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वालिङ नगरपालिकाको ववलनयोजन P]g २०७४/७५  

jflnª gu/kflnsfsf] cfly{s aif{ @)&$÷@)&% sf] ;]jf / sfo{x?sf] nflu :yfgLo 

;l~rt sf]ifaf6 /sd vr{ ug]{ / ljlgof]hg ug]{ ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] P]g 

;efaf6 :jLs[t ldltM @)&$.#.#) ut] 

k|:tfjgfM jflnª gu/kflnsfsf] cfly{s aif{ @)&$.)&% sf] ;]jf / sfo{x?sf] nflu ;l~rt 

sf]ifaf6 /sd vr{ ug]{ clwsf/ lbg / ;f] /sd ljlgof]hg ug{ jf~5gLo ePsf]n], 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@( sf] pk–wf/f -@_ adf]lhd jflnª gu/kflnsfsf] gu/ ;efn] of] 

P]g agfPsf] 5 . 

!=;+lIfKt gfd / k|f/DeM -!_ o; P]gsf] gfd æ jflnª gu/kflnsfsf]] ljlgof]hg P]g, @)&$Æ  

 -@_ of] P]g ;efaf6 kf; eO{ k|dfl0ft eP kl5 t'?Gt nfu" eof] . 

@=cfly{s jif{ @)&$.)&% sf] lgldQ ;l~rt sf]ifaf6 /sd vr{ ug]{ clwsf/M -!_cfly{s jif{ 

@)&$.)&% sf] lgldQ gu/sfo{kflnsf, j8f ;ldlt, ljifout zfvfn] ug]{ ;]jf / sfo{x?sf 

lgldQ cg';"rL ! df plNnlvt rfn" vr{, k"Flhut vr{ / lalQo Joj:yfsf] /sd ;d]t 

u/L hDdf /sd ?=४८,५५,४२,७९५।- -cIf]?kL c7\rfln; s/f]8 krkGg nfv aofln; 

xhf/ ;ft ;o kGrfgAa] ?k}of dfq_ df ga9fO{ lglb{i6 ul/P adf]lhd ;l~rt sf]ifaf6 

vr{ ul/g]5 .   

 

#= ljlgof]hgM -!_ o; P]g4f/f ;l~rt sf]ifaf6 vr{ ug{ clwsf/ lbOPsf] /sd cfly{s jif{ 

@)&$.)&% sf] lgldQ jflnª gu/kflnsfsf] gu/ sfo{kflnsf, j8f ;ldlt / ljifout 

zfvfn] ug]{ ;]jf / sfo{x?sf] lgldQ ljlgof]hg ul/g] 5 . 

 

प्रिालित गने : 

.................................. 

लिलिप प्रताप खााँण 

( नगर प्रमुख ) 



-@_pkbkmf -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg sfo{kflnsf, j8f ;ldlt / ljifout 

zfvfn] ug]{ ;]jf / sfo{x?sf] lgldQ ljlgof]hg u/]sf] /sd dWo] s'g}df art x'g] / s'g}df 

ck'u x'g] b]lvg cfPdf gu/sfo{kflnsfn] art x'g] zLif{saf6 gk'u x'g] zLif{sdf /sd 

;fg{ ;Sg]5 . o;/L /sd ;fbf{ Ps zLif{saf6 ;f] zLif{ssf] hDdf /sdsf] !) k|ltztdf 

ga9\g] u/L s'g} Ps jf Ps eGbf a9L zLif{sx?af6 csf]{ Ps jf Ps eGbf a9L zLif{sx?df 

/sd ;fg{ tyf lgsf;f / vr{ hgfpg ;lsg]5 . k"Flhut vr{ / ljQLo Joj:yftkm{ 

ljlgof]lht /sd ;fFjf e'QmfgL vr{ / Jofh e'QmfgL vr{ zLif{sdf afx]s cGo rfn" vr{ 

zLif{s tkm{ ;fg{ / laQLo Joj:yf cGtu{t ;fFjf e'QmfgL vr{ tkm{ lalgof]lht /sd Aofh 

e'QmfgL vr{ zLif{sdf afx]s cGoq ;fg{ ;lsg] 5}g . 
t/ rfn' tyf k"Flhut vr{ / ljQLo Joj:yfsf] vr{ Joxf]g{ Ps ;|f]taf6 csf]{ 

;|f]tdf /sd ;fg{ ;lsg] 5 . 

$_ o; gu/kflnsfsf] cf=j=@)&$÷)&% sf] gLlt tyf sfo{qmd sfof{Gjog ug{ kfl/t 

 ljlgof]hg ljw]ossf] cg'dflgt cfly{s, ;fdflhs,jftfj/0f tyf ljkb\ Joj:yfkg 

 zLif{s cGt{utsf] ah]6 l;df leq /lx sfo{qmd tyf ah]6 sfo{Gjog ug{ k|d'vnfO{ 

 clVtof/L k|bfg ul/of] .  

%_ pkbkmf -@_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg Ps zLif{saf6 ;f] zLif{ssf] hDdf 

 :jLs[t /sdsf] !) k|ltzteGbf a9\g] u/L s'g} Ps jf Ps eGbf a9L zLif{sx?df 

 /sd ;fg{ k/]df gu/ ;efsf] :jLs[lt lng' kg]{5 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



cg';"lr–! 

-bkmf @ ;+u ;DalGwt_ 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@( -@_ adf]lhd 

;+l~rt sf]ifaf6 ljlgof]hg x'g] /sd 

 
 

   

     

 

 

qm=;+= cg'bfg 

;+Vof 

zLif{ssf] gfd rfn' vr{ k"Flhutvr{ ljlQoJoj:yf hDdf 

1 2 3 4 5 6 7 

1  gu/sfo{kflnsf 1,52,06,224
।- 

17,73,55,072
।- 

- 19,25,61,296
।- 

2  j8f ;ldlt 2,74,11,499
।- 

6,30,00,000
।- 

- 9,04,11,499।- 

3  laifout zfvf    20,25,70,000
।- 

4  C0fsf] ;fjf Jofh 

e'QmfgL 

    

5  nufgL -z]o/÷C0f_     



cg';"rL !

cf=j= )&@÷)&# sf] 

oyfy{

cf=j= )&#÷)&$ sf] 

;+zf]wLt cg'dfg

rfn' cf=j=)&$÷)&% 

sf] cg'dfg 

cfo 724289693.21 153246790.60 485542795.00

/fhZj 14310993.21 15402009.00 31451795.00

cfGt/Ls /fhZj 8103874.21 8902009.0 19151795.00

/fhZj jf8kmf8af6 k|fKt /sd 6207119.00 6500000.0 8000000.00

cGo cfo 0.0 0.0 4300000.0

cGt/ ;/sf/L ljQLo x:tfGq/0f 709978700 137844781.6 454091000.0

g]kfn ;/sf/af6 kf|Kt 709978700 137844781.60 454091000.0

k||b]z ;/sf/af6 k|fKt 0.0 0.0 0.0

cGt/ :yfgLo txaf6 k|fKt 0.0 0.0 0.0

hg;xefuLtf 0.0 0.0 0.0

gub ;xefuLtf 0.0 0.0 0.0

>d tyf j:t'ut ;xfotf 0.0 0.0 0.0

Joo 485542795.0

rfn' vr{ 42617723.0

k"lhut vr{ 442925072.0

ah]6 art -++_÷Go"g --_

ljQLo Joj:yf

v'b C0f nufgL

C0f nufgL --_

C0f nufgLsf] ;fjf lkmtf{ k|fKtL -+_

v'b z]o/ nufgL

z]o/ nufgL --_

z]o/ ljqmLaf6 lkmtf{ k|fKtL -+_

v'b C0f k|fKtL

C0fsf] ;f+jf e'QfgL --_

C0f k|fLt - + _

clGtd ah]6 art -+_÷Go"g - -_

zLif{s

jflnª gu/kflnsf

gu/ sfo{kfflnsfsf] sfof{no

jflnª :ofªhf

cfo Joosf]  ljj/0f

cf=j= @)&$÷)&%



cg';"rL @

cf=j= )&@÷)&# 

sf] oyfy{

cf=j= )&#÷)&$ sf] 

;+zf]wLt cg'dfg

rfn' cf=j=)&$÷)&% sf] 

cg'dfg 

/fhZj 13667674.00 15787664.00 27151795.00

cfGt/Ls /fhZj 7460555.00 9287664.00 19151795.00

;DkQL s/ 1736349.0 3578355.0 5839600.0

3/ axfn s/ 198681.3 242000.0 450000.0

3/ hUuf /lhi6«zg z'Ns 0.0 0.0 0.0

;jf/L ;fwg s/ 3050.0 40000.0 25000.0

;]jf z'Ns -:yfgLo k"jf{wf/ tyf ;]jf 

pkof]udf_ 0.0 0.0 0.0

b:t'/ -:yfgLo txaf6 x'g] l;kmfl/; 

nufotdf_ 1811780.0 1623000.0 3000000.0

ko{6g z'Ns 100000.0

 lj1fkg s/ 1000.0 1000.0 500000.0

Joj;fo s/ 571841.0 1161110.0 1500000.0

b08 hl/jfgf 0.0 0.0 40000.0

dgf]/1hg s/ 0.0 1200.0 0.0

dfnkf]t ;+sng 0.0 0.0 20000.0

axfn lj/f}6L 3/ hUuf s/ 0.0 0.0 0.0

d[t jf dfl/Psf hLj hGt'sf] xf8, l;+u 

Kjfv+, 5fnfdf s/ 0.0 0.0 0.0

k|fs[lts ;|f]y ;fwg Jo;foLs s/ 0.0 0.0 0.0

z]o/ nufgLaf6 k|fKt nfef+z tyf 

k"lhut nfe cfo 0.0 0.0 0.0

C0f nufgLaf6 k|fKt Jofh cfo

0.0 0.0 0.0

cGo 3137853.7 2640999.0 7677195.0

/fhZj jf+8kmf8 6207119.00 6500000.00 8000000.00

/fhZj jf+8kmf8 -+_ 6207119.00 6500000.0 8000000.0

/fhZj af+8kmf+8 x:tfGq0f - - _ 0.0 0.0 0.0

cGo cfo 0.0 0.0 4300000.0

;fljs :yfgLo lgsfoaf6 x:tfGt/0f 

eO{ k|fKt /sd 0.0 0.0 0.0

a]?h' c;'nL भाडा 0.0 0.0 500000.0

ut jif{sf] gub df}Hbft
0.0 0.0 3800000.0

zLif{s

jflnª gu/kflnsf

gu/ sfo{kfflnsfsf] sfof{no

jflnª :ofªhf

/fhZj tyf cg'bfg k|fKtLsf] cg'dfg

cf=j= @)&$÷)&%



cf=j= )&@÷)&# 

sf] oyfy{

cf=j= )&#÷)&$ sf] 

;+zf]wLt cg'dfg

rfn' cf=j=)&$÷)&% sf] 

cg'dfg zLif{s

cGt/ ;/sf/L ljQLo x:tfGt/0f 59664876.6 117947134 454091000

g]kfn ;/sf/af6 k|fKt cg'bfg 19697119 34570000 251521000.0

ljQLo ;dfgLs/0f cg'bfg 0 0

;z{t cg'bfg 39967757.6 83377134 202570000

;dk'/s cg'bfg 0

ljz]if cg'bfg 0

0

k|b]z ;s/f/af6 k|fKt cg'bfg 0 0 0

ljQLo ;dfgLs/0f cg'bfg

;z{t cg'bfg

;dk'/s cg'bfg

ljz]if cg'bfg

cGo :yfgLo txaf6 k|fKt cg'bfg 0 0 0

;z{t cg'bfg

;dk'/s cg'bfg

ljz]if cg'bfg

hg;xefuLtf 0 0 0

gub ;xefuLtf

>d tyf j:t'ut ;xfotf



1

cg';"rL #

cfGt/Ls >f]t g]kfn ;s/f/ k|b|]z ;/sf/ :yfgLo tx C0f hfg;xefuLtf

0.0 0.0 42617723.0 4260000.0 0.0 0.0 38357723.0 0.0 0.0

kbflwsf/Lx?sf] kfl/>lds 

tyf ;'ljwf 4260000.0 4260000.0

sd{rf/L kfl/>lds tyf 

;'ljwf 27293565.0 27293565.00

sfof{no ;+rfng ;DaGwL 

vr{ 5041400.0 5041400.00

dd{t ;Def/ vr{

250000.0 250000.00

sfo{qmd vr{

4252080.0 4252080.0

k/fdz{ tyf cGo z'Ns

0.0

cg'udg tyf d'Nofªsg / 

e|d0f vr{ 840678.0 840678.0

Cofdf Jofh e'QfgL
0.0

cGt/ :yfgLo tx ljQLo 

x:tfGt/0f÷cg'bfg 0.0

 ljljw vr{
680000.0 680000.0

0.0 0.0 240355072.0 27191795.0 0.0 0.0 213163277.0 0.0 0.0

hUuf vl/b
10000000.00 0.00 10000000.00

ejg lgdf{0f÷vl/b
23903500.00 4796723.00 19106777.00

kmlg{r/
0.00

rfn' vr{

k"lhut vr{

zLif{s

jflnª gu/kflnsf

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no

jflnª :ofªhf

>f]trfn' 

cf=j=)&$÷)&% 

sf] cg'dfg 

cf=j= )&#÷)&$ 

sf] ;+zf]wLt cg'dfg

cf=j= )&@÷)&# 

sf] oyfy{

Joo  cg'dfg

cf=j= @)&$÷)&%



2

cg';"rL #

cfGt/Ls >f]t g]kfn ;s/f/ k|b|]z ;/sf/ :yfgLo tx C0f hfg;xefuLtfzLif{s

jflnª gu/kflnsf

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no

jflnª :ofªhf

>f]trfn' 

cf=j=)&$÷)&% 

sf] cg'dfg 

cf=j= )&#÷)&$ 

sf] ;+zf]wLt cg'dfg

cf=j= )&@÷)&# 

sf] oyfy{

Joo  cg'dfg

cf=j= @)&$÷)&%

;jf/L ;fwg
6000000.00 6000000.00 0.00

d]lzg/L cf}hf/
13000000.00 13000000.00 0.00

;fj{hgLs lgdf{0f
171091572.00 3395072.00 167696500.00

k"lhut cg';Gwfg tyf 

k/fdz{ 16360000.00 16360000.00



cg';"rL $

cf=j= )&@÷)&# sf] oyfy{ cf=j= )&#÷)&$ 

sf] ;+zf]wLt 

cg'dfg

rfn' 

cf=j=)&$÷)&% 

sf] cg'dfg 

ljQLo Joj:yf

v'b C0f nufgL -   _

C0f nufgLsf] ;f+jf lkmtf{ k|fKtL -   _

v'b z]o/ nufgL

z]o/ nufgL

z]o/ laqmLaf6 nufgL lkmtf{ k|fKtL

v'b C0f k|fKtL

 C0f{sf] ;f+jf e'QfgL -  _

C0f k|fKtL -   _

zLif{s

jflnª gu/kflnsf

gu/ sfo{kfflnsfsf] sfof{no

jflnª :ofªhf

/fhZj tyf cg'bfg k|fKtLsf] cg'dfg

cf=j= @)&$÷)&%



अनसूुची-५

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह

१० आर्थिक र्िकास ०.० ०.० १११७००००.० ०.० ०.० ०.० १११७००००.० ०.० ०

१०१० कृषि
10295000.0 10295000.0

१०२० उद्योग तथा वाषिज्य
175000.0 175000.0

१०३० पययटन
650000.0 650000.0

१०४० सहकारी
50000.0 50000.0

१०५० षवत्तीय के्षत्र

२० सामार्िक र्िकास
०.० ०.० ३९५५३०००.० ०.० ०.० ०.० ३९५५३०००.० ०.० ०

२०१० षिक्षा
1471000.0 1471000.0

२०२० स्वास््य
856000.0 856000.0

२०३० खानेपानी तथा सरसफाइ
16173500.0 16173500.0

२०४० संस्कृषत प्रवर्द्यन
1240000.0 1240000.0

२०५० खलेकुद तथा मनोरञ्जन
12522500.0 12522500.0

२०६० लै षगक समानता तथा सामाषजक 

समाविेीकरि
7290000.0 7290000.0

३० पूिािधार र्िकास
०.० ०.० ११५८७८५००.० ४७९६७२३.० ०.० ०.० १११०८१७७७.० ०.० ०

३०१० स्थानीय सडक, पलु तथा 

झोलङ्ुगेपलु
84215000.0 84215000.0

३०२० षसंचाई
7760000.0 7760000.0

३०३० भवन तथा सहरी षवकास
23903500.0 4796723.0 19106777.0

ऋण जन सहभागिता

कार्यके्षत्रगत व्र्र् अनमुान
आ.व.२०७४/७५

संकेत नं. शीर्िक आ.व.२०७२/७३ को यथाथथ
आ.व.२०७३/७४ को 
सशंोगित अनुमान

आ.व.२०७४/७५ को अनुमान

श्रोत

आन्तररक श्रोत

अन्तर सरकारी गवत्तीय हस्तान्तरण



३०४० उजाय, लघ ुतथा साना जलषवद्यतु 

(वकैषपपक उजाय समेत)

३०५० सञ्चार

४०
िातािरण तथा र्िपद 

व्यिस्थापन
०.० ०.० २४२५२५००.० ०.० ०.० २४२५२५००.० ०.० ०.०

४०१० वन तथा भ-ुसंरक्षि

४०२० जलाधार संरक्षि

४०३० वातावरि संरक्षि, जलवाय ु

पररवतयन, वारुि यन्त्त्र
20207500.0 20207500.0

४०४० फोहरमैला तथा ढल व्यवस्थापन
1220000.0 1220000.0

४०५० जलउत्पन्त्न प्रकोप षनयन्त्त्रि

४०६० षवपद व्यवस्थापन
2825000.0 2825000.0

४०७० वारुि यन्त्त्र सञ्चालन

५०
ससं्थागत र्िकास, सेिा प्रिाह र 

सशुासन

०.० ०.० ४९५०१०७२.० २२३९५०७२.० ०.० २७१०६०००.० ० ०

५०१० सामान्त्य सेवा

५०२० सरुक्षा व्यवस्थापन

५०३० सचूना प्रषवषध
2110000.00 2110000.00

५०४० पषञ्जकरि व्यवस्थापन

५०५० स्थानीय त्याङ्क संकलन र 

अषभलेख व्यवस्थापन
600000.00 600000.00

५०६० सिुासन प्रवर्द्यन

५०७० अनसुन्त्धान तथा षवकास
16360000.00 16360000.00

५०८० अन्त्यत्र वषगयकृत नभएको
30431072.00 22395072.00 8036000.00



सकेंत नं. १०१० / विषयगत विषषक :आवथषक विकास, कृषि ,  बजेट विषषक नं. :२६६११

नेपाल सरकार प्रदशे सरकार स्थानीय तह

१ आय आर्जन कायजक्रम - एक गााँउ एक उत्पादन नगरस्तरीय कायजक्रम आयमा वषृदद २००००००.०० २००००००.००

२ आषथजक षवकास नगरस्तरीय कायजक्रम आयमा वषृदद ६००००००.०० ६००००००.००

३ तम ुसंग्रहालय षनमाजण योर्ना, सामदुाषयक के्षत्र कृषि संकलन केन्द्र आयमलुक वडा नं. ३ आयमा वषृदद

४
वढुाकोट राम्चकेो षसमानामा रहकेो सषत पोखरीमा अषिसो , च्याउखतेी, अचलैी र सकुमेल । वडा नं. ३

आयमा वषृदद

५ षवषवध कृषि कायजक्रम वडा नं. ३ आयमा वषृदद १०००००.०० १०००००.००

६ माटो पररक्षण वडा नं. ५ आयमा वषृदद २५०००.०० २५०००.००

७ भकारो सधुार कायजक्रम वडा नं. ५ आयमा वषृदद ४००००.०० ४००००.००

८ दउेराली कषि खषेत संरक्षण कायजक्रम वडा नं. ५ आयमा वषृदद १५०००.०० १५०००.००

९ कृिक क्षमता अषभवषृदद कायजक्रम वडा नं. ५ आयमा वषृदद ३००००.०० ३००००.००

१० मोहन प्रसाद अयाजल र दगुाज षतवारीको माछापोखरीमा तारर्ाली षनमाजण वडा नं. ६ आयमा वषृदद ५००००.०० ५००००.००

