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"सिरीजङ्घाको गौरव, कन्चनजङ्घा" 

 

 

 

 

 

  

सिरीजङ्घा राजपत्र 
 

सिरीजङ्घा गााँउपासिकाद्धारा प्रकाशित 

खण्ड४) ताप्लेजुङ, प्रदशेनम्वर१, नेपाल, आषाढ १३ गते २०७९ साल(संख्या०२ 

 

भाग १  

सिरीजङ्घा गााँउपासिका 
गााँउ कार्यपासिकाको कार्ायिर् 

तेल्िोक, ताप्िेजङु, प्रदेिनं. १, नेपाि। 

सिरीजङ्घा गााँउपासिकाको गााँउ िभा असिवेिनिे पाररत गरेको ति िेशिए बमोशजमको ऐन  

िम्वत ्२०७९ िािको ऐन / सनर्माविी / सनदेशिका / कार्यववसि / मापदण्ड नं. ०२ 
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सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको ववसनर्ोजन ऐन, २०७९  

प्रमाणीकरण समसतिः २०७९।०३।१२ 

 

प्रस्तावनािः सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको ्सकयक वषय २०७९।०८० को िेवा र कार्यहरुको िासग स्कानीर् 
िशित कोषबाट रकम िचय गने असिकार ददन र िो रकम ववसनर्ोजन गनय वाञ्छनीर् भएकािे, 

नेपािको िंवविानको िारा २२९ को उपिारा (२) बमोशजम सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको सनर्समत गाउाँ 
िभा असिवेिन (एघारौं) को पवहिो बैठकिे र्ो ऐन बनाएको छ। 

 

१. िंशिप्त नाम र प्रारम्भिः(१) र्िऐनको नाम "सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको ववसनर्ोजन ऐन, २०७९" 
रहेको छ।  

(२) र्ो ऐन समसत २०७९ िाि श्रावण १ गतेदेिी सिरीजङ्घा गाउाँपासिका िेत्रभर िागू हनुेछ। 

२. ्सकयक वषय २०७९।०८० का सनसमत्त िशित कोषबाट रकम िचय गने असिकारिः्सकयक वषय 
२०७९।०८० को सनसमत्त गाउाँ कार्यपासिका, वडा िसमसत, ववषर्गत िािािे गने िेवा र 
कार्यहरुका सनसमत्त अनिूुची १ मा उशल्िशित गाउाँपासिकाको ्नैनै सनणयर्िे पररचािन 
गनयिक्ने (नेपाि िरकारबाट प्राप्त हनुे ववत्तीर् िमानीकरण, राजस्व बााँडफााँड, रोर्ल्टी 
बााँडफााँड, प्रदेि िरकारबाट प्राप्त हनुे ववत्तीर् िमानीकरण, िवारीिािन कर बााँडफााँड र 
गाउाँपासिकाको ्न्तररक ्र्) रकमबाट चाि ु तका पुाँजीगत िचय (नेपाि िरकारबाट प्राप्त 
िितय अनदुान र प्रदेि िरकारबाट प्राप्त िितय अनदुान, नेपाि िरकार तका प्रदेि िरकारबाट 
प्राप्त हनुे िमपूरक अनदुान, वविेष अनदुानको िमेत) को रकम िमेत गरी जम्मा रु. 
५१,८२,७३,०००।०० (अिरुपी एकाउन्न करोड बर्ािी िाि सत्रहत्तर हजार मात्र)मा नबढाई 
सनददयष्ट गररए बमोशजम िशित कोषबाट िचय गनय िवकनेछ। नेपाि िरकार/प्रदेि िरकार तका 
अन्र् सनकार्बाट पसछ प्राप्त हनुे िितय अनदुान र वविेष अनदुानका हकमा िोही बमोशजम 
क्रमििः बजेटमा िमावेि गरी िचय गनय िवकनेछ। 

३. ववसनर्ोजनिः(१) र्ि ऐनद्वारा िशित कोषबाट िचय गनय असिकार ददइएको रकम ्सकयक वषय 
२०७९।०८० को सनसमत्त सिरीजङ्घा गाउाँ कार्यपासिका, वडा िसमसत र ववषर्गत िािािे गने 
िेवा र कार्यहरुको सनसमत्त ववसनर्ोजन गररनेछ। 

(२) उपदफा (१) मा जनुिकैु कुरा िेशिएको भएतापसन गाउाँ कार्यपासिका, वडा िसमसत र 
ववषर्गत िािािे गने िेवा र कार्यहरुको सनसमत्त ववसनर्ोजन गरेको रकममध्रे् कुनैमा बचत 
हनुे र कुनैमा अपगु हनुे देशिन ्एमा गाउाँ कार्यपासिकािे बचत हनुे िीषयकबाट नपगु हनुे 
िीषयकमा रकम िानय िक्नेछ।र्िरी रकम िादाय एक िीषयकबाट िो िीषयकको जम्मा रकमको 
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पच्चीि प्रसतितमा नबनेन े गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी िीषयकहरुबाट अकए एक वा 
एकभन्दा बढी िीषयकहरुमा रकम िानय तका सनकािा र िचय जनाउन िवकनछे। पुाँजीगत िचय 
र ववत्तीर् व्र्वस्का तफय  ववसनर्ोशजत रकम िााँवा भकु्तानी िचय िीषयकमा बाहेक अन्र् चाि ुिचय 
िीषयक तफय  िानय र ववत्तीर् व्र्वस्का अन्तगयत िााँवा भकु्तानी िचय तफय  ववसनर्ोशजत रकम व्र्ाज 
भकु्तानी िचय िीषयकमा बाहेक अन्र्त्र िानय िवकने छैन।तर, चाि ुतका पुाँजीगत िचय र ववत्तीर् 
व्र्वस्काको िचय व्र्ोहोने एक स्रोतबाट अकए स्रोतमा रकम िानय िवकनेछ।  

(३) उपदफा (२) मा जनुिकैु कुरा िेशिएको भएतापसन ्गामी ददनमा एक िीषयकबाट िो 
िीषयकको जम्मा स्वीकृत रकमको पच्चीि प्रसतितभन्दा बनेने गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी 
िीषयकहरुमा रकम िानय परेमा गाउाँ िभा असिवेिनको स्वीकृती सिन ुपनेछ। 

४.गाउाँपासिका िते्रसभत्र वक्रर्ािीि गैरिरकारी िंघ/िंस्काहरुको वावषयक कार्यक्रम तका बजेट 
िम्बन्िमािः स्कानीर् िरकार ििािन ऐन, २०७४ को दफा २५ को उपदफा (२) को िण्ड 
(ि) मा भएको व्र्वस्का बमोशजम गाउाँपासिका िेत्रसभत्र वक्रर्ािीि गैरिरकारी िंघ/िंस्काहरुिे 
गाउाँपासिका िेत्रसभत्र ििािन गने वावषयक कार्यक्रम तका बजेट अनिूुची २ मा उल्िेि भए 
बमोशजम हनुेछ। 
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अनिूुची १ 

(दफा २ िाँग िम्बशन्ित) 

अ. नेपाि िरकारबाट प्राप्त हनेु ववत्तीर् िमानीकरण अनदुान, राजस्व बााँडफााँड, रोर्ल्टी बााँडफााँड वापतको 
रकम, प्रदेि िरकारबाट प्राप्त हनेु ववत्तीर् िमानीकरण अनदुान, िवारीिािन कर बााँडफााँड, दहत्तर/बहत्तर 
बााँडफााँड, घरजग्गा रशजषे्ट्रिन वापतको रकम र गाउाँपासिकाको ्न्तररक ्र् िमेतको पररचािन गरी ििािन 
गररने गाउाँ कार्यपासिकाको चाि ुिचय, गाउाँपासिका एवम ्वडास्तरीर् ्र्ोजना तका कार्यक्रमहरुिः 

क. गाउाँ कार्यपासिका चाि ुिचय तफय -  

सि.नं. िचय िंकेत िचय िीषयक 
रकम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१ २११११ पाररश्रसमक कमयचारी १००००   

२ २१११२ पाररश्रसमक पदासिकारी ८५००   

३ २११२१ पोिाक ५००   

४ २११२३ औषसि उपचार िचय ३००   

५ २११३१ स्कानीर् भत्ता ५००   

६ २११३२ महाँगी  भत्ता ५००   

७ २११३४ कमयचारीको बैठक भत्ता १०००   

८ २११३५ कमयचारी तका शििक प्रोत्िाहन तका परुस्कार ६००   

९ २११३९ अन्र् भत्ता १००   

१० २११४१ पदासिकारी बैठक भत्ता २५००   

११ २११४२ पदासिकारी अन्र् िवुविा २००   

१२ २११४२ पदासिकारी अन्र् भत्ता २००   

१३ २१२१२ 
र्ोगदानमा ्िाररत सनवशृत्तभरण तका उपदान कोष 
िचय ५००   

१४ २१२१३ र्ोगदानमा ्िाररत वीमा कोष िचय २५०   

१५ २१२१४ कमयचारी कल्र्ाण कोष २०००   

१६ २२१११ पानी तका सबजिुी ५००   

१७ २२११२ ििार महििु (इन्टरनेट िमेत) १०००   
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१८ २२११३ िावयजसनक उपर्ोसगताको िेवा िचय ३००   

१९ २२२११ इन्िन (पदासिकारी) १०००   

२० २२२१२ इन्िन (कार्ायिर् प्रर्ोजन) १०००   

२१ २२२१२ इन्िन (एम्बिेुन्ि) १०००   

२२ २२२१३ िवारीिािन ममयत िचय (पदासिकारी) ७००   

२३ २२२१३ िवारीिािन ममयत िचय (कार्ायिर्) १०००   

२४ २२२१३ िवारीिािन ममयत िचय (एम्बिेुन्ि) ७००   

२५ २२४१४ बीमा तका नवीकरण िचय १०००   

२६ २२२२१ 
मेशिनरी तका औजार ममयतिम्भार तका ििािन िचय 
(कार्ायिर्) 

८००   

२७ २२२२१ 
मेशिनरी तका औजार ममयतिम्भार तका ििािन िचय 
(८ वटै वडा) 

१०००   

२८ २२२२१ 
मेशिनरी तका औजार ममयतिम्भार तका ििािन िचय 
(स्वास््र् िंस्का र ववद्यािर्) ५००   

