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

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

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

१  आन्तररक राजश्व 20,975,566 25000000 25000000

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

३  सितष अनदुान (संघ) 310,726,410 368800000 398697000

४  राजश्व िााँडफााँड (संघ) 68,051,045 93144000 93144000

५ समपरुक अनदुान (संघ) 15900000 19900000 19900000

६ वविेर् अनदुान (संघ) 10000000 15000000 15000000

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

८  सितष अनदुान (प्रदेि) 11,000,000 11000000 21350000

९  राजश्व िााँडफााँड (प्रदेि) 14,565,075 16610000 16610000

१० समपरुक अनदुान (प्रदेि) 17581000 20000000 20000000

११
वविेर् अनदुान (प्रदेि) (मूख्य मन्री ग्रामीण ववकास तथा रोजागर 
कायषक्रम)

7000000 7000000 7000000

१२ स्थानीय पूवाषिार ववकास साझेदारी कायषक्रम 15000000 10000000 9000000

१३ सडषक िोडष कायषक्रम गतको समेत 1140000 3800000 7160000

१४  शजल्ला समन्वय सधमधत अनदुान 0 0 5000000

१५ िातावरण संरक्षण ( वन मन्रालय) 0 0 2500000

१६  सामाशजक सरुक्षा 126,747,000 100000000 118565000

१७  गररिसाँग ववश्वशे्वर कायषक्रम 390,000 400000 546000

१८  अल्या. संशितकोर् िित 12,107,000 47348000 68767807

जम्मा 726239000 874900000 965137807

(क) आ.व. २०७६/०७७ को यथाथष िाल ुआ.व. २०७7/0७8 का लाधग प्रस्तावीत तथा संिोधित आय अनमुान:

आगामी आ.व. २०७7/०७८ को िजेट तथा कायषक्रम वववरण
अनसूुिी-१
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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) 2,240,970    3,428,793     5,669,763    20,000,000   52,348,000    72,348,000     20,000,000   73,767,807    93,767,807     

२  धिशिय समाधनकरण अनदुान (संघ) -            78,714,782    78,714,782   131,500,000  131,500,000    131,500,000  131,500,000    

३  सितष अनदुान (संघ) 275,714,898  12,410,797    288,125,695  305,230,000  63,570,000    368,800,000    305,230,000  93,467,000    398,697,000    

४  राजश्व िााँडफााँड (संघ) 41,248,394   32,922,195    74,170,589   53,000,000   40,144,000    93,144,000     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     19,900,000    19,900,000     

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

७  धिशिय समाधनकरण अनदुान (प्रदेि) 2,764,604     2,764,604    5,398,000     5,398,000       5,398,000     5,398,000       

८  सितष अनदुान (प्रदेि) 9,433,918     9,433,918    11,000,000    11,000,000     21,350,000    21,350,000     

९  राजश्व िााँडफााँड (प्रदेि) 15,032,687    15,032,687   16,610,000    16,610,000     16,610,000    16,610,000     

१० समपरुक अनदुान (प्रदेि) 17,439,820    17,439,820   20,000,000    20,000,000     20,000,000    20,000,000     

११
वविेर् अनदुान (प्रदेि) (मूख्य मन्री ग्रामीण 
ववकास तथा रोजागर कायषक्रम)

7,000,000     7,000,000    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     9,000,000     9,000,000       

१३ सडषक िोडष कायषक्रम गतको समेत 1,140,000     1,140,000    3,800,000     3,800,000       7,160,000     7,160,000       

१४  शजल्ला समन्वय सधमधत अनदुान -             -            - -              5,000,000     5,000,000       

१५ िातावरण संरक्षण ( वन मन्रालय) -             -            - -              2,500,000     2,500,000       

१६  सामाशजक सरुक्षा 126,747,000  126,747,000  100,000,000  -             100,000,000    118,565,000  -             118,565,000    

१७  गररिसाँग ववश्वशे्वर कायषक्रम 390,000       390,000      200,000      200,000       400,000         246,000      300,000       546,000         

जम्मा 319,204,262  348,324,596  667,528,858  478,430,000  396,470,000  874,900,000    497,041,000  468,096,807  965,137,807    

आ.व. 2077/078 को संसोधितआ.व. 2077/078 को प्रस्ताववत 
(ख) गत आ.व.2076/077 को यथाथष िाल ुआ.व. २०७7/०७8 को िाल ुतथा पुाँजीगत िाडफााँड प्रस्ताववत तथा संिोधित आय अनमुान

आ.व. 2076/077 यथाथष
क्र स आय शिर्षक
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 िाल ुआय रु
 पूाँजीगत आय रु जम्मा

 िाल ुआय रु  पूाँजीगत आय रु
जम्मा

1 शिक्षा २४७२००००० १२८००००० २६००००००० २४९५९६००० १२८००००० २६२३९६०००

2 स्वास््य ३७६००००० ० ३७६००००० ३७६००००० ० ३७६०००००

3 आयवेुद ३१००००० ० ३१००००० ३१००००० ० ३१०००००

4 पि ुतथा कृवर् ८७००००० २००००००० २८७००००० ९०५८००० २००००००० २९०५८०००

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

6 लघउुद्यम ववकास कायाषक्रम ३८००००० ० ३८००००० ३८००००० ० ३८०००००

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

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

9 पयषटन पूवाषिार ववकास आयोजना ० १५००००० १५००००० ० १५००००० १५०००००

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

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

12 प्रिानमन्री रोजगार कायषक्रम ११३०००० ५१७०००० ६३००००० ११२४००० ३२३१९००० ३३४४३०००

13 झोलङुगेपलु क्षेरगत कायषक्रम ० ४५००००० ४५००००० ० ४५००००० ४५०००००

संघको िितष जम्मा ३०५२३०००० ६३५७०००० ३६८८००००० ३०७९७८००० ९०७१९००० ३९८६९७०००

    ग) िितष अनदुान ( िाल ुतथा पूाँजीगत)
आ.व. 2077/078 को संसोधितआ.व. 2077/078 को प्रस्ताववत 

धस.न. क्षेरगत शिर्षक
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क्र स आय शिर्षक  आय रु क्र स व्यय शिर्षक  जम्मा आय रु

१  आन्तरीय आय (आन्तरीय राजश्वर र संशितकोर् िित) 93,767,807.00    १ प्रिासनीक खिष 76,450,000.00      

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

३   सितष अनदुान (संघ) 398,697,000.00   ३ सावषशजनक धनमाषण खिष 384,192,807.00     

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 118,565,000.00     

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

८   सितष अनदुान (प्रदेि) 21,350,000.00    

९   राजश्व िााँडफााँड (प्रदेि) 16,610,000.00    

१०  समपरुक अनदुान (प्रदेि) 20,000,000.00    

११  वविेर् अनदुान (प्रदेि) (मूख्य मन्री ग्रामीण ववकास तथा रोजागर 
कायषक्रम)

7,000,000.00      

१२  स्थानीय पूवाषिार ववकास साझेदारी कायषक्रम 9,000,000.00      

१३  सडषक िोडष कायषक्रम गतको समेत 7,160,000.00      

१४   शजल्ला समन्वय सधमधत अनदुान 5,000,000.00      

१५  िातावरण संरक्षण ( वन मन्रालय) 2,500,000.00      

१६   सामाशजक सरुक्षा 118,565,000.00   

१७   गररिसाँग ववश्वशे्वर कायषक्रम 546,000.00        

जम्मा आय 965,137,807.00   जम्मा व्याय 965,137,807.00     

ग-1)  २०७7/०७8 संसोधित आय-व्यय अनमुान 
आ.व. 2077/078 को संसोधित व्यय आ.व. 2077/078 को संसोधित आय
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क्र स आय शिर्षक  आय रु क्र स व्यय शिर्षक  जम्मा आय रु
१ आन्तरीय आय (आन्तरीय राजश्वर र संशितकोर् िित) 93,767,807.00    १ विपद व्यिस्थापन कोर्ष 10,000,000.00      

२   धिशिय समाधनकरण अनदुान (संघ) 131,500,000.00   २ कायाालय संचालन तथा प्रिासनीक खचा 73,000,000.00      

३   धिशिय समाधनकरण अनदुान (प्रदेि) 5,398,000.00      ३ समपुरक रकम 103,500,000.00     

४   राजश्व िााँडफााँड (संघ) 93,144,000.00    ४ शिक्षा 6,000,000.00        

५   राजश्व िााँडफााँड (प्रदेि) 16,610,000.00    ५ स्िास््य 5,000,000.00        

६ कृवर्ष तथा पिु विकास 30,000,000.00      

७ प्रिद्र्धनात्मक कायाक्रम 23,500,000.00      

८ िडा स्तरीय योजना 48,000,000.00      

९ नगर स्तरीय योजना 20,000,000.00      

१० गत िर्षाका योजना भुक्तानी 21,419,807.00      
जम्मा आय 340,419,807.00   जम्मा व्याय 340,419,807.00     

ग-2)  २०७7/०७8 संसोधित आय-व्यय अनमुान धनितष तफष
आ.व. 2077/078 को संसोधित आय आ.व. 2077/078 को संसोधित व्यय 
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सि.न.ं क्षते्र आ.ब.२०७७/७८को लासि प्रस्तासित आ.ब.२०७७/७८ मा िंिोसित सिसनयोसित

१ आर्थिक र्िकास ८६४६००००.०० ६६४५३०००.००

२ सामार्िक र्िकास ४८३६९२०००.०० ५४८१९२०००.००

३ पूिािधार र्िकास १९५४२३०००.०० २१२६४६०००.००

४ िन, िातािरण तथा र्िपद व्यिस्थापन १६५४५०००.०० ११४४५०००.००

५ सशुासन तथा संस्थागत र्िकास ९२७८००००.०० १२६४०१८०७.००

८७४९०००००.०० ९६५१३७८०७.००कूल िम्मा

आ.ि.२०७७/०७८ को  समग्र बजेटको क्षेरगत संसोधित व्यय अनमुान
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आन्तरीक

िमपुरक 

अनुदान
सिशेष अनुदान

िमपुरक 

अनुदान

सिशेष 

अनुदान

१० आसथिक सिकाि १४७५०००० ० ३०५५८००० ० २५००००० ८२५००० ७२४७००० ० ० ० ० १०५७३००० ६६४५३०००

1010 कृसष तथा पशु सिकाि   कायिक्रम

१ कृर्ि तथा  र्िकास कायिक्रम नगरस्तरीय १००००००० २९०५८००० ७२४७००० ९८८८००० ५६१९३०००

२ कृर्ििबिार पूिािधार र्नमािण ५०% म्यार्िङ नगरस्तरीय ० ० ०

३
नौलापानी के्षत्रका टोलहरुलाइ हाते ट्याक्टर  मेर्शन

प्रर्िर्ध हस्तान्तरण  स.न.पा.९
नगरस्तरीय २००००० २०००००

४
 भलायडााँडा  मौसमी तथा िेमौसमी तरकारी र्िउ र्ितरण

कायिक्रम २
१००००० १०००००

५ कृर्ि व्यिसायमा सहयोग तरकारी र्िउ र्ितरणा ३ १००००० १०००००

६ बाख्रा तथा कुखरुा व्यिसाय सहयोग ३ १००००० १०००००

७ कृर्ि, पश ुप्रििद्ध तथा आयआििन कायिक्रम ४ १५०००० १५००००

८ बााँदर धपाउने बन्धकु ६ २५००० २५०००

९ कृर्ि कायिक्रम ६ १००००० १०००००

१० श्रीकृष्ण गौशाला घााँस खररद ६ २५००० २५०००

११
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१५ पकले र्संिाइ पोखरी ममित सधुार ८ १००००० १०००००

१६
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२२  गौशाला व्यािस्थापन १० ३०००० ३००००
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२८
एकल तथा र्िपन्न कृिक मर्हला क्षमता अर्भिदृ्धी तथा

र्िउपल र्ितरणा १२
५०००० ५००००

२९ पशशुाखा ब्यिस्थापन तथा औधर्िध खररद १२ ५०००० ५००००
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८
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५०००० ५००००

६ नरुी िामे मदिसा ितु्रािेशी शैर्क्षक सामाग्री खररद २ ५०००० ५००००

७

िराहनेटा आ.र्ि.र्शक्षण अनदुान  २ लाख छात्र छात्रालाइ

डे्रस र्ितरण ५० हिार िाल र्नमािण ३ लाख र ट्रस्ट

र्नमािण २ लाख ३

४५०००० 300000 ७५००००

८
सरस्िती,कमलनयन,टुनीपोखरा,िीिनसधुार,भगिती

आ.र्ि. ४
१७५००० १७५०००

९ िीिनोद्धार मा.र्ि व्यिस्थापन ४ ५०००० ५००००

१०
सामदुार्यक र्िद्यालयका कक्षा ५ सम्मका र्िद्याथीहरुलाई

डे्रस तथा लेखन सामाग्री र्ितरण ५
२५०००० २५००००

११ मथरुा नन्दाराम आ.र्ि.को अधरुो िाल र्नमािण ५ ० ०

११.१
मथरुा नन्दाराम आ.र्ि.को अधरुो िाल र्नमािण तथा

रगंरोगन ५
२५०००० २५००००

१२ िीिनोद्धार मा.र्ि. रगंरोगन ५ ५०००० ५००००

१३ पशपुर्त आ.र्ि. तारिार ५ ५०००० ५००००

१४ रार्नपोखरी आ.र्ि.रगंरोगन ५ २५००० २५०००

१५ भकुृटी आ.र्ि. मा शैर्क्षक अनदुान ६ ५०००० ५००००

१६ िनसेिा आ.र्ि. मा र्िद्यालय व्यिस्थापन ६ २५००० २५०००

१७ िनर्प्रय आ.र्ि मा िर्नििर खररद ६ २५००० २५०००

१८ मोणीपोखरा आ.र्ि.मा शैर्क्षक अनदुान ६ २५००० २५०००

१९ ने.रा.सरस्िर्त आ.र्ि.मा भिन कोठाको पाटेसन ६ ३०००० ३००००

२० िोर्गकुटी आ.र्ि.मा तारिार ६ ० ०

२०.१ िोर्गकुटी आ.र्ि. कोठा पाटेशन ६ २५००० २५०००

२१
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० ०
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१ स्िास््य कायिक्रम नगरस्तरीय २०००००० ३७६००००० ३०००००० ४२६०००००

२ आयिेुद नगरस्तरीय ३१००००० ३१०००००

३ र्िल्ला आखा उपिार केन्र अघािखााँिी व्यिस्थापन नगरस्तरीय २००००० २०००००

४
सपिदम्स उपिार केन्र गोरुर्सङ्गे संिालन अनदुान,

कर्पलिस्तु
नगरस्तरीय १००००० १०००००

५

मर्हला स्िास््य स्िम ंसेर्िका प्रोत्साहन यातायात खिि

(बार्ििक प्रगर्त प्रर्तिेदन अनसुार/ िडा न.ं१ का

र्िद्यालयहरुका बाल र्शर्क्षका प्रोत्साहन १

५०००० ५००००

६
सामदुार्यक स्िास््य केन्र व्यिस्थापन अनदुान (2030

को २५ मारु १ लाख लर्गएको) ३
५०००० ५००००
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७ मर्हला स्िास््य स्ियम सेर्िका खािा खिि अनदुान ३ ७५००० ७५०००

८
सतु्केरी तथा गभििती मर्हला सनुौला १००० र्दनका

आमा र बच्िालाइ पोिण कायिक्रम ३
७५००० ७५०००

९ औिर्ध खररद तथा स्िास््य र्शर्िर संिालन ३ १००००० १०००००

१०

िाङ्गला स्िास््य िौकी बर्थिङ्ग सेन्टर र मर्हला

स्िास््य स्ियंसेर्िका मार्सक सर्मक्षा बैठक तथा खािा

खिि ४

३२५००० ३२५०००

११
र्तथिथमु गाउाँघर र्क्लर्नक व्यिस्थापन र स्ियंसेर्िका

मार्सक बैठक खािा तथा यातायात खिि ५
२००००० २०००००

१२ पोिण ्याकेि कायिक्रम ५ ५०००० ५००००

१३ सतु्केरी पोिण कायिक्रम ६ ५०००० ५००००

१४ स्िास््य िौकी व्यिस्थापन ६ ३०००० ३००००

१५ मर्हला स्िा.स्ि. सेर्िका खािा खिि ६ ७२००० ७२०००

१६
गभििती मर्हलाहरुलाइ पोिण तथा र्कशोरीहरुलाइ

सिेतना कायिक्रम ७
० ०

१६.१
गभििती मर्हलाहरुलाइ पोिण तथा  स्ियमसेर्िका

प्रोत्साहन कायिक्रम ७
१५०००० १५००००

१७ सेनेटरी ्याड बनाउने कायिक्रम ७ १२५००० १२५०००

१८ िडाध्यक्ष पोिण कायिक्रम ८ १००००० १०००००

१९ र्कमडााँडा स्िास््य िौकी अनदुान ८ ५०००० ५००००

२० मर्हला स्िास््य स्ियम सेर्िका क्षमताअर्भिदृ्धी ८ ० ०

२०.१
मर्हला स्िास््य स्ियम सेर्िका मार्सक िैठक तथा

खािा खिि ८
१००००० १०००००

२१ मर्हला स्िास््य स्िय सेर्िका खािा व्यिस्थापन ९ ० ०

२१.१ मर्हला स्िास््य स्िय सेर्िका सम्मान ९ ५०००० ५००००

२२ मर्हला स्िास््य स्िायम सेर्िका िैठक खािा व्यिस्थापन
१०

३०००० ३००००

२३ मर्हला स्ियंसेर्िका प्रोत्साहन ११ ५०००० ५००००

२४ नगर स्िास््य केन्र ब्यबस्थापन तथा अनदुान १२ २५०००० २५००००

२५ िडाध्यक्ष पोिण ्याकेि कायिक्रम १२ १००००० १०००००

२५ िम्मा १५००००० २०००००० ४०७००००० ० ० ३२५००० ३०००००० ० ० ० ० ५५७००० ४८०८२०००

2030 खानेपानी तथा सरसिाई

१ गलािम मैदान खानेपानी आयोिना नगरस्तरीय १५०००००० १५००००००
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२ प्रदेश शशति तिि का योिनाहरु नगरस्तरीय २१३५०००० २१३५००००

