
अनसूुची-६
रु. हजारमा

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह

कुल जम्मा 88415 500 81068 6847 0
१० आर्थिक र्िकास 6800 0 4800 2000 0

१०१० कृषि ६६०० 4600 2000
१ पशधुन तथा िागिानी गा. पा. ५००० 3000 2000
२ उन्नत जातका िोका खररद तथा षितरण िडा नं.-२ ३०० ३००
३ कृषि र्िउ षितरण िडा नं.-4 १०० १००
४ कमल दह कृषि उपज संकलन केन्द्र िडा नं.-6 १००० १०००
५ फलफुलका र्ितरण िडा नं.-8 २०० २००

१०२० उद्योग तथा िाणणज्य 0
१

१०३० पयिटन 0
१

१०४० सहकारी २०० 200
१ मषहला िहउुदे्दश्य सहकारी भिन िडा नं.-6 २०० २००

१०५० षित्तीय क्षेत्र 0 ०
१
२० सामाणजक र्िकास 29400 28400 1000

२०१० णशक्षा १०००० 10000 0
१ णशक्षा गा.पा. २५०० २५००

२
र्त्र. ज. मा. र्ि. र्िप्रीदह प्रार्िर्धक धार व्यिस्थापन 
तथा घेरािार

गा. पा. १००० १०००

आन्द्तररक श्रोत
अन्द्तर सरकारी षित्तीय हस्तान्द्तरण

ऋण जनसहभार्गता

र्सस्ने गाउँपार्लका 

िाषििक षिकास कायिक्रम
आ.ि. २०७५/०७६

संकेत नं./षिियगत णशििकः _________________________

क्र.सं. कायिक्रम/आयोजनाको नाम
कायािन्द्ियन हनुे 

स्थान
लक्ष्य षिर्नयोजन रु.

श्रोत



नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह
आन्द्तररक श्रोत

अन्द्तर सरकारी षित्तीय हस्तान्द्तरण
ऋण जनसहभार्गता

क्र.सं. कायिक्रम/आयोजनाको नाम
कायािन्द्ियन हनुे 

स्थान
लक्ष्य षिर्नयोजन रु.

श्रोत

३ भटे्ट चौर र्िद्यालय भिन र्नमािण िडा नं.-१ ४०० ४००
४ िाल णशक्षा रतमुारे भंङ कायािलय व्यिस्थापन िडा नं.-१ २५० २५०
५ श्री षहमालय आ. र्ि. षकदा भिन िडा नं.-२ ७०० ७००
६ नि ज्योर्त आ. र्ि. खररिोट खेल मैदान तथा घेरािार िडा नं.-२ ३५० ३५०
७ षहमालय मा. र्ि. नायागढ़ पसु्तकालय तथा कम््यटुर िडा नं.-२ ५०० ५००
८ िाल चेतना आ. र्ि. दत्कुना गेट र्नमािण तथा घेरािार िडा नं.-2 ४०० ४००
९ आ. र्ि. चतु्रािोट िडा नं.-2 १५० १५०
१० सरुी र्िद्यालय ग्यार्िंङ्ग तथा गेट र्नमािण िडा नं.-2 १०० १००
११ सौजन्द्य र्िद्यालय ममित िडा नं.-3 ८०० ८००
१२ जनता मा. र्ि. प्रार्िर्धक धारको लार्ग सामान खररद िडा नं.-3 ८०० ८००
१३ िाल ददिस तथा िालमैत्री शौचालय िडा नं.-3 १५० १५०
१४ पोखरा िालमैत्री कक्षा कोठा संचालन िडा नं.-3 १०० १००
१५ मा. र्ि. दाददंग िडा नं.-4 २०० २००
१६ रुणममणी मा. र्ि. िडा नं.-5 २०० २००
१७ र्सस्ने णशक्षा मयाम्पस  िडा नं.-5 १०० १००
१८ आ. र्ि. ददुदल्ला गैराभिन िडा नं.-5 ४०० ४००
१९ पाखागाउँ िाल णशक्षा िडा नं.-6 २०० २००
२० र्त्र. जा. मा. र्ि. र्िप्रीदह प्रार्िर्धक धार िडा नं.-6 ३०० ३००
२१ मा. र्ि. लम्पाकोट कम््यटुर खररद िडा नं.-8 १०० १००
२२ आ. र्ि. णिम खोला कम््यटुर खररद िडा नं.-8 १०० १००
२३ आ. र्ि. स्यालापाखा कम््यटुर खररद िडा नं.-8 १०० १००
२४ आ. र्ि. भरुुङ्गा कम््यटुर खररद  िडा नं.-8 १०० १००

