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;'?Ëf gu/kflnsfsf] ljlgof]hg P]g, @)&( 

 ;'?Ëf gu/kflnsfsf] cfly{s aif{ @)&(÷@)*) sf] ;]jf / sfo{x?sf] nflu :yfgLo 

;l~rt sf]ifaf6 s]xL /sd vr{ ug]{ / ljlgof]hg ug]{ ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] 

ljlgof]hg P]g, @)&( 

k|:tfjgf M 

;'?Ëf gu/kflnsfsf] cfly{s aif{ @)&(÷@)*) sf] ;]jf / sfo{x?sf] nflu ;l~rt 

sf]ifaf6 s]xL /sd vr{ ug]{ clwsf/ lbg / ;f] /sd ljlgof]hg ug{ jf~5gLo ePsf]n], 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@( sf] pk–wf/f -@_ adf]lhd  ;'?Ëf gu/kflnsfsf] gjf}+ gu/ 

;efn] of] P]g agfPsf] 5  

!= ;+lIfKt gfd / k|f/DeM -!_ o; P]gsf] gfd æ;'?Ëf gu/kflnsfsf] lalgof]hg P]g, 

@)&(Æ /x]sf] 5 . 

 -@_ of] P]g t'?Gt k|f/De x'g]5 . 

@= cfly{s jif{ @)&(÷)*) sf] lgldQ ;l~rt sf]ifaf6 /sd vr{ ug]{ clwsf/M -!_ 

cfly{s jif{ @)&(÷@)*) sf] lgldQ gu/ sfo{kflnsf, j8f ;ldlt, ljifout zfvfn] 

ug]{ ;]jf / sfo{x?sf lgldQ cg';"rL ! df plNnlvt rfn" vr{, k"Flhut vr{ / 

lalQo Joj:yfsf] /sd ;d]t u/L hDdf /sd ?=*^^@)@!)!.)) -cIf]?kL l5of;L 

s/f]8 a};7L nfv b'O{ xhf/ Ps ;o Ps ?k}of dfq_ df ga9fO{ lglb{i6 ul/P 

adf]lhd ;l~rt sf]ifaf6 vr{ ug{ ;lsg] 5 .  

#= ljlgof]hgM -!_ o; law]os4f/f ;l~rt sf]ifaf6 vr{ ug{ clwsf/ lbOPsf] /sd 

cfly{s jif{ @)&(÷@)*) sf] lgldQ  ;'?Ëf gu/kflnsf, gu/ sfo{kflnsf, j8f 

;ldlt / ljifout zfvfn] ug]{ ;]jf / sfo{x?sf] lgldQ ljlgof]hg ul/g]5 . 

-@_ pkbkmf -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg sfo{kflnsf, j8f 

;ldlt / ljifout zfvfn] ug]{ ;]jf / sfo{x?sf] lgldQ ljlgof]hg u/]sf] /sd dWo] 

s'g}df art x'g] / s'g}df ck'u x'g] b]lvg cfPdf gu/sfo{kflnsfn] art x'g] 

zLif{saf6 gk'u x'g] zLif{sdf /sd ;fg{ ;Sg]5 . o;/L /sd ;fbf{ Ps zLif{saf6 ;f] 

zLif{ssf] hDdf /sdsf] @% k|ltztdf ga9\g] u/L s'g} Ps jf Ps eGbf a9L 

zLif{sx?af6 csf]{ Ps jf Ps eGbf a9L zLif{sx?df /sd ;fg{ tyf lgsf;f / vr{ 

hgfpg ;lsg]5 . k"Flhut vr{ / ljQLo Joj:yftkm{ ljlgof]lht /sd ;fFjf e'QmfgL 

vr{ / Jofh e'QmfgL vr{ zLif{sdf afx]s cGo rfn" vr{ zLif{s tkm{ ;fg{ / laQLo 
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Joj:yf cGtu{t ;fFjf e'QmfgL vr{ tkm{ lalgof]lht /sd Aofh e'QmfgL vr{ zLif{sdf 

afx]s cGoq ;fg{ ;lsg] 5}g . 

t/ rfn' tyf k"Flhut vr{ / ljQLo Joj:yfsf] vr{ Joxf]g{ Ps 

;|f]taf6 csf]{ ;|f]tdf /sd ;fg{ ;lsg] 5 . 
 -#_ pkbkmf -@_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg Ps zLif{saf6 

;f] zLif{ssf] hDdf :jLs[t /sdsf] @% k|ltzteGbf a9\g] u/L s'g} Ps jf Ps 

eGbf a9L zLif{sx?df /sd ;fg{ k/]df gu/ ;efsf] :jLs[lt lng' kg]{5 . 

 -$_ vr{ af8kmfF8 ;DaGwL la:t[t ljj/0fx? cg';"lr x?df ;d]l6Psf 

5g\ . 
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 सरुुङ्गा नगयऩालरका  
आमको अनभुान 

आ.व.२०७९/८० 

  
  

शीषषक  cf=j= 2079.80sf] cg"dfg  

कूर आम     866,202,101.00  

  लनशतष आम      434,002,101.00  

१ गत वषषको अल्मा       

109,621,088.51  

२ आन्तरयक आम       29,878,395.49  

३ सॊघीम सयकाय याजस्व फाॉडपाॉड      113,747,000.00  

४ सघीम सयकाय लफलतम सभालनकयण अनदुान      150,200,000.00  

५ प्रदेश सभालनकयण अनदुान        10,782,000.00  

६ प्रदेश सयकाय याजश्व फाॉडपाॉड       8,500,000.00  

७ सडक फोडषको गत आ.फ. को फाॉकी        8,273,617.00  

८ सडक फोडष       3,000,000.00  

  सशतष अनदुान      432,200,000.00  

१ सॊघीम सयकाय शशतष अनदुान      281,200,000.00  

२ प्रदेश सयकाय सशतष अनदुान       8,000,000.00  

३ प्रदेश सयकाय लफशेष अनदुान       3,000,000.00  

४ प्रदेश सयकाय सभऩयुक अनदुान       2,000,000.00  

६ ऩीएर जजएसऩी        500,000.00  

७ साभाजजक सयुऺा      137,500,000.00  

कूर आम       866,202,101.00  
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                                                                                                               सरुुङ्गा नगयऩालरका 
आन्तरयक याजस्व तथा अन्म दस्तयु प्रालिको अनभुान 

आ.व.२०७९/८०  

शीषषक 
cf=j= 2079.80 sf] 

cg"dfg 

याजस्व्   

qm=;= आन्तरयक याजस्व 29878395.49 

1 सम्ऩती कय 2000000.00 

2 बलुभकय/ भारऩोत 3000000.00 

3 घय फहार कय 500000.00 

4 फहार लफटौयी कय 300000.00 

5 न्मायमक सलभलत दस्तयु 50000.00 

6 नक्साऩास दस्तयु 700000.00 

7 लसपारयस दस्तयु 4000000.00 

8 नाता प्रभाजणत दस्तयु 50000.00 

9 ब्मफसाम यजजषे्डशन दस्तयु 700000.00 

10 दहतय फहतय दस्तयु ६० प्रलतशत 5400000.00 

11 ब्मजिगत घटना दताष दस्तयु 100000.00 

12 लफऻाऩन कय 80000.00 

13 न्मायमक तथा प्रशासलनक दण्ड जरयवाना य जपत 200000.00 

14 फेरुज ु 100000.00 

15 घय जग्गा यजजषे्डशन दस्तयु 8500000.00 

16 ऩयीऺा दस्तयु 200000.00 

17 अन्म आम 3998395.49 

  hDdf 29878395.49 

नोट- स्थानीम तहफाट नतोयकएका याजस्व जशषषक तथा दयहरु सॊघीम तथा प्रदेश सयकायरे 
तोके फभोजजभ हनुेछ । 
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व्मम अनभुान 

आ.व.२०७९/८० 

आ.व. ०७९\८० का रालग नगयऩालरकाराई प्राि हनु ेलनशतष ऩूजजॉगत कामषक्रभ को 
यवलनमोजन यववयण 

k+"lhut tkm{sf] dfq Aoo 

क्र.स. जशषषक 
फाॉडपाॉड गरयन े

ऩूॉजजगत यकभ रू. 
१. कूर आम ८६६२०२१०१.०० 

२. सशतष आम ४३२२०००००.०० 

३. लनसतष आम ४३४००२१०१.०० 

४. प्रशासलनक तथा चार ुकामषक्रभ खचष ११४१०००००.०० 

५. गत आ.फ. भा कामष सम्ऩन्न बई बिुालन फाॉकी 
मोजनाहरु २६४३६५९३.०० 

१ 

चहका डढुवाभा यहको ऩन्चकन्मा साभदुायमक 
करवको शैचारम फाउन्री वार तथा करव 
ऩरयसयभा आय.लस.लस. ढरान, वडा नॊ. १   ७८४१२५.०० 

२ 
जशसवुायी क्माम्ऩसको अधयुो बवन लनभाषण, वडा नॊ. 
१  ७३५७७१.०० 

३ 
जशवनगय स्कुरदेजख तेतहयीसम्भ जाने फाटो भभषत 
तथा ग्राबेर, वडा नॊ. १   ४५००००.०० 

४ 
धभरा टोरको जशव भजन्दय भलुतष घन्टी य यॊग योगन, 

वडा नॊ. 2  ९९९९५.०० 

५ 
यक्शहाको फयगाछी देजख फजुष भाइराको घय सम्भ 
सडक भभषत गने कामष, वडा नॊ. 2 ९८३७५.०० 

६ 
सालफक रक्ष्भीऩयु १ को लडहफाय थान स्तयोन्नलत, 

वडा नॊ. 3     ४७३३७५.०० 

७ सालफक वडा नॊ. ३, ४, ५ य ६ बएय फहने कुरो १७९९६०.०० 
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भभषत, वडा नॊ. 3 

८ सालफक वडा नॊ. ६ को फाटो स्तयोन्नलत, वडा नॊ. 3  ७२५५७३.०० 

९ 
सालफक गा.लफ.स ९ फसन्त पुरवायी नजजक 
साभदुायमक बवन लनभाषण, वडा नॊ. 3  ४९६६७१.०० 

१० वडा कामाषरम बवन भभषत सम्बाय, वडा नॊ. 3   ३२५८६५.०० 

११ 
सॊजम मादवको घयदेजख यऩच सडक सम्भ जोडने 
फाटोको भाटो ग्राबेर, वडा नॊ. 3  ४९६८६९.०० 

१२ 
भसुन भण्डरको घयदेजख ऩाकष सम्भ भाटो ग्राईबेर, 

वडा नॊ. 3 ३९४७५७.०० 

१३ 
सालफक ४ जलसरारको घयदेजख गाईघाट सडकसम्भ 
फाटोभा ग्राबेर, वडा नॊ. 3 २९७५६५.०० 

१४ 
खेभयाजको घयदेजख फद्री मादवको घयसम्भ भाटो 
ग्राबेर, वडा नॊ. 3 २९८६२८.०० 

१५ 
सालफक १ भसुहयीदेजख ठाकुय भण्डर टोर जाने 
फाटो भाटो ग्राबेर, वडा नॊ. 3  २९७१६९.०० 

