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अनसूुची-६
रु. हजारमा

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह

          20,020.00                          -           16,200.00                       -                          -            2,000.00         1,820.00 

१ प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा वडा नं ९ स्थित रास्डबजारमा अगाास्नक होटेल थिापनाको लास्ग इच्छुक कृस्ि 

समहू/युवा समहू/सहकारी/क्लबलाई नगरपास्लकाको तर्ा बाट अनुदान
वडा नं ९ स्थित राडीबजारमा १                 440.00                400.00                       -                  40.00 

२ माहुरीपालक, माछापालक, कुखुरापालक, भसैीपालक, बाख्रापालक स्कसान/समहूहरुलाई प्रस्त समहू रु २ 

लाखको दरले cg'bfg
छनौट भएका वडाहरुमा १४              2,640.00             2,400.00              240.00 

३ थयाउ, केरा, आँप, स्कस्व, सुन्तला, तरकारी पकेट के्षत्रहरुमा प्रस्त समहू रु २ लाखको दरले अनुदान छनौट भएका वडाहरुमा १४              2,640.00             2,400.00              240.00 

४ प्रदेश तिा संघीय सरकारसँगको साझेदारीमा गरा सुधार एवम् कृस्िको यास्न्त्रकरणको लास्ग कृस्ि समहू वा 

सहकारीnfO{ कृस्िजन्य उपकरण खररदमा अनुदान सहयोग
संभास्वत सब ैवडाका स्कसानहरु                 880.00                800.00                80.00 

५ ;+£fLo सरकार एवम् प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा स्कसानहरुले उत्पादन गरेका उपजहरु संकलन गरी 

स्वस्ि गना स्वस्ि सहकारी संथिा/उद्योगलाई संकलन भण्डारण एवम् स्वस्ि स्वतरणको लास्ग एकमुष्ट अनुदान
छनौटमा परेको थिान १                 440.00                400.00                40.00 

६ नसारी उत्पादन केन्रलाई प्रोत्साहन अनुदान सञ्चालनरत नसारी केन्रहरुमा
नगरपास्लकास्भत्रका व्यस्िगत वा समहूमा 

सञ्चास्लत सब ैनसारी
                220.00                200.00                20.00 

७ संघीय सरकारसँगको साझेदारीमा कृस्िमा आधाररत उद्योग (दगू्धजन्य, जुस, पानी मिल, खाद्यान्न, 

फलफूल, वनपैदावार लगायत) लाई एकिुष्ट अनुदान वडा नं. १० २              4,840.00             2,400.00           2,000.00              440.00 

८
संघीय सरकारसँगको साझेदारीिा ववरुवा खररद (थयाउ, ओखर, स्कवी, सुन्तला, केरा, आँप, कागती 

लगायत पकेट के्षत्र थिापना गना) तिा ५० प्रस्तशत अनुदानमा स्कसानहरुलाई स्वतरण तिा सो के्षत्रमा कृस्ि 

प्रास्वस्धकको व्यवथिापन गना)

छनौटमा परेका गत आ.व.मा पकेट के्षत्र घोिणा 

भएका थिानहरु तिा िप थिानहरुमा

थयाउ २५ हजार, ओखर १० हजार, स्कस्व 

१० हजार, सुन्तला २० हजार, केरा २० 

हजार, आँप १५ हजार, कागती १० हजार

             1,320.00             1,200.00              120.00 

९ संघीय सरकारसँगको साझेदारीमा वाख्रा स्रोत केन्र थिापना १              1,100.00             1,000.00              100.00 

१० प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा आधसू्नक वधशाला एवम् वधथिल स्नमााण १                 550.00                500.00                50.00 

११ Sjf/]G^fO{g r]s kf]i^-s[lif, kz'_ १                 110.00                100.00                10.00 

१२ उत्कृष्ट कृस्ि र्मा वा स्कसानहरुलाई प्रोत्साहन अनुदान २                 220.00                200.00                20.00 

१३ हाटबजार तिा कृस्ि प्रदशानी व्यवथिापन खचा j*f g+= 9 l:yt /f*Lahf/                 330.00                300.00                30.00 

१४ s[lif /]*Lof] sfo{qmd ;+rfng -s[lif;+u ;DjlGwt_ एर्. एम. रेस्डयोमा                 330.00                300.00                30.00 

१५ s[lif 8s'd]G6/L k|bz{g १                 110.00                100.00                10.00 

१६ lzt e08f/0f स्नमााण वडा नं. ५ र २ २                 770.00                700.00                70.00 

१७ कृस्ि तिा पशु सेवा केन्रहरुमा स्कटनाशक औिस्ध तिा उपकरण खररद सब ैसेवा केन्रहरुमा              1,650.00             1,500.00              150.00 

१८ परम्परागत रैिाने जातका अन्नवास्ल लगाउने स्कसानहरुलाई स्वउ तिा वेनाामा अनुदान %gf}^ ePsf ls;fgx? १                 220.00                200.00                20.00 

