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क. कार्यकारी साराश ं

"झिमरुक गाउँपाझिकाको समझृिको आधार: व्यवसाझयक कृझि, पययटन तथा वाझिज्य, सरुझित आवास र पवूायधार" भन्न े

दीघिकालीन सोचकासाथ र्स गाउँपामलकाले र्ोजनािद्ध मिकासलाई अगामड िढाई िमहला, गररि तथा िमञ् चमतकरणिा परेका 

िगिलाई मिशेि प्राथमिकता मदद ैसिन्र्ार्िा आधाररत मिकासलाई आत्िसाथ गद ैकार्ि सम्पादन गररएको छ ।  

 

सीमित स्रोत, साधन र पिूािधारको किीको िािजदू पमन पदामधकारी तथा कििचारीको अथक प्रर्ासले गदाि आ.ि. 

२०७८/०७९ िा उत्कृष् ट नमतजा हामसल भएको छ । आ.ि. २०७८/०७९ िा कूल ५३ करोड ८१ लाख ४ हजार  १ सर् ७८ 

रुपैर्ाँ ९४ पैसा िजेट अनुिान गररएको मथर्ो।जसिध्र्े चालतुफि  ३८ करोड १९ लाख ९४ हजार ८ सर् २ रुपैर्ा र पुँजीगततफि  

१५ करोड ६१ लाख ९ हजार ३ सर् ७६ रुपरै्ा ९४ पैसा िजेट मिमनर्ोजन गररएको मथर्ो। कुल मिमनर्ोमजत िजेट िध्र्े चालतुफि   

७०.९९ प्रमतशत र पुँजीगततफि  २९.०१ प्रमतशत िजेट मिमनर्ोजन गररएको मथर्ो। ५३ करोड ९४ लाख २५ हजार ५ सर् ७५ 

रुपैर्ाँ ६९ पैसा िजेट मनकासा भएकोिा मिमनर्ोमजत िजेटको ८२.१७ प्रमतशत अथाित ४४ करोड ३२ लाख ५० हजार ३ सर् 

७६ रुर्ैर्ाँ ५९ पैसा िजेट खचि भएको छ । जस्िा चालतुफि  मिमनर्ोमजत िजेटको ८४.५४ प्रमतशत अथाित ३२ करोड २९ लाख 

४७ हजार २ रुपैर्ा ५९ पैसा र पुजँीगततफि  मिमनर्ोमजत िजेटको ७७.०६ प्रमतशत अथाित १२ करोड ३ लाख ३ हजार ३ सर् 

७४ रुपैर्ा िजेट खचि भएको छ। सिंघीर् समञ्चत कोििा मफताि रकि रु २ करोड ८२ लाख ७७ हजार १ सर् ९० रुपैर्ा ९० पैसा 

िात्र , प्रदशे समञ्चत कोििा रु १ करोड ३ लाख ३८ हजार ३ सर् ७ रुपैर्ा रकि मफताि गरी िचत रहकेो रकि रु ५ करोड ७५ 

लाख ५९ हजार ७ सर् १ रुपैर्ा २० पैसा स्थानीर् समञ्चत कोि खातािा िौज्जात रहकेो छ।र्सरी आ.ि. २०७८/०७९ िा 

मित्तीर् प्रगमत ८२.३७ प्रमतशत र भौमतक प्रगमत ८८.८४ प्रमतशत हुन आएको छ ।  

 

कुल ६२ लाख ३४ हजार  रुपैर्ाँ आन्तररक राजस्ि उठ्ने प्रक्षेपण गररएकोिा ६४ लाख ५० हजार ४२ रुपैर्ाँ ४० पैसा उठेको 

छ जनु लक्ष्र्को १०३.४७ प्रमतशत हुन आउँछ । िामििक र्ोजना, कार्िक्रि र िजेटलाई थप प्रभािकारी र उपलमधधिलूक िनाउन 

आिश्र्क ऐन, मनर्ि, कार्िमिमध, मनदमेशकाको तजुििा गरी प्रभािकारी रुपिा कार्ािन्िर्न गने, अनुगिन तथा िूल्र्ाङ्कन 

प्रणालीलाई प्रभािकारी र िस्तुपरक िनाउने तथा आिश्र्क जनशमिको व्र्िमस्थत पररचालन गनुि पने दमेखन्छ । 

 

आमथिक ििि २०७८/०७९ िा कुल ६२ लाख ३४ हजार रुपैर्ाँ आन्तररक राजस्ि उठ्ने प्रक्षेपण गररएकोिा ६४ लाख ५० 

हजार ४२ रुपैर्ाँ ४० पैसा उठेको छ जनु लक्ष्र्को १०३.४७ प्रमतशत हुन आउँछ । । राजस्ि पररचालनको लामग मिमभन् न प्रर्ासहरू 

भएका छन् । घरदलैो सेिा प्रिाह,  सचेतना कार्िक्रिहरू सिंचालन गररएको छ । करको दरिा भन्दा दार्रािा मिस्तार गररएको छ 

। अन्र् कर सन्तोिजनक रुपिा उठे तापमन सिारी कर, मिज्ञापन कर,  िनोरञ्जन कर, िहाल मिटौरी कर , पामकि ङ्ग शलु्किा 

सोचे अनुसार प्रगमत हुन सकेको छैन। 

आलथिक िषि २०७८/०७९ को विझिय प्रगलि 
  चालतुफि  पुँजीगततफि  जम्िा 

मिमनर्ोमजत रकि ३८१९९४८०२ १५६१०९३७६.९४ ५३८१०४१७८.९४ 

खचि रकि ३२२९४७००२.५९ १२०३०३३७४ ४४३२५०३७६.५९ 

मिमनर्ोमजत िजेट प्रमतशत ७०.९९ २९.०१ १०० 

मिमनर्ोमजत िजेटको खचि प्रमतशत ६०.०२ २२.३५ ८२.३७ 

जम्िा खचिको प्रमतशत ७२.८६ २७.१४ १००.०० 

 

गत िििको अल्र्ािाट रु २ करोड ९३ लाख ६२ हजार ३ सर् ७६ रुपैर्ाँ ९४ पैसा , मित्तीर् सिामनकरण अनुदानिाट रु १० 

करोड ७३ लाख रुपैर्ाँ, सशति अनुदानिाट (मशक्षा, स्िास््र्, झोलङ्ुगे,पलु प्रधानिन्त्री रोजगार कार्िक्रि) रु २५ करोड १३ 
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लाख ८० हजार रुपैर्ा ँ,सिंघीर् सिपरुक रु ५५ लाख  रुपैर्ाँ,सिंमघर् मििेश अनुदान रु ९५ लाख रुपैर्ा, सािामजक सरुक्षा िापत 

रु १० करोड ४३ लाख ९३ हजार १ सर् २९ रुपैर्ा,ँ आन्तररक आम्दानीिाट रु ५१ लाख २५ हजार १ सर् ९५ रुपैर्ा ८० पैसा, 

प्रदशे सिारी साधन करिाट प्राप्त रु ५३ लाख २२ हजार ६ सर् ५१ रुपैर्ाँ ४४ पैसा  प्रदशे सशति अनुदानिाट रु ८५ लाख ४४ 

हजार, प्रदशे मिशेि अनुदान रु १ करोड २१ लाख प्रदशे सिामनकरण अनुदानिाट रु ५० लाख ३५ हजार, सिंघीर् राजश्व 

िाँडफाटँिाट रु ८ करोड ७ लाख ९ हजार ९ सर् ७९ रुपैर्ा ९१ पैसा प्रदशे सिपरुक र्ोजनािाट रु १ करोड ५० लाख रुपैर्ा, 

मजल्ला िालपोत कार्ािलर्िाट प्राप्त रकि रु १३ लाख २४ हजार ८ सर् ४६ रुपैर्ा ६० पैसा  र मगट्टी, िालिुा टेन्डरिाट आम्दानी 

रु १२ लाख ४ हजार ५ सर् ४०, टेन्डर मिक्री तथा सरुमक्षत नागरीक आिासको शोधभनाि लगार्तका अन्र् आन्तरीक 

आम्दानीिाट प्राप्त रकि रु २५ लाख ९० हजार ३ सर् २५ रुपैर्ा प्राप्त भएकोिा मित्तीर् सिामनकरण, शसित, सिपरुक, मिशेि 

अनुदानहरु, आन्तररक आम्दानी सिेतको एकिषु्ट चाल ुखचि रु ३२ करोड २९ लाख ४७ हजार २ रुपैर्ा ५९ पैसा र पुँमजगत 

खचि रु १२ करोड ३ लाख ३ हजार ३ सर् ७४ रुपैर्ा गरी जम्िा खचि  ४४ करोड ३२ लाख ५० हजार ३ सर् ७६ रुपैर्ा ५९ 

पैसा िात्र खचि भएको छ। जनु जम्िा खचिको चालतुफि  ७२.८६ प्रमतशत र पुँजीगततफि  २७.१४ प्रमतशत हो ।त्र्सै गरी  सिंघीर् 

सशतिको िचत रकि रु २ करोड ८२ लाख ७७ हजार १ सर् ९० रुपैर्ाँ ९० पैसा  सिंघीर् समञ्चत कोििा र प्रदशे सशतिको िचत 

रकि रु १ करोड ३ लाख ३८ हजार ३ सर्  ७ रुपैर्ाँ प्रदशे समञ्चत कोििा गरी जम्िा रु ३  करोड ८६ लाख १५ हजार ४ सर् 

९७ रुपैर्ाँ ९० पैसा रकि मफताि गररएको छ भने िामक िचत रकि रु ५ करोड ७५ लाख ५९ हजार ७ सर्  १ रुपैर्ाँ २० पैसा 

स्थानीर् सिंमचतकोि खातािा रहेको छ । 
 

मजल्ला सिन्िर् समिमतको िौज्जात रकििाट िडा न ३ को िडा कार्ािलर् भिन मनिािणको लागत साझेदारीको लामग प्राप्त 

रकि रु ७ लाख ५० हजार , सूचना प्रमिमध अमधकृतको तलि रु ४ लाख १४ हजार १ सर् , सडक िोडि नेपालिाट िागदलुा 

िच्छी सडक ग्राभेल गने काििा रु ३० लाख रुपैर्ा, सािामजक मिकास मडमभजन प्र्ठूानिाट रु १९ लाख ७० हजार, पर्िटन 

िोडििाट रु १० लाख ४२ हजार ९ सर् ८८ रुपैर्ा ७० पैसा, मिमिध खचि खातािा रहकेो ३ लाख ६० हजार ९ सर् २ रुपैर्ा ५० 

पैसा गरी जम्िा ७५ लाख ३७ हजार ९ सर् ९१ रुपैर्ा २० पैसा प्राप्त भएको छ जसिध्र्े िडा न+ ३ को िडा कार्ािलर् भिन 

मनिािणिा ७ लाख ५० हजार, िाग्दलुा- िच्छी सडक ग्राभेल गने काििा रु ३० लाख रुपैर्ा पर्िटन िोडििाट प्राप्त भएको रकि 

िध्र्े रु १० लाख २६ हजार ३ सर् ८९ रुपैर्ा, सािामजक मडमभजनिाट प्राप्त रकि िध्र्े रु १९ लाख ६७ हजार ४ सर् ५६ रुपैर्ा 

सचूना प्रमिमध अमधकृतको तलि मशमििकिा प्राप्त रकि र मिमिध खति खातािा िचत रहकेो रकि िध्र्े ४ लाख ९९ हजार ३ 

सर् रुपैर्ा खचि भएको छ । मझिरुक गाँउपामलकाको मिमिध खचि खातािा आमथिक ििि २०७८/०७९ को अन्त्र् सिंगै रु २ लाख 

९४ हजार ८ सर् ४६ रुपैर्ा २० पैसा रकि िौज्दात रहकेो छ । 
 

मझिरुक गाँउपामलकाको प्रकोप व्र्िस्थापन कोि खातािा िौज्दात रकि रु रु १६ लाख १० हजार १ सर् ६९ रुपैर्ा, मझिरुक 

गाउँपामलका गाउँसभािाट कोरोना रोकथाि तथा मनर्न्त्रणको लामग र मिपद व्र्िस्थापन कोिको लामग गरी जम्िा  मिमनर्ोमजत 

रकि २५ लाख ११ हजार रुपैर्ा गरी जम्िा रु ४१ लाख २१ हजार १ सर् ६९ रुपैर्ा प्राप्त भएकोिा कोमभड अस्पतालका 

कििचारीको तलि रु १३ लाख ४८ हजार ७ सर् ३ रुपैर्ा, खोप कार्िक्रिको लामग रु १  लाख ६१ हजार ४ सर् ७० रुपैर्ा 

हािाहुरीिाट प्रभामितको लामग राहत रकि रु ४ लाख ७२ हजार गरी आमथिक ििि २०७८/०७९ िा कोरोना भाइरस रोकथाि 

तथा व्र्िस्थापनकोििाट  जम्िा रु १९ लाख ८२ हजार १ सर् ७३ रुपैर्ा खचि भएको छ। मझिरुक गाँउपालकािा रहकेो मिपद 

व्र्िस्थापन कोि सञ्चालन समिमतको मनणिर् ििोमजि प्रकोपिा परेका व्र्मिहरुलाई आमथिक सहार्ता िापतको रकि रु ४ 

लाख ६३ हजार ९ सर् ५० रुपरै्ा मिपद ्प्रमतकार्ि र्ोजना मनिािणकालागी रु २ लाख ९७ हजार ९ सर् रुपरै्ा हािाहुरीिाट 

प्रभामितको तत्काल राहतको लामग मत्रपाल खररद िा रु २ लाख १० हजार ६ सर् गरी मिपद व्र्िस्थापन कोििाट जम्िा खचि 

रकि रु ९ लाख ७२ हजार ४ सर् ५० गरर र्स आ.ि.को प्रकोप व्र्िस्थापन कोि ( मिपद ्व्र्िस्थापन कोि र कोरोन भाइरस 

रोकथाि तथा व्र्िस्थापन कोि) खाताको जम्िा खचि रु २९ लाख ५४ हजार ६ सर् २३ रुपैर्ा भएको छ। मझिरुक 

गाँउपामलकाको प्रकोप व्र्िस्थापन कोि खातािा आमथिक ििि २०७८/०७९ को अन्त्र्सिंगै रु ११ लाख ६६ हजार ५ सर् ४६ 

रुपैर्ा रकि िौज्दात रहकेो छ ।  
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ख. गाउँपाझिकाको संझिप्त पररचर् 

  

नाम:मझिरुक गाउँपामलका 

जनसंख्र्ा: २६४९१(११९३५ परुुि १४५५६ िमहला ) 

 २०७८ को जनगणना अनुसार 

िेत्रफि: १०६.९२ िगि मक.िी  

झवद्यािर्:सरकारी  तथा मनमज समहत ५३ 

कोझिड अथपताि: १  

थवाथ्र् चौकी संख्र्ा:  ५  

आधारिूत थवाथ्र् सेवा केन्र : ३  

घरधुरी संख्र्ा: ५८६८  

जबमा वडा: ८ 

 

राजनैझतक अवथथा 

प्रदेश: लमुम्िनी 

झजल्िा : प्र्ठूान 

झजल्िा सदरमुकाम : खलिंगा प्र्ठूान 

गाउँपाझिका केन्र : भ्र्ागतुे   

 

पर्यटकीर् तथा सांथकृझतक िेत्र 

गडीकोट आलिदिेी िमन्दर- मझिरुक २  

नेपाने खेलकुद िैदान- मझिरुक ४ 

ओखरकोट कोट घर- मझिरुक ३ र ५ 

रकगाडेन - मझिरुक ५  

इख्नाथान- मझिरुक ७ 

तुिारा कोट घर- मझिरुक ७ 

ढुिंगेिगैचा मटिरुचौर - मझिरुक ८ 

 मदहाल्ना खेलकुद िैदान- मझिरुक ८ 

 

मुख्र् सडकहरु 

िाग्दलुा –िच्छी-ठुलािेसी 

िच्छी- सौतािारे-पकुोट दह 

िच्छी –नधिे थापाचौर-िामदकोट, 

िच्छी- ढाँड गधदी-मटिरुचौर , 

िच्छी-ढाँड गधदी- तुिारा-कुता 

िजिुा –गोलछेडी-अघािखाची सडक 



झिमरुक गाउँपालिकाको आ.ि. २०७८/०७९ को िावषिक प्रगलि प्रलििेदन 4 

 

ग. िेत्रगत सझमिा 

१. आझथयक झवकास 

क. कृमि 

आ.ि. २०७८/०७९ कृमि क्षेत्रिा मिमनर्ोजन भएको रु ३,१६,७८,५०० िध्र्े जम्िा खचि २,११,६३,४३९ भएको 

जसको खचि प्रमतशत ६६.८१ भएको छ ।कृमि क्षेत्रिा मिमनर्ोजन भएका मिमभन्न कार्िक्रिहरूिाट कृमि सिहु, 

कृमि फिि तथा सहकारी सिंस्थाहरू प्रत्र्क्षरुपिा लाभामन्ित भएका छन। धानको मिउ, िेिौसमि तरकारी िामल , 

च्र्ाउको मिउ मितरण  गरर कृमिकहरूलाई कृमि प्रमत प्रोत्साहन गररएको छ । गाउँपामलकाको निनुा कृमि प्रदशिनी 

केन्रिा मिमभन्न कृमि सिहु तथा फििहरूलाई तामलि प्रदान गरर प्रत्र्क्ष लाभ उपलव्ध गराइएको  साथ ैउत्पामदत 

तरकारी मिमक्र मितरण गरर राजश्व सिंकलन गररएको छ । 

ख. पर्िटन 

सिग्र मझिरुक गाउँपामलकाको पर्िटन प्रिद्धिनको लामग रु १३,९९,००० मिमनर्ोजन गररएकोिा रु ११,९१,८९७ 

खचि भएको छ । सिग्र ८५.२ प्रमतशत मिमत्तर् प्रगमत भएको छ ।रक गाडेन मनिािण कार्िलाई मनरन्तरता मदइ रु १० 

लाख मिमनर्ोजना भएकोिा ९ लाखा ५ हजार रकि खचि भएको छ ।   

ग. जलश्रोत तथा मसिंचाई  

जलश्रोत तथा मसिंचाई क्षेत्रिा र्स आ.ि.िा रु १,०९,६०,५०० मिमनर्ोजन भएको मथर्ो  जसिा ९९,८१,०३० 

खचि हुदँा जम्िा मिमत्तर् प्रगमत ९१.०६ प्रमतशत भएको छ । कृिकहरूको कृमि पेशालाई थप िजिदु गराइ 

उत्पादनिा िमृद्ध  गनिको लामग मसिंचाइ पोखरी मनिािण, मसिंचाई कूलो मनिािण गररएको छ तथा मसिंचाई पाइप खररद 

गरर मितरण गररएको छ ।  

घ. पशपुन्छी मिकास 

पशपुन्छी मिकास क्षेत्रिा र्स आ.ि.िा मिमनर्ोजना भएको जम्िा रकि रु २८,००,००० िा िध्र् ेरु १६,९५,१५४ 

खचि हुदँा जम्िा मिमत्तर् प्रगमत ६०.५४ प्रमतशत भएको छ । पशपुालक कृिकलाई प्रोत्साहन गनिको लामग मिमभन्न 

मकमसिका डाले घाँसको मितरण गररएको छ । कुखरुा तथा िाख्रा  पालन गने कृिकहरूको लामग उत्पादन िमृद्ध 

गनिको लामग तामलि प्रदान गररएको छ । 

२. सामाझजक झवकास 

क. मशक्षा 

मशक्षा क्षेत्रिा र्स आ.ि.िा मिमनर्ोजना भएको  जम्िा रु २१,८९,८०,००० िा २०,८३,५३,०२५ खचि हुदँा 

जम्िा मिमत्तर् प्रगमत ९५.१५ प्रमतशत भएको छ । गाउँपामलका तथा सिंघिाट मिमनर्ोजन भएको रकििाट 

गाउँपामलकािा भएका मशक्षकहरूको तलि, नर्ा भिन मनिािण लगाएतका कार्ि गररएको छ । मिद्यालर्को 

भौमतक पिुािधार मनिािण गनि, छेकिार तथा घेरिार , शौलार् मनिािण, िेमशनरी िाल मनिािण, मफल्ड मनिािण, कक्षा 

कोठा  तथा मिद्यालर् भिन रिंग रोगन,मशक्षकलाई पेशागत तामलि लगाएतका कार्िहरू गररएको छ । 

ख. स्िास््र् 

स्िास््र् क्षेत्रिा र्स आ.ि.िा मिमनर्ोजना भएको रकि रु ५,२३,६०,००० िा जम्िा रु ४,७७,०८,८०७.१० खचि 

हुदँा जम्िा मिमत्तर् प्रगमत ९१.१२ प्रमतशत भएको छ । गाउँपामलकाको स्िास््र् अिस्था सधुार गनिको लामग 

औिमध खररद, िोिाइल स्िास््र् कार्िक्रि, स्िास््र् तफि का कििचारीको लामग पेशगत तामलि, असि 
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मिरािीहरुलाई ओसार पोसार गनिका लागी स्टेचर खररद गररएको, पणूि गभि जािंच गरी सिंस्थागत प्रसमूत 

समुनमितताका लागी स्िर्िंसेमिका र स्िास््र् सस्थालाई सिंचार सुमिधा प्रदान तथा अन्र् कार्ि गररएको छ । 

ग. खानेपानी तथा सरसफाई 

खानेपानी तथा सरसफाई  क्षेत्रिा र्स आ.ि.िा मिमनर्ोजना भएको रु २,०६,५६,००० िा जम्िा१,९२,५८,४९१ 

खचि हुदँा जम्िा मिमत्तर् प्रगमत ९३.२३ प्रमतशत भएको छ । खानेपानीको सहज पहुचँ परु् र्ाउनको लामग सिै 

िडाका िमस्त, मिद्यालर् तथा स्िास््र् सिंस्थाहरूिा खानेपानी र्ोजनाहरू सिंचालन गरर कार्ािन्िर्न गररएको छ । 

र्स आमथिक ििििा १८ िटा इन्टेक, २ िटा टिंमक मनिािण र ३०२१९ मिटर पाइप खररद गररएको छ। 

घ. लैंमगक सिानता तथा सािामजक सिािेशीकरण 

लैंमगक सिानता तथा सािामजक सिािेशीकरण क्षेत्रिा र्स आ.ि.िा मिमनर्ोजना भएको १६,३५,००० िा जम्िा 

१३,३५,७०९ खचि हुदँा जम्िा मिमत्तर् प्रगमत ८१.६९ प्रमतशत भएको छ ।िालिामलका,ज्र्ेष्ठ नागररकहरूको 

लामग सम्िान कार्िक्रि सिंचालन गररएको छ ।  

ङ. रु्िा तथा खेलकुद 

र्िुा तथा खेलकुद क्षेत्रिा र्स आ.ि.िा मिमनर्ोजना भएको िजेट रु १८,१८,००० िा जम्िा १३,६२,९९९ खचि 

हुदँा जम्िा मिमत्तर् प्रगमत ७४.९७ प्रमतशत भएको छ । र्िुाहरूको लामग भमलिल कार्िक्रि सिंचालन गररएको, 

िालिामलकाका तथा र्िुाहरूको लामग खेलकुद सािाग्री खररद गरर मितरण गररएको छ । मिमिध कारणले 

गाउँपामलका स्तरीर् मक्रकेट खेल हुन सकेन । 

३. पूवायधार झवकास 

क. र्ातर्ात पूिािधार 

र्ातर्ात पिूािधार क्षेत्रिा र्स आ.ि.िा मिमनर्ोजना भएको  िजेट रु ५,४०,०२,८७६.९४ िा जम्िा रु 

३,८८,२०,०६९ खचि हुदँा जम्िा मिमत्तर् प्रगमत ७१.८९ प्रमतशत भएको छ । र्ातार्ातलाई सहज िनाउन 

आिश्र्कता अनुसार नर्ा मनिािण, स्तरोन्नमत, ग्राभेल, नामल कटान जस्ता कार्ि गररएको छ । सिारर साधनको 

सहजको लामग िोटरिाटो मनिािण गररएका छन भने आिश्र्कता अनुसार प्रधानिन्त्री रोजगार कार्िक्रि िाफि त 

अमधकति टोलिमस्तहरूिा घोडेटो िाटो सिेत मनिािण गररएका छन। 

ख. भिन, आिास तथा सहरी मिकास 

भिन, आिास तथा सहरी मिकास क्षेत्रिा र्स आ.ि.िा मिमनर्ोजना भएको रु २,९८,८२,००० िा जम्िा रु 

१,६२,५७,३५५ खचि हुदँा जम्िा मिमत्तर् प्रगमत ५४.४१ प्रमतशत भएको छ । १ निं िडा र २ निं. िडा कार्ािलर्को 

भिन मनिािण कार्ि सम्पन्न गररएको छ। गाउँपामलकास्तरीर् मचस्र्ान केन्र मनिािण कार्िको  थालनी गररएको छ।  

गाउँपामलकािा भएका साििजमनक भिनहरू मनिािण तथा ििित सिंभार गररएको छ । शौचालर् मनिािण तथा ििित 

गररएका छन ।  

ग. उजाि 

उजाि क्षेत्रिा र्स आ.ि.िा मिमनर्ोजना भएको रु ८,००,००० िा जम्िा रकि रु ७,९८,६९० खचि हुदँा जम्िा 

मिमत्तर् प्रगमत ९९.८४ प्रमतशत भएको छ । मिमभन्न ७  स्थानिा र्स आमथिक ििििा सौर्ि उजाि जडान गररएको छ 

। 
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घ. सिंचार तथा सूचना प्रमिमध 

सिंचार तथा सचूना प्रमिमध क्षेत्रिा र्स आ.ि.िा मिमनर्ोजना भएको रु ८,००,००० िा जम्िा रु ८,००,००० खचि 

हुदँा जम्िा मिमत्तर् प्रगमत १०० प्रमतशत भएको छ । कार्ािलर्लाई आिश्र्क पने कम्प्र्टुर तथा मप्रन्टर खररद 

गररएको छ। नागररक आरोग्र् केन्रिा इन्टरनेट जडान गरर सिंचालनिा मलएको छ । 

ङ. सम्पदा पूिािधार 

सम्पदा पिूािधार क्षेत्रिा र्स आ.ि.िा मिमनर्ोजना भएको रु ११,०९,००० िा जम्िा रु ९,७२,६९१ खचि हुदँा 

जम्िा मिमत्तर् प्रगमत ८७.७१ प्रमतशत भएको छ । कुसनु्डे सपुादउेराली पर्िटन पिूािधार मनिािण, अिारे सत्र्िती 

िमन्दर मनिािण, गोर्ली मपकमनक स्पोटि मनिािण लगाएतका अन्र् स्थानिा िमन्दर मनिािण कार्ि गररएको छ। 

च. पुनमनिािण 

पनुमनिािण क्षेत्रिा र्स आ.ि.िा मिमनर्ोजना भएको रु ५,००,००० िा जम्िा रु ४,९९,२६० खचि हुदँा जम्िा 

मिमत्तर् प्रगमत ९९.८५ प्रमतशत भएको छ । २ निं. िडा कार्ािलर् मनिािण, अधेरीखोला तटव्ध कार्ि गररएको छ । 

४. सुशासन तथा अन्तरसबिझन्धत िेत्र 

क. िातािरण तथा जलिारु् 

िातािरण तथा जलिार् ुक्षेत्रिा र्स आ.ि.िा मिमनर्ोजना भएको रु  ५,००,००० िा जम्िा रु ४,२५,४७० खचि 

हुदँा जम्िा मिमत्तर् प्रगमत ८५.०९ प्रमतशत भएको छ । फोहोर िैला व्र्िस्थापन गनिको लामग डमम्पङिं  साइडिा 

फोहोर मिसजिन गररएको छ । 

ख. मिपद व्र्िस्थापन 

मिपद व्र्िस्थापन क्षेत्रिा र्स आ.ि.िा मिमनर्ोजना भएको  रु २५,११,००० िा जम्िा रु २५,११,००० खचि 

हुदँा जम्िा मिमत्तर् प्रगमत १०० प्रमतशत भएको छ ।  

ग. िानि सिंशाधन मिकास 

िानि सिंशाधन मिकास क्षेत्रिा र्स आ.ि.िा मिमनर्ोजना भएको रु  १३,००,००० िा जम्िा रु १०,००,००० 

खचि हुदँा जम्िा मिमत्तर् प्रगमत ७६.९२ प्रमतशत भएको छ । कििचारी तथा जनप्रमतमनमधहरूको लामग तामलि 

कार्िक्रि रामखएकोिा मिमिध कारणले सिंचालन हुन सकेन । 

घ. त्र्ािंक प्रणाली 

र्स  क्षेत्रिा र्स आ.ि.िा मिमनर्ोजना भएको रु १८,३६,००० िा जम्िा रु १२,२१,८४९ खचि हुदँा जम्िा मिमत्तर् 

प्रगमत ६६.५५ प्रमतशत भएको छ ।  

ङ. श्रि तथा रोजगारी 

श्रि तथा रोजगारी क्षेत्रिा र्स आ.ि.िा मिमनर्ोजना भएको रु  ६९,८३,००० िा जम्िा रु ६४,७०,८९५ खचि हुदँा 

जम्िा मिमत्तर् प्रगमत ९२.६७ प्रमतशत भएको छ । गाउँपामलका स्तरीर् पलमम्िङ तामलि सिंचालन गररएको छ । 

च. प्रशासकीर् सुशासन 

प्रशासकीर् सशुासन क्षेत्रिा र्स आ.ि.िा मिमनर्ोजना भएको रु १३,२८,००० िा जम्िा रु ११,२१,९५६ खचि 

हुदँा जम्िा मिमत्तर् प्रगमत ८४.४८ प्रमतशत भएको छ । गाउँपामलका स्तररर् साििजमनक सनुुिाइ कार्िक्रि,  िडा 

स्तरिा एमककृत घमुम्त मशमिर सिंचालन गरर पमन्जकरणको कार्ि तथा सािामजक सरुक्षाको कार्िलाई प्रभािकारी र 

सहज गराउने कार्ि  गररएको छ । 
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५. कार्ायिर् सञ्चािन तथा प्रशासझनक 

क. कार्ािलर् सञ्चालन तथा प्रशासमनक 

कार्ािलर् सञ्चालन तथा प्रशासमनक क्षेत्रिा र्स आ.ि.िा मिमनर्ोजना भएको रु ९,३४,७७,८०२ िा जम्िा रु 

६,०५,४७,६१०.४९ खचि हुदँा जम्िा मिमत्तर् प्रगमत ६४.७७ प्रमतशत भएको छ । कििचारीको तलि भत्ता, मिमिध 

कार्िक्रि खचि, इन्धन खचि, सिारी ििित, मिधतु िहशलु, सिंचार िहशलु लगाएका क्षेत्रिा खचि भएको छ । 

घ. समग्र गाउँपाझिकाको दरवन्दी 

क्र.स. 
  

पद 
  

सेवा 
  

समूह 
  

शे्रणी तह 
  

थवीकृत दरवन्दी 
संख्र्ा 
  

पदपझूतयको 

आवथथा कैझफर्त 

पदपझूतय 
संख्र्ा  ररक्त   

१ 
प्रिखु प्रशासकीर् 

अमधकृत प्रशासन सा.प्रशासन आठौ १ १ ०   

२ अमधकृत  प्रशासन सा.प्रशासन छैठौ ँ २ १ १   

३ अमधकृत  प्रशासन लेखा छैठौ ँ १ १ ०   

४ ह.ेअ. स्िास््र् ह.ेई. छैठौ ँ १ १ ०   

५ ईमन्जमनर्र ईमन्ज. मसमभल छैठौ ँ १ ० १   

६ अमधकृत मशक्षा मश.प्र. छैठौ ँ १ १ ०   

७ 
मस.अ.न.िी 
मनररक्षक स्िास््र् प.ह.ेन छैठौ ँ १ १ ०   

८ सहार्क पाँचौ प्रशासन सा.प्रशासन पाँचौ ४ २ २   

९ 
आन्तररक लेखा 

परीक्षक(ले.पा.) प्रशासन लेखा पाँचौ १ १ ०   

१० लेखा सहार्क प्रशासन लेखा पाँचौ १ १ ०   

११ सि ईमन्जमनर्र ईमन्ज. मसमभल पाँचौ १ ० १ 
१ जना 

करारिा 

कार्िरत 

१२ कम्प्र्टुर अपरेटर मिमिध   पाँचौ १ १ ०   

१३ प्रा.स. मशक्षा मश.प्र. पाँचौ १ १ ०   

१४ 
अ.सि 
ईमन्जमनर्र  ईमन्ज. मसमभल चौथो १ १ ०   

१५ 
खा.पा.स.टे. 
चौथो ईमन्ज. मसमभलरस्र्ानेटरी चौथो १ १ ०   

१६ 
सहार्क िमहला 

मिकास मनरीक्षक मिमिध   चौथो १ ० १   

  जम्िा       २० १४ ६   

िडा कायािियिर्ि  
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क्र.स. 
  

पद 
  

सेवा 
  

समूह 
  

शे्रणी तह 
  

थवीकृत दरवन्दी 
संख्र्ा 
  

पदपझूतयको 

आवथथा कैझफर्त 

पदपझूतय 
संख्र्ा  ररक्त   

१ सहार्क प्रशासन सा.प्रशासन पाँचौ ३ ३ ०   

२ सहार्क ईमन्ज. मसमभल पाँचौ ३ ० ३ करारिा 

कार्िरत १ 

३ सहार्क प्रशासन सा.प्रशासन चौथो ५ ३ २   

४ सहार्क ईमन्ज. मसमभल चौथो ५ २ ३ २ जना 
करारिा  

  जम्िा       १६ ८ ८   

पश ुएकाइिर्ि  
१  अमधकृत कृमि भेट आठौ/निौ १ ० १   

२  सहार्क कृमि भेट पाँचौ १ ० १   

३  सहार्क कृमि लापोडेडे पाँचौ १ ० १   

४  सहार्क कृमि भेट चौथो १ ० १   

५  सहार्क कृमि लापोडेडे चौथो १ ० १   

६ का.स. प्रशासन       १  
स्थार्ी  

  जम्िा       ५  १ ५   

कृवष एकाइिर्ि  

१ अमधकृत   कृमि   सातौ/आठौ १ १ ०  छैटौ 
कार्िरत 

२  सहार्क कृमि   पाँचौ २ ० २   

३   सहार्क कृमि   चौथो १ ० १   

 जम्मा         ४ १ ३   

स्िास््यिर्ि  
१ अमधकृत स्िास््र् ह.ेई. छैठौ ँ ५   ५ पाँचौिाट 

कार्िरत 

२ सहार्क स्िास््र् ह.ेई. पाँचौ ५ ४ १ 
२ जना 

करारिा 

कार्िरत 

३ सहार्क स्िास््र् क.न. पाँचौ ५ ३ २ १ छैठौिा 

कार्िरत 

४ सहार्क स्िास््र् ह.ेई. चौथो ५ ३ २ ३ करारिा 

कार्िरत 

५ सहार्क स्िास््र् क.न. चौथो ५ २ ३ ४ करारिा 

कार्िरत 

६ का.स. प्रशासन       ३   स्थार्ी 
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क्र.स. 
  

पद 
  

सेवा 
  

समूह 
  

शे्रणी तह 
  

थवीकृत दरवन्दी 
संख्र्ा 
  

पदपझूतयको 

आवथथा कैझफर्त 

पदपझूतय 
संख्र्ा  ररक्त   

  जबमा       २५ १५ १३ स्थार्ी ३ 
जना का.स. 