१६ कदभाहा गाउॉभा आय.लस.लस ढरान, वडा नॊ. 4  १३६०३६२.०० 

१७ 
कबडषहर नजजक कल्बटष लनभाषण तथा फाटो 
स्तयोन्नलत (हयहा फाॉध नजजक), वडा नॊ. 5   ३२०८७१.०० 

१८ 

भकुुट भनी चौधयीको घयदेजख छेदीरार चौधयीको 
घयसम्भ आय.लस.लस ढरान तथा नारा लनभाषण, वडा 
नॊ. 5  ६३१८१.०० 

१९ 

लफन्देश्वय चौधयीको घय देजख लडहीफाय थान हदैु 
लफधषना खोराको वडा नॊ.४ लफयनगय जाने फाटोसम्भ 

य घोलतरार चौधयीको ऩोखयी देजख कृयष बवनको 
फाटो सम्भ भाटो ग्राबेर, वडा नॊ. 5 ३६८०२८.०० 

२० 

फलनगाभा गाउॉको कोरयमा भचा देजख श्री याधा कृष्ण 
बगवानको भजन्दय हदैु ऩूवष ऩजऺभ ग्राबेर फाटोको 
यटकको रुखसम्भ आय.लस.लस. ढरान वडा न. ५ १०८७९२४.०० 
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२१ 
कुशहा फजाय एरयमा लबत्रको ऩवुष य ऩजऺभ तपष को 
फाकी यहेको फाटोभा आय.लस.लस. ढरान वडा नॊ. ५  ४९२२२७.०० 

२२ 
सफयुरार चौधयीको घय देजख रोक भागष सम्भको 
फाटोभा भाटो ऩनेु कामष, वडा नॊ. 5 २९४७३९.०० 

२३ 
भहेन्द्र याजभागष देजख फलनगाभा जाने सडक भभषत 
गने कामष, वडा नॊ. 5 ९५५६७.०० 

२४ 
जागेश्वय चौधयीको जग्गा देजख खशुीरारको जग्गा 
सम्भ सरुुङ्गा नदद लनमन्त्रण वडा नॊ. ५  ९९८३३०.०० 

२५ अधयुो सरहेश भजन्दय लनभाषण, वडा नॊ. 6   ९६४२४.०० 

२६ याभजानकी नजजक भहादेव भजन्दय लनभाषण, वडा नॊ. 7 ४०५७६०.०० 

२७ सालफक ६ नॊ. भा आय.लस.लस. ढरान, वडा नॊ. 7  ४९७९२१.०० 

२८ अधयुो जजतभहान भजन्दय लनभाषण, वडा नॊ. 7  १९५८०८.०० 

२९ 
कुशहा फेल्ही सडक देजख फरयाभको घय सम्भ भाटो 
ग्राबेर, वडा नॊ. 7  ९३३६३.०० 

३० फसानऩट्टीको नारा सॊयऺण, वडा नॊ. 7  ७१६५३.०० 

३१ 
याजभागष देजख चकदह सम्भको फाटो भभषत सम्बाय 
गने कामष, वडा नॊ. 7 ९३६३४.०० 

३२ 

फसानऩट्टी चौक देजख वडा कामाषरम हदैु भहलुरमा 
टोर सम्भ भाटो ग्राबेर तथा कल्बटष सयहतको 
सडक लनभाषण, वडा नॊ. 8  १९५३१३३.०० 

३३ 
अधयुो स्वास््म बवनको बौलतक लनभाषण कामष, वडा 
नॊ. 8 प्रदेश सयकाय ८०३७३७.०० 

३४ 

कुरदेव चौधयीको घय देजख डोभ फजस्त हदैु देवानन्द 
ऩासवानको घय सम्भको सडकभा भाटो तथा ग्राबेर, 

वडा नॊ. 8  प्रदेश सयकाय ४३३१५२.०० 

३५ यवद्यतुीकयण गने कामष, वडा नॊ. 9 ९६३३८७.०० 

३६ 
भो इभताज अलरको घय देजख वासीर लभमाको घय 
सम्भको फाटोभा भाटो तथा ग्राबेर वडा नॊ. 9 ७३३८७.०० 
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३७ सडक भभषत, वडा नॊ. 9 ९८४८०.०० 

३८ 
आधायबतू यवद्यारम प्रभाणऩयुभा सयस्वती भजन्दय 
लनभाषण, वडा नॊ. 9 २३९९५६.०० 

३९ 
सालफकको वडा नॊ. ३ भजन्दय भभषत सम्बाय यॊग 
योगन य भाटो ऩनेु, वडा नॊ. 9 ४४०२७५.०० 

४० 

ऩृ् वी लफराश चौधयीको फायी देजख याभ टोर हुॉदै 
ऩासभान टोर सम्भ सडक स्तयोन्नलत गरय यऩ.लस.लस 
ढरान, वडा नॊ. 9 प्रदेश सयकाय २४५७१२६.०० 

४१ नदद लनमन्त्रण तथा भभषत कामष, वडा नॊ. 9 ९९९२९.०० 

४२ अधयुो फार लफकाश बवन लनभाषण, वडा नॊ. 10 २२४३०८.०० 

४३ 
सालफक वडा नॊ. ५ भा यहेको अधयुो साभदुायमक 
बवन लनभाषण, वडा नॊ. १०  ३७४५८९.०० 

४४ 

थराहाको अधयुो हनभुान भजन्दय भभषत तथा लफयेन्द्र 
कुभाय याम घयदेजख ऩजऺभ ऩोखयीको लडरसम्भ भाटो 
तथा ग्राइबेर तथा थराहाको बगवती भजन्दय 
लनभाषण, वडा नॊ. १०   २५४७९१.०० 

४५ सडक भभषत कामष, वडा नॊ. १० ९८०१८.०० 

४६ कृयष लफधतुकयणको रालग ऩोर ताय, वडा नॊ. १०  ११३५९०८.०० 

४७ यवद्यतुीकयण गने कामष वडा नॊ. ११  २३३११९.०० 

४८ 
नमा टोरभा बाजका खेर भैदानभा भाटो य भॊच 
लनभाषण वडा नॊ. ११  ४८७९९४.०० 

४९ भेजशनयी अउजाय खरयद ३५००००.०० 

५० अन्म ऩुॊजजगत मोजना ७१००००.०० 

५१ 
रलरत ठाकुयको घयदेजख सताय लभमाको घय सम्भ 
आय.लस.लस. ढरान वडा नॊ. ११ प्रदेश सयकाय   १८४९८१४.०० 

५२ 
यक्शहाको लत्रत्री डाॉडाभा सभजशषफर ऩाईऩ जडान 
वडा नॊ. 2 ४६५०००.०० 
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६. फाॉडपाडका रालग फाॉकी यकभ २९३४६५५०८.०० 

७. सभऩयुक कोष ६००००००.०० 

८. वडा स्तयीम कामषक्रभ, चार ुखचष सभेत ८१००००००.०० 

९. फाॉकी ऩूॉजजगत यकभ २०६४६५५०८.०० 

१०. यवशेष कोषहरु ६५०००००.०० 

क भभषत सॊबाय कोष ३००००००.०० 

ख प्रकोऩ व्मवस्थाऩन कोष  २००००००.०० 

ग कभषचायी कल्माण कोष १५०००००.०० 

११. ऺते्रगत लफकास कामषक्रभ ५४२४००००.०० 

a स्वास््म ऺेत्र १०४८००००.०० 

ख जशऺा ऺेत्र २५००००००.०० 

ग कृयष ऺेत्र ५८२००००.०० 

घ ऩश ुऺेत्र ४७१००००.०० 

ङ भयहरा फारफालरका तथा जेष्ठ नागरयक ४२३००००.०० 

च बलूभ ब्मवस्था ३००००००.०० 

छ उद्योग प्रवर्द्षन ५०००००.०० 

ज सहकायी प्रवर्द्षन ५०००००.०० 

१२. सवायी साधन तथा भेजशन औजाय खरयद ३९०००००.०० 

क सवायी साधन खरयद १००००००.०० 

ख भेजशनयी तथा औजाय खयीद १२०००००.०० 

ग पोहोय ब्मवस्थाऩनका रालग ई रयक्सा खरयद ५०००००.०० 

घ पनीचय खयीद १२०००००.०० 

१३. फाॉकी ऩूॉजजगत यकभ १४१८२५५०८.०० 
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१४. नगयस्तयीम कामषक्रभ १४१८२५५०८.०० 

क गत फषष प्रयक्रमाभा गएका क्रभागत मोजनाहरु २०६२५५०८.०० 

१. अधयुो वडा कामाषरम बवन तथा फाउन्री वार 
लनभाषण कामष वडा नॊ. २ 

           
404,028.00  

२. इजन्जलनमरयङ्ग अध्ममन सॊस्थानको जग्गा स्तयोन्नलत 
घेयाफाया तथा वृऺ ायोऩण, वडा नॊ. 3 

         
1,603,902.00  

३. यवयनगय गाउॉभा अधयुो ऩक्की नारा लनभाषण तथा भाटो 
य ग्राबेर वडा नॊ. 4 

         
1,967,084.00  

४. भधऩुट्टीको हनभुान चौकदेजख ऩूवषलतयको डगयभा 
आय.लस.लस. ढरान कामष वडा नॊ. 4 

         
1,486,813.00  

५. कडयफोना टोर गाउॉको भजस्जददेजख दजऺण 
आय.लस.लस. ढरान वडा नॊ. 6 

         
1,288,735.00  

६. 
श्रीऩयु भूर सडकदेजख फदद्र नायामण बगतको खेत य 
वडा नॊ. ५ को खानेऩानी हुॉदै कुशहा फजाय सम्भ 
भाटो ग्राबेर 

           
980,035.00  

७. अधयुो वडा कामाषरम बवन लनभाषण कामष वडा नॊ. 6 
         

1,075,959.00  

८. सायवक वडा नॊ. १ भा हयी साहको घयदेजख दजऺण 
अधयुो नारा लनभाषण य सडक स्तयोन्नती वडा नॊ. 9  

           
165,223.00  

९. 
रयङ्गयोडदेजख बवानी प्रसाद चौधयीको घयसम्भ अधयुो 
नारा लनभाषण तथा सडक स्तयोन्नलत गने कामष वडा 
नॊ. 9 

           
743,863.00  

१०. अधयुो वडा कामाषरम बवन लनभाषण 077/78 वडा नॊ. 
11 

         
1,161,027.00  

११. अधयुो वडा कामाषरम बवन लनभाषण 078/79 वडा नॊ. 
11 

         
1,475,222.00  

१२. बेलडमा कभरऩयु यक्साहा हदैु हनभुान चोक सम्भको 
सडक भभषत वडा नॊ २ सडक फोडष 

         
1,773,617.00  

१३. वडा नॊ ४ कनऩयु हनभुान भजन्दय हुॉदै वडा नॊ ५ 
जोडने सडक भभषत सडक फोडष 

         
2,500,000.00  
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१४. धाती फजाय वडा नॊ ११ कदभ चोककको सडक 
भभषत सडक फोडष 

         
2,000,000.00  

१५. रोक भागषको सरुुङ्गा ऩरु देजख ऩोखरयमा हुॉदै 
फसनऩट्टी सम्भको सडक भभषत सडक फोडष 

