
१
१७ वटा ववद्यालयका ईसिडी शिक्षक, कर्मचारीहरु तथा कायामलय 
िहयोगीको थप िेवा िवुवधा

     2,424,500.00 

२
खमु्जङु र्ाध्यसर्क ववद्यालय सिजी शिक्षक पाररश्रसर्क, पोिाक तथा 
चाडपवम खचम

      1,026,000.00 

३ दाशखला गिम बााँकी कर्मचारी िञ्चय कोष         200,000.00 

४ पाररश्रसर्क कर्मचारी     19,185,000.00 

५
पाररश्रसर्क कर्मचारी जििेवा आ वव शिक्षक पाररश्रसर्क पोिाक तथा 
चाडपवम खचम

        910,000.00 

६ लकु्ला आ वव शिक्षक पाररश्रसर्क पोिाक तथा चाडपवम खचम         933,000.00 

७ ववद्यालयको कर्मचारी तलब थप िबै       1,600,000.00 

८ पदासधकारीहरुको वावषमक िेवा िवुवधा      4,802,000.00 

९ पोिाक         690,000.00 

१० १० लाखिम्र्को सििलु्क स्वास््य उपचार खचम      5,000,000.00 

११ स्थािीय भत्ता      5,200,000.00 

१२ र्हंगी भत्ता      1,400,000.00 

१३ कर्मचारीको बैठक भत्ता         300,000.00 

१४
कर्मचारीको बैठक भत्ता शिक्षा िसर्सत बैठक शिक्षा िसर्सत बैठक िञ्चालि 
तथा व्यवस्थापि ४ पटक

        150,000.00 

१५
स्वास््य िसर्सत तथा स्वास््य िंस्था व्यवस्थापि िसर्सतको बैठक 
व्यवस्थापि

        200,000.00 

१६

१७ वटा िार्दुावयक ववद्यालयका आ.वव. र र्ा.वव.का २ जिा शिक्षक १ 
जिा प्र.अ.लाई कायमिम्पादि परीक्षा िसतजा र हाशजरीको आधारर्ा 
(शिक्षक ददवि अक्टोबर ५ ताररख) सिकाइ िदुृढीकरण लासग ३ जिा 
शिक्षक प्रोत्िाहि तथा परुस्कार

        100,000.00 

१७ कर्मचारी प्रोत्िाहि तथा परुस्कार         500,000.00 

१८ िूचकर्ा आधाररत कर्मचारी प्रोत्िाहि िवुवधा      6,500,000.00 

१९ पदासधकारी बैठक भत्ता       1,324,000.00 

२० पदासधकारी अन्य भत्ता (गाउाँ िभा िदस्यका लासग पोिाक)         435,000.00 

खमु्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाबाट  आर्थिक वर्ि २०७९/०८० मा कार्ािन्वर्न हुन ेकार्िक्रम, र्ोजना तथा बजेट

सि.िं. कायमक्रर्/आयोजिा/वक्रयाकलापको िार्  विवियोजि रकम

८०१०९५०११०१ खमु्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका



२१ कर्मचारी कल्याण कोष      3,000,000.00 

२२ शिक्षा िेवा कोष स्थापिा         500,000.00 

२३ पदासधकारी कल्याण कोष खचम      2,000,000.00 

२४ पािी तथा सबजलुी         500,000.00 

२५ िंचार र्हिलु         500,000.00 

२६ इन्धि (पदासधकारी)      1,000,000.00 

२७ इन्धि (कायामलय प्रयोजि)      1,000,000.00 

२८ िवारी िाधि र्र्मत खचम      1,000,000.00 

२९ सबर्ा तथा िवीकरण खचम         100,000.00 

३० िबै घर पालवुा वस्तलुाई वीर्ा गिे         200,000.00 

३१ रे्शििरी तथा औजार र्र्मत िम्भार तथा िञ्चालि खचम         250,000.00 

३२ ववद्यालयहरुको ववद्यतुीय हाशजरी र्र्मत तथा व्यवस्थापि         250,000.00 

३३ गाउपासलका र वडा कायामलयको िागररक वडा पत्र         100,000.00 

३४ र्िलन्द तथा कायामलय िार्ाग्री       3,518,060.00 

३५ ववद्यालयहरुलाई प्रिािसिक खचम थप         500,000.00 

३६ पसु्तक तथा िार्ग्री खचम         500,000.00 

३७ पत्रपसत्रका, छपाई तथा िूचिा प्रकािि खचम        800,000.00 

३८ ववसभन्न ऐि, सियर्ावली, कायमववसध तयार, छपाई र प्रकािि खचम        800,000.00 

३९ असतसथ ित्कार, िम्र्ाि तथा र्ायाको शचिो हस्तान्तरण खचम      1,000,000.00 

४० अन्य कायामलय िंचालि खचम      1,500,000.00 

४१ त्याङ्क िाखा स्थापिा तथा व्यवस्थापि         700,000.00 

४२ न्यावयक िसर्सतको िाँस्थागत व्यवस्थापि         500,000.00 

४३ भ ूिेवा केन्र स्थापिा तथा भ ूिचुिा प्रणाली ववकाि         500,000.00 

४४ भकु्तािी हिु बााँकी िेवा र परार्िम खचम         700,000.00 

४५
िेवा र परार्िम खचम ( ६ कोष भन्दा टाढाबाट कायमपासलका बैठकर्ा 
उपशस्थत हुाँदा कायमपासलका िदस्यलाई आते जाते खािा खचम)

     1,044,000.00 

४६ गाउाँपासलका र वडाको सडशजटल प्रोफाइल सिस्टर् / पार्श्म शचत्र प्रकािि         550,000.00 

४७ योजिा , पयमटि िचुिा केन्र, त्याङ्क िाखा व्यवस्थापि िफ्टवेयर सिर्ामण      1,500,000.00 

४८ ववद्यालयहरुर्ा इन्टरिटे िवुवधा जडाि         100,000.00 

४९ स्कूल िफ्टवेयर खररद तथा तासलर्      1,000,000.00 

५० िूचिा प्रणाली तथा िफ्टवेयर िंचालि खचम        800,000.00 

५१ स्र्ाटम काडम सिस्टर्         700,000.00 



५२ G IS  T ra in in g         120,000.00 

५३ जिप्रसतसिसध तथा कर्मचारी को TOT Training         600,000.00 

५४
१७ वटा िावमजसिक ववद्यालयका ववद्याथीहरुका लासग पाठ्यपसु्तक ढुवािी 
२०७८ को लासग पाठ्यपसु्तक ढुवािी

        500,000.00 

५५ उन्नत जातका आल ुववउ खररद गरर ववतरण गिे         500,000.00 

५६ उन्नत जातका घााँिको सबउ खररद गरर ववतरण गिे         200,000.00 

५७ पि ुबन्ध्याकरण शिववर िंचालि         100,000.00 

५८ पिपुन्क्षी खोप         200,000.00 

५९ पिपुन्क्षीर्ा आन्तररक/बाह्य परशजवी सियन्त्रण शिववर         300,000.00 

६० याक तथा िाक पिपुालकलाई प्रोत्िाहिको व्यवस्था      2,000,000.00 

६१ १० वषे िैशक्षक गरुुयोजिा सिर्ामण      1,000,000.00 

६२ २१ वटा िार्दुावयक िंस्थागत र गमु्बाहरुका प्र. अ.हरुको िंयकु्त बैठक         250,000.00 

६३ C ritic a l C a re  T ra in in g         100,000.00 

६४ D ie t P la n  S u rv e y         500,000.00 

६५ KCC र्ाउन्टेिरेरङ स्कुल िंचालि तथा िर्परुक अिदुाि      1,000,000.00 

६६ PNC Home Visit र्ा जााँदा ितु्केरी आर्ा र बच्चालाई कोिलेी ववतरण         150,000.00 

६७ T e a m  B u ild in g  W o rk s h o p         500,000.00 

६८
TT vaccine, Rabies Vaccine Hepatitise B vaccine सििलु्क 
ब्यवस्थापि

        500,000.00 

६९ अध्ययि अवलोकि भ्रर्ण      3,000,000.00 

७० अिक्त, अिहाय, अिाथको िंरक्षण तथा दाहिाँस्कार         500,000.00 

७१ आल ुखेतीको लासग र्ाटो परीक्षण गिे         500,000.00 

७२ आवसधक योजिा सिर्ामण व्यवस्थापि       1,100,000.00 

७३ उदघोषण तासलर् कायमक्रर्         500,000.00 

७४ एभरेष्ट जडुो क्लव व्यवस्थापि         500,000.00 

७५ कण्टेन्जेशन्िज      5,000,000.00 

७६ खमु्ब ुल्होिार कप फुटबल प्रसतयोसगता िञ्चालि िहयोग         300,000.00 

७७ खेल प्रशिक्षक तासलर्         250,000.00 

७८ खाद्य वस्तकुो गणुस्तर तथा बजार अिगुर्ि         200,000.00 

७९ खाद्यान्न ढुवािी भई भकु्तािी हिु बााँकी रकर्       1,522,000.00 

८० गाउाँ शिक्षा िसर्सत बैठक         300,000.00 

८१ चौंरीखकम  आधारभतू अस्पताल र स्टाफ क्वाटर र्र्मत      2,500,000.00 



८२ छोय ुवहर्ाल आरोहण रुट सिर्ामण िहयोग      1,000,000.00 

८३
जवटल रोगहरुको लक्षण पररक्षण शिववर जस्तै र्वहलाहरुको लासग 
पाठेघरको र्खुको क्यान्िर िम्बशन्ध शस्क्रसिङ,स्ताि क्यान्िर िम्बशन्ध 
शिववर र वररष्ठ र्टुुरोग वविषेज्ञद्धारा र्टुु पररक्षण शिववर,

