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अनुसूची-१

रु. हजारमा

आ.व.२०७4/

७5 को यथाथर्

आ.व. 

२०७5/७6 

को संशो�धत 

अनुमान

आ.व.२०७6/७7 को अनुमान

३५३२९८

राजस्वः ९६२८८

आन्त�रक राजस्व ६२००

राजस्व बाँडफाँडबाट �ा� रकम ७२४००

गत वषर्को नगद मौज्दात १७६८८

अन्तर सरकार� �व�ीय तथा सशतर् हस्तान्तरण २५७०१०

नेपाल सरकारबाट �ा� २२३५००

�देश सरकारबाट �ा� ३३५१०

अन्तर स्थानीय तहबाट �ा� ०

जनसहभा�गताः

नगद सहभा�गता ०

�म तथा वस्तुगत सहायता ०

३५३२९८

चालु खचर् ६०७०२

पूँिजगत खचर् २९२५९६

०

खुद ऋण लगानी

ऋण लगानी (-)

ऋण लगानीको सावाँ �फतार् �ा�ी (+)

खुद शेयर लगानी

शेयर लगानी (-)

शेयर �ब��बाट लगानी �फतार् �ा�ी (+)

खुद ऋण �ा�ी

ऋणको साँवा भु�ानी (-)

ऋण �ा�ी (+)

०

हेलम्बु गाउँपा�लका

   आय व्ययको �ववरण
आ.व.२०७६/७७

शीषर्क

अिन्तम बजेट बचत (+)/न्यून (-)

आयः

व्ययः

बजेट बचत (+)/न्यून (-)

�व�ीय व्यवस्था
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अनुसूची-२

रु. हजारमा

आ.व.२०७४/

७५ को यथाथर्

आ.व.२०७५/७६ 

को संशो�धत अनुमान

आ.व.२०७६/७७ को 

ल�य

९६२८८

आन्त�रक राजस्वः ६२००

1 एक�कृत सम्प�ी कर ५०००

2 घरबहाल कर

3 घरजग्गा रिज�ेशन शुल्क

4 सवार� साधन कर

5 सेवा शुल्क (स्थानीय पूवार्धार तथा सेवा उपयोगमा)

6 दस्तुर (स्थानीय तहबाट हुने �सफा�रस लगायतमा)

7 पयर्टन शुल्क

8 �वज्ञापन कर

9 व्यवसाय कर

10 भू�मकर (मालपोत)

11 दण्ड ज�रवाना

12 मनोर�न कर

13 जग्गा रिज�ेशन शुल्क ७००

14 बहाल �वटौर� घर जग्गा कर

15 मृत वा मा�रएका जीव जन्तुको हाड, �संग, प्वाँख, छालामा कर

16 �ाकृ�तक �ोत साधन व्यवसा�यक कर

17 शेयर लगानीबाट �ा� लाभांश तथा पूँिजगत लाभ आय

18 ऋण लगानीबाट �ा� व्याज आय

19 अन्य

२० दह�र बह�र कर ५००

राजस्व बाँडफाँडः ७२४००

1 राजस्व बाँडफाँड �ा�� (+) ७२४००

2 राजस्व बाँडफाँड हस्तान्तरण (-)

अन्य आयः १७६८८

1 सा�वक स्थानीय तहबाट हस्तान्तरण भई �ा� रकम ०

2 बेरुजु असुल� ०

3 गत वषर्को जग्गा रिज�ेशन शुल्क मौज्दात ७००

४ सवार� साधन कर मौज्दात १६९८८

२५७०१०अन्तर सरकार� �व�ीय हस्तान्तरणः

राजस्व तथा अनुदान �ा��को अनुमान
आ.व.२०७६/७७

शीषर्क

राजस्वः
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नेपाल सरकारबाट �ा� अनुदानः २२३५००

1 �व�ीय समानीकरण अनुदान १०९१००

2 सशतर् अनुदान ११४४००

3 समपूरक अनुदान ०

4 �वशेष अनुदान ०

�देश सरकारबाट �ा� अनुदानः ३३५१०

1 �व�ीय समानीकरण अनुदान ९८५७

2 सशतर् अनुदान १४३४

3 समपूरक अनुदान 0

4 �वशेष अनुदान 0

५ सवार� साधन कर बाडफाड २२२१९

अन्य स्थानीय तहबाट �ा� अनुदानः ०

1 सशतर् अनुदान 0

2 समपूरक अनुदान 0

3 �वशेष अनुदान 0

0

०

1 नगद सहभा�गता 0

2 �म तथा वस्तुगत सहायता 0

नोट- राजस्वका िशषर्कहरु नेपाल सरकारले तोके बमोिजम हुनेछ । स्थानीय तहका राजस्व िशषर्कहरु नतो�कएसम्म यसै वमोिजम गन� ।