१९ अन्तर स्जल्ला कृिक अवलोकन भ्रमण १                 770.00                700.00                70.00 

२० आव २०७४।०७५ मा स्वतरण भएका स्वरुवाहरुको थयाहारको लास्ग स्कसानहरुलाई प्रोत्साहन अनुदान स्वरुवा स्वतरण भएका सब ैवडाहरुमा                 440.00                400.00                40.00 

          16,500.00                          -           10,000.00                       -                          -            5,000.00         1,500.00 

१ िसर उद्योगलाई अनुदान (उपकरण खररद गरी उपलब्ध गराउने)
k|:tfjsf] cfwf/df ;+efljt 14 j }̂ 

j*fx?leq 
१              3,740.00             3,400.00                        -                340.00 

२ संघीय सरकार एवम् प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा वनमा आधाररत उद्योग थिापना र सञ्चालन खचा छनौटमा परेको थिान १              8,250.00             5,000.00           2,500.00              750.00 

३ प्रदेश सरकार एवम् संघीय सरकारसँगको समन्वय र साझेदारीमा र्लरू्ल/jgk}bfjf/df आधाररत उद्योगलाई 

अनुदान
छनौटमा परेको थिान १              3,850.00             1,000.00           2,500.00              350.00 

वार्षिक र्वकास कायिक्रम
आ.व.२०७५/७६

क्र.स. कायिक्रम/आयोजनाको नाम कायािन्वयन हनुे स्थान लक्ष्य र्वननयोजन रु.

श्रोत

आन्तररक श्रोत
अन्तर सरकारी र्वत्तीय हस्तान्तरण

ऋण जनसहभानिता

संकेत नं./र्वषयित शशषिकः s[lif

;+s]t g+=÷ljifout lzif{s MpBf]u / jfl)fHo
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अनसूुची-६
रु. हजारमा

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह

वार्षिक र्वकास कायिक्रम
आ.व.२०७५/७६

क्र.स. कायिक्रम/आयोजनाको नाम कायािन्वयन हनुे स्थान लक्ष्य र्वननयोजन रु.

श्रोत

आन्तररक श्रोत
अन्तर सरकारी र्वत्तीय हस्तान्तरण

ऋण जनसहभानिता
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४ औद्योस्गक स्शक्षा सम्बस्न्ध तास्लम, अध्ययन भ्रमण तिा औद्योस्गक के्षत्रमा मेकास्नकल इस्न्जस्नयर खटाउन सेवा 

परामशा खचा/फलफूल/वन पैदावारिा आधाररत उद्योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापनिा सहयोग k|:tfjsf] cfwf/df ;+efljt के्षत्रमा १                 660.00                600.00                60.00 

          3,300.00                        -           3,000.00                     -                        -                       -            300.00 

१ ko{^sLo :yn tyf If]qx?sf] klxrfg / k|rf/k|;f/ vr{ / tflnd vr{ gu/kflnsf sfof{non] ;+rfng ug]{ १ 550.00                          500.00              50.00 

२ ;fO{s"df/L sf+*fbx kbdfu{ lgdf{)f vr{ (प्रदेश सरकार एवि ्संघीय सरकारसँगको 
साझेदारीिा) j*f g+= 1 / 2 १ 2,750.00                    2,500.00           250.00 

1268.30 0.00 1153.00 0.00 0.00 0.00 115.30

१ ;xsf/L ;+:Yff k|f]T;fxg vr{ 14 j }̂ j*fsf ;xsf/L ;+:yfx? ४ 440.00 400.00 40.00

२ nlIft ju{ If]q, ;d"bfosf] ;zQmLs/)f tyf Ifdtf ljsf;sf] nflu ;xsf/L lzIff 

sfo{qmd 
cfjZostfcg";f/ 14 j }̂ j*fdf ३ 828.30 753.00 75.30

          23,650.00                        -           16,000.00                     -                        -           5,500.00         2,150.00 

१

संघीय सरकार एवम ्प्रदेश सरकारसँिको साझेदारीमा र्वद्यालयहरुको भवन, शौचालय, घेरावार 
लिायतको भौनतक संरचना ननमािण तथा सधुार खचि (आ.व. २०७४/०७५ िा अपूरा एवि ्कायय 
सम्पन्न नभएका ववद्यालयहरुका भौमतक संरचनाहरु प्राववमधक लागत अनुिान, डिजाइन, ड्रइङ्गको 
आधारिा पूरा गनय पडहलो प्राथमिकता डदने)

निर कायिपानलका/निर शशक्षा सनमनतले 
छनौट िरेका र्वद्यालयहरुमा

 ६३ वटा ववद्यालयहरुिध्ये पडहलो 
प्राथमिकताक्रििा रहेका ववद्यालयहरु             4,950.00            4,500.00            450.00 

२ नगर थतररय अस्तररि स्ियाकलाप सञ्चालन खचा वडा नं ९ स्थित राडीबजारमा  वावषयक शैक्षिक क्यालेन्िर अनुसार                880.00               800.00               80.00 

