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आदरणीय अध्यक्ष महोदय तथा गाउँपालिका सदस्य ज्यहूरु¸ 

नेपालको सवंिधानले सघंीय लोकतान्त्रिक गणतरि नेपालको मलू 
सरंचना सघं¸ प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको हुने तथा राज्य शन्त्ततको 
प्रयोग तीन ैतहले सवंिधान र काननु बमोन्त्िम गने व्यिस्था गरेको छ । सघं¸ 
प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधधकार क्षिेभििको आधथिक अधधकार सम्बरधी 
बबषयमा काननु बनाउने¸ बावषिक ििेट बनाउने¸ ननणिय गने¸ नीनत तथा 
योिना तयार गने र त्यसको कायािरियन गने व्यिस्था समेत गरेको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन¸०७४ ल े गाउँपाभलकाले आफ्नो 
क्षेिाधधकार भििको विषयमा स्थानीयस्तरको विकासको लाधग आिधधक¸ 
िावषिक¸ रणनीनतक र बबषय क्षेिगत मध्यमकाभलन तथा ददघिकाभलन योिना 
बनाई लाग ूगनुि पने व्यिस्था रहेको छ । अरतर सरकारी वित्त व्यिस्थापन 
ऐन ०७४ ले सािििननक खचिको अनमुाननत वििरण तयार गने¸ मध्यमकाभलन 
खचि सरंचना तयार गने¸ आिश्यतताको प्रक्षेपण गने¸ रािश्िको प्रक्षेपण तयार 
गने र वितीय अनशुासन कायम गनुि पने व्यिस्था गरेको छ । 

आिधधक योिनाल े भलएका लक्ष्यहरु¸ मध्यमकाभलन खचि सरंचनाल े
गरेका व्यिस्थाहरुलाई  श्रोत साधनसँग तालमेल गरी प्राथभमकताका साथ 
श्रोतको विननयोिन गने काम िावषिक विकास योिनाले गदिछ । नेपालको 
सवंिधान र स्थानीय सरकार सचंालन ऐन ०७४ ले स्थानीय तहको योिना 
प्रक्रिया सरदििमा अगाडि सारेका विषय िस्तहुरुलाई मतूि रुप ददन तथा 
एकरुपता कायम गनि स्थानीय तह िावषिक योिना तथा ििेट तिुिमा ददग्दशिन 
०७४ ले अन्त्ततयार गरे अनसुार गाउँपाभलकाको बिेट विननयोिन गरेको छु । 

आदरणीय अध्यक्ष महोदय¸ 



गाउँपाभलकाको आधथिक¸ सामान्त्िक¸ शासकीय व्यिस्थामा प्रिािकाररता 
ल्याउन नीनतगत मागि दशिन गने¸ लगानीको माध्यमबाट विकासका आयमहरु 
थप फराक्रकलो बनाई आधथिक विकासमा टेिा पयुािउने किीको रुपमा बावषिक 
ििेटलाई भलइएको हुरछ । तथावप ऐन¸ ननयम र काननुको अिािमा स्थानीय 
तहको विकासको मलू आधारको रुपमा रहेको ििेटलाई प्रिािकारी 
कायािरियनमा लान सतने गरी सिा समक्ष प्रस्ततु गनि पाउन ु आफैं मा 
महत्िपणूि छ । हामीलाई थाहा छ¸ साधन र श्रोत अत्यरत भसभमत छन ्तर 
हाम्रा ईच्छा र आकारक्षाहरु श्रोत र साधनको क्षमता िरदा ननतकै ठूलो छ । 
तथावप श्रोत¸ साधन र आपनूत िको बीचमा तालमेल गराई कायििमलाई 
प्रिािकारी¸ पारदशी¸ अथिपणूि बनाउन ुआिको आिश्यकता हो । यस कायिमा 
सम्पणूि सदस्यज्यहूरुको सहयोग र समथिनको आशा गरेको छु । 

अब म¸यस गाउँपाभलकामा उपलब्ध श्रोतलाई ननम्न आधारमा 
सरतभुलत एि ंसमरयानयक भसध्दारतको आधारमा योिना¸ बिेट तथा कायििम 
तिुिमाको लाधग अिलम्बन गररएका विधध¸पध्दनत तथा आधारहरुको सरदििमा 
चचाि गनि चाहरछु । 

१) नेपालको सवंिधान ०७२¸ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन¸ केरर तथा 
प्रदेश सरकारको बावषिक नीनत¸ लक्ष्य¸ उद्देश्य¸ आिधधक विकास 
योिनाले लक्षक्षत गरेका नीनत तथा मापदण्ि ।  

२) गाउँपाभलकाले तिुिमा गरेको रणनीनतक योिनाका लक्ष्य¸ उद्देश्य तथा 
कायिनीनत। 

३) ििाको िनसतंया तथा िौगोभलक अिस्था र बनोट । 
४) ििा तथा विशषे क्षिेको आधथिक विकास र गररबीको अिस्था । 
५) िनताको िीिनस्तर¸ आम्दानी र रोिगारी बढ्ने कायििम । 



६)  स्थानीय श्रोत¸साधन र सहिाधगतामा सञ्चालन हुने । 
७) मदहला¸ बालिाभलका तथा वपछडिएको िगि̧  क्षेि¸ भलगं¸ िाषा¸ 

िानतलाई लाि पगु्ने ।  
८) स्थानीय समस्या र आिश्यकताका आयोिना तथा कायििमहरु । 
९) रािश्ि परामशि सभमनत¸ श्रोत अनमुान तथा ििेट सीमा ननधािरण 

सभमनतका ननणियहरु । 
१०) विकासका समसामनयक मदु्धाहरु िस्तैैः िलिाय ु पररितिन¸ विपद 

व्यिस्थापन¸ खाद्य तथा पोषण सरुक्षा¸ लैंधगक सशन्त्ततकरण तथा 
समािेशी विकास¸ िालमिैी स्थानीय शासन¸ िातािरणमिैी स्थानीय 
शासन¸ पणूि सरसफाई तथा उिाि सकंट लगायतका विषयहरुलाई 
भलईएको छ । 

आदरणीय दािुिाइ तथा दददीबदहनी महानिुािहरु¸ 
िौगोभलक विकटताले िररपणूि यस गाउँपाभलकाको धरातलीय अिस्थाको 