जनसहभा�गताः
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अनुसूची-३

रु. हजारमा

राजस्व 

बाडफाड
नेपाल सरकार �देश सरकार

स्थानीय 

तह

६०७०२

1 पदा�धकार�हरुको पा�र��मक तथा सु�वधा ४५०० ४५००

2 कमर्चार� पा�र��मक तथा सु�वधा १५००० १५०००

3 गाउपा�लका कमर्चार� इन्सेिन्टभ ३६०० ३६००

4 स्थानीय भ�ा ३८०० ३८००

5 महगी भ�ा १२७२ १२७२

6 अन्य भ�ा ४००० ४०००

7 पोशाक ५३० ५३०

8 पानी �बजुल� ६०० ६००

9 घर भाडा २००० २०००

10 सुचना संचार २००० २०००

11 सुचना ��व�ध १२०० १२००

12 इन्धन १५०० १५००

13 अन्य इन्धन ५०० ५००

14 अन्य भाडा २५०० २५००

15 कायार्लय संचालन अन्य ममर्त १००० १०००

16 �वमा न�वकरणा ७०० ७००

17 कायार्लय सामान २५०० २५००

18 परामशर् सेवा १५०० १५००

19 अन्य कायर्�म २००० २०००

20 कायर्�म अनुगमन १००० १०००

21  �मण खचर् ३५०० ३५००

22 एम्बुलेन्स इन्धन ५०० ५००

23 �व�वध ५००० ७०००

२९२५९६

1 ५ नं वडा कायार्लय भवन �नमार्ण १००००

2 ६ नं वडा कायार्लय भवन �नमार्ण ५०००

3 ४ वटा झो पु म्यािचङ फन्ड ७८५

4
ग्याल्थुम मेलम्ची खोला मोटरेबल पुल �ड 

�प आर
१०००

5
सकर्थल� मेलम्ची खोला मोटरेबल पुल �ड 

�प आर
१०००

6
ग्यल्थुम गैर�बेसी पाल्चोक देवीथान 

मोटरबाटो �ड �प आर
३५०

7 गाउँपा�लका भवन �नमार्ण ५०००

व्यय अनुमान
आ.व.२०७6/७7

चालु खचर्

पूँिजगत खचर्

शीषर्क

�ोत

आन्त�रक 

�ोत

अन्तर सरकार� �व�ीय हस्तान्तरण
जनसहभा

�गता

आ.व.२०७6/७7 को 

अनुमान
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8 सवार� साधन ६९०

9 मेिशनर� औजार १५००

10 रोड रोलर ख�रद ४५००

11
लिक्षत वगर् (म�हला बालबा�लका जे� 

नाग�रक अपांग आ�दवासी जनजा�त द�लत)
३०००

12
�सु�त भ�ा, सुत्केर� आमा पो�षलो खाना 

तथा एम्बुलेन्स सेवा
६००

13

ECD कक्षाका िशक्षक तथा िशिक्षका र 

मा �व का लेखापालहरुको ला�ग खाजा 

भ�ा बापत

२०००

14
गाउँपा�लका �भ�का िशक्षक तथा सबै 

कमर्चार� स्वास्थ्य सुरक्षा कोष
१०००

15
हेलम्बु गोसाइकुण्ड केबुलकार सम्भाव्यता 

अध्ययन
१०००

16 मोडल �वधालय स्थापनाको ला�ग ५०००

17 �ीन िचल्�ेन पाकर् १०००

18
जल�वधुत अयोजनामा लगानी तथा 

सम्भाव्यता अध्ययन
१०००

19
हेलम्बु स्या�ुवेशी रसुवागढ� टनेल मागर् 

सम्भाव्यता अध्ययन
२०००

20 ममर्त सम्भार तथा आकिस्मक कोष १९८६५

21
िशक्षक तथा कमर्चार� अस्थायी अवकास 

कोष
१५००

22 स्थानीय तह कमर्चार� कल्याण कोष ५००

23 प�कार क्षे� �वदर्न कायर्�म १०००

24 न्या�यक स�म�त ९००

25
कृ�षबाल� जोगाउन बाँदर �नयन्�ण 

कायर्�म
३००

26 पिब्लक हेल्थ सपोटर् �ोगाम २५००

27 सुरक्षातफर् खचर् ३००

28
गाउँपा�लका �भ� �व�भ� ऐन तथा 

कानुनी परामशर्को ला�ग
१०००

29

गाउँपा�लका �भ� �वधालयमा नपुग 

िशक्षक (सम्भोटा र संस्कृत स�हत) 

व्यवस्थापन

३५००

30 संस्कृत भाषा �िशक्षण केन्� स्थापना ५००

31
�व�ालय कायार्लय सहयोगीहरुलाइ 

थप खाजा भ�ा र पोशाक
१०००

32 �वधालय �अ भ�ा ५००

33
गाउँपा�लका स्वास्थ्य केन्�लाइ नपुग 

 औषधी ख�रद
७००
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34
भेम्थाङ बेस क्याम्प सम्भाव्यता 

अध्ययन
५००

35 युवा उ�मी कायर्�म १०००

36
आमा बुवा �दवा सेवा केन्� (जे� 

नाग�रक) संचालन
१०००

37
खेलकुद �वकास कायर्�म तथा 

खेलमैदान �नमार्ण
१५००

38 जेहेन्दार �वधाथ� छा�वृ�त कायर्�म १०००

39
द�लत �व�ाथ� इिन्ज�नयर�ङ अध्ययन 

साझेदार� कायर्�म
५००

40
म�हला स्वास्थ्य स्वयं सेवकहरुको 

खाजा तथा यातायात खचर्
९००

41 स्वास्थ्य चौक� व्यवस्थापन खचर् २७०

42 �वपद व्यवस्थापन कोष १५२७

43 हेलम्बु �ेट �ेल �नमार्ण १००००

44 ªofªnf cflg cf:ofª s[lif ;8s २०००

45 �व�ालय ममर्त सम्भार कोष ६९०

46
पयर्टन �वदर्न तथा �चार�सार 

कायर्�म १०००

47 होमस्टे �वदर्न कायर्�म १०००

48 लाल�गुरास तथा रेड पाण्डा संरक्षण २००

49 आ�थर्क सहायता कोष १०००

50
िशक्षक तथा कमर्चार� आवास गृह 

�नमार्ण १०००

51
�व�ालयमा अ�डयो �भजुवल कक्षा 

संचालन ५००

52

उत्कृ� �व�ालय, उत्कृ� िशक्षक 

तथा उत्कृ� �व�ाथ�लाइ पुरस्कार 

कायर्�म ५००

53 एकल पुरुष भ�ा २०००

54 वडा कायार्लयहरु तथा �व�ालयहरुमा 

अिप्टकल फाइबर �वस्तार १०००

55 खानेपानी पाइप ख�रद ५००

56 पयर्टक�य �वशेषज्ञ घुम्ती िश�वर ५००

57 पाल्चोक भगवतीथान घण्टा स्थापना १०००

58 �नन्दे�र� मिन्दर �ड �प आर ३००

59 सीप �वकास तथा नेतृत्व �वकास 1000

60 लोक सेवा तयार� कक्षा 300

61 हेलम्बु म�हला सचेतना कायर्�म ५००
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अनुसूची-४

रु. हजारमा

आ.व.२०७5/७6 

को संशो�धत अनुमान

आ.व 

२०७6/७7 को 

अनुमान

खुद ऋण लगानी

 ऋण लगानी (-)

ऋण लगानीको सावाँ �फतार् �ा�ी (+)

