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अध्मऺ ज्मू, 
मस योङ गाउॉऩार्रकाको 11 औ ँगाउॉसबाको फैठक चर्रयहदा कोर्बड १९ को 
सङ्क्क्रभणको कायण वडा नॊ. 1 र्नवासी श्री नयीभामा रकान्द्रीको द ् खद र्नधनरे 
भभािहत त ल्माएको छ । ददवॊगत आत्भाको चचय शाचन्द्तको काभना गदै 
शोकसन्द्तप्त ऩरयवायजन प्रर्त गहहयो सभवेदना व्मक्त गदिछ  साथै सङ्क्क्रर्भत 
ऩरयवायको चशघ्र स्वास््म राबको कभना गदिछ  ।  

 

 

अध्मऺ ज्मू, 
अफ भ आगाभी आर्थिक वषिको रार्ग फजेटको उदे्दश्म ऩेश गनि चाहन्द्छ  ।  
 

फजेटका उदे्दश्महरु 

१. सेवा प्रवाहराई सविस रब य ग णस्तयीम फनाउने  

२. आभ नागरयकको शैचऺक, आर्थिक, साभाचजक अवस्था राई स धाय गने 

३. ग्राभीण ऺेत्रभा नै प्रत्मऺ योजगायको अवसय सजृना गयी गयीफी न्द्म र्नकयण 
गने 

४. मोजनाफद्ध य तीब्रगर्तभा ऩ विधाय र्फकास गने 

५. ददगो र्फकासभा जोड ददने 
६. सफै प्रकायका असभानता हटाउने  

७. भहाभायी तथा प्रकोऩजन्द्म योगको योकथाभ, प्रर्तयऺा, र्नमन्द्त्रण गने 

८. स्वास््म जीवनको स र्नचित गने 

९. बाहषक, साॊस्कृर्तक ऩऺको जगेनाि य साभाचजक सदबाव तथा एकता अर्बवहृद्ध 
गने  
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अध्मऺ ज्मू, 
अफ भ आगाभी आर्थिक वषिको रार्ग फजेटको रऺ ऩेश गनि चाहन्द्छ  ।  
 

फजेटको रक्ष्म 

१.  आर्थिक र्फकास  
क. कृहष तथा ऩश  ऩॊछी हवकास  

 कहप खेर्त हवस्तायको र्नचतत १ राख र्फरुवा योऩण गरयन ेछ  

 १००० योऩनीभा हवस्ताय बएको चचमा खेर्तराई प्राङ्गारयक  फनाउॉदै 
रर्गनेछ  

 अन्नवारीभा १ हजाय टन वहृद्ध गरयनेछ, 
 ऩश  ऩारनभा माचन्द्त्रकयण गनि ३०० च्माऩकटय भेचशन र्फतयण गरयनेछ, 
 ५०० ओटा गोठ खोय स धाय गरयनछे,  

 २० ओटा उन्नत जातको फीऊ फोका हवतयण गरयनेछ, 
 १२०० ऩश भा (गाइभा) नश्लस धाय गरयनेछ, 
 हाइवे रचऺत २० ओटा तयकायी स्टर र्नभािण य सॊचारन गरयनेछ, 

ख. उद्योग 

 ४० ओटा साना, रघ  तथा ऩयतऩयागत उद्योग राई आर्थिक तथा 
प्राहवर्धक सहमोग गने 

 तीन ओटा चजऩ फ्राइङ्ग, १ ओटा केवरकाय, १ ओटा प्मायाग्राइर्डङ्ग 
सॊचारन गने  

 साविजर्नक र्नजी साझेदायीभा ३ वटा उद्योग स्थाऩना गने 

ग. ऩमिटन 

 ऩाथीबया ग रुमोजनारे तोकेको मस फषिको काभ सतऩन्न गने 

 २० हक.र्भ ऩदभागि र्नभािण सतऩन्न गने  

 २० ओटा होभ स्टे थऩ सॊचारनभा ल्माउन े 

 १० ओटा ऩमिटकीम स्थरराई थऩ व्मवचस्थत गने  

 ३ ओटा ऩमिटकीम स्थरको DPR सतऩन्न गरयने छ  
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घ. र्सॊचाइ 

  १२ वटा साना य ३ वटा भझौरा र्सॉचाइ मोजना र्नभािण य सॊचारन गने 
।  

 1000 हेक्टय जर्भन र्सॊचचत गने ।  

 3 वटा ऩाइऩ र्सॉचाइ मोजना सॊचारन गने ।  

ङ) सहकायी् 
 20 वटा सहकायी सॊस्थाराई रेखा व्मवस्थाऩन तार्रभ  सॊचारन गने ।  

 20 वटा सहकायी सॊस्थाराई र्डचजटर प्रहवर्ध सतफन्द्धी तार्रभ ददने ।  

 8 वटा सहकायी सॊस्थाराई एकीकयण गने ।  

 

साभाचजक हवकास ऺेत्र 

क) चशऺा्  

 चायओटा साभ दाहमक हवद्यारमभा २ कोठे बवन र्नभािण गने 

 नभ ना हवद्यारमको बवन र्नभािण सतऩन्न गने 

 ४ वटा हवद्यारमको घेयाफाया गने 

 तीनवटा हवद्यारमको छाना ऩरयवतिन गने 

 १० जनाराई प्राहवर्धक चशऺा तपि  छात्रवचृि ददन े

 १० जनाराई गरयफ तथा जेहेन्द्दाय छात्रवचृि ददन े

 ९ ओटा भा.हव. भा सेनेटयी प्माड व्मवचस्थत रुऩभा हवतयण गने, बेचडडङ 
भेर्सन ददन े 

 हवद्यारमको र्नयन्द्तय र्नरयऺणको र्नतती १ जना जनशचक्तको व्मवस्था गने ।  

 हवद्यारमको 39 जना वार चशऺक, 9 जना हवद्यारम कभिचायी य 30 जना 
हवरारम सहमोगी कभिचायीराई भार्सक 7,000 का दयरे थऩ तरफको 
व्मवस्था गने ।  

 राइबे्रयी 
 हवऻान प्रमोगशारा 
 कऺा १,२,४,५,६, ७ को स्थानीम ऩाठ्यऩ स्तक छऩाई गने  

 कऺा २,४ य ६ को ऩाठ्यऩ स्तक र्नभािण गने 

 तीनओटा साभूदाहमक बाषा कऺा सॊचारन गने 
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ख) स्वास््म् 
 आवश्मक औजाय उऩकयण सतऩन्न १ कोर्बड अस्ऩतार तथा आइसोरेशन 

सेन्द्टय सॊचारन गने । 

 सफै जेष्ठ नगारयक य दीघियोगीको स्वास््म प्रोपाइर फनाउन े।  

 चाय ओटा स्वास््मको हवशेष टोरी (तत्कार ऩरयचार्रत ह ने) र्नभािण गने ।  

 एउटा एतफ रेन्द्स खरयद य ऩरयचारन गने ।  

 मस गाउॉऩार्रका र्बत्र का सफै 78 जना  भ.स्वा.से.को र्न्श ल्क ऩारयवारयक 
हवभा गने ।  

 सफै भहहरा स्वास््म स्वमॊ सेहवकाराई (वाहषिक) कोर्बड र्नमन्द्त्रण अर्बमानभा 
ऩरयचारन बएफाऩत वाहषिक रु. 5000/- एकभ ष्ट प्रोत्साहन बिा प्रदान गने 
।  

 २ वटा स हवधा सतऩन्न ल्माफ सॊचारन गने ।  

 २ वटा प्रश तीगहृ सॊचारन गने, थऩ १ वटा साभ दाहमक स्वास््म इकाइ 
सॊचारन गने ।  

 खोऩ रगाउने उभेय सभूहको सफै वारवार्रकाराई खोऩ रगाउन े।  

 एउटा आमूवेददक औषधारम व्मवस्थाऩन य सॊचारन गने ।  

 600 जना भहहराहरुको र्न्श ल्क VIA Test गने ।  

 

ग) मूवा तथा खेरक द्  

 400 मूवाहरुराई ऺभता अर्बवहृद्धको कामिक्रभ गने  

 60 जना नमाॉ मूवा उद्यभी फनाउन े।  

 १ वटा व्मवचस्थत कवडि हर र्नभािण सतऩन्न गने  

 एहककृत खेरक द हवकासको र्नर्भि खेर जोन र्नभािणको 50% प्रर्तशत 
कामि सतऩन्न गने ।  

घ) खानऩेानी तथा सयसपाई् 
 6 वटा ठूरा खानेऩानी मोजना सॊचारनभा ल्माउने । 

 2,000 घयध यीभा खानेऩानीको र्भटय जडान गने ।  

 15 वटा खानेऩानी मोजना भभित गने  
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ङ) बाषा तथा साहहत्म् 
 रोऩोन्द्भ ख रेप्चा बाषाको औषचायीक कऺा सॊचारन गने ।  

 रोऩोन्द्भ ख सूचचको बाषा  औषचायीक ऩठनऩाठन स रु गने । 

 रोऩोन्द्भ ख फाजाको सॊस्थागत सॊयऺण गने, एउटा व्माडड फनाउन े।  

 9 वटा रोऩोन्द्भ ख नतृ्म तथा यैथान ेनतृ्म तार्रभ सॊचारन गने ।  

 

बौर्तक ऩूवािधाय 

क) मातामात ऩूवािधाय् 
 सफै सडकहरुराई ऩूणि माभ सहज मातामातको साधन चल्न ेफनाउने ।  

 40 हक.भी. सडकको ऩक्की नारी र्नभािण गने । 

 50 हक.भी. सडक चौडा हवस्ताय गने ।  

ख) बवन ऩूवािधाय् 
 र्नभािणार्धन एक साभ दाहमक बवन, 3 वटा भहहरा साभ दाहमक बवन र्नभािण 

सतऩन्न गने, थऩ २ वटा साभ दाहमक बवन र्नभािण गने ।  

 र्नभािणार्धन वडा कामािरम बवन सतऩन्न गने ।  

 ३ वटा भचन्द्दय ३ वटा ग तफाराई र्नभािण सहमोग गने ।  

 भ ख्म प्रशासर्नक बवन र्नभािण प्रायतब गने ।  

 10 शैँमाको अस्ऩतार र्नभािण प्रायतब गने ।  

 १ स्वास््म केन्द्र, ३ खोऩकेन्द्र र्नभािण गने ।  

 50 वटा ऩक्की कल्बटि र्नभािण गने ।  

 ३ वटा ऩक्की ऩ रको DPR तमाय गने ।  

ग) उजाि्  
 हवद्य त प्रसायण राईन व्मवचस्थत गने 200 ऩोर तथा अन्द्म आवश्मक 

साभाग्रीहरु खरयद गने ।  

 कोर्बड अस्ऩतारभा 2000 वाटको सौमि विीको व्मवस्था गने ।  

 20 वटा फामोग्माॉस र्नभािण गने ।  
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स शासन 

 योङ गा.ऩा.को गर्तहवधी नागरयकराई स स चचत गने फषैबयी ३ वटा 
येर्डमोफाट प्रसायण गने ।  

 योङ गा.ऩा.को 4 वषे प्रगती हववयणको 5000 प्रर्त छऩाई गने ।  

 हवकास र्नभािण, ऩमिटहकम स्थर, चशऺा, स्वास््म य सस्कृर्तको ऺेत्रगत 
विृचचत्र र्नभािण गने ।  

 100 जना वदृ्धहरुको अन बवराई सभेटेय बोइस फैँक फनाउन े।  

 जेष्ठ नागरयकको अन बवराई ऩ स्तान्द्तयण गने, जेष्ठ नगारयक सॊवाद कामिक्रभ 
वषैबयी सॊचारन गने ।  

 योङको ऩमिटहकम स्थर तथा सॉस्कृर्तको तीन ठाउॉभा पोटो प्रदशिनी गने ।  

 

वन, वातावयण तथा हवऩद् व्मवस्थाऩन 

 

 ४ वटा साभ दाहमक वनको कामिमोजना र्नभािण गनि सहमोग गने ।  

 2 वटा ऩमािऩमिटन मोजना कामािन्द्वमनभा सहमोग गने, थऩ २ वटा 
ऩमािऩमिटन मोजना र्नभािणभा सहमोग गने ।  

 10 वटा हवशेष वन वाहटका य तीन वटा व्मवसाहमक जर्डफ टी खेती वन 
ऺेत्रभा स्थाऩना गने ।  

 10 हेक्टय जग्गाभा वृऺ ायोऩणभा सहमोग गने, 10 वटा वृऺ ायोऩण 
कामिक्रभ सतऩन्न बएको ऺेत्र येखदेखभा सहमोग गने ।  