११ कृषि व्यवसाषयक मौसमी तथा वमेौसमी तरकारी खतेी कायजक्रम वडा नं. ६ आयमा वषृदद १०००००.०० १०००००.००

१२ कृषि भटेेनरी ताषलम कायजक्रम वडा नं. ६ आयमा वषृदद ५००००.०० ५००००.००

१३ बोका बाच्छा च्याप्ने मेषसन वडा नं. ७ आयमा वषृदद २००००.०० २००००.००

१४ गोवर पररक्षा मेशीन वडा नं. ७ आयमा वषृदद २००००.०० २००००.००

१५ पश ुरोग रोग र्नचतेना गोष्टी वडा नं. ७ आयमा वषृदद २००००.०० २००००.००

१६ वमेौसमी तरकारी गोष्टी वडा नं. ७ आयमा वषृदद २००००.०० २००००.००

१७ पश ुऔिधी खररद वडा नं. ७ आयमा वषृदद २००००.०० २००००.००

१८ बाख्राको घोर षनमाजण वडा नं. ७ आयमा वषृदद १०००००.०० १०००००.००

१९ भकारो सधुार कायजक्रम वडा नं. ७ आयमा वषृदद १०००००.०० १०००००.००

२०
मास्कीडााँडा र र्नर्ागषृत नागररक सचतेना केन्द्रका लाषग बाख्रापालन तथा कुखरुापालन 

कायजक्रम
वडा नं. ८ आयमा वषृदद ६००००.०० ६००००.००

२१ श्ररृ्नषशलआमा मषहला समहुलाई षसपमलुक ताषलमको लाषग सामाग्री खररद वडा नं. ९ आयमा वषृदद ५५०००.०० ५५०००.००

२२
कृिकहरुलाई आधषुनक व्यावसाषयक खतेी सम्बन्द्धी ताषलम तथा और्ार उपकरण 

बीउषबर्न अनदुान कायजक्रम
वडा नं. ९ आयमा वषृदद ९००००.०० ९००००.००

२३ मषहलाहरुका लाषग षसपमलुक ताषलम वडा नं. ९ आयमा वषृदद १०००००.०० १०००००.००

२४ वडा नं. १० का मषहला शशक्तीकरणका लाषग आय आर्जन सम्वन्द्धी ताषलम संचालन गने वडा नं. १० आयमा वषृदद १०००००.०० १०००००.००

२५
वडा भररका यवुा, मषहला, परुुि दवुलैाई लषक्षत गरी रोर्गारमखुी एव ंसीपमलूक कायजक्रम 

सञ्चालन गने कायजको लाषग ।
वडा नं. ११ आयमा वषृदद ७५०००.०० ७५०००.००

२६ पश/ुकृषि एव ंमौरीपालन व्यवसायलाई प्रवधजन गने कायजको लाषग । वडा नं. ११ आयमा वषृदद ७५०००.०० ७५०००.००

२७ ना.स.के. च्याउखतेी ताषलम वडा नं. १२ आयमा वषृदद ३००००.०० ३००००.००

१०२९५०००.०० १०२९५०००.००

र्नसहभाषगता

र्म्मा

१००००००.०० १००००००.००

िावषषक विकास कायषक्रम

आ.ि. २०७४/७५

अनसुचुी-६

क्र.स. कायजक्रम/आयोर्नाको नाम कायाजन्द्वयन हुने स्थान लक्ष्य षवषनयोर्न रकम रु.

श्रोत

आन्द्तररक श्रोत
अन्द्तर सरकारी षवत्तीय हस्तान्द्तरण

ऋण



सकेंत नं. १०२० / विषयगत विषषक :आवथषक विकास, उद्योग ,  बजेट विषषक नं. :२६६११

नेपाल सरकार प्रदशे सरकार स्थानीय तह

१
वडा नं. ११ स्स्थत स्परतीप दस्लत बस्तीमा आरन स्नमााण काया एव ंदस्लत/स्वपन्न/स्नम्नवगा लगायत 

उत्थानको काया अगास्ड बढाउन ।
वडा नं. ११ घरेल ुतथा साना उद्योगको स्वकास ७५०००.०० ७५०००.००

२ दस्लतवस्ती आरन मेस्शन खररद १६ थान वडा नं. १४ घरेल ुतथा साना उद्योगको स्वकास १०००००.०० १०००००.००

१७५०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० १७५०००.००जम्मा

िावषषक विकास कायषक्रम

आ.ि. २०७४/७५

अनसुचुी-६

क्र.स. कायाक्रम/आयोजनाको नाम कायाान्वयन हुने स्थान लक्ष्य स्वस्नयोजन रकम रु.

श्रोत

आन्तररक श्रोत
अन्तर सरकारी स्वत्तीय हस्तान्तरण

ऋण जनसहभास्गता



सकेंत नं. १०३० / विषयगत विषषक :आवथषक विकास, पर्यटन,  बजेट विषषक नं. :२६६११

नेपाल सरकार प्रदशे सरकार स्थानीर् तह

१ पर्यटन कार्यक्रम वडा नं. ३ पर्यटन प्रवर्यन गने ५००००.०० ५००००.००

३ खाल्टे पर्यटकीर् के्षत्रमा प्रततक्षालर् तथा पाकय
वडा नं. ४ पर्यटन प्रवर्यन गने १०००००.०० १०००००.००

२ पर्यटन पद मागय तनमायण र्ोजना  वडा नं. ५ पर्यटन प्रवर्यन गने १५००००.०० १५००००.००

४ पर्यटकीर् आवास भवन तनमायण, घरुुङजा वडा नं. १२ पर्यटन प्रवर्यन गने २५००००.०० २५००००.००

५ पर्यटकीर् तमनी पाकय   तनमायण, मैदान वडा नं. १२ पर्यटन प्रवर्यन गने ५००००.०० ५००००.००

पर्यटकीर् तमनी पाकय , हले्छाप वडा नं. १२ पर्यटन प्रवर्यन गने ५००००.०० ५००००.००

६५००००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ६५००००.००जम्मा

िावषषक विकास कायषक्रम

आ.ि. २०७४/७५

अनसुचुी-६

क्र.स. कार्यक्रम/आर्ोजनाको नाम कार्ायन्वर्न हुने स्थान लक्ष्र् तवतनर्ोजन रकम रु.

श्रोत

आन्तररक श्रोत
अन्तर सरकारी तवत्तीर् हस्तान्तरण

ऋण जनसहभातगता



सकेंत नं. १०४० / विषयगत विषषक :  आवथषक विकास, सहकारी,  बजेट विषषक नं. :२६६११

नेपाल सरकार प्रदशे सरकार स्थानीय तह

१ सहकारी काययक्रम  वडा नं. ३ आवथषक विकास ५००००.०० ५००००.००

५००००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ५००००.००जम्मा

िावषषक विकास कायषक्रम

आ.ि. २०७४/७५

अनसुचुी-६

क्र.स. काययक्रम/आयोजनाको नाम कायायन्वयन हुने स्थान लक्ष्य वववनयोजन रकम रु.

श्रोत

आन्तररक श्रोत
अन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण

ऋण जनसहभाविता



संकेत नं. २०१० / विषयगत विषषक : सामाजिक जिकास  विक्षा विकास ( विद्यालय भौवतक सधुार िडा कायषक्रम ),  बिेट जिर्षक नं. :२६६११

नेपाल सरकार प्रदिे सरकार स्थानीय तह

१ विद्यालय अनदुान िडा नं. ३ गणुस्तरीय विक्षा १९२०००.०० १९२०००.००

२ श्री महने्द्र मा.वि. थानचौर िडा नं. ५ गणुस्तरीय विक्षा १५००००.०० १५००००.००

३ श्री सरास्िती आ.वि. वमनाङकोट िडा नं. ५ गणुस्तरीय विक्षा १०००००.०० १०००००.००

४ श्री कन्द्या आ.वि.आरुपाटा िडा नं. ५ गणुस्तरीय विक्षा ४५०००.०० ४५०००.००

५ कावलका आ.वि. मैदान िडा नं. ५ गणुस्तरीय विक्षा ४५०००.०० ४५०००.००

६ श्री जमनुादिेी आ.वि. िले्टारी िडा नं. ५ गणुस्तरीय विक्षा ४५०००.०० ४५०००.००

७ श्री वचसापानी आ.वि., वचसापानी िडा नं. ५ गणुस्तरीय विक्षा ४५०००.०० ४५०००.००

८ बालविद्ध क्याम्पस अनदुान िडा नं. ७ गणुस्तरीय विक्षा १०००००.०० १०००००.००

९ बालविद्ध मा.वि. प्रा.वि.तह अनदुान िडा नं. ७ गणुस्तरीय विक्षा ११७०००.०० ११७०००.००

१० कक्षा कोठा सामाग्री व्यिस्थापन ५ िटा विद्यालय िडा नं. ७ गणुस्तरीय विक्षा ३०००००.०० ३०००००.००

११ सामदुावयक अध्ययन केन्द्र केिरे भज्याङ िडा नं. ७ गणुस्तरीय विक्षा ३७०००.०० ३७०००.००

१२ अवमलीथमु प्रा.वि. तारिार  िडा नं. ८ गणुस्तरीय विक्षा ६००००.०० ६००००.००

१३ विद्यालय भौतीक पिूाषधार िडा नं. १३ गणुस्तरीय विक्षा २३५०००.०० २३५०००.००

१४७१०००.०० १४७१०००.००िम्मा

आन्द्तररक श्रोत
अन्द्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्द्तरण

ऋण जनसहभावगता

िाजर्षक जिकास कार्षक्रम

आ.ि. २०७४/७५

अनसुचुी-६

क्र.स. कायषक्रम/आयोजनाको नाम कायाषन्द्ियन हुने स्थान लक्ष्य विवनयोजन रकम रु.

श्रोत



नेपाल सरकार प्रदशे सरकार स्थानीय तह

१ म.स्वा सं काययक्रम वडा नं. ३ सलुभ स्वास््य सेवा ५४०००.०० ५४०००.००

२ स्वास््यको घडेरी सम्याउने वडा नं. ३ सलुभ स्वास््य सेवा २५३०००.०० २५३०००.००

३ परू्य खोप काययक्रम वडा नं. ३ सलुभ स्वास््य सेवा ६००००.०० ६००००.००

४ महहला स्वास््य स्वयम ्सेहवका पोत्साहन काययक्रम वडा नं. ५ सलुभ स्वास््य सेवा ५४०००.०० ५४०००.००

५ जगत भञ्ज्याङ स्वास््य चौकी औषधी खररद काययक्रम वडा नं. ५ सलुभ स्वास््य सेवा ५००००.०० ५००००.००

६ नगरस्वास््य केन्द्र एक्लेहपपलको लाहग अहत आवश्यक औषधी खररद वडा नं. ६ सलुभ स्वास््य सेवा ६००००.०० ६००००.००

७ नगर स्वास््य केनरको लाहग हिज खररद वडा नं. ६ सलुभ स्वास््य सेवा २५०००.०० २५०००.००

८ स्वास््य सम्बन्द्धीत जनचतेना मलूक तालहम तथा काययक्रम (४ वटा) वडा नं. ६ सलुभ स्वास््य सेवा १५००००.०० १५००००.००

९ स्वास््य चौकी घडेरी सम्याउने कायय वडा नं. १२ सलुभ स्वास््य सेवा १५००००.०० १५००००.००

८५६०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ८५६०००.००जम्मा

वार्षिक र्वकास कार्िक्रम

आ.व. २०७४/७५

अनसुचुी-६

क्र.स. काययक्रम/आयोजनाको नाम कायायन्द्वयन हुने स्थान लक्ष्य हवहनयोजन रकम रु.

श्रोत

आन्द्तररक श्रोत
अन्द्तर सरकारी हवत्तीय हस्तान्द्तरर्

ऋर् जनसहभाहगता

संकेत नं. २०२० / हवषयगत हशषयक : सामाहजक हवकास , स्वास््य,  बजटे हशषयक नं. :२६६११
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नेपाल सरकार प्रदिे सरकार स्थानीय तह

१ िोरादी घरम्पानी वलफटीङ खानेपानी योजना िडा नं. १ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १६०००००.०० १६०००००.००

२
वसरुिारे मजिुा राक्से वसमलचौपारी फुटेढुङ आसपास, के्षत्र समेटने गरी खा.पा. 

योजना
िडा नं. २ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १००००००.०० १००००००.००

३ माझकोट राम्च ेखा.पा. योजना वलव्टी खा.पा. योजना िडा नं. ३ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ११०००००.०० ११०००००.००

४ िसेने वल्टीङ खोपानी योजना िडा नं. ४ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १००००००.०० १००००००.००

५ िोहरी खोला माझाकोट खा.पा. वलव्टङ योजना िडा नं. ५ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ११०००००.०० ११०००००.००

६
झल्यादी विि वमन्दर दवेख मजिुा द्धारा भज्याङ खा.पा. वलफुटीङ योजना सि े

िरुुिात
िडा नं. ५ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने केवन्िय योजना

७ धनिुास खानेपानी योजना िडा नं. ६ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ३०००००.०० ३०००००.००

८ वहलेपानी वलव्टङ खा.पा. िडा नं. ७ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ७०००००.०० ७०००००.००

९ डुडखोला खानेपानी टंकी वनमाषण िडा नं. ९ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने

१० राउतडाडामा खानेपानी टंकी वनमाषण गरी खानेपानी विस्तार िडा नं. ९ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने

११ भसैीखोला विरौटा खानेपानी टंकी वनमाषण िडा नं. ९ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने

१२ झडेथोक पवडडतथोक , चाल्ने ढुङगा खानेपानी िडा नं. १० स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १००००००.०० १००००००.००

१३ खवत्रखोला खानेपानी योजना िडा नं. १ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १०००००.०० १०००००.००

१४ खानेपानी पाएप खररद फुटकर योजना िडा नं. १ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने २०००००.०० २०००००.००

१५ गैह्रा वसेी कुवा मममत तथा टंकी निमामण । िडा नं. २ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १५००००.०० १५००००.००

१६ धौखोला खािेपािी टंकी मममत संभार, पाईप लाईि नवस्तार , नलफनटङ िडा नं. २ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १५००००.०० १५००००.००

१७ कमेरेपािी टंकी मलु मममत । नतलडाडा िडा नं. २ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५००००.०० ५००००.००

१८ पल्लो नसरुवारे खािेपािी टंकी निमामण िडा नं. २ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १०००००.०० १०००००.००

१९ राङदी खािेपािी योजिा िडा नं. २ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १०००००.०० १०००००.००

२० नवगिसम फुटेकोढुङगा खािेपािी योजिा । िडा नं. २ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १५००००.०० १५००००.००

२१
शौचालय िभएकाहरुलाई शौचालय निमामणका लागी आवश्यक सामाग्री उपलव्ध

िडा नं. २ िौचालय १०००००.०० १०००००.००

२२ नसगारकोट खा.पा. योजिा टंकी मममत िडा नं. ३ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५००००.०० ५००००.००

२३ रानिस्वारा खा.पा. योजिा िडा नं. ३ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५००००.०० ५००००.००

२४ नढनकचौर खािेपािी योजिा टंकी मममत िडा नं. ३ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५००००.०० ५००००.००

२५ खाल्टे खािेपािी योजिा टंकी मममत िडा नं. ३ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५००००.०० ५००००.००

२६ वाङखे खािेपािी योजिा िडा नं. ३ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५००००.०० ५००००.००

२७ ढुटाकोट नलनफटीङ खा.पा. योजिा िडा नं. ३ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने २१६०००.०० २१६०००.००

२८ ढाप खािेपािी संरक्षण तथा मममत िडा नं. ५ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १३००००.०० १३००००.००

२९ झल्यामङ्दी भाटे पंधेरा खािेपािी मममत िडा नं. ५ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ७५०००.०० ७५०००.००

४०००००.०० ४०००००.००

आन्तररक श्रोत
अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण

ऋण जनसहभावगता

िाजर्षक जिकास कार्षक्रम

आ.ि. २०७४/७५

अनसुचुी-६

क्र.स. कायषक्रम/आयोजनाको नाम कायाषन्ियन हुने स्थान लक्ष्य विवनयोजन रकम रु.

श्रोत
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नेपाल सरकार प्रदिे सरकार स्थानीय तह
आन्तररक श्रोत

अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण
ऋण जनसहभावगता

िाजर्षक जिकास कार्षक्रम

आ.ि. २०७४/७५

अनसुचुी-६

क्र.स. कायषक्रम/आयोजनाको नाम कायाषन्ियन हुने स्थान लक्ष्य विवनयोजन रकम रु.

श्रोत

३० पाण्डेथोक खािेपािी मममत िडा नं. ५ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १२५०००.०० १२५०००.००

३१ आरुपाटा खािेपािी मममत िडा नं. ५ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ७५०००.०० ७५०००.००

३२ मजवुा खािेपािी टैंकी निमामण िडा नं. ५ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५००००.०० ५००००.००

३३ वनयालधारी तथा सिुदेी गाउको मलु संरक्षण तथा पल्लो पधेरा मलू संरक्षण िडा नं. ६ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ३७५००.०० ३७५००.००

३४ थापाडांडा तल्लो पधेरा वनमाषण िडा नं. ६ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ३७५००.०० ३७५००.००

३५ लालपुातेमा खा.पा. वसंचाई टंकी वनमाषण तथा धारा वनमाषण िडा नं. ६ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ३७५००.०० ३७५००.००

३६ विसाउने बनबाट झरेको भल वनयन्त्रण तथा खानेपानी मलू संरक्षण िडा नं. ६ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ३००००.०० ३००००.००

३७ छवतिन खा.पा. ममषत योजना िडा नं. ६ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने २००००.०० २००००.००

३८ वसमलडांडा खा.पा. ममषत िडा नं. ६ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने २००००.०० २००००.००

३९ खत्रीटोल खा.पा. ममषत िडा नं. ६ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने २००००.०० २००००.००

४० पाखरेु खा.पा ट्याङ्की वनमाषण िडा नं. ६ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ३००००.०० ३००००.००

४१ थापाडाडा मनुी वसउदी खले्सामा पंधरो टंकी वनमाषण िडा नं. ६ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ४००००.०० ४००००.००

४२ राजथुापाको घरमनुी वसउदी खोल्सामा पंधेरा टंकी वनमाषण िडा नं. ६ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने २००००.०० २००००.००

४३ तारुडाडा खा.पा.टंकी दवेख वमयाले अयाषल गाउ सम्म एक ईन्ची पाईप िडा नं. ६ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने २५०००.०० २५०००.००

४४ पंगेनी खोल्सा खा.पा.टंकी वनमाषण िडा नं. ६ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने २००००.०० २००००.००

४५ पडुके चौर खा.पा. ममषत योजना िडा नं. ६ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ४००००.०० ४००००.००

४६ तेसो पधेरा खा.पा. ट्याङकी वनमाषण िडा नं. ६ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५००००.०० ५००००.००

४७ मलु टंकी दवेख मावथल्लो गाउ सम्म खा.पा. पाईप िडा नं. ६ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १५०००.०० १५०००.००

४८ सिुदेी गांउको पधेराको वनमाषण िडा नं. ६ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ३००००.०० ३००००.००

४९  कोईराला गाउँ खानेपानी टंकी वनमाषण िडा नं. ६ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ७००००.०० ७००००.००

५० सनराईज टोल खा.पा. योजना िडा नं. ६ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १५०००.०० १५०००.००

५१ साठीघर माझगाउ मलू संरक्षण तथा  टंकी वनमाषण िडा नं. ६ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ६००००.०० ६००००.००

५२ चतेै पधेरा ममषत तथा वनमाषण िडा नं. ६ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने २००००.०० २००००.००

५३ आसे पधेरा वनमाषण तथा संरक्षण िडा नं. ६ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १५०००.०० १५०००.००

५४ वमवदष तल्लो ग्यारोको खा.पा व्यिस्थापन िडा नं. ६ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ३००००.०० ३००००.००

५५ दिेीस्थान डाडादवेख कामीगाउ खा.पा पाईप व्यिस्थापन िडा नं. ६ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने २००००.०० २००००.००

५६ सपौद ेवलव्टङ खानेपानी योजना िडा नं. ७ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ३०००००.०० ३०००००.००

५७ विरुिा खा.पा. योजना िडा नं. ७ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १०००००.०० १०००००.००

५८ ठाँटीस्िारा विरौटा खानेपानी योजना र कुमस्िारा खानेपानी टंकी ममषत योजना । िडा नं. ८ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५००००.०० ५००००.००

५९ वगरी गाउंको परुानो पंधेरो ममषत । िडा नं. ८ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५००००.०० ५००००.००

६० व्याङतङु खानेपानी योजना । िडा नं. ८ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५००००.०० ५००००.००



संकेत नं. २०३० / विषयगत विषषक : सामाजिक जिकास  खानेपानी तथा सरसफाई ,  बिेट जिर्षक नं. :२६६११

नेपाल सरकार प्रदिे सरकार स्थानीय तह
आन्तररक श्रोत

अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण
ऋण जनसहभावगता

िाजर्षक जिकास कार्षक्रम

आ.ि. २०७४/७५

अनसुचुी-६

क्र.स. कायषक्रम/आयोजनाको नाम कायाषन्ियन हुने स्थान लक्ष्य विवनयोजन रकम रु.

