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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 प्र कानशत गद ै अएको नसलनसलामा अ .ब. २०७८।७९ सालको 

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

ऄत्यावश्यक छ र प्रकाशन ननरन्तर गररन्छ ।  

 

 

 

 

 

नमनतः २०७८।११।१३          राप्ती गाईँपानलका दाङ 
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१. भौगोनलक ऄवनस्थनत 

भौगोनलक ऄवनस्थनत नेपालको मध्य पनिम क्षेिका 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 सानवक वडा नं १ र २ वडालाइ पनुवसंरचना गरी हा ल 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 के्षिी , 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 के्षिी वाम्ष्डहरुको समते यस गाईँपानलकमा बसोबास रहकेो छ । यस गाईँपानलकाको 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 धारणा 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 

के्षिलाइ राप्ती के्षि 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 ैमहाभारत 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 दनेखदनै । 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 ईभवरा यकु्त 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 काठ तथा ननम्नपहाडी के्षिहरुमा 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 के्षि 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 बसोबास 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 दश ै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 पयुावसईनको 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 सचूना 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 
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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 क्षेिनभि 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 कानून बमोनजम अफ्नो ऄनधकारके्षिनभिको 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 पयुावलइ 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 हुने 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 

हुने 

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   

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   

24 

सहायक कम्प्यटुर 

ऄपरेटर चौथो नवनवध     १   १   
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ि.सं. पद तह सेवा समहू 
मौजदुा 

दरबन्दी 

प्रस्तानवत 

दरबन्दी 

कूल 

कायम 

हुने 

कै 

थप घट 

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               

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   
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ि.सं. पद तह सेवा समहू 
मौजदुा 

दरबन्दी 

प्रस्तानवत 

दरबन्दी 

कूल 

कायम 

हुने 

कै 

थप घट 

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   

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 प्रशासन शाखा लेखा ऄनधकृत श्री धनप्रसाद शमाव 

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

४ स्वास्थ्य शाखा ह.ेआ  ऄनधकृतस्तर छैठौ श्री नारायण राईत 

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

६ नजन्सी शाखा ऄनधकृतस्तर छैठौं श्री बासदुवे खनाल 

७ योजना शाखा / प्रशासन शाखा ऄनधकृतस्तर छैठौं श्री नवकास ज्ञवाली 

८ सचुना प्रनवनध शाखा सचूना प्रनवनध ऄनधकृत श्री बालचन्द्र गरुुङ् 

९ रोजगार सेवा केन्द्र रोजगार संयोजक श्री ममुाराम भषुाल 

१० पश ुसेवा शाखा पश ुसेवा प्रानवनधक श्री शरेबहादरु हमाल 

११ अनथवक नवकास शाखा (कृनष ) प्रानवनधक सहायक नसमा भट्ट 

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 कायावलयहरुमा 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 गाईँपानल का 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 

 घ वगवको ननमावण व्यवसायी आजाजतपि सम्बन्धी कायवनवनध २०७४ 

 राप्ती गाईँपानलका प्रारनम्भक वातावरनणय परीक्षण कायवनवनध २०७७ 

mailto:raptiruralmunicipality@gmail.com
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 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 २०७८/७९ मा चाल ुतफव  रु . ४०१०६८९९२।- पुँजीगत तफव  रु . २०९७८३४५५।- गरी कूल 

रकम रु . ६१०८५२४४८।- नवननयोजन भएकोमा अनथवक वषवभर चाल ुतफव  रु . १३४८१८५४३।- र पुँजीगत तफव  रु . 

४२४२९६९७।- गरी कूल रु . १७७२४८२४०।- खचव भएको छ । बजटे खचवको ऄवस्थालाइ हदेाव चाल ुतफव  कू ल नवननयोजनको   

भएको रकममा ३३.६१ प्रनतशत र पूँजीगत तफव  कूल नवननयोजनको २०.२३ प्रनतशत खचव भएको छ । राप्ती गाईँपानलकाको कूल 

नवनयोजन रकम मध्ये २९.०२ प्रनतशत नवत्तीय प्रगती भएको छ ।       
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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. २०७८/७९ 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 

 मौनखक सचुना माग 

 online समस्या, गनुासो दताव 
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२५. साववजननक ननकायका सचुनाहरु ऄन्यि प्रकाशन भएको वा हुने भएको भए सो को नववरण  

 राप्ती गाईँपानलकाको शनैक्षक बलेुनटन २०७८ 

 राप्ती गाईँपानलकाको शनैक्षक स्माररका २०७७ 

 राप्ती गाईँपानलकाको बलेुनटन २०७७ 

 राप्ती गाईँपानलकाको वानषवक प्रगती प्रनतवदेन २०७७ 

 प्रधनाध्यापक/ नशक्षक डायरी प्रकाशन 

 राप्ती गाईँपानलकाको नभिेपािो २०७८ 
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ऄनसुचूी १ 

अ.व. २०७८/७९  पौष मसान्तसम्मको शाखागत तथा वडागत खचव सम्बन्धी नववरण  

सि.नॊ. कामयक्रभ/आमोजना/क्रक्रमाकराऩको नाभ खचय शीर्यक इकाई क्रिसनमोजन 
बौसतक 
प्रगसत  

खचय खचय (%) भौज्दात 

८०५५६५०६२ याप्ती गाउॉऩासरका शशक्षा मिुा तथा खेरकुद क्रिकाि शाखा 

१ 

गाउॉऩासरका अनदुानफाट तरफ िकु्रिधा खाने शशक्षकहरुको 
तरफ,ऩोशाक,फारक्रिकाि ि का को तरफ य ऩोशाक थऩ क्रिद्यारम 
कभयचायीको ऩोशाक थऩ क्रिज्ञान स्िमभिेिक शशक्षक तरफ,गहृणी 
क्रिद्यारमका िहजकताय   २११११ N/A १,००,००   ९६,२३ ९६.२३ ३,७७ 

२ 

गाउॉऩासरका अनदुानफाट तरफ िकु्रिधा खाने शशक्षकहरुको 
तरफ,ऩोशाक,फारक्रिकाि ि का को तरफ य ऩोशाक थऩ क्रिद्यारम 
कभयचायीको ऩोशाक थऩ क्रिज्ञान स्िमभिेिक शशक्षक तरफ,गहृणी 
क्रिद्यारमका िहजकताय   २११११ N/A १,६४,०३   ३८,६६ २३.५७ १,२५,३७ 

३ 

शौशक्षक िधुाय कामयक्रभ (कम्ऩमटुय,शौशक्षक िाभाग्री,क्रक्रमाकराऩभा 
आधारयत  कामयक्रभ रगामत )   २२३१३ N/A १०,००   ० ०.०० १०,०० 

४ शौशक्षक क्मारेण्डय सनभायण,शौशक्षक स्भारयका प्रकाशन   २२३१५ N/A ३,००   ० ०.०० ३,०० 

५ प्राथसभक कक्षा १-३ छाऩाभम कक्षाकोठा   २२३१५ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

६ स्थानीम ऩाठमक्रभ कक्षा १-८ छऩाइ क्रितयण य िन्दबय िाभाग्री सनभायण   २२३१५ N/A १०,९७   ० ०.०० १०,९७ 

७ क्षभता क्रिकाि तासरभ -शशक्षा िॊग िम्िशन्धत   २२५११ N/A ४,५०   ० ०.०० ४,५० 

८ क्रिद्यारमका शशक्षकराइ कम््मटुय तासरभ कामयक्रभ   २२५१२ N/A ४,००   ० ०.०० ४,०० 

९ प्रधानाध्माऩक असबभशुखकयण कामयक्रभ   २२५१२ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

१० गाउॉ शशक्षा मोजना   २२५२२ N/A २,५०   ० ०.०० २,५० 

११ क्रिद्यारम स्तयीम ऩयीक्षा िञ्चारन कक्षा ८ िभेत   २२५२२ N/A ९,००   ० ०.०० ९,०० 
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सि.नॊ. कामयक्रभ/आमोजना/क्रक्रमाकराऩको नाभ खचय शीर्यक इकाई क्रिसनमोजन 
बौसतक 
प्रगसत  

खचय खचय (%) भौज्दात 

१२ 

इसिसड ऩनुतायजगी तासरभ फारफासरका शशक्षक तथा क्रिकाि कक्षाकोठा 
व्मिस्थाऩन   २२५२२ N/A ४,५०   ० ०.०० ४,५० 

१३ असत क्रिऩन्न य असबबािक गभुाएका फारफासरकाराइ स्टेशनयी क्रितयण   २२५२२ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

१४ क्रिद्याथी बनाय कामयक्रभ   २२५२२ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

१५ गाउॉऩासरकास्तयीम क्रिधाथीको प्रसतबा ऩक्रहचान   २२५२२ N/A १,००   १,०० १००.०० ० 

१६ 

गाउॉ शशक्षा िसभसत,प्रधानाध्माऩक तथा क्रिसबन्न उऩिसभसत फैठक िञ्चारन 

खचय   २२५२९ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

१७ 

िैकशपऩक प्रणारी भापय त शशक्षण सिकाइ य सफद्याथी असबबािकको 
भनोिाभाशजक अिस्थान िम्िन्धी असबभखुीकयण तासरभ   २२५२९ N/A ५,००   १३ २.७४ ४,८६ 

१८ शशक्षा ददिि य शशक्षक कभयचायी क्रिधाथी य असबबािक ऩयुस्कृत   २२५२९ N/A २,००   १,९७ ९८.७९ २ 

१९ क्रिद्यारम अनगुभन   २२६११ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

२० धासभयक क्रिद्यारम िञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन  अनदुान   २५३१४ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

२१ शशक्षािॉग िम्फशन्ध क्रिर्मभा अध्ममन अनिुन्धान य ििेक्षण   ३११३२ N/A २,५०   ० ०.०० २,५० 

८०५५६५०६३ याप्ती गाउॉऩासरका स्िास््म शाखा 
२२ ऩारो ऩहया नाइट सडमटुी   २११३१ N/A १,२०   ० ०.०० १,२० 

२३ DHIS 2 Reporting insentive   २११३१ N/A ५४   ० ०.०० ५४ 

२४ IUCD/IMPLANT िेिा प्रदामक insentive   २११३१ N/A २५   ० ०.०० २५ 

२५ भ्माशक्िन और्धी तथा उऩकयण ढुिानी   २११३३ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

२६ भ.स्िा.स्ि.िे. खाजा खचय   २११३४ N/A ७,६८   ० ०.०० ७,६८ 

२७ Staff meeting  य व्मिस्थाऩन िसभसत फैठक खाजा खचय   २११३४ N/A १,७५   ० ०.०० १,७५ 

२८ स्िास््मकभीहरुको िम्भान कामयक्रभ   २११३५ N/A ५०   ० ०.०० ५० 

२९ ६० िर्य भासथका भ.स्िा.स्ि.िे.हरुको िम्भान क्रिदाइ   २११३५ N/A ३,००   ० ०.०० ३,०० 

३० OTC परोअऩ   २११३९ N/A १०   ० ०.०० १० 

३१ DOTS  परोअऩ   २११३९ N/A १०   ० ०.०० १० 
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प्रगसत  

खचय खचय (%) भौज्दात 

३२ भ.स्िा.स्ि.िे. हरुको अिरोकन भ्रभण   २११३९ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

३३ स्िास््म िॊस्था व्मिस्थाऩन (पसनयचय क्रिद्यतु भहिरु, ऩानी तथा भिरन्द)   २२१११ N/A १०,००   ६० ६.०३ ९,३९ 

३४ स्िास््म शाखा व्मिस्थाऩन तथा भिरन्द खचय   २२३१९ N/A १,५०   ३३ २२.५३ १,१६ 

३५ कयाय कभयचायी तरि बत्ता   २२४११ N/A ४५,००   २६,८२ ५९.६१ १८,१७ 

३६ कयाय कभयचायी तरि बत्ता   २२४११ N/A ५०,००   ११,१८ २२.३६ ३८,८२ 

३७ बण्डाय व्मिस्थाऩन िम्फन्धी तासरभ   २२५११ N/A ५०   ० ०.०० ५० 

३८ उऩाध्मक्ष कोिेरी कामयक्रभ   २२५२२ N/A ५,००   ४,९९ ९९.९९ ० 

३९ भानसिक योग न्मूसनकयण कामयक्रभ   २२५२२ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

४० क्रिद्यारम आइयन अधय िाक्रर्यक तथा िाक्रर्यक िसभक्षा   २२५२२ N/A १,२०   ० ०.०० १,२० 

४१ औरा योग सनमन्रणको रागी क्रिर्ाढी छकय ने काक्रय भ   २२५२२ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

४२ स्िास््म के्षरको गणुस्तय िधुाय   २२५२२ N/A २९,००   ७,४९ २५.८६ २१,५० 

४३ कोसबड १९ भहाभायी तथा अन्म िरुिा योग सनमन्रण कामयक्रभ   २२५२२ N/A ३६,८८   ८१ २.२० ३६,०६ 

४४ भासिक िसभक्षा कामयक्रभ अऩगु   २२५२२ N/A ५०   ० ०.०० ५० 

४५ प्रितुी ऩोर्ण खचय   २२५२२ N/A ६,००   १,४७ २४.५० ४,५३ 

४६ शनु्म होभ डेसरबयी िम्फन्धी कामयक्रभ   २२५२२ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

४७ स्िास््म उऩचाय आसथयक िहमोग   २२५२२ N/A ४,००   २,१५ ५३.७५ १,८५ 

४८ स्िास््म िॊस्था तथा स्िास््म कामयक्रभको िऩयीिके्षण तथा अनगुभन   २२६११ N/A ५०   ० ०.०० ५० 

४९ गाउॉघय शक्रसनक मातामात खचय   २२६१२ N/A १,१४   ० ०.०० १,१४ 

५० भ.स्िा.स्ि.िे. हरुको अऩगु ऩोशाक तथा मातामात खचय   २२६१९ N/A ४,१४   ० ०.०० ४,१४ 

५१ आभा िभहुराई खाजा खचय   २२७११ N/A ४,६०   ० ०.०० ४,६० 

५२ क्षमयोग भैरी उऩचाय केन्र खाजा खचय   २२७११ N/A २४   ० ०.०० २४ 

५३ भ.स्िा.िे हरुको गत फर्यको खाजा खचय छुट   २२७११ N/A ६,२८   ६,२८ १००.०० ० 

५४ डेसरबयीका रासग सन्शपुक एम्फरेुन्ि िोधबनाय   २५३१२ N/A ४०   ० ०.०० ४० 

५५ जेष्ठ नागरयक उऩचायका रागी और्धी तथा उऩकयण खरयद   २७२१३ N/A ३,००   ० ०.०० ३,०० 
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बौसतक 
प्रगसत  

खचय खचय (%) भौज्दात 

५६ सन्शपुक स्िास््म िेिाका रासग और्धी तथा िाभाग्री खरयद   २७२१३ N/A २५,००   ० ०.०० २५,०० 

५७ 

सिकरिेर एसनसभमाको सन.शपुक जाॉचका रासग रयएजेन्ट तथा िाभाग्री 
खरयद   २७२१३ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

५८ आमिेुद और्धी तथा िाभाग्री खरयद   २७२१३ N/A ३,००   १,१४ ३८.२५ १,८५ 

८०५५६५०६१०१ याप्ती गाउॉऩासरका 
५९ कभयचायी  ऩारयश्रसभक भहॊगी बत्ता ऩोर्ाक चाडऩिय िभेत   २११११ N/A २८,३५   १५,९२ ५६.१५ १२,४३ 

६० कभयचायी  ऩारयश्रसभक भहॊगी बत्ता ऩोर्ाक चाडऩिय िभेत   २११११ N/A ७१,६४   ६०,८३ ८४.९१ १०,८० 

६१ कभयचायी  ऩारयश्रसभक भहॊगी बत्ता ऩोर्ाक चाडऩिय िभेत   २११११ N/A १,५०,००   ३०,५८ २०.३९ १,१९,४१ 

६२ 

ऩदासधकायी िकु्रिधा (गाडी/ ईन्धन/ िॊचाय /ऩरऩसरका /ियिपाई 
/भभयत ईत्मादी)   २१११२ N/A ९५,००   ४८,८५ ५१.४२ ४६,१५ 

६३ कभयचायी और्धीउऩचाय खचय   २११२३ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

६४ कभयचायी प्रोत्िाहन तथा ऩयुस्काय   २११३५ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

६५ अन्म बत्ता   २११३९ N/A ६,००   ३ ०.६० ५,९६ 

६६ अन्म बत्ता   २११३९ N/A ६,००   ९ १.५७ ५,९० 

६७ ऩदासधकायी फैठक बत्ता   २११४१ N/A ६,००   ० ०.०० ६,०० 

६८ कभयचायीको मोगदानभा आधारयत सनितृबयण तथा उऩदान कोर् खचय   २१२१२ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

६९ कभयचायीको मोगदानभा आधारयत सनितृबयण तथा उऩदान कोर् खचय   २१२१२ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

७० कभयचायी कपमाण कोर्   २१२१४ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

७१ ऩानी तथा सफजरुी   २२१११ N/A ३,००   १,४२ ४७.४० १,५७ 

७२ ऩानी तथा सफजरुी   २२१११ N/A ३,००   २ ०.८१ २,९७ 

७३ िॊचाय भहिरु   २२११२ N/A ५,००   २२ ४.४५ ४,७७ 

७४ िॊचाय भहिरु   २२११२ N/A ५,००   ७ १.५० ४,९२ 

७५ इन्धन (कामायरम प्रमोजन)   २२२१२ N/A १०,००   ३,९९ ३९.९४ ६,०० 

७६ इन्धन (कामायरम प्रमोजन)   २२२१२ N/A १०,००   ७,७८ ७७.८३ २,२१ 
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७७ ििायी िाधन भभयत खचय   २२२१३ N/A १०,००   १२ १.२९ ९,८७ 

७८ ििायी िाधन भभयत खचय   २२२१३ N/A ५,००   ४,८७ ९७.४८ १२ 

७९ सफभा तथा निीकयण खचय   २२२१४ N/A १०,००   ४,५० ४५.०७ ५,४९ 

८० भेशशनयी तथा औजाय भभयत िम्बाय तथा िञ्चारन खचय   २२२२१ N/A ५,००   २,१७ ४३.५७ २,८२ 

८१ भेशशनयी तथा औजाय भभयत िम्बाय तथा िञ्चारन खचय   २२२२१ N/A ५,००   ० ०.१० ४,९९ 

८२ सनसभयत िाियजसनक िम्ऩशत्तको भभयत िम्बाय खचय   २२२३१ N/A १५,००   ० ०.०० १५,०० 

८३ सनसभयत िाियजसनक िम्ऩशत्तको भभयत िम्बाय खचय   २२२३१ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

८४ भिरन्द तथा कामायरम िाभाग्री   २२३११ N/A २०,००   ३७ १.८६ १९,६२ 

८५ भिरन्द तथा कामायरम िाभाग्री   २२३११ N/A २०,००   ४,२६ २१.३२ १५,७३ 

८६ ऩसु्तक तथा िाभग्री खचय   २२३१३ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

८७ ऩरऩसरका, छऩाई तथा िूचना प्रकाशन खचय   २२३१५ N/A १५,००   ८,७७ ५८.४९ ६,२२ 

८८ ऩरऩसरका, छऩाई तथा िूचना प्रकाशन खचय   २२३१५ N/A १०,००   ९३ ९.४० ९,०६ 

८९ कामायरम िॊचारन खचय   २२३१९ N/A १०,००   ० ०.०० १०,०० 

९० अनिुन्धान सफकाि य  ऩयाभशय खचय   २२४११ N/A १५,००   ९,७२ ६४.८२ ५,२७ 

९१ हरे्डाॉडाभा गमु्फा सनभायण सडक्रऩआय िभेत   २२४११ N/A ३,००   ० ०.०० ३,०० 

९२ पोहोयभैरा व्मिस्थाऩन, सड.ऩी.आय. िभेत   २२४११ N/A ३०,००   ० ०.०० ३०,०० 

९३ िूचना प्रणारी तथा िफ्टिमेय िॊचारन तथा नक्रिकयण एिॊ जडान  खचय   २२४१२ N/A ६,००   १,७२ २८.७४ ४,२७ 

