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स्वतः प्रकाशन (Proactive Disclours) 

 

 

नेपालको संनवधानको धारा २७ मा रहकेो नागररकको सचूनाको हकको व्यवस्था बमोनजम सचूनाको हकसम्बन्धी  ऐन, २०६४ 

को दफा ५ र सचूनाको हकसम्बन्धी ननयमावली, २०६५ मा प्रत्येक साववजननक ननकायले अफ्ना  गनतनवनधहरुको नववरण ३-३ 

मनहनामा प्रकानशत गनुव पने काननूी व्यवस्था छ । यसका लानग ऐन र ननयमावलीमा  गरी २० वटा शीषवकहरु ईल्लेख गररएका 

छन।् संघीय लोकतानन्िक गणतन्िको स्थापनासँग तीन तहका सरकार संनवधानले प्रत्याभतु गरेका ऄनधकारका ऄनतररक्त 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा ऄन्य प्रचनलत काननूका अधारमा कायव सञ्चालन भआरहकेो छ । राप्ती 

गाईँपानलका ७५३ वटा मध्ये एईटा स्थानीय तह हो । यसै सन्दभवमा स्थानीय सरकार नागररकको ननजकको सरकार भएकोले 

सचूनाको हकको संरक्षण, सम्वद््रधन र प्रचलन गराईनु गाईँपानलकाको कतवव्य हो । यसै सन्दभवमा २०७७ साईन–पौष मनहनाको 

ऄवनधमा सम्पानदत प्रमखु कायवहरु भनी प्रकानशत गरेका छौ ।  

यसै ि ममा, गाईँपानलकाले अफ्नो ननयनमत नववरण प्रकानशत गद ैअएको नसलनसलामा अ .ब. २०७७।७८ सालको 

साईनदेनेख २०७८ ऄसार मसान्तसम्म  सम्पानदत कामको नववरण प्रस्ततु गररएको  छ । संस्थागत सशुासनको सन्दभवमा यो 

ऄत्यावश्यक छ र प्रकाशन ननरन्तर गररन्छ ।  

 

 

 

 

 

नमनतः २०७८।४।२०          राप्ती गाईँपानलका दाङ 
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१. भौगोनलक ऄवनस्थनत 

भौगोनलक ऄवनस्थ नत नेपालको मध्य पनिम के्षिका रहकेा दाङ नजल्लाको पवूी  भागमा ऄवनस्थत राप्ती गाईँपानलका नभिी 

मधेश तथा चरेु के्षिमा ऄवनस्थत छ । राप्ती गाईँपानलका सानवकमा भएका २ वटा गाईँनवकास सनमनतहरु लालमनटया र 

नससहनीयाको सव ैभाग तथा हाँनसपरु गाईँनवकास सनमनतहरु सानव क वडा नं १ र २ वडालाइ पनुवसंरचना गरी हाल ९ वटा 

वडामा पनुवसंरचना गररएको छ । हाल यसको प्रशासननक केन्द्रको रुपमा मसरुरया रानखएको छ । यो गाईँपानलका २७ नडग्री ४९ 

नमनेट ५ सेकेण्ड दनेख २७ नडनग्र ५५ नमनेट १५ सेकेण्ड ईत्तरी ऄक्षांस सम्म र ८२ नडनग्र ३६ नमनेट ८ सेकेण्ड दनेख ८२ नडनग्र 

४८ नमनेट २६ सेकेण्ड पवूी दशेान्तरमा रहकेो छ । कूल के्षिफल १६१ वगवनकलोनमटर रहकेो छ । यस गाईँपानलकाको पवूवमा 

राप्ती नदीपारी ऄघावखाँची नजल्ला र दनक्षणमा राप्ती नदी तथा गढवा गाईँपानलका , ईत्तर पवूवमा प्यठूान , ईत्तरमा वगंलाचलुी 

गाईँपानलका तथा पनिममा लमही नगरपानलका , नसंगखेोला पदवछ । यस गा .पा.को बीचबाट करीव १५ नक.नम पवूवपनिम 

राजमागव पदवछ । यो गाईँपानलका समथर तथा नसंचाइ सनुवधा भएको कारण ऄनत ईववर समते भएकाले कृनष खतेी तथा तरकारी 

वालीकोलानग राम्रो संभावना छ । यस गाईँपानलका के्षिमा  व्राम्ष्ड क्षेिी , ठकुरी, मगर, थारु, दनलत र मनुिमहरुको वसोवास 

रहकेो छ ।  

२. ऐनतहानसक नचनारी तथा नामाकरण 

राप्ती गाईँपानलका दाङ नजल्लाको सदरुपवूी के्षिमा रहकेो गाईँपानलका हो । नेपालको संघीय शासन प्रणाली ऄन्र्तगत राज्य 

पनुवसंरचनामा स्थानीय तहको नँया  नसमांकन गदाव यो गाईँपानलका सानवकका ३ वटा गानवसहरुमाबाट रुपान्तरण भइ स्थापना 

भएको हो । यो गाईँपानलका जानतगत तथा सांस्कृनतरुपमा नबनशष्टता र नबनवधता वोकेको गाईँपानलका हो । अनदबासी थारु , 

मगर र क्षेिी वाम्ष्डहरुको समते यस गाईँपानलकमा बसोबास रहकेो छ । यस गाईँ पानलकाको पवूी तथा दनक्षणी भागवाट समग्र 

दईेखरुीकै सम्पनत्त, प्रमखु ऐनतहानसक श्रोतको रुपमा रहकेो र समनु्नत कृनष प्रणालीको अधार राप्ती नदीले यस गाईँपानलकालाइ 

नचनाएको छ । ऐनतहानसक तथा पयवटकीय महत्व तथा प्रनसद्ध धानमवक अस्थाको केन्द्रको रुपमा रहकेा प्रनसद्ध  भद्राक्षी दवेी 

मनन्दर यसै गाईँपानलकामा पछव । स्वस्थानी व्रत कथामा ईल्लेख भएऄनसुार महादवे पत्नी सतीदनेवको दवे्रे घडुा पतन भएको 

स्थान यो ऐनतहानसक तथा प्रनसद्ध ऐनतहानसक महत्वका स्थल यस गाईँपानलकाका नभि पदवछ । राप्ती गाईँपानलको नामाकरण 

सम्बन्धमा रहकेो धा रणा ऄनसुार यो के्षि दईेखरुी ईपत्यकाको जलभण्डारको रुपमा रहकेो राप्ती नदीको नसंनचत भमूी हो । यहाँ 
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राप्ती र यसका सहायक नदीहरु पवूववाट िमश पनिम तफव  वहकेो छ । यस के्षि भएर राप्ती नदी वहने हुनाले अनदकालदनेख यस 

क्षेिलाइ राप्ती क्षेि नै भननद ैअएको हो । त्यसैले हाल राज्य पनुवसंरचनामा यस गाईँपानलकाको नाम राप्ती रानखएको हो ।  

३ राजनीनतक ऄवनस्थनत 

राजनैनतक नवभाजनको अधारमा दाङ नजल्लाको ननवावचन क्षेि न १ (क) ऄन्र्तगत पने राप्ती गाईँपानलका जम्मा ९ वटा 

वडाहरुमा नवभाजन भएको छ । सानवकको २ वटा गाईँनवकास सनमनतहरु नससहननया र लालमनटयाको सव ैसानवकका वडाहरु 

र हाँनसपरुको २ वटा वडाहरुलाइ पनुवसंरचना गरी राप्ती गाईँपानलका कायम गररएको छ । यस गाईँपानलकाको केन्द्र वडा न . ३ 

को मसरुीयामा रहकेो छ । 

४ धरातलीय ऄवस्था 

यो राप्ती गाईँपानलका नभिी मधेश , चरुीया के्षि हुद ैमहा भारत पहाडसम्म फैनलएकोले यहाँको भौगोनलक स्वरुपमा समते  

नवनवधता पाइन्छ । यहाँ ईत्पन्न भएका खोला तथा खोल्सीहरु िमशः ईत्तरबाट दनक्षणतफव  नवनभन्न जलाधारमाफव त राप्ती  नदीमा 

नमनसन्छ । यस गाईँपानलकाका ऄनधकांश के्षि चरेु भभूाग ऄन्र्तगत पदवछन्  । यस गाईँपानलकाको वडा नं. २, ४, ३, ६, ७ र ८ 

वडाहरु समथर जनमन पदवछ । ऄन्य वडाहरु होचो चरेु के्षिनभि ऄवनस्थत छन।् राप्ती नदीको नकनार नसंचाइको सनुवधा  भएको 

भागहरु कृनषको लानग महत्वपणूव रहकेो छ । भौगोनलक नवनवधताले गदाव यहा पाइने वनस्पनत तथा जनैवक नवनवधतामा  समते 

एकरुपता देनखदनै । यस राप्ती गाईँपानलकाको भौगोनलक ऄवस्थनत ऄनसुार िमश दनक्षणी तथा पवी मोहडा के्षिबाट  ईत्तरतफव  

नभरालोपना बडद ैगएको छ । यस गाईँपानलकाको न्यनूतम ईचाइ २५३ नमटर र ऄनधकंतम ईचाइ ११९४ नमटर ईत्तरी नसमाना 

सम्म रहकेो छ । 

५ प्राकृनतक सम्पदा 

राप्ती गाईँपानलकाको प्राकृनतक सम्पदाहरुमा यहाँको ईभवरायकु्त माटो , वनस्पनत, नदी र नदीजन्य ईत्पादन , खानी अनद रहकेा  

छन ्। यहाँ रहकेा सरकारी, ननजी र सामदुानयक वनहरुमा भौगोनलक स्वरुप ऄनसुार जनैवक नवनवधतामा पनन फरकपना रहकेो  छ 

। चरेु तथा नभिी मधेशसँग जोनडएको भभूागहरुमा कडा का ठ तथा ननम्नपहाडी क्षेिहरुमा नरमकाठका रुखहरु पाइन्छ ।  जनैवक 

नवनवधताले सम्पन्न राप्ती सामदुानयक वन के्षि यसै गाईँपानलका ऄन्र्तगत पदवछ । यसैगरी राप्ती नदीमा रहकेो पानी , ढुङ्गा, 

बालवुा जस्ता नदीजन्य ईत्पादन पनन यस गाईँपानलकाको प्राकृनतक स्रोतको रुपका रहकेो  छ । साना नसमसार क्षेि पनन  यस 

गाईँपानलका रहकेो छ । सागसब्जी खनेत तथा ऄन्य नगदबेाली प्रवद््रधनको लानग ईभवरयकु्त माटो यस गाईँपानलका नभि  रहकेो 

छ । प्राकृनतक रुपमा रहकेो पयावपटवन के्षि र होचा श्रङ्ृखलावद्ध पहाडहरु यहाँको महत्वपणूव सम्पनत्तको रुपमा रहकेो छ । 

६ साँस्कृनतक ईत्कृष्टता 

नवनभन्न धमवसम्प्रदायमा अस्था एवमं नवश्वास प्रकट गने नभन्न नभन्न जातजातीको वसोबास रहकेो यस राप्ती गाईँपानलका  क्षेि 

सांस्कृनतक रुपमा समते नवनवधता पाइन्छ । । ब्राम्हण , क्षेिी, थारु, मगर, दनलत, मनुिम समदुायको नमनश्रत ब सोबास रहकेो यो  
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गाईँपानलकामा जातीय मौनलक परम्परा ऄनसुारको संस्कृनत ऄपनाईने गररएको छ । थारु जातीहरुको ऐनतहानसक थलोको रुपमा 

यो गाईँपानलका रहकेो छ । यस गाईँपानलकाका कनतपय स्थानहरुको नामावली समते थारु भाषाबाट रानखएको छ । जानत  

नवशषे ऄनसुार मनाइने नहन्दहूरुको दशै  नतहार, मनुिमहरुको रमजान , आद, थारुहरुको माघी , गरुी, ऄष्टमकी र ऄन्य नतनथ  

ऄनसुारका चाडपववहरु पनन मनाआने गरेको छ । यी चाडपवव मनाईने िममा सांस्कृनतक पनहरन समते लगाईने गररएको पाइन्छ  । 

यस गाईँपानलका के्षिमा लाग्ने माघसंेि्रान्ती मलेा , नशवरािी भलेा , प्रकृनत पजूा , कालरािी मलेा , श्रीपंञ्चमी मलेा , पनूणवमा 

मलेा यहाँको प्रमखु साँस्कृनतक ईत्कृष्टता हुन।् 

७ राप्ती नवकासका संभावनाहरु 

समग्र राप्ती गाईँपानलका नवनभन्न पक्षलाइ समटेेर ऄध्ययन गदाव नवकासका संभावनाहरु ननम्नानसुार रहकेो छन ्। यस  

संभावनाहरुलाइ योजनावद्ध ढंगले काम गदाव गाईँपानलका के्षिको नवकासमा ठूलो योगदान हुने छ । जनु ननम्नानसुार रहकेो छ ।  

सबै बुँदाहरुको नवस्ततृ नववरण यस वस्तगुत नववरणमा समनेटएको छ 

 कृनष तथा नसंचाइ 

 दधू ईत्पादन 

 व्यबसानयक बाख्रापालन 

 सामदुानयक वन सम्पदा, जनडवटुी 

 प्राकृनतक श्रोतहरु (जल, वनजगंल) 

 सघन बाली ईत्पादन पकेट क्षेि 

 धानमवक पयवटन 

 सास्कृनत पयवटन (यावफनटङ्ग) 

 व्यापाररक केन्द्र ईत्तरी पहाडी नजल्लाहरुको प्रवशेद्धार 

  प्रानवनधक नशक्षालय भएकोले (हव) 

 पवूव पनिम राजमागव 
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८. राप्ती गाईँपानलकाको काम, कतवव्य र ऄनधकार 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को ईपदफा २ बमोनजम यस गाईँपानलकाको काम , कतवव्य र    ऄनधकार 

दहेाय बमोनजम रहकेो छ । 

क. नगर प्रहरी 

(१) नगर प्रहरीको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, ननयमन तथा नगर प्रहरी सम्बन्धी नीनत, काननू र मापदण्डको ननमावण तथा 

कायावन्वयन, 

(२) दहेायका कायवमा सहयोग पयुावााईनको लानग नगर प्रहरीको पररचालन गनव सकनेः– 

(क) गाईँपानलका वा नगरपानलकाको नीनत, काननू, मापदण्ड तथा ननणवय कायावन्वयन, 

(ख) गाईँपानलका वा नगरपानलकाको सम्पनत्तको सरुक्षा र संरक्षण, 

(ग) स्थानीयस्तरमा हुने सभा समारोह, परम्परा तथा जािा चाडपववको सरुक्षा व्यवस्थापन, 

(घ) स्थानीय बजार तथा पानकव ङ स्थलको रेखदखे र व्यवस्थापन, 

(ङ) गाईँ वा नगर सरसफाइ सम्बन्धी मापदण्डको कायावन्वयन, 

(च) न्यानयक सनमनतले गरेका नमलापि तथा ननणवयको कायावन्वयन, 

(छ) साववजननक ऐलानी र पती जग्गा, साववजननक भवन, सम्पदा तथा भौनतक पवूावधारको संरक्षण र सरुक्षा, 

(ज) नवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी खोजी, ईद्धार, राहत तथा पनुस्र्थापना, 

(झ) ऄननधकृत नवज्ञापन तथा होनडङ बोडव ननयन्िण, 

(ञ) छाडा पश ुचौपायाको ननयन्िण, 

(ट) ऄननधकृत ननमावण तथा साववजननक सम्पनत्त ऄनतिमण रोकथाम तथा ननयन्िण, 

(ठ) कायवपानलकाले तोकेको ऄन्य कायव। 

ख. सहकारी संस्था 

(१) सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थानीय नीनत, काननू, मापदण्डको ननमावण, कायावन्वयन र ननयमन, 

(२) सम्बनन्धत गाईँपानलका तथा नगरपानलकाको भौगोनलक के्षिनभि सञ्चालन हुने सहकारी संस्थाको दताव, ऄनमुनत, खारेजी 

र नवघटन, 

(३) सहकारी वचत तथा ऊण पररचालन सम्बन्धी स्थानीय मापदण्ड ननधावरण र ननयमन, 

(४) सहकारी सम्बन्धी रानरिय, केन्द्रीय, नवषयगत, प्रादनेशक र स्थानीय सङ्घ संस्थासँग समन्वय र सहकायव, 

(५) सहकारी सम्बन्धी स्थानीय तथ्याङ्क व्यवस्थापन र ऄध्ययन ऄनसुन्धान, 

(६) स्थानीय सहकारी संस्थाको क्षमता ऄनभवनृद्ध, 

(७) स्थानीय सहकारी के्षिको प्रवद््रधन, पररचालन र नवकास । 

ग. एफ.एम. सञ्चालन 

(१) एक सय वाटसम्मको एफ. एम. रेनडयो सञ्चालन ऄनमुनत, नवीकरण, ननयमन र खारेजी, 

(२) प्रदशे काननूको ऄधीनमा रही एफ.एम. सञ्चालन सम्बन्धी ऄन्य कायव । 

घ. स्थानीय कर, सेवा शलु्क तथा दस्तरु 

(१) सङ्घीय तथा प्रदशे काननूको ऄधीनमा रही सम्पनत्त कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रनजरिेशन शलु्क, सवारी साधन कर, 

सेवा शलु्क दस्तरु, पयवटन शलु्क, नवज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भनूमकर (मालपोत), मनोरञ्जन कर सम्बन्धी नीनत, काननू, 
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मापदण्ड, कायावन्वयन र ननयमन, 

(२) स्थानीय पवूावधार तथा सेवाको शलु्क ननधावरण, सड्ढलन र व्यवस्थापन, 

(३) िेनकङ्ग, कायानकङ्ग, कयानोननङ्ग, बञ्जी जम्प, नजपफ्लायर, याव)नफ्टङ्ग, मोटरबोट, केवलुकार सेवा लगायत ऄन्य जल 

तथा स्थल क्षेिमा सञ्चालन हुने नवीन पयवटकीय सेवा तथा साहनसक खलेको शलु्क, 

(४) जडीबटुी, कवाडी र जीवजन्त ुकर ननधावरण तथा सङ्कलन, 

(५) स्थानीय राजस्वको अधार नवस्तार तथा प्रवद््रधन, 

(६) ढुगां, नगट्टी, वालवुा, माटो, काठ दाईरा, जराजरुी, स्लेट, खरीढुगां अनद प्राकृनतक एव ंखानीजन्य वस्तकुो नबिी तथा 

ननकासी शलु्क दस्तरु संकलन 

(७) नसफाररस, दताव, ऄनमुनत, नवीकरण अनदको शलु्क, दस्तरु ननधावरण र संकलन 

(८) स्थानीय राजस्व प्रवद््रधनका लानग प्रोत्साहन, 

(९) राजस्व सचूना तथा तथ्याकंको अदान प्रदान, 

(१०) सङ्घीय तथा प्रदशे काननूको ऄधीनमा रही स्थानीय तहमा राजस्व चहुावट ननयन्िण सम्बन्धी नीनत, काननू, मापदण्ड र 

ननयमन, 

(११) स्थानीय पवूावधार सेवा र ईपयोगमा सेवा शलु्क दस्तरु सम्बन्धी नीनत, काननू, मापदण्ड र ननयमन, 

(१२) मालपोत सकंलन, 

(१३) कर तथा सेवा शलु्क सम्बन्धी ऄन्य कायव। 

ङ. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन 

(१) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी नीनत, मापदण्ड, सेवा शतव, योजना, कायावन्वयन र ननयमन, 

(२) संनवधानको धारा ३०२ को ईपधारा (२) बमोनजम समायोजन भएका कमवचारीको व्यवस्थापन, ईपयोग र समन्वय, 

(३) सगठंन नवकास, जनशनक्त व्यवस्थापन र वनृत्त नवकास, 

(४) स्थानीय काननू बमोनजम सगठंन तथा व्यवस्थापन सवके्षण गरी सगठंन संरचना तथा दरबन्दी ननधावरण, 

(५) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनमा सचूना तथा सञ्चार प्रनवनधको ईपयोग, प्रवद््रधन र ननयमन, 

(६) जनशनक्त व्यवस्थापन तथा वनृत्त नवकास, 

(७) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी ऄन्य कायव। 

च. स्थानीय तथ्याकं र ऄनभलेख सकंलन 

(१) स्थानीय तथ्याकं सम्बन्धी नीनत, काननू, मापदण्ड, योजना, कायावन्वयन र ननयमन, 

(२) अधारभतू तथ्याकं सड्ढलन र व्यवस्थापन, 

(३) जन्म, मतृ्य,ु नववाह, सम्बन्ध नवच्छेद, बसाआसराआ दताव र पाररवाररक लगतको ऄनभलेख तथा पञ्जीकरण व्यवस्थापन, 

(४) सचूना तथा सञ्चार, प्रनवनधयकु्त अधारभतू तथ्याकंको सकंलन र व्यवस्थापन, 

(५) स्थानीय तथ्याकं र ऄनभलेख सकंलन सम्बन्धी ऄन्य कायव । 

छ. स्थानीयस्तरका नवकास अयोजना तथा पररयोजना 

(१) नवकास अयोजना तथा पररयोजना सम्बन्धी नीनत, काननू, मापदण्ड तजुवमा, कायावन्वयन, ऄनगुमन, मलू्याकंन र ननयमन, 

(२) अनथवक, सामानजक, सांस्कृनतक, वातावरणीय, प्रनवनध र पवूावधारजन्य नवकासका लानग अवश्यक अयोजना तथा 

पररयोजनाहरूको तजुवमा, कायावन्वयन, ऄनगुमन तथा मलू्याकंन, 
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(३) अयोजनाको ऄध्ययन, ऄनसुन्धान तथा प्रभाव मलू्याकंन, 

(४) सम्भाव्य प्राकृनतक श्रोत तथा साधनको पनहचान तथा ऄनभलेख व्यवस्थापन, 

(५) सङ्घीय तथा प्रदशे काननूको ऄधीनमा रही शहरी नवकास, बस्ती नवकास र भवन सम्बन्धी नीनत, काननू, मापदण्ड तथा 

सो सम्बन्धी योजना तजुवमा, अयोजना पनहचान, ऄध्ययन, कायावन्वयन र ननयमन, 

(६) रानरिय भवन संनहता तथा मापदण्ड बमोनजम भवन ननमावण ऄनमुनत, ऄनगुमन र ननयमन, 

(७) सरकारी भवन, नवद्यालय, सामदुानयक भवन, सभागहृ र ऄन्य साववजननक भवन तथा संरचनाको ननमावण र ममवत सम्भार 

तथा सञ्चालन र व्यवस्थापन, 

(८) सङ्घीय र प्रदशेस्तरीय अयोजना तथा पररयोजनाको कायावन्वयनमा समन्वय, सहजीकरण र सहयोग, 

(९) सरुनक्षत बस्ती नवकास सम्बन्धी नीनत, योजना, कायविम तजुवमा, कायावन्वयन, ऄनगुमन, ननयमन र मलू्याकंन, 

(१०) साववजननक ननमावण कायवको लानग प्रचनलत काननू बमोनजमको “घ” वगवको आजाजतपिको जारी, नवीकरण तथा खारेजी, 

(११) पयवटन क्षेिको नवकास, नवस्तार र प्रवद््रधन सम्बन्धी अयोजनाहरूको पनहचान, कायावन्वयन, व्यवस्थापन, ऄनगुमन तथा 

ननयमन, 

(१२) नवीन पयवटकीय सेवा तथा कायवहरू सम्बन्धी अयोजनाहरूको पनहचान, कायावन्वयन, व्यवस्थापन, ऄनगुमन तथा 

ननयमन, 

(१३) नवकास अयोजना तथा पररयोजना सम्बन्धी ऄन्य कायव । 

ज. अधारभतू र माध्यनमक नशक्षा 

(१) प्रारनम्भक बाल नवकास तथा नशक्षा, अधारभतू नशक्षा, ऄनभभावक नशक्षा, ऄनौपचाररक नशक्षा, खलुा तथा वकैनल्पक 

ननरन्तर नसकाआ, सामदुानयक नसकाआ र नवशषे नशक्षा सम्बन्धी नीनत, काननू, मापदण्ड, योजना तजुवमा, कायावन्वयन, ऄनगुमन, 

मलू्याकंन र ननयमन, 

(२) सामदुानयक, संस्थागत, गठुी र सहकारी नवद्यालय स्थापना, ऄनमुनत, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा ननयमन, 

(३) प्रानवनधक नशक्षा तथा व्यावसानयक तानलमको योजना तजुवमा, सञ्चालन, ऄनमुनत, ऄनगुमन, मलू्याकंन र ननयमन, 

(४) मातभृाषामा नशक्षा नदने नवद्यालयको ऄनमुनत, ऄनगुमन तथा ननयमन, 

(५) गानभएका वा बन्द गररएका नवद्यालयहरूको सम्पनत्त व्यवस्थापन, 

(६) गाईँ तथा नगर नशक्षा सनमनत गठन तथा व्यवस्थापन, 

(७) नवद्यालय व्यवस्थापन सनमनत गठन तथा व्यवस्थापन, 

(८) नवद्यालयको नामाकरण, 

(९) सामदुानयक नवद्यालयको जग्गाको स्वानमत्व, सम्पनत्तको ऄनभलेख, संरक्षण र व्यवस्थापन, 

(१०) नवद्यालयको गणुस्तर ऄनभवनृद्ध तथा पाठ्यसामग्रीको नवतरण, 

(११) सामदुानयक नवद्यालयको नशक्षक तथा कमवचारीको दरबन्दी नमलान, 

(१२) नवद्यालयको नकसाकंन, ऄनमुनत, स्वीकृनत, समायोजन तथा ननयमन, 

(१३) सामदुानयक नवद्यालयको शनैक्षक पवूावधार ननमावण, ममवत सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन, 

(१४) अधारभतू तहको परीक्षा सञ्चालन, ऄनगुमन तथा व्यवस्थापन, 

(१५) नवद्याथी नसकाइ ईपलब्धीको परीक्षण र व्यवस्थापन, 

(१६) ननःशलु्क नशक्षा, नवद्याथी प्रोत्साहन तथा छािवनृत्तको व्यवस्थापन, 

(१७) ट्यसून, कोनचङ जस्ता नवद्यालय बानहर हुने ऄध्यापन सेवाको ऄनमुनत तथा ननयमन, 
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(१८) स्थानीयस्तरको शनैक्षक ज्ञान, सीप र प्रनवनधको संरक्षण, प्रवद््रधन र स्तरीकरण, 

(१९) स्थानीय पसु्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, 

(२०) माध्यनमक तहसम्मको शनैक्षक कायविमको समन्वय र ननयमन, 

(२१) सामदुानयक नवद्यालयलाइ नदने ऄनदुान तथा सोको बजटे व्यवस्थापन, नवद्यालयको अय व्ययको लेखा ऄनशुासन 

कायम, ऄनगुमन र ननयमन, 

(२२) नशक्षण नसकाआ, नशक्षक र कमवचारीको तानलम तथा क्षमता नवकास, 

(२३) ऄनतररक्त शनैक्षक नियाकलापको सञ्चालन । 

झ. अधारभतू स्वास्थ्य र सरसफाइ 

(१) अधारभतू स्वास्थ्य र सरसफाइ तथा पोषण सम्बन्धी नीनत, काननू, मापदण्ड, योजनाको तजुवमा, कायावन्वयन तथा ननयमन, 

(२) अधारभतू स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य र पोषण सेवाको सञ्चालन र प्रवद््रधन, 

(३) ऄस्पताल र ऄन्य स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालन, 

(४) स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी भौनतक पवूावधार नवकास तथा व्यवस्थापन, 

(५) स्वच्छ खानेपानी तथा खाद्य पदाथवको गणुस्तर र वाय ुतथा ध्वननको प्रदषूण ननयन्िण र ननयमन, 

(६) सरसफाइ सचेतनाको ऄनभवनृद्ध र स्वास्थ्यजन्य फोहोरमलैाको व्यवस्थापन, 

(७) स्वास्थ्यजन्य फोहरमलैा सड्ढलन, पनुः ईपयोग, प्रशोधन, नवसजवन र सोको सेवा शलु्क ननधावरण र ननयमन, 

(८) रक्त सञ्चार सेवा तथा स्थानीय र शहरी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन, 

(९) औषनध पसल सञ्चालन, ऄनमुनत, ऄनगुमन र ननयमन, 

(१०) सरसफाइ तथा स्वास्थ्य क्षेिबाट ननरकानसत फोहोरमलैा व्यवस्थापनमा ननजी तथा गरैसरकारी क्षेिसँग समन्वय, सहकायव 

र साझदेारी, 

(११) पररवार ननयोजन तथा मातनृशश ुकल्याण सम्बन्धी सेवा सञ्चालन, ऄनमुनत, ऄनगुमन तथा ननयमन, 

(१२) मनहला तथा बालबानलकाको कुपोषण न्यनूीकरण, रोकथाम, ननयन्िण र व्यवस्थापन । 

ञ. स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जनैवक नवनवधता 

(१) स्थानीय व्यापार, वस्तकुो माग, अपनूतव तथा ऄनगुमन, ईपभोक्ता ऄनधकार तथा नहत सम्बन्धी नीनत, काननू, मापदण्ड, 

कायावन्वयन र ननयमन, 

(२) बजार तथा हाट बजार व्यवस्थापन, 

(३) स्थानीय वस्तहुरूको ईत्पादन, अपनूतव तथा ननकासी प्रके्षपण, मलू्य ननधावरण र ऄनगुमन, 

(४) स्थानीय व्यापार र वानणज्य सम्बन्धी पवूावधार ननमावण, 

(५) स्थानीय वस्त ुर सेवा व्यापारको मलू्य तथा गणुस्तरको ऄनगुमन र ननयमन, 

(६) स्थानीयस्तरका व्यापाररक फमवको दताव, ऄनमुनत, नवीकरण, खारेजी, ऄनगुमन र ननयमन, 

(७) स्थानीय व्यापारको तथ्याकं प्रणाली र ऄध्ययन ऄनसुन्धान, 

(८) ननजी तथा गरैसरकारी क्षेिसग समन्वय र सहकायव, 

(९) स्थानीय व्यापार प्रवद््रधन, सहजीकरण र ननयमन, 

(१०) स्थानीय बौनद्धक सम्पनत्तको संरक्षण, प्रवद््रधन र ऄनभलेखाकंन, 

(११) ईपभोक्ता सचेतना ऄनभवनृद्ध, लनक्षत ईपभोक्ताको लगत व्यवस्थापन र स्थानीय वस्त ुतथा सेवाको गणुस्तर परीक्षण, 
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(१२) वातावरण संरक्षण र जनैवक नवनवधता सम्बन्धी स्थानीय नीनत, काननू, मापदण्ड, योजना तजुवमा तथा त्यसको 

कायावन्वयन, ऄनगुमन र ननयमन, 

(१३) स्थानीयस्तरमा वातावरणीय जोनखम न्यनूीकरण, 

(१४) स्थानीयस्तरमा जनस्वास्थ्यमा प्रनतकूल ऄसर पने नकनसमका ईपभोग्य वस्तकुो बेचनवखन र ईपभोग तथा वातावरणीय 

प्रदषूण र हाननकारक पदाथवहरूको ननयन्िण, ऄनगुमन तथा ननयमन, 

(१५) स्थानीयस्तरमा सरसफाइ तथा फोहरमलैा व्यवस्थापन, 

(१६) स्थानीयस्तरमा न्यनू काबवनमखूी तथा वातावरणमिैी नवकास ऄवलम्बन, 

(१७) स्थानीयस्तरमा हररत के्षिको संरक्षण र प्रववद्धन, 

(१८) स्थानीयस्तरमा वातावरण संरक्षण के्षि ननधावरण र व्यवस्थापन, 

(१९) स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जनैवक नवनवधता सम्बन्धी ऄन्य कायव। 

ट. स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृनष सडक र नसचाआ 

(१) स्थानीय, ग्रामीण तथा कृनष सडक र नसचाआ सम्बन्धी नीनत, काननू, मापदण्ड तथा सो सम्बन्धी योजना तजुवमा, कायावन्वयन, 

ऄनगुमन र ननयमन, 

(२) स्थानीय, ग्रामीण तथा कृनष सडक, झोलगुें पलू, पलेुसा, नसँचाआ र तटबन्धन सम्बन्धी गरुुयोजनाको तजुवमा, कायावन्वयन, 

ममवत, सम्भार र ननयमन, 

(३) स्थानीयस्तरका नसँचाआ प्रणालीको ननमावण, सञ्चालन, रेखदखे, ममवत सम्भार, स्तरोन्ननत, ऄनगुमन र ननयमन, 

(४) यातायात सरुक्षाको व्यवस्थापन र ननयमन, 

(५) स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृनष सडक सम्बन्धी ऄन्य कायव । 

ठ. गाईँसभा, नगर सभा, मेलनमलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन 

(१) गाईँसभा वा नगरसभा सम्बन्धी नीनत, काननू र कायवनवनध, 

(२) स्थानीयस्तरका नवषय क्षेिगत नीनत तथा रणनीनत, अवनधक तथा वानषवक योजना, कायविम र बजटे स्वीकृनत, 

(३) सभाका सनमनतहरूको गठन र सञ्चालन , 

(४) स्थानीय तहबीच साझा सरोकार तथा साझदेारीका नवषयमा संयकु्त सनमनत गठन, 

(५) कायवपानलका तथा न्यानयक सनमनतबाट सभामा प्रस्ततु प्रनतवदेनमानथ छलफल तथा सो सम्बन्धमा अवश्यक ननदशेन, 

(६) नवकास योजना तथा कायविमको प्रभावकारी कायावन्वयन तथा सशुासनको लानग कायवपानलकालाइ ननदशेन, 

(७) गाईँपानलका तथा नगरपानलकालाइ अनथवक व्ययभार पने नवषयको ननयमन, 

(८) स्थानीय मलेनपलाप र मध्यस्थता, 

(९) गाईँ सभा, नगर सभा, मलेनमलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन सम्बन्धी ऄन्य कायव । 

ड. स्थानीय ऄनभलेख व्यवस्थापन 

(१) स्थानीय ऄनभलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी नीनत, काननू, मापदण्ड, योजनाको ननमावण, कायावन्वयन, ऄनगुमन र ननयमन, 

(२) जनसाङ्नययक, प्राकृनतक, अनथवक, सामानजक, सांस्कृनतक, भौनतक पवूावधार, रोजगारीको ऄवस्था, कूल ग्राहस्थ्य 

ईत्पादन, प्रनतव्यनक्त अय, मानव नवकास तथा लैनगकं सशक्तीकरण सचूकाड्ढ, राजश्व तथा अयव्यय समतेको तथ्याकं 

सकंलन र प्रशोधन गरी नवीनतम प्रनवनधयकु्त र रानरिय तथा स्थानीय सचूना प्रणालीमा अवद्धता र पाश्र्व नचि तथा श्रोत 

नकसाको ऄद्यावनधक ऄनभलेखन, 
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(३) सचूना तथा ऄनभलेख केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन, 

(४) साववजननक सम्पनत्त, सामदुानयक सम्पनत्त, भवन, सडक, पसल, व्यवसायको नववरण सनहतको ऄद्यावनधक ऄनभलेख, 

(५) अफ्नो के्षिनभि सम्पन्न भएका तथा चाल ुयोजनाको नववरण र त्यस्तो योजनाको सम्पनत्तको ऄद्यावनधक ऄनभलेखन, 

(६) स्थानीय ऄनभलेख व्यवस्थापनमा नवीनतम सचूना प्रनवनधको ईपयोग, 

(७) स्थानीय ऄनभलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी ऄन्य कायव। 

ढ. जग्गा धनी दताव प्रमाणपजुाव नवतरण 

(१) स्थानीय जग्गाको नाप नकसा, नकत्ताकाट, हालसानवक, रनजरिेशन नामसारी तथा दानखल खारेज, 

(२) जग्गा धनी दताव प्रमाणपजुाव नवतरण तथा लगत व्यवस्थापन, 

(३) भनूमको वगीकरण ऄनसुारको लगत, 

(४) साववजननक प्रयोजनका लानग जग्गा प्रानप्त, मअुब्जा ननधावरण तथा नवतरणमा समन्वय र सहजीकरण, 

(५) नापी नकसा तथा जग्गाको स्वानमत्व ननधावरण कायवमा समन्वय र सहजीकरण, 

(६) जग्गा धनी दताव प्रमाणपजुाव नवतरण सम्बन्धी ऄन्य कायव । 

ण. कृनष तथा पशपुालन, कृनष ईत्पादन व्यवस्थापन, पश ुस्वास्थ्य, सहकारी 

(१) कृनष तथा पशपुालन, कृनष ईत्पादन व्यवस्थापन र पश ुस्वास्थ्य सम्बन्धी स्थानीय नीनत, काननू, मापदण्ड, योजना, 

कायावन्वयन, ऄनगुमन र ननयमन, 

(२) कृनष तथा पशपुन्छी बजार सचूना, बजार तथा हाटबजारको पवूावधार ननमावण, साना नसँचाआ ननमावण, तानलम, प्रनवनध प्रसार, 

प्रानवनधक टेवा, कृनष सामग्री अपनूतव र कृषक क्षमता नवकास कायविमको सञ्चालन, ऄनगुमन र ननयमन, 

(३) कृनष तथा पशपुक्षीजन्य प्राकृनतक प्रकोप तथा महामारी रोगको ननयन्िण, 

(४) पशपुक्षी नचनकत्सा सेवाको व्यवस्थापन, 

(५) कृनष वातावरण संरक्षण तथा जनैवक नवनवधताको संरक्षण र प्रवद््रधन, 

(६) पशनुि सधुार पद्धनतको नवकास र व्यवस्थापन, 

(७) ईच्च मलू्ययकु्त कृनषजन्य वस्तकुो प्रवद््रधन, नवकास तथा बजारीकरण, 

(८) स्थानीय चरन तथा खकव  नवकास र व्यवस्थापन, 

(९) पश ुअहारको गणुस्तर ननयमन, 

(१०) स्थानीयस्तरमा पशपुक्षी सम्बन्धी तथ्याड्ढको व्यवस्थापन र सचूना प्रणाली, 

(११) पश ुबधशाला र शीत भण्डारणको व्यवस्थापन र ननयमन, 

(१२) पशपुक्षी सम्बन्धी बीमा र कजाव सहजीकरण, 

(१३) पशपुालन तथा पश ुस्वास्थ्य सम्बन्धी ऄन्य कायव। 

त. जषे्ठ नागररक, ऄपागतंा भएका व्यनक्त र ऄशक्तहरूको व्यवस्थापन 

(१) सङ्घ र प्रदशे काननूको ऄधीनमा रही सामानजक सरुक्षा कायविमको कायावन्वयन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, 

(२) जषे्ठ नागररक, ऄपागतंा भएका व्यनक्त तथा ऄसहायको लगत ऄद्यावनधक, पररचयपि नवतरण, सामानजक सरुक्षा तथा 

सनुवधाको व्यवस्थापन तथा नवतरण, 

(३) जषे्ठ नागररक कलव, नदवा सेवा केन्द्र, भटेघाट स्थल, अश्रय केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, 

(४) सङ्घ तथा प्रदशेसँगको समन्वयमा ऄपा·ता पनुस्र्थापना केन्द्र, ज्येष्ठ नागररक केन्द्र तथा ऄशक्त स्याहार केन्द्रको सञ्चालन 
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र व्यवस्थापन, 

(५) सडक बालबानलका, ऄनाथ, ऄसहाय, ऄशक्त र माननसक ऄसन्तलुन भएका व्यनक्तहरूको पनुस्र्थापना केन्द्रको सञ्चालन, 

व्यवस्थापन, ऄनगुमन र ननयमन, 

(६) जषे्ठ नागररक, ऄपागतंा भएका व्यनक्त र ऄशक्तहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी ऄन्य कायव । 

थ. बेरोजगारको तथ्याकं सकंलन 

(१) रोजगार तथा बेरोजगार श्रमशनक्तको तथ्याड्ढ सड्ढलन, प्रशोधन र सचूना प्रणालीको स्थापना, 

(२) स्थानीयस्तरमा रहकेा स्वदशेी तथा नवदशेी श्रनमकको लगत सकंलन तथा सचूना व्यवस्थापन, 

(३) नवनभन्न के्षि तथा नवषयका दक्ष जनशनक्तको तथ्याकं सकंलन तथा व्यवस्थापन, 

(४) सरुनक्षत वदैनेशक रोजगारी र वदैनेशक रोजगारीमा रहकेो श्रमशनक्तको सचूना तथा तथ्याकंको सकंलन तथा व्यवस्थापन, 

(५) रोजगार सचूना केन्द्रको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन, 

(६) वदैनेशक रोजगारीमा जाने श्रमशनक्तको लानग नवत्तीय साक्षरता र सीपमलूक तालीमको सञ्चालन, 

(७) वदैनेशक रोजगारीबाट फकेका व्यनक्तहरूको सामानजक पनुः एकीकरण, 

(८) वदैनेशक रोजगारीबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र ईद्यमशीलताको ईपयोग, 

(९) बेरोजगारको तथ्याकं सकंलन सम्बन्धी ऄन्य कायव। 

द. कृनष प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र ननयन्िण 

(१) कृनष प्रसार सम्बन्धी स्थानीय नीनत, काननू, मापदण्ड, योजना, कायावन्वयन, ऄनगुमन र ननयमन, 

(२) कृनष प्रसार तथा जनशनक्तको प्रके्षपण, व्यवस्थापन र पररचालन, 

(३) कृषकहरूको क्षमता ऄनभवनृद्ध, प्रानवनधक सेवा, टेवा, सीप नवकास र सशक्तीकरण, 

(४) कृनष नबईनवजन, नि, मलखाद र रसायन तथा औषनधहरूको अपनूतव, ईपयोग र ननयमन, 

(५) कृषक समहू, कृनष सहकारी र कृनष सम्बन्धी स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूको समन्वय, व्यवस्थापन र ननयमन, 

(६) स्थानीयस्तरमा कृनष सम्बन्धी प्रनवनधको संरक्षण र हस्तान्तरण, 

(७) कृनष सम्बन्धी सचूनाको प्रचारप्रसार, 

(८) स्थानीयस्तरका स्रोत केन्द्रहरूको नवकास र व्यवस्थापन, 

(९) प्रागांररक खतेी तथा मलको प्रवद््रधन र प्रचार प्रसार, 

(१०) कृनष प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र ननयन्िण सम्बन्धी ऄन्य कायव । 

ध. खानेपानी, साना जलनवद्यतु अयोजना, वकैनल्पक ईजाव 

(१) स्थानीय खानेपानी सम्बन्धी नीनत, काननू, मापदण्ड, योजना, कायावन्वयन र ननयमन, 

(२) खानेपानी महसलु ननधावरण र खानेपानी सेवा व्यवस्थापन, 

(३) एक मगेावाट सम्मका जलनवद्यतु अयोजना सम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीनत, काननू, मापदण्ड, योजना तजुवमा, कायावन्वयन, 

ऄनगुमन र ननयमन, 

(४) स्थानीय तहमा वकैनल्पक उजाव सम्बन्धी नीनत, काननू, मापदण्ड, योजना तजुवमा, कायावन्वयन, ननयमन, 

(५) स्थानीय नवद्यतु नवतरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चालन, ऄनगुमन र ननयमन, 

(६) स्थानीय तहमा वकैनल्पक उजाव सम्बन्धी प्रनवनध नवकास र हस्तान्तरण, क्षमता ऄनभवनृद्ध र प्रवद््रधन, 

(७) खानेपानी, साना जलनवद्यतु अयोजना तथा वकैनल्पक ईजाव सम्बन्धी ऄन्य कायव । 
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न. नवपद ्व्यवस्थापन 

(१) नवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीनत, काननू, मापदण्ड, योजनाको कायावन्वयन, ऄनगुमन र ननयमन, 

(२) स्थानीयस्तरमा नवपद ्पवूव तयारी तथा प्रनतकायव योजना, पवूव सचूना प्रणाली, खोज तथा ईद्धार, राहत सामग्रीको पवूव 

भण्डारण, नवतरण र समन्वय, 

(३) स्थानीय तटबन्ध, नदी र पनहरोको ननयन्िण तथा नदीको व्यवस्थापन र ननयमन, 

(४) नवपद ्जोनखम के्षिको नकसाड्ढन तथा बस्तीहरूको पनहचान र स्थानान्तरण, 

(५) नवपद ्व्यवस्थापनमा सङ्घ, प्रदशे र स्थानीय समदुाय, सङ्घ संस्था तथा ननजी के्षिसँग सहयोग, समन्वय र सहकायव, 

(६) नवपद ्व्यवस्थापन कोषको स्थापना तथा सञ्चालन र स्रोत साधनको पररचालन, 

(७) नवपद ्जोनखम न्यनूीकरण सम्बन्धी स्थानीयस्तरका अयोजनाको तजुवमा, कायावन्वयन, ऄनगुमन र ननयमन, 

(८) नवपद ्पिात ्स्थानीयस्तरको पनुस्र्थापना र पनुननवमावण, 

(९) स्थानीयस्तरको नवपद ्सम्बन्धी तथ्याकं व्यवस्थापन र ऄध्ययन ऄनसुन्धान, 

(१०) स्थानीय अपतकालीन कायव सञ्चालन प्रणाली, 

(११) समदुायमा अधाररत नवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी कायविमको सञ्चालन, 

(१२) नवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी ऄन्य कायव । 

प. जलाधार, वन्यजन्त,ु खानी तथा खननज पदाथवको संरक्षण 

(१) जलाधार, वन्यजन्त,ु खानी तथा खननज पदाथवको संरक्षण सम्बन्धी स्थानीय नीनत, काननू, मापदण्ड तथा योजनाको 

कायावन्वयन र ननयमन, 

(२) पानी महुानको संरक्षण, 

(३) सामदुानयक भ–ूसंरक्षण र सोमा अधाररत अय अजवन कायविम, 

(४) भ–ूसंरक्षण र जलाधार व्यवस्थापनजन्य सामदुानयक ऄनकूुलन, 

(५) खानी तथा खननज पदाथव सम्बन्धी सूचना तथा तथ्याड्ढ सकंलन, 

(६) बहुमलू्य धातु, पत्थर तथा खननज पदाथवको संरक्षण र सम्वद््रधनमा सहयोग, 

(७) ढुगां, नगट्टी, बालवुा, ननु, माटो, खरीढुगां तथा स्लेट जस्ता खानीजन्य वस्तकुो सवके्षण, ईत्खनन ्तथा ईपयोगको दताव, 