खुद शेयर लगानी

 शेयर लगानी (-)

शेयर �ब��बाट लगानी �फतार् �ा�ी (+)

खुद ऋण �ा�ी

 ऋणको साँवा भु�ानी (-)

 ऋण �ा�ी (+)

�व�ीय व्यवस्था अनुमान
आ.व.२०७6/७7

शीषर्क

�व�ीय व्यवस्थाः

हेलम्बु गाउँपा�लका



अनुसूची-५

रु. हजारमा

नेपाल 

सरकार

�देश 

सरकार

स्थानीय 

तह

१० आ�थर्क �वकास १०६४५ ० ० ० ० ०

१०१० कृ�ष 6500

१०२० पशु पिन्छ �वकास 3645

१०३० पयर्टन 500

२० सामािजक �वकास ११८९५५ ० ० ० ० ०

२०१० िशक्षा तथा स�हत्य 88884

२०२० स्वास्थ्य 21043

२०३० खानेपानी तथा सरसफाइ 4335

२०४० संस्कृ�त �व�र्न 1100

२०५० खेलकुद तथा मनोर�न 800

२०६० रोजगार कायर्�म 2193

२०७० म�हला तथा बालबा�लका 600

३० पूवार्धार �वकास ४९०१९ ० ० ० ० ०

३०१० ठुलो मोटरबाटो, कृ�ष सडक 18300

३०२० गोरेटो बाटो, पयर्टन मागर् 1500

३०३० भवन तथा सहर� �वकास 22500

३०४० �संचाई 2450

३०५० उजार्, लघु तथा साना जल�व�ुत (वैकिल्पक उजार् समेत) 1175

३०६० पुल तथा झोलु�ेपुल 3094

४० वातावरण तथा �वपद व्यवस्थापन २०० ० ० ० ० ० ०

४०१० वन तथा भु-संरक्षण 200

५० स्थानीय तथ्यांक संकलन र अ�भलेख व्यवस्थापन १००

५०१० स्थानीय तथ्यांक संकलन र अ�भलेख व्यवस्थापन 100

६० संस्थागत �वकास, सेवा �वाह र सुशासन १७४३७९ ० ० ० ० ०

६०१० सामान्य सेवा तथा अन्य चालु खचर् 60702

६०२० अन्य पुिजगत 113677

हेलम्बु गाउँपा�लका

कायर्क्षे�गत व्यय अनुमान
आ.व.२०७6/७7

ऋण
आन्त�र

क �ोत

अन्तर सरकार� �व�ीय हस्तान्तरण
संकेत नं. शीषर्क

आ.व.२०७6

/७7 को 

अनुमान

जन 

सहभा�गता

�ोत
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संकेत नं./�वषयगत िशषर्कः _१०१०_ कृ�ष________________________

�.सं. कायर्�म/आयोजनाको नाम कायार्न्वयन हुने स्थान ल�य �व�नयोजन रु.

1 केिन्�य कृ�ष �योगशाखा कायर्�म (सशतर्) ५००

2 कृ�ष �वकास कायर्�म ६०००

जम्मा ६५००

संकेत नं./�वषयगत िशषर्कः _१०२० kz'________________________

�.सं. कायर्�म/आयोजनाको नाम कायार्न्वयन हुने स्थान ल�य �व�नयोजन रु.

1
पशु स्वास्थ्य रोग अन्वेशण सेवा तथा क्वारेन्टाइन कायर्�म 

(सशतर्)
४०५

2 पशुपन्छ� �ोत व्यवस्थापन तथा �वदर्न कायर्�म (सशतर्) २४०

3 पशुपंक्षी �वकास कायर्�म ३०००

जम्मा ३६४५

संकेत नं./�वषयगत िशषर्कः _10३0 पयर्टन

�.सं. कायर्�म/आयोजनाको नाम कायार्न्वयन हुने स्थान ल�य �व�नयोजन रु.

१ सेमार्थाङ पयर्टन सूचना केन्� वडा नं २ ५००

जम्मा ५००

संकेत नं./�वषयगत िशषर्कः २०१०_िशक्षा तथा स�हत्य________________

�.सं. कायर्�म/आयोजनाको नाम कायार्न्वयन हुने स्थान ल�य �व�नयोजन रु.

वा�षर्क �वकास कायर्�म
आ.व.२०७६/७७
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१ सबैको ला�ग िशक्षा आधारभूत तह (सशतर्) ४९४२३

२ माध्य�मक तह (सशतर्) १२४१२

३ �व�ालय क्षे� �वकास कायर्�म-िजल्ला स्तर (सशतर्) २३४२८

४
सामुदा�यक �व�ालयका बाल िशक्षकहरुका ला�ग �ोत्साहन 

अनुदान (सशतर्)
२२१

५
एक �व�ालय एक नसर् कायर्�म संचालन �नरन्तरता तथा 

�वस्तार (सशतर्)
५००

६ पाल्चोक मा.�व. तारबार �नमार्ण वडा नं ३ २००

७ इ�सङ आ.�व. तारबार �नमार्ण वडा नं ३ २००

८ जय बागे�र� मा.�व. तारबार �नमार्ण वडा नं ३ २००

९ 1fgf]bo cf=lj= 3]/faf/ u]6 lgdf{0f वडा नं ४ ३००

१० उल�नी आ.�व. तारजाल� वाल घेरावार �नमार्ण वडा नं ५ ३००

११ �स�ाथर् आ.�व. तारजाल� वाल घेराबार �नमार्ण वडा नं ५ ३००

१२ बोल्दे आ.�व. वाल �नमार्ण वडा नं ५ ३००

१३ सव�दय मा.�व. खेलकुद मैदान वडा नं ५ २००

१४ महेन्� मा.�व. गेट �नमार्ण वडा नं ६ 200

१५ नारायण आ.�व. घडेर� सम्याउने वडा नं ६ 700

जम्मा ८८८८४

संकेत नं./�वषयगत िशषर्कः २०२०_स्वास्थ्य

�.सं. कायर्�म/आयोजनाको नाम कायार्न्वयन हुने स्थान ल�य �व�नयोजन रु.