९४ कयाय िेिा शपुक   २२४१३ N/A ४०,००   २१,१५ ५२.८९ १८,८४ 

९५ कयाय िेिा शपुक   २२४१३ N/A ४०,००   १५,४० ३८.५१ २४,५९ 

९६ ियिपाईिेिा शपुक   २२४१४ N/A ५,००   ६४ १२.९२ ४,३५ 

९७ ियिपाईिेिा शपुक   २२४१४ N/A ५,००   १,०० २०.०० ४,०० 

९८ कभयचायी तासरभ खचय   २२५११ N/A ५,००   १,१२ २२.४० ३,८७ 

९९ िीऩ क्रिकाि तथा जनचेतना तासरभ तथा गोष्ठी िम्फन्धी खचय   २२५१२ N/A ५,००   २,७५ ५५.१४ २,२४ 

१०० िीऩ क्रिकाि तथा जनचेतना तासरभ तथा गोष्ठी िम्फन्धी खचय   २२५१२ N/A १०,००   २,४९ २४.९० ७,५१ 
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खचय खचय (%) भौज्दात 

१०१ अऩाङ्गता बएका व्मशिहरुका रासग क्रिशेर् कामयक्रभ   २२५२२ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

१०२ ब ुउऩमोग तथा बिन िॊक्रहता िम्िन्धी कामयक्रभ   २२५२२ N/A १०,००   ० ०.०० १०,०० 

१०३ ऩश ुआहाया खरयद   २२५२२ N/A २,००   २,०० १००.०० ० 

१०४ अन्म िॊघ िॊस्था िॊगको िाझेदायी कामयक्रभ  खचय   २२५२२ N/A १०,००   १,५६ १५.६९ ८,४३ 

१०५ ििुाशन तथा िेिा प्रिाह िम्िशन्ध कामयक्रभ खचय   २२५२२ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

१०६ िहकायी के्षरको िदुृक्रढकयण तथा क्षभता क्रिकाि कामयक्रभ   २२५२२ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

१०७ क्रिशेर् अनदुान कोर्   २२५२२ N/A ५०,००   ० ०.०० ५०,०० 

१०८ बसूभ व्मिस्थाऩन इकाई िञ्चारन खचय   २२५२२ N/A २०,००   ३,३५ १६.७५ १६,६५ 

१०९ दसरत िभदुाम रशक्षत मोजना तथा कामयक्रभ   २२५२२ N/A १७,००   ० ०.०० १७,०० 

११० 

ददिश िभायोह जारा ऩिय स्थानीम धभय िॊस्कृसत तथा ऩक्रहचान िॊयक्षण 

जास्ता ऩासरकास्तयभा िॊचारन हनुे ििै खारे कामयक्रभ खचय   २२५२२ N/A ५,००   २,६५ ५३.०६ २,३४ 

१११ 

ददिश िभायोह जारा ऩिय स्थानीम धभय िॊस्कृसत तथा ऩक्रहचान िॊयक्षण 

जास्ता ऩासरकास्तयभा िॊचारन हनुे ििै खारे कामयक्रभ खचय   २२५२२ N/A १०,००   १९ २.०० ९,८० 

११२ ऩूणय ियिपाई िम्िन्धी कामयक्रभ खचय   २२५२२ N/A ५,००   ३,०२ ६०.४७ १,९७ 

११३ फेिाहाया ब्मशिको िॊयक्षणका रासग नीरिागय िेिा आश्रभ िॉग िाझेदायी   २२५२२ N/A ५,००   ५,०० १००.०० ० 

११४ फेिाहाया ब्मशिहरुका रासग िॊस्था िॊग िहकामय कामयक्रभ   २२५२२ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

११५ स्थानीम तहको क्षभता क्रिकाि तथा स्िभूपमाङ्कन LISA   २२५२२ N/A १०,००   ० ०.०० १०,०० 

११६ स्थानीम तहको क्षभता क्रिकाि तथा स्िभूपमाङ्कन LISA   २२५२२ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

११७ सभसडमा ब्मिस्थाऩन कामयक्रभ   २२५२२ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

११८ न्मामीक िसभसत िम्फन्धी  क्रिक्रिध कामयक्रभ खचय   २२५२९ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

११९ न्मामीक िसभसत िम्फन्धी  क्रिक्रिध कामयक्रभ खचय   २२५२९ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

१२० अनगुभन, भूपमाॊकन खचय   २२६११ N/A ५,००   २९ ५.९० ४,७० 

१२१ कभयचायीहरुको  भ्रभण िम्िन्धी  खचय   २२६१२ N/A १०,००   १,९६ १९.६३ ८,०३ 

१२२ कभयचायीहरुको  भ्रभण िम्िन्धी  खचय   २२६१२ N/A १०,००   ४० ४.०३ ९,५९ 
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१२३ ऩदासधकायीहरुको भ्रभण िम्िन्धी  खचय   २२६१३ N/A ५,००   ३१ ६.३० ४,६८ 

१२४ क्रिक्रिध खचय   २२७११ N/A ५,००   ४,६२ ९२.४२ ३७ 

१२५ क्रिक्रिध खचय   २२७११ N/A २०,००   ५,८५ २९.२८ १४,१४ 

१२६ िबा िञ्चारन खचय   २२७२१ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

१२७ िबा िञ्चारन खचय   २२७२१ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

१२८ ऐयािती फहभुखुी क्माम्ऩि व्मिस्थाऩन तथा िञ्चारन अनदुान   २५३११ N/A १०,००   १०,०० १००.०० ० 

१२९ देउखयुी फहभुखुी क्माम्ऩि व्मिस्थाऩन तथा िञ्चारन अनदुान   २५३११ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

१३० रभही आॉखा अस्ऩतारराई उऩकयण िहामता   २५३१२ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

१३१ नागरयक आयोग्म केन्र रारभक्रटमा िञ्चारन खचय   २५३१२ N/A ३,००   ० ०.०० ३,०० 

१३२ अन्म िस्था िहामता   २५३१५ N/A ९,००   ५५ ६.११ ८,४५ 

१३३ अन्म िाभाशजक ियुक्षा िहामता   २७११२ N/A ६,००   १,११ १८.५० ४,८९ 

१३४ 

प्रकोऩ/क्रिऩद ब्मिस्थाऩन/ उद्दाय, याहत तथा ऩनुस्थायऩना खचय तथा 
कोसबड योकथाभ एिॊ उऩचाय   २७२१२ N/A ५०,००   ० ०.०० ५०,०० 

१३५ 

प्रकोऩ/क्रिऩद ब्मिस्थाऩन/ उद्दाय, याहत तथा ऩनुस्थायऩना खचय तथा 
कोसबड योकथाभ एिॊ उऩचाय   २७२१२ N/A २०,००   १,६४ ८.२५ १८,३५ 

१३६ 

भानि स्िास््म ऩश ुस्िास््म कृक्रर् भहाभायी सनमन्रणका रासग  

और्धीखरयद खचय   २७२१३ N/A १०,००   ० ०.०० १०,०० 

१३७ आिाि स्टोय प्रमोजनका रासग  घयबाडा   २८१४२ N/A ५,००   २,६१ ५२.३९ २,३८ 

१३८ आिाि स्टोय प्रमोजनका रासग  घयबाडा   २८१४२ N/A ५,००   १,४५ २९.१९ ३,५४ 

१३९ ढुिानी खचय तथा अन्म बाडा   २८१४९ N/A ७,००   ३,२६ ४६.५७ ३,७४ 

१४० याजश्व तथा फेरुज ुरगामत अन्म क्रपताय   २८२१९ N/A १०,००   २० २.०० ९,८० 

१४१ बैऩयी आउने चार ुखचय   २८९११ N/A १५,३२   ० ०.०० १५,३२ 

१४२ बैऩयी आउने चार ुखचय   २८९११ N/A १२,१९   ० ०.०० १२,१९ 

१४३ बैऩयी आउने चार ुखचय   २८९११ N/A ३,१८   ० ०.०० ३,१८ 

१४४ ििायी िाधन   ३११२१ N/A १०,००   १०,०० १००.०० ० 
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१४५ 

गाउॉऩासरकाको प्रशािकीम बिन, िडा कामायरमहरु तथा अन्म िाियजसनक 

बिनको व्मिस्थाऩन, पसनयचय तथा पसनयसिङ्ग, क्रिद्यतुीम कामय, भेशशनयी 
औजाय, सडशजटर फोडय रगाएतका खचय   ३११२३ N/A १,००,००   ३२,१० ३२.१० ६७,८९ 

१४६ याप्ती चक्रऩथ सनभायण   ३११५१ N/A १,००,००   ० ०.०० १,००,०० 

१४७ दोराई खोरा ऩहरुिा काराऩानी योड स्तयोन्नती   ३११५१ N/A ५०,००   ० ०.०० ५०,०० 

१४८ ऩाखोफायी सिचाईभा  बपब भभयत, फोरयङ िञ्चारन तथा अन्म खचय   ३११५५ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

१४९ ऩाखाऩानीभा क्रियघाट कुरोको भहुान भभयत   ३११५५ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

१५० प्राक्रिसधक ऩयीक्षण प्रमोगशारा सनभायण   ३११५९ N/A २०,००   ० ०.०० २०,०० 

१५१ दृक्रिक्रिक्रहन क्रिद्याथीको आिािको रासग बिन सनभायण अनदुान   ३११५९ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

१५२ िाझेदायी कोर्   ३११५९ N/A ५०,००   ० ०.०० ५०,०० 

१५३ 

िॊघ प्रदेश तथा अन्म सनकाम िॊगको िाझेदायीभा मोजना िॊचारनका 
रासग िभऩयुक कोर्( Matching Fund)   ३११५९ N/A ५०,००   ० ०.०० ५०,०० 

१५४ 

िॊघ प्रदेश तथा अन्म सनकाम िॊगको िाझेदायीभा मोजना िॊचारनका 
रासग िभऩयुक कोर्( Matching Fund)   ३११५९ N/A ५०,००   ० ०.०० ५०,०० 

१५५ 

िॊघ प्रदेश तथा अन्म सनकाम िॊगको िाझेदायीभा मोजना िॊचारनका 
रासग िभऩयुक कोर्( Matching Fund)   ३११५९ N/A ५०,००   ० ०.०० ५०,०० 

१५६ 

िॊघ प्रदेश तथा अन्म सनकाम िॊगको िाझेदायीभा मोजना िॊचारनका 
रासग िभऩयुक कोर्( Matching Fund)   ३११५९ N/A १,५०,००   ० ०.०० १,५०,०० 

१५७ 

ऩासरकास्तरयम गौयफका मोजना ( याप्ती चक्रऩथ, ऩरु २ िटा, िडा 
कामायरम बिन २ िटा,गाउॉऩासरका बिन रगामत अन्म)   ३११५९ N/A १,००,००   १९,८१ १९.८२ ८०,१८ 

१५८ 

ऩासरकास्तरयम गौयफका मोजना ( याप्ती चक्रऩथ, ऩरु २ िटा, िडा 
कामायरम बिन २ िटा,गाउॉऩासरका बिन रगामत अन्म)   ३११५९ N/A १,००,००   ९९,९९ १००.०० ० 

१५९ 

ऩासरकास्तरयम गौयफका मोजना ( याप्ती चक्रऩथ, ऩरु २ िटा, िडा 
कामायरम बिन २ िटा,गाउॉऩासरका बिन रगामत अन्म)   ३११५९ N/A १,००,००   ९२,०२ ९२.०२ ७,९७ 

१६० क्रिद्यारमहरुका अधयुो बिन सनभायण तथा भभयत िम्बाय   ३११५९ N/A २०,००   १,७० ८.५० १८,३० 
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सि.नॊ. कामयक्रभ/आमोजना/क्रक्रमाकराऩको नाभ खचय शीर्यक इकाई क्रिसनमोजन 
बौसतक 
प्रगसत  

खचय खचय (%) भौज्दात 

१६१ भिु कभैमा अधयुो बिन सनभायण   ३११५९ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

१६२ ऩूॉजीगत अनिुन्धान तथा ऩयाभशय   ३११७२ N/A १०,००   ० ०.०० १०,०० 

१६३ ऩूॉजीगत अनिुन्धान तथा ऩयाभशय   ३११७२ N/A १०,००   ० ०.०० १०,०० 

८०५५६५०६१०२ याप्ती गाउॉऩासरका कृक्रर् क्रिकाि शाखा 

१६४ 

दताय बएका कृर्क िभहु िभन्िम िसभसत द्धाया िञ्चारन फैठक 

व्मिस्थाऩन   २११३४ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

१६५ 

क्रिसबन्न कामयक्रभ अनगुभन,िञ्चारन,व्मिस्थाऩन भ्रभण खचय तथा फैठक 

खचय   २१२१३ N/A ३,५०   ७८ २२.४६ २,७१ 

१६६ एक गाउॉ एक प्राक्रिसधकको तरफ बत्ता   २२४१३ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

१६७ 

आकशस्भक फारी िॊयक्षण िेिा क्रहउॉदे िरे्,योगनाशक क्रिर्ादी पमूय, 

पेयोभेन ट्रमाऩ नभनुा क्रितयण   २२५२२ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

१६८ हाट फजाय िञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन कामयक्रभ   २२५२२ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

१६९ अनदुानको यािामसनक भर क्रितयण अनगुभन तथा ब्मिस्थाऩन खचय   २२५२२ N/A ५०   ० ०.०० ५० 

१७० ८५%2525 अनदुानभा िाना सिॉचाइ सनभायण तथा भभंत िॊबाय कामयक्रभ   २२५२२ N/A ४,००   ० ०.०० ४,०० 

१७१ ८५%2525 अनदुानभा िाना सिॉचाइ सनभायण तथा भभंत िॊबाय कामयक्रभ   २२५२२ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

१७२ सनशपुक ्राक्रिक टनेर क्रितयण ढुिानी क्रकिानरे ब्महोने गयी   २२५२२ N/A २,५०   २,४९ ९९.८२ ० 

१७३ खाद्यान्न तथा तयकायी फारी िम्फन्धीस्थरगत घमु्ती तासरभ   २२५२२ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

१७४ कामायरम कम्ऩाउण्ड सबर ऩषु्ऩ क्रिउॉ तथा फेनाय व्मिस्थाऩन   २२५२२ N/A ५०   ० ०.०० ५० 

१७५ 

अऩाङ्ग,दसरत,सिभान्तकृत रोऩन्भखु,भशुस्रभ तथा जनाजासतहरुका रागी 
सनशपुक क्रहउॉदे/िरे् तयकायीको क्रिउॉ क्रितयण ढुिानी िक्रहत   २२५२२ N/A ६,००   ३,०० ५०.०० ३,०० 

१७६ ितप्रसतशत अनदुानभा ऩोर्क तत्ि क्रितयण(सबटासभन)   २२५२२ N/A ५०   ० ०.०० ५० 

१७७ ३ ददने परपुर खेसत िम्फन्धी  तासरभ   २२५२२ N/A १,००   ६८ ६८.१५ ३१ 
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सि.नॊ. कामयक्रभ/आमोजना/क्रक्रमाकराऩको नाभ खचय शीर्यक इकाई क्रिसनमोजन 
बौसतक 
प्रगसत  

खचय खचय (%) भौज्दात 

१७८ ७५ %25 अनदुानभा चैते धानको क्रिउॉ क्रितयण कामयक्रभ ढुिानी   २२५२२ N/A ५०   ० ०.०० ५० 

१७९ िाक्रर्यक िसभक्षा तथा कृक्रर् मोजना तजुयभा   २२५२२ N/A ४०   ० ०.०० ४० 

१८० 

५० %25 अनदुानभा िाना कृक्रर् औजाय तथा मन्र उऩकयण  ढुिानी 
िक्रहत (फढीभा 35000/-)   २२५२२ N/A ११,००   ० ०.०० ११,०० 

१८१ यिामसनक भर िम्िन्धी एक ददने जनचेतना भरुक तासरभ िॊचारन   २२५२२ N/A २,४०   २,०० ८३.३३ ४० 

१८२ कृक्रर् पमाफ िॊचाबरन तथा व्मिस्थाऩन   २२५२२ N/A ३,००   ० ०.०० ३,०० 

१८३ येसडमो ऩर-ऩसरका िचुना तथा िञ्चाय प्रिाह य टेसरपाेेन खचय   २२५२२ N/A २५   ० ०.०० २५ 

१८४ सनशपुक क्रटक्रऩएि आरकुो फीमाॉ सफतयण   २२५२२ N/A ६०   २७ ४५.०० ३३ 

१८५ याक्रिम धान ददिश कामयक्रभ   २२५२२ N/A ५०   ० ०.०० ५० 

१८६ ५०%25 भागभा आधारयत कामयक्रभ   २२५२२ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

१८७ घमु्ती फारी उऩचाय शशक्रिय   २२५२२ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

१८८ ५० %25अनदुानभा क्रट.क्रऩ.एि.आर ु दाना क्रितयण ढुिानी िक्रहत   २२५२२ N/A २,५०   २,४४ ९७.६० ६ 

१८९ 

व्मििाक्रमक तयकायी खेती गरयने क्रकिानका रागी ्राक्रिक भरशचङ 
क्रितयण ढुिानी िक्रहत   २२५२२ N/A २,०५   २,०५ १००.०० ० 

१९० 

५० %2525 अनदुानभा खाद्यान तथा तेरहन फारीको उन्नत क्रिउ क्रितयण 

ढुिानी िक्रहत   २२५२२ N/A ४,००   ३,५९ ८९.८९ ४० 

१९१ गाउॉऩासरका कभऩाउण्ड सबरको फगैचाका रागाेी ऩािय स्प्रमेय खरयद   ३११२२ N/A ८०   ० ०.०० ८० 

१९२ प्रत्मेक िडाहरुभा सडशजटर तयाज ुक्रितयण   ३११२२ N/A २,५०   २,५० १००.०० ० 

८०५५६५०६१०३ याप्ती गाउॉऩासरका ऩशऩुॊक्षी तथा भत्स्म  क्रिकाि शाखा 
१९३ एक गा.क्रि.ि. एक ऩश ुिेिा प्राक्रिसधक  तरफ   २११११ N/A ४,००   ० ०.०० ४,०० 

१९४ ऩशऩुन्छी िम्फशन्ध जानकायीभरुक िचुना प्रकाशन तथा िञ्चाय खचय   २२११२ N/A ५०   ० ०.०० ५० 

१९५ 

कृसतभ गबायधान कताय य भ्माशक्िनेटयराइ दघुयटना सफभा रु १० राख 

िम्भको   २२२१४ N/A ३०   ३० १००.०० ० 

१९६ प्रमोगशारा ब्मिस्थाऩन तथा िञ्चारन खचय   २२३१९ N/A १,५०   ० ०.०० १,५० 
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बौसतक 
प्रगसत  

खचय खचय (%) भौज्दात 

१९७ ऩशऩुन्छीको खोऩ खरयद तथा ऩारयश्रसभक   २२४१३ N/A २,५०   ० ०.०० २,५० 

१९८ सनशपुक क्रहउॉदे घाॉि सफतयण कामयक्रभ   २२५२२ N/A ३,००   २,९९ १००.०० ० 

१९९ ऩशऩुारन क्रकिानराइ ५०%25 अनदुानभा िाना  उऩकयण क्रितयण   २२५२२ N/A २,५०   ० ०.०० २,५० 

२०० िसबयरेन्ि तथा योग सनदान कामयक्रभ   २२५२२ N/A ५०   ० ०.०० ५० 

२०१ सनशपुक िरे् घाॉि क्रितयण   २२५२२ N/A १,५०   ० ०.०० १,५० 

२०२ ५० %25 अनदुानभा सभसन ह्याचयी प्रियधयन कामयक्रभ   २२५२२ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

२०३ क्रिसबन्न योगका रागी यमाक्रऩङ टेस्ट   २२५२२ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

२०४ ऩशऩुन्छी िम्फशन्ध ददिश िभायोह खचय कामयक्रभ   २२५२२ N/A ५०   ० ०.०० ५० 

२०५ व्माििामीक  ऩशऩुन्छी तथा भत्स्म िम्फन्धी २ ददने तासरभ   २२५२२ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

२०६ िाझेदायीभा ऩोखयी भभयत   २२५२२ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

२०७ ऩश ुस्िास््म शशक्रिय   २२५२२ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

२०८ भाछा ऩारन कृर्कराइ चनुा सफतयण कामयक्रभ   २२५२२ N/A ५०   ० ०.०० ५० 

२०९ कृसतभ गबायधान कामयक्रभ िञ्चारन   २२५२२ N/A २,५०   १,४८ ५९.२६ १,०१ 

२१० ऩशऩुन्छी भाहाभायी सनमन्रण   २२५२२ N/A ५०   ० ०.०० ५० 

२११ घाॉिको क्रिउॉ उत्ऩादन कामयक्रभ िभहु/िहकायी भापय त   २२५२२ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

२१२ ब्माििाक्रमक कुखयुा ऩारन िाना क्रकिानराइ खोय भभयत   २२५२२ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