ऄनमुनत, नवीकरण, खारेजी र व्यवस्थापन, 

(८) भौगनभवक नकसा प्रकाशन । 

फ. भाषा, संस्कृनत र लनलतकलाको संरक्षण र नवकास 

(१) भाषा, संस्कृनत र लनलतकलाको संरक्षण र नवकास सम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीनत, काननू, मापदण्ड, योजना, कायावन्वयन, 

ऄनगुमन र ननयमन, 

(२) परुातआभ्व, प्राचीन स्मारक तथा संग्रहालयको संरक्षण, सम्भार, प्रवद््रधन र नवकास, 

(३) परम्परागत जािा तथा पववको सञ्चालन र व्यवस्थापन, 

(४) प्रचनलत काननू नबरुद्धका कुरीनत तथा कुसंस्कार नबरुद्ध सामानजक पररचालन सम्बन्धी कायव, 

(५) भाषा, संस्कृनत र लनलतकलाको संरक्षण र नवकास सम्बन्धी ऄन्य कायव । 

(३) गाईँपानलका तथा नगरपानलकाले सङ्घ तथा प्रदशेसँगको सहकायवमा प्रयोग गने साझा ऄनधकार संनवधानको ऄनसुचूी–९ 

मा ईल्लेख भए बमोनजम हुनेछ । 

(४) ईपदफा (३) को सववसामान्यतामा प्रनतकूल ऄसर नपने गरी दहेायको नवषयमा सङ्घ तथा प्रदशे काननूको ऄधीनमा रही 



राप्ती गाउँपालिकाको स्वतःप्रकाशन २०७७ साउनदलेि २०७८ असारसम्म Page 13 

 

गाईँपानलका तथा नगरपानलकाको काम, कतवव्य र ऄनधकार दहेाय बमोनजम हुनेछः– 

क. खलेकुद र पिपनिका 

(१) स्थानीयस्तरका खलेकुदको संरचनाको पवूावधार ननमावण, सञ्चालन तथा नवकास, 

(२) स्थानीयस्तरका खलेकुद प्रशासन तथा सङ्घ संस्थाको ननयमन र समन्वय, 

(३) खलेकुदको नवकास र प्रवद््रधन, 

(४) खलेकुद प्रनतयोनगता अयोजना र सहभानगता, 

(५) खलेकुद सम्बन्धी पवूावधारको नवकास, 

(६) स्थानीय तहका पिपनिकाको दताव, ऄनभलेख तथा ननयमन । 

ख. स्वास्थ्य 

(१) सङ्घीय तथा प्रदशेस्तरीय लक्ष्य र मापदण्ड बमोनजम स्थानीयस्तरको स्वास्थ्य सम्बन्धी लक्ष्य र गणुस्तर ननधावरण, 

(२) जनरल ऄस्पताल, ननसवङ होम, ननदान केन्द्र तथा ऄन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूको नकलननक दताव, सञ्चालन ऄनमुनत र ननयमन, 

(३) स्थानीयस्तरमा औषनधजन्य वनस्पनत, जडीबटुी र ऄन्य औषनधजन्य वस्तकुो ईत्पादन, प्रशोधन र नवतरण, 

(४) स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामानजक सरुक्षा कायविमको व्यवस्थापन, 

(५) स्थानीयस्तरमा औषनध तथा ऄन्य मनेडकल ईत्पादनहरूको न्यनूतम मलू्य ननधावरण र ननयमन, 

(६) स्थानीयस्तरमा औषनधको ईनचत प्रयोग र सकू्ष्मजीव ननरोधक प्रनतरोध न्यनूीकरण, 

(७) स्थानीयस्तरमा औषनध र स्वास्थ्य ईपकरणको खररद, भण्डारण र नवतरण, 

(८) स्थानीयस्तरमा स्वास्थ्य सचूना प्रणालीको व्यवस्थापन, 

(९) स्थानीयस्तरमा जनस्वास्थ्य ननगरानी (पनब्लक हले्थ सभलेेन्स), 

(१०) स्थानीयस्तरको प्रवद््रधनात्मक, प्रनतकारात्मक, ईपचारात्मक, पनुस्र्थापनात्मक र प्यानलएनटभ स्वास्थ्य सेवाको 

सञ्चालन, 

(११) स्वस्थ जीवनशलैी, पोषण, शारीररक ब्यायाम, योग ऄभ्यास, स्वास्थ्य वतृ्तको पालना, पञ्चकमव लगायतका जनस्वास्थ्य 

सेवाको प्रवद््रधन, 

(१२) जनुोनटक र कीटजन्य रोगको ननयन्िण तथा व्यवस्थापन, 

(१३) सतुी, मनदरा र लाग ूपदाथवजन्य वस्तकुो प्रयोग ननयन्िण तथा सचेतना ऄनभवनृद्ध, 

(१४) अयवुनेदक, यनुानी, अम्ची, होनमयोप्यानथक, प्राकृनतक नचनकत्सा लगायतका परम्परागत स्वास्थ्य ईपचार सेवाको 

व्यवस्थापन, 

(१५) जनस्वास्थ्य, अपतकालीन स्वास्थ्य तथा महामारीको ननयन्िण योजना र कायावन्वयन, 

(१६) रोगको ननयन्िण तथा रोकथाम, 

(१७) अकनस्मक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह तथा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन । 

ग. नवद्यतु, खानेपानी तथा नसँचाआ जस्ता सेवाहरू 

(१) नवद्यतु नवतरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्थापन, 

(२) खानेपानी महसलु ननधावरण र खानेपानी सेवाको व्यवस्थापन, 

(३) स्थानीय साना सतह तथा भनूमगत नसँचाआ प्रणालीको सञ्चालन तथा ममवत सम्भार, सेवा शलु्क ननधावरण र सकंलन 

सम्बन्धी व्यवस्थापन । 
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घ. सेवा शलु्क, दस्तरु, दण्ड जररबाना तथा प्राकृनतक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पयवटन शलु्क 

(१) स्थानीय सेवा शलु्क, दस्तरु, दण्ड जररबाना सम्बन्धी नीनत, काननू, मापदण्ड योजना तजुवमा, कायावन्वयन र ननयमन, 

(२) प्राकृनतक स्रोत साधन र सेवा शलु्क, रोयल्टी सड्ढलन, समन्वय र ननयमन, 

(३) खननज पदाथवको ईत्खनन ्र सो सम्बन्धी रोयल्टी सकंलन, 

(४) सामदुानयक वनको सञ्चालन र व्यवस्थापनबाट प्राप्त रोयल्टी सकंलन, 

(५) पानीघट्ट, कुलो, पैनी जस्ता सेवा सञ्चालनबाट प्राप्त रोयल्टी सकंलन । 

ङ. वन, जगलं, वन्यजन्त,ु चराचरुुगीं, जल ईपयोग, वातावरण, पयाववरण तथा जनैवक नवनवधता 

(१) वन, ज·ल, वन्यजन्त,ु चराचरुुगीं, जल ईपयोग, वातावरण, पयाववरण तथा जनैवक नवनवधता सम्बन्धी स्थानीय नीनत, काननू, 

मापदण्ड, योजना, कायावन्वयन, ऄनगुमन र ननयमन, 

(२) स्थानीयस्तरमा सामदुानयक, ग्रामीण तथा शहरी, धानमवक, कवनुलयती र साझदेारी वनको संरक्षण, सम्वद््रधन, ईपयोग, 

ऄनगुमन र ननयमन तथा वन ईपभोक्ता समहूको व्यवस्थापन, 

(३) मध्यवती के्षिको सामदुानयक, धानमवक र कबनुलयती वनको व्यवस्थापन, 

(४) स्थानीयस्तरमा नदी नकनार, नदी ईकास, नहर नकनार तथा सडक नकनारमा वकृ्षारोपण व्यवस्थापन, 

(५) स्थानीयस्तरमा ननजी वनको प्रवद््रधन, ऄनगुमन र ननयमन, 

(६) स्थानीयस्तरमा साववजननक खाली जग्गा, पाखा वा के्षिमा वकृ्षारोपण, सम्भार, ईपयोग र व्यवस्थापन, 

(७) स्थानीयस्तरमा जडीबटुी तथा ऄन्य गरैकाष्ठ वन पैदावार सम्बन्धी सवके्षण, ईत्पादन, सकंलन, प्रवद््रधन, प्रशोधन र बजार 

व्यवस्थापन, 

(८) वनबीई बगचैा स्थापना, व्यवस्थापन र प्रवद््रधन, 

(९) नसवरी स्थापना, नबरुवा ईत्पादन, नवतरण, रोपण र प्रवद््रधन, 

(१०) वन्यजन्त ुर चराचरुुगींको संरक्षण, व्यावसानयक पालन, ईपयोग र ऄनगुमन, 

(११) मानव तथा वन्यजन्त ुबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन, 

(१२) स्थानीय प्राणी ईद्यान (नचनडयाखाना) को स्थापना र सञ्चालन, 

(१३) स्थानीय वन्यजन्त ुपयवटन र अयअजवन, 

(१४) स्थानीयस्तरमा अखटेोपहारको व्यवस्थापन, 

(१५) स्थानीयस्तरमा वन, वन्यजन्त ुतथा चराचरुुगींको ऄनभलेखाकंन र ऄध्ययन ऄनसुन्धान, 

(१६) नवश्वसम्पदा सचूीमा परेका स्मारक र परुातानत्वक महत्वका वन, सीमसार क्षेि, तटवती क्षेिका जग्गा सम्बन्धी लगत, 

(१७) नमचाहा प्रजानतको ननयन्िण, 

(१८) स्थानीयस्तरको जोनखम न्यनूीकरण, 

(१९) जनैवक नवनवधताको ऄनभलेखाकंन, 

(२०) स्थानीयस्तरमा हररयाली प्रवद््रधन, 

(२१) स्थानीय साना जल ईपयोग सम्बन्धी के्षिगत ऄयोजना तजुवमा, कायावन्वयन, ऄनगुमन र ऄनगुमन, 

(२२) रैथाने प्रजानतको संरक्षण र प्रवद््रधन, 

(२३) स्थानीयस्तरमा वातावरणीय जोनखम न्यनूीकरण, 

(२४) स्थानीयस्तरमा प्रदषूण ननयन्िण र हाननकारक पदाथवहरूको ननयमन तथा व्यवस्थापन, 
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(२५) स्थानीयस्तरमा न्यनू काववनमखुी तथा वातावरणमिैी नवकास ऄवलम्बन, 

(२६) स्थानीयस्तरमा वातावरण संरक्षण के्षि ननधावरण र व्यवस्थापन । 

च. सामानजक सरुक्षा र गररबी ननवारण 

(१) सामानजक सरुक्षा तथा गररबी ननवारण सम्बन्धी स्थानीय नीनत, काननू, मापदण्ड, ननयमन र ऄध्ययन ऄनसुन्धान, 

(२) लनक्षत समहू सम्बन्धी स्थानीय योजना, कायविम, स्रोत पररचालन र व्यवस्थापन, 

(३) सामानजक सरुक्षाको कायावन्वयनको लानग सङ्घ, प्रदशे र स्थानीय सङ्घ संस्थासँग सम्पकव , समन्वय र सहकायव, 

(४) सामानजक सरुक्षा सम्बन्धी स्थानीय तथ्याकं र सचूना व्यवस्थापन, 

(५) गररब घरपररवार पनहचान सम्बन्धी स्थानीय सवके्षण, सचूना व्यवस्थापन र ननयमन, 

(६) स्थानीय सामानजक सरुक्षा योजना र व्यवस्थापन । 

छ. व्यनक्तगत घटना, जन्म, मतृ्य,ु नववाह र तथ्याकं 

(१) व्यनक्तगत घटना (जन्म, मतृ्यु, नववाह, बसाआसराआ, सम्बन्ध नवच्छेद र धमवपिु र धमवपिुी) को दताव, 

(२) व्यनक्तगत घटनाको स्थानीय तथ्याड्ढ सम्बन्धी नीनत, काननू, मापदण्ड, योजना, कायावन्वयन र ननयमन, 

(३) व्यनक्तगत घटनाको ऄनभलेख व्यवस्थापन र प्रनतवदेन । 

ज. स्थानीयस्तरमा परुातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय संरक्षण, सम्वद््रधन र पनुः ननमावण । 

झ. सकुुम्बासी व्यवस्थापन 

(१) सकुुम्बासीको पनहचान र ऄनभलेख व्यवस्थापन, 

(२) सकुुम्बासी सम्बन्धी जीनवकोपाजवन र बसोबास व्यवस्थापन । 

ञ. प्राकृनतक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी 

(१) प्राकृनतक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी सम्बन्धी नीनत, काननू, मापदण्ड तथा ननयमन, 

(२) प्राकृनतक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको सकंलन तथा बाँडफाँट । 

ट. सवारी साधन ऄनमुनत 

(१) यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीनत, काननू, मापदण्ड, योजना, कायावन्वयन र ननयमन, 

(२) स्थानीय साववजननक यातायातको रुट ननधावरण, ऄनमुनत, नवीकरण, खारेजी, सेवाको गणुस्तर, भाडा दर ननधावरण र ननयमन, 

(३) वातावरणमिैी, जलवाय ुपररवतवन ऄनकूुलन, नवपद ्जोनखम संवदे्य, ऄपागतंा र लैंनगकमिैी यातायात प्रणालीको स्थानीय 

तहमा प्रवद््रधन । 

(५) ईपदफा (१) र (३) मा ईनल्लनखत ऄनधकारका ऄनतररक्त गाईँपानलका तथा नगरपानलकाको ऄन्य काम, कतवव्य र 

ऄनधकार दहेाय बमोनजम हुनेछः– 

क. भनूम व्यवस्थापन 

(१) सङ्घीय तथा प्रदशे काननूको ऄधीनमा रही स्थानीयस्तरको भू–ईपयोग नीनत, योजना, कायविम तजुवमा र कायावन्वयन, 

(२) सङ्घीय तथा प्रदशेको मापदण्डको ऄधीनमा रही व्यवनस्थत बस्ती नवकासका कायविमको तजुवमा र कायावन्वयन, एकीकृत 
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वस्ती नवकासका लानग जग्गाको एकीकरण तथा जग्गा नवकास र व्यवस्थापन, 

(३) स्थानीयस्तरमा ऄव्यवनस्थत बसोबास व्यवस्थापन । 

ख. सञ्चार सेवा 

(१) सङ्घीय तथा प्रदशे काननूको ऄधीनमा रही स्थानीय के्षिनभि आन्टरनेट सेवा, टेनलसेन्टर, केबलु तथा तारनवहीन टेनलनभजन 

प्रसारणको ऄनमुनत, नवीकरण र ननयमन, 

(२) स्थानीय के्षिमा सचूना प्रनवनधको नवकास र प्रवद््रधन गने । 

ग. यातायात सेवा 

(१) स्थानीय बस, िली बस, िाम जस्ता मध्यम क्षमताका मास िानञ्जट प्रणालीको नीनत, मापदण्ड, योजना, कायावन्वयन, 

ऄनगुमन र ननयमन, 

(२) रानरिय रेल पवूावधारको ईपयोग तथा महानगरीय के्षिनभि शहरी रेल सेवाको सञ्चालन, व्यवस्थापन, ममवत सम्भार, 

समन्वय, साझदेारी र सहकायव। 

(६) सङ्घ वा प्रदशेले संनवधान तथा प्रचनलत काननू बमोनजम अफ्नो ऄनधकारक्षेिनभिको कुनै नवषय गाईँपानलका वा 

नगरपानलकालाइ काननू बनाइ ननक्षेपण गनव सकनेछ । 

(७) गाईँपानलका वा नगरपानलकाले ईपदफा (१), (३), (४) र (५) बमोनजमको काम, कतवव्य र ऄनधकारको प्रयोग गदाव 

अवश्यकता ऄनसुार काननू, नीनत, योजना, मापदण्ड तथा कायवनवनध बनाइ लाग ूगनव सकनेछ । 

(८) स्थानीय तहले प्रदशे सरकारको परामशवमा नेपाल सरकारको पवूव स्वीकृनत नलइ नवदशेका कुनै स्थानीय सरकारसँग भनगनी 

सम्बन्ध कायम गनव सकनेछ । 

(ठ) संघ, संस्था दताव तथा नवीकरण 

(१)  संघ, संस्था पररचालन सम्बन्धी स्थानीय नीनत, काननू, मापदण्ड, योजना, कायावन्वयन र ननयमन, 

(२) स्थानीय स्तरका संघ, संस्थाको दताव तथा नवीकरण। 

१२. वडा सनमनतको काम, कतवव्य र ऄनधकारः (१) वडा सनमनतको काम, कतवव्य र ऄनधकार कायवपानलकाले तोके बमोनजम 

हुनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोनजम कायवपानलकाले वडा सनमनतको काम, कतवव्य र ऄनधकार तोकदा कम्तीमा दहेाय बमोनजम हुने गरी 

तोकन ुपनेछः– 

क. वडानभिका योजना तजुवमा, कायावन्वयन तथा ऄनगुमन 

(१) सहभनगतामलूक योजना तजुवमा प्रणाली ऄनसुार बस्ती वा टोलस्तरबाट योजना तजुवमा प्रनिया ऄवलम्बन गरी बस्ती तथा 

टोलस्तरीय योजनाको माग सड्ढलन, प्राथनमकीकरण तथा छनौट गने, 

(२) टोल नवकास संस्थाको गठन र पररचालन तथा वडानभि सञ्चालन हुने योजनाहरूका लानग ईपभोक्ता सनमनतको गठन तथा 

सोको ऄनगुमन गने, 

(३) वडानभिका योजना तथा भौनतक पवूावधारको संरक्षण, ममवत सम्भार, रेखदखे तथा व्यवस्थापन गने, 
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ख. तथ्याकं ऄद्यावनधक तथा संरक्षण 

(१) ननजी घर तथा घर पररवारको लगत रायने, 

(२) ऐनतहानसक, परुातानत्वक, सांस्कृनतक तथा धानमवक महत्वका सम्पदा, प्राचीन स्मारक, साववजननक तथा सामदुानयक भवन, 

साववजननक, ऐलानी, पती जग्गाको लगत रायने तथा संरक्षण गने, 

(३) खलुा के्षि, चोक, घाट, पाटी, पौवा, सत्तल, धमवशाला, धानमवक तथा सांस्कृनतकस्थल, डाँडापाखा, चरनक्षेि, पानीको मलू, 

पोखरी, तलाई, आनार, कुवा, धारा, ढुंगधेारा, गठुीघर, बाटो, सडक, पलु पलेुसा, कुलो नहर, पानी घट्ट, नमलको तथ्याकं सकंलन 

गरी ऄद्यावनधक लगत रायने, संरक्षण गने र खण्डीकृत तथ्याकं र सचूना सनहतको वडाको पाश्र्वनचि तयार तथा ऄद्यावनधक 

गन,े 

ग. नवकास कायव 

(१) बाल ईद्यानको व्यवस्था गने, 

(२) ऄनौपचाररक नशक्षा कायविम, नशश ुस्याहार तथा प्रारनम्भक बाल नवकास केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन गने, 

(३) पसु्तकालय, वाचनालय, सामदुानयक नसकाआ केन्द्र, बालकलव तथा बालसञ्जालको सञ्चालन र व्यवस्थापन गने, 

(४) वडा तहको स्वास्थ्य संस्था तथा सेवाको व्यवस्थापन गने, 

(५) खोप सेवा कायविमको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा समन्वय गने, 

(६) पोषण कायविमको सञ्चालन तथा समन्वय गने, 

(७) वडा तहमा स्वास्थ्य जनचेतना नवकास तथा स्वास्थ्य सचूना कायविमको सञ्चालन गने, 

(८) शहरी तथा ग्रामीण स्वास्थ्य नकलननकको सञ्चालन गने, गराईने, 

(९) साववजननक शौचालय, स्नान गहृ तथा प्रनतक्षालयको ननमावण र व्यवस्थापन गने, गराईने, 

(१०) वडास्तरीय सामदुानयक धाराको प्रबन्ध, कुवा, आनार तथा पोखरीको ननमावण, संरक्षण र गणुस्तर ननयमन गने, 

(११) घरबाट ननकास हुने फोहरमलैाको सकंलन र व्यवस्थापन, चोक तथा गल्लीहरूको सरसफाइ, ढल ननकास, मरेका 

जनावरको व्यवस्थापन, सतही पानीको ननकास तथा पानीको स्रोत संरक्षण गने, गराईने, 

(१२) कृनष तथा फलफूल नसवरीको स्थापना, समन्वय र प्रवद््रधन तथा वडास्तरीय ऄगवुा कृषक तानलमको ऄनभमखुीकरण गने, 

(१३) कृनष बीई नवजन, मल तथा औषनधको माग सकंलन गने, 

(१४) कृनषमा लाग्ने रोगहरूको नववरण सकंलन गने, 

(१५) पशपुक्षी नवकास तथा छाडा चौपायाको व्यवस्थापन, 

(१६) वडानभिको चरनके्षि संरक्षण तथा व्यवस्थापन गने, 

(१७) स्थानीय समदुायका चाडपवव, भाषा संस्कृनतको नवकासको लानग कला, नाटक, जनचेतनामलूक तथा सांस्कृनतक 

कायविम गने गराईने, 

(१८) स्थानीय मौनलकता झनल्कने सांस्कृनतक रीनतररवाजलाइ संरक्षण तथा प्रवद््रधन गने, 

(१९) वडानभि खलेकुद पवूावधारको नवकास गने, 

(२०) ऄन्तरनवद्यालय तथा कलव माफव त खलेकुद कायविमको सञ्चालन गने गराईने, 

(२१) वडा के्षिनभिको बाटोघाटो चाल ुऄवस्थामा रायने तथा रायन सहयोग गने, 

(२२) वडानभिका सडक ऄनधकारक्षेिमा ऄवरोध र ऄनतिमण गनव ननदने, 

(२३) बाटोघाटोमा बाढी, पनहरो, हुरी तथा प्राकृनतक प्रकोपबाट ईत्पन्न ऄवरोध पञ्छाईने, 

(२४) घरेल ुईद्योगको लगत सकंलन तथा सम्भाव्यता पनहचान गने, 
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(२५) वडानभि घरेल ुईद्योगको प्रवद््रधन गने, 

(२६) प्रचनलत काननू बमोनजम व्यनक्तगत घटना दताव, ऄद्यावनधक तथा सोको ऄनभलेख सकंलन तथा संरक्षण गने, 

(२७) व्यनक्तगत घटना दताव सम्बन्धी जनचेतना कायविम सञ्चालन गने, 

(२८) सामानजक सरुक्षा भत्ता नवतरण तथा ऄनभलेख ऄद्यावनधक गने, 

(२९) वडालाइ बालमिैी बनाईने, 

(३०) वडानभि अनथवक तथा सामानजक रूपमा पनछ परेका मनहला, बालबानलका, दनलत, ऄपागतंा भएका व्यनक्त, जषे्ठ 

नागररक, ऄल्पसङ्ययक, सीमान्तकृत समदुायको ऄनभलेख राखी सामानजक र अनथवक ईत्थान सम्बन्धी काम गने, 

(३१) नवनभन्न समदुायनबच सामानजक सदभाव र सौहादवता कायम गने, 

(३२) बालनववाह, बहुनववाह, लैंनगक नहसंा, छुवाछुत, दहजे तथा दाआजो, हनलया प्रथा, छाईपडी, कमलरी प्रथा, बालश्रम, 

मानव बेचनवखन जस्ता सामानजक कुरीनत र ऄन्धनवश्वासको ऄन्त्य गने, गराईने, 

(३३) प्रचनलत काननूको ऄधीनमा रही मालपोत तथा भनूम कर, व्यवसाय कर, वहाल कर, नवज्ञापन कर, सःशलु्क पानकव ङ, 

नयाँ व्यवसाय दताव, नसफाररस दस्तरु, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन करको लेखाजोखा र सकंलन गरी सम्बनन्धत गाईँपानलका 

वा नगरपानलकामा प्रनतवदेन सनहत रकम बझुाईने, 

(३४) ऄशक्त नबरामी भएको बेवाररस वा ऄसहाय व्यनक्तलाइ ननजकको ऄस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा पयुावाोइ औषधोपचार 

गराईने, 

(३५) ऄसहाय वा बेवाररस व्यनक्तको मतृ्य ुभएमा ननजको दाह संस्कारको व्यवस्था नमलाईने, 

(३६) सडक बालबानलकाको ईद्धार र पनुस्र्थापनाको लानग लगत सकंलन गने, 

(३७) वडानभिको सामदुानयक वन, वनजन्य सम्पदा र जनैवक नवनवधताको संरक्षण र प्रवद््रधन गने, 

(३८) वडा, टोल, बस्तीस्तरमा हररयाली क्षेि नबस्तार गने, गराईने, 

(३९) वडालाइ वातावरणमिैी बनाईने, 

(४०) प्रागांररक कृनष, सरुनक्षत माततृ्व, नवद्याथी भनाव, पणूव खोप, खलुा नदशामकु्त सरसफाइ, वातावरणमिैी तथा बालमिैी 

शासनजस्ता प्रवद््रधनात्मक कायवहरू गने, गराईने, 

(४१) वडानभि घरबास पयवटन (होम स्टे) कायविम प्रवद््रधन गने । 

घ. ननयमन कायव 

(१) वडानभि सञ्चानलत नवकास योजना, अयोजना तथा संलग्न ईपभोक्ता सनमनतहरूका कायवको ऄनगुमन तथा ननयमन गने, 

(२) नसकमी, डकमीलाइ भकूम्प प्रनतरोधी भवन ननमावण सम्बन्धी तानलम नदने, 

(३) खाद्यान्न, माछा, मासु, तरकारी, फलफूल, पेय पदाथव तथा ईपभोग्य सामग्रीको गणुस्तर र मलू्यसचूी ऄनगुमन गरी ईपभोक्ता 

नहत संरक्षण गने, 

(४) वडानभिका ईद्योग धन्दा र व्यवसायको प्रवद््रधन गरी लगत रायने, 

(५) हाट बजारको व्यवस्थापन गने, गराईने, 

(६) नवद्यतु चहुावट तथा चोरी ननयन्िणमा सहयोग गने । 

ङ. नसफाररस तथा प्रमानणत गन े

(१) नाता प्रमानणत गने, 

(२) नागररकता तथा नागररकताको प्रनतनलनप नलनका लानग नसफाररस गने, 
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(३) बहाल करको लेखाजोखा नसफाररस गने, 

(४) बन्द घर तथा कोठा खोल्न रोहबरमा बस्ने, 

(५) मोही लगत कट्टाको नसफाररस गने, 

(६) घर जग्गा करको लेखाजोखा नसफाररस गने, 

(७) जन्म नमनत प्रमानणत गने, 

(८) व्यापार व्यवसाय बन्द भएको, सञ्चालन नभएको वा व्यापार व्यवसाय हुद ैनभएको नसफाररस गने, 

(९) नववाह प्रमानणत तथा ऄनववानहत प्रमानणत गने, 

(१०) ननःशलु्क वा सशलु्क स्वास्थ्य ईपचारको नसफाररस गने, 

(११) वडाबाट जारी हुन ेनसफाररस तथा ऄन्य कागजलाइ ऄगं्रेनज भाषामा समते नसफाररस तथा प्रमानणत गने, 

(१२) घर पाताल प्रमानणत गने, 

(१३) व्यनक्तगत नववरण प्रमानणत गने, 

(१४) जग्गा धनी दताव प्रमाणपजुावमा घर कायम गनव नसफाररस गने, 

(१५) कुनै व्यनक्तको नाम, थर, जन्म नमनत तथा वतन फरक–फरक भएको भए सो व्यनक्त एकै हो भन्ने नसफाररस गने, 

(१६) नाम, थर, जन्म नमनत संशोधनको नसफाररस गने, 

(१७) जग्गा धनी दताव प्रमाणपजुाव हराएको नसफाररस गने, 

(१८) नकत्ताकाट गनव नसफाररस गने, 

(१९) संरक्षक प्रमानणत गने तथा संस्थागत र व्यनक्तगत संरक्षक नसफाररस गने, 

(२०) जीनवतसँगको नाता प्रमानणत गने, 

(२१) मतृकसँगको नाता प्रमानणत तथा सजवनमन नसफाररस गने, 

(२२) जीनवत रहकेो नसफाररस गने, 

(२३) हकवाला वा हकदार प्रमानणत गने, 

(२४) नामसारी गनव नसफाररस गने, 

(२५) जग्गाको हक सम्बन्धमा नसफाररस गने, 

(२६) ईद्योग ठाईँसारी गनव नसफाररस गने, 

(२७) अधारभतू नवद्यालय खोल्न नसफाररस गने, 

(२८) जग्गा मलू्याकंन नसफाररस गने, 

(२९) नवद्यालयको कक्षा थप गनव नसफाररस गने, 

(३०) ऄशक्त, ऄसहाय तथा ऄनाथको पालन पोषणको लानग नसफाररस गने, 

(३१) ववैानहक ऄगंीकृत नागररकता नसफाररस गने, 

(३२) अनथवक ऄवस्था कमजोर वा सम्पन्न रहकेो सम्बन्धी नसफाररस गने, 

(३३) नवद्यालय ठाईँसारी गनव नसफाररस गने, 

(३४) धारा तथा नवद्यतु जडानको लानग नसफाररस गने, 

(३५) प्रचनलत काननू ऄनसुार प्रत्यायोनजत ऄनधकार बमोनजमको ऄन्य नसफाररस वा प्रमानणत गने । 

(३) ईपदफा (१) बमोनजम कायवपानलकाबाट वडा सनमनतको काम, कतवव्य र ऄनधकार नतोनकएसम्म वडा सनमनतले ईपदफा 

(२) बमोनजमको काम, कतवव्य र ऄनधकार प्रयोग गनेछ । 

(४) वडाबाट गररने कायव वडा कायावलयको नाममा हुनेछ । 
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१३. न्यनूतम दररेट ननधावरण गनेः (१) गाईँपानलका तथा नगरपानलकाले अफ्नो क्षेिनभिको ननमावण कायव तथा ऄन्य सेवाको 

प्रयोजनको लानग ननमावण सामग्री, ज्याला, भाडा तथा महसलुको स्थानीय न्यनूतम दररेट तोकन ुपनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोनजम श्रनमकको ज्यालादर ननधावरण गदाव नेपाल सरकारले ननधावरण गरेको रानरिय न्यनूतम पाररश्रनमकभन्दा 

कम नहुने गरी तोकन ुपनेछ । 

(३) ईपदफा (१) बमोनजमको दररेट प्रत्येक अनथवक वषव शरुु हुनभुन्दा पन्र नदन ऄगाव ैतोकी सकन ुपनेछ । 

१४. सनमनत, ईपसनमनत वा कायवदल गठन गनव सकनेः (१) कायवपानलकाले अफ्नो काम कारबाही व्यवनस्थत गनव अवश्यकता 

ऄनसुार कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा सनमनत वा ईपसनमनत गठन गनव सकनेछ । 

(२) गाईँपानलका तथा नगरपानलकाले नवषय नवज्ञता अवश्यक पने के्षिमा कुनै सदस्य वा नवषय नवज्ञको संयोजकत्वमा 

कायवदल गठन गनव सकनेछ । 

(३) ईपदफा (१) वा (२) बमोनजम गठन हुने सनमनत, ईपसनमनत वा कायवदलको कायवक्षेि, कायाववनध र ऄन्य नवषय त्यस्तो 

सनमनत, ईपसनमनत वा कायवदल गठन गदावको बखत तोके बमोनजम हुनेछ । 

१५. पररचालन र समन्वय गनेः गाईँपानलका तथा नगरपानलकाले स्थानीयस्तरमा नवकास ननमावण तथा सेवा प्रवाह सम्बन्धी 

कायव गदाव अफ्नो क्षेिनभिका ईपभोक्ता, ननजी क्षेि, सामदुानयक सङ्घ संस्था, सहकारी संस्था तथा गरैसरकारी के्षिको 

पररचालन र समन्वय प्रवद््रधनलाइ प्रोत्साहन गनव सकनेछ । 

१६. कायवनवभाजन र कायवसम्पादनः (१) कायवपानलकाको कायवनवभाजन र कायवसम्पादन सम्बन्धी व्यवस्था सम्बनन्धत 

कायवपानलकाले स्वीकृत गरेको ननयमावली बमोनजम हुनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोनजमको कायवनवभाजन ननयमावलीमा ऄध्यक्ष तथा प्रमखु, ईपाध्यक्ष तथा ईपप्रमखु, वडा ऄध्यक्ष र 

सदस्यको काम, कतवव्य र ऄनधकार समते ईल्लेख भएको हुन ुपनेछ । 

(३) ईपदफा (१) बमोनजमको कायवनवभाजन तथा कायव सम्पादन ननयमावली स्वीकृत वा संशोधन भएको नमनतले पन्र नदननभि 

प्रदशे र नेपाल सरकारमा पठाईन ुपनेछ । 

(४) ईपदफा (१) बमोनजमको ननयमावलीबाट पदानधकारीको कायवनवभाजन वा काम, कतवव्य र ऄनधकार नतोनकएसम्मको 

लानग ननजको काम, कतवव्य ऄनधकार दहेाय बमोनजम हुनेछः– 

क. ऄध्यक्ष वा प्रमखुको काम, कतवव्य र ऄनधकारः ऄध्यक्ष वा प्रमखुको काम, कतवव्य र ऄनधकार दहेाय बमोनजम हुनेछः– 

(१) सभा तथा कायवपानलकाको बैठक बोलाईने र बैठकको ऄध्यक्षता गने, 

(२) सभा र कायवपानलकाको बैठकमा बैठकको कायवसचूी तथा प्रस्ताव पेश गने, गराईने, 

(३) वानषवक कायविम तथा बजटे तयार गरी सभामा पेश गराईने, 

(४) सभाको ऄनधवशेन अह्वान र ऄन्त्य गने, 

(५) सभा र कायवपानलकाको ननणवय कायावन्वयन गने गराईने, 

(६) कायवपानलकाको दनैनक कायवको सामान्य रेखदखे, ननदशेन र ननयन्िण गने, 

(७) ईपाध्यक्ष वा ईपप्रमखु, कायवपानलकाका सदस्य तथा प्रमखु प्रशासकीय ऄनधकृतलाइ काजमा खटाईने, 

(८) दफा १२ को खण्ड ङ. बमोनजम वडा सनमनतबाट सम्पादन हुने नसफाररस तथा प्रमानणत हुने नवषय बाहके प्रचनलत नेपाल 

काननू बमोनजम स्थानीय तहबाट गनुव पने प्रमानणत वा नसफाररस गने, 

(९) गाईँपानलका तथा नगरपानलकाको चल ऄचल सम्पनत्त हरेचाह तथा ममवत सम्भार गने गराईने र अम्दानी, खचव, नहसाब र 

ऄन्य कागजपि सरुनक्षत रायने, रायन लगाईने, 
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(१०) गाईँपानलका तथा नगरपानलकाका सनमनत, ईपसनमनत तथा वडा सनमनतको कामको रेखदखे गने, 

(११) साववजननक सेवा प्रवाह सम्बन्धी गनुासो व्यवस्थापन गने, गराईन,े 

(१२) सात नदनभन्दा बढी समय गाईँपानलका वा नगरपानलकामा ऄनपुनस्थत हुने भएमा ईपाध्यक्ष वा ईपप्रमखुलाइ कायवभार 

नदने र ईपाध्यक्ष वा ईपप्रमखु पनन ऄनपुनस्थत भएमा कुनै सदस्यलाइ कायवभार नदने, 

(१३) सभा वा कायवपानलकाले तोकेका ऄन्य काम गने । 

ख. ईपाध्यक्ष वा ईपप्रमखुको काम, कतवव्य र ऄनधकारः ईपाध्यक्ष वा ईपप्रमखुको काम, कतवव्य र ऄनधकार दहेाय बमोनजम 

हुनेछः– 

(१) न्यानयक सनमनतको संयोजक भइ कायव गने, 

(२) ऄध्यक्ष वा प्रमखुको ऄनपुनस्थनतमा ननजको कायवभार सम्हाल्ने, 

(३) गरैसरकारी सङ्घ संस्थाका नियाकलापको समन्वय गने, 

(४) ईपभोक्ता नहत संरक्षण सम्बन्धी कायवको समन्वय गने, 

(५) योजना तथा कायविमको ऄनगुमन तथा सपुररवके्षण गरी सोको प्रनतवदेन बैठकमा पेश गने, 

(६) सभा र कायवपानलकाद्वारा गनठत सनमनतहरूको काममा सहजीकरण र समन्वय गने, 

(७) सात नदनभन्दा बढी समय गाईँपानलका वा नगरपानलकामा ऄनपुनस्थत हुने भएमा ऄध्यक्ष वा प्रमखुलाइ जानकारी गराईने, 

(८) सभा, कायवपानलका तथा ऄध्यक्ष वा प्रमखुले प्रत्यायोजन गरेका वा तोकेका ऄन्य कायव गने। 

ग. वडा ऄध्यक्षको काम, कतवव्य र ऄनधकारः वडा ऄध्यक्षको काम, कतवव्य र ऄनधकार दहेाय बमोनजम हुनेछः– 

(१) वडा सनमनतको ऄध्यक्ष भइ कायव गने, 

(२) वडा सनमनतका सदस्यहरूको काममा समन्वय र सहजीकरण गने, 

(३) वडाको नवकास योजना, बजटे तथा कायविम तयार गने, गनव लगाईने तथा स्वीकृनतका लानग गाईँपानलका वा 

नगरपानलकामा पेश गने, 

(४) वडाबाट कायावन्वयन हुने योजना तथा कायविम कायावन्वयन गने गराईने, सोको ऄनगुमन तथा अवनधक समीक्षा गने, 

गराईने, 

(५) दफा १२ को खण्ड ङ मा ईनल्लनखत नवषयमा नसफाररस तथा प्रमानणत सम्बन्धी कायव गने, 

(६) सात नदनभन्दा बढी समय वडामा ऄनपुनस्थत हुने भएमा वडाको दनैनक प्रशासननक तथा नसफाररस सम्बन्धी कायव गनव 

सम्बनन्धत वडा सनमनतको कुनै सदस्यलाइ नजम्मवेारी तोकी सोको जानकारी ऄध्यक्ष वा प्रमखुलाइ नदने, 

(७) कायवपानलका, सभा वा वडा सनमनतले तोकेका ऄन्य कायव गने । 

घ. कायवपानलकाका सदस्यको काम, कतवव्य र ऄनधकारः कायवपानलकाको सदस्यको काम, कतवव्य र ऄनधकार दहेाय बमोनजम 

हुनेछः– 

(१) कायवपानलकाको बैठकमा भाग नलने, 

(२) ऄध्यक्ष वा प्रमखुले तोकेको नवषयगत के्षिको संयोजक वा प्रमखु भइ तोनकएको कायव गने, 

(३) सात नदनभन्दा बढी समय गाईँपानलका वा नगरपानलकामा ऄनपुनस्थत हुने भएमा ऄध्यक्ष वा प्रमखुलाइ जानकारी गराईने, 

(४) कायवपानलकाले तोकेका ऄन्य कायव गने । 

१७. बैठक र ननणवयः (१) कायवपानलकाको बैठक कम्तीमा मनहनाको एक पटक बस्नेछ । 

(२) कायवपानलकाको बैठकमा कायवपानलकामा तत्काल कायम रहकेा सदस्य सङ्ययाको पचास प्रनतशतभन्दा बढी सदस्यहरू 
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ईपनस्थत भएमा बैठकको लानग गणपरूक सङ्यया पगुकेो मानननेछ । 

(३) कायवपानलकाको बैठकको ननणवय सववसम्मनतबाट हुनेछ । 

(४) ईपदफा (३) बमोनजम सववसम्मनतबाट ननणवय हुन नसकेमा कायवपानलकामा तत्काल कायम रहकेो सदस्य सङ्ययाको 

बहुमत सदस्यबाट गरेको ननणवय कायवपानलकाको ननणवय हुनेछ । 

(५) कायवपानलकाको बैठक तथा ननणवय सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था संनवधानको धारा २१८ बमोनजमको ननयमावली ऄनसुार हुनेछ 

। 

१८. ऄनधकार प्रत्यायोजनः (१) कायवपानलकाले अफूलाइ प्राप्त ऄनधकारमध्ये केही ऄनधकार ऄध्यक्ष वा प्रमखु, ईपाध्यक्ष वा 

ईपप्रमखु, वडा सनमनतका सदस्य, अफू ऄन्तगवतका सनमनत, ईपसनमनत वा प्रमखु प्रशासकीय ऄनधकृत वा ऄनधकृत 

कमवचारीलाइ प्रत्यायोजन गनव सकनेछ । 

(२) ऄध्यक्ष वा ईपाध्यक्ष, प्रमखु वा ईपप्रमखुले अफूलाइ प्राप्त ऄनधकारमध्ये केही ऄनधकार कुनै सदस्य वा कमवचारीलाइ 

प्रत्यायोजन गनव सकनेछ । 

(३) वडा सनमनत वा वडा ऄध्यक्षले अफूलाइ प्राप्त ऄनधकारमध्ये केही ऄनधकार वडा सनमनतका कुनै सदस्य वा कमवचारीलाइ 

प्रत्यायोजन गनव सकनेछ । 
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९. राप्ती गाईँपानलकामा रहने दरबन्दी तेररज तथा संरचना 

ि.सं. पद तह सेवा समहू मौजदुा दरबन्दी 

प्रस्तानवत दरबन्दी 

कूल कायम हुन े कै 

थप घट 

1 प्रमखु प्रशासकीय ऄनधकृत ८ औ ं प्रशासन सा.प्र. 1 

  

१ * 

2 ऄनधकृत ७/८ औ ं नशक्षा नश.प्र. 1 

  

१ 

 

3 आनन्जननयर ६/७ औ ं आनन्ज. नसनभल 1 

  

१ 

 

4 ऄनधकृत ६/७ औ ं नशक्षा नश.प्र. 1 

  

१ 

 

5 ऄनधकृत ६/७ औ ं प्रशासन लेखा 1 

  

१ 

 

6 ऄनधकृत ६/७ औ ं प्रशासन सा.प्र. 2 

  

२ 

 

7 ऄनधकृत ६/७ औ ं न्याय काननु 

 

१ 

 

१ 

 

8 जनस्वास्थ्य ननरीक्षक ६/७ औ ं स्वास्थ्य ह.े इ. 

 

१ 

 

१ 

 

9 ननसवङ ऄनधकृत ६/७ औ ं स्वास्थ्य ननसवङ 

 

१ 

 

१ 

 

10 अनकव टेकट आनन्जननयर ६/७ औ ं आनन्ज. नव अर 

 

१ 

 

१ 

 

11 सचूना प्रनवनध ऄनधकृत छैटौं नवनवध 

  

१ 

 

१ 

 



राप्ती गाउँपालिकाको स्वतःप्रकाशन २०७७ साउनदलेि २०७८ असारसम्म Page 24 

 

ि.सं. पद तह सेवा समहू मौजदुा दरबन्दी 

प्रस्तानवत दरबन्दी 

कूल कायम हुन े कै 

थप घट 

12 वातावरण ननरीक्षक छैटौं नवनवध 

  

१ 

 

१ 

 

13 अन्तररक लेखापरीक्षक ५ औ ं प्रशासन लेखा 1 

  

१ 

 

14 सहायक ५ औ ं प्रशासन सा.प्र. 4 १ 

 

५ 

 

15 कम्प्यटूर ऄपरेटर ५ औ ं नवनवध 

 

1 

  

१ 

 

16 लेखा सहायक ४/५ औ ं प्रशासन लेखा १ 

  

१ 

 

17 सहायक चौथो प्रशासन सा.प्र. १ 

  

१ 

 

18 प्रा. स. ५ औ ं नशक्षा नश. प्र. 1 

  

१ 

 

19 ह.ेऄ./ऄहवे ४/५ औ ं स्वास्थ्य ह.े इ. 

 

१ 

 

१ 

 

20 सव-आनन्जननयर ५ औ ं आनन्ज. नसनभल 2 

  

२ 

 

21 सहायक चौथो प्रशासन सा.प्र. 

 

१ 

 

१ 

 

22 म.नव.नन/स.म.नव.नन. ४/५ औ ं नवनवध 

 

1 

  

१ 

 

23 ऄनमन चौथो आनन्ज. सभे 

 

१ 

 

१ 
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ि.सं. पद तह सेवा समहू मौजदुा दरबन्दी 

प्रस्तानवत दरबन्दी 

कूल कायम हुन े कै 

थप घट 

24 सहायक कम्प्यटुर ऄपरेटर चौथो नवनवध 

  

१ 

 

१ 

 

25 खा.पा.स.टे. चौथो/पाचौ आनन्ज. नसनभल १ 

  

१ 

 

26 हभेी सवारी चालक 

    

२ 

 

२ करार 

27 ह स चा श्रेणी नबनहन 

  

२ १ 

 

३ करार 

28 का स/पाल/ेमाली श्रेणी नबनहन 

  

४ ४ 

 

८ करार 

वडातफव को दरबन्दी 

       

१ सहायक ५ औ ं प्रशासन सा.प्र. ४ ५ 

 

९ 

 

२ सब आ./ऄ.स.आ. ५/४ औ ं आनन्ज. नसनभल ९ 

  

९ 

 

३ सहायक चौथो प्रशासन सा.प्र. ५ ४ 

 

९ 

 

४ मनुखया तेश्रो प्रशासन सा.प्र. 

