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रोङ गाउँपालिका
आ.व. 2075/076 को वार्षिक

207 ६ साि भाद्र ०९ गते सोमबार 
संयोजक आयोजक

रोङ गाउँपालिका।



आ.व. 207५/07६ को आम्दानी/खर्ि
लस.नं. शीषिक आ.व. 2075/076 को प्राप्त रकम रु. 
1 अ.ल्या. 3,23,19,395.62
2 संघीय सरकारबाट प्राप्त र्वत्तीय समानीकरण अनदुान 7,65,00000
3 संघीय सरकारबाट प्राप्त सशित अनदुान 11,61,85,000
4 संघीय सरकारबाट प्राप्त राजश्व बाँडफाँड 4,50,04,263.97
5 प्रदेश सरकारबाट प्राप्त र्वत्तीय समानीकरण अनदुान 33,14,000
6 प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशित अनदुान 1,35,00000
7 प्रदेश सरकारबाट प्राप्त राजश्व बाँडफाँड 26,63,097.63
8 समपरुक अनदुान 1,42,69,000
9 र्वशेष अनदुान 1,80,29,000
10 आन्तररक आम्दानी 65,04,910.22

जम्मा रु. 32,82,88,667.40
2क्रमश...
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लस.नं. शीषिक आ.व. 2075/076 को प्राप्त रकम रु. 
1 सामाजजक सरुक्षा भत्ता 5,69,70,000
2 स्थानीय पूवािधार र्वकास साझेदारी कायिक्रम 59,70,000
3 प्रदेश लनवािर्न के्षत्र पूवािधार र्वकास कायिक्रम 62,37,000
4 झोिङु्गे पिु के्षत्रगत कायिक्रम 22,00,000
5 करुणा फाउन्डेसन 12,20,986.80
6 गररबसँग र्व.र्प. कायिक्रम 3,94,000
7 जज.स.स., इिामबाट वडा नं. 2 भवन लनमािण बापत प्राप्त 16,00,000
8 जज.स.स., इिामबाट प्राप्त स्थानीय र्वकास कोष 4,16,675
9 महानन्द सापकोटा स्मतृी प्रलतष्ठान 20,00,000
10 प्रधानमन्त्री रोजगार कायिक्रम 12,02,000
11 प्रदेश तथा स्थानीय तह क्षमता र्वकास कायिक्रम 77,000
12 अन्य अनदुान 16,05,505.80

जम्मा 7,98,93,167.60



लस.नं. शीषिक जम्मा बजेट आ.व. 2075/076 मा 
खर्ि भएको रकम

खर्ि प्रलतशत

1 र्ाि ुखर्ि 24,३४,१७,३15 2१,०१,७९,०९५.41 8६.३५%
2 पूजँीगत खर्ि 16,२6,35,720 11,०८,३०,९७९.१९ ६८.१5%

जम्मा ४०,६०,५३,०३५ ३२,१०,१०,०७४।६० 79.०६% (औषत)

र्ािू र पूजँीगत खर्िको प्रगलत
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लस.
नं. खर्ि शीषिक बार्षिक बजेट 207६ साि असार 

मसान्त सम्मको खर्ि बजेट बाँकी

1 भवन लनमािण ९०,६६,५०७ ५०,०२,३३२ ४०,६४,१७५

2 लनलमित भवनको संरर्नात्मक 
सधुार खर्ि

13,75,000 11,36,515.90 2,38,484.10

3 फलनिर्र तथा र्फक्र्सि 18,00,000 17,70,287 29,713

4 सवारी साधन 27,00,000 26,58,300 41,700
5 मेजशनरी तथा औजार 45,65,000 41,90,304 3,74,696

6 सडक तथा पिु लनमािण ८,०६,८४,५५३ ५,२६,३८,५७९.२९ २,८०,४५,९७३.७१
7 र्वद्यतु संरर्ना लनमािण 1,08,54,000 1,03,78,187 4,75,813

5क्रमश...

207६ साि असार मसान्तसम्म पूजँीगत खर्ि तफि को र्वस्ततृ र्ववरण 
(यस र्ववरणमा सशति अनदुान तफि को कायिक्रम समावेश गररएको छैन)



लस.
नं. खर्ि शीषिक बार्षिक बजेट 207६ साि असार 

मसान्त सम्मको खर्ि बजेट बाँकी

8 लसंर्ाई संरर्ना लनमािण 24,35,000 15,65,950 8,69,050

9 खानेपानी संरर्ना लनमािण 15,92,000 14,91,500 1,00,500

10 वन तथा वातावरण संरक्षण 25,48,000 5,39,000 20,09,000

11 अन्य साविजलनक लनमािण ४,०१,७३,५१० २,६१,१५,९७२ १,४०,५७,५३८
12 पूजँीगत सधुार खर्ि साविजलनक 

लनमािण
17,42,150 11,19,850 6,22,300

13 पूजँीगत अनसुन्धान तथा परामशि 12,50,000 7,57,780 4,92,220
14 भैपरी आउने पूजँीगत 1,97,000 1,01,400 95,600

जम्मा १६,०९,८२,७२० १०,९४,६५,९५७.१९ ५,१५,१६,७६२.८१

207६ साि असार मसान्तसम्म पूजँीगत खर्ि तफि को र्वस्ततृ र्ववरण 
(यस र्ववरणमा सशति अनदुान तफि को कायिक्रम समावेश गररएको छैन)

6



लस.
नं. खर्ि शीषिक बार्षिक बजेट आ.व. 2075/076 

को खर्ि बजेट बाँकी

1 पाररश्रलमक कमिर्ारी 1,17,06,000 60,21,783.20 56,84,216.80

2 पोशाक 7,00,000 5,35,000 1,65,000
3 महंगी भत्ता 4,00,000 2,75,733 1,24,267

4 र्फल्ड भत्ता 10,00,000 5,22,670 4,77,330
5 कमिर्ारीको बैठक भत्ता 1,50,000 1,4८,000 २,000

6 अन्य भत्ता 5,000 5,000 0
7 पदालधकारी बैठक भत्ता 17,28,000 14,77,200 2,50,800
8 पदालधकारी अन्य सलुबधा 57,72,000 37,67,581 20,04,419

7क्रमश...

