
1 
 

अनङ्टसूची २ 

(दपा ४ तथा अनङ्टसूची-१ को बाग-२ सॊग सम्फङ्ञधधत) 

 
 
 
 
 
 
 

 

भाङ्झरका गाउॉऩाङ्झरका द्वाया प्रकाङ्ञित 

 

स्थानीम याजऩत्र 

खण्ड:२   सॊख्मा:२१         ङ्झभङ्झत:२०७६/५/४ 

बाग-२ 

भाङ्झरका गाउॉऩाङ्झरका 

भाङ्झरका  गाउॉऩाङ्झरकाको ताङ्झरभ तथा वैठकभा ङ्छदईने ऩाङ्चयश्रङ्झभक य बत्ता सम्फङ्ञधध कामयङ्जवङ्झध, 

२०७६ 

भाङ्झरका गाउॉऩाङ्झरका 

गाउॉकामयऩाङ्झरकाको कामायरम 

अखायवाङ्ग गङ्टल्भी 
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कामयऩाङ्झरकाफाट स्वीकृत ङ्झभङ्झत: २०७६।०४।३१ 

ताङ्झरभ तथा फैठकभा ङ्छदइने ऩाङ्चयश्रङ्झभक य बत्ता सम्फधधी कामयङ्जवङ्झध, २०७6 

गाउॉऩाङ्झरका तथा अधतगयतका ङ्झनकामभा आमोजना हङ्टने ताङ्झरभ तथा फैठक एॊव अधम 
ङ्जवषमभा ऩदाङ्झधकायी, सहबागी कभयचायी एवॊ ङ्जवऻहरुराई ङ्छदइने ऩाङ्चयश्रभीक तथा बत्ताहरुराई 
व्मवङ्ञस्थत गनय मो कामयङ्जवङ्झध तमाय गङ्चयएको छ। 

खण्ड १ 

१ ) ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा 
क) “ऩदाङ्झधकायी” बङ्ङारे अध्मऺ, उऩाध्मऺ, कामयऩाङ्झरका सदस्म, वडा अध्मऺ य वडा सदस्म 

सभेतराई जनाउनेछ। 

ख) “कभयचायी” बङ्ङारे गाउॉकामयऩाङ्झरका कामायरम, वडा कामायरम य ङ्जवषमगत कामायरमका 
स्थामी/अस्थामी,कयाय,ज्मारादायी कभयचायी सम्झनङ्ट ऩनेछ; सो िब्दरे प्रभङ्टख प्रिासकीम 
अङ्झधकृतराई सभेत जनाउनेछ। 

ग) “ङ्जवऻ” बङ्ङारे कङ्ट नै ङ्जवषम/ऺेत्रभा जानकाय व्मङ्ञि सम्झनङ्ट ऩनेछ। 

घ) “गाउॉऩाङ्झरका” बङ्ङारे भाङ्झरका गाउॉऩाङ्झरकाराई सम्झनङ्ट ऩनेछ। 

२) कामयऩाङ्झरका, सबा य सङ्झभङ्झतको फैठक बत्ता सम्फधधी व्मवस्था 
क) गाउॉ सबाभा सहबागी हङ्टने सबाका सदस्महरुराई गाउॉ सबा चरेको प्रत्मेक ङ्छदनको देहाम 

फभोङ्ञजभ फैठक बत्ता य अधम सङ्टङ्जवधा उऩरब्ध गयाइनेछ। 

 

ऩदाङ्झधकायी 
फैठक बत्ता 
दैङ्झनक 

आतेजाते 
खचय(गा.ऩा.फाट 
सवायी साधन 

नङ्झरनेराई भात्र) 

ङ्जवहान फेरङ्टका खाना 
खचय 

कैङ्जपमत 

गाउॉसबाका 
सदस्महरु 

१0००(दैङ्झनक) ५०० ५००(दैङ्झनक) 
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ख) गाउॉसबाभा सहबागी हङ्टने ऩदाङ्झधकायी फाहेक सबाको सङ्ञचव य सहमोगी कभयचायीहरु फढीभा 
३० जनाराई देहाम फभोङ्ञजभ सबा सधचारन अवङ्झधबय बत्ता य खाना खचय उऩरब्ध 
गयाइनेछ। 