२१३ क्रकिानिॉग क्रिर्शेज्ञ िेिा तथा उऩचाय   २२५२२ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

२१४ कामयरम िञ्चारन ,फैठक तथा अनगुभन खचय   २२६११ N/A १,००   १५ १५.६७ ८४ 

२१५ ऩशऩुन्छी उऩचायको रागी और्सध खरयद   २७२१३ N/A ७,००   ५,०० ७१.४३ २,०० 

२१६ सभनयर य सबटासभन खरयद   २७२१३ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

२१७ सििहनीमाॉ य रारभक्रटमा उऩचाय केन्र और्सध खरयद   २७२१३ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

२१८ ऩानीको गणुस्तय ना्ने उऩकयण खरयद   ३११२२ N/A ७०   ० ०.०० ७० 

२१९ ऩशऩुन्छी उऩचाय केन्रको  ऩखायर भभयत य ट्रमासफज सनभायण   ३११५९ N/A १,००   ९६ ९६.७४ ३ 

८०५५६५०६१०४ याप्ती गाउॉऩासरका भक्रहरा फारफासरका तथा ज्मेष्ठ नागरयक  शाखा 
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खचय खचय (%) भौज्दात 

२२० अऩाङ्ग िसभसतको आिश्मकता अनिुायको फैठक   २११३४ N/A ५०   २० ४०.२० २९ 

२२१ भक्रहराहरुको ऩाठेघय/प्रजन्न िम्फन्धी स्िास््म ऩरयक्षण कामयक्रभ   २२५२२ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

२२२ 

फारफासरकारे राग ुऔर्धी िेिन गये नगयेको ऩरयक्षणका रागी मरुयन 
क्रकट िाभाग्री खरयद गयी ऩरयक्षण गने   २२५२२ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

२२३ 

फारक्रििाह न्मसुनकयण तथा िाभाशजक कुरुसत(छुिाछुत  फोक्िीको आयोऩ 
दाइजो प्रथा ) िम्फन्धी जनचेतना  असबभशुखकयण कामयक्रभ   २२५२२ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

२२४ जेष्ठ नागरयक स्माहाय ििुाय िम्फन्धी प्रोत्िाहन कामयक्रभ   २२५२२ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

२२५ जेष्ठ नागरयक िाभाग्री क्रितयण   २२५२२ N/A ४,००   ३,४३ ८५.७७ ५६ 

२२६ िेपहाउि िञ्चारन   २२५२२ N/A ३,००   ७८ २६.०० २,२२ 

२२७ 

भक्रहरा क्रिकाि िहकायी िॊस्थाका नमाॉ िभहु िसभसतहका िदस्मराइ 

अनशुशक्षण कामयक्रभ   २२५२२ N/A १,००   ९१ ९१.८४ ८ 

२२८ 

क्रऩसछसडएका य कक्रहपमै ऩसन कामयक्रभभा िहबागी नबएका भक्रहराहरुराइ 

टोरटोरभा भक्रहरा शिक्त्तीकयण कामयक्रभ   २२५२२ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

२२९ 

अऩाङ्ग बएका व्मशक्त्तहरुको ऩरयचमऩर ज्मेष्ठ नागरयक ऩरयचमऩर क्रितयण 
शशक्रिय   २२५२२ N/A २,००   १,२४ ६२.०० ७६ 

२३० 

सनगयानी िभहु तथा भेरसभराऩका िॊमोजकहरुराइ भासिक फैठक बत्ता 
य पोन रयचाजय िाथै ऩरयचमऩर   २२५२२ N/A ५०   ३१ ६२.०० १९ 

२३१ रैङसगक क्रहिाॊ  िम्फन्धी न्मूसनकयण िम्फन्धी कामायमोजना   २२५२२ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

२३२ १६ ददने असबमान तथा श्रीभान श्रीभसत िभक्रिकाि कामयक्रभ   २२५२२ N/A ३,००   २,५० ८३.३३ ५० 

२३३ जेष्ठ नागरयक ददिा िेिा केन्र स्थाऩना   २२५२२ N/A ३,००   ० ०.०० ३,०० 

२३४ 

िडा स्तयीम फारक्र गठन,तथा गाउॉऩासरका स्तयीम फार िॊजार गठन 
य फार िॊजारका िदस्महरुका रागी फारअसधकाय  तथा क्षभता क्रिकाि 
असबभशुखकयण   २२५२२ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

२३५ अन्तयाक्रिम भक्रहरा ददिि   २२५२२ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

२३६ आऩाङ्ग बएका व्मक्त्तीहरुराइ िहामक िाभाग्री खरयद   ३११२२ N/A ३,००   १,९९ ६६.६६ १,०० 
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बौसतक 
प्रगसत  

खचय खचय (%) भौज्दात 

८०५५६५०६१०५ क्रिक्रिध (फन फाताफयण>क्रिऩद< ििुाशन ><प्रधानभन्री योजगाय>< याक्रिम ऩरयचमऩर >-िाझेदायी) 

२३७ िन िाताियण क्रिऩद व्मिस्थाऩन अन्तगयतका कामयक्रभहरु   २२५२२ N/A ६,००   ९ १.६४ ५,९० 

२३८ याक्रिम ऩरयचमऩर तथा ऩशिकयण िदुृढीकयण आमाेेजना  िाझेदायी   २२५२२ N/A ४,७३   ० ०.०० ४,७३ 

२३९ याक्रिम ऩरयचमऩर तथा ऩशिकयण िदुृढीकयण आमाेेजना  िाझेदायी   २२५२२ N/A २,२७   ० ०.०० २,२७ 

२४० िशुािन तथा िॊस्थागत िेिा प्रिाह एिॊ िूचना प्रक्रिसध   २२५२२ N/A १५,००   ६,३० ४२.०४ ८,६९ 

२४१ प्रधानभन्री योजगाय िेिा केन्रिॉग िाझेदायी कामयक्रभ   २२५२२ N/A १०,००   ० ०.०० १०,०० 

८०५५६५०६१०६ अध्मक्ष सफशेर् कामयक्रभ 

२४२ शॊ२कय भा सफ भा ऩसु्तकारम DPR   २२४११ N/A ३,००   ३,०० १००.०० ० 

२४३ भिु कभैमा कभरयी िकुुम्िािी िचेतना कामयक्रभ   २२५२२ N/A ३,००   ० ०.०० ३,०० 

२४४ थारु भगय तथा अन्म जातजासत बार्ा करा िॊस्कृसत िॊयक्षण   २२५२२ N/A ३,००   ० ०.०० ३,०० 

२४५ येडक्रश यि िॊचाय रभही िॊगको िहकामय   २२५२२ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

२४६ ियुक्षा तथा ितकय ता प्रहयी िेिा िॊचारन तथा ईन्धन   २२५२२ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

२४७ 

बसुभक्रहन अब्मिशस्थत फिोिाि िम्िशन्ध िभस्मा िभाधान का कामयहरु 

िॊचारनाथय   २२५२२ N/A ४०,००   ३,८१ ९.५३ ३६,१८ 

२४८ याप्ती उद्योग फाशणज्म िॊघ िॊग िहकामय   २२५२२ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

२४९ थारु भक्रहराहरुराघ ढकीमा फनुाई तासरभ तथा स्टर िॊचारन   २२५२२ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

२५० भक्रहराहरुभा ऩाठेघय िम्िन्धी िभस्मा ऩक्रहचान तथा उऩचाय िहमोग   २२५२२ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

२५१ सििहसनमा उद्योग फाशणज्म िॊघ िॊग िहकामय   २२५२२ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

२५२ खजयुको िाभान फनाउने तासरभ तथा स्टर िॊचारन   २२५२२ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

२५३ फन फातायफण िॊयक्षण िचेतना तथा निययी सनभायण   २२५२२ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

२५४ भा  सफ रुऩाकोट िॊचारन खचय   २५३११ N/A ५,००   १,२० २४.०० ३,८० 

२५५ ऐयािती क्माम्ऩि भा श्रीनायामण स्भसृत छारफृशत्त स्थाऩना   २७२११ N/A ३,००   ० ०.०० ३,०० 

२५६ 

उत्कृष्ठ ३ सफद्याथीराई कृक्रर्।ऩश ुसफज्ञान , ईशन्जसनमरयङ तथा 
शचक्रकक्िाशास्त्र अध्ममन छारफृशत्त   २७२११ N/A १५,००   ० ०.०० १५,०० 
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खचय खचय (%) भौज्दात 

२५७ २ नॊ िडा सबरका िडक भभयत तथा हू्यभऩाईऩ खरयद ५०/५०   ३१११३ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

२५८ देिीकोट भशुस्रभ भशस्जद ब्मिस्थाऩन तथा पसनयचय   ३११२३ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

२५९ 

१५ प्रसतशत रागत िहबासगताभा सफऩन्न ज्मेष्ठ नागरयक तथा एकर 

भक्रहराराई जस्ता ऩाता सफतयण   ३११२३ N/A ५,००   ४,९९ ९९.९३ ० 

२६० छोटकी सििहसनमा जनकऩयु जोकही फाटो ग्रिेर   ३११५१ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

२६१ रड्डन चोक देशख ऩिुय उत्तय जाने िाटो स्तयोन्नती   ३११५१ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

२६२ ऩाखाऩानी यभाईरो टोरभा नारा   ३११५१ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

२६३ खकय भा नमा फाटो खोपन े  ३११५१ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

२६४ दगुाय क्रहभार भागय सनभायण   ३११५१ N/A ४,००   ० ०.०० ४,०० 

२६५ भा सफ भौयीद्घाट जाने फाटो सनयन्तयता   ३११५१ N/A १०,००   ० ०.०० १०,०० 

२६६ फिऩाकय  बारखुोराभा कपबटय सनभायण   ३११५१ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

२६७ देिीकोट फयडाॉडा फाटो भभयत   ३११५१ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

२६८ याक्रिम भा सफ बारिुाङ जाने िाटो RCC   ३११५१ N/A ८,००   ० ०.०० ८,०० 

२६९ ऩहरुिा दौनहिा कुरोभा कपबटय सनभायण   ३११५१ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

२७० भौरयघाट रयङ योड सनभायण   ३११५१ N/A २०,००   ० ०.०० २०,०० 

२७१ बपुके जाने िाटो गोजिुा खोराभा कपबटय   ३११५१ N/A ९,००   ० ०.०० ९,०० 

२७२ बगिानऩयु उत्तय यसनमाऩयु खोराभा पराभे पुट ब्रीज   ३११५१ N/A ३,००   ० ०.०० ३,०० 

२७३ नमाफस्ती टोर फाटो सनभायण   ३११५१ N/A ३,००   ० ०.०० ३,०० 

२७४ कभर योड फाटो सनभायण   ३११५१ N/A ९,००   ० ०.०० ९,०० 

२७५ भियुीमा देिी भक्रहरा बिन   ३११५१ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

२७६ बगिानऩयु गपरीभा फाटो स्तयोन्नती   ३११५१ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

२७७ बगिानऩयु ऩशिभ भझेयीमा ऩिुय रयङयोड िाटो क्रऩच   ३११५१ N/A २०,००   ० ०.०० २०,०० 

२७८ सफजौयी याजभागय दशक्षण प्रकाश ऩौडेरको गपरी स्तयोन्नती   ३११५१ N/A १,००   ९७ ९७.४२ २ 

२७९ आॉऩखोरी फगािोती फाटो सनभायण   ३११५१ N/A १०,००   ० ०.०० १०,०० 

२८० ईन्रा नेऩारीको घय नशजक कुरोभा कपबटय   ३११५१ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 
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खचय खचय (%) भौज्दात 

२८१ निप्रसतबा जाने रयङ यिड सनभायण   ३११५१ N/A ७,००   ६,७९ ९७.०० २१ 

२८२ क्रऩऩया हुॉदै शजतऩयु अनायहनऩयु जोडने िाटो   ३११५१ N/A १०,००   ० ०.०० १०,०० 

२८३ शान्तीऩयु चैते रयङयोड सनभायण   ३११५१ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

२८४ क्रऩऩया गपरीको ऩिुय जाने िाटो भभयत   ३११५१ N/A १,५०   ० ०.०० १,५० 

२८५ रठ्ठहिाभा अधयुो नारा सनभायण   ३११५१ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

२८६ िडा कामायरम देशख दशक्षण भयठ्ठी जाने िाटो   ३११५१ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

२८७ खरुुरयमा जाने फाटो सनभायण स्तयोन्नती   ३११५१ N/A ८,००   ० ०.०० ८,०० 

२८८ रारभक्रटमा ऩिुय गपरी फयाखटुी कुरोभा कपबटय सनभायण   ३११५१ N/A १०,००   ० ०.०० १०,०० 

२८९ ऩश ुफृद्धाश्रभ भक्रहरा बिन सनभायण   ३११५१ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

२९० रारभक्रटमा भा सफ ब्मिस्थाऩन   ३११५१ N/A ४,००   ० ०.०० ४,०० 

२९१ फयाखटुी कुरो भहुान भभयत   ३११५५ N/A १०,००   ० ०.०० १०,०० 

२९२ भिेयो डाॉडा प्रा सफ भा खानेऩानी ब्मिस्थाऩन   ३११५६ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

२९३ तपरो घोर्खोरा प्रा सफ भा खानेऩानी ब्मिस्थाऩन   ३११५६ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

२९४ शशि िियी धाभ थऩ िॊयचना सनभायण   ३११५९ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

२९५ भगय होभस्टे फगािोती स्तयफृक्रद्ध   ३११५९ N/A १,००   ९७ ९७.०० ३ 

२९६ श्रीनगयभा फौद्द गभुिुा सनभायण सनयन्तयता   ३११५९ N/A ३,००   ० ०.०० ३,०० 

२९७ ऩहरुिा गाउॉभा िडक फत्ती सफस्ताय   ३११५९ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

२९८ फयाखटुी कुरो सनभायण ठुरो कुिा नशजक   ३११५९ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

२९९ ऩरुचोक ग्रीन ऩाकय  सनभायण   ३११५९ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

३०० रक्षभी भक्रहरा क्रिकाि िहकायी िॊस्था क्रऩऩयीको अधयुो बिन सनभायण   ३११५९ N/A १०,००   ० ०.०० १०,०० 

३०१ फिौहिा कुरोभा राईसनङ   ३११५९ N/A ६,००   ० ०.०० ६,०० 

३०२ बराक्षी देिी भशन्दयभा नमाॉ िॊयचना सनभायण   ३११५९ N/A ८,००   ० ०.०० ८,०० 

३०३ बपुके फयाह भशन्दय िॊयक्षण   ३११५९ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

३०४ दारुर होदा भशस्जद बौसतक सनभायण   ३११५९ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

३०५ बकुृटी भक्रहरा क्रिकाि िहकायी िॊस्थाको अधयुो बिन सनयन्तयता   ३११५९ N/A १०,००   ० ०.०० १०,०० 
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३०६ िाभदुामीक बिनभा शौचारम सनभायण   ३११५९ N/A १,५०   ० ०.०० १,५० 

३०७ रक्ष्भी भक्रहरा िाभदुाक्रमक बिन सनभायण   ३११५९ N/A ३,००   ० ०.०० ३,०० 

३०८ खडगेश्वयी भशन्दय थऩ िॊयचना सनभायण   ३११५९ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

३०९ खौयाहा फाफा भन्दय के्षरभा नमा िॊयचना सनभायण   ३११५९ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

३१० ऩ्थयगढिा भक्रहरा बिन झ्मारभा ऩपरा सनभायण   ३११५९ N/A ५०   ० ०.०० ५० 

३११ भगय होभस्टे स्मानीघोि स्तयफृक्रद्ध   ३११५९ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

३१२ िगयभाथा भक्रहरा बिन सनभायण   ३११५९ N/A ३,००   ० ०.०० ३,०० 

३१३ गाउॉऩासरकाका ििै फडाहरुको भशन्दय िॊयक्षण   ३११५९ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

३१४ फिन्ताऩयुभा कबडय हर सनभायण   ३११५९ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

३१५ िनु्दयऩयु भस्ट भशन्दय सनभायण   ३११५९ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

३१६ जाग्रीसत भक्रहरा शौचारम   ३११५९ N/A १,५०   ० ०.०० १,५० 

३१७ फडका सििहसनमा शशि भन्दरय ऩखायर य शौचारम सनभायण   ३११५९ N/A ३,००   ० ०.०० ३,०० 

३१८ सफजौयी कृष्ण याईि सभर नशजक कुरो राईसनङ   ३११५९ N/A २,५०   २,३८ ९५.४७ ११ 

३१९ भक्रहरा बिन िॊयक्षण ऩाखाऩानी   ३११५९ N/A ३,००   ० ०.०० ३,०० 

३२० बाऩयु शशि भशन्दय सनभायण   ३११५९ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

३२१ देिीकोट भक्रहरा बिन सनभायण   ३११५९ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

३२२ िेिक कृक्रर् िहकायी अधयुो बिन   ३११५९ N/A ३,००   ० ०.०० ३,०० 

३२३ याभजानकी भशन्दय सनभायण   ३११५९ N/A ३,००   ० ०.०० ३,०० 

३२४ ऩहरुिा देिी भशन्दय सनभायण   ३११५९ N/A १,००   ९७ ९७.०० ३ 

३२५ भगय िॊग्राहारम सनभायण   ३११५९ N/A ३,००   ० ०.०० ३,०० 

३२६ काराऩानी प्रगती नगय दगुाय बिानी भशन्दय   ३११५९ N/A १,५०   ९७ ६४.६८ ५२ 

३२७ भशुस्रभहरुको कब्रस्तान िॊयक्षण   ३११५९ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

३२८ ऩहरुिा खेर भैदान ब्माडसभन्टन कोटय सनभायण   ३११५९ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

३२९ फडका सििहसनमाभा फार उद्यान सनभायण   ३११५९ N/A ६,००   ० ०.०० ६,०० 

३३० आचामय टोर ऩक्की फाटो सनभायण   ३१५११ N/A १०,००   ० ०.०० १०,०० 
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खचय खचय (%) भौज्दात 

८०५५६५०६२०१ याप्ती गाउॉऩासरकािडा नॊ.१ 

३३१ 

सनगयानी िभूह तथा भेरसभराऩ कतायहरुको िैठक बत्ता य खाजा खचय 
बिुानी   २११३४ N/A ५०   ० ०.०० ५० 

३३२ ऩदासधकायी फैठक बत्ता   २११४१ N/A २,५२   १,०५ ४१.६७ १,४७ 

३३३ ऩानी तथा सफजरुी   २२१११ N/A ३०   १२ ४१.९८ १७ 

३३४ िॊचाय भहिरु   २२११२ N/A २०   ७ ३५.०० १३ 

३३५ इन्धन (कामायरम प्रमोजन)   २२२१२ N/A ३५   १५ ४३.६३ १९ 

३३६ ििायी िाधन भभयत तथा उऩकयण भभयत खचय   २२२१३ N/A ४०   २२ ५७.२३ १७ 

३३७ िडा कामायरमभा क्रिक्रिध व्मिस्थाऩन   २२३११ N/A २,००   १७ ८.७८ १,८२ 

३३८ ऩरऩसरका, छऩाई तथा िूचना प्रकाशन खचय   २२३१५ N/A ३५   २१ ६०.०० १४ 

३३९ कामायरम िॊचारन खचय /भिरन्द तथा िाभाग्री खरयद िभेत   २२३१९ N/A १,६८   ८१ ४८.४८ ८६ 

३४० १ नॊ. िडाभा भगय िॊस्कृती जगेनाय कामयक्रभ   २२५२२ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

३४१ क्रिऩत व्मिस्थाऩन   २२५२२ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

३४२ िडा नॊ. १ को ५ िरे् प्रगती डकुभेशन्ट्र   २२५२२ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

३४३ िडाका क्रिसबन्न स्थानभा सिसिक्रटबी जडान   २२५२२ N/A ३,००   ० ०.०० ३,०० 

३४४ अऩाङ्गराई कृसतभ खटु्टा क्रितयण   २२५२२ N/A १,५०   ० ०.०० १,५० 

३४५ पोहोयभैरा व्मिस्थाऩन   २२५२२ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

३४६ िगािोती होभस्टे उद्घाटन तथा व्मिस्थाऩन   २२५२२ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

३४७ आॉखा सिक्रिय कामयक्रभ िॊचारन   २२५२२ N/A १,००   १,०० १००.०० ० 

३४८ िडा स्तरयम खेरकुद   २२५२२ N/A ३,००   ० ०.०० ३,०० 

३४९ खकय भा िाख्रा क्रितयण   २२५२९ N/A १,३०   १,०० ७६.९२ ३० 

३५० भ्रभण खचय   २२६१२ N/A २०   ० ०.०० २० 

३५१ क्रिक्रिध खचय   २२७११ N/A १,००   ६० ६०.४४ ३९ 

३५२ रारभक्रटमा स्िास््म चौकी व्मिस्थाऩन   २५३१२ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 
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खचय खचय (%) भौज्दात 