207६ साि असार मसान्तसम्मको र्ािू खर्ि तफि को र्वस्ततृ र्ववरण
(यसमा सशति अनदुान तफि को र्ववरण समावेश गररएको छैन)



लस.
नं. खर्ि शीषिक बार्षिक बजेट आ.व. 2075/076 

को खर्ि बजेट बाँकी

9 कमिर्ारी कल्याण कोष 6,00,000 6,00,000 0
10 पानी तथा लबजिुी 2,40,000 84,657 1,55,343
11 संर्ार महसिु 7,76,400 4,92,143 2,84,257
12 इन्धन (कायाििय प्रयोजन) 8,30,000 4,29,288 4,00,712
13 सवारी साधन ममित खर्ि 4,00,000 2,87,849 1,12,151
14 लबमा तथा नवीकरण खर्ि 80,000 68,775.92 11,224.08
15 मेजशनरी तथा औजार ममित

सम्भार तथा सञ्चािन खर्ि
9,50,000 4,16,456 5,33,544

16 लनलमित साविजलनक सम्पजत्तको 
ममित सम्भार खर्ि

3,00,000 2,91,000 9,000

8क्रमश...

207६ साि असार मसान्तसम्मको र्ािू खर्ि तफि को र्वस्ततृ र्ववरण
(यसमा सशति अनदुान तफि को र्ववरण समावेश गररएको छैन)



लस.
नं. खर्ि शीषिक बार्षिक बजेट आ.व. 2075/076 

को खर्ि बजेट बाँकी

17 मसिन्द तथा कायाििय सामाग्री 20,54,850 16,82,497.85 3,72,352.15
18 पशपंुक्षीहरुको आहार 1,50,000 1,50,000 0
19 पसु्तक तथा सामग्री खर्ि 2,50,000 2,45,774 4,226
20 इन्धन (अन्य प्रयोजन) 2,00,000 88,334 1,11,666

21 पत्रपलत्रका, छपाई तथा सूर्ना 
प्रकाशन खर्ि

7,00,000 5,57,083 1,42,917

22 सेवा र परामशि खर्ि ५2,61,215 २०,९९,३65 ३१,६१,८५०
23 करार सेवा शलु्क 17,99,000 17,62,826 36,174
24 सीप र्वकास तथा जनरे्तना 

तािीम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्ि
34,12,000 21,45,804 12,66,196

9क्रमश...

207६ साि असार मसान्तसम्मको र्ािू खर्ि तफि को र्वस्ततृ र्ववरण
(यसमा सशति अनदुान तफि को र्ववरण समावेश गररएको छैन)



लस.
नं. खर्ि शीषिक बार्षिक बजेट आ.व. 2075/076 

को खर्ि बजेट बाँकी

25 उत्पादन सामाग्री/सेवा खर्ि 5,80,000 4,42,200 1,37,800

26 कायिक्रम खर्ि 1,90,78,357 1,3२,५९,२८१ ५८,१९,०७६
27 र्वर्वध कायिक्रम खर्ि 75,51,893 25,05,463 50,46,430
28 अनगुमन, मूल्याङ्कन खर्ि 2,34,000 1,75,240 58,760
29 भ्रमण खर्ि 14,35,000 13,9६,५80 ३८,४२०
30 अन्य भ्रमण खर्ि 6,00,000 2,91,120 3,08,880
31 र्वर्वध खर्ि 18,36,600 18,33,815 2,785
32 सभा सञ्चािन खर्ि 1,50,000 1,50,000 0

10क्रमश...

207६ साि असार मसान्तसम्मको र्ािू खर्ि तफि को र्वस्ततृ र्ववरण
(यसमा सशति अनदुान तफि को र्ववरण समावेश गररएको छैन)



लस.
नं. खर्ि शीषिक बार्षिक बजेट आ.व. 2075/076 

को खर्ि बजेट बाँकी

33 सामाजजक सरुक्षा ५,७६,७०,००० ५,५०,९४,०६१ २५,७५,९३९
34 छात्रवजृत्त 5,00,000 0 5,00,000

35 घरभाडा 4,00,000 3,64,500 35,500

36 सवारी साधन तथा मेजशनरी 
औजार भाडा

10,00,000 9,१२,000 ८८,000

37 भैपरी आउने र्ाि ुखर्ि 13,00,000 5,76,519 7,23,481

जम्मा १३,१८,००,३१५ १०,११,५५,५९८.९७ ३,०६,४४,७१६.०३
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207६ साि असार मसान्तसम्मको र्ािू खर्ि तफि को र्वस्ततृ र्ववरण
(यसमा सशति अनदुान तफि को र्ववरण समावेश गररएको छैन)
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लस.
नं. खर्ि शीषिक बार्षिक बजेट आ.व. 2075/076 

को खर्ि बजेट बाँकी

१ कमिर्ारी पाररश्रलमक ७,४७,६२,००० ७,४१,६६,३१६.४२ ५,९५,३८३.५८
२ पोषाक १,५०,००० १,५०,००० ०

३ स्थानीय भत्ता ४,००,००० ० ४,००,०००

४ महंगी भत्ता २,०४,००० २,०४,००० ०
५ र्फल्ड भत्ता १,१०,००० ८६,४०० २३,६००

६ अन्य भत्ता ६०,००० ६०,००० ०

७ मसिन्द तथा कायाििय 
सामग्री

८६,००० ८४,४९५ १,५०५

संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत कायिक्रम तफि को र्वस्ततृ र्ववरण
र्ािू तथा पूजँीगत 
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लस.
नं. खर्ि शीषिक बार्षिक बजेट आ.व. 2075/076 

