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सभाका अध्र्क्षज्रू्, 

 ऐर्िहार्सक संववधान सभाद्वारा र्नर्मिि नेपािको संववधान अनसुार गठिि स्थानीर् िहको 
र्नवािचन पश्चािको िेस्रो बजेट, नीर्ि िथा कार्िक्रम गाउँसभामा पेश गनि पाउँदा गौरवान्ववि िानेको 
छु । संघीर् िोकिवरिाई संस्थागि गदै व्र्वहारमा नै जनिािाई साविभौम बनाउने र्ो अवसरिाई 
उपर्ोग गनि सबैबाट साथ र सहर्ोगको अपेक्षा गरेको छु । र्स अवसरमा म जनिाको 
िोकिान्वरक अर्धकार स्थापना गनि ववर्भन्न कािखण्डहरुका आवदोिनहरुमा शहादि प्राप्त गनुिहनु े
ज्ञाि अज्ञाि वीर शवहदहरु प्रर्ि हाठदिक श्रद्धाञ्जिी अपिण गनि चाहवछु । आवदोिनका क्रममा घाइिे 
र वेपत्ता भएकाहरु प्रर्ि संवेदनशीि रही उच्च सहानभुिूी प्रकट गनि चाहवछु । साथै राविर्िा र 
स्वाधीनिाको रक्षा गदै वर्ार्पूणि समाज र्नमािण र समवृद्धको मागिमा एकिाबद्ध रहेका सम्पूणि 
रोङवासी िथा महान नेपािी नागररकहरुमा उच्च सम्मान प्रकट गनि चाहवछु ।  
 

  स्थानीर् िहको गिन पर्छ कार्ािववर्नका क्रममा आएका समस्र्ाहरु, संववधानि: प्राप्त 
अर्धकार मार्थ नै हदैु आएका प्रत्र्क्ष, परोक्ष व्र्वधान र प्रश्न न्चवहहरुिे घेररएको स्थानीर् सरकार 
जवटि मोडबाट अगाडी बढ्दै गएको अवस्था हृदरं्गम गदै अत्र्वि सावधानीपूविक अगाडी बढ्न 
आवश्र्क रहेको िानेको छु । संघीर् िोकिान्वरक व्र्वस्था कार्ािववर्नको र्ो घडीमा अझै पर्न 
कार्म रहेका परुाना सोच र कार्िशैिीिाई ववस्थावपि गदै नर्ाँ सोच, कार्िशैिी र क्षमिाका साथ 
अघी बढ्न ुपने प्रमखु आवश्र्किा िानेको छु । जनर्नवािन्चि जवाफदेही स्थानीर् सरकारिे सही 
ठदशा िफि  समाजको रुपाविरण गदै समवृद्ध हार्सि गनि आफ्ना कदमहरु अगाडी बढाउन नसके 
समाजको उन्नर्ि, प्रगर्ि र र्संगो व्र्वस्थािे प्राप्त गने असफििािाई आत्मसाि  गदै अत्र्वि 
सावधानीपूविक हाम्रा कदमहरु अगाडी बढाउन ुपने आवश्र्किा महससु गरेको छु ।  
 

अध्र्क्षज्रू्, 

 अब म चािू आर्थिक बर्िको नीर्ि िथा कार्िक्रमको समीक्षा गनि चाहवछु । 

(१) आर्थिक ववकास के्षर:  
 आर्थिक ववकास क्षेर अविगिि रहेका चािू आर्थिक बर्िका नीर्ि िथा कार्िक्रमहरु 
सविोर्जनक र दीघिकािीन कार्ािववर्नको क्रममा रहेका छन । धार्मिक पर्िटकीर् स्थि पाथीभराको 
गरुुर्ोजना कार्ािववर्न प्रारम्भ भएको छ। कृवर्को वैकन्पपक आर्आजिनको क्षेरमा मौरीपािन  
केवरिे संचािन गरेका कार्िक्रमहरु वास्िववक वकसानको जीवनपद्धर्ििाई पररणि गने गरी 
शरुुवािी वववदमुा प्रवेश गरेको छ । कृवर्का पकेटक्षेरहरु र समूह गिन िथा कार्िववर्ध र्नमािणका 
कामहरु अगाडी बढेका छन  । व्र्वसावर्क कफी खेिीको शरुुवाि भएको छ । पशपुािनमा 
वहृद् नश्लसधुारका कार्िक्रमहरु संचािन भएका छन  । पशसेुवा प्राववर्धकको क्षमिा अर्भववृद्धका 
कार्िक्रमहरु संचािन भएका छन  । ग्रामीण पर्िटनमा घरवास (होमस्टे) सम्बवधी िार्िमहरु 
संचािन भएका छन  । व्र्वसावर्क िघ ुउद्यम संचािनका िार्ग र्बर्भन्न चरणमा िार्िम हनुकुा 
साथै व्र्वसावर्क उत्पादनहरु शरुु भएका छन  । रोङ गाउँपार्िकाको पर्िटन गरुुर्ोजना र्नमािण 
कार्ि अन्विम चरणमा पगेुको छ ।  
 



2 
 

(२) सामान्जक ववकास के्षर:  
 सामान्जक ववकास क्षेर अविगिि सामदुावर्क ववद्यािर्हरुको गणुस्िर सधुारका कामहरु 
अगाडी बढेको छ । न्शक्षक, बािन्शक्षक िथा ववद्यािर् कमिचारीहरुको क्षमिा अर्भबवृद्ध सम्बवधी 
कार्िक्रमहरु संचािन भएका छन । सामदुावर्क ववद्यािर्हरुिाई समर्ानकूुि, प्रववर्धमैरी, बािमैरी 
र अपाङ्गमैरी बनाउने कार्ि चािू बर्िमा सविोर्जनक ढंगिे संचािन भएको छ। प्राववर्धक ववद्यािर् 
स्थापना, नमूना ववद्यािर्को छनोटका कार्ि सम्पन्न भएको छ । रोङ गाउँपार्िका क्षेरर्भर देन्खएको 
प्राववर्धक जनशन्ि अभाविाई सहज िपुर्ाउन िथा उच्च प्राववर्धक ववर्र् अध्र्र्न गनि 
चाहनेहरुिाई उत्प्ररेरि गने हेििेु महानवद छारवनृ्त्त कार्िक्रम माफि ि आर्थिक सहर्ोगको शरुुवाि 
भएको छ। खेिकूद क्षेरका सबै ववधाहरुिाई व्र्वन्स्थि गने कार्िको शरुुवाि भएको छ । 
स्वास््र् क्षेरमा स्वास््र् संस्थाहरु र स्वास््र्कमीहरुिाई ववश्वसनीर् बनाउने कार्िको शरुुवाि 
चािू आर्थिक बर्िको कार्िक्रमिे गरेको छ। स्वास््र् संस्थाहरुको भौर्िक पूवािधार सधुारमा 
उपिेखनीर् प्रगर्ि भएको छ। खानेपानीका कार्िक्रम िथा र्ोजनाहरुिाई एवककृि गरी गाउँपार्िका 
स्िरबाट संचािन गनुिपने आवश्र्किा देन्खएको छ । िेप्चा जािीको संरक्षण, प्रवद्धिन र ववकासका 
िार्ग रणनीर्िक गरुुर्ोजनाको कार्ािववर्न प्रारम्भ भएको छ। र्सिे नेपािमा नै िोपोवमखु 
अवस्थामा रहेका िेप्चा जािीको भार्ा, संस्कृर्िको संरक्षण, प्रवद्धिन र र्बकासमा महत्वपूणि छिाङ्ग 
माने संकेि देखा परेको छ । मवहिाहरुको क्षमिा अर्भबवृद्ध गदै र व्र्वसार् उवमखु गराउँदै 
सशन्िकरणका कार्िहरु शरुु भएका छन । बािबार्िका, आठदवासी जनजार्ि, दर्िि, अपांगिा भएका 
समदुार्को क्षमिा अर्भबवृद्धका कार्िक्रमहरु संचािन भएका छन । रोङ गाउँपार्िकािाई नै पूणि 
सरसफाई र्िु गाउँपार्िका बनाउने अर्भर्ान सविोर्जनक देन्खएको छ ।  
 व्र्वन्स्थि बसोबास ब्र्वस्थापन सर्मर्ि माफि ि सकुुम्बासीको पवहचान, िगि संकिन, भ–ू
स्वार्मत्व मार्थको समस्र्ा पवहचान गने कार्ि सम्पव न भएको छ । 

 

(३) पूवािधार ववकास के्षर: 
 पूवािधार ववकास क्षेर अविगिि २ नं. वडाको कार्ाििर् भवन र्नमािण कार्ि अन्विम चरणमा 
रहेको छ । िागि साझेदारीमा नेिे खोिा पक्की पिु र्नमािण सम्पन्न भएको छ। उज्र्ािो रोङ 
अर्भर्ान अविगिि ग्रामीण ववद्यिुीकरण कार्िमा उपिेखनीर् प्रगर्ि भएको छ। सन्जिो रोङ अर्भर्ान 
अविगिि संघीर् सरकारको समपूरक अनदुानबाट रोङ सडक र्नमािण कार्ि सूचारु रहेको छ। साना 
सडकहरुको र्नमािण कार्ि िक्ष्र् अनसुार सम्पन्न भएको छ । रोङ गाउँपार्िकाको केवरमा रहने 
कार्ाििर् भवनको र्नमािणका िार्ग ववस्ििृ आर्ोजना प्रर्िवेदन िर्ार भएको छ। ववद्यािर्हरुको 
भौर्िक पूवािधार सधुारको क्रममा रहेको छ।  
 

(४) वन, वािावरण िथा ववपद् व्र्वस्थापन: 
 वन, वािावरण िथा ववपद् व्र्स्थापन अविगिि रािपर्ि चरेू िराई मधेश संरक्षण कार्िक्रमको 
कार्ािववर्नमा समववर् भएको छ । पवहरो र्नर्वरण, नठदकटान, वकृ्षारोपण िगार्िका कार्िहरु 
संचािनमा रहेका छन । वनक्षेरको व्र्वसार्ीकरणको र्नन्म्ि वहृत्त  बाँसरोपण कार्िक्रमको थािनी 
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भएको छ । पर्ािपर्िटनको र्नन्म्ि सामदुावर्क वनसँगको साझेदारीमा गरुाँसे पहाड र्नमािण कार्िको 
शरुुवाि भएको छ ।  
(५) संस्थागि ववकास र सेवा प्रवाह: 
 संस्थागि ववकास र सेवाप्रवाह अविगिि हरेक वक्रर्ाकिापिाई जनउत्तरदार्ी, जवाफदेही र 
पारदशी बनाउन आवर्धक रुपमा साविजर्नक सनुवुाई कार्िक्रम, रोङको गर्िववर्धिाई जनिासँग 
प्रत्र्क्ष जोड्न साप्तावहक रेर्डर्ो कार्िक्रम र सम्पूणि वक्रर्ाकिापको सारको रुपमा वतृ्तन्चर 
(डकुमेवरी) र्नमािण कार्ि भइरहेको छ । सविसिुभ र र्नश्पक्ष वर्ार् व्र्वस्थापनको र्नन्म्ि वर्ावर्क 
सर्मर्ििे र्नरविर रुपमा कार्ि सम्पादन गदै आएको छ । कमिचारीहरुको मनोवि उच्च राख् न 
िहगि सेवा सवुवधामा समानिा पर्ाउनकुा साथै कमिचारी कपर्ाण कोर्को ब्र्वस्थापनिाई 
र्नरविरिा ठदइएको छ । 

चािू आर्थिक बर्िमा िक्ष्र् अनसुारको राजश् व प्रार्प्त कम हनुे देन्खवछ । प्रदेश सरकारबाट 
राजश् व बाँडफाँड माफि ि प्राप्त हनुे आर्को अर्नन्श् चििािे र्ोजना कार्ािववर्नमा समस्र्ा हनुे देन्खवछ 
। संघीर् सरकारबाट प्राप्त समपूरक अनदुान र ववशेर् अनदुान वढिा गरी प्राप्त भएकोिे 
कार्ािववर्नमा जवटििा महससु भएको छ । स्वीकृि दरबवदी अनसुार कमिचारी पदपूर्िि हनु 
नसकेकोिे व्र्वन्स्थि ढंगिे र्ोजना र्नमािण र संचािनमा समस्र्ा आएको छ ।  

ऐन, र्नर्माविी, कार्िववर्ध, र्नदेन्शका र मापदण्ड र्नमािणको न्स्थर्ि 

 हािसम्म स्वीकृि ऐन कानून, र्नर्माविी र कार्िववर्धहरु  

 ऐनको संख्र्ा:- 10 

 र्नर्माविीको संख्र्ा:- 5 

 कार्िववर्धको संख्र्ा:- 17 

 मापदण्ड/आचारसंवहिा/ठदग्दशिन/र्नदेन्शका संख्र्ा:- 8 

र्नर्मिि कानूनहरु सविसाधारणको जानकारीको िार्ग रोङ गाउँपार्िकाको आर्धकाररक 
वेभसाईट www.rongmun.gov.np मा प्रकान्शि गरी अध्र्ावर्धक गने गररएको छ । 
 

बजेटको सोच: 
आर्थिक वर्ि 207६/07७ का िागी प्रस्ििु वजेट, नीर्ि िथा कार्िक्रमिे रोङ 

गाउँपार्िकाको समग्र क्षेरको ववकास र पररवििनिाई आत्मसाि  गनेछ । रोङ गाउँपार्िकािाई 
आधरु्नक कृवर् प्रणािीको शरुुवािसंगै वकसानको आर्स्िरमा पररवििन, पर्िटकीर् स्थिहरुको 
व्र्वसार्ीकरणको शरुुवािबाट बैकन्पपक आर्आजिन गदै समदृ्ध रोङको अर्भर्ानमा सघाउ 
परु्ािउनेछ । गणुस्िरीर् न्शक्षा र स्वास््र् सेवासवहिको भौर्िक पूवािधार सम्पव न गाउँपार्िकामा 
पररणि गने कार्िको शरुुवाि गनेछ ।  

 

 

 

 

 

 

http://www.rongmun.gov.np/
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अध्र्क्षज्रू्, 

अब म आगामी आर्थिक वर्िको िार्ग बजेटको िक्ष्र् पेश गनि चाहवछु । 

१. आर्थिक ववकास 

कृवर् िथा पश ुववकास 

 कवफ खेिी ववस्िारको र्नन्म्ि १ िाख ववरुवा रोपण गररनेछ । 

 १००० रोपनी न्चर्ा खेिीिाइ प्राङ्गाररककरणमा रुपाविरण गररनेछ । 

 १२ वटा पकेट क्षेरबाट िरकारी उत्पादन शरुु गररनेछ । 

 १२ हजार पशमुा नश्लसधुार गररनेछ । 

 ८ हजार  पशधुन बीमा गररनेछ । 

 १०० वटा गोि िथा खोर सधुार कार्िक्रम संचािन गररनेछ । 

 

उद्योग 

 न्चर्ा उद्योग स्थापना िथा प्रवद्धिनको र्नन्म्ि सहर्ोग गररनेछ । 

 १० वटा िद्य ुिथा घरेि ुउद्योगिाई आर्थिक िथा प्राववर्धक सहर्ोग उपिब्ध 
गराइनेछ । 

पर्िटन 

 पर्िटन ववकासको र्नन्म्ि पाथीभरा गूरुर्ोजनािे औपंर्ाएको र िेप्चा जािीको संरक्षण 
र प्रवद्धिनका िार्ग रणनीर्िक गूरुर्ोजनािे र्नधािरण गरेको दोश्रो वर्िको काम 
सम्पन्न गररनेछ । 

 रोङ गाउँपार्िकाको पर्िटन गूरुर्ोजनासँग सम्बन्वधि कार्िहरुको आरम्भ  
गररनेछ । 

 रक क्लपर्ाइन्म्बङ शरुु गररनेछ । 

 २ वटा पर्िटकीर् स्थि िथा सम्भाववि पर्िटकीर् क्षेरको र्ड.वप.आर. सम्पन्न          
गररनेछ । 

 ग्रामीण पर्िटनको र्नम्िी रैथाने संस्कृर्िको संरक्षण, प्रवद्धिन िथा घरबास (होमस्टे) 
को व्र्वस्था गररनेछ। 

सहकारी 
 रोङ गाउँपार्िकामा रहेका सहकारी संस्थाहरुको क्षमिा ववकासका कार्िक्रमहरु 

संचािन गदै सहकारीहरुको उन्चि व्र्वस्थापन एवं प्रवद्धिनात्मक कार्िहरु संचािन 
गररनेछ ।   

 सहकारी संस्थाहरुको गर्िववर्धहरुिाई व्र्वन्स्थि गनि र्डन्जटि प्रववर्धको शरुुवाि  
गररनेछ । 

 

जिश्रोि िथा र्संचाई 

 वरफपर्ाङ्ग र्डपबोररङ/र्िफ्ट र्संचाई र्ोजना संचािन गररनेछ । 

 २५० हेक्लटर जमीनमा र्संचाई सवुवधा ववस्िार गररनेछ । 
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वन 

 सामदुावर्क वनसँगको साझेदारीमा वन ववकासका कार्िक्रमहरु संचािन गररनेछ । 

 २ वटा स्थानमा जडीबटुी खेिीको शरुुवाि गररनेछ । 

 जिाधार िथा जैववक ववववधिा संरक्षणको र्नन्म्ि रािपर्ि चरेु िराई मधेश संरक्षण 
कार्िक्रम र  सामदुावर्क वनसँगको साझेदारीमा कार्िक्रमहरु संचािन गररनेछ । 

 

२. सामान्जक ववकास क्षरे 

न्शक्षा 
 २ वटा ववद्यािर्को थप भौर्िक पूवािधार र्नमािण गररनेछ । 

 एकवटा ववद्यािर्मा खानपेानी, एकवटा ववद्यािर्मा शौचािर्, एकवटा ववद्यािर्मा 
ववज्ञान प्रर्ोगशािा, एकवटा ववद्यािर्मा आई.र्स.वट, र एकवटा ववद्यािर्मा िाईबेरी 
स्थापना िथा संचािन गररनेछ। 

 न्शक्षक िथा कमिचारीहरुको ििब मार्सक र्नर्र्मि रुपमा व्र्वस्था गररनेछ। 

 ववद्यािर्को गणुस्िर सधुारमा महत्वपूणि भरू्मका र्नवािह गने बािन्शक्षक एवं 

ववद्यािर् कमिचारीहरुको सम्मानमा पोशाक भत्तािाई र्नरविरिा ठदंदै र्नजहरुको 
स्वास््र् बीमा समेि गराईनेछ। 

 बािप्रर्िभा प्रष्फुटनको र्नन्म्ि वडास्िरीर् अर्िररि कृर्ाकिाप र गाउँपार्िका 
स्िरीर् अर्िररि कृर्ाकिाप संचािन गररनेछ। 

 १ देन्ख ३÷५ सम्मको कक्षा संचार्िि ववद्यािर्हरुको संचािन अनदुानका िार्ग 
स्थार्ी कोर्को र्नमािण गररनेछ। 

 सबै ववद्यािर्हरुिाई बािमैरी, प्रववर्धमैरी, अपाङ्गमैरी र गणुस्िरीर् बनाउने 
कार्िक्रम संचािन गररनेछ। 

 ववद्यािर्को गणुस्िर सधुार हेि ु न्शक्षक िथा ववद्यािर् कमिचारीहरुको िार्ग 
िार्िमको व्र्वस्था गररनेछ ।  

 गाउँपार्िका स्िरमा रहेको प्राववर्धक जनशन्िको अभाविाई मध्र्नजर गदै 
महानवद छारवनृ्त्त कार्िक्रम माफि ि उच्च प्राववर्धक न्शक्षा हार्सि गनि ईच्छुक 
बढीमा १० जनािाई छारवनृ्त्तको रुपमा आर्थिक सहर्ोग ठदईनेछ। 

 रोङ गाउँपार्िका अविगिि कक्षा ११ र १२ मा अध्र्र्नरि सम्पूणि ववद्याथीिाई 
आधारभिू कम्प्रू्टर िािीम र्निःशपुक उपिब्ध गराईनेछ। 

स्वास््र् 

 रोङ गाउँपार्िकाको २ र ४ नं. वडामा स्वास््र्  इकाई स्थापना गरी स्वास््र् 
सेवा प्रवाह गररनेछ ।  

 स्वास््र् सेवािाई प्रभावकारी बनाउन सबै स्वास््र् संस्थाहरुमा स्वास््र् उपकरण 
जडान र सामदुावर्क और्धी पसिको स्थापना गररनेछ। 

 र्निःशपुक स्वास््र् सेवा प्रवाह गने मवहिा स्वास््र् स्वरं्सेववकाहरुको पाररवाररक 
स्वास््र् बीमािाई र्नरविरिा ठदइनेछ। 
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 २ वटा र्न:शपुक स्वास््र् न्शववर साझेदारीमा संचािन गररनेछ । 

 पूणिखोप कार्िक्रम अविगिि कम्िीमा ४३२ बािबार्िकािाई खोप िगाइनेछ, 

प्रर्ोगशािाको माध्र्मद्धारा  कम्िीमा ८ जना नर्ाँ क्षर्रोगी पत्ता िगाईनेछ, 

कम्िीमा ५२६ जनाको गभिविी जाँच गररनेछ। 

भार्ा संस्कृर्ि 

 िोपोवमखु िेप्चा भार्ा र्िपी संरक्षणको र्नन्म्ि ववशेर् प्रर्त् न गररनेछ । 

 रैथाने संस्कृर्िको संरक्षणको र्नन्म्ि ववशेर् कार्िक्रम संचािन गररनेछ । 

 २ वटा स्थानीर् जारा महोत्सव संचािन गररनेछ । 

 

खानपेानी िथा सरसफाई 

 रोङ गाउँपार्िकाको पूणिसरसफाई अर्भर्ानको र्नन्म्ि १३ जना सरसफाई अर्भर्विा 
र्नर्िु गरी पूणि सरसफाईको कार्िक्रम संचािन गररनेछ। 

 फोहोरमैिा व्र्वस्थापनको र्नन्म्ि उन्चि स्थान पवहचान गरी राजमागि क्षेरको 
फोहोरमैिाको व्र्वस्थापन गररनेछ । 

 २ वटा खानेपानीको टैंङ्की र्नमािण गररनेछ । 

 ५ वटा खानेपानी र्ोजना संचािन गररनेछ । 

र्वुा िथा खेिकूद 

 खेिकूद क्षेरको ववकासको र्नन्म्ि वडास्िरीर् ६ वटा र गाउँपार्िकास्िरीर् १ 
वटा सामूवहक खेि प्रर्िर्ोर्गिा संचािन गररनेछ। 

 र्नर्र्मि खेि प्रन्शक्षणको र्नन्म्ि २ जना खेि प्रन्शक्षकको व्र्वस्था गररनेछ। 

 गाउँपार्िका भर कम्िीमा ९ वटा खेि प्रन्शक्षण केवर स्थापना गरी र्नर्र्मि 
प्रन्शक्षणको व्र्वस्था र्मिाइनेछ। 

 गाउँपार्िका क्षेरमा संचािन हनुे न्जपिास्िरीर् प्रर्िर्ोर्गिा र केवरस्िरीर् 
प्रर्िर्ोर्गिाको प्रत्र्ाशीका र्नन्म्ि ववशेर् प्रन्शक्षणको व्र्वस्था र्मिाईनेछ। 

 २ वटा ग्रासरुट िथा फुटबि प्रन्शक्षकको उत्पादन गररनेछ। 

 

३. भौर्िक पूवािधार 
र्ािार्ाि पूवािधार  

 रोङ सडकको बाँकी रहेका सबै क्षेरको चौडा र्बस्िार सम्पन्न हनुेछ। 

 अविरपार्िका/अविरन्जपिा जोड्ने सडकको १०÷१० वकिोर्मटरको चौडा 
र्बस्िार िथा पक्की नािीको र्नमािण हनुेछ । 

 दैिे–जौबारी–कुवापानी–र्िम्बगुाउँ–पाखागाउँ–िामीटार–झापा परैु सडकको चौडा 
र्बस्िार सम्पन्न हनुेछ । 

 र्नवदा-सिकपरु-र्सवद्ध सडकको ५ वकिोर्मटर चौडा र्बस्िार सम्पन्न हनुेछ । 

 साना सडकहरु १० वकिोर्मटर नर्ाँ रर्ाक खोपने, ३० वकिोर्मटर चौडा 
र्बस्िार गने र ४ वकिोर्मटर पक्की नािी र्नमािण कार्ि सम्पन्न हनुेछ। 
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भवन पूवािधार 
 एक स्थानीर् िह एक पवर शैर्ाको हन्स्पटिको िार्ग जग्गा प्राप्ती, नाप नक्लसा, 

र्डजाईनको काम सम्पन्न गरी र्नमािणका र्नन्म्ि सम्बन्वधि र्नकार्मा पहि  
गररनेछ । 

 रोङ गाउँपार्िकाको केवर रहने भवनको र्नमािण कार्ि शरुु गररनेछ। 

 ४ नं. वडा कार्ाििर् भवन र्नमािण सम्पन्न गररनेछ। 

 कुटीडाँडामा र्मर्न कवडिहिको र्नमािण सम्पन्न गररनेछ। 

 १ नं. वडा कार्ाििर् भवनको ििा थप गने कार्ि सम्पन्न गररनेछ। 

 १ वटा स्वास््र् चौकी भवन र्नमािण सम्पन्न गररनेछ। 

पिुपिेुसािः 
 र्नमािणाधीन झटारे पक्की पिु सम्पन्न गररनेछ। 

 िागि साझेदारीमा दधेुखोिा पक्की पिु र्नमािण सम्पन्न गररनेछ । 

 न्झपके खोपसीमा कपभटि र्नमािण सम्पन्न हनुेछ। 

 गोर्ाङ खोिामा पक्की पिु र्नमािणका िार्ग र्ड.वप.आर िर्ार गररनेछ। 

ववद्यिुिः 
 रोङको ववद्यिुीकरण अविगिि कम्िीमा ५५० वटा ववद्यिु पोि जडान गदै 

र्बद्यिु ववस्िार कार्ि सम्पन्न गररनेछ । 

सशुासन िथा अविरसम्बन्वधि क्षरे 

 रोङ र्नमािण अर्भर्ानको र्नन्म्ि ६०० जनािाई र रोङ सरसफाई अर्भर्ानको 
र्नन्म्ि १३ जनािाई िािीम ठदई र्नमािण िथा सरसफाई अर्भर्विा उत्पादन 
गररनेछ ।  

 िािीम प्राप्त अर्भर्ाविाहरुिाई प्रधानमवरी रोजगार कार्िक्रम अविगिि रोजगारी 
उपिब्ध गराईनेछ। 

 कमिचारीहरुको क्षमिा अर्भववृद्धको र्नन्म्ि िािीम संचािन गररनेछ।  
 वर्ावर्क सर्मर्ि र मेिर्मिाप केवरका पदार्धकारीहरुको र्नन्म्ि 

अवश्र्किानसुार िािीम संचािन गररनेछ । 

 जनप्रर्िर्नर्धहरुको क्षमिा अर्भववृद्धको िार्ग िािीम संचािन गररनेछ । 

 ववपद् पूवि िर्ारीको िार्ग १२० जनािाई िािीम ठदईनेछ । 

 रोङको गर्िववर्धिाई ससूुन्चि गराउन साप्तावहक रेर्डर्ो कार्िक्रम संचािन 
गररनेछ । 

बजेटको अपेन्क्षि उपिन्ब्ध :  