३
िाडीखोला आमडांडा र्लफ्टीङ्ग खानेपानी योिना,

स.न.पा.-४
नगरस्तरीय ० ०

३.१ आमडााँडा वपपलनेटा टंकी धनमाषण नगरस्तरीय 300000 ३०००००

३.२ माझहवटया सभाहल ममषत नगरस्तरीय 150000 १५००००

३.३ माझहवटया पोखरी धनमाषण नगरस्तरीय 150000 १५००००

३.४ िौतारादेशख अमलडाडा घशुम्तसम्म नाली धनमाषण नगरस्तरीय 150000 १५००००

३.५ वपपलनेटादेशख कब्दारटोल वाल धनमाषण नगरस्तरीय 50000 ५००००

३.६ टुधनपेखरा नगर स्वास््य शललधनक सामदुावयक भवन ममषत नगरस्तरीय 100000 १०००००

३.७ आददत्यपरु देउराली प्रधतक्षालय धनमाषण नगरस्तरीय 200000 २०००००

३.८ माझहवटया रािाकृष्ण मशन्दर ब्यवस्थापन नगरस्तरीय 200000 २०००००

४ विविमे्र  विफ्टीङ खानेपानी वनमााण सनपा ८ नगरस्तरीय १००००० १०००००

५ र्शरिारा दर्लत िस्ती खानेपानी योिना , स.न.पा.८ नगरस्तरीय २००००० २०००००

६ ओख्रापाटा तिुारपेानी घरु्म्त खानेपानी योिना, स.न.पा.६ नगरस्तरीय २००००० २०००००

७ र्क्रयाआप कुन्टी ठूला पधेरा टुनीपानी खानेपानी मलु संरक्षण, स.न.पा.४नगरस्तरीय १००००० १०००००

८ नौलापानी र्संिाइको लार्ग टंकी र्नमािण-९ नगरस्तरीय १५०००० १५००००

९
साना सहरी खानेपानी कायािलयदेर्ख बांगीखोला पलु

खण्ड तिि को तटिन्ध र्नमािण, स.न.पा.१
नगरस्तरीय २००००० २०००००

१०

एकले खेत महुानदेर्ख साउनेथमुसम्म टंकी र्लफ्ट

खानेपानी योिना–३
नगरस्तरीय ५०००० ५००००

११
सौराखोला भ्यागतेुपानी र्मयागाउ‘ र्लर्फ्टङ्ग खानेपानी

योिना–४
नगरस्तरीय १००००० १०००००

१२ उरलखोला पधेरो मलु संरक्षण–५ नगरस्तरीय १००००० १०००००

१३ र्ित्रापोखरा खानेपानी टंकी र्नमािण–९ नगरस्तरीय ८०००० ८००००

१४ टाकुरा र्लफ्ट खानेपानी योिना कुर स.न.पा.-२ नगरस्तरीय १००००० १०००००

१५ पौडेल टोल र्लफ्ट खानेपानी योिना कुर स.न.पा.-२ नगरस्तरीय १००००० १०००००

१६
सल्लाघारी टाकुरा िनिाती र्लफ्ट खानेपानी  योिना

कुर स.न.पा.-८
नगरस्तरीय ३००००० ३०००००

१७ पन्िासे खानेपानी ममात सनपा ७ नगरस्तरीय २००००० २०००००

१८ साउने पानी पधेरो ममित १ ० ०
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१९
वपि रोड गोकणष शे्रष्ठको घर हदैु शखम िहादरु शे्रष्ठको 
घर सम्म गोरेटो धसढी धनमाषण १

५०००० ५००००

२०
रनिुा खानेपानी टंकीको ढकना र्नमािण तथा टंकी ममित १

५०००० ५००००

२१ लदाम खानेपानी ममित संम्भार १ ५०००० ५००००

२२ भलायडाँडा पोखे्रलटोल ्लार्िकका टंकी र्ितरण २ १७५००० १७५०००

२३
पलुिोक माथी कृयापतु्री भिन आाँपपाटा खानेपानी टंकी

र्नमािण २
४०००० ४००००

२४ भरीखोला खानेपानी ममित २ ५०००० ५००००

२५ खापा पाईप खररद २ १००००० १०००००

२६ र्िमखुोदा दगंालटोला र्लफ्ट खा.पा. ३ १००००० १०००००

२७ कनेलखोला गरुुङखोला र्लफ्ट खा.पा. ३ ५०००० ५००००

२८

िैर्सटोला र्लफ्ट खा.पा.(2020को ६ बाट १ लाख,

2030 -27 बाट 75 हिार, 3040 -5  बाट 50

हिार,5010-33 बाट १ लाख ३

१००००० १००००० २७५००० ४७५०००

२९

िडा भरका खानेपानी व्यिस्थापन ममित तथा पाइप खररद ३
५०००० ५००००

३० िराहनेटा तल पधेंरो टंकी  र्नमािण (यसैको २५ मा) ३ ० ०

३१ पधेरापारी पधेरो ममित ३ ५०००० ५००००

३२

टोल र्िकास संस्थाको व्यिस्थापन खिि (७ िटाको लार्ग) ३
७०००० ७००००

३३
छाप,साउनेपानी,र्पपलनेटा पधेरो, खानेपानी   तथा

व्यिस्थापन ४
१००००० १०००००

३४ िाङला खन खानेपानी व्यिस्थापन ४ १००००० १०००००

३५
कोट दारीमथमु टंकी तारिार ढाके्रपानी पधेरो व्यिस्थापन

तथा कोट मर्न्दर पाईप खररद ४
८०००० ८००००

३६ आमलडााँडा र्लर्फ्ट· खानेपानी व्यिस्थापन ४ १००००० १०००००

३७

आर्दत्यपूर,देउराली,भण्डारी पोखरा

पधेरो,र्गयापानी,देउरालीडााँडा मार्लका मर्न्दर,र्िखौदी

ठूलो  पधेरो,गहते खानेपानी र  प्रर्तक्षालय र्नमािण तथा

व्यिस्थापन ४

५५०००० ५५००००

३८ भरुुङ खोला सर्न्धखकि  खानेपानी ममित संभार ४ १००००० १०००००
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३९

अधरुो खाल र्िद्यार आम्बोट र्लफ्टीङ्ग खानेपानी योिना ५
३००००० ३०००००

४० िाङ्गला खन खानेपानी ममित संभार ५ १००००० १०००००

४१ भरुुङ्गखोला िाङ्गला खानेपानी सधुार ५ १००००० १०००००

४२ िाड नं. ६ का लार्ग पाइप खररद ६ १००००० १०००००

४३ खानेपानी पाइप इन्टाइन र्नमािण ६ ५०००० ५००००

४४ िकेुखोला पधेरो र्नमािण ६ ३०००० ३००००

४५ ररपा टोल कुलो ममित ६ ५०००० ५००००

४६ तेस्रो खल्टु परुानो माइर्ल पानी ६ ५०००० ५००००

४७ िकेुखोला घमु्ती खा.पा. ममित ६ ० ०

४८ ओख्रापाटा तरु्ारेपानी घमु्टी खानेपानी योजना ६ ५०००० ५००००

४९ खानेपानी तथा कुलो र्नमािण ६ १००००० १०००००

५० िडास्तरीय सरसिाइ ६ १००००० १०००००

५१ सरसिाइ तथा िोहोर व्यिस्थापन ७ १००००० १०००००

५२ सम्पूणि खानेपानी ममित तथा व्यिस्थापन ७ ५००००० ५०००००

५३ र्छर्िमे्र र्लफ्ट खानेपानी टंकी र्नमािण ८ २५०००० २५००००

५४ खापडााँडा  र्लफ्ट खानेपानी टंकी र्नमािण ८ २५०००० २५००००

५५ सल्लेरीघाट िनिाती खानेपानी योिना ८ १००००० १०००००

५६ गााँिरी पधेरो र्नमािण ८ ५०००० ५००००

५७ बन्िाडेटोल (र्कमडाडा) र्लफ्ट खानेपानी ममित ८ ५०००० ५००००

५८

खानेपानी पाइप र्ितरण ( काउले, गोलखाडा,

कैनकापाटा, कोकलसार,े िैखका रुख, कुकुरनेटा,

कृपाराम, खापडाडा, र्िम्मालडाडा र घतीटोला)

८ २००००० २०००००

५९ गलािम खानेपानी ९ ५०००० ५००००

६०  धारापानी खा.पा ममित संभार ९ ५०००० ५००००

६१ र्भरकटेरी- र्ित्रा पोखरा खानेपानी ९ १२०००० १२००००

६२ गौिोर घतीखोर खानेपानी ९ ५०००० ५००००

६३ उपल्लो- तल्लो र्हले खापा ममित ९ १००००० १०००००

६४ ईनार व्यािस्थापन (कस्यार ) १० १००००० १०००००

६५ बेदा रुख कोकलसार ेखानेपानी १० ५०००० ५००००

६६ पोखेडााँडा खानेपानी मलु व्यािस्थापन १० ५०००० ५००००

६७ लालठोके घाटखोला खानेपानी पाइप खररद ११ ५०००० ५००००
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६८
िडाखोलादेर्ख शार्लकराम आिायिटोलसम्म खानेपानी

पाइप ममित ११
५०००० ५००००

६९ मििुा छेडी दामर्कल्ला खानेपानी ११ १००००० १०००००

७० पधेराखोला अधरुो पधेरो र्नमािण ११ ५०००० ५००००

७१ िडार्भत्र खानेपानी ममित सधुारको लार्ग पाइप खररद ११ ५०००० ५००००

७२ िडार्भत्र खानेपानीको लार्ग पाइप खररद १२ २००००० २०००००

७३ रानीटोला पधेरो ममित १२ १००००० १०००००

७४ िडाभरका पधेरा ममित १२ १००००० १०००००

७५ परार्लखकि  टाकुरा खानेपानी १२ १००००० १०००००

७६ कल्लाबोट खानेपानी ब्यबस्थापन १२ ५०००० ५००००

७६ िम्मा ४४८०००० ० ० २१३५०००० ० १२५०००० ० ० १५०००००० ० ० ३८४०००० ४५९२००००

2040 संस्कृर्त प्रिद्धिन

१ गोलल्याउने सारङपोखरी र्नमािण, स.न.पा.९ नगरस्तरीय १००००० १०००००

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

३ र्िहार र्पकर्नक स्पोटि  र्नमािण , स.न.पा.१० नगरस्तरीय ३००००० ३०००००

४ बलेिाङ र्पकर्नक स्थल पूिािधार र्नमािण, स.न.पा.५ नगरस्तरीय २००००० २०००००

५ मथरुा लामपाटी पौिा ममित संभार, स.न.पा.५ नगरस्तरीय ४००००० ४०००००

६ निदगुाि  भगिती बाला कन्याकुमारीदेिी मर्न्दर, स.न.पा.९ नगरस्तरीय ११००००० ११०००००

७ मौआ देउराली मर्न्दर र्नमािण, स.न.पा.९ नगरस्तरीय १००००० १०००००

८ र्हले दोिाटो भगिती मर्न्दर ममित संभार, स.न.पा.९ नगरस्तरीय १००००० १०००००

९ हर्टया र्भमसेनस्थान मर्न्दर व्यिस्थापन स.न.पा.-४ नगरस्तरीय २००००० २०००००

१० िोर्गमार ेराधाकृष्ण मर्न्दर र्नमािणार्धन स.न.पा.–११ नगरस्तरीय १००००० १०००००

११
िसदघुिटना भएको ठाउाँमा र्शद्धबाबा मर्न्दर र्नमािण 

(नगरपानी) स.न.पा.-६
नगरस्तरीय

२०००००

२०००००

१२ पतन्िली योगर्शर्िर स.न.पा.-१ नगरस्तरीय १००००० १०००००

१३
कृर्िज्ञान केन्र अगार्ड िरकारुख िौपारी र्नमािण स.न.पा.-

 १
नगरस्तरीय

१०००००

१०००००

१४
िवहद स्मतृी पाकष   (मगाथमु) धनमाषणको लाधग धडपीआर
धनमाषण-९

नगरस्तरीय

१०००००

१०००००

१५ िौतारा दर्लतटोल र्शिालय मन्दीर र्नमािण-११ नगरस्तरीय ० ०

१६ िौतारा मर्न्दर ममित र्नमािण-११ नगरस्तरीय ५०००० ५००००
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१७ िदुालीटोला खकि मखुी कालीका मन्दीर र्नमािण-१२ नगरस्तरीय १००००० १०००००

१८ कुर भगवती मवन्िर वनमााण सनपा-२ नगरस्तरीय ५००००० ५०००००

१९ वतर्ार्मु विवािय मवन्िर सनपा-५ नगरस्तरीय १००००० १०००००

२० र्सव्द मर्न्दर व्यहोरे २ १००००० १०००००

२१ भरीखोला ििि र्नमािण अधरुो २ ५०००० ५००००

२२ घोिेखोला र्शिालय मर्न्दर अगाडी ट्रस र्नमािण २ १५०००० १५००००

२३  िििको पणुिता १ १००००० १०००००

२३ र्झल्के डााँडा मर्न्दर पणुिता १ ७५००० ७५०००

२४
दगुाि  मर्न्दर छापडाडा सरायनाि व्यिस्थापन तथा

रगंरोगन ३
२५००० २५०००

२५ गणेश मर्न्दर र्नमािण सेनडाडा ३ २५००० २५०००

२६
भर्िटोल र्शि मर्न्दर,र्भमसेनथान मर्न्दर पखािल र्नमािण

माझहर्टया ४
१००००० १०००००

२७ मदरसा व्यिस्थापन ४ ४०००० ४००००

२८ रानीपोखरीमा रहेको पोखरी र्नमािण ५ १००००० १०००००

२९ मौर्लपोखरामा अधरुो पोखरी र्नमािण ५ ४७५००० ४७५०००

३० सम्यािौरी पोखरी र्नमािण ५ १००००० १०००००

३१ होमस्टेट सञ्िालनका लार्ग अिलोकन तथा भम्रण ६ १००००० १०००००

३२ र्समेन्ट पोखरी डोडखोला र्नमािण ८ १५०००० १५००००

३३  र्हले भगिती मर्न्दर र्नमािण ९ २००००० २०००००

३४  रानी गैरा मन्ि  पोखरी ममित ९ ० ०

३५ अघाि भगिती मर्न्दर व्यस्थापन ९ २००००० २०००००

३६ ढाकर्िना भगिती मर्न्दर संरक्षण १० ५०००० ५००००

३७ िोक्सी ओडारदेर्ख र्शिमर्नदर िाने र्सडी र्नमािण ११ १५०००० १५००००

३८
िडा र्भत्रका मर्न्दर संरक्षण तथा व्यिस्थापन र उद्घाटन ११

१००००० १०००००

३९ स्िामीका रुख पोखरी र्नमािण तथा पाइप खररद ११ ७०००० ७००००

४० राधाकृष्ण अधरुो मर्न्दर र्नमािण ११ १००००० १०००००

४१ गिुा अधरुो मर्न्दर र्नमािण ११ ५०००० ५००००

४२ ओखार अधरुो मर्न्दर र्नमािण ११ ५०००० ५००००

४३ धारामार्थ िस्यालको अधरुो मर्न्दर र्नमािण ११ ५०००० ५००००

४४ ठूलािौर र्सतलपाटी र्नमािण ११ १५०००० १५००००

४५ मर्न्दर र्नमािण छाप ठूलापेखरा १२ १००००० १०००००
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४६ लहरिेाद मर्न्दर १२ १००००० १०००००

४७ डाडापोखरी बगैिा संरक्षण १२ ५०००० ५००००

४८ टाकुरा छत्र मर्न्दर ममित १२ १००००० १०००००

४८ िम्मा ४६७५००० ० ० ० ० १२००००० ० ० ० ० ० ११८५००० ७०६००००

२०५० लैर्गक समानता तथा सामार्िक समािेशीकरण ०

१ मर्हला बालबार्लका तथा िेष्ठनागररक नगरस्तरीय ३००००० ३०००००

२ लर्क्षत प्रिद्धनात्मक कायिक्रम नगरस्तरीय ४०००००० ४००००००

३ प्रधानमन्त्री रोिगार कायिक्रम नगरस्तरीय ३३४४३००० ३३४४३०००

४ रार्ष्ट्रय पररिय पत्र तथा पन्िीकरण कायिक्रम ३२००००० ३२०००००

५ प्रदेश र्िशेि अनदुान कायिक्रम नगरस्तरीय ७०००००० ७००००००

६ सामार्िकर सरुक्षा कायिक्रम नगरस्तरीय ११८५६५००० ११८५६५०००

७ गरीिसाँग र्िशेश्वर कायिक्रम नगरस्तरीय ५४६००० ५४६०००

८ लोककला सार्हत्य तथा संस्कृती प्रिद्धनात्मक कायिक्रम नगरस्तरीय २००००० २०००००

९
दर्लत र्िभेद न्यूनीकरण गनि रणनीर्तक कायियोिना

र्नमािण ( संस्थासाँग साझेदारीमा) नगरस्तरीय

२००००० २०००००

१०
८४ बिि मार्थका िेष्ठ नागररक /अपाङ सम्मान /एकल

मर्हला  (लर्क्षत तिि ) १
१००००० १०००००

११ मर्हला शसर्िकरण तार्लम १ ७५००० ७५०००

१२ दर्लत शसर्िकरण/अर्भमरु्खकरण कायिक्रम १ ५०००० ५००००

१३ िनिाती शसर्िकरण/अर्भमरु्खकरण कायिक्रम १ ० ०

१४

दर्लतहको लागी िेमौसमी तरकारी र्िउर्ितरण कायिक्रम २
१००००० १०००००

१५ सूयोदय मर्हलाको भिन िरीपरर गार ेतथा ्लािर २ ७५००० ७५०००

१६
एकल र्िद्यिुा मर्हलाहकोलागी मोसमी िेमौसमी र्िउ

र्ितरण २
५०००० ५००००

१७ धारीिौर र र्िरखोलामा मर्हलाहको लागी िाख्रा पालन २ १००००० १०००००

१८
बिारके्षत्रमा  िनिाती मर्हलाहको लागी सेनेटरी ्याडा

िनाउने कायिक्रम २
१००००० १०००००

१९
मर्हलाका लार्ग बनेका र्िद्यमान ऐन र्नयम सम्बर्न्ध

िानकारीमलुक तार्लम तथा अन्तरर्क्रया कायिक्रम ३
५०००० ५००००

२०
८० ििि मार्थका िेष्ठ नागररक र क िगिका अपाङहरुलाइ

सम्मान कायिक्रम तथा स्िास््य पररक्षण ३
५०००० ५००००
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२१
मर्हला र्सपमलुक, आयआििन तथा साना व्यिसाय