1 �ाथ�मक स्वास्थ्य सेवा (सशतर्) १५९२३

2 क्षयरोग �नयन्�ण (सशतर्) २१२

3
एक�कृत म�हला स्वास्थ्य तथा �जनन स्वास्थ्य कायर्�म 

(सशतर्) १६६८

4 एक�कृत बाल स्वास्थ्य एवं पोषण कायर्�म (सशतर्) ११३५

5 महामार� तथा रोग �नयन्�ण कायर्�म (सशतर्) १९०

6 अपांगता रोकथाम तथा कु�रोग �नयन्�ण कायर्�म (सशतर्) ११५
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7
अस्पताल �नमार्ण सुधार तथा व्यवस्थापन सूचना �णाल� 

(सशतर्) १४५

8 रा��य स्वास्थ्य िशक्षा, सूचना तथा संचार केन्� (सशतर्) १२५

9 उपचारात्मक सेवा कायर्�म (सशतर्) १४०५

10 न�सर्ङ तथा सामािजक सुरक्षा सेवा कायर्�म (सशतर्) १२

११ म�हला स्वास्थ्य स्वयं से�वकाहरुका ला�ग संचार खचर् (सशतर्)
११३

जम्मा २१०४३

संकेत नं./�वषयगत िशषर्कः २०३०_खानेपानी  तथा सरसफाइ___________

�.सं. कायर्�म/आयोजनाको नाम कायार्न्वयन हुने स्थान ल�य �व�नयोजन रु.

१ िचउर�खकर् खानेपानी वडा नं १ ४००

२ यम्बालामा खानेपानी वडा नं १ ५००

३ सातधारा चन्डी भन्ज्याङ �मजारटोल खानेपानी �नमार्ण वडा नं ३ १००

४ डाडाघर खानेपानी �नमार्ण वडा नं ३ ५०

५ काि�के डाडा खानेपानी �नमार्ण वडा नं ३ ५०

६ च्यानेगैर� मुहान िचसोपा�न ठुलोखेत खानेपानी �नमार्ण वडा नं ३ ५०

७ रुम्बाटोल खानेपानी �नमार्ण वडा नं ३ १००

८ रैथानेघ्याङ �लफ्ट खानेपानी वडा नं ३ ८३५

९ सेराबेशी �ततेपानी बख्ले मुहान खानेपानी �नमार्ण वडा नं ३ ५०

१० कमेरेखानी खानेपानी पाल्चोक खानेपानी �नमार्ण वडा नं ३ ५०

११ j}bf/ 6f]n vfg]kfgL of]hgf वडा नं ४ २००

१२ l;kfO{6f]n vfg]kfgL of]hgf वडा नं ४ ३००

१३ d/fDrL 9'+u]wf/f ;+/If0f वडा नं ४ ५०

१४ ;f}8f8f vfg]kfgL वडा नं ४ १५०

१५ d'NbLd 6f]n vf=kf= वडा नं ४ १५०

१६ नालुङखकर् बस्ती खानेपानी वडा नं ६ ४००

१७ जे� नाग�रक भवन लगायत ख�ी टोलमा खानेपानी वडा नं ६ ३००

१८ तल्लो पा�तङ खानेपानी सम्प� गनुर्पन� वडा नं ७ ५००

१९ सु�सर्ङ खानेपानी ममर्त वडा नं ७ १००

जम्मा ४३३५

संकेत नं./�वषयगत िशषर्कः २०४०_धमर् संस्कृ�त �वदर्न

�.सं. कायर्�म/आयोजनाको नाम कायार्न्वयन हुने स्थान ल�य �व�नयोजन रु.
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१ Aff]Daf] l/lt/Ljfh Joj:yfkg वडा नं ५ १००

२ नयाँ बस्ती चा�लसेमा भाडाकुडा ख�रद वडा नं ६ २००

३ डाडाथोक धनीटोल सामुदा�यक भवनको ला�ग सामा�ी वडा नं ६ ३००

४ इचोक गाउँको ला�ग ध�सर्ङ ख�रद वडा नं ६ ५००

जम्मा ११००

संकेत नं./�वषयगत िशषर्कः २०५०_खेलकुद �वकास तफर्

�.सं. कायर्�म/आयोजनाको नाम ल�य �व�नयोजन रु.

1 खेलकुद �वकास कायर्�म (सशतर्) १००

२ lrnfpg]3f/L v]n d}bfg df6f] eg]{, tf/ hfnL vf]nf 
lgoGq0f, d~r lgdf{0f वडा नं ४ ३००

३ d/fDrL v]n d}bfg lgdf{0f वडा नं ४ २००

४ च्योमथल� खेलकुद मैदान (स्तरो�ती) वडा नं ५ २००

जम्मा 800           

संकेत नं./�वषयगत िशषर्कः २०६०_रोजगार कायर्�म 

�.सं. कायर्�म/आयोजनाको नाम कायार्न्वयन हुने स्थान ल�य �व�नयोजन रु.

१ रोजगार �वदर्न कायर्�म (सशतर्) १७००

२ �धानमन्�ी रोजगार कायर्�म (सशतर्) ४९३

जम्मा 2,193         

संकेत नं./�वषयगत िशषर्कः २०७० म�हला,बालबा�लका, जे� नाग�रक, अपांग

�.सं. कायर्�म/आयोजनाको नाम कायार्न्वयन हुने स्थान ल�य �व�नयोजन रु.

कायार्न्वयन हुने स्थान
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१ बाल�ववाह �वरु�को अ�भयान कायर्�म (सशतर्) ३००

२

अपांगता भएका व्यि�हरुको ला�ग समुदायमा आधा�रत 

पुनस्थार्पना कायर्�म (सशतर्) ३००

जम्मा 600           

संकेत नं./�वषयगत िशषर्कः ३०१०_ गाउँपा�लका �भ�को ठुलो मोटरबाटो, कृ�ष सडक 

�.सं. कायर्�म/आयोजनाको नाम कायार्न्वयन हुने स्थान ल�य �व�नयोजन रु.