 6 वटै वडाहरुभा हवऩद् प्रर्तकामिको र्नतती तार्रभप्राप्त मूवाहरुको सभूह 
र्नभािण गने ।  

 जर्डफ टी सॊकरन तथा र्नकासीको प्रफन्द्ध र्भराइने ।  

 

रैहङ्गक सभानता तथा साभाचजक सभावेचशकयण 

क) भहहरा् 
 300 भहहराराई र्सऩ तथा आमभूरक कामिक्रभ सॊचारन गने । 

 60 जना एकर भहहराराई आमभूरक कामिक्रभ सॊचारन गने ।  

ख) जेष्ठ नागरयक् 
 200 जना जेष्ठ नागरयकराई सतभान कामिक्रभ गने ।  
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ग) फारवार्रका् 
 3 वटा साभूदाहमक वारहवकास केन्द्र बवन र्नभािण गने ।  

 सफै हवद्यारमहरुको वारवार्रकाहरुराई सजृनात्भक फनाउनका रार्ग 
अर्तरयक्त कृमाकराऩ सॊचारन गने ।  

 वारवार्रका हहतकोष सॊचारन गने ।  

घ) अऩाङ्गता्  

 अऩाङ्गता/पयक ऺभता बएका नागरयकको र्नतती सहकायी स्थाऩना गने ।  
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सबाका अध्मऺ ज्मू, 
 अफ भ मस योङ गाउॉऩार्रकाको आर्थिक वषि २०७8/०७9 को आमव्मम 
हववयण ऩेश गने अन भर्त चाहन्द्छ  । 

 

             आतदानी तपि  
 सभार्नकयण अन दान तपि  रु.  9,77,95,000/-  
 सभऩ यक अन दान तपि  रु.  2,06,00,000/- 
 याजश्व फाॉडपाॉड तपि  रु.  7,01,05,000/- 
 शसति तपि  रु.  18,09,50,000/- 
 अल्मा तपि  रु.  4,94,31,500/- 
 आन्द्तरयक श्रोत तपि  रु. 1,30,00,000/- 
 बरू्भ स क तफासी याजश्व रु. 1,00,00,000/- 

 

जतभा आतदानी रु.  44,18,81,500।- (चौवारीस कयोड अठाय राख एकासी 
हजाय ऩाॉच सम रुऩैमाॉ । 

 

खचि तपि  
 

 सशति अन दान तपि  रु.  18,09,50,000/- 

 ऩूॉजीगत तपि  रु.    17,80,31,500/-  

 चार  तपि  रु.  8,29,00,000/- 

जतभा खचि रु. 44,18,81,500।- (चौवारीस कयोड अठाय राख एकासी हजाय 
ऩाॉच सम रुऩैमाॉ ।  
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अफ भ चार  आर्थिक वषि सहहत हारसतभको नीर्त तथा कामिक्रभको सर्भऺा प्रस्त त 
गनि चाहन्द्छ  । 

 

1. आर्थिक हवकास ऺेत्र् 
चार  आर्थिक वषिको नीर्त तथा कामिक्रभको कामािन्द्वमन सन्द्तोषजनक यहेको 

छ । कोर्बड १९ को सङ्क्क्रभणरे सचृजत फन्द्दाफन्द्दीका फावज द ऩर्न कृहष ऺेत्रको 
व्मवसाहमक उत्ऩादन फढ्दो दयभा छ । कोर्बड १९ को प्रबावरे केही 
व्मावसाहमक उत्ऩादनको फजायीकयणभा सभस्मा देखा ऩमो तय कोर्बड १९ को 
सॊक्रभणरे मूवाहरु गाउॉ पकि ने य कृहषको व्मवसाहमक उत्ऩादनभा राग्ने क्रभ 
उत्साहजनक यहेको छ । मसरे ग्रार्भण ऺेत्रको ददगो आर्थिक हवकास य 
स्वयोजगायको अवस्था सजृना ह ॉदै गएको ऩाइन्द्छ ।  

सॊघीमता कामािन्द्वमनको ऩहहरो र्नवािचनको ऩर्छका मी ४ वषिहरुभा कृहषको 
आध र्नहककयण य व्मवसाहमकयण उत्साहप्रद यहेको छ । ऩयतऩयागत र्नवािहभूखी 
कृहष प्रणारीराई व्मवसाहमक खेती प्रणारी सतफन्द्धीको तार्रभ, कृहषभा माचन्द्त्रकयण, 
र्सॉचाईको व्मवस्था, उन्द्तत हवउ हवजन य प्रहवर्धको प्रमोगरे क्रभश् ऩरयवतिन ह ॉदै 
आएको छ । कृहष ऺेत्रका अन दानका कामिक्रभहरु वास्तहवक हकसानसतभ ऩ मािउन 
सपर यहेका छन ्। भ रत् व्मवसाहमक तयकायी उत्ऩादन, परपूर योऩण, हकट 
हवकास तथा अन्न उत्ऩादनभा उल्रेख्म ऩरयवतिन आएको छ । चचमा तथा कहप 
खेतीभा हवस्ताय बएको छ । ऺेत्रगत सतबाव्मता य हकसानको भाग अन साय 
कृहषको ऩकेट कामिक्रभहरु सपरतभ सॊचारनको अवस्थाभा छन ् । मसरे 
हकसानराई साभूहहक उत्ऩादनको सोच य  व्मवासाहमक उत्ऩादनभा सघाउ ऩूमािएको 
छ ।  

ऩश ऩारनको ऺेत्रभा चारू आर्थिक वषिभा तम गरयएको नीर्त तथा 
कामिक्रभको सपर कामािन्द्वमन बएको छ । ऩश को नस्र स धाय (AI), गोठ खोय 
स धाय, ऩश ऩारनभा माचन्द्त्रकयण, ऩश  आहायको र्नतती घाॉस खेती हवस्ताय जस्ता 
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कामिक्रभहरु सपर कामािन्द्वमन बएका छन ् । ऩश ऩन्द्छीराई राग्ने आकचस्भक 
योग, हकया र्नमन्द्त्रणको अवस्थाभा छ ।  

र्नवािचन ऩर्छको मोजना र्नभािण य कामािन्द्वमनरे कृषकहरु उत्साहहत बएको 
अवस्था छ । कृषकहरुरे अफ व्मवसाहमक ऩश ऩारनभा आफ्नो बहवष्म देख्न 
थारेको अवस्था छ । भ रत् नस्र स धायको कामिक्रभ प्रबावकायी देचखएको छ । 
व्मवसाहमक ऩश ऩारनका आधायबतू क याहरु ऩश  हवकास, ऩश  स्वास््म, प्रसाय य 
फजारयकयण (4 Pillar)हकसानहरुरे अफ याम्रयी फ चझसकेको अवस्था छ । द ग्ध 
तथा भास  उत्ऩादनभा वहृद्ध बएको छ । ऩश ऩारनभा सॊख्मात्भक य ग णात्भक 
स धाय बएको छ । द ग्ध उत्ऩादनभा वहृद्ध गनि नस्र स धाय (AI), गोठ स धाय, 
उन्नत जातको घाॉसको र्फउ हवतयण, च्माऩकटय हवतयण, काउतमाट हवतयण जस्ता 
कामिहरु ऩार्रकारे अन दानभा सॊचारन गयेको छ । द ग्ध उत्ऩादनको 
फजारयकयणभा सहमोग गनि ऩ  णि अन दानभा द ग्ध चचस्मान भेर्सनहरु सभेत हकसान 
सभूहहरुराई उऩरब्ध गयाइएको छ । भास  उत्ऩादानभा वहृद्ध गनि नस्र स धाय, 
उन्नत जातको र्फउ फोका, खोय स धाय, दाना फनाउने भेर्सन रगामतका 
कामिक्रभहरु अन दानभा सॊचारन गरयएको छ।  टोर टोरभा ऩश ऩन्द्छी प्राहवर्धक 
उत्ऩादन गनि ऩार्रकारे तार्रभहरु सॊचारन गयेको छ । ऩार्रकाको ऩहरभा 
वहृिय फाख्रा ऩकेट कामिक्रभ य काउजोनको कामिक्रभहरु सॊचारन बएको छ ।  

ऩमिटन 

चार  आर्थिक वषिभा ऩमिटकीम स्थरहरुको QR Code र्नभािण, ऩमिटकीम 
सॊयचनाहरुको र्नभािण, ऩमिटकीम स्थरहरुको र्नभािण, ऩमिटकीम स्थरहरुको 
प्रवयद्धन, ऩदभागि को हवस्ततृ अध्ममन प्रर्तवेदन र्नभािण एवॊ ऩदभागि र्नभािणका 
कामिहरु सपर रुऩभा कामािन्द्वमन बएका छन ्। ऩमिटन हवकासभा र्नजी ऺेत्रराई 
प्रोत्साहहत गने नीर्त अन साय र्नजी ऺेत्रको रगानीको स रुवात बएको छ । ऩमिटन 
व्मवसामीको खोज तथा अन सन्द्धानको कामि र्नजी ऺेत्रफाट स रु बएको छ । 
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मोजनाफद्ध ऩमिटन हवकासको र्नतती योङको ऩमिटकीम स्थरहरुको ऩहहचान य सभग्र 
योङको ऩमिटकीम स्थरहरुको ग रुमोजना र्नभािण बएको छ । धार्भिक ऩमिटकीम 
स्थर ऩाथीबयाको ग रुमोजना कामािन्द्वमन  प्रायतब बएको छ । सफैबन्द्दा कभ 
उचाइभा बएको स्वागतभ झयनाको प्रवद्धिन य हवकासको र्नतती ऩूवािधाय र्नभािण 
बएको छ । ऩहाडी चजल्राहरुको प्रवेशद्वाय जोयकरसको अव्मवचस्थत टहया हटाई 
व्मवस्थाऩनको कामि सतऩन्न बएको छ ।  

ऩूविकै आकषिक "भेचच-सरकऩ य-ग द िभ-यर्भते-हल्रन-ेहाॉसऩोखयी" ऩदभागिको 
DPR सतऩन्न बएको छ । मस ऩदभागिको र्नभािणकामि भध्म चयणभा ऩ गेको छ । 
मस ऩदभागिभा ऩने बायतसॉगको र्सभा ऺेत्रभा व्मूटीफोडिय र्नभािण प्रायतब, ग द िभडाॉडा 
ऺेत्रभा र्नजी ऺेत्रद्वाया गाउॉऩार्रकाको सहचजकयणभा भेर्डटेसन जोनको प्रायतब, 
झडडीडाॉडा ऺेत्रभा ऩमिटकीम सॊयचना य ग याॉस गाडेन र्नभािण बएको छ बने ग गर 
ऩोइन्द्टभा ऩमिटकीम सॊयचना र्नभािण प्रायतब ह ॉदैछ । भधेस भ्मू ऩोइन्द्ट 
आहारेडाॉडाभा ऩोखयी सहहत अन्द्म ऩमिटकीम सॊयचना र्नभािण बएको छ । यर्भते य 
यातभाटे ऺेत्रभा हऩकर्नक स्ऩोट र्नभािण स रु बएको छ बन े हकयाॉत सॊस्कृर्तको 
ऐर्तहार्सक बगूोर देवानछाऩ ऺेत्रको पूरऩाडाॉडाभा ऩमिटन ऩूवािधाय य चचसाऩानी 
डाॉडाभा हकयाॉत साॊस्कृर्तक ऩाकि  र्नभािणको कामि स रु बएको छ । हवर्बन्न ठाउॉभा 
ऩमिटक र्फश्राभ स्थर (गोरघय) र्नभािण, साॊस्कृर्तक, धार्भिक, ऩमिटकीम 
स्थरहरुको सॊयऺणको कामि बएको छ । र्नजी ऺेत्रहरुरे केवरकाय सॊचारनको 
र्नतती अध्ममन, प्मायाग्राइर्डङ सॊचारनको सहभर्त, चजऩ फ्राइङ, क्मानोइङ य 
यक क्राइचतफङको र्नतती अध्ममन स रु बएको छ । ग्रार्भण ऺेत्रभा ऩमिटन 
प्रवद्धिनको र्नतती घयफास (होभस्टे) तार्रभ, यैथाने ऩरयकाय र्नभािण य यैथान े
सॊस्कृर्तको सॊयऺण गरयएको छ । सभग्रभा मो ४ वषिभा तम गरयएको नीर्त य 
कामिक्रभ कामािन्द्वमनरे योङको बोर्रको सतवहृद्धको आधाय ऩमिटन फन्न सक्न े
आधाय बएको छ।  
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उद्योग 

चार  तथा गत वषिका आर्थिक वषिभा उद्योग, सहकायी ऺेत्रको कामिक्रभ 
कामािन्द्वमन ऩर्न सन्द्तोषजनक नै यहेको छ । मो वषि भ रत् साना तथा घयेर  
उद्योगहरु उल्रेख्म रुऩभा दताि तथा सॊचारनभा आएका छन ्बन ेसहकायीहरुराई 
प्रहवर्धभा गरयने सहमोगको कामिसतऩन्न बएको छ ।  