प्रििद्धन कायिक्रम ४
१००००० १०००००

२२ यिुा लर्क्षत कायिक्रम ४ १७५००० १७५०००

२३
दर्लत समदुाय क्षमता अर्भिरृ्द्ध,सीपमलुक तार्लम तथा

आयआििन कायिक्रम ४
१००००० १०००००

२४
ज्येठ नागररक तथा  अपाङ्गगता भएका व्यर्ि सम्मान

कायिक्रम ४
१००००० १०००००

२५ र्िपन्न तथा गररि दर्लतहरुलाई बाख्रापालन कायिक्रम ५ १००००० १०००००

२६ िेष्ठ नागररक तथा अपाङग कायिक्रम ६ १००००० १०००००

२७
दर्तलहरुलाइ ड्रम र्ितरण( गोलखाडा, खापडाडा

राङग्राह, र्कमडाडा) ८
२००००० २०००००

२८
िेष्ठ नागररक सम्मान तथा अपाङ्गता भएका

नागररकहरुलाई सम्मान र प्रर्शक्षण कायिक्रम १०
१४०००० १४००००

२९ दर्लत आयमलुक कायिक्रम १० ७५००० ७५०००

३० िनिाती आयमलुक कायिक्रम १० ५०००० ५००००

३१
मर्हला र्िशेि िनिेतना र र्सपमलुक मर्हला आय तथा

उत्पादन मलुक कायिक्रम १०
१५०००० १५००००

३२ बालबार्लका कायिक्रम १० ० ०

३३
साठी ििि मरु्नका एकल मर्हलाहरुको लार्ग आय तथा

उत्पादन मलुक कायिक्रम १०
५०००० ५००००

३४ मर्हला आय तथा उत्पादन मलुक कायिक्रम १० ५०००० ५००००

३५  यिुा लर्क्षत खेलकुद तथा संस्कृती िगेनाि कायिक्रम १० १००००० १०००००

३६ एकल मर्हला प्रोत्साहन ११ ५०००० ५००००

३७ िौतारा नमूनािमि आरन व्यिस्थापन ११ ५०००० ५००००

३७ िम्मा ५२००००० ० ३६९४३००० ० ११९१११००० २००००० ० ० ० ० ७०००००० १३४०००० १६९७९४०००

३० पूिािधार र्िकास ७४९७०००० १३९८००० २४२००००० ० १६१६०००० २७७८२००० ५२५००० १९९००००० ० २००००००० ० २७७११००० २१२६४६०००

3010 स्थानीय सडक तथा पलु (झोलङ्ुगे पलु समेत)

१ अलािर्दटारी झो.प ुसर्न्धखकि  ५- छात्रदेि ६, कारबेांग,

ररठे खोला झो.प,ु सर्न्धखकि  नगरपार्लका, अघािखााँिी नगरस्तरीय

४५००००० ४५०००००

२ झो.प.ुम्यार्िङ नगरस्तरीय ५००००० ५०००००

३ समपरुक अनदुान (प्रदेश) नगरस्तरीय २००००००० २०००००००

४ प्रदेश सरकार समपरुक म्यार्िङ नगरस्तरीय १००००००० १००००००० २०००००००
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५
संर्घय सरकार समपरुक ितु्रािेसी कुर निुाकोट मो.बा.

म्यार्िङ नगरस्तरीय

१३९८००० ११२४४००० ४८५८००० १७५०००००

६ संर्घय सरकार समपरुक ितु्रािेसी अघाि मो.बा. म्यार्िङ नगरस्तरीय ८६००००० ८९००००० १७५०००००

७ सडिक बोडि कायिक्रम नगरस्तरीय ७१६०००० ७१६००००

८
सडकवोडा, झो.प.ु, जीवनोद्धार भवन िगायत अन्य म्याविङ र गत

वर्ाको बाकी समेत ) नगरस्तरीय
१२७८७०००        २९८८००० ५२५००० १६३०००००

९ शहरी शासकीय क्षमता र्िकास कायिक्रम नगरस्तरीय १८९००००० १८९०००००

९.१
IUDP/IDPमा आधाररत आिास/बस्ती के्षत्रमा सहरी

पूिािधार सधुार/र्नमािण गने (बहुबर्ििय खररद ) कायि
०

९.२

Community Development Program अन्तगित यूिा

केन्रीत Digital Library, हाटबिार सधुार, सािििर्नक

शौिालय, सामदुार्यक बसपाकि  सधुार र पाकि  र्नमािण

मध्यबाट र्नमािण कायि गने ।

०

९.३

शासकीय क्षमता अर्भिदृ्धी कायिक्रम अन्तगित Asset

management inventory, buillding permit

software, revenue and tax generation

software, preparation of GIS maps, metric

addressing system लगायतका कायिक्रम सञ्िालन

गने

०

९.४ शहरी शासकीय क्षमता र्िकास कायिक्रम म्यार्िङ नगरस्तरीय ० ०

१० स्थानीय पूिािधार र्िकास साझेदारी कायिक्रम नगरस्तरीय ९०००००० ९००००००

११ डोिर संिालन िेर्सर्ि नगरस्तरीय ८००००० ८०००००

१२ सगरला मागि सतरोन्ती- स.न.पा३ नगरस्तरीय १०००००० १००००००

१३ नौलापानी िपरुङ नेटा मो.बा. नगरस्तरीय ५००००० ५०००००

१४ रुब्दी हरािठाना रार्शिौर भण्डार मो.िा. नगरस्तरीय ५००००० ५०००००

१५
ढोरपाटन आमडाडा माझहर्टया सडक र्नमािण तथा

स्तरोन्नती , स.न.पा.-४
नगरस्तरीय ११००००० ११०००००

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

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

१८
िोर्गकुटी आपंपाटा मो.िा. , स.न.पा.६( २८बाट ५०

हिार)
नगरस्तरीय २५०००० २५००००
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१९
समथर कुमाल िस्तीदेर्ख भालखुोलासम्म मोटरबाटो,

स.न.पा.३
नगरस्तरीय १००००० १०००००

२० ट्रस र्नमािण तमु्कोट-१ नगरस्तरीय १००००० १०००००

२१ अमलडाडा माझगाउं िाने मोटरबाटो  र्नमािण, स.न.पा.४ नगरस्तरीय २००००० २०००००

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

२३
मन्िलाइन घनश्याम र्ि.सी.को घरबाट तल्लो बाटो

र्नमािण , स.न.पा.१
नगरस्तरीय १००००० १०००००

२४ खररकारुख िाडेपोखरा मोटरबाटो, स.न.पा.९ नगरस्तरीय ० ०

२४.१ बाख्रापालन कायिक्रम स.न.पा.९ नगरस्तरीय ३००००० ३०००००

२५

लदाम गोम्ले र्ि.क.को घरदेर्ख कुलोसम्म सडक

र्नमािण–१
नगरस्तरीय ५०००० ५००००

२६
गंगा आ.र्ि. बाट अघािखॉिी उ.मा.र्ि.हुाँदै र्कमडॉडा िाने

मो.िा.–२
नगरस्तरीय १००००० १०००००

२७ नरपानी सर्तनेटा पोखेडाडा मो.िा. स्तरोन्नती–६ नगरस्तरीय ५०००० ५००००

२८
िोर्गकुटी मौिापाटा ऑपपाटा केरािारी िगत मो.िा.–६

(र्स.न.१८ मा गएको)
नगरस्तरीय ० ०

२९

िुदिाङ सिस्टेशनदेर्ख सयमरु ेिॉट कृर्ि िमि िाने

सडक खण्डको स्तरोन्नती कायि–६
नगरस्तरीय १६०००० १६००००

३० िलेपत नौलापानी मोटरबाटो स्तरोन्नती –९ नगरस्तरीय ५०००० ५००००

३१ रानी पोखरी ममित संभार -५ नगरस्तरीय १००००० १०००००

३२ बेल्टारी भगिती मर्न्दरहुाँदै धारापानी मो.िा.–१० नगरस्तरीय ६०००० ६००००

३३ आफ्र िाङलेर्लटोल भरािौर ओखे्र मो.िा. स्तरोन्नती–१२ नगरस्तरीय ५०००० ५००००

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

३५ र्िमरुथमु टाकुरा मो.बा. स.न.पा.-१२ नगरस्तरीय १००००० १०००००

३६ िौतारा ररठेखोला पधेरािाने बाटो स.न.पा.-२ नगरस्तरीय २५००० २५०००

३७
हर्टयार्दख कोटिेरा मो.बा.को लक्ष्मी कुमारी भसुालको

घर मनुीको िाल र्नणिमा- ४
नगरस्तरीय १००००० १०००००

३८ िन्रा गैरेको घरुिेवख खेमराज ववकिको घरसम्मनािी वनमााण नगरस्तरीय १००००० १०००००

३९ पटुवार्मु औल्िाखोिा मोटरुबाटो स्तरोन्नी नगरस्तरीय १५०००० १५००००
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४० वििे तल्िा वििे उकािो मोटरबाटो वनमााण, स.न.पा.९ नगरस्तरीय १००००० १०००००

४१ िन्रमणी मागा नािी वनमााण तर्ा सडक स्तरोन्नी सनपा १ नगरस्तरीय १००००० १०००००

४२
अिवुाखोिा वव.क.टोि मो.वा.  (सजृना वव.क. घर नवजक वाि र 

वगरी घर नवजक वाि )
नगरस्तरीय १००००० १०००००

४३ ररठेखोिा ट्रसवाि वनमााण सनपा २ नगरस्तरीय १००००० १०००००

४४ इसराटोि मोटरबाटो वनमााण सनपा १ नगरस्तरीय १००००० १०००००

४५ ममातसंभार कोर् नगरस्तरीय ११२००० ११२०००

४६ भाटिरुको कुल्यान मवन्िर मोटरबाटो  वनमााण सनपा १० नगरस्तरीय १००००० १०००००

४७ भगवती आ.वव.वाि वनमााण िान्ती नेटा  सनपा ७ नगरस्तरीय ५०००० ५००००

४८

सेरा र्मक्स उद्योग अगाडी तारबार तथा गेट र्नमािण योिना १
५०००० ५००००

४९ हटारी नेटा पक्की बाटो देर्ख र्झल्के डाडा सम्म मो.बा

स्तरउन्नती र ओस्तरािको घर सम्म बाटो र्नमािण १

१००००० १०००००

५०
पश ुअस्पताल देर्ख किडहल हुदै गच्छे पक्की पलु सम्म

मो.बा स्तरउन्नती १
१००००० १०००००

५१ र्िफ्ले टोल अपरुो नाली बागी खोला सम्म पणुिता १ १००००० १०००००

५२
हटारी िोक देर्ख अस्पताल गेट सम्मको मो.बा  ग्रािेल

कच्िी नाली र्नमािण १
५०००० ५००००

५३ मदन आर्श्रत स्मरृ्त भिन ममित संभार १ ५०००० ५००००

५४
र्दर्लप के.सीको घर देर्ख ठाडो बाटो सम्म नाली तथा

ढकन र्नमािण १
५०००० ५००००

५५
हटारी िन्दा गैरकेो घर देर्ख खेमराि िर्कलको घर

अगाडी सम्म  नाली र्नमािण दर्क्षण तिि १
५०००० ५००००

५६ स्याले र्मरा सेििालको घर अगाडी नाली र्नमािण १ ५०००० ५००००

५७
नेपाल पत्रकार महासंघको भिन अगाडी देर्ख भडखरी

खोल्सा सम्म नाली र्नमािण १
७५००० ७५०००

५८
भडखरी र्पि बाटो देर्ख नमा िस्नेतको घर हुदै मार्थल्लो

बाटो िोड्ने र्सडी र्नमािण १
० ०

५८.१
शघधमरे वकराना पसल अगाडीको िोकमा नाली तथा ढकना 
धनमाषण १

५०००० ५००००

५९ डाडागाउाँ र्दपक आिायिको घर नर्िकको नाली र्नमािण १ ५०००० ५००००
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६० गैरीशंकर बोर्डङको िोक देर्ख िगतनाथ भसुालको घर

हुदै गणुार्नधी भसुालको घर सम्म मो.बा स्तरउन्नती १

१००००० १०००००

६१ डाडा गाउाँ साना मरु्खयाको घर देर्ख र्शिालय मर्न्दर हुदै

उपल्लो खानेपानी टंकी  सम्म गोरटेो बाटो ढलान कायि १

५०००० ५००००

६२
मर्न्िता र्स्टल िर्नििर देर्ख सर्न्धखकि  बोर्डङ सम्म

नाली र्नमािण १
० ०

६२.१
मशन्जता शस्टल फधनषिरको साइडिाट राम ुनेपालीको घडेरी 
सम्म नाली तथा िाटो स्तरउन्नती १

१००००० १०००००

६३
पे्रम नारायण गैरकेो घर देर्ख तल मेन लायन सम्म

नालीको ढलान र्नमािण कायि १
१५०००० १५००००

६४
मेन लायन देर्ख मोर्त खनालको घर सम्म िाने बाटो

र्नमािण १
१००००० १०००००

६५ र्दपिोटो पछाडीको नाली र्नमािण १ १००००० १०००००

६६
तारा सनुारको घर देर्ख बल बहादरु कुमालको घर सम्म

मो.बा पणुिता १
१००००० १०००००

६७
प्रर्दप र्मश्रको घर देर्ख बाल बहादरु र्ि.सीको घर हुदैं

मार्थ सम्म  बाटो स्तरउन्नती १
१००००० १०००००

६८
राम ुबस्नेतको घर देर्ख सोि बहादरु दधुडेरीसम्म  बाटो

ढलान १
० ०

६८.१
दिु डेरी िोव िहादरुको घर हदैु राम प्रसादको घर सम्म 
िाटो स्तरउन्नती १

१००००० १०००००

६९
टेकराि गैरकेो घर देर्ख केशि भसुालको घर सम्म बाटो

ढलान पणुिता १
१००००० १०००००

७०

देउराली यातायातको भिन देर्ख सयुि पत्रकारको घर सम्म

र ठाडो र्पि बाटो देर्ख नारायण र्ि.सीको घर सम्म मो.बा

ग्रािेल १

१००००० १०००००

७१

देउराली यातायात प्रा.र्ल अगाडीको नालीमा िाल र्नमािण १
५०००० ५००००

७२

लदाम गमले र्ि.कको घर देर्ख तल झने बाटो स्तरउन्नती १
५०००० ५००००
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७३

पटुिाथमु पौिा देर्ख पसल सम्म िाने मो.बा स्तरउन्नती १
१००००० १०००००

७४
 र्िल्मीहल पछाडीबाट साथी होटल अगाडी सम्म बग्ने

नाली र्नमािण १
१००००० १०००००

७५

र्शि मरु्खयाको घर देर्ख दधु डेरी सम्म मो.बा स्तरउन्नती १
१००००० १०००००

७६ रतहले खोलाको अधरुो सोर्लङ पणुिता १ १००००० १०००००

७७
रतहले लदाम टोलको र्िि गल्लीमा कच्िी मो.बा तथा

नाली र्नमािण १
५०००० ५००००

७८ तमु्कोट र्िरर्न्ििी पौडेलको घर अगाडी िाल र्नमािण १ १००००० १०००००

७९ होम पाईप खररद ३० र्स.एम १ १००००० १०००००

८० स.न.पा १ का मो.बाहरु ममित संम्भार १ ३००००० ३०००००

८१
मानीिौकी टारी देर्ख झेडी खोला पटुिाथमु र्लफ्टीङ

िाने मो.बा र्नमािण १
५०००० ५००००

८२
पटुिाथमु र्भमसेन थान मर्न्दर देर्ख बगैंिा टोल िाने

मो.बा स्तरउन्नती १
५०००० ५००००

८३
र्िष्ण ुभसुालको घरको उत्तर तिि  देर्ख भमु बहादरु

महतको घर सम्म नाली र्नमािण १
७५००० ७५०००

८४
ितु्रािेशी र्स्थि गोर्िन्द थापा र शार्लकराम िन्िाडेको

अगाडी िलामे पलु । २
१५०००० १५००००

८५
गेदािनी खोल्सा देखी अघाि र्मनरल िाटर उद्योग सम्म

नाली र्नमािण २
२००००० २०००००

८६ तारा सनुारको घर मनुी िाल र्नमािण २ ५०००० ५००००

८७ भरीखोला िाटोमा छरी हाल्ने २ १००००० १०००००

८८
मसाल ििार प्रगर्त नगर किडहलको पर्िमतिि  नाली

र्नमािण २
१००००० १०००००

८९ कुर र्पडालपुाटा खानेपानीको पाईपलाईन र्नमािण २ १००००० १०००००

९०
गंगा आधारभतु स्कुल अगाडी देर्ख माथी िेलिार्टका तिि

िाने र्सडी र्नमािण २
२००००० २०००००

९१ भलायडााँडा भरीपाखो पाँधेरो िाने िाटो र्नमािण २ ७५००० ७५०००

९२ आटीकापाटा नाली र्नमािण २ १००००० १०००००

९३ रुव्दी र िडा नं १० िोड्ने मो.िा मा नाली र्नमािण २ ५०००० ५००००

९४ पोखरर भन्ने ठाउाँमा र्क्रयापतु्री अधरुो २ ७५००० ७५०००
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९५
धमिराि भसुालको घरदेर्ख तलु्सी भसुालको घरसम्म

