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सभाका अध्र्क्ष ज्रू्, 
आज हामी नेपालको ऐर्िहार्सक संववधानसभाद्धारा र्नर्मिि नेपालको संववधानले र्नर्दिष् ट 
गरेको संघीर्िा कार्ािन्वर्नको प्रारम्भभक चरणमा छौं । बर्ौ देम्िको जनचाहना 
जनर्नवािम्चि जवाफदेही स्थानीर् सरकार र समवृद्ध माफि ि समाजको रुपान्िरणका लार्ग 
अत्र्न्ि म्जभमेवार ठााँउमा छौं । जनिाको लामो संघर्ि र बर्लदानले प्राप् ि र्ो 
व्र्वस्थाको सफल र व्र्वहाकरक कार्ािन्वर्नको जवटल मोामा उर्भएका हामीहरुको 
सानो मातै्र गल्िी, कमजोरी र्ा असवाधानीले समाजको उन् नर्ि र प्रगर्ि, समाजले प्राप् ि 
गनि सक्न ेनर्ााँ र्गु वा र्संगो व्र्वस्थाको सफलिा र असफलिा व्र्होनि सक्न ेववर्र्लाई 
हृदर्ङ्गम गदै अत्र्न्ि सावधानी पूविक हामीले हाम्रा कदमहरु अगााी बढाउन आवश्र्क 
छ । 

स्थानीर् िहको गठन पश् चाि संघीर्िाको कार्ािन्वर्न र लोकिन्त्र संस्थागि हनुे 
मात्र नभई आफ्नो ठााँउको ववकासमा जनिाको प्रत्र्क्ष सहभार्गिा सरु्नम्श् चि भई 
जनिालाई व्र्वहार मै साविभौम बनाउन े र्ो अवसरलाई उपर्ोग गनि सबैबाट साथ 
सहर्ोगको अपेक्षा गदिछु । र्नवािचन पश् चाि प्रथम बर्िको बजेट, नीर्ि िथा कार्ािन्वर्न 
भई रहाँदा र्स रोङ गााँउपार्लकाको आ.व. २०७५/०७६ को बजेट, नीर्ि िथा 
कार्िक्रम गााँउ कार्िपार्लकाको र्नणिर् बमोम्जम प्रस्ििु गनि पाउाँदा गौरवाम्न्वि ठानेको  
छु ।  

र्स अवसरमा म जनिाको लोकिाम्न्त्रक अर्धकार स्थापना गनि ववर्भन् न काल 
िण्ाहरुका आन्दोलनहरुमा शाहदि प्राप् ि गनुिहनु े ्ाि अ्ाि शवहदहरु प्रर्ि हावद्धिक 
श्रदाञ् जली अपिण गनि चाहन्छु । साथै आन्दोलनका क्रममा वेप्ा र अंगभंग भएकाहरु 
प्रर्ि संवेदनम्शल हुाँदै उच् च सभमान प्रकट गनि चाहन्छु ।  
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अध्र्क्ष ज्रू्, 
अब म चालू आर्थिक वर्िको नीर्ि िथा कार्िक्रमको सर्मक्षा गनि चाहन्छु । 

१. आर्थिक ववकास:- आर्थिक ववकास अन्िगिि िर्ार गरीएको चालू आ.व.को नीर्ि 
िथा कार्िक्रमहरु सन्िोर्जनक र दीघिकालीन कार्ािन्वर्नको आधार सवहि अगााी 
बढेको छ । पर्िटनको दीघिकालीन ववकासको र्नम्भि धार्मिक पर्िटकीर् स्थल 
पाथीभराको गूरुर्ोजना र्नमािण सभपन् न भएको छ भन े कृवर्मा बैकम्ल्पक आर् 
आजिनको के्षत्र अन्िगिि माहरुीको श्रोि केन्र स्थापना गरी आधरु्नक मौरीपालन 
शरुु गरी वकसानको आर् आजिनमा ववृद्ध र अगािर्नक कृवर् प्रणालीमा जोाने प्रर्त् न 
शरुु भएको छ । कृवर् के्षत्रको ववकासमा पकेटके्षत्र छनौट, समूह गठन िथा 
कार्िववर्ध र्नमािणको कार्िहरु, पश ुसेवामा प्राववर्धकहरुको क्षमिा ववृद्ध, पश ुनश् ल 
सधुार, ग्रामीण पर्िटन प्रवधिनको र्नम्भि घरबास (होमस्टे) सभबन्धी िालीम िथा 
अवलोकन भ्रमण, ग्रामीण अथििन्त्रको मजबिुीकरणको र्नम्भि सहकारीहरुको 
स्िरोन् नर्िको कार्िक्रमहरुका साथै गकरवी न्रू्नीकरणका कार्िक्रमहरु संचालन 
भएका छन । 

 

२. सामाम्जक ववकास के्षत्र :- सामाम्जक ववकास अन्िगिि सामूदावर्क ववद्यालर्को 
गणुस्िर सधुारका र्नम्भि बाल म्शक्षकलाई मन्टेश् वरी िालीम, म्शक्षकहरुलाई 
प्रम्शक्षक प्रम्शक्षण (TOT), बालमैत्री कक्षा व्र्वस्थापन िथा नमूना ववद्यालर् 
र्नमािणका लार्ग स्कूल बस िकरद, म्शक्षक िथा कमिचारीको मार्सक िलब 
र्नकासाको व्र्वस्था आर्द कार्ािन्वर्न भएको छ । स्वास््र् क्षेत्रमा स्वास््र् 
उपचारलाई सरल बनाउन र्न:शलु्क पाकरवाकरक स्वास््र् वीमा कार्िक्रम, स्वास््र् 
स्िर उकास्न गभिविी िथा सतु्केरी मवहलाहरुलाई पोर्णको कार्िक्रम, स्वास््र् 
संस्थामा हनुे और्धी अभावको अवस्थाबाट मकु्त राख् न थप और्धी िकरद, वर्थिङ 
सेन्टर संचालनको र्नम्भि थप सामाग्री िथा जनशम्क्तको व्र्वस्था, स्वास््र् 
संस्थाहरुको भौर्िक अवस्था सधुारका कार्िक्रमहरु संचालन भएका छन । 
ववर्भन् न नर्ााँ िानेपानी र्ोजना संचालन साथै ममिि संभारका र्ोजनाहरु संचालन 
भएका छन भन े लेप्चा जार्िको भार्ा, संस्कृर्ि, सभबम्न्ध रणनीर्ि गूरुर्ोजना 
र्नमािण भएको छ । सबै जािजािीको आस्थाको केन्रहरुको ववकासको र्नम्भि 
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ठोस कार्िहरु भएका छन । वाा नं. ५ पूणि सरसफाई उन्मिु वाा घोर्णा भई 
वाा नं. ३ र ४ मा पूणि सरसफाई कार्िक्रम संचालन गकरएको छ । िेलकुद 
ववकासको र्नम्भि ववर्भन् न प्रर्िर्ोर्गिाहरु संचालन भएका छन ।  

 

३.  पूवािधार ववकास :- पूवािधार ववकास अन् िगिि सम्जलो रोङको अर्भर्ान व्र्वम्स्थि 
वहसाबले अगााी बढेको छ । र्स अन्िगिि सबै वााहरुमा साकको स्िरोन् नर्िका 
साथै व्र्वम्स्थि साक ववकासको र्नम्भि ९० वक.मी. साकको ववस्ििृ आर्ोजना 
प्रर्िवेदन (र्ा.वप.आर.) र साक र्ािार्ाि गूरुर्ोजना (एम.वट.एम.वप) र्नमािण 
भएको छ । उज्र्ालो रोङ अर्भर्ान अन्िगिि ववद्यिु प्रार्धकरणद्धारा ववगिका 
वर्िहरुबाट संचालन हनु बााँकी र्ोजनाहरु संचालन पहल र गाउाँपार्लकाबाट समेि 
ववद्यिु ववस्िारका कार्िक्रमहरु संचालन भएका छन ्। िेलकुद के्षत्रको ववकासको 
र्नम्भि ववर्भन् न वाामा िेल मैदान र्नमािण भएका छन भन े साना पक् की पूल, 
कजवे जस्िा स्थार्ी संरचनाको र्नमािण कार्ि समेि थार्लएको छ । सबै वााहरुमा 
इन्टरनेट पहुाँच ववस्िारको नीर्ि अनसुार वाा नं. १ देम्ि वाा नं. ५ सभमका 
वाा कार्ािलर्हरु, प्रहरी चौकी िथा केही ववद्यालर्हरुमा समेि इन्टरनेट जाान 
भई सञ् चालन भएका छन ्। 

 

४.  वािावरण िथा ववपद् व्र्वस्थापन :- वािावरण िथा ववपद् व्र्वस्थापन अन्िगिि 
नदी कटान, पवहरो र्नर्न्त्रका र्नम्भि िारजाली, वकृ्षारोपण गने, चरेुको संरक्षण 
िथा सभवद्धिनको र्नम्भि सामूदावर्क वनसाँगको सहकार्िबाट चरेु गूरुर्ोजना र्नमािण 
िथा नर्दजन्र् पैदावारको व्र्वम्स्थि उपभोगको र्नम्भि IEE Report समेि र्नमािण 
गने कार्ि थार्लएको छ । 

 
५.  संस्थागि ववकास र सेवा प्रवाह :- संस्थागि ववकास र सेवा प्रवाह अन्िगिि हरेक 

कृर्ाकलापलाई जवाफदेही र पारदशी बनाउन साविजर्नक सनुवुाई, रोङको 
गर्िववर्धसाँग जनिालाई प्रत्र्क्ष जोान साप् िावहक रेर्ार्ो कार्िक्रम र सभपूणि 
वक्रर्ाकलापको सारको रुपमा वृ् म्चत्र (ाकुमेन्री) र्नमािण कार्िलाई र्नरन्िरिा 
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र्दईएको छ भने कमिचारीको मनोवल उच्च राख् न िहगि सेवा सवुवधामा समानिा 
ल्र्ाई कमिचारी कल्र्ाण कोर्को समेि र्नमािण गकरएको छ । जनिाको प्रत्र्क्ष 
सरोकारका कार्ािलर्, वाा कार्ािलर्, प्रहरी कार्ािलर्हरुमा इन् टरनेट जाानका 
कार्िहरु सभपन् न भएका छन भने केहीमा ववस्िारको व्र्वस्था भईरहेको छ । 

 

चालू आर्थिक वर्िमा प्रके्षपण गकरएको आन्िकरक आभदानी अनमुान भन्दा बढी 
संकलन हनुे देम्िन्छ भने राजश् व बााँाफााँा वापिको म्जल्ला समन्वर् सर्मर्ि माफि ि प्राप् ि 
हनु ेआर्को अलमलले आर्ोजनाहरु कार्ािन्वर्नमा जवटलिा थवपएको छ । पुाँजीगि िचि 
िफि का सबै र्ोजनाहरु कार्ािन्वर्न हनु ेअवस्थामा छन ्भन ेचालू िचि िफि बाट र्नर्र्मि 
िचि बाहेक र्नभन कुराहरु भएका छन । 

 जनप्रर्िर्नर्ध र कमिचारी बीच र्ोजना/कार्िक्रम संचालन सभबन्धी 
छलफल/अन्िरवक्रर्ा कार्िक्रम संचालन । 

 कमिचारीहरुलाई कभप्र्टुर सभबन्धी प्रम्शक्षण कार्िक्रम संचालन । 

 एकीकृि सभपम्् कर सभबन्धी अर्भमिुीकरण कार्िक्रम संचालन । 

 पर्िटन प्रवद्धिन / होमस्टे अध्र्र्न भ्रमण कार्िक्रम संचालन । 

 वाा नं १, २, ३, ४ र ५ को वाा कार्ािलर्हरु, प्रहरी चौकी, र केही 
ववद्यालर्हरुमा इन्टरनटेको ववस्िार । 

 वस्िगुि वववरण िर्ारी । 

 साक र्ािार्ाि गूरुर्ोजना र्नमािणाधीन । 

 र्न:शलु्क पाकरवाकरक स्वास््र् बीमा कार्िक्रम संचालन । 

 म्शक्षाको गणुस्िर सधुानि प्रम्शक्षक प्रम्शक्षण (TOT)  र बाल म्शक्षकलाई 
मन्टेश् वरी िालीम संचालन । 

 परामशि सेवामा ईम्न्जर्नर्रको र्नर्कु्ती । 

 ज्र्ालादारीमा २, ४, ६ नं. वाा कार्ािलर्हरु र गाउाँ कार्िपार्लकाको 
कार्ािलर्मा कार्ािलर् सहर्ोगीको  व्र्वस्था  गकरएको। 

 साववक देम्ि नै कार्िरि रहेका स्थानीर् र्नकार् िफि का सबै कमिचारीहरुको 
समान िहलाई समान सेवा सवुवधाको व्र्वस्था गकरएको । 
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 LGCDP बाट IT Officer र्नर्मु्क्त गकरएको। 