मो ४ वषिको सभमावर्धभा १ साना चचमा उद्योग, केही रयसोटि य प्रशस्त 
भात्राभा साना घयेर  उद्योगहरु स्थाऩना बएका छन ्। मसरे सानै भात्राभा बए ऩर्न 
योजगायी सजृना गने काभ बएको छ । घयेर  उद्योगहरुरे स्वयोजगाय सजृना 
बएको छ । सहकायीको स्तयोन्नतीको र्नतती सफै सहकायी सॊस्थाको प्रर्तर्नर्ध/ 
कभिचायीहरुराई रेखा व्मवस्थाऩन, कतप्म टय तार्रभ य उत्कृष्ट ७ वटा सहकायी 
सॊस्थाराई कतप्म टय, हप्रन्द्टय अन दान उऩरब्ध गयाइएको छ बन ेसहकायी स्थाऩना 
तथा सॊचारनको र्नचतत सहकायी ऐन र्नभािण गरयएको छ । सहकायीभा आवद्ध ह न 
प्रोत्साहहत गनि गाउॉऩार्रकाको नीर्तको सहकायीको सदस्म सॊख्माभा वहृद्ध य 
र्नमभनरे सहकायी प्रर्त हवश्वास फढ्दो यहेको छ ।  

साना र्सॉचाई 

 चारू आर्थिक वषिको र्सॉचाईको कामिक्रभराई कोर्बड १९ को भहाभायीरे 
केही हदसतभ प्रबाव ऩायेको छ । गत आर्थिक वषिभा कोर्बड १९ कै कायण 
फाॉकी यहेको २ वटा साना र्सॉचाई मोजना सतऩन्न बएको छ । थऩ ४ वटा 
मोजनाहरु र्नभािणार्धन अवस्थाभा यहेका छन ्बन े१ वटा भझौरा र्सॉचाई मोजनाको 
भभित सॊबायको कामि सतऩन्न बएको छ । वयपल्माङ र्सॉचाई मोजना, साभाग्री 
खरयद सतऩन्न गाउॉऩार्रकाफाट बएको छ । कार्रटाय र्सॉचाई मोजना भभित बएको 
छ । हारसतभको अवस्थाभा स-साना ऩाइऩ र्सॉचाई मोजनाहरु सॊचार्रत ऺेत्रहरुभा 
नगदेवारी, अरैँची, स ऩायी य तयकायी उत्ऩादनभा उल्रेख्म ऩरयवतिन बएको छ। 
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साना र्सॉचाई मोजना य भझौरा र्सॉचाई मोजनारे अन्नफारी उत्ऩादनभा थऩ टेवा 
ऩ  गेको छ । जरस्रोतको सॊयऺणका कामिक्रभहरुरे स क्दै गएको ऩानीको 
स्रोतहरुराई ऩ नउित्थान गने क्रभ देचखन्द्छ बने घट्दो जरस्रोत य फढ्दो उऩमोग 
र्फचको व्मवस्थाऩनको र्नतती जरश्रोत सॊयऺण तथा उऩमोग सतफन्द्धी कामिहवर्ध 
२०७७  र्नभािण गरय राग  गरयएको छ ।  

2. साभाचजका हवकास ऺेत्र् 

चशऺा 

चारू आर्थिक वषिको चशऺा सतफन्द्धी नीर्त तथा कामिक्रभराई कोर्बड १९ 
को भहाभायीरे सन्द्तोषजनक कामािन्द्वमन ह न सकेन । चशऺाको ग णस्तय 
उकास्नको र्नचतत तम गरयएका तार्रभका कामिक्रभहरु सॊचारन गनि सहकएन । 
राभो सभम हवद्यारम फन्द्द ह न , प्रत्मऺ ऩयीऺा सॊचारन सभेत गयाउन नसहक ऩूवि 
ऩरयऺा तथा कऺा हक्रमाकराऩको आधायभा हवद्याथॉ भूल्माङ्कन गयी कऺा 
चढाउन ऩने फाध्मतारे मसको ददघिकार्रन असय ह न े देचखन्द्छ । हवद्यारमको 
ऩूवािधाय र्नभािण अन्द्तगित नभ ना हवद्यारमको बौर्तक र्नभािण स रु य चायकोठे 
हवद्यारम र्नभािण (उभा भहेश्वय भा.हव.) र्नभािण बन ेसतऩन्न बएको छ । प्राहवर्धक 
उच्च चशऺाको र्नचतत भहानन्द्द छात्रविृी कामिक्रभ, गयीफ तथा जेहेन्द्दाय छात्रवचृि 
सॊचारन बएको छ । साभाचजक हवकास सभग्रभा ऩरयचस्थर्तजन्द्म सन्द्तोषभ रक 
कामािन्द्वमन बन े छ । चशऺा ऺेत्रभा कामियत जनशचक्तको र्नतती चशऺक सेवा 
आमोग तमायी बने Zoom प्रहवर्ध भापि त सतऩन्न बएको छ । स्थानीम तहको 
र्नवािचन ऩर्छका वषिहरुभा वारचशऺकहरुराई भन्द्टेश्वयी तार्रभ य प्रत्मेक वषि 
ऩ  नतािजगी तार्रभ, हवषमगत चशऺक तार्रभ, हवद्यारमको रेखा व्मवचस्थत याख्न 
रेखा तार्रभ, प्रहवर्धभैत्री हवद्यारम फनाउन इन्द्टयनटे जडान य कतप्म टय तार्रभ, 
हवद्याथॉ तथा अर्बबावकको भाग य रुचच अन साय वारकऺा देचख कऺा 5 सतभ 
अॊग्रजेी भाद्यभको ऩठानऩाठन, हवद्याथॉहरुराई थऩ सजृनशीर फनाउन अर्तरयक्त 
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हक्रमाकराऩ सॊचारन, हवद्यारमभा चशऺक दयफन्द्दी र्भरान य ऩूवािधाय र्नभािण 
कामिक्रभरे चशऺण र्सकाइराई ग णस्तयीम फनाउदै रगेको छ बन े साभूदाहमक 
हवद्यारमहरुभा हवद्याथॉ सॊख्मा फढ्दो छ । हारसतभ हवद्यारमको बौर्तक ऩूवािधाय 
तपि  5 वटा द इकोठे बवन, १ वटा ३ कोठे बवन, ४ वटा ४ कोठे बवन, 8 
वटा वाससहहतको शौचारम, हवऻान प्रमोगशारा 4, हवद्यारम राइबे्रयी 4, 
आइ.र्स.टी. 4 वटा र्नभािण य सॊचारन बएका छन ्। त्मसयी नै 7 वटा हवद्यारम 
घेयफाया गरयएको छ । थऩ 12 वटा हवद्यारमराई कतप्म टय उऩरब्ध गयाइएको 
छ बन े हवद्यारमहरुभा हऩउने ऩानीको व्मवस्था र्भराइएको छ । 2 वटा 
हवद्यारमराई स्क र फसको व्मवस्था र्भराइएको छ । हवद्यारमहरुभा खेरभैदानको 
व्मवस्था र्भराइएको छ । आर्थिक अवस्था कभजोय बएका गरयफ जेहेन्द्दाय 
हवद्याथॉहरुराई वारकऺा देचख उच्च चशऺासतभ छात्रविृी तथा प्राहवर्धक हवषमभा 
उच्च चशऺा अध्ममन गनि छात्रविृी तथा योङको भा.हव. भा कऺा ११ य १२ 
अध्ममन गने हवद्याथॉहरुराई र्न्श ल्क आधायबतू कतप्म टय तार्रभ कामिक्रभ 
सॊचारन गरयएको छ । सभग्रभा चशऺा ऺते्रभा गरयएको रगानीको प्रर्तपर हढरो 
आउने बएताऩर्न ऩरयवतिनको उत्साहजनक सॊकेत देखाऩयेको छ । बहवष्मभा योङ 
गाउॉऩार्रकाराई Education Hub फनाउने नीर्त य कामिक्रभ अन साय वतिभानभा 
देचखएको सॊकेतहरु अत्मन्द्तै सकायात्भक छन ्।  

स्वास््म 

चारू आर्थिक वषिभा मस योङ गाउॉऩार्रकाको स्वास््म नीर्त तथा 
कामिक्रभहरु प्रबावकायी रुऩभा कामािन्द्वमन बएको छ । कोर्बड १९ को सॊक्रभण 
योकथाभ य र्नमन्द्त्रणको र्नचतत उऩरब्धीभूरक कामिहरु बएका छन ् । अस्थाहम 
कोर्बड अस्ऩतार सॊचारनभा आएको छ । योङको वर्थिङ सेन्द्टयहरुभा प्रस ती 
गयाउनकेो सॊख्माभा फहृद्ध बएको छ । सफै वडाहरुभा स्वास््म सॊस्थाहरु 
सॊचारनभा आएका छन ् । बगूोरको जहटरतारे सेवा प्रवाहभा ऩानि सक्न े
प्रबावराई भध्मनजय गदै थऩ २ वटा साभूदाहमक स्वास््म केन्द्र सॊचारनभा छन ्। 
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ऩार्रकाको स्रोतफाट सॊचार्रत ल्माफको जनशचक्त कोर्बड ऩरयऺणको र्नतती अत्मन्द्त 
भहत्वको ऩ ष्टी बएको छ । स्वास््म सॊस्थाहरुभा डाक्टय सहहतको र्नमर्भत औषधी 
आऩूतॉ, र्नमर्भत स्वास्थकभॉको सेवारे जनसभ दामभा स्वास््म सॊस्था प्रर्तको 
हवश्वचस्नमता वहृद्ध बएको छ बने कोर्बड १९ सॊक्रभण हवरुद्धको तमायीको र्नचतत 
कोर्बड अस्ऩतार, कोर्बड आइसोरेसन सेन्द्टयराई थऩ प्रबावकायी फनाउन मन्द्त्र 
उऩकयण य बौर्तक सॊयचना व्मवचस्थत गन िऩने देचखन्द्छ ।  

स्वास््मकभॉहरुको ऺभता अर्बवहृद्ध, र्नमर्भत औषर्धको आऩूतॉ, र्नमर्भत 
स्वास्थकर्भिहरुको सेवा र्नयन्द्तय यहहयहेको छ । २ वटा आधायबतू स्वास््म चौकी 
बवन र्नभािण य सेवा सॊचारन, २ वटा साभूदाहमक स्वास््म केन्द्रको स्थाऩना य 
सॊचारन, गाउॉघय चक्रर्नक तथा र्नमर्भत खोऩको कामिक्रभराई व्मवचस्थत य 
प्रबावकायी फनाउन ६ वटा खोऩकेन्द्रहरु र्नभािण बएका छन ्। र्नमर्भत गबिवती 
चेकजाॉचको र्नतती र्न्श ल्क र्बर्डमो एक्स-ये को व्मवस्था बएको छ । १० 
शैँमाको अस्ऩतार र्नभािणको र्नतती DPR तमाय गयी र्नभािणको र्नतती प्रस्ताव ऩेश 
गरयएको छ । स्वास््म ऺेत्रको आधाय स्ततब भहहरा स्वास््म स्वमॊसेहवकाहरुराई 
स्वास््म सूयऺा य प्रोत्साहनको र्नचतत ऩारयवारयक स्वास््म र्फभाको कामिक्रभ 
र्नमर्भत रुऩभा सॊचारन गरयएको छ । भहहराहरुको ऩाठेघयको भ ख य स्तन 
क्मान्द्सय सतफन्द्धी स्वास््म चशहवय, जेष्ठ नागरयक आॉखा चशहवय, जेष्ठ नागरयक दन्द्त 
उऩहाय चशहवय सॊचारन गरयएको छ । कोर्बड १९ को सॊक्रभणफाट फच्न ४ वटा 
क्वायेन्द्टाइन, र्न्श ल्क कोर्बड ऩरयऺण य र्न्श ल्क एतफ रेन्द्स सेवा सॊचारन 
गयीएको छ ।  

सभग्रभा मो ४ वषिको नीर्त तथा कामिक्रभको कामािन्द्वमनरे सभग्र योङको 
स्वास््म सॊस्था य सेवा प्रवाहप्रर्त नगारयकको हेने दृहष्टकोण ऩरयवतिन बएको छ 
।मसरे स्थानीम सयकाय प्रर्तको हवश्वास सजृना ह ॉदै सॊघीमता कामािन्द्वमनभा फर 
ऩ गेको छ ।  
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मूवा तथा खेरक द 