श्रोत

६१
बोगटी डाँडा दमैको डाँडा खानेपानी ममषत तथा कमला गाहाको घरमा जाने बाटोको 

वनकास
िडा नं. ८ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ६००००.०० ६००००.००

६२
केदारनाथ टोलको सडक बत्ती व्यिस्थापन तथा केदारनाथ मवन्दरको पंधेरा संरक्षण

िडा नं. ८ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ११५०००.०० ११५०००.००

६३ खररबोट वसतलनगर खानेपानी योजना तथा सरसफाई । िडा नं. ८ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १०००००.०० १०००००.००

६४ पिषतरोडदवेख गवम्भरको घरझने बाटो र डुडखोलामा खानेपानी टंकी  वनमाषण । िडा नं. ९ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १५००००.०० १५००००.००

६५ घपुाषले धारा ममषत । िडा नं. ९ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ६००००.०० ६००००.००

६६ भमेु्र सातधारा मावथको धारा ममषत । िडा नं. ९ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ६००००.०० ६००००.००

६७
माझीगाउ मन ब.आले समेत ३ घरलाइ खानेपानी टंकी वनमाषण तथा ििेीखोला 

कुलो वनमाषण ।
िडा नं. ९ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ७५०००.०० ७५०००.००

६८ वसस्नेिारीदवेख राउतडाडासम्म नया पाइप साथै टंकी वनमाषण । िडा नं. ९ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५००००.०० ५००००.००

६९ भमेु्र पलुपारीका कुमाल बस्तीमा बाटो र खानेपानी व्यिस्था  । िडा नं. ९ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५५०००.०० ५५०००.००

७०
भ.ुप.ुपलुपारी पलुकोमखुमा र वचसापानीमा पानीटंकी वनमाषण र माझीगाउ धाराको 

टंकी ममषत
िडा नं. ९ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ७००००.०० ७००००.००

७१ कुमाल्दी पधेरा संरक्षण िडा नं. १० स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५००००.०० ५००००.००

७२ दाङवसङ यिुाहरुका लावग खले मैदान तथा खानेपानी व्यिस्थापन िडा नं. १० स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ९००००.०० ९००००.००

७३ िजाकोट खानेपानीका लावग मोटर खररद िडा नं. १० स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ८००००.०० ८००००.००

७४ ितङु अमराईमा पम्प िोररङ गने िडा नं. १० स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १०००००.०० १०००००.००

७५
खानेपानी टंकी दवेख मकरे कुिा सम्म िाटो ममषत तथा मकरे कुिा ममषत गरर 

प्रवतक्षालयमा एक धारा वनमाषण गने
िडा नं. १० स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५००००.०० ५००००.००

७६ वचलाउने खकष  थमु्की, मोहरीया खाने पानी मलु संरक्षण िडा नं. १० स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५००००.०० ५००००.००

७७

िडा नं ११ वस्थत जरुिा खानेपानी मलु ट्याङकी दवेख वपरतीप तारुक , टाप ुसम्मको 

खानेपानी व्यिस्थापनलाई नगरपावलकालाई तत्काल योजनािद्ध सम्बोधनको लावग 

आग्रह गद ैतत्कालको अिस्थामा सो खानेपानी व्यिस्थापनको लावग (वपरवतप, 

नयाँ घर, ढकालगाउँ, तारुक, कोइरालागाउँ, टापु)

िडा नं. ११ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ७५०००.०० ७५०००.००

७८ िडा नं. ११ वस्थत पछुारघर फेदी खानेपानी ट्याङकी वनमाषण कायषको लावग िडा नं. ११ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५००००.०० ५००००.००

७९
गणेिमान प्र.वि. मा खानेपानी व्यिस्थापन , वसम्लेको ठूलो पँधेरो र सानो पँधेरो 

वनमाषण लगायत कायषको लावग
िडा नं. ११ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५५०००.०० ५५०००.००

८०
िडा नं. ११ वस्थत भोलेमा खानेपानी योजना सञ्चालन एि ंव्यिस्थापनको लावग

िडा नं. ११ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने २७५०००.०० २७५०००.००
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श्रोत

८१
िडा नं. ११ वस्थत बाघखोर दवलत बस्ती तथा अन्य समदूायको लावग समेत 

खानेपानी ट्याङकी वनमाषणको लावग
िडा नं. ११ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने २०००००.०० २०००००.००

८२

वपरवतपमा खानेपानी ट्याङकी मरमत, अजाषङदी खानेपानी व्यिस्थापन , छवतउनमा 

खानेपानी मरमत एि ंव्यिस्थापन , पोहोरे गाजने खानेपानी व्यिस्थापन , पँधेरेटोलमा 

खानेपानी व्यिस्थापन तथा वतलाहार कुसनु्डेका बावसन्दालाई समेत खानेपानी 

व्यिस्थापनका लावग ।

िडा नं. ११ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १७५०००.०० १७५०००.००

८३

िडा नं. ११ वस्थत कहरेमरुी दवेख रामचौरसम्मको खानेपानी मरमत , चारापानी 

धनपरेु जिुानखोला खानेपानी मरमत एि ंमलु संरक्षण , तारुक ठूलो गाउँ (दवलत 

बस्ती) खानेपानी ट्याङकी वनमाषण, सेतोपानी मलु संरक्षण र १००० वमटर पाइप 

वकन्ने कायषका साथै लखने परुानो धाराको मलु संरक्षण कायषको लावग

िडा नं. ११ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १२५०००.०० १२५०००.००

८४

गब्द ेवन.मा.वि एि ंपञ्चमलु प्रा.वि.को भिन वनमाषण एि ंअन्य कायषका लावग 

नगरपावलकासँगथ अनरुोध गने । िडा ११ वस्थत गब्दमेा खानेपानी ट्याङकी संरक्षण 

एि ंतारबारको लावग

िडा नं. ११ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५००००.०० ५००००.००

८५ छािगैरा दवलत िस्ती खानेपानी पंधेरा वनमाषण ढुनीडाडा िडा नं. १२ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ३००००.०० ३००००.००

८६ वढकीडाडा खानेपानी टंकी वनमाषण िडा नं. १२ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ८००००.०० ८००००.००

८७ घोसरधमु खापानी टंकी वनमाषण िडा नं. १२ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ७००००.०० ७००००.००

८८ खल्लिुारी काकी  खा.पा. ममषत िडा नं. १२ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५००००.०० ५००००.००

८९ भट्टराई थर खा.पा. टंकी िडा नं. १२ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १०००००.०० १०००००.००

९० झलङ्ुगे बजार खानेपानी ममषत िडा नं. १३ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १२५०००.०० १२५०००.००

९१ िोधीभज्याङ, डुमे्रस्िारा खानेपानी ममषत िडा नं. १३ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १०००००.०० १०००००.००

९२ ियाटारी कडेलगैरा ठूला खानेपानी िडा नं. १३ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १७५०००.०० १७५०००.००

९३ ििेरे भोलेहुसे बाह्रविसे मलु संरक्षण िडा नं. १३ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ९००००.०० ९००००.००

९४ िाठखोला िोधीगांउ विसीिारी खानेपानी ममषत िडा नं. १३ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १२५०००.०० १२५०००.००

९५ बवलभ्रद कमलादी खानेपानी ममषत िडा नं. १३ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५००००.०० ५००००.००

९६ अलुषङ ऱ्याले कोल्टा खानेपानी ममषत िडा नं. १३ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १२५०००.०० १२५०००.००

९७ उवदयाचौर सोती पंधेरा मलु संरक्षण िडा नं. १३ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५००००.०० ५००००.००

९८ खानीडाडा वसम्ले पाखापानी र कटौज ेमलु संरक्षण िडा नं. १३ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १५००००.०० १५००००.००

९९ दवलत िस्ती खानेपानी योजना, जामनेु िडा नं. १४ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५००००.०० ५००००.००

१०० कुवभडडे खानेपानी ममषत िडा नं. १४ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५००००.०० ५००००.००

१०१ भगेंनी खानेपानी ममषत । िडा नं. १४ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५००००.०० ५००००.००
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श्रोत

१०२ लंकाकोट खानेपानी टंकी वनमाषण । िडा नं. १४ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ८००००.०० ८००००.००

१०३ कोख ेखानेपानी योजना । िडा नं. १४ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ८००००.०० ८००००.००

१०४ िोगटीडाडा दाङ्से खानेपानी टंकी वनमाषण । िडा नं. १४ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ९००००.०० ९००००.००

१०५ ढांडा खानेपानी टंकी वनमाषण, दाङ्से िडा नं. १४ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५००००.०० ५००००.००

१०६ धरथापा खानेपानी टंकी वनमाषण । िडा नं. १४ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ९००००.०० ९००००.००

१०७ तल्लोथर साकीटोल खानेपानी टंकी वनमाषण । िडा नं. १४ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ९००००.०० ९००००.००

१०८ डँडाली खानेपानी टंकी वनमाषण िडा नं. १४ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ९००००.०० ९००००.००

१०९ डुमे्रभज्याङ खानेपानी टंकी िडा नं. १४ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १५००००.०० १५००००.००

११० फुलिारी मावथल्लो टोल खानेपानी ममषत िडा नं. १४ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५००००.०० ५००००.००

१११ हुलकाङ डाँडामनुी गैह्रा खानेपानी ममषत िडा नं. १४ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५००००.०० ५००००.००

११२ वसम्ले खानेपानी योजना । िडा नं. १४ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १९००००.०० १९००००.००

१६१७३५००.०० १६१७३५००.००िम्मा
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२
वसरुिारे मजिुा राक्से वसमलचौपारी फुटेढुङ आसपास, के्षत्र समेटने गरी खा.पा. 

योजना
िडा नं. २ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १००००००.०० १००००००.००

३ माझकोट राम्च ेखा.पा. योजना वलव्टी खा.पा. योजना िडा नं. ३ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ११०००००.०० ११०००००.००

४ िसेने वल्टीङ खोपानी योजना िडा नं. ४ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १००००००.०० १००००००.००

५ िोहरी खोला माझाकोट खा.पा. वलव्टङ योजना िडा नं. ५ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ११०००००.०० ११०००००.००

६
झल्यादी विि वमन्दर दवेख मजिुा द्धारा भज्याङ खा.पा. वलफुटीङ योजना सि े

िरुुिात
िडा नं. ५ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने केवन्िय योजना

७ धनिुास खानेपानी योजना िडा नं. ६ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ३०००००.०० ३०००००.००

८ वहलेपानी वलव्टङ खा.पा. िडा नं. ७ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ७०००००.०० ७०००००.००

९ डुडखोला खानेपानी टंकी वनमाषण िडा नं. ९ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने

१० राउतडाडामा खानेपानी टंकी वनमाषण गरी खानेपानी विस्तार िडा नं. ९ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने

११ भसैीखोला विरौटा खानेपानी टंकी वनमाषण िडा नं. ९ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने

१२ झडेथोक पवडडतथोक , चाल्ने ढुङगा खानेपानी िडा नं. १० स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १००००००.०० १००००००.००

१३ खवत्रखोला खानेपानी योजना िडा नं. १ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १०००००.०० १०००००.००

१४ खानेपानी पाएप खररद फुटकर योजना िडा नं. १ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने २०००००.०० २०००००.००

१५ गैह्रा वसेी कुवा मममत तथा टंकी निमामण । िडा नं. २ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १५००००.०० १५००००.००

१६ धौखोला खािेपािी टंकी मममत संभार, पाईप लाईि नवस्तार , नलफनटङ िडा नं. २ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १५००००.०० १५००००.००

१७ कमेरेपािी टंकी मलु मममत । नतलडाडा िडा नं. २ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५००००.०० ५००००.००

१८ पल्लो नसरुवारे खािेपािी टंकी निमामण िडा नं. २ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १०००००.०० १०००००.००

१९ राङदी खािेपािी योजिा िडा नं. २ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १०००००.०० १०००००.००

२० नवगिसम फुटेकोढुङगा खािेपािी योजिा । िडा नं. २ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १५००००.०० १५००००.००

२१
शौचालय िभएकाहरुलाई शौचालय निमामणका लागी आवश्यक सामाग्री उपलव्ध

िडा नं. २ िौचालय १०००००.०० १०००००.००

२२ नसगारकोट खा.पा. योजिा टंकी मममत िडा नं. ३ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५००००.०० ५००००.००

२३ रानिस्वारा खा.पा. योजिा िडा नं. ३ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५००००.०० ५००००.००

२४ नढनकचौर खािेपािी योजिा टंकी मममत िडा नं. ३ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५००००.०० ५००००.००

२५ खाल्टे खािेपािी योजिा टंकी मममत िडा नं. ३ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५००००.०० ५००००.००

२६ वाङखे खािेपािी योजिा िडा नं. ३ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५००००.०० ५००००.००

२७ ढुटाकोट नलनफटीङ खा.पा. योजिा िडा नं. ३ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने २१६०००.०० २१६०००.००

२८ ढाप खािेपािी संरक्षण तथा मममत िडा नं. ५ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १३००००.०० १३००००.००

२९ झल्यामङ्दी भाटे पंधेरा खािेपािी मममत िडा नं. ५ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ७५०००.०० ७५०००.००

४०००००.०० ४०००००.००

आन्तररक श्रोत
अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण

ऋण जनसहभावगता

िाजर्षक जिकास कार्षक्रम

आ.ि. २०७४/७५

अनसुचुी-६

क्र.स. कायषक्रम/आयोजनाको नाम कायाषन्ियन हुने स्थान लक्ष्य विवनयोजन रकम रु.

श्रोत
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आन्तररक श्रोत

अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण
ऋण जनसहभावगता

िाजर्षक जिकास कार्षक्रम

आ.ि. २०७४/७५

अनसुचुी-६
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३० पाण्डेथोक खािेपािी मममत िडा नं. ५ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १२५०००.०० १२५०००.००

३१ आरुपाटा खािेपािी मममत िडा नं. ५ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ७५०००.०० ७५०००.००

३२ मजवुा खािेपािी टैंकी निमामण िडा नं. ५ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५००००.०० ५००००.००

३३ वनयालधारी तथा सिुदेी गाउको मलु संरक्षण तथा पल्लो पधेरा मलू संरक्षण िडा नं. ६ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ३७५००.०० ३७५००.००

३४ थापाडांडा तल्लो पधेरा वनमाषण िडा नं. ६ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ३७५००.०० ३७५००.००

३५ लालपुातेमा खा.पा. वसंचाई टंकी वनमाषण तथा धारा वनमाषण िडा नं. ६ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ३७५००.०० ३७५००.००

३६ विसाउने बनबाट झरेको भल वनयन्त्रण तथा खानेपानी मलू संरक्षण िडा नं. ६ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ३००००.०० ३००००.००

३७ छवतिन खा.पा. ममषत योजना िडा नं. ६ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने २००००.०० २००००.००

३८ वसमलडांडा खा.पा. ममषत िडा नं. ६ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने २००००.०० २००००.००

३९ खत्रीटोल खा.पा. ममषत िडा नं. ६ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने २००००.०० २००००.००

४० पाखरेु खा.पा ट्याङ्की वनमाषण िडा नं. ६ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ३००००.०० ३००००.००

४१ थापाडाडा मनुी वसउदी खले्सामा पंधरो टंकी वनमाषण िडा नं. ६ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ४००००.०० ४००००.००

४२ राजथुापाको घरमनुी वसउदी खोल्सामा पंधेरा टंकी वनमाषण िडा नं. ६ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने २००००.०० २००००.००
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५२ चतेै पधेरा ममषत तथा वनमाषण िडा नं. ६ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने २००००.०० २००००.००
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५५ दिेीस्थान डाडादवेख कामीगाउ खा.पा पाईप व्यिस्थापन िडा नं. ६ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने २००००.०० २००००.००

५६ सपौद ेवलव्टङ खानेपानी योजना िडा नं. ७ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ३०००००.०० ३०००००.००

५७ विरुिा खा.पा. योजना िडा नं. ७ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १०००००.०० १०००००.००

५८ ठाँटीस्िारा विरौटा खानेपानी योजना र कुमस्िारा खानेपानी टंकी ममषत योजना । िडा नं. ८ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५००००.०० ५००००.००

५९ वगरी गाउंको परुानो पंधेरो ममषत । िडा नं. ८ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५००००.०० ५००००.००

६० व्याङतङु खानेपानी योजना । िडा नं. ८ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५००००.०० ५००००.००
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नेपाल सरकार प्रदिे सरकार स्थानीय तह
आन्तररक श्रोत

अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण
ऋण जनसहभावगता

िाजर्षक जिकास कार्षक्रम

आ.ि. २०७४/७५

अनसुचुी-६

क्र.स. कायषक्रम/आयोजनाको नाम कायाषन्ियन हुने स्थान लक्ष्य विवनयोजन रकम रु.

श्रोत

६१
बोगटी डाँडा दमैको डाँडा खानेपानी ममषत तथा कमला गाहाको घरमा जाने बाटोको 

वनकास
िडा नं. ८ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ६००००.०० ६००००.००

६२
केदारनाथ टोलको सडक बत्ती व्यिस्थापन तथा केदारनाथ मवन्दरको पंधेरा संरक्षण

िडा नं. ८ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ११५०००.०० ११५०००.००

६३ खररबोट वसतलनगर खानेपानी योजना तथा सरसफाई । िडा नं. ८ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १०००००.०० १०००००.००

६४ पिषतरोडदवेख गवम्भरको घरझने बाटो र डुडखोलामा खानेपानी टंकी  वनमाषण । िडा नं. ९ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १५००००.०० १५००००.००

६५ घपुाषले धारा ममषत । िडा नं. ९ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ६००००.०० ६००००.००

६६ भमेु्र सातधारा मावथको धारा ममषत । िडा नं. ९ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ६००००.०० ६००००.००

६७
माझीगाउ मन ब.आले समेत ३ घरलाइ खानेपानी टंकी वनमाषण तथा ििेीखोला 

कुलो वनमाषण ।
िडा नं. ९ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ७५०००.०० ७५०००.००

६८ वसस्नेिारीदवेख राउतडाडासम्म नया पाइप साथै टंकी वनमाषण । िडा नं. ९ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५००००.०० ५००००.००

६९ भमेु्र पलुपारीका कुमाल बस्तीमा बाटो र खानेपानी व्यिस्था  । िडा नं. ९ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५५०००.०० ५५०००.००

७०
भ.ुप.ुपलुपारी पलुकोमखुमा र वचसापानीमा पानीटंकी वनमाषण र माझीगाउ धाराको 

टंकी ममषत
िडा नं. ९ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ७००००.०० ७००००.००

७१ कुमाल्दी पधेरा संरक्षण िडा नं. १० स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५००००.०० ५००००.००

७२ दाङवसङ यिुाहरुका लावग खले मैदान तथा खानेपानी व्यिस्थापन िडा नं. १० स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ९००००.०० ९००००.००

७३ िजाकोट खानेपानीका लावग मोटर खररद िडा नं. १० स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ८००००.०० ८००००.००

७४ ितङु अमराईमा पम्प िोररङ गने िडा नं. १० स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १०००००.०० १०००००.००

७५
खानेपानी टंकी दवेख मकरे कुिा सम्म िाटो ममषत तथा मकरे कुिा ममषत गरर 

प्रवतक्षालयमा एक धारा वनमाषण गने
िडा नं. १० स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५००००.०० ५००००.००

७६ वचलाउने खकष  थमु्की, मोहरीया खाने पानी मलु संरक्षण िडा नं. १० स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५००००.०० ५००००.००

७७

िडा नं ११ वस्थत जरुिा खानेपानी मलु ट्याङकी दवेख वपरतीप तारुक , टाप ुसम्मको 

खानेपानी व्यिस्थापनलाई नगरपावलकालाई तत्काल योजनािद्ध सम्बोधनको लावग 

आग्रह गद ैतत्कालको अिस्थामा सो खानेपानी व्यिस्थापनको लावग (वपरवतप, 

नयाँ घर, ढकालगाउँ, तारुक, कोइरालागाउँ, टापु)

िडा नं. ११ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ७५०००.०० ७५०००.००

७८ िडा नं. ११ वस्थत पछुारघर फेदी खानेपानी ट्याङकी वनमाषण कायषको लावग िडा नं. ११ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५००००.०० ५००००.००