सम्पूणि रोङवासीहरुिे रोङको केवर सवहि सबै वडा कार्ाििर्हरुबाट प्रवाह हनुे सेवाको 
सहज ढंगिे उपभोग गनि पाउनेछन  । पूवािधारको ववकासिे दैर्नक जनजीवनिाई सहज िपुर्ाउन े 
छ । दैर्नक उपभोग्र् िथा ब्र्वसावर्क कृवर् उत्पादनहरुको बजारसम्म सहज पहुँच हनुेछ । 
स्वास््र् र न्शक्षाको गणुस्िरमा हुँदै गरेको ववृद्धिे गणुस्िरीर् जीवन र्ापनमा सकरात्मक प्रभाव 
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पानेछ । नर्ा ँपर्िटकीर् स्थिहरुको व्र्वसार्ीकरण शरुु हनुेछ । वकसान िथा व्र्वसार्ीहरु 
संस्थागि रुपमा आवद्ध भई अगाडी बढ्ने छन  । गरुुर्ोजनाहरुको कार्ािववर्निे दीघ्रकािीन 
ववकास प्रारम्भ हनुेछ । कृवर् क्षेरमा गररने आधरु्नकीकरण र र्ोजनाबद्ध वक्रर्ाकिापहरुबाट 
वकसानहरुमा दीघ्रकािीन आर्आजिनको शरुुवाि हनुछे। र्नर्र्मि खेिकुद प्रन्शक्षण र प्रर्िर्ोर्गिािे 
गणुस्िरीर् खेिाडी उत्पादन हनुेछ । चरेुक्षेरको संरक्षण गदै चरेु क्षेरको चनुौर्ििाई अवसरमा 
पररणि गररनेछ। 

अध्र्क्ष ज्रू्, 
अब म बजेटका समग्र नीर्ि िथा आधारहरु प्रस्ििु गनि चाहवछु ।  

र्स वर्िको बजेट, नीर्ि िथा कार्िक्रम र्नमािणको क्रममा नेपािको संववधान, पंचवर्ीर् 
र्ोजना, स्थानीर् सरकार सञ् चािन ऐन, २०७४, रान्ष् रर् प्राकृर्िक श्रोि िथा ववत्त आर्ोग ऐन, 
२०७४, संघीर् र प्रदेश सरकारिे जारी गरेका नीर्ि, कानून िथा मापदण्डहरु, स्थानीर् िहमा 
बजेट िजूिमा कार्ािववर्न, आर्थिक व्र्वस्थापन िथा सम्पन्त्त हस्िाविरण सम्बवधी र्नदेन्शका, २०७४ 
मा भएका व्र्वस्थाहरु, गाउँ कार्िपार्िकािे स्वीकृि गरेको रोङ गाँउपार्िकाको र्ोजना िथा बजेट 
िजुिमा ठदग्दशिन, २०७४, गाउँ कार्िपार्िकाबाट गठिि राजश् व परामशि सर्मर्ि, श्रोि अनमुान िथा 
बजेट सीमा र्नधािरण सर्मर्ि, ववर्भव न र्बर्र्क्षेरगि सर्मर्िहरु, बजेट िथा कार्िक्रम िजुिमा सर्मर्ि 
िथा गाँउ कार्िपार्िकाबाट प्राप् ि सझुावहरुका आधारमा संभव भएसम्म जनचाहना िथा 
आवश्र्किाहरुिाई समेटने अर्भप्रार् र्िई प्रस्ििु बजेट, नीर्ि िथा कार्िक्रम िर्ार पारेको छु ।  

बजेटका उदे्दश्र्हरु: 
 सबै प्रकारका ववकासिाई ठदगो ववकासमा पररवििन गने । 

 ववकासको गर्ििाई र्िब्रिा ठदने । 

 सेवा प्रवाहमा सिुभिा र गणुस्िरीर्िा कार्म गने । 

 आम नागररकको शैन्क्षक, आर्थिक, सामान्जक अवस्थािाई सधुार गने । 

 र्ोजनावद्ध र िीब्र गर्िमा पूवािधारको ववकास गने । 

 

अध्र्क्ष ज्रू्, 
आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ िाई रोङ गाँउपार्िकाको र्ोजना कार्ािववर्नमा साझेदारी वर्िको 

घोर्णा गदै अब म रोङ गाउँपार्िकाको सोच, िक्ष्र् र अपेन्क्षि उपिब्धीका साथै बजेटको 
र्बर्र्क्षेरगि नीर्िहरु पेश गनि चाहवछु । 

 

बजेटका नीर्िहरु 

आर्थिक ववकास:  

 कृवर् िथा पश ुक्षेरको व्र्वसावर्क उत्पादनमा जोड ठदने नीर्ि अविम्बन गररनेछ । 
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 दगु्ध उत्पादन, मास ुउत्पादनको र्नन्म्ि व्र्वसावर्क बाख्रापािन, व्र्वसावर्क सब्जी उत्पादनमा 
जोड ठदइनेछ।  

 सवुििा खेिीको संरक्षण िथा व्र्वसार्ीकरण, अिैंचीखेिीको संरक्षण र प्रबद्धिन, सपुारी खेिीको 
व्र्वसार्ीकरण, न्चर्ाखेिीको प्राङ्गारीकरण, कफीखेिीको र्बस्िारको नीर्ि र्िइनछे । 

 गणुस्िरीर् पशपुािन गनि नश् ि सधुारको कार्िक्रमिाई ववशेर् जोड ठदइनेछ । 

 पश ुआहारािाई व्र्वन्स्थि गनि घाँसको उव नि जािको र्बऊ िथा ववरुवाको व्र्वस्था 
गररनेछ। 

 कृवर् िथा पशजुवर् उत्पादनको बजारीकरणको र्नन्म्ि ववशेर् पहि गररनेछ ।  

 कृर्कको वैकन्पपक आर्आजिन िथा पर्ािवरणीर् सवििुनको र्नन्म्ि मौरीपािनको नमूना 
अर्ोजना संचािन गररनेछ ।  

 चरेुक्षेरको संवेदनन्शििािाई मध्र्नजर गदै सो क्षेरका कृर्कहरुको आर्आजिन बवृद्ध गनि 
फिफूि खेिीमा ववशेर् जोड ठदइनेछ ।  

 कृवर् िथा पश ुव्र्वसार्को जोन्खम वरू्नीकरणको िार्ग बािी बीमा र पशधुन बीमाको 
व्र्वस्था र्मिाइनेछ ।  

 कृवर् उत्पादन बवृद्धका र्नन्म्ि साना र्संचाई र्ोजना,  र्डपबोररङ्ग िथा र्िन्फ्टङ्ग र्संचाई र नर्ाँ 
प्रववर्धका र्संचाई (Pipe Irrigation) र्ोजनाहरु संचािनमा पर्ाईनेछ।  

 सहकारी संस्थाहरुको क्षमिा ववकास, प्रवद्धिन र सदुृढीकरण गदै सहकारीिाई अथििवरको 
आधारस्िम्भको रुपमा ववकास गररनेछ। 

 धार्मिक र सांस्कृर्िक पर्िटन ववकासको र्नन्म्ि पाथीभरा गरुुर्ोजना र िेप्चाजािीको संरक्षण, 

प्रबद्धिन र ववकासको र्नन्म्ि बनेको रणनीर्िक गरुुर्ोजना कार्ािववर्न गनि संघीर् सरकार, प्रदेश 
सरकार,  ववकास साझेदार संस्था िथा अवर् संघ संस्थाहरुसँगको सहकार्ििाई र्नरविरिा 
 ठदइनेछ।  

 पर्िटन क्षेरको समग्र ववकासको र्नन्म्ि पर्िटन गरुुर्ोजना कार्ािववर्न थािनी  गररनेछ ।  

 पर्िटन ववकासमा र्नजी क्षेरिाई प्रोत्साहन गरी पर्िटन उद्योग संचािन गदै रोजगारीको 
अवसरहरु सजृना गररनेछ ।  

 ग्रामीण पर्िटन ववकास र प्रबद्धिनको र्नन्म्ि रैथाने किा संस्कृर्िको संरक्षण, सम्बद्धिन गदै 
घरवास (होमस्टे) िाई ववशेर् जोड ठदइनेछ ।  

 ग्रामीण अथििवरिाई मजबिु बनाउन स्थानीर् ववकास कोर्को स्थापना गरी वकसान, ववपव न 
िथा साना उद्यमीहरुिाई प्रोत्साहन गररनेछ।  

 गररबी र्नवारण िथा वन ववकासको र्नन्म्ि सामदुावर्क वन, रािपर्ि चरेु िराई मधेश संरक्षण 
कार्िक्रम िथा ववर्भव न ववकास साझेदार संस्थाहरुसँग सहकार्िको नीर्ि अविम्बन गररनेछ ।  

 खर्नज पदाथि र  वन संरक्षणको र्नन्म्ि कडा नीर्ि अविम्बन गररनेछ।  

 िगानी मैरी वािावरण सजृना गरी उद्योग धवदाको स्थापना र ववकासमा र्नजीक्षरेिाई प्रोत्साहन                   

गररनेछ । 

 नदी र्नर्वरण, भ-ूक्षर् र्नर्वरण, जिाधार संरक्षण, पर्ािपर्िटन ववकासका कार्िक्रमहरु सामदुावर्क 
वन िथा रािपर्ि चरेु िराई मधेश कार्िक्रमसँग सहकार्ि गरी संचािन गररनेछ ।  
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 प्रधानमवरी रोजगार कार्िक्रमिाई उच्च प्राथर्मकिामा राख्दै र्नमािण अर्भर्विा पररचािन गरी 
रोङ र्नमािण अर्भर्ान संचािन गररनेछ भने र्सबाट ग्रामीण क्षेरका र्वुा िथा वेरोजगारहरुिाई 
प्रत्र्क्ष रोजगारमा समावेश गररने नीर्ि र्िइनेछ।  

 ववररङ्ग नदी वकनार क्षेरिाई व्र्वसावर्क क्षेरमा पररणि गनेगरी कार्िक्रम संचािन गररनेछ । 

सामान्जक ववकास:  

 न्शक्षाक्षेरका सबै कमिचारीहरुको प्रत्रे्क मवहना ििब र्नकासाको व्र्वस्था र्मिाइनेछ ।  

 न्शक्षाक्षेरको गणुस्िरमा बवृद्ध गनि आवश्र्क िािीम र पूवािधारको व्र्वस्था र्मिाइनेछ ।  

 ववद्यािर्िाई समर्ानकूुि प्रववर्धमैरी, बािमैरी र अपाङ्गमैरी बनाउन ववशेर् जोड  
ठदइनेछ।  

 रोङर्भर SEE ठदई बसेका, कक्षा ११ र १२ मा अध्र्र्न गरररहेका ववद्याथीहरुको र्नन्म्ि 
र्निःशपुक आधारभिू कम्प्रू्टर िािीमको व्र्वस्था र्मिाइनेछ भने उच्च प्राववर्धक न्शक्षाको 
र्नन्म्ि महानवद छारवनृ्त्त कार्िक्रम माफि ि र्नरविर आर्थिक सहर्ोग गररनेछ ।  

 वरू्न वेिन भएरपर्न ववद्यािर्को गणुस्िरमा खास र्ोगदान परु् र्ाउदै आएका ववद्यािर्का 
कमिचारी, बाि न्शक्षकहरुका र्नन्म्ि सम्मान स्वरुप पोशाक खचि वापिको अनदुान रकमिाई 
र्नरविरिा ठददै र्निःशपुक स्वास््र् बीमाको सवुवधा समेि उपिब्ध गराईनेछ ।  

 आधारभिू शैन्क्षक र्ोग्र्िा हार्सि गरी वेरोजगार रहेका र्वुाहरुिाई मध्र्नजर गदै शैन्क्षक 
क्षेरको व्र्वसावर्क र्सप ववकासको गनि मवटेश् वेरी कोर्ि िार्िमको व्र्वस्था र्मिाइनेछ । 

 शैन्क्षक वेरोजगारीिाई वरू्नीकरण गनि प्राववर्धक ववद्यािर्हरुिाई ववशेर् प्रोत्साहन गदै 
प्राववर्धक न्शक्षामा जोड ठदईनेछ ।  

 स्वास््र् सेवाको गणुस्िर सधुार गरी सविसिुभ बनाउने नीर्ि अविम्बन गररनेछ ।  

 स्वास््र् संस्था अभाव रहेको वडाहरुमा स्वास््र् संस्था स्थापना र सेवाप्रवाह शरुु 
गररनेछ।  

 स्वास््र् चौकीहरुमा देन्खएको और्धी अभावको समस्र्ािाई समाधान गदै थप 
सामदुावर्क और्धी पसिको समेि व्र्वस्था र्मिाईनेछ ।  

 र्निःशपुक स्वास््र् सेवाप्रवाह गदै आएका मवहिा स्वास््र् स्वरं्सेववकाहरुको िार्ग र्निःशपुक 
पाररवाररक स्वास््र् बीमािाई र्नरविरिा ठदइनेछ ।  

 स्वास््र् क्षेरमा आउन सक्लने महामारी र्नर्वरणको र्नन्म्ि आपिकािीन कोर्को व्र्वस्था 
गररनेछ ।  

 खेिकूदको संस्थागि ववकास गदै र्नरविर प्रन्शक्षण, र्नर्र्मि खेि प्रर्िर्ोर्गिाको र्नन्म्ि 
आवश्र्क जनशन्िको व्र्वस्था गररनेछ भने राविर्, अविरािविर् अवफर्सर्ि गेमहरुमा 
सहभागी हनुे प्रर्िर्ोगीहरुको िार्ग ववशेर् प्रन्शक्षणको व्र्वस्था र्मिाइनेछ ।  

 रोङ गाउँपार्िकािे आफ्नो क्षेरर्भर गेम्सहव र्नमािण गनि उपर्िु स्थानको छनौट, 
उपिब्धिा र नाप, नक्लसा, र्डजाइनको काम सम्पव न गरी प्रारन्म्भक चरणको काम सम्पव न 
गररनेछ । 

 गाउँगाउँमा देन्खएको खेिप्रर्िको जागरुकिािाई मध्र्नजर गदै खेि प्रन्शक्षकको 
उत्पादनमा जोड ठदइनेछ ।  
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 किा संस्कृर्िको संरक्षण िथा प्रबद्धिनको िार्ग ववशेर् व्र्वस्था र्मिाइनेछ ।  

 िोपोवमखु अवस्थामा रहेका बाजागाजा, संस्कृर्ि संरक्षणको र्नन्म्ि आवश्र्क व्र्वस्था 
र्मिाइनेछ ।  

 जोन्खमर्िु बस्िी र सकुुम्बासीहरुको व्र्वस्थापनको र्नन्म्ि एकीकृि वस्िी ववकासको नीर्ि 
अविम्बन गररनेछ।  

 अव्र्वन्स्थि बसोबासका क्षेरहरुिाई व्र्वन्स्थि गदै स्माटि र्भिेज र्नमािण गने नीर्ि िर् 
गररनेछ ।  

 मवहिाहरुको आर्थिक, सामान्जक उत्थानको र्नन्म्ि क्षमिा अर्भबवृद्ध गदै प्रत्र्क्ष 
आर्आजिनको व्र्वस्था र्मिाइनेछ ।  

 र्वुाहरुमा उद्यमन्शििा ववकास गरी व्र्वसावर्क बव न उत्प्ररेरि गने नीर्ि र्िइनेछ ।  

 घट्दै गएको जिस्रोिको भण्डारिाई मध्र्नजर गदै एकीकृि जिस्रोि नीर्ि र्िइनेछ भन े
एक घर एक धारा वपउने पानी काउिक्रम संचािन गररनेछ ।  

 पूवािधार ववकास:  

 सन्जिो रोङ अर्भर्ानिाई उच्च प्राथर्मकिामा राखी कार्ािववर्न गररनेछ ।  

 रोङ गाउँपार्िकाको ६ वटै वडा कार्ाििर्, भगूोि र जनसंख्र्ा समेटने रोङ सडक संघीर् 
सरकारको अनदुानबाट, अविरपार्िका/अविरन्जपिा जोड्ने र्िनघरे–शान्विपरु–
बरभञ्ज्र्ाङ्ग–बरफपर्ाङ्ग–झापा र हकि टे–रम्र्ाङ्ग–सिकपरु–झापा जोडन ेसडकिाई प्रदेश 
सरकार मखु्र्मवरी ग्रामीण सडक सधुार कार्िक्रमबाट र्नमािण गररनेछ ।  

 प्रदेश सरकारको शशिि अनदुानबाट हकि टे–दैिे–जौबारी–कुवापानी–र्िम्बगुाउँ–
पाखागाउँ–िामीटार–झापा सडक र्नमािण गररनेछ ।  

 उज्र्ािो रोङ अर्भर्ानिाई ववशेर् प्राथर्मकिामा राखी कार्ािववर्न गररनेछ ।  

 समान सरोकारका क्षेरहरुमा सरोकारवािा स्थानीर् िहसँगको िागि साझेदारीमा संचािन 
गने नीर्ि र्िइनेछ ।त्र्स्िै, समान प्राथर्मकिाका ववकास र्ोजनाहरु कार्ािववर्नको र्नन्म्ि 
र्छमेकी स्थानीर् िहहरुसँग साझेदारी गररनेछ। 

 पक्की पिुहरुको र्ड.वप.आर. िर्ार गदै क्रमशिः र्नमािण समेि गदै जाने व्र्वस्था           
र्मिाइनेछ ।  

 भवन पूवािधार र्नमािण कार्ििाई प्राथर्मकिामा राखी कार्ािववर्न गररनेछ ।  

 रोङ गाउँपार्िकाको मूख्र् सडकहरु मध्रे् ५० वक.र्म. सडकको िगि कट्टा गनि उि 
क्षेरको जग्गाको वकत्ता र्वकन गरी नापी िथा मािपोि कार्ाििर्मा िगि कार्म गराउने 
र दर र्नधािरण गररनेछ। 

 ममििसंभार कोर्िाई ठदगो व्र्वस्थापन गनि अर्ोजनाहरुमा रहेको कूि बजेटबाट २ प्रर्िशि 
कट्टा गरी कोर्मा जम्मा गररनेछ । 

वन, वािावरण िथा ववपद् व्र्वस्थापन: 
 गररबी वरू्नीकरण र सामान्जक ववकासका िार्ग सामदुावर्क वन ववकासको कार्िक्रम 

गाउँपार्िकाबाट स्वीकृि गरी साझेदारीमा संचािन गने नीर्ि अविम्बन गररनेछ ।  
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 कमजोर आर्थिक श्रोि भएका सामदुावर्क वनिाई व्र्वन्स्थि गनिको र्नन्म्ि ववशेर् व्र्वस्था 
र्मिाइनेछ ।  

 जैववक ववववधिाको दृवििे महत्वपूणि दिुिभ प्रजार्िका वनस्पर्ि, ववर्जवि ुरहने क्षेरहरुिाई 
ववशेर् संरन्क्षि क्षेरको रुपमा व्र्वस्थापन गररनेछ ।  

 ववर्जवि ु संरक्षण, वनपैदावारको चोरी र्नकासीिाई र्नर्वरण गनि कडा नीर्ि अविम्बन 
गररनेछ ।  

 चरेुक्षेरको संरक्षण र प्रबद्धिनको र्नन्म्ि सामदुावर्क वन, रािपर्ि चरेु िराई मधेश कार्िक्रम 
िथा ववर्भव न संघ संस्थाहरुसँग सहकार्ि गररनेछ ।  

 चरेुक्षेरको जिाधार संरक्षण र जिश्रोि सम्बवधी नीर्ि र्नमािण गररनेछ। 

 वनक्षेरको आम्दानी बवृद्ध गनि जर्डबवुट खेिी, बाँसरोपण, पर्ािपर्िटनिाई ववशेर् महत्व  
ठदइनेछ ।  

 आगिागीबाट हनु सक्लने ववपद् व्र्वस्थापन पूवि िर्ारीको र्नन्म्ि सबै सरकारी कार्ाििर्, 
संघसंस्था एवं बजार क्षेरहरुमा नाइरोजन ग्र्ाँसको व्र्वस्था गररनेछ । 

 गाउँपार्िका क्षेरर्भरको वन क्षेरको सीमाना र्वकन गररनेछ । 

 

संस्थागि ववकास र सेवा प्रवाह: 
 अधिबावर्िक रुपमा साविजर्नक सनुवुाई कार्िक्रम संचािन गरी गाउँपार्िकाको हरेक 

वक्रर्ाकिापिाई जनउत्तरदार्ी, पारदशी र जवाफदेही बनाइनेछ ।  

 साप्तावहक रेर्डर्ो कार्िक्रम, मखुपर प्रकाशन र अनिाइन प्रणािी माफि ि समग्र रोङको 
गर्िववर्ध स–ुसून्चि गने व्र्वस्था र्मिाइनेछ ।  

 टोि टोिसम्म सूचना प्रवाहको थप व्र्वस्था र्मिाउन एक टोि एक सूचना पाटीको 
व्र्वस्था र्मिाइनेछ ।  

 र्ोजना कार्ािववर्नबाट अपेन्क्षि उपिन्ब्ध हार्सि गनि अनगुमन र मूपर्ाङ्कन प्रणािीिाई 
प्रभावकारी बनाईनेछ ।  

 र्ोजना िथा कार्िक्रमहरु कार्ािववर्नको अवस्था बारे र्नर्र्मि जानकारी र्िन 
कार्िपार्िकाको प्रत्रे्क बैिकमा कार्िपार्िका सदस्र्हरुबाट वडार्भरको प्रगर्ि प्रर्िवेदन 
पेश गनुिपने ब्र्वस्था र्मिाईनेछ। 

 अनिाईन प्रणािीबाट राजश्व संकिन गने ब्र्वस्था र्मिाईनेछ । 

 र्बना भेदभाव सबैिाई समान अवसर प्रदान गररनेछ ।  

 सविसिुभ र र्नश्पक्ष वर्ार् सम्पादनको र्नन्म्ि वर्ावर्क सर्मर्िको कार्ििाई र्नरविरिा 
ठदईनेछ।  

 कमिचारी कपर्ाणकोर्,  बािबार्िका वहिकोर्, मवहिा स्वरं्सेववका वहिकोर्िाई र्नरविरिा 
ठदइनेछ। 

 जनप्रर्िर्नर्ध िथा कमिचारीहरुको उपचारको र्नन्म्ि उपचार कोर् स्थापना गररनेछ ।  

 जनप्रर्िर्नर्ध िथा कमिचारीको क्षमिा अर्भबवृद्धका िार्ग कार्िक्रमहरु संचािन गररनेछ।  

 कमिचारी िथा उपभोिा सर्मर्िहरुिाई परुस्कार र दण्डको नीर्ि र्िइनेछ । 
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अध्र्क्ष ज्रू्, 
 अब म र्स रोङ गाउँपार्िकाको आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ को आर् व्र्र् 
वववरण (बजेट) को प्रके्षपण पेश गने अनमुर्ि चाहवछु । 

आम्दानी िफि   

 आविररक राजश्व  रु. ५0,००,०००।– (पचास िाख) 
 राजश् व वाँडफाड िफि  रु. 7,08,45,०००।– (साि करोड आि िाख पैिािीस 

हजार) 
o संघीर् सरकार – 6,52,00,000।–  

o प्रदेश सरकार – 56,45,000।- 
 अविर सरकारी ववत्तीर् हस्िाविरण रु. २६,३8,73,०००।– (छब्बीस करोड 

अठ्िीसिाख र्रहत्तर हजार) 
o संघीर् सरकार – 24,19,00,000।–  

o प्रदेश सरकार – 2,19,73,000।– 

 नगद मौज्दाि रु. 1,72,00,000।-  (एक करोड बहत्तर िाख) 
 

जम्मा आम्दानी:   रु.३५,६९,१८,०००।– (पैंिीस करोड उनावसत्तरीिाख अिार हजार) 
 

खचि िफि   

 चािू खचि िफि  रु. 18,७६,40,९५०।– (अिारकरोड छर्त्तरिाख चािीसहजार 
नोसर् पचास) 

 पूजँीगि खचि िफि  रु. १६,९२,७७,०५०।– (सोह्रकरोड बर्ानब्बेिाख सिहत्तर 
हजार पचास) 

जम्मा आम्दानी:     रु.३५,६९,१८,०००।– (पैंिीस करोड उनावसत्तरीिाख अिार हजार) 

अध्र्क्षज्रू् 

 अब म आर्थिक बर्ि ०७६/०७७ का िार्ग क्षेरगि बजेट िथा कार्िक्रम प्रस्ििु गनि 
चाहवछु ।  

(१) आर्थिक ववकास क्षरे:  

 कृवर् क्षेरको व्र्वसार्ीकरणका र्नन्म्ि व्र्वसावर्क अगािर्नक िरकारी खेिी, अगािर्नक 
उत्पादनका िार्ग क्षेर र्नधािरण र उत्पादन, सवुििा खेिीको संरक्षण,प्रबद्धिन, कफी खेिीको र्बस्िार, 

न्चर्ा खेिीको प्राङ्गारीकरण, सपुारी खेिी र्बस्िार, पश ुनश्ल सधुार िथा मास ुउत्पादन, कृवर्को उत्पादन 
बवृद्धको र्नन्म्ि र्संचाई िथा गोि सधुारका कार्िक्रमहरु साथै पर्िटनको व्र्वन्स्थि ववकासको र्नन्म्ि 
गरुुर्ोजनाहरु कार्ािववर्न, ग्रामीण अथििवरको ववकासको र्नन्म्ि स्थानीर् ववकास कोर्, स्थानीर् 
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ववत्तीर् संस्थाहरुको क्षमिा अर्भबवृद्ध सवहिका कार्िक्रमहरुिाई एकमिु रु. २ करोड 4९ िाख 
9९ हजार 250 छुट्टर्ाएको छु ।कार्िक्रमहरुको ववस्ििृ वववरण अनसूुचीमा उपिेख गररएको  
छ ।  

(२) सामान्जक ववकास: 
 न्शक्षाक्षेरको गणुस्िर सधुारको िार्ग न्शक्षक िािीम, अग्रजेी माध्र्मका पाठ्यपसु्िकको 
िार्ग अनदुान, बािन्शक्षक, ववद्यािर् कमिचारीको र्नन्म्ि पोशाक र र्निःशपुक स्वास््र् बीमा,  शैन्क्षक 
वेरोजगारहरुको िार्ग व्र्वसावर्क िार्िम, गाउँपार्िका स्िरीर् अर्िररि वक्रर्ाकिाप संचािन, 

स्वास््र् क्षेरको गणुस्िर सधुार र प्रभावकारी सेवाप्रवाहको र्नन्म्ि सामदुावर्क और्धी पसि, भौर्िक 
सधुार िथा मवहिा स्वास््र् स्वरं्सेववकाहरुको पाररवाररक स्वास््र् बीमा, खेिकूदको संस्थागि र 
ववकासको र्नन्म्ि र्नरविर प्रन्शक्षण, र्नर्र्मि प्रर्िर्ोर्गिा, राविर्/अविराविर् प्रर्िर्ोर्गिाको िर्ारी, 
खेिकूद सामाग्री, खेिमैदान र्नमािण, कभडिहि र्नमािण, व्र्वन्स्थि खानेपानी, सबै प्रकारका भार्ा 
संस्कृर्ि संरक्षण प्रवद्धिन,  मवहिा,  बािबार्िका, आठदबासी जनजािी, दर्िि, अपांगिा भएका 
समदुार्को क्षमिा अर्भबवृद्ध िगार्िका कार्िक्रमहरु संचािन गनि एकमिु रु. १४ करोड ८७ 
िाख ९२ हजार छुट्टर्ाएको छु । कार्िक्रमहरुको ववस्ििृ वववरण अनसूुचीमा उपिेख गररएको 
 छ । 

(३) पूवािधार ववकास:  