३ आधारभतू तहको वास्िाक पररक्षा सञ्चालन खचा नगरपास्लका  वावषयक रुपिा                715.00               650.00               65.00 

४ स्वद्यालय अनुगमन मलू्यांकन प्रस्तवेदन नगरपास्लका  प्रत्येक चौिामसकिा                385.00               350.00               35.00 

५ संघ तिा प्रदेशसँगको साझेदारीमा प्रास्वस्धक स्शक्षालय /सीपमलूक तिा व्यवसास्यक तास्लम केन्र थिापना र 

सञ्चालन
नगरपास्लका  १ वटा                825.00               750.00               75.00 

६ अस्भभावक तिा प्रधानाध्यापक तिा सरोकारवाला अन्य सस्म्मस्लत अन्तरस्िया छलर्ल तिा योजना तजुामा नगरपास्लका  वावषयक शैक्षिक क्यालेन्िर अनुसार                330.00               300.00               30.00 

७  संघ तिा प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा नमनूा स्वद्यालय संचालन खचा नगरपास्लका  १ वटा                880.00               800.00               80.00 

८ परामशा कक्षा सञ्चालन नगरपास्लका                          1                275.00               250.00               25.00 

९ वाल स्वकास केन्र सामग्री खररद नगरपास्लका
 वालववकास केन्र सञ्चालन भएका 
ववद्यालयहरु                385.00               350.00               35.00 

१० सफ्टवेयर स्नमााण नगरपास्लका                220.00               200.00               20.00 

११ अध्ययन भ्रमण नगरपास्लका                330.00               300.00               30.00 

१२

संघीय सरकारसँगको साझेदारीमा माध्यास्मक तिा आधारभतू (किा १ देक्षख किा ८ सम्ि सञ्चामलत) 

तहका ववद्यालयहरुिा इन्टरनेट जिान ववद्युतीय हाक्षजरी जिान कम््युटर वप्रन्टर सोलार मसस्टि, 

प्रोजेक्टर, डिक्षजटल वोिय लगायतका उपकरण खररद खचय
नगर स्शक्षा सस्मस्तले छनौट गरेका स्वद्यालयहरु  ६३ वटा ववद्यालय                880.00               800.00               80.00 

१३ स्वपन्न वगाका जेहेन्दार एवम् मेधास्व स्वद्यािीहरुको लास्ग प्रास्वस्धक स्वियमा उच्च स्शक्षा अध्ययन गना छात्रवसृ्ि 

तिा शसै्क्षक ऋण
स्थवकृत मापदण्ड अनुसार नगर कायापास्लकाको स्नणायानुसार             6,600.00            3,500.00         2,500.00            600.00 

१४
बालबास्लकाहरुको पोिणको स्थिस्त िाहा पाउन प्रत्येक स्वद्यालयमा हाइट, स्र्ट एण्ड र्ाइन मापन गने मेसीन 

खररद तिा स्वतरण
सब ैस्वद्यालयहरु ६३ वटा                275.00               250.00               25.00 

१५ उत्कृष्ट नस्तजा ल्याउने स्शक्षक स्वद्यािी र स्वद्यालयहरुलाई वास्िाक रुपमा प्रोत्साहन थवरुप पुरुथकार स्वतरण नगरपास्लका छनौटको आधारमा                220.00               200.00               20.00 

१६ प्रदेश सरकार एवम् संघीय सरकार समेतको सहयोगमा सीपमलूक एवम् व्यवसास्यक तास्लम केन्रको स्नमााण वडा नं. १० मडैाडाँ १             5,500.00            2,000.00         3,000.00            500.00 

            9,777.90                        -             8,889.00                     -                        -                        -              888.90 

;+s]t g+=÷ljifout lzif{s M ko{^g

;+s]t g+=÷ljifout lzif{s M ;xsf/L

;+s]t g+=÷ljifout lzif{s M :jf:Yo

संकेत नं./र्वषयित शशषिकः lzIff
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1
lgMz"Ns :jf:Yo lzlj/ ;+rfng vr{/नगर अथपताल सञ्चालन खचा (भौमतक संरचना मनिायण, 

उपचारजन्य उपकरणहरु खररद लगायतिा) नगर कायापास्लकाको स्नणायानुसारका थिानहरु अथपताल सञ्चालन सस्मस्तको स्सर्ाररसमा             1,100.00 1000.00 100.0

2  नगर अथपतालमा साझा औिस्ध पसल थिापना नगर अथपताल १ वटा             1,100.00 1000.00 100.0

3
२५ शयैाको अथपताल स्नमााणको लास्ग आवश्यक भौस्तक संरचना स्नमााण, उपकरण खररद, औिस्ध खररद, 

जनशस्ि व्यवथिापन खचा
नगर अथपताल लागत इस्थटमेटको आधारमा             3,850.00          3,500.00 350.0