बारेमा यहाँहरु सबिैना िानकार न ै हुनहुुरछ । करीब ३० हिार िनसतंयाको 
िनघनत्ि रहेको यहाँको िौगोभलक ि ू बनोट अत्यरत कष्टकर िएता पनन 
महािारत पिित श्ररंखलामा अिन्त्स्थत यस गाउँपाभलकाको महत्ि पयिटन 
पयाििरण र अमलू्य ििीबिुीको कारण धेरै छ । पयिटनको दहसािले महत्िपणूि 
यहाँका केही क्षेिहरुलाई व्यिन्त्स्थत गने तथा ििीबिुीको प्रशोधन गरी 
अरतरान्त्ष्िय बिारको व्यिस्थापन गनि सकेमा यस क्षेिको आधथिक अिस्थाको 
समेत सधुार ल्याउनमा सहयोग पगु्ने देखखरछ । िनताका ईच्छा र 
आकाकं्षालाई अधधकतम सिंोधन गनिका लाधग भसभमत साधन र श्रोतको 
समधुचत सदपुयोग गनुि आिको चुनौती हो¸ यसलाई कुशलतापिूिक अितरण 
गनिको लाधग हामी सबलेै हातमेालो गदै अगाडि बढ्नकुो विकल्प छैन । तसथि 
सवंिधान¸ ऐन¸ ननयम¸ काननु¸ पररपि अनसुार नननत तथा कायििमले भलएका 



मागि दशिक भसध्दारतलाई अक्षरशैः पालना गदै ििेट तथा योिना तिुिमाले 
अधंगकार गरेका क्षेिमा आधथिक अनशुासन पिूिक क्रियारियन तफि  अग्रसर हुन ु
हामी सबकैो दानयत्ि हो । 

आदरणीय महानिुािहरु¸ 

विषयगत क्षेिल े ननददिष्ट गरेका लक्ष्य प्रान्त्ततको बाटोमा गाउँपाभलकालाई हामी 
सबलेै िोयािउन ु पदिछ । ििास्तरका कायािलयहरु देखख गाउँपाभलका सम्मको 
कायािलय तथा कमिचारीको समधुचत व्यिस्थापन िस्तो चुनौतीपणूि कायिको 
लाधग गाउँपाभलकाले आफूलाई अब्बल सावित गदै विवत्तय अनशुासनको 
माध्यमबाट स्थानीय तहलाई आगामी ५ बषि भििमा मानि सचूांकको सधूचमा 
अगाडि ल्याउन ुपदिछ । यस कायिको नेतरत्िदायी िभूमका गाउँपाभलकाले ननिािह 
गनुिपदिछ । यसतफि  पररलक्षक्षत गदै ििटे विननयोिनमा प्राथभमकता ददएको छु 
। 

आदरणीय अध्यक्ष महोदय¸ 

अि म¸ आगामी बषिको लाधग प्रस्ताि गरेको आय व्ययको खाका र 
हामीले उच्च प्राथभमकता ददएका विषयिस्तकुा बारेमा प्रकाश पानि चाहारछु । 
आगामी आधथिक िषिको लाधग आरतररक आम्दानी रु ८६¸२०¸०००। केरर 
सरकारबाट प्रातत रािश्ि बाँिफाँि िापको रकम रु ७¸३३¸८७¸०००। विवत्तय 
समानीकरण िापत रु ९¸७५¸००¸०००। सशति अनदुान रु १९¸१९¸००¸०००। प्रदेश 
सरकारबाट प्रातत रािश्ि िाँिफाँि िापतकोरकम रु १७¸२५¸०००। विवत्तय 
समानीकरण िापत रु ७९¸४१¸०००। र सशति अनदुान रु २¸३४¸३६¸०००। न्त्िल्ला 
समरिय सभमनतबाट रािश्ि बाँिफाँि िापत प्रातत हुनसतने रु ६५¸००¸०००।, 



चाल ुआधथिक िषिको खचि हुन बाँकी रु १¸६१¸२६¸७६८। र िनसहिाधगता रू 
१,२०,००,०००। गरी िम्मा कुल श्रोत रू.४३,९१,३५¸७६८। प्रक्षेपण गरेको छु ।  

उपस्स्थत महानभुावहरु,  

िनताले अपेक्षा गरे अनसुारको लक्ष्य हाभसल गनिको लाधग कुन ैपनन 
खालका चुनौतीहरुबाट विचभलत निई भसगंो गाउँपाभलकामा सब ै क्षिेको 
समानपुानतक विकास गने कायिमा दृढता व्यतत गदै म र मेरो सहनेतरत्िको 
भसङ्गो गाउँपाभलका लाग्ने विश्िास भलएकोछु। प्रस्ततु अभियानमा िनप्रनतननधध 
ज्यहूरु‚ विभिरन सरकारी‚ गरै सरकारी सघं ससं्था‚ नागररक समाि‚ 
बदु्धधन्त्ििी¸ समािसेिी लगायत अरय सरोकारिाला समेतको सहकायि र 
सहयोगको अपेक्षा गरेकोछु । रोशी गाउँपाभलका क्षिेको समग्र विकासको लाधग 
ििेट ननमािण प्रक्रियामा सलंग्न सरोकारिाला सबकैो सहायताले देहाय 
अनसुारको क्षिेमा बिेट विननयोिन गरेको छु । 
१¸ चाल ुतफि  रु ७¸०६¸५१¸७६८। रुपयैाँ विननयोिन गरेको छु ।  
२¸ रोशी गाउँपाभलका िौगोभलक दृन्त्ष्टकोणले अत्यरत विकट हँुदाहँुदै पनन 
सम्िािनायतुत क्षेि समेत िएको र पिूािधारको समधुचत विकास विना अरय 
क्षेिको विकासमा कदठनाई हुने िएकोले पिूािधार विकासमा आगामी आ ि को 
लाधग रु ४¸३५¸५०¸०००। विननयोिन गरेको छु । 
३¸ त्यसगैरी भशक्षा¸ स्िास््य¸ ससं्कर नत प्रिद्िधन¸ लधैगक समानता तथा 
सामान्त्िक समािेशीकरण¸ खानेपानी तथा सरसफाई तथा िनसतंया 
व्यिस्थापनको क्षिेमा रु ३¸७१¸३४¸५००। विननयोिन गरेको छु । 
४¸ िलिाय ु पररितिनको कारण िातारणमा परेको नकारात्मक प्रिािलाई 
रयनूनकरण गनि तथा िौगोभलक विकटताको कारण सब ै क्षेिमा पगु्न सतने 