आन्िरिक कोषिर्ि  किािमा कायििि कमिचािी विििण 

१ 
सचूना प्रमिमध 

अमधकृत     छैठौ ँ   १     

२ ल्र्ाि अमसस्टेन्ट     चौथो   २     

३ 
हलकुा सिारी 

चालक     -   १     

४ 
कार्ािलर् 
सहर्ोगी     -   ६     

५ सरुक्षा गाडि     -   २     

६ 
िडा कार्ािलर् 

तफि  सहर्ोगी         ८ 
  

  

  जम्िा         २०     

कोलिड अस्थायी अस्पिाि किाि सेिामा कायििि कमिचािीको विििण 
१ मचमकत्सक     आठौ   

० 
    

२ स्टाफ नसि     पाँचौ   
० 

    

३ का.स.     -   १     

  जम्िा         १     

आधािििू स्िास््य सेिा केन्रमा कायििि कमिचािी विििण 
१ अ.ह.ेि.     चौथो   ३     

२ अ.न.मि.     चौथो   २     

३ का.स.     -   ३     

  जम्िा         ८     

विलिन्न कायिक्रम अन्र्िगि किाि सेिामा कायििि कमिचािी विििण 
१. प्रधानमन्री िोजगाि कायिक्रमिर्ि  

१ रोजगार सिंर्ोजक     छैठौ ँ   १     

२ रोजगार सहार्क     पाँचौ   १     

३ रोजगार सहार्क   पाँचौ  १   

  जम्िा         ३     
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क्र.स. 
  

पद 
  

सेवा 
  

समूह 
  

शे्रणी तह 
  

थवीकृत दरवन्दी 
संख्र्ा 
  

पदपझूतयको 

आवथथा कैझफर्त 

पदपझूतय 
संख्र्ा  ररक्त   

२. िघ ुउधम विकास कायिक्रमिर्ि  किाि सेिामा कायििि कमिचािीको विििण 

ज्ञ 
उद्यि मिकास 

सहजकताि     चौथो   २     

  जम्िा         २     

पोषण कायिक्रमिर्ि  किाि सेिामा कायििि कमिचािीको विििण 

१ 
पोिण स्ििंर् 
सेिक     चौथो   १     

  जम्िा         १     

३. स्िास््य चौकीिर्ि  किाि सेिामा कायििि कमिचािीको विििण 
१ अ.न.िी. िमथिङ क.न.   चौथो   ५     

२ का.स. प्रशासन       ३ ३  करारिा  

  जम्िा         ८     

४. एक गाउ एक प्राविलधकिर्ि  किाि सेिामा कायििि कमिचािीको विििण 
१ ना.प्रा.से.प्रा पश ु   चौथो   १     

२ ना.प.स्िा.प्रा. पश ु   चौथो   २     

३ ना.प्रा.स. कृमि   चौथो   २     

  जम्िा         ५     

पंझिकिण एकाईिर्ि  किाि सेिामा कायििि कमिचािीको विििण 

१ 
एि.आई.एस. 
अपरेटर     पाँचौ   १     

२ मफल्ड सहार्क     चौथो   १     

  जम्िा         २     
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ङ. िेत्रगत प्रगझत 

मस.निं. 
क्षेत्र 

मक्रर्ाकलाप गा.पा. 

मझिरुक गाउँपामलका िडा निं.   

जम्िा १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

१ 

स
ड
क

 

नर्ाँ ट्रर्ाक(मि.) ३०२० १४८० १४०२ १४० 
४१
० ४७० १६७६ २३८० ९३० ११९०८ 

२ स्तरोन्नती(मि.) ७८५२.८ ५०५   ३८०   २८०       ९०१७.८ 

३ ििित(मि.) १६१३३.५ ३०५० ६३३५ २७६० 
२५
०० ३५२ ४९६५ ५८०० १७९५ ४३६९०.५ 

४ ग्राभेल(मि.) ५२५०.७ ४५     

२५
६   ४२     ५५९३.७ 

५ नामल कटान(मि.) ३८७८.९ ३१०   १३०   ३००       ४६१८.९ 
६ ढुगािं छाप्ने             १६     १६ 
७ होिपाइप(िटा) ५८       ५     १५   ७८ 

८ 

घोरेटोिाटो 

मनिािण/ििित 
 

  १२०       २५ १३३ २८०   ५५८ 
९ कल्भटि                  ३८० ३८० 
१० जाली ९०६ १४   ३६   ११ ३४ ७   १००८ 
११ 

ख
ान

ेप
ान

ी 

इन्टेक   ४   ५ २ १ ३   ३ १८ 
१२ टिंकी(िटा) २     १           ३ 

१३ पाइप मि.   ४२१० १६०० ३३५० 
३९
००   ४१० ४२२० १४१२९ ३१८१९ 

१४ RVT   २   १   १ १ १   ६ 
१५ च्र्ाम्िर       १ ७     १ १ १० 
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मस.निं. 
क्षेत्र 

मक्रर्ाकलाप गा.पा. 

मझिरुक गाउँपामलका िडा निं.   

जम्िा १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

१६ फेरो टिंकी(घिी) 
   १     २   २   १ ६ 

१७ 

मस
िंच

ाई
 

RCC   ४१०   २४० 
१२
० २१०       ९८० 

१८ PCC   ४८   ३४०.५ 
११
५ १५० १६०.५ ८ १४२ ९६४ 

१९ िेमशनरी िाल   २०   ७.५६     १२५ १०   १६२.५६ 
२० पाइप       ७७६     २२०   ६४० १६३६ 
२१ ड्राइ िाल   १५               १५ 
२२ च्र्ाम्िर                 १ १ 
२३  पोखरी मनिािण   २ १             ३ 
२४  पोखरी ििित       ४   १ १     ६ 
२५ जाली   ५९       १४       ७३ 
२६ 

मि
ध
तु

 पोल                   ० 
२७ तार कालो                   ० 
२८ 

 म
ि
द्य

ाल
र्
 

भ
ि
न
/म
फ

ल्
ड

 

नर्ा भिन     १     १       २ 
२९ भिन ििित/मनिािण     ४ ३   २       ९ 
३० मफल्ड मनिािण   २२५०     १   २ १ १ २२५५ 
३१ मफल्ड ििित   ५० २           २ ५४ 
३२ िाल/छेकिार   २२ १   ३     १३० ४२ १९८ 
३३ 

भ
ि
न
/म
फ

ल्
ड
/अ

न्र्
  नर्ा भिन ४ २   १ ३   ४ ५ ३ २२ 

३४ भिन ििित/मनिािण   १     २     ३ ७ १३ 
३५ मफल्ड मनिािण (िटा)           २       २ 
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मस.निं. 
क्षेत्र 

मक्रर्ाकलाप गा.पा. 

मझिरुक गाउँपामलका िडा निं.   

जम्िा १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

३६ िाल/छेकिार   १९ १     २०   १ ३२ ७३ 
३७ पोखरी              १ २ २ ५ 

३८ 

त
ट
ि
न्ध

 

जाली थान   २२ १७       ६ ६० ४२ १४७ 
३९ PCC                   ० 
४० 

अ
न्र्

 म
न
ि
ािण

 

झो.प ुमनिािण/ििित १         १   ५२   ५४ 
४१ भकारो सधुार                   ० 
४२ सौर्ि िमत्त                   ० 

४३ 

खरको छानो 

मिस्थापन   १   ४   ४ १२ ७ ३ ३१ 
४४ रेमलङ्ग   ५५       २५       ८० 

४५ 

िाििल ढुङ्गा 

मिछ्र्ाउने काि                   ० 
४६ पमकक मसढी मनिािण         ७४ २४०   ३२   ३४६ 
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च. झशषयकगत आन्तररक आर् 

लस.नं. 
िाजस्ि संकिन गने 

कायाििय 

िाजस्ि शीषिकहरु 

कैवर्यि सम्पिी बहाि िथा पट्टा 
िापिको आयमा िाग्ने कि 

िलुमकि/मािपोि घििहाि कि 
अन्य सेिा शलु्क 
िथा लबक्री 

अन्य प्रशासलनक 
सेिा शलु्क 

व्यिसाय 
कि 

जम्मा 

१ झिमरुक गाउँपालिका ६,१४० १३२४८४६.६ १४२१५१ ५४४२६९ २७५२१३ ३७५४५० २६६८०६९.६   

२ १ नं. िडा कायाििय ५९,२८० १२५५१९ ० ० ३०३११७ २४,६५० ५१२५६६   

३ २ नं. िडा कायाििय ६७,८४० ७६,८२० ० ० २४४६४७ ३३,५१० ४२२८१७   

४ ३ नं. िडा कायाििय ५५,९४० ९१,१५५ ० ० ३१३५७३ ५,९०० ४६६५६८   

५ ४ नं. िडा कायाििय ६०,३३० १३४२९४.८ ० ० ४००४२१ ३७,१०० ६३२१४५.८   

६ ५ नं. िडा कायाििय ८८,९३१ ७३,४३९ ० ० ४०८५०५ १११६२५ ६८२५००   

७ ६ नं. िडा कायाििय ५२,१४० ८६,६०८ ० ० ४७६८८२ २,१०० ६१७७३०   

८ ७ नं. िडा कायाििय ३६,४१० ९५,०९३ ० ० २४५२८४ ३५० ३७७१३७   

९ ८ नं. िडा कायाििय ८३,०७४ १०३७६९ ० ० १७७५३१ २,१०० ३६६४७४   

जम्मा ५१००८५ २१११५४४.४ १४२१५१ ५४४२६९ २८४५१७३ ५९२७८५ ६७४६००७.४   

िक्ष्य ४००००० १५००००० १००००० १४००००० २१००००० ७००००० ६२०००००   

िक्ष्य ६२००००० 

प्रगलि ६७४६००७.४ 

िक्ष्य िन्दा थप ५४६००७.४ 

प्रगलि प्रलिशि १०८.८ 
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छ. ज्रे्ष्ठ नागररक दीघय सेवा समाज र सामाझजक सुरिा कार्यक्रम 

िझित समुह 

प्रथम दोस्रो तेस्रो चौथो वाझषयक 

झवतरण 

गरेको 

संख्र्ा 

झवतरण गरेको रकम 

झवतरण 

गरेको 

संख्र्ा 

झवतरण 

गरेको 

रकम 

झवतरण 

गरेको 

संख्र्ा 

झवतरण 

गरेको 

रकम 

झवतरण 

गरेको 

संख्र्ा 

झवतरण 

गरेको 

रकम 

झवतरण 

गरेको 

संख्र्ा 

झवतरण 

गरेको रकम 

जेष्ठ नागररक भत्ता ७० ििि 

िाथी 
१२८२ १५१८६५९४ १२९० १५१९५८१२ १२८४ १५१५४३२८ १३०६ १५४४६०३४ ५१६२ ६०९८२७६८ 

जेष्ठ नागररक दमलत भत्ता ३४३ २६९४५८० ३५२ २८८५०२० ३६७ २८८०५९७ ३६४ २८७३७२७ १४२६ ११३३३९२४ 
जेष्ठ नागररक एकल िमहला 

भत्ता 
२९३ २३३४०७३ ३०३ २४०४७१८ ३०५ २४१४१६० ३१० २४६८४८० १२११ ९६२१४३१ 

मिधिुा आमथिक सहार्ता ३९९ ३२९०५५७ ४१८ ३३०२२१३ ४२० ३३३८३०० ४१५ ३२६९६७२ १६५२ १३२००७४२ 
क िगि ४५ ५२२६९० ४६ ५५०६२० ४७ ५४५६६७ ४६ ५५०६२० १८४ २१६९५९७ 
ख िगि १४९ ९३८४४८ १५० ९४६९२० १५३ ९६३९८४ १५३ ९७६७५२ ६०५ ३८२६१०४ 

दमलत िालिामलका ५४८ ८२५९३७ ५१६ ७९७११३ ५३६ ८१७१४९ ५३४ ८१८३६४ २१३४ ३२५८५६३ 
जम्िा ३०५९ २५७९२८७९ ३०७५ २६०८२४१६ ३११२ २६११४१८५ ३१२८ २६४०३६४९ १२३७४ १०४३९३१२९ 
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ज. िजेट कार्ायन्वर्नको झथथती 

क्र.सिं. कार्िक्रि/आर्ोजना/मक्रर्ाकलापको नाि एकाइ 

िामििक 

लक्ष्र् 
  िामििक प्रगती रकि रु हजारिा 

कै
मफ

र्
त

 

मित्तीर् रकि 

रु 

भौमतक 

सिंख्र्ा 

मिमत्तर् 
रकि रु 

भौमतक 
सिंख्र्ा मि

मत्त
र्
 

प्र
मत

श
त
 

भ
ौम
त
क
 

प्र
मत

श
त
 

८०५५५५०३१०१ झिमरुक गाउँपाझिका               

१ चाडपिि खचि   N/A ३००० ३ १४६२ ३ ४८.७४ १००   

२ करार सेिाका कििचारीको पाररश्रमिक   N/A १५५०० १० ७००७ १० ४५.२१ १००   

३ पाररश्रमिक कििचारी   N/A २११५० १ ११३४७ १ ५३.६५ १००   

४ पाररश्रमिक पदामधकारी   N/A ७९९० १ ७९५८ १ ९९.६१ १००   

५ पोशाक   N/A ७९० १ ४७० १ ५९.४९ १००   

६ स्थानीर् भत्ता   N/A २००० १० ९६५ १० ४८.२६ १००   

७ िहिंगी भत्ता   N/A ११०० १० ५९६ १० ५४.१८ १००   

८ मफल्ड भत्ता   N/A ८५० १ ८४९ १ ९९.९६ १००   

९ पदामधकारी तथा कििचारीको िैठक भत्ता   N/A २९०० १० २८४४ १० ९८.०८ १००   

१० कििचारी प्रोत्साहन तथा परुस्कार   N/A १५०० ३ १० ३ ०.६७ १००   

११ िमहला मशक्षकका लामग सुत्केरी भत्ता   N/A ५० १० ५ १० १०.०० १००   

१२ जोमखि भत्ता   N/A ९५५ १ ० ० ० ० काि नभएको 

१३ कििचारी कल्र्ाण कोि   N/A १००० १ १००० १ १००.०० १००   

१४ पानी तथा मिजलुी   N/A ९०० ३ ५०९ ३ ५६.६५ १००   

१५ सिंचार िहसलु   N/A १२०० ३ ९०९ ३ ७५.८० १००   

१६ इन्धन (कार्ािलर् प्रर्ोजन)   N/A १८०० ३ १५२१ ३ ८४.५४ १००   

१७ सिारी साधन ििित खचि   N/A १५०० ३ ११५८ ३ ७७.२२ १००   

१८ मििा तथा निीकरण खचि   N/A ५०० १० १९३ १० ३८.६४ १००   
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क्र.सिं. कार्िक्रि/आर्ोजना/मक्रर्ाकलापको नाि एकाइ 

िामििक 

लक्ष्र् 
  िामििक प्रगती रकि रु हजारिा 

कै
मफ

र्
त

 

मित्तीर् रकि 

रु 

भौमतक 

सिंख्र्ा 

मिमत्तर् 
रकि रु 

भौमतक 
सिंख्र्ा मि

मत्त
र्
 

प्र
मत

श
त
 

भ
ौम
त
क
 

प्र
मत

श
त
 

१९ 
कििचारी तथा जनप्रमतमनमधका लामग 

छाता, झोला तथा रेनकोट खररद   N/A ४०० १ ३९८ १ ९९.६३ 
१०० 

  

२० िसलन्द तथा कार्ािलर् सािाग्री   N/A ४२४८ १ ३९६३ १ ९३.२९ १००   

२१ इन्धन - अन्र् प्रर्ोजन   N/A १०० १० ८ १० ८.४१ १००   

२२ 
पत्रपमत्रका, छपाई तथा सचूना प्रकाशन 

खचि   N/A २५५० १ २५३५ १ ९९.४२ 
१०० 

  

२३ 
पत्रपमत्रका, छपाई तथा सचूना प्रकाशन 

खचि   N/A १०० १ ७८ १ ७८.९१ 
१०० 

  

२४ सेिा र परािशि खचि   N/A १९२ १ ० ० ० ० काि नभएको 

२५ सेिा र परािशि खचि   N/A ८०० १० ५५१ १० ६८.८९ १००   

२६ फोहोरिैला व्र्िस्थापन खचि   N/A ५०० १ ४२५ १ ८५.०९ १००   

२७ अन्र् सेिा शलु्क   N/A २०० १० ८६ १० ४३.१८ १००   

२८ सहकारी सम्िन्धी तामलि   N/A १५० १ ० ० ० ० काि नभएको 

२९ 
िेलमिलापकतािको लामग न्र्ार् सम्पादन 

सम्िन्धी अमभिमुखकरण तामलि   N/A १५० १ ० ० ० ० काि नभएको 

३० 
कििचारी तथा जनप्रमतमनमधका लामग 

क्षिता मिकास सम्िन्धी तामलि   N/A १०० १ ० ० ० ० काि नभएको 

३१ 

प्रशासमनक तथा प्रामिमधक कििचारीका 

लामग क्षिता मिकास, E- budding  

लगार्तका तामलि   N/A २०० १ ० ० ० ० काि नभएको 
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३२ 
उपभोिा समिमतका पदामधकारीलाई 

मनिािणपिूि तामलि   N/A ३०० ३ ० ० ० ० काि नभएको 

३३ सािामजक पररक्षण सम्िन्धी कार्िक्रि   N/A १५० १ ० ० ० ० काि नभएको 

३४ कार्िक्रि खचि   N/A ८०० १० ४१७ १० ५२.२१ १००   

३५ 
८४ ििि िामथका जेष्ठ नागररकहरुका 

लामग उपाध्र्क्ष कोशेली कार्िक्रि   N/A १५० १ १४९ १ ९९.९९ १००   

३६ 
साििजमनक सनुुिाई तथा समिक्षा सम्िन्धी 

कार्िक्रि   N/A २०० १ १४३ १ ७१.९८ १००   

३७ 

८४ ििि िामथका ज्र्ेष्ठ नागररकहरुका 

लामग स्िास््र्कमििहरुिाट घरभेट 

कार्िक्रिको लामग औिधी खररद   N/A ३०० २ २९८ २ ९९.४० १००   

३८ 

मझिरुक गाउँपामलकािा िसोिास गने ६० 

ििि उिेर पगुेका ज्र्ेष्ठ नागररकहरु तथा 

िमहला स्िास््र् स्िर्ि ्सेमिकाको लामग 

प्रस्तामित नरेन्र गार्त्री आँखा अस्पताल 

मिजिुार िाट औिधी उपचार तथा 

अपे्रशन खचि िापत थप रकि   N/A १०० १ १०० १ १००.०० १००   

३९ मिमभन्न सचुनािलुक होमडिङ िोडि मनिािण   N/A २०० १ ० ० ० ० काि नभएको 

४० 
सेिा प्रिाह सम्िन्धी घमुम्त मशमिर 

कार्िक्रि   N/A १५० १ ० ० ० ० काि नभएको 
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४१ 
जामतर् छुिाछुत तथा भेदभाि मिरुद्ब 

जनचेतनािलूक कार्िक्रि   N/A ५० १ ० ० ० ० काि नभएको 

४२ पामलका स्तरीर् मक्रकेट प्रमतर्ोमगता   N/A २५० १ ० ० ० ० काि नभएको 

४३ 

६० ििि पगुेका एिि ्अस्िस्थ िमहला 

सािदुामर्क स्िास््र् स्िर्िंसेमिका मिदाई 

र सम्िान कार्िक्रि   N/A ७० १ ० ० ० ० काि नभएको 

४४ स्िाटि कृमि गाँउ कार्िक्रि   N/A १५०० १ १२४३ १ ८२.९२ १००   

४५ 
िमहला स्िास््र् स्िर्िंि सेमिका प्रोत्साहन 

कार्िक्रि   N/A ५७६ ४८ ५७३ ४८ ९९.४८ १००   

४६ 
िालमििाह, िालश्रि न्र्मूनकरण सम्िन्धी 

सचेतना कार्िक्रि   N/A ५० १० ५० १० १००.०० १००   

४७ 
लैङ्मगक महिंसा मिरुद्ब १६ मदने अमभर्ान 

कार्िक्रि   N/A १०० १ ९४ १ ९४.३८ १००   

४८ 
उद्यिमशल कृिक व्र्ाज अनुदान कृमि 

साझेदारी   N/A ५०० ० ० ० ० ० काि नभएको 

४९ 
आधारभतू तह ५ र ८ को परीक्षा 

सञ्चालन तथा व्र्िस्थापन   N/A ७०० ३ ७०० ३ १००.०० १००   

५० 
एच.आई.मभ. एड्स सिंक्रमित 

व्र्मिहरुलाई पोिण प्रोत्साहन कार्िक्रि   N/A ३६ ४०० ३६ ४०० १००.०० १००   

५१ लैङ्मगक उत्तरदार्ी िजेट परीक्षण   N/A ५० ४ ४९ ४ ९९.८० १००   
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५२ 
घरेल ुमहिंसा, िमहला महिंसा सम्िन्धी 

सचेतना कार्िक्रि   N/A ५० १८ ५० १८ १००.०० १००   

५३ 

प्र्ठूान उद्योग िामणज्र् सिंघको 

आर्ोजनािा करदाता मशक्षा कार्िक्रि 

सञ्चालनको लामग   N/A ९० ० ९० ० १००.०० १००   

५४ 

मझिरुक गाउँपामलकािा िसोिास गने ६० 

ििि उिेर पगुेका ज्र्ेष्ठ नागररकहरु तथा 

िमहला स्िास््र् स्िर्ि ्सेमिकाको लामग 

प्रस्तामित नरेन्र गार्त्री आँखा अस्पताल 

मिजिुार िाट औिधी उपचार तथा 

अपे्रशन खचि िापत थप रकि   N/A ५० ५६ ५० ५६ १००.०० १००   

५५ 

पामलका स्तरिा स्िास््र् सिंस्थाको 

िामसक िैठक , डाटा भेररमफकेसन एिि ्

गणुस्तर सधुार कार्िक्रि   N/A ८० २५० ७९ २५० ९९.८८ १००   

५६ 

मझिरुक गाउँपामलकाका िखु्र् िखु्र् 

कार्िहरुको पसु्तक तथा video 

document तर्ार गने   N/A ३०० ३ ३०० ३ १००.०० १००   

५७ प्लमम्िङ्ग तामलि कार्िक्रि   N/A १५० ५ १५० ५ १००.०० १००   

५८ 
मझिरुक गाउँपामलकाका िहत्िपणुि 

धामििक , सास्कृमतक तथा पर्िटमकर् N/A १००० ३६ ९८५ ३६ ९८.५४ १००   



झिमरुक गाउँपालिकाको आ.ि. २०७८/०७९ को िावषिक प्रगलि प्रलििेदन 21 

 

क्र.सिं. कार्िक्रि/आर्ोजना/मक्रर्ाकलापको नाि एकाइ 

िामििक 

लक्ष्र् 
  िामििक प्रगती रकि रु हजारिा 

कै
मफ

र्
त

 

मित्तीर् रकि 

रु 

भौमतक 

सिंख्र्ा 

मिमत्तर् 
रकि रु 

भौमतक 
सिंख्र्ा मि

मत्त
र्
 

प्र
मत

श
त
 

भ
ौम
त
क
 

प्र
मत

श
त
 

स्थानहरुको मचत्राङ्कन तथा ितृ्तमचत्र 

छार्ाङ्कन   

५९ आरन पिंखा खररद   N/A ३५ ८० २९ ८० ८५.७१ १००   

६० 
अपाङ्गता, ज्र्ेष्ठ नागरीक सम्िन्धी 

कार्िक्रि   N/A १०० १ ० ० ० ० काि नभएको 

६१ मिमिध कार्िक्रि खचि   N/A २०० २५९ १४ २५९ ७.२६ १००   

६२ मदिस, पिि तथा सिंस्कृमत प्रिद्धिन   N/A २०० ० ४० ० २०.०० १००   

६३ अनुगिन, िलू्र्ािंकन तथा भ्रिण खचि   N/A २१०० ५३ १६८९ ५३ ८०.४४ १००   

६४ अनुगिन, िलू्र्ािंकन खचि   N/A १०५० ० ६१६ ० ५८.७२ १००   

६५ भ्रिण खचि   N/A ५०० ३ ५४ ३ १०.९४ १००   

६६ मिमिध खचि   N/A १९५० ० १२२१ ० ६२.६३ १००   

६७ कृमि तथा पशपुन्छी फििको लामग अनुदान   N/A १३० ० १३० ० १००.०० १००   

६८ छाला जतु्ता उद्योगको लामग अनुदान   N/A ८० ४८ ८० ४८ १००.०० १००   

६९ 
सािदुामर्क मिद्यालर्हरूलाई चाल ु

अनुदान   N/A ३०००० ३ २९६६२ ३ ९८.८८ १००   

७० आमथिक सहार्ता   N/A १५०० ० ८७१ ० ५८.१० १००   

७१ 

मझिरुक गाउँपामलकािा िसोिास गने ६० 

ििि उिेर पगुेका ज्र्ेष्ठ नागररकहरु तथा 

िमहला स्िास््र् स्िर् ि ्सेमिकाको लामग 

प्रस्तामित नरेन्र गार्त्री आँखा अस्पताल N/A ३५० १० ३१८ १० ९१.१४ १००   
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मिजिुारिाट औिधी उपचार तथा अपे्रशन 

खचि िापत   

७२ 

मझिरुक ७ मनिासी सिंमगता मज.सीको 

लामग पाटन स्िास््र् मिज्ञान प्रमतष्ठानिा 

एि.मि.मि.एस. अध्र्र्नका लामग 

छात्रिमृत्त   N/A ४०३ १ ० ० ० ० काि नभएको 

७३ मिपद ्व्र्िस्थापन कोि(कोरोना कोि)   N/A १७११ १ १७११ १ १००.०० १००   

७४ मिपद ्व्र्िस्थापन कोि   N/A ८०० १० ८०० १० १००.०० १००   

७५ पश ुऔिधी खररद   N/A ७०० १ ६९९ १ ९९.८८ १००   

७६ आर्िुेमदक औिधी खररद   N/A १००० १० ९९८ १० ९९.८३ १००   

७७ औिधी खररद खचि   N/A १५०० ३ १४७६ ३ ९८.४२ १००   

७८ घरभाडा   N/A १०५० ३ ४४३ ३ ४२.२२ १००   

७९ अन्र् भाडा   N/A ८०० १० ७७१ १० ९६.४८ १००   

८० अन्र् भाडा   N/A ५०० १ ४८८ १ ९७.६२ १००   

८१ मिपन्न िगिका लागी जस्तापाता खरीद   N/A १९८० १ ९८७ १ ४९.८७ १००   

८२ मचस्र्ान केन्र मनिािण आर्ोजना   N/A ४७०० १ १८९ १ ४.०४ १००   

८३ 
ने.रा.आ.मि. महरापोखरी भिन मनिािण 

मनरन्तरता   N/A २००० १ १९६८ १ ९८.४३ १००   

८४ १ नम्िर िडा कार्ािलर् भिन मनिािण   N/A ३६०० १ ३५९७ १ ९९.९२ १००   
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८५ 
समहद मित्रिमण टिंक स्िमृत प्रमतष्ठान अधरुो 

भिन मनिािण   N/A ५०० १ ४८९ १ ९७.८६ १००   

८६ आधारभतू स्िास््र् चौकी भिन मनिािण   N/A ३००० १ २२४२ १ ७४.७४ १००   

८७ कम्प्र्टुर खररद   N/A ८०० १ ८०० १ १००.०० १००   

८८ 
गाउँपामलकाको प्रशासकीर् भिन, िडा 

निं. १ र ३ का लामग फमनिचर तथा मफकचसि   N/A ५००० १ ३४३९ १ ६८.७८ १००   

८९ 
मझिरुक गाउँपामलका मभत्रका मिमभन्न 

िो.िा. ििित   N/A ६००० १० ५३९७ १० ८९.९६ १००   

९० 

सौतािारेफेदी-गामतना-दिुाचौर-

डाँडाखकि -गहतेरा हुद ैिाँमदकोट िैदान  

मझिरुक १,५र२   N/A २५०० १ १२८१ १ ५१.२६ १००   

९१ 
मझिरुक गाउँपामलका मभत्रका मिमभन्न 

िोटरिाटो ििित   N/A १२०३ १ १२०३ १ १००.०० १००   

९२ 

ढाँड-गव्दी-तुिारा-कुता-िडाखोला- 

लङ्ुग िाहाने सडक स्तरउन्नती (गव्दी 

गोसाइ पोखरा खण्ड िडा निं. ७)   N/A २५०० १ ११७८ १ ४७.१२ १००   

९३ 

सौतािारेफेदी-गामतना-दिुाचौर-

डाँडाखकि -गहतेरा हुद ैिाँमदकोट िैदान  

मझिरुक १,५र२   N/A २५९० १ १९६९ १ ७६.०२ १००   

९४ 
मझिरुक ररङ्गरोड मनिािण र्ोजना िडा न 

४,१,२   N/A ५००० १ २२५५ १ ४५.१० १००   
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९५ 
ढाँड-गव्दी मटिरुचौर-मदहाल्ना-ढोरपाटन-

िाग्लङ्ुग िोटरिाटो स्तरउन् नमत िडा निं. ८   N/A २५०५ १ २४६१ १ ९८.२२ १००   

९६ 
मपपलनेटा िेिरे नाररकोट सडक उपल्लो 

मनिािण र्ोजना   N/A ३०० १ ३०० १ १००.०० १००   

९७ 
िच्छी-िोकेटारी-पाकुरीका रुख िोटर 

िाटो स्तरउन्नमत िडा न ६   N/A २५०० १ १३२६ १ ५३.०६ १००   

९८ 

ढाँड-गव्दी-तुिारा-कुता-िडाखोला- 

लङ्ुग िाहाने सडक स्तरउन्नती (गव्दी 

गोसाइ पोखरा खण्ड िडा निं. ७)   N/A २५०४ १ २११४ १ ८४.४४ १००   

९९ गाउपामलका भिन जोड्ने िोटरिाटो ििित   N/A १०० १ ० ० ० ० काि नभएको 

१०० 
िच्छी-िोकेटारी-पाकुरीकारुख िोटरिाटो 

स्तरउन्नमत िडा निं. ६   N/A २५०० १ १३२६ १ ५३.०६ १००   

१०१ 
ढाँड-गव्दी मटिरुचौर-मदहाल्ना-ढोरपाटन-

िाग्लङ्ुग िोटरिाटो स्तरउन् नमत िडा निं. ८   N/A २५०० १ १२५० १ ५०.०२ १००   

१०२ 
मझिरुक ररङ्गरोड मनिािण र्ोजना िडा न 

४,१,२   N/A ५००० १ २२५५ १ ४५.१० १००   

१०३ कार्ािलर् भिनिा व्र्ाकअप जडान   N/A ४४२ १ ४४२ १ १००.०० १००   

१०४ 
सकुाखोला ढाकेमडही मसम्लारुख मसिंचाई 

कुलो मनिािण मनरन्तरता   N/A ८० १ ७९ १ ९९.३४ १००   

१०५ 
िरिाङ मचसािाङ कुटीचौर मसिंचाई कुलो 

ििित   N/A १५० १ १५० १ १००.०० १००   
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१०६ 

मझिरुक गाउँपामलका मभत्रका मिमभन्न 

खानेपानी र मसिंचाई कुलो मनिािण तथा 

ििित   N/A ५०० १० ४९४ १० ९८.९८ १००   

१०७ 
गाउँपामलका भिनको लामग खानेपानी 

आपमूति र्ोजना   N/A ५०० १ ४७३ १ ९४.६५ १००   

१०८ 
मिमभन्न खानेपानी/ मसिंचाई ििितको लामग 

पाइप खररद   N/A १५०० १ ११२१ १ ७४.७५ १००   

१०९ 
फोहोरिैला व्र्िस्थापनका लामग 

डस्टमिन खररद   N/A ४०० १ ३९७ १ ९९.४८ १००   

११० 
गाउँपामलका पररसरिा व्र्ाडमिन्टन कोटि 

मनिािण   N/A ३५० १ ३४८ १ ९९.६८ १००   

१११ 
गाउँपामलका भिन अगामड 

शौन्दर्िकरणतफि को कर्ारी रिंगरोगन   N/A १०० १ ५९ १ ५९.५० १००   

११२ 
गाउँपामलका भिन पररसर दिुो, फूल, 

मिरुिा रोपण कार्िक्रि   N/A २५० १ १७५ १ ७०.०२ १००   

११३ 
प्र्ठूान,गलु्िी,अघािखाँची सिंगि पाकि  

म्र्ामचङ्ग फण्ड   N/A १०० १ ० ० ० ० काि नभएको 

११४ आलिमुनर्ि पाटेसन तथा व्र्िस्थापन   N/A १३० १ १२९ १ ९९.६२ १००   

११५ 
िञ्चिा सोफा, हलिा ित्ती, साउण्ड 

मसष्टि, रङ्गरोगन कार्ि   N/A २६२ १ २०५ १ ७८.३५ १००   

११६ ििित सिंभार कोि   N/A १०० १ १०० १ १००.०० १००   
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११७ 
मझिरुक गाउँपामलका मभत्रका मिमभन्न 

शौचालर् तथा भिन मनिािण ििित   N/A ५०० १० ० ० ० ० काि नभएको 

११८ म्र्ामचङ्ग फण्ड फण्ड   N/A १२६८ १ १२६८ १ १००.०० १००   

११९ 

गाउँपामलका भिन अगामड 

शौन्दर्िकरणतफि  िाटो मफमलङ्ग तथा 

पलाष्टर   N/A २०० १ १९२ १ ९६.२० १००   

१२० 
गाउँपामलका भिन अगामड 

शौन्दर्िकरणतफि  ईन्टरलमकङ्ग   N/A १५० १ १४९ १ ९९.५५ १००   

१२१ 
गाउँपामलकाको प्रशासकीर् भिन 

पररसरिा सौन्दर्िकरण   N/A १५०० १ १४०९ १ ९४.०० १००   

१२२ 

मझिरुक गाउँपामलका मभत्र पमहरो 

मनर्न्त्रणको लामग ग्र्ामिन तारजाली 

खररद   N/A ५०० १ ४७३ १ ९४.६८ १००   

८०५५५५०३१०३ झिमरुक गाउँपाझिका – पश ु               

१२३ पश ुस्िास््र् मशमिर सिंचालन   N/A ८० १ ७९ १ ९९.६७ १००   

१२४ 
गाउँपामलका स्तरीर् कुखरुापालन 

सम्िन्धी तामलि   N/A ५० १ ४९ १ ९९.४९ १००   

१२५ पश ुमििा सम्िन्धी तामलि कार्िक्रि   N/A ६० १ ५९ १ ९९.१७ १००   

१२६ 
गाउँपामलका स्तरीर् पशपुालन  सम्िन्धी 

तामलि   N/A १०० १ ९९ १ ९९.८४ १००   
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१२७ महउद ेघाँसको मिउ खररद ढुिानी समहत   N/A १०० १ ९९ १ ९९.९८ १००   

१२८ डाले घाँसको िेनाि खररद ढुिानी समहत   N/A १०० १ ९९ १ ९९.४० १००   

१२९ 
भेडा िाख्रािा लाग्ने मप.मप.आर.रोग 

रोकथािको लामग खोप अमभर्ान   N/A १५० १ १४७ १ ९८.५२ १००   

१३० 
प्लामष्टकको मडमभङ टिंकी खररद तथा 

मितरण काक्रि ि   N/A ३६० १ ३६० १ १००.०० १००   

८०५५५५०३१०४ झिमरुक गाउँपाझिका - झशिा               

१ 
िालमिकास मशक्षकहरुका लामग पेशागत 

क्षिता मिकास तामलि   N/A १५० १ १४९ १ ९९.८४ १००   

२ 

आधारभतू तह कक्षा (१ दमेख ५)  सम्ि 

गा. पा. अनुदानिा कार्िरत मशक्षकहरुका 

लामग पेशागत क्षिता मिकास तामलि   N/A १५० १ १४६ १ ९७.९५ १००   

३ 
मििर्गत मशक्षकहरुसँग छलफल तथा 

अनुभि आदानप्रदान कार्िक्रि   N/A १५० १ १५० १ १००.०० १००   

४ मिद्याथी भनाि अमभर्ान   N/A ५० १ ५० १ १००.०० १००   

५ 
मिद्यालर् सपुरीिेक्षण तथा मशक्षकको 

पेशागत क्षिता मिकास   N/A १५० १ १४९ १ ९९.३३ १००   

६ 
१८ िििदमेख ३० िििसम्िका र्िुाहरुिीच 

मनिन्ध प्रमतर्ोमगता   N/A ६० १ ० ० ० ० काि नभएको 
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७ 
मिद्याथीहरुका लामग गाँउपामलका स्तरीर् 