 

ङ्झस.न. कभयचायी बत्ता खाना खचय 
१ सङ्ञचव(प्र.प्र.अङ्झधकृत) १0००(दैङ्झनक) ५००(दैङ्झनक) 

२ 
सहमोगी कभयचायी(फढीभा ३० 

जना) 
१०००(दैङ्झनक) ५००(दैङ्झनक) 

 

ग) कामयऩाङ्झरकाको फैठकभा सहबागी हङ्टने सदस्महरुराई देहाम फभोङ्ञजभ बत्ता तथा अधम सङ्टङ्जवधा 
उऩरब्ध गयाइनेछ। 

ङ्झस.न. ऩदाङ्झधकायी/कभयचायी 
वैठक बत्ता(प्रत्मेक 

वैठकको) 
आतेजाते खचय 

1 अध्मऺ 1०00 ५००(गा.ऩा.फाट 
सवायी साधन नङ्झरने 
ऩदाङ्झधकायीराई भात्र) 2 कामयऩाङ्झरकाका सदस्म १0०० 

२ सङ्ञचव(प्र.प्र. अङ्झधकृत) १0००  

३ 
कभयचायी (फढीभा ३ जना) 

सहमोगी सभेत 
१०००  

कामयऩाङ्झरकाको फैठकभा कङ्ट नै ङ्जवऻको सहमोग ङ्झरनङ्ट ऩने बएभा त्मस्तो ङ्झफऻराई सङ्ञचव 
सयहको वैठक बत्ता य आउॉदा जाॉदाको गाडी बाडा यकभ उऩरब्ध गयाइनेछ। 

स्ऩङ्जिकयण् मस दपाभा सदस्म बङ्ङारे गाउॉ सबाभा सो को अध्मऺ य कामयऩाङ्झरकाभा 
गाउॉऩाङ्झरकाको अध्मऺ,उऩाध्मऺ तथा वडा अध्मऺ सभेतराई जनाउनेछ। 
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खण्ड २ 

3) अधम सङ्झभङ्झतका सदस्महरुको वैठक बत्ता य अधम सङ्टङ्जवधा 

क) धमाङ्जमक सङ्झभङ्झतका सदस्महरुको बत्ता य ऩाङ्चयश्रङ्झभक सम्फधधी ब्मवस्था् 

अ.  धमामीक सङ्झभङ्झतको फैठकभा सहबागी बए फाऩत देहाम फभोङ्ञजभ बत्ता य अधम सङ्टङ्जवधा 
उऩरब्ध गयाईने छ । 

ऩदाङ्झधकायी फैठक बत्ता 
आतेजाते खचय (गाउॉऩाङ्झरकाफाट सवायी साधन 

नऩाएकोभा भात्र) 

सॊमोजक   १०००।- ५००।- 

सदस्म 1000।- 500।- 

कानूनी सल्राहकाय १०००।- ५००।- 

कभयचायी फढीभा ३ 
जना 

१०००।-  

सहामक 500।-  

आ.  ईजरास सञ्चारन बएको फखत सङ्झभङ्झतको फैठकभा उऩरब्ध गयाए फभोङ्ञजभको बत्ता तथा 
अधम सङ्टङ्जवधा उऩरब्ध गयाईने छ । 

ख) याजस्व ऩयाभिय सङ्झभङ्झत-  
अ. सङ्झभङ्झतभा सहबागी प्रत्मेक सदस्महरुराई प्रङ्झत फैठक रु १००० 