को खर्ि बजेट बाँकी

८ अन्य सेवा शलु्क ४,८०,००० ४,८०,००० ०
९ सीप र्वकास तथा जनरे्तना 

तालिम गोष्ठी
१,४७,००० १,३२,००० १५,०००

१० कायिक्रम खर्ि २,३६,१६,००० २,२०,८८,२८५.०२ १५,२७,७१४.९८

११ र्वर्वध कायिक्रम खर्ि १,०२,००० १,०२,००० ०
१२ अनगुमन मूल्याङ्कन खर्ि ३०,००० ० ३०,०००

१३ अन्य संस्थािाई अनदुान 
सशति

६३,९२,००० ६३,९२,००० ०

१४ सशति अनदुान ५०,७८,००० ५०,७८,००० ०

संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत कायिक्रम तफि को र्वस्ततृ र्ववरण
र्ािू तथा पूजँीगत
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लस.
नं. खर्ि शीषिक बार्षिक बजेट आ.व. 2075/076 

को खर्ि बजेट बाँकी

१५ पूजँीगत खर्ि सशति १६,५३,००० १३,६५,०२२ २,८७,९७८
जम्मा ११,३२,७०,००० ११,०३,८८,५१८.४४ २८,८१,४८१.५६

संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत कायिक्रम तफि को र्वस्ततृ र्ववरण
र्ािू तथा पूजँीगत
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लस.
नं. उप-के्षत्र बार्षिक बजेट खर्ि खर्ि प्रलतशत

१ पयिटन १,१५,८९,५१० ५०,९४,०७६ ४३.९५%

२ उद्योग तथा वाजणज्य २,४०,००० १,००,००० ४१.६७%

३ कृर्ष, पशु १,२५,०२,६३५ ९६,९०,९७२ ७७.५१%

जम्मा २,४३,३२,१४५ १,४८,८५,०४८ ६१.१७%

के्षत्रगत बजेट तथा खर्िको र्ववरण
आलथिक क्षेत्र



16

लस.
नं. उप-के्षत्र बार्षिक बजेट खर्ि खर्ि प्रलतशत

१ िैर्ङ्गक समानता तथा 
सामाजजक समावेजशकरण

२९,२६,००० २४,०९,२३७.५० ८२.३४%

२ संस्कृलतक प्रबर्द्िन २९,९४,००० २७,२३,४५० ९०.९६%

३ खानेपानी सरसफाई ३७,००,००० ३२,३५,५८५ ८७.४५%

४ स्वास््य १,७८,८९,३२२ १,५६,६४,०४४.९२ ८७.५६%

५ जशक्षा ९,९७,१३,००० ९,६३,५४,९७५.०२ ९६.६३%

६ अन्य कायिक्रम ५७,६०,७७५ २३,०५,१७० ४०.०१%

जम्मा १३,२९,८३,०९७ १२,२६,९२,४६२.४४ ९२.२६%

के्षत्रगत बजेट तथा खर्िको र्ववरण
सामाजजक क्षेत्र
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लस.
नं. उप-के्षत्र बार्षिक बजेट खर्ि खर्ि प्रलतशत

१ उजाि १,२१,१७,००० १,१०,५७,४३६ ९१.२६%

२ भवन तथा सहरी र्वकास १,३३,८१,५०७ ९१,१५,७४७.९० ६८.१२%

३ लसंर्ाई १४,३५,००० ८,०९,९५० ५६.४४%

४ सडक तथा पिु (झो.प.ुसमेत) ८,१६,३४,५५३ ५,३८,४५,३२९.२९ ६५.९६%

५ खानेपानी पूवािधार कायिक्रम १४,९२,००० १४,४३,००० ९६.७२%

६ अन्य साविजलनक लनमािण 
कायिक्रम

२,९०,१८,००० १,९९,४७,६६३ ६८.७४%

जम्मा १३,९०,७८,०६० ९,६२,१९,१२६.१९ ६९.१८%

के्षत्रगत बजेट तथा खर्िको र्ववरण
पूवािधार के्षत्र
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लस.
नं. उप-के्षत्र बार्षिक बजेट खर्ि खर्ि प्रलतशत

१ र्वपद व्यवस्थापन १४,४६,११८ १,२०,३०२ ६३.६४%

२ जिउत्पन्न प्रकोप लनयन्त्रण २,००,००० १,९४,००० ९७%

३ फोहोरमैिा व्यवस्थापन १,००,००० ० ०.००%

४ वातावरण संरक्षण ५,००,००० २,९५,००० ५९%

५ जिाधार संरक्षण १,००,००० ० ०.००%

६ वन तथा भ-ूसंरक्षण १८,९८,००० ३,७०,९७३ १९.५५%

७ अन्य साविजलनक लनमािण 
कायिक्रम

४,००,००० ५०,००० १२.५०%

जम्मा ४६,४४,११८ १८,३०,२७५ ३९.४१%

के्षत्रगत बजेट तथा खर्िको र्ववरण
वातावरण तथा र्वपद व्यवस्थापन क्षेत्र
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लस.
नं. उप-के्षत्र बार्षिक बजेट खर्ि खर्ि प्रलतशत

