
नपेाल 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

स्थानीय 
सरकार

१ २०४०९५०.००
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३ ३०००००.००

४ छैरों २०३०००.००

५ 1 छैरों ४५००००.००

६ 1 चिमाङ १२५००००.००

७ 2 मार्ाा ४०००००.००

८ 2 मार्ाा ५०००००.००

९ 2 मार्ाा २०००००.००

१० ३ स्याङ १००००००.००

११ ४ जोमसोम २०००००.००

१२ ४ जोमसोम १००००००.००
१३ ४ जोमसोम ५०००००.००

आ.ब. २०७८।७९ को बार्षाक र्िषयगत योजना तथा कायाक्रम र्ििरण
(क) आर्थाक र्िकास सर्मर्त तर्ा का योजना तथा कायाक्रमहरु 

क्र.स.
िडा
 नं कायाक्रम / योजनाको नाम

कायाान्ियन
 हनु ेस्थान

प्रस्तार्ित बजेट (रु)

श्रोत

आन्तररक 
श्रोत

अन्तर सरकारी र्ित्तीय 

छैरों गाउँमा सोलार ड्रायर र्ितरणर

चिमाङ क्यथुाङ देखी स्िास््यिौकी हुँदै 
सोकोघ्यङु सम्म कृर्ष सडक र्नमााण

मार्ाा नयाँ बस्तीमा खानपेानी र्िस्तार योजना
मार्ाा आमा समूह िकृ्षरोपण गरा सधुार, 
र्संिाई तथा बाटो र्नमााण
माम्ती गरु्ामा जान ेबाटोको स्तरोन्नती गरी 
रेर्लङ र र्सँढी र्नमााण योजना

टसी ल्हखाङ गमु्बामा ममात योजना

ऋण
जनसह
भार्गता

कृर्ष प्रसार कायाक्रम
पश ुसेिा कायाक्रम

उद्यमचशल र्िकास कायाक्रम

छैरों कुटानी र्पसानी र्मल खररद तथा जडान

जोमसोम खेतबारी  तारबार योजना

जोमसोम खेतबारी र्भत्री कुलो स्तरउन्नती गने
पानी घट्ट व्यिचस्थत गने 
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९९४३९५०.००

१ १ छैरों ८०००००.००

२ १ छैरों २०००००.००

३ १ चिमाङ २५००००.००

४ २ मार्ाा ९०००००.००

५ २
मार्ाा

६०००००.००

६ ३
एयरपोटा १३०००००.००

७ ३
स्याङ १५३०००.००

८ ४ जोमसोम ३०००००.००

९ ५ ढुम्बा ५०००००.००

जम्मा
(ख) पूिााधार र्िकास सर्मर्त तर्ा का योजना तथा कायाक्रमहरु 

छैरो र्संिाईं योजना र्िस्तार (क्रमागत)

छैरों छहरा गमु्बा ममात
चिमाङ ख्रीर्ियन सामदुार्यक भिनमा र्किन 
ममात

मार्ाा सामदुार्यक भिन (कोट घर) को 
छाना तथा बाटो ममात योजना

थाङधङुदेचख चिर्नघाङसम्म कृर्ष सडक योजना

ठिनी आमा समूह भिनमा र्किन सामाग्री 
तथा र्र्नािर खररद
ठिनी खेतबारीमा कृर्ष सडक र्नमााण

कालीगण्डकी तटबन्धन योजना (क्रमागत)

पथुाङ सामदुार्यक भिनमा लोकल काि 
पाकेर्टङ र्नमााण र र्र्नािर व्यिस्थापन 
योजना

दर्लत भिनको आगँन ममात तथा छाना 
छाउन ेयोजना
लोपनकुजे संरक्षण तथा व्यिस्थापन

ढुम्बा सम्ले खेतबारीमा तारबार लगाउने

ठिनी सामदुार्यक घरमा (कोटघर) मा 
र्र्निर र र्किन सामाग्री खररद
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३ २ मार्ाा १००००००.००
४ 2 मार्ाा ५०००००.००
५ 3 ३ नं िडा १००००००.००
६ 4 जोमसोम १४०००००.००
७ 4 जोमसोम ४८००००.००
८ 5 ठिनी ९०००००.००
९ 5 सम्ले ५०००००.००