     

५ कायावलय सहयोगी श्रेणी नबनहन 

  

९ 

  

९ करार 

कृनष/पश ुसेवा आकाआको दरबन्दी 
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ि.सं. पद तह सेवा समहू मौजदुा दरबन्दी 

प्रस्तानवत दरबन्दी 

कूल कायम हुन े कै 

थप घट 

१ कृनष ऄनधकृत ६/७/८ औ ं कृनष कृनष १ 

  

१ 

 

२ पश ुनवकास ऄनधकृत ६/७/८ औ ं कृनष भटेेररनरी 1 

  

१ 

 

३ प्रा. स. ५/६ औ ं कृनष कृनष २ 

  

२ 

 

४ प्रा. स. ५/६ औ ं कृनष पश/ुला. २ 

  

२ 

 

५ ना.प्रा.स. ४/५ औ ं कृनष कृनष १ 

  

१ 

 

६ ना.प्रा.स. ४/५ औ ं कृनष पश/ुला. २ 

  

२ 

 

७ कायावलय सहयोगी श्रेणी नबनहन 

       

स्वास्थ्य तफव का दरबन्दीहरु 

       

१ म ेऄ ८ औ ं स्वास्थ्य ज ह ेस 

 

२ 

 

२ करार 

२ ह.े ऄ. ५/६ औ ं स्वास्थ्य ह.े इ. २ 

  

२ 

 

४ ऄ.ह.ेव. ४/५/६ औ ं स्वास्थ्य ह.े इ. ८ 

  

८ 

 

५ ऄ.न.नम. ४/५/६ औ ं स्वास्थ्य ननसवङ ४ 4 

 

८ 
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ि.सं. पद तह सेवा समहू मौजदुा दरबन्दी 

प्रस्तानवत दरबन्दी 

कूल कायम हुन े कै 

थप घट 

६ ल्याव ऄनसस्टेन्ट ४/५/६ औ ं स्वास्थ्य म ेल्या टे २ 

  

२ 

 

७ ऄ.ह.ेव. ४/५ औ ं स्वास्थ्य ह.े इ. 

 

७ 

 

७ करार 

८ ऄ.न.नम. ४/५ औ ं स्वास्थ्य ननसवङ 

 

७ 

 

७ करार 

९ कायावलय सहयोगी 

   

४ ७ 

 

११ करार 

जम्मा ८२ ५४ ० १३६ 
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१०. सेवा प्रदान गने ननकायको शाखा र नजम्मेवार ऄनधकारी 

ि.सं.  शाखा पद नजम्मेवार ऄनधकारी 

१ कायावलय प्रमखु प्रमखु प्रशासकीय ऄनधकृत श्री शोभाराम ररजाल 

२ अनथवक नवकास शाखा (कृनष ) ऄनधकृतस्तर अठौ श्री महशे ऄनधकारी 

३ अनथवक प्रशासन शाखा लेखा ऄनधकृत श्री धनप्रसाद शमाव 

४ नशक्षा, यवुा तथा खलेकुद शाखा शाखा ऄनधकृत श्री नवश्वास नव.क. 

५ स्वास्थ्य शाखा ह.ेआ  ऄनधकृतस्तर छैठौ श्री नारायण राईत 

६ पवूावधार शाखा इ. ऄनधकृतस्तर छैठौं इ. श्री ऄशोक बेलबासे 

७ नजन्सी शाखा ऄनधकृतस्तर छैठौं श्री बासदुवे खनाल 

८ योजना शाखा / प्रशासन शाखा ऄनधकृतस्तर छैठौं श्री नवकास ज्ञवाली 

९ सचुना प्रनवनध शाखा सचूना प्रनवनध ऄनधकृत श्री बालचन्द्र गरुुङ् 

१० रोजगार सेवा केन्द्र रोजगार संयोजक श्री ममुाराम भषुाल 

११ पश ुसेवा शाखा पश ुसेवा प्रानवनधक श्री शरेबहादरु हमाल 

१२ मनहला बालबानलका तथा जषे्ठ नागररक 

शाखा 

सहायक मनहला नवकास 

ननरीक्षक 

श्री जीवनकुमारी नज सी 

१३ अन्तररक लेखा परीक्षण शाखा अ ले प स. चौथो श्री प्रभ ुमहत्तो 

१४ पनञ्जकरण शाखा एम.अइ.एस. ऄपरेटर श्री नारायण अर सी 

१५ सञ्चार संयोजक सञ्चार संयोजक नतथवराज ज्ञवाली 

१६ भमूी व्यवस्था तथा भवन ननयमन शाखा ऄनमन नशवराज चौधरी 

१७ नवपद व्यवस्थापन  कम्प्यटुर ऄपरेटर सवुास भट्टराइ 

 

 

११. सेवा प्राप्त गनव लाग्ने दस्तरु र ऄवनध 

गाईँपानलकानभि प्रदान गररने सेवाहरुको सन्दभवमा लाग्ने कर, शलु्क, राजश्व तथा दस्तरु  राप्ती गाईँपानलकाको 

अनथवक ऐन २०७७ बमोनजम हुनेछ । अनथवक ऐनमा नसमनेटएका नवषयवस्तहुरुको सन्दभवमा गाईँ कायवपानलकाको 

बैठकले दर वा रकम तोकने व्यवस्था गररएको छ । 

 

१२. ननणवय गने प्रनिया र ऄनधकार 

अन्तररक प्रशासननक र ऄन्य नवषयको ननणवय सम्बनन्धत शाखाबाट पेश हुने नटप्पणीमा प्रमखु प्रशासकीय ऄनधकृतबाट 

ननणवय हुन्छ ।  कुनै काननूमा व्यवस्थापन नभएका नवषयमा ननणवय गनुव परेमा गाईँपानलका ऄध्यक्षबाट ननणवय हुने तथा कुनै 

नवषयवस्तकुो नवषयमा ननणवय गनुवपदाव  राप्ती गाईँपानलका गाईँ कायवपानलका (कायव नवभाजन) ननयमावली, २०७४ बमोनजम 
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गाईँ कायवपानलकाको बैठकमा  प्रस्ताव पठाईन ुपने नवषयमा प्रत्येक शाखाबाट नवषयवस्तकुो ईठान भइ  कायावलयको 

ऄनरुोध गने र गाईँ कायवपानलकाको बैठक तथा गाईँसभामा पेश  भइ ननणवय गररने व्यवस्था रहकेो छ । साथै गाईँपानलकाले 

सम्पादन गने ऄन्य कायवहरु स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन , ननदनेशका, कायवनवनध, पररपि, के्षिगत तथा नवषयगत काननू  

तोनकए बमोनजम हने गदवछ ।  

 

१३ननणवय ईपर ईजरुी सनु्ने ऄनधकारी 

गाईँपानलका तथा वडा कायावल यहरुमा गनुासो पेनटकाको व्यवस्था   गररएको छ । गनुासो व्यवस्थापनका लानग गनुासो 

सनुवुाइ ऄनधकारीको व्यवस्था समते गररएको छ । ननयनमत सेवा प्रवाह र अन्तररक प्रशासननक नवषयको ननणवयमा नचत्त 

नबझु ेसोको सनुवुाइ प्रमखु प्रशासकीय ऄनधकृतबाट हुने । ऄन्य नवषयहरुमा गनुासोको  प्रकृनत ऄनसुार गाईँपानलका ऄध्यक्ष 

तथा न्यानयक सनमनतवाट हुने । 

 

१४. राप्ती गाईँपानलकाले सम्पादन गरेको कामको नववरण 

यस कायावलयबाट यस ऄनवनधमा कायवसम्पादन भएका मयुय मयुय कामहरु दहेाय बमोनजम ईल्लेख   गररएको छ । 

 वानषवक योजना तजुवमा, कायावन्वयन तथा ऄनगुमन मलु्याङ्कन 

 योजना कायावन्वयन गनव बैङ्क खाता खोल्ने/बन्द गने नसफाररस 

 व्यनक्तगत नसफाररस/ प्रमानणत 

 ब्यनक्तगत घटना दताव तथा सामानजक सरुक्षा 

 नवद्यालय व्यवस्थापन सनमनत गठन र ऄनगुमन सपुररवके्षण 

 ननयनमत प्रधानाध्यापक बैठक अयोजना 

 नशक्षा सनमनत बैठक सञ्चालन 

 अयोजना तथा पररयोजनाको ऄनगुमन तथा मलु्याङ्कन 

 लैङ्नगक नहसंा नवरुद्धको १६ नदने ऄनभयान कायविम सञ्चालन 

 गाईँघर नकलननक/खोप नकलननक/स्वास्थ्य नशनवर सञ्चालन 

 पश ुसेवा नवकास कायविम 

 घमु्ती नशनवर सञ्चालन 

 पश ुस्वास्थ्य, ऄन्वशे्ण सेवा कायविम 

 गाईँपानलका स्थपनाको ऄवसरमा ऄन्तरपानलका ब्याटनमन्टन प्रनतयोनगता अयोजना 

 काननुको मस्यौदा ननमावण, स्वीकृती तथा कायावन्वयन 

 सहकारी दताव, ऄनमुती, खारेजी तथा ननयमन 

 व्यवसाय दताव, खारेजी र ननयमन 
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१५. सचूना ऄनधकारी र प्रमखुको नाम र पद :-  

ि.स नामथर पद सम्पकव  नम्वर इमेल 

१ श्री शोभाराम ररजाल प्रमखु प्रशासकीय 

ऄनधकृत 

9875842111 raptiruralmunicipality@gmail.com 

२ श्री नवश्वास नव.क. सचूना ऄनधकारी ९८४३८८७८७८ raptiruralmunicipality@gmail.com, 

bishwasbk@gmail.com 

 

 

 

१६. ऐन¸ननयम¸नवननयम र ननदनेशकाको सचुी :- 

 राप्ती गाईँपानलकाको अनथवक ऐन २०७७ 

 राप्ती गाईँपानलकाको नवननयोजन ऐन .२०७७  

 राप्ती गाईँपानलका दाङको अनथवक वष ृ २०७७।२०७८ को सेवा र कायवहरुको लानग स्थानीय सनन्चत कोषबाट केही 

रकम खचव गने र नवननयोजन गने सम्बन्धमा व्यवस्था बनेको ऐन २०७७/७८ 

 स्वास्थ्य तथा सरसफाआ सेवा ऐन २०७६ 

 स्वास्थ्य नीनत २०७७ 

 नशक्षा ऐन २०७७ 

 राप्ती गाईँपानलकाको वातावरण तथा प्राकृनतक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गनव बनेको ऐन, २०७७ 

 राप्ती गाईँपानलकाको वातावर० तथा प्राकृनतक स्रोतको सरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गनव बनेको ऐन २०७७ 

 जलचर एव जलीय जनैवक नवनवधता सरक्षण ऐन २०७५ 

 न्यानयक सनमनतको ईजरुीको कारवाही नकनारा गदाव ऄपनाईनपुने कायवनवनधका सम्बन्धमा  व्यवस्था गनव बनेको ऐन  

२०७५ 

 कृनष व्यवसाय प्रवद्धन ऐन २०७५ 

 गाईँ कायवपानलका कायव नवभाजन ननयमावली २०७४ 

 राप्ती गाईँ कायवपानलका कायवसम्पादन ननयमावली २०७४ 

 राप्ती गाईँ कायवपानलकाको ननणवय वा अदशे र ऄनधकारपिको प्रमाणीकरण कायवनवनध ननयमावली २०७४  

 वडा कायावलयबाट हुने अनथवक कारोबार सन्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कायवनवनध २०७५ 

 राप्ती गाई कायवपानलकाको बैठक सन्चालन सम्बन्धी कायवनवनध २०७४ 

 राप्ती गाईँपानलका स्थानीय राजपि प्रकाशन कायवनवनध २०७५ 

 नवपद ्व्यवस्थापन कोष सचालन तथा व्यवस्थापन कायवनवनध २०७५ 

mailto:raptiruralmunicipality@gmail.com
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 घ वगवको ननमावण व्यवसायी आजाजतपि सम्बन्धी कायवनवनध २०७४ 

 राप्ती गाईँपानलका प्रारनम्भक वातावरनणय परीक्षण कायवनवनध २०७७ 

 सनक्षप्त वातावरणीय ऄध्ययन तथा प्रारनम्भक वातावरणीय परीक्षण कायवनवनध २०७७ 

 अधारभतु तथा माध्यनमक नशक्षा सन्चालन तथा व्यवस्थापन कायवनवनध २०७४ 

 करारमा प्रानवनधक कमवचारी व्यवस्थापन गने सम्बन्धी कायवनवनध २०७५ 

 ईपभोक्ता सनमनत व्यवस्थापन तथा सन्चालन कायवनवनध २०७५ 

 कृषक समहु सन्चालन कायवनवनध २०७५ 

 मनेशनरी अजार सन्चालन तथा व्यवस्थापन ननदनेशका २०७५ 

 ममवत सम्भार नवशषे कोष सचालन ननदनेशका २०७४ 

 गाईँपानलकाबाट गररने बजार ऄनगुमन ननदनेशका २०७५ 

 नवनवध खचव सन्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७५ 

 खाद्य स्वच्छता तथा मासजुन्य पदाथव ईत्पादन प्रशोधन तथा नवनि नवतरण सम्बन्धी मापदण्ड २०७४ 
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१७ .अम्दानी̧ खचव तथा अनथवक कारोबार सम्बनन्ध ऄद्यावनधक नववरण  

राप्ती गाईँपानलकानभि अनथवक वषव २०७७/७८ मा चाल ुतफव  रु . २६३२३१०१८।- पुँजीगत तफव  रु . ३५०६३१२९०।- गरी कूल 

रकम रु . ६१३८६२३०८।- नवननयोजन भएकोमा अनथवक वषवभर चाल ुतफव  रु . २१६५३६६४४।- र पुँजीगत तफव  रु . 

२८६८१३१७४.७२।- गरी कूल रु . ५०३३४९८२०।- खचव भएको छ । बजटे खचवको ऄवस्थालाइ हदेाव चाल ुतफव  कूल 

नवननयोजनको   भएको रकममा ८२.२६ प्रनतशत र पूँजीगत तफव  कूल नवननयोजनको ७५.५१ प्रनतशत खचव भएको छ । राप्ती 

गाईँपानलकाको कूल नवनयोजन रकम मध्ये ८१.९९ प्रनतशत नवत्तीय प्रगती भएको छ ।       
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अ.व २०७७/७८ को नवषयगत वा क्षेिगत खचव र प्रगती नववरण 

अनथवक वषव २०७७/७८ को नवषयगत वा क्षेिगतको प्रगती नववरण 

सामानजक नवकास क्षेि 

नशक्षा यवुा तथा खलेकुद  

नेपालको संनवधानले नशक्षा मौनलक ऄनधकारको रुपमा प्रत्याभतू गरेको छ । पन्रौ अवनधक योजनाले समते नशक्षा के्षिसँग 

सम्बनन्धत नवनवध कायविमगत व्यवस्थाहरु गरेको छ । नदगो नवकासका लक्ष्य ऄन्तरगत समावशेी तथा गणुात्मक नशक्षा 

सनुननित गद ैसबैका  लानग अजीवन  नसकाआका ऄवसरहरू प्रवधवन गने गरी लक्ष्य ननधावरण गररएको र त्यस ऄन्तरगतका 

नवनभन्न सचूकहरु नवकास गररएको छ । राप्ती गाईँपानलकाबाट समते अवनधक योजनाको नवकास गरी कायावन्वयनमा 

ल्याआएको छ ।  

राप्ती गाईँपानलकाको साक्षरता दर ८७.१४ प्रनतशत, नवद्यालय ईमे रसमहू जाने ईमरेसमहू ३.८३ वषव , कक्षा १ मा नयाँ भनाव 

बालबानलकाको खदु प्रवशे दर ९८.१%, कक्षा १ मा भनाव भएका बालबानलकाको कूल प्रवदे दर १२६.२%, कक्षा १–५ को 

खदु  भनावदर ९७.५%, कक्षा १–५ को कुल भनावदर १२३.६% अधारभतू तह कक्षा ५ सम्मको नटकाईदर ९५% रहकेो छ ।   

कक्षा १–८ को खदु भनावदर ९६.२%, १–८ को कुल भनावदर १११.६ प्रनतशत, कक्षा ८ सम्मको नटकाईदर ८९.५%, कक्षा १ 

मा भनाव भइ ८ कक्षा परुा गनेदर ८३.९%, कक्षा १–८ को लैङ्नगक समता सचूक ९८.४% रहको छ ।  

माध्यनमक तह कक्षा (९–१२) को खदु भनावदर ५७%, कक्षा (९–१२) को कुल भनावदर ७६.९% रहकेो छ । कक्षा १ मा भनाव 

भएका बालबानलका मध्ये कक्षा १० मा पगु्ने दर ७२%, कक्षा ९–१२ को लैङनगक समता सचूक १.०७ प्रनतशत रहकेो छ । 

प्रारनम्भक बालनवकास र नशक्षामा कुल भनावदर ८३.३%, बालनवकासको ऄनभुव नलइ कक्षा १ मा भनाव हुने दर ८१.९ प्रनतशत 

रहकेो छ । 

अधारभतू तहका १३२ जना नशक्षकको १२ मनहनाको तलब १ मनहना बराबरको चाडपवव खचव र पोशाक खचव ईपलब्ध 

गराइएको छ ।  माध्यनमक तहका ३१ जना नशक्षकको १२ मनहनाको तलब १ मनहना बराबरको चाडपवव खचव र पोशाक खचव 

ईपलब्ध गराइएको छ । ७५ जना नशक्षकको १२ मनहनाको तलब १ मनहना बराबरको चाडपवव खचव र पोशाक खचव ईपलब्ध 

गराइएको छ । सामदुानयक नवद्यालयमा ऄध्ययनरत कक्षा १–१० का सबै बालबानलकाले ननशलु्क पाठ्यपसु्तक प्राप्त गरेकाछन ्

। संघीय सरकारबाट नवद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको प्राप्त ऄनदुान सबै सामदुानयक नवद्यालयहरुमा प्रदान ग ररएको छ । 

सामदुानयक नवद्यालयमा ऄध्ययनरत ७१०७ जना कक्षा १–१० सम्म ऄध्ययनरत नवद्याथीका लानग ननशलु्क पाठ्यपसु्तकका 

लानग ऄनदुान प्रदान गररएको छ । ३० वटा नवद्यालयहरुलाइ नवद्यालय सञ्चालन ऄनदुान र २९ वटा नवद्यालयमा सामानजक 

तथा ऄनन्तम लेखापरीक्षण ऄनदुान प्रदान ग ररएको छ । ५ वटा नवद्यालयमा कायवसम्पादनमा अधाररत ऄनदुान , १ नवद्यालयमा 

सचूना प्रनवनध प्रयोगशाला ऄनदुान , १ माध्यनमक नवद्यालयमा पसु्तकालय स्थापना ऄनदुान , १ नवद्यालयमा नवज्ञान 

प्रयोगशाला व्यवस्थापन, १ वटा स्रोतकक्षा सञ्चालन भएको नवद्यालयको लानग ऄनदुान तथा १४ जना दृनष्टनवनहन नवद्याथीको 
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अवास खचव वापतको सनुवधा , १ नवद्यालयमा प्रानवनधक धार प्रयोगशाला व्यवस्थापन ऄनदुान , २९ वटा नवद्यालयमाहरुमा 

कक्षए् ऄनदुान प्रदान गररएको  छ । ९५३० जना नवद्याथी बराबरको नशक्षण नसकाआ सामग्री व्यवस्थापन  ऄनदुान , आव्त ्ऄनदुान 

८३ जना प्रानवनधक धार तफव का नवद्याथीलाइ ऄनदुान , १२५५ जना कक्षा ८ मा ऄध्ययनरत नवद्याथीको परीक्षा व्यवस्थापन 

ऄनदुान ईपल्ध गराआएको छ । 

२८४२ जना छािाहरुलाइ प्रनत नवद्याथी ४०० का दरले छािवतृ्ती , ३१७ जना दनलत नवद्याथीका लानग छािवतृ्ती ,४६ जना मकु्त 

कमलरी नवद्याथीका लानग छािवतृ्ती तथा ५ जना ऄपाङ्गता भएका नवद्याथीका लानग ऄनदुान ईपलब्ध गराइएको छ । ३९४१ 

जना बालनवकासदनेख कक्षा ५ सम्म ऄध्ययनरत बालबानलकाको लानग नदवाखाजा ईपलब्ध गराइएको छ । सामदुानयक 

नवद्यालयको कक्षा ५–१२ मा ऄध्ययनरत छािाहरुको लानग प्याड नवत रण तथा २९ वटा नवद्यालयमा प्याड नडस्पेन्सर मनेसन 

ईपलब्ध गराआएको छ । माध्यनमक तहमा ६ र अधारमा ५ जना गरी ११ जना नशक्षक व्यवस्थापन नशक्षण नसकाआ ऄनदुान 

नशषवकबाट गररएको छ। 

अधारभतू तह सञ्चालन भएका ११ वटा नवद्यालयमा आन्टरनेट जडानका लानग ऄनदुान ईपलब्ध गराआएको छ , कक्षा १-८ मा 

ऄध्ययनरत बालबानलकाका लानग वकैनल्पक नसकाआ सामग्रीहरु व्यवस्थापन  गररएको छ । ८ वटा अधारभतू नवद्यालयमा 

आन्टरनेट सनुवधा नवस्तार , ८८५० जना नवद्याथीको लानग स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन , ६२७४ जना नवद्याथीका लानग CUG 

सेवा नवस्तारका लानग ऄनदुान , कक्षा बालनवकासदनेख ८ सम्म ऄध्ययनरत बालबानलकाका लानग कोनभड- १९ कारण ईत्पन्न 

पररनस्थनतमा नसकाआ सहजीकरणका लानग शनैक्षक कायविम सञ्चालन गररएको छ ।  अदशव मा नव लालमनटया नमनूा नवद्यालय 

नवकास, दगुाव भवानी अ नव ४ कोठे भवन , नेपाल रानरिय मानव भालवुाङ १ Wash सनहतको शौचालय,  २ नवद्यालय 

रिोनफनटङ (बालप्रगती  प्रा .नव .तल्लो घोसखोला  र बराह प्रानव बगासोती ) मा भौनतक पवूावधारको नवकास गररएको छ । 

बालमिैी तथा भकुम्प प्रनतरोधी भौनतक संरचनाको नवकास गरी बालबानलकालाइ सरुनक्षत वातावरणमा  नसकाआ वातावरण 

नसजवना गररएको छ । रारिपती शनैक्षक सधुार कायविम ऄन्तरगत नवद्यालय भौनतक पवूावधार नवकास , नशक्षामा ननवन प्रनवनधको 

प्रयोग गरी नशक्षक तथा नवद्याथीलाइ सचूना प्रनवनधसँग जोनड नशक्षामा  गणुस्तर ऄनभवनृद्ध   गररएको छ ।  नवद्याथीहरुलाइ 

खलेकुदको माध्यमबाट नवनभन्न ऄवसर प्रदान गररएको छ । रा रिपनत शनैक्षक सधुार कायविम ऄन्तरगत नेपाल रानरिय 

माध्यनमक नवद्यालयमा शौचालय ,  मा नव  .मौरीघाट , दगुाव भवानी अधारभतू नवद्यालय मसरुरया , नव पी अधारभतू नवद्यालय 

बसन्तापरु, स्वगवद्धवारी प्राथनमक नवद्यालय पलु्चोकलाइ कम्प्यटुर ल्याव तथा ननवनतम शनैक्षक प्रनवनध कायविम प्रदान गररएको 

छ ।  

यस गाईँपानलकानभि सञ्चालनमा रहकेा १ गहृणी नवद्यालय, ३ धानमवक नवद्यालय, १ सामदुानयक नसकाआ केन्द्र सञ्चालन गरी 

साक्षरता ऄनभवनृद्ध र ननरन्तर नसकाआलाइ  प्रवधवन तथा अय अजवन वनृद्धका लानग पहल  गररएको छ । तोनकएको  सचूकको 

अधारमा कायव सम्पादन सम्पन्न गने  नवद्यालयलाइ कायवसम्पादनमा अधाररत कायवका लानग ऄनदुान प्रदान ,नशक्षकको नशक्षण 

नसकाआमा नवताईने समयावनध सधुार योजना कायावन्वनका लानग नवद्यालयलाइ ऄनदुान प्रदान गररएको छ ।  

नवद्याथीको नसकाआ सहजीकरणका लानग पसु्तकालय स्थापना , नसकाआमा सचूना प्रनवनधको प्रयोगको लानग प्रयोगशाला 

स्थापना, माध्यनमक नवद्यालयमा नवज्ञान प्रयोगशाला स्थापना ऄनदुान , प्रारनम्भक पढाआ नसप नवकासका लानग न्यनूतम  प्याकेज 

कायावन्वयनका लानग २९ नवद्यालयलाइ ऄनदुान , १ नवद्यालयलाइ नियाकलापमा  अधाररत kit ऄनदुान, नमनूा नवद्यालयको 
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शनैक्षक तथा व्यवस्थापकीय योजना  कायावन्वयनका लानग ऄनदुान , नवद्यालय सपुररवके्षण तथा नशक्षक पेशागत सहयोग र  

शनैक्षक कायविम व्यवस्थापन तथा सशुासन प्रवधवन गररएको छ ।  

बाल नवकास दनेख कक्षा १२ सम्म ऄध्ययनरत बालबानलकालाइ पाठ्यिमले ननधावरण गरेका तथा  ऄन्य नवनवध 

जानकारीमलूक सामग्रीहरुको व्यवस्थापनका लानग ऄनदुान ईपलब्ध गराइएको छ  भने प्रानवनधक धार तफव  सञ्चालनमा रहकेो 

श्री सवोदय माध्यनमक नवद्यालय ल्याव  व्यवस्थापनका लानग ऄनदुान प्रदान गररएको छ ।  सामदुानयक नवद्यालयमा कक्षा १ -८ 

मा ऄध्ययनरत सबै छािा तथा कक्षा  १ -८ मा ऄध्ययनरत छाि  तथा छािालाइ नवद्यालयमा ननरन्तरताका लानग छािवतृ्ती 

ईपलब्ध गराआएको छ ।  बालनवकास कक्षादनेख ५ कक्षा सम्म ऄध्ययनरत बालबानलकाहरुमा सकु्षम पोषक र वहृत पोषक तत्व  

ईपलब्ध गराइ नवद्याथीकव स्वास्थ्यमा सधुार गरी ननयनमत नवद्याथी नवद्यालय मा नटकाईने गरी कायविम कायावन्वयन गररएको छ  

। गाईँपानलकानभिका  अधारभतू तथा माध्यनमक तहमा ऄध्ययनरत सामदुानयक नवद्यालयका सबै छािलाइ प्याड  नवतरण 

गररएको छ ।  माध्यनमक तथा अधारभतू तहमा नशक्षक ऄपयावप्त भएका सामदुानयक नवद्यालयमा नशक्षक व्यवस्थापन  गरी 

बालबानलकाको नसकाआमा सहयोग गररएको छ ।  

गाईँपानलकाबाट ऄबलम्बन गररएको नीनत तथा कायविम र प्राप्त स्रोतबाट अधारभतू तहसम्मको नशक्षा ननशलु्क ईपलब्ध 

गराईन सहयोग पगुकेो छ । बालनवकास  केन्द्रहरु बालमिैी नसकाआ कनवरयकु्त बनाइ मनोरञ्जनसनहतको सरुनक्षत बालनवकास  

केन्द्रको नवकास भएकाछन ्। ऄनत नवपन्न बालबानलकाहरुका लानग स्टेशनरी ईपलब्ध गराआएकोले नवद्याथीहरुको  नवद्यालयमा 

ननयनमतता कायम भएको छ । नशक्षक, कमवचारी तथा ऄनभभावक प्रोत्सानहत भएकाछन ्। नशक्षण नसकाआमा सधुार भएको छ ।  

योजनाबद्ध रुपमा गाईँपानलकाका नियाकलाप सञ्चालन गने  ऄवसर नसजवना हुनेछ   ।  नवद्यालय नशक्षासँग सम्बनन्धत 

नवषयहरुमा छलफल गरी नवद्यालय तहसम्म प्रभावकारी सचूना  प्रवाह र ननदशेन गने कायव सम्पन्न भएको छ ।  

बालबानलकाहरुमा रहकेो ऄन्तरनननहत प्रनतभा पनहचान गने ऄवसर नसजवना भएको छ ।  शनैक्षक सशुासन प्रवधवनमा सहयो ग 

पगुकेो छ ।  

नवद्यालयहरुलाइ सचूना तथा सञ्चार प्रनवनधसँग जोड्ने र ननवनतम प्रनवनधको प्रयोगले नशक्षण नसकाआ  नियाकलापमा सहजता 

प्रदान गरेको छ ।  सबै बालबानलकाको नवद्यालय नशक्षामा पहुचँ पगुकेो हुनेछ । सबै बालबानलका नवद्यालयमा  भनाव ऄनभलेख 

कायम गरेको हुनेछन  । नवद्यालयमा सञ्चालन गररने नियाकलापहरुमा प्रभावकाररता अएको छ ।   पानलकास्तररय अधारभतू 

तहको नशक्षाको मलू्याङ्कनको मापदण्ड कायम भएको छ ।  नवद्यालयहरुका सचूना पानलका माफव त नागररक वा 

सरोकारवालासम्म पगुकेो   छ ।  शनैक्षक गणुस्तर कायम गने कायवमा थप मदत पगुकेो छ ।  नवनभन्न नवद्यालयमाहरुमा  

सामग्रीहरुको ईपलब्धताले   नशक्षण नसकाआ नियाकलापमा प्रभावकाररता नसजवना भएको छ ।  नशक्षकहरुको क्षमता नवकास 

भएको हुनेछ ।  नशक्षा के्षिमा काम गने सम्पणूव नशक्षक कमवचारीको ऄपन्वत्व ऄनभवनृद्ध भएको छ  । राप्ती गाईँपानलकालाइ सबै 

क्षेिमा पनहचान स्थानपत हुने गरी स्थानीय पाठ्यिमको  ननमावण भएको छ । बालबानलकालाइ पानलकाको समग्र पक्षहरुको  

बारेमा ज्ञान अजवन भएको हुनेछ । खले प्रनशक्षक तयारी गने कायव भएको छ । 

अ.व. २०७७/७८ मा राप्ती गाईँपानलकामा नशक्षा के्षि सशतव ऄनदुान तफव  रकम रु . १४८८७४०००।– ( ऄक्षेररपी चौध करोड 

ऄठासी लाख चौहत्तरहजार माि ) नवननयोजन भएकोमा रु . १४१९०१८२२।– (ऄक्षेररपी चौध करोड ईन्नाआ लाख एक हजार 

अठ सय बाआस माि ) खचव भएको नथयो । राप्ती  गाईँपानलकाबाट वडा बाहके नशक्षा क्षेि (नशक्षा यवुा तथा खलेकुद शाखा ) 

का लानग रु.२३५०००००।– (दइु करोड पैनतस लाख माि) नवननयोजन भएकोमा रु. २०४७१७४९।–( ऄके्षररपी दइु करोड चार 

लाख एकहत्तर हजार सात सय ईनान्चास माि ) खचव भएको नथयो । यसरी सशवतमा ९५.३२ प्रनतशत तथा गाईँपानलकाबाट 

नवननयोजन भएको स्रोत मध्ये ८७.०३ प्रनतशत रकम खचव भएको छ । संघी य सरकारबाट प्राप्त रकम मध्ये केनह रकम खचव 

नभएको दनेखन्छ  । ईक्त रकम तोनकए बमोनजमको शीषवकमा खचव गरी बाँकी रहन गएको हो । भौनतक प्रगती १०० प्रनतशत नै 

भएको छ ।  
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 राप्ती गाईँपानलकाबाट समानीकरण ऄनदुान , राजश्व बाँडफाँड तफव  प्राप्त ऄनदुान , अन्तररक स्रोतसमतेबा ट नशक्षा क्षेिमा रु . 

२३५०००००।- नवननयोन भएकोमा अ.व. २०७७/७८ कोनभड-१९ रोगको संिमण लगायतका कारण सबै कायविम सम्पन्न 

हुन सकेन्न । नशक्षा तफव  गाईँपानलकाबाट प्राप्त रकम मध्ये रु . २०४७१७४९।- खचव भएको छ । अ .व. २०७७/७८ मा रु . 

३०२८२५१ रकम खचव हुन सकेन । गाईँपानलका तफव  नवननयोजन भएको रकम मध्ये ८७.१४ प्रनतशत रकम खचव भएको नथयो ।   
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स्वास्थ्य क्षेि 

स्वास्थ्य तफव  वडा २ र ३ मा अधारभतु स्वास्थ्य इकाइ स्थापना  भइ सञ्चालनमा अएको छ । नससहननया  स्वास्थ्य चौकीलाइ   

१५ शयैाको ऄस्पतालमा स्तरवनृद्धको ननम्ती नडनपअर सम्प न्न भइ मन्िालयबाट नस्वकृत भएको छ । राप्ती गाईँपानलकानभि 

४००९ जना बालबानलकालाइ नभटानमन ब ्खवुाआएको छ । गाईँपानलकानभिका ४१ जनालाइ ईपचार खचव ईपलब्ध गराआएको 

छ । ४० जना कयान्सर, मटुु, मगृौला, Head and spinal injury भएका नवरामीहरुको लानग ईपचार नसफाररस गररएको छ । 

११८ जना व्यनक्तहरुको अखँा परीक्षण गररएको छ । मातनृशश ुतानलम ३५  जनालाइ ईपलब्ध गराआएको छ । ४३ जना 

व्यनक्तहरुले रक्तदान गनुव भएको छ । ३५४० जनालाइ जकुाको औषधी प्रदान गररएको छ ।  

गाईँपानलका ऄन्तरगत रहकेा ६४ जना मनहला स्वास्थ्य स्वयसेनवकाहरुलाइ साआक ल नवतरण गररएको छ । लालमनटया  र 

नससहननया  स्वास्थ्य चौकीको बनथवङ  सेन्टरबाट चाल ुअव को ५८५ जनालाइ प्रसनुत सेवा ईपलब्ध गराआएको छ । वडाहरुमा 

खोप सेवा ६४१ जनालाइ प्रदान गररएको छ । सामान्य नवरामी जाँच तथा ईपचार सेवा २७३०६ जनाले पाएका  छन ्।  

नससहननयामा कोनभड –१९ अआसोलेसन केन्द्र  ७७ जना कोनभड–१९ संिनमत व्यनक्तहरुलाइ ईपचार गररएको छ । ४९८५ 

जनालाइ कोनभड–१९ नवरुद्धको खोप सेवा ईपलब्ध गराआएको छ । ७४३ जनालाइ न्यानो झोला ईपलब्ध गराइएको छ । ऄसार 

मसान्तसम्म पररवार ननयोजनको सेवा नलनेको  संयया   १४९१ रहकेो छ । स्वास्थ्य तफव  राप्तफ गाईँपानलकामा कूल रकम रु . 

२१४३०८००।– सशतव तथा गाईँपानलकाबाट रकम रु . १४३०५०५३।– गरी कूल रकम रु . २८४४८९४६।–  नवननयोजन 

भएकोमा अ.व. २०७७÷७८ मा कूल खचव सशतव  रु . १०८९०६७७।– र गाईँपानलका तफव को रु १७५५८२८७।– गरी कूल रु 

२८४४८९६४।–खचव भएको छ ।   

खानपेानी तथा सरसफाइ  

खानेपानी तथा सरसफाआ क्षेि तफव   ११००३ घरधरुीको घरायसी  Wash Survey सम्पन्न भएको छ । २५ वटा खानेपानी तथा 

सरसफाइ योजना सवके्षण  सम्पन्न भएका  छन ्। १७४  वटा नवद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र साववजननक स्थलको  Wash योजना 

सवके्षण भएको छ ।  २५ वटा धारा, आन्टेक, नसनस ट्याङ्की ५ , पाआपलाआन १२२३ .५ नमटर नवस्तार भएको छ ।  

मनहला बालबानलका तथा जषे्ठ नागररक  

अ.व. २०७७/७८ मा लैङ्नगक नहसां नवरुद्धको १६ नदने ऄनभयान ऄन्तरगत ८८ जना नहसंा नपनडत मनहलालाइ बोलाइ 

तानलम कायविम सञ्चालन गररएको छ । ३१५ जना जषे्ट  नागररकलाइ थमवस तथा टचव लाआट नवतरण तथा १२९ जना जषे्ठ 

नागररकलाइ कम्बल नवतरण गररएको छ । २१ जना ऄपाङ्गता भएका व्यनक्तलाइ नह्वलनचयर १० जनालाइ सेतो छनड र ४ 

जनालाइ वशैाखी ईपलब्ध गराइएको छ । वडाहरुबाट १७४ जनालाइ न्यानो कपडा नवतरण गररएको नथयो । ९ जना नहसंा 

पीनडत मनहलाहरुलाइ न्यानो कपडा नवतरण गररएको छ भने वडाहरुबाट १५० भन्दा बनढ मनहलाहरुलाइ ढनकया बनुाइ तानलम 

प्रदान गररएको छ । मनहला बालबानलका तथा जषे्ठ नागररक शाखाबाट अ .व. २०७७/७८ ऄसार मसान्तसम्म जम्मा क वगवको 

२०, ख वगवको ५२, ग वगवको ८, घ वगवको ५ गरी जम्मा ८७ जनालाइ ऄपाङ्गता पररचयपि प्रदान गररएको छ । ऄपाङ्गता 
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पररचयपि प्राप्त गरेका ३ जना व्यनक्तहरुको पररचयपिमा ऄपाङ्गता सनमनतबाट हरेफेर गररएको छ । ७२ जना जषे्ठ 

नागररकहरुलाइ स्याहार ससुार गरेका पररवारका छोरा बहुारीलाइ सम्मान गररएको छ ।  ऄपाङ्गता भएका २१ जनालाइ १९६० 

वटा डाआपर नवतरण गररएको छ । 

नवनभन्न नवद्यालयमा गइ अधारभतू तथा माध्यनमक तहमा ऄध्ययरत ३१२१ जना नवद्याथीलाइ लाग ुपदाथव दवु्यवसनी नवरुद्धको 

सचेतना ऄनभवनृद्ध तथा बाल नववाह न्यनूनकरण सम्बन्धी सचेतना ऄनभवनृद्ध कायविम सञ्चालन गररएको छ । नवनभन्न 

नवद्यालयका नशक्षक, कायवपानलकाका पदानधकारी , संघ संस्थाका प्रनतननधीहरुलाइ बालनववाह तथा लाग ुपदाथव दवु्यवसनी 

न्यनूनकरण सम्बन्धी सचेतनामलूक कायविम सञ्चालन गररएको छ ।  जषे्ठ नागररक पररपि ६ जनालाइ प्रदान गररएको छ । जषे्ठ 

नागररक नदवा सेवा केन्द्र सञ्चालन २ ठाईँमा गररएको छ । राप्ती गाईँपानलकानभि १ ठाईँमा लैङ्नगक नहसां ननवारणका लानग 

सेफ हाईस सञ्चालन गररएको छ । लैङ्नगक नहसंा ऄपाङ्गता जषे्ठ नागररक सम्बन्धी घरधरुी सवके्षण गरी पसु्तक तयार 

गररएको छ । सहाकारी सस्थाहरुको क्षमता नवकास तानलम कायविम सञ्चालन गररएको छ ।  

मनहला बालबानलका तथा जषे्ठ नागररक शाखाका लानग रु २३२४११६।– नवननयोजन भएकोमा रु. २१२७२१७ खचव भएको छ 

। मनहला बालबानलका तथा जषे्ठ नागररक तफव  नवननयोजन भएको रकमको ९१.५२ प्रनतशत रकम खचव भएको छ । 

पनञ्जकरण ( सामानजक सरुक्षा तफव  ) 

राप्ती गाईँपानलकाका सबै वडाहरुका  १८३५ जषे्ठ नागररक , ९१ जना दनलत ,  ४८० जना एकल मनहला , ६८५ जना नवधवुा 

सामानजक सरुक्षा भत्ता ईपलब्ध गराआएको छ ।  ऄपाङ्गता भएका क वगव ६७ जना, ख वगव १४० जना व्यनक्तहरुलाइ सामानजक 

सरुक्षा रकम ईपलब्ध गराआएको छ । २२३ जना दनलत बालबानलकालाइ सामानजक सरुक्षा भत्ता ईप लब्ध गराआएको छ । 

गाईँपानलका तथा वडाहरुको घटना ऄनभलेख प्रणालीलाइ सदुृढ गनव सचूना प्रनवनधसँग सम्बनन्धत कम्प्यटुर ल्यापटप 

लगायतका सामग्रीहरु व्यवस्थापन गररएको छ । सामानजक सरुक्षा तफव  कूल १०५००००००।– नवननयोजन भएको मध्ये रु . 

९६५७६५४५ रकम खचव भएको छ । सामानजक सरुक्षा तफव  नवननयोजन रकमको ९१.२२ नवत्तीय प्रगती भएको छ ।   
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अनथवक नवकास क्षेि 

कृनष  

अ.व. २०७७/७८ को ऄसार मसान्तसम्म तरकारी नबईँ नहईँद ेर वष ेगरर २००० कम्पोनजट प्याकेट राप्ती गाईँपानलका 

ऄन्तरगतका ९ वटै वडाहरुका दनलत , जनजानत, गररब, एकल मनहला र नपछनडएका  १५०० घरधरुीलाइ ननशलु्क नवतरण 

गररएको छ।त्यसैगरर साना नकसानहरुलाइ ऄन्नबाली तफव  धान ,गहँु लगायतको ईन्नत नबई नवजन १२९ कवीन्टल, टी।नप।एस। 

अलकुो नबई ३४ कवीन्टल र कन्य च्याईँको नबई १३२२ प्याकेट नवतरण गररएको छ। व्यवसानयक रुपमा च्याईँ खनेत गनव 

चाहाने कृषकहरुलाइ ५०५ ऄनदुान वा बनढमा १०,००० का दरले  १० वटा टनेल ननमावणमा सहयोग गररएको छ।कृनष कमव गद ै

अएका ९० जना नकसानहरुलाइ बैमौसमी तथा व्यवसानयक तरकारी खतेी सम्बनन्ध २ नदने तानलम प्रदान गररएको छ। ठछ ५ 

ऄनदुानमा कोनभङ लनक्षत व्यावसानयक तरकारी प्रवधवन कायविम ऄन्तगव त २८ जना कृषकहरुलाइ २०,००० बराबरको 

ऄनदुानका दरले सहयोग गररयो । प्रदशे ऄन्तगवतको कायविममा ४५ जना नकसानहरुलाइ नवनभन्न  यन्ि ईपकरणमा वढीमा ३५ 

हजार वरावरको ऄनदुान त्यसै गरी ९३ जना नकसानहरुलाइ कोनभड प्रभानवत भइ गाईँ फकेका कृषकहरुलाइ ईत्पादन 

सामानग्रमा ऄनदुान प्रदान गररएको छ । साथै यस वषव यस पानलकावाट ६ वटा कृषक समहूहरु दताव गररएको छ । मयुय मन्िी 

ग्रानमण नवकास तथा रोजगार कायविमको फलफुल नवतरण कायविम ऄन्तगवत ३२८७ गोटा नवनभन्न जातको नलनच तथा 

अपँका नवरुवा नवतरण गररएको छ । 

कृनष नवकास के्षिमा राप्ती गाईँपानलकाबाट जम्मा रु ३६०००००।– , संघीय सरकार सशवत ऄनदुान तफव  रकम रु २८७७०००।– 

र प्रदशे तफव  सशवत रकम रु ४१५००००।– गरी कूल रकम रु १०६२७०००।– नवननयोजन भएकोमा गाईँपानलका तफव  रु . 