१ संस्थागत क्षमता र्वकास ५,००,००० ४,५९,६०० ९१.९२%

२ सूर्ना प्रर्वलध ४,१०,००० ५४,८०५ १३.३७%

३ सरुक्षा व्यवस्थापन २०,००० २०,००० १००%

४ मानव संशाधन र्वकास १,७०,००० ० ०.००%

५ अन्य कायिक्रम १७,४४,००० ७,६९,७७२ ४४.१४%

जम्मा २८,४४,००० १३,०४,१७७ ४५.८६%

के्षत्रगत बजेट तथा खर्िको र्ववरण
संस्थागत र्वकास तथा सेवाप्रवाह के्षत्र
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लस.
नं. उप-के्षत्र बार्षिक बजेट खर्ि खर्ि प्रलतशत

१ र्वत्तीय अनशुासन तथा
जोजखम न्यूनीकरण

११,६२,००० ८,४२,६२० ७२.५१%

जम्मा ११,६२,००० ८,४२,६२० ७२.५१%

के्षत्रगत बजेट तथा खर्िको र्ववरण
र्वत्तीय व्यवस्थापन तथा सशुासन के्षत्र



आ.व. 07६ साि असार मसान्तसम्मको भौलतक 
प्रगलत र्ववरण

21



स्वास््य तफि को प्रगलत र्ववरण

लस.
नं. र्ववरण

स्वीकृत 
योजना
संख्या

र्वलनयोजजत बजेट
कायिक्रम 
सम्पन् न
भएको 
संख्या

खर्ि भएको रकम
बाँकी
योजना 
संख्या

र्वत्तीय
प्रगलत

1 सशति तफि  जम्मा
कायिक्रम संख्या 5६ 1,44,08,000 51 1,30,528,23.92 5 90.59%

2 र्वत्तीय समालनकरण 
तफि 8 18,60,000 6 11,36,400 2 61%

22



आ.व. 2075/076 मा स्वास््य तफि  भएको संजक्षप् त प्रगती

23

क्रमश...
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आ.व. 2075/076 मा स्वास््य तफि  भएको संजक्षप् त प्रगती



जशक्षा तफि को प्रगलत र्ववरण

लस.
नं. र्ववरण

स्वीकृत 
योजना 
संख्या

र्वलनयोजजत बजेट
कायिक्रम 
सम्पन् न 
भएको 
संख्या

खर्ि भएको रकम
बाँकी 
योजना 
संख्या र्वत्तीय प्रगलत

1 सशति तफि  जम्मा
कायिक्रम संख्या 60 9,37,00,000 55 9,12,12,471.02 5 97.34%

2 र्वत्तीय समालनकरण 
तफि 44 81,83,000 41 57,07,475 3 69.74%

25



 एस.इ.इ. र आधारभतू तह कक्षा ८ परीक्षामा उत्कृष्ठ हनेु छात्रछात्रािाई 
सम्मान र परुस्कृत गररएको ।

 जशक्षा ददवसको अवसरमा एक वषिको अवलधमा अलनवायि अवकाश हनेु 
जशक्षकिाई सम्मान गररएको ।

 जशक्षक तथा कमिर्ारीको तिब भत्ता मालसक रुपमा लनकासा हनेु व्यवस्था 
गररएको ।

 र्ौमालसक लनकासाको र्ववरण तयारी गरी प्रत्येक र्वद्याियिाई उपिब्ध 
गराइएको ।

 गाउँपालिकाको कूि दरबन्दी संख्यामा असर नपने गरी र्वद्याथी संख्याको 
आधारमा जशक्षक व्यवस्थापनको कायि गररएको ।

 र्वद्याियमा कायिरत जशक्षक तथा कमिर्ारीको व्यजिगत र्ववरण सर्हतको 
फाइि खडा गरी कम्प्यटुरमा अपडेट गररएको ।

26क्रमश...

आ.व. 2075/076 मा जशक्षा तफि  भएको संजक्षप् त प्रगलत



आ.व. 2075/076 मा जशक्षा तफि  भएको संजक्षप् त प्रगलत
 महानन्द स्मलृत छात्रवजृत्त सम्बन्धी कायिर्वलध लनमािण भई छात्रवजृत्त समेत र्वतरण गररएको ।
 सबै र्वद्याियको आलथिक कारोबार एउटै बैंक (मेगा बैंक) बाट संर्ािन गररएको ।
 २ वटा र्वद्याियमा घेराबारा, २ वटा र्वद्याियमा शौर्ािय, 2वटा 2 कोठे भवन र 2 वटा 

4 कोठे भवन लनमािण कायि सम्पन्न भएको ।
 प्रार्वलधक धारको नमूना र्वद्याियमा ल्याव व्यवस्थापन । 
 स्थायी जशक्षकहरुको लबरामी लबदा प्रमाजणत गरी अलभिेख राजखएको ।
 र्वद्याियमा लनकासा हनेु रकमहरु (छात्रवजृत्त, मसिन्द, पाठ्यपसु्तक आदद) समयमा नै 

लनकासा भएको ।
 अंग्रजेी माध्यममा जशक्षण गराउने र्वद्याियहरुिाई पाठ्यपसु्तक खररदका िालग २५ प्रलतशत 

अनदुान ददइएको ।
 िागत साझेदारीमा शाजन्त लनकेतन मा.र्व.मा र्वद्यािय बस खररद गरी संर्ािनमा रहेको ।
 Grass root football तािीमका िालग आवश्यक सामग्री खररद गरी हस्तान्तरण गररएको र 

कायिक्रम संर्ािनमा रहेको ।
27



कृर्ष तफि को प्रगलत र्ववरण
लस.
नं. र्ववरण

स्वीकृत 
योजना
संख्या

र्वलनयोजजत बजेट
कायिक्रम 
सम्पन् न 
भएको 
संख्या

खर्ि भएको रकम बाँकी योजना 
संख्या र्वत्तीय प्रगलत

1 सशति तफि  जम्मा
कायिक्रम संख्या 4 15,75,000 4 15,69,461.25 0 99.67%

2 र्वत्तीय समालनकरण 
तफि 35 58,54,000 23 46,34,000 12 79.12%

28



कृर्ष तफि को संजक्षप् त प्रगलत
 अध्यक्ष मौरी िघउुद्यम अन्तगित हािसम्म 47 जना कृषकिाई 50% अनदुानमा 