१
�तम्बु - ककनी - घ्याङ्ग्युल - टासीथाङ - ताक�घ्याङ 

मोटरबाटो स्तर उ��त वडा नं १ १०००

२
�तम्बु - दो�रङ - खचुर्ङ - नाकोते - मेलम्चीघ्याङ स्कुलसम्म 

मोटरबाटो स्तरउ��त वडा नं १ १०००

३
हल्दे - ठुलोढुंगा -  तातुर्ङ - घोप्टेघ्याङ - �रबमार् - 

आलामाराङ मोटरबाटो स्तरउ��त वडा नं १ ८००

४ आलामाराङ - सकर्थल� मोटरबाटो स्तरउ��त वडा नं १ ५००

५ �छमी गाङयुल ताक�घ्याङ मोटरबाटो वडा नं १ ५००

६ गुरु�रन्पोछे मागर् (बगर तक्पाखकार् सेमार्थाङ �तम्बु मोटरबाटो) वडा नं २ २०००

७ रातोपुल चुरेटार �भरखकर् तक्पाखकार् मोटरबाटो (मिणकण्ठे�र� मागर्) वडा नं २ ७००

८ गणेशे बगर ढोडेनी �रसांकु मागर् (�रसांकु मागर्) वडा नं २ ५००

९ चुरेटार आरुबोटे बाहुनथोक मोटरबाटो वडा नं २ २००

१२ तामाङ �भरखकार् मुलबाटोदेिख गुम्बासम्म जाने मोटरबाटो वडा नं २ ३००

१३ चनौटे देवीथान नागीडाडा मोटरबाटो वडा नं ३ ४००

१५ धा�ासा ककनी मोटरबाटो वडा नं ३ २००

१६ सेराबेसी अजुर्नटोल  मोटरबाटो वडा नं ३ १००

१७ सेराबेसी मसानेपाट�  मोटरबाटो वडा नं ३ १००

१८ नौतले स्वास्थ्यचौक� देवीथान  मोटरबाटो वडा नं ३ १००

१९ नौतले �पपलचौर  मोटरबाटो वडा नं ३ १००

२० इ�सङ गुम्बा सातधारा मोटरबाटो वडा नं ३ १००

२१ इ�सङ गुम्बा दुसार्ब्ले मोटरबाटो वडा नं ३ १५०

२२ देवीथान भुजेलटोल मोटरबाटो वडा नं ३ १००

२३ देवीथान �वचार�चौर मोटरबाटो वडा नं ३ १००

२४ �मजारटोल मोटरबाटो वडा नं ३ १५०

२५ पाङमा लहरे माने मोटरबाटो वडा नं ३ १५०
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२६ पाखा बेसी मोटरबाटो वडा नं ३ १००

२७
UofNy'd ahf/ 6f/ a:tL, ljtf{ufpF, nK;]kfvf x/]8fF8f s[lif 
;8s वडा नं ४ ४००

२८ tfd|fª d/fDrL nfeufpF uf]Nkm'e~Hofª df]6/af6f] वडा नं ४ ५००

२९ kfvfufpF e'h]n a:tL df]6/ af6f] वडा नं ४ २००

३० 9'+u|]ahf/ df]6/af6f] वडा नं ४ ३००

३१ rf}wd'/] 36\6f au/ df]6/ af6f] वडा नं ४ १००

३२ lrnfpg] 3f/L sfdL6f/ rgf/] df]6/af6f] वडा नं ४ २००

३३ ;]/f ;ftd'/], u}6f/ d/fDrL s'j]G8] df]6/af6f] वडा नं ४ ३००

३४ ;]/f 7f8f] df]6/af6f] वडा नं ४ १००

३५ :jf:Yorf}sL j8f sfof{no ;jf]{bo df=lj=;8s lgdf{0f वडा नं ५ ४००

३६ 5fFhf]ufª, tufª, gn'ª a|f0fg ;8s lgdf{0f वडा नं ५ ४००

३७ Rof]dynL lrq]uf]Db]g yf]bf]ª uf]Nkm' ;8s lgdf{0f वडा नं ५ ४००

३८ UofNy'd ;'?ª e~Hofª cfwf/e't lj=;8s lgdf{0f वडा नं ५ २००

३९ 8LKnf] tgD;f yfnfufª ;8s lgdf{0f वडा नं ५ ५००

४० ;'ª/fk vf]nf Sofl;ªr] bf]ufª, nfeufª ;8s lgdf{0f वडा नं ५ ५००

४१ kmfkf{hfª 5fFhf]ufª >L ;jf]{bo df=lj ;8s वडा नं ५ ३००

४२ Rof]DfynL k'/fgf] 9'Kr] ;8s dd{t वडा नं ५ २००

४३ ;'?ª af]Nb] uf]Nkm' ;8s वडा नं ५ ४००

४४ af]Nb] nKrf] ;8s gfnf lgdf{0f वडा नं ५ ३००

४५ पुरानो गाउ धैरेनी बस्तीमा जाने अधुरो सडक �नमार्ण वडा नं ६ ४००

४६ चनौटे पा�तङ कुटुमसाङ सडक चनौटे बँगारे सडक वडा नं ७ २०००

४७ भ�याङ �पपलडाँडा कृ�ष सडक वडा नं ७ २५०

४८ गँगेटार �पपलडाँडा बँगारे सडक वडा नं ७ ३००

४९ का�ेजो�तटोल सडक वडा नं ७ १५०

५० गोहोर� खोला कल्भडर् वडा नं ७ १५०

जम्मा 18,300        

संकेत नं./�वषयगत िशषर्कः ३०२०_गोरेटो बाटो तथा पयर्टन मागर्

�.सं. कायर्�म/आयोजनाको नाम कायार्न्वयन हुने स्थान ल�य �व�नयोजन रु.

१
मेलम्चीघ्याङ टोल �भ�का मूल गोरेटो बाटोहरुमा ढुंगा 

�ब�ाउने वडा नं १ 500           

२ ल्हा�ससा खटोगाङ गोरेटो बाटो वडा नं २ 300           



अनुसूची ६ Page 15

३

मेलम्ची खोला झो.पु.देिख मेलम्ची खोला मसानपाट� 

�पपलबोट कोले खोल्सा हुदै थुम्क�डाडा सम्म गोरेटो बाटो 

�नमार्ण वडा नं ६ 500           

४ सोिल्सङ ब्ल्याङ्जे झरना पयर्टन मागर् वडा नं ७ 200           

जम्मा 1,500         

संकेत नं./�वषयगत िशषर्कः ३०३०_गुम्बा �नमार्ण, सामुदायीक भवन तथा पाहुनाघर

�.सं. कायर्�म/आयोजनाको नाम कायार्न्वयन हुने स्थान ल�य �व�नयोजन रु.