क्षनत रयनूनकरण तफि  केन्त्ररत िई विपद व्यिस्थापन विकास तथा िातािरण 
सरंक्षणको लाधग रु १¸६९¸५०¸०००। विननयोिन गरेको छु । 
५¸ रोशी गाउँपाभलकाको आधथिक मेरुदण्ि कर वष क्षिे िएकोले आगामी आ ि को 
बिेटमा कर वषलाई प्राथभमकता ददई ििेट विननयोिन गरेको छु । त्यसगैरी 
रोशीको समग्र विकासको लाधग सहकारी¸ उद्योग तथा िाखणज्य¸ विवत्तय क्षिे 
तथा पयिटनको महत्िपणूि योगदान िएकोले आधथिक विकासमा रु 
१¸५८¸५१¸०००। विननयोिन गरेको छु । 
६¸त्यसगैरी ससं्थागत विकास तथा सेिा प्रिाहको लाधग रु २¸७६,६३¸०००। 
विननयोिन गरेको छु । 
उपस्स्थत महानभुावहरु,  

  मलै ेगाउँपाभलकाको आगामी आधथिक िषिको लाधग प्रस्ताि गरेको बिेट 
तथा कायििम यस सम्माननत सिा समक्ष प्रस्ततु गरेको छु । यस सम्बरधी 
विस्तरत नीनत तथा कायििम र बिेटको वििरण नीनत तथा ििटे¸ कायििम 
पनु्त्स्तकामा प्रकाभशत िई यहाँहरुको हातहातमा पररसकेको व्यहोरा यस 
सम्माननत सिालाई िानकारी गराउँदछु । ििा तथा िस्तीस्तरीय िेलामा 
अधधकाशं िनताको सहिाधगतामा छनौट र प्राथभमकीकरण िएका योिनाहरु 
प्राथभमकतामा पदािपदै पनन पाभलकाको भसभमत श्रोत तथा सघंबाट प्रातत रयनू 
बिेट भसभलङ्गका कारणले योिनाहरु समािेश गनि नसक्रकएको व्यहोरा 
विनम्रतापिूिक अनरुोध गदिछु । त्यसरी प्राथभमकतामा नपरेका योिनाहरुलाई 
योिना बैंकमा समािेश गरी अरय दातर ननकायहरुसँग समरिय गदै श्रोतको 
व्यिस्था भमलाई सचंालन गनि प्राथभमकतामा राखखने तथा आगामी आ.ि.हरुमा 
समेत िमशैः कायािरियन गदै लधगने व्यहोरा समेत अनरुोध गदिछु ।  
  
 



आदरणीय उपस्स्थत महानभुावहरु,  
 उल्लेखखत बिेट एि ं योिना तथा कायििमहरुको प्रिािकारी कायािरियनको 

लाधग आिश्यक क्षमता विकास, ससं्थागत‚नीनतगत र कायिविधधगत सधुारका 
कायिहरु गने साथ ै आिश्यकताअनसुार सरकारी,गरै सरकारी सघंससं्था, 
ननिीक्षिे, नागररक समाि, सहकारी र उपिोतता समेतको सयंतुत 
सहिाधगतात्मक सचूकमा आधाररत अनगुमन एि ं मलू्याङ्कनको आिश्यक 
व्यिस्था भमलाईनेछ । िसबाट बिेटको कायािरियनको सनुनन्त्श्चतता एि ं
पारदभशिता र उत्तरदानयत्िको थप प्रबद्िधन हुने विश्िास गरेको छु ।  

 बिेट तथा कायििम तिुिमा गने िममा गाउँपाभलकाका सब ै पदाधधकारी 
ज्यहूरुको सक्रिय सहिाधगता र परष्ठपोषण हाम्रा लाधग महत्िपणूि रह्यो । 
विकासप्रनतको एकता, सिंेदनशीलता, क्षेिगत सचूनाको िानकारी सरोकारिाला 
ननकायबीच रहेको उच्चस्तरीय समरिय र समझदारी हाम्रा लाधग कायि 
सफलताको किी बरयो । यस प्रनत हामी सदैि कर तज्ञ छौ। यसखालका 
उदाहरणीय सहयोगको लाधग रोशी गाउँपाभलकाको तफि बाट हाददिक आिार 
व्यतत गदिछु ।  

अन्त्यमा,  
 हाम्रो ननमरिणालाई स्िीकार गरी व्यस्त तथा अमलू्य समयको 
बाबिुद यस कायििममा पाल्न ु िएका गाउँपाभलकाका सदस्य 
ज्यहूरु¸कमिचारीहरु¸ सरोकारिालासिमैा हामी आिारी छौं। गाउँपाभलकाकोबिटे 
तथा कायििम तिुिमाका िममा सहिाधगतामलूक योिना तिुिमा प्रकर याका सब ै
चरणहरुमा सहिागी हुनहुुने सबपै्रनत धरयिाद व्यतत गदिछु । साथै यस 
कायिलाई सफल र प्रिािकारी रुपमा कायािरियन गनिका लाधग सम्बद्ध सब ै
पक्षबाट सदाझैँ ननररतर सल्लाह, सहयोग र सझुािको अपेक्षा गदै िावषिक 
योिना तिुिमा कायिमा सक्रिय एि ं रचनात्मक सहयोग पयुािउन ु हुने सब ै



पदाधधकारी ज्यहूरु¸विषयगत ननकाय, गाउँपाभलकाको कायािलयमा कायिरतसम्पणूि 
कमिचारी साथीहरुलाई धरयिाद ददन चाहरछु । साथ ैगररमामय यस सिामा 
उपन्त्स्थत सब ै विभशष्ट महानिुािहरुलाई हाददिक धरयिाद ज्ञापन गदै बिेट 
तथा  कायििम प्रस्ततु गदाि िएका कमी कमिोरी प्रनत क्षमायाचना माग्दै 
स्िच्छ सफा हरािरा सशुासन यतुत रोशीको अनिुनूत सिकै्षेिबाट हुने आशाका 
साथ रोशी गाउँपाभलकाको तसे्रो गाउँ सिामाबिेट तथा कायििमको प्रस्तनुत यही 
अरत्य गदिछु ।  

धन्तयवाद । 
लक्ष्मी कुमारी ितौला उप्रेती 

उपाध्यक्ष 
आषाढ१०,२०७५ 
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१ दहउँदे फलफुल पकेट क्षिे 
कायििम 

सब ै
ििा 

५००००० ५०००००  

२ िष ेफलफुल (अलैँची र कक्रफ 
सदहत)पकेट क्षेि कायििम 

सब ै
ििा 

४००००० ४०००००  

३ च्याउ तथा तरकारी खेतीको 
लाधग अनदुान सहयोग 

सब ै
ििा 

१००००० १०००००  

जम्मा: १००००००  

कुि जम्मा: १५८५१०००  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ख) सामास्जक ववकास तफष : 
 