     1,000,000.00 

८४ जिप्रसतसिधी तथा कर्मचारी तासलर्       1,200,000.00 

८५ टिले प्लावष्टक ववतरण कायमक्रर्      1,500,000.00 

८६ टेसलरे्सडसिि िेवाको िम्भाव्यता अध्ययि         100,000.00 

८७ टोल ववकाि िाँस्था गठि र पररचालि         500,000.00 

८८ त्याङ्क िंकलि र व्यवस्थापि      1,000,000.00 

८९ तरकारीका बीउ ववजि ववतरण         200,000.00 

९० तेस्रो वङर्दोजी िपेाम स्र्सृत कप         500,000.00 

९१ तेस्रो वङर्दोजी िपेाम स्र्सृत गोल्ड कप भसलबल प्रसतयोसगता         500,000.00 

९२ ददघम रोगीहरुको सियसर्त स्वास््य पररक्षण िेवा         500,000.00 

९३ िारी ददवि         500,000.00 

९४ सििलु्क दााँत, आाँखा तथा काि िम्बशन्ध शिववर िञ्चालि गिे         500,000.00 

९५ प्रधािाध्यापक, वव.व्य.ि. अध्यक्ष र िरोकारवालाहरुको बैठक         200,000.00 

९६ पाङगोर् र टोकटोकर्ा गाउाँघर शक्लसिक तथा खोप शक्लसिक िञ्चालि         250,000.00 

९७ पोष्टर्ाटमर् िेवा िञ्चालिको लासग आवश्यक तासलर्         200,000.00 

९८ रे्ल सर्लाप केन्र स्थापिा         500,000.00 

९९ रे्लसर्लाप तासलर्         500,000.00 

१०० र्वहलाहरुको क्षर्ता ववकाि तासलर्      1,000,000.00 

१०१ यूवा स्वरोजगार तासलर्         500,000.00 

१०२ रक्त िरू्ह िशुचकरण         300,000.00 

१०३ राष्ट्रपसत रसिङ शिल्ड िञ्चालि तथा थप अिदुाि        400,000.00 

१०४ रावष्ट्रय ववभसूत पािाङल्हार् ुिपेाम स्र्सृत कप भसलबल प्रसतयोसगता         500,000.00 

१०५ लकु्ला पयमटि िचुिा केन्र व्यवस्थापि         500,000.00 

१०६ वडा िं ४ र ५ को शिक्षक तथा सबद्यालय कर्मचारीलाई खाजा खचम      1,000,000.00 

१०७
ववद्यतुीय IEMIS तासलर् कायमक्रर् १७ वटा िार्दुावयक ववद्यालयका 
१२५ जिा शिक्षक तथा कर्मचारी

        200,000.00 

१०८ ववद्यालयहरुको इको क्लव गठि तथा िंस्थागत गिे         250,000.00 

१०९ ववपद व्यवस्थापि एकाई गठि         250,000.00 

११० ववसभन्न ददवि तथा िर्ारोह र्िाउि ेकायमक्रर् खचम      1,000,000.00 

१११ ववसभन्न परीक्षा िञ्चालि खचम         200,000.00 



११२ ववसभन्न बालक्लवका िदस्यहरुको क्षर्ता ववकाि तासलर्         600,000.00 

११३ शिक्षक िेवा कोष         500,000.00 

११४ िगरर्ाथा ददवि रे् २९ र्िाउि ेिाझेदारी कायमक्रर्      1,000,000.00 

११५ ितु्केरी उद्दार तथा उत्प्ररेणा खचम         500,000.00 

११६ स्थािीय पाठ्यक्रर् तयारी      1,000,000.00 

११७ िबै घर पालवुा वस्तलुाई ट्याग लगाउिे         500,000.00 

११८ िर्न्वय बैठक         500,000.00 

११९ िाप्तावहक रेसडयो कायमक्रर्         500,000.00 

१२० िार्दुावयक तथा घर पालवुा कुकुर बन्ध्याकरण तथा खोप        800,000.00 

१२१
िार्ाशजक िरुक्षा भत्ता सलि ेजेष्ठ िागररकहरुको तै्रर्ासिक रुपर्ा घरघररै् 
स्वास््य पररक्षण गिे

        300,000.00 

१२२ िावमजसिक ििुवुाई कायमक्रर् खचम      1,500,000.00 

१२३ ववववध कायमक्रर् खचम      1,500,000.00 

१२४
अिगुर्ि, रू्ल्यांकि खचम (अिगुर्ि, रू्ल्यांकिका लासग यातायात तथा 
अन्य व्यवस्था खचम )

     2,000,000.00 

१२५ भ्रर्ण खचम      4,000,000.00 

१२६ ववशिष्ट व्यशक्त तथा प्रसतसिसध र्ण्डलको भ्रर्ण खचम      1,000,000.00 

१२७ ववववध खचम      3,800,000.00 

१२८ िंघीय बेरुज ुखातार्ा जम्र्ा गिुम पिे रकर्         245,000.00 

१२९
िभा िञ्चालि खचम (िभा ववषयगत िसर्सत तथा कायामपासलका िञ्चालि 
तथा व्यवस्थापि खचम)

      1,814,300.00 

१३०

र्ञु्ज श्री बौद्ध आधारभतू ववद्यालय िञ्चालि (ववद्याथी पोिाक ३ लाख, 
ववद्यालय तथा आवाि व्यवस्थापि ११ लाख र शिक्षक तथा ववद्यालय 
कर्मचारीको पाररश्रसर्क, पोिाक र चाडपवम खचम १९ लाख ४१ हजार 
िरे्त गरी)

      3,341,000.00 

१३१ ववद्यालयहरुलाई खेल िार्ाग्री िहयोग         300,000.00 

१३२
खररखोला िार्दुावयक अस्पताल, िगरर्ाथा िार्दुावयक स्वास््य िेवा 
केन्र, िाशचपाङ स्वास््य चौकी, िाम्चे स्वास््य चौकी र पाङबोचे स्वास््य 
चौकीको पािी तथा सबजलुी र्हिलु र इन्टरिटे र्हिलु भकु्तािी

        500,000.00 

१३३ आवािीय छात्रवतृ्ती कायमक्रर्      2,500,000.00 

१३४ उच्च शिक्षा छात्रावशृत्त      2,000,000.00 

१३५ सििलु्क औषधी व्यवस्थापि      2,000,000.00 



१३६ घरभाडा      1,500,000.00 

१३७ अन्य भाडा      1,500,000.00 

१३८ िार्ाि ढुवािी         300,000.00 

१३९
वटकट काउण्टरर्ा कम्यटुर उपकरण र वप्रण्टर खररद रे्शििरी तथा 
औजार

        999,700.00 

१४० रे्शििरी तथा औजार      1,500,000.00 

१४१ सर्िी वटलर खररद         500,000.00 

१४२ कायामलय तथा आवािर्ा फसिमचर, वफक्स्चिम तथा फसिमसिङ      2,000,000.00 

१४३ चौंरीखकम  आधारभतू अस्पतालर्ा फसिमचर तथा रे्सडकल इक्यपुरे्ण्ट खररद      2,000,000.00 

१४४ ववसभन्न आयोजिाको DPR सिर्ामण कायम      4,000,000.00 

१४५ C o m p u te r R e g is tra tio n  a n d  C o m p u te r B illin g      1,000,000.00 

१४६ वङर्दोजी िपेाम पयमटि िडकको खररखोलादेशख भष्रे्िम्र्को स्तरोन्नसत      5,000,000.00 

१४७
वङर्दोजी िपेाम पयमटि िडकको थार्डााँडादेशख गाउाँपासलका केन्रिम्र्र्को 
ट्रयाक ओपि (हाइड्रो लगािी ३ करोड गाउाँपासलका १ करोड)

   40,000,000.00 

१४८
बङकर सिर्ामण,खािपेािी तथा ववष्फोटक पदाथम व्यवस्थापि कायम ,गाडी 
व्यवस्थापि, अस्थायी बाटो सिर्ामण तथा बस्ती िंरक्षण कायम

     4,600,000.00 

१४९ जोरिल्ले खािपेािी तथा अग्िी सियन्त्रण प्रणाली सिर्ामण      2,000,000.00 

१५०
खमु्जङु खनु्दे ढल सिर्ामण (भारतीय दूतावािको २ करोड १२ लाख अिी 
हजार र गा.पा.को िर्पूरक २५ लाख ५० हजार िरे्त गरी)