हामजरी जिाफ प्रमतर्ोमगता   N/A ६० १ ० ० ० ० काि नभएको 

८ िैकमल्पक मसकाई  सािाग्री व्र्िस्थापन   N/A १७० १ १६८ १ ९९.०६ १००   

९ 
मिद्याथीहरुका लामग गाँउपामलका स्तरीर् 

कमिता  प्रमतर्ोमगता   N/A ६० १ ६० १ १००.०० १००   

८०५५५५०३१०५ झिमरुक गाउँपाझिका - थवाथ्र्               

१ 

सनुौलो १००० मदनका िमहलाहरुको 

पोिण स्िास््र् र सस्थागत प्रसतुी सेिा 

सधुारका लामग सासु िुहारी अन्तमक्रि र्ा 

कार्िक्रि   N/A २०० १ २०० १ १००.०० १००   

२ 

६० ििि पगुेका एिि अस्िस्थ िमहला 

सािदुामर्क स्िास््र् स्िर्िंसेमिका मिदाई 

र सम्िान कार्िक्रि   N/A ८० १ २४ १ ३०.०६ १००   

३ स्िास््र् सिंस्थाहरुका लामग स्टेचर खररद   N/A १०० १ ९९ १ ९९.८२ १००   

४ 
स्िास््र्किीहरुलाई लेखा तथा मजन्सी 

धर्िस्थापन तामलि   N/A ६० १ ० ० ० ० काि नभएको 

५ 
एच.आई.भी.सिंक्रमितहरुका लामग पोिण 

प्रोत्साहन कार्िक्रि   N/A १४४ १ १४४ १ १००.०० १००   
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६ 

िोिाईल स्िास््र् कार्िक्रिको लामग 

स्िास््र् सस्था र िमहला सािदुामर्क 

स्िास््र् स्िर्िंसेमिकाहरुलाई ररचाजि   N/A १५६ १ १५६ १ १००.०० १००   

७ 
८४ ििि िामथका ज्र्ेष्ठ नागररकहरुका 

लामग उपाध्र्क्ष कोशेली कार्िक्रि   N/A २०० १ २०० १ १००.०० १००   

८ 
आधारभतू स्िास््र् सेिा केन्रहरुका 

लामग मिज खररद   N/A १०० १ ९९ १ ९९.९० १००   

९ स्िास््र् सस्थाका लामग फमनिचर खररद   N/A ४६० १ ४६० १ १००.०० १००   

८०५५५५०३१०६ झिमरुक गाउँपाझिका-खानेपानी तथा सरसफाई               

१ 
पणूि सरसफाई सम्िन्धी िडा स्तरीर् 

अमभिखुीकरण कार्िक्रि   N/A १०० १ ० ० ० ० काि नभएको 

२ प्लमम्िङ्ग तामलि कार्िक्रि   N/A १५० १ १३४ १ ८९.७९ १००   

३ 
खानेपानी उपभोिा समिमतलाई पानी 

शमुद्धकरण सम्िन्धी अमभिखुीकरण   N/A १०० १ ९९ १ ९९.०८ १००   

४ 
पानी शमुद्धकरणको लामग मिमल्चङ 

पाउडर,मपउस ,िाटरगाडि खररद   N/A ४० १ ० ० ० ० काि नभएको 

५ पानी परीक्षण तथा मकट खररद   N/A ६० १ ० ० ० ० काि नभएको 

६ 
सरसफाई सचूनािलूक व्र्ानर 

स्टीकरजस्ता सािग्री खररद, छपाई   N/A ५० १ ५० १ १००.०० १००   

८०५५५५०३१०७ झिमरुक गाउँपाझिका - कृषी               
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१ 
गाउँपामलकाको कृमि फिििा स्थलगत 

तामलि   N/A १६० १ ११५ १ ७२.२० १००   

२ 
गाउँपामलकाको कृमि फिििा कृिक 

पाठशाला कार्िक्रि   N/A १०० १ ९८ १ ९८.६१ १००   

३ 
५० प्रमतशत अनुदानिा हाइमिड 

तरकारीको मिउ मितरण कार्िक्रि   N/A १०० १ ९९ १ १००.०० १००   

४ कृमि मिपद कोि   N/A १०० १ १०० १ १००.०० १००   

५ 
५० प्रमतशत अनुदानिा अमिलो जात 

फलफूल  मिरुिा मितरण   ढुिानी समहत   N/A ६० १ ६० १ १००.०० १००   

६ मकसान  सचूीकरण कार्िक्रि   N/A १०० १ १०० १ १००.०० १००   

७ 
गाउँपामलकाको कृिी फिि व्र्िस्थापन 

खचि   N/A ५० १ ४९ १ ९९.०८ १००   

८ 
५० प्रमतशत अनुदान िा प्लामस्टक टनेल  

मितरण कार्िक्रि ढुिानीसमहत   N/A १३० १ १२६ १ ९६.९२ १००   

९ स्थलगत तामलि सञ्चालन   N/A ४० १ ३९ १ ९८.५३ १००   

१० 
५० प्रमतशत अनुदानिा आलकुो मिउ 

मितरण कार्िक्रि ढुिानी समहत   N/A २७५ १ २७५ १ १००.०० १००   

११ 
निनुाका रुपिा कुररलो  खेती पररक्षण 

कार्िक्रि   N/A ३० १ ३० १ १००.०० १००   

१२ 
५० प्रमतशत अनुदानिा सपुरग्रीन धर्ाग 

मितरण कार्िक्रि   N/A २० १ ११ १ ५५.०० १००   
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१३ 
गाउँपामलकाको कृमि फिि व्र्िस्थापन 

खचि   N/A ९५ १ ९४ १ ९९.७८ १००   

१४ 
५० प्रमतशत अनुदानिा आकमस्िक िाली 

सिंरक्षण कार्िक्रि   N/A १०० १ ३१ १ ३१.६५ १००   

१५ 
५० प्रमतशत अनुदानिा च्र्ाउको  मिउ 

मितरण कार्िक्रि   N/A ४० १ ३९ १ ९९.५० १००   

१६ 
गाउँपामलकािा रहकेो कृमि फिििा 

पिूािधार मिस्तार   N/A १०० १ ० ० ० ० काि नभएको 

८०५५५५०३२०१ झिमरुक गाउँपाझिका वडा नं.१               

१ सिंचार िहसलु   N/A २० १० १० १० ५२.५० १००   

२ इन्धन (कार्ािलर् प्रर्ोजन)   N/A ५० १० २९ १० ५८.८५ १००   

३ सिारी साधन ििित खचि   N/A ४५ ३ ३७ ३ ८२.३६ १००   

४ िसलन्द तथा कार्ािलर् सािग्री   N/A २०० १० १९९ १० ९९.६७ १००   

५ 
मनर्मित खोप सम्िन्धी िमहला स्िास््र् 

स्िर्ि ्सेमिकाको लामग तामलि   N/A १५ १ १५ १ १००.०० १००   

६ 
दमलत जनजातीहरुको लामग च्र्ाउखेती 

तामलि   N/A ४० १ ४० १ १००.०० १००   

७ कार्िक्रि खचि   N/A १५ ३ १५ ३ १००.०० १००   

८ र्िुाका लागी  खेलकुद कार्िक्रि   N/A ६० १ ५९ १ ९९.७४ १००   
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९ 
िमहलाहरुको लामग क्षिता मिकास 

तामलि   N/A ३० १ ३० १ १००.०० १००   

१० 
ग िगिका अपाङ्गहरुलाई सम्िान 

कार्िक्रि   N/A २५ १ २५ १ १००.०० १००   

११ एमककृत घुम्ती सेिा कार्िक्रि   N/A ३० १ ३० १ १००.०० १००   

१२ 
मजरो होि डेमलभरी अमभर्ान सिंचालन 

कार्िक्रि   N/A ३० १ ३० १ १००.०० १००   

१३ अगिुा कृिक तालीि तथा धर्ािस्थापन   N/A ३० १ ३० १ १००.०० १००   

१४ जेष्ठ नागरीक सम्िान कार्िक्रि   N/A ५० १ ४९ १ ९९.९४ १००   

१५ मिमिध कार्िक्रि खचि   N/A ३ १० ३ १० १००.०० १००   

१६ मिमिध कार्िक्रि खचि   N/A ६ १० ६ १० १००.०० १००   

१७ अनुगिन, िलू्र्ािंकन तथा भ्रिण खचि   N/A १५० ३ १५० ३ १००.०० १००   

१८ मिमिध खचि   N/A १४० १० १३८ १० ९९.०४ १००   

१९ १ न िडा मभत्रका सिै िोटर िाटो ििित   N/A ४६० १ ४५८ १ ९९.७६ १००   

२० 
१ निं. िडा कार्ािलर्िा जाने िोटरिाटो 

ििित   N/A ३५० १ ३४५ १ ९८.७७ १००   

२१ 
धनगाडा ररङरोड जोड्ने िोटरिाटो 

मनिािण   N/A २०० १ १७१ १ ८५.६७ १००   

२२ घडेरी मसिलखकि  िोटर िाटो मनिािण   N/A १०० १ ९४ १ ९४.७९ १००   

२३ मिडडाडा अघािखाँची िोटर िाटो मनिािण   N/A ४९ १ ४९ १ १००.०० १००   
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२४ 
डाडाखकि , धारापानी थापापोखरी घोरेटो 

िाटो मनिािण   N/A १५० १ १५० १ १००.०० १००   

२५ 
मचप्लेटी धारापानी थापापोखरी 

घोरेटोिाटो मनिािण   N/A ४९ १ ४८ १ ९८.९१ १००   

२६ चन्र मिकास प्रा.मि िोटरिाटो मनिािण   N/A १५० १ १३४ १ ८९.९३ १००   

२७ 
तल्लो खकि  सामखनेपानी घोरेटो िाटो 

मनिािण मनरन्तरता   N/A ८० १ ६० १ ७५.२५ १००   

२८ धनगाडा िो िा मनिािण   N/A ४९ १ ४९ १ १००.०० १००   

२९ 
पोखराछेडा जरेुढुगा जाने घोडेटो िाटोिा 

जाली भने काि   N/A १०० १ १०० १ १००.०० १००   

३० 
जािनुे तल्लागाँउ पोखरा छेडा िोटर िाटो 

मनिािण   N/A २०० १ १९७ १ ९८.५३ १००   

३१ चिेरे िालिुा िडाचौर िोटिाटो ििित   N/A २०० १ २०० १ १००.०० १००   

३२ 
सौतािारे फेमद तल्लो झोलङ्ुगे पलु दमेख 

चामलसे मचफ्ले मसिंचाई कुलो ििित   N/A १०० १ १०० १ १००.०० १००   

३३ पानीका घाट मसिखेत घट्ट कुलो ििित   N/A ४९ १ ४९ १ १००.०० १००   

३४ 
िाझाखेत खरेखोली मसिंचाईकुलो ििित 

तथा खोली मनर्न्त्रण   N/A ३०० १ ३०० १ १००.०० १००   

३५ मचफ्ले च्र्ाउखोला मसिंचाई कुलो ििित   N/A १०० १ १०० १ १००.०० १००   

३६ दाराखोला भगेरी मसचाई कुलो ििित   N/A २५ १ २५ १ १००.०० १००   
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३७ उखिुारी िलुापाटा मसिंचाई कुलो ििित   N/A ४०० १ ४०० १ १००.०० १००   

३८ फेमदपाटा मसिंचाई कुलो ििित   N/A २०० १ २०० १ १००.०० १००   

३९ 
ढुङ्गाखोर-िालिुा कमफ मसिंचाई 

आर्ोजना ििित   N/A ५०० १ ५०० १ १००.०० १००   

४० उपल्लो चापारुख खा.पा ििित   N/A १०० १ ९९ १ ९९.८३ १००   

४१ गाईगाडे ओख्रारुख  खानेपानी ििित   N/A ३० १ २९ १ ९९.३४ १००   

४२ चरचरे िडाचौर खानपेानी ििित   N/A ४५ १ ४५ १ १००.०० १००   

४३ पाहाले िस्ती खानेपानी ििित आर्ोजना   N/A २५ १ २२ १ ९१.२५ १००   

४४ दाराखोला दारा खानेपानी ििित   N/A २० १ १३ १ ६५.५७ १००   

४५ 
मिडडाडा खानेपानीको लामग मिटर तथा 

गेटिल धारा खररद   N/A ११५ १ ११५ १ १००.०० १००   

४६ िैदलपाटा खानेपानी ििित   N/A ३० १ २३ १ ७९.८० १००   

४७ सौरारुख िडाचौर खानेपानी ििित   N/A ४५ १ ४२ १ ९५.२० १००   

४८ िलुाचौर तल्लागाउँ खानेपानी ििित   N/A १५० १ १५० १ १००.०० १००   

४९ 
चरेुपानी भाडेपाटा उपल्लो खानपेानी 

ििित   N/A १५० १ १४९ १ ९९.४० १००   

५० चरेुपानी भाडेपाटा तल्लो खा.पा. ििित   N/A २०० १ २०० १ १००.०० १००   

५१ मचलौने पाटा च्र्ाउखोला खानेपानी ििित   N/A ३३ १ ३२ १ १००.०० १००   

५२ मिहीखोला िाघिारा खानेपानी ििित   N/A ४५ १ ४२ १ ९३.७८ १००   

५३ जािनुे खानेपानी ििित   N/A ४० १ ३९ १ ९८.०९ १००   
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५४ चरेुपानी भाडेपाटा उपल्लो खा.पा. ििित   N/A २०० १ १९८ १ ९९.१३ १००   

५५ 
सामखने पानी खेल िैदान मनिािण 

आर्ोजना   N/A १२५ १ १२२ १ ९७.७७ १००   

५६ चन्र मिकास प्रा.मि मफल्ड मनिािण   N/A ३०० १ २९१ १ ९७.१९ १००   

५७ जनसेिा प्रा.मि.मिड्डाडा मफल्ड ििित   N/A ३० १ ३० १ १००.०० १००   

५८ साङ्गले िगर तल्लो तटिन्धन   N/A १०० १ १०० १ १००.०० १००   

५९ जनचाहाना प्रा.मि. िेमसनरी िाल मनिािण   N/A ३०० १ ३०० १ १००.०० १००   

६० चन्र मिकास प्रामि कक्षा मफल्ड ििित   N/A ४० १ ३९ १ १००.०० १००   

६१ ओख्ले िगर तटिन्धन   N/A १०० १ १०० १ १००.०० १००   

६२ कोईलीखोला सपुादउेराली िमन्दर ििित   N/A ३० १ २९ १ ९७.८१ १००   

८०५५५५०३२०२ झिमरुक गाउँपाझिका वडा नं.२               

१ सिंचार िहसलु   N/A २० १० १७ १० ८५.०० १००   

२ इन्धन (कार्ािलर् प्रर्ोजन)   N/A ५० १० २३ १० ४६.६७ १००   

३ सिारी साधन ििित खचि   N/A ४५ ३ ३९ ३ ८७.१३ १००   

४ िसलन्द तथा कार्ािलर् सािग्री   N/A २०० १० २०० १० १००.०० १००   

५ कार्िक्रि खचि   N/A १५ ३ ० ० ० ० काि नभएको 

६ आकमस्िक िाली सिंरक्षण कार्िक्रि   N/A ३० १ ३० १ १००.०० १००   

७ 
िौसिी तथा िेिौसिी तरकारी िीउ  

मिजन मितरण कार्िक्रि   N/A ४० १ ४० १ १००.०० १००   

८ ज्र्ेष्ठ नागररक सम्िान कार्िक्रि   N/A ५० १ ४९ १ ९९.६८ १००   
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९ अपाङ्ग सम्िान कार्िक्रि   N/A ३० १ ३० १ १००.०० १००   

१० 
सिंस्कृमत सिंरक्षणका लामग पन्चेिाजा 

खररद आर्ोजना   N/A १५० १ १५० १ १००.०० १००   

११ 
सचुनाकिी आतेजाते तथा खाजा खचि 

कार्िक्रि   N/A ३२ १ ३० १ ९३.७५ १००   

१२ मिमिध कार्िक्रि खचि   N/A १० १० ० ० ० ० काि नभएको 

१३ अनुगिन, िलू्र्ािंकन तथा भ्रिण खचि   N/A १५० ३ १०४ ३ ६९.९५ १००   

१४ मिमिध खचि   N/A १४० १० ११० १० ७८.७८ १००   

१५ २ निं. िडा कार्ािलर् भिन ििित   N/A १०० १ ० ० ० ० काि नभएको 

१६ 
िालज्र्ोती प्रा .िी घेरािार मनिािण 

आर्ोजना   N/A ८० १ ७५ १ ९४.२३ १००   

१७ 
कासीपोखरा र काँडापानीिा  आरन सधुार 

तथा ििित आर्ोजना   N/A १५० १ १५० १ १००.०० १००   

१८ २ निं िडा कार्ािलर् ििित आर्ोजना   N/A ५०० १ ४९९ १ ९९.८५ १००   

१९ गढीकोट हरीर्ापोखरा िोटर िाटो मनिािण   N/A ७० १ ६९ १ ९८.९२ १००   

२० 
दउेराली घमुम्त साना खरिारी िोटरिाटो 

मनिािण   N/A १५० १ १४६ १ ९७.९८ १००   

२१ ढाँड-िामदकोट िोटरिाटो ििित   N/A ५० १ ४९ १ ९९.०६ १००   

२२ 
नाररकोट–दउेराली–तारेमभर–महले 

िोटरिाटो मनिािण   N/A १५० १ १५० १ १००.०० १००   
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२३ रातापोखरा पोखरी घेरािार   N/A ४० १ ४० १ १००.०० १००   

२४ राता पोखरा पटौटी िोटरिाटो ििित   N/A १०० १ ९८ १ ९८.५० १००   

२५ भतेरेचौर काँडापानी िोटरिाटो मनिािण   N/A १०० १ ० ० ० ० काि नभएको 

२६ मचप्लेटी खकि  िोटरिाटो मनिािण   N/A १०० १ १०० १ १००.०० १००   

२७ 
२ न िडाका सम्पणूि िोटर िाटो ििित 

आर्ोजना   N/A ३१८ १ ३१८ १ १००.०० १००   

२८ 
सकुाखोला िाँसकोट खानेपानी मनिािण 

आर्ोजना   N/A १०० १ ८९ १ ८९.२६ १००   

२९ 
सिोदर् िा.मि िालिैत्री धारा मनिािण  

आर्ोजना   N/A ५० १ ५० १ १००.०० १००   

३० 
मचप्लेटी मसमलङ्गे काँडापानीिा खलान 

सधुार मनिािण आर्ोजना   N/A १०० १ १०० १ १००.०० १००   

३१ 
िलभर िा.मि िालिैत्री  कक्षा कोठा 

व्र्िस्थापन आर्ोजना   N/A १०० १ १०० १ १००.०० १००   

३२ िाल ज्र्ोमत प्रा.मि. भिन ििित   N/A १५० १ १५० १ १००.०० १००   

३३ मचप्लेटी  खेल िैदान तार जाली   N/A ६० १ ३ १ ६.२१ १००   

३४ 
िाल ज्र्ोती प्रा.मि. शौचालर् मनिािण 

तथा खा.पा.ििित   N/A ८०० १ ७८९ १ ९८.६९ १००   

३५ 
किेरपानी आधारभतू मिद्यालर् मफल्ड 

ििित   N/A १५० १ १५० १ १००.०० १००   
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३६ सिोदर् िा.मि. िेमसनरी िाल मनिािण   N/A २७० १ २६९ १ ९९.७७ १००   

३७ २ निं. िडा कार्ािलर् शौचालर् मनिािण   N/A २०० १ २०० १ १००.०० १००   

३८ 
कासीपोखरा प्रमतक्षालर् मनिािण 

आर्ोजना   N/A १०० १ ९९ १ ९९.५० १००   

८०५५५५०३२०३ झिमरुक गाउँपाझिका वडा नं.३               

१ सिंचार िहसलु   N/A २० १० १४ १० ७२.५० १००   

२ इन्धन (कार्ािलर् प्रर्ोजन)   N/A ५० १० ३० १० ६१.५६ १००   

३ सिारी साधन ििित खचि   N/A ४५ ३ ४० ३ ८८.९६ १००   

४ िसलन्द तथा कार्ािलर् सािग्री   N/A २०० १० १९९ १० ९९.८५ १००   

५ ज्र्ेष्ठ नागररक सम्िान कार्िक्रि   N/A ५० १ ४९ १ ९९.८७ १००   

६ कार्िक्रि खचि   N/A १५ ३ १४ ३ ९९.४३ १००   

७ कृिकहरुका लामग तरकारी मिउ मितरण   N/A १०० १ ९९ १ ९९.२८ १००   

८ 
िालिामलकाका लामग खेलकुद सािग्री 

खररद   N/A १५ १ १५ १ १००.०० १००   

९ िमहला नेततृ्ि मिकास कार्िक्रि   N/A २५ १ २४ १ ९९.८२ १००   

१० र्िुाका लामग खेलकुद कार्िक्रि   N/A १०० १ ९९ १ ९९.८४ १००   

११ 
कोटफेराको दमलत िस्तीकोलागी 

आकासेपानी सिंकलन कार्िक्रि   N/A ११० १ १०९ १ ९९.८५ १००   

१२ अपाङ्ग सम्िान कार्िक्रि   N/A ३० १ २९ १ ९९.८८ १००   

१३ सचूनाकिी आतेजाते तथा खाजा खचि   N/A ३० १ ३० १ १००.०० १००   
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१४ 
स्िास््र् सिंस्थाको लामग स्टे्रचर खररद 

कार्िक्रि   N/A २० १ १९ १ ९९.९० १००   

१५ 
दमलतका लामग िाजा र आरन 

व्र्िस्थापनका सािग्री खररद   N/A ५० १ ४९ १ ९९.७६ १००   

१६ मिमिध कार्िक्रि खचि   N/A ६ १० ६ १० १००.०० १००   

१७ मिमिध कार्िक्रि खचि   N/A ३ १० ३ १० १००.०० १००   

१८ अनुगिन, िलू्र्ािंकन तथा भ्रिण खचि   N/A १५० ३ १५० ३ १००.०० १००   

१९ मिमिध खचि   N/A १४० १० १३८ १० ९८.६८ १००   

२० िेिरे िाईकाथान िमन्दर मनिािण   N/A ७० १ ७० १ १००.०० १००   

२१ ३ निं. िडा कार्ािलर् भिन मनिािण र्ोजना   N/A ३००० १ १९७१ १ ६५.७३ १००   

२२ ३ निं िडाका मिमभन्न िोटरिाटो ििित   N/A २५० १ २५० १ १००.०० १००   

२३ हल्ते कृमि सडक ििित   N/A २०० १ १२८ १ ६४.१७ १००   

२४ 
िमनता पोखरी, साउनेपानी, गणेरपानी, 

िोटरिाटो मनिािण आर्ोजना   N/A ९० १ ९० १ १००.०० १००   

२५ िमनता पोखरी मसम्लेनी िोटरिाटो ििित   N/A १०० १ १०० १ १००.०० १००   

२६ मचसापानी मपपलनेटा मसिंचाईकुलो ििित   N/A ४९ १ ४९ १ १००.०० १००   

२७ भैसीखोला िगाले मसिंचाई कुलो मनिािण   N/A ४९ १ ४८ १ ९९.९९ १००   

२८ 
मसस्नेपाटा मसम्लारुख मसिंचाई कुलो 

मनिािण   N/A ४९ १ ४९ १ १००.०० १००   

२९ ठुलाखेत मतनिरेु मसिंचाई कुलो ििित   N/A ४९ १ ४९ १ १००.०० १००   
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३० 
मसम्लेनी पैरो मचसापानी मसिंचाई कुलो 

मनिािण   N/A ४९ १ ४८ १ ९९.९४ १००   

३१ आिेखोला मसिंचाई पोखरी ििित   N/A ४९ १ ४२ १ ८७.३९ १००   

३२ 
छहरे खोला मसम्लारुख मसचाई कुलो 

मनिािण   N/A १०० १ ९९ १ ९९.९६ १००   

३३ 
कल्सेमपध मसउरीखेत मसिंचाईकुलो मनिािण 

मनरन्तरता   N/A ४९ १ ४५ १ ९२.१२ १००   

३४ मसस्नेखोला मसचाई कुलो ििित   N/A ४९ १ ४९ १ १००.०० १००   

३५ मसम्लेनी मसिंचाई पोखरी मनिािण   N/A ४० १ ४० १ १००.०० १००   

३६ 
मसम्लारुख मचसापानी मसिंचाई कुलो 

मनिािण   N/A ४९ १ ४९ १ १००.०० १००   

३७ टुनीखोला ढाकेमडही मसिंचाई कुलो मनिािण   N/A ४९ १ ४७ १ ९७.६० १००   

३८ मसचाई पाईप  खररद आर्ोजना   N/A २५० १ २५० १ १००.०० १००   

३९ 
मसस्नेखोलािखु ओडारे मसिंचाई कुलो 

मनिािण   N/A ४९ १ ४८ १ ९९.१४ १००   

४० परुनपानी मसिंचाई पोखरी मनिािण   N/A ४९ १ ४९ १ १००.०० १००   

४१ टाकुरा खोली मनरभै मसिंचाई कुलो ििित   N/A ४९ १ ४९ १ १००.०० १००   

४२ 
ठुटेमपपल मसिंचाई पोखरी मनिािण 

मनरन्तरता   N/A ४२ १ ३९ १ ९३.७१ १००   

४३ भैसीखोला ओडारे मसिंचाई कुलो मनिािण   N/A ३० १ ३० १ १००.०० १००   
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४४ नधिे मसचाई कुलो ििित   N/A ४९ १ ४८ १ ९९.७८ १००   

४५ अठारिरेु दाररिचौर मसिंचाई कुलो ििित   N/A १५० १ १५० १ १००.०० १००   

४६ टाकुरा खोली मनरभै मसिंचाई कुलो ििित   N/A ४९ १ ४९ १ १००.०० १००   

४७ मसम्लेनी मसिंचाई पोखरी मनिािण   N/A १६० १ १६० १ १००.०० १००   

४८ 
छहरेखोला िाङ्गेटारी मसिंचाई कुलो 

मनिािण   N/A ५०० १ ५०० १ १००.०० १००   

४९ डुडखोला हल्ते मसिंचाईकुलो मनिािण   N/A ४९ १ ४७ १ ९७.८५ १००   

५० िािचौर मसिंचाई पोखरी ििित   N/A १० १ १० १ १००.०० १००   

५१ सात्लेखोला चौतारा खानेपानी ििित   N/A ४५ १ ४५ १ १००.०० १००   

५२ सात्ले मसम्लेनी खानेपानी ििित   N/A १५ १ १५ १ १००.०० १००   

५३ सात्ले खानेपानी मनिािण   N/A १०० १ १०० १ १००.०० १००   

५४ तारने खोमल खानेपानी इन्टेक मनिािण   N/A ३५ १ ३५ १ १००.०० १००   

५५ 
छहरे खोली भैसे खोली खानेपानी इन्टेक 

मनिािण   N/A २५ १ २५ १ १००.०० १००   

५६ मसि चौतारा खानेपानी इन्टेक मनिािण   N/A २० १ २० १ १००.०० १००   

५७ कड्र्ान  खानेपानी इन्टेक मनिािण   N/A २० १ २० १ १००.०० १००   

५८ खानेपानी पाईप खररद आर्ोजना   N/A २०० १ २०० १ १००.०० १००   

५९ आिेखोला झल्कने पोखरी खा.पा ििित   N/A ४९ १ ४९ १ १००.०० १००   

६० िेिरे प्रमतक्षालर् ििित   N/A ३० १ ३० १ १००.०० १००   

६१ िाल ज्र्ोती प्रा.मि. कुटेडाडा भिन ििित   N/A ४९ १ ४९ १ १००.०० १००   
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६२ हल्ते िालमिकास शौचालर् मनिािण   N/A १५० १ ९९ १ ६६.२६ १००   

६३ िाईकाथान िमन्दर मनिािण मझिरुक-३   N/A १०० १ १०० १ १००.०० १००   

८०५५५५०३२०४ झिमरुक गाउँपाझिका वडा नं.४               

१ सिंचार िहसलु   N/A २० १० ८ १० ४४.५० १००   

२ इन्धन (कार्ािलर् प्रर्ोजन)   N/A ५० १० २८ १० ५६.८९ १००   

३ सिारी साधन ििित खचि   N/A ४५ ३ २१ ३ ४७.९१ १००   

४ िसलन्द तथा कार्ािलर् सािग्री   N/A २०० १० १९९ १० ९९.६६ १००   

५ कार्िक्रि खचि   N/A १५ ३ ० ० ० ० काि नभएको 

६ ज्र्ेष्ठ नागररक सम्िान कार्िक्रि   N/A १०० १ ९९ १ ९९.९८ १००   

७ 
दमलत जनजाती तथा मिपन्न िगिका लामग 

मफल्टर मितरण कार्िक्रि   N/A १०० १ ९९ १ १००.०० १००   

८ िाल कलि पनुगिठन  कार्िक्रि   N/A ५० १ ४९ १ ९९.९९ १००   

९ एमककृत घुम्ती शेिा सिंचालन कार्िक्रि   N/A ५० १ ५० १ १००.०० १००   

१० 
र्ुु ुिाहरुको लामग खेलकुद सािाग्री 

खररद मितरण   N/A ३० १ ३० १ १००.०० १००   

११ 
िाल कलि व्र्िस्थापन तथा खेल सािग्री 

खररद कार्िक्रि   N/A ७० १ ६९ १ ९९.९८ १००   

१२ मिमिध कार्िक्रि खचि   N/A १० १० ९ १० ९९.९५ १००   

१३ अनुगिन, िलू्र्ािंकन तथा भ्रिण खचि   N/A १५० ३ ६५ ३ ४३.३५ १००   

१४ मिमिध खचि   N/A १४० १० १४० १० १००.०० १००   
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१५ िािंगेकोट प्रतीक्षालर् ििित   N/A ४५ १ ४३ १ ९५.७७ १००   

१६ मदपेन्र प्रा.मि. जाने िोटरिाटो मनिािण   N/A ४५ १ ४४ १ ९९.२९ १००   

१७ 
िालज्र्ोमत प्रा.मि.िोटरिाटो र मफल्ड 

मनिािण   N/A ४०० १ १९६ १ ४९.०६ १००   

१८ कलेलीपाटा गोरेटोिाटो ििित   N/A ४९ १ ४९ १ १००.०० १००   

१९ डोरलोटे िस्ती घोडेटोिाटो मनिािण   N/A १०० १ १०० १ १००.०० १००   

२० मटमिल डाडा िािंगे िाजािािंगे िाटो ििित   N/A ७० १ ७० १ १००.०० १००   

२१ िडा निं ४ का सिै िोटर िाटो ििित   N/A ४०० १ ३९६ १ ९९.११ १००   

२२ िाँसखोला फड्के झो.प ुििित   N/A ४५ १ ४५ १ १००.०० १००   

२३ 
कुलेखोला -िडा कार्ािलर् िोटर िाटो 

ििित   N/A २०० १ १९५ १ ९७.८३ १००   

२४ 
भलु्के दमेख ४ निं िडा कार्ािलर् जोड्ने 

घोरेटो िाटो मनिािण र्ोजना   N/A १०० १ ८० १ ८१.०० १००   

२५ कौछे उपल्लो मसिंचाई कुलो ििित   N/A ४० १ ४० १ १००.०० १००   

२६ घरेुनी मसिंचाई कुलो ििित   N/A २० १ २० १ १००.०० १००   

२७ तल्लो गोल्खाडा मसिंचाई कुलो ििित   N/A ४९ १ ४५ १ ९३.८३ १००   

२८ पिंमचसे मसिंचाई कुलो ििित   N/A ४० १ ३९ १ ९९.६८ १००   

२९ उपल्लो गोल्खाडा मसिंचाई पोखरी ििित   N/A ४५ १ ४५ १ १००.०० १००   

३० तल्लो गोल्खाडा मसिंचाई कुलो ििित   N/A ४० १ ४० १ १००.०० १००   

३१ कौछे तल्लो  मसिंचाई कुलो ििित   N/A २० १ २० १ १००.०० १००   
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३२ कामलरह टारी मसिंचाई कुलो ििित   N/A ४९ १ ४९ १ १००.०० १००   

३३ 
कौछेटारी मडही खररका रुख मसचाई कुलो 

ििित   N/A ४९ १ ४९ १ १००.०० १००   

३४ सर्िरेु मसिंचाई कुलो ििित   N/A २० १ १८ १ ९०.९७ १००   

३५ िास्टारी मपपलटारी मसिंचाई कुलो ििित   N/A १०० १ १०० १ १००.०० १००   

३६ सर्िरेु मसिंचाई कुलो ििित   N/A २०० १ २०० १ १००.०० १००   

३७ िस्नेतखोला खानेपानी ििित   N/A ४५ १ ४२ १ ९५.२७ १००   

३८ कुलेखोला खानेपानी आर.मभ.टी.मनिािण   N/A ७० १ ७० १ १००.०० १००   

३९ खत्री खेत िािंगे खानेपानी ििित   N/A ४० १ ३९ १ ९८.७५ १००   

४० कफली खा.पा. मनिािण र्ोजना   N/A १०० १ १०० १ १००.०० १००   

४१ टुङटुङे खानेपानी ििित   N/A ३० १ १८ १ ६२.४७ १००   

४२ 
पोखरी िमस्तिा खानेपानी 

आर.भी.टी.मनिािण   N/A १४० १ ० ० ० ० काि नभएको 

४३ कुन्टेपानी खानेपानी ििित   N/A ४९ १ ४८ १ ९९.९२ १००   

४४ 
किदले मलफ्ट िोररङ खानेपानी 

आर्ोजना   N/A १६५० १ १२२२ १ ७४.१२ १००   

४५ हुराना दमेिस्थान प्रमतक्षालर् मनिािण   N/A ४०० १ ४०० १ १००.०० १००   

४६ श्री लक्ष्िी िा.मि.पसु्तकालर् भिन ििित   N/A ६५ १ ५३ १ ८३.०१ १००   

४७ हररर् सािदुाइक भिन कापेट र रङरोगन   N/A ४० १ ४० १ १००.०० १००   

४८ िाङ्गे भगिती कोट ििित   N/A ७५ १ ६२ १ ८३.४१ १००   
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४९ 
गोल्खाडा मजम्िरुखोला िाछा पोखरी 

ििित   N/A ९० १ ९० १ १००.०० १००   

५० ओढारे पानीमिल ििित अनुदान   N/A १०० १ ० ० ० ० काि नभएको 

५१ चौके प्रमतक्षालर् ििित   N/A ४५ १ ४५ १ १००.०० १००   

५२ िाटे मिसौना प्रमतक्षालर् मनिािण   N/A १५० १ १४९ १ ९९.८० १००   

५३ लक्ष्िी िा.मि.ढल मनकास   N/A ५० १ ४९ १ ९९.०० १००   

८०५५५५०३२०५ झिमरुक गाउँपाझिका वडा नं.५               

१ सिंचार िहसलु   N/A २० १० १४ १० ७२.५० १००   

२ इन्धन (कार्ािलर् प्रर्ोजन)   N/A ५० १० ० ० ० ० काि नभएको 

३ सिारी साधन ििित खचि   N/A ४५ ३ ० ० ० ० काि नभएको 

४ िसलन्द तथा कार्ािलर् सािाग्री   N/A २०० १० २०० १० १००.०० १००   

५ नारर मदिस कार्िक्रि   N/A २५ १ ० ० ० ० काि नभएको 

६ सचूनाकिी आतेजाते तथा खाजा खचि   N/A १५ १ १५ १ १००.०० १००   

७ कार्िक्रि खचि   N/A १५ ३ ० ० ० ० काि नभएको 

८ 
िाल भेला तथा िालकल्ि पनुिगठन 

कार्िक्रि   N/A ३० १ ० ० ० ० काि नभएको 

९ िाल मदिस कार्िक्रि   N/A २० १ ० ० ० ० काि नभएको 

१० र्िुाहरुको लामग खेल सािाग्री मितरण   N/A ७० १ ६९ १ ९९.७४ १००   

११ अपाङ्ग सम्िान कार्िक्रि   N/A ३० १ २९ १ ९९.८२ १००   
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१२ 
दमलतहरुको लामग नेत्ततृ्ि मिकास 