२०२० स्िास््य ३६५० 2650 1000
१ स्िास््य गा. पा. २००० 1000 1000
२ खोषपचार स्िास््य इकाई भिन गा. पा. ५०० ५००
३ स्िास््य चौकी कायािलय व्यिस्थापन िडा नं.-१ १०० १००
४ सामदुाषयक स्िास््य इकाई भिन र्नमािण र्िपखोला िडा नं.-२ ७०० ७००



नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह
आन्द्तररक श्रोत

अन्द्तर सरकारी षित्तीय हस्तान्द्तरण
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क्र.सं. कायिक्रम/आयोजनाको नाम
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लक्ष्य षिर्नयोजन रु.

श्रोत

५ स्टेचर खररद तथा षितरण िडा नं.-२ १५० १५०
६ स्िास््य चौकी रुकुमकोट प्रर्तक्षालय िडा नं.-5 २०० २००

२०३० खानेपानी तथा सरसफाई २७०० 2700
१ रुकुमकोट खानेपानी ममित गा. पा. १००० १०००
२ एक घर एक षफल्टर िडा नं.-4 ५०० ५००
३ कोटा पाखा खानेपानी िडा नं.-5 ३०० ३००
४ पार्थहाल्ने खोसिले खानेपानी िडा नं.-5 १०० १००
५ काडा गाउँ खा. पा. ट्ांकी घेरिार िडा नं.-5 १०० १००
६ थापाचौर णच्ले खा. पा. िडा नं.-6 २०० २००
७ उपल्लो कानेिाङ्ग खा. पा. र्नमािण िडा नं.-7 ४०० ४००
८ सरसफाई िडा नं.-8 १०० १००

२०४० संस्कृर्त प्रिर्द्िन ३२७५ 3275

१ कमल दह मणन्द्दर गा. पा. १००० १०००

२ पन्द्चेिाजा सामग्री खररद िडा नं.-१  150 १५०

३ दमाह ब्रम्हा देिताको मणन्द्दर-४ िटा िडा नं.-1 २७५ २७५

४ षकट्टी खोला मणन्द्दर तथा षफल्ड र्नमािण िडा नं.-1 २०० २००

५ जनजार्त कला संरक्षण तथा पन्द्चेिाजा खररद िडा नं.-2 १५० १५०

६ मणन्द्दर र्नमािण िडा नं.-3 १०० १००

७ पन्द्चेिाजा तथा पोशाक खररद िडा नं.-3 १०० १००

८ स्थानीय कला सांस्कृर्तक व्यिस्थापन िडा नं.-5 १०० १००

९ नागको मणन्द्दर र्नमािण िडा नं.-5 ५०० ५००

१० देिरकाणज मणन्द्दर  िडा नं.-6 २०० २००

११ षिन्द्द्यिार्सनी मणन्द्दर पखािल र्नमािण िडा नं.-6 २०० २००

१२ षक्रयापतु्री घर र चौतारी र्नमािण िडा नं.-6 ३०० ३००
२०५० खेलकुद तथा मनोरंजन 650 650

१ खेल मैदान प्रर्तयोर्गता संचालन िडा नं.-१ 150 150
२ यिुा तथा खेलकुद िडा नं.-२ ५०० 500



नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह
आन्द्तररक श्रोत

अन्द्तर सरकारी षित्तीय हस्तान्द्तरण
ऋण जनसहभार्गता

क्र.सं. कायिक्रम/आयोजनाको नाम
कायािन्द्ियन हनुे 
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लक्ष्य षिर्नयोजन रु.