३५३ िगािोतीभा कुटानी क्रऩिानी भेसिन जडान   ३११२१ N/A ७५   १९ २६.४० ५५ 

३५४ भच्छीतारभा कुटानी क्रऩिानी भेसिन जडान   ३११२२ N/A १,००   १,०० १००.०० ० 

३५५ बारिुाङ शाशन्तटोरभा ऩक्की नारा सनभायण   ३११५१ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

३५६ ऩपुचोक कृक्रर् िॊकरन केन्र जाने फाटोभा नारा सनभायण   ३११५१ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

३५७ दाभोदय योड देशख दशक्षण जाने फाटोभा नारा नभायण   ३११५१ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

३५८ रयङयोड अधयुो नारा सनभायण   ३११५१ N/A २,७५   ० ०.०० २,७५ 

३५९ सफक्रऩ कृक्रर् भागय अधयुो नारा सनभायण   ३११५१ N/A २,५०   ० ०.०० २,५० 

३६० 

दाभोदय योड देखी उत्तय तपय  यहेको फाटोभा दिैु तपय  अधयुो नारा 
सनभायण   ३११५१ N/A ४,७५   ० ०.०० ४,७५ 

३६१ यभाइरो टोरभा फाटो स्तयोन्नती   ३११५१ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

३६२ भसछतारभा अधयुो नारा सनभायण   ३११५१ N/A ३,५०   ० ०.०० ३,५० 

३६३ नबप्रसतबा स्कुर जाने िाटोभा नारा सनभायण   ३११५१ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

३६४ ऩपुचोक चन्रासगयी डाडाभा िाटो स्तयोन्नती   ३११५१ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

३६५ याक्रिम भा.क्रि.देखी झोरङु्गे ऩरु जाने िाटो स्तयोन्नती   ३११५१ N/A १,५०   १,४५ ९७.०० ४ 

३६६ ऩपुचोक दशक्षण स्िगयद्वायी नारा सनभायण   ३११५१ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

३६७ िडा कामायरम जाने िाटो स्तयोन्नती   ३११५१ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

३६८ खकय भा क्रिद्यतु व्मिस्थाऩन   ३११५३ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

३६९ आॉऩखोराभा िडक फत्ती जडान   ३११५३ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

३७० खकय भा खानेऩानी व्मिस्थाऩन   ३११५६ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

३७१ बारिुाङ देिी भशस्जत स्तयोन्नती   ३११५९ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

३७२ भशुस्रभ कक्रिस्थान स्तयोन्नती   ३११५९ N/A १,५०   ० ०.०० १,५० 

३७३ नबप्रसतबा आधायबतु क्रिद्यारमभा बौसतक सनभायण   ३११५९ N/A १,७५   ० ०.०० १,७५ 

३७४ िम्िान घाटभा ऩूिायधाय सनभायण   ३११५९ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

८०५५६५०६२०२ याप्ती गाउॉऩासरकािडा नॊ.२ 
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बौसतक 
प्रगसत  

खचय खचय (%) भौज्दात 

३७५ सनगयानी िभूह   २११३४ N/A ५०   ० ०.०० ५० 

३७६ ऩदासधकायी फैठक बत्ता   २११४१ N/A २,५२   १,१२ ४४.४४ १,४० 

३७७ ऩानी तथा सफजरुी   २२१११ N/A १८   ५ ३२.२८ १२ 

३७८ िॊचाय भहिरु   २२११२ N/A ३०   ११ ३७.३३ १८ 

३७९ इन्धन (कामायरम प्रमोजन)   २२२१२ N/A २५   १६ ६४.०८ ८ 

३८० ििायी िाधन भभयत तथा उऩकयण भभयत खचय   २२२१३ N/A २०   १३ ६७.९० ६ 

३८१ ऩरऩसरका, छऩाई तथा िूचना प्रकाशन खचय   २२३१५ N/A २०   ५ २७.५० १४ 

३८२ कामायरम िॊचारन /भिरन्द तथा िाभग्री खरयद  खचय   २२३१९ N/A १,५५   १,२७ ८२.२९ २७ 

३८३ िडा स्तरयम पुटिर प्रसतमोसगता   २२५२२ N/A १,५०   १,५० १००.०० ० 

३८४ िास्कृसतक िॊयक्षण एकतानगय   २२५२२ N/A १,२५   १,२५ १००.०० ० 

३८५ िाियजसनक िनुिुाई तथा  िसभक्षा कामयक्रभ   २२५२२ N/A ३०   ३० १००.०० ० 

३८६ ५० प्रसतशत अनदुानभा आरकुो सफउ क्रितयण   २२५२२ N/A २,००   १,८२ ९१.२० १७ 

३८७ जेष्ठ नागरयकराई घय  घयभा गई स्िास््म िेिा   २२५२२ N/A २,००   ५४ २७.०० १,४६ 

३८८ िास्कृसतक िॊयक्षण कठाहा   २२५२२ N/A १,२५   ० ०.०० १,२५ 

३८९ भ्रभण खचय   २२६१२ N/A २०   १३ ६९.५० ६ 

३९० क्रिक्रिध खचय   २२७११ N/A ६५   ३२ ४८.९४ ३३ 

३९१ आधायबतु स्िास््म चौकी व्मिस्थाऩन   २५३१२ N/A ५०   ५ ११.२० ४४ 

३९२ चचय व्मिस्थाऩन   २५३१४ N/A १,५०   ० ०.०० १,५० 

३९३ स्मानीघोर् िाउने्नऩाटाभा कुटानी क्रऩिानीका रागी सभर खरयद   ३११२१ N/A ७०   ० ०.०० ७० 

३९४ 

आदशय नभनुा भा.क्रि.का रागी सफद्यारम िॊगको िाझेदायीभा स्कुर िि 

खरयद   ३११२१ N/A ८,००   ० ०.०० ८,०० 

३९५ िाउने्नऩाटाराई ऩािय टेरय अनदुान   ३११२१ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

३९६ फयाखकु्रट्ट एकतानगयभा ऩक्की नारा सनभायण   ३११५१ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

३९७ २ नॊ. िडाका िडक भभयत/ग्राबेर   ३११५१ N/A १,५०   ० ०.०० १,५० 

३९८ तपरो ियाखकु्रट्टभा कुरो होभऩाइऩ   ३११५१ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 
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सि.नॊ. कामयक्रभ/आमोजना/क्रक्रमाकराऩको नाभ खचय शीर्यक इकाई क्रिसनमोजन 
बौसतक 
प्रगसत  

खचय खचय (%) भौज्दात 

३९९ कटेशनारा िारािटु िडक स्तयोन्नती   ३११५१ N/A ४,००   ० ०.०० ४,०० 

४०० भशुिनगयको चौऩायी देखी उत्तय दशक्षण िडक स्तयोन्नती   ३११५१ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

४०१ स्मानीघोर् क्रिद्यारम भभयत तथा क्रिद्यारमिम्भ िडक ऩहुॉच   ३११५१ N/A ४,००   ० ०.०० ४,०० 

४०२ होभऩाइऩ खरयद   ३११५१ N/A ५०   ० ०.०० ५० 

४०३ िाउने्नऩाटाभा िडक भभयत   ३११५१ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

४०४ २ नॊ. िडा सबर िडक िशत्त   ३११५३ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

४०५ फग्गे कृक्रर् िडक ३ नॊ. िडा जोड्न े  ३११५९ N/A ३,००   ० ०.०० ३,०० 

४०६ फयाखकु्रट्ट एकतानगयभा िाियजसनक बिन सनभायण   ३११५९ N/A ४,००   ० ०.०० ४,०० 

४०७ कठाहा भरुिाथानभा क्रपसरङ गने   ३११५९ N/A १,५०   ० ०.०० १,५० 

४०८ बपिहरु सनभायण तथा भभयत   ३११५९ N/A ३,००   ० ०.०० ३,०० 

४०९ रारभक्रटमा िाभदुाक्रमक स्िास््म केन्रभा ट्रश सनभायण   ३११५९ N/A २,५०   २,२४ ८९.७२ २५ 

४१० िोमय िरेन अनदुान   ३११५९ N/A २,००   १,८० ९०.०० २० 

४११ कठाहाको िाभदुाक्रमक बिन भभयत   ३११५९ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

४१२ कयम्दी िा.ि.राई तायिाय गने य गेट सनभायण   ३११५९ N/A १,५०   ० ०.०० १,५० 

४१३ याभनगय फयको रुख नेय  ठाटी सनभायण   ३११५९ N/A ४,००   ० ०.०० ४,०० 

८०५५६५०६२०३ याप्ती गाउॉऩासरकािडा नॊ.३ 

४१४ सनगयानी िभूह तथा न्माक्रमक कामय   २११३४ N/A ५०   ० ०.०० ५० 

४१५ ऩदासधकायी फैठक बत्ता   २११४१ N/A २,५२   १,२६ ५०.०० १,२६ 

४१६ ऩानी तथा सफजरुी   २२१११ N/A २५   ८ ३३.२२ १६ 

४१७ िॊचाय भहिरु   २२११२ N/A ३०   १६ ५६.५१ १३ 

४१८ इन्धन (कामायरम प्रमोजन)   २२२१२ N/A ३५   १६ ४७.१७ १८ 

४१९ ििायी िाधन भभयत तथा उऩकयण भभयत खचय   २२२१३ N/A ५०   १० २१.६० ३९ 

४२० ऩरऩसरका, छऩाई तथा िूचना प्रकाशन खचय   २२३१५ N/A १५   १४ ९३.३३ १ 

४२१ िडा  कामायरम िॊचारन खचय   २२३१९ N/A १,५०   १९ १२.८४ १,३० 
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बौसतक 
प्रगसत  

खचय खचय (%) भौज्दात 

४२२ स्िास््म शशक्रिय कामयक्रभ   २२५२२ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

४२३ दसरतराई िाख्रा क्रितयण   २२५२२ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

४२४ ५० प्रसतशत अनदुानभा क्रट.क्रऩ.एि. आर ुतथा उन्नत गहुॉको क्रिउ क्रितयण   २२५२२ N/A २,७०   २,६४ ९७.८७ ५ 

४२५ भडुा िनुाई तासरभ   २२५२२ N/A १,००   १,०० १००.०० ० 

४२६ िडा स्तरयम खेरकुद प्रसतमोसगता   २२५२२ N/A १,८०   ० ०.०० १,८० 

४२७ गरयि तथा अिहाम िारिासरकाराई शैशक्षक िाभाग्री क्रितयण   २२५२२ N/A ५०   ० ०.०० ५० 

४२८ ढक्रकमा िनुाई तासरभ   २२५२२ N/A १,००   १,०० १००.०० ० 

४२९ भ्रभण खचय   २२६१२ N/A २०   ० ०.०० २० 

४३० क्रिक्रिध खचय   २२७११ N/A ७५   ३४ ४५.५१ ४१ 

४३१ िडा स्तरयम क्रिऩत व्मिस्थाऩन कोर्   २७२१२ N/A १,५०   ० ०.०० १,५० 

४३२ आदशय टोर फाटो स्तयोन्नाती   ३११५१ N/A ४,००   ० ०.०० ४,०० 

४३३ 

उत्तय भिरुयमा करबटय देखी २ नॊ. सिभाना हुॉदै याजभागयिम्भ िडक 

स्तयोन्नती   ३११५१ N/A ३,००   ० ०.०० ३,०० 

४३४ भिरुयमा िन जाने फाटो देखी ४ नॊ. सिभाना िम्भ जाने फातो स्तयोन्नती   ३११५१ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

४३५ प्राक्रिसधक शशक्षारमको ऩछासडको अधयुो फाटो ग्राबेर   ३११५१ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

४३६ नमाॉिस्ती सभरनचोक ऩाकय  स्तयोन्नयती   ३११५१ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

४३७ क्रिद्यतु ऩोर खरयद   ३११५३ N/A ६,००   ० ०.०० ६,०० 

४३८ 

फागढड्डी  सगय िहादयु के.िी.को घयदेखी देियाज चौधयीको घय िम्भ 

ऩदक्क कुरो सनभायण   ३११५५ N/A ३,००   ० ०.०० ३,०० 

४३९ होभऩाइऩ खरयद   ३११५९ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

४४० भिरुयमा अधयुो शक्रसनक बिन तायिाय तथा भाटो क्रपसरङ   ३११५९ N/A २,००   १,९३ ९६.६५ ६ 

४४१ फिन्तऩयुभा कफडयहर सनभायण   ३११५९ N/A १०,००   ० ०.०० १०,०० 

४४२ ६५ नॊ. को िाटो स्तयोन्नती   ३११५९ N/A ३,००   ० ०.०० ३,०० 
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बौसतक 
प्रगसत  

खचय खचय (%) भौज्दात 

४४३ ६५ नॊ. भा शक्रसनक बिन तायिाय यॊगयोगन तथा चऩी सनभायण   ३११५९ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

४४४ 

खरुुरयमाभा अधयुो िाियजसनक बिन यॊगयोगन, भाटोक्रपसरङ तायिाय तथा 
स्िास््म िेिा केन्र तायिाय   ३११५९ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

८०५५६५०६२०४ याप्ती गाउॉऩासरकािडा नॊ.४ 

४४५ सनगयानी तथा भेरसभराऩ िभूह   २११३४ N/A ५०   ० ०.०० ५० 

४४६ ऩदासधकायी फैठक बत्ता   २११४१ N/A २,१६   १,०८ ५०.०० १,०८ 

४४७ ऩानी तथा सफजरुी   २२१११ N/A २०   ११ ५५.९८ ८ 

४४८ िॊचाय भहिरु   २२११२ N/A १५   ८ ५५.८१ ६ 

४४९ इन्धन (कामायरम प्रमोजन)   २२२१२ N/A ५०   २० ४०.५४ २९ 

४५० ििायी िाधन भभयत तथा उऩकयण भभयत खचय   २२२१३ N/A ५०   ३० ६०.९६ १९ 

४५१ ऩरऩसरका, छऩाई तथा िूचना प्रकाशन खचय   २२३१५ N/A २०   ७ ३७.५० १२ 

४५२ िडा  कामायरम िॊचारन खचय   २२३१९ N/A १,८५   ८५ ४६.०७ ९९ 

४५३ ऩश ुउऩचाय कामयक्रभ   २२५२२ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

४५४ ५० प्रसतशत अनदुानभा आरकुो सफउ क्रितयण   २२५२२ N/A १,००   १,०० १००.०० ० 

४५५ िडा स्तरयम खेरकुद कामयक्रभ   २२५२२ N/A २,००   १,९९ ९९.९१ ० 

४५६ क्रिऩन्न फगयराई जस्ताऩाता क्रितयण कामयक्रभ   २२५२२ N/A ४,००   ० ०.०० ४,०० 

४५७ ज्मेष्ठ नागरयक िम्भान कामयक्रभ   २२५२२ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

४५८ भ्रभण खचय   २२६१२ N/A २०   ० ०.०० २० 

४५९ क्रिक्रिध खचय   २२७११ N/A १,२४   ४८ ३८.९४ ७५ 

४६० आधायबतु स्िा्मय केन्र िॊचारन   २२७११ N/A ५०   ५० १००.०० ० 

४६१ क्रिऩत व्मिस्थाऩन   २७२१२ N/A ५०   ० ०.०० ५० 

४६२ भौरयघाट स्कुर योड देशख ऩशिभ कुरोभा कपबटय सनभायण   ३११५१ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

४६३ ४ न. िडाका क्रिसबन्न टोरभा िडक स्तयोन्नती   ३११५१ N/A १२,००   ० ०.०० १२,०० 

४६४ कुनिुा गपरीभा नारा सनभायण   ३११५१ N/A ४९   ० ०.०० ४९ 
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४६५ िडा कामायरम जाने िडक  स्तयोन्नती   ३११५१ N/A १२,००   ० ०.०० १२,०० 

४६६ फढुीचौय अधयुो नारा सनभायण   ३११५१ N/A ३,००   ० ०.०० ३,०० 

४६७ सिरयन भ्मारी अधयुो नारा सनभायण   ३११५१ N/A ३,००   ० ०.०० ३,०० 

४६८ प्रत्मेक टोरभा िडक फशत्त जडान   ३११५३ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

४६९ ध्िजा टाॉग्ने सफश्वकभाय भशन्दय बौसतक भभयत   ३११५९ N/A ५०   ० ०.०० ५० 

४७० ढेब्री खोराभा िेयिार   ३११५९ N/A ३,००   ० ०.०० ३,०० 

४७१ अधयुो भक्रहरा िाभदुाक्रमक बिन सनभायण   ३११५९ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

४७२ िनु्दयऩयु शशि भशन्दय बौसतक सनभायण   ३११५९ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

४७३ क्रिद्यारमराई  क्रिधतुीम िाभग्री सफतयण कामयक्रभ   ३११५९ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

४७४ होभऩाइऩ तथा ऩोर खरयद   ३११५९ N/A ३,००   ० ०.०० ३,०० 

४७५ सिभरखटु्टी भझासनगढ़ देिी भशन्दय सनभायण   ३११५९ N/A ३,००   ० ०.०० ३,०० 

८०५५६५०६२०५ याप्ती गाउॉऩासरकािडा नॊ.५ 

४७६ सनगयानी िभूह   २११३४ N/A २५   ० ०.०० २५ 

४७७ ऩदासधकायी फैठक बत्ता   २११४१ N/A २,५२   १,०५ ४१.६७ १,४७ 

४७८ ऩानी तथा सफजरुी   २२१११ N/A ३०   १५ ५१.८७ १४ 

४७९ िॊचाय भहिरु   २२११२ N/A २५   ८ ३४.४० १६ 

४८० इन्धन (कामायरम प्रमोजन)   २२२१२ N/A ५५   २२ ४०.७१ ३२ 

४८१ ििायी िाधन भभयत तथा उऩकयण भभयत खचय   २२२१३ N/A ५०   ३० ६०.४० १९ 

४८२ ऩरऩसरका, छऩाई तथा िूचना प्रकाशन खचय   २२३१५ N/A ४०   १५ ३९.०० २४ 

४८३ कामायरमब्मिस्थाऩन  खचय   २२३१९ N/A ५०   ४९ ९९.६० ० 

४८४ िडा  कामायरम िॊचारन खचय   २२३१९ N/A १,४०   ५६ ४०.६७ ८३ 

४८५ भक्रहराहरुराई कृक्रर् तथा ऩश ुतासरभ   २२५१२ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

४८६ खेरकुद कामयक्रभ   २२५२२ N/A १,५०   ० ०.०० १,५० 

४८७ जरीम जैक्रिक क्रिक्रिधता िॊयक्षण कामयक्रभ   २२५२२ N/A २५   ० ०.०० २५ 
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४८८ अऩाङ्ग ददिि कामयक्रभ   २२५२२ N/A ४०   ० ०.०० ४० 

४८९ भ्रभण खचय   २२६१२ N/A २०   २ १४.५० १७ 

४९० क्रिक्रिध खचय   २२७११ N/A ९०   ४१ ४६.११ ४८ 

४९१ सििहसनमा स्िास््म चौकीराई व्मिस्थाऩन   २५३१२ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

४९२ खौयाहा िािा भशन्दयभा क्रिद्यतु सभटय जडान   २५३१५ N/A ७०   ० ०.०० ७० 

४९३ क्रिऩत व्मिस्थाऩन   २७२१२ N/A ५०   ० ०.०० ५० 

४९४ रभही आखा अस्ऩतारराई उऩकयण खरयद   ३११२२ N/A ५०   ० ०.०० ५० 

४९५ फार कपमाण आ.क्रि. ऩहरुिाराई कम््मूटय य क्रप्रन्टय क्रितयण   ३११२२ N/A ८५   ० ०.०० ८५ 

४९६ खौयाहा देखी कयङ्गे शचसरकोट घोङरेआॉऩ िाटो स्तयोन्नती   ३११२३ N/A ५,५०   ० ०.०० ५,५० 

४९७ ऩहरुिा उत्तय दशक्षण दाभोदय योड ग्रासबर   ३११५१ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

४९८ रठ्ठहिा याजभागय दशक्षण गशपरभा अधयुो नारा सनभायण   ३११५१ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

४९९ कभरयोड फि क्रििौनी देखी दाभोदय योडिम्भ िाट कारोऩरे   ३११५१ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

५०० नमाॉिस्ती डुिान सनमन्रण अधयुो नारा सनभायण   ३११५१ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

५०१ ऩहरुिा दशक्षण गशपरभा अधयुो नारा सनभायण   ३११५१ N/A ४,००   ० ०.०० ४,०० 

५०२ कयङे ऩनु खोरा िाटो स्तयोन्नती   ३११५१ N/A ३,००   ० ०.०० ३,०० 

५०३ हू्यभ ऩाइऩ खरयद   ३११५१ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

५०४ शचसरकोट देखी थकरयकोट फाटो स्तयोन्नती तथा अधयुो रयङयोड सनभायण   ३११५१ N/A ४,००   ० ०.०० ४,०० 

५०५ 

ऩहरुिादेखी बपुरे जोड्ने िाटोभा ऩने गोजिुा खोराभा ऩदक्क करबट 

सनभायण   ३११५१ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

५०६ सिॊगे टोरभा सिॊचाइका रासग ऩदक्क कुरो सनभायण   ३११५९ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

५०७ नतुन फार उधान क्रिद्यारमभा यहेको भशन्दय िॊयक्षण   ३११५९ N/A ५०   ० ०.०० ५० 

५०८ काराऩानी िैठक बिन सनभायण   ३११५९ N/A ४,००   ० ०.०० ४,०० 

५०९ जनता आ.क्रि. कयङ्गेकोटको ऩक्रहयो सनमन्रण   ३११५९ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 
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५१० 

प्रगसतशशर फजायदेखी दशक्षण दाभोदय योड अधयुो नारा सनभायण डुिान 

सनमन्रण   ३११५९ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

५११ दसरत बिन भभयत (कयङ्ग)े   ३११५९ N/A ५०   ० ०.०० ५० 

५१२ काराऩानी भरुिाघय सनभायण   ३११५९ N/A ५०   ० ०.०० ५० 

८०५५६५०६२०६ याप्ती गाउॉऩासरकािडा नॊ.६ 

५१३ सनगयानी िभूह तथा न्माक्रमक कामय   २११३४ N/A ४५   ० ०.०० ४५ 

५१४ ऩदासधकायी फैठक बत्ता   २११४१ N/A २,५२   १,२६ ५०.०० १,२६ 

५१५ ऩानी तथा सफजरुी   २२१११ N/A १५   ० ०.०० १५ 

५१६ िॊचाय भहिरु   २२११२ N/A २०   ४ २२.५० १५ 

५१७ इन्धन (कामायरम प्रमोजन)   २२२१२ N/A ६७   ३० ४६.०१ ३६ 

५१८ ििायी िाधन भभयत तथा उऩकयण भभयत खचय   २२२१३ N/A ५०   २४ ४९.६४ २५ 

५१९ ऩरऩसरका, छऩाई तथा िूचना प्रकाशन खचय   २२३१५ N/A २०   ३ १५.६० १६ 

५२० िडा कामायरम िॊचारन खचय   २२३१९ N/A १,२५   ४९ ३९.५८ ७५ 

५२१ िूचना प्रक्रिधी   २२४१२ N/A ५०   १० २१.०० ३९ 

५२२ ढक्रकमा तथा गोनदयी िनुाई तासरभ   २२५१२ N/A २,००   १,८० ९०.०० २० 

५२३ कृक्रर् िा ऩश ुतासरभ   २२५१२ N/A ५०   ० ०.०० ५० 

५२४ भात ृशशश ुस्मामाय तासरभ   २२५२२ N/A ५०   ४९ ९९.३६ ० 

५२५ िडा स्तरयम खेरकुद तथा खेरकुद िाभाग्री क्रितयण   २२५२२ N/A १,००   ९९ ९९.५९ ० 

५२६ िडा स्तरयम थारु िास्कृसतक प्रसतमोसगता   २२५२२ N/A १,५०   १,५० १००.०० ० 

५२७ क्रिऩत व्मिस्थाऩन   २२५२२ N/A ५०   ० ०.०० ५० 

५२८ आॉखा तथा कान शशक्रिय   २२५२९ N/A ७५   ५० ६६.६७ २५ 

५२९ भ्रभण खचय   २२६१२ N/A १६   ४ २६.२५ ११ 

५३० क्रिक्रिध खचय   २२७११ N/A १,२५   ५७ ४६.०६ ६७ 

५३१ क्रिक्रिध खचय   २२७११ N/A २२   ० ०.०० २२ 



राप्ती गाउँपालिकाको स्वतःप्रकाशन २०७८ साउनदलेि २०७८ पौषसम्म Page 80 

 

सि.नॊ. कामयक्रभ/आमोजना/क्रक्रमाकराऩको नाभ खचय शीर्यक इकाई क्रिसनमोजन 
बौसतक 
प्रगसत  
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५३२ खेरकुद भैदान भभयत तथा व्मिस्थाऩन   २२७११ N/A २५   ० ०.०० २५ 

५३३ दसरत तथा अऩाङ क्रिद्याथीहरुराई स्कुर डे्रि, शैशक्षक िाभाग्री   २७२११ N/A ६०   ६० १००.०० ० 

५३४ इन्राको घय सनय ऩक्की िार सनभायण   ३११५१ N/A १,४८   ० ०.०० १,४८ 

५३५ ढुभयी कुरोभा ऩनिटुिा िक्रहत करबटय सनभायण   ३११५१ N/A ३,००   २,८८ ९६.०९ ११ 

५३६ ऩ्थयगढिा उत्तय ढोरई खोराभा पराभे फु्रटक्रिज सनभायण   ३११५१ N/A २,६०   ० ०.०० २,६० 

५३७ सिि भशन्दय सनर करबयट तथा नारी सनभायण   ३११५१ N/A २,७३   ० ०.०० २,७३ 

५३८ अधयुो िडक स्तयोन्नती बगिानऩयु   ३११५१ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

५३९ िगयाऩयु भेन गपरी अधयुो नारी सनभायण   ३११५१ N/A ६,००   ५,८२ ९७.०० १८ 

५४० भहयॊगी घय सनय करबटय सनभायण   ३११५१ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

५४१ ऩ्थयगढिा गशपरको अधयुो नासर सनभायण   ३११५१ N/A ७,२३   ७,२२ ९९.९० ० 

५४२ क्रिद्यतु ऩोर खरयद   ३११५३ N/A २,००   १,९२ ९६.०५ ७ 

५४३ ढुभयी कन्तीभा ऩनपकुिा सनभायण   ३११५५ N/A ७५   ७२ ९७.०० २ 

५४४ ऩशिभ िगय खेत कुरोभा ऩनपकिा सनभायण   ३११५५ N/A २,००   १,८७ ९३.६३ १२ 

५४५ खैया कन्तीभा ऩनपकुिा सनभायण   ३११५५ N/A ७५   ७२ ९७.०० २ 

५४६ भझेरयमा अधयुो िडक स्तयोन्नती य ग्राबेर   ३११५९ N/A ७,७३   ० ०.०० ७,७३ 

५४७ ज्ञानोदम भा.क्रि. ऩ्थयगढिाभा ऩखायर सनभायण   ३११५९ N/A ३,००   ० ०.०० ३,०० 

५४८ भरुिाथान भभयत   ३११५९ N/A १,००   ९७ ९७.०० ३ 

५४९ िाभदुाक्रमक बिनको ऩखायर तथा शौचारम सनभायण   ३११५९ N/A ३,७३   ० ०.०० ३,७३ 

५५० होभऩाइऩ खरयद   ३११५९ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

८०५५६५०६२०७ याप्ती गाउॉऩासरकािडा नॊ.७ 

५५१ ऩदासधकायी फैठक बत्ता   २११४१ N/A २,५२   १,०५ ४१.६७ १,४७ 

५५२ ऩानी तथा सफजरुी   २२१११ N/A ३५   ४ ११.९० ३० 

५५३ िॊचाय भहिरु   २२११२ N/A २५   ७ ३०.०८ १७ 

५५४ इन्धन (कामायरम प्रमोजन)   २२२१२ N/A ५०   १७ ३४.७५ ३२ 
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खचय खचय (%) भौज्दात 

५५५ ििायी िाधन भभयत तथा उऩकयण भभयत खचय   २२२१३ N/A ५०   १५ ३१.५८ ३४ 

५५६ ऩरऩसरका, छऩाई तथा िूचना प्रकाशन खचय   २२३१५ N/A २०   १२ ६४.०० ७ 

५५७ िडा  कामायरम िॊचारन खचय   २२३१९ N/A १,२८   ५६ ४४.३२ ७१ 

५५८ आधायबतु स्िास््म इकाई व्मिस्थाऩन   २२३१९ N/A ५०   ० ०.०० ५० 

५५९ कृर्कहरुराई तयकायी क्रिउ क्रितयण   २२५२१ N/A ३,७५   ३,७४ ९९.९५ ० 

५६० ित प्रसतशत अनदुानभा िसियभ घािको फीउ  क्रितयण   २२५२२ N/A ५०   ५० १००.०० ० 

५६१ अऩाङ्गराई शशऩभरुक तासरभ   २२५२२ N/A ४०   ० ०.०० ४० 

५६२ भक्रहराराई आमआजयन तासरभ   २२५२२ N/A १,५०   ० ०.०० १,५० 

५६३ जेष्ठ नागरयकराई न्मानो कऩडा क्रितयण   २२५२२ N/A २,००   १,९९ ९९.९६ ० 

५६४ दसरत िभदुामभा िाख्रा क्रितयण   २२५२२ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

५६५ ऩूणय ियिपाई िम्िन्धी कामयक्रभ   २२५२२ N/A ५०   ० ०.०० ५० 

५६६ िडा स्तरयम खेरकुद कामयक्रभ   २२५२२ N/A १,००   ९९ ९९.९६ ० 

५६७ जरचय जसरम जैक्रिक क्रिक्रिधता िॊयक्षण िम्िधयन कामयक्रभ   २२५२२ N/A ४०   ० ०.०० ४० 

५६८ ऩशऩुॊसछराई और्धी क्रितयण   २२५२२ N/A ५०   ४९ ९९.१२ ० 

५६९ भ्रभण खचय   २२६१२ N/A २०   ६ ३०.०० १४ 

५७० ियस्िती आ.िी.को ६ देखी ८ कक्षा िम्भको क्रिद्यासथयहरुराई ददिा खाजा   २२७११ N/A २,७०   ८१ ३०.०६ १,८८ 

५७१ क्रिक्रिध खचय   २२७११ N/A १,००   ३८ ३८.२९ ६१ 

५७२ ियस्िती आ.िी.को क्रिद्याथीहरुराई शैशक्षक िाभाग्री क्रितयण   २५३११ N/A २,३०   ० ०.०० २,३० 

५७३ जकऩयु देखी िगयाऩयु जोड्ने फाटो स्तयोन्नती   ३११५१ N/A १,५०   ० ०.०० १,५० 

५७४ जोकही ऩानी पकिा देखी ऩशिभ िसरयाभको घयिम्भ फाटो ग्रािरे   ३११५१ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

५७५ बानऩयुभा अधयुो नारा सनभायण   ३११५१ N/A ३,००   ० ०.०० ३,०० 

५७६ िड्का सििहसनमा भिानघाट जानेिाटो ग्रािरे   ३११५१ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

५७७ िड्का सििहसनमा ऩशिभ गपरी देखी िगयक्रहमा जाने िाटो ग्रािरे   ३११५१ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

५७८ शजतऩयु देखी िड्का फाॊध िम्भ िाटो स्तयोन्नती   ३११५१ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 
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प्रगसत  

खचय खचय (%) भौज्दात 

५७९ िड्का सििक्रहमा भखु्म गशपरको अधयुो नारा सनभायण   ३११५१ N/A ३,००   ० ०.०० ३,०० 

५८० िड्का सििहसनमा भरुिाथान देखी ऩूिय गशपर कपट िम्भ िाटो ग्रािरे   ३११५१ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

५८१ अनायहनऩयु शजतऩयु हुॉदै क्रऩऩया जोड्ने िाटो स्तयोन्नती   ३११५१ N/A ४,५०   ० ०.०० ४,५० 

५८२ जसगनडाॉडा देखी झगड्िा िम्भ फाटो ग्रािरे   ३११५१ N/A १,५०   ० ०.०० १,५० 

५८३ बानऩयु गाॉउ ग्रािरे   ३११५१ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

५८४ छोट्की सििहसनमभाको आदशय टोरभा फाटो ग्रािरे   ३११५१ N/A १,५०   ० ०.०० १,५० 

५८५ िड्का सििहसनमा कोधिा खेतभा पनपकिा सनभायण   ३११५५ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

५८६ िड्का सििहसनमा ऩूिय गपरीको कपबटय देखी उत्तयतपय  नारा सनभायण   ३११५८ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

५८७ बानऩयु शशि भशन्दय तायिाय   ३११५९ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

५८८ िड्का सििहसनमा भरुिाथान िॊयक्षणको रागी तायिाय   ३११५९ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

५८९ अधयुो याभ जानकी भशन्दय सनभायण   ३११५९ N/A २,५०   ० ०.०० २,५० 

५९० बानऩयु गाउॉ सतयको डुढ सनभायण   ३११५९ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

५९१ जकऩयु िाभदुाक्रमक बिन सनभायण   ३११५९ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

५९२ बानऩयु गाउॉको भड्िा भभयत   ३११५९ N/A ५०   ० ०.०० ५० 

५९३ याभघाट भेरा भन्च व्मिस्थाऩन   ३११५९ N/A १,५४   ० ०.०० १,५४ 

५९४ 

छोट्की सििहसनमभाको जोक्रकक्रह कुरो देखी उत्तय तपय  भखु्म गशपरभा 
अधयुो नारा सनभायण   ३११५९ N/A ८,५०   ० ०.०० ८,५० 

८०५५६५०६२०८ याप्ती गाउॉऩासरकािडा नॊ.८ 

५९५ भेरसभराऩ तथा सनगयानी िभहुराई खाजा खचय   २११३४ N/A ५०   ० ०.०० ५० 

५९६ 

टोर क्रिकाि िॊस्था सनगयानी िभूह तथा भेरसभराऩ िसभसतराई िम्भान 

कामयक्रभ   २११३५ N/A ५०   ५० १००.०० ० 

५९७ ऩदासधकायी फैठक बत्ता   २११४१ N/A २,५२   ८४ ३३.३३ १,६८ 

५९८ ऩानी तथा सफजरुी   २२१११ N/A २०   ९ ४८.८० १० 
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खचय खचय (%) भौज्दात 

५९९ िॊचाय भहिरु   २२११२ N/A ३०   १७ ५९.२७ १२ 

६०० इन्धन (कामायरम प्रमोजन)   २२२१२ N/A ५५   १५ २७.२७ ४० 

६०१ ििायी िाधन भभयत तथा उऩकयण भभयत खचय   २२२१३ N/A ३५   ३३ ९५.९३ १ 

६०२ िडा स्तरयम खेरकुद तथा खेर िाभाग्री क्रितयण कामयक्रभ   २२२३१ N/A १,५०   १,५० १००.०० ० 

६०३ नेऩार भगय िॊघ िभदुामको बार्ा िॊयक्षण   २२३१३ N/A ५०   ० ०.०० ५० 

६०४ ऩरऩसरका, छऩाई तथा िूचना प्रकाशन खचय   २२३१५ N/A २०   १८ ९३.०० १ 

६०५ िडा कामायरम िॊचारन खचय   २२३१९ N/A १,६४   १,१७ ७१.८४ ४६ 

६०६ भक्रहराराई सिराईकटाई तासरभ   २२५१२ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

६०७ जेष्ठ नागरयकराई न्मानो कऩडा क्रितयण   २२५२२ N/A १,००   ९९ ९९.५४ ० 

६०८ ६० फर्य भासथका दसरत जेष्ठ नागरयकराई िम्भान कामयक्रभ   २२५२२ N/A ५०   ४९ ९९.५३ ० 

६०९ ५०%25 अनदुानभा आरकुो क्रिउ क्रितयण   २२५२२ N/A १,००   १,०० १००.०० ० 

६१० 

िॊस्थागत क्षभता क्रिकाि, िडा कामायरम िडाऩर, िूचना ऩाटी, िझुाि 

ऩेक्रटका   २२५२९ N/A १,४०   २६ १९.१४ १,१३ 

६११ भ्रभण खचय   २२६१२ N/A २०   ० ०.०० २० 

६१२ क्रिक्रिध खचय   २२७११ N/A १,००   ५१ ५१.०६ ४८ 

६१३ सनरिागय िॊस्था ब्मिस्थाऩन   २५३१५ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

६१४ सििहसनमा प्रहयी चौकीराई ईन्धन िहमोग   २५३१५ N/A १०   १० १००.०० ० 

६१५ आसथयक िहमोग कामयक्रभ   २७१११ N/A ५०   ० ०.०० ५० 

६१६ क्रिऩत व्मिस्थाऩन कामयक्रभ   २७२१२ N/A १,००   १३ १३.५० ८६ 

६१७ कुखयुा व्माििामीराई और्धी क्रितयण   २७२१३ N/A ५०   ० ०.०० ५० 

६१८ िाियजसनक बिन क्रिद्यतु िाइरयङ   ३११३२ N/A ४०   ० ०.०० ४० 

६१९ िाहेफ चोक ऩशिभ फाटो  ग्राबेर   ३११५१ N/A १,५०   ० ०.०० १,५० 

६२० क्रऩऩयी कुरो अधयुो ऩक्की नारा सनभायण   ३११५१ N/A २,५०   २,४० ९६.०१ ९ 

६२१ दाभोदय योड ऩक्की नारा सनभायण कोहरिुा   ३११५१ N/A २,५०   ० ०.०० २,५० 

६२२ सफजौयी भरुिाथान ऩूिय ऩक्की नारा सनभायण   ३११५१ N/A १,५०   १,४५ ९७.०० ४ 
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खचय खचय (%) भौज्दात 

६२३ दाभोदय योड कृक्रर् िडक ऩक्की नारा सनभायण   ३११५१ N/A ३,००   २,९१ ९७.०० ९ 

६२४ क्रऩऩया भेन गपरीभा ऩक्की नारा सनभायण   ३११५१ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

६२५ िाॊिदयोड नारी सनभायण   ३११५१ N/A २,५०   ० ०.०० २,५० 

६२६ िदु्दनगय कुरो ऩक्की राइसनङ   ३११५१ N/A २,५०   २,४२ ९७.०० ७ 

६२७ बतुिुा फाटोभा कपबटय सनभायण   ३११५१ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

६२८ सफजौयी भेन गपरी ऩक्की नारा सनभायण   ३११५१ N/A ६,००   ५,४९ ९१.५८ ५० 

६२९ हेपथहटयभा बिन क्रिद्यतु िाइरयङ   ३११५३ N/A २४   ० ०.०० २४ 

६३० क्रिद्यतु ऩोर खरयद   ३११५३ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

६३१ फट्नीभा ऩनिटुिा सनभायण   ३११५५ N/A १,५०   १,४५ ९७.०० ४ 

६३२ धयनैमा ऩनपेकुिा सनभायण   ३११५५ N/A १,३०   ० ०.०० १,३० 

६३३ िरेडाॉडा ऩक्की नारा सनभायण   ३११५५ N/A २,२५   २,१८ ९७.०० ६ 

६३४ शशिघाट सनभायण   ३११५९ N/A ४,००   ० ०.०० ४,०० 

६३५ फौद्ध गमु्िा स्तयउन्नती   ३११५९ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

६३६ शॊकय भा.क्रि. क्रऩऩरयभा झ्मार ऩपरा सनभायण   ३११५९ N/A ३,००   ० ०.०० ३,०० 

६३७ क्रिजौयी िसगमा कुरोभा ऩक्की राइसनङ य स्रेि   ३११५९ N/A ४,५०   ४,३६ ९७.०० १३ 

६३८ खेरकुद भैदान भभयत   ३११५९ N/A १,५०   ० ०.०० १,५० 

८०५५६५०६२०९ याप्ती गाउॉऩासरकािडा नॊ.९ 

६३९ ऩदासधकायी फैठक बत्ता   २११४१ N/A २,५२   ६३ २५.०० १,८९ 

६४० िॊचाय भहिरु   २२११२ N/A ४३   ११ २६.१७ ३१ 

६४१ इन्धन (कामायरम प्रमोजन)   २२२१२ N/A ४०   २६ ६५.२१ १३ 

६४२ ििायी िाधन भभयत तथा उऩकयण भभयत खचय   २२२१३ N/A ७०   ६८ ९७.२३ १ 

६४३ ऩरऩसरका, छऩाई तथा िूचना प्रकाशन खचय   २२३१५ N/A १०   ६ ६०.०० ४ 

६४४ िडा कामायरम िॊचारन खचय   २२३१९ N/A १,००   ५९ ५९.३६ ४० 
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बौसतक 
प्रगसत  