७९
गणेिमान प्र.वि. मा खानेपानी व्यिस्थापन , वसम्लेको ठूलो पँधेरो र सानो पँधेरो 

वनमाषण लगायत कायषको लावग
िडा नं. ११ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५५०००.०० ५५०००.००

८०
िडा नं. ११ वस्थत भोलेमा खानेपानी योजना सञ्चालन एि ंव्यिस्थापनको लावग

िडा नं. ११ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने २७५०००.०० २७५०००.००
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श्रोत

८१
िडा नं. ११ वस्थत बाघखोर दवलत बस्ती तथा अन्य समदूायको लावग समेत 

खानेपानी ट्याङकी वनमाषणको लावग
िडा नं. ११ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने २०००००.०० २०००००.००

८२

वपरवतपमा खानेपानी ट्याङकी मरमत, अजाषङदी खानेपानी व्यिस्थापन , छवतउनमा 

खानेपानी मरमत एि ंव्यिस्थापन , पोहोरे गाजने खानेपानी व्यिस्थापन , पँधेरेटोलमा 

खानेपानी व्यिस्थापन तथा वतलाहार कुसनु्डेका बावसन्दालाई समेत खानेपानी 

व्यिस्थापनका लावग ।

िडा नं. ११ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १७५०००.०० १७५०००.००

८३

िडा नं. ११ वस्थत कहरेमरुी दवेख रामचौरसम्मको खानेपानी मरमत , चारापानी 

धनपरेु जिुानखोला खानेपानी मरमत एि ंमलु संरक्षण , तारुक ठूलो गाउँ (दवलत 

बस्ती) खानेपानी ट्याङकी वनमाषण, सेतोपानी मलु संरक्षण र १००० वमटर पाइप 

वकन्ने कायषका साथै लखने परुानो धाराको मलु संरक्षण कायषको लावग

िडा नं. ११ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १२५०००.०० १२५०००.००

८४

गब्द ेवन.मा.वि एि ंपञ्चमलु प्रा.वि.को भिन वनमाषण एि ंअन्य कायषका लावग 

नगरपावलकासँगथ अनरुोध गने । िडा ११ वस्थत गब्दमेा खानेपानी ट्याङकी संरक्षण 

एि ंतारबारको लावग

िडा नं. ११ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५००००.०० ५००००.००

८५ छािगैरा दवलत िस्ती खानेपानी पंधेरा वनमाषण ढुनीडाडा िडा नं. १२ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ३००००.०० ३००००.००

८६ वढकीडाडा खानेपानी टंकी वनमाषण िडा नं. १२ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ८००००.०० ८००००.००

८७ घोसरधमु खापानी टंकी वनमाषण िडा नं. १२ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ७००००.०० ७००००.००

८८ खल्लिुारी काकी  खा.पा. ममषत िडा नं. १२ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५००००.०० ५००००.००

८९ भट्टराई थर खा.पा. टंकी िडा नं. १२ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १०००००.०० १०००००.००

९० झलङ्ुगे बजार खानेपानी ममषत िडा नं. १३ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १२५०००.०० १२५०००.००

९१ िोधीभज्याङ, डुमे्रस्िारा खानेपानी ममषत िडा नं. १३ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १०००००.०० १०००००.००

९२ ियाटारी कडेलगैरा ठूला खानेपानी िडा नं. १३ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १७५०००.०० १७५०००.००

९३ ििेरे भोलेहुसे बाह्रविसे मलु संरक्षण िडा नं. १३ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ९००००.०० ९००००.००

९४ िाठखोला िोधीगांउ विसीिारी खानेपानी ममषत िडा नं. १३ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १२५०००.०० १२५०००.००

९५ बवलभ्रद कमलादी खानेपानी ममषत िडा नं. १३ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५००००.०० ५००००.००

९६ अलुषङ ऱ्याले कोल्टा खानेपानी ममषत िडा नं. १३ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १२५०००.०० १२५०००.००

९७ उवदयाचौर सोती पंधेरा मलु संरक्षण िडा नं. १३ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५००००.०० ५००००.००

९८ खानीडाडा वसम्ले पाखापानी र कटौज ेमलु संरक्षण िडा नं. १३ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १५००००.०० १५००००.००

९९ दवलत िस्ती खानेपानी योजना, जामनेु िडा नं. १४ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५००००.०० ५००००.००

१०० कुवभडडे खानेपानी ममषत िडा नं. १४ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५००००.०० ५००००.००

१०१ भगेंनी खानेपानी ममषत । िडा नं. १४ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५००००.०० ५००००.००
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क्र.स. कायषक्रम/आयोजनाको नाम कायाषन्ियन हुने स्थान लक्ष्य विवनयोजन रकम रु.

श्रोत

१०२ लंकाकोट खानेपानी टंकी वनमाषण । िडा नं. १४ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ८००००.०० ८००००.००

१०३ कोख ेखानेपानी योजना । िडा नं. १४ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ८००००.०० ८००००.००

१०४ िोगटीडाडा दाङ्से खानेपानी टंकी वनमाषण । िडा नं. १४ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ९००००.०० ९००००.००

१०५ ढांडा खानेपानी टंकी वनमाषण, दाङ्से िडा नं. १४ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५००००.०० ५००००.००

१०६ धरथापा खानेपानी टंकी वनमाषण । िडा नं. १४ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ९००००.०० ९००००.००

१०७ तल्लोथर साकीटोल खानेपानी टंकी वनमाषण । िडा नं. १४ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ९००००.०० ९००००.००

१०८ डँडाली खानेपानी टंकी वनमाषण िडा नं. १४ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ९००००.०० ९००००.००

१०९ डुमे्रभज्याङ खानेपानी टंकी िडा नं. १४ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १५००००.०० १५००००.००

११० फुलिारी मावथल्लो टोल खानेपानी ममषत िडा नं. १४ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५००००.०० ५००००.००

१११ हुलकाङ डाँडामनुी गैह्रा खानेपानी ममषत िडा नं. १४ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने ५००००.०० ५००००.००

११२ वसम्ले खानेपानी योजना । िडा नं. १४ स्िच्छ खानेपानी पऱु्याउने १९००००.०० १९००००.००

१६१७३५००.०० १६१७३५००.००िम्मा



सकेंत नं. २०५० / विषयगत विषषक : सामाविक विकास, खलेकुद तथा मनोरञ्जन ,  बिेट विषषक नं. :२६६११

नेपाल सरकार प्रदशे सरकार स्थानीय तह

१ रंगशाला परू्ााधार ननमााण जग्गा खररद नगरपानलका खलेकुद नर्कास/मनोरञ्जन १०००००००.०० १०००००००.००

२ भकभका खले मैदान ननमााण÷संरक्षण र्डा नं. ११ खलेकुद नर्कास/मनोरञ्जन ५०००००.०० ५०००००.००

३ यरु्ा तथा खलेकुद र्डा नं. १ खलेकुद नर्कास/मनोरञ्जन ७००००.०० ७००००.००

४ खलेकुद मैदान ननमााण , खलेकुद सामग्री नर्तरण र्डा नं. २ खलेकुद नर्कास/मनोरञ्जन २५००००.०० २५००००.००

५ खलेकुद कायाक्रम र्डा नं. ३ खलेकुद नर्कास/मनोरञ्जन ७५०००.०० ७५०००.००

६ स्र्णीम यरु्ा पररर्ार खलेकुद मैदान ब्यबस्थापन र्डा नं. ४ खलेकुद नर्कास/मनोरञ्जन १०००००.०० १०००००.००

७ बाटाखका  खलेकुद मैदान र्डा नं. ४ खलेकुद नर्कास/मनोरञ्जन ५००००.०० ५००००.००

८ यरु्ा खलेकुद तथा नशप नर्कास कायाक्रम र्डा नं. ५ खलेकुद नर्कास/मनोरञ्जन ८००००.०० ८००००.००

९ भरुर्ा खले मैदान ननमााण र्डा नं. ६ खलेकुद नर्कास/मनोरञ्जन १५०००.०० १५०००.००

१० धनरु्ास भनलर्ल ग्राउण्ड ननमााण र्डा नं. ६ खलेकुद नर्कास/मनोरञ्जन १५०००.०० १५०००.००

११ भलााखोल्सामा खलेमैदान ननमााण र्डा नं. ६ खलेकुद नर्कास/मनोरञ्जन १००००.०० १००००.००

१२ भज्याङथमु खोल्सा खोल्सामा खले मैदान ननमााण र्डा नं. ६ खलेकुद नर्कास/मनोरञ्जन १००००.०० १००००.००

१३ तारुडााँडा नमयाले पंगेनीको कोईराला गाउाँ र थापाडााँडाको र्ीचमा खले मैदान ननमााण र्डा नं. ६ खलेकुद नर्कास/मनोरञ्जन १५०००.०० १५०००.००

१४ रसखोला खलेमैदान तारजाली/घरेाबार र्डा नं. ६ खलेकुद नर्कास/मनोरञ्जन २००००.०० २००००.००

१५ साठीघर ठूलो पधेरामा खलेमैदान ननमााण र्डा नं. ६ खलेकुद नर्कास/मनोरञ्जन १५०००.०० १५०००.००

१६ नचऱ्यान खले मैदानको लानग व्यर्स्था र्डा नं. ६ खलेकुद नर्कास/मनोरञ्जन १५०००.०० १५०००.००

१७ यरु्ा खलेकुद सामाग्री नर्तरण र्डा नं. ६ खलेकुद नर्कास/मनोरञ्जन ३२५००.०० ३२५००.००

१८ सपौद ेखले मैदान र्डा नं. ७ खलेकुद नर्कास/मनोरञ्जन ५००००.०० ५००००.००

१९ यरु्ाहरुलाई खलेतर्ा  प्रोत्साहन गनाका लानग खलेकुदमा सहभागी तथा खले सामाग्री र्डा नं. ९ खलेकुद नर्कास/मनोरञ्जन ७५०००.०० ७५०००.००

२० र्डा नं. १० का यरु्ाक्लर् तथा यरु्ाहरुका लानग खलेकुद सामग्री माग र्डा नं. १० खलेकुद नर्कास/मनोरञ्जन १८००००.०० १८००००.००

२१

र्डा नं. ११ नस्थत नपरतीप चौरमा खलेमैदान तथा जाली व्यर्स्थापन टाप ुभञ्ज्याङमा खले 

मैदान ननमााण, नसम्लेमा खले मैदान, लौकुरी तल्लो गाउाँमा खले मैदान ननमााण, दगनुगैरामा 

खले मैदान ननमााण, भौभकामा खले मैदान ननमााण एर् ंडौर्ामा खलेकुद मैदान ननमााण काया 

अगानड बढाउने कायाको लानग

र्डा नं. ११ खलेकुद नर्कास/मनोरञ्जन २७५०००.०० २७५०००.००

२२ Society Club's Ground र्डा नं. १२ खलेकुद नर्कास/मनोरञ्जन १०००००.०० १०००००.००

२३ सनुौली नर्हानी यथु क्लर् डाडाखका  खलेमैदान ननमााण र्डा नं. १२ खलेकुद नर्कास/मनोरञ्जन ७००००.०० ७००००.००

२४ खलेमैदान ममात र्डा नं. १३ खलेकुद नर्कास/मनोरञ्जन ५००००.०० ५००००.००

२५ खलेमैदान ननमााण र्डा नं. १३ खलेकुद नर्कास/मनोरञ्जन १०००००.०० १०००००.००

२६ बालबानलका उद्यान (र्ालउद्यान) ननमााण र्डा नं. १३ खलेकुद नर्कास/मनोरञ्जन १०००००.०० १०००००.००

२७ खलेकुद सामाग्री खररद र्डा नं. १३ खलेकुद नर्कास/मनोरञ्जन ५००००.०० ५००००.००

२८ र्डा स्तरीय भनलर्ल प्रनतयोनगता र्डा नं. १३ खलेकुद नर्कास/मनोरञ्जन १०००००.०० १०००००.००

२९ कपासे खले मैदान ननमााण । र्डा नं. १४ खलेकुद नर्कास/मनोरञ्जन १०००००.०० १०००००.००

१२५२२५००.०० १२५२२५००.००

िावषषक विकास कायषक्रम

आ.ि. २०७४/७५

अनसुचुी-६

क्र.स. कायाक्रम/आयोजनाको नाम कायाान्र्यन हुने स्थान लक्ष्य नर्ननयोजन रकम रु.

श्रोत

िम्मा

आन्तररक श्रोत
अन्तर सरकारी नर्त्तीय हस्तान्तरण

ऋण जनसहभानगता



सकेंत नं. २०६० / विषयगत विषषक : सामाविक विकास, लैङ्वगक समानता ,  बिेट विषषक नं. :२६६११

नेपाल सरकार प्रदशे सरकार स्थानीय तह

१ सामाजिक जिकास नगरस्तरीय काययक्रम सामाजिक रुपान्तरण/जिकास ६००००००.०० ६००००००.००

२ मजहला लजित जशपमलुक काययक्रम िडा नं. १ सामाजिक रुपान्तरण/जिकास १०००००.०० १०००००.००

३ बालिाजलका लजित काययक्रम िडा नं. १ सामाजिक रुपान्तरण/जिकास ३००००.०० ३००००.००

४ अपाङगता भएका व्यजिहरुलाई सहयोग िडा नं. २ सामाजिक रुपान्तरण/जिकास १०००००.०० १०००००.००

५ अपाङ िमता जिकास काययक्रम िडा नं. ३ सामाजिक रुपान्तरण/जिकास ५००००.०० ५००००.००

६ मजहला शसजिकरण ताजलम िडा नं. ४ सामाजिक रुपान्तरण/जिकास ५००००.०० ५००००.००

७ बालबाजलका उद्घोषण तथा नेततृ्ि जिकास ताजलम िडा नं. ५ सामाजिक रुपान्तरण/जिकास ३००००.०० ३००००.००

८ फरक िमता भएका व्यजि सम्मान काययक्रम िडा नं. ५ सामाजिक रुपान्तरण/जिकास २५०००.०० २५०००.००

९ मजहला तीि गीत प्रजतयोजगता काययक्रम िडा नं. ५ सामाजिक रुपान्तरण/जिकास ३००००.०० ३००००.००

१० िालिाजलका िमता जिकास काययक्रम  िडा नं. ६ सामाजिक रुपान्तरण/जिकास ५००००.०० ५००००.००

११ बालक्लिका बालिाजलकाहरुको लाजग अध्ययन अिलोकन भ्रमण तथा ििृत्िकला 

प्रजतयोजगता ।

िडा नं. ८ सामाजिक रुपान्तरण/जिकास १०००००.०० १०००००.००

१२ यिुाक्लि तथा आमा समहूहरुका लाजग उद्घोषण ताजलम काययक्रम िडा नं. ८ सामाजिक रुपान्तरण/जिकास ५५०००.०० ५५०००.००

१३
िषे्ठनागररक,मजहला,अपाङ् तथा बाललबाजलकाहरुलाइ प्रत्यि पगु्नेखालका 

काययक्रम(सम्मान,परुस्कार,प्रोत्साहन) ।
िडा नं. ९ सामाजिक रुपान्तरण/जिकास ७००००.०० ७००००.००

१४ िडा स्तरीय िालिाजलका , अपाङग एि ंिषे्ठ नागरीक पनूयस्थापनाका लाजग िडा नं. १० सामाजिक रुपान्तरण/जिकास ८००००.०० ८००००.००

१५ िडा स्तरीय उदय्ोषण ताजलम िडा नं. १२ सामाजिक रुपान्तरण/जिकास ५००००.०० ५००००.००

१६ उपभोिा सजमजत ताजलम िडा स्तरीय िडा नं. १२ सामाजिक रुपान्तरण/जिकास ७००००.०० ७००००.००

१७ दजलत तथा जिपन्न समदुायका बालबाजलकालाई प्रोत्साहन काययक्रम िडा नं. १३ सामाजिक रुपान्तरण/जिकास १०००००.०० १०००००.००

१८ मजहला शसजिकरण ताजलम काययक्रम (आईपीयम) िडा नं. १३ सामाजिक रुपान्तरण/जिकास ३०००००.०० ३०००००.००

७२९००००.०० ७२९००००.००िम्मा

िावषषक विकास कायषक्रम

आ.ि. २०७४/७५

अनसुचुी-६

क्र.स. काययक्रम/आयोिनाको नाम कायायन्ियन हुने स्थान लक्ष्य जिजनयोिन रकम रु.

श्रोत

आन्तररक श्रोत
अन्तर सरकारी जित्तीय हस्तान्तरण

ऋण िनसहभाजगता



1

सकेंत नं. ३०१०     विषयगत विषषक :  भौवतक पूिवषधवर,  स्थानीय सडक पलु तथा झोलङ्ुगे पलु      बजेट विषषक नं. २६६११

नेपवल सरकवर प्रदेि सरकवर स्थवनीय तह

१ त्रियासी धरमपानी मनसाङकोट प्याराग्लाईत्रडङ मोटरबाटो वडा नं. १ मोटर बाटोको सतु्रवधा १५०००००.०० १५०००००.००

२ त्रियासी राना खोला खहरे ररङरोड मोटर बाटो वडा नं. १ मोटर बाटोको सतु्रवधा १५०००००.०० १५०००००.००

३ रामबाच्छा—फोहरमैला संकलन केन्द्र जाने सडक त्रनमााण वडा नं. १ मोटर बाटोको सतु्रवधा १००००००.०० १००००००.००

४ त्रियासी रत्ने खाल्टे तलाथोक सडक कालोपिे वडा नं. २ मोटर बाटोको सतु्रवधा १६०००००.०० १६०००००.००

५ त्रसमलचौपारी त्रसरुवारे माझकोट सडक कालोपिे/ढलान वडा नं. २ मोटर बाटोको सतु्रवधा १६०००००.०० १६०००००.००

६ त्रियासी, त्रतलडाडा छाप्रक धौखोला राकमारे सडक स्तरोउन्द्ती वडा नं. २ मोटर बाटोको सतु्रवधा १५०००००.०० १५०००००.००

७ त्रियासी त्रसमलचौपारी माझकोट राम्च ेग्रा.स. वडा नं. ३ मोटर बाटोको सतु्रवधा १५०००००.०० १५०००००.००

८ बढुाको गाउ दखेी भ्यटूावर सम्म ्जाने टे्रत्रकङ मागा वडा नं. ३ मोटर बाटोको सतु्रवधा ११०००००.०० ११०००००.००

९ एलादी वडा कायाालय दखेी छापडाडा मालात्रगरी ठूलो गांउ हुद ैकान्द्छी मनकामना नया ग्रत्रमण सडक र तीन घरे भसुनुडाडा वडा नं. ४ मोटर बाटोको सतु्रवधा १५०००००.०० १५०००००.००

१० रत्ने भोले खाल्टे एलादी सडक वडा नं. ४ मोटर बाटोको सतु्रवधा १००००००.०० १००००००.००

११ लसनेु अधेरीखोला मोटरेबल पलु वडा नं. ५ मोटर बाटोको सतु्रवधा २००००००.०० २००००००.००

१२ आमडाली पाण्डेथोक त्रपत्लेक त्रसवाानी त्रमनाङकोट हुद ैसाउनेपानी सडक स्तर उन्द्नती नाली त्रनमााण वडा नं. ५ मोटर बाटोको सतु्रवधा १५०००००.०० १५०००००.००

१३ लसनेु वसेारडाडा माझकधोट जोडने सडक वडा नं. ५ मोटर बाटोको सतु्रवधा ११०००००.०० ११०००००.००

१४
त्रमत्रदा कालीमाटी वडैाथाम करम भज्याङ त्रपत्लेक हुद ैलालपुाते त्रमयालेतारुडाडा त्रधत्रमरे वारी भरुवा त्रचथाक हुद ैडुमे्रकोठ 

ररङरोड त्रनमााण
वडा नं. ६ मोटर बाटोको सतु्रवधा ११०००००.०० ११०००००.००

१५ ढलेको स्वामी दखेी पंगेनीडाडा जोडने मोटरबाटो नाला सत्रहत कालोपिे/ढलान वडा नं. ६ मोटर बाटोको सतु्रवधा १००००००.०० १००००००.००

१६ एक्ले त्रपपल धनवुास हुद ैभरुवाबाट काफलडांडा जोडने बाटो त्रनमााण वडा नं. ६ मोटर बाटोको सतु्रवधा १००००००.०० १००००००.००

१७ आमडालीबाट रसखोला हुद ैकेवरे भज्याङ ग्रावल सडक कापोलिे/ढलान वडा नं. ६ मोटर बाटोको सतु्रवधा १००००००.०० १००००००.००

१८ बासघारी चरुामणी नेिको घर हुद ैछत्रतउन जोडने सडक वडा नं. ६ मोटर बाटोको सतु्रवधा ३०००००.०० ३०००००.००

१९ सनराईज थामको चौर पयाटकीय सडक स्तरोउन्द्नत्रत वडा नं. ६ मोटर बाटोको सतु्रवधा १००००००.०० १००००००.००

२० केवरे वनकट्टा काफलडांडा हुद ैग्रहौंसरु सडक वडा नं. ७ मोटर बाटोको सतु्रवधा २००००००.०० २००००००.००

२१ केवरे त्रहलेपानी रोग्दी ठाटी सडक त्रनमााण वडा नं. ७ मोटर बाटोको सतु्रवधा १००००००.०० १००००००.००

२२ सपौद ेताप्के त्रफसे सडक वडा नं. ७ मोटर बाटोको सतु्रवधा १००००००.०० १००००००.००

२३ काफलडाडाको त्रवरौटा कुमसु्वारा खस्कुना जोडने सडक ७ मी. चौडा गरी त्रवस्तार तथा स्तरउन्द्ती वडा नं. ८ मोटर बाटोको सतु्रवधा ८०००००.०० ८०००००.००

२४ गरीमा बैक दते्रख नयांबजार चोक सम्म नाला तथा जीण सडक ममात त्रपच काया वडा नं. ८ मोटर बाटोको सतु्रवधा ८०००००.०० ८०००००.००

२५ बगैचा दते्रख वोगटीडाडा हुद ैछेउडाडा त्रचथाकभज्याङ सम्म पक्की सडक वडा नं. ८ मोटर बाटोको सतु्रवधा ८०००००.०० ८०००००.००

२६ त्रभमटारी दखेी मास्कीडाडा सम्म नाला ग्राभले तथा पक्की सडक त्रनमााण वडा नं. ८ मोटर बाटोको सतु्रवधा ८०००००.०० ८०००००.००

२७ वगालथोक राङदीखोला हुद ैपणूाामतृ भवानीको खलेमैदान सम्म सडक त्रवस्तार तथा स्तरउन्द्ती वडा नं. ८ मोटर बाटोको सतु्रवधा ८०००००.०० ८०००००.००

२८ त्रचथाकदखेी त्रगरी गांउ– व्याङ्तङु भरुवा धनवुास जोडने सडक वडा नं. ८ मोटर बाटोको सतु्रवधा ५०००००.०० ५०००००.००

जनसहभववगतव

िववषषक विकवस कवयषक्रम

आ.ि. २०७४/७५

अनुसचुी-६

क्र.स. कवयषक्रम/आयोजनवको नवम कवयवषन्ियन हुने स्थवन लक्ष्य विवनयोजन रकम रु.