4 गाउँघर स्क्लस्नक सञ्चालन खचा (उपकरण तथा औषमध खररद, घरभािा लगायत) सञ्चालनरत गाउँघर स्क्लस्नकहरुमा लागत अनुमान र मागको आधारमा                880.00             800.00 80.0

5 बहु के्षत्रीय पोिण कायािम अन्तगात सुनौलो हजार स्दनका आमाहरुलाई पोस्िलो झोला स्वतरण कायािम सब ैवडाहरु ७०० वटा             1,540.00            1,400.00 140.0

6 अशि असहाय बालबास्लकाहरुको पोिण सुरक्षाको लास्ग करेसावारी स्नमााणमा अनुदान मलू्यांकनको आधारमा                110.00               100.00 10.0

7 सञ्चार माध्यामबाट पोिण कायािम रेस्डयो नयाँ नेपाल मार्ा त                220.00               200.00 20.0

8
पररवार थवाथ्य तिा वाल थवाथ्यसँग सम्बस्न्धत अस्भयान सञ्चालन खचा (पूणय खोप नगरपामलका घोषणा, 
पररवार मनयोजन सम्बन्धी सूक्ष्ि योजना मनिायण, सुरक्षित िाततृ्व, पोषण अमभयान लगायत)

१४ वट ैवडाहरुमा                207.90               189.00 18.9

9 थवाथ्यसँग सम्बस्न्धत योजना स्नमााण स्वथततृ पररयोजना प्रस्तवेदन स्नमााण नगर अथपताल भवनको DPR तयार गने                330.00               300.00 30.0

10
संघ तिा प्रदेशसँगको समन्वय र साझेदारीमा सञ्चालनरत वस्िाङ सेन्टरहरुको थतरोन्नस्त, संरचना सुधार, 

उपकरण खररद लगायत
सञ्चालनरत वस्िाङ सेन्टरहरुमा cfufld cfly{s jif{leq                440.00               400.00 40.0

            1,650.00                        -             1,500.00                     -                        -                        -              150.00 

1
संघ तिा प्रदेशसँगको साझेदारीमा स्समबजार / /f*lahf/df z'$ vfg]kfgLsf] प्रवन्ध गना स्मटर 

जडान/पानीको शुस्िकरण पररयोजना/स्वच्छता पररयोजना थवच्छता पररयोजनासँग म्यास्चङ 4             1,650.00                        -   1500.00 150.00

          1,650.00                        -           1,500.00                     -                        -                       -            150.00 

1 l;+rfO{ s"nf]/ट्याङ्की lgdf{)f, kfOk vl/b tyf ljt/)f j*f g+= 11 nfut cg'dfgsf] cfwf/df               770.00                        -                700.00              70.00 

2 l;+rfO{ s"nf]/ट्याङ्की lgdf{)f, kfOk vl/b tyf ljt/)f j*f g+= 13 nfut cg'dfgsf] cfwf/df               440.00                        -                400.00              40.00 

3 l;+rfO{ s"nf]/ट्याङ्की lgdf{)f, kfOk vl/b tyf ljt/)f j*f g+= 14 nfut cg'dfgsf] cfwf/df               440.00                        -                400.00              40.00 

770.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 70.00

1 नगरथतररय साँथकृस्तक कायािम नगरपास्लकाथतररय

स्वस्भन्न नाचहरु, सास्हस्त्यक श्रष्टाहरुको 

सम्मान तिा प्रोत्साहन सञ्चार 

माध्यामबाट सास्हस्त्यक कायािम प्रसारण

330.00 0.00 300.00 30.00

2 नगर साँथकृस्तक केन्रको स्नमााण (बाजागाजा, डे्रस लगायतका सािग्रीहरुको खररद तथा व्यवस्थापन) 1 वटा 220.00 0.00 200.00 20.00

3 सास्हस्त्यक कायािम सञ्चालन cfufld cfly{s jif{leq 220.00 0.00 200.00 20.00

3725.70 0.00 3387.00 0.00 0.00 0.00 338.70

1 नगर :tl/o v]ns"b cfof]hgf नगरपास्लका 1 पटक 1100.00 1000.00 100.00

२ संघ तिा प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा नगर थतररय खेलमदैानको थतरोन्नस्त वडा नं ९ स्थित राडीबजारमा 1 वटा 1085.70 987.00 98.70

३ खेल मदैानको स्नमााण प्रत्येक वडाहरुमा १४ वटा 1540.00 1400.00 140.00

          6,558.00                        -           6,000.00                     -                        -                       -            558.00 

dlxnf           2,640.00                        -           2,400.00                     -                        -                       -            240.00 

;+s]t g+=÷ljifout zLif{s M vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ 

 ;+s]t g+=÷ljifout zLif{s g+= M l;+rfO{

;+s]t g+=÷ljifout lzif{s M ;+:s[lt k|j${g

 ;+s]t g+=÷If]qut lzif{s M v]ns"b tyf dgf]/~hg

;+s]t g+=÷ljifout zLif{s M n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/)f 
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1 ;Lk tyf क्षमता स्वकास तास्लम (मसलाई कटाई तथा बुनाई तामलि) नगरपास्लका  प्रस्त वडा २/२ जना पने गरी ३० जना               935.00                        -                850.00                     -                        -                        -                85.00 

२ उद्यमी मस्हलाहरुलाई एक हपे्त करेसाबारी तास्लम सञ्चालन तिा स्वउ स्वतरण नगरपास्लका प्रस्त वडाबाट ३/३ जना पने गरी ४२ जना               495.00                        -                450.00              45.00 

3 मस्हला समहू सस्मस्तको अनुस्शक्षण तास्लम १४ वट ैवडाहरुमा २१० जना               385.00              350.00              35.00 

४ नेततृ्व तिा संथिागत स्वकास तास्लम नगरथतररय ५० जना               165.00              150.00              15.00 

5
n}+lustfdf cfwfl/t lx+;f, lje]bo"Qm k|rng / dlxnf lj?$ x"g] ;a} k|sf/sf lx+;f 

pGd"ng ;DaGwL ;r]tgfd"ns sfo{qmd -afnljjfx, ax"ljjfx, cgd]n ljjfx nufot_
नगरथतररय ४० जना               220.00              200.00              20.00 

६ र्वनभन्न ददवशीय कायिक्रमहरु नगरथतररय २               275.00                        -                250.00              25.00 

7 मर्हला परुुष समर्वकास तानलम वडा थतररय ७               165.00                        -                150.00                     -                        -                        -                15.00 

afnaflnsf ]           1,650.00                        -           1,500.00                     -                        -                       -            150.00 

1 आपतकास्लन बाल उिार कोि संचालन तिा आस्िाक सहायता नगरपास्लका १               220.00              200.00              20.00 

2 बाल गहृ स्नमााण gu/kflnsf १            1,100.00         1,000.00           100.00 

3 स्वशेि स्शक्षा कायािम स्वशेि स्शक्षा कायािम लाग ूभएका स्वद्यालयहरुमा १               110.00             100.00              10.00 

4 बालबास्लकाको के्षत्रमा स्ियास्शल संघसंथिाहरुलाई प्रोत्साहन, बाल क्लब, सञ्जालको गठन %gf}^sf] cfwf/df १               220.00              200.00              20.00 

cflbjf;L hghftL              420.00                        -               420.00                     -                        -                       -                       -   

1 आधारभतू हाउस वाइररङ तास्लम नगरपास्लका  १४ जना               300.00                        -                300.00                     -   

2 जनजास्तहरुको पस्हचान झल्कने पोसाक तिा बाजागाजा खररद gu/kflnsf १               120.00                        -                120.00                     -   

ckf+u              462.00                        -               420.00                     -                        -                       -               42.00 

1 स्सलाई कटाई तास्लम नगरपास्लका १४ जना               462.00                        -                420.00              42.00 

blnt              462.00                        -               420.00                     -                        -                       -               42.00 

1 आधारभतू हाउस वाइररङ तास्लम नगरपास्लका  १४ जना               462.00              420.00              42.00 

Ho]i& gful/s              462.00                        -               420.00                     -                        -                       -                42.00 

1
ljkGg ju{sf Ho]i& gful/sx?लाई टचा, न्यानो जुिा तिा र्लरू्ल स्वतरण/जेष्ठ नागररक सम्िान 

काययक्रि tYof+ssf] cfwf/df 
;fdfhls ;'/Iff eQf ljt/)f 

ubf{
              462.00              420.00              42.00 

ljkGg ju{              462.00                        -               420.00                     -                        -                       -               42.00 

१ स्वपन्न समुदाय आयआजान कायािम (कुखरुापालन, बंगुरपालन, बाख्रापालन, भैसीपालन, तरकारी खेती ) नगरपास्लका
प्रस्त व्यवसास्य ५० हजारका दरले एकमुष्ट 

सहयोग
              462.00                        -                420.00              42.00 

          9,900.00                        -           9,000.00                       -                          -                          -               900.00 

1 /f*LHo"pnf bfh] वारङ्गे ;*s स्नमााण

संघ प्रदेश सरकारसँगको साझेदारी र सहयोगमा 

सडकहरुको स्वथततृ पररयोजना प्रस्तवेदन तयार गरी 

लागत स्डजाइनको आधारमा रकम स्वस्नयोजन हुने

ममात संभार समेतमा               761.54              692.31 69.23           

संकेत नं +=÷विषयगत विषषकः :yfgLo ;*s, k"n tyf emf]n"+u] k"n
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२ रास्डज्युउला दाजे सडक थतरोन्नस्त

संघ प्रदेश सरकारसँगको साझेदारी र सहयोगमा 

सडकहरुको स्वथततृ पररयोजना प्रस्तवेदन तयार गरी 

लागत स्डजाइनको आधारमा रकम स्वस्नयोजन हुने

ममात संभार समेतमा               761.54              692.31 69.23           

3 /f*LHo"pnf a^nfufp+ &/rf}/ ;*s lgdf{)f तिा थतरोन्नस्त

संघ प्रदेश सरकारसँगको साझेदारी र सहयोगमा 

सडकहरुको स्वथततृ पररयोजना प्रस्तवेदन तयार गरी 

लागत स्डजाइनको आधारमा रकम स्वस्नयोजन हुने

ममात संभार समेतमा               761.54              692.31 69.23           

४ #§fv]t ;"Gb/kfgL d}*f+*f ;*s lgdf{)f तिा थतरोन्नस्त

संघ प्रदेश सरकारसँगको साझेदारी र सहयोगमा 

सडकहरुको स्वथततृ पररयोजना प्रस्तवेदन तयार गरी 

लागत स्डजाइनको आधारमा रकम स्वस्नयोजन हुने

ममात संभार समेतमा               761.54              692.31 69.23           

5 luhf lemGrf}/ tlneofpg] #f/Lvf]nf kmnf ]̂ ;*s lgdf{)f तिा थतरोन्नस्त

संघ प्रदेश सरकारसँगको साझेदारी र सहयोगमा 

सडकहरुको स्वथततृ पररयोजना प्रस्तवेदन तयार गरी 

लागत स्डजाइनको आधारमा रकम स्वस्नयोजन हुने

ममात संभार समेतमा               761.54              692.31 69.23           

६ sfnfvf]nf &"nLjfv"{ ;*s lgdf{)f स्नमााण तिा थतरोन्नस्त

संघ प्रदेश सरकारसँगको साझेदारी र सहयोगमा 

सडकहरुको स्वथततृ पररयोजना प्रस्तवेदन तयार गरी 

लागत स्डजाइनको आधारमा रकम स्वस्नयोजन हुने

ममात संभार समेतमा               761.54              692.31 69.23           

7 l;dahf/ lhln+uf :ofgLjfv{" ;*s lgdf{)f तिा थतरोन्नस्त

संघ प्रदेश सरकारसँगको साझेदारी र सहयोगमा 

सडकहरुको स्वथततृ पररयोजना प्रस्तवेदन तयार गरी 

लागत स्डजाइनको आधारमा रकम स्वस्नयोजन हुने

ममात संभार समेतमा               761.54              692.31 69.23           

८ lr;fkfgL *f+*fkmf?nf uf]O/L ;*s lgdf{)f तिा थतरोन्नस्त

संघ प्रदेश सरकारसँगको साझेदारी र सहयोगमा 

सडकहरुको स्वथततृ पररयोजना प्रस्तवेदन तयार गरी 

लागत स्डजाइनको आधारमा रकम स्वस्नयोजन हुने

ममात संभार समेतमा               761.54              692.31 69.23           

9 eNdf #]Tdf ;*s lgdf{)f

संघ प्रदेश सरकारसँगको साझेदारी र सहयोगमा 

सडकहरुको स्वथततृ पररयोजना प्रस्तवेदन तयार गरी 

लागत स्डजाइनको आधारमा रकम स्वस्नयोजन हुने

ममात संभार समेतमा               761.54              692.31 69.23           

१० af+s] Ho"pnf Hofld/sf]^ ;*s lgdf{)f 

संघ प्रदेश सरकारसँगको साझेदारी र सहयोगमा 

सडकहरुको स्वथततृ पररयोजना प्रस्तवेदन तयार गरी 

लागत स्डजाइनको आधारमा रकम स्वस्नयोजन हुने

ममात संभार समेतमा               761.54              692.31 69.23           

11 d"ntf/ xf]nL #lt{sf+*f ;*s v)* lgdf{)f तिा थतरोन्नस्त

संघ प्रदेश सरकारसँगको साझेदारी र सहयोगमा 

सडकहरुको स्वथततृ पररयोजना प्रस्तवेदन तयार गरी 

लागत स्डजाइनको आधारमा रकम स्वस्नयोजन हुने

ममात संभार समेतमा               761.54              692.31 69.23           

१२ vbL :ofnf cf]vn] ;*s v)* ;e]{ tyf sfo{ cf/De

संघ प्रदेश सरकारसँगको साझेदारी र सहयोगमा 

सडकहरुको स्वथततृ पररयोजना प्रस्तवेदन तयार गरी 

लागत स्डजाइनको आधारमा रकम स्वस्नयोजन हुने

ममात संभार समेतमा               761.54              692.31 69.23           
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13 l;dahf/ /Uffnufp+ x"+b} u}/Lkftn hfg] ;*s ;e]{ tyf sfo{ cf/De

संघ प्रदेश सरकारसँगको साझेदारी र सहयोगमा 

सडकहरुको स्वथततृ पररयोजना प्रस्तवेदन तयार गरी 

लागत स्डजाइनको आधारमा रकम स्वस्नयोजन हुने

ममात संभार समेतमा               761.54              692.31 69.23           

         13,501.40           5,000.00           7,274.00                     -                        -                        -          1,227.40 