         
2,000,000.00  

ख नमा मोजना तथा कामषक्रभहरु १२१२०००००.०० 

१. प्रभखु प्रशासकीम बवन लनभाषण ११६०००००.०० 

२. Baseline Survey तथा आवलधक मोजना लनभाषण १५०००००.०० 

३. 
MTMP Update and Infrastructure Map १००००००.०० 

४. ऩूजजगत ऩयाभशष ७००००००.०० 

५. बउूऩमोग मोजना लनभाषण २००००००.०० 

६. वडाहरूभा लसलस यटबी जडान १००००००.०० 

७. उज्मारो सडक फजि कामषक्रभ ४५०००००.०० 

८. हरयमालर प्रवधषन तथा फृऺ ायोऩण १५०००००.०० 

९. सशस्र प्रहयी फेस कडयवानाको बवन लनभाषण 
क्रभागत ५०००००.०० 

१०. कृयष भीटयको शलु्क बिुानी ५०००००.०० 

११. कृषी लफधलुतकयणका रालग ताय ऩोर १५०००००.०० 

१२. ल्माण्डयपर साईड अध्मन तथा लडऩीआय लनभाषण ७०००००.०० 

१३. लफद्यारमका कामाषरम सहमोलगहरुको लफभा ४०००००.०० 

१४. खानेऩानी तथा सयसपाई मोजना लनभाषण ६०००००.०० 

१५. हारको प्रशासकीम बवनभालथ कोठा लनभाषण ८०००००.०० 

१६. फरान तथा जशशवुायी खोरा लनमन्त्रण २००००००.०० 

१७. छोयी लफभा कामषक्रभ १२०००००.०० 
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१८. हू्यभ ऩाइऩ खरयद १५०००००.०० 

१९. ह्याड ऩम्ऩ खरयद १००००००.०० 

२०. लफिीम साऺयता कामषक्रभ ३०००००.०० 

२१. प्रधानभन्त्री योजगाय कामषक्रभ सभऩयुक १८०००००.०० 

२२. सडक फजि भहशरु बिुालन १००००००.०० 

२३. कदभहा चोक, बेलडमा, कुशहा तथा धाती चोकभा 
टावय राईट जडान १००००००.०० 

२४. वडा नॊ ३ को हर भालथ ट्रस लनभाषण ७०००००.०० 

२५. कदभहा ट्रयपक चोक देजखको फाटो भभषत सम्हाय ५०००००.०० 

२६. धालतफजायभा यपल्ड भभषत १००००००.०० 

२७. जशशवुायी नैनडावयभा खानेऩानी मोजना वडा नॊ १ १००००००.०० 

२८. सयस्वती भजन्दय लनभाषण, वडा नॊ १ ५०००००.०० 

२९. सायवक वडा नॊ. ७ तेदहयीभा फाटो ढरान वडा नॊ 
१ ८०००००.०० 

३०. जशशवुायीभा यहेको अधयुो गीता बवनभा छत लनभाषण 
वडा नॊ १ १००००००.०० 

३१. चहका भसुहयीभा यऩलसलस ढरान वडा नॊ १ ६०००००.०० 

३२. सायवक ५ भा साभदुायमक बवन लनभाषण वडा नॊ १ १२०००००.०० 

३३. जनभजुख साभदुायमक यवद्यारमको कम्ऩाउन्डवार 
गेट लनभाषण वडा नॊ २ ५०००००.०० 

३४. वाउन् नाको अधयुो स्वास््मचौकी लनभाषण वडा नॊ २ १५०००००.०० 

३५. हददषमाको यपल्ड भभषत, वडा नॊ २ १००००००.०० 

३६. यवजम यवश् वकभाषको घय देजख सन्मासी थान य गणुी 
चौधयीको घय सम्भ यऩ.लस.लस. ढरान वडा नॊ २ ९०००००.०० 
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३७. यक्साहाको अधयुो लगता बवन लनभाषण वडा नॊ २ ३०००००.०० 

३८. कभरऩयु दजुखरारको घय देजख उिय जाने फाटो 
ढरान वडा नॊ २ ६०००००.०० 

३९. बेलडमा वजाय देजख कुयाषहा जाने चौक सम्भ अधयुो 
यहेको आय.लस.लस. ढरान वडा नॊ २ ७०००००.०० 

४०. कभरऩयु फाउना फाटो देजख सफयुरार चौधयीको 
घय सम्भ यऩलससी ढरान वडा नॊ २ ६०००००.०० 

४१. 
सायवक दौरतऩयु २ रक्ष्भीऩयु सहकायी बवन देजख 
उिय अभयेन्द्र मादवको घय सम्भ आय लस.लस. 
ढरान वडा नॊ ३ १२०००००.०० 

४२. स्वास््म चैकी बवनको लडयऩअय, वडा नॊ ३ ६०००००.०० 

४३. 
सायवक दौरतऩयु ४ रठु्ठ चौधयीको घय देजख 
ऩजश् चभ जन प्रबात भा.यव. छेउको ऩाकष सम्भ आय 
लस.लस. ढरान वडा नॊ ३ १२०००००.०० 

४४. सायवक वडा नॊ. ८ भहलुरमा कल्बटष देजख 
अहाषवाराको घय सम्भ फाटो ढरान १००००००.०० 

४५. 
दौरतऩयु ७ बलुसभहलुरमा यऩचफाटो देजख दजऺण 
याभ  नायामण चौधयीको घयको फाटो ढरान वडा नॊ 
३ ११०००००.०० 

४६. अधयुो दलरत बवन लनभाषण वडा नॊ ३ ३०००००.०० 

४७. अधयुो साभदुायमक बवन लनभाषण वडा नॊ ३ ९०००००.०० 

४८. चहका नदद लनमन्त्रण वडा नॊ ३ १५०००००.०० 

४९. 
सायवक दौरतऩयु रक्ष्भी डाक्टयको घय देजख 
ऩजश् चभ फरानश्री जानेफाटोभा भाटो ग्राइबेर वडा नॊ 
३ ५०००००.०० 

५०. फैऻालनक गाॉउका रालग ऩवुाषधाय लनभाषण वडा नॊ ३ १००००००.०० 

५१. भधऩुट्टी या.प्रा.यव. देजख ऩूवष लतय सडकभा अधयुो १००००००.०० 
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यहेको यऩलससी ढरान वडा नॊ ४ 

५२. अधयुो यहेको यवधषना नदद लनमन्त्रण वडा नॊ ४ ५०००००.०० 

५३. कदभहाभा चोकको ऩाकष  सौन्दरयकयण, वडा नॊ ४ ३०००००.०० 

५४. यवयनगय गाउॉको भखु्म सडकभा अधयुो यहेको ऩक्की 
नारा तथा भाटो ग्राइबेर वडा नॊ ४ ११०००००.०० 

५५. सकुराही नदी लनमन्त्रण, वडा नॊ ४ ५०००००.०० 

५६. कदभहाभा सावषजलनक सैचारम लनभाषण, वडा नॊ ४ ६०००००.०० 

५७. ददलरऩ साहको घयदेजख रलरत ऩासवानको घय सम्भ 
ऩक् की नारा लनभाषण वडा नॊ ४ १२०००००.०० 

५८. कनकऩयु फजायभा यहेको अधयुो यऩलससी ढरान वडा 
नॊ ४ ८०००००.०० 

५९. भयहरा सॊजारको अधयुो बवन लनभाषण वडा नॊ ४ ५०००००.०० 

६०. कदभाहा गाउॉभा भजुिनाथ चौधयीको घयदेजख 
सगयभाथा याजभागष सम्भ यऩलससी ढरान वडा नॊ ४ ८०००००.०० 

६१. हरयकान्त चौधयीको घय देजख कैर ुचौधयीको घयको 
भोय सम्भ फाटोभा यऩ.लस.लस. ढरान वडा नॊ ५ १२०००००.०० 

६२. 
श्रवण चौधयीको घयदेजख देवानन्द चौधयीको खेतभा 
यहेको नमाॉ लडऩ वोलडषङ्ग सम्भ यऩ.लस.लस. ढरान वडा 
नॊ ५ १००००००.०० 

६३. रोकभागष देजख दजऺण भाछा फजाय जाने फाटोभा 
फजायको टहया सम्भ आय.लस.लस. ढरान वडा नॊ ५ १००००००.०० 

६४. वडा नॊ ५ को स्वास््म चौकी बवनको लडयऩआय 
लनभाषण ६०००००.०० 

६५. 
यवयधना खोराको उिय छेउभा यहेको रक्ष्भी 
चौधयीको जग्गादेजख हलभद लभमाॉको जग्गासम्भ 
उिऩटी तटफन्ध वडा नॊ ५ १००००००.०० 



;'?Ëf gu/kflnsfsf] ljlgof]hg P]g, @)&( 

16 

 

६६. हयटमा देजख लफदषना खोरा जाने फाटोभा यऩलससी 
ढरान वडा नॊ ५ ५०००००.०० 

६७. सरहेश भजन्दय अधयुो बवन लनभाषण वडा नॊ ५ ५०००००.०० 

६८. भकवरुको घय देजख फचलुभमाको घय सम्भ लफधषना 
नदी लनमन्त्रण वडा नॊ ५ ७०००००.०० 

६९. वददतको घय देजख हजयतको घय सम्भ फाटो ढरान 
वडा नॊ ५ ७०००००.०० 

७०. ऩशऩुलत फजाय कडयवोनाको फजाय सेवा ऩूणष रुऩभा 
आय.लस.लस. ढरान सयहत टहयाको लनभाषण वडा नॊ ६ १२०००००.०० 

७१. 
भहेन्द्र याजभागष देजख कडयवोना फजायको भेन 
राइनको फाटोभा सयकना खातनुको घयसम्भ ठोस 
नारा य आय.लस.लस. ढरान वडा नॊ ६ १००००००.०० 

७२. कडयवोना फजायदेजख नयसयीसम्भ कृयष योडभा भाटो 
तथा ग्राइबेर वडा नॊ ६ ६०००००.०० 

७३. अधयुो वडा कामाषरम बवन लनभाषण वडा नॊ ६ १५०००००.०० 

७४. कडयवाना भजुिभ टोरभा हजयतलभमाको टोरभा 
यऩलससी ढरान वडा नॊ ६ १००००००.०० 

७५. श्रीऩयु जाने शाखा फाटो ढरान वडा नॊ ६ ७०००००.०० 

७६. भदसाष अधयुो बवन लनभाषण वडा नॊ ७ १००००००.०० 

७७. फसानऩट्टीको अधयुो साभदुायमक बवन लनभाषण वडा नॊ 
७ ८०००००.०० 

७८. घयुनी देवी याभको घय देखी यटभाई याभको घय 
सम्भ अधयुो आय. लस.लस. ढरान वडा नॊ ७ ८०००००.०० 

७९. सयस्वती भजन्दय लनभाषण, वडा नॊ ७ ५०००००.०० 

८०. आददवाशी टोर देजख लसभरयतरारको घय सम्भ 
भाटो ग्राबेर ५०००००.०० 
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८१. कयवयफाफाको भजन्दयभा कम्ऩाउण्डवार लनभाषण वडा 
नॊ ७ ५०००००.०० 

८२. फसानऩट्टको गहयी टोरभा आय. लस.लस. ढरान वडा 
नॊ ७ ५०००००.०० 

८३. अजजषरारको घय देजख ऩजिभ खत्वे टोर सम्भ 
यऩलससी ढरान वडा नॊ ७ ९०००००.०० 

८४. यपतुष चौधयीको घय देजख धयुान चौधयीको घय सम्भ 
यऩ. लस. लस. ढरान वडा नॊ ७ ८०००००.०० 