अधरुो नाली र्नमािण २
२५००० २५०००

९६ िेलधारा नयािाटो माथी पखािल २ ५०००० ५००००

९७

स.न.पा िडा नं २ को र्नमािणर्धन कायािलय िग्गा तारिार २
५०००० ५००००

९८

घो ाँिेखोला पलुको िार र पलु मरु्न तारिालीको िेक ड्याम २
१००००० १०००००

९९
िािरुाम शमाि र र्दनामर्ण िेल्िासेको घरको र्ििमा  िाल

र्नमािण २
१००००० १०००००

१००
ईन्रेणी पलु्िोक ज्योती पेट्रोल पम्प र्भत्री गल्लीमा छरी

हाल्ने २
२०००० २००००

१०१ भलायडााँडा ऋर्िरामको घरिाने िाटोमा स्लेप र्नमािण २ २५००० २५०००

१०२ नाली सरसिाई २ १५००० १५०००

१०३ भलायडााँडा माझारकेो डुिामा स्लेप र्नमािण २ २५००० २५०००

१०४
िडा नं २ का सम्पणु िाटाह दशै र्ििेि िाटो सरसिाई

तथा अिरोध हटाउने २
३००००० ३०००००

१०५
िडा न.ं २ का सम्पूणिबाटाहरु मरं्सरदेर्ख आिाढसम्म हुने

अिरोध तथा बैकर्ल्पक बाटो व्यिस्थापन २
१००००० १०००००

१०५.१ यिुा स्िरोिगार र्स.न. ९४ बाट २ १००००० १०००००
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१६१ मोठाडाडा ठुलािौर मोटर बाटो ९ ५०००० ५००००

१६२ दोिाटा गोल लगाउने मोटरिाटो ९ १००००० १०००००

१६३ लाकुरटारी रुव्दी हुाँदै ररर्ठपोखरी िोड्ने मोटर बाटो १० ५०००० ५००००

१६४ धरम्पानी धिुिडााँडा डल्लेबाटा मोटर बाटो १० १००००० १०००००

१६५

धरम्साला देर्ख र्दनेका पोखरा हुदै ढोरपाटन मोटर बाटो १०
३००००० ३०००००

१६६
स.न.पा. १० का मखु्य बाटाहरुको नाली सिाई र खाडल

पनुि छरी व्यािस्थापन १०
१००००० १०००००

१६७ ररर्ठपोखरी रुव्दी हुाँदै लाकुरटारी िोड्ने मो बा १० १००००० १०००००

१६८
र्िहार र्पर्क्नक स्पोटि  िने र्सडीमा ररे्लङ्ग र्नमािण

(अधरुो ) १०
५०००० ५००००

30



;|f]t

आन्तरीक

िमपुरक 

अनुदान
सिशेष अनुदान

िमपुरक 

अनुदान

सिशेष 

अनुदान

सि.न.ं आयोिनाको नाम िडा न.ं/ निर

सिसिय िमानीकरण िशति रािश्व िााँडफााँड िमपुरका तथा सिशेष अनुदान

प्रदेश

िंघीय प्रदेश िंघीय आयप्रदेश

;|f]t ;|f]t

अन्य िशति िंघीय

;|f]t

सिसनयोसित  बासषिक 

बिेट रकम रु.

;|f]t

प्रदेश

िंघीय

१६९
अरर्नको आधारभतु र्िद्यालय देर्ख र्मर्नकोट िोड्ने मो

बा १०
५०००० ५००००

१७० लामापोखरा र्िरौटा हुाँदै मोहने िोड्ने मो बा १० ५०००० ५००००

१७१  दशै बाटो ममित १० ५००००० ५०००००

१७२
र्िर्डया खेल मैदानमा िाली भने खन्ने कायि (१०१० को

१९बाट र २०५० को ३२ बाट) १०
५०००० ५०००० १०००००
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४० स्वास््य भवन सनपा ११ वाि वनमााणा नगरस्तरीय १५०००० १५००००

४१ मेविनरी औजार (मोटरसाइकि) खररि नगरस्तरीय २५०००० २५००००

४२ कायािलय व्यिस्थापन खिि ३ ५०००० ५००००

४३ खेलकुद कायिक्रम तथा यिुा स्िरोिगार तार्लम तथा

प्रिद्धिन कायिक्रम ३
० ०

४४ खेलमैदान तथा  हेर्ल्याड र्नमािण ३ २००००० २०००००

४५ खेलकुद कायिक्रम ४ ५०००० ५००००

४६ दहखोला खेल मैदान र्नमािण ६ १००००० १०००००

४७ खेलकुद र्िकास कायिक्रम ६ ५०००० ५००००

४८ सहकारी व्यिस्थापनका ( बखोर) ६ १५००० १५०००

४९ श्रिृनर्शल यिुा कल्ि बन्दरखटु्टा खेल मैदान ९ २००००० २०००००

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

५१ भर्लिल, र्क्रकेट र र्पि ढलाइ ९ ० ०

५२ भधलवल खेल ९ ७५००० ७५०००

५३ वक्रकेट खेल ९ ७५००० ७५०००

५४  टोल सधुार संस्था व्यिस्थापन १० ५०००० ५००००

५५ खेलकुद र्िकास ११ ५०००० ५००००

५६ यिुा यिुती ड्राईर्भङ तार्लम १२ २००००० २०००००

५६ िम्मा ११७००००० ० ३९००००० ० ० ३११२००० १५४३००० ० ० ० ० २३२०००० २२५७५०००

5020 सेिा प्रिाहको मापदण्ड र्नधािरण
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;|f]t

आन्तरीक

िमपुरक 

अनुदान
सिशेष अनुदान

िमपुरक 

अनुदान

सिशेष 

अनुदान

सि.न.ं आयोिनाको नाम िडा न.ं/ निर

सिसिय िमानीकरण िशति रािश्व िााँडफााँड िमपुरका तथा सिशेष अनुदान

प्रदेश

िंघीय प्रदेश िंघीय आयप्रदेश

;|f]t ;|f]t

अन्य िशति िंघीय

;|f]t

सिसनयोसित  बासषिक 

बिेट रकम रु.

;|f]t

प्रदेश

िंघीय

१ सािििर्नक सनुिुाइ नगरस्तरीय १५०००० १५००००

२ सामार्िक परीक्षण नगरस्तरीय २००००० २०००००

३ सूिनाको हक प्रिद्धिन नगरस्तरीय १५०००० १५००००

४ बार्ििक सर्मक्षा नगरस्तरीय १००००० १०००००

५ कानून कायिर्िर्ध र्नमािण रािपत्र तयारी प्रकाशन नगरस्तरीय ३००००० ३०००००

६  सािििर्नक सनुिुाई १ ५०००० ५००००

७ लेख रिना र्िज्ञापन पत्रपर्त्रका लगायत २ २५००० २५०००

८
स्थानीय के्षत्रमा सूिना तथा संिार अर्भमखुीकरण

कायिक्रम ३
५०००० ५००००

९ कटुिाल सेिा पररिाल खिि ३ ३०००० ३००००

१० सािििर्नक सनुिुाइ कायिक्रम ३ ७५००० ७५०००

११ ररे्डयो सूिना तथा सािििर्नक सनुिुाइ कायिक्रम ७ ७०००० ७००००

१२ सािििर्नक सनुिुाई १० ३५००० ३५०००

12 िम्मा ९५०००० ० ० ० ० १२५००० ० ० ० ० ० १६०००० १२३५०००

5030 सेिा प्रिाहमा र्िद्यतु्तीय सूिना प्रर्िर्धको प्रयोग

१ नागररक िडा पत्र (र्डर्िटल समेत) नगरस्तरीय ४००००० ४०००००

२ हेलो नगरपार्लका ररे्डयो कायिक्रम नगरस्तरीय ३००००० ३०००००

३ सािििर्नक सूिना र्िज्ञापन प्रिार प्रसार नगरस्तरीय ३००००० ३०००००

४ िािसम्म सम्पािन भएका गवतवववधिरुको डकुमेन्ट्री तयार नगरस्तरीय २९५००० २९५०००

3 िम्मा १०००००० ० ० ० ० ० २९५००० ० ० ० ० ० १२९५०००

५०४० र्िर्िध

१ कायािलय संिालन तथा प्रशासनीक खिि नगरस्तरीय ५६४५०००० २००००००० ७६४५००००

२ भैपरी पुिंीगत योिना १ १००००० १०००००

३ िडाका योिनाहको  अनगुमन २ ५०००० ५००००

४ भैपरर आउने  र्िर्भन्न सहयोग लागायत २ १००००० १०००००

५ िडा स्तरीय योिना अनगुमन ३ ५०००० ५००००

६
िडा योिना सपुररिेक्षण तथा अनगुमन र संस्थागत

पूिािधार र्िकास ४
७५००० ७५०००

७ िडास्तरीय योिना अनगुमन तथा सपुररिेक्षण ५ ५०००० ५००००

८ िग्गाधनी प्रमाणिपूिाि र्ितरण कायिक्रम ५ १००००० १०००००

९ िडास्तरीय योिना अनगुमन ६ ५०००० ५००००

१०
र्िशेि नार्पटोली सम्बन्धी खिि व्यिस्थापन तथा

लालपूिाि र्ितरण कायिक्रम
६ १००००० १०००००
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सिशेष अनुदान
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सिशेष 

अनुदान

सि.न.ं आयोिनाको नाम िडा न.ं/ निर

सिसिय िमानीकरण िशति रािश्व िााँडफााँड िमपुरका तथा सिशेष अनुदान

प्रदेश

िंघीय प्रदेश िंघीय आयप्रदेश

;|f]t ;|f]t

अन्य िशति िंघीय

;|f]t

सिसनयोसित  बासषिक 

बिेट रकम रु.

;|f]t

प्रदेश

िंघीय

११ िडा स्तरीय योिना अनगुमन  तथा लालपूिाि र्िततरण ७ ७५००० ७५०००

१२ कायिक्रम तथा योिना अनगुमन ८ ५०००० ५००००

१३ भैपरी पुाँर्िगत ८ १००००० १०००००

१४ िडा स्तरीय योिनाहरु अनगुमन १० ६०००० ६००००

१५ भैपरी पुाँर्िगत १० ८०००० ८००००

१६ भैपरी पिुीगत ११ १३०००० १३००००

१७ योिना अनगुमन १२ ५०००० ५००००

१८ र्िताि खिि नगरस्तरीय २२०७००० २२०७०००

१९ गत िििका योिनाहरु भिुानी िडा तथा नगर ० २१४१९८०७ २१४१९८०७

१९ िम्मा ३२५००० ० ० ० ० ५६७५०००० ० ० ० ० ० ४४२२१८०७ १०१२९६८०७

६५४ कूल िम्मा १३१५००००० ५३९८००० ३९८६९७००० २१३५०००० १४२७७१००० ९३१४४००० १६६१०००० १९९००००० १५०००००० २००००००० ७०००००० ९३७६७८०७ ९६५१३७८०७
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आन्तररक 
आय

राजश्व 
िााँडफााँड (संघीय)

जम्मा
आन्तररक 

आय
राजश्व 

िााँडफााँड (संघीय)
जम्मा

१. तलव 25000000 25000000 ० २५०००००० 25000000

२. पदाधिकारी पाररश्रमीक 14050000 0 14050000 १४०५०००० ० 14050000

३. महंगी भिा 1500000 1500000 ० १३००००० 1300000

४. स्थानीय भिा १०००००० 1000000 ० ७००००० 700000

५. वैठक भिा २९००००० 2900000 ० ३३००००० 3300000

६. पोिाक 850000 850000 ० ८५०००० 850000

७. और्धि उपिार सहयोग 200000 200000 ० १००००० 100000

८. तधलम गोवष्ठ उत्सव ददवस समारोह 500000 500000 ० ३००००० 300000

९. पानी तथा धिजलुी 400000 400000 ० ५००००० 500000

१०. सञ्चार महसलु 1000000 1000000 ० १०००००० 1000000

११. कायाषलय सञ्चालन तथा छपाई 3800000 3800000 ० ४७००००० 4700000

१२. घर भाडा 1000000 1000000 ० ३५०००० 350000

१३. अन्य भाडा 100000 100000 ० ३००००० 300000

१४. मरमत संभार 1500000 1500000 ० २३००००० 2300000

१५. इन्िन सवारी 1600000 1600000 ० २५००००० 2500000

१६. इन्िन अन्य 100000 100000 ० १००००० 100000

१७. परामिष तथा सेवा िलु्क ५९५०००० ३९००००० 9850000 ५९५०००० ४९००००० 10850000

१८. धिमा तथा नधिकरण िलु्क 700000 700000 ० ४००००० 400000

१९. सदस्यता िलु्क 50000 50000 ० ५०००० 50000

२०. आधथषक सहायता 300000 300000 ० ५००००० 500000

२१. परुस्कार सम्मान प्रसंिा 200000 200000 ० २००००० 200000

२२. नगर सभा सञ्चालन खिष 1000000 1000000 ० १०००००० 1000000

२३. धिधिि खिष 2400000 2400000 ० २६००००० 2600000

२४. पदपधुतष सम्वशन्ि खिष 300000 300000 ० ३००००० 300000

२५. पसु्तक तथा सामाग्री 200000 200000 ० २००००० 200000

२६. कायषक्रम भ्रमण खिष 2000000 2000000 ० २५००००० 2500000

२७. कमषिारी तथा पदाधिकारी क्षमता धिकास ५००००० 500000 ० ५००००० 500000

२००००००० ५३०००००० ७३०००००० २००००००० ५६४५०००० ७६४५००००

3_ k|zf;lgs Aoo cg'dfg

आ.व. 2077/078 को संसोधित
खिष ब्यहोने श्रोत

आ.व. 2077/078 को प्रस्ताववत 
खिष ब्यहोने श्रोत

जम्मा

क्र.सं. िजेट शिर्षक
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संघीय प्रदेश संघ प्रदेश

1 कृर्ि तथा पश ुर्िकास   कायिक्रम

क कृर्ि र्िकास  कायिक्रम ( र्नशति तिि )

१ तरकारीको उन्नत तथा हाइर्ब्रड बीउ र्ितरण(५०% अनदुानमा) नगरस्तरीय ४००००० ४०००००

२
तरकारी बालीको लार्ग रासायर्नक तथा िैर्िक मल र्ितरण(५०%

अनदुानमा)

नगरस्तरीय २००००० २०००००

३
पलार्स्टक टनेल र्ितरण(५०% अनदुानमा) (र्स.न. ५ बाट ३ लाख र ६

बाट ४ लाख गरी ७ लाख थप भएका)

नगरस्तरीय १०००००० १००००००

४ आकर्स्मक बाली संरक्षण सेिा नगरस्तरीय १००००० १०००००

५ आलकुो उन्नत बीउ खररद कायिक्रम(५०% अनदुानमा) नगरस्तरीय ० ०

६ डडुिा व्यिस्थापनको लार्ग र्ििादी र्ितरण(५०% अनदुानमा) नगरस्तरीय ० ०

६.१ कृर्ि तथा पशपुालनका  सिल अभ्यासका र्भर्डयो डकुमेन्ट्री र्नमािण नगरस्तरीय १००००० १०००००

७ बािो िग्गा सदपुयोग अनदुान नगरस्तरीय ४००००० ४०००००

८
तरकारी बालीमा प्रर्िर्ध प्रदशिन तथा हस्तान्तरण कायिक्रम(५०%

अनदुानमा)

नगरस्तरीय ६००००० ६०००००

९ मागमा आधाररत कायिक्रम(समहु/सहकारी/िमि) नगरस्तरीय ५६०००० ५६००००

१०
िैदेर्शक रोिगारबाट िकेका यिुालाई साझेदारीमा कृर्ि स्िरोिगार

कायिक्रम

नगरस्तरीय १५०००० १५००००

११ बाली र्बमा कायिक्रम(र्प्रर्मयममा ५०% अनदुान) नगरस्तरीय ५०००० ५००००

१२ गहुाँको उन्नत बीउ र्ितरण(७५% अनदुानमा) नगरस्तरीय ४५०००० ४५००००

१३ गहुाँको मूल बीउ र्ितरण(७५% अनदुानमा) नगरस्तरीय ७५००० ७५०००

१४ मकैको उन्नत िीउ र्ितरण(७५% अनदुानमा) नगरस्तरीय २८१००० २८१०००

१५ च्याउ र्ितरण कायिक्रम पलार्स्टक सर्हत (५०% अनदुानमा) नगरस्तरीय १४०००० १४००००

१६ र्सताके च्याउ बीउ र्ितरण(५०% अनदुानमा) नगरस्तरीय ३०००० ३००००

१७ च्याउ उत्पादन सामग्री अनदुान(५०% अनदुानमा) नगरस्तरीय १००००० १०००००

१८ माटो पररक्षण र्िज्ञ पाररश्रर्मक नगरस्तरीय ४०००० ४००००

१९ माटो सधुारको लागी कृर्ि िनु तथा र्ि्सन खररद नगरस्तरीय १००००० १०००००

२० नमनुा संकलन तथा प्रिारप्रसार नगरस्तरीय ८००० ८०००

आ.ि.२०७७/०७८  को िाखागत संसोधित योजना तथा कायषक्रमहरु

स्थान
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र्िर्नयोर्ित  बार्ििक 

बिेट रकम रु.प्रदेश रािश्व 

िााँडिााँड
 आन्तरीक आय

र्िर्त्तय समानीकरणर्स.न.ं आयोिनाको नाम  सशति अनदुान प्रदेश समपकु 

अनदुान
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अनदुान

२१ र्डर्िटल कााँटा र्ितरण ५०% अनदुानमा नगरस्तरीय १६०००० १६००००

२२ पािरस्पे्रयर र्ितरण ५०% अनदुानमा नगरस्तरीय ३०००० ३००००

२३ िल र्ट्ने क्यारटे र्ितरण ५०% अनदुानमा नगरस्तरीय ५०००० ५००००

२४ कुटानी र्पसानी मेर्सन ५०% अनदुानमा नगरस्तरीय ३६०००० ३६००००

२५ झोलमोल कुहाउने ड्रम र्ितरण ५०% अनदुानमा नगरस्तरीय ४५००० ४५०००

२६ कृर्ि मेला प्रदशिनी नगरस्तरीय ० ०

२६.१ समूह मािि त अदिुा प्रिद्धिन कायिक्रम नगरस्तरीय ८०००० ८००००

२७ रार्ष्ट्रय धान र्दिस नगरस्तरीय ५०००० ५००००

२८ सर्न्धखकि  स्माटि  कृर्ि गाउाँ सर्मर्त स.न.पा.-१ कायिक्रम अनदुान नगरस्तरीय १०००००० १००००००