कार्िक्रि   N/A २० १ ० ० ० ० काि नभएको 

१३ ज्र्ेष्ठ नागररक सम्िान कार्िक्रि   N/A ५० १ ४९ १ ९९.१६ १००   

१४ मिमिध कार्िक्रि खचि   N/A १० १० ० ० ० ० काि नभएको 

१५ अनुगिन, िलू्र्ािंकन तथा भ्रिण खचि   N/A १५० ३ ११४ ३ ७६.१३ १००   

१६ मिमिध खचि   N/A १४० १० १३६ १० ९७.१८ १००   

१७ 
राजपानी िालमिकास भिन मनिािण 

मनरन्तरता   N/A ४९ १ ४९ १ १००.०० १००   

१८ िालज्र्ोमत प्रा.मि. भिन मनिािण   N/A ५०० १ ५०० १ १००.०० १००   

१९ उधोग िाणीज्र् सिंघ फमनिचर व्र्ािस्थापन   N/A ४९ १ ४९ १ १००.०० १००   

२० 
िालमशक्षा िा.मि  टाडापोखरी िोटर िाटो 

मनिािण   N/A ४९ १ ० ० ० ० काि नभएको 

२१ िाझ गाउँ मसडी  मनिािण   N/A ४९ १ ४९ १ १००.०० १००   

२२ ठुला पोखरा मसमड मनिािण   N/A ४९ १ ४९ १ १००.०० १००   

२३ गहतेरा िामदकोट िोटरिाटो मनिािण   N/A २५१ १ २५१ १ १००.०० १००   

२४ गतिङ आपचौर िोटर िाटो  मनिािण   N/A ४९ १ ४९ १ १००.०० १००   

२५ ५ निं िडा मभत्रका सिै िोटरिाटो ििित   N/A ५३६ १ ५३४ १ ९९.६३ १००   

२६ हररर्ा ओखरकोट गोरेटो िाटो ििित   N/A ३० १ ३० १ १००.०० १००   

२७ 
मतलाहाल्ना तारेमभर  लाउरे पधेरा 

कािारुख िोटरिाटो मनिािण   N/A २०० १ १७९ १ ८९.५२ १००   
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२८ हरे गोरेटो िाटो ििित   N/A २४ १ २४ १ ९९.७४ १००   

२९ दगुेटारी दिदिे गोरेटो िाटो ििित   N/A ४९ १ ४९ १ १००.०० १००   

३० 
कामलढुङ्गा झाँमक्र सल्ला िोटर िाटो 

ििित   N/A ३० १ ३० १ १००.०० १००   

३१ िच्छी सेिाकेन्र िोटरिाटो मनिािण   N/A ३५० १ ३४३ १ ९८.२४ १००   

३२ िाङ्गेफेदी िाँसखोला िोटरिाटो ििित   N/A २०० १ १०६ १ ५३.०१ १००   

३३ आरुपाटा महरापोखरी िो.िा. ििित   N/A १०० १ ९९ १ ९९.६५ १००   

३४ 
दिदिे िा.मश.िा.मि. जाने गोरेटोिाटो 

मनिािण   N/A ४९ १ ३८ १ ७८.३४ १००   

३५ मचसापानी गहतेरी मसचाइ कुलो ििित   N/A ४९ १ ४९ १ १००.०० १००   

३६ गतिङ्ग मसिंचाई कुलो ििित   N/A १०० १ ९३ १ ९३.०६ १००   

३७ ऐरीखोला िाँसखोला मसचाई कुलो ििित   N/A ४५ १ ४४ १ ९९.१० १००   

३८ 
िासखोला फड्कै डाँडा मसचाइ कुलो 

ििित   N/A ४९ १ ४९ १ १००.०० १००   

३९ तल्ला मिसरे मसचाइ कुलो ििित   N/A ४९ १ ४९ १ १००.०० १००   

४० मसम्लारुख खहरे मसिंचाई कुलो ििित   N/A ४९ १ ४८ १ ९९.३० १००   

४१ धैरेनी ऐरी  खोला मसचाइकुलो ििित   N/A ४९ १ ४९ १ १००.०० १००   

४२ साओटा मसिंचाई कुलो ििित   N/A १०० १ ९९ १ ९९.९१ १००   

४३ िैनाके ििंगलाव्र्ाड मसिंचाई कुलो ििित   N/A ४० १ ३९ १ ९९.९७ १००   

४४ द्धारेगौडा मसिंचाई कुलो ििित   N/A १०० १ ९५ १ ९५.१६ १००   
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४५ िाँसखोला मसिंचाई कुलो मनिािण   N/A ४९ १ ४९ १ १००.०० १००   

४६ भ्र्ागतुे गडेरी रुख मसिंचाई कुलो ििित   N/A ४५ १ ४५ १ १००.०० १००   

४७ द्धारेगौडा तल्लो  मसिंचाई कुलो ििित   N/A ४० १ ३७ १ ९३.९९ १००   

४८ चधुारा ठूलापधेरा पोखरी ििित   N/A १०० १ १०० १ १००.०० १००   

४९ भ्र्ागतुे गडेरीरुख मसिंचाई कुलो मनिािण   N/A ३० १ ३० १ १००.०० १००   

५० मतलाहाल्ना  छाप्रे मसचाइ कुलो ििित   N/A ४९ १ ४९ १ १००.०० १००   

५१ पलुका खटु्टा कुलो मनिािण   N/A १०० १ १०० १ १००.०० १००   

५२ पलुका खटु्टा  िगर मसचाइ कुलो ििित   N/A ४९ १ ४९ १ १००.०० १००   

५३ िामख्र िुडी पोखरी ििित   N/A २४ १ २४ १ ९९.९८ १००   

५४ सोरपोखरा कुिा ििित   N/A ४९ १ ४९ १ १००.०० १००   

५५ िालज्र्ोती प्रा.मि. िेमसनरी िाल मनिािण   N/A ४०० १ ३९६ १ ९९.१८ १००   

५६ टाडापोखरी खेल िैदान मनिािण   N/A ४९ १ ४९ १ १००.०० १००   

५७ 
महरापोखरी ने.रा आ.मि.भिन मनिािण 

मनरन्तरता   N/A ७०० १ ६६१ १ ९४.४५ १००   

५८ जाईखोर खहरे खेल िैदान ििित   N/A २५ १ २५ १ १००.०० १००   

५९ अिारे सत्र्िती िमन्दर  मनिािण   N/A ८६ १ ० ० ० ० काि नभएको 

८०५५५५०३२०६ झिमरुक गाउँपाझिका वडा नं.६               

१ सिंचार िहसलु   N/A २० १० ११ १० ५५.०० १००   

२ इन्धन (कार्ािलर् प्रर्ोजन)   N/A ५० १० ४९ १० ९८.१२ १००   

३ सिारी साधन ििित खचि   N/A ४५ ३ ३५ ३ ७९.०९ १००   
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४ िसलन्द तथा कार्ािलर् सािग्री   N/A २०० १० १९६ १० ९८.०३ १००   

५ ज्र्ेष्ठ नागररक सम्िान   N/A ४० १ ३९ १ ९८.०० १००   

६ नारी मदिस   N/A १० १ १० १ १००.०० १००   

७ एिरजेन्सी मटमट सेिा कार्िक्रि   N/A १८ १ १७ १ ९९.९८ १००   

८ 
कृिकहरुको लामग मिउमिजन खररद 

कार्िक्रि   N/A ४९ १ ४७ १ ९७.५५ १००   

९ र्िुा तथा खेलकुद कार्िक्रि   N/A ७० १ ७० १ १००.०० १००   

१० मकशोरमकशोरी अमभिखुीकरण कार्िक्रि   N/A १५ १ १५ १ १००.०० १००   

११ कार्िक्रि खचि   N/A १५ ३ १५ ३ १००.०० १००   

१२ मिमिध कार्िक्रि खचि   N/A १० १० ० ० ० ० काि नभएको 

१३ अनुगिन, िलू्र्ािंकन तथा भ्रिण खचि   N/A १५० ३ ११० ३ ७३.६७ १००   

१४ मिमिध खचि   N/A १४० १० ९९ १० ७१.०६ १००   

१५ 
परुानो स्िास््र् चौकी भिन ििित तथा 

रङ रोगन   N/A २० १ ० ० ० ० काि नभएको 

१६ भिुनेश्वरी प्रा.मि. ििित   N/A ४९ १ ४९ १ १००.०० १००   

१७ 
ने. रा. िा.मि. फमनिचर मनिािण तथा 

कापेमटङ   N/A १०० १ १०० १ १००.०० १००   

१८ िाल कल्र्ाण  प्रा.मि. ििित   N/A ४९ १ ४८ १ ९९.९५ १००   

१९ मचरार् ुिा. मि. झ्र्ाल ढोका ििित   N/A १०० १ १०० १ १००.०० १००   

२० पानी टिंकी मढकाघर िोटरिाटो ििित   N/A ४९ १ ४९ १ १००.०० १००   
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२१ 
अगेली प्रमतक्षालर् दमेख मझिरुक नदी िो 

िा मनिािण   N/A ४९ १ ४६ १ ९५.५८ १००   

२२ नेटा धगे िोटरिाटो ििित   N/A १५० १ १५० १ १००.०० १००   

२३ िडुिा छघरे घोडेटो  िाटो ििित   N/A २० १ १९ १ १००.०० १००   

२४ नेटा तोरिाङ्ग िोटरिाटो मनिािण   N/A २०० १ १९३ १ ९६.६८ १००   

२५ नेटा नेपाने घो िा ििित   N/A ४० १ २६ १ ६५.३१ १००   

२६ मचसािाङ्ग नेपाने िोटरिाटो मनिािण   N/A ३०० १ २७९ १ ९३.२४ १००   

२७ मचसािाङ्ग नेपाने िोटरिाटो मनिािण   N/A २५० १ २५० १ १००.०० १००   

२८ 
िडा कार्ािलर् हुदँ ैतोरिाङ्ग स्िास््र् 

चौकी मचसािाङ्ग जोड्न ेिोटरिाटो ििित   N/A १५० १ ० ० ० ० काि नभएको 

२९ मिष्टोला आरनटोला िो िा मनिािण   N/A ४९ १ ४२ १ ८६.७८ १००   

३० झाक्रीगैरा धईुकोट िो िा ििित   N/A १०० १ १०० १ १००.०० १००   

३१ िटुिा छ घर गोरेटोिाटो  मनिािण   N/A ४९ १ ४९ १ १००.०० १००   

३२ तपासी,धगे नेटा िोटरिाटो ििित   N/A १५० १ १५० १ १००.०० १००   

३३ मचसािाङ्ग झो.प ुििित   N/A १०० १ १०० १ १००.०० १००   

३४ 
घमु्नेठाटी िडा कार्ािलर् िो.िा नाली 

मनिािण   N/A ८५ १ ८५ १ १००.०० १००   

३५ 
िमच्छ िोकेटारी पाकुरीरुख िोटरिाटो 

स्तरउन्नती   N/A ६९७ १ ० ० ० ० काि नभएको 
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३६ 
पखेनडाडा िाट गाउँ जाने िोटरिाटो 

मनिािण   N/A १०० १ १०० १ १००.०० १००   

३७ 
पानी ट्र्ाङ्कीिाट मढकाघर  घोडेटो िाटो 

ििित   N/A ४० १ ४० १ १००.०० १००   

३८ 
मचसािाङ्ग िडा कार्ािलर् िोटरिाटो 

ििित   N/A १०० १ ९४ १ ९४.४७ १००   

३९ िडा न ६ का मिमभन्न िो.िा. ििित   N/A ४५० १ ४४९ १ १००.०० १००   

४० िडुिा दमेख छ घरे घो.िा मनिािण   N/A ३० १ ३० १ १००.०० १००   

४१ मशरखोला ढुड्गा कुलो ििित   N/A ४० १ ४० १ १००.०० १००   

४२ चदुरी खोला पाटाचौर मसिंचाई कुलो ििित   N/A ४० १ २९ १ ७४.६३ १००   

४३ आठिरेु गैरािारी मसचाई कुलो ििित   N/A ७५ १ ७५ १ १००.०० १००   

४४ लाटापानी िुमनघाट मसचाई कुलो ििित   N/A ७५ १ ७५ १ १००.०० १००   

४५ 
कुमभण्डे भाँगो छने डाडा ररचाजि पोखरी 

मनिािण   N/A ४९ १ ४९ १ १००.०० १००   

४६ फड्केिमुन ढाड मसचाई कुलो मनिािण   N/A ३० १ ३० १ १००.०० १००   

४७ हररर्ाटारी मसँचाई कुलो ििित   N/A ६० १ ६० १ १००.०० १००   

४८ जडनखेत उपल्लो कुलो ििित   N/A ४० १ ४० १ १००.०० १००   

४९ 
िरिाङ्ग मचसािाङ्ग कुमटचौर मसिंचाई 

कुलो ििित   N/A १०० १ १०० १ १००.०० १००   

५० िोकेटारी खानेपानी ििित   N/A १५६ १ १५५ १ ९९.७४ १००   
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५१ कुमटचौर कुिा ििित   N/A ४० १ ४० १ १००.०० १००   

५२ 
चधुरीखोला भण्डारी पोखरा खानेपानी 

ििित   N/A १५० १ १४८ १ ९८.६७ १००   

५३ सल्लेरी मचप्लेखोला खानेपानी ििित   N/A ३० १ ३० १ १००.०० १००   

५४ झामक्रगैरा खानेपानी मनिािण   N/A ४९ १ ४९ १ १००.०० १००   

५५ खानेपानी पाईप खररद   N/A ६० १ ६० १ १००.०० १००   

५६ गोिनपानी खा.पा. िहुान सिंरक्षण   N/A ४९ १ ४९ १ १००.०० १००   

५७ कुमटचौर कुिा ििित   N/A ४० १ ४० १ १००.०० १००   

५८ मशद्धेश्वरी प्रा.मि.खानेपानी ििित   N/A ४९ १ ४४ १ ९०.९१ १००   

५९ मसिलघारी मिद्यालर् भिन ििित   N/A २० १ २० १ १००.०० १००   

६० गोर्ली मपकमनक स्पोटि तारिार   N/A ७५ १ ७४ १ ९९.९७ १००   

६१ मिष्टोला खेल िैदान मनिािण   N/A ४९ १ ४८ १ ९९.९१ १००   

६२ ने.रा.िाध्र्ामिक मिद्यालर् पखािल ििित   N/A १५० १ १४९ १ ९९.८० १००   

६३ थारुखकि  प्रमतक्षालर् मनिािण   N/A १३० १ १३० १ १००.०० १००   

६४ गोर्ली मपकमनक स्पोटि तारिार   N/A ४९ १ ४९ १ १००.०० १००   

६५ नेटा आरनघर ििित   N/A २५ १ २४ १ ९६.७४ १००   

६६ मचरार् ुिा.मि. पखािल ििित   N/A १५० १ १५० १ १००.०० १००   

८०५५५५०३२०७ झिमरुक गाउँपाझिका वडा नं.७               

१ सिंचार िहसलु   N/A २० १० ८ १० ४२.५० १००   

२ इन्धन (कार्ािलर् प्रर्ोजन)   N/A ५० १० ३४ १० ६९.१५ १००   
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३ सिारी साधन ििित खचि   N/A ४५ ३ ४५ ३ १००.०० १००   

४ िसलन्द तथा कार्ािलर् सािग्री   N/A २०० १० १५७ १० ७८.८७ १००   

५ 
जामतर् मिभेद सम्िन्धी अन्तरमक्रर्ा 

कार्िक्रि   N/A ४५ १ ० ० ० ० काि नभएको 

६ कटुिाल आतेजाते तथा खाजा खचि   N/A ३५ १ ३५ १ १००.०० १००   

७ र्िुा लमक्षत भमलिल खेल प्रमतर्ोमगता   N/A ४० १ ० ० ० ० काि नभएको 

८ कार्िक्रि खचि   N/A १५ ३ ० ० ० ० काि नभएको 

९ नारी मदिस कार्िक्रि   N/A ३० १ ३० १ १००.०० १००   

१० िडा कार्ािलर् ल्र्ापटप खररद   N/A ७० १ ० ० ० ० काि नभएको 

११ मिमिध कार्िक्रि खचि   N/A १० १० ० ० ० ० काि नभएको 

१२ अनुगिन, िलू्र्ािंकन तथा भ्रिण खचि   N/A १५० ३ ४२ ३ २८.५७ १००   

१३ मिमिध खचि   N/A १४० १० ६३ १० ४५.१८ १००   

१४ तुिारा स्िास््र्चौकी भिन ििित   N/A २२० १ २१५ १ ९७.९० १००   

१५ जनज्र्ोती प्रा.मि. जािनुे भिन ििित   N/A २५० १ २५० १ १००.०० १००   

१६ 
सीता आ.मि. कुता १ कोठे पककी भिन 

मनिािण   N/A ५०० १ ५०० १ १००.०० १००   

१७ कुता गैराघर गोरेटो िाटो ििित   N/A १५० १ १५० १ १००.०० १००   

१८ 
ज्ञाने िगर कडेनी ठुलाखोला घोडेटो िाटो 

मनिािण   N/A १०० १ ८९ १ ८९.५० १००   
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१९ 
जनैपोखरी, खोरापोखरी हुद ैछेडापोखरी 

िोटर िाटो मनिािण   N/A १०० १ १०० १ १००.०० १००   

२० 
िगरिारेखोला िोहोरा गाउँ नाथे मिसौना 

िोटरिाटो मनिािण   N/A १०० १ ८९ १ ८९.५१ १००   

२१ 
गोसाइपोखरा सत्र् िामि िडा कार्ािलर् 

िो िा स्तरउन्नती   N/A २०० १ २०० १ १००.०० १००   

२२ थापाचौर कामलिाटी िोटरिाटो मनिािण   N/A १०० १ १०० १ १००.०० १००   

२३ 
दािमकला जुकेखोला िोहोरा गाँउ िो.िा. 

मनिािण   N/A १०० १ ९९ १ ९९.५० १००   

२४ टाकुरा ररङ्गरोड मनिािण   N/A ४९ १ ४९ १ १००.०० १००   

२५ 
िोहोरा गाउँ नाथेमिसौना घोडेटो िाटो 

ििित   N/A ४० १ ० ० ० ० काि नभएको 

२६ 
दािमकला जुकेखोला िोहोरा गाउँ 

िोटरिाटो मनिािण   N/A १४० १ १४० १ १००.०० १००   

२७ िडा ७ का सम्पूणि िोटर िाटो ििित   N/A ४५१ १ ४५१ १ १००.०० १००   

२८ मदउिारे पोखरी ििित   N/A २० १ २० १ १००.०० १००   

२९ रोटेपानी पोखरी मनिािण   N/A ५० १ ५० १ १००.०० १००   

३० िच्छी मसिंचाई कुलो ििित   N/A ५० १ ४८ १ ९७.८१ १००   

३१ मढकाचौपारी िमटडाडा खानेपानी मनिािण   N/A १०० १ १०० १ १००.०० १००   

३२ छामतपाटा खापा ििित   N/A ४९ १ ४९ १ १००.०० १००   
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३३ महड्डाडा खानेपानी ििित   N/A ३० १ २३ १ ७६.७७ १००   

३४ मजउने पोखरा खानेपानी ििित   N/A १०० १ १०० १ १००.०० १००   

३५ मढका चौपारी िमतडाडा खा पा मनिािण   N/A १४८ १ १४८ १ १००.०० १००   

३६ महड्डाडा खानेपानी ििित   N/A १०० १ १०० १ १००.०० १००   

३७ स्िरपानी पधेरो ििित   N/A २४ १ २४ १ १००.०० १००   

३८ कुताखोला खापा ििित   N/A ४९ १ ४९ १ १००.०० १००   

३९ पाखापानी मसम्पानी खानेपानी ििित   N/A १०० १ ९९ १ ९९.७० १००   

४० 
सत्र् िा.मि. तुिाराको खानेपानी र्ोजना 

ििित थप रकि   N/A १५० १ १५० १ १००.०० १००   

४१ सत्र्िामि तारिार आर्ोजना   N/A १०० १ ९९ १ ९९.०१ १००   

४२ 
भतेर लगाउने चौर प्रमतक्षालर् भिन 

मनिािण   N/A ८० १ ८० १ १००.०० १००   

४३ ठुलापोखरा कुता प्रमतक्षालर् मनिािण   N/A १८० १ १५७ १ ८७.५१ १००   

४४ कापे्रखोला प्रमतक्षालर् मनिािण   N/A १४० १ १४० १ १००.०० १००   

४५ मपपरी पोखरा प्रमतक्षालर् मनिािण   N/A १४० १ १४० १ १००.०० १००   

४६ दउेराली मपकमनक पाकि  मनिािण   N/A ४९ १ ० ० ० ० काि नभएको 

४७ छातीपाटा िस्ती सिंरक्षण   N/A ३४० १ ३३९ १ ९९.८५ १००   

४८ रातटारी प्रमतक्षालर्  मनिािण   N/A १५० १ १४९ १ ९९.९९ १००   

८०५५५५०३२०८ झिमरुक गाउँपाझिका वडा नं.८               

१ सिंचार िहसलु   N/A २० १० ५ १० २७.५५ १००   
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२ इन्धन (कार्ािलर् प्रर्ोजन)   N/A ५० १० २८ १० ५७.६६ १००   

३ सिारी साधन ििित खचि   N/A ४५ ३ ३३ ३ ७५.०७ १००   

४ िसलन्द तथा कार्ािलर् सािाग्री   N/A २०० १० १९९ १० ९९.७८ १००   

५ र्िुा तथा खेलकूद कार्िक्रिहरु   N/A २०० १ १९९ १ ९९.९८ १००   

६ 
पमञ्जकरण तथा सािामजक सरुक्षा 

सम्िन्धी अमभिखूीकरण कार्िक्रि   N/A २० १ ० ० ० ० काि नभएको 

७ 
मदिस, िेलापिि तथा सिंस्कृमत सिंरक्षण 

कर्िक्रि   N/A ८० १ ७८ १ ९८.३१ १००   

८ कार्िक्रि खचि   N/A १५ ३ ० ० ० ० काि नभएको 

९ मिमिध कार्िक्रि खचि   N/A १० १० ० ० ० ० काि नभएको 

१० अनुगिन, िलू्र्ािंकन तथा भ्रिण खचि   N/A १५० ३ ३८ ३ २५.९३ १००   

११ मिमिध खचि   N/A १४० १० १४० १० १००.०० १००   

१२ ना्र्ा मिसौनी सल्लेरी घो. िा. मनिािण   N/A १०० १ १०० १ १००.०० १००   

१३ 
मटिरुचौर िसाई िो. िा. मनिािण तथा 

ििित   N/A २०० १ २०० १ १००.०० १००   

१४ 
गधदी मतरमतरे सल्लेरी रानागैरा िोटरिाटो 

ििित   N/A ४९ १ ४९ १ १००.०० १००   

१५ मदहाल्ना झङ्ुगदी िोटर िाटो स्तरोन्नती   N/A ८० १ ८० १ १००.०० १००   

१६ 
खलापोखरी दोहोरे मिसौना िोटरिाटो 

ििित   N/A १०० १ ९८ १ ९८.३० १००   
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१७ 
कामलका िमन्दर भौमतक सिंरचना मनिािण 

तथा ििित   N/A ९० १ ९० १ १००.०० १००   

१८ िहतराटोल सनु्तलारुख ठाडोडोहो ििित   N/A ४९ १ ४९ १ १००.०० १००   

१९ ८ िडाका मिमभन्न  िोटरिाटो ििित   N/A १०० १ ९९ १ ९९.५० १००   

२० सनु्तलारुख टान्स फििर डोहो ििित   N/A ४९ १ ४९ १ १००.०० १००   

२१ 
खलापोखरी पाँडेिेला दाहोरे मिसौना िो. 

िा . मनिािण   N/A २०० १ २०० १ १००.०० १००   

२२ 
िग्राखोरीर्ा ढाडपाटा रातािाटा 

िो.िा.मनिािण मनरन्तरता   N/A ४५ १ ४२ १ ९३.७१ १००   

२३ नाथे मिसौना सल्लेरी घोडेटो िाटो मनिािण   N/A १५० १ १५० १ १००.०० १००   

२४ 
मशि गणेशालर् िमन्दर भौमतक सिंरचना 

मनिािण तथा ििित   N/A ४५ १ ४५ १ १००.०० १००   

२५ नुनाथला काफ्लारुखा मसिंचाई कुलो ििित   N/A ३० १ २८ १ ९५.६४ १००   

२६ धर्ाडा मसिंचाई कुलो मनिािण तथा ििित   N/A ७५ १ ५४ १ ७२.८१ १००   

२७ दहकाल्ना कोईराले मसिंचाई कुलो मनिािण   N/A ४० १ ४० १ १००.०० १००   

२८ कोईराले रातािाटा मसचाई कुलो ििित   N/A १०० १ १०० १ १००.०० १००   

२९ सागरुा तुरतुरे मसिंचाई कुलो मनिािण   N/A ६० १ ६० १ १००.०० १००   

३० 
सनु्तले टोल काउले मसिंचाई कुलो मनिािण 

तथा ििित   N/A ८० १ ८० १ १००.०० १००   
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३१ 
कानाकुम्ला मसिंचाई कुलो मनिािण तथा 

ििित   N/A ४० १ ४० १ १००.०० १००   

३२ गधदी पादटेोल मसिंचाई पोखरी मनिािण   N/A १०० १ १०० १ १००.०० १००   

३३ रातािाटा पमहरा मसचाई कुलो ििित   N/A ४९ १ ४९ १ १००.०० १००   

३४ मजम्रापाटा मसचाई कुलो ििित   N/A ४९ १ ४९ १ १००.०० १००   

३५ 
गोधदी मसचाई पोखरीदमेख िामथ मसचाई 

व्र्िस्थापन   N/A ४९ १ ४९ १ १००.०० १००   

३६ कुरकुरे ढुईकटरी खा .पा. ििित   N/A ४५ १ ४४ १ ९९.४४ १००   

३७ पाडेिेला मटिरुचौर खानेपानी ििित   N/A १०० १ ९८ १ ९८.७० १००   

३८ 
जनता िा. मि. भौमतक पिूािधार मनिािण 

तथा ििित   N/A १०० १ १०० १ १००.०० १००   

३९ 
तीज गने डाँडा मटिरुचौरिा खेल िैदान 

मनिािण   N/A ७० १ ७० १ १००.०० १००   

४० द्वारे पोखरी भिन प्लाष्टर   N/A ४५ १ ४५ १ १००.०० १००   

४१ मटिरुचौर मशि िमन्दर मनिािण मनरन्तरता   N/A ४९ १ ४९ १ १००.०० १००   

४२ 
मशि िमन्दर भौमतक सिंरचना मनिािण तथा 

ििित   N/A ९० १ ८९ १ ९९.८९ १००   

४३ 
ज्ञ्र्ानज्र्ोमत आधारभतू मिद्यालर् फमनिचर 

तथा घेरािार   N/A ८० १ ७८ १ ९८.२३ १००   
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४४ 
िालमशक्षा प्रा. मि. पाँडेिेला भोमतक 

सिंरचना मनिािण तथा ििित   N/A ७० १ ७० १ १००.०० १००   

४५ गधदीखोला  िहतरा टोल िस्ती सिंरक्षण   N/A १०० १ १०० १ १००.०० १००   

४६ सनु्तले रुख गधदी खोल्सी भ ु-सिंरक्षण   N/A १५० १ १५० १ १००.०० १००   

४७ 
ईस्नाथान भौमतक पिूािधार मनिािण तथा 

ििित   N/A १०० १ १०० १ १००.०० १००   

४८ 
लछुिने चौर खेलिैदान छेकिार 

आर्ोजना   N/A ३० १ २५ १ ८५.९५ १००   

८०५५५५०३५११  संघीर् सरकारिाट हथतान्तररत कार्यक्रम (शसतय 

अनुदान)               

१ 

स्थानीर् तहका स्िास््र् चौकी, 

प्रा.स्िा.के. र अस्पतालहरुिा कार्िरत 

कििचारीहरुको तलि, िहगी भत्ता, 

स्थानीर् भत्ता, पोिाक लगार्त 

प्रशासमनक खचि सिेत   N/A १९५०० १० १९३८८ १० ९९.४३ १००   

२ 

आधारितु तह कक्षा (६-८) िा 

अिंगे्रजी,गमणत र मिज्ञान मििर्िा मशक्षण 

सहर्ोग अनुदान   N/A १८९२ १० १८९२ १० १००.०० १००   

३ 

प्रारमम्भक िाल मिकास सहजकतािहरुको 

पाररश्रमिक तथा मिद्यालर् कििचारी 

व्र्िस्थापन थप अनुदान   N/A २८३१ १ २८३१ १ १००.०० १००   
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४ 
कृमि तथा पश ुसेिाका एक गाँउ एक 

प्रामिमधकहरुको तलि भत्ता   N/A ९०० १० ९०० १० १००.०० १००   

५ 

िाध्र्मिक तहका स्िीकृत दरिन्दीका 

मशक्षक, राहत अनुदान मशक्षक  लामग 

तलि भत्ता अनुदान (मिशेि मशक्षा पररिद 

अन्तरगतका मशक्षक/कििचारी,प्रामिमधक 

धारका प्रमशक्षक सिेत)   N/A १८७०० १० १८४१८ १० ९८.५० १००   

६ 

एि. आई. एस. अपरेटर र  मफल्ड 

सहार्क पाररश्रमिक, चाडपिि खति तथा 

पोशाक खचि   N/A ५५६ १ ५२० १ ९३.५३ १००   

७ प्रामिमधक सहार्कको तलि ida   N/A ३३० १ ३३० १ १००.०० १००   

८ 

प्रारमम्भक िाल मिकास  सहजकतािहरुको 

पाररश्रमिक तथा मिद्यालर् कििचारी 

व्र्िस्थापन अनुदान   N/A ६४८ १० ६४८ १० १००.०० १००   

९ रोजगार सिंर्ोजकको तलि (नपगु)   N/A २६ १ २५ १ ९९.५० १००   

१० 

आधारभतु तथा िाध्र्मिक तहिा स्िीकृत 

दरिन्दी तथा अनुदानिा कार्िरत 

मशक्षकको थप तलि भत्ता   N/A ४८२३ १ ४२५९ १ ८८.३१ १००   

११ रोजगार सहार्कको तलि  N/A ३६७ १ ६२ १ १७.०६ १००   

१२ 
आधारभतू तहका स्िीकृत दरिन्दीका 

मशक्षक, राहत अनुदान मशक्षकका लामग  N/A ७९९०० १० ७९९०० १० १००.०० १००   
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तलि भत्ता अनुदान (मिशेि मशक्षा पररिद 

अन्तरगतका मशक्षक/कििचारीहरु सिेत)   

१३ 

आधारितु तह कक्षा (६-८) िा 

अिंगे्रजी,गमणत र मिज्ञान मििर्िा मशक्षण 

सहर्ोग अनुदान   N/A १३८ १० १३८ १० १००.०० १००   

१४ रोजगार सिंर्ोजकको तलि   N/A ४६८ १० ४६८ १० १००.०० १००   

१५ रोजगार सिंर्ोजकको पोशाक   पटक १० १ १० १ १००.०० १००   

१६ रोजगार सहार्कको पोशाक भत्ता ida   N/A १० १ ० ० ० ० काि नभएको 

१७ प्रामिमधक सहार्कको पोशाक ida   N/A १० १ १० १ १००.०० १००   

१८ रोजगार सहार्कको स्थानीर् भत्ता ida   N/A ३९ १ ० ० ० ० काि नभएको 

१९ रोजगार सिंर्ोजकको स्थानीर् भत्ता   N/A ४८ १० ४७ १० ९८.५० १००   

२० प्रामिमधक सहार्कको स्थानीर् भत्ता ida   N/A ३९ १ ३८ १ ९८.७७ १००   

२१ 
एि. आई. एस. अपरेटर र मफल्ड 

सहार्को लामग सञ्चार खचि   N/A ५ १ ५ १ १००.०० १००   

२२ 
िेमशनरी आजार तथा फमनिचर ििित 

सम्भार (सेिा केन्र सञ्चालानाथि)   N/A ६० १ २४ १ ४०.०० १००   

२३ 
िसलन्द सािान खररद (सेिा केन्र 

सञ्चालानाथि)   N/A १२० १० ११६ १० ९७.४२ १००   

२४ 
सञ्चार सािाग्री प्रसारण तथा छपाइि 

(सञ्चार र पँहुच अमभर्ान सञ्चालान)   N/A १८० १० १७९ १० ९९.८९ १००   
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२५ 
मसमिआईएिएनमसआई Onsite 

कोमचिंङ्ग र सिता तथा पहुचँ कार्िक्रि   N/A २०० १ २०० १ १००.०० १००   

२६ 

मिभागले उपलव्ध गराएको तामलि 

खाका ििोमजि घटना दताि तथा 

सािामजक सरुक्षा सम्िन्धिा नपा/गापा, 

िडा कार्ािलर्का कििचारीहरुको लामग 

तामलि तथा जनप्रमतमनमधहरुलाई 

अमभिमुखकरण कार्िक्रि सञ्चालन   N/A २२२ १० २०४ १० ९२.०६ १००   

२७ 

स्थलगत अनुमशक्षण गरर 

स्िास््र्कमििहरूको क्षिता अमभिमृध्द एििं 

त्र्ािंङकको गणुस्तर सुमनमित,  

क्षर्रोगका कार्िक्रिको अधि िामििक 

समिक्षा तथा उपचार नमतजाको कोहटि 

मिशे्लिण   N/A ५० १० ३० १० ६०.०१ १००   

२८ 

अन्र् मिमिध खचि-Mobilization of 

CSOs, Civic Groups, NGOs for 

increased social accountability   N/A ९८ १ १८ १ १८.५८ १००   

२९ 
अन्र् मिमिध खचि-Periodic meeting 

costs of LGPCC   N/A २३ १ ० ० ० ० काि नभएको 

३० कािका लामग पाररश्रमिक अनुदान   N/A ५१७४ १० ४५४७ १० ८७.८९ १००   
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३१ 

कोमभड - १९ का कारण उत्पन्न 

पररमस्थमतिा मसकाइ सहजीकरणका लामग 

शैमक्षक कार्िक्रि   N/A ३७३ १ ३७२ १ १००.०० १००   

३२ 
मिद्यालर् सञ्चालन तथा व्र्िस्थापन 

अनुदान   N/A २६२६ १० २६२६ १० १००.०० १००   

३३ िात ृतथा निमशश ुकार्िक्रि   N/A २१६९ १ २१६९ १ १००.०० १००   

३४ 

शैमक्षक पहुचँ समुनमितता, अनौपचाररक 

तथा िैकमल्पक मशक्षा कार्िक्रि 

(परम्परागत मिद्यालर्, िैकमल्पक 

मिद्यालर्, साक्षरता र मनरन्तर मशक्षाका 

कार्िक्रि सिेत)   N/A ४१ १० ० ० ० ० काि नभएको 

३५ 

िाध्र्मिक तह कक्षा (९-१०) िा 

अिंगे्रजी,गमणत र मिज्ञान मििर्िा मशक्षण 

सहर्ोग अनुदान   N/A २८१८ १ २८१८ १ १००.०० १००   

३६ 

कोमभड १९ लगार्त मिमभन्न 

िहािारीजन्र् रोगहरुको रोकथाि, 

मनर्न्त्रण तथा मनगरानीका लामग 

सरोकारिाला सँगको अन्तरमक्रर्ा तथा 

RRT, स्िास््र्किी पररचालन   N/A २५ १ २५ १ १००.०० १००   
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३७ 