चारू आर्थिक वषिभा म वा तथा खेरक द खानऩेानी तथा सयसपाई, बाषा तथा 
सॊस्कृर्त को ऺेत्र सन्द्तोषजनक यहेको छ। म वाहरुको ऺभता अर्बवहृद्धको कामिक्रभ 
सॊचारन बएका छन बने, खेरक दको र्नमर्भत प्रर्तमोर्गता सॊचारन बएको छ । 

हार सतभ म वा रचऺत कमिक्रभरे म वाहरुभा ऺभता अर्बवहृद्ध बइ 
व्मवसाहमक हक्रमाकराऩभा  सॊरग्न ह ने क्रभ स रुबएको छ । मस सभाजभा म वा 
जनशचक्त राई उत्ऩादनभा जोडेको छ बने ग्रार्भण ऺेत्रभा योजगारयको अवसय 
सजृना गयेको छ। खेरक दको र्नमर्भत तार्रभ, प्रर्तमोर्गता सॊचारनरे 
खेरार्डहरुको व्मवसाहमक ऺभता अर्बवदृद्द गयेको छ । 

चार  आ.व. भा खानेऩानीको कामिक्रभ सन्द्तोषजनक रुऩभा यहेको छ , 
खानेऩानीको अत्मन्द्तै सॊकट व्महोयी यहेको हासऩोखयी क ट्टीडाॉडा ऺेत्रभा र्रफ्ट 
खानेऩानी सॊचारन गरय सभस्मा सभाधान गरयएको छ बने, हवर्बन्न टोरहरुभा ऩर्न 
खानेऩानीको सभस्मा सभाधान गरयएको छ। सफैको बाषा तथा सॊस्कृर्तको 
सॊयऺणभा उल्रेख्म काभ गरयएको छ । रोऩोन्द्भ ख रेप्चा जार्तको बाषाभा 
ऩाठमक्रभ, ऩाठमऩ स्तक य ऩाठ्यसाभग्री र्नभािण गरय सहकएको छ, औऩचारयक कऺा 
सॊचारन नेऩारभा नै ऩहहरो ऩटक अगाभी शैचऺक सत्रफाट गरयने बएको  छ । 
सफै जातजार्तको साॊस्कृर्तक नतृ्म सॊयऺणको कामिक्रभ सॊचारन गरय यैथान े
सॊस्कृर्तको सॊयऺण य प्रवद्धिनभा जोड ददइएको छ । 

 

रैहङ्गक सभानता तथा साभाचजक सभावेचशकयण 

रैहङ्गक सभानता तथा साभाचजक सभावेचशकयणको ऺेत्रभा चार  आ.व को 
नीर्त तथा कामिक्रभ सन्द्तोषजनक रुऩभा कामािन्द्वमन बएको छ। भहहराहरुको 
आर्थिक साभाचजक अवस्थाभा ऩरयवतिन ल्माउन स रुका वषिफाटै ऺभता अर्बवहृद्ध 
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तथा र्सऩभूरक तार्रभ सॊचारन गरयएको छ । रैहङ्गक हहॉसा हऩर्डत भहहराहरुको 
सॊयऺण तथा सहमोगको रार्ग रैहङ्गक हहॉसा र्नवायण कोषको स्थाऩना गरयएको छ। 

वारवार्रकाहरुको हवकासको र्नतती वारक्रफ गठन, वार सॊजार र्नभािण य 
वारप्रर्तबा प्रस्प टनको हवहवध कामिक्रभ सॊचारन गरयएको छ ।हवशेष सॊयऺणको 
आवश्मकता बएका, जोचखभभा ऩयेका तथा हहॉसाहऩर्डत वारवार्रकाहरुको 
सहमोगको र्नतती वारकोष स्थाऩना गरयएको छ ।  

आददवासी जनजातीहरुको बाषा, सॊस्कृर्तको सॊयऺण य हवकासभा ऩमािप्त काभ बएका 
छन ्। आददवासीको सॊस्था भापि त सॊस्थागत सचेतना कामिक्रभ, रोऩोन्द्भ ख रेप्चा 
जातीको वचृि हवकासको र्नतती ग रुमोजना फनाइ हवशेष अन दानको कामिक्रभ 
सॊचारन गरयएको छ बने साॊस्कृर्तक धार्भिक थरोहरुको सॊयऺणभा ऩमािप्त कामिहरु 
बएका छन ्। 

दर्रत/चशल्ऩी सभ दामको र्नतती हवर्बन्न प्रकायका ऺभता अर्बवहृद्धको कामिक्रभ 
सतऩन्न बएको छ । र्सऩभूरक तार्रभहरुद्वाया व्मवसाहमक फनाउने प्रमत् न गरयएको 
छ बन े ऩयतऩयागत उद्योग य आमभूरक कामिक्रभका र्नतती अन दान कामिक्रभ 
सॊचारन गरयएको छ ।  

पयक ऺभता बएका व्मचक्तहरुको र्नतती ऺभता अर्बवहृद्ध, र्सऩभूरक, आमभूरक 
तार्रभ सॊचारन गरयएको छ बने आर्थिक सवर्रकयणको र्नतती हवउऩूॉजी अन दान 
उऩरब्ध गयाइएको छ । उक्त र्फउॉऩूजी साथै ऩरयचार्रत फचतराई आर्थिक 
सवर्रकयण गने उदे्दश्मरे पयक ऺभता बएका व्मचक्तहरुको सहकायी स्थाऩनाको 
ऩहर गरयएको छ । 

जेष्ठ नागरयकहरुको मोगदानको उच्च कदय गदै जेष्ठ नागरयक सतभान कामिक्रभ, 
जेष्ठ नागरयक येर्डमो सॊवाद कामिक्रभ य स्वास््म चशहवयहरु सॊचारन गरयएको छ ।  
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3. ऩूवािधाय हवकास ऺेत्र् 

चारू आर्थिक वषिको ऩूवािधाय हवकासतपि को कामिक्रभ कामािन्द्वमनभा कोर्बड १९ 
को कायणरे प्रत्मऺ प्रबाव ऩायेको छ । र्नभािण साभाग्रीको भूल्म वहृद्ध, ढ वानी, 
र्नभािण व्मावसामी य र्नभािणकभॉहरुको आवतजावत य सभूदामभा (र्नभािण स्थरभा)  
घ रर्भर ह न सभस्मा बएकोरे ऩूवािधाय हवकास मोजनाराई प्रत्मऺ असय ऩायेको छ 
। तथाऩी ऩूवािधायका साना मोजनाहरु र्नभािण सतऩन्न बइसकेका छन ् बने ठूरा 
मोजनाहरु कामािन्द्वमनको क्रभभा छन ्।  

हारसतभ सचजरो योङको अर्बमान अन्द्तगित योङ योडको ऩहहरो चयणको 
कामि चौडाई हवस्ताय य नमाॉ सडकको र्नभािण कामि सतऩन्न बएको छ । वडा, 
वस्ती य टोर स्तयका फाटाहरु र्नभािण बएका छन ्। मसरे मातामातको सहज 
ऩहूॉचराई सहमोग ऩूमािएको छ बन े२ वटा ऩक्की ऩ र र्नभािण सतऩन्न बएको छ । 
४ वटा झोर ङ्गे र्नभािण बएको छ । २ वटा ऩक्की ऩ र र्नभािणार्धन छन बने  ५ 
वटा झोर ङ्ग े ऩ  र र्नभािणार्धन (ठेक्का रार्गसकेको) अवस्थाभा छ । हारसतभ १ 
वडा कामािरम, २ स्वास््म चौकी, हवद्यारम बवनहरु र्नभािण सतऩन्न बइसकेको छ 
। १ वडा कामािरम, नभ ना हवद्यारम बवन, कवडि हर, १ साभ दाहमक बवन, १ 
ऩश ऩन्द्छी शाखा बवन, १ रेप्चा सॊग्रहारम र्नभािणार्धन छ बने योङको भूख्म 
प्रशासर्नक बवन य १० शैँमाको अस्ऩतार तत्कार र्नभािण प्रकृमाको तमायी 
अवस्थाभा यहेको छ।  

उज्मारो योङको अर्बमान मस वषि सन्द्तोषजनक देचखएको छ । सभमभा नै 
हवद्य त साभाग्रीहरु आऩूतॉ बएको छ । मो वषिको हवद्य त हवस्तायफाट उज्मारो 
योङको ऩहहरो चयण अथाित सफै नागरयकको घयको हवद्य त स हवधा ऩ  मािउने कामि 
सतऩन्न बएको छ बन ेकाठको चजणि ऩोरहरु ऩरयवनित गदै हवद्य र्तकयणराई थऩ 
व्मवचस्थत फनाउन ऩनेछ । स्वास््म चौकीहरुभा सौमि उजािको व्मवस्थारे सहज 
बएको छ ।  
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वन, वातावयण तथा हवऩद् व्मवस्थाऩन 

वन वातावयण तथा जरवामू ऩरयवतिनको ऺेत्रभा चार  तथा गत वषिका नीर्त 
कामिक्रभरे सकायात्भक ऩरयवतिन देचखएको छ । हवर्बन्न साभूदाहमक वन सॉगको 
वन हवकासको कामिभा साझेदायी कामिक्रभ सॊचारन बएका छन ् । वातावयण 
सॊयऺण य साभूदाहमक आमभा वहृद्ध गनि जर्डफ टी खेर्त, ऩमािऩमिटन मोजना 
कामािन्द्वमनभा सहमोग ऩूमािएको छ ।  

स शासन तथा अन्द्तयसतफचन्द्धत ऺेत्र 

स शासन तथा अन्द्तसितफचन्द्धत ऺेत्रभा चारू तथा गत वषिका कामिक्रभहरु 
सन्द्तोषजनक देचखएको छ । सफै प्रकायका सूचनाहरुसॉग नागरयकराई स स चचत 
गरयएको छ । नागरयकको ग नासो, स झाव तथा भागराई सहजरुऩभा र्रइ 
कामािन्द्वमन गरयएको छ । न्द्मून सॊख्माभा कभिचायी बएय ऩर्न सहज कामिसतऩादन 
बएको छ । कामािरम सॊचारन होस मा मोजना कामािन्द्वमनभा होस र्भतब्मर्तता 
अवरतफन गरयएको छ । हवकास र्नभािण गने क्रभभा योजगायी सजृना गन ि प्रभ ख 
ध्मेम यहेको छ । प्रधान्द्भन्द्त्री योजगायको कामिक्रभभा थऩ स्रोत साधन व्मवस्था 
गयी ऩरयणाभभ खी फनाइएको छ । भानव सॊसाधन हवकासका रार्ग सॊचारन 
गरयएका कामिक्रभहरु ऩरयणाभभ खी बएका छन ्। भ रत् मसका र्नतती छात्रवचृि 
कामिक्रभ तथा राभो सभमको तार्रभ सॊचारन गरयएको छ । मसरे योङको ददगो 
हवकासभा दऺ जनशचक्त आऩूतॉ ह न ेदेचखन्द्छ ।  

ऐन, र्नमभावरी, कामिहवर्ध, र्नदेचशका य भाऩदडड र्नभािणको चस्थर्त 

 ऐनको सॊख्मा् 21 

 र्नमभावरीको सॊख्मा् 03 

 कामिहवर्ध/ददग्दशिन/र्नदेचशका सॊख्मा् 55 

र्नर्भित कान नहरु जानकायीको रार्ग योङ गाउॉऩर्रकाको आर्धकायीक वेबसाइट 
www.rongmun.gov.np भा प्रकाचशत गरयएको छ।   
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प्रस्त त फजेट, नीर्त तथा कामिक्रभको कामािन्द्वमनभा आइऩनि सक्ने सभस्मा 
सभाधानको र्नतती अध्मऺको सॊमोजकत्वभा योङ स्तयीम हवकास सभस्मा सभाधान 
सर्भर्तराई अझ प्रबावकायी फनाइनेछ । 

अन्द्त्मभा, योङ गाउॉऩार्रकाको गाउॉसबाभा सहबागी सतऩूणि सदस्मज्मूहरु, मस 
गाउॉसबाराई सतऩन्न गनि अहोयात्र खट्न ह ने कभिचायीहरु, सतऩूणि स बेच्छ कहरु, 
आभ योङवासी जनसभूदामहरुराई धन्द्मवाद ऻाऩन गनि चाहन्द्छ  । प्रस्त त फजेट, 
नीर्त तथा कामिक्रभ सपर कामािन्द्वमनको र्नतती सतऩूणि योङवासी जनसभूदाम, 
जनप्रर्तर्नधी, याजनीर्तक दर, कभिचायी वगि, सॊचायकभॉ, स बेच्छ क एवभ ्
सयोकायवाराहरुफाट र्नयन्द्तय सहमोग, सहबार्गता य स झावको अऩेऺा गदिछ  । 
हवश्वव्माऩी भहाभायीको रुऩभा पैर्रयहेको कोर्बड १९ को सङ्क्क्रभणफाट फच्न 
न्द्मूनतभ जनस्वास््म भाऩदडडको ऩूणि ऩरयऩारना गदै आफ्ना दैर्नक हक्रमाकराऩहरु 
सॊचारन गन िह न सफै योङवासी दाज बाई, दददीफहहनीहरु सभऺ अन योध सभेत गदिछ  
। धन्द्मवाद। 

