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१० मममत सिंभार कार्मक्रम ५००००००

बातािरर् सिंरक्षन तथा न्बपि व्र्िस्थापन पफम  कूल जम्मा २५५०००००

आलथयक लवकास तर्य

१ कोलर् स्टोर भिन न्नमामर् ६००००००

२ कृन्ष न्िकास कार्मक्रम  ४००००००

३ अदर् साझिेारी सस्थासग समदिर् गरर प्राङगररक जोन तथा प्राङगररक मल उत्पािन गने  ४००००००

५ नगरपान्लका भरर रहकेा कृन्ष/मन्हला सहकारीलाई प्रस्तािना प्राथन्मकताकाको आधारमा ऋर् प्रिाह गने १५०००००

६ कृन्ष ब्र्बसान्र्क तथा बजाररकरर् (हाट बजार तथा अदर्) ५०००००

७ कृन्ष एम्बलेुदस सिंचालन २००००००

८ पि ुसेिा न्बकास कार्मक्रम २००००००

पययटन प्रवर्यन तर्य



९ पा.न.पा के्षि न्भि रहकेा सहकारीहरुलाई क्षमता अन्भिनृ्ि तान्लम ५०००००

१० नमनुा गररिी न्निारर् कार्मक्रम २००००००

११ स्ि-आजमन कोष १०००००००

१२ मानि सेिा आश्रम गोरखा / गोरक्षनाथ बैन्िक गरुुकुल सस्कृत न्बधालर् नगि अनिुान ५०००००

आन्थमक न्िकास तफम को कूल जम्मा ३३००००००

सिंस्थागत न्िकास तथा सिुासन तफम

१ न्बधनु्तर् िासन (सफ्टिर्र + पेपर लेस बनाउने) १००००००

२ कममचारीहरुलाई अन्भमखुीकरर् (Survey, Design, Drawing, GIS, Paper Less service etc) ८०००००

३ राजस्ि सधुार कार्मक्रम ४०००००

सिंस्थागत न्िकास तथा सिुासन तफम  कूल जम्मा २२०००००

नगरस्तीय काययक्रम कूल जम्मा २२८५८००००