1 सकर्थल� डोम्बु छोसा �नमार्ण वडा नं १ ४००

२ �तम्बु �ोत�न डोम्बु छोसा �नमार्ण वडा नं १ ४००

3 िचर� मेङगाङ �नमार्ण वडा नं १ ३००

४ फुङमाचे डोम्बु छोसा भान्छाघर �नमार्ण वडा नं १ ३००

5 घ्याङग्युल डोम्बु छोसा भान्साघर �नमार्ण वडा नं १ ३००

६ ककनी डोम्बु छोसा �नमार्ण सम्प� तथा पोखर� ममर्त वडा नं १ ३००

7 �तम्बु जे� नाग�रक तथा अपांग भवन वडा नं १ ३००

८ द�लत पाहुनाघरको भान्साघर सम्प� गन� वडा नं १ १००

9 नाकोते �ोत�न �नमार्ण वडा नं १ १५०

१० हल्दे धुट� �नमार्ण वडा नं १ १००

11 मेलम्चीघ्याङ  धुट� �नमार्ण वडा नं १ १५०

१२ पारगाङ डोम्बु छोसा शौचालय र प्लास्टर वडा नं १ २५०

13 ताक�घ्याङ शौचालय �नमार्ण वडा नं १ २००

१४ ढोडेनी पाहुनाघर वडा नं २ ४००

15 मिणकण्ठे�र� मिन्दर वडा नं २ २००

१६ सेतीदेबी मिन्दर वडा नं २ २००

17 द�लत मसानघाट वडा नं २ २००

१८ खकार् पाहुनाघर वडा नं २ ४००

19 सेमार्थाङ दुसार् छम्गाङ वडा नं २ २००

२० नुबुर्�लङ बु� केन्� वडा नं २ ५००

21 �ोल्मो प�ा कुन्डल देचेन �ो�लङ गुम्बा, सेमार्थाङ वडा नं २ ३००

२२ �मजारटोल सामुदा�यक भवन �नमार्ण वडा नं ३ १००

23 लामापाइला �व�ाम स्थल वडा नं ३ १००

२४ गैर�बेसी मसानेपाट� �नमार्ण वडा नं ३ १००

25 दशनामी भवन �नमार्ण वडा नं ३ १००

२६ �पपलचौर सामुदा�यक भवन �नमार्ण वडा नं ३ १००
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27 �समचौर सामुदा�यक भवन �नमार्ण वडा नं ३ १००

२८ इ�सङ सा�वक ५,६ डोम्बो स्युसा �नमार्ण वडा नं ३ ४००

29 इ�सङ गुम्बा सा�वक ७ �नमार्ण वडा नं ३ १५०

३० अलैची सुकाउने भवन ममर्त वडा नं ३ १००

31 काश्ये मसानेपाट� �नमार्ण वडा नं ३ १००

३२ इ�सङको मसानेपाट� �नमार्ण वडा नं ३ १००

33 कुलमानटोल सामुदा�यक भवन �नमार्ण वडा नं ३ १००

३४ पाल्चोक मिन्दर ग्या�वन वाल �नमार्ण वडा नं ३ ५००

35 चण्डी भन्ज्याङ चौतार� ममर्त वडा नं ३ ५०

३६ Hofªt]/ z]8'a ;fª5]g lnË u'Daf lgdf{0f वडा नं ४ ७००

37 6f/ a:tL ;'wf/ ;d'x ;fdflhs ejg lgdf0f{ वडा नं ४ ३००

३८ blnt kfpgf 3/ zf}rfno lgdf{0f वडा नं ४ १००

39 ljzf}gf lzj dlGb/ lgdf{0f वडा नं ४ २००

४० d/fDrL t]/dfg] kvf{n / zf}rfno lgdf{0f वडा नं ४ ४००

41 u}6f/ lzj dlGb/ lgdf{0f वडा नं ४ २००

४२ UofNy'd ahf/ lzj dlGb/ lgdf{0f वडा नं ४ २००

43 8'gfld; rh{ efG;f 3/ lgdf{0f tyf Rofg vl/b वडा नं ४ २००

४४ tufª dg]:d/skfs{ cfw'/f] lgdf{0f  वडा नं ५ ३००

45 v/a'h] ;d'bflos ejg lgdf{0f वडा नं ५ ४००

४६ gn'ª ;d'bflos ejg lgdf{0f वडा नं ५ ४००

47 5fFhf]ufª ;fd'bflos ejg lgdf{0f वडा नं ५ ३००

४८ Sofl;ªr] ;fd'bflos ejg lgdf{0f वडा नं ५ ३००

49 nfefufª ;fd'bflos ejg lgdf{0f वडा नं ५ ३००

५० Rof]DfynL 5Dvfª lgdf{0f वडा नं ५ २००

51 ef/tL ;fd'bflos ejg cfw'/f] lgdf{0f वडा नं ५ २००

५२ cfdf a'af ;fd'bflos lbjf ;]jf s]Gb| Joj:yfkg वडा नं ५ ४००

53 af]Nb] b";f{ lgdf{0f  वडा नं ५ १५०

५४ af]Nb] tfdfª u'Daf lgdf{0f वडा नं ५ ३००

55 l;l/;] 8'gfld; rr{ वडा नं ५ २००

५६ Sofl;ªr] 8'gfld; rr{ वडा नं ५ २००

५८ इचोक युवा जागरण भवन सम्प� गनर् वडा नं ६ ३००

59 गुफाडाडा गाउखेत कृषक समुह भवन सम्प� गनर् वडा नं ६ २००

६० िच�नखकर् डोम्बो स्युसा �नमार्ण कायर् सम्प� गनर्को ला�ग वडा नं ६ २००

61 इचोक �ोत�न �नमार्ण सम्प� गनर्को ला�ग वडा नं ६ ४००

६२ �पाचेत डोम्बो स्युसा �नमार्ण वडा नं ६ ८००

63 सोनार टोल गणेश मिन्दर �नमार्ण वडा नं ६ ४००

६४ लाइटोल बु� मु�तर् �नमार्ण वडा नं ६ ५००

65 मानेगइरो डोम्बो स्युसा �नमार्ण वडा नं ६ ४००

६६ मानेटोल �ोत�न �नमार्ण वडा नं ६ ३००

67 चेवाङखोर डोम्बु स्युसा सम्प� गनर् वडा नं ६ ४००
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६८ घ्याङडाडा गुम्बा घडेर� �नमार्ण सम्प� गनर् वडा नं ६ २००