२९१९५७७।– , संघीय सरकार सशवत ऄनदुान तफव  रकम रु ३६२८००।– र प्रदशे तफव  सशवत रकम रु ३६५६२५५।– गरी कूल 

रकम रु ६९३८६३२।– खचव भएको छ । यो कूल नवननयोजनको ६५.२९ प्रनतशत हो । 

पशपुक्षी तथा मत्स्य नवकास   

पश ुनवकास तफव  गाईँपानलका नभि नवनभन्न  नकनसमका रोगहरु , अन्तररक तथा वानहरी परनजवी गरी पशपुंछी ईपचार केन्द्र 

मौरीघाटवाट १२५० घरपररवारमा ७७६७ पशपुंछी तथा मत्स्यहरुमा ईपचार गररयो । जसमा पशहुरुमा ३५४३ परनजवी नवरुद्ध, 

वन्ध्याकरण २५८, ऄन्य घढटट नवनभन्नच नकनसमका पशपुंछीमा लाग्ने महामारीका रोगहरुवाट वचाईनको लानग वाख्रामा 

१८५०० नप।नप।अर नवरुद्रको खोप प्रदान गररयो र वगंरुमा स्वाआन नफवर नवरु द्र ४५०० डोज खोप प्रदान गररएको नथयो । 

गाईँपानलका नभिका ४१३ पशपुालक कृषकहरुलाइ ननशलु्क नहईद ेघासको नवई नवतरण गररएको छ भने ४०७ जनालाइ 

ननशलु्क वष ेघाँस सडुान र नटयोसेन्टी नवतरण गररएको छ । राप्ती गाईँपानलकाको ६,७ र ८ गरी ३ वटा वडावाट ५ समहू गठन 

गरी वगंरुको पकेट क्षेि तोनकएको छ । जसमा राप्ती गाईँपानलकावाट रु १० लाख वरावरको ऄनदुान नवतरण गररएको छ । त्यसै 

गरी वगंरु व्यवसाय प्रवद्धवन कायविम ऄन्तगवत राप्ती गा।पा।को १,२,३ र ५ वडामा ५० घर वरावरलाइ रु ९ लाख ५० हजार 

गाईपानलकावाट ऄनदुान नवतरण गररएको छ । राप्ती गा.पा. वडा नं। ५ को नवकट के्षि करङ्ग ेर थकररकोटमा नवपन्नव दनलत 
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जनजाती ४५ घर पररवारलाइ २र३ वटाका दरले ९० वटा वाख्रा र ३ वटा वोयर जातका वोकाहरु नवतरण गररएको छ । राप्ती 

गा।पा। वडा नं। ४ मा प्रनशनद्ध एग्रो फमव लगायत ऄन्य क्षेिमा नमनत २०७७ ऄसोज मनहनामा पशु हरुमा लाग्ने लनम्पनस्कम 

नडनजज फैनलएकोले ईक्त क्षेिमा ३४ वटा नमनूा संकलन गरी पशपुंक्षी रोग ऄन्वषेण प्रयोगशालामा पररक्षण भ ैईक्त रोग पनुष्ट 

भए पिात सो के्षिमा ईपचार तथा रोकथाम कायवलाइ तत्काल प्रभावकारी तररकाले रोग ईन्मलुन गनव सफल भयौ ।राप्ती गा।पा। 

वडा नं। ३ प्रगती टोल , नयाँवस्ती मसरुरया र वडा नं। १ को पाखापानीमा महामाररको रुपमा वाख्रामा लाग्ने नप।नप।अर रोग 

फैनलसकेपनछ ईक्त रोगलाइ एनकन गनवको लागी नमनूा संकलन गरी प्रयोगशालामा पठाआ पनुष्ट भए पिात ईक्त के्षिमा ४ हजार 

नप।नप।अर खोप प्रदान गरी हालसम्म ईक्त रोग दखेा नपरेको ऄवस्था रहकेो छ । यस शाखाले अफ्नाप सेवाहरु पशपुंक्षी ईपचार 

सेवा केन्द्रवाट पशपुंक्षी ईपचार , वन्ध्याकरण, कृनतम गवावधान र अधारभतु ल्याव सेवा प्रदान गद ैअआरहकेो छ । भने सानवक 

नससहननया गा।नव।स।लाइ केन्द्र नवन्द ुपारी राप्ती गा।पा। वडा नं।  ५ नससहननयामा पश ुईपचार केन्द्र अ।व। २०७७।०७८ वाट 

संचालन गररएको छ । जसवाट ६२ वटा गोवर पररक्षण , ११३५ अन्तररक परनजवी , ५४० वाह्रय परनजवी र ३०० वटा ऄन्य 

ईपचार सेवा प्रवाह भएको नथयो । राप्ती गाईँपानलका अ।व। २०७५।०७६ वाट ननरन्तर रुपमा गाइ भनैसमा ननशलु्क रुपमा 

कृनतम गवावधान सेवा प्रदान गद ैअआरहकेो छ जसमा यस वषव ९८१ पश ुवस्तमुा कृनतम गवावधान सेवा प्रदान गररएको छ । 

जनुेनटक रोग सम्वन्धी सचेतना कायविममा कररव २० वटा सामदुानयक नवद्यालयमा पम्पलेट नवतरण गररयो । यवुा लनक्षत 

कायविम ऄन्तगवत ६ जना वाख्रा पालन र ४ जना वगंरुपालक यवुा कृषकलाइ मागमा अधाररत कायविम ऄन्तगवत वगंरु , वाख्रा, 

वोका, खोर सधुार सामाग्री वाफत प्रत्येक नकसानलाइ रु ५० हजार वरावरको ऄनदुान नवतरण गररयो । पशपुक्षी तथा मत्स्य 

नवकास तफव  १०३३५०००।- नवननयोजन भएकोमा जम्मा खचव रकम रु . ८८५२०५९।- खचव भएको छ ।  पशपुक्षी तथा मत्स्य 

नवकास तफव  कूल नवननयोजनको ८५.६५ प्रनतशत खचव भएको छ । 

पवूावधार नवकास के्षि तफव  

अ.व. २०७७/७८ को  ऄसार मसान्तसम्म  पवूावधार नवकास तफव  ५२५१.६ नमटर कालोपिे सडक , ियाक खोलेको ३१३३.४ 

नमटर, सडक स्तरोन्नती २८४०१.९ नमटर, ग्राभले ५७२५.५ नमटर, नाला ननमावण ४३०७.८ नमटर, २ वटा पनकक पलु, कलभटव 

७ वटा, ४१ वटा भवन ममवत तथा सम्भार , नयाँ भवन ननमावण १६ वटा, शौचालय ३ वटा, नसचाइ १२३५.१ नमटर,  कम्पाईण्ड 

वाल, २७९.८ नमटर तथा जाली ३३४ नमटर, होम पाआप ५६ वटा, खले मदैान ४ वटा ननमावण सम्पन्न भएको  छ । पवूावधार 

नवकास तफव  कुल बजटे रु . २०६२०००१८.०० नवननयोजन भएकोमा रु.१६३६७८२६४.४४।- जम्मा रकम खचव भएको छ । यो 

कूल नवननयोजनको ७९.३७ प्रनतशत नवत्तीय प्रगती भएको छ ।    

भवन ननयमन तथा भमूी व्यवस्थापन तफव 

अ.व. २०७७/७८ मा भवन ननयमन तथा भमूी व्यवस्थापन शाखाबा ट ८० वटा घरनकसा ऄनभलेखीकरण गररएको छ । १९ 

वटा घरनकसा पास गररएको छ भने ४५ वटा जग्गा नापी गररएको छ । 

संस्थागत सशुासन तथा व्यवस्थापन 

कमवचारी संगठन चाटव ( कूल दरबन्दी Chart, कायवरत जनशनक्त, पदपनूतवको ऄवस्था)  
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राप्ती गाईँपानलकाको O&M survey  २०७७ मा स्वीकृत भएको छ । अनथवक ननयन्िण प्रणाली (मागवदशवन) ननमावण भएको छ 

। Contengency खचव व्यवस्थापन मापदण्ड २०७८ जारी भएको छ ।  

अनथवक प्रशासन तथा अन्तररक लेखापरीक्षण 

अ.व. २०७६/७७ मा राप्ती गाईँपानलकामा मले .प. प्रनतवदेन  औल्याए ऄनसुार कूल बेरुज ु २९१३५५७८।- रहकेो छ । 

ईल्लेनखत बेरुज ुमध्ये ऄसलु ईपर गनुवपने बेरुज ुरु .५७९६३०।-, ननयनमत गनुवपने बेरुज ुरु . २८५५५९४८।- रहकेो छ । हालसम्म 

अ.व. २०७६/७७ को ऄसलु ईपर भएको रकम रु . १७४१८०।- ऄसलुीको लानग पिाचार गररएको रकम रु . ४०५४५०।- 

रहकेो छ ।  

नजन्सी तथा खररद आकाआ  

हाआवये सँग ैरहकेो गाईँपानलकाको कायावलयलाइ सबैले टाढेबाट दयेन सकने भएको छ सेवाग्री एवम ्अम सरोकारवालाहरुलाइ 

कायावलय नचनाईन सहयोग पगुकेो छ। कायावलयको सोभा बढाएको छ । मयुय गटेको काम गरेको छ । अगन्तकु सबैलाइ 

स्वागत गरेको छ ।  अवश्यकता ऄनसुार सवारी साधनको प्रयो ग गरी समयम ैकाम सम्पन्न गनवको लानग सहयोग पगुकेो छ । 

शाखा तथा वडाहरुमा अवश्यकता ऄनसुार समयम ैसामाग्रीको ईपलब्धता भएको छ र काममा नछटो छररतोका साथै काम 

प्रभावकारी भएको छ । बलेुनटन माफव त पानलकाबाट भएको हरेक गनतनवनध बारे सरोकारवालाइ जानकारी ससुनुचत गराईने का म 

भएको छ भने कायावलयका गनतनवनधलाइ ऄनभलेखीकरण गराईने समते भएको छ । सबै वडा तथा शाखाबाट हुने खररद 

कायवलाइ कायावलयले एकरुपता प्रदान गरेको छ । साववजननक खररद ऐन तथा ननयमावली ऄनरुसार खररद गररएको छ जस्ले गदाव 

अनथवक नमतव्यनयताका साथै सशुासनको पाटोलाइ टेवा पु यावएको छ । कायावलयको नजन्सी सम्पनत्तलाइ व्यवनस्थत तवरबाट 

ऄनलाआन नसस्टममा ऄध्यावनधक गने कायव भएको छ यसले रेकडव व्यवनस्थत बन्नकुा साथै सम्पनत्तको संरक्षणमा सहयोग 

पगुकेो छ । नवनननमवत ५ वटा वडा कायावलय भवन तथा पश ुसेश ुकेन्द्रमा फननवचर तथा लाखौ रुपैया  खचेर बनेका नवनननमवत 

भवनहरुमा फननवनसङको कायव गरी सेवा प्रवाहलाइ प्रभावकारी बनाआएको छ । कोनभड १९ ननयन्िण तथा ईपचारलाइ सहयोग 

पगु्नकुा साथै रोगलाइ समयम ैननयन्िण तथा नवरामीको ईपचारमा ईल्लेयय सहयोग पगकेो । 

नवपद व्यवस्थापन 

स्थानीय अपतकानलन कायव सन्चाल न केन्द्रको सन्चालन ननदनेशका २०७७  तयार गररएको छ । खोज तथा ईद्धारका िममा 

अवश्यक पने  सरुक्षाका ईपकरण तथा सामग्रीहरु खररद गररएको छ । नवपदमा परेका २३ पररवारलाइ राहत ईपलब्ध गराइएको 

छ । नवपद व्यवस्थापन तफव  नवननयोजन भएको रकम रु. ४२३०००।- खचव भएको छ । 

रोजगार सेवा केन्द्र 

राप्ती गाईँपानलकामा प्रधानमन्िी रोजगार कायविम ऄन्तरगत अ .व. २०७७/७८ मा साववजननक नवकास ननमावण अयोजनाहरू 

संचालन गरी सनुचकृत बेरोजगार मध्यबाट १९१ जना व्यनक्तहरुलाइ रोजगारी प्रदान गररएको छ । सनूचकृत बेरोजगार 

व्यनक्तहरुलाइ कुल जम्मा ९५६० नदन रोजगारी ईपलब्ध गराआएको छ । कृनष तथा नसंचाइको लानग पोखरीहरु 

ननमावण/स्तरईन्नती-७, कुलो ननमाणव तथा स्तरईन्नती-२, नपकननक स्थल ननमावण-१, पकव  स्तरईन्नती-१, चौपारी ननमावण-२, वाटो 

ननमावण, ममवत/स्तरईन्नती तथा कच्ची नाला ननमावण-  १२ वटा ननमावण गररएको छ ।  १५० जना व्यनक्तहरुलाइ लघु, घरेल ुतथा 
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साना ईद्योग प्रवद्धवन केन्द्रले संचालन गने नवनभन्न नसपमलूक , नसप ऄनभवनृद्ध एवम ्ईद्यमशीलता नवकास  तानलमहरुको लानग 

ऄनलाइन अवदेन भने कायवमा सहयोग गररएको छ । स्थाननय तहनभिको वदैनेशक रोजगारीमा जाने तथा जान चाहनेहरु का 

लानग सचूना प्रवाह गररएको छ । गाईँपानलका के्षिनभि ईपलब्ध रोजगारीको ऄवसरहरुको पनहचान गरर सोको सचूना प्रवाह 

गररएको छ ।  अ .व. २०७७/७८ मा प्रधानमन्िी रोगजार कायविमका लानग कूल रकम रु . १०५९९००० नवननयोजन 

गररएकोमा रु. ४९४२५२० खचव भएको छ । यस कायविम का लानग नवननयोजन गररएको रकमको ४६.६३ प्रनतशत रकम माि 

नवत्तीय प्रगती भएको छ । 

सचूना प्रनवनध शाखा 

गाईँपानलकाको ववेसाइटको थेम पररवतवन गरी सम्पणूव सचुकहरुको नववरण ऄद्यावनधक कायव ननरन्तर रुपमा भइरहकेो र 

पानलकाको ववेसाइटलाइ प्रयोगकताव मिैीमा जोड नदइ काम ग ररएको । नवशषे र समपरुक ऄनदुानको लानग online माफव त 

आनस्टमटे, नड.पी.अर. समयमा पठाईने र ईक्त कायविमको स्वीकृत योजनाको प्रगती प्रनतवदेन पनन ऄनलाइन माफव त पठाइएको । 

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमलु्याङ्कन (LISA) को कायव फोकल पसवन भइ  काम सम्पन्न भएको र ई क्त स्व-

मलु्याङ्कनमा अ .व. २०७६/७७ को  समग्रमा ४९.२५ % यस गाईँपानलकाले प्राप्त गरेको । तराइ- मधेश समदृ्धी कायविमको 

योजना स्वीकृत तथा स्वोकृत योजनाको प्रगती प्रनतवदेन online माफव त नववरण पठाइने गरेको  । रानरिय सतकव ता केन्द्रद्वारा 

जारी सम्पनत नववरण इन्िी  प्रणालीमा अ .व.  २०७६६/०७७ र ७७/७८ को online प्रनवष्टीको काम ननरन्तर रुपमा गररएको । 

दनैनक रुपमा गाईँपानलकाको  Website, Facebook Page, Twitter, Youtube जस्ता सामानजक संजालको दनैनक रुपमा 

ऄद्यावनधक  गरर सनह समयमा सचुना प्रसार गने काम भइ रहकेो । 

यस गाईँपनलकालाइ दशे नवदशेबाट सहज तररकाले हनव र बझु्नका लानग नननज तथा सरकारी नवद्यालयहरु , वडा कायावलयहरुर 

स्वास्थ्य चौकी तथा स्वास्थ्य इकाआहरु को भ-ु स्थान (Geo location) सनहत सम्पणूव नववरण website मा रानखएको छ  । यस 

गाईँपनलकाको सम्पणूव कमवचारीहरुलाइ जोड्न फेसबकु मा ग्रपु खोनलएको र तरुुन्त सचुना अदान प्रदान गनव ऄत्यन्तै फलदायी 

भइरहकेो साथै नववरण केही ईपलब्ध गराईन ुपरेमा वडामा ऄथवा घरम ैबसेर Online Google form माफव त पठाईने व्यवस्था 

समते भइरहकेो छ । गाईँसभा , कायवपानलका बैठक तथा स्टाफ बैठकका लानग Bulk SMS (Group SMS) माफव त सन्दशे 

पठाईने काम भइरहकेो छ ।  घरम ैबसेर पनन Online माफव त गनुासो तथा समस्या रायने व्यवस्था भएकाले सो माफव त पनन 

गनुासो  । भनूमहीन सकुम्वासी तथा ऄव्यवनस्थत बसोबासीहरुका लानग लगत संकलन ऄनरुूप इकाइ प्रमखु भइ लगत संकलन 

कायव सम्पन्न गररएको र ईक्त संकलन भएका लगत फारमलाइ ऄनलाइन माफव त प्रनवष्टी गने काम ५ प्रनतशत सनकएको छ ।  

भनूमहीन सकुुम्बासी र ऄव्यवनस्थत बसोबासीको लगत संकलन आकाइ 

भनूम सम्बन्धी समाधान अयोग र यस गाईँपानलका नबच  नमनत २०७७/१०/०८ गते सम्झौता बमोनजम नमनत २०७७/११/१८ 

गते रानरिय दनैनकमा भू नमहीन सकुुम्बासी र ऄव्यवनस्थत बसोबासीको लगत संकलन गनवका लानग ३५ नदने सचूना प्रकाशन 

गररयो । यस गाईँपानलकाको सबै (९) वटै वडामा लगत संकलन कायवका लानग प्रत्येक वडाहरुबाट ३/३ जनाको संययामा 

गणकहरु खटाइयो । सम्पणूव वडाहरुबाट  भनूमहीन दनलत , सकुुम्बासी र ऄव्यवनस्थ त बसोबासीको लगत संकलन गदाव जम्मा 

४४६८ जनाको नववरण वडा ऄनसुार तपनशल बमोनजम रहको । लगत संकलन प्रिात लगत प्रनवष्टी तथा नाप जाँचको कायवका 

लानग ऄनमन र लगत प्रनवष्टीकताव रानखयो । लगत प्रनवष्टीकतावबाट जम्मा संययाको ५ % काम कम्प्यटूरमा प्रनवष्टी गने सफल  

भएको र ऄनमनहरुले हाललाइ पानलकाको नापी कायवलाइ सहयोग गरररायनभुएको । 



राप्ती गाउँपालिकाको स्वतःप्रकाशन २०७७ साउनदलेि २०७८ असारसम्म Page 47 

 

राप्ती गाईँपानलका न्यानयक सनमनत  

नेपालको संनवधानको धारा २१७ बमोनजमको गाईँपानलकामा एक न्यानयक सनमनत रहनेछ भन्ने ममव ऄनसुार यस राप्ती 

गाईँपानलकामा ईपाध्यक्षको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायीक सनमनत रहकेो छ । स्थाननय सरकार संचालन ऐनको दफा ४७ 

को १ र २ बमोनजम अईने नववादहरुमा यस राप्ती गाईँपानलकामा मलेनमलापको माध्यम बाट न्याय सम्पादनको काम भरैहकेो 

छ ।  यस न्यायीक सनमनतले काम गने िममा न्याय सम्पादनका लानग इजलास , ईजरुी प्रशासक , न्यायीक सनमनत कमव चारी, 

तानमलदार, वडा गत रुपमा सनुचकृत मलेनमलाप कताव , वडा हरुमा मलेनमलाप केन्द्र नहुदा न्याय सम्पादनमा समस्या हुद ै

अएको छ तर पनी नवनभन्न समस्याका नवच न्यायीक सनमतले राप्ती गाईँपानलकामा यस अनथवक वषवको २०७८ साल ऄसार 

मसान्त गते सम्म ४३ वटा नववाद दताव भएको  र गत वषवको ननरुपण हुन बाँकी नववाद १५ वटा गरर कुल ५८ नववाद 

छलफलमारह ेऄनसुार हाल सम्म ५८ वटा नववाद ईपर छलफल गरर ननरुपण गररएको छ ।  यस न्यायीक सनमनतको यस 

अनथवक वषवको २०७७।०७८ मा ३० वटा बैठक बसी मलेनमलापको माध्यम वाट नववानदत पक्षलाइ सकभर नमलाईने प्रयास 

ऄनरुुप ५८ वटा नववाद सबव सम्मतरुपमा ननणवय गरर मलेनमलाप गराइकोमा ननणवय कायावन्वयनमा सहयोग गनवका लानग २ वटा 

प्रहरीमा, ९ वटा ऄदालतमा र २ वटा वडा कायावलयमा नसफारीस गररएको छ । साथै १ वटा नबवाद नडसनमस समते गररएको छ 

।  

लनुम्बनी प्रदशे दाङ नजल्ला राप्ती गाईँपानलका न्यानयक सनमनतको अनथवक बषव २०७७।०७८ मा कायवसम्पादन तथा दताव भएका 

नववादहरुको नववरण गररएको छ । लनुम्बनी प्रदशे दाङ नजल्ला राप्ती गाईँपानलका न्यानयक सनमनतको अनथवक बषव 

२०७७।०७८ मा ननरुपण नववादहरुको नववरण प्रस्ततु गररएको छ । यस राप्ती गाईँपानलकानभि न्या यीक सनमनतको न्याय 

सम्पादन नछटो छररतो बनाईन अवस्यक रहकेोले न्याय सम्पादनका लानग इजलासको ब्यवस्था , ईजरुी प्रशासक , न्यायीक 

सनमनत कमवचारी , तानमलदारको ब्यवस्था तथा  वडा गत रुपमा सनुचकृत मलेनमलाप कतावको छनौट र वडा हरुमा मलेनमलाप 

केन्द्र स्थापना गनव बजटे नवनन योजन गररएको छ  । साथै न्याय सम्पादन काननु सम्मत बनाईन मलेनमलाप कताव र मलेनमलाप 

केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कायवनवनध ऄनसुार प्रत्येक वडा कायावलयमा मलेनमलाप केन्द्र स्थापना गने । यस राप्ती  गाईँपानलका 

न्यायीक सनमनतको काम सञ्चालनमा सहजता ल्याईन कमवचारीको रुपमा काम गनव यस राप्ती गाईँपानलकाका सञ्चार संयोजक 

नतथवराज ज्ञवालीलाइ ऄको ब्यवस्था नहुदासम्मका लानग नजम्मवेारी प्रदान गने  ।  

यस राप्ती गाईँपानलका के्षिमा नवगतमा नवनभन्न संघ संस्था बाट मलेनमलाप कतावको तानलम नलइ सानवक लालमनटया र 

नससहननया गाँई नवकास सनमनतमा काम गद ैअईन ुभएका वडा नं १ दखेी ९ सम्मका तपनशलका मलेनमलाप कतावमध्य योग्यता 

पगुकेालाइ मलेनमलाप सम्वनन्ध ननयमावली २०७० ऄनसुार पनुवताजगी तानलम नदइ सनुचकृत गने । यस राप्ती  गाईँपानलका 

न्यायीक सनमनतको काम सञ्चालनमा लाइ अगामी नदनमा थप सहज तवरले का यवसम्पादन गने, मलेनमलाप गरर गएकाहरुको 

मलेनमलाप समझदारी ऄनरुुप कायावन्वयन भएनभएको ऄनगुमन गने , न्यायीक सनमनतको बारेमा र मलेनमलाप कतावको नववरण 

सनहत सबवसाधारणले जानकारी पाईने गरर सचुना गने लगायतका कामलाइ अगामी वषव दखेी थप प्रभावकारी बनाइने छ । 

सञ्चार क्षेि 

राप्ती गाईँपानलकाको सचुना तथा गनतनवनध नागररकमाझ परुाईने ईदशे्य ऄनसुार सञ्चार शाखामा १ जना कमवचार माफव त कायव 

हुद ैअएको छ ।  राप्ती गाईँपानलकाको सञ्चार संयोजकको नजम्मवेारी ऄन्तरगत संञ्चार संयोजकको हनैसयतले यस राप्ती 
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गाईपानलकाका नवनभन्न गनतनवनधला इ ईजागर गद ैनागररकको सचुना पाईने ऄनधकार लाइ जनतसकयो धेरै सञ्चार माध्यम 

जस्तै रेनडयो, टेलीनभजन, पि पनिका, फेस बकु पेज, बैव साआट वाट परुाईने ईदशे्यका साथ कायव थालीएको छ ।  

नागररकको चाहना ऄनसुार राप्ती गाईँपानलकाको बारेमा , यस गाईँपानलकाले गरेका हरेक नि याकलापहरुको  नागररकलाइ 

जानकारी नदने प्रयास गररएको छ ।  यसका लानग राप्ती गाईँपानलकाले नागररकहरुसम्म सहज तवरले सचुना परुाईन स्थाननय  

रेनडयो, टेलीनभजन, पि पनिका , ऄन लाइन पनिका , फेस बकु पेज , ववे साआट प्रयोग गरररहकेो छ ।  यस राप्ती गाईँपानलकाले 

साप्तानहक रुपमा अफ्नो गनतनवनधलाइ समटेेर  रेनडयो तथा टेलीनभजन कायविम प्रसारणभ ैरहकेो छ ।  कररव १९ मनहना दखेी 

नवश्व कोरोना भाइरसको नवकराल ऄवस्थामा रहकेो ऄवस्थामा नागररकलाइ स्थाननय सरकारको तफव वाट सनुचत गने , सावधानी 

गन,े ऄफ्ठेरोमा  सहजताको ईपाय बारे जानकारी नदने , गाईँपानलका र नागररकलाइ नजीक ल्याईने काम गरेका छौ । सञ्चार 

क्षेि वाट हामीले नवनभन्न शाखाले गद ैअएका काम , गनतनवनध, ईपलब्धी तथा जननहतका नवषयलाइ नागररक माझ परुाईने 

काम गरेका छौ । काम गरेर माि नहुदो रहछे जवसम्म सबैलाइ थाहा हुदनै त्यो काम भएको छैन माननदो  रहछे तसथव गाईँपानलका 

द्धारा गररएका काम प्रगनत लाइ जन जनमा परुाईन हामीले काम गद ेअएका छौ ।  

हामीले गत अनथवक वषव २०७७।७८ मा राप्ती गाईँपानलकाको  ३ सय २६ वटा समाचार प्रकाशन प्रशारण गरेका छौ । ७ वटा 

गनतनवनधमलुक टेनलनभजन कायविम प्रशारण र  १३ वटा सचुना  प्रशारण गरेका छौ । स्थाननय सञ्चार माध्यम , पि पनिका र 

टेनलनभजन  प्रयोग गने नागररकले  यस गाईँपानलकाको गनतनवनध थाहा पाइरहकेो  ऄवस्था छ तर पनन स्थाननय सञ्चार 

माध्यम, पि पनिका र टेनलनभजन  प्रयोग नगने नागररकले वडा गत रुपमा सचुना पानटमा टास गररएका सु चनाले पनन ससुनुचत 

हुन सकने ऄवस्था छ । सञ्चार शाखा गाईँपानलकाको गनतनवनधहरुलाइ जनमानसमा ल्याईने एक माध्यम हो । यस शाखाले 

गाईँपानलका को बानषवक गनतनवनधलाइ ईजागर गरेको छ  । राप्ती गाईँपानलका जनतालाइ गाईँपानलकाले के काम गरररहकेो छ ? 

कस्तो काम गरररहकेो छ ? कसरी गरररहकेो छ ? जनताको सहभागीता कस्तो छ ? सेवाग्रानहहरुले कसरी सेवा नलइ रहकेा छन ्

? सहजता र ऄफ्ठेरा के के छन ्लगाएतका सेवाग्रानहको  नजज्ञाशाहरु मट्ेनलाइ पनन सहयोग पगुकेो अशा राखीएको छ  ।  

सानवकको स्थानीय ननकाय पररवतवन भएर स्थानीय तह भएको छ । जनप्रनतनननधहरुला इ नागररकप्रनत ईत्तरदायी बनाईनका 

लागी सामानजक जवाफदहेी वनाइ स्थानीय तहको नवकासमा सहयोग पु¥याइ जनतामा  जागरण ल्याईने हाम्रो र मयुय ईद्दशे्य हो 

। राप्ती गाईँपानलकाले नागररकलाइ जनत सकयो धेरै सनुचत गनव लानगपरेको ऄवस्थामा कनह कतै नागररकले सचुना पाएनौ भन्ने 

गनुासो नअओस भन्न तफव   राप्ती गाईँपानलका लागीरहकेो ऄवगत गराईन चाहन्छौ । साथै यस गाईँपानलका नभिका नागररक , 

यवुा यवुनत हरुलाइ ईद्घोषण तथा पिकारीता तालीम नदने कायविम नछटै सरुुगने कायविम रहकेो छ । स्थाननय सञ्चार 

माध्यमहरुको नवकासका लानग सचुना प्रशारण गनव नदएर होस वा प्रकासन गनव नदएर समन्वय गरररहकेो ऄवस्था छ ।  

ईद्यम नवकास  

 अ.व. २०७७/७८ मा  ९ वटा नप.अर.ए. सम्पन्न गररएको छ ।  १४० वटा घरधरुी सवके्षण सम्पन्न (फाराम ए) सम्पन्न भएको 

छ ।  १४० सम्भाव्य लघ ुईद्यमीका रूपमा सहभागीहरूको छनौट(फाराम बी) सम्पन्न भएको छ ।  १०५ लघ ुईद्यम समहूमा लघ ु 

ईद्यमीको सङ्यया र लघ ुईद्यमी समहूको सङ्यया एनकन गररएको छ ।  ११५ ईद्यमशीलता नवकास तानलम (टोपे/टोसे तानलम) 

नलने ईद्यमीहरूको रहकेो छ ।  ९० जनालाइ प्रानवनधक सीप नवकास तानलम नलने लघ ुईद्यमीहरूको सङ्यया (सीप नवकास 
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तानलमको छुटै्ट नववरण संलग्न गने यहां सङ्यया माि ईल्लेख गने रहकेाछन ्। प्रनवनध सहयोग प्राप्त भएका लघ ुईद्यमीको 

सङ्यया ३५ पगुकेो छ । ९० जना नयाँ ईद्यमीहरूको सङ्यया पगुकेो छ । 
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राजश्व शाखा 

राप्ती गाईँपानलकामा  अ.व. २०७७/७८ का कूल  १५०२६१९.९५।- अन्तररक अय भए को छ । अन्तररक अय सम्बन्धी 

नववरण यसैसाथ संलग्न रानखएको छ । 

ि.

स.ं 
नववरण 

गाँई 

कायवपानलका

को 

कायावलय 

१ नं वडा 

कायावलय 

२ नं वडा 

कायावलय 

३ नं वडा 

कायावलय 

४ नं वडा 

कायावलय 

५ नं वडा 

कायावलय 

६ नं वडा 

कायावलय 

७ नं वडा 

कायावलय 

८ नं वडा 

कायावलय 

९ नं 

वडा 

कायाव

लय 

जम्मा 

1 

व्यवसाय 

कर - 

11613 

2,950,070

.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2,950,070.

00 

2 

नसफाररस 

दस्तुर - 

14243 7,380.00 2,260.00 5,400.00 610 0 50 0 0 3,520.00 0 19,220.00 

3 

भुनम तथा 

मालपोत 

कर - 

11314 0 

267,315.5

2 

369,612.4

9 

266,373.0

5 

438,462.5

6 

371,930.3

2 

342,742.

32 

277,150.

67 

265,353.

06 0 

25,98,939

.99 

4 

भुनम तथा 

मालपोत 

कर - 

11314 0 0 0 5,864.89 660 0 0 0 1,905.00 0 8,429.89 

5 

घर बहाल 

कर - 

11321 

727,074.4

4 14,547.00 0 23,667.00 24,000.00 78,504.00 7,500.00 722 

36,910.0

0 0 

9,12,924.

44 

6 

नशक्षा सवेा 

शलु्क÷ 

शनैक्षक 

ससं्था÷क

क्षा थप 

दस्तुर समते 

- 11443 85,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85,000.00 

7 

ऄन्य कर - 

11691 18,160.00 700 200 0 0 0 0 0 0 0 19,060.00 

8 

सरकारी 

सम्पत्तीको 

बहालबाट 

प्राप्त अय - 

14151 

170,000.0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1,70,000.

00 

9 

नदीजन्य 

पदाथवको 

रोयल्टी 

तथा ऄन्य 

स्रोतबाट 

बाँडफाँड 

नहुन े

रोयल्टी - 

14159 

364,495.3

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3,64,495.

36 

10 

मसेीनरी 

औजार 

भाडा÷ऄन्य 

सरकारी 

सम्पनत्त 

नबिी तथा 

भाडा वापत 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 
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ि.

स.ं 
नववरण 

गाँई 

कायवपानलका

को 

कायावलय 

१ नं वडा 

कायावलय 

२ नं वडा 

कायावलय 

३ नं वडा 

कायावलय 

४ नं वडा 

कायावलय 

५ नं वडा 

कायावलय 

६ नं वडा 

कायावलय 

७ नं वडा 

कायावलय 

८ नं वडा 

कायावलय 

९ नं 

वडा 

कायाव

लय 

जम्मा 

- 14212 

11 

ऄन्य 

नबिीबाट 

प्राप्त रकम - 

14213 

266,900.0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2,66,900.

00 

12 

नवद्यतु सवेा 

शलु्ल - 

14218 0 0 0 0 0 0 0 0 1,630.00 0 1,630.00 

13 

ऄनमन 

शलु्क 

÷ऄन्य सवेा 

शलु्क÷नब

नबध शलु्क 

- 14219 27,200.00 200 0 0 0 0 0 0 0 0 27,400.00 

14 

न्यानयक 

तथा ननवेदन 

दस्तुर - 

14221 4,580.00 4,900.00 0 200 0 0 0 0 0 0 9,680.00 

15 

नशक्षा 

क्षेिको 

अम्दानी - 

14223 

213,190.0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2,13,190.

00 

16 

परीक्षा 

शलु्क÷अ

वेदन 

दस्तुर÷दर

खास्त दस्तुर 

- 14224 64,500.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,500.00 

17 

ऄन्य 

प्रशासननक 

सवेा शलु्क 

- 14229 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 300 

18 

नकसापास 

दस्तुर - 

14242 

576,055.7

5 600 0 0 0 0 0 0 0 0 

5,76,655.

75 

19 

नसफाररस 

दस्तुर - 

14243 2,810.00 

964,123.0

0 

692,390.0

0 

698,707.0

0 

670,963.0

0 

557,723.0

0 

519,275.

00 

336,505.

00 

245,040.

00 0 

46,87,536

.00 

20 

ब्यनक्तगत 

घटन दताव 

दस्तुर - 

14244 0 24,570.00 31,030.00 29,800.00 28,330.00 39,500.00 

12,510.0

0 8,700.00 

13,650.0

0 0 

1,88,090.

00 

21 

नाता 

प्रमानणत 

दस्तुर - 

14245 0 4,410.00 12,210.00 5,460.00 8,390.00 8,370.00 9,370.00 4,960.00 5,240.00 0 58,410.00 

22 

ऄन्य दस्तुर 

- 14249 29,683.00 2,310.00 32,300.00 18,890.00 21,300.00 45,830.00 

29,210.0

0 

13,000.0

0 

249,149.

00 0 

4,41,672.

00 

23 

न्यायीक 

दण्ड 20,000.00 0 0 200 0 0 0 0 0 0 20,200.00 
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ि.

स.ं 
नववरण 

गाँई 

कायवपानलका

को 

कायावलय 

१ नं वडा 

कायावलय 

२ नं वडा 

कायावलय 

३ नं वडा 

कायावलय 

४ नं वडा 

कायावलय 

५ नं वडा 

कायावलय 

६ नं वडा 

कायावलय 

७ नं वडा 

कायावलय 

८ नं वडा 

कायावलय 

९ नं 

वडा 

कायाव

लय 

जम्मा 

जररवाना र 

जफत - 

14311 

24 

प्रशासननक 

दण्ड 

जररवाना र 

जफत - 

14312 80,000.00 305 0 1,440.00 1,410.00 1,776.00 0 1,006.52 0 0 85,937.52 

25 

ऄन्य 

राजस्व - 

14529 24,350.00 200 0 0 0 0 0 0 0 0 24,550.00 

26 

बरेुज ु- 

15111 1,300.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,300.00 

27 

खानी 

रोयल्टी - 

14172 1,680.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,680.00 

28 

जलश्रोत 

रोयल्टी - 

14173 

585,437.0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5,85,437.

00 

29 

घर जग्गा 

रनजरिेशन - 

11315 36,436.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,436.00 

30 

दण्ड तथा 

जररवाना - 

1.1 

100,000.0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1,00,000.

00 

31 

घर जग्गा 

कर - 1.2 4,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,000.00 

32 

ऄनमन 

शलु्क - 20 

140,000.0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1,40,000.

00 

33 

ब्याक हो ÷ 

रोलर मसेीन 

भाडा - 30 

256,666.0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2,56,666.

00 

34 

गाईँपानलका

को बरेुज ु

दानखला - 

15111 43,210.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,210.00 

जम्मा 

68,00,677

.55 

12,86,440

.52 

11,43,142

.49 

10,51,211

.94 

11,93,515

.56 

11,03,683

.32 

9,82,607

.32 

6,42,044

.19 

8,22,697

.06 0   

कुल जम्मा 1,50,26,019.95 
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१८. तोनकए बमोनजमका ऄन्य नववरण 

 कोनभड-१९ को संिमण व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव 

 सातौ गाईँसभा ऄनधवशेनको व्यवस्थापन  

 राप्ती गाईँपानलकाको स्थानीय पाठ्यिम ननमावण र कायावन्वयन 

 कायवपानलकाका नवनभन्न बैठक व्यवस्थापन 

 नवनभन्न सनमनतका  बैठकहरुको व्यवस्थापन 

 

 

 

  १९.ऄनघल्लो अ.व मा साववजाननक ननकायले कुनै कायविम वा अयोजना सञ्चालन गरेको भए सो को नववरण 

 कोनभड-१९ व्यवस्थापनसँग सम्बनन्धत कायवहरु 

 गाईँपानलका ऄन्तरगतका गौरबका अयोजनाको कायावन्वयन  

२०. साववजननक ननकायको बेभसाइट भए सो को नववरण  

यस कायावलयको अफ्नै वबेसाइट र इमले रहकेो छ । www.raptimundang.gov.np मा गएर यस कायावलयको सचुना र 

ऄन्य महत्वपणूव जानकारीहरु हनेव सनकन्छ । यस कायावलयको इमले ठेगाना raptiruralmunicipality@gmail.com.np 

छ । 

२१. साववजननक ननकायले प्राप्त गरेको बैदनेशक सहायता, ऊण, ऄनदुान एवं प्रानवनधक सहयोग र सम्झौता सम्बन्धी नववरण 

अ.व. २०७७/७८ मा संघीय सरकार सशतव ऄनदुान ऄन्तरगत केनह कायविममा वदैनेशक सहायता ऄनदुान प्राप्त भएको 

तर गाईँपानलकाबाट छुटै्ट बैदनेशक सहायता, ऊण, ऄनदुान एवं प्रानवनधक सहयोग र सम्झौता गररएको छैन । 

२२. साववजननक ननकायले सञ्चालन गरेको कायविम र सो को प्रगनत प्रनतवदेन 

   मानथ १२ नं मा सनक्षप्त रुपमा प्रस्ततु गररएको प्रगती प्रनतवदेनको नवस्ततृ रुपमा ऄनसुचूीमा प्रस्ततु गररएको छ । 

२३. साववजननक ननकायले वगीकरण तथा संरक्षण गरेको सचूनाको नामावली र त्यस्तो सचुना संरक्षण गनव तोनकएको समयावधी 

    यस कायवलयबाट प्रदान गररने सेवा सम्बन्धी साववजननक  सरोकारका नवषयको सचूनाको वगीकरण हालसम्म भएको छैन । 

२४. साववजननक ननकायमा परेका सचुना माग सम्बन्धी ननवदेन र सो ईपर सचुना नदएको नववरण 

 योजना संग सम्बनन्धत गनुासो 

 सेवा प्रवाह सम्बन्धी गनुासो 
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 मौनखक सचुना माग 

 online समस्या, गनुासो दताव 

 

२५. साववजननक ननकायका सचुनाहरु ऄन्यि प्रकाशन भएको वा हुने भएको भए सो को नववरण  

 राप्ती गाईँपानलकाको शनैक्षक बलेुनटन  

 राप्ती गाईँपानलकाको शनैक्षक स्माररका २०७७ 

 राप्ती गाईँपानलकाको बलेुनटन २०७७ 

 राप्ती गाईँपानलकाको वानषवक प्रगती प्रनतवदेन २०७७ 

 प्रधनाध्यापक/ नशक्षक डायरी प्रकाशन 
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ऄनसुचूी १ 

अ.व. २०७७/७८ को राप्ती गाईँपानलकाको वानषवक खचव सम्बन्धी नवस्ततृ नववरण 

अ.व. : २०७७/७८  ऄवधी :  २०७७/०४/०१-२०७८/०३/३१  बजेट प्रकार : चाल ु 

नस.नं. संकेत कायविम/अयोजना/नियाकलापको नाम खचव शीषवक स्रोत लक्ष नवननयोजन खचव 
खचव 

(%) 
मौज्दात 

८०५५६५०६१०१ राप्ती गाईँपानलका 

१ १७ पाररश्रनमक कमवचारी   २११११ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ७०,००,००० ७०,००,००० १००.०० ० 

२ १७ पाररश्रनमक कमवचारी   २११११ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१ १,३०,००,००० १,०८,६५,११० ८३.५८ २१,३४,८९० 

३ १७ पाररश्रनमक कमवचारी   २११११ अन्तररक श्रोत १ २०,००,००० २०,००,००० १००.०० ० 

४ ५४ पदानधकारी पाररश्रनमक   २१११२ अन्तररक श्रोत १० ९५,००,००० ९३,५५,००० ९८.४७ १,४५,००० 

५   पाररश्रनमक पदानधकारी   २१११२ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१ २,००,००० ० ०.०० २,००,००० 

६ १८ पोशाक   २११२१ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१ १२,००,००० ० ०.०० १२,००,००० 

७ १९ ऄन्य भत्ता   २११३९ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१० १०,००,००० ८,५७,३४० ८५.७३ १,४२,६६० 

८ ५५ पदानधकारी बैठक भत्ता   २११४१ अन्तररक श्रोत १० ५,००,००० ३,२८,५६० ६५.७१ १,७१,४४० 

९ १४ न्यायीक सनमनत नबनबध खचव   २११४२ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१ १०,००,००० ४,४६,३४० ४४.६३ ५,५३,६६० 

१० २० 
कमवचारीको योगदानमा अधाररत ननवतृभरण तथा 

ईपदान कोष खचव   
२१२१२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१ ० ० ०.०० ० 

११ २१ कमवचारी कल्याण कोष   २१२१४ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१ १,००,००० ० ०.०० १,००,००० 

१२ २१ कमवचारी कल्याण कोष   २१२१४ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ४,००,००० ४,००,००० १००.०० ० 

१३ २६ पानी तथा नबजुली   २२१११ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१० ५,००,००० ४,२५,६३६.८६ ८५.१३ ७४,३६३.१४ 
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नस.नं. संकेत कायविम/अयोजना/नियाकलापको नाम खचव शीषवक स्रोत लक्ष नवननयोजन खचव 
खचव 

(%) 
मौज्दात 

१४ २७ संचार महसुल   २२११२ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० ७,६५,००० १,६८,३६५ २२.०१ ५,९६,६३५ 

१५ २२ साववजननक ईपयोनगताको सेवा खचव   २२११३ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
५ ५०,००० ० ०.०० ५०,००० 

१६ २४ आन्धन (पदानधकारी)   २२२११ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० ५,००,००० १०,००० २.०० ४,९०,००० 

१७ २५ आन्धन (कायावलय प्रयोजन)   २२२१२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१० २०,००,००० १७,०९,०२४.८९ ८५.४५ २,९०,९७५.११ 

१८ २९ सवारी साधन ममवत खचव   २२२१३ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० १५,००,००० ११,१०,४०१ ७४.०३ ३,८९,५९९ 

१९ ३० नबमा तथा नवीकरण खचव   २२२१४ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
२ ८,००,००० २,३४,१६९.४० २९.२७ ५,६५,८३०.६० 

२० ३१ 
मेनशनरी तथा औजार ममवत सम्भार तथा सञ्चालन 

खचव   
२२२२१ 

नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ५,००,००० ५,००,००० १००.०० ० 

२१ ३२ मसलन्द तथा कायावलय सामाग्री   २२३११ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ३९,००,००० ३५,५६,७४४.५७ ९१.२० ३,४३,२५५.४३ 

२२ ३३ पसु्तक तथा सामग्री खचव   २२३१३ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ४,००,००० ४,००,००० १००.०० ० 

२३ ३४ आन्धन - ऄन्य प्रयोजन   २२३१४ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१० १,००,००० ० ०.०० १,००,००० 

२४ ३५ पिपनिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन खचव   २२३१५ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१० २०,००,००० १९,३५,०८४ ९६.७५ ६४,९१६ 

२५ ३६ कायावलय संचालन खचव   २२३१९ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० १०,००,००० २,९६,२८६ २९.६३ ७,०३,७१४ 

२६   कायावलय संचालन खचव   २२३१९ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ३,००,००० २,८६,७१० ९५.५७ १३,२९० 

२७ ५६ अइइइ तथा इअइए तयारी खचव  भकु्तानी   २२४११ अन्तररक श्रोत १ २५,००,००० २२,९३,४२४ ९१.७४ २,०६,५७६ 
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अ.व. : २०७७/७८  ऄवधी :  २०७७/०४/०१-२०७८/०३/३१  बजेट प्रकार : चाल ु 

नस.नं. संकेत कायविम/अयोजना/नियाकलापको नाम खचव शीषवक स्रोत लक्ष नवननयोजन खचव 
खचव 

(%) 
मौज्दात 

२८ ३७ सेवा र परामशव खचव   २२४११ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१० ३०,००,००० २९,२३,७८९ ९७.४६ ७६,२११ 

२९ ३८ 
सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन /ननवकरण 

खचव   
२२४१२ 

नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१० ५,००,००० ३,२०,८८० ६४.१८ १,७९,१२० 

३० ११ अनथवक प्रशासन तथा राजश्व सम्वनन्ध कायविम खचव   २२४१२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ५,००,००० ४,९९,९६० ९९.९९ ४० 

३१ ३९ करार सेवा शलु्क   २२४१३ 
राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश 

सरकार  
१० ४९,४३,९५५ ८,९९,८८० १८.२० ४०,४४,०७५ 

३२ ३९ करार सेवा शलु्क   २२४१३ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० २०,५६,०४५ १८,६५,४४० ९०.७३ १,९०,६०५ 

३३ ४० सरसफाइसेवा शलु्क   २२४१४ अन्तररक श्रोत १० ३,००,००० ६५,५७० २१.८६ २,३४,४३० 

३४ ४१ 
सीप नवकास तथा जनचेतना तानलम तथा गोष्ठी 

सम्बन्धी खचव   
२२५१२ 

नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१२ १२,००,००० ३,४३,७४५ २८.६५ ८,५६,२५५ 

३५ १२ 
सुशासन तथा सेवा प्रवाह संग सम्वनन्धत कायविम 

खचव   
२२५२२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१ १०,००,००० ९,७५,४७२ ९७.५५ २४,५२८ 

३६ ५९ गाईँपानलका स्तररय नपगु चालु खचव   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ २२,००,००० ४,९९,९९५ २२.७३ १७,००,००५ 

३७ ५८ पानलका स्तरीय योजना तथा कायविम खचव   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ १५,००,००० १,८५,८१९ १२.३९ १३,१४,१८१ 

३८   
वडामा संसोधनका िमका फरक परेका योजना तथा 

कायविमहरु   
२२५२२ अन्तररक श्रोत १ ३,२५,००० ८९,००५ २७.३९ २,३५,९९५ 

३९ ७ M-WASH PLAN ननमावण सम्वनन्ध कायव   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ ५,००,००० ४,९९,३८५ ९९.८८ ६१५ 

४० १३ नमनडया सहकायव कायविम   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ५,००,००० ३,१६,४०० ६३.२८ १,८३,६०० 

४१ ९ साझेदारी कोष खचव   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ३०,००,००० ७,६२,८९५ २५.४३ २२,३७,१०५ 

४२ १५ ऄध्यक्ष नबशेष कायविम   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१० १५,००,००० ११,७७,८७५ ७८.५३ ३,२२,१२५ 
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नस.नं. संकेत कायविम/अयोजना/नियाकलापको नाम खचव शीषवक स्रोत लक्ष नवननयोजन खचव 
खचव 

(%) 
मौज्दात 

४३ ४२ नबनभन्न कायविम खचवहरु   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१० २०,००,००० २,५६,३६५ १२.८२ १७,४३,६३५ 

४४   
भमुी सम्वनन्ध समस्या समाधान कायविम सम्वनन्ध 

सवै प्रकारका खचवहरु   
२२५२२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१ ५,००,००० ४,८९,५०७ ९७.९० १०,४९३ 

४५   
भमुी सम्वनन्ध समस्या समाधान कायविम सम्वनन्ध 

सवै प्रकारका खचवहरु   
२२५२२ 

नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ५,००,००० ४,९७,३८५ ९९.४८ २,६१५ 

४६ ४३ 
नदवश समारोह ऄन्य संस्थाहरुलाइ सहयोग 

साँस्कृनतक धानमवक सभा जस्ता  कायविम खचव   
२२५२९ 

नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
२० १०,००,००० ९,८९,७८७ ९८.९८ १०,२१३ 

४७ ४४ कमवचारी भ्रमण खचव   २२६१२ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० २०,००,००० १३,२२,८७० ६६.१४ ६,७७,१३० 

४८ ४५ नवनवध खचव   २२७११ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ २२,२०,००० २०,३३,३४९ ९१.५९ १,८६,६५१ 

४९ ४६ गाईँ सभा सञ्चालन खचव   २२७२१ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
२ १०,००,००० ९,९३,६७२ ९९.३७ ६,३२८ 