77 वटा आधलुनक मौरी घार, 77 स्टेण्ड, 17 वटा क्वीन गेट, 47 वटा 
घमु्टी, 47 वटा धवुाँदानी तथा 30 के.जी. आधार र्ाका र्वतरण गररएको । 

 5 नं. वडामा उन् नत जातको मकै बीउ 50% अनदुानमा 1230 के.जी. खररद 
गरी ढुवानी अनदुानमा 117 जना कृषकहरुिाई र्वतरण गररएको ।

 3 नं. वडामा 50% अनदुानमा जशल्पाउलिन प्िार्िक 126मी. का दरिे 26 
जना कृषकिाई र्वतरण गररएको ।

 6 नं. वडामा 50% अनदुानमा उन् नत जातको 300 के.जी. मकै बीउ खररद 
गरी 80 जना कृषकिाई र्वतरण गररएको ।

 6 नं. वडामा 100 प्याकेट च्याउकीट 20 जना कृषकिाई र्वतरण गररएको ।
29क्रमश...



 6 नं. वडामा तरकारी लमलनर्कट 75 जना कृषकिाई र्वतरण गररएको।
 1 नं. वडामा 25 जना आददबासी जनजाती तथा दलित कृषकिाई तालिम प्रदान 

गरी तरकारी लमलनर्कट र्वतरण गररएको।
 इको जर्या सहकारी संस्थासँगको सहकायिमा 25 जना कृषकिाई अगािलनक जर्या 

काँटछाँट र रोपण तथा जैर्वक र्वषादी सम्बन्धी तािीम सम्पन् न।
 रोङ गाउँपालिकाका सबै वडामा तरकारी उत्पादन प्रदशिनका िालग कायिक्रम 

संर्ािन गररएको।
 5 नं वडामा 400 च्याउर्कट 96 जना कृषकिाई र्वतरण गररएको ।
 5 नं. वडामा 130 कम्पोजजट लमलनर्कट 130 जना कृषकिाई र्वतरण

गररएको।
30क्रमश...

कृर्ष तफि को संजक्षप् त प्रगलत



 2 नं. वडामा 800 के.जी. रामपरु कम्पोजजट मूि लबउ खररद भएको ।
 2 नं. वडामा 1000 के.जी. सार्वत्री धान उन् नत लबउ खररद भएको ।
 4 नं. वडामा 1 वटा 9 HP क्षमताको हाते ट्याक्टर र्वतरण ।
 1, 3, 4 र ६ नं. वडामा 16 वटा महमदानी 75% अनदुानमा र्वतरण ।
 रोङ गाउँपालिका वडा नं.४ का ५० जना कृषकिाई ४८५० के.जी.कृर्ष 

र्नु र्वतरण गररएको ।

31

कृर्ष तफि को संजक्षप् त प्रगलत
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 रोङ गाउँपालिका वडा नं.५ इरौंटारमा ५ वटा भकारो सधुार लनमािण भएको,
 २०७५ सािमा २ वटा थप नयाँ कृषक समूह गठन भएको । 
 रोङ गाउँपालिकाको पहिमा कृर्ष ज्ञानकेन्द्र इिामबाट प्रधानमन्त्री कृर्ष 

आधलुनकीकरण पररयोजना अन्तरगत हाँसपोखरी अिैंर्ी सहकारी संस्था, 
रोङ-३ माफि त २ वटा हाते ट्याक्टर, ३७ वटा र्ाजि जस्पयर, ६ हजार २ 
सय लमटर पाइप, ८ वटा आधलुनक भट्टी लनमािण, ३७ वटा लसक्कि र छुरी, 
१११ वटा क्यारेट, ३७ वटा गहतु संकिन ड्रम, ब्िक कायिक्रमबाट 
र्वतरण भएको।

कृर्ष तफि को संजक्षप् त प्रगलत



पश ुतफि को प्रगलत र्ववरण
लस.
नं. र्ववरण

स्वीकृत 
योजना 
संख्या

र्वलनयोजजत बजेट
कायिक्रम 
सम्पन् न
भएको 
संख्या

खर्ि भएको रकम
बाँकी योजना 

संख्या र्वजत्तय प्रगलत

1 सशति तफि  
जम्मा 
कायिक्रम 
संख्या

4 12,63,000 3 11,97,000 1 94.77%

2 र्वत्तीय 
समालनकरण तफि 20 24,00,000 19 20,75,000 1 86.45%

33



पश ुतफि को संजक्षप् त प्रगलत र्ववरण
 रोङ-६ मा कृलत्रम गभािधान केन्द्र सञ्चािन (गाई, भैसी) साथै सामाग्री 

खररद/ढुवानीको कायि सम्पन् न भईसकेको ।
 र्हउँदे घाँसको बीउ तथा डािे घाँसको र्वरुवा र्वतरण कायि सम्पन् न 

भईसकेको ।
 बाख्राको कृलत्रम गभािधान कायिक्रम सञ्चािन, सबै वडामा सामाग्री 

खररद, ९ जनािाई तािीम ददइएको।
 खोरेत/र्प.र्प.आर रोग र्वरुर्द्को भ्याजक्सनेसन कायिक्रम सम्पन् न 

भईसकेको ।
 बलडिजो क्याससेटर (पश ुबन्ध्याकरण मेसीन) खररद (सानो २ वटा, 

ठुिो 2 वटा) तथा र्वतरण कायि सम्पन् न । 34

क्रमश...
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पश ुतफि को संजक्षप् त प्रगलत र्ववरण
 उन् नत जातको बाख्रापािन िागत सहभागीता अनदुान कायिक्रम 