कोमभड - १९ का कारण उत्पन्न 

पररमस्थमतिा मसकाइ सहजीकरणका लामग 

शैमक्षक कार्िक्रि   N/A २७ १ २७ १ १००.०० १००   

३८ 
मिद्यालर् सञ्चालन तथा व्र्िस्थापन 

अनुदान   N/A १९१ १० १८९ १० ९९.२१ १००   

३९ 

कोमभड १९ मिरुद्ध खोप अमभर्ान 

सिंचालन धर्िस्थापन खचि -

पामलकास्तररर् समिक्षा तथा र्ोजना र 

पामलका तथा स्िास््र् सस्था स्तररर् 

सपुररिेक्षण_   N/A १६९ १ १६८ १ ९९.७७ १००   

४० 

पामलका स्तरिा स्िास््र् सिंस्थाहरुको 

िामसक िैठक, डाटा भेररमफकेशन एििं 

गणुस्तर सधुार साथै चौिामसक एििं 

िामििक समिक्षा   N/A १०० १ १०० १ १००.०० १००   

४१ 
राष्ट्रपमत रमनङ्ग मसल्ड प्रमतर्ोमगता 

(स्थानीर् तहस्तरीर्)   N/A १०० १ ० ० ० ० काि नभएको 

४२ 

मिद्यालर् स्िास््र् मशक्षा/आिा सिहू 

तथा िमहला स्िास््र् स्िर्िंसेमिकाहरूका 

लामग सािामजक व्र्िहार पररितिन 

कार्िक्रि   N/A १०० १ ९८ १ ९८.६० १००   
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४३ 

िमहला, िालिामलका, अपाङ्गता भएका 

व्र्मि, ज्र्ेष्ठ नागररक र र्ौमनक तथा 

लैंमगक अल्पसिंख्र्क का त्र्ाङ्क 

सिंकलन र अधािमधक गने   N/A १०० १ ० ० ० ० काि नभएको 

४४ 

गररिी मनिारणका लामग लघ ुउद्यि 

मिकास कार्िक्रि सिंचालन मनदमेशका, 

२०७७ ििोमजि उद्यिीको स्तरोन्नती 

(आिश्र्कता पमहचानका आधारिा 

पनुतािजगी र एडभान्स सीप मिकास 

तामलि कार्िक्रि)   N/A ४८० १ ० ० ० ० काि नभएको 

४५ कािका लामग पाररश्रमिक अनुदान थप   N/A ५६३३ १ ५६३३ १ १००.०० १००   

४६ 
सािदुामर्क मिद्यालर्का छात्राहरुलाई 

मनशलु्क स्र्ामनटरी प्र्ाड धर्िस्थापन   N/A १३९ १ ० ० ० ० काि नभएको 

४७ 

अमत गररि पररिारहरुको लामग कमम्तिा 

१० जनाको लामग हुने गरी साझा समुिधा 

केन्रको स्थापना।   N/A ५०० १ ० ० ० ० काि नभएको 

४८ 

सम्भाव्र् उत्पादनको उत्पादकत्ि र िजार 

प्रमतस्पधाि िमृद्ध गनिका लामग कमम्तिा ५ 

जनाको सिहूिा प्रमिमध हस्तान्तरण   N/A १४० १० ० ० ० ० काि नभएको 

४९ 
घटना दताि तथा सािामजक सरुक्षा दताि 

मशमिर सञ्चालन   N/A ९२८ १ ९२८ १ १००.०० १००   
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५० 

आ.ि. २०७७/०७८ िा स्थापना भएका 

कृमि तफि का साना व्र्िसामर्क कृमि 

उत्पादन केन्र (पकेट) मिकास कार्िक्रि 

मनरन्तरता   N/A १२०० २ ९५६ २ ७९.६९ १००   

५१ 

प्रमत मिद्याथी  लागतका आधारिा मशक्षण 

मसकाइ  सािग्री एिि ्कक्षा ८ को  परीक्षा 

व्र्िस्थापन अनुदान   N/A २९०१ १० २८६५ १० ९८.७७ १००   

५२ 

उपचारात्िक सेिा अन्तगितका 

कार्िक्रिहरु ( ,आधारभतू स्िास््र् सेिा 

केन्र (स्िास््र् चौकी ) / आधारभतू 

अस्पतालको न्र्नूति सेिा िापदण्ड 

कार्िक्रि सिंचालन तथा समुरमधकरण र 

आँखा, नाक, कान, घािंटी तथा िुख 

स्िास््र् सम्िन्धी अमभिखुीकरण तथा 

मिद्यालर् स्क्रीमनिंग कार्िक्रि   N/A ३५० १ ३४७ १ ९९.३५ १००   

५३ 
तोमकएका  मिद्याथीको मदिा खाजाका 

लामग  मिद्यालर्लाई अनुदान   N/A ११६४७ १० १०२७९ १० ८८.२६ १००   

५४ 

अदिुा/िेसारको साना व्र्िसामर्क कृमि 

उत्पादन केन्र (पकेट) मिकास कार्िक्रि 

सञ्चालन   N/A १२०० २ ० ० ० ० काि नभएको 
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५५ 

पोिण सधुारका लामग मिद्यालर्िा 

खानेपानी तथा सरसफाइ र्ोजना मनिािण 

िा ििित सम्भार   N/A ८०० १ ० ० ० ० काि नभएको 

५६ 

िाग र कार्िप्रगमतको आधारिा 

आधारभतु स्िास््र् सेिा केन्र भिन 

मनिािणको भिुानी   N/A ९०३९ १ ६०८० १ ६७.२७ १००   

५७ 
खाद्यान्न िालीको उन्नत िीउ उपर्ोगिा 

िलू्र् अनुदान   N/A १२०० १ २९६ १ २४.७१ १००   

५८ उन्नत िीउ मितरकलाई प्रोत्साहन अनुदान   N/A २०० १ ० ० ० ० काि नभएको 

५९ 
उन्नत िीउ उपर्ोग अनुगिन मनरीक्षण एििं 

िैठक सञ्चालन   N/A १०० १ ० ० ० ० काि नभएको 

६० 

औलो तथा कालाजार िाहािारी हुने 

क्षेत्रको छनौट गरी मििामद छकि ने 

(रेस्पोन्सीभ स्प्रेइङ सिेत),  मकटजन्र् रोग 

मनर्न्त्रण कार्िक्रिको अनुगिन एिि ्

िलू्र्ाङ्कन तथा मकटजन्र् रोग 

मनर्न्त्रणका लामग िहुमनकार् अन्तरमक्रर्ा 

गने   N/A ३० १ ३० १ १००.०० १००   

६१ 
गररिी मनिारणका लामग लघ ुउद्यि 

मिकास कार्िक्रि सिंचालन मनदमेशका, N/A २२८० १० २२७६ १० ९९.८४ १००   
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२०७७ ििोमजि लघ ुउद्यि मिकास 

िोडेलिा नर्ाँ लघ ुउद्यिी मसजिना गन े  

६२ स्थानीर् तहिाट प्राथमिक सचुना सिंकलन   N/A ४०० १ ० ० ० ० काि नभएको 

६३ 

पोिण सधुारको लामग मिपन्न सिदूार्का 

िमहला सिहू िा सहकारीहरूलाई मिपन्न 

सदस्र्हरूको आर्आजिन सधुार 

कार्िक्रिको गनि अनुदान   N/A ५९६ १० ५९६ १० १००.०० १००   

६४ 
िलेररर्ा, डेंग,ु कालाजार, स्क्रि टाइफस 

आमद मकटजन्र् रोगको डाटा भेररमफकेशन   N/A १० १ १० १ १००.०० १००   

६५ 
सािदुामर्क मिद्यालर्का छात्राहरुलाई 

मनशलु्क स्र्ामनटरी प्र्ाड धर्िस्थापन   N/A १९०८ १० ० ० ० ० काि नभएको 

६६ 
धान उत्पादन प्रिद्धिन कार्िक्रि (िाली 

मिकास कार्िक्रि)   N/A ३००० १० ० ० ० ० काि नभएको 

६७ 

िात ृतथा निमशश ुकार्िक्रि अन्तगित 

आिा सरुक्षा, गभििती उत्पे्ररणा सेिा, 

न्र्ानो झोला र मनशलु्क गभिपतन कार्िक्रि   N/A १५५२ १ १५५२ १ १००.०० १००   

६८ 

मिद्यालर्िा शैमक्षक गणुस्तर सदुृढीकरण  

एिि ्कार्िसम्पादनिा आधाररत प्रोत्साहन 

अनुदान   N/A ३१३ १ ३१३ १ १००.०० १००   
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६९ 

िाध्र्मिक तह कक्षा (९-१०) िा 

अिंगे्रजी,गमणत र मिज्ञान मििर्िा मशक्षण 

सहर्ोग अनुदान   N/A २०५ १० २०५ १० १००.०० १००   

७० 
कािका लामग पाररश्रमिक अनुदान (र्िुा 

रुप)   N/A ३८०० १० ३७८८ १० ९९.६८ १००   

७१ 

मिमभन्न सरुिारोग, नसने रोग, जुनोमटक, 

िानमसक स्िास््र् सम्िन्धी अन्तरमक्रर्ा 

कार्िक्रि तथा मदिसहरु 

(Hypertension, Diabetes, COPD, 

Cancer Days, आत्िहत्र्ा रोकथाि 

मदिस, िानमसक स्िास््र् मदिस, 

अल्जाईिर मदिस, रेमिज मदिस, मिश्व 

औलो मदिस) िनाउने   N/A ११५ १० ११४ १० ९९.९८ १००   

७२ 
तोमकएका  मिद्याथीको मदिा खाजाका 

लामग  मिद्यालर्लाई अनुदान   N/A ८५० १० ० ० ० ० काि नभएको 

७३ 
रामष्ट्रर् िमहला सािदुामर्क स्िास््र् स्ििंर् 

सेमिका कार्िक्रिको थप र्ातर्ात खचि   N/A २८८ १ २८८ १ १००.०० १००   

७४ 

मिद्यालर्िा शैमक्षक गणुस्तर सदुृढीकरण  

एिि ्कार्िसम्पादनिा आधाररत प्रोत्साहन 

अनुदान   N/A ४२९९ १ ४२८० १ ९९.५६ १००   
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७५ 

प्रारमम्भक िाल मिकास  सहजकतािहरुको 

पाररश्रमिक तथा मिद्यालर् कििचारी 

व्र्िस्थापन अनुदान   N/A ८९०८ १० ८६८४ १० ९७.४९ १००   

७६ 
पररिार मनर्ोजन मकशोर मकशोरी तथा 

प्रजनन् स्िास््र् कार्िक्रि   N/A ४६८ १ ३६७ १ ७८.४४ १००   

७७ 
कृमि, पशपुन्छी तथा ित्स्र् त्र्ाकिं  

अध्र्ािमधक कार्िक्रि   N/A १०० १ ० ० ० ० काि नभएको 

७८ 

क्षर्रोगका जोमखि सिहू तथा स्िास्थ 

सेिाको पहुच कि भएका सिदुार्िा 

सकृर् क्षर्रोग खोजपडताल कार्िक्रि, 

घरपररिारका सदस्र्हरूको सम्पकि  

परीक्षण, सिदुार्िा क्षर्रोगका 

मिरािीहरूको खोजपडतालका लामग 

क्षभता अमभिमृद्ध तथा  पररचालन ।   गोटा ११५ १ ११५ १ १००.०० १००   

७९ 

मशक्षक दरिन्दी तथा मशक्षक अनुदान 

प्राप्त नगरेका सािदुामर्क मिद्यालर्हरुलाई 

एकिषु्ट अनुदान   N/A १८६४ १ ० ० ० ० काि नभएको 

८० 

मशक्षक दरिन्दी तथा मशक्षक अनुदान 

प्राप्त नगरेका सािदुामर्क मिद्यालर् 

हरुलाई एकिषु्ट अनुदान   N/A १३६ १ ० ० ० ० काि नभएको 
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८१ 

पशपुिंक्षी आदीिाट हुने ईन्फुएन्जा, िडि 

फ्ल,ु AMR, मसमष्टसकोमसस, 

टकसोप्लाज्िोमसस आमद मिमभन्न 

सरुिारोग सम्िमन्ध रोकथाि तथा 

मनर्न्त्रणका लामग सचेतना कार्िक्रि   N/A २० १ १९ १ ९६.५० १००   

८२ 

शैमक्षक पहुचँ समुनमितता, अनौपचाररक 

तथा िैकमल्पक मशक्षा कार्िक्रि 

(परम्परागत मिद्यालर्, िैकमल्पक 

मिद्यालर्, साक्षरता र मनरन्तर मशक्षाका 

कार्िक्रि सिेत)   N/A ५५९ १० २८८ १० ५१.५२ १००   

८३ 

पोिण सिंिेदनशील (खानेपानी तथा 

सरसफाइ, कृमि, पशसेुिा, िमहला तथा 

िालिामलका, मशक्षा र शासकीर् प्रिन्ध) 

क्षेत्रका कार्िक्रिहरू सञ्चानलन)   N/A १६०४ १० १५०४ १० ९३.७७ १००   

८४ 

पामलका स्तरिा ु  टाई िफाइड खोप 

अमभर्ान सिंचालन तथा मनर्मित खोपिा 

टाई िफाइड खोप शरुुिातको साथै मनर्मित 

खोप सदुढीकरण र सरसफाई प्रिर्धनको 

लामग पामलका र िडा खोप सिन्िर् 

समिमत र सरोकारिालाहरुको 

अमभिखुीकरण  िैठक १ मदन   N/A १८६ १० १८६ १० १००.०० १००   
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८५ 
पोपण मिशेि (स्िास््र्) क्षेत्रका कार्िक्रि 

सञ्चालन   N/A ३०० १० ३०० १० १००.०० १००   

८६ ईमपडेमिर्ोलोजी ररपोमटिङ   N/A १०० १ ० ० ० ० काि नभएको 

८७ 

रामष्ट्रर् िमहला स्िास््र् स्िर्िंसेमिका  

कार्िक्रि (पोशाक प्रोत्साहन, र्ातार्ात 

खचि, िामििक समिक्षा गोष्ठी र मदिस 

िनाउने खचि सिेत)   N/A ९०० १० ८९९ १० १००.०० १००   

८८ मकसान सचूीकरण कार्िक्रि   N/A ३०० १ ३०० १ १००.०० १००   

८९ 

पामलकास्तरिा खोप र सरसफाई प्रिर्धन 

कार्िक्रिको समिक्षा, सकू्ष्िर्ोजना 

अध्र्ािमधक र पामलका खोप सिन्िर् 

समिमतको अमभिखुीकरण सिेत पामलका 

स्तरिा २ मदन, िडा खोप सिन्िर् 

समिमतको स्िास््र् सिंस्था, िडा सतरिा 

अमभिखुीकरण १ मदन तथा पणूि खोप 

समुनितताको लागी घरधरुी सिेक्षेण 

कार्िक्रि   N/A १९० १ १८८ १ ९९.३९ १००   

९० 

आ.ि. २०७७/७८ िा स्थापना भएको 

भैंसीको साना व्र्िसामर्क कृमि उत्पादन 

केन्र (पकेट) मिकास कार्िक्रि मनरन्तरता   N/A ११०० १ ० ० ० ० काि नभएको 

९१ पोिण कार्िक्रि   N/A ८६६ १० ८६६ १० १००.०० १००   
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९२ 

प्रमत मिद्याथी  लागतका आधारिा मशक्षण 

मसकाइ  सािग्री एिि ्कक्षा ८ को  परीक्षा 

व्र्िस्थापन अनुदान   N/A २११ १० १५५ १० ७३.९१ १००   

९३ 
िमहला स्िास््र् स्िर्िं सेमिकाको रेिेसर 

तामलि (३ मदन)   N/A ३०० १ २९७ १ ९९.३२ १००   

९४ 

स्थानीर् तहका कििचारी र 

जनप्रमतमनमधहरुको लामग अनुगिन तथा 

िलू्र्ाकन खचि   N/A ६४ १० ६४ १० १००.०० १००   

९५ 

रोजगार सेिा केन्रको 

सञ्चालन(अनुगिन,सञ्चार, स्टेशनरी 

ििित अन्र्)ida)   N/A २०५ १ ४९ १ २४.२८ १००   

९६ 
एि. आई. एस. अपरेटर र मफल्ड सहार्क 

दमेनक भ्रिण भत्ता तथा र्ातार्त खचि   N/A १०८ १० ८९ १० ८२.९३ १००   

९७ 

साििजमनक मिद्यालर्िा अध्र्र्नरत 

मिद्याथीहरुका लामग छात्रिमृत्त (आिासीर् 

तथा गैरआिासीर्)   N/A १६७२ १० १६७२ १० १००.०० १००   

९८ 
साििजमनक मिद्यालर्का  मिद्याथीहरुका 

लामग मनशलु्क पाठ्र्पसु्तक अनुदान   N/A ४२९७ १० ४२४३ १० ९८.७५ १००   

९९ 

७.२.२.१-कक्षा ९-१२ िा अध्र्र्नरत 

मिपन्न लमक्षत छात्रिमृत्त(Pro-

PoorTarget Scholarship) का लामग N/A १७ १ १७ १ १००.०० १००   
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छनोट भएका मिद्याथीका लामग छात्रिमृत्त 

(कक्षा ११ र १२ का मिज्ञान 

मििर्सिेतका लामग)   

१०० 
साििजमनक मिद्यालर्का  मिद्याथीहरुका 

लामग मनशलु्क पाठ्र्पसु्तक अनुदान   N/A ३१३ १० ० ० ० ० काि नभएको 

१०१ 

साििजमनक मिद्यालर्िा अध्र्र्नरत 

मिद्याथीहरुका लामग छात्रिमृत्त (आिासीर् 

तथा गैरआिासीर्)   N/A १२४ १ ७९ १ ६४.०३ १००   

१०२ 

७.२.२.१-कक्षा ९-१२ िा अध्र्र्नरत 

मिपन्न लमक्षत छात्रिमृत्त(Pro-

PoorTarget Scholarship) का लामग 

छनोट भएका मिद्याथीका लामग छात्रिमृत्त 

(कक्षा ११ र १२ का मिज्ञान 

मििर्सिेतका लामग)   N/A २२९ १ २२९ १ १००.०० १००   

१०३ 

कोमभड-१९ िहािारीिाट प्रभामित अमत 

मिपन्न पररिार नगद हस्तान्तरण 

कार्िमिमध, २०७८ ििोमजि हुने गरी 

अमधकति लाभग्राही पररिार सिंख्र्ा 

५२८लाई रू.१० हजारका दरले नगद 

हस्तान्तरण प्रर्ोजनाथि   N/A ५२८० ५२८ ५२५० ५२८ ९९.४३ १००   
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१०४ 
आधारभतू तथा आकमस्िक स्िास््र् 

सेिाको लामग औिमध खररद   N/A ११५० १ ११३९ १ ९९.११ १००   

१०५ 

स्िास््र् सिंस्थािा  आकमस्िक अिस्थािा 

औिधी एििं ल्र्ाि सािग्री ढुिानी, 

रेकमडिङ तथा ररपोमटिङका लामग फिि 

फरिेट छपाइ तथा फोटोकपी,  ई-मट.मि 

रमजस्टरअध्र्ािमधक,  मिश्व क्षर्रोग 

मदिस सम्िन्धी कार्िक्रि   N/A ३५ १० ३५ १० १००.०० १००   

१०६ 

सरुमक्षत नागररक आिास कार्िक्रि :-

प्रदशे निं. ५ को प्र्ठूान मजल्ला क्षेत्र निं. १ 

अन्तगित मझिरुक गाउँपामलका- २०० 

िटा   N/A ३८०० १ २९९४ १ ७८.८० १००   

१०७ 

केन्रिाट छनोट भएका निनुा 

मिद्यालर्,मिशेि मिद्यालर्को क्रिागत 

भिन मनिािण तथा कक्षा ११ स्तोन्नमत 

भएका प्रामिमधक धार मिद्यालर्को ल्र्ाि 

व्र्िस्थापन अनुदान   N/A १०० १००००० १०० १००००० १००.०० १००   

१०८ 

केन्रिाट छनोट भएका निनुा 

मिद्यालर्,मिशेि मिद्यालर्को क्रिागत 

भिन मनिािण तथा कक्षा ११ स्तोन्नमत N/A १७०० १ १७०० १ १००.०० १००   
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भएका प्रामिमधक धार मिद्यालर्को ल्र्ाि 

व्र्िस्थापन अनुदान   

१०९ 
मिद्यालर् कक्षाकोठा मनिािण अनुदान(२ 

कोठे तथा ४ कोठे भिन)   N/A ५४०० १ ५४०० १ १००.०० १००   

११० 

रोजगार सेिा केन्रको सदुृमढकरण 

(कम्प्र्टूर, फमनिचर, मफकचसि,कर्ािेरा, 

अन्र् मिद्यतुीर् उपकरण) ida   N/A २०० १ १९७ १ ९८.५० १००   

१११ 
स्िास््र् सचूना साथै आइ एि र् ू

सदुृढीकरण कार्िक्रि   N/A २०० १ १९९ १ ९९.९५ १००   

११२ 

ढाडमपडाल्ने ५/७, िासा खोला,अगेली 

मसिलचौर जोड्ने झो.प ु मझिरुक 

५,साउखटु्टा- मसिलचौर जोड्ने झो. प ु

अघेली ६-७ ,लाकुरे िगर झो.प.ु मझिरुक 

१, कोइराले िगैचा झो.प.ु मझिरुक ४-५, 

मचसािाङ्ग झो.प,ु मझिरुक गाउँपामलका, 

प्र्ठूान   N/A ३१०० १ २९४० १ ९४.८५ १००   

११३ 

मिद्यालर्िा IT Lab  स्थापना, 

सदुृढीकरण एििं digital library 

व्र्िस्थापनका लामग अनुदान   N/A १९५० १ १९५० १ १००.०० १००   
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११४ 

नमिकरणीर् ऊजाि प्रिमध जडान 

(िार्ोग्र्ाँस/मिद्यतुीर् चलुो/सधुाररएको 

चलुो/सौर्ि ऊजाि)   N/A ८०० १ ७९८ १ ९९.८४ १००   

११५ 
रक गाडेन मनिािण, मझिरुक गा.पा., 

प्र्ठूान   N/A १००० १ ९०५ १ ९०.५४ १००   

८०५५५५०३५१२  संघीर् सरकारिाट हथतान्तररत कार्यक्रम 

(झवषेश अनुदान)               

१ रुिघास-मदहाल्ना खानेपानी र्ोजना   N/A ९५०० १ ९०७१ १ ९५.४९ १००   

८०५५५५०३५१३  संघीर् सरकारिाट हथतान्तररत 

कार्यक्रम(समपुरक अनुदान)               

१ मचस्र्ान केन्र मनिािण आर्ोजना   N/A ५५०० १ १५७ १ २.८७ १००   

८०५५५५०३५२१ प्रदशे सरकारिाट हथतान्तररत कार्यक्रम (शसतय 

अनुदान)               

१ 
कृमि / पशपुन्छी अमधकृत जनशमि सेिा 

करार   N/A ४९४ १ २७५ १ ५५.८६ १००   

२ िाली कटानी तथा त्र्ाङ्क अद्यािमधक   N/A ५० १ ३४ १ ६९.०० १००   

३ िखु्र्िन्त्री शैमक्षक सधुार कार्िक्रि   N/A ६००० १ ५९५० १ ९९.१८ १००   

४ 
शिोदर् िा.मि. सभाहल मनिािण  

िामँदकोट िडा निं. ३   N/A १५०० १ १५०० १ १००.०० १००   

५ 
शसु्िास््र् समक्रर् िमहला आिा सिहु 

भिन मनिािण गमधद िडा निं.८   N/A ५०० १ ४९४ १ ९८.९४ १००   
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६ 
लामलगरुास स्िास््र् आिा सिहु भिन 

मनिािण िडा निं.७   N/A ५०० १ ४९५ १ ९९.०३ १००   

७ 
िालमशक्षा प्रा.मि. पाण्डेिेला भौमतक 

सिंरचना मनिािण िडा निं.८   N/A १००० १ ९८९ १ ९८.९३ १००   

८ 
जन्ता िा.मि. मटिरुचौरको भौमतक सिंरचना 

मनिािण  िडा निं. ८   N/A १५०० १ १४७४ १ ९८.२९ १००   

९ 
दमलत सािदुार्ीक भिन मनिािण 

सामकि टेल िडा निं. ८   N/A ५०० १ ४९४ १ ९८.९४ १००   

१० 
गतिनखोला मसिंचाइ आर्ोजना मझिरुक १ 

गतिन फेमद दोभान िडा निं.१   N/A ५०० १ ५०० १ १००.०० १००   

११ 
मभरपानी खानेपानी आर्ोजना ििित 

स  भार िडा निं. ५   N/A ५०० १ ४६७ १ ९३.५७ १००   

१२ 
किदले मलफ्ट िोररङ खानेपानी 

आर्ोजना िडा निं. ४   N/A ५०० १ ४९९ १ ९९.९८ १००   

१३ 
भालिुारे गहतेरा मसिलेनी सल्लेनीधारा 

खानेपानी र्ोजना िडा निं. ३   N/A ५०० १ ४४१ १ ८८.२९ १००   

१४ 
कुसणु्डे सपुादउेराली पर्िटन  पिूािधार 

मनिािण िडा निं. ५   N/A ५०० १ ४९९ १ ९९.८९ १००   

८०५५५५०३५२२ प्रदशे सरकारिाट हथतान्तररत कार्यक्रम (झवषेश 

अनुदान)               
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१ 
गोठीिारे भमतिनिारी मसँचाई कुलो 

स्तरउन्नती मझिरुक ६ दहखोला   N/A ५०० १ ० ० ० ० काि नभएको 

२ 
मझिरुक गापा खानेपानी पाइप खररद तथा 

व्र्िस्थापन   N/A १००० १ ९९९ १ ९९.९० १००   

३ 
मभिसेन आ मि कक्षाकोठा मनिािण 

मझिरुक ४ िसन्तपोखरी   N/A १००० १ ९९० १ ९९.०३ १००   

४ 
श्री मदपेन्र प्राथमिक मिद्यालर् कक्षाकोठा 

मनिािण मझिरुक ४   N/A १८०० १ ११०६ १ ६१.४९ १००   

५ 
ने रा आधारभतु मिद्यालर् महरापोखरी 

अधरुो भिन मझिरुक गापा ५   N/A १००० १ ० ० ० ० काि नभएको 

६ 
जनता िामि मटिरुचौर भौमतक सिंरचना 

मनिािण तथा खानेपानी र्ोजना मझिरुक ८   N/A ८०० १ ८०० १ १००.०० १००   

कुल जम्िा ५३८१०४ १२८३ ४४३२५० १२८२ ८२.३७ ८८.८४ ० 
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ि. झिमरुक गाउँपाझिकामा हास सबम वनेका ऐन/कानुनहरूको झववरण 

 

मस.न. कानुनको नाि िनेको ििि स्िीकृत मिमत राजपत्रिा 
प्रकामशत मिमत कानुन प्रकार कैमफर्त 

१ 
मझिरुक गाउँकार्िपामलका -

कार्िसम्पादन )मनर्िािली,२०७४ 
२०७४ 2074-04-14  मनर्िािली   

२ 
मझिरुक गाउँकार्िपामलका -

कार्िमिभाजन)मनर्िािली,२०७४ 
२०७४ 2074-04-14  मनर्िािली   

३ 

मझिरुक गाउँकार्िपािमलकाको मनणर् 

िा आदशे र अमधकारपत्रको 

प्रिामणकरण -

कार्िमिधी)मनर्िािली,२०७४ 

२०७४ 2074-04-14  मनर्िािली   

४ 
मझिरुक गाउँकार्िपामलका गाउँ सभा 

सञ्चालन कार्िमिधी ,२०७४ 
२०७४ 2074-04-14  कार्िमिधी   

५ 
मझिरुक गाउँकार्िपामलका िैठक 

सञ्चालन सम्िन्धी कार्िमिधी ,२०७४ 
२०७४ 2074-04-14  कार्िमिधी   

६ 
मझिरुक गाउँपामलकाको आमथिक 

ऐन,२०७४ 
२०७४ 2074-04-24  ऐन   

७ 
मझिरुक गाउँपामलकाको आमथिक 

ऐन,२०७४ पमहलो सिंसोधन 
२०७४ 2074-04-24  ऐन सिंसोधन 

८ 
मझिरुक गाउँपामलकाको मिमनर्ोजन 

ऐन,२०७४ 
२०७४ 2074-04-24  ऐन   

९ 
मिपद ्व्र्िस्थापन तथा कोि 

सिंञ्चालन कार्िमिधी २०७४ 
२०७४ 2074-10-19  कार्िमिधी   

१० 
प्रामिमधक कििचारी मफल्ड समुिधा 

कार्िमिधी २०७४ 
२०७४ 2074-10-19  कार्िमिधी   

११ 

मझिरुक गाउँकार्िपामलकाको 

प्रशासकीर् कार्िमिधी-मनर्मित गने) 

ऐन ,२०७४ 

२०७४ 2074-10-19  ऐन   

१२ 
मझिरुक गाउँपामलकाको सहकारी ऐन 

,२०७४ 
२०७४ 2074-11-18  ऐन   

१३ 

मझिरुक गाउँपामलका न्र्ामर्क 

समिमत-कार्िमिमध सम्िन्धी)ऐन 

२०७५ 

२०७५ 2075-01-10  ऐन   
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मस.न. कानुनको नाि िनेको ििि स्िीकृत मिमत राजपत्रिा 
प्रकामशत मिमत कानुन प्रकार कैमफर्त 

१४ 

मझिरुक गाउँपामलकािा करारिा 

प्रामिमधक कििचारी व्र्िस्थापन 

सम्िन्धी कार्िमिधी ,२०७५ 

२०७५ 2075-02-06  कार्िमिधी   

१५ 

मझिरुक गाउँपामलकाको घ िगिको 

मनिािण व्र्िसार्ी इजाजत पत्र 

सम्िन्धी कार्िमिधी ,२०७५ 

२०७५ 2075-02-06  कार्िमिधी   

१६ 

मझिरुक गाउँपामलकाको उपभोिा 

समिमत गठन, पररचालन ,तथा 

व्र्िस्थापन ,२०७५ 

२०७५ 2075-02-06  कार्िमिधी   

१७ 
मझिरुक गाउँपामलकाको आमथिक 

ऐन,२०७५ 
२०७५ 2075-03-09  ऐन   

१८ 
मझिरुक गाउँपामलकाको मिमनर्ोजन 

ऐन,२०७५ 
२०७५ 2075-03-09  ऐन   

१९ 

मझिरुक गाउँपामलकाको खचि 

व्र्िस्थापन सम्िन्धी  िापदण्ड -

२०७५ 

२०७५ 2075-07-11  िापदण्ड   

२० 
मझिरुक गाउँपामलका राजपत्र प्रकाशन 

सम्िन्धी कार्िमिमध, २०७५ 
२०७५ 2075-07-11 2075-07-15 कार्िमिधी   

२१ 
मझिरुक गाउँपामलकाको शैमक्षक 

व्र्िस्थापन कार्िमिमध, २०७५ 
२०७५ 2075-09-01 2075-09-09 कार्िमिधी   

२२ 
अपाङ्गता भएका व्र्मिको पररचर्–

पत्र मितरण कार्िमिमध, २०७५ 
२०७५ 2075-11-23 2075-11-26 कार्िमिधी   

२३ 
मझिरुक गाउँपामलका ज्र्ेष्ठ नागररक 

पररचर्-पत्र मितरण मनदमेशका, २०७५ 
२०७५ 2075-11-23 2075-11-26 मनदमेशका   

२४ 
मझिरुक गाउँपामलका जस्तापाता 

मितरण कार्िमिमध २०७५ 
२०७५ 2075-12-14 2075-12-17 कार्िमिधी   

२५ 

मझिरुक गाउँपामलकािाट 

मिद्यालर्हरुलाई उपलधध गराउने 

अनुदान रकि भिुानी सम्िन्धी 

िापदण्ड -२०७६ 

२०७६ 2076-01-10 2076-01-19 िापदण्ड   

२६ 

मझिरुक गाउँपामलकाको िाल 

अमधकार सिंरक्षण तथा सम्िद्धिन 

कार्िमिमध, २०७६ 

२०७६ 2076-03-05 2076-03-08 कार्िमिधी   

२७ 
मझिरुक गाउँपामलकाको आमथिक 

ऐन,२०७६ 
२०७६ 2076-03-10 2076-03-13 ऐन   

२८ 
मझिरुक गाउँपामलकाको मिमनर्ोजन 

ऐन,२०७६ 
२०७६ 2076-03-10 2076-03-13 ऐन   
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मस.न. कानुनको नाि िनेको ििि स्िीकृत मिमत राजपत्रिा 
प्रकामशत मिमत कानुन प्रकार कैमफर्त 

२९ 
मिपद ्जोमखि न्र्नूीकरण तथा 

व्र्िस्थापन ऐन 
२०७६ 2076-10-14 2076-10-26 ऐन   

३० 
िातािरण तथा प्राकृमतक स्रोत सिंरक्षण 

ऐन, २०७६ 
२०७६ 2076-10-14 2076-10-26 ऐन   

३१ 
मझिरुक गाउँपामलकाको कृमि 

व्र्िसार् पििद्धन ऐन , २०७६ 
२०७६ 2076-10-14 2076-10-26 ऐन   

३२ 

मझिरुक गाउँपामलकाको लैंङ्गमक 

महिंसा न्र्मूनकरणको सम्िोधनका लामग 

मसफाररस प्रणाली सम्िन्धी 

मनदमेशका,२०७६ 

२०७६ 2076-10-14 2076-10-26 मनदमेशका   

३३ 
जलचर एििं जलीर् जैमिक मिमिधता 

सिंरक्षण ऐन , २०७६ 
२०७६ 2076-10-14 2076-10-26 ऐन   

३४ 
मझिरुक गाउँपामलकाको सिंस्था दताि 

ऐन, २०७६ 
२०७६ 2076-10-14 2076-10-26 ऐन   

३५ 

मझिरुक गाउँपामलका न्र्ामर्क 

समिमत-कार्िमिमध सम्िन्धी)ऐन 

२०७५ पमहलो सिंशोधन 

२०७६ 2076-10-14 2076-10-26 ऐन सिंसोधन 

३६ 

असङ्गमठत क्षेत्रिा कार्िरत श्रमिक िगि 

तथा असहार्हरुलाई उपलधध गरािईने 

िापदण्ड, २०७६ 

२०७६ 2076-12-25 2076-12-28 िापदण्ड   

३७ 

कोरोना भाइरस (कोमभड-१९) सिंक्रिण 

रोकथाि तथा उपचार कोि सञ्चालन 

सम्िन्धी कार्िमिमध, २०७६ 

२०७६ 2076-12-25 2076-12-28 कार्िमिधी   

३८ 
 मझिरुक गाउँपामलकाको आमथिक ऐन 

२०७७ 
२०७७ 2077-03-10 2077-03-15 ऐन   

३९ 
मझिरुक गाउँपामलकाको मिमनर्ोजन 

ऐन २०७७ 
२०७७ 2077-03-13 2077-03-15 ऐन   

४० 

स्थानीर् तहका पदामधकारी तथा 

सदस्र्हरुले पाउने समुिधा सम्िन्धी 

कानूनिा सिंशोधन र एमककरण गनि 

िनेको कार्िमिमध, २०७७ 

२०७७ 2077-03-21 2077-03-23 कार्िमिधी   

४१ 

कोमभड-१९ को सिंक्रिणको 

रोकथािकाजनशमिको जोमखि भत्ता 

व्र्िस्थापन कार्िमिधी ,२०७७ 

२०७७ 2077-03-21 2077-03-23 कार्िमिधी   

४२ 
ििित सम्भार कोि सिंचालन कार्िमिमध, 

२०७७ 
२०७७ 2077-05-19 2077-05-26 कार्िमिधी   
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मस.न. कानुनको नाि िनेको ििि स्िीकृत मिमत राजपत्रिा 
प्रकामशत मिमत कानुन प्रकार कैमफर्त 