खचय खचय (%) भौज्दात 

६४५ 

६० फर्यदेखी भासथका एकर भक्रहरा तथा जेष्ठ नागरयकका रासग घय 
घयभा स्िास््म िेिा ददन े  २२५२२ N/A १,८०   ६४ ३५.५६ १,१६ 

६४६ िाियजसनक िनुिुाई   २२५२२ N/A २५   ० ०.०० २५ 

६४७ भ्रभण खचय   २२६१२ N/A २०   ० ०.०० २० 

६४८ क्रिक्रिध खचय   २२७११ N/A ८७   ३६ ४१.५१ ५१ 

६४९ भा.क्रि. रुऩाकोट शैशक्षक तथा बौसतक सनभायण   २५३११ N/A ९,६०   २,४० २५.०० ७,२० 

६५० फार प्रगसत क्रिद्यारम िञ्चारन   २५३११ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

६५१ गरयि तथा क्रिऩन्ना ऩरयिायराई जस्ताऩाता खरयद   ३१११३ N/A १४,००   ० ०.०० १४,०० 

६५२ देक्रिकोट भदयिा शैशक्षक तथा बौसतक सनभायण   ३११३१ N/A ३,५०   ० ०.०० ३,५० 

६५३ फड्डाडा गोयेटो फाटो भभयत   ३११५१ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

६५४ कानखुकय  फाटो स्तयोन््न ती   ३११५१ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

६५५ शचिाऩानीदेखी नमाॉगाउिम्भ फाटो भभयत   ३११५१ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

६५६ छुचनु्रे फाटो भभयत   ३११५१ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

६५७ काराखोरा फाटो भभयत   ३११५१ N/A ३,००   ० ०.०० ३,०० 

६५८ घोङरे आॉऩदेखी स्मानीघोर्िम्भ फाटो भभयत   ३११५१ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

६५९ धजा टाॉग्ने देखी सिम्रेिम्भ फाटो भभयत   ३११५१ N/A २,५०   ० ०.०० २,५० 

६६० जोयऩोखयीदेखी खानेऩानी टॊकीिम्भ फाटो भभयत   ३११५१ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

६६१ सिम्रे जाक्रकने नमाॉगाउॉ फाटो भभयत   ३११५१ N/A १,५०   ० ०.०० १,५० 

६६२ राभाखोरा फाटो भभयत   ३११५१ N/A १,५०   ० ०.०० १,५० 

६६३ रुऩाकोट घइमािायी फाटो भभयत   ३११५१ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

६६४ तपरो खङुकुटी सिॊचाई भभयत   ३११५५ N/A ५०   ० ०.०० ५० 

६६५ शचिाऩानी भहसबय अधयुो सिॊचाई भभयत   ३११५५ N/A १,५५   ० ०.०० १,५५ 

६६६ नमाॉगाउॉ अधयुो सिॊचाई भभयत   ३११५५ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

६६७ थाऩाटोर िपरे खानेऩानी भभयत   ३११५६ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

६६८ ठुरोखोरा खानेऩानी ऩाइऩ खरयद   ३११५६ N/A ५०   ० ०.०० ५० 
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६६९ रुऩाकोट खानेऩानी भभयत   ३११५६ N/A ५०   ० ०.०० ५० 

६७० प्रा.क्रि. भिेयी डाॉडा खानेऩानी भभयत   ३११५९ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

६७१ प्रा.क्रि. धाऩखोरा अधयुो क्रपपड सनभायण   ३११५९ N/A ३,००   ० ०.०० ३,०० 

८०५५६५०६५११  िॊघीम ियकायफाट हस्तान्तरयत कामयक्रभ (शितय अनदुान) 

६७२ 

प्रायशम्बक फार क्रिकाि  िहजकतायहरुको ऩारयश्रसभक तथा क्रिद्यारम 
कभयचायी व्मफस्थाऩन अनदुान   २११११ N/A ५९,३४   ४४,०४ ७४.२२ १५,३० 

६७३ 

आधायबतू तहका स्िीकृत दयिन्दीका शशक्षक, याहत अनदुान शशक्षकका 
रासग  तरफ बत्ता अनदुान (क्रिशेर् शशक्षा ऩरयर्द अन्तयगतका 
शशक्षक/कभयचायीहरु िभेत)   २११११ N/A ६,२४,००   ३,२९,१२ ५२.७४ २,९४,८७ 

६७४ 

भाध्मसभक तहका स्िीकृत दयिन्दीका शशक्षक, याहत अनदुान शशक्षक  

रासग तरफ बत्ता अनदुान (क्रिशेर् शशक्षा ऩरयर्द अन्तयगतका 
शशक्षक/कभयचायी,प्राक्रिसधक धायका प्रशशक्षक िभेत)   २११११ N/A १,९४,००   १,०५,३३ ५४.३० ८८,६६ 

६७५ 

स्थानीम तहका स्िास््म चौकी, प्रा.स्िा.के. य अस्ऩतारहरुभा कामययत 
कभयचायीहरुको तरि, भहगी बत्ता, स्थानीम बत्ता, ऩोर्ाक रगामत 
प्रशािसनक खचय िभेत   २११११ N/A ८५,००   ५५,०८ ६४.८० २९,९१ 

६७६ प्राक्रिसधक िहामकको ऩोिाक प्रधानभशन्र योजगाय   २११२१ N/A १०   ० ०.०० १० 

६७७ योजगाय िॊमोजकको ऩोिाक   २११२१ N/A १०   ० ०.०० १० 

६७८ योजगाय िहामकको ऩोशाक बत्ता   २११२१ N/A १०   ० ०.०० १० 

६७९ 

भरेरयमा, डेंग,ु काराजाय, स्क्रफ टाइपि आदद क्रकटजन्म योगको डाटा 
बेरयक्रपकेशन   २११३१ N/A १०   ० ०.०० १० 

६८० 

स्िास््म िॊस्थाभा  आकशस्भक अिस्थाभा औिसध एिॊ पमाफ िाभाग्री 
ढुिानी, येकसडयङ तथा रयऩोक्रटयङका रासग पभय पयभेट छऩाइ तथा 
पोटोकऩी,  ई-क्रट.सफ यशजस्टयअध्मािसधक,  क्रिश्व क्षमयोग ददिि िम्फन्धी 
कामयक्रभ   २११३३ N/A ३५   ० ०.०० ३५ 

६८१ उन्नत िीउ उऩमोग अनगुभन सनरयक्षण एिॊ िैठक िञ्चारन   २११३४ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 
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बौसतक 
प्रगसत  

खचय खचय (%) भौज्दात 

६८२ 

ऩासरका स्तयभा े् टाईयपाइड खोऩ असबमान िॊचारन तथा सनमसभत 
खोऩभा टाईयपाइड खोऩ शरुुिातको िाथै सनमसभत खोऩ िदुढीकयण य 
ियिपाई प्रफद्र्धनको रासग ऩासरका य िडा खोऩ िभन्िम िसभती य 
ियोकायिाराहरुको असबभशुखकयण  फैठक १ ददन   २११३४ N/A २,९९   ० ०.०० २,९९ 

६८३ उन्नत िीउ क्रितयकराई प्रोत्िहान अनदुान   २११३५ N/A ३,००   ० ०.०० ३,०० 

६८४ एभ. आइय. एि. अऩयेटय य क्रपपड िहामको रासग िञ्चाय खचय   २२११२ N/A ८   ० ०.०० ८ 

६८५ 
भेशशनयी आजाय तथा पसनयचय भभयत िम्बाय (िेिा केन्र िञ्चारानाथय)- 
MIS   २२२२१ N/A ८४   ० ०.०० ८४ 

६८६ 
िञ्चाय िाभाग्री प्रिायण तथा छऩाइय (िञ्चाय य ऩॉहचु असबमान िञ्चारान)-
MIS   २२३११ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

६८७ भिरन्द िाभान खरयद (िेिा केन्र िञ्चारानाथय) MIS   २२३११ N/A १,८०   ० ०.०० १,८० 

६८८ योजगाय िेिा केन्रको िञ्चारन (अनगुभन, िञ्चाय, स्टेशनयी, भभयत,अन्म)   २२३१९ N/A २,०५   ० ०.०० २,०५ 

६८९ योजगाय िॊमोजकको तरि   २२४१३ N/A ४,६८   २,६५ ५६.८२ २,०२ 

६९० योजगाय िहामकको तरफ   २२४१३ N/A ३,६७   ० ०.०० ३,६७ 

६९१ 

एभ. आइय. एि. अऩयेटय य क्रपपड िहामक देसनक भ्रभण बत्ता तथा 
मातामत खचय   २२४१३ N/A १,६८   ० ०.०० १,६८ 

६९२ गनुािो िनुिुाई असधकायी -गरयि ऩरयचमऩर   २२४१३ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

६९३ प्राक्रिसधक िहामकको तरि प्रधानभन्री योजगाय   २२४१३ N/A ३,६७   २,११ ५७.६० १,५५ 

६९४ 

एभ. आइय. एि. अऩयेटय य  क्रपपड िहामक ऩारयश्रसभक, चाडऩिय खतय तथा 
ऩोशाक खचय   २२४१३ N/A ७,७३   ६,११ ७९.१६ १,६१ 

६९५ कृक्रर् तथा ऩश ुिेिाका एक गाॉउ एक प्राक्रिसधकहरुको तरि बत्ता   २२४१३ N/A ६,००   ४,०० ६६.७६ १,९९ 
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६९६ 

गरयफी सनिायणका रासग रघ ुउद्यभ क्रिकाि कामयक्रभ िॊचारन सनदेशशका, 
२०७७ फभोशजभ उद्यभीको स्तयोन्नती (आिश्मकता ऩक्रहचानका आधायभा 
ऩनुतायजगी य एडबान्ि िीऩ क्रिकाि तासरभ कामयक्रभ)   २२५१२ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

६९७ 

गरयफी सनिायणका रासग रघ ुउद्यभ क्रिकाि कामयक्रभ िॊचारन सनदेशशका, 
२०७७ फभोशजभ रघ ुउद्यभ क्रिकाि भोडेरभा नमाॉ रघ ुउद्यभी सिजयना 
गने   २२५१२ N/A २२,६०   ४,११ १८.२२ १८,४८ 

६९८ 

स्थरगत अनशुशक्षण गरय स्िास््मकसभयहरूको क्षभता असबिशृध्द एिॊ 
त्माॊङकको गणुस्तय िसुनशित,  क्षमयोगका कामयक्रभको अधय फाक्रर्यक 
िसभक्षा तथा उऩचाय नसतजाको कोहटय क्रिश्लरे्ण   २२५२२ N/A ३५   ० ०.०० ३५ 

६९९ 

ऩासरकास्तयभा खोऩ य ियिपाई प्रिद्र्धन कामयक्रभको िसभक्षा, 
िूक्ष्भमोजना अध्मािसधक य ऩासरका खोऩ िभन्िम िसभसतको 
असबभशुखकयण िभेत ऩासरका स्तयभा २ ददन, िडा खोऩ िभन्िम 

िसभसतको स्िास््म िॊस्था, िडा ितयभा असबभशुखकयण १ ददन तथा ऩूणय 
खोऩ िसुनितताको रागी घयधयुी िय   २२५२२ N/A १,५२   ० ०.०० १,५२ 

७०० 

ऩासरका स्तयभा स्िास््म िॊस्थाहरुको भासिक फैठक, डाटा बेरयक्रपकेशन 

एिॊ गणुस्तय िधुाय िाथै चौभासिक एिॊ फाक्रर्यक िसभक्षा   २२५२२ N/A १,००   ४२ ४२.६० ५७ 

७०१ 

कोसबड - १९ का कायण उत्ऩन्न ऩरयशस्थसतभा सिकाइ िहजीकयणका 
रासग शैशक्षक कामयक्रभ   २२५२२ N/A ३७   ० ०.०० ३७ 

७०२ 

कोसबड - १९ का कायण उत्ऩन्न ऩरयशस्थसतभा सिकाइ िहजीकयणका 
रासग शैशक्षक कामयक्रभ   २२५२२ N/A २७   ० ०.०० २७ 

७०३ सिसफआईएभएनसिआई Onsite कोशचॊङ्ग य िभता तथा ऩहुॉच कामयक्रभ   २२५२२ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

७०४ 

केश फेशका आधायभा जोशखभ बत्ता रगामत कभयचायी ब्मिस्थाऩन य िो 
िॊग िम्िशन्धत और्धी जन्म िाभाग्री िभेत आिश्मक ब्मिस्थाऩन   २२५२२ N/A २,५९   ० ०.०० २,५९ 
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७०५ 

िम्बाव्म उत्ऩादनको उत्ऩादकत्ि य फजाय प्रसतस्ऩधाय फृक्रद्ध गनयका रासग 
कशम्तभा ५ जनाको िभहुभा प्रसफसध हस्तान्तयण   २२५२२ N/A १,४०   ० ०.०० १,४० 

७०६ कृसरभ गबायधान सभिन कामयक्रभ   २२५२२ N/A ३,९४   ३१ ८.०५ ३,६२ 

७०७ 

औरो तथा काराजाय भाहाभायी हनुे के्षरको छनौट गयी सफर्ादद छकय न े
(येस्ऩोन्िीब स्प्रइेङ िभेत),  क्रकटजन्म योग सनमन्रण कामयक्रभको अनगुभन 
एिभ ्भूपमाङ्कन तथा क्रकटजन्म योग सनमन्रणका रासग फहसुनकाम 
अन्तयक्रक्रमा गने   २२५२२ N/A ३०   ० ०.०० ३० 

७०८ ईक्रऩडेसभमोरोजी रयऩोक्रटयङ   २२५२२ N/A ६   ० ०.०० ६ 

७०९ 

कोसबड १९ रगामत क्रिसबन्न भहाभायीजन्म योगहरुको योकथाभ, सनमन्रण 

तथा सनगयानीका रासग ियोकायिारा िॉगको अन्तयक्रक्रमा तथा RRT, 

स्िास््मकभी ऩरयचारन   २२५२२ N/A २५   ० ०.०० २५ 

७१० ऩरयिाय सनमोजन क्रकशोय क्रकशोयी तथा प्रजनन ्स्िास््म कामयक्रभ   २२५२२ N/A ३,१६   ० ०.०० ३,१६ 

७११ काभका रासग ऩारयश्रसभक अनदुान   २२५२२ N/A ८,२२   ० ०.०० ८,२२ 

७१२ 

भक्रहरा, फारफासरका, अऩाङ्गता बएका व्मशि, ज्मेष्ठ नागरयक य मौसनक 

तथा रैंसगक अपऩिॊख्मक का त्माङ्क िॊकरन य अधािसधक गने   २२५२२ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

७१३ क्रकिान िूचीकयण कामयक्रभ   २२५२२ N/A ३,००   ० ०.०० ३,०० 

७१४ 

डेंग ुरगामतका क्रकटजन्म योगहरूको सनमन्रणका रासग राभखटेु्टको 
िािस्थान खोजी गयी राबाय नि गने असबमान िॊचारन गने तथा 
ियोकायिाराहरूिॊग असबभशुखकयण गने   २२५२२ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

७१५ भात ृतथा निशशश ुकामयक्रभ   २२५२२ N/A १५,१९   ७,८६ ५१.७४ ७,३३ 
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७१६ 

क्रिसबन्न िरुिायोग, निने योग, जनुोक्रटक, भानसिक स्िास््म िम्फशन्ध 

अन्तयक्रक्रमा कामयक्रभ तथा ददििहरु (Hypertension, Diabetes, COPD, 

Cancer Days, आत्भहत्मा योकथाभ ददिि, भानसिक स्िास््म ददिि, 

अपजाईभय ददिि, येसफज ददिि, क्रिश्व औरो ददिि) भनाउन े  २२५२२ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

७१७ काभका रासग ऩारयश्रसभक अनदुान (मिुा रुऩ)   २२५२२ N/A ४१   ० ०.०० ४१ 

७१८ 

क्रिबागरे उऩरव्ध गयाएको तासरभ खाका फभोशजभ घटना दताय तथा 
िाभाशजक ियुक्षा िम्फन्धभा नऩा/गाऩा, िडा कामायरमका कभयचायीहरुको 
रासग तासरभ तथा जनप्रसतसनसधहरुराई असबभशुखकयण कामयक्रभ िञ्चारन-
MIS   २२५२२ N/A २,४६   ० ०.०० २,४६ 

७१९ 

क्षमयोगका जोशखभ िभहु तथा स्िास्थ िेिाको ऩहचु कभ बएका 
िभदुामभा िकृम क्षमयोग खोजऩडतार कामयक्रभ, घयऩरयिायका 
िदस्महरूको िम्ऩकय  ऩरयक्षण, िभदुामभा क्षमयोगका क्रियाभीहरूको 
खोजऩडतारका रासग क्षबता असबिकृ्रद्ध तथा  ऩरयचारन ।   २२५२२ N/A ८०   ० ०.०० ८० 

७२० यािऩसत यसनङ्ग सिपड प्रसतमोसगता (स्थानीम तहस्तयीम)   २२५२२ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

७२१ खाद्यान्न िारीको उन्नत िीउ उऩमोगभा भूपम अनदुान   २२५२२ N/A १८,००   २,४२ १३.४४ १५,५८ 

७२२ ऩोऩण क्रिशेर् (स्िास््म) के्षरका कामयक्रभ िञ्चारन   २२५२२ N/A ३,४०   ० ०.०० ३,४० 

७२३ 

कम्मसुनक्रट डट्ि कामयक्रभ कामयक्रभ िॊचारन, भहानगय तथा उऩ 
भहानगय ऩासरकाभा क्षमयोग भिु ऩासरका िम्फन्धी कामयक्रभ   २२५२२ N/A ५०   ० ०.०० ५० 

७२४ काभका रासग ऩारयश्रसभक अनदुान (मिुा रुऩ)   २२५२२ N/A ३८,००   ० ०.०० ३८,०० 

७२५ 

ऩशऩुॊक्षी आदीफाट हनुे ईन्पुएन्जा, फडय फ्र,ु AMR, सिक्रििकोसिि, 

टक्िो्राज्भोसिि आदद क्रिसबन्न िरुिायोग िम्फशन्ध योकथाभ तथा 
सनमन्रणका रासग िचेतना कामयक्रभ   २२५२२ N/A २०   ० ०.०० २० 

७२६ 

कोसबड - १९ का कायण उत्ऩन्न ऩरयशस्थसतभा सिकाइ िहजीकयणका 
रासग शैशक्षक कामयक्रभ   २२५२२ N/A ३,३६   ० ०.०० ३,३६ 
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७२७ भक्रहरा स्िास््म स्िमॊ िेक्रिका को येफे्रिय तारीभ (३ ददन)   २२५२२ N/A ३,००   ० ०.०० ३,०० 

७२८ 

तयकायी फारीको िाना व्मििाक्रमक कृक्रर् उत्ऩादन केन्र (ऩकेट) क्रिकाि 

कामयक्रभ िञ्चारन   २२५२२ N/A १२,००   ० ०.०० १२,०० 

७२९ 

याक्रिम भक्रहरा स्िास््म स्िमॊिेक्रिका  कामयक्रभ (ऩोशाक प्रोत्िाहन, 

मातामात खचय, िाक्रर्यक िसभक्षा गोष्ठी य ददिि भनाउने खचय िभेत)   २२५२२ N/A ११,००   ० ०.०० ११,०० 

७३० 

आ.ि. २०७७/७८ भा स्थाऩना बएका कृक्रर् तपय का िाना व्मििाक्रमक 
कृक्रर् उत्ऩादन केन्र (ऩकेट) क्रिकाि कामयक्रभ सनयन्तयता   २२५२२ N/A १२,००   ० ०.०० १२,०० 

७३१ कृक्रर्, ऩशऩुन्छी तथा भत्स्म त्माकॊ  अध्मािसधक कामयक्रभ   २२५२२ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

७३२ 

आ.ि. २०७७/७८ भा स्थाऩना बएको फॊगयुको िाना व्मििाक्रमक कृक्रर् 
उत्ऩादन केन्र (ऩकेट) क्रिकाि कामयक्रभ सनयन्तयता   २२५२२ N/A ६,००   ० ०.०० ६,०० 

