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मेरो भनाई 

 

मलुुकमा संघीयता कायाान्वयन गने क्रममा स्थानीय तहहरुको पनुःसंरचना 

भएपछि दास्रो पटक सम्पन्न स्थानीय तहको छनवााचन मार्ा त रे्री पछन मलाई यस 

गाउँपाछलकाको नतेतृ्व गने अवसर प्राप्त भएको ि । यसको लाछग म आम पाथीभरा 

याङ्वरकवासी जनताहरुमा हार्दिक आभार तथा कृतज्ञता व्यक्त गना चाहन्िु । साथै 

सबै छनवााछचत जनप्रछतछनछिहरुमा हाछदाक बिाई तथा शभुकामना  व्यक्त गदािु ।  

संछविान सभाले संछविान जारी गरेको वर्ालाई आिार मान्ने हो भने नपेालमा 

संघीयता कायाान्वयन भएको सातौं वर्ा गछुिरहकेो िा । तर स्थानीय तहहरु भन े२०७३ साल र्ाल्गनु २७ गते घोर्णा भए । 

यस वर्ासम्म आईपगु्दा हामी िैठौं वर्ामा छहडीरहकेा िौं र आ.व. २०७९/८० सम्म आईपगु्दा गाउँपाछलकाले िैठौं पटक 

आफ्नो वाछर्ाक नीछत तथा कायाक्रम प्रस्तुत गरेको ि । हामीले शरुुको वर्ादछेि नै Bottom Up Approach मा काम गना शरुु 

गर यय ँ । यसको अथा हामीले वस्ती स्तरमा  आवश्यकता भएका र वस्ती स्तरका जनताहरुले िनयटँ गरेका आयोजनाहरुलाई 

हाम्रो कायाक्रमको मखू्य अगं बनाउद ै आएका िौं । संघीयतामा जनताको सवभन्दा नछजक रहकेो स्थानीय सरकारको 

हछैसयतमा रहकेो स्थानीय तहले जनतासँग ैबसेर योजना बनाउन ुपन ेर उनीहरुको िनयटँलाई प्राथछमकतामा राख्न ुनै पिा भन्न े

हाम्रो मान्यता हो ।   

       नपेालमा छवछभन्न काल िण्डमा छवछवि छकछसमका छवकासका अविारणा अनसुार काम भए पछन २०४६ 

सालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भए पश्चात तत्कालीन प्रिानमन्री मनमोहन अछिकारीको नेततृ्वमा बनेको सरकारले 

ल्याएको आफ्नो गाउँ आरै् बनाउँ भन्ने कायाक्रम भईुतहमा रहकेा जनताहरुको लाछग सवााछिक महत्वको रह्यो । यसले केन्रमा 

रहकेो स्रोतलाई स्थानीय तहसम्म ल्याउने परम्पराको थालनी गर यो । संघीयता लाग ुभएपछि त स्थानीय तहमा केन्र सरकार र 

प्रदशे सरकारबाट आउन ेछवछभन्न छकछसमका अनदुानहरुले दरू दराजका गाउँहरुमा छवकासको लहर नै ल्याएको ि ।  यसबाट 

जनताहरु प्रशस्त लाभाछन्वत भएका िन । यद्यछप सबै जनताका सबै मनोकांक्षाहरु भने संवोिन नभएका हुन सक्िन ।  स्थानीय 

तहहरु संघीय संरचनाको महत्वपणूा इकाईको रुपमा स्थाछपत िन ् । स्थानीय तहहरुले  हरेक आछथाक वर्ामा आफ्नो राजव र र 

व्ययको अनमुान  वाछर्ाक बजेटको रुपमा गाउँसभा समक्ष पेश गनुापन ेप्राविान अनरुुप स्थानीय तहको दोस्रो छनवााचन पश्चात 

आ.व.२०७९/८० को वाछर्ाक बजेट नीछत तथा कायाक्रम तयार गरी पसु्तकको रुपमा प्रकाछशत गरेको ि । यस पसु्तकमा 

गाउँपाछलकाले आ.व. २०७९/८० मा अंगीकार गरेका नीछतहरु  र तदानकूुलका कायाक्रमहरु छवस्ततृ रुपमा उल्लेि गररएको  

ि । यस पसु्तकबाट छवर्यगत नीछत तथा कायाक्रमहरु, वडा स्तरीय आयोजनाहरु,गाउँपाछलका स्तरीय आयोजनाहरु र ती 

आयोजनाहरुमा छवछनयोजन गररएको बजेटको बारेमा सरोकारवाला सबैलाई जानकारी हुनिे भन्न ेहाम्रो अपेक्षा रहकेो ि ।  

नेपालको संछविानको िारा २३२ अनसुार हाम्रो दशेले अंछगकार गरेको संघीयतामा संघ,प्रदशे र स्थानीय तह 

वीचको सम्बन्ि सहकाररता, सहअछस्तत्व र समन्वयको छसद्धान्तमा आिाररत ि । स्थानीय तहहरु जनताको सबभन्दा 

नछजकमा रहरे काम गने सरकारको रुपमा स्थाछपत िन ्। तर हालको अवस्थामा स्थानीय तहहरु सबै प्रकारका स्रोत सािनहरु 

आरै् जटुाउन सक्न े गरी स्थाछपत भइसकेका िैनन ् । त्यसैले संघीय सरकार र प्रदशे सरकारले छवत्तीय समानीकरण 

अनदुान,सशता अनदुान, राजव र बाँडर्ाँड अन्तगातको अनदुान,समपरुक अनदुान र छवशेर् अनदुानहरु स्थानीय तहहरुलाई 
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केशरकुमार सबु्बा 

अध्यक्ष 

पाथीभरा याङवरक गाउँपाछलका, 

 थेचम्ब,ु ताप्लेजङु । 

उपलब्ि गराउद ै आएको ि । यो पसु्तकमा यसको बारेमा समते उल्लेि गररएकोले तत ् तत् छशर्ाकबाट के कछत रकम 

गाउँपाछलकालाई प्राप्त भयो भन्ने बारेमा पछन पाठकहरुलाई जानकारी हुनेि ।  

        शरुुका वर्ाहरु दछेि नै हामीले स्थानीय पवूाािार छनमााणमा ठुलो लगानी गरेका िौं । त्यसमा पछन ग्रामीण 

सडकहरुको माग अत्याछिक रुपमा आएकाले हाम्रो लगानी त्यही बढी भएको ि । अवका वर्ाहरुमा भने हामीले जनताले 

दखे्ने र महससु गनख िालका अयोजनाहरुलाई प्राथछमकतामा राख्नपुने दछेिन्ि । वडा न.ं २ र वडा न.ं ५ जोड्ने मोटरेवल पलु, 

गाउँपाछलकाको प्रशासछनक भवन, सवै वडाहरुमा स्वास््य चयकी भवनहरु सम्पन्न हुन ेअवस्थामा िन । वडाहरुका महत्वपणूा 

वस्तीहरुमा सडक सञ्जाल पगुकेो अवस्था ि ।  यस गाउँपाछलकामा स्थानीय सडक संजालहरु िेरै भएकोले सडक ममातमा 

वरे्नी बढी िचा हुने गरेको ि ।  अव नयाँ ट्रयाक भन्दा पछन भईरहकेो सडकको छदगो व्यवस्थापनको लाछग स्थानीय रुपमा 

सडक उपभोग गने सरोकारवालाहरुको ध्यान जान ु आवश्यक ि । हामीले छनमााण गरेको यातायात गरुुयोजनामा भएका 

मागादशानहरुलाई आिार मानेर सडक सम्बन्िी आयोजनाहरु कायाान्वयन गना सरोकारवाला सबैको ध्यान आकर्ाण गना 

चाहान्िु ।  

       वजेट तथा कायाक्रम तजुामा सछमछतको संयोजकको हछैसयतले आ.व. २०७९/८० को बजेट नीछत तथा 

कायाक्रम बनाउन नतेतृ्व गनुा हुने उपाध्यक्ष रनमाया गरुुङलाई िेरै िेरै िन्यवाद छदन चाहान्िु । आ.व. २०७९/८० को बजेट 

छकताव तयार गना अहोरार िट्नहुुने प्रमिु पशासकीय अछिकृत जनादान छनरयला र वहाँको नतेतृ्वमा रहनभुएका इछन्जछनयर 

सछुदप यादप ,लेिापाल शम्भ ूश्रेष्ठ,सवै शािाका शािा प्रमिुहरु लगायत सबै कमाचारी साथीहरुलाई हाछदाक िन्यवाद छदन 

चाहन्िु । अन्त्यमा यो बजेट नीछत तथा कायाक्रममा भएका आयोजनाहरुको शीघ्र कायाान्वयनको लाछग  सबै सरोकारवालाहरु 

र कमाचारीहरुको सछक्रयता आवश्यक हुन ेभएकोले तपाईहंरु सबैको ध्यान आकर्ाण गना चाहन्िु । समयमा न ैआयोजनाहरु को 

कायाान्वयन गरी सम्पन्न गना हाछदाक आग्रह गदािु ।   

 

िन्यवाद ! 

 

 

 

 

 

 

 



 

केही शब्द 

 मलुकुमा संघीयता कायाान्वयनपछि संघीयताको महत्वपणूा इकाइको रुपमा रहेको दोस्रो स्थानीय तहको 

छनवााचन भए पश्चात आछथाक वर्ा २०७९/८० को वाछर्ाक बजेट नीछत तथा कायाक्रम तयार गरी यसलाई पसु्तकको रुप 

छदएका िौं । नेपाली जनताको आकांक्षा अनसुार पछिल्लो समयमा हामीलाई प्राप्त संछविानमा नेपालको सावाभयमसत्ता 

र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा छनछहत हुने कुरा उल्लेि गरेकोि । त्यसकारण हामी यस गाउँपाछलकामा छनवााछचत 

भए पश्चात जे जछत छवकास छनमााणका कायाहरु भएका िन् प्राय ती सवै वस्तीस्तरका जनताहरुले माग गरेका 

आयोजनाहरुलाई प्राथछमकतामा रािेका िौं । यसले गदाा भईुतहका जनताहरुले आफ्नो वस्तीमा भए गरेका छवकास छनमााणका कायाहरुप्रछत िशुी 

भएको पाएको िु  । तर यछत भएर पछन जनताले आफ्नो के्षरमा भएको छवकास छनमााणको कामप्रछत अपनत्व ग्रहण नगरेको हो छक भन्ने केही 

आशंकाहरु भने रहकेो अवस्था ि । लोकतन्रमा जनता सवोपरी हुन्िन भन्नेमा छद्धछविा िैन । त्यसकारण आ-आफ्नो वस्तीमा भएका छबकास 

छनमााणका आयोजनाहरुको छदगो व्यवस्थापनमा जनताले स्वत स्रु्ता रुपमा सहभाछगता जनाउनपुिा । यसले मार हाम्रा आयोजनाहरु छदगो हुन्िन ्

आगामी छदनहरुमा हामीले बनाएका पूवाािारहरुको संरक्षण र यसको व्यवस्थापनमा जनताको सहभाछगता स्थाछपत गना आवश्यक पहल गनुापने 

देछिन्ि ।  

  छसछमत स्रोत सािनको बावजदु जनताको बहृत्तर आवश्यक्ताहरुलाई सम्बोिन गने क्रममा आ.व. २०७९/८० मा पछन स्थानीय पवूाािार 

छबकासलाई पछहलो प्राथछमकतामा राछिएको ि । गाउँपाछलकाको प्रशासछनक भवन, कमाचारी आवास गहृ छनमााण, कुम्भकणा आ.छव.को भवन 

छनमााण, चाछक्सबोटे मा.छव.को भवन छनमााण, २ र ४ जोड्ने र्ावािोला मोटरेबल पलु छनमााण, मैदाने िानेपानी आयोजना सञ्चालन, २ नं. वडा 

कायाालय भवन छनमााण आयोजनाहरु सञ्चालन गनुा पने ि । सतु्केरीसँग उपाध्यक्ष कायाक्रम जस्ता नछवनतम् कायाक्रम, मछहलाहरुलाई छजछवको 

पाजानमा अछघ बढाउन मछहला लछक्षत आयआजान कायाक्रम जस्ता कायाक्रम समावेश गररएको ि।आ.व. २०७९/८० मा यस गाउँपाछलकामा 

छवछभन्न छवद्यालयहरु र बाल छबकास केन्रहरुमा कायारत बाल छवकास सहयोगी र छवद्यालयका कमाचारीहरुको तलव स्थानीय तहले बेहोने गरी 

संघीय सरकारले अनर्न्डेड बजेट पेश गरेकोले एक करोड भन्दा बढीको व्ययभार गाउँपाछलकालाई परेको त्य सबै साम ुराख्न चाहान्िु । यसले 

रे्री पछन कायाक्रम तजुामा प्रछक्रयामा असर पना गएकोि ।  छवकास छनरन्तर भईरहने प्रछक्रया भएकोले आगामी छदनहरुमा  जनताका आवश्यक्ता र 

चाहानाहरुलाई क्रमशः संवोिन गदख लछगने नै  ि । सशता अनदुानको रकम तोछकएको छशर्ाकहरु बाहके अन्य छशर्ाकमा िचा गना नछमल्ने भएकोले 

छवत्तीय समानीकरण अनदुानबाट मार स्थानीय मागहरुलाई संवोिन गना सछकन्ि । छशक्षक र कमाचारीहरुको तलव लगायत केही तोछकएको 

छशर्ाकमा सशता अनदुानको रकम छसछमत हुने भएकोले बजेटको आकार ठुलो भए पछन छबकास छनमााणमा लगानी हुने रकमको आकार सानो हुन 

पगु्ने भएकोले यसलाई बुझी छदन हुन सबै महानभुावहरुलाई हाछदाक आग्रह गना चाहान्िु ।  

       पुल, भवन, कुलो र सडकहरुका संरचनाहरुलाई मार हामीले छवकास भनेर छचन्ने गरेका िौं । छचल्ला कारहरु गुड्ने कालोपरे सडकहरु देख्दा 

हामी साँच्चै छबकास भएको भनेर दङ्ग हुन्िौं । तर वर्ाादेछि त्यही सडकको दाँया वाँया छकनारमा प्लाछिकको िाना मनुी रहकेा असहाय मछहला र 

छतनका साथमा भएका कुपोछर्त बालबाछलकाहरुको अवस्थाको बारेमा भने हामी मयन रहन्िौं । हाम्रो छबकासले ती मछहला र बालबाछलकाहरुलाई 

समेत  संवोिन गनुापिा  भन्ने मेरो मान्यता हो । त्यसैले आगामी छदनहरुमा सामाछजक तथा मानवीय छबकासका यस्ता आयामहरुप्रछत सबैको ध्यान 

जान आवश्यक ि ।  

हामीले बजेट नीछत तथा कायाक्रम बनाउदा वस्ती स्तरबाट माग भएका आयोजनाहरुलाई नै ध्यान छदएका िौं । यछत हुदा हुदै पछन माग भएका सबै 

आयोजनाहरुका लाछग बजेट छबछनयोजन गना सकेका िैनौं । तर हामीले प्राथछमकता छनिाारण गरेर आयोजनाहरु िनौंट गरेका िौं र यसलाई 

गाउँसभाबाट अछन्तम रुप छदएका िौं । यसले केही हद सम्म हाम्रो आवश्यक्ताहरुलाई संवोिन गरेको ि भन्नेमा हामी छवव रस्त िौं ।  

अन्त्यमा यो वजेट नीछत तथा कायाक्रमको पसु्तक तयारीमा लाग्न ु हुने कमाचारी साथीहरुलाई िन्यवाद छदन चाहान्िु र यसलाई समयमा नै 

कायाान्वयन गना गराउन सबैको ध्यान जान सकोस भन्ने शभुकामना छदन चाहान्िु ।  
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खण्ड १ 

 पररचर् र िमीक्षा 
१.१. गाउँपातलकाको पररचर् 

१.१.१. पषृ्ठभमूी 
 नेपालको इततहािमा पल्लो ककराँत भनेर जचतनने ताप्लेजङु्ग जजल्ला नेपाल राज्र्को एकककरण 
हनु ुभन्दा पकहले ककराँत के्षत्र तथर्ो । ताप्ले नाम गरेको भोटेराजाले जोङ ककल्लाबाट शािन गरेको 
के्षत्र भएकोले र्ि के्षत्रको नाम ताप्लेजङ नाम रहन गएको हो भने्न ककम्बदन्ती छ पतछ अपभ्रिं भएर 
र्िलाई ताप्लेजङु भन्न थातलएको हो । स्थापनाकालमा र्ि गाउँपातलकाको नाम र्ाङवरक तथर्ो । 
हाल र्ि गाउँपातलकाको वडा नं.-१ को नाङखोल्र्ाङिगँ तिमाना जोतडएको फुङतलङ नगरपातलकाको 
वडा नं.-८ दोखमुा माजसिङ्दे भने्न खोल्िा छ, त्र्ि ठाउँमा त्र्ि ताका तमोर खोला थमु र र्ाङवरक 
थमुको तिमाना कार्म गररएको तथर्ो । त्र्ि खोल्िाको छेउमा रहेको पहरामा अकहले पतन मान्छेको 
पैतालाको छाप देजखन्छ । र्िलाई तिमा जचन्हको रुपमा राजखएको भने्न भनाई छ । मानव वस्ती 
कवकाि हनुे क्रममा कुनै िमर्मा र्ि के्षत्रमा लाप्चेहरुको बिोबाि रहेको तथर्ो । तलम्ब ु र 
लाप्चेहरुले आफ्नो वचयश्व स्थापना गने क्रममा तलम्ब ुर लाप्चे कवच लडाई हुदँा लाप्चेहरु पराजजत भएर 
उतनहरुिँग भएको त्र्तत बेलाको ढिी पैिा लकुाउने क्रममा र्हा रहेका पोखरीहरुमा उतनहरुले तत 
ढिी पैिाहरु फ्र्ाके । तलम्बहुरुले पतछ पोखरीहरुमा ती ढिी पैिाहरु देखे । स्थानीर् तलम्ब ुभाषामा 
र्ाङ भनेको पैिा र वरक भनेको पोखरी हो । र्ही तलम्ब ुभाषाको र्ाङ् र वरक तमलेर र्ाङ्वरक 
रहन गएको हो भन्न िककन्छ । स्थानीर् तहको पनुयिंरचना हनु ेक्रममा र्ि के्षत्रको ऐततहातिक नाम 
र्ाङवरक भएकोले र्ि गाउँपातलकाको नाम र्ाङवरक राजखएको तथर्ो । माथी उल्लेख गररएको 
माजसिङ्दे खोल्िाको पवुयका इलाकाहरु नाङखोल्र्ाङ, थेचम्ब,ु ततररङ्गे, डुतििे, चाजसिबोटे लगार्त 
तछमेकी जजल्ला पाँचथरको थपुय नागी, ार्ाम, यार्ाङ्थापहुरु हनु । पाँचथरको थपुयलाई पतन र्ाङवरक 
नै भने्न गररन््र्ो । अतः स्थानीर् तहको पनुयिंरचना गने क्रममा र्ाङवरक नामको स्थानीर् तह 
(गाउँपातलका) भएकोले नाम नजधुाउन र्ि गाउँपातलकाको नाम पररवतयन गरर कवश्वमा पररजचत धातमयक 
स्थल पाथीभरा देवीलाई आफ्नो जशरमा कवराजमान राखेको हनुाले उक्त देवस्थलको नामलाई अगाडी 
राखेर र्ि गाउँपातलकाको नाम पाथीभरा र्ाङवरक कार्म गररएको हो ।  
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र्ि ठाउँको ऐततहातिकता बोसने शब्द र्ाङवरक िमेत िंर्ोजन गरी पाथीभरा र्ाङवरकको नामले 
स्थाकपत र्ि गाउँपातलका कवश्व मानजचत्रमा २७ तडग्री ३१ तमनेट उत्तरी अक्षांि र ८७ तडग्री ७५ 
तमनेट पूवी देिान्तरमा अवजस्थत छ । औषत तापक्रम १९.५० तडग्री िेल्िीर्ि रहेको पाइन्छ । र्ो 
गाउँपातलका ताप्लेजङु्ग जजल्लाको तनवायचन के्षत्र नं. १ अन्तगयत पदयछ । नर्ाँ स्थानीर् तहको 
िंरचनामा र्ि गाउँपातलकामा ६ वटा वडाहरु रहेका छन ् । थेचम्बकुो पूणे डाँडाके्षत्र र्ि 
गाउँपातलकाको केन्रको रुपमा रहेको छ । र्ो गाउँपातलका पूवयमा र उत्तरमा तिररजंघा गाउँपातलका, 
पजिममा फुङतलङ्ग नगरपातलका र दजक्षणमा कावेली खोलािँगै पाँचथर जजल्लाको चारककल्ला तभत्र 
अवजस्थत छ । 

 नेपालको िदुरु पूवी पहाडी जजल्ला ताप्लेजङु्गको पूवी के्षत्रमा अवजस्थत पाथीभरा र्ाङवरक 
गाउँपातलकाको केन्र जजल्ला िदरमकुामबाट ६ कोष टाढा रहेकोछ भने २४७ कक.तम. काठमाण्डौंबाट 
पूवयमा रहेकोछ । दजक्षणमा कावेली नदी, पूवयमा तिक्कदङ्वा, पूवय र उत्तरमा तिररजंघा गाउँपातलका र 
पजिममा फुङतलङ्ग नगरपातलकाको बीचमा रहेको र्ो गाउँपातलका ९२.७६ व.कक.तम. क्षते्रफलमा 
फैतलएको छ । तलम्ब ुजाततको बाहलु्र्ता रहेको र्ि गाउँपातलकामा राई, तामाङ्ग, नवेार, कामी, दमाई, 

िाकी, गरुुङ्ग, िनुवुार, के्षत्री र ब्राम्हण जाततको बिोबाि रहेको पाइन्छ । जनिंख्र्ाका कहिाबले िानो 
गाउँपातलका भए पतन भौगोतलक कवकटताका कारण र्हाँका कवद्याथीहरु डेढ घण्टािम्मको एकोहोरो 
दैतनक बाटो कहंडेर कवद्यालर् गई कवद्या आजयन गछयन । र्हाँ ६ माध्र्तमक कवद्यालर् र ८ तनम्न 
माध्र्तमक कवद्यालर् र २२ वटा प्राथतमक कवद्यालर् छन ्। कृकष पेशामा िंलग्न र्हाँका मातनिहरु 
खेतत र्ोग्र् जतमनको कमीका कारण अथोपाजयनका लातग वैदेजशक रोजगारीमा कवदेश जान बाध्र् छन ्
। पाथीभरा कृकष िडक र तिरुडाँडा चाजसिबोटेमाकव देवतलङ्गे थेचम्ब ुताप्लेजङु्ग िडक, खहरे थेचम्ब ु
िडक,  ताप्लेजङु्ग िकेुटार ततररङ्गे िडक, काबेली थमु्बेक्कदन ततनतामा डुतििे िडकको तनमायणले र्हाँका 
मातनिहरुमा नगदे तरकारी बाली प्रततको आकषयण बढ्दो छ ।ताप्लेजङु्ग देशकै अलैंची उत्पादनमा 
पकहलो जजल्ला भएता पतन र्ो गाउँपातलकामा भने न्रू्न पररमाणमा मात्र अलैंचीको उत्पादन हनुे गरेको 
पाइएको छ । र्हाँका मातनिहरुको लाहरु जान े रोजगारीको पकहलो प्राथतमकतामा पछय । स्वास््र् 
के्षत्रमा एक स्वास््र् चौकी र एक अततररक्त हलुाक कार्ायलर् बाहेक अन्र् कुनै िरकारी 
कार्ायलर्हरुको उपजस्थतत रहेको छैन । मखु्र् पेशा कृकषलाई अंगालेका र्हाँका जनताहरुले उत्पादन 
गरेका खाद्यान्न बाली कवक्री तथा दैतनक उपभोग्र् वस्त ुखररदका लातग जजल्ला िदरमकुामका अततररक्त 
तछमेकी जजल्ला पाँचथरको अमरपरुको भालचुोक बजारलाई िमेत उपर्ोग गने गरेको पाइन्छ । खेती 
र्ोग्र् जतमन कररब १५ प्रततशत मात्र रहेको र्ि गाउँपातलकामा बाँकी के्षत्रफल वनजंगल, तभरपाखा र 
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पकहरोले ढाकेको हनुाले अतधकांि जनताहरुको जजवन स्तर दर्तनर् देजखन्छ । केही वषय र्ता कवकाि 
तनमायणको रुपमा िडक िञ्जालले रािो उपलब्धी हातिल गरे पतन बखाय र्ाममा हनु ेबषायदका कारण 
र्ातार्ातका िाधनहरु कहँउद मकहनामा मात्र िञ्चालनमा आउने गरेका छन।् कवश्वव्र्ापीकरणको अिर 
र्हाँ अत्र्न्त कम छ । जशक्षाको स्तर अत्र्न्त न्रू्न छ । राज्र्ले अंतगकार गरेको क्कदगो कवकािका 
लक्ष्र्हरु प्राप्त गने िन्दभयमा खलु्ला क्कदिामकु्त गाउँपातलकाको भई िकेकोमा अब बालमैत्री 
गाउँपातलका, पूणय िरिफाई र्कु्त गाउँपातलकाको अवधारणालाई आत्मिाथ गरी रहेको छ ।  

१.१.२. भगूोल, भौगोतलक कवभाजन र जलवार् ुहावा पानीः 
पाथीभरा र्ाङवरक गाउँपातलकाको भौगोतलक अवजस्थतत: 
क्र.ि. कववरण मान 

१ प्रदेश प्रदेश नं. १ 

२ जजल्ला ताप्लेजङु 

३ अक्षांि २७ तडग्री ३१ तमनेट 

४ देिान्तर ८७ तडग्री ७५ तमनेट 

५ तिमाना पूवय–उत्तर तिररजंघा गाउँपातलका पजिम फुङतलङ्ग नगरपातलका दजक्षण ताप्लेजङु 
र पाँचथरको तिमाना कावेली खोला 

६ उचाई  

७ क्षेत्रफल च) वडागत  जनिंख्र्ा र के्षत्रफल  (जनगणना २०६८ अनिुार) 
ति.नं. िाकवकका 

गा.कव.ि 

जनिंख्र्ा क्षेत्रफल(वगय 
कक.मी) 

कैकफर्त 

१ नाङखोल्र्ाङ ४१५३ २१.०४५  

२ थेचम्ब ु ३८४० २१.३१३  

३ ततरीङ्ग े १८८१ २०.७५१  

४ डुमिेृ १६०९ ११.८५२  

५ चाजसिबोटे १०७८ ६.७८५  

६ थमु्बेक्कदन २५६३ ११.०१४  

 जम्मा १५१२४ ९२.७६  
 

८ औषत तापक्रम १९.५० 
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९ न्रू्नतम 

तापक्रम 

० तडग्री िेन्टीग्रडे –पौष) 

१० अतधकतम 
तापक्रम 

३४ तडग्री िेजन्टग्रडे –जेठ 

११ िरदर वषाय १६४५ तम.तम. 
 

१.१.३. राजनैततक कवभाजनः तनवायचन क्षते्र, वडाहरु  

तनवायचन 
क्षते्र 

िाकवकका गाकविहरु गाउँपातलकामा कार्म 
भएको वडा नं 

क्षते्रफल कैकफर्त 

१ नाङ्खोल्र्ाङ १ २१.०४५  

थेचम्ब ु  २ २१.३१३ गाउँपातलकाको िवै 
भन्दा ठूलो वडा 

ततररङ्ग े ३ २०.७५१  

डुतििे ४ ११.८५२  

चाजसिबोटे ५ ६.७८५ गाउँपातलकाको िवै 
भन्दा िानो वडा 

थमु्बेक्कदन ६ ११.०१४  

जम्मा  ६ वटा ९२.७६  
 

१.१.४ पर्यटकीर् स्थलहरुको कववरणः 
क्र.ि. पर्यटकीर् स्थलहरुको 

नाम 

वडा 
नं. 

स्थलको महत्व दैतनक औषतमा 
आउन ेपर्यटकको 

िंख्र्ा 

कैकफर्त 

१ केिानी नामिानी 
केिाप्लङु्ग 

१ ऐततहातिक तथा 
िांस्कृततक  

 पर्यटन प्रवर्द्यनको 
िरुुवात भएको 

२ टोड्के पहरा ५ ऐततहातिक   पर्यटन प्रवर्द्यन नभएको 

३ धाप पोखरी पर्यटकीर् क्षेत्र ३ प्राकृततक अनपुम  पर्यटन प्रवर्द्यनको 
िरुुवात भएको 

४ तिररजंघा माकिम ३ धातमयक  पर्यटन प्रवर्द्यन नभएको 

५ िाम्बाछ्यो खोतलयङ्ग 
लामा गमु्बा 

१ धातमयक  पर्यटन प्रवर्द्यन 
नभएको 
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१.१.५. गाउँपातलकाको खेतीर्ोग्र् खेत र बारीको अवस्थाः 
वडा 
नं. 

िाकवक गाउँ कवकाि 
ितमतत 

जजल्ला िदरमकुाम 
देजखको दूरी 

खेत (हेसटर) बारी 
(हेसटर) 

जम्मा 

१ नाङ्खोल्र्ाङ्ग ४ कोष ३४८ ८८९ १२३७ 

२ थेचम्ब ु ६ कोष ३४८ ९२८ १२७६ 

३ ततररङ्ग े ५कोष १४८ ९२० १०६८ 

४ डुतििे  ९ कोष १६७ ४८० ६४७ 

५ चाजसिबोटे  ८ कोष ११८ ३६१ ४७९ 

६ थमु्बेक्कदन ११कोष १९१ ५०९ ८०० 

जम्मा  १४२० ४०८७ ५५०७ 
श्रोत: जजल्ला कृकष कवकाि कार्ायलर्, ताप्लेजङुको आ.व ०७२।०७३ को वाकषयक कृकष कवकाि कार्यक्रम तथा 
त्र्ाङ्क पजुस्तका एक झलकबाट 
 

१.१.६. वतयमान भ–ूउपर्ोग िम्बन्धी कववरण: 
क्र. िं. कववरण क्षते्रफल दरुी 

१ कृकष के्षत्र ५५०७ हेसटर  

२ िामदुाकर्क वन 
क्षेत्र 

  

३ आवाि क्षेत्र   

४ नदी नालाहरु फावाखोला, ततररङ्गे खोला, कावेली खोला  

५ ताल तलैर्ा –  

६ तिमिार क्षते्र –  

७ औद्योतगक क्षेत्र –  

८ िडकहरु िदरमकुाम कामीडाँडा थेचम्ब ुिडक  १९.५ कक.तम 

खहरे थेचम्ब ुिडक  ८.५ कक.तम. 
कहरेवाक्कदन चाजसिबोटे देवतलङ्ग े थेचम्ब ु
िडक 

१७.८कक.तम 

िदरमकुाम िकेुटार गपेु्त ततररङ्गे िडक १८.४कक.तम. 
थपुय दाहाल गाउँ थमु्बेक्कदन डतुििे िडक १२.९कक.तम. 
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थेचम्ब ुडुतििे िडक ९ कक.तम. 
पाथीभरा कृकष िडक  ७.७ कक.तम. 
मेवाखा कातलका िकेुटार िडक १२.६कक.तम. 

