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"सिरीजङ्घाको गौरव, कन्चनजङ्घा " 

 

 

 

 

 

  

सिरीजङ्घा राजपत्र  
 

सिरीजङ्घा गााँउपासिकाद्धारा प्रकाशित  

खण्ड २) ताप्लेजुङ, प्रदशे नम्वर १, नेपाल, फाल्गुन १७ गते २०७७ साल (संख्या १६  

 

भाग १  

सिरीजङ्घा गााँउपासिका 
गााँउ कार्यपासिकाको कार्ायिर् 

तेल्िोक, ताप्िेजङु, प्रदेि नं. १, नेपाि । 

सिरीजङ्घा गााँउपासिकाको गााँउ िभा असिवेिनिे पाररत गरेको ति िेशिए बमोशजमको ऐन  

िम्वत ्२०७७ िािको ऐन / सनर्माविी / सनदेशिका / कार्यववसि / मापदण्ड नं. १६ 
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सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको ववसनर्ोजन ऐन (प्रथम िंिोिन), २०७७  

प्रमाणीकरण समसतिः २०७७।११।१५ 

प्रस्तावनािः सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको आसथयक वर्य २०७७।०७८ 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 (िातौं) को पवहिो बैठकद्वारा पाररत सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको ववसनर्ोजन ऐन, २०७७ 
िाई सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको सनर्समत गाउाँ िभा असिवेिन (आठौं) को दोस्रो बैठकिे पवहिो िंिोिन 
गदै र्ो ऐन बनाएको छ। 

१. िंशिप्त नाम र प्रारम्भिः (१) र्ो ऐनको नाम "सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको ववसनर्ोजन ऐन (प्रथम 
िंिोिन), २०७७" रहेको छ।  

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

२. आसथयक वर्य २०७७।०७८ का सनसमत्त िशित कोर्बाट रकम िचय गने असिकारिः आसथयक वर्य 
२०७७।०७८ को सनसमत्त गाउाँ कार्यपासिका, वडा िसमसत, ववर्र्गत िािािे गने िेवा र 
कार्यहरुका सनसमत्त अनिूुची १ मा उशल्िशित गाउाँपासिकाको आफ्नै सनणयर्िे पररचािन 
गनयिक्ने (नेपाि िरकारबाट प्राप्त हनुे ववत्तीर् िमानीकरण, राजस्व बााँडफााँड, रोर्ल्टी 
बााँडफााँड, प्रदेि िरकारबाट प्राप्त हनुे ववत्तीर् िमानीकरण, िवारीिािन कर बााँडफााँड र 
गाउाँपासिकाको आन्तररक आर्) रकमबाट चाि ु तथा पुाँजीगत िचय (नेपाि िरकारबाट प्राप्त 
िितय अनदुानको रकम र प्रदेि िरकारबाट प्राप्त िमपरुक अनदुानको रकम िमेत) को रकम 
िमेत गरी जम्मा रु. ४९,२०,५३,०००।०० (उनन्पचाि करोड बीि िाि सत्रपन्न हजार रुपैंर्ा 
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 
२०७७।०७८ 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 रकममध्रे् कुनैमा बचत 
हनुे र कुनैमा अपगु हनुे देशिन आएमा गाउाँ कार्यपासिकािे बचत हनुे िीर्यकबाट नपगु हनुे 
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िीर्यकमा रकम िानय िक्नेछ।र्िरी रकम िादाय एक िीर्यकबाट िो िीर्यकको जम्मा रकमको 
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 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 

गाउाँ कार्यपासिका चाि ुिचय (अ) 

 सि.नं. 
िचय  
िीर्यक  

नम्बर 

िचय िीर्यक 
रकम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१ २११११ पाररश्रसमक कमयचारी ७५००   

२ २१११२ पाररश्रसमक पदासिकारी ६३००   

३ २११२१ पोिाक ४००   

४ २११२३ और्सि उपचार िचय १००   

५ २११३१ स्थानीर् भत्ता ६००   

६ २११३२ महाँगी  भत्ता ५००   

७ २११३३ वफल्ड  भत्ता १००   

८ २११३४ कमयचारीको बैठक भत्ता १००   

९ २११३५ कमयचारी तथा शििक प्रोत्िाहन तथा परुस्कार ५००   

१० २११३९ अन्र् भत्ता १००   

११ २११४१ पदासिकारी बैठक भत्ता २२००   

१२ २११४२ पदासिकारी अन्र् िवुविा ३००   

१३ २११४२ पदासिकारी अन्र् भत्ता २००   

१४ २१२१२ र्ोगदानमा आिाररत सनवशृत्तभरण तथा उपदान कोर् िचय ४००   

१५ २१२१३ र्ोगदानमा आिाररत वीमा कोर् िचय २००   

१६ २१२१४ कमयचारी कल्र्ाण कोर् १०००   

१७ २२१११ पानी तथा सबजिुी २००   
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१८ २२११२ ििार महििु (इन्टरनेट िमेत) ६००   

१९ २२११३ िावयजसनक उपर्ोसगताको िेवा िचय १००   

२० २२२११ इन्िन (पदासिकारी) ३००   

२१ २२२१२ इन्िन (कार्ायिर् प्रर्ोजन) १०००   

२२ २२२१३ िवारीिािन ममयत िचय  १६५०   

२३ २२४१४ बीमा तथा नवीकरण िचय २५०   

२४ २२२२१ मेशिनरी तथा औजार ममयतिम्भार तथा ििािन िचय ९००   

२५ २२२३१ सनसमयत िावयजसनक िम्पशत्तको ममयतिम्भार िचय २००   

२६ २२२९१ अन्र् िम्पशत्तहरुको ििािन तथा िम्भार िचय १००   

२७ २२३११ मििन्द तथा कार्ायिर् िामाग्री (गाउाँ कार्यपासिका) १०००   

२८ २२३११ मििन्द तथा कार्ायिर् िामाग्री (८ वटै वडा कार्ायिर्) १६००   

२९ २२३११ मििन्द तथा कार्ायिर् िामाग्री (६ वटा ववर्र्गत िािा) १५००   

३० २२३११ मििन्द तथा कार्ायिर् िामाग्री (१० वटा स्वा. िंस्था) ४००   

३१ २२३१३ पसु्तक तथा िामाग्री िचय २००   

३२ २२३१४ इन्िन अन्र् प्रर्ोजन २००   

३३ २२३१५ स्थानीर् कानून िंग्रह छपाई ३००   

३४ २२३१५ क्र्ािेण्डर छपाई ४००   

३५ २२३१५ सिरीजङ्घा राजपत्र छपाई २५०   

३६ २२३१५ टेण्डर िूचना प्रकािन तथा छपाई १२००   

३७ २२३१५ िावयजसनक महत्वका िूचना प्रकािन तथा प्रिारण ४००   

 

३८ २२३१५ 

शििा, स्वास््र्, कृवर् तथा पि ुिेवा, वन तथा वातावरण 
आददिाँग िम्बशन्ित िचेतनामूिक िूचना तथा िन्देिहरु 
प्रकािन तथा प्रिारण 

८००   

 

३९ २२३१५ 
सिरीजङ्घा सिङ थेबेको र्ोगदान र सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको 
िमग्र वस्तशुस्थसत झल्कने गरी डकुमेण्री प्रकािन 

४००   

४० २२३१५ पूवय जनप्रसतसनिीहरुको अनभुव िंगािो प्रकािन २००   

४१ २२३१९ अन्र् कार्ायिर् ििािन िचय १००   

४२ २२४११ िेवा र परामिय २०००   

४३ २२४१२ िूचना प्रणािी तथा िफ्टवेर्र ििािन िचय १०००   

४४ २२४१३ करार िेवा िलु्क ७०००   

४५ २२४१४ िरिफाई िेवा िलु्क १५०   

४६ 
२२४१४ 

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

१००   

४७ २२४१९ अन्र् िेवा िलु्क २००   

४८ २२५११ कमयचारी तासिम िचय ५००   

४९ २२५१२ िीप ववकाि तथा जनचेतना तासिम तथा गोष्ठी िम्बन्िी िचय २००   

५० २२५२२ कार्यक्रम िचय १२००   
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५१ २२५२२ 
टोि ववकाि िंस्थाका पदासिकारीहरुको िमता ववकाि 
िम्बन्िी तासिम ििािन 

१६००   

५२ 

२२५२२ 

४१ वटा िामदुावर्क ववद्यािर्, ८ वटा वडा कार्ायिर् र १० 
वटा स्वास््र् िंस्थाका शििक तथा कमयचारीिाई शजन्िी 
व्र्वस्थापन र िेिािाँग िम्बन्िी तासिम कार्यक्रम ििािन 

८००   

 

५३ २२५२२ 

िंवविान तथा गणतन्त्र ददविका ददन िहीद तथा वेपत्ता 
पररवारका िदस्र्िाई नगद रकम र कदर पत्र िवहत िम्मान 
कार्यक्रम 

२००   

 

५४ २२५२२ 
नेततृ्व तथा िमता ववकाि िम्बन्िी कम्तीमा ३२  

जना मवहिा िशित आिारभतू तासिम कार्यक्रम ििािन 
३५०   

५५ 

२२५२२ 

स्थानीर् िााँडी, अल्िो तथा ढाकाका कपडा उत्पादन तथा 
बनुाई िम्बन्िी मवहिा िशित बढीमा एक मवहने आिारभतू 
तासिम कार्यक्रम ििािन 

७००  

५६ 
२२५२२ 

स्थानीर् िीप तथा िामाग्री प्रर्ोग गदै स्थानीर्स्तरमै 

िेसनटरी प्र्ाड उत्पादन तासिम कार्यक्रम ििािन 
३५० 

 

 

५७ २२५२२ 

कम्तीमा १६ जना जनजासत िमदुार्सभत्रका व्र्शक्तहरु िाई 
िशित गरी फसनयचर सनमायणिाँग िम्बशन्ित बढीमा एक मवहने 
आिारभतू तासिम कार्यक्रम ििािन 

५५०  

 

५८ २२५२२ 

कम्तीमा १६ जना जनजासत िमदुार्सभत्रका व्र्शक्तहरु िाई 
िशित गरी मेिनिाँग िम्बशन्ित बढीमा एक मवहने आिारभतू 
तासिम कार्यक्रम ििािन 

५०० 
 

 

५९ २२५२२ 

कम्तीमा ८ जना र्वुािाई िशित गरी मोबाइि ममयतिाँग 
िम्बशन्ित बढीमा एक मवहने आिारभतू तासिम कार्यक्रम 
ििािन 

३५० 
 

 

६० २२५२२ 

कम्तीमा १६ जना र्वुािाई िशित गरी ववद्यतु वार्ररङिाँग 
िम्बशन्ित बढीमा एक मवहने आिारभतू तासिम कार्यक्रम 
ििािन 