७३३ ऩोर्ण कामयक्रभ   २२५२२ N/A ८,९०   ४,८० ५३.९९ ४,०९ 

७३४ 

हाशत्तऩाईरे योग सफरूध्दको आभ और्धी िेिन (MDA) कामयक्रभ िञ्चारन 

(१३ शजपराका १३८ ऩासरकाहरू)   २२५२२ N/A ९,१५   ० ०.०० ९,१५ 

७३५ 

GPE को िहमोगभा कोसबड - १९ का कायण उत्ऩन्न ऩरयशस्थसतभा 
सिकाइ िहजीकयणका रासग शैशक्षक कामयक्रभ   २२५२२ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

७३६ 

ऩोर्ण िॊिदेनशीर (खानेऩानी तथा ियिपाइ, कृक्रर्, ऩशिेुिा, भक्रहरा तथा 
फारफासरका, शशक्षा य शािकीम प्रिन्ध) के्षरका कामयक्रभहरू िञ्चानर)   २२५२२ N/A ४,६०   ० ०.०० ४,६० 

७३७ 

क्रिद्यारम स्िास््म शशक्षा/आभा िभहु तथा भक्रहरा स्िास््म 

स्िमॊिेक्रिकाहरूका रासग िाभाशजक व्मिहाय ऩरयितयन कामयक्रभ   २२५२२ N/A १,००   ० ०.०० १,०० 

७३८ 

थारु जातीको ऩयाम्ऩयागत ऩेशा प्रिद्धन एिॊ आम आजयन तथा जीिनस्तय 
िधुाय कामयक्रभ याप्ती गाउॉऩासरका िडा नॊ. ३, ४ य ५   २२५२२ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

७३९ 

स्थानीम तहका कभयचायी य जनप्रसतसनसधहरुको रासग अनगुभन तथा 
भपुमाकन खचय MIS   २२६११ N/A ७२   ० ०.०० ७२ 
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खचय खचय (%) भौज्दात 

७४० 

कोसबड १९ क्रिरुद्ध खोऩ असबमान िॊचारन ब्मिस्थाऩन खचय -
ऩासरकास्तरयम िसभक्षा तथा मोजना य ऩासरका तथा स्िास््म िस्था 
स्तरयम िऩुरयिके्षण_   २२६११ N/A १,८७   १,८६ ९९.६४ ० 

७४१ 
अन्म क्रिक्रिध खचय-Mobilization of CSOs, Civic Groups, NGOs for 

increased social accountability   २२७११ N/A ४६   ० ०.०० ४६ 

७४२ अन्म क्रिक्रिध खचय-Periodic meeting costs of LGPCC   २२७११ N/A २३   ० ०.०० २३ 

७४३ 

िाियजसनक क्रिद्यारमका  क्रिद्याथीहरुका रासग सनशपुक ऩाठ्यऩसु्तक 
अनदुान   २५३११ N/A ५०,८६   ० ०.०० ५०,८६ 

७४४ 

भाध्मसभक तह कक्षा (९-१०) भा अॊग्रजेी,गशणत य क्रिज्ञान क्रिर्मभा 
शशक्षण िहमोग अनदुान   २५३११ N/A ३२,२१   १६,३९ ५०.९० १५,८१ 

७४५ 

प्रसत क्रिद्याथी  रागतका आधायभा शशक्षण सिकाइ  िाभग्री एिभ ्कक्षा ८ 
को  ऩयीक्षा व्मिस्थाऩन अनदुान   २५३११ N/A २,८१   ० ०.०० २,८१ 

७४६ 

क्रिद्यारमभा शैशक्षक गणुस्तय िदुृढीकयण  एिभ ्कामयिम्ऩादनभा आधारयत 
प्रोत्िाहन अनदुान   २५३११ N/A ४,१२   २,३३ ५६.६१ १,७८ 

७४७ 

क्रिद्यारमभा शैशक्षक गणुस्तय िदुृढीकयण  एिभ ्कामयिम्ऩादनभा आधारयत 
प्रोत्िाहन अनदुान   २५३११ N/A ५६,६०   ३०,०० ५३.०० २६,६० 

७४८ 

प्रसत क्रिद्याथी  रागतका आधायभा शशक्षण सिकाइ  िाभग्री एिभ ्कक्षा ८ 
को  ऩयीक्षा व्मिस्थाऩन अनदुान   २५३११ N/A ३८,६४   ० ०.०० ३८,६४ 

७४९ 

प्रायशम्बक फार क्रिकाि  िहजकतायहरुको ऩारयश्रसभक तथा क्रिद्यारम 
कभयचायी व्मफस्थाऩन अनदुान   २५३११ N/A ४,३२   ० ०.०० ४,३२ 

७५० 

शैशक्षक ऩहुॉच िसुनशितता, अनौऩचारयक तथा िैकशपऩक शशक्षा कामयक्रभ 
(ऩयम्ऩयागत क्रिद्यारम, िैकशपऩक क्रिद्यारम, िाक्षयता य सनयन्तय शशक्षाका 
कामयक्रभ िभेत)   २५३११ N/A ८०   ० ०.०० ८० 
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बौसतक 
प्रगसत  

खचय खचय (%) भौज्दात 

७५१ 

शैशक्षक ऩहुॉच िसुनशितता, अनौऩचारयक तथा िैकशपऩक शशक्षा कामयक्रभ 
(ऩयम्ऩयागत क्रिद्यारम, िैकशपऩक क्रिद्यारम, िाक्षयता य सनयन्तय शशक्षाका 
कामयक्रभ िभेत)   २५३११ N/A ११,०२   ७,४१ ६७.२४ ३,६१ 

७५२ तोक्रकएका  क्रिद्याथीको ददिा खाजाका रासग  क्रिद्यारमराई अनदुान   २५३११ N/A ७,४९   ० ०.०० ७,४९ 

७५३ 

आधायभतु तह कक्षा (६-८) भा अॊग्रजेी,गशणत य क्रिज्ञान क्रिर्मभा शशक्षण 

िहमोग अनदुान   २५३११ N/A २३   ० ०.०० २३ 

७५४ क्रिद्यारम िञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन अनदुान   २५३११ N/A २४,२३   २२,८५ ९४.३० १,३८ 

७५५ 

भाध्मसभक तह कक्षा (९-१०) भा अॊग्रजेी,गशणत य क्रिज्ञान क्रिर्मभा 
शशक्षण िहमोग अनदुान   २५३११ N/A २,३४   २,३४ १००.०० ० 

७५६ 

आधायभतु तह कक्षा (६-८) भा अॊग्रजेी,गशणत य क्रिज्ञान क्रिर्मभा शशक्षण 

िहमोग अनदुान   २५३११ N/A ३,१५   ० ०.०० ३,१५ 

७५७ क्रिद्यारम िञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन अनदुान   २५३११ N/A १,७६   ० ०.०० १,७६ 

७५८ 

िाियजसनक क्रिद्यारमका  क्रिद्याथीहरुका रासग सनशपुक ऩाठ्यऩसु्तक 
अनदुान   २५३११ N/A ३,७०   ० ०.०० ३,७० 

७५९ तोक्रकएका  क्रिद्याथीको ददिा खाजाका रासग  क्रिद्यारमराई अनदुान   २५३११ N/A १,०३,१२   २९,६६ २८.७७ ७३,४५ 

७६० याप्ती गाउॉऩासरका (अिहाम अशि िेिा आश्रभ)   २५३१५ N/A ०   ० ०.०० ० 

७६१ 

िाियजसनक क्रिद्यारमभा अध्ममनयत क्रिद्याथीहरुका रासग छारफृशत्त 

(आिािीम तथा गैयआिािीम)   २७२११ N/A २,२५   ० ०.०० २,२५ 

७६२ 

िाियजसनक क्रिद्यारमभा अध्ममनयत क्रिद्याथीहरुका रासग छारफृशत्त 

(आिािीम तथा गैयआिािीम)   २७२११ N/A २९,८१   ० ०.०० २९,८१ 

७६३ 

कोसबड-१९ भहाभायीफाट प्रबाक्रित असत क्रिऩन्न ऩरयिाय नगद हस्तान्तयण 

कामयक्रिसध, 2078 फभोशजभ हनुे गयी असधकतभ राबग्राही ऩरयिाय िॊख्मा 
718राई रू.10 हजायका दयरे नगद हस्तान्तयण प्रमोजनाथय   २७२१२ N/A ७१,८०   ० ०.०० ७१,८० 
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७६४ 

उऩचायात्भक िेिा अन्तगयतका कामयक्रभहरु ( आधायबतू तथा 
आकशस्भक स्िास््म िेिाको रासग और्सध खरयद, न्मनुतभ िेिा भाऩदण्ड 
कामयक्रभ िॊचारन तथा िदुरसधकयण य आॉखा, नाक, कान, घाॊटी तथा भखु 
स्िास््म िम्िशन्ध असबभखुीकयण तथा सफद्यारम स्क्रीसनॊग कामयक्रभ 
कामयिॊचार   २७२१३ N/A १५,००   ६,४६ ४३.०७ ८,५३ 

७६५ 

िाभदुाक्रमक क्रिद्यारमका छाराहरुराई सनशपुक स्मासनटयी ्माड 

ब्मिस्थाऩन   २७२१३ N/A १,९१   ० ०.०० १,९१ 

७६६ 

भात ृतथा निशशश ुकामयक्रभ अन्तगयत आभा ियुक्षा, गबयिती उत्प्रयेणा 
िेिा, न्मानो झोरा य सनशपुक गबयऩतन कामयक्रभ   २७२१३ N/A ३३,३७   ११,४७ ३४.३७ २१,८९ 

७६७ 

िाभदुाक्रमक क्रिद्यारमका छाराहरुराई सनशपुक स्मासनटयी ्माड 

ब्मिस्थाऩन   २७२१३ N/A २६,२९   ० ०.०० २६,२९ 

७६८ याप्ती गाउॉऩासरका  अन्तयगत   (अिहाम अशि िेिा आश्रभ िॊचारन )   २७२१९ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

७६९ 

योजगाय िेिा केन्रको िदुृढीकयण(कम्ऩमटुय पसनयचय क्रपक्िय क्माभेया 
अन्म सफद्तीम उऩयकण )   ३११२२ N/A २,००   ० ०.०० २,०० 

७७० 

निीकयणीम ऊजाय प्रिसध जडान (िामोग्माॉि/क्रिद्यतुीम चरुो/िधुारयएको 
चरुो/िौमय ऊजाय)   ३११२२ N/A ०   ० ०.०० ० 

७७१ स्िास््म िूचना िाथै आई एभ मू िसुिढीकयण कामयक्रभ   ३११२३ N/A २,००   १,६७ ८३.५० ३३ 

७७२ 

योजगाय िेिा केन्रको िदुृक्रढकयण (कम््मूटय, पसनयचय क्रपक्चिय, क्माभया, 
अन्म क्रिद्यतुीम उऩकयण)   ३११२३ N/A ०   ० ०.०० ० 

७७३ स्िास््म िूचना िाथै आइ एभ मू िदुृढीकयण कामयक्रभ   ३११३२ N/A ०   ० ०.०० ० 

७७४ क्रऩऩयी खोरा ऩरु याप्ती -८ दाङ  (DPR िभेत)   ३११५१ N/A ०   ० ०.०० ० 

७७५ काउछे खोरा बोजखोरा ऩनुखोरा राभाखोरा ट्रि सनभायण   ३११५१ N/A ०   ० ०.०० ० 

७७६ काउछे खोरा बोजखोरा ऩनुखोरा राभाखोरा ट्रि सनभायण   ३११५१ N/A २७,००   ० ०.०० २७,०० 
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खचय खचय (%) भौज्दात 

७७७ 

काउछेराभा खोरा, बोज खोरा घाट, ऩनु खोरा घाट, 

राभाखोरा,राभाखोरा ट्रि, याप्ती गाउॉऩासरका, दाङ   ३११५१ N/A ०   ० ०.०० ० 

७७८ क्रऩऩयी खोरा ऩरु DPR िभेत   ३११५१ N/A ५०,००   ० ०.०० ५०,०० 

७७९ फौद्ध गमु्फा, याप्ती गा.ऩा., दाङ   ३११५९ N/A ०   ० ०.०० ० 

७८० याप्ती गाउॉऩासरका(अिहाम अशि िेिा आश्रभ)   ३११५९ N/A ०   ० ०.०० ० 

७८१ ऩहरुिा िियीधाभ भशन्दय सनभायण   ३११५९ N/A १०,००   ० ०.०० १०,०० 

७८२ 

ियुशक्षत नागरयक आिाि कामयक्रभ :-प्रदेश नॊ. 5 को दाङ शजपरा के्षर नॊ. 
१ अन्तगयत याप्ती गाउॉऩासरका- २४६ िटा   ३११५९ N/A ०   ० ०.०० ० 

७८३ ऩहरुिा िियीधाभ भशन्दय सनभायण   ३११५९ N/A ०   ० ०.०० ० 

७८४ क्रऩऩयी खोरा ऩरु DPR िभेत   ३११५९ N/A ०   ० ०.०० ० 

७८५ श्री सफ.क्रऩ आधायबतु सफद्यारम २ कोठे ऩक्की कक्षा सनभायण   ३११५९ N/A ०   ० ०.०० ० 

७८६ 

केन्रफाट छनौट बएका नभनुा क्रिद्यारम,क्रिशेर् क्रिद्यारमको क्रभागत 
बिन सनभायण तथा कक्षा ११ स्तोन्नसत बएका प्राक्रिसधक धाय क्रिद्यारमको 
पमाि व्मिस्थाऩन अनदुान   ३११५९ N/A ७,००   १,३० १८.६१ ५,६९ 

७८७ छोड्की सििहनीमाभा अिशस्थत भशन्दय िॊयक्षण   ३११५९ N/A ०   ० ०.०० ० 

७८८ नक्रिकयणीम उजाय प्रक्रिध जडान   ३११५९ N/A ८,००   ९९ १२.४१ ७,०० 

७८९ ऩहरुि िियी धाभ भशन्दय सनभायण, याप्ती गा.ऩा. ५, दाङ   ३११५९ N/A ०   ० ०.०० ० 

७९० फौद्ध गमु्िा सनभायण  याप्ती गा.ऩा -8 दाङ   ३११५९ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

७९१ 

श्री क्रि.ऩी. आधायबतु क्रिद्यारम २ कोठे कक्षा सनभायण याप्ती गाउॉऩासरका 
३ भिरुयमा दाङ   ३११५९ N/A ०   ० ०.०० ० 

७९२ फौद्ध गमु्िा याप्ती गा.ऩा दाङ   ३११५९ N/A ०   ० ०.०० ० 

७९३ छोडकी सििहसनमा अिशस्थत भशन्दय िॊयक्षण   ३११५९ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 

७९४ 

केन्रफाट छनौट बएका नभनुा क्रिद्यारम,क्रिशेर् क्रिद्यारमको क्रभागत 
बिन सनभायण तथा कक्षा ११ स्तोन्नसत बएका प्राक्रिसधक धाय क्रिद्यारमको 
पमाि व्मिस्थाऩन अनदुान   ३११५९ N/A ५,००   ० ०.०० ५,०० 
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सि.नॊ. कामयक्रभ/आमोजना/क्रक्रमाकराऩको नाभ खचय शीर्यक इकाई क्रिसनमोजन 
बौसतक 
प्रगसत  

खचय खचय (%) भौज्दात 

७९५ 

ियुशक्षत नागरयक आिाि कामयक्रभ ५ नॊ प्रदेशको दाङ के्षर नॊ १ याप्ती 
गाउॉऩासरका २४६ िटा   ३११५९ N/A ४६,००   ४२,९० ९३.२६ ३,१० 

७९६ श्री सफ.क्रऩ आधायबतु सफद्यारम २ कोठे ऩक्की कक्षा सनभायण   ३११५९ N/A ३०,००   ० ०.०० ३०,०० 

७९७ 

केन्रफाट छनौट बएका नभनुा क्रिद्यारम,क्रिशेर् क्रिद्यारमको क्रभागत 
बिन सनभायण तथा कक्षा ११ स्तोन्नसत बएका प्राक्रिसधक धाय क्रिद्यारमको 
पमाि व्मिस्थाऩन अनदुान   ३११५९ N/A ५८,००   १९,२० ३३.११ ३८,७९ 

७९८ छोडकी सििहसनमा अिशस्थत भशन्दय िॊयक्षण   ३११५९ N/A ०   ० ०.०० ० 

८०५५६५०६५२१ प्रदेश ियकायफाट हस्तान्तरयत कामयक्रभ (शितय अनदुान) 

७९९ कृक्रर्/ऩशऩुॊक्षी असधकृत जनशशि कयाय   २११११ N/A ४,९४   २,२७ ४६.१४ २,६६ 

८०० भखु्मभन्री ग्राभीण क्रिकाि तथा योजगाय कामयक्रभ प्रशािसनक खचय   २२३१९ N/A ०   ० ०.०० ० 

८०१ 

भखु्मभन्री ग्राभीण क्रिकाि तथा योजगाय कामयक्रभ अन्तयगत कामयक्रिसध 
फभोशजभ स्िीकृत  चार ुकामयक्रभ  खचय   २२५२२ N/A ०   ० ०.०० ० 

८०२ 

भखु्मभन्री शैशक्षक िधुाय कामयक्रभ कामयसफधीरे तोके फभोशजभ खचय हनुे 
(मोजना तथा कामयक्रभहरु)   २२५२२ N/A ६०,००   ० ०.०० ६०,०० 

८०३ िारी कटानी तथा त्माॊक अध्मािसधक   २२५२२ N/A ५०   ० ०.०० ५० 

८०४ दोरै खोरा ऩरु श्रीनायामण चोक नेय   ३११५१ N/A ०   ० ०.०० ० 

८०५ नारा सफजौयी क्रऩऩयी स्तयोन्नती   ३११५१ N/A १०,००   ० ०.०० १०,०० 

८०६ रठ्ठहिा देशख सिॊगे िम्भ िाटो क्रऩच  ३.५ क्रक.सभ िडा नॊ ५   ३११५१ N/A १०,००   ० ०.०० १०,०० 

८०७ याप्ती १ स्िगयद्वायी टोरभा नारा सनभायण   ३११५१ N/A १०,००   ० ०.०० १०,०० 

८०८ याप्ती ४ िगुयेु खोराभा कपबट   ३११५१ N/A १०,००   ० ०.०० १०,०० 

८०९ क्रऩऩयी छुटकी गपरी कपबटय सनभायण तथा फाटि स्तयोन्नती   ३११५१ N/A १०,००   ० ०.०० १०,०० 

८१० रठ्ठहिा देशख सिॊगे िम्भ िाटो क्रऩच  ३.५ क्रक.सभ िडा नॊ ५   ३११५१ N/A ०   ० ०.०० ० 

८११ कटेशनारा िम्भ क्रऩच २.५ क्रक सभ िडा नॊ २   ३११५१ N/A १०,००   ० ०.०० १०,०० 

८१२ प्रदेश याजधानी भियुीमा खरुुरयमा जेठानगाउॉ िडक स्तयोन्नती   ३११५१ N/A १०,००   ० ०.०० १०,०० 

८१३ आॉऩखोरी िडक स्तयोन्नती १.५ क्रक सभ िाडय नॊ १   ३११५१ N/A ०   ० ०.०० ० 
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सि.नॊ. कामयक्रभ/आमोजना/क्रक्रमाकराऩको नाभ खचय शीर्यक इकाई क्रिसनमोजन 
बौसतक 
प्रगसत  

खचय खचय (%) भौज्दात 

८१४ 

भखु्मभन्री ग्राभीण क्रिकाि तथा योजगाय कामयक्रभ अन्तयगत कामयसफसध 
फभोशजभ स्िीकृत ऩजुीगत खचय   ३११५९ N/A ०   ० ०.०० ० 

८१५ याप्ती ५ बपुके गाउॉ भरु िॊयक्षण तथा ऩमयटन ऩूिायधाय   ३११५९ N/A १०,००   ० ०.०० १०,०० 

कुर जम्भा ६१,०८,५२   १७,२२,५१ २८.१९ ४३,८६,०१ 
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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   

९८५७८४२

१११ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय   

२ ररक्त   कृनष प्रसार ऄनधकृत  कृनष  

ऄनधकृतस्तर 

सातौ/अठौ         

३ धन प्रसाद शमाव   घोराही १५ दाङ  लेखा ऄनधकृत  प्रशासन  ऄनधकृतस्तर सातौ  

1/13/207

5 

९८५७८४१

३७१ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय 

dblamichhane@gmail.c
om 

४ नवश्वास नव.क.  