४३ 

सिंमक्षप्त िातािरणीर् अध्र्र्न तथा 

प्रारमम्भक िातािरणीर् परीक्षण 

कार्िमिमध, २०७७ 

२०७७ 2077-05-19 2077-05-26 कार्िमिधी   

४४ 

मझिरुक गाउँपामलकाको शैमक्षक 

व्र्िस्थापन(पमहलो सिंशोधन) 

कार्िमिमध, २०७७ 

२०७७ 2077-05-19 2077-05-26 कार्िमिधी सिंसोधन 

४५ 
जनता सिंग अध्र्क्ष कार्िक्रि 

कार्ािन्िर्न कार्िमिमध 
२०७७ 2077-05-19 2077-05-26 कार्िमिधी   

४६ 
मझिरुक गाउँपामलकाको कृमि मिपद ्

कोि सिंचालन कार्िमिमध ,२०७७ 
२०७७ 2077-05-19 2077-05-26 कार्िमिधी   

४७ 
प्रामिमधक कििचारी फील्ड समुिधा 

कार्िमिधी, २०७७ 
२०७७ 2077-06-21 2077-06-25 कार्िमिधी   

४८ 
मझिरुक गाउँपामलाको प्राइभेट फिि 

दताि कार्िमिमध २०७७ 
२०७७ 2077-06-30 2077-07-18 कार्िमिधी   

४९ 

कृमि तामलि तथा निनूा प्रदशिनी केन्र 

मनिािण तथा सञ्चालन  

कार्िमिमध,२०७७ 

२०७७ 2077-09-22 2077-10-04 कार्िमिधी   

५० 
मझिरुक गाउँपामलकाको आमथिक 

ऐन,-पमहलो सिंशोधन २०७७ 
२०७७ 2077-09-29 2077-10-04 ऐन सिंसोधन 

५१ 
मझिरुक गाउँपामलकाको मिमनर्ोजन 

ऐन २०७७ पमहलो शिंसोधन 
२०७७ 2077-09-29 2077-10-04 ऐन सिंसोधन 

५२ 
मिपद-व्र्िस्थापन तथा कोि सिंचालन 

(पमहलो सिंशोधन) कार्िमिमध,२०७७ 
२०७७ 2077-09-27 2077-10-08 कार्िमिधी सिंसोधन 

५३ 
घ िगिको मनिािण व्र्िसार्ी इजाजतपत्र 

पमहलो शसोधन) सम्िन्धी कार्िमिमध   
२०७७ 2077-09-27 2077-10-08 कार्िमिधी सिंसोधन 

५४ 
प्राइभेट फिि दताि सम्िन्धी (पमहलो 

सिंशोधन) कार्िमिमध,२०७७ 
२०७७ 2077-09-28 2077-10-08 कार्िमिधी सिंसोधन 

५५ 

मझिरुक गाउँपामलकाको राजस्ि 

परािशि समिमतको कार्ि सञ्चालन 

कार्िमिमध, २०७८ 

२०७८ 2078-03-03 2078-03-08 कार्िमिधी   

५६ 

गाउँपामलकाको िजेट तथा कार्िक्रि 

तजुििा समिमतको कार्िसञ्चालन 

कार्िमिमध, २०७८  

२०७८ 2078-03-03 2078-03-08 कार्िमिधी   

५७ 
टोि झवकास संथथा (गठन तथा 

पररचािन) कार्यझवझध, २०७८ 
२०७८ 2078-03-17 2078-03-18 कार्िमिधी   
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मस.न. कानुनको नाि िनेको ििि स्िीकृत मिमत राजपत्रिा 
प्रकामशत मिमत कानुन प्रकार कैमफर्त 

५८ 
मझिरुक गाउँपामलकाको आमथिक ऐन 

२०७८ 
२०७८ 2078-03-09 2078-03-22 ऐन   

५९ 
मझिरुक गाउँपामलकाको मिमनर्ोजन 

ऐन २०७८ 
२०७८ 2078-03-09 2078-03-22 ऐन   

६० 

मझिरुक गाउँपामलकाको लैङ्गमक 

महिंसा मनिारण कोि -सञ्चालन) 

कार्िमिमध, २०७८ 

२०७८ 2078-03-28 2078-03-30 कार्िमिधी   

६१ 

मझिरुक गाउँपामलकाको शैमक्षक 

व्र्िस्थापन(दोस्रो सिंशोधन) 

कार्िमिमध, २०७८ 

२०७८ 2078-06-19 2078-06-24 कार्िमिधी सिंसोधन 

६२ 

मझिरुक गाउँपामलकािाट 

मिद्यालर्हरुलाई उपलधध गराउने 

अनुदान रकि भिुानी 

सम्िन्धी(पमहलो सिंशोधन) िापदण्ड -

२०७८ 

२०७८ 2078-06-22 2078-06-24 िापदण्ड सिंसोधन 

६३ 
मझिरुक गाउँपामलकाको मिमनर्ोजन 

ऐन २०७८ पमहलो शिंसोधन 
२०७८ 2078-09-29 2078-10-02 ऐन सिंसोधन 

६४ 

मझिरुक गाउँपामलकाको खानेपानी 

तथा सरसफाइ र स्िच्छता सम्िन्धिा 

व्र्िस्था गनि िनेको ऐन २०७८ 

२०७८ 2078-09-29 2078-10-02 ऐन   

६५ 
मझिरुक गाँउपामलकाको  

कार्िसिंचालन मनदमेशका  २०७८ 
२०७८ 2078-10-29 2078-11-02 मनदमेशका   

 ६६ 
मझिरुक गाउँपामलकाको मिमनर्ोजन 

ऐन २०७८ सिंशोधन 
२०७८ 2078-10-29 2078-11-02 ऐन सिंसोधन 

 ६७ 
मझिरुक गाउँपामलकाको आमथिक ऐन 

२०७९ 
२०७९ 2079-03-10 2079-03-20 ऐन   

 ६८ 
मझिरुक गाउँपामलकाको मिमनर्ोजन 

ऐन २०७९ 
२०७९ 2079-03-10 2079-03-20 ऐन   

 

ञ. मुख्र् उपिव्धी, चुनौझत, समथर्ाहरू र समथर्ाका समाधानका उपार्हरू 

क. मखु्य उपिव्धी 
1) िडा निं. १,३ र आधारभतू स्िास््र् चौकी िडा निं. ३ को भिन सम्पन्न भएको, 

2) रुिघास-मदहाल्ना खानेपानी र्ोजना सिंचालन भएको,  

3) ढाँड-गव्दी मटिरुचौर-मदहाल्ना-ढोरपाटन-िाग्लङ्ुग िोटरिाटो स्तरोन् नमत िडा निं. ८ , 

4) मझिरुक ररङ्गरोड मनिािण र्ोजना िडा न ४,१,२   
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5) ढाँड-गव्दी-तुिारा-कुता-िडाखोला- लङ्ुग िाहाने सडक स्तरउन्नती (गव्दी गोसाइ पोखरा खण्ड िडा 

निं. ७)   

6) ३ निं. िडा कार्ािलर् भिन मनिािण र्ोजना   

7) सौतािारेफेदी-गामतना-दिुाचौर-डाँडाखकि -गहतेरा हुद ैिामँदकोट िैदान  मझिरुक १,५ र २,   

8) ने.रा.आ.मि. महरापोखरी भिन मनिािण मनरन्तरता,   

9) सिोदर् िा.मि. सभाहल मनिािण  िाँमदकोट िडा निं. ३   

10)  जनता िा.मि. मटिरुचौरको भौमतक सिंरचना मनिािण  िडा निं. ८,   

11)  गाउँपामलकाको प्रशासकीर् भिन पररसरिा सौन्दर्िकरण   

12)  िच्छी-िोकेटारी-पाकुरीका रुख िोटर िाटो स्तरउन्नमत िडा न ६   

13) सौतािारेफेदी-गामतना-दिुाचौर-डाँडाखकि -गहतेरा हुद ैिाँमदकोट िैदान  मझिरुक १,५र२   

14) ढाँड-गव्दी मटिरुचौर-मदहाल्ना-ढोरपाटन-िाग्लङ्ुग िोटरिाटो स्तरउन् नमत िडा निं. ८   

15)  किदले मलफ्ट िोररङ खानेपानी आर्ोजना   

16)  ढाँड-गव्दी-तुिारा-कुता-िडाखोला- लङ्ुग िाहाने सडक स्तरोउन्नती (गव्दी गोसाइ पोखरा खण्ड िडा 

निं. ७)   

17) आधारभतू तथा आकमस्िक स्िास््र् सेिाको लामग औिमध खररद   

18)  श्री मदपेन्र प्राथमिक मिद्यालर् कक्षाकोठा मनिािण मझिरुक ४   

19)  मभिसेन आ मि कक्षाकोठा मनिािण मझिरुक ४ िसन्तपोखरी   

20)  िालमशक्षा प्रा.मि. पाण्डेिेला भौमतक सिंरचना मनिािण िडा निं.८   

21)  मझिरुक गाउँपामलकाका िहत्िपणुि धामििक , सास्कृमतक तथा पर्िटमकर् स्थानहरुको मचत्राङ्कन तथा 

ितृ्तमचत्र छार्ाङ्कन   

22) घटना दताि तथा सािामजक सरुक्षा दताि मशमिर सञ्चालन   

23) जनता िामि मटिरुचौर भौमतक सिंरचना मनिािण तथा खानेपानी र्ोजना मझिरुक ८   

24) िाल ज्र्ोती प्रा.मि. शौचालर् मनिािण तथा खा.पा.ििित   

25) ढुङ्गाखोर-िालिुा कमफ मसिंचाई आर्ोजना ििित   

26) छहरेखोला िाङ्गेटारी मसिंचाई कुलो मनिािण   

27) िालज्र्ोमत प्रा.मि. भिन मनिािण   

28) सीता आ.मि. कुता १ कोठे पककी भिन मनिािण   

29) गतिनखोला मसिंचाइ आर्ोजना मझिरुक १ गतिन फेमद दोभान िडा निं.१   

30) किदले मलफ्ट िोररङ खानेपानी आर्ोजना िडा निं. ४   

31) कुसणु्डे सपुादउेराली पर्िटन  पिूािधार मनिािण िडा निं. ५   

32) लामलगरुास स्िास््र् आिा सिहु भिन मनिािण िडा निं.७   

33) समहद मित्रिमण टिंक स्िमृत प्रमतष्ठान अधरुो भिन मनिािण   
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34) मभरपानी खानेपानी आर्ोजना ििित स  भार िडा निं. ५   

35) हुराना दमेिस्थान प्रमतक्षालर् मनिािण   

36) गाउँपामलका पररसरिा व्र्ाडमिन्टन कोटि मनिािण   

37)  िडा न.२ र ६ का कररि १५०६ जना कृिकहरु प्रणालीिा समुचकृत गररएको 

38) ३ िटा सहकारी,१० िटा फिि र २५ िटा सिहूलाई हाइमिड तरकारीको मिउ मितरण 

39)  फिि र सिहू गरर ३१ घरधरुीलाई .एस.एि प्लामस्टक टनेल मितरण 

40)  कररि ११००० मकलो आलकुो मिउ २ िटा सहकारी,२२ िटा फिि र ५५ िटा सिहूलाई मितरण  

41)  निनुाको रुपिा ११ िटा सिहूलाई कररि २००० िे कुररलोको िेनाि मितरण  

42)  कररि ११२ जना कृिकहरुलाई  उन्नत जातको िकैको मिउ मितरण  

43) ११२ जना पशपुालक कृिकहरुलाई महउँद ेघाँसको मिउ मितरण 

44) २० जना पशपुालक कृिकहरुले मििा सम्िन्धी तामलि प्रदान गररएको 

45) १६ जना कृिकहरूलाई सरुिा रोग तथा मनर्न्त्रण सम्िन्धी चेतनािलुक तामलि सिंचालन  

46)  १८ जना गा.पा.मभत्र रहकेा कुखरुा पालक मकसानहरुलाई सिेटी उत्पादनिलुक ज्ञान मसपको मिकास 

गराईएको । 

47) ९ जना िाख्रा पालक सिहू तथा फिि लाई पलामस्ट्टकको मडमपङ्ग ट्र्ाङ्मक मितरण गरेको  

48)  मगररराज र न्र् हमे्पसार्र जानको कुखरुा १२०० चल्ला र २४० मकलो दाना  प्रत्र्ेक िडािा  ३० जनाका 

दरले मितरण गररएको, 

49) ९९९२ भेडा, िाख्रालाई खोप सिेा प्रदान गररएको । 

50) ३५६ जना  पशपुालक अगिुा कृिक तथा फििहरुलाई िहुििीर् घाँसको मिकास मिउ मितरण गररएको, 

51) १२३ जना पशपुालक कृिकका भसैी १६३ .िाख्रा ९४१. कुखरुा ७४ गरी जम्िा १३६८ पश ुपन्छीलाई 

मनशलु्क औिधी मितरण गरीएको । 

52)  ८ िटै िडािा खानेपानी उपभोिा समिमतलाई पानी शमुिकरण सम्िन्धी अमभिमुखकरण 

53)  गाउँपामलकािा पलमम्िङ्ग सम्िमन्ध एक हपे्त तामलि प्रदान गररएको  

54) २४० जना सनुौिो हजाि ददनका आमाहरुको िालग ििकािीको विउ गरिएको, 
55)  विपन्न समदुायका २४० जना सनुौिो हजाि ददनका आमाहरुिाई सिसर्ाइका सामग्री 

विििण गरिएको 
56)  २४० जना सनुौिो हजाि ददनका आमाहरुिाई कुखिुाका चल्िा विििण गरिएको, 
57)  विपन्न िगिका २५ जना सनुौिो हजाि ददनका आमाहरुिाई िकम अनदुान गरिएको, 
58)  विद्याियहरुमा पोषण कनिि लनमािण पश्चाि ् झशक्षक बािबालिका िथा अलििािकहरुमा 

पोषण सन्देश प्रिाहीकिण गरिएको 
59)  िडा नं. ४ ि ५ गिी  २४ जनािाई लसिाइकटाइ िालिम, ३० जनािाई बवुटक सम्िझन्ध 

िालिम, १२ जनािाई हिेदो खेलि सम्िझन्ध िालिम ि १२ जनािाई मौिी पािन सम्िझन्ध 
िालिम प्रदान गरिएको, 
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60) एम.वि.वि.एस. अध्ययनका िालग छारिृझि िकम िकु्तानी गिेको  

61) नागरिक आिोग्य केन्रबाट  लनशलु्क उपचािात्मक स्िास््य सेिा प्रदान गनिका िागी 
आयिेुददक औषधी खरिद गरिएको  

62) माि ृिथा निजाि झशशमुा हनुे संक्रमण घटाई , मतृ्य ुदिमा कलम ल्याउन िझक्षि समहुिाई 
अलिमखुीकिण गरिएको  

63) असक्त लबिामीहरुिाई ओसाि पोसाि गनिका िागी स्टेचि खरिद गरिएको  

64) स्िास््य  के्षरमा पयुािएको योगदानको उच्च मूल्यांकन गिी एक कायिक्रमको आयोजना 
गिी सम्मानजनक लबदाई गरिएको  

65) स्िास्थाकमीबाट घिमै पगेुि ज्येष्ठ नागरिकको स्िास््य परिक्षण  गनि ि उनीहरुको आत्मबि 
बढाउन औषधी सवहि कोसेिी विििण गरिएको  

66) पूणि गिि जांच गिी सस्थागि प्रसूलि सलुनझश्चििाका िागी स्ियंसेविका ि स्िास््य सस्थािाई 
संचाि सलुबधा प्रदान गरिएको   

67) ििब ििा कायिक्रम अनसुािको िकम िकु्तानी गिेको ि प्रशासलनक कायिमा खचि गिेको  

68) निजाि झशशमुा देझखने स्िास््य समस्यािाई एवककृि रुपमा समाधान गनि स्िास्थाकमीिाई 
प्रझशक्षण गिी स्िास््य सस्थामा उपिब्ध हनुे सेिाबािे समदुायस्ििमा जानकािी गिाइएको  

69) क्षयिोग उपचाि दि शिप्रलिशि बनाउन स्िास्थाकमीहरुिाई अनझुशक्षण कायिक्रम गिेको  

70) स्ियंसेविका कायिक्रमका परिमाझजिि गरिएका लबषयबस्ि ुसमेटी िालिम प्रदान गिेको  

71) सनुौिो १००० ददनका मवहिाहरु ि झशशकुो पोषण स्िास््य सधुाि सम्बन्धी लबलिन्न 
कायिहरु गिेको 

72) लनयलमि खोप सेिािाई थप सझुधधकिण गिी पूणि खोप सलुनझश्चििा ददगोपनाका िालग 
लनदेझशकामा िोवकएका कायिक्रम गरिएको  

73) सिोकाििािासँग अन्िवक्रि या कायिक्रम गिी कोलिड खोप कायिक्रमको अनगुमन 
सहयोग,ए.ई.एर्.आई को ब्यबस्थापन गिेको 

74) मईक्रोस्कोवपक क्याम्प गिेको ि क्षयिोग सम्बन्धी र्मि र्मेट छपाई गिेको 
75) िबन निएका नयाँ िडाहरुमा िबन लनमािण कायि िईिहेको  

76) स्िास््य सस्था प्रमखु ि सिोकाििािाको सहिालगिामा मालसक बावषिक सलमक्षा कायिक्रम 
गिेको  

77)  टाइर्ाइड खोपबािे स्िास्थाकमी ि सिोकाििािािाई जानकािी गिाई लनयलमि खोपमा 
सरुुिाि गरिएको  

78) आमा समहुका सदस्यहरुिाई स्िास््य ब्यबहाि परिबििन सम्बन्धी अलिमझुखकिण गिेको  

79) कोलिड-१९ महामािीबाट प्रिाविि अलि विपन्न परििाििाई नगद हस्िान्ििण गिेको  

80) औषधी िगाएिका स्िास््य सामाग्रीहरु गाउँपालिकाबाट स्िास््य संस्थासम्म ढुिानी गिेको  

81) २७९ जना व्यझक्तहरुिाई पोलिलथन पाइप विििण गरिएको, 
82)  ४३६ घि परििाििाई ५० थान लरपाि विििण गरिएको, 
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83)  १० जना व्यिसायीहरुिाई आिन पंखा विििण गरिएको, 
84)  न्यावयक सलमलिका २६ िटा बैठकहरु सम्पन्न  गरिएको 
85) ३४ िटा उजिुी लनिदेन पिेकोमा २५ िटा उजिुीमा सनुिुाई िई २४ िटा उजिुीको 

र्र्छ्यौट गरिएको, 
86) प्रधानमन्री िोजगाि कायिक्रम मार्ि ि २५२ जनािाई अल्पकालिन िोजगाि प्रदान गरिएको, 
87) श्री बािज्योलि प्रा.वि.झिमरुक-५ मा चाि कोठे ि श्री कमेिपानी आ.वि.मा दईु कोठे ििन 

लनमािण 

88) बहकेु्षरीय पोषण कायिक्रमबाट श्री बािज्योलि प्रा.वि.झिमरुक-२ मा िास सवहिको शौचािय 
लनमािण सम्पन्न िएको, 

89)  प्राथलमक विद्याियमा कायििि ५ जना झशक्षकहरुिाई कम््यूटि खरिद गिी विििण 
गरिएको, 

90) गाउँपालिका अन्िगिि िहेका ५० ओटा बािविकास केन्रहरुमा कायििि बािविकास 
झशक्षकहरुका िालग २ ददने क्षमिा विकास कायिक्रम संचािन गिेको, 

91) ३७ जना झशक्षकिाई झशक्षण विलध,झशक्षण लसकाइ वक्रयाकिाप, विद्याथी मूल्यांकन 
िगायिका वक्रयाकिाप सम्बन्धी िालिम प्रदान गिेका, 

92) माध्यलमक विद्याियमा अध्ययनिि छार छारहरुिाई सहिागी गिाई कवििा प्रलियोलगिा 
सम्पन्न गिेको, 

93) कक्षा १-३ सम्म अध्ययनिि विद्याथीहरुका िालग मूल्यांकन पझुस्िका ियाि गिी विििण 
गरिएको, 

94) सामदुावयक विद्याियमा अध्ययनिि विपन्न विद्याथीहरुका िालग सामाग्री विििण गरिएको, 
95) मखु्यमन्री शैझक्षक सधुाि कायिक्रम अन्िगिि ७ िटा सामदुावयक विद्याियहरुमा विद्यािय 

ििन ि कक्षाकोठा िंगिोगन कायि िएको, 
96) मखु्यमन्री शैझक्षक सधुाि कायिक्रम अन्िगिि ७ ओटा सामदुावयक विद्याियहरुमा विद्यािय 

ििन ि कक्षाकोठा िंगिोगन कायि िएको, 
97)  बहकेु्षरीय पोषण कायिक्रमबाट १० ओटा माध्यलमक विद्याियहरुमा पोषण कनिि स्थापना 

ख. चनुौलिहरू 

1) उ.िो.स. मार्ि ि गरिएको योजना/आयोजनाको ददगोपनाको िालग स्थालनय उपिोक्तामा 
अपनत्ि कायम गिाउन ुपने, 

2) योजनाहरुको Estimate गदाि Design ि Drawing समेि उपिव्ध गिाउन,ु 
3) िाजश्वको दायिा विस्िाि गिी सबै के्षरिाई किको दायिामा ल्याउन ु, 
4) खोप झक्िलनक ि गाउँघि झक्िलनकका िालग जग्गा व्यिस्थापन गनुि, 
5) सबै स्िास््य संस्थाहरुिाई िौलिक पूिािधाियकु्त बनाउन ुि पयािप्त औषधी व्यिस्थापन गनुि, 
6) प्रयोगात्मक िालिममा िझक्षि िगिका सबै वकसानहरुिाई िालिममा सहिागी गिाउन,ु 
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7) खचि गने अझख्ियािी पाएकाहरुिाई आलथिक ऐन, लनयमका विषयमा ससुझुचि बनाउन ु। 

ग. समस्याहरू 

1) सबै िडा िथा गाउँपालिकाबाट संकिन हनुे िाजश्विाई online प्रणािीमा आबद्ध गिाउन नसवकएको 
। 

2) िावषिक कायियोजना बनाई सोही बमोझजम योजना/आयोजना कायािन्ियन गनि नसक्न ु। 

3) हाि संचािनमा िहेका १२ िटा  खोप झक्िलनक,  ९ िटा गाउँघि झक्िलनकको आफ्न ैििन नहुँदा 
गणुस्ििीय स्िास््य सेिा प्रदान गनि कदठनाई िएको ।  

4) सूचीकृि सम्पूणि बेिोजगाि व्यझक्तहरुिाई न्यूनिम १०० ददनको िोजगािीमा संिग्न गिाउन पयािप्त 
बजेटको व्यिस्था नहनु ु। 

5) सबै व्यिसाय िथा अन्य क्षरेिाई किको दायिामा ल्याउन नसवकएको िथा विलिन्न समूह/संस्थाहरुिे 
समयमै निीकिण नगिेको।  

6) िोवकएको समयमा सम्पन्न िएका योजना /कायिक्रमको  समयमै िकु्तानी माग नगदाि असाि मवहनामा 
िकु्तानीको िालग अत्यन्िै चाँप हनुे गिेको ।  

7) सबै स्िास््य सस्थाहरुमा विधिुको बैकझल्पक व्यिस्था नहदुाँ स्िास््य सेिा उपिब्ध गिाउन समस्या 
िहेको । 

8) िडा नं. ३,४ ि ८ का आधािििू स्िास््य सेिा केन्रहरुमा नलसिङ्ग कमिचािीको दििन्दी नहुँदा 
सिुझक्षि माितृ्ि कायिक्रम संचािन गनि नसवकएको । 

9) िौगोलिक विविधिािे गदाि आयोजनाहरुमा सीलमि व्यझक्तिाई िोजगािमा संिग्न गिाउदा आयोजनाहरु 
सम्पन्न गनि वढिा हनु ु। 

10) सूचीकृि बेिोजगाि व्यझक्तहरुमा दक्षिा निएकािे कायि सम्पन्नमा कदठनाई िएको । 

11) औजाि सामग्री िथा लनमािण सामग्री खरिद गनि लमल्ने व्यिस्था नहुँदा ठूिा ि प्रिािकािी आयोजना 
संचािन गनि नसवकन ु। 

12) गाउँपालिकामा कायििि जनशझक्तिाई आिश्यक िालिमको प्रिन्ध गनि नसवकएको । 

13) आलथिक ऐन , लनयम, कायिविलधका विषयमा सबै सिोकाििािाहरुमा पयािप्त ज्ञान नहुँदा िकु्तानी गनि 
समस्या िहेको । 

घ. समस्या समाधानका उपायहरू 

1) सबै िडा िथा गाउँपालिकाबाट संकिन हनुे िाजश्विाई एवककृि िाजश्व संकिन प्रणािी विकास 
गरि िाग ुगनुि पने, 

2) िावषिक कायियोजना बनाई सोही बमोझजम योजना/आयोजना कायािन्ियन गिानपुने । 

3) हाि संचािनमा िहेका १२ िटा  खोप झक्िलनक,  ९ िटा गाउँघि झक्िलनकको आफ्न ैििन नहुँदा 
गणुस्ििीय स्िास््य सेिा प्रदान गनि आिश्यक पहि गनुिपने।  
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4) सूचीकृि सम्पूणि बेिोजगाि व्यझक्तहरुिाई न्यूनिम १०० ददनको िोजगािीमा संिग्न गिाउन पयािप्त 
बजेट व्यिस्था गनुिपने, 

5) सबै व्यिसाय िथा अन्य क्षरेिाई किको दायिामा ल्याउन िथा नविकिण गनि प्रचाि प्रसाि गरिनपुने, 
6) िोवकएको समयमा सम्पन्न िएका योजना /कायिक्रमको  समयमै िकु्तानी गिाउनको िालग 

उ.स./टोि विकास सलमलि सवक्रय हनुपुने।  

7) सबै स्िास््य संस्थाहरुमा विधिुको बैकझल्पक व्यिस्था गिी स्िास््य सेिािाई थप प्रिािकािी िनाउ 
सवकने, 

8) िडा नं. ३,४ ि ८ का आधािििू स्िास््य सेिा केन्रहरुमा नलसिङ्ग कमिचािीको दििन्दी थप गरि 
सिुझक्षि माितृ्ि कायिक्रम संचािन गने । 

9) गाउँपालिकामा कायििि जनशझक्तिाई आिश्यक िालिमको प्रिन्ध गिी क्षमिा विकास गनुिपने, 
10) सिोकाििािा सिैिाई आलथिक ऐन , लनयम, कायिविलधका विषयमा जानकािी गिाउन।े
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ट. सबपकय  नबवरहरू 

१. मझिरुक गाउँ कार्िपामलका र गाउँसभाका सदस्र्हरूको मििरण 

क्र.सं. नाम,थि पद स्थायी ठेगाना मोबाइि नं. कैवर्यि 
1 वपि बहादिु महििा के्षरी गाउँपालिका अध्यक्ष झिमरुक गा.पा. 3 9857833516   
२ प्रमोद प्रोख्रिे गाउँपालिका उपाध्यक्ष झिमरुक गा.पा. 3 9851133157   
3 ध्रिु िाज खनाि िडा अध्यक्ष झिमरुक गा.पा. 1 9847531115   
४ कृष्ण प्रसाद पोख्रिे िडा अध्यक्ष झिमरुक गा.पा. 2 9857833767   
5 लमन बहादिु खरी िडा अध्यक्ष झिमरुक गा.पा. 3 9847897627   
६ लसिािाम पोख्रिे िडा अध्यक्ष झिमरुक गा.पा. 4 9847877741   
7 दधीिाम पोख्रिे िडा अध्यक्ष झिमरुक गा.पा. 5 9857833546   
८ धन िहादिु पनु िडा अध्यक्ष झिमरुक गा.पा. 6 9841703032   
9 श्री कृष्ण िहादिु झज.सी. िडा अध्यक्ष झिमरुक गा.पा. 7 9857833907   
१० ििुस बहादिु बस्निे िडा अध्यक्ष झिमरुक गा.पा. 8 9857836681   
11 चोप ि. विक कायिपालिका सदस्य झिमरुक गा.पा. 1 9847974539   

१२ कल्पना थापा एम.सी. कायिपालिका सदस्य झिमरुक गा.पा. 3 9848583628   
13 ििुसा के.सी. कायिपालिका सदस्य झिमरुक गा.पा. 4 9844985687   
१४ पािििा वि.क. कायिपालिका सदस्य झिमरुक गा.पा. 4 9847734876   
15 हिी सनुाि कायिपालिका सदस्य झिमरुक गा.पा. 4 9847830693   

१६ संलगिा परियाि कायिपालिका सदस्य झिमरुक गा.पा. 8 9863287388   
17 यमनुा घिीमगि गाउँसिा सदस्य झिमरुक गा.पा. 1 9845451809   
१८ लगिा सनुाि गाउँसिा सदस्य झिमरुक गा.पा. 1 9867584777   
19 प्रलिमान पनु मगि गाउँसिा सदस्य झिमरुक गा.पा. 1 9845837322   
२० शंकि पोख्रिे गाउँसिा सदस्य झिमरुक गा.पा. 2 9857033538   
21 लगिा महििा गाउँसिा सदस्य झिमरुक गा.पा. 2 9847902080   
२२ जोिी साकी गाउँसिा सदस्य झिमरुक गा.पा. 2 9849676760   
23 िेगम पोख्रिे गाउँसिा सदस्य झिमरुक गा.पा. 2 9857044541   
२४ शेि िहादिु खड्का के्षरी गाउँसिा सदस्य झिमरुक गा.पा. 2 9847838465   
25 जिनुा वि.क. गाउँसिा सदस्य झिमरुक गा.पा. 3 9847920474   
२६ टेक िहादिु खरी के्षरी गाउँसिा सदस्य झिमरुक गा.पा. 3 9864420217   
27 िण िहादिु खड्का गाउँसिा सदस्य झिमरुक गा.पा. 3 9847821821   
२८ इन्र िहादिु पनु मगि गाउँसिा सदस्य झिमरुक गा.पा. 4 9866863168   
29 धिम िहादिु झज.सी. गाउँसिा सदस्य झिमरुक गा.पा. 4 9847838293   
३० मध ुखड्का गाउँसिा सदस्य झिमरुक गा.पा. 5 9842405309   
31 सरििा वि.क. गाउँसिा सदस्य झिमरुक गा.पा. 5 9842405064   
३२ िलुम िहादिु विश्वकमाि गाउँसिा सदस्य झिमरुक गा.पा. 5 9840740745   
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क्र.सं. नाम,थि पद स्थायी ठेगाना मोबाइि नं. कैवर्यि 
33 श्री िोधी िाम पोख्रिे गाउँसिा सदस्य झिमरुक गा.पा. 5 9847877955   
३४ झखम कुमािी शे्रष्ठ गाउँसिा सदस्य झिमरुक गा.पा. 6 9866517217   
35 िालधका वि.क. गाउँसिा सदस्य झिमरुक गा.पा. 6 9847895854   
३६ लमर ुलगिी गाउँसिा सदस्य झिमरुक गा.पा. 6 9848333391   
37 हेम िाज िट्टिाई गाउँसिा सदस्य झिमरुक गा.पा. 6 985783८361   
३८ िाधा पछाइ गाउँसिा सदस्य झिमरुक गा.पा. 7 9847874611   
39 पिुिा सनुाि गाउँसिा सदस्य झिमरुक गा.पा. 7 9868281709   
४० ििु िहादिु पछाइ के्षरी गाउँसिा सदस्य झिमरुक गा.पा. 7 9847820996   
41 िेगम लसंह िसायि गाउँसिा सदस्य झिमरुक गा.पा. 7 9847970403   
४२ झशिा लगिी गाउँसिा सदस्य झिमरुक गा.पा. 8 9866894165   
43 देिने्र िहादिु झज.सी. गाउँसिा सदस्य झिमरुक गा.पा. 8 9849185451   
४४ श्री गमुान लसंङ बस्नेि गाउँसिा सदस्य झिमरुक गा.पा. 8 9865549351   

 

२. मझिरुक गाउँपामलका र गाउँपामलका अन्तगितका अन्र् कार्ािलर्का कििचारीहरुको मििरण 

लस.नं. कमिचािीको नाम, थि पद िह/शे्रणी सम्पकि  नं. कैवर्यि 

1 
सिुाश रिजाि 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृि 

िा.प.िलृिय शाखा 
अलधकृि 9857836005 

स्थायी 

2 हरि प्रसाद पोख्रिे अलधकृि छैठौ अलधकृि छैठौ 9847856104 स्थायी 
3 टेक बहादिु विक अलधकृि छैठौ अलधकृि छैठौ 9857836358 स्थायी 
4 वपिाम्िि मिासीनी िेखा अलधकृि अलधकृि छैठौ 9857836107 स्थायी 
5 मोहन वि.सी. झशक्षा अलधकृि अलधकृि छैठौ 9866552102 स्थायी 
6 विकास के.सी. लस.अ.हे.ि.अलधकृि अलधकृि छैठौ 9847820649 स्थायी 
7 हरि झज.सी लस.अ.न.मी लनरिक्षक अलधकृि छैठौ 9847811920 स्थायी 

8 
ददनेश एम.सी 

सूचना प्रविलध 
अलधकृि अलधकृि छैठौ 9867305385 

किाि 

9 बािकृष्ण पोख्रिे अलधकृि छैठौ अलधकृि छैठौ 9861191235 किाि 
10 सदुशिक झज.सी िोजगाि संयोजक अलधकृि छैठौ 9851207664 किाि 
11 यामिाि पोख्रिे सहायक पाँचौ सहायक पाचौ 9857838777 स्थायी 
12 सकुदेि रिजाि सहायक पाँचौ सहायक पाचौ 9847839505 स्थायी 

13 
अिविन्द महि 

सहायक पाँचौ 
(िेखा) सहायक पाचौ 9840091768 

स्थायी 

14 पषु्प िाना प्रा.स. सहायक पाचौ 9847960235 स्थायी 

15 
सलुनि झज.सी ं

आन्िरिक िेखा 
पिीक्षक सहायक पाचौ 9867020361 

स्थायी 
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लस.नं. कमिचािीको नाम, थि पद िह/शे्रणी सम्पकि  नं. कैवर्यि 
16 यज्ञ प्रसाद यिी कम््यूटि अपिेटि सहायक पाचौ 9849495234 स्थायी 
17 आदेश झज.सी सि इझन्जलनयि सहायक पाचौ 9847258187 किाि 
18 नगेन्र आचायि सि इझन्जलनयि सहायक पाचौ 9866272250 किाि 

19 
सिोज पोखिेि 

एम.आई .एस 
अपिेटि सहायक पाचौ 9843844037 

किाि 

20 िमेश िढुा मगि प्राविलधक सहायक सहायक पाचौ 9868668435 किाि 
21 लििाधि पोख्रिे अ-सि इझन्जलनयि सहायक चौथो 9757032575 स्थायी 
22 लसिि आचायि खा.पा.स.टे. सहायक चौथो 9847896955 स्थायी 
23 जयन्िा लगिी ना.प्रा.सा. सहायक चौथो 9867875068 किाि 
24 प्रमे झज.सी ना.प्रा.सा. सहायक चौथो 9847865103 किाि 
25 िसन्िा विष्ट वर्ल्ड सहायक सहायक चौथो 9869984732 किाि 
26 विविध िट्टिाई ना.प्रा.स. सहायक चौथो 9857833143 किाि 

27 
सरििा िट्टिाई 

उद्यम विकास 
सहजकिाि सहायक चौथो 9849897753 

किाि 

28 
लसिा विक 

उद्यम विकास 
सहजकिाि सहायक चौथो 9847502489 

किाि 

29 
झखम िहादिु ओिी 

नायि पश ुसेिा 
प्राविलधक सहायक चौथो 9810980358 

किाि 

30 
बसन्िा िस् निे 

नायि कृवष सेिा 
प्राविलधक सहायक चौथो 9844961422 

किाि 

31 सम्िना के सी पोषण स्िंयसेिक शे्रणी लबवहन 9847970168 किाि 
32 िाम प्रसाद पोख्रिे का.स. शे्रणी लबवहन   स्थायी 
33 दामोदि उपाध्या का.स. शे्रणी लबवहन 9857836916 किाि 
34 मकु्त बहादिु केसी का.स. शे्रणी लबवहन 9866427348 किाि 
35 अशोक िट्टिाई का.स. शे्रणी लबवहन 9843240223 किाि 
36 लगि िहादिु झज.सी का.स. शे्रणी लबवहन 9842789144 किाि 
37 लरििुन झघलमिे का.स. शे्रणी लबवहन 9869262770 किाि 
38 लरििुन झज.सी का.स. शे्रणी लबवहन 9869748251 किाि 
39 मलनषा के.एम. स्िीपि शे्रणी लबवहन 9865299699 किाि 
40 सिद िोका हिकुा सिािी चािक शे्रणी लबवहन 9857833383 किाि 

1 नं. िडा कायाििय 
41 अझजि प्रसाद पाण्डेय सहायक चौथो सहायक चौथो 9841532369 स्थायी 
42 हकृष्ण बहादिु खरी का.स. शे्रणी लबवहन 9847901366 किाि 

२ नं. िडा कायाििय 
43 प्रकाश झज.सी. अ-सि इझन्जलनयि सहायक चौथो 9847901395 स्थायी 
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लस.नं. कमिचािीको नाम, थि पद िह/शे्रणी सम्पकि  नं. कैवर्यि 
44 प्रकाश विकम लसं का.स. शे्रणी लबवहन 9868283226 किाि 

३ नं. िडा कायाििय 
45 इश्विी पाण्डे सहायक चौथो सहायक चौथो 9843662511 स्थायी 

46 
ददपेश महििा 

नायि पश ुसेिा 
प्राविलधक सहायक चौथो 9869403440 

किाि 

47 िाधा झज.सी. का.स. शे्रणी लबवहन 9863649576 किाि 
४ नं. िडा कायाििय 

48 अजुिन विक्रम झज.सी ं अ-सि इझन्जलनयि सहायक चौथो 9847877495 स्थायी 
49 उदय ब. झज.सी का.स. शे्रणी लबवहन 9868645544 किाि 

५ नं. िडा कायाििय 
50 िगििी शमाि सहायक सहायक चौथो 9841694653 स्थायी 
51 कमिा खनाि पोखिेि का.स. शे्रणी लबवहन 9847928077 किाि 

६ नं. िडा कायाििय 
52 ऋवषिाम िसुाि सहायक सहायक पाचौ 9843150427 स्थायी 
53 िासदेुि लगिी अ-सि इझन्जलनयि सहायक चौथो 9857833156 किाि 
54 आशा झज सी थापा का.स. शे्रणी लबवहन   किाि 

७ नं. िडा कायाििय 
55 प्रलमिा शमाि झज.सी सहायक सहायक पाचौ 9866833068 स्थायी 
56 लगिीिाज पोख्रिे ना.प्रा.सा. सहायक चौथो 9847853166 किाि 
57 झशि पोखिेि अ-सि इझन्जलनयि सहायक चौथो 9847839437 किाि 
58 हिी लगिी का.स. शे्रणी लबवहन 9847928184 किाि 

८ नं. िडा कायाििय 

59 
बसन्ि के.सी. 