श्रोत

२०६० लैंर्गक समानता ९१२५ 9125
१ मषहला र्िकास गा. पा. ५०० ५००
२ जेष्ठ नागररकलाइ स्िास््य पररक्षण तथा न्द्यानो कपडा र्ितरण िडा नं.-१ २५० २५०
३ जनचेतना मलुक कायिक्रम िडा नं.-१ १०० १००
४ जेष्ठ नागररकलाइ न्द्यानो कपडा र्ितरण िडा नं.-२ २०० २००
५ अपाङ्गहरुको लार्ग र्नशलु्क िाख्रा षितरण िडा नं.-२ १०० १००
६ िालिार्लकाहरुको लार्ग कम््यटुर खररद र षितरण िडा नं.-२ ३५० ३५०
७ दर्लत आरन सधुार िडा नं.-२ १५० १५०
८ मषहला सामदुाषयक भिन रङ्गरोगन फर्निचर तथा र्सप र्िकास िडा नं.-२ ५०० ५००
९ जेष्ठ नागररक कायिक्रम कोट र्ितरण िडा नं.-3 १०० १००

१० जनजार्त चौतारा र्नमािण िडा नं.-3 १०० १००
११ मषहला जनचेतना कायिक्रम िडा नं.-3 १०० १००
१२ दर्लत चौतारा र्नमािण िडा नं.-3 १०० १००
१३ एकल मषहला र्सपमलुक तार्लम िडा नं.-3 १०० १००
१४ टुहरुा िालिार्लकाको लार्ग पोशाक षितरण िडा नं.-3 १०० १००
१५ िाल संजाल पोशाक षितरण कायिक्रम िडा नं.-4 १०० १००
१६ अपाङ्ग षकराना पसल िडा नं.-4 २०० २००
१७ र्सलाई कटाई र मर्सन खररद िडा नं.-4 १०० १००
१८ सधुाररएको आरन र्भङ िडा नं.-4 २०० २००
१९ मषहला भिन परुानो ढाका िडा नं.-4 ४०० ४००
२० जेष्ठ नागररक िडा नं.-4 १०० १००
२१ अपाङ्ग आय आजिन िडा नं.-5 १०० १००
२२ मषहला र्सलाइ कटाई तार्लम र ब्यटुी पालिर िडा नं.-5 ३०० ३००
२३ मैदान दर्लत प्रर्तक्षालय ढलान िडा नं.-5 २०० २००
२४ जेष्ठ नागररक आिास गहृ िडा नं.-5 २०० २००
२५ लणक्षत िगि-दर्लत िडा नं.-6 २०० २००
२६ लणक्षत िगि-जनजार्त िडा नं.-6 १०० १००
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स्थान
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श्रोत

२७ लणक्षत िगि-अपाङ्ग िडा नं.-6 १०० १००
२८ लणक्षत िगि-िालिार्लका िडा नं.-6 १०० १००
२९ लणक्षत िगि-मषहला िडा नं.-6 २०० २००
३० लणक्षत िगि-जेष्ठ नागररक िडा नं.-6 १०० १००
३१ यिुा र्िकास केन्द्र िडा नं.-7 ३०० ३००
३२ अपाङ्ग िडा नं.-7 १०० १००
३३ िालिार्लका कम््यटुर खररद िडा नं.-7 ५०० ५००
३४ मषहला र्िद्यतुर्तय घट्ट र्नमािण िास्ठाना िडा नं.-7 ४०० ४००
३५ मषहला र्सलाई कटाई तार्लम िडा नं.-7 १०० १००
३६ जेष्ठ नागररक सम्मान तथा न्द्यानो कपडा षितरण िडा नं.-7 २५० २५०
३७ दर्लत आरन सधुार िडा नं.-7 २०० २००
३८ जनजाती प्रर्तक्षालय ब्रह्मा मणन्द्दर नाथीगाड िडा नं.-7 २०० २००
३९ िालिार्लका अर्तररक्त षक्रयाकलाप िडा नं.-8 ५० ५०
४० दर्लत आरन सधुार िडा नं.-8 १०० १००
४१ अपाङ्ग मंच मणन्द्दर धपे िडा नं.-8 १०० १००
४२ जनजाती कला संस्कृर्त िडा नं.-8 ७५ ७५
४३ दर्लत यिुा उद्यर्म र्िकास िडा नं.-8 ७५ ७५