६७८००००.००

१ ३५०००.००

२ ५००००.००

कालीगण्डकी तटबन्ध योजना र्िस्तार 
(क्रमागत)

चिमाङ खोलामा तटबन्धन तथा मोटरबाटो 
स्तरउन्नती

दर्लत समाज भिनमा जस्ता रे्ने

ठिनी खोला देचख स्याङ पलु्िोक सम्म 
कालीगण्डकी तटबन्ध योजना

जम्मा

(ग) िातािरण तथा र्िपद् व्यिस्थापन सर्मर्त तर्ा का योजना तथा कायाक्रमहरु 

सम्ले गाँउ संरक्षण तटबन्ध र्नमााण
जम्मा

(घ) सामाचजक र्िकास सर्मर्त तर्ा का योजना तथा कायाक्रमहरु 

मार्ाा बस्ती पछार्ड ढल र्नकास तथा 
बकृ्षरोपण योजना (क्रमागत)
मार्ाा सम्ते छ्योर्लङ गमु्बा ममात
कार्लगण्डकी तटबन्धन र्नमााण योजना 
काली गण्डकी नदी र्नयन्त्रण (क्रमागत)
कालीगण्डकी र्तरमा बकृ्षारोपण कायाक्रम
ठिनी ढल र्नकास योजना 

पूिा सहकारी चशक्षा सम्बन्धी अर्भमखुीकरण 
१ ठदने
मर्हला संस्था, सर्मर्त, मर्हला समूह, आमा 
समहुको अध्यक्ष माझ अन्तरर्क्रया, १ ठदन े, 
गापास्तर
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५ ६५०००.००

६
१२००००.००

७ १६००००.००

८ ६५०००.००

९
१६००००.००

१०
५००००.००

११

४००००.००

१२
१०००००.००

१३ २५०००.००

कानूनी सिेतना तार्लम २ ठदने
मर्हलाहरूलाई प्रजनन ्स्िास््य सम्बन्धी 
तार्लम २ ठदने

अन्तारार्िय मर्हला ठदिस (र्िर्िध कायाक्रम 
सर्हत) तथा रार्िय मर्हला अर्धकार ठदिस
लैंर्गक र्हंसा र्िरूद्धको १६ ठदन ेअर्भयान 
तथा अर्भमखुीकरण
बाल क्लबहरूको क्षमता अर्भिरृ्द्ध तार्लम

गाउँपार्लका स्तरीय बाल सञ्जाल पनुर गिन 
तथा अर्भमखुीकरण २ ठदने

मर्हला र्िकास सर्मर्त/संस्थाका 
पदार्धकारीहरूलाई उद्घोषण तथा भाषणकला 
तार्लम ४ ठदन ेगाउपार्लकास्तर

बाल अर्धकार, बाल यौन दवु्यािहार, र्हंसा 
आठद सम्बन्धी सिेतना कायाक्रम १ ठदने

गाउँपार्लका र्भत्रका सामदुार्यक 
र्िद्यालयहरूबाट २०७8 सालको 
एस.ई.इं.परीक्षामा साधारण र प्रार्िर्धक 
धारतर्ा  उत्कृट छात्र/छात्रा १/१ जनालाई 
परुस्कृत कायाक्रम (जम्मा ४ जना)

रार्िय बाल ठदिस, अन्तारार्िय बाल 
अर्धकार ठदिस (र्िर्िध कायात्रम सर्हत)

गाउँपार्लका स्तरीय बाल सञ्जालको बैिक
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२८ ४००००.००

२९ ५००००.००

अपाङ्गगता भएका व्यचि, अपाङ्गगता भएका 
व्यचिसंग सरोकारिाला, जनप्रर्तर्नर्ध बीि 
अन्तरर्क्रया कायात्रम १ ठदने
अपाङ्गगता पररिय पत्र र्ितरण सर्मर्तको 
बैिक तथा पररिय पत्र र्ितरण
अपाङ्गगता भएका र्िद्याथीहरूलाई शैचक्षक 
कायाक्रममा सहयोग
अन्तारार्िय  जेष्ठ नागररक ठदिस
ज्येष्ठ नागररक पररिय पत्र र्ितरण