८५. याभदेव भॊडरको घयदेजख दजऺण फोलडङ्ग सम्भ नारा 
तथा भाटो ग्राईबेर शम्सेयऩयु वडा नॊ ८ ७०००००.०० 

८६. 
देयवन्द्र चौधयीको घय देजख भसुहयलनमा स्कुर 
सम्भको फाटोभा ऩक् की नारा तथा आय.सी.सी. 
ढरान वडा नॊ ८ ७०००००.०० 

८७. याभयवरास चौधयीको घय देजख ऩोखयी सम्भ नारा 
तथा ऩी.लस.लस. ढरान धालत वडा नॊ ८ ८०००००.०० 

८८. जशव भजन्दय देजख ययवन्द्र चौधयीको घय सम्भ 
ऩी.लस.लस. ढरान भरहनवा वडा नॊ ८ ८०००००.०० 

८९. चन्द्रबषुण चौधयीको घय देजख नथनुी चौधयीको घय 
सम्भ यऩलससी ढरान वडा नॊ ८ १२०००००.०० 

९०. शम्ब ुचौधयीको घय देजख दजऺण फाॉकी यहेको 
ऩक् की नारा तथा ऩी.लस.लस. ढरान कामष वडा नॊ ८ ८०००००.०० 

९१. सत्मनायामण साहको घय देजख लसतायाभ साहको घय 
सम्भ ऩक्की नारा तथा यऩलससी ढरान वडा नॊ ८ १२०००००.०० 

९२. 
भन्टुको ऩसर देजख उिय जाने फाटो चौधयी टोरको 
ऩोखयी हुॉदै करबट सम्भ PCC ढरान, नारा लनभाषण 
य कल्बट भभषत वडा नॊ ९ १४०००००.०० 

९३. सायवक वडा नॊ. १ को प्रभाणऩयु स्वास््म चौकी A 

देजख उिय ऩोखयी सम्भ PCC ढरान वडा नॊ ९ १५०००००.०० 
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९४. सॊजम चौधयीको ऩसर देखी उिय जाने फाटो साह 
टोरको करबट सम्भ PCC ढरान वडा नॊ ९  १२०००००.०० 

९५. ऩयभानऩयु लडहवाय थानको कम्ऩाउण्डवार लनभाषण 
वडा नॊ ९ ५०००००.०० 

९६. ऩटेवाष यटकुलरमा देजख अमफुको घय स्भभ यऩलससी 
ढरान वडा नॊ ९ ७०००००.०० 

९७. भल्हा मादव टोरभा नारा लनभाषण वडा नॊ १० १००००००.०० 

९८. लसस्वा चोक देजख ऩजश् चभ वजाय हुॉदै भराह टोर 
सम्भ यऩलससी ढरान वडा नॊ १० १२०००००.०० 

९९. जजतभहान भजन्दय देजख भजे साहको घय सम्भ 
यऩलससी ढरान वडा नॊ १० १५०००००.०० 

१००. ऩटेवाष थारु टोरभा बऩुनायामण चौधयीको घय देजख 
गडवेशी टोर सम्भ फाटो ढरान वडा नॊ १० १२०००००.०० 

१०१. 
सत्मनायामणको घयदेजख उिय यवयेन्द्रको घय हुॉदै 
रुनदेको घय सम्भ सडकभा यऩलससी ढरान वडा नॊ 
११ ११०००००.०० 

१०२. 
ऩयुानो टोर बज्जकाभा सताय लभमाॉको घय देजख 
बागवतको घय सम्भ सडकभा यऩलससी ढरान वडा नॊ 
११ ११०००००.०० 

१०३. खैजनऩयु बज्जकाभा याजाजी थानभा वोन्रीवार 
लनभाषण वडा नॊ ११ ३०००००.०० 

१०४. सहभरु लभमाॉको घय देजख टुनटुन याभको घय सम्भ 
नमाॉ सडकभा भाटो ग्राबेर वडा नॊ ११ ५०००००.०० 

१०५. याभवावकुो घय देखी ऩजश् चभ गणेश चौधयीको घय 
सम्भ सडकभा आय.लस.लस. ढरान वडा नॊ ११ ११०००००.०० 

१०६. कडयवाना यौतहट सडक देजख ऩोखयी हुॉदै गमा 
प्रसाद चौधयीको घय सम्भ यऩलससी ढरान वडा नॊ ७०००००.०० 
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११ 

१०७. कुशहा फेल्ही सडक देजख भयहतरार चौधयीको घय 
सम्भ कल्बटष तथा भाटो ग्रबेर वडा नॊ ८ ५०००००.०० 

१०८. अशोक गाछीफाट ड्यूहाय थान सम्भ ग्रबेर वडा नॊ 
३ ३०००००.०० 

१०९. अधयुो सभदुायमक बवन लनभाषण वडा नॊ १ ऩन्र 
कठे्ठ १००००००.०० 

११०. 
वडा नॊ ८ को ऩाटन टोर भसुहयलनमा दह हुॉदै 
आधायबतु लफद्यारम सम्भको फाटो स्तयोनजन्त तथा 
भभषत सम्हाय सडक फोडष नेऩार १५०००००.०० 

१११. प्राथलभक स्वास््म केन्द्र कडयवानाको फलथषङ्ग सेन्टय 
साने तथा भभषत सम्हाय ८०००००.०० 

११२. 

ऩासभान टोर लडहवाय थान देजख वडा कामाषरम 
सम्भ य कारयचन भण्डरको घय देजख रोक भागष 
सम्भको सडक स्तयोन्नलत तथा भभषत सम्हाय सडक 
फोडष नेऩार वडा न ७ १५०००००.०० 
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सरुुङ्गा नगयऩालरका 
आ.व.२०७९/८० 

jf8 :t/Lo of]hgf tyf sfo{qmdx? 

s"n ah]6 ८१००००००.०० 

l;=g+= of]hgf tyf sfo{qmdsf] gfd lalgof]hg ? 

j8f g+ ! 

१ 
दददयाभको घयदेजख लडल्री बजेुरको घय सम्भ  वाटो ग्राबेर 
य नालर लनभाषण 

३००००० 

२ 
सातऩते्र शॊकय काकीको घय देजख गभुान लसॊह सवेुदीको घय 
देजख बजेुरको घय सम्भ वाटो स्तयउन् नती तथा ग्राबेर 

200000 

३ 

नैंनडावय उर्द्व कटुवारको घय देजख नैनडावय स्कुर तथा 
ऩन्र कठे्ठ जाने  ओयारो वाटो सम्भ होभऩाईऩ तथा फाटो 
ग्राबेर 

300000 

४ जशशवुायी खानेऩानीभा ४ ईन्च वोरयङ य खानेऩालन भभषत ५००००० 

५ जशशवुायी धोयवखायभा वाटो भभषत य होभऩाईऩ जडान २००००० 

६ 
जशशवुायी मादव टोरको चहुानको घय देजख लसग्देरको घय 
सम्भ वाटो ग्राबेर तथा होभऩाइऩ 

३००००० 

७ 
जशशवुायी जजम्भर टोर देखी नैनडावय स्कुर सम्भ वाटो 
भभषत 

४००००० 

८ जशशवुायी चोकभा यहेको शौचारम भभषत य यॉगयोगन ५०००० 

९ कारी भजन्दयको शौचारम भभषच ५०००० 

१० जशवनगय जाने वाटोभा करबटष लनभाषण ४५०००० 

११ 
चहकाभा यहेको ऩञ् चेश् वय भजन्दयको अधयुो वाउन्री वार य 
गेट लनभाषण 

५००००० 

१२ 
चहकाभा जनजालत साभदुायमक बवनभा एर.ई.डी.यट.लब. 
जडान य काऩेट खरयद गरय हस्तान्तयण 

१५०००० 

१३ 
चहका ढेडवुा खोरा नजजकको साभदुायमक बवनभा पलनषचय 
व्मवस्थाऩन 

१००००० 
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१४ चहकाको भयहरा आभा सभहुराई बाडा खरयद गरय यवतयण ७५००० 

१५ जशशवुायी आमषघाट भभषत १५०००० 

१६ वडाभा ऩोर वजि खरयद तथा जडान १०००००० 

१७ हनभुान चोकभा खानेऩालनको रालग वोरयङ्ग जडान २००००० 

१८ 
सायवक १ भसुहरय टोर आभा सभहुराई बाडा कुडा खरयद 
तथा यवतयण 

७५००० 

१९ जशशवुायी जस्थत जशव ऩावषती भजन्दयभा यॉग योगन कामष १००००० 

२० 
जशशवुायी कालर भजन्दय देजख कुयहा खोरा सम्भ नमाॉ 
ट्रमाक लनभाषण 

२५०००० 

२१ 
चहका कोरयमाभा कर (टु्यवेर) खरयद गरय गाड्ने कामष 
सञ् चारन गनष रजऺत वगष 

१००००० 

२२ वारवालरकाराई ऩत्रकारयता सम्वजन्ध तालरभ १५०००० 

२३ यवद्यारमहरुराई खेरकुद साभग्री खरयद तथा यवतयण १००००० 

२४ 
सदा सभदुामराई व्मजिगत घटना दताष तथा साभाजजक 
सयुऺा बिा सम्वजन्ध तालरभ 

१२५००० 

२५ जशशवुायीभा ऩोखयी भभषत तथा सौन्दरयकयण ४००००० 

२६ ऩश ुस्वास््मको रालग आधायबतु औषधी खरयद १००००० 

२७ ज्मेष्ठ नागरयकराई सम्भान कामषक्रभ १००००० 

२८ 
वार सॉजारर्द्ाया गरयने फैठकहरु तथा कामषक्रभहरुको रालग 
खाजा तथा ऩयुस्काय 

७५००० 

२९ क्माभेया खरयद १००००० 

३० ऩन्र कठे शीवभजन्दयभा छाना लनभाषण २००००० 

३१ ऩानी तथा यवजरुी ४०००० 

३२ ईन्धन कामाषरम प्रमोजन ७५००० 

३३ भभषत सम्हाय ८०००० 

३४ भसरन्द तथा छऩाई १५०००० 
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३५ भ्रभण तथा अनगुभन खचष ३०००० 

३६ यवयवध १२५००० 

  जम्भा ७३०००००.०० 
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१ 
प्रभे नगय टोर देजख बलगमा याभको घय सम्भको 
फाटो ग्राबेर य बरवुाई खोल्सीभा कल्बटष लनभाषण । 

५००००० 

२ ऩतुरी चौक फजाय जस्थत फाटो तथा ग्राबेर कामष ५००००० 

३ फाउन् ना गयॊजा टोर जस्थत साभदुायमक बवन लनभाषण ५००००० 

४ 
कृष्ण भजन्दय देजख याभ स्वरुऩ याभको घय सम्भ 
यऩ.लस.लस. ढरान कभरऩयु 

६००००० 

५ 
याभरलगत साहको घय देजख जजवछ मादवको घय 
सम्भ यऩ.लस.लस. ढरान 

६००००० 

६ 
कृष्ण लसॊहको घय देखी उिय नैनऩयुवाराको फाटो 
जोडने कृयष सडक लनभाषण कभरऩयु 

५००००० 

७ 

कभरऩयु भसुहयी टोर भाहायवय साहको घय देजख 
उिय कुशभु रार सदाको घय सम्भ यऩ.लस.लस. ढरान 
कामष 