४४

जेष्ठ नागररक एकल मषहला र अपाङ्ग लाइ न्द्यानो कपडा 
र्ितरण िडा नं.-8 २२५ २२५

४५ मषहला भिन लम्पाकोट िडा नं.-8 ४०० ४००
४६ मषहला समहु व्यिस्थापन िडा नं.-8 १०० १००
४७ यिुा र्िकास केन्द्र िडा नं.-8 ५०० ५००

२०७० जनसंख्या व्यिस्थापन 0
१

३० पूिािधार र्िकास 47800 44953 2847
३०१० स्थानीय सडक, पलु तथा िोलङु्गे पलु २४५०० 24500

१ स्यालापाखा सडक गा. पा. १००० १०००
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श्रोत

२ ७ न. िडा सडक गा. पा. १००० १०००
३ णिमखोला सडक गा. पा. १००० १०००
४ ्िाङ्ग ट्रस पलु गा. पा. १७०० १७००
५ हे्ला सडक गा. पा. १५०० १५००
६ भदलेिोट िालिुा सडक गा. पा. १००० १०००
७ रुकुमकोट सडक नमसाङकन गा. पा. ३००० ३०००
८ खोषपचार द्वारे सडक गा. पा. २००० २०००
९ दमार गाउँ िाटो सोर्लंग िडा नं.-१ ७०० ७००

१० भररचरा खोला ट्रस पलु िडा नं.-१ १३०० १३००
११ हासी खोला देउल िाटो र्नमािण िडा नं.-१ २७५ २७५
१२ स्िास््य चौकी-िडा कायािलय र्सडी र्नमािण िडा नं.-२ ५०० ५००
१३ घोरेटो िाटो र्नमािण तथा ममित िडा नं.-२ ६०० ६००
१४ रेित खोला-िाँक्रीमठ सडक ममित  िडा नं.-३ १५० १५०
१५ िाकेधारा- जोर्गन गार सडक ममित िडा नं.-3 ५० ५०
१६ टाकुरा- तल्लो डेरा सडक र्नमािण िडा नं.-3 १५० १५०
१७ पोखरा- तातोपानी महुान सडक िडा नं.-3 ३०० ३००
१८ र्ततेखोला मार्थल्लो पोखरा सडक र्नमािण िडा नं.-3 २०० २००
१९ िाकेधारा- िोजेरी सडक र्नमािण िडा नं.-3 १५० १५०
२० ढाका काडा सडक िडा नं.-4 ८०० ८००
२१ रोषट िाटो िडा नं.-4 ३०० ३००
२२ पलु देणख फारुला गोरेटो िाटो िडा नं.-4 ३०० ३००
२३ कोल डाडा मार्थल्लो भंग हुँदै अमलाचौर जोड्ने सडक िडा नं.-4 ५०० ५००
२४ चौतारा जगेुना माडी पाखा मषट खने्न सडक िडा नं.-5 ३०० ३००
२५ र्सडी र्नमािण षपपलिोट- गरुुङ घर िडा नं.-5 ४०० ४००
२६ पाखागाउँ कुरेपानी सडक र्नमािण िडा नं.-6 २०० २००
२७ र्िप्रीदह मंग्रा- आग्रीगाउँ सडक र्नमािण िडा नं.-6 ३०० ३००
२८ थे्ची- सान्द्चौर सडक र्नमािण िडा नं.-7 १९०० १९००



नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह
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श्रोत

२९ सानो खोला- िडा कायािलय सडक र्नमािण  िडा नं.-7 ८०० ८००
३० णचसापानी- लम्पाकोट खारा दह सडक र्नमािण िडा नं.-8 १४०० १४००
३१ िैसपार्न णिमखोला-खकि दह सडक र्नमािण िडा नं.-8 ३०० ३००
३२ गरुलडांडा- स्यालापाखा गाउँ- खारादह सडक र्नमािण िडा नं.-8 २२५ २२५
३३ सडक- भलखोला सडक र्नमािण िडा नं.-8 २०० २००