 

 



नगद श्रभ
क कृषि

१
क झटाये साना ससॉचाई ऺेत्र तयकायी खेती सफस्ताय 50,000 10000 7000 67,000
ख चाभेटाय फेसी साना ससॉचाई ऺेत्र तयकायी खेती सफस्ताय 50,000 10000 7000 67,000
ग जयेऺ साना ससॉचाई ऺेत्र अरैँची खेती तथा षिस्ताय तथा सॊयऺण 50,000 10000 7000 67,000
घ प्मूये ठोट्ने साना ससॊचाई ऺेत्र तयकायी खेती सफस्ताय 50,000 10000 7000 67,000
ङ कऺरयरो खेती षिस्तायको सनम्ती ७५% अनदऺान 75,000 25000 0 1,00,000
च नससयी स्तयोन्नती (२ िटा) 1,00,000 20000 14000 1,34,000

छ
इको हचमा सहकायी सॊस्थाराई प्राङ्गारयक भर उत्ऩादन कामसक्रभ 
(गड्यौरे भर)

1,00,000 20000 14000 1,34,000

ज प्माज य रसनऺ खेसत प्रिर्द्सन (७५% अनदऺान) 1,50,000 50000 0 2,00,000
झ कऺरयरो नससयीको सनहम्त प्रिर्द्सन अनदऺान 50,000 10000 7000 67,000
ञ परपूर तथा नगदेिारीको षिरुिा खरयद (७५% अनदऺान) 1,50,000 50000 0 2,00,000
ट सऩऺायीको षिरुिा खरयद 2,00,000 66666.7 0 2,66,667
ठ घाॉसको षिरुिा षितयण (गत ििसफाट सयेय आएको) 200000 २०००००

2 फारी षिकास 0 0 0 0
क गमऺ्फाडाॉडा साना ससॉचाई ऺेत्र धान खेती सफस्ताय 50,000 10000 7000 67,000

0 0 0 0
3 फारी सॊयऺण कामसक्रभ 0 0 0 0
क आकहस्भक योग सनमन्त्त्रण 3,00,000 0 0 3,00,000
4 कृषि षिकास शाखा कामासरम सॊचारन खचस 0 0 0 0
क स्टेसनयी तथा आिश्मक साभाग्री खरयद 1,00,000 0 0 1,00,000

आ.फ. 2078/79 को फजेट तथा कामसक्रभ
आसथसक षिकास   1,62,22,667 गा.ऩा.

राबग्राषहको रागत सहबागीता
कऺर फजेट

फागफानी षिकास कामसक्रभ



नगद श्रभ
आसथसक षिकास   1,62,22,667 गा.ऩा.

राबग्राषहको रागत सहबागीता
कऺर फजेट

ख षपल्ड अनगऺभन तथा भ्रभण खचस 1,00,000 0 0 1,00,000
ग सॊचाय खचस 42,000 0 0 42,000
घ ढऺिानी खचस 50,000 0 0 50,000
ङ इन्त्धन खचस 50,000 0 0 50,000
च स्िाइर षऩ.एच. सभटय खरयद 5,000 0 0 5,000
छ कृषि ससभसतको फैठक बत्ता 50,000 0 0 50,000

5
चारू आसथसक ििसभा सम्झौता बई ऩषहरा सम्ऩन्न हनऺे साना 
ससॉचाई मोजना ऺेत्रभा भाग अनसऺायको कामसक्रभ

50,000 10,000 7,000 67,000

ख 0 0 0 0
१ भौयी एषऩमयी व्मिस्थाऩन कामसक्रभ 2,50,000 0 0 2,50,000
२ च्माउ खेसत प्रिर्द्सन (ससताके, कन्त्मे) 3,00,000 1,00,000 7,000 4,07,000

25,72,000 4,01,667 84,000 30,57,667

ग 71,80,000
१ ऩशषऺिकास कामसक्रभ 71,80,000 नगद श्रभ

क
नश्ल सधऺाय तथा कृसतभ गबासधानको रासग तयर नाइट्रोजन, ससभेन 
खरयद (शशतसभा अऩगऺ यकभ थऩेको)

60,000 60000

ख फाख्राऩारन कामसक्रभ (50% सहबासगता) (१,३,४ य ५) 16,00,000 16,00,000

ग फॊगयऺऩारन कामसक्रभ (50% सहबासगता) 6,00,000 6,00,000
घ च्माऩकटय खरयद तथा षितयण (७5% अनदऺान) 21,00,000 7,00,000 0 28,00,000
ङ भहल्ट च्माऩकटय (50% अनदऺान) 1,00,000 1,00,000 0 2,00,000
च साइरेज ड्रभ खरयद (50% अनदऺान) 1,75,000 1,75,000 0 3,50,000

षकट षिकास

ऩशऩऺञ्छी षिकास
गा.ऩा.

राबग्राषहको रागत सहबागीता
कऺर फजेट

कामसषिसध अनसऺाय हनऺे

कामसषिसध अनसऺाय हनऺे



नगद श्रभ
आसथसक षिकास   1,62,22,667 गा.ऩा.

राबग्राषहको रागत सहबागीता
कऺर फजेट

छ भाछा बयऺा ढऺिानी अनदऺान (100% अनदऺान) 1,00,000 0 0 1,00,000
2 ऩशसऺ्िास््म कामसक्रभ 0
क ऩश ऺऔिधी खरयद तथा सन्शलऺ्क षितयण 5,00,000 0 0 5,00,000

ख
ग्रासभण ऺेत्रभा षिसबन्न खोऩहरु रगाए िाऩत भ्माहससनेटयहरुको 
ऩारयश्रसभक तथा व्मिस्थाऩन

6,00,000 0 0 6,00,000

ग आकहस्भक सेिा 1,00,000 0 0 1,00,000
3 ऩशसेऺिा प्रसाय कामसक्रभ 0
क षििमगत तासरभ Booklet छऩाइ तथा षितयण 1,50,000 0 0 1,50,000

ख
शाखा कामासरम हातासबत्र घाॉस खेती प्रदशसनीका रासग योऩण 
कामसक्रभ

60,000 0 0 60,000

ग नागरयक िडाऩत्र 5,000 0 0 5,000
घ शाखा कामासरमको खानेऩानी ट्याङ्की खरयद तथा सनभासण 55,000 0 0 55,000

62,05,000 9,75,000 0 71,80,000

घ 28,50,000 28,00,000 25,000 25,000 28,50,000

१
हाॉसऩोखयी-हल्रन-ेझण्डी-सरकऩयऺ भेची ऩदभागस तथा ऩूिासधाय 
सनभासणको सनहम्त साभाग्री खरयद (प्र.भ.यो.का.)

10,00,000 0 0 10,00,000

२ जोयकरस Beautification को सनहम्त साभाग्री खरयद (प्र.भ.यो.का.) 2,00,000 0 0 2,00,000

३ ऩमसटकीम स्थरहरुभा फोडस सनभासण 2,00,000 0 0 2,00,000
४ होभस्टे प्रिर्द्सन कामसक्रभ (80% अनदऺान) 2,00,000 25,000 25,000 2,50,000

५
यसभतेडाॉडा षऩकसनक स्ऩोटस षिकासको सनहम्त साभाग्री खरयद  
(प्र.भ.यो.का.)

3,00,000 0 0 3,00,000

६ आरेडाॉडा ऩमसटन भागस सनभासण (प्र.भ.यो.का.) 4,00,000 0 0 4,00,000

ऩमसटन षिकास



नगद श्रभ
आसथसक षिकास   1,62,22,667 गा.ऩा.

राबग्राषहको रागत सहबागीता
कऺर फजेट

७ हचसाऩानीडाॉडा/पऺरऩाडाॉडा ऩमसटषकम सॊयचना सनभासण 5,00,000 0 0 5,00,000
ङ 7,50,000 7,50,000

1 साना घयेर ऺउद्योग (आयन) प्रिर्द्सन कामसक्रभ (१००% अनदऺान) 5,00,000 5,00,000

2 घयेर ऺहस्तकरा उद्योग प्रिर्द्सन कामसक्रभ (80% अनदऺान) 1,00,000 25,000 0 1,25,000
3 घयेर ऺसाना दगऺ्ध उद्योग प्रिर्द्सन कामसक्रभ (80% अनदऺान) 1,00,000 25,000 0 1,25,000

च 5,10,000 5,10,000 0 0 5,10,000
१ सहकायी सॊस्था रेखा व्मिस्थाऩन तासरभ 1,50,000 0 0 1,50,000
२ गाउॉ सहकायी सभन्त्िम ससभसत फैठक खचस 50,000 0 0 50,000

३
सहकायी सॊस्थाहरुको एकीकयण तथा सनष्कृम सॊस्था खायेजी 
कामसक्रभ

60,000 0 0 60,000

४ सहकायी शाखा कामासरम व्मिस्थाऩन खचस 50,000 0 0 50,000
५ सहकायी सॊस्थाहरुराई कोऩोससभ, ऩल्स तासरभ 2,00,000 0 0 2,00,000

छ
1 ियपल्माङ ससॊचाई मोजना (योङ-02) 15,00,000 0 3,75,000 18,75,000

  1,42,87,000 14,51,667 4,84,000   1,62,22,667

  1,70,57,500

क 40,05,000 नगद श्रभ

जरस्रोत तथा ससॉचाई

उद्योग

सहकायी

कूर जम्भा

साभाहजक षिकास
गा.ऩा.

राबग्राषहको रागत सहबागीता
कऺर फजेट

हशऺा



नगद श्रभ
आसथसक षिकास   1,62,22,667 गा.ऩा.

राबग्राषहको रागत सहबागीता
कऺर फजेट

1
c+u|]hL efiff l;sfO{sf ;fdfu|L Joj:yfkg k|f]T;fxg

cg'bfg -k|lt ljBfyL{ g;{/L,s]=hL= ? @%),sIff !–# ?

#)), / sIff $,% ? #%) sf b/n] _

3,50,000 0 0 3,50,000

2 v]ns'b tyf cltl/Qm lqmofsnfk ;~rfng / JojYffkg 1,55,000 0 0 1,55,000

स्थानीम ऩाठ्यक्रभ सनभासण व्मिस्थाऩन -Dofb yk_ 5,00,000 5,00,000

3 lgoldt k|=c= a}7s ;~rfng tyf oftfoft vr{ 50,000 0 0 50,000

रेप्चा बािा ऩाठ्यऩसऺ्तक छऩाइ तथा व्मिस्थाऩन 5,00,000 5,00,000

4 ljBfnodf cg'udg, OGwg vr{ 2,50,000 0 0 2,50,000

5 lzIff ;ldlt a}7s ;~rfng vr{ 50,000 0 0 50,000

6 /fi6«klt /lgª lzN8 ;xeflutf k|f]Tzfxg cg'bfg -b'l/

/ ljBfyL{ ;+Vofsf] cfwf/df_
1,50,000 0 0 1,50,000

7 sIff * sf] kl/Iff ;~rfng vr{ 1,00,000 0 0 1,00,000

8 a'xf/L lzIff k|f]T;fxg 1,00,000 0 0 1,00,000

10

भेची सभाज कल्माण साभदऺाषमक िारषिकास केन्त्र बिन
सनभासण (प्र.भ.यो.का. सॉगको साझेदायी/सनभासण साभाग्री
खरयद) िडा नॊ. 6

5,00,000 0 0 5,00,000

11

भानाफङऺ साभदऺाषमक िारषिकास केन्त्र बिन सनभासण
(प्र.भ.यो.का. सॉगको साझेदायी/सनभासण साभाग्री खरयद) िडा
नॊ. 4

5,00,000 0 0 5,00,000



नगद श्रभ
आसथसक षिकास   1,62,22,667 गा.ऩा.