जम्मा  १०६.४ कक.तम. 
श्रोत: जजल्ला प्राकवतधक कार्ायलर् ताप्लेजङु 
 

१.१.७. तिंजचत क्षते्रफल कववरण: 
क्र.ि. कववरण क्षते्रफल (हे.मा) कैकफर्त 

१ िालैभर तिंजचत १२१ हेसटर  

२ मौिमी तिंजचत ४३० हेसटर  

३ कुल तिंजचत के्षत्रफल ५४१ हेसटर  

४ अतिंजचत जतमन ४९६६ हेसटर  

५ खेती र्ोग्र् जतमन –  

६ खेती गररएको जतमन –  

 

१.१.८.जनिंख्र्ा कवतरणको अवस्था: 
कववरण राकिर् जनगणना २०६८ 

जनिंख्र्ा १३५९१ 
पररवार िंख्र्ा २८३४ 
जनघनत्व १४६.५२ 
पररवारको औषत आकार ४.८ 
मकहला परुुष अनपुात ८५.५२ 
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खण्ड - 2 
गाउँपातलका उपाध्र्क्ष रनमार्ा गरुुङद्वारा प्रस्ततु  

पाथीभरा र्ाङवरक गाउँपातलकाको  
आ.व. 079/080 को  

बजेट, नीतत तथा कार्यक्रम 
िभाका अध्र्क्ष ज्रू्,  

वडा अध्र्क्ष ज्रू्हरु, 

कार्यपातलकाका िदस्र् ज्रू्हरु, 

िभाका िदस्र् ज्रू्हरु, 
प्रमखु प्रशािकीर् अतधकृत ज्रू्, 
िरुक्षाकमीहरु तथा कमयचारीहरु 

 २०७२ िालमा जारी नेपालको िंकवधानको धारा २२१ मा स्थानीर् तहको व्र्वस्थापकीर् अतधकार 
गाउँिभामा तनकहत रहने व्र्वस्था अनरुुप पाथीभरा र्ाङ्वरक गाउँपातलकाको गाउँिभाको १२औ ंअतधवेशनमा १ 
नं.प्रदेश िरकारको गाउँिभा र नगरिभा िञ्चालन कार्यकवतध ऐन, २०७६ को दफा ३२ को उपदफा (१) 
अनिुार र्ि गाउँपातलकाको तबकाि र िमकृर्द्प्रतत प्रततवर्द् रहदै बजेट नीतत तथा कार्यक्रम प्रस्ततु गनय लातग 
रहेको छु । र्ि अविरमा िवयप्रथम म लोकताजन्त्रक गणतन्त्र, िंघीर्ता, धमयतनरपेक्षता, िमावेजशता र िामाजजक 
न्र्ार्का लातग जीवन उत्िगय गनुय हनुे ज्ञात अज्ञात शहीदहरुप्रतत भावपूणय श्रर्द्ान्जली अपयण गनय चाहन्छु । र्ि 
पटक िमेत गरेर मलाई पाचौं पटक र्ि गाउँपातलकाको बजेट नीतत तथा कार्यक्रम पेश गने अविर प्रदान गनुय 
हनुे पाथीभरा र्ाङ्वरक गाउँपातलकाका जनताहरुप्रतत म हाक्कदयक आभार एवं कृतज्ञता व्र्क्त गनय चाहन्छु िाथै 
अध्र्क्ष ज्रू् र िबै कार्यपातलका िदस्र्हरुलाई बधाई तथा शभुकामना क्कदन चाहन्छु ।   

िभाध्र्क्ष महोदर्, 

 अव म आ.व.२०७९/८० को लातग कवषर्गत र क्षेत्रगत बजेट, नीतत तथा  कार्यक्रम प्रस्ततु गने अनमुतत 

चाहन्छु ।  

आतथयक कवकाि तफय  
क) कृकष तथा पश ुशाखा तफय : 
१. कृकष पेशालाई व्र्विार् उन्मखु बनाउन नगदेवाली र फलफुल खेतीमा जोड क्कदइनेछ । र्िमा वडा नं.३ 

मा ककवी खेतीलाई वडा नं. ५ र ६ मा कपाि खेतीलाई र अन्र् वडाहरुमा मागमा आधाररत व्र्ाविाकर्क 
आर्ोजनाहरुलाई छनौंट गरी िञ्चालन गररनेछ ।  
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२.ताप्लेजङु जजल्लाको मखु्र् नगदेवाली अलैंची खेतीलाई पकेट क्षेत्रको रुपमा चाल ु आ.व. मा िंचालन 
भइरहेकोमा र्िलाई आगामी आ.व.मा पतन तनरन्तरता क्कदइनेछ । र्िको लातग आवश्र्क बजेटको 
व्र्वस्था गररने छ ।  

३.खेती वालीको पकेट क्षेत्र तनधायरण गनय माटो परीक्षण गनय अतनवार्य भएकोले गाउँपातलकामा नै एक तमनी 
ल्र्ाव स्थापना गनय आवश्र्क बजेटको ब्र्वस्था गररने छ ।  

४.वालीहरुमा लाग्ने रोग ककरा तनर्न्त्रणको लातग ककिान िहर्ोग कार्यक्रमलाई प्रस्ताव गररएको छ । र्िको 
लातग रोग ककरा पकहचान गनय आवश्र्क उपकरण कवषादी खररदको लातग आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था 
गररने छ । 

५.वजारमा पहाडी तथा कहमाली क्षेत्रमा उत्पादन भएको महको अत्र्ातधक माग भएकोले मौरी पालन 
व्र्विार्लाई प्रवर्द्यन गररनेछ । 

६.कृकष पेशालाई मर्ायक्कदत बनाउन ककिान िम्मान कार्यक्रमहरु िञ्चालन गररनेछ ।  

७.पशपुालन व्र्विार्लाई थप फाइदाजनक बनाउन बाख्रा र बंगरु पालनमा िंलग्न कृषकहरुको लातग उन्नत 
जातको कवउ बोका र वीर खररदमा िहर्ोग गररनेछ ।  

८.गाई भैंिीको लातग गोठ िधुार र बाख्रा तथा बंगरुको लातग खोर िधुार कार्यक्रम िंचालन गररनेछ । 
र्िको लातग ककिानहरुले लागत िाझेदारी गनुयपनेछ ।  

९.पशपुालन व्र्विार्मा िंलग्न कृषकहरुलाई प्रोत्िाहनको लातग ककिान प्रोत्िाहन कार्यक्रमहरु िञ्चालन 
गररनेछ ।  

 

िामाजजक तबकाि तफय   

क) स्वास््र् शाखा तफय   

१.मगृौला, मटुु तथा सर्ान्िर र टाउको  िम्बन्धी गम्भीर प्रकृततको रोगहरुबाट ग्रतित रोगीहरुको उपचारको 
लातग आवश्र्क उपचार िहर्ोगको व्र्बस्था गररनेछ । र्िको लातग आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था 
गररएकोछ ।  

२.िरुजक्षत माततृ्व कार्यक्रम अन्तगयत जजरोहोम डेलीभरी, ितु्केरीिँग उपाध्र्क्ष कार्यक्रम, प्रितुी िेवा 
व्र्वस्थापन, स्वास््र्कमी खाजा कार्यक्रम र ितु्केरी प्रोत्िाहन जस्ता कार्यक्रमहरु िञ्चालन गररनेछ । 
र्िको लातग आबश्र्क बजेटको व्र्वस्था गररएकोछ ।  

३.औषधी आपूततय व्र्वस्थालाई थप िहर्ोगको लातग आवश्र्क औषधी खररद गनय आवश्र्क रकम 
कवतनर्ोजन गररने छ । 

४.स्वास््र् चौकी भवनहरु व्र्वजस्थत रुपमा िंचालन गनय  स्वास््र्चौकी भवनहरुको ममयत िधुार गररनेछ । 
र गणुस्तरीर् िेवा प्रदान गनय स्वास््र् कमीहरुलाई पनुतायजकी तातलमहरु िंचालन गररनेछ । र्िको 
लातग आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था गररएकोछ ।  
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५.स्वास््र् उपचारलाई िवयिलुभ बनाउन कवपन्न नागररकको लातग स्वास््र् कवमा कार्यक्रम िञ्चालन गनय 
गररनेछ ।  

ख) जशक्षा शाखा तफय   

१. गणुस्तरीर् जशक्षा प्रवर्द्यनको लातग जनप्रतततनतधिँग कवद्याथी, जनप्रतततनतधिँग अतभभावक, अतभभावक जशक्षक 
अन्तरकक्रर्ा जस्ता कार्यक्रमहरुलाई लागत रकहत कार्यक्रमको रुपमा िञ्चालन गररनेछ ।  

२. गररब तथा जेहेन्दार कवद्याथीहरुको लातग प्रोत्िाहन कार्यक्रम अन्तगयत छात्रावतृत कार्यक्रमलाई तनरन्तरता 
क्कदइनेछ ।  

३. प्राथतमक तहमा शैजक्षक गणुस्तर कार्म गनय कक्षा ३ र कक्षा ५ मा गणुस्तर परीक्षण गनय आवश्र्क 
बजेटको व्र्वस्था गररने छ। 

४. नमनुा तिकाइको लातग नमनुा कक्षा कोठा व्र्वस्थापन गने कार्यलाई अगातड बढाइनेछ ।  

५. माध्र्तमक तहिम्मको जशक्षालाई पूणय रुपमा तनःशलु्क गनय प्रतत कवद्याथी लागतको आधारमा 
कवद्यालर्हरुलाई अनदुान क्कदने नीतत अवलम्बन गररनेछ ।  

६. शैजक्षक क्षेत्रको क्कदगो व्र्वस्थापन र आवश्र्क क्कदशा तनदेशको लातग शैजक्षक पाश्र्वजचत्र र १० वषे शैजक्षक 
गरुुर्ोजना तनमायण कार्य अजन्तम चरणमा छ । र्िलाई आगामी आ.व.देजख क्रमशः कार्ायन्वर्नमा 
लतगनेछ । िाथै आगामी आ.व.देजख आधारभतु तहको स्थानीर् पाठ्यक्रमलाई कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइनेछ  

७. प्रकवतध मैत्री तिकाईलाई प्रोत्िाहन गनय िबै कवद्यालर्हरुलाई कम्प्र्टुर तथा कप्रन्टर उपलब्ध गराइनेछ ।  

ग) खानपेानी 
१.नागररकहरुलाई स्वयाछ खानेपानी उपलब्ध गराउने नीततलाई तनरन्तरता क्कदइनेछ । खानेपानीको मूल 

पकहचान गरी आर्ोजनाहरुको तडपीआर तर्ार गनय उपभोक्ताहरुलाई प्रोत्िाहन गररनेछ ।  

२.िञ्चालनमा रहेका तर भरपदाय नभएका आर्ोजनाहरुलाई ममयत िम्भार कोषबाट िंवोधन गने गरी व्र्वस्था 
तमलाईनेछ ।   

घ) र्वुा तथा खेलकुद 

१. र्वुाहरुलाई खेलकुदिँग मात्र जोड्ने गने गररएकोमा आगामी क्कदनमा कृकष तथा पशपुालन लगार्त 
गाउँपातलकाका अन्र् आर्ोजनाहरुिँग आवर्द् गरी र्वुाहरुलाई पररचालन गने नीतत अवलम्बन गररनेछ ।  

२. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा र्वुाहरुलाई पररचालन गररनेछ ।  

३. खेल जगतलाई व्र्वजस्थत रुपमा िंचालन गनय गाउँपातलका स्तरीर् खेलकुद तबकाि ितमतत तनमायण गरी 
आवश्र्क काननुको पररतधतभत्र रहेर खेलकुदको व्र्वस्थापन गररनेछ । 

४. वडा स्तरमा खेलकुदलाई व्र्वस्थापन गनय वडा स्तरीर् खेलकुद तबकाि ितमतत तनमायण गररनेछ ।    

पूवायधार तबकाि तफय ः 
१. गत कवगत वषयहरुमा िंचालनमा रहेका प्राथतमकता प्राप्त आर्ोजनाहरुलाई तनरन्तरता क्कदइनेछ ।  

२. स्थानीर् स्तरमा देजखने र जनताले महििु गने खालका आर्ोजनाहरुलाई प्राथतमकतामा राजखनेछ ।  

३. अधरुा आर्ोजनाहरुलाई परुा गने तफय  जोड क्कदइनेछ ।  

४. कवशेष अवस्था बाहेक रु.१५ लाख भन्दा बढी लागतका आर्ोजनाहरु ठेिा माफय त िंचालन गररनेछ ।  
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५. ५ लाख भन्दा कम लागतका आर्ोजनाहरु िंचालन नगनय र स्थानीर् स्तरमा नगरी नहनुे आर्ोजनाहरुलाई माग 
कवश्लषेण र औजचत्र्ताको आधारमा ममयत िम्भार कोषबाट िंवोधन गनय आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था गररने छ 

६. उपभोक्ता ितमततहरुलाई िहजीकरण गनय गाउँकार्यपातलकाबाट लागत रकहत वा अत्र्न्त कम लागतमा 
अनजुशक्षण कार्यक्रम िंचालन गररनेछ ।  

७. गाउँपातलकाको प्रशाितनक भवन तनमायण, फावाखोला पिी पलु तनमायण(वडा नं.२ र वडा नं.५ जोड्ने), वडा 
नं.२ र ४ जोड्ने पिी पलु तनमायण, रे्मािेन, तारेतभर कटम्बरेु, िनुवुार गोलाई हदैु ततररङ्गे जाने मोटरबाटोलाई 
र्ि पटक ठुला आर्ोजनाको रुपमा िञ्चालन गने गरी आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था गररएकोछ । र्ी 
आर्ोजनाहरुलाई नमनुा आर्ोजनाको रुपमा िञ्चालन गरी आगामी क्कदनहरुमा र्स्ता आर्ोजनाहरु िञ्चालन 
गनय प्रोत्िाकहत गररनेछ ।  

८. हरेक वडामा आगामी आ.व.देजख िञ्चालनमा आउने आर्ोजनाहरुमध्रे् कुनै एक आर्ोजनालाई गौरवको 
आर्ोजनाको रुपमा तलई त्र्िलाई तनरन्तरता क्कदने कार्यर्ोजना तनमायण बनाइनेछ ।  

९. आगामी ५ वषय िम्ममा िञ्चालन गररने आर्ोजनाहरुको िरोकारवालाहरुको िहभागीतामा पकहचान गरी ती 
आर्ोजनाहरुको क्रमशः तड.पी.आर. गरी आर्ोजना बैंक तर्ार गररनेछ । ती आर्ोजनाहरु िञ्चालन गनय 
प्रदेश िरकार, िंघीर् िरकार र अन्र् तनकार्हरुमा पहल गररनेछ ।   

१०. कुनै पतन तनकार्बाट कवतभन्न वडाहरुमा िञ्चालन भईरहेका आर्ोजनाहरुलाई वडाले आफ्नो आर्ोजनाको 
रुपमा अपनत्व ग्रहण गरी गाउँपातलकाको आर्ोजनाको रुपमा िमार्ोजन गनय आवश्र्क नीतत तनमायण 
गररनेछ । 

मकहला, वालवातलका,  शारीररक अशक्तता भएका व्र्जक्त तथा िामाजजक िमावेशीकरण  

१. मकहला वालवातलका तथा शारीररक अिक्तता भएका व्र्जक्तहरुलाई मूल प्रवाहीकरण गनय कवतभन्न 

कार्यक्रमहरुको पकहचान गरी कार्यकवतध बनाएर कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइनेछ ।  

२. लैंतगक िमानता तथा िामाजजक िमावेशीकरणलाई प्रवर्द्यन गने खालका आर्ोजनाहरु िञ्चालन गररनेछ ।  

३. लैंतगक कहंिामा परेका व्र्जक्तहरुलाई उर्द्ार तथा आवश्र्क िहर्ोगको लातग लैंतगक कहंिा तनवारण कोष 
स्थापना गररएको छ । र्िलाई प्रभावकारी रुपमा िञ्चालन गररनेछ ।  

४. जोजखममा परेका वालवातलकाहरुलाई आवश्र्क िहर्ोगको लातग वालकल्र्ाण कोषको स्थापना गररएको 
छ। र्िलाई प्रभावकारी रुपमा िंचालन गनय आवश्र्क िंर्न्त्र बनाइनेछ ।  

वन वातावरण तथा कवपद् व्र्वस्थापन 

१. िामदुाकर्क वन व्र्वस्थापनको लातग उपभोक्ता ितमततहरुलाई अनजुशक्षण गररनेछ । 

२. िडक पकहरो तनर्न्त्रणको लातग वार्ो इजन्जनीररङ गनय िम्बजन्धत क्षेत्रका उपभोक्ताहरुलाई पररचालन गररनेछ ।  

३. गाउँपातलकामा कवपद् प्रततकार्य र्ोजना बनाई िम्भाकवत कवपद न्र्तुनकरणको लातग िचेतना कार्यक्रमहरु िञ्चालन 
गररनेछ ।  

५. कवपदमा परेका नागररकहरुलाई आवश्र्क राहत तथा िहर्ोगको लातग प्रकोप व्र्वस्थापन कोष माफय त िंवोधन 
गररनेछ । प्रकोप व्र्वस्थापन कोष िंचालन िम्बन्धी कार्यकवतधलाई आगामी क्कदनमा पररमाजयन गररनेछ । 
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खण्ड-3 
पाथीभरा र्ाङवरक गाउँपातलका 

गाउँ कार्यपातलकाको कार्ायलर्, ताप्लेजङु 
कवतनर्ोजन ऐन 

 पाथीभरा र्ाङवरक गाउँपातलकाको आतथयक वषय २०७९/८० को िेवा प्रवाह र कार्यहरुको लातग स्थानीर् िंजचत 
कोषबाट केही रकम खचय गने र कवतनर्ोजन गने िम्बन्धमा व्र्वस्था गनय बनेको ऐन 

िभाबाट स्वीकृत तमततः 2079/03/10 

प्रस्तावना: पाथीभरा र्ाङवरक गाउँपातलकाको आतथयक वषय २०७९/८० को िेवा र कार्यहरूको लातग िंजचत 
कोषबाट केही रकम खचय गने अतधकार क्कदन र िो रकम तबतनर्ोजन गनय वान्छनीर् भएकोले,  

नेपालको िंकवधानको धारा २२९ को उपधारा (२) बमोजजम पाथीभरा र्ाङवरक गाउँिभामा र्ो कवधेर्क पेश 
गररएको छ । 

१.िंजक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) र्ि ऐनको नाम “पाथीभरा र्ाङवरकको तबतनर्ोजन ऐन, २०७९” रहेको छ । 
(२) र्ो ऐन तमतत २०७९ िाल श्रावण १ गते आइतबारका क्कदनबाट पातथभरा र्ाङवरक गाउँपातलका क्षेत्रतभत्र 

प्रारम्भ हनुेछ । 
२.आथयक वषय २०७९/७९का तनतमत्त िंजचत कोषबाट रकम खचय गने अतधकार: आतथयक वषय २०७९/८० का 

तनतमत्त गाउँकार्यपातलका, वडाितमतत, कवषर्गत शाखाले गने िेवा र कार्यहरुका तनतमत्त अनिूुची-१ बमोजजम 
स्थानीर् िंजचतकोषबाट कवतनर्ोजन हनुे चाल,ु पूजँजगत र कवत्तीर् व्र्वस्थाको रकम िमेत गरी जम्मा रकम 
रू. 483737290।-अक्षरेपी अठचालीि करोड िठ्तीि लाख िठ्तीि हजार दईु िर् नब्बे रुपैर्ा 
मात्रमा नबढाई तनक्कदयष्ट गररए बमोजजम स्थानीर् िजञ्चत कोषबाट खचय गनय िककनेछ । 

३. कवतनर्ोजन ऐन:  

(१) र्ि ऐन द्वारा िजञ्चत कोषबाट खचय गनय अतधकार क्कदइएको रकम आतथयक वषय २०७९/८० को तनतमत्त 
पाथीभरा र्ाङवरक गाउँपातलका, वडाितमतत र कवषर्गत शाखाले गने िेवा र कार्यहरुको तनतमत्त कवतनर्ोजन 
गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुिकैु कुरा लेजखएको भएता पतन कार्ायलर्, वडा ितमतत र कवषर्गत शाखाले गने िेवा 
र कार्यहरुका तनतमत्त तबतनर्ोजन गरेको रकम मध्रे् कुनैमा बचत हनु ेर कुनैमा अपगु हनुे देजखन आएमा 
गाउँकार्यपातलकाले वचत हनुे जशषयकबाट अपगु हनु ेशीषयकमा रकम िानय िसनेछ । र्िरी रकम िादाय एक 
जशषयकबाट िो जशषयकको जम्मा रकमको 25% मा नबढ्न ेगरी (स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐनको दफा ७९ 
बमोजजम पुँजीगत जशषयक अन्तगयत) कुनै एक वा एक भन्दा बढी जशषयकहरूबाट अको एक वा एक भन्दा 
बढी जशषयकमा रकम िानय तथा तनकािा र खचय जनाउन िककनेछ । पूजँजगत खचय र कवत्तीर् व्र्वस्थातफय  
तबतनर्ोजजत रकम िाँवा भकु्तानी खचय र व्र्ाज भकु्तानी खचय जशषयकमा बाहेक अन्र्  चालू खचय जशषयक तफय  
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िानय र कवत्तीर् व्र्वस्था अन्तगयत िाँवा भकु्तानी खचयतफय  तबतनर्ोजजत रकम ब्र्ाज भकु्तानी खचय जशषयकमा 
बाहेक अन्र्त्र िानय िककने छैन । तर चालू तथा पूजँजगत खचय र कवत्तीर् व्र्वस्थाको खचय व्र्होने एक 
स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम िानय िककनेछ । 

(३) उपदफा (२) मा जनुिकैु कुरा लेजखएको भएतापतन एक जशषयकबाट िो जशषयकको जम्मा स्वीकृत रकमको 
25% भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी जशषयकहरुमा रकम िानुयपरेमा गाउँिभाको स्वीकृत तलन ु
पनेछ । 

४. कवत्तीर् अनशुािन िम्बन्धी व्र्वस्था:  
(१) पाथीभरा र्ाङवरक गाउँपातलकाले कानून बमोजजम आफूले उठाउने राजश्वर प्राप्त गरेको अनदुान रकम खचय 

गनुय पनेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोजजम कानून बनाउँदा देहार्का कुराहरू पालना हनु ेगरी बनाउन ुपनेछ: 
(क) नेपाल िरकार, प्रदेश िरकार र पाथीभरा र्ाङवरक गाउँपातलकाले बनाएको आतथयक तथा कवत्तीर् नीतत 

अनशुरण गनुय पनेछ । 
(ख) िबै प्रकारको आर्, राजश्व तथा अनदुान रकम गाउँपातलकाको मूल (िंजचतकोष) मा दाजखला गनुयपनेछ। 
(ग) अनदुानको रकम जनु प्रर्ोजनका लातग प्राप्त भएको हो िोही प्रर्ोजनमा खचय गनुय पनेछ। 
(घ) पुजँजगत खचय र कवत्तीर् व्र्वस्थापन तफय  तबतनर्ोजन भएको रकम चालूखचयतफय  रकमान्तरण गनय पाईनेछैन। 
(ङ) आर् व्र्र्को लेखांकन र वगीकरण नेपाल िरकार, प्रदेश िरकार तथा स्थानीर् िरकारले तनधायरण गरे 

बमोजजम राख्न ुपनेछ । 
(च) कवत्तीर् अनशुािन र लेखा व्र्वस्थापनका लातग आ.व. २०७९/८० बाट र्ि गाउँपातलकाको लेखा तथा 

कारोवार ितु्र (SUTRA) माफय त गररनेछ । 
५. अजख्तर्ारी तथा कार्यक्रम स्वीकृत िम्बन्धी व्र्वस्था:  
(१) प्रचतलत काननुमा जनु िकैु व्र्वस्था भए पतन कवतनर्ोजन भएको रकम प्रचतलत कानूनको अतधनमा रही 

खचय गने अजख्तर्ारी र्ो ऐन प्रारम्भ भएको क्कदन देजख अतधकार प्राप्त अतधकारीलाई हनुेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोजजम खचय गने अजख्तर्ारी गाउँपातलका अध्र्क्षले स्थानीर् िरकार िंचालन ऐन, २०७४ 

को दफा ७३ बमोजजम बजेट जस्वकृत भएको क्कदनबाट िात (७) क्कदनतभत्र प्रमखु प्रशािकीर् अतधकृतलाई 
प्रदान गनुय पनेछ। 

६. कार्यकवतध तथा मापदण्ड बनाउन िसन:े- र्ि ऐनको कार्ायन्वर्न गनय पाथीभरा र्ाङवरक गाउँपातलकाले 
आवश्र्क कार्यकवतध तथा मापदण्ड बनाउन िसनछे। 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको कार्यकवतध तथा मापदण्ड र्ि गाउँपातलकाको स्थानीर् राजपत्रमा प्रकाशन 
गररनेछ। 

७. आदेश जरी गनयिसन:े- र्ि ऐनको कार्ायन्वर्न गदाय कुनै वाधा उत्पन्न भएमा गाउँकार्यपातलकाले स्थानीर् 
राजपत्रमा िूचना प्रकाशन जारी गरी आवश्र्क व्र्वस्था गनेछ । 
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अनिूुची-१ 
(दफा-२ िंग िम्बजन्धत) 

िंजचत कोषबाट तबतनर्ोजन हनुे रकम 
क्र.ि. अनदुान 

िंख्र्ा 
जशषयकको नाम चाल ुखचय पूजँीगत खचय कवत्तीर् 

व्र्वस्था 
जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ 7 

१  गाउँ कार्यपातलका 256887290 159575000 
 

416462290 

२  वडा ितमतत 4759000 28241000 
 

33000000 

३  कवषर्गत शाखा 29320000 4955000 
 

34275000 

४  ऋणको िाँवा ब्र्ाज 

भकु्तानी 0 0 
 

0 

५  लगानी (शेर्र र 

ऋण) 0 0 
 

0 

जम्मा 290966290 192771000 0 483737290 
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खण्ड - ४ 
अनिूुची-२ 

पाथीभरा र्ाङवरक गाउँपातलका 
गाउँ कार्यपातलकाको कार्ायलर्, ताप्लेजङु 

कार्ायलर्को कोड : ८०१०१५०६३०० 
 

राजश्व र अनदुानको अनमुान 
 

                                                                            रु. हजारमा 

जशषयक 
आ.व. २०७७/ 
७८ को र्थाथय 

आ.व.२०७८/७९ 
को िंशोतधत 

अनमुान 

आ.व. २०७९/८० 
को अनमुान 

आर् ३९,१४,६६ ४९,६६,१६ ५०,८०,२२ 
राजस्व ५,०६,८० १२,७४,५२ १६,४३,८१ 
आन्तररक श्रोत ३०,५९ ६,८२,१४ ९,३२,०८ 
११३१४ भतूमकर/मालपोत ७,६१ ५,०० ५,०० 
११३२१ घरवहाल कर १,१४ १,५० १,५० 
११४५२पूवायधार िेवाको उपर्ोगमा लाग्ने कर   ० ५० 
११६९१ अन्र् कर ६,५३ ० १,०० 
१४२२१ न्र्ाकर्क दस्तूर   २० २० 
१४२२४ परीक्षा शलु्क   ८० ८० 
१४२२९ अन्र् प्रशाितनक िेवा शलु्क   ० ३५ 
१४२४३ तिफाररि दस्तरु ५,८० ४,५० ४,७५ 
१४२४५ नाता प्रमाजणत दस्तरु   ० २० 
१४२४९ अन्र् दस्तरु   ० ७० 
१४२५३ व्र्विार् रजजिेशन दस्तरु १,८३ ४,०० ४,०० 
१४६११ व्र्विार् कर   ४० ० 
३२१२२ बैंक मौज्दात   ६,६२,१४ ९,११,५८ 
राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम ४,७६,२० ५,९२,३८ ७,११,७३ 
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११३१५ घरजग्गा रजजषे्टशन दस्तरु   ३,०० २,०० 
११३१५ घरजग्गा रजजषे्टशन दस्तरु २,१७     
११४११बाँडफाँड भई प्राप्त हनुे मूल्र् अतभबकृर्द् कर ४,३८,२८ २,७९,९५ ६,७८,२५ 
११४२१ बाँडफाँड भइय प्राप्त हनुे अन्त:शलु्क   २,७९,९५ ० 
११४५६ बाँडफाँटबाट प्राप्त हनु ेिवारी िाधन कर २५,०० २५,७८ २५,७८ 
१४१५६बाँडफाँड भई प्राप्त कवद्यतु िम्बन्धी रोर्ल्टी ५,९८ ३,७० ३,७० 
१४१५७ बाँडफाँड भई प्राप्त दहत्तर बहत्तरको 

कवकक्रबाट प्राप्त हनुे आर् ४,७५     
१४१५७ बाँडफाँड भई प्राप्त दहत्तर बहत्तरको 

कवकक्रबाट प्राप्त हनुे आर्   ० २,०० 
अन्र् आर् ७,६६ ३,६० १,५० 
१४५२९ अन्र् राजस्व १,४९ ३,६० १,०० 
१५१११ बेरूजू ६,१६ ० ५० 
अन्तर िरकारी कवत्तीर् हस्तान्तरण ३३,९९,७५ ३६,९१,६४ ३४,३६,४१ 
िंघीर् िरकार ३२,२८,७८ ३४,८४,५४ ३२,७१,०० 
१३३११ िमातनकरण अनदुान १०,३२,०० १३,२२,०० ११,९२,०० 
१३३१२ शितय अनदुान चाल ु २०,२४,७८ १८,१३,०४ १६,८१,०० 
१३३१३ शितय अनदुान पुजँीगत   १,८३,५० १,२८,०० 
१३३१४ कवषेश अनदुान चाल ु १,००,००     
१३३१५ कवषेश अनदुान पुजँीगत   १,६६,०० ७०,०० 
१३३१६ िमपरुक अनदुान चाल ु ७२,००     
१३३१७ िमपरुक अनदुान पुँजीगत   ० २,००,०० 
प्रदेश िरकार १,७०,९६ २,०७,१० १,६५,४१ 
१३३११ िमातनकरण अनदुान ६९,९६ ६४,१८ ६४,१८ 
१३३१२ शितय अनदुान चाल ु १,०० ४२,९२ १,२३ 
१३३१६ िमपरुक अनदुान चाल ु १,००,०० ० १,००,०० 
१३३१७ िमपरुक अनदुान पुँजीगत   १,००,०० ० 
बैदेजशक       
जनिहभातगता       
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खण्ड - ५ 