 

क्र.
स 

लिक्षा सखं्या/ 
ठेगाना 

दर रकम रु. कै
फफ
यत 

१ बाल बबकास भशक्षक प्रोत्साहन 
ित्ता 

गा.पा  ४०९५००  

२ अनतररत्त कर याकलाप गा.पा  १०००००  

३ S I P सामान्त्िक पररक्षण गा.पा  १०००००  

४ छािा बरवत्त कायििम गा.पा  ५००००  

५ स्थानीय पाठयिम ननमािण 
/अग्रेिी/गखणत/ मािी िाषा 
ताभलम कायििम 

गा.पा  ५०००००  

६ E L M ननररतरता १० गा.पा  २०००००  

७ E L M नया थप १० गा.पा  १००००००  

८ सेनेटरी तयाि खररद 
बबद्यालय 

गा.पा  १०००००  

९ चेतना मा.बी ििा न.ं १  २०००००  

१० लक्षमीनारायण कर वष प्राबबधधक 
बबदयालय 

ििा न.ं२  ७०००००  

११ सरस्िती प्रा.बी . ििा न.ं३  १०००००  

१२ भिम्सेन प्रा.बी ििा न.ं३  १०००००  

१३ बालज्योती प्रा.बी ििा न.ं३  १०००००  

१४ रंधगन नेपाल प्रा.बी ििा न.ं४  २०००००  



१५ गणेस नन.मा बी ििा न.ं५  २०००००  

१६ दहमालयन मा.बी ििा न.ं६  ४०००००  

१७ रोशी मा.बी ििा न.ं७  २०००००  

१८ िभुमस्थान प्रा .बी ििा न.ं८  २०००००  

१९ मगंलिनबबिय तयाम्पस ििा न.ं९  ५०००००  

२० पचंकरया माध्यभमक 
विद्यालय 

ििा न.ं १०  ५०००००  

२१ िनआदशि ििा न.ं ११  २०००००  

२२ बबँरदबाभसनी आधारितु 
बबदयालय 

ििा न.ं १२  २०००००  

२३ गणेस मा बी िाह्य िातािरण 
सधुार कायििम 

ििा न.ं १२  ७०००००  

२४ देबी मा बी कम्तयटुर खररद ििा न.ं३  १०००००  

२५ मगंल िनवििय मा.वि. मिन 
ममित 

ििा न.ं९  १५०००००  

२६ विरदािाभसनी प्रा.वि. ममित   ३०००००  

२७ गणुस्तरीय भशक्षा कोष, मगंल 
िनवििय 

ििा न.ं९  ५०००००  

२८ िदु्धविनोद प्रा.वि. ममित ििा न.ं १०  ४५००००  

२९ रोशी मा.वि. फननिचर 
व्यिस्थापन 

ििा न.ं७  ३०००००  

३० पञ्चकरया मा.वि. फननिचर ििा न.ं १०  १२५०००  

जम्मा: १०२३४५००  

 स्वास््य 

१ सतु्केरी आमा पोभसलो खाना सब ैििा  १६०००००  
२ िेष्ठ नागरीक एक्रककर त स्िास््य 

कायििम 
सब ैििा  १८०००००  



३ औषधध तथा उपकरण खरीद सब ैििा  २५०००००  
४ आयिेूद सेिा कायििम सब ैििा  ६०००००  
५ स्िास््य ससं्थामा ढुिानी, ओ.पी. 

िी. दटकट छपाई तथा दताि 
शलु्क, ल्याब सचंालन 
सामान्त्िकलखेा पररक्षण र  
भ्यान्त्तसन ढुिानी 

सब ैििा  ११०००००  

६ खोप कायििम सचंालन तालीम सब ैििा  २०००००  
७ कटुञ्िेबेसी स्िस््य चौकी 

व्यिस्थापन 
ििा न.ं ७  ४०००००  

जम्मा: ८२०००००  
 खानेपानी: 
१ नगगाउँ खानेपानी ििा न.ं १  ५०००००  
२ ननउरीखोला खा.पा टयाङक 

ननमािण 
ििा न.ं २  ५०००००  

३ भसखर आम्बोटे खा.पा. 
व्यिस्थापन 

ििा न.ं ३  १०००००  

४ भशखर आम्िोटे खानेपानी 
आयोिना 

ििा न.ं ३  ४०००००  

५ ननगाले खानेपानी योिना ििा न.ं ४  २०००००  
६ लेम्बा बेसी भलफदटङा खानपेानी 

योिना 
ििा न.ं ४  ३०००००  

७ साननखोला लपुुिङबेसी,अचिलखेा.पा ििा न.ं ५  ५०००००  
८ कामीिाँिा रघचुौर खानेपानी 

व्यिस्थापन 
ििा न.ं ७  ३०००००  

९ खानेपानी योिना ििा न.ं ६  ५०००००  
१० कटुञ्िे थमु्को खा.पा ििा न.ं ७  ५०००००  



११ ज्याभमरे खा.पा. योिना ििा न.ं ९  ५०००००  
१२ िािाखकि  कामीटोल अचिले खा.पा ििा न.ं १०  ३०००००  
१३ िािाखकि  बतासे खा.पा. ििा न.ं १०  १५००००  
१४ िोगीटोल िाईबा टोल खा.पा. ििा न.ं १०  १५००००  
१५ बगचैा बम्मरेल िाँिा ,धारापानन 

,खा.पा. तथा सरसफाई 
आयोिना 

ििा न.ं ११  ४०००००  

१६ बखे खोला खा.पा ििा न.ं १२  ५०००००  
१७ माम्ती िाँिा खानेपानी ििा न.ं ११  २०००००  
१८ काफले खोला बगर छाङटार 

िाँिा खा.पा 
ििा न.ं ६  २०००००  

१९ िरहत खापािचोक खा.पा 
आयोिना 

ििा न.ं ८  २०००००  

२० गरंुुगाउँ खानेपानी योिना ििा न.ं ८  ३०००००  
२१ बतासे खानेपानी ििा न.ं ११  ४०००००  
२२ कमा छापिाँिा खापा ममित ििा न.ं ९  ५००००  
२३ बाँझबोट खानेपानी ममित ििा न.ं ११  १०००००  
२४ थली खानेपानी ट्यांकी ननमािण ििा न.ं ७  १५००००  
२५ दाररमबोट खा.पा. ििा न.ं ७  ५०००००  
२६ कटुरिेिेसी भलन्त्फ्टङ खानेपानी 