४००००० 

८ 
बेलडमा गनुी चौधयीको घय देजख बेद ुसदाको घय सम्भ 
यऩ.स.लस. ढरान य  थानको घेया वेया 

५००००० 

९ 
बेलडमा तोमा ऩोखयेरको घय ऩछाडीको फाटो 
यऩ.लस.लस. ढरान  

४००००० 

१० वडा कामाषरमभा स्वऺ खानेऩानी ब्मवस्थाऩन ५०००० 

११ 
यक्साह ५ को कासीयाभ यवष्टको घय देजख यकसनको 
घय सम्भ यऩ.लस.लस. ढरान कामष 

४००००० 

१२ 
कुयाहा यपतुष चौधयीको घय देजख हददषमाको 
लडयहवायथान सम्भ ग्राबेर कामष  

४००००० 

१३ 
यक्साहा पौद फहादयु थाऩाको घय देजख गोऩार 
थाऩाको घय सम्भ फाटो ग्राबेर कामष  

४००००० 
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१४ 
कुयाहा को कृयष सडक छेउभा अधयुो ऩक्की नारी 
लनभाषण कामष 

३००००० 

१५ 
हददषमा टोर जशव नायामण चौधयीको घय देजख उऩेन्द्र 
चौधयीको घय सम्भ यऩ.लस.लस. ढरान  

५००००० 

१६ सडक विी खरयद तथा जडान  ५००००० 

१७ बेलडमा जशव भॊददयको गजयु लनभाषण  १००००० 

१८ फाउन् ना  ऩतुरी चौक जस्थत पुटवर भैदान भभषत  ५०००० 

१९ कभरऩयु ८ याभटोरभा बगवती भजन्दय लनभाषण ३००००० 

२० ऩानी तथा यवजरुी ४०००० 

२१ ईन्धन कामाषरम प्रमोजन ७५००० 

२२ भभषत सम्हाय ८०००० 

२३ भसरन्द तथा छऩाई १५०००० 

२४ भ्रभण तथा अनगुभन खचष ३०००० 

२५ यवयवध १२५००० 
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१ 
सायवक दौरतऩयु ४ भा अधयुो एकता भयहरा 
साभदुायमक बवन लनभाषण 

५००००० 

२ 
सायवक दौरतऩयु ६ भा भयहरा सभहुको बवन लनभाषण 
(उऩबेमय ज्मूको घय नजजक) 

९५०००० 

३ उज्मारो वडा कामषक्रभ १०००००० 

४ 
सायवक दौरतऩयु ४ भा दौरतऩयु भा.यव.नजजकको 
याभ जानकी भजन्दय फाउन्री वार लनभाषण 

३००००० 

५ 
सायवक दौरतऩयु ५ को यवसनरयमा टोरभा भाटो 
ग्राइबेरको रालग 

५००००० 

६ 
सायवक दौरतऩयु १ भा ददने फढुाथोकीको घय देजख 
दजऺणऩट्टी य गोऩार सवु्वाको घय देजख उिय भाटो 

२००००० 
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ग्राइबेर 

७ 

सायवक दौरतऩयु १ भा नेती रार दासको घयदेजख 
ऩदभ कृयष पभष सम्भ य फरु्द्ी फहादयु न्मौऩानेको 
घयदेजख उिय ऩयुानो फाटो भभषत 

३००००० 

८ 

सायवक दौरतऩयु ३ भा भहेन्द्र चौधयीको घयदेजख 
दजऺण सदुदऩ चौधयीको कृयष यपभष सम्भ ऩयुानो फाटो 
स्तयउन्नतीको रालग  

३००००० 

९ 
सायवक दौरतऩयु ५ जगुर साहको घयदेजख उिय 
भन्डर टोरसम्भ आय लस.लस. ढरान 

१६००००० 

१० सायवक दौरतऩयु ४ क्रफघयको रालग पनषजचय खरयद ३००००० 

११ 
ऩश ुस्वास््म उऩचाय तथा आन्तयीक फाहम प्रजजयवको 
औषधी खरयद 

१००००० 

१२ वडाबयी घमु्ती ऩश ुस्वास््म जशयवयको रालग १००००० 

१३ मवुा ऺभता अलबवृर्द् तथा खेरकुद कामषक्रभ १५०००० 

१४ 
दलरत भयहरा तथा एकर भयहराहरुको रालग 
लसऩभरुक तालरभ 

१००००० 

१५ वडा कामाषरमको रालग १ थान ल्माऩटऩ खरयद १००००० 

१६ 
सायवक दौरतऩयु ४ भसुहयी टोरको ददनाफद्री थान 
लनभाषण (फाउन्री वार) 

३००००० 

१७ 

वडालबत्र एस.इ.इ. भा सयकायी यवद्यारमफाट उत्कृष्ट 
अॊक ल्माउनेराई १ जनाराई १ थान ल्माऩटऩ य 
गरयव तथा जेहेन्दाय छात्राको रालग (कऺा ८ देजख 
१० सम्भ) साइकर यवतयण 

१७५००० 

१८ 
बौलतक सॊयचनाको भभषत सम्हाय तथा यवऩद 
व्मवस्थाऩन 

५२५००० 

१९ ऩानी तथा यवजरुी ४०००० 

२० ईन्धन कामाषरम प्रमोजन ७५००० 

२१ भभषत सम्हाय ८०००० 
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२२ भसरन्द तथा छऩाई १५०००० 

२३ भ्रभण तथा अनगुभन खचष ३०००० 

२४ यवयवध १२५००० 
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१ यवयनगय गाउॉको सदा टोरभा यऩलससी ढरान  ७००००० 

२ 
यवनगय गाउॉको मवुयाज चौधयीको घयदेजख ऩूवषको 
डगयवाटोभा यऩलससी ढरान 

८००००० 

३ 

कदभाहा गाउॉको तरुायाभ चौधयीको घयदेजख भयहन्दय 
वश् वकभाषको घय सम्भ भाटो, ग्राइबेर तथा ठाउॉठाउॉभा 
होभऩाइऩ जडान कामष 

२००००० 

४ 
कदभाहा गाउॉको कदभ गाॉछी देजख ऩोखयी सम्भ 
भाटो ग्राइबेर यपलरङ्ग कामष 

३००००० 

५ 
कदभाहा कदभ गाछी देजख उिय तपष को डगय 
फाटोभा भाटो ग्राइबेर तथा होभऩाइऩ जडान कामष 

५००००० 

६ 
कदभहा सदा टोरभा भाॉगैन सदाको घय नजजक 
ददनाफद्री भजन्दय लनभाषण  

५००००० 

७ 

भधऩुट्टी गाउॉभा गणेश मादवको घयदेजख ऩवुष सायवक 
ऩैनी हुॉदै टरयमा ऩोखयी सम्भ जोड्ने गयी भाटो तथा 
ग्राइबेर यपलरङ्ग  

५००००० 

८ 
भधऩुट्टी गाउॉभा लडहवाय थानको ऩोखयीको लडरभा 
छठ ऩजुाको रालग खडुयकरा सयहतको घाट फनाउने  

५००००० 

९ 
श्री आदशष या.प्रा.यव. भधऩुट्टीको रालग पलनषचय तथा 
शौचारम भभषत सम्हाय कामष 

५००००० 

१० 

यहरसा सदाको घय देजख ददनाबद्री थान सम्भ नमाॉ 
ट्याक खोल्ने कामष साथै प्रब ुचौधयीको घयदेजख ऩवुषको 
फाटोभा य सयोज चधयीको घयदेजख दजऺण तपष को 
फाटोभा भाटो तथा ग्राइबेर यपलरङ्ग कामष 

५००००० 
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११ 
कनकऩयुको सदा फस्तीभा साभदुायमक बवन लनभाषण 
कामष 

४००००० 

१२ कनकऩयुको लडयहवाय थानभा फाउन्री वारको रालग  ३००००० 

१३ 
कनकऩयुको ४ नॊ. वडा कामाषरम देखी श्री या.प्रा.यव. 
कनकऩयु सम्भ यऩलससी ढरान कामष 

१३००००० 

१४ 

कनकऩयु, भधऩुट्टी तथा कदभाहा गाउॉका दलरत 
फस्तीका रालग टेन्ट, कुसी तथा बाडाकुडा खरयद तथा 
यवतयण कामष 

२००००० 

१५ हरुवाचरुवा शशजिकयण कामषक्रभको रालग  १००००० 

१६ भयहरा शशजिकयण कामषक्रभ १००००० 

१७ फारफालरका शशजिकयण कामषक्रभ १००००० 

१८ ऩानी तथा यवजरुी ४०००० 

१९ ईन्धन कामाषरम प्रमोजन ७५००० 

२० भभषत सम्हाय ८०००० 

२१ भसरन्द तथा छऩाई १५०००० 

२२ भ्रभण तथा अनगुभन खचष ३०००० 

२३ यवयवध १२५००० 
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१ 
ऩयुानो लडऩवोरयङ्ग देखी ऩूवष कुशहा भा.यव. हदैु सम्ऩत 
चौधयीको गरीफाटो सम्भ डगयफाटोभा सडक स्तयोन्नती 

५००००० 

२ 

जलसरार चौधयीको घयदेजख दजऺण २५ लभटय फाॉकी 
यहेको अधयुो य फद्री चौधयीको घयदेजख भहेश 
चौधयीको घयसम्भ फाटोभा यऩ.लस.लस. ढरान 

१३००००० 

३ 
चन्द्र नायामण चौधयीको घयदेजख सलुगरार याभको 
घयसम्भ यऩ.लस.लस. ढरान 

५००००० 

४ सरहेश भजन्दय देजख दजऺण सभलसर लभमाॉको घयसम्भ ५५०००० 
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फाटोभा यऩ.लस.लस. ढरान  

५ 
दारुरउरभु इस्राभलभमाॉ भदसाषको अधयुो बवन 
लनभाषण 

५००००० 

६ 

रोकभागष देजख उिय कैर ुलभमाॉको सहलभर देजख 
ऩजश् चभ तपष को डगय फाटो याभप्रसाद भॊडरको घय हुॉदै 
हजयत लभमाॉको घयसम्भ सडक स्तयोन्नती  

५००००० 

७ वडा कामाषरम बवन कुशहा भालथ सबाहर लनभाषण  १०००००० 

८ 
रोकभागष देजख उिय भनोज झाको घयदेजख प्रकाश 
चौधयीको घय सम्भ फाटो स्तयोन्नलत 

३००००० 

९ यवन्दी साहको घयदेजख ऩूवष यहेको डवयाभा भाटो ऩनुष ३००००० 

१० 

रोकभागष देजख दजऺण यवयधना खोराको ऩजश् चभ 
छेउभा याभप्रसादको घयसम्भ य रोकभागषदेजख उिय 
वन्ह ुभॊडरको घय नजजक फाटोभा करबटष लनभाषण 