लैंर्गक उत्तरदायी बजेट पररक्षण (GESI 
A u d it)

र्िद्यालयहरूमा बालबार्लकाको आखँा, दात 
तथा स्िास््य उपिार सम्बन्धी चशर्िर 
सन्िालन
अन्तारार्िय अपाङ्गता ठदिस

साथी दौतरी चशक्षा कायाक्रम( र्िद्यालय)
प्रा. क .प र उपसर्मर्त गिन/ अनगुमन 
प्रर्तिेदन( र्िद्यालय)

चशक्षक तार्लम/ र्िषयगत कायाशाला

मन्टेश्वरी चशक्षक तार्लम
परीक्षा ब्यिस्थापन कक्षा (८ र ५)
खेलकुद तथा अर्तररि र्क्रयाकलाप( 
र्िद्यालय, गा.पा)
उत्कृि चशक्षक परुस्कार
प्र.अ तथा चशक्षा सर्मर्त बैिक खिा
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४३ २५००००.००
४४ ३०००००.००

४५
चिमाङ ३५००००.००

४६
मार्ाा २०००००.००

उत्कृि र्िद्यालय परुस्कार (अनदुान)
शैक्षीक प्रोर्ाईल र्नमााण (गाउँपार्लका)
चशक्षा योजना र्नमााण (गाउँपार्लका)
स्थानीय पाठ्यक्रम प्रकाशन, पाठ्य पसु्तक 
लेखन तथा छपाई कक्षा( १-३)

म.स्िा.स्ि.सेर्िका अध्ययन भ्रमण खिा
स्िास््य चशर्िर संिालन

चिमाङ र्मर्लजलुी दर्लत समूहको भिनमा 
हटरुम तथा भाँडा माझ्न ेकोिा र्नमााण

सूिकमा आधारीत रहेर र्िद्यालय अनगुमन 
तथा प्रर्तिेदन (चशक्षा सर्मर्त, कायापार्लका, 
चशक्षा शाखा)
पूणा संस्थागत सतु्केरी तथा सनुौला १००० 
ठदन कायाक्रम
HMIS मार्सक बैिक
म.स्िा.स्ि.सेर्िका तै्रमार्सक बैिक

पूणा खोप ठदगोपन सरु्नचितता कायाक्रम
जोमसोम स्िास््य िौकी िेिी िामर मेर्सन 
खररद

श्री जनिाल मा.र्ि. मार्ाामा  र्र्नािर र 
कापेट खररद योजना

स्िास््य कमी क्षमता अर्भिचृध्द कायाक्रम
एम्बलेुन्स खररद तथा िालक व्यिस्थापन
मसु्ताङ सामदुार्यक दन्त  उपािार केन्रलाई 
 अनदुान
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सडक बत्ती महशलु र्तने

न्यार्यक सर्मर्त / मेलर्मलाप तार्लम खिा

घरपझोङ गाउँपार्लकाको पिाचित्र 
अध्यािर्धक गने
दर्लत सामदुार्यक भिन र्र्नािर तथा अन्य 
सामग्री खररद

जम्मा

र्ोहोरमैला व्यिस्थापन
िार्षाक सर्मक्षा गोिी
O&M Survey

जम्मा

(ङ) सशुासन तथा संस्थागत र्िकास सर्मर्त तर्ा का योजना तथा कायाक्रमहरु 

मेलेघ्यङु बस्तीमा स्नान गहृ र्नमााण योजना
जोमसोम मर्हला समूह भिन र्िस्तार
ढुम्िा आधारभतू र्िद्यालयको छाना ममात 
तथा अन्य पूिााधार

सेपलुी खानपेानी पाइप खररद तथा टङ्की 
ममात योजना
मार्ाा सािाजर्नक शौिालय ममात