अनिुचुी-१ 

पाथीभरा र्ाङवरक गाउँपातलका 
गाउँ कार्यपातलकाको कार्ायलर्, ताप्लेजङु 

कार्ायलर्को कोड : ८०१०१५०६३०० 
 

आर् तथा व्र्र्को  प्रक्षपेण 

रु. हजारमा 

शीषयक 

आ.व. 
२०७७/७८ को 

र्थाथय 

आ.व. 
२०७८/७९ को 
िंशोतधत अनमुान 

आ.व. 
२०७९/८० 
को अनमुान 

आर् ३९,०६,५५ ४३,०४,०२ ४१,६८,६४ 

राजस्व ५,०६,८० ६,१२,३८ ७,३२,२३ 

आन्तररक श्रोत ३०,५९ २०,०० २०,५० 

११३१४भतूमकर/मालपोत ७,६१ ५,०० ५,०० 

११३२१घरवहाल कर १,१४ १,५० १,५० 

११४५२पूवायधार िेवाको उपर्ोगमा लाग्ने कर   ० ५० 

११६९१अन्र् कर ६,५३ ० १,०० 

१४२२१न्र्ाकर्क दस्तूर   २० २० 

१४२२४परीक्षा शलु्क   ८० ८० 

१४२२९अन्र् प्रशाितनक िेवा शलु्क   ० ३५ 

१४२४३तिफाररि दस्तरु ५,८० ४,५० ४,७५ 

१४२४५नाता प्रमाजणत दस्तरु   ० २० 

१४२४९अन्र् दस्तरु   ० ७० 

१४२५३व्र्विार् रजजिेशन दस्तरु १,८३ ४,०० ४,०० 

१४६११व्र्विार् कर   ४० ० 

राजस्व बाँडफाँड बाट प्राप्त रकम ४,७६,२० ५,९२,३८ ७,११,७३ 

११३१५घरजग्गा रजजषे्टशन दस्तरु   ३,०० २,०० 

११३१५घरजग्गा रजजषे्टशन दस्तरु २,१७     

११४११बाँडफाँड भई प्राप्त हनुे मूल्र् अतभबकृर्द् कर ४,३८,२८ २,७९,९५ ६,७८,२५ 

११४२१बाँडफाँड भइय प्राप्त हनुे अन्त:शलु्क   २,७९,९५ ० 

११४५६बाँडफाँटबाट प्राप्त हनुे िवारी िाधन कर २५,०० २५,७८ २५,७८ 
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१४१५६बाँडफाँड भई प्राप्त कवद्यतु िम्बन्धी रोर्ल्टी ५,९८ ३,७० ३,७० 

१४१५७ बाँडफाँड भई प्राप्त दहत्तर बहत्तरको 
कवकक्रबाट प्राप्त हनुे आर् ४,७५     

१४१५७ बाँडफाँड भई प्राप्त दहत्तर बहत्तरको 
कवकक्रबाट प्राप्त हनुे आर्   ० २,०० 

अन्र्आर् ७,६६ ३,६० १,५० 

१४५२९अन्र् राजस्व १,४९ ३,६० १,०० 

१५१११बेरूजू ६,१६ ० ५० 

अन्तर िरकारी कवत्तीर् हस्तान्तरण ३३,९९,७५ ३६,९१,६४ ३४,३६,४१ 

िंघीर् िरकार ३२,२८,७८ ३४,८४,५४ ३२,७१,०० 

१३३११ िमातनकरण अनदुान १०,३२,०० १३,२२,०० ११,९२,०० 

१३३१२ शितय अनदुानचाल ु २०,२४,७८ १८,१३,०४ १६,८१,०० 

१३३१३ शितय अनदुानपुजँीगत   १,८३,५० १,२८,०० 

१३३१४ कवषेश अनदुान चाल ु १,००,००     

१३३१५ कवषेश अनदुान पुजँीगत   १,६६,०० ७०,०० 

१३३१६ िमपरुक अनदुान चाल ु ७२,००     

१३३१७ िमपरुक अनदुान पुँजीगत   ० २,००,०० 

प्रदेश िरकार १,७०,९६ २,०७,१० १,६५,४१ 

१३३११ िमातनकरण अनदुान ६९,९६ ६४,१८ ६४,१८ 

१३३१२ शितय अनदुानचाल ु १,०० ४२,९२ १,२३ 

१३३१६ िमपरुक अनदुान चाल ु १,००,०० ० १,००,०० 

१३३१७ िमपरुक अनदुान पुँजीगत   १,००,०० ० 

बैदेजशक       

जनिहभातगता       

कवत्तीर् व्र्वस्था (प्रातप्त)       

व्र्र् ३४,०७,१७ ४९,६६,१६ ५०,८०,२२ 

चाल ु २०,७६,५९ २८,०६,७० २८,५५,८८ 

२११११ पाररश्रतमक कमयचारी १३,७६,९९ १७,९७,६७ १६,५१,९८ 

२१११२ पाररश्रतमक पदातधकारी ५१,५२ ६०,०० ७०,०० 

२११२१ पोशाक ४,७० २२,३० ९,२७ 

२११३१ स्थानीर् भत्ता ११,३६ २०,२६ २३,१० 

२११३२ महंगी भत्ता ६,९४ १२,०० १२,०० 
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२११३३ कफल्ड भत्ता ४१ ० २,०० 

२११३४ कमयचारीको बैठक भत्ता ९,६७ १७,५० १५,५० 

२११३५ कमयचारी प्रोत्िाहन तथा परुस्कार ४,९० ५,५० ९,५० 

२११३९ अन्र् भत्ता १,३९ ६,१६ २,८० 

२११४१ पदातधकारी बैठक भत्ता ७,०९ ८,०० ९,०० 

२१२१२ कमयचारीको र्ोगदानमा आधाररत तनवतृभरण 
तथा उपदान कोष खचय १२,३० १२,३० १५,०० 

२२१११ पानी तथा तबजलुी १,७४ २,५० ८,०२ 

२२११२ िंचार महिलु १२,५५ ५,०५ ११,३० 

२२२११ इन्धन (पदातधकारी) ३,६४ ८,०० १६,०० 

२२२१२ इन्धन (कार्ायलर् प्रर्ोजन) ५,२१ ८,०० १६,०० 

२२२१३ िवारी िाधन ममयत खचय ० ३०,५० ३०,०० 

२२२१४ तबमा तथा नवीकरण खचय ० १९,५० १४,५० 

२२२२१ मेजशनरी तथा औजार ममयत िम्भार तथा 
िञ्चालन खचय २०,२१ ९,३० १२,०० 

२२३११ मिलन्द तथा कार्ायलर् िामाग्री ५५,३२ ५६,६७ ७७,९२ 

२२३१३ पसु्तक तथा िामग्री खचय २६,०६ २८,९१ १७,४२ 

२२३१४ इन्धन - अन्र् प्रर्ोजन ९६ १,०० ३,०० 

२२३१५ पत्रपतत्रका, छपाई तथा िूचना प्रकाशन खचय ९,८९ १४,४० २८,०० 

२२३१९ अन्र् कार्ायलर् िंचालन खचय ० ६,५० ० 

२२४११ िेवा र परामशय खचय ५,०१ १५,७८ ० 

२२४१३ करार िेवा शलु्क ६०,९१ ७४,१० १,००,०० 

२२५११ कमयचारी तातलम खचय ७० ८,७६ ५,०० 

२२५१२ िीप कवकाि तथा जनचेतना तातलम तथा 
गोष्ठी िम्बन्धी खचय ३५,४२ २६,२९ २२,८० 

२२५२२ कार्यक्रम खचय २,०६,४१ २,८५,५७ ४,४२,५१ 

२२५२९ कवकवध कार्यक्रम खचय ० ६९,५८ ७९,८९ 

२२६११ अनगुमन, मूल्र्ांकन खचय २,३३ ६,१२ ५,०० 

२२६१२ भ्रमण खचय ३२,४९ २६,०८ २६,०९ 

२२७११ कवकवध खचय २७,६२ २७,२७ २४,८१ 

२२७२१ िभा िञ्चालन खचय २,७० ३,०० ५,०० 

२५३१५ अन्र् िस्था िहार्ता १,२५ ८० ० 
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२७११२ अन्र् िामाजजक िरुक्षा ० १,५० ० 

२७२११ छात्रवजृत्त ५,२२ १६,६२ ११,१९ 

२७२१२ उद्दार, राहत तथा पनुस्थायपना खचय ४१,१० ४५,४० ३५,५० 

२७२१३ औषधी खररद खचय १७,६३ २६,८५ ३१,०० 

२७२१९ अन्र् िामाजजक िहार्ता २,९२ १०,५० ४,७८ 

२८१४२ घरभाडा १०,२२ १०,४० ८,०० 

२८२११ राजस्व कफताय १,६८ ६ ० 

पंूजीगत १३,३०,५७ २१,५९,४५ २२,२४,३४ 

३११११ आवािीर् भवन तनमायण/खररद २,०० ७२,०० ८९,०० 

३१११२ गैर आवािीर् भवन तनमायण/खररद ३,७३,४१ ८,१९,६५ ६,७६,७७ 

३१११३ तनतमयत भवनको िंरचनात्मक िधुार खचय ३,४८ ६०,९० १,३१,०० 

३११२१ िवारी िाधन ० ३,०० २२,०० 

३११२२ मेजशनरी तथा औजार ६९,४२ ८३,८९ ६८,९६ 

३११२३ फतनयचर तथा कफसचिय ५,४३ १६,०० ८३,५० 

३११३१ पशधुन तथा बागवानी कवकाि खचय ५८,९९ ३२,३९ ० 

३११३५ पूँजीगत परामशय खचय ९,९४ १४,०० ० 

३११४१ िरुक्षा प्रणाली तथा उपकरण प्रातप्त खचय ० ४,०० ० 

३११५१ िडक तथा पूल तनमायण ३,८०,८५ ५,०७,७० ५,७४,६० 

३११५३ कवद्यतु िंरचना तनमायण २८,२३ ७,०० १६,५० 

३११५५तिंचाई िंरचना तनमायण १३,७० १३,५० २,५० 

३११५६खानेपानी िंरचना तनमायण ८५,८९ २,७४,४१ १,४६,५६ 

३११५९अन्र् िावयजतनक तनमायण १,४८,६३ १,८१,०५ ३,२५,९५ 

३११६१तनतमयत भवनको िंरचनात्मक िधुार खचय १,०८,०६ २४,५० ५,०० 

३११७१पूजँीगत िधुार खचय िावयजतनक तनमायण ० १,५० १,५० 

३११७२पूजँीगत अनिुन्धान तथा परामशय ३६,४८ २३,५० ६३,५० 

३१४११जग्गाप्रातप्त खचय ६,०० २०,४५ १७,०० 

बजेटबचत (+)/न्रू्न ४,९९,३८ (६,६२,१४) (९,११,५८) 

गतवषयको नगद मौज्दात   ६,६२,१४ ९,११,५८ 
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१४५८७६

८००८९

४०४०४

६००२९५५१००२५
४९९४८५०

२८००
३५००

१००८६८

१५००
६५७३०

१८०३६ २८५०
३७७५ ६५८० ७२७०१८५०८००

१०००

१५० ३१००

Budget appropriation in accordance with 
program / project

जशक्षा
कार्ायलर् िञ्चालन तथा प्रशाितनक
स्वास््र्
कानून तथा न्र्ार्
पशपुन्छी कवकाि
कृकष
लैंतगक िमानता तथा िामाजजक िमावेशीकरण
पर्यटन
शािन प्रणाली
कवपद व्र्वस्थापन
भवन, आवाि तथा शहरी कवकाि
तबज्ञान तथा प्रतबतध
र्ातार्ात पूवायधार
खानेपानी तथा िरिफाई 
उजाय
पनुतनयमायण

बजेटको क्षते्रगत कववरण 
जशक्षा १४५८७६ 

कार्ायलर् िञ्चालन तथा 
प्रशाितनक ८००८९ 

स्वास््र् ४०४०४ 

कानून तथा न्र्ार् ६०० 

पशपुन्छी कवकाि २९५५ 

कृकष १००२५ 

लैंतगक िमानता तथा 
िामाजजक िमावशेीकरण ४९९४ 

पर्यटन ८५० 

शािन प्रणाली २८०० 

कवपद् व्र्वस्थापन ३५०० 

भवन, आवाि तथा शहरी 
कवकाि १००८६८ 

तबज्ञान तथा प्रतबतध १५०० 

र्ातार्ात पूवायधार ६५७३० 

खानेपानी तथा िरिफाई १८०३६ 

उजाय २८५० 

पूनःतनयमायण ३७७५ 

र्वुा तथा खेलकुद ६५८० 

श्रमतथा रोजगारी ७२७० 

जलश्रोत तथा तिंचाई १८५० 

िंचार तथा िूचना प्रतबतध ८०० 

गररबी तनवारण १००० 

िामाजजक िरुक्षा तथा 
िंरक्षण १५० 

उद्योग ३१०० 
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खण्ड-६ 

पथीभरा र्ाङवरक गाउँपातिका 
गाउँ कार्यपातिकाको कार्ायिर्, िाप्िेजङु 

कार्ायिर्को कोड : ८०१०१५०६३०० 
 

Budget appropriation in accordance with program / project 

                                                                                                                                                                                                                                                        रु. हजारमा 

ति.नं 
कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकिापको 

नाम 
उप के्षत्र खर्य शीर्यक स्रोि िक्ष इकाई 

क्रवतनर्ोजन 

पक्रहिो 
तै्रमातिक 

दोस्रो 
तै्रमातिक 

िेस्रो 
तै्रमाति
क 

र्ौथो 
तै्रमाति
क 

जम्मा 

८०१०१५०६१०१ पाथीभरा र्ाङवरक गाउँपातिका 

१ गरुूङ भार्ा शशक्षण, नाङखोल्र्ाङ शशक्षा २११११ प्रदेश नंबर १- नगद अनदुान १२ मक्रहना ७५ ७५ ७५ ७५ ३,०० 

२ 
दरबन्दी नभएका क्रवद्यािर्मा 
शशक्षक अनदुान 

शशक्षा २११११ आन्िररक श्रोि - नगद १० मक्रहना १०,५० १०,५० ७,०० ७,०० ३५,०० 

३ 
प्रशशक्षक प्रशशक्षक व्र्वस्थापन 
( भतिबि, फुटबि, करािे) शशक्षा २११११ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १० मक्रहना ० २,०० २,०० १,०० ५,०० 

४ पाररश्रतमक कमयर्ारी कार्ायिर् िञ्चािन िथा 
प्रशाितनक 

२११११ 
राजस्व बाडँफाँड - िंघीर् 
िरकार - नगद 

१० मक्रहना ६०,०० ६०,०० ४०,०० ४०,०० २,००,०० 

५ 

बाितबकाि, कार्ायिर् िहर्ोगी 
र क्रवद्यािर् कमयर्ारीहरूको 
ििब भत्ता 

शशक्षा २११११ आन्िररक श्रोि - नगद १० मक्रहना १९,९२ १३,२८ १३,२८ १९,९२ ६६,४३ 

६ पाररश्रतमक पदातिकारी कार्ायिर् िञ्चािन िथा 
प्रशाितनक 

२१११२ 
राजस्व बाडँफाँड - िंघीर् 
िरकार - नगद 

१० मक्रहना २१,०० १४,०० १४,०० २१,०० ७०,०० 

७ कमयर्ारी पोशाक 
कार्ायिर् िञ्चािन िथा 
प्रशाितनक 

२११२१ 
राजस्व बाडँफाँड - िंघीर् 
िरकार - नगद 

१ पटक ० ० ७,५० ० ७,५० 
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८ स्थानीर् भत्ता कार्ायिर् िञ्चािन िथा 
प्रशाितनक 

२११३१ 
राजस्व बाडँफाँड - िंघीर् 
िरकार - नगद 

१० मक्रहना ५,७० ३,८० ५,७० ३,८० १९,०० 

९ महंगी भत्ता कार्ायिर् िञ्चािन िथा 
प्रशाितनक 

२११३२ 
राजस्व बाडँफाँड - िंघीर् 
िरकार - नगद 

१० मक्रहना ३,६० २,४० २,४० ३,६० १२,०० 

१० क्रफल्ड भत्ता कार्ायिर् िञ्चािन िथा 
प्रशाितनक 

२११३३ 
राजस्व बाडँफाँड - िंघीर् 
िरकार - नगद 

२ जना ७५ ७५ २५ २५ २,०० 

११ कमयर्ारीको बैठक भत्ता कार्ायिर् िञ्चािन िथा 
प्रशाितनक 

२११३४ 
राजस्व बाडँफाँड - िंघीर् 
िरकार - नगद 

१० पटक २,०० ३,०० ३,०० २,०० १०,०० 

१२ 
प्र.अ. बैठकमा भत्ता, खाजा िथा 
खाना खर्य शशक्षा २११३४ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १० 

पटक/ 

िंख्र्ा १,१० २,२० ० २,२० ५,५० 

१३ 
कमयर्ारी प्रोत्िाहन िथा 
परुस्कार 

कार्ायिर् िञ्चािन िथा 
प्रशाितनक 

२११३५ 
राजस्व बाडँफाँड - िंघीर् 
िरकार - नगद 

१ पटक ० ० १,५० ० १,५० 

१४ गाउँपातिका स्थापना ददवि 
कार्ायिर् िञ्चािन िथा 
प्रशाितनक 

२११३५ 
राजस्व बाडँफाँड - िंघीर् 
िरकार - नगद 

१ पटक ० ० ५,०० ० ५,०० 

१५ 

शशक्षा ददवि (एि ई.ई. उत्कृष्ट 
क्रवद्याथी िम्मान र अवकाि 
प्राप्त शशक्षकिाई िम्मान 

शशक्षा २११३५ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ पटक ० ० ० ३,०० ३,०० 

१६ अन्र् भत्ता कार्ायिर् िञ्चािन िथा 
प्रशाितनक 

२११३९ 
राजस्व बाडँफाँड - िंघीर् 
िरकार - नगद 

१० 
पटक/
िंख्र्ा ४५ ३० ३० ४५ १,५० 

१७ प्र.अ भत्ता प्रोत्िाहन शशक्षा २११३९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १० पटक २६ २६ ३९ ३९ १,३० 

१८ पदातिकारी बैठक भत्ता कार्ायिर् िञ्चािन िथा 
प्रशाितनक 

२११४१ 
राजस्व बाडँफाँड - िंघीर् 
िरकार - नगद 

२० 
पटक/
िंख्र्ा २,७० १,८० २,२५ २,२५ ९,०० 

१९ 

कमयर्ारीको र्ोगदानमा 
आिाररि तनविृभरण िथा 
उपदान कोर् खर्य 

कार्ायिर् िञ्चािन िथा 
प्रशाितनक 

२१२१२ 
राजस्व बाडँफाँड - िंघीर् 
िरकार - नगद 

१ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० ० १५,०० १५,०० 

२० पानी िथा तबजिुी कार्ायिर् िञ्चािन िथा 
प्रशाितनक 

२२१११ 
राजस्व बाडँफाँड - िंघीर् 
िरकार - नगद 

१० मक्रहना १,५० १,०० १,०० १,५० ५,०० 

२१ िंर्ार महििु 
कार्ायिर् िञ्चािन िथा 
प्रशाितनक 

२२११२ 
राजस्व बाडँफाँड - िंघीर् 
िरकार - नगद 

१० मक्रहना ३,३७ ३,३७ २,२५ २,२५ ११,२५ 

२२ इन्िन (पदातिकारी) कार्ायिर् िञ्चािन िथा 
प्रशाितनक 

२२२११ 
राजस्व बाडँफाँड - िंघीर् 
िरकार - नगद 

१० मक्रहना ४,८० ३,२० ३,२० ४,८० १६,०० 
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२३ इन्िन (कार्ायिर् प्रर्ोजन) 
कार्ायिर् िञ्चािन िथा 
प्रशाितनक 

२२२१२ 
राजस्व बाडँफाँड - िंघीर् 
िरकार - नगद 

१० मक्रहना ४,८० ३,२० ४,८० ३,२० १६,०० 

२४ िवारी िािन ममयि खर्य कार्ायिर् िञ्चािन िथा 
प्रशाितनक 

२२२१३ 
राजस्व बाडँफाँड - िंघीर् 
िरकार - नगद 

१० 
पटक/ 

िंख्र्ा ९,०० ९,०० ६,०० ६,०० ३०,०० 

२५ तबमा िथा नवीकरण खर्य कार्ायिर् िञ्चािन िथा 
प्रशाितनक 

२२२१४ 
राजस्व बाडँफाँड - िंघीर् 
िरकार - नगद 

१ 
पटक/ 

िंख्र्ा ० ० ६,०० ० ६,०० 

२६ िफ्टवरे्र नवीकरण खर्य कार्ायिर् िञ्चािन िथा 
प्रशाितनक 

२२२१४ 
राजस्व बाडँफाँड - िंघीर् 
िरकार - नगद 

१ 
पटक/ 

िंख्र्ा ० ० १,५० ० १,५० 

२७ स्वास््र् बीमा कार्यक्रम स्वास््र् २२२१४ नेपाि िरकार - नगद अनदुान ४ 
पटक/ 

िंख्र्ा १,७५ १,७५ १,७५ १,७५ ७,०० 

२८ इन्टरकम टेतिफोन 
कार्ायिर् िञ्चािन िथा 
प्रशाितनक 

२२२२१ 
राजस्व बाडँफाँड - िंघीर् 
िरकार - नगद 

१ 
पटक/ 

िंख्र्ा ० ५,०० ० ० ५,०० 

२९ 
मेशशनरी िथा औजार ममयि 
िम्भार िथा िञ्चािन खर्य 

कार्ायिर् िञ्चािन िथा 
प्रशाितनक 

२२२२१ 
राजस्व बाडँफाँड - िंघीर् 
िरकार - नगद 

७ पटक २,०० १,०० २,०० २,०० ७,०० 

३० 

गाउँपातिकाको िोगो र नाम 
उल्िेशखि क्रटिटय र झोिा 
छपाइ िथा क्रविरण 

कार्ायिर् िञ्चािन िथा 
प्रशाितनक 

२२३११ 
राजस्व बाडँफाँड – स्थानीर् - 
नगद 

६० 
पटक/
िंख्र्ा ० ३,०० ० ० ३,०० 

३१ 

प्रति क्रवद्याथी िागिका 
आिारमा िहगि रुपमा 
तनशलु्क शशक्षाका िागी अनदुान 

शशक्षा २२३११ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ पटक ० ८,०० ० ० ८,०० 

३२ 
मििन्द िथा कार्ायिर् 
िामाग्री 

कार्ायिर् िञ्चािन िथा 
प्रशाितनक 

२२३११ 
राजस्व बाडँफाँड - िंघीर् 
िरकार - नगद 

२ 
पटक/
िंख्र्ा १७,०० १७,०० ० ० ३४,०० 

३३ इन्िन - अन्र् प्रर्ोजन 
कार्ायिर् िञ्चािन िथा 
प्रशाितनक 

२२३१४ 
राजस्व बाडँफाँड - िंघीर् 
िरकार - नगद 

१२ 
पटक/
िंख्र्ा ७५ ७५ ७५ ७५ ३,०० 

३४ 
गाउँपातिकाको डार्री र पेन 
छपाइ िथा खररद 

कार्ायिर् िञ्चािन िथा 
प्रशाितनक 

२२३१५ 
राजस्व बाडँफाँड – स्थानीर् - 
नगद 

१ 
पटक/
िंख्र्ा १,०० ० ० ० १,०० 

३५ 
पत्रपतत्रका, छपाई िथा िूर्ना 
प्रकाशन खर्य 

कार्ायिर् िञ्चािन िथा 
प्रशाितनक 

२२३१५ 
राजस्व बाडँफाँड - िंघीर् 
िरकार - नगद 

१० 
पटक/
िंख्र्ा ८,०० ६,०० ४,०० २,०० २०,०० 

३६ शैशक्षक पात्रो तनमायण शशक्षा २२३१५ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ पटक ५० ० ० ० ५० 

३७ 
शैशक्षक पाश्व शर्त्र, शैशक्षक र्ोजना 
र स्थानीर् पाठ्यक्रम छपाई 

शशक्षा २२३१५ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ पटक ५,०० ० ० ० ५,०० 
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३८ करार िेवा शलु्क 
कार्ायिर् िञ्चािन िथा 
प्रशाितनक 

२२४१३ 
राजस्व बाडँफाँड - िंघीर् 
िरकार - नगद 

१० मक्रहना ३०,०० २०,०० ३०,०० २०,०० १,००,०० 

३९ 

स्वास््र् कमीहरुको िातग 
क्षमिा अतभवकृ्रि िातिम 
कार्यक्रम 

स्वास््र् २२५११ नेपाि िरकार - नगद अनदुान २ 
पटक/ 

िंख्र्ा २,५० २,५० ० ० ५,०० 

४० 
मेितमिाप किायहरूिाइ 
पनुयिाजकी िातिम र व्र्वस्थापन 

काननु िथा न्र्ार् २२५१२ 
राजस्व बाडँफाँड - प्रदेश 
िरकार  - नगद 

१ 
पटक/ 

िंख्र्ा ० ६,०० ० ० ६,०० 

४१ 
िीप क्रवकाि िथा जनरे्िना 
िातिम िथा गोष्ठी िम्बन्िी खर्य 

कार्ायिर् िञ्चािन िथा 
प्रशाितनक 

२२५१२ 
राजस्व बाडँफाँड - िंघीर् 
िरकार - नगद 

४ 
पटक/ 

िंख्र्ा २,०० २,०० २,०० २,०० ८,०० 

४२ ict िातिम शशक्षा २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ पटक ० ० ३,०० ० ३,०० 

४३ iemis िातिम शशक्षा २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ पटक ३,०० ० ० ० ३,०० 

४४ 
SEE उतत्रणय क्रवज्ञान क्रवर्र् 
अध्र्र्न क्रवद्याथी छात्रवशृत्त 

शशक्षा २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ पटक ० ० ० ५,०० ५,०० 

४५ अतिररक्त क्रक्रर्ाकिाप िंर्ािन शशक्षा २२५२२ नेपाि िरकार- नगद अनदुान १ पटक ० ३,०० ० ० ३,०० 

४६ आखँाको शशवीर स्वास््र् २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/ 

िंख्र्ा ० ० ३,०० ० ३,०० 

४७ 
उत्कृष्ट पशपुािन गनेिाई 
प्रोत्िाहान 

पशपुन्छी क्रवकाि २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/ 

िंख्र्ा ० ० १,०० ० १,०० 

४८ 
कक्षा ३ र ५ को शैशक्षक 
गणुस्िर पररक्षण र परुस्कार 

शशक्षा २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ पटक ० ० ० ३,०० ३,०० 

४९ 
कक्षा ८ को उत्तरपशुस्िका 
पररक्षण 

शशक्षा २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ पटक ० ० २,०० ० २,०० 

५० 
कपाि खेति िथा कपाि 
प्रवियन कार्यक्रम 

कृक्रर् २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/ 

िंख्र्ा ० ५,०० ० ० ५,०० 

५१ 
कृर्क परुस्कार/िम्मान 
कार्यक्रम 

कृक्रर् २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/ 

िंख्र्ा ० ० ० २,०० २,०० 

५२ क्रकक्रव खेति प्रवियन कार्यक्रम कृक्रर् २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/ 

िंख्र्ा ० १५,०० ० ० १५,०० 

५३ 
गभयविी आमाहरुिाई 
आर्ोतडन-प्रोक्रटन कार्यक्रम 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान ५ 
पटक/ 

िंख्र्ा १,०० १,०० २,०० १,०० ५,०० 
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५४ 
घर घरमा जेष्ठ नागररक िँग 
स्वास््र् कमी स्वास््र् २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान ३ 

पटक/ 

िंख्र्ा ५० ५० ५० ० १,५० 

५५ 
जक्रटि प्रकृिीका रोगीहरुिाई 
उपर्ार िहर्ोग कार्यक्रम 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान ४ 
पटक/ 

िंख्र्ा ६,२५ ६,२५ ६,२५ ६,२५ २५,०० 

५६ दाँिको शशवीर स्वास््र् २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/ 

िंख्र्ा ० २,०० ० ० २,०० 

५७ 

दीघयकातिन िेवाको िातग 
म.िामदुाक्रर्क स्वास््र् स्वरं् 
िेक्रवका क्रवदाई कार्यक्रम 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/ 

िंख्र्ा ० ० ० २,१८ २,१८ 

५८ नमनुा कफी खेति कार्यक्रम कृक्रर् २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/ 

िंख्र्ा ० ० ५,०० ० ५,०० 

५९ 
नमनुा िेिहन वािी खेति 
कार्यक्रम 

कृक्रर् २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/ 

िंख्र्ा ० २,०० ० ० २,०० 

६० पाठ्यक्रम प्रबोतिकरण शशक्षा २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ पटक ३,०० ० ० ० ३,०० 

६१ फौजी क्रकरा तनर्न्त्रण कार्यक्रम कृक्रर् २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान २ 
पटक/ 

िंख्र्ा ० ० २,०० २,०० ४,०० 

६२ 

बहकेु्षत्रीर् पोर्ण कार्यक्रम- 
पोर्ण िंववदेनशशि के्षत्र 
कार्यक्रम िंर्ािन 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान २ 
पटक/ 

िंख्र्ा ० ३,०० ३,०० ० ६,०० 

६३ मेर्र कप खेिकुद शशक्षा २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ पटक ० ० ५,०० ० ५,०० 

६४ 
मक्रहिा िशक्षि आर्आजयन 
कार्यक्रम 

िैंतगक िमानिा िथा 
िामाशजक िमावशेीकरण 

२२५२२ प्रदेश नंबर १  - नगद अनदुान १० 
पटक/ 

िंख्र्ा २,०० ४,०० २,०० २,०० १०,०० 

६५ 
मागमा आिाररि कृक्रर् 
कार्यक्रम 

कृक्रर् २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान २ 
पटक/ 

िंख्र्ा ० २,०० २,०० ० ४,०० 

६६ मौरीपािन कार्यक्रम कृक्रर् २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/ 

िंख्र्ा ० ० ३,०० ० ३,०० 

६७ रेतडर्ो िमोर िंर्ािन कार्यक्रम पर्यटन २२५२२ प्रदेश नंबर १  - नगद अनदुान १ 
पटक/ 

िंख्र्ा ६२ ६२ ६२ ६२ २,५० 

६८ 
रेतडर्ो िाप्िेजङु िंर्ािन 
कार्यक्रम 

पर्यटन २२५२२ प्रदेश नंबर १  - नगद अनदुान १ 
पटक/ 

िंख्र्ा ६२ ६२ ६२ ६२ २,५० 

६९ राष्ट्रपति रतनङशशल्ड शशक्षा २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ पटक ० ० ० ४,०० ४,०० 
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गाउँपातिका स्िरीर् 

७० 
राष्ट्रपति रतनङशशल्ड शजल्िा 
स्िरीर् 

शशक्षा २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ पटक ० ० ५,०० ० ५,०० 

७१ 
तिम्ब ुभार्ा पठन पाठन िथा 
स्थानीर् भार्ा प्रवदयन 

शशक्षा २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/ 

िंख्र्ा ४,५० ४,५० ४,५० ४,५० १८,०० 

७२ वंगरुको तबर खररद िथा ढुवानी पशपुन्छी क्रवकाि २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/ 

िंख्र्ा ० २,४० ० ० २,४० 

७३ वाति िंरक्षण कार्यक्रम कृक्रर् २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान २ 
पटक/ 

िंख्र्ा ० १,०० १,०० ० २,०० 

७४ क्रवद्यािर् अनगुमन मूल्र्ाङ्कन शशक्षा २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १० पटक ० १,६० १,२० १,२० ४,०० 

७५ 
वोर्र बोका खररद िथा ढुवानी 
(50%25 अनदुान) पशपुन्छी क्रवकाि २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 

पटक/ 

िंख्र्ा ० ३,०० ० ० ३,०० 

७६ 
शारररीक शशक्षा र ति.क 
िातिम 

शशक्षा २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ पटक ० ० ३,०० ० ३,०० 

७७ 
शशक्षा रोष्टर तनमायण र शशक्षक 
प्राक्रवतिक िहर्ोग कार्यक्रम 

शशक्षा २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १० पटक २० ६० ८० ४० २,०० 