    23,830,000.00 

१५१ अशप्टकल फाइबर ढुवािी      2,500,000.00 

१५२ आकशस्र्क फुटकर योजिा      1,000,000.00 

१५३ इम्जा पोटमर िेल्टरर्ा िोलार जडाि      2,500,000.00 

१५४
कृवषजन्य बारीको र्ाटो परीक्षण खाद्य शित भण्डारण र प्रिोधि केन्र 
स्थापिा

        300,000.00 

१५५ खमु्जङु िावमजसिक िौचालयको भकु्तािी गिम बााँकी रकर्         350,000.00 

१५६ खमु्जङुर्ा भशत्कएको बाटो पिुसिर्ामणको भकु्तािी गिम बााँकी रकर्         300,000.00 

१५७ खमु्ब ुकेिले िेण्टर भकु्त्तािी बााँकी रकर्        900,000.00 

१५८ खररखोला बिपाकम  सिर्ामण सिरन्तरता      2,800,000.00 

१५९ खाद्यान्न ढुवािी       3,500,000.00 

१६० ग्यासबयि जाली खररद      1,000,000.00 

१६१ गाउाँपासलका िभा हल सिर्ामण      5,000,000.00 



१६२ गाउाँपासलकाको थप कोठा तथा िौचालय सिर्ामण कायम      2,500,000.00 

१६३
वङर्दोजी िपेाम पयमटि िडकको थार्डााँडादेशख गाउाँपासलका केन्रिम्र्को 
ट्रयाक ओपि (हाइड्रो लगािी ३ करोड गाउाँपासलका १ करोड र प्रदेि 
िरकारको २ करोड)

   20,000,000.00 

१६४ छुिेर्ाम बस्ती सभत्र जंगली जिवारबाट बालीिाली जोगाउि तारबार         500,000.00 

१६५ थाङर्तेु िार्दुावयक भविको भकु्तािी गिम बााँकी रकर्      1,400,000.00 

१६६ पेर्ाछोसलङ गमु्बा लार्ा आवाि सिर्ामण        800,000.00 

१६७ पयमटि िलु्क केन्रर्ा प्रतीक्षालय सिर्ामण क्रर्ागत         423,000.00 

१६८ बकु्िा स्कूलदेशख गमु्बा डााँडािम्र्को गोरेटो बाटो सिर्ामण         600,000.00 

१६९ बञ्जी जम्प सिर्ामण कोङदे भ्याली         500,000.00 

१७० बोर्खोला र्ाइक्रो हाइड्रोको पावर हाउिर्ा अपरेटर आवाि सिर्ामण      1,000,000.00 

१७१ र्र्मत िम्भार कोष      2,500,000.00 

१७२ याक तथा िाकको रौबाट िोसभसियर बिाउि अिदुािको व्यवस्था गिे         500,000.00 

१७३ वडा िं. १ को वडा कायामलय भवि सिर्ामण       3,387,120.00 

१७४ वडा िं. १ को वडा कायामलय भवि सिर्ामण       6,745,380.00 

१७५ वडा िं. ३ को वडा कायामलय भवि सिर्ामण       8,656,560.00 

१७६ वडा िं. ३ को वडा कायामलय भवि सिर्ामण      4,906,440.00 

१७७ वडा िं. ४ को वडा कायामलय भवि सिर्ामण      8,447,060.00 

१७८ वडा िं. ४ को वडा कायामलय भवि सिर्ामण      4,906,440.00 

१७९ ववसभन्न आयोजिाको िर्परुक कोष     10,000,000.00 

१८०
िबै वडाका लाभग्राही िरू्हलाई योजिा िञ्चालि तथा व्यवस्थापि 
असभर्खुीकरण

     1,000,000.00 

१८१ िकेु खेल रै्दाि सिर्ामण क्रर्ागत      1,000,000.00 

१८२ िकेु गमु्बा सिर्ामण क्रर्ागत         935,000.00 

१८३ िािो गरेु्ला िीत भण्डार सिर्ामण      2,852,000.00 

१८४ ह्यरु् पाइप खररद      1,500,000.00 

१८५ प्राववसधक ववद्यालय तथा क्याम्पि स्थापिा गिे         150,000.00 

१८६ पैया स्वास््य शक्लसिक व्यवस्थापि         550,000.00 

१८७ पाररश्रसर्क कर्मचारी (खररखोला हशस्पटल डक्टरको तलब)        880,000.00 

१८८ पदासधकारी बैठक भत्ता         114,000.00 

१८९ पािी तथा सबजलुी         100,000.00 

१९० िंचार र्हिलु           60,000.00 
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१९१ इन्धि (कायामलय प्रयोजि)          80,000.00 

१९२ रे्शििरी तथा औजार र्र्मत िम्भार तथा िञ्चालि खचम          80,000.00 

१९३ र्िलन्द तथा कायामलय िार्ाग्री         164,000.00 

१९४ पत्रपसत्रका, छपाई तथा िूचिा प्रकािि खचम          50,000.00 

१९५ उत्घोषण तासलर् तथा प्रशिक्षण          99,400.00 

१९६ खररखोला र्ा वव करााँते प्रशिक्षण िार्ाग्री खररद         300,000.00 

१९७ खररखोला िपेाम िर्ाजको िार्ाग्री खररद         250,000.00 

१९८ र्वहला तथा अपाङगता भएका व्यशक्त लशक्षत ििशक्तकरण तासलर्         150,000.00 

१९९ वहर्ालयि दसलत िर्दुायको िार्ाि खररद         200,000.00 

२०० अिगुर्ि, रू्ल्यांकि खचम          50,000.00 

२०१ भ्रर्ण खचम         200,000.00 

२०२ ववशिष्ट व्यशक्त तथा प्रसतसिधीर्ण्डलको भ्रर्ण खचम         150,000.00 

२०३ ववववध खचम         300,000.00 

२०४ खररखोला प्रहरी चौकीको फसिमचर तथा िार्ाग्री खररद         100,000.00 

२०५ खररखोला र्ाध्यसर्क ववद्यालयको सि िी क्यारे्रा खररद         300,000.00 

२०६
खररखोला बजारबाट अस्पताल हुाँदै सिक्ली जोडि ेिडकको ट्रयाक ओपि 
तथा स्तरोन्नसत

     1,000,000.00 

२०७ खररखोला र्ाध्यसर्क ववद्यालयको ढल सिकाि         100,000.00 

२०८ खररखोला सिक्लीदेशख पाङगोर्िम्र्को िडक स्तरोन्नसत      1,500,000.00 

२०९ खररखोलादेशख गमु्बा डााँडािम्र्को परुािो बाटो स्तरोन्नसत         700,000.00 

२१० खररखोलादेशख बपु्िा आवत जावतको लासग झोलङेु्ग पलु र्र्मत         250,000.00 

२११ बकु्िा, खाते िडक स्तरोन्नसत      2,000,000.00 

२१२ पैयाखोला ववद्यतु र्र्मत िम्भार (अिदुाि िाझेदारी)        800,000.00 

२१३ पै या खािपेािी सिर्ामण क्रर्ागत       1,340,000.00 

२१४ रे्रा स्कुलको ढल तथा घेरवार ब्यवस्थापि         350,000.00 

२१५ खररखोला, सिक्ली यलुसतङ खािपेािी योजिा सिरन्तरता       3,500,000.00 

२१६ िौलेख आधारभतू ववद्यालयको होस्टल सभत्री सिर्ामण         300,000.00 

२१७ पेर्ा िाशम्दङ गमु्बा व्यवस्थापि      2,000,000.00 

२१८ बपु्िा जौवारी खािपेािी र्र्मत िम्भार         200,000.00 

२१९ र्ािडेााँडा देवीस्थािदेशख थार्डााँडािम्र्को पयमटि पद र्ागम सिर्ामण        498,000.00 

२२० यलुत्याङदेशख स्यार्काई पयमटि लासग गोरेटो बाटो सिर्ामण        448,000.00 

२२१ सिक्ली दसलत िर्दुाय बाटो सछलकु देववथाि जाि ेगोरेटो बाटो        450,000.00 

२२२ सिर्टोल हुाँदै हेसलप्याड जाि ेिडकर्ा स्ट्रक्चर सिर्ामण         700,000.00 



२२३ पदासधकारी बैठक भत्ता          86,000.00 

२२४ पािी तथा सबजलुी          80,000.00 

२२५ िंचार र्हिलु           30,000.00 

२२६ इन्धि (कायामलय प्रयोजि)          45,000.00 

२२७ रे्शििरी तथा औजार र्र्मत िम्भार तथा िञ्चालि खचम           60,000.00 

२२८ र्िलन्द तथा कायामलय िार्ाग्री         130,000.00 

२२९ पत्रपसत्रका, छपाई तथा िूचिा प्रकािि खचम          20,000.00 

२३० अन्य कायामलय िंचालि खचम        450,000.00 

२३१ र्िेु आल ुप्याकेजीङ / शचप्ि रे्सिि खररद        800,000.00 

२३२ र्िेु / िकेु / िाक्चङु / च्योङर्ा बोर् च्याङडोल िाबकु टिले खरीद         500,000.00 