राबग्राषहको रागत सहबागीता
कऺर फजेट

12
कोसबड सॊक्रभणफाट बएको शैहऺक ऺसत न्त्मसऺनकयण गनस
िैकहल्ऩक हशऺण अनदऺान

3,00,000 0 0 3,00,000

13

ियबञ् ्माङ साभदऺाषमक िारषिकास केन्त्र बिन सनभासण
(प्र.भ.यो.का. सॉगको साझेदायी/सनभासण साभाग्री खरयद) िडा
नॊ. 1

5,00,000 0 0 5,00,000

ख 32,00,000

1 12,50,000

क भषहरा सीऩभूरक, आमभूरक कामसक्रभ 6,00,000 0 0 6,00,000

ख सतज षिशेि कामसक्रभ 1,50,000 0 0 1,50,000

ग रैषङ्गक षहॊसा षिरुर्द्को 16 ददने कामसक्रभ 2,00,000 0 0 2,00,000

घ अन्त्तयाषिम नायी ददिस 1,00,000 0 0 1,00,000

ङ
एकर तथा षिधिा भषहरा आमभूरक तथा 
सीऩभूरक कामसक्रभ (कृषि,ऩश ऺय फाहत्त फनाउने)

2,00,000
0 0

2,00,000

2 3,50,000

क
अऩाङ्गता बएका व्महिहरुको सभूह सदस्महरुका 
रासग सीऩ तथा आमभूरक कामसक्रभ

1,00,000
0 0 1,00,000

ख अऩाङ्गता कोि सहकायी स्थाऩन तथा व्मिस्थाऩन 1,00,000 0 0 1,00,000

ग अऩाङ्गता सभन्त्िम ससभसत फैठक 50,000 0 0 50,000

घ अऩाङ्गता ददिस 1,00,000 0 0 1,00,000

3 15,00,000

रैषङ्गक सभानता तथा साभाहजक सभािेशीकयण
भषहरा षिकासतपस

अऩाङ्गता तपस

जेष्ठ नागरयक तपस



नगद श्रभ
आसथसक षिकास   1,62,22,667 गा.ऩा.

राबग्राषहको रागत सहबागीता
कऺर फजेट

1 जेष्ठ नागरयक बेटघाट तथा सम्भान कामसक्रभ 15,00,000

4 1,00,000
क फार ददिस कामसक्रभ 1,00,000 0 0 1,00,000

ग 49,52,500 0

1 खोऩकेन्त्र तथा गाउॉघय हसरसनकहरुभा पसनसचय खरयद 1,60,000
0 0 1,60,000

2 ऩासरका  औिधी बण्डाय कऺको व्मिस्थाऩन 30,000 0 0 30,000

3
स्िास््म सॊस्थाहरुभा होसडङ् फोडस ऩरयितसन तथा 
नागरयक िडाऩत्र सनभासण

75,000
0 0 75,000

4 आधायबतू स्िास््म इकाइ व्मिस्थाऩन 1,35,000 0 0 1,35,000

5
भषहराहरुको ऩाठेघयको भखऺको तथा स्तन समान्त्सय 
स्कृसनङ (VIA Test) तासरभ

60,000
0 0 60,000

6 गबसिती तथा सतऺ्केयी ऩोिण कामसक्रभ 2,00,000 0 0 2,00,000

7
िडा अन्त्तगसत कऺऩोषित फच्चा खोजी तथा ऩोिण 
कामसक्रभ सॊचारन

20,000
0 0 20,000

यम्भ्माङ साभदऺाषमक स्िास््म इकाइ बिन (म्माद 
थऩ बएको)

5,00,000
5,00,000

8
स्िास््म प्रमोगशारा सॊचारनको रासग समासभकर 
खरयद

50,000
0 0 50,000

फारफासरका तपस

स्िास््म



नगद श्रभ
आसथसक षिकास   1,62,22,667 गा.ऩा.

राबग्राषहको रागत सहबागीता
कऺर फजेट

10 ELIMS अनराइन ऺभता असबिषृर्द् तासरभ 1,00,000 0 0 1,00,000

11 भषहरा स्िास््म स्िमॊसेषिका ऩारयिारयक सफभा 2,41,500 0 0 2,41,500

12
भषहरा स्िास््म स्िमॊसेषिका प्रोत्साहन कामसक्रभ (रु. 
5000/- का दयरे)

3,45,000
0 0 3,45,000

13

भषहरा स्िास््म स्िमॊसेषिकाहरुराई सनमसभत खोऩ 
तथा गाउॉघय हसरसनक सॊचारनभा सहमोग गयेफाऩत 
खाजा खचस (प्रसतददन 100 का दयरे)

36,000

0 0 36,000

14 HMIS Tools छऩाई 1,60,000 0 0 1,60,000

15
षकटेनी आधायबतू स्िास््म केन्त्र व्मिस्थाऩन तथा 
सॊचारन

2,00,000
0 0 2,00,000

16 कोसबड अस्ऩतारभा औिधी खरयद 8,00,000 0 0 8,00,000

18 कोसबड अस्ऩतार प्रमोगशारा केसभकर खरयद 90,000 0 0 90,000

19 कोसबड अस्ऩतारको व्मिस्थाऩषकम साभाग्री 3,00,000 0 0 3,00,000

२० ECG भेससन खरयद 3,50,000 0 0 3,50,000

२१ कोसबड अस्ऩतार सॊयचना सधऺाय 6,00,000 १५०००० १५०००० 9,00,000

२२
कोसबड सॊक्रभणफाट भतृ्म ऺहनऺेको सि व्मिस्थाऩन 
ऺेत्र जाने सडक सनभासण

2,00,000
2,00,000

घ 20,50,000

1 खेर जोन ऺेत्रभा तायजारी खरयद 5,00,000 0 0 5,00,000

मिऺा तथा खेरकऺद



नगद श्रभ
आसथसक षिकास   1,62,22,667 गा.ऩा.

राबग्राषहको रागत सहबागीता
कऺर फजेट

2
खेरजोन ऺेत्र सनभासणभा ढऺङ्गा तथा श्रसभक व्मिस्थाऩन

5,00,000
0 0 5,00,000

3
मूिाहरुका रासग प्रस्तािना रेखन सम्फन्त्धी प्रहशऺक 
प्रहशऺण तासरभ कामसक्रभ

2,00,000
0 0 2,00,000

4
ऩासरका स्तयीम उदघोिण तथा कामसक्रभ सॊचारन 
तासरभ

1,00,000
0 0 1,00,000

5
ऩासरका स्तयीम साभूषहक खेर (पूटफर, बसरिर)
भषहरा, ऩूरुि

3,00,000
0 0 3,00,000

6

ऩासरका स्तयीम व्महिगत खेरकऺद प्रसतमोसगता 
(कयाते् रु. 1,50,000 य तेसिान्त्दो् रु. 
50,000/-)

2,00,000

0 0 2,00,000

7 खेरकऺद साभाग्री खरयद 1,00,000 0 0 1,00,000

8
हजल्रा स्तयीम यािऩसत यसनङ हशल्ड प्रसतमोसगता 
सॊचारन अनदऺान

50,000
0 0 50,000

९
खेराडी सहमोग तथा सम्भान कामसक्रभ (याषिम खेर 
प्रसतमोसगताभा सहबागीराई भात्र)

1,00,000
0 0 1,00,000

ङ 19,00,000

1 सयसपाई कामसक्रभ 7,00,000 0 0 7,00,000

खानेऩानी तथा सयसपाई



नगद श्रभ
आसथसक षिकास   1,62,22,667 गा.ऩा.

राबग्राषहको रागत सहबागीता
कऺर फजेट

2

खानेऩानी ट्याङ् की तथा ऩाइऩ खरयद
िडा नॊ. 1,2 : रु. 4,00,000/-
िडा नॊ. 3,4 : रु. 4,00,000/-
िडा नॊ. 5,6 : रु. 4,00,000/-

12,00,000

0 0

12,00,000

च 9,50,000

1
बािा तथा सॊस्कृसत प्रिर्द्सन कामसक्रभ (सफै जातजाती)

5,00,000
0 0 5,00,000

2 रोऩोन्त्भखऺ फाजा खरयद तथा तासरभ 1,50,000 0 0 1,50,000

3 आददिासी जनजाती कामसक्रभ 3,00,000 0 0 3,00,000

नगद श्रभ

क   2,60,00,000

1 िडहये-सफरयङ सडक (सनभासणासधन ऩक्की ऩरऺसम्भ जाने फाटो) योङ-01 10,00,000 1,25,000 1,25,000 12,50,000
2 ियबञ् ्माङ-साउन-ेफगैँचे-सतरहये सडक (योङ-01) 4,00,000 50,000 50,000 5,00,000
3 भासथल्रो फडहये-ढऺङ्गेरगाउॉ सडक (योङ-01) 5,00,000 62,500 62,500 6,25,000
4 दधेऺ-झाऩा सडक (योङ-02) (प्र.भ.यो.का. को साझेदायी/साभाग्री खरयद) 5,00,000 0 0 5,00,000
5 रसनऺ-ेमाङ्ग्र-ेकाहजटाय सडक (योङ-03) 10,00,000 1,25,000 1,25,000 12,50,000
6 गाउॉखेत-खभाये-सानो फरऺ ऺसडक (योङ-03)     3,00,000 37,500 37,500 3,75,000
7 रसनऺ-ेबाङटाय सडक (योङ-03) 3,00,000 37,500 37,500 3,75,000

बािा तथा सॊस्कृसत

गा.ऩा.ऩूिासधाय षिकास   4,22,91,666
राबग्राषहको रागत सहबागीता

कऺर फजेट

मातामात ऩूिासधाय



नगद श्रभ
आसथसक षिकास   1,62,22,667 गा.ऩा.

राबग्राषहको रागत सहबागीता
कऺर फजेट

8 फयारगाउॉ सडक (योङ-03)                3,00,000 37,500 37,500 3,75,000
9 बारझऺोडा खोरा-सततङऺ्ग-ेचन्त्रकरा आ.षि. सडक (योङ-04) 4,00,000 50,000 50,000 5,00,000
10 षिश्वकभास भहन्त्दय-हसडमा ससयान-सन्त्सयी डाॉडा, भखऺ्म कामासरम जाने सडक (योङ-04)       4,00,000 50,000 50,000 5,00,000
11 हचसाऩानी रयङयोड सडक (योङ-05) 8,00,000 1,00,000 1,00,000 10,00,000
12 िडाकामासरम-देिानछाऩ फहिऺन सडक (योङ-05) 8,00,000 1,00,000 1,00,000 10,00,000
13 यातभाटे-झण्डी सडक (योङ-06) (ग्राबेर षिच्याउने) 5,00,000 62,500 62,500 6,25,000
14 फन्त्सिऺा सडक (योङ-06) 2,00,000 25,000 25,000 2,50,000
15 सरकऩयऺ-इन्त्रेणी सडक (योङ-06)           2,00,000 25,000 25,000 2,50,000
16 भसाय सनऺऩासन सडक स्तयउन्नसत 5,00,000 62,500 62,500 6,25,000
17 सरकऩयऺ ससदि सडक 20,00,000 2,50,000 2,50,000 25,00,000
18 माङग्र*ेफरऺ ऺसडक 4,00,000 50,000 50,000 5,00,000
19 खयफन-गैयीगाउॉ-सफरयङ सडक 5,00,000 62,500 62,500 6,25,000
20 सनसरय डाडा- भानाफङऺ- सफरयङ सडक 25,00,000 3,12,500 3,12,500 31,25,000
21 रसनऺ-ेप्मयेऺ-गौडा सडक 25,00,000 3,12,500 3,12,500 31,25,000
22 फयपल्माङ-फयबञ्माङ-शाहन्त्तऩयऺ सडक 25,00,000 3,12,500 3,12,500 31,25,000
23 दैरे-धजे-आरफऺायी डाडा सडक 37,50,000 4,68,750 4,68,750 46,87,500
24 बोटेटाय-काउसेटाय-कारीटाय-सारफोटे-षकटेनी सडक 37,50,000 4,68,750 4,68,750 46,87,500

ख   1,22,78,588

१ फदाभटाय साभदऺाषमक बिन सनभासण य पसनसचय (योङ-02) 8,00,000 8,00,000 0 0 8,00,000
२ ियपल्माङ भहन्त्दय छाना रगाउने (योङ-02) 1,50,000 1,50,000 0 0 1,50,000
३ भषहरा सभूह बिन सनभासण साभाग्री खरयद (योङ-04) (प्र.भ.यो.का.) 5,00,000 5,00,000 0 0 5,00,000
४ नेषहत सत् सॊघ बिन सनभासण साभाग्री खरयद (योङ-01) (प्र.भ.यो.का.) 5,00,000 5,00,000 0 0 5,00,000

५ काउसेटाय साभूदाषमक बिन सनभासण साभाग्री खरयद (योङ-04) (प्र.भ.यो.का.) 2,00,000 2,00,000 0 0 2,00,000

बिन तथा आिास ऩूिासधाय



नगद श्रभ
आसथसक षिकास   1,62,22,667 गा.ऩा.