३०२० र्संचाई २५०० 2500
१ लामपाखा कुला र ढल र्नकास िडा नं.-१ ७०० ७००
२ डोटखोला मलुपानी घाररिाङ्ग नहर र्नमािण िडा नं.-3 ८०० ८००
३ षकमिोट र्संचाई िडा नं.-4 ४०० ४००
४ िहरेखोला र्संचाई िडा नं.-4 ४०० ४००
५ परुानो ढाका र्संचाई िडा नं.-4 २०० २००

३०३० भिन तथा सहरी र्िकास ७५०० 6653 847
१ ४ तथा ७ नं. िडा कायािलय भिन र्नमािण गा. पा. २४०० २४००
२ रुकुमकोट िसपाकि  गा. पा. २००० 1153 847
४ सामदुाषयक भिन र्नमािण सरुी िडा नं.-२ २०० २००
५ आयािघाट-२ ठाउँ िडा नं.-3 ४०० ४००
६ िडा कायािलय षफल्ड तथा मंच र रङ्गरोगन व्यिस्थापन िडा नं.-3 ४५० ४५०
७ अमलाचौर सामदुाषयक भिन िडा नं.-4 ३०० ३००
८ िमु्कामारे सषहद स्तम्भ िडा नं.-5 ३०० ३००
९ रुम पनेरा षफल्ड र्नमािण िडा नं.-5 २०० २००

१० योगा आश्रम घर िडा नं.-6 ३०० ३००
११ िडा कायािलय मंच र्नमािण िडा नं.-6 ८०० ८००
१२ सषहद स्मरृ्त भिन तारिार िडा नं.-8 150 १५०

३०४० उजाि लघ ुतथा साना जलर्िद्यतु १०८०० 8800 2000
१ र्िद्यतु गा.पा. ५००० 3000 2000
२ र्सस्ने र्िद्यतु गा.पा. १००० १०००
३ पाखाओराली खोला लघ ुजल र्िद्यतु िडा नं.-१ ३००० ३०००
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श्रोत

४ तिुाङ्ग र्िद्यतु ममित िडा नं.-२ ५०० ५००
५ र्िजलुी र्िस्तार िडा नं.-5 १३०० १३००

३०५० संचार  २५०० 2500
१ एफ. एम. संचालन गा. पा. २००० २०००
२ रुणममणी एफ. एम. गा. पा. ५०० ५००

४० िातािरण तथा षिपद व्यिस्थापन 300 300
४०१० िन तथा भ-ूसंरक्षण १०० 100

१ िन नसिरी व्यिस्थापन िडा नं.-5 १०० १००
४०२० जलाधार संरक्षण 0

१
४०३० िातािरण संरक्षण 0

१
४०४० फोहोर मैला तथा ढल व्यिस्थापन 0

१
४०५० जल उत्पन्न प्रकोप र्नयन्द्त्रण 0

१
४०६० षिपद व्यिस्थापन २०० 200

१ षिपद व्यिस्थापन कोि िडा नं.-2 १०० १००
२ षिपद व्यिस्थापन कोि िडा नं.-8 १०० १००

४०७० िारुण यन्द्त्र संचालन 0
१

50 संस्थागत र्िकास तथा सेिा प्रिाह र सशुासन ४११५ 500 2615 1000
५०१० सामान्द्य सेिा ४५० 450

१ एषककृत घमु्ती सेिा संचालन िडा नं.-2 १०० १००
२ एषककृत घमु्ती णशर्िर िडा नं.-7 १५० १५०
३ घमु्ती णशर्िर संचालन िडा नं.-8 २०० २००

५०२० सरुक्षा व्यिस्थापन 0
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१
५०३० सूचना प्रर्िर्ध 0

५०४० पंजीकरण व्यिस्थापन 0
१

५०५० स्थानीय त्यांक संकलन र अर्भलेख व्यिस्थापन 0

५०६० सशुासन प्रिधिन  १०० 100
१ सचुना केन्द्र िडा नं.-8 १०० १००

५०७० अनसुन्द्धान र र्िकास  0
१

५०८० अन्द्यत्र िगीकृत नभएको ३५६५ 500 2065 1000
1 अन्द्यत्र िगीकृत नभएको रकम गा. पा. ५६५ ५६५
२ समपरुण कोि गा. पा. ३००० 500 1500 1000