२३३ र्ाहरुी घार / खररद र्ह प्याकेशजङ / बजारीकरण         350,000.00 

२३४ सर्िी वटलर र्र्मत तासलर्         500,000.00 

२३५ लकु्ला खेल रै्दाि व्यवस्थापि         500,000.00 

२३६ लकु्ला र्वहला िर्हुका िदस्यहरुका लासग ििक्तीकरण कायमक्रर्         300,000.00 

२३७ िकेु र्वहला िर्हुका िदस्यहरुका लासग िम्भोटा सलपी कक्षा िञ्चालि         300,500.00 

२३८ अिगुर्ि, रू्ल्यांकि खचम          40,000.00 

२३९ भ्रर्ण खचम         180,000.00 

२४० ववशिष्ट व्यशक्त तथा प्रसतसिसध र्ण्डलको भ्रर्ण खचम        464,000.00 

२४१ ववववध खचम         200,000.00 

२४२ इलाका प्रहरी कायामलयलाई कम्प्यटुर वप्रन्टर तथा ४२ ईञ्च वट सभ ववतरण         150,000.00 

२४३ २ िं. वडा कायामलयर्ा िौचालय र्र्मत         300,000.00 

२४४ खमु्ब ुवकरााँत राई उत्थाि िर्ाजको जग्गार्ा बारबन्देज         500,000.00 

२४५ च्याङडोल जाि ेबाटो सिर्ामण         300,000.00 

२४६ च्योङर्ा ग्यासबयि जाली भरी गाह्रो लगाउिे         500,000.00 

२४७ टेसलकर् हाईस्पीड फाईबर अन्डरग्राउन्डीङ वडा िं. २         200,000.00 

२४८ ताते सभत्री बाटो सिर्ामण         500,000.00 

२४९ तार्ाङ टोल र्गर टोल पदर्ागम स्तरोन्नसत         500,000.00 

२५० तार्ाङ िर्ाजको जग्गार्ा बारबन्देज         500,000.00 

२५१ दम्बलेु घरर्िुी कल्भटम सिर्ामण         100,000.00 

२५२ दसलत टोल िौचालय सिर्ामण         200,000.00 

२५३ िाक्चङु र्िेु बाटो सिर्ामण         500,000.00 
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२५४ िाबकु बाटो सिर्ामण         500,000.00 

२५५ िावकु खािपेािी सिर्ामण         500,000.00 

२५६ िािागरा ग्यासबयि जाली भरेर गाह्रो सिर्ामण         500,000.00 

२५७ पािाङल्हर् ुसिको सिकी अस्पतालबाट बोर् जाि ेबाटो सिर्ामण         500,000.00 

२५८ रू्िे खािपेािी तथा अग्िी सियन्त्रण योजिा र्र्मत         500,000.00 

२५९ र्िेु िार्दुावयक भविको वकचेि/िौचालय/िावर सिर्ामण      2,000,000.00 

२६० सर्ण्ड्रोसलङ गमु्बा सिर्ामण      2,559,000.00 

२६१ लकु्ला आ.वव. स्कुल र्र्मत िम्भार         350,000.00 

२६२ लकु्ला कभडम हल सिर्ामण      4,000,000.00 

२६३ लकु्ला खािपेािी      1,000,000.00 

२६४ लकु्ला रक क्लाईशम्बङ िञ्चालि         500,000.00 

२६५ लकु्ला राई टोलर्ा अग्िी सियन्त्रण प्रणाली जडाि         500,000.00 

२६६ वडा िं. २ िूचिा पाटी सिर्ामण         350,000.00 

२६७ ववद्यतु केवल खररद         550,000.00 

२६८ स्याङर्ा खािपेािी सिर्ामण      1,000,000.00 

२६९ र्ञु्ज स्वास््य शक्लसिक व्यवस्थापि         550,000.00 

२७० पदासधकारी बैठक भत्ता          80,000.00 

२७१ पािी तथा सबजलुी         100,000.00 

२७२ िंचार र्हिलु           60,000.00 

२७३ इन्धि (कायामलय प्रयोजि)          80,000.00 

२७४ रे्शििरी तथा औजार र्र्मत िम्भार तथा िञ्चालि खचम          50,000.00 

२७५ र्िलन्द तथा कायामलय िार्ाग्री        400,000.00 

२७६ पत्रपसत्रका, छपाई तथा िूचिा प्रकािि खचम           37,500.00 

२७७ जि प्रसतसिसध तथा कचमर्चारीको क्षर्ता ववकाि कायमक्रर्         257,400.00 

२७८ टोकटोक खेलरै्दाि व्यवस्थापि         200,000.00 

२७९ फाशक्दङ खेलरै्दाि व्यवस्थापि         250,000.00 

२८० अिगुर्ि, रू्ल्यांकि खचम         100,000.00 

२८१ भ्रर्ण खचम         200,000.00 

२८२ ववशिष्ट व्यशक्त तथा प्रसतसिसध र्ण्डलको भ्रर्ण खचम         100,000.00 

२८३ ववववध खचम         300,000.00 

२८४ आधारभतू अस्पताल तथा वडा कायामलयका कर्मचारीहरुको आवाि र्र्मत        400,000.00 
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२८५
चौंरीखकम  आधारभतू अस्पताल र वडा िं. ३ का स्टाफहरुको लासग 
घरभाडा

        600,000.00 

२८६ गाउाँपासलका केन्रबाट र्हेन्रज्योसत र्ा वव जाि ेबाटो सिर्ामण         771,900.00 

२८७
ङार्ातेङ र्ािव वन्यजन्त ुद्धन्द्ध व्यवस्थाका लासग खेतीयोग्य जसर्ि र 
जंगल बीच बारबन्देज

        500,000.00 

२८८ चौररखकम  बोिरु् अग्िी सियन्त्रण प्रणाली जडाि         500,000.00 

२८९ चौंरीखकम  टिले हाउि सिर्ामण         171,000.00 

२९० चौंरीखकम  स्वास््य चौकी र्र्मत िम्भार         500,000.00 

२९१ छेप्लङुबाट चौंरीखकम  जाि ेतल्लो बाटो स्तरोन्नसत         587,600.00 

२९२ छुर्ावा आर सि सि पलु सिर्ामण         500,000.00 

२९३ छुिेर्ाम खािपेािी ट्याङ्की सिर्ामण र पाइप खररद         500,000.00 

२९४
छुिेर्ाम िािो गरेु्ला जोड्ि ेफलारे् िााँघदेुशख स्कूल डााँडािम्र्को बाटो 
स्तरोन्नसत

     1,000,000.00 

२९५ जििेवा आ.वव.को फेशन्िङ तारबार        400,000.00 

२९६ जोरिल्ले पदर्ागम सिर्ामण      1,000,000.00 

२९७ जोरिल्ले बस्ती िंरक्षणको लासग कुलो काट्ि ेर तटबन्धि         300,000.00 

२९८ ठूलो गरेु्ला बस्ती िंरक्षणका लासग बखे भेल सियन्त्रण कायमक्रर्         514,600.00 

२९९ ठुलो गरेु्ला र िािो गरेु्ला दसलत बस्तीको िौचालय सिर्ामण सिरन्तरता         500,000.00 

३०० ठूलो गरेु्लाबाट राङददङ आउि ेबखे भेल सियन्त्रण        850,000.00 

३०१ ठाक्तो दोजे फोटाङ गमु्बा पेशन्टङ      1,500,000.00 

३०२ ठाडोकोिी खोलादेशख ठाडोकोिी डााँडािम्र्को बाटो स्तरोन्नसत      1,000,000.00 

३०३ फरी यवुा िरू्हको खेल रै्दाि र क्याशण्टि सिर्ामण         500,000.00 

३०४ फाशक्दङ खािपेािी ररजभम ट्याङ्की र्र्मत         200,000.00 

३०५ फाशक्दङ टिले हाउि सिर्ामण          171,600.00 

३०६ फाशक्दङ प्रहरी चौकी व्यवस्थापि         200,000.00 

३०७ फाशक्दङ राशक्दङ टे्रवकङ टे्रल सिरन्तरता      1,000,000.00 

३०८ फाशक्दङदेशख राङददङ जाि ेपयमटकीय पदर्ागम सिरन्तरता      1,000,000.00 

३०९ बेङ्कर खािपेािी तथा अग्िी सियन्त्रण सिर्ामण सिरन्तरता      3,000,000.00 

३१० बेङ्कर सग्रि हाउि सिर्ामण         172,000.00 

३११ बेङ्कर, छुर्ावा, गेररङर्ा वन्यजन्तबुाट बाली िंरक्षणका लासग तारबार         500,000.00 

