
क्र स योजनाको नाम वडा रकम रु हजारमा
१ शिक्षा १ १५०००
२ शिषय गत शिकाय संग छलफल गरी रकम शिशियोजि गिे ।

३ स्िास््य ६८००
४ सामदुाशयक आखा उपचार केन्द्रको लाशग जग्गा खररद र पिुााधार शिकास । ७ १२००
५ शिषयगत शिकाय संग छलफल गरी रकम शिशियोजि गिे ।

६ समावेसी लक्षित कार्यक्रम ११६७८
७ जेष्ठ िागररक लाइ मेहलेकुिा अस्पतालमा शििःिलु्क उपचार १ देशख १४ ८००
८ पाठेघर खसेका मशहला उपचार खचा सहयोग १ देशख १४ २००
९ बाशलका जन्द्म िैंक खाता प्रोत्साहि १ देशख १४ ६००
१० िगर स्तर बालशििाह न्द्यशुिकरण कायाक्रम १ देशख १४ ६००
११ सामदुाशयक मेलशमलाप केन्द्र व्यिस्थापि । ३००
१२ जाशतय छुिाछुत उन्द्मलुि कायाक्रम । १ देशख १४ ३००
१३ अपाङ्ग सहायता सामाग्री शितरण १ देशख १४ १५०
१४ जिजाती तथा शपछडा िगा आयाजि । १ देशख १४ १००
१५ एकल मशहला आय आजाि १ देशख १४ १५०
१६ लोकसेिा आयोग र कम्प्यटुर ताशलम १ देशख १४ १०००
१७ मशहला लेखा पढी व्यििायी ताशलम १ देशख १४ ७५
१८ सहकारी ताशलम मशहला । १ देशख १४ १००
१९ मशहला हरूलाइ शसपमलुक ताशलम शसलाइ कटाइ मडुा ििुाइ कम्प्यटुर र हाउस िाइररङ ताशलम ६ ८५
२० िारी शदिस कायाक्रम  िगर स्तरीय १ देशख १४ ५०
२१ जिचेतिा मलुक कायाक्रम ६ ५०
२२ शजशिको पाजाि गिा िाख्रा िंगुर पालिको व्यिसाय ६ २००
२३ दशलत िस्तीमा खािेपािी पाशि कुिा ममात । ६ १५०
२४ मशहला पररिताि कृशष सहकारी संस्था भिि पलस्टर र शसशड शिमााण । १३ १००
२५ सचेतिा केन्द्रको भिि पलस्टर र िौचालय शिमााण । १३ १००
२६ मशहला शिकास सहकारी को तारिार िौचालय १३ १००
२७ दशलत उत्थाि समाज गुमीको भिि शिमााण । १३ २८५
२८ अपाङ्ग भिि शिमााण । ४ २५०
२९ दशलत तथा मशहला व्यिसायीक शसप ताशलम । ४ २३५
३० िारी शिकास अधरुो भिि शिमााण १० २८५
३१ दशलत आयआजाि शसलाइ कटाइ ताशलम १० १००
३२ अपाङ्ग अिक्त आय आजाि । १० १००
३३ मशहला शिकास भिि ममात २ २००
३४ दशलत भिि ममात २ १००
३५ जिजाती भिि ममात २ १८५

गरु्भाकोट नगरपभलिकभ

आ व २०७४।०७५  सभमभलिक लवकभस सलमलि िर्ा कभ लवलनयोलिि योिनभ लववरण



३६ दशलत भिि शिमााण । ११ ४८५
३७ दशलत सचेतिा तथा कम्प्यटुर ताशलम १ १२२
३८ जिजाती भाषा कला १ १२२
३९ मशहला मढुा ताशलम मैि ित्ती र शसलाइ कटाइ ताशलम १ १२२
४० िालिाशलका कम्प्यटुर ताशलम तथा भाषा कक्षा संचालि १ १२२
४१ जिजाती भिि शिमााण ९ २००
४२ दशलत हकशहत संरक्षण केन्द्र क्लि  गुभााकोट ९ ४८५
४३ मातभृमुी मशहला समाज व्यशुटशसयि ताशलम संचालि ९ १५०
४४ अपाङ्ग िसशक्तकरण दशलत जिजाती ३ ५०
४५ तल्िाघाट तुशलगैरा िीचगाउँ खािेपािी योजिा । ३ २००
४६ तुसारेपािी लेक कुररल्ले शचसाखोली खािेपािी ममात । ३ १००
४७ पहरघारी खािेपािी ममात काउले ३ ५०
४८ िालिाशलका खेलकुद प्रशतयोशगता तथा खेल मैदाि शिमााण ३ ८५
४९ झसेन्द्र गाउँघर शक्लशिक ममात १४ ८०
५० िहरी स्िास््य इकाइ केन्द्र व्यिस्थापि पंशडतकान्द्ला १४ १००
५१ िली डाँडामा अधरुो भिि र पखााल शिमााण । १४ ८०
५२ आशदिासी भाषा शिक्षण ५ ६०
५३ जिजाती आधारभतु कम्प्यटुर ताशलम ५ ६०
५४ मशहला शसलाइ कटाइ ढाका ििुाइ १५ जिालाइ ५ १००
५५ मशहलालाइ कम्प्यटुर ताशलम ५ जिा ५ ५०
५६ मोिाइल ममात  ५ जिा ५ ५०
५७ हाउस िाइररङ ५ जिा ५ ५०
५८ शसमान्द्तकृत लोपोन्द्मखु आदीिासी आयआजाि िगर स्तरीय १००
५९ िारी शदिस कायाक्रम ५ १५०
६० शिक्लेिी जकेुपािी खका  प्रा शि सम्पम खािेपािी ममात ५ १००
६१ खािेपािी सयुा ज्योती मा शि ८ २४५
६२ खािेपािी िोररङ शिमााण साशिक १ र २ चौतारा ८ २४०
६३ उपाध्यक्ष टोल खािेपािी ७ २००
६४ खेदगारी खािेपािी ७ २००
६५ शसपमलुक ताशलम ७ ८५
६६ मशहला शिकास भिि घेरािार १२ १३५
६७ दशलत भिि ममात १२ १५०
६८ जिजाती भिि शिमााण १२ २००

३४६७८जम्मा