69 थापाटार देवीढुंगा ��तक्षालय वडा नं ६ २००

७० लामाटोल गुम्बा अधुरो सम्प� गनर् वडा नं ६ ४००

71 कुटुमसाङ दुसार् �नमार्ण वडा नं ७ ३००

७२ सु�सर्ङ दुसार् �नमार्ण वडा नं ७ २००

73 मा�थल्लो मझुवा समुह भवन वडा नं ७ ४००

७४ मोठे�ाङ मसान पाट� वडा नं ७ १५०

75 वँगारे मसान पाट� वडा नं ७ १५०

७६ गोहोर�खोला मसान पाट� वडा नं ७ १५०

77 द�लत पाहुनाघर �पपलडाँडा वडा नं ७ १५०

७८ गोसाइकुण्ड आमा समुह भवन वडा नं ७ ४००

79 बँगारे माने �नमार्ण सम्प� गनुर्पन� वडा नं ७ २००

८० सोिल्सङ माने �नमार्ण वडा नं ७ ३००

81 तल्लो पा�तङ माने �नमार्ण वडा नं ७ २००

८२ �पपलडाडा माने �नमार्ण वडा नं ७ २००

83 मा�थल्लो पा�तङ �रसाङ गुम्बा सम्प� गनुर्पन� वडा नं ७ ४००

८४ माहाङकाल समुह भवन वडा नं ७ ५००

85 का�ाङटोल सामुदा�यक भवन, सोिल्सङ वडा नं ७ ४००

जम्मा 22500
संकेत नं./�वषयगत िशषर्कः ३०४०_�सचाइ

�.सं. कायर्�म/आयोजनाको नाम कायार्न्वयन हुने स्थान ल�य �व�नयोजन रु.

1 ;xsf/L l;rfO, ;fgf l;rfO dd{t ;Def/ tyf lgdf{0f -
;zt{_

500

२ हल्दे �सचाइ योजना वडा नं १ 300

3 थर�टोल थोपा �सचाइ वडा नं ३ १००

४ �वचार� खोला साठ� मुर� खेत �सचाइ वडा नं ३ १००

5 रगचन्�न कुलो ममर्त (मोटरबाटो खण्ड) वडा नं ३ १००

६ cfFk8Ff8f vf]n] l;GrfO{ of]hgf वडा नं ४ १००

7 5fu]vf]nf s'lj08] l;/ltQf l;GrfO{ of]hgf वडा नं ४
१००

८ e';fg] s'nf] l;GrfO वडा नं ४
१००

9 ;ftd'/] sf]n] l;GrfO{ of]hgf वडा नं ४
१००

१० Rff}wd'/] d'/] l;Dn]kmfF6 l;GrfO{ of]hgf वडा नं ४ ३००

11 पुरानो गाउ मा�थल्लोबार� कफ� खेती �सचाइ वडा नं ६ ३००

१२ खकर्डाडा च्याङ्�ेन खेत �सचाइ वडा नं ६ २००
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13 अधेर� खोला मा�थल्लो काि�के �सचाइ वडा नं ६ 150

जम्मा 2450
संकेत नं./�वषयगत िशषर्कः ३०५०_��मण �वधुत तथा सैयर् सडक ब�ी

�.सं. कायर्�म/आयोजनाको नाम ल�य �व�नयोजन रु.

१ /fli6«o u|dL0f tyf gjLs/0fLo phf sfos|d -;zt_ 1175

जम्मा ११७५

संकेत नं./�वषयगत िशषर्कः ३०६०_प�ी पुल सव� तथा झोलुङगे पुल ममतर्

�.सं. कायर्�म/आयोजनाको नाम ल�य �व�नयोजन रु.

१ झोलुंगे पुल क्षे�गत कायर्�म (सशतर्) १८००

२ �ामीण पहुँच कायर्�म (सशतर्) १२९४

जम्मा 3,094         

संकेत नं./�वषयगत िशषर्कः ४०१०_वन, भु संरक्षण तथा �वपद् व्यवस्थापन

�.सं. कायर्�म/आयोजनाको नाम कायार्न्वयन हुने स्थान ल�य �व�नयोजन रु.

१ काश्ये वन्यजन्तु �नयन्�ण गनर् तारबार �नमार्ण वडा नं ३ २००

जम्मा 200           

�.सं. कायर्�म/आयोजनाको नाम ल�य �व�नयोजन रु.

1 j8f k|f]kmfO{n 5kfO x]nDa' ufpFkflnsf j*f g+= 5 100
hDdf १००

संकेत नं./�वषयगत िशषर्कः ५०१०_स्थानीय तथ्यांक संकलन र अ�भलेख व्यवस्थापन

कायार्न्वयन हुने स्थान

कायार्न्वयन हुने स्थान

स्थान
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संकेत नं./�वषयगत िशषर्कः ६०१०_चालु

�.सं. कायर्�म/आयोजनाको नाम कायार्न्वयन हुने स्थान ल�य �व�नयोजन रु.