३१२ राङददङ बस्ती िंरक्षण कायम         500,000.00 

३१३
राङददङबाट जििेवा आधारभतू ववद्यालय जाि ेबाटोर्ा िरुक्षा बारबन्देज 
सिर्ामण

        300,000.00 



३१४ िािो गरेु्ला खािपेािी तथा अग्िी सियन्त्रण योजिा सिरन्तरता      1,500,000.00 

३१५ वफल्ड भत्ता          48,000.00 

३१६ पदासधकारी बैठक भत्ता         100,000.00 

३१७ पािी तथा सबजलुी          80,000.00 

३१८ िंचार र्हिलु           30,000.00 

३१९ इन्धि (कायामलय प्रयोजि)           60,000.00 

३२० रे्शििरी तथा औजार र्र्मत िम्भार तथा िञ्चालि खचम          40,000.00 

३२१ र्िलन्द तथा कायामलय िार्ाग्री         222,000.00 

३२२ पत्रपसत्रका, छपाई तथा िूचिा प्रकािि खचम          50,000.00 

३२३ बैंवकङ, योजिा तथा लेखा तासलर्         500,000.00 

३२४ वडा िं. ४ को यूवा तथा खेलकूद कायमक्रर्को भकु्तािी हिु बााँकी रकर्        400,000.00 

३२५ अिगुर्ि, रू्ल्यांकि खचम          50,000.00 

३२६ भ्रर्ण खचम         100,000.00 

३२७ ववशिष्ट व्यशक्त तथा प्रसतसिसध र्ण्डलको भ्रर्ण खचम         150,000.00 

३२८ ववववध खचम         256,000.00 

३२९ घरभाडा        400,000.00 

३३० पाङबोचे िवसिसर्मत स्वास््य चौकीर्ा फसिमचर व्यवस्थापि      1,000,000.00 

३३१ खमु्जङु एक घर एक धारा कायमक्रर्      2,500,000.00 

३३२ क्याङजरु्ा हेसलप्याड जाि ेबाटो स्तरोन्नसत           30,000.00 

३३३ खनु्दे र्सिल्हाङ व्यवस्थापि         742,000.00 

३३४ खमु्जङु प्रहरी चौकीको व्यवस्थापि कायम         200,000.00 

३३५ खमु्जङु र्ाध्यसर्क ववद्यालय िैशक्षक गणुस्तर िधुार कायमक्रर्      2,400,000.00 

३३६ खमु्जङु र्ाध्यसर्क ववद्यालयको जस्ता छािा छाप्िे      1,000,000.00 

३३७ ङुलकीजङुदेशख हेसलप्याडिम्र्को बाटो स्तरोिशन्त      1,000,000.00 

३३८ ताकददङर्ा पवहरो सियन्त्रण         500,000.00 

३३९ ददङबोचे खािपेािी सिर्ामण      2,200,000.00 

३४० दोले खािपेािी वडा िं ४         500,000.00 

३४१ पाङबोचे सबद्यालय शिक्षक आवाि पिु: सिर्ामण      1,500,000.00 

३४२ फुङ्गी ठाङा र्िी र्र्मत         750,000.00 

३४३ फेररचेदेशख लोबचेुिम्र् बाटो स्तरोन्नसत         500,000.00 

३४४ फाङ्गा खािपेािी वडा िं ४         500,000.00 
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३४५
फोचे गमु्बा (पेशन्टङ सिरन्तरताका लासग १५ लाख र देवाङ छािा 
सिर्ामणका लासग र २० लाख िरे्त गरी)

      3,500,000.00 

३४६ यवुा तथा खेलकुद कायमक्रर्         500,000.00 

३४७ वडा िं ४ को परुािो वडा कायामलय Dismantle Work         200,000.00 

३४८ िािािाको खोलार्ा िााँघ ुसिर्ामण         300,000.00 

३४९
उच्च िाका तथा पािहरुर्ा िाइि बोडम सिर्ामण तथा आपतकालीि बशत्त 
सिर्ामण

        500,000.00 

३५० ECD कक्षाका लासग शिक्षक तलव थारे् आ सब         650,000.00 

३५१ ठर्ो स्वास््य शक्लसिक स्थापिा तथा कर्मचारी व्यवस्थापि         550,000.00 

३५२ िाम्चे डेण्टल शक्लसिक व्यवस्थापि खचम भकु्तािी बााँकी         350,000.00 

३५३ वफल्ड भत्ता          48,000.00 

३५४ पदासधकारी बैठक भत्ता          80,000.00 

३५५ पािी तथा सबजलुी          50,000.00 

३५६ िंचार र्हिलु           60,000.00 

३५७ इन्धि (कायामलय प्रयोजि)          78,000.00 

३५८ रे्शििरी तथा औजार र्र्मत िम्भार तथा िञ्चालि खचम          70,000.00 

३५९ र्िलन्द तथा कायामलय िार्ाग्री         178,000.00 

३६० पत्रपसत्रका, छपाई तथा िूचिा प्रकािि खचम          50,000.00 

३६१ सिसि क्यार्रा जडाि(िाम्चे ठर्ो थारे्)      1,000,000.00 

३६२ SPCC िाँगको िहकायमर्ा गाउाँपासलका स्तरीय फोहोररै्ला व्यवस्थापि      5,000,000.00 

३६३ ठसर्छो ice and rock festival िहयोग         500,000.00 

३६४ ठसर्छो के्षत्र कृवष िार्ाग्री ववतरण तथा तासलर्         500,000.00 

३६५ ठर्ो प्रहरी चौवकलाई आवस्यक िार्ाग्री ववतरण         150,000.00 

३६६ िाम्चे बसथमङ िेन्टरको िञ्चालि तथा ब्यवस्थापि खचम         500,000.00 

३६७ पवमतारोहण तासलर् िहयोग        800,000.00 

३६८ बाली िंरक्षण कायमक्रर् ( हेराल ु)        450,000.00 

३६९ र्वहला िरू्ह िंस्थागत तथा व्यवस्थापि         100,000.00 

३७० र्वहला ििशक्तकरण तासलर्         300,000.00 

३७१ ववपद् व्यवस्थापि कोष      6,400,000.00 

३७२ स्टे्रचर खररद         135,500.00 

३७३ िार्दुावयक प्रहरी िहयोग         100,000.00 

३७४ िीपरू्लक तथा ििक्तीकरण तासलर्          635,600.00 
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३७५ सिवतमर्ाि जिप्रसतसिधीहरुको ववदाई         500,000.00 

३७६ अिगुर्ि, रू्ल्यांकि खचम          50,000.00 

३७७ भ्रर्ण खचम         200,000.00 

३७८ ववववध खचम         334,000.00 

३७९ थारे् आ.वव र थारे् गोन्पा छात्रावािर्ा िोलार जडाि        800,000.00 

३८० ५ िं. वडा कायामलय व्यवस्थापि      2,000,000.00 

३८१ खमु्ब ुकेिल िेण्टर व्यवस्थापि तथा सिर्ामण सिरन्तरता      1,000,000.00 

३८२ जारोक बस्ती सभत्री बाटो स्तरोन्नसत कायम         500,000.00 

३८३ ठसर्छो िार्दुावयक भविको प्राङगि सिर्ामण      1,400,000.00 

३८४ थारे् खेल रै्दाि सिर्ामण         500,000.00 

३८५ थारे् ववद्यालय ववद्यालय तारबार फेशन्िङ क्रर्ागत         812,900.00 

३८६ थारे् स्ट्रीट लाइट         500,000.00 

३८७ थारे्तेङ िाबमजसिक िौचालय सिर्ामण         700,000.00 

३८८ थारे्देशख ्याङबो जाि ेबाटो सिर्ामण कायम      1,000,000.00 

३८९ िाम्चे बस्ती सभत्री बाटो स्तरोिशन्त सिरन्तरता      1,500,000.00 

३९० िािा ग्यालोक्पा बाटो सिर्ामण      1,500,000.00 

३९१ पसु्तकालय सभत्री सिर्ामण         253,200.00 

३९२ फायर हाइडे्रन्ड िार्ाग्री खररद         500,000.00 

३९३ बास्केट बल रै्दाि सिर्ामण        400,000.00 

३९४ बौद्ध धर्मलम्बीहरुको लासग ध्वजा राख्न ेफलार्को पोल ववतरण         500,000.00 

३९५ सर्स्लङु बाटो पवहरो सियन्त्रण      1,500,000.00 

३९६ रेञ्जो बाटो सिर्ामण      2,500,000.00 

३९७ लङुदेि िोलार ववतरण         117,740.00 

३९८
अस्पातल तथा Birthing center रहेका स्वास््य िंस्थाहरुर्ा २४ िै 
घण्टा प्रितुी िेवा िञ्चालि गिम जििशक्तको व्यवस्थापि ( करारर्ा अ. 
ि. र्ी. सियशुक्त)

         343,320.00 

३९९
आधारभतू तहका स्वीकृत दरवन्दीका शिक्षक, राहत अिदुाि शिक्षकका 
लासग तलब भत्ता अिदुाि (वविषे शिक्षा पररषद अन्तरगतका 
शिक्षक/कर्मचारीहरु िरे्त)

    37,500,000.00 

४००
आधारर्तु तह कक्षा (६-८) र्ा अंग्रजेी,गशणत र ववज्ञाि ववषयर्ा शिक्षण 
िहयोग अिदुाि