 सन्जिो रोङ अर्भर्ान, उज्र्ािो रोङ अर्भर्ान, खानेपानीका ट्ांकीहरु र्नमािण, 

र्डपबोररङ्ग/र्िफ्ट  र्संचाई र्ोजना,  रोङको केवरको कार्ाििर् भवन िगार्िका पूवािधार र्नमािण गनि 
एकमिु रु. 1१ करोड ४५ िाख १४ हजार छुट्टर्ाएको छु।कार्िक्रमहरुको ववस्ििृ वववरण 
अनसूुचीमा उपिेख गररएको छ । 

(४) सशुासन िथा अविरसम्बन्वधि के्षर:  

 व्र्वन्स्थि वन ववकास, भ–ूक्षर् र्नर्वरण, जिाधार संरक्षण, चरेुक्षेरको संरक्षण, वन 
पैदावारको चोरी र्नकासी र्नर्वरण, दिुिभ प्रजार्िका ववर्जवि,ु वनस्पर्ि संरक्षण सवहिका 
कार्िक्रमहरु, जनिासम्म रोङको गर्िववर्धिाई ससूुन्चि गने, जनप्रर्िर्नर्ध कमिचारीको क्षमिा 
अर्भबवृद्ध गने, सविसिुभ र ित्काि वर्ार् सम्पादन गने  सवहिका कार्िक्रमहरु संचािन गनि 
एकमिु रु. १ करोड ५८ िाख ३१ हजार ५५० छुट्टर्ाएको छु। कार्िक्रमहरुको ववस्ििृ वववरण 
अनसूुचीमा उपिेख गररएको छ । 

रोङको ववशेर् कार्िक्रम: 
 िूिा पूवािधारहरु र्नमािणका र्नन्म्ि समपरुक कोर्को व्र्वस्था गरेको छु। 

 अवर् साझेदारी कार्िक्रमहरु संचािनको िार्ग साझेदारी कोर्को व्र्वस्था गरेको 
छु।  

 छुटेका अधरुा रहेका जनिाको दैर्नक जीवनसँग प्रत्र्क्ष सम्बवध राख् न ेर्ोजनाहरु 
संचािनको र्नन्म्ि साना र्ोजना संचािन कोर्को व्र्वस्था गरेको छु।  
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 छारवनृ्त्त कोर्, मवहिा स्वास््र् स्वंसेववका वहिकोर्, कमिचारी कपर्ाण कोर्, ववपद् 
व्र्वस्थापन कोर्, आकन्स्मक रुपमा भैपरी आउने घटनाहरु ब्र्वस्थापनको र्नन्म्ि 
आकन्स्मक कोर्को व्र्वस्था गरेको छु ।  

 रोङ र्नमािण अर्भर्विा पररचािन गरी प्रधानमवरी रोजगार कार्िक्रमिाई व्र्वन्स्थि  
गनि आवश्र्क वजेटको व्र्वस्था गरेको छु । 

अध्र्क्षज्रू्, 
 प्रस्ििु बजेट, नीर्ि िथा कार्िक्रमको कार्ािववर्नमा आईपनि सक्लने समस्र्ा समाधानको 
र्नन्म्ि अध्र्क्षको संर्ोजकत्वमा ववकास समस्र्ा समाधान सर्मर्ि गिन गने प्रस्िाव गरेको छु । 

अवत्र्मा, रोङ गाउँपार्िकाको गाउँसभामा सहभागी सम्पूणि सदस्र्ज्रू्हरु, र्स गाउँसभािाई 
सम्पव न गनि अहोरार खट्न ुहनुे कमिचारीहरु, सम्पूणि शभेुच्छुकहरु, आम रोङबासी जनसमदुार्हरुिाई 
धवर्वाद ज्ञापन गनि चाहवछु । प्रस्ििु बजेट, नीर्ि िथा कार्िक्रम सफि कार्ािववर्नको र्नन्म्ि 
सम्पूणि रोङवासी जनसमदुार्, जनप्रर्िर्नर्ध, कमिचारी वगि, शभेुच्छुक एवं सरोकारवािाहरुबाट 
र्नरविर सहर्ोग, सहभार्गिा र सझुावको अपेक्षा गदिछु ।      
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१६ ४ सशुासन तथा अन्तरसम्बनन्धत के्षत्र १५८३१.५५ २४५३.८ ९३५२.७५ ४०२५ ० ० ० ०

१७ ४०१ शासन प्रणाली ३०० ० ० ३०० ० ० ० ०

१८ ४०३ प्रशासकीर् सशुासन ८५० ० ६५० २०० ० ० ० ०

१९ ४०४ नवत्तीर् सशुासन १६४३ ० १६४३ ० ० ० ० ०

रोङ गाउँपानलका

                   के्षत्रगत व्यय अनुमान

सस.नं. सकेंत

आ.व. 

२०७४/७५

को यथाथथ

आ.व. 

२०७५/७६

को 

सशंोसित 

अनुमान

आ.व. 

२०७६/७७को 

अनुमान

स्रोत

अन्तर सरकारी सवत्तीय हस्तान्तरण

ऋण
जनसहभासग

ता

सशर्थक बैदेसश

क
आन्तररक श्रोत



अनसुचूी ५

आ.व. : २०७६/७७ रु. हजारमा

नेपाल सरकार
प्रदेश 

सरकार

स्थानीय 

तह

रोङ गाउँपानलका

                   के्षत्रगत व्यय अनुमान

सस.नं. सकेंत

आ.व. 

२०७४/७५

को यथाथथ

आ.व. 

२०७५/७६

को 

सशंोसित 

अनुमान

आ.व. 

२०७६/७७को 

अनुमान

स्रोत

अन्तर सरकारी सवत्तीय हस्तान्तरण

ऋण
जनसहभासग

ता

सशर्थक बैदेसश

क
आन्तररक श्रोत

२० ४०५ काननु तथा न्र्ार् १२२५ ० १२२५ ० ० ० ० ०

२१ ४०६ शानन्त तथा सवु्र्वस्था ३५ ० ३५ ० ० ० ० ०

२२ ४०९ श्रम तथा रोजगारी ४७७ ० ४७७ ० ० ० ० ०

२३ ४१२ र्ोजना तजुामा र कार्ान्वर्न २४५३.८ २४५३.८ ० ० ० ० ० ०

२४ ४१५ वातावरण तथा जलवार्ु १०५० ० १०५० ० ० ० ० ०

२५ ४१६ मानब सिंशाधन नवकास १७९७.७५ ० १२७२.७५ ५२५ ० ० ० ०

२६ ४१७ नवपद व्र्वस्थापन ६००० ० ३००० ३००० ० ० ० ०

२७ ७ सामानजक नवकास १४९०९२ ५४०६ १४२४४२ १२४४ ० ० ० ०

२८ ७०३ र्वुा तथा खलेकुद ३२०० ७५० २४५० ० ० ० ० ०

२९ ७०४ खानेपानी तथा सरसफाई १४०० ० १४०० ० ० ० ० ०

३० ७०५ भािा तथा सिंस्कृनत २१३०० ० २१३०० ० ० ० ० ०

३१ ७०६ नशक्षा ९४२३९ २३६० ९१२९९ ५८० ० ० ० ०

३२ ७०७ स्वास््र् २१५७३ ११८६ १९७२३ ६६४ ० ० ० ०

३३ ७०८
लैंनगक समानता तथा सामानजक 

समावशेीकरण
४३८० १११० ३२७० ० ० ० ० ०

३४ ७११ जनसिंख्र्ा तथा बसाईसराई ३००० ० ३००० ० ० ० ० ०

३५६९१८ ९३०४५ २४१९०० २१९७३ ० ० ० ०कुल जम्मा



नपेाल सरकार प्रदेश 

सरकार
स्थानीय 

तह
१ पारिश्रमिक किमचािी २११११ १० N/A १,५०,०० १,५०,००
२ किमचािी पोशाक २११२१ ३१ जना ३,१० ३,१०
३ पोशाक २११२१ १ पटक ४० ४०
४ िहंगी भत्ता २११३२ १२ िहहना ८,८८ ८,८८
५ किमचािीको बठैक भत्ता २११३४ १० िहहना ३,०० ३,००
६ पदाधिकािी बठैक भत्ता २११४१ २४ िहहना ३९,०० ३९,००
७ पदाधिकािी अन्य सबुबिा २११४२ २४ िहहना ५१,०० ५१,००
८ किमचािी कल्याण कोष २१२१४ १ िहहना ८,०० ८,००
९ पानी तथा बबजुली २२१११ १० िहहना ३,०० ३,००
१० सचंाि िहसलु २२११२ १२ िहहना ७,५० ७,५०

११ सचंाि िहसलु पशु सवेा शाखाको लाधग २२११२ १२ िहहना १२ १२
१२ इन्िन (कायामलय प्रयोजन) २२२१२ १० िहहना ८,०० ८,००

१३
इन्िन (कायामलय प्रयोजन) पशु सवेा 
शाखाको लाधग २२२१२ १२ िहहना ३६ ३६

१४ सवािी सािन ििमत खचम २२२१३ १० िहहना १०,०० १०,००

१५
सवािी सािन ििमत खचम पशु सवेा 
शाखाको लाधग २२२१३ १२ िहहना १२ १२

१६ बबिा तथा नवीकिण खचम २२२१४ १० िहहना १,०० १,००

१७
िमेशनिी तथा औजाि ििमत सम्भाि 

तथा सञ्चालन खचम २२२२१ १० िहहना १०,०० १०,००

१८ कृषष कायामलय व्यवस्थापन २२३११ ४ प्याकेज २,०० २,००
१९ िसलन्द तथा कायामलय सािाग्री २२३११ १० िहहना २०,०० २०,००

अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण
ऋण जनसहभा

गिता
बदेैशश
क

िोङ गाउँपामलका
क्रियाकलाप ित व्यय अनमुान

अनसुचूी ६

आ.व. : २०७६/७७     उप के्षत्र : कायामलय सञ्चालन तथा प्रशासननक   
रु. हजाििा

शस.न.ं काययिम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम कायायन्ियन हुन े

स्थान खर्य शीर्यक लक्ष इकाई विननयोज
न रु.

स्रोत
आन्तररक 

श्रोत



नपेाल सरकार प्रदेश 

सरकार
स्थानीय 

तह

अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण
ऋण जनसहभा

गिता
बदेैशश
क

शस.न.ं काययिम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम कायायन्ियन हुन े

स्थान खर्य शीर्यक लक्ष इकाई विननयोज
न रु.

स्रोत
आन्तररक 

श्रोत

२०
िसलन्द तथा कायामलय सािाग्री पशु 
सवेा शाखाको लाधग २२३११ १० िहहना ४० ४०

२१ इन्िन - अन्य प्रयोजन २२३१४ १० िहहना ४,०० ४,००

२२
पत्रपबत्रका, छपाई तथा सचूना प्रकाशन 

खचम २२३१५ १० िहहना ५,०० ५,००

२३ सवेा ि पिािशम खचम २२४११ ४ प्याकेज ३५,०० ३५,००
२४ सवेा ि पिािशम खचम २२४११ १० िहहना १५,०० १५,००
२५ किाि सवेा शलु्क २२४१३ १२ िहहना १६,८० १६,८०
२६ किाि सवेा शलु्क २२४१३ १३ िहहना १३,८३ १३,८३

२७ प्रहिी चौकी व्यवस्थापन ५ २२५२२ २ प्याकेज ५० ५०

२८
िलेमिलाप समिनत सचुना वोर्म ि वर्ा 
कायामलय व्यवस्थापन ४ २२५२२ ३ प्याकेज १,५० १,५०

२९ अनगुिन, िलू्यांकन खचम २२६११ १० िहहना ६,०० ६,००
३० भ्रिण खचम २२६१२ १२ िहहना १५,०० १५,००

३१ भ्रिण खचम पशु सवेा शाखाको लाधग २२६१२ १० िहहना १,०० १,००
३२ पदाधिकािी भ्रिण खचम २२६१९ १० िहहना १०,०० १०,००
३३ षवषवि खचम २२७११ १२ िहहना १९,८० १९,८०
३४ सभा सञ्चालन खचम २२७२१ २ पटक १,५० १,५०
३५ छात्रवतृ्त्त २७२११ ३ पटक ३,०० ३,००
३६ घि भार्ा २८१४२ १२ िहहना ६,०० ६,००

३७ सवािी सािन तथा िमेशनि औजाि भार्ा २८१४३ १० िहहना १४,०० १४,००
३८ भपैिी आउने चालु खचम २८९११ १० िहहना ८,०० ८,००
३९ सवािी सािन ३११२१ ४ N/A १०,०० १०,००
४० िमेशनिी तथा औजाि ३११२२ १० सखं्या ५,०० ५,००

४१
इिौटाि स्वास््य चौकी फननमचि 

व्यवस्थापन िोङ ५ ३११२३ १ सखं्या १,०० १,००

४२ फननमचि तथा फफक्चसम ३११२३ १० प्याकेज १०,०० १०,००
५,२७,८१ ४,८५,८१ ४२,००कुल जम्िा



नपेाल 

सरकार
प्रदेश 

सरकार
स्थानीय 

तह
१ घ ाँसको विउ तथ  विरुि  खरिद तथ  

ढुि नी २२३१२ ५ पटक ५,०० ५,००
२ सहक िी लेख  व्यिस्थ पन त ललम २२५१२ १ प्य केज १,०० १,००
३ सहक िी सस्थ हरुको क्षमत  विक स 

त ललम( पिूव सहक िी लिक्ष , 
कोपोलमस,पल्स त ललम आदद)

२२५१२ ३ पटक ३,०० ३,००

४ स हलसक खेल पयवटन तथ  पयवटककय 

िोजग िमलुक लसप विक स त ललम २२५१२ १ प्य केज २,०० २,००
५ अकििे नसविी ननम वण १ २२५२२ १ प्य केज ६६ ६६
६ अलचैी खेती प्रिर्वन क यवक्रम २२५२२ २ प्य केज २,०० २,००
७ अलचैी िोपण क यवक्रम १ २२५२२ १ प्य केज १,०० १,००
८ ककि खेती विस्त ि २२५२२ ४ प्य केज ४,०० ४,००
९ केि  खेनत प्रिर्द्वन क यवक्रम(१००) र् न 

मकै सपु िी क गनतक  विरुि  विउ विजन 

वितिण(१५०) २
२२५२२ ५ प्य केज २,५० २,५०

१० कृवि क यवक्रम ६ २२५२२ ५ N/A १०,०० १०,००
११ कृवि विक स क यवक्रम ३ २२५२२ १ प्य केज ४,०० ४,००
१२ चचय  खेनत विस्त ि तथ  प्रिर्वन क यवक्रम २२५२२ २ प्य केज २,०० २,००

िोङ ग उाँप ललक 
क्रियाकलाप गत व्यय अनमुान

अनसुचूी ६
आ.ि. : २०७६/७७     के्षत्र : आचथवक विक स   

रु. हज िम 

सस.नं
.

काययिम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम कायायन्वयन हुन े

स्थान खर्य शीर्यक लक्ष इकाई ववननयोज
न रु.

स्रोत

आन्तररक 

श्रोत

अन्तर सरकारी ववत्तीय 

हस्तान्तरण ऋ
ण

जनसहभा
गगता

बदेैसश
क



नपेाल 

सरकार
प्रदेश 

सरकार
स्थानीय 

तह

सस.नं
.

काययिम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम कायायन्वयन हुन े

स्थान खर्य शीर्यक लक्ष इकाई ववननयोज
न रु.

स्रोत

आन्तररक 

श्रोत

अन्तर सरकारी ववत्तीय 

हस्तान्तरण ऋ
ण

जनसहभा
गगता

बदेैसश
क

१३ तिल न इट्रोजन ढुि नी भण्ड िण तथ  
वितिण तथ  व्यिस्थ पन २२५२२ १० मदहन २,६० २,६०

१४ तिल न ईट्रोजन ढुि नी भण्ड िण तथ  
वितिण तथ  व्यिस्थ पन २२५२२ ३ सखं्य २,४० २,४०

१५ पयवटन प्रिर्वन जजमवले ६ २२५२२ १ N/A १,५० १,५०
१६ पिु क यवक्रम ६ २२५२२ ५ N/A ७,५० ७,५०
१७ पिरु्न विम  क यवक्रम २२५२२ १ प्य केज ४,०० ४,००
१८ पिपुन्छी तथ  मत्सस्य उपच ि सिे २२५२२ २ पटक ६० ६०
१९ बोयि ज तको लसमने खरिद तथ  ढुि नी २२५२२ २ पटक १,०० १,००
२० मदहल  समहु िमेौसमी तिक िी खेती 

क यवक्रम १ २२५२२ १ समहू १,०० १,००
२१ म छ  भिु  ढुि नी अनदु न २२५२२ १ पटक ४० ४०
२२ म टो परिक्षण गिी म टो सरु् िको ल चग 

स मग्री/ प्रविचर् वितिण/ हस्त न्तिण २२५२२ २ पटक २,०० २,००

२३ म हुिी विक स क यवक्रम २२५२२ ३ प्य केज १५,०० १५,००
२४ व्यिस नयक तिक िी खेती क यवक्रम २२५२२ १३ प्य केज १३,०० १३,००
२५ िडव फ्लु िोग लग यत अन्यिोगहरुको 

ननयन्त्रणको ल चग िठैक तथ  नमनु  
सकंलन गिी पठ उने तथ  प्रदेि तथ  
सघंम  रिपोदटवङ्ग गने

२२५२२ ३ प्य केज ७५ ७५

२६ विलभन्न खोपहरु लग ए ि पत 

भ्य जससनटेि प रिश्रलमक तथ  
व्यिस्थ पन खचव

२२५२२ २ मदहन ४,०० ४,००



नपेाल 

सरकार
प्रदेश 

सरकार
स्थानीय 

तह

सस.नं
.

काययिम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम कायायन्वयन हुन े

स्थान खर्य शीर्यक लक्ष इकाई ववननयोज
न रु.

स्रोत

आन्तररक 

श्रोत

अन्तर सरकारी ववत्तीय 

हस्तान्तरण ऋ
ण

जनसहभा
गगता

बदेैसश
क

२७ विलभन्न खोपहरु लग ए ि पत 

भ्य जससनटेिल ई  प रिश्रलमक २२५२२ २० प्य केज १,२५ १,२५
२८ विि दद न्यनुनकिण क यवक्रम १ २२५२२ १ प्य केज ६६ ६६
२९ ससेस लसमने खरिद २२५२२ ४ प्य केज २,०० २,००
३० सनु्तल  खेती सिक्षण तथ  प्रिर्वन 

क यवक्रम २२५२२ ४ प्य केज ४,०० ४,००
३१ सपु िी खेती विस्त ि तथ  प्रिर्वन 

क यवक्रम २२५२२ १ प्य केज ४,०० ४,००
३२ सहक िी ऐन तथ  नय  नननत ननयम 

ननयम िललहरु ज नक िी तथ  
अन्तिकृय  क यवक्रम

२२५२२ १ प्य केज ८० ८०

३३ सहक िी ददिि क यवक्रम सन्च लन खचव २२५२२ १ प्य केज २० २०
३४ सहक िी सस्थ  दत व तथ  क य वलयको 

आिश्यक व्यिस्थ पन खचव २२५२२ १ प्य केज ३० ३०
३५ सहक िी सस्थ को डडजजटल अलभलेख २२५२२ १ प्य केज ४० ४०
३६ सहक िी सस्थ हरुको परिच लन 

अनगुमन तथ  ननयमन सपुरििके्षण २२५२२ ३ पटक ६० ६०
३७ स न  योजन  तथ  विलभन्न क यवक्रम 

सन्च लन ३ २२५२२ ५ प्य केज ३,१० ३,१०
३८ नपे ल भ्रमण ििव २०२० पयवटन सम्िन्र्ी 

विविर् गनतविचर् २२५२९ २ प्य केज २,०० २,००
३९ स्थ ननय विक स कोि २२५२९ १ प्य केज १६,४५ १६,४५
४० पिु स्ि स्थ व्यिस्थ पनको ल चग 

औिचर् वितिण २७२१३ १ पटक १,४५ १,४५



नपेाल 

सरकार
प्रदेश 

सरकार
स्थानीय 

तह

सस.नं
.

काययिम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम कायायन्वयन हुन े

स्थान खर्य शीर्यक लक्ष इकाई ववननयोज
न रु.

स्रोत

आन्तररक 

श्रोत

अन्तर सरकारी ववत्तीय 

हस्तान्तरण ऋ
ण

जनसहभा
गगता

बदेैसश
क

४१ पिु स्ि स््य व्यिस्थ पनको ल चग 

औिचर् वितिण खरिद तथ  ढुि नी २७२१३ १ पटक १,५५ १,५५
४२ कुलबसस खरिद तथ  ढुि नी ३११२२ १० सखं्य ५० ५०
४३ कृवि य जन्त्रकिण ३११२२ १ प्य केज १०,०० १०,००
४४ न इट्रोजन कन्टेनि िेफ्री खरिद तथ  

ढुि नी ३११२२ १ गोट १,५० १,५०
४५ म इक्रोस्कोप खरिद ३११२२ २ गोट १,०० १,००
४६ स्य पकटि मलेसन खरिद ५० प्रनतित 

अनदु न ३११२२ १ पटक १,०५ १,०५
४७ स हलसक खेल सम्भ व्यत  अध्ययन 

तथ  ननम वण ३११३२ ४ प्य केज १२,०० १२,००
४८ टुङ्ने आह ले ड ड  पिु नो ग  वि स 

पयवटन म गव १ ३११५१ १ प्य केज १,०० १,००
४९ िम्भ्य ङ्ग िड  क य वलय पदम गव ६ ३११५१ १ N/A १,०० १,००
५० गोय ङ र्मवर्ले लसच इ योजन २ ३११५५ १ प्य केज १,०० १,००
५१ जुिे गोय ङ ट ङदटङ विलन्दे लसच इ १ ३११५५ १ पटक २,०० २,००
५२ दरेु् लसच इ योजन  जजमवले ३११५५ १ प्य केज ५,०० ५,००
५३ बििल्य ङ डडप बोरिङ ननम वण योजन २ ३११५५ ३ प्य केज ३०,०० ३०,००
५४ जडडिटुी तथ  िनजगल सिक्षण ६ ३११५७ २ प्य केज १,५० १,५०
५५ जल र् ि सिक्षण ि दि ननयन्त्रणक  

ल चग घ सको विरुि  खरिद ४ ३११५७ २ प्य केज २,०० २,००
५६ िलमते ड ड  उद्य न ननम वण २ ३११५७ १ प्य केज १,०० १,००
५७ िन विक स गरिबी न्यनुनकिण 

स म जजक विक स (स मदु नयक िन सग 

स झदे िी क यवक्रम)

३११५७ २ प्य केज १०,०० १०,००



नपेाल 

सरकार
प्रदेश 

सरकार
स्थानीय 

तह

सस.नं
.

काययिम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम कायायन्वयन हुन े

स्थान खर्य शीर्यक लक्ष इकाई ववननयोज
न रु.

स्रोत

आन्तररक 

श्रोत

अन्तर सरकारी ववत्तीय 

हस्तान्तरण ऋ
ण

जनसहभा
गगता

बदेैसश
क

५८ वििे पदहिो ि ाँस िोपण क यवक्रम १ ३११५७ १ प्य केज ६१ ६१
५९ किी नसविी उत्सप दन क यवक्रम १ ३११५९ १ प्य केज ५० ५०
६० गोठ सरु् ि क यवक्रम १ ३११५९ १ प्य केज ६६ ६६
६१ गोठ सरु् ि क यवक्रम(१००) स्थ ननय 

कुखिु प लन(१००) २ ३११५९ २ प्य केज २,०० २,००
६२ चचस्य न केन्र स्थ पन  स झदे िी 

क यवक्रम ३११५९ १ गोट १०,०० १०,००
६३ प चथभि  गरुुयोजन  क यवन्ियनको ल चग 

थप ३११५९ १ प्य केज १०,०० १०,००
६४ िलिुल खेती विरुि  नसविी क यवक्रम ५ ३११५९ १ प्य केज १,०० १,००
६५ भक िो सरु् ि क यवक्रम ३११५९ १० गोट १,०० १,००
६६ भक िो सरु् ि क यवक्रम ३११५९ ३० प्य केज ३,०० ३,००
६७ चचय को उद्योग स्थ पन  तथ  प्रिर्वन ३११७१ १ प्य केज ५,०० ५,००
६८ होमस्टे त ललम अिलोकन प्रिर्वन ३११७१ ४ प्य केज ४,०० ४,००

२,४९,९९ ११,८० २,२१,६९ १६,५०कुल जम्म 



नपेाल 

सरकार
प्रदेश 

सरकार
स्थानीय 

तह
१ आधारभतू तहका स्वीकृत दरवन्दीका शिक्षक, 

राहत अनदुान शिक्षकका लागि तलब भत्ता 
अनदुान (वविषे शिक्षा पररषद अन्तरितका 
शिक्षक/कर्मचारीहरु सर्ते)

२११११ १० N/A ५,९०,८४ ५,९०,८४

२ प्रारम्भभक बाल ववकास सहजकतामहरुको 
पाररश्रशर्क तथा ववद्यालय कर्मचारी 
व्यबस्थापन अनदुान

२११११ १४ प्याकेज ६३,९५ ६३,९५

३ र्ाध्यशर्क तहका स्वीकृत दरवन्दीका 
शिक्षक, राहत अनदुान शिक्षक लागि तलब 

भत्ता अनदुान (वविषे शिक्षा पररषद 

अन्तरितका शिक्षक/कर्मचारी,प्राववगधक 

धारका प्रशिक्षक सर्ते)

२११११ १० N/A १,०२,०४ १,०२,०४

४ स्थानीय तहका स्वास््य चौकी,प्रा स्वा के र 
अस्पतालहरुर्ा कायमरत कर्मचारीहरुको तलव 

र्हिी भत्ता स्थानीय भत्ता पोषाक लिायत 

अन्य प्रिासनीक खचम सर्ते

२११११ १,०
०

प्याकेज १,२७,३९ १,२७,३९

५ वालशिक्षक तथा कर्मचाररी पोिाक २११२१ ७८ जना ३,९० ३,९०

६ िाम्न्त ननकेतन र्ा वव वस सन्चालन खचम २२२२१ ४ प्याकेज १,०० १,००

रोङ िाउँपाशलका
क्रियाकलाप गत व्यय अनमुान

अनसुचूी ६
आ.व. : २०७६/७७     के्षत्र : सामाजिक ववकास   

रु. हजारर्ा

सस.न.ं काययिम/आयोिना/क्रियाकलापको नाम
कायायन्वय
न हुन े

स्थान
खर्य 
शीर्यक लक्ष इकाई ववननयोिन 

रु.

स्रोत

आन्तररक 

श्रोत

अन्तर सरकारी ववत्तीय 

हस्तान्तरण ऋण िनसहभागग
ता

बदेैसश
क



नपेाल 

सरकार
प्रदेश 

सरकार
स्थानीय 

तह

सस.न.ं काययिम/आयोिना/क्रियाकलापको नाम
कायायन्वय
न हुन े

स्थान
खर्य 
शीर्यक लक्ष इकाई ववननयोिन 

रु.

स्रोत

आन्तररक 

श्रोत

अन्तर सरकारी ववत्तीय 

हस्तान्तरण ऋण िनसहभागग
ता

बदेैसश
क

७ ववद्यालय र्र्मत सभार कायमक्रर् ४ २२२३१ २ सखं्या १,०० १,००
८ सरस्वनत र्ा वव वस सन्चालन ४ २२२९१ २ प्याकेज १,०० १,००
९ अरेजी र्ाध्यर् पाठ्यपसु्तक खररद २५ 

प्रनतित अनदुान
२२३११ १ प्याकेज २,८० २,८०

१० ववरार्ीको लागि ओ.वप.डि.टिकि (कावमन कपी 
सटहतको ) छपाई

२२३११ १२ र्टहना ७५ ७५

११ र्ात ृतथा नवशििु कायमक्रर्का लागि व्यम्तत 

करार
२२४१३ १० र्टहना २,६६ २,६६

१२ आ वव शिक्षक ताशलर् २२५१२ १ पिक १,२० १,२०

१३ कायमक्रर् प्रस्तावना तथा प्रनतवदेन लेखन 

ताशलर्
२२५१२ ३ प्याकेज १,५० १,५०

१४ नसने रोि सभबम्न्ध कायमक्रर् 

(अशभर्खुखकरण, नसने रोि तथा र्ानशसक 

स्वास््यसभबम्न्ध सचतेना 
कायमक्रर्(Hypertension, Diabetes, COPD, 

Cancer days ) )

२२५१२ १ पिक ७० ७०

१५ र्टहला नतेतृ्व तथा सस्थाित ववकास ताशलर् २२५१२ ३ प्याकेज १,५० १,५०

१६ र्टहला र्ानव अगधकार तथा सवधैाननक 

व्यवस्था,नयाँ एेेन ननयर् सभवन्धी सचतेना 
ववकास कायमक्रर्

२२५१२ ३ प्याकेज २,४० २,४०

१७ र्टहला शसप ववकास कायमक्रर् ३ २२५१२ १ प्याकेज १,०० १,००

१८ र्टहला शसपववकास ताशलर् 

सचालन(शसपर्लुक,व्यवसानयक,उद्यर्िील
ता ववकास ताशलर् कायमक्रर्)

२२५१२ ९ प्याकेज ८,१० ८,१०



नपेाल 

सरकार
प्रदेश 

सरकार
स्थानीय 

तह

सस.न.ं काययिम/आयोिना/क्रियाकलापको नाम
कायायन्वय
न हुन े

स्थान
खर्य 
शीर्यक लक्ष इकाई ववननयोिन 

रु.

स्रोत

आन्तररक 

श्रोत

अन्तर सरकारी ववत्तीय 

हस्तान्तरण ऋण िनसहभागग
ता

बदेैसश
क

१९ र्ाध्यशर्क शिक्षक ताशलर् २२५१२ १ पिक ८० ८०

२० यवुा सिम्ततकरण क्षर्ता ववकास ताशलर् ३ २२५१२ १ सर्हू १,०० १,००

२१ रोङर्ा कक्षा ११ र १२ अध्ययन िने 
ववद्याथीलाइ ननिलु्क आधारभतु कभप्यिुर 
ताशलर्

२२५१२ १३ प्याकेज ६,५० ६,५०

२२ लक्षक्षत(अेाटदवासी जनजानत) सर्दुायको 
क्षर्ता ववकास कायमक्रर्

२२५१२ ३ प्याकेज ३,०० ३,००

२३ वालशिक्षक र्न्िेश्वरी पनु ताजिी ताशलर् २२५१२ १ पिक १,०० १,००

२४ ववद्यालय कर्मचारी लेखा व्यवस्थापन ताशलर् २२५१२ १ पिक ५० ५०

२५ आटदवासी जनजानत सस्कृनतक उत्थान तथा 
वालतलव िनतववगध

४ २२५२२ २ सर्हू ८० ८०

२६ आधारभतू स्वास््य सवेा कायमक्रर्को लागि 

औषगधको पवूामनरु्ान, पररर्ाण ननधामरण तथा 
स्पशेिफिकेसन तयार िनम

२२५२२ १ पिक ५० ५०

२७ आधारभतू तथा आकम्स्र्क सवेा स्वास््य 

चौकी/प्रा. स्वा. के./ प्राथशर्क अस्पतालको 
न्यनूतर् सवेा र्ापदण्ि अनिुर्न सभवम्न्ध 

अशभर्खुखकरण कायमक्रर्

२२५२२ १ N/A ७५ ७५



नपेाल 

सरकार
प्रदेश 

सरकार
स्थानीय 

तह

सस.न.ं काययिम/आयोिना/क्रियाकलापको नाम
कायायन्वय
न हुन े

स्थान
खर्य 
शीर्यक लक्ष इकाई ववननयोिन 

रु.

स्रोत

आन्तररक 

श्रोत

अन्तर सरकारी ववत्तीय 

हस्तान्तरण ऋण िनसहभागग
ता

बदेैसश
क

२८ उपचार केन्रहरुर्ा आकम्स्र्क अवस्थार्ा 
औसगध, ल्याब सार्ारी ढुवानी, स्थानीय तह 

सञ्चालन खचम(िर्म िरर्िे िोिोकपी,र्र्तम 
सभभार, ल्याव तथा आवश्यक सार्ारी 
खररद) एवं क्षयरोिका बबरार्ीको व्यम्ततित 

वववरण ई-टि.बब रम्जस्िरर्ा अध्यावगधक

२२५२२ १ पिक ३५ ३५

२९ उपचाररत क्षयरोिका बबरार्ीको उपचारको 
कोहिम ननतजा, कायमक्रर्को प्रिनत एवं चनुौती 
र क्षयरोि कायमक्रर्र्ा भएका नया बबषयर्ा 
उपचार केन्रका स्वास््य कर्ीहरुलाई 

अध्यावगधक िने उपचार केन्र स्तर कोहिम 
ववश्लेषण कायमक्रर्

२२५२२ १ पिक ४८ ४८

३० एफककृत वस्ती ववकास र नर्नुा वस्ती 
ववकास कायमक्रर्

२२५२२ ३ प्याकेज ३०,०० ३०,००

३१ औलो ननयन्रण कायमक्रर्को अनिुर्न एवर् ्

र्लू्याङ्कन, औलो र्ाहार्ारी हुने औलो 
रसीत के्षरको छनौि िरी बबषाटद छकम न े

(रेस्पोन्सीभ स्प्रइेङ सर्ते), ववश्व औलो 
ननयन्रण टदवस र्नाउने तथा औलो 
ननयन्रणका लागि बहुननकाय अन्तरफक्रया

२२५२२ १ पिक १५ १५

३२ औषगधको सर्गुचत प्रयोि प्रवधमनको लागि 

साथी सर्हु शिक्षा कायमकर् ( peer group 

discussion) तथा आधारभतू स्वास््य सवेा 
सभवम्न्ध स्तरीय उपचार पविनत 

अशभर्खुखकरण तथा सशर्क्षा कायमक्रर्

२२५२२ २ पिक १,२५ १,२५



नपेाल 

सरकार
प्रदेश 

सरकार
स्थानीय 

तह

सस.न.ं काययिम/आयोिना/क्रियाकलापको नाम
कायायन्वय
न हुन े

स्थान
खर्य 
शीर्यक लक्ष इकाई ववननयोिन 

रु.

स्रोत

आन्तररक 

श्रोत

अन्तर सरकारी ववत्तीय 

हस्तान्तरण ऋण िनसहभागग
ता

बदेैसश
क

३३ खेलकुद प्रनतयोगिता सन्चालन तथा 
व्यवस्थापन ( व्यम्ततित खेल)

२२५२२ ३ प्याकेज ३,०० ३,००

३४ खेलकुद प्रशिक्षक प्रशिक्षण कायमक्रर् २२५२२ ५ प्याकेज २,५० २,५०

३५ खेलकुद प्रशिक्षण कायमक्रर् व्यवस्थापन २२५२२ ४ प्याकेज २,०० २,००

३६ खेलकुद ववकास कायमक्रर् ४ २२५२२ १ प्याकेज १,०० १,००

३७ खेलकुद सार्ारी एवर् ्प्रनतयोगिता ६ २२५२२ १ प्याकेज १,०० १,००

३८ खेलकुद सार्ारी खररद तथा ढुवानी २२५२२ २ प्याकेज २,०० २,००

३९ रासरुि िुिवल सन्चालन २२५२२ ५ प्याकेज २,५० २,५०

४० िा पा स्तरीय प्रनतयोगिता सन्चालन तथा 
व्यवस्थापन( सार्टुहक खेल)

२२५२२ २ प्याकेज २,०० २,००

४१ िा पा स्तरीय र्टहला सशर्नत वठैक 

व्यवस्थापन तथा सशर्नत पनु िठन कायमक्रर्
२२५२२ ४ प्याकेज ८० ८०

४२ चन्रकला आ वव कायामलय तथा कक्षाकोठा 
व्यवस्थापन

२२५२२ २ प्याकेज ७५ ७५

४३ छारववृि अनतररतत कृयाकलाप र पोिाक ४ २२५२२ १ प्याकेज ५० ५०

४४ छारववृि िकै्षक्षक सार्ारी पोषण तथा अन्तर 
ववद्यालय अनतररतत फक्रयाकलाप सन्चालन 

ववद्यालय खेलकुद कायमक्रर्

२ २२५२२ २ प्याकेज १,०० १,००

४५ दशलत आयर्लुक कायमक्रर् २२५२२ २ प्याकेज २,०० २,००



नपेाल 

सरकार
प्रदेश 

सरकार
स्थानीय 

तह

सस.न.ं काययिम/आयोिना/क्रियाकलापको नाम
कायायन्वय
न हुन े

स्थान
खर्य 
शीर्यक लक्ष इकाई ववननयोिन 

रु.

स्रोत

आन्तररक 

श्रोत

अन्तर सरकारी ववत्तीय 

हस्तान्तरण ऋण िनसहभागग
ता

बदेैसश
क

४६ दानरुा रुवलेा खोप अशभयान २२५२२ १ पिक ८५ ८५

४७ ननयशर्त तथा पणुम खोप टदिोपना र खोप 

ढुवानी
२२५२२ ३ सखं्या २,५५ २,५५

४८ पणूम सरसिाइ (५०) र्लेशर्लाप सशर्नत 

कायमक्रर्(५०)

२ २२५२२ २ प्याकेज १,०० १,००

४९ प्रनत ववद्याथी लाितका आधारर्ा शिक्षण 

शसकाइ सार्री एवर् ्कक्षा ८ को परीक्षा 
व्यवस्थापन अनदुान

२२५२२ ५ प्याकेज १०,०३ १०,०३

५० पररवार योजन तथा प्रजनन स्वास््य 

कायमक्रर्
२२५२२ ३ प्याकेज ४,२९ ४,२९

५१ पोषण कायमक्रर् (नपेाल सरकार) २२५२२ १० प्याकेज ४,०१ ४,०१

५२ िुिवल प्रनतयोगिता सन्चालन १ २२५२२ २ पिक १,०० १,००

५३ बालसजाल सशर्तको क्षर्ता ववकास ताशलर्( 

लाइब्ररेी व्यवस्थापन, शभत्ते पफकका प्रकािन, 

बौविक ववकासर्लुक कयमक्रर्हरु)

२२५२२ ५ प्याकेज १,०० १,००

५४ बबद्यालय स्वास््य शिक्षा, आर्ा सर्हू तथा 
स्थानीय तहर्ा स्वास््यका लागि सार्ाम्जक 

व्यवहार पररवतमन प्रवध्दमन अशभयान

२२५२२ २ पिक १,२५ १,२५

५५ र्न्िेश्वरी स्पिेल कोषम २२५२२ १ प्याकेज ३,२० ३,२०

५६ र्हार्ारी तथा प्रकोपजन्य रोिहरुको 
अबस्थार्ा RRT/ CRRT पररचालन िने, 
चौर्ाशिक ररभ्यु तथा अशभर्खुीकरण िने

२२५२२ २ प्याकेज ६० ६०



नपेाल 

सरकार
प्रदेश 

सरकार
स्थानीय 

तह

सस.न.ं काययिम/आयोिना/क्रियाकलापको नाम
कायायन्वय
न हुन े

स्थान
खर्य 
शीर्यक लक्ष इकाई ववननयोिन 

रु.

स्रोत

आन्तररक 

श्रोत

अन्तर सरकारी ववत्तीय 

हस्तान्तरण ऋण िनसहभागग
ता

बदेैसश
क

५७ र्टहला आयर्लुक कायमक्रर् ४ २२५२२ १ सर्हू १,०० १,००

५८ र्टहला आयर्लुक कायमक्रर्(१००)दशलत 

आयकुलक कायमक्रर्(५०)आटदवासी 
जनजानत(५०)यवुा सिम्ततकरण सर्हु 

आयर्लुक कायमक्रर्(५०)

२ २२५२२ ५ सखं्या २,५० २,५०

५९ र्टहला दशलत वालवाशलका यवुा अपाङ्ि 

एकल र्टहला सिम्ततकरण कायमक्रर्
६ २२५२२ १० प्याकेज ३,०० ३,००

६० र्टहला टदवशिय कायमक्रर् (र्टहला टहसा 
ववरुिको अशभयान,र्टहला टदवि)

२२५२२ १ प्याकेज ७० ७०

६१ र्टहला र्ािम त सचाशलत कायमक्रर् अनिुर्न 

तथा ननयर्न
२२५२२ ५ प्याकेज १,०० १,००

६२ र्टहला स्वा स्व से पाररवाररक स्वास््य ववर्ा २२५२२ १ प्याकेज २,६९ २,६९

६३ र्हीला स्वास््य स्वयं सवेवका कायमक्रर् (अधम 
वावषमक सशर्क्षा र टदवस र्नाउने)

२२५२२ २ पिक १२ १२

६४ र्ात ृतथा नवशििु कायमक्रर् २२५२२ ४ पिक ४,४० ४,४०

६५ र्ात ृतथा नवशििु कायमक्रर् अनिुर्न तथा 
सपुररवके्षण

२२५२२ २ पिक १० १०

६६ र्ात ृतथा नवशििु कायमक्रर् अन्तिमत आर्ा 
सरुक्षा, ANC, न्यानो झोला, Vitamin K 

Magnesium Sulphate, Calcium Gluconate 

र ननिलु्क िभमपतन कायमक्रर्

२२५२२ १२ र्टहना ७,५० ७,५०



नपेाल 

सरकार
प्रदेश 

सरकार
स्थानीय 

तह

सस.न.ं काययिम/आयोिना/क्रियाकलापको नाम
कायायन्वय
न हुन े

स्थान
खर्य 
शीर्यक लक्ष इकाई ववननयोिन 

रु.

स्रोत

आन्तररक 

श्रोत

अन्तर सरकारी ववत्तीय 

हस्तान्तरण ऋण िनसहभागग
ता

बदेैसश
क

६७ र्ानशसक स्वास््य सभबन्धी र्हत्वपणूम 
टदवस र्नाउने (आत्र्हत्या रोकथार् टदवस, 

र्ानशसक स्वास््य टदवस, अल्जाईर्र 

टदवस)र्ानशसक स्वास््य सर्स्याबाि 

प्रभाववत ब्यम्ततका पररवारका सदस्यहरु 

(स्याहारकतामहरु ) का लािी क्षर्ता अशभबब्रधी 
कायमक्रर्

२२५२२ १ पिक १९ १९

६८ यवुा सिम्ततकरण तथा खेलकुद ववकास ५ २२५२२ २ प्याकेज २,०० २,००

६९ रेबबज, सपमदंि आटदको जनचतेनासभबम्न्ध 

प्रचार प्रसार तथा टदवस र्नाउने पिु पकं्षी 
आदीबाि हुने ईन्िुएन्जा, बिम फ्लु, ए यर् आर 
शसम्टिसकोशसस, ितसोप्लाज्र्ोशसस  आदी 
ववशभन्न सरुवारोि सभबम्न्ध रोकथार् र 
सचतेना कायमक्रर्

२२५२२ २ प्याकेज २० २०

७० राटरपनत रननङ्ि शसल्ि प्रनतयोगिता 
(स्थानीय तहस्तरीय)

२२५२२ १ प्याकेज १,०० १,००

७१ राम्टिय अफिशसयल खेलर्ा सहभािीहरुलाइ  

वविषे प्रशिक्षण ,सहयोि तथा सभर्ान 

कायमक्रर्

२२५२२ २ प्याकेज २,०० २,००

७२ रोिा खोप सरुुवात २२५२२ १ प्याकेज १५ १५

७३ लक्षक्षत सर्दुाय आयर्लुक कायमक्रर्(र्टहला 
दशलत वालवाशलका आटदवासी जनजानत)

५ २२५२२ ५ प्याकेज २,५० २,५०

७४ ल्याब व्यवस्थापन २२५२२ २ प्याकेज ३,५० ३,५०

७५ विा स्तरीय यवुा खेलकुद ववकास सवै खेल २ २२५२२ १ प्याकेज १,०० १,००



नपेाल 

सरकार
प्रदेश 

सरकार
स्थानीय 

तह

सस.न.ं काययिम/आयोिना/क्रियाकलापको नाम
कायायन्वय
न हुन े

स्थान
खर्य 
शीर्यक लक्ष इकाई ववननयोिन 

रु.

स्रोत

आन्तररक 

श्रोत

अन्तर सरकारी ववत्तीय 

हस्तान्तरण ऋण िनसहभागग
ता

बदेैसश
क

७६ विास्तरीय खेलकुद कायमक्रर् ३ २२५२२ २ प्याकेज १,०० १,००

७७ वालवाशलका दवुिेनी सचतेना कायमक्रर् १ २२५२२ १ सर्हू १,०० १,००

७८ वालसजाल िठन पररचालन,ननयर्न( िा पा 
स्तरीय सजाल सर्ते)

२२५२२ ६ प्याकेज ६० ६०

७९ ववद्यालय र्र्मत िकै्षक्षक सार्ारी छारववृि 

पोिाक र लोकसवेा तयारी कक्षा
६ २२५२२ १ प्याकेज ३,७० ३,७०

८० ववद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 

अनदुान
२२५२२ ५ प्याकेज १४,८९ १४,८९

८१ ववद्यालयर्ा िकै्षक्षक िणुस्तर सदुृढीकरण 

एवर् ्कायमसभपादनर्ा आधाररत प्रोत्साहन 

अनदुान

२२५२२ ६ प्याकेज २५,१२ २५,१२

८२ ववववध जानतय तथा धाशर्मक सस्कृनतको 
सरक्षण र प्रविमन

२२५२२ ३ प्याकेज ३,०० ३,००

८३ ववश्व कुटठरोि टदवस तथा अपांिता टदवसको 
उपलक्ष्यर्ा कायमक्रर्

२२५२२ १ प्याकेज ८ ८

८४ ववश्व क्षयरोि टदवस र्नाउने २२५२२ १ प्याकेज १० १०

८५ िकै्षक्षक पहँुच सनुनम्श्चतता, अनौपचाररक 

तथा वकैम्ल्पक शिक्षा कायमक्रर् (परंपराित 

ववद्यालय, वकैम्ल्पक ववद्यालय, साक्षरता र 
ननरन्तर शिक्षाका कायमक्रर् सर्ते)

२२५२२ ३ प्याकेज २,०० २,००

८६ िकै्षक्षक सार्ारी पोषाक तथा विा स्तरीय 

अन्तर ववद्यालय अनतररतत कृयाकलाप 

सन्चालन

5 २२५२२ ५ प्याकेज ५० ५०
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ता
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क

८७ िहरी स्वास््य केन्र / सार्दुानयक स्वास््य 

इकाइ स्थापना तथा सचंालन खचम
२२५२२ २ प्याकेज ५,०० ५,००

८८ स का र ववद्यालय कर्मचारी स्वास््य ववर्ा २२५२२ ७८ प्याकेज १,१७ १,१७

८९ सचतेनार्लूक कायमक्रर्( वालर्रैी 
िासन,वालअगधकार,वालश्रर्,वाल दवु्यवहार 

आटद)

२२५२२ २ प्याकेज ४० ४०

९० स्थाननय के्षरर्ा हुेेन र्लेा ,र्होल्सव तथा 
सास्कृनतक िनतववगध

२२५२२ ३ प्याकेज ३,०० ३,००

९१ स्थानीय तहका स्वास््य ससं्थाहरुको 
र्ाशसक, चौर्ाशसक सशर्क्षा, सचूना सकंलन, 

िणुस्तर सधुार साथै ववधनुतय प्रनतवदेनका 
लागि इन्िरनिे सवेा सर्िलु भतुतानी सर्ते

२२५२२ १० प्याकेज १,२१ १,२१

९२ सर्दुायर्ा ननदान नभएका क्षयरोिका 
बबरार्ी उपचार दायरार्ा ल्याउन शिक्षक, 

सर्ाजसवेी र्.स्वा.स्व.से परीचालन

२२५२२ १ प्याकेज ४ ४

९३ स्वास्थ सवेा सधुार िोल िोलर्ा िोहोर 

सकलन िोकरी तथा जनचतेना र्लुक वोिम 
राख्ने कायमक्रर्

१ २२५२२ २ प्याकेज १,०० १,००

९४ स्वास््य केन्रको िननमचर तथा वालवाशलका 
तथा अपाङ्ि कायमक्रर् विा स्तरीय 

अन्तरकृया कायमक्रर् सन्चालन

२ २२५२२ २ प्याकेज ८० ८०

९५ स्वास््य ससं्थाबाि िाढा रहेका बस्ती तथा 
स्वास््य सवेार्ा पहूच कर् भएको 
जनसखं्यार्ा र्ाइक्रोस्कोवपक तयाभप 

सञ्चालन

२२५२२ २ प्याकेज ९० ९०
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कायायन्वय
न हुन े

स्थान
खर्य 
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ता

बदेैसश
क

९६ स्वास््य साझदेारी कायमक्रर् २२५२२ १० पिक ३,०० ३,००

९७ सावमजननक ववद्यालयका ववद्याथीहरुका 
लागि ननिलु्क पाठ्यपसु्तक अनदुान

२२५२२ ३ प्याकेज १२,४४ १२,४४

९८ सावमजननक ववद्यालयर्ा अध्ययनरत 

ववद्याथीहरुका लागि छारबमृ्त्त (आवासीय 

तथा िरैआवासीय)

२२५२२ ३ प्याकेज ७,२३ ७,२३

९९ हाम्त्तपाईले रोि बबरूध्दको आर् औषधी 
सवेन (MDA) कायमक्रर् सञ्चालन (१५ 

म्जल्लाका १५६ पाशलकाहरू)

२२५२२ १ प्याकेज ६,०३ ६,०३

१०० आधारभतू तथा आकम्स्र्क सवेाको 
सनुनश्चततका लागि औषधीको आपनूतम र 
उपयोि, सभवम्न्ध कायमक्रर्हरुको अनिुर्न 

तथा र्लू्याङकन (अनिुर्न र्लु्याङ्कन तथा 
कायमक्रर् कायामन्वयन भ्रर्ण खचम)

२२६११ ३ सखं्या ७५ ७५

१०१ जेटठ नािररक अवलोकन भ्रर्ण १ २२६१२ १ प्याकेज १,०० १,००

१०२ अपाङ्िता भएका व्यम्ततहरुको 
पनुस्थापनाका लागि बबउपुँजी हस्तानान्तरण 

कायमक्रर्

२५३१५ ६ प्याकेज ३,०० ३,००

१०३ अरेजी र्ाध्यर् सन्चालन सरुु िरेका १० विा 
आ वव लाइ कोष व्यवस्थापन अनदुान

२६४१३ १० िोिा १०,०० १०,००

१०४ दइुविा सार्दुानयक वालववकास स्थापना तथा 
व्यवस्थापन

२६४१३ २ प्याकेज २,०० २,००

१०५ आधारभतू स्वास््य सवेा कायमक्रर्को लागि 

आवश्यक औषगध खररद
२७२१३ २ पिक ८,०० ८,००
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ता

बदेैसश
क

१०६ सार्दुानयक औषगध पसल स्थापना सन्चालन २७२१३ १ प्याकेज ८,०० ८,००

१०७ औषगध लिायतका सार्ारीको ढुवानी तथा 
ररप्याफकङ र ववतरण सर्ते

२८१४३ २ पिक १,०० १,००

१०८ आटदवासी भवन ननर्ामण( सभपन्न िने) ३१११२ १ प्याकेज ५,०० ५,००

१०९ खोप केन्र ननर्ाणम ३१११२ १ सखं्या ३,८६ ३,८६

११० खोप केन्र ननर्ामण ३१११२ १ प्याकेज ३,१४ ३,१४

१११ प्यरेु िभुवा ननर्ामण ३ ३१११२ १ प्याकेज १,०० १,००

११२ याङ्िे खोपकेन्र ननर्ामण ३१११२ १ प्याकेज ३,०० ३,००

११३ ववद्यालय भौनतक पवुामधार ननर्ामण अनदुान ३१११२ ६ प्याकेज ६२,०० ६२,००

११४ स्यादरथान ननर्ामण याङ्रे ३ ३१११२ १ प्याकेज १,०० १,००

११५ हल्लिुे भन्ज्याङ िुभ्वा ननर्ामण ४ ३१११२ २ प्याकेज ३,०० ३,००

११६ न्यनूतर् सवेा र्ापदण्ि कायामन्वयनका लागि 

आवश्यक औजार उपकरण तथा स्वास््य 

सर्ारी खररद, र्र्मत तथा व्यवस्थापन

३११२२ १ प्याकेज १,०० १,००

११७ प्राववगधक ववद्यालयलाइ सार्ारी खररद 

अनदुान
३११२२ १ प्याकेज ५,०० ५,००

११८ पररवार योजन तथा प्रजनन स्वास््य 

कायमक्रर्का लागि औजार/उपकरण खररद
३११२२ १ पिक २७ २७
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क

११९ वहुवन र्ा वव िननमचर तथा वयररङ ३११२३ १ प्याकेज १,०० १,००

१२० खानपेानी र्र्मत योजना ५ ३११५६ १ प्याकेज ५० ५०

१२१ चनैपरेु खानपेानी ट्याङ्की १ ३११५६ २ प्याकेज ५,०० ५,००

१२२ दोकानिािा खानपेानी ट्याङ्की ३ ३११५६ २ प्याकेज ५,०० ५,००

१२३ नवेार पानी दारे खोल्सी खा पा इन्िेक ननर्ामण 

तथा र्हुान सरक्षण
१ ३११५६ १ प्याकेज १,०० १,००

१२४ बदैाङ खोल्सी र्हुान खानपेानी कलेतसन ३ ३११५६ १ प्याकेज १,५० १,५०

१२५ िोयाङ खेलर्दैान ननर्ामण ३११५९ १ प्याकेज ५,०० ५,००

१२६ र्झुवा खेल र्दैान र्र्मत तथा ववस्तार ३ ३११५९ १ प्याकेज १,०० १,००

१२७ र्ानावङु खेल र्दैान ननर्ामण ४ ३११५९ १ प्याकेज १,०० १,००

१२८ र्ालवासे आधारभतु ववद्यालयको घेरावारा ५ ३११५९ १ प्याकेज २,५० २,५०

१२९ सास्कृनतक प्रविमन पवुामधार ननर्ामण ५ ३११५९ १ प्याकेज २,०० २,००

१३० नारायण आधारभतु ववद्यालय भवन र्र्मत ५ ३११७१ १ प्याकेज १,०० १,००

१३१ िारदा आ वव कक्षाकोठा व्यवस्थापन तथा 
र्र्मत

३ ३११७१ २ प्याकेज १,०० १,००

१३२ सनघय सरकार वविषे अनदुानवाि सन्चालन 

हुने कायमक्रर्
३११७१ २ प्याकेज २,००,०० २,००,००

१४,९०,९२ ५४,०६ १४,२४,४२ १२,४४कुल जभर्ा



नपेाल 

सरकार
प्रदेश 

सरकार
स्थानीय 

तह
१ बस्ती विकास समितत गठन तथा सचुना 

केन्द्र तनिााण
५ २२५२२ १ प्याकेज ५० ५०

२ ओझलेी सचतेना भिन तनिााण ४ ३१११२ २ प्याकेज १,०० १,००
३ किर्ा हल तनिााण ३ ३१११२ २ प्याकेज १०,०० १०,००
४ िर्ा न १ को कायाालय भिन तनिााण ३१११२ २ प्याकेज १५,०० १५,००
५ मिरिसे प्रणािी िन्न्द्िि १ ३१११२ १ प्याकेज ८,०० ८,००
६ १ न िर्ा कायाालय लािकटेिी मिरिसे 

सर्क(१००) लािकटेिी ििािटाि 

सर्क(१००)

२ ३११५१ २ प्याकेज २,०० २,००

७ आहाले टुडर्खेल हुिै बहुिन सर्क ५ ३११५१ १ प्याकेज २,५० २,५०

८ एकिाते ििभञ्ज्याङ साउने कटहिे ततलहािे 

सर्क
१ ३११५१ १ प्याकेज २,८० २,८०

९ ओझलेी फौिेिािी सर्क ४ ३११५१ २ प्याकेज २,०० २,००

१० कुटीर्ार्ा चािटेाि िेउिाली सर्क विस्ताि ३ ३११५१ १ प्याकेज ४,०० ४,००

िोङ गाउँपामलका

क्रियाकलाप गत व्यय अनमुान
अनसूुची ६

आ.ि. : २०७६/७७     के्षत्र : पिूााधाि विकास   

रु. हजाििा
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आन्तररक 

श्रोत
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ऋण जनसहभा
गगता

बदेैसश
क
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११ कुरुङखोला िर्ा कायाालय िचुुाङ्गे सर्क ३११५१ २ प्याकेज १०,०० १०,००

१२ खििनी िोकानर्ार्ा सकुपालको घि हुिै 

सिेाङको घिसम्ि सर्क(१५०)कुिापानी 
असिेु झटािे सर्क(१००)

२ ३११५१ ५ प्याकेज २,५० २,५०

१३ खरिर्ार्ा लेप्चागाउँ गौर्ा सर्क ५ ३११५१ १ प्याकेज २,०० २,००

१४ गर्ािे ििभञ्ज्याङ सर्क(१००)तथा िमलत 

भिन हुिै गिैीगाउँ सर्क(१००)

२ ३११५१ ५ प्याकेज २,५० २,५०

१५ चनैपिेु चान्म्लङ गाउ विलन्द्िे सिुािो 
िानािोटे सर्क

१ ३११५१ १ प्याकेज २,०० २,००

१६ चचसापानी रिङिोङ सर्क ३११५१ १ प्याकेज ५,०० ५,००

१७ जुिे भञ्जयाङ खड्का गाउ हुिै लेप्चा गाँउ 

सर्क
३११५१ १ प्याकेज २,०० २,००

१८ जुिे िान्न्द्तपिु बिफल्याङ्ग सर्क १ ३११५१ १ प्याकेज १८,०० १८,००

१९ झटािे खोला पक्की पलु तनिााण( थप) २ ३११५१ २ प्याकेज ७,०० ७,००

२० ठुलो आल तनिािे चािटेाि िसेी सु न पा 
जोड्ने सर्क

३ ३११५१ १ प्याकेज २,०० २,००

२१ ढोर्नेी िोटििाटो विस्ताि ३ ३११५१ १ प्याकेज १,५० १,५०

२२ तततङु्गे प्यिेु सर्क ४ ३११५१ १ प्याकेज १,०० १,००

२३ ततन्म्सना गाउँिाट िर्ा कायाालय पिुानो 
गोलाई सर्क

५ ३११५१ २ प्याकेज २,०० २,००
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२४ िधेु िाइगाउँ लाप्चटेाि ि स्कुलिेखख नसेिु 

गाउ सर्क
२ ३११५१ १ प्याकेज १,०० १,००

२५ नाखोपा चगरिर्ार्ा सर्क ५ ३११५१ २ प्याकेज २,०० २,००

२६ तनन्द्िा तल्लो न्जिाले सर्क ६ ३११५१ १ प्याकेज ५,०० ५,००

२७ तनन्द्िा सलकपिु मसवि सर्क ६ ३११५१ २ प्याकेज १५,०० १५,००

२८ प्यिेु ऐसलेु गहहिा िस्नते टोल सर्क प्यिेु ३ ३११५१ १ प्याकेज १,०० १,००

२९ प्रिेि सिपिुक अनिुान िाट सचालन हुने 
योजना

३११५१ २ प्याकेज १,००,०० १,००,००

३० प्रिेि ससता अनिुानिाट तनिााण हुने सर्क 

आयोजना
३११५१ २ प्याकेज ५०,०० ५०,००

३१ पहिीगाउँ ओझलेी िानािङु्ग सर्क ४ ३११५१ १ प्याकेज ५,०० ५,००

३२ पहिीगाँउ याङ्रे कान्जटाि विरिङ्ग सर्क ३,४ ३११५१ २ प्याकेज १०,०० १०,००

३३ पाटापिु सर्क खण्र् ६ ३११५१ १ प्याकेज २,०० २,००

३४ फोक्टी िलुु जोड्ने सर्क ३ ३११५१ १ प्याकेज १,०० १,००

३५ बििटाि िाखा सर्कहरु स्तिोन्द्नतत 

(१५०)तथा ििी िा वि िेखख झोलङु्गे पलु 

टाइहटङ सर्कसहहत होिपाइप खरिि(२००)

२ ३११५१ ७ प्याकेज ३,५० ३,५०

३६ बिभञ्जयाङ ततलहिे िमु्से सर्क ३११५१ २ प्याकेज १०,०० १०,००
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३७ भालझुोर्ा ओझलेी सर्क ४ ३११५१ १ प्याकेज ५,०० ५,००

३८ भोटेटाि काउसटेाि सर्क ४ ३११५१ २ प्याकेज १,०० १,००

३९ िगलटाि िनिािे िाखा सर्क हुिै सु न पा 
१३ ि १४ जोड्ने सर्क(१५०)धनसाि 

लाप्चटेाि तथा धनसाि मभत्री सर्क 

ििात(१५०)

२ ३११५१ २ प्याकेज ३,०० ३,००

४० िगिर्ार्ा िानािङु मसिान िेखख ककटेनी 
जोड्ने सर्क

४ ३११५१ १ प्याकेज १,०० १,००

४१ िानािङु सन्द्सिीर्ार्ा नािोििुाली सर्क ४ ३११५१ १ प्याकेज २,०० २,००

४२ िासे गोलाइिाट भजेुलगाउँ हुिै जे एन 

अचधकािी टोल जाने िाटो
३११५१ १ प्याकेज २,०० २,००

४३ याङ्गे कान्जटाि विरिङ सर्क ३११५१ १ प्याकेज १०,०० १०,००

४४ िम््याङ सर्क खण्र् ६ ३११५१ १ प्याकेज २,०० २,००

४५ िोङ सर्क तनिााण (सतघय सिकाि 

सिपिुक अनिुान)

३११५१ २ प्याकेज २,००,०० २,००,००

४६ लसनुे प्यिेु सर्क ३ ३११५१ २ प्याकेज १०,०० १०,००

४७ मलम्िगुाउँ न्जदे्द सर्क ६ ३११५१ १ प्याकेज ५,०० ५,००

४८ िर्ा कायाालय िेिानछाप सर्क ५ ३११५१ २ प्याकेज १०,०० १०,००

४९ ििािटाि ढोर्नेी ििफल्याङ्ग सर्क २ ३११५१ २ प्याकेज ८,०० ८,००
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५० ििवपपल िासे ५ मसिान सर्क ३ ३११५१ १ प्याकेज १,५० १,५०

५१ िन्द्सिीर्ार्ा िानािङु ओझलेी(िानािङु 

ओझलेी खण्र्)

३११५१ १ प्याकेज ५,०० ५,००

५२ सनुिाइ हल्लरु्े सर्क ४ ३११५१ १ प्याकेज ५,०० ५,००

५३ सवु्िा भन्द््याङ िर्हिे विरिङ्ग सर्क १ ३११५१ १ प्याकेज ५,०० ५,००

५४ साङ्पाङ्गे िधेुमभत्ता सर्क तनिााण ६ ३११५१ २ प्याकेज २,०० २,००

५५ साना सर्क सन्द्चालन योजना ६ ३११५१ ३ प्याकेज ९,०० ९,००

५६ सानो भालझुोर्ा सर्क तनिााण प्यिेु ३११५१ १ प्याकेज १,०० १,००

५७ हहटी खोल्सा हुिै प्रस्तावित पिु सिेा िाखा 
भिन तनिााण स्थल जाने सर्क

३११५१ १ प्याकेज १०,०० १०,००

५८ हहले थािर्ार्ा जुिे भन्द््याङ सर्क १ ३११५१ १ प्याकेज २,०० २,००

५९ निीकिणीय ऊजाा प्रबबचधहरु ( लघु तथा 
साना जलबबधतु, सौया ऊजाा, िायोग्यास, 

िायोिास, ऊजााको उत्पािनिलुक 

परिप्रयोग) िाफा त ऊजाा उत्पािन ि 
परिप्रयोग

३११५३ १ सखं्या १२,२५ १२,२५

६० िोङ विद्यतुतकिण योजना(लागत साझिेािी) ३११५३ ५ प्याकेज १,००,०० १,००,००

६१ नयाँ योजना, िोङ गाउँपामलका (२ िटा) ३११५५ ४ सखं्या २६,५६ २६,५६
६२ सहकािी मसचाई, साना मसचाई ििात 

सम्भाि तथा तनिााण
३११५५ १ प्याकेज ५,०० ५,००
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६३ गा पा स्तिीय साना ि अधिुा तथा छुटेका 
योजनाका लाचग थप एकिषु्ट

३११५९ २ प्याकेज २५,०० २५,००

६४ लागत सहभागीता ३११५९ १ प्याकेज २५,४६ २५,४६

६५ सिपिुक कोष ३११५९ ३ प्याकेज २,५१,१५ २,१०,०० ४१,१५

६६ स्ितन्द्त्र सिपिुक कोष ३११५९ २ प्याकेज ७४,७८ ७४,२४ ५४

६७ साना योजना सन्द्चालन योजना ४ ३११५९ ३ प्याकेज ६,०० ६,००

६८ तल्काल आइपने योजना १ ३११७१ १ प्याकेज १,८७ १,८७

६९ साना पिूााधाि विकास ५ ३११७१ २ प्याकेज २,०० २,००

७० साना योजना सन्द्चालन कायाक्रि १ ३११७१ २ प्याकेज १,७६ १,७६

११,४२,१४ ३,५४,२४ ६,३७,३६ १,५०,५४कुल जम्मा
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१ तलव २११११ १२ महिना ४,१७ ४,१७
२ अस्थायी तथा करार कममचारीका लागि 

पोशाक
२११२१ १ पटक १० १०

३ मलेममलाप सममतत खचम ३ २११३९ ७ प्याकेज ३५ ३५

४ कायामलय सचंालन तथा मसलन्द खचम २२३११ २ पटक ५० ५०

५ सफ्टवयेर(बौहदक सम्पतत ) खररद २२४१२ ३ िोटा १३,५० १३,५०

६ उद्घोषण कायमक्रम २२५१२ २ प्याकेज २,०० २,००

७ जनप्रतततनगि तथा कममचारी क्षमता 
अमिवदृ्धि तामलम

१ २२५१२ १ समिू ७२ ७२

८ पत्रपत्रत्रका तामलम २२५१२ २ प्याकेज २,०० २,००

९ रोङ तनमामण अमियान्ता तामलम २२५१२ २ प्याकेज १०,०० १०,००

१० उत्कृढ ककसान द्धवद्याथी कममचारी 
प्रोत्सािन कायमक्रम

६ २२५२२ १ प्याकेज ५० ५०

११ उत्कृष्ठ कममचारी परुस्कार २२५२२ १ प्याकेज २५ २५

रोङ िाउँपामलका
क्रियाकलाप गत व्यय अनमुान

अनसुचूी ६
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१२ जनतासि जनप्रतततनगि कयमक्रम २२५२२ ३ प्याकेज ३,०० ३,००

१३ न्यातयक तथा मलेममलाप सममत 

व्यवस्थापन
५ २२५२२ ५ सखं्या २५ २५

१४ न्यातयक तथा मलेममलाप सममतत 

सचालन तथा व्यवस्थापन
२२५२२ ३ प्याकेज १२,०० १२,००

१५ प्रस्तावना तथा प्रततवदेन लेखन २२५२२ १ प्याकेज ३,०० ३,००

१६ बतृ्तगचत्र तनमामण २२५२२ २ प्याकेज २,०० २,००

१७ मखुपत्र प्रकाशन २२५२२ २ प्याकेज २,०० २,००

१८ रोङको सरेोफेरो रेडियो कायमक्रम २२५२२ ३ प्याकेज ३,०० ३,००

१९ सावमजतनक सनुवुाई २२५२२ २ प्याकेज २,९३ २,९३
२० द्धवपद व्यवस्थापन कोष २२५२९ १ प्याकेज ५,०० ५,००
२१ झिल्के खोल्सी तनयन्त्रणको लागि 

कल्िटम तनमामण
३११५१ १ प्याकेज १०,०० १०,००

२२ िात्ढुङ्िा, िो.पु, रोङ िाउँपामलका, 
ईलाम

३११५१ १ प्याकेज ३०,०० ३०,००

२३ तारजामल तथा िेमपाइप खररद ३११५७ ४ प्याकेज २०,०० २०,००

२४ लाित सििािीता ३११५९ १ प्याकेज २४,५३ २४,५३
२५ सचुना पाटी तनमामण ६ ३११५९ १ प्याकेज १,०० १,००
२६ ककम टपाता खररद ३११७१ १ प्याकेज ५,०० ५,००
२७ फोिोरमलैा व्यवस्थापनका लागि 

िस्स्वन खररद
५ ३११७१ १ प्याकेज ५० ५०

१,५८,३१ २४,५३ ९३,५२ ४०,२५कुल जम्मा



प्रथम 

चौमासिक
दोश्रो 

चौमासिक
तसे्रो 

चौमासिक जम्मा

१ पारिश्रमिक किमचािी अन्य २११११ िाजस्व बााँडफााँड - सघंीय सिकाि - िाजस्व 

बााँडफााँड - नगद
१० N/A ६००० ४५०० ४५०० १५०००

२ किमचािी पोशाक अन्य २११२१ िाजस्व बााँडफााँड - सघंीय सिकाि - िाजस्व 

बााँडफााँड - नगद
३१ जना ० ० ३१० ३१०

३ िहंगी भत्ता अन्य २११३२ िाजस्व बााँडफााँड - सघंीय सिकाि - िाजस्व 

बााँडफााँड - नगद
१२ िहहना २९६ २९६ २९६ ८८८

४ किमचािीको बठैक भत्ता अन्य २११३४ िाजस्व बााँडफााँड - सघंीय सिकाि - िाजस्व 

बााँडफााँड - नगद
१० िहहना १२० ९० ९० ३००

५ पदाधिकािी बठैक भत्ता अन्य २११४१ आन्तरिक श्रोत - आन्तरिक श्रोत - नगद १२ िहहना ५०० ५०० ५०० १५००
६ पदाधिकािी बठैक भत्ता अन्य २११४१ िाजस्व बााँडफााँड - सघंीय सिकाि - िाजस्व 

बााँडफााँड - नगद
१२ िहहना ८०० ८०० ८०० २४००

७ पदाधिकािी अन्य सबुबिा अन्य २११४२ िाजस्व बााँडफााँड - सघंीय सिकाि - िाजस्व 

बााँडफााँड - नगद
१२ िहहना १२०० १२०० १२०० ३६००

८ पदाधिकािी अन्य सबुबिा अन्य २११४२ आन्तरिक श्रोत - आन्तरिक श्रोत - नगद १२ िहहना ५०० ५०० ५०० १५००
९ किमचािी कल्याण कोष अन्य २१२१४ िाजस्व बााँडफााँड - सघंीय सिकाि - िाजस्व 

बााँडफााँड - नगद
१ िहहना ० ८०० ० ८००

१० पानी तथा बबजुली अन्य २२१११ िाजस्व बााँडफााँड - सघंीय सिकाि - िाजस्व 

बााँडफााँड - नगद
१० िहहना ६० १५० ९० ३००

११ सचंाि िहसलु अन्य २२११२ िाजस्व बााँडफााँड - सघंीय सिकाि - िाजस्व 

बााँडफााँड - नगद
१२ िहहना २५० २५० २५० ७५०

१२ इन्िन (कायामलय प्रयोजन) अन्य २२२१२ िाजस्व बााँडफााँड - सघंीय सिकाि - िाजस्व 

बााँडफााँड - नगद
१० िहहना १६० ४०० २४० ८००

१३ सवािी सािन ििमत खचम अन्य २२२१३ िाजस्व बााँडफााँड - सघंीय सिकाि - िाजस्व 

बााँडफााँड - नगद
१० िहहना २०० ३०० ५०० १०००

१४ बबिा तथा नवीकिण खचम अन्य २२२१४ िाजस्व बााँडफााँड - सघंीय सिकाि - िाजस्व 

बााँडफााँड - नगद
१० िहहना २० ३० ५० १००

१५ िमेशनिी तथा औजाि ििमत 

सम्भाि तथा सञ्चालन खचम
अन्य २२२२१ िाजस्व बााँडफााँड - सघंीय सिकाि - िाजस्व 

बााँडफााँड - नगद
१० िहहना ३०० ३०० ४०० १०००

१६ िसलन्द तथा कायामलय सािाग्री अन्य २२३११ िाजस्व बााँडफााँड - सघंीय सिकाि - िाजस्व 

बााँडफााँड - नगद
१० िहहना ६०० ८०० ६०० २०००

१७ इन्िन - अन्य प्रयोजन अन्य २२३१४ िाजस्व बााँडफााँड - सघंीय सिकाि - िाजस्व 

बााँडफााँड - नगद
१० िहहना १२० १२० १६० ४००

१८ पत्रपबत्रका, छपाई तथा सचूना 
प्रकाशन खचम

अन्य २२३१५ िाजस्व बााँडफााँड - सघंीय सिकाि - िाजस्व 

बााँडफााँड - नगद
१० िहहना १५० १५० २०० ५००

१९ सवेा ि पिािशम खचम अन्य २२४११ िाजस्व बााँडफााँड - सघंीय सिकाि - िाजस्व 

बााँडफााँड - नगद
१० िहहना ३०० ७५० ४५० १५००

िोङ गाउाँपामलका
कार्यक्रम / परिर्ोजना अनिुाि बजेट बबननर्ोजन

आ.व. : २०७६/७७
िकि रू. हजाििा

सि.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलाप
को नाम

कार्ायन्वर्न 

हुने स्थान लक्षित िमहू खचय शीर्यक स्रोत लि इकाई
ववननर्ोजन रु.

कैक्रिर्त

िोङ गाउाँपामलका  - ८०१०३५०५१०१



प्रथम 

चौमासिक
दोश्रो 

चौमासिक
तसे्रो 

चौमासिक जम्मासि.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलाप
को नाम

कार्ायन्वर्न 

हुने स्थान लक्षित िमहू खचय शीर्यक स्रोत लि इकाई
ववननर्ोजन रु.

कैक्रिर्त

िोङ गाउाँपामलका  - ८०१०३५०५१०१२० सवेा ि पिािशम खचम अन्य २२४११ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
४ प्याकेज ८७५ १७५० ८७५ ३५००

२१ सफ्टवयेि(बौहदक सम्पनत ) खरिद अन्य २२४१२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
३ गोटा ४५० ९०० ० १३५०

२२ किाि सवेा शलु्क अन्य २२४१३ िाजस्व बााँडफााँड - सघंीय सिकाि - िाजस्व 

बााँडफााँड - नगद
१२ िहहना ५६० ५६० ५६० १६८०

२३ उद्घोषण कायमक्रि अन्य २२५१२ प्रदेश नबंि १ - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० १०० १०० २००

२४ कायमक्रि प्रस्तावना तथा 
प्रनतवदेन लेखन तामलि

अन्य २२५१२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
३ प्याकेज ५० ५० ५० १५०

२५ पत्रपबत्रका तामलि अन्य २२५१२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० १०० १०० २००

२६ िहहला नतेतृ्व तथा सस्थागत 

ववकास तामलि
िहहला २२५१२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
३ प्याकेज ५० ५० ५० १५०

२७ िहहला िानव अधिकाि तथा 
सविैाननक व्यवस्था,नयााँ एेेन 

ननयि सम्वन्िी सचतेना ववकास 

कायमक्रि

िहहला २२५१२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
३ प्याकेज ८० ८० ८० २४०

२८ िहहला मसपववकास तामलि 

सचालन(मसपिलुक,व्यवसानयक,

उद्यिशीलता  ववकास तामलि 

कायमक्रि)

िहहला २२५१२ िाजस्व बााँडफााँड - सघंीय सिकाि - िाजस्व 

बााँडफााँड - नगद
९ प्याकेज १८० ३६० २७० ८१०

२९ िोङ ननिामण अमभयान्ता तामलि अन्य २२५१२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ५०० ५०० ० १०००

३० लक्षित(अेाहदवासी जनजानत) 

सिदुायको ििता ववकास 

कायमक्रि

आहदवासी 
/जनजाती

२२५१२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
३ प्याकेज १०० १०० १०० ३००

३१ सहकािी लेखा व्यवस्थापन 

तामलि
अन्य २२५१२ आन्तरिक श्रोत - आन्तरिक श्रोत - नगद १ प्याकेज १०० ० ० १००

३२ सहकािी सस्थाहरुको ििता 
ववकास तामलि( पवूम सहकािी 
मशिा, कोपोमिस,पल्स तामलि 

आहद)

अन्य २२५१२ प्रदेश नबंि १ - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
३ पटक २०० १०० ० ३००

३३ साहमसक खेल पयमटन तथा 
पयमटककय िोजगाििलुक  मसप 

ववकास तामलि

अन्य २२५१२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० २०० ० २००

३४ उत्कृष्ठ किमचािी पिुस्काि अन्य २२५२२ प्रदेश नबंि १ - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ० २५ २५

३५ एकककृत वस्ती ववकास ि निनुा 
वस्ती ववकास कायमक्रि

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
३ प्याकेज १००० १००० १००० ३०००

३६ खेलकुद प्रनतयोधगता सन्चालन 

तथा व्यवस्थापन ( व्यक्ततगत 

खेल)

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
३ प्याकेज १०० १०० १०० ३००

३७ खेलकुद प्रमशिण कायमक्रि 

व्यवस्थापन
अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
४ प्याकेज १०० ५० ५० २००



प्रथम 

चौमासिक
दोश्रो 

चौमासिक
तसे्रो 

चौमासिक जम्मासि.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलाप
को नाम

कार्ायन्वर्न 

हुने स्थान लक्षित िमहू खचय शीर्यक स्रोत लि इकाई
ववननर्ोजन रु.

कैक्रिर्त

िोङ गाउाँपामलका  - ८०१०३५०५१०१३८ खेलकुद सािाग्री खरिद तथा 
ढुवानी

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० १०० १०० २००

३९ ग्रासरुट फुटवल सन्चालन अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
५ प्याकेज १०० १०० ५० २५०

४० गा पा स्तिीय प्रनतयोधगता 
सन्चालन तथा व्यवस्थापन( 

सािहुहक खेल)

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० २०० ० २००

४१ गा पा स्तिीय िहहला समिनत 

वठैक व्यवस्थापन तथा समिनत 

पनु गठन कायमक्रि

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
४ प्याकेज २० ४० २० ८०

४२ जनतासग जनप्रनतननधि कयमक्रि अन्य २२५२२ प्रदेश नबंि १ - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
३ प्याकेज १०० १०० १०० ३००

४३ दमलत आयिलुक कायमक्रि दमलत २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० १०० १०० २००

४४ न्यानयक तथा िलेमिलाप 

समिनत सचालन तथा 
व्यवस्थापन

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
३ प्याकेज ४०० ४०० ४०० १२००

४५ प्रस्तावना तथा प्रनतवदेन लेखन अन्य २२५२२ प्रदेश नबंि १ - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ३०० ० ३००

४६ बतृ्तधचत्र ननिामण अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज १०० १०० ० २००

४७ बालसजाल समितको ििता 
ववकास तामलि( लाइब्रिेी 
व्यवस्थापन, मभत्ते पककका 
प्रकाशन, बौविक ववकासिलुक 

कयमक्रिहरु)

बालबामलका २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
५ प्याकेज २० ४० ४० १००

४८ िखुपत्र प्रकाशन अन्य २२५२२ प्रदेश नबंि १ - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० १०० १०० २००

४९ िहहला हदवमशय कायमक्रि 

(िहहला हहसा ववरुिको 
अमभयान,िहहला हदवश)

िहहला २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ७० ० ७०

५० िहहला िाफम त सचामलत 

कायमक्रि अनगुिन तथा ननयिन
िहहला २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
५ प्याकेज ४० ४० २० १००

५१ िाक्ष्टय अकफमसयल खेलिा 
सहभागीहरुलाइ  ववशषे प्रमशिण 

,सहयोग तथा सम्िान कायमक्रि

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० १०० १०० २००

५२ िोङको सिेोफेिो िेडडयो कायमक्रि अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
३ प्याकेज १०० १०० १०० ३००

५३ वालसजाल गठन 

परिचालन,ननयिन( गा पा 
स्तिीय सजाल सिते)

बालबामलका २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
६ प्याकेज १० ३० २० ६०

५४ ववववि जानतय तथा िामिमक 

सस्कृनतको सििण ि प्रविमन
अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
३ प्याकेज ० २०० १०० ३००



प्रथम 

चौमासिक
दोश्रो 

चौमासिक
तसे्रो 

चौमासिक जम्मासि.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलाप
को नाम

कार्ायन्वर्न 

हुने स्थान लक्षित िमहू खचय शीर्यक स्रोत लि इकाई
ववननर्ोजन रु.

कैक्रिर्त

िोङ गाउाँपामलका  - ८०१०३५०५१०१५५ सचतेनािलूक  कायमक्रि( 

वालितै्री 
शासन,वालअधिकाि,वालश्रि,वाल
 दवु्यवहाि आहद)

बालबामलका २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० २० २० ४०

५६ स्थाननय िेत्रिा हुेेन िलेा 
,िहोल्सव तथा सास्कृनतक 

गनतववधि

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
३ प्याकेज २०० १०० ० ३००

५७ सहकािी ऐन तथा नया नननत 

ननयि ननयिावमलहरु जानकािी 
तथा अन्तिकृया कायमक्रि

अन्य २२५२२ प्रदेश नबंि १ - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ८० ० ० ८०

५८ सहकािी हदवश कायमक्रि 

सन्चालन खचम
अन्य २२५२२ आन्तरिक श्रोत - आन्तरिक श्रोत - नगद १ प्याकेज ० ० २० २०

५९ सहकािी सस्था दताम तथा 
कायामलयको  आवश्यक 

व्यवस्थापन खचम

अन्य २२५२२ प्रदेश नबंि १ - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ३० ० ३०

६० सहकािी सस्थाको डडक्जटल 

अमभलेख
अन्य २२५२२ प्रदेश नबंि १ - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ४० ० ० ४०

६१ सहकािी सस्थाहरुको परिचालन 

अनगुिन तथा ननयिन 

सपुरिविेण

अन्य २२५२२ आन्तरिक श्रोत - आन्तरिक श्रोत - नगद ३ पटक २० २० २० ६०

६२ सावमजननक सनुवुाई अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० १४६.५ १४६.५ २९३

६३ नपेाल भ्रिण वषम २०२० पयमटन 

सम्वन्िी ववववि गनतववधि
अन्य २२५२९ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० १०० १०० २००

६४ ववपद व्यवस्थापन कोष अन्य २२५२९ प्रदेश नबंि १ - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ५०० ० ५००

६५ स्थाननय ववकास कोष अन्य २२५२९ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० १६४५ ० १६४५

६६ अनगुिन, िलू्यांकन खचम अन्य २२६११ िाजस्व बााँडफााँड - सघंीय सिकाि - िाजस्व 

बााँडफााँड - नगद
१० िहहना १२० २४० २४० ६००

६७ भ्रिण खचम अन्य २२६१२ िाजस्व बााँडफााँड - सघंीय सिकाि - िाजस्व 

बााँडफााँड - नगद
१२ िहहना ५०० ५०० ५०० १५००

६८ पदाधिकािी भ्रिण खचम अन्य २२६१९ िाजस्व बााँडफााँड - सघंीय सिकाि - िाजस्व 

बााँडफााँड - नगद
१० िहहना ४०० ४०० २०० १०००

६९ ववववि खचम अन्य २२७११ िाजस्व बााँडफााँड - सघंीय सिकाि - िाजस्व 

बााँडफााँड - नगद
१२ िहहना ६६० ६६० ६६० १९८०

७० सभा सञ्चालन खचम अन्य २२७२१ िाजस्व बााँडफााँड - सघंीय सिकाि - िाजस्व 

बााँडफााँड - नगद
२ पटक ० ७५ ७५ १५०

७१ अपाङ्गता भएका व्यक्ततहरुको 
पनुस्थापनाका  लाधग बबउपुाँजी 
हस्तानान्तिण कायमक्रि

बालबामलका २५३१५ आन्तरिक श्रोत - आन्तरिक श्रोत - नगद ६ प्याकेज १५० ० १५० ३००

७२ छात्रवकृ्त्त अन्य २७२११ िाजस्व बााँडफााँड - सघंीय सिकाि - िाजस्व 

बााँडफााँड - नगद
३ पटक १०० १०० १०० ३००



प्रथम 

चौमासिक
दोश्रो 

चौमासिक
तसे्रो 

चौमासिक जम्मासि.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलाप
को नाम

कार्ायन्वर्न 

हुने स्थान लक्षित िमहू खचय शीर्यक स्रोत लि इकाई
ववननर्ोजन रु.

कैक्रिर्त

िोङ गाउाँपामलका  - ८०१०३५०५१०१७३ घि भाडा अन्य २८१४२ िाजस्व बााँडफााँड - सघंीय सिकाि - िाजस्व 

बााँडफााँड - नगद
१२ िहहना २०० २०० २०० ६००

७४ सवािी सािन तथा िमेशनि 

औजाि भाडा
अन्य २८१४३ िाजस्व बााँडफााँड - सघंीय सिकाि - िाजस्व 

बााँडफााँड - नगद
१० िहहना ५६० ५६० २८० १४००

७५ भपैिी आउने चालु खचम अन्य २८९११ िाजस्व बााँडफााँड - सघंीय सिकाि - िाजस्व 

बााँडफााँड - नगद
१० िहहना २४० ३२० २४० ८००

७६ आहदवासी भवन ननिामण( 

सम्पन्न गने)
आहदवासी 
/जनजाती

३१११२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ५०० ० ५००

७७ कवडम हल ननिामण ३ अन्य ३१११२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० ५०० ५०० १०००

७८ याङ्गे खोपकेन्र ननिामण अन्य ३१११२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ३०० ० ३००

७९ वडा न १ को कायामलय भवन 

ननिामण
अन्य ३१११२ आन्तरिक श्रोत - आन्तरिक श्रोत - नगद २ प्याकेज ० ७५० ७५० १५००

८० मशरिसे प्रणािी िक्न्दि १ अन्य ३१११२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ८०० ० ८००

८१ सवािी सािन अन्य ३११२१ िाजस्व बााँडफााँड - सघंीय सिकाि - िाजस्व 

बााँडफााँड - नगद
४ N/A १००० ० ० १०००

८२ िमेशनिी तथा औजाि अन्य ३११२२ िाजस्व बााँडफााँड - सघंीय सिकाि - िाजस्व 

बााँडफााँड - नगद
१० सखं्या २५० २५० ० ५००

८३ फननमचि तथा कफतचसम अन्य ३११२३ िाजस्व बााँडफााँड - सघंीय सिकाि - िाजस्व 

बााँडफााँड - नगद
१० प्याकेज ० ० १००० १०००

८४ साहमसक खेल सम्भाव्यता 
अध्ययन तथा ननिामण

अन्य ३११३२ प्रदेश नबंि १ - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
४ प्याकेज ६०० ३०० ३०० १२००

८५ कुरुङखोला वडा कायामलय िचुुमङ्गे 

सडक
अन्य ३११५१ आन्तरिक श्रोत - आन्तरिक श्रोत - नगद २ प्याकेज ० ५०० ५०० १०००

८६ धचसापानी रिङिोङ सडक अन्य ३११५१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ५०० ० ५००

८७ जुिे भञ्याङ खड्का गाउ हुदै 

लेप्चा गााँउ सडक
अन्य ३११५१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० २०० ० २००

८८ जुिे शाक्न्तपिु बिफल्याङ्ग सडक १ अन्य ३११५१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ० १८०० १८००

८९ झटािे खोला पतकी पलु ननिामण( 

थप)

२ अन्य ३११५१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ३५० ३५० ० ७००

९० झझल्के खोल्सी ननयन्त्रणको 
लाधग कल्भटम ननिामण

अन्य ३११५१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० १००० ० १०००

९१ ननन्दा तल्लो क्जिमले सडक ६ अन्य ३११५१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ० ५०० ५००

९२ ननन्दा सलकपिु मसवि सडक ६ अन्य ३११५१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० ७५० ७५० १५००

९३ प्रदेश सिपिुक अनदुान वाट 

सचालन हुने योजना
अन्य ३११५१ प्रदेश नबंि १ - सिपिुक अनदुान पुाँजीगत - 

नगद अनदुान
२ प्याकेज ० ५००० ५००० १००००

९४ पहिीगाउाँ  ओझलेी िानावङु्ग 

सडक
४ अन्य ३११५१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ५०० ० ५००

९५ पहिीगााँउ याङ्गे्र काक्जटाि 

ववरिङ्ग सडक
३,४ अन्य ३११५१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० ५०० ५०० १०००



प्रथम 

चौमासिक
दोश्रो 

चौमासिक
तसे्रो 

चौमासिक जम्मासि.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलाप
को नाम

कार्ायन्वर्न 

हुने स्थान लक्षित िमहू खचय शीर्यक स्रोत लि इकाई
ववननर्ोजन रु.

कैक्रिर्त

िोङ गाउाँपामलका  - ८०१०३५०५१०१९६ बिभञ्याङ नतलहिे दमु्से सडक अन्य ३११५१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० ५०० ५०० १०००

९७ भालझुोडा ओझलेी सडक ४ अन्य ३११५१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ५०० ० ५००

९८ िासे गोलाइवाट  भजेुलगाउाँ  हुदै जे 

एन अधिकािी टोल जाने वाटो
अन्य ३११५१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० २०० ० २००

९९ याङ्गे काक्जटाि ववरिङ सडक अन्य ३११५१ आन्तरिक श्रोत - आन्तरिक श्रोत - नगद १ प्याकेज ० १००० ० १०००
१०० िोङ सडक ननिामण (सनघय 

सिकाि सिपिुक अनदुान)

अन्य ३११५१ नपेाल सिकाि - सिपिुक अनदुान पुाँजीगत - 

नगद अनदुान
२ प्याकेज ० १०००० १०००० २००००

१०१ लसनुे प्यिेु सडक ३ अन्य ३११५१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० ५०० ५०० १०००

१०२ मलम्वगुाउाँ  क्जदे्द सडक ६ अन्य ३११५१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ५०० ० ५००

१०३ वडा कायामलय देवानछाप सडक ५ अन्य ३११५१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० ५०० ५०० १०००

१०४ वदािटाि ढोडनेी विफल्याङ्ग 

सडक
२ अन्य ३११५१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० ४०० ४०० ८००

१०५ शन्सिीडाडा  िानावङु 

ओझलेी(िानावङु ओझलेी खण्ड)

अन्य ३११५१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ५०० ० ५००

१०६ सनुिाइ हल्लडुे सडक ४ अन्य ३११५१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ५०० ० ५००

१०७ सवु्वा भन््याङ वडहिे ववरिङ्ग 

सडक
१ अन्य ३११५१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ५०० ० ५००

१०८ हहटी खोल्सा हुदै प्रस्ताववत पशु 
सवेा शाखा भवन ननिामण स्थल 

जाने सडक

अन्य ३११५१ आन्तरिक श्रोत - आन्तरिक श्रोत - नगद १ प्याकेज ० १००० ० १०००

१०९ िोङ ववद्यनुतकिण योजना(लागत 

साझदेािी)
अन्य ३११५३ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
५ प्याकेज ४००० ६००० ० १००००

११० दिेु मसचाइ योजना क्जिमले अन्य ३११५५ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ५०० ० ५००

१११ बिफल्याङ डडप बोरिङ ननिामण 

योजना
२ अन्य ३११५५ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
३ प्याकेज ० २००० १००० ३०००

११२ चनैपिेु खानपेानी ट्याङ्की १ अन्य ३११५६ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० २५० २५० ५००

११३ दोकानडाडा  खानपेानी ट्याङ्की ३ अन्य ३११५६ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० २५० २५० ५००

११४ तािजामल तथा हेिपाइप खरिद अन्य ३११५७ प्रदेश नबंि १ - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
४ प्याकेज ५०० १५०० ० २०००

११५ वन ववकास गरिबी न्यनुनकिण 

सािाक्जक ववकास (सािदुानयक 

वन सग साझदेािी कायमक्रि)

अन्य ३११५७ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० ५०० ५०० १०००



प्रथम 

चौमासिक
दोश्रो 

चौमासिक
तसे्रो 

चौमासिक जम्मासि.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलाप
को नाम

कार्ायन्वर्न 

हुने स्थान लक्षित िमहू खचय शीर्यक स्रोत लि इकाई
ववननर्ोजन रु.

कैक्रिर्त

िोङ गाउाँपामलका  - ८०१०३५०५१०१११६ गा पा स्तिीय साना ि अििुा तथा 
छुटेका योजनाका लाधग थप 

एकिषु्ट

अन्य ३११५९ आन्तरिक श्रोत - आन्तरिक श्रोत - नगद २ प्याकेज ० १२५० १२५० २५००

११७ गोयाङ खेलिदैान ननिामण अन्य ३११५९ आन्तरिक श्रोत - आन्तरिक श्रोत - नगद १ प्याकेज ० ५०० ० ५००
११८ पाधथभिा गरुुयोजना 

कायमन्वयनको लाधग थप
अन्य ३११५९ िाजस्व बााँडफााँड - सघंीय सिकाि - िाजस्व 

बााँडफााँड - नगद
१ प्याकेज ० १००० ० १०००

११९ लागत सहभागीता अन्य ३११५९ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० २५४६.२ ० २५४६.२

१२० लागत सहभागीता अन्य ३११५९ िाजस्व बााँडफााँड - सघंीय सिकाि - िाजस्व 

बााँडफााँड - नगद
१ प्याकेज ० २४५३.८ ० २४५३.८

१२१ सिपिुक कोष अन्य ३११५९ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ४११५.८ ० ४११५.८

१२२ सिपिुक कोष अन्य ३११५९ िाजस्व बााँडफााँड - सघंीय सिकाि - िाजस्व 

बााँडफााँड - नगद
१ प्याकेज ० १५३५५ ० १५३५५

१२३ सिपिुक कोष अन्य ३११५९ िाजस्व बााँडफााँड - प्रदेश सिकाि - िाजस्व 

बााँडफााँड - नगद
१ प्याकेज ० ५६४५ ० ५६४५

१२४ स्वतन्त्र सिपिुक कोष अन्य ३११५९ आन्तरिक श्रोत - आन्तरिक श्रोत - नगद १ प्याकेज ० ७४२४ ० ७४२४
१२५ स्वतन्त्र सिपिुक कोष अन्य ३११५९ प्रदेश नबंि १ - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ५४ ० ५४

१२६ ककम टपाता खरिद अन्य ३११७१ प्रदेश नबंि १ - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ५०० ० ५००

१२७ धचयाको उद्योग स्थापना तथा 
प्रविमन

अन्य ३११७१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ५०० ० ५००

१२८ होिस्टे तामलि अवलोकन प्रविमन अन्य ३११७१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
४ प्याकेज १०० २०० १०० ४००

१२९ जनप्रनतननधि तथा किमचािी 
ििता अमभववृि तामलि

१ अन्य २२५१२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ सिहू ० ० ७२.७५ ७२.७५

१३० अकविे नसमिी ननिामण १ अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ६६ ० ६६

१३१ अलचैी िोपण कायमक्रि १ अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ० १०० १००

१३२ फुटवल प्रनतयोधगता सन्चालन १ अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ पटक ० ५० ५० १००

१३३ िहहला सिहु विेौसिी तिकािी 
खेती कायमक्रि

१ िहहला २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ सिहू ० ० १०० १००

१३४ वालवामलका  दवुशेनी सचतेना 
कायमक्रि

१ बालबामलका २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ सिहू ० ० १०० १००

१३५ ववषाहद न्यनुनकिण कायमक्रि १ अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ६६ ० ६६

१३६ स्वास्थ सवेा सिुाि टोल टोलिा 
फोहोि सकलन टोकिी तथा 
जनचतेना िलुक वोडम िाख्ने 
कायमक्रि

१ अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० ५० ५० १००

िोङ गाउाँपामलकावडा  न.ं१ - ८०१०३५०५२०१



प्रथम 

चौमासिक
दोश्रो 

चौमासिक
तसे्रो 

चौमासिक जम्मासि.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलाप
को नाम

कार्ायन्वर्न 

हुने स्थान लक्षित िमहू खचय शीर्यक स्रोत लि इकाई
ववननर्ोजन रु.

कैक्रिर्त

िोङ गाउाँपामलका  - ८०१०३५०५१०११३७ जेष्ठ नागरिक अवलोकन भ्रिण १ जेष्ठ नागरिक २२६१२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ० १०० १००

१३८ एकिाते विभञ््याङ साउने 
कटहिे नतलहािे सडक

१ अन्य ३११५१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज २८० ० ० २८०

१३९ चनैपिेु चाक्म्लङ गाउ ववलन्दे 

सवुािो दानावोटे सडक
१ अन्य ३११५१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज २०० ० ० २००

१४० टुङ्ने आहाले डाडा पिुानो गा वव 

स पयमटन िागम
१ अन्य ३११५१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० १०० ० १००

१४१ हहले थािडाडा जुिे भन््याङ सडक १ अन्य ३११५१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज २०० ० ० २००

१४२ जुिे गोयाङ टाङहटङ ववलन्दे 

मसचाइ
१ अन्य ३११५५ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ पटक २०० ० ० २००

१४३ नवेाि पानी दािे खोल्सी खा पा 
इन्टेक ननिामण तथा िहुान 

सििण

१ अन्य ३११५६ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ० १०० १००

१४४ वविे पहहिो वााँस िोपण कायमक्रि १ अन्य ३११५७ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ० ६१.२५ ६१.२५

१४५ कफी नसमिी उत्पादन कायमक्रि १ अन्य ३११५९ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ० ५० ५०

१४६ गोठ सिुाि कायमक्रि १ अन्य ३११५९ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ६६ ० ६६

१४७ तल्काल आइपने योजना १ अन्य ३११७१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० १८७ ० १८७

१४८ साना योजना सन्चालन कायमक्रि १ अन्य ३११७१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० ८८ ८८ १७६

१४९ केिा खेनत प्रविमन कायमक्रि(१००) 

िान िकै सपुािी कागनतका 
ववरुवा ववउ ववजन ववतिण(१५०)

२ अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
५ प्याकेज ० १०० १५० २५०

१५० छात्रववृि शकै्षिक सािाग्री पोषण 

तथा अन्ति ववद्यालय 

अनतरितत कक्रयाकलाप सन्चालन 

ववद्यालय खेलकुद कायमक्रि

२ अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० ५० ५० १००

१५१ पणूम सिसफाइ (५०) िलेमिलाप 

समिनत कायमक्रि(५०)

२ अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० ५० ५० १००

१५२ िहहला आयिलुक 

कायमक्रि(१००)दमलत आयकुलक 

कायमक्रि(५०)आहदवासी 
जनजानत(५०)यवुा सशक्ततकिण 

सिहु आयिलुक कायमक्रि(५०)

२ अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
५ सखं्या ५० १०० १०० २५०
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ववननर्ोजन रु.

कैक्रिर्त

िोङ गाउाँपामलका  - ८०१०३५०५१०११५३ वडा स्तिीय यवुा खेलकुद ववकास 

सवै खेल
२ अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० १०० ० १००

१५४ स्वास््य केन्रको फननमचि तथा 
वालवामलका  तथा अपाङ्ग 

कायमक्रि वडा स्तिीय अन्तिकृया 
कायमक्रि सन्चालन

२ अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० ४० ४० ८०

१५५ १ न वडा कायामलय लािकटेिी 
मशरिसे सडक(१००) लािकटेिी 
वदािटाि सडक(१००)

२ अन्य ३११५१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० १०० १०० २००

१५६ खिवनी दोकानडाडा  सकुपालको 
घि हुदै सवेाङको घिसम्ि 

सडक(१५०)कुवापानी असिेु झटािे 

सडक(१००)

२ अन्य ३११५१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
५ प्याकेज ५० १०० १०० २५०

१५७ गडािे विभञ््याङ 

सडक(१००)तथा दमलत भवन हुदै 

गिैीगाउाँ  सडक(१००)

२ अन्य ३११५१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
५ प्याकेज ५० १०० १०० २५०

१५८ दिेु िाइगाउाँ  लाप्चटेाि ि 
स्कुलदेझख नसेिु गाउ सडक

२ अन्य ३११५१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० १०० ० १००

१५९ बदिटाि शाखा सडकहरु 

स्तिोन्ननत (१५०)तथा शशी िा 
वव देझख झोलङु्गे पलु टाइहटङ 

सडकसहहत होिपाइप 

खरिद(२००)

२ अन्य ३११५१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
७ प्याकेज ० २०० १५० ३५०

१६० िगलटाि वनिािे शाखा सडक 

हुदै सु न पा १३ ि १४ जोड्ने 
सडक(१५०)िनसाि लाप्चटेाि 

तथा िनसाि मभत्री सडक 

ििमत(१५०)

२ अन्य ३११५१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० १५० १५० ३००

१६१ गोयाङ ििमिले मसचाइ योजना २ अन्य ३११५५ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० १०० ० १००

१६२ िमिते डाडा उद्यान ननिामण २ अन्य ३११५७ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ० १०० १००

१६३ गोठ सिुाि कायमक्रि(१००) 

स्थाननय कुखिुापालन(१००)

२ अन्य ३११५९ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० २०० ० २००

१६४ िलेमिलाप समिनत खचम ३ अन्य २११३९ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
७ प्याकेज १० १० १५ ३५

१६५ शाक्न्त ननकेतन िा वव वस 

सन्चालन खचम
अन्य २२२२१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
४ प्याकेज २५ ५० २५ १००

१६६ िहहला मसप ववकास कायमक्रि ३ िहहला २२५१२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ० १०० १००

१६७ यवुा सशक्ततकिण ििता 
ववकास तामलि

३ अन्य २२५१२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ सिहू ० ० १०० १००

१६८ कृवष ववकास कायमक्रि ३ अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ० ४०० ४००
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ववननर्ोजन रु.

कैक्रिर्त

िोङ गाउाँपामलका  - ८०१०३५०५१०११६९ चन्रकला आ वव कायामलय तथा 
किाकोठा व्यवस्थापन

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ४० ० ४०

१७० चन्रकला आ वव कायामलय तथा 
किाकोठा व्यवस्थापन

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ३५ ० ३५

१७१ वडास्तिीय खेलकुद कायमक्रि ३ अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० ५० ५० १००

१७२ साना योजना तथा ववमभन्न 

कायमक्रि सन्चालन
३ अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
५ प्याकेज ६२ ६२ १८६ ३१०

१७३ प्यिेु गमु्वा ननिामण ३ अन्य ३१११२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० १०० ० १००

१७४ स्यादिथान ननिामण याङ्गे्र ३ अन्य ३१११२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० १०० ० १००

१७५ कुटीडाडा चािटेाि देउिाली सडक 

ववस्ताि
३ अन्य ३११५१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ४०० ० ४००

१७६ ठुलो आल ननवािे चािटेाि वसेी सु 
न पा जोड्ने सडक

३ अन्य ३११५१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० २०० ० २००

१७७ ढोडनेी िोटिवाटो ववस्ताि ३ अन्य ३११५१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० १५० ० १५०

१७८ प्यिेु ऐसलेु गहहिा वस्नते टोल 

सडक प्यिेु
३ अन्य ३११५१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० १०० ० १००

१७९ फोतटी वलुु जोड्ने सडक ३ अन्य ३११५१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० १०० ० १००

१८० विवपपल िासे ५ मसिान सडक ३ अन्य ३११५१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० १५० ० १५०

१८१ सानो भालझुोडा सडक ननिामण 

प्यिेु
अन्य ३११५१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० १०० ० १००

१८२ बदैाङ खोल्सी िहुान खानपेानी  
कलेतसन

३ अन्य ३११५६ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० १५० ० १५०

१८३ िझुवा खेल िदैान ििमत तथा 
ववस्ताि

३ अन्य ३११५९ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० १०० ० १००

१८४ शािदा आ वव किाकोठा 
व्यवस्थापन तथा ििमत

३ अन्य ३११७१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० ५० ५० १००

१८५ ववद्यालय ििमत सभाि कायमक्रि ४ अन्य २२२३१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ सखं्या ० ५० ५० १००

१८६ सिस्वनत िा वव वस सन्चालन ४ अन्य २२२९१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० ५० ५० १००

१८७ आहदवासी जनजानत सस्कृनतक 

उत्थान तथा वालतलव गनतववधि
४ अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ सिहू ० ४० ४० ८०

१८८ खेलकुद ववकास कायमक्रि ४ अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० १०० ० १००

१८९ छात्रववृि अनतरितत कृयाकलाप ि 
पोशाक

४ बालबामलका २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ५० ० ५०
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ववननर्ोजन रु.

कैक्रिर्त

िोङ गाउाँपामलका  - ८०१०३५०५१०११९० िलेमिलाप समिनत सचुना वोडम ि 
वडा कायामलय व्यवस्थापन

४ अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
३ प्याकेज ५० ५० ५० १५०

१९१ िहहला आयिलुक कायमक्रि ४ िहहला २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ सिहू ० १०० ० १००

१९२ ओझलेी सचतेना भवन ननिामण ४ अन्य ३१११२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० ५० ५० १००

१९३ हल्लडुे भन््याङ गु ु्म्वा ननिामण ४ अन्य ३१११२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० १५० १५० ३००

१९४ ओझलेी फौदेवािी सडक ४ अन्य ३११५१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० १०० १०० २००

१९५ नततङु्गे प्यिेु सडक ४ अन्य ३११५१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० १०० ० १००

१९६ भोटेटाि काउसटेाि सडक ४ अन्य ३११५१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० ५० ५० १००

१९७ िगिडाडा िानावङु मसिान देझख 

ककटेनी जोड्ने सडक
४ अन्य ३११५१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० १०० ० १००

१९८ िानावङु सन्सिीडाडा  नािोदवुाली  
सडक

४ अन्य ३११५१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ० २०० २००

१९९ जलािाि सििण वादि 

ननयन्त्रणका लाधग घासको 
ववरुवा खरिद

४ अन्य ३११५७ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० १०० १०० २००

२०० िानावङु खेल िदैान ननिामण ४ अन्य ३११५९ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० १०० ० १००

२०१ साना योजना सन्चालन योजना ४ अन्य ३११५९ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
३ प्याकेज २०० २०० २०० ६००

२०२ न्यानयक तथा िलेमिलाप समित 

व्यवस्थापन
५ अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
५ सखं्या १० १० ५ २५

२०३ प्रहिी चौकी व्यवस्थापन ५ अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० २५ २५ ५०

२०४ बस्ती ववकास समिनत गठन तथा 
सचुना केन्र ननिामण

५ अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ५० ० ५०

२०५ यवुा सशक्ततकिण तथा खेलकुद 

ववकास
५ अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० १०० १०० २००

२०६ लक्षित सिदुाय आयिलुक 

कायमक्रि(िहहला दमलत 

वालवामलका  आहदवासी जनजानत)

५ अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
५ प्याकेज ५० १०० १०० २५०

२०७ शकै्षिक सािाग्री पोषाक तथा वडा 
स्तिीय अन्ति ववद्यालय 

अनतरितत कृयाकलाप सन्चालन

5 अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
५ प्याकेज ० ० ५० ५०

२०८ इिौटाि स्वास््य चौकी फननमचि 

व्यवस्थापन िोङ ५
अन्य ३११२३ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ सखं्या ० १०० ० १००

िोङ गाउाँपामलकावडा  न.ं५ - ८०१०३५०५२०५



प्रथम 

चौमासिक
दोश्रो 

चौमासिक
तसे्रो 

चौमासिक जम्मासि.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलाप
को नाम

कार्ायन्वर्न 

हुने स्थान लक्षित िमहू खचय शीर्यक स्रोत लि इकाई
ववननर्ोजन रु.

कैक्रिर्त

िोङ गाउाँपामलका  - ८०१०३५०५१०१२०९ वहुवन िा वव फननमचि तथा 
वयरिङ

अन्य ३११२३ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० १०० ० १००

२१० आहाले टुडडखेल हुदै बहुवन सडक ५ अन्य ३११५१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० २५० ० २५०

२११ खरिडाडा लेप्चागाउाँ  गौडा सडक ५ अन्य ३११५१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० २०० ० २००

२१२ नतक्म्सना गाउाँवाट वडा कायामलय 

पिुानो गोलाई सडक
५ अन्य ३११५१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० १०० १०० २००

२१३ नाखोपा धगरिडाडा सडक ५ अन्य ३११५१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० २०० ० २००

२१४ खानपेानी ििमत योजना ५ अन्य ३११५६ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ५० ० ५०

२१५ फलफुल खेती ववरुवा नसमिी 
कायमक्रि

५ अन्य ३११५९ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ० १०० १००

२१६ िालवासे आिािभतु 

ववद्यालयको घेिावािा
५ अन्य ३११५९ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० २५० ० २५०

२१७ सास्कृनतक प्रविमन पवुामिाि 

ननिामण
५ अन्य ३११५९ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० २०० ० २००

२१८ नािायण आिािभतु ववद्यालय 

भवन ििमत
५ अन्य ३११७१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० १०० ० १००

२१९ फोहोििलैा  व्यवस्थापनका लाधग 

डक्स्वन खरिद
५ अन्य ३११७१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ५० ० ५०

२२० साना पवूामिाि ववकास ५ अन्य ३११७१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० १०० १०० २००

२२१ उत्कृढ ककसान ववद्याथी 
किमचािी प्रोत्साहन कायमक्रि

६ अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ० ५० ५०

२२२ कृवष कायमक्रि ६ अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
५ N/A २०० ४०० ४०० १०००

२२३ खेलकुद सािाग्री एवि ु् 
प्रनतयोधगता

६ अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० १०० ० १००

२२४ पयमटन प्रविमन क्जिमले ६ अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ N/A ० १५० ० १५०

२२५ पशु कायमक्रि ६ अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
५ N/A १५० ३०० ३०० ७५०

२२६ िहहला दमलत वालवामलका  यवुा 
अपाङ्ग एकल िहहला 
सशक्ततकिण कायमक्रि

६ अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१० प्याकेज ६० १५० ९० ३००

२२७ ववद्यालय ििमत शकै्षिक सािाग्री 
छात्रववृि पोशाक ि लोकसवेा 
तयािी किा

६ अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ३७० ० ३७०

२२८ पाटापिु सडक खण्ड ६ अन्य ३११५१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० २०० ० २००

२२९ िम््याङ सडक खण्ड ६ अन्य ३११५१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० २०० ० २००

िोङ गाउाँपामलकावडा  न.ं६ - ८०१०३५०५२०६



प्रथम 

चौमासिक
दोश्रो 

चौमासिक
तसे्रो 

चौमासिक जम्मासि.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलाप
को नाम

कार्ायन्वर्न 

हुने स्थान लक्षित िमहू खचय शीर्यक स्रोत लि इकाई
ववननर्ोजन रु.

कैक्रिर्त

िोङ गाउाँपामलका  - ८०१०३५०५१०१२३० िम््याङ्ग वडा कायामलय पदिागम ६ अन्य ३११५१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ N/A ० १०० ० १००

२३१ साङ्पाङ्गे दिेुमभत्ता सडक 

ननिामण
६ अन्य ३११५१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० १०० १०० २००

२३२ साना सडक सन्चालन योजना ६ अन्य ३११५१ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
३ प्याकेज ३०० ३०० ३०० ९००

२३३ जडडवटुी तथा वनजगल सििण ६ अन्य ३११५७ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० ७५ ७५ १५०

२३४ सचुना पाटी ननिामण ६ अन्य ३११५९ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज १०० ० ० १००

२३५ वालमशिक तथा किमचाििी 
पोशाक

अन्य २११२१ आन्तरिक श्रोत - आन्तरिक श्रोत - नगद ७८ जना ० ० ३९० ३९०

२३६ अगे्रजी िाध्यि पाठ्यपसु्तक 

खरिद २५ प्रनतशत अनदुान
अन्य २२३११ प्रदेश नबंि १ - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ० २८० २८०

२३७ आ वव मशिक तामलि अन्य २२५१२ प्रदेश नबंि १ - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ पटक ० ० १२० १२०

२३८ िाध्यमिक मशिक तामलि अन्य २२५१२ प्रदेश नबंि १ - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ पटक ० ० ८० ८०

२३९ िोङिा किा ११ ि १२ अध्ययन 

गने ववद्याथीलाइ  ननशलु्क 

आिािभतु कम्प्यटुि तामलि

अन्य २२५१२ आन्तरिक श्रोत - आन्तरिक श्रोत - नगद १३ प्याकेज ५० ५० ५५० ६५०

२४० वालमशिक िन्टेश्विी पनु 

ताजगी तामलि
अन्य २२५१२ प्रदेश नबंि १ - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ पटक ० ० १०० १००

२४१ ववद्यालय किमचािी लेखा 
व्यवस्थापन तामलि

अन्य २२५१२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ पटक ५० ० ० ५०

२४२ खेलकुद प्रमशिक प्रमशिण 

कायमक्रि
अन्य २२५२२ आन्तरिक श्रोत - आन्तरिक श्रोत - नगद ५ प्याकेज ५० १०० १०० २५०

२४३ िन्टेश्विी स्पशेल कोषम अन्य २२५२२ आन्तरिक श्रोत - आन्तरिक श्रोत - नगद १ प्याकेज ० ३२० ० ३२०
२४४ अगे्रजी िाध्यि सन्चालन सरुु 

गिेका १० वटा आ वव लाइ कोष 

व्यवस्थापन अनदुान

अन्य २६४१३ आन्तरिक श्रोत - आन्तरिक श्रोत - नगद १० गोटा ० १००० ० १०००

२४५ दइुवटा सािदुानयक वालववकास 

स्थापना तथा व्यवस्थापन
अन्य २६४१३ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० २०० ० २००

२४६ प्राववधिक ववद्यालयलाइ  सािाग्री 
खरिद अनदुान

अन्य ३११२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ५०० ० ० ५००

२४७ िहहला स्वा स्व से पारिवारिक 

स्वास््य वविा
अन्य २२५२२ आन्तरिक श्रोत - आन्तरिक श्रोत - नगद १ प्याकेज ० ० २६९ २६९

२४८ ल्याब व्यवस्थापन अन्य २२५२२ प्रदेश नबंि १ - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज १७५ १७५ ० ३५०

िोङ गाउाँपामलका - मशिा - ८०१०३५०५३०१

िोङ गाउाँपामलका - स्वास््य - ८०१०३५०५३०२



प्रथम 

चौमासिक
दोश्रो 

चौमासिक
तसे्रो 

चौमासिक जम्मासि.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलाप
को नाम

कार्ायन्वर्न 

हुने स्थान लक्षित िमहू खचय शीर्यक स्रोत लि इकाई
ववननर्ोजन रु.

कैक्रिर्त

िोङ गाउाँपामलका  - ८०१०३५०५१०१२४९ स का ि ववद्यालय किमचािी 
स्वास््य वविा

अन्य २२५२२ आन्तरिक श्रोत - आन्तरिक श्रोत - नगद ७८ प्याकेज ११७ ० ० ११७

२५० स्वास््य साझदेािी कायमक्रि अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१० पटक ६० १५० ९० ३००

२५१ सािदुानयक औषधि पसल 

स्थापना सन्चालन
अन्य २७२१३ आन्तरिक श्रोत - आन्तरिक श्रोत - नगद १ प्याकेज ० ८०० ० ८००

२५२ खोप केन्र ननिामण अन्य ३१११२ प्रदेश नबंि १ - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ३१४ ० ३१४

२५३ पोशाक अन्य २११२१ िाजस्व बााँडफााँड - सघंीय सिकाि - िाजस्व 

बााँडफााँड - नगद
१ पटक ० ४० ० ४०

२५४ सचंाि िहसलु पशु सवेा शाखाको 
लाधग

अन्य २२११२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१२ िहहना ४ ४ ४ १२

२५५ इन्िन (कायामलय प्रयोजन) पशु 
सवेा शाखाको लाधग

अन्य २२२१२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१२ िहहना १२ १२ १२ ३६

२५६ सवािी सािन ििमत खचम पशु 
सवेा शाखाको लाधग

अन्य २२२१३ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१२ िहहना ४ ४ ४ १२

२५७ कृवष कायामलय व्यवस्थापन अन्य २२३११ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
४ प्याकेज ५० १०० ५० २००

२५८ िसलन्द तथा कायामलय सािाग्री 
पशु सवेा शाखाको लाधग

अन्य २२३११ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१० िहहना १२ १६ १२ ४०

२५९ घााँसको ववउ तथा ववरुवा खरिद 

तथा ढुवानी
अन्य २२३१२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
५ पटक २०० ० ३०० ५००

२६० किाि सवेा शलु्क अन्य २२४१३ िाजस्व बााँडफााँड - सघंीय सिकाि - िाजस्व 

बााँडफााँड - नगद
१३ िहहना ५३२ ४२५.६ ४२५.६ १३८३.२

२६१ अलचैी खेती प्रविमन कायमक्रि अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० १०० १०० २००

२६२ ककफ खेती ववस्ताि अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
४ प्याकेज ० १०० ३०० ४००

२६३ धचया खेनत ववस्ताि तथा प्रविमन 

कायमक्रि
अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० १०० १०० २००

२६४ तिल नाइट्रोजन ढुवानी भण्डािण 

तथा ववतिण तथा व्यवस्थापन
अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१० िहहना ५२ ७८ १३० २६०

२६५ पशिुन वविा कायमक्रि अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ४०० ० ४००

२६६ बोयि जातको मसिने खरिद तथा 
ढुवानी

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ पटक ५० ५० ० १००

२६७ िाछा भिुा ढुवानी अनदुान अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ पटक ० ० ४० ४०

२६८ िाहुिी ववकास कायमक्रि अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
३ प्याकेज ५०० ५०० ५०० १५००

२६९ व्यवसानयक तिकािी खेती 
कायमक्रि

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१३ प्याकेज २०० ३०० ८०० १३००

िोङ गाउाँपामलका - कृवष - ८०१०३५०५३०३



प्रथम 

चौमासिक
दोश्रो 

चौमासिक
तसे्रो 

चौमासिक जम्मासि.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलाप
को नाम

कार्ायन्वर्न 

हुने स्थान लक्षित िमहू खचय शीर्यक स्रोत लि इकाई
ववननर्ोजन रु.

कैक्रिर्त

िोङ गाउाँपामलका  - ८०१०३५०५१०१२७० ववमभन्न खोपहरु लगाए वापत 

्याक्तसनटेि पारिश्रमिक तथा 
व्यवस्थापन खचम

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ िहहना २०० ० २०० ४००

२७१ सतेस मसिने खरिद अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
४ प्याकेज ५० १०० ५० २००

२७२ सनु्तला खेती सििण तथा 
प्रविमन कायमक्रि

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
४ प्याकेज ० ३०० १०० ४००

२७३ सपुािी खेती ववस्ताि तथा प्रविमन 

कायमक्रि
अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ० ४०० ४००

२७४ भ्रिण खचम पशु सवेा शाखाको 
लाधग

अन्य २२६१२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१० िहहना ३० ४० ३० १००

२७५ पशु स्वास््य व्यवस्थापनको  
लाधग औषधि ववतिण खरिद तथा 
ढुवानी

अन्य २७२१३ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ पटक १५५ ० ० १५५

२७६ कुलबतस खरिद तथा ढुवानी अन्य ३११२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१० सखं्या ५० ० ० ५०

२७७ कृवष याक्न्त्रकिण अन्य ३११२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ० १००० १०००

२७८ नाइट्रोजन कन्टेनि िेफ्री खरिद 

तथा ढुवानी
अन्य ३११२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ गोटा १५० ० ० १५०

२७९ िाइक्रोस्कोप  खरिद अन्य ३११२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
२ गोटा ० १०० ० १००

२८० स्यापकटि िमेसन खरिद ५० 

प्रनतशत अनदुान
अन्य ३११२२ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ पटक ० १०५ ० १०५

२८१ धचस्यान केन्र स्थापना साझदेािी 
कायमक्रि

अन्य ३११५९ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१ गोटा ० ० १००० १०००

२८२ भकािो सिुाि कायमक्रि अन्य ३११५९ नपेाल सिकाि - सिाननकिण अनदुान - नगद 

अनदुान
१० गोटा ० १०० ० १००

२८३ आिािभतू तहका स्वीकृत 

दिवन्दीका मशिक, िाहत 

अनदुान मशिकका लाधग तलब 

भत्ता अनदुान (ववशषे मशिा 
परिषद अन्तिगतका 
मशिक/किमचािीहरु सिते)

अन्य २११११ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
१० N/A २३६३३.६ १७७२५.२ १७७२५.२ ५९०८४

२८४ तलव अन्य २११११ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
१२ िहहना १३९ १३९ १३९ ४१७

२८५ प्रािक्म्भक बाल ववकास 

सहजकतामहरुको पारिश्रमिक तथा 
ववद्यालय किमचािी व्यबस्थापन 

अनदुान

अन्य २११११ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ६२८ ६२८ ० १२५६

२८६ प्रािक्म्भक बाल ववकास 

सहजकतामहरुको पारिश्रमिक तथा 
ववद्यालय किमचािी व्यबस्थापन 

अनदुान

अन्य २११११ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० ३५३.५ ३५३.५ ७०७

सघंीय सिकािबाट हस्तान्तरित कायमक्रि - ८०१०३५०५५०१



प्रथम 

चौमासिक
दोश्रो 

चौमासिक
तसे्रो 

चौमासिक जम्मासि.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलाप
को नाम

कार्ायन्वर्न 

हुने स्थान लक्षित िमहू खचय शीर्यक स्रोत लि इकाई
ववननर्ोजन रु.

कैक्रिर्त

िोङ गाउाँपामलका  - ८०१०३५०५१०१२८७ प्रािक्म्भक बाल ववकास 

सहजकतामहरुको पारिश्रमिक तथा 
ववद्यालय किमचािी व्यबस्थापन 

अनदुान

अन्य २११११ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
१० प्याकेज १७७२.८ १३२९.६ १३२९.६ ४४३२

२८८ िाध्यमिक तहका स्वीकृत 

दिवन्दीका मशिक, िाहत 

अनदुान मशिक लाधग तलब 

भत्ता अनदुान (ववशषे मशिा 
परिषद अन्तिगतका 
मशिक/किमचािी,प्राववधिक 

िािका प्रमशिक सिते)

अन्य २११११ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
१० N/A ३०६१.२ ३०६१.२ ४०८१.६ १०२०४

२८९ स्थानीय तहका स्वास््य 

चौकी,प्रा स्वा के ि 
अस्पतालहरुिा  कायमित 

किमचािीहरुको  तलव िहगी 
भत्ता स्थानीय भत्ता पोषाक 

लगायत अन्य प्रशासनीक  खचम 
सिते

अन्य २११११ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
१०० प्याकेज ५०९५.६ ३८२१.७ ३८२१.७ १२७३९

२९० अस्थायी तथा किाि किमचािीका  
लाधग पोशाक

अन्य २११२१ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
१ पटक ० ० १० १०

२९१ कायामलय सचंालन तथा िसलन्द 

खचम
अन्य २२३११ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
२ पटक २५ २५ ० ५०

२९२ वविािीको लाधग ओ.वप.डड.हटकट 

(कावमन कपी सहहतको ) छपाई
अन्य २२३११ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
१२ िहहना ० २५ ५० ७५

२९३ िात ृतथा नवमशशु कायमक्रिका 
लाधग व्यक्तत किाि

अन्य २२४१३ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
१० िहहना ७९.८ १०६.४ ७९.८ २६६

२९४ नसने िोग सम्बक्न्ि कायमक्रि 

(अमभिझुखकिण, नसने िोग तथा 
िानमसक स्वास््यसम्बक्न्ि 

सचतेना 
कायमक्रि(Hypertension, 

Diabetes, COPD, Cancer days ) )

अन्य २२५१२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
१ पटक ० ७० ० ७०

२९५ आिािभतू स्वास््य सवेा 
कायमक्रिको लाधग औषधिको 
पवूामनिुान , परििाण ननिामिण 

तथा स्पमेशकफकेसन तयाि गनम

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
१ पटक ५० ० ० ५०

२९६ आिािभतू तथा आकक्स्िक सवेा 
स्वास््य चौकी/प्रा. स्वा. के./ 

प्राथमिक अस्पतालको न्यनूति 

सवेा िापदण्ड अनगुिन 

सम्वक्न्ि अमभिझुखकिण 

कायमक्रि

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
१ N/A ७५ ० ० ७५



प्रथम 

चौमासिक
दोश्रो 

चौमासिक
तसे्रो 

चौमासिक जम्मासि.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलाप
को नाम

कार्ायन्वर्न 

हुने स्थान लक्षित िमहू खचय शीर्यक स्रोत लि इकाई
ववननर्ोजन रु.

कैक्रिर्त

िोङ गाउाँपामलका  - ८०१०३५०५१०१२९७ उपचाि केन्रहरुिा आकक्स्िक 

अवस्थािा औसधि, ल्याब 

सािाग्री ढुवानी, स्थानीय तह 

सञ्चालन खचम(फिम फििटे 

फोटोकपी,िितम सम्भाि, ल्याव 

तथा आवश्यक सािाग्री खरिद) 

एवं ियिोगका बबिािीको 
व्यक्ततगत ववविण ई-हट.बब 

िक्जस्टििा अध्यावधिक

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
१ पटक ० ३५ ० ३५

२९८ उपचािित ियिोगका बबिािीको 
उपचािको कोहटम ननतजा, 
कायमक्रिको प्रगनत एवं चनुौती ि 
ियिोग कायमक्रििा भएका नया 
बबषयिा उपचाि केन्रका 
स्वास््य किीहरुलाई 

अध्यावधिक गने उपचाि केन्र 

स्ति कोहटम ववश्लेषण कायमक्रि

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
१ पटक ० ४८ ० ४८

२९९ औलो ननयन्त्रण कायमक्रिको 
अनगुिन एवि ु् िलू्याङ्कन, 

औलो िाहािािी  हुने औलो ग्रसीत 

िेत्रको छनौट गिी बबषाहद छकम ने 
(िेस्पोन्सीभ स्प्रइेङ सिते), ववश्व 

औलो ननयन्त्रण हदवस िनाउने 
तथा औलो ननयन्त्रणका लाधग 

बहुननकाय अन्तिकक्रया

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
१ पटक ० १५ ० १५

३०० औषधिको सिधुचत प्रयोग 

प्रविमनको लाधग साथी सिहु 

मशिा कायमकि ( peer group 

discussion) तथा आिािभतू 

स्वास््य सवेा सम्वक्न्ि स्तिीय 

उपचाि पविनत अमभिझुखकिण 

तथा समििा कायमक्रि

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
२ पटक ० ६२.५ ६२.५ १२५

३०१ तिल नाईट्रोजन ढुवानी भण्डािण 

तथा ववतिण तथा व्यवस्थापन
अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
३ सखं्या ८० ८० ८० २४०

३०२ दानिुा रुवलेा खोप अमभयान अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
१ पटक ० ८५ ० ८५

३०३ ननयमित तथा पणुम खोप 

हदगोपना ि खोप ढुवानी
अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
३ सखं्या ८५ ८५ ८५ २५५

३०४ प्रनत ववद्याथी लागतका 
आिाििा मशिण मसकाइ सािग्री 
एवि ु् किा ८ को पिीिा 
व्यवस्थापन अनदुान

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ३४७.५ ३४७.५ ० ६९५



प्रथम 

चौमासिक
दोश्रो 

चौमासिक
तसे्रो 

चौमासिक जम्मासि.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलाप
को नाम

कार्ायन्वर्न 

हुने स्थान लक्षित िमहू खचय शीर्यक स्रोत लि इकाई
ववननर्ोजन रु.

कैक्रिर्त

िोङ गाउाँपामलका  - ८०१०३५०५१०१३०५ प्रनत ववद्याथी लागतका 
आिाििा मशिण मसकाइ सािग्री 
एवि ु् किा ८ को पिीिा 
व्यवस्थापन अनदुान

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ० १११ १११

३०६ प्रनत ववद्याथी लागतका 
आिाििा मशिण मसकाइ सािग्री 
एवि ु् किा ८ को पिीिा 
व्यवस्थापन अनदुान

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ९८.५ ९८.५ ० १९७

३०७ परिवाि योजन तथा प्रजनन 

स्वास््य कायमक्रि
अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
३ प्याकेज १४३ १४३ १४३ ४२९

३०८ पशपुन्छी तथा ित्स्य उपचाि 

सवेा
अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
२ पटक ० ३० ३० ६०

३०९ पोषण कायमक्रि (नपेाल सिकाि) अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
१० प्याकेज १२०.३ १२०.३ १६०.४ ४०१

३१० बबद्यालय स्वास््य मशिा, आिा 
सिहू तथा स्थानीय तहिा 
स्वास््यका लाधग सािाक्जक 

व्यवहाि परिवतमन प्रवध्दमन 

अमभयान

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
२ पटक ६२.५ ६२.५ ० १२५

३११ िहािािी तथा प्रकोपजन्य 

िोगहरुको अबस्थािा RRT/ CRRT 

परिचालन गने, चौिामशक रि्यु 
तथा अमभिखुीकिण गने

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० ३० ३० ६०

३१२ िहीला स्वास््य स्वयं सवेवका 
कायमक्रि (अिम वावषमक समििा ि 
हदवस िनाउने)

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
२ पटक ६ ० ६ १२

३१३ िाटो परििण गिी िाटो सिुािको 
लाधग सािग्री/ प्रववधि ववतिण/ 

हस्तान्तिण

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
२ पटक ० १०० १०० २००

३१४ िात ृतथा नवमशशु कायमक्रि अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
४ पटक ११० २२० ११० ४४०

३१५ िात ृतथा नवमशशु कायमक्रि 

अनगुिन तथा सपुरिविेण
अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
२ पटक ५ ५ ० १०

३१६ िात ृतथा नवमशशु कायमक्रि 

अन्तगमत आिा सिुिा, ANC, 

न्यानो झोला, Vitamin K 

Magnesium Sulphate, Calcium 

Gluconate ि ननशलु्क गभमपतन 

कायमक्रि

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
१२ िहहना २५० २५० २५० ७५०



प्रथम 

चौमासिक
दोश्रो 

चौमासिक
तसे्रो 

चौमासिक जम्मासि.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलाप
को नाम

कार्ायन्वर्न 

हुने स्थान लक्षित िमहू खचय शीर्यक स्रोत लि इकाई
ववननर्ोजन रु.

कैक्रिर्त

िोङ गाउाँपामलका  - ८०१०३५०५१०१३१७ िानमसक स्वास््य सम्बन्िी 
िहत्वपणूम हदवस िनाउने 
(आत्िहत्या िोकथाि हदवस, 

िानमसक स्वास््य हदवस, 

अल्जाईिि हदवस)िानमसक 

स्वास््य सिस्याबाट  प्रभाववत 

ब्यक्ततका परिवािका सदस्यहरु 

(स्याहािकतामहरु  ) का लागी 
ििता अमभबब्रिी कायमक्रि

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
१ पटक ० १९ ० १९

३१८ िेबबज, सपमदंश आहदको 
जनचतेनासम्बक्न्ि  प्रचाि प्रसाि 

तथा हदवस िनाउने पशु पिंी 
आदीबाट हुने ईन्फुएन्जा, बडम 
फ्लु, ए यि आि मसक्ष्टसकोमसस, 

टतसोप्ला्िोमसस  आदी 
ववमभन्न सरुवािोग सम्बक्न्ि 

िोकथाि ि सचतेना कायमक्रि

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० १० १० २०

३१९ िाष्ट्रपनत िननङ्ग मसल्ड 

प्रनतयोधगता (स्थानीय तहस्तिीय)

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० १०० ० १००

३२० िोटा खोप सरुुवात अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० १५ ० १५

३२१ वडम फ्लु िोग लगायत 

अन्यिोगहरुको ननयन्त्रणको 
लाधग वठैक तथा निनुा सकंलन 

गिी पठाउने तथा प्रदेश तथा 
सघंिा रिपोहटमङ्ग गने

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
३ प्याकेज २५ २५ २५ ७५

३२२ ववद्यालय सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापन अनदुान

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० २९२ ० २९२

३२३ ववद्यालय सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापन अनदुान

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
३ प्याकेज ३४४ ३४४ ३४४ १०३२

३२४ ववद्यालय सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापन अनदुान

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० १६५ ० १६५

३२५ ववद्यालयिा शकै्षिक गणुस्ति 

सदुृढीकिण एवि ु् 
कायमसम्पादनिा  आिारित 

प्रोत्साहन अनदुान

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० ८७०.५ ८७०.५ १७४१

३२६ ववद्यालयिा शकै्षिक गणुस्ति 

सदुृढीकिण एवि ु् 
कायमसम्पादनिा  आिारित 

प्रोत्साहन अनदुान

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० १३९ १३९ २७८



प्रथम 

चौमासिक
दोश्रो 

चौमासिक
तसे्रो 

चौमासिक जम्मासि.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलाप
को नाम

कार्ायन्वर्न 

हुने स्थान लक्षित िमहू खचय शीर्यक स्रोत लि इकाई
ववननर्ोजन रु.

कैक्रिर्त

िोङ गाउाँपामलका  - ८०१०३५०५१०१३२७ ववद्यालयिा शकै्षिक गणुस्ति 

सदुृढीकिण एवि ु् 
कायमसम्पादनिा  आिारित 

प्रोत्साहन अनदुान

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० २४६.५ २४६.५ ४९३

३२८ ववमभन्न खोपहरु लगाए वापत 

्याक्तसनटेिलाई  पारिश्रमिक
अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
२० प्याकेज ३१.२५ ५० ४३.७५ १२५

३२९ ववश्व कुष्ठिोग हदवस तथा 
अपांगता हदवसको उपलक्ष्यिा 
कायमक्रि

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ८ ० ८

३३० ववश्व ियिोग हदवस िनाउने अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० १० ० १०

३३१ शकै्षिक पहुाँच सनुनक्श्चतता, 
अनौपचारिक तथा वकैक्ल्पक 

मशिा कायमक्रि (पिंपिागत 

ववद्यालय, वकैक्ल्पक ववद्यालय, 

साििता ि ननिन्ति मशिाका 
कायमक्रि सिते)

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० १३९ ० १३९

३३२ शकै्षिक पहुाँच सनुनक्श्चतता, 
अनौपचारिक तथा वकैक्ल्पक 

मशिा कायमक्रि (पिंपिागत 

ववद्यालय, वकैक्ल्पक ववद्यालय, 

साििता ि ननिन्ति मशिाका 
कायमक्रि सिते)

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० २२ ० २२

३३३ शकै्षिक पहुाँच सनुनक्श्चतता, 
अनौपचारिक तथा वकैक्ल्पक 

मशिा कायमक्रि (पिंपिागत 

ववद्यालय, वकैक्ल्पक ववद्यालय, 

साििता ि ननिन्ति मशिाका 
कायमक्रि सिते)

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ० ३९ ३९

३३४ शहिी स्वास््य केन्र / 

सािदुानयक स्वास््य इकाइ 

स्थापना तथा सचंालन खचम

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० २५० २५० ५००

३३५ स्थानीय तहका स्वास््य 

ससं्थाहरुको िामसक, चौिामसक 

समििा, सचूना सकंलन, 

गणुस्ति सिुाि साथै वविनुतय 

प्रनतवदेनका लाधग इन्टिनटे सवेा 
सिशलु भतुतानी सिते

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
१० प्याकेज ६०.५ ६०.५ ० १२१



प्रथम 

चौमासिक
दोश्रो 

चौमासिक
तसे्रो 

चौमासिक जम्मासि.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलाप
को नाम

कार्ायन्वर्न 

हुने स्थान लक्षित िमहू खचय शीर्यक स्रोत लि इकाई
ववननर्ोजन रु.

कैक्रिर्त

िोङ गाउाँपामलका  - ८०१०३५०५१०१३३६ सिदुायिा ननदान नभएका 
ियिोगका बबिािी उपचाि 

दायिािा ल्याउन मशिक, 

सिाजसवेी ि.स्वा.स्व.से 
पिीचालन

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ४ ० ४

३३७ स्वास््य ससं्थाबाट टाढा िहेका 
बस्ती तथा स्वास््य सवेािा 
पहूच कि भएको जनसखं्यािा  
िाइक्रोस्कोवपक  तयाम्प 

सञ्चालन

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ४५ ४५ ० ९०

३३८ सावमजननक ववद्यालयका 
ववद्याथीहरुका लाधग ननशलु्क 

पाठ्यपसु्तक अनदुान

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ८६३ ० ८६३

३३९ सावमजननक ववद्यालयका 
ववद्याथीहरुका लाधग ननशलु्क 

पाठ्यपसु्तक अनदुान

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० २४४ ० २४४

३४० सावमजननक ववद्यालयका 
ववद्याथीहरुका लाधग ननशलु्क 

पाठ्यपसु्तक अनदुान

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ० १३७ १३७

३४१ सावमजननक ववद्यालयिा 
अध्ययनित ववद्याथीहरुका  
लाधग छात्रबकृ्त्त (आवासीय तथा 
गिैआवासीय)

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ० ४६७ ४६७

३४२ सावमजननक ववद्यालयिा 
अध्ययनित ववद्याथीहरुका  
लाधग छात्रबकृ्त्त (आवासीय तथा 
गिैआवासीय)

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ९५ ० ९५

३४३ सावमजननक ववद्यालयिा 
अध्ययनित ववद्याथीहरुका  
लाधग छात्रबकृ्त्त (आवासीय तथा 
गिैआवासीय)

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० १६१ ० १६१

३४४ हाक्त्तपाईले िोग बबरूध्दको आि 

औषिी सवेन (MDA) कायमक्रि 

सञ्चालन (१५ क्जल्लाका १५६ 

पामलकाहरू)

अन्य २२५२२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ६०३ ० ६०३

३४५ आिािभतू तथा आकक्स्िक 

सवेाको सनुनश्चततका लाधग 

औषिीको आपनूतम ि उपयोग, 

सम्वक्न्ि कायमक्रिहरुको 
अनगुिन तथा िलू्याङकन 

(अनगुिन िलु्याङ्कन तथा 
कायमक्रि कायामन्वयन भ्रिण खचम)

अन्य २२६११ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
३ सखं्या २५ २५ २५ ७५

३४६ आिािभतू स्वास््य सवेा 
कायमक्रिको लाधग आवश्यक 

औषधि खरिद

अन्य २७२१३ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
२ पटक ४०० ४०० ० ८००



प्रथम 

चौमासिक
दोश्रो 

चौमासिक
तसे्रो 

चौमासिक जम्मासि.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/क्रक्रर्ाकलाप
को नाम

कार्ायन्वर्न 

हुने स्थान लक्षित िमहू खचय शीर्यक स्रोत लि इकाई
ववननर्ोजन रु.

कैक्रिर्त

िोङ गाउाँपामलका  - ८०१०३५०५१०१३४७ पशु स्वास्थ व्यवस्थापनको  लाधग 

औषधि ववतिण
अन्य २७२१३ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
१ पटक १४५ ० ० १४५

३४८ औषधि लगायतका सािाग्रीको  
ढुवानी तथा रिप्याककङ ि ववतिण 

सिते

अन्य २८१४३ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
२ पटक ५० ५० ० १००

३४९ खोप केन्र ननिाणम अन्य ३१११२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
१ सखं्या ० ३८६ ० ३८६

३५० ववद्यालय भौनतक पवुामिाि 

ननिामण अनदुान
अन्य ३१११२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० २१४८.५ २१४८.५ ४२९७

३५१ ववद्यालय भौनतक पवुामिाि 

ननिामण अनदुान
अन्य ३१११२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० ३४२.५ ३४२.५ ६८५

३५२ ववद्यालय भौनतक पवुामिाि 

ननिामण अनदुान
अन्य ३१११२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० ६०९ ६०९ १२१८

३५३ न्यनूति सवेा िापदण्ड 

कायामन्वयनका  लाधग आवश्यक 

औजाि उपकिण तथा स्वास््य 

सिाग्री खरिद, ििमत तथा 
व्यवस्थापन

अन्य ३११२२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० १०० ० १००

३५४ परिवाि योजन तथा प्रजनन 

स्वास््य कायमक्रिका लाधग 

औजाि/उपकिण खरिद

अन्य ३११२२ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
१ पटक २७ ० ० २७

३५५ हात्ढुङ्गा, झो.पु, िोङ 

गाउाँपामलका, ईलाि
अन्य ३११५१ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ३००० ० ३०००

३५६ नवीकिणीय ऊजाम प्रबबधिहरु ( 

लघु तथा साना जलबबितु, सौयम 
ऊजाम, वायोग्यास , वायोिास , 

ऊजामको उत्पादनिलुक  

परिप्रयोग) िाफम त ऊजाम उत्पादन 

ि परिप्रयोग

अन्य ३११५३ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
१ सखं्या ० १२२५ ० १२२५

३५७ नयााँ योजना, िोङ गाउाँपामलका (२ 

वटा)
अन्य ३११५५ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
२ सखं्या ० ५७८ ५७८ ११५६

३५८ नयााँ योजना, िोङ गाउाँपामलका (२ 

वटा)
अन्य ३११५५ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
२ सखं्या ० ७५० ७५० १५००

३५९ सहकािी मसचाई, साना मसचाई 

ििमत सम्भाि तथा ननिामण
अन्य ३११५५ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
१ प्याकेज ० ५०० ० ५००

३६० भकािो सिुाि कायमक्रि अन्य ३११५९ नपेाल सिकाि - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
३० प्याकेज २० १५० १३० ३००

३६१ सनघय सिकाि ववशषे 

अनदुानवाट सन्चालन हुने 
कायमक्रि

अन्य ३११७१ नपेाल सिकाि - ववषशे अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० १०००० १०००० २००००

३६२ प्रदेश ससतम अनदुानवाट ननिामण 

हुने सडक आयोजना
अन्य ३११५१ प्रदेश नबंि १ - शसतम अनदुान चालु - नगद 

अनदुान
२ प्याकेज ० २५०० २५०० ५०००

६९४२१.५५ १८०१७६.३ १०७३२०.१५ ३५६९१८

प्रदेश सिकािबाट हस्तान्तरित कायमक्रि - ८०१०३५०५५०२

कुल जम्िा



रु. हजारमा

नपेाल 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

स्थानीय तह

संघ र प्रदेश सरकार, विकास साझेदार संस्था तथा विभागीय स्तरीय ननकायहरुमा प्रस्ताि गररन ेयोजनाहरुको 
बैंक

1 पूिााधार विकास
क. सडक

- रोङ सडक (रोङ गाउँपानलकाको ६ िटै िडा कायाालय, भगुोल र जनसंख्या समेटन े
मूख्य सडक)

रोङ

- हका टे-रम्भ्याङ्ग-सलकपरु-ननन्दा-काकरनभट्टा (अन्तरपानलका/अन्तर जजल्ला जोड्न)े सडक रोङ

- हाँसपोखरी-मझिुा-सारुपाखा-मरु् ुाङे्ग-नाखोपा-बेसीबजार-धलुािारी (अन्तरपानलका/अन्तर रोङ

- तीनघरे-शाजन्तपरु-बरभञ्ज्याङ्ग-बरफल्याङ्ग-खदुनुाबारी (अन्तरपानलका/अन्तर जजल्ला रोङ

- गाँजाबारी-दधेु-मंगलटार-खानीभञ्ज्याङ्ग-भालखुोप (अन्तरपानलका/अन्तर जजल्ला जोड्न)े रोङ

- बरभञ्ज्याङ्ग- कागनुे-दमु्भसे-माटे-साधटुार झापा (अन्तरपानलका/अन्तर जजल्ला जोड्न)े सडक रोङ

- पलुर्ोक-तीलहरे-बरभञ्ज्याङ्ग-तीनघरे सडक (अन्तरपानलका/अन्तर जजल्ला जोड्न ेसडक) रोङ

- र्ौतारे-दैले-कुिापानी-नलम्भबगुाउँ-पाखागाउँ-लामीटार-सेङलेङटार-िौद्धमोड-इटाभट्टा 
(अन्तरपानलका/अन्तर जजल्ला जोड्न)े सडक

रोङ

- सात नं. गोलाई देजख शंखर आधारभतू विद्यालय मासे हुँदै अजम्भब जान ेसडक रोङ

- बाघखोर-पहरीगाउँ-याङे्ग-काजीटार-बडहरे-सबु्बा भञ्ज्याङ्ग सडक रोङ

- लसनुे-प्यूरे-गौडा सडक रोङ

- ईरौटार (5 नं. िडा कायाालय)-देिानछाप-िहिुन सडक रोङ

आन्तररक 
श्रोत

अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण
ऋण जनसहभानगता

रोङ गाउँपानलका
योजना बैक
आ.ि.२०७६/७७

संकेत नं./विषयगत जशषाकः _________________________

क्र.सं.
कायाान्ियन हनु े

स्थान
लक्ष्य

विननयोजन 
रु.

श्रोत



नपेाल 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

स्थानीय तह
आन्तररक 

श्रोत

अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण
ऋण जनसहभानगता

क्र.सं.
कायाान्ियन हनु े

स्थान
लक्ष्य

विननयोजन 
रु.

श्रोत

- कुरुङखोला-5नं. िडा कायाालय मरु् ुाङे्ग सडक स्तरोन्ननत रोङ

- ननन्दा-सलकपरु-नसद्धीखोला सडक रोङ

ख भिन
- गाउँपानलकाको केन्रमा रहन ेकायाालयको भिन ननमााण रोङ-3

- १ स्थानीय तह १ पन्रशैयाको हजस्पटल ननमााण रोङ

- िडा नं. 2 र 4 मा स्िास््य र्ौकी भिन ननमााण रोङ 2 र 4

- ६ िटै िडामा प्रहरी र्ौकी भिन ननमााण रोङ

- सनु्दरशाजन्त सामदुावयक भिन रोङ 1

- हाँसपोखरी सामदुावयक भिन ननमााण रोङ 3

- महानन्द सापकोटा स्मनृत प्रनतष्ठान भिन ननमााण रोङ 5

- रम्भ्याङ्ग कृषक सामदुावयक भिन ननमााण रोङ ६

- बदमटारमा सामदुावयक भिन ननमााण रोङ ६

- कालीटार िदृ्धिदृ्धा सामदुावयक भिन ननमााण रोङ ४

- रै्नपरेु सामदुावयक भिन ननमााण रोङ 2

- शाजन्तपरु मवहला सामदुावयक भिन रोङ 1

- कुिापानी सामदुावयक भिन ननमााण रोङ 6

- मरु् ुाङे्ग अपाङ्गमैत्री सामदुावयक भिन ननमााण रोङ 5

- प्यूरे सामदुावयक भिन ननमााण रोङ 3

- सलकपरु मवहला सामदुावयक भिन ननमााण रोङ 6

ग पक्की पलु
- नसद्धीखोला पक्की पलु (रोङ 6 सलकपरु-स.ुन.पा. सङुतङु) ननमााण रोङ

- तेलपानी खोला पक्की पलु (रोङ-5 र 6) ननमााण रोङ

- वटमाईखोला पक्की पलु (रोङ-३ र ५) ननमााण रोङ

- गोयाङ खोला पक्की पलु (बरफल्याङ्ग-दधेु) ननमााण रोङ



नपेाल 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

स्थानीय तह
आन्तररक 

श्रोत

अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण
ऋण जनसहभानगता

क्र.सं.
कायाान्ियन हनु े

स्थान
लक्ष्य

विननयोजन 
रु.

श्रोत

- गोयाङ खोला पक्की पलु (बदमटार-टुङ्गन ेएकराते) ननमााण रोङ

- ननन्दा खोला पक्की पलु (रोङ-6) ननमााण रोङ

- भालझुोडा खोला पक्की पलु (रोङ-३ र ४) ननमााण रोङ

- वटमाईखोला पक्की पलु (रोङ-4 र बदु्धशाजन्त-६) ननमााण रोङ

- तीलहरे पक्की पलु (रोङ-४ र १) ननमााण रोङ

- दधेुखोला पक्की पलु (रोङ-२ र अजुानधारा न.पा.) ननमााण रोङ

- टाङवटङ खोला पक्की पलु (रोङ-२ र स.ुन.पा. 13) ननमााण रोङ

- दमु्भसेखोला पक्की पलु (रोङ-१)
घ झोलङेु्ग पलु

- गोयाङ खोला झो.प.ु (दधेु-गडामे-बरफल्याङ्ग रोङ-2) रोङ

- गोयाङ खोला झो.प.ु (ढोडेनी-बदमटार रोङ-2) रोङ

- विररङ्ग खोला झो.प.ु (कटहरे-मानाबङु) रोङ

- कालीखोला झो.प.ु (लारुम्भबेटार) रोङ

- भालझुोडा झो.प.ु (रोङ-३ र ४) रोङ

- तेलपानी खोला तीनतले झो.प.ु (रोङ-५ र ६) रोङ

- ननन्दा खोला झो.प.ु (रोङ-6) रोङ

- नसद्धीखोला झो.प.ु (रम्भ्याङ्ग-अजम्भबटार) रोङ

- बादीडाँडा जर्लाउनटेार ढुङे्गखोला झो.प.ु रोङ

- नबलन्दे गोयाङखोला झो.प.ु (सनुपा 13-रोङ-1)
ङ खानपेानी
- नसवद्धखोला-जजमाले िहृत खानपेानी आयोजना रोङ

- वटमाईखोला-ईरौटार िहृत खानपेानी आयोजना रोङ

- तेलपानीखोला-ईरौटार खानपेानी आयोजना रोङ

- तेलपानीखोला-कुिापानी खानपेानी आयोजना रोङ



नपेाल 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

स्थानीय तह
आन्तररक 

श्रोत

अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण
ऋण जनसहभानगता

क्र.सं.
कायाान्ियन हनु े

स्थान
लक्ष्य

विननयोजन 
रु.

श्रोत

- तेलपानीखोला-जौबारी नलफ्ट खानपेानी आयोजना रोङ

- टीमाईखोला-प्यूरे खानपेानी आयोजना रोङ

- मासेखोला-कोल्िङु-पहरीगाउँ-सालबोटे खानपेानी आयोजना रोङ

- कुटीडाँडा खानपेानी आयोजना रोङ

- पाखागाउँ-हका टे-दोकानडाँडा खानपेानी आयोजना रोङ

- बरफल्याङ्ग नलफ्ट खानपेानी आयोजना रोङ

- बरफल्याङ्ग नडपबोररङ खानपेानी आयोजना रोङ

- लामकटेरी खानपेानी आयोजना रोङ

- बडहरे खानपेानी आयोजना रोङ

र् विद्यतुीकरण/उजाा
- रोङ विद्यतुीकरण योजना रोङ

- शनु्य उजाा प्रविनध जशत गहृ ननमााण सलकपरु
2 सामाजजक विकास
क. खेलकुद

- Games Hub ननमााण रोङ

- १ स्थानीय तह १ खेल मैदान रोङ

- वक्रकेट रंगशाला रोङ

- रावियस्तरको किडाहल ननमााण रोङ

- Game Conference Hall ननमााण रोङ

- खेलाडीहरुको आिजशय टेननाङ्ग सेन्टर रोङ

- रावियस्तरको फुटबल, भनलबल र हेन्डबल रंगशाला ननमााण रोङ

- रावियस्तरको एथलेवटक्स सेन्टर रोङ



नपेाल 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

स्थानीय तह
आन्तररक 

श्रोत

अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण
ऋण जनसहभानगता

क्र.सं.
कायाान्ियन हनु े

स्थान
लक्ष्य

विननयोजन 
रु.

श्रोत

ख. सशुासन
- एकीकृत बस्ती विकास रोङ

- नमूना िस्ती विकास रोङ

ग संस्कृनत प्रिद्धान
 - विनभन् न जातजातीको भाषा संस्कृनत संरक्षण प्रिद्धान रोङ

 - स्थानीय संस्कृनत प्रिद्धानको ननजम्भत मेला महोत्सि रोङ

 - कृष्ण प्रणामी मजन्दर नसररसे रोङ 1

 - जशि शैलेश् िर धाम रोङ 3

 - रै्नपरेु कृष्ण प्रणामी मजन्दर रोङ 2

 - साङे्ग छेतरनलङ्ग िौद्ध गमु्भबा रोङ 2

जम्भबनुलङ िौद्ध गमु्भबा रोङ 6

जशदे्धश्वर जशि मजन्दर रोङ 2

विष्ण ुपाञ्चायन मजन्दर रोङ १

2 आनथाक विकास
क. कृवष

- व्यिसावयक कफी विस्तार कायाक्रम रोङ

- व्यिसावयक केरा खेती कायाक्रम रोङ

- जर्याको प्राङगाररकरण र विस्तार रोङ

- सपुारीखेतीको व्यिसायीकरण रोङ

- व्यिसावयक अगााननक सब्जी खेती रोङ

- व्यिसावयक दगु्ध उत्पादन रोङ

- दगु्धजन्य उत्पादनको प्रशोधन र बजारीकरण रोङ



नपेाल 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

स्थानीय तह
आन्तररक 

श्रोत

अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण
ऋण जनसहभानगता

क्र.सं.
कायाान्ियन हनु े

स्थान
लक्ष्य

विननयोजन 
रु.

श्रोत

- व्यिसावयक मासजुन्य उत्पादन कायाक्रम रोङ

ख. पयाटन
- पाथीभरा गरुुयोजना कायाान्ियन रोङ

- लेप्र्ाजातीको गूरुयोजना कायाान्ियन रोङ

- स्िागतम ्झरनाको व्यिस्थापन प्रिद्धान रोङ

- देिानगढीको विकास प्रिद्धान रोङ

- महानन्द सापकोटा जन्मस्थलको विकास प्रिद्धान रोङ

- मेर्ी र विररङ वपकननक स्थलको विकास रोङ

- लारुम्भबेटार सामदुावयक पाका  ननमााण रोङ

- हासँपोखरी पाका  ननमााण रोङ

- सलकपरु ग्रामीण पयाटन प्रिद्धान रोङ

- जरेुके्षत्र पयाटन प्रिद्धान रोङ

- मेर्ी-सलकपरु-हल्लने-हासँपोखरी-पाथीभरा-कन्याम पदमागा ननमााण रोङ

- पयाटन प्रिद्धानको ननजम्भत िहृत प्राकृनतक जझल ननमााण छाउरी बदमटार के्षत्र रोङ

- रोङ गाउँपानलकाको पयाटन गूरुयोजना कायाान्ियन रोङ

ग. िन तथा िातािरण
- र्रेुके्षत्रको संरक्षण र प्रिद्धान रोङ

- जलाधार संरक्षण रोङ

- फोहोरमैला व्यिस्थापनको लानग डजम्भपङ साईट ननमााण रोङ
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:jo+;]ljsf vfhf vr{ 

k|lt k6s @)) -/fli6«o sfo{qmdx?df efu lnP 

jfkt_ 

 

 

 

@@ lkmN8 eQf -k|fljlws_ k|lt dlxgf OlGhlgo/                      !%))) 

;j–OlGhlgo/                  !@))) 

cl;i6]G6 ;j–OlGhlgo/         !)))) 

 

@# OGwg vr{    

kbflwsf/L k|lt dlxgf k|b]z sfg"g cg';f/  

sd{rf/L dfl;s  k|d'v k|zf;sLo clws[t                 #)))                       

clws[t:t/ sd{rf/L                     @))) 

j8f;lrj / ufpF sfo{kflnsf sfof{nosf 

cGo ;xfos :t/ sd{rf/Lx?             !%)) 

 

 

gf]6 M– -s_ ufpFkflnsf;+u ;Demf}tf u/L sfof{Gjog ul/g] sfo{qmdx?sf] xsdf ;Demf}tf cg';f/ x'g]5 . 

       -v_ xnef8f, d~r ;fh;Hhf, h]g]/]6/, ;fp08 l;:6d nufot cGo k|rlnt ahf/ b/ cg';f/ x'g]5 . 

       -u_ dflysf] dfkb08 cg';f/ e'QmfgL lb+bf Kf|rlnt lgodfg';f/ s/s§L ug'{kg{]5 . 

       -3_ dfkb08 cg';f/sf] /sd  e'QmfgL lb+bf clgjfo{ ?kdf lan ;+nUg ug'{kg]{5 . 

8_ of]hgf / j8fsf] k"FhLut ah]6af6 # k|ltzt slG6Gh]G;L s§f ul/g]5 . pQm /sdaf6 jiff{t\sf]     

;dodf sRrL ;8sx? ;"rf? ug{ JolQm Hofnfdf /fVg], u'?of]hgfn] cf+}nfPsf 7"nf cfof]hgfx?sf] 

DPR tof/ ug]{, k|fljlwsx?sf]  lkmN8 eQf / sfo{kflnsfn] u/]sf] lg0f{o adf]lhdsf sfo{x?df vr{ 

ul/g]5 .  



सि.नं. नाम थर पद ;Dks{ g+=

1 शम्सेर राई अध्यक्ष 9817014715/9862698278
2 चन्द्रकला राई उपाध्यक्ष 9842655185

1 वदु्धि वहादरु ढकाल वडाध्यक्ष 9815982744
२ जयकला चाम्म्लङ मद्धहला सदस्य 9862607031
३ लक्ष्मी नपेाली दललत मद्धहला सदस्य 9814087471
४ तलुसीराम न्द्यौपाने सदस्य 9824947200/9851244625
५ महानन्द्द अलिकारी सदस्य 9813657650/9851154309

१ टेक बहादरु तामाङ वडाध्यक्ष 9842712991/ 9814006844

२ द्धटका लतवारी
मद्धहला सदस्य / 
काययपाललका सदस्य

9814073954

३ गंगामाया गजमेर दललत मद्धहला सदस्य 9807930746

४ चन्द्रशखेर म्िलमरे सदस्य 9742662644

५ सरन तामाङ सदस्य 9801419833

१ मालिका बराल वडाध्यक्ष 9842624114

२ योगमाया सनुवुार
मद्धहला सदस्य / 
काययपाललका सदस्य

9842659223

३ इम्न्द्दरा देवी द्धवश्वकमाय दललत मद्धहला सदस्य 9804929099

४ टेक बहादरु द्धवश्वकमाय सदस्य 9806916550

५ प्रमेराज गरुुङ्ग सदस्य 9852673833

रोङ गाउँपालिका

पहरीगाउँ,ईिाम

पदालिकारीहरुको नामाविी र सम्पकक  नम्बर

वडा नं १ 

वडा नं २

वडा नं ३

वडा नं ४



सि.नं. नाम थर पद ;Dks{ g+=

१ सूयय राई वडाध्यक्ष 9824000626

२ द्धवमला तामाङ
मद्धहला सदस्य / 
काययपाललका सदस्य

9842755469÷9804954664

३ रलमला द्धवश्वकमाय दललत मद्धहला सदस्य 9814020972
४ कमल कुमार राई सदस्य 9801450759
५ डम्बर बहादरु सनुवुार सदस्य 9803554144

१ यवुराज खाप् तवुा राई वडाध्यक्ष 9842668314÷ 9816097611
२ द्धवना कुमारी राई मद्धहला सदस्य 9862766432
३ उलमयला गहतराज दललत मद्धहला सदस्य 9814013433

४ चन्द्र बहादरु मगर
सदस्य (म्जल्ला समन्द्वयन 
सलमलत सदस्यमा लनवायम्चत)

9807909525

५ तीर्यराज ढंुगेल सदस्य 9742600522

१ मलन कुमार स्याङ्बो वडाध्यक्ष 9852678732/9814022131

२ सलुमिा योञ्जन
मद्धहला सदस्य / 
काययपाललका सदस्य

9814937242

३ कुमारी दजी दललत मद्धहला सदस्य 9817069673
४ केशर बहादरु प्रिान सदस्य 9806010337
५ लबक्रम राई सदस्य 9815386917

१
मन कुमार लाप्चा काययपाललका सदस्य 9814936318

२ इन्द्द ुगहतराज काययपाललका सदस्य 9807961242

वडा नं ५

वडा नं ६

काययपाललका सदस्यहरु



सि.नं
.

नाम, थर पद कार्यरत 

कार्ायलर् िम्पकय  न.ं ई-मले

१ l8s k|;fb bfxfn
k|d'v k|zf;sLo 

clws[t

रोङ गा.पा. (*%!!$*%$&

२ ;lrbfgGb b]j
clws[t 5}6f}+ 

-OlGhlgo/_

रोङ गा.पा. (*%@^*!($$÷(*

@$(%$$!)

३ aa'n eQm /fh
clws[t छैटौ + 

-k|zf;g_

रोङ गा.पा. 9842627243

४ g]q k|;fb kf]v|]n
clws[t छैटौ + 

-k|zf;g_

रोङ गा.पा. (&%@^)%@%%

५ g]q k|;fb kf]v/]n clws[t छैटौ -:jf:Yo_ रोङ गा.पा. (*@$)&)$#%÷

(*^#&*!#%*

netrapokhrel852@

gmail.com

६ 1fg axfb'/ sfsL{ lzIff zfvf k|d'v

शिक्षा िाखा 
रोङ गा.पा.

9823780378

७ OGb|b]j ofbj ;xfos jg clws[t

हााँसपोखरी 
इ.व.का.इलाम

(*%@*$)$#)

(*)&(^$#%(
yedav.indra13@g

mail.com

८ ;'/eL u'?ª /f]huf/ ;+of]hs रोङ गा.पा. (*!##)#^#*
surab_grg@yahoo.

com

९ kjg kf}8]n n]vfkfn रोङ गा.पा. (*$@&%^$#^
poudelpawan01@

gmail.com

१० ldËdf l/GhL z]kf{ kz';]jf k|fljlws

पिसेुवा िाखा 
रोङ गा.पा.

(*$@^%#&&!

(*!$)%)%)&

११ Uff]ljGb >]i7 sDKo'6/ ck/]6/ रोङ गा.पा. (*$@^#%)&@
shrestha.govinda5

@gmail.com

१२ ljho s'df/ /fO{ ;j OlGhlgo/ रोङ गा.पा. (*$@^%$$&!

१३ u'dfgl;+x ;'Aaf c = ; = O{ रोङ गा.पा. (*@$(!!!)$

१४ /lGht u'Ktf c=x]=j=

स्वा.चौकी, 
कोल्वङु (*)$)@&!$)

१५ /]0f'sf /fO{ Dflxnf ;xfos lgl/Ifs

महहला तथा 
बालबाललका 

इकाइ
(*)^)$))$&

१६ s0f{ axfb'/ k"j{5fg] du/ Jf8f ;lrj

१ नं. वडा 
कार्ाालर् (*$@&^%(*@

१७ Uff]kfn s'df/ /fO{ Kfz' :jf:Yo k|ljlws १ नं. वडा (*!&)(*#!)

१८ of]u axfb'/ n'xfu'g sfof{no ;xof]uL 

१ नं. वडा 
कार्ाालर्

१९ k|]d ;fu/ clwsf/L ;fdfhls kl/rfns २ नं. वडा (*$@^@&$%&

रोङ गाउँपासलका 
गाउँ कार्यपासलकाको कार्ायलर् कोल्वङु, इलाम

कमयचारीहरुको वववरण



सि.नं
.

नाम, थर पद कार्यरत 

कार्ायलर् िम्पकय  न.ं ई-मले

२० rGb|fb]jL sf]O/fnf sfof{no ;xof]uL ३ नं. वडा 

२१ /fd s'df/ tfdfª gf= k|f= ;= s[lif 3 नं. वडा (*$$^@#!(@

२२ o'j/fh /fO{ sfof{no ;xof]uL 

3 नं. वडा 
कार्ाालर् (*!&(%$^$#

२३ Tf'nf/fd >]i7 Jf8f ;lrj 

4 नं. वडा 
कार्ाालर् (*$@^@&#*!

२४ l;+u axfb'/ nfKrf sfof{no ;xfos

4 नं. वडा 
कार्ाालर् (*^!$#!!!$

२५ lji0f' /fO{ nfKrf sfof{no ;xof]uL 

4 नं. वडा 
कार्ाालर् (*@%(!(*(!

२६ 8fs axfb'/ 3tfgL Jf8f ;lrj 

5 नं. वडा 
कार्ाालर् (*@$)&#&%(

२७
sdn axfb'/ k'nfdL 

du/
c = ;= O{ 5 नं. वडा

२८ ljjz jfGtjf /fO{ Kfz' :jf:Yo k|fljlws 5 नं. वडा (*!%)$*$*#

२९ las|d /fof gf= k|f= ;= s[lif 5 नं. वडा (*^@^&)$&%

३० u+uf k|;fb e§/fO{ sfof{no ;xof]uL 

5 नं. वडा 
कार्ाालर्

३१ Kfm"jf{ l5l/ª nfKrf sfof{no ;xfos 

६ नं. वडा 
कार्ाालर् (*)$(($#**

३२ df]xg s'df/ clwsf/L gf= k|f= ;= s[lif ६ नं. वडा (*!$(!&@$^

३३ a]blglw bfxfn Kfz' :jf:Yo k|ljlws ६ नं. वडा (*$$^!$#$#

३४ Vofd s'df/L e'h]n sfof{no ;xof]uL रोङ गा.पा. (*$@&%%##%

३५ ;ljtf uf]n] कार्ाालर् सहर्ोगी
६ नं. वडा 
कार्ाालर्

३६ रोमनाथ अर्ााल पाले रोङ गा.पा. (*!&))!$^(

आज्ञाले
लडक प्रसाद दाहाल

रोङ गाउाँपाललकाको प्रमखु प्रिासकीर् अलिकृत