आयोिना 
ििा न.ं ७  ४०००००  

जम्मा: ८३०००००  
 मदहिा: 
१ बबभिरन ददिस सञ्चालन गा.पा  १२००००  
२ सब ैििामा मदहला समहु गठन सब ैििा  १६००००  
३ कायििम सभमक्षा तथा 

रणनननतक कायियोिना तयारी 
गा.पा  १०००००  



४ मदहला दहसंा बबरुद्ध अभियान गा.पा  १२००००  
जम्मा: ५०००००  
 मदहिा सवलिकरण कायषक्रम 
१ पांग ुम.कर . स. ििा न.ं १  १०००००  
२ नारायण बबउ उत्पादन समहु ििा न.ं २  १०००००  
३ एक्रककर त भसखर मदहला बचत 

तथा ऋण स.स 
ििा न.ं ३  १०००००  

४ िभुमस्थान म..स.सानो पटुिा ििा न.ं ४  १०००००  
५ आय आििन ताभलम ििा न.ं ५  १०००००  
६ मदहला सशन्त्ततकरण कायििम ििा न.ं ६  १०००००  
७ ग्राभमण मदहला बबकास पररषद ििा न.ं ७  १०००००  
८ मनैबत्ती ताभलम ििा न.ं ८  १०००००  
९ ससत्तीकरण कायििम ििा न.ं ९  १०००००  
१० पचंकरया आमा समहु ििा न.ं १०  १०००००  
११ भसपमलुक तथा आय मलुक 

ताभलम 
ििा न.ं ११  १०००००  

१२ सरस्िती मदहला समहू 
ससत्तीकरण ताभलम 

ििा न.ं १२  १०००००  

जम्मा: १२०००००  
 बािबालिका: 
१ बालअक्ष्यकोष गा.पा  २०००००  
२ बालतलब समहु गठन सब ैििा  १२००००  
३ बालितेस ब्यिस्थापन सब ैििा  ३६००००  
४ अनगुमन सभमक्ष कायियोिना 

तयार 
गा.पा  १०००००  

जम्मा: ७८००००  
 खेिकुद: 



१ खेलकुद सामान खररद गा.पा  १०००००  
२ ििा स्तररय खेल मदैान सब ैििा  १२००००  
जम्मा: २२००००  
  ससं्कृतत सम्पदा: 
१ सेतीदेबी मन्त्रदर, पटुिाल  ििा न.ं १  ५५००००  
२ थपोलीङगमु्बा  ििा न.ं २  १५००००  
३ रिबास िौद्ध स्तपु ििा न.ं ९  १००००००  
४ चारसय सत्तल ननमािण ििा न.ं ७  १००००००  
५ कमिहोमा छोइगी गमु्िा ममित ििा न.ं १०  २०००००  
६ चम्पागाउँ घ्याङ ननमािण    २०००००  
७ खापािचोक सतल ननमािण  ििा न.ं ८  ३०००००  
८ रघचुौर कर ष्ण मन्त्रदर सत्तल 

ननमािण 
ििा न.ं ७  २०००००  

९ स्तपुा ननमािण ििा न.ं ३  ८०००००  
१० गतुतशे्िर मन्त्रदर  ििा न.ं ४  १५००००  
११ ओमबदु्ध  छयोतने गमु्बा ििा न.ं ५  १५००००  
१२ हररभसद्धी देबी सत्तल ननमािण ििा न.ं ६  १०००००  
१३ चम्पागाउ चचि ममित ििा न.ं ६  ५००००  
१४ राधा कर ष्ण मन्त्रदर ििा न.ं ७  १५००००  
१५ िभुमस्थान मन्त्रदर ििा न.ं ८  १५००००  
१६ छगोवपपल च्यानिाँिा सत्तल 

ननमािण 
ििा न.ं ९  १५००००  

१७ कर ष्ण मन्त्रदर  ििा न.ं १०  ५००००  
१८ कमिहोमाछयोईभलङ गमु्बा ििा न.ं १०  १०००००  
१९ बज्रेश्िर बाघबाघेश्िरी ििा न.ं १०  ५००००  
२० परुानो िाँिा मन्त्रदर  ििा न.ं ११  १५००००  
२१ भसद्धधगणेस मन्त्रदर  ििा न.ं १२  १५००००  



२२ गाउँपाभलकास्तरीय मेला तथा 
उत्सि कायििम 

गा.पा  ४०००००  

२३ भमरधुपा काभलदेबी  ििा न.ं ११  २०००००  
जम्मा: ६४०००००  
 दलित: 
१ दभलतहरुको भसपलाई 

आधनुनक्रककरण  
सब ैििा  १००००००  

जम्मा: १००००००  
 अल्पसखं्यक: 
१ ह्यिुाती सामदुानयक विकासको 

लाधग पिूािधार ननमािण कायििम 
  २५००००  

 पहरी िाती उत्थान कायििम   ५००००  
जम्मा: ३०००००  
कुि जम्मा: ३७१३४५००  

 

 

 

 

 

ग) पवुाषधार ववकास पफष : 
 पवुाषधार ववकास 

क्र
.स ं

वातावतण तथा बबपद 
ब्यबस्थापन 

सखं्या/ 
ठेगाना 

दर रकम रु. कै
फफ
यत 

१ पाभलका स्तररय चौकीिाँिा 
खहरेपाँग ुसिक स्तर उरननत 

  ३९०००००  

जम्मा: ३९०००००  
 बस्स्त टोि जोड्ने सडक(नयाँ ट्रयाक) 