आ. कय सम्फधधी ङ्झफऻ (आवश्मक बएभा फढीभा २ जनाराई)- रु १००० 

इ. सहमोगी कभयचायी( १ जनाराई)- रु ५०० 

ग) श्रोत अनङ्टभान तथा फजेट सीभा ङ्झनधाययण सङ्झभङ्झत,फजेट तथा कामयक्रभ तजङ्टयभा सङ्झभङ्झतका सदस्महरुराई 
ङ्छदइने फैठक बत्ता तथा अधम सङ्टङ्झफधा : 

अ.प्रङ्झत सदस्म प्रङ्झत फैठक रु १००० 

आ. सहमोगी कभयचायी(आवश्मक बएभा भात्र)- रु ५०० 
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घ)ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतहरु 

अ. प्रङ्झत सदस्म प्रङ्झत वैठक- रु १००० 

आ. आतेजाते खचय-रु ५००(गा.ऩा. फाट सवायी साधन नङ्झरएका ऩदाधीकायीराई भात्र) 

इ. सहमोगी कभयचायी (आवश्मक ऩयेभा)- रु ५००(प्रङ्झत फैठक) 

ङ) वडा सङ्झभङ्झत (वडा सङ्झभङ्झतको वैठक १ वषयभा वढीभा १५ वटाको राङ्झग भात्र) 

अ. प्रङ्झत सदस्म प्रङ्झत वैठक- रु १००० 

आ. वडा सङ्ञचव प्रङ्झत फैठक-रु १००० 

इ. सहमोगी कभयचायी १ जना (आवश्मक ऩयेभा)- रु १०००(प्रङ्झत फैठक) 
च) गाउॉसबा वा कामयऩाङ्झरकारे आवश्मकता अनङ्टसाय गठन गने ङ्झफङ्झबङ्ङ सङ्झभङ्झत वा कामय टोङ्झरभा 

यहने सदस्महरुको फैठकराई फढीभा ३ वटा फैठकको प्रङ्झत सदस्म रु १००० का दयरे फैठक 
बत्ता उऩरब्ध गयाइनेछ। 

छ) कङ्ट नै ङ्जवषमभा स्थरगत अध्ममन, अनङ्टसधधान, छानङ्जवन गयी प्रङ्झतफेदन ऩेि गनय कामयऩाङ्झरकाको 
ङ्झनणयमद्वाया गङ्छठत कामयदर वा कामय टोङ्झरराई देहाम फभोङ्ञजभ ऩाङ्चयश्रङ्झभक वा बत्ता उऩरब्ध 
गयाईनेछ। 

 
मातामात खचय(मातामातको साधन प्रमोग गनङ्टयऩने 

बएभा गा.ऩा.ऺेत्रङ्झबत्र जाॊदा य आउॉदाको) 
दैङ्झनक बत्ता 

खाना खचय 
(प्रङ्झत 
ङ्छदन) 

कामायऩाङ्झरकारे 
तोकेको अवङ्झध 
सम्भको प्रत्मेक 
ङ्छदनको प्रङ्झत 

सदस्म 

(गा.ऩा.को सवायी साधन प्रमोग नगने  बएभा 
भात्र) रु ५०० 

10०० ५०० 

स्ऩङ्जिकयण् मस दपाको प्रमोजनको राङ्झग स्थरगत रुऩभा खङ्जटने कामयटोरीभा सङ्झभङ्झतका 
सदस्महरुरे स्थरगत प्रङ्झतवेदन ऩेि गनङ्टयऩनेछ।कामयऩाङ्झरकारे ङ्छदन तोङ्जकङ्छदएको बए सोही 
अवङ्झधराई ङ्छदन भाङ्झननेछ,ङ्छदन नतोङ्जकङ्छदएको  अवस्थाभा काभको प्रकृङ्झत हेङ्चय फढीभा ३ ङ्छदनको 
ङ्जहसाफरे बत्ता वा अधम सङ्टङ्झफधा उऩरब्ध गयाइनेछ। 
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खण्ड ३ 