५० ६१ देईखरुी बहुमखुी कयाम्पस संचालन ऄनदुान   २५३११ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ १,५०,००० १,५०,००० १००.०० ० 

५१ ६० ऐरावती अदशव बहुमखुी कयाम्पस संचालन ऄनदुान   २५३११ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ८,५०,००० ८,५०,००० १००.०० ० 

५२ ६४ लमहीमा ब्लड बैंक संचालन ऄनदुान सहयोग   २५३१५ अन्तररक श्रोत १ ३,००,००० ३,००,००० १००.०० ० 

५३ ४७ ऄन्य सामानजक सुरक्षा(अनथवक सामानजक सहयोग)   २७११२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१० २,००,००० १,०५,८०० ५२.९० ९४,२०० 

५४ ४८ गाईँपानलका नबशेष छािवनृत्त कायविम   २७२११ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
२ २,००,००० ० ०.०० २,००,००० 

५५ ४९ ईद्दार, राहत तथा पनुस्थावपना खचव   २७२१२ अन्तररक श्रोत १० १०,००० १०,००० १००.०० ० 

५६ ४९ ईद्दार, राहत तथा पनुस्थावपना खचव   २७२१२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१० ४,९०,००० ४,९०,००० १००.०० ० 
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नस.नं. संकेत कायविम/अयोजना/नियाकलापको नाम खचव शीषवक स्रोत लक्ष नवननयोजन खचव 
खचव 

(%) 
मौज्दात 

५७ ५७ नवपद तथा नबनभन्न कोष स्थापना खचव   २७२१२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ६०,००,००० ६०,००,००० १००.०० ० 

५८ ५० 
ऄत्याबश्यक स्वास्थ्य सेवाका लानग  औषधी खररद 

खचव   
२७२१३ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
२ १०,००,००० ९९,९५० १०.०० ९,००,०५० 

५९ ५१ 
वडा कायावलय स्टोर तथा अवास प्रयोजनका लानग 

घरभाडा   
२८१४२ 

नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१२ १२,००,००० ११,८४,२३८ ९८.६९ १५,७६२ 

६० ५२ ढुवानी साधन तथा ऄन्य भाडा   २८१४९ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१० ७,००,००० ३,७४,०५० ५३.४४ ३,२५,९५० 

६१ ५३ ऄन्य नफताव   २८२१९ अन्तररक श्रोत १ २,००,००० ३६,००० १८.०० १,६४,००० 

८०५५६५०६२०१ राप्ती गाईँपानलकावडा नं.१ 

६२ १ १ नं वडाका  पदानधकारी बैठक भत्ता   २११४१ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० २,५२,००० २,५२,००० १००.०० ० 

६३ ३० 
ननगरानी समहु २० तथा मेलनमलाप कतावहरुको बैठक 

भत्ता खाजा खचव भकु्तानी   
२११४२ अन्तररक श्रोत १ ४५,००० ४५,००० १००.०० ० 

६४ २ १ नं वडाको पानी तथा नबजुली   २२१११ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० २५,००० १७,६७५ ७०.७० ७,३२५ 

६५ ३ १ नं वडाको संचार महसुल   २२११२ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० १५,००० १४,००० ९३.३३ १,००० 

६६ ६ १ नं वडाको  आन्धन ख्रच  (कायावलय प्रयोजन)   २२२१२ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० ३०,००० २९,५०० ९८.३३ ५०० 

६७ ४ 
१ नं वडाको सवारी साधन तथा ऄन्य ईपकरण ममवत 

खचव   
२२२१३ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० २०,००० १९,९९५ ९९.९८ ५ 

६८ ५ 
१ नं वडाको  पिपनिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन 

खचव   
२२३१५ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० ३५,००० ३३,७४७ ९६.४२ १,२५३ 

६९ ७ १ नं वडाको कायावलय संचालन खचव   २२३१९ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० १,०५,००० १,०३,६१३ ९८.६८ १,३८७ 

७० १० अँपखोलीमा सडक बत्ती जडान   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ १,००,००० ८१,७५५ ८१.७६ १८,२४५ 
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नस.नं. संकेत कायविम/अयोजना/नियाकलापको नाम खचव शीषवक स्रोत लक्ष नवननयोजन खचव 
खचव 

(%) 
मौज्दात 

७१ २९ 
वडा कायावलयमा फननवचर तथा ऄन्य सामाग्री 

ब्यवस्थापन   
२२५२२ 

नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ १,०५,००० १,०३,९१० ९८.९६ १,०९० 

७२ २७ वडा स्तररय नवपद ब्यवस्थापन कायविम   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ १,००,००० ० ०.०० १,००,००० 

७३ ३२ प्रहरी साझेदारी कायविम   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ २०,००० २०,००० १००.०० ० 

७४ ३१ 
ईपभोक्ता सनमनत गठन ऄनभमनुखकरण तथा योजना 

ऄनगुमन खचव   
२२६११ अन्तररक श्रोत १ ५०,००० ५०,००० १००.०० ० 

७५ ८ १ नं वडाको  नवनवध खचव   २२७११ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० १,३०,००० १,२९,७७० ९९.८२ २३० 

७६ ३३ 
लालमनटया स्वास्थ्य  चौकी पवुावधार सधुार तथा 

ब्यवस्थापन खचव   
२५३१२ अन्तररक श्रोत १ ० ० ०.०० ० 

८०५५६५०६२०२ राप्ती गाईँपानलकावडा नं.२ 

७७ १ २ नं वडाको पदानधकारी बैठक भत्ता   २११४१ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० २,५५,००० २,५२,००० ९८.८२ ३,००० 

७८ २ २ नं वडाको  पानी तथा नबजुली   २२१११ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० १५,००० १४,७८० ९८.५३ २२० 

७९ ३ २ नं वडाको  संचार महसुल   २२११२ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० २५,००० २५,००० १००.०० ० 

८० ४ २ नं वडाको  आन्धन (कायावलय प्रयोजन)   २२२१२ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० ३८,००० ३७,१२० ९७.६८ ८८० 

८१ ५ 
२ नं वडाको सवारी साधन तथा ऄन्य ईपकरण ममवत 

खचव   
२२२१३ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० २०,००० १९,६२५ ९८.१३ ३७५ 

८२ ६ 
२ नं वडाको  पिपनिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन 

खचव   
२२३१५ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० १७,००० १७,००० १००.०० ० 

८३ ७ २ नं वडाको   कायावलय संचालन खचव   २२३१९ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० १,५०,००० १,५०,००० १००.०० ० 

८४ ३४ पश ुबदृ्दाश्रम ब्यवस्थापन   २२५२२ 
लुनम्वनी प्रदेश - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

८५ ३९ साववजननक सुनवुाइ कायविम   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ २१,००० २०,८३० ९९.१९ १७० 
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नस.नं. संकेत कायविम/अयोजना/नियाकलापको नाम खचव शीषवक स्रोत लक्ष नवननयोजन खचव 
खचव 

(%) 
मौज्दात 

८६ २६ ईत्पे्ररणा मलुक कायविम   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

८७ २० 
वडास्तरीय खेलकुद प्रनतयोनगता तथा खेल सामाग्री 

नबतरण र खेल मैदान ममवत   
२२५२२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१ १,५०,००० १,४५,९५२ ९७.३० ४,०४८ 

८८ ३७ सुचना प्रनवनध जडान ननवकरण   २२५२२ 
लुनम्वनी प्रदेश - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ १८,००० १३,९५५ ७७.५३ ४,०४५ 

८९ २४ ज्येष्ठ नागररकहरुलाइ सहायक सामाग्री   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ १,००,००० ९९,९१९ ९९.९२ ८१ 

९० ३६ भैपरी नबपद ब्यवस्थापन   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ४०,००० ४०,००० १००.०० ० 

९१ २५ स्यानीघोष होमस्टे प्रबधवन   २२५२२ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१ ० ० ०.०० ० 

९२ ३८ ननगरानी समहु मेनलमलाप तथा न्यानयक कायव खचव   २२५२२ 
लुनम्वनी प्रदेश - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ १५,००० १५,००० १००.०० ० 

९३ ३८ ननगरानी समहु मेनलमलाप तथा न्यानयक कायव खचव   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ ३५,००० ३५,००० १००.०० ० 

९४ ८ २ नं वडाको  नवनवध खचव   २२७११ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१ ६०,००० ५९,९९५ ९९.९९ ५ 

९५ १८ वडा स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवधवन कायविम   २५२११ अन्तररक श्रोत १ १,५०,००० १,४३,६४५ ९५.७६ ६,३५५ 

९६ १६ अदशव नमनुा मा नव ब्यवस्थापन खचव   २५३११ अन्तररक श्रोत १ २,००,००० १,९४,००० ९७.०० ६,००० 

९७ १७ अधारभतु स्वास्थ्य केन्द्र ब्यवस्थापन   २५३१२ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१ १,००,००० ७२,६१५ ७२.६२ २७,३८५ 

८०५५६५०६२०३ राप्ती गाईँपानलकावडा नं.३ 

९८ १ ३ नं वडाको  पदानधकारी बैठक भत्ता   २११४१ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० २,५५,००० २,५२,००० ९८.८२ ३,००० 

९९ २ ३ नं वडाको   पानी तथा नबजुली   २२१११ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० २५,००० २५,००० १००.०० ० 

१०० ३ ३ नं वडाको   संचार महसुल   २२११२ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० १५,००० १५,००० १००.०० ० 



राप्ती गाउँपालिकाको स्वतःप्रकाशन २०७७ साउनदलेि २०७८ असारसम्म Page 62 

 

अ.व. : २०७७/७८  ऄवधी :  २०७७/०४/०१-२०७८/०३/३१  बजेट प्रकार : चाल ु 

नस.नं. संकेत कायविम/अयोजना/नियाकलापको नाम खचव शीषवक स्रोत लक्ष नवननयोजन खचव 
खचव 

(%) 
मौज्दात 

१०१ ४ ३ नं वडाको   आन्धन (कायावलय प्रयोजन)   २२२१२ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० ३०,००० २६,८६० ८९.५३ ३,१४० 

१०२ ५ 
३ नं वडाको   सवारी साधन तथा ऄन्य ईपकरण  

ममवत खचव   
२२२१३ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० ३०,००० २९,८३५ ९९.४५ १६५ 

१०३ ८ 
३ नं वडाको  पिपनिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन 

खचव   
२२३१५ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० १५,००० १३,१०० ८७.३३ १,९०० 

१०४ ६ ३ नं वडाको   कायावलय संचालन खचव   २२३१९ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० १,५०,००० १,४९,९६९ ९९.९८ ३१ 

१०५ १४ नयाँवस्तीमा पञ्चे बाजा नबतरण कायविम   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ १,५०,००० १,५०,००० १००.०० ० 

१०६ १५ बसन्तापरुमा थारु होमस्टे संचालन   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ ० ० ०.०० ० 

१०७ १३ स्वास्थ्य नशनवर संचालन वडा नभि   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ १,००,००० ० ०.०० १,००,००० 

१०८ २६ वडा स्तरीय नबपद ब्यवस्थापन खचव   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ १,००,००० ९९,८४८ ९९.८५ १५२ 

१०९ १७ वडास्तरीय खेलकुद प्रनतयोनगता   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 

११० २७ ननगरानी समहु मेनलमलाप तथा न्यानयक कायव खचव   २२५२२ अन्तररक श्रोत १० ४०,००० ४०,००० १००.०० ० 

१११ ७ ३ नं वडाको   नवनवध खचव   २२७११ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१ ० ० ०.०० ० 

११२ १० 
३ नं वडाका नबद्यालयमा वाइफाइ फोटोकपी मेसीन 

कम्प्युटर नबतरण   
२५३११ 

नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ १,०७,००० १,०७,००० १००.०० ० 

८०५५६५०६२०४ राप्ती गाईँपानलकावडा नं.४ 

११३ १ ४ नं वडाको  पदानधकारी बैठक भत्ता   २११४१ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१ २,१६,००० २,१६,००० १००.०० ० 

११४ ३६ ननगरानी समहु मेनलमलाप तथा न्यानयक कायव खचव   २११४२ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१ ५०,००० ४९,८५० ९९.७० १५० 

११५ २ ४ नं वडाको  पानी तथा नबजुली   २२१११ राजस्व बाँडफाँड - १० १५,००० १४,९८८ ९९.९२ १२ 
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नस.नं. संकेत कायविम/अयोजना/नियाकलापको नाम खचव शीषवक स्रोत लक्ष नवननयोजन खचव 
खचव 

(%) 
मौज्दात 

संघीय सरकार 

११६ ३ ४ नं वडाको  संचार महसुल   २२११२ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० २५,००० २४,७५४ ९९.०२ २४६ 

११७ ४ ४ नं वडाको   आन्धन (कायावलय प्रयोजन)   २२२१२ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० ५०,००० २८,८७७ ५७.७५ २१,१२३ 

११८ ५ 
४ नं वडाको  सवारी साधन तथा ऄन्य ईपकरण  

ममवत खचव   
२२२१३ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० ३०,००० ३०,००० १००.०० ० 

११९ ६ 
४ नं वडाको  पिपनिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन 

खचव   
२२३१५ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० १५,००० १५,००० १००.०० ० 

१२० ७ ४ नं वडाको   कायावलय संचालन खचव   २२३१९ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० १,४९,००० १,४८,३१६ ९९.५४ ६८४ 

१२१ ९ दनलत यवुा तथा युवतीहरुलाइ  ड्राइनभङ तानलम   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ १,००,००० ९९,६६६ ९९.६७ ३३४ 

१२२ ४१ वडा स्तररय नवपद ब्यवस्थापन कायविम   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ ५०,००० ४७,४४० ९४.८८ २,५६० 

१२३ १० नकसानहरुलाइ ईन्नत जातको बाख्रा पाठा नबतरण   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 

१२४ ८ ४ नं वडाको   नवनवध खचव   २२७११ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० ४०,००० ३९,८७० ९९.६८ १३० 

८०५५६५०६२०५ राप्ती गाईँपानलकावडा नं.५ 

१२५ १ ५ नं वडाका  पदानधकारी बैठक भत्ता   २११४१ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० २,५५,००० २,५५,००० १००.०० ० 

१२६ ३० ननगरानी समहु मेनलमलाप तथा न्यानयक कायव खचव   २११४२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१० २०,००० २०,००० १००.०० ० 

१२७ २ ५ नं वडाको पानी तथा नबजुली   २२१११ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० १५,००० १५,००० १००.०० ० 

१२८ ३ ५ नं वडाको  संचार महसुल   २२११२ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० १५,००० १५,००० १००.०० ० 

१२९ २९ प्रहरी चौकीलाइ इन्धन खचव   २२२१२ अन्तररक श्रोत १२ १२,००० ३,०५० २५.४२ ८,९५० 

१३० ५ ५ नं वडाको आन्धन (कायावलय प्रयोजन)   २२२१२ राजस्व बाँडफाँड - १० ३०,००० ३०,००० १००.०० ० 
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नस.नं. संकेत कायविम/अयोजना/नियाकलापको नाम खचव शीषवक स्रोत लक्ष नवननयोजन खचव 
खचव 

(%) 
मौज्दात 

संघीय सरकार 

१३१ ४ ५ नं वडाको सवारी साधन तथा ऄन्य ममवत खचव   २२२१३ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० ३०,००० ३०,००० १००.०० ० 

१३२ ६ 
५ नं वडाको  पिपनिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन 

खचव   
२२३१५ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० १५,००० १५,००० १००.०० ० 

१३३ ७ ५ नं वडाको  कायावलय संचालन खचव   २२३१९ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

१३४ १२ टोल स्तरीय खेलकुद प्रनतयोनगता   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ १,५०,००० १,४८,८८५ ९९.२६ १,११५ 

१३५ २६ वडा कायावलयको भौनतक सुधार कायविम   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ २,००,००० १,५६,७०५ ७८.३५ ४३,२९५ 

१३६ १० 
प्रा.नव.का दनलत तथा नबपन्न नबद्याथीलाइ पाठ्य 

सामाग्री नबतरण   
२२५२२ 

नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ० ० ०.०० ० 

१३७ ९ 
ऄगवुा कृषकका लानग ब्यवसायीक कृनष सहयोग 

कायविम   
२२५२२ 

नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ० ० ०.०० ० 

१३८   
वडा नं ५ का सवै सवै सामदुानयक नबद्यालयलाइ 

खेलकुद सामाग्री नबरतण   
२२५२२ अन्तररक श्रोत १ १,००,००० ९०,०८४ ९०.०८ ९,९१६ 

१३९ ८ ५ नं वडाको  नवनवध खचव   २२७११ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० ६०,००० ६०,००० १००.०० ० 

१४० ११ स्वास्थ्य चौकी ब्यवस्थापन सहयोग   २६४२३ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१ ० ० ०.०० ० 

८०५५६५०६२०६ राप्ती गाईँपानलकावडा नं.६ 

१४१ १ ६ नं वडाको पदानधकारी बैठक भत्ता   २११४१ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० २,५२,००० २,५२,००० १००.०० ० 

१४२ २ ६ नं वडाको  पानी तथा नबजुली   २२१११ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० १०,००० ६,६८० ६६.८० ३,३२० 

१४३ ३ ६ नं वडाको  संचार महसुल   २२११२ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० २०,००० १९,६६० ९८.३० ३४० 

१४४ ४ ६ नं वडाको  आन्धन (पदानधकारी)   २२२११ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० ३६,००० ३५,९७५ ९९.९३ २५ 
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नस.नं. संकेत कायविम/अयोजना/नियाकलापको नाम खचव शीषवक स्रोत लक्ष नवननयोजन खचव 
खचव 

(%) 
मौज्दात 

१४५ ५ ६ नं वडाको  सवारी साधन तथा ऄन्य  ममवत खचव   २२२१३ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० ३५,००० ३५,००० १००.०० ० 

१४६ ६ 
६ नं वडाको  पिपनिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन 

खचव   
२२३१५ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० १५,००० १५,००० १००.०० ० 

१४७ ७ ६ नं वडाको  कायावलय संचालन खचव   २२३१९ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० ९०,००० ९०,००० १००.०० ० 

१४८ ११ 
वडास्तरीय खेलकुद प्रनतयोनगता तथा खेल सामाग्री 

नबतरण र खेल मैदान ममवत   
२२५२२ अन्तररक श्रोत १ २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 

१४९ १३ मातनृशश ुस्याहार तानलम   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ ४०,००० ४०,००० १००.०० ० 

१५० १२ अँखा नशनवर संचालन   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ५०,००० ५०,००० १००.०० ० 

१५१ २६ नबदु्धत पोल खदव कायविम   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ १,००,००० ९५,४८५ ९५.४९ ४,५१५ 

१५२ २७ 
जलचर जलीय जैनवक नवनवधता संरक्षण 

समहुहरुलाइ कायविम   
२२५२२ अन्तररक श्रोत १ २५,००० २५,००० १००.०० ० 

१५३ ९ ढनकया बनुाइ तानलम   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ३,००,००० ३,००,००० १००.०० ० 

१५४ १४ स्वच्छ नपईने पानीका लानग नफल्टर नबतरण   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ २,५५,००० २,५५,००० १००.०० ० 

१५५ १० वडा स्तरीय थारु संस्कृनतक प्रनतयोनगता   २२५२२ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१ १,००,००० ९९,६८० ९९.६८ ३२० 

१५६ २८ सूचना प्रनबनध प्रयोग   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ ४०,००० २१,०७३ ५२.६८ १८,९२७ 

१५७ ३० ननगरानी समहु मेनलमलाप तथा न्यानयक कायव खचव   २२५२२ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१ ४०,००० ४०,००० १००.०० ० 

१५८ २९ साववजननक सुनवुाइ कायविम   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ १०,००० ० ०.०० १०,००० 

१५९   थारु संग्राहालय सामाग्री खररद   २२५२२ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१ १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 
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नस.नं. संकेत कायविम/अयोजना/नियाकलापको नाम खचव शीषवक स्रोत लक्ष नवननयोजन खचव 
खचव 

(%) 
मौज्दात 

१६० ३१ नबनबध कायविम   २२५२९ 
लुनम्वनी प्रदेश - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ० ० ०.०० ० 

१६१ ८ ६ नं वडाको   नवनवध खचव   २२७११ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० ६२,००० ६२,००० १००.०० ० 

८०५५६५०६२०७ राप्ती गाईँपानलकावडा नं.७ 

१६२ १ ७ नं वडाको पदानधकारी बैठक भत्ता   २११४१ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० २,५२,००० २,५२,००० १००.०० ० 

१६३ २ ७ नं वडाको  पानी तथा नबजुली   २२१११ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० १०,००० ७,५३९ ७५.३९ २,४६१ 

१६४ ३ ७ नं वडाको  संचार महसुल   २२११२ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० २५,००० २४,९७१ ९९.८८ २९ 

१६५ ४ ७ नं वडाको  आन्धन (कायावलय प्रयोजन)   २२२१२ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० ४८,००० ४७,६६२ ९९.३० ३३८ 

१६६ ५ ७ नं वडाको सवारी साधन ममवत खचव   २२२१३ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० ३०,००० २९,२१५ ९७.३८ ७८५ 

१६७ ६ 
७ नं वडाको  पिपनिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन 

खचव   
२२३१५ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० १५,००० १५,००० १००.०० ० 

१६८ ७ ७ नं वडाको  कायावलय संचालन खचव   २२३१९ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० १,००,००० ९९,९४३ ९९.९४ ५७ 

१६९ १७ 
जलचर जलीय जैनवक नवनवधता संरक्षण 

समहुहरुलाइ कायविम   
२२५२२ 

नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ४०,००० ० ०.०० ४०,००० 

१७० १४ ज्येष्ठ नागररकहरुलाइ न्यानो कपडा नवतरण   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ २,००,००० १,९८,७९७ ९९.४० १,२०३ 

१७१ ९ सरस्वती अ नव का नबद्यानथवलइ पोसाक नबतरण   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ २,२५,००० २,२४,७८० ९९.९० २२० 

१७२ ३२ ५० प्रनतशत ऄनदुानमा अलुको बीई नबतरण   २२५२२ 
लुनम्वनी प्रदेश - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

१७३ १५ दनलत जनचेतना कायविम   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ३०,००० २८,२२७ ९४.०९ १,७७३ 
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अ.व. : २०७७/७८  ऄवधी :  २०७७/०४/०१-२०७८/०३/३१  बजेट प्रकार : चाल ु 

नस.नं. संकेत कायविम/अयोजना/नियाकलापको नाम खचव शीषवक स्रोत लक्ष नवननयोजन खचव 
खचव 

(%) 
मौज्दात 

१७४ ३३ पशपुालन तानलम   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ५०,००० ० ०.०० ५०,००० 

१७५ १२ 
रामघाट मेला संरक्षण कृनष प्रदशवनी तथा सांस्कृनतक 

कायविम खचव   
२२५२२ 

नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ० ० ०.०० ० 

१७६ १३ 
वडास्तरीय खेलकुद प्रनतयोनगता तथा खेल सामाग्री 

नबतरण   
२२५२२ 

नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ० ० ०.०० ० 

१७७ २० ननगरानी समहु मेनलमलाप तथा न्यानयक कायव खचव   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ५०,००० ५०,००० १००.०० ० 

१७८ १६ बालवानलकाहरुलाइ सचेतना मलुक कायविम   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ४०,००० ० ०.०० ४०,००० 

१७९ १८ 
वडा भवनमा बोडव बडापि सुझावपेनटका सूचना पाटी 

ब्यवस्थापन   
२२५२२ 

नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ५०,००० ४९,६४० ९९.२८ ३६० 

१८० ११ अमा समहुलाइ सुरनक्षत माततृ्व तानलम   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ५०,००० ० ०.०० ५०,००० 

१८१ ३४ ढनकया बनुाइ तानलम   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ ८०,००० ८०,००० १००.०० ० 

१८२   सांस्कृनतक तथा वडा स्तरीय खेलकुद कायविम   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

१८३ १० 
नबपन्न पररवारलाइ ५० प्रनतशत ऄनदुानमा 

वायोस्याण्ड नफल्टर नबतरण   
२२५२२ 

नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ २,६०,००० २,५८,५४४ ९९.४४ १,४५६ 

१८४ ८ ७ नं वडाको नवनवध खचव   २२७११ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० ४०,००० ३७,९१० ९४.७८ २,०९० 

८०५५६५०६२०८ राप्ती गाईँपानलकावडा नं.८ 

१८५ १ ८ नं वडाको पदानधकारी बैठक भत्ता   २११४१ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० २,५५,००० २,५२,००० ९८.८२ ३,००० 

१८६ ४३ ननगरानी समहु मेनलमलाप तथा न्यानयक कायव खचव   २११४१ अन्तररक श्रोत १ ५०,००० ४९,८०० ९९.६० २०० 

१८७ २ ८ नं वडाको  पानी तथा नबजुली   २२१११ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० १५,००० १४,८९४ ९९.२९ १०६ 
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नस.नं. संकेत कायविम/अयोजना/नियाकलापको नाम खचव शीषवक स्रोत लक्ष नवननयोजन खचव 
खचव 

(%) 
मौज्दात 

१८८ ४ ८ नं वडाको  संचार महसुल   २२११२ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० १५,००० १४,५८७ ९७.२५ ४१३ 

१८९ ५ ८ नं वडाकोआन्धन (कायावलय प्रयोजन)   २२२१२ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० ३०,००० २९,६९० ९८.९७ ३१० 

१९० ६ ८ नं वडाको सवारी साधन तथा ऄन्य  ममवत खचव   २२२१३ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० ३०,००० २९,९७० ९९.९० ३० 

१९१ ७ 
८ नं वडाको  पिपनिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन 

खचव   
२२३१५ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० १५,००० १४,७९९ ९८.६६ २०१ 

१९२ ८ ८ नं वडाको कायावलय संचालन खचव   २२३१९ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० १,००,००० ९७,८६४ ९७.८६ २,१३६ 

१९३ २३ ५० प्रनतशत ऄनदुानमा अलुको बीई नबतरण   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

१९४   दनलत ज्येष्ठ नागररकलाइ न्यानो कपडा नबतरण   २२५२२ 
लुनम्वनी प्रदेश - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ४०,००० ४०,००० १००.०० ० 

१९५ २१ ज्येष्ठ नागररकहरु नदवा सेवा कायविम   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ ० ० ०.०० ० 

१९६ १९ युवा खेलकुद कायविम   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ १,२५,००० १,२४,९८० ९९.९८ २० 

१९७ १७ वडा स्तरीय संस्कृनतक प्रनतयोनगता   २२५२२ 
लुनम्वनी प्रदेश - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ १,५०,००० १,४९,७१५ ९९.८१ २८५ 

१९८ १० ईनी झोला बनुाइ तानलम   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ १,५०,००० १,५०,००० १००.०० ० 

१९९   ज्येष्ठ नागररकहरुलाइ न्यानो कपडा नवतरण   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ १,००,००० ९८,०८४ ९८.०८ १,९१६ 

२०० १८ 
युवा तथा वालवानलका कुलत ननयन्िण सचेतना 

कायविम   
२२५२२ अन्तररक श्रोत १ ४०,००० ४०,००० १००.०० ० 

२०१ २० दनलत सचेतना कायविम   २२५२२ 
लुनम्वनी प्रदेश - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ० ० ०.०० ० 
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नस.नं. संकेत कायविम/अयोजना/नियाकलापको नाम खचव शीषवक स्रोत लक्ष नवननयोजन खचव 
खचव 

(%) 
मौज्दात 

२०२ १५ वडा स्तररय नवपद ब्यवस्थापन कायविम   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ १,३६,००० १,३६,००० १००.०० ० 

२०३ ९ ८ नं वडाको  नवनवध खचव   २२७११ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० ६०,००० ५९,९८९ ९९.९८ ११ 

२०४ १४ शंकर मा नव संचालन खचव ऄनदुान   २५३११ अन्तररक श्रोत १ ४,५०,००० ४,५०,००० १००.०० ० 

८०५५६५०६२०९ राप्ती गाईँपानलकावडा नं.९ 

२०५ १ पदानधकारी बैठक भत्ता   २११४१ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० २,५५,००० २,५२,००० ९८.८२ ३,००० 

२०६ ३ ९ नं वडाको  संचार महसुल   २२११२ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० १५,००० १३,४१० ८९.४० १,५९० 

२०७ ७ ९ नं वडाको   आन्धन (कायावलय प्रयोजन)   २२२१२ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० ३७,५०० ३७,५०० १००.०० ० 

२०८ ४ ९ नं वडाको  सवारी साधन तथा ऄन्य ममवत खचव   २२२१३ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० ३७,५०० ३७,५०० १००.०० ० 

२०९ ३६ भद्राक्षी देवी मनन्दर रंग रोगन गने   २२२३१ अन्तररक श्रोत १ २५,००० २५,००० १००.०० ० 

२१० ६ 
९ नं वडाको  पिपनिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन 

खचव   
२२३१५ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० १५,००० १५,००० १००.०० ० 

२११ ५ ९ नं वडाको   कायावलय संचालन खचव   २२३१९ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

२१२ १५ मनहलाहरुका लानग प्रजनन स्वास्थ्य नशनवर संचालन   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ५०,००० ० ०.०० ५०,००० 

२१३ १५ मनहलाहरुका लानग प्रजनन स्वास्थ्य नशनवर संचालन   २२५२२ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१ ७५,००० ० ०.०० ७५,००० 

२१४ १७ ज्येष्ठ नागररकहरु/एकल मनहला सम्मान कायविम   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 

२१५ ३२ पंनजकरण ब्यवस्थापन   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ५०,००० ५०,००० १००.०० ० 
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नस.नं. संकेत कायविम/अयोजना/नियाकलापको नाम खचव शीषवक स्रोत लक्ष नवननयोजन खचव 
खचव 

(%) 
मौज्दात 

२१६ १३ सेकयुररटी गाडव सम्वनन्ध तानलम   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

२१७ ९ बीई नबजन र नबषादी खररद   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ ५०,००० ५०,००० १००.०० ० 

२१८ ११ कटाइ नसलाइ तानलम   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ ५०,००० ५०,००० १००.०० ० 

२१९ ३३ नवनवध कायविम खचव   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

२२० २९ वडा स्तररय नवपद ब्यवस्थापन कायविम   २२५२२ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१ २,००,००० १,९५,७८० ९७.८९ ४,२२० 

२२१ ३० साववजननक सुनवुाइ कायविम   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ २१,००० २१,००० १००.०० ० 

२२२ ३५ रातामाटा मनुस्लम भवन जस्ता पाता खररद कायविम   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ २५,००० २५,००० १००.०० ० 

२२३ ३१ सुचना प्रनवनध जडान ननवकरण   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ ५०,००० ० ०.०० ५०,००० 

२२४ १२ जेनसवी ऄपरेटर लगायत ऄन्य नशपमलुक  तानलम   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ३,००,००० २,९९,७८९ ९९.९३ २११ 

२२५ ८ ९ नं वडाको   नवनवध खचव   २२७११ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१० ६०,००० ६०,००० १००.०० ० 

२२६ १४ 
अधारभतू स्कुल रुपाकोटलाइ मा नब तह सम्म 

संचालन ऄनदुान   
२६४१३ अन्तररक श्रोत १ १०,००,००० ८,५३,७४१ ८५.३७ १,४६,२५९ 

८०५५६५०६३०१ राप्ती गाईँपानलका - नशक्षा 

२२७ २ 

गाईँपानलका ऄनदुानवाट तलव खाने नशक्षक नबज्ञान 

स्वयंसेवक  स का लगायतको तलव भत्ता पोषाक 

चाडपवव  खचव र नबद्यालय कमवचारी थप तलव   

२११११ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ १,२०,००,००० १,१८,०७,३८० ९८.३९ १,९२,६२० 

२२८ २ 

गाईँपानलका ऄनदुानवाट तलव खाने नशक्षक नबज्ञान 

स्वयंसेवक  स का लगायतको तलव भत्ता पोषाक 

चाडपवव  खचव र नबद्यालय कमवचारी थप तलव   

२११११ अन्तररक श्रोत १ ५०,००,००० ४६,१७,४४० ९२.३५ ३,८२,५६० 
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अ.व. : २०७७/७८  ऄवधी :  २०७७/०४/०१-२०७८/०३/३१  बजेट प्रकार : चाल ु 

नस.नं. संकेत कायविम/अयोजना/नियाकलापको नाम खचव शीषवक स्रोत लक्ष नवननयोजन खचव 
खचव 

(%) 
मौज्दात 

२२९ १२ गाईँ नशक्षा योजना   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ ४,५०,००० ० ०.०० ४,५०,००० 

२३० १३ 
ECD पनुतावजगी तानलक वालनवकास नशक्षक तथा 

नवकास कक्षा कोठा  ब्यवस्थापन सहयोग   
२२५२२ 

नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ६,००,००० ४,९९,६८६ ८३.२८ १,००,३१४ 

२३१ १६ नशक्षक तानलम नबषयगत ऄनलाइन ऄफलाइन   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ३,५०,००० ० ०.०० ३,५०,००० 

२३२ ७ 

गाईँ नशक्षा सनमनत  प्रधानाध्यापक तथा नबनभन्न 

सनमनत ईपसनमनत बैठक  संचालन तथा ब्यवस्थापन 

खचव   

२२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ५,००,००० ४,९४,१०० ९८.८२ ५,९०० 

२३३ ५ नशक्षा नदवश मनाईन े  २२५२२ अन्तररक श्रोत १ १,००,००० ० ०.०० १,००,००० 

२३४   स्थानीय पाठ्यिम ननमावण कक्षा १-८   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ६,२०,००० ६,२०,००० १००.०० ० 

२३५   स्थानीय पाठ्यिम ननमावण कक्षा १-८   २२५२२ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१ ५०,००० ० ०.०० ५०,००० 

२३६ ६ नबद्याथी भनाव कायविम   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

२३७ ३ नबद्यालय स्तरीय परीक्षा संचालन   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ १०,००,००० २,६१,९९९ २६.२० ७,३८,००१ 

२३८ १४ शैनक्षक गणुस्तर सुधार कायविम   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ १२,५०,००० १२,४९,४८१ ९९.९६ ५१९ 

२३९ ११ शैनक्षक कयालेण्डर तथा शैनक्षक स्माररका ननमावण   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ ३,००,००० २,३१,६०६ ७७.२० ६८,३९४ 

२४० ९ गाईँपानलका स्तरीय नबद्याथीको प्रनतभा पनहचान   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ ५०,००० ० ०.०० ५०,००० 

२४१ १० नबद्यालय ऄनगुमन   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ २,००,००० १,९४,४५५ ९७.२३ ५,५४५ 

२४२ १५ 
ऄनाथ वालवानलकालाइ स्टेशनरी नवतरण र 

छािबनृत्त   
२२५२२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१ १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 



राप्ती गाउँपालिकाको स्वतःप्रकाशन २०७७ साउनदलेि २०७८ असारसम्म Page 72 
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नस.नं. संकेत कायविम/अयोजना/नियाकलापको नाम खचव शीषवक स्रोत लक्ष नवननयोजन खचव 
खचव 

(%) 
मौज्दात 

२४३ ४ ईत्कृष्ट नशक्षक तथा ऄनभभावक परुस्कृत कायविम   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ १,००,००० ० ०.०० १,००,००० 

२४४   खेल प्रनशक्षक तानलम   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ २,००,००० ० ०.०० २,००,००० 

२४५ १७ बैकनल्पक प्रणाली माफव त कक्षा संचालन   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ० ० ०.०० ० 

२४६ ८ प्र ऄ लाइ ऄनभमखुीकरण कायविम   २२५२२ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१ ८०,००० ७२,६०० ९०.७५ ७,४०० 

२४७ १८ स्थानीय पाठ्यिम ननमावण कक्षा १-३   २२५२२ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१ १,५०,००० १,५०,००० १००.०० ० 

२४८   
सूचना प्रनवनध मैिी अधारभतु नबद्यालय ननमावणका 

लानग इन्टरनेट जडान   
२५३११ 

नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ३,००,००० ७३,००२ २४.३३ २,२६,९९८ 

८०५५६५०६३०२ राप्ती गाईँपानलका - स्वास्थ्य 

२४९ ६ पालो पहरा नाइट ड्युटी   २११३१ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१ १,१५,००० १,०९,५०० ९५.२२ ५,५०० 

२५० २५ DHIS 2 reporting insentive   २११३९ अन्तररक श्रोत १ ५४,००० ४१,००० ७५.९३ १३,००० 

२५१ २६ IUCD सेवा प्रदायक INSENTIVE   २११३९ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ २५,००० ० ०.०० २५,००० 

२५२ ९ स्वास्थ्य संस्था ब्यवस्थापन बैठक भत्ता खाजा खचव   २११३९ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१ २,५०,००० ६७,००० २६.८० १,८३,००० 

२५३ २१ करार कमवचारी तलव भत्ता   २२४१३ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१ ६४,२५,००० ५२,६९,०४० ८२.०१ ११,५५,९६० 

२५४ २२ 
कोनभड १९ महामारी तथा सरुवारोग ऄन्य  ननयन्िण 

कायविम   
२२५२२ 

नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ २,५०,००० २,४३,९०० ९७.५६ ६,१०० 

२५५ १८ OTC कायविम फलोऄप   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ १०,००० ० ०.०० १०,००० 

२५६ २ म स्वा से हरुलाइ साइकल नबतरण   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ ३,८४,००० ३,८४,००० १००.०० ० 
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नस.नं. संकेत कायविम/अयोजना/नियाकलापको नाम खचव शीषवक स्रोत लक्ष नवननयोजन खचव 
खचव 

(%) 
मौज्दात 

२५७ ११ 
नसकलसेल एनननमयाको ननशलु्क जाँचका लानग 

ररएजेन्ट तथा सामाग्री खररद   
२२५२२ 

नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ० ० ०.०० ० 

२५८ २३ स्वास्थ्य के्षिको गणुस्तर सुधार कायविम   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ५,५०,००० ५,४४,८२३ ९९.०६ ५,१७७ 

२५९ ४ प्रशतुी पोषण खचव   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ ५,००,००० २,६०,००० ५२.०० २,४०,००० 

२६० ३ ननशलु्क स्वास्थ्य सेवाका लानग औषनध खररद   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ५,००,००० ४,८९,६३४ ९७.९३ १०,३६६ 

२६१ ५ डेलीभरीका लानग ननशलु्क एम्वलेुन्स शोधभनाव   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ १,००,००० ६२,७५० ६२.७५ ३७,२५० 

२६२ १४ माननसक रोग न्यूनीकरण कायविम   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ० ० ०.०० ० 

२६३ ८ 
नबद्यालयमा अइरन कायविम सनमक्षा वानषवक 

ऄधववाषवक   
२२५२२ 

नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ १,१०,००० ० ०.०० १,१०,००० 

२६४ ७ ईपाध्यक्ष कोसेली कायविम   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ २,५०,००० २,५०,००० १००.०० ० 

२६५ १ म स्वा से खाजा खचव   २२५२२ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१ ७,६८,००० १,२८,००० १६.६७ ६,४०,००० 

२६६ १० शनु्य होम डेलीभरी   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ० ० ०.०० ० 

२६७ १३ अयुवेद तथा होनमयाप्याथी कायविम खचव   २२५२९ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ५०,००० ५०,००० १००.०० ० 

२६८ १२ स्वास्थ्य ईपचार अनथवक सहयोग   २२५२९ अन्तररक श्रोत १ ५,००,००० ४,१८,००० ८३.६० ८२,००० 

२६९ २० स्वास्थ्य संस्थाको ऄनगुमन   २२६११ अन्तररक श्रोत १ ५०,००० ९,४५० १८.९० ४०,५५० 

२७० १९ DOTS फलोऄप   २२६१९ अन्तररक श्रोत १ १०,००० ३,५०० ३५.०० ६,५०० 

२७१ २७ गाईँघर नकलननक संचालन यातायात खचव   २२६१९ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ९०,००० ४९,२०० ५४.६७ ४०,८०० 

२७२ २४ क्षयरोगमैिी ईपचारकेन्द्र खाजा   २२७११ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ २४,००० २०,००० ८३.३३ ४,००० 
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नस.नं. संकेत कायविम/अयोजना/नियाकलापको नाम खचव शीषवक स्रोत लक्ष नवननयोजन खचव 
खचव 

(%) 
मौज्दात 

२७३ १६ स्वास्थ्य शाखा ब्यवस्थापन   २२७११ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१ १,५०,००० ९४,५७० ६३.०५ ५५,४३० 

२७४ १७ स्वास्थ्य संस्था ब्यवस्थापन   २५३१२ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१ ७,३५,००० ३,०२,५८३ ४१.१७ ४,३२,४१७ 

८०५५६५०६३०३ राप्ती गाईँपानलका - कृनष 

२७५ १६ एक गाईँ एक प्रानवनधक तलव भत्ता   २२४११ अन्तररक श्रोत १ १,७५,००० १,५९,६६० ९१.२३ १५,३४० 

२७६   ५० प्रनतशत ऄनदुानमा मकैको बीई नबतरण   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ १,५५,००० ० ०.०० १,५५,००० 

२७७ ७ 
बषे नहईदे तरकारीको बीई कम्पोनजकट प्याकेट 

नबतरण   
२२५२२ 

नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ५,६०,००० ५,६०,००० १००.०० ० 

२७८ ९ ५० प्रनतशत ऄनदुानमा बाली संरक्षण सेवा नहईदे बषे   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 

२७९ २० बानषवक सनमक्षा तथा कृनष योजना तजुवमा   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ २५,००० ० ०.०० २५,००० 

२८० १२ वाली ईपचार नशनबर   २२५२२ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१ १,००,००० ० ०.०० १,००,००० 

२८१ १३ ननशलु्क ऄन्दानमा बगर खेतीका बीई नबतरण   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ९०,००० ९०,००० १००.०० ० 

२८२ १८ 
नबनभन्न कायविम ऄनगुमन संचालन ब्यवस्थापन र 

भ्रमण खचव   
२२५२२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१ २,००,००० १,८५,९०० ९२.९५ १४,१०० 

२८३ ६ नबनभन्न वालीको कटानी रेकडव नलन े  २२५२२ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१ २०,००० २०,००० १००.०० ० 

२८४ २ ५० प्रनतशत ऄनदुानमा गहुकँो बीई नबतरण   २२५२२ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१ २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 

२८५ १९ 
७५  प्रनतशत ऄनदुानमा कोनभड-१९ लनक्षत 

ब्यवसानयक तरकारी प्रवधवन कायविम   
२२५२२ 

नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ६,००,००० ५,५३,३५१ ९२.२३ ४६,६४९ 

२८६ ३ ५० प्रनतशत ऄनदुानमा तोरीको बीई ऄनदुान   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ २,००,००० १,७८,०४० ८९.०२ २१,९६० 
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नस.नं. संकेत कायविम/अयोजना/नियाकलापको नाम खचव शीषवक स्रोत लक्ष नवननयोजन खचव 
खचव 

(%) 
मौज्दात 

२८७ ११ सुरनक्षत पनहरन  ७५ प्रनतशत ऄनदुानमा नबतरण   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ १,००,००० ९८,४०० ९८.४० १,६०० 

२८८ ८ कन्ये च्याईको बीई ७५ प्रनतशत ऄनदुानमा नबतरण   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ १,००,००० ९९,१६८ ९९.१७ ८३२ 

२८९ ९ ५० प्रनतशत ऄनदुानमा बाली संरक्षण सेवा नहईदे बषे   २२५२२ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१ १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

२९० १ ५० प्रनतशत ऄनदुानमा धानको बीई नबतरण   २२५२२ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१ २,००,००० ० ०.०० २,००,००० 

२९१ १५ 
रेनडयो पिपनिका सूचना तथा संचार प्रवाह टेनलफोन 

खचव   
२२५२२ अन्तररक श्रोत १ २५,००० २५,००० १००.०० ० 

२९२ १४ बगर खेती अकनस्मक सेवा   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ ५०,००० ० ०.०० ५०,००० 

२९३ ४ ननशलु्क अलुको नबयाँ नबई ढुवानी सनहत   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ ० ० ०.०० ० 

२९४ ५ 
५० प्रनतशत ऄनदुानमा नटनपएस अलुको बीई 

नबतरण   
२२५२२ 

नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ४,००,००० ३,४९,०५० ८७.२६ ५०,९५० 

२९५ १० ५० प्रनतशत ऄनदुानमा च्याई खेती टनेल ननमावण   २२५२२ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१ १,००,००० ८०,००० ८०.०० २०,००० 

२९६ १७ कृनष गोदाम भाडा   २८१४९ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ० ० ०.०० ० 

८०५५६५०६३०४ राप्ती गाईँपानलका-मनहला वालवानलका शाखा   

२९७ १ ऄपांग सनमनतको चौमानसक बैठक खचव   २११३४ अन्तररक श्रोत १ ५०,००० ९,८४० १९.६८ ४०,१६० 

२९८ ३ ज्येष्ठ नागररक स्याहार सुसार परुस्कार   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ १,५०,००० १,५०,००० १००.०० ० 

२९९ ४ ज्येष्ठ नागररकहरुलाइ सहायक सामाग्री   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ३,००,००० ३,००,००० १००.०० ० 

३०० ११ 
रेनडयो रट्ट भी माफव त मनहला वालवानलका ज्ये ना 

सम्वनन्ध  कायविम प्रशारण   
२२५२२ 

नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ २०,००० २०,००० १००.०० ० 

३०१ ७ ज्येष्ठ नागररकहरु नदवा सेवा कायविम   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ २,७०,००० १,३८,३३२ ५१.२३ १,३१,६६८ 
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नस.नं. संकेत कायविम/अयोजना/नियाकलापको नाम खचव शीषवक स्रोत लक्ष नवननयोजन खचव 
खचव 

(%) 
मौज्दात 

३०२ १० नयाँ समहु सनमनत गठन पनुगवठन   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ २०,००० १९,९५० ९९.७५ ५० 

३०३ १२ 
ननगरानी समहु तथा मेलनमलाप कताव माफव त मनहला 

नहसंाको घटनाको तथ्यांक ऄनभलेनखकरण गने   
२२५२२ 

नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ५०,००० ४९,१५७ ९८.३१ ८४३ 

३०४ ५ वालनबवाह तथा लाग ुऔषध न्यूनीकरण ऄनभयान   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 

३०५ ९ वालकलव गठन तथा सामाग्री नबतरण   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ २,००,००० १,९१,४३१ ९५.७२ ८,५६९ 

३०६ ८ मनहला नदवश कायविम   २२५२२ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१ १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

३०७ ६ सेफ हाईस संचालन   २२५२२ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१ ३,००,००० २,८५,२७२ ९५.०९ १४,७२८ 

३०८ २ ऄपाङ्ग सहायक सामाग्री खररद   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ३,००,००० २,९९,११९ ९९.७१ ८८१ 