(बोयर जातको बोका र्वतरण कायिक्रम सम्पन् न)
 पश ुप्रवर्द्िन तथा आलथिक समरृ्र्द् कायिक्रम संर्ािन भएको ।
 स्थानीय (िोकि) जातका कुखरुापािन व्यवसाय शरुुवात भएको ।
 पशपुािन योजना तजुिमा गोष्ठी सम्पन्न ।
 गोठ सधुार कायिक्रम रोङ-५ सम्पन्न । 
 रेफररजेनेरेटर खररद वडा नं.३,५ र ६ का िालग सम्पन्न ।
 रोङ १,२,५ र ६ वडा कायाििय साथै रोङ ३,४ मा पश ुसेवाबाट 

र्वतरण हनेु औषधी खररद भई र्वतरण कायि र्ाि ुरहेको ।
 गाईपािन तथा दधु उत्पादन तालिम रोङ-३ मा सम्पन्न । क्रमश...
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पश ुतफि को संजक्षप् त प्रगलत र्ववरण
 पशपुािन पकेट के्षत्र स्थापना रोङ-१ कायि सम्पन्न ।
 घाँसको स्रोत केन्द्र स्थापना कायि सम्पन्न । 
सशति अनदुान तफि -
 कृषक पाठशािा संर्ािन रोङ-६, रम्याङमा सम्पन्न ।
 नश्ल सधुारका िालग कृ्रलत्रम गभािधान कायिक्रम लनयलमत संर्ािन ।
गाउँपालिकाको अनरुोधमा भेटेररनरी अस्पताि तथा पशु सेवा र्वज्ञ केन्द्र, 
झापाबाट रोङ-६ मा स्थानीय कुखरुा प्रवर्द्िन कायिक्रम संर्ािनका िालग 
३ िाख रुपैया प्राप्त भई कायिक्रम सम्पन्न । 
 पी.पी.आर. खोरेत रोग र्वरुर्द्को भ्याक्सीन प्राप्त भई कायि सम्पन्न ।
 कृलत्रम गभािधान कायिक्रममा सहयोग । 



मर्हिा, बािबालिका तथा समाज 
कल्याणतफि को प्रगलत र्ववरण

लस.
नं. र्ववरण स्वीकृत 

योजना संख्या
र्वलनयोजजत

बजेट
कायिक्रम 
सम्पन् न 

भएको संख्या
खर्ि भएको

रकम
बाँकी योजना 

संख्या र्वजत्तय प्रगलत

1 सशति तफि  
जम्मा 
कायिक्रम 
संख्या

13 8,61,000 13 8,61,000 0 100%

2 र्वत्तीय 
समालनकरण तफि 12 6,00,000 12 6,00,000 0 100%
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 गा.पा. तथा वडा स्तरीय मर्हिा सलमलतहरु गठन तथा पररर्ािन।
 6 वटै वडामा मिुकुी देवानी संर्हता ऐन सम्बन्धी सरे्तना कायिक्रम 

संर्ािन।
 वडा नं. १ मा कफी उत्पादन तथा प्रशोधन सम्बन्धी तािीम संर्ािन ।
 वडा नं. 2 मा केराको पररकार बनाउने तािीम संर्ािन ।
 वडा नं. 3 मा मोलतमािा सेट बनाउने तािीम संर्ािन ।
 वडा नं. 4 मा ढाका बनुाई सम्बन्धी आधारभतू तािीम संर्ािन ।
 वडा नं. 5 मा डि बनाउने आधारभतू तािीम संर्ािन ।
 वडा नं. 6 मा अिैर्ीको सरोबाट सामाग्री बनाउने आधारभतू तािीम 

संर्ािन ।
 2 जनािाई केराको खाद्य पररकार बनाउने सम्बन्धी प्रजशक्षक प्रजशक्षण 

(TOT) ददइएको । क्रमश...

मर्हिा, बािबालिका तथा समाज कल्याणतफि को संजक्षप् त प्रगलत र्ववरण
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199 अपाङ्गता पररर्य-पत्र र्वतरण ।
1100 जेष्ठ नागररक पररर्य-पत्र र्वतरण ।
1299 जनाको स्वास््य परीक्षण ।
806 जनाको स्वास््य प्रयोगशािा परीक्षण (ल्याव टेि) ।
6४२ जनाको आखँा र कानको परीक्षण ।
445 जनािाई टोिीबाट नागररकता र्वतरण ।
18 जनाको मोलतया लबन्द ुअप्रशेन ।

मर्हिा, बािबालिका तथा समाज कल्याणतफि को संजक्षप् त प्रगलत 
र्ववरण
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प्रधानमन्त्री रोजगार कायिक्रम तफि को प्रगलत 
लस. 
नं. कायिक्रमको र्ववरण र्वलनयोजजत बजेट कामदार

को संख्या

रोजगारी
पाएको 
जम्मा 
ददन

भिुानी भएको
जम्मा रकम

लनमािण 
सामग्री/

हाते औजार 
खररद

र्वत्तीय प्रगलत 
(%)

1
र्वलभन् न सडक ममित, 
नािी सरसफाई, 

वकृ्षारोपण (पूजँीगत)

7,00,000 106 762 4,41,960 ३४५०१ 6८.०७%

२ र्ािु खर्ि ५,०२,००० ३,८२,८८३
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प्रधानमन्त्री रोजगार कायिक्रम तफि को प्रगलत 
 सूजर्कृत भएका वेरोजगार व्यजिहरु- १००२ जना
३ वटा आयोजना संर्ािन भई १०६ जनािे ७६२
ददन रोजगारी प्राप्त गरेको । 
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न्यार्यक सलमलत तफि को प्रगलत 
लस
.
नं
.