२९
र्ििादी िनिेतना मलुक िेल्क्स र्प्रन्ट/ बकुलेट/ र्लिलेट/ पोस्टर

प्रकाशन आर्द

नगरस्तरीय ५०००० ५००००

३० सामार्िक पररिालक(कृर्ि िे.र्ट.ए.) तलब पोशाक भत्ता खिि नगरस्तरीय ० ०

३१ दैर्नक भ्रमण भत्ता खिि नगरस्तरीय २००००० २०००००

३२ कायिक्रम संिालन बैठक खिि नगरस्तरीय ३००००० ३०००००

३३ कायिक्रम अनगुमन तथा मलु्यांकन खिि नगरस्तरीय २६१००० २६१०००

३४ सामग्री ढुिानी खिि नगरस्तरीय १२५००० १२५०००

३५ िमि दतािका लार्ग स्थलगत अनगुमन/मलु्यांकन भत्ता खिि नगरस्तरीय ० ०

३६
िेलेक्स/रकेडि बकु/ प्रमाणपत्र/ पोस्टर/ पम्पलेट /बकु्लेट/ र्लफ्लेट छपाई

खिि

नगरस्तरीय ९०००० ९००००

३७ कायिक्रम प्रिारप्रसार खिि नगरस्तरीय ६०००० ६००००

३८ इन्धन खिि नगरस्तरीय ० ०

३९ कृर्ि तथा पश ुसेिा सलुभ किाि कोि नगरस्तरीय ५०००००० ५००००००

४० नगरपानी बहुउदेश्य कृर्ि प्राली सनपा ६ नगरस्तरीय ३००००० ३०००००

४१ मार्लका बाख्रापालन कृिक समूह कृर्ि–५ नगरस्तरीय १००००० १०००००

४२ सगरमाथा बाख्रापालन कृर्ि समूह आधरु्नकरण खोर र्नमािण–४ नगरस्तरीय १००००० १०००००

४३ देउराली दर्लत कृिक समूह–६ नगरस्तरीय १००००० १०००००

४४ हररयाली कृिक तथा बाख्रापालन समूह–४ नगरस्तरीय ५०००० ५००००

४५ िीिनोद्धार एग्रो ररसिि सेन्टर -५ नगरस्तरीय १५०००० १५००००
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४६ खााँिीकोट पशपन्क्षी तथा कृर्ि उद्योग सनपा-७ (र्स.न.३३बाट ) नगरस्तरीय १००००० १०००००

४७
न्यापसेक तथा पािर स्पे्रयर र्ितरण ५० प्रर्तशत अनदुानमा (र्स.नं.

११बाट)

नगरस्तरीय १००००० १०००००

४८ देउराली कृर्ि तथा पशपुकं्षी िमि  र्संिाई स न पा ४  र्स.न.३४ नगरस्तरीय ७५००० ७५०००

४९ नि आर्िश्कार एग्रो िमि  टनेल र्नमािण स न पा ११  र्स.न.३५ नगरस्तरीय ६०००० ६००००

५० समरग्रीन कृिक समहु स न पा ७ को लागी पाईप खररद र्स.न.३७ नगरस्तरीय ६०००० ६००००

४५ कुषी तफि  िम्मा ५०००००० ० ० ४१९०००० ४६५०००० १३८४००००

ख पशु िेिा  कायिक्रम ( सनशति तफि )

१ र्नशलु्क औिर्ध तथा उपिार सामग्री खररद नगरस्तरीय ५००००० ५०००००

१.१ मेर्शनरी औिार (ल्यापटप खररद) नगरस्तरीय १००००० १०००००

२ िालकाडा ियर प्रिन्न पश ुतथा कृर्ि सहकारी र्ल सनपा ११ नगरस्तरीय २००००० २०००००

३ बााँगीखोला व्यिसायी गाइभैसी समूह सनपा १० नगरस्तरीय ३००००० ३०००००

४

बाख्रापालन अघाि भगिती एकीकृत कृर्ि पशपुन्क्षी  व्यािसया तथा

स्िारोिगार प्रा र्ल मािि त ९

नगरस्तरीय ५००००० ५०००००

५ ररे्बि भ्यार्क्सन खररद नगरस्तरीय ३०००० ३००००

६ आकर्स्मक भ्यार्क्सन सेिा नगरस्तरीय ३०००० ३००००

७ कुलबक्स(सानो/ठुलो) खररद नगरस्तरीय २४००० २४०००

८

ल्याब सामग्री(स्लाइड,कभर र्सल्प, र्ििकल्थ, टेस्टट्यबु, ग्लास,

फ्लोर्टंग सोलसुनआर्द)खररद

नगरस्तरीय ५०००० ५००००

९ र्हउदे घााँसको बीउ(िै,भेि,िार्ििम आर्द)खररद र्ितरण नगरस्तरीय ४००००० ४०००००

१० ििे घााँसको बीउ(सडुान बािरा र्टयोसेर्न्ट आर्द)खररद र्ितरण नगरस्तरीय २००००० २०००००

११

नश्ल सधुारका लार्गमा मरुाि  रााँगो खररद र्ितरण ( र्स.न.१८ को

२८८००० र २२ को १००००० गरी ३८८००० )

नगरस्तरीय ४००००० १००००० ५०००००

१२ नश्ल सधुारका लार्ग उन्नत बोका खररद र्ितरण नगरस्तरीय ० ०

१३

कृर्त्रम गभािधान सम्बर्न्ध कृ.ग.कताि र सरोकारिाला बीि अन्तरर्क्रया

गोष्ठी

नगरस्तरीय ५०००० ५००००

१४ कृ.ग.कतािको लार्ग ए.आई.गन तथा लोर्िर्स्टक सपोटि  सामग्री खररद नगरस्तरीय १५६००० १५६०००

१५ बडीिो मेर्सन खररद (सानो/मध्यम/ठुलो) नगरस्तरीय ५०००० ५००००

१६ भ्यार्क्सन खररदको लार्ग रफे्रीिेरटेर खररद नगरस्तरीय ३०००० ३००००

१७ र्डप र्फ्रि खररद र्ितरण(७५% अनदुानमा) नगरस्तरीय ० ०

१८ र्मल्क क्यान खररद र्ितरण(१००% अनदुानमा) नगरस्तरीय ० ० ०
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१९ मास/ुडेरी/एग्रोभेट पसल र्नयमन तथा अनगुमन नगरस्तरीय १५०००० १५००००

२० साना कृिक लर्क्षत मागमा आधाररत अनदुान कायिक्रम नगरस्तरीय ३६०००० ३६००००

२१ व्यिसार्यक िमि लर्क्षत मागमा आधाररत अनदुान कायिक्रम नगरस्तरीय ० ०

२२ बैदेर्शक रोिगारबाट िर्कि एका यिुाको लार्ग स्िरोिगार कायिक्रम नगरस्तरीय ० ०

२३ च्यापकटर मेर्सन खररद र्ितरण (७५% अनदुानमा) नगरस्तरीय ४०५००० ४०५०००

२४

गाईभैंसी सतु्केरी भत्ता कायिक्रम (र्स.न.२१ बाट ८० हिार, २२ बाट

१लाख २० हिार, २९ बाट १ लाख २० हिार,३८ बाट  १९ लाख ९१

हिार ०२०)

नगरस्तरीय 1991020 80000 २२४०००० ४३११०२०

२५ गाईभैंसी र्िमा कायिक्रम(र्िमा शलु्कमा ५०% अनदुान) नगरस्तरीय ६००००० ६०००००

२६ उत्कृि कृिक प्रोत्साहन अनदुान कायिक्रम नगरस्तरीय १६०००० १६००००

२७

अन्नपूणि कृर्ि,पशपुालन,मलखाद एग्री तथा एग्रो कृिक समहु स.न.पा.-

११ बाख्रा खररद तथा खोर र्नमािण/ममित कायिक्रम(५०% लागत

साझेदारीमा)

नगरस्तरीय २००००० २०००००

२८

पशपुन्छी तथा बालीिस्त ुत्यांक अध्यािर्धक तथा त्यांक परु्स्तका

प्रकाशन  (र्स.न.२२ बाट १ लाख ४० हिार)

नगरस्तरीय २९०००० २९००००

२९ पश ुमेला प्रदशिनी नगरस्तरीय ० ०

३० कृर्ि तथा पशपुन्छी र्िपद व्यिस्थापन खिि नगरस्तरीय २००००० २०००००

३१ कायिक्रम संिालन बैठक खिि नगरस्तरीय ३००००० ३०००००

३२ कायिक्रम अनगुमन तथा मलु्यांकन खिि नगरस्तरीय ० ०

३३ समान खररद ढुिानी तथा दैर्नक भ्रमण भत्ता खिि नगरस्तरीय १००००० १०००००

३४ िमि दतािका लार्ग स्थलगत अनगुमन/मलु्यांकन भत्ता खिि नगरस्तरीय ० ०

३५

िेलेक्स/रकेडि बकु/ प्रमाणपत्र/ पोस्टर/ पम्पलेट/ बकु्लेट/ र्लफ्लेट छपाई

खिि

नगरस्तरीय ९०००० ९००००

३६ कायिक्रम प्रिारप्रसार खिि नगरस्तरीय ० ०

३७ इन्धन खिि नगरस्तरीय ० ०

३८ कृर्ि तथा पश ुसेिा सलुभ किाि कोि नगरस्तरीय २५००००० २५०००००

३९

एक गाउाँ एक प्रार्िधक तलब तथा पोशाि भत्ता (र्स.न.३८ बाट ५ लाख

८ हिार ९८०)

नगरस्तरीय ५०८९८० ० ५०८९८०

४० गाई भैसीको गोठसधुार अनदुान कायिक्रम   (र्स.न.32 बाट ) नगरस्तरीय ० ०

४१

बाख्राको खोर र्नमािण तथा सधुार कायिक्रम  (र्स.न. र्स.न.३३ बाट १

लाख, र्स.न. ३४ बाट रु ६० हिार, र्स.न. ३६बाट ६० हिार,

र्स.न.३७बाट २२ हिार )

नगरस्तरीय ० ०
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३९  िम्मा ५०००००० ० ० ० ० ३६१०००० १२३६०९८० १३२९५०००

८४ कृिी पश ुर्नशित िम्मा १००००००० ७८००००० १७०१०९८० २७१३५०००

ि कृसष सिकाि  कायिक्रम ( शशति तफि )

१
बाख्राको साना व्यिसार्यक कृर्ि उत्पादन केन्र (पकेट) र्िकास कायिक्रम

संिालन

नगरस्तरीय १५००००० १५०००००

२ सामार्िक पररिालक (पशसेुिा प्रा.) नगरस्तरीय ३२०००० ३२००००

३ कृर्ि बिार पूिािधार र्नमािण (५० प्रर्तशत लागत सहभार्गतामा) नगरस्तरीय २००००००० २०००००००

४ कृर्ि तथा पशपुन्छी सम्िर्न्ध त्यांक अध्यािर्धक कायिक्रम नगरस्तरीय १००००० १०००००

५ कृिक दताि व्यिस्थापन कायिक्रम नगरस्तरीय ३००००० ३०००००

६ Artificial Insemination सम्िन्िी कायषक्रम नगरस्तरीय १४७००० १४७०००

७
रार्ष्ट्रय र स्थानीय महत्िका खाद्य तथा पोिण सरुक्षाममा टेिा पयुािउने

िाली िस्तीको साना व्यिसार्यक कृर्ि उत्पादन केन्र (पकेट) र्िकास

कायिक्रम संिालन

नगरस्तरीय २४००००० २४०००००

८ नयााँ बहुउदे्दश्यीय नसिरी स्थापना नगरस्तरीय २००००० २०००००

९
िलिूल दशक अन्तरगत स्थानीय तहमा सनु्तलािात (सनु्तला, कागर्त,

िनुार) र्बरुिा रोपण अर्भयान कायिक्रम (५०% अनदुान)

नगरस्तरीय १६००००० १६०००००

१० लागत साझेदारीमा भै ाँसी प्रिद्धिन कायिक्रम नगरस्तरीय २१३३००० २१३३०००

१० िम्मा ० ० ० २८७००००० ० ० २८७०००००

९४ कुल िम्मा कृषी तथा पशु शाखा १००००००० ० २८७००००० ७८००००० १७०१०९८० ५५८३५०००

2 सशक्षा

क) सनशित अनुदान तफि

१ बालर्िकास केन्रका स.का. को लार्ग तार्लम नगरस्तरीय ५०००० ५००००

२ बालर्िकास केन्रका स.का. को लार्ग प्रोत्साहन भत्ता नगरस्तरीय ११७०००० ११७००००

३ बालर्िकास केन्रको लार्ग खानेपानीको र्िल्टर र्ितरण नगरस्तरीय ४०००० ४००००

४
प्रार्थमक तह सञ्िार्लत र्िद्यालयका बालर्िकास केन्रको लार्ग शैर्क्षक

सामाग्री र्ितरण

नगरस्तरीय १००००० १०००००

५ र्शक्षक अर्भभािक संघका अध्यक्षहरुको लार्ग अर्भमरु्खकरण तार्लम नगरस्तरीय ४०००० ४००००

६ निर्नयिु र्शक्षक अर्भमरु्खकरण तार्लम नगरस्तरीय ४०००० ४००००

७ र्िद्याथी भनाि अर्भयान नगरस्तरीय २५००० २५०००

८

र्ित्रकला, संगीत, नतृ्य, िादर्ििाद, हार्िरी ििाि, ििृत्िकला,

र्नबन्ध तथा कर्िता लेखन प्रर्तयोर्गता

नगरस्तरीय २००००० २०००००
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९ शैर्क्षक सामाग्री र्नमािण तथा प्रयोगसम्बन्धी कायिशाला नगरस्तरीय १००००० १०००००

१० आधारभूत तह कक्षा ८ परीक्षा सञ्िालन नगरस्तरीय २५०००० २५००००

११
र्शक्षक तथा र्िद्यालयका कमििारीको लार्ग लेखापालनको २ र्दने तार्लम

नगरस्तरीय २००००० २०००००

१२ र्शक्षण अनदुान नगरस्तरीय ३६०००० ३६००००

१३ अघाि रिस्थल मा.र्ि.  र्शक्षण अनदुान-९ नगरस्तरीय १८०००० १८००००

१४ ज्ञानप्रका मा.र्ि. र्शक्षण अनदुान-12 नगरस्तरीय १८०००० १८००००

१५
उत्कृि र्सकाइ उपलर्ब्ध भएका सामदुार्यक माध्यर्मक र अधारभूत

र्िद्यालयलाइ प्रोत्साहन अनदुान

नगरस्तरीय १२५००० १२५०००

१६ र्िद्यालय अनगुमन तथा र्नरीक्षण नगरस्तरीय १००००० १०००००

१७ प्र.अबैठक नगरस्तरीय १४२००० १४२०००

१८
अधारभूत तह कक्षा ८ तथा एस इ इपरीक्षामा उत्कृि नर्तिा ल्याउने

र्िद्यालयलाइ प्रोत्साहन अनदुान

नगरस्तरीय १००००० १०००००

१९ भगिती आ.र्ि. भौर्तक पूिािधार व्यिस्थापन-४ नगरस्तरीय १००००० १०००००

२० पशपुर्त आ.र्ि. तारिार-५ नगरस्तरीय १००००० १०००००

२१ समािकल्याण आ.र्ि स.न.पा-१ नगरस्तरीय ८०००० ८००००

२२ िनिेतना आ.र्ब. शैर्क्षक व्यिस्थापन-७ नगरस्तरीय १५०००० १५००००

२३ िनिीिन आ.र्ि. भौर्तक पूिािधार-७ नगरस्तरीय १००००० १०००००

२४ िोर्गमार ेआ.र्ि. भौर्तक व्यिस्थापन-११ नगरस्तरीय २००००० २०००००

२५ र्शक्षकदरबर्न्द र्मलान नगरस्तरीय १८८००० १८८०००

२६ नगर र्शक्षा सर्मर्तको बैठक नगरस्तरीय ५०००० ५००००

२७ र्शक्षार्िज्ञ समूहको अन्तरर्क्रया कायिक्रम नगरस्तरीय ५०००० ५००००

२८ र्नमिल निज्योर्त ससु्त मनर्स्थर्त र्िद्यालयलाइ अनदुान नगरस्तरीय ५०००० ५००००

२९ पार्णर्न िेदर्िद्याश्रम र्िद्यालयलाइ अनदुान नगरस्तरीय ५०००० ५००००

३० यिुाप्रर्तभा पर्हिान नगरस्तरीय ५०००० ५००००

३१ यिुालाइ दवु्यिसनका दषु्पररणामबार ेसिेतीकरण नगरस्तरीय ३०००० ३००००

३२
प्रार्िर्धक र्िियको स्नातक तहमा अध्ययनरत र्िपन्न दर्लत

छात्रछात्राको लार्ग छात्रिरृ्त्त

नगरस्तरीय ५०००० ५००००

३३ प्रर्तभािान खेलार्डको लार्ग प्रोत्साहन नगरस्तरीय ५०००० ५००००

३४ र्िद्यालय व्यिस्थापन सर्मर्तका पदार्धकारीहरुसाँग अन्तर्क्रि या नगरस्तरीय २५००० २५०००
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३५ स्थानीय पाठ्यक्रम र्नमािण सम्बन्धी कायिशाला र पाठ्यक्रम र्नमािण नगरस्तरीय १५०००० १५००००