३०९ १३ 
ऄनाथ ऄसहायहरुका लानग नबशेष संरक्षण कायविम 

(एकल मनहला सुरक्षा कोष )   
२२५२२ 

नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ४०,००० ० ०.०० ४०,००० 

८०५५६५०६३०५ राप्ती गाईँपानलका पश ुपंक्षी तथा मत्स्य नवकास शाखा 

३१० १६ कायावलय संचालन तथा बैठक खचव   २११३४ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१ १,०१,४८० १,०१,२९५ ९९.८२ १८५ 

३११ ३ इनपनडमोलोजी ररपोनटवङ   २११३९ अन्तररक श्रोत १ ३०,००० २९,९९५ ९९.९८ ५ 

३१२ २२ सवारी साधन तथा ऄन्य ईपकरण ममवत खचव   २२२१३ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१ ५०,००० ० ०.०० ५०,००० 

३१३ २ 
नससहननया र लालमनटयामा पश ुईपचारकेन्द्र 

ब्यवस्थापन   
२२३१२ अन्तररक श्रोत १ ० ० ०.०० ० 

३१४ १३ पशपंुक्षीहरुका लानग भ्यानकसनेशन ब्यवस्था   २२३१२ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१ १,००,००० ९९,७८० ९९.७८ २२० 

३१५ २१ 
ब्यवसानयक नकसानलाइ साइलेज  नबतरण ५० 

प्रनतशत ऄनदुानमा   
२२३१२ अन्तररक श्रोत १ ४०,००० ४०,००० १००.०० ० 
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नस.नं. संकेत कायविम/अयोजना/नियाकलापको नाम खचव शीषवक स्रोत लक्ष नवननयोजन खचव 
खचव 

(%) 
मौज्दात 

३१६ २१ 
ब्यवसानयक नकसानलाइ साइलेज  नबतरण ५० 

प्रनतशत ऄनदुानमा   
२२३१२ 

राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१ १,००,००० ६८,३२३ ६८.३२ ३१,६७७ 

३१७ ६ बषे घाँसको बीई नबतरण ननशलु्क   २२३१२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ १,००,००० ९९,००० ९९.०० १,००० 

३१८ ५ नहईँदे घाँसको बीई नबतरण ननशलु्क   २२३१२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

३१९ १९ एक गाईँ एक प्रानवनधक तलव भत्ता   २२४११ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१ १,७५,००० १,५९,६६० ९१.२३ १५,३४० 

३२०   कृनतम गभावधान कायविम   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ ५०,००० ४५,९७७ ९१.९५ ४,०२३ 

३२१ ८ कृनिम गभावधान सेवा   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ २,५०,००० २,४९,६४१ ९९.८६ ३५९ 

३२२ १८ िेनबज ननमावण   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ ० ० ०.०० ० 

३२३ ९ सहकारीमा सेकस नसमेन नबतरणः   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ १,००,००० ९९,९८० ९९.९८ २० 

३२४   लागत साझेदारीमा बंगरु प्रवधवन कायविम   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ २,९५,००० २,६०,३०६ ८८.२४ ३४,६९४ 

३२५   कुखरुापालक नकसानलाइ औजार ईपकरण नबतरण   २२५२२ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ५०,००० ५०,००० १००.०० ० 

३२६ १२ 
रेनडयो रट्ट भी माफव त पश ुपंनक्ष मत्स्य सम्वनन्ध  

कायविम तथा सूचना  प्रशारण   
२२५२२ अन्तररक श्रोत १ २०,००० २०,००० १००.०० ० 

३२७ ११ नमनी ह्याचरी प्रवधवन कायविम   २२५२२ 
राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश 

सरकार  
१ ० ० ०.०० ० 

३२८ ११ नमनी ह्याचरी प्रवधवन कायविम   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ ० ० ०.०० ० 

३२९ १० बनधया कुखरुा पालक नकसान प्रोत्साहन   २२५२२ अन्तररक श्रोत १ ० ० ०.०० ० 

३३० १४ खोप सेवा संचालन   २२५२२ 
राजस्व बाँडफाँड - 

संघीय सरकार 
१ १,००,००० ८०,०९३ ८०.०९ १९,९०७ 

३३१ १५ डेरी/मासुपसल/फमव ऄनगुमन   २२६११ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ५०,००० ५०,००० १००.०० ० 
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नस.नं. संकेत कायविम/अयोजना/नियाकलापको नाम खचव शीषवक स्रोत लक्ष नवननयोजन खचव 
खचव 

(%) 
मौज्दात 

३३२ १ 
प्रयोगशाला ता नडस्पेन्सरी ब्यवस्थापनका लानग 

सामान खररद   
२७२१३ 

नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ० ० ०.०० ० 

३३३ ७ कुखरुापालक नकसानलाइ औषनध नबतरण   २७२१३ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
१ ० ० ०.०० ० 

३३४ ४ औषधी खररद ३ पटक   २७२१३ 
नेपाल सरकार - 

समाननकरण ऄनदुान 
३ ३,००,००० २,९९,६०५ ९९.८७ ३९५ 

८०५५६५०६५११  संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत कायविम (शसतव ऄनदुान) 

३३५ १.१.४.१ 
प्रारनम्भक बाल नवकास  सहजकतावहरुको पाररश्रनमक 

तथा नवद्यालय कमवचारी व्यबस्थापन ऄनदुान   
२११११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चालु [ 

एस.एस. नड. नप. - 

सोधभनाव ऄनदुान 

(बैदेनशक)]  

१० ७,५३,००० ७,५३,००० १००.०० ० 

३३६ १.१.४.१ 
प्रारनम्भक बाल नवकास  सहजकतावहरुको पाररश्रनमक 

तथा नवद्यालय कमवचारी व्यबस्थापन ऄनदुान   
२११११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चालु [ 

एस.एस. नड. नप. - 

सोधभनाव हुने ऊण 

(बैदेनशक)]  

१० १०,६६,००० १०,६६,००० १००.०० ० 

३३७ १.१.४.१ 
प्रारनम्भक बाल नवकास  सहजकतावहरुको पाररश्रनमक 

तथा नवद्यालय कमवचारी व्यबस्थापन ऄनदुान   
२११११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१० ४१,४७,००० ३३,२२,५०० ८०.१२ ८,२४,५०० 

३३८ १.१.३.३ 

अधारभतू तहका स्वीकृत दरवन्दीका नशक्षक, राहत 

ऄनदुान नशक्षकका लानग  तलब भत्ता ऄनदुान 

(नवशेष नशक्षा पररषद ऄन्तरगतका 

नशक्षक/कमवचारीहरु समेत)   

२११११ 
नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१० ६,०७,००,००० ६,०२,७६,४५३ ९९.३० ४,२३,५४७ 

३३९ २.५.७.४ 
एम. अआव. एस. ऄपरेटर र  नफल्ड सहायक 

पाररश्रनमक, चाडपवव खतव तथा पोशाक खचव   
२११११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चालु [ अइ नड 

ए - सोधभनाव हुने ऊण 

(बैदेनशक)]  

१० ११,०८,००० १०,८८,४६० ९८.२४ १९,५४० 
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नस.नं. संकेत कायविम/अयोजना/नियाकलापको नाम खचव शीषवक स्रोत लक्ष नवननयोजन खचव 
खचव 

(%) 
मौज्दात 

३४० २.५.७.८ प्रानवनधक सहायकको तलव   २११११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चालु [ अइ नड 

ए - सोधभनाव हुने ऊण 

(बैदेनशक)]  

१० ३,६७,००० ३,०९,२६० ८४.२७ ५७,७४० 

३४१ १.१.३.४ 

माध्यनमक तहका स्वीकृत दरवन्दीका नशक्षक, राहत 

ऄनदुान नशक्षक  लानग तलब भत्ता ऄनदुान (नवशेष 

नशक्षा पररषद ऄन्तरगतका 

नशक्षक/कमवचारी,प्रानवनधक धारका प्रनशक्षक समेत)   

२११११ 
नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१० १,९१,००,००० १,९१,००,००० १००.०० ० 

३४२ २.७.२२.८८ 

स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकी, प्रा.स्वा.के. र 

ऄस्पतालहरुमा कायवरत कमवचारीहरुको तलव, महगी 

भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोषाक लगायत प्रशासननक 

खचव समेत   

२११११ 
नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१० ८५,००,००० ८५,००,००० १००.०० ० 

३४३ १ एक गाईँ एक प्रानवनधकको तलव   २११११ 
नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
३ ५,५८,८१० ३,९२,५४० ७०.२५ १,६६,२७० 

३४४ २.५.७.५ रोजगार संयोजकको तलव   २११११ 
नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१० ४,६८,००० ४,३१,८८० ९२.२८ ३६,१२० 

३४५ २.५.७.७ रोजगार संयोजकको पोसाक   २११२१ 
नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१ १०,००० १०,००० १००.०० ० 

३४६ २.७.२२.६७ 

रानरिय मनहला स्वास्थ्य स्वयंसेनवका  कायविम 

(पोशाक प्रोत्साहन, यातायात खचव, वानषवक सनमक्षा 

गोष्ठी र नदवस मनाईने खचव समेत)   

२११२१ 
नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१० ९,००,००० ८,९५,६०० ९९.५१ ४,४०० 

३४७ २.५.७.१० प्रानवनधक सहायकको पोसाक   २११२१ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चालु [ अइ नड 

ए - सोधभनाव हुने ऊण 

(बैदेनशक)]  

१ १०,००० १०,००० १००.०० ० 
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नस.नं. संकेत कायविम/अयोजना/नियाकलापको नाम खचव शीषवक स्रोत लक्ष नवननयोजन खचव 
खचव 

(%) 
मौज्दात 

३४८ २.७.५.७ 

डेंग ुलगायतका नकटजन्य रोगहरूको ननयन्िणका 

लानग लामखटेु्टको वासस्थान खोजी गरी लाभाव नष्ट 

गने ऄनभयान संचालन गने तथा सरोकारवालाहरूसंग 

ऄनभमनुखकरण गने   

२११३९ 
नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१ २,००,००० ० ०.०० २,००,००० 

३४९ ६.२.२.१८७ 

गररब पनहचान तथा पररचयपि नवतरण कायविम 

पाररश्रनमक (गणक/सुपरीवेक्षक/गनुासो सुनवुाइ 

ऄनधकारी/ऄनतररक्त कायव प्रोत्साहन भत्ता))   

२११३९ 
नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१ ३,००,००० १,७९,४९० ५९.८३ १,२०,५१० 

३५० २.१.१०.१ आन्टरनेट सेवा शलु्क   २२११२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चालु [ अइ नड 

ए - सोधभनाव हुने ऊण 

(बैदेनशक)]  

१२ १,२०,००० ० ०.०० १,२०,००० 

३५१ २.१.८.१ 
एम. अआव. एस. ऄपरेटर र नफल्ड सहायको लानग 

सञ्चार खचव   
२२११२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चालु [ अइ नड 

ए - सोधभनाव हुने ऊण 

(बैदेनशक)]  

१० ७,००० ७,००० १००.०० ० 

३५२ २.३.२.१ 
मेनशनरी अजार तथा फननवचर ममवत सम्भार (सेवा 

केन्द्र सञ्चालानाथव)   
२२११३ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चालु [ अइ नड 

ए - सोधभनाव हुने ऊण 

(बैदेनशक)]  

१ ४२,००० ४२,००० १००.०० ० 

३५३ ११.३.७.४ 

व्यक्तीगत घटना दताव तथा सामानजक सुरक्षा 

व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालानाथव वडा 

कायावलयहरुको लानग डेकसटप कम्पयुटर, नप्रन्टर, 

स्कयानर तथा 4G Wireless Dongol खररद   

२२३११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चालु [ अइ नड 

ए - सोधभनाव हुने ऊण 

(बैदेनशक)]  

१० ९,४५,००० ८,३६,५६६ ८८.५३ १,०८,४३४ 

३५४ २.४.१४.३ 
सञ्चार सामाग्री प्रसारण तथा छपाआव (सञ्चार र पँहुच 

ऄनभयान सञ्चालान)   
२२३११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चालु [ अइ नड 

ए - सोधभनाव हुने ऊण 

(बैदेनशक)]  

१० १,००,००० ० ०.०० १,००,००० 
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नस.नं. संकेत कायविम/अयोजना/नियाकलापको नाम खचव शीषवक स्रोत लक्ष नवननयोजन खचव 
खचव 

(%) 
मौज्दात 

३५५ ६.२.२.३०८ 
नवरामीको लानग ओ.नप.नड.नटकट (काववन कपी 

सनहतको ) छपाइ   
२२३११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१० १,००,००० ९९,४४० ९९.४४ ५६० 

३५६ २.४.१.४ मसलन्द सामान खररद (सेवा केन्द्र सञ्चालानाथव)   २२३११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चालु [ अइ नड 

ए - सोधभनाव हुने ऊण 

(बैदेनशक)]  

१० ९०,००० ८७,६२८ ९७.३६ २,३७२ 

३५७ ६.२.२.२७० 

बाह्य खोप केन्द्र बाट गणुस्तररय खोप सेवा प्रदान गनव 

खोप केन्द्रमा ब्यवस्थापनको लानग फननवचर ब्यवस्था, 

सम्बनन्धत वडा खोप समन्वय सनमनत माफव त तयारी 

एवं खररद, ३००० खोप केन्द्रमा प्रनत खोप केन्द्र रु 

१०००० दरले, कनम्तमा  टेवल १, कुसी १ र सानो 

बेञ्च १ र हात   

२२३११ 
नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१० ४०,००० ३९,५९५ ९८.९९ ४०५ 

३५८ २.४.१४.४ 
दताव नसनवर सञ्चालानाथव सेवा प्रदायक छनौटको 

लानग नवज्ञापन/सूचना प्रकाशन खचव   
२२३१५ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चालु [ अइ नड 

ए - सोधभनाव हुने ऊण 

(बैदेनशक)]  

१ २५,००० ० ०.०० २५,००० 

३५९ २.४.६.१ 
साववजननक नवद्यालयका  नवद्याथीहरुका लानग 

ननशलु्क पाठ्यपसु्तक ऄनदुान   
२२३१९ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१ ३०,८३,००० ३०,८३,००० १००.०० ० 

३६० २.४.६.१ 
साववजननक नवद्यालयका  नवद्याथीहरुका लानग 

ननशलु्क पाठ्यपसु्तक ऄनदुान   
२२३१९ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चालु [ 

एस.एस. नड. नप. - 

सोधभनाव ऄनदुान 

(बैदेनशक)]  

१ ५,११,००० ४,४०,३६० ८६.१८ ७०,६४० 

३६१ २.४.६.१ 
साववजननक नवद्यालयका  नवद्याथीहरुका लानग 

ननशलु्क पाठ्यपसु्तक ऄनदुान   
२२३१९ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चालु [ 

एस.एस. नड. नप. - 

सोधभनाव हुने ऊण 

(बैदेनशक)]  

१ ७,२२,००० ७,२२,००० १००.०० ० 
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नस.नं. संकेत कायविम/अयोजना/नियाकलापको नाम खचव शीषवक स्रोत लक्ष नवननयोजन खचव 
खचव 

(%) 
मौज्दात 

३६२ २.७.२२.७२ 

प्रयोगशालामा क्षयरोग संिमण ननयन्िण 

(भेनन्टलेसन,एकजहस्ट फ्यान, फननवचर,ऄटोकलेभ, 

ममवत-सम्भार तथा पररवतवन) सम्बन्धी नियाकलाप   

२२५२२ 
नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१० १०,००० ० ०.०० १०,००० 

३६३ ६.२.२.२९४ 

समदुायमा अधाररत नवजात नशश ुतथा बाल रोगको 

एकीकृत व्यवस्थापन (IMNCI) कायविम सनमक्षा 

तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा onsite coaching   

२२५२२ 
नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१० १,००,००० ० ०.०० १,००,००० 

३६४ ६.२.२.३२३ 

पानलका स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको मानसक सूचना 

संकलन, भेररनफकेशन एवं गणुस्तर सुधार साथै 

चौमानसक एवं बानषवक सनमक्षा   

२२५२२ 
नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१० १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

३६५ ६.२.२.२९७ मात ृतथा नवनशश ुकायविम   २२५२२ 
नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१० १०,३९,००० ९,४५,६०० ९१.०१ ९३,४०० 

३६६ २.६.४.१४ 

सम्भाव्य ईत्पादनको ईत्पादकत्व र बजार प्रनतस्पधाव 

बनृद्ध गनवका लानग कनम्तमा ५ जनाको समहुमा 

प्रनबनध हस्तान्तरण   

२२५२२ 
नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१० १,४०,००० ० ०.०० १,४०,००० 

३६७ १.१.२.१० 

नबद्यालय स्वास्थ्य नशक्षा, अमा समहू तथा स्थानीय 

तहमा स्वास्थ्यका लानग सामानजक व्यवहार पररवतवन 

प्रवध्दवन ऄनभयान   

२२५२२ 
नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१० १,००,००० ० ०.०० १,००,००० 

३६८ २.७.२२.७० 

हानत्तपाइले रोग नबरूध्दको अम औषधी सेवन 

(MDA) कायविम सञ्चालन (१३ नजल्लाका १३८ 

पानलकाहरू)   

२२५२२ 
नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१ ९,१५,००० ८,२३,१४० ८९.९६ ९१,८६० 

३६९ २.७.१३.३ 

प्रनत नवद्याथी  लागतका अधारमा नशक्षण नसकाआ  

सामग्री एवम ्कक्षा ८ को  परीक्षा व्यवस्थापन 

ऄनदुान   

२२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चालु [ 

एस.एस. नड. नप. - 

सोधभनाव ऄनदुान 

(बैदेनशक)]  

१० ४,७०,००० ४,७०,००० १००.०० ० 
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नस.नं. संकेत कायविम/अयोजना/नियाकलापको नाम खचव शीषवक स्रोत लक्ष नवननयोजन खचव 
खचव 

(%) 
मौज्दात 

३७० ११.४.२२.४८१४ सौयव ईजाव प्रनबनध जडान   २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चालु [ 

अन्तररक ऊण - नगद 

ऊण]  

१ ३,००,००० २,९३,७६२ ९७.९२ ६,२३८ 

३७१ २.६.६.६ 

(१) अयोजना सम्बन्धी ऄनभमनुखकरण कायविम 

सञ्चालन (२) दताव नसनवर सञ्चालन सम्बन्धी 

ऄनभमनुखकरण/कायवशाला/तानलम कायविम 

सञ्चालन (३) गनुासो सुनवुाआ सम्बन्धी 

ऄनभमनुखकरण कायविम सञ्चालन । सहभागीहरु:  

हरेक वडाका प्रनतननधी, स्थानीय CSO, स्थानीय 

ननकायका ऄन्य क   

२२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चालु [ अइ नड 

ए - सोधभनाव हुने ऊण 

(बैदेनशक)]  

१० २,४५,००० १,९६,५३८ ८०.२२ ४८,४६२ 

३७२ २.७.१२.३ स्थानीय तहको लैनगक नहसंा ननवारण कोषमा रकम   २२५२२ 
नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१० १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

३७३ २.७.१३.११ 

शैनक्षक पहुचँ सुनननितता, ऄनौपचाररक तथा 

वैकनल्पक नशक्षा कायविम  (परम्परागत नवद्यालय, 

वैकनल्पक नवद्यालय, साक्षरता र ननरन्तर नशक्षाका 

कायविम समेत)   

२२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चालु [ 

एस.एस. नड. नप. - 

सोधभनाव हुने ऊण 

(बैदेनशक)]  

१० १,९८,००० ९१,३५३ ४६.१४ १,०६,६४७ 

३७४ २.७.१४.१ 
रारिपनत रननङ्ग नसल्ड प्रनतयोनगता (स्थानीय 

तहस्तरीय)   
२२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१ १,००,००० ० ०.०० १,००,००० 

३७५ २.७.२२.७३ 
नबद्यालय स्वास्थ्य नशक्षा तथा नवद्यालय नसव 

पररचालन   
२२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१० १४,००० ० ०.०० १४,००० 

३७६ २.७.३.१ 
नवपन्न श्रनमकको ज्याला (दैननक रु. 517 * संयया 

100 * नदन 100)   
२२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चालु [ अइ नड 

ए - सोधभनाव हुने ऊण 

(बैदेनशक)]  

१० ५१,७०,००० ० ०.०० ५१,७०,००० 



राप्ती गाउँपालिकाको स्वतःप्रकाशन २०७७ साउनदलेि २०७८ असारसम्म Page 84 

 

अ.व. : २०७७/७८  ऄवधी :  २०७७/०४/०१-२०७८/०३/३१  बजेट प्रकार : चाल ु 

नस.नं. संकेत कायविम/अयोजना/नियाकलापको नाम खचव शीषवक स्रोत लक्ष नवननयोजन खचव 
खचव 

(%) 
मौज्दात 

३७७ २.७.१३.२३ 
सामदुानयक नवद्यालयका छािाहरुलाइ ननशलु्क 

स्याननटरी प्याड ब्यवस्थापन   
२२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चालु [ 

एस.एस. नड. नप. - 

सोधभनाव ऄनदुान 

(बैदेनशक)]  

१ २,९९,००० ० ०.०० २,९९,००० 

३७८ २.६.४.११ 

प्रनतरपधावमा छनौट भएका व्यवसाय नवकास सेवा 

प्रदायक संस्थाहरु माफव त लघ ुईद्यम नवकास मोडेलमा 

नयाँ लघ ुईद्यमी नसजवना गने   

२२५२२ 
नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१ २४,६०,००० २१,५८,८५४ ८७.७६ ३,०१,१४६ 

३७९ ६.२.२.२७२ पोषण कायविम   २२५२२ 
नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१० ४,३३,००० २,१४,७५० ४९.६० २,१८,२५० 

३८० २.७.१३.३ 

प्रनत नवद्याथी  लागतका अधारमा नशक्षण नसकाआ  

सामग्री एवम ्कक्षा ८ को  परीक्षा व्यवस्थापन 

ऄनदुान   

२२५२२ 
नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१० २८,४१,००० २१,२१,७९० ७४.६८ ७,१९,२१० 

३८१   बायोमास चलुो जडान   २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चालु [ 

अन्तररक ऊण - नगद 

ऊण]  

१ १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

३८२ २.७.३.१ 
नवपन्न श्रनमकको ज्याला (दैननक रु. 517 * संयया 

100 * नदन 100)   
२२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१ २२,००० ० ०.०० २२,००० 

३८३ २.७.२२.६८ 

कोनभड १९ लगायत नवनभन्न महामारीजन्य रोगहरुको 

रोकथाम, ननयन्िण तथा ननगरानीका लानग 

सरोकारवाला सँगको ऄन्तरनिया तथा RRT, 

स्वास्थ्यकमी पररचालन   

२२५२२ 
नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१० २५,००० ० ०.०० २५,००० 

३८४ २.७.१३.२३ 
सामदुानयक नवद्यालयका छािाहरुलाइ ननशलु्क 

स्याननटरी प्याड ब्यवस्थापन   
२२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१ १८,०६,००० ११,६२,७४३ ६४.३८ ६,४३,२५७ 

३८५ २.६.४.१३ 
ऄनत गररब पररवारहरुको लानग कनम्तमा १० जनाको 

लानग हुने गरी साझा सुनवधा केन्द्रको स्थापना।   
२२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१ ५,००,००० ० ०.०० ५,००,००० 
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अ.व. : २०७७/७८  ऄवधी :  २०७७/०४/०१-२०७८/०३/३१  बजेट प्रकार : चाल ु 

नस.नं. संकेत कायविम/अयोजना/नियाकलापको नाम खचव शीषवक स्रोत लक्ष नवननयोजन खचव 
खचव 

(%) 
मौज्दात 

३८६ ५.१.११.७ 
बंगरुको साना व्यवसानयक कृनष ईत्पादन केन्द्र 

(पकेट) नवकास कायविम संचालन   
२२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१० १०,००,००० १०,००,००० १००.०० ० 

३८७ २.७.६.१ 
मलेररया, डेंग,ु कालाजार, स्िब टाआफस अनद 

नकटजन्य रोगको डाटा भेररनफकेशन   
२२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१० १०,००० ० ०.०० १०,००० 

३८८ २.७.५.५ 

पशपंुक्षी अदीबाट हुने इन्फुएन्जा, बडव फ्ल,ु AMR, 

नसनष्टसकोनसस, टकसोप्लाज्मोनसस अनद नवनभन्न 

सरुवारोग सम्बनन्ध रोकथाम तथा ननयन्िणका लानग 

सचेतना कायविम   

२२५२२ 
नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१ २०,००० ६,७०० ३३.५० १३,३०० 

३८९ ११.४.२२.४८१५ बायोग्यास जडान   २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चालु [ 

अन्तररक ऊण - नगद 

ऊण]  

१ १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

३९० ४ 
कामका लानग पाररश्रनमक(नवपन्न श्रनमकको ज्याला  

दैननक रु  517)   
२२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चालु [ ए नड 

नव/नप नव एल - नगद 

ऊण (बैदेनशक)]  

१ १,०५,९९,००० ४९,४२,५२० ४६.६३ ५६,५६,४८० 

३९१ २.७.१३.११ 

शैनक्षक पहुचँ सुनननितता, ऄनौपचाररक तथा 

वैकनल्पक नशक्षा कायविम  (परम्परागत नवद्यालय, 

वैकनल्पक नवद्यालय, साक्षरता र ननरन्तर नशक्षाका 

कायविम समेत)   

२२५२२ 
नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१० ८,४४,००० ७,९३,४०० ९४.०० ५०,६०० 

३९२ २.७.२२.७५ 

ईपचार केन्द्रहरुमा अकनस्मक ऄवस्थामा औसनध 

एवं ल्याब सामाग्री ढुवानी, कायविमका लानग 

अवश्यक स्टेशनरी, ट्याली सीट लगायतका फमव 

फरमेट फोटोकपी,  कायविमको ननयनमत ऄनगुमन 

तथा मलु्यांकन,स्थलगत ऄननुशक्षण, क्षयरोगका 

नबरामीको चौमानसक कोहटव नविेषण र इ-नट.नब रज   

२२५२२ 
नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१० ९२,००० १७,३५० १८.८६ ७४,६५० 
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अ.व. : २०७७/७८  ऄवधी :  २०७७/०४/०१-२०७८/०३/३१  बजेट प्रकार : चाल ु 

नस.नं. संकेत कायविम/अयोजना/नियाकलापको नाम खचव शीषवक स्रोत लक्ष नवननयोजन खचव 
खचव 

(%) 
मौज्दात 

३९३ २.७.१३.२३ 
सामदुानयक नवद्यालयका छािाहरुलाइ ननशलु्क 

स्याननटरी प्याड ब्यवस्थापन   
२२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चालु [ 

एस.एस. नड. नप. - 

सोधभनाव हुने ऊण 

(बैदेनशक)]  

१ ४,२३,००० ० ०.०० ४,२३,००० 

३९४ ६.२.२.२६९ 

पानलकास्तरमा खोप र सरसफाइ प्रवद््रधन 

कायविमको सनमक्षा, सूक्ष्मयोजना ऄध्यावनधक र 

पानलका खोप समन्वय सनमनतको ऄनभमनुखकरण 

समेत पानलका स्तरमा २ नदन, वडा खोप समन्वय 

सनमनतको स्वास्थ्य संस्था, वडा सतरमा 

ऄनभमनुखकरण १ नदन तथा पणूव खोप सुननितताको 

लागी घरधरुी सर   

२२५२२ 
नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१० १,२७,००० १,२६,८०० ९९.८४ २०० 

३९५ २.७.२२.७६ 

क्षयरोगका जोनखमयुक्त जनसंययामा (दगूवम वस्ती, 

नपछनडएको वगव बसोवास स्थल, कायविम स्वास्थ्य 

संस्थाबाट टाढा रहकेा बस्ती तथा स्वास्थ्य सेवामा 

पहूच कम भएका, कारागार, गमु्बा, स्कुल, 

बधृाश्रम,ॵद्योनगक क्षेि)सकृय क्षयरोग खोजपडताल 

कायविम   

२२५२२ 
नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१० ३०,००० ० ०.०० ३०,००० 

३९६ २.७.१३.१३ 
नवद्यालयमा शैनक्षक गणुस्तर सुदृढीकरण  एवम ्

कायवसम्पादनमा अधाररत प्रोत्साहन ऄनदुान   
२२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चालु [ 

एस.एस. नड. नप. - 

सोधभनाव ऄनदुान 

(बैदेनशक)]  

१० ९,६०,००० ९,६०,००० १००.०० ० 

३९७ २.७.११.१ 
तोनकएका  नवद्याथीको नदवा खाजाका लानग  

नवद्यालयलाइ ऄनदुान   
२२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चालु [ 

एस.एस. नड. नप. - 

सोधभनाव ऄनदुान 

(बैदेनशक)]  

१ ७,६३,००० ७,६३,००० १००.०० ० 
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अ.व. : २०७७/७८  ऄवधी :  २०७७/०४/०१-२०७८/०३/३१  बजेट प्रकार : चाल ु 

नस.नं. संकेत कायविम/अयोजना/नियाकलापको नाम खचव शीषवक स्रोत लक्ष नवननयोजन खचव 
खचव 

(%) 
मौज्दात 

३९८ २.७.२५.५१ 

मनहला, बालबानलका तथा ज्येष्ठ नागररक 

मन्िालयको कायव क्षेि (मनहला, बालबानलका, 

ऄपांगता भएका व्यनक्त, जेष्ठ नागररक तथा यौननक 

तथा लैंनगक ऄल्पसंययक) का तथ्यांक संकलन तथा 

ऄद्यावनधक गरर मनहला, बालबानलका तथा ज्येष्ठ 

नागररक मन्िालयमा पठाईनका लानग   

२२५२२ 
नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१० १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

३९९ ६.२.२.३२२ 

स्थानीय तह नभिका स्वास्थ्यकमीहरु,म.स्वा.स्वय.से. 

का लानग अधारभतू तथा अकनस्मक सेवा ऄन्तगवत   

अँखा, नाक, कान, घाटी तथा मखु स्वास्थ्य सम्वनन्ध 

प्राथनमक ईपचार बारे  ऄनभमनुखकरण / तानलम   

२२५२२ 
नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१० ८०,००० ० ०.०० ८०,००० 

४०० २.७.१३.१० नवद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऄनदुान   २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चालु [ 

एस.एस. नड. नप. - 

सोधभनाव ऄनदुान 

(बैदेनशक)]  

१० २,७१,००० २,७१,००० १००.०० ० 

४०१ ५.१.११.४ 

रानरिय र स्थानीय महत्वका खाद्य तथा पोषण 

सुरक्षाममा टेवा पयुावईने वाली वस्तको साना 

व्यवसानयक कृनष ईत्पादन केन्द्र (पकेट) नवकास 

कायविम संचालन   

२२५२२ 
नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१० २०,००,००० ० ०.०० २०,००,००० 

४०२ २.७.२२.९५ 
स्वास्थ्य संस्था नभएका वडाहरूमा अधारभतू 

स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरुको संचालन खचव   
२२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१० ३५,००,००० ७,०५,९५१ २०.१७ २७,९४,०४९ 

४०३ २.७.१३.३ 

प्रनत नवद्याथी  लागतका अधारमा नशक्षण नसकाआ  

सामग्री एवम ्कक्षा ८ को  परीक्षा व्यवस्थापन 

ऄनदुान   

२२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चालु [ 

एस.एस. नड. नप. - 

सोधभनाव हुने ऊण 

(बैदेनशक)]  

१० ६,६६,००० ६,६६,००० १००.०० ० 
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अ.व. : २०७७/७८  ऄवधी :  २०७७/०४/०१-२०७८/०३/३१  बजेट प्रकार : चाल ु 

नस.नं. संकेत कायविम/अयोजना/नियाकलापको नाम खचव शीषवक स्रोत लक्ष नवननयोजन खचव 
खचव 

(%) 
मौज्दात 

४०४ २.५.३.१ 
व्यनक्तगत घटना दतावका दताव नकताब 

नडजीटाआवजेशनका लानग परामशव सेवा   
२२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चालु [ अइ नड 

ए - सोधभनाव हुने ऊण 

(बैदेनशक)]  

१० ७४,००० ७१,४५३ ९६.५६ २,५४७ 

४०५ २.७.५.८ 
नवश्व कुष्ठरोग नदवस तथा ऄपांगता नदवसको 

ईपलक्ष्यमा कायविम   
२२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१ २०,००० ० ०.०० २०,००० 

४०६ २.७.२२.७१ कम्युनननट डट्स संचालन  खचव   २२५२२ 
नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१० ३०,००० ३,७५० १२.५० २६,२५० 

४०७ २.७.१८.१४ लागत साझेदारीमा बंगरु प्रवद्धवन कायविम   २२५२२ 
नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१० ९,५३,००० ९,५०,००० ९९.६९ ३,००० 

४०८ २.७.१३.१३ 
नवद्यालयमा शैनक्षक गणुस्तर सुदृढीकरण  एवम ्

कायवसम्पादनमा अधाररत प्रोत्साहन ऄनदुान   
२२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१० ५७,९३,००० ५३,२६,००० ९१.९४ ४,६७,००० 

४०९ १ 
कामका लानग पाररश्रनमक(नवपन्न श्रनमकको ज्याला  

दैननक रु  517)   
२२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चालु [ ए नड 

नव/नप नव एल - नगद 

ऊण (बैदेनशक)]  

१ ० ० ०.०० ० 

४१० १ 
कामका लानग पाररश्रनमक(नवपन्न श्रनमकको ज्याला  

दैननक रु  517)   
२२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१ ० ० ०.०० ० 

४११ २.७.१३.१३ 
नवद्यालयमा शैनक्षक गणुस्तर सुदृढीकरण  एवम ्

कायवसम्पादनमा अधाररत प्रोत्साहन ऄनदुान   
२२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चालु [ 

एस.एस. नड. नप. - 

सोधभनाव हुने ऊण 

(बैदेनशक)]  

१० १३,५८,००० १३,५८,००० १००.०० ० 

४१२ २.६.४.१२ 

प्रनतरपधावमा छनौट भएका व्यवसाय नवकास सेवा 

प्रदायक संस्थाहरु माफव त ईद्यमीको स्तरोन्ननत 

(अवश्यकता पनहचानका अधारमा पनुतावजगी  र 

एडभान्स सीप नवकास तानलम कायविम)   

२२५२२ 
नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१ ५,००,००० ७,००० १.४० ४,९३,००० 



राप्ती गाउँपालिकाको स्वतःप्रकाशन २०७७ साउनदलेि २०७८ असारसम्म Page 89 
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नस.नं. संकेत कायविम/अयोजना/नियाकलापको नाम खचव शीषवक स्रोत लक्ष नवननयोजन खचव 
खचव 

(%) 
मौज्दात 

४१३ २.७.५.९ 
नवधालयमा कुष्ठरोगबारे  जनचेतना  तथा पररक्षण 

कायविम   
२२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१० ३०,००० ० ०.०० ३०,००० 

४१४ ७ 

पोषण संवेदननशल (खानेपानी तथा सरसफाइ कृनष 

पश ुनवकास मनहला वालवानलका नशक्षा शासकीय 

प्रवन्ध क्षेि )का कायविम संचालन   

२२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चालु [ 

युरोनपयन युननयन - नगद 

ऄनदुान (बैदेनशक)]  

१ ४,६६,००० ४,००,००० ८५.८४ ६६,००० 

४१५ ११.४.२२.४८१६ सुधाररएको चलुो (बायोमास) प्रनबनध जडान   २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चालु [ 

अन्तररक ऊण - नगद 

ऊण]  

१० २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 

४१६ २.७.१५.८६ कृषक दताव व्यवस्थापन कायविम   २२५२२ 
नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१० ३,००,००० ७९,९१० २६.६४ २,२०,०९० 

४१७ २.७.११.१ 
तोनकएका  नवद्याथीको नदवा खाजाका लानग  

नवद्यालयलाइ ऄनदुान   
२२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१ ४६,०४,००० ४३,५३,०६४ ९४.५५ २,५०,९३६ 

४१८ २.७.१३.१० नवद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऄनदुान   २२५२२ 
नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१० १६,३३,००० १६,३३,००० १००.०० ० 

४१९ २.७.२५.५७ 

१) समाजमा रहकेा कुरीनत, कुप्रथा, लैङ्नगक नहसंा, 

मानव वेचनवखन तथा ओसारपसार नवरुद्ध 

सचेतनामलूक कायविम तथा ऄनभयान संचालन 2)  

मनहला नवकास कायविमद्धारा प्रववनदत मनहला 

सहकारी संस्थाहरुको सुदृढीकरण एवं स्थानीय  

तहको मनहला ईद्यमी संजाल स्थापनाको लानग 

सहजीक   

२२५२२ 
नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१० १,००,००० ८८,६२५ ८८.६३ ११,३७५ 

४२० २.६.४.६६ 
मनहलाका लानग थारु परम्पराका सामग्री तथा गनु्द्री 

लगायतका सामग्री ननमावण तानलम   
२२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१ २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 
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अ.व. : २०७७/७८  ऄवधी :  २०७७/०४/०१-२०७८/०३/३१  बजेट प्रकार : चाल ु 

नस.नं. संकेत कायविम/अयोजना/नियाकलापको नाम खचव शीषवक स्रोत लक्ष नवननयोजन खचव 
खचव 

(%) 
मौज्दात 

४२१ ६.२.२.३०५ 

स्वास्थ्य चौकीको न्युनतम सेवा मापदण्ड कायवन्वयन, 

सुनद्रढीकरण तथा सनमक्षा  (स्वास्थ्य चौकीको 

न्युनतम सेवा मापदण्ड कायविमको सनमक्षा )   

२२५२२ 
नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१० ३,५०,००० ० ०.०० ३,५०,००० 

४२२ २.७.११.१ 
तोनकएका  नवद्याथीको नदवा खाजाका लानग  

नवद्यालयलाइ ऄनदुान   
२२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चालु [ 

एस.एस. नड. नप. - 

सोधभनाव हुने ऊण 

(बैदेनशक)]  

१ १०,७९,००० १०,७९,००० १००.०० ० 

४२३ २ ईन्नत धान बीईमा कृषकहरुलाइ ऄनदुान कायविम   २२५२२ 
नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१ ५,६७,००० ३,०२,९०० ५३.४२ २,६४,१०० 

४२४ २.७.२२.७४ 

अनथवक नस्थनत कमजोर रहकेा पनुःईपचारमा रहकेा 

पी.नब.सी. नबरामीहरुलाइ ईपचार ऄवनधभर पोषण 

खचव तथा सम्पकव  परीक्षण   

२२५२२ 
नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१० २४,००० ८,५०० ३५.४२ १५,५०० 

४२५ ९ पोषण नवशेष (स्वास्थ्य क्षेि )का कायविम संचालन   २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चालु [ 

युरोनपयन युननयन - नगद 

ऄनदुान (बैदेनशक)]  

१ १,४९,००० ० ०.०० १,४९,००० 

४२६ २.७.५.१० रोजगार सेवा केन्द्रको सुदृढीकरण   २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चालु [ अइ नड 

ए - सोधभनाव हुने ऊण 

(बैदेनशक)]  

१० १,८९,००० १,८७,००२ ९८.९४ १,९९८ 

४२७ २.७.२२.७७ 
ईच्च जोनखममा रहकेा समदुायमा नवरामी 

खोजपड्ताल कायविम   
२२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१० ५०,००० ० ०.०० ५०,००० 

४२८ ६.२.२.२९६ 

मात ृतथा नवनशश ुकायविम ऄन्तगवत अमा सुरक्षा, 

गभववती ईत्पे्ररणा सेवा, न्यानो झोला र ननशलु्क 

गभवपतन कायविम   

२२५२२ 
नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१० ३१,६१,००० २२,२०,७१२ ७०.२५ ९,४०,२८८ 
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नस.नं. संकेत कायविम/अयोजना/नियाकलापको नाम खचव शीषवक स्रोत लक्ष नवननयोजन खचव 
खचव 

(%) 
मौज्दात 

४२९ २.९.९.३ 
ऄन्य नवनवध खचव-Periodic meeting costs of 

LGPCC   
२२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चालु [ अइ नड 

ए - सोधभनाव हुने ऊण 

(बैदेनशक)]  

१ २२,००० २१,७०० ९८.६४ ३०० 

४३० २.७.५.६ 

नवनभन्न सरुवारोग, नसने रोग, जुनोनटक, माननसक 

स्वास्थ्य सम्बनन्ध ऄन्तरनिया कायविम तथा 

नदवसहरु (Hypertension, Diabetes, COPD, 

Cancer Days, अत्महत्या रोकथाम नदवस, 

माननसक स्वास्थ्य नदवस, ऄल्जाइमर नदवस, रेनबज 

नदवस, नवश्व औलो नदवस) मनाईन े  

२२५२२ 
नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१० १,००,००० ० ०.०० १,००,००० 

४३१ २.७.१८.३८ 
पश ुको Artificial Insemination सम्बन्धी 

कायविम   
२२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१० १,४७,००० १,४४,२९० ९८.१६ २,७१० 

४३२ २.७.१३.११ 

शैनक्षक पहुचँ सुनननितता, ऄनौपचाररक तथा 

वैकनल्पक नशक्षा कायविम  (परम्परागत नवद्यालय, 

वैकनल्पक नवद्यालय, साक्षरता र ननरन्तर नशक्षाका 

कायविम समेत)   

२२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चालु [ 

एस.एस. नड. नप. - 

सोधभनाव ऄनदुान 

(बैदेनशक)]  

१० १,४०,००० १,४०,००० १००.०० ० 

४३३ २.७.१५.८७ 
कृनष तथा पशपुन्छी सम्वनन्ध तथ्यांक ऄध्यावनधक 

कायविम   
२२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१० १,००,००० ० ०.०० १,००,००० 

४३४ २.७.१३.१० नवद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऄनदुान   २२५२२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चालु [ 

एस.एस. नड. नप. - 

सोधभनाव हुने ऊण 

(बैदेनशक)]  

१० ३,८३,००० ३,८३,००० १००.०० ० 

४३५ २.५.३.३ 
घटना दताव तथा सामानजक सुरक्षा दताव नसनवर 

सञ्चालन   
२२५२९ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चालु [ अइ नड 

ए - सोधभनाव हुने ऊण 

(बैदेनशक)]  

१० ९,७४,००० ३,४१,३४० ३५.०५ ६,३२,६६० 
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नस.नं. संकेत कायविम/अयोजना/नियाकलापको नाम खचव शीषवक स्रोत लक्ष नवननयोजन खचव 
खचव 

(%) 
मौज्दात 

४३६ २.७.२५.४८ 

औलो तथा कालाजार माहामारी हुने के्षिको छनौट 

गरी नबषानद छकव न े(रेस्पोन्सीभ स्पे्रआङ समेत),  

नकटजन्य रोग ननयन्िण कायविमको ऄनगुमन एवम ्

मलू्याङ्कन तथा नकटजन्य रोग ननयन्िणका लानग 

बहुननकाय ऄन्तरनिया गने   

२२५२९ 
नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१० ३०,००० ० ०.०० ३०,००० 

४३७ २.८.१.६ 
स्थानीय तहका कमवचारी र जनप्रनतनननधहरुको लानग 

ऄनगुमन तथा मलु्याकन खचव   
२२६११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चालु [ अइ नड 

ए - सोधभनाव हुने ऊण 

(बैदेनशक)]  

१० ७२,००० ० ०.०० ७२,००० 

४३८ ६.२.२.३०७ 

अधारभतू तथा अकनस्मक सेवाको सुननिततका 

लानग औषधीको अपनूतव र ईपयोग, सम्वनन्ध 

कायविमहरुको ऄनगुमन तथा मलू्याङकन (ऄनगुमन  

मलु्याङ्कन तथा कायविम कायावन्वयन  भ्रमण खचव)   

२२६११ 
नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१० ८४,००० ० ०.०० ८४,००० 

४३९ २.८.१.५ 
एम. अआव. एस. ऄपरेटर र नफल्ड सहायक देननक 

भ्रमण भत्ता तथा यातायत खचव   
२२६१२ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चालु [ अइ नड 

ए - सोधभनाव हुने ऊण 

(बैदेनशक)]  

१० १,५६,००० ३२,१३५ २०.६० १,२३,८६५ 

४४०   
मनहला सामदुानयक स्वास्थ्य स्वयंसेनवकाहरुका लानग 

थप यातायात लगायतको खचव   
२२६१९ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१ १,८६,००० १,८५,९८४ ९९.९९ १६ 

४४१ २.९.९.४ 

ऄन्य नवनवध खचव-Mobilization of CSOs, 

Civic Groups, NGOs for increased social 

accountability   

२२७११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चालु [ अइ नड 

ए - सोधभनाव हुने ऊण 

(बैदेनशक)]  

१ २०,००० ० ०.०० २०,००० 

४४२ २.४.१.५ रोजगार सेवा केन्द्रको सँचालन खचव   २२७११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चालु [ अइ नड 

ए - सोधभनाव हुने ऊण 

(बैदेनशक)]  

१० ६४,००० ० ०.०० ६४,००० 
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अ.व. : २०७७/७८  ऄवधी :  २०७७/०४/०१-२०७८/०३/३१  बजेट प्रकार : चाल ु 

नस.नं. संकेत कायविम/अयोजना/नियाकलापको नाम खचव शीषवक स्रोत लक्ष नवननयोजन खचव 
खचव 

(%) 
मौज्दात 

४४३ ८ 
ऄंगे्रजी गनणत र नबज्ञान नबषयमा नशक्षण सहयोग 

ऄनदुान   
२५३११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चालु [ 

एस.एस. नड. नप. - 

सोधभनाव ऄनदुान 

(बैदेनशक)]  

१ ३,५८,००० ३,५८,००० १००.०० ० 

४४४ २ 
ऄंगे्रजी गनणत र नबज्ञान नबषयमा नशक्षण सहयोग 

ऄनदुान   
२५३११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चालु [ 

एस.एस. नड. नप. - 

सोधभनाव हुने ऊण 

(बैदेनशक)]  

१ ५,०६,००० ५,०६,००० १००.०० ० 

४४५ ११ 
ऄंगे्रजी गनणत र नबज्ञान नबषयमा नशक्षण सहयोग 

ऄनदुान   
२५३११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१ २१,६०,००० १३,०२,५९४ ६०.३१ ८,५७,४०६ 

४४६ १३ 
कोनभड १९ को कराण ईत्पन्न  पररनस्थनतमा नसकाइ 

सहजीकरणका लानग शैनक्षक कायविम   
२५३११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चालु [ 

एस.एस. नड. नप. - 

सोधभनाव ऄनदुान 

(बैदेनशक)]  