५००   

 

६१ २२५२२ 

दसित िमदुार्सभत्रका बढीमा १० जना व्र्शक्तहरुिाई िशित 
गरी बढीमा एक मवहने सििाई बनुाईिाँग िम्बशन्ित आिारभतू 
तासिम कार्यक्रम ििािन 

३५० 
 

 
 
 

६२ 
२२५२२ 

दसित िमदुार्सभत्रका बढीमा १० जना व्र्शक्तहरुिाई िशित 
गरी स्थानीर् कृवर्जन्र् औजार उपकरण (जस्तैिः िकुुरी, कुटो, 
कोदािो, हाँसिर्ा, चिेुिी, वाम्फोक, आदद) उत्पादनिाँग िम्बशन्ित 
बढीमा एक मवहने आिारभतू तासिम कार्यक्रम ििािन 

३००   

 

६३ २२५२२ 

दसित िमदुार्सभत्रका बढीमा १० जना व्र्शक्तहरुिाई िशित 
गरी बढीमा एक मवहने स्थानीर् छािाजन्र् िामाग्री उत्पादन 
िाँग िम्बशन्ित आिारभतू तासिम कार्यक्रम ििािन 

३५०   
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६४ २२५२२ नमूना बाि िंिद कार्यक्रम ििािन ३००   

६५ 

२२५२२ 

गाउाँपासिका िेत्रसभत्र किा ८ को वावर्यक परीिामा 
उत्कृष्ट नसतजा ल्र्ाउने एक/एकजना छात्र र छात्रािाई नगद 
दि हजार रकम िवहत िम्मान कार्यक्रम 

५०   

६६ 

२२५२२ 

एि.इ.इ. को परीिामा िवोत्कृष्ट नसतजा ल्र्ाउने एक/एकजना 
छात्र र छात्रािाई ब्राण्डेड ल्र्ापटप िवहत िम्मान कार्यक्रम १००   

६७ २२५२२ अन्तरपसु्ता िीप हस्तान्तरण कार्यक्रम १५०   

 

६८ २२५२२ 
गाउाँपासिका िेत्रसभत्रका िबैभन्दा ज्रे्ष्ठ नागररक िाई गाउाँ 
माता र गाउाँ वपता उपमािे िम्मान कार्यक्रम 

१००   

 

६९ २२५२२ 

किा १२ वा िोभन्दा मासथ िैशिक र्ोग्र्ता हााँसिि गरेका 
इच्छुक १६ जना र्वुािाई िशित गरी पत्रकाररता िम्बन्िी 
आिारभतू तासिम कार्यक्रम ििािन 

२००   

७० २२५२२ सभन्न िमता भएका ववद्याथीिाई िैशिक िहर्ोग कार्यक्रम १५०   

७१ 
२२५२२ 

किा, िावहत्र्, िंस्कृसत, िेिकूद, तथा कृवर् आदद पेिामा 
स्थावपत व्र्शक्तत्व िम्मान कार्यक्रम 

१००   

७२ 
२२५२२ 

िावयजसनक सनकार्का नाममा सनिःिलु्क जग्गा दान गनुयहनुे 
जग्गादाताहरुिाई िम्मान कार्यक्रम 

१५०   

७३ २२५२२ उत्कृष्ट करदाता िम्मान कार्यक्रम १००   

७४ 

२२५२२ 

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

३५०   

७५ २२५२२ िैवङ्गक वहंिा सनर्न्त्रण गनय िचेतनामूिक कार्यक्रम १५०   

 

७६ २२५२२ 

िबै वडामा मेिसमिाप केन्र गठन गनय कम्तीमा एक हपे्त 

मेिसमिापकताय िशित बढीमा ३५ जना व्र्शक्तिाई मेिसमिाप 
िम्बन्िी आिारभतू तासिम कार्यक्रम 

५००   

७७ 
२२५२२ 

न्र्ावर्क िसमसतका पदासिकारी तथा कमयचारीहरुको िमता 
असभवदृद्व तासिम कार्यक्रम 

१५०   

७८ २२५२२ वडास्तरीर् "अध्र्ि कप" भसिवि प्रसतर्ोसगता ििािन १०००   

७९ २२५२२ ववसभन्न िेिकूद प्रसतर्ोसगता ििािनमा िहर्ोग कार्यक्रम १०००   

 

८० २२५२२ 
ववसभन्न मेिा,जात्रा,पवय,महोत्िव आदद कार्यक्रममा िहर्ोग  

कार्यक्रम 
५००   

८१ २२५२९ ववववि कार्यक्रम िचय २००   

८२ २२६११ अनगुमन, मूल्र्ांकन िचय १००   

८३ २२६१२ भ्रमण िचय ३५००   

८४ २२६१३ ववशिष्ट व्र्शक्त तथा प्रसतसनसि मण्डिको भ्रमण िचय २००   

८५ २२६१९ अन्र् भ्रमण िचय १००   
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८६ २२७११ ववववि िचय (गाउाँ कार्यपासिका र ववर्र्गत िािाहरु) २४००   

८७ २२७११ ववववि िचय ( ८ वटा वडा कार्ायिर्हरु) १८००   

८८ २२७२१ िभा ििािन िचय ५००   

८९ २५३१३ गैरिरकारी िंस्था िहार्ता ५००   

९० २७११२ नागररक उपचार िहार्ता कोर् २०००   

९१ २५३१५ अन्र् िहार्ता १५०   

९२ २७२११ छात्रवशृत्त १२००   

९३ २७२१२ उद्दार, राहत तथा पनुस्थायपना िचय १०००   

९४ २७२१३ और्सि िररद िचय २८००   

९५ २८१४२ घर भाडा १०००   

९६ २८१४३ िवारीिािन तथा मेशिनरी औजार भाडा ५००   

९७ २८१४९ अन्र् भाडा ५००   

९८ २८२१९ अन्र् वफताय (बेरुज ुिगार्त) ३८००   

जम्मा ८१३००   

गाउाँपासिकास्तरीर् आर्ोजना तथा कार्यक्रम (आ) 

(क) आसथयक ववकाि तफय - 

सि.नं. 
िचय  
िीर्यक  

नम्बर 

िचय िीर्यक 
रकम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१   
कृवर् उत्पादन प्रवद्वयन गनय प्रत्रे्क वडाका मखु्र्/मखु्र्  

िेतीर्ोग्र् जसमनको माटो परीिण कार्यक्रम ििािन 
३००   

२   
गाउाँपासिका िेत्रसभत्रका िहकारी िंस्थामा आवद्व 
पदासिकारीहरुको िमता असभवदृद्व कार्यक्रम 

४००   

३   
प्रत्रे्क वडाका अगवुा कृर्कहरु िशित व्र्विावर्क पिपुािन 
तासिम कार्यक्रम ििािन 

२००   

४   पिपंुिीका िासग और्सि िररद कार्यक्रम ३००   

जम्मा (क) १२००   

(ि) िामाशजक ववकाि तफय - 

सि.नं. 
िचय  
िीर्यक  

नम्बर 

िचय िीर्यक 
रकम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१ 
 

िनु्र् दरबन्दी रहेका प्रस्ताववत िामदुावर्क ववद्यािर् (१२) 
मा सनजी स्रोतबाट शििक व्र्वस्थापन गरी दैसनक पठनपाठन 
िहज तलु्र्ाउन अनदुान कार्यक्रम 

३०००   
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२ 
 

िामदुावर्क ववद्यािर् माफय त सिम्ब ुभार्ा र सिपी (आसनपान) 

िंरिणका िासग अनदुान कार्यक्रम 
२४००   

३   
किा ११ र १२ सनिःिलु्क अध्र्ापनका िासग अनदुान  

िहर्ोग कार्यक्रम 
३०००   

४   िैशिक कार्यिम्पादन प्रोत्िाहन कोर् २०००   

५   
गाउाँपासिका मातहतका िबै (८) स्वास््र् िंस्थामा ववद्यतुीर् 

हाशजरी जडान 
२४०   

६   
गाउाँपासिका मातहतका ववसभन्न िामदुावर्क ववद्यािर्मा 
ववद्यतुीर् हाशजरी जडान 

२६०   

७   प्रा.स्वा.के.को ल्र्ाबको िमता असभवदृद्व कार्यक्रम ५००   

८   

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

३२००   

    जम्मा (ि) १४६००   

(ग) भौसतक पवुायिार ववकाि तफय - 

सि.नं. 
िचय  
िीर्यक  

नम्बर 

िचय िीर्यक 
रकम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१   
गाउाँपासिकाको प्रमिु प्रिािकीर् भवन सनमायण आर्ोजना २०००० 

बहवुर्ीर् 

आर्ोजना 
२   ममयतिम्भार कोर् ६०००   

३   

िेवाङको जानेगाउाँदेिी भञ्ज्र्ाङ, चोक्टी, पाताि, ओिरबोटे, 

आिबुारी सनगािे, जैबटार, आाँपडााँडा जोड्ने िडक सनमायण 
आर्ोजना 

२०००   

४   वडा कार्ायिर् (३) को सड.वप.आर. सनमायण  ५००   

५   

"किनजङ्घाको पानी, हाम्रो आम्दानी" असभर्ान कार्ायन्वर्न गनय 
किनजङ्घा समनरि वाटर उद्योग स्थापनाका िासग िम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न  

५००   

६   

प्राथसमक स्वास््र् केन्र, तेल्िोकिाई आिारभतू अस्पतािमा 
स्तरोन्नती गनय नपूग जग्गा, गाउाँपासिकाको प्रमिु प्रिािकीर् 
भवन अगासडको जग्गा र र्ाम्फुददन स्वास््र् चौकीका िासग 
जग्गा असिग्रहण 

३५००   

७   प्रमिु प्रिािकीर् भवनका िासग फसनयचर तथा वफक्चिय ३०००   

८   

"किनजङ्घाको पानी, हाम्रो आम्दानी" असभर्ान कार्ायन्वर्न गनय 
किनजङ्घा समनरि वाटर उद्योग स्थापनाका िासग ववस्ततृ 
पररर्ोजना प्रसतवेदन तर्ारी 

२०००   
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९   

वडा नम्बर ८, र्ाम्फुददनको आम्जीिोिाबाट नर्ााँ झोरेनी, 
तपु्िङु, दनु्दडुााँडा, नगचाय, चैराम हुाँदैं किनजङ्घा बेि क्र्ाम्प 
जाने िाहसिक पदमागय सनमायण आर्ोजना (आइ.ई. प्रसतवेदन 
तथा सड.वप.आर. तर्ारी िमेत) 