नायि कृवष सेिा 
प्राविलधक सहायक चौथो 9864720795 

किाि 

60 कृष्ण बहादिु िस्निे ना.प्रा.सा. सहायक चौथो 9847851891 किाि 
61 कृष्ण बहादिु िस्निे का.स. शे्रणी लबवहन 9847366822 किाि 

झिमरुक अस्थायी कोलिड अस्पिाि 
62 िक्ष्मी वि.सी. का.स. शे्रणी लबवहन 9866248391 किाि 

बाङ्गमेिोट स्िास््य चौकी 
63 जान बहादिु पनु हे.अ. सहायक पाचौ 9847231701 स्थायी 
64 कल्पना वि.क. अ.न.मी. सहायक चौथो 9867212405 किाि 
65 हरिमाया देिकोटा अ.हे.ि. सहायक चौथो 9848280044 किाि 
66 ज्ञान बहादिु के.सी. का.स. शे्रणी लबवहन 9847985418 किाि 

बादँदकोट स्िास््य चौकी 
67 ममुा एम.सी. लस.अ.न.मी. सहायक पाचौ 9867201046 स्थायी 
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लस.नं. कमिचािीको नाम, थि पद िह/शे्रणी सम्पकि  नं. कैवर्यि 
68 सिुास चन्द सेपाििी हे.अ. सहायक पाचौ 9847946355 स्थायी 
69 कमि प्रसाद पोख्रिे अ.हे.ि. सहायक चौथो 9843312438 स्थायी 
70 अन्ज ुिण्डािी अ.न.मी. सहायक चौथो 9869356614 किाि 
71 िचना सेन अ.न.मी. सहायक चौथो 9847180484 किाि 
72 हरि बहादिु महििा का.स. शे्रणी लबवहन 9864828543 स्थायी 

आधािििू स्िास््य सेिा केन्र, आहािखोिा 
73 िाम बहादिु के.सी. अ.हे.ि. सहायक चौथो 9849467339 किाि 
74 रििा लगिी अ.न.मी. सहायक चौथो 9848682318 किाि 
75 यमसिी कामी का.स. शे्रणी लबवहन 9867325223 किाि 

आधािििू स्िास््य सेिा केन्र, बाङ्गरेे्दी 
76 मोहन बहादिु वि.क. अ.हे.ि. सहायक चौथो 9847917124 किाि 
77 समुन पोख्रिे का.स. शे्रणी लबवहन 9840740631 किाि 

ओखिकोट स्िास््य चौकी 
78 लबजिुा झज.सी. लस.अ.न.मी. लनिीक्षक अलधकृि छैठौ 9847923658 स्थायी 
79 नािायणी झज.सी. हे.अ. सहायक पाचौ 9863800250 किाि 
80 ओमकिा घिलििमगि अ.न.मी. सहायक चौथो 9868638858 स्थायी 
81 लमन बहादिु झज.सी अ.हे.ि. सहायक चौथो 9860665620 स्थायी 
82 कमिा गरुुङ अ.न.मी. सहायक चौथो 9847658846 किाि 
83 सोनम के.सी ं ल्या.अ. सहायक चौथो 9869262168 किाि 
84 देिा अलधकािी का.स. शे्रणी लबवहन 9844909085 स्थायी 

िोििाङ्ग स्िास््य चौकी 
85 सलुमरा थापा हे.अ. सहायक पाचौ 9849788498 स्थायी 
86 याम कुमाि थारु अ.हे.ि. सहायक चौथो 9858081005 स्थायी 
87 िाम बहादिु के.सी. लस.अ.हे.ब. सहायक चौथो 9847834815 स्थायी 
88 रुपा पनु अ.न.मी. सहायक चौथो 9847831805 स्थायी 
89 विमिा पोख्रिे लस.अ.न.मी. सहायक चौथो 9847977989 स्थायी 
90 संझजिा कुिि अ.न.मी. सहायक चौथो 9868613949 किाि 
91 लनसा लगिी विष्ठ का.स. शे्रणी लबवहन   किाि 

िषुािा स्िास््य चौकी 
92 दगुाि झज.सी. लस.अ.न.मी. सहायक पाचौ 9847901266 स्थायी 
93 बसन्ि बहादिु वि.क. हे.अ. सहायक पाचौ 9869922710 किाि 
94 कमि लगिी अ.हे.ि. सहायक चौथो 9847877247 किाि 
95 मेनका के.सी ं अ.हे.ि. सहायक चौथो 9845578666 किाि 
96 सपना िण्डािी अ.न.मी. सहायक चौथो 9863448027 किाि 
97 लििा झज.सी. का.स. शे्रणी लबवहन 9849836094 किाि 
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लस.नं. कमिचािीको नाम, थि पद िह/शे्रणी सम्पकि  नं. कैवर्यि 
आधािििू स्िास््य सेिा केन्र, वटमिुचौि 

98 नविना लगिी अ.न.मी. सहायक चौथो 9841145216 किाि 
99 शझुशिा पनुमगि अ.न.मी. सहायक चौथो 9866964775 किाि 
100 हिी बहादिु थापा अ.हे.ि. सहायक चौथो 9866248375 किाि 
101 झचरिाि लगिी का.स. शे्रणी लबवहन 9842409088 किाि 

 

३. झिमरुक गाउँपाझिका थवाथ्र् संथथाहरु अन्तगयत म.सा.थव.थवर्ंसेझवकाहरुको झववरण 

झस.

नं. 

पररचर् 

पत्र नं. 
नाम, थर कार्यरत थवाथ्र् संथथा थथार्ी ठेगाना मोिाइि न 

१ ४०५६९ आशा पनु िगर िािंगेिरोट स्िास््र् चौकी  मझिरुक गा.पा. 1 9869985435 

२ ४०५७० गिंगा खनाल िािंगेिरोट स्िास््र् चौकी  मझिरुक गा.पा. 1 9869985441 

३ ४०५७१ श्र्ािकला मज.सी िािंगेिरोट स्िास््र् चौकी  मझिरुक गा.पा. 1 9869985434 

४ ४०५७२ मिष्णा मज.सी. िािंगेिरोट स्िास््र् चौकी  मझिरुक गा.पा. 1 9869985436 

५ ४०५६२ इन्रा थापा पोख्रेल िािंगेिरोट स्िास््र् चौकी  मझिरुक गा.पा. 1 9869985445 

६ ४०५६३ भािना मज.सी. िािंगेिरोट स्िास््र् चौकी  मझिरुक गा.पा. 1 9869985444 

७ ४०५५७ किला खड्का  िामदकोट स्िास््र् चौकी  मझिरुक गा.पा. 2 9869985359 

८ ४०५५८ िसन्ता के.सी. िामदकोट स्िास््र् चौकी  मझिरुक गा.पा. 2 9869985358 

९ ४०५५९ किला पोखरेल  िामदकोट स्िास््र् चौकी  मझिरुक गा.पा. 2 9869985449 

१० ४०५६० अमस्िता पौडेल  िामदकोट स्िास््र् चौकी  मझिरुक गा.पा. 2 9869985447 

११ ४०५६१ शान्ता रोकािगर  िामदकोट स्िास््र् चौकी  मझिरुक गा.पा. 2 9869985446 

१२ ४०५५५ 
किला पौडेल  

आधारभतु स्िा.सेिा केन्र 

आहालखोला मझिरुक गा.पा. 3 9869985448 

१३ ४०५५६ 
नम्रता सेजिुाल  

आधारभतु स्िा.सेिा केन्र 

आहालखोला मझिरुक गा.पा. 3 9869985360 

१४ ४०४३४ 
महरा मज.सी. 

आधारभतु स्िा.सेिा केन्र 

आहालखोला मझिरुक गा.पा. 3 9869985428 

१५ ४०४३५ 
हुिा िस्नेत  

आधारभतु स्िा.सेिा केन्र 

आहालखोला मझिरुक गा.पा. 3 9869985429 

१६ 40564 

पमित्रा रोका 

पोखरेल  आधारभतु स्िा.सेिा केन्र िाङ्गफेेदी मझिरुक गा.पा. 4 9869985437 

१७ ४०५६५ िान कुिारी थापा आधारभतु स्िा.सेिा केन्र िाङ्गफेेदी मझिरुक गा.पा. 4 9869985442 

१८ ४०५६६ उिा के.सी. आधारभतु स्िा.सेिा केन्र िाङ्गफेेदी मझिरुक गा.पा. 4 9869985439 

१९ ४०५६७ 

किला कुिारी 

मज.सी. आधारभतु स्िा.सेिा केन्र िाङ्गफेेदी मझिरुक गा.पा. 4 9869985438 

२० ४०५६८ किला मज.सी. आधारभतु स्िा.सेिा केन्र िाङ्गफेेदी मझिरुक गा.पा. 4 9869985440 
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झस.

नं. 

पररचर् 

पत्र नं. 
नाम, थर कार्यरत थवाथ्र् संथथा थथार्ी ठेगाना मोिाइि न 

२१   

सिंमगता मज सी 

पोख्रेल आधारभतु स्िा.सेिा केन्र िाङ्गफेेदी मझिरुक गा.पा. 4 9869041442 

२२ ४०४३८ िन्ज ुमज.सी. आधारभतु स्िा.सेिा केन्र िाङ्गफेेदी मझिरुक गा.पा. 4 9869985432 

२३ ४०४३६ छिी पोखरेल  ओखरकोट स्िास््र् चौकी मझिरुक गा.पा. 5 9869985430 

२४ ४०४३१ मिजलुा मज.सी. ओखरकोट स्िास््र् चौकी मझिरुक गा.पा. 5 9869985425 

२५ ४०४३२ राधा मज.सी. ओखरकोट स्िास््र् चौकी मझिरुक गा.पा. 5 9869985426 

२६ ४०४३३ सकुन्तला मज.सी. ओखरकोट स्िास््र् चौकी मझिरुक गा.पा. 5 9869985427 

२७ ४०४३० मिष्णा िस्नेत  ओखरकोट स्िास््र् चौकी  मझिरुक गा.पा. 5 9869985424 

२८ ४०५२८ मनििला मगरी  तोरिािंग स्िास््र् चौकी  मझिरुक गा.पा. 6 9869985401 

२९ ४०५२९ सरस्िती पनु  तोरिािंग स्िास््र् चौकी  मझिरुक गा.पा. 6 9869985402 

३० ४०५३० समुशला नगरकोटी  तोरिािंग स्िास््र् चौकी  मझिरुक गा.पा. 6 9869985403 

३१ ४०५३१ गोमिना कुिारी पनु  तोरिािंग स्िास््र्.चौकी  मझिरुक गा.पा. 6 9869985404 

३२ ४०५३२ लमलता पोखरेल  तोरिािंग स्िास््र्.चौकी  मझिरुक गा.पा. 6 9869985405 

३३ ४०५३३ इन्रा पोखरेल  तोरिािंग स्िास््र्.चौकी  मझिरुक गा.पा. 6 9869985406 

३४ ४०५३४ राधा श्रेष्ठ तोरिािंग स्िास््र्.चौकी  मझिरुक गा.पा. 6 9869985407 

३५ ४०५३५ मििला मज सी तोरिािंग स्िास््र्.चौकी  मझिरुक गा.पा. 6 9869985408 

३६ ४०५३६ दगुाि एि सी तोरिािंग स्िास््र्.चौकी  मझिरुक गा.पा. 6 9869985409 

३७   भारमत मज.सी. तुिारा स्िास््र् चौकी मझिरुक गा.पा. 7 9869985419 

३८ ४०७२० पतुला मज.सी. तुिारा स्िास््र् चौकी मझिरुक गा.पा. 7 9869985411 

३९ ४०७२१ नारार्णी शिाि  तुिारा स्िास््र् चौकी मझिरुक गा.पा. 7 9868619387 

४० ४०७२२ मििला िस्नेत तुिारा स्िास््र् चौकी मझिरुक गा.पा. 7 9843407529 

४१ ४०७२३ नारार्णी शिाि  तुिारा स्िास््र् चौकी मझिरुक गा.पा. 7 9869985412 

४२ ४०७२४ राधा थापा  तुिारा स्िास््र् चौकी मझिरुक गा.पा. 7 9869985413 

४३ ४०७२५ पनुि ररजाल  तुिारा स्िास््र् चौकी मझिरुक गा.पा. 7 9869985416 

४४ ४०७१८ मिष्णा मज.सी. तुिारा स्िास््र् चौकी  मझिरुक गा.पा. 7 9869985418 

४५ ४०७१७ सामित्रा एि.सी. आधारभतु स्िा सेिा केन्र मटिरुचौर मझिरुक गा.पा. 8 9863408239 

४६ ४०५४२ सरस्िता मगरी आधारभतु स्िा सेिा केन्र मटिरुचौर मझिरुक गा.पा. 8 9861520606 

४७ ४०५४३ अमनता के.सी आधारभतु स्िा सेिा केन्र मटिरुचौर मझिरुक गा.पा. 8 9867353451 

४८   जनुा परुी आधारभतु स्िा सेिा केन्र मटिरुचौर मझिरुक गा.पा. 8 9869787440 
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४. झिमरुक गाउँपाझिका अन्तगयत सामुदाझर्क झवद्यािर्हरुको झववरण 

मस.निं मिद्यालर्को नाि िडा निं मिद्यालर् तह प्र.अ.को नाि मोिाइि कैमफर्त 

१ अिर प्रा.मि. िामदकोट १ आ.मि.१-५ िार्ा पन्थी 9844799458   

२ अिर मसह िा.मि. सौतािारे १ िा.मि.१-१० दान िहादरु मज.सी. 9847315271   

३ 
चन्र मिकास प्रा.मि. 

िाङ्गिेरोट 

१ 

आ.मि.१-५ 
चिुान मसिंह पिंग 9847922274   

४ 
जनचाहाना 

प्रा.मि.िाङ्गिेरोट 

१ 

आ.मि.१-५ 
राि िहादरु मि.क 9868159578   

५ 
जनमिकास प्रा.मि. 

िाङ्गिेरोट 

१ 

आ.मि.१-८ 
कल्पना थापा 9844970640   

६ जनसेिा प्रा.मि.िाङ्गरोट १ आ.मि.१-५ खिुान मसिंह पनु 9847314384   

७ मदपेन्र प्रा.मि. डाँडाखकि  १ आ.मि.१-५ जगत िहादरु जीसी 9847876159   

८ 
िालकल्र्ाण प्रा.मि. 

मझिरुक-१,पोखरीडाँडा 

१ 

आ.मि.१-५ 
खिु ि रोका 9867821430   

९ िालसधुार प्रा.मि. िडाचौर १ आ.मि.१-५ िसन्त खड्का 9844733198   

१० किेरपानी मन.िा.मि. चोरिारे २ आ.मि.१-८ कल्पना थापा एि सी 9847010278   

११ िलभर उ.िा.मि. िामदकोट २ िा.मि.१-१२ शेर िहादरु थापा 9847856561   

१२ िालमजिन प्रा.मि. थापाचौर २ आ.मि.१-५ िधकुला एिसी 9849713479   

१३ िालज्र्ोमत प्रा.मि. िामदकोट २ आ.मि.१-५ तेजकाला चनु्डली 9847863800   

१४ मिश् िज्र्ोमत प्रा.मि. िामदकोट २ आ.मि.१-५ रोि िहादरु एि सी 9866808530   

१५ 
सिोदर् िा.मि. गडेरपानी 

िामदकोट 

२ 

िा.मि.१-१० 
लाल िहादरु एि सी 9847972600   

१६ गौिखुी प्रा.मि. ओखरकोट ३ आ.मि.१-५ आशा खड्का 9847234254   

१७ प्राभात िा.मि. आहालखोला ३ िा.मि.१-१० खोडस िहादरु केसी 9847877630   

१८ 
िालकल्र्ाण प्रा.मि 

िामदकोट 

३ 

आ.मि.१-५ 
सम्झना एि सी 9848015826   

१९ िालज्र्ोमत प्रा.मि.कुटेडाँडा ३ आ.मि.१-५ शिंकर िस्नते 9847874259   

२० मदपेन्र प्रा.मि. िाङ्गिेरोट ४ आ.मि.१-५ सधुा मसिंह 9847929433   

२१ ने.रा. प्रा.मि. चौके ४ आ.मि.१-५ मिना राना 9847899190   

२२ 
िालकल्र्ाण 

प्रा.मि.मझिरुक-४,तुिारपानी 

४ 

आ.मि.१-५ 
मिष्णपु्रसाद पोखरेल 9847929934   

२३ 
िालमशक्षा प्रा.मि. 

िाङ्गिेरोट 

४ 

आ.मि.१-५ 
धनेश्वर पन्थी 9847929851   

२४ 
मभिसेन मन.िा.मि 

िाङ्गिेरोट 

४ 

आ.मि.१-८ 
धिेन्र मिक्रि जीसी 9857833614   

२५ लक्ष्िी िा.मि. िाङ्गिेरोट ४ िा.मि.१-१० कणि िहदरु जीसी 9847081755   

२६ मशद्देश् िरी प्रा.मि. चुँधारा ४ आ.मि.१-५ मिष्ण ुप्रसाद पोखरेल 9843711154   

२७ नेरा मन.िा.मि. महरापोखरी ५ आ.मि.१-८ गणेश मज.सी. 9864719145   

२८ िालज्र्ोमत प्रा.मि चधुारा ५ आ.मि.१-५ दपुािता पन्थी 9869433098   
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मस.निं मिद्यालर्को नाि िडा निं मिद्यालर् तह प्र.अ.को नाि मोिाइि कैमफर्त 

२९ 
िालमशक्षा उ.िा.मि. 

ओखरकोट 

५ 

िा.मि.१-१२ 
ऋमिराि पोख्रले 9866863175   

३० मचरार् ुिा.मि. मचसािाङ्ग ६ िा.मि.१-१० सीता पोखरेल 9847904604   

३१ नेरा मन.िा.मि. िकाििाङ्ग ६ आ.मि.१-८ इन्रिणी पौडेल 9847908202   

३२ 
िालकल्र्ाण प्रा.मि. 

तोरिाङ्ग 

६ 

आ.मि.१-५ 
िोहन जिंग कुिर 9847970445   

३३ िालसधुार प्रा.मि. तोरिाङ्ग ६ आ.मि.१-५ रामधका पौडेल 9847901538   

३४ भिुनेश् िरी प्रा.मि.तोरिाङ्ग ६ आ.मि.१-५ सरू्ि िहादरु भट्टराई 9847929226   

३५ मशद्देश् िरी प्रा.मि. लखे ६ आ.मि.१-५ िुद्ध िहादरु नगरकोटी 9847929279   

३६ मशद्ध प्रा.मि. दहखोला ६ आ.मि.१-५ पणूिलाल मगरी 9857833030   

३७ ईख् ना भगिमत प्रा.मि.तुिारा ७ आ.मि.१-५ िाल िहादरु भण्डारी 9847971558   

३८ जनज्र्ोमत प्रा.मि. तुिारा ७ आ.मि.१-५ मडल्लीराज पोखरेल 9844997805   

३९ 
िालकल्र्ाण प्रा.मि. 

महड्डाँडा 

७ 

आ.मि.१-५ 
दािोदर पोखरेल 9847874835   

४० सत्र् िा.मि,तुिारा ७ िा.मि.१-१० चन्र प्रसाद पोखरेल 9847824558   

४१ मसता मन.िा.मि. कुता तुिारा ७ आ.मि.१-८ मत्रभिुन कुिर 9847851390   

४२ 
जनता िा.मि.मटिरुचौर 

मलिाङ्ग 

८ 

िा.मि.१-१० 
मिज सागर मगरी 9847856032   

४३ ज्ञान ज्र्ोमत मन.िा.मि.तुिारा ८ आ.मि.१-८ किल मज.सी. 9847823827   

४४ 
प्रगमतमशल प्रा.मि.मलिाङ्ग 

७ 

८ 

आ.मि.१-३ 
सररता मगरी 9847856032   

४५ िालमशक्षा प्रा.मि. मलिाङ्ग ८ आ.मि.१-५ मलला िहादरु भण्डारी 9847901268   

४६ सरु्ि प्रा.मि. रातािाटा ८ आ.मि.१-५ हुिा केसी 9857833996   

 

५. झिमरुक गाउँपाझिकामा दताय िएका कृझष समूह/फमयहरूको झववरण 

मस.न कृमि फिि/सिहूको नाि िडा 
दताि 

निं. 
आ.ि. फिि/सिहू 

अध्र्क्ष 

सिंचालकको नाि 
सम्पकि  निं. 

१ प्रगमतमसल िमहला कृिक सिहू १ 5 2077 सिहू इस्िरा अर्ािल 9844958503 
२ मसजिनमसल कृिक सिहू १ 6 2077 सिहू महिा मज.सी.  

३ फुलिारी कृिक सिहू १ 9 2077 सिहू रमन थापा 9844119416 

४ 
प्रािंगाररक सनु्तला उत्पादन तथा 

नसिरी 
१ 10 2077 फिि 

खडक िहादरु 

के.सी 
9857833978 

५ पोखरेल एग्रो कृमि फिि १ 11 2077 फिि शिंकर पोखरेल 9857033528 

६ सगरिाथा कृिक सिहू १ 12 2077 सिहू 
कृष्ण  िहादरु 

रोका 
9844985677 

७ लाली गरुाँस कृिक सिहू १ 17 2077 सिहू राधा मज.सी. 9843509124 

८ र्स के नेपाल कृमि फिि १ 18 2077 फिि 
केसर िहादरु 

िस्नेत क्षेत्री 
- 
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मस.न कृमि फिि/सिहूको नाि िडा 
दताि 

निं. 
आ.ि. फिि/सिहू 

अध्र्क्ष 

सिंचालकको नाि 
सम्पकि  निं. 

९ जनुतारा  कृिक सिहू १ 32 2077 सिहू 
ररिान मसिंग 

नेपाली 
9844954144 

१० जन चेतना  कृिक सिहू १ 33 2077 सिहू 
थिा कुिारी 

पोखेरल 
9860216066 

११ जगत कृमि तथा पशपुन्छी फिि १ 54 2077 फिि 
जगत िहादरु  

मज.सी. 
 

१२ 
पोखेरल ताजा तरकारी उत्पादन 

फिि 
१ ५५ 2077 फिि 

मशमि कुिारी 

पोखरेल 
- 

१३ सर्पत्री कृिक सिहू १ 62 2077 सिहू किला खड्का  

१४ हररर्ाली  कृिक सिहू १ 68 2077 सिहू 
जगत िहादरु 

मज.सी. 
9867153879 

१५ मज.सी.कृमि फिि १ 72 2077 फिि राजन मज.सी. 9867127877 

१६ 
अमनशा मकराना  पश ुपन्छी 

तरकारी   फिि 
१ 81 2077 फिि श्रिणि  के.सी. 9847109541 

१७ 
सपुा दउेराली िहूउदसेीर्  कृिक 

सिहू 
१ 102 2077 सिहू मशि लाल िस्नेत 9866936127 

१८ मसद्धढुिंगा कृिक सिहू १ 118 2077 सिहू 
भपुेन्र प्रशाद 

घमतििगर 
9847472426 

१९ 
पोखरीडाडा तरकारी खेमत कृिक 

सिहू 
१ 120 2077 सिहू 

तुल िहादरु पनु 

िगर 
9841837754 

२० पनु तरकारर तथा पसपुिंछी फिि १ 124 2077 फिि अमिनास पनु 9857066644 

२१ दिुाचौर कृिक सिहु १ 134 2077 सिहू 
मसता कुिारी 

मज.सी. 
9843228235 

२२ डाडाखकि  कृिक सिहू १ 135 2077 सिहू मिजलुा मज.सी. - 
२३ पोख्रेल कृमि तथा पश ुपन्छी फिि १ 151 2077 सिहू समििला पोखरेल 9844919667 

२४ 
हाइजेमनक एग्रो प्रोडकसन कृमि 

फिि 
१ 169 2077 फिि 

शिंकर िहादरु 

मज.सी. 
9847267250 

२५ 
मशमशर कृमि तथा पश ुपन्छी कृमि 

फिि 
१ 192 2077 फिि सदुशिक  मज सी 9847963064 

२६ तल्लो सौतािारे कृिक सिहू १ 228 2077 सिहू मसता खनाल 9861933664 
२७ िकै धलक सिंचालक समिमत १ 230 2077 सिहू हकि  िहादरु खत्री 9861747908 
२८ महिमशखर कृिक सिहू २ 3 2077 सिहू मगता िहतरा 9847902080 

२९ 
मसिसार कृमि तथा पशपुालन 

सिहू 
२ 19 2077 सिहू लोक कुिारी िहत  

३० सनुौलो  भमिस्र् कृमि सिहू २ 20 2077 सिहू िामलका मगरी 9840362899 

३१ समक्रर् कृिक सिहू २ 34 2077 सिहू 
िल िहादरु 

िहतारा 
9840343640 
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मस.न कृमि फिि/सिहूको नाि िडा 
दताि 

निं. 
आ.ि. फिि/सिहू 

अध्र्क्ष 

सिंचालकको नाि 
सम्पकि  निं. 

३२ मढकनेटा कृिक सिहु २ 51 2077 सिहू 
रेि प्रसाद 

उपाध्र्ार् 
9847973859 

३३ मचप्लेटी कृिक सिहू २ 60 2077 सिहू राि िहादरु खत्री 9866936521 
३४ धकुोट टोल कृिक सिहू २ 61 2077 सिहू   

३५ हातेिालो कृिक सिहू २ 67 2077 सिहू रामधका िहतारा 9868667751 

३६ छार्ापोखरा कृिक सिहू २ 69 2077 सिहू 
रुिा कुिारी 

खड्का 
9866851159 

३७ 
सात्लेचौर कृमि तथा खाद्य सरुक्षा 

कृिक पाठसाला 
२ 86 2077 सिहू 

िाला कुिारी 

िहतरा 
9847360727 

३८ 
गौिखुी  खादन्न  उत्पादन  तथा 

ताजा तरकारी कृिक सिहू 
२ 87 2077 सिहू 

िल िहादरु 

मज.सी. 
 

३९ खडक िामलका कृिक सिहु २ 88 2077 सिहू 

खडक 

िहादरुखड्का 

क्षेत्री 

9868624745 

४० काउले कृिक सिहू २ 89 2077 सिहू 
िुद्दी िहादरु घमति 

क्षेत्री 
9847259275 

४१ छहरा कृिक सिहू २ 91 2077 सिहू तारा िहतरा 9866805142 

४२ केरािारी कृिक सिहू २ 92 2077 सिहू 
भपुेन्र िहादरु 

िहतरा 
 

४३ सिाज सेिा कृिक सिहु २ 94 2077 सिहू पषु्पा खनाल 9866809712 
४४ सहकार्ि कृिक सिहू २ 98 2077 सिहू मजत िहादरु थापा 9849020088 
४५ काशी पोखरा कृिक सिहू २ 99 2077 सिहू मजत िहादरु रोका 9867307431 

४६ लाली गरुाँस कृिक सिहू २ 100 2077 सिहू 
किान मसिंह 

िहतरा 
9847127775 

४७ म्र्ालखादा कृिक सिहू २ 101 2077 सिहू 
राि प्रसाद 

उपाध्र्ा 
9847368454 

४८ 
िासिाारर सकृर् िमहला कृिक 

सिहू 
२ 119 2077 सिहू राि कुिारर िहतरा 9847300688 

४९ लगनशील कृिक सिहू २ 127 2077 सिहू खिुा मगरी 9869911203 

५० 
प्रगमतशील द्वारे पोखरी कृिक 

सिहू 
२ 128 2077 सिहू राि िहादरु एि सी 9866078952 

५१ िहतारा कृमि तथा पसपुिंछी फिि २ 187 2077 फिि 
ििािद िहतारा 

क्षेत्री 
9857833994 

५२ सिंर्िु च्र्ाउ खेमत कृिक सिहू २ 207 2077 सिहू 
नारार्ाण िहतारा 

क्षेत्री 
986723270 

५३ मझिरुक  निनुा  कृमि फिि २ 232 2077 फिि िालाराि पौडेल 9851239498 
५४ साजन कृमि तथा पश ुपन्छी फिि २ 234 2077 फिि मसता थापा क्षेत्री 9847848433 
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मस.न कृमि फिि/सिहूको नाि िडा 
दताि 

निं. 
आ.ि. फिि/सिहू 

अध्र्क्ष 

सिंचालकको नाि 
सम्पकि  निं. 

५५ सक्रीर् दमलत िमहला  कृिक २ 237 2077 सिहू मिस्ना सनुार 9849825340 
५६ खत्री कृमि तथा पश ुपन्छी फिि २ 238 2077 फिि गीता के.सी. 9866835311 

५७ काडा पामन कृिक सिहू २ 240 2077 सिहू 
नारार्ण िहादरु 

िहतारा 
9867231270 

५८ फुलिारी कृिक सिहू ३ 7 2077 सिहू 
सििन कुिार एि 

सी 
9843968078 

५९ 
चन्रा एकीकृत कृमि तथा पश ु

पन्छी उद्दिी फिि 
३ 14 2077 फिि चन्रा एि .सी. 9847479353 

६० 
प्रगमतमसल िमहला कृमि मिउ 

उत्पादन कृिक सिहू 
३ 35 2077 सिहू मिन्द ुके.सी. 9866915305 

६१ 
सगरिाथा कृमि तथा खाद्य सरुक्षा 

कृिक पाठसाला 
३ 38 2077 सिहू िसन्ता पोखेरल 9864809721 

६२ 
जागमृत प्रगमतमसल मिउ उत्पादन 

कृिक  सिहू 
३ 39 2077 सिहू हिे राज पोखरेल 9867216015 

६३ 
मत्रशमि  तरकारी मिउ उत्पादन 

कृिक सिहू 
३ 45 2077 सिहू ििंज ुिहतारा 9847973276 

६४ 
सर्पत्री कृमि तथा खादर् सरुक्षा 

पाठशाला 
३ 48 2077 सिहू राधा पौडेल 9866914279 

६५ 
गडेरपानी िहुउद्देश्र्ीर्  कृिक 

सिहु 
३ 53 2077 सिहू चन्द िहादरु  खत्री 9844179830 

६६ 
िामदकोट आहालखोला कृिक 

सिहू 
३ 63 2077 सिहू 

भोज लाल 

पोखरेल 
9847877218 

६७ कोटफेरा कृिक सिहू ३ 66 2077 सिहू िसन्ता खत्री 9869546695 

६८ आहालखोला कृिक सिहू ३ 70 2077 सिहू 
श्र्ाि प्रसाद 

पौडेल 
9847928086 

६९ मिमलजलुी कृिक सिहू ३ 73 2077 सिहू धनीराि जैसी 9844795829 
७० िेओरे िहुउदशे्र् कृिक सिहू ३ 82 2077 सिहू तोर िहादरु खत्री 9848354224 
७१ िेिोरे मसिलधारा कृिक सिहू ३ 93 2077 सिहू महरा िहादरु मिक 9070966498 
७२ भेडािारी कृिक सिहू ३ 95 2077 सिहू िसन्त के.सी. - 

७३ 
प्रगमतशील आिेखोला कृिक 

सिहू 
३ 115 2077 सिहू सििमजत कामकि   

७४ ढाकेमडही कृिक सिहू ३ 123 2077 सिहू 
मडल्लीराज 

पोखरेल 
 

७५ फुलिारी कृिक सिहू ३ 125 2077 सिहू मििला के.सी.  

७६ 
लालीगरुाँस कृमि तथा खाध्र् 

सरुक्षा कृिक सिहू 
३ 129 2077 सिहू 

कृष्ण िहादरु 

खड्का 
9866912511 
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मस.न कृमि फिि/सिहूको नाि िडा 
दताि 

निं. 
आ.ि. फिि/सिहू 

अध्र्क्ष 

सिंचालकको नाि 
सम्पकि  निं. 

७७ धिाििती कृमि सािदुामर्क सिंस्था ३ 131 2077 सिहू 
मिन िहादरु 

मज.सी. 
 

७८ 
मसजिनमसल िहुउदमशर् कृिक 

सिहू 
३ 145 2077 सिहू 

मपत िहादरु 

िहतरा 
9847821616 

७९ मिलन कृिक सिहू ३ 150 2077 सिहू भरत मज.सी. 9849066412 
८० झल्कने पोखरी कृिक सिहू ३ 152 2077 सिहू ििंगल मि.क. 9847904162 

८१ 
प्रभात तरकारी उत्पादन कृिक 

सिहू 
३ 154 2077 सिहू सरस्िती काकी - 

८२ िहुउदमशर् कृिक सिहू ३ 157 2077 सिहू 
मपत िहादरु 

िहतरा 
9847873526 

८३ चेहधक पश ुपन्छी  तथा कृमि फिि ३ 185 2077 फिि 
िहने्र िहादरु 

मज.सी. 
 