३००००० 

११ खेरकुद लफकास कामषक्रभ १५०००० 

१२ 
भयहरा यहॊशा तथा फार अलधकाय सम्वन्धी चेतना 
कामषक्रभ 

१००००० 

१३ बौलतक सॊयचनाको भभषत सम्हाय  ४५०००० 

१४ भयहरा स्वास््म स्वमॊसेयवकाहरुको सभान कामषक्रभ ५०००० 

१५ ऩानी तथा यवजरुी ४०००० 

१६ ईन्धन कामाषरम प्रमोजन ७५००० 

१७ भभषत सम्हाय ८०००० 

१८ भसरन्द तथा छऩाई १५०००० 

१९ भ्रभण तथा अनगुभन खचष ३०००० 

२० यवयवध १२५००० 

  जम्भा ७००००००.०० 
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१ 

श्रीऩयु गाउॉका अधयुो शाखा योड लत्रबवुन चौधयीको 
घयदेजख शॊकय प्रसाद चौधयीको घयसम्भ य याजकुभाय 
चौधयीको घयदेजख उिभरार याभको घय सम्भ 

आय.लस.लस. ढरान कामष 

११५०००० 

२ 
श्रीऩयु गाउॉको लडयहवाय थानको के्रयटङ्ग तथा 
वाउन्रीवार लनभाषण कामष 

६००००० 

३ 
याजभागष देजख देवरार याभको घयसम्भ भाटो तथा 
ग्राइबेर 

२००००० 

४ 
ऩोखयीको ऩजश् चभ लडरभा याभजानकी भॊददय जाने 
फाटो भभषत सम्बाय गनष 

२००००० 

५ खेरकुद कामषक्रभ तथा खेरकुद साभग्री यवतयण १००००० 

६ 
लडयहवाय थानको वाउन्रीवार तथा लग्रर गेट लनभाषण, 

कडयवाना 
५००००० 

७ 
भजुि याभको घयदेजख नयुभहभदको घय सम्भ 
आय.लस.लस. ढरान गनष 

१०००००० 

८ 
अधयुो ढरान गरुुनन्द चौधयीको घयदेजख बगवानी 
चौधयीको घयसम्भ आय.लस.लस. ढरान 

८००००० 

९ 
भजस्जद देजख नसरुददनको घय हुॉदै ऩथयवा नदीसम्भ 
ऩक् की नारा लनभाषण 

५००००० 

१० 
लडयहवाय थान लनय ऩानी लनकासको रागी ह् मभु ऩाइऩ 
जडान 

५०००० 

११ 
ऩाठेघय जाॉच जशयवय तथा ज्मेष्ठ नागरयक स्वास््म 
जशयवय 

५००००० 

१२ 
दखुाइ याभको घयलनय यहेको इनायको ऩनु् लनभाषणको 
साथै चौताया लनभाषण  

२००००० 

१३ 
दखुाइ याभको घयदेजख फचकुन याभको घयसम्भ ठोस 
नारा लनभाषण 

७००००० 

१४ ऩानी तथा यवजरुी ४०००० 
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१५ ईन्धन कामाषरम प्रमोजन ७५००० 

१६ भभषत सम्हाय ८०००० 

१७ भसरन्द तथा छऩाई १५०००० 

१८ भ्रभण तथा अनगुभन खचष ३०००० 

१९ यवयवध १२५००० 

  जम्भा ७००००००.०० 

j8f g+ & 

1 
नथनुी यवश् वकभाषको घय देजख धनेश् वय याभको घय 
सम्भ आय.लस.लस. ढरान  

५००००० 

2 
हरयऩयुको लडहवाय थान लनभाषण कामष य आधायबतु 
यवद्यारम हरयऩयुको गेट लनभाषण  

९००००० 

3 

कृयष सडक देखी यवयास याभको घय सम्भ सडक 
सम्भ भसुरीभ गोठ टोरभा टाॉसपभषय देजख जजव्रीरको 
घय सम्भ भाटो ग्राईबेर  

४००००० 

4 
ऩोखरयमा टोरभा जशवरार ऩासभानको घय देजख 
कुशहा फेल्ही सडक सम्भको आय. लस. लस. ढरान 

५००००० 

5 
वडा नॊ. ७ को ऩार टोरभा गनुदेव ऩारको घय देजख 
प्रभेश् वय ऩारको घय सम्भ आय.लस.लस. ढरान 

५००००० 

6 पुरोवतीको घय देजख उिय अधयुो नारा लनभाषण कामष ३००००० 

7 
आधायबतु यवद्यारम देजख याजजन्द्र साहको घय सम्भ 
ऩजक् क नारा कामष 

७००००० 

8 
सत्म नायामण चौधयीको घय देजख यवधषना नदद सम्भ 
ऩक् की नारा लनभाषण 

४००००० 

9 
श्री यायष्डम प्राथलभक यवद्यारम चकदहको फौंलरवार 
कामष य ताय जारी लनभाषण  

४००००० 

10 
सल्हेश फाफा अधयुो वौंन्रीवार य गेट लनभाषण 
फसनऩट्टी 

२५०००० 
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11 
यवद्यारमभा हाजजयी बएको वार फालरकाको शैजऺक 
साभग्री यवतयण 

२००००० 

12 
वडा कामाषरम तथा मोग बवनका रालग पलनषचय 
यपक्सचय खरयद 

३००००० 

13 ऩासभान टोरको लडहवाय भजन्दय लनयको सडक भभषत १००००० 

14 
यवल्टु काभैतको घय देजख ददनाबद्री थान सम्भ भाटो 
तथा ग्राबेर कामष 

३००००० 

15 सडक विी खरयद तथा जडान  १०००००० 

16 
सायवक वडा नॊ ४ भा सफयुरार साहको घय देजख 
लफजम साहको घय सम्भ नारा लनभाषण 

५००००० 

17 मवुा खेरकुद कामषको रालग २५०००० 

18 ऩानी तथा यवजरुी ४०००० 

19 ईन्धन कामाषरम प्रमोजन ७५००० 

20 भभषत सम्हाय ८०००० 

21 भसरन्द तथा छऩाई १५०००० 

22 भ्रभण तथा अनगुभन खचष ३०००० 

23 यवयवध १२५००० 

  जम्भा ८००००००.०० 

j8f g+ ८ 
1 धाॉती फजायभा दगुाष भजन्दय लनभाषण १५००००० 

2 
शहेश याभ चौधयीको घय देजख भरुफाटो सम्भ 
ऩी.लस.लस. ढरान 

४००००० 

3 
सवयु रार लभझायको घय देजख याभदेव भॊडरको घय 
सम्भ ऩी. लस.लस. ढरान 

८००००० 

4 
याभ रार ऩासवानको घय देजख वडा कामाषरमको 
वाउण्री वार सम्भ ऩी.लस.लस. ढरान  

९००००० 
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5 
बटुाईको घय देजख जशव भजन्दय सम्भ ऩी.लस.लस. 
ढरान तथा नारा लनभाषण 

८००००० 

6 
लतज नायामण दासको घय देजख डोभी चौधयीको घय 
सम्भ ऩी.लस.लस. ढरान 

८००००० 

7 
गण ुदासको घय देजख ददलरऩ सयदायको घय सम्भ 
ऩी.लस.लस. ढरान  

५००००० 

8 सडक फती जडान ४००००० 

9 अरगटोरीभा चवतुया लनभाषण १००००० 

10 
भयहराहरुका रालग स्वास््म तथा सयसपाई सम्फजन्ध 
कामषक्रभ 

१५०००० 

11 
घयेर ुपोहोयभैरा ब्मवस्थाऩन तथा आलनफालन 
ऩरयवतषन सम्फजन्ध कामषक्रभ 

१५०००० 

12 
फार अलधकाय तथा फारफालरकाको रालग साभलग्र 
लफतयण 

२००००० 

13 ऩश ुसेवाको रालग अउषलध खरयद १००००० 

14 ऩानी तथा यवजरुी ४०००० 

15 ईन्धन कामाषरम प्रमोजन ७५००० 

16 भभषत सम्हाय ८०००० 

17 भसरन्द तथा छऩाई १५०००० 

18 भ्रभण तथा अनगुभन खचष ३०००० 

19 यवयवध १२५००० 

  जम्भा ७३००००० 

j8f g+ ९ 
१ फैयवोना हनभुान भजन्दयको अधयुो कामष ऩयुा गने  ५५०००० 

२ 
जोलगन्द्र चौधयीको घय देजख ऩजश् चभ छोटेरार 
ऩासभानको फायी सम्भ नारा लनभाषण  

५००००० 

३ 
दशन चौधयीको घय देजख दजऺण तायणी चौधयीको घय 
देजख ऩजश् चभ सैनी ऩासभानको घय सम्भ नारा लनभाषण 

७००००० 
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४ 
अययवन्द चौधयीको घय देजख उिय घयुन चौधयीको 
घय सम्भ नारा लनभाषण 

५००००० 

५ 
गॊगाई चौधयीको खेत देजख उिय खडानन्द चौधयीको 
खेत सम्भ प्रभाणऩयु चौयीको फाटो लनभाषण 

३००००० 

६ 
ऩलुनत चौधयीको घय देजख ऩूवष भोहन साहको घय 
सम्भ अधयुो नारा लनभाषण तथा PCC ढरान 

७००००० 

७ 
बोरा लभमाको घय देजख ऩूवष भजस्जद हुॉदै इनसु 
लभमाॉको घय सम्भ PCC ढरान कामष 

७००००० 

८ 
दलरऩ लसॊहको घय देजख उिय फययहटोर अमोलधको 
घय सम्भ PCC ढरान  

६००००० 

९ 
भसुहयी टोर जाने फाटोको सडक तथा भलनत घयदेजख 
बोरा लभमाॉको घय सम्भको फाटो स्तयोन् नती  

४५०००० 

१० सेसन्सय यवद्यतुीमराइट जडान ५००००० 

११ खेरकुद साभग्री खयीद तथा यवतयण २००००० 

१२ दैवी प्रकोऩ तथा यवऩद व्मवस्थाऩन सम्वन्धी कामषक्रभ २००००० 

१३ कृयष व्मवसाम सम्वन्धी जनचेतना कामषक्रभ १००००० 

१४ 
गबषवती तथा सतु्केयी भयहराहरुराई आइयन चकी 
यवतयण तथा स्वास््म सम्वन्धी कामषक्रभ 

३००००० 

१५ 
वेयोजगाय मवुाहरुराई फैदेजशक योजगाय सम्वन्धी 
जनचेतना कामषक्रभ 

२००००० 

१६ ऩानी तथा यवजरुी ४०००० 

१७ ईन्धन कामाषरम प्रमोजन ७५००० 

१८ भभषत सम्हाय ८०००० 

१९ भसरन्द तथा छऩाई १५०००० 

२० भ्रभण तथा अनगुभन खचष ३०००० 

२१ यवयवध १२५००० 

  जम्भा ७००००००.०० 
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१ लसस्वाको अधयुो हनभुान भजन्दय लनभाषण ५००००० 

२ 

याभ टोरभा अधयुो बगवती भजन्दय य ददनाबद्री भजन्दय 
लनभाषण 

५००००० 

३ 

याजेन्द्र पयकायको घय देजख जजवछको घय सम्भ यऩलससी 
ढरान  

१०००००० 

४ 

स्माभ सनु्दयको घय देजख याभदेव मादवको घय हुॉदै यवनोद 
काऩैयको घय सम्भ फाटोभा यऩलससी ढरान 

१२००००० 

५ 

जशवजी भजुखमाको घय देजख लसस्वा भराह टोर सम्भ कृयष 
सडक लनभाषण 

८००००० 

६ 

लडहवाय थान देजख यवहरु खोरा सम्भ नमाॉ वाटो लनभाषण 
तथा भाटो ग्राईबेर 

८००००० 

७ प्रददऩको घय देजख गोऩार घय सम्भको वाटोभा ग्राईबेर १००००० 

८ धभषकरा सॊस्कृलत शॊयऺण कामषक्रभ २००००० 

९ वडा कामाषरमको झ्मार ढोका भभषत १००००० 

१० यवऩद व्मवस्थाऩन १००००० 

११ भयहरा यहॊसा यवरुर्द् जनचेतना कामषक्रभ १००००० 

१२ यऩछडा वगष, दाइजो तथा वार यववाह यवरुर्द् कामषक्रभ १००००० 

१३ आकजष्भक भभषत सम्हाय २००००० 

१४ कृयष अवरोकन भ्रभण २००००० 

१५ २०७९/०८० को वायषषक सलभऺा कामषक्रभ ५०००० 

१६ वार ऩोषण सम्वन्धी कामषक्रभ २५०००० 

१७ ऩानी तथा यवजरुी ४०००० 

१८ ईन्धन कामाषरम प्रमोजन ७५००० 

१९ भभषत सम्हाय ८०००० 

२० भसरन्द तथा छऩाई १५०००० 
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२१ भ्रभण तथा अनगुभन खचष ३०००० 

२२ यवयवध १२५००० 

  जम्भा ६७०००००.०० 

j8f g+ !! 
 