        705,000.00 

८०१०९५०१५११ सघंीय सरकारबाट हस्तान्तररत काययक्रम (शसतय अनदुान)



४०१
आधारर्तु तह कक्षा (६-८) र्ा अंग्रजेी,गशणत र ववज्ञाि ववषयर्ा शिक्षण 
िहयोग अिदुाि

        256,000.00 

४०२
आधारर्तु तह कक्षा (६-८) र्ा अंग्रजेी,गशणत र ववज्ञाि ववषयर्ा शिक्षण 
िहयोग अिदुाि

        126,000.00 

४०३
एर्. आई. एि. अपरेटर र वफल्ड िहायक पाररश्रसर्क, चाडपवम खतम तथा 
पोिाक खचम

        650,000.00 

४०४ कृवष स्िातक करार        480,000.00 

४०५
प्रारशम्भक बाल ववकाि िहजकतामहरुको पाररश्रसर्क तथा ववद्यालय 
कर्मचारी व्यबस्थापि अिदुाि

        916,000.00 

४०६
प्रारशम्भक बाल ववकाि िहजकतामहरुको पाररश्रसर्क तथा ववद्यालय 
कर्मचारी व्यबस्थापि अिदुाि

     2,546,000.00 

४०७
प्रारशम्भक बाल ववकाि िहजकतामहरुको पाररश्रसर्क तथा ववद्यालय 
कर्मचारी व्यबस्थापि अिदुाि

        451,000.00 

४०८ प्राववसधक िहायकको तलव         393,000.00 

४०९
र्ाध्यसर्क तहका स्वीकृत दरवन्दीका शिक्षक, राहत अिदुाि शिक्षक 
लासग तलब भत्ता अिदुाि (वविषे शिक्षा पररषद अन्तरगतका 
शिक्षक/कर्मचारी,प्राववसधक धारका प्रशिक्षक िरे्त)

    11,000,000.00 

४१० रोजगार िंयोजकको तलव         393,000.00 

४११ रोजगार िहायकको तलब         393,000.00 

४१२
स्थािीय तहका स्वास््य चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतालहरुर्ा कायमरत 
कर्मचारीहरुको तलव, र्हगी भत्ता, स्थािीय भत्ता, पोषाक लगायत 
प्रिािसिक खचम िरे्त

      9,620,000.00 

४१३ प्राववसधक िहायकको पोिाक           10,000.00 

४१४
रावष्ट्रय र्वहला स्वास््य स्वयंिेववका कायमक्रर् (पोिाक प्रोत्िाहि, यातायात 
खचम, वावषमक िसर्क्षा गोष्ठी र ददवि र्िाउि ेखचम िरे्त)

        320,000.00 

४१५ रोजगार िंयोजकको पोिाक           10,000.00 

४१६ रोजगार िहायकको पोिाक भत्ता           10,000.00 

४१७
स्थािीय तहका स्वास््य चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतालहरुर्ा कायमरत 
कर्मचारीहरुको तलव, र्हगी भत्ता, स्थािीय भत्ता, पोषाक लगायत 
प्रिािसिक खचम िरे्त

        300,000.00 

४१८ प्राववसधक िहायकको स्थािीय भत्ता          116,000.00 

४१९ रोजगार िंयोजकको स्थािीय भत्ता          116,000.00 

४२० रोजगार िहायको स्थािीय भत्ता          116,000.00 



४२१
स्थािीय तहका स्वास््य चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतालहरुर्ा कायमरत 
कर्मचारीहरुको तलव, र्हगी भत्ता, स्थािीय भत्ता, पोषाक लगायत 
प्रिािसिक खचम िरे्त

      1,200,000.00 

४२२
स्थािीय तहका स्वास््य चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतालहरुर्ा कायमरत 
कर्मचारीहरुको तलव, र्हगी भत्ता, स्थािीय भत्ता, पोषाक लगायत 
प्रिािसिक खचम िरे्त

       480,000.00 

४२३ RUSG कायमक्रर्          85,000.00 

४२४
सभटासर्ि ए र जकुाको औषसध ववतरण गदाम खवटएका स्वास््यकर्ीहरुका 
लासग यातायात खचम ( दईु चरण )

          16,000.00 

४२५
र्वहला स्वास््य स्वयर् ्िेसबकाहरुद्वारा सभटासर्ि ए र जकुाको औषसध 
ववतरण गररएको यातायात खचम ( दईु चरण कासतमक र बैिाख

          51,200.00 

४२६ एर्. आई. एि. अपरेटर र वफल्ड िहायको लासग िञ्चार खचम            7,000.00 

४२७ रे्शििरी औजार तथा फसिमचर र्र्मत िम्भार (िेवा केन्र िञ्चालािाथम)          84,000.00 

४२८ रोजगारी िजृिा (आई.सड.ए.ì थारे् बाटो स्तरोन्नसत      2,097,000.00 

४२९ रोजगारी िजृिा (आई.सड.ए.ì हााँडीखोलादेशख िकेुिम्र्को पदर्ागम स्तरोन्नसत      2,000,000.00 

४३० रोजगारी िजृिा (िपेाल िरकार)        481,000.00 

४३१ र्िलन्द िार्ाि खररद (िेवा केन्र िञ्चालािाथम)         180,000.00 

४३२ रोजगार िेवा केन्रको िञ्चालि खचम         265,000.00 

४३३
स्थािीय तहका स्वास््य चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतालहरुर्ा कायमरत 
कर्मचारीहरुको तलव, र्हगी भत्ता, स्थािीय भत्ता, पोषाक लगायत 
प्रिािसिक खचम िरे्त

        500,000.00 

४३४ IMNCI कायमक्रर्को िसर्क्षा तथा योजिा तजुमर्ा         100,000.00 

४३५ IMNCI कोशचङ कायमक्रर्         200,000.00 

४३६ IMNCI िम्बशन्ध िर्ता तथा पहुाँच कायमक्रर् िञ्चालि         150,000.00 

४३७ MPDSR कायमक्रर् िंचालि          80,000.00 

४३८
आ.व. 2078/79 र्ा स्थापिा भएको आलबुाली पकेट ववकाि 
कायमक्रर्को सिरन् तरता

        600,000.00 

४३९
आ.व. 2078/79 र्ा स्थापिा भएको बाख्रा पकेट ववकाि कायमक्रर्को 
सिरन् तरता

        700,000.00 

४४० आ.व. 207९/८० र्ा ियााँ आलबुाली पकेट ववकाि कायमक्रर् िञ् चालि       1,200,000.00 



४४१

आकशस्र्क अवस्थार्ा औिसध एवं ल्याब िार्ाग्री ढुवािी, रेकसडमङ तथा 
ररपोवटमङका लासग फर्म फररे्ट छपाइ, ई-वट.सब रशजस्टरअध्यावसधक, ववर्श् 
क्षयरोग ददवि िम्बन्धी कायमक्रर्, स्थलगत अिशुिक्षण तथा िपुररवेक्षण, 
क्षयरोगका कायमक्रर्को अधम बावषमक िसर्क्षा तथा कोहटम ववि्

         111,000.00 

४४२ इवपडेसर्योलोशजकल ररपोवटमङ्ग          20,000.00 

४४३

औलो तथा कालाजार र्ाहार्ारी हिु ेके्षत्रको छिौट गरी सबषादद छकम ि े
(रेस्पोन्िीभ स्प्रइेङ िरे्त), वकटजन्य रोग सियन्त्रण कायमक्रर्को अिगुर्ि 
एवर् ्रू्ल्याङ्कि तथा वकटजन्य रोग सियन्त्रणका लासग बहसुिकाय 
अन्तरवक्रया गिे

        245,000.00 

४४४ कृसत्रर् गभामधाि सर्िि कायमक्रर्         250,000.00 

४४५

क्षयरोगका जोशखर् िर्हु तथा स्वास्थ िेवाको पहचु कर् भएका 
िर्दुायर्ा िकृय क्षयरोग खोजपडताल कायमक्रर्। घरपररवारका 
िदस्यहरूको िम्पकम  पररक्षण, एवं पााँच वषम र्सुिका बालबासलर्ा क्षयरोग 
रोकथार् िम्बन्धी टी.वप.टी. कायमक्रर्

         89,000.00 

४४६ कृवष, पिपुन्छी तथा र्त्स्य त्याकं अध्यावसधक कायमक्रर्         210,000.00 

४४७ कृवष, पिपुन्छी तथा र्त्स्य त्याकं अध्यावसधक कायमक्रर्         100,000.00 

४४८ वकिाि िूचीकरण कायमक्रर्         290,000.00 

४४९
कोसभड-१९ बाट पगेुको िैशक्षक क्षसतको पररपरुण तथा अन्य ववपदको 
िर्यर्ा सिकाइ सिरन्तरताका लासग कायमक्रर्

        260,000.00 

४५०
कोसभड-१९ बाट पगेुको िैशक्षक क्षसतको पररपरुण तथा अन्य ववपदको 
िर्यर्ा सिकाइ सिरन्तरताका लासग कायमक्रर्