७८ ितु्केरी िँग उपाध्र्क्ष स्वास््र् २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान ४ 
पटक/ 

िंख्र्ा १,०० १,०० १,०० १,०० ४,०० 

७९ 
िनु्ििामा िाग्न ेऔिा क्रकरा 
तनर्न्त्रण कार्यक्रम 

कृक्रर् २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/ 

िंख्र्ा ० ० ३,०० ० ३,०० 

८० 
स्माटय नेक्रपर्र/िेटररर्ाको 
क्रवरुवा क्रविरण 

पशपुन्छी क्रवकाि २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/ 

िंख्र्ा ० ० ० १,०० १,०० 

८१ िावयजतनक िनुवुाइ शािन प्रणािी २२५२२ 
राजस्व बाडँफाँड - प्रदेश 
िरकार  - नगद 

१ 
पटक/ 

िंख्र्ा १,२५ १,२५ १,२५ १,२५ ५,०० 

८२ 

अन्र् खेिकुद कार्यक्रम िथा 
व्र्वस्थापन (ब्र्ाडतमन्टन, 

भतिवि,फुटबि) 
शशक्षा २२५२९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १० N/A ० ८,०० ८,०० ४,०० २०,०० 

८३ 

तनरन्िर क्रवद्याथी ितुनशिििा  
अतभभाबक शशक्षा र 
िरे्िनामिुक कार्यक्रम 

शशक्षा २२५२९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ पटक ० ० ० ३,०० ३,०० 
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८४ 

बतथयङ िेन्टरबाट प्ररे्ण 
गररएका गररएका 
तबरामीहरूिाइ र्ािार्ाि खर्य 

स्वास््र् २२५२९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान ४ 
पटक/ 

िंख्र्ा १२ १२ १२ १२ ५० 

८५ 

वतथयङ िेन्टरमा प्रििुी हनुे 
ितु्केरी आमािाई र्ािार्ाि 
प्रोत्िाहन खर्य 

स्वास््र् २२५२९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान ४ 
पटक/ 

िंख्र्ा ३७ ३७ ३७ ३७ १,५० 

८६ 

स्वास््र् िंस्थामा प्रििुी गराउन 
ल्र्ाउने म.िामदुाक्रर्क स्वास््र् 

स्वरं् िेक्रवकािाई र्ािार्ाि खर्य 
स्वास््र् २२५२९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 

पटक/ 

िंख्र्ा ० ० ० ४० ४० 

८७ अनगुमन, मूल्र्ांकन खर्य कार्ायिर् िञ्चािन िथा 
प्रशाितनक 

२२६११ 
राजस्व बाडँफाँड - िंघीर् 
िरकार - नगद 

५ 
पटक/ 

िंख्र्ा १,०० १,०० २,०० १,०० ५,०० 

८८ भ्रमण खर्य कार्ायिर् िञ्चािन िथा 
प्रशाितनक 

२२६१२ 
राजस्व बाडँफाँड - िंघीर् 
िरकार - नगद 

५० 
पटक/ 

िंख्र्ा ५,०० ५,०० ७,५० ७,५० २५,०० 

८९ 

बतथयङ िेन्टरमा  रात्री ड्यूटीमा 
खक्रटने नतियङ कमयर्ारीहरुिाई 
खाजा खर्य 

स्वास््र् २२७११ नेपाि िरकार - नगद अनदुान ४ 
पटक/ 

िंख्र्ा ७३ ७३ ७३ ७३ २,९२ 

९० 

वतथयङ िेन्टरमा प्रििुी िेवा 
तिन आउने ितु्केरी आमा िथा 
१ जना रुगाििुाई खाना खर्य 

स्वास््र् २२७११ नेपाि िरकार - नगद अनदुान ४ 
पटक/ 

िंख्र्ा ३७ ३७ ३७ ३७ १,५० 

९१ क्रवक्रवि खर्य कार्ायिर् िञ्चािन िथा 
प्रशाितनक 

२२७११ 
राजस्व बाडँफाँड - िंघीर् 
िरकार - नगद 

२० 
पटक/ 

िंख्र्ा ५,०० ५,०० ५,०० ५,०० २०,०० 

९२ िभा िञ्चािन खर्य कार्ायिर् िञ्चािन िथा 
प्रशाितनक 

२२७२१ 
राजस्व बाडँफाँड - िंघीर् 
िरकार - नगद 

२ 
पटक/ 

िंख्र्ा ० ० २,५० २,५० ५,०० 

९३ 
वन, वािावरण िथा क्रवपद् 
व्र्वस्थापन 

क्रवपद व्र्वस्थापन २७२१२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/ 

िंख्र्ा ० ० २०,०० ० २०,०० 

९४ क्रवपन्न नागररक उपर्ार कोर् क्रवपद व्र्वस्थापन २७२१२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/ 

िंख्र्ा ० १५,०० ० ० १५,०० 

९५ अत्र्ावश्र्क और्िी खररद स्वास््र् २७२१३ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/ 

िंख्र्ा ० ७,०० ० ० ७,०० 

९६ और्िी िथा िामाग्री ढुवानी स्वास््र् २७२१३ नेपाि िरकार - नगद अनदुान ३ 
पटक/ 

िंख्र्ा ० ५० ५० ५० १,५० 
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९७ 
गभयविी आमाहरुको िातग 
क्र्ाितिर्म और्िी खररद 

स्वास््र् २७२१३ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/ 

िंख्र्ा ० २,५० ० ० २,५० 

९८ 

प्रर्ोगशािा िथा वतथयङ 
िेन्टरको िातग अत्र्ावश्र्क 
और्िी िथा िामाग्री खररद 

स्वास््र् २७२१३ नेपाि िरकार - नगद अनदुान २ 
पटक/ 

िंख्र्ा १,५० १,५० ० ० ३,०० 

९९ 
पशपंुक्षी और्िी िथा िामाग्री 
खररद 

पशपुन्छी क्रवकाि २७२१३ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/ 

िंख्र्ा  ० ३,५० ० ० ३,५० 

१०० िजीकि िामाग्रीहरु खररद स्वास््र् २७२१३ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/ 

िंख्र्ा ० २,५० ० ० २,५० 

१०१ गाउँपातिका स्िरीर् बाि कोर् 
िैंतगक िमानिा िथा 
िामाशजक िमावशेीकरण 

२७२१९ 
राजस्व बाडँफाँड - प्रदेश 
िरकार  - नगद 

१ 
पटक/ 

िंख्र्ा ० ३,७८ ० ० ३,७८ 

१०२ िैंतगक क्रहंिा तनवारण कोर् 
िैंतगक िमानिा िथा 
िामाशजक िमावशेीकरण 

२७२१९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/ 

िंख्र्ा ० ० १,०० ० १,०० 

१०३ घरभाडा कार्ायिर् िञ्चािन िथा 
प्रशाितनक 

२८१४२ 
राजस्व बाडँफाँड - िंघीर् 
िरकार - नगद 

१० मक्रहना १,६० २,४० १,६० २,४० ८,०० 

१०४ 
कमयर्ारी आवाि गहृ तनमायण 
(ठेक्का) 

भवन, आवाि िथा िहरी 
क्रवकाि 

३११११ आन्िररक श्रोि - नगद १ 
पटक/ 

िंख्र्ा २०,०० २०,०० २०,०० २०,०० ८०,०० 

१०५ 
१ नं. वडा कार्ायिर् भवन 
तनमायण, नाङखोल्र्ाङ 

भवन, आवाि िथा िहरी 
क्रवकाि 

३१११२ आन्िररक श्रोि - नगद १ 
पटक/ 

िंख्र्ा ११,०० ११,०० ० ० २२,०० 

१०६ 
२ नं. वडा कार्ायिर् भवन 
तनमायण, थेर्म्ब ु

भवन, आवाि िथा िहरी 
क्रवकाि 

३१११२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/ 

िंख्र्ा ११,२५ ११,२५ ११,२५ ११,२५ ४५,०० 

१०७ 
५ नं. वडा कार्ायिर् भवन 
तनमायण, र्ाशक्िबोटे 

भवन, आवाि िथा िहरी 
क्रवकाि 

३१११२ आन्िररक श्रोि - नगद १ 
पटक/ 

िंख्र्ा ६१,७७ ० ० ० ६१,७७ 

१०८ 
कुम्भकणय आ.व. भवन तनमायण, 

तिररङ्गे (ठेक्का) 
भवन, आवाि िथा िहरी 
क्रवकाि 

३१११२ आन्िररक श्रोि - नगद १ 
पटक/ 

िंख्र्ा १२,५० १२,५० १२,५० १२,५० ५०,०० 

१०९ खहरे िामदुाक्रर्क भवन तनमायण 
भवन, आवाि िथा िहरी 
क्रवकाि 

३१११२ आन्िररक श्रोि - नगद १ 
पटक/ 

िंख्र्ा ० ७,०० ७,०० ० १४,०० 

११० 
गाउँपातिका प्रशािकीर् भवन 
तनमायण (िाझेदारी िंघीर्) 

भवन, आवाि िथा िहरी 
क्रवकाि 

३१११२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/ 

िंख्र्ा ३७,५० ७५,०० ३७,५० ० १,५०,०० 
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१११ 
र्ाशक्िबोटे मा.क्रव. भवन तनमायण,  

र्ाशक्िबोटे (िाझेदारी HPF) 

भवन, आवाि िथा िहरी 
क्रवकाि 

३१११२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/ 

िंख्र्ा ६,२५ ६,२५ ६,२५ ६,२५ २५,०० 

११२ 
डाँडागाउँ आमा िमूह भवन 
तनमायण, नाङखोल्र्ाङ (ठेक्का) 

भवन, आवाि िथा िहरी 
क्रवकाि 

३१११२ आन्िररक श्रोि - नगद १ 
पटक/ 

िंख्र्ा ५,०० ५,०० ५,०० ५,०० २०,०० 

११३ 
ददपज्र्ोति आ.क्रव. भवन तनमायण, 

थेर्म्ब ु

भवन, आवाि िथा िहरी 
क्रवकाि 

३१११२ 
राजस्व बाडँफाँड - प्रदेश 
िरकार  - नगद 

१ 
पटक/ 

िंख्र्ा २,०० २,०० ४,०० ० ८,०० 

११४ 
मदन भण्डारी स्मिृी प्रतिष्ठान 
भवन तनमायण 

भवन, आवाि िथा िहरी 
क्रवकाि 

३१११२ प्रदेश नंबर १  - नगद अनदुान १ 
पटक/ 

िंख्र्ा ३,६२ ७,२५ ३,६२ ० १४,५० 

११५ 
िेकािी िहारा िामदुाक्रर्क भवन 
तनमायण  नाङखोल्र्ाङ (ठेक्का) 

भवन, आवाि िथा िहरी 
क्रवकाि 

३१११२ आन्िररक श्रोि - नगद १ 
पटक/ 

िंख्र्ा ५,०० ५,०० ५,०० ५,०० २०,०० 

११६ 
िािीगरुाँि मक्रहिा िमूहको 
भवन तनमायण थप, तिररङ्गे 

भवन, आवाि िथा िहरी 
क्रवकाि 

३१११२ आन्िररक श्रोि - नगद १ 
पटक/ 

िंख्र्ा ० ५,०० ० ० ५,०० 

११७ 
िािीगरुाँि मक्रहिा िमूहको 
भवन तनमायण थप, थेर्म्ब ु

भवन, आवाि िथा िहरी 
क्रवकाि 

३१११२ आन्िररक श्रोि - नगद १ 
पटक/ 

िंख्र्ा २,५० २,५० २,५० २,५० १०,०० 

११८ 
िडक िथा अन्र् पूवायिार 
िाझेदारी (िंघीर्/प्रदेश/अन्र्) 

भवन, आवाि िथा िहरी 
क्रवकाि 

३१११२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/ 

िंख्र्ा ५,०० ५,०० ५,०० ५,०० २०,०० 

११९ 
िेिम्ब ुिामदुाक्रर्क भवन, 

नाङखोल्र्ाङ 

भवन, आवाि िथा िहरी 
क्रवकाि 

३१११२ आन्िररक श्रोि - नगद १ 
पटक/ 

िंख्र्ा २,५० २,५० २,५० २,५० १०,०० 

१२० 
िाङछर्ोतिङ गमु्बा तनमायण, 

डुतििे (ठेक्का) 
भवन, आवाि िथा िहरी 
क्रवकाि 

३१११२ आन्िररक श्रोि - नगद १ 
पटक/ 

िंख्र्ा ३,७५ ३,७५ ३,७५ ३,७५ १५,०० 

१२१ 
तििारा आमा िमूह भवन 
तनमायण,  थेर्म्ब ु

भवन, आवाि िथा िहरी 
क्रवकाि 

३१११२ आन्िररक श्रोि - नगद १ 
पटक/ 

िंख्र्ा ३,५० ३,५० ३,५० ३,५० १४,०० 

१२२ 

तिररजङ्गा नवर्वुा पररवार 
िामदुाक्रर्क भवन तनमायण, 

नाङखोल्र्ाङ  (ठेक्का) 

भवन, आवाि िथा िहरी 
क्रवकाि 

३१११२ आन्िररक श्रोि - नगद १ 
पटक/ 

िंख्र्ा ५,०० ५,०० ५,०० ५,०० २०,०० 

१२३ 
गाउँपातिका प्रशािकीर् भवन 
तनमायण (ठेक्का) 

भवन, आवाि िथा िहरी 
क्रवकाि 

३१११३ आन्िररक श्रोि - नगद १ 
पटक/ 

िंख्र्ा ३२,७५ ६५,५० ३२,७५ ० १,३१,०० 

१२४ एम्बिेुन्ि खररद स्वास््र् ३११२१ आन्िररक श्रोि - नगद १ 
पटक/ 

िंख्र्ा ० १५,०० ० ० १५,०० 
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१२५ मोटरिाइकि खररद 
कार्ायिर् िञ्चािन िथा 
प्रशाितनक 

३११२१ नेपाि िरकार - नगद अनदुान २ 
पटक/
िंख्र्ा ७,०० ० ० ० ७,०० 

१२६ 

कम्प्र्टुर नभएको 
क्रवद्यािर्हरुिाई ल्र्ापटपर र 
क्रप्रन्टर क्रविरण कार्यक्रम 

शशक्षा ३११२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ पटक ० ० १०,०० ० १०,०० 

१२७ तडशजटि नागररक वडापत्र 
कार्ायिर् िञ्चािन िथा 
प्रशाितनक 

३११२२ आन्िररक श्रोि - नगद १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ५,५० ० ० ५,५० 

१२८ 
नागररक आरोग्र् िेवा केन्र 
(स्टीम थेरापी मेशशन खररद) 

स्वास््र् ३११२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा 

० २,५० ० ० २,५० 

१२९ 
तनमायण िामाग्री प्रर्ोगशािा 
िामाग्री खररद 

तबज्ञान िथा प्रतबति ३११२२ आन्िररक श्रोि - नगद १ 
पटक/
िंख्र्ा ० १५,०० ० ० १५,०० 

१३० 

प्िान्ट शक्ितनक कार्यक्रमको 
िातग USB Microscope िथा 
उपकरण खररद कार्यक्रम 

कृक्रर् ३११२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० १,५० ० ० १,५० 

१३१ मेशशनरी िथा औजार 
कार्ायिर् िञ्चािन िथा 
प्रशाितनक 

३११२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० १५,१५ ० ० १५,१५ 

१३२ मक्रहिा िशक्षि  तमि खररद 
िैंतगक िमानिा िथा 
िामाशजक िमावशेीकरण 

३११२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ५,०० ० ० ५,०० 

१३३ 
माटो पररक्षणको िातग तमतन 
ल्र्ाव स्थापना कार्यक्रम 

कृक्रर् ३११२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ६,०० ० ० ६,०० 

१३४ फतनयर्र िथा क्रफक्र्िय कार्ायिर् िञ्चािन िथा 
प्रशाितनक 

३११२३ आन्िररक श्रोि - नगद १ 
पटक/
िंख्र्ा ८०,०० ० ० ० ८०,०० 

१३५ 
२ र ५ जोड्ने फावाखोिा पक्की 
पिु तनमायण (िाझेदारी िंघीर्) र्ािर्ाि पूवायिार ३११५१ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 

पटक/
िंख्र्ा १२,५० १२,५० १२,५० १२,५० ५०,०० 

१३६ 
ओददल्िे मोटरबाटो तनमायण, 

तिररङ्ग े
र्ािर्ाि पूवायिार ३११५१ प्रदेश नंबर १  - नगद अनदुान १ क्रक.तम. ० ५,०० ० ० ५,०० 

१३७ 
ओरक्पे र्ङुिाक्पा मोटरबाटो 
तनमायण, डुतििे 

र्ािर्ाि पूवायिार ३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद १ क्रक.तम. ३,०० ६,०० ३,०० ० १२,०० 

१३८ 
औिँीडाँडा तिररङ्ग ेमोटरबाटो 
स्िरोन्निी र्ािर्ाि पूवायिार ३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद १ क्रक.तम. २,५० २,५० ० ० ५,०० 
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१३९ 

खातन देशख नगरपातिका ११ 
फावाखोिा जोड्ने मोटरबाटो, 
तिररङ्ग े

र्ािर्ाि पूवायिार ३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद २ क्रक.तम. ५,०० १०,०० ५,०० ० २०,०० 

१४० खाल्टे बाटो स्िोरन्निी, थेर्म्ब ु र्ािर्ाि पूवायिार ३११५१ नेपाि िरकार - नगदअनदुान १ क्रक.तम. ३,७५ ७,५० ३,७५ ० १५,०० 

१४१ 

र्ोिङुगे घमु्िी देशख वडा 
कार्ायिर् जान ेमोटरबाटो 
स्िरोन्निी वडा नं. १ 

र्ािर्ाि पूवायिार ३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद १ क्रक.तम. ३,०८ ६,१६ ३,०८ ० १२,३३ 

१४२ 
जमनुेभीर कातियके मोटरबाटो 
तनमायण, नाङखोल्र्ाङ 

र्ािर्ाि पूवायिार ३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद १ क्रक.तम. २,१२ ४,२५ २,१२ ० ८,५० 

१४३ 
डाँडागाउँ र्ामािेन मोटरबाटो 
तनमायण, थेर्म्ब ु

र्ािर्ाि पूवायिार ३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद १ क्रक.तम. २,०० ६,०० ० ० ८,०० 

१४४ 
पखेरा माङजाबङु मोटर बाटो 
तनमायण 

र्ािर्ाि पूवायिार ३११५१ प्रदेश नंबर १  - नगद अनदुान १ क्रक.तम. ० ३,६८ ० ० ३,६८ 

१४५ 
फावाखोिा मोटरेबि पक्की पिु 
तनमायण अल्र्ा र्ािर्ाि पूवायिार ३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद १ 

पटक/
िंख्र्ा २७,०९ ० ० ० २७,०९ 

१४६ 
बकु्कीडाँडामा बाटो तनमायण, वडा 
नं. २ 

र्ािर्ाि पूवायिार ३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद १ क्रक.तम. १,०० १,०० ० ० २,०० 

१४७ 
बराि गाउँ िािडाडँा 
मोटरबाटो नरँ्ा ट्रर्ाक ओपन 

र्ािर्ाि पूवायिार ३११५१ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ क्रक.तम. ० ६,०० ६,०० ० १२,०० 

१४८ 
माशहहम जोड्न ेमोटरबाटो 
तनमायण, तिररङ्गे र्ािर्ाि पूवायिार ३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद १ क्रक.तम. १,२५ २,५० १,२५ ० ५,०० 

१४९ 

रे्मािेन -िारेतभर - केराबारी - 
िनुवुारगोिाइ - तिम्बेवा- थमु्मे 
- तिररङ्गे िडक खण्डिाइ 
स्िरोन्निी (ठेक्का) 

र्ािर्ाि पूवायिार ३११५१ प्रदेश नंबर १  - नगद अनदुान १० क्रक.तम. २०,०० ४०,०० २०,०० २०,०० १,००,०० 

१५० 

रे्मािेन-िारेतभर-केराबारी-
िनुवुारगोिाइ-तिम्बेवा-थमु्मे-
तिररङ्गे िडक खण्डिाइ 
स्िरोन्निी (िाझेदारी प्रदेश) 

र्ािर्ाि पूवायिार ३११५१ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १० क्रक.तम. ६,०० १२,०० ६,०० ६,०० ३०,०० 

१५१ 
िक्ष्मीटार देशख कँुडार जाने 
मोटरबाटो तनमायण, नाङखोल्र्ाङ 

र्ािर्ाि पूवायिार ३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद १ क्रक.तम. ० ९,०० ० ० ९,०० 
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१५२ 
िहुिे-डुतििे मोटरबाटो ट्रर्ाक 
ओपन (ठेक्का) र्ािर्ाि पूवायिार ३११५१ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ क्रक.तम. ३,७५ ३,७५ ३,७५ ३,७५ १५,०० 

१५३ 
िाप्तोक ज्र्ातमरे जौबारी 
मोटरबाटो तनमायण 

र्ािर्ाि पूवायिार ३११५१ आन्िररक श्रोि - नगद १ क्रक.तम. ४,०० ० ० ० ४,०० 

१५४ 
िाक्रवक वडा नं.-6 बाट तिनाम 
जोड्ने मोटरबाटो तनमायण 

र्ािर्ाि पूवायिार ३११५१ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ क्रक.तम. ० ५,०० ० ० ५,०० 

१५५ 
फाक्िे कातियके खानेपानी 
आर्ोजना खानेपानी िथा िरिफाई  ३११५६ आन्िररक श्रोि - नगद १ 

पटक/
िंख्र्ा ४५,१६ ० ० ० ४५,१६ 

१५६ 
िप्िीबोटे खानेपानी महुान 
िंरक्षण 

खानेपानी िथा िरिफाई  ३११५६ आन्िररक श्रोि - नगद १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ३,०० ० ० ३,०० 

१५७ 
तिंवाखोिा केराबारी खानेपानी 
ममयि 

खानेपानी िथा िरिफाई  ३११५६ आन्िररक श्रोि - नगद १ 
पटक/
िंख्र्ा ० २,५० २,५० ० ५,०० 

१५८ 

अति क्रवपशन्न घर पररवारका 
िातग क्रवद्यतुिकरण कार्यक्रम, 

वडा नं १, २ र ४ 

उजाय ३११५९ आन्िररक श्रोि - नगद १ 
पटक/
िंख्र्ा १,०० १,०० १,०० १,०० ४,०० 

१५९ 
कुखरुाको खोर तनमायण 
(५०%25 अनदुान) पशपुन्छी क्रवकाि ३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 

पटक/
िंख्र्ा ० २,४० ० ० २,४० 

१६० 
कातिका माध्र्तमक क्रवद्यािर् 
घेराबारा तनमायण, नाङखोल्र्ाङ 

पनुतनमायण ३११५९ प्रदेश नंबर १  - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ३,२५ ६,५० ३,२५ ० १३,०० 

१६१ गपेु्त तिररङ्ग ेमोटरबाटो ममयि र्ािर्ाि पूवायिार ३११५९ आन्िररक श्रोि - नगद १ 
पटक/
िंख्र्ा १,२५ १,२५ २,५० ० ५,०० 

१६२ गाई/भैिीको गोठ ििुार पशपुन्छी क्रवकाि ३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० १,७५ ० ० १,७५ 

१६३ 
डुतििे भतिबि खेि मैदान 
तनमृाण, वडा नं. ४ 

र्वुा िथा खेिकुद ३११५९ आन्िररक श्रोि - नगद १ 
पटक/
िंख्र्ा ३,०० ३,०० ० ० ६,०० 

१६४ 
डाँडा आिारभिू क्रवद्यािर् 
शौर्ािर् तनमायण, डुतििे 

खानेपानी िथा िरिफाई  ३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा 

१,०० १,०० २,०० ० ४,०० 

१६५ 
थेर्म्ब ुमा.क्रव. वाि तनमायण, 

थेर्म्ब ु
पनुतनमायण ३११५९ प्रदेश नंबर १  - नगद अनदुान १ 

पटक/
िंख्र्ा २,५० २,५० २,५० २,५० १०,०० 
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१६६ 
बंगरुको खोर तनमायण (५०%25 

अनदुान) पशपुन्छी क्रवकाि ३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० ४,२५ ० ४,२५ 

१६७ 
बाख्राको खोर तनमायण (५०%25 

अनदुान) पशपुन्छी क्रवकाि ३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ४,२५ ० ० ४,२५ 

१६८ ममयि िंभार कोर् र्ािर्ाि पूवायिार ३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा १०,०० १०,०० १०,०० १०,०० ४०,०० 

१६९ 
मेवाखा प्रहरी र्ौकी तिढी 
रेतिङ िथा क्रकर्न ममयि 

पनुतनमायण ३११५९ आन्िररक श्रोि - नगद १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ३,५० ० ० ३,५० 

१७० 
महाकािी आ.क्रव. रेक्टोक्रफक्रटङ 
र रे्न गेट तनमायण, थेर्म्ब ु

भवन, आवाि िथा िहरी 
क्रवकाि 

३११५९ आन्िररक श्रोि - नगद १ 
पटक/
िंख्र्ा ३,५० ३,५० ० ० ७,०० 

१७१ 
माखोजा खेिमैदान तनमायण, 

डुतििे 
र्वुा िथा खेिकुद ३११५९ आन्िररक श्रोि - नगद १ 

पटक/
िंख्र्ा ० ३,०० ३,०० ० ६,०० 

१७२ 
रार्ोटार खेिमैदान जान े
मोटरबाटो स्िरोन्निी र्ािर्ाि पूवायिार ३११५९ 

राजस्व बाडँफाँड - िंघीर् 
िरकार - नगद 

१ क्रक.तम. ० ० ० ३,७० ३,७० 

१७३ 
वाइवा टोि खानेपानी ममयि र 
तिङरेप इन्टेक तनमायण 

खानेपानी िथा िरिफाई  ३११५९ आन्िररक श्रोि - नगद १ 
पटक/
िंख्र्ा ० १,०० १,०० ० २,०० 

१७४ 
शारदा प्रा.क्रव. खेिमैदान 
तनमायण, थमु्बेददन 

र्वुा िथा खेिकुद ३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा १,२५ १,२५ २,५० ० ५,०० 

१७५ 
शारदा प्रा.क्रव.मा खेिमैदान 
तनमायण 

र्वुा िथा खेिकुद ३११५९ आन्िररक श्रोि - नगद १ 
पटक/
िंख्र्ा ० १,६५ १,६५ ० ३,३० 

१७६ 
स्वास््र् र्ौकी भवन 
व्र्वस्थापन, डुतििे 

भवन, आवाि िथा िहरी 
क्रवकाि 

३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ३,७५ ७,५० ३,७५ ० १५,०० 

१७७ 
स्वास््र् र्ौकी भवन 
व्र्वस्थापन, तिररङ्ग े

भवन, आवाि िथा िहरी 
क्रवकाि 

३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ५,०० ५,०० १०,०० ० २०,०० 

१७८ 
स्वास््र् र्ौकी भवन 
व्र्वस्थापन, थमु्बेददन 

भवन, आवाि िथा िहरी 
क्रवकाि 

३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ३,७५ ७,५० ३,७५ ० १५,०० 

१७९ 

हनमुाने डाँडा िडक खण्ड 
ममयि िथा स्िरोन्निी गि 
बर्यको बाकँी काम 

र्ािर्ाि पूवायिार ३११५९ आन्िररक श्रोि - नगद १ क्रक.तम. ० १,५० ० ० १,५० 
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१८० हेिमु्बा खानेपानी र्ोजना खानेपानी िथा िरिफाई  ३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा १,०० १,०० २,०० ० ४,०० 

१८१ 
क्रहमािर् आिारभिु क्रवद्यािर्, 

नाङखोल्र्ाङ गेट तनमायण 
पनुतनमायण ३११५९ आन्िररक श्रोि - नगद १ 

पटक/
िंख्र्ा ० १,५० १,५० ० ३,०० 

१८२ क्रवद्यािर् ममयि िम्भार शशक्षा ३११६१ नेपाि िरकार - नगद  अनदुान १ पटक ० ५,०० ० ० ५,०० 

१८३ 
गाउँपातिकाको वतृ्त शर्त्र 
तनमायण 

शािन प्रणािी ३११७२ आन्िररक श्रोि - नगद १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ५,०० ० ० ५,०० 

१८४ 
तडशजटि पाश्वशर्त्र (प्रोफाइि) 
तनमायण 

शािन प्रणािी ३११७२ आन्िररक श्रोि - नगद १ 
पटक/
िंख्र्ा ३,७५ ३,७५ ३,७५ ३,७५ १५,०० 

१८५ 
पूशँजगि अनिुन्िान िथा 
परामशय र्ािर्ाि पूवायिार ३११७२ आन्िररक श्रोि - नगद १ 

पटक/
िंख्र्ा ३,७५ ३,७५ ३,७५ ३,७५ १५,०० 

१८६ िामाशजक परीक्षण शािन प्रणािी ३११७२ 
राजस्व बाडँफाँड - प्रदेश 
िरकार  - नगद 

१ 
पटक/
िंख्र्ा ० ३,०० ० ० ३,०० 

१८७ 
खेिकुद पूवायिार तनमायणको 
िातग जग्गा व्र्वस्थापन 

र्वुा िथा खेिकुद ३१४११ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० १७,०० ० ० १७,०० 

८०१०१५०६१०७ मक्रहिा बािबातिका िथा जेष्ठ नागररक 

१८८ 
अपाङ्गिा भएका ब्र्शक्तहरुका 
िातग क्षमिा क्रवकाि िातिम 

िैंतगक िमानिा िथा 
िामाशजक िमावशेीकरण 

२२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/ 

िंख्र्ा ० ० १,५० ० १,५० 

१८९ 

एकि िथा दतिि मक्रहिा 
हरुको नेितृ्व क्रवकाि िथा 
िञ्चार िीप िम्बशन्ि िातिम 

िैंतगक िमानिा िथा 
िामाशजक िमावशेीकरण 

२२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/ 

िंख्र्ा ० ३,०० ० ० ३,०० 

१९० 
ज्रे्ष्ठ नागररक िम्मान 
कार्यक्रम 

िैंतगक िमानिा िथा 
िामाशजक िमावशेीकरण 

२२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० ० १,०० १,०० 

१९१ 

तनवायशर्ि मक्रहिा 
जनप्रतिनीतिहरुिाइ नेितृ्व 
क्रवकाि िथा िञ्चार िीप िातिम 

िैंतगक िमानिा िथा 
िामाशजक िमावशेीकरण 

२२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० २,०० ० २,०० 
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१९२ 

बाितबवाह रोकथाम िम्बशन्ि 
क्षमिा क्रवकाि िातिम 
(बाििञ्जािका अगवुा र क्रकशोर 
क्रकशोरीहरुबीर्) 

िैंतगक िमानिा िथा 
िामाशजक िमावशेीकरण 

२२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० १,५० ० १,५० 

१९३ 

मक्रहिा जनप्रतिनीति िथा 
कमयर्ारीहरुिाइ उद्घोर्ण िथा 
कम्पर्टुर िातिम 

िैंतगक िमानिा िथा 
िामाशजक िमावशेीकरण 

२२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ८,०० ० ० ८,०० 

१९४ 
मक्रहिा क्रहंिा क्रवरुि िरे्िना 
िथा िशशक्तकरण कार्यक्रम 

िैंतगक िमानिा िथा 
िामाशजक िमावशेीकरण 

२२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० ३,०० ० ३,०० 

८०१०१५०६२०१ पातथभरा र्ाङवरक गाउँपातिकावडा नं.१ 

१९५ 
आरन भट्टी तिपतमिक 
कार्यक्रम 

श्रम िथा रोजगारी २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/ 

िंख्र्ा ० ५० ० ० ५० 

१९६ 
कातिका मा.तब. मा कोशर्ङ 
कक्षा िन्र्ािन 

शशक्षा २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० २,०० ० २,०० 

१९७ 
िक्ष्मी आ.तब. मा कोशर्ङ 
कक्षा िन्र्ािन 

शशक्षा २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० ५० ० ५० 

१९८ 
क्रहमािर् आ.तब. मा कोशर्ङ 
कक्षा िन्र्ािन 

शशक्षा २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० १,०० ० १,०० 

१९९ 
फुिको छाना हटाउन े
कार्यक्रम 

भवन, आवाि िथा िहरी 
क्रवकाि 

३११११ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० ० ९,०० ९,०० 

२०० 
िक्ष्मी िामदुाक्रर्क भवन 
तनमायण 

भवन, आवाि िथा िहरी 
क्रवकाि 

३१११२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० १,०० ० १,०० 

२०१ 

कातमडाडा, जग्मिे हँदै 
ढुङगेि र्ोकिम्म मोटरबाटो 
स्िरोन्निी 

र्ािर्ाि पूवायिार ३११५१ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० ० ४,०० ४,०० 
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२०२ 
कातिका आहािे मोटरबाटो 
स्िरोन्निी र्ािर्ाि पूवायिार ३११५१ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 

पटक/
िंख्र्ा ० ० ४,०० ० ४,०० 

२०३ 
जैबारी देशख िबुेबा िम्म 
मोटरबाटो स्िरोन्निी र्ािर्ाि पूवायिार ३११५१ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 

पटक/
िंख्र्ा ० ० ३,०० ० ३,०० 

२०४ 
िगारे बतिबन्िे मोटरबाटो 
स्िरोन्निी र्ािर्ाि पूवायिार ३११५१ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 

पटक/
िंख्र्ा ० ० ५,०० ० ५,०० 

२०५ 
क्रपपिे कातियके मोटरबाटो 
स्िरोन्निी र्ािर्ाि पूवायिार ३११५१ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 

पटक/
िंख्र्ा ० ० २,०० ० २,०० 

२०६ 

मेशर्राजमागय, ज्र्ातमरे हुँदै 
गा.पा. िम्म मोटरबाटो 
स्िरोन्निी 

र्ािर्ाि पूवायिार ३११५१ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० ५,०० ० ५,०० 

२०७ 
मैदाने िहगाँउ मोटरबाटो 
स्िरोन्निी र्ािर्ाि पूवायिार ३११५१ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 

पटक/
िंख्र्ा ० ० २,०० ० २,०० 

२०८ 
हररनन्दे कातिका मोटरबाटो 
स्िरोन्निी र्ािर्ाि पूवायिार ३११५१ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 

पटक/
िंख्र्ा ० ० २,०० ० २,०० 

२०९ 
भदैरा तिर्ाई कुिो ममयि 
िम्भार 

जिश्रोि िथा तिंर्ाई ३११५५ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० १,५० ० १,५० 

२१० मेवाखा बीर् कुिो ममयि जिश्रोि िथा तिंर्ाई ३११५५ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० १,०० ० ० १,०० 

२११ 
केराबारी जािे खानेपानी 
तबस्िार 

खानेपानी िथा िरिफाई  ३११५६ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० १,०० ० १,०० 

२१२ 
खोक्िे खानेपानी मिु तबस्िार 
(९० घर िङ्खर्ा ) खानेपानी िथा िरिफाई  ३११५६ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 

पटक/
िंख्र्ा ० ० २,०० ० २,०० 
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२१३ झाक्रक्रटार मिु िदुार खानेपानी िथा िरिफाई  ३११५६ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० १,०० ० १,०० 

२१४ 
भाडीखोिा बागीबोटे खा.पा. 
ममयि 

खानेपानी िथा िरिफाई  ३११५६ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० १,५० ० १,५० 

२१५ राईगाउँ खानेपानी ममयि खानेपानी िथा िरिफाई  ३११५६ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० १,०० ० १,०० 

२१६ 
रे्पेकु िावयजतनक शौर्ािर् 
तनमायण 

भवन, आवाि िथा िहरी 
क्रवकाि 

३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० २,५० ० २,५० 

२१७ िम ुघाट तनमायण 
भवन, आवाि िथा िहरी 
क्रवकाि 

३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० १,०० ० १,०० 

२१८ 
त्रीवणेी आ.तब. मा क्रवििु 
वाईरीङ 

उजाय ३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ५० ० ० ५० 

२१९ 
तनम्न वगयको घर िरुरिाई 
क्रवितुिर् करण गने कार्यक्रम 

उजाय ३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ पटक ० ० ७,५० ० ७,५० 

२२० पाथीभरा आ.तब. ममयि पनुतनमायण ३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० १,०० ० ० १,०० 

२२१ 
बोरददन खेिकुद ग्राउन्ड 
ममयि िम्भार 

र्वुा िथा खेिकुद ३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० १,०० ० १,०० 

२२२ वडा कार्ायिर् व्र्वस्थापन 
कार्ायिर् िञ्चािन िथा 
प्रशाितनक 

३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० १,०० ० ० १,०० 

२२३ 
िनु्दरमािा आ.तब. मा क्रवििु 
जडान िथा ममयि 

उजाय ३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० १,०० ० ० १,०० 

२२४ 
मेवाखा र्ौक्रक तबट तनमायण 
िथा तितड रेतिङ 

र्ािर्ाि पूवायिार ३११७१ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० १,५० ० ० १,५० 
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२२५ मेवाखा खानेपानी तड.क्रप.आर खानेपानी िथा िरिफाई  ३११७२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० १,५० ० ० १,५० 

२२६ 
मेवाखा िकेुटार मो.बा. 
तड.क्रप.आर 

र्ािर्ाि पूवायिार ३११७२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० १,५० ० १,५० 

८०१०१५०६२०२ पातथभरा र्ाङवरक गाउँपातिकावडा नं.२ 

२२७ खेिकुद क्रवकाि ितमतििाई र्वुा िथा खेिकुद २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा 

० ० २,०० ० २,०० 

२२८ 

थेर्म्बकुा िवै क्रवद्यािर्हरुमा 
िथा बस्िीहरुमा टेक माईन्ड 
ईन्टरनेट िंर्ािन गनय 

िंर्ार िथा िूर्ना प्रतबति २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० ८,०० ० ८,०० 

२२९ 
स्वास््र् िंस्था व्र्वस्थापनका 
िातग 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० ५० ० ५० 

२३० 
औिंीडाँडामा ररजवय पानी 
ट्याङकी तनमायण 

जिश्रोि िथा तिंर्ाई ३११५६ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० ३,५० ० ३,५० 

२३१ 
ओिक देखी र्ाक्िीवोटे 
जोड्ने गोरेटो वाटो तनमायण 

र्ािर्ाि पूवायिार ३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० २,०० ० ० २,०० 

२३२ 
काविेी मिामी आर्यघाट जान े
वाटो तनमायण 

र्ािर्ाि पूवायिार ३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० १,५० ० ० १,५० 

२३३ 
खानेपानीको पाईप र िारजािी 
खरीद 

जिश्रोि िथा तिंर्ाई ३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० १,५० ० १,५० 

२३४ फुिको छाना हटाउनका िातग गररबी तनवारण ३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० १०,०० ० ० १०,०० 

२३५ 
महादेव कृर्क िमहुको भवन 
तनमायण िथा प्राङगण तनमायण 

भवन, आवाि िथा िहरी 
क्रवकाि 

३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० १४,०० ० ० १४,०० 
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२३६ 
वोशक्तम्वा कुिो DPR गनयका 
िातग 

जिश्रोि िथा तिंर्ाई ३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० ३,०० ० ३,०० 

२३७ 
स्वास््र् र्ौकीको ठेि गाहे्य 
तनमायण 

पनुतनमायण ३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० १,५० ० १,५० 

२३८ 

िाक्रवक थेर्म्ब ु२ र ३ 
मा*एक घर एक िारा 
तनमायण 

खानेपानी िथा िरिफाई  ३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ५,५० ० ० ५,५० 

२३९ 

काविेी पणेुडाडँा पातिका 
भवन िम्म कािोपते्र 
िडकको DPR गनय । 

र्ािर्ाि पूवायिार ३११७२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ७,०० ० ० ७,०० 

८०१०१५०६२०३ पातथभरा र्ाङवरक गाउँपातिकावडा नं.३ 

२४० 
कृक्रर् िथा पशिेुवा 
व्र्ावस्थापन 

कृक्रर् २२५२२ नेपाि िरकार -नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० १,५० ० १,५० 

२४१ 
िामदुाक्रर्क मेितमिाप 
कार्यक्रम 

िामाशजक िरुक्षा िथा 
िंरक्षण 

२२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० ५० ० ५० 

२४२ तिम्बेवा र्र्य भवन तनमायण 
भवन, आवाि िथा िहरी 
क्रवकाि 

३१११२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० १,५० ० ० १,५० 

२४३ 
अरनी प्रा.क्रव. मोटर बाटो 
तनमायण 

र्ािर्ाि पूवायिार ३११५१ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० २,०० ० २,०० 

२४४ ओददिे खेिमैदान स्िरउन्निी र्वुा िथा खेिकुद ३११५१ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ४,०० ० ० ४,०० 

२४५ 
ओददिे र्ाङतिम्बे मोटर बाटो 
तनमायण 

र्ािर्ाि पूवायिार ३११५१ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ३,०० ० ० ३,०० 

२४६ गपेु्त तिररङ्ग ेमोटर बाटो र्ािर्ाि पूवायिार ३११५१ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ५,०० ० ० ५,०० 

२४७ डेरर व्र्ावस्थापन उद्योग ३११५१ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० १,०० ० ० १,०० 

२४८ नमु्िक मोटर बाटो र्ािर्ाि पूवायिार ३११५१ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ५,०० ० ० ५,०० 
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२४९ नागररक आवाि 
भवन, आवाि िथा िहरी 
क्रवकाि 

३११५१ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ४,५० ० ० ४,५० 

२५० 
मैदाने िान्रे मोटर बाटो 
स्िरउन्निी र्ािर्ाि पूवायिार ३११५१ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 

पटक/
िंख्र्ा ० १,०० ० ० १,०० 

२५१ तििकुमारी मोटर बाटो र्ािर्ाि पूवायिार ३११५१ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० २,०० ० २,०० 

२५२ 
तिररङ्गे िघ ुजिक्रवििु 
क्रमागि 

जिश्रोि िथा तिंर्ाई ३११५३ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० १,५० ० ० १,५० 

२५३ 
कातिका मा.क्रव. खेिमैदान 
तनमायण 

र्वुा िथा खेिकुद ३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ४,०० ० ० ४,०० 

२५४ 
खानी वाितबकाि खेिमैदान 
तनमायण 

र्वुा िथा खेिकुद ३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० ३,५० ० ३,५० 

२५५ थमु्बे हेतिप्र्ाड तनमायण 
भवन, आवाि िथा िहरी 
क्रवकाि 

३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० १,५० ० ० १,५० 

२५६ दतिि बंगरु खोर तनमायण पशपुन्छी क्रवकाि ३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० १,५० ० ० १,५० 

२५७ श्रीजंघा माशहहम कार्य िम्पन्न 
भवन, आवाि िथा िहरी 
क्रवकाि 

३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० २,०० ० ० २,०० 

२५८ 
िाप पोखरी पर्यटकीर् के्षत्र 
तड.क्रप.आर 

पर्यटन ३११७२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ३,५० ० ० ३,५० 

२५९ वडा कार्ायिर् तड.क्रप.आर. भवन, आवाि िथा िहरी 
क्रवकाि 

३११७२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० १,५० ० १,५० 

८०१०१५०६२०४ पातथभरा र्ाङवरक गाउँपातिकावडा नं.४ 

२६० 
८५ प्रतिशि अनदुान मौरी घार 
खररद र िातिम 

पनुतनमायण २२५१२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० २,५० ० ० २,५० 

२६१ 
र्वुा उिमको िातग तिप 
क्रवकाि कार्यक्रम गनयको िातग 

िामाशजक िरुक्षा िथा 
िंरक्षण 

२२५१२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० १,५० ० १,५० 

२६२ 
७५ प्नतिशि प्िाक्रष्टक खररद 
िथा क्रविरण 

पनुतनमायण २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ३,२५ ० ० ० ३,२५ 
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२६३ 
७५ वर्य भन्दा मातथका 
वदृाहरुिाई िम्मान कार्यक्रम 

िैंतगक िमानिा िथा 
िामाशजक िमावशेीकरण 

२२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० १,०० ० ० १,०० 

२६४ 
दतिि बशस्िवाट रं्खलु्र्ाङ 
जोड्ने मोटर बाटो 

र्ािर्ाि पूवायिार ३११५१ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ५,०० ० ० ५,०० 

२६५ 
िाक्रवक वडा नं. ९ को मोटर 
बाटो तनमायण गनय र्ािर्ाि पूवायिार ३११५१ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 

पटक/
िंख्र्ा ० २,०० ० ० २,०० 

२६६ तबजतुि बशत्त बाल्नको िातग उजाय ३११५३ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ५,०० ० ० ५,०० 

२६७ 
ख्वाङ ६ र ८ का िातग 
खानेपानी ममयि 

खानेपानी िथा 
िरिफाई  

३११५६ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ५,०० ० ० ५,०० 

२६८ 

कमि िाम्िोहाङ घर देशख 
ढुङग्र ेबाँि िम्म गोरेटो बाटो 
ममयि 

र्ािर्ाि पूवायिार ३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० १,५० ० ० १,५० 

२६९ 
थूमबेददन प्रहरर र्ौक्रक ठेि 
गारो िगाउनको िातग 

र्ािर्ाि पूवायिार ३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ७५ ० ० ७५ 

२७० 

वडा नं. ८ का िातग कृक्रर् 
िंकल्न केन्र तनमायण िथा 
फाउनडेिन 

कृक्रर् ३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० ५,०० ० ५,०० 

२७१ 
िहकारी भवन तनमायणका ितग 
घडेरी फाउनडेिन 

भवन, आवाि िथा 
िहरी क्रवकाि 

३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ५,०० ० ० ५,०० 

२७२ 
िातबक ४ नं. वडाको िातग 
खानेपानी ममयि 

खानेपानी िथा 
िरिफाई  

३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० २,०० ० ० २,०० 

२७३ 

िाक्रवक ७ नं. वडाको  ढुङग्र े

बाँि खानेपानी महुान ममयि 
िथा पाईप खररद 

जिश्रोि िथा तिंर्ाई ३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० २,०० ० ० २,०० 
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२७४ 

िाक्रवक ७,८ र ९ को 
खानेपानीको िातग  तड.क्रप.आर. 
गने 

खानेपानी िथा 
िरिफाई  

३११७२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० १,५० ० ० १,५० 

२७५ 

िाक्रवक वडा नं. १,२ र ३ को 
िातग तिर्ाईको िातग तड.क्रप. 
आर गने 

खानेपानी िथा 
िरिफाई  

३११७२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० २,०० ० ० २,०० 

८०१०१५०६२०५ पातथभरा र्ाङवरक गाउँपातिकावडा नं.५ 

२७६ वडा कार्ायिर् व्र्वस्थापन 
कार्ायिर् िञ्चािन िथा 
प्रशाितनक 

२२३११ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा 

० ५,५० ० ० ५,५० 

२७७ कृक्रर् कार्यक्रम कृक्रर् २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० १,२५ ० ० १,२५ 

२७८ 
खेिमैदान व्र्वस्थापन िथा 
खेिाडी प्रोत्िाहन कार्यक्रम 

र्वुा िथा खेिकुद २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० २,०० ० २,०० 

२७९ गाई खररद (५०%25 अनदुान) पशपुन्छी क्रवकाि २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० २,०० ० ० २,०० 

२८० 
र्ाशक्िबोटे मा.क्रव कम्प्र्टुर 
शशक्षक व्र्वस्थापन 

शशक्षा २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० २,०० ० २,०० 

२८१ क्रवपन्न क्रवद्यिु जडान कार्यक्रम उजाय २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा १,०० ० ० ० १,०० 

२८२ पौवा िडक तनमायण र्ािर्ाि पूवायिार ३११५१ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ५,०० ० ० ५,०० 

२८३ 
आगिागी क्रपतडि आवाि 
तनमायण कार्यक्रम 

भवन, आवाि िथा 
िहरी क्रवकाि 

३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा 

४,०० ० ० ० ४,०० 
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२८४ काशत्तके आ.क्रव. व्र्वस्थापन 
भवन, आवाि िथा 
िहरी क्रवकाि 

३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० १,०० ० ० १,०० 

२८५ 
खानेपानी व्र्वस्थापन 
(तिङदेम्बे) 

खानेपानी िथा 
िरिफाई  

३११५९ नेपाि िरकार-नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा १,०० ० ० ० १,०० 

२८६ 
र्ाशक्िबोटे मा.क्रव. घेराबाराको 
टप ढिान िथा गेट तनमायण 

शशक्षा ३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० २,०० ० ० २,०० 

२८७ जनिा आवाि कार्यक्रम 
भवन, आवाि िथा 
िहरी क्रवकाि 

३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० २,०० ० ० २,०० 

२८८ 
ढेडुिारा मशन्दर िंरक्षण िथा 
खानेपानी व्र्वस्थापन 

खानेपानी िथा 
िरिफाई  

३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ३,०० ० ० ३,०० 

२८९ 
प्रहरी र्ौकी थमु्वदेदन ठेि गारो 
तनमायण 

र्ािर्ाि पूवायिार ३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ५० ० ० ५० 

२९० 
शौर्ािर् व्र्वस्थापन (क्रवपन्न 
दतिि पररवार) 

खानेपानी िथा 
िरिफाई  

३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ५० ० ० ५० 

२९१ िडक ममयि िथा िंभार र्ािर्ाि पूवायिार ३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० ६,५० ० ६,५० 

२९२ स्वास््र् र्ौकी व्र्वस्थापन 
भवन, आवाि िथा 
िहरी क्रवकाि 

३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ७५ ० ० ० ७५ 

२९३ 
तिँर्ाई कुिो िथा पाईप 
व्र्वस्थापन 

जिश्रोि िथा तिंर्ाई ३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० २,०० ० २,०० 

२९४ खानेपानी तड.क्रप.आर खानेपानी िथा िरिफाई  ३११७२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ३,०० ० ० ३,०० 
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८०१०१५०६२०६ पातथभरा र्ाङवरक गाउँपातिकावडा नं.६ 

२९५ 

वडा भररका ७ कक्षािम्मका 
क्रवध्र्ातथयहरुिाई  पोशाक खररद 
िथा क्रविरण 

कार्ायिर् िञ्चािन िथा 
प्रशाितनक 

२११२१ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० १,४७ ० ० १,४७ 

२९६ 
र्ि ६ नं. वडाका घरहरुिाई 
क्रवििु तबि भकु्तातनमा िहर्ोग 

कार्ायिर् िञ्चािन िथा 
प्रशाितनक 

२२१११ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० ० ३,०२ ३,०२ 

२९७ 
६ नं. वडा भररका उत्कृष्ट 
क्रकिानिाई प्रोत्िाहान 

कृक्रर् २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ५० ० ० ५० 

२९८ 
खेिकुद िफय  र्नुाइटेड र्थु 
क्िब र फे्रन्ि क्िबिाई 

र्वुा िथा खेिकुद २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ३,०० ० ० ३,०० 

२९९ 
दतिि मक्रहिा िरे्िना 
कार्यक्रम 

िैंतगक िमानिा िथा 
िामाशजक िमावशेीकरण 

२२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० २५ ० ० २५ 

३०० 

नारर ददवि िन्र्ािन गनय 
मक्रहिा िरे्िना कार्यक्रमको 
िातग 

िैंतगक िमानिा िथा 
िामाशजक िमावशेीकरण 

२२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० २५ ० २५ 

३०१ 
गाउँघर शक्ितनकको िातग ९ 
वटा शस्टि दराज खररद 

स्वास््र् ३११२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १० 
पटक/
िंख्र्ा ० १,५० ० ० १,५० 

३०२ 
थमु्बेददन स्वास््र् र्ौक्रकिाइ 
िामानहरु खररद 

भवन, आवाि िथा 
िहरी क्रवकाि 

३११२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० १,११ ० ० १,११ 

३०३ 

दिाय भएका दतिि आरनमा 
िामाग्री खरीद  (दईु ओटा 
िम्मिाई) 

िैंतगक िमानिा िथा 
िामाशजक िमावशेीकरण 

३११२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० १,०० ० ० १,०० 

३०४ 

िाक्रवक ८ र ९ मा िामकु्रहक 
कुटानी क्रपिानी तमिको िातग 
िामाग्री खररद 

िैंतगक िमानिा िथा 
िामाशजक िमावशेीकरण 

३११२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ७० ० ० ० ७० 

३०५ 
जनिा आ.क्रव.मा झ्र्ाि ढोका 
र फतनयर्र तनमायण 

भवन, आवाि िथा 
िहरी क्रवकाि 

३११२३ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ५० ० ० ५० 
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३०६ 

िक्ष्मण िाकीको घरदेशख ददि 
बहादरु भण्डारीको घर िम्म 
िडक स्िर उन्नति 

र्ािर्ाि पूवायिार ३११५१ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० १,५० ० ० १,५० 

३०७ 

िाक्रवक २ ररक्रर् खवािको घर 
देशख िाक्रवक २ कै जापान 
शे्रष्ठको घर िम्मको िडक 
तनमायण 

र्ािर्ाि पूवायिार ३११५१ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० २,०० ० २,०० 

३०८ 
िाक्रवक २ िाङथामा िडक 
तनमायण 

र्ािर्ाि पूवायिार ३११५१ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ३,०० ० ० ३,०० 

३०९ 
काकी गाउँमा  खा.पा. टेंकी 
तनमायण 

खानेपानी िथा 
िरिफाई  

३११५६ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ५,७० ० ० ५,७० 

३१० 
िातबक ८ नं. वडामा पाइप 
खररद 

खानेपानी िथा 
िरिफाई  

३११५६ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० १,०० ० १,०० 

३११ 

िाक्रवक १ को टेक बहादरु 
खवािको घरको उत्तर िफय को 
टोििाई खा.पा.र्ो. 

खानेपानी िथा 
िरिफाई  

३११५६ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा १,०० ० ० ० १,०० 

३१२ 
िाक्रवक ९ मा ८ वटा क्रहिटेंक 
खररद 

खानेपानी िथा 
िरिफाई  

३११५६ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ७० ० ० ० ७० 

३१३ 

जनिा आवाि कार्यक्रम अन्ि 

गयि जम्मा २७ घरिाई छाना 
हटाउने र्ोजना (५०,०००) 

भवन, आवाि िथा 
िहरी क्रवकाि 

३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान २७ 
पटक/
िंख्र्ा २,५० ५,०० ३,०० ३,०० १३,५० 

३१४ िारजािी खररद जिश्रोि िथा तिंर्ाई ३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० २,५० ० ० २,५० 

३१५ 
ने.रा.आ.क्रव.मा फतनयर्र तनमायण 
र रे्न गेट तनमायण 

भवन, आवाि िथा 
िहरी क्रवकाि 

३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० १,३० ० ० १,३० 

३१६ 
तबपन्न पररवारिाई क्रवििु वरेरङ 
गनय उजाय ३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 

पटक/
िंख्र्ा ० ० ५० ० ५० 

३१७ 
िंर्ाई र खान ेपानी पाइप 
खररद िथा क्रविरण 

खानेपानी िथा 
िरिफाई  

३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ६,०० ० ० ६,०० 
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३१८ 
िाक्रवक ८ गणेि िामाङको 
घर िम्म जान ेबाटो तनमायण 

र्ािर्ाि पूवायिार ३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० १,५० ० ० १,५० 

३१९ 

हेिमु्बा टोिमा १ घर १ िारा 
खा.पा.र्ो. र पानीको मिु 
क्रकन्न 

खानेपानी िथा 
िरिफाई  

३११५९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० २,५० ० २,५० 

३२० 
क्रवतभन्न र्ोजनाहरुको 
तड.क्रप.आर. गनय र्ािर्ाि पूवायिार ३११७२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 

पटक/
िंख्र्ा ० ४,०० ० ० ४,०० 

८०१०१५०६५११  िंघीर् िरकारबाट हस्िान्िररि कार्यक्रम (शििय अनदुान) 

३२१ 

आिारभिू िहका स्वीकृि 
दरवन्दीका शशक्षक, राहि 
अनदुान शशक्षकका िातग  ििब 
भत्ता अनदुान (क्रवशेर् शशक्षा 
पररर्द अन्िरगिका 
शशक्षक/कमयर्ारीहरु िमेि) 

शशक्षा २११११ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १२ मक्रहना २,५५,०० 
१,९१,२
५ 

१,२७,५
० 

१,९१,

२५ 
७,६५,०० 

३२२ 

आिारमिु िह कक्षा (६-८) 
मा अंग्रजेी, गशणि र क्रवज्ञान 
क्रवर्र्मा शशक्षण िहर्ोग 
अनदुान 

शशक्षा २११११ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १० मक्रहना १,८८ २,८२ १,८८ २,८२ ९,४१ 

३२३ 

आिारमिु िह कक्षा (६-८) 
मा अंग्रजेी, गशणि र क्रवज्ञान 
क्रवर्र्मा शशक्षण िहर्ोग 
अनदुान 

शशक्षा २११११ 
एि.इ.एि.पी. - िोिभनाय हनु े
ऋण (बैदेशशक) १० मक्रहना ६८ ६८ १,०२ १,०२ ३,४१ 

३२४ 

आिारमिु िह कक्षा (६-८) 
मा अंग्रजेी, गशणि र क्रवज्ञान 
क्रवर्र्मा शशक्षण िहर्ोग 
अनदुान 

शशक्षा २११११ 
एि.इ.एि.पी. - िोिभनाय 
अनदुान (बैदेशशक) १० मक्रहना ५० ३३ ५० ३३ १,६८ 



 

         नीति, कार्यक्रम िथा बजेट   51 

 

३२५ 

एम. आइय. एि. अपरेटर र  

क्रफल्ड िहार्क पाररश्रतमक, 

र्ाडपवय खिय िथा पोशाक खर्य 

िैंतगक िमानिा िथा 
िामाशजक िमावशेीकरण 

२११११ 
आई तड ए - िोिभनाय हनुे 
ऋण (बैदेशशक) १० मक्रहना ८७ ८७ १,३१ १,३१ ४,३७ 

३२६ 

कृक्रर् िथा पश ुिेवाका एक 
गाँउ एक प्राक्रवतिकहरुको 
ििव भत्ता 

कृक्रर् २११११ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १० N/A ५,२० २,६० २,६० २,६० १३,०० 

३२७ कृक्रर् स्नािक करार कृक्रर् २११११ नेपाि िरकार नगद अनदुान १ जना ५,०० ० ० ० ५,०० 

३२८ 

प्रारशम्भक बाि क्रवकाि  

िहजकिायहरुको पाररश्रतमक 
िथा क्रवद्यािर् कमयर्ारी 
व्र्बस्थापन अनदुान 

शशक्षा २११११ 
एि.इ.एि.पी. - िोिभनाय हनु े
ऋण (बैदेशशक) १० मक्रहना ७,०९ ७,०९ ४,७२ ४,७२ २३,६४ 

३२९ 

प्रारशम्भक बाि क्रवकाि  

िहजकिायहरुको पाररश्रतमक 
िथा क्रवद्यािर् कमयर्ारी 
व्र्बस्थापन अनदुान 

शशक्षा २११११ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १० मक्रहना १९,९३ १९,९३ १३,२८ 
१३,२
८ 

६६,४४ 

३३० 

प्रारशम्भक बाि क्रवकाि  

िहजकिायहरुको पाररश्रतमक 
िथा क्रवद्यािर् कमयर्ारी 
व्र्बस्थापन अनदुान 

शशक्षा २११११ 
एि.इ.एि.पी. - िोिभनाय 
अनदुान (बैदेशशक) १० मक्रहना ३,५० ३,५० २,३३ २,३३ ११,६८ 

३३१ प्राक्रवतिक िहार्कको ििव श्रम िथा रोजगारी २११११ 
आई तड ए - िोिभनाय हनुे 
ऋण (बैदेशशक) १२ मक्रहना ९८ ९८ ९८ ९८ ३,९३ 

३३२ 

माध्र्तमक िह कक्षा (९-१०) 
मा अंग्रजेी, गशणि र क्रवज्ञान 
क्रवर्र्मा शशक्षण िहर्ोग 
अनदुान 

शशक्षा २११११ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १० मक्रहना १,१८ १,१८ १,७७ १,७७ ५,९२ 

३३३ 

माध्र्तमक िह कक्षा (९-१०) 
मा अंग्रजेी, गशणि र क्रवज्ञान 
क्रवर्र्मा शशक्षण िहर्ोग 
अनदुान 

शशक्षा २११११ 
एि.इ.एि.पी. - िोिभनाय हनु े
ऋण (बैदेशशक) १० मक्रहना ४३ ४३ ६४ ६४ २,१५ 
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३३४ 

माध्र्तमक िह कक्षा (९-१०) 
मा अंग्रजेी, गशणि र क्रवज्ञान 
क्रवर्र्मा शशक्षण िहर्ोग 
अनदुान 

शशक्षा २११११ 
एि.इ.एि.पी. - िोिभनाय 
अनदुान (बैदेशशक) १० मक्रहना २१ २१ ३१ ३१ १,०५ 

३३५ 

माध्र्तमक िहका स्वीकृि 
दरवन्दीका शशक्षक, राहि 
अनदुान शशक्षक  िातग ििब 
भत्ता अनदुान (क्रवशेर् शशक्षा 
पररर्द अन्िरगिका 
शशक्षक/कमयर्ारी, प्राक्रवतिक 
िारका प्रशशक्षक िमेि) 

शशक्षा २११११ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १२ मक्रहना ६३,०० ४७,२५ ३१,५० 
४७,२
५ 

१,८९,०० 

३३६ रोजगार िंर्ोजकको ििव श्रम िथा रोजगारी २११११ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १० मक्रहना ९८ ९८ १,४८ १,४८ ४,९४ 

३३७ रोजगार िहार्कको ििब श्रम िथा रोजगारी २११११ 
आई तड ए - िोिभनाय हनुे 
ऋण (बैदेशशक) १२ मक्रहना १,३१ ९८ ९८ ६५ ३,९३ 

३३८ 

स्थानीर् िहका स्वास््र् र्ौकी, 
प्रा.स्वा.के. र अस्पिािहरुमा 
कार्यरि कमयर्ारीहरुको ििव, 

महगी भत्ता, स्थानीर् भत्ता, 
पोर्ाक िगार्ि प्रशाितनक खर्य 
िमेि 

स्वास््र् २११११ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १२ मक्रहना ७६,०० ५७,०० ३८,०० 
५७,०
० 

२,२८,०० 

३३९ प्राक्रवतिक िहार्कको पोिाक श्रम िथा रोजगारी २११२१ 
आई तड ए - िोिभनाय हनुे 
ऋण (बैदेशशक) १ मक्रहना ० ० १० ० १० 

३४० रोजगार िंर्ोजकको पोिाक श्रम िथा रोजगारी २११२१ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ मक्रहना ० ० १० ० १० 

३४१ 
रोजगार िहार्कको पोशाक 
भत्ता श्रम िथा रोजगारी २११२१ 

आई तड ए - िोिभनाय हनुे 
ऋण (बैदेशशक) १ मक्रहना ० ० १० ० १० 

३४२ 
प्राक्रवतिक िहार्कको स्थानीर् 
भत्ता श्रम िथा रोजगारी २११३१ 

आई तड ए - िोिभनाय हनुे 
ऋण (बैदेशशक) १० मक्रहना २३ २३ ३४ ३४ १,१६ 

३४३ 
रोजगार िंर्ोजकको स्थानीर् 
भत्ता श्रम िथा रोजगारी २११३१ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १० मक्रहना ३५ ३५ ५३ ५३ १,७८ 
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३४४ रोजगार िहार्को स्थानीर् भत्ता श्रम िथा रोजगारी २११३१ 
आई तड ए - िोिभनाय हनुे 
ऋण (बैदेशशक) १० मक्रहना २३ २३ ३४ ३४ १,१६ 

३४५ 

एम. आइय. एि. अपरेटर र 
क्रफल्ड िहार्को िातग िञ्चार 
खर्य 

िैंतगक िमानिा िथा 
िामाशजक िमावशेीकरण 

२२११२ 
आई तड ए - िोिभनाय हनुे 
ऋण (बैदेशशक) १ 

पटक/
िंख्र्ा ५ ० ० ० ५ 

३४६ 
मििन्द िामान खररद (िेवा 
केन्र िञ्चािानाथय) 

िैंतगक िमानिा िथा 
िामाशजक िमावशेीकरण 

२२३११ 
आई तड ए - िोिभनाय हनुे 
ऋण (बैदेशशक) १ 

पटक/
िंख्र्ा ० १,२० ० ० १,२० 

३४७ 
रोजगार िेवा केन्रको िँर्ािन 
खर्य श्रम िथा रोजगारी २२३११ 

आई तड ए - िोिभनाय हनुे 
ऋण (बैदेशशक) १ 

पटक/
िंख्र्ा २,६५ ० ० ० २,६५ 

३४८ 
क्रवद्यािर् िञ्चािन िथा 
व्र्वस्थापन अनदुान 

शशक्षा २२३११ 
एि.इ.एि.पी. - िोिभनाय हनु े
ऋण (बैदेशशक) १० मक्रहना १,११ १,११ १,६६ १,६६ ५,५५ 

३४९ 
क्रवद्यािर् िञ्चािन िथा 
व्र्वस्थापन अनदुान 

शशक्षा २२३११ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १० मक्रहना ३,०६ ३,०६ ४,५९ ४,५९ १५,३० 

३५० 
क्रवद्यािर् िञ्चािन िथा 
व्र्वस्थापन अनदुान 

शशक्षा २२३११ 
एि.इ.एि.पी. - िोिभनाय 
अनदुान (बैदेशशक) १० मक्रहना ५४ ५४ ८१ ८१ २,७२ 

३५१ 

िावयजतनक क्रवद्यािर्का  
क्रवद्याथीहरुका िातग तनशलु्क 
पाठ्यपसु्िक अनदुान 

शशक्षा २२३१३ 
एि.इ.एि.पी. - िोिभनाय हनु े
ऋण (बैदेशशक) १ 

पटक/
िंख्र्ा ० ० ० ४,१० ४,१० 

३५२ 

िावयजतनक क्रवद्यािर्का  
क्रवद्याथीहरुका िातग तनशलु्क 
पाठ्यपसु्िक अनदुान 

शशक्षा २२३१३ 
एि.इ.एि.पी. - िोिभनाय 
अनदुान (बैदेशशक) १ 

पटक/
िंख्र्ा ० ० ० २,०१ २,०१ 

३५३ 

िावयजतनक क्रवद्यािर्का  
क्रवद्याथीहरुका िातग तनशलु्क 
पाठ्यपसु्िक अनदुान 

शशक्षा २२३१३ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० ० 

११,३
१ 

११,३१ 
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३५४ 

िञ्चार िामाग्री प्रिारण िथा 
छपाइय (िञ्चार र पहँरु् 
अतभर्ान िञ्चािान) 

िैंतगक िमानिा िथा 
िामाशजक िमावशेीकरण 

२२३१५ 
आई तड ए - िोिभनाय हनुे 
ऋण (बैदेशशक) १ 

पटक/
िंख्र्ा ० ० १,५० ० १,५० 

३५५ 

गररबी तनवारणका िातग िघ ु
उद्यम क्रवकाि कार्यक्रम 
िंर्ािन तनदेशशका, २०७७ 
बमोशजम उद्यमीको स्िरोन्निी 
(आवश्र्किा पक्रहर्ानका 
आिारमा पनुिायजगी र एडभान्ि 
िीप क्रवकाि िातिम कार्यक्रम) 

उद्योग २२५१२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ४,८० ० ० ४,८० 

३५६ 

CBIMNCI कार्यक्रम (कार्यक्रम 
ितमक्षा, स्थिगि अनशुशक्षण, 

िमिा िथा पहरु् कार्यक्रम) 
स्वास््र् २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान ४ 

पटक/
िंख्र्ा १,२५ १,२५ १,२५ १,२५ ५,०० 

३५७ 

आ.व. 2078/79  मा स्थापना 
भएको अिैंर्ीबािी पकेट 
क्रवकाि कार्यक्रमको तनरन् िरिा 

कृक्रर् २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ६,०० ० ० ६,०० 

३५८ 

आ.व. 207९/८० मा नर्ा ँ
िरकारी बािी पकेट क्रवकाि 
कार्यक्रम िञ् र्ािन 

कृक्रर् २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० १२,०० ० १२,०० 

३५९ 

आकशस्मक अवस्थामा औिति 
एवं ल्र्ाब िामाग्री ढुवानी, 
रेकतडयङ िथा ररपोक्रटयङका िातग 
फमय फरमेट छपाइ,  ई-क्रट.तब 
रशजस्टरअध्र्ावतिक,  क्रवश्व 

क्षर्रोग ददवि िम्बन्िी 
कार्यक्रम, स्थिगि अनशुशक्षण 
िथा िपुररवके्षण, क्षर्रोगका 
कार्यक्रमको अिय बाक्रर्यक 
ितमक्षा िथा कोहटय क्रवश ्

स्वास््र् २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान २ 
पटक/
िंख्र्ा ० ५४ ५४ ० १,०९ 
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३६० 

आखँा, नाक, कान, घांटी िथा 
मखु स्वास््र् िम्वशन्ि 
अतभमखुीकरण 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ९० ० ० ९० 

३६१ इक्रपडेतमर्ोिोशजकि ररपोक्रटयङ्ग पशपुन्छी क्रवकाि २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा २० ० ० ० २० 

३६२ 
कृतत्रम गभायिान तमिन 
कार्यक्रम 

पशपुन्छी क्रवकाि २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान ४ 
पटक/
िंख्र्ा ६२ ६२ ६२ ६२ २,५० 

३६३ 

क्षर्रोगका जोशखम िमहु िथा 
स्वास्थ िेवाको पहरु् कम 
भएका िमदुार्मा िकृर् 
क्षर्रोग खोज पडिाि 
कार्यक्रम।  घरपररवारका 
िदस्र्हरूको  िम्पकय  पररक्षण, 

एवं पाँर् वर्य मतुनका 
बािबातिमा क्षर्रोग रोकथाम 
िम्बन्िी टी.क्रप.टी. कार्यक्रम 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ९१ ० ० ९१ 

३६४ 
कृक्रर्, पशपुन्छी िथा मत्स्र् 
ि्र्ाकं अध्र्ावतिक कार्यक्रम 

कृक्रर् २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० १,०० ० १,०० 

३६५ क्रकिान िूर्ीकरण कार्यक्रम कृक्रर् २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ N/A ० ० ३,०० ० ३,०० 

३६६ 

कोतभड १९ को भ्र्ाशक्िनको 
तडशजटाइजेशन िथा क्रू् आर 
कोड प्रमाशणकरण 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान २ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० ४० ४० ८० 

३६७ 

कोतभड १९ िगार्ि क्रवतभन्न 
महामारीजन्र् रोगहरुको 
रोकथाम, तनर्न्त्रण िथा 
तनगरानीका िातग िरोकारवािा 
िँगको अन्िरक्रक्रर्ा िथा RRT, 

स्वास््र्कमी  पररर्ािन 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा २५ ० ० ० २५ 
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३६८ 

कोतभड १९ क्रवरुि खोप 
अतभर्ान िथा बसु्टर खोप 
िमेि िंर्ािन ब्र्वस्थापन खर्य 
(पातिका स्िररर् र्ोजना र 
पातिका िथा स्वास््र् िस्था 
स्िररर् िपुररवके्षण) 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान ३ 
पटक/
िंख्र्ा ० ६६ ६६ ६६ १,९८ 

३६९ 

कोतभड-१९ बाट पगेुको 
शैशक्षक क्षतिको पररपरुण िथा 
अन्र् क्रवपदको िमर्मा तिकाइ 
तनरन्िरिाका िातग कार्यक्रम 

शशक्षा २२५२२ 
एि.इ.एि.पी. - िोिभनाय हनु े
ऋण (बैदेशशक) १ 

पटक/
िंख्र्ा ० ० ९४ ० ९४ 

३७० 

कोतभड-१९ बाट पगेुको 
शैशक्षक क्षतिको पररपरुण िथा 
अन्र् क्रवपदको िमर्मा तिकाइ 
तनरन्िरिाका िातग कार्यक्रम 

शशक्षा २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० २,६० ० ० २,६० 

३७१ 

कोतभड-१९ बाट पगेुको 
शैशक्षक क्षतिको पररपरुण िथा 
अन्र् क्रवपदको िमर्मा तिकाइ 
तनरन्िरिाका िातग कार्यक्रम 

शशक्षा २२५२२ 
एि.इ.एि.पी. - िोिभनाय 
अनदुान (बैदेशशक) १ 

पटक/
िंख्र्ा ० ४६ ० ० ४६ 

३७२ 

गररबी तनवारणका िातग िघ ु
उद्यम क्रवकाि कार्यक्रम 
िंर्ािन तनदेशशका, २०७७ 
बमोशजम िघ ुउद्यम क्रवकाि 
मोडेिमा नर्ाँ िघ ुउद्यमी 
तिजयना गने 

उद्योग २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १० 
पटक/
िंख्र्ा ४,७६ ४,७६ ७,१४ ७,१४ २३,८० 
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३७३ 

तनर्तमि खोप िदुृढीकरण, पूणय 
खोप ितुनिििा र दीगोपनाको 
िातग िकु्ष्मर्ोजना अद्यावतिक 
२ ददन र िरिफाई प्रबद्र्िन 
प्र्ाकेज पनुयिाजगी िातिम १ 

ददन गरी ३ ददन एवं पूणयखोप 
न.पा., गा.पा. ितुनशिििाको 
िातग स्थातनर् िह, वडा, खोप 
िमन्वर् ितमिी िथा 
नवतनवाशर्यि जनप्रतितन 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान ४ 
पटक/
िंख्र्ा ४८ ४८ ४८ ४८ १,९३ 

३७४ प्रजनन ्रुग्णिा स्वास््र् िेवा स्वास््र् २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान २ 
पटक/
िंख्र्ा ० ४० ४० ० ८० 

३७५ 

प्रति क्रवद्याथी िागिका 
आिारमा तिकाइ िामग्री िथा 
तडशजटि तिकाइ िमाग्री 
व्र्वस्थाका िातग क्रवद्यािर्िाइ 
अनदुान 

शशक्षा २२५२२ 
एि.इ.एि.पी. - िोिभनाय 
अनदुान (बैदेशशक) १ 

पटक/
िंख्र्ा ० ० ८३ ० ८३ 

३७६ 

प्रति क्रवद्याथी िागिका 
आिारमा तिकाइ िामग्री िथा 
तडशजटि तिकाइ िमाग्री 
व्र्वस्थाका िातग क्रवद्यािर्िाइ 
अनदुान 

शशक्षा २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ४,६५ ० ० ४,६५ 

३७७ 

प्रति क्रवद्याथी िागिका 
आिारमा तिकाइ िामग्री िथा 
तडशजटि तिकाइ िमाग्री 
व्र्वस्थाका िातग क्रवद्यािर्िाइ 
अनदुान 

शशक्षा २२५२२ 
एि.इ.एि.पी. - िोिभनाय हनु े
ऋण (बैदेशशक) १ 

पटक/
िंख्र्ा १,६९ ० ० ० १,६९ 
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३७८ 

पररवार तनर्ोजन क्रकशोर 
क्रकशोरी िथा प्रजनन ्स्वास््र् 
कार्यक्रम 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान ४ 
पटक/
िंख्र्ा ४० ४० ४० ४० १,६० 

३७९ 

पश ुिेवा क्रवभाग र प्रादेशशक 
तनकार्मा पशपुन्छी ि्र्ांक 
िथा पश ुिेवाका कार्यक्रमको 
प्रगति ररपोक्रटयङ 

पशपुन्छी क्रवकाि २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० २० ० ० २० 

३८० 

पशपंुक्षी आदीबाट हनुे 
ईन्फुएन्जा, बडय फ्ि,ु AMR, 

तिक्रष्टिकोतिि, 

टक्िोप्िाज्मोतिि आदद क्रवतभन्न 
िरुवारोग िम्बशन्ि रोकथाम 
िथा तनर्न्त्रणका िातग िरे्िना 
कार्यक्रम 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा २० ० ० ० २० 

३८१ 
पशपुन्छी रोगको अन्वरे्ण, 

नमनुा िङ्किन िथा प्ररे्ण 
पशपुन्छी क्रवकाि २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 

पटक/
िंख्र्ा ० ० १० ० १० 

३८२ 

पातिका स्िरमा स्वास््र् 
िंस्थाहरुको मातिक बैठक, 

स्वास््र् कार्यक्रमहरुको डाटा 
भेररक्रफकेशन एवं गणुस्िर 
ििुार िाथै अियबाक्रर्यक एवं 
बाक्रर्यक ितमक्षा 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान ४ 
पटक/
िंख्र्ा ३८ ३८ ३८ ३८ १,५५ 



 

         नीति, कार्यक्रम िथा बजेट   59 

 

३८३ 

पातिकाहरुमा स्वीकृि 
तनदेशशका अनिुार  गदठि rapid 

response team िथा risk 

communication and 
community engagement 

team िाई अतभमशुखकरण,  

महामारी/जनस्वास््र्मा अिर 
पने घटनाहरुको  ब्र्बस्थापनका 
िातग कशम्िमा बर्यमा दईु 
पटक िम्बन्िीि 
िरोकारवािाहरु िमेिको 
िहभातग 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान २ 
पटक/
िंख्र्ा ० ५० ५० ० १,०० 

३८४ 
पोपण क्रवशेर् (स्वास््र्) के्षत्रका 
कार्यक्रम िञ्चािन 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान २ 
पटक/
िंख्र्ा ० ७५ ७५ ० १,५० 

३८५ पोर्ण कार्यक्रम स्वास््र् २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान ४ 
पटक/
िंख्र्ा ९८ ९८ ९८ ९८ ३,९५ 

३८६ 

पोर्ण िंवदेनशीि (खानेपानी 
िथा िरिफाइ, कृक्रर्, पशिेुवा, 
मक्रहिा िथा बािबातिका, शशक्षा 
र शािकीर् प्रवन्ि) के्षत्रका 
कार्यक्रमहरू िञ्चानि) 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० १,५० ० १,५० 

३८७ 

मेशशनरी आजार िथा फतनयर्र 
ममयि िम्भार (िेवा केन्र 

िञ्चािानाथय) 

िैंतगक िमानिा िथा 
िामाशजक िमावशेीकरण 

२२५२२ 
आई तड ए - िोिभनाय हनुे 
ऋण (बैदेशशक) १ 

पटक/
िंख्र्ा ० ६० ० ० ६० 

३८८ 

माि ृिथा नवशशश ुकार्यक्रम 
अन्िगयि आमा िरुक्षा, गभयविी, 
रक्तिंर्ार, उत्प्ररेणा िेवा, न्र्ानो 
झोिा र तनशलु्क गभयपिन 
कार्यक्रम 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान ४ 
पटक/
िंख्र्ा १,४५ १,४५ १,४५ १,४५ ५,८० 

३८९ 
माि ृिथा नवशशश ुकार्यक्रम 
िंन्र्ािन 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान ४ 
पटक/
िंख्र्ा २,७३ २,७३ २,७३ २,७३ १०,९४ 
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३९० 

राष्ट्रपति रतनङ्ग तिल्ड 
प्रतिर्ोतगिा (स्थानीर् 
िहस्िरीर्) 

र्वुा िथा खेिकुद २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० १,०० ० १,०० 

३९१ 

राक्रष्ट्रर् मक्रहिा स्वास््र् 
स्वरं्िेक्रवका  कार्यक्रम (पोशाक 
प्रोत्िाहन, र्ािार्ाि खर्य, वाक्रर्यक 
ितमक्षा गोष्ठी र ददवि मनाउने 
खर्य िमेि) 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान २० 
पटक/
िंख्र्ा ० १,०० ० 

१९,०
० 

२०,०० 

३९२ रोजगारी िजृना (आई.तड.ए.ì श्रम िथा रोजगारी २२५२२ 
आई तड ए - िोिभनाय हनुे 
ऋण (बैदेशशक) १० मक्रहना ४,९९ ७,४९ ४,९९ ७,४९ २४,९७ 

३९३ 
रोजगारी िजृना (नेपाि 
िरकार) श्रम िथा रोजगारी २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १० मक्रहना ५,०३ ७,५५ ७,५५ ५,०३ २५,१८ 

३९४ 

क्रवद्यािर् स्वास््र् शशक्षा/आमा 
िमूह िथा मक्रहिा स्वास््र् 
स्वरं् िेक्रवकाहरुका िातग 
िामाशजक ब्र्वहार पररवियन 
कार्यक्रम 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान ३ 
पटक/
िंख्र्ा ० २५ २५ २५ ७५ 

३९५ 

क्रवद्यािर्मा शैशक्षक गणुस्िर 
िदुृढीकरण  एवम ्
कार्यिम्पादनमा आिाररि 
प्रोत्िाहन अनदुान 

शशक्षा २२५२२ 
एि.इ.एि.पी. - िोिभनाय हनु े
ऋण (बैदेशशक) १ 

पटक/
िंख्र्ा ० ० ४,१२ ० ४,१२ 

३९६ 

क्रवद्यािर्मा शैशक्षक गणुस्िर 
िदुृढीकरण  एवम ्
कार्यिम्पादनमा आिाररि 
प्रोत्िाहन अनदुान 

शशक्षा २२५२२ 
एि.इ.एि.पी. - िोिभनाय 
अनदुान (बैदेशशक) १ 

पटक/
िंख्र्ा ० २,०२ ० ० २,०२ 

३९७ 

क्रवद्यािर्मा शैशक्षक गणुस्िर 
िदुृढीकरण  एवम ्
कार्यिम्पादनमा आिाररि 
प्रोत्िाहन अनदुान 

शशक्षा २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० ० 

११,३
६ 

११,३६ 
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३९८ 

क्रवभागिे उपिव्ि गराउन े
क्रवति/पद्दति अनिुार वडा 
स्िरबाट घटना दिाय िप्ताह 
अतभर्ान िञ्चािन 

िैंतगक िमानिा िथा 
िामाशजक िमावशेीकरण 

२२५२२ 
आई तड ए - िोिभनाय हनुे 
ऋण (बैदेशशक) १ 

पटक/
िंख्र्ा ० ० ८० ० ८० 

३९९ 

क्रवतभन्न िरुवारोग, निने रोग, 

जनुोक्रटक, मानतिक स्वास््र् 
िम्बशन्ि अन्िरक्रक्रर्ा कार्यक्रम 
िथा ददविहरु (Hypertension, 

Diabetes, COPD, Cancer 

Days, आत्महत्र्ा रोकथाम 
ददवि, मानतिक स्वास््र् 
ददवि, अल्जाईमर ददवि, रेतबज 
ददवि, क्रवश्व औिो ददवि) 
मनाउने 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा 

० ५५ ० ० ५५ 

४०० 

शैशक्षक पहुँर् ितुनशिििा, 
अनौपर्ाररक िथा वैकशल्पक 
शशक्षा कार्यक्रम (परम्परागि 
क्रवद्यािर्, वैकशल्पक क्रवद्यािर्, 

िाक्षरिा र तनरन्िर शशक्षाका 
कार्यक्रम िमेि) 

शशक्षा २२५२२ 
एि.इ.एि.पी. - िोिभनाय हनु े
ऋण (बैदेशशक) १ 

पटक/
िंख्र्ा ० ४७ ० ० ४७ 

४०१ 

शैशक्षक पहुँर् ितुनशिििा, 
अनौपर्ाररक िथा वैकशल्पक 
शशक्षा कार्यक्रम (परम्परागि 
क्रवद्यािर्, वैकशल्पक क्रवद्यािर्, 

िाक्षरिा र तनरन्िर शशक्षाका 
कार्यक्रम िमेि) 

शशक्षा २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० ० १,३० १,३० 

४०२ 

शैशक्षक पहुँर् ितुनशिििा, 
अनौपर्ाररक िथा वैकशल्पक 
शशक्षा कार्यक्रम (परम्परागि 
क्रवद्यािर्, वैकशल्पक क्रवद्यािर्, 

िाक्षरिा र तनरन्िर शशक्षाका 
कार्यक्रम िमेि) 

शशक्षा २२५२२ 
एि.इ.एि.पी. - िोिभनाय 
अनदुान (बैदेशशक) १ 

पटक/
िंख्र्ा ० ० २३ ० २३ 
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४०३ 

िम्भाव्र् उत्पादनको 
उत्पादकत्व र बजार प्रतिस्पिाय 
बृक्रि गनयका िातग कशम्िमा ५ 
जनाको िमहुमा प्रतबति 
हस्िान्िरण 

उद्योग २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० १,४० ० १,४० 

४०४ 

ितुियजन्र् पदाथय िेवनको 
न्रू्तनकरण िम्बन्िी िरे्िना 
कार्यक्रम 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा २५ ० ० ० २५ 

४०५ 

स्वास््र् र्ौकी (आिारभिु  

स्वास््र् िेवा केन्र)  को 
न्र्नुिम िेवा मापदण्ड 
कार्यक्रम  ( अतभमखुीकरण, 

ितमक्षा, फिो अप , अनगुमन 
िथा िदुृतिकरण िमेि ) 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान ४ 
पटक/
िंख्र्ा २७ २७ २७ २७ १,१० 

४०६ 
स्वास््र् िूर्ना िाथै आइ एम 
रू् िदुृढीकरण कार्यक्रम 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० ६५ ० ६५ 

४०७ 

िस्थागि क्षमिा क्रवकाि,परीक्षा 
िञ्चािन एवम ्क्रवद्याथी 
मलु्र्ाङ्कन 

शशक्षा २२५२२ 
एि.इ.एि.पी. - िोिभनाय 
अनदुान (बैदेशशक) १ 

पटक/
िंख्र्ा ० ० ७३ ० ७३ 

४०८ 

िस्थागि क्षमिा क्रवकाि,परीक्षा 
िञ्चािन एवम ्क्रवद्याथी 
मलु्र्ाङ्कन 

शशक्षा २२५२२ 
एि.इ.एि.पी. - िोिभनाय हनु े
ऋण (बैदेशशक) १ 

पटक/
िंख्र्ा ० १,४८ ० ० १,४८ 

४०९ 

िस्थागि क्षमिा क्रवकाि,परीक्षा 
िञ्चािन एवम ्क्रवद्याथी 
मलु्र्ाङ्कन 

शशक्षा २२५२२ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० ० ४,०७ ४,०७ 

४१० 

िोक्रकएका  क्रवद्याथीको ददवा 
खाजाका िातग  क्रवद्यािर्िाई 
अनदुान 

शशक्षा २२५२९ 
एि.इ.एि.पी. - िोिभनाय 
अनदुान (बैदेशशक) १० मक्रहना १,६४ १,६४ १,०९ १,०९ ५,४९ 

४११ 

िोक्रकएका  क्रवद्याथीको ददवा 
खाजाका िातग  क्रवद्यािर्िाई 
अनदुान 

शशक्षा २२५२९ 
एि.इ.एि.पी. - िोिभनाय हनु े
ऋण (बैदेशशक) १० मक्रहना ४,४६ ३,३५ २,२३ १,११ ११,१७ 
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४१२ 

िोक्रकएका  क्रवद्याथीको ददवा 
खाजाका िातग  क्रवद्यािर्िाई 
अनदुान 

शशक्षा २२५२९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १० मक्रहना ६,१६ ९,२४ ६,१६ ९,२४ ३०,८१ 

४१३ 

िामदुाक्रर्क क्रवद्यािर्का 
छात्राहरुिाई तनशलु्क 
स्र्ातनटरी प्र्ाड ब्र्वस्थापन 

शशक्षा २२५२९ 
एि.इ.एि.पी. - िोिभनाय हनु े
ऋण (बैदेशशक) १ 

पटक/
िंख्र्ा ० ० १,६५ ० १,६५ 

४१४ 

िामदुाक्रर्क क्रवद्यािर्का 
छात्राहरुिाई तनशलु्क 
स्र्ातनटरी प्र्ाड ब्र्वस्थापन 

शशक्षा २२५२९ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० ४,५६ ० ४,५६ 

४१५ 

िामदुाक्रर्क क्रवद्यािर्का 
छात्राहरुिाई तनशलु्क 
स्र्ातनटरी प्र्ाड ब्र्वस्थापन 

शशक्षा २२५२९ 
एि.इ.एि.पी. - िोिभनाय 
अनदुान (बैदेशशक) १ 

पटक/
िंख्र्ा ० ० ८१ ० ८१ 

४१६ 

एम. आइय. एि. अपरेटर र  

क्रफल्ड िहार्क देतनक भ्रमण 
भत्ता/र्ािार्ाि खर्य/ईन्िन 

िैंतगक िमानिा िथा 
िामाशजक िमावशेीकरण 

२२६१२ 
आई तड ए - िोिभनाय हनुे 
ऋण (बैदेशशक) १० 

पटक/
िंख्र्ा २१ २१ ३२ ३२ १,०९ 

४१७ 

अन्र् क्रवक्रवि खर्य - आर्ोजना, 
िामाशजक िरुक्षा िथा घटना 
दिाय िम्बन्िी क्रवतभन्न बैंठकको 
शर्र्ापान िगार्िको खर्य 

िैंतगक िमानिा िथा 
िामाशजक िमावशेीकरण 

२२७११ 
आई तड ए - िोिभनाय हनुे 
ऋण (बैदेशशक) १० 

पटक/
िंख्र्ा ७ ७ ११ ११ ३९ 

४१८ 

िावयजतनक क्रवद्यािर्मा 
अध्र्र्नरि क्रवद्याथीहरुका 
िातग छात्रबृशत्त (आवािीर् िथा 
गैरआवािीर्) 

शशक्षा २७२११ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० ७,२७ ० ७,२७ 

४१९ 

िावयजतनक क्रवद्यािर्मा 
अध्र्र्नरि क्रवद्याथीहरुका 
िातग छात्रबृशत्त (आवािीर् िथा 
गैरआवािीर्) 

शशक्षा २७२११ 
एि.इ.एि.पी. - िोिभनाय हनु े
ऋण (बैदेशशक) १ 

पटक/
िंख्र्ा ० ० २,६३ ० २,६३ 
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४२० 

िावयजतनक क्रवद्यािर्मा 
अध्र्र्नरि क्रवद्याथीहरुका 
िातग छात्रबृशत्त (आवािीर् िथा 
गैरआवािीर्) 

शशक्षा २७२११ 
एि.इ.एि.पी. - िोिभनाय 
अनदुान (बैदेशशक) १ 

पटक/
िंख्र्ा ० ० १,२९ ० १,२९ 

४२१ 

आिारभिू िथा आकशस्मक 
स्वास््र् िेवाको िातग और्ति 
खररद 

स्वास््र् २७२१३ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ११,०० ० ० ११,०० 

४२२ 
Inj.Oxytocin भण्डारणका िागी 
ILR Refrigerator खरीद 

स्वास््र् ३११२२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ४,०० ० ० ४,०० 

४२३ 

रोजगार िेवा केन्रको 
िदुृक्रढकरण (कम्प्रू्टर, फतनयर्र 
क्रफक्र्िय, क्र्ामरा, अन्र् 
क्रवद्यिुीर् उपकरण) 

श्रम िथा रोजगारी ३११२३ 
आई तड ए - िोिभनाय हनुे 
ऋण (बैदेशशक) १ 

पटक/
िंख्र्ा ० ३,०० ० ० ३,०० 

४२४ 

वडा न. २ र ४ जोड्न े
फावाखोिा मोटोरेबि पिु 
तनमायण (DPR िमेि) 

र्ािर्ाि पूवायिार ३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १ 
पटक/
िंख्र्ा ० 

१,००,०
० 

० ० १,००,०० 

४२५ 
िेरुपा  झो.प,ु पाथीभरा र्ाङवरक 
गाउँपातिका, िाप्िेजङु 

र्ािर्ाि पूवायिार ३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ३,०० ० ० ३,०० 

४२६ 

नवीकरणीर् ऊजाय प्रवति जडान 
(वार्ोग्र्ाँि/क्रवद्यिुीर् 
र्िुो/ििुाररएको र्िुो/िौर्य 
ऊजाय) 

उजाय ३११५३ आन्िररक ऋण - नगद ऋण २ 
पटक/
िंख्र्ा ० ५,०० ५,०० ० १०,०० 

४२७ 

खेिकुद पूवायिार तनमायण वडा 
नं. 2 

 

र्वुा िथा खेिकुद ३११५९ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ० ८,०० ० ८,०० 

८०१०१५०६५१२  िंघीर् िरकारबाट हस्िान्िररि कार्यक्रम (क्रवर्शे अनदुान) 

४२८ 

मैदाने खानेपानी आर्ोजना 
पातथभरा र्ाङवरक गाउँपातिका 
वडा नं. १ 

 

खानेपानी िथा 
िरिफाई  

३११५६ नेपाि िरकार - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ७०,०० ० ० ७०,०० 
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८०१०१५०६५१३  िंघीर् िरकारबाट हस्िान्िररि कार्यक्रम(िमपरुक अनदुान) 

४२९ प्रशािकीर् भवन तनमायण 
भवन, आवाि िथा 
िहरी क्रवकाि 

३१११२ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १ N/A १,५०,०० ० ० ० १,५०,०० 

४३० 

पातथभरा र्ाङवरक गाउँपातिका 
वडा नं. २ र ५ जोड्न े
फावाखोिा मोटरेवि पिु 

र्ािर्ाि पूवायिार ३११५१ आन्िररक ऋण - नगद ऋण १ N/A ५०,०० ० ० ० ५०,०० 

८०१०१५०६५२१ प्रदेश िरकारबाट हस्िान्िररि कार्यक्रम (शििय अनदुान) 

४३१ 
बाितबवाह अन्त्र्का िातग 
क्रकशोरी िशशक्तकरण कार्यक्रम 

िैंतगक िमानिा िथा 
िामाशजक िमावशेीकरण 

२२५२२ प्रदेश नंबर १  - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ७३ ० ० ७३ 

४३२ 

िैंक्रङ्गक क्रहंिा तनवारणका िातग 
स्थानीर् िहमा िंरक्षण कोर् 
िंर्ािन अनदुान 

िैंतगक िमानिा िथा 
िामाशजक िमावशेीकरण 

२७२१२ प्रदेश नंबर १  - नगद अनदुान १ 
पटक/
िंख्र्ा ० ५० ० ० ५० 

कुि जम्मा 

१४
,७
५,
६७

 

१७
,१
९,
०९

 

१०
,४
८,
७०

 

८,
३६

,७
४ 

५०
,८
०,
२२
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खण्ड - ७ 
कर िथा राजश्वको दर िथा दार्रा 

अनसूुची १ 

सम्पत्ति कर 
 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५५ बमोत्तजम घर र सो घरले चचेको जग्गाको आधारमा 
तनम्नानसुार सम्पत्ति कर प्रस्िाव गने । 

सम्पत्ति मूल्र्ाङकनका आधारमा प्रस्िाववि 
क्र .स.  सम्पत्ति मूल्र्ाङकन रकम आगमी आ.व. २०७९/०८० का लातग प्रस्िाववि दर कैवफर्ि 

१ ५ लाखसम्म सम्पत्ति हनु ेकरदािा रु.१00  

२ ५००००१ देखी १० लाखसम्म थप प्रतिलाखको रु.१5  

३ १०,००,००१ देखी २५ लाखसम्म थप प्रतिलाखकोरु. 2०  

४ २५,००,००१ देखी ५० लाखसम्म थप प्रतिलाखको रु.३0  

४ ५०,००,००१ देखी १ करोडसम्म थप प्रतिलाखकोरु. 35  

५ १००००००१ देखी मातथ सबैमा थप प्रति लाखकोरु. 50  

 

अनसूुची २ 
भतूम कर (मालपोि) 

 

क्र.सं. 