१ िुम्बर सानिुगु्देउ ग्राभमण  

सिक 

ििा न.ं १  ७०००००  

२ बाँझोखते, लोटोल टोल नया ँ
सिक 

ििा न.ं २  ३०००००  

३ दोकपाि टोपा, थानपती, माटेहँुदै 
ताराखसे लेक 

ििा न.ं ५  ५०००००  

४ िर पीपल िदौरे ििंारे ननगाले 
बढुाखानी सिक 

ििा न.ं ५  ७०००००  

५ देउराली अमलबास रामररम 
सिक 

ििा न.ं ११  ७०००००  

६ मान्त्म्त काभलखोला झगरेिेसी 
केराबारी सिक 

ििा न.ं १२  ७०००००  

जम्मा: ३६०००००  
 सडक स्तर उन्तनतत 
१ फलामेसाँग ुपाँग ुबेसी तांभल ं

नारायणटार घमु्ती सिक 
ििा न.ं १  ३०००००  

२ नतकलेिँिा, चण्िीिेसी, चण्िीिाँिा, 
माने िरज्यांङ सिक 

ििा न.ं २  ५०००००  

३ चण्िीिेसी देखख नारायणटार सिक 
स्तरोरनती 

ििा न.ं २  ३०००००  

४ लपुुिि दोकपाि सिक ननमािण ििा न.ं ५  ४०००००  
५ लपुुुं देकपाि पानीघाट धचसापानी 

चौकी िाँिा सिक 
ििा न.ं ५  ५०००००  

६ क्रकम्बे मस्रांगी मस्रांगीटार सिक 
स्तरोरनती 

ििा न.ं ३  ४०००००  

७ चण्िीिेसी सौरा तोम्सां सिक 
स्तरोरनती 

ििा न.ं ३  ३०००००  



८ िरपीपल मझुिा सिक स्तरोरनती ििा न.ं ३  ३०००००  
९ नयाँ बिार देखख वि वप हाइिे सम्म ििा न.ं ७  ५०००००  
१० वपरथली सिक तारिाली ननमािण ििा न.ं ९  ३०००००  
११ सन्त्िबन बावियो िाँिासिक 

स्तरोरनती 
ििा न.ं ८  ३०००००  

१२ एतलेिाँिा लेम्िािाँिा सिक ननमािण ििा न.ं ४  ४०००००  
१३ सानीखोला आअमामलमे्बाबशेी 

मरदागाँउ महादेिटार सिक 
स्तरोरनती 

ििा न.ं ४  ३०००००  

१४ ब्रािाला एतलेिाँिाढुङ्गेधारा सालिाँिा 
लेम्बािाँिा सिक स्तरोरनती 

ििा न.ं ४  ३०००००  

१५ महादेिटार िञ्ज्याङभशखर सिक 
स्तरोरनती 

ििा न.ं ४  ३०००००  

१६ कानेगाउँ भसपालीपात्लेगाँउ सगुरेु 
लेखपानी घट्टेखोला सिक 
स्तरोरनती 

ििा न.ं ६  ७०००००  

१७ दाउरने मगंलटारकामीटार परूानो 
ग्राभमण सिक ननमािण 

ििा न.ं ९  ३०००००  

१८ वपरथलीनाङसालटार पानारचे हूदै 
महािारत गाउँपाभलका िोड्ने सिक 
स्तरोरनती 

ििा न.ं ९  ४०००००  

१९ दाउरनेमगंलटार कामीटार परूानो 
ग्राभमण सिक स्तरोरनती 

ििा न.ं ९  ३०००००  

२० खोलाघारी िाँिागाउँचैतपेानी बढुाखानी 
सिक स्तरोरनती 

ििा न.ं 
१० 

 ३०००००  

२१ पोखरी टोलबतासे सिकननमािण तथा 
स्तरोरननत 

ििा न.ं 
१० 

 ३०००००  



२२ बसेरी भशखरपरु घ्यांिाँिा सिक 
स्तरोरनती 

ििा न.ं 
१२ 

 ५०००००  

२३ िाँिाखकि  बढुाखानीिागेश्िर लेकटोल 
सिक स्तरोरनती 

ििा न.ं 
१० 

 ३०००००  

जम्मा: ८५०००००  
 वस्स्त जोडने सडक (नयाँ ट्याक ओपन) 
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२ गडि हँुदै नागिेली चौकीिाँिा ििा न.ं ५  ३०००००  
३ पोखरी िञ्ज्याङननििुािाँिा देउराली 

मोटरबाटो ननमािण 
ििा न.ं ६  ७०००००  

४ दहमालय मा विठोकरिाँिा मोटरबाटो 
ननमािण 

ििा न.ं ६  ३०००००  

५ कालीदेवि नन मा विपाररटोल स्िारा 
मोटरबाटो ननमािण 

ििा न.ं ६  ३०००००  

६ क्षेिीटोलखोल्मोिाँिा तल्लोगाउँ 
सिक ननमािण 

ििा न.ं ६  ३०००००  

७ कोलिाँिा नाकपानीमोटरबाटो 
ननमािण 

ििा न.ं ६  ३०००००  

८ कालढंुगा नतमालेटोल िसै ेिदौरे 
सिक 

ििा न.ं ११  ५०००००  

९ मानेिञ्याि. घट्टेखोला सिक 
ननमािण 

ििा न.ं २  ४०००००  

१० पलुामीटोल धचरनेिाँिा गोदािरी 
सिक 

ििा न.ं ११  ५०००००  

११ िोटेशाल ुकालीदोिान सिक 
ननमािण 

  ४०००००  

१२ ओख्रवेिरथमु्का/िञ्ज्याङबतासे/मकैकु ििा न.ं ७  ७०००००  



ने पदमपोखरी/राधाकर ष्ण मन्त्रदर 
इररािनत प्रा वि नयाँ सिक 

१३ भसम्ले लाकुरीबोटचनौटे िसैी 
गोठसम्म 

ििा न.ं ८  ७०००००  

१४ नचनेहरे लथान बावियोिाँिा 
लेकपानी सिक 

ििा न.ं ८  ५०००००  

१५ कालढुङ्गा गौमतीिञ्ज्याङ 
धचउरीबोट ििा कायािलय िोड्ने 
सिक 

ििा न.ं १०  ६०००००  

१६ विसाना माटे सिकननमािण ििा न.ं ४  ५०००००  
१७ रििास सल्लेनी पतेटाचनौटे 

दमारखोला ग्राभमण सिक ननमािण 
ििा न.ं ९  ५०००००  

१८ पानारचेिाँिाटोलबस्ती तथा 
सानोबोल्दे सिक ननमािण 

ििा न.ं ९  ३०००००  

१९ देउराली ठकुरीगाँउभसम्ले नाकेखोला 
िोड्ने सिक ननमािण 

ििा न.ं ९  ३०००००  

२० मान्त्म्त हकि परु मगरसाल ुघयैािाँिा 
िोटेसाल ुकेराबारी सिक स्तरोरनती 

ििा न.ं १२  ५०००००  
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१ चुभलरटार भसचंाई आयोिना ििा न.ं १  ३०००००  
२ परुानो नारायणटार भसचंाई ििा न.ं २  ३०००००  
३ ििंारे भशखर भसचंाई ििा न.ं ३  ३०००००  
४ लेम्बाबेसी भसचंाई ििा न.ं ४  ३०००००  
५ छाप पाईप भसचंाई ििा न.ं ५   ३०००००  
६ हररयार भसचंाई आयोिना ििा न.ं ३  १५००००  
७ ज्याभमरे छाप ट्यांकी भसचंाई ििा न.ं ९  ३०००००  