१ स्नमााणास्धन वसपाका को थतरोन्नस्त स्वथततृ पररयोजना प्रस्तवेदन अनुसार १               851.40              500.00              274.00              77.40 

२ राडी बजार तिा स्समबजारमा ढल व्यवथिापन लगायत शहरी पवूााधारको स्वकास स्वथततृ पररयोजना प्रस्तवेदन अनुसार १            2,750.00           2,500.00                        -             250.00 

३ वडा नं. ९ स्थित स्नमााणास्धन ठूलीभेरी मसानघाट स्नमााण (क्रिागत) वडा नं ९ १ वटा            1,100.00                        -             1,000.00           100.00 

४ स्टकट काउन्टरहरुको स्नमााण (क्रिागत) वडा नं. ९ १               330.00                        -                300.00              30.00 

५ सावाजस्नक शौचालयको स्नमााण स्वथततृ पररयोजना प्रस्तवेदन अनुसार १            1,320.00                        -             1,200.00           120.00 

६ निरपानलकामा ननमािण हनुे काष्ठ उद्योिको लानि संरचना ननमािण स्वथततृ पररयोजना प्रस्तवेदन अनुसार १            5,500.00              500.00           4,500.00           500.00 

७

zx/L ljsf; ;DaGwL u"?of]hgf lgdf{)f तिा पवूााधार स्नमााण सम्बन्धमा स्वथततृ पररयोजना 

प्रस्तवेदन तयारीमा परामशा सेवा खररद(अस्पताल, तामलि केन्र, रंगशाला, बसपाकय , ल्यान्िडफल साइट, 

जलववद्युत आयोजना लगायतिा)
स्वथततृ पररयोजना प्रस्तवेदन अनुसार ६            1,650.00           1,500.00            -             150.00 

          8,800.00                        -           8,000.00                            -                                -                               -                   800.00 

1

उद्योिहरुलाई प्रवर्द्िन िनि र्वद्यतु उत्पादन तथा र्वतरण एवम ्औद्योनिक संरचना ननमािण (वडा 
नं. १० निजामा ननमािण हनुे फलफूलमा आधाररत जसु उद्योि/सोही स्थानमा ननमािण हनुे काष्ठ 
उद्योि ननमािणको लानि आवश्यक र्वद्यनुतय सामग्री, ननमािण सामग्री, उपकरण खररद, संरचना 
ननमािणमा सहयोि)

स्वथततृ पररयोजना प्रस्तवेदन अनुसार १            3,850.00           3,500.00 350.00                

२

सञ्चालनरत तथा ननमािणानधन जलर्वद्यतु आयोजनाहरुलाई संरचना ननमािण, ममित संभार तथा थप 
संरचना ननमािणमा सहयोि (कालाखोला लघ ुजलववद्युत आयोजनालाई रु १५ लाख र मगजागाि 

लघुजलववद्युत आयोजनालाई २५ लाख)

स्वथततृ पररयोजना प्रस्तवेदन अनुसार २            4,400.00           4,000.00 400.00                

३ वडा नं. १, २, ३ र १४ िा ववद्युमतकरणको लामग संभाव्यता अध्ययन, डिजाइन, सव ेतथा कायय आरम्भ स्वथततृ पररयोजना प्रस्तवेदन अनुसार १               550.00              500.00 50.00                  

             4,400.00                          -              4,000.00                       -                          -                          -               400.00 

१ रेस्डयो नयाँ नेपालको प्रसार क्षमता तिा प्रसारण के्षत्र स्वथतार स्डजाइन इस्थटमेटको आधारमा १ वटा            2,200.00                        -             2,000.00           200.00 

२
वडा कायाालयहरु तिा माध्यस्मक तहका स्वद्यालयहरुमा इन्टरनेट सेवा जडान तिा स्वथतार, कम््युटर, स्प्रन्टर, 

सोलारजथता उपकरण खररद
स्डजाइन इस्थटमेटको आधारमा

छनौट भएका स्वद्यालयहरु तिा 

कायाालयहरुमा
           2,200.00                        -             2,000.00           200.00 

880.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 80.00

१ वजै्ञास्नक वन व्यवथिापन कायािम सामुदास्यक वन उपभोिा सस्मस्तहरुको सशस्िकरण छनौट भएका वनहरुमा २ 880.00 800.00 80.00

              550.00                        -                500.00                     -                        -                        -                50.00 

१ जलाधार संरक्षण वडा नं= १४ लागत अनुमानको आधारमा               275.00              250.00              25.00 

२ जलाधार संरक्षण वडा नं= १३ लागत अनुमानको आधारमा               275.00              250.00              25.00 

             550.00                        -               500.00                     -                        -                       -               50.00 

;+s]t g+=÷ljifout zLif{s M ejg tyf zx/L ljsf;

;+s]t g+=÷ljifout zLif{s M phf{, n#" tyf ;fgf hnljB"t 

;+s]t g+=÷ljifout zLif{s M ;~rf/

संकेत नं +=÷विषयगत विषषकः jg tyf e'–;+/If)f

;+s]t g+=÷ljifout zLif{s M hnfwf/ ;+/If)f

;+s]t g+=÷ljifout zLif{s M jftfj/)f ;+/If)f, hnjfo" kl/jt{g
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अनसूुची-६
रु. हजारमा

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह

वार्षिक र्वकास कायिक्रम
आ.व.२०७५/७६

क्र.स. कायिक्रम/आयोजनाको नाम कायािन्वयन हनुे स्थान लक्ष्य र्वननयोजन रु.