 

चाल ुआर्थिक वर्िमा अम्ख्िर्ार गकरएका बजेट, नीर्ि िथा कार्िक्रम साथै स्थानीर् 
िहलाई व्र्वम्स्थि गनि र्नभनानसुारका कानूनहरु र्नमािण भएका छन ्। 

१. गाउाँ सभा स ंचालन कार्िववर्ध, २०७४ 

२. रोङ गाउाँपार्लकाका पदार्धकारीहरुको आचारसंवहिा, २०७४ 

३. रोङ गाउाँपार्लकाको आर्थिक ऐन, २०७४   

४. रोङ गाउाँपार्लकाको ववर्नर्ोजन ऐन, २०७४ 

५. रोङ गाउाँपार्लकाको सहकारी ऐन, २०७४ 

६. न्र्ावर्क सर्मर्िले उजरुीको कारवाही वकनारा गदाि अपनाउन ु पने कार्िववर्धका 
सभबन्धमा व्र्वस्था गनि बनेको ऐन 

७. रोङ गाउाँपार्लकाको प्रशासकीर् कार्िववर्ध (र्नर्र्मि गने) ऐन, २०७४ 

८. रोङ गाउाँपार्लकाको आर्थिक कार्िववर्ध र्नर्र्मि िथा व्र्वम्स्थि गनि बनेको कानून, 

२०७४ 

९. रोङ गाउाँ कार्िपार्लका (कार्िववभाजन) र्नर्मावली, २०७४ 

१०. रोङ गाउाँ कार्िपार्लका (कार्िसभपादन) र्नर्मावली, २०७४ 

११. रोङ गाउाँपार्लकको बैठक संचालन सभबन्धी कार्िववर्ध, 2074 

१२. रोङ गाउाँ कार्िपार्लकाको र्नणिर् वा आदेश र अर्धकारपत्र प्रमाणीकरण 
(कार्िववर्ध) र्नर्मावली, २०७४ 

१३. रोङ गाउाँपार्लकाको ममिि सभभार कोर् सञ् चालन कार्िववर्ध, २०७४ 

१४. रोङ गाउाँपार्लकाको ववपद् व्र्वस्थापन कोर् संचालन िथा व्र्वस्थापन कार्िववर्ध, 
२०७४ 

१५. रोङ गाउाँपार्लकाको वावर्िक र्ोजना िथा वजेट िजुिमा र्दग्दशिन, २०७४  

१६. मेलर्मलाप कार्ि सञ् चालन कार्िववर्ध, २०७४ 

१७. रोङ गाउाँपार्लकाको राजपत्र प्रकाशन सभबन्धी कार्िववर्ध, 2074 
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18. एकीकृि सभपम्् कर व्र्वस्थापन कार्िववर्ध, 2074 

19. रोङ गाउाँपार्लकामा करारमा प्राववर्धक कमिचारी व्र्वस्थापन गने सभबन्धी 
कार्िववर्ध, २०७४ 

२0. रोङ गाउाँपार्लकाको उपभोक्ता सर्मर्ि गठन, पकरचालन िथा व्र्वस्थापन सभबन्धी 
कार्िववर्ध, २०७४  

२1. म्शक्षा र्नर्मावली, २०७५ 

२2. "घ" वगिको र्नमािण व्र्वसार्ी इजाजिपत्र सभबन्धी कार्िववर्ध, 2075 

२3. पाथीभरा क्षेत्र ववकास कोर् पकरचालन िथा व्र्वस्थापन कार्िववर्ध, २०७५ 

 

र्सै गरी मस्र्ौदा र्नमािण चरणमा रहेका कानूनहरु र्नभनानसुार छन ्। 

१. रोङ गाउाँपार्लकामा ववपद् जोम्िम न्रू्नीकरण िथा व्र्वस्थापन गनि बनेको 
र्बधेर्क, 2075 

२. स्थानीर् कृवर् व्र्वसार् प्रवद्धिन सभबन्धमा व्र्वस्था गनि बनेको ववधेर्क 

३. मवहला स्वास््र् स्वरं्सेववका कोर् संचालन कार्िववर्ध, २०७५ 

४. सरुम्क्षि बस्िी ववकास िथा व्र्वम्स्थि बसोबास र्नर्मावली, २०७५ 

५. उजाि ववकास सभबन्धी र्नदेम्शका 
६. गकरवी न्रू्र्नकरणका लार्ग लद्य ु उद्यम ववकास कार्िक्रम संचालन कार्िववर्ध, 

२०७५ 

७. कृवर् ववकास कार्िक्रम सञ् चालन कार्िववर्ध 

८. पश ुसेवा कार्िक्रम सञ् चालन कार्िववर्ध 

९. आर्थिक ऐन, 2075 

१०.ववर्नर्ोजन ऐन, २०७५ 
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सभाका अध्र्क्ष ज्रू्, 
 अब म आगामी आर्थिक वर्िको बजेटको सोच, लक्ष्र् र अपेम्क्षि उपलम्धध प्रस्ििु 
गनि चाहन्छु । 

बजेटको सोच :  

 आर्थिक वर्ि 2075/076 को वजेट, नीर्ि िथा कार्िक्रमले रोङ गाउाँपार्लकाको 
समग्र ववकास र पकरवििनलाई आत्मसाि गदै रोङ गाउाँपार्लकालाई आधरु्नक कृवर् प्रणाली 
सवहिका उच्च आर्स्िरको जनजीवन, सभ्र् संस्कृर्ि सवहिको समदृ्ध पर्िटकीर् स्थल, 
गणुस्िरीर् शैम्क्षक हब िथा स्वस्थ जीवन र भौर्िक पूवािधारले सभपन् न बसोबास र्ोग्र् 

(Residential hub)  गाउाँपार्लकामा पकरणि गनेछ ।  

बजेटको लक्ष्र् :  

 आर्थिक वर्ि 2075/076 को वजेट, नीर्ि िथा कार्िक्रमले रोङ गाउाँपार्लकाको 
केन्रसाँग सबै वाा कार्ािलर्, भगूोल र जनसंख्र्ालाई जोान े मखु्र् साक रोङ रोा, 
सामकरक महत्वको सीमा साक, अन्िरपार्लका अन्िर म्जल्ला जोान े साकहरुको 
स्िरोन् नर्ि, गाउाँपार्लकाको केम्न्रर् कार्ािलर्को भवन र्नमािण प्रारभभ, २ र ४ नं. वाा 
कार्ािलर् भवन र्नमािण, झटारे पक्की पूल र्नमािण, पाथीभरा गूरुर्ोजना र लेप्चा जािीको 
भार्ा संस्कृर्ि अध्र्र्न अनसुन्धान केन्रको गूरुर्ोजनाले र्नधािरण गरेको प्रथम वर्िको 
कार्ि सभपन् न, इलाम प्रवेशद्धार जोरकलश के्षत्र उच्च सूचना प्रववर्ध र्कु्त सूचना केन्र 
सवहि व्र्वस्थापन हनुछे । कृर्कहरुको आर्मा ववृद्धका लार्ग संचालनमा रहेको माहरुी 
पालनको कार्िक्रम सबै वााहरुमा ववस्िारको कार्ि शरुु हनुछे, पशपुालनमा नश् ल 
सधुारको वहृद र्ोजना शरुु हनुछे, कम्भिमा दईुवटा वााहरुमा पशधुन वीमा थप पचास 
प्रर्िशि छुटमा हनुेछ ।िरकारी, फलफुल र नगदे वालीहरुको पकेट वाा र्नधािरण भई 
सक्नछे । रोङ गाउाँपार्लकामा रहेका सबै वव्ीर् संस्थाहरु संगर्ठि र सवलीकरण 
हनुेछन।्मवहला, बालबार्लका िथा र्वुाहरुको संस्थागि रुपमा क्षमिा अर्भववृद्ध, 
आर्मलुक कार्िक्रमहरुमा संलग्न हनुछेन ् ।म्शक्षा क्षेत्रमा ववद्यालर्हरुको समर्सापेक्ष 
गणुस्िर सधुार गरी ववद्याथी संख्र्ा र्सकाई उपलम्धधमा देम्िन े पकरवििन आउनेछ भने 
स्वास््र् के्षत्रमा देम्िएको और्धी अभावको अवस्थालाई कम गनि रोङको सबै स्वास््र् 
संस्थाहरुमा सामदुावर्क और्धी पसल संचालन गकरनेछ ।मवहला स्वास््र् स्वरं्सेववका 
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िथा अर्ि गरीवका पकरवारलाई र्न:शलु्क पाकरवाकरक स्वास््र् वीमा कार्िक्रममा समावेश 
गरी म्जभमेवारी र स्वास््र् स्िरमा थप पकरवििन हनुेछ। िेलकुदलाई संस्थागि रुपमा 
ववकासको थालनी गकरनेछ । रोङको समग्र पर्िटनको ववकास र चरेुके्षत्रको ववकासको 
र्नम्भि गूरुर्ोजना र्नमािण हनुेछ । 

बजेटको अपेम्क्षि उपलम्धध :  

 सभपूणि रोङवासीहरुले रोङको केम्न्रर् कार्ािलर्बाट हनु े सभपूणि कार्िको सहज 
उपभोग गनि सक्नछेन।् दैर्नक जनजीवन सहज हनुका साथै गाउाँ गाउाँमा उत्पादन 
भएका कृवर् उपजहरु बजारसभम सहज रुपमा पगु्नेछन ्। बाहै्र मवहना सवारीसाधनहरु 
सहज रुपमा आविजावि गनि र्ोग्र् हनुछे । वाा कार्ािलर्को कार्िदक्षिामा ववृद्ध  
हनुेछ । गूरुर्ोजनाको कार्ािन्वर्नले दीघिकालीन ववकासको प्रारभभ हनुछे । मेची 
राजमागि हुाँदै र्ात्रा गने सभपूणि र्ात्रीहरुलाई पर्िटकीर् स्थलहरुको सूचना हनुको साथै 
पर्िटकीर् म्जल्ला इलामको पवहचान र्दनेछ । कृर्कहरुको दीघिकालीन आर्को प्रारभभ 
र जोम्िम न्रू्र्नकरण हनुछे । सबै रोङवासीहरु संस्थागि रुपमा आवद्ध हनु उत्प्रकेरि 
हनुेछन ् । गणुस्िरीर्, म्शम्क्षि र स्वस्थ जीवनको स्िरमा ववृद्ध हनुेछ । र्नर्र्मि 
िेलकुद प्रर्िर्ोर्गिा संचालन भई गणुस्िरीर् िेलााी उत्पादन हनुेछन ्। समग्र रोङको 
पर्िटन के्षत्र र चरेु के्षत्रको ववकास व्र्वम्स्थि हनुेछ । 

 

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

र्स वर्िको बजेट, नीर्ि िथा कार्िक्रम र्नमािणको क्रममा नेपालको संववधान, 
पंचवर्ीर् र्ोजना, स्थानीर् सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४, राम्ष् रर् प्राकृर्िक श्रोि िथा 
वव् आर्ोग ऐन, २०७४, संघीर् र प्रदेश सरकारले जारी गरेका नीर्ि, कानून िथा 
मापदण्ाहरु, स्थानीर् िहमा बजेट िजूिमा कार्ािन्वर्न, आर्थिक व्र्वस्थापन िथा सभपम्् 
हस्िान्िरण सभबन्धी र्नदेम्शका, २०७४ मा भएका व्र्वस्थाहरु, गाउाँ कार्िपार्लकाले 
स्वीकृि गरेको रोङ गााँउपार्लकाको र्ोजना िथा बजेट िजुिमा र्दग्दशिन, २०७४, गाउाँ 
कार्िपार्लकाबाट गर्ठि राजश् व परामशि सर्मर्ि, श्रोि अनमुान िथा बजेट सीमा र्नधािरण 
सर्मर्ि, ववर्भन् न र्बर्र् क्षते्रगि सर्मर्िहरु, बजेट िथा कार्िक्रम िजुिमा सर्मर्ि िथा गााँउ 
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कार्िपार्लकाबाट प्राप् ि सझुावहरुका आधारमा संभव भएसभम जनचाहना िथा 
आवश्र्किाहरुलाई समेटन े अर्भप्रार् र्लई प्रस्ििु बजेट, नीर्ि िथा कार्िक्रम िर्ार 
पारेको छु ।  

बजेटका उदे्दश्र्हरु : 
 सेवा प्राम्प् िमा सविसलुभिा, चसु्ििा र गणुस्िरीर्िा कार्म गने । 

 आम नागकरकको शैम्क्षक, आर्थिक, सामाम्जक अवस्थालाई सधुार गने । 

 र्ोजनावद्ध र रिुगर्िमा पूवािधारको ववकास गने । 

 सबै प्रकारका ववकासलाई र्दगो ववकासमा पकरणि गने । 

सभाका अध्र्क्ष ज्रू्, 
आर्थिक वर्ि २०७५/०७६ लाई रोङ गााँउपार्लकाको र्ोजना कार्ािन्वर्नमा 

साझेदारी वर्िको घोर्णा गदै अब म रोङ गाउाँपार्लकाको सोंच, लक्ष्र् र अपेम्क्षि 
उपलधधीका साथै बजेटको र्बर्र् के्षत्रगि नीर्िहरु पेश गनि चाहन्छु । 

 

बजेटका नीर्िहरु 

१. आर्थिक ववकास :- र्स क्षते्र अन्िगिि सभपूणि ववर्र्हरुको कानून बनाई व्र्वम्स्थि 
कार्ािन्वर्न गने व्र्वस्था र्मलाइनेछ । 

 कृवर् िथा पश ु सेवाको आधरु्नकीकरणको र्नम्भि पकेट कार्िक्रम अन्िगिि 
संस्थागि ववकासमा जोा र्दन ेनीर्ि अवलभबन गकरनछे । 

 मौरीपालनको श्रोि िथा अनसुन्धान केन्रको ववकासमा जोा र्दइनेछ । 

 कृवर्, दगु्ध िथा पशपुालन सहकारी िथा समूहहरुको छनौट गरी चक्रीर् 
कोर् माफि ि प्रत्र्क्ष वास्िववक वकसानको जीवनस्िर उकास्न े कार्िक्रम 
संचालन गकरनेछ । 

 उन् नि जािको घााँसको बीउको र्नम्भि श्रोि केन्र स्थापना गने नीर्ि 
अवलभबन गकरनेछ । 

 गाई िथा बाख्रा पालनको नश् ल सधुारमा र्बर्शे जोा र्दने नीर्ि अवलभबन 
गकरनेछ । 
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 कृवर् बाली र पशधुन जोम्िम न्रू्नीकरणको र्नम्भि बीमाको व्र्वस्था गकरनेछ । 

 धार्मिक पर्िटन ववकासको र्नम्भि पाथीभरा गूरुर्ोजना, सांस्कृर्िक पर्िटनको र्नम्भि 
लेप्चा जार्िको भार्ा, संस्कृर्ि, सभबम्न्ध रणनीर्िक गरुुर्ोजनालाई कार्ािन्वर्न गने 
नीर्ि अवलभबन गकरनेछ ।  

 पर्िटन ववकासको बहृि गूरुर्ोजना र्नमािण िथा पर्िटकीर् िेल, व्र्वसार्को 
संभाव्र्िा अध्र्र्न गरी पर्िटकीर् क्षेत्रहरुको ववकास र प्रवद्धिनको नीर्ि र्लइनेछ । 

 पर्िटन क्षेत्रको ववकास र प्रवद्धिनमा सरकारी, गैर सरकारी संस्था िथा र्नम्ज 
क्षेत्रहरुसाँग सहकार्िको नीर्ि अवलभबन गकरनेछ । 

 साहार्सक िेल, व्र्वसावर्क िेल िथा व्र्वसार् जस्िै प्र्ाराग्लाइर्ाङ, रक 
क्लाइर्मङ, जीपफ्लार्र, क्र्ानोइङ, केवलकार आर्दलाई संचालन गनि र्नम्ज क्षेत्रलाई 
प्रोत्सावहि गने नीर्ि अवलभबन गकरनेछ । 

 ग्रामीण पर्िटन ववकास  प्रवद्धिनको र्नम्भि सामूवहक घरबासलाई प्राथर्मकिा   
र्दइनेछ । 

 ग्रामीण अथििन्त्रलाई मजबिु बनाउन गााँउगााँउमा रहेका सहकारीहरुको स्िरोन् नर्िको 
कार्ि गकरनेछ ।  

 गकरबी र्नवारण र वन र्बकासको र्नम्भि सामूदावर्क वन, ववववध दाि ृर्नकार्हरुसाँग 
सहकार्ि, साझेदारी गकरनेछ । 

 िर्नज पदाथिको संरक्षण, वन संरक्षणको र्नम्भि काा र्नगरानी बढाइनेछ । 

 व्र्वम्स्थि रुपमा उद्योगधन्दा संचालन गरी जनिाको आर्थिक स्िरमा अर्भववृद्ध गनि 
ववशेर् आर्थिक क्षेत्र (SEZ) स्थापनाथि चाल ुआ.व. बाट पहल शरुु भईसकेको हनुाले 
र्सलाई आगामी आ.व. मा स्थापना गने िफि  अर्धकिम पहल गकरनेछ । 

 व्र्वम्स्थि पदमागि िथा साइम्क्लङ रुटको संभाव्र्िा अध्र्र्न गकरनेछ । 

 

२ सामाम्जक ववकास :- 
 ववद्यालर्हरुमा करक्त हनेु म्शक्षक पद पूर्ििको र्नम्भि अर्ग्रम परीक्षा संचालन गरी प्रर्िक्षा 

सूची कार्म गरी र्ोग्र् जनशम्क्तलाई क्रमागि रुपमा ित्काल पदपूर्िि गरी ववद्यालर्को 
पठनपाठनमा असर हनु नर्दने व्र्वस्था र्मलाइनेछ । 

 गणुस्िरीर्, प्रववधी मैत्री म्शक्षाको र्नम्भि आवश्र्क व्र्वस्था र्मलाइने छ । 

 उच्च म्शक्षा र प्राववर्धक म्शक्षाको र्नम्भि संभाव्र् शैम्क्षक संस्थाहरुलाई ववरे्श अनदुानको 
व्र्वस्था र्मलाइने छ । 
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 सामूदावर्क ववद्यालर्हरुको गणुस्िरमा सधुार गनि आवश्र्क व्र्वस्था र्मलाउदै 
लर्गनेछ । 

 ववद्यालर्को गणुस्िरमा सधुार गनि उत्प्ररेणाको र्नभिी उत्कृष्ठ एक ववद्यालर् र 
उत्कृष्ठ िीन म्शक्षकहरुलाई परुस्कृि गने व्र्वस्था र्मलाइनेछ । 

 र्स गाउाँपार्लकामा उच्च प्राववर्धक र्सपर्कु्त जनशम्क्तको अभाव रहेको 
अवस्थालाई मध्र्नजर गदै उक्त अभाव पकरपूर्िि गनि प्राववर्धक जनशम्क्त उत्पादन 
प्रोत्साहनको र्नम्भि महानन्द छात्रवमृ्् कार्िक्रम संचालन गकरनछे । 

 ववद्यालर्मा ववद्याथी संख्र्ा ववृद्ध गने, ववद्यालर्मा ववद्याथी संख्र्ा वटकाउन,े 
ववद्याथीको र्सकाई उपलधधी ववृद्ध गने कार्िक्रमहरु संचालन गकरनछे । 

 ववद्यालर् म्शक्षक, कमिचारीको िलबभ्ा मार्सक र्नकासा गने व्र्वस्था र्मलाइने 
छ ।  

 आर्थिक बर्ि २०७४/७५ बाट संचालनमा रहेका पाकरवाकरक स्वास््र् वीमालाई 
अझ वढी प्रभावकारी र न्र्ार्ोम्चि बनाइने छ । 

 स्थानीर् िहमा रहेको स्वास््र् इकाइहरुको सेवा प्रभावकारी बनाउन भौर्िक 
पूवािधार सधुार, स्वास््र्कमीको क्षमिा अर्भववृद्ध िथा प्रत्रे्क स्वास््र् संस्थामा 
सामदुावर्क और्धी पसल सवहि स्वास््र् सामाग्रीहरुको व्र्वस्था र्मलाइने छ । 

 िलु्ला र्दसामकु्त के्षत्र घोर्णा पर्छको पूणि सरसफाई कार्िक्रमलाई र्नरन्िरिा 
र्दइनेछ । 

 लोपन्मिु जािी, कला, संस्कृर्ि, भार्ा, र्लपी, मौर्लक बाजा आर्दलाई संरक्षणको 
र्बशेर् व्र्वस्था र्मलाइने छ । 

 िेलकुद ववकासको र्नम्भि पूवािधार सभपन्न एउटा गाउाँपार्लका स्िरीर् िेलमैदान, 
प्रत्रे्क वाामा िेल मैदान, के्षत्रीर् स्िरको एक कवाि हल क्रमश: व्र्वस्था 
र्मलाउदै लर्गनेछ । 

 िेलााी उत्पादन िथा व्र्वसावर्किाको र्नम्भि र्नर्र्मि प्रम्शक्षण र प्रर्िर्ोर्गिा 
संचालन गकरनेछ । 

 प्रदेश स्िरीर् अवफर्सर्ल/क्षेत्रीर् प्रर्िर्ोर्गिाका ववजेिा व्र्म्क्त िथा वटमलाई 
प्रोत्साहन गनि आवश्र्क सभमान िथा परुस्कारको व्र्वस्था र्मलाइने छ । 
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 जर्मनको बै्ार्नक ढंगले वगीकरण गरी भ-ूउपर्ोग नीर्ि िथा मूल्र् र्नधािरण 
गकरनेछ । 

 भरू्महीन िथा सकुुभबासीको लगि संकलन गने, अव्र्वम्स्थि वसोबासलाई 
व्र्वम्स्थि गने, ववगिमा नापी भई लगि कार्म हनु नसवक पूजाि रोवकएका (छुट 
जग्गा) िथा बर्ौदेम्ि भोगचलन गरी आएको जर्मनको पोि कार्म गराइ जग्गा 
धर्नपजुाि र्दलाउन आवश्र्क कानून बनाई प्रकृर्ा अगााी वढाइने छ।  

 मवहलाहरुको आर्थिक, सामाम्जक ववकासको र्नम्भि ववर्शे व्र्वस्था र्मलाइने छ ।  

 र्दनर्दनै घटदो जलश्रोिको अवस्थालाई मध्र्नजर गदै साविजर्नक स्थलमा रहेको 
पानीको श्रोिलाई एकीकृि र्ोजना र्नमािण गरी वहउुपर्ोगी र र्मिव्र्र्ी       
बनाइनेछ । 

 जलश्रोि उपर्ोग नीर्ि र्नमािण गरी कााईका साथ लागू गकरनेछ । 

 िानेपानीको उम्चि व्र्वस्थापन गदै एक घर एक धारा स्वच्छ वपउन े पार्नको 
व्र्वस्था र्मलाइने छ ।  

 

३. पूवािधार ववकास :- 
 सम्जलो रोङ अर्भर्ान संचालन गरी रोङ गााँउपार्लकामा व्र्वम्स्थि साक 

संचालनको ववकास गरी ग्रामीण जनजीवनलाई सहज र व्र्वम्स्थि गकरनेछ । 

 मखु्र् साकमा पने पूलहरुको ववस्ििृ आर्ोजना प्रर्िवेदन िर्ार गकरनेछ । 

 पानीको श्रोि संरक्षणमा ध्र्ान र्ददै प्रत्रे्क टोल टोल सभम क्रमश: पोिरी 
र्नमािणको नीर्ि अवलभबन गकरनछे । 

 र्संचाइको व्र्वस्था गदै कृवर् उत्पादनमा ववृद्ध गरी आर्थिक स्िरमा सधुार  
गकरनेछ । 

 उज्र्ालो रोङ अर्भर्ान अन्िगिि ग्रामीण ववद्यिुीकरणलाई रिु गर्िमा ववस्िार र 
व्र्वम्स्थि गकरनछे । 

 बाहै मवहना र्ािार्ािको साधनहरु सहज रुपमा संचालनमा ल्र्ाउन ममिि संभार 
कोर्को व्र्वस्था गकरनछे । 
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 ठूला पूवािधार र्नमािण प्रदेश िथा संघीर् सरकार, दाि ृ र्नकार्हरुसाँग र्बशेर् 
अनदुान, समपरुक अनदुान, र्ोजना संचालन प्रस्िाव माफि ि व्र्वस्था र्मलाइन े  
छ । 

 र्छमेकी स्थानीर् िहसाँग समान सरोकारको र्ोजनाहरु लागि साझेदारीमा संचालन 
गकरने व्र्वस्था र्मलाइनेछ ।  

 

४. वािावरण िथा ववपद् व्र्वस्थापन :- 
 सामूदावर्क वन उपभोक्ता सर्मर्िले गरीबी न्रू्नीकरण, सामाम्जक ववकास िथा वन 

ववकासको कार्िक्रम गााँउपार्लकाबाट स्वीकृि गरी गाउाँपार्लकासाँग साझेदारीमा 
संचालन गनुिपने नीर्ि अवलभबन गकरनेछ । 

 अत्र्न्ि कमजोर श्रोि भएका सामूदावर्क वनलाई व्र्वम्स्थि संचालनको र्नम्भि 
ववर्शे कार्िक्रम ल्र्ाइनेछ भन े जैववक ववववधिाका दृम्ष् टले महत्वपूणि, दलुिभ 
प्रजार्िका बनस्पर्ि भएका िर कमजोर संरक्षणका अवस्था भएका वनलाई र्बशेर् 
संरम्क्षि क्षते्र र्नमािण गरी व्र्वस्थापन गकरनछे । 

 वन क्षेत्रको उत्पादन िथा आभदानी अन्र् स्थानीर् िह िथा म्जल्लान्िर लाभको 
र्नम्भि उपर्ोग भएको अवस्थालाई मध्र्नजर गदै संघ िथा प्रदेश कानूनसाँग 
नबाम्झन ेहदसभम रोङ क्षेत्रको आभदानी र ववकासमा पकरणि गने कानून र्नमािण 
गकरनेछ । 

 बन्र्जन्ि ु संरक्षण, वन पैदावारको चोरी र्नकासी िथा संरक्षणको र्नम्भि 
ित्काललाई काा र्नगरानीको व्र्वस्था र्मलाइनेछ । साथै चरेु दोहन रोक्न 
कार्िदल बनाई सहर्ोगीहरुलाई उम्चि परुस्कारको व्र्वस्था र्मलाइने छ । 

 प्राकृर्िक प्रकोप, भकूभप, महामारी, बाढीपवहरो, नदीकटान, आगलागी आर्दले 
र्नभत्र्ाउन सक्न ेअसहज अवस्थाको र्नम्भि ववपद् व्र्वस्थापन कोर्को र्नरन्िरिा 
र पूणि सिकि िाको व्र्वस्था र्मलाइनेछ । 

 चरेु संरक्षण प्रवद्धिनको र्नम्भि र्नमािण गकरएको गूरुर्ोजनाको कार्ािन्वर्नमा उच्च 
प्राथर्मकिाको नीर्ि अवलभबन गकरनेछ । 
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 वकृ्षारोपण, जर्ाबटुी िेिी िथा वन के्षत्रको बैकम्ल्पक र बह-ुआर्ार्मक 
कार्िक्रमलाई ववशेर् महत्व र्दइनेछ ।   

५. संस्थागि ववकास र सेवा प्रवाह :- 
 अधिवावर्िक रुपमा साविजर्नक सनुवुाई कार्िक्रम संचालन र ववकास र्नमािणका 

हरेक कृर्ाकलापलाई साविजर्नक परीक्षण माफि ि जवाफदेही र पारदशी 
बनाइनेछ । 

 साप् िावहक रेर्ार्ो कार्िक्रम माफि ि रोङको ववकास र आवश्र्किालाई घर 
घरसभम परु् र्ाइनेछ । 

 सशुासनमा जोा र्ददै ववना भेदभाव सबैलाई समान अवसर प्रदान गकरनेछ । 

 कमिचारीहरु सेवाबाट बावहकरंदाका बिि आवश्र्क पने रकमलाई व्र्वस्था गनि 
स्थापना गकरएको कमिचारी कल्र्ाण कोर्मा क्रमश: ववृद्ध गदै लर्गनेछ । 

 जनप्रर्िर्नर्ध िथा कमिचारीहरुको और्धी उपचारको र्नम्भि उपचार कोर् स्थापना 
गकरनेछ । 

 जनप्रर्िर्नर्ध िथा कमिचारीहरुको क्षमिा अर्भववृद्धको कार्िक्रमको व्र्वस्था गकरन े
छ । 

 सबै कमिचारी िथा उपभोक्ता सर्मर्िलाई परुस्कार र दण्ाको नीर्ि र्लइनेछ । 

सभाका अध्र्क्ष ज्रू्, 
 अब म र्स रोङ गाउाँपार्लकाको मखु्र् मखु्र् आर्ोजनाहरु र वक्रर्ाकलापहरु पेश 
गनि चाहन्छु । 

 र्स रोङ गाउाँपार्लकाको ६ वटै वाा कार्ािलर्हरु सवहिको भगूोल र जनिालाई 
केम्न्रर् कार्ािलर्साँग जोड्ने साक रोङ रोा, अन्िरपार्लका िथा अन्िर म्जल्ला मात्र 
नभई दैर्नक जनजीवनमा प्रत्र्क्ष प्रभाव पाने, उत्पादनलाई बजारसभम परु् र्ाउने साकहरु, 
हकि टे - जौवारी - कुवापानी - सेङलेङटार - धलुावारी, हााँसपोिरी - मूच ुिङ्ग े-  वेसीबजार 
- धलुावारी, िीनघरे - शाम्न्िपरु - बरफल्र्ाङ्ग - झापा िथा सामकरक महत्व सवहि 
पर्िटकीर् स्थलहरु जोाने सीमा साक (रोङ िण्ा) लाई र्स गाउाँपार्लकाको गौरवको 
आर्ोजनामा समावेश गरेको छु । र्सरीनै र्नमािणाधीन एकमात्र रोङको पक्की पूल रोङ २ 
को झटारे म्स्थि सानो नेिे पक्की पलुलाई पर्न र्स गाउाँपार्लकाको गौरवको र्ोजनामा 
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समावेश गरेको छु । भवन िफि  गाउाँपार्लकाको केम्न्रर् कार्ािलर्, वाा नं. २ र ४ को 
वाा कार्ािलर् र्नमािणको र्ोजनालाई रोङको गौरवको र्ोजनामा समावेश गरेको छु  । 
र्सरी नै धार्मिकस्थल पाथीभरा के्षत्र ववकास कार्िक्रम, जोरकलश के्षत्र व्रू्वटवफकेशन 
कार्िक्रम िथा लोपन्मिु लेप्चा जािीको भार्ा, संस्कृर्ि अध्र्र्न अनसुन्धान केन्र 
र्नमािणको कार्िक्रमलाई र्स गाउाँपार्लकाको गौरवको र्ोजनामा समावेश गरेको छु भने 
कृवर् के्षत्रको बैकम्ल्पक आर्आजिन िथा वािावरणीर् महत्वको र्ोजना माहरुी श्रोि केन्र 
ववकासको कार्िक्रमलाई पर्न गौरवको र्ोजनामा रािेको छु । र्स वाहेक म्शक्षा के्षत्रको 
ववकासको र्नम्भि सभबन्धीि पक्षहरुलाई िालीम सवहि २ वटा ववद्यालर्हरुलाई १० 
वटाका दरले कभप्र्टुर, एउटा ववद्यालर्लाई लागि सहभार्गिामा स्कूल बस िकरद, 
एउटा ववद्यालर्लाई प्रववर्धमैत्री ववद्यालर्को पूवािधार र्नमािण र्ोजनामा समावेश गरेको  
छु । उच्च प्राववर्धक म्शक्षाको लार्ग महानन्द छात्रवमृ्् कार्िक्रम समेि कार्िक्रममा 
समावेश गरेको छु । स्वास््र् के्षत्रमा स्वास््र् संस्थाहरुको पूवािधार सधुार िथा प्रत्रे्क 
स्वास््र् संस्थामा सामदुावर्क और्धी पसलको कार्िक्रम र्ो बजेटमा व्र्वस्था गरेको   
छु। िेलकुदको ववकासको र्नम्भि र्नर्र्मि प्रर्िर्ोर्गिा, प्रदेश स्िरीर् अवफर्सर्ल/क्षेत्रीर् 
प्रर्िर्ोर्गिाका पदक ववजेिा वटम िथा िेलााीलाई सभमान िथा परुस्कारको व्र्वस्था, 
प्रम्शक्षक प्रोत्साहन भ्ा, कवािहल र्नमािणको आधारभिू र्ोजनालाई समेि व्र्वस्था 
गरेको छु । र्सरी नै पर्िटन के्षत्रको ववकासको र्नम्भि रोङ पर्िटन गूरुर्ोजना र्नमािण, 
पशधुन वीमा, घााँसको गाउाँपार्लका स्िरीर् श्रोि केन्र स्थापना, पश ुनश् ल सधुार, कृवर्को 
पकेट कार्िक्रम संचालन, वन के्षत्रको र्दगो ववकासलाई गूरुर्ोजना र्नमािण लगार्िको 
कार्िक्रमहरु र्स बजेटका मखु्र् कार्िक्रमको रुपमा समावेश गरेको छु ।  

 मार्थ उल्लेि भएका र्ोजना िथा कार्िक्रमहरु कार्ािन्वर्नका र्नम्भि आवश्र्क 
समपरुक कोर्हरु सवहिको बजेटको व्र्वस्था समेि गरेको छु । 
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सभाका अध्र्क्ष ज्रू्, 
 अब म र्स रोङ गाउाँपार्लकाको आर्थिक वर्ि २०७५/०७६ को आर्व्र्र् वववरण 
पेश गने अनमुर्ि चाहन्छु । 

आभदानी िफि   

 आन्िकरक आभदानी रु.१,००,००,०००।– (एक करोा) 

  राजश् व वााँाफाा िफि  रु. ६,००,१०,०००।– (छ करोा दश हजार) 

  अन्िर सरकारी वव्ीर् हस्िान्िरण रु. १९,१६,१४,०००।– (उन् नाईस करोा 
सोह्रलाि चौधहजार) 

  सामाम्जक सरुक्षा कार्िक्रम िफि  रु. ५,९०,९८,८००।– (पााँच करोा नधबे लाि  
अन्ठानधबे हजार आठसर्) 

 जभमा आभदानी रु.३२,०७,२२,८००।– (ब्ीस करोा सािलाि बाईस हजार आठसर्) 

 
 

िचि िफि   

 चालू िचि िफि  रु. ४,05,00,000।– (चारकरोा पााँचलाि) 

 सशिि अनदुान िफि  रु. 10,18,00,000।–(दश करोा अठारलाि मात्र) 

 सामाम्जक सरुक्षा कार्िक्रम िफि  रु. ५,९०,९८,८००।– (पााँच करोा नधबे लाि  
अन्ठानधबे हजार आठसर्) 

 पूाँजीगि िचि िफि  रु. ११,९३,२४,०००।– (एघार करोा र्त्रर्ानधबे लाि 
चौबीस हजार) 

जभमा िचि रु. ३२,०७,२२,८००।– (ब्ीस करोा सािलाि बाईस हजार आठसर्) 
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सभाका अध्र्क्ष ज्रू्, 
 अब म ववर्र् के्षत्रगि रुपमा बााँाफााँा गकरएका बजेट िथा कार्िक्रम प्रस्ििु गने 
अनमुर्ि चाहन्छु । 

१. आर्थिक के्षत्र :- 
र्स क्षते्र अन्िगिि पने कृवर्, पर्िटन, उद्योग िथा वाम्णज्र्, सहकारी, वव्ीर् 
जस्िा क्षेत्रमा एकमषु् ठ  रु. 2 करोा 2 लाि 4 हजार ववर्नर्ोजन गरेको छु । 

२. सामाम्जक के्षत्र :-   

   र्स क्षते्र अन्िगिि पने म्शक्षा, स्वास््र्, िानेपानी िथा सरसफाई, संस्कृर्ि 
प्रवद्धिन, लैवङ्गक समानिा िथा सामाम्जक समावेशीकरण (मवहला, बालवार्लका, जेष्ठ 
नागरीक, अपाङ्गिा भएका व्र्म्क्त, दर्लि, आर्दवासी जनाजािी, मधेशी, ममु्िम, थारु, 

अल्पसंख्र्क आर्द) जस्िा क्षेत्रमा एकमषु् ठ  रु. १ करोा ७१ लाि १4 हजार 
ववर्नर्ोजन गरेको छु । 

३. पूवािधार ववकास :- 
र्स क्षेत्र अन्िगिि पने साक िथा पलु (झोलङ्गे पलु समेि), र्संचाई, भवन िथा 

शहरी ववकास, उजाि, लघ ुिथा साना जलववद्यिु, सञ्चार जस्िा क्षते्रमा एकमषु् ठ रु. 5 
करोा 20 लाि ५२ हजार ववर्नर्ोजन गरेको छु । 

 

४. वािावरण िथा ववपद् व्र्वस्थापन :- 
र्स क्षेत्र अन्िगिि पने वन िथा भ-ूसंरक्षण, जलाधार संरक्षण, जलवार् ु

पकरवििन, फोहोरमैला व्र्वस्थापन, जल उत्पन् न प्रकोप र्नर्न्त्रण, ववपद् व्र्वस्थापन 
जस्िा क्षेत्रमा एकमषु् ठ रु.  2२ लाि 48 हजार ववर्नर्ोजन गरेको छु । 

५.  संस्थागि ववकास, सेवा प्रवाह र सशुासन :- 
      र्स क्षेत्र अन्िगिि पने संस्थागि ववकास, सेवा प्रवाह र सशुासनको र्नम्भि 

न्र्ावर्क सर्मर्िको व्र्वस्थापन, मानव संसाधन ववकास, संस्थागि क्षमिा ववकास,  

साविजर्नक सनुवुाई, सेवा प्रवाहमा ववद्यिुीर् सूचना प्रववर्धको प्रर्ोग जस्िा क्षेत्रमा 
एकमषु् ठ रु.  2५ लाि 6 हजार ववर्नर्ोजन गरेको छु । 
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ववशेर् कार्िक्रम : 
  संघ, प्रदेश र दाि ृ र्नकार्हरुबाट ववकास साझेदारीको र्नम्भि समपूरक कोर्को 

व्र्वस्था र्मलाएको छु ।  

 मवहला स्वास््र् स्वरं्सेववका िथा अर्ि गरीब ववपन् नलाई र्न:शलु्क पाकरवाकरक 
स्वास््र् वीमाको र्नम्भि आवश्र्क रकमको व्र्वस्था र्मलाएको छु ।  

 बालबार्लका वहिकोर्, गाउाँपार्लकाको स्थानीर् िहको कमिचारीको वहिको र्नम्भि 
कमिचारी कल्र्ाण कोर्, जनप्रर्िर्नर्ध िथा साववक स्थानीर् िह िफि का  
कमिचारीहरुको र्नम्भि और्धी उपचार कोर्को व्र्वस्था र्मलाएको छु ।  

 उच्च प्राववर्धक म्शक्षाको र्नम्भि ववद्याथीहरुलाई महानन्द छात्रवमृ्् कार्िक्रम, 
अत्र्न्ि गरीव ववद्याथीहरुको र्नम्भि वाा वाामा ववद्यालर् छात्रवमृ्् कार्िक्रमको 
व्र्वस्था र्मलाएको छु । 

  आर्थिक वर्ि 2074/075 को बजेट, नीर्ि िथा कार्िक्रममा उल्लेि भए 
बमोम्जम उत्कृष् ट काम गने उपभोक्ता सर्मर्िलाई परुस्कार स्वरुप रु. ५ लािको 
र्ोजना र्नमािण गनि र्दने गकर आवश्र्क वजेटको व्र्वस्था गरेको छु । 

 

र्सरी नै स्वरं्सेववका कोर्, आकम्स्मक कोर्, ववपद् व्र्वस्थापन कोर्, ममिि संभार 
कोर्, ववववध सहार्िा कोर् आर्दको र्नरन्िरिाको व्र्वस्था र्मलाएको छु । 

सभाका अध्र्क्ष ज्रू्, 
 प्रस्ििु वजेट, नीर्ि िथा कार्िक्रमको प्रभावकारी कार्ािन्वर्नको र्नम्भि उपाध्र्क्षको 
संर्ोजकत्वमा अनगुमन सर्मर्ि र अध्र्क्षको संर्ोजकत्वमा ववकास समस्र्ा समाधान 
सर्मर्ि व्र्वस्था गरी सबै कार्िक्रमहरुलाई पारदशी र भ्रष् टचारमकु्त गने गराउन े नीर्ि 
र्लएको छु । र्सरी नै आगामी वर्िको वााको वजेट र्सर्लङ्ग र्नधािरण गनि कम्भिमा 
जनसंख्र्ा, भगूोल, राजश् व संकलन, मानव ववकास सचुकांक र ववकासमा स्थानीर् लागि 
सहभार्गिालाई प्रमिु आधार बनाउने नीर्ि र्लएको छु । 
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अन्त्र्मा, 
 रोङ गाउाँपार्लकाको प्रथम बजेट, नीर्ि िथा कार्िक्रम कार्ािन्वर्न िथा दोस्रो 
वर्िको वजेट र्नमािण गनि सहर्ोग गने सभपूणि जनप्रर्िर्नर्धहरु, राजनीर्ि दलका 
प्रर्िर्नर्धहरु, ववर्भन् न संघ संस्थाहरु, अहोरात्र िट्न े प्रमिु प्रशासकीर् अर्धकृि िथा 
कमिचारीहरु, सरुक्षाकमीहरु, संचारकमीहरु लगार्ि सभपूणि सभेुच्छुक िथा सभपूणि 
रोङवासीहरुमा धन्र्वाद ्ापन गनि चाहन्छु । साथै "ववकास र्नमािणमा सबै एक ठाउाँ 
रोङको समवृद्ध अर्भर्ानमा साँगसगै जाउाँ" भन् ने आव्हान गदै आगामी र्दनहरुमा पर्न 
र्हााँहरुको सवक्रर् सहभार्गिा र सहर्ोगको र्नरन्िर अपेक्षा गदिछु ।  

 

धन्र्वाद । 



सि.नं.
िंकेत नं.

वििरण
आ.ि. २०७3/०७4 को 

यथाथथ
आ.ि. २०७४/०७५ 
को िंशोसित अनमुान

आ.ि. २०७5/०७6 
को अनमुान

१ आन्तररक आम्दानी 210.50 1200 10000
11312 एकीकृत िम्पत्ति कर/घरिरुी कर 40 2500
11321 घर जग्गा बहाल कर 50
14219 अन्य िेिा शलु्क 76.38 100 950
11472 विज्ञापन कर 35 50
11613 व्यििाय रत्तजष्ट रेशन दस्तरु 2.00 125 300
11322 िहाल विटौरी शलु्क 1000
14221 न्यावयक दस्तरु 50
14241 पावकथ ङ शलु्क 500
14243 सिफाररि दस्तरु 125.22 500 1000
14244 व्यत्तिगत घटना दताथ दस्तरु (३५ ददन सित्र सनशलु्क) 3.90 100 100
14245 नाता प्रमात्तणत दस्तरु 100 500
11691 अन्य आय 3.00 200 3000

२ राजश् ि बााँडफााँड 0 0 60010
नपेाल िरकार 0 0 54751
प्रदेश िरकार 0 0 5259

३ वििीय हस्तान्तरण 10000 238108 191614
नपेाल िरकारबाट प्राप् त हनु ेअनदुान 10000 238108 178300

13311 वििीय िमानीकरण अनदुान 10000 150003 76500
13312 िशतथ अनदुान 0 88105 101800

िमपूरक अनदुान 0 0 0
विशषे अनदुान 0 0 0

प्रदेश िरकारबाट प्राप् त हनु ेअनदुान 0 0 13314
वििीय िमानीकरण अनदुान 0 0 3314

िशतथ अनदुान 0 0 10000
िमपूरक अनदुान 0 0 0

विशषे अनदुान 0 0 0
४ अन्य (िामात्तजक िरुक्षा लगायत) 44013.75 60796.42 59098.8

54224.25 300104.42 320722.8कूल जम्मा

अनिूुची–१
(ददग्दशथनको दफा ५.१.१ िाँग िम्बत्तन्ित)

आय तथा व्ययको प्रके्षपण
आ.ि. २०७५/०७६

आय



१ चालु 33012.791 180655 201398.8
1.1 िंचालन खचथ 2299.991 23265 37000

21111 पाररश्रसमक कमथचारी 669.717 6000 11500
21132 महंगी ििा 12.545 200 400
21133 वफल्ड ििा 0 0 1000
21134 कमथचारी बैठक ििा 0 0 150
21141 पदासिकारी बैठक ििा 0 2600 2500
21142 पदासिकारी अन्य िवुििा 0 2000 5000
21121 पोशाक 25 100 350
21214 कमथचारी कल्याण कोष 0 500 100
22111 पानी विजलुी 20.635 100 240
22112 िंचार महशलु 42.3 750 750
22212 इन्िन कायाथलय प्रयोजन 19.807 550 800
22314 इन्िन अन्य प्रयोजन 0 100 200
22213 ििारी िािन ममथत खचथ 0 0 400
22214 िीमा तथा निीकरण 0 0 80
22221 मेत्तशनरी तथा औजार ममथत िंिार तथा िञ् चालन खचथ 39.587 500 600
22231 सनसमथत िािथजसनक िम्पत्तिको ममथत िंिार खचथ 0 0 0
22311 मशलन्द तथा कायाथलय िामाग्री 937.291 1800 1800
22315 पत्रपसत्रका, छपाई तथा िूचना प्रकाशन खचथ 0 0 700
22411 िेिा र परामशथ 130 1750 3000
22413 करार िेिा शलु्क 0 1000 1200
22511 कमथचारी/पदासिकारी/उपिोिा िसमसत लगायत तालीम 0 1000 1000

22512 िीप विकाि तथा जनचेतना तालीम गोष्ठी िम्बन्िी खचथ 
(मवहला स्िास्् य स्ियंिेविका, जनप्रसतसनसि र कमथचारी 
अिलोकन भ्रमण

0 0 500

22611 अनगुमन मूल्याङ्कन 114.8 900 480
22612 भ्रमण खचथ 86.466 1400 1000
22619 अन्य भ्रमण खचथ (पदासिकारी) 0 0 600
22711 विविि खचथ 174.647 1000 1000
22721 ििा िञ् चालन खचथ 0 215 150
27211 छात्रितृ्ति 0 0 500
28142 घरिाडा 27.196 300 400
28143 ििारी िािन तथा मेत्तशनरी औजार िाडा 0 500 600

व्यय



1.2 22529 विविि कायथक्रम खचथ 0 8200 2200
 क. विपद् व्यिस्थापन कोष 1800 200
 ख. ममथत िंिार कोष 3000 1200
 ग. बालबासलका वहत कोष 500 100
 घ. विविि िहायता कोष 500 500
 ङ. आकत्तस्मक कोष 1800 200
 च. मवहला स्िास््य स्ियंिेविका वहत कोष 600 0

1.3
22911 चालू तफथ  िैपरी आउन ेकायथक्रम (पाररिाररक स्िास््य 

िीमा लगायत िम्पूणथ)
0 7685 1300

1.4 21139 िामात्तजक िरुक्षा 30712.8 53400 59098.8
1.5 िशतथ अनदुान तफथ को 0 88105 101800

२ पूाँजीगत १३६१५ ११९४४९ ११९३२४
2.1 स्ितन्त्र िमपूरक कोष 0 0 10000
2.3 ििन सनमाथण (िमपूरक कोष िवहत) 0 २५०० ९४७०
2.4 फसनथचर १०९७.३६७ 1000 1500
2.5 ििारी िािन 513.55 1000 1700
2.6 मेत्तशनरी औजार 1167.961 700 1000
2.7 िािथजसनक सनमाथण/ममथत खचथ 10836.149 114249.42 84654
2.8 पूाँजीगत अनिुन्िान तथा परामशथ 0 0 1000
2.9 िशतथ अनदुान तफथ  िािथजसनक सनमाथण ममथत 0 0 10000

३ वििीय व्यिस्था (ििुानी) 0 ० 0
जम्मा 0 0 0

४ बजेट बचत (+)/ न्यून (–) 0 0 0
५ ऋण 0 0 0
5.1 आन्तररक 0 0 0
5.2 बाह्रय 0 0 0
६ गत िषथको मौज्दात 0 7596.42 0

46627.82 300104.42 320722.80
नोट राजश्व र खचथ शीषथक नपेाल िरकारको खचथ िगीकरण तथा व्याख्या बमोत्तजम उल्लेख गनुथपनेछ

कूल जम्मा



(क) पषृ्ट ठिसूम
(ख) राजश् को मौजदुा अिस्थाको विश् लेषण
(ग) राजश्व नीसतहरु
(घ) करका आिारहरु
(ङ) आगामी आ.ि. को लासग प्रस्तावित कर तथा गैर कर राजश् ि दर

सि.नं. राजश् िको के्षत्रहरु
चालू आसथथक िषथको 

दर
प्रस्तावित दर पषु्ट याई कैवफयत

(ङ) आगामी आ.ि. को लासग अनमुासनत कर तथा गैर कर राजश् ि रकम रु. हजारमा

सि.नं. राजश् िको के्षत्रहरु
गत आ.ि.को यथाथथ 

रकम
चाल ुआ.ि.को 
िंशोसित अनमुान

आगामी आ.ि.को 
अनमुान

कैवफयत

१ त्तशफाररि दस्तरु 1000
२ व्यििाय कर 300
३ पावकथ ङ शलु्क 500
४ एकीकृत िम्पत्ति कर 2500
५ घर जग्गा बहाल कर 50
६ विज्ञापन कर 50
७ व्यत्तिगत घटना दताथ शलु्क 100
८ बहाल सबटौरी शलु्क 1000
९ न्यावयक दस्तरु 50
१० नाता प्रमात्तणत दस्तरु 500
११ अन्य िेिा शलु्क 950
१२ अन्य आय ३०००

जम्मा 10000
                               (छ) सनष्टकषथ तथा िझुािहरु
(..........................)
िंयोजक ........................
िदस्य ..........................
िदस्य ..........................

स्थानीय राजश् ि परामशथ िसमसत

अनिूुची–२

(ददग्दशथनको दफा 5.2.1 िाँग िम्बत्तन्ित)
रोङ गाउाँपासलका

राजश् ि परामशथ िसमसतको प्रसतिेदन, 2075



आ.ि. 
२०७3/०७4 को 

यथाथथ

चाल ुआ.ि. 
2075/076 को 
िंशोसित अनमुान

आ.ि. 
2075/076 को 

अनमुान

54224.25 300104.42 320722.80
राजस्ि : 210.50 1200.00 70010.00
 आन्तररक राजश् ि 210.50 1200.00 10000.00
 राजश् ि बााँडफाट 0 0 60010
अन्तर िरकारी वििीय हस्तान्तरण 10000 238108 191614
 नपेाल िरकारबाट प्राप् त 10000 238108 178300
 प्रदेश िरकारबाट प्राप् त 0 0 13314
 अन्तर स्थानीय तहबाट प्राप् त 0 0 0
जनिहिागीता : 0 0 0
 नगद िहिागीता 0 0 0
 श्रम तथा िस्तगुत िहायता 0 0 0
अन्य : 44013.75 60796.42 59098.8
 िामात्तजक िरुक्षा कायथक्रम 44013.75 60796.42 59098.8

46627.818 300104.42 320722.8
 चाल ुखचथ 33012.791 180655 201398.8
पूाँत्तजगत खचथ 13615.027 119449.42 119324

7596.43 0.00 0.00
0 0 0

खदु ऋण लगानी 0 0 0
 ऋण लगानी (-) 0 0 0
ऋण लगानीको िािााँ वफताथ प्राप् ती (+) 0 0 0
खदु शयेर लगानी 0 0 0
 शयेर लगानी (-) 0 0 0
 शयेर सबक्रीबाट लगासनवफताथ प्राप् ती (+) 0 0 0
खदु ऋण प्राप् ती 0 0 0
 ऋणको िााँिा ििुानी (-) 0 0 0
 ऋण प्राप् ती (+) 0 0 0

7596.43 0.00 0.00

 वििीय व्यिस्था

अत्तन्तम बजेट बचत (+) / न्यून (-)

शीषथक

आय :

आय व्ययको वििरण
                            आ.ि. 2075/076                  रु. हजारमा

व्यय

बजेट बचत (+) / न्यून (-)



रु. हजारमा

गत आ.ि. 
2074/075 को 

यथाथथ

चाल ुआ.ि. 
2075/076 को 
िंशोसित अनमुान

आ.ि. 
2075/076 को 

अनमुान
54224.25 300104.42 320722.80

आन्तररक राजश् ि 210.50 1200.00 10000.00
11312 एकीकृत िम्पत्ति कर/घरिरुी कर 40.00 2500.00
11321 घर जग्गा बहाल कर 50.00
14219 अन्य िेिा शलु्क 76.38 100.00 950.00
11472 विज्ञापन कर 35.00 50.00
11613 व्यििाय रत्तजष्ट रेशन दस्तरु 2.00 125.00 300.00
11322 िहाल विटौरी शलु्क 1000.00
14221 न्यावयक दस्तरु 50.00
14241 पावकथ ङ शलु्क 500.00
14243 सिफाररि दस्तरु 125.22 500.00 1000.00

14244

व्यत्तिगत घटना दताथ दस्तरु (३५ ददन 
सित्र सनशलु्क) 3.90 100.00 100.00

14245 नाता प्रमात्तणत दस्तरु 100.00 500.00
11691 अन्य आय 3.00 200.00 3000.00

राजश् ि बााँडफााँड 0 0 60010
नपेाल िरकार 0 0 54751

प्रदेश िरकार 0 0 5259

अन्य (िामात्तजक िरुक्षा लगायत) 44013.75 60796.42 59098.8
अन्य आय

राजश् ि तथा अनदुान प्रात्तप् तको अनमुान
आ.ि. 2075/076

शीषथक

राजश् ि :

स्थानीय तहले आजथन गने अन्य कर तथा राजश् िको वििरणहरु नपेाल िरकारबाट स्िीकृत राजश् ि िंकेत तथा िसगथकरण र 
व्याख्या बमोत्तजम उल्लेख गने ।



नपेाल िरकारबाट प्राप् त हनु ेअनदुान 10000 238108 178300
वििीय िमानीकरण अनदुान 10000 150003 76500

िशतथ अनदुान 0 88105 101800

िमपूरक अनदुान 0 0 0

विशषे अनदुान 0 0 0

प्रदेश िरकारबाट प्राप् त अनदुान : 0 0 13314
वििीय िमानीकरण अनदुान 0 0 3314

िशतथ अनदुान 0 0 10000

िमपूरक अनदुान 0 0 0

विशषे अनदुान 0 0 0

अन्य स्थानीय तहबाट प्राप् त अनदुान : 0 0 0
 िशतथ अनदुान 0 0 0
 िमपरुक अनदुान 0 0 0
 विशषे अनदुान 0 0 0

0 0 0
 नगद िहिासगता 0 0 0
 श्रम तथा िस्तगुत िहायता 0 0 0

नोट : राजस्िका त्तशषथकहरु नपेाल िरकारबाट स्िीकृत राजश् ि िंकेत तथा िसगथकरण र व्याख्या बमोत्तजम उल्लेख गने हनुछे 
।

अन्तर िरकारी वििीय हस्तान्तरण :

जनिहिासगता :



नपेाल िरकार प्रदेश िरकार

चालु 33012.8 180655 201398.8 10000 189098.8 2300
िंचालन खचथ 2299.99 23265 37000 6800 28200 2000

21111 पाररश्रसमक कमथचारी 669.717 6000 11500 2000 9500 0
21132 महंगी ििा 12.545 200 400 400 0
21133 वफल्ड ििा 0 0 1000 1000 0
21134 कमथचारी बैठक ििा 0 0 150 150 0
21141 पदासिकारी बैठक ििा 0 2600 2500 450 2050 0
21142 पदासिकारी अन्य िवुििा 0 2000 5000 2500 2500 0
21121 पोशाक 25 100 350 350 0
21214 कमथचारी कल्याण कोष 0 500 100 100 0
22111 पानी विजलुी 20.635 100 240 240 0
22112 िंचार महशलु 42.3 750 750 750 0
22212 इन्िन कायाथलय प्रयोजन 19.807 550 800 800 0
22314 इन्िन अन्य प्रयोजन 0 100 200 100 100 0
22213 ििारी िािन ममथत खचथ 0 0 400 400 0
22214 िीमा तथा निीकरण 0 0 80 80 0

चालू खचथ

व्यय अनमुान
आ.ि. २०७५/०७६

त्तशषथक
आ.ि. 

२०73/074 
को यथाथथ

आ.ि. 
२०74/075 
को िंशोसित 

अनमुान

आ.ि. 
२०75/076 को 

अनमुान

श्रोत

आन्तररक श्रोत

अन्तर िरकारी वििीय हस्तान्तरण

ऋण

जनिहिासगता



नपेाल िरकार प्रदेश िरकार
त्तशषथक

आ.ि. 
२०73/074 

को यथाथथ

आ.ि. 
२०74/075 
को िंशोसित 

अनमुान

आ.ि. 
२०75/076 को 

अनमुान

श्रोत

आन्तररक श्रोत

अन्तर िरकारी वििीय हस्तान्तरण

ऋण
जनिहिासगता

22221 मेत्तशनरी तथा औजार ममथत िंिार तथा िञ् चालन खचथ 39.587 500 600 100 500 0

22311 मशलन्द तथा कायाथलय िामाग्री 937.291 1800 1800 300 1000 500
22315 पत्रपसत्रका, छपाई तथा िूचना प्रकाशन खचथ 0 0 700 0 700 0
22411 िेिा र परामशथ 130 1750 3000 0 1500 1500
22413 करार िेिा शलु्क 0 1000 1200 1000 200 0

22511 कमथचारी/पदासिकारी/उपिोिा िसमसत लगायत तालीम 0 1000 1000 0 1000 0

22512

िीप विकाि तथा जनचेतना तालीम गोष्ठी िम्बन्िी 
खचथ (मवहला स्िास्् य स्ियंिेविका, जनप्रसतसनसि र 
कमथचारी अिलोकन भ्रमण

0 0 500 0 500 0

22611 अनगुमन मूल्याङ्कन 114.8 900 480 0 480 0
22612 भ्रमण खचथ 86.466 1400 1000 200 800 0
22619 अन्य भ्रमण खचथ (पदासिकारी) 0 0 600 0 600 0
22711 विविि खचथ 174.647 1000 1000 0 1000 0
22721 ििा िञ् चालन खचथ 0 215 150 0 150 0
27211 छात्रितृ्ति 0 0 500 0 500 0
28142 घरिाडा 27.196 300 400 0 400 0
28143 ििारी िािन तथा मेत्तशनरी औजार िाडा 0 500 600 0 600 0
22529 विविि कायथक्रम खचथ 0 8200 2200 2200 0 0

 क. विपद् व्यिस्थापन कोष 1800 200 200 0 0

 ख. ममथत िंिार कोष 3000 1200 1200 0 0



नपेाल िरकार प्रदेश िरकार
त्तशषथक

आ.ि. 
२०73/074 

को यथाथथ

आ.ि. 
२०74/075 
को िंशोसित 

अनमुान

आ.ि. 
२०75/076 को 

अनमुान

श्रोत

आन्तररक श्रोत

अन्तर िरकारी वििीय हस्तान्तरण

ऋण
जनिहिासगता

 ग. बालबासलका वहत कोष 500 100 100 0 0

 घ. विविि िहायता कोष 500 500 500 0 0

 ङ. आकत्तस्मक कोष 1800 200 200 0 0

 च. मवहला स्िास््य स्ियंिेविका वहत कोष 600 0 0 0 0

22911

चालू तफथ  िैपरी आउन ेकायथक्रम (पाररिाररक 
स्िास््य िीमा लगायत िम्पूणथ)

0 7685 1300 1000 0 300

21139 िामात्तजक िरुक्षा 30712.8 53400 59098.8 0 59098.80 0
िशतथ अनदुान तफथ को 0 88105 101800 0 101800 0
पूाँजीगत १३६१५ ११९४४९ ११९३२४ ० ११३०५१ ६२७३
स्ितन्त्र िमपूरक कोष 0 0 10000 0 8000 2000
ििन सनमाथणका लासग िमपूरक कोष 0 २५०० ९४७० 0 9470 0
फसनथचर १०९७.३६७ 1000 1500 0 1500 0
ििारी िािन 513.55 1000 1700 0 1700 0
मेत्तशनरी औजार 1167.961 700 1000 0 1000 0
िािथजसनक सनमाथण/ममथत खचथ 10836.149 114249.4 84654 0 80381 4273
पूाँजीगत अनिुन्िान तथा परामशथ 0 0 1000 0 1000
िशतथ अनदुान तफथ  िािथजसनक सनमाथण ममथत 0 0 10000 0 10000

21135 कूल जम्मा 320722.8 १००००.०० ३०२१४९.८० ८५७३.००

26612 िशतथ अनदुान तफथ को विस्तसृतकरण
308118 963 0 963

2.15.40.152 नीसतगत,प्रशािसनक तथा व्यिस्थापन खचथ 250 250
8.6.42.5 ििुाररएको चलुो (बायोमाि) प्रविसि जडान 40 40
8.6.42.7 िौयथ उजाथ प्रविसि जडान 473 473
8.6.42.9 बायोग्याि जडान 200 200

रात्तष्ट रय ग्रामीण तथा निीकरणीय उजाथ कायथक्रम



नपेाल िरकार प्रदेश िरकार
त्तशषथक

आ.ि. 
२०73/074 

को यथाथथ

आ.ि. 
२०74/075 
को िंशोसित 

अनमुान

आ.ि. 
२०75/076 को 

अनमुान

श्रोत

आन्तररक श्रोत

अन्तर िरकारी वििीय हस्तान्तरण

ऋण
जनिहिासगता

312012 कृवष वििाग 890 0 890

1.1.2.6.6
स्थानीय तहमा रहन ेकृवषथ प्राविसिकहरुको तलब तथा पोशाक

890 890

312023 पश ुिेिा वििाग 887 0 887
1.1.2.6.7 एक गाउाँ एक पश ुप्राविसिकको तलब ििा 887 887

312114 बाली सबकाि तथा जैसबक विवििता िंरक्षण कायथक्रम 200 200
2.15.40.157 कृषक पाठशाला िंचालन (पश/ुकृवषथ) िम्बन्िी 200 200

312118 केत्तन्िय कृवषथ प्रयोगशाला कायथक्रम 45 45
2.15.40.153 कृवष चनु वितरण 45 45

312120 िहकारी खेती, िाना सिंचाई तथा मल बीउ ढुिानी कायथक्रम 540 540

8.6.28.1
िाना सिचाई सनमाथण/ममथत िंिार/प्लात्तष्ट टक पोखरी 
सनमाथण/वहउ पोखरी

540 540

312166 पश ुस्िास््य, रोग अन्िेशण िेिा तथा क्िारेन्टाईन कायथक्रम 66 66

2.15.19.1
सडत्तजज िसिथलेन्ि तथा ररपोवटथङ, इवपडेसमयोलोत्तजकल 
ररपोवटथङ, आउटबे्रक इन्िेत्तस्टगेशन

66 66

312168 पशपुन्छी स्रोत व्यिस्थापन तथा प्रिर्द्थन कायथक्रम 210 210
2.15.20.4 नश् ल ििुारका लासग कृसत्रम गिाथिान कायथक्रम 210 210

313116 िातािरणीय िरिफाइ आयोजना 300 300

2.15.25.2
िातािरणीय िरिफाइ िम्बन्िी कायथक्रम िंचालन गनथ

100 100

8.6.16.2884 िरिफाइ िम्बन्िी सनमाथण कायथहरु 200 200
329808 िामदुावयक तथा कबसुलयती िन विकाि कायथक्रम 200 200

8.6.27.1 िामदुावयक िनमा पयाथपयथटन/उद्यम प्रििथन 200 200
340105 िमाज कल्याण कायथक्रम (जेष्ठ नागररक कायथक्रम िमेत) 130 130

2.15.10.1
िबै स्थानीय तहमा िमदुायमा आिाररत पनुस्थाथपना 
कायथक्रम (सि.वि.आर सनदेत्तशका अनिुार) िंचालन

66 66



नपेाल िरकार प्रदेश िरकार
त्तशषथक

आ.ि. 
२०73/074 

को यथाथथ

आ.ि. 
२०74/075 
को िंशोसित 

अनमुान

आ.ि. 
२०75/076 को 

अनमुान

श्रोत

आन्तररक श्रोत

अन्तर िरकारी वििीय हस्तान्तरण

ऋण
जनिहिासगता

2.15.40.1558 ज्येष्ठ नागररक िम्बन्िी िरोकारिालािीच अन्तरवक्रया 35 35

2.17.3.1
ज्येष्ठ नागररक िम्बन्िी ददििीय कायथक्रम (अल्जाइमशथ 
चेतना ददिि, ज्येष्ठ नागररक प्रसत हनु ेदवु्यथिहार विरुर्द्को 
ददिि, अन्तराथविय ज्येष्ठ नागररक ददिि)

29 29

340107 बाल कल्याण कायथक्रम 53 53
2.17.5.1 बालक्लि गठन, िंचालन तथा सनयमन 20 20

2.17.5.2
बालबासलकामासथ हनु ेशारीररक, मानसिक दण्ड िजाय तथा 
यौनजन्य दवु्यथिहार न्यूसनकरण

33 33

340802 मवहला विकाि कायथक्रम(मवहला जागसृत कायथक्रम िमेत) 678 678
1.1.1.8 रा.प.अन.वर्द्. वि. तलब 381 381
1.2.2.2 महसग ििा 12 12

2.15.1.8
लैसगंक वहंिा सनिारणमा न्यावयक िसमसतको क्षमता विकाि 
तासलम

50 50

2.15.1.9 नतेतृ्ि तथा िंस्थागत विकाि तासलम 52 52

2.15.40.1567 िामात्तजक पररचासलकाको प्रोत्िाहन ििा 127 127

2.15.40.1568 िमहु गठन र पररचालन 5 5

2.15.40.1569 िमहु िदस्यको अनतु्तशक्षण 31 31

2.17.3.2 अन्तराथविय मवहला ददिश 20 20

343102 खेलकुद विकाि कायथक्रम 100 100

2.15.12.1 रािपसत रसनङ्ग सिल्ड प्रसतयोसगता 100 100
350016 िबैका लासग त्तशक्षा- आिारितू/माध्यासमक तह 65508 65508



नपेाल िरकार प्रदेश िरकार
त्तशषथक

आ.ि. 
२०73/074 

को यथाथथ

आ.ि. 
२०74/075 
को िंशोसित 

अनमुान

आ.ि. 
२०75/076 को 

अनमुान

श्रोत

आन्तररक श्रोत

अन्तर िरकारी वििीय हस्तान्तरण

ऋण
जनिहिासगता

1.1.1.14 त्तशक्षकको जगेडा तलि 305 305

1.3.3.1

आिारितू तथा माध्यसमक तहका स्िीकृत दरिन्दीका 
त्तशक्षक, राहत कोटा अनदुान त्तशक्षक एिम ् प्राविसिक 
िारका प्रत्तशक्षक तथा िहायक प्रत्तशक्षकका लासग तलब 
ििा अनदुान

65203 65203

350806 विद्यालय के्षत्र विकाि कायथक्रम- त्तजल्ला स्तर 16622 16622

2.15.11.761
कक्षा १-१० िम्म  अध्ययनरत विद्याथीहरुका लासग 
पाठ्यपसु्तक अनदुान

822 822

2.15.11.768
विद्यालय कमथचारी व्यबस्थापन अनदुान (आिारितू तथा 
माध्यसमक तह)

2354 2354

2.15.11.769
प्रारत्तम्िक बाल विकाि / पूबथ प्राथसमक कक्षाका 
िहजकताथहरुको पारीश्रसमक

2243 2243

2.15.11.770
त्तशक्षण सिकाइ  िामग्री तथा  Book Corner ब्यिस्थापन 
तथा सिकाइका लासग सनरन्नर विद्याथी मलु्यांकनका लासग  
प्रसत विद्याथी लागत अनदुान (कक्षा िालविकाि-१२)

645 645

2.15.11.771
 कक्षा ११-१२ मा अध्ययनरत तोवकएका लत्तक्षतिगथका 
विद्याथीहरुका लासग पसु्तकालयमा आिाररत हनु ेगरी 
पाठ्यपसु्तक उपलब्ि गराउन विद्यालयलाइ अनदुान

72 72

2.15.11.772

िामदुावयक विद्यालयका आिारितू तथा माध्यसमक तहमा 
अध्ययनरत विद्याथीहरुका लासग विपन्न लत्तक्षत हनु ेगरी 
गैरआिािीय  छात्रबिृी

482 482

2.15.11.779 िामदुावयक सिकाइ केन्ि  िञ्चालन अनदुान 144 144

2.15.11.781
विद्यालय ििन सनमाथण (अत्तघल्लो आ ब को   क्रमागत  ४ 
कोठे ििन

1294 1294



नपेाल िरकार प्रदेश िरकार
त्तशषथक

आ.ि. 
२०73/074 

को यथाथथ

आ.ि. 
२०74/075 
को िंशोसित 

अनमुान

आ.ि. 
२०75/076 को 

अनमुान

श्रोत

आन्तररक श्रोत

अन्तर िरकारी वििीय हस्तान्तरण

ऋण
जनिहिासगता

2.15.11.785 कक्षा ८ को परीक्षा िञ्चालन व्यिस्थापन खचथ 49 49

2.15.11.786
उत्कृि सिकाइ उपलव्िी िएका विद्यालयलाइ सिकाइ 
िदुृढीकरण तथा विद्यालयलाइ कायथ िम्पादनमा आिाररत 
अनदुान( Performance based Grants)

324 324

2.15.11.787
त्तशक्षकको त्तशक्षण सिकाइमा विताउन ेिमयाििी ििुार 
योजना कायाथन्ियन

8 8

2.15.11.788

माध्यासमक विद्यालयमा पसु्तकालय स्थापना तथा 
व्यिस्थापन(वफक्िीङ, वकताि खररद, तथा इ पसु्तकालय 
िमेत)

468 468

2.15.11.789

त्तशक्षण सिकाइमा िचुना प्रविसि को प्रयोग( कम्प्यूटर, 
इन्टरनटे, कनते्तक्टसिटी इक्यूपमेन्टि तथा िामग्री खररद) 
का लासग अनदुान

468 468

2.15.11.792 माध्यासमक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला अनदुान 468 468

2.15.11.794
गत्तणत विज्ञान र अङे्गजी विषयका लासग वक्रयाकलापमा 
आिाररत िामाग्री अनदुान

36 36

2.15.11.797
पानी तथा स्िास््य र िरिफाई िवुििा िवहतको शौचालय 
सनमाथण

1007 1007

2.15.11.798 विद्यालय िञ्चालन  व्यबस्थापन  अनदुान 1070 1070

2.15.11.761
कक्षा १-१० िम्म  अध्ययनरत विद्याथीहरुका लासग 
पाठ्यपसु्तक अनदुान

159 159

2.15.11.768
विद्यालय कमथचारी व्यबस्थापन अनदुान (आिारितू तथा 
माध्यसमक तह)

455 455

2.15.11.769
प्रारत्तम्िक बाल विकाि / पूबथ प्राथसमक कक्षाका 
िहजकताथहरुको पारीश्रसमक

433 433



नपेाल िरकार प्रदेश िरकार
त्तशषथक

आ.ि. 
२०73/074 

को यथाथथ

आ.ि. 
२०74/075 
को िंशोसित 

अनमुान

आ.ि. 
२०75/076 को 

अनमुान

श्रोत

आन्तररक श्रोत

अन्तर िरकारी वििीय हस्तान्तरण

ऋण
जनिहिासगता

2.15.11.770
त्तशक्षण सिकाइ  िामग्री तथा  Book Corner ब्यिस्थापन 
तथा सिकाइका लासग सनरन्नर विद्याथी मलु्यांकनका लासग  
प्रसत विद्याथी लागत अनदुान (कक्षा िालविकाि-१२)

124 124

2.15.11.771
 कक्षा ११-१२ मा अध्ययनरत तोवकएका लत्तक्षतिगथका 
विद्याथीहरुका लासग पसु्तकालयमा आिाररत हनु ेगरी 
पाठ्यपसु्तक उपलब्ि गराउन विद्यालयलाइ अनदुान

14 14

2.15.11.772

िामदुावयक विद्यालयका आिारितू तथा माध्यसमक तहमा 
अध्ययनरत विद्याथीहरुका लासग विपन्न लत्तक्षत हनु ेगरी 
गैरआिािीय  छात्रबिृी

93 93

2.15.11.779 िामदुावयक सिकाइ केन्ि  िञ्चालन अनदुान 28 28

2.15.11.781
विद्यालय ििन सनमाथण (अत्तघल्लो आ ब को   क्रमागत  ४ 
कोठे ििन

250 250

2.15.11.785 कक्षा ८ को परीक्षा िञ्चालन व्यिस्थापन खचथ 9 9

2.15.11.786
उत्कृि सिकाइ उपलव्िी िएका विद्यालयलाइ सिकाइ 
िदुृढीकरण तथा विद्यालयलाइ कायथ िम्पादनमा आिाररत 
अनदुान( Performance based Grants)

62 62

2.15.11.787
त्तशक्षकको त्तशक्षण सिकाइमा विताउन ेिमयाििी ििुार 
योजना कायाथन्ियन

1 1

2.15.11.788

माध्यासमक विद्यालयमा पसु्तकालय स्थापना तथा 
व्यिस्थापन(वफक्िीङ, वकताि खररद, तथा इ पसु्तकालय 
िमेत)

90 90



नपेाल िरकार प्रदेश िरकार
त्तशषथक

आ.ि. 
२०73/074 

को यथाथथ

आ.ि. 
२०74/075 
को िंशोसित 

अनमुान

आ.ि. 
२०75/076 को 

अनमुान

श्रोत

आन्तररक श्रोत

अन्तर िरकारी वििीय हस्तान्तरण

ऋण
जनिहिासगता

2.15.11.789

त्तशक्षण सिकाइमा िचुना प्रविसि को प्रयोग( कम्प्यूटर, 
इन्टरनटे, कनते्तक्टसिटी इक्यूपमेन्टि तथा िामग्री खररद) 
का लासग अनदुान

90 90

2.15.11.792 माध्यासमक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला अनदुान 90 90

2.15.11.794
गत्तणत विज्ञान र अङे्गजी विषयका लासग वक्रयाकलापमा 
आिाररत िामाग्री अनदुान

7 7

2.15.11.797
पानी तथा स्िास््य र िरिफाई िवुििा िवहतको शौचालय 
सनमाथण

194 194

2.15.11.798 विद्यालय िञ्चालन  व्यबस्थापन  अनदुान 207 207

2.15.11.761
कक्षा १-१० िम्म  अध्ययनरत विद्याथीहरुका लासग 
पाठ्यपसु्तक अनदुान

163 163

2.15.11.768
विद्यालय कमथचारी व्यबस्थापन अनदुान (आिारितू तथा 
माध्यसमक तह)

466 466

2.15.11.769
प्रारत्तम्िक बाल विकाि / पूबथ प्राथसमक कक्षाका 
िहजकताथहरुको पारीश्रसमक