८ थली भसचंाई ििा न.ं ७  ३०००००  
९ थकाले भसचंाई आयोिना ििा न.ं ९  ४०००००  
१० वपपलटार अमलटार धचतले, 

कामीिाँिा, रघचुौर भसचंाई 
आयोिना 

ििा न.ं ७  २३०००००  

११ गरुरकु र अधेंरी घट्ट भसचंाई ििा न.ं ३  ३०००००  
जम्मा: ५२५००००  
 भवन तनमाषण: 
१ ििा कायािलय ििन  

ननमािण 
ििा न.ं ६,७  ५००००००  

२ ििा न.ं २,१० र १२ मा ििा 
कायािलय ििन सम्परन 

ििा न.ं 
२,१० र १२ 

 १५०००००  

३ सगुरेु सत्तल ननमािण ििा न.ं ६  ५०००००  
४ स्िास््य चौकी ननमािण ििा न.ं २  ५०००००  
५ चम्पागाउँ माने कम्पाउण्ि िाल 

ननमािण 
ििा न.ं ६  ३०००००  

६ मगरसाल ुओम ननमािण ििा न.ं १२  ३०००००  
७ तोतलांिाँिा घाटेपाटी ििा न.ं १०  ३०००००  
८ सत्तल ननमािण ििा न.ं ३  ४५००००  
९ सामदुानयक ििन ननमािण ििा न.ं ३  ३०००००  
१० छांटार सेती मन्त्रदर ििा न.ं ६  १०००००  
११ कटुरिेिेसी मदहला सहकारी 

ििन ननमािण 
ििा न.ं ७  ५०००००  

१२ िारसभमटर देखख भमन बहादरु 
घर भसपाली भसिंी ननमािण 

ििा न.ं ६  ३०००००  

जम्मा: १००५००००  
 उजाष तफष : 



१ उिाि लघ ुतथा विधुनतकरण ििा न.ं 
१०,११ र१२ 

 ३००००००  

२ घट्टेखोला लघिुलविधुत ममित ििा न.ं ११  २०००००  
३ लामा खोला लघिुलविधुत 

ममित 
ििा न.ं १२  १५००००  

जम्मा: ३३५००००  
कुि जम्मा: ४३५५००००  
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२ कमलपोखरी रोशी २  १०००००  
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१० कातचेपोखरी रोशी ११  १०००००  
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२ पाखख्रनटोल ि ूसरंण रोशी २  २०००००  

३ फेटारखोल्सा ननयरिण रोशी ३  २०००००  

४ पोखरीिाँिाठूलो गरैा तार िाली रोशी ४  २०००००  

५ सेलगाउँपदहरो ननयरिण रोशी ५  २०००००  

६ दहमालयनमा.वि ि ूसरंक्षण रोशी ६  २०००००  

७ िस्मेखोलाननयरिण रोशी ७  २०००००  

८ मच्छेगाउँपदहरो ननयरिण रोशी ८  २०००००  

९ धचतले सिक िकू्षय ननयरिण रोशी ७  ६५००००  

१० वपरथलीि ूसरंक्षण रोशी ९  २०००००  

११ ितासेसिक ि ूसरंक्षण रोशी १०  २०००००  

१२ सेतीदेिीमन्त्रदर तारिाली रोशी ११  २०००००  
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७ चारसयिेशी सीमको रुखमनुी नदी 
ननयरिण 

रोशी७  १५००००  

८ नाकेखोला कटान ननयरिण रोशी८  १५००००  

९ मगंलटारपरुानो 
विद्यालयपदहरोननयरिण 

रोशी९  १५००००  



१० ठूलोपदहरो ननयरिण रोशी१०  १५००००  

११ िुगेश्िरपदहरो ननयरिण रोशी११  १५००००  

१२ ििुनेश्िरीपी िी तार िाली रोशी१२  १५००००  

१३ लेखपानीच्यानिाँिा ग्यािीन 
तारिाली 

रोशी ६  १५००००  

१४ िाँिागाउँतारे पदहरो ननयरिण तथा 
तार िाली 

रोशी१०  १५००००  

१५ बगिुाफाँट नदी ननयरिण रोशी११  १५००००  
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१७ काफलिाँिाि ूसरंक्षण रोशी२  १५००००  

१८ भशखरपरुठूलो पदहरो ननयरिण रोशी१२  १५००००  

१९ घट्टेखोला छाप रोशी५  १५००००  
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५ माम्तीबिार   २०००००  

जम्मा: १००००००  

ववपी राजमागष वरपर सावषजतनक िौचािय तनमाषण  
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१ कटुरिे बिार साबििननक 
शौचालय 

रोशी ७  ८०००००  

जम्मा: ८०००००  

ववपदव्यवस्थापन  

१ विपदव्यिस्थापन कोष गाउँपाभलका स्तर  २००००००  

जम्मा: २००००००  

पाकष :  

१ बब.वप रािमागि छेउमा िम्फु 
पाकि  ननमािण 

  २५०००००  

जम्मा: २५०००००  

सधुाररएको चुल्हो  

१ सधुाररएको चुल्हो अनदुान 
सहयोगकायििम 

सब ैििा  ६०००००  

जम्मा: ६०००००  

कुि जम्मा: १६९५००००  

 

ङ) सिुासन तथा ससं्थागत बबकास 
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दर रकम रु. कैफफ
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२ ना स के व्यिस्थापन सब ैििा  १२००००  
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४ मेलभमलाप कायििम गाउँपाभलका   १०००००  

५ अपांगता लक्षक्षत कायििम सब ैििा  १२०००००  

६ िेष्ठ नागररक लक्षक्षत कायििम सब ैििा  १२०००००  
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(कमिचारी) 

गाउँपाभलका   १०००००  

८ िेरुिु फर्छियौसम्बरधी ताभलम गाउँपाभलका   १०००००  
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सब ैििा  ६०००००  
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सब ैििा  ६०००००  
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गाउँपाभलका  ३८२०००  
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जम्मा: ३०००००  
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१ आयिेुद सेिा विस्तार 
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३ रोशी १२ सामदुानयक 
स्िास््य ईकाइव्यिस्थापन 