श्रोत

आन्तररक श्रोत
अन्तर सरकारी र्वत्तीय हस्तान्तरण

ऋण जनसहभानिता

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

१ वातावरण संरक्षण सम्बस्न्ध आयोजना तिा कायािमहरु वडा नं= 10 प्रथतावको आधारमा               275.00              250.00              25.00 

२ वातावरण संरक्षण सम्बस्न्ध आयोजना तिा कायािमहरु वडा नं= 11 प्रथतावको आधारमा               275.00              250.00              25.00 

             1,650.00                          -              1,500.00                       -                          -                          -               150.00 

१ ल्यान्डस्र्ल्ड साइटको स्नमााण र सञ्चालन वडा नं= 9 jf 11 १            1,650.00           1,500.00           150.00 

             550.00                        -               500.00                     -                        -                       -               50.00 

1 प्रकोप प्रभास्वत थिलहरु/आयोजनाहरुमा तारजाली खररद तिा स्वतरण gu/kflnsf dfusf] cfwf/df               550.00              500.00              50.00 

             550.00                        -               500.00                     -                        -                       -               50.00 

1

k|fs[lts k|sf]k kLl*t kl/jf/, ljBfno, ;:yfx?nfO{ /fxt tyf p$f/ vr{, 

k|fs[lts k|sf]kaf^ k')f{ ?kdf lj:yflktx?sf] k"g{:yfkgfsf] nflu h:tfkftf, nQf 

sk*f, lqkfn nufotsf] aGbf]j:tLsf ;fdu|Lx?sf] vl/b tyf ljt/)f vr{

स्वपद् व्यवथिापन सस्मस्तको स्सर्ाररसमा संभाव्य 

सब ैथिानहरुमा

k|fs[lts k|sf]k p$f/ sf]ifdf 

hDdf u/L vr{ ug]{
              550.00                        -                500.00              50.00 

          2,774.00          2,774.00                       -                       -                        -                       -                       -   

1 सामान्य सेवा gu/kflnsf tyf j*f sfof{nox? cf=j= 2074÷075 leq               200.00              200.00                        -                       -                        -                        -                       -   

१ आन्तररक लेखा पररक्षण तिा अस्न्तम लेखा पररक्षण खचा १               200.00              200.00 

२ गुनासो व्यवथिापन १                         -                          -   

३ नागररक वडापत्रको स्नमााण १                         -                          -   

2 सुरक्षा व्यवथिापन gu/kflnsf tyf j*f sfof{nox? cf=j= 2074÷075 leq               400.00              400.00                        -                       -                        -                        -                       -   

नगर प्रहरी एवम् सुरक्षा स्नकायसँग सम्बस्न्धत कायाहरु               400.00              400.00 

3 सचूना प्रस्वस्ध gu/kflnsf tyf j*f sfof{nox? cf=j= 2074÷075 leq               400.00              400.00                     -   

4 पस्ञ्जकरण व्यवथिापन gu/kflnsf tyf j*f sfof{nox? cf=j= 2074÷075 leq                         -                          -                       -   

5 थिानीय त्याङ्क संकलन र अस्भलेख व्यवथिापन gu/kflnsf tyf j*f sfof{nox? cf=j= 2074÷075 leq            1,374.00           1,374.00                        -                       -                        -                        -                       -   

l*lhटn नगर प्रोर्ाइल स्नमााण gu/kflnsf            1,374.00           1,374.00 

6 सुशासन प्रविान gu/kflnsf tyf j*f sfof{nox? cf=j= 2074÷075 leq                         -                          -                          -                       -                        -                        -                       -   

सावाजस्नक सुनुवाई सामास्जक पररक्षण                         -                          -   

7 अनुसन्धान तिा स्वकास gu/kflnsf tyf j*f sfof{nox? cf=j= 2074÷075 leq               400.00 400.00            -                                      -                        -                       -   

;+s]t g+=÷ljifout zLif{s M ljkb\ Joj:yfkg

;+s]t g+=÷ljifout zLif{s M ;+:yfut ljsf;, ;]jf k|jfx / ;"zf;g

;+s]t g+=÷ljifout zLif{s M kmf]x/d}nf Joj:yfkg tyf (n Joj:yfkg

;+s]t g+=÷ljifout zLif{s M hnpTkGg k|sf]k lgoGq)f