राबग्राषहको रागत सहबागीता
कऺर फजेट

६ दगऺास ऩाञ् चामन भहन्त्दय सनभासण साभाग्री खरयद (योङ-05) (प्र.भ.यो.का.) 3,00,000 3,00,000 0 0 3,00,000

७ योङ सनभासण असबमान्त्ता (िडा नॊ ४) 5,00,000 5,00,000

८ जम्फसऺरङ फौर्द् गमऺ्फा सनभासण साभाग्री खरयद (योङ-06) (प्र.भ.यो.का.) 5,00,000 5,00,000 0 0 5,00,000

९ ऩाटाऩयऺ खोऩ केन्त्र सनभासण साभाग्री खरयद  (योङ-06) (प्र.भ.यो.का.) 1,50,000 1,50,000 0 0 1,50,000
१० स्िास््म चौकी घेयाफाया ताय खरयद (योङ-06) (प्र.भ.यो.का.) 2,00,000 2,00,000 0 0 2,00,000
११ किडस हर व्मिस्थाऩन (योङ-03) 8,00,000 8,00,000 1,00,000 1,00,000 10,00,000
१२ कऺटी किडस हर (म्माद थऩ बएको) 12,50,000

१३ प्मयेऺ गमऺ्फा (योङ-04) 2,00,000 2,00,000 25,000 2,50,000 4,75,000

१४
भषहरा साभदऺाषमक बिन  ठेस देिार तथा झ्मार ढोका सनभासण (योङ-06, 
सरकऩयऺ)

3,00,000 3,00,000 37,500 37,500 3,75,000

१५ िडा नॊ ४ िडा कामसरम बिनको थऩ काभ 20,00,000 20,00,000 0 0 20,00,000
१६ िडा नॊ ४ िडा कामसरम बिन (म्माद थऩ बएको) 35,28,588

१७
भखऺ्म प्रशाससनक कामासरम बिन ऺेत्रभा ऩाषकस ङ्ग स्थर सनभासणको सनहम्त ताय 
जारी य ढऺङ्गा व्मिस्थाऩन (प्र.भ.यो.का.)

4,00,000 4,00,000 0 0 4,00,000

ग 8,00,000

१ खेर ऩमसटन प्रिर्द्सन सससौफोटे खेर भैदान सनभासण (योङ-04) 3,00,000 3,00,000 33,333 33,333 3,66,666
२ व्मूटी फोडय सनभासण योङ-0६ (म्माद थऩ गरयएको) 5,00,000 5,00,000 5,00,000

उजास 15,00,000

१ रासभदिऺारी षिद्यतऺ षिस्ताय कामसक्रभ (योङ-04) 5,00,000 0 0 5,00,000
२ षिद्यतऺ साभाग्री खरयद (योङ) 5,00,000 0 0 5,00,000
३ कऺटी फजाय सडक फहत्त जडान 5,00,000 5,00,000

  3,53,00,000 33,83,333 36,08,333   4,22,91,666

ऩमसटन ऩूिासधाय

घ

जम्मा



नगद श्रभ
आसथसक षिकास   1,62,22,667 गा.ऩा.

राबग्राषहको रागत सहबागीता
कऺर फजेट

41,00,000
नगद श्रभ

क 25,00,000
१ "योङको सेयोपेयो" येसडमो कामसक्रभ 5,00,000 5,00,000 0 0 5,00,000

2 CCTV खरयद 2,00,000 2,00,000 0 0 2,00,000

3 भखऺऩत्र प्रकाशन 3,00,000 3,00,000 0 0 3,00,000

4 ितृ्तहचत्र सनभासण 4,00,000 4,00,000 0 0 4,00,000

5 नागरयक िडाऩत्र 1,00,000 1,00,000 0 0 1,00,000

6 जेष्ठ नागरयक येसडमो सॊिाद कामसक्रभ 3,00,000 3,00,000 0 0 3,00,000

7 पोटो ऩत्रकारयता तासरभ 1,50,000 1,50,000 0 0 1,50,000

८ ऩत्रकारयता तासरभ 1,50,000 1,50,000 0 0 1,50,000

९ रोकसेिा आमोगको तमायी कऺा सॊचारन 3,00,000 3,00,000 0 0 3,00,000

१० उन्त्भिऺ साषहत्म सॊगभ सॊचारन व्मिस्थाऩनको सनहम्त अनदऺान 1,00,000 1,00,000 0 0 1,00,000

ख 6,00,000
१ न्त्माषमक ससभसत कामसक्रभ 6,00,000 6,00,000 0 0 6,00,000

क 9,00,000

१
साभदऺाषमक िनको कामसमोजना सनभासण तथा ऩमासऩमसटन 
कामसमोजना सनभासण अनदऺान

3,00,000 3,00,000 0 0 3,00,000

२ रारीगऺॉयास तथा जसडफटऺी सॊयऺण 2,00,000 2,00,000 0 0 2,00,000

३ नससयी उत्ऩादन साझेदायी कामसक्रभ (५०%) 1,00,000 1,00,000 50,000 50,000 2,00,000

कऺर फजेट

शसऺासन

काननऺ तथा न्त्माम

िाताियण तथा जरिामऺ

शसऺासन
गा.ऩा.

राबग्राषहको रागत सहबागीता



नगद श्रभ
आसथसक षिकास   1,62,22,667 गा.ऩा.

राबग्राषहको रागत सहबागीता
कऺर फजेट

४ F ru it F o re s t 2,00,000 2,00,000 0 0 2,00,000

५
इयौटाय साभदऺाषमक िन ऺेत्रको असतक्रसभत जग्गाभा 
सा.ि.राई सऩऺायी योऩण कामसक्रभको सनहम्त षिरुिा अनदऺान

1,00,000 1,00,000 0 0 1,00,000

40,00,000 50,000 50,000 41,00,000जम्मा



प्रथभ चौभाससक दोस्रो चौभाससक तेस्रो चौभाससक जम्भा

१३९,०००

1 भहहरा कृहष कामयक्रभ ८९,०००
2 वारक्रफ भापय त असतरयक्त कृमाकराऩ ५०,०००

८७५,०००

1 जयेु राप्चागाउॉ खानेऩासन ५०,०००
2 खफयन खानेऩानी भभयत ५०,०००
3 तल्रो टुङ्ने एकयाते खानेऩानी 100,000
4 ससरयसे देवीस्थान भभयत १००,०००
5 कटहये खेरभैदान १०००००
6 कागनुे ससॉहदेवी स्थान जोड्ने सडक ५०,०००
7 खेरकुद सॊचारन १५०,०००
8 खेराडी प्रोत्सान तथा सम्भान ५०,०००
9 जेष्ठ नागरयक सम्भान ५०,०००
10 अक्कये भासथ खानेऩानी ५०,०००
11 खानेऩानी ऩाइऩ खरयद १२५,०००

५००,०००

योङ गाउॉऩासरका, इराभ
गाउॉ कामयऩासरकाको कामयरमर, इराभ

कामयक्रभ/ऩरयमोजना अनसुाय फजेट हवसनमोजन 

कैहपमत

वडा नॊ 1
आसथयक हवकास

साभाजजक हवकास

बैऩयी कोष

क्र.स आमोजनको नाभ 
आमोजना सॊचारन 

हनुे स्थान
अनभुासनत रागत



1 बैऩयी कोष 500000
१७५,०००

1 मवुा शसजक्तकयण 100000

2 वडा स्तरयम भेरसभराऩ ससभसत वाऩतको यकभ 25000

3 दसरतहरुको व्मवसाहमक ऺभता हवकास ५०,०००
८८०,०००

1 जयेु देवीस्थान खड्कागाउॉ भभयत ५००००
2 थाभडाॉडा जयेुबन्ज्माङ सडक ५००००
3 फडहये हऩऩरडाॉडा दबु्रे सडक २००,०००
4 चैनऩयेु-चाजम्रङगाउॉ-नङ्रटेाय सडक २००,०००
5 भजुखनी खेत सोताङ गाउॉ सडक सनभायण 100000
6 जशरयसे खसतवडा टोर कटहये सडक ५००००
7 भानवसेवा चऩी सनभायण १०००००
8 गोरधाये राप्चा भराभी टहयो सनभायण १००,०००
9 वडहये चचय भभयत ३०,०००

२,५६९,०००

१२५,०००

1 गाउॉ घयहकजल्नक य खोऩ केन्जर ब्मास्थाऩन २०,०००
2 धन्जसाय आ.स्वा.केन्जरको प्रशाससनक खचय १५,०००
3 सफधारम स्वास््म जशऺा कामयक्रभ सॊचारन २०,०००
4 फयपल्माङ सा.स्वा.इकाई प्रशाससनक खचय  १५,०००
5 ऩानी सहुिकयण सफहि सम्फजन्जध तासरभ २०,०००
6 पोहोय भैरा ब्वास्थाऩन १०,०००
7 अऩाॊग बएका सभहुहरुराई     कामयक्रभ सॊचारन २५०००

आसथयक हवकास

ऩूवायधाय हवकास

जम्भा

वडा नॊ २

सशुासन तथा सेवा प्रवाह 



३२०,०००

1 तयकायी खेसत कामयक्रभ ५०,०००
2 गहकुो सफउ हवतयण ३०,०००
3 धानको सफउ हवतयण ४०,०००
4 भकै सफउ हवतयण ७५,०००
5 कयेरा सफउ हवतयण २०,०००
6 हऩमाजको सफउ हवतयण २०,०००
7 आरकुो सफउ हवतयण ८०,०००
8 खफुयजा सफउ हवतयण ५,०००

४१०,०००

1 फॊगयु ऩाठाऩाठी हवतयण  तथा खोय सधुाय १०००००
2 फाख्रा ऩाठाऩाठी हवतयण  तथा खोय सधुाय २०००००
3 छात्र फतृ्री/शैजऺक खेर/असतरयक्त हक्रमाक्राफ   ८०,०००
4 घाॉसको सफउ ३०,०००
5

४७८,४००

1 वडा स्तरयमा खेर छनोट तथा सफै खेरकुद साभारी ५०,०००
2 टोर स्तयीम छनोट खेर भाशयर आट प्रजशक्ष्ण ७०,०००
3 खेराडी सफभा (26 जनाराई) 23,400
4 आददफासी जनजासत कामयक्रभ ५०,०००
5 भहहरा ससऩसफकास तथा  आमभरुक कामयक्रभ १०००००
6 दसरत कामयक्रभ ५०,०००
7 मवुा शसजक्त कामयक्रभ ५०,०००
8 फार क्रफ सॊचारन २५,०००
9 खानेऩानी ट्ाॊकी इन्जटेक भभयत (दधेु खा.ऩा.) ६०,०००

३०,०००

कृहष

ऩशु

साभाजजक

सशुासन तथा सेवा प्रवाह 



1 भेरसभराऩ ससभसत खचय ३०,०००
१,३९७,९६१

1 राभकटेयी तथा भहाजन डाडा सडक भभयत (प्र.भ.यो.का.) १५००००
2 फदभटाय झो.ऩ.ुसडक (उ.स.) १५००००
3 धन्जसाय राप्चेटाय सडक भभयत (प्र.भ.यो.का.) २००,०००
4 गमु्फाडाॉडा-गड्भे-वपय ल्माङ सडक १५०,०००
5 दधेु याइगाउ-राप्चेटाय सडक भभयत (प्र.भ.यो.का.) १०००००
6 असयेु सडक स्तय उन्नसत  (प्र.भ.यो.का.) १५००००
7 फदभटाय सबसत्र सडक भभयत (प्र.भ.यो.का.) १०००००
8 तत्कार आइऩने सफसबन्न मोजना ३४७,९६१
9 वडा कामायरम स्टेनयी तथा फोड रेखन  खचय ५०,०००

२,७६१,३६१

४१५,०००

1 आरकुो सफउ ५०% अनदुानभा हवतयण कामायक्रभ २५००००
2 गाईको गोठ तथा बकायो सधुाय कामायक्रभ १३००००
3 ७५ % अनदुानभा खायखोरा अगायसनक तयकायी उत्ऩादन कामायक्रभ ३५०००

१,५७०,०००

1 होसाना भॊडरी चचय भभयत सॊबाय माङरे ९००००
2 होसाना चचय भभयत फरुु ५००००
3 स्मादय थान सनभायण माङरे ७५०००
4 भासे ससॊह देवी भजन्जदय भभयत तथा व्मवस्थाऩन  ५००००
5 साना खानेऩानी मोजना भभयत तथा ऩाईऩ खरयद १५००००
6 माङ्र ेगाउघय हकजल्नक फाटो सनभायण तथा व्मवस्थाऩन ५००००
7 छात्रवसृत ऩोशाक शौजऺक साभरी असतरयक्त हक्रमाकराऩ ८५०००