ििा न ं१२  १०००००  

४ खहरेपाँग ुमदहला ििन 
व्यिस्थान 

ििा न ं१  १०००००  

५ चेतना मा वि कम्तयटुर, 
फननिचर, वप्ररटर खररद रोशी १ 

 १०००००  

६ परुस्कार गाउँपाभलका  १०००००  

७ कटुरिेिेशी प्रनतक्षालय ििा न ं७  १०००००  

८ आलिन िेशी प्रनतक्षालय ििा न ं८  १०००००  

९ सिारी साधन व्यिस्थापन गाउँपाभलका  ५७०००००  

१० साझेदारी गाउँपाभलका  ३५०००००  

जम्मा: १०९०००००  
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क) चाि ुतफष : 
खचष खचष िीर्षकगत मालसक मदहना सखं्या आ.ब. 
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वववरण दर २०७५/७६को 
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२११११ पदाधधकारी सवुवधा     

 अध्यक्ष ३०००० १३ १ ३९०००० 

 उपाध्यक्ष २५००० १३ २ ३२५००० 

 ििाध्यक्ष २०००० १३ १२ ३१२०००० 

 कायिपाभलका सदस्य ६००० १३ ६ ४६८००० 

 गाउँ सिा सदस्य  ५००० १३ ४४ २८६०००० 

जम्मा: ७१६३००० 
 चाल ुआ.ब.को ितुतानन बाँकी ३३०६००० 

२११११ कमषचारी तिब(कायषपालिका तफष ) 
 रा.प. ददनतय, प्रशासन, 

सामारय प्रशासन 
३४२२० १४.२ १ ४८५९२४ 

 रा.प. तरनतय(प्रशासन) िा 
अधधकर त सातौ 

३४२२० १४.२ १ ४८५९२४ 

 रा.प. तरनतय (भशक्षा िा 
अधधकर त सातौं/आठौं) 

३४२२० १४.२ १ ४८५९२४ 

 िनस्िास््य अधधकर त िा 
म.वि.अ.( सातौं/आठौं) 

३४२२० १४.२ १ ४८५९२४ 

 कर वष अधधकर त, रा.प. 
तरनतय(कर वष/पश)ु िा 
अधधकर त सातौं/आठौं 

३४२२० १४.२ १ ४८५९२४ 

 लेखा अधधकर त, 
रा.प.तरनतय(लेखा) 

३०५०० १४।
२ 

१ ४३३१०० 

 ईन्त्रिननयर रा.प. तरनतय 
(प्रा.भसभिल/िनरल/बब.आ/

३४२२० १४.२ १ ४८५९२४ 



स्यानतटरर भसचंाई,हाइ िे िा 
ईन्त्रिननयर छैटौं/सातौं/आठौं) 

 रा.प.अ.न.ंप्रथम,प्रशासन 
,ना.स.ु(पाचौं/छैटौं) 

३०५०० १४.२ ६ २५९८६०० 

 ना.स.ु,रयाय(पाचौं/छैटौं) ३०५०० १४.२ १ ४३३१०० 
 प्राविधधक सहायक(भशक्षा) , 

पाचौं िा छैटौं 
३०५०० १४.२ १ ४३३१०० 

 ना.स/ुम.वि.नन/स.म.वि.नन. 
िा खररदार(चौंथो/पाचौं) 

२३५०० १४.२ १ ३३३७०० 

 लेखापाल (पाचौं/छैटौं ) ३०५०० १४.२ १ ४३३१०० 
 आरतररक लखेापररक्षक 

(पाचौंिाछैटौं ) 
३०५०० १४.२ १ ४३३१०० 

 सिईन्त्रिननयर 
(पाचौं/छैटौं)(प्रा.िनरल/भस
ङंचाइ/हाइिे) 

३०५०० १४.२ २ ८६६२०० 

 सिईन्त्रिननयर(पाचौं/छैटौं) 

(प्रा.िनरल/विन्त्ल्िङआक्रकि टे
तट) 

३०५०० १४.२ ३ ८६६२०० 

 सिेक्षक,(प्रा.पाचौं) २३५०० १४.२ १ ३३३७०० 
 रेरिरिानायबसबु्बा 

(प्रा.),पाचौंिाछैटौं 
३०५०० १४.२ १ ४३३१०० 

 सहलेखापाल (चौथोिापाँचौ) २३५०० १४.२ १ ३३३७०० 
जम्मा: १०८४६२४४ 
२११११ वडाकायाषियतफष  
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ननयर(चौथोिापाचौंिाछैटौं) 
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२१११३ महंगी ित्ता(कायिपाभलका र 
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२००० १२ ४९ ११७६००० 

२१११९ अन्तय भत्ता 
 गाउँकायिपाभलको िठैक ित्ता 

मदहनामा ३ िटा 
२५००० १२ ३ ९००००० 

 गाउँसिाको िठैक ित्ता ७०००० १२ ३ ५६०००० 
 ििासभमनत िठैक ित्ता (३ 

पटक) 
६००० १२ ३६ २५९२००० 

 अरय विभिरन िठैक ८००० १२ ५ ४८००० 
 दश ैतथा िावषिक पालोपहरा १२०० १२ १ १४४००० 
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२२१११ खानेपानी तथा वििुली 
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 ििा कायािलयहरु १००० १२ १२ १४४००० 
जम्मा: ५०४००० 
२२११२ सचंार महसलु 
 इरटरनेट महसलु २०००० १२ १ २४०००० 
 अध्यक्ष सचंार सवुिधा १५०० १२ १ १८००० 
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 ििाध्यक्ष सचंार सवुिधा ८०० १२ १२ ११५२०० 
 कायािलय प्रयोिन १०००० १२ १ १२०००० 
 ििा कायािलय तफि  ५०० १२ १२ ७२००० 

जम्मा: ५७७२०० 



२२१२१ घर भाडा: 
 कायािलय प्रयोिन घर िािा ५०००० १२ १ ६००००० 
 ििाकायािलय घर िािा ५००० १२ ८ ४८०००० 
 गेष्ट रुम ३००० १२ ३ १०८००० 
जम्मा: ११८८००० 
२२१२२ अरय िािा १५००० १२ १ १८०००० 
२२२११ ईरधन 
 प्रमखु उपप्रमखु सिारी साधन २५००० १२ २ ६००००० 
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 मोटरसाईकल (गाउँपाभलका 
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२००० १२ १२ २८८००० 
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तफि ) 

२००० १२ १२ २८८००० 

जम्मा: १३३२००० 
२२२१२ सचंालन तथा ममित सम्िार 
 गािी  ममित सिंार १५००० १२ १ १८०००० 
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६००० १२ १ ७२००० 

 मोटरसाईकल ममित 
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१२००० १२ २ २८८००० 
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