१ 

उजचत रार चौधयीको घय देजख ऩवुष हुॉदै उिय यौतहट 
सडक य भलन सदाम घय देजख याभदेवको घय सम्भ भाटो 
ग्राबेर 

५००००० 

२ 

याभऩयु यवद्यारम देखी सत्म नायामणको घय सम्भ भाटो 
ग्राबेर 

४००००० 

३ 

भहेशऩयु गाउॉको ऩोखयी देखी वेयागो नदी सम्भ भाटो 
ग्राबेर य होभ ऩाइऩ जडान 

६००००० 

४ लडहवाय थान देजख खेरभैदान सम्भ वाटो स्तयोन्नलत ३५०००० 

५ औयहा गाउॉभा सोलसमा भहयाजको भजन्दय लनभाषण ४००००० 

६ 

औयहा भहेशऩयु यवद्यारम देखी ऩजश् चभ तेजी रार घय 
सम्भ सडक भाटो ग्राबेर य ऩोखयीभा रयटेयवङ्ग वार लनभाषण 

११५०००० 

७ 

सताय लभमाॉको घय देजख ऩजश् चभ नदी सम्भ सडकभा भाटो 
ग्राईबेर य होभ ऩाईऩ जडान 

५००००० 

८ 

नमाॉ टोर बज्जका टोरको गल्रीहरुको सडक भभषत 
सम्हाय 

२००००० 

९ 

नमाॉ टोर बज्जकाको भरु सडक देखी उिय तपष  ऩने 
सम्ऩूणष शाखा सडकहरुभा भाटो ग्राबेर 

३००००० 

१० 

रुऩरारको घयदेजख चतयु चौधयीको ऩोखयी सम्भ कुरोभा 
रयटेङ्ग वार लनभाषण 

३००००० 

११ खेरकुद लफकास कामषक्रभ १००००० 

१२ लडहवाय थानभा चफतुया लनभाषण २५०००० 

१३ 

अऩाङ्ग सशजिकयण तथा सहामक साभग्री लफतयण 

 
५००००० 
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१४ 

वडा कामाषरम लबत्रभा गाडी ऩायकष ङ्ग लनभाषणका रालग सेड 
लनभाषण 

४००००० 

१५ अधयुो खोऩ केन्द्र ऩूणष लनभाषण २५०००० 

१६ 

ऩानी तथा यवजरुी 
 

४०००० 

१७ ईन्धन कामाषरम प्रमोजन ७५००० 

१८ भभषत सम्हाय ८०००० 

१९ भसरन्द तथा छऩाई १५०००० 

२० भ्रभण तथा अनगुभन खचष ३०००० 

२१ यवयवध १२५००० 

  जम्भा ६७०००००.०० 

  कूर जम्भा ८१००००००.०० 

 
 

    स्वास््म शाखाको वायषषक कामषक्रभ 

  आ.व. २०७९/८० 

l;=g+= :jf:Yo ;DjlGw ul/g] lqmofsnfkx? ljlgof]lht /sd ?= 

!= 
aly{Ë ;]G6/df vl6g :6fk g;{x?sf] tna eQf / 

kf]zfs vr{ 
670000 

@= 

;fd'bflos :jf:Yo PsfO{ s]Gb| nIdLk'/ / 

afpGgfdf vl6g] :jf:YosdL{x?sf] tna eQf / 

kf]zfs vr{ 

898000 

#= 

hgtf;Fu d]o/ :jf:Yo kl/If0f sfo{qmd - kf7]3/ 

hfFr, Nofj hfFr, hg/n :jf:Yo kl/If0f tyf 

cf}ifwL vr{ _  

750000 

$= 

h]i7 gful/s hfFr sfo{qmd - dw'd]x /f]u hfFr, 

pRr/tmrfk kl/If0f,Zjf;k|Zjf; /f]u h:tf la/fdL 

kl/If0f, cf}ifwL ljt/0f tyf :jf:YosdL{x? 

kl/rfng 

600000 
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%= aly{Ë ;]G6/df vl6g] :jf:YosdL{x?sf] gfO{6 eQf 200000 

^= 
j8f g+=( k|df0fk'/df aly{Ë ;]G6/ Joj:yfkg ug{ - 

kmlg{r/x? tyf pks/0fx? 
150000 

&= lkmN8df vl6g] :jf:YosdL{x?sf] nfuL lkmN8 eQf 432000 

*= 
:jf:Yo zfvf P+j :jf:Yo ;+:yfx?df vl6g] 

sf=;=x?sf] tna eQf / kf]zfs vr{ 
1230000 

(+ HMIS /LMIS tflnd 100000 

!)= :jf:Yo ;'rsx?sf] rf}dfl;s tyf aflif{s ;ldIff 150000 

!!= sf]le8–!( ;DjlGw sfo{qmd 100000 

!@= Nofj ;fdu|Lx? vl/b 150000 

!#= :jf:Yo kmf]d]{6 5kfO{ 100000 

!$= 
:jf:Yo zfvf ;+rfng P+j :jf:Yo ;+:yfx?sf] nfuL 

d;nGb vl/b / cg'bfg 
200000 

!%= ;lh{sn ;fdu|Lx? / pks/0fx? vl/b  250000 

!^= cf}ifwL vl/b 700000 

!&= 
/fli6«o dlxnf :jf:Yo :j+od;]ljsfx?sf] oftfoft 

vr{,k|f]T;fxg / lbj; dgfpg] vr{ 
1500000 

!*= lgoldt vf]k tyf cf}ifwL 9'jfgL 150000 

!(= s'i7/f]u 3/ b}nf] sfo{qmd 5fnf lzlj/ 300000 

@)= 
gd'gf ufFp3/ lSnlgs Joj:yfkg -b/fh,s';L{x? / 

6]jn vl/b _ 
100000 

@!= ax'If]lqo kf]if0f ;fIf]bf/L sfo{qmd 600000 

@@= law't tyf kfgL 250000 

@#= 
:jf:Yo ;+:yfx? gu/:t/Lo cg'udg tyf b}lgs 

e|d0f vr{ 
100000 

 @$= zfvfsf] nflu O{Gwg vr{ 100000 

@%= sd{rf/L k':s[t tyf ;Ddfg sfo{qmd 50000 
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@^= lawfno kf]if0f sfo{qmd 100000 

@&= 
j8f tyf gu/:t/Lo k"0f{vf]k lbuf]kgf 3f]if0ff 

sfo{qmd 
100000 

@*= ;+qmd0f /f]uyfd Joj:yfkg ;DalGw uf]i7L 100000 

@(= 
cfwf/e't cfo'j{]b cf}ifwfno :yfkgf tyf 

Joj:yfkg 
350000 

                                                             

hDdf 
10480000 

 

सरुुङ्गा नगयऩालरका  
जशऺा शाखा 
२०७९/८० 

क्र.सॊ. 
कामषक्रभ / यक्रमाकराऩको 

नाभ एकाइ ऩरयभाण 

एकाइ 
रागत वायषषक फजेट 

1 

प्रायजम्बक फारयवकास 
सहजकताष तथा यवद्यारम 
कभषचायीहरूका रालग भालसक 
थऩ बिा (चाडऩवष खचषसभेत) जना 86 103849 8931000 

2 स्वमॊसेवक जशऺक व्मवस्थाऩन जना 16 274063 4385000 

3 

यवद्याथी प्रलतबाको खोजी 
(Talent Hunt) तथा यवयवध 
यवधाभा प्रलतमोलगता सञ्चारन 
एवभ ्रोक सेवा आमोग 
तमायी कऺा सञ्चारन ऩटक 2 100000 200000 

4 

शैजऺक साभग्री प्रदशषनी एवभ ्
यवऻान तथा प्रयवलध भेरा 
आमोजना ऩटक 1 200000 200000 

5 

नगय कामषऩालरका 
ऩदालधकायीहरूका रालग 
शैजऺक कामषक्रभ सम्फन्धी   2 50000 100000 
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अलबभखुीकयण तथा प्रगलत 
सभीऺा 

6 

आधायबतू तथा भाध्मलभक 
तहभा अध्ममनयत 
यवद्याथीहरूका रालग यवलबन्न 

खेर यवधाभा प्रजशऺण यवद्यारम 29 15000 435000 

7 

आधायबतू तह य भाध्मलभक 
तहका यवद्याथीहरूका रालग 
गाउॉ/टोर य यवद्यारमभा थऩ 
कऺा 
(ट्यूशन/कोजचङ/उऩचायात्भक 
कऺा) सञ्चारन यवद्यारम 31 20000 620000 

8 

कऺा ६-१० भा अध्ममनयत 
यवद्याथीहरूका रालग कम््मटुय 
यवषम जशऺण सहामता यवद्यारम 15 25200 378000 

9 

कम््मटुय यवषम जशऺकहरू 
तथा यवद्यारम कभषचायीहरूको 
रालग कम््मटुय सीऩ जशऺण 
तालरभ  (१० ददने)   जना 50 7000 350000 

10 

जशऺक/कभषचायीहरूको 
अलबरेख व्मवस्थाऩनको रालग 
भसरन्द साभग्री व्मवस्थाऩन ओटा 50 2000 100000 

11 

शाखाभा ऩसु्तकारम 
व्मवस्थाऩनको रालग ऩसु्तक 
खरयद शाखा 1 100000 100000 

12 

आधायबतू जशऺा (कऺा ८) 
को ऩयीऺा सञ्चारन, 

व्मवस्थाऩन य अनगुभन यवद्यारम 1 800000 800000 

13 

कऺा ४, ५. ६, ७ य ९ को 
वायषषक ऩयीऺाको प्रश्नऩत्र फैंक यवषम 29 15000 435000 
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लनभाषण, छऩाइ य उियऩजुस्तका 
छऩाइ 

14 

जशऺा, मवुा तथा खेरकुद 
सम्फन्धी ऐन/लनमभ, कामषयवलध, 

भाऩदण्ड य मोजना तजुषभा य 
प्रकाशन ऩटक 3 100000 200000 

15 

नगयस्तयीम यवद्यारम खेरकुद 
एवभ ्याष्डऩलत यलनङ जशल्ड 
प्रलतमोलगता सञ्चारन तह 3 275000 825000 