१ ५,७९,००० ५,४२,१९६ ९३.६४ ३६,८०४ 

४४७ १ 
कोनभड १९ को कराण ईत्पन्न  पररनस्थनतमा नसकाइ 

सहजीकरणका लानग शैनक्षक कायविम   
२५३११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चालु [ 

एस.एस. नड. नप. - 

सोधभनाव हुने ऊण 

(बैदेनशक)]  

१ ८,१९,००० ७,९८,३२० ९७.४७ २०,६८० 

४४८ १२ 
कोनभड १९ को कराण ईत्पन्न  पररनस्थनतमा नसकाइ 

सहजीकरणका लानग शैनक्षक कायविम   
२५३११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१ ३४,९५,००० ३४,६८,७०० ९९.२५ २६,३०० 

४४९ ३ 
सुरनक्षत नागररक अवास कायविम लुनम्वनी प्रदेश 

दाङ के्षि नं १ राप्ती गाईँपानलका २४६ वटा   
२५३१५ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१ ४४,६४,००० ४२,४८,३४० ९५.१७ २,१५,६६० 

४५० ७.२.१.१ 
साववजननक नवद्यालयमा ऄध्ययनरत नवद्याथीहरुका 

लानग छािबनृत्त (अवासीय तथा गैरअवासीय)   
२७२११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चालु [ 

एस.एस. नड. नप. - 

सोधभनाव ऄनदुान 

१ ३,२५,००० ३,२५,००० १००.०० ० 
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अ.व. : २०७७/७८  ऄवधी :  २०७७/०४/०१-२०७८/०३/३१  बजेट प्रकार : चाल ु 

नस.नं. संकेत कायविम/अयोजना/नियाकलापको नाम खचव शीषवक स्रोत लक्ष नवननयोजन खचव 
खचव 

(%) 
मौज्दात 

(बैदेनशक)]  

४५१ ७.२.१.१ 
साववजननक नवद्यालयमा ऄध्ययनरत नवद्याथीहरुका 

लानग छािबनृत्त (अवासीय तथा गैरअवासीय)   
२७२११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चालु [ 

एस.एस. नड. नप. - 

सोधभनाव हुने ऊण 

(बैदेनशक)]  

१ ५,७३,००० ५,७३,००० १००.०० ० 

४५२ ७.२.१.१ 
साववजननक नवद्यालयमा ऄध्ययनरत नवद्याथीहरुका 

लानग छािबनृत्त (अवासीय तथा गैरअवासीय)   
२७२११ 

नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१ २२,४०,००० १२,२८,५०० ५४.८४ १०,११,५०० 

४५३ ६.२.२.३२१ 

अधारभतू तथा अकनस्मक सेवाको लानग औषनध र 

स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री (PPE बाहके) खररद तथा 

औषनध लगायतका सामग्रीको ढुवानी तथा ररप्यानकंग 

र नवतरण समेत   

२७२१३ 
नेपाल सरकार - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१ १५,८६,००० १२,०८,८८४ ७६.२२ ३,७७,११६ 

८०५५६५०६५२१ प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तररत कायविम (शसतव ऄनदुान) 

४५४ १२ 
कायविम कायावन्वयनका लानग कृनष पश ुऄनधकृत 

जनशक्ती सेवा करार खचव   
२११११ 

लुनम्वनी प्रदेश - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१० ४,००,००० १,६७,९६० ४१.९९ २,३२,०४० 

४५५ ९ 
मयुयमन्िी ग्रामीण नवकास तथा रोजगार कायविमको 

स्वीकृत कायविम ऄनसुारको खचव   
२२५२२ 

लुनम्वनी प्रदेश - नवषेश 

ऄनदुान चाल ु
३ ६०,००,००० ५८,२३,६०७ ९७.०६ १,७६,३९३ 

४५६ १० 
कोनभड प्रभानवत भइ गाईँ फकेका कृषकहरुलाइ 

ईत्पादन सामाग्रीमा ऄनदुान   
२२५२२ 

लुनम्वनी प्रदेश - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१० २०,००,००० १८,५४,०४५ ९२.७० १,४५,९५५ 

४५७ ७ पानलका कोसेली घर प्रदशवनी तथा नबिी कक्ष   २२५२२ 
लुनम्वनी प्रदेश - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१० १०,००,००० ९,५६,९१७ ९५.६९ ४३,०८३ 

४५८ ५ साना कृनष औजार तथा यन्ि ईपकरणमा ऄनदुान   २२५२२ 
लुनम्वनी प्रदेश - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१० १७,५०,००० १६,३४,२५० ९३.३९ १,१५,७५० 
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अ.व. : २०७७/७८  ऄवधी :  २०७७/०४/०१-२०७८/०३/३१  बजेट प्रकार : चाल ु 

नस.नं. संकेत कायविम/अयोजना/नियाकलापको नाम खचव शीषवक स्रोत लक्ष नवननयोजन खचव 
खचव 

(%) 
मौज्दात 

४५९ १ एक स्थानीय तह एक ईत्पादन कायविम   २२५२२ 
लुनम्वनी प्रदेश - शसतव 

ऄनदुान  चाल ु
१० १७,००,००० ४,९९,८०० २९.४० १२,००,२०० 

कुल जम्मा ३५,०६,३१,२९० २८,६८,१३,१७४.७२ ८१.७९ ६,३८,१८,११५.२८ 
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अ.व. : २०७७/७८  ऄवधी :  २०७७/०४/०१-२०७८/०३/३१  बजेट प्रकार : पूंजीगत  

नस.नं. संकेत कायविम/अयोजना/नियाकलापको नाम खचव शीषवक स्रोत लक्ष नवननयोजन खचव खचव (%) मौज्दात 

८०५५६५०६१०१ राप्ती गाईँपानलका 

१   

गाईँपानलका तथा वडा कायावलयहरुको  प्रशासकीय भवन 

संरचना ननमावण   ३१११२ अन्तररक श्रोत १ २,५०,००,००० २,५०,००,००० १००.०० ० 

२   

गाईँपानलका तथा वडा कायावलयहरुको  प्रशासकीय भवन 

संरचना ननमावण   ३१११२ 

राजस्व बाँडफाँड - संघीय 

सरकार १ २,००,००० ० ०.०० २,००,००० 

३ १० गाईँपानलका तथा वडाहरुको पुंजीगत खचव   ३११२३ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ ४०,००,००० २५,३१,३८६ ६३.२८ १४,६८,६१४ 

४ ८ गाईँपानलकाको समपरुक कोष   ३११३२ 

राजस्व बाँडफाँड - संघीय 

सरकार १ २,००,००,००० ८३,९१,८४४.५८ ४१.९६ १,१६,०८,१५५.४२ 

५ ६ गाईँपानलका पररसरमा भौनतक पवुावधार ननमावण   ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ ८,१३,००० ८,१०,२३६ ९९.६६ २,७६४ 

६ ६ गाईँपानलका पररसरमा भौनतक पवुावधार ननमावण   ३११५१ 

लुनम्वनी प्रदेश - समाननकरण 

ऄनदुान १ ६,८७,००० १,१९,८२४ १७.४४ ५,६७,१७६ 

७ ६३ मसुरीया पवुव गल्ली स्तरोन्नती   ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ २,००,००० १,८६,३१३ ९३.१६ १३,६८७ 

८   

मसुरीया वडका गल्ली सडक स्तरोन्नती (प्रदेश समपरुक 

बजेटवाट)   ३११५१ 

लुनम्वनी प्रदेश - समपरुक 

ऄनदुान चाल ु १ २५,००,००० २५,००,००० १००.०० ० 

९ ३ ननमावणानधन पथ्थरगढवा पलु   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ १,८५,००,००० १,००,१२,०६५ ५४.१२ ८४,८७,९३५ 

१० ४ ननमावणानधन राप्ती चिपथ   ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ ५०,००,००० ४९,९२,८३१ ९९.८६ ७,१६९ 

११ ४ ननमावणानधन राप्ती चिपथ   ३११५१ 

लुनम्वनी प्रदेश - समपरुक 

ऄनदुान चाल ु १ १,००,००,००० १,००,००,००० १००.०० ० 

१२   

लालमनटया पवुव गल्ली न्यौपाने हुदै दाहसंस्कार जाने सडकको 

स्तरोन्नती(प्रदेश समपरुक बजेटवाट)   ३११५१ 

लुनम्वनी प्रदेश - समपरुक 

ऄनदुान चाल ु १ २५,००,००० २५,००,००० १००.०० ० 

१३ २ दोलै खोला मझनी अर नस नस पककी पलु   ३११५१ 

राजस्व बाँडफाँड - संघीय 

सरकार १ १,५०,००,००० ४६,८५,८७४ ३१.२४ १,०३,१४,१२६ 

१४ ५ ननमावणानधन प्रशासकीय भवन   ३११५९ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ २,००,००,००० १,८०,७८,६३८ ९०.३९ १९,२१,३६२ 

१५   

स्थानीय तहले बेहोने लागत साझेदारीका योजना तथा कायविम 

खचव   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ ६,१८,९५५ ० ०.०० ६,१८,९५५ 
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१६   

स्थानीय तहले बेहोने लागत साझेदारीका योजना तथा कायविम 

खचव   ३११५९ 

राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश 

सरकार  १ १,०६,०४५ ० ०.०० १,०६,०४५ 

१७   

स्थानीय तहले बेहोने लागत साझेदारीका योजना तथा कायविम 

खचव   ३११५९ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ १,८०,००० ० ०.०० १,८०,००० 

१८   

लालमनटया स्वास्थ्य चौकीमा अवास कोठा थप गने (प्रदेश 

सामानजक नवकास मन्िालयको  बजेटवाट)   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ १०,००,००० ४,००,००० ४०.०० ६,००,००० 

१९ २८ सामदुानयक नबद्यालय भवन रंगरोगन तथा ममवत योजना   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ १८,००,००० १७,४९,५०७ ९७.१९ ५०,४९३ 

२० २३ ऄधरुो दनलत भवन ननमावण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ १,००,००० ९७,००० ९७.०० ३,००० 

२१ ६२ दनलत समदुायका लानग सामदुानयक भवन ननमावण   ३११५९ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ १०,००,००० ८,२६,२५६ ८२.६३ १,७३,७४४ 

२२ १ ननमावणानधन वडा कायावलयहरु   ३११५९ 

राजस्व बाँडफाँड - संघीय 

सरकार १ ७,१५,००० ७,१५,००० १००.०० ० 

२३ १ ननमावणानधन वडा कायावलयहरु   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ १,२८,१५,००० १,२८,१५,००० १००.०० ० 

२४ १ ननमावणानधन वडा कायावलयहरु   ३११५९ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ १४,७०,००० १४,७०,००० १००.०० ० 

२५ १६ 

मनहला सहकारी भवन ननमावण (भकुृटीलाइ  ८ लाख तथा 

लक्ष्मी सहकारीलाइ १०लाख )   ३११५९ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ १८,००,००० १८,००,००० १००.०० ० 

८०५५६५०६२०१ राप्ती गाईँपानलकावडा नं.१ 

२६ २० ऄनरुाग टोलमा दवैुतफव  पककी नाला ननमावण   ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ ३,००,००० २,९९,५०१ ९९.८३ ४९९ 

२७ ३७ अँपखोली बगासोती सडक स्तरोन्नती   ३११५१ 

राजस्व बाँडफाँड - संघीय 

सरकार १ ० ० ०.०० ० 

२८ ३५ नव प्रनतभा जाने पनिम तफव को वाटोमा नाला ननमावण   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ ४,००,००० ३,९९,२९० ९९.८२ ७१० 

२९ १८ 

दामोदर रोड देनख ईत्तर तफव  ठाडो वाटोमा दवैु तफव  पककी नाली 

तथा वाटो स्तरोन्नती   ३११५१ 

राजस्व बाँडफाँड - संघीय 

सरकार १ ५,००,००० ५,००,००० १००.०० ० 

३० २५ कटेशनाला पवुव दक्षीण जाने वाटोमा माटो नफनलङ   ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

३१ १७ नव प्रनतभा स्कुल जाने वाटोको पवूव तफव  नाला  ननमावण   ३११५१ 

लुनम्वनी प्रदेश - समाननकरण 

ऄनदुान १ ५,००,००० ५,००,००० १००.०० ० 
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३२   

अँपखोली बगासोती बाटो सुधार तथा ८ मीटरको वाटोलाइ 

घटाइ ६ मीटर बनाईन े  ३११५१ अन्तररक श्रोत १ ५,४०,००० ० ०.०० ५,४०,००० 

३३   

अँपखोली बगासोती बाटो सुधार तथा ८ मीटरको वाटोलाइ 

घटाइ ६ मीटर बनाईन े  ३११५१ 

राजस्व बाँडफाँड - संघीय 

सरकार १ २०,४७,५३५ १९,५९,०५७ ९५.६८ ८८,४७८ 

३४ २२ माछीताल जानेवाटोमा नाला ननमावण   ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ ३,००,००० ३,००,००० १००.०० ० 

३५ २६ नसद्देश्वर नशवमनन्दर जाने वाटोमा ियाक ननमावण   ३११५१ 

लुनम्वनी प्रदेश - समाननकरण 

ऄनदुान १ १,००,००० ० ०.०० १,००,००० 

३६ २३ ररंगरोड ऄधरुो नाला ननमावण तथा ह्यमुपाइपको ब्यवस्था   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ ३,००,००० ३,००,००० १००.०० ० 

३७   नशदे्धश्वर नशव मनन्दरमा खानेपानी ब्यवस्थापन   ३११५६ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ १,००,००० ९७,००० ९७.०० ३,००० 

३८ १६ चैते मनछतालमा खानेपानी धारा ननमावण   ३११५६ अन्तररक श्रोत १ १,००,००० ९७,००० ९७.०० ३,००० 

३९ ४० हुलाक रोडमा नाला ननमावण   ३११५८ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 

४० २८ राप्ती गंगा प्रा नब नजणव भवन ब्यवस्थापन   ३११५९ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ ० ० ०.०० ० 

४१   बरघाट कुलोमा कल्भटव   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

४२ ३४ योगा कभडव हल ननमावण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ ० ० ०.०० ० 

४३ ३६ राप्ती गंगा प्रा.नब.ऄधरुो भवन नफनननसंग   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ ४,००,००० ४,००,००० १००.०० ० 

४४ ३८ नसद्देश्वर नशवमनन्दरमा बाईण्ड्री ननमावण   ३११५९ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ २,००,००० १,७३,७७५ ८६.८९ २६,२२५ 

४५ १४ नेपाल रानरिय मा नब मा फननवचर ब्यवस्थापन   ३११५९ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ ० ० ०.०० ० 

४६ १५ श्री बराह प्रा नब बगासोतीमा बाईण्ड्री ननमावण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ १,००,००० ० ०.०० १,००,००० 

४७ १९ भालुवाङ देशी मनुस्लम मनस्जद ममवत   ३११५९ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ ३,००,००० ३,००,००० १००.०० ० 

४८ २४ मनहला भवन ननमावण भालुवाङ   ३११५९ 

राजस्व बाँडफाँड - संघीय 

सरकार १ ५,००,००० ५,००,००० १००.०० ० 

४९ १२ स्वगवद्वारी प्रा नब मा स्कुल नफल्ड ननमावण   ३११५९ 

राजस्व बाँडफाँड - संघीय 

सरकार १ ३,००,००० २,५८,३२३ ८६.११ ४१,६७७ 
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५० ९ 

चप्टारे चौतारी देनख प्रगन्ना कृनष मागव सम्मको वाटो तथा 

कृषक नबश्रामस्थल ममवत   ३११५९ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 

५१ २१ नवपी कृनष मागव ऄधरुो नाला ननमावण   ३११५९ 

राजस्व बाँडफाँड - संघीय 

सरकार १ ३,००,००० २,९९,९१० ९९.९७ ९० 

५२ ३९ भालुवाङको स्वीनमङ पोखरी संरक्षण   ३११५९ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 

५३ १३ ठूलो कुवा खानेपानी धारा ब्यवस्थापन   ३११५९ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ ० ० ०.०० ० 

५४ ११ नवप्रनतभा स्कुलको नसंढीमा रेनलङ ननमावण   ३११५९ 

राजस्व बाँडफाँड - संघीय 

सरकार १ १,००,००० ९८,१३० ९८.१३ १,८७० 

५५   राप्ती गंगा प्रानव नफल्ड ननमावण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ १,००,००० ९७,००० ९७.०० ३,००० 

५६   

नेपाल रानरिय मा नब मा फननवचर नबदु्धत तथा भौनतक 

ब्यवस्थापन   ३११५९ 

राजस्व बाँडफाँड - संघीय 

सरकार १ ३,००,००० २,९१,००० ९७.०० ९,००० 

५७   

लालमनटया स्वास्थ्य चौकीमा नडनजटल एकसरे मेनसन र सो मा 

लागे्र ऄन्य सामान खररद   ३११७१ अन्तररक श्रोत १ ९,००,००० ८,९८,३५० ९९.८२ १,६५० 

८०५५६५०६२०२ राप्ती गाईँपानलकावडा नं.२ 

५८ २१ ब्याडनमन्टन कभडव हल   ३११११ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ २,००,००० १,९४,००० ९७.०० ६,००० 

५९ २७ ऄधरुो मकु्तकमैया भवन ननमावण   ३११११ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ २,००,००० १,८९,६९० ९४.८५ १०,३१० 

६० ४८ ऐरावती अदशव बहुमखुी कयाम्पस पहुचँ मागव ननमावण   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ २,००,००० १,९९,४५७ ९९.७३ ५४३ 

६१ ४७ सालको रुख -भण्डारीटोल-लालमनटया वाटो ननमावण   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ ४,००,००० ३,८६,६०६ ९६.६५ १३,३९४ 

६२ ३० नबचगल्ली कयाम्पस रोड स्तरोन्ननती   ३११५१ 

राजस्व बाँडफाँड - संघीय 

सरकार १ १,५०,००० १,५०,००० १००.०० ० 

६३ २९ बाईन्नेपाटा सडक स्तरोन्नती   ३११५१ 

राजस्व बाँडफाँड - संघीय 

सरकार १ ४,००,००० ४,००,००० १००.०० ० 

६४ ४३ रामनगर सडक नाला ननमावण   ३११५१ 

लुनम्वनी प्रदेश - समाननकरण 

ऄनदुान १ ४,००,००० ४,००,००० १००.०० ० 

६५ ३३ कुम्ले टोलमा नयाँ ियाक खोल्ने   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ ० ० ०.०० ० 

६६ ४९ हषेडाँडा खरुुररया वाटो स्तरोन्नती   ३११५१ 

राजस्व बाँडफाँड - संघीय 

सरकार १ २३,५१,४२० २२,३९,७१३ ९५.२५ १,११,७०७ 
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६७ ५० रामनगर बाटो स्तरोन्नती   ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ ३,००,००० ३,००,००० १००.०० ० 

६८ ४४ २ नं वडाका कच्ची सडक ममवत योजना   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ २,५०,००० २,४९,९४७ ९९.९८ ५३ 

६९ १४ बग्गे कृनष सडक ननमावण   ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ ३,००,००० २,९७,१७८ ९९.०६ २,८२२ 

७०   कुम्ले टोलमा ह्यमुपाइप जडान   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ १,००,००० ७४,७५८ ७४.७६ २५,२४२ 

७१ ४१ शान्तीनगर नाला ननमावण   ३११५१ 

राजस्व बाँडफाँड - संघीय 

सरकार १ १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

७२ ४२ स्यानीघोष बगासोती सडक मरमत   ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ १,००,००० ८७,९९० ८७.९९ १२,०१० 

७३   बन्जाडे टोलमा भल्व ननमावण   ३११५५ 

राजस्व बाँडफाँड - संघीय 

सरकार १ ९०,००० ८७,३०० ९७.०० २,७०० 

७४   नसतखोले टोलमा भल्व ननमावण   ३११५५ 

राजस्व बाँडफाँड - संघीय 

सरकार १ १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

७५ ११ नसतखोले टोलमा भल्व ननमावण   ३११५५ 

लुनम्वनी प्रदेश - समाननकरण 

ऄनदुान १ ८०,००० ६४,८८५ ८१.११ १५,११५ 

७६ ४० सुनमिा टोल भल्व ननमावण   ३११५५ 

लुनम्वनी प्रदेश - समाननकरण 

ऄनदुान १ ० ० ०.०० ० 

७७ ९ रामनगर भल्व ननमावण   ३११५५ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ ० ० ०.०० ० 

७८   नेि भसुाल टोलमा भल्व ननमावण   ३११५५ 

राजस्व बाँडफाँड - संघीय 

सरकार १ १,२०,००० १,२०,००० १००.०० ० 

७९ १२ नेि भसुाल टोलमा भल्व ननमावण   ३११५५ अन्तररक श्रोत १ ८०,००० ८०,००० १००.०० ० 

८० १० बन्जाडे टोलमा भल्व ननमावण   ३११५५ अन्तररक श्रोत १ ८०,००० ० ०.०० ८०,००० 

८१ १३ नमना कुमाल टोलमा भल्व ननमावण   ३११५५ 

राजस्व बाँडफाँड - संघीय 

सरकार १ ० ० ०.०० ० 

८२ ३१ एकता नगरमा नाला ननमावण   ३११५५ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ ४,००,००० ३,९९,२०१ ९९.८० ७९९ 

८३ १५ पाखो वारीमा नसंचाइ ऄनदुान   ३११५५ 

राजस्व बाँडफाँड - संघीय 

सरकार १ ३५,००० ३५,००० १००.०० ० 

८४   स्यानीघोष पालु मनन्दर ममवत   ३११५९ 

राजस्व बाँडफाँड - संघीय 

सरकार १ १,५०,००० १,४९,९७० ९९.९८ ३० 
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८५ ४६ बग्गे मनन्दर संरक्षण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ १,५०,००० १,४५,५०० ९७.०० ४,५०० 

८६   २ नं वडा नबदु्धतीकरण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ २,१५,००० २,०२,११९ ९४.०१ १२,८८१ 

८७   २ नं वडा नबदु्धतीकरण   ३११५९ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ २,५०,००० २,४१,९५१ ९६.७८ ८,०४९ 

८८   कठाहा मरुवा थानमा नाला ननमावण   ३११५९ 

लुनम्वनी प्रदेश - समाननकरण 

ऄनदुान १ ८०,००० ७४,६०० ९३.२५ ५,४०० 

८९ २२ चचव ब्यवस्थापन   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 

९० १९ बग्गेमा धारा स्थापना कायविम   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ ० ० ०.०० ० 

९१ ४५ ऄम्वे श्री मनन्दर संरक्षण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ १,५०,००० १,४०,३५४ ९३.५७ ९,६४६ 

९२   सपाङ्दी प्रा.नव. ममवत   ३११५९ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ ८०,००० ८०,००० १००.०० ० 

९३ २३ वडा कायावलयको पवुव मनन्दरमा िश ननमावण   ३११५९ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ १,५०,००० १,५०,००० १००.०० ० 

९४ २८ कठाहा मरुवाथानमा नाला ननमावण   ३११५९ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

९५ ३२ २ नं सडक बत्ती   ३११५९ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ ० ० ०.०० ० 

९६ ३२ २ नं सडक बत्ती   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ ० ० ०.०० ० 

८०५५६५०६२०३ राप्ती गाईँपानलकावडा नं.३ 

९७ २१ दनक्षण मसुरीया बडका गल्ली स्तरोन्नती   ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ ० ० ०.०० ० 

९८ २२ ईत्तर मसुरीया वडका गल्ली बन जाने वाटो स्तरोन्नती   ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ ४,००,००० ३,९३,८९८ ९८.४७ ६,१०२ 

९९ २३ नशव मनन्दर चोक - करम्दी वाटो स्तर ईन्नती   ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ ५,००,००० ४,९९,८४० ९९.९७ १६० 

१०० १९ 

मोती महल-नयाँबस्ती -राप्ती चिपथ नसरीचौर नबद्यालय बाटो 

गे्रवल   ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 

१०१ २० अदशव टोल -प्रगतीटोल सडक स्तरोन्नती   ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ ४,००,००० ३,४७,८३३ ८६.९६ ५२,१६७ 

१०२ २४ पैसठ्ठी नम्बर बाटो गे्रबल   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ १,५०,००० १,४५,५०० ९७.०० ४,५०० 

१०३ २९ नयाँबस्ती  बाटो गे्रबल   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ १,५०,००० १,२७,६५३ ८५.१० २२,३४७ 
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१०४ ३० खरुुरीया ऄधरुो कुलो लाइननङ   ३११५५ अन्तररक श्रोत १ २,००,००० १,९४,००० ९७.०० ६,००० 

१०५ ९ बसन्तापरु बडका कुलोको बाँधमा पानी वटुवा ननमावण   ३११५५ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 

१०६ ११ मसुरीयामा नकलननक भवन ननमावण   ३११५९ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ ६,००,००० ६,००,००० १००.०० ० 

१०७ १२ ६५ नं मा नकलननक  भवन ननमावण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ ५०,००० २२,४१८ ४४.८४ २७,५८२ 

१०८   मसुरीया पवुव गल्ली स्तरोन्नती   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 

१०९   

बसन्तापरु नशव मनन्दर ममवत मन्च तथा ब्याडनमन्टन कोटव 

ननमावण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ १,५०,००० १,५०,००० १००.०० ० 

११० ३१ नब नप अ.नब. बाईण्ड्री वाल ननमावण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 

१११ १६ 

बसन्तापरु नशव मनन्दर ममवत मन्च तथा ब्याडनमन्टन कोटव 

ननमावण   ३११५९ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ १,५०,००० १,४०,७०३ ९३.८० ९,२९७ 

११२   मसुरीयामा नकलननक भवन ननमावण   ३११५९ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ २,५०,००० २,३१,४०६ ९२.५६ १८,५९४ 

११३ १८ ६५ नं को नाला ननमावण   ३११५९ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ ४,००,००० ३,८४,६७३ ९६.१७ १५,३२७ 

११४ ३२ नयाँबस्ती बैठक घरमा शौचालय ननमावण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ १,५०,००० १,५०,००० १००.०० ० 

११५ २८ खरुुररयामा ऄधरुो साववजननक भवन ननमावण   ३११५९ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ ६,००,००० ५,९७,०६९ ९९.५१ २,९३१ 

११६ ३३ नवज्योती अ.नब खानेपानी फननवचर सहयोग   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

११७ २५ देवी मनहला भवनमा चपी ननमावण   ३११५९ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ १,५०,००० १,४५,५०० ९७.०० ४,५०० 

११८ १२ ६५ नं मा नकलननक  भवन ननमावण   ३११५९ 

लुनम्वनी प्रदेश - समाननकरण 

ऄनदुान १ १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

८०५५६५०६२०४ राप्ती गाईँपानलकावडा नं.४ 

११९ २७ मौरीघाट नमलनचोक नमल पछाडी वाटो स्तरोन्नती   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ ५०,००० ५०,००० १००.०० ० 

१२० ४२ श्रीनारायण चोक भानपरु सडक कालोपि े  ३११५१ अन्तररक श्रोत १ २४,९७,१९४ १४,२६,१९७ ५७.११ १०,७०,९९७ 

१२१ ३५ ईत्तर नखनैटा  सडक स्तरोन्नती   ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ २,००,००० १,९३,३३१ ९६.६७ ६,६६९ 

१२२ ३३ नसमलखटुी सडक स्तरोन्नती   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ ५०,००० ४८,५०० ९७.०० १,५०० 

१२३ २० मझनीगढ नचसाखोलामा ह्यमुपाइप जडान   ३११५१ नेपाल सरकार - समाननकरण १ ० ० ०.०० ० 
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ऄनदुान 

१२४ १७ नयाँगाईँ सडक स्तरोन्नती   ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ ४,००,००० ३,८७,०८१ ९६.७७ १२,९१९ 

१२५ २३ जनकपरु छुटकी गल्ली स्तरोन्नती   ३११५१ 

लुनम्वनी प्रदेश - समाननकरण 

ऄनदुान १ ३,५०,००० ३,३९,४९७ ९७.०० १०,५०३ 

१२६ ३० ह्यमुपाइप खररद वडाका लानग   ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ ० ० ०.०० ० 

१२७ २६ मकु्त कमैया वाटो गे्रवल   ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

१२८ ३७ नयाँगाईँ सुन्दरपरु जोनडएको नबच सडक स्तरोन्नती   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ ५०,००० ४९,६२६ ९९.२५ ३७४ 

१२९ २९ मौरीघाट स्कुल ननजकको कुलोमा ह्यमूपाइप   ३११५१ 

लुनम्वनी प्रदेश - समाननकरण 

ऄनदुान १ १,००,००० ५८,२०० ५८.२० ४१,८०० 

१३० १९ सुन्दरपरु नबच सडक स्तरोन्नती   ३११५१ 

राजस्व बाँडफाँड - संघीय 

सरकार १ १,५०,००० १,४५,५०० ९७.०० ४,५०० 

१३१ २२ नसररन भ्याली सडक स्तरोन्नती   ३११५१ 

राजस्व बाँडफाँड - संघीय 

सरकार १ ३,५०,००० ३,३५,१४२ ९५.७५ १४,८५८ 

१३२ २४ सामदुानयक स्वास्थ्यचौकी सडक स्तरोन्नती   ३११५१ 

राजस्व बाँडफाँड - संघीय 

सरकार १ २,००,००० १,९२,१८२ ९६.०९ ७,८१८ 

१३३ ३२ मझनीगढ  नबच सडक स्तरोन्नती   ३११५१ 

राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश 

सरकार  १ ५०,००० ४८,५०० ९७.०० १,५०० 

१३४ ३१ सुंगरेु सडक स्तरईन्नती   ३११५१ 

लुनम्वनी प्रदेश - समाननकरण 

ऄनदुान १ ५०,००० ४३,१६० ८६.३२ ६,८४० 

१३५ २१ गौमखुी टोलमा कल्भटव ननमावण   ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ ४,५०,००० ४,३५,७२० ९६.८३ १४,२८० 

१३६ ३९ नपपरखटुी सडक स्तरोन्नती   ३११५१ 

लुनम्वनी प्रदेश - समाननकरण 

ऄनदुान १ ३,००,००० २,९४,९१२ ९८.३० ५,०८८ 

१३७ १८ गोटांगे्र खोलामा शेरवाल ननमावण   ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ २,००,००० १,९४,००० ९७.०० ६,००० 

१३८   मझनीगढ नसमलखटुी सडक   ३११५५ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 

१३९ ४० मौरीघाट कुनवुा कुलोमा पनफकुवा ननमावण   ३११५५ 

राजस्व बाँडफाँड - संघीय 

सरकार १ १,००,००० ९३,८५८ ९३.८६ ६,१४२ 

१४० ३८ नयाँगाईँमा कुलो ननमावण   ३११५५ अन्तररक श्रोत १ १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 
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१४१ १६ मझनीगढ भल्व नबस्तार तथा ममवत कायविम   ३११५५ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ ३,००,००० २,८९,७७६ ९६.५९ १०,२२४ 

१४२ २५ सुन्दरपरु नफल्ड मरमत   ३११५९ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ १,५०,००० १,४५,५०० ९७.०० ४,५०० 

१४३ १४ नसमलखटुी खेलकुद मैदान ननमावण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ ० ० ०.०० ० 

१४४ ११ मनहला सामदुानयक भवन ननमावण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ ५,००,००० ५,००,००० १००.०० ० 

१४५ १२ बढुीचौरमा िष्ट ननमावण   ३११५९ 

राजस्व बाँडफाँड - संघीय 

सरकार १ २,५०,००० २,५०,००० १००.०० ० 

१४६   ह्यकुपाइप तथा पोल खररद वडामा नबतरणका लानग   ३११५९ 

राजस्व बाँडफाँड - संघीय 

सरकार १ ९०,००० ९०,००० १००.०० ० 

१४७ १५ जनज्योती ननमानव नफल्ड ननमावण   ३११५९ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

१४८   मकु्त कमैया बस्तीमा कुवा ननमावण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ ५०,००० ४८,५०० ९७.०० १,५०० 

१४९ ३४ अधारभतु स्वास्थ्य केन्द्र ननमावण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ ६,००,००० ६,००,००० १००.०० ० 

१५० १३ मा नब मौरीघाटमा रेनलङ ननमावण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 

८०५५६५०६२०५ राप्ती गाईँपानलकावडा नं.५ 

१५१ २२ भलु्के गाईँमा सडक स्तरोन्नती   ३११५१ 

लुनम्वनी प्रदेश - समाननकरण 

ऄनदुान १ ४,००,००० ४,००,००० १००.०० ० 

१५२ १८ लठ्ठहवा राजमागव दनक्षण ऄधरुो नाला ननमावण   ३११५१ 

राजस्व बाँडफाँड - संघीय 

सरकार १ ४,००,००० ३,७४,५०० ९३.६३ २५,५०० 

१५३ १८ लठ्ठहवा राजमागव दनक्षण ऄधरुो नाला ननमावण   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ ४,५०,००० ४,५०,००० १००.०० ० 

१५४ १५ थकरीकोट ररंगरोड ननमावण   ३११५१ 

लुनम्वनी प्रदेश - समाननकरण 

ऄनदुान १ ४,००,००० ३,८८,००० ९७.०० १२,००० 

१५५ १९ पहरुवा राजमागव दनक्षण ऄधरुो नाला ननमावण   ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ ४,००,००० ३,८८,००० ९७.०० १२,००० 

१५६ २० कालापानी ईत्तर दामोदर सडक गे्रवल   ३११५१ 

लुनम्वनी प्रदेश - समाननकरण 

ऄनदुान १ २,५०,००० २,४९,०७६ ९९.६३ ९२४ 

१५७ १६ करंगेकोट पनुखोला मोटरवाटो ननमावण   ३११५१ 

राजस्व बाँडफाँड - संघीय 

सरकार १ ३,००,००० ३,००,००० १००.०० ० 

१५८ १७ प्रगतीनशल वजार देनख दामोदर रोड वाटो स्तरोन्नती   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 
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१५९ २१ 

प्रहरी नबट देनख दनक्षण जाने वाटोमा दगुाव मनन्दर सम्म नाला 

ननमावण   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 

१६० १४ खौराहावावा-करंगे-नचिीकोट -घोंगलेअँप सडक ममवत   ३११५१ 

राजस्व बाँडफाँड - संघीय 

सरकार १ ५,००,००० ५,००,००० १००.०० ० 

१६१ २३ हररयाली सहकारी जाने वाटो गे्रवल   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ ५०,००० ४८,५०० ९७.०० १,५०० 

१६२ १३ नसंगे स्कुल देनख जगतरामको घर सम्म ररंगरोड ननमावण   ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ ४,००,००० ४,००,००० १००.०० ० 

१६३   करंगे कोटमा नबदु्धत नबस्तार तथा ममवत   ३११५३ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ २,५०,००० ० ०.०० २,५०,००० 

१६४ २७ नयाँवस्ती टोल डुवान ननयन्िण   ३११५४ 

लुनम्वनी प्रदेश - समाननकरण 

ऄनदुान १ ४,००,००० ३,७०,४७८ ९२.६२ २९,५२२ 

१६५ २५ 

बगरवा कुलोमा ऄधरुो लाइननङ (कालापानीमा २ लाख र 

पहरुवामा २ लाख)   ३११५५ अन्तररक श्रोत १ २,५०,००० २,५०,००० १००.०० ० 

१६६ २५ 

बगरवा कुलोमा ऄधरुो लाइननङ (कालापानीमा २ लाख र 

पहरुवामा २ लाख)   ३११५५ 

राजस्व बाँडफाँड - संघीय 

सरकार १ १,५०,००० १,५०,००० १००.०० ० 

१६७ २४ ईपता कुलोमा पनवटूवा ननमावण   ३११५५ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ १,५०,००० १,४५,५०० ९७.०० ४,५०० 

१६८ ३१ नसंगेमा नशव मनन्दर ननमावण योजना   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 

१६९ २८ प्रहरी चौकी तारवार   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

१७० ३५ नशवलनक्ष्म मनन्दर संरक्षण   ३११५९ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ १,००,००० ९७,००० ९७.०० ३,००० 

१७१ ३२ पहरुवा वाटोमा माटो नफनलङ तथा गे्रवल   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ २,००,००० १,९४,००० ९७.०० ६,००० 

१७२ ३३ बाल कल्याण प्रा.नब.ऄधरुो भवन नफनननसंग   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ ४,००,००० ३,९९,०४१ ९९.७६ ९५९ 

१७३ ३४ सगरमाथा  प्रा.नब.ऄधरुो भवन नफनननसंग   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ ४,००,००० ३,९९,९२३ ९९.९८ ७७ 

८०५५६५०६२०६ राप्ती गाईँपानलकावडा नं.६ 

१७४ ३२ मझेरीया ऄधरुो मनहला भवन नबदु्धत तथा झ्याल ढोका जडान   ३१११३ अन्तररक श्रोत १ १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

१७५ १६ भगवानपरु ऄधरुो सडक स्तरोन्नती   ३११५१ 

राजस्व बाँडफाँड - संघीय 

सरकार १ ६,००,००० ६,००,००० १००.०० ० 

१७६ २० सोनपरुान घरननर कल्भटव बगरापरु   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 
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१७७ १७ सनीरामको घरनेर कल्भटव ननमावण सगरापरु   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ २,५०,००० २,३६,१४६ ९४.४६ १३,८५४ 

१७८ १८ नमलनचोक दनक्षण नाला तथा पवुव सडक स्तरोन्नती   ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १० ३,५०,००० ३,५०,००० १००.०० ० 

१७९ १५ मझेरीया ऄधरुो सडक स्तरोन्नती   ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ ६,००,००० ५,९९,८७० ९९.९८ १३० 

१८० ३५ पथ्थरगढवा पहरुवा भलु्के सडक   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ ११,४०,१५३ १०,८३,३८५ ९५.०२ ५६,७६८ 

१८१ २३ वडामा नबतरणका लानग ह्यमुपाइप खररद   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ ५,००,००० ५,००,००० १००.०० ० 

१८२ १९ मनन्दरको पवुव कुलोमा कल्भटव बगरापरु   ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ ४,००,००० ४,००,००० १००.०० ० 

१८३ २१ नजरैता कुलोमा पककी वाल   ३११५१ 

राजस्व बाँडफाँड - संघीय 

सरकार १ ४,००,००० ४,००,००० १००.०० ० 

१८४ २२ पथ्थरगढवा सडक स्तरोन्नती िमागत   ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ २,००,००० १,८३,२६२ ९१.६३ १६,७३८ 

१८५ ३६ इन्द्राको घरनेर कुलोमा लाइननङ   ३११५५ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ १,००,००० ९७,००० ९७.०० ३,००० 

१८६ ३३ 

सगरापरु पथ्थरगढवाकोचौवाटो सम्म ऄधरुो पककी नाला 

ननमावण   ३११५८ अन्तररक श्रोत १ ४,००,००० ० ०.०० ४,००,००० 

१८७ २४ प्रहरी चौकी तारवार   ३११५९ 

लुनम्वनी प्रदेश - समाननकरण 

ऄनदुान १ १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

१८८   पथ्थरगढवा बाटो ममवत   ३११५९ 

लुनम्वनी प्रदेश - समाननकरण 

ऄनदुान १ ४०,००० ४०,००० १००.०० ० 

१८९ २५ वडा कायावलय प्रांगण ममवत   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ ८३,००० ० ०.०० ८३,००० 

१९० ३४ अधारभतु स्वास्थ्य केन्द्र ननमावण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ ६,००,००० ५,८२,००० ९७.०० १८,००० 

८०५५६५०६२०७ राप्ती गाईँपानलकावडा नं.७ 

१९१ २३ जगपरु झनवनहया वाटो स्तरोन्नती   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ २,५०,००० २,५०,००० १००.०० ० 

१९२ २२ भानपरु गाईँमा गे्रवल   ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 

१९३ २२ भानपरु गाईँमा गे्रवल   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

१९४ ३७ भानपरु चोक देनख पनिम दामोदर सडक गे्रवल   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ १,००,००० ९७,००० ९७.०० ३,००० 

१९५ २८ सरस्वती अ नव- ऄरनानपरु सडक स्तरोन्नती   ३११५१ 

राजस्व बाँडफाँड - संघीय 

सरकार १ २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 
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अ.व. : २०७७/७८  ऄवधी :  २०७७/०४/०१-२०७८/०३/३१  बजेट प्रकार : पूंजीगत  

नस.नं. संकेत कायविम/अयोजना/नियाकलापको नाम खचव शीषवक स्रोत लक्ष नवननयोजन खचव खचव (%) मौज्दात 

१९६ ३१ गनुाखर भसुालको घर-अँखा ऄस्पताल वाटोमा पककी नाला   ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ १,००,००० ९७,००० ९७.०० ३,००० 

१९७ २५ वडा कायावलय देनख मसानघाट जाने वाटो स्तरोन्नती   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

१९८ ४० महदेवा नससहननया सडक   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ ११,९२,४३३ ११,१८,३१७ ९३.७८ ७४,११६ 

१९९ ३० बनकहान घर-मन्द्रहवा  सडक स्तरोन्ननती   ३११५१ 

लुनम्वनी प्रदेश - समाननकरण 

ऄनदुान १ १,००,००० ९०,६०१ ९०.६० ९,३९९ 

२०० २४ ऄनावहानपरु पनिम गल्लीमा ऄधरुो नाला ननमावण   ३११५१ 

राजस्व बाँडफाँड - संघीय 

सरकार १ ५,००,००० ४,८४,७८६ ९६.९६ १५,२१४ 

२०१ २९ झरननहया डोण ननर चोरकन्तीमा कल्भटव ननमावण   ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ २,५०,००० २,४२,५०० ९७.०० ७,५०० 

२०२ ३५ बडका नससहननया सडकमा  ऄधरुो नाला ननमावण   ३११५८ 

राजस्व बाँडफाँड - संघीय 

सरकार १ ५,००,००० ४,८२,००० ९६.४० १८,००० 

२०३ २१ भानपरु गाईँमा ऄधरुो नाला ननमावण   ३११५८ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ ५,००,००० ५,००,००० १००.०० ० 

२०४ ३६ छोटकी नससहननया बाटोमा ऄधरुो नाला ननमावण   ३११५८ अन्तररक श्रोत १ ० ० ०.०० ० 

२०५ ३८ अधारभतु स्वास्थ्य केन्द्र ननमावण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ ६,००,००० ५,८२,००० ९७.०० १८,००० 

२०६   छोटकी नससहननया दगुाव मनन्दर ममवत संभार   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ २५,००० २४,५०० ९८.०० ५०० 

२०७ ३९ सरस्वती अ.नब.ऄधरुो भवन नफनननसंग   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ ४,००,००० ३,८८,००० ९७.०० १२,००० 

२०८   बडका नससहननयामा ऄधरुो नाला ननमावण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

२०९ २६ ऄनावहानपरु रामजानकी मनन्दर पनुः ननमावण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

२१० २६ ऄनावहानपरु रामजानकी मनन्दर पनुः ननमावण   ३११५९ 

राजस्व बाँडफाँड - संघीय 

सरकार १ ७७,००० ६४,२५७ ८३.४५ १२,७४३ 

२११ २६ ऄनावहानपरु रामजानकी मनन्दर पनुः ननमावण   ३११५९ 

राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश 

सरकार  १ १,२३,००० १,२३,००० १००.०० ० 

२१२ १९ नससहननया प्रहरी चौकी भवन ब्यवस्थापन   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

२१३   ऄन्ननपरु रामजानकी मनन्दर ननमावण   ३११५९ 

राजस्व बाँडफाँड - संघीय 

सरकार १ ५०,००० ० ०.०० ५०,००० 

२१४ २७ छोटकी नससहननयामा मरुवाथान तथा पककी शौचालय ननमावण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ १,००,००० ८२,००० ८२.०० १८,००० 

२१५ २७ छोटकी नससहननयामा मरुवाथान तथा पककी शौचालय ननमावण   ३११५९ 

राजस्व बाँडफाँड - संघीय 

सरकार १ ५,००,००० ५,००,००० १००.०० ० 

२१६   भानपरु नशव मनन्दर नशलालेख   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ २५,००० २५,००० १००.०० ० 
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२१७ ४१ छोटकी नससहननया ऄधरुो मनहला भवन   ३११५९ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ १,००,००० ० ०.०० १,००,००० 

८०५५६५०६२०८ राप्ती गाईँपानलकावडा नं.८ 

२१८ ३२ शान्ती चोक पककी नाला ननमावण   ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ १,५०,००० १,५०,००० १००.०० ० 

२१९ ३३ सोत्कनहया कुलोमा पककी नाला ननमावण   ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ १,२५,००० ० ०.०० १,२५,००० 

२२० ४२ नपपरी चोक देनख ईत्तर सडक ननमावण स्तरोन्नती   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ १०,३६,२८३ ९,९९,७०५ ९६.४७ ३६,५७८ 

२२१ ४१ नपपरी लड्डन चोक ईत्तर पवुव वाटो जाने ननमावण   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ १०,००,००० ९,९९,६८९ ९९.९७ ३११ 

२२२ २७ नबजौरी मेन गल्लीमा पककी नाला   ३११५१ 

राजस्व बाँडफाँड - संघीय 

सरकार १ ४,००,००० ४,००,००० १००.०० ० 

२२३ २६ बेलडाँडा पककी नाला ननमावण   ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ १,२५,००० १,२१,९५० ९७.५६ ३,०५० 

२२४ ३७ नपपरा पवुव कुलो वाटो स्तर ईन्नती   ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ १,००,००० ८४,६८८ ८४.६९ १५,३१२ 

२२५ २९ जुडपानी वाटो गे्रवल   ३११५१ 

राजस्व बाँडफाँड - संघीय 

सरकार १ २,००,००० १,६४,७०१ ८२.३५ ३५,२९९ 

२२६ ३० बडका गल्लीमा पनकक नाला   ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ ३,२५,००० ३,१३,८१७ ९६.५६ ११,१८३ 

२२७ ३५ बदु्दटोल नशवनगर वाटो गे्रवल   ३११५१ 

लुनम्वनी प्रदेश - समाननकरण 

ऄनदुान १ १,२०,००० १,१९,७६४ ९९.८० २३६ 

२२८ ३८ सांसद रोड स्तरईन्नती   ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ २,००,००० १,७५,५४१ ८७.७७ २४,४५९ 

२२९ ३४ दामोदर कृनष सडक गे्रवल   ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ १,५०,००० १,४९,०५१ ९९.३७ ९४९ 

२३० २५ दामोदर सडक गे्रवल नबजौरी   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ १,५०,००० १,४९,९८४ ९९.९९ १६ 

२३१ २८ दोरहवा कुलोमा स्लेव ननमावण   ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ १,५०,००० १,५०,००० १००.०० ० 