२९ २२२३१ सनसमयत िावयजसनक िम्पशत्तको ममयतिम्भार िचय ५००   

३० २२२९१ अन्र् िम्पशत्तहरुको ििािन तका िम्भार िचय २००   

३१ २२३११ मििन्द तका कार्ायिर् िामाग्री (कार्ायिर्) १०००   

३२ २२३११ मििन्द तका कार्ायिर् िामाग्री (८ वटै वडा) ५००   

३३ २२३११ मििन्द तका कार्ायिर् िामाग्री (ववषर्गत िािा) ५००   

३४ २२३१३ पसु्तक तका िामाग्री िचय २००   

३५ २२३१४ इन्िन अन्र् प्रर्ोजन २००   

३६ २२३१५ छपाइय ५००   

३७ २२३१५ स्कानीर् कानून िंग्रह छपाई ४००   

३८ २२३१५ क्र्ािेण्डर छपाई ५००   

३९ २२३१५ सिरीजङ्घा राजपत्र छपाई २००   

४० २२३१५ टेण्डर िूचना प्रकािन तका छपाई ८००   
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४१ २२३१५ 
िावयजसनक महत्वका िूचना प्रकािन तका प्रिारण 

५००   

४२ २२३१५ 

शििा, स्वास््र्, कृवष तका पि ुिेवा, वन तका 
वातावरण ्ददिाँग िम्बशन्ित िचेतनामूिक िूचना 
तका िन्देिहरु प्रकािन तका प्रिारण 

५००   

४३ २२३१५ 
वषयभरीका िम्पूणय गसतववसि/वस्तशुस्कसत झल्कने गरी 
डकुमेण्री प्रकािन 

४००   

४४ २२३१९ अन्र् कार्ायिर् ििािन िचय ७००   

४५ २२४११ िेवा र परामिय २०००   

४६ २२४१२ िूचना प्रणािी तका िनैटवेर्र ििािन िचय ४००   

४७ २२४१३ करार िेवा िलु्क ९५००   

४८ २२४१४ िरिफाई िेवा िलु्क ४००   

४९ २२४१४ 

िरिफाई िेवा िलु्क (झोिङु्गे पिु हेराििुाई मासिक 
रु.एक हजारका दरिे भकु्तानी ददनेगरी) २५०   

५० २२४१९ अन्र् िेवा िलु्क २००   

५१ २२५११ कमयचारी तासिम िचय ५००   

५२ २२५१२ 
िीप ववकाि तका जनचेतना तासिम तका गोष्ठी 
िम्बन्िी िचय ५००   

५३ २२५२२ कार्यक्रम िचय १५००   

५४ २२५२९ ववववि कार्यक्रम िचय २००   

५५ २२६११ अनगुमन, मूल्र्ांकन िचय २००   

५६ २२६१२ भ्रमण िचय २६००   

५७ २२६१३ ववशिष्ट व्र्शक्त तका प्रसतसनसि मण्डिको भ्रमण िचय २००   

५८ २२६१९ अन्र् भ्रमण िचय १००   

५९ २२७११ ववववि िचय (गाउाँ कार्यपासिका र ववषर्गत िािाहरु) २२००   

६० २२७११ ववववि िचय ( ८ वटा वडा कार्ायिर्हरु) १८००   
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६१ २२७२१ िभा ििािन िचय ३००   

६२ २५३१३ गैरिरकारी िंस्का िहार्ता ३५०   

६३ २५३१५ अन्र् िहार्ता १५०   

६४ २७२१२ उद्दार, राहत तका पनुस्कायपना िचय १५००   

६५ २७२१३ क्र्ाशल्िर्म िररद ५००   

६६ २७२१३ औषसि िररद िचय २०००   

६७ २८१४२ घर भाडा २००   

६८ २८१४३ िवारीिािन तका मेशिनरी औजार भाडा ५००   

६९ २८१४९ अन्र् भाडा ३००   

७० २८२१९ अन्र् वफताय  १००   

जम्मा ७४२००   
 

 

ि. गाउाँपासिकास्तरीर् ्र्ोजना तका कार्यक्रमहरुिः 
(१) ्सकयक ववकाि तफय - 

सि.नं. िचय िंकेत ्र्ोजना तका कार्यक्रमको नाम 
   रकम 

(रु.हजारमा) कैवफर्त 

सिरीजङ्घाको िान, उद्यमिीि वकिान कार्यक्रम 

१   
सनिःिलु्क माटो परीिण गनय श्री सिनाम मा.वव.िाई अनदुान 
िहर्ोग 

३५०   

२   व्र्विावर्क कृवष/पिपुािनिाँग िम्बशन्ित तासिम कार्यक्रम  ३००   

३   माटो अनिुारको फिफुि िररद  २००   

४   पिपंुिीका िासग औषसि िररद ५००   

५   कृवष वीउ/ववज िररद ५००   

६   पर्यटन प्रवद्वयन तासिम ३५०   

७   िहकारी िंस्काका पदासिकारीहरुको िमता असभवृदद्व ४००   

८   
कृवषको र्ाशन्त्रवककरण गनय िाकै कृषकको घााँि िपत घटाउन 
कृवष फमयिाँगको िागत िाझेदारीमा चापकटर मेशिन िररद  

५००   

९   AI कार्यक्रमको िासग िामाग्री िररद ३००   

१०   बािीमा िाग्ने रोग सनर्न्त्रण कार्यक्रम ५००   

जम्मा (१) ३९००   
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(२) िामाशजक ववकाि तफय - 

सि.नं. िचय िंकेत ्र्ोजना तका कार्यक्रमको नाम 
रकम  

(रु.हजारमा) कैवफर्त 

१ 

  

िैशिक गणुस्तरका िासग कार्यपासिकािे छनोट गरेका 
ववद्यािर्िाइय िैशिक िहर्ोग अनदुान 

१२०० 

  

२ 

  

िामदुावर्क ववद्यािर् माफय त सिम्ब ुभाषा र सिपी (्सनपान) 
िंरिणका िासग अनदुान कार्यक्रम 

५३०० 

  

३ 

  

किा ११ र १२ सनिःिलु्क अध्र्ापनका िासग अनदुान िहर्ोग 
कार्यक्रम 

५२०० 

  

४   िैशिक कार्यिम्पादन प्रोत्िाहन कोष ३०००   

५ 

  

मापदण्ड बमोशजम छनोट हनु ेएकजना ववद्याकीिाई ्वाि 
िवहतको MBBS अध्र्र्न छात्रवृशत्त कार्यक्रम 

३५०० 

  

६ 

  

ज्रे्ष्ठ नागररक, सभन्न िमता भएका व्र्शक्त, एकि मवहिा, िवहद 
तका वेपत्ता पाररएका िन्तती र मवहिा स्वास््र् स्वरं्िेववकािाई 
ल्र्ाब र X-Ray िेवा सनिःिलु्क उपिब्ि गराउन 

प्रा.स्वा.के.तेल्िोकमा िामाग्री व्र्वस्कापन 

५०० 

  

७ 

  

िबै वडाका िामदुावर्क ववद्यािर्मा किा १ देिी ५ िम्म 
अध्र्र्न गने िम्पूणय ववद्याकीहरुिाई पोिाक र स्कुि व्र्ाग 
सनिःिलु्क ववतरण कार्यक्रम 

४००० 

  

८ 

  

िबै वडाको िामदुावर्क ववद्यािर्मध्रे्बाट २०७८ िािको SEE 

परीिामा िवएत्कृष्ट नसतजा ल्र्ाउने जम्मा ८ जना नर्ााँ 
ववद्याकीहरुिाई कृवष र पिपंुिी वविामा स्वीकृत कार्यवविी 
बमोशजम ्वाि िवहतको सनिःिलु्क I.Sc. छात्रवृशत्त प्रदान 

१५०० 

  

९ 

  

िबै वडाको िामदुावर्क ववद्यािर्मध्रे्बाट २०७७ िािको SEE 

परीिामा िवएत्कृष्ट नसतजा ल्र्ाउने जम्मा ८ जना नर्ााँ 
ववद्याकीहरुिाई कृवष र पिपंुिी वविामा स्वीकृत कार्यवविी 
बमोशजम ्वाि िवहतको सनिःिलु्क I.Sc. छात्रवृशत्त प्रदान 

१५०० 
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१० 

  

िबै वडाको िामदुावर्क ववद्यािर्मध्रे्बाट २०७६ िािको SEE 

परीिामा िवएत्कृष्ट नसतजा ल्र्ाई कृवष र पिपंुिी वविामा 
स्वीकृत कार्यववसि बमोशजम छनोट भई I.Sc. अध्र्र्नमा रहेका 
जम्मा ८ जना ववद्याकीिाई ्वाि िवहतको सनिःिलु्क छात्रवृशत्त 
प्रदान 

१५०० 

  

११ 

  

गाउाँपासिका िेत्रसभत्र किा ८ को परीिामा िवएत्कृष्ट नसतजा 
ल्र्ाउने एक/एकजना छात्र/छात्रािम्मान कार्यक्रम 

५० 

  

१२ 

  

SEE परीिामा िवएत्कृष्ट नसतजा ल्र्ाउने एक/एकजना 
छात्र/छात्रािाई परुस्कृत गनय ल्र्ापटप ववतरण 

१५० 

  

१३ 
  

सभन्न िमता भएका ववद्याकीिाई िैशिक िहर्ोग कार्यक्रम १०० 
  

१४ 

  

स्कानीर् िरकारको भसूमका र महत्विाँग िम्बशन्ित ववषर्वस्तमुा 
्िाररत रही अन्तर मा.वव.स्तरीर् वकृ्तत्वकिा/हाशजरी जवाफ 
प्रसतर्ोसगता कार्यक्रम 

३५० 

  

१५ 

  

िामदुावर्क ववद्यािर् तका स्वास््र् िंस्कामा कार्यरत 
शििक/कमयचारीहरुिाई िावयजसनक िररद, शजन्िी व्र्वस्कापन र 
िेिापािन तासिम 

५०० 

  

१६   ्िारभतू तहको स्कानीर् पाठ्यक्रम सनमायण ५००   

१७   शििा तफय  प्राप्त िितय अनदुानका कार्यक्रममा िाझेदारी ५००   

१८ 

  

शििा िसमसत, ववद्यािर् व्र्वस्कापन िसमसत, असभभावक िंघमा 
्वद्व पदासिकारीहरुको िमता ववकाि कार्यक्रम ििािन िाकै 
िाइयवर िरुिा िम्वन्िी गोष्ठी 

५०० 

  

१९   नवसनवायशचत जनप्रसतसनिीहरुको िमता ववकाि कार्यक्रम ३००   

२० 

  

टोि ववकाि िंस्कामा ्वद्व पदासिकारीहरुको िमता ववकाि 
िम्बन्िी तासिम कार्यक्रम 

१००० 

  

२१ 

  

िवहद/वेपत्ता पररवारका िदस्र्िाई नगद रकम र कदर पत्र 
िवहत िम्मान कार्यक्रम 

१५० 

  

२२   मवहिा िशित नेततृ्व/िमता ववकाि िम्बन्िी तासिम कार्यक्रम ३००   

२३   स्कानीर् िामाग्री एवम ्िीप प्रर्ोग गरी कपडा उत्पादन तासिम ५००   

२४ 
  

स्कानीर्स्तरमै िेसनटरी प्र्ाड उत्पादनका अनदुान िहर्ोग ३०० 
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२५ 
  

सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाका र्वुाहरुिाइय िोकिेवा तका शििक िेवा 
्र्ोग तर्ारी किा ििािन 

५०० 
  

२६ 
  

मेिनिाँग िम्बशन्ित र्वुा िशित ्िारभतू तासिम ५०० 
  

२७   दिुको पररकार तर्ारी िम्वन्िी तासिम ३००   

२८   र्वुा िशित ्िारभतू तासिम ५००   

२९ 
  

दसित िमदुार्सभत्रका व्र्शक्तहरुिाई िशित गरी सििाई बनुाईिाँग 

िम्बशन्ित ्िारभतू तासिम 
३५० 

  

३० 

  

दसित िमदुार्सभत्रका व्र्शक्तहरुिाई िशित गरी स्कानीर् 
कृवषजन्र् औजार उपकरण (जस्तैिः िकुुरी, कुटो, कोदािो, हाँसिर्ा, 
चिेुिी, वाम्फोक, ्दद) उत्पादनिाँग िम्बशन्ित ्िारभतू तासिम 

३५० 

  

३१ 

  

दसित िमदुार्सभत्रका व्र्शक्तहरुिाई िशित गरी बढीमा स्कानीर् 

छािाजन्र् िामाग्री उत्पादनिाँग िम्बशन्ित ्िारभतू तासिम 
३५० 

  

३२ 

  

ज्रे्ष्ठ नागररक तका मवहिा िशित सनिःिलु्क स्वास््र् शिववर 
कार्यक्रम 

१००० 

  

३३   "जनतािाँग जनप्रसतसनसि" नामक रेसडर्ो कार्यक्रम ििािन १००   

३४ 

  

किा, िावहत्र्, िंस्कृसत, िेिकूद, िगार्तका ववसभन्न वविामा 
स्कावपत एवम ्उदर्ीमान व्र्शक्तत्व िम्मान कार्यक्रम 

१०० 

  

३५ 

  

वषयभरीमा उत्कृष्ट र रचनात्मक कार्य गने गाउाँपासिका िते्रसभत्रका 
उत्कृष्ट तीनवटा टोि ववकाि िंस्कािाई नगद अनदुान िवहत 
िम्मान कार्यक्रम 

३०० 

  

३६   िैवङ्गक वहंिा सनर्न्त्रण गनय िचेतनामूिक कार्यक्रम १००   

३७   मेिसमिापकताय/न्र्ावर्क िसमसतिाई िमता ववकाि तासिम २५०   

३८   "अध्र्ि कप" भसिवि प्रसतर्ोसगता ििािन १०००   

३९ 

  

अन्तरपासिका स्तरीर् परुुष भसिवि प्रसतर्ोसगता  
नक्उट भसिवि प्रसतर्ोसगता ३००० 

  

४०   ववसभन्न िेिकूद प्रसतर्ोसगता ििािनमा िहर्ोग कार्यक्रम ५००   

४१   Zero Home Delivery घोषणा कार्यक्रम १००   
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४२ 

  

ववसभन्न मेिा, जात्रा, पवय, महोत्िव ्दद कार्यक्रममा िहर्ोग 
कार्यक्रम 

५०० 

  

४३   नागररक उपचार िहार्ता कोष  ३०००   

४४ 

  

प्राकसमक स्वास््र् केन्र तेल्िोकमा उपिव्ि पोष्टमाटयम िेवामा 
सिरीजङ्घा गाउाँपासिका िेत्र सभत्रका नागररकिाइय िहसुिर्त 
कार्यक्रम  

१०० 

  

४५ 

  

प्रारशम्भक वाि ववकाि केन्रका शिशिका/ववद्यािर्  कमयचारीिाई 
नेपाि िरकारिे सनिायरण गरेको न्र्नुतम मासिक पाररश्रसमकमा 
नपगु रकम कप 

७१०० 

  

जम्मा (२) ५२४००   
 

 

(३) पवुायिार ववकाि तफय िः 

सि.नं. िचय िंकेत ्र्ोजना तका कार्यक्रमको नाम 
रकम  

(रु.हजारमा) कैवफर्त 

१   
गाउाँपासिकाको प्रमिु प्रिािकीर् भवन ममयत तका व्र्वस्कापन  

्र्ोजना ३०००   

२    कमयचारी ्वाि सनमायण ्र्ोजना  १५००   

 ३   
वडा नम्वर ६ मामांिेमा बसकयङ िेन्टर िवहतको स्वास््र् चौकी 
सनमायण 

२५००   

४   ममयतिम्भार कोष ८०००   

५   

वडा नम्बर ८, र्ाम्फुददनको ्म्जीिोिाबाट नर्ााँ झोरेनी, तपु्िङु, 

दनु्दडुााँडा, नगचाय, चैराम हुाँदैं किनजङ्घा बेि क्र्ाम्प जान ेिाहसिक 

पदमागय सनमायण ्र्ोजना (नेपाि िरकारबाट प्राप्त हनुे रकममा 
िाझेदारी) 

१००००   

६   
"किनजङ्घाको पानी, हाम्रो ्म्दानी" असभर्ान अन्तगयत समनरि 
वाटर उद्योग स्कापनाका िासग िाझेदारी १००००   

७   

सिरीजङ्घा गाउाँपासिका र सिददङ्वा गाउाँपासिकाको सिमाना 
(बााँकेटार) मा रहेको तावािोिामा मोटरेवि पिु सनमायण 
्र्ोजना 

१००००   

 ८   सिनाम नमनुा मा वव छात्रावाि सनमायण ्र्ोजनामा िाझेदारी १४५००   

९   
सनमायणािीन वडा नम्बर ५, ६ र ७ को वडाको प्रिािकीर् भवन 
सनमायण ्र्ोजनाको भकु्तानी बाकी ९६००   
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१०   
सनमायणािीन वडा नम्बर १, ४ र ८ को वडाको प्रिािकीर् भवन 
सनमायण ्र्ोजनाको भकु्तानी बााँकी ९६००   

जम्मा (३) ७८७००   
 

 
 

(४) वन, वातावरण तका ववपद् व्र्वस्कापन तफय िः 

सि.नं. िचय िंकेत िचय िीषयक 
रकम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१ 
  

प्रकोप व्र्वस्कापन कोष ५०००   

२   िरुवा रोग रोककाम तका सनर्न्त्रण १०००   

जम्मा (४) ६०००   

 

(५) िंस्कागत ववकाि तका िेवा प्रवाह तफय िः 

सि.नं. िचय िंकेत िचय िीषयक 
रकम  

(रु.हजारमा) कैवफर्त 

1   
नवसनसमयत वडा कार्ायिर् भवनमा असडर्ो सभजवुि िवहतको 
नागररक वडापत्र सनमायण 

७००   

२   

एफ.एम./रेसडर्ोको विक्वेन्िी नपगेुका िेत्रसभत्रका वडाहरुमा 
विक्वेन्िी ववस्तार गनय चाहन ेएफएम/रेसडर्ो िंस्कािाई अनदुान 
िहर्ोग कार्यक्रम 

३५०   

3   िेवा प्रवाह िरिीकृत िनैटवेर्र सनमायण र इन्टरनेट ववस्तार ८००   

४   इन्टरनेट/िनैटवेर्र व्र्वस्कापनका िासग िभयर ममयतिम्भार १००   

जम्मा (५) १९५०   

 

(६) िमपूरक कोष तफय िः 

सि.नं. िचय िंकेत िचय िीषयक 
रकम  

(रु. हजारमा) कैवफर्त 

१   िमपरुक कोष १००००   

    जम्मा (६) १००००   

गाउाँपासिकास्तरीर् ्र्ोजना तका कार्यक्रम (ि) को जम्मा (१+२+३+४+५+६) १५२९५०  



िण्ड ४, िंख्र्ा ०२, सिरीजङ्घा राजपत्र, भाग १, समसत २०७९.०३.१३ 

 

13 | सिरीजङ्घा गााँउ कार्यपासिकाको कार्ायिर्,तेल्िोक, ताप्िेजङुद्धारा प्रकाशित ।  

 

ग. वडास्तरीर् ्र्ोजना तका कार्यक्रमहरुिः 
१ नं. वडा, सिनामका ्र्ोजना तका कार्यक्रमहरुिः- 
(१) ्सकयक ववकाि तफय - 

सि.नं. िचय िंकेत ्र्ोजना तका कार्यक्रमको नाम 
रकम  

(रु.हजारमा) कैवफर्त 

१ 
  

"सिरीजङ्घाको िान, उद्यमिीि वकिान कार्यक्रम" कार्ायन्वर्न गनय िबै 
टोिमा स्कानीर् कृषकको मागमा ्िाररत कार्यक्रम ििािन 

९०० 

  

जम्मा (१) ९००   

(२) िामाशजक ववकाि तफय - 
२   "गाउाँमैं रोजगार, गवयको ्िार" कार्यक्रम ििािन ३००   

जम्मा (२) ३००   

(३) पवुायिार ववकाि तफय - 
३  िसतवडा डााँडा कमु्वेददन मोटरबाटो सनमायण ्र्ोजना ४००  

४  डााँडा प्रावव ररटसनङ वाि तका घेरावारा सनमायण ्र्ोजना ३००  

५   हरन्दी िानेपानी ममयत तका व्र्वस्कापन ्र्ोजना ३००  

जम्मा (३) १०००   

कुि जम्मा (१+२+३) २२००   

२ नं. वडा, ्म्बेगदुदनका ्र्ोजना तका कार्यक्रमहरुिः- 
(१) ्सकयक ववकाि तफय - 

सि.नं. िचय िंकेत ्र्ोजना तका कार्यक्रमको नाम 
रकम  

(रु.हजारमा) कैवफर्त 

१ 
  

"सिरीजङ्घाको िान, उद्यमिीि वकिान कार्यक्रम" कार्ायन्वर्न गनय 
िबै टोिमा स्कानीर् कृषकको मागमा ्िाररत कार्यक्रम ििािन 

९०० 
  

जम्मा (२) ९००   

(२) िामाशजक ववकाि तफय - 
२   "गाउाँमैं रोजगार, गवयको ्िार" कार्यक्रम ििािन ३००   

जम्मा (२) ३००   

(३) पवुायिार ववकाि तफय - 
३   सिंचाइ पाइप िररद ्र्ोजना ४००   

४ 
  

बाम कूिो छेउबाट िामेवारी हुाँदैं बािकृष्ण कुाँ वरको घरिम्म 
जान ेमोटरबाटो सनमायण र्ोजना ४०० 

  

५ 
  

बाबाहाङ वपठाकोठेबाट सभर गाउाँ र्ामदाि पौडेिको िम्म 
मोटरबाटो सनमायण ्र्ोजना ३०० 
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६   महसभर देशि ओिरबोटे ववद्यािर्िम्म गोरेटो बाटो सनमायण  ३००   

७ 
  

िान बहादरु ववष्टको घरछेउ शिरुवािोिा ग्र्ाववनजािी गाह्रो 
सनमायण ्र्ोजना ३०० 

  