16 

अन्तयाषयष्डम साऺयता ददवस 
रगामत यवलबन्न ददवस 
कामषक्रभ तथा 
जशऺक/यवद्यारम कभषचायी 
सम्भान कामषक्रभ ऩटक 3 100000 250000 

17 

यवद्यारम त्माङ्क सॊकरन, 

प्रशोधन य प्रलतवेदन (School-

based IEMIS Software 

व्मवस्थाऩन सभेत) यवद्यारम 31 7419.35 230000 

18 

यवद्यारम तथा कामषक्रभ 
अनगुभन, सऩुरयवेऺण य 
अन्तयक्रष मा कामषक्रभ यवद्यारम 31 6451.61 200000 

19 

यवषमगत यवऻ जशऺक 
सभूहद्वाया जशऺण अवरोकन, 

ऩषृ्ठऩोषण य ऩेशागत सहमोग 
कामषक्रभ 

यवषम 
सभूह 4 50000 200000 

20 

जशऺा, मवुा तथा खेरकुद 
सम्फन्धी यवलबन्न सलभलतको 
फैठक तथा नगयस्तयीम प्र.अ. 
फैठक सञ्चारन ऩटक 20 10000 200000 

21 स्थानीम ऩाठ्यक्रभ तथा यवद्यारम 31 9677.42 250000 
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ऩाठ्यसाभग्री लनभाषण य यवतयण 

22 

शैजऺक क्मारेण्डय छऩाइ य 
यवतयण ओटा 600 250 150000 

23 

जशऺक डामयी तमायी, छऩाइ 
य यवतयण जना 350 428.571 150000 

24 साऺयता अलबमान सञ्चारन वडा 11 20454.5 225000 

25 

यवलबन्न यवधाका खेरकुद 
प्रलतमोलगताको रालग प्रामोजन 
सहमोग ऩटक 10 100000 1000000 

26 

आधायबतू यवद्यारमहरूका 
रालग कम््मटुय, यप्रन्टय य 
प्रोजेक्टय खरयद तथा यवतयण यवद्यारम 10 100000 800000 

27 

प्रायजम्बक फारयवकास 
केन्द्रहरूका रालग टेलरलबजन 
य अन्तययक्रमात्भक लडजजटर 
लसकाइ साभग्री खरयद तथा 
यवतयण यवद्यारम 10 50000 500000 

28 

जशऺकहरूका रालग रेटय 
ग्रलेडङ ऩर्द्लत सम्फन्धी ३ ददने 
अलबभखुीकयण जशऺक 50 6000 250000 

29 

जशऺकहरूका रालग ३ ददने 
भनोसाभाजजक ऩयाभशष तालरभ जशऺक 31 6000 186000 

30 

यवद्यारम जशऺा ऩाठ्यक्रभ 
प्रफोधीकयण सम्फन्धी ३ ददने 
तालरभ जशऺक 52 6000 250000 

31 

फार शाजन्त अलबमान 
कामषक्रभ (जशऺक, यवद्याथी, 
अलबबावक/सयोकायवारा य 
नगयऩालरकाफीच ऩटक 4 25000 100000 
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अन्तयक्रष मासयहतको विृजचत्र 
प्रसायण) 

32 

यवद्यारम व्मवस्थाऩन 
सलभलत/अलबबावक जशऺक 
सॊघ/वडा सलभलतका 
ऩदालधकायीहरूका रालग 
यवद्यारम व्मवस्थाऩन सम्फन्धी 
ऺभता यवकास कामषक्रभ (३ 

ददने) जना 210 2857.14 500000 

33 

अलबबावक सचेतना (जशऺा) य 
अन्तयक्रष मा कामषक्रभ ऩटक 8 50000 400000 

34 

यवऩन्न दलरत सभदुामका 
स्नातक उिीणष छात्राहरूराई 
उच्च अध्ममनको रालग 
प्रोत्साहन कामषक्रभ छात्रा 20 10000 200000 

35 

शैजऺक साभग्री लनभाषण य 
प्रमोगसम्फन्धी ५ ददने 
कामषशारा जना 31 9677.42 300000 

36 

फारभैत्री स्थानीम शासन 
घोषणाका रालग वडा नॊ ३       600000 

  जम्भा       25000000 
  

;;''??++uuff  gguu//kkffllnnssff  

 ddllxxnnff  aaffnnaaffllnnssff  ttyyff  ;;ddffhh  ssNNooff00ff  zzffvvff  

 ccff==aa==  ))&&((..**))  

 l;=g+= sfo{qmdsf] ljj/0f OsfO{ hDdf ah]6 

१ cGt/fli6«o gf/L lbj; ! 150000 

२ ;d'x ;ldtsf dlxnfsf nflu lzkd'ns sfo{qmd  ! 300000 

३ 
;d'x ;ldlt, tyf ;+:yf ;'l49Ls/0f tyf 

kl/rfng 
  300000 

४ ;d'x ;ldltleqsf ljz]if ul/ Psn dlxnfx?sf]   200000 
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nfuL lhljsf] kfh{g sfo{qmd 

५ 
n}lËs lx+;f lj?4 !^ lbg] cleofg -ljljw 

sfo{qmdx?_ 
  100000 

६ ljifout ;ldltsf] a}7s ;+rfngvr{   50000 

७ 
cGt/ lhNnf ;+:yf cjnf]sg e|d0f sfo{qmd -

;xsf/L ;+:yfsf] dlxnfx?_ 
  300000 

८ n}+lus lx+;f lgjf/0f sf]ifsf nflu   200000 
९ ;d'x ;ldlt u7g % 50000 

१० ;d'x, ;ldltsf] cg'lzIf0f % 150000 

११ 
z'esfdgf cbfgk|bfg tyf tLh lhltof 57 

cflb sfo{qmd 
  200000 

१२ 
afnclwsf/, ;fdflhs ;+hfn tyf ;fO{j/qmfO 

;DjlGw r]tgf d'ns sfo{qmd 
  50000 

१३ afnd}qL :yfgLo zf;g sfo{qmdsf nflu   500000 

१४ afnd}qL j8f g= ! 3f]if0f ePsf] nfO{ lg/Gt/tf   100000 

१५ afnlbj; -b'O{ cf]6f_ @ 100000 

१६ gu/ afn ;+hfnsf] lgoldt a}7s    80000 

१७ 
ul/j tyf h]xGbf/ afnaflnsf nflu k|f]T;fxg 

:j?k /fxt tyf ;xof]u sfo{qmd 
! 250000 

१८ 
afnSna Joj:yfkg tyf afn clwsf/ ;DalGw 

tflnd 
  50000 

१९ afnaflnsf nflu leQ]kfqf] n]vg ;DalGw tflnd   50000 

२० afnSnj u7g -ljBffno, 6f]n, j8f_   100000 
२१ Ho]i7 gful/s lbj;   50000 

२२ Ho]i7 gful/s ;Ddfg sfo{qmd   200000 

२३ ckfËtf kl/rokq ljt/0f a}7s ;+rfng   150000 

२४ ckfËtf ददवश कामषक्रभ   50000 

२५ 
ckfËtf ePsf JolQmx?nfO{ ;xfos ;fdfu|L 

ljt/0f j8fsf] l;kml/; cg';f/ 
@ 300000 

२६ 
ckfËtf ePsf JolQmx?sf nflu ;'/Iff ;fdu|L 

vl/b  j8fsf] l;kml/; cg';f/ 
# 200000 

hDdf 4230000 
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सरुुङ्गा नगयऩालरका  

कृयष यवकास शाखा 
२०७९/८० 

क्र.सॊ. कामषक्रभ/आमोजना/यक्रमाकराऩको नाभ ईकाई   यकभ 

१ 
दलरत भयहरा उत्थान उन् नत तयकायी वीउ लन्शलु्क 
प्रदान कामषक्रभ (यहउदे य वषे) 

ऩटक ३००००० 

२ कृयष लफधलुतकयण थान २०००००० 

३ साभयुहक खेलतका रालग अनदुान ऩटक 700000 

४ 
७५% अनदुानभा तयकायीको वीउ यवतयण कामषक्रभ 
(यहउदे य वषे) 

ऩटक ३००००० 

५ भेवा खेलत प्रदशषन कामषक्रभ हे. ५०,००० 

६ सोयहजन खेती प्रदशषन कामषक्रभ  हे. ५०,००० 

७ ओरको उत्ऩादन प्रदशषन कामषक्रभ हे. 150000 

८ फालर उऩचाय जशयवय ऩटक 150000 

९ ७५% अनदुानभा च्माउको यवउ यवतयण ऩटक 100000 

१० ७५% अनदुानभा ्माजको यवतयण ऩटक 500000 

११ कृषकहरुराई कृयष सम्वजन्ध तालरभ लनयन्तय 250000 

१२ लन्शलु्क तयकायी लभलनयकट यवतयण कामषक्रभ ऩटक ३००,००० 

१३ आकजस्भक फालर सॊयऺण कामषक्रभ ऩटक 200000 

१४ भसरन्द खचष   ५०,००० 

१५ भभषत सम्बाय कृयष शाखा बवन   २५०,००० 

१६ सवायी साधन तथा भेजशन अउजाय भभषत खचष   ६०,००० 

१७ कृषक घयदैरो कामषक्रभ निरन्तर ३००,००० 
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१८ ईन्धन खचष   60000 

१९ लफजरुी भहसरु खचष   ५०,००० 

  जम्भा    ५८२०००० 

 
 

 

सरुुङ्गा नगयऩालरका  
ऩश ुसेवा शाखा 
२०७९/८० 

qm=;= lqmofsnfk jflif{s ah]6 

१ h} tyf l6of];lG6L 3f;sf] ljp pTkfbg tyf ljt/0f 250000 

२ lxpb] tyf jif]{ 3f;sf] ljp lgz'Ns ljQ/0f 250000 

३ ax' jif]{ 3f;sf] jLp tyf lj?jf ljt/0f 100000 

४ af]o/ hftsf] jf]sf vl/b tyf ljt/0f 500000 

५ 
ljkGg, blnt,cflbjf;Lx?sf] nflu pGgt hftsf] 
av|f ljt/0f -k}rf] sfo{qmd_ 400000 

६ b'wsf] Sofg vl/b tyf ljQ/0f 200000 

७ lrlnË Eof6 500000 

८ dfT:o ljsf; sfo{qmd 300000 

९ tflnd÷uf]i7L s[ifs e|d0f 300000 

१० kz'k+IfL ljdf 100000 

११ kz' :jf:Yo tyf jfemf]kg lgjf/0f lzjL/ 300000 

१२ kz'k+IfL sf nflu cf}ifwL vl/b 500000 

१३ cfGtl/s tyf jfx[o kl/lhjL lgoGq0f sfo{qmd 200000 

१४ kz'k+IfL vf]k sfo{qmd 400000 

१५ cfslids /f]u lgbfg sfo{qmd 150000 

१६ O{Gwg 60000 
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१७ ;jf/L dd{t 50000 

१८ 6«]ljh lgdf0f{ 50000 

१९ Sof:6«6/ vl/b 100000 

  hDdf 4710000 
 

    
                                      
      cf1fn] 

         uh]Gb| gfy zdf{ 
                                      k|d'v k|zf;sLo clws[t 
 