४) अधम सङ्झभङ्झतका सदस्मको ऩाङ्चयश्रङ्झभक य बत्ता ्
क) कभयचायी छनौट सङ्झभङ्झत, ऩयीऺा सॊचारन सङ्झभङ्झत य सो सॉग सम्फङ्ञधधत ब्मङ्ञिहरु तथा 
कभयचायीहरुको ऩाङ्चयश्रभीक य बत्ता सम्फधधी व्मवस्था् 

अ. गाउॉऩाङ्झरकाभा कभयचायी छनौट गनय कामयऩाङ्झरकाद्वाया गङ्छठत छनौट सङ्झभङ्झतका 
सदस्महरु सॊमोजक रु.१२००।-, सदस्म रु.1000।- य सहमोगी रु.५००।- 
फैठक बत्ता । 

आ. छनौट सङ्झभङ्झतका सदस्म फाहेक कङ्ट नै ङ्जवऻराई आभधत्रण गनङ्टय ऩयेभा सदस्म सयहको 
फैठक बत्ताको अङ्झतङ्चयि ङ्झनमभानङ्टसाय दैङ्झनक भ्रभण बत्ता उऩरब्ध गयाईनेछ । दैङ्झनक 
भ्रभण बत्ता ङ्छदन नङ्झभल्ने स्थानको बए गाडी बाडा प्रचङ्झरत दययेट अनङ्टसायको यकभ य 
खाना खचय फाऩत प्रङ्झतङ्छदन रु ५००।– का दयरे उऩरब्ध गयाईने छ । 

ख)  कभयचायी छनौट गनय ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा सञ्चारन गनङ्टयऩदाय सो कामयभा सॊरग्न ऩदाङ्झधकायी वा 
कभयचायीहरुराई देहाम फभोङ्ञजभ ऩाङ्चयश्रङ्झभक वा बत्ता उऩरब्ध गयाईने छ । 

अ. प्रश्नऩत्र ङ्झनभायण प्रङ्झत -प्रश्न सेट प्रङ्झत ङ्जवऻ_– रु. 10००।– 

आ. प्रश्नऩत्र भोडयेिन -प्रङ्झत प्रश्न से प्रङ्झत ङ्जवऻ_ - रु. 8००।– 

इ.  प्रश्नऩत्र छऩाईभा सॊरग्न कभयचायी -फढीभा_ २ जना – रु. १०००।–-प्रङ्झतङ्छदन_ 

ई. केधराध्मऺ -१ जना_ - रु. १०००।–-प्रङ्झत ङ्झसङ्जटङ्ग_ 

उ. सहामक केधराध्मऺ -१ जना रु. ८००।–-प्रङ्झत ङ्झसङ्जटङ्ग_ 

ऊ ङ्झनङ्चयऺक– रु. ५००।–-प्रङ्झत ङ्झसङ्जटङ्ग_ 

ए सहमोङ्झग कभयचायी – रु. 5००।–-प्रङ्झत ङ्झसङ्जटङ्ग_-प्रङ्झत केधर एक जनाराई भात्र_ 

ऐ कामायरम सहमोङ्झग -१ जना_ रु.5००।– 

स्ऩिीकयण् मस उऩदपाभा ऩयीऺा केधर बङ्ङारे फढीभा ३०० जना उम्भेद्वाय ऩयीऺाथीरे ऩङ्चयऺा ङ्छदने 
केधरराई सम्झनङ्टऩनेछ । 

ओ. उत्तय ऩङ्टङ्ञस्तका कोङ्झडङ्ग- रु. २ –प्रङ्झत उत्तय ऩङ्टङ्ञस्तका 
औ.उत्तय ऩङ्टङ्ञस्तका ङ्झडकोङ्झडङ्ग- रु. २ -प्रङ्झत उत्तय ऩङ्टङ्ञस्तका 
अॊ.उत्तय ऩङ्टङ्ञस्तका ऩयीऺण- रु. ३० -प्रङ्झत उत्तय ऩङ्टङ्ञस्तका 