         94,000.00 

४५१
कोसभड-१९ बाट पगेुको िैशक्षक क्षसतको पररपरुण तथा अन्य ववपदको 
िर्यर्ा सिकाइ सिरन्तरताका लासग कायमक्रर्

         46,000.00 

४५२
गररबी सिवारणका लासग लघ ुउद्यर् ववकाि कायमक्रर् िंचालि सिदेशिका, 
२०७७ बर्ोशजर् उद्यर्ीको स्तरोन्नती (आवश्यकता पवहचािका आधारर्ा 
पिुतामजगी र एडभान्ि िीप ववकाि तासलर् कायमक्रर्)

       480,000.00 

४५३
गररबी सिवारणका लासग लघ ुउद्यर् ववकाि कायमक्रर् िंचालि सिदेशिका, 
२०७७ बर्ोशजर् लघ ुउद्यर् ववकाि र्ोडेलर्ा ियााँ लघ ुउद्यर्ी सिजमिा 
गिे

     2,380,000.00 

४५४ तोवकएका ववद्याथीको ददवा खाजाका लासग ववद्यालयलाई अिदुाि         833,000.00 

४५५ तोवकएका ववद्याथीको ददवा खाजाका लासग ववद्यालयलाई अिदुाि             3,200.00 



४५६ तोवकएका ववद्याथीको ददवा खाजाका लासग ववद्यालयलाई अिदुाि       2,296,800.00 

४५७ तोवकएका ववद्याथीको ददवा खाजाका लासग ववद्यालयलाई अिदुाि        409,000.00 

४५८
प्रसत ववद्याथी लागतका आधारर्ा सिकाइ िार्ग्री तथा सडशजटल सिकाइ 
िर्ाग्री व्यवस्थाका लासग ववद्यालयलाइ अिदुाि

        119,000.00 

४५९
प्रसत ववद्याथी लागतका आधारर्ा सिकाइ िार्ग्री तथा सडशजटल सिकाइ 
िर्ाग्री व्यवस्थाका लासग ववद्यालयलाइ अिदुाि

         59,000.00 

४६०
प्रसत ववद्याथी लागतका आधारर्ा सिकाइ िार्ग्री तथा सडशजटल सिकाइ 
िर्ाग्री व्यवस्थाका लासग ववद्यालयलाइ अिदुाि

        329,000.00 

४६१
पि ुिेवा ववभाग र प्रादेशिक सिकायर्ा पिपुन्छी त्यांक तथा पि ु
िेवाका कायमक्रर्को प्रगसत ररपोवटमङ

         20,000.00 

४६२ पिपुन्छी रोगको अन्वेषण, िर्िुा िङ्कलि तथा प्रषेण           10,000.00 

४६३
पासलका स्तरर्ा स्वास््य िंस्थाहरुको र्ासिक बैठक, स्वास््य 
कायमक्रर्हरुको डाटा भेररवफकेिि एवं गणुस्तर िधुार िाथै अधमबावषमक 
एवं बावषमक िसर्क्षा

         50,000.00 

४६४ पासलका स्तरीय पोषण कायमक्रर्को िसर्क्षा तथा कायमयोजिा तयारी          50,000.00 

४६५ पोपण वविषे (स्वास््य) के्षत्रका कायमक्रर् िञ्चालि         150,000.00 

४६६
पोषण किमर तथा स्तिपाि कक्ष सिर्मण तथा Flex, Poster र स्तिपाि 
िम्बशन्ध िन्देिहरु टााँि गिे

         50,000.00 

४६७
पोषण िंवेदििील (खािपेािी तथा िरिफाइ, कृवष, पििेुवा, र्वहला तथा 
बालबासलका, शिक्षा र िािकीय प्रवन्ध) के्षत्रका कायमक्रर्हरू िञ्चािल)

        150,000.00 

४६८ सबद्यालय पोषण कायमक्रर्को िसर्क्षा तथा योजिा           35,800.00 

४६९
र्लेररया, डेंग,ु कालाजार, स्क्रब टाइफि आदद वकटजन्य रोगको डाटा 
भेररवफकेिि

          10,000.00 

४७०
र्ात ृतथा िवशिि ुकायमक्रर् अन्तगमत आर्ा िरुक्षा, गभमवती, रक्तिंचार, 
उत्प्ररेणा िेवा, न्यािो झोला र सििलु्क गभमपति कायमक्रर्

        250,000.00 

४७१
र्ात ृतथा िवशिि ुकायमक्रर् अन्तगमत आर्ा िरुक्षा, गभमवती, रक्तिंचार, 
उत्प्ररेणा िेवा, न्यािो झोला र सििलु्क गभमपति कायमक्रर्

         50,000.00 

४७२
र्ात ृतथा िवशिि ुकायमक्रर् अन्तगमत आर्ा िरुक्षा, गभमवती, रक्तिंचार, 
उत्प्ररेणा िेवा, न्यािो झोला र सििलु्क गभमपति कायमक्रर्

          60,000.00 

४७३ राष्ट्रपसत रसिङ्ग सिल्ड प्रसतयोसगता (स्थािीय तह स्तरीय)         100,000.00 

४७४
रावष्ट्रय र्वहला स्वास््य स्वयंिेववका कायमक्रर् (पोिाक प्रोत्िाहि, यातायात 
खचम, वावषमक िसर्क्षा गोष्ठी र ददवि र्िाउि ेखचम िरे्त)

          36,000.00 



४७५
रावष्ट्रय र्वहला स्वास््य स्वयंिेववका कायमक्रर् (पोिाक प्रोत्िाहि, यातायात 
खचम, वावषमक िसर्क्षा गोष्ठी र ददवि र्िाउि ेखचम िरे्त)

          60,000.00 

४७६ वडा िं. ३ को गरेु्लार्ा खायि आल ुउत्पादि कायमक्रर्       1,520,000.00 

४७७
ववद्यालय स्वास््य शिक्षा/आर्ा िरू्ह तथा र्वहला स्वास््य स्वयं 
िेववकाहरुका लासग िार्ाशजक ब्यवहार पररवतमि कायमक्रर्

         75,000.00 

४७८
ववभागले उपलव्ध गराउि ेववसध/पद्दसत अििुार वडा स्तरबाट घटिा दताम 
िप्ताह असभयाि िञ्चालि

        130,000.00 

४७९
िैशक्षक पहुाँच िसुिशितता, अिौपचाररक तथा वैकशल्पक शिक्षा कायमक्रर् 
(परम्परागत ववद्यालय, वैकशल्पक ववद्यालय, िाक्षरता र सिरन्तर शिक्षाका 
कायमक्रर् िरे्त)

         84,000.00 

४८०
िैशक्षक पहुाँच िसुिशितता, अिौपचाररक तथा वैकशल्पक शिक्षा कायमक्रर् 
(परम्परागत ववद्यालय, वैकशल्पक ववद्यालय, िाक्षरता र सिरन्तर शिक्षाका 
कायमक्रर् िरे्त)

        469,000.00 

४८१
िैशक्षक पहुाँच िसुिशितता, अिौपचाररक तथा वैकशल्पक शिक्षा कायमक्रर् 
(परम्परागत ववद्यालय, वैकशल्पक ववद्यालय, िाक्षरता र सिरन्तर शिक्षाका 
कायमक्रर् िरे्त)

        170,000.00 

४८२ िञ्चार िार्ाग्री प्रिारण तथा छपाई (िञ्चार र पाँहचु असभयाि िञ्चालाि)         150,000.00 

४८३ िर्दुायर्ा पोवषलो खािाको प्रवरमि          40,000.00 

४८४
िम्भाव्य उत्पादिको उत्पादकत्व र बजार प्रसतस्पधाम बवृद्ध गिमका लासग 
कशम्तर्ा ५ जिाको िर्हुर्ा प्रसबसध हस्तान्तरण

        140,000.00 

४८५ िसुतमजन्य पदाथम िेविको न्यूसिकरण िम्बन्धी िचेतिा कायमक्रर्           25,000.00 

४८६
स्वास््य चौकी (आधारभतु स्वास््य िेवा केन्र) को न्यिुतर् िेवा 
र्ापदण्ड कायमक्रर्

        100,000.00 

४८७ स्वास््य िंस्थाहरुको बावषमक िसर्क्षा         105,000.00 

४८८
स्वास््यकर्ीहरुलाई ANC to PNC continum of care, आर्ा तथा 
िवजात शिि ुिरुक्षा तथा अन्य सिदेशिकाहरुको असभर्िशखकरण तथा 
C lin ic a l m e n to rin g

        367,998.00 

४८९ स्वास््यकर्ीहरुलाई आाँखा िाक काि तथा घााँटी िम्बशन्ध असभर्शुखकरण         100,000.00 

४९० िंस्थागत क्षर्ता ववकाि, परीक्षा िञ्चालि तथा ववद्याथी रू्ल्याङ्कि         289,000.00 

४९१ िस्थागत क्षर्ता ववकाि,परीक्षा िञ्चालि एवर् ्ववद्याथी र्लु्याङ्कि         105,000.00 