८४ मसजिनशील कृिक सिहु ३ 212 2077 सिहू धिि िहादरु के.सी  

८५ नमिन कृमि तथा पसपुन्छी फिि ३ 220 2077 फिि नमिन के.सी. 9857833322 
८६ उज्र्ालो कृिक सिहू ३ 226 2077 सिहू किला मज.सी. 9847877810 

८७ 
महिाल एकीकृत कृमि तथा  पश ु

पन्छी फिि 
३ 233 2077 फिि महिाल एि सी 9843713826 

८८ 
खड्ग दमेि िाख्रापालन तथा 

फलफुल कृमि फिि 
४ 1 2077 फिि 

खोि िहादरु खत्री 

क्षेत्री 
9841545495 

८९ अम्िोटे कृमि सिहु ४ 2 2077 सिहू कुल ि मज सी 9848981424 

९० खाद्य तथा मिज िमृद कृिक सिूह ४ 8 2077 सिहू 
मिर  िहादरु 

मज.सी. 
9844958396 

९१ प्रगमतमसल कृिक सिहू ४ 103 2077 सिहू दकु िहादरु पनु - 

९२ 
श्री िराहा कृमि सािदुामर्क कृिक 

सिहू 
४ 117 2077 सिहू   

९३ प्रगमतशीलजन कृिक सिहू ४ 122 2077 सिहू िार्ा के.सी. 9840370851 
९४ प्रमतभा कृिक सिहू ४ 130 2077 सिहू मिना मघमिरे  

९५ 
िनकािना एकीकृत पशपुन्छी 

तथा कृमि फिि 
४ 132 2077 सिहू पे्रि िहादरु पनु 9864079484 

९६ एकीकृत कृिक सिहू ४ 155 2077 सिहू 
गिुान िहादरु 

रोका िगर 
 

९७ उत्पादनशील िमहला कृिक सिूह ४ 164 2077 सिहू मिष्ना पोखरेल 9847816814 
९८ चदुारफेदी कृिक सिहू ४ 170 2077 सिहू िालती अमधकारी 9847253866 

९९ 
हररर्ाली तरकारी उत्पादन कृिक 

सिहू 
४ 172 2077 सिहू 

मलिान मसहिं 

मज.सी. 
9867802013 

१०० उलेनी कृिक सिहू ४ 177 2077 सिहू तेज िहदरु मि.क. 9860206389 
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मस.न कृमि फिि/सिहूको नाि िडा 
दताि 

निं. 
आ.ि. फिि/सिहू 

अध्र्क्ष 

सिंचालकको नाि 
सम्पकि  निं. 

१०१ 
दाजभुाइ कृमि तथा पशपुन्छी कृमि 

फिि 
४ 180 2077 फिि प्रकाश के.सी. 9847874124 

१०२ 
मसिानी कृमि तथा पशपुधछी कृमि 

फिि 
४ 189 2077 फिि िदन कुिार के.सी. 9866584458 

१०३ झरना कृिक सिहु ४ 193 2077 सिहू हरर मिक्रि मसिंह - 

१०४ भगिती कृिक सिहु ४ 194 2077 सिहू 
महिाल मिक्रि 

मज.सी. 
9866427806 

१०५ भलु्के चदुारा कृिक सिहू ४ 198 2077 सिहू   

१०६ िसन्त पोखरी कृिक सिहू ४ 229 2077 सिहू 
छमिलाल राहु 

िगर 
9847893566 

१०७ एि सी कृमि तथा पशपुन्छी फिि ४ 231 2077 फिि 
मिष्ण ुिहादरु 

िहतरा 
9847971565 

१०८ चण्डी दिेी कृिक सिहू ४ 236 2077 सिहू 
र्दु ्िहादरु 

रार्िाझी 
9847987080 

१०९ पल्लािी कृमि फिि ५ 29 2077 फिि मसजिना पन्थी 9863149381 

११० कृष्ण कृमि तथा पसपुिंछी फिि ५ 47 2077 फिि 
कृष्ण प्रसाद 

पोखरेल 
 

१११ प्रशम्सा मिमलजलुी कृिी फिि. ५ 52 2077 फिि मसजिना  पौडेल 9866937678 
११२ प्रगमतमसल कृिक सिहू ५ 64 2077 सिहू िध ुके.सी. - 
११३ िाझटोल कृिक सिहू ५ 104 2077 सिहू गोर िहादरु मि.क.  

११४ जलजला कृिक सिहू ५ 114 2077 सिहू मनि िहादरु मि.क. 9847587334 

११५ 
ढाड िमहला प्रगमतशील कृमि तथा 

पसपुिंछी कृिक सिहू 
५ 126 2077 सिहू पमित्रा घमति िगर  

११६ 
तारेमभर कृमि तथा पशपुन्छी कृमि 

सिहू 
५ 136 2077 सिहू सिंकर िहादरु रोका 9868645543 

११७ साहासी िमहला कृिक सिहू ५ 138 2077 सिहू मसता पोखरेल 9847929394 

११८ िमच्छ दोभान कृिक सिहू ५ 146 2077 सिहू 
राि िहादरु 

मज.सी. 
9845750534 

११९ जनसेिा िहुउदमशर् कृिक सिहू ५ 156 2077 सिहू िध ुखड्का 9842405309 

१२० जनचेतना कृिक सिहु ५ 158 2077 सिहू 
पीत िहादरु 

मज.सी. 
9863287001 

१२१ रसाइली कृमि तथा पसपुिंछी फिि ५ 167 2077 फिि पिन मि.क 9860709846 

१२२ 
सजुल एिंड मप्रन्सा कृमि तथा 

पसपुिंछी कृमि फिि 
५ 171 2077 फिि भेश्िान मि.क. 9808365410 

१२३ निमनमिित िमहला कृिक सिहू ५ 176 2077 सिहू कल्पना मज.सी. 9867712072 
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मस.न कृमि फिि/सिहूको नाि िडा 
दताि 

निं. 
आ.ि. फिि/सिहू 

अध्र्क्ष 

सिंचालकको नाि 
सम्पकि  निं. 

१२४ 
शेर िहादरु कृमि तथा पशपुन्छी 

कृमि फिि, 
५ 179 2077 फिि शेर िहादरु मज.सी. 9847851936 

१२५ मसजिनशील िहूदर्ेश्र् कृिक सिूह ५ 181 2077 सिहू 
हरर िहादरु 

मज.सी. 
9866427322 

१२६ 
मतलहालना कृमि तथा पशपुन्छी 

कृिक सिहू 
५ 182 2077 सिहू कुिारी महिा पनु 9845899843 

१२७ 
लगनशील कृमि फलफुल तथा 

पशपुालन कृिक सिहू 
५ 183 2077 सिहू 

कृष्ण प्रशाद 

पोखरेल 
9847821982 

१२८ आभास कृमि तथा पसपुिंछी फिि ५ 184 2077 फिि 
सरु्ि िहादरु 

रार्िाझी 
9840740705 

१२९ 
उज्र्ालोछहरा िमहला कृिक 

सिहु 
५ 188 2077 सिहू 

कल्पना खत्री  

क्षेत्री 
9868668555 

१३० 
िमहला मिलन चोक तरकारी  

कृमि फिि 
५ 190 2077 सिहू रामधका ररजाल 9847815685 

१३१ जनुतारा िमहला कृिक सिहु ५ 191 2077 सिहू मिना रोका 9847838580 

१३२ 
मिश्वकिाि  कृमि तथा पश ुपन्छी 

फिि 
५ 195 2077 फिि अर्ेंर मिक  

१३३ मसता कृमि तथा पश ुपन्छी फिि ५ 200 2077 फिि मसता रोका  

१३४ ठुलापोखरा िहुदमसर् कृिक सिूह ५ 201 2077 सिहू पणूि िहदरु मज.सी. 9840740964 
१३५ मज.सी.कृमि तथा पसपुिंछी फिि ५ 202 2077 फिि सिशेर मज.सी.  

१३६ 
दाि िहादरु कृमि तथा पसपुिंछी 

फिि 
५ 205 2077 फिि 

दाि िहादरु 

मज.सी. 
 

१३७ जनामप्रर्े िहुदमसर् कृिक सिहू ५ 209 2077 सिहू श्रीराि रार्िाझी 9844742984 
१३८ लम्ची कृिक सिहू ५ 213 2077 सिहू मिरह्सस्पमत मज.सी.  

१३९ मसजिन मसल  कृिक सिहु ५ 214 2077 सिहू मिजलुा मज.सी. 9869985425 

१४० 
दगुाि दिेी सनु्तला उत्पादन  कृिक 

सिहू 
५ 216 2077 सिहू 

खोि िहादरु 

के.सी. 
9841545495 

१४१ मज.सी.कृमि तथा पश ुपन्छी फिि ५ 235 2077 फिि 
महरा िहादरु 

मज.सी. 
9868613948 

१४२ मचमचन्ड़े कृिक सिहू ६ 15 2077 सिहू शेर िहादरु पनु 9843308843 

१४३ आरोही तरकारी तथा कुखरुा फिि ६ ५६ 2077 फिि 
पदि िहादरु 

पोख्रेल 
 

१४४ महिा कृमि तथा पश ुपन्छी फिि ६ 75 2077 फिि 
महिा कुिारी 

िहतारा 
9863809221 

१४५ सन्ध्र्ा पशपुन्छी तथा कृमि फिि ६ 76 2077 फिि सरद चन्र कँुिर 9847838413 

१४६ निनुा कृमि तथा पश ुपन्छी  फिि ६ 77 2077 फिि 
सामलक िहादरु 

के.सी. 
9864821414 
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मस.न कृमि फिि/सिहूको नाि िडा 
दताि 

निं. 
आ.ि. फिि/सिहू 

अध्र्क्ष 

सिंचालकको नाि 
सम्पकि  निं. 

१४७ र्िनुा कृमि तथा पश ुपन्छी  फिि ६ 79 2077 फिि नारार्णी मिस्त 9847874654 
१४८ दगुाि जैसी तरकारी फिि ६ 121 2077 फिि दगुाि  जैसी 9844909144 
१४९ सम्झना कृमि तथा पशपुन्छी फिि ६ 133 2077 सिहू हररहर पोखरेल 9868617758 
१५० साहासी कृिक सिहू ६ 141 2077 सिहू मसता पौडेल 9847802833 

१५१ 
मसद्धस्िोरी तरकारी उत्पादन 

कृिक सिहु 
६ 147 2077 सिहू सररता ढकाल 9844916132 

१५२ भिूेथान कृिक सिहू ६ 149 2077 सिहू शान्ता कँुिर 9869865718 
१५३ जनचेतना िमहला कृिक सिहु ६ 159 2077 सिहू मशिा पोख्रेल 9847987685 

१५४ 
मिमलजलुी िहूदमसर् कृमि तथा 

पशपुन्छी फिि 
६ 160 2077 सिहू हिेराज भट्टराई 9857838361 

१५५ शिाि कृमि तथा पसपुिंछी फिि ६ 166 2077 फिि टेक राज शिाि 9847838329 

१५६ 
मसद्धानाथ  तरकारी  उत्पादन 

कृिक सिहू 
६ 178 2077 सिहू 

िध ुकुिारी 

ढकाल 
9847972012 

१५७ प्रगमतमसल कृिक सिहू ६ 215 2077 सिहू 
दिेी िहादरु 

के.सी. 
9847010551 

१५८ मझिरुक समक्रर् कृमि फिि ६ 217 2077 फिि दमेिराि भट्टराई 9869081880 
१५९ मिमलजलुी कृिक सिहू ६ 218 2077 सिहू मसता भट्टराई 9847905517 

१६० मप्रन्सा पशपुन्छी तथा कृमि फिि ६ 227 2077 फिि 
इश्वोरी प्रशाद 

पोख्रेल 
 

१६१ मप्रर्ा पश ुपन्छी तथा कृमि फिि ६ 239 2077 फिि सनु्दरा ढकाल 9847923602 

१६२ 
थापा िाहुरी पालन तथा पश ुपन्छी 

फुिि 
६ 241 2077 फिि 

मिस्नु िहादरु 

थापा 
 

१६३ प्रमिन प्रसान्त तरकारी फिि ७ 4 2077 फिि   

१६४ मिमपन फलफुल तथा कृमि फिि ७ 16 2077 फिि 
हरर िहादरु 

मज.सी. 
- 

१६५ पोख्रेल फलफुल तथा तरकारी फिि ७ 21 2077 फिि दिदुर पोख्रेल 9868667476 

१६६ 
अमनस्का तरकारी तथा फलफुल 

फिि 
७ 22 2077 फिि 

रिेश मिके्रि 

मज.सी. 
9847928093 

१६७ भटराई फलफुल तथा तरकारी फिि ७ 23 2077 फिि स्र्ाि पसािद 9868017496 
१६८ घाितारा जागतृ कृिक सिहू ७ 24 2077 सिहू पििता सनुार 9847860008 

१६९ काप्रखोलाकृिक  सिहू ७ 25 2077 सिहू 
िोहन िहादरु 

मज.सी. 
9847873546 

१७० 
तललोमसम्पानी दिुीचौर कृिक  

सिहू 
७ 26 2077 सिहू डुकिान मगरी 9844959642 

१७१ तुिारा  कृिक  सिहू ७ 27 2077 सिहू िसन्त मगरी 9847917172 
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मस.न कृमि फिि/सिहूको नाि िडा 
दताि 

निं. 
आ.ि. फिि/सिहू 

अध्र्क्ष 

सिंचालकको नाि 
सम्पकि  निं. 

१७२ इस्नना दमेि कृमि मिकास सिहु ७ 28 2077 सिहू 
डोर प्रसाद 

पोखेरल 
9868668361 

१७३ सकु पोखरा कृिक सिहू ७ 30 2077 सिहू केस ुजैसी 9868619387 
१७४ भट्टराई  तरकारी फिि ७ 31 2077 फिि केस ुजैसी 9809860952 

१७५ 
चिंरुमगरीतरकारी तथा फलफुल 

कृमि फिि 
७ 36 2077 फिि चन्रु मगरी 9865354311 

१७६ िहुउदशीर् कृमि फिि ७ 40 2077 फिि 
खडक िहादरु 

घमति क्षेत्री 
9847971976 

१७७ स्िारा कामलिाटी कृिक सिहू ७ 42 2077 सिहू सकुदिे पोख्रेल 9847971498 
१७८ िमहला जागरण कृिक सिहू ७ 43 2077 सिहू तुलसा अमधकारी 9848297430 
१७९ आिा कृिक सिहू ७ 44 2077 सिहू गीता एि.सी. - 
१८० हररर्ापाटा कृिक सिहू ७ 46 2077 सिहू पतुला सनुार 9868281709 
१८१ पीिा तरकारी तथा पौल्त्री फिि ७ 57 2077 फिि धन िहादरु भएर  

१८२ धरिपानी कृिक सिहू ७ 58 2077 सिहू धन िहादरु भएर 9847929484 
१८३ निनुा कृिक सिहू ७ 71 2077 सिहू सरस्िता मज.सी. 9866187685 

१८४ नि सजृनशील  कृिक सिहू ७ 74 2077 सिहू 
खडक िहादरु 

िहतरा 
9866833151 

१८५ 
हरर सिंकर  कृमि तथा पश ुपन्छी  

फिि 
७ 80 2077 फिि छमिलाल पोख्रेल 9869039287 

१८६ 
न्र् ु मज.सी.िहुउदमशर् कृमि तथा 

पश ुसेन्टर 
७ 83 2077 फिि सरोज मज.सी. 9844985740 

१८७ नि पालिुा कृिक  सिहू ७ 84 2077 सिहू मगरीराज मघमिरे - 

१८८ 
राज कृमि  फलफुल तथा 

पशपुालन फिि 
७ 85 2077 फिि मशि राज पोखरेल  

१८९ सरु्ि ज्र्ोमत कृिक सिहू ७ 90 2077 सिहू सरु्ि  प्रसाद जैसी  

१९० प्रगमतमसल कृिक सिहू ७ 96 2077 सिहू िधरुाि जैसी - 
१९१ निनुा कृिक सिहू ७ 137 2077 सिहू लक्ष्िी मगरी - 

१९२ निनुा कृमि तथा पश ुपन्छी फिि ७ 142 2077 सिहू 
लोक िहादरु 

िहतरा 
9840769471 

१९३ 
िहुउदमशर् अगािमनक तरकारी 

कृमि फिि 
७ 143 2077 सिहू मगरीराज मघमिरे 9868454589 

१९४ िेलघारी कृिक सिहू ७ 165 2077 सिहू मदपक थापा 9847867731 

१९५ 
मिमलजलुी कृमि तथा पशपुलन 

कृिक सिहू 
७ 168 2077 सिहू राधा खत्री 9847839437 

१९६ 
मिमल जलुी  मसध्र्सोरी  कृिक 

सिहू 
७ 173 2077 सिहू मसता पोख्रेल 9848981358 
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मस.न कृमि फिि/सिहूको नाि िडा 
दताि 

निं. 
आ.ि. फिि/सिहू 
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सिंचालकको नाि 
सम्पकि  निं. 

१९७ मसद्धेस्िरी कृमि फिि ७ 174 2077 फिि दमध राि न्र्ौपाने 9863630898 
१९८ मिमलजलुी तरकारी फिि ७ 175 2077 फिि शोभाराि न्र्ौपाने 9847874847 

१९९ 
निनुा फलफुल, पशपुालन तथा 

कृमि उत्पादन फिि 
७ 186 2077 फिि अमसि मज.सी. 9847820413 

२०० सनु्तला उत्पादन कृिक सिहू ७ 199 2077 सिहू 
िोहन िहादरु 

मज.सी. 
9847821575 

२०१ सिाज सधुार कृिक सिहू ७ 206 2077 सिहू 
तेज िहादरु घमति 

क्षेत्री 
9847929959 

२०२ मसता कृमि तथा पसपुिंछी फिि ७ 210 2077 फिि मसता दिेनी  

२०३ मलला पश ुपन्छी तथा कृमि फिि ७ 219 2077 फिि 
मलला िहादरु घमति 

क्षेत्री 
 

२०४ कँुिर कृमि तथा पसपुिंछी फिि ७ 223 2077 फिि र्ािकला कँुिर 9866918074 

२०५ पोखरेल कृमि तथा पशपुालन फिि ७ 224 2077 फिि 
मिष्ण ुप्रशाद 

पोख्रेल 
9863119994 

२०६ इस्नाखोला कृिक सिहू ८ 13 2077 सिहू किला खत्री 9863490459 
२०७ मसत्तल छार्ा कृिक सिहु ८ 41 2077 सिहू मिना खत्री 9847923505 

२०८ 
खोररर्ाटोल सिदुाइक सिंस्था 

सिहू 
८ 49 2077 सिहू नेत्रिान मगरी 9866927392 

२०९ लालीगरुाँस कृिक सिहू ८ 50 2077 सिहू मिष्ण ुमगरी 9864223774 
२१० रमित पशपुिंक्षी तथा कृमि फिि ८ 59 2077 फिि कल्पना िस्नेत 9868693020 
२११ दशनािी िहुउदशे्र् कृमि फिि ८ 65 2077 फिि दिेा मगरी 986613470 

२१२ राता पोखरा कृिक  सिहू ८ 78 2077 सिहू 
मिष्ण ुिहादरु 

िहतारा 
9868673060 

२१३ हातेिालो कृिक सिहू ८ 97 2077 सिहू हि िहादरु िहतरा 9868014884 
२१४ पखारािमुन टोल कृिक सिहू ८ 116 2077 सिहू मिना मि.क. 9866742962 

२१५ 
नि ज्र्ोमत िहुउदमशर् कृिक 

सिहु 
८ 139 2077 सिहू मशिलाल मगरी - 

२१६ 
मसजिनमसल सािदुामर्क सिंस्था 

कृिक सिहू 
८ 140 2077 सिहू राि ुमगरी 9844987569 

२१७ 
रचना एकीकृत कृमि तथा पसपुिंछी 

कृमि फिि 
८ 144 2077 सिहू रचना एि सी  

२१८ हररर्ाली कृिक सिहू ८ 148 2077 सिहू 
राि प्रसाद 

उपध्र्ार् 
9845750198 

२१९ िस्नेत कृमि तथा फलफुल फिि ८ 153 2077 सिहू 
लेख िहादरु 

िस्नेत 
 

२२० फुलिारी कृिक सिहु ८ 161 2077 सिहू   
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मस.न कृमि फिि/सिहूको नाि िडा 
दताि 

निं. 
आ.ि. फिि/सिहू 

अध्र्क्ष 

सिंचालकको नाि 
सम्पकि  निं. 

२२१ इश्ना भगिती कृमि फिि ८ 162 2077 फिि रन्ज ुश्रेष्ठ 9868614017 

२२२ गौिखुी कृिक सिहु ८ 163 2077 सिहू 
िोहन लाल 

उपाध्र्ार् 
984200884 

२२३ रानीिन कृिक सिहू ८ 196 2077 सिहू मसता िहतरा 9847929694 
२२४ मसिटोल कृिक सिहु ८ 197 2077 सिहू दिेा रोका 9863150464 

२२५ न्र् ुर्ोगेश कृमि तथा पसपुिंछी फिि ८ 211 2077 फिि 
मिष्ण ुिहादरु 

िस्नेत 
9847901365 

२२६ 
मदर्ालना कृमि स्िाटि कृमि गाउँ 

कार्िक्रि समिमत 
८ 221 2077 सिहू धनु मगरी 9866827362 

२२७ 
प्रगमतशील कृमि तथा पसपुिंछी 

कृिक सिहू 
 203 2077 सिहू आशा के.सी 9843144037 

२२८ 
आशा कृमि तथा पसपुिंछी तथा 

कुखरुा पालन फिि 
 204 2077 फिि आशा मज.सी. 9848331922 

२२९ 
मक्रर्ाशील कृमि तथा पसपुिंछी 

फिि 
 208 2077 फिि मििेक मज.सी. 9844701420 

२३० 
श्री िाग्दलुा िमच्छ  सौतािारे  रोड 

कररडोर तरकारी खेमत समिमत 
 225 2077 सिहू शोभाराि न्र्ौपाने 9847874847 

२३१ जी .मस कृमि तथा पश ुपन्छी फिि १ 243 2078 फिि 
सरेुन्र िहादरु घमति 

छेत्री 
9847870127 

२३२ के.सी पसपुिंक्षी तथा कृमि फिि १ 257 2078 फिि 
रतन िहादरु 

के.सी. 
9847873685 

२३३ खनाल कृमि तथा पशपुन्छी फिि १ 261 2078 फिि सागर खनाल 9849467697 
२३४ भिूीका स्थान कृिक सिहू १ 270 2078 सिहू तुलसा पनु िगर 9869924113 
२३५ खड्का कृमि तथा पसपुिंछी फिि २ 245 2078 फिि शेर िहादरु खड्का 9847838465 
२३६ निनुा कृिक सिहू २ 250 2078 सिहू पनुा खड्का 9861658427 

२३७ 
जना कल्र्ाण िहुउदमेस्सर्ा  

कृिक सिहू 
३ 266 2078 सिहू 

महि िहादरु 

खड्का क्षेत्री 
9866817603 

२३८ िसन्त पोखरी कृिक सिहू ४ 244 2078 सिहू 
लाल िहादरु के 

.सी 
9866272270 

२३९ 
कृष्ण फलफुल  तथा डाले घास 

नसिरी 
४ 246 2078 सिहू 

कृष्ण प्रसाद 

पौडेल 
9847923652 

२४० 
एकीकृत िािा भान्जा पशपुन्छी 

तथा       कृमि फिि 
४ 259 2078 फिि धनकला पनु 9861751677 

२४१ शान्ता फलफुल तथा कृमि फिि ४ 260 2078 फिि शान्ता मज.सी. 9868693140 

२४२ रसाइली कृमि तथा पसपुिंक्षी  फिि ५ 258 2078 फिि 
कणि िहादरु 

मि.क. 
9847839648 
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मस.न कृमि फिि/सिहूको नाि िडा 
दताि 

निं. 
आ.ि. फिि/सिहू 

अध्र्क्ष 

सिंचालकको नाि 
सम्पकि  निं. 

२४३ 
सररता एकीकृत कृमि तथा 

पशपुन्छी फिि 
५ 264 2078 फिि सररता ढकाल  

२४४ आदशि   कृमि तथा पशपुन्छी फिि ५ 265 2078 फिि दगुाि प्रसाद पोख्रेल  

२४५ मसता कृमि फिि ५ 267 2078 फिि मसता मि.क .  

२४६ परस कृमि तथा पशपुन्छी फिि ५ 268 2078 फिि 
पणूि िहादरु 

मज.सी. 
9840740946 

२४७ 
खहरे मसम्लारुखा तल्लो खहरे 

मसिंचाई कुलो कृिक सिहू 
५ 271 2078 सिहू मिष्ण ुप्रसाद शिाि 9847832858 

२४८ रचना तरकारी फिि ६ 242 2078 फिि लोक प्रसाद श्रेष्ठ 9857833946 

२४९ 
दाजभुाई एग्रो फिि तथा ररसचि 

सेन्टर 
६ 247 2078 फिि श्री प्रसाद भट्टराई  

२५० प्रकृमत कृमि तथा पशपुन्छी फिि ६ 254 2078 फिि 
उमििला 

के.सी.मिस्ट 
984787456 

२५१ दउेराली कृिक सिहु ६ 262 2078 फिि मभि  ि मज.सी. 9847856526 

२५२ प्रमिन कृमि तथा पशपुन्छी फिि ६ 263 2078 फिि 
मसताकुिारी 

मज.सी 
9847876159 

२५३ िामलका कृमि तथा पशपुन्छी फिि ७ 252 2078 फिि 
दान िहादरु थापा 

क्षेत्री 
9844993870 

२५४ एमन्जला कृमि तथा पशपुन्छी फिि ७ 253 2078 फिि िकेुश पोख्रेल 9845543244 

२५५ 
खड्का लक्ष्िी  कृमि तथा पसपुिंक्षी 

फिि 
७ 255 2078 फिि 

छिा 

के.सी.मज.सी. 
 

२५६ सोरपानी कृिक सिहु ७ 269 2078 सिहू 
तेज िहादरु 

िहतारा 
9847930362 

२५७ िहतरा पश ुपन्छी तथा कृमि फिि ८ 248 2078 फिि 
पणूि िहादरु 

िहतारा क्षेत्री 
9861643420 

२५८ अघारा पश ुपन्छी तथा कृमि फिि ८ 249 2078 फिि 
मित्र िहादरु 

मज.सी. 
9847849563 

२५९ इख्नादिेी कृमि तथा पसपुिंछी फिि ८ 251 2078 फिि गोपीराि शिाि  

२६० मझिरुक एग्रो  256 2078 फिि श्रीराि पोख्रेल 9855082654 
२६१ आरमत कृमि फिि ६ 272 2079 फिि र्िुा ढकाल 9847972012 
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६. झिमरुक गाउँपाझिकामा दताय िएका  प्राइिेट फमयहरूको झववरण 

मसिं.निं. आ.ि फििको नाि र ठेगाना प्रोपराईटरको 
नाि/थर 

प्रोपराईटरको 
ठेगाना 

िडा 
निं. सम्पकि निं. 

१ 2077 
राधा मकराना पसल मझिरुक १ 

सौतािारे राधा नेपाली सौतािारे 1 9866187177 

२ 2077 
रामधका मकराना पसल मझिरुक १ 

सौतािारे 
राधीका 
नेपाली सौतािारे 1 9867014839 

३ 2077 
गिंगा मकराना पसल मझिरुक १ 

सौतािारे गिंगा खनाल सौतािारे 1 9866929872 

४ 2077 
श्री थ्री एस मि इलेकटोमनक एणड 

खरुा पसल िेगि प्रोख्रेल कामसपोखरा 2 9857044541 

५ 2077 
श्री अमित एण्ड अनुपा मकराना 

पसल 
झपु नारार्ण 

पोख्रेल मसमलङ्गे 2 9843687967 

६ 2077 श्री पोख्रेल समपङ्ग सेन्टर कृष्ण प्रसाद 

पोख्रेल कामसपोखरा 2 9857833767 

७ 2077 श्री न्र् ुपोख्रेली होटल कृष्ण प्रसाद 

पोख्रेल कामसपोखरा 2 9867719347 

८ 2077 
खड्का मकराना पसल मझिरुक २ 

दउेराली प्र्ठूान मगता खड्का मझिरुक २ 

दउेराली 2 9847821667 

९ 2077 
िाधािा फेन्सी तथा कस्िेमटक 

पसल मझिरुक ५ िच्छी प्र्ठूान 
िाधिा 

िहतारा क्षेत्री काउले 2 9844998719 

१० 2077 
मझिरुक इनोभेमटभ टेकनोलोमज 

सेन्टर सररता परुी हल्त े 3 9867397768 

११ 2077 
श्री रार्िामझ िोटरसाइकल िकि  

सप 
किला 

रार्िाझी चधुारा 4 9860756992 

१२ 2077 
सररता एण्ड अप्सन फेन्सी स्टोर 

मझिरुक ४ चधुारा प्र्ठूान 
सररता 
खनाल चधुारा 4 9847929399 

१३ 2077 इन्रमेण फेसन स्टोसि कृष्ण प्रसाद 

पोख्रेल मझिरुक ५ 5 9867120004 

१४ 2077 स्िगिद्वारी पलामस्टक स्टोर किला 
भट्टराई िच्छी 5 9866975794 

१५ 2077 श्री के मि टेलसि तथा कपडा पसल केशर िहादरु 

पररर्ार ढाड 5 9869751010 

१६ 2077 श्री जलजला खाजा घर शान्ता 
न्र्ौपान े िच्छी ् 5 9847856090 
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मसिं.निं. आ.ि फििको नाि र ठेगाना प्रोपराईटरको 
नाि/थर 

प्रोपराईटरको 
ठेगाना 

िडा 
निं. सम्पकि निं. 

१७ 2077 श्री मजमस ग्रील उद्योग ठाकुर मजसी ढाड 5 9864999818 

१८ 2077 श्री सन्दशे स ुसेन्टर िसन्ता 
गरुुङ्ग 

नारीकोट 
गौिखुी ७ 5 9868617261 

१९ 2077 श्री फुलिारी नास्ता पसल कला पनु मझिरुक ६ 

तोरिाङ्ग 5 9844958252 

२० 2077 
कमपलिस्तु समटङ समुटङ 

टेलररङ्ग सेन्टर 
मिजर् 
खनाल 

भमुिका स्थान 

नपा १ 

अघािखाची 
5 9857051950 

२१ 2077 
अनुस्का कस्िेमटक तथा फलफुल 

पसल 
मिन्द ु

गहतराज 
प्र्ठूान न पा 

४ मिजिुार 5 984734254 

२२ 2077 िासना मकराना पसल कुल ि मज 

सी 
मझिरुक ५ 

महरा पोखरी 5 9855813580 

२३ 2077 
मिलन होटल मझिरुक ५ िच्छी 

प्र्ठूान ििंज ुपोख्रेल मझिरुक ५ 

चधुारा 5 9844987801 

२४ 2077 
आर्सु एणड आर्सु्िा फलफुल 

तथा तरकारी पसल िार्ा जैसी िच्छी 6 9866915326 

२५ 2077 मजसी कुटानी मपसानी मिल असोक मज 

सी   7 9866915811 

२६ 2077 मप्रन्स कस्िेमटक तथा फेन्सी पसल मिना मज सी   7 9866914824 

२७ 2077 
श्री मिरमिरे मकराना तथा कोल्ड 

स्टोर मखिा खत्री   8 9847929727 

२८ 2078 
मशमशर टेलररङ्ग तथा फेन्सी 

स्टोसि- मझिरुक ५ ढाड प्र्ठूान 
ररजा जैसी 

भसुाल 
मझिरुक ३ 

मसर्ाला 3 9864821240 

२९ 2078 
अमधकारी मकराना पसल मझिरुक 

४ चदुारा प्र्ठूान 
मििला 

अमधकारी चुु ुधारा 4 9840533737 

३० 2078 
श्री मिररना होटल मझिरुक ५ 

िच्छी मिना भसुाल चधुारा 4 9847754892 

३१ 2078 
सनध्र्ा मकराना पसल झीिरुक ४ 

चधुारा प्र्ठूान सनध्र्ा खत्री चधुारा 4 9866272304 

३२ 2078 
मसता मकराना स्टोसि मझिरुक ४ 

उल्लेनी मसता मि.क. मझिरुक ४ 

उलेनी 4 9867856021 

३३ 2078 
समिक्षा मकराना तथा तरकारी 

पसल मझिरुक ५ िच्छी 
रुपा थापा मज 

सी 
मझिरुक ५ 

िच्छी प्र्ठूान 5 9869546047 

३४ 2078 मप्रिासा इलेकटोमनक पसल मसजिना पन्थी 

ररजाल 
मझिरुक ५ 

िच्छी प्र्ठूान 5 9863149381 
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मसिं.निं. आ.ि फििको नाि र ठेगाना प्रोपराईटरको 
नाि/थर 

प्रोपराईटरको 
ठेगाना 

िडा 
निं. सम्पकि निं. 

३५ 2078 
अनुस्का एण्ड आिहान अडर 

एणिंड सपलार्सि मझिरुक ५ िच्छी 
िाधिा के 

सी 
मझिरुक ५ 

ढाड 5 9868619524 

३६ 2078 
मिश्वकिाि कृमि तथा पशपुन्छी फिि 

मझिरुक ५ ओखरकोट िाचन सनुार मझिरुक ५ 

ओखरकोट 5 
9849883280

5 

३७ 2078 
मिहान कस्िेमटक पसल मझिरुक 

५ िच्छी 
िसन्ता मज 

सी 
मझिरुक ५ 

चधुारा 5 9840385300 

३८ 2078 ररिा स्टोर मकराना रेमि पनु मझिरुक ६ 

प्र्ठूान 6 9847923827 

३९ 2078 
सरस्िमत मकराना पसल मझिरुक ६ 

भण्डारीपोखरा 
सरस्िमत 
खत्री 

मझिरुक ६ 

भण्डारी पोखरा 6 9866220924 

४० 2078 
उप्रेत स्टोर मझिरुक ७ तुिारा 

प्र्ठूान 
केशरा दमेि 

पोख्रेल मझिरुक ७ 7 9847854054 

४१ 2078 
िैदार पशपुन्छी तथा कृमि फिि 

मझिरुक ७ महड्डाडा 
रुिा दमेि 

मगरी 
मझिरुक ७ 

महड्डाडा 7 9847970798 

४२ 2078 
मिपाशा कृमि तथा पशपुन्छी फिि 

मझिरुक ७ तुसारा मगते सनुार मझिरुक ७ 

सकुापोखरा 7 9847882238 

४३ 2078 
ज्ञानी स्टोर तथा कृमि पशपुन्छी 

फिि मझिरुक ७ कुता 
प्रेि िहादरु 

के.सी. 
मझिरुक ७ 

कुता प्र्ठूान 7 9847874994 

४४ 2078 
िस्नेत खाद्यान तथा मकराना पसल 

मझिरुक ८ 
मसता मिष्ट 

िस् नेत 
मझिरुक ८ 

फुलिारी 8 9867817619 

४५ 2078 
समिमृद्ध िमन ट्रान्सफर मझिरुक ५ 

िच्छी 
मदपा 

अमधकारी पनु 
िल्लरानी 
गापा चजुा     

४६ 2079 पौडेल भेट सेन्टर मझिरुक ५ ढाड िालाराि 
पौडेल 

मझिरुक ३ 

िेओरे 3 9847426726 

४७ 2079 
श्री ििाि होटल एण्ड रेस्टुरेन्ट 

मझिरुक ४ प्र्ठूान 
शाुुििा 
पोख्रेल 

मझिरुक ४ 

प्र्ठूान 4 9843601250 

४८ 2079 
पोख्रेल फेन्सी स्टोर मझिरुक ५ 

िच्छी 
समििला 
पोख्रेल 

मझिरुक ५ 

िाँसखोला 5 9860711264 

४९ 2079 
श्री हाम्रो राम्रो मकरान पसल 

मझिरुक ५ ढाड 
मगता मज.सी. 

िस्नेत 
मझिरुक ५ 

िच्छी ् 5 9869473220 

५० 2079 

श्री टाइिपास तरकारी फलफुल 

तथा मकराना पसल मझिरुक ५ 

िच्छी 

सीता दमेि 

भट्टराई मझिरुक ५ 5 9847734877 

५१ 2079 श्री तुिारे होटल मझिरुक ५ ढाँड मिठा थापा 

िगर मझिरुक ७ 7 9846498619 
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