1 पदा�धकार�हरुको पा�र��मक तथा सु�वधा ४५००

2 कमर्चार� पा�र��मक तथा सु�वधा १५०००

3 गाउपा�लका कमर्चार� इन्सेिन्टभ ३६००

4 स्थानीय भ�ा ३८००

5 महगी भ�ा १२७२

6 अन्य भ�ा ४०००

7 पोशाक ५३०

8 पानी �बजुल� ६००

9 घर भाडा २०००

10 सुचना संचार २०००

11 सुचना ��व�ध १२००

12 इन्धन १५००

13 अन्य इन्धन ५००

14 अन्य भाडा २५००

15 कायार्लय संचालन अन्य ममर्त १०००

16 �वमा न�वकरणा ७००

17 कायार्लय सामान २५००

18 परामशर् सेवा १५००

19 अन्य कायर्�म २०००

20 कायर्�म अनुगमन १०००

21  �मण खचर् ३५००

22 एम्बुलेन्स इन्धन ५००

23 �व�वध ५०००

hDdf 60702

संकेत नं./�वषयगत िशषर्कः ६०२०_पुजीगत खचर्

�.सं. कायर्�म/आयोजनाको नाम ल�य �व�नयोजन रु.

कायार्न्वयन हुने स्थान



अनुसूची ६ Page 20

1 ५ नं वडा कायार्लय भवन �नमार्ण १००००

2 ६ नं वडा कायार्लय भवन �नमार्ण ५०००

3 ४ वटा झो पु म्यािचङ फन्ड ७८५

4 ग्याल्थुम मेलम्ची खोला मोटरेबल पुल �ड �प आर १०००

5 सकर्थल� मेलम्ची खोला मोटरेबल पुल �ड �प आर १०००

6 ग्यल्थुम गैर�बेसी पाल्चोक देवीथान मोटरबाटो �ड �प आर ३५०

7 गाउँपा�लका भवन �नमार्ण ५०००

8 सवार� साधन ६९०

9 मेिशनर� औजार १५००

10 रोड रोलर ख�रद ४५००

11
लिक्षत वगर् (म�हला बालबा�लका जे� नाग�रक अपांग आ�दवासी 

जनजा�त द�लत)
३०००

12 �सु�त भ�ा, सुत्केर� आमा पो�षलो खाना तथा एम्बुलेन्स सेवा ६००

13
ECD कक्षाका िशक्षक तथा िशिक्षका र मा �व का लेखापालहरुको 

ला�ग खाजा भ�ा बापत
२०००

14 गाउँपा�लका �भ�का िशक्षक तथा सबै कमर्चार� स्वास्थ्य सुरक्षा कोष १०००

15 हेलम्बु गोसाइकुण्ड केबुलकार सम्भाव्यता अध्ययन १०००

16 मोडल �वधालय स्थापनाको ला�ग ५०००

17 �ीन िचल्�ेन पाकर् १०००

18 जल�वधुत अयोजनामा लगानी तथा सम्भाव्यता अध्ययन १०००

19 हेलम्बु स्या�ुवेशी रसुवागढ� टनेल मागर् सम्भाव्यता अध्ययन २०००

20 ममर्त सम्भार तथा आकिस्मक कोष १९८६५

21 िशक्षक तथा कमर्चार� अस्थायी अवकास कोष १५००

22 स्थानीय तह कमर्चार� कल्याण कोष ५००

23 प�कार क्षे� �वदर्न कायर्�म १०००

24 न्या�यक स�म�त ९००

25 कृ�षबाल� जोगाउन बाँदर �नयन्�ण कायर्�म ३००

26 पिब्लक हेल्थ सपोटर् �ोगाम २५००

27 सुरक्षातफर् खचर् ३००

28 गाउँपा�लका �भ� �व�भ� ऐन तथा कानुनी परामशर्को ला�ग १०००

29
गाउँपा�लका �भ� �वधालयमा नपुग िशक्षक (सम्भोटा र 

संस्कृत स�हत) व्यवस्थापन
३५००

30 संस्कृत भाषा �िशक्षण केन्� स्थापना ५००

31 �व�ालय कायार्लय सहयोगीहरुलाइ थप खाजा भ�ा र पोशाक १०००

32 �वधालय �अ भ�ा ५००
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33 गाउँपा�लका स्वास्थ्य केन्�लाइ नपुग  औषधी ख�रद ७००

34 भेम्थाङ बेस क्याम्प सम्भाव्यता अध्ययन ५००

35 युवा उ�मी कायर्�म १०००

36 आमा बुवा �दवा सेवा केन्� (जे� नाग�रक) संचालन १०००

37 खेलकुद �वकास कायर्�म तथा खेलमैदान �नमार्ण १५००

38 जेहेन्दार �वधाथ� छा�वृ�त कायर्�म १०००

39 द�लत �व�ाथ� इिन्ज�नयर�ङ अध्ययन साझेदार� कायर्�म ५००

40 म�हला स्वास्थ्य स्वयं सेवकहरुको खाजा तथा यातायात खचर् ९००

41 स्वास्थ्य चौक� व्यवस्थापन खचर् २७०

42 �वपद व्यवस्थापन कोष १५२७

43 हेलम्बु �ेट �ेल �नमार्ण १००००

44
ªofªnf cflg cf:ofª s[lif ;8s २०००

45 �व�ालय ममर्त सम्भार कोष ६९०

46 पयर्टन �वदर्न तथा �चार�सार कायर्�म १०००

47 होमस्टे �वदर्न कायर्�म १०००

48 लाल�गुरास तथा रेड पाण्डा संरक्षण २००

49 आ�थर्क सहायता कोष १०००

50 िशक्षक तथा कमर्चार� आवास गृह �नमार्ण १०००

51 �व�ालयमा अ�डयो �भजुवल कक्षा संचालन ५००

52
उत्कृ� �व�ालय, उत्कृ� िशक्षक तथा उत्कृ� �व�ाथ�लाइ 

पुरस्कार कायर्�म ५००

53 एकल पुरुष भ�ा २०००

54
वडा कायार्लयहरु तथा �व�ालयहरुमा अिप्टकल फाइबर 

�वस्तार १०००

55 खानेपानी पाइप ख�रद ५००

56 पयर्टक�य �वशेषज्ञ घुम्ती िश�वर ५००

57 पाल्चोक भगवतीथान घण्टा स्थापना १०००

58 �नन्दे�र� मिन्दर �ड �प आर ३००

59 सीप �वकास तथा नेतृत्व �वकास 1000

60 लोक सेवा तयार� कक्षा 300

61 हेलम्बु म�हला सचेतना कायर्�म ५००

जम्मा ११३६७७
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