पत्र सं. २०७४/०७५

मिमि: २०७५/०२/१३

चलानी: ००१
आर्थिक बर्ि २०७५/७६ को बजेटमा समेट्न अनुरोध गररएका योजनाहरु
अनुिामनि यस
वषषका
लमिि ठाउँ
के गने / कसरि गने?
िजेट
लामग अनुिान

मिषय
कृमषिा
आिुमनकिण
स्थानीय िहिा
िोजगाि डे स्क

पाकष मनिाषण

सियावमि

काठिाड ँ,
नुवाकोट, टोखा

िजािीकिणको सुलभिा, संकलन केन्द्र िनाउने,
भण्डाि केन्द्र िनाउने

५० किोड

१० किोड

३.५ वषष

प्रदे श ३ का
हिे क स्थानीय
िहिा
काठिाड ँका
प्रत्येक वडािा
सम्भव भएका
सिकािी
जग्गाहरुिा
पाकष िनाउने

सवषसाििण मवशेषयिा युवा लाई लमिि िोजगािका
योजनाहरु जानकािी गिाउनका लामग प्रत्येक
नगिपामलकािा िोजगाि डे स्क िनाउने

१० किोड

-

१ वषष

१० किोड

५ किोड

२ वषष

िालिैत्री, जेष्ठ नागरिक एवं अपाङ्गिैत्री सिाजका
लामग प्रत्येक वडािा सिकािी जग्गाहरुिा पाकष तथा
बगैचा िनाउने

कृमष
अनुसन्धान
केन्द्र

ककनी

ककनीले प्रदे श ३ का सिै मजल्ला सिेट्न सक्ने हुनाले
एउटा कृमष अनुसन्धान केन्द्र त्यहाँ स्थापना गने

१ अिष

५० किोड

५ वषष

सम्पदा
पुनमनिाष ण अमन
संििण

काठिाड ँ
उपत्यका िथा
आसपासका
िन्दिि, स्तुपा,
पाटी प वाहरु

प्रदे श न ३ को सम्पदा पुनमनषिाष ण, संििण िथा
व्यवस्थापनिा जोडमदने l पुनमनषिाषण कायष अमि
िढाउँ दा पुिािान्दिक िहिलाई ियान मदने

३० किोड

१० किोड

२.५ वषष

४२ किोड

५ किोड

२ वषष

६० किोड

१० किोड

५ वषष

सडकको
िमगषकिण
ि
िािाविण िैत्री
िनाउने

प्रदे श न ३ का
सिै
जसो
सडकहरु

सािुदामयक
मिद्यालयको
स्तिोन्नमि गने

प्रदे श न ३ का
सिै
सािुदामयक
मिद्यालय

यस प्रदे शका सडकहरु लाई िगीकािण गरि त्यसका
िापदण्ड मनिाष िण गरि ििषि् सम्भाि ि व्यवस्थापन
गनुष पने साथै आवश्यकिा अनुसाि सडक छे उिा
िुलोिमहि ग्रीनिेल्ट मनिाषण गने, प्रदे श ३ का िुख्य
िाजिागष ि काठिाड ं उपत्यका मभत्रका सिै
स्थानहरुिा टर ामिक लाईट जडान गरि ब्यिस्थापन गनष
सहजीकिण गने
प्रदे श न ३ िा िहे का सम्पूणष सिकािी मिद्यालयलाई
व्यवन्दस्थि िनाउने, आत्मििाका िामलि हरुलाई
पाठ्यक्रििा आमनवायष रुपिा िाख्ने, मशशु किािा
अमनवायष रुपिा मदउँ सोको प मिक खाजा उपलब्ध
गिाउने

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------कार्यलर् : १ ८ दक्ष मागग, ताहाचल १३, काठमाडौं, प्रदे श ३, नेपाल
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ईमेल: biraj.province@gmail.com

वेबसाईट: www.birajbhaktashrestha.com facebook: fb.com/birajleads twitter: @Himalayabiraj