 

जग्गाको वगीकरण 

आतथयक वर्य २०७९/०८० का 
लातग पाररि दर रु. 

 

कैवफर्ि 

१ सडकले छोएको अब्बल जग्गा प्रति रोपनी २०।००  
२ गोरेटो बाटोले छोएको अब्बल जग्गा प्रति रोपनी १५।००  
३ सडक िथा गोरेटो बाटोले नछोएको अब्बल जग्गा प्रति रोपनी १०।००  
४ सडकले छोएको दोर्म जग्गा प्रति रोपनी १५।००  
५ गोरेटो बाटोले छोएको दोर्म जग्गा प्रति रोपनी १०।००  
६ सडक िथा गोरेटो बाटोले नछोएको दोर्म जग्गा प्रति रोपनी ८।००  
७ सडकले छोएको सीम जग्गा प्रति रोपनी १०।००  
८ गोरेटो बाटोले छोएको सीम जग्गा प्रति रोपनी ७।००  
९ सडक िथा गोरेटो बाटोले नछोएको सीम जग्गा प्रति रोपनी ५।००  
१० सडकले छोएको चहार वा खरबारी वा भीर वा बटु्यान जग्गा प्रति रोपनी ७।००  
११ गोरेटो बाटोले छोएको चहार वा खरबारी वा भीर वा बटु्यान जग्गा प्रति रोपनी ५।००  
१२ सडक िथा गोरेटो बाटोले नछोएको चहार वा खरबारी वा भीर वा 

बटु्यान जग्गा प्रति रोपनी 
३।००  

१३ गाउँपातलका के्षत्रतभत्र सडक ववस्िारका लातग तनिःशलु्क जग्गा ददएका 
व्र्त्तिहरुको जग्गा नेपाल सरकारको स्वातमत्वमा नआउञ्जलेसम्म सडकले 
चचेको के्षत्रतभत्रको जग्गामा भतूमकर (मालपोि) तमनाहा गररएको छ। 

  

नोटिः धनीपजुायमा अलैंचीबारी उल्लेख गरेको भए अब्बल जग्गा मानी सोही बमोत्तजम कर संकलन गररनेछ। 
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अनसूुची ३ 
घर जग्गा बहाल कर  

 

क्र.सं. 

 

घर जग्गा बहाल कर 
आतथयक वर्य २०७९/०८० 
का लातग पाररि दर रु. 

 

कैवफर्ि 

१ कुनै व्र्त्ति वा संस्थाले भवन घर पसल ग्र्ारेज गोदाम टहरा 
छप्पर  कारखाना जग्गा वा पोखरी परैु वा आंत्तशक िवरले 
बहालमा ददएकोमा सम्झौिा रकमको दश प्रतिशि रकम 

सम्झौिा रकमको दश 
प्रतिशि रकम । 

 

२ गाउँपातलकाले तनमायण गरेको टहराका लातग भाडा गाउँ 
कार्यपातलकाले िोकी सोही रकमको दश प्रतिशि रकम बहाल कर 
तलइनेछ । 

सम्झौिा रकमको दश 
प्रतिशि रकम । 

 

अनसूुची ४ 

व्र्वसार् कर  
क) उद्योग ब्र्बसार् िफय को दिाय िथा नवीकरण बापिको शलु्क 

तबबरण १० लाख सम्म २५ लाख सम्म २५ लाख भन्दा बढी 
ईट्टा भट्टा ५००० प्रतिलाख रू .१०००  प्रतिलाख रू.१३०० 

स - मील फतनयचर उद्योग ५००० प्रति लाख रू .७५०  प्रति लाख रू.१००० 

कुटानी वपसानी मील ५०० प्रतिलाखरू .७५  प्रतिलाख रू.१०० 

छपाई प्रशे  ५०० प्रतिलाख रू .८०  प्रतिलाख रू.१०० 

थकु्पा, पाउरोटी, बोस्कुट उद्योग ५०० प्रतिलाख रू .७५  प्रतिलाख रू.१०० 

कृर्ी औजार तनमायण उद्योग ५०० प्रतिलाख रू .५०  प्रतिलाख रू.३० 

ग्रील उद्योग २००० प्रतिलाख रू .३००  प्रतिलाख रू.४५० 

दगु्ध डेरी/छुपी उद्योग १००० प्रति लाख रू.१२५ प्रति लाख रू.१५० 

क्रसर उद्योग स्थापना संचालनको ईजाजि िथा दिाय रू.१५००० 
क्रसर उद्योग नवीकरण रू  .५०००  

तमतन क्रसर दिाय रु. ७००० 
तमतन क्रसर नवीकरण रू. २५०० 
अन्र् उद्योगलाई उद्योगको प्रकृति हेरी रु २००० देखी १ ,०००,०० ।- सम्म तलन सवकने । 

ख) घरेलू उद्योग दिाय िथानवीकरण वापि 
त्तस्कमको आधारमा दिाय वपि नवीकरण वपि कैवफर्ि 

१ लाख रुपैर्ा सम्मको ५०० ३००  

१ लाख देखी ३ लाखसम्म १००० ५००  

३ लाख देखी ५ लाखसम्म १५०० ७००  

५ लाख भन्दा बढी २५०० १०००  
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ग) अन्र् व्र्सार्िफय  
अ. कृवर्जन्र् फमय दिाय नवीकरण शलु्क 

तबबरण ५ लाखसम्म १५ लाखसम्म १५ लाख भन्दा बढी 
कुखरुाको फमय दिाय ७०० प्रतिलाख रु.२०० प्रतिलाख रु.३०० 

कुखरुाको फमय नवीकरण ५०० प्रति लाख रु.१०० प्रति लाख रु.१२५ 

सगुरु\बंगरु फमय दिाय १००० प्रतिलाख रु.३०० प्रतिलाख रु.४०० 

सगुरु बंगरु फमय नवीकरण ५०० प्रतिलाख रु.१०० प्रतिलाख रु.१३५ 

बाख्रा\भेडा फमय दिाय १००० प्रतिलाख रु.३०० प्रतिलाख रु.४०० 

बाख्रा\भेडा फमय नवीकरण ५०० प्रतिलाख रु.१०० प्रतिलाख रु.२१२५ 

गाई\भैंसी फमय दिाय  १२०० प्रतिलाख रु.३०० प्रतिलाख रु.४५० 

गाई/भैँसी फमय दिाय ५०० प्रतिलाख रु.१०० प्रति लाख रु.११५ 

अन्र् कृवर्जन्र् उत्पादनमलुक कृवर् समूह दिाय र नवीकरण 
(नगदे वाली, फलफुल खेिी, िरकारी बाली, कफी, त्तचर्ा, 
अलैची आदद) 

५०० प्रतिलाख रु.१२० प्रतिलाख रु.१५० 

अन्र् कृवर्जन्र् उप्पादनमूलक कृवर् फमय दिाय र नवीकरण 
(नगदे बाली, फलफुल खेिी, िरकारी बाली आदद) 

६०० प्रतिलाख रु.१२५ प्रतिलाख रु.१४५ 

अन्र् पशपुन्छी जन्र् फमयहरू दिाय र नवीकरण ६०० प्रतिलाख रु.१५० प्रतिलाख रु.१८० 

 
आ. होमस्टे र ररसोटय दिाय नवीकरण शलु्क 

तबबरण ५ लाख सम्म १५ लाख सम्म १५ लाख भन्दा बढी 
होमस्टे दिाय सामवुहक ५०० प्रतिलाख रु.१५० प्रतिलाख रु.२०० 

होमस्टे सामवुहक  नवीकरण ३०० प्रतिलाख रु.७५ प्रतिलाख रु.१०० 

होमस्टे व्र्त्तिगि दिाय ३०० प्रतिलाख रु.५० प्रतिलाख रु.८० 

होमस्टे व्र्त्तिगि नवीकरण १५० प्रतिलाख रु.३० प्रतिलाख रु.५० 

ररसोटय  दिाय १० ,०००  प्रतिलाख रु.२५०० प्रतिलाख रु.४००० 

ररसोटय नवीकरण ५००० प्रतिलाख रु.१५०० प्रतिलाख रु.२०००० 

 
इ. ब्र्ापार ब्र्बसार् िफय  दिाय िथा नवीकरण बापिको शलु्क 

क्र .स.  व्र्वसार्को प्रकार ५ लाख सम्म १५ लाखसम्म १५ लाख भन्दा बढी 
१ वकराना पसल ४०० हरेक लाखको रु.१०० हरेक लाखमा रु.१५० 

२ त्तचर्ा नास्िा पसल १५० हरेक लाखको रु.५० हरेक लाखको रु.२८० 

३ होटल )खाने ब ने सवुवधा भएको) ५०० हरेक लाखको रु.१२५ हरेक लाखको रु.१७५ 

४ थान कपडा पसल ५०० हरेक लाखको रु.१५० हरेक लाखको रु.२०० 

५ हाडयवरे्र पसल १००० हरेक लाखको रु.२५० हरेक लाखको रु.३५० 
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६ िरकारी िथा फलफूल पसल ५० हरेक लाखको रु.६० हरेक लाखको रु.७५ 

७ स्टेसनरी, पसु्िक, पत्रपतत्रका पसल ३५० हरेक लाखको रु.१०० हरेकलाखको रु.१२५ 

८ फेन्सी कपडा पसल ३०० हरेक लाखको रु.१०० हरेक लाखको रु.१५० 

९ और्धी पसल (एग्रोभेट समेि) १५० हरेक लाखको रु.५० हरेक लाखको रु.८०० 

१० टेलरीङ १५० हरेक लाखको रु.७५ हरेक लाखको रु.१०० 

११ फतनयचर पसल ५०० हरेक लाखको रु.१२० हरेक लाखको रु.१५० 

१२ ट्युसन कोत्तचङ सेन्टर १०० हरेक लाखको रु.४० हरेक लाखको रु.७५ 

१३ दिायवाला मददरा पसल १५०० हरेक लाखको रु.७५० हरेक लाखको रु.१००० 

१४ मददरा पसल खदु्रा 1000 हरेक लाखको रु.500 हरेक लाखको रु.800 
१५ सनु चाँदीपसल (तनमायण समेि) १००० हरेक लाखको रु.१०० हरेक लाखको रु.१०० 

१६ भाँडा पसल ७०० हरेक लाखको रु.१५० हरेक लाखको रु.२०० 

१७ घडी रेतडर्ो, मोवाइल लगार्ि इलेक्रोतनक पसल ३०० हरेक लाखको रु.१०० हरेक लाखको रु.१२५ 

१८ घडी रेतडर्ो मोवार्ल आदद ममयि सेन्टर १५० हरेक लाखको रु.५० हरेक लाखको रु.८० 

१९ ब्र्वुटपालयर,हजाम १०० हरेक लाखको रु.२५ हरेक लाखको रु.४० 

२० मोटर साईकल, गाडी ममयि सेन्टर ५०० हरेक लाखको रु.१२५ हरेक लाखको रु.१८० 

२१ मनी रान्सफर १००० हरेक लाखको रु.२५० हरेक लाखको रु.३५० 

२२ माछा, मास ुपसल ५०० हरेक लाखको रु.१२० हरेक लाखको रु.१६० 

२३ कस्मेवटक ३०० हरेक लाखको रु.१०० हरेक लाखको रु.१५० 

२४ आटय सेन्टर १०० हरेक लाखको रु.४० हरेक लाखको रु.७५ 

25 फलफुल जडीबटुी र ववरुवा नसयरी २०० हरेकलाखकोरु. ३० हरेकलाखकोरु२० 
26 सिुीजन्र् पसल 1000 हरेक लाखको रु.२५० हरेक लाखको रु.३५० 
27 र्स वगीकरणमा नपरेका व्र्वसार्को हकमा 

कार्यपातलकाको तनणयर् बमोत्तजम हनुे। 
न्रू्निम रु. 200 देत्तख अतधकरिम ्रु. 5000 सम्म मात्र ।  

अनसूुची ५ 
सवारी साधन कर 

 

क्र.सं. 

 

वववरण 
आतथयक वर्य २०७९/०८० का 

लातग पाररि दर रु. 
 

कैवफर्ि 

१ अटो ररक्सा 3000.00  
२ इय-ररक्सा (इयलेक्रोतनक ररक्सा) 3000.00  
३ पावर वरलर 3000.00  

माथी उल्लेत्तखि बाहेकका अन्र् सवारी साधन कर प्रदेश कानून बमोत्तजम हनुेछ। 
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अनसूुची ६ 

ववज्ञापन कर 
प्रदेश कानून बमोत्तजम हनुछे। 

 

अनसूुची ७ 

ववशरे्ज्ञ परामशय िथा व्र्वसावर्क सेवा 
 

क्र.सं. 

 

वववरण 
आतथयक वर्य २०७९/०८० 
का लातग पाररि दर रु. 

 

कैवफर्ि 

१ त्तचवकत्सक (स्वास््र् र पश)ु १०००।००  
२ कानून व्र्वसार्ी अतधविा १०००।००  
३ कानून व्र्वसार्ी अतभविा ७००।००  
४ लेखापढी व्र्वसार्ी ५००।००  
५ क वगयको लेखापरीक्षक  २०००।००  
६ ख वगयको लेखापरीक्षक  १५००।००  
७ ग वगयको लेखापरीक्षक  १०००।००  
८ घ वगयको लेखापरीक्षक  ५००।००  
९ क वगयको तनमायण व्र्वसार्  ५०००।००  
१० ख वगयको तनमायण व्र्वसार्  ४५००।००  
११ ग वगयको तनमायण व्र्वसार्  ४०००।००  
१२ घ वगयको तनमायण व्र्वसार्  ३५००।००  
१३ ववमा एजेण्ट ववदेशी ५०००।००  
१४ ववमा एजेण्ट स्वदेशी २५००।००  
१५ ववमा अतभकिाय स्थानीर् ५००।००  

अनसूुची ८ 
मनोरञ्जन कर 

प्रदेश कानून बमोत्तजम हनुछे । 

 

अनसूुची ९ 

सेवा, शलु्क, दस्िरु 
क्र .स.  वववरण तसफाररस\प्रमात्तणि 

दस्िरु 
कैवफर्ि 

१ सवै प्रकारका तनवेदन दस्िरु २०  
२ नागररकिा सम्बत्तन्ध तसफाररस   
 अनसूुची १ नागरीकिा तसफाररस २००  
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 प्रतितलवप तसफाररस २५०  
 अनसूुची ३ तसफाररस ५००  
 सनाखि सम्बन्धी तसफाररस ५००  
 नागररकिा तबबरण संशोधन तसफाररस ६००  
 नागररकिा संशोधन तसफाररस १०००  
    
३ जग्गाको  ेस्िा कार्ायन्वर्न र दिाय तसफाररस    
 बजार क्षेत्र र राजमागयसंग जोतडएको जग्गा प्रति रोपनी ५००  
 ग्राभेल सडकले जोतडएको जग्गा प्रति रोपनी १००  
 कच्ची सडकले जोतडएको जग्गा प्रति रोपनी ७५  
 अन्र् जग्गा प्रति रोपतन ५०  
    
४ जग्गाको चार वकल्ला प्रमात्तणि )प्रति वकिा(    
 १५ रोपतन सम्म ५००  
 ३० रोपनी सम्म  ७००  
 ३० रोपनी भन्दा बढी  १०००  
    
५  जग्गा चार वकल्ला तसफाररश    
 १५ रोपनी सम्म ५००  
 ३० रोपनी सम्म ७००  
 ३० रोपनी भन्दा बढी १०००  
    
६ घर जग्गा मूल्र्ाङ्कन र आम्दानी प्रमात्तणि   
 घर जग्गाको मूल्र्ाङ्कन प्रतिहजार रू ५  
 आम्दानी प्रमात्तणि प्रतिहजार रू ५  
 ववद्याथी तभर्ा प्रर्ोजनको लातग २५ % छुट   
७ घरबाटो प्रमात्तणि ५००  
८  धनीपूजायमा घर कार्म ५००  
९ जग्गा सम्बन्धी अन्र् तसफाररस   
 पजुायमा वववरण संशोधन ५००  
 पजुाय हराएको ५००  
 जग्गा नरबढी कार्म १०००  
 वफल्ड वकिाबमा भएको िर जग्गा धनी प्रमाण पजुाय प्राप्त नभएको १०००  
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जग्गा कार्मका लातग तसफाररस 
    
१० पने्सन सम्बन्धी तसफाररस   
 पेन्सन नामसारी १०००  
 पररवार तबवरण प्रमात्तणि ५००  
 रहल पेन्सन जीववि तसफाररस १०००  
११ घर साने तसफाररस   
 एक िले घरको काठ १०००  
 दईु वा सो भन्दा बढी िले घरको काठ २५००  
१२ संस्था दिाय   
 RCC काम गनयको लातग अनमुति वापि ५०००  
 RCC लाई अनभुवको प्रमाण पत्र वापि ५०००  
 RCC दिाय ५०००  
 RCC नवीकरण २५००  
 तबतभन्न समूह दिाय बापि जस्िै  :मवहला ,बाल ,क्लब ,सांस्कृतिक  

पररवार ,खेलकुद , टोल तबकास, भजनवकियन मन्डली आदद 
१०००  

 तबतभन्न समूह नवीकरण ५००  
 नीत्तज ववद्यालर् दिाय,   
 पूवय प्राथतमक कक्षा स्थापना िथा संचालन अनमुति ददन २००० वडाले अनमुति 

ददन े
 प्राथतमक िहको स्थापना र संचालन अनमुति ५००० गा.पा. बाट 
 माध्र्ातमक िह १००००  
 नीत्तज ववद्यालर् कक्षा थप २०००  
 तनत्तज ववद्यालर् नवीकरण वावर्यक २५००  
 वविीर् संस्था िथा सहकारी दिाय, नवीकरण   
 कृवर् सहकारी दिाय ५०००  
 बचि िथा ऋण सहकारी दिाय ८०००  
 बहदेु्दशीर् सहकारी दिाय १००००  
 सवै प्रकारका सहकारी सूत्तचकरण िथा नवीकरण २५००  
 खारेजी २५००  
 वविीर् संस्था सूत्तचकरण िथा अनमुिी १००००,  
 सहकारी, वविीर् संस्था पवहले नै दिाय भएकोमा सूत्तचकरण गने ३०००  
 "क" वगयको बैँक वा वविीर् संस्थालाई काम गने अनमुति १००००  
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 "ख" वगयको बैँक वा वविीर् संस्थालाई काम गने अनमुति ७०००  
 "ग" वगयको बैँक वा वविीर् संस्थालाई काम गने अनमुति ५०००  
१३ अन्र् तसफाररस   
 नािा प्रमात्तणि ३००  
 स्थार्ी बसोवास, चाल चलन प्रमात्तणि ३००  
 जन्म, वववावहि, अवववावहि प्रमात्तणि ३००  
 बसाइँसराइ दिाय 300  
 बसाइँसराइ तसफाररस 500  
 मतृ्र् ुप्रमात्तणि २००  
 बैदेत्तशक रोजगार प्रमात्तणि ५००  
 कर चिुा प्रमात्तणि ५००  
 ववद्यिु (तमटर बक्स) जडान, टेतलफोन जडान, धारा जडान तसफाररस ३००  
 नावालक पररचर् पत्र तसफाररस २००  
 दईु वटा नाम भएको ब्र्त्ति एउटै भएको प्रमात्तणि, तसफाररस २००  
 आददवासी/जनजािी, दतलि, अल्पसंख्र्क, मतु्तस्लम, मधेसी, वपछडा 

वगय तसफाररस प्रमात्तणि 
२००  

 आतथयक सम्पन्निा भएको तसफाररस १०००  
 आतथयक तबपन्निा भएको तसफाररस १००  
 पररवाररक वववरण प्रमात्तणि ३००  
 र्समा उल्लेत्तखि नभएका तसफाररस प्रकृति हेरी ५००  
१५ कपाली िमसकु प्रमात्तणि   
 क) १ लाख रुपैर्ा सम्मको कपातल िमसकु भए ५००  
 ख) १ लाख देखी ५ लाख सम्मको कपातल िमसकु भए प्रति लाख रू. २००  
     ग) ५ लाख भन्दा बढी कपाली िमसकु भए प्रति लाख रू ४००  
१६  घर नक्सा पास    
 खर वा वटनको छानो भएको घर (प्रति वगय फुट) २  
 RCC कंकृट घर प्रति वगय फुट (आ.व. २०७७/०७८ सम्म बनकेा) 4  
 RCC कंकृट घर प्रति वर्ग फुट (आ.व. ०७७/०७९ भन्दा पति) ५  
१७ घर नक्सा कार्म   
 खरको छानो भएको एक िले घर २००  
 खरको छानो भएको २ वा सोभन्दा बढी िला भएको घर ३००  
 टीनको छानो भएको १ िले गर ३००  
 वटनको छानो भएको २ िले घर ५००  
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 ३ वा सोभन्दा बढी िला भएको वटनको छानो भएको घर ७००  
 RCC ढलान भएको पक्की घर १ िले १५००  
 RCC ढलान भएको पक्की घर २ िले ३५००  
 RCC ढलान भएको पक्की घर ३ वा सोभन्दा बढी िले  ५०००  
१८ तबक्री आर्   
 परुाना सामान दाउरा काठ तबक्री तललामबाट  
 फारम तबवक्र बापि )प्रति फरम(  १०  
 ऐन, तनर्मावली, कार्यववधी, गाउँपाश्वय त्तचत्र, बैठकको प्रमात्तणि 

प्रतितलवप आदद  
प्रति पेज रू. ५ (A4 
साइज) 

 

 कार्ायलर्को कागजाि तलखि उिार प्रतितलवप प्रति पजे ४ तसंगलसाईज 
 कार्ायलर्को कागजाि तलखि उिार प्रतितलवप प्रति पजे ७ डबलसाईज 
 तबतडङ टेन्डर आददको कागजपत्र तबक्री सावयजतनक खरीद ऐन 

र तनर्मावली अनसुार 
 

१९ दण्ड सजार्   
 ३५ ददन तभत्रको घटना दिायमा कुनै वकतसमको शलु्क नलाग्न े ०  
 ३५ ददन नात्तघ दिाय हनु आएका घटना दिायमा तनम्नानसुारका तबलम्ब 

शलु्क लाग्नछे 
  

 १. पञ्जीकरण तबलम्ब शलु्क ५०  
 २. पञ्जीकरण सेवा शलु्क ५०  
 ३. पञ्जीकरण प्रतितलवप २००  
 ४. पञ्जीकरण प्रमाण पत्र संशोधनको अनमुति ३००  
 ५. पञ्जीकरण संशोधनको पतछको प्रमाणपत्र ५००  
२० सरजतमन मचुलु्का प्रमात्तणि ५००  
२१ कन्सलुर सम्बन्धी कागजाि भेररवफकेशन १,०००।-  
२२ "घ" वगयको तनमायण व्र्वसार्ीको लाइसेन्स ईजाजि   
 दिाय शलु्क १५,०००।- नर्ाँ दिाय वा नामसारर 

पछी कत्तम्िमा ५ बर्य 
नामसारर वा बेचतबखन 
गनय नपाईने 

 नवीकरण शलु्क ३,०००।- 
 नामसारी िथा हक हस्िान्िरण शलु्क १०,०००।- 

२३ मदु्दा दिाय शलु्क  २००।-  
२४ ह्याभी ईत्तक्वपमेन्ट संचालनको अनमुिी बापि   
 ठुलो एक्जाभेटर १०,०००।-  
 सानो जेतसबी ३०००  
 रोलर ३०००  
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२५ व्र्वसार् फमय मौजदुा सूचीमा सूत्तचकृि हनु १,०००  
26 र्स अनसूुचीमा नपरेकाको हकमा गाउँ कार्यपातलकाको तनणयर्ले 

शलु्क दस्िरु िोक्नेछ। 
  

 

नोटिः उल्लेत्तखि सबै प्रकारको तसफाररसहरुलाई अंगजेीमा िर्ार गदाय दोब्बर दस्िरु तलईनछे । 
 

अनसूुची १० 
हाटबजार कर 

 सानासाना प्रकृतिका कृवर् उपजहरु स्थानीर्स्िरमै ववक्री वविरण गने उदे्धश्र्ले गाउँपातलका क्षेत्रतभत्र 
एकाध स्थानमा कृवर् हाटबजार लातगरहेकोमा कृवर् उत्पादनलाई प्रवद्धयन गनय ित्काललाई हाटबजार कर संकलन 
नगररने र भववष्र्मा स्थार्ी िवरले हाटबजार लाग्ने व्र्वस्था भएमा गाउँ कार्यपातलकाले हाटबजार करको दर 
िोकी सोही बमोत्तजम कर संकलन गररनेछ। 

अनसूुची ११ 

दण्ड, जररवाना िथा सजार् 
 

क्र.सं. 

 

वववरण 
आतथयक वर्य २०७८।०७९ का 

लातग पाररि दर रु. 
 

कैवफर्ि 

१ िोवकएका कर दस्िरु सेवा शलु्क 
िोवकएको समर् सीमामा नबझुाएमा 

पवहलो पटकका लातग बझुाउन ु
पने रकमको ५० प्रतिशि रकम 
र दो ो वा सोभन्दा बढी पटकका 
लातग १०० प्रतिशि रकम 
जररवाना स्वरुप तलइनेछ। 

गाउँपातलकालाई तिनुय वा बझुाउन ु पने 
कर, दस्िरु, सेवा, शलु्क लगार्िका बाकँी 
बक्र्ौिा रकम संकलन गनय सम्बत्तन्धि 
वडा सतमतिलाई पररचालन गनय सक्न े र 
वडा सतमतिको अगवुाइमा संकलन हनुे 
बक्र्ौिा राजस्वको ५० प्रतिशि रकम 
सोही संस्थालाई परुस्कार स्वरुप उपलब्ध 
गराउन सवकनेछ। 

२ अन्र् स्थानीर् िहका तनर्महरु 
पालना नगरेमा 

रु. २०००।००  

३ गाउँपातलकाको तनणयर् बमोत्तजम 
कार्ायन्वर्नमा गएका  ववकास 
तनमायणका काममा वाधा ववरोध 
गनेलाई 

पवहलो पटकका लातग रु. 
१०००।०० र त्र्सपतछ पटकै 
वपच्छे रु .१५००।०० का दरले 

दण्ड जररवाना तलइनेछ। 

 

४ तनर्ेतधि स्थानमा फोहोर ववसजयन 
गनेलाई 

पवहलो पटकलाई रु. ५००।०० 
र त्र्सपतछ पटकै वपच्छेलाईरु. 
१०००।०० तलइनेछ। 

र्स्िा कार्यको अनगुमनका लातग 
सम्बत्तन्धि वडा सतमतिलाई पररचालन गनय 
सक्नेछ र तनर्तेधि स्थानमा फोहोर 
ववसजयन गने व्र्त्तिबाट दण्ड जररवाना 
स्वरुप संकलन राजस्व रकमको शि ्
प्रतिशि रकम वडा सतमतिलाई परुस्कार 
स्वरुप उपलब्ध गराइनछे। 
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५ जथाभावी चौपार्ा छाड्ने व्र्त्तिलाई प्रति चौपार्ा रु  .१००। 
तलइनेछ। 

र्स्िा कार्यको अनगुमनका लातग 
सम्बत्तन्धि वडा सतमतिलाई पररचालन गनय 
सक्नेछ र जथाभावी चौपार्ा छाड्ने    
व्र्त्तिबाट संकलन गररने राजस्व रकमको 
शि ् प्रतिशि रकम वडा सतमतिलाई 
परुस्कार स्वरुप उपलब्ध गराइनछे। 

६ अकायलाई अप्यारो पाने तनर्िले रुख 
पखायल लगाउने र घर टहरा 
बनाउनेलाई 

गाउँपातलकाले त्र्स्िो रुख पखायल र 
घरटहरा हटाउन लगाउनछे र हटाउन 
नमान्नेलाईरु. १०००।०० जररवाना 
तलइ त्र्स्िो कार्य स्थानीर् प्रशासनको 
सहर्ोगमा हटाउनेछ र हटाउँदा लाग्न े
सम्पूणय खचय सोही व्र्त्तिबाट असलु 
उपर गररनेछ। 

 

७ गाउँपातलकामा दिाय नगरी व्र्ापार 
व्र्वसार् गने व्र्त्तिलाई 

रु. १०००।०० सम्बत्तन्धि वडाले दिाय नगरी सञ्चालन 
भएका व्र्ापार व्र्वसार्को अनगुमन 
गनय सम्बत्तन्धि क्षेत्रका वडा 
सतमतिलाई पररचालन गनयसक्न े र 
र्सरी दिाय नगरी व्र्ापार व्र्वसार् 
गने व्र्त्तिहरुबाट जररवाना स्वरु.प 
संकलन हनुे राजस्व रकमको ५० 
प्रतिशि रकम वडा सतमतिलाई 
परुस्कार स्वरुप प्रदान गनय 
सवकनेछ। 

८ अनमुिी वेगर गाउँपातलकातभत्र 
नदीजन्र् सामाग्री (ढंुगा, तगटी बालवुा) 
उत्खनन गने व्र्त्तिलाई 

पवहलो पटकलाई रु. १५०००। 
जररवाना तलइनेछ । र उि कार्य 
दोहार्ायएमा पटकै वपच्छे दोब्बर 
जररवाना तलइनेछ।त्र्समा प्रर्ोग 
हनेु सामानहरु जफिसम्म गनय 
सवकनेछ। 

र्स्िा कार्यको अनगुमनका लातग 
सम्बत्तन्धि वडा सतमतिलाई पररचालन 
गनय सक्नेछ र उि कार्यको 
अनगुमनमा सहर्ोग गरे वापि ् दण्ड 
जररवाना स्वरुप संकलन राजस्व 
रकमको ७५ प्रतिशि रकम वडा 
सतमतिलाई परुस्कार स्वरुप उपलब्ध 
गराइनेछ। 

९ पसलहरुमा मूल्र्सचुी नराख्नलेाई रु. १०००।०० र्स्िा कार्यको अनगुमनका लातग 
सम्बत्तन्धि वडा सतमतिलाई पररचालन गनय 
सक्नेछ र पसलहरुमा मूल्र्सूची 
नराख्नबेाट दण्ड जररवाना स्वरुप संकलन 
राजस्व रकमको शि ्प्रतिशि रकम वडा 
सतमतिलाई परुस्कार स्वरुप उपलब्ध 
गराइनेछ। 

१० खेिीर्ोग्र् जतमन बाँझो राख्नलेाई िोवकएको मालपोि करको थप खेिीर्ोग्र् जतमन हो होइन भनी 
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१०० प्रतिशि जररवाना 
तलइनेछ। 

सम्बत्तन्धि वडाध्र्क्षले ठहर गनेछ। 
र, खेिीर्ोग्र् जतमन बाँझो राख्न े
व्र्त्तिलाई गररने जररवानाको ५० 
प्रतिशि रकम सम्बत्तन्धि क्षेत्रका वडा 
सतमतिलाई परुस्कार स्वरुप प्रदान 
गनय सवकनेछ। 

११ तमति गतु्तिएका (Date Expire) सामान 
ववक्री वविरण गने सबै प्रकारका 
व्र्वसार्ीलाई 

पवहलो पटकका लातग रु. 
३०००।०० जररवाना 
तलइनेछ।र, त्र्स्िो कार्य 
नदोहोर्ायउन सचेि गराइने छ। 
उत्तल्लत्तखि कार्य दोहोर्ायएको 
पाइएमा प्रचतलि कानून 
बमोत्तजमको कारवाहीका लातग 
सम्बत्तन्धि तनकार्मा लेखी 
पठाइनेछ। 

सम्बत्तन्धि वडाले तमति गतु्तिएका 
सामान ववक्री वविरण भए नभएको 
अनगुमन गनय सम्बत्तन्धि क्षेत्रमा वडा 
सतमतिलाई पररचालन गनय सक्न े र 
तमति गतु्तिएका सामान ववक्री वविरण 
गने व्र्त्तिबाट जररवाना स्वरु.प 
संकलन हनुे राजस्व रकमको ७५ 
प्रतिशि रकम  वडा सतमतिलाइ 
परुस्कार स्वरुप प्रदान गनय 
सवकनेछ। 

१२ गाउँपातलका क्षेत्रतभत्रका नदी, खोला, 
खोल्सी आददमा पाइने दलुयभ असला 
र िीिे लगार्िका माछा मानय 
रसार्तनक ववर्ादी वा करेण्ट वा 
महाजाल प्रर्ोग गने व्र्त्ति िथा 
समूहलाई 

प्रचतलि संघीर् िथा प्रादेत्तशक 
कानूनमा उत्तल्लत्तखि सजार्का 
अतिररि गाउँपातलकाले दश 
हजार रुपैंर्ासम्म थप जररवाना 

तलन सक्नेछ। 

र्स कार्यको तनरन्िर अनगुमन गनयका 
लातग सम्बत्तन्धि वडा सतमतिलाई 

पररचालन गनय सक्न े र र्सरी दण्ड 
जररवाना गदाय संकलन हनुे राजस्व 
रकमको शि ्प्रतिशि रकम परुस्कार 
स्वरुप वडासतमतिलाई उपलब्ध 
गराइनेछ। 

१३ र्स अनसूुचीमा उल्लेख गररएका 
ववर्र्मा िोवकएको दण्ड जररवानाका 
अतिररि अन्र् ववर्र्मा दण्ड 
जररवाना लगाउन ु पने भएमा गाउँ 
सभा अतधवेशनबाट अनमुोदन गराउने 
गरी गाउँ कार्यपातलकाले दण्ड 
जररवाना िोक्न सक्नेछ। 
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अनसूुची-12 

ढुङ्गा, तगटी, वालवुा दहिर बहिर संकलन िथा तबक्री शलु्क 
ICC गररएका स्थानहरूमा िोकीएको पररमाण भन्दा बढी नहनु ेगरी प्रदेश आतथयक ऐन, २०७६ को दफा ८ र 
अनसूुत्तच ५ मा उल्लेख भए अनसुार असलु गररने । सोका लातग खानीहरूको न्रू्निम तबक्री िथा संकलन मूल्र् 
गाउँ कार्यपातलकाले तनणयर् गनय सक्नेछ । 

अनसूुची- 13 
रुख कटान तसफाररस शलु्क 

१. कुकाठ जस्िै पात्ले, कटुस, त्तचलाउने, सल्लो, उत्तिस, लामपािे आदद – प्रतिगोटा २०० 
अनसूुत्तच-14 

काठ िथा गोतलर्ा तनकासी गदाय सडक उपभोग शलु्क 

साधन काठको प्रकार  प्रति एकाई मूल्र् कैवफर्ि 
ट्याक्टर कुकाठ जस्िै पात्ले, त्तचलाउने, कटुस, उत्तिस, सल्लो आदद  ५००।- त्तजल्ला वनबाट आवश्र्क 

प्रकृर्ा पूरा गरेका भएमात्र रक “ १०००। 
वरपर “ ७५० 

 

अनसूुची-१5 
आगामी आ.व. २०७8/७9 र आ.व. २०79/80 का लातग आन्िररक आम्दानीको अनमुान  

क्र.स. शीर्यक आ.व. २०७७/७८ 
को र्थाथय 

चालूआ.व. 207८/07९ 
को संशोतधि अनमुान 

आगामी आ.व. २०7९/८० 
को अनमुान 

१ घरजग्गा िथा सम्पत्ति कर (मालपोि समेि) 761115 500000 500000 
२ घरजग्गा बहाल कर 217360 150000 150000 
3 पूवायधार सेवाको उपर्ोग कर   50000 
4 अन्र् कर 653525  100000 
5 न्र्ावर्क दस्िरु 0 20000 20000 
6 परीक्षा दस्िरु 0 80000 80000 
७ अन्र् प्रशासतनक सेवा दस्िरु   35000 
8 सेवा शलु्क (तसफाररस दस्िरु तबलम्ब शलु्क 

समेि) 
580150 450000 475000 

9 नािा प्रमात्तणि दस्िरु   20000 
10 अन्र् दस्िरु   70000 
11 ब्र्बसार् रत्तजषे्ट्रशन दस्िरु 183625 400000 400000 
12 बहाल तबटौरी शलु्क ० 0 ० 
13 पावकय ङ शलु्क ० 0 ० 
14 जडीबटुी, कवाडी र जीव जन्ि ुकर ० 0 ० 
15 अन्र् राजश्व 149900 360000 100000 
16 बेरूज ु 616770  50000 
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 जम्मा 3059715 200000 2500000 

खण्ड - ८ 
कार्ाालर्को सगंठनात्मक सरंचना 
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खण्ड-9 

आ.व. ०७9/०80,मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्िरगि संचालन गररन ेवडागि छनौट 

 गरी तसफाररस भईआएका आर्ोजनाहरु तनम्न बमोत्तजम रहेको छ। 

 

क्र.स. 
 

आर्ोजनाको नाम 

वजेट कूल 
जम्मा 

कैवफर्ि 

वडाको 
साझेंदारी 

प्र.म.रो. 
कार्यक्रम 

१ सेसम्बदेुखी कातलका मा. वव.जाने मोटर बाटो सोतलङ 
िथा नाली ममयि । 

   वडा नं १  

नाङखोल्र्ाङ 
(३) २ मेवाखादेखी सकेुटार जान ेमो बाटो सोतलङ िथा नाली 

ममयि। 
   

३ िगारे वतलवन्िे रािमाटे मो बाटो सोतलङ िथा नाली 
ममयि । 

   

४ त्तचफेवादेखी फलाटे आउने मोटरबाटो नाली ममयि । ००   वडा नं २ 
थेचम्ब ु

(५) 
५ डडवुादेखी सेरम्फु जान ेगोरेटोबाटो ममयि। ००   

६ ओलकदेखी गफीचौिारा जान ेगोरेटोबाटो ममयि । ००   

७ खड्केडाडादेखी चहुाने जाने मोटरबाटो सोतलङ िथा 
नाली तनमायण । 

००   

८ पणेुडाडा देखी जैतसधारा जाने  गोरेटोबाटो तनमायण । ००   

९ गपेु्त तिररङे मोटरबाटो सोतलङ िथा नाली ममयि। ००   वडा नं ३ 
तिररङे 

(५) 
 

 

१० तिररङेखोला देखी सदरमकुाम जाने गोरेटोबाटो ममयि। ००   

११ ओददलेदेत्तख थमु्बे जाने गोरेटोबाटो ममयि।    

१२ गैरीगाउँदेखी ढोडेनी फुलबारी हनु्दै देवीथान जान ेमो 
बाटो ममयि। 

   

१३ थमु्बे चोकटी हदैु छरछरे अरनी प्रा वव जोड्ने बाटो 
ममयि । 

   

१४ मालबासेदेखी श्री तसद्धेश्वरी प्रा वव आउने गोरेटोबाटो 
तनमायण । 

 

00 

  वडा नं ४ 
डमु्रसे (५) 

१५ ख्वाङधारादेखी त्तखङगखेोला जान ेमोबाटो ठेसगाह्रो 
तनमायण। 

  

१६ साववक डतुम्रसे–२ पाथीभरा मत्तन्दरमा ठेसगाह्रो तनमायण 
डतुम्रसे। 

  

१७ साववक वडा ५ ६र७मा मोबाटो ठेसगाह्रो तनमायण।    
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१८ ख्वाङधारादेखी शेके्र जाने मोबाटो नाली तनमायण।    

१९ फावाखोलादेखी चात्तक्सबोटे मा वव जाने मोटरबाटो नाली 
तनमायण । 

००   वडा नं ५ 
चात्तक्सबोटे 

(३) २० श्री चात्तक्सबोटे मा.वव. देखी सीरुडाडा सडक नाली 
तनमायण चात्तक्सबोटे। 

००   

२१ श्री चात्तक्सबोटे मा वव देत्तख सल्लेरी सडक खण्ड नाली 
तनमायण। 

००   

२२ गूरुभिकोघरदेखी हेलमु्व भञ्ज्र्ाङ हनु्दै शारदा मावव 
जाने गोबाटो तनमायण। 

००   वडा नं ६ 
थमु्बेददन (५) 

२३ थमु्बेददन स्वास््र्चौकी मा ठेसगाह्रो तनमायण। ००   

२४ थमु्बेददन बेिेनी मोटरबाटो सोतलङ िथा ममयि। ००   

२५ पृ् वी प्रा. वव. कम्पाउण्ड घेरावारा थमु्बेददन । ००   

२६ साववक वडा नं ६ सडक नाली तनमायण थमु्बेददन।    
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 सि.न ं कार्यक्रमको नाम ठेगाना इकाई परिणाम प्रस्तासित बजेट 
कैसि

र्त 

१ सिद्यालर् पूिार्ायि कार्यक्रम , पाथीभिा र्ाङििक गाउपासलका 

क्र.स. कार्यक्रमको नाम ठेगाना इकाई परिणाम प्रस्तासित बजेट 
कैसि

र्त 

क चातसिवोटेमा.तव भवन तनमार्ग चातसिवोटे िंख्या १ ९९२८७५५.६४   

ख शारदा मा.तव खानेपानी योजना थमु्वेतदन िंख्या १ ९०००००.००   

र् तिदशे्वरी मा.तव.खानेपानी योजना डुमिेृ िंख्या १ ९०००००.००   

  

    जम्मा ११७२८७५५.६४   

१ गुणस्तिीर् सिक्षा कार्यक्रम 

क्र.स. कार्यक्रमको नाम ठेगाना इकाई परिणाम प्रस्तासित बजेट 
कैसि

र्त 

क तशक्षकहरुकोक्षमिा अतभवतृि िातिम 

पररयोजना अन्िरर्िका 

७ तवद्याियहरु (कातिका 

माति शारदा माति 

तिद्देश्वरी माति महाकािी 

आति तहमािय 

आतििक्ष्मी आति र 

िरस्विी आति) 

जना ८१ ११८६१००.००   
ख 

तिद्यािय ब्यवस्थापन ितमति क्षमिा 

अतभवतृि कायगक्रम 
जना ८४ ३३४८८०.००   

र् 
अतभभावक तशक्षक िंघ र िमदुाय 

शितिकरर् 
जना ८४ १२४०००.००   

घ तवद्याथी िहयोर् कायगक्रम जना ९०७ २७४८९८०.००   
ड 

र्ाउँपातिका र तिद्यािय िमन्वय र 

िम्पकग  स्थापना 
पटक ७ ५५६९५.००   

  जम्मा िकम ४४४९६५५.००   

२ िामासजक उद्यमसिलता सिकाि कार्यक्रम 

क 

र्ररि अतभभावकहरुिाई िघ-ुउधम 

तिकाि िथा आयआजगन तक्रयाकिाप 

िन्चािनमा िहयोर् 

िारदा मातव, 

तिद्देश्वरीमातव, महाकािी 

आतव, िरस्विी आतव र 

तहमािय आतव 

वटा ५ २५००० 

  

ख 
तवद्याथीहरुिाई कफी निगरी िथा खेिी 

िम्िन्धी िातिम (कक्षा १२ मात्र) 

कातिका मातव, िारदा 

मातव, तिद्देश्वरी मातव, 

चासिीिोटे मातव 

पटक ८ २०००००   

  जम्मा िकम २२५०००.००  
  

खण्ड-१० 

िंस्थाको नामः ह्युमन प्रासटटि िौन्डेिन (HPF) 

प्रस्तासित कार्यक्रम 

आसथयक िर्य २०७९/०८० 
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३ मरु्मेह ि निने िोग िम्िन्र्ी आचिण परिितयन कार्यक्रम       
क्र.स. कार्यक्रमको नाम ठेगाना इकाई परिणाम प्रस्तासित बजेट   

क करेिावारी स्थापना तिद्देश्वरीमातव, चासिीिोटे मातव वटा २ १२००००   

ख 
मधमुेह र निनेरोर् िम्िन्धी 

तशक्षक िातिम 

कातिका मातव, िारदा मातव, 

तिद्देश्वरी मातव, चासिीिोटे मातव 
जना १० २०००० 

  

र् 
पाककक्षा िातिम (तवद्याथी 

िथा िमदुायमा) 

कातिका मातव, िारदा मातव, 

तिद्देश्वरी मातव, चासिीिोटे मातव 
जना १५० १५०००० 

  

  जम्मा िकम २९००००.००   

कुल वजेट १६६९३४१०.६४   
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खण्ड-११ 

 नेपाल सरकार मन्त्रीपररर्द्को तमति २०७५।०९।०९ तनणयर्बाट र्स गाउँपातलकाका लातग 
स्वीकृि संगठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षण (O&M) अनसुारको दरवन्दी िेररज स्वीकृि गररर्ो । 

िातलका-३ 
क्र.स. िह पद सेवा समूह\उपसमूह स्वीकृि दरवन्दी 

१ रा.प.ि.ृ प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृि प्रशासन सामान्र् प्रशासन १ 
२ छैठौ ईत्तन्जतनर्र ईत्तन्जतनर्रीङ तसतभल १ 
३ छैठौ अतधकृि त्तशक्षा त्तशक्षाप्रशासन १ 
४ छैठौ अतधकृि प्रशासन लेखा १ 
५ छैठौ कृवर् अतधकृि कृवर् कृवर्प्रसार १ 
६ छैठौ अतधकृि कृवर् भेट १ 
७ छैठौं अतधकृि प्रशासन सामान्र् प्रशासन २ 
८ पाचौं आन्िररक लेखापरीक्षक प्रशासन लेखा १ 
९ पाचौं सहार्क प्रशासन सामान्र् प्रशासन ६ 
१० पाचौं लेखापाल प्रशासन लेखा १ 
११ पाचौं कम्प्र्टुर अपरेटर ववववध ववववध १ 
१२ पाचौं प्रा.स. त्तशक्षा त्तशक्षा प्रशासन १ 
१३ पाचौं स्वास््र् सहार्क स्वास््र् हे.ई. १ 
१४ पाचौ स्टाफनसय स्वास््र् क.न.\प.हे.न. १ 
१५ पाचौं सब-ईत्तन्जतनर्र ईत्तन्जतनर्रीङ तसतभल ३ 
१६ पाचौं सहार्क (प्रा.स.) कृवर् कृवर्प्रसार २ 
१७ पाचौं सहार्क (प.स्वा.प्रा.) कृवर् भेट १ 
१८ पाचौं सहार्क (प.से.प्रा.) कृवर् ला.पो.डे.डे. १ 
१९ चौंथो सहार्क प्रशासन सामान्र् प्रशासन ४ 
२० चौथो सहार्क प्रशासन लेखा १ 
२० चौंथो अ.सब-ईत्तन्जतनर्र ईत्तन्जतनर्रीङ तसतभल ४ 
२१ चौंथो खा.पा.स.टे. ईत्तन्जतनर्रीङ तसतभल\स्र्ातनटरी १ 
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२२ चौंथो स.म.तब.तन. ववववध ववववध १ 
२३ चौथो सहार्क (ना.प्रा.स.) कृवर् कृवर्प्रसार १ 
२४ चौथो सहार्क (ना.प.स्वा.प्रा.) कृवर् भेट १ 
२५ चौथो सहार्क (ना.प.से.प्रा.) कृवर् लापोडेडे १ 
२६ िे ो कार्ायलर् सहर्ोगी प्रशासन सामान्र् प्रशासन ४ 
    जम्मा ४५ 
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खण्ड-१२ 
अनसूुत्तच-११: पदातधकारीहरुको नामावली: 

पाथीभरा र्ाङवरक गाउँ कार्यपातलकाका अध्र्क्ष, सदस्र्हरुका नामावलीहरुिः– 

क्र.स. नामथर पद सम्पकय  नम्बर 

१ केशरकुमार सबु्बा अध्र्क्ष ९८४२६६०११९ 

२ रनमार्ा गरुुङ उपाध्र्क्ष  ९८४२६६००८४ 

३ ददल कुमार सनुवुार सदस्र् ९८५२६६०३५५ 

४ बल ुराम तलम्ब ु सदस्र् ९८१५०९४१४० 

५ पूणय बहादरु तिवारी सदस्र् ९८४२७६९३३१ 

६ बल बहादरु तलम्ब ु सदस्र् ९८१५९००२२६ 

७ रमेश खातलङ सदस्र् ९८१६९०५०८८ 

८ जीि मान िामाङ सदस्र् ९८०७९००३९९ 

९ एतलसा इङनाम सदस्र् ९८१५९२०४१० 

१० मनुा नेपाली सदस्र् ९८४११९१३८८ 

११ जसोदा नेपाली सदस्र् ९८४८२८४११२ 

१२ सोतनसा साम्र्तुलम्ब ु सदस्र् ९८१६०२९१०० 

१३ पदम बहादरुकामी सदस्र् ९८२४९८८४८२ 

१४ इन्द्र बहादरु खवास सदस्र् ९८१७९५७०३९ 

१५ जनादयन तनरौला सदस्र्–सत्तचव 9852674009 
  

पाथीभरा र्ाङवरक गाउँपातलकाका अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, वडा अध्र्क्ष िथा सदस्र्हरुको नामावली :– 

क्र.स. नामथर पद सम्पकय  नम्बर 
१ केशर कुमार सबु्बा अध्र्क्ष ९८४२६६०११९ 

२ रनमार्ा गरुुङ उपाध्र्क्ष  ९८४२६६००८४ 
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पाथीभरा र्ाङवरक १ नं. वडा कार्ायलर् अन्िगयिका अध्र्क्ष , सदस्र्हरुको नाम िथा सम्पकय  
नम्बरहरुिः– 

क्र.स. नामथर पद सम्पकय  नम्बर 
१ ददल कुमार सनुवुार वडाअध्र्क्ष ९८५२६६०३५५ 

२ पणु्र् प्रसाद खतिवडा वडा सदस्र् ९८४२७६९०९५ 

३ ददपक राई वडा सदस्र्  ९८१७९९८२१८१ 

४ एतलसा इङनाम वडा सदस्र् ९८१५९२०४१० 

५ पदम मार्ा ठटाल वडा सदस्र् ९८२५९७५१४५ 

  

पाथीभरा र्ाङवरक २ नं. वडा कार्ायलर् अन्िगयिका अध्र्क्ष , सदस्र्हरुको नाम िथा सम्पकय  नम्बरहरुिः 
क्र.स. नामथर   पद  सम्पकय  नम्बर 
१ बलरुाम तलम्ब ु वडाअध्र्क्ष ९८१५०९४१४० 

२ मेहेर मान काकी वडा सदस्र्  ९८१६०८५४६३ 

३ ददल कुमार ववष्ट वडा सदस्र्  ९८१६९००५२१ 

४ फुलमार्ा आचार्य चापागाई वडा सदस्र् ९८१५०४३७१६ 

५ मनुा नेपाली वडा सदस्र् ९८४११९१३८८ 

   

पाथीभरा र्ाङवरक ३ नं. वडा कार्ायलर् अन्िगयिका अध्र्क्ष, सदस्र्हरुको नाम िथा सम्पकय  नम्बरहरुिः 
क्र.स. नामथर  पद सम्पकय  नम्बर 
१ पूणय बहादरु तिवारी वडाअध्र्क्ष  ९८४२७६९३३१ 

२ धन बहादरु बस्नेि वडा सदस्र्  ९८४८२७४१५० 

३ तमलन कुमार तलम्ब ु वडा सदस्र्  ९८४७८०५७५८ 

४ रञु्ज मार्थुाक वडा सदस्र् ९८४८२८४४८१ 

५ जसोदा नेपाली वडा सदस्र् ९८४८२८४११२ 
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पाथीभरा र्ाङवरक ४ नं. वडा कार्ायलर् अन्िगयिका अध्र्क्ष, सदस्र्हरुको नाम िथा सम्पकय  नम्बरहरुिः 
क्र.स. नामथर पद सम्पकय  नम्बर 
१ बल बहादरु तलम्ब ु वडाअध्र्क्ष ९८१५९००२२६ 

२ देवी प्रसाद न्र्ौपान े वडा सदस्र् ९८१८२२५२०७ 

३ गधृन राई वडा सदस्र् ९८०७९३००६३ 

४ गीिा सावदेन वडा सदस्र् ९८१७९१२११३ 

५ दगुाय नेपाली वडा सदस्र् ९८४२०१२६४७ 

  

पाथीभरा र्ाङवरक ५ नं. वडा कार्ायलर् अन्िगयिका अध्र्क्ष , सदस्र्हरुको नाम िथा सम्पकय  नम्बरहरुिः 
क्र.स. नामथर  पद सम्पकय  नम्बर 
१ रमेश खातलङ वडाअध्र्क्ष ९८१६९०५०८८ 

२ सन्देश कुमार साम्सोहाङ वडा सदस्र् ९८०४९९४६४० 

३ सेर बहादरु सेनेहाङ वडा सदस्र् ९८०६०४०४२६ 

४ सकुरानी नेम्बाङ वडा सदस्र् ९८१६९५२१२५ 

५ जानकुा कामी वडा सदस्र् ९८२४०६०३१९ 

 

पाथीभरा र्ाङवरक ६ नं. वडा कार्ायलर् अन्िगयिका अध्र्क्ष, सदस्र्हरुको नाम िथा सम्पकय  नम्बरहरुिः 
क्र.स. नामथर पद सम्पकय  नम्बर 
१ जीिमान िामाङ वडाअध्र्क्ष ९८०७९००३९९ 

२ राजेन्द्र थेवे वडा सदस्र् ९८१३७४६३५३ 

३ अम्बर बहादरु थेवे वडा सदस्र् ९८१५०४३५०७ 

४ शोतनसा साम्र् ुतलम्ब ु वडा सदस्र्  ९८१६०२९१०० 

५ धन कुमारी साकी वडा सदस्र् ९८०४९२१३९१ 
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खण्ड-१३ 

ववर्र्गि सतमतिका सदस्र्हरुको वववरण 

 

स्थानीर् राजश्व परामशय सतमति 

क्र.स. पद नामथर मोबाइल नं. 
१ संर्ोजक श्री रनमार्ा गरुुङ 9842660084 
२ सदस्र् श्री जनादयन तनरौला 9852674009 

३ सदस्र् श्री रमेश खातलङ 9816905088 

४ सदस्र् श्री मनुा नेपाली 9841191388 

5 सदस्र् श्री रमेश भण्डारी   

6 सदस्र् श्री ववमला सबु्बा 9816017071 

7 सदस्र्-सत्तचव श्री शम्भ ुशे्रष्ठ 9852644488 

 

श्रोि अनमुान िथा बजेट सीमा तनधायरण सतमति 

क्र.स. पद नामथर मोबाइल नं. 
१ संर्ोजक श्री केशर कुमार सबु्बा 9842660119 
२ सदस्र् श्री रनमार्ा गरुुङ 9842660084 

३ सदस्र् श्री रमेश खातलङ ९८१६९०५०८८ 
४ सदस्र् श्री इन्द्र बहादरु खवास ९८१७९५७०३९ 

5 सदस्र् श्री शोतनसा साम्र् ुतलम्ब ु 9816029100 

6 सदस्र् श्री जसोदा नेपाली 9848284112 

7 सदस्र्-सत्तचव श्री जनादयन तनरौला 9852674009 

 

बजेट िथा कार्यक्रम िजुयमा सतमति 

क्र.स. पद नामथर मोबाइल नं. 
१ संर्ोजक श्री रनमार्ा गरुुङ 9842660084 
२ सदस्र् श्री ददल कुमार सनुवुार 9852660355 

३ सदस्र् श्री बलरुाम मेन्र्ाङ्बो 9815094140 

४ सदस्र् श्री पूणय बहादरु तिवारी 9842769331 

5 सदस्र् श्री बल बहादरु साम्सोहाङ 9815900226 

6 सदस्र् श्री रमेश खातलङ 9816905088 
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7 सदस्र् श्री जीिमान िामाङ 9807900399 

8 सदस्र् श्री जनादयन तनरौला 9852674009 
9 सदस्र्-सत्तचव श्री रामकला काकी 9842698542 

 

ववधार्न सतमति 

क्र.स. पद नामथर मोबाइल नं. 
१ संर्ोजक श्री बल बहादरु साम्सोहाङ 9815094140 
२ सदस्र् श्री जीिमान िामाङ 9807900399 

३ सदस्र् श्री ददल कुमार सनुवुार 9852660355 

४ सदस्र्-सत्तचव श्री जनादयन तनरौला 9852674009 

 

आतथयक ववकास सतमति 

क्र.स. पद नामथर मोबाइल नं. 
१ संर्ोजक श्री बलरुाम तलम्ब ु 9815094140 
२ सदस्र् श्री इन्द्र बहादरु खवास ९८१७९५७०३९ 

३ सदस्र् श्री मनुा नेपाली 9841191388 

४ सदस्र्-सत्तचव श्री शम्भ ुशे्रष्ठ 9852644488 

 

न्र्ावर्क सतमति 

क्र.स. पद नाम थर मोबाइल नं. 
१ संर्ोजक श्री रनमार्ा गरुुङ 9842660084 
२ सदस्र् श्री बलरुाम तलम्ब ु 9815094140 

३ सदस्र् श्री जीिमान िामाङ 9862604089 

४ सदस्र्-सत्तचव श्री इक्साहाङ सबु्बा 9841490860 

 

सामात्तजक ववकास सतमति 

क्र.स. पद नामथर मोबाइल नं. 
१ संर्ोजक श्री जीिमान िामाङ 9807900399 
२ सदस्र् श्री इन्द्र बहादरु खवास ९८१७९५७०३९ 

३ सदस्र् श्री शोतनसा साम्र् ुतलम्ब ु 9816029100 

४ सदस्र्-सत्तचव श्री लासाङ िामाङ 9844666433 
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सावयजतनक सेवा िथा क्षमिा ववकास सतमति 

क्र.स. पद नामथर मोबाइल नं. 
१ संर्ोजक श्री रमेश खातलङ  9816905088 
२ सदस्र् श्री इन्द्र बहादरु खवास ९८१७९५७०३९ 

३ सदस्र् श्री शोतनसा साम्र् ुतलम्ब ु 9816029100 

४ सदस्र्-सत्तचव श्री राज ुगरुुङ 9847395316 

 

पूवायधार ववकास सतमति 

क्र.स. पद नामथर मोबाइल नं. 
१ संर्ोजक श्री ददल कुमार सनुवुार 9852660355 
२ सदस्र् श्री पदम बहादरु कामी ९८२४९८८४८२ 

३ सदस्र् श्री एतलसा इङनाम 9815920410 

४ सदस्र्-सत्तचव श्री सदुदप कुमार र्ादव 9862918694 

 

वन वािावरण िथा ववपद व्र्वस्थापन सतमति 

क्र.स. पद नामथर मोबाइल नं. 
१ संर्ोजक श्री पूणय बहादरु तिवारी 9842769331 
२ सदस्र् श्री पदम बहादरु कामी ९८२४९८८४८२ 

३ सदस्र् श्री जसोदा नेपाली 9848284112 

४ सदस्र्-सत्तचव श्री सबुास पौडेल 9818303514 
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आ.व. ०७८/०७९ को पाथीभरा र्ाङवरक गाउँपाललकाको मखु्र्-मखु्र् कृर्ाकलापहरुको तलववर 

 

 

 

 

 

 

तनमायणाधीन पाथीभरा र्ाङवरक गाउँपातलका प्रशासतनक भवन -  थेचम्ब ु      तनमायणाधीन कुम्भकणय आ.वव.  

            (१० कोठे भवन)-तिररङ्गे 

 

 

 

 

 

 

 

           तनमायणाधीन लातलगरुाँस आमा समूह भवन-थेचम्ब ु                                       स्वास््र् चौकी भवन डतुम्रसे  

 

 

 

 

 

 

 

       केसातन नामसातम मत्तन्दर – नाङ्खोल्र्ाङ                            न्र्ानो कपडा वविरण कार्यक्रम 
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तनमायणाधीन साङछोतलङ गमु्बा - डतुम्रसे 

 

 

 

 

 

 

 

               सामदुावर्क भवन - डतुम्रसे                              १ नं. वडा कार्ायलर् भवन -नाङ्खोल्र्ाङ 

 

 

 

 

 

 

 

      प्लात्तस्टक स्प्ररे्र वविरण कार्यक्रम सम्पन्न                                    ५ नं. वडा कार्ायलर् भवन - चात्तक्सबोटे 
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तनमायणाधीन वडा नं. २ र ५ जोड्ने पलु 

 

 

 

 

 

 

  

                    तसलाई कटाई सम्बन्धी िातलम                         डल बनुाई प्रत्तशक्षण कार्यक्रम  

 

 

 

 

 

 

 

                       गाउँ सभा, २०७९                                     साक्षर गाउँपातलका घोर्णा कार्यक्रम  

 



 

नीति, कार्यक्रम िथा बजेट   95 

 

 

 

 

 

 

 

                 हािे ट्याक्टर वविरण कार्यक्रम                          कृवर् सामाग्री वविरण कार्यक्रम  

 

 

 

 

 

 

 

         ढाका बनुाई िातलम कार्यक्रम                        सङु्गुर/बङ्गुरका पाठा वविरण कार्यक्रम  

 

 

 

 

 

 

 

               बेसारको ववउँ वविरण           अपाङ्गिा भएका नागररकलाई पररचर् पत्र 