४९२ िस्थागत क्षर्ता ववकाि,परीक्षा िञ्चालि एवर् ्ववद्याथी र्लु्याङ्कि           52,000.00 



४९३ िार्दुावयक ववद्यालयका छात्राहरुलाई सििलु्क स्यासिटरी प्याड ब्यवस्थापि         265,000.00 

४९४ िार्दुावयक ववद्यालयका छात्राहरुलाई सििलु्क स्यासिटरी प्याड ब्यवस्थापि          47,000.00 

४९५ िार्दुावयक ववद्यालयका छात्राहरुलाई सििलु्क स्यासिटरी प्याड ब्यवस्थापि           96,000.00 

४९६
अन्य ववववध खचम - आयोजिा, िार्ाशजक िरुक्षा तथा घटिा दताम 
िम्बन्धी ववसभन्न बैंठकको शचयापाि लगायतको खचम

          35,000.00 

४९७
कोसभड १९ को भ्याशक्ििको सडशजटाइजेिि तथा क्यू आर कोड 
प्रर्ाशणकरण

         80,000.00 

४९८
कोसभड १९ लगायत ववसभन्न र्हार्ारीजन्य रोगहरुको रोकथार्, सियन्त्रण 
तथा सिगरािीका लासग िरोकारवाला िाँगको अन्तरवक्रया तथा RRT, 
स्वास््यकर्ी पररचालि

          25,000.00 

४९९
कोसभड १९ ववरुद्ध खोप असभयाि तथा बसु्टर खोप िरे्त िंचालि 
ब्यवस्थापि खचम (पासलकास्तररय योजिा र पासलका तथा स्वास््य िस्था 
स्तररय िपुररवेक्षण)

        171,000.00 

५००
िपेालीहरुका लासग अिल खािपाि िम्बशन्ध र्ागमदिमि लगायत पोषण 
िम्बशन्ध िन्देिहरु स्थािीय आवश्यकता अििुार स्वास््य िंस्था लगायत 
िावमशजक स्थलर्ा स्थािीय भाषार्ा िन्देि बिाई टााँि गिे

          10,000.00 

५०१

सियसर्त खोप िदुृढीकरण, पूणम खोप िसुिितता र दीगोपिाको लासग 
िकु्ष्र्योजिा अद्यावसधक २ ददि र िरिफाई प्रबद्र्धि प्याकेज पिुमताजगी 
तासलर् १ ददि गरी ३ ददि एवं पूणमखोप ि.पा., गा.पा. िसुिशितताको 
लासग स्थासिय तह, वडा, खोप िर्न्वय िसर्ती तथा िवसिवाशचमत जिप्रसतसि

        143,000.00 

५०२ सियसर्त पररवार सियोजि िेवा िञ्चालि तथा आकशस्र्क गभम सिरोधक िेवा         100,000.00 

५०३ प्रजिि ्रुग्णता स्वास््य िेवा          80,000.00 

५०४ प्रजिि ्स्वास््य रुग्णताको स्कृसिङ तथा व्यवस्थापि          80,000.00 

५०५
पिपंुक्षी आदीबाट हिु ेईन्फुएन्जा , बडम फ्ल,ु AMR, सिवष्टिकोसिि, 
टक्िोप्लाज्र्ोसिि आदद ववसभन्न िरुवारोग िम्बशन्ध रोकथार् तथा 
सियन्त्रणका लासग िचेतिा कायमक्रर्

         20,000.00 

५०६
पोषण िम्बशन्ध रावष्ट्रय ददवि िंचालि , स्तिपाि िप्ताह , आयोसडि 
र्वहिा, सबद्यालय स्वास््य तथा पोषण िप्ताह िंचालि

          30,000.00 



५०७ स्वास््य िूचिा िाथै आइ एर् यू िदुृढीकरण कायमक्रर्           65,000.00 

५०८ आर्ा िरुक्षा र प्रजिि ्स्वास््य कायमक्रर्को अिगुर्ि र्लु्यांकि          50,000.00 

५०९ पोषण कायमक्रर्को अिगुर्ि तथा र्लु्यांकि           10,000.00 

५१०
एर्. आई. एि. अपरेटर र वफल्ड िहायक दैसिक भ्रर्ण भत्ता/यातायात 
खचम/ईन्धि

        164,000.00 

५११
रावष्ट्रय र्वहला स्वास््य स्वयंिेववका कायमक्रर् (पोिाक प्रोत्िाहि, यातायात 
खचम, वावषमक िसर्क्षा गोष्ठी र ददवि र्िाउि ेखचम िरे्त)

       384,000.00 

५१२
स्वास््य चौकी (आधारभतु स्वास््य िेवा केन्र) को न्यिुतर् िेवा 
र्ापदण्ड कायमक्रर् ( असभर्खुीकरण, िसर्क्षा, फलो अप , अिगुर्ि तथा 
िदुृसधकरण िरे्त )

         40,000.00 

५१३ PNC Home VIsit कायमक्रर् िञ्चालि         225,000.00 

५१४ ववद्यालय िञ्चालि तथा व्यवस्थापि अिदुाि         232,000.00 

५१५ ववद्यालय िञ्चालि तथा व्यवस्थापि अिदुाि         638,000.00 

५१६ ववद्यालय िञ्चालि तथा व्यवस्थापि अिदुाि         114,000.00 

५१७
ववद्यालयर्ा िैशक्षक गणुस्तर िदुृढीकरण एवर् ्कायमिम्पादिर्ा आधाररत 
प्रोत्िाहि अिदुाि

        649,000.00 

५१८
ववद्यालयर्ा िैशक्षक गणुस्तर िदुृढीकरण एवर् ्कायमिम्पादिर्ा आधाररत 
प्रोत्िाहि अिदुाि

        235,000.00 

५१९
ववद्यालयर्ा िैशक्षक गणुस्तर िदुृढीकरण एवर् ्कायमिम्पादिर्ा आधाररत 
प्रोत्िाहि अिदुाि

         116,000.00 

५२० िावमजसिक ववद्यालयका ववद्याथीहरुका लासग सििलु्क पाठ्यपसु्तक अिदुाि         128,000.00 

५२१ िावमजसिक ववद्यालयका ववद्याथीहरुका लासग सििलु्क पाठ्यपसु्तक अिदुाि         721,000.00 

५२२ िावमजसिक ववद्यालयका ववद्याथीहरुका लासग सििलु्क पाठ्यपसु्तक अिदुाि         261,000.00 

५२३
िावमजसिक ववद्यालयर्ा अध्ययिरत ववद्याथीहरुका लासग छात्रबशृत्त 
(आवािीय तथा गैरआवािीय)

         68,000.00 

५२४
िावमजसिक ववद्यालयर्ा अध्ययिरत ववद्याथीहरुका लासग छात्रबशृत्त 
(आवािीय तथा गैरआवािीय)

        229,000.00 

५२५
िावमजसिक ववद्यालयर्ा अध्ययिरत ववद्याथीहरुका लासग छात्रबशृत्त 
(आवािीय तथा गैरआवािीय)

         83,000.00 



५२६
अस्पताल तथा वसथमङ िेन्टरहरुबाट गभमवती तथा ितु्केरी र्वहलालाई 
आकशस्र्क रुपर्ा प्रषेण

          60,000.00 

५२७ IMNCI कायमक्रर्का लासग आवश्यक  औषसध खररद          50,000.00 

५२८ सििलु्क  औषसध खररद तथा ढुवािी       1,260,000.00 

५२९
र्ात ृतथा िवशिि ुकायमक्रर् अन्तगमत आर्ा िरुक्षा, गभमवती, रक्तिंचार, 
उत्प्ररेणा िेवा, न्यािो झोला र सििलु्क गभमपति कायमक्रर्

        140,000.00 

५३० सबपिन्न ितु्केरी भत्ता           21,682.00 

५३१ Inj.Oxytocin भण्डारणका लागी ILR Refrigerator खरीद        400,000.00 

५३२
िवीकरणीय ऊजाम प्रवसध जडाि (वायोग्यााँि/ववद्यतुीय चलुो/िधुाररएको 
चलुो/िौयम ऊजाम)

     1,000,000.00 

५३३
रोजगार िेवा केन्रको िदुृवढकरण (कम्प्यूटर, फसिमचर वफक्चिम, क्यार्रा, 
अन्य ववद्यतुीय उपकरण)

        300,000.00 

५३४

थकु्लाखोला,िाम्दे भोटेकोिी, फेररचे झो.प.ु इम्जा खोला,थारे् खोला 
झो.प.ु दधुकोिी छुठावा छेर्ामददङ झो.प.ु,स्याङ्गा ङ्यािे खोला झो.प.ु, 
बयाङ्कर झो.प.ु, वडा ि-३, टोकटोक झो.प.ु,वडा-३, खमु्व ुपािाङल्हार् ु
गाउाँपासलका

     7,500,000.00 

  586,845,000.00 कुल जम्र्ा



खमु्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाबाट  आर्थिक वर्ि २०७९/०८० मा कार्ािन्वर्न हुन ेकार्िक्रम, र्ोजना तथा बजेट