३६ अगें्रिी माध्यमबाट पढाइने र्िद्यालयलाई प्रोत्साहन अनदुान नगरस्तरीय २००००० २०००००

३७ र्शक्षा र्दिस परुस्कार तथा सम्मान नगरस्तरीय

३७.१ भगवती आ.वव.िाई अनिुान ५०००० ५००००

३८
प्रत्येक िडाको १ नमनुा लायक आधारभूत र्िद्यालयको लार्ग प्रोत्साहन

अनदुान

नगरस्तरीय ३६०००० ३६००००

३९ बालमर्न्दरलाई अनदुान नगरस्तरीय २५००० २५०००

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

४१ नगरप्रमखुसाँग र्िद्याथी कायिक्रम नगरस्तरीय ७०००० ७००००

४२ अनसुन्धानात्मक कायि नगरस्तरीय ५०००० ५००००

४३ शैर्क्षक पाश्विर्ित्र प्रकाशन नगरस्तरीय ७५००० ७५०००

४४ नगरप्रमखु छात्रिरृ्त्त कोि स्थापना नगरस्तरीय १००००० १०००००

४५ सार्मिक सर्मर्त तथा र्शक्षक प्रर्तर्नर्धसाँगको बैठक खिि नगरस्तरीय ४५००० ४५०००

४६
नगरर्भत्रका सामदुार्यक र्िद्यालयलाइ उत्कृि व्यिस्थापन बापत

प्रोत्साहन अनदुान

नगरस्तरीय ५०००० ५००००

45 िम्मा ० २०००००० ० ४०००००० ० ६००००००

ख) शशति अनदुान तिि

१
सामदुार्यक र्िद्यालयका छात्राहरुलाई र्नशलु्क स्यार्नटरी ्याड

ब्यिस्थापन

नगरस्तरीय ३३१७००० ३३१७०००

२

शैर्क्षक पहुाँि सरु्नर्ितता, अनौपिाररक तथा िैकर्ल्पक र्शक्षा कायिक्रम

(परम्परागत र्िद्यालय, िैकर्ल्पक र्िद्यालय, साक्षरता र र्नरन्तर र्शक्षाका

कायिक्रम समेत)

नगरस्तरीय १०००००० १००००००

३
सािििर्नक र्िद्यालयका र्िद्याथीहरुका लार्ग र्नशलु्क पाठ्यपसु्तक

अनदुान

नगरस्तरीय ४७९१००० ४७९१०००

४ र्िद्यालय सञ्िालन तथा व्यिस्थापन अनदुान नगरस्तरीय ३९४६००० ३९४६०००

५
प्रर्त र्िद्याथी लागतका आधारमा र्शक्षण र्सकाइ सामग्री एिम ्कक्षा ८ को

परीक्षा व्यिस्थापन अनदुान

नगरस्तरीय ३६८३००० ३६८३०००

६
र्िद्यालयमा शैर्क्षक गणुस्तर सदुृढीकरण एिम ्कायिसम्पादनमा आधाररत

प्रोत्साहन अनदुान

नगरस्तरीय ९२०८००० ९२०८०००

७ तोर्कएका र्िद्याथीको र्दिा खािाका लार्ग र्िद्यालयलाई अनदुान नगरस्तरीय १२३५३००० १२३५३०००

८ र्िद्यालय भौर्तक पिुािधार र्नमािण अनदुान नगरस्तरीय १२८००००० १२८०००००
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९
सािििर्नक र्िद्यालयमा अध्ययनरत र्िद्याथीहरुका लार्ग छात्रबरृ्त्त

(आिासीय तथा गैरआिासीय)

नगरस्तरीय २८७६००० २८७६०००

१०
प्रारर्म्भक बाल र्िकास सहिकतािहरुको पाररश्रर्मक तथा र्िद्यालय

कमििारी व्यबस्थापन अनदुान

नगरस्तरीय १३३२६००० १३३२६०००

११

आधारभूत तहका स्िीकृत दरिन्दीका र्शक्षक, राहत अनदुान र्शक्षकका

लार्ग तलब भत्ता अनदुान (र्िशेि र्शक्षा पररिद अन्तरगतका

र्शक्षक/कमििारीहरु समेत)

नगरस्तरीय १५०३००००० १५०३०००००

१२

माध्यर्मक तहका स्िीकृत दरिन्दीका र्शक्षक, राहत अनदुान र्शक्षक लार्ग

तलब भत्ता अनदुान (र्िशेि र्शक्षा पररिद अन्तरगतका

र्शक्षक/कमििारी,प्रार्िर्धक धारका प्रर्शक्षक समेत)

नगरस्तरीय ४२४००००० ४२४०००००

१२ िम्मा २६००००००० ० ० २६०००००००

५७ र्शक्षाको कुल िम्मा ० २०००००० २६००००००० ४०००००० ० २६६००००००

3 स्िास््य तफि

क) र्नशित अनदुान तिि

१
स्िास््य संस्था बर्थिङमा कायिरत स्िास््यकर्मि तथा कायािलय

सहयोगीको लागी तलब

नगरस्तरीय १४५०००० १४५००००

२ स्िास््य संस्था औिार उपकरण नगरस्तरीय ३३०००० ३३००००

३ खोप कायिकताि यातायात खिि नगरस्तरीय ३१०००० ३१००००

४ म.स्िा.से.अधिबार्ििक सर्मक्षा बैठक नगरस्तरीय ४४०००० ४४००००

५ म.स्िा.से. आधारभतु तार्लम नगरस्तरीय २५०००० २५००००

६ र्न:शलु्क गभििााँि र्कट स्लाइ नगरस्तरीय ५०००० ५००००

७
नया स्िास््यकर्मिका लागी खोप सम्बर्न्ध तार्लम र आमा समहु

पनुििागरण कायिक्रम

नगरस्तरीय २३०००० २३००००

८ सरुर्क्षत गभिपतन सेिाकेन्र र्िस्तार नगरस्तरीय ५०००० ५००००

९ म.स्िा.से.र्दघिसेिा सम्मान नगरस्तरीय १००००० १०००००

१० हरके स्िास््य संस्था पोिणि कनिर स्थापना नगरस्तरीय १००००० १०००००

११ अनगुमन सपुररिेक्षण नगरस्तरीय १००००० १०००००

१२ घरमा शनु्य सतु्केरी िोकस कायिक्रम नगरस्तरीय १००००० १०००००

१३ पोिण िोकस कायिक्रम नगरस्तरीय १००००० १०००००

१४ र्कशोर र्कशोरी िोकस कायिक्रम र्िद्यालय स्तरमा नगरस्तरीय ० ०

१५ म.स्िा.से.अक्षयकोि अनदुान १२ िडा नगरस्तरीय १२०००० १२००००
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१६ मटुु सम्बर्न्ध स्िास््य र्शर्िर २ स्थानमा नगरस्तरीय ० ०

१७ स्िास््य संस्था अनदुान बर्थिङ सेन्टरको लागी ४ िटा नगरस्तरीय ३००००० ३०००००

१८ स्िास््य संस्था अनदुान बर्थिङ सेन्टरबाहेक ७ िटा नगरस्तरीय ३५०००० ३५००००

१९ ६ िटा स्िास््य संस्थामा इन्टरनेट िडान नगरस्तरीय १२०००० १२००००

२०

६ िटा स्िास््य संस्थालाइ कम्यूटर तथा र्प्रन्टर खररद

(र्स.न. १२ बाट रु१ लाख र्स.न. १४ बाट १ लाख ५० हिार र र्स.न.

१६ बाट रु. २ लाख ५० हिार)

नगरस्तरीय १००००० ४००००० ५०००००

२० िम्मा ० ० २०००००० ० ३०००००० ० ५००००००

ख) शशति अनदुान तिि

१

आधारभूत तथा आकर्स्मक सेिाको सरु्निततका लार्ग औिधीको

आपूर्ति र उपयोग, सम्िर्न्ध कायिक्रमहरुको अनगुमन तथा मूल्याङकन

(अनगुमन मलु्याङ्कन तथा कायिक्रम कायािन्ियन भ्रमण खिि)

नगरस्तरीय ७५००० ७५०००

२

स्थानीय तह र्भत्रका स्िास््यकमीहरु,म.स्िा.स्िय.से. का लार्ग

आधारभूत तथा आकर्स्मक सेिा अन्तगित आाँखा, नाक, कान, घाटी तथा

मखु स्िास््य सम्िर्न्ध प्राथर्मक उपिार बार ेअर्भमरु्खकरण / तार्लम

नगरस्तरीय १००००० १०००००

३

र्िर्भन्न सरुिारोग, नसने रोग, िनुोर्टक, मानर्सक स्िास््य सम्बर्न्ध

अन्तरर्क्रया कायिक्रम तथा र्दिसहरु (Hypertension, Diabetes, COPD,

Cancer Days, आत्महत्या रोकथाम ददवस, मानधसक स्वास््य

ददवस, अल्जाईमर ददवस, रेधिज ददवस, ववश्व औलो ददवस)

मनाउने

नगरस्तरीय १००००० १०००००

४

आधारभूत तथा आकर्स्मक सेिाको लार्ग औिर्ध र स्िास््य सरुक्षा

सामग्री (PPE बाहेक) खररद तथा औिर्ध लगायतका सामग्रीको ढुिानी

तथा रर्यार्कंग र र्ितरण समेत

नगरस्तरीय १६०५००० १६०५०००

५

करारः अहेब, अनमी (खोप सेिा कायिक्रम संिालनको लार्ग उच्ि

र्हमाली,पहाडी र्िल्लाहरु र महा तथा उप महानगरपार्लका, संस्थागत

र्क्लर्नक) ९० िना

नगरस्तरीय २६०००० २६००००
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६

पार्लकास्तरमा खोप र सरसिाई प्रिरध्न कायिक्रमको सर्मक्षा,

सूक्ष्मयोिना अध्यािर्धक र पार्लका खोप समन्िय सर्मर्तको

अर्भमरु्खकरण समेत पार्लका स्तरमा २ र्दन, िडा खोप समन्िय

सर्मर्तको स्िास््य संस्था, िडा सतरमा अर्भमरु्खकरण १ र्दन तथा पूणि

खोप सरु्नितताको लागी घरधरुी सर

नगरस्तरीय २२७००० २२७०००

७

पशपुकं्षी आदीबाट हुने ईन्िुएन्िा, बडि फ्ल,ु AMR, र्सर्िसकोर्सस,

टक्सो्लाज्मोर्सस आर्द र्िर्भन्न सरुिारोग सम्बर्न्ध रोकथाम तथा

र्नयन्त्रणका लार्ग सिेतना कायिक्रम

नगरस्तरीय २०००० २००००

८
आर्थिक र्स्थर्त कमिोर रहेका पनुःउपिारमा रहेका पी.र्ब.सी.

र्बरामीहरुलाई उपिार अिर्धभर पोिण खिि तथा सम्पकि  परीक्षण

नगरस्तरीय १०४००० १०४०००

९

कोर्भड १९ लगायत र्िर्भन्न महामारीिन्य रोगहरुको रोकथाम, र्नयन्त्रण

तथा र्नगरानीका लार्ग सरोकारिाला साँगको अन्तरर्क्रया तथा RRT,

स्िास््यकमी पररिालन

नगरस्तरीय ५०००० ५००००

१० मात ृतथा निर्शश ुकायिक्रम नगरस्तरीय ११८९००० ११८९०००

११
पार्लका स्तरमा स्िास््य संस्थाहरुको मार्सक सूिना संकलन,

भेररर्िकेशन एिं गणुस्तर सधुार साथै िौमार्सक एिं बार्ििक सर्मक्षा

नगरस्तरीय २००००० २०००००

१२

उपिार केन्रहरुमा आकर्स्मक अिस्थामा औसर्ध एिं ल्याब सामाग्री

ढुिानी, कायिक्रमका लार्ग आिश्यक स्टेशनरी, ट्याली सीट लगायतका

िमि िरमेट िोटोकपी, कायिक्रमको र्नयर्मत अनगुमन तथा

मलु्यांकन,स्थलगत अनरु्शक्षण, क्षयरोगका र्बरामीको िौमार्सक कोहटि

र्िशे्लिण र ई-र्ट.र्ब रि

नगरस्तरीय १२३००० १२३०००

१३

बाह्य खोप केन्र बाट गणुस्तररय खोप सेिा प्रदान गनि खोप केन्रमा

ब्यिस्थापनको लार्ग िर्नििर ब्यिस्था, सम्बर्न्धत िडा खोप समन्िय

सर्मर्त मािि त तयारी एिं खररद, ३००० खोप केन्रमा प्रर्त खोप केन्र रु

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

नगरस्तरीय ४०००० ४००००

१४
रार्ष्ट्रय मर्हला स्िास््य स्ियंसेर्िका कायिक्रम (पोशाक प्रोत्साहन,

यातायात खिि , िार्ििक सर्मक्षा गोष्ठी र र्दिस मनाउने खिि समेत)

नगरस्तरीय २२००००० २२०००००

१५
मात ृतथा निर्शश ुकायिक्रम अन्तगित आमा सरुक्षा , गभििती उत्पे्ररणा सेिा,

न्यानो झोला र र्नशलु्क गभिपतन कायिक्रम

नगरस्तरीय ३३११००० ३३११०००
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१६

स्िास््य िौकीको न्यनुतम सेिा मापदण्ड कायिन्ियन, सरु्रढीकरण तथा

सर्मक्षा (स्िास््य िौकीको न्यनुतम सेिा मापदण्ड कायिक्रमको सर्मक्षा )

नगरस्तरीय २४०००० २४००००

१७

स्थानीय तहका स्िास््य िौकी, प्रा.स्िा.के. र अस्पतालहरुमा कायिरत

कमििारीहरुको तलि, महगी भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोिाक लगायत

प्रशासर्नक खिि समेत

नगरस्तरीय २४१००००० २४१०००००

१८

प्रयोगशालामा क्षयरोग संक्रमण र्नयन्त्रण (भेर्न्टलेसन,एक्िहस्ट फ्यान,

िर्नििर,अटोक्लेभ, ममित-सम्भार तथा पररितिन) सम्बन्धी र्क्रयाकलाप

नगरस्तरीय ५००० ५०००

१९
र्बद्यालय स्िास््य र्शक्षा, आमा समूह तथा स्थानीय तहमा स्िास््यका

लार्ग सामार्िक व्यिहार पररितिन प्रिध्दिन अर्भयान

नगरस्तरीय १००००० १०००००

२० सामार्िक पररक्षण कायिक्रम संिालन नगरस्तरीय १००००० १०००००

२१ र्िरामीको लार्ग ओ.र्प.र्ड.र्टकट (काििन कपी सर्हतको ) छपाई नगरस्तरीय ८०००० ८००००

२२ र्बद्यालय स्िास््य र्शक्षा तथा र्िद्यालय नसि पररिालन नगरस्तरीय १८००० १८०००

२३

औलो तथा कालािार माहामारी हुने के्षत्रको छनौट गरी र्बिार्द छकि ने

(रसे्पोन्सीभ स्पे्रइङ समेत), र्कटिन्य रोग र्नयन्त्रण कायिक्रमको अनगुमन

एिम ्मूल्याङ्कन तथा र्कटिन्य रोग र्नयन्त्रणका लार्ग बहुर्नकाय

अन्तरर्क्रया गने

नगरस्तरीय ३०००० ३००००

२४

समदुायमा आधाररत नििात र्शश ुतथा बाल रोगको एकीकृत व्यिस्थापन

(IMNCI) कायिक्रम सर्मक्षा तथा स्िास््य संस्थाहरुमा onsite

coaching

नगरस्तरीय १००००० १०००००

२५ पोिण कायिक्रम नगरस्तरीय ६७३००० ६७३०००

२६
स्िास््य संस्था नभएका िडाहरूमा आधारभूत स्िास््य सेिा केन्रहरुको

संिालन खिि

नगरस्तरीय २५००००० २५०००००

२७

क्षयरोगका िोर्खमयिु िनसंख्यामा (दूगिम िस्ती, र्पछर्डएको िगि

बसोिास स्थल, कायिक्रम स्िास््य संस्थाबाट टाढा रहेका बस्ती तथा

स्िास््य सेिामा पहूि कम भएका, कारागार, गमु्बा, स्कुल,

बधृाश्रम,ॵद्योर्गक के्षत्र)सकृय क्षयरोग खोिपडताल कायिक्रम

नगरस्तरीय ५०००० ५००००

२७ िम्मा ० ० ० ३७६००००० ० ० ३७६०००००

४७ कुल िम्मा स्िास््य शाखा ० २०००००० ३७६००००० ३०००००० ० ४२६०००००

४ आयिेुद औिधालय ( शशति अनदुान तिि )
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अनदुान