२३२ २४ नबजौरी मरुवा थान कल्भट तथा ऄधरुो नाला ननमावण   ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ ५,००,००० ५,००,००० १००.०० ० 

२३३ ३९ ठुटी नपपल नसंचाइ डुड ननमावण   ३११५५ 

राजस्व बाँडफाँड - संघीय 

सरकार १ २,५०,००० २,४२,५०० ९७.०० ७,५०० 
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२३४ ३६ नपपरा मेनगल्ली पककी नाला ननमावण   ३११५९ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ २,५०,००० २,४९,९९९ १००.०० १ 

२३५ १२ नपपरी साववजननक भवन स्तरोन्नती   ३११५९ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 

२३६ २२ हले्थ हट स्तरईन्नती   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

२३७ २२ हले्थ हट स्तरईन्नती   ३११५९ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ १,००,००० ९३,४७१ ९३.४७ ६,५२९ 

२३८ १३ प्रहरी चौकी तारवार   ३११५९ 

राजस्व बाँडफाँड - संघीय 

सरकार १ १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

२३९ ३१ इन्द्रैणीटोल नदीपारी पनपटुवा ननरमाण   ३११५९ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

२४० ४० अधारभतु स्वास्थ्य केन्द्र ननमावण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ ८,००,००० ७,७३,२३९ ९६.६५ २६,७६१ 

२४१ ११ श्रीनगर बौद्द गमु्वा ननमावण   ३११५९ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ १,२५,००० १,१५,२५० ९२.२० ९,७५० 

२४२ ११ श्रीनगर बौद्द गमु्वा ननमावण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ २,००,००० २,००,००० १००.०० ० 

८०५५६५०६२०९ राप्ती गाईँपानलकावडा नं.९ 

२४३ २३ नसम्ले जावनेु वाटो ममवत   ३११११ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ १,५०,००० १,४३,६७३ ९५.७८ ६,३२७ 

२४४ १८ तल्लो घोषखोला वाटो ममवत   ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ ८,००,००० ८,००,००० १००.०० ० 

२४५ १९ घोङले अँप स्यानीघोष वाटो ममवत   ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ २,००,००० १,९९,३३७ ९९.६७ ६६३ 

२४६ २० धजा टाँगने -नसम्ले वाटो ममवत   ३११५१ 

राजस्व बाँडफाँड - संघीय 

सरकार १ २,७५,००० २,७५,००० १००.०० ० 

२४७ २४ थापाटोल छुचनु्द्रे बाटो ममवत   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ ५०,००० ४२,६१० ८५.२२ ७,३९० 

२४८ २१ रुपाकोट -कालाखोला बाटो ममवत   ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ २,००,००० १,९९,८६६ ९९.९३ १३४ 

२४९ ३८ जावनेु बाटो ममवत   ३११५१ अन्तररक श्रोत १ १,५०,००० १,४१,००० ९४.०० ९,००० 

२५० २२ लामाखोला बाटो ममवत   ३११५१ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ २,५०,००० २,४१,५२३ ९६.६१ ८,४७७ 

२५१ २८ कालाखोला नसंचाइ अयोजना मरमत   ३११५५ 

राजस्व बाँडफाँड - संघीय 

सरकार १ १,००,००० ९७,१८० ९७.१८ २,८२० 
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२५२ २७ ऄन्तरे नसंचाइ अयोजना पाइप खररद   ३११५५ 

राजस्व बाँडफाँड - संघीय 

सरकार १ १,००,००० ९७,१७९ ९७.१८ २,८२१ 

२५३ २६ बडडाँडा  नसंचाइ पोखरी ममवत   ३११५५ 

राजस्व बाँडफाँड - संघीय 

सरकार १ १,००,००० १,००,००० १००.०० ० 

२५४ १६ लामाखोला खानेपानी ममवत   ३११५६ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ १,००,००० ९५,२२७ ९५.२३ ४,७७३ 

२५५ ३४ प्रा.नब.मसेरीडाँडा खानेपानी योजना   ३११५६ अन्तररक श्रोत १ २,००,००० १,७४,४८७ ८७.२४ २५,५१३ 

२५६ २ प्रा.नब.धापखोला नफल्ड ननमावण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ २,००,००० १,९४,००० ९७.०० ६,००० 

२५७ ३७ मदरसा साइराम ईलम भौनतक ननमावण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ १,००,००० ९९,९७६ ९९.९८ २४ 

२५८ ३९ देनवकोट पालुथान संरक्षण   ३११५९ अन्तररक श्रोत १ १,७५,००० १,७५,००० १००.०० ० 

२५९ २५ देवीकोट मदरसा ननमावण   ३११५९ 

लुनम्वनी प्रदेश - समाननकरण 

ऄनदुान १ ५,००,००० ४,९९,७६० ९९.९५ २४० 

८०५५६५०६३०२ राप्ती गाईँपानलका - स्वास्थ्य 

२६० १५ स्वास्थ्य शाखाका लानग मोटरसाइकल खररद   ३११२१ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ ३,००,००० २,९४,४०० ९८.१३ ५,६०० 

२६१   

औजार ईपकरण खररद (नससहननया स्वास्थ्य चौकीमा ८०० र 

लालमनटया स्वास्थ्यचौकीमा २०००)   ३११२२ 

नेपाल सरकार - समाननकरण 

ऄनदुान १ २५,००,००० २३,९७,५४९ ९५.९० १,०२,४५१ 

२६२   

औजार ईपकरण खररद (नससहननया स्वास्थ्य चौकीमा ८०० र 

लालमनटया स्वास्थ्यचौकीमा २०००)   ३११२२ 

राजस्व बाँडफाँड - संघीय 

सरकार १ ३,००,००० ० ०.०० ३,००,००० 

८०५५६५०६३०५ राप्ती गाईँपानलका पश ुपंक्षी तथा मत्स्य नवकास शाखा 

२६३ १७ पश ुसेवा केन्द्र भवन ननमावण   ३११५९ 

राजस्व बाँडफाँड - संघीय 

सरकार १ १०,००,००० १०,००,००० १००.०० ० 

८०५५६५०६५११  संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत कायविम (शसतव ऄनदुान) 

२६४ ११.४.७.१२० नपपरी खोला पलु राप्ती -८ दाङ  (DPR समेत)   ३११५१ 

नेपाल सरकार - शसतव ऄनदुान  

चाल ु १ २५,००,००० ० ०.०० २५,००,००० 

२६५ ११.४.८.५४८ लामाखोला िस, राप्ती गाईँपानलका, दाङ   ३११५१ 

नेपाल सरकार - शसतव ऄनदुान  

चाल ु १ १८,००,००० ७,०८,७५६.८६ ३९.३८ १०,९१,२४३.१४ 

२६६ ११.४.२२.२१५६ 

लालमनटया देनख खरुुररया चोक जाने सडक स्तरोईन्ननत राप्ती 

गाईँपानलका वडा नं २ र ३   ३११५१ 

नेपाल सरकार - शसतव ऄनदुान  

चाल ु १ ३०,००,००० २५,७०,६०८ ८५.६९ ४,२९,३९२ 
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२६७ ११.१.२.१ नवद्यालय भौनतक पवुावधार ननमावण ऄनदुान   ३११५९ 

नेपाल सरकार - शसतव ऄनदुान  

चालु [ एस.एस. नड. नप. - 

सोधभनाव ऄनदुान (बैदेनशक)]  १० २१,२९,००० १३,८७,८४९ ६५.१९ ७,४१,१५१ 

२६८ १० 

रारिपनत शैनक्षक सुधार कायविम ऄन्तरगत तोनकएका 

नबद्यालयहरुमा तोनकएको भौनतक तथा शैनक्षक पवुावधार 

नवकासका लानग ऄनदुान   ३११५९ 

नेपाल सरकार - शसतव ऄनदुान  

चालु [ एस.एस. नड. नप. - 

सोधभनाव हुने ऊण (बैदेनशक)]  १ ८,७८,००० ८,७८,००० १००.०० ० 

२६९ ११.१.२.१ नवद्यालय भौनतक पवुावधार ननमावण ऄनदुान   ३११५९ 

नेपाल सरकार - शसतव ऄनदुान  

चालु [ एस.एस. नड. नप. - 

सोधभनाव हुने ऊण (बैदेनशक)]  १० ३०,१३,००० ३०,१३,००० १००.०० ० 

२७०   बहुद्देशीय सभाहलको शौचालय ननमावण   ३११५९ 

लुनम्वनी प्रदेश - शसतव ऄनदुान  

चाल ु १ ० ० ०.०० ० 

२७१ ११.४.२२.४४८७ सवारीधाम मनन्दर ननमावण राप्ती गा.पा ५ दाङ्ग   ३११५९ 

नेपाल सरकार - शसतव ऄनदुान  

चाल ु १ २,६५,००० २,६५,००० १००.०० ० 

२७२ ११.१.२.१ नवद्यालय भौनतक पवुावधार ननमावण ऄनदुान   ३११५९ 

नेपाल सरकार - शसतव ऄनदुान  

चाल ु १० १,२८,१४,००० १,२८,१४,००० १००.०० ० 

२७३ ११.४.२२.२१५७ 

छोटकी नससहननयामा थारु सामदुानयक भवन ननमावण राप्ती 

गाईँपानलका वडा नं ७   ३११५९ 

नेपाल सरकार - शसतव ऄनदुान  

चाल ु १ २५,००,००० २४,९९,३८५ ९९.९८ ६१५ 

२७४ ५ 

रारिपनत शैनक्षक सुधार कायविम ऄन्तरगत तोनकएका 

नबद्यालयहरुमा तोनकएको भौनतक तथा शैनक्षक पवुावधार 

नवकासका लानग ऄनदुान   ३११५९ 

नेपाल सरकार - शसतव ऄनदुान  

चालु [ एस.एस. नड. नप. - 

सोधभनाव ऄनदुान (बैदेनशक)]  १ ६,२१,००० ६,२१,००० १००.०० ० 

२७५ ११.४.२२.४४८४ 

छोड्की नसंसहनीयामा ऄवनस्थत मनन्दर संरक्षण राप्ती गा.पा. 

०७ दाङ   ३११५९ 

नेपाल सरकार - शसतव ऄनदुान  

चाल ु १ ४,०५,००० ३,९२,८५० ९७.०० १२,१५० 

२७६ ११.४.२२.४४८६ भद्राक्षी देनव मनन्दर देनवकोट राप्ती गा.पा ९ दाङ्ग   ३११५९ 

नेपाल सरकार - शसतव ऄनदुान  

चाल ु १ २,६५,००० ० ०.०० २,६५,००० 

२७७ ११.४.२२.२१५८ थारु सङ्ग्रहालय ननमावण तथा व्यवस्थापन राप्ती ६   ३११५९ 

नेपाल सरकार - शसतव ऄनदुान  

चाल ु १ २५,००,००० २४,७८,०३५ ९९.१२ २१,९६५ 

२७८ ३ 

रारिपनत शैनक्षक सुधार कायविम ऄन्तरगत तोनकएका 

नबद्यालयहरुमा तोनकएको भौनतक तथा शैनक्षक पवुावधार 

नवकासका लानग ऄनदुान   ३११५९ 

नेपाल सरकार - शसतव ऄनदुान  

चाल ु १ २,५०,००० २,५०,००० १००.०० ० 
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अ.व. : २०७७/७८  ऄवधी :  २०७७/०४/०१-२०७८/०३/३१  बजेट प्रकार : पूंजीगत  

नस.नं. संकेत कायविम/अयोजना/नियाकलापको नाम खचव शीषवक स्रोत लक्ष नवननयोजन खचव खचव (%) मौज्दात 

२७९ ६ 

रारिपनत शैनक्षक सुधार कायविम ऄन्तरगत तोनकएका 

नबद्यालयहरुमा तोनकएको भौनतक तथा शैनक्षक पवुावधार 

नवकासका लानग ऄनदुान   ३११५९ 

नेपाल सरकार - शसतव ऄनदुान  

चालु [ अइ नड ए/नड नप नस - 

नगद ऊण (बैदेनशक)]  १ ३५,०१,००० ३५,०१,००० १००.०० ० 

२८० ११.४.२२.४४८५ 

पहरुवा सबरीधाम मनन्दर ननमावण राप्ती न.पा. ०५ पहरुवा 

सबरीधाम दाङ   ३११५९ 

नेपाल सरकार - शसतव ऄनदुान  

चाल ु १ २,६५,००० २,६४,३८४ ९९.७७ ६१६ 

८०५५६५०६५१३  संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत कायविम(समपरुक ऄनदुान) 

२८१ ११.४.२२.३७४७ दोलैखोला मझनी अर नस नस पककी पलु ननमावण   ३११५१ 

नेपाल सरकार - समपरुक 

ऄनदुान चालु [ अन्तररक ऊण 

- नगद ऊण]  १ ५०,००,००० ५०,००,००० १००.०० ० 

८०५५६५०६५२१ प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तररत कायविम (शसतव ऄनदुान) 

२८२ ३ सुसम्पन्न वाल कलव भवन ननमावण वडा नं ४   ३११११ 

लुनम्वनी प्रदेश - शसतव ऄनदुान  

चाल ु १ १०,००,००० ९,९९,३६६ ९९.९४ ६३४ 

२८३ ४ बेसाहारा सेवा अश्रम भवन ननमावण वडा नं ८   ३११५१ 

लुनम्वनी प्रदेश - शसतव ऄनदुान  

चाल ु १ १०,००,००० ६,०९,३३३ ६०.९३ ३,९०,६६७ 

२८४ ६ पाखोवारी नसंचाइ कुलो RCC २ नं वडा   ३११५५ 

लुनम्वनी प्रदेश - शसतव ऄनदुान  

चाल ु १ १५,००,००० १४,९९,२२० ९९.९५ ७८० 

२८५ २ पोखरावारी नसंचाइ कुलो ननमावण वडा नं २   ३११५५ 

लुनम्वनी प्रदेश - शसतव ऄनदुान  

चाल ु १ १०,००,००० ९,९९,७१५ ९९.९७ २८५ 

२८६ ११ स्वास्थ्य चौकी भवन ननमावण वडा नं ९   ३११५९ 

लुनम्वनी प्रदेश - शसतव ऄनदुान  

चाल ु १ १०,००,००० ८,६३,०१८ ८६.३० १,३६,९८२ 

२८७ १३ शंकर मा नब भवन ननमावण   ३११५९ 

लुनम्वनी प्रदेश - शसतव ऄनदुान  

चाल ु १ १०,००,००० १०,००,००० १००.०० ० 

२८८ ८ शंकर मा नब ऄधरुो भवन ननमावण   ३११५९ 

लुनम्वनी प्रदेश - शसतव ऄनदुान  

चाल ु १ १५,००,००० १४,९९,४९८ ९९.९७ ५०२ 

२८९ १ सभाहलमा शौचालय ननमावण   ३११५९ 

लुनम्वनी प्रदेश - शसतव ऄनदुान  

चाल ु १ २८,७२,००० २७,९४,८६५ ९७.३१ ७७,१३५ 

कुल जम्मा २६,३२,३१,०१८ २१,६५,३६,६४५.४४ ८२.२६ ४,६६,९४,३७२.५६ 
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ऄनसुचूी २ 

राप्ती गाईँपानलकामा रहने कमवचारी संयया र कायव नववरण 

राप्ती गाईँपानलकाको कायावलय र ऄन्तरगत कायवरत जनशनक्तहरुको नववरण ननम्नानसुार रहकेो छः 

ि.

सं. कमवचारीको नामथर कमवचारीको स्थायी ठेगाना पद सेवा/समहु श्रेणी/तह 

हालको पदमा 

ननयनुक्त नमनत मोबाइल नं. कायवरत कायावलय आमेल ठेगाना 

१ शोभाराम ररजाल लमही नपा ५ दाङ  

प्रमखु प्रशासकीय 

ऄनधकृत प्रशासन रा.प. ततृीय   ९८५७८४२१११ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय   

२ महशे ऄनधकारी  राप्ती २ दाङ  कृनष प्रसार ऄनधकृत  कृनष  ऄनधकृतस्तर अठौ ँ 2045-07-24 ९८४७८४०५९२ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय   

३ धन प्रसाद शमाव   घोराही १५ दाङ  लेखा ऄनधकृत  प्रशासन  ऄनधकृतस्तर सातौ  2075-01-13 ९८५७८४१३७१ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय dblamichhane@gmail.com  

४ नवश्वास नव.क.  

निवेणी गा पा ९ रुकुम 

पनिम  शाखा ऄनधकृत  नशक्षा   ऄनधकृतस्तर सातौ 

२०७५।०२।०

५ ९८४३८८७८७८ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय bishwasbk@gmail.com 

५ नारायण राईत  राप्ती  गापा ८ दाङ  नस.ऄ.ह.ेव. ऄनधकृत  स्वास्थ्य  ऄनधकृतस्तर छैठौ 2069-10-01 ९८५७८३१४५६ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय rautn5540@gmail.com  

६ बासदुेव खनाल  लमही नपा ५ दाङ  नशक्षा ऄनधकृत  नशक्षा   ऄनधकृतस्तर छैठौ 2076-01-18 ९८४७८८२४५० 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय basukhanal28@gmail.com  

७ भारती सन्यासी  राप्ती ४ नयागाँई  नस.ऄ.न.मी. ननरीक्षक  स्वास्थ्य  ऄनधकृतस्तर छैठौ 2075-05-07 ९८४१५९११२ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय 

bharati2020nepal@gmail.co

m 

८ नवकास ज्ञवाली  नलम्घा ९ गुल्मी  ऄनधकृत  प्रशासन  ऄनधकृतस्तर छैठौ 

२०७६।०९।०

३  ९८४९५१६७८० 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय 

gyawalibikash49@gmail.co

m 

९ बाल चन्द्र गुरुङ राप्ती गाईँपानलका-०१ दाङ 

सचुना प्रनवनध 

ऄनधकृत नवनवध ऄनधकृतस्तर छैठौ 2077-05-01 ९८०९५४३६८५ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय 

ito.raptimundang@gmail.co

m 

१० नतथवराज ज्ञवाली राप्ती -०७ दाङ सञ्चार संयोजक 

सञ्चार 

समहु ऄनधकृतस्तर छैठौ 2074-10-02 ९८४७८४५१२१ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय gyanwalitirtha@gmail.com 

११ ऄशोक बेल्वासे नशतगंगा-०८, अघावखाची इनन्जननयर 

इनन्जननयरर

ङ्ग्/नसनभल ऄनधकृतस्तर छैठौ 2076-10-16 ९८४३८६३७२७ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय asbelbase@gmail.com 

१२ पोषणराज शमाव तुल्सीपरु ईमनपा दाङ  जनस्वास्थ्य ननरीक्षक स्वास्थ्य  ऄनधकृतस्तर छैठौ 2078-01-20 ९८४९७०९५०५ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय   

१३ ऄननल ऄनधकारी राप्ती २ दाङ कृनष ऄनधकृत कृनष ऄनधकृतस्तर छैठौ 2077-11-10 ९८४४९३०८२८ राप्ती गाईँपानलकाको 

aniladhikari2016@gmail.co

m 

mailto:dblamichhane@gmail.com
mailto:rautn5540@gmail.com
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mailto:bharati2020nepal@gmail.com
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mailto:ito.raptimundang@gmail.com
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ि.

सं. कमवचारीको नामथर कमवचारीको स्थायी ठेगाना पद सेवा/समहु श्रेणी/तह 

हालको पदमा 

ननयनुक्त नमनत मोबाइल नं. कायवरत कायावलय आमेल ठेगाना 

कायावलय 

१४ 

शेर बहादरु हमाल 

ररजाल राप्ती ४ दाङ पश ुसेवा प्रानवनधक कृनष सहायक स्तर पाचौं 

२०७४।११।२

० ९८६६७३२५२२ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय 

sherbdrhamal32@gmail.co

m 

१५ नसमा भट्ट राप्ती ३ दाङ प्रानवनधक सहायक कृनष सहायक स्तर पाचौं 

२०७४।११।२

० ९८६९१८८३६८ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय sima.bhatta5@gmail.com 

१६ सबुास भट्टराआ तुलसीपरु ८ दाङ कम्पटुर ऄपरेटर नवनवध सहायक स्तर पाचौं २०७६।१२।९ ९८४७८५०९८९ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय 

subashbhattarai05@gmail.c

om 

१७ 

जीवन कुमारी 

नज.सी. लमही न.पा.-०५ , दाङ 

मनहला नवकास 

ननररक्षक 

नेपाल 

नवनवध सहायक स्तर पाचौं 2076-01-15 ९८४८३०६०५९ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय jibangc2076@gmail.com  

१८ प्रभ ुमहतो  

कलैया ई प म नपा  २२ 

बारा  

अन्तररक लेखा 

परीक्षक प्रशासन  सहायक स्तर पाचौं 2076-09-04 ९८४०५७५२७६ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय 

prabhumahato80@gmail.co

m 

१९ वरसाती गडररया 

नवजयनगर गा पा-०५ 

कनपलवस्तु प्रानवनधक सहायक कृनष सहायक स्तर पाचौं 2075-06-25 ९८६५५९७८४७ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय 

barsati.gadariya@gmail.co

m 

२० मननसलाल चौधरी बासगनड-०२, बनदवया ऄ सब-इनन्जननयर 

इनन्जननयरर

ङ्ग्/नसनभल सहायकस्तर चौथो 2076-12-10 ९८४८१३१२१० 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय aknminish@gmail.com 

२१ नबमला भट्टराइ लमनह-५, दाङ ऄ सब-इनन्जननयर 

इनन्जननयरर

ङ्ग्/नसनभल सहायकस्तर चौथो 2064-09-30 ९८४७९२७५९५ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय 

bimalakhanal01@gmail.co

m 

२२ नगता चौधरी लमनह-२ दाङ खा.पा.स.टे. 

इनन्जननयरर

ङ्ग्/स्याननट

री सहायकस्तर चौथो 2074-01-17 ९८४७८८१६५५ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय 

gitachaudhari136@gmail.co

m 

२३ रेशमराज ऄनधकारी  

राप्ती गाईँपानलका वडा नं 

१ दाङ  सहलेखापाल  

प्रशासन/ले

खा  सहायकस्तर चौथो 2064-09-29 ९८५७८४०३८४ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय reshamraj2035@gmail.com 

२४ ननमवला नगरी मल्लरानी-०३,प्यठुान ना.प्रा.स कृनष सहायकस्तर चौथो 2074-01-24 ९८४७८१५४१६ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय girinirmala8@gmail.com 

२५ 

कल्पना खनाल 

नधताल राप्ती १ दाङ  स म नव नन नवनवध सहायकस्तर चौथो 2072-12-10 ९८६०४२९१७९ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय   

२६ ममुाराम भषुाल बाँके- कोहलपरु न.पा. रोजगार संयोजक 

प्रधानमन्िी 

रोजगार ऄनधकृतस्तर छैठौ 2075-11-26 ९८६९८३८२७३ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय   

२७ राजेशकुमार चौधरी राप्ती ३ दाङ प्रानवनधक सहायक 

रोजगार 

संयोजक सहायकस्तर पाँचौ 2077-06-02 ९८६१८६२३५५ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय 

rajeshkumarchy98@gmail.c

om 
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ननयनुक्त नमनत मोबाइल नं. कायवरत कायावलय आमेल ठेगाना 

२८ 

नारायण बहादरु 

राईत  राप्ती २ दाङ  सहायक स्तर पाँचौ 

सा.स ुतथा 

पनञ्जकरण 

शाखा सहायक स्तर पाचौं 2076-08-15 ९८४९०३८६५३ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय nishan.rc2007@gmail.com 

२९ नवरणा  नगरी खड्का राप्ती १ दाङ  खा.पा.स.टे. आनन्जननयररङ सहायकस्तर चौथो 2071-10-15 ९८४७९६९०१६ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय giribishna@gmail.com  

३० प्रनदप प्रसाद बैनदक मल्लरानी-०३,प्यठुान सब-इनन्जननयर 

इनन्जननयरर

ङ्ग्/नसनभल सहायक स्तर पाचौं 2076-11-16 ९८४७९६६७१४ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय baidikpradip@gmail.com  

३१ सनवता चौधरी राप्ती ४ दाङ सहायक स्तर 

सा.स ुतथा 

पनञ्जकरण 

शाखा सहायकस्तर चौथो 2076-08-15 ९८०९५६३०८७ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय sabita.ch30@gmail.com 

३२ नवरणमुाया चौधरी राप्ती ८ दाङ सहायक स्तर 

सा.स ुतथा 

पनञ्जकरण 

शाखा सहायकस्तर चौथो 2076-08-15 ९८४७९६७४०२ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय   

३३ सनुनता बस्नेत राप्ती १ दाङ 

सहायक कम्प्यटुर 

ऄपरेटर राजश्व शाखा सहायकस्तर चौथो 2074-09-12 ९८४३८५७७७८ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय   

३४ नवननता चौधरी राप्ती ३ दाङ 

ईद्यम नवकास 

सहजकताव  

ईद्यम 

नवकास 

Level3 सहायकस्तर पाँचौ 2077-09-01 ९८४७८७१८४८ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय 

binitachaudhary194@gmail

.com 

३५ ऄननता चौधरी राप्ती ६ दाङ 

ईद्यम नवकास 

सहजकताव  

ईद्यम 

नवकास 

Level२ सहायकस्तर चौथो 2077-09-01 ९८४८९६१३०२ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय anitaachy0123@gmail.com  

३६ 

सररता कुमारी 

चौधरी राप्ती गाईँपानलका-०६ दाङ कायावलय सहायक प्रशासन  सहायकस्तर चौथो 2067-10-11 ९८४५०४४५१३ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय   

३७ नशवराज चौधरी राप्ती ६ दाङ ऄनमन आनन्जननयररङ सहायकस्तर चौथो 2075-11-01 ९८४७८२९५०३ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय   

३८ राजेन्द्र पौडेल बुटवल १३ रुपन्देनह सहायक स्तर  प्रशासन सहायकस्तर चौथो 

२०७६।०९।२

१  ९८६७१५०८९३ राप्ती गापा वडा नं १ rpaudel087@gmail.com 

३९ शरद परुी 

गौमखुी गाईँपानलका-०७ 

प्यठूान ऄ.स.इ. आनन्जननयररङ सहायकस्तर चौथो 

२०७७।०३।१

१ ९८४७५५६५२९ राप्ती गापा वडा नं १ purisarad@gmail.com 

४० सीता भण्डारी राप्ती २ दाङ  सहायक स्तर प्रशासन सहायकस्तर चौथो 

२०७४।१२।१

४ ९८६७९५३९९६ राप्ती गापा वडा नं २ 

bhandarisita584@gmail.co

m 
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ननयनुक्त नमनत मोबाइल नं. कायवरत कायावलय आमेल ठेगाना 

४१ यवुक चौधरी तुलसीपरु १० दाङ ऄ स आ  आनन्जननयररङ सहायकस्तर चौथो 

२०७७।०१।०

५ ९८०६२४४१४३ राप्ती गापा वडा नं २ 

yubakchaudhari@gmail.co

m 

४२ दामोदर पोख्रेल राप्ती २ दाङ  सहायक स्तर पाँचौ प्रशासन सहायक स्तर पाचौं 

२०६७।०४।१

४ ९८४७८५९५३९ राप्ती गापा वडा नं ३   

४३ भगवती सवुेदी राप्ती ४ दाङ सहायक स्तर पाँचौ प्रशासन सहायक स्तर पाचौं 

२०७६।०९।०

४ ९८४४९२४३४९ राप्ती गापा वडा नं ४ bsubedi1991@gmail.com 

४४ पाववती के.सी चौकुने गा पा ८ सखुेत ऄ स आ  आनन्जननयररङ सहायकस्तर चौथो 

२०७६।१२।०

४ ९८४८२८८१७७ राप्ती गापा वडा नं ४ parbatik.c05@gmail.com 

४५ 

ऄसलेक कुमार 

चौधरी राप्ती ६ , दाङ सहायकस्तर प्रशासन सहायकस्तर चौथो 

२०७३।०९।२

८ ९८४७८६१२१९ राप्ती गापा वडा नं ५ aslekrama@gmail.com 

४६ ऄनानमका चौधरी गढवा गा  पा ४ दाङ सव आनन्जननयर आनन्जननयररङ सहायक स्तर पाचौं 

२०७६।११।१

५ ९८४१०४९७३८ राप्ती गापा वडा नं ५   

४७ मंगल प्रसाद  चौधरी लमही न.पा.-०२ , दाङ नायव सवु्बा प्रशासन  सहायक स्तर पाचौं 2064-12-04 ९८५७८३१२८६ राप्ती गापा वडा नं ६   

४८ राज नारायण चौधरी राप्ती गाईँपानलका-०६ दाङ ऄ.स.इ. 

इनन्जननयरर

ङ्ग्/नसनभल सहायकस्तर चौथो 2075-06-15 ९८४७८२६८०६ राप्ती गापा वडा नं ६   

४९ स नंजता पौडेल लमनह १ दाङ  सहायक स्तर प्रशासन  सहायक स्तर पाचौं 

२०७६।०९।०

५ ९८४७८४०४८१ राप्ती गापा वडा नं ७ 

sanjitapoudel29@gmail.co

m 

५० शान्ता के.सी. राप्ती ८ दाङ वडा सनचव प्रशासन सहायकस्तर चौथो 2076-09-27 ९८४७८७२३१८ राप्ती गापा वडा नं ८   

५१ नललावती चौधरी राप्ती ३ दाङ 

ऄनसस्टेन्ट सव 

आनन्जननयर 

इनन्जननयरर

ङ्ग्/नसनभल सहायकस्तर चौथो 2077-04-01   राप्ती गापा वडा नं ८   

५२ 

राजेन्द्र नविम 

चौधरी लमही ३, दाङ  सहायक स्तर पाँचौ प्रशासन सहायक स्तर पाचौं 

२०७५।०५।२

८  ९८४४९०८१८१ राप्ती गापा वडा नं ९ ckshitiza14@gmail.com 

५३ मान बहादरु नज.सी. राप्ती ४ दाङ सव आनन्जननयर आनन्जननयररङ सहायकस्तर चौथो 2077-04-01 ९८०६२०५९९६ राप्ती गापा वडा नं ९   

५४ कमल पनु मगर रोल्पा न.पा -०५ रोल्पा प.स्वा.प्रा. कृनष सहायक स्तर पाचौं 2074-09-25 ९८६६९२२९०७ 

पश ुसेवा केन्द्र 

मौररघाट kamalpun220@gmail.com 

५५ नहमा बस्नेत नभमरुक ८, प्यठूान ना यव पशु स्वा. प्रा. कृनष सहायकस्तर चौथो 

२०७४।०१।१

३ ९८४७५०२७८९ 

पश ुसेवा केन्द्र 

नससहननया   

५६ नप्रनत चौधरी रानप्त ७ दाङ ना प्रा स  कृनष सहायकस्तर चौथो   ९८४७९०४३३५ राप्ती गापा वडा नं ७   

५७ रोशनी वली घोराही ईप. न.पा दाङ ना.प.स्वा.प्रा पश ु सहायकस्तर चौथो 2073-10-06 ९८१८६६१५३२ 

पश ुसेवा केन्द्र 

मौररघाट   

mailto:yubakchaudhari@gmail.com
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ननयनुक्त नमनत मोबाइल नं. कायवरत कायावलय आमेल ठेगाना 

५८ 

सन्तोषी कुमारी 

चपाइ 

राप्ती गाईँपानलका -०३ 

दाङ कायावलय सहायक प्रशासन  सहायकस्तर चौथो 2073-12-01 ९८४७८८१०६४ राप्ती गापा वडा नं १   

५९ नगरप्रसाद चौधरी 

राप्ती गाईँपानलका -०७ 

दाङ हलकुा सवारी चालक प्रशासन श्रैणी नवनहन     

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय   

६० ननमवल शमाव 

राप्ती गाईँपानलका -०७ 

दाङ हलकुा सवारी चालक प्रशासन  श्रैणी नवनहन 2076-09-29 ९८६६८३९५६८ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय   

६१ प्रनदप  चौधरी राप्ती १ दाङ  ट्याकटर ड्राआभर प्रशासन  श्रैणी नवनहन   ९८०९७०३४४५ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय   

६२ बनारसी चौधरी 

राप्ती गाईँपानलका -०८ 

दाङ कायावलय सहयोगी  प्रशासन  श्रैणी नवनहन 2064-09-29 ९८४७९१५४१४ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय   

६३ नदनलप चौधरी राप्ती ३ दाङ कायावलय सहयोगी प्रशासन श्रेणी/तह 2064-12-03 ९८४७८५५३७१ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय 

chaudharydilip918@gmail.

com 

६४ एनन्जला चौधरी 

राप्ती गाईँपानलका -०४ 

दाङ कायावलय सहयोगी प्रशासन  श्रैणी नवनहन 2074-09-02 ९८२२९०५८७१ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय chdryanjila222@gmail.com 

६५ कानन्त चौधरी राप्ती गाईँपानलका-०६ दाङ कायावलय सहयोगी प्रशासन  श्रैणी नवनहन 2075-02-15 ९८०९७१९८९३ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय   

६६ झनवलाल सवुेदी राप्ती १ दाङ  कायावलय सहयोगी प्रशासन  श्रैणी नवनहन   ९८०३६३४२४७ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय   

६७ नशवलाल सवुेदी राप्ती १ दाङ  कायावलय सहयोगी प्रशासन  श्रैणी नवनहन   ९८४७८४०८३४ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय   

६८ नमना थापा 

ऐरावती गाईँपानलका -०५ 

प्यठूान कायावलय सहायोगी प्रशासन  श्रैणी नवनहन 2074-06-01 ९८२९५५६६०६ राप्ती गापा वडा नं १   

६९ राम चौधरी  राप्ती गाईँपानलका-०२ दाङ कायावलय सहयोगी प्रशासन  श्रैणी नवनहन   ९८४९११०००९ राप्ती गापा वडा नं २ 

chaudharynirjal123@gmail.

com 

७० राम कुमारी चौधरी राप्ती ३ दाङ कायावलय सहयोगी प्रशासन  श्रैणी नवनहन 2074-06-01 ९८२४५८७३४३ राप्ती गापा वडा नं ३   

७१ पदमा खनाल सवुेदी राप्ती ४ दाङ कायावलय सहयोगी प्रशासन  श्रैणी नवनहन     राप्ती गापा वडा नं ४   

७२ हमेन्ता रेग्मी राप्ती ५, दाङ कायावलय सहयोगी प्रशासन  श्रैणी नवनहन     राप्ती गापा वडा नं ५   

७३ प्रेमा कुमारी चौधरी राप्ती गाईँपानलका-०६ दाङ कायावलय सहयोगी प्रशासन  श्रैणी नवनहन 2074-06-01 ९८०६२९१७२६ राप्ती गापा वडा नं ६   

७४ परश ुराम चौधरी रानप्त ७ दाङ कायावलय सहयोगी प्रशासन  श्रैणी नवनहन 

२०७४।०१।०

६ ९८४७८३३१६६ राप्ती गापा वडा नं ७   

७५ चन्द्रबहादरु गुरुङ राप्ती ८ दाङ कायावलय सहयोगी प्रशासन  श्रैणी नवनहन     राप्ती गापा वडा नं ८   
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ि.

सं. कमवचारीको नामथर कमवचारीको स्थायी ठेगाना पद सेवा/समहु श्रेणी/तह 

हालको पदमा 

ननयनुक्त नमनत मोबाइल नं. कायवरत कायावलय आमेल ठेगाना 

७६ कमल सनुारी मगर राप्ती ९ दाङ कायावलय सहयोगी प्रशासन  श्रैणी नवनहन     राप्ती गापा वडा नं ९   

७७ नारायण चौधरी राप्ती गाईँपानलका-०७ दाङ कायावलय सहयोगी प्रशासन  श्रैणी नवनहन 2076-09-30 ९८६६७३४६३९ 

पश ुसेवा केन्द्र 

मौररघाट   

७८ 

नहकमत बहादरु 

साईद राप्ती ४ दाङ ऄनमन आनन्जननयररङ सहायकस्तर चौथो 2078-04-01 ९८४९९१६५४१ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय   

७९ भोजराज ऄनधकारी राप्ती ८ दाङ ऄनमन आनन्जननयररङ सहायकस्तर चौथो 2078-04-01 ९८४३७९५९२१ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय   

८० नहमा खड्का राप्ती ४ दाङ ऄनमन आनन्जननयररङ सहायकस्तर चौथो 2078-04-01 ९८४३८०९२९६ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय   

८१ नारायण न्यौपाने राप्ती ४ दाङ लगत प्रनवनष्टकताव   भनूम व्यवस्थापन तफव  2078-04-01 ९८०९५४५५४५ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय   

८२ नभनजल कंवर राप्ती ४ दाङ लगत प्रनवनष्टकताव   भनूम व्यवस्थापन तफव  2078-04-01   

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय   

८३ सनुवता चौधरी राप्ती ६ दाङ लगत प्रनवनष्टकताव   भनूम व्यवस्थापन तफव  2078-04-01 ९८६७०४५९८० 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय   

८४ राममोती चौधरी राप्ती ८ दाङ लगत प्रनवनष्टकताव   भनूम व्यवस्थापन तफव  2078-04-01 ९८५७८४०७२८ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय rammotic@gmail.com  

८५ नगरीराज चौधरी राप्ती ३ दाङ लगत प्रनवनष्टकताव   भनूम व्यवस्थापन तफव  2078-04-01 ९८२४४४४०४६ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय   

 

१०. राप्ती गाईँपानलका ऄन्तरगतका स्वास्थ्य संस्थामा कायवरत नचनकत्सक, स्वास्थ्यकमी तथा ऄन्य कमवचारीहरुको नववरण 

 

ि.सं. नाम थर पद तह संस्था प्रकार सम्पकव  न ं

१ डा.रेगन नसंह थापा मेनडकल ऄनधकृत अठौ तह नससहननया स्वास्थ्य चौकी करार 9860933059 

२ धन बहादरु खड्का नस.ऄ.ह.ेव.ऄनधकृत ऄनधकृतस्तर छैठौ नससहननया स्वास्थ्य चौकी स्थायी ९८६६७३४९५० 

३ मनमाया रोका नस.ऄ.न.नम.ननररक्षक ऄनधकृतस्तर छैठौ नससहननया स्वास्थ्य चौकी स्थायी 9866965884 

४ ननम बहादरु रावत ह.ेऄ. सहायक पाँचौ नससहननया स्वास्थ्य चौकी स्थायी 9847834886 
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ि.सं. नाम थर पद तह संस्था प्रकार सम्पकव  न ं

५ नवमला चौधरी ऄ.न.नम. सहायक पाँचौ नससहननया स्वास्थ्य चौकी स्थायी 9847913407 

६ नमवता कडेल नस.ऄ.न.नम. सहायक पाँचौ नससहननया स्वास्थ्य चौकी स्थायी 9844751761 

७ बसन्ता नज.सी. ऄ.न.नम. सहायक चौथो नससहननया स्वास्थ्य चौकी करार 9844908331 

८ कन्या कुमारी चौधरी ऄ.ह.ेव. सहायक चौथो नससहननया स्वास्थ्य चौकी करार 9847803554 

९ रमेश चौधरी ल्याव ऄनससटेन्ट सहायक चौथो नससहननया स्वास्थ्य चौकी करार 9849936620 

१० गरुु प्रसाद चौधरी ऄ.ह.ेव. सहायक चौथो नससहननया स्वास्थ्य चौकी करार 9867087180 

११ लव जैसी ल्याव ऄनससटेन्ट सहायक चौथो नससहननया स्वास्थ्य चौकी करार 9803281776 

१२ माया चौधरी का.स. श्रेणी नवनहन नससहननया स्वास्थ्य चौकी करार 9810912946 

१३ बनषव चौधरी का.स. श्रेणी नवनहन नससहननया स्वास्थ्य चौकी करार 9809539552 

१४ शिधुन चौधरी ड्राआभर श्रेणी नवनहन नससहननया स्वास्थ्य चौकी करार 9857832789 

१५ नजवना चौधरी का.स. श्रेणी नवनहन नससहननया स्वास्थ्य चौकी करार 9847824131 

१६ डा.परुप भसुाल मेनडकल ऄनधकृत अठौ तह लालमनटया स्वास्थ्य चौकी करार 9857631006 

१७ पोषणराज शमाव जनस्वास्थ्य ननरीक्षक ऄनधकृत छैठौ लालमनटया स्वास्थ्य चौकी स्थायी 9849709505 

१८ कृरणप्रसाद श्रेष्ठ ऄ.ह.ेव. ऄनधकृत ऄनधकृत छैठौ लालमनटया स्वास्थ्य चौकी स्थायी   

१९ भवुन भण्डारी नसऄ.ह.ेव.  सहायक पाँचौ लालमटाय स्वास्थ्य चौकी स्थायी 9847830405 

२० नहमा ऄनधकारी नस.ऄ.न.नम. सहायक पाँचौ लालमनटया स्वास्थ्य चौकी स्थायी 9847820555 

२१ रमा पौडेल नस.ऄ.न.नम. सहायक पाँचौ लालमनटया स्वास्थ्य चौकी स्थायी 9844948888 

२२ जानकी रोका नस.ऄ.न.नम. सहायक पाँचौ लालमनटया स्वास्थ्य चौकी स्थायी 9847828342 

२३ सीता अचायव नस.ऄ.ह.ेव. सहायक पाँचौ लालमनटया स्वास्थ्य चौकी स्थायी 9849755264 

२४ नदपक कुमार कालाथोकी ऄ.ह.ेव. सहायक चौथो लालमनटया स्वास्थ्य चौकी स्थायी 9847899154 

२५ ऄनमत सवेुदी ल्याव टेकनीनसयन सहायक पाँचौ लालमनटया स्वास्थ्य चौकी करार 9849379344 

२६ सजृना गरुुङ स्टाफ नसव सहायक पाँचौ लालमनटया स्वास्थ्य चौकी करार 9866852193 
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ि.सं. नाम थर पद तह संस्था प्रकार सम्पकव  न ं

२७ राम कुमारी चौधरी ऄ.न.नम. सहायक चौथो लालमनटया स्वास्थ्य चौकी करार 9845807795 

२८ प्रनतभा पौडेल ऄ.न.नम. सहायक चौथो लालमनटया स्वास्थ्य चौकी करार 9866928494 

२९ स्वागत श्रेष्ठ ल्याव ऄनससटेन्ट सहायक चौथो लालमनटया स्वास्थ्य चौकी करार 9847859477 

३० सनुनता के.सी. ऄ.न.नम. सहायक चौथो लालमनटया स्वास्थ्य चौकी करार 9806224414 

३१ रानधका खिी ऄ.ह.ेव. सहायक चौथो लालमनटया स्वास्थ्य चौकी करार 9813389203 

३२ मनुा खड्का ऄ.ह.ेव. सहायक चौथो लालमनटया स्वास्थ्य चौकी करार 9861309436 

३३ डम्मर वहादरु नज.सी. का.स. श्रेणी नवनहन लालमनटया स्वास्थ्य चौकी स्थायी 9847976934 

३४ नवर बहादरु नेपाली ड्राआभर श्रेणी नवनहन लालमनटया स्वास्थ्य चौकी करार 9810853707 

३५ मेघराज पाण्डे ऄ.ह.ेव. सहायक चौथो लालमनटया स्वास्थ्य चौकी करार 9866816372 

३६ नमना चौधरी का.स. श्रेणी नवनहन लालमनटया स्वास्थ्य चौकी करार 9809725345 

३७ लक्ष्मी नगरी का.स. श्रेणी नवनहन लालमनटया स्वास्थ्य चौकी करार 9809508240 

३८ कमला न्यौपान े नस.ऄ.ह.ेव. सहायक पाँथो लालमनटया अधारभतू स्वास्थ्य केन्द्र स्थायी 9851220022 

३९ नशव कुमार चौधरी ऄ.ह.ेव. सहायक चौथो लालमनटया अधारभतू स्वास्थ्य केन्द्र करार 9847207294 

४० सरोज ररजाल का.स. श्रेणी नवनहन लालमनटया अधारभतू स्वास्थ्य केन्द्र करार 9866641790 

४१ यज्ञ बहादरु काकी ऄ.ह.ेव. सहायक चौथो दनेवकोट सामदुानयक स्वास्थ्य आकाआ करार 9868611331 

४२ चेतन पोख्रेल ऄ.ह.ेव. सहायक चौथो मौरीघाट सामदुानयक स्वास्थ्य आकाआ करार 9847893446 

४३ ननमता पाण्डे का.स. श्रेणी नवनहन मौरीघाट सामदुानयक स्वास्थ्य आकाआ करार 9818656079 

४४ जानका पौडेल ऄ.न.नम. सहायक चौथो मौरीघाट सामदुानयक स्वास्थ्य आकाआ करार 9809552335 

४५ चन्द्रा चौधरी ऄ.ह.ेव. सहायक चौथो पत्थरगढवा सामदुानयक स्वास्थ्य आकाइ करार 9868623934 

४६ सनवता चौधरी ऄ.न.नम. सहायक चौथो पत्थरगढवा सामदुानयक स्वास्थ्य आकाइ करार 9860747027 

४७ मनु्नी चौधरी का.स. श्रेणी नवनहन पत्थरगढवा सामदुानयक स्वास्थ्य आकाइ करार 9847973993 

४८ पाववता पौडेल का.स. श्रेणी नवनहन खरुुररया अधारभतू स्वास्थ्य आकाआ करार 9822989001 
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ि.सं. नाम थर पद तह संस्था प्रकार सम्पकव  न ं

४९ ररमा नज.नस. ऄ.ह.ेव. सहायक चौथो खरुुररया अधारभतू स्वास्थ्य आकाआ करार 9812871416 

५० पनुम कुमाल ऄ.ह.ेव. सहायक चौथो खरुुररया अधारभतू स्वास्थ्य आकाआ करार 9867716327 

५१ रेखा पनु ऄ.न.नम. सहायक चौथो दनेवकोट सामदुानयक स्वास्थ्य आकाआ करार 9866970432 

५२ प्रकाश बराल मगर का.स. श्रेणी नवनहन दनेवकोट सामदुानयक स्वास्थ्य आकाआ करार 9869868295 

५३ आन्द ुथापा ऄनमी सहायक चौथो छोटकी नससहननया अधारभतू स्वास्थ्य केन्द्र करार 9866735327 

५४ पे्रमाकुमारी बढुाथोकी ऄनमी सहायक चौथो नमलनडाँडा अधारभतू स्वास्थ्य केन्द्र करार 9844922775 

५५ मननषा मल्ल का.स. श्रेणी नवनहन नमलनडाँडा अधारभतू स्वास्थ्य केन्द्र करार 9806294993 

 

 

 