३००० 
बहवुर्ीर् 

आर्ोजना 

१०   र्ाङपाङ िानेपानी आर्ोजनाको भकु्तानी ददन बााँकी रकम २५५   

११   भकु्तानी ददन बााँकी (मेशिनरी औजार) २२३   

१२   

सिरीजङ्घा गाउाँपासिका र सिददङवा गाउाँपासिकाको सिमाना 
(बााँकेटार) मा रहेको तावािोिामा मोटरेवि पिु सनमायण 
आर्ोजना (सडवपआर िमेत) 

५००० 
बहवुर्ीर् 

आर्ोजना 

    जम्मा (ग) ४५९७८   

(घ) वन, वातावरण तथा ववपद् व्र्वस्थापन तफय - 

सि.नं. 
िचय  
िीर्यक  

नम्बर 

िचय िीर्यक 
रकम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१ २७२१२ प्रकोप व्र्वस्थापन कोर् ४५००   

२   
आगिागी सनर्न्त्रणका िासग महत्वपूणय स्थानहरुमा हेभी ररजभय 
प्िावष्टक ट्ांकी िररद तथा ववतरण 

१०००   

३ २७२१२ 
नदीजन्र् पदाथयको उत्िननका िासग परामिय िेवा माफय त 
आइ.ई. प्रसतवेदन तर्ारी ५००   

    जम्मा (घ) ६०००   

(ङ) िंस्थागत ववकाि तथा िेवा प्रवाह तफय - 

सि.नं. 
िचय  
िीर्यक  

नम्बर 

िचय िीर्यक 
कम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१   ८ वटै वडा कार्ायिर्को वेभिाइट सनमायण ३००   

२   िेवा प्रवाह िरिीकृत िफ्टवेर्र सनमायण ४००   

३   
गाउाँपासिकामा इन्टरनटे िमता असभवदृद्वका िासग पवुायिार ववस्तार 

५००   

४ 
 

एफ.एम./रेसडर्ोको विक्वेन्िी नपगुेका िेत्रसभत्रका वडाहरुमा 
विक्वेन्िी ववस्तार गनय चाहने एफ.एम./रेसडर्ो िंस्थािाई 
अनदुान िहर्ोग कार्यक्रम 

३००   

५   
टोि ववकाि िंस्था ििािन तथा व्र्वस्थापनका िासग 
िफ्टवेर्र सनमायण 

५००   
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    जम्मा (ङ) २०००   

(ङ) िमपरुक कोर् तफय - 

सि.नं. 
िचय  
िीर्यक  

नम्बर 

िचय िीर्यक 
रकम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१   

िमपरुक कोर्  

(स्थानीर् पवुायिार ववकाि िाझेदारी कार्यक्रमबाट प्राप्त 
आर्ोजना तथा मखु्र्मन्त्री ग्रामीण िडक ििुार आर्ोजना) 

३४००   

२   
िमपरुक कोर्  

(प्रदेि िरकारबाट प्राप्त आर्ोजना तथा कार्यक्रम) 
६५००   

३   िमपरुक कोर् (नेपाि िरकारबाट प्राप्त कार्यक्रम) १६००   

४   
िमपरुक कोर् (सत्रििेु बरदेिी हप्पिुोिा हुाँदै गाउाँपासिका 
जोड्ने िडक स्तरोन्नती आर्ोजनाको भकु्तानी) 

४९००   

५   िमपरुक कोर् (प्रिानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम) १२००   

६   
िमपरुक कोर्  

(गाउाँपासिका तथा वडास्तरीर् आर्ोजना तथा कार्यक्रम) 
५३००   

    जम्मा (ङ) २२९००   

वडास्तरीर् आर्ोजना तथा कार्यक्रम (इ) 

वडा नम्बर १, सिनामका आर्ोजना तथा कार्यक्रमहरुिः 
(क) आसथयक ववकाि तफय - 

सि.नं. 
िचय  
िीर्यक  

नम्बर 

िचय िीर्यक 
रकम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१   पाथीभरा टोिमा आि ुिेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

२   थािार्ोङ टोिमा अदवुा (मििाजन्र्) िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

३   बााँिबोटे टोिमा मकै िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

४   फावािोसिङ टोिमा िान िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

५   हरन्दी टोिमा केरा िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

६   डााँडागाउाँ टोिमा टमाटर िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

७   िेदाङफुङ टोिमा टमाटर िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

८   माददबङु टोिमा िनु्तिा/कागती िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

९   फुिबेङु टोिमा अदवुा (मििाजन्र्) िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

१०   िेदाङफुङ टोिमा िुाँगरु/रााँगा पािन प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

११   फुिबेङु टोिमा िुाँगरु/रााँगा पािन प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   
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१२   थािार्ोङ टोिमा िुाँगरु/रााँगा पािन प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

जम्मा (क) १२००   

(ि) िामाशजक ववकाि तफय - 

सि.नं. 
िचय  
िीर्यक  

नम्बर 

िचय िीर्यक 
रकम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१    
छात्रावाि भवन (परुानो वडा कार्ायिर् भवन) मा फसनयचर 
सनमायण 

४००   

२   स्थानीर् किा, िंस्कृसत जगेनाय कार्यक्रम २००   

३   "गाउाँमै रोजगार, गवयको आिार" नामक कार्यक्रम ििािन ५००   

जम्मा (ि) ११००   

(ग) पवुायिार ववकाि तफय - 

सि.नं. 
िचय  
िीर्यक  

नम्बर 

िचय िीर्यक 
रकम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१   
ववद्यतुीकरण नभएका घरिरुीका िासग समटरबक्ि तथा कािो 
तार िररद आर्ोजना १५००   

२   
१ नम्बर वडा कार्ायिर्को प्रिािकीर् भवन सनमायण आर्ोजना १६०० 

वहवुर्ीर् 

आर्ोजना 
३   िानेपानी ररजभय ट्ांकी सनमायण आर्ोजना, भैंिे ३००   

४   फावािोसिङ गाउाँबेिी कृवर् िडक ममयत आर्ोजना ३००   

५   िाववक सिनाम ३ को िडक ममयत आर्ोजना ३००   

६   
िािबोटेमा िावयजसनक िौचािर् सनमायण तथा इिवुा ढि 
सनकाि आर्ोजना ३००   

७   
कटुजे कुिाइन थान मािबााँिे पैदिमागय िोसिङ सनमायण 
आर्ोजना ३००   

८   
पिमीदेिी सिनाम बहमुिुी क्र्ाम्पििम्मको िडक ममयत 
आर्ोजना ३००   

९   दसित िामदुावर्क भवन सनमायण आर्ोजना ३००   

१०   ििस्त्र प्रहरी बेि क्र्ाम्पमा िोिार ममयत १००   

११   
माददबङु टोिको मौिो डााँडामा हाट बजार सनमायणका िासग  

िंरचना सनमायण (िौचािर् तथा टहरा) 
७००   

जम्मा (ग) ६०००   
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(घ) वन, वातावरण तथा ववपद् व्र्वस्थापन तफय - 

सि.नं. 
िचय  
िीर्यक  

नम्बर 

िचय िीर्यक 
रकम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१   
फिफुि तथा घााँिे प्रजासतका ववरुवाहरु बााँझो जसमनमा रोप्ने 
कार्यक्रम (श्री सिनाम माववको जग्गामा) २००   

जम्मा (घ) २००   

कुि जम्मा (क+ि+ग+घ) ८५००   

वडा नम्बर २, आम्बेगदुदनका आर्ोजना तथा कार्यक्रमहरुिः 
(क) आसथयक ववकाि तफय - 

सि.नं. 
िचय  
िीर्यक  

नम्बर 

िचय िीर्यक 
रकम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१   बाबाहाङ टोिमा वकवी/कफी िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

२   बारुशन्दन टोिमा कफी िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

३   बुाँग्वा टोिमा कफी िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

४   िाशम्दम्बे टोिमा कफी िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

५   तीनथापा टोिमा कफी िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

६   आम्बेगदुदन टोिमा कफी िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

६   िािा टोिमा वकवी िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

७   शिरुवा टोिमा वकवी िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

९   फुङ्गफुङ्ग टोिमा िान/मकै/कोदो िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

१०   
फुङ्गफुङ्ग, बाबाहाङ र आम्बेगदुदन टोिका दसित बस्तीमा बंगरु पािन 
प्रवद्वयन कार्यक्रम 

१५०   

११   
उन्नत जातको बाख्रा पािन प्रवद्वयन गनय िाझेदारीमा बीउ बोका िररद 
िहर्ोग कार्यक्रम 

१५०   

जम्मा (क) १२००   

(ि) िामाशजक ववकाि तफय - 

सि.नं. 
िचय  
िीर्यक  

नम्बर 

िचय िीर्यक 
रकम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१    श्री आम्बेगदुदन मावव, रजामा फसनयचर सनमायण ४००   

२   स्थानीर् किा, िंस्कृसत जगेनाय कार्यक्रम २००   

३   "गाउाँमै रोजगार, गवयको आिार" नामक कार्यक्रम ििािन ५००   
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जम्मा (ि) ११००   

(ग) पवुायिार ववकाि तफय - 

सि.नं. 
िचय  
िीर्यक  

नम्बर 

िचय िीर्यक 
रकम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१   िानेपानी तथा सिाँचाई पाइप िररद आर्ोजना १५००   

२   श्री आम्बेगदुदन स्वास््र् चौकीमा ठेि गाह्रो सनमायण आर्ोजना ८००   

३   श्री भगवती आववमा फसनयचर तथा घेरावारा सनमायण ७००   

४   हप्पिुोिा शचनाबङु िडक सनमायण आर्ोजना ५००   

५   िोिािेत सिाँचाई कुिो ममयत/सनमायण आर्ोजना ४००   

६   शचहानडााँडा, थापागाउाँ, महसभर िडक सनमायण आर्ोजना ४००   

७   ओिरडााँडा-प्रणामी मशन्दर िडक सनमायण आर्ोजना ४००   

८   थोवकम्बा सिाँचाई कुिो ममयत/सनमायण आर्ोजना ३००   

९   हप्पिुोिा देवीदह सिाँचाई कुिो ममयत आर्ोजना ४००   

१०   सभत्ताघर-िोरे-टावर-हरर मशन्दर जोड्ने िडक ममयत/सनमायण आर्ोजना ४००   

११   
वेतिाइन बवहनी मण्डिी चचयको िौचािर् र भ ुाँई प्िाष्टर सनमायण 

आर्ोजना 
२००   

जम्मा (ग) ६०००   

(घ) वन, वातावरण तथा ववपद् व्र्वस्थापन तफय - 

सि.नं. 
िचय  
िीर्यक  

नम्बर 

िचय िीर्यक 
रकम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१   बुाँग्वा टोिमा कागती िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

२   िाशम्दम्बे टोिमा कागती िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