१ कमििारी तलब भत्ता पोशाक िाडिपिि नगरस्तरीय १५००००० १५०००००

२ अन्य भत्ता नगरस्तरीय १५०००० १५००००

३ संिार महसलु नगरस्तरीय १०००० १००००

४ इन्टरनेट संिालन नगरस्तरीय १५००० १५०००

५ इन्धन नगरस्तरीय १५००० १५०००

६ संिालन तथा ममित संभार नगरस्तरीय ५०००० ५००००

७ कायािलय सम्बन्धी खिि नगरस्तरीय १००००० १०००००

८ अनगुमन तथा मूल्याकन नगरस्तरीय ५०००० ५००००

९ इन्धन तथा अन्य इन्धन नगरस्तरीय १५००० १५०००

१० भ्रमण खिि नगरस्तरीय ३०००० ३००००

११ िर्नििर नगरस्तरीय ५०००० ५००००

१२ धन्िन्ती ियञ्ती/आरोग्य र्दिस, रार्ष्ट्रय अन्तरार्ष्ट्र योग र्दिस नगरस्तरीय ३०००० ३००००

१३ स्तनपायी कायिक्रम नगरस्तरीय ५०००० ५००००

१४ िेष्ठ नागररक कायिक्रम नगरस्तरीय ५०००० ५००००

१५ पञ्िकमि/पूििकमि कायिक्रम नगरस्तरीय ४५००० ४५०००

१६ अत्यािश्य आयिेुद औिर्ध खररद नगरस्तरीय ५००००० ५०००००

१७ गाउाँघर र्क्लर्नक कायिक्रम नगरस्तरीय २००००० २०००००

१८ प्राथर्मक उपिारका लार्ग आिश्य औिर्ध खररद नगरस्तरीय १००००० १०००००

१९ महामारी तथा सरुिा रोग व्यिस्थापन कायिक्रम नगरस्तरीय १००००० १०००००

२० र्िर्िध खिि नगरस्तरीय ४०००० ४००००

२० िम्मा ० ० ० ३१००००० ० ० ३१०००००

५ प्रधानमन्त्री रोिगार कायिक्रम ( शशति अनदुान तिि )

१ रोिगार संयोिक र प्रार्िर्धक सहायकको पोसाक नगरस्तरीय २०००० २००००

२ रोिगार संयोिकको तलि नगरस्तरीय ४६८००० ४६८०००

३ प्रार्िर्धक सहायकको स्थानीय भत्ता नगरस्तरीय १३००० १३०००

४ रोिगार संयोिकको स्थानीय भत्ता नगरस्तरीय १६००० १६०००

५ रोिगार सेिा केन्रको सदुृढीकरण नगरस्तरीय १७६००० १७६०००

६ प्रार्िर्धक सहायकको तलि नगरस्तरीय ३६७००० ३६७०००

७ रोिगार सेिा केन्रको साँिालन खिि नगरस्तरीय ६४००० ६४०००

८ र्िपन्न श्रर्मकको ज्याला (दैर्नक रु. 517 * संख्या 100 * र्दन 100) नगरस्तरीय ३२३१९००० ३२३१९०००
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८.१
   हटारी िोक देर्ख र्झल्केडाडा सम्म मोटरबाटो स्तरउन्नती कच्िी डे्रन गने

योिना
१

८.२   मन्िीता र्स्टल िर्नििर देर्ख बााँगीखोला सम्म नाली र्नमािण योिना । १
८.३ बसपाकि िोक देर्ख तल्लो गणु्टेखोला सम्म ब्लक नालीको स्तरउन्नती । १

८.४
 ससु्तमनर्स्थर्त र्िद्यालय देर्ख धैरनेी हुाँदै उपल्लो गणु्टेखोला सम्म कच्िी नाली

र्नमािण योिना ।
१

८.५ बसपाकि  भगिती मर्न्दर देर्ख रतहले बिार सम्म नाली र्नमािण योिना । १

८.६
 पार्णनी क्याम्पस स्िामीकारुख देर्ख छर्िलाल मरु्खयाको घर सम्म पैदलमागि

र्सडी र्नमािण साथै क्याम्पस र्नस्कने र्सडी सरसिाई योिना ।
१

८.७
 मञ्िलाइन ठाडोबाटो देर्ख गणु्टेखोला सम्म ब्लक नाली संिालन योिना ।

१

८.८ पटुिाथमु घमु्ती देर्ख भलािौर सम्म कच्िी नाली र्नमािण योिना १
८.९  तमु्कोट दर्लत बस्ती देर्ख धाराखोला सम्म नाली र्नमािण योिना १

८.१०
  बाल आधारभतु र्िद्यालय देर्ख रनिुा सम्मको कच्िी नाली र्नमािण योिना १

८.११ पश ुअस्पताल देर्ख गच्छे पलुसम्म कच्िी नाली र्नमािण योिना १

८.१२
 गणु्टेखोला देर्ख खानेपानी टंकी हुदै बलेखकि  सम्म कच्िी नाली तथा  बाटो

स्तरउन्नती  योिना
१

८.१३  तमु्कोट घरु्म्त देर्ख ओखे्र सम्म कच्िी नाली र्नमािण योिना १
८.१४ प्रर्दप र्मश्रको गोदाम देर्ख िेदाको घर सम्म कच्िी नाली र्नमािण योिना १
८.१५ लदाम िगैिा देर्ख बादी खेल मैदान सम्म कच्िी नाली र्नमािण योिना १

८.१६
स.न.पा १ को र्समाना घमु्ती देर्ख बाल आधारभतु र्िद्यालय सम्म कच्िी नाली

र्नमािण योिना
१

८.१७ र्िधतु अर्िस देर्ख र्िल्ला प्रशासन कायािलय सम्म नाली ममित योिना १

८.१८
 मगंलबार ेहाडबिार तल देर्ख र्िफ्ले पधेरो हुाँदै बााँगीखोला सम्म नाली र्नमािण

योिना
१

८.१९
  िेत बहादरु पौडेलको घर पछाडी देर्ख यगुज्योर्त घर पछाडी सम्म ब्लक नाली

संिालन योिना
१

८.२० र्सर्ट भ्यटुािर िाने पैदल मागि , साईडमा िुल रोपण र तरबार २
८.२१ कुर ठुला पधेरा देर्ख इर हुदै भर्रखोला सम्म नाली र्नमािण २

८.२२
 भलाय डााँडा  र्स्थत छेडा टाकुरा हुदै डडाली टोल सम्मको  मो.बा. कच्िी

नाली र्नमािण
२

८.२३ भ्यटुािर देर्ख धारीिौर सम्मको पैदल बाटो र्नमािण २
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८.२४ घोिेखोला र्शिालय मर्न्दरमा तारबार तथा सरसिाई २
८.२५ भगिती मा.िी. नार्तन डाडामा तरबार तथा सरसिाइ २
८.२६  ितु्राबेशी ििार के्षत्रका सड्क छेउ ,गर्ल्ल तथा नाली र्नमािण २
८.२७ घोिेखोला रुपाको पसलदेर्ख एयरपोटि  िाने बाटोमा कच्िी नाली र्नमािण २
८.२८ घोिेखोला पलु देर्ख परुानो ठाडो एअरपोटि  िाने पैदलबाटोमा र्सढी र्नमािण २

८.२९
र्िसापानी र्ि.क. टोल अन्तगित श्रीिना र्ि.क. र कमला र्गरीको घरमरु्न पखािल

बनाउने
३

८.३०  सालघारी र्शिालय मर्न्दर बाट पधेरा िाने बाटोमा र्सढी र्नमािण गने ३
८.३१ हटारी देर्ख टुनीपोखरा सरलामागिमा कच्िी नाली र्नमािण ३
८.३२ दहपटा -करबडुाडा डर्म्पङ साइट िोड्ने सडकमा कच्िी नाली र्नमािण ३
८.३३ बराहनेटा छापडाडा बेलािौर सडकमा कच्िी नाली र्नमािण ३
८.३४  र्बकटोल र्सडी र्नमािण गने ३
८.३५ िैसीटोला र्लफ्ट खानेपानीको टंकी र्नमािण ३
८.३६ दमु्की बलबहादरुको घर मरु्न पर्हरो र्नयन्त्रण ३
८.३७ माझहर्टया पोखरी र्नमािण ४
८.३८ आमडाडा र्पकलनेटा टंकी र्नमािण ४
८.३९ माझहर्टया सभाहल ममित ४
८.४० िौतारा देर्ख आमडाडा घमु्ती सम्म नाली र्नमािण ४
८.४१ र्पपलनेटा देर्ख कब्दार टोल बाटोमा िाल र्नमािण ४
८.४२ टुनीपोखरा नगर स्िास््य र्क्लर्नक र सामदुार्यक भिन ममित ४
८.४३   िाङ्गला र्डभनाि खानेपानी पाइपलाइन खन्ने काम ४
८.४४ स.न.पा. ४ खेलमैदान र्नमािण ४

८.४५
भरुुङखोला सर्न्धखकि  ४ मा प्रत्येक घरमा पाइपलाइन तथा र्मटर व्यिस्थापन

४

८.४६ कोट भगिती मर्न्दर बनाउने तथा छानो व्यिस्थापन ४
८.४७ सनपा ४ को मोटरबाटोको नाली ममित ४
८.४८  राधा कृष्ण मर्न्दर ममित सम्भार ४
८.४९ मथरुा गोपेश्वर र्पठ तथा बगैिा प्रबद्धिन कायिक्रम ५
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८.५०
 ढोरपाटन र्सउडेनी अलािदी हुदै भुगंभुगें पलु सम्म मो.बा. कच्िी नाली र्नमािण

५

८.५१  बरपोखरा सालडाडा हुदै ढोरपाटन सम्म मो.बा. कच्िी नाली र्नमािण ५
८.५२ िैनीपोखरा कुरा पोखरा हुदै बलेबाङ सम्म  मो.बा. कच्िी नाली र्नमािण ५

८.५३
र्तल्के पोखरा ररङर्दडाडा हुदै ररङर्दिौर सम्म  मो.बा. कच्िी नाली र्नमािण ५

८.५४ मौर्लपोखरा हुलाक हुदै मथरुा सम्म सम्म  मो .बा. कच्िी नाली र्नमािण ५
८.५५  स.न.पा. ५ का पदमागि हरु र्नमािण ५
८.५६ घमु्ती भिुनडाडा िुतिाङ मोटरबाटो नाली व्यिस्थापन तथा ममित ६
८.५७ नरपानी िगत मोटरबाटो नाली व्यिस्थापन तथा ममित ६
८.५८ नरपानी र्पकर्नक स्पोट सरसिाई तथा व्यिस्थापन ६
८.५९  होरणडाडा ढाडखोला थमका गोरटेो बाटो ६
८.६० िुदिाङ्ग र्डही र्कटेनी हुदै खार्िखोला कच्िी नाली र्नमािण ७
८.६१   िरज्याङ्ग खोला खानी गाउ कच्िी नाली र्नमािण ७
८.६२  िरज्याङ्ग खोला लामा डाडा मानडाडा कच्िी नाली र्नमािण ७
८.६३  िाडी खोला ररठेखोला कच्िी नाली र्नमािण ७
८.६४  भालखुोला पल्लाबरी कच्िी नाली र्नमािण ७
८.६५  पाखापानी -माझी प्रतीक्षालय घोरटेो बाटो ममित सम्भार ७
८.६६  मरु्ि -भिुुगें गोरटेो ठाडो बाटो ममित सम्भार ७
८.६७ पकाले खापडाडा र्शबनेटा मोटरबाटो नाली र्नमािण ८
८.६८ पकले र्समलपाटा गािरी मोटरबाटो नाली र्नमािण ८
८.६९ लामाडाडााँ गोलखाडा मोटरबाटो नाली र्नमािण ८
८.७० हमालडाडााँ आपाँखोला म्यालपोखरी मोटरबाटो नाली र्नमािण ८
८.७१  र्सरबार खाल मोटरबाटो नाली र्नमािण ८
८.७२  नेपाली िौर देर्ख खोला मोटरबाटो नाली र्नमािण ८
८.७३ पैरी सापकोटा टोल हुदै र्शबनेटा मोटरबाटो नाली र्नमािण ८
८.७४ िरु्कनडाडा गनुाथमु र्सढी तथा मोटरबाटो र्नमािण ८
८.७५ म्यालापोखरी लमलमे मोटरबाटो नाली र्नमािण ८
८.७६  खहरखेोला देर्ख भडार सम्म नाली ममित ९
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८.७७  अलीिाङ देर्ख र्हले गोल लगाउने सम्म नाली ममित ९
८.७८ मसरुीपाटा देर्ख ओडारपानी नाली ममित ९
८.७९ खरखेोला खाडा कुडापानी हुदै  मैदान नाली ममित ९
८.८०   आतेका रुखादेखी िपरुङ नाली ममित ९
८.८१   र्भरकटेरी देर्ख ढोबाट सम्मको नाली ममित ९
८.८२ मसरुीपाटा देर्ख र्दप गौिोर र्समाना सम्म नाली ममित ९
८.८३   सके्रर्ट देर्ख र्भरकोट सम्म नाली ममित ९
८.८४ िपरुङ िलेपत गलािम हुदै हेमकुा घर सम्म मोटरबाटो नाली र्नमािण ९
८.८५ लाकुररका रुखदेर्ख मूल िुटा सम्म मोटरबाटो नाली र्नमािण ९
८.८६  ढोबाट देर्ख मैदान सम्म नाली र्नमािण ९
८.८७ कुडापानी देर्ख मसरुीपाटा सम्म मोटरबाटो नाली र्नमािण ९
८.८८

स्िर्मका रुख देर्ख धन ुबास सम्म नाली तथा र्सडी र्नमािण तथा ममित १०

८.८९
डल्ले बाट झार्क्रका थान खोलापाटा हुदै ररठीपोखरी िाने मोटर बाटो र्नमािण

तथा ममित
१०

८.९०
बाट मरु्न देर्ख र्पपला रुख सम्म कच्िी नाली तथा र्सडी र्नमािण तथा ममित १०

८.९१ िदुाली टोला खेल मैदान िाली भने काम १०

८.९२
र्बहार कर्िरा र्समलथमु लहरबेाध िोर्गमार ेअर्मले र्ढकानेटा हड्िोने ढंुगे

देउराली सडक स्तरउन्नर्त तथा नाली र्नमािण
११

८.९३
र्ििय मा.िी. देर्ख गाइपोखरी पाकुररकारुख धारामार्थ कुड़ा गोठ कटेरी हुदै

िालकाडा रक गाडेन िाने पयिटकीय पैदल मागि र्नमािण
११

८.९४  झेडी कार्मटोला नगर स्िास््य भिन सम्म गोरटेो बाटो र्नमािण १२
८.९५ र्िमरुथमु  गायत्रीटोला बस्याल टोला टाकुरा मोटरबाटो नाली र्नमािण १२
८.९६ स्िामीका रुख कल्लाबोट िामनु डाडा गोरटेो बाटो १२
८.९७   सर्ल्लकोट मर्न्दर रगंरोगन १२
८.९८ सर्ल्लकोट र्मलार्मले िरखेोला मोटरबाटो १२
८.९९ सर्ल्लकोट परालीखकि  मोटरबाटो नाली र्नमािण १२

८.१०० छाप टोटाटोला मोटरबाटो नाली र्नमािण १२
८.१०१ भरािौर मोटरबाटो नाली र्नमािण १२
८.१०२ र्िबेका पधेरा ममित १२
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८.१०३ थापा टोला पधेरो ममित १२
८.१०४ र्िल्याथमु टाकुरा मोटरबाटो १२
८.१०५ कुन्िर ेकुतेपानी पधेरो ममित १२

८ िम्मा ० ० ० ३३४४३००० ० ० ३३४४३०००

६ रार्ष्ट्रय पररिय पत्र तथा पन्िीकरण कायिक्रम ( शशति अनदुान तिि )

१ एम. आइि. एस. अपरटेर र र्िल्ड सहायको लार्ग सञ्िार खिि नगरस्तरीय ७००० ७०००

२ घटना दताि तथा सामार्िक सरुक्षा दताि र्सर्िर सञ्िालन नगरस्तरीय ७८२००० ७८२०००

३
एम. आइि. एस. अपरटेर र र्िल्ड सहायक पाररश्रर्मक, िाडपिि खति तथा

पोशाक खिि

नगरस्तरीय ११६४००० ११६४०००

४
व्यर्िगत घटना दतािका दताि र्कताब र्डिीटाइििेशनका लार्ग परामशि सेिा

नगरस्तरीय ३६०००० ३६००००

५
अन्य र्िर्िध खिि-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 ility
नगरस्तरीय २६००० २६०००

६
सञ्िार सामाग्री प्रसारण तथा छपाइि (सञ्िार र पाँहुि अर्भयान सञ्िालान)

नगरस्तरीय ११६००० ११६०००

७ मसलन्द सामान खररद (सेिा केन्र सञ्िालानाथि) नगरस्तरीय ९०००० ९००००

८
स्थानीय तहका कमििारी र िनप्रर्तर्नर्धहरुको लार्ग अनगुमन तथा

मलु्याकन खिि

नगरस्तरीय ९६००० ९६०००

९
एम. आइि. एस. अपरटेर र र्िल्ड सहायक देर्नक भ्रमण भत्ता तथा

यातायत खिि

नगरस्तरीय १५०००० १५००००

१० अन्य र्िर्िध खिि-Periodic meeting costs of LGPCC नगरस्तरीय २२००० २२०००

११
दताि र्सर्िर सञ्िालानाथि सेिा प्रदायक छनौटको लार्ग र्िज्ञापन/सूिना

प्रकाशन खिि

नगरस्तरीय २५००० २५०००

१२

(१) आयोिना सम्बन्धी अर्भमरु्खकरण कायिक्रम सञ्िालन (२) दताि

र्सर्िर सञ्िालन सम्बन्धी अर्भमरु्खकरण/ कायिशाला/तार्लम कायिक्रम

सञ्िालन (३) गनुासो सनुिुाइ सम्बन्धी अर्भमरु्खकरण कायिक्रम

सञ्िालन । सहभागीहरु: हरके िडाका प्रर्तर्नधी, स्थानीय CSO,

स्थानीय र्नकायका अन्य कमििारी

नगरस्तरीय ३२०००० ३२००००

१३
मेर्शनरी औिार तथा िर्नििर ममित सम्भार (सेिा केन्र सञ्िालानाथि)