श्रोत (रु.)

आन्तररक श्रोत
अन्तर सरकवरी वित्तीय हस्तवन्तरण

ऋण
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िववषषक विकवस कवयषक्रम

आ.ि. २०७४/७५

अनुसचुी-६

क्र.स. कवयषक्रम/आयोजनवको नवम कवयवषन्ियन हुने स्थवन लक्ष्य विवनयोजन रकम रु.

श्रोत (रु.)

आन्तररक श्रोत
अन्तर सरकवरी वित्तीय हस्तवन्तरण

ऋण

२९ भमेु्रचोक हले्थसेन्द्टर चोक हुद ैगेदीखोला सम्म पक्की नाला तथा कालोपिे/ढलान वडा नं. ९ मोटर बाटोको सतु्रवधा १००००००.०० १००००००.००

३० सकुौदी दते्रख कल्लेरी माझीगांउ राउतडडा हुद ैभसैीखोला सम्म बाटो त्रवस्तार वडा नं. ९ मोटर बाटोको सतु्रवधा १००००००.०० १००००००.००

३१  पवातरोड दखेी यस यस.त्रप. टोल हुद ैबलमाटासम्म पक्की नाला कालोपिे वडा नं. ९ मोटर बाटोको सतु्रवधा

३२ त्रपपलटारी कुुँ डहर दते्रख मत्रन्द्दर हुद ैखोला सम्म बाटो त्रवस्तार वडा नं. ९ मोटर बाटोको सतु्रवधा

३३ भकुण्डेचोक दते्रख त्रगरीधारी पाध्यायको खते हुद ैआत्रखोला समम्को ढल तथा नाला त्रनमााण वडा नं. ९ मोटर बाटोको सतु्रवधा ५०००००.०० ५०००००.००

३४ फोक्सीङ जाने चोक दते्रख डडा हुद ैपानी टंकी  दखेी अमराई अधरुो बाटो कालो पिे योजना वडा नं. १० मोटर बाटोको सतु्रवधा १६०००००.०० १६०००००.००

३५ बतुाङडाडा दते्रख घ्वाङखोला सम्म सडक कालोपिे वडा नं. १० मोटर बाटोको सतु्रवधा १००००००.०० १००००००.००

३६ त्रवहारथोकमा भएको सम्पणूा अधरुाबाटोहरलाई कालोपिे वडा नं. १० मोटर बाटोको सतु्रवधा ५०००००.०० ५०००००.००

३७ तल्लो वात्रलङ न्द्यरूोड त्रभिी सडकहरुमा नाला त्रनमााण/कालोपिे वडा नं. १० मोटर बाटोको सतु्रवधा ६०००००.०० ६०००००.००

३८ पणूाामतृ गेट दखेी पणूाामतृ हुद ैगेष्टहाउस सडक वडा नं. १० मोटर बाटोको सतु्रवधा ५०००००.०० ५०००००.००

३९ अमले त्रसम्ले त्रतलाहरे हुद ैकुसणु्डे पंचमलु जोडने पलु त्रनमााण तथा सव ेत्रडजाईन वडा नं. ११ मोटर बाटोको सतु्रवधा ५०००००.०० ५०००००.००

४० भौभका डौवा पंचमलु त्रततापानी  टाप ुजोडने मोटरबाटो ग्रावले तथा सव ेत्रडजाईन वडा नं. ११ मोटर बाटोको सतु्रवधा ५०००००.०० ५०००००.००

४१ लखने कागती भज्याङ जामनेु हुद ैदउेराली जोडन कालोपिे सडक योजना तथा सव ेत्रडजाईन वडा नं. ११ मोटर बाटोको सतु्रवधा ३२०००००.०० ३२०००००.००

४२ वाउनथानलाई पयाटकीय बाल उत्थान, पाका  धामीक तथा सडक त्रनमााण वडा नं. ११ मोटर बाटोको सतु्रवधा ५०००००.०० ५०००००.००

४३ वायटरी ररठठवारी भज्याङ कोख ेदवेीस्थान पक्की सडक वडा नं. १२ मोटर बाटोको सतु्रवधा ५५०००००.०० ५५०००००.००

४४ ल्यादी मोटर बाटो वडा नं. १२ मोटर बाटोको सतु्रवधा २०००००.०० २०००००.००

४५ वायटारी झलङेु बजार बजार कोल्टा अकलादवेी डुमे्रभज्याङ सडक वडा नं. १३ मोटर बाटोको सतु्रवधा ८०००००.०० ८०००००.००

४६ वायटारी उत्रदयाचौर कटोज ेसेत्रतवनेी मोटरबाटो वडा नं. १३ मोटर बाटोको सतु्रवधा ८०००००.०० ८०००००.००

४७ त्रपपलटारी झोलङ्ुगे बजार कोल्टा मोटर बाटो वडा नं. १३ मोटर बाटोको सतु्रवधा ८०००००.०० ८०००००.००

४८ झलङेु मटुुभज्याङ स्वामीपसल मोटर बाटो वडा नं. १३ मोटर बाटोको सतु्रवधा ५०००००.०० ५०००००.००

४९ त्रपपलटारी डुत्रम्रस्वारा वायखोलामा पक्की पलु त्रनमााण र डुम्रीस्वारा ऱ्याले सडक वडा नं. १३ मोटर बाटोको सतु्रवधा ८५००००.०० ८५००००.००

५० मटुु भज्याङ स्वामी पसल वायखोलामा पलु त्रनमााण योजना वडा नं. १३ मोटर बाटोको सतु्रवधा ३०००००.०० ३०००००.००

५१ पाठेखोला बत्रलभर ग्रा.स. त्रनमााण वडा नं. १३ मोटर बाटोको सतु्रवधा ४०००००.०० ४०००००.००

५२ भ्रमे रावतडाडा पेख ुदउेराली थाना कोख्र ेकपासे हुदी हुद ैकरादी सम्मको सडक स्तरउन्द्नती  तथा त्रनमााण योजना वडा नं. १४ मोटर बाटोको सतु्रवधा ४५०००००.०० ४५०००००.००

५३ गहतेडाडा पेख ुग्रा.स. वडा नं. १४ मोटर बाटोको सतु्रवधा १५०००००.०० १५०००००.००

५४ मान्द्ख ु दाङसे सडक स्तरउन्द्नती वडा नं. १४ मोटर बाटोको सतु्रवधा ५०००००.०० ५०००००.००

५५ वायटरी झोलङ्ुगे भोले ढुनीवारी लकांकोट सडक वडा नं. १४ मोटर बाटोको सतु्रवधा १००००००.०० १००००००.००

५६ पत्रनयारे छोरेखका  जोडने ग्रामीण सडक र त्रसवाानी माथील्लो अधरैी खोला करादी  सडक वडा नं. १४ मोटर बाटोको सतु्रवधा १००००००.०० १००००००.००

५७ पन्द्थे-त्रससे सडक वडा नं. १४ मोटर बाटोको सतु्रवधा ५०००००.०० ५०००००.००

५८ हररयाडाडा दते्रख थामडाडा सम्म पयाटत्रकय सडक त्रनमााण गने । वडा नं. १ मोटर बाटोको सतु्रवधा १०००००.०० १०००००.००

५९ त्रियासी, धरमपानी, मन्द्साङकोट हुद ैदभङुठाटी ग्रात्रमण कृत्रि सडक स्तरोन्द्नती गने । वडा नं. १ मोटर बाटोको सतु्रवधा ३०००००.०० ३०००००.००

६० त्रियासी, भलााखोला, रानाखोला हुद ैखहरे कत्रच्चसडक स्तरोन्द्नती नाला तथा त्रपच । वडा नं. १ मोटर बाटोको सतु्रवधा ४०००००.०० ४०००००.००

६१ खत्रिखोला, मोहडाडा, कात्रजको चौतारी हुद ैवरको फेद जोडने सडक त्रनमााण । वडा नं. १ मोटर बाटोको सतु्रवधा १५००००.०० १५००००.००

६२ भञ्जज्याङ, वगवुा हुद ैओडारे र माटेखाल्टा खिीखोला हुद ैओडारे कत्रच्च सडक त्रनमााण । वडा नं. १ मोटर बाटोको सतु्रवधा १५००००.०० १५००००.००

६३ त्रियासी, लोहाडाडा, फकलादी कत्रच्च मोटर वाटो त्रनमााण । वडा नं. १ मोटर बाटोको सतु्रवधा १०००००.०० १०००००.००

१००००००.०० १००००००.००
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६४ खहरे त्रतलडाडा हुद ैछप्राक धौखोला कत्रच्चमोटर वाटो ममात सम्भार । वडा नं. १ मोटर बाटोको सतु्रवधा १५००००.०० १५००००.००

६५ अमाादी पलुकोमखु दते्रख दते्रवश्थान हुद ैत्रसहारे ठाटी सम्मको सडक त्रवस्तार । वडा नं. १ मोटर बाटोको सतु्रवधा ५००००.०० ५००००.००

६६ त्रियासी माथी डाडाको घमु्ती दते्रख थमु्का हुद ैवलेपोखरी वाटो त्रनमााण । वडा नं. १ मोटर बाटोको सतु्रवधा ५००००.०० ५००००.००

६७ खहरे सनुारगाउ ,शंकरेडाडा ,रानाखोला हुद ैफुटेको ढंुगा ररङरोड त्रनमााण योजना । वडा नं. १ मोटर बाटोको सतु्रवधा १५००००.०० १५००००.००

६८ रामजानकी मत्रन्द्दर दते्रख रामवाच्छा काफ्ले कुल मत्रन्द्दर र रामवाच्छा प्रा.त्रव. सम्म सडक । वडा नं. १ मोटर बाटोको सतु्रवधा १०००००.०० १०००००.००

६९ रामजानकी मत्रन्द्दर दते्रख त्रवशालटोलको सावाजनीक धारा सम्म सडक त्रनमााण । वडा नं. १ मोटर बाटोको सतु्रवधा ५००००.०० ५००००.००

७० त्रियासी वजारमा प्रत्रतक्षालय आसपास पात्रका ङ एररया त्रप.त्रस.सी. ढलान गने । वडा नं. १ मोटर बाटोको सतु्रवधा १०००००.०० १०००००.००

७१ रामवाच्छा वासघारी दते्रख सामदुायीक वन थानडाडा दवेी मत्रन्द्दर हुद ैत्रचयान डाडा सडक ममात । वडा नं. १ मोटर बाटोको सतु्रवधा ५००००.०० ५००००.००

७२ प्रस्तात्रवत ग्रह्रौकात्रलका हत्रस्पटलको जग्गादते्रख त्रदघा नारायणको घर हुद ैकात्रलमाटी कटेज सम्म सडक वडा नं. १ मोटर बाटोको सतु्रवधा ५००००.०० ५००००.००

७३ धनवुांसे स्वास््य चोकी दखेी खररवोट हुद ैधौखोला जोडने कच्ची सडक त्रनमााण । वडा नं. २ मोटर बाटोको सतु्रवधा ७५००००.०० ७५००००.००

७४ रत्ने, घलेुचौर, वजरडाडा त्रसरुवारे हुद ैत्रभरमनुी हुद ैसपौद ेजोडने कच्ची सडक त्रनमााण । वडा नं. २ मोटर बाटोको सतु्रवधा ५५००००.०० ५५००००.००

७५ राक्से, कसेदी हुद ैफुलवारी सडक त्रनमााण । वडा नं. २ मोटर बाटोको सतु्रवधा १०००००.०० १०००००.००

७६ त्रसयाले करमभज्याङ सडक त्रनमााण । वडा नं. २ मोटर बाटोको सतु्रवधा ५००००.०० ५००००.००

७७ छप्राक दखेी दभङुढाटी जोडने सडक वडा नं. २ मोटर बाटोको सतु्रवधा १५००००.०० १५००००.००

७८ सालडाडा लोहडाडा कमेरेपानी त्रतलडाडा सडक । वडा नं. २ मोटर बाटोको सतु्रवधा १५००००.०० १५००००.००

७९ त्रसमलचौपारी त्रतलडाडा छप्राक सडक त्रनमााण वडा नं. २ मोटर बाटोको सतु्रवधा २०००००.०० २०००००.००

८० घोक्रावोट चौतारी त्रसयाले सडक त्रनमााण । वडा नं. २ मोटर बाटोको सतु्रवधा १०००००.०० १०००००.००

८१ त्रहताङको घर दखेी स्याङजाली जाने गोरेटो वाटो वडा नं. २ गोरेटो बाटोको सतु्रवधा ५००००.०० ५००००.००

८२ फुटेढुङगा वासपानी रानाखोला  गोरेटो वाटो त्रनमााण वडा नं. २ गोरेटो बाटोको सतु्रवधा ५००००.०० ५००००.००

८३ झल्यााङदी खनडाडा खत्रनयाडाडा गोरेटो वाटो वडा नं. २ गोरेटो बाटोको सतु्रवधा ५००००.०० ५००००.००

८४ माझकोट त्रतनधारा ग्रा.स. त्रनमााण  वडा नं. ३ मोटर बाटोको सतु्रवधा १०००००.०० १०००००.००

८५ त्रसमलचौपारी माझाकोट राम्च ेग्रा.स.ममात  वडा नं. ३ मोटर बाटोको सतु्रवधा ३०००००.०० ३०००००.००

८६ खाल्टे ग्रा.स. ममात  वडा नं. ३ मोटर बाटोको सतु्रवधा ५००००.०० ५००००.००

८७ त्रसगरकोट ग्रा.स.  वडा नं. ३ मोटर बाटोको सतु्रवधा ५००००.०० ५००००.००

८८ रानीस्वारा गोरेटोबाटो ममात  वडा नं. ३ मोटर बाटोको सतु्रवधा ५००००.०० ५००००.००

८९ लाकुरीडाुँडा च्यारे कप्राउदी हुद ैरेग्मीटोल ग्रात्रमण सडक त्रनमााण वडा नं. ४ मोटर बाटोको सतु्रवधा १५००००.०० १५००००.००

९० बाुँयडाुँडा लेनडाुँडा ग्रात्रमण सडक नयाुँ रुट खोल्ने वडा नं. ४ मोटर बाटोको सतु्रवधा १५००००.०० १५००००.००

९१ रत्ने त्रतनघरे नाम्के भसुनु्द्डाडा ग्रा स - बाटाखका  घ्याङत्रसङ डाडाघर  ग्रात्रमण सडक वडा नं. ४ मोटर बाटोको सतु्रवधा १०००००.०० १०००००.००

९२ त्रसमलगैरा  मालात्रगरी भोले  ग्रात्रमण सडक वडा नं. ४ मोटर बाटोको सतु्रवधा १०००००.०० १०००००.००
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ऋण

९३ बस्यानी च्यानडाुँडा तलाथोक ग्रात्रमण सडक वडा नं. ४ मोटर बाटोको सतु्रवधा १०००००.०० १०००००.००

९४ एलादी छापा ठुलोगाउुँ ग्रात्रमण सडक नयाुँ रुट (एलादी च्यानडाुँडा) वडा नं. ४ मोटर बाटोको सतु्रवधा ५००००.०० ५००००.००

९५ थल बहादरुको डहर दते्रख कात्रलका मत्रन्द्दरसम्म घोरेटो बाटो त्रनमााण योजना वडा नं. ५  बाटोको सतु्रवधा ६५०००.०० ६५०००.००

९६ हसेडाडा त्रपङदते्रख साङ्ग्रो बाटो सम्म घोरेटो बाटो त्रनमााण योजना वडा नं. ५ बाटोको सतु्रवधा ७००००.०० ७००००.००

९७ साउने पानी दते्रख त्रभिी मोटरबाटो ख्यामकाजीको घर हुदं ैमखु्य बाटोसम्म मोटर सडक त्रनमााण वडा नं. ५ मोटर बाटोको सतु्रवधा ५५०००.०० ५५०००.००

९८ जगत भञ्जज्याङ ढकालपाखा ग्रात्रमण सडक त्रनमााण वडा नं. ५ मोटर बाटोको सतु्रवधा १०००००.०० १०००००.००

९९ जमनुडांडा सडक त्रनमााण वडा नं. ५ मोटर बाटोको सतु्रवधा ५००००.०० ५००००.००

१००  ५ नं. वडा स्तरीय सडक ममात सम्भार वडा नं. ५ मोटर बाटोको सतु्रवधा ४०००००.०० ४०००००.००

१०१ समीडाडा दते्रख मात्रथवारी हुद ैमात्रथल्लार जाने गोरेटो बाटो त्रनमााण  वडा नं. ६ बाटोको सतु्रवधा ५००००.०० ५००००.००

१०२ माझथोक दते्रख मात्रथल्दलो धनवुासे गांउ जाने गोरोटो बाटो त्रनमााण  वडा नं. ६ बाटोको सतु्रवधा ६००००.०० ६००००.००

१०३ त्रचरयान पधेरा दते्रख चामडाडा जाने गोरेटो बाटो त्रनमााण  वडा नं. ६ बाटोको सतु्रवधा ५५०००.०० ५५०००.००

१०४ दलबहादरु गरुुङको घरदते्रख ज्ञानबहादरु गरुुङ  वडा नं. ६ मोटर बाटोको सतु्रवधा ६००००.०० ६००००.००

१०५ त्रज.टी. टोल दते्रख छत्रतवन हुद ैवांसघरी सम्म मोटरबाटो त्रनमााण  वडा नं. ६ मोटर बाटोको सतु्रवधा ५००००.०० ५००००.००

१०६ खमेकान्द्तको घडेरी मात्रथल्लो बाटो हुद ैमाझवडहर घोरेटोबाटो त्रनमााण  वडा नं. ६ मोटर बाटोको सतु्रवधा ६००००.०० ६००००.००