444 444

2.15.11.770
त्तशक्षण सिकाइ  िामग्री तथा  Book Corner ब्यिस्थापन 
तथा सिकाइका लासग सनरन्नर विद्याथी मलु्यांकनका लासग  
प्रसत विद्याथी लागत अनदुान (कक्षा िालविकाि-१२)

127 127

2.15.11.771
 कक्षा ११-१२ मा अध्ययनरत तोवकएका लत्तक्षतिगथका 
विद्याथीहरुका लासग पसु्तकालयमा आिाररत हनु ेगरी 
पाठ्यपसु्तक उपलब्ि गराउन विद्यालयलाइ अनदुान

14 14

2.15.11.772

िामदुावयक विद्यालयका आिारितू तथा माध्यसमक तहमा 
अध्ययनरत विद्याथीहरुका लासग विपन्न लत्तक्षत हनु ेगरी 
गैरआिािीय  छात्रबिृी

95 95



नपेाल िरकार प्रदेश िरकार
त्तशषथक

आ.ि. 
२०73/074 

को यथाथथ

आ.ि. 
२०74/075 
को िंशोसित 

अनमुान

आ.ि. 
२०75/076 को 

अनमुान

श्रोत

आन्तररक श्रोत

अन्तर िरकारी वििीय हस्तान्तरण

ऋण
जनिहिासगता

2.15.11.779 िामदुावयक सिकाइ केन्ि  िञ्चालन अनदुान 28 28

2.15.11.781
विद्यालय ििन सनमाथण (अत्तघल्लो आ ब को   क्रमागत  ४ 
कोठे ििन

256 256

2.15.11.785 कक्षा ८ को परीक्षा िञ्चालन व्यिस्थापन खचथ 10 10

2.15.11.786
उत्कृि सिकाइ उपलव्िी िएका विद्यालयलाइ सिकाइ 
िदुृढीकरण तथा विद्यालयलाइ कायथ िम्पादनमा आिाररत 
अनदुान( Performance based Grants)

64 64

2.15.11.787
त्तशक्षकको त्तशक्षण सिकाइमा विताउन ेिमयाििी ििुार 
योजना कायाथन्ियन

1 1

2.15.11.788

माध्यासमक विद्यालयमा पसु्तकालय स्थापना तथा 
व्यिस्थापन(वफक्िीङ, वकताि खररद, तथा इ पसु्तकालय 
िमेत)

92 92

2.15.11.789

त्तशक्षण सिकाइमा िचुना प्रविसि को प्रयोग( कम्प्यूटर, 
इन्टरनटे, कनते्तक्टसिटी इक्यूपमेन्टि तथा िामग्री खररद) 
का लासग अनदुान

92 92

2.15.11.792 माध्यासमक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला अनदुान 92 92

2.15.11.794
गत्तणत विज्ञान र अङे्गजी विषयका लासग वक्रयाकलापमा 
आिाररत िामाग्री अनदुान

7 7

2.15.11.797
पानी तथा स्िास््य र िरिफाई िवुििा िवहतको शौचालय 
सनमाथण

199 199

2.15.11.798 विद्यालय िञ्चालन  व्यबस्थापन  अनदुान 212 212
370014 8574 8574

1.1.1.5 कमथचारीहरुको तलब िापतको  खचथ 7096 7096
1.2.1.2 स्थानीय ििा 400 400
1.2.2.1 महंगी ििा 192 192

प्राथसमक स्िास््य िेिा (जनस्िास््य कायाथलय, स्िास््य केन्ि, चौकी तथा 
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1.2.3.1 अन्य स्िास््य कमीको वफल्ड ििा 110 110
1.2.4.1 अन्य ििा 60 60
1.3.1.1 कमथचारीहरूको पोषाक ििा 150 150

2.13.1.1
पाले, स्िीपर, गाडथ, िगैंचे, का.ि.आददको िेिा करारमा सलने

480 480

2.7.1.3
कायाथलय मिलन्द िामान, पानी, विजलुी, िंचार, घरिाडा, 
भ्रमण खचथ

86 86

370802 राविय स्िास््य त्तशक्षा, िूचना तथा िंचार केन्ि 80 80

2.15.28.48

स्िास््य प्रबिथन (मेरो िषथ असियान, महामारी,  िने ,निने 
रोग रोकथाम, प्रजनन तथा बाल बाताबरण स्िास््य आदद) 
स्िास््य िंचार िचेतना कायथक्रम

80 80

370804 एकीकृत त्तजल्ला स्िास््य कायथक्रम 5664 5664

2.15.26.7 सिटासमन ए क्याप्िलु आम वितरण कायथक्रमका लागी 
म.स्िा.स्ि. िे . पररचालन खचथ (२ चरण कासतकथ  र िैशाख)

125 125

2.15.26.81

पोषण िम्बत्तन्ि राविय ददिि िंचालन (स्तनपान िप्ताह, 
आयोसडन मवहना, सबद्यालय स्िास््य तथा पोषण िप्ताह आदद 
लगायत कायथ िंचालनको लासग बहकेु्षत्रीय पोषण योजना 
लाग ुिएका बाहेकका त्तजल्लाका ४४५ ओटा स्थानीय 
सनकायहरुको लासग)

35 35

2.15.28.16
एच एम आई एि को तासलम(५०) र असिलेख तथा 
प्रसतिेदन फाराम छपाइथ(५०)

100 100

2.15.28.18
स्िास््य चौकी/ प्राथसमक स्िास््य केन्िहरूको िेिा 
िदुृढीकरण वक्रयाकलाप

100 100
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2.15.28.2

महामारी तथा प्रकोपजन्य रोगहरुको अबस्थामा RRT/ 
CRRT पररचालन गने,  चौमात्तशक ररभ्य ुतथा असिमखुीकरण 
गने

44 44

2.15.28.20
स्िास््य चौकी स्तरमा औजार उपकरण, फसनथचर िाथै 
स्िास््य िंस्था ममथत ििुार (पुंजीगत)

120 120

2.15.28.21
स्थानीय तहका स्िास््य यूसनटमा डी.एच.आई.एि २ सििम 
िेटअपका लासग कम्यूटर खररद (पुंजीगत)

100 100

2.15.28.23
औषसि, भ्यात्तक्िन, िािन, िामाग्री ररप्यावकड. तथा ढुिानी 
र पूनः वितरण िमेत

60 60

2.15.28.25 सनःशलु्क स्िास््य िेिाको लासग औषसि खररद 750 750

2.15.28.26
िामात्तजक परीक्षण कायथक्रम (परुानो र नयां थप हनु े
स्िास््य िंस्था)

100 100

2.15.28.29 निने रोग िम्ित्तन्ि कायथक्रम 70 70

2.15.28.3

औलो सनयन्त्रण कायथक्रमको अनगुमन एिम ्मूल्याङ्कन, 
औलो माहामारी हनु ेऔलो ग्रिीत के्षत्रको छनौट गरी 
सबषादद छकथ न े(रेस्पोन्िीि स्प्रइेङ िमेत),विश्व औलो 
सनयन्त्रण ददिि मनाउन ेतथा औलो सनयन्त्रणका लासग 
बहसुनकाय अन्तरवक्रया

21 21

2.15.28.30
स्तरीय उपचार पर्द्सत िम्ित्तन्ि असिमतु्तखकरण  र िाथी 
िमूह बीच छलफल कायथक्रम िंचालन

120 120

2.15.28.31
स्थापना िएका र थप हनु ेिामदुावयक स्िास््य इकाइ 
िंचालन अनदुान

400 400

2.15.28.6 सनयसमत रूपमा खानपेानी गणुस्तर सनगरासन गने 50 50

2.15.28.74 अस्पतालहरुमा पाठेघरको मखुको क्यान्िरको जााँचको लासग 
VIA Set , तथा सिल्कन ररङ प्रशेरी खररद

22 22
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2.15.28.76 पररिार स्िास््य कायथक्रमको लासग पाटोग्राफ, DMT, MEC 
Wheel, Flow Chart Job Aid िवहत फमथ फरमेट छपाइ

5 5

2.15.28.77
दांग र इलाममा Birth Defect कायथक्रमको कायथन्ियन

200 200

2.15.28.79
पालीकािाट अनगुमन मलु्यांकन (प्रजनन ्स्िास््य 
कायथक्रमहरुको Facility हरु िम्म)

30 30

2.15.28.80 अस्पताल तथा Birthing Centre  मा २४ घण्टा प्रितुी 
िेिा िंचालन गनथ करारमा अ०न०मी० सनयतु्ति

266 266

2.15.28.82
अव्िेवटक वफस्टुला र पाठेघर खस्न ेरोगीको त्तस्क्रसनंग, 
ररंगपेशरी तथा VIA जााँच

35 35

2.15.28.85

आमा िरुक्षा कायथक्रम िेिा प्रदान शोििनाथ, यातायात खचथ, 
गिथिती तथा ितु्केरी उत्प्ररेणा िेिा (4th ANC), सनशलु्क 
गिथपतन, त्तजल्ला अस्पताल र िो िन्दा तलका िरकारी 
स्िास््य िस्थाहरुमा प्रिूसत हनु ेितु्केरी तथा निजात 
त्तशशलुाई न्यानो झोला (लगुा िेट)

650 650

2.15.28.86 आइ.य.ु सि डी. तथा इम्प्लान्ट िेिा प्रदान 31 31

2.15.28.88
पररिार सनयोजन, िरुत्तक्षत माततृ्ि, FCHV िेिा ददिि मनाउने

30 30

2.15.28.89
िन्ध्याकरण घमु्ती त्तशविर अगािै म०स्िा०िे०िाँग छलफल

35 35

2.15.28.9
हात्िीपाइथले रोग सबरूध्दको आम औषिी िेिन 
(MDA)कायथक्रम िञ्चालन

442 442

2.15.28.90 गाउघर त्तक्लसनक िचालन यातायात खचथ 47 47
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2.15.28.91 म स्िा स्ि िे हरुलाइ पोशाक ििा 578 578
2.15.28.92 म स्िा स्ि िे अिथिावषथक िमीक्षा बैठक (जना) 255 255

2.15.28.93
म स्िा स्ि िे हरुलाइ दीघथकालीन िेिाका लासग 
िम्मानजनक सबदाइ (जना)

220 220

2.15.28.94
दक्ष प्रिूसत कमीहरुलाई अनिाईट कोत्तचङको लागी क्षमता 
असििरृ्द्ी

40 40

2.15.28.96 लामो अिसिको जन्मान्तरको लासग िेटलाइट िेिा 33 33

2.15.28.97 वकशोर वकशोरी कायथक्रम अन्तरगत मवहनािारी स्िास््य 
व्यिस्थापनको लागी स्कूलमा स्यानटेरी प्याड वितरण"

25 25

2.15.2.210 रोटा खोप शरुुिात गनथ स्िास््य िंस्था स्तरमा 
स्िास््यकमीहरुको असिमूत्तखकरण एक ददन े(७७ त्तजल्ला)

15 15

2.15.2.212

पूणथ खोप गा.पा., न.पा.  िसुनत्तितता र दीगोपना िकु्ष्म 
योजना अध्यािसिकको लासग न.पा , गा.पा खोप िमन्िय 
िसमसत, स्िास््य िंस्था प्रमखु िवहत न.पा. र गा.पा. प्रमखु 
तथा िडा प्रमखुहरु र िरोकारिालाहरुको १ ददन ेगोष्ठी 
(७७ त्तजल्लाका िबै स्थासनय तह)

30 30

2.15.26.74 खोपको पहुाँच बढाई छुट बच्चालाई खोप ददलाई पूणथखोप 
िसुनत्तित गनथ िैशाख मवहनालाइ खोप मवहना िंचालन गने

30 30
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2.15.26.75

पूणथ खोपको दीगोपनाको लासग िाझेदार र स्थानीय स्िास््य 
िंस्था िञ्चालन तथा ब्यिस्थापन िसमसतका िदस्य र िडा 
खोप िमन्िय िसमसतहरुिाँग अन्तरवक्रया, स्थानीय योजना 
सनमाथण (७७ त्तजल्ला, िबै स्िास््य िंस्था)

30 30

2.15.26.76

पहुाँच नपगेुका र ड्रप आउट (छुट) िच्चाको खोजी तथा 
पूणथ खोप ददलाउन मवहला स्िास््य स्िंयम िेविकाहरुलाई 
असिमूत्तखकरण र योजना सनमाथण ( ७७ त्तजल्लाका िबै 
स्िास््य िंस्था )

55 55

2.15.26.77
बाह्य खोप केन्िको ििन सनमाथण ७५० िटा (७७ त्तजल्ला)

300 300

2.15.26.99

पासलकास्तरमा खोप ऐन, सनयमािली, ए.ई.एफ.आई. को 
जानकारी खोप कायथक्रमको िसमक्षा, िूक्ष्म योजना 
अध्यािसिक कायथक्रम २ ददन े७५३ तह (स्िास््य िंस्था 
प्रमखु, खोप कायथकताथ िