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"सिरीजङ्घाको गौरव, कन्चनजङ्घा" 

 

 

 

 

 

  

सिरीजङ्घा राजपत्र 
 

सिरीजङ्घा गााँउपासिकाद्धारा प्रकाशित 

खण्ड३) ताप्लेजुङ, प्रदशेनम्वर१, नेपाल, चैत्र १८ गते २०७८ साल (संख्या१२ 

 

भाग १  

सिरीजङ्घा गााँउपासिका 
गााँउ कार्यपासिकाको कार्ायिर् 

तेल्िोक, ताप्िेजङु, प्रदेिनं. १, नेपाि। 

सिरीजङ्घा गााँउपासिकाको गााँउ िभा असिवेिनिे पाररत गरेको ति िेशिए बमोशजमको ऐन  

िम्वत ्२०७८ िािको ऐन / सनर्माविी / सनदेशिका / कार्यववसि / मापदण्ड नं. १२ 
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सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको ववसनर्ोजन ऐन (दोश्रो िंिोिन),२०७८  

प्रमाणीकरण समसतिः २०७८।१२।१७ 

 

प्रस्तावनािः सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको आसथयक वर्य २०७८।०७९ को िेवा र कार्यहरुको िासग स्थानीर् 
िशित कोर्बाट 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 (दिौं) को पवहिो बैठकद्वारा पाररत सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको ववसनर्ोजन ऐन (प्रथम 
िंिोिन), २०७८ उपर दोश्रो िंिोिन गने वविेर्क, २०७८ िाई समसत २०७८ िाि चैत १७ गते 
िम्पन्न सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको गाउाँ िभा वविेर् असिवेिनको पवहिो बैठकिे िंिोिन गदै र्ो ऐन 
पाररत गरेको छ। 

१. िंशिप्त नाम र प्रारम्भिः (१) र्ो ऐनको नाम "सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको ववसनर्ोजन ऐन (दोश्रो 
िंिोिन), २०७८" रहेको छ।  

(२) र्ो ऐन सिरीजङ्घा राजपत्रमा प्रकाशित भए पश्चात ्िागू हनुेछ। 

२. आसथयक वर्य २०७८।०७९ का सनसमत्त िशित कोर्बाट रकम िचय गने असिकारिः आसथयक वर्य 
२०७८।०७९ को सनसमत्त गाउाँ कार्यपासिका, वडा िसमसत, ववर्र्गत िािािे गने िेवा र 
कार्यहरुका सनसमत्त अनिूुची १ मा उशल्िशित गाउाँपासिकाको आफ्नै सनणयर्िे पररचािन 
गनयि्ने  र अनिूुची २ मा उशल्िशित नेपाि िरकार तथा प्रदेि िरकारबाट प्राप्त हनुे िितय, 
िमपूरक र वविेर् अनदुानको रकमबाट गरी जम्मा रु. ५५,४०,०३,०००।०० (पचपन्न 
करोड चािीि िाि तीन हजार मात्र) मा नबढाई सनददयष्ट गररए बमोशजम िशित कोर्बाट िचय 
गनय िवकनेछ। नेपाि िरकार तथा प्रदेि िरकारबाट पसछ प्राप्त हनुे िितय अनदुान, िमपरुक 
अनदुान र वविेर् अनदुानका हकमा िोही बमोशजम क्रमििः बजेटमा िमावेि गरी िचय गनय 
िवकनेछ। 

३. ववसनर्ोजनिः (१) र्ि ऐनद्वारा िशित कोर्बाट िचय गनय असिकार ददइएको रकम आसथयक वर्य 
२०७८।०७९ को सनसमत्त सिरीजङ्घा गाउाँ कार्यपासिका, वडा िसमसत र ववर्र्गत िािािे गने 
िेवा र कार्यहरुको सनसमत्त ववसनर्ोजन गररनेछ। 

(२) उपदफा (१) मा जनुिकैु कुरा िेशिएको भएतापसन गाउाँ कार्यपासिका, वडा िसमसत र 
ववर्र्गत िािािे गने िेवा र कार्यहरुको सनसमत्त ववसनर्ोजन गरेको रकम मध्रे् कुनैमा बचत 
हनुे र कुनैमा अपगु हनुे देशिन आएमा गाउाँ कार्यपासिकािे बचत हनुे िीर्यकबाट नपगु हनुे 
िीर्यकमा रकम िानय ि्नेछ।र्िरी रकम िादाय एक िीर्यकबाट िो िीर्यकको जम्मा रकमको 
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पच्चीि प्रसतितमा नबढ्न े गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी िीर्यकहरुबाट अको एक वा 
एकभन्दा बढी िीर्यकहरुमा रकम िानय तथा सनकािा र िचय जनाउन िवकनछे। पुाँजीगत िचय 
र ववत्तीर् व्र्वस्था तफय  ववसनर्ोशजत रकम िााँवा भकु्तानी िचय िीर्यकमा बाहेक अन्र् चाि ुिचय 
िीर्यक तफय  िानय र ववत्तीर् व्र्वस्था अन्तगयत िााँवा भकु्तानी िचय तफय  ववसनर्ोशजत रकम व्र्ाज 
भकु्तानी िचय िीर्यकमा बाहेक अन्र्त्र िानय िवकने छैन।तर, चाि ुतथा पुाँजीगत िचय र ववत्तीर् 
व्र्वस्थाको िचय व्र्ोहोने एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम िानय िवकनेछ।  
(३) उपदफा (२) मा जनुिकैु कुरा िेशिएको भएतापसन आगामी ददनमा एक एक िीर्यकबाट 
िो िीर्यकको जम्मा स्वीकृत रकमको स्वीकृत रकमको पच्चीि प्रसतितभन्दा बढ्ने गरी कुनै 
एक वा एकभन्दा बढी िीर्यकहरुमा रकम िानय परेमा गाउाँ िभा असिवेिनको स्वीकृती सिन ु
पनेछ।  

 

अनिूुची १ 

(गाउाँपासिकाको आफ्नै सनणयर्िे पररचािन गनय ि्न)े 

(क) गाउाँ कार्यपासिका चाि ुिचय  

सि.नं. िचय िंकेत िचय िीर्यक 

गाउाँ िभा 
असिवेिन 
(नवौं) द्वारा 
अनमुासनत 

(रु.हजारमा) 

गाउाँ िभा 
असिवेिन 
(दिौं) द्वारा 
िंिोसित 

(रु.हजारमा) 

गाउाँ िभा 
वविरे् 

असिवेिनद्वारा 
िंिोसित 
रकम 

(रु.हजारमा) 

कैवफर्त 
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 ४७ २२३१९ अन्र् कार्ायिर् ििािन िचय ७०० ३०० ३०० 

 ४८ २२४११ िेवा र परामिय २००० २००० २००० 

 
४९ २२४१२ 

िूचना प्रणािी तथा िफ्टवेर्र 
ििािन िचय १००० ७०० ७०० 

 ५० २२४१३ करार िेवा िलु्क ८००० ७५०० ९५०० 

 ५१ २२४१४ िरिफाई िेवा िलु्क ३०० ३०० ३०० 

 

५२ २२४१४ 

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

२५० २५० २५० 

 ५३ २२४१९ अन्र् िेवा िलु्क २०० १५० १५० 

 ५४ २२५११ कमयचारी तासिम िचय ५०० ३०० ३०० 

 

५५ २२५१२ 

िीप ववकाि तथा जनचेतना तासिम 
तथा गोष्ठी िम्बन्िी िचय ५०० ३०० ३०० 

 ५६ २२५२२ कार्यक्रम िचय १५०० ७५० ७५० 

 ५७ २२५२९ ववववि कार्यक्रम िचय २०० १०० १०० 

 ५८ २२६११ अनगुमन, मूल्र्ांकन िचय १०० ० ० 

 ५९ २२६१२ भ्रमण िचय २५०० २२०० २५०० 

 
६० २२६१३ 

ववशिष्ट व्र्शक्त तथा प्रसतसनसि 
मण्डिको भ्रमण िचय २०० ५० ४०० 

 ६१ २२६१९ अन्र् भ्रमण िचय १०० ५० ५० 

 

६२ २२७११ 

ववववि िचय  
(गाउाँ कार्यपासिका र ववर्र्गत 
िािाहरु) 

२२०० १८०० २२०० 

 ६३ २२७११ सनिःिलु्क जग्गा प्रासप्त गदाय हनुे िचय ० ४०० ४०० 

 ६४ २२७११ ववववि िचय ( ८ वटा वडा १८०० १५०० १५०० 

 



िण्ड ३, िंख्र्ा १२, सिरीजङ्घा राजपत्र, भाग १, समसत २०७८.१२.१८ 

 

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

 

कार्ायिर्हरु) 

६५ २२७२१ िभा ििािन िचय २५० ५०० ५०० 

 ६६ २५३१३ गैरिरकारी िंस्था िहार्ता ३५० २५० २५० 

 ६७ २५३१५ अन्र् िहार्ता १५० ५० ५० 

 ६८ २७२१२ उद्दार, राहत तथा पनुस्थायपना िचय १५०० २०० २०० 

 ६९ २७२१३ ्र्ाशल्िर्म िररद ० ५०० ५०० 

 ७० २७२१३ और्सि िररद िचय २००० २००० ५०० 

 ७१ २८१४२ घर भाडा ५०० ५०० ५०० 

 
७२ २८१४३ 

िवारीिािन तथा मेशिनरी औजार 
भाडा ५०० १५०० १५०० 

 ७३ २८१४९ अन्र् भाडा ५०० ५०० ५०० 

 ७४ २८२१९ अन्र् वफताय १०० १०० १०० 

 जम्मा (क) ६७३५० ५५६०० ५८२५०  

 

 

(ि) आसथयक ववकाि तफय - 
 

 

सि.नं. िचय िंकेत आर्ोजना तथा कार्यक्रमको नाम 

गाउाँ िभा 
असिवेिन 

(नवौं) द्वारा 
अनमुासनत 
रकम 

(रु.हजारमा) 

गाउाँ िभा 
असिवेिन 

(दिौं) द्वारा 
िंिोसित 
रकम 

(रु.हजारमा) 

गाउाँ िभा 
वविरे् 

असिवेिनद्वारा 
िंिोसित 
रकम 

(रु.हजारमा) 

कैवफर्त 

१   
सनिःिलु्क माटो परीिण गनय श्री सिनाम 
मा.वव.िाई अनदुान िहर्ोग ३५० ३५० ३५० 

 
२   

व्र्विावर्क कृवर्िाँग िम्बशन्ित तासिम 

कार्यक्रम  
३०० २०० २०० 

 ३   पिपंुिीका िासग और्सि िररद ३५० ५०० ५०० 
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४   कृवर् वीउ/ववज िररद ४५० ५०० ५०० 

 ५   पर्यटन प्रवद्वयन कार्य् यक्रम िाझेदारी ३५० २०० २०० 

 
६   

िहकारी िंस्थाका पदासिकारीहरुको 
िमता असभवृदद्व 

३०० ३०० ३०० 

 

७   

कृर्किाँगको िागत िाझेदारीमा 
वहउाँदे/वरे् तरकारी िेती प्रवद्वयन गनय 
टनेि िररद 

१६०० ४००० ४००० 

 
८   

बााँझो जसमनमा कपाि िेती प्रवद्वयन 
कार्यक्रम २०० १०० १०० 

 

९   

"सिरीजङ्घाको िान, उद्यमिीि वकिान 
कार्यक्रम" कार्ायन्वर्न गनय िबै टोिमा 
स्थानीर् कृर्कको मागमा आिाररत 

कार्यक्रम ििािन (१ नं. वडा) 

९०० ९०० ९०० 

वकवी तथा 
फिफुिजन्र् 
िेतीमा मात्र 
रकम िचयने। 

१०   

"सिरीजङ्घाको िान, उद्यमिीि वकिान 
कार्यक्रम" कार्ायन्वर्न गनय िबै टोिमा 
स्थानीर् कृर्कको मागमा आिाररत 

कार्यक्रम ििािन (२ नं. वडा) 

९०० ९०० ९०० 

वकवी तथा 
फिफुिजन्र् 
िेतीमा मात्र 
रकम िचयने। 

११   

"सिरीजङ्घाको िान, उद्यमिीि वकिान 
कार्यक्रम" कार्ायन्वर्न गनय िबै टोिमा 
स्थानीर् कृर्कको मागमा आिाररत 

कार्यक्रम ििािन (३ नं. वडा) 

९०० ९०० ९०० 

वकवी तथा 
फिफुिजन्र् 
िेतीमा मात्र 
रकम िचयने। 

१२   

"सिरीजङ्घाको िान, उद्यमिीि वकिान 
कार्यक्रम" कार्ायन्वर्न गनय िबै टोिमा 
स्थानीर् कृर्कको मागमा आिाररत 

कार्यक्रम ििािन (४ नं. वडा) 

९०० ९०० ९०० 

वकवी तथा 
फिफुिजन्र् 
िेतीमा मात्र 
रकम िचयने। 

१३   

"सिरीजङ्घाको िान, उद्यमिीि वकिान 
कार्यक्रम" कार्ायन्वर्न गनय िबै टोिमा 
स्थानीर् कृर्कको मागमा आिाररत 

कार्यक्रम ििािन (५ नं. वडा) 

९०० ९०० ९०० 

वकवी तथा 
फिफुिजन्र् 
िेतीमा मात्र 
रकम िचयने। 

१४   

"सिरीजङ्घाको िान, उद्यमिीि वकिान 
कार्यक्रम" कार्ायन्वर्न गनय िबै टोिमा 
स्थानीर् कृर्कको मागमा आिाररत 

कार्यक्रम ििािन (६ नं. वडा) 

९०० ९०० ९०० 

वकवी तथा 
फिफुिजन्र् 
िेतीमा मात्र 
रकम िचयने। 
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१५   

"सिरीजङ्घाको िान, उद्यमिीि वकिान 
कार्यक्रम" कार्ायन्वर्न गनय िबै टोिमा 
स्थानीर् कृर्कको मागमा आिाररत 

कार्यक्रम ििािन (७ नं. वडा) 

९०० ९०० ९०० 

वकवी तथा 
फिफुिजन्र् 
िेतीमा मात्र 
रकम िचयने। 

१६   

"सिरीजङ्घाको िान, उद्यमिीि वकिान 
कार्यक्रम" कार्ायन्वर्न गनय िबै टोिमा 
स्थानीर् कृर्कको मागमा आिाररत 

कार्यक्रम ििािन (८ नं. वडा) 

९०० ९०० ९०० 

वकवी र आि ु
िेतीमा मात्र 
रकम िचयने। 

१७   

प्रदेि िरकारिाँगको िाझेदारीमा 5 नं. र 
२ नं. वडामा स्थापना हनु ेकोल्ड रुम 
सनमायणमा िाझेदारी 

० ३००० १२०० 
 

१८   
कोल्ड रुम सनमायणका िासग कृर्क 
अविोकन भ्रमण 

० २०० २०० 
 

    जम्मा (ि) १११०० १६५५० १४७५० 

  

 

 

(ग) िामाशजक ववकाि तफय िः 
 

 

सि.नं. िचय 
िंकेत 

आर्ोजना तथा कार्यक्रमको नाम 

गाउाँ िभा 
असिवेिन 

(नवौं) द्वारा 
अनमुासनत 
रकम 

(रु.हजारमा) 

गाउाँ िभा 
असिवेिन 

(दिौं) द्वारा 
िंिोसित 
रकम 

(रु.हजारमा) 

गाउाँ िभा 
वविरे् 

असिवेिनद्वारा 
िंिोसित रकम 

(रु.हजारमा) 

कैवफर्त 

१ 

  

िनु्र् दरबन्दी रहेका प्रस्ताववत िामदुावर्क 
ववद्यािर्मा सनजी स्रोतबाट शििक व्र्वस्थापन 
गरी दैसनक पठनपाठन िहज तलु्र्ाउन अनदुान 
कार्यक्रम 

८०० ० ० 

 

२ 

  

िैशिक गणुस्तर िदुृढीकरणका िासग 
कार्यपासिकािे छनोट गरेका ववद्यािर्िाई 
िैशिक िहर्ोग अनदुान 

० ८०० ८०० 

 

३ 

  

िामदुावर्क ववद्यािर् माफय त सिम्ब ुभार्ा र सिपी 
(आसनपान) िंरिणका िासग अनदुान कार्यक्रम 

२२०० ४००० ४००० 
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४ 

  

किा ११ र १२ सनिःिलु्क अध्र्ापनका िासग 
अनदुान िहर्ोग कार्यक्रम 

३५०० ४८०० ४८०० 

 

५ 

  

SEE परीिा ददने ववद्याथीिाई िशित गरी अंग्रजेी, 
गशणत र ववज्ञान ववर्र्को सनिःिलु्क असतररक्त 
कोशचङ किा ििािन  

७०० ७०० ७०० 

 

६ 

  

अस्थार्ी करार, राहत र शििण सिकाइ िहर्ोग 
अनदुानबाट सनर्कु्त गररने शििकको परीिा 
प्रणािीमा सनष्पिता कार्म गनय शजल्िा बावहरका 
ववर्र्ववज्ञ माफय त प्रश्नपत्रको िेट सनमायण 

५०० ० ० 

 ७   िैशिक कार्यिम्पादन प्रोत्िाहन कोर् १००० १००० २७०० 

 

८ 

  

मापदण्ड बमोशजम छनोट हनुे एकजना 
ववद्याथीिाई आवाि िवहतको MBBS अध्र्र्न 
छात्रवृशत्त कार्यक्रम 

१३०० १६०० १६०० 

 

९ 

  

ज्रे्ष्ठ नागररक, सभन्न िमता भएका व्र्शक्त, एकि 
मवहिा, िवहद तथा वेपत्ता पाररएका िन्तती र 
मवहिा स्वास््र् स्वरं्िेववकािाई ल्र्ाब र X-Ray 

िेवा सनिःिलु्क उपिब्ि गराउन प्रा.स्वा.के. 
तेल्िोकमा िामाग्री व्र्वस्थापन 

५०० ५०० ५०० 

 

१० 

  

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

३२०० २५०० ३९०० 

 

११ 

  

िबै वडाको िामदुावर्क ववद्यािर्मध्रे्बाट 2077 

िािको SEE परीिामा िवोत्कृष्ट नसतजा ल्र्ाउन े
जम्मा ८ जना नर्ााँ ववद्याथीहरुिाई कृवर् र 
पिपंुिी वविामा स्वीकृत कार्यवविी बमोशजम 
आवाि िवहतको सनिःिलु्क I.Sc. छात्रवृशत्त प्रदान 

१२०० १५०० १५०० 
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१२ 

  

िबै वडाको िामदुावर्क ववद्यािर्मध्रे्बाट 207६ 
िािको SEE परीिामा िवोत्कृष्ट नसतजा ल्र्ाई 
कृवर् र पिपंुिी वविामा स्वीकृत कार्यववसि 
बमोशजम छनोट भई I.Sc. अध्र्र्नमा रहेका 
जम्मा ८ जना ववद्याथीिाई आवाि िवहतको 
सनिःिलु्क छात्रवृशत्त प्रदान 

१२०० १२०० १२०० 

 

१३ 

  

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

५० ५० ५० 

 

१४ 

  

SEE परीिामा िवोत्कृष्ट नसतजा ल्र्ाउन े
एक/एकजना छात्र/छात्रािाई परुस्कृत गनय 
ल्र्ापटप ववतरण 

१५० १५० १५० 

 
१५ 

  

सभन्न िमता भएका ववद्याथीिाई िैशिक िहर्ोग 
कार्यक्रम 

१०० ५० ५० 

 

१६ 

  

स्थानीर् िरकारको भसूमका र महत्विाँग 
िम्बशन्ित ववर्र्वस्तमुा आिाररत रही अन्तर 
मा.वव.स्तरीर् वकृ्तत्वकिा/हाशजरी जवाफ 
प्रसतर्ोसगता कार्यक्रम 

३५० ० ० 

 

१७ 

  

िामदुावर्क ववद्यािर्मा कार्यरत 
शििक/कमयचारीहरुिाई िावयजसनक िररद, 

शजन्िी व्र्वस्थापन र िेिापािन तासिम 

३५० ३५० ३५० 

 १८   आिारभतू तहको स्थानीर् पाठ्यक्रम सनमायण ५०० ० ० 

 
१९ 

  

शििा तफय  प्राप्त िितय अनदुानका कार्यक्रममा 
िाझेदारी ५०० २०० २०० 

 
२० 

  

िामदुावर्क ववद्यािर्िाई मििन्द तथा कार्ायिर् 
िामाग्री िहर्ोग  

० ४०० ४०० 

 

२१ 

  

शििा िसमसत, ववद्यािर् व्र्वस्थापन िसमसत, 

असभभावक िंघमा आवद्व पदासिकारीहरुको 
िमता ववकाि कार्यक्रम ििािन 

४०० ० ० 

 २२   "नमूना गाउाँ िभा" असिवेिन कार्यक्रम ३५० ३५० ३५० 

 

२३ 
  

टोि ववकाि िंस्थामा आवद्व पदासिकारीहरुको 
िमता ववकाि िम्बन्िी तासिम कार्यक्रम 

१००० १००० १००० 
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२४ 
  

िवहद/वेपत्ता पररवारका िदस्र्िाई नगद रकम र 

कदर पत्र िवहत िम्मान कार्यक्रम 
१५० ५० ५० 

 
२५ 

  

मवहिा िशित नतेतृ्व/िमता ववकाि िम्बन्िी 
तासिम कार्यक्रम 

३०० ३०० ३०० 

 
२६ 

  

स्थानीर् िामाग्री एवम ् िीप प्रर्ोग गरी कपडा 
उत्पादन तासिम 

५०० ५०० ५०० 

 
२७ 

  

स्थानीर्स्तरमै िेसनटरी प्र्ाड उत्पादनका अनदुान 
िहर्ोग 

३०० ३०० ३०० 

 
२८ 

  

फसनयचर सनमायणिाँग िम्बशन्ित र्वुा िशित 
आिारभतू तासिम 

५५० ३५० ३५० 

 
२९ 

  

मेिनिाँग िम्बशन्ित र्वुा िशित आिारभतू 
तासिम 

५०० ० ० 

 
३० 

  

मोबाइि ममयतिाँग िम्बशन्ित र्वुा िशित 
आिारभतू तासिम 

३५० ० ० 

 
३१ 

  

ववद्यतु वार्ररङिाँग िम्बशन्ित र्वुा िशित 
आिारभतू तासिम 

५०० ० ० 

 

३२ 

  

दसित िमदुार्सभत्रका व्र्शक्तहरुिाई िशित गरी 
सििाई बनुाईिाँग िम्बशन्ित आिारभतू तासिम 

३५० ० ० 

 

३३ 

  

दसित िमदुार्सभत्रका व्र्शक्तहरुिाई िशित गरी 
स्थानीर् कृवर्जन्र् औजार उपकरण (जस्तैिः 
िकुुरी, कुटो, कोदािो, हाँसिर्ा, चिेुिी, वाम्फोक, 

आदद) उत्पादनिाँग िम्बशन्ित आिारभतू तासिम 

३५० ३५० ३५० 

 

३४ 

  

दसित िमदुार्सभत्रका व्र्शक्तहरुिाई िशित गरी 
बढीमा स्थानीर् छािाजन्र् िामाग्री उत्पादनिाँग 
िम्बशन्ित आिारभतू तासिम 

३५० ३५० ३५० 

 
३५ 

  

ज्रे्ष्ठ नागररक िशित सनिःिलु्क स्वास््र् शिववर 
कार्यक्रम 

२०० १००० १००० 

 
३६ 

  

"जनतािाँग जनप्रसतसनसि" नामक रेसडर्ो कार्यक्रम 
ििािन 

१०० १०० १०० 

 

३७ 

  

किा, िावहत्र्, िंस्कृसत, िेिकूद, िगार्तका 
ववसभन्न वविामा स्थावपत एवम ् उदर्ीमान 

व्र्शक्तत्व िम्मान कार्यक्रम 

१०० २०० २०० 

 



िण्ड ३, िंख्र्ा १२, सिरीजङ्घा राजपत्र, भाग १, समसत २०७८.१२.१८ 

 

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

 

३८ 

  

िावयजसनक सनकार्का नाममा सनिःिलु्क जग्गा 
दान गनुयहनु ेजग्गादाताहरुिाई िम्मान कार्यक्रम 

१०० ५० ५० 

 

३९ 

  

वर्यभरीमा उत्कृष्ट र रचनात्मक कार्य गने 
गाउाँपासिका िेत्रसभत्रका उत्कृष्ट तीनवटा टोि 
ववकाि िंस्थािाई नगद अनदुान िवहत िम्मान 

कार्यक्रम 

३०० ३०० ३०० 

 
४० 

  

िैवङ्गक वहंिा सनर्न्त्रण गनय िचेतनामूिक 

कार्यक्रम 
१०० १०० १०० 

 
४१ 

  

मेिसमिापकताय/न्र्ावर्क िसमसतिाई पनुतायजगी 
तासिम 

२५० ३०० ३०० 

 
४२ 

  

"अध्र्ि कप" भसिवि प्रसतर्ोसगता ििािन 
(वडा स्तरीर्) १००० ७०० ७०० 

 

४३ 

  

अन्तर पासिका स्तरीर् परुुर् भसिबि नकआउट 

प्रसतर्ोसगता ििािन प्रथम अध्र्ि कप, २०७८ 
० ३००० ३००० 

 
४४ 

  

ववसभन्न िेिकूद प्रसतर्ोसगता ििािनमा िहर्ोग 

कार्यक्रम 
५०० ७०० ७०० 

 ४५   सिरीजङ्घा महोत्िव ििािन १००० ० ० 

 

४६ 

  

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

५०० ६०० ६०० 

 ४७   नागररक उपचार िहार्ता कोर्  २००० २००० ३००० 

 

४८ 

  

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

५००० ६८०० ७१०० 

 

४९ 

  

गाउाँपासिका िेत्रसभत्र स्थानीर् स्रोत/िािन प्रर्ोग 
गरी उत्पाददत परम्परागत र स्थानीर्ता झशल्कन े
ववसभन्न वकसिमका िामाग्री िररद गरी त्र्स्ता 
िामाग्रीको प्रचारप्रिारको िासग प्रदियन तथा 
असतसथहरुिाई मार्ाको शचनो हस्तान्तरण 
कार्यक्रम 

० ३५० ४०० 

 ५०   "गाउाँमैं रोजगार, गवयको आिार" कार्यक्रम ३०० ३०० ३०० 
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ििािन (1 नं. वडा) 

५१ 
  

"गाउाँमैं रोजगार, गवयको आिार" कार्यक्रम 
ििािन (2 नं. वडा) ३०० ३०० ३०० 

 
५२ 

  

"गाउाँमैं रोजगार, गवयको आिार" कार्यक्रम 
ििािन (3 नं. वडा) ३०० ३०० ३०० 

 
५३ 

  

"गाउाँमैं रोजगार, गवयको आिार" कार्यक्रम 
ििािन (4 नं. वडा) ३०० ३०० ३०० 

 
५४ 

  

"गाउाँमैं रोजगार, गवयको आिार" कार्यक्रम 
ििािन (5 नं. वडा) ३०० ३०० ३०० 

 
५५ 

  

"गाउाँमैं रोजगार, गवयको आिार" कार्यक्रम 
ििािन (6 नं. वडा) ३०० ३०० ३०० 

 
५६ 

  

"गाउाँमैं रोजगार, गवयको आिार" कार्यक्रम 
ििािन (7 नं. वडा) ३०० ३०० ३०० 

 
५७ 

  

"गाउाँमैं रोजगार, गवयको आिार" कार्यक्रम 
ििािन (8 नं. वडा) ३०० ३०० ३०० 
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(घ) पवुायिार ववकाि तफय िः 
 

 

सि.नं. िचय 
िंकेत 

आर्ोजना तथा कार्यक्रमको नाम 

गाउाँ िभा 
असिवेिन 
(नवौं) द्वारा 
अनमुासनत 
रकम 

(रु.हजारमा) 

गाउाँ िभा 
असिवेिन 
(दिौं) द्वारा 
िंिोसित 
रकम 

(रु.हजारमा) 

गाउाँ िभा 
वविरे् 

असिवेिनद्वारा 
िंिोसित 
रकम 

(रु.हजारमा) 

कैवफर्त 

१   
गाउाँपासिकाको प्रमिु प्रिािकीर् भवन सनमायण 
आर्ोजना ३०००० ३६००० ३०२४५ 
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२   

सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको २ नं. वडाको 
हप्पिुोिाको कावेिी पिुबाट सिददङ्वा 
गाउाँपासिकाको ५, ६ नं. वडाको भभुाग हुाँदैं 
सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको ७ नं. वडा जोड्न े
स्थानिम्म िडक ममयत आर्ोजना 

० ४००० ४००० 

 ३   ममयतिम्भार कोर् ६००० ६००० ६००० 

 
४   

प्रमिु प्रिािकीर् भवनका िासग फसनयचर तथा 
वफ्चिय २००० ३००० ३००० 

 

५   

वडा नम्बर ८, र्ाम्फुददनको आम्जीिोिाबाट 
नर्ााँ झोरेनी, तपु्िङु, दनु्दडुााँडा, नगचाय, चैराम हुाँदैं 
किनजङ्घा बेि ्र्ाम्प जान ेिाहसिक पदमागय 
सनमायण आर्ोजना 
(नेपाि िरकारबाट प्राप्त हनुे रकममा 
िाझेदारी) 

३००० ३००० ३००० 

 

६   

"किनजङ्घाको पानी, हाम्रो आम्दानी"असभर्ान 
अन्तगयत समनरि वाटर उद्योग स्थापनाका िासग 
ववस्ततृ पररर्ोजना प्रसतवेदन (DPR) तर्ारी 

२००० २००० २००० 

 

७   

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

५००० ४००० ६९५५ 

 

८   
सनमायणािीन वडा नम्बर ५, ६ र ७ को वडाको 
प्रिािकीर् भवन सनमायण आर्ोजनाको भकु्तानी १५००० १५८०० १५८०० 

 

९   
सनमायणािीन वडा नम्बर १, ४ र ८ को वडाको 
प्रिािकीर् भवन सनमायण आर्ोजनाको भकु्तानी २०००० २०८०० २०८०० 

 
१०   

पूवायिार ववकाि िािाका िासग 
औजार/उपकरण िररद 

४५० ४५० ४५० 

 ११   नवसनसमयत िभाहिमा फसनयचर व्र्वस्थापन ० १५०० १५०० 

 १२   स्टोरमा वफ्िड र्ायक (Fixed Rack) सनमायण ० ५०० ५०० 

 १३   फाउण्टेन िवहतको पाकय  सनमायण ० ५०० ५०० 
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१४   

३ नं. वडा, सिकैचाको फावािोिा िाजदुोभानमा 
मोटरेवि पिु सनमायणका िासग ववस्ततृ 

पररर्ोजना सनमायण 

० १८०० १८०० 

 

१५   

८ नं. वडा, र्ाम्फुददनको कावेिीिोिामा 
मोटरेवि पिु सनमायणका िासग ववस्ततृ 
पररर्ोजना प्रसतवेदन सनमायण 

० १८०० १८०० 

 

१६   

गाउाँपासिकाको प्रमिु प्रिािकीर् भवन अगासड 
पोिरी सनमायण ० ५०० ५०० 

 

१७   

स्थानीर्ता झशल्कने गरी आठवटै वडा 
कार्ायिर्का िासग टेबि, कुिी र मिु ढोका 
सनमायण 

० १८८६ १८८६ 

 

१८   

सिनाम स्वास््र् चौकीमा ल्र्ाब स्थापना तथा 
ििािन (1 नं. वडा) ३०० ३०० ३०० 

 

१९   

बागचिे डााँडादेिी भैंिे हुाँदै िानो पाथीभरा जान े
िडक सनमायण आर्ोजना (1 नं. वडा) ७०० ११०० ११०० 

 २०   सिाँचाई पाइप िररद (2 नं. वडा) ७०० ३५०० ३५०० 

 

२१   

िािा, एनिेि टावर, िोरे, हरर मशन्दर, 
ताििकय , मढेु हुाँदैं ओिे जाने िडक ममयत 
आर्ोजना (2 नं. वडा) 

७०० २३०० २३०० 

 

२२   

डम्बर पौडेिको घरदेिी बिे महवीर जान े
िडक सनमायण आर्ोजना (2 नं. वडा) ४०० ४०० ४०० 

 

२३   

िोसतबारीदेिी जनके र िोसतबारीदेिी 
काकीडााँडा हुाँदैं फेदाङ्गेटार जाने िडक सनमायण 
आर्ोजना (2 नं. वडा) 

४०० ४०० ४०० 

 

२४   

बरडााँडा गणेि ववष्टको घर, ररठे्ठबारी हुाँदैं 
िामाबारी देउमान ववष्टको घर जाने िडक 

सनमायण आर्ोजना (2 नं. वडा) 
४०० ४०० ४०० 

 
२५   

आम्बेगदुदन स्वास््र् चौकीको नािी र िारा 
सनमायण 

० ४०० ४०० 
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२६   

२ नं. वडा कार्ायिर्देिी िप्िेडााँडा हुाँदैं 
गाउाँपासिका जाने िडक जोड्ने िडक सनमायण 

आर्ोजना (2 नं. वडा) 
४०० ० ० 

 

२७   

श्री भगवती आववको िानेपानी ट्ांकी ममयत 
(पाइयप िररद, िारा ममयत र िौचािर् ममयत) र 
किा कोठा प्िाष्टर आर्ोजना 

० ४०० ४०० 

 

२८   

िेरबहादरु थेबेको घरदेिी र्ािवुा हुाँदैं वुाँग्वा 
आिारभतू ववद्यािर् िम्म जाने िडक सनमायण 

आर्ोजना (2 नं. वडा) 
४०० ० ० 

 

२९   

वेतिाइन ववहनी मण्डिी चचयको भवन सनमायण 
आर्ोजना (2 नं. वडा) ३०० ३०० ३०० 

 

३०   

गैरीगाउाँ देवीडााँडा हुाँदैं शिव थेबेको घर छेउ 
गोिाई जोड्ने िडक सनमायण आर्ोजना (2 नं. 
वडा) 

३०० ३०० ३०० 

 

३१   

हप्पिुोिाबाट सभरगाउाँ जान ेसिाँचाई कूिो ममयत 
आर्ोजना (2 नं. वडा) ३०० ३०० ३०० 

 

३२   

श्रीकृष्ण प्रणामी मशन्दरको घडेरी ममयतिम्भार 
आर्ोजना (2 नं. वडा) ३०० ३०० ३०० 

 
३३   

श्री आम्बेगदुदन माववमा इन्टरनेट/ICT जडान 
(२ नं.वडा) ४०० ० ० 

 

३४   

श्री आम्बेगदुदन मावविे सनमायण प्रारम्भ गरी 
अिरुो अवस्थामा रहेको ४ कोठे ववद्यािर् भवन 
िम्पन्न गने आर्ोजना (२ नं.वडा) 

० १५०० १५०० 

 

३५   

िाङ्ााँग ु टोिको मारुती िोप केन्र भवन 
प्िाष्टर/प्रतीिािर् सनमायण आर्ोजना (3 नं. 
वडा) 

३०० ३०० ३०० 

 
३६   

श्री बािकल्र्ाण आवव, िाङ्ागमुा फसनयचर 
व्र्वस्थापन ० ३०० ३०० 
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३७   

िाङ्ााँगदेुिी ओिे जोड्न े िडक सनमायण 
आर्ोजना (3 नं. वडा) 

३०० ० ० 

 

३८   

ओिेदेिी ३ नं. वडा कार्ायिर् जोड्ने िडक 
सनमायण आर्ोजना (3 नं. वडा) 

७०० २३०० २३०० 

 

३९   

सिकैचा स्वास््र् चौकीमा घेराबारा सनमायण 
आर्ोजना (3 नं. वडा) 

३०० ३०० ३०० 

 

४०   

श्री िरस्वती माववमा पवहरो सनर्न्त्रण आर्ोजना 
(3 नं. वडा) 

७०० ७०० ७०० 

 ४१   भैपरी आउने पुाँजीगत  (3 नं. वडा) ३०० ३०० ३०० 

 

४२   

श्री शिसतज र्वुा ्िबको भवन ममयत आर्ोजना 
(3 नं. वडा) 

४०० ४०० ४०० 

 

४३   

श्री फुन्रवुा आिारभतू ववद्यािर्को िेिमैदान 
ववस्तार (4 नं. वडा) ३०० ३०० ३०० 

 

४४   

शचिाउनडेााँडाको परुानो बाटोबाट जोरपिु जोड्न े
िडक सनमायण आर्ोजना (4 नं. वडा) ३५० ३५० ३५० 

 

४५   

थमु्मा टोिको श्री िरेुन्र माबोको घरबाट 
सनमायणािीन १० िैर्ाको आिारभतू अस्पताि 
जान ेिडक सनमायण आर्ोजना (4 नं. वडा) 

३५० ३५० ३५० 

 

४६   

फाल्गनुन्द चोकबाट स्वास््र् चौकी हुाँदै वडा 
कार्ायिर् जोड्न ् िडक सनमायण आर्ोजना (5 

नं. वडा) 

२००० १७५० १७५० 

 

४७   

मामांिे स्वास््र् चौकीमा बसथयङ िेण्टर 
स्थापनाका िासग पवुायिार व्र्वस्थापन (6 नं. 
वडा) 

५०० ३०० ३०० 

 

४८   

स्थानीर् िामाग्री प्रर्ोग गरी 2 कोठे वसथयङ 
िेण्टर भवन सनमायण ० १००० ० 
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४९   

"एक घर, एक िारा" असभर्ान कार्ायन्वर्न गनय 
सम्िादेन र िदुाप टोिको प्रत्रे्क घरिरुीमा 
िानेपानीको िारा जडान आर्ोजना (6 नं. वडा) 

१५०० ८००० ८५०० 

 

५०   

िेवाङ स्वास््र् चौकीमा बसथयङ िेण्टर 
स्थापनाका िासग पवुायिार व्र्वस्थापन  (7 नं. 
वडा) 

३०० ३०० ३०० 

 

५१   

"एक घर, एक िारा" असभर्ान कार्ायन्वर्न गनय 
जिकन्र्ा टोि र प्रभथुमु्का टोिको ववपन्न 
घरिरुीमा िानेपानीको िारा जडान आर्ोजना  
(7 नं. वडा) 

४०० ४०० ४०० 

 

५२   

कृष्णमशन्दर टोिको सतिबारीदेिी चौकेडााँडा 
हुाँदैं मिु िडक जोड्ने िडक सनमायण आर्ोजना 
(7 नं. वडा) 

३०० ३०० ३०० 

 

५३   

तसुमर्ा, िानोनेप,ु गहुाँबारी स्कुि हुाँदैं उदेिेिम्म 
जाने घोडेटो बाटो सनमायण आर्ोजना (8 नं. 
वडा) 

४०० ४०० ४०० 

 

५४ 

  

ठाडोिोिा महुान हनुे गरी मा्िवुा सिाँचाई 
आर्ोजना (8 नं. वडा) ३०० ३५० ३५० 

 
५५ 

  

बागदिेिोिामा काठेपिु सनमायण आर्ोजना (8 

नं. वडा) ३०० ३०० ३०० 

 
    

जम्मा (घ) ९९४५० १३४१३६ १३०८३६  

(ङ) वन, वातावरण तथा ववपद् व्र्वस्थापन तफय िः 
 

 

सि.नं. िचय 
िंकेत 

िचय िीर्यक 

गाउाँ िभा 
असिवेिन 
(नवौं) द्वारा 
अनमुासनत 
रकम 

(रु.हजारमा) 

गाउाँ िभा 
असिवेिन 
(दिौं) द्वारा 
िंिोसित 
रकम 

(रु.हजारमा) 

गाउाँ िभा 
वविरे् 

असिवेिनद्वारा 
िंिोसित 
रकम 

(रु.हजारमा) 

कैवफर्त 

1   प्रकोप व्र्वस्थापन कोर् ३००० ४००० ४०००  

२ 
  

ढंुगा/सगटी/बािवुा उत्िननको िासग IEE 

प्रसतवेदन तर्ारी ० ५०० ५०० 
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३ 

  

वडा नम्बर ८, र्ाम्फुददनको आम्जीिोिाबाट 
नर्ााँ झोरेनी, तपु्िङु, दनु्दडुााँडा, नगचाय, चैराम हुाँदैं 
किनजङ्घा बेि ्र्ाम्प जान ेिाहसिक पदमागय 
सनमायण आर्ोजनाको IEE प्रसतवेदनको भकु्तानी  

० ५०० ५०० 

 

४   कोसभड १९ रोकथाम तथा सनर्न्त्रण  ३००० ३००० १००० 
 

जम्मा (ङ) ६००० ८००० ६०००  
 

(च) िंस्थागत ववकाि तथा िेवा प्रवाह तफय िः 
 

 सि.नं. िचय िंकेत िचय िीर्यक 

गाउाँ िभा 
असिवेिन (नवौं) 
द्वारा अनमुासनत 

रकम 

(रु.हजारमा) 

गाउाँ िभा 
असिवेिन (दिौं) 
द्वारा िंिोसित 

रकम 

(रु.हजारमा) 

गाउाँ िभा वविरे् 
असिवेिनद्वारा 
िंिोसित रकम 

(रु.हजारमा) 

1   

गाउाँपासिकाको प्रमिु प्रिािकीर् भवन 
र नवसनसमयत वडा कार्ायिर् भवनमा 
असडर्ो सभजवुि िवहतको नागररक 
वडापत्र सनमायण 

१००० ५०० ५०० 

२   
गाउाँपासिकाको प्रमिु प्रिािकीर् भवनमा 
सिसि ्र्ामरा जडान 

० ५०० ५०० 

३   
कार्यपासिका हि र िभाहिमा िाउण्ड 
सिस्टम जडान 

० ५०० ५०० 

४   
गाउाँपासिकाको प्रमिु प्रिािकीर् 
भवनमा टोकन प्रणािी जडान 

० ५०० ५०० 

५   
इन्टरनेट/िफ्टवेर्र व्र्वस्थापनका 
िासग िभयर सनमायण 

१००० १५०० १५०० 

जम्मा (च) २००० ३५०० ३५०० 

 

(छ) िमपूरक कोर् तफय िः  

  िचय िचय िीर्यक गाउाँ िभा असिवेिन गाउाँ िभा गाउाँ िभा वविरे् कैवफर्त 
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सि.नं. िंकेत (नवौं) द्वारा 
अनमुासनत रकम 

(रु.हजारमा) 

असिवेिन (दिौं) 
द्वारा िंिोसित 

रकम 

(रु.हजारमा) 

असिवेिनद्वारा 
िंिोसित रकम 

(रु.हजारमा) 

1   
िमपरुक कोर् १०००० ५००० ५००१   

    
जम्मा (छ) १०००० ५००० ५००१   

 

(ज) आ.व. २०७७।०७८ मा िम्पन्न आर्ोजनाहरुको भकु्तानी ददन बााँकीिः  

 

 सि.नं. िचय 
िंकेत 

िचय िीर्यक 

गाउाँ िभा 
असिवेिन (नवौं) 
द्वारा अनमुासनत 

रकम 

(रु.हजारमा) 

गाउाँ िभा 
असिवेिन (दिौं) 
द्वारा िंिोसित 

रकम 

(रु.हजारमा) 

गाउाँ िभा वविरे् 

असिवेिनद्वारा 
िंिोसित रकम 

(रु.हजारमा) 

कैवफर्त 

1   
ितु्रमा िमावेि ववसभन्न र्ोजनाहरु ४६४० ४६४० ४६४१   

    
जम्मा (ज) ४६४० ४६४० ४६४१   

अनिुचुी १ को कुि जम्मा 
(क+ि+ग+घ+ङ+च+छ+ज) २३८१४० २६९३७६ २६९३७६ 

  

अनिूुची २ 

(नपेाि िरकार तथा प्रदेि िरकारबाट प्राप्त हनु ेिितय/िमपूरक/वविेर् अनदुानको 
रकमबाट ििािन हनु ेआर्ोजना तथा कार्यक्रमहरु) 

क. नपेाि िरकारबाट प्राप्त हनु ेिितय अनदुान तफय का आर्ोजना तथा कार्यक्रमहरुिः 

सि.नं. 
िचय 
िंकेत 

िचय िीर्यक 
रकम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

1 

 आिारभतू तहका स्वीकृत दरवन्दीका शििक, 

राहत अनदुान शििकका िासग तिब भत्ता 
अनदुान (वविेर् शििा पररर्द अन्तरगतका 
शििक कमयचारीहरु िमेत) 

89600 
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2 

 माध्र्समक तहका स्वीकृत दरवन्दीका शििक, 

राहत अनदुान शििक िासग तिब भत्ता 
अनदुान (वविेर् शििा पररर्द अन्तरगतका 
शििक/कमयचारी,प्राववसिक िारका प्रशििक 
िमेत) 

23500 

 

3 

 प्रारशम्भक बाि ववकाि िहजकतायहरुको 
पाररश्रसमक तथा ववद्यािर् कमयचारी 
व्र्वस्थापन अनदुान 

7763 

 

4 
 रोजगार िेवा केन्रको ििािन (अनगुमन, 

ििार, स्टेिनरी, ममयत,अन्र्) 
205 

 

5 
 एम. आइय. एि. अपरेटर र वफल्ड िहार्को 

िासग ििार िचय 
8 

 

6  कामका िासग पाररश्रसमक अनदुान 3574  

7 
 कामका िासग पाररश्रसमक अनदुान (र्वुा 

रुपा.) 
3900 

 

8 
 मेशिनरी औजार तथा फसनयचर ममयत िम्भार  

(िेवा केन्र ििािानाथय) 
84 

 

9 
 मििन्द तथा िामाग्री िररद (िेवा केन्र 

ििािानाथय) 
180 

 

10 
 ििार िामाग्री प्रिारण तथा छपाइय  

(ििार र पहुाँच असभर्ान ििािन) 
180 

 

11 
 िावयजसनक ववद्यािर्का ववद्याथीहरुका िासग 

सनिःिलु्क पाठ्यपसु्तक अनदुान 
2906 

 

12  रोजगार िहार्कको तिब 367  

13  रोजगार िहार्कको स्थानीर् भत्ता 39  

14  रोजगार िहार्कको पोिाक भत्ता 10  

15  प्राववसिक िहार्कको पोिाक भत्ता 10  

16  गनुािो िनुवुाई असिकारीको व्र्वस्थापन 100  

17 
 कृवर् तथा पि ु िेवाका "एक गााँउ एक 

प्राववसिक" हरुको 50 प्रसतित तिव भत्ता  
1300 

 

18  एम. आइय. एि. अपरेटर र वफल्ड िहार्क 773  
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पाररश्रसमक, चाडपवय िचय तथा पोिाक िचय 
19  रोजगार िंर्ोजकको तिव 468  

20  रोजगार िंर्ोजकको स्थानीर् भत्ता 48  

21  रोजगार िंर्ोजकको पोिाक भत्ता 10  

22  प्राववसिक िहार्कको तिव 330  

23  प्राववसिक िहार्कको स्थानीर् भत्ता 39  

24 

 ववभागिे उपिव्ि गराएको तासिम िाका 
बमोशजम घटना दताय तथा िामाशजक िरुिा 
िम्बन्िमा गाउाँ कार्यपासिकाको कार्ायिर्, 

वडा कार्ायिर्का कमयचारीहरुको िासग तासिम 
तथा जनप्रसतसनसिहरुिाई असभमशुिकरण 
कार्यक्रम ििािन 

222 

 

25 

 असत गररब पररवारहरुको िासग कशम्तमा १० 
जनाको िासग हनुे गरी िाझा िवुविा केन्रको 
स्थापना 

0 

 

26 

 िम्भाव्र् उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार 
प्रसतष्पिाय ववृद्ध गनयका िासग कशम्तमा ५ 
जनाको िमहुमा प्रववसि हस्तान्तरण 

140 

 

27 

 गररबी सनवारणका िासग िघ ु उद्यम ववकाि 
कार्यक्रम ििािन सनदेशिका, २०७७ 
बमोशजम उद्यमीको स्तरोन्नती (आवश्र्कता 
पवहचानका आिारमा पनुतायजगी र एडभान्ि 
िीप ववकाि तासिम कार्यक्रम) 

480 

 

28 

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

2280 

 

29 
 तोवकएका ववद्याथीको ददवा िाजाका िासग 

ववद्यािर्िाई अनदुान 
6907 

 

30  ववद्यािर् ििािन तथा व्र्वस्थापन अनदुान 2407  
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31 

 िैशिक पहुाँच िसुनशश्चतता, अनौपचाररक तथा 
वैकशल्पक शििा कार्यक्रम (परम्परागत 

ववद्यािर्, वैकशल्पक ववद्यािर्, िािरता र 
सनरन्तर शििाका कार्यक्रम िमेत) 

800 

 

32 
 ववद्यािर्मा िैशिक गणुस्तर िदुृढीकरण एवम ्

कार्यिम्पादनमा आिाररत प्रोत्िाहन अनदुान 
6171 

 

33 
 िामदुावर्क ववद्यािर्का छात्राहरुिाई 

सनिःिलु्क स्र्ासनटरी प्र्ाड व्र्वस्थापन 
1295 

 

34 

 प्रसत ववद्याथी िागतका आिारमा शििण 
सिकाइ िामग्री एवम ् किा ८ को परीिा 
व्र्वस्थापन अनदुान 

1349 

 

35 

 माध्र्समक तह किा (९-१०) मा अंग्रजेी, 
गशणत र ववज्ञान ववर्र्मा शििण िहर्ोग 

अनदुान 

2591 

 

36 

 आिारमतु तह किा (६-८) मा अंग्रजेी, 
गशणत र ववज्ञान ववर्र्मा शििण िहर्ोग 
अनदुान 

1015 

 

37  राष्ट्रपसत रसनङ्ग शिल्ड प्रसतर्ोसगता  100  

38  वकिान िूचीकरण कार्यक्रम 300  

39 
 कृवर्, पिपुन्छी तथा मत्स्र् त्र्ांक 

अध्र्ावसिक कार्यक्रम 
100 

 

40 

 आ.व.२०७७/७८ मा स्थापना भएका कृवर् 
तफय का िाना व्र्विावर्क कृवर् उत्पादन केन्र 
(पकेट) ववकाि कार्यक्रम (वकवी) सनरन्तरता 
(वडा नं. ५ पेदाङ र वडा नं. २ आम्बेगदुदन) 

1200 

 

41 

 आ.व. २०७७/७८ मा स्थापना भएको 
बाख्राको िाना व्र्विावर्क कृवर् उत्पादन 
केन्र (पकेट) ववकाि कार्यक्रम सनरन्तरता 
(वडा नं. 3 सिकैचा र वडा नं. ५ मामांिे) 

700 
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42 

 मकै बािीको िाना व्र्विावर्क कृवर् उत्पादन 
केन्र (पकेट) ववकाि कार्यक्रम ििािन 
(वडा नं. १ सिनाम र वडा नम्बर ४ 
तेल्िोक) 

1200 

 

43 

 पोर्ण िंवेदनिीि (िानेपानी तथा िरिफाइ, 

कृवर्, पििेुवा, मवहिा तथा बािबासिका, 
शििा र िािकीर् प्रवन्ि) िेत्रका 
कार्यक्रमहरू ििानिन 

460 

 

44 
 पोर्ण वविेर् (स्वास््र्) िेत्रका कार्यक्रम 

ििािन 
340 

 

45  ईवपडेसमर्ोिोजी ररपोवटयङ 6  

46 
 दिु समिन कार्यक्रम अन्तगयत चौरी प्रवद्धयन 

(वडा नं. ७ िेवाङ र वडा नं. ८ र्ाम्फुददन) 
1994 

 

47 

 पासिकास्तरमा स्वास््र् िंस्थाहरुको मासिक 
बैठक, डाटा भेररवफकेिन एवं गणुस्तर ििुार 
िाथै चौमासिक एवं वावर्यक िसमिा 

200 

 

48 

 मात ृ तथा नवशिि ु कार्यक्रम अन्तगयत आमा 
िरुिा, गभयवती उत्प्ररेणा िेवा, न्र्ानो झोिा र 
सनिलु्क गभयपतन कार्यक्रम 

712 

 

49 

 उपचारात्मक िेवा अन्तगयतका कार्यक्रमहरु  
(आिारभतू तथा आकशस्मक स्वास््र् िेवाको 
िासग और्सि िररद, न्र्नुतम िेवा मापदण्ड 
कार्यक्रम ििािन/िदुृढीकरण र 
आाँिा/नाक/कान/घााँटी/मिु स्वास््र् 
िम्वन्िी असभमिुीकरण तथा सबद्यािर् 

स्क्रीसनंग कार्यक्रम कार्यिंचािन सनदेशिकामा 
उल्िेि भए बमोशजम िंचािन गने) 

1500 

 

50 
 सि.सब.आई.एम.एन.सि.आई. कोशचङ र िमता 

तथा पहुाँच कार्यक्रम 
200 

 

51  मात ृतथा नवशिि ुकार्यक्रम 1173  

52  पोर्ण कार्यक्रम 1332  
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53 

 ववद्यािर् स्वास््र् शििा/आमा िमहु तथा 
मवहिा स्वास््र् स्वरं्िेववकाहरूका िासग 

िामाशजक व्र्वहार पररवतयन कार्यक्रम 

100 

 

54 
 पररवार सनर्ोजन, वकिोर-वकिोरी तथा प्रजनन 

स्वास््र् कार्यक्रम 
476 

 

55 

 स्वास््र् िंस्थामा आकशस्मक अवस्थामा 
और्िी एवं ल्र्ाब िामाग्री ढुवानी, रेकसडयङ 

तथा ररपोवटयङका िासग फमय फरमेट छपाई 
तथा फोटोकपी, ई-वट.सब. रशजस्टर 
अध्र्ावसिक, ववश्व िर्रोग ददवि िम्बन्िी 
कार्यक्रम 

35 

 

56 

 िर्रोगका जोशिम िमहु तथा स्वास्थ िेवाको 
पहुाँच कम भएका िमदुार्मा िकृर् िर्रोग 

िोज पड्ताि कार्यक्रम, घरपररवारका 
िदस्र्हरूको िम्पकय  परीिण, िमदुार्मा 
िर्रोगका ववरामीहरूको िोज पड्तािका 
िासग िमता असभववृद्ध तथा पररचािन 

105 

 

57 

 स्थिगत अनशुििण गरी स्वास््र्कमीहरूको 
िमता असभवदृद्व एवं त्र्ांकको गणुस्तर 
िसुनशश्चत, िर्रोगका कार्यक्रमको अिय वावर्यक 
िसमिा तथा उपचार नसतजाको कोहटय ववश्लरे्ण 

60 

 

58 

 कोसभड १९ ववरुद्ध िोप असभर्ान ििािन 
व्र्वस्थापन िचय, पासिकास्तररर् िमीिा तथा 
र्ोजना र पासिका तथा स्वास््र् िस्था स्तरीर् 
िपुरीवेिण 

169 

 

59 

 पासिका स्तरमा टाइफाइड िोप असभर्ान 
ििािन तथा सनर्समत िोपमा टाइफाइड 
िोप िरुुवातको िाथै सनर्समत िोप 
िदुृढीकरण र िरिफाई प्रवद्वयनका िासग 
पासिका र वडा िोप िमन्वर् िसमती र 
िरोकारवािाहरुको असभमशुिकरण बैठक  

186 
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60 

 सनर्समत िोप िदुृढीकरण, पूणय िोपको 
दीगोपना र िरिफाई प्रवद्वयन कार्यक्रम 

सनरन्तरताको िासग िकु्ष्म र्ोजना अद्यावसिक 
र पासिका िमन्वर् िसमसतको असभमिुीकरण 
र र्ोजना २ ददन र पूणयिोप गाउाँपासिका 
िसुनशश्चतताको िासग स्वास््र्कमीबाट वडामा 
घरिरुी िवेिण, पासिकाबाट वडा 
भेररवफकेिन, अनगुमन तथा घोर्णा िभा 
व्र्वस्थापन, घोर्णा बांकी भएमा घोर्णा तथा 
घोर्णा भएकामा दीगोपना कार्म  

252 

 

61 

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

2400 

 

62 

 कोसभड १९ िगार्त ववसभन्न महामारीजन्र् 
रोगहरुको रोकथाम, सनर्न्त्रण तथा 
सनगरानीका िासग िरोकारवािा िाँगको 
अन्तरवक्रर्ा तथा आर.आर.वट., स्वास््र्कमी 
पररचािन 

25 

 

63 

 2.7.22.88 स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी, 
प्रा.स्वा.के. र अस्पतािहरुमा कार्यरत 

कमयचारीहरुको तिव 

6३५0 

 

६४ 

 2.7.22.88 स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी, 
प्रा.स्वा.के. र अस्पतािहरुमा करार िेवामा 
स्वास््र्कमीहरुको करार िेवा िलु्क 

१५६०० 

 

६५ 
 2.7.22.88 स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी, 

प्रा.स्वा.के.र अस्पतािहरुमा कार्यरत 
स्वास््र्कमीहरुको स्थानीर् भत्ता 

५०० 
 

६६ 
 2.7.22.88 स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी, 

प्रा.स्वा.के.र अस्पतािहरुमा कार्यरत 
स्वास््र्कमीहरुको महाँगी भत्ता 

३०० 
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६७ 
 2.7.22.88 स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी, 

प्रा.स्वा.के.र अस्पतािहरुमा कार्यरत 
स्वास््र्कमीहरुको वफल्ड भत्ता 

१०० 
 

६८ 
 2.7.22.88 स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी, 

प्रा.स्वा.के.र अस्पतािहरुमा कार्यरत 
स्वास््र्कमीहरुको र्ोगदानमा आिाररत वीमा 

१०० 
 

६९ 

 2.7.22.88 स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी, 
प्रा.स्वा.के.र अस्पतािहरुमा कार्यरत 
स्वास््र्कमीहरुको र्ोगदानमा आिाररत 
सनवशृत्तभरण 

२०० 

 

७० 
 2.7.22.88 स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी, 

प्रा.स्वा.के.र अस्पतािहरुमा कार्यरत 
स्वास््र्कमीहरुको पोिाक भत्ता 

१५० 
 

७१ 
 2.7.22.88 स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी, 

प्रा.स्वा.के.र अस्पताि िगार्तका स्वास््र् 
िंस्थामा पानी तथा सबजिुी 

१०० 
 

७२ 
 2.7.22.88 स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी, 

प्रा.स्वा.के.र अस्पताि िगार्तका स्वास््र् 
िंस्थामा इन्िन (कार्ायिर् प्रर्ोजन) 

५०० 
 

७३ 
 2.7.22.88 स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी, 

प्रा.स्वा.के.र अस्पताि िगार्तका स्वास््र् 
िंस्थामा इन्िन (अन्र् प्रर्ोजन) 

३०० 
 

७४ 
 2.7.22.88 स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी, 

प्रा.स्वा.के.र अस्पताि िगार्तका स्वास््र् 
िंस्थामा जनचेतनामूिक िामाग्री 

७०० 
 

७५ 
 2.7.22.88 स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी, 

प्रा.स्वा.के.र अस्पताि िगार्तका स्वास््र् 
िंस्थामा कार्यरत कमयचारीहरुको भ्रमण िचय 

४०० 
 

७६ 
 2.7.22.88 स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी, 

प्रा.स्वा.के.र अस्पताि िगार्तका स्वास््र् 
िंस्थामा कार्यरत कमयचारीहरुको िमता 

५०० 
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ववकाि तासिम 

७७ 
 2.7.22.88 स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी, 

प्रा.स्वा.के.र अस्पताि िगार्तका स्वास््र् 
िंस्थामा मेशिनरी औजार ममयतिम्भार  

५०० 
 

७८ 
 2.7.22.88 स्थानीर् तहका स्वास््र् िंस्थामा 

फसनयचर/वफ्चिय 
५०० 

 

७९ 
 2.7.22.88 स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी, 

प्रा.स्वा.के.र अस्पताि िगार्तका स्वास््र् 
िंस्थामा कार्यक्रम िचय 

४०० 
 

८० 
 2.7.22.88 स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी, 

प्रा.स्वा.के.र अस्पताि िगार्तका स्वास््र् 
िंस्थामा मेशिनरी/औजार िररद 

१५०० 
 

८१ 
 2.7.22.88 स्थानीर् तहका स्वास््र् िंस्थामा 

मििन्द िचय 
५०० 

 

८२ 
 2.7.22.88 स्थानीर् तहका स्वास््र् िंस्था 

ममयतिम्भार 
१००० 

 

८३ 
 स्थानीर् तहका स्वास््र् िंस्थामा ल्र्ाब 

व्र्वस्थापन ५०० 
 

८४ 
 स्थानीर् तहका स्वास््र् िंस्थामा िरिफाई 

िेवा िलु्क  
६०० 

 

८५  स्थानीर् तहका स्वास््र् िंस्थाको घर भाडा ३००  

८६  स्थानीर् तहका स्वास््र् िंस्था अन्र् भाडा ५००  

८७ 
 कृवर् उपज बजार पूवायिार सनमायणका िासग 

िहर्ोग (वडा नं. १, सिनाम) 
2000 

 

८८ 

 मवहिा, बािबासिका, अपाङ्गता भएका व्र्शक्त, 

ज्रे्ष्ठ नागररक र र्ौसनक तथा िैवङ्गक 

अल्पिंख्र्कका त्र्ाङ्क िंकिन र अद्यावसिक 
गने 

100 

 

८९ 
 औिो तथा कािाजार माहामारी हनुे िेत्रको 

छनौट गरी सबर्ादद छकय ने (रेस्पोशन्िभ स्प्रइेङ 
30 
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िमेत), वकटजन्र् रोग सनर्न्त्रण कार्यक्रमको 
अनगुमन एवम ् मूल्र्ाङ्कन तथा वकटजन्र् रोग 
सनर्न्त्रणका िासग वहसुनकार् अन्तरवक्रर्ा गने 

९० 
 कोसभड १९ का कारण उत्पन्न पररशस्थसतमा 

सिकाइ िहजीकरणका िासग िैशिक कार्यक्रम 
400 

 

९१ 

 पिपंुिी आददबाट हनुे ईन्फ्िएुन्जा, बडय फ्ि,ु 

ए.एम.आर., सिवष्टिकोसिि, ट्िोप्िाज्मोसिि 
आदद ववसभन्न िरुवा रोग िम्बन्िी रोकथाम 
तथा सनर्न्त्रणका िासग िचेतना कार्यक्रम 

20 

 

9२ 

 ववसभन्न िरुवा रोग, निने रोग, जनुोवटक, 

मानसिक स्वास््र् िम्बन्िी अन्तरवक्रर्ा 
कार्यक्रम तथा ददविहरु (हाइपर टेन्िन, 
डार्वववटज, सि.ओ.वप.सड., ्र्ान्िर) 
आत्महत्र्ा रोकथाम ददवि, मानसिक स्वास््र् 
ददवि, अल्जाईमर ददवि, रेसबज ददवि, ववश्व 
औिो ददवि) मनाउने 

115 

 

९३ 
 मिेररर्ा, डेंग,ु कािाजार, स्क्रब टाइफि आदद 

वकटजन्र् रोगको डाटा भेररवफकेिन 
10 

 

९४ 
 एम.आइय.एि. अपरेटर र वफल्ड िहार्कको 

दैसनक भ्रमण भत्ता तथा र्ातार्त िचय 
168 

 

९५ 
 स्थानीर् तहका कमयचारी र जनप्रसतसनसिहरुको 

िासग अनगुमन तथा मलु्र्ांकन िचय 
64 

 

९६ 
 अन्र् ववववि िचय (वपररर्ोसडक समवटङ कस्ट 

अफ एि.शज.वप.सि.सि.) 
23 

 

97 

 अन्र् ववववि िचय (मोसबिाइजेिन अफ 
सि.एि.ओ.एि., सिसभक ग्रपु्ि, एन.शज.ओज 
फर इशन्क्रज िोसिर्ि एकाउण्ट) 

98 

 

९८ 

 िावयजसनक ववद्यािर्मा अध्र्र्नरत 
ववद्याथीहरुका िासग छात्रवशृत्त (आवािीर् तथा 
गैर आवािीर्) 

896 

 

९९  िरुशित नागररक आवाि कार्यक्रम (290 6700  
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वटा) 

100 

 केन्रबाट छनौट भएका नमूना ववद्यािर्, 

वविेर् ववद्यािर्को क्रमागत भवन सनमायण तथा 
किा ११ स्तरोन्नती भएका प्राववसिक िार 
ववद्यािर्को ल्र्ाव व्र्वस्थापन अनदुान 

7000 

 

101 
 रोजगार िेवा केन्रको िदुृढीकरण  

(कम्प्रू्टर, फसनयचर वफ्चिय, ्र्ामरा, अन्र् 

ववद्यतुीर् उपकरण) 
200 

 

102 
 स्वास््र् िूचना िाथै आइएमरू् िदुृढीकरण 

कार्यक्रम 
200 

 

103 
 िाशन्त िंग्रहािर् भवन सनमायण तथा 

व्र्वस्थापन, सिरीजङ्घा १ 
1500 

 

104  हररशजत ित्र् िमय मशन्दर िंरिण सिरीजङ्घा २ 1000  

105 
 सिनाम िानो पाथीभरा पर्यटकीर् िेत्र भ्रू् 

टावर  
1000 

 

106 
 नवीकरणीर् ऊजाय प्रवसि जडान 

(वार्ोग्र्ााँि/ववद्यतुीर् चिुो/ििुाररएको 
चिुो/िौर्य ऊजाय) 

1000 

 

107 
 शघसमरेिोिा, काबेिीिोिा र िोर्ािोिामा 

झोिङु्गे पिु सनमायण (वडा नं. ४, ८ र ५) 
1500 

 

108 

 वडा नम्बर ८, र्ाम्फुददनको आम्जीिोिाबाट 
नर्ााँ झोरेनी, तपु्िङु, दनु्दडुााँडा, नगचाय, चैराम हुाँदैं 
किनजङ्घा बेि्र्ाम्प जाने िाहसिक पदमागय 
सनमायण आर्ोजना 

४०६७ 

पसछ थप 
भएको। 

१०९ 

 कोसभड १९ बाट प्रभाववत असत ववपन्न पररवार 
नगद हस्तान्तरण कार्यववसि, २०७८ बमोशजम 
हनुे गरी असिकतम िाभग्राही पररवार िंख्र्ा 
२७० िाई रु. १० हजारका दरिे नगद 
हस्तान्तरण प्रर्ोजनाथय 

२७०० 

 

पसछ थप 
भएको। 

जम्मा (क) 23९२६७  

ि. नपेाि िरकारबाट प्राप्त हनु ेिमपूरक अनदुानको रकमबाट ििािन हनु ेआर्ोजनािः  
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सि.नं. िचय िंकेत िचय िीर्यक 
रकम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

1 

 सिरीजङ्घा गाउाँपासिका र सिददङ्वा 
गाउाँपासिकाको सिमानामा रहेको तावा 
िोिामा मोटरेवि पिु सनमायण आर्ोजना 

13100 

 

 
 जम्मा (ि) 13100  

ग. नेपाि िरकारबाट प्राप्त हनेु वविेर् अनदुानको रकमबाट ििािन हनेु 
आर्ोजनािः 

सि.नं. िचय िंकेत िचय िीर्यक 
रकम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

1 

 िैशिक गणुस्तर असभवदृद्वका िासग वडा 
नम्बर १ शस्थत ववसभन्न ४ वटा िामदुावर्क 

ववद्यािर्िाई श्री सिनाम मा.वव.मा मजय गनय 
छात्रावाि भवन सनमायण आर्ोजना 

1६६00 

 

 
 जम्मा (ग) 1६६00  

घ. प्रदेि िरकारबाट प्राप्त हनेु िमपूरक अनदुानको रकमबाट ििािन हनेु 
आर्ोजनाहरुिः 

सि.नं. िचय िंकेत िचय िीर्यक 
रकम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

1 

 िेवाङको जहानेगाउाँदेिी भञ्ज्र्ाङ, 
चो्टीपाताि, ओिरबोटे, आिबुारी, 
सनगािे, जैबटार, आाँपडााँडा हुाँदै रावष्ट्रर् 
मा.वव. िम्म जोड्ने िडक सनमायण 
आर्ोजना 

६५00 

 

२ 

 तेल्िोकबाट सििपे ु भञ्ज्र्ाङ, सिकैचा हुाँदैं 
फावािोिािम्मको िडक स्तरोन्नती 
आर्ोजना 

३५०० 
 

 
 जम्मा (घ) 1००00  
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ङ. प्रदेि िरकारबाट प्राप्त हनेु िितय अनदुानको रकमबाट ििािन हनेु 
आर्ोजनािः 

सि.नं. 
िचय 
िंकेत 

िचय िीर्यक 
रकम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

1.  
िितय अनदुान माफय त प्राप्त 
आर्ोजना/कार्यक्रम (कोल्ड रुम सनमायण) 

५६६०  

जम्मा (ङ) ५६६०  
अनिूुची २ को कुि जम्मा (क+ि+ग+घ+ङ) २८४६२७  

िितय अनदुान तफय  प्राप्त हनेु प्रिानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट ििािन गररने 
आर्ोजनािः 
१ नं. वडा, सिनाममा ििािन हनु ेआर्ोजनाहरुिः 

सि.नं. िचय िंकेत आर्ोजना तथा कार्यक्रमको नाम 

कैवफर्त 

  १ 
  

डााँडागाउाँबाट ििस्त्र बेि ्र्ाम्प हुाँदै वडा कार्ायिर्िम्म जाने िडक 
ममयत आर्ोजना 

२  श्री भगवती आिारभतू ववद्यािर्देिी भैंिे जाने िडक ममयत आर्ोजना  

२ नं. वडा, आम्बेगदुदनमा ििािन हनु ेआर्ोजनाहरुिः 

१ 
 

हप्पिुोिा बजारदेिी शचनाबङु, रजा हुाँदै िािािम्म जाने िडक ममयत 
आर्ोजना 

 

२ 
 

नस्पते वरदेिी देवीथान, शचहानडााँडा, ओिरबोटे हुाँदै जाने गोरेटो 
बाटो ममयत आर्ोजना 

३  श्रीबङु सिाँचाई कुिो ममयत आर्ोजना 
३ नं. वडा, सिकैचामा ििािन हनु ेआर्ोजनाहरुिः 

१ 
 

िाङ्ाग ुपछुारबाट श्री बािकल्र्ाण आिारभतू ववद्यािर् जाने गोरेटो 
बाटो ममयत आर्ोजना 

 

२  श्री िरस्वती माध्र्समक ववद्यािर्मा ठेि गाह्रो ममयत आर्ोजना 
३  िाझ-ुसिकैचा िडक ममयत आर्ोजना 

४  नं. वडा, तेल्िोकमा ििािन हनु ेआर्ोजनाहरुिः 
१  थमु्माको शचहानडााँडादेिी िेिेवा जाने िडक ममयत आर्ोजना  

२  इिाका प्रहरी कार्ायिर्, तेल्िोकको ठेि गाह्रो ममयत आर्ोजना 

३ 
 

प्राथसमक स्वास््र् केन्रदेिी प्रस्ताववत नर्ााँ अस्पताि भवन जान े
िडक ममयत आर्ोजना 
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५  नं. वडा, पेदाङमा ििािन हनु ेआर्ोजनाहरुिः 

१ 
 

हो्मािोिा महुान हुाँदैं पेदाङ, एथेब ु टोििम्म जाने कुिो ममयत 
आर्ोजना 

 

६ नं. वडा, मामािेंमा ििािन हनु ेआर्ोजनाहरुिः 

१ 
 

थशुम्बम्बा टोिदेिी फिााँटे-पाथीभरा मशन्दर गोरेटो बाटो ममयत 
आर्ोजना 

 

२  िदुाप टोि हुाँदै िानो पाथीभरा जाने गोरेटो बाटो ममयत आर्ोजना 
७ नं. वडा, िेवाङमा ििािन हनु ेआर्ोजनाहरुिः 
१  रााँकेबजारदेिी कृष्णमशन्दरिम्मको िडक ममयत आर्ोजना  

२  सिजयनिीि मवहिा भवनदेिी िेतेपानीिम्म िडक ममयत आर्ोजना 
३  अगवुािोिा महुान गरी देउरािीिम्म पगु्ने कुिो ममयत आर्ोजना 

८ नं. वडा, र्ाम्फुददनमा ििािन हनु ेआर्ोजनाहरुिः 

१ 
 

थवुङ्गम कावेिी पिुबाट तारतमु हुाँदैं सतम्बङु पोिरी जाने गोरेटो बाटो 
ममयत आर्ोजना 

 

२ 
 

थबाबकुबाट एवकम हुाँदैं श्री र्ाम्फुददन आिारभतू ववद्यािर्िम्म जाने 
गोरेटो बाटो ममयत आर्ोजना 

 

 

 

 

 

आज्ञािे, 

श्री स्काइ पोख्रिे 

प्रमिु प्रिािकीर् असिकृत 

     सिरीजङ्घा गाउाँपासिका, ताप्िेजङु। 