जम्भा

वडा नॊ ३
आसथयक हवकास

साभाजजक हवकास

ऩूवायधाय हवकास



8 शाजन्जत सनकेतन भा.हव. फस सॊचारन खचय १६५०००
9 फार क्रफ सॊचारन तथा सफसबन्न कामयक्रभ सॊचारन खचय २००००
10 दसरत वगयको ऺभता वजृदद तथा आमभरुक कामायक्रभ ५००००
11 आददफासी जनजाती ऺभता असबवजृदद तथा आमभरुक कामायक्रभ ५००००
12 मवुाहरुको ऺभता असबवजृदद तथा एड्बान्जस तासरभ कामायक्रभ ६००००
13 डकसभय तासरभ सॊचारन ५५०००
14 फैदाङ खोल्सी खानेऩानी इन्जटेक सनभायण तथा ऩाईऩ खरयद १५००००
15 भहहरा ससऩ हवकास तथा आमभरुक कामायक्रभ १०००००
16 टोरस्तयीम खेरकुद प्रसतमोसगता सॊचारन १०००००
17 सयसपाई तथा पोहोय व्मवस्थाऩन १०००००
18 शॊकय आ.हव. खेरभैदान सफस्ताय १५००००
19 भेरसभराऩ केन्जर सफफाद सभधान खचय २००००

५५०,८४१

1 साना मोजना सॊचारन तथा सफसबन्न कामयक्रभ खचय ५५०८४१
१,१३५,०००

1 सानो बारझुोडा सरम्फ ुगाउॉ प्मूये सडक सफस्ताय १२५०००
2 ऩात्रेडाॉडा सडक सनभायण १५००००
3 सानो फरु ु सडक सफस्ताय १०००००
4 देउयारी चाभेटाय फेशी सडक सफस्ताय १५००००
5 गगुर ऩोइन्जट ऩदभागय सनभायण तथा यङ्गयोगन १०००००
6 अमायरगाउॉ (अमायर चोक) भोटय फाटो सनभायण १०५०००
7 ढोडेनी सडक सफस्ताय १०००००
8 खायखोरा सडक भभयत ५००००
9 भासे अजम्फखोरा भराभी टहया व्मवस्थाऩन ५००००
10 फयहऩऩर-भासे-देउयारी-असधकायी टोर सडक सफस्ताय १५००००
11 राभीण कृषक सभहुको शौचारम सनभायण ५५०००

साना तथा अधयुा

ऩूवायधाय हवकास



३,६७०,८४१

१५०,०००

1 परपूरको सफउ तथा दारजचनीको सफरुवा हवतयण ५०,०००

2 याजभागय रजऺत समऩत्री पूरखेती ५०,०००

3 भहहरा जशऩ हवकास तथा आमभूरक कामयक्रभ ५०,०००
१,५५५,०००

1
आधायबतू हवद्यारमहरुराई यॊगयोगन तथा हटन पेने कामय गणेश 
आ.हव., वार कल्माण आ.हव.

योङ-04,
३००,०००

2 वार कल्माण य नव सजृना कप्मटुय य हप्रन्जटय खरयद योङ-04 १८०,०००

3 सयस्वती भा.हव., बारझुोडा स्कुर फस सॊचारन तथा भभयत योङ-04
२१०,०००

4 गरयफ तथा जेहेन्जदाय हवद्याथी शैजऺक साभारी हवतयण योङ-04 २५,०००

5 स्वास््म चौकी हकटेनीको आइसोरेसन व्मवस्थाऩन खचय योङ-04 ५०,०००

6 स्वास््म चौकी पसनयचय खरयद व्मवस्थाऩन योङ-04 १००,०००

7 टोर स्तयीम खेरकुद सॊचारन योङ-04 १००,०००

8 भाशयर आटय सनमसभत प्रजशऺण योङ-04 ६०,०००

9 जससय खरयद योङ-04 १२०,०००

10 वडा स्तयीम खेराडी हटभराई ट्रमाक सटु खरयद योङ-04 ६०,०००

11 खानेऩानी ऩाइऩ खरयद योङ-04 १५०,०००

12 चभुरुङु हहभ भभयत योङ-04 १००,०००

13 ताभाङ जासतको टुङ्ना य डम्पु खरयद योङ-04 ४०,०००

14 सरम्फ ुजासतको केराङ नतृ्म प्रजशऺण योङ-04 ३०,०००

15 याई जासतको साकेरा सेरो प्रजशऺण योङ-04 ३०,०००
५७०,०००

1 ओझेरी पौदफायी सडक सनभायण योङ-04 १५०,०००

जम्भा

वडा नॊ ४
आसथयक हवकास

साभाजजक हवकास

ऩूवायधाय हवकास



2 सततङु् गे, ताभाङ गोराइ देजख सानो सततङु् गे जोड्ने सडक सनभायण योङ-04
१००,०००

3 4 नॊ वडाको सडक भभयत योङ-04 ३२०,०००

क) बारझुोडा खोरा-सततङु् गे हुॉदै प्मूये जोड्ने सडक भभयत (रु. 
60000)

योङ-04

ख) शसनस्चये डाॉडा हुॉदै भानाफङु, रासभदवुारी जोड्ने सडक 
भभयत (रु. 60000)

योङ-04

ग) सनभाई देजख हल्रडेु बञ् ्माङ जोड्ने सडक भभयत (रु. 
50000)

योङ-04

घ) भैना गोराई देजख ओझेरी हुॉदै ऩहरयगाउॉ सम्भ जाने फाटो 
भभयत (रु. 50000)

योङ-04

ङ) ओझेरी देजख घसरगोठ जाने फाटो भभयत (रु. 25000) योङ-04

च) भानेडाॉडा देजख हकय टे हुॉदै ओझेरी  जाने फाटो भभयत (रु. 
50000)

योङ-04

छ) हसडमा देजख हल्रणेु बञ् ्माङ जोड्ने सडक भभयत (रु. 
25000)

योङ-04

२५,०००
भेरसभराऩ ससभसत खचय 25000

 730609
३,०३०,६०९

८८६,०००

1 बबउबबजन बबतरण( आलु,मकै) २०००००

2 बरे्स फलफुलका बबरुवा बबतरण ६१०००

3 मोटर र्सबितको च्यापकटर बवतरण १०००००

साना तथा अधयुा मोजना सॊचारन
जम्भा

वडा नं ५

आबथिक बवकार्स

ससुासन तथा सॊस्थागत हवकास



4 गोठ तथा खोर रु्सधार कायिक्रम १०००००

5 मािान्द र्सापकोटा शाबलक पररर्सर रङरोगन, र्सोलर

ममित तथा र्सरर्सफाई
५००००

6 मुचुिङे्ग चोक मुचुिङ्गा स्तम्भ तथा िावा घर बनमािण १०००००

7 र्सााँघुरे पयिटन बवकार्स िावा घर बनमािण ७५०००

8 पयिटन पुवािधार बवकार्स कायिक्रम २०००००

१,३४५,०००

1 प्ररु्सती गृि ब्यवस्थापन २००००

2 अटो क्ल्याप मेबशन २५०००

3 प्रयोग शाला व्यवस्थापन ३००००

4 स्वार्सथ्य चौकी तथा प्रशार्सबनक खचि ५००००

5 आयुवेद अस्पताल प्रशार्सबनक खचि ५००००

6 मालबारे्स आ. बव. मा खानेपानी व्यवस्थापन ५००००

7 बचर्सापानी आ. बव खेल मैदान बनमािण ५००००

8 नारायण आ. बव घेराबारा बनमािण २०००००

9 उमा मिेश् वर मा. बव.भवन ममित तथा बवधुत वाबयररङ १०००००

10 वडा स्तररय खेलकुद प्रबतयोबगता १०००००

11 रु्सनपानी खेल मैदान ममित तथा गोल पोष् ट बनमािण १०००००

12 देवनछाप चचि भवन घेराबारा १०००००

13 ओमकारेश् वर मन्दन्दर बनमािण १०००००

14
ज्याङबङङखर गुम्बा बकरातेश्वर मािादेव मन्दन्दर

बर्सडी बनमािण
१०००००

15 मबिला आय मुलक कायिक्रम ८५०००

16 दबलत आय मुलक कायिक्रम ८५०००

17 युवा लबित कायिक्रम ५००००

र्सामाबजक



18 अपाङ्गता भएका ब्यान्दििरुलाई आय मुलक कायिक्रम ५००००

१,०४५,०००

1 र्सारुपाखा खररडाडा गौडा र्सडक स्तर उन् नती १४५०००

2 बचउरी बबर्सौनी मालबारे्स आ.बब. जोड्ने र्सडक १०००००

3 रााँके ववोटे वन अबफर्स र्सडक स्तर उन् नती १०००००

4 खमु्बटार कटिरे स्याङलेन्टार र्सडक ममित १०००००

5 र्साना तथा अधुरा पुवािधार बवकाश ६०००००

९३,०००

1 मेलबमलापकताि यातायात खचि २३०००

2 म्याद तामेल गनि गएको र प्रशार्सबनक खचि १००००

3 गमला खररद वडा कायािलय बवद्यालय रं्सघ रं्सस्थािरुमा ४००००

4 प्रिरी चौकी इरौटंार ब्यवस्थापन २००००

३,३६९,०००

६२१,६६७

१ कृहष प्रवियन कामायक्रभ योङ-०६ २००००० 66666.667 ० २६६,६६७
२ सहकायी प्रवयिन कामयक्रभ योङ-०६ १५०,००० ० ० १५०,०००
३ जानकायीभूरक कृहष सबते्त ऩात्रो योङ-०६ १२५,००० ० ० १२५,०००
४ पुर नसययी तथा भर व्मवस्थाऩन योङ-०६ ८०००० ० ० ८०,०००

१,२४६,६६७

1 फाख्रा व्मवसाम प्रवदयधन योङ-०६ २००००० 66666.667 ० २६६,६६७
2 बेडा व्मवसाम प्रवदयधन योङ-०६ ३०,००० 10000 ० ४०,०००
3 सुॉगयु व्मवसाम प्रवयिन योङ-०६ १५०,००० 50000 ० २००,०००

रु्सर्सार्सन तथा रं्सस्थागत बवकार्स

जम्मा

वडा नॊ ६
आसथयक हवकास

कृहष

ऩशु

पुवािधार



4 चेन्जसो भेससन खरयद (फाख्रा व्मवसामी सॊघ) योङ-०६ १८०००० 60000 ० २४०,०००
5 गणुस्तयीत भर उत्ऩादन कामयक्रभ योङ-०६ ३००००० 100000 ० ४००,०००
6 घासको सफरुवा हवतयण योङ-०६ १००००० ० ० १००,०००

६८८,८८९

1 ऩमयटन प्रवियनात्भक कामयक्रभ योङ-०६ १५०,००० ० ० १५०,०००

2
वतृ्तजचत्र सनभायण (कृहष, ऩश(ुरु ७५,०००) ऩमयटन ऩवुायधाय(रु 
७५,०००)

योङ-०६ १५०,०००
०

० १५०,०००

3 पोटो ऩत्रकायीता तासरभ योङ-०६ १००,००० ० ० १००,०००
4 हावा घय सनभायण (साहवक वडा नॊ ५) योङ-०६ ८०००० 8888.8889 ० ८८,८८९
5 ऩदभागय यङ्ग योगन भभयत तथा सयसपाई योङ-०६ २००,००० ० ० २००,०००

९७२,२२२

1 ऩाटाऩूय सडक खण्ड राबेर योङ-०६ २००००० 22222.222 ० २२२,२२२
2 तेर खरयद योङ-०६ १५०,००० ० ० १५०,०००
3 खायखोरा सडक खण्ड भभयत तथा स्तयउन्नसत योङ-०६ १००००० 0 0 १०००००
4 प्रधानभन्जत्री योजगाय साभारी खरयद कामयक्रभ योङ-०६ ५००,००० ० ० ५००,०००

१,४९८,४४४

1 खेरकुद गसतहवसध योङ-०६ १३०,००० 0 0 १३०,०००
2 भहहरा, दसरत, जनजाती, मूवा, एकर भहहरा योङ-०६ २२४,००० 0 0 २२४,०००
3 शौजऺक साभारी खरयद योङ-०६ ३००,००० 0 ३००,०००
4 चेनता हवकास योङ-०६ १५०,००० 0 0 १५०,०००
5 ऩटाऩयु आ.हव घेयाफया योङ-०६ १००,००० 11111.111 0 १११,१११
6 स्वास््म चौकी भभयत योङ-०६ २५०,००० 0 0 २५०,०००
7 चरुीढुङ्गा फजाय टहाया सनभायण योङ-०६ १५०००० 16666.667 0 १६६,६६७
8 थऩुय फजाय टहाया योङ-०६ १५०००० 16666.667 0 १६६,६६७

४५९९००० ३२८८८९ ० ५,०२७,८८९

ऩमयटन

ऩूवायधाय हवकास

साभाजजक

जम्भा
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