7 
 

अ् प्राप्ताङ्क ईङ्ञधि- रु. ०.५ प्रङ्झत -उत्तय ऩङ्टङ्ञस्तका_ 
ग) कभयचायी छनौट गदाय ङ्झरइने अधतवायतायको राङ्झग अधतवायताय ङ्झरन उऩङ्ञस्थत सदस्म एॊव ङ्जवऻहरुराई एक 

ङ्झसङ्जटङ्ग अधतवायताय फाऩत छनौट सङ्झभङ्झतका सदस्म य ङ्जवऻरे ऩाउने सयहको बत्ता य अधम सङ्टङ्जवधा उऩरब्ध 
गयाईने छ । 

घ) कभयचायी फैठकभा उऩङ्ञस्थत कभयचायीहरुराई फैठक बत्ता उऩरब्ध गयाइनेछैन। तय खाजा खचयको राङ्झग 
प्रङ्झत व्मङ्ञि रु २०० य खाना खान ऩने बएभा रु ३५० का दयरे खचय गनय सङ्जकनेछ । 

ङ) ङ्जवधारम स्तयको ऩयीऺाभा गाउॉऩाङ्झरकारे खचय ब्महोनङ्टय ऩने बएभा देहाम फभोङ्ञजभ बत्ता तथा ऩाङ्चयश्रङ्झभक 
उऩरब्ध गयाईने छ । 

अ. ऩयीऺा सङ्झभतका ऩदाधीकायीहरुराई फैठकको ङ्झनङ्झभत्त प्रङ्झत सदस्म रु. –7००।– 

आ. प्रश्नऩत्र ङ्झनभायण रु. 10००।– प्रङ्झत ङ्झफषम प्रङ्झत सेट प्रङ्झत ङ्जवऻ 

इ. प्रश्न ऩत्र छऩाईभा सॊरग्न फढीभा २ जना कभयचायीराई प्रङ्झतसेट प्रश्नको एकभङ्टि जनही रु. 
7००।– 

ई. प्रश्नऩत्र भोडयेिन प्रङ्झतसेट प्रङ्झत व्मङ्ञि रु. 5००।– 

उ. केधराध्मऺ- १ जनाराई- रु ८००।–-प्रङ्झत केधर प्रङ्झत ङ्छदन_ 

ऊ. ङ्झनङ्चयऺक -फढीभा ३० जना ऩङ्चयऺाथी फयाफय एकजना ङ्झनङ्चयऺक- रु. ५०० प्रङ्झत ङ्छदन_  

ऋ. सहमोगी कभयचायी -प्रङ्झतकेधर १ जना_ - रु. 5००।– 

ए. सहमोगी -प्रङ्झत केधर १ जना_– रु. 5००।– 

      ऐ. ऩयीऺा अनङ्टगभन कताय -प्रङ्झत ङ्छदन_ - रु. 7००।– 

     ओ. उत्तय ऩङ्टङ्ञस्तका ऩयीऺण 

 रु. 25 प्रङ्झत उत्तय ऩङ्टङ्ञस्तका -५१ देङ्ञख १०० ऩूणायङ्कसम्भ_ 

 रु. 10 प्रङ्झत उत्तय ऩङ्टङ्ञस्तका -५० सम्भ ऩूणायङ्क बएभा_ 
औ. उत्तय ऩङ्टङ्ञस्तका कोङ्झडङ्ग- रु. 2 -प्रङ्झत उत्तय ऩङ्टङ्ञस्तका_ 
अॊ. उत्तय ऩङ्टङ्ञस्तका ङ्झडकोङ्झडङ्ग- रु. 2 -प्रङ्झत उत्तय ऩङ्टङ्ञस्तका_ 
अ् प्राप्ताङ्क ईङ्ञधि – रु. 1 -प्रङ्झत उत्तय ऩङ्टङ्ञस्तका_ 

 

ङ) उऩदपा (क), (ख) य (ग) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन प्रदेि रोकसेवा आमोगफाट 
ऩदऩङ्टङ्झतय हङ्टने कभयचायी छनौटभा आमोग कै व्मवस्था फभोङ्ञजभ हङ्टने छ । 
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च)  गाउॉ ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झत य वडा ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतका सदस्महरुरे ऩाउने ऩाङ्चयश्रङ्झभक य अधम सङ्टङ्जवधा् 

अ. प्रङ्झत सदस्म प्रङ्झत फैठक- रु. ५००। –(२ भङ्जहनाभा एकऩटक फसेको फैठकराई भात्र 
बत्ता उऩरब्ध गयाईने छ ।) 

आ. आते जाते खचय- रु. ५००। –(गाउॉऩाङ्झरका वा वडा कामायरमफाट सवायी साधन प्राप्त 
नगयेका सदस्महरुराई भात्र ।) 

खण्ड ४ 

५) गाउॉऩाङ्झरकाभा सञ्चारन गङ्चयने ङ्जवङ्झबङ्ङ ताङ्झरभ तथा गोष्ठीहरुभा आवश्मकता य औङ्ञचत्मका 
आधायभा देहाम फभोङ्ञजभको ङ्ञिषयकभा अङ्झधकतभ बत्ता तथा अधम खचय व्महोङ्चयने छ । 

क. ताङ्झरभ प्माकेज (Module) तमायी -आवश्मक बएभा_– रु. २५००।– 

ख. भोड्यूर छऩाई – रु. ५०।–-प्रङ्झत सहबागी/ प्रतिदिन) (आवश्मक बएभा_ 
ग. ताङ्झरभ सञ्चारन् 

अ.कामयऩत्र रु १५०।– 

आ. सॊमोजक बत्ता रु. 12०० 

  इ.सहबागी बत्ता रु. 10००।– प्रङ्झत सहबागी 
ई. सहबागी खाजा रु. २००।– प्रङ्झत सहबागी 
उ. सहबागी खाना रु. ३००।- (ङ्जवहान देङ्ञख ताङ्झरभ सञ्चारन गनङ्टयऩने बएभा) 
ऊ. आवाङ्झसम ताङ्झरभ बएभा खाना खचय रु. 700।– 

ऋ. स्टेश्नयी रु. १००।– प्रङ्झत सहबागी 
ऌ. ह्याधड आउट प्रङ्झतङ्छदन सहबागी अङ्झधिभ रु.50।- फयाफय 

ऍ. प्रङ्ञिऺकको ऩाङ्चयश्रङ्झभक – 

- याजऩत्राङ्जङ्कत कभयचायी वा ङ्जवऻ बए रु. १६००।– प्रङ्झतिेसन 

                - या.ऩ.अनॊ. कभयचायी बए रु. १२००।– प्रङ्झतिेसन 

ऎ. सहबागीको आतेजाते खचय 
 रु. १००।–  ५ ङ्जक.ङ्झभ. ङ्झबत्रको सहबागीराई वा सम्वङ्ञधधत वडा ङ्झबत्रको 

राङ्झग 

 रु. ५००।-  ५ ङ्जक.भी. बधदा भाङ्झथ वा अधम वडा फाट आउने 
सहबागीराई  

ए. भसरधद रु. ५०००।– (४ ङ्छदन सम्भको ताङ्झरभको राङ्झग प्रङ्झत ताङ्झरभ केधर, 
५ ङ्छदन बधदा वढी बएभा प्रङ्झत ङ्छदन प्रङ्झत केधर थऩ 1000) 

ऐ. प्रङ्झतवेदन रु. १०००। 

ऑ. ताङ्झरभ उद्घाटन रु. १५० प्रङ्झत उऩङ्ञस्थङ्झत खाजा खचय वाऩत 
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ऒ. ताङ्झरभ सभाऩन रु. १५०।– प्रङ्झत उऩङ्ञस्थङ्झत खाजा खचय वाऩत 

ओ. व्मानय रु. १०००।– 

औ. व्मवस्थाऩक रु. 1000।– 

अॊ. सह व्मवस्थाऩक रु. 1000।- 
अ्. रेखाको काभ गने कभयचायी रु. ५०० (आवश्मक बएभा) 
अअ. प्रभाणऩत्र रु.६० (आवश्मक बएभा) फे्रभ याखेय ङ्छदने बएभा रु.460।- 
आआ. हरबाडा/अधम बाडा = गाउॉऩाङ्झरकाको दययेट ननाघ्ने गयी (आवश्मक 

बएभा) 

इइ. टेधट प्रमोग गनङ्टयऩने बएभा फजाय दययेट अनङ्टसाय य साउधड ङ्झसस्टभ प्रमोग 
गनङ्टयऩने बएभा फजाय दययेट अनङ्टसाय । 

ईई. सहामक कभयचायी रु. 5०० 

खण्ड ५ 
६) वडाभा सञ्चारन गङ्चयने ङ्जवङ्झबङ्ङ ताङ्झरभ तथा गोष्ठीहरुभा आवश्मकता य औङ्ञचत्मका आधायभा देहाम 

फभोङ्ञजभको ङ्ञिषयकभा अङ्झधकतभ बत्ता तथा अधम खचय व्महोङ्चयने छ । 
क. ताङ्झरभ प्माकेज (Module) तमायी -आवश्मक बएभा_– रु. १५००।– 

ख. भोड्यूर छऩाई – रु. ५०।–-प्रङ्झत सहबागी/ प्रतिदिन) (आवश्मक बएभा_ 
ग. ताङ्झरभ सञ्चारन् 

अ.कामयऩत्र रु १५०।– 

आ. सॊमोजक बत्ता रु. 1००० 

  इ.सहबागी बत्ता रु. ७००।– प्रङ्झत सहबागी 
उउ. सहबागी खाजा रु. २००।– प्रङ्झत सहबागी 
ऊऊ. सहबागी खाना रु. ३००।- (ङ्जवहान देङ्ञख ताङ्झरभ सञ्चारन गनङ्टयऩने बएभा) 
ऋऋ. आवाङ्झसम ताङ्झरभ बएभा खाना खचय रु. 700।– 

ऌऌ. स्टेश्नयी रु. १००।– प्रङ्झत सहबागी 
ऍऍ. ह्याधड आउट प्रङ्झतङ्छदन सहबागी अङ्झधिभ रु.50।- फयाफय 

ऎऎ. प्रङ्ञिऺकको ऩाङ्चयश्रङ्झभक – 

- याजऩत्राङ्जङ्कत कभयचायी वा ङ्जवऻ बए रु. १६००।– प्रङ्झतिेसन 

                - या.ऩ.अनॊ. कभयचायी बए रु. १२००।– प्रङ्झतिेसन 

एए. सहबागीको आतेजाते खचय 
 रु. १००।–  ५ ङ्जक.ङ्झभ. ङ्झबत्रको सहबागीराई वा सम्वङ्ञधधत वडा ङ्झबत्रको 

राङ्झग 
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 रु. ५००।-  ५ ङ्जक.भी. देङ्ञख भाङ्झथ वा अधम वडा फाट आउने  
सहबागीराई 

 रु. 5००।-  7 ङ्जक.ङ्झभ. य सो बधदा फङ्जढ दङ्टयीफाट आउने सहबागी 
ऐऐ. भसरधद रु. ५०००।– (5 ङ्छदन सम्भको ताङ्झरभको राङ्झग प्रङ्झत ताङ्झरभ केधर, 

५ ङ्छदन बधदा वढी बएभा प्रङ्झत ङ्छदन प्रङ्झत केधर थऩ 1000) 
ऑऑ. प्रङ्झतवेदन रु. १०००। 