१०७ त्रसम्लेटोल सडक त्रनमााण  वडा नं. ६ मोटर बाटोको सतु्रवधा ५००००.०० ५००००.००

१०८ त्रसमलेडाडा घोरोटोबाटो त्रनमााण  वडा नं. ६ बाटोको सतु्रवधा ५००००.०० ५००००.००

१०९ भरुवा खले मैदानबाट सनु्द्तलादवेी मत्रन्द्दर सम्म मोटरवाटो त्रनमााण  वडा नं. ६ मोटर बाटोको सतु्रवधा ५००००.०० ५००००.००

११० गैरावारीबाट पधेरा हुद ैस्कुल सम्म घोरेटोबाटो त्रनमााण  वडा नं. ६ बाटोको सतु्रवधा ५५०००.०० ५५०००.००

१११
मात्रथल्लो गांउ ग्राउण्डदखेी रोटेत्रपङ चौपारी ग्रहाथोक हुद ैतल्लो गांउको ग्रउण्ड सम्म तथा तल्लो ग्राउण्ड दते्रख डहर सम्म 

बाटो त्रनमााण
 वडा नं. ६ मोटर बाटोको सतु्रवधा ५५०००.०० ५५०००.००

११२ थापाडाडा मोटर बाटो दते्रख तल्लो पधेरा जाने त्रसडी बाटो त्रनमााण  वडा नं. ६ बाटोको सतु्रवधा ५५०००.०० ५५०००.००

११३ कोइराला पधेरा तारुडाडा भज्याङ हुद ैथमु्का सम्म गौरोटो बाटो त्रनमााण  वडा नं. ६ बाटोको सतु्रवधा ६००००.०० ६००००.००

११४ बनपाला स्कुलदते्रख थापाडाडा सम्म त्रसडीबाटो त्रनमााण  वडा नं. ६ बाटोको सतु्रवधा ५५०००.०० ५५०००.००

११५
त्रखमानन्द्द कोईरालाको घर सम्म जाने बाटो र दगुाा प्रसाद अयाालको घर दते्रख त्रभम प्रसाद काईरालाको घरसम्म त्रसडीबाटो 

त्रनमााण
 वडा नं. ६ बाटोको सतु्रवधा ५५०००.०० ५५०००.००

११६ लाम्टे पधेराको खोल्सोमा जाली भने तथा वडैाथाम चवनबाट दवेबशादरुको घरसम्म मोटरबाटो ममात  वडा नं. ६ मोटर बाटोको सतु्रवधा ५५०००.०० ५५०००.००

११७ कोटबहादरु दते्रख गत्रजन्द्र थापाको घर दहु ैत्रभम प्रसादको घर सम्म मोटरबाटो त्रनमााण  वडा नं. ६ मोटर बाटोको सतु्रवधा ६००००.०० ६००००.००

११८ कात्रलमाटी करमभज्याङ बाटोमा त्रमदी दत्रलत बस्ती जाने गोरेटोबाटो त्रनमााण  वडा नं. ६ बाटोको सतु्रवधा ६००००.०० ६००००.००

११९ पैरे कटभल दखेी पंगेनीडाडा अधरुो गोरेटोबाटो तथा दगुाा त्रतवारीको घर दते्रख महने्द्र त्रतवारीको घर समम गोरेटो बाटो त्रनमााण  वडा नं. ६ बाटोको सतु्रवधा ५५०००.०० ५५०००.००

१२० ढललेको स्वामी पचासे डहर ढल त्रनकासा तथा बाटो त्रवस्तार  वडा नं. ६ मोटर बाटोको सतु्रवधा ५५०००.०० ५५०००.००

१२१ ख¥यान दते्रख वनपाला स्कुल सम्म मोटरबाटो त्रनमााण  वडा नं. ६ मोटर बाटोको सतु्रवधा ८००००.०० ८००००.००

१२२ सहारा दवेी मत्रन्द्दर दते्रख एक्लेत्रपपल गा।रोटो बाटो त्रनमााण तथा लम्पातावलेको रुख दते्रख कामी गाउ सम्म बाटो त्रनमााण  वडा नं. ६ मोटर बाटोको सतु्रवधा ६००००.०० ६००००.००

१२३ त्रचरयान पधेरा दते्रख राना गांउ समम मोटरबाटो त्रनमााण  वडा नं. ६ मोटर बाटोको सतु्रवधा ५५०००.०० ५५०००.००

१२४ दवेीस्थान डाडा लामटे हुद ैखमु्चाको डहरसम्म ग्रा.स.ममात एंव त्रवस्तार  वडा नं. ६ मोटर बाटोको सतु्रवधा ५५०००.०० ५५०००.००
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नेपवल सरकवर प्रदेि सरकवर स्थवनीय तह
जनसहभववगतव

िववषषक विकवस कवयषक्रम

आ.ि. २०७४/७५

अनुसचुी-६

क्र.स. कवयषक्रम/आयोजनवको नवम कवयवषन्ियन हुने स्थवन लक्ष्य विवनयोजन रकम रु.

श्रोत (रु.)

आन्तररक श्रोत
अन्तर सरकवरी वित्तीय हस्तवन्तरण

ऋण

१२५ चतेैखोल्सा कल्र्वडदते्रख खोल्सा सम्म ढल त्रनकासा  वडा नं. ६ मोटर बाटोको सतु्रवधा ८००००.०० ८००००.००

१२६ ओडारे दते्रख दते्रवस्थान दगुाा मत्रन्द्दर सम्म घोरेटोबाटो तथा सनराईज बाट त्रतवारी धारा जोडने घोरोटोबाटो त्रसडी त्रनमााण  वडा नं. ६ मोटर बाटोको सतु्रवधा ५५०००.०० ५५०००.००

१२७ केवरे भोली छाप  वडा नं. ७ मोटर बाटोको सतु्रवधा २०००००.०० २०००००.००

१२८ सपौद ेत्रपसे  वडा नं. ७ मोटर बाटोको सतु्रवधा १०००००.०० १०००००.००

१२९ केवरे काफलडांडा  वडा नं. ७ मोटर बाटोको सतु्रवधा १०००००.०० १०००००.००

१३० वडा कायाालय  वडा नं. ७ मोटर बाटोको सतु्रवधा २०००००.०० २०००००.००

१३१ केवरे स्वास््य चौकी  वडा नं. ७ मोटर बाटोको सतु्रवधा ३०००००.०० ३०००००.००

१३२ पवुा हरेडाडा  वडा नं. ७ मोटर बाटोको सतु्रवधा १०००००.०० १०००००.००

१३३ तल्लो गाउ ररप  वडा नं. ७ मोटर बाटोको सतु्रवधा १०००००.०० १०००००.००

१३४ केवरे काफलडाडा गोरेटो बाटो  वडा नं. ७ मोटर बाटोको सतु्रवधा ७५०००.०० ७५०००.००

१३५ कनकट्टा त्रव.क.टोल स्वात्रलथर  वडा नं. ७ मोटर बाटोको सतु्रवधा ५००००.०० ५००००.००

१३६ त्रसतेहा स्कुल  वडा नं. ७ मोटर बाटोको सतु्रवधा ५००००.०० ५००००.००

१३७ घोडेदो-सपौदे  वडा नं. ७ मोटर बाटोको सतु्रवधा ५००००.०० ५००००.००

१३८ वाहुनधारा–रहे  वडा नं. ७ मोटर बाटोको सतु्रवधा ५००००.०० ५००००.००

१३९
काफलडांडा तल्लो गाउंको गोरटो बाटो, तेजप्रगत्रत स्कूल दते्रख माझगाउं हुदं ैखनाल टोल जाने बालमैिी गोरेटो बाटो र 

घलुीस्वारा तटवन्द्धन काया ।
 वडा नं. ८ मोटर बाटोको सतु्रवधा १०००००.०० १०००००.००

१४० दउेराली सानो पोखरी पदमागा त्रनमााण  वडा नं. ८ बाटोको सतु्रवधा ५००००.०० ५००००.००

१४१ बोगटीडाुँडा पाकुरी दते्रख नेवारवारी जाने सडक मामत र पाकुरी दते्रख परुानो डहर हुदं ैतोरीपाटा जाने बाटो त्रनमााण  वडा नं. ८ मोटर बाटोको सतु्रवधा १०००००.०० १०००००.००

१४२ आग्रीडाुँडा दते्रख काफलडाुँडा जाने पयाटकीय मोटरबाटो त्रनमााण  वडा नं. ८ मोटर बाटोको सतु्रवधा १०००००.०० १०००००.००

१४३ त्रवरन्द्टारी त्रमयाले खानेपानी ममात संभार र त्रमयाले दमैडाुँडा गारेटो त्रसंडी त्रनमााण  वडा नं. ८ बाटोको सतु्रवधा १६००००.०० १६००००.००

१४४ बतु्रध्दसागरको  घरदते्रख हररलाल सवुदेीको घर सम्मको गारेटो बाटो र टारी दते्रख थमु्का जोड्ने गोरेटो बाटो त्रनमााण  वडा नं. ८ बाटोको सतु्रवधा ५५०००.०० ५५०००.००

१४५ भङ्ुगाने दते्रख नाच्चथेमु्का सम्मको डहरबाटो र भङ्ुगाने दते्रख खरवारी सम्म गोरेटो वाटो त्रनमााण  वडा नं. ८ बाटोको सतु्रवधा १०००००.०० १०००००.००

१४६ त्रसम्लेको खते दते्रख ढाुँडखते जाने बाटो धावखोलामा पक्की स्ल्याव त्रनमााण।  वडा नं. ८ बाटोको सतु्रवधा ६००००.०० ६००००.००

१४७ धाराको चौंरदते्रख त्रवपीचोक जोड्ने त्रपच सम्म सडक पीच काया ।  वडा नं. ८ मोटर बाटोको सतु्रवधा ६०००००.०० ६०००००.००

१४८ काडेपानी (लोकादी) कुवा जाने बाटो गेदीखोलामा स्ल्याव त्रनमााण र लोकादी कुलो ममात  वडा नं. ८ बाटोको सतु्रवधा १४५०००.०० १४५०००.००

१४९ सहकाया टोलको ढल व्यवस्थापन  वडा नं. ८ बाटोको सतु्रवधा १०००००.०० १०००००.००

१५० ओढारे दते्रख पीचबाटो सम्म नाली त्रनमााण  वडा नं. ८ बाटोको सतु्रवधा १०५०००.०० १०५०००.००

१५१ प्रसाद होटल दते्रख अगाडीको नमनूा बस्तीमा नाला त्रनमााण योजना  वडा नं. ८ बाटोको सतु्रवधा ११५०००.०० ११५०००.००

१५२ नयांबजार पीचबाटो दते्रख सावाजत्रनक कुलो हुदं ैबतु्रध्दपररयारको घर सम्म कुलोमा स्ल्याव त्रनमााण  वडा नं. ८ बाटोको सतु्रवधा ५००००.०० ५००००.००

१५३ खलेमैदान जाने बाटो दते्रख धनबहादरुको घर   पछात्रडसम्म ढल त्रनकास ।  वडा नं. ८ बाटोको सतु्रवधा १३००००.०० १३००००.००
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नेपवल सरकवर प्रदेि सरकवर स्थवनीय तह
जनसहभववगतव

िववषषक विकवस कवयषक्रम

आ.ि. २०७४/७५

अनुसचुी-६

क्र.स. कवयषक्रम/आयोजनवको नवम कवयवषन्ियन हुने स्थवन लक्ष्य विवनयोजन रकम रु.

श्रोत (रु.)

आन्तररक श्रोत
अन्तर सरकवरी वित्तीय हस्तवन्तरण

ऋण

१५४
कृष्णमल्लको घरमनुीको नालामा स्ल्याव त्रनमााण र ओमबहादरु सेनको घरपछाडी दते्रख तमसुमाज भवन सम्म नालामा 

स्ल्याव त्रनमााण
 वडा नं. ८ बाटोको सतु्रवधा १५००००.०० १५००००.००

१५५ बगालेटोल त्रपपलचौतारी दते्रख उद्योग वात्रणज्य संघ सत्रचवालय सम्मको गल्लीमा नाला तथा स्ल्याव त्रनमााण  वडा नं. ८ बाटोको सतु्रवधा २०००००.०० २०००००.००

१५६ नेपाल बैंक दते्रख पलुहाउस हुदं ैभपू ूस्कूल सम्म नाला तथा बाटो त्रनमााण र पचासे खानेपानी टंकी ममात ।  वडा नं. ८ बाटोको सतु्रवधा २०००००.०० २०००००.००

१५७ खररबोट दते्रख भजुवुाले गहौंकात्रलका प्रा.त्रव.हुदं ैअसीमरेु पचवादी रानाकुवा नयांसडक सडक त्रनमााण  वडा नं. ८ मोटर बाटोको सतु्रवधा २०००००.०० २०००००.००

१५८ जकेुपानी दते्रख मास्कीडांडा खानेपानी र मास्कीभञ्जज्याङ दते्रख गाउं त्रछने सडकमा नाला त्रनमााण  वडा नं. ८ बाटोको सतु्रवधा १०००००.०० १०००००.००

१५९ धरादी बेलटारी दते्रख भपेुडाुँडा सम्मको सडक सरसफाई र रापेत्रपङ दते्रख खानेपानी टंकी सम्मको सडक ममात ।  वडा नं. ८ बाटोको सतु्रवधा ६००००.०० ६००००.००

१६० कहरेखोल्सा दते्रख पचवादी सम्म जाने गारेटो बाटो त्रनमााण  वडा नं. ८ बाटोको सतु्रवधा ६००००.०० ६००००.००

१६१ नरेश्वर बस्यालको घरदते्रख आत्रधखोलासम्म बाटो त्रनमााण ।  वडा नं. ९ मोटर बाटोको सतु्रवधा ५५०००.०० ५५०००.००

१६२ त्रपपलटारी त्रमिदाइको घरदते्रख टारीको कुलो सम्म मोटरबाटो सधुार ।  वडा नं. ९ मोटर बाटोको सतु्रवधा १५००००.०० १५००००.००

१६३ माझीगाउदते्रख वशेीखोलासम्म गोरेटो बाटो त्रनमााण ।  वडा नं. ९ बाटोको सतु्रवधा ७५०००.०० ७५०००.००

१६४
झोलङ्ुगे,धनवुासे,जोगीथमुहुद ै त्रसत्तलचौपारीसम्म गोरेटोबाटो त्रनमााण तथा भयरथानदते्रख बाटाको माझीको घरसम्म 

जानेबाटो त्रनमााण ,
 वडा नं. ९ मोटर बाटोको सतु्रवधा १५००००.०० १५००००.००

१६५ पत्रण्डतको धारादते्रख गैराको घरसम्म र मतु्रखयाको घरदते्रख गैरासम्म मोटरबाटो त्रनमााण ।  वडा नं. ९ मोटर बाटोको सतु्रवधा ८००००.०० ८००००.००

१६६
लोके कुमालको घरपछात्रड डाङ्ग्रखेाला बाटो सधुार र धन ब.कुमालको घरदते्रख दगुाा वोस्तीको घरसम्म त्रनस्कने बाटो 

त्रनमााण ।
 वडा नं. ९ मोटर बाटोको सतु्रवधा ७००००.०० ७००००.००

१६७ मन्द्तरीकोचोकदते्रख शम्भकुो घरसम्म बाटो त्रनमााण ।  वडा नं. ९ मोटर बाटोको सतु्रवधा ५५०००.०० ५५०००.००

१६८ पवातहुवास बाटोबाट जशैीथोक हुद ैकैनीजाने बाटो त्रनमााण ।  वडा नं. ९ मोटर बाटोको सतु्रवधा ५५०००.०० ५५०००.००

१६९ त्रछस्तङु चौपारी खोलात्रतरदते्रख दत्रलतटोल हुद ैत्रसमलपाटा तथा यकु्तना.श्रषे्ठको अगात्रड त्रनस्कने बाटो सधुार ।  वडा नं. ९ मोटर बाटोको सतु्रवधा ६००००.०० ६००००.००

१७० धरादीधारा जाने बाटो त्रसंडी ममात र त्रसद्धबाबा जाने बाटो ममात ।  वडा नं. ९ मोटर बाटोको सतु्रवधा ६५०००.०० ६५०००.००

१७१
मात्रथल्लो एस्केटोलमा दउे ना.को घरदते्रख मात्रथसम्म नाला त्रनमााण र बाटो ढलान तथा त्रभम ब.साकीको घरतफा  

(वररपरी)बाटो ढलान
 वडा नं. ९ मोटर बाटोको सतु्रवधा १५००००.०० १५००००.००

१७२
मात्रथको चौपारीदते्रख पानीटंकी,नेवारको डहर,गव्दआेपबारी हुद ैत्रसत्तलचौपारी सम्म र जगन्द्नाथ पंगेनीको घरदते्रख खरवारी 

पत्रविा खनालको घरसम्म गोरेटो बाटो त्रनमााण ।
 वडा नं. ९ बाटोको सतु्रवधा ६५०००.०० ६५०००.००

१७३ तल्लो एस्के टोलमा वरवारीदते्रख मोटरबाटो त्रवस्तार र कान्द्छीको घरबाट दानेको घरसम्म बाटो सधुार ।  वडा नं. ९ मोटर बाटोको सतु्रवधा ६००००.०० ६००००.००

१७४ हले्थसेन्द्टर चोकदते्रख त्रव.त्रप.त्रस.हुद ैबनत्रवभागसम्म नाला ममात ।  वडा नं. ९ नाला त्रनमााण ५५०००.०० ५५०००.००

१७५ भकुण्डेचोकदते्रख भमेु्रचोक सम्म नाला सधुार ।  वडा नं. ९ नाला त्रनमााण १५००००.०० १५००००.००

१७६ त्रजतनकुवरको घरअगात्रड खोल्सामा पक्की वाल र त्रगतामणीको घरसम्म नाला त्रनमााण ।  वडा नं. ९ नाला त्रनमााण १०५०००.०० १०५०००.००

१७७ भमेु्र त्रव.क.टोलका गल्लीमा  ढलान र नाला ममात ।  वडा नं. ९ नाला त्रनमााण १५००००.०० १५००००.००

१७८ राउतडाुँडादते्रख भमेु्र पक्की पलुसम्म र भालेघाटदते्रख झोलङ्ुगेपलुसम्म गोरेटो त्रसडीबाटो त्रनमााण  वडा नं. ९ बाटोको सतु्रवधा ६००००.०० ६००००.००

१७९ तल्लो वात्रलङ ९ नं. तफा को नाला ममात ।  वडा नं. ९ नाला त्रनमााण १३००००.०० १३००००.००
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नेपवल सरकवर प्रदेि सरकवर स्थवनीय तह
जनसहभववगतव

िववषषक विकवस कवयषक्रम

आ.ि. २०७४/७५

अनुसचुी-६

क्र.स. कवयषक्रम/आयोजनवको नवम कवयवषन्ियन हुने स्थवन लक्ष्य विवनयोजन रकम रु.

श्रोत (रु.)