कायिक्रमको 
र्ववरण

र्वलनयोजजत
बजेट

र्ववाद
को
संख्या

समाधान
भएको 
संख्या

तािीम संर्ािन बैठक 
संख्या खर्ि भएको रकम र्वत्तीय 

प्रगलत (%)

1 न्यार्यक
सलमलत 5,40,000 7 5

2 पटक 
(6 ददने तािीम 
1 पटक, 3 
ददने तािीम 1

पटक)

12 4,96,900 92%

2 मेिलमिाप 
केन्द्र 1,80,000 13 11 2 पटक 21 23100 13%



क्र.स. जिन्सी वििरण ईकाइ
आ.ब.०७४।०७५ 
सम्मको िम्मा

आ.ब. ०७५।०७६ 
मा थप संख्या कुल िम्मा

संख्या कैफियत
संख्या संख्या 

मोटर साइकल
१ YAMAHA थान २ ० २
२ TVS थान 5 1 ६
३ BAJAJ थान 1 5 ६
४ HONDA थान 1 0 १
५ TVS SCOTOR थान ० 1 १

टेिल
१ M.D. टेवल थान १ ० १

२ हाफ सेके्रटरी टेवल थान १७ १५ ३२
43

जजन्सी र्ववरण

क्रमश...
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क्र.स. जिन्सी वििरण ईकाइ
आ.ब.०७४।०७५ 
सम्मको िम्मा

आ.ब. 
०७५।०७६ मा 
थप संख्या

कुल िम्मा
संख्या कैफियत

संख्या संख्या 
३ सेके्रटरी टेवल थान २ ० २
४ अफफस टेवल थान ६ ० ६
५ सादा टेवल थान ० १२ १२

चेयर
१ एस मोडल चेयर थान ८२ २० १०२
२ बोस चेयर थान २ १ ३
३ हेवी चेयर थान १ १ २
४ मारुती फुल थान १८ १ १९
५ मारुती हाफ थान ० १५ १५

जजन्सी र्ववरण

क्रमश...
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क्र.स. जिन्सी वििरण ईकाइ
आ.ब.०७४।०७५ 

सम्मको 
िम्मा

आ.ब. ०७५।०७६ 
मा थप संख्या कुल िम्मा

संख्या कैफियत
संख्या संख्या 

६ स्टटल दराज थान १२ ६ 18
७ ओपन ¥याक थान १ १ 2
८ स्टटल दराज थान ३ ६ 9
९ स्टटल फायल क्याववनेट थान १ १५ 16

सोिा सेट सेट
१ सोफा ३+१+1 सेट ९ ० 9
२ सोफा ३+१+2 सेट २ ० 2
३ सोफा १५ ससटे सेट २ 2
४ फोटोकपी मेशीन ठुलो सेट १ ० 1 जोरकलशमा १ थान

जजन्सी र्ववरण

क्रमश...
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क्र.स. जिन्सी वििरण ईकाइ
आ.ब.०७४।०७५ 
सम्मको िम्मा

आ.ब. ०७५।०७६ 
मा थप संख्या

कुल 
िम्मा 
संख्या

कैफियत
संख्या संख्या 

५ कलर विन्टर थान १ ७ 8
६ ल्यापटप थान ८ ३ 11
७ डके्सटप थान ९ ९ 18
१ िोजेक्टर थान २ ० 2 महहला ववकास बाट १ िाप्त
२ सोलार सेट थान ८ ० 8
३ प्लास्टटक कुसी थान १८० 180
४ कम्पप्यूटर टेवल थान ५ ६ 11
५ जेनेरेटर थान १ ० 1
६ मोवायल सेट थान ५ ३ 8

जजन्सी र्ववरण

क्रमश...



47

क्र.स. जिन्सी वििरण ईकाइ
आ.ब.०७४।०७५ 
सम्मको िम्मा

आ.ब. 
०७५।०७६ मा 
थप संख्या

कुल िम्मा
संख्या कैफियत

संख्या संख्या 
७ क्यामेरा थान १ २ 3
८ पोडडयम थान १ ० 1
९ T टेवल थान ७ ० 7
१० बेल्चा थान ० १ 1
११ टटेचर थान ० १ 1
१२ टटाफ थान ० १
१३ लेवल विजम मेशीन थान ० ३ 3
१४ साद विन्टर थान ९ ३ 12
१५ TV सेट थान १ २ ३ जोरकलशमा १ थान 

जजन्सी र्ववरण

क्रमश...
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क्र.स. जिन्सी वििरण ईकाइ
आ.ब.०७४।०७५ 
सम्मको िम्मा

आ.ब. ०७५।०७६ 
मा थप संख्या कुल िम्मा

संख्या कैफियत
संख्या संख्या 

१६ बेल्चा थान ० १४ 14

दैवि प्रकोप उद्दार सामग्री 

१७ टटेचर थान ० ७ 7
१८ कोदालो थान ० १७ 17
१९ गैती थान ० १४ 14
२० सचच लाइट थान ० ८ 8
२१ झम्पपल थान ० १६ 16
२२ वास्ल्टन फलामे थान ० १४ 14
२३ हेल्मेट थान ० ३० 30
२४ उडकटर थान ० १ 1

जजन्सी र्ववरण

क्रमश...