जम्मा (घ) २००   

कुि जम्मा (क+ि+ग+घ) ८५००   

वडा नम्बर ३, सिकैं चाका आर्ोजना तथा कार्यक्रमहरुिः 
(क) आसथयक ववकाि तफय - 

सि.नं. 
िचय  
िीर्यक  

नम्बर 

िचय िीर्यक 
रकम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१   वरक्पादेन टोिमा वकवी िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

२   िेिेवा फुङ्िादेन टोिमा वकवी िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

३   बोशिम टोिमा मििाजन्र् िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

४   कुञ्जारी टोिमा कागती िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

५   हेञ्छेबङु्ग टोिमा कागती िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   
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६   सिकैचा टोिमा दााँते ओिर िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

७   ओशजथोक टोिमा िनु्तिा/कागती िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

८   ओिे टोिमा वकवी/िनु्तिा िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

९   िाङ्गमााँग ुटोिमा िनु्तिा/कागती/मििाजन्र् िेती प्र. कार्यक्रम १००   

१०   ओिे टोिमा बाख्रापािन प्रवद्वयन कार्यक्रम १५०   

११   बोशिम टोिमा बंगरु/बाख्रापािन प्रवद्वयन कार्यक्रम १५०   

जम्मा (क) १२००   

(ि) िामाशजक ववकाि तफय - 

सि.नं. 
िचय  
िीर्यक  

नम्बर 

िचय िीर्यक 
रकम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१    श्री बािकल्र्ाण आ.वव.मा बाि मण्टेश्वरी किा व्र्वस्थापन ४००   

२   स्थानीर् किा, िंस्कृसत जगेनाय कार्यक्रम २००   

३   "गाउाँमै रोजगार, गवयको आिार" नामक कार्यक्रम ििािन ५००   

जम्मा (ि) ११००   

(ग) पवुायिार ववकाि तफय - 

सि.नं. 
िचय  
िीर्यक  

नम्बर 

िचय िीर्यक 
रकम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१   
सिकैचा स्वास््र् चौकीमा बसथयङ िेण्टर ििािन तथा 
व्र्वस्थापन आर्ोजना १५००   

२   सिकैचा-ओशजथोक िडक सनमायण आर्ोजना १५००   

३   तोतवा-िेिेवा िडक सनमायण आर्ोजना ७००   

४   भञ्ज्र्ाङ-वहमादेन िडक सनमायण आर्ोजना ३००   

५   बोशिम-पावरहाउि िडक सनमायण आर्ोजना ३००   

६   जोरढुङ्ग्र-ेर्ािे-डसुम्रिे िडक सनमायण आर्ोजना ३००   

७   स्वास््र् इकाई, ओिेमा ठेि गाह्रो सनमायण आर्ोजना ३००   

८   नाम्फुवा-कुञ्जारी-पावरहाउि िडक सनमायण आर्ोजना ३००   

९   कासिङ्गे-श्री दगुाय मावव िडक ममयत आर्ोजना ३००   

१०   हेञ्छेबङु-कुञ्जारी िडक ममयत आर्ोजना २७६   

११   वडा कार्ायिर्मा फसनयचर व्र्वस्थापन तथा िानेपानी पाइप १२४   
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िररद 

१२   कम्प्र्टुर तथा वप्रण्टर िररद १००   

जम्मा (ग) ६०००   

(घ) वन, वातावरण तथा ववपद् व्र्वस्थापन तफय - 

सि.नं. 
िचय  
िीर्यक  

नम्बर 

िचय िीर्यक 
रकम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१   वकवी/फिफुि िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम (वहमादेन)  २००   

जम्मा (घ) २००   

कुि जम्मा (क+ि+ग+घ) ८५००   

वडा नम्बर ४, तेल्िोकका आर्ोजना तथा कार्यक्रमहरुिः 
(क) आसथयक ववकाि तफय - 

 
 

सि.नं. 

िचय  
िीर्यक  

नम्बर 

िचय िीर्यक 
रकम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१   फुन्रवुा टोिमा िनु्तिा/कागती िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

२   िोिदुदन टोिमा कागती/िनु्तिा िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

३   िेिेवा टोिमा वकवी िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

४   थमु्मा टोिमा कागती/िनु्तिा िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

५   पाथीभरा टोिमा वकवी िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

६   िोर्ाङ टोिमा कागती/िनु्तिा िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

७   तेल्िोकटार टोिमा मििाजन्र् िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

८   कुशचङटार टोिमा मििाजन्र्/कागती िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

९   बाहनुगाउाँ टोिमा जैतनु िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

१०   बाख्रा पािन प्रवद्वयन कार्यक्रम (फुन्रवुा, िोिदुदन र थमु्मा) १००   

११   बंगरु पािन प्रवद्वयन कार्यक्रम (पाथीभरा, िोर्ाङ र थमु्मा) १००   

१२   गाई पािन प्रवद्वयन कार्यक्रम (तेल्िोकटार, कुशचङटार र बाहनुगाउाँ) १००   

जम्मा (क) १२००   

(ि) िामाशजक ववकाि तफय - 



िण्ड २, िंख्र्ा १६, सिरीजङ्घा राजपत्र, भाग १, समसत २०७७.११.१७ 

 

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

सि.नं. 
िचय  
िीर्यक  

नम्बर 

िचय िीर्यक 
रकम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१   
आगिागीिे िसत परु्ायएको श्री फुन्रवुा आिारभतू ववद्यािर्मा 
अत्र्ावश्र्क िंरचना ममयत/सनमायण आर्ोजना ४००   

२   स्थानीर् किा, िंस्कृसत जगेनाय कार्यक्रम २००   

३   "गाउाँमै रोजगार, गवयको आिार" नामक कार्यक्रम ििािन ५००   

जम्मा (ि) ११००   

(ग) पवुायिार ववकाि तफय - 

सि.नं. 
िचय  
िीर्यक  

नम्बर 

िचय िीर्यक 
रकम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१   पािाददन-आिुयने-र्ाङथमु िडक सनमायण आर्ोजना १५००   

२   
श्री भगवती आवव-बढुाथोकी गाउाँ-गौरी डााँडा िडक सनमायण 
आर्ोजना ७१५   

३   
सिउरे िेत-िाशन्तको घर-पाक्िाकेको घर-नागदेवा िडक 
सनमायण आर्ोजना ३५७   

४   
मौिाडााँडा-दपु्चराज पौडेिको घर जोड्ने िडक सनमायण 
आर्ोजना ३५७   

५   कुशचङटार र तेल्िोकटार टोि िशित िानेपानी आर्ोजना  ३५७   

६   थान बहादरुको घर-िहरे िडक सनमायण आर्ोजना ३५७   

७   रकको घर-सिबदुदन िडक सनमायण आर्ोजना ३५७   

८   माछापोिरीको चौतारा-कारवारी गाउाँ िडक सनमायण आर्ोजना ३००   

९   
४ नं. वडा कार्ायिर्को प्रिािकीर् भवन सनमायण आर्ोजना १५०० 

बहवुर्ीर् 

आर्ोजना 
१०   पवुायिारजन्र् आर्ोजनाहरुको ममयतिम्भार २००   

जम्मा (ग) ६०००   

(घ) वन, वातावरण तथा ववपद् व्र्वस्थापन तफय - 

सि.नं. 
िचय  
िीर्यक  

नम्बर 

िचय िीर्यक 
रकम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१   
वकवी िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम (िेिेवा, थमु्मा र र्ारुङ सििेबङु 
पाथीभरा टोि) 

२००   
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जम्मा (घ) २००   

कुि जम्मा (क+ि+ग+घ) ८५००   

वडा नम्बर ५, पेदाङका आर्ोजना तथा कार्यक्रमहरुिः 
(क) आसथयक ववकाि तफय - 

सि.नं. 
िचय  
िीर्यक  

नम्बर 

िचय िीर्यक 
रकम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१   एथेब ुटोिमा िान िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

२   पेदाङ टोिमा िान िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

३   होक्मा टोिमा िान िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

४   शचशचहाङ टोिमा वकवी िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

५   सिम्बेक्िा टोिमा िान िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

६   गैरीगाउाँ टोिमा कोदो िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

७   र्ाङपाङ टोिमा िान िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

८   माङ्जेवा टोिमा कोदो िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

९   वाइपा टोिमा कोदो िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

१०   र्ाङपाङ टोिमा बाख्रापािन प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

११   शचशचहाङ टोिमा बाख्रापािन प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

१२   माङ्जेवा टोिमा बंगरुपािन प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

१३   शचशचहाङ टोिमा माहरुी िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

जम्मा (क) १३००   

(ि) िामाशजक ववकाि तफय - 

सि.नं. 
िचय  
िीर्यक  

नम्बर 

िचय िीर्यक 
रकम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१   श्री र्ाङपाङ आ.वव.मा फसनयचर सनमायण आर्ोजना ४००   

२   स्थानीर् किा, िंस्कृसत जगेनाय कार्यक्रम १००   

३   "गाउाँमै रोजगार, गवयको आिार" नामक कार्यक्रम ििािन ५००   

जम्मा (ि) १०००   

(ग) पवुायिार ववकाि तफय - 
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सि.नं. 
िचय  
िीर्यक  

नम्बर 

िचय िीर्यक 
रकम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१   
५ नम्बर वडा कार्ायिर्को प्रिािकीर् भवन सनमायण आर्ोजना २५०० 

बहवुर्ीर् 

आर्ोजना 

२   
श्री सिंहदेवी बाि भवनको प्िाष्टर सनमायण, सिसिङ तथा 
िानेपानीको िारा जडान आर्ोजना ३००   

३   श्री राविर् माववको ठेि गाह्रो,कुिो र सिाँढी सनमायण आर्ोजना ४००   

४   श्री शचशचहाङ कुटानी वपिानी समि सनमायण आर्ोजना ३००   

५   श्री सनगािे वकवी अिैंची सिाँचाई पाइप िररद आर्ोजना ३००   

६   

िामोपिुदेिी गंगा महतको घर, श्री गंगा आवव, तेजबहादरु 
भण्डारीको घर हुाँदै होक्मा िोिािम्म गोरेटो बाटो सनमायण 
आर्ोजना 

३००   

७   
पेदाङ स्वास््र् चौकीको िंरिण गनय ठेि गाह्रो सनमायण तथा 
जसमन िम्र्ाउने आर्ोजना ३००   

८   
िोर्ा िोिा आर.सि.सि. पिु सनमायण र गोरेटो बाटो सनमायण 
आर्ोजना ३००   

९   
पेदाङ आददबािी जनजासत भवनमा प्िाष्टर सनमायण तथा 
िौचािर् सनमायण आर्ोजना ३००   

१०   पवुायिारजन्र् आर्ोजनाहरुको आकशस्मक ममयतिम्भार  २००   

११   
वडा कार्ायिर् र िामदुावर्क ववद्यािर्का िासग िानेपानी 
ट्ांकी िररद तथा जडान 

५०   

१२   कावेिीिोिा कोठेिााँघकुो झोिङु्गे पिु ममयत आर्ोजना ७५०   

जम्मा (ग) ६०००   

(घ) वन, वातावरण तथा ववपद् व्र्वस्थापन तफय - 

सि.नं. 
िचय  
िीर्यक  

नम्बर 

िचय िीर्यक 
रकम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१   
स्थानीर्स्तरमै वकवीको ववरुवा उत्पादन गनय शचशचहाङ टोिको गौतम 

फिफूि नियरी कृवर् फमयिाई िहर्ोग कार्यक्रम 
१००   

२   
स्थानीर्स्तरमै फिफूिको ववरुवा उत्पादन गनय होक्मा टोिको 
पाथीभरा अिैंची तथा फिफूि नियरी कृवर् फमयिाई िहर्ोग कार्यक्रम 

१००   

जम्मा (घ) २००   

कुि जम्मा (क+ि+ग+घ) ८५००   
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वडा नम्बर ६, मामािेंका आर्ोजना तथा कार्यक्रमहरुिः 
(क) आसथयक ववकाि तफय - 

सि.नं. 
िचय  
िीर्यक  

नम्बर 

िचय िीर्यक 
रकम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१   िािीगरुााँि टोिमा वकवी िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

२   थशुम्बम्बा टोिमा वकवी िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

३   तेङ्खाम्नेन टोिमा वकवी िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

४   िंग्रहािर् टोिमा वकवी िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

५   िकेु्तन फाबेबङु टोिमा वकवी िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

६   िेके्तन कासतयके टोिमा वकवी िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

७   रे्माथा पौवा टोिमा वकवी िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

८   समक्िादेन टोिमा वकवी िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

९   िदुाप टोिमा वकवी िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

१०   समक्िादेन टोिमा बाख्रापािन प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

११   रे्माथा पौवा टोिमा बाख्रापािन प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

१२   िािीगरुााँि टोिमा बाख्रापािन प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

जम्मा (क) १२००   

(ि) िामाशजक ववकाि तफय - 

सि.नं. 
िचय  
िीर्यक  

नम्बर 

िचय िीर्यक 
रकम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१   बाि मन्टेश्वरी किा व्र्वस्थापन ४००   

२   स्थानीर् किा, िंस्कृसत जगेनाय कार्यक्रम २००   

३   "गाउाँमै रोजगार, गवयको आिार" नामक कार्यक्रम ििािन ५००   

जम्मा (ि) ११००   

(ग) पवुायिार ववकाि तफय - 

सि.नं. 
िचय  
िीर्यक  

नम्बर 

िचय िीर्यक 
रकम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१   
६ नम्बर वडा कार्ायिर्को प्रिािकीर् भवन सनमायण आर्ोजना 

३१०० 
बहवुर्ीर् 

आर्ोजना 
२   िाववक वडा नं. १ मझवुा िोिा िानेपानी सनमायण आर्ोजना ३००   

३   िाववक वडा नं.२ मा िोप केन्र सनमायण आर्ोजना ३००   

४   िाववक वडा नं. ३ हाङ िोिा िानपेानी सनमायण आर्ोजना ३००   
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५   
सिम्ब ुिंग्रहािर् मिु गल्िी आिपािबाट सिम्पाने पचु्छार िम्म ढि 

सनकाि आर्ोजना 
३००   

६   श्री िक्ष्मी माववको नर्ााँ भवनमा ठेि गाह्रो सनमायण आर्ोजना ६००   

७   
िाववक वडा नं. ६ को प्रत्रे्क घरिरुीमा िानेपानी िारा सनमायण 

आर्ोजना 
३००   

८   श्री गंगा आववमा ठेि गाह्रो तथा िेिमैदान ववस्तार आर्ोजना ५००   

९ 
 

पवुायिारजन्र् आर्ोजनाहरुको ममयतिम्भार १७० 
 

१० 
 

गत आसथयक वर्यमै सनमायण िम्पन्न भएको िाक्िेवा िोिा झोिङु्गे 
पिुको िाझेदारी वापतको रकम भकु्तानी ददन बााँकी  

१३० 
 

जम्मा (ग) ६०००   

(घ) वन, वातावरण तथा ववपद् व्र्वस्थापन तफय - 

सि.नं. 
िचय  
िीर्यक  

नम्बर 

िचय िीर्यक 
रकम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१   वकवीको ववरुवा उत्पादन गने नियरीमा िहर्ोग कार्यक्रम २००   

जम्मा (घ) २००   

कुि जम्मा (क+ि+ग+घ) ८५००   

वडा नम्बर ७, िेवाङका आर्ोजना तथा कार्यक्रमहरुिः 
(क) आसथयक ववकाि तफय - 

सि.नं. 
िचय  
िीर्यक  

नम्बर 

िचय िीर्यक 
रकम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१   पाथीभरा टोिमा बाख्रापािन प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

२   प्रभथुमु्का टोिमा एबोकाडो िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

३   हात्तीढंुगा टोिमा बाख्रा/बंगरु पािन प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

४   कासिकादेवी टोिमा बंगरुपािन प्रवद्वयन कार्यक्रम २००   

५   मानेडााँडा टोिमा िनु्तिा िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

६   कृष्णमशन्दर टोिमा बाख्रापािन प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

७   जहानेगाउाँ टोिमा बंगरुपािन प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

८   पाथीभरा महादेव टोिमा बंगरुपािन प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

९   उन्नत जातको जिी गाई िररद गरी कृर्किाई ववतरण कार्यक्रम ३००   

जम्मा (क) १२००   

(ि) िामाशजक ववकाि तफय - 
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सि.नं. 
िचय  
िीर्यक  

नम्बर 

िचय िीर्यक 
रकम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१   
पिकन्र्ा गाउाँघर शक्िसनकको भवन प्िाष्टर र िौचािर् 
सनमायण आर्ोजना ७००   

२   "गाउाँमै रोजगार, गवयको आिार" नामक कार्यक्रम ििािन ५००   

जम्मा (ि) १२००   

(ग) पवुायिार ववकाि तफय - 

सि.नं. 
िचय  
िीर्यक  

नम्बर 

िचय िीर्यक 
रकम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१   
७ नम्बर वडा कार्ायिर्को प्रिािकीर् भवन सनमायण आर्ोजना ३००० 

बहवुर्ीर् 

आर्ोजना 
२   श्री महेन्र आवव िेि मैदान ववस्तार आर्ोजना ३००   

३   सतिबारी-पानीिोल्िा िडक सनमायण आर्ोजना ३००   

४   
जहानेगाउाँ टोि र पाथीभरा महादेव टोिमा िानेपानी ट्ांकी 
सनमायण आर्ोजना ४००   

५   श्री िेवाङ स्पोवटयङ क्िबको िेि मैदान ववस्तार आर्ोजना ३००   

६   
िानेपानीको िारा जडान नभएको घरिरुीमा िारा जडान कार्यक्रम 
(पाथीभरा टोिको त्र्ाम्फु गाउाँ) 

३००   

७   
िानेपानीको िारा जडान नभएको घरिरुीमा िारा जडान कार्यक्रम 

(हात्तीढंुगा टोिको पदम दजीको घरदेिी देउरािीिम्म) 
३००   

८ 
 

पाथीभरामनुी मेहेिको रुिबाट गरुााँिे वववपवट ट्ांकी हुाँदै 
सतम्बङु पोिरी जाने घोडेटो बाटो सनमायण आर्ोजना २०० 

 

जम्मा (ग) ५१००   

(घ) वन, वातावरण तथा ववपद् व्र्वस्थापन तफय - 

सि.नं. 
िचय  
िीर्यक  

नम्बर 

िचय िीर्यक 
रकम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१   जिकन्र्ा टोिमा वकवी िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम २००   

जम्मा (घ) २००   

कुि जम्मा (क+ि+ग+घ) ७७००   

वडा नम्बर ८, र्ाम्फुददनका आर्ोजना तथा कार्यक्रमहरुिः 
(क) आसथयक ववकाि तफय - 

सि.नं. 
िचय  
िीर्यक  

िचय िीर्यक रकम  कैवफर्त 



िण्ड २, िंख्र्ा १६, सिरीजङ्घा राजपत्र, भाग १, समसत २०७७.११.१७ 

 

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

नम्बर (रु.हजारमा) 

१   एकीम िामेथङु टोिमा आि ुिेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

२   िााँगे झरना टोिमा बाख्रा पािन प्रवद्वयन कार्यक्रम १५०   

३   सिंहदेवी टोिमा आि ुिेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

४   माक्िवुा टोिमा आि ुिेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

५   कावेिी िोिा टोिमा बाख्रा पािन प्रवद्वयन कार्यक्रम १५०   

जम्मा (क) ६००   

(ि) िामाशजक ववकाि तफय - 

सि.नं. 
िचय  
िीर्यक  

नम्बर 

िचय िीर्यक 
रकम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१   "गाउाँमै रोजगार, गवयको आिार" नामक कार्यक्रम ििािन ५००   

जम्मा (ि) ५००   

(ग) पवुायिार ववकाि तफय - 

सि.नं. 
िचय  
िीर्यक  

नम्बर 

िचय िीर्यक 
रकम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१   

पहेिे िोिा महुान हनुेगरी िाववक वडा नम्बर ४ मा 
िानेपानीको िासग पाइप िररद, ढुवानी तथा ट्ांकी सनमायण 
आर्ोजना 

४१००   

२   छेरेङडााँडादेिी भोटे गाउाँिम्म िडक सनमायण आर्ोजना ९००   

३   तसुमर्ािोिा तटबन्ि सनमायण तथा झोिङु्गे पिु ममयत आर्ोजना ६००   

४   
तसुमर्ािोिा िघ ुजि ववद्यतु आर्ोजनाको पाटयपजुाय िररद, 

ढुवानी तथा ममयतिम्भार आर्ोजना 
८००   

५   श्री किनजङ्घा माववमा पसु्तकािर् सनमायण १००   

६   फसनयचर व्र्वस्थापन (वडा र स्वास््र् चौकीमा) १००   

७   
८ नम्बर वडा कार्ायिर्को प्रिािकीर् भवन सनमायण आर्ोजना ५०० 

बहवुर्ीर् 

आर्ोजना 
जम्मा (ग) ७१००   

(घ) वन, वातावरण तथा ववपद् व्र्वस्थापन तफय - 

सि.नं. 
िचय  
िीर्यक  

नम्बर 

िचय िीर्यक 
रकम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१   शचर्ा िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम २००   

२   वकवी िेती प्रवद्वयन कार्यक्रम १००   

जम्मा (घ) ३००   
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कुि जम्मा (क+ि+ग+घ) ८५००   

नपेाि िरकारबाट प्राप्त िितय अनदुान तफय का आर्ोजना तथा कार्यक्रम (ई) 

सि.नं. िचय िीर्यक 

रकम  

(रु. हजारमा) कैवफर्त 

१ 
1.1.2.10 सबद्यािर् स्वास््र् शििा, आमा िमूह तथा स्थानीर् तहमा स्वास््र्का 
िासग िामाशजक व्र्वहार पररवतयन प्रवद्वयन असभर्ान 

१०० 
 

२ 

1.1.3.3  आिारभतू तहका स्वीकृत दरवन्दीका शििक, राहत अनदुान शििकका 
िासग तिब भत्ता अनदुान (वविेर् शििा पररर्द अन्तरगतका शििक/कमयचारीहरु 
िमेत) 

८८६०० 
 

३ 

1.1.3.4 माध्र्समक तहका स्वीकृत दरवन्दीका शििक, राहत अनदुान शििक िासग 
तिब भत्ता अनदुान (वविेर् शििा पररर्द अन्तरगतका शििक/कमयचारी,प्राववसिक 
िारका प्रशििक िमेत) 

२३१०० 
 

४ 
1.1.4.1 प्रारशम्भक बाि ववकाि िहजकतायहरुको पाररश्रसमक तथा ववद्यािर् कमयचारी 
व्र्बस्थापन अनदुान 

७७९३ 
 

५ 11.1.2.1 ववद्यािर् भौसतक पवुायिार सनमायण अनदुान १८५८५ 
 

६ 
11.4.22.4242 िवहद हरी प्रिाद नेपाि स्मसृत पाकय  पूवायिार सनमायण सिरीजङ्घा १, 
ताप्िेजङु 

१००० 
 

७ 
11.4.22.4759 सिङ्चेप ु भञ्ज् र्ाङमा अवशस्थत िानो पासथभरा मशन्दरमा भौसतक 
पूवायिार सनमायण सिरीजङ्घा ३ 

५३० 
 

८ 11.4.22.4760 सिम्ब ुिंग्रहािर् पर्यटन पूवायिार सनमायण सिरीजङ्घा 6 ५७० 
 

९ 11.4.22.4814 िौर्य उजाय प्रववसि जडान ३०० 
 

१० 11.4.22.4815 बार्ोग्र्ाि जडान २०० 
 

११ 11.4.22.4816 ििुाररएको चिुो (बार्ोमाि) प्रववसि जडान २०० 
 

१२ 11.4.22.4817 नीसतगत, प्रिािसनक तथा ब्र्बस्थापन िचय १०० 
 

१३ 2.1.10.1 इन्टरनेट िेवा िलु्क १२० 
 

१४ 2.1.8.1 एम. आइय. एि. अपरेटर र वफल्ड िहार्को िासग ििार िचय ७ 
 

१५ 2.2.2.1 इन्िन कार्ायिर् तथा अन्र् प्रर्ोजनका िासग १५ 
 

१६ 2.3.2.1 मेशिनरी औजार तथा फसनयचर ममयत िम्भार (िेवा केन्र ििािानाथय) ४२ 
 

१७ 2.4.1.2 कार्ायिर् िंचािन तथा मििन्द िचय ७५ 
 

१८ 2.4.1.4 मििन्द िामान िररद (िेवा केन्र ििािानाथय) ९० 
 

१९ 2.4.1.5 रोजगार िेवा केन्रको ििािन िचय ६४ 
 

२० 
2.4.14.3 ििार िामाग्री प्रिारण तथा छपाइय  
(ििार र पाँहचु असभर्ान ििािान) 

९४ 
 

२१ 
2.4.14.4 दताय शिववर ििािानाथय िेवा प्रदार्क छनौटको िासग ववज्ञापन/िूचना 
प्रकािन िचय 

२५ 
 

२२ 2.4.6.1 िावयजसनक ववद्यािर्का ववद्याथीहरुका िासग सनिलु्क पाठ्यपसु्तक अनदुान २५४८ 
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२३ 2.5.3.1 व्र्शक्तगत घटना दतायका दताय वकताब सडजीटाइयजेिनका िासग परामिय िेवा १८६ 
 

२४ 
2.5.3.2 पूणय घटना दताय िसुनशश्चत गनय दताय शिववर पश्चात परुक दताय सिववर (Post 

Registration Camp) ििािन 
३५२ 

 

२५ 2.5.3.3 घटना दताय तथा िामाशजक िरुिा दताय शिववर ििािन ५९५ 
 

२६ 2.5.7.10 प्राववसिक िहार्कको पोिाक १० 
 

२७ 
2.5.7.4 एम. आइय. एि. अपरेटर र वफल्ड िहार्क पाररश्रसमक, चाडपवय िचय तथा 
पोिाक िचय 

११०९ 
 

२८ 2.5.7.5 रोजगार िंर्ोजकको तिव ४४२ 
 

२९ 2.5.7.6 रोजगार िंर्ोजकको स्थानीर् भत्ता ४८ 
 

३० 2.5.7.7 रोजगार िंर्ोजकको पोिाक १० 
 

३१ 2.5.7.8 प्राववसिक िहार्कको तिव ३६७ 
 

३२ 2.5.7.9 प्राववसिक िहार्कको स्थानीर् भत्ता ३९ 
 

३३ 
2.6.4.11 प्रसतष्पिायमा छनौट भएका व्र्विार् ववकाि िेवा प्रदार्क िंस्थाहरु 
माफय त िघ ुउद्यम ववकाि मोडेिमा नर्ााँ िघ ुउद्यमी सिजयना गने 

० 
 

३४ 

2.6.4.12 प्रसतष्पिायमा छनौट भएका व्र्विार् ववकाि िेवा प्रदार्क िंस्थाहरु 
माफय त उद्यमीको स्तरोन्नसत (आवश्र्कता पवहचानका आिारमा पनुतायजगी र एडभान्ि 
िीप ववकाि तासिम कार्यक्रम) 

० 
 

३५ 
2.6.4.13 असत गररब पररवारहरुको िासग कशम्तमा १० जनाको िासग हनुे गरी 
िाझा िवुविा केन्रको स्थापना। 

० 
 

३६ 
2.6.4.14 िम्भाव्र् उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रसतस्पिाय बवृद्ध गनयका िासग 
कशम्तमा ५ जनाको िमहुमा प्रसबसि हस्तान्तरण 

१४० 
 

३७ 

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

४८० 
 

३८ 

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

२३८० 
 

३९ 

2.6.6.6 (१) आर्ोजना िम्बन्िी असभमशुिकरण कार्यक्रम ििािन (२) दताय सिववर 
ििािन िम्बन्िी असभमशुिकरण/कार्यिािा/तासिम कार्यक्रम ििािन (३) गनुािो 
िनुवुाइ िम्बन्िी असभमशुिकरण कार्यक्रम ििािन । िहभागीहरु: हरेक वडाका 
प्रसतसनिी, स्थानीर् CSO, स्थानीर् तहका अन्र् कमयचारी तथा पदासिकारी, छनौट 
भएको िेवा प्रदार्कको कमयचारी तथा अन्र् िरोकारवािाहरु 

२२० 
 

४० 2.7.11.1 तोवकएका ववद्याथीको ददवा िाजाका िासग ववद्यािर्िाई अनदुान ४०६० 
 

४१ 2.7.12.3 स्थानीर् तहको िैसगक वहंिा सनवारण कोर्मा रकम १०० 
 

४२ 2.7.13.10 ववद्यािर् ििािन तथा व्र्वस्थापन अनदुान २०३५ 
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४३ 

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

८०० 
 

४४ 
2.7.13.13 ववद्यािर्मा िैशिक गणुस्तर िदुृढीकरण एवम ्कार्यिम्पादनमा आिाररत 
प्रोत्िाहन अनदुान 

८२२१ 
 

४५ 
2.7.13.23 िामदुावर्क ववद्यािर्का छात्राहरुिाई सनिलु्क स्र्ासनटरी प्र्ाड 
ब्र्वस्थापन 

११७७ 
 

४६ 
2.7.13.3 प्रसत ववद्याथी िागतका आिारमा शििण सिकाइ िामग्री एवम ्किा ८ 
को परीिा व्र्वस्थापन अनदुान 

१२९९ 
 

४७ 2.7.13.33 अंग्रजेी,गशणत र ववज्ञान ववर्र्मा शििण िहर्ोग अनदुान १७२८ 
 

४८ 2.7.14.1 रािपसत रसनङ्ग सिल्ड प्रसतर्ोसगता (स्थानीर् तहस्तरीर्) १०० 
 

४९ 
2.7.15.30 फिफूि दिक अन्तरगत स्थानीर् तहमा वहउाँदे फिफूि सबरुवा रोपण 
असभर्ान कार्यक्रम (५०% अनदुान) 

१३०० 
 

५० 2.7.15.32 ववजववृद्ध अन्नबािी (६ हेक्टर) ४० 
 

५१ 2.7.15.33 उन्नत सबउ प्रिारण वकट सबतरण (अन्नबािी ) ५० 
 

५२ 2.7.15.34 उत्पादन प्रदियन (अन्नबािी ) ३० 
 

५३ 2.7.15.35 कृर्क पाठिािा १३० 
 

५४ 2.7.15.36 घमु्ती तासिम ९० 
 

५५ 2.7.15.37 कृर्कको मागमा आिाररत कार्यक्रम २०० 
 

५६ 2.7.15.38 बािी कटानी िवे ४० 
 

५७ 2.7.15.39 तरकारी उत्पादन प्रदियन ३० 
 

५८ 2.7.15.40 उन्नत सबउ प्रिारण वकट ववतरण (तरकारी ) १० 
 

५९ 2.7.15.41 मौिसम अन्तरकृर्ा गोष्ठी ४५ 
 

६० 2.7.15.42 ढुवानी कार्यक्रम (बीउ िगार्त अन्र् िामाग्री ) २० 
 

६१ 2.7.15.43 एवककृत वािी तथा जि व्र्वस्थापन कृर्क पाठिािा िंचािन १६५ 
 

६२ 2.7.15.83 नर्ााँ बहउुद्देश्र्ीर् नियरी स्थापना २०० 
 

६३ 2.7.15.86 कृर्क दताय व्र्वस्थापन कार्यक्रम ३०० 
 

६४ 2.7.15.87 कृवर् तथा पिपुन्छी िम्वशन्ि त्र्ांक अध्र्ावसिक कार्यक्रम १०० 
 

६५ 2.7.18.10 िागत िाझेदारीमा चौँरी िंरिण कार्यक्रम १००० 
 

६६ 
2.7.22.101 आिारभतू स्वास््र् िेवा केन्र सनमायण श्री स्वास््र् चौकी,आम्बेगदुदन 
वडा नं. २ 

२२०० 
 

६७ 
2.7.22.65 राविर् मवहिा स्वास््र् स्वरं्िेववका कार्यक्रम (पोिाक प्रोत्िाहन, 
वावर्यक िसमिा गोष्ठी र ददवि मनाउने िचय िमेत) 

१५५४ 
 

६८ 
2.7.22.67 राविर् मवहिा स्वास््र् स्वरं्िेववका कार्यक्रम (पोिाक प्रोत्िाहन, 
र्ातार्ात िचय, वावर्यक िसमिा गोष्ठी र ददवि मनाउने िचय िमेत) 

१९४६ 
 

६९ 
2.7.22.68 कोसभड १९ िगार्त ववसभन्न महामारीजन्र् रोगहरुको रोकथाम, 
सनर्न्त्रण तथा सनगरानीका िासग िरोकारवािा िाँगको अन्तरवक्रर्ा तथा RRT, 

२५ 
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स्वास््र्कमी पररचािन 

७० 
2.7.22.74 आसथयक शस्थसत कमजोर रहेका पनुिःउपचारमा रहेका पी.सब.िी. 
सबरामीहरुिाई उपचार अवसिभर पोर्ण िचय तथा िम्पकय  परीिण 

१४ 
 

७१ 

2.7.22.75 उपचार केन्रहरुमा आकशस्मक अवस्थामा औिसि एवं ल्र्ाब िामाग्री 
ढुवानी, कार्यक्रमका िासग आवश्र्क स्टेिनरी, ट्ािी िीट िगार्तका फमय फरमेट 
फोटोकपी, कार्यक्रमको सनर्समत अनगुमन तथा मलु्र्ांकन,स्थिगत अनशुििण, 
िर्रोगका सबरामीको चौमासिक कोहटय ववश्लरे्ण र ई-वट.सब रशजस्टर अध्र्ावसिक, 
ववश्व िर्रोग ददवि मनाउन े

१८६ 
 

७२ 
स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतािहरुमा कार्यरत कमयचारीहरुको 
तिव, महगी भत्ता, स्थानीर् भत्ता, पोर्ाक िगार्त प्रिािसनक िचय िमेत तिव 

६९३० 
 

७३ 

स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतािहरुमा कार्यरत कमयचारीहरुको 
तिव, महगी भत्ता, स्थानीर् भत्ता, पोर्ाक िगार्त प्रिािसनक िचय िमेत स्थानीर् 
भत्ता 

१४०० 
 

७४ 
स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतािहरुमा कार्यरत कमयचारीहरुको 
तिव, महगी भत्ता, स्थानीर् भत्ता, पोर्ाक िगार्त प्रिािसनक िचय िमेत महाँगी भत्ता 

९०० 
 

७५ 
स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतािहरुमा कार्यरत कमयचारीहरुको 
तिव, महगी भत्ता, स्थानीर् भत्ता, पोर्ाक िगार्त प्रिािसनक िचय िमेत वफल्ड भत्ता 

२०० 
 

७६ 
स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतािहरुमा कार्यरत कमयचारीहरुको 
तिव, महगी भत्ता, स्थानीर् भत्ता, पोर्ाक िगार्त प्रिािसनक िचय िमेत अन्र् भत्ता 

१४० 
 

७७ 

स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतािहरुमा कार्यरत कमयचारीहरुको 
तिव, महगी भत्ता, स्थानीर् भत्ता, पोर्ाक िगार्त प्रिािसनक िचय िमेत र्ोगदानमा 
आिाररत ववमा कोर् िचय 

२०० 
 

७८ 

स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतािहरुमा कार्यरत कमयचारीहरुको 
तिव, महगी भत्ता, स्थानीर् भत्ता, पोर्ाक िगार्त प्रिािसनक िचय िमेत पानी तथा 
ववजिुी 

५० 
 

७९ 

स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतािहरुमा कार्यरत कमयचारीहरुको 
तिव, महगी भत्ता, स्थानीर् भत्ता, पोर्ाक िगार्त प्रिािसनक िचय िमेत िन्चार तथा 
महििु 

१०० 
 

८० 

स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतािहरुमा कार्यरत कमयचारीहरुको 
तिव, महगी भत्ता, स्थानीर् भत्ता, पोर्ाक िगार्त प्रिािसनक िचय िमेत इन्िन 
कार्ायिर् प्रर्ोजन 

२५० 
 

८१ 

स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतािहरुमा कार्यरत कमयचारीहरुको 
तिव, महगी भत्ता, स्थानीर् भत्ता, पोर्ाक िगार्त प्रिािसनक िचय िमेत ववमा तथा 
नववकरण िचय 

५० 
 

८२ 

स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतािहरुमा कार्यरत कमयचारीहरुको 
तिव, महगी भत्ता, स्थानीर् भत्ता, पोर्ाक िगार्त प्रिािसनक िचय िमेत मेशिनरी 
तथा औजार ममयत िम्भार िचय 

२५० 
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८३ 

स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतािहरुमा कार्यरत कमयचारीहरुको 
तिव, महगी भत्ता, स्थानीर् भत्ता, पोर्ाक िगार्त प्रिािसनक िचय िमेत मििन्द 
तथा कार्ायिर् िामाग्री 

१४०० 
 

८४ 

स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतािहरुमा कार्यरत कमयचारीहरुको 
तिव, महगी भत्ता, स्थानीर् भत्ता, पोर्ाक िगार्त प्रिािसनक िचय िमेत पसु्तक तथा 
िामाग्री िचय 

१५० 
 

८५ 

स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतािहरुमा कार्यरत कमयचारीहरुको 
तिव, महगी भत्ता, स्थानीर् भत्ता, पोर्ाक िगार्त प्रिािसनक िचय िमेत इन्िन अन्र् 
प्रर्ोजन 

८० 
 

८६ 

स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतािहरुमा कार्यरत कमयचारीहरुको 
तिव, महगी भत्ता, स्थानीर् भत्ता, पोर्ाक िगार्त प्रिािसनक िचय िमेत िूचना 
प्रकािन िचय 

२०० 
 

८७ 

स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतािहरुमा कार्यरत कमयचारीहरुको 
तिव, महगी भत्ता, स्थानीर् भत्ता, पोर्ाक िगार्त प्रिािसनक िचय िमेत िेवा र 
परामिय  

५०० 
 

८८ 

स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतािहरुमा कार्यरत कमयचारीहरुको 
तिव, महगी भत्ता, स्थानीर् भत्ता, पोर्ाक िगार्त प्रिािसनक िचय िमेत िूचना 
प्रणािी तथा िफ्टवेर्र िन्चािन िचय 

६०० 
 

८९ 

स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतािहरुमा कार्यरत कमयचारीहरुको 
तिव, महगी भत्ता, स्थानीर् भत्ता, पोर्ाक िगार्त प्रिािसनक िचय िमेत करार िेवा 
िलु्क 

१३९०० 
 

९० 

स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतािहरुमा कार्यरत कमयचारीहरुको 
तिव, महगी भत्ता, स्थानीर् भत्ता, पोर्ाक िगार्त प्रिािसनक िचय िमेत िरिफाइ 
िेवा िलु्क 

२५० 
 

९१ 

स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतािहरुमा कार्यरत कमयचारीहरुको 
तिव, महगी भत्ता, स्थानीर् भत्ता, पोर्ाक िगार्त प्रिािसनक िचय िमेत कमयचारी 
तासिम िचय 

२५० 
 

९२ 

स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतािहरुमा कार्यरत कमयचारीहरुको 
तिव, महगी भत्ता, स्थानीर् भत्ता, पोर्ाक िगार्त प्रिािसनक िचय िमेत अनगुमन 
मलु्र्ाङ्कन िचय 

५० 
 

९३ 
स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतािहरुमा कार्यरत कमयचारीहरुको 
तिव, महगी भत्ता, स्थानीर् भत्ता, पोर्ाक िगार्त प्रिािसनक िचय िमेत भ्रमण िचय 

५०० 
 

९४ 
स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतािहरुमा कार्यरत कमयचारीहरुको 
तिव, महगी भत्ता, स्थानीर् भत्ता, पोर्ाक िगार्त प्रिािसनक िचय िमेत घर भाडा 

२५० 
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९५ 
स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतािहरुमा कार्यरत कमयचारीहरुको 
तिव, महगी भत्ता, स्थानीर् भत्ता, पोर्ाक िगार्त प्रिािसनक िचय िमेत अन्र् भाडा 

३०० 
 

९६ 

स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतािहरुमा कार्यरत कमयचारीहरुको 
तिव, महगी भत्ता, स्थानीर् भत्ता, पोर्ाक िगार्त प्रिािसनक िचय िमेत मेशिनरी 
तथा औजार िचय 

१६०० 
 

९७ 

स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतािहरुमा कार्यरत कमयचारीहरुको 
तिव, महगी भत्ता, स्थानीर् भत्ता, पोर्ाक िगार्त प्रिािसनक िचय िमेत फसनयचर 
तथा वफक्चिय 

१३०० 
 

९८ 
2.7.22.95 स्वास््र् िंस्था नभएका वडाहरूमा आिारभतू स्वास््र् िेवा केन्रहरुको 
िंचािन िचय 

५०० 
 

९९ 

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

३० 
 

१०० 

2.7.25.51 मवहिा, बािबासिका तथा ज्रे्ष्ठ नागररक मन्त्रािर्को कार्य िेत्र 
(मवहिा, बािबासिका, अपांगता भएका व्र्शक्त, जेष्ठ नागररक तथा र्ौसनक तथा िैंसगक 
अल्पिंख्र्क) का त्र्ांक िंकिन तथा अद्यावसिक गरर मवहिा, बािबासिका तथा 
ज्रे्ष्ठ नागररक मन्त्रािर्मा पठाउनका िासग 

१०० 
 

१०१ 

2.7.25.57 १) िमाजमा रहेका कुरीसत, कुप्रथा, िैवङ्गक वहंिा, मानव वेचवविन तथा 
ओिारपिार ववरुद्ध िचेतनामूिक कार्यक्रम तथा असभर्ान िंचािन 2) मवहिा ववकाि 
कार्यक्रमद्धारा प्रवयददत मवहिा िहकारी िंस्थाहरुको िदुृढीकरण एवं स्थानीर् तहको 
मवहिा उद्यमी िंजाि स्थापनाको िासग िहजीकरण 

१०० 
 

१०२ 
2.7.25.62 कोसभड - १९ का कारण उत्पन्न पररशस्थसतमा सिकाइ िहजीकरणका 
िासग िैशिक कार्यक्रम 