आन्तररक श्रोत
अन्तर सरकवरी वित्तीय हस्तवन्तरण

ऋण

१८० घ्वाङखोला त्रशव मत्रन्द्दर संरक्षण एव ंवाल उध्यान त्रनमााण गरर वाटो ढलान गने  वडा नं. १० मोटर बाटोको सतु्रवधा ५०००००.०० ५०००००.००

१८१ हुलाक मागा दते्रख पणुाामतृ भवानी रोड सम्म जोड्ने वाटो तथा नाला त्रनमााण  वडा नं. १० मोटर बाटोको सतु्रवधा १०००००.०० १०००००.००

१८२ कोइरालाको चोक दते्रख हले्थ सेन्द्टर चोक सम्म जाने नालामा आवश्यकतानसुार स्लेव राख्ने  वडा नं. १० नाला त्रनमााण ५००००.०० ५००००.००

१८३ वडा प्रहरी कायाालय हुदैं हले्थपोष्ट चोक जोड्ने सावाजत्रनक डहरमा सडक त्रनमााण गने  वडा नं. १० मोटर बाटोको सतु्रवधा १०००००.०० १०००००.००

१८४ तल्लो वात्रलङ ढल त्रनकास तथा नाला ममात  वडा नं. १० नाला त्रनमााण ८००००.०० ८००००.००

१८५ धाराको चौर दते्रख झाक्री गैरा सम्म सडक चौडा एव ंकच्ची नाला त्रनमााण  वडा नं. १० मोटर बाटोको सतु्रवधा ३५००००.०० ३५००००.००

१८६ वतुाङ ररङरोड भण्डारीको घर हुद ैफोक्सीङ सम्म जोड्ने सडक त्रनमााण  वडा नं. १० मोटर बाटोको सतु्रवधा ९००००.०० ९००००.००

१८७ भगुांने दते्रख छेक्दी सम्म नाला त्रनमााण एव ंवाटो सधुार  वडा नं. १० मोटर बाटोको सतु्रवधा १३००००.०० १३००००.००

१८८ मदीखोला परुानो पलु दते्रख वडा नं. १० त्रसमाना सम्म वाटो त्रवस्तार एव ंकच्ची नाला त्रनमााण  वडा नं. १० मोटर बाटोको सतु्रवधा १८००००.०० १८००००.००

१८९ मदीखोला दते्रख वानी डाडा सम्म वाटो सधुार  वडा नं. १० मोटर बाटोको सतु्रवधा १८००००.०० १८००००.००

१९० पे्रम नारायणको घर हुद ैगेष्टहाउस जोड्ने सडक त्रनमााण  वडा नं. १० मोटर बाटोको सतु्रवधा ६००००.०० ६००००.००

१९१ सौरडाडा आमा समहुको लात्रग र वाटो त्रसंडी त्रनमााण  वडा नं. १० बाटोको सतु्रवधा १०००००.०० १०००००.००

१९२ दाङत्रसङ मत्रन्द्दर दते्रख थामडाडा सम्म त्रसडी त्रनमााण गरर फुल रोप्ने  वडा नं. १० बाटोको सतु्रवधा ९००००.०० ९००००.००

१९३ दाङत्रसङ त्रभिी सडक त्रनमााण  वडा नं. १० मोटर बाटोको सतु्रवधा १८००००.०० १८००००.००

१९४ वजाकोट गाउं त्रभि त्रसडी वाटो त्रनमााण  वडा नं. १० बाटोको सतु्रवधा ९००००.०० ९००००.००

१९५ दवेी भन्द्ज्याङ दते्रख वजाकोट दाङत्रसङ सम्म वाटो त्रवस्तार  वडा नं. १० मोटर बाटोको सतु्रवधा ९००००.०० ९००००.००

१९६
वडा ११ त्रस्थत गब्द ेदते्रख भारते, रातो पैरो ठूलो पोखरा, खानेपानी ट्याङकी गहौंकालीका मत्रन्द्दर, कागतीभञ्जज्याङ हुद ै

थमु्केलीको घर सत्रहतको मोटरबोटोका लात्रग
वडा नं. ११ मोटर बाटोको सतु्रवधा १७५०००.०० १७५०००.००

१९७
वडा नं. ११ त्रस्थत चउेखोला च्याङदीखोला, मात्रथल्लो मोटरबाटो दते्रख जौबारी हुुँद ैतल्लो मोटरबाटोसम्म र घमुाउने 

चौपारी दते्रख भडारेको तगारोसम्म मोटरबाटोको लात्रग
वडा नं. ११ मोटर बाटोको सतु्रवधा १२५०००.०० १२५०००.००

१९८

वडा नं. ११ त्रस्थत डौवा पञ्जचमलु, त्रततापानी त्रपरत्रतप तारुक, टाप ुमोटरबाटो ग्रावले गने तथा गत्रडभञ्जज्याङ सत्रहतको 

मोटरबाटोमा ग्रते्रडङ गने कायाको लात्रग, साथै यसका लात्रग  आवश्यक परेमा डोजर भाडामा ल्याई काया थालनी समेत गना 

सत्रकने

वडा नं. ११ मोटर बाटोको सतु्रवधा ४७५०००.०० ४७५०००.००

१९९ फेदी गाजने मोटरबाटोको स्तरोन्द्नती कायाका लात्रग वडा नं. ११ मोटर बाटोको सतु्रवधा ५५०००.०० ५५०००.००

२०० ढकालगाउुँ गोडखोला मोटरबाटो त्रनमााण कायाका लात्रग वडा नं. ११ मोटर बाटोको सतु्रवधा ५५०००.०० ५५०००.००

२०१
वडा नं. ११ त्रस्थत त्रबतुानगैरा ररयाले घोरेढुङ्गा पञ्जचमलु मोटरबाटो त्रनमााण कायाका लात्रग र मनुाको घर अत्रघ सेलेप हाल्ने 

कायाको लात्रग
वडा नं. ११ मोटर बाटोको सतु्रवधा ५००००.०० ५००००.००

२०२ गोरेटो बाटो त्रनमााण तफा  त्रमयाले गाजने गोरेटो बाटो, त्रपरत्रतप गोडखोला वडा नं. ११ मोटर बाटोको सतु्रवधा १७५०००.०० १७५०००.००

२०३ वायटारी झोलङु त्रससेकोट दवेी स्थान ग्रा.स. स्तरबतृ्रद्ध वडा नं. १२ मोटर बाटोको सतु्रवधा ५०००००.०० ५०००००.००

२०४ डाडाखचा धनमडुा ग्रा.सा.त्रनमााण वडा नं. १२ मोटर बाटोको सतु्रवधा २०००००.०० २०००००.००

२०५ डाडा खचा दखेी राते पहरा हुद ैदहपोखरी गोरोटो बाटो त्रनमााण वडा नं. १२ बाटोको सतु्रवधा ५००००.०० ५००००.००
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नेपवल सरकवर प्रदेि सरकवर स्थवनीय तह
जनसहभववगतव

िववषषक विकवस कवयषक्रम

आ.ि. २०७४/७५

अनुसचुी-६

क्र.स. कवयषक्रम/आयोजनवको नवम कवयवषन्ियन हुने स्थवन लक्ष्य विवनयोजन रकम रु.

श्रोत (रु.)

आन्तररक श्रोत
अन्तर सरकवरी वित्तीय हस्तवन्तरण

ऋण

२०६ मौरी खोला दखेी पवातकोवानीडाडा हुद ैकाउले दउेराली त्रवद्यालय सम्म त्रसंढीबाटो त्रनमाण वडा नं. १२ बाटोको सतु्रवधा १०००००.०० १०००००.००

२०७ झांक्रीको मत्रन्द्दर दखेी सपौंदी गाउुँसम्म त्रसंढीबाटो त्रनमााण वडा नं. १२ बाटोको सतु्रवधा ५००००.०० ५००००.००

२०८ त्रसख्र ेपाखापानी ग्रात्रमण सडक वडा नं. १३ मोटर बाटोको सतु्रवधा २०००००.०० २०००००.००

२०९ वाठखोला त्रसख्र ेग्रा.स.त्रनमााण वडा नं. १३ मोटर बाटोको सतु्रवधा १५००००.०० १५००००.००

२१० उत्रदयाचौर त्रभि ग्रात्रमण सडक त्रनमााण वडा नं. १३ मोटर बाटोको सतु्रवधा १५००००.०० १५००००.००

२११ वडा त्रभिका सम्पणूा ग्रा.स. ममात (सरसफाई) वडा नं. १३ मोटर बाटोको सतु्रवधा ५०००००.०० ५०००००.००

२१२ पाठखोला पाठक गाउुँ ग्रा.स.त्रन. वडा नं. १३ मोटर बाटोको सतु्रवधा

२१३ डुमे्रस्वारा ऱ्याले सडक वडा नं. १३ मोटर बाटोको सतु्रवधा

२१४ मटुुभज्याङ मेचीवारी थानापाटा ग्रा.स.त्रन. वडा नं. १३ मोटर बाटोको सतु्रवधा

२१५ वायांटारी बत्रलभर ेग्रात्रमण सडक त्रनमााण वडा नं. १३ मोटर बाटोको सतु्रवधा

२१६ अलुाङे पानङु ग्रात्रमण सडक (नयाुँ) वडा नं. १३ मोटर बाटोको सतु्रवधा

२१७ गहते पाण्डेगाुँउ चात्रलसे वरेै ग्रात्रमण सडक त्रवस्तार वडा नं. १४ मोटर बाटोको सतु्रवधा २०००००.०० २०००००.००

२१८ दमैगाुँउ ठाडो वाटो त्रसडी त्रनमााण । वडा नं. १४ बाटोको सतु्रवधा ७००००.०० ७००००.००

२१९ लामटारी तमादी गारेटो वाटो पक्की वडा नं. १४ बाटोको सतु्रवधा १०००००.०० १०००००.००

२२० वरालखोला, वौरासाम्र, आपमनुी फडके वडा नं. १४ बाटोको सतु्रवधा १०००००.०० १०००००.००

२२१ छोरेखका  गोरेटो वाटो त्रनमााण । वडा नं. १४ बाटोको सतु्रवधा ५००००.०० ५००००.००

२२२ कफलेटी गोरेटो वाटो त्रनमााण वडा नं. १४ बाटोको सतु्रवधा ५००००.०० ५००००.००

२२३ दत्रलत वस्ती ग्रात्रमण सडक । वडा नं. १४ बाटोको सतु्रवधा १९००००.०० १९००००.००

२२४ त्रतन्द्दोवाटे दखेी कालीवास सम्म गोरेटो वाटो वडा नं. १४ बाटोको सतु्रवधा ६००००.०० ६००००.००

२२५ अखालवास ठाना कच्ची सडक ममात । वडा नं. १४ बाटोको सतु्रवधा ५००००.०० ५००००.००

२२६ ठाना भज्याङ पाख्रीवास कच्ची सडक ममात । वडा नं. १४ बाटोको सतु्रवधा ५००००.०० ५००००.००

२२७ डुमे्रखोला त्रसवाानी गोरेटो वाटो । वडा नं. १४ बाटोको सतु्रवधा ५००००.०० ५००००.००

२२८ हुलकाङ छहरे झने डुमे्रखोला आढारे वडा नं. १४ बाटोको सतु्रवधा ५००००.०० ५००००.००

२२९ कृत्रि सडक डुमे्रखोला ओढारे वडा नं. १४ बाटोको सतु्रवधा १०००००.०० १०००००.००

२३० त्रसवाानी सोमीडाडा दलाामीडाडा गोरेटो वाटो । वडा नं. १४ बाटोको सतु्रवधा ५००००.०० ५००००.००

२३१ तमादी रातमाटा कपासे गोरेटो वाटो । वडा नं. १४ बाटोको सतु्रवधा ५००००.०० ५००००.००

२३२ करादी गोरेटो वाटो त्रनमााण । वडा नं. १४ बाटोको सतु्रवधा ८००००.०० ८००००.००

२३३ सेतो आुँप दखेी ठानासम्म गोरेटो वाटो । वडा नं. १४ बाटोको सतु्रवधा ५००००.०० ५००००.००

८४२१५०००.०० ८४२१५०००.००जम्मव
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नेपाल  रकार प्रदशे  रकार स्थानीय तह

१ फुटेढुङा, झोलङ्ुगे, खहरे वगवुा स िंचाइ कुलो सनर्ााण वडा निं. १ खाद्य उत्पादनर्ा वसृदद ११०००००.०० ११०००००.००

२ सपपलारी टारी वहै्रण र सवचकोको स िंचाई सनर्ााण वडा निं. ९ खाद्य उत्पादनर्ा वसृदद

३  कुौदी अर्ले स िंचाई वडा निं. ९ खाद्य उत्पादनर्ा वसृदद

४ ढुलाखते तल्लो बगर बाध तथा कूलो सनर्ााण वडा निं. ९ खाद्य उत्पादनर्ा वसृदद

५ सिक्दखेते, सचहाने चौपारी र्नुीको फाट, दनकट्टा, स िंचाई योजना वडा निं. १० खाद्य उत्पादनर्ा वसृदद ५०००००.०० ५०००००.००

६

र्ान्खबुाट डउवा खरीढुङगा ठूलो बगर अचाले हुद ैपिंचर्लुबगर  म्र् बहृत नया 

नहर सनर्ााण गने तथा  व ेसडजाईन वडा निं. ११ खाद्य उत्पादनर्ा वसृदद ५०००००.०० ५०००००.००

७ अम्बोटे बााँध तथा कुलो सनर्ााण वडा निं. ११ खाद्य उत्पादनर्ा वसृदद २०००००.०० २०००००.००

८ बोधीचौर स िंचाई, वायटारी स िंचाई वाड निं. १३ खाद्य उत्पादनर्ा वसृदद १००००००.०० १००००००.००

९ उसदयाचौर कुलो सनर्ााण वाड निं. १३ खाद्य उत्पादनर्ा वसृदद २५००००.०० २५००००.००

१० र्ासथल्लोटारी तर्ादी, पाडेखोला सवरौटा र्वुादी बाध सनर्ााण वडा निं. १४ खाद्य उत्पादनर्ा वसृदद ५०००००.०० ५०००००.००

११ तल्लो नर्नुा नहर र्र्ात  म्भार । वडा निं. १ खाद्य उत्पादनर्ा वसृदद १०००००.०० १०००००.००

१२ च्याङग्रखेोला स िंचाई अधरुो काया परुा गने । वडा निं. १ खाद्य उत्पादनर्ा वसृदद ५००००.०० ५००००.००

१३ झलङेु कुलो वाध सनर्ााण तथा कुलो र्र्ात योजना । वडा निं. १ खाद्य उत्पादनर्ा वसृदद १०००००.०० १०००००.००

१४  ागरदवेी  कैसनकोटे कुलो वडा निं. १ खाद्य उत्पादनर्ा वसृदद ५००००.०० ५००००.००

१५ भतेुकहरेा दसेख धनवुा े टारी स िंचाई कुलो सनर्ााण । वडा निं. १ खाद्य उत्पादनर्ा वसृदद ५००००.०० ५००००.००

१६ वाझाखते फुटेढुङगा कुलो सनर्ााण  वडा निं. २ खाद्य उत्पादनर्ा वसृदद १०००००.०० १०००००.००

१७ बडहरे कुलो सनर्ााण वडा निं. ५ खाद्य उत्पादनर्ा वसृदद ७००००.०० ७००००.००

१८ हाईड्रोसलक रेम्प पम्प सनर्ााण वडा निं. ५ खाद्य उत्पादनर्ा वसृदद ६५०००.०० ६५०००.००

१९ डेल्डाडा आका े पानी  िंकलन पोखरी सनर्ााण तथा स िंचाई योजना वडा निं. ५ खाद्य उत्पादनर्ा वसृदद ५००००.०० ५००००.००

जन हभासगता

१००००००.००

िववषषक विकवस कवयषक्रम

आ.ि. २०७४/७५

अन ुचुी-६

क्र. 

.
कायाक्रर्/आयोजनाको नार् कायाान्वयन हुने स्थान लक्ष्य सवसनयोजन रकर् रु.

श्रोत

१००००००.००

आन्तररक श्रोत

अन्तर  रकारी सवत्तीय हस्तान्तरण

ऋण
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नेपाल  रकार प्रदशे  रकार स्थानीय तह

जन हभासगता

िववषषक विकवस कवयषक्रम

आ.ि. २०७४/७५

अन ुचुी-६

क्र. 

.
कायाक्रर्/आयोजनाको नार् कायाान्वयन हुने स्थान लक्ष्य सवसनयोजन रकर् रु.

श्रोत

आन्तररक श्रोत

अन्तर  रकारी सवत्तीय हस्तान्तरण

ऋण

२० पैरे काफलडाडा खते स िंचाई योजना वडा निं. ६ खाद्य उत्पादनर्ा वसृदद ५००००.०० ५००००.००

२१ भलुुाके वािंध सनर्ााण तथा ठूलो खते  म्र् कुलो सनर्ााण वडा निं. ६ खाद्य उत्पादनर्ा वसृदद २००००.०० २००००.००

२२ दाउन्ने दसेख  ेल्टारी  म्र् कुलो सनर्ााण वडा निं. ६ खाद्य उत्पादनर्ा वसृदद २००००.०० २००००.००

२३ आपडाली दढेुकुलो सनर्ााण वडा निं. ६ खाद्य उत्पादनर्ा वसृदद २००००.०० २००००.००

२४  ाठीर्रेु कुलो वािंध सनर्ााण वडा निं. ६ खाद्य उत्पादनर्ा वसृदद २००००.०० २००००.००

२५ तल्लो दढेुकुलो सनर्ााण वडा निं. ६ खाद्य उत्पादनर्ा वसृदद २००००.०० २००००.००

२६ अिंधेरी खोला ररर्ालटरी स िंचाई योजना वडा निं. ६ खाद्य उत्पादनर्ा वसृदद २००००.०० २००००.००

२७ पैरे कुलो सनर्ााण वडा निं. ६ खाद्य उत्पादनर्ा वसृदद ५००००.०० ५००००.००
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४२ साठीघर तल्लो वलेको रुखर्नुी सार्दुायीक भवन वनर्ााण वडा नं. ६ आवासको सवुवधा ७५०००.०० ७५०००.००

४३ थापा कुलदवेता र्वन्दर तारवार वडा नं. ६ आवासको सवुवधा २००००.०० २००००.००

४४ वर्वदा सार्ावजक भवन वनर्ााण योजना वडा नं. ६ आवासको सवुवधा १०००००.०० १०००००.००

४५ ररट्टाआटेको झाक्रीथान वनर्ााण वडा नं. ६ आवासको सवुवधा ५००००.०० ५००००.००

४६ वचऱ्यान टोल वर्लघर वनर्ााण वडा नं. ६ आवासको सवुवधा ५००००.०० ५००००.००

४७ र्न्डले सार्दुायीक भवन तल्लो तप्के वडा नं. ७ आवासको सवुवधा २०००००.०० २०००००.००

४८ सार्दुायी भवन वनर्ााण र्ाथील्लो तप्के वडा नं. ७ आवासको सवुवधा १५००००.०० १५००००.००

४९ सार्दुायीक भवन वनर्ाण वनकट्टा ठूलो पधेरा वडा नं. ७ आवासको सवुवधा १५००००.०० १५००००.००

५० सार्दुायीक भवन वनर्ााण घोली छाप वडा नं. ७ आवासको सवुवधा १०००००.०० १०००००.००

५१ छेउडााँडाको दवलत वशल्पकला सार्दुावयक भवनको अधरुो वनर्ााण काया परुा वडा नं. ८ आवासको सवुवधा १०००००.०० १०००००.००

५२ भमेु्र भाटीर्ा वक्रया पतु्री भवन वनर्ााण । वडा नं. ९ आवासको सवुवधा ५००००.०० ५००००.००

५३ भमेु्र वछस्तङ्ुपलुदवेख कटहरेपलुको आसपासर्ा वक्रया पतु्री भवन वनर्ााण । वडा नं. ९ आवासको सवुवधा ५००००.०० ५००००.००

५४ भमेु्र जनउत्थान दवलत भवन वनर्ााण । वडा नं. ९ आवासको सवुवधा १०५०००.०० १०५०००.००

५५ होराइज क्लवको भवन सम्पन्नताको लावग थप बजटेको र्ाग । वडा नं. ९ आवासको सवुवधा ७००००.०० ७००००.००

५६ अधरुो  राउतडाडको सार्दुावयक भवन वनर्ााण । वडा नं. ९ आवासको सवुवधा ५५०००.०० ५५०००.००

५७ वताङ कावलका आर्ा सर्हु सार्दुावयक भवन वनर्ााण वडा नं. १० आवासको सवुवधा ९००००.०० ९००००.००

५८ धरादीर्ा वक्रयापतू्री भवन वनर्ााण वडा नं. १० आवासको सवुवधा ५००००.०० ५००००.००

५९

वततापानीर्ा कररब १५० घरधरुी एउटै थरको कुाँ वर बस्ती रहकेोर्ा सो को प्रर्ोट गरर 

‘होर्स्टे’ कायाको थालनी गना आवश्यक प्रवक्रया अगावड बढाई सार्दुावयक भवन वनर्ााण 

गनाको लावग ।

वडा नं. ११ आवासको सवुवधा ५०००००.०० ५०००००.००
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िववषषक विकवस कवयषक्रम

आ.ि. २०७४/७५

अनसुचुी-६

क्र.स. कायाक्रर्/आयोजनाको नार्
कायाान्वयन हुने 

स्थान
लक्ष्य वववनयोजन रकर् रु.