नगरस्तरीय ४२००० ४२०००

१३ िम्मा ० ० ० ३२००००० ० ० ३२०००००

७ लैंर्गक समानता तथा सामार्िक समािेशीकरण ( र्नशति तिि )
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७.१ मर्हला िशेि

१ लैंर्गक र्हंसा न्यरु्नकरण सम्िर्न्ध रणनीर्त योिना तयारी ३ र्दने नगरस्तरीय २००००० २०००००

२
मर्हला शशिीकरण कायिक्रम (अन्तरपाटी मर्हला संिालको सहकायिमा)

नगरस्तरीय १००००० १०००००

३ लैंर्गक र्हंसा न्यूर्नकरणमा परुुि अर्भयन्ता पररिालन नगरस्तरीय ५०००० ५००००

४
र्िपन्न र दर्लत मर्हलाहरुलाई सीप तथा व्यिशार्यक तार्लम हाते झोला

बनुाई तार्लम

३००००० ३०००००

५
र्िपन्न एकल मर्हलाहरुलाइ सीप तथा प्रर्िर्ध हस्तान्तरण (२५ बििदेर्ख

५० बििसम्मका)

नगरस्तरीय ० ०

५.१ र्िपन्न एकल मर्हलाहरुलाइ बाख्रा र्ितरण तथा तार्लम कायिक्रम नगरस्तरीय २००००० २०००००

६ लैंर्गक र्हंसा र्िरुद्ध १६ र्दने अर्भयान नगरस्तरीय १००००० १०००००

७
अन्तरार्ििय मर्हला र्दिस  ( मर्हला उदे्यमी, मर्हला मिदरुलाइ सम्मान

गने)

नगरस्तरीय ५०००० ५००००

७ िम्मा १०००००० ० ० ० ० १००००००

७.२ अपाङ्गता र्िशेि

१ अपाङ्गता  भएका व्यिीहरुलाइ सहायता सामग्री र्ितरण नगरस्तरीय १६०००० १६००००

२ अपाङ्गता भएका व्यर्िहरुलाई पररिय पत्र र्ितरण र्शर्िर नगरस्तरीय ६०००० ६००००

३
अपाङ्गता भएका व्यर्िहरुका लार्ग सीप तथा व्यिसार्यक तार्लम तथा

प्रर्िर्ध हस्तान्तरण (ि र घ िििका )

नगरस्तरीय १५०००० १५००००

४ अन्तरार्ष्ट्रय अपाङ्गता र्दिस नगरस्तरीय ३०००० ३००००

४ िम्मा ४००००० ० ० ० ० ४०००००

७.३ ज्येष्ठ नागररक र्िशेि

१ १२ िटै िडामा ज्येष्ठ नागररक कल्याण सर्मर्त गठन तथा अन्तरर्क्रया नगरस्तरीय १००००० १०००००

२
अशि अपाङ्ग र र्िपन्न ज्येष्ठ नागररकलाई न्यानो कपडा र्ितरण

कायिक्रम

नगरस्तरीय १५०००० १५००००

३
ज्येष्ठ नागररक कल्याण सर्मर्तका पदार्धकारीहरुलाई ज्येष्ठ नागररक

सम्िर्न्ध बनेका ऐन काननु सम्िर्न्ध अर्भमरु्खकरण

नगरस्तरीय ५०००० ५००००

४ अन्तरार्ट्रिय ज्येष्ठ नागररक र्दिस नगरस्तरीय १००००० १०००००

४ िम्मा ४००००० ० ० ० ० ४०००००

७.४  बालबार्लका र्िशेि
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१ नगर स्तरीय बाल सञ्िाल गठन नगरस्तरीय ५०००० ५००००

२ बाल क्लबका पदार्धकारीहरुलाई तार्लम २ र्दने नगरस्तरीय १००००० १०००००

३ िोर्खममा रहेका बालबार्लकाहरु उद्धार तथा पूनिस्थापना नगरस्तरीय ५०००० ५००००

४ िििको बालर्शक्षाको भिन  िस्तापाता तथा ममति सनपा-१ नगरस्तरीय १००००० १०००००

५ अन्तरार्ष्ट्रय र रार्ष्ट्रय बाल र्दिस  (परुस्कार समेत) नगरस्तरीय ५०००० ५००००

६ बालमर्न्दर अनदुान नगरस्तरीय ५०००० ५००००

६ िम्मा ४००००० ० ० ० ० ४०००००

७.५  मरु्स्लम –अल्पसाङ्र्खक  र्िशेि

१ कम््यूटर तार्लम नगरस्तरीय १००००० १०००००

२ सशर्िकरण सहकायि (मर्हला परुुि समर्िकास ) तार्लम २ र्दने नगरस्तरीय १००००० १०००००

२ िम्मा २००००० ० ० ० ० २०००००

७.६ िनािार्त  र्िशेि

१ भािा सस्कृर्त संरक्षण नगरस्तरीय ० ०

१.१ शेरा र्मक्स उद्योग सीप मलुक तार्लम सनपा-१ नगरस्तरीय १५०००० १५००००

२ िनिार्तको नगर स्तरीय संिाल गठन, बैठक र कानूनी सिेतना नगरस्तरीय ५०००० ५००००

३ मगर समदुायलाइ प्रर्िर्ध हस्तान्तरण नगरस्तरीय १५०००० १५००००

३ िम्मा ३५०००० ० ० ० ० ३५००००

७.७  दर्लत र्िशेि

१ लोक सेिा र र्शक्षा सेिा आयोग तयारी कक्षा संिालन नगरस्तरीय ० ०

१.१ लोक सेिा र र्शक्षा सेिा आयोग तयारी कक्षा संिालन नगरस्तरीय १००००० १०००००

२ कम््यूटर तार्लम संिालन नगरस्तरीय १००००० १०००००

३ प्रर्िर्ध हस्तान्त्रण कायिक्रम नगरस्तरीय २६५००० २६५०००

४ िादी र गन्धिि समदुायलाइ स्िास््य र्िमा नगरस्तरीय २१०००० २१००००

५ नगर स्तरीय दर्लत सञ्िाल गठन नगरस्तरीय ५०००० ५००००

६ दर्लत समदुायहरुको त्याक संकलन नगरस्तरीय ५०००० ५००००

७ दर्लत समदुायलाइ नेततृ्ि र्िकास सम्न्धी प्रर्शक्षण प्रर्शक्षक तार्लम नगरस्तरीय ७५००० ७५०००

७ िम्मा ८५०००० ० ० ० ० ८५००००

७.८ यिुा र्िशेि

१ ड्राईर्भङ तार्लम नगरस्तरीय २००००० २०००००

60



संघीय प्रदेश संघ प्रदेश

स्थान

;|f]t
र्िर्नयोर्ित  बार्ििक 

बिेट रकम रु.प्रदेश रािश्व 

िााँडिााँड
 आन्तरीक आय

र्िर्त्तय समानीकरणर्स.न.ं आयोिनाको नाम  सशति अनदुान प्रदेश समपकु 

अनदुान

२
लालीगरुााँस मर्हला सहकारी संस्थालाइ आधरु्नक ढाका तान प्रर्िर्ध

हस्तान्त्रण

नगरस्तरीय १००००० १०००००

३ कुटानी र्पसानी प्रर्िर्ध हस्तान्त्रण नगरस्तरीय १००००० १०००००

३ िम्मा ४००००० ० ० ० ० ४०००००

३६ र्नशित अनदुान िम्मा ४०००००० ० ० ० ० ४००००००

८

लैंर्गक समानता तथा सामार्िक समािेशीकरण ( शशति अनदुान

तिि )

१

१) समािमा रहेका कुरीर्त, कुप्रथा, लैङ्र्गक र्हंसा, मानि िेिर्िखन तथा

ओसारपसार र्िरुद्ध सिेतनामूलक कायिक्रम तथा अर्भयान संिालन 2)

मर्हला र्िकास कायिक्रमद्धारा प्रििर्दत मर्हला सहकारी संस्थाहरुको

सदुृढीकरण एिं स्थानीय तहको मर्हला उद्यमी संिाल स्थापनाको लार्ग

सहिीक

नगरस्तरीय १००००० १०००००

२ स्थानीय तहको लैर्गक र्हंसा र्निारण कोिमा रकम नगरस्तरीय १००००० १०००००

३

मर्हला, बालबार्लका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयको कायि के्षत्र (मर्हला,

बालबार्लका, अपांगता भएका व्यर्ि, िेष्ठ नागररक तथा यौर्नक तथा

लैंर्गक अल्पसंख्यक) का त्यांक संकलन तथा अद्यािर्धक गरर मर्हला,

बालबार्लका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयमा पठाउनका लार्ग

नगरस्तरीय १००००० १०००००

३ िम्मा ० ० ३००००० ० ० ३०००००

३९ लैंर्गक समानता तथा सामार्िक समािेशीकरण  िम्मा ४०००००० ० ३००००० ० ० ४३०००००

९ उद्योग ( शशति अनदुान तिि )

१
सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्ि र बिार प्रर्तस्पधाि बरृ्द्ध गनिका लार्ग

कर्म्तमा ५ िनाको समहुमा प्रर्बर्ध हस्तान्तरण

१४०००० १४००००

२
अर्त गररब पररिारहरुको लार्ग कर्म्तमा १० िनाको लार्ग हुने गरी साझा

सरु्िधा केन्रको स्थापना।

५००००० ५०००००

३

प्रर्तष्पधािमा छनौट भएका व्यिसाय र्िकास सेिा प्रदायक संस्थाहरु

मािि त उद्यमीको स्तरोन्नर्त (आिश्यकता पर्हिानका आधारमा

पनुताििगी र एडभान्स सीप र्िकास तार्लम कायिक्रम)

६००००० ६०००००

४
प्रर्तष्पधािमा छनौट भएका व्यिसाय र्िकास सेिा प्रदायक संस्थाहरु

मािि त लघ ुउद्यम र्िकास मोडेलमा नयााँ लघ ुउद्यमी र्सििना गने

२५६०००० २५६००००

४ िम्मा ० ० ० ३८००००० ० ० ३८०००००
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२८२ संघको कुल िम्मा १४०००००० ४०००००० ३७०१४३००० १४८००००० १७०१०९८० ४१२२७८०००

१० प्रदेश शशति अनदुान  तिि

१ साना कृर्ि  औिार तथा यन्त्र उपकरणमा अनदुान नगरस्तरीय १७५०००० १७५००००

२
कोर्भड प्रभार्ित भई गाउ िकेका कृिकहरुलाई उत्पादन सामग्रीमा

अनदुान

नगरस्तरीय २०००००० २००००००

३ एक स्थानीय तह एकउत्पादन केन्र नगरस्तरीय १७००००० १७०००००

४
कायिक्रम कायािन्ियनका लार्ग कृर्ि/पशपुन्छी अर्धकृत (स्नोत उत्तीणि)

िनशर्ि सेिा करार

नगरस्तरीय ४००००० ४०००००

५ िाल मर्न्दर र्नमािण सधुार सर्न्धखकि  अघािखााँिी नगरस्तरीय २०००००० २००००००

६
िनिीिन आ.र्ि.शौिालय र्नमािण तथा र्िद्यालय ममित,सर्न्धखकि

अघािखााँिी

नगरस्तरीय १५००००० १५०००००

७ पार्लका कोसेली घर (प्रदशिनी तथा र्बक्री कक्ष नगरस्तरीय १०००००० १००००००

८ खोपीडााँड खेल मैदान िडा नं.९ नगरस्तरीय १५००००० १५०००००

९ पकले खााँपडााँडा मोटरबाटो नगरस्तरीय १०००००० १००००००

१० नाङगेठाटी िहरखेेला मो.बा.िडा नं. ४ नगरस्तरीय १०००००० १००००००

११ भरीखोला संखेटारी र्मरर्मर ेटोल टोल नगरस्तरीय १०००००० १००००००

१२ रगगाडेन तथा पाकि  र्नमािण स.न.पा.११ नगरस्तरीय १०००००० १००००००

१३ बर्ब सामूदायीक भिन र्नमािण स.न.पा.१ नगरस्तरीय १५००००० १५०००००

१४ हेमनाथ भसुाल स्मरृ्त पाकि  र्नमािण स.न.पा.२ नगरस्तरीय १०००००० १००००००

१५ बदु्वी रायमाझी अध्ययन केन्र नगरस्तरीय १०००००० १००००००

१६ सकु्मी िााँट र्सिाई आयोिना स.न.पा.१ नगरस्तरीय १०००००० १००००००

१७
मर्हला के्षमता अर्भबदृ्ध ,आय आििन तथा र्हंसा र्िरुद्व तार्लम र्िल्ला

स्तररय

नगरस्तरीय १०००००० १००००००

१८ मखु्य मन्त्री ग्रामीण र्िकास तथा  रोिगार कायिक्रम ०

१८.१ बाख्रा खररद तथा र्ितरण नगरस्तरीय ३४८०००० ३४८००००

१८.२ तरकारी खेर्तका लागी  र्िउ र्ििन खररद तथा र्ितरण नगरस्तरीय १००००० १०००००

१८.३
र्िद्यालय छोड्नबाट रोक्नका लागी छात्रबरृ्त तथा शैर्क्षक सामाग्री र्ितरण

नगरस्तरीय ३२५००० ३२५०००

१८.४
र्िद्यालय छोड्नबाट रोक्नका लागी  र्िद्याथीको लागी झोला खररद तथा

र्ितरण

नगरस्तरीय ३००००० ३०००००

१८.५ बाख्रापालन सम्बर्न्ध तार्लम नगरस्तरीय ४५००० ४५०००
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१८.६ बादी समदुायको लागी  घर बनाउनका लागी िग्गा खररद तथा र्ितरण नगरस्तरीय ११००००० ११०००००

१८.७ बाख्राको खोर र्नमािणका लागी िस्तापाता र कााँटी खररद तथा र्ितरण नगरस्तरीय ७३२००० ७३२०००

१८.८ स्िास््य र्िमा कायिक्रम नगरस्तरीय ४१६५०० ४१६५००

१८.९ नस्ल सधुारको लागी बोका खररद तथा र्ितरण नगरस्तरीय २०१५०० २०१५००

१८.१० कायिक्रम व्यिस्थापन तथा प्रशासर्नक खिि नगरस्तरीय ३००००० ३०००००

२७ िम्मा ० ० ० ० २८३५०००० ० ० २८३५००००

१० प्रदेश समपरुक अनदुान  तिि

१ गंगा सरोिर स्तरउन्नती तथा र्नमािण
नगरस्तरीय २५००००० २५०००००

२ अघाि भगिती मर्न्दर संरक्षण पूिािधार
नगरस्तरीय २५००००० २५०००००

३ र्बहार कर्िरा धार लहरबेाद भैर्सथाला िोर्गमार ेमोटरिाटो
नगरस्तरीय २५००००० २५०००००

४ र्सद्धेश्वर टोलका र्भर्त्र बाटा र शार्न्तनगर टोल सधुारका र्भर्त्र बाटाहरु
नगरस्तरीय

२५००००० २५०००००

५ ठुलटारी –ररङदी –मथरुा लब्दी हुदै भूङभूङगे कृर्ि सडक
नगरस्तरीय २५००००० २५०००००

६ घोिेखोला पकले मोटरबाटो
नगरस्तरीय २५००००० २५०००००

७ र्मलर्मले –सल्लीकोट – लादाम मोटरबाटो
नगरस्तरीय २५००००० २५०००००

८ डर्म्पङ साइट पूिािधार र्नमािण
नगरस्तरीय २५००००० २५०००००

८ िम्मा ० ० ० ० २००००००० ० ० २०००००००

११ स्थानीय पूिािधार र्िकास साझेदारी कायिक्रम

१ िार एशोर्सयन भिन र्नमािण सनपा १
नगरस्तरीय १०००००० १००००००

२
िसपाकि  मानेिौकी लदाम मो.िा सनपा १ र घोिेखोला कार्लमाटी

धाराका िौर बेल्टारी मो.िा सनपा १० नगरस्तरीय

१०००००० १००००००

३ सामदुार्यक ररे्डइ अघािखााँिी स्तरोन्नती सनपा २
नगरस्तरीय ५००००० ५०००००

४ बलेिाङ िूलिारी खा.पा. तथा लाइन र्िस्तार सनपा ५
नगरस्तरीय ५००००० ५०००००

५
उपल्लो िगत खेल मैदान तथा सामदुार्यक भिन सनपा ६ र श्री िनता

आ.र्ि. र्िल्ड र्नमािणा सनपा ८ िेपालेिौर नगरस्तरीय

१५००००० १५०००००

६ िज्र्याङखोला पलुमनुीको तल्लो कुलो ममित सनपा ७
नगरस्तरीय ५००००० ५०००००

७ लामाडाडााँ गोलखाडा मोटरबाटो नाली र्नमािण सनपा ८
नगरस्तरीय १०००००० १००००००

८
मैदान इटपाने खनालगैरा िलेपथ आतेका साघ ुमो.िा र खोर्पडााँडा

िदुररपोले िान्रकुोट गलािम गलािमखोला मो.िा. सनपा ९

नगरस्तरीय १५००००० १५०००००

९
श्री रामपथ मल्टीप्रपोि एग्रोिमि (संरिना र्नमािण तथा कृर्ि तथा पशिुन्य

सामाग्री खररद) सनपा ११ नगरस्तरीय

५००००० ५०००००
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