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"सिरीजङ्घाको गौरव, कन्चनजङ्घा" 

 

 

 

 

 

  

सिरीजङ्घा राजपत्र 
 

सिरीजङ्घा गााँउपासिकाद्धारा प्रकाशित 

खण्ड३) ताप्िेजङु, प्रदेिनम्वर१, नेपाि, आषाढ ११ गते २०७८ िाि(िंख्र्ा०२ 

 

भाग १  

सिरीजङ्घा गााँउपासिका 
गााँउ कार्यपासिकाको कार्ायिर् 

तेल्िोक, ताप्िेजङु, प्रदेिनं. १, नेपाि। 

सिरीजङ्घा गााँउपासिकाको गााँउ िभा असिवेिनिे पाररत गरेको ति िेशखए बमोशजमको ऐन  

िम्वत ्२०७८ िािको ऐन / सनर्माविी / सनदेशिका / कार्यववसि / मापदण्ड नं. ०२ 
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सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको ववसनर्ोजन ऐन, २०७८  

प्रमाणीकरण समसतिः २०७८।०३।११ 

 

प्रस्तावनािः सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको आसथयक वषय २०७८।०७९ को िेवा र कार्यहरुको िासग स्थानीर् 
िशित कोषबाट रकम खचय गने असिकार ददन र िो रकम ववसनर्ोजन गनय वाञ्छनीर् भएकािे, 

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

 

१. िंशिप्त नाम र प्रारम्भिः(१) र्िऐनको नाम "सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको ववसनर्ोजन ऐन, २०७८" 
रहेको छ।  

(२) र्ो ऐन समसत २०७८ िाि श्रावण १ गतेदेखी सिरीजङ्घा गाउाँपासिका िेत्रभर िागू हनुेछ। 

२. आसथयक वषय २०७८।०७९ का सनसमत्त िशित कोषबाट रकम खचय गने असिकारिःआसथयक वषय 
२०७८।०७९ को सनसमत्त गाउाँ कार्यपासिका, वडा िसमसत, ववषर्गत िाखािे गने िेवा र 
कार्यहरुका सनसमत्त अनिूुची १ मा उशल्िशखत गाउाँपासिकाको आफ्नै सनणयर्िे पररचािन गनयिक्न े
(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 खचय (नेपाि िरकारबाट प्राप्त िितय अनदुान र प्रदेि 
िरकारबाट प्राप्त िितय अनदुान, नेपाि िरकार तथा प्रदेि िरकारबाट प्राप्त हनुे िमपूरक 
अनदुान, वविेष अनदुानको िमेत) को रकम िमेत गरी जम्मा रु. ५१,१३,६०,०००।०० 
(अिरुपी एकाउन्न करोड तेह्र िाख िाठी हजार मात्र)मा नबढाई सनददयष्ट गररए बमोशजम िशित 
कोषबाट खचय गनय िवकनेछ। नेपाि िरकार/प्रदेि िरकार तथा अन्र् सनकार्बाट पसछ प्राप्त हनुे 
िितय अनदुान र वविेष अनदुानका हकमा िोही बमोशजम क्रमििः बजेटमा िमावेि गरी खचय 
गनय िवकनेछ। 

३. ववसनर्ोजनिः(१) र्ि ऐनद्वारा िशित कोषबाट खचय गनय असिकार ददइएको रकम आसथयक वषय 
२०७८।०७९ को सनसमत्त सिरीजङ्घा गाउाँ कार्यपासिका, वडा िसमसत र ववषर्गत िाखािे गने 
िेवा र कार्यहरुको सनसमत्त ववसनर्ोजन गररनेछ। 

(२) उपदफा (१) मा जनुिकैु कुरा िेशखएको भएतापसन गाउाँ कार्यपासिका, वडा िसमसत र 
ववषर्गत िाखािे गने िेवा र कार्यहरुको सनसमत्त ववसनर्ोजन गरेको रकममध्रे् कुनैमा बचत हनु े
र कुनैमा अपगु हनुे देशखन आएमा गाउाँ कार्यपासिकािे बचत हनु ेिीषयकबाट नपगु हनुे िीषयकमा 
रकम िानय िक्नेछ।र्िरी रकम िादाय एक िीषयकबाट िो िीषयकको जम्मा रकमको पच्चीि 
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प्रसतितमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी िीषयकहरुबाट अको एक वा एकभन्दा बढी 
िीषयकहरुमा रकम िानय तथा सनकािा र खचय जनाउन िवकनेछ। पुाँजीगत खचय र ववत्तीर् व्र्वस्था 
तफय  ववसनर्ोशजत रकम िााँवा भकु्तानी खचय िीषयकमा बाहेक अन्र् चाि ुखचय िीषयक तफय  िानय र 
ववत्तीर् व्र्वस्था अन्तगयत िााँवा भकु्तानी खचय तफय  ववसनर्ोशजत रकम व्र्ाज भकु्तानी खचय िीषयकमा 
बाहेक अन्र्त्र िानय िवकन ेछैन।तर, चाि ुतथा पुाँजीगत खचय र ववत्तीर् व्र्वस्थाको खचय व्र्ोहोने 
एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम िानय िवकनेछ।  

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

४.गाउाँपासिका िते्रसभत्र वक्रर्ािीि गैरिरकारी िंघ/िंस्थाहरुको वावषयक कार्यक्रम तथा बजेट 
िम्बन्िमािः स्थानीर् िरकार ििािन ऐन, २०७४ को दफा २५ को उपदफा (२) को खण्ड 
(ख) मा भएको व्र्वस्था बमोशजम गाउाँपासिका िेत्रसभत्र वक्रर्ािीि गैरिरकारी िंघ/िंस्थाहरुिे 
गाउाँपासिका िेत्रसभत्र ििािन गने वावषयक कार्यक्रम तथा बजेट अनिूुची २ मा उल्िेख भए 
बमोशजम हनुेछ। 
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अनिूुची १ 

(दफा २ िाँग िम्बशन्ित) 

अ. नेपाि िरकारबाट प्राप्त हनुे ववत्तीर् िमानीकरण अनदुान, राजस्व बााँडफााँड, रोर्ल्टी बााँडफााँड 
वापतको रकम, प्रदेि िरकारबाट प्राप्त हनुे ववत्तीर् िमानीकरण अनदुान, िवारीिािन कर बााँडफााँड, 
दहत्तर/बहत्तर बााँडफााँड, घरजग्गा रशजषे्ट्रिन वापतको रकम र गाउाँपासिकाको आन्तररक आर् िमेतको 
पररचािन गरी ििािन गररने गाउाँ कार्यपासिकाको चाि ुखचय, गाउाँपासिका एवम ्वडास्तरीर् आर्ोजना 
तथा कार्यक्रमहरुिः 

क. गाउाँ कार्यपासिका चािखुचय तफय - 

सि.नं. 
खचय 
िंकेत 

खचय िीषयक 
रकम 

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१ २११११ पाररश्रसमककमयचारी १००००   

२ २१११२ पाररश्रसमकपदासिकारी ६५००   

३ २११२१ पोिाक ३००   

४ २११२३ औषसि उपचारखचय ३००   

५ २११३१ स्थानीर् भत्ता ५००   

६ २११३२ महाँगीभत्ता ५००   

७ २११३३ वफल्डभत्ता १००   

८ २११३४ कमयचारीको बैठक भत्ता १०००   

९ २११३५ कमयचारीतथा शििक प्रोत्िाहन तथा परुस्कार ६००   

१० २११३९ अन्र् भत्ता १००   

११ २११४१ पदासिकारीबैठक भत्ता २५००   

१२ २११४२ पदासिकारीअन्र् िवुविा २००   

१३ २११४२ पदासिकारीअन्र् भत्ता २००   

१४ २१२१२ र्ोगदानमा आिाररत सनवशृत्तभरण तथाउपदान कोष खचय ३००   

१५ २१२१३ र्ोगदानमा आिाररत वीमा कोष खचय १५०   

१६ २१२१४ कमयचारीकल्र्ाण कोष १५००   

१७ २२१११ पानी तथासबजिुी २००   

१८ २२११२ ििारमहििु (इन्टरनेट िमेत) १०००   

१९ २२११३ िावयजसनकउपर्ोसगताको िेवा खचय ३००   

२० २२२११ इन्िन (पदासिकारी) ८००   
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२१ २२२१२ इन्िन (कार्ायिर् प्रर्ोजन) ८००   

२२ २२२१२ इन्िन (एम्बिेुन्ि) ८००   

२३ २२२१३ िवारीिािनममयत खचय (पदासिकारी) ५००   

२४ २२२१३ िवारीिािनममयत खचय (कार्ायिर्) १०००   

२५ २२२१३ िवारीिािनममयत खचय (एम्बिेुन्ि) ५००   

२६ २२४१४ बीमा तथानवीकरण खचय २००   

२७ २२२२१ मेशिनरी/औजार ममयतिम्भार तथाििािन खचय (कार्ायिर्) ८००   

२८ २२२२१ मेशिनरी/औजार ममयतिम्भार/ििािन खचय(८ वटै वडा) १२००   

२९ २२२२१ 
मेशिनरी/औजार ममयतिम्भार/ििािन खचय (स्वा.िं.र 
ववद्यािर्) 

५००   

३० २२२३१ सनसमयतिावयजसनक िम्पशत्तको ममयतिम्भार खचय ५००   

३१ २२२९१ अन्र्िम्पशत्तहरुको ििािन तथा िम्भार खचय २००   

३२ २२३११ मििन्द तथाकार्ायिर् िामाग्री (कार्ायिर्) ५००   

३३ २२३११ मििन्द तथाकार्ायिर् िामाग्री (८ वटै वडा) ५००   

३४ २२३११ मििन्द तथाकार्ायिर् िामाग्री(ववषर्गत िाखा) ५००   

३५ २२३१३ पसु्तक तथािामाग्री खचय २००   

३६ २२३१४ इन्िन अन्र्प्रर्ोजन २००   

३७ २२३१५ स्थानीर्कानून िंग्रह छपाई ४००   

३८ २२३१५ क्र्ािेण्डरछपाई ५००   

३९ २२३१५ सिरीजङ्घाराजपत्र छपाई २००   

४० २२३१५ टेण्डरिूचना प्रकािन तथा छपाई ६००   

४१ २२३१५ िावयजसनकमहत्वका िूचना प्रकािन तथा प्रिारण ५००   

४२ २२३१५ 

शििा, स्वास््र्, कृवष तथा पि ु िेवा, वन तथा वातावरण 
आददिाँगिम्बशन्ित िचेतनामूिक िूचना तथा िन्देिहरु 
प्रकािन/प्रिारण 

५००   

४३ २२३१५ वषयभरीकािम्पूणय गसतववसि िंकिन गरी डकुमेण्री प्रकािन ४००   

४४ २२३१५ पूवयजनप्रसतसनिीहरुको अनभुव िंगािो प्रकािन ४००   

४५ २२३१९ अन्र्कार्ायिर् ििािन खचय ७००   

४६ २२४११ िेवा रपरामिय २०००   

४७ २२४१२ िूचनाप्रणािी तथा िफ्टवेर्र ििािन खचय १०००   
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४८ २२४१३ करार िेवािलु्क ८०००   

४९ २२४१४ िरिफाईिेवा िलु्क ३००   

५० २२४१४ 
िरिफाई िेवा िलु्क (झोिङु्गे पिुहेराििुाई मासिक रु.एक 
हजारकादरिेभकु्तानीददनेगरी) 

२५०   

५१ २२४१९ अन्र् िेवािलु्क २००   

५२ २२५११ कमयचारीतासिम खचय ५००   

५३ २२५१२ िीप ववकाि/जनचेतना तासिम/गोष्ठी िम्बन्िी खचय ५००   

५४ २२५२२ कार्यक्रमखचय १५००   

५५ २२५२९ वववविकार्यक्रम खचय २००   

५६ २२६११ अनगुमन, मूल्र्ांकन खचय १००   

५७ २२६१२ भ्रमण खचय २५००   

५८ २२६१३ ववशिष्टव्र्शक्त तथा प्रसतसनसि मण्डिको भ्रमण खचय २००   

५९ २२६१९ अन्र् भ्रमणखचय १००   

६० २२७११ ववववि खचय (गाउाँ कार्यपासिका र ववषर्गत िाखाहरु) २२००   

६१ २२७११ ववववि खचय ( ८ वटा वडा कार्ायिर्हरु) १८००   

६२ २२७२१ िभाििािन खचय २५०   

६३ २५३१३ गैरिरकारीिंस्था िहार्ता ३५०   

६४ २५३१५ अन्र्िहार्ता १५०   

६५ २७२१२ उद्दार, राहत तथा पनुस्थायपना खचय १५००   

६६ २७२१३ औषसि खररद (क्र्ाशल्िर्म िमेत) २०००   

६७ २८१४२ घर भाडा ५००   

६८ २८१४३ िवारीिािनतथा मेशिनरी औजार भाडा ५००   

६९ २८१४९ अन्र् भाडा ५००   

७० २८२१९ अन्र्वफताय १००   

जम्मा (क) ६७३५०   

ख. गाउाँपासिकास्तरीर् आर्ोजना तथा कार्यक्रमहरुिः 
(१)आसथयक ववकाि तफय - 

सि.नं. 
खचय 
िंकेत 

आर्ोजना तथा कार्यक्रमको नाम 
रकम 

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

सिरीजङ्घाको िान, उद्यमिीि वकिान कार्यक्रम 
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१   सनिःिलु्क माटो परीिण गनय श्री सिनाम मा.वव. िाई अनदुान ३५०   

२   व्र्विावर्क कृवषिाँगिम्बशन्ित तासिमकार्यक्रम ३००   

३   पिपंुिीकािासग औषसि खररद ३५०   

४   पोषणजन्र् िब्जी खेती प्रवद्वयन गनय वीउ/ववज खररद/ववतरण  ४५०   

५   पर्यटन प्रवद्वयन तासिम ३५०   

६   िहकारी िंस्थाकापदासिकारीहरुको िमता असभवदृद्व ३००   

७   
पोषणजन्र् वहउाँदे/वषे िब्जी उत्पादनमा आत्मसनभयर गनय 
कृषकिाँगको िागत िाझेदारीमा टनेि खररद 

१६००   

८   बााँझो जसमनमा कपाि खेतीप्रवद्वयन कार्यक्रम २००   

जम्मा (१) ३९००   

(२)िामाशजकववकाि तफय - 

सि.नं. 
खचय 
िंकेत 

आर्ोजना तथा कार्यक्रमको नाम 
रकम 

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१ 

  

िनु्र्दरबन्दी रहेका प्रस्ताववत िामदुावर्क ववद्यािर्मा 
सनजीस्रोतबाट शििक व्र्वस्थापन गरी दैसनक पठनपाठन 
िहज तलु्र्ाउनअनदुान कार्यक्रम 

८०० 

  

२ 
  

िामदुावर्कववद्यािर् माफय त सिम्ब ुभाषा र सिपी (आसनपान) 
िंरिणका िासग अनदुान कार्यक्रम 

२२०० 
  

३ 
  

किा११ र १२ सनिःिलु्क अध्र्ापनका िासग अनदुान 
िहर्ोग 

३५०० 
  

४ 
  

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

७०० 
  

५ 

  

अस्थार्ीकरार, राहत र शििण सिकाइ िहर्ोग अनदुानबाट 
सनर्कु्त गररने शििकको परीिाप्रणािीमा सनष्पिता कार्म 
गनय शजल्िा बावहरका ववषर्ववज्ञ माफय त प्रश्नपत्रकोिेट सनमायण 

५०० 

  

६   िैशिककार्यिम्पादन प्रोत्िाहन कोष १०००   

७ 
  

मापदण्डबमोशजम छनोट हनुे एकजना ववद्याथीिाई आवाि 
िवहतकोMBBSअध्र्र्न छात्रवशृत्त कार्यक्रम 

१३०० 
  

८ 

  

ज्रे्ष्ठनागररक, सभन्न िमता भएका व्र्शक्त, एकि मवहिा, 
िवहद तथा वेपत्ता पाररएका िन्ततीर मवहिा स्वास््र् ५०० 
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स्वरं्िेववकािाई ल्र्ाब र X-Ray िेवा सनिःिलु्क उपिब्ि 
गराउनप्रा.स्वा.के.तेल्िोकमा िामाग्री व्र्वस्थापन 

९ 

  

िबैवडाका िामदुावर्क ववद्यािर्मा किा १ देखी ५ िम्म 
अध्र्र्न गने िम्पूणयववद्याथीहरुिाईपोिाक र स्कुिव्र्ाग 
सनिःिलु्क ववतरण कार्यक्रम 

३२०० 

  

१० 

  

िबैवडाको िामदुावर्क ववद्यािर्मध्रे्बाट २०७७िािको 
SEE परीिामा िवोत्कृष्ट नसतजाल्र्ाउने जम्मा ८ जना नर्ााँ 
ववद्याथीहरुिाई कृवष र पिपंुिी वविामा स्वीकृतकार्यवविी 
बमोशजम आवाि िवहतको सनिःिलु्क I.Sc. छात्रवशृत्त 

१२०० 

  

११ 

  

िबैवडाको िामदुावर्क ववद्यािर्मध्रे्बाट 207६ िािको 
SEE परीिामा िवोत्कृष्ट नसतजाल्र्ाई कृवष र पिपंुिी 
वविामा स्वीकृत कार्यववसि बमोशजम छनोट भई I.Sc. 

अध्र्र्नमारहेका जम्मा ८ जना ववद्याथीिाई आवाि 
िवहतको सनिःिलु्क छात्रवशृत्त  

१२०० 

  

१२ 
  

गाउाँपासिकािेत्रसभत्र किा ८ को परीिामा िवोत्कृष्ट 
नसतजा ल्र्ाउने एक/एकजनाछात्र/छात्रािम्मान कार्यक्रम 

५० 
  

१३ 
  

SEE परीिामा िवोत्कृष्ट नसतजा ल्र्ाउने एक/एकजना 
छात्र/छात्रािाई परुस्कृत गनयल्र्ापटप ववतरण 

१५० 
  

१४   "उपाध्र्ि-छात्रवशृत्त" कार्यक्रम ििािन ३००   

१५ 

  

स्थानीर्िरकारको भसूमका र महत्विाँग िम्बशन्ित 
ववषर्वस्तमुा आिाररत रही अन्तर 
मा.वव.स्तरीर्वकृ्तत्वकिा/हाशजरी जवाफ प्रसतर्ोसगता 
कार्यक्रम 

३५० 

  

१६ 
  

िामदुावर्कववद्यािर्मा कार्यरत शििक/कमयचारीहरुिाई 
िावयजसनक खररद, शजन्िी व्र्वस्थापन रिेखापािन तासिम 

३५० 
  

१७   आिारभतूतहको स्थानीर् पाठ्यक्रम सनमायण ४००   

१८   शििातफय  प्राप्त िितय अनदुानका कार्यक्रममा िाझेदारी ५००   

१९ 
  

शििािसमसत, ववद्यािर् व्र्वस्थापन िसमसत, असभभावक िंघमा 
आवद्व पदासिकारीहरुको िमताववकाि कार्यक्रम ििािन 

३०० 
  

२०   "नमूना गाउाँ िभा"असिवेिनकार्यक्रम ३५०   
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२१ 
  

टोिववकाि िंस्थामा आवद्व पदासिकारीहरुको िमता 
ववकाि िम्बन्िी तासिम कार्यक्रम 

१००० 
  

२२ 
  

िवहद/वेपत्तापररवारकािदस्र्िाई नगद रकम रकदर पत्र 
िवहत िम्मान कार्यक्रम 

१५० 
  

२३ 
  

मवहिािशित नेततृ्व/िमता ववकाि िम्बन्िी तासिम 
कार्यक्रम 

३०० 
  

२४ 
  

स्थानीर्िामाग्री/िीप प्रर्ोग गरी कपडा उत्पादन गनय 
अनदुान 

५०० 
  

२५   स्थानीर्स्तरमैिेसनटरी प्र्ाड उत्पादन गनय अनदुान िहर्ोग ३००   

२६   फसनयचरसनमायणिाँग िम्बशन्ित र्वुा िशित आिारभतू तासिम ५५०   

२७   मेिनिाँगिम्बशन्ित र्वुा िशित आिारभतू तासिम ५००   

२८   मोबाइिममयतिाँग िम्बशन्ित र्वुा िशित आिारभतूतासिम ३५०   

२९   ववद्यतुवार्ररङिाँग िम्बशन्ित र्वुा िशित आिारभतूतासिम ५००   

३० 
  

दसितिमदुार्सभत्रका व्र्शक्तहरुिाई िशितगरी 
सििाईबनुाईिाँगिम्बशन्ित आिारभतू तासिम 

३५० 
  

३१ 

  

दसितिमदुार्सभत्रका व्र्शक्तहरुिाई िशितगरी स्थानीर् 
कृवषजन्र् औजारउपकरण (जस्तैिः खकुुरी, कुटो, कोदािो, 
हाँसिर्ा, चिेुिी, वाम्फोक, 

आदद)उत्पादनिाँगिम्बशन्ितआिारभतू तासिम 

३५० 

  

३२ 

  

दसितिमदुार्सभत्रका व्र्शक्तहरुिाई िशितगरी बढीमा 
स्थानीर्छािाजन्र्िामाग्री उत्पादनिाँग िम्बशन्ित आिारभतू 
तासिम 

३५० 

  

३३   ज्रे्ष्ठ नागररक िशितसनिःिलु्क स्वास््र् शिववर कार्यक्रम २००   

३४   "जनतािाँग जनप्रसतसनसि" नामकरेसडर्ो कार्यक्रम ििािन १००   

३५ 
  

किा, िावहत्र्, िंस्कृसत, खेिकूद, िगार्तका ववसभन्न वविामा 
स्थावपत एवम ्उदर्ीमानव्र्शक्तत्व िम्मान कार्यक्रम 

१०० 
  

३६   जग्गादाता िम्मान कार्यक्रम १००   

३७ 
  

उत्कृष्ट र रचनात्मक कार्य गने टोि ववकाि िंस्थािाई 
नगद अनदुानिवहत िम्मानकार्यक्रम 

३०० 
  

३८   िैवङ्गकवहंिा सनर्न्त्रण गनय िचेतनामूिककार्यक्रम १००   

३९   मेिसमिापकताय/न्र्ावर्किसमसतिाई पनुतायजगी तासिम २५०   
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४०   "अध्र्ि कप"भसिवि प्रसतर्ोसगता ििािन १०००   

४१   ववसभन्नखेिकूद प्रसतर्ोसगता ििािनमा िहर्ोगकार्यक्रम ५००   

४२   सिरीजङ्घा महोत्िवििािन १०००   

४३   ववसभन्नमेिा, जात्रा, पवय, महोत्िवमा िहर्ोग  ५००   

४४   नागररकउपचार िहार्ता कोष २०००   

४५ 

  

प्रारशम्भकवाि ववकाि केन्रका 
शिशिका/ववद्यािर्कमयचारीिाई नेपाि िरकारिे सनिायरण 
गरेको न्र्नुतम मासिक पाररश्रसमकमानपगु रकम थप 

५००० 

  

जम्मा (२) ३५२००   

(३)पवुायिार ववकाि तफय िः 

सि.नं. खचयिंकेत आर्ोजना तथाकार्यक्रमको नाम 
रकम 

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१   गाउाँपासिकाकोप्रमखु प्रिािकीर् भवन सनमायण आर्ोजना ३००००   

२   ममयतिम्भार कोष ६०००   

३   प्रमखु प्रिािकीर् भवनका िासगफसनयचर तथा वफक्चिय २०००   

४   

वडानम्बर ८, र्ाम्फुददनकोआम्जीखोिाबाट नर्ााँ झोरेनी, 
तपु्िङु, दनु्दडुााँडा, नगचाय, चैराम हुाँदैं किनजङ्घा बेि क्र्ाम्प 
जाने िाहसिकपदमागय सनमायण आर्ोजना (िाझेदारीमा 
ििािन) 

३०००   

५   
"किनजङ्घाकोपानी, हाम्रो आम्दानी"असभर्ान अन्तगयत 
समनरिवाटर उद्योग स्थापनाका िासग DPR तर्ारी 

२०००   

६   

सिरीजङ्घा गाउाँपासिका र सिददङ्वागाउाँपासिकाको सिमाना 
(बााँकेटार) मारहेको तावाखोिामा मोटरेवि पिु सनमायण 
आर्ोजना (िाझेदारी) 

५०००   

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

१५०००   

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

२००००   

९  पवुायिार ववकाि िाखाको िासग औजार/उपकरण खररद ४५०  

जम्मा (३) ८३४५०   
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(४)वन, वातावरण तथा ववपद् व्र्वस्थापनतफय िः 

सि.नं. खचयिंकेत खचयिीषयक 
रकम 

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१   प्रकोप व्र्वस्थापन कोष ३०००   

२   कोसभड १९ रोकथाम तथासनर्न्त्रण ३०००   

जम्मा (४) ६०००   

(५)िंस्थागत ववकाि तथा िेवा प्रवाहतफय िः 

सि.नं. खचयिंकेत खचयिीषयक 
रकम 

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१   

गाउाँपासिकाकोप्रमखु प्रिािकीर् भवन र नवसनसमयत वडा 
कार्ायिर् भवनमा असडर्ो सभजवुि िवहतकोनागररकवडापत्र 
सनमायण 

१०००   

२   इन्टरनेट/िफ्टवेर्र व्र्वस्थापनका िासग िभयर सनमायण १०००   

जम्मा (५) २०००   

(६)िमपूरक कोष तफय िः 

सि.नं. 
खचय 
िंकेत 

खचय िीषयक 
रकम 

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१   िमपरुक कोष १००००   

    जम्मा (६) १००००   

गाउाँपासिकास्तरीर् आर्ोजना तथा कार्यक्रम (ख) को जम्मा 
(१+२+३+४+५+६) 

१४०५५० 
 

ग. वडास्तरीर् आर्ोजना तथा कार्यक्रमहरुिः 
१ नं. वडा, सिनामका आर्ोजना तथा कार्यक्रमहरुिः- 

(१)आसथयक ववकाि तफय - 

सि.नं. खचयिंकेत आर्ोजना तथाकार्यक्रमको नाम 
रकम 

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 
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१ 

  

"सिरीजङ्घाको िान, उद्यमिीि वकिान कार्यक्रम"कार्ायन्वर्न 
गनय िबै टोिमा स्थानीर् कृषकको मागमा आिाररतकार्यक्रम 
ििािन 

९०० 

  

जम्मा (१) ९००   

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

जम्मा (२) ३००   

(३)पवुायिार ववकाि तफय - 
३   सिनामस्वास््र् चौकीमा ल्र्ाब स्थापना तथा ििािन ३००   

४ 
  

बागचिेडााँडादेखी भैंिे हुाँदै िानो पाथीभरा जाने िडक सनमायण 
आर्ोजना 

७०० 

  

जम्मा (३) १०००   

कुि जम्मा (१+२+३) २२००   

२ नं. वडा, आम्बेगदुदनका आर्ोजना तथाकार्यक्रमहरुिः- 

(१)आसथयक ववकाि तफय - 

सि.नं. खचयिंकेत आर्ोजना तथाकार्यक्रमको नाम 
रकम 

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१ 

  

"सिरीजङ्घाको िान, उद्यमिीि वकिान कार्यक्रम"कार्ायन्वर्न 
गनय िबै टोिमा स्थानीर् कृषकको मागमा 
आिाररतकार्यक्रमििािन 

९०० 

  

जम्मा (२) ९००   

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

जम्मा (२) ३००   

(३)पवुायिार ववकाि तफय - 
३   सिाँचाईपाइप खररद ७००   

४ 
  

िािा, एनिेि टावर, िोरे, हरर मशन्दर, तािखकय , मढेु हुाँदैं 
ओिे जाने िडक ममयतआर्ोजना 

७०० 
  

५ 
  

डम्बरपौडेिको घरदेखी बखे महवीर जाने िडक सनमायण 
आर्ोजना 

४०० 
  



खण्ड ३, िंख्र्ा ०२, सिरीजङ्घा राजपत्र, भाग १, समसत २०७८.०३.११ 

 

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

 

६ 
  

िोसतबारीदेखीजनके र िोसतबारीदेखी काकीडााँडा हुाँदैं 
फेदाङ्गेटार जाने िडक सनमायण आर्ोजना 

४०० 
  

७ 
  

बरडााँडागणेि ववष्टको घर, ररठे्ठबारी हुाँदैं िामाबारी देउमान 
ववष्टको घर जाने िडकसनमायण आर्ोजना 

४०० 
  

८ 
  

२नं. वडा कार्ायिर्देखी िप्िेडााँडा हुाँदैं गाउाँपासिका जाने 
िडक जोड्ने िडक सनमायणआर्ोजना 

४०० 
  

९ 
  

िेरबहादरुथेबेको घरदेखी र्ाखवुा हुाँदैं वुाँग्वा आिारभतू 
ववद्यािर् िम्म जाने िडक सनमायणआर्ोजना 

४०० 
  

१०   वेतिाइनववहनी मण्डिी चचयको भवन सनमायण आर्ोजना ३००   

११ 
  

गैरीगाउाँदेवीडााँडा हुाँदैं शिव थेबेको घर छेउ गोिाई जोड्ने 
िडक सनमायण आर्ोजना 

३०० 
  

१२   हप्पखुोिाबाटसभरगाउाँ जाने सिाँचाई कूिो ममयत आर्ोजना ३००   

१३   श्रीकृष्णप्रणामी मशन्दरको घडेरी ममयतिम्भार आर्ोजना ३००   

१४  श्री आम्बेगदुदन माववमा इन्टरनेट/आइसिटी जडान  ४००  

जम्मा (३) ५०००   

कुि जम्मा (१+२+३) ६२००   

३नं. वडा, सिकैचाका आर्ोजना तथाकार्यक्रमहरुिः- 

(१)आसथयक ववकाि तफय - 

सि.नं. खचयिंकेत आर्ोजना तथाकार्यक्रमको नाम 
रकम 

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१ 

  

"सिरीजङ्घाको िान, उद्यमिीि वकिान कार्यक्रम"कार्ायन्वर्न 
गनय िबैटोिमा स्थानीर् कृषकको मागमा 
आिाररतकार्यक्रमििािन 

 

९०० 

  

जम्मा (१) ९००   

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

जम्मा (२) ३००   

(३)पवुायिार ववकाि तफय - 
३   िाङ्ााँग ु टोिकोमारुती खोप केन्र भवन प्िाष्टरएवम ्

प्रतीिािर् सनमायण आर्ोजना 
३०० 

  

४   िाङ्ााँगदेुखीओिे जोड्ने िडक सनमायण आर्ोजना ३००   
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५   ओिेदेखी वडा कार्ायिर् जोड्ने िडक सनमायण आर्ोजना ७००   

६   सिकैचास्वास््र् चौकीमा घेराबारा सनमायण आर्ोजना ३००   

७   श्रीिरस्वती माववमा पवहरो सनर्न्त्रण आर्ोजना ७००   

 ८   भैपरीआउने प ुाँजीगत ३००   

९   श्रीशिसतज र्वुा क्िबको भवन ममयत आर्ोजना ४००   

जम्मा (३) ३०००   

कुि जम्मा (१+२+३) ४२००   

४ नं. वडा, तेल्िोकका आर्ोजना तथाकार्यक्रमहरुिः- 

(१)आसथयक ववकाि तफय - 

सि.नं. खचयिंकेत आर्ोजना तथाकार्यक्रमको नाम 
रकम 

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१ 

  

"सिरीजङ्घाको िान, उद्यमिीि वकिान कार्यक्रम"कार्ायन्वर्न 
गनय िबैटोिमा स्थानीर् कृषकको मागमा 
आिाररतकार्यक्रमििािन 

९०० 

  

जम्मा (१) ९००   

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

जम्मा (२) ३००   

(३)पवुायिार ववकाि तफय - 
३   श्रीफुन्रवुा आिारभतू ववद्यािर्को खेिमैदान ववस्तार ३००   

४ 
  

शचिाउनेडााँडाकोपरुानो बाटोबाट जोरपिु जोड्ने िडक 
सनमायण आर्ोजना 

३५० 
  

५ 
  

थमु्माटोिको श्री िरेुन्र माबोको घरबाट सनमायणािीन १० 
िैर्ाको आिारभतू अस्पताि जानेिडक सनमायण आर्ोजना 

३५० 
  

जम्मा (३) १०००   

कुि जम्मा (१+२+३) २२००   

५नं. वडा, पेदाङका आर्ोजना तथा कार्यक्रमहरुिः- 

(१)आसथयक ववकाि तफय - 

सि.नं. खचयिंकेत आर्ोजना तथाकार्यक्रमको नाम 
रकम 

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 
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१ 

  

"सिरीजङ्घाको िान, उद्यमिीि वकिान 
कार्यक्रम"कार्ायन्वर्न गनयिबैटोिमा स्थानीर् कृषकको 
मागमा आिाररतकार्यक्रमििािन 

 

९०० 

  

जम्मा (१) ९००   

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

जम्मा (२) ३००   

(३)पवुायिार ववकाि तफय - 

३ 
  

शचहानडााँडाबाटस्वास््र् चौकी हुाँदै वडा कार्ायिर् जोड्ने 
िडक सनमायण आर्ोजना 

२००० 

  

जम्मा (३) २०००   

कुि जम्मा (१+२+३) ३२००   

६नं. वडा, मामाखेंका आर्ोजना तथाकार्यक्रमहरुिः- 

(१)आसथयक ववकाि तफय - 

सि.नं. खचयिंकेत आर्ोजना तथाकार्यक्रमको नाम 
रकम 

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१ 

  

"सिरीजङ्घाको िान, उद्यमिीि वकिान कार्यक्रम"कार्ायन्वर्न 
गनय िबै टोिमा स्थानीर् कृषकको मागमा 
आिाररतकार्यक्रमििािन 

९०० 

  

जम्मा (१) ९००   

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

जम्मा (२) ३००   

(३)पवुायिार ववकाि तफय - 

३ 
  

मामांखेस्वास््र् चौकीमा बसथयङ िेण्टर स्थापना गनय पवुायिार 
व्र्वस्थापन 

५०० 
  

४ 

  

"एक घर, एक िारा"असभर्ानकार्ायन्वर्न गनय समक्िादेन र 
िदुाप टोिको प्रत्रे्क घरिरुीमा खानेपानीको िाराजडान 
आर्ोजना 

१५०० 

  

जम्मा (३) २०००   

कुि जम्मा (१+२+३) ३२००   
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७नं. वडा, खेवाङका आर्ोजना तथा कार्यक्रमहरुिः- 

(१)आसथयक ववकाि तफय - 

सि.नं. खचयिंकेत आर्ोजना तथाकार्यक्रमको नाम 
रकम 

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१ 

  

"सिरीजङ्घाको िान, उद्यमिीि वकिान कार्यक्रम"कार्ायन्वर्न 
गनय िबै टोिमा स्थानीर् कृषकको मागमा 
आिाररतकार्यक्रमििािन 

 

९०० 

  

जम्मा (१) ९००   

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

जम्मा (२) ३००   

(३)पवुायिार ववकाि तफय - 

३ 
  

खेवाङस्वास््र् चौकीमा बसथयङ िेण्टर स्थापना गनय पवुायिार 
व्र्वस्थापन 

३०० 
  

४ 

  

"एक घर, एक िारा"असभर्ानकार्ायन्वर्न गनय जिकन्र्ा 
टोि र प्रभथुमु्का टोिकोघरिरुीमा खानेपानीकोिारा 
जडान 

४०० 

  

५ 
  

कृष्णमशन्दरटोिको सतिबारीदेखी चौकेडााँडा हुाँदैं मिु िडक 
जोड्ने िडक सनमायण आर्ोजना 

३०० 
  

जम्मा (३) १०००   

कुि जम्मा (१+२+३) २२००   

८ नं. वडा, र्ाम्फुददनका आर्ोजना तथाकार्यक्रमहरुिः- 

(१)आसथयक ववकाि तफय - 

सि.नं. खचयिंकेत आर्ोजना तथाकार्यक्रमको नाम 
रकम 

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

१ 

  

"सिरीजङ्घाको िान, उद्यमिीि वकिान कार्यक्रम"कार्ायन्वर्न 
गनय िबै टोिमा स्थानीर् कृषकको मागमा 
आिाररतकार्यक्रमििािन 

९०० 

  

जम्मा (१) ९००   

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

(३)पवुायिार ववकाि तफय - 

३ 
  

तसुमर्ा, िानोनेप,ु गहुाँबारी स्कुि हुाँदैं डडेिेिम्म जाने घोडेटो 
बाटो सनमायण आर्ोजना 

४०० 
  

४   ठाडोखोिामहुान हनुे गरी माक्िवुा सिाँचाई आर्ोजना ३००   

५   बागदिेखोिामाकाठेपिु सनमायण आर्ोजना ३००   

जम्मा (३) १०००   

कुि जम्मा (१+२+३) २२००   

वडास्तरीर् आर्ोजना तथा कार्यक्रम (ग) को कुि जम्मा  २५६००  

कुि जम्मा "अ"(क+ख+ग) २३३५००  

आ. नेपाि िरकारबाट प्राप्त हनुे िितय अनदुानको रकमबाट ििािन हनुे आर्ोजना तथा कार्यक्रमहरुिः  
सि.नं
. 

खचयिंकेत खचय िीषयक 
रकम 

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

1 

 1.1.3.3 आिारभतू तहका स्वीकृत दरवन्दीका शििक, 

राहत अनदुान शििकका िासग तिब भत्ताअनदुान (वविेष 
शििा पररषद अन्तरगतका शििक/कमयचारीहरुिमेत) 

89600 

 

2 

 1.1.3.4 माध्र्समक तहका स्वीकृत दरवन्दीका शििक, 

राहत अनदुान शििक िासग तिब भत्ताअनदुान (वविेष 
शििा पररषद अन्तरगतका शििक/कमयचारी,प्राववसिक 
िारकाप्रशििक िमेत) 

23500 

 

3 
 1.1.4.1 प्रारशम्भक बाि ववकाि िहजकतायहरुको 

पाररश्रसमक तथा ववद्यािर् कमयचारीव्र्वस्थापन अनदुान 
7763 

 

4 
 1.4.3.2 रोजगार िेवा केन्रको ििािन (अनगुमन, 

ििार, स्टेिनरी, ममयत,अन्र्) 
205 

 

5 
 2.1.8.1 एम. आइय. एि. अपरेटर र वफल्ड िहार्को 

िासग ििार खचय 
8 

 

6  2.3.18.4 कामका िासग पाररश्रसमक अनदुान 3574  

7  2.3.18.5 कामका िासग पाररश्रसमक अनदुान (र्वुा रुपा.) 3900  

8 
 2.3.2.1 मेशिनरी औजार तथा फसनयचर ममयत िम्भार  

(िेवा केन्र ििािानाथय) 
84 
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9 
 2.4.1.4 मििन्द तथा िामाग्री खररद (िेवा केन्र 

ििािानाथय) 
180 

 

10 
 2.4.14.3 ििार िामाग्री प्रिारण तथा छपाइय  

(ििार र पहुाँच असभर्ान ििािन) 
180 

 

11 
 2.4.6.1 िावयजसनक ववद्यािर्का ववद्याथीहरुका िासग 

सनिःिलु्क पाठ्यपसु्तक अनदुान 
2906 

 

12  2.5.3.5 रोजगार िहार्कको तिब 367  

13  2.5.3.6 रोजगार िहार्कको स्थानीर् भत्ता 39  

14  2.5.3.7 रोजगार िहार्कको पोिाक भत्ता 10  

15  2.5.7.10 प्राववसिक िहार्कको पोिाक भत्ता 10  

16  2.5.7.20 गनुािो िनुवुाई असिकारीको व्र्वस्थापन 100  

17 
 2.5.7.21 कृवष तथा पि ु िेवाका "एक गााँउ एक 

प्राववसिक" हरुको 50 प्रसतित तिव भत्ता 
1300 

 

18 
 2.5.7.4 एम. आइय. एि. अपरेटर र वफल्ड िहार्क 

पाररश्रसमक, चाडपवय खचय तथा पोिाक खचय 
773 

 

19  2.5.7.5 रोजगार िंर्ोजकको तिव 468  

20  2.5.7.6 रोजगार िंर्ोजकको स्थानीर् भत्ता 48  

21  2.5.7.7 रोजगार िंर्ोजकको पोिाक भत्ता 10  

22  2.5.7.8 प्राववसिक िहार्कको तिव 330  

23  2.5.7.9 प्राववसिक िहार्कको स्थानीर् भत्ता 39  

24 

 2.6.1.1 ववभागिे उपिव्ि गराएको तासिम खाका 
बमोशजम घटना दताय तथा िामाशजक िरुिािम्बन्िमा गाउाँ 
कार्यपासिकाको कार्ायिर्, वडा कार्ायिर्का 
कमयचारीहरुको िासग तासिम तथाजनप्रसतसनसिहरुिाई 
असभमशुखकरण कार्यक्रम ििािन 

222 

 

25 
 2.6.4.13 असत गररब पररवारहरुको िासग कशम्तमा १० 

जनाको िासग हनुे गरी िाझा िवुविाकेन्रको स्थापना 
0 

 

26 

 2.6.4.14 िम्भाव्र् उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार 
प्रसतष्पिाय ववृद्ध गनयका िासग कशम्तमा५ जनाको िमहुमा 
प्रववसि हस्तान्तरण 

140 
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27 

 2.6.4.85 गररबी सनवारणका िासग िघ ुउद्यम ववकाि 
कार्यक्रम ििािन सनदेशिका, २०७७ बमोशजमउद्यमीको 
स्तरोन्नती (आवश्र्कता पवहचानका आिारमा पनुतायजगी र 
एडभान्ि िीप ववकाितासिम कार्यक्रम) 

480 

 

28 

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

2280 

 

29 
 2.7.11.1 तोवकएका ववद्याथीको ददवा खाजाका िासग 

ववद्यािर्िाई अनदुान 
6907 

 

30  2.7.13.10 ववद्यािर् ििािन तथा व्र्वस्थापन अनदुान 2407  

31 

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

800 

 

32 
 2.7.13.13 ववद्यािर्मा िैशिक गणुस्तर िदुृढीकरण एवम ्

कार्यिम्पादनमा आिाररत प्रोत्िाहनअनदुान 
6171 

 

33 
 2.7.13.23 िामदुावर्क ववद्यािर्का छात्राहरुिाई 

सनिःिलु्क स्र्ासनटरी प्र्ाड व्र्वस्थापन 
1295 

 

34 
 2.7.13.3 प्रसत ववद्याथी िागतका आिारमा शििण सिकाइ 

िामग्री एवम ्किा ८ को परीिाव्र्वस्थापन अनदुान 
1349 

 

35 
 2.7.13.40 माध्र्समक तह किा (९-१०) मा 

अंग्रजेी,गशणत र ववज्ञान ववषर्मा शििण िहर्ोगअनदुान 
2591 

 

36 
 2.7.13.41 आिारमतु तह किा (६-८) मा अंग्रजेी,गशणत 

र ववज्ञान ववषर्मा शििण िहर्ोग अनदुान 
1015 

 

37  2.7.14.1 राष्ट्रपसत रसनङ्ग शिल्ड प्रसतर्ोसगता  100  

38  2.7.15.129 वकिान िूचीकरण कार्यक्रम 300  

39 
 2.7.15.130 कृवष, पिपुन्छी तथा मत्स्र् त्र्ांक 

अध्र्ावसिक कार्यक्रम 
100 

 

40 

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

1200 
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41 

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

700 

 

42 

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

1200 

 

43 

 2.7.16.1 पोषण िंवेदनिीि (खानेपानी तथा िरिफाइ, 
कृवष, पििेुवा, मवहिा तथा बािबासिका, शििा र िािकीर् 
प्रवन्ि) िेत्रका कार्यक्रमहरू ििानिन 

460 

 

44 
 2.7.16.2 पोषण वविेष (स्वास््र्) िेत्रका कार्यक्रम 

ििािन 
340 

 

45  2.7.18.39 ईवपडेसमर्ोिोजी ररपोवटयङ 6  

46 
 2.7.18.46 दिु समिन कार्यक्रम अन्तगयत चौरी 

प्रवद्धयन(वडा नं. ७ खेवाङ र वडा नं. ८ र्ाम्फुददन) 
1994 

 

47 

 2.7.22.1020 पासिकास्तरमा स्वास््र् िंस्थाहरुको 
मासिक बैठक, डाटा भेररवफकेिन एवं गणुस्तरििुार िाथै 
चौमासिक एवं वावषयक िसमिा 

200 

 

48 

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

712 

 

49 

 2.7.22.122 उपचारात्मक िेवा अन्तगयतका कार्यक्रमहरु  
(आिारभतू तथा आकशस्मक स्वास््र्िेवाको िासग औषसि 
खररद,न्र्नुतम िेवा मापदण्ड कार्यक्रम 
ििािन/िदुृढीकरणर आाँखा/नाक/कान/घााँटी/मखु 
स्वास््र् िम्वन्िी असभमखुीकरण तथा सबद्यािर्स्क्रीसनंग 
कार्यक्रम कार्यिंचािन सनदेशिकामा उल्िेख भए बमोशजम 
िंचािन गने) 

1500 

 

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

िमता तथा पहुाँच कार्यक्रम 
200 

 

51  2.7.22.129 मात ृतथा नवशिि ुकार्यक्रम 1173  
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52  2.7.22.1317 पोषण कार्यक्रम 1332  

53 

 2.7.22.136 ववद्यािर् स्वास््र् शििा/आमा िमहु तथा 
मवहिा स्वास््र् स्वरं्िेववकाहरूका िासगिामाशजक 
व्र्वहार पररवतयन कार्यक्रम 

100 

 

54 
 2.7.22.218 पररवार सनर्ोजन, वकिोर-वकिोरी तथा 

प्रजनन स्वास््र् कार्यक्रम 
476 

 

55 

 2.7.22.4597 स्वास््र् िंस्थामा आकशस्मक अवस्थामा 
औषिी एवं ल्र्ाब िामाग्री ढुवानी, रेकसडयङतथा ररपोवटयङका 
िासग फमय फरमेट छपाई तथा फोटोकपी, ई-वट.सब. 
रशजस्टर अध्र्ावसिक, ववश्व िर्रोग ददवि िम्बन्िी 
कार्यक्रम 

35 

 

56 

 2.7.22.4598 िर्रोगका जोशखम िमहु तथा स्वास्थ 
िेवाको पहुाँच कम भएका िमदुार्मा िकृर् 
िर्रोगखोजपड्ताि कार्यक्रम, घरपररवारका िदस्र्हरूको 
िम्पकय  परीिण, िमदुार्मा िर्रोगकाववरामीहरूको 
खोजपड्तािका िासग िमता असभववृद्ध तथा पररचािन 

105 

 

57 

 2.7.22.4599 स्थिगत अनशुििण गरी 
स्वास््र्कमीहरूको िमता असभवदृद्व एवं त्र्ांककोगणुस्तर 
िसुनशित, िर्रोगका कार्यक्रमको अिय वावषयक िसमिा तथा 
उपचारनसतजाको कोहटय ववश्लषेण 

60 

 

58 

 2.7.22.516 कोसभड १९ ववरुद्ध खोप असभर्ान ििािन 
व्र्वस्थापन खचय, पासिकास्तररर् िमीिा तथार्ोजना र 
पासिका तथा स्वास््र् िस्था स्तरीर् िपुरीवेिण 

169 

 

59 

 2.7.22.528 पासिका स्तरमा टाइफाइड खोप असभर्ान 
ििािन तथा सनर्समत खोपमा टाइफाइड खोपिरुुवातको 
िाथै सनर्समत खोप िदुृढीकरण र िरिफाई प्रवद्वयनका 
िासग पासिका र वडाखोप िमन्वर् िसमती र 
िरोकारवािाहरुको असभमशुखकरण बैठक  

186 

 

60 

 
2.7.22.530 सनर्समत खोप िदुृढीकरण, पूणय खोपको 
दीगोपना र िरिफाई प्रवद्वयन कार्यक्रमसनरन्तरताको िासग 
िकु्ष्मर्ोजना अद्यावसिक र पासिका िमन्वर् िसमसतको 

252 
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असभमखुीकरण रर्ोजना २ ददन र पूणयखोप गाउाँपासिका 
िसुनशितताको िासग स्वास््र्कमीबाटवडामा घरिरुी 
िवेिण, पासिकाबाट वडा भेररवफकेिन, अनगुमन तथा 
घोषणा िभाव्र्वस्थापन, घोषणा बांकी भएमा घोषणा तथा 
घोषणा भएकामा दीगोपना कार्म  

61 

 2.7.22.67 रावष्ट्रर् मवहिा स्वास््र् स्वरं्िेववका कार्यक्रम 
(पोिाक प्रोत्िाहन, र्ातार्ातखचय, वावषयक िमीिा गोष्ठी र 
ददवि मनाउने खचय िमेत) 

2400 

 

62 

 2.7.22.68 कोसभड १९ िगार्त ववसभन्न महामारीजन्र् 
रोगहरुको रोकथाम, सनर्न्त्रण तथा सनगरानीकािासग 
िरोकारवािा िाँगको अन्तरवक्रर्ा तथा आर.आर.वट., 

स्वास््र्कमी पररचािन 

25 

 

63 
 2.7.22.88 स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र 

अस्पतािहरुमा कार्यरतकमयचारीहरुको 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 

 

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 
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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 खचय 

४०० 
 

७६ 
 2.7.22.88 स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी,प्रा.स्वा.के.र 

अस्पताि िगार्तका स्वास््र् िंस्थामा कार्यरत 
कमयचारीहरुको िमता ववकाि तासिम 

५०० 
 

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/वफक्चिय 
५०० 

 

७९ 
 2.7.22.88 स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी,प्रा.स्वा.के.र 

अस्पताि िगार्तका स्वास््र् िंस्थामा कार्यक्रम खचय 
४०० 

 

८० 
 2.7.22.88 स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी,प्रा.स्वा.के.र 

अस्पताि िगार्तका स्वास््र् िंस्थामा मेशिनरी/औजार 
खररद 

१५०० 
 

८१ 
 2.7.22.88 स्थानीर् तहका स्वास््र् िंस्थामा मििन्द 

खचय 
५०० 

 

८२  2.7.22.88 स्थानीर् तहका स्वास््र् िंस्था ममयतिम्भार १०००  
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८३ 
 2.7.22.88 स्थानीर् तहका स्वास््र् िंस्थामा ल्र्ाब 

व्र्वस्थापन 
५०० 

 

८४ 
 2.7.22.88 स्थानीर् तहका स्वास््र् िंस्थामा िरिफाई 

िेवा िलु्क  
६०० 

 

८५  2.7.22.88 स्थानीर् तहका स्वास््र् िंस्थाको घर भाडा ३००  

८६  2.7.22.88 स्थानीर् तहका स्वास््र् िंस्था अन्र् भाडा ५००  

८७ 
 2.7.23.174 कृवष उपज बजार पूवायिार सनमायणका िासग 

िहर्ोग (वडा नं. १, सिनाम) 
2000 

 

८८ 

 2.7.25.120 मवहिा, बािबासिका, अपाङ्गता भएका 
व्र्शक्त, ज्रे्ष्ठ नागररक र र्ौसनक तथा 
िैवङ्गकअल्पिंख्र्कका त्र्ाङ्क िंकिन र अद्यावसिक गने 

100 

 

८९ 

 2.7.25.48 औिो तथा कािाजार माहामारी हनुे िेत्रको 
छनौट गरी सबषादद छकय ने (रेस्पोशन्िभस्प्रइेङ िमेत), 
वकटजन्र् रोग सनर्न्त्रण कार्यक्रमको अनगुमन एवम ्
मूल्र्ाङ्कन तथावकटजन्र् रोग सनर्न्त्रणका िासग वहसुनकार् 
अन्तरवक्रर्ा गने 

30 

 

९० 
 2.7.25.62 कोसभड १९ का कारण उत्पन्न पररशस्थसतमा 

सिकाइ िहजीकरणका िासग िैशिक कार्यक्रम 
400 

 

९१ 

 2.7.5.5 पिपंुिी आददबाट हनुे ईन्फ्िएुन्जा, बडय फ्ि,ु 

ए.एम.आर., सिवष्टिकोसिि, टक्िोप्िाज्मोसिि आदद 
ववसभन्न िरुवारोग िम्बन्िी रोकथाम तथा सनर्न्त्रणका 
िासगिचेतना कार्यक्रम 

20 

 

9२ 

 2.7.5.6 ववसभन्न िरुवारोग, निने रोग, जनुोवटक, मानसिक 
स्वास््र् िम्बन्िी अन्तरवक्रर्ाकार्यक्रम तथा ददविहरु 
(हाइपर टेन्िन, डार्वववटज, सि.ओ.वप.सड.,क्र्ान्िर) 
आत्महत्र्ारोकथाम ददवि, मानसिक स्वास््र् ददवि, 

अल्जाईमर ददवि, रेसबज ददवि, ववश्व औिोददवि) मनाउने 

115 

 

९३ 
 2.7.6.1 मिेररर्ा, डेंग,ु कािाजार, स्क्रब टाइफि आदद 

वकटजन्र् रोगको डाटा भेररवफकेिन 
10 

 

९४ 
 2.8.1.5 एम.आइय.एि. अपरेटर र वफल्ड िहार्कको 

दैसनक भ्रमण भत्ता तथा र्ातार्त खचय 
168 
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९५ 
 2.8.1.6 स्थानीर् तहका कमयचारी र जनप्रसतसनसिहरुको 

िासग अनगुमन तथा मलु्र्ांकन खचय 
64 

 

९६ 
 2.9.9.3 अन्र् ववववि खचय (वपररर्ोसडक समवटङ कस्ट अफ 

एि.शज.वप.सि.सि.) 
23 

 

97 

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

98 

 

९८ 
 7.2.1.1 िावयजसनक ववद्यािर्मा अध्र्र्नरत ववद्याथीहरुका 

िासग छात्रवशृत्त (आवािीर् तथागैरआवािीर्) 
896 

 

९९ 
 11.1.2.365 िरुशित नागररक आवाि कार्यक्रम (290 

वटा) 
6700 

 

100 

 11.1.2.445 केन्रबाट छनौट भएका नमूना ववद्यािर्, 

वविेष ववद्यािर्को क्रमागत भवन सनमायण तथाकिा ११ 
स्तरोन्नती भएका प्राववसिक िार ववद्यािर्को ल्र्ाव 
व्र्वस्थापन अनदुान 

7000 

 

101 
 11.3.7.6 रोजगार िेवा केन्रको िदुृढीकरण  

(कम्प्रू्टर, फसनयचर वफक्चिय, क्र्ामरा, अन्र्ववद्यतुीर् 
उपकरण) 

200 

 

102 
 11.3.7.9 स्वास््र् िूचना िाथै आइएमरू् िदुृढीकरण 

कार्यक्रम 
200 

 

103 
 11.4.22.5295 िाशन्त िंग्रहािर् भवन सनमायण तथा 

व्र्वस्थापन, सिरीजङ्घा १ 
1500 

 

104 
 11.4.22.5532 हररशजत ित्र् िमय मशन्दर िंरिण 

सिरीजङ्घा २ 
1000 

 

105 
 11.4.22.5680 सिनाम िानो पाथीभरा पर्यटकीर् िेत्र 

भ्रू् टावर 
1000 

 

106 
 11.4.22.5900 नवीकरणीर् ऊजाय प्रवसि जडान 

(वार्ोग्र्ााँि/ववद्यतुीर् चिुो/ििुाररएको चिुो/िौर्यऊजाय) 
1000 

 

107 
 11.4.8.1044 शघसमरेखोिा, काबेिीखोिा र 

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

 

जम्मा (आ) 232500  
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इ. नेपाि िरकारबाट प्राप्त हनुे िितय अनदुानको रकमबाट ििािन हनुे आर्ोजना तथा कार्यक्रमहरुिः  
सि.नं
. 

खचयिंकेत खचय िीषयक 
रकम 

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

1 

 11.4.22.6375 सिरीजङ्घा गाउाँपासिका र सिददङ्वा 
गाउाँपासिकाको सिमानामा रहेको तावा खोिामामोटरेवि 
पिु सनमायण आर्ोजना 

13100 

 

  जम्मा (इ) 13100  

ई. नेपाि िरकारबाट प्राप्त हनुे वविेष अनदुानको रकमबाट ििािन हनु ेआर्ोजना तथा कार्यक्रमहरुिः  
सि.नं
. 

खचयिंकेत खचय िीषयक 
रकम 

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

1 

 11.4.22.7106 िैशिक गणुस्तर असभवदृद्वका िासग वडा 
नम्बर १ शस्थत ववसभन्न ४ वटा िामदुावर्कववद्यािर्िाई 
श्री सिनाम मा.वव.मा मजय गनय छात्रावाि भवन सनमायण 
आर्ोजना 

1६६00 

 

  जम्मा (ई) 1६६00  

उ. प्रदेि िरकारबाट प्राप्त हनुे िमपूरक अनदुानको रकमबाट ििािन हनुे आर्ोजना/कार्यक्रमहरुिः 
सि.नं
. 

खचयिंकेत खचय िीषयक 
रकम 

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

1 

 खेवाङको जहानेगाउाँदेखी भञ्ज्र्ाङ, चोक्टीपाताि, 
ओखरबोटे, आिबुारी, सनगािे, जैबटार, आाँपडााँडा हुाँदै 
रावष्ट्रर् मा.वव. िम्म जोड्ने िडक सनमायण आर्ोजना 

६५00 

 

२ 
 तेल्िोकबाट सििेप ु भञ्ज्र्ाङ, सिकैचा हुाँदैं 

फावाखोिािम्मको िडक स्तरोन्नती आर्ोजना 
३५०० 

 

  जम्मा (उ) 1००00  

ऊ. प्रदेि िरकारबाट प्राप्त हनुे िितय अनदुानको रकमबाट ििािन हनुे आर्ोजना/कार्यक्रमहरुिः 

सि.नं. खचयिंकेत खचय िीषयक 
रकम 

(रु.हजारमा) 
कैवफर्त 

1.  िितय अनदुान माफय त प्राप्त आर्ोजना/कार्यक्रम ५६६०  
जम्मा (ऊ) ५६६०  

कुि जम्मा (अ+आ+इ+ई+उ+ऊ) ५११३६०  
िितय अनदुान तफय  प्राप्त हनुे प्रिानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट ििािन गररने आर्ोजना 
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१नं. वडा, सिनाममा ििािन हनुे आर्ोजनाहरुिः 

सि.नं. खचयिंकेत आर्ोजना तथाकार्यक्रमको नाम 

कैवफर्त 

  
१ 

  

डााँडागाउाँबाट ििस्त्र बेि क्र्ाम्प हुाँदै वडा कार्ायिर्िम्म 
जाने िडक ममयत आर्ोजना 

२ 
 

श्री भगवती आिारभतू ववद्यािर्देखी भैंिे जाने िडक ममयत 
आर्ोजना  

२नं. वडा, आम्बेगदुदनमा ििािन हनुे आर्ोजनाहरुिः 

१ 
 

हप्पखुोिा बजारदेखी शचनाबङु, रजा हुाँदै िािािम्म जाने 
िडक ममयत आर्ोजना 

 

२ 
 

नस्पते वरदेखी देवीथान, शचहानडााँडा, ओखरबोटे हुाँदै जाने 
गोरेटो बाटो ममयत आर्ोजना 

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

१ 
 

थमु्माको शचहानडााँडादेखी खेिेवा जाने िडक ममयत 
आर्ोजना 

 

२ 
 

इिाका प्रहरी कार्ायिर्, तेल्िोकको ठेि गाह्रो ममयत 
आर्ोजना 

३ 
 

प्राथसमक स्वास््र् केन्रदेखी प्रस्ताववत नर्ााँ अस्पताि भवन 
जाने िडक ममयत आर्ोजना 

५ नं. वडा, पेदाङमा ििािन हनुे आर्ोजनाहरुिः 

१ 
 

होक्माखोिा महुान हुाँदैं पेदाङ, एथेब ुटोििम्म जाने कुिो 
ममयत आर्ोजना 

 

६ नं. वडा, मामाखेंमा ििािन हनुे आर्ोजनाहरुिः 
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१ 
 

थशुम्बम्बा टोिदेखी फिााँटे-पाथीभरा मशन्दर गोरेटो बाटो 
ममयत आर्ोजना 

 

२ 
 

िदुाप टोि हुाँदै िानो पाथीभरा जाने गोरेटो बाटो ममयत 
आर्ोजना 

७ नं. वडा, खेवाङमा ििािन हनुे आर्ोजनाहरुिः 
१  रााँकेबजारदेखी कृष्णमशन्दरिम्मको िडक ममयत आर्ोजना  

२ 
 

सिजयनिीि मवहिा भवनदेखी िेतेपानीिम्म िडक ममयत 
आर्ोजना 

३ 
 

अगवुाखोिा महुान गरी देउरािीिम्म पगु्ने कुिो ममयत 
आर्ोजना 

८ नं. वडा, र्ाम्फुददनमा ििािन हनुे आर्ोजनाहरुिः 

१ 
 

थवुङ्गम कावेिी पिुबाट तारतमु हुाँदैं सतम्बङु पोखरी जान े
गोरेटो बाटो ममयत आर्ोजना 

 

२ 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनिूुची २ 

(दफा ४ िाँग िम्बशन्ित) 

१. िंस्थाकोनामिः ह्यमुन प्राशक्टि फाउण्डेिनिः 
क. गणुस्तरीर् शििा कार्यक्रम 

सि.नं. कार्यक्रमको नाम ठेगाना इकाई पररमाण प्रस्ताववत बजेट (रु.) कैवफर्त 
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१ 
शििकहरुको िमता 
असभवदृद्व तासिम  

पररर्ोजना 
अन्तगयतका ८ 
ववद्यािर्हरु  

(श्री आम्बेगदुदन 
मा.वव., श्री 

तेल्िोक मा.वव., 

श्री िरस्वती 
मा.वव. श्री गणेि 

मा.वव., श्री 
भगवती आ.वव., 
श्री रावष्ट्रर् 
मा.वव., श्री 

फुन्रवुा आ.वव. 
श्री पाथीभरा 

आ.वव.) 

जना १३० ५४००००।००   

२ 
ववद्यािर् व्र्वस्थापन 
िसमसत िमता असभवदृद्व 
तासिम  

जना ७२ १६६२००।००   

३ 
असभभावक िंघ र िमदुार् 
ििशक्तकरण 

जना २४० ३७१७००।००   

४ ववद्याथीिहर्ोगकार्यक्रम जना १७८६ १८९९४१५।००   

५ 
गाउाँपासिका र ववद्यािर् 
िमन्वर् र िम्पकय  स्थापना 

पटक ४ १७१४५०।००   

  जम्मा(क) ३१४८७६५।००   

ख. मिमेुह र निने रोग िम्वन्िी आचरण पररवतयनकार्यक्रम 

सि.नं. कार्यक्रमको नाम ठेगाना इकाई पररमाण प्रस्ताववतबजेट कैवफर्त 

१ 
ववद्यािर्माकरेिाबारी र 
भान्िाकोठाको स्थापना 

श्री रा.मा.वव. र 
श्रीगणेि मा.वव. 

वटा २ ११००००।००   

२ 
मिमेुहर निनेरोग िम्बन्िी 
शििक तासिम 

श्री 
आम्बेगदुदनमा.वव

., श्री 
तेल्िोकमा.वव., 

श्री 
िरस्वतीमा.वव., 
श्रीरावष्ट्रर्मा.वव.र
श्री गणेिमा.वव. 

जना २० ६००००।००   

३ 
मिमेुहर निनेरोग िम्बन्िी 
स्वास््र्कमीिाई तासिम 

गाउाँपासिका 
िेत्रसभत्रका िबै 
स्वास््र् िंस्था 

जना ५० १०००००।००   
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४ 

मिमेुहर निनेरोग िम्बन्िी 
मवहिा स्वास््र् 
स्वरं्िेववकाहरुिाई तासिम 

गाउाँपासिका 
िेत्रसभत्रका िबै 
स्वास््र् िंस्था 

जना १२० २०००००।००   

५ 
पाककिा तासिम (ववद्याथी 
तथा िमदुार्) 

श्री 
आम्बेगदुदनमा.वव

., श्री 
तेल्िोकमा.वव., 

श्री 
िरस्वतीमा.वव., 
श्रीरा.मा.वव.रश्री 
गणेिमा.वव. 

जना ३०० ३०००००।००   

६ 
प्रा.स्वा.के.तेल्िोकमा 
HBA1CAnalyserप्रदान 

 पटक १ २५००००।००   

जम्मा रकम(ख) १०२००००।००   
ग. गणुस्तरीर् कफी खेती कार्यक्रम 

१ कफीनियरी कार्यक्रम आम्बेगदुदन वटा १ ३०००००   

२ 

कफीकृषक िमूह गठन 
तथा गणुस्तरीर् कफी खेती 
िम्बन्िी तासिम 

खेवाङ, पेदाङ, 

तेल्िोक र 
आम्वेगदुदन 

वटा १५ ५०००००   

३ 
कफीकृषकहरुिाई ववरुवा 
ववतरण 

खेवाङ, पेदाङ, 

तेल्िोक र 
आम्वेगदुदन 

वटा १५ १०००००   

४ 

ववद्याथीहरुिाईकफी खेती 
िम्बन्िी तासिम (किा 
१२ मात्र) 

श्री 
आम्बेगदुदनमा.वव

., श्री 
तेल्िोकमा.वव., 

श्री 
िरस्वतीमा.वव., 
श्रीगणेिमा.वव. 

पटक ८ ४०००००   

 जम्मा(ग) १३०००००।००   
घ. िामाशजक उद्यमिीिता ववकाि कार्यक्रम 
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क 
िामाशजक उद्यमिीिता 
ववकाि तासिम 

तेल्िोक मावव, 

आम्बेगदुदन 
मावव, श्रीगणेि 
मावव, िरस्वती 

मावव, रावष्ट्रर्मावव, 

फुन्रवुाआवव, 

भगवती आवव, 

पाथीभरा आवव, 

वटा ५ २५००००।००   

ख 

गरीव असभभावकहरुिाई 
िघ ु उद्यम ववकाि तथा 
आर्आजयन वक्रर्ाकिाप 
ििािनका िासग अनदुान 
िहर्ोग 

कार्यक्रम िागू 
भएका ८ वटै 

ववद्यािर् 

जना ३६ १८७२०००।००   

जम्मा (घ) 
   २१२२०००।००   

कुि जम्मा (क+ख+ग+घ)वजेट ७५९०७६५।००   

२. िंस्थाको नामिः ग्रामीण शििा तथा वातावरण ववकाि केन्र (REED Nepal) िाखा कार्ायिर्, ताप्िेजङु। 

 
सि.नं. कार्यक्रमको नाम 

िक्ष्र् िाभाशन्वत जनिंख्र्ा  

 इकाई पररमाण बजेट मवहिा परुुष दसित कैवफर्त 

१ प्रिानाध्र्ापक, स्रोत शििक 
तथा िहर्ोगी शििक 
िमता असभवदृद्व तासिम 

जना १९ ३३६८४३।४० ४ १५ ०   

२ ववषर्गत आिारभतू 
िैिशणक तासिम/िामाग्री 
सनमायण कार्यिािा गोष्ठी 

जना ८० ३३१६९२।८३ २३ ५७ ०   

३ ववद्यािर्मा आिाररत 
तासिम/ववषर्गत सिकाईमा 
चरणवद्व अन्तवकय र्ा 

जना ८० ६००००।०० 23 57 0   
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४ िामदुावर्क असभमखुीकरण 
/ववद्यािर् व्र्वस्थापन 
िसमसत र असभभावक तथा 
शििक िंघ िदुृढीकरण 
कार्यिािा 

जना 30 १३३०९८।०० 15 12 3   

५ इको बाि क्िब पररचािन 
तथा िहर्ोग कार्यक्रम 

जना 46 ३०७४५।५० 27 18 1   

६ 
ववद्यािर् िहर्ोग कार्यक्रम 

ववद्या. 13 ३६७६६३।५२ 90 80 6   

७ ववद्यािर्मा शििण सिकाई 
िामाग्री िहर्ोग 

ववद्या. 13 ३८९८७८।४८ 552 522 8   

८ स्थानीर् शजल्िा र केन्र 
स्तरीर् तहगत अनगुमन 
मूल्र्ांकन कार्यक्रम 

ववद्या. 13 ११५९००।०० ५५२ ५५२ ८   

९ सिकाई उपिब्िी प्रोत्िाहन 
कार्यक्रम 

ववद्या. 13 १५९२१७।३४         

10 बािबासिकाहरुका िासग 
उच्च शििा छात्रवशृत्त 

ववद्या. 13 ४८९८९९।६० 2 2 1   

११ ववद्यािर्मा वपउनेपानी तथा 
हाइशजन कार्यक्रम 

ववद्या. 13 ६०००००।०० 552 522 8   

१२ सनरन्तर गसतशिि कोष 
िहर्ोग 

ववद्या. 13 ३०००००।०० 552 522 8   

१३ पसु्तकािर् व्र्वस्थापन ववद्या. 1 120000।०० ९७ ८६ २  

जम्मा कार्यक्रम खचय (क)   ३४३४९३८।६७         

जम्मा प्रिािसनक खचय (ख)   ६५६४५४।९१         

कुि जम्मा बजेट (क+ख)   ४०९१३९३।५८   

३. िंस्थाको नामिः वहमािी िंरिण मि, ताप्िेजङु। 

सि.नं. कार्यक्रमको नाम प्रस्ताववत रकम (रु.) कार्यक्रम ििािन हनुे स्थान कैवफर्त 

१ रेडपाण्डा अनगुमन तथा ददगो 
िंरिण कार्यक्रम 

११२०००।०० र्ाम्फुददन, मामांखे, खेवाङ र 
सिकैचा 
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२ चोरी सिकारी तथा चोरी सनकािी 
न्र्नुीकरण अनगुमन 

४५०००।०० र्ाम्फुददन, मामांखे, खेवाङ र 
सिकैचा 

 

३ वातावरण िंरिण तथा स्थानीर् 
पाठ्यपसु्तक 

१०८०००।०० श्री िक्ष्मी मा.वव., श्री िदुाप 
आ.वव. र श्री किनजङ्घा मा.वव. 

 

४ अन्तरायवष्ट्रर् रेड पाण्डा ददवि २७०००।०० श्री िक्ष्मी मा.वव., श्री िदुाप 
आ.वव. र श्री किनजङ्घा मा.वव. 

 

५ ििुाररएको फिामे चिुो ववतरण ६३००००।०० कााँडेभञ्ज्र्ाङ, सिकैचा, तेल्िोक  
६ वन तथा वन्र्जन्तहुरुका िासग 

क्र्ामेरा ट्यावपङ र अध्र्र्न 
तथा अविोकन 

६२७००।०० र्ाम्फुददन, मामांखे, खेवाङ र 
सिकैचा 

 

७ कार्यक्रम जानकारी गाउाँपासिका २००००।०० सिरीजङ्घा गाउाँपासिका  
जम्मा १००४७००।००   

८ कार्ायिर् कमयचारी तिब  ९४८०००।००= 
  

९ कार्ायिर् घर भाडा ९६०००।००= 
  

१० कार्ायिर् टेसिफोन तथा 
इन्टरनेट 

३४८००।००= 

  

११ कार्ायिर् स्टेिनरी २४६००।०० 
  

१२ कार्ायिर् सबजिुी ६०००।००= 
  

१३ बैंक चाजय{                                                                                              २५००।००= 
  

१४ रेड पाण्डा नोटबकु ३००००।००= 
  

१५ िेखापरीिण िलु्क १५०००।००= 
  

कार्यक्रम खचय, िंस्थागत ववकाि 
रकमयचारी तिब भत्ता िवहतको जम्मा 

 

२१६१६००।०० 
  

४. िंस्थाको नामिः वातावरण िंरिण तथा ववकाि मि, ताप्िेजङु(िआुहारा कार्यक्रम) 

सि.नं. मखु्र् वक्रर्ाकिाप िशित वगय िक्ष्र् अनमुासनत बजेट 

१ घरार्िी पोषण खानेपानी तथा 
िरिफाई स्वास््र् िम्बन्िी व्र्वहार 
पररवतयन 

स्वास््र्कमी, 
१००० ददनका 

आमा, आमा िमूहका 
िदस्र्हरु 

६८१ ११५०००।०० 

२ मवहिा तथा बािबासिकामा 
गणुस्तरीर्ता पोषण तथा स्वास््र् 

जनप्रसतसनिी, 
स्वास््र् िंस्था िेवा 

४४ ६००००।०० 
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िेवाहरुको पहूाँच तथा उपभोग ववृद्ध 
गने वक्रर्ाकिाप 

प्रदार्क, आमा 
िमूह, 

३ मवहिा तथा बािबासिकाहरुिाई 
खाद्य वववविता िवहत पोषणर्कु्त 
खानेकुराहरुको ििुार गने 

घरिरुी, ग्रमीण 
नमूना कृषक, 

खाद्यान्न उत्पादन 
िमूह 

९ १५००००।०० 

४ स्थानीर् तहमा पोषण र्ोजना 
िदुृढीकरण गदै बहिुेत्रीर् पोषण 
र्ोजनािाई ववस्तार गने 

पोषण तथ खाद्य 
िरुिा सनदेिक 
िसमसत, १००० 
ददनका मवहिाहरु 

१८ ६००००।०० 

५ िामाशजक व्र्वहार पररवतयनका 
िासग घरभेट तथा टेसिफोन परामिय 
एव ् अन्तरव्र्शक्त ििार 
वक्रर्ाकिापहरु 

१००० ददनका 
मवहिाहरु आमा 
िमूह र घरिरुी 

४५६ ५०७०००।०० 

६ भशन्छन ्आमा रेसडर्ो कार्यक्रम १००० ददनका 
आमा घरिरुी, 

ग्रामीण नमूना कृषक 
खाद्यान्न उतपादन 

िमूह 

सनरन्तर ०।०० 

७ मोवाइि माफय त पोषण तथा 
स्वास््र् िन्देि कार्यक्रम 

१००० ददनका 
आमा घरिरुी, 

ग्रामीण नमूना कृषक 
खाद्यान्न उत्पादन 

िमूह 

सनरन्तर १००००।०० 

८ िैंसगक िमानता तथा िामाशजक 
िमावेिीकरण कार्यक्रम 

१००० ददनका 
आमाका घरिरुीका 

दम्पती तथा 
पररवारहरु 

९ ५०००।०० 

जम्मा  ९०७०००।०० 

५. िंस्थाको नामिः एक्िन फर नेपाि 
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क्र 
िं 

मखु्र् वक्रर्ाकिाप िशित वगय िक्ष्र् अनमुासनत बजेट 

१ ताप्िेजङु स्वास््र् ििुार पररर्ोजना वडा नं. ८  ४२०१८२९।०० 
जम्मा  ४२०१८२९।०० 

 

 

 

 

आज्ञािे, 

श्री िन्तोष शघसमरे 
प्रमखु प्रिािकीर् असिकृत 

     सिरीजङ्घा गाउाँपासिका, ताप्िेजङु। 