श्रोत

आन्तररक श्रोत
अन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण

ऋण जनसहभावगता

६०

वडा नं. ११ को धनपरेु–जवुानखोलाको वीच भागर्ा स्वास््य चौकी भवन वनर्ााण र 

ढकालगाउाँ गोदरवाला जोड्ने र्ोटरबाटो र पहरेर्ा ग्रवेडङ वर्लाउने कायाको लावग (भवन 

बनाउने जग्गा सम्याउने काया)

वडा नं. ११ आवासको सवुवधा ३०००००.०० ३०००००.००

६१ खलु्ला वदसार्िु वडा वनर्ााण काया दवलत ववपन्नलाई शौचालय वनर्ााण लावग वडा नं. ११ आवासको सवुवधा १०००००.०० १०००००.००

६२ वससेकोट र्वहला वचत तथा सहकारी भवन दह,पोखरी वडा नं. १२ आवासको सवुवधा १०००००.०० १०००००.००

६३ वडा कायाालय भवन हल वनर्ााण,दहपोखरी वडा नं. १२ आवासको सवुवधा १५००००.०० १५००००.००

६४ सभा भवन अधरुो परुा,डुववनडाडा वडा नं. १२ आवासको सवुवधा १०००००.०० १०००००.००

६५ अपाण यवुा क्लब भवन वनर्ााण, दोवाटे वडा नं. १२ आवासको सवुवधा २०००००.०० २०००००.००

६६ ना.स.के. भवन अधरुो परुा, वससेकोट वडा नं. १२ आवासको सवुवधा १०००००.०० १०००००.००

६७ भसा भवन र्वथल्लो तला ३ कोठा वनर्ााण, कोख्रे वडा नं. १२ आवासको सवुवधा २५००००.०० २५००००.००

६८ छापा सार्दुायीक भवन वनर्ााण वडा नं. १२ आवासको सवुवधा २०००००.०० २०००००.००

६९ लाम्पाते सभा भवन अधरुो परुा वडा नं. १२ आवासको सवुवधा १०००००.०० १०००००.००

७० भ्याङ सार्ाुदयीक भवन वनर्ााण वडा नं. १२ आवासको सवुवधा २०००००.०० २०००००.००

७१ धनर्डुा सार्दुायीक भवन वनर्ााण वडा नं. १२ आवासको सवुवधा २०००००.०० २०००००.००

७२ लाङघाली सार्दुावयक वडा नं. १३ आवासको सवुवधा १२५०००.०० १२५०००.००

७३ र्गर संस्कृवत संग्रहालय वडा नं. १३ आवासको सवुवधा १२५०००.०० १२५०००.००

७४ वत्रशवि र्वहला भवन वडा नं. १३ आवासको सवुवधा १०००००.०० १०००००.००

७५ तारे कहरेोर्ा प्रवतक्षालय वनर्ााण वडा नं. १३ आवासको सवुवधा १५०००.०० १५०००.००

७६ साववक पेलाकोट वसख्रे वडा नं. १३ आवासको सवुवधा १०००००.०० १०००००.००

७७ अर्लडाडा आर्ा सर्हु भवन वनर्ााण । वडा नं. १४ आवासको सवुवधा १३००००.०० १३००००.००

७८ वसख्र ेआर्ा सर्हु भवन वनर्ााण । वडा नं. १४ आवासको सवुवधा १०००००.०० १०००००.००

७९ नव प्रगतीवशल आर्ा सर्हु भवन । वडा नं. १४ आवासको सवुवधा ८००००.०० ८००००.००

८० सजृनवशल आर्ा सर्हु भवन वनर्ााण । वडा नं. १४ आवासको सवुवधा १०००००.०० १०००००.००

८१ नवजागतृी यवुाक्लव भवन वनर्ााण । वडा नं. १४ आवासको सवुवधा ८००००.०० ८००००.००

८२ सहकारी शौचालय हुल्काङ वडा नं. १४ आवासको सवुवधा ६००००.०० ६००००.००

८३ छाप पधेंरा पौवा वनर्ााण वडा नं. १४ आवासको सवुवधा ६००००.०० ६००००.००

२३९०३५००.०० ४२९६७२३.०० १९६०६७७७.००जम्र्ा
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१

िातािरण तथा विपद व्यिस्थापन (नगरपाललका के्षत्रलित्र वन तथा ि/ू जलाधार 

/वातावरण संरक्षण, फोहरमैला ढल व्यवस्थापन , जल उत्पन्न प्रकोप लनयन्त्रण, जलवाय ू

पररवततन, बारुणयन्त्र सञ्चालन  )

वाललङ नगरपाललका
वातावरण जोगाउने, लवपद 

जोलिम कम गने
१८००००००.०० १८००००००.००

२ सकुौदी पक्की पलु दलेि लसटीहल िलेमैदान तथा जग्गा संरक्षण आलधिोलामा वडा नं. ८
वातावरण जोगाउने, लवपद 

जोलिम कम गने
७०००००.०० ७०००००.००

३ िहरे दलेि अमातदीिोला सम्म िहरे िोल्सा लनयन्त्रण (मोटरवाटो तल) ।  वडा नं. १
वातावरण जोगाउने, लवपद 

जोलिम कम गने
१०००००.०० १०००००.००

४
वदु्धटोल (लस) मा पने नयााँवजार रामवाच्छा चौतारी नलजक कल्िडतवाट नयााँ वजार हुदैं 

अमातदी िोला सम्म ढल तथा वाटो लनमातण ।
 वडा नं. १

वातावरण जोगाउने, लवपद 

जोलिम कम गने
१०००००.०० १०००००.००

५ लत्रयासी नवदगुात मलन्दर ररटेलनङवाल लनमातण ।  वडा नं. १
वातावरण जोगाउने, लवपद 

जोलिम कम गने
१५००००.०० १५००००.००

६ िहरे सनुारगाउ शंकरेडाडा सडकको सनुारगाउमा ररटेलनङवाल लनमातण ।  वडा नं. १
वातावरण जोगाउने, लवपद 

जोलिम कम गने
५००००.०० ५००००.००

७
चक्रपाणीको घर दलेि लस.रा. महशे गरुुङ र कमल रेग्मीको घर पछाडी वाट नाला लनमातण  

तथा तटवन्धन ।
 वडा नं. १

वातावरण जोगाउने, लवपद 

जोलिम कम गने
५००००.०० ५००००.००

८ िमेबहादरु उ.म.व.हररमाया, केदारकुमारी र िगीसराको वगरस्वारा ितेमा जाली राख्ने वडा नं. ६
वातावरण जोगाउने, लवपद 

जोलिम कम गने
१७५००.०० १७५००.००

९ िमेबहादरु उ.म.व.हररमाया, केदारकुमारी र िगीसराको वगरस्वारा ितेमा जाली राख्ने टेक ब.के.को घर दिेी लवष्णमुलत र लतल कुमारीको घर पछाडी सम्म िोला कटान लनयन्त्रणवडा नं. ६
वातावरण जोगाउने, लवपद 

जोलिम कम गने
७००००.०० ७००००.००

१० हमेा कुमारी आलेको घरमनुी मोटरबाटोसम्म तारजाली व्यवस्था वडा नं. ६
वातावरण जोगाउने, लवपद 

जोलिम कम गने
१५०००.०० १५०००.००

११ िसैी रहदिेी गह्रौकाललका स्कुल सम्म लमदी िोलाको कटान र लनयन्त्रण तटबन्धन वडा नं. ६
वातावरण जोगाउने, लवपद 

जोलिम कम गने
१५०००.०० १५०००.००

१२ कुडरे िले्सा ि-ूसंरक्षण लनयन्त्रण वडा नं. ६
वातावरण जोगाउने, लवपद 

जोलिम कम गने
३००००.०० ३००००.००

१३ एक्लेलपपल लाकुरे चौतारी दलेि घमुाउने चौतारी सम्म तटबन्धन लनयन्त्रण वडा नं. ६
वातावरण जोगाउने, लवपद 

जोलिम कम गने
५००००.०० ५००००.००

१४ बकृ्षारोपण बजारथमु वडा नं. ७
वातावरण जोगाउने, लवपद 

जोलिम कम गने
५००००.०० ५००००.००

१५ महुान संरक्षण धारापानी वडा नं. ७
वातावरण जोगाउने, लवपद 

जोलिम कम गने
५००००.०० ५००००.००

१६ महुान संरक्षण, बराह  थान वडा नं. ७
वातावरण जोगाउने, लवपद 

जोलिम कम गने
५००००.०० ५००००.००

१७ फलफूलका लवरुवा रोपण वडा नं. ७
वातावरण जोगाउने, लवपद 

जोलिम कम गने
५००००.०० ५००००.००

१८ जसैी पधेरा - वाललङ मोडसम्म नाली व्यवस्थापन तथा सरसफाई वडा नं. ८
वातावरण जोगाउने, लवपद 

जोलिम कम गने
६००००.०० ६००००.००

१९ वन तथा ि.ुसंरक्षण वडा नं. १०
वातावरण जोगाउने, लवपद 

जोलिम कम गने
५००००.०० ५००००.००

२०
वन तथा ि ूसंरक्षण जलाधार संरक्षण फोहोर मैला व्यवस्थापन लगायत चउेिोला , 

च्याङदीिोला, मान्ििुोला लगायतमा तटबन्धन वा अन्य कायतका लालग
वडा नं. ११

वातावरण जोगाउने, लवपद 

जोलिम कम गने
१५००००.०० १५००००.००

िावषषक विकास कायषक्रम

आ.ि. २०७४/७५

अनसुचुी-६

क्र.स. कायतक्रम/आयोजनाको नाम कायातन्वयन हुने स्थान लक्ष्य लवलनयोजन रकम रु.

श्रोत

आन्तररक श्रोत
अन्तर सरकारी लवत्तीय हस्तान्तरण

ऋण जनसहिालगता



सकेंत नं. ४०३० / विषयगत विषषक : िातािरण तथा विपद् व्यिस्थापन,  बजेट विषषक नं. :२६६११

नेपाल सरकार प्रदशे सरकार स्थानीय तह

िावषषक विकास कायषक्रम

आ.ि. २०७४/७५

अनसुचुी-६

क्र.स. कायतक्रम/आयोजनाको नाम कायातन्वयन हुने स्थान लक्ष्य लवलनयोजन रकम रु.

श्रोत

आन्तररक श्रोत
अन्तर सरकारी लवत्तीय हस्तान्तरण

ऋण जनसहिालगता

२१ आफेदी झलङ्ुगे बजार वडा नं. १३
वातावरण जोगाउने, लवपद 

जोलिम कम गने
१५००००.०० १५००००.००

२२ वायाटारी ढल लनकास वडा नं. १३
वातावरण जोगाउने, लवपद 

जोलिम कम गने
१५००००.०० १५००००.००

२३ िलवुई पोिरी तारवार,दाङ्से वडा नं. १४
वातावरण जोगाउने, लवपद 

जोलिम कम गने
१०००००.०० १०००००.००

२०२०७५००.०० ०.०० ०.०० ०.०० २०२०७५००.००

    

जम्मा



सकेंत नं. ४०६० / विषयगत विषषक :  विपद् व्यिस्थापन,  बजेट विषषक नं. :२६६११

नेपाल सरकार प्रदशे सरकार स्थानीय तह

१ प्रकोप व्यवस्थापन कोष नगरपाललका के्षत्र लवपद ्व्यवस्थापन गने २००००००.०० २००००००.००

२ लवपद ्व्यवस्थापन तर्फ वडा नं. १ लवपद ्व्यवस्थापन गने १०००००.०० १०००००.००

३ भपैरी आउने तथा लवपद ्व्यवस्थापन  वडा नं. ४ लवपद ्व्यवस्थापन गने ३०००००.०० ३०००००.००

४ दवैी प्रकोव व्यवस्थापन कोष वडा नं. ९ लवपद ्व्यवस्थापन गने १२५०००.०० १२५०००.००

५ लवपद व्यवस्थापन वडा नं. १० लवपद ्व्यवस्थापन गने १०००००.०० १०००००.००

६ दवैी प्रकोप वडा नं. १३ लवपद ्व्यवस्थापन गने २०००००.०० २०००००.००

२८२५०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० २८२५०००.००जम्मा

िावषषक विकास कायषक्रम

आ.ि. २०७४/७५

अनसुचुी-६

क्र.स. कायफक्रम/आयोजनाको नाम कायाफन्वयन हुने स्थान लक्ष्य लवलनयोजन रकम रु.

श्रोत

आन्तररक श्रोत
अन्तर सरकारी लवत्तीय हस्तान्तरण

ऋण जनसहभालगता



सकेंत नं. ४०४० / विषयगत विषषक :  फोहरमैला तथा ढल व्यिस्थापन,  बजेट विषषक नं. :२६६११

नेपाल सरकार प्रदशे सरकार स्थानीय तह

१ नगरसरसफाई कायय कुचीकारहरुको तलब समेत नगरपाललका नगर सफा राख्ने १००००००.०० १००००००.००

२ लमदी हलिया दलेि ढावसम्म ढल लनकास वडा नं. ६ नगर सफा राख्ने ५००००.०० ५००००.००

३ फोहर मैला तथा ढल व्यवस्थापन वडा नं.१० नगर सफा राख्ने ५००००.०० ५००००.००

४ फोहरमैला व्यवस्थापन केवरे भज्याङ बजार के्षत्र वडा नं. ७ नगर सफा राख्ने ५००००.०० ५००००.००

५ जगतभञ्जज्याङ िानेपानी ि्याङ्की दलेि भललबल ग्राउण्ड सम्म नाली लनमायण  वडा नं. ५ नगर सफा राख्ने ७००००.०० ७००००.००

१२२००००.०० ०.०० ०.०० ०.०० १२२००००.००जम्मा

िावषषक विकास कायषक्रम

आ.ि. २०७४/७५

अनसुचुी-६

क्र.स. काययक्रम/आयोजनाको नाम कायायन्वयन हुने स्थान लक्ष्य लवलनयोजन रकम रु.

श्रोत

आन्तररक श्रोत
अन्तर सरकारी लवत्तीय हस्तान्तरण

ऋण जनसहभालगता



नेपाल सरकार प्रदशे सरकार स्थानीय तह

१
अनसुन्धान,परामशश वातावरण प्रभाव मलू्य़ाङ्कन, ऐन ननयम ननदनेशका, कायशनवनध, 

सावशजननक सनुवुाई, सामानजक परीक्षण समेत
नगर के्षत्र नयााँ कुराको खोजी १८६००००.०० १८६००००.००

२ तथ्याङ संकलन, प्रोफाईल योजना बैंकको निपीआर, मास्टर प्लान ननमाशण नगर के्षत्र योजना तयार ८००००००.०० ८००००००.००

३ स्माटश नसटी कायश योजना नगर के्षत्र योजना तयार ४५०००००.०० ४५०००००.००

४ संस्थागत क्षमता नवकास नगर स्तरीय संस्थागत क्षमता नवकास २००००००.०० २००००००.००

१६३६००००.०० ०.०० ०.०० ०.०० १६३६००००.००

नेपाल सरकार प्रदशे सरकार स्थानीय तह

१ विा कायाशलयहरुमा ईन्टरनेट, टेनलफोन सफ्टवयेर , आवश्यक नवनलङ छपाई नगरस्तरीय सचूना प्रनवनध मैत्री बनाउने २००००००.०० २००००००.००

२ संचार विा नं. ३ सचूना प्रनवनध मैत्री बनाउने ६००००.०० ६००००.००

३ सचुना प्रनवनध विा नं. १० सचूना प्रनवनध मैत्री बनाउने ५००००.०० ५००००.००

२११००००.०० ०.०० ०.०० ०.०० २११००००.००

क्र.स. कायशक्रम/आयोजनाको नाम कायाशन्वयन हुने स्थान लक्ष्य नवननयोजन रकम रु.

श्रोत

आन्तररक श्रोत
अन्तर सरकारी नवत्तीय हस्तान्तरण

ऋण जनसहभानगता

जम्मा

सकेंत नं. ५०३०  विषयगत विषषक :  संस्थागत नवकास, सेवा प्रवाह र सशुासन, सचूना प्रविवि      बजेट विषषक नं. २६६११

अन्तर सरकारी नवत्तीय हस्तान्तरण
ऋण जनसहभानगता

जम्मा

सकेंत नं. ५०७०  विषयगत विषषक :  संस्थागत नवकास, सेवा प्रवाह र सशुासन, अनुसन्िान तथा विकास      बजेट विषषक नं. २६६११

िावषषक विकास कायषक्रम

िावषषक विकास कायषक्रम

आ.ि. २०७४/७५

अनसुचुी-६

क्र.स. कायशक्रम/आयोजनाको नाम कायाशन्वयन हुने स्थान लक्ष्य नवननयोजन रकम रु.

श्रोत

आन्तररक श्रोत



सकेंत नं. ५०५०  विषयगत विषषक :  संस्थागत नवकास, सेवा प्रवाह र सशुासन, स्थानीय तथ्याङ्क सकंलन र अविलेख व्यिस्थापन      बजेट विषषक नं. २६६११

नेपाल सरकार प्रदशे सरकार स्थानीय तह

१ क्षमता विकास, तथ्याङक संकलन, िडा कायाालय व्यिस्थापन विा नं. १ तथ्याङ्क / अनभलेख १०००००.०० १०००००.००

२ िडा स्तरीय प्रोफाइल तथा तथ्यांक संकलन विा नं. ४ तथ्याङ्क / अनभलेख १०००००.०० १०००००.००

३ पंजीकरण ब्यबस्थापन तथा उपभोक्ता सवमवत तालीम विा नं. ४ तथ्याङ्क / अनभलेख १०००००.०० १०००००.००

४ स्थानीय तथ्याङ्क संकलन अवभलेख विा नं. ५ तथ्याङ्क / अनभलेख ५००००.०० ५००००.००

५ पवजजकरण व्यिस्थापन र स्थानीय तथ्याङक संकलन अवभलेख व्यिस्थापन विा नं. ८ तथ्याङ्क / अनभलेख १०००००.०० १०००००.००

६
स्थावनय तथ्याङ् संकलन,अवभलेख तथा पवजकरण व्यिस्थापन सचुना प्रणाली 
लागगुना ।

विा नं. ९ तथ्याङ्क / अनभलेख ५००००.०० ५००००.००

७ पनन्जकरण व्यवस्थापन विा नं. १० तथ्याङ्क / अनभलेख ५००००.०० ५००००.००

८ स्थानीय तथ्याङ्क संकलन अनभलेख विा नं. १० तथ्याङ्क / अनभलेख ५००००.०० ५००००.००

६०००००.००जम्मा

क्र.स. कायशक्रम/आयोजनाको नाम कायाशन्वयन हुने स्थान लक्ष्य नवननयोजन रकम रु.

श्रोत

आन्तररक श्रोत
अन्तर सरकारी नवत्तीय हस्तान्तरण

ऋण जनसहभानगता

आ.ि. २०७४/७५

अनसुचुी-६



सकेंत नं. ५०८० विषयगत विषषक :  संस्थागत नवकास, सेवा प्रवाह र सशुासन, अन्यत्र िगीकृत निएको     बजेट विषषक नं. २६६११ र आन्तररक श्रोत

नेपाल सरकार प्रदशे सरकार स्थानीय तह

१ ज.ेसी.भी. खररद नगरपानलका क्षमता नवकास ८००००००.०० ८००००००.००

२ नटप्पर खररद नगरपानलका क्षमता नवकास ३५०००००.०० ३५०००००.००

३ सवारी साधन खररद नगरपानलका क्षमता नवकास ६००००००.०० ६००००००.००

४ मेनशनरी औजार खररद नगरपानलका क्षमता नवकास १५०००००.०० १५०००००.००

५ ममशत सम्भार कोष नगरस्तरीय नवकासमा सहयोग १००००००.०० १००००००.००

६ समपरुक कोष नगरपानलका नवकासमा सहयोग २३९५०७२.०० २३९५०७२.००

७ सरुक्षा व्यवस्थापन प्रहरी नवट तथा कायाशलय विा नं. २ सरुक्षा व्यवस्था नमलाउने ५००००.०० ५००००.००

८ ममशत संम्भार कोष विा नं. १ नवकासमा सहयोग ४५००००.०० ४५००००.००

९ नवजलुी नवालेका ( २१ घरपररवारका लागी ) विा नं. २ नवपन्नलाई  सहयोग १०००००.०० १०००००.००

१० ममशत संभार कोष विा नं. २ नवकासमा सहयोग ४५००००.०० ४५००००.००

११ ममशत संभार कोष विा नं. ३ नवकासमा सहयोग ५५००००.०० ५५००००.००

१२ कानलका ना.स.के. भ्रमण कायशक्रम विा नं. ३ नवकासमा सहयोग ६००००.०० ६००००.००

१३
भोले नवजलुी पोल (सानवक मल्यांकोट ४ मा नवद्यतु ब्यवस्थापका लानग थप रकम 

नगरपानलकामा माग गने)
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