निवेणी गा पा ९ रुकुम 

पनिम  शाखा ऄनधकृत  नशक्षा   ऄनधकृतस्तर सातौ 

२०७५।०२

।०५ 

९८४३८८७

८७८ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय bishwasbk@gmail.com 

५ नारायण राईत  राप्ती  गापा ८ दाङ  

नस.ऄ.ह.ेव. 

ऄनधकृत  स्वास्थ्य  ऄनधकृतस्तर छैठौ 

10/1/206

9 

९८५७८३१

४५६ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय rautn5540@gmail.com 

६ बासदुेव खनाल  लमही नपा ५ दाङ  नशक्षा ऄनधकृत  नशक्षा   ऄनधकृतस्तर छैठौ 

1/18/207

6 

९८४७८८२

४५० 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय 

basukhanal28@gmail.co
m 

७ भारती सन्यासी  राप्ती ४ नयागाँई  

नस.ऄ.न.मी. 

ननरीक्षक  स्वास्थ्य  ऄनधकृतस्तर छैठौ 5/7/2075 

९८४१५९१

१२ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय 

bharati2020nepal@gma
il.com 

८ नवकास ज्ञवाली  नलम्घा ९ गुल्मी  ऄनधकृत  प्रशासन  ऄनधकृतस्तर छैठौ 

२०७६।०९

।०३  

९८४९५१६

७८० 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय 

gyawalibikash49@gmail
.com 

९ बाल चन्द्र गुरुङ 

राप्ती गाईँपानलका-०१ 

दाङ 

सचुना प्रनवनध 

ऄनधकृत नवनवध ऄनधकृतस्तर छैठौ 5/1/2077 

९८०९५४३

६८५ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय 

ito.raptimundang@gma
il.com 

१० नतथवराज ज्ञवाली राप्ती -०७ दाङ सञ्चार संयोजक सञ्चार समहु ऄनधकृतस्तर छैठौ 

10/2/207

4 

९८४७८४५

१२१ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय gyanwalitirtha@gmail.com 

११ ऄशोक बेल्वासे 

नशतगंगा-०८, 

अघावखाची इनन्जननयर 

इनन्जननयररङ्ग्/नसनभ

ल ऄनधकृतस्तर छैठौ 

10/16/20

76 

९८४३८६३

७२७ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय asbelbase@gmail.com 

१२ पोषणराज शमाव तुल्सीपरु ईमनपा दाङ  जनस्वास्थ्य स्वास्थ्य  ऄनधकृतस्तर छैठौ 1/20/207 ९८४९७०९ राप्ती गाईँपानलकाको   
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mailto:bishwasbk@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 

ननरीक्षक 8 ५०५ कायावलय 

१३ ररक्त   कृनष ऄनधकृत कृनष ऄनधकृतस्तर छैठौ 

प्रदेश 

सरकार       

१४ 

शेर बहादरु हमाल 

ररजाल राप्ती ४ दाङ पश ुसेवा प्रानवनधक कृनष सहायक स्तर पाचौं 

२०७४।११

।२० 

९८६६७३२

५२२ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय 

sherbdrhamal32@gmail
.com 

१५ नसमा भट्ट राप्ती ३ दाङ प्रानवनधक सहायक कृनष सहायक स्तर पाचौं 

२०७४।११

।२० 

९८६९१८८

३६८ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय sima.bhatta5@gmail.com 

१६ सबुास भट्टराआ तुलसीपरु ८ दाङ कम्पटुर ऄपरेटर नवनवध सहायक स्तर पाचौं 

२०७६।१२

।९ 

९८४७८५०

९८९ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय 

subashbhattarai05@gm
ail.com 

१७ 

जीवन कुमारी 

नज.सी. लमही न.पा.-०५ , दाङ 

मनहला नवकास 

ननररक्षक नेपाल नवनवध सहायक स्तर पाचौं 

1/15/207

6 

९८४८३०६

०५९ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय 

jibangc2076@gmail.co
m 

१८ ररक्त   

अन्तररक लेखा 

परीक्षक प्रशासन  सहायक स्तर पाचौं         

१९ वरसाती गडररया 

नवजयनगर गा पा-०५ 

कनपलवस्तु प्रानवनधक सहायक कृनष सहायक स्तर पाचौं 

6/25/207

5 

९८६५५९७

८४७ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय 

barsati.gadariya@gmail.
com 

२० मननसलाल चौधरी बासगनड-०२, बनदवया ऄ सब-इनन्जननयर 

इनन्जननयररङ्ग्/नसनभ

ल सहायकस्तर चौथो 

12/10/20

76 

९८४८१३१

२१० 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय aknminish@gmail.com 

२१ नबमला भट्टराइ लमनह-५, दाङ ऄ सब-इनन्जननयर 

इनन्जननयररङ्ग्/नसनभ

ल सहायकस्तर चौथो 

9/30/206

4 

९८४७९२७

५९५ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय 

bimalakhanal01@gmail.
com 

२२ नगता चौधरी लमनह-२ दाङ खा.पा.स.टे. 

इनन्जननयररङ्ग्/स्यानन

टरी सहायकस्तर चौथो 

1/17/207

4 

९८४७८८१

६५५ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय 

gitachaudhari136@gma
il.com 

२३ 

रेशमराज 

ऄनधकारी  

राप्ती गाईँपानलका वडा नं 

१ दाङ  सहलेखापाल  प्रशासन/लेखा  सहायकस्तर चौथो 

9/29/206

4 

९८५७८४०

३८४ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय reshamraj2035@gmail.com 

२४ ननमवला नगरी मल्लरानी-०३,प्यठुान ना.प्रा.स कृनष सहायकस्तर चौथो 

1/24/207

4 

९८४७८१५

४१६ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय girinirmala8@gmail.com 

२५ 

कल्पना खनाल 

नधताल राप्ती १ दाङ  स म नव नन नवनवध सहायकस्तर चौथो 

12/10/20

72 

९८६०४२९

१७९ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय   

२६ ममुाराम भषुाल बाँके- कोहलपरु न.पा. रोजगार संयोजक प्रधानमन्िी रोजगार ऄनधकृतस्तर छैठौ 

11/26/20

75 

९८६९८३८

२७३ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय   

mailto:sherbdrhamal32@gmail.com
mailto:sherbdrhamal32@gmail.com
mailto:subashbhattarai05@gmail.com
mailto:subashbhattarai05@gmail.com
mailto:jibangc2076@gmail.com
mailto:jibangc2076@gmail.com
mailto:barsati.gadariya@gmail.com
mailto:barsati.gadariya@gmail.com
mailto:bimalakhanal01@gmail.com
mailto:bimalakhanal01@gmail.com
mailto:gitachaudhari136@gmail.com
mailto:gitachaudhari136@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 

२७ 

राजेशकुमार 

चौधरी राप्ती ३ दाङ प्रानवनधक सहायक रोजगार संयोजक सहायकस्तर पाँचौ 6/2/2077 

९८६१८६२

३५५ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय 

rajeshkumarchy98@gm
ail.com 

२८ 

नारायण बहादरु 

राईत  राप्ती २ दाङ  सहायक स्तर पाँचौ 

सा.स ुतथा 

पनञ्जकरण शाखा सहायक स्तर पाचौं 

8/15/207

6 

९८४९०३८

६५३ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय nishan.rc2007@gmail.com 

२९ 

नवरणा  नगरी 

खड्का राप्ती १ दाङ  खा.पा.स.टे. आनन्जननयररङ सहायकस्तर चौथो 

10/15/20

71 

९८४७९६९

०१६ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय giribishna@gmail.com 

३० 

प्रनदप प्रसाद 

बैनदक मल्लरानी-०३,प्यठुान सब-इनन्जननयर 

इनन्जननयररङ्ग्/नसनभ

ल सहायक स्तर पाचौं 

11/16/20

76 

९८४७९६६

७१४ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय 

baidikpradip@gmail.co
m 

३१ सनवता चौधरी राप्ती ४ दाङ सहायक स्तर 

सा.स ुतथा 

पनञ्जकरण शाखा सहायकस्तर चौथो 

8/15/207

6 

९८०९५६३

०८७ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय sabita.ch30@gmail.com 

३२ नवरणमुाया चौधरी राप्ती ८ दाङ सहायक स्तर 

सा.स ुतथा 

पनञ्जकरण शाखा सहायकस्तर चौथो 

8/15/207

6 

९८४७९६७

४०२ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय   

३३ सनुनता बस्नेत राप्ती १ दाङ 

सहायक कम्प्यटुर 

ऄपरेटर राजश्व शाखा सहायकस्तर चौथो 

9/12/207

4 

९८४३८५७

७७८ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय   

३४ नवननता चौधरी राप्ती ३ दाङ 

ईद्यम नवकास 

सहजकताव  

ईद्यम नवकास 

Level3 सहायकस्तर पाँचौ 9/1/2077 

९८४७८७१

८४८ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय 

binitachaudhary194@g
mail.com 

३५ ऄननता चौधरी राप्ती ६ दाङ 

ईद्यम नवकास 

सहजकताव  

ईद्यम नवकास 

Level२ सहायकस्तर चौथो 9/1/2077 

९८४८९६१

३०२ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय 

anitaachy0123@gmail.c
om 

३६ 

सररता कुमारी 

चौधरी 

राप्ती गाईँपानलका-०६ 

दाङ कायावलय सहायक प्रशासन  सहायकस्तर चौथो 

10/11/20

67 

९८४५०४४

५१३ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय   

३७ नशवराज चौधरी राप्ती ६ दाङ ऄनमन आनन्जननयररङ सहायकस्तर चौथो 

11/1/207

5 

९८४७८२९

५०३ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय   

३८ राजेन्द्र पौडेल बुटवल १३ रुपन्देनह सहायक स्तर  प्रशासन सहायकस्तर चौथो 

२०७६।०९

।२१  

९८६७१५०

८९३ राप्ती गापा वडा नं १ rpaudel087@gmail.com 

३९ शरद परुी 

गौमखुी गाईँपानलका-०७ 

प्यठूान ऄ.स.इ. आनन्जननयररङ सहायकस्तर चौथो 

२०७७।०३

।११ 

९८४७५५६

५२९ राप्ती गापा वडा नं १ purisarad@gmail.com 

४० सीता भण्डारी राप्ती २ दाङ  सहायक स्तर प्रशासन सहायकस्तर चौथो 

२०७४।१२

।१४ 

९८६७९५३

९९६ राप्ती गापा वडा नं २ 

bhandarisita584@gmail
.com 

४१ यवुक चौधरी तुलसीपरु १० दाङ ऄ स आ  आनन्जननयररङ सहायकस्तर चौथो २०७७।०१ ९८०६२४४ राप्ती गापा वडा नं २ yubakchaudhari@gmail.

mailto:rajeshkumarchy98@gmail.com
mailto:rajeshkumarchy98@gmail.com
mailto:giribishna@gmail.com
mailto:baidikpradip@gmail.com
mailto:baidikpradip@gmail.com
mailto:binitachaudhary194@gmail.com
mailto:binitachaudhary194@gmail.com
mailto:anitaachy0123@gmail.com
mailto:anitaachy0123@gmail.com
mailto:bhandarisita584@gmail.com
mailto:bhandarisita584@gmail.com
mailto:yubakchaudhari@gmail.com


राप्ती गाउँपालिकाको स्वतःप्रकाशन २०७८ साउनदलेि २०७८ पौषसम्म Page 101 

 

ि.

सं. 

कमवचारीको 

नामथर 

कमवचारीको स्थायी 

ठेगाना पद सेवा/समहु श्रेणी/तह 

हालको 

पदमा 

ननयनुक्त 

नमनत मोबाइल नं. कायवरत कायावलय आमेल ठेगाना 

।०५ १४३ com 

४२ दामोदर पोख्रेल राप्ती २ दाङ  सहायक स्तर पाँचौ प्रशासन सहायक स्तर पाचौं 

२०६७।०४

।१४ 

९८४७८५९

५३९ राप्ती गापा वडा नं ३   

४३ भगवती सवुेदी राप्ती ४ दाङ सहायक स्तर पाँचौ प्रशासन सहायक स्तर पाचौं 

२०७६।०९

।०४ 

९८४४९२४

३४९ 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

।०४ 

९८४८२८८

१७७ राप्ती गापा वडा नं ४ parbatik.c05@gmail.com 

४५ 

ऄसलेक कुमार 

चौधरी राप्ती ६ , दाङ सहायकस्तर प्रशासन सहायकस्तर चौथो 

२०७३।०९

।२८ 

९८४७८६१

२१९ राप्ती गापा वडा नं ५ aslekrama@gmail.com 

४६ ऄनानमका चौधरी गढवा गा  पा ४ दाङ सव आनन्जननयर आनन्जननयररङ सहायक स्तर पाचौं 

२०७६।११

।१५ 

९८४१०४९

७३८ राप्ती गापा वडा नं ५   

४७ 

मंगल प्रसाद  

चौधरी लमही न.पा.-०२ , दाङ नायव सवु्बा प्रशासन  सहायक स्तर पाचौं 

12/4/206

4 

९८५७८३१

२८६ राप्ती गापा वडा नं ६   

४८ 

राज नारायण 

चौधरी 

राप्ती गाईँपानलका-०६ 

दाङ ऄ.स.इ. 

इनन्जननयररङ्ग्/नसनभ

ल सहायकस्तर चौथो 

6/15/207

5 

९८४७८२६

८०६ राप्ती गापा वडा नं ६   

४९ स नंजता पौडेल लमनह १ दाङ  सहायक स्तर प्रशासन  सहायक स्तर पाचौं 

२०७६।०९

।०५ 

९८४७८४०

४८१ राप्ती गापा वडा नं ७ 

sanjitapoudel29@gmail.
com 

५० शान्ता के.सी. राप्ती ८ दाङ वडा सनचव प्रशासन सहायकस्तर चौथो 

9/27/207

6 

९८४७८७२

३१८ राप्ती गापा वडा नं ८   

५१ नललावती चौधरी राप्ती ३ दाङ 

ऄनसस्टेन्ट सव 

आनन्जननयर 

इनन्जननयररङ्ग्/नसनभ

ल सहायकस्तर चौथो 4/1/2077   राप्ती गापा वडा नं ८   

५२ 

राजेन्द्र नविम 

चौधरी लमही ३, दाङ  सहायक स्तर पाँचौ प्रशासन सहायक स्तर पाचौं 

२०७५।०५

।२८  

९८४४९०८

१८१ राप्ती गापा वडा नं ९ ckshitiza14@gmail.com 

५३ 

मान बहादरु 

नज.सी. राप्ती ४ दाङ सव आनन्जननयर आनन्जननयररङ सहायकस्तर चौथो 4/1/2077 

९८०६२०५

९९६ राप्ती गापा वडा नं ९   

५४ कमल पनु मगर रोल्पा न.पा -०५ रोल्पा प.स्वा.प्रा. कृनष सहायक स्तर पाचौं 

9/25/207

4 

९८६६९२२

९०७ 

पश ुसेवा केन्द्र 

मौररघाट kamalpun220@gmail.com 

५५ नहमा बस्नेत नभमरुक ८, प्यठूान ना यव पश ुस्वा. प्रा. कृनष सहायकस्तर चौथो 

२०७४।०१

।१३ 

९८४७५०२

७८९ 

पश ुसेवा केन्द्र 

नससहननया   

mailto:sanjitapoudel29@gmail.com
mailto:sanjitapoudel29@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 

५६ नप्रनत चौधरी रानप्त ७ दाङ ना प्रा स  कृनष सहायकस्तर चौथो   

९८४७९०४

३३५ राप्ती गापा वडा नं ७   

५७ रोशनी वली घोराही ईप. न.पा दाङ ना.प.स्वा.प्रा पश ु सहायकस्तर चौथो 

10/6/207

3 

९८१८६६१

५३२ 

पश ुसेवा केन्द्र 

मौररघाट   

५८ 

सन्तोषी कुमारी 

चपाइ 

राप्ती गाईँपानलका -०३ 

दाङ कायावलय सहायक प्रशासन  सहायकस्तर चौथो 

12/1/207

3 

९८४७८८१

०६४ 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 

9/29/207

6 

९८६६८३९

५६८ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय   

६१ प्रनदप  चौधरी राप्ती १ दाङ  ट्याकटर ड्राआभर प्रशासन  श्रैणी नवनहन   

९८०९७०३

४४५ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय   

६२ बनारसी चौधरी 

राप्ती गाईँपानलका -०८ 

दाङ कायावलय सहयोगी  प्रशासन  श्रैणी नवनहन 

9/29/206

4 

९८४७९१५

४१४ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय   

६३ नदनलप चौधरी राप्ती ३ दाङ कायावलय सहयोगी प्रशासन श्रेणी/तह 

12/3/206

4 

९८४७८५५

३७१ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय 

chaudharydilip918@gm
ail.com 

६४ एनन्जला चौधरी 

राप्ती गाईँपानलका -०४ 

दाङ कायावलय सहयोगी प्रशासन  श्रैणी नवनहन 9/2/2074 

९८२२९०५

८७१ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय chdryanjila222@gmail.com 

६५ कानन्त चौधरी 

राप्ती गाईँपानलका-०६ 

दाङ कायावलय सहयोगी प्रशासन  श्रैणी नवनहन 

2/15/207

5 

९८०९७१९

८९३ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय   

६६ झनवलाल सवुेदी राप्ती १ दाङ  कायावलय सहयोगी प्रशासन  श्रैणी नवनहन   

९८०३६३४

२४७ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय   

६७ नशवलाल सवुेदी राप्ती १ दाङ  कायावलय सहयोगी प्रशासन  श्रैणी नवनहन   

९८४७८४०

८३४ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय   

६८ नमना थापा 

ऐरावती गाईँपानलका -

०५ प्यठूान कायावलय सहायोगी प्रशासन  श्रैणी नवनहन 6/1/2074 

९८२९५५६

६०६ राप्ती गापा वडा नं १   

६९ राम चौधरी  

राप्ती गाईँपानलका-०२ 

दाङ कायावलय सहयोगी प्रशासन  श्रैणी नवनहन   

९८४९११०

००९ राप्ती गापा वडा नं २ 

chaudharynirjal123@g
mail.com 

७० राम कुमारी चौधरी राप्ती ३ दाङ कायावलय सहयोगी प्रशासन  श्रैणी नवनहन 6/1/2074 

९८२४५८७

३४३ राप्ती गापा वडा नं ३   

mailto:chaudharydilip918@gmail.com
mailto:chaudharydilip918@gmail.com
mailto:chaudharynirjal123@gmail.com
mailto:chaudharynirjal123@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 

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 पे्रमा कुमारी चौधरी 

राप्ती गाईँपानलका-०६ 

दाङ कायावलय सहयोगी प्रशासन  श्रैणी नवनहन 6/1/2074 

९८०६२९१

७२६ राप्ती गापा वडा नं ६   

७४ परश ुराम चौधरी रानप्त ७ दाङ कायावलय सहयोगी प्रशासन  श्रैणी नवनहन 

२०७४।०१

।०६ 

९८४७८३३

१६६ राप्ती गापा वडा नं ७   

७५ चन्द्रबहादरु गुरुङ राप्ती ८ दाङ कायावलय सहयोगी प्रशासन  श्रैणी नवनहन     राप्ती गापा वडा नं ८   

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 

9/30/207

6 

९८६६७३४

६३९ 

पश ुसेवा केन्द्र 

मौररघाट   

७८ 

नहकमत बहादरु 

साईद राप्ती ४ दाङ ऄनमन आनन्जननयररङ सहायकस्तर चौथो 4/1/2078 

९८४९९१६

५४१ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय   

७९ 

भोजराज 

ऄनधकारी राप्ती ८ दाङ ऄनमन आनन्जननयररङ सहायकस्तर चौथो 4/1/2078 

९८४३७९५

९२१ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय   

८० नहमा खड्का राप्ती ४ दाङ ऄनमन आनन्जननयररङ सहायकस्तर चौथो 4/1/2078 

९८४३८०९

२९६ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय   

८१ नारायण न्यौपाने राप्ती ४ दाङ     

भनूम व्यवस्थापन 

तफव  4/1/2078 

९८०९५४५

५४५ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय   

८४ राममोती चौधरी राप्ती ८ दाङ     

भनूम व्यवस्थापन 

तफव  4/1/2078 

९८५७८४०

७२८ 

राप्ती गाईँपानलकाको 

कायावलय rammotic@gmail.com 
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 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 

५ नवमला चौधरी ऄ.न.नम. सहायक पाँचौ नससहननया स्वास्थ्य चौकी स्थायी 9847913407 

६ नमवदा 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 
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ि.सं. नाम थर पद तह संस्था प्रकार सम्पकव  न ं

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 

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 
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ि.सं. नाम थर पद तह संस्था प्रकार सम्पकव  न ं

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 

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 

 

 

 

 