49

क्र.स. जिन्सी वििरण ईकाइ
आ.ब.०७४।०७५ 
सम्मको िम्मा

आ.ब. 
०७५।०७६ मा 
थप संख्या

कुल 
िम्मा 
संख्या

कैफियत
संख्या संख्या 

२५ टेसलटकोप थान ० १ 1
२६ अस्ल्टसमटर थान ० १ 1
२७ कम्पपास थान ० २ 2
२८ कंफक्रट टेटट हेम्पबर थान ० १ 1
२९ सटपुट थान ० १८ 18
३० प्लास्टटक ट्यकी थान ० १ 1
३१ साउण्ड सेट थान ० १ 1
३२ समनी हटलर थान ० १ 1

जजन्सी र्ववरण

क्रमश...
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क्र.स. जिन्सी वििरण ईकाइ
आ.ब.०७४।०७५ 
सम्मको िम्मा

आ.ब. ०७५।०७६ 
मा थप संख्या कुल िम्मा

संख्या कैफियत
संख्या संख्या 

३३ नाईट्रोजन कन्टेनर थान ० १ 1
३४ AI रेफ्री थान ० १ 1
३५ बडड चजो क्याटटेटर थान ० ४ 4
३६ लाईहटङ एडजटटर थान ० १ 1

जजन्सी र्ववरण



पूवािधार र्वकास तफि को संजक्षप् त प्रगलत 
गाउँपालिका सडक यातायात गरुुयोजना (MTMP) लनमािण ।
 र्वलभन् न वडाहरुमा र्वद्यतु र्वस्तारका कायिक्रम संर्ािन ।
 प्रदेश सरकार सशति अनदुानबाट हाँसपोखरी-मझवुा-सारुपाखा-मरु् ुिङे्ग-नाखोपा-
बेसीबजार सडक लनमािण कायि उल्िेखनीय रुपमा सम्पन् न ।

 संघीय सरकार समपरुक अनदुान तफि  रोङ सडकका ५ वटा खण्डहरुको लनमािण 
कायि सम्पन् न।

 संघीय सरकार र्वशेष अनदुान तफि  िाप्र्ा जातीको उत्थानका िालग र्वलभन् न १० 
वटा लनमािण तथा क्षमता अलभवरृ्र्द् कायिक्रमहरु संर्ािन गररएको।

 प्रलतलनलधसभाका माननीय सदस्यको स्थानीय पूवािधार र्वकास साझेदारी कायिक्रम 
तफि को बजेट पूणि रुपमा कायािन्वयन भईसकेको।

 प्रदेशसभाका माननीय सदस्यको प्रदेश लनवािर्न के्षत्र पूवािधार र्वकास कायिक्रम 
तफि को बजेट पूणि रुपमा कायािन्वयन भईसकेको।

51क्रमश...



२ नं. वडा कायाििय भवन लनमािण कायि सम्पन् न हनेु अवस्थामा रहेको।
अन्य गाउँपालिका स्तरीय सडकहरु वार्षिक कायिक्रम अनसुार लनमािण तथा ममित 
कायि सम्पन्न भएको ।

भािखुोप झो.प.ुलनमािण कायि सम्पन्न । 
गाउँपालिका केन्द्रको प्रशासलनक भवनको र्वस्ततृ लडजाइन, नक्शा तथा िागत 
अनमुान तयारी गने कायि सम्पन् न भएको।

 पाथीभरा गरुुयोजना कायािन्वयनको र्रणमा रहेको ।
 रोङ गाउँपालिकाको पयिटन गरुुयोजना लनमािण कायि सम्पन् न भएको ।
 रोङ गाउँपालिकाको 5 वषे आवलधक र्वकास योजना (Periodic Development 

Plan) लनमािण र्रणमा रहेको ।
52

पूवािधार र्वकास तफि को संजक्षप् त प्रगलत 

क्रमश...



अन्य 
 जनप्रलतलनलध र कमिर्ारीहरुका िालग र्वलभन् न तािीम, छिफि, अन्तरर्क्रया, 

अविोकन कायिक्रम संर्ािन ।
 र्वलभन् न 40 वटा कानून लनमािण, राजपत्रमा प्रकाशन तथा Website  प्रकाशन ।
 योजनाको स्थिगत रुपमा साविजलनक परीक्षण गने कायि र्ािू।
 उपाध्यक्षको नेततृ्वमा रहेको अनगुमन सलमलतिे सर्क्रय रुपमा कायि गरेको।
 रोङ गाउँपालिका कायािियमा लन:शलु्क मोलतर्वन्द ुशल्यर्क्रया जशर्वर संर्ािन र 

नागररकता टोिीबाट नागररकता र्वतरण कायि सम्पन् न ।
 रोङ गाउँपालिकाका सूर्नाहरु सूर्ना पाटी, पत्रपलत्रका, लनयलमत रेलडयो 

कायिक्रम, आलधकाररक फेसबकु पेज, वेवसाईट तथा ग्रपु एस.एम.एस. माफि त 
प्रवाह गरी सशुासन कायम गने प्रयत् न गररएको।

53क्रमश...



अन्य 
 न्यार्यक सलमलत तफि  मेिलमिापकतािहरुका िालग मेिलमिाप सम्बन्धी 48 

घण्टे आधारभतू तािीम सम्पन् न ।
 महानन्द स्मलृत प्रलतष्ठान पहुँर्मागि, र्वद्यतु लबस्तार, सोिार जडान कायि   

सम्पन्न, महानन्द स्मलृत छात्रवजृत्त कायिक्रमको शरुुवात।
 मानव अलधकार मञ्चसंगको सहकायिमा सामाजजक रुपान्तरणका िालग यवुााः 

सरुजक्षत आप्रावासनको प्रवर्द्िन र मानव बेर्र्वखनको रोकथामका िालग यवुा 
समूहको पररर्ािन कायिक्रम संर्ािन 

 लबद्यतुीय खररद प्रणािी (E-Bid) संर्ािन, Online मा आधाररत स्थानीय तह 
संजर्त कोष ब्यवस्थापन प्रणािी ( SUTRA) बाट आलथिक कायि प्रणािी 
ब्यवजस्थत गररएको ।
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धन्यबाद !
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केही सझुावहरु भए ...?