ऒऒ. ताङ्झरभ उद्घाटन रु. १५० प्रङ्झत उऩङ्ञस्थङ्झत खाजा खचय वाऩत 

ओओ. ताङ्झरभ सभाऩन रु. १५०।– प्रङ्झत उऩङ्ञस्थङ्झत खाजा खचय वाऩत 

औऔ. व्मानय रु. १०००।– 

अॊअॊ. व्मवस्थाऩक रु. १०00।– 

अ्अ्. सह व्मवस्थाऩक रु. ७00।- 
अअअ. रेखाको काभ गने कभयचायी रु. ५०० (आवश्मक बएभा) 
आआआ. प्रभाणऩत्र रु.६० (आवश्मक बएभा) फे्रभ याखेय ङ्छदने बएभा 

रु.460।- 

इइइ. हरबाडा/अधम बाडा = गाउॉऩाङ्झरकाको दययेट ननाघ्ने गयी (आवश्मक बएभा) 

ईईई. टेधट प्रमोग गनङ्टयऩने बएभा फजाय दययेट अनङ्टसाय य साउधड ङ्झसस्टभ प्रमोग 
गनङ्टयऩने बएभा फजाय दययेट अनङ्टसाय । 

सहामक कभयचायी रु. 5०० 

** मस कामयङ्जवङ्झधभा अधमत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएताऩङ्झन कामयिारा प्रकृङ्झतका साभाग्री ङ्झनभायण तथा 
ङ्झसऩ ङ्जवकास सम्फधधी ताङ्झरभ जस्तै; साभाग्री ङ्झनभायण कामयिारा, ङ्झसराई कटाई, ढाका फङ्टनाई, 
ऩरङ्ञम्फङ्ग, ङ्झग्रर सम्फधधी ताङ्झरभ, प्रश्नऩत्र ङ्झनभायण कामयिारा रगामतका सेभीनाय, गोष्ठीभा साभाग्री 
उत्ऩादन गयेको देङ्ञखने आधाय बएभा आवश्मक साभाग्रीको ऩङ्चयभाण य गङ्टणस्तय हङ्टने गयी प्रस्तावना 
स्वीकृत गने अङ्झधकायीको स्वीकृङ्झतरे केधर व्मवस्थाऩन खचयभा आवश्मकता अनङ्टसाय फढोत्तयी हङ्टनेछ। 
मस्तो यकभ कामयक्रभको राङ्झग ङ्जवनीमोङ्ञजत यकभभा नफढ्नेगयी हङ्टनेछ।   

 

स्ऩङ्जिकयण् गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र फाहेक अधम स्थाङ्झनम तह वा ङ्ञजल्राफाट ङ्झफऻ प्रङ्ञिऺक आभधत्रण 
गयी प्रङ्ञिऺण ङ्छदइने गयी कामयक्रभ सञ्चारन गनङ्टयऩने बएभा भाङ्झथ ग ( ऋ) भा उल्रेङ्ञखत बत्ताको 
अङ्झतङ्चयि प्रचङ्झरत सवायी साधन बाडा उऩरब्ध गयाउन सङ्जकनेछ । गाउॉऩाङ्झरकाको श्रोतफाट गैय 
सयकायी सॊस्थाहरुरे सञ्चारन गने ताङ्झरभहरुभा सभेत मो व्मवस्था रागङ्ट हङ्टनेछ ।सङ्घीम सयकाय य 
प्रदेि सयकायफाट कामयक्रभ सञ्चारन गनय दपा ५ भा उल्रेङ्ञखत ङ्जववयण तथा दय वाहेक अधम दय य  
ङ्जववयण  तोङ्जक ऩठाएभा सोङ्जह दय य ङ्जववयणभा ताङ्झरभ कामयक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ।ताङ्झरभ सञ्चारन 
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गदाय प्रङ्ञिऺकराई ङ्छदइने बत्ता प्रङ्झत कऺा २० जना सहबागीराई भाङ्झननेछ।तय प्रमोगात्भक प्रकृङ्झतको 
ताङ्झरभ सञ्चारन गदाय प्रङ्ञिऺकराई ङ्छदइने बत्ता प्रङ्झत कऺा १० जना सहबागीराई भाङ्झननेछ। 

 