८ 
  

हररदाि पौडेिको घरबाट देवीकाने बढु्यौिी हुाँदे चौतारेवर जान े

मोटरबाटो सनमायण ्र्ोजना  ३०० 
  

९ 
  

श्री ्म्वेगदुदन मा.वव. मा ICT व्र्वस्कापन तका ववद्यतुीर् िामाग्री 
िररद ्र्ोजना ५०० 

  

१०   अस्कार्ी प्रहरी चौकी घडेरी सनमायण ्र्ोजना ३००   

११ 
  

पलु्चोक देशि नास्पाते डााँडाबर हुाँदै ओिरवोटे गोरेटो वाटो 
सनमायण ्र्ोजना ४०० 

  

१२ 
  

िािा राइयिसमि देशि िरस्वती ्.वव.िम्म मोटरबाटो सनमायण 
्र्ोजना ३०० 

  

१३   पुाँजीगत भैपरी ५००   

जम्मा (३) ४०००   

कुि जम्मा (१+२+३) ५२००   

३ नं. वडा, सिकैचाका ्र्ोजना तका कार्यक्रमहरुिः- 
(१) ्सकयक ववकाि तफय - 

सि.नं. िचय िंकेत ्र्ोजना तका कार्यक्रमको नाम 
रकम  

(रु.हजारमा) कैवफर्त 

१ 
  

"सिरीजङ्घाको िान, उद्यमिीि वकिान कार्यक्रम" कार्ायन्वर्न गनय 
िबै टोिमा स्कानीर् कृषकको मागमा ्िाररत कार्यक्रम ििािन 

 

९०० 
  

जम्मा (१) ९००   

(२) िामाशजक ववकाि तफय - 
२   "गाउाँमैं रोजगार, गवयको ्िार" कार्यक्रम ििािन ३००   

जम्मा (२) ३००   

(३) पवुायिार ववकाि तफय - 
३   िामदुावर्क स्वास््र् इकाइय ठेि गाह्रो तका फाउन्डेिन सनमायण 

्र्ोजना ५०० 
  

४   ओिेदेशि िाङमाग ुजोड्ने मोटरबाटो सनमायण ्र्ोजना ३००   

५   ओरक्पा िेिेवा फुङिादेन जोड्ने मोटरबाटो सनमायण ्र्ोजना ३००   

६ 
  

स्वास््र् चौवक सिकैं चा व्र्वस्कापन तका िोप केन्र सनमायण 
्र्ोजना 

३०० 

  

७   बोशिम देशि फावािोिा िघजुिववद्यतुको पावरहाउि जोड्न े ३००   
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िडक सनमायण ्र्ोजना 
 ८   पूाँशजगत भैपरी   ३००   

जम्मा (३) २०००   

कुि जम्मा (१+२+३) ३२००   

४ नं. वडा, तेल्िोकका ्र्ोजना तका कार्यक्रमहरुिः- 
(१) ्सकयक ववकाि तफय - 

सि.नं. िचय िंकेत ्र्ोजना तका कार्यक्रमको नाम 
रकम  

(रु.हजारमा) कैवफर्त 

१ 
  

"सिरीजङ्घाको िान, उद्यमिीि वकिान कार्यक्रम" कार्ायन्वर्न गनय 
िबै टोिमा स्कानीर् कृषकको मागमा ्िाररत कार्यक्रम ििािन 

९०० 
  

जम्मा (१) ९००   

(२) िामाशजक ववकाि तफय - 
२   "गाउाँमैं रोजगार, गवयको ्िार" कार्यक्रम ििािन ३००   

जम्मा (२) ३००   

(३) पवुायिार ववकाि तफय - 

३ 
  

प्रकमको घर छेउ देशि ट्याकट्याकिम्म भि र ढि 
व्र्वस्कापनको िासग नािी र कजवे सनमायण ्र्ोजना 

५०० 

   

४ 
 

कुशचङटारटोि ओिरबोट देशि िपुीजङु जाने मिु बाटोमा जोड्न े
गोरेटो बाटो सनमायण तका ममयत ्र्ोजना  

३५० 

  

५ 
 

शघसमरे िोिा महुान भइय सिवदुदन िानेपानी ्र्ोजना र दगुाय 
भट्टराइयको शचिाउने डााँडा देशि फुन्रवुा जान ेर सभम कुमारकोमा 
जाने बाटोको जङ्िनमा जोड्ने मोटरबाटो सनमायण ्र्ोजना  

३५० 

 

६ 
 

पािाददन र्ाङकङु मोटरबाटो सनमायण ्र्ोजना  ५०० 
 

७ 
 

फुन्रवुा ओडारेबाट ििुमु्वोिम्म जोड्ने मोटरबाटो सनमायण ्र्ोजना ३०० 
 

८ 
 

कमु्मा देवीकान डााँडा देशि िेिेवा र्ााँग ुजोड्न ेमोटरबाटो सनमायण 
्र्ोजना  

५०० 

 

जम्मा (३) २५००   

कुि जम्मा (१+२+३) ३७००   

५ नं. वडा, पेदाङका ्र्ोजना तका कार्यक्रमहरुिः- 
(१) ्सकयक ववकाि तफय - 

सि.नं. िचय िंकेत ्र्ोजना तका कार्यक्रमको नाम 
रकम  

(रु.हजारमा) कैवफर्त 
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१ 
  

"सिरीजङ्घाको िान, उद्यमिीि वकिान कार्यक्रम" कार्ायन्वर्न गनय 
िबै टोिमा स्कानीर् कृषकको मागमा ्िाररत कार्यक्रम ििािन 

 

९०० 
  

जम्मा (१) ९००   

(ि) िामाशजक ववकाि तफय - 
२   "गाउाँमैं रोजगार, गवयको ्िार" कार्यक्रम ििािन ३००   

जम्मा (२) ३००   

(३) पवुायिार ववकाि तफय - 
३  िकेु िोल्िामा पवहरो सनर्न्त्रण ्र्ोजना ३००  

४  वाइयपा टोि  गोरेटो वाटो सनमायण ्र्ोजना ३००  

५ 
 

सिंहदेवी ्ाँपडााँडा बाि ववकाि िौचािर् तका िानेपानी सनमायण 
्र्ोजना 

३०० 

 

६  सिमेक्िा देउरािी गैरी गाउाँ पवहरोको बाटो ममयत ्र्ोजना ३००  

७  रावष्ट्रर् मा.वव. िेिमैदान सनमायण िाझेदारी ्र्ोजना िाझेदारी ६५०  

८  र्ाङपाङ ्.वव.घेरावारा सनमायण ्र्ोजना िाझेदारी ६५०  

९   पुाँशजगत भैपरी   ५००   

जम्मा (३) ३०००   

कुि जम्मा (१+२+३) ४२००   

६ नं. वडा, मामािेंका ्र्ोजना तका कार्यक्रमहरुिः- 
(१) ्सकयक ववकाि तफय - 

सि.नं. िचय िंकेत ्र्ोजना तका कार्यक्रमको नाम 
रकम  

(रु.हजारमा) कैवफर्त 

१ 
  

"सिरीजङ्घाको िान, उद्यमिीि वकिान कार्यक्रम" कार्ायन्वर्न गनय 
िबै टोिमा स्कानीर् कृषकको मागमा ्िाररत कार्यक्रम ििािन 

९०० 
  

जम्मा (१) ९००   

(२) िामाशजक ववकाि तफय - 
२   "गाउाँमैं रोजगार, गवयको ्िार" कार्यक्रम ििािन ३००   

जम्मा (२) ३००   

(३) पवुायिार ववकाि तफय - 

३ 
  

िक्ष्मी मा.वव. मामांिे ववद्यािर् भवनको ववद्यतु वार्ररङ जडान 
्र्ोजना ३०० 

  

  वडा नं. ६ मामांिेमा हेसिप्र्ाड सनमायण ्र्ोजना ४००  

४ 
  

सिरीजङ्घा ६ मामांिेमा स्वास््र् चौकी भवन तका बसकयङ िेन्टर 

भवनिाइय ववद्यसुतर् वाइररङ जडान ्र्ोजना ३०० 
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जम्मा (३) १०००   

कुि जम्मा (१+२+३) २२००   

७ नं. वडा, िेवाङका ्र्ोजना तका कार्यक्रमहरुिः- 
(१) ्सकयक ववकाि तफय - 

सि.नं. िचय िंकेत ्र्ोजना तका कार्यक्रमको नाम 
रकम  

(रु.हजारमा) कैवफर्त 

१ 
  

"सिरीजङ्घाको िान, उद्यमिीि वकिान कार्यक्रम" कार्ायन्वर्न गनय 
िबै टोिमा स्कानीर् कृषकको मागमा ्िाररत कार्यक्रम ििािन 

 

९०० 
  

जम्मा (१) ९००   

(२) िामाशजक ववकाि तफय - 
२   "गाउाँमैं रोजगार, गवयको ्िार" कार्यक्रम ििािन ३००   

जम्मा (२) ३००   

(३) पवुायिार ववकाि तफय - 

३ 
  

पकुुय टी गोिाइय देशि वकवािोिा हुाँदै गडी डााँडािम्म गोरेटो बाटो 
सनमायण ्र्ोजना ५०० 

  

४  पाकीभरा महादेव ्.वव.मा फसनयचर सनमायण ्र्ोजना ३००  

५  सितिा ्.वव. मा िेिमैदान सनमायण ्र्ोजना ३००  

६ 
 

महेन्र ्.वव.मा ग्र्ाववन तार जािी िवहतको ठेि गाह्रो सनमायण 

्र्ोजना 
३०० 

 

७ 
 

कृष्ण मशन्दर देशि पानी िोल्िा िम्म गोरेटो बाटो ममयत तका 
सनमायण ्र्ोजना 

३०० 
 

 ८   महेन्र ्.वव.देशि वटमरेु िम्म गोरेटो बाटो सनमायण ्र्ोजना ३००   

जम्मा (३) २०००   

कुि जम्मा (१+२+३) ३२००   

८ नं. वडा, र्ाम्फुददनका ्र्ोजना तका कार्यक्रमहरुिः- 
(१) ्सकयक ववकाि तफय - 

सि.नं. िचय िंकेत ्र्ोजना तका कार्यक्रमको नाम 
रकम  

(रु.हजारमा) कैवफर्त 

१ 
  

"सिरीजङ्घाको िान, उद्यमिीि वकिान कार्यक्रम" कार्ायन्वर्न गनय 
िबै टोिमा स्कानीर् कृषकको मागमा ्िाररत कार्यक्रम ििािन 

९०० 
  

जम्मा (१) ९००   

(२) िामाशजक ववकाि तफय - 
२   "गाउाँमैं रोजगार, गवयको ्िार" कार्यक्रम ििािन ३००   
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जम्मा (२) ३००   

(३) पवुायिार ववकाि तफय - 

३ 
  

िाप्टे देशि िानो नेप,ु बतािे, ठूिो नेप,ु हुाँदै डडेिेिम्म मोटरबाटो 
सनमायण ्र्ोजना 

१५०० 
  

४   ववद्यतु पोि िररद ्र्ोजना ५००   

जम्मा (३) २०००   

कुि जम्मा (१+२+३) ३२००   

वडास्तरीर् ्र्ोजना तका कार्यक्रम (ग) को कुि जम्मा  २७१००  

कुि जम्मा "अ" (क+ि+ग) २५४२५०  

   

्. नपेाि िरकारबाट प्राप्त हनु ेिितय अनदुानको रकमबाट ििािन हनु े्र्ोजना तका कार्यक्रमहरुिः 

क्र.िं. चाि ुिचय  
क्र.िं.  

िचय 
िंकेत 

िचय शिषयक 
रकम (रु.  
हजारमा) 

कैवफर्त 

१ २.७.१८.२४० २६३३२ 
पि ु िेवा ववभाग र प्रादेशिक सनकार्मा पिपुन्छी 
त्र्ांक तका पि ुिेवाका कार्यक्रमको प्रगसत ररपोवटयङ 

20 
 

२ २.५.७.४ २६३३२ 
एम. ्इय. एि. अपरेटर र वफल्ड िहार्क 
पाररश्रसमक, चाडपवय िचय तका पोिाक िचय 

622 
 

३ २.४.१.४ २६३३२ मििन्द िामान िररद (िेवा केन्र ििािानाकय) 180  

४ २.७.२२.१०१५५ २६३३२ 

सनर्समत िोप िदुृढीकरण, पूणय िोप िसुनश्चतता र 
दीगोपनाको िासग िकु्ष्मर्ोजना अद्यावसिक २ ददन र 
िरिफाई प्रबद्र्िन प्र्ाकेज पनुयताजगी तासिम १ ददन 
गरी ३ ददन एवं पूणयिोप न.पा., गा.पा. िसुनशश्चतताको 
िासग स्कासनर् तह, वडा, िोप िमन्वर् िसमती तका 
नवसनवाशचयत जनप्रसतसनसिहरुको असभमशुिकरण, 

स्वास््र्कसमयबाट वडामा घरिरुी िवेिण, पासिकाबाट 
वडा भेररवफकेिन, अनगुमन तका घोषणा िभा 
व्र्वस्कापन घोषणा बांकीमा घोषणा तका घोषणा 
भएकामा ददगोपना कार्म गने व्र्वस्कापन िचय 

252 

 

५ २.७.२२.९४२२ २६३३२ 

स्वास््र् चौकी (्िारभतु स्वास््र् िेवा केन्र) को 
न्र्नुतम िेवा मापदण्ड कार्यक्रम ( असभमिुीकरण, 

िसमिा, फिो अप , अनगुमन तका िदुृसिकरण िमेत ) 
125 

 

६ २.७.३.७ २६३३२ 
ज्र्ािा तका अन्र् िचय रोजगारी िजृना (नेपाि 
िरकार) 

1918 
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७ २.५.३.५ २६३३२ रोजगार िहार्कको तिब 393  

८ २.५.७.२१ २६३३२ 
कृवष तका पि ुिेवाका एक गााँउ एक प्राववसिकहरुको 
तिव भत्ता 

1500 
 

९ २.७.१५.३६५ २६३३२ 
्.व. २०७९/८० मा नर्ााँ अिैंची बािी पकेट 
ववकाि कार्यक्रम िञ् चािन 

1200 
 

१० २.७.१५.३३६ २६३३२ 
्.व. 2078/79 मा स्कापना भएको मकैबािी पकेट 
ववकाि कार्यक्रमको सनरन् तरता 

600 
 

११ १.१.२.२२ २६३३२ कृवष स्नातक करार 500  

१२ २.७.१६.१ २६३३२ 

पोषण िंवेदनिीि (िानेपानी तका िरिफाइ, कृवष, 

पििेुवा, मवहिा तका बािबासिका, शििा र िािकीर् 
प्रवन्ि) िते्रका कार्यक्रमहरू ििानि) 

150 

 

१३ २.७.२२.१०१४३ २६३३२ 

कोसभड १९ ववरुद्ध िोप असभर्ान तका बसु्टर िोप 
िमेत िंचािन ब्र्वस्कापन िचय (पासिकास्तररर् र्ोजना 
र पासिका तका स्वास््र् िस्का स्तररर् िपुररवेिण) 

254 

 

१४ २.७.२२.१००९२ २६३३२ मात ृतका नवशिि ुकार्यक्रम िंन्चािन 1107  

१५ ११.३.९.१३ २६३३६ Inj.Oxytocin भण्डारणका िागी ILR Refrigerator िरीद 400  

१६ २.७.२२.१०५०४ २६३३२ प्रजनन ्रुग्णता स्वास््र् िेवा 80  

१७ २.७.२२.९४२३ २६३३२ 
्ाँिा, नाक, कान, घांटी तका मिु स्वास््र् िम्वशन्ि 
असभमिुीकरण 

100 
 

१८ २.५.७.६ २६३३२ रोजगार िंर्ोजकको स्कानीर् भत्ता 178  

१९ २.७.३.८ २६३३२ (ज्र्ािा तका अन्र् िचय) रोजगारी िजृना (्ई.सड.ए.ì 2497  

२० २.५.७.१० २६३३२ प्राववसिक िहार्कको पोिाक 10  

२१ २.७.१५.१३० २६३३२ 
कृवष, पिपुन्छी तका मत्स्र् त्र्ाकं अध्र्ावसिक 
कार्यक्रम 

100 
 

२२ २.७.१८.४० २६३३२ कृसत्रम गभायिान समिन कार्यक्रम 250  

२३ ११.४.१६.८८ २६३३६ सिरीजंघा ३ वृहत्त िा.पा.्., सिकैचा, तापिेजङु 5000  

२४ २.८.१.९ २६३३२ 
एम. ्इय. एि. अपरेटर र वफल्ड िहार्क देसनक 
भ्रमण भत्ता/र्ातार्ात िचय/ईन्िन 

120 
 

२५ २.७.२२.६८ २६३३२ 

कोसभड १९ िगार्त ववसभन्न महामारीजन्र् रोगहरुको 
रोककाम, सनर्न्त्रण तका सनगरानीका िासग िरोकारवािा 
िाँगको अन्तरवक्रर्ा तका RRT, स्वास््र्कमी पररचािन 

25 
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२६ २.७.२२.९४२५ २६३३२ स्वास््र् िूचना िाकै ्इ एम रू् िदुृढीकरण कार्यक्रम 65  

२७ २.७.२२.९४२१ २६३३२ 
्िारभतू तका ्कशस्मक स्वास््र् िेवाको िासग 
औषसि िररद 

1075 
 

२८ २.५.७.७ २६३३२ रोजगार िंर्ोजकको पोिाक 10  

२९ २.६.४.८६ २६३३२ 

गररबी सनवारणका िासग िघ ुउद्यम ववकाि कार्यक्रम 
िंचािन सनदेशिका, २०७७ बमोशजम िघ ु उद्यम 
ववकाि मोडेिमा नर्ााँ िघ ुउद्यमी सिजयना गने 

2380 

 

३० ११.४.२२.५९०० २६३३६ 
नवीकरणीर् ऊजाय प्रवसि जडान (वार्ोग्र्ााँि/ववद्यतुीर् 
चिुो/ििुाररएको चिुो/िौर्य ऊजाय) 

800 
 

३१ २.७.१८.२३६ २६३३२ 
(पिपुन्छी ववकाि कार्यक्रम) इवपडेसमर्ोिोशजकि 
ररपोवटयङ्ग 

20 
 

३२ २.४.१४.५ २६३३२ 
ववभागिे उपिव्ि गराउने ववसि/पद्दसत अनिुार वडा 
स्तरबाट घटना दताय िप्ताह असभर्ान ििािन 

90 
 

३३ २.७.२२.१०२९३ २६३३२ 

िर्रोगका जोशिम िमहु तका स्वास्क िेवाको पहचु 
कम भएका िमदुार्मा िकृर् िर्रोग िोजपडताि 

कार्यक्रम। घरपररवारका िदस्र्हरूको िम्पकय  
पररिण, एवं पााँच वषय मसुनका बािबासिमा िर्रोग 
रोककाम िम्बन्िी टी.वप.टी. कार्यक्रम 

92 

 

३४ २.७.२२.१०२९२ २६३३२ 

्कशस्मक अवस्कामा औिसि एवं ल्र्ाब िामाग्री 
ढुवानी, रेकसडयङ तका ररपोवटयङका िासग फमय फरमेट 
छपाइ, ई-वट.सब रशजस्टरअध्र्ावसिक, ववश्व िर्रोग 
ददवि िम्बन्िी कार्यक्रम, स्किगत अनशुििण तका 
िपुररवेिण, िर्रोगका कार्यक्रमको अिय बावषयक 
िसमिा तका कोहटय ववश्लषेण 

108 

 

३५ २.७.२२.२१८ २६३३२ 
पररवार सनर्ोजन वकिोर वकिोरी तका प्रजनन ्स्वास््र् 
कार्यक्रम 

200 
 

३६ २.७.५.५ २६३३२ 

पिपंुिी ्दीबाट हनुे ईन्फुएन्जा, बडय नैि,ु AMR, 

सिवष्टिकएसिि, टक्िोप्िाज्मोसिि ्दद ववसभन्न 
िरुवारोग िम्बशन्ि रोककाम तका सनर्न्त्रणका िासग 
िचेतना कार्यक्रम 

20 

 

३७ २.५.७.८ २६३३२ प्राववसिक िहार्कको तिव 393  

३८ २.७.१८.८८ २६३३२ पिपुन्छी रोगको अन्वेषण, नमनुा िङ्किन तका प्रषेण 10  
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३९ २.१.८.१ २६३३२ 
एम. ्इय. एि. अपरेटर र वफल्ड िहार्को िासग 
ििार िचय 

7 
 

४० २.७.१४.१ २६३३२ राष्ट्रपसत रसनङ्ग सिल्ड प्रसतर्ोसगता (स्कानीर् तहस्तरीर्) 100  

४१ २.७.२५.४८ २६३३२ 

औिो तका कािाजार माहामारी हनुे िेत्रको छनौट 
गरी सबषादद छकय ने (रेस्पोन्िीभ स्प्रइेङ िमेत), 
वकटजन्र् रोग सनर्न्त्रण कार्यक्रमको अनगुमन एवम ्
मूल्र्ाङ्कन तका वकटजन्र् रोग सनर्न्त्रणका िासग 
बहसुनकार् अन्तरवक्रर्ा गने 

30 

 

४२ २.४.१.५ २६३३२ 
रोजगार िेवा केन्रको िाँचािन िचय (कार्ायिर् 
मििन्द ) 

265 
 

४३ २.५.३.७ २६३३२ रोजगार िहार्कको पोिाक भत्ता 10  

४४ ११.३.७.६ २६३३६ 
रोजगार िेवा केन्रको िदुृवढकरण (कम्प्रू्टर, फसनयचर 
वफक्चिय, क्र्ामरा, अन्र् ववद्यतुीर् उपकरण) 

300 
 

४५ २.९.९.६ २६३३२ 

अन्र् ववववि िचय - ्र्ोजना, िामाशजक िरुिा तका 
घटना दताय िम्बन्िी ववसभन्न बैंठकको शचर्ापान 
िगार्तको िचय 

47 

 

४६ ११.४.८.१०४४ २६३३६ 
शघसमरेिोिा ,काबेिीिोिा झो प ुवडा नं ८, िोर्ािोिा 
झो प ुवडा नं ५ ,सिरीजङ्घा गाउाँपासिका 

1400 
 

४७ २.७.२२.९५०४ २६३३२ पोषण कार्यक्रम 459  

४८ २.७.२२.९४२६ २६३३२ 
कोसभड १९ को भ्र्ाशक्िनको सडशजटाइजेिन तका क्रू् 
्र कोड प्रमाशणकरण 

80 
 

४९ २.६.४.१४ २६३३२ 

िम्भाव्र् उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रसतस्पिाय 
बवृद्ध गनयका िासग कशम्तमा ५ जनाको िमहुमा प्रसबसि 
हस्तान्तरण 

140 

 

५० २.७.१५.१२९ २६३३२ वकिान िूचीकरण कार्यक्रम 300  

५१ २.४.१४.३ २६३३२ 
ििार िामाग्री प्रिारण तका छपाइय (ििार र पाँहचु 
असभर्ान ििािान) 

150 
 

५२ २.७.२२.९५२० २६३३२ 

मात ृ तका नवशिि ु कार्यक्रम अन्तगयत ्मा िरुिा, 
गभयवती, रक्तिंचार, उत्प्ररेणा िेवा, न्र्ानो झोिा र 
सनिलु्क गभयपतन कार्यक्रम 

748 

 

५३ २.७.२२.९४२४ २६३३२ 

पासिका स्तरमा स्वास््र् िंस्काहरुको मासिक बैठक, 

स्वास््र् कार्यक्रमहरुको डाटा भेररवफकेिन एवं 
गणुस्तर ििुार िाकै अियबावषयक एवं बावषयक िसमिा 

255 
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५४ २.७.२२.९४२७ २६३३२ 

ववद्यािर् स्वास््र् शििा/्मा िमूह तका मवहिा 
स्वास््र् स्वरं् िेववकाहरुका िासग िामाशजक ब्र्वहार 
पररवतयन कार्यक्रम 

75 

 

५५ २.५.३.६ २६३३२ रोजगार िहार्कको स्कानीर् भत्ता 116  

५६ २.६.४.८५ २६३३२ 

गररबी सनवारणका िासग िघ ुउद्यम ववकाि कार्यक्रम 
िंचािन सनदेशिका, २०७७ बमोशजम उद्यमीको 
स्तरोन्नती (्वश्र्कता पवहचानका ्िारमा 
पनुतायजगी र एडभान्ि िीप ववकाि तासिम कार्यक्रम) 

480 

 

५७ ११.४.१६.८९ २६३३६ सिररजङ्गा १,३,८ िापा्, ताप्िेजङु्ग 1500  

५८ २.३.२.१ २६३३२ 
मेशिनरी औजार तका फसनयचर ममयत िम्भार (िेवा 
केन्र ििािानाकय) 

84 
 

५९ २.७.१६.२ २६३३२ पोपण वविेष (स्वास््र्) िेत्रका कार्यक्रम ििािन 150  

६०   २६३३२ 

२.७.२२.८८ स्कानीर् तहका स्वास््र् चौकी, 
प्रा.स्वा.के. र अस्पतािहरुमा कार्यरत कमयचारीहरुको 
तिव 

7500 

 

६१   २६३३२ 

 २.७.२२.८८ स्कानीर् तहका स्वास््र् चौकी, 
प्रा.स्वा.के. र अस्पतािहरुमा करार िेवामा 
स्वास््र्कमीहरुको करार िेवा िलु्क 

17800 

 

६२   २६३३२ 

 २.७.२२.८८ स्कानीर् तहका स्वास््र् चौकी, 
प्रा.स्वा.के. र अस्पतािहरुमा कार्यरत 
स्वास््र्कमीहरुको स्कासनर् भत्ता  

५०० 

 

६३   २६३३२ 

२.७.२२.८८ स्कानीर् तहका स्वास््र् चौकी, 
प्रा.स्वा.के. र अस्पतािहरुमा कार्यरत 
स्वास््र्कमीहरुको महाँगी भत्ता 

४०० 

 

६४   २६३३२ 

२.७.२२.८८ स्कानीर् तहका स्वास््र् चौकी, 
प्रा.स्वा.के. र अस्पतािहरुमा कार्यरत 
स्वास््र्कमीहरुको वफल्ड भत्ता 

१०० 

 

६५   २६३३२ 

२.७.२२.८८ स्कानीर् तहका स्वास््र् चौकी, 
प्रा.स्वा.के. र अस्पतािहरुमा कार्यरत 
स्वास््र्कमीहरुको र्ोगदानमा ्िाररत वीमा 

१०० 

 

६६   २६३३२ 
२.७.२२.८८ स्कानीर् तहका स्वास््र् चौकी, 
प्रा.स्वा.के. र अस्पतािहरुमा कार्यरत २०० 
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स्वास््र्कमीहरुको र्ोगदानमा ्िाररत सनवृशत्तभरण 

६७   २६३३२ 

२.७.२२.८८ स्कानीर् तहका स्वास््र् चौकी, 
प्रा.स्वा.के. र अस्पतािहरुमा कार्यरत 
स्वास््र्कमीहरुको पोिाक भत्ता  

150 

 

६८   २६३३२ 

२.७.२२.८८ स्कानीर् तहका स्वास््र् चौकी, 
प्रा.स्वा.के. र अस्पताि िगार्त स्वास््र् िंस्कामा 
पानी तका ववजिुी  

१०० 

 

६९   २६३३२ 

२.७.२२.८८ स्कानीर् तहका स्वास््र् चौकी, 
प्रा.स्वा.के. र अस्पताि िगार्त स्वास््र् िंस्कामा 
इन्िन (कार्ायिर् प्रर्ोजन) 

३०० 

 

७०   २६३३२ 

२.७.२२.८८ स्कानीर् तहका स्वास््र् चौकी, 
प्रा.स्वा.के. र अस्पताि िगार्त स्वास््र् िंस्कामा  
इन्िन (अन्र् प्रर्ोजन) 

200 

 

७१   २६३३२ 

२.७.२२.८८ स्कानीर् तहका स्वास््र् चौकी, 
प्रा.स्वा.के. र अस्पताि िगार्त स्वास््र् िंस्कामा 
जनचेतनामूिक िामाग्री र फमय र फरमेट छपाई(HMIS 

9.3) 

400 

 

७२   २६३३२ 

२.७.२२.८८ स्कानीर् तहका स्वास््र् चौकी, 
प्रा.स्वा.के. र अस्पताि िगार्त स्वास््र् िंस्कामा  
कार्यरत कमयचारीहरुको भ्रमण िचय  

500 

 

७३   २६३३२ 

२.७.२२.८८ स्कानीर् तहका स्वास््र् चौकी, 
प्रा.स्वा.के. र अस्पताि िगार्त स्वास््र् िंस्कामा  
कार्यरत कमयचारीहरुको िमता ववकाि तासिम 

४०० 

 

७४   २६३३२ 

२.७.२२.८८ स्कानीर् तहका स्वास््र् चौकी, 
प्रा.स्वा.के. र अस्पताि िगार्त स्वास््र् िंस्कामा  
मेशिनरी औजार ममयत िम्भार 

५०० 

 

७५   २६३३२ 

२.७.२२.८८ स्कानीर् तहका स्वास््र् चौकी, 
प्रा.स्वा.के. र अस्पताि िगार्त स्वास््र् िंस्कामा  
फसनयचर/वफक्चर 

५०० 

 

७६   २६३३२ 

२.७.२२.८८ स्कानीर् तहका स्वास््र् चौकी, 
प्रा.स्वा.के. र अस्पताि िगार्त स्वास््र् िंस्कामा  
कार्यक्रम िचय 

४०० 
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७७   २६३३२ 

२.७.२२.८८ स्कानीर् तहका स्वास््र् चौकी, 
प्रा.स्वा.के. र अस्पताि िगार्त स्वास््र् िंस्कामा  
मेशिनरी/औजार िररद 

100 

 

७८   २६३३२ 

२.७.२२.८८ स्कानीर् तहका स्वास््र् चौकी, 
प्रा.स्वा.के. र अस्पताि िगार्त स्वास््र् िंस्कामा  
मििन्द िचय 

400 

 

७९   २६३३२ 

२.७.२२.८८ स्कानीर् तहका स्वास््र् चौकी, 
प्रा.स्वा.के. र अस्पताि िगार्त स्वास््र् िंस्कामा  
ममयत िम्भार 

800 

 

८०   २६३३२ 

२.७.२२.८८ स्कानीर् तहका स्वास््र् चौकी, 
प्रा.स्वा.के. र अस्पताि िगार्त स्वास््र्मा ल्र्ाव 
व्र्वस्कापन 

५०० 

 

८१   २६३३२ 

२.७.२२.८८ स्कानीर् तहका स्वास््र् चौकी, 
प्रा.स्वा.के. र अस्पताि िगार्त स्वास््र् िंस्कामा 
िरिफाई िेवा िलु्क 

300 

 

८२   २६३३२ 

२.७.२२.८८ स्कानीर् तहका स्वास््र् चौकी, 
प्रा.स्वा.के. र अस्पताि िगार्त स्वास््र् िंस्काको घर 
भाडा  

२०० 

 

८३   २६३३२ 

२.७.२२.८८ स्कानीर् तहका स्वास््र् चौकी, 
प्रा.स्वा.के. र अस्पताि िगार्त स्वास््र् िंस्काको 
अन्र् भाडा तका औषसि ढुवासन 

250 

 

८४ २.७.६.१ २६३३२ 
मिेररर्ा, डेंग,ु कािाजार, स्क्रब टाइफि ्दद 
वकटजन्र् रोगको डाटा भेररवफकेिन 

10 
 

८५ २.७.२२.९४२८ २६३३२ 
िसुतयजन्र् पदाकय िेवनको न्रू्सनकरण िम्बन्िी िचेतना 
कार्यक्रम 

25 
 

८६ २.७.२२.६७ २६३३२ 

रावष्ट्रर् मवहिा स्वास््र् स्वरं्िेववका कार्यक्रम (पोिाक 
प्रोत्िाहन, र्ातार्ात िचय, वावषयक िसमिा गोष्ठी र ददवि 
मनाउने िचय िमेत) 

3300 

 

८७ २.५.७.५ २६३३२ रोजगार िंर्ोजकको तिव 494  

८८ २.५.७.९ २६३३२ प्राववसिक िहार्कको स्कानीर् भत्ता 116  

८९ १.१.३.४ २६३३२ 

माध्र्समक तहका स्वीकृत दरवन्दीका शििक, राहत 
अनदुान शििक िासग तिब भत्ता अनदुान (वविषे 
शििा पररषद अन्तरगतका शििक/कमयचारी,प्राववसिक 

24700 
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िारका प्रशििक िमेत) 

९० २.७.११.१ २६३३२ 
तोवकएका ववद्याकीको ददवा िाजाका िासग 
ववद्यािर्िाई अनदुान 

6391 
 

९१ २.७.१३.१३ २६३३२ 
ववद्यािर्मा िैशिक गणुस्तर िदुृढीकरण एवम ्
कार्यिम्पादनमा ्िाररत प्रोत्िाहन अनदुान 

5950 
 

९२ २.७.१३.५० २६३३२ 

प्रसत ववद्याकी िागतका ्िारमा सिकाइ िामग्री तका 
सडशजटि सिकाइ िमाग्री व्र्वस्काका िासग 
ववद्यािर्िाइ अनदुान 

1128 

 

९३ २.४.६.१ २६३३२ 
िावयजसनक ववद्यािर्का ववद्याकीहरुका िासग सनिलु्क 
पाठ्यपसु्तक अनदुान 

2818 
 

९४ २.७.१३.४० २६३३२ 
माध्र्समक तह किा (९-१०) मा अंग्रजेी,गशणत र 
ववज्ञान ववषर्मा शििण िहर्ोग अनदुान 

2735 
 

९५ ११.१.२.४४५ २६३३६ 

केन्रबाट छनौट भएका नमनुा ववद्यािर्,वविषे 
ववद्यािर्को क्रमागत भवन सनमायण तका किा ११ 

स्तोन्नसत भएका प्राववसिक िार ववद्यािर्को ल्र्ाव 
व्र्वस्कापन अनदुान 

5000 

 

९६ ७.२.१.१ २६३३२ 
िावयजसनक ववद्यािर्मा अध्र्र्नरत ववद्याकीहरुका िासग 
छात्रबशृत्त (्वािीर् तका गैर्वािीर्) 

951 
 

९७ २.७.१३.४९ २६३३२ 

कोसभड-१९ बाट पगेुको िैशिक िसतको पररपरुण तका 
अन्र् ववपदको िमर्मा सिकाइ सनरन्तरताका िासग 
कार्यक्रम 

400 

 

९८ १.१.३.३ २६३३२ 

्िारभतू तहका स्वीकृत दरवन्दीका शििक, राहत 
अनदुान शििकका िासग तिब भत्ता अनदुान (वविेष 
शििा पररषद अन्तरगतका शििक/कमयचारीहरु 
िमेत) 

95600 

 

९९ १.१.४.१ २६३३२ 
प्रारशम्भक बाि ववकाि िहजकतायहरुको पाररश्रसमक 
तका ववद्यािर् कमयचारी व्र्बस्कापन अनदुान 

9910 
 

१०० २.७.१३.११ २६३३२ 

िैशिक पहुाँच िसुनशश्चतता, अनौपचाररक तका वैकशल्पक 
शििा कार्यक्रम (परम्परागत ववद्यािर्, वैकशल्पक 
ववद्यािर्, िािरता र सनरन्तर शििाका कार्यक्रम 
िमेत) 

400 
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१०१ २.७.१३.४१ २६३३२ 
्िारमतु तह किा (६-८) मा अंग्रजेी,गशणत र 
ववज्ञान ववषर्मा शििण िहर्ोग अनदुान 

1812 
 

१०२ २.७.१३.२३ २६३३२ 
िामदुावर्क ववद्यािर्का छात्राहरुिाई सनिलु्क स्र्ासनटरी 
प्र्ाड ब्र्वस्कापन 

1321 
 

१०३ २.७.१३.१० २६३३२ ववद्यािर् ििािन तका व्र्वस्कापन अनदुान 2377  

१०४ २.७.१३.५१ २६३३२ 
िस्कागत िमता ववकाि,परीिा ििािन एवम ्ववद्याकी 
मलु्र्ाङ्कन 

707 
 

१०५ २.७.२२.९४४० २६३३२ 
CBIMNCI कार्यक्रम (कार्यक्रम िसमिा, स्किगत 
अनशुििण, िमता तका पहचु कार्यक्रम) 

500 
 

१०६ २.६.३.७ २६३३२ 

पासिकाहरुमा स्वीकृत सनदेशिका अनिुार गदठत rapid 

response team तका risk communication and 

community engagement team िाई असभमशुिकरण, 

महामारी/जनस्वास््र्मा अिर पने घटनाहरुको 
ब्र्बस्कापनका िासग कशम्तमा बषयमा दईु पटक 
िम्बन्िीत िरोकारवािाहरु िमेतको िहभासगतामा 
िसमिा गोष्टी तका जोशिम िंचार िम्बन्िी कृर्ाकिाप 
िंचािन गनय ्वस्र्क बजेट 

115 

 

      जम्मा (्) २२८९००.  
  

इ. नपेाि िरकारबाट प्राप्त हनु े िमपरुक अनदुानको रकमबाट ििािन हनु े ्र्ोजना तका 
कार्यक्रमहरुिः  

क्र.िं. चाि ुिचय  
क्र.िं.  

िचय 
िंकेत 

िचय शिषयक 
रकम (रु.  
हजारमा) 

कैवफर्त 

१ ११.४.२२.६३७५ २६३३४ 

सिरीजङ्घा गाउाँपासिका र सिददङ्वा गाउाँपासिकाको 
सिमानामा रहेको तावा िोिामा मोटरेवि पिु 

सनमायण ्र्ोजना 
10000 

  

जम्मा (इ) 10000   

ई. नपेाि िरकारबाट प्राप्त हनु ेवविषे अनदुानको रकमबाट ििािन हनु े्र्ोजना तका कार्यक्रमहरुिः  

क्र.िं. चाि ुिचय  
क्र.िं.  

िचय 
िंकेत 

िचय शिषयक 
रकम (रु.  
हजारमा) 

कैवफर्त 
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२९ ११.४.२२.१०२२० २६३३७ 

सिनाम नमनुा मा.वव.मा छात्रवाि भवन सनमायण, कप 
क्रमागत ्र्ोजना, सिरीजङ्घा गााँउपासिका, वडा नं 
१ 

15000 

  

जम्मा (इय) 15000   

 

उ.        प्रदेि िरकारबाट प्राप्त हनु ेिमपरुक अनदुानको रकमबाट ििािन हनु े्र्ोजना तका कार्यक्रमहरुिः 
  

क्र.
िं. 

चाि ुिचय  
क्र.िं.  

िचय 
िंकेत 

िचय शिषयक 
रकम (रु.  
हजारमा) 

कैवफर्त 

१ ११.५.२.२ २६३३४ 
सिरीजङ्घा 4 तेल्िोकको माछापोिरी देशि 
फुन्रवुािम्मको िडक स्तरउन्नती ्र्ोजना ५००० 

  

१ ११.५.२.३ २६३३४ 

गाउाँपासिकाको केन्रदेशि सिन्चेप ु भन्ज्र्ाङ, 

सिकैं चा हुाँदै फावािोिािम्मको िडक स्तरउन्नती 
्र्ोजना 

५०००   

जम्मा (उ) १००००   

 

 

ऊ. प्रदेि िरकारबाट प्राप्त हनु ेिितय अनदुानको रकमबाट ििािन हनु े्र्ोजना तका कार्यक्रमहरुिः 
 

क्र.िं. चाि ुिचय  
क्र.िं.  

िचय 
िंकेत 

िचय शिषयक 
रकम (रु.  
हजारमा) 

कैवफर्त 

१ १.3.5.3.8 २६३३२ 
बाि सबबाह अन्त्र्का िासग वकिोरी 
ििशक्तकरण कार्य्यक्रम   

७३ 

  

१ ११.५.२.३ २६३३४ 
िैंसगक वहंिा सनवारणका िासग स्कानीर् तहमा 
िंरिण कोष ििािन अनदुान  

५०   

जम्मा (ऊ) १२३   

जम्मा (अ)+(्)+(इ)+(इय)+(उ)+(ऊ)  ५१८२७३   

 

िितय अनदुान तफय  प्राप्त हनु ेप्रिानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट ििािन गररन े्र्ोजनाहरु 

१ नं. वडा, सिनाममा ििािन हनु े्र्ोजनाहरुिः 

सि.नं. िचय िंकेत ्र्ोजना तका कार्यक्रमको नाम 
रकम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 
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१   फावािोसिङ-सिनाम मा वव मोटरवाटो ममयत ्र्ोजना   
  

२ 
 

ििस्त्र प्रहरी बेि क्र्ाम्प-वडा कार्ायिर्-मोटरबाटो ममयत 
्र्ोजना  

 

 

३  सिनाम मा वव वााँिवोटे भगवती मोटरवाटो ममयत ्र्ोजना   

४  िोिङु्गा िोिा देशि सनविुोिा िम्म िडक ममयत ्र्ोजना   

२ नं. वडा, ्म्बेगदुदनमा ििािन हनु े्र्ोजनाहरुिः 
१  सनविुोिादेिी हप्पिुोिा िम्म मोटर वाटो ममयत ्र्ोजना    

२ 
 

महसभर हदैु िक्ष्मी काकीको घरवाट ओिरवोटे गोरेटो वाटो 
ममयत ्र्ोजना 

 

 

  मझवुा देिी महसभर िम्म गोरेटो वाटो ्र्ोजना   

३ 
 

दगुाय कुवरको घरदेिी हप्पिुोिा जोड्ने गोरेटो वाटो ममयत 
्र्ोजना  

 

 

३  नं. वडा, सिकैचामा ििािन हनु े्र्ोजनाहरुिः 
१  तमु्र्ािोिा देिी चााँपावोटेिम्म गोरेटो बाटो ममयत ्र्ोजना   

२  देउरािी दाजेसिङ् िडक िोसिङ् ममयत ्र्ोजना    

३  पाकीभरा ्िारभतू ववद्यािर् ठेि गाह्रो ममयत ्र्ोजना    

४  कासिङ्गे - दगुाय मा वव िडक ममयत ्र्ोजना    

४  नं. वडा, तेल्िोकमा ििािन हनु े्र्ोजनाहरुिः 
१  वागकिा छेउबाट िोर्ाङ् पछुार गोरेटो बाटो ममयत ्र्ोजना   

२ 
 

पनु्रवा ििुदुदन देशि र्ाङ्कङु् जाने गोरेटो बाटो ममयत 
्र्ोजना 

 

 

३  कमु्वाटोि देिी हााँिपोिरी गोरेटो बाटो ममयत ्र्ोजना   

४ 
 

िेिेवाटोि नेरेकवाट बढुौिी गााँउ गोरेटो बाटो ममयत 
्र्ोजना 

 

 

५ 
 

पाकीभराटोि कारवारीको घरवाट भगवती प्रा वव हदैु मिु 
िडक िम्म गोरेटो बाटो ममयत ्र्ोजना 

 

 

६  हप्पिुोिा देशि शघमरे िोिा िडक ममयत ्र्ोजना   

५  नं. वडा, पेदाङमा ििािन हनु े्र्ोजनाहरुिः 

१ 
 

र्ाङ्पाङ् ्वव देिी िशक्त सिमेक्िा हुाँदै वरडााँडा िम्म 
मोटरवाटो ममयत ्र्ोजना  

 

 

 
 

६  नं. वडा, पेदाङमा ििािन हनु े्र्ोजनाहरुिः 
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१  एकाने देिी िानो पाकीभरा जाने गोरेटो वाटो ममयत ्र्ोजना    

२  फिाटे हुाँदै पाकीभरा जाने गोरेटो वाटो ममयत ्र्ोजना   

७ नं. वडा, िेवाङमा ििािन हनु े्र्ोजनाहरुिः 

१ 
 

नमु्िा देिी दोभाने हदैु पेदाङ् जोड्ने मोटर बाटो िम्मको 
घोरेटो बाटो ममयत ्र्ोजना  

 

 

२ 
 

िहरेिोिा देिी टारी हदैु दोभान जोड्ने घोरेटो बाटो ममयत 
्र्ोजना  

 

 

३ 
 

दमाई िोल्िा देिी मगर डााँडा िम्म कुिो िाँगै बाटो ममयत 
्र्ोजना 

 

 

८ नं. वडा, र्ाम्फुददनमा ििािन हनु े्र्ोजनाहरुिः 

१ 
 

भोटेगााँउ सिरान देिी घटे्ट देउरािी िम्म जान ेघोरेटो वाटो 
ममयत ्र्ोजना  

 

 

२ 
 

चोके्र ओडार पिु देिी िााँगे िम्म जाने घोरेटो बाटो ममयत 
्र्ोजना  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

अनिूुची २ 

(दफा ४ िाँग िम्बशन्ित) 

 

िंस्काको नामिः ह्यमुन प्राशक्टि फाउण्डेिन 



िण्ड ४, िंख्र्ा ०२, सिरीजङ्घा राजपत्र, भाग १, समसत २०७९.०३.१३ 

 

30 | सिरीजङ्घा गााँउ कार्यपासिकाको कार्ायिर्,तेल्िोक, ताप्िेजङुद्धारा प्रकाशित ।  

 

सि.नं कार्यक्रमको नाम ठेगाना इकाई परीणाम प्रस्ताववत बजेट कैवफर्त 

१  ववद्यािर् पूवािायर कार्यक्रम,  सिरीजङ्घा गाउाँपासिका  
क्र ि कार्यक्रमको नाम ठेगाना इकाई परीणाम प्रस्ताववत बजेट कैवफर्त 

क 
्म्बेगदुदन मा.वव िानेपानी 
र्ोजना  ्म्बेगदुदन िंख्र्ा १ ९०००००   

ि 
फुन्रवुा ्.वव. िानेपानी 
र्ोजना   ्म्बेगदुदन िंख्र्ा १ ९०००००   

 

जम्मा (क) १८०००००.००   

२ गणुस्तरीर् शििा कार्यक्रम,  सिरीजङ्घा गाउाँपासिका  
क्र ि कार्यक्रमको नाम ठेगाना इकाई परीणाम प्रस्ताववत बजेट कैवफर्त 

क 
शििकहरुको िमता असभववृद्ध 
तासिम 

पररर्ोजना 
अन्तरगतका ८ 
ववद्यािर्हरु ( 

्म्वेगदुदन मा.वव., 
तेल्िोक मा.वव., 

िरस्वती 
मा.वव.सिकैचा, गणेि 
मा.वव., भगवती 

्.वव, रावष्ट्रर् मा.वव., 
फुन्रवुा ्.वव., 
पासकभरा ्.वव.)  

जना १३० १११३१५५.००   

ि 
सबद्यािर् ब्र्वस्कापन िसमसत 
िमता असभवृवद्ध  कार्यक्रम 

जना ७२ ३३४८८०.००   

ग 
असभभावक शििक िंघ र 
िमदुार् ििशक्तकरण 

जना २४० २३७४००.००   

घ ववद्याकी  िहर्ोग कार्यक्रम जना १७८६ ३७७६१२०.००   

ङ 
गाउाँपासिका  र सबद्यािर् 

िमन्वर् र िम्पकय  स्कापना  पटक ४ २०७३५५.००   

  जम्मा (ि) ५६६८९१०.००   

३ मिमेुह र निने रोग िम्वन्िी ्चरण पररवतयन कार्यक्रम,  सिरीजङ्घा गाउाँपासिका 
क्र ि कार्यक्रमको नाम ठेगाना इकाई परीणाम प्रस्ताववत बजेट कैवफर्त 

ि 
मिमेुह र निनेरोग िम्बन्िी 
शििक तासिम 

्म्बेगदुदन मावव, 

तेल्िोक मावव, 

िरस्वती मावव, रावष्ट्रर् 
मावव र गणेि मावव 

जना २० ६००००   

ग 
मिमेुह र निनेरोग िम्बन्िी 
स्वास््र्कमी तासिम 

गापा अन्तरगतका 
िम्पूणय स्वास््र् 
िंस्का 

जना ५० १०००००   
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घ 

मिमेुह र निनेरोग िम्बन्िी 
मवहिा स्वास््र् स्वर्मिेववका 
हरुिाई तासिम 

गापा अन्तरगतका 
िम्पूणय स्वास््र् 
िंस्का 

जना १५० ३०००००   

ङ 
पाक किा तासिम (ववद्याकी 
तका िमदुार्मा) 

्म्बेगदुदन मावव, 

तेल्िोक मावव, 

िरस्वती मावव, रावष्ट्रर् 
मावव र गणेि मावव 

जना १५० १५००००   

  जम्मा रकम (ग) ६१००००.००   

४ िामाशजक उिमशििता सबकाि कार्यक्रम 

क 

गरीब असभभावकहरुिाइ  िघ ु

उिम सबकाि  तका ्र््जयन 
कृर्ायकिाब िन्चािनमा 
िहर्ोग 

तेल्िोक मासब, 

्म्बेगदुीन मासब, 

गणेि मासब, िरस्वती 
मासब, रावष्टर् मासब, 

फुन्रवुा  ्बी, 
भगवती ्बी, 
पाकीभरा ्बी, 

वटा ९ ४५०००   

ि 

ववद्याकीहरुिाई कफी नियरी 
तका िेती िम्बन्िी तासिम 
(किा १२ मात्र) 

्म्बेगदुदन मावव, 

तेल्िोक मावव, 

िरस्वती मावव,  र 
गणेि मावव 

पटक ८ ४०००००   

  जम्मा रकम (घ) ४४५०००.००   

कुि वजेट (क)+(ि)+(ग)+(घ) ८५२३९१०.००   

 

िंस्काको नामिः ग्रामीण शििा तका वातावरण ववकाि केन्र (REED Nepal) िािा कार्ायिर्, ताप्िेजङु। 

l; g of]hgf tyf sfo{qmdsf] gfd 

nIo nfeflGjt hg;+Vof 

s}lkmot 

PsfO kl/df0f ah]6 dlxnf k'?if blnt 

1 
k|wfgfWofks, ;|f]t lzIfs  tyf 

;xof]uL lzIfs Ifdtf clea[4L tflnd 

hgf 19 224580 4 15 0   

2 l6=kL=6L=df cfwfl/t lzIfssf] k]zfut 

clej[4L tfldd 

hgf 10 198125 3 6 1   

3 ljBfnodf cfwfl/t tflnd÷ljifout 

lzsfOdf r/0fj4 cGt{lqmof÷z}lIfs 

;fdfu|L lgdf{0f 

hgf 35 64500 15 18 2   
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4 ;fd'bflos cled'lvs/0f÷lj=Jo=;= / 

cleefjs tyf lzIfs ;+3 ;'b[9Ls/0f 

sfo{zfnf 

hgf 359 254650 170 179 10   

5 Osf] afn Sna kl/rfng tyf ;xof]u 

sfo{qmd 

hgf 101 24000 50 45 6   

6 
ljBfno ;xof]u sfo{qmd 

ljBfno 13 199999.98 445 435 20   

7 ljBfnodf lzIf0f l;sfO ;fdu|L 

;xof]u 

ljBfno 13 210900 445 435 20   

8 
:yflgo, lhNnf / s]Gb| :t/Lo tx ut 

cg'udg, d'Nofsg sfo{qmd  

ljBfno 13 273600         

9 
l;sfO pknAwL k|f]T;fxg sfo{qmd   

ljBfno 13 153520         

10 afnjflnsfx?sf nflu pRr lzIff 

5fqj[QL 

hgf 3 246000 1 1 1   

11 
Plss[t kf7\oqmd tflnd 

hgf 50 218250 10 38 2   

12 
Reading Camp 

hgf 300 450000 150 146 4   

13 ljBfno lkpg] kfgL tyf xfOlhg  

sfo{qmd 

ljBfno 4 1012368 310 300 20   

14 
lg/Gt/ ultlzn sf]if ;xof]u  

ljBfno 5 800000 260 250 10   

hDdf sfo{qmd v{r -s_   4330492.98         

hDdf k|zf;lgs v{r -v_   
 

1,082,623.25  
        

s"n ah]6 -s / v_    
5,413,116.23    

 

िंस्काको नामिः वहमािी िंरिण मि, ताप्िेजङु। 

क्र .
िं.  

कार्यक्रमको नाम ठेगाना इकाई परीणा
म 

प्रस्ताववत बजेट कैवफर्त 

१ DAPC Meting 

ताप्िेजङु १ १ 

१७५००।- 

िरोकार िरकारी तका गैर 
िरकारी कार्ायिर् प्रमिु 

तका प्रसतसनसिहरु 

२ 
चोरी सिकारी सनर्न्त्रण 
अनगुमन तका िचेतना 

कार्यिेत्र २ २ ५५०००।- 
चो.सि. सन.ि. 

३ वन अववभावक अनगुमन िचय  कार्यिते्र ४ ४ ४८०००।- िहरे्ग 
४ रेड पाण्डा स्किरशिप  ववद्यािर् १ १ ७५०००।- ववद्याकीहरुका िासग 
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्ज्ञािे, 

श्री स्काइ पोख्रिे 
प्रमिु प्रिािकीर् असिकृत 

     सिरीजङ्घा गाउाँपासिका, ताप्िेजङु। 