३१३० 
 

१०३ 2.7.3.1 ववपन्न श्रसमकको ज्र्ािा (दैसनक रु. 517 * िंख्र्ा 100 * ददन 100) 
  

१०४ अगवुा िोिा महुान जिकन्र्ा मशन्दर सिचाइ कुिो सनमायण ६०० 
 

१०५ 
सतवारीबारी ट्ाक ट्ाक इिाका प्रहरर कार्ायिर् जोड्ने िडक िोसिङ सनमायण 
आर्ोजना 

१००० 
 

१०६ देउरािी वडा कार्ायिर् िडक िोसिङ सनमायण आर्ोजना ८७० 
 

१०७ 
नेभदुोभान आम्िाररङ आाँपगोिाइ भगवती आ वव हुाँदै िप्िेडााँडा जोड्ने गोरेटो बाटो 
सनमायण आर्ोजना 

५०० 
 

१०८ 
बाबाहाङ टोिको कोिबारीदेशि रजा मा.वव. हुाँदै िािा जाने गोरेटो बाटो ममयत 
आर्ोजना,आम्बेगदुदन 

४०० 
 

१०९ फुिबारी बाि ववकाि केन्र िेि मैदान सनमायण आर्ोजना ७०० 
 

११० भगवती आ वव भैंिे िानो पाथीभरा पदमागय सनमायण आर्ोजना ७०० 
 

१११ र्माथा पैवा िदुाप िाभाङ पाथीभरा जाने गोरेटो बाटो सनमायण आर्ोजना ४०० 
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११२ 2.7.3.2 कामको िासग पाररश्रसमक (ववपन्न श्रसमकको ज्र्ािा (दैसनक रु.517)  
  

११३ िोिङु्गा िोिादेशि सनविुोिा िम्मको िडक ममयत आर्ोजना,सिनाम १२०० 
 

११४ हप्पिुोिा बान्रे महुान हुाँदै बुंगवुा जाने सिंचाई कुिो ममयत आर्ोजना, आम्बेगदुदन ५५० 
 

११५ फावािोिा पिु नाम्फुवा हुाँदै पावरहाउि जाने बाटो ममयत आर्ोजना, सिकैँ चा ५०० 
 

११६ नरध्वोजे पवहरोदेशि पशश्चत पाथीभरा जाने गोरेटो बाटो ममयत आर्ोजना,मामाङ्खे २०२ 
 

११७ 
िामोपिु मान बहादरु सिम्बकुो बारी हुाँदै ठाडो िडकिम्म गोरेटो बाटो सनमायण 
आर्ोजना 

८५० 
 

११८ अगवुा िोिा महुान तावाटार सिाँचाइ कुिो सनमायण आर्ोजना ६०० 
 

११९ पिुचोक -घटे्ट सनमयिे हुाँदै एवकम जाने गोरेटो बाटो सनमायण आर्ोजना ७०० 
 

१२० 2.7.5.10 रोजगार िेवा केन्रको िदुृढीकरण २५० 
 

१२१ 

2.7.5.5 पिपंुिी आदीबाट हनुे ईन्फुएन्जा, बडय फ्ि,ु AMR, सिवष्टिकोसिि, 
टक्िोप्िाज्मोसिि आदद ववसभन्न िरुवारोग िम्बशन्ि रोकथाम तथा सनर्न्त्रणका िासग 
िचेतना कार्यक्रम 

२० 
 

१२२ 

2.7.5.6 ववसभन्न िरुवारोग, निने रोग, जनुोवटक, मानसिक स्वास््र् िम्बशन्ि 
अन्तरवक्रर्ा कार्यक्रम तथा ददविहरु (Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer 

Days, आत्महत्र्ा रोकथाम ददवि, मानसिक स्वास््र् ददवि, अल्जाईमर ददवि, रेसबज 
ददवि, ववश्व औिो ददवि) मनाउने 

११५ 
 

१२३ 2.7.5.8 ववश्व कुष्ठरोग ददवि तथा अपांगता ददविको उपिक्ष्र्मा कार्यक्रम ० 
 

१२४ 2.7.5.9 वविािर्मा कुष्ठरोगबारे जनचेतना तथा पररिण कार्यक्रम ० 
 

१२५ 
2.7.6.1 मिेररर्ा, डेंग,ु कािाजार, स्क्रब टाइफि आदद वकटजन्र् रोगको डाटा 
भेररवफकेिन 

१० 
 

१२६ 
2.8.1.1 अनगुमन मलु्र्ाङ्कन तथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न भ्रमण िचय(अनगुमन, 
मलु्र्ाङ्कन र भ्रमण) 

५० 
 

१२७ 
2.8.1.5 एम. आइय. एि. अपरेटर र वफल्ड िहार्क देसनक भ्रमण भत्ता तथा 
र्ातार्त िचय 

१५६ 
 

१२८ 
2.8.1.6 स्थानीर् तहका कमयचारी र जनप्रसतसनसिहरुको िासग अनगुमन तथा 
मलु्र्ाकन िचय 

६४ 
 

१२९ 2.9.9.2 कार्ायिर् िम्बशन्ि सबसबि िचयहरु १० 
 

१३० 2.9.9.3 अन्र् ववववि िचय-Periodic meeting costs of LGPCC २२ 
 

१३१ 
2.9.9.4 अन्र् ववववि िचय-Mobilization of CSOs, Civic Groups, NGOs for 

increased social accountability 
११८ 

 

१३२ 

5.1.11.4 राविर् र स्थानीर् महत्वका िाद्य तथा पोर्ण िरुिाममा टेवा परु्ायउने 
वािी वस्तको िाना व्र्विावर्क कृवर् उत्पादन केन्र (पकेट) ववकाि कार्यक्रम 
िंचािन 

२४०० 
 

१३३ 
5.1.11.8 बाख्राको िाना व्र्विावर्क कृवर् उत्पादन केन्र (पकेट) ववकाि कार्यक्रम 
िंचािन 

१५०० 
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१३४ 
6.2.2.187 गररब पवहचान तथा पररचर्पत्र ववतरण कार्यक्रम पाररश्रसमक 
(गणक/िपुरीवेिक/गनुािो िनुवुाई असिकारी/असतररक्त कार्य प्रोत्िाहन भत्ता)) 

१०० 
 

१३५ 

6.2.2.269 पासिकास्तरमा िोप र िरिफाई प्रवद्र्िन कार्यक्रमको िसमिा, 
िूक्ष्मर्ोजना अध्र्ावसिक र पासिका िोप िमन्वर् िसमसतको असभमशुिकरण िमेत 
पासिका स्तरमा २ ददन, वडा िोप िमन्वर् िसमसतको स्वास््र् िंस्था, वडा ितरमा 
असभमशुिकरण १ ददन तथा पूणय िोप िसुनश्चतताको िागी घरिरुी िवेिण, 
भेररवफकेिन कार्य िमेत 

२१० 
 

१३६ 

6.2.2.270 बाह्य िोप केन्र बाट गणुस्तररर् िोप िेवा प्रदान गनय िोप केन्रमा 
ब्र्वस्थापनको िासग फसनयचर ब्र्वस्था, िम्बशन्ित वडा िोप िमन्वर् िसमसत माफय त 
तर्ारी एवं िररद, ३००० िोप केन्रमा प्रसत िोप केन्र रु १०००० दरिे, 
कशम्तमा टेवि १, कुिी १ र िानो बेि १ र हात िनुे िेटअप िवहत तर्ारी तथा 
िररद 
 

२० 
 

१३७ 6.2.2.272 पोर्ण कार्यक्रम ५६५ 
 

१३८ 
6.2.2.294 िमदुार्मा आिाररत नवजात शिि ु तथा बाि रोगको एकीकृत 
व्र्वस्थापन (IMNCI) कार्यक्रम िसमिा तथा स्वास््र् िंस्थाहरुमा onsite coaching 

१०५ 
 

१३९ 
6.2.2.296 मात ृ तथा नवशिि ुकार्यक्रम अन्तगयत आमा िरुिा, गभयवती उत्प्ररेणा 
िेवा, न्र्ानो झोिा र सनिलु्क गभयपतन कार्यक्रम 

७१२ 
 

१४० 6.2.2.297 मात ृतथा नवशिि ुकार्यक्रम ७८८ 
 

१४१ 6.2.2.303 िामाशजक पररिण कार्यक्रम िंचािन १०० 
 

१४२ 
6.2.2.305 स्वास््र् चौकीको न्र्नुतम िेवा मापदण्ड कार्यन्वर्न, िदुरढीकरण तथा 
िसमिा (स्वास््र् चौकीको न्र्नुतम िेवा मापदण्ड कार्यक्रमको िसमिा ) 
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१४७ 
6.2.2.323 पासिका स्तरमा स्वास््र् िंस्थाहरुको मासिक िूचना िंकिन, 
भेररवफकेिन एवं गणुस्तर ििुार िाथै चौमासिक एवं बावर्यक िसमिा 
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१४८ 6.2.2.422 एक गाउाँ एक कृवर् तथा पििेुवा प्राववसिकको तिब १३०४ 
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(आवािीर् तथा गैरआवािीर्) 

१५१ 

स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतािहरुमा कार्यरत कमयचारीहरुको 
तिव, महगी भत्ता, स्थानीर् भत्ता, पोर्ाक िगार्त प्रिािसनक िचय िमेत िम्पणुय 
स्वास््र् चौकीहरुमा ग्र्ाि चिुो तथा तथा वफल्टर िगार्तका िामाग्रीहरु िररद 

३००  

कुि जम्मा 
  

२४०७७५   

प्रदेि िरकारबाट प्राप्त िितय अनदुान तफय का आर्ोजना तथा कार्यक्रम (उ) 

सि.नं. 
िचय  
िीर्यक  

नम्बर 

िचय िीर्यक 
रकम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१  
स्थानीर् तहमा िैवङ्गक वहंिा सनवारणका िासग िंरिण कोर् 
स्थापना १००  

जम्मा १००  

प्रदेि िरकारबाट प्राप्त िमपरुक अनदुान तफय का आर्ोजना तथा कार्यक्रम (ऊ) 

सि.नं. 
िचय  
िीर्यक  

नम्बर 

िचय िीर्यक 
रकम  

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१  
एकचना भञ्ज्र्ाङदेिी र्ाम्फुददनिम्मको िडकमा िोसिङ िवहत 
पक्की नािा सनमायण आर्ोजना (वडा नम्बर ७ र ८) 

३०००  

२  
सत्रििेुबरदेिी तेल्िोकिम्मको िडकमा िोसिङ िवहत पक्की 
नािा सनमायण आर्ोजना (वडा नम्बर २ र ४) 

७०००  

जम्मा १००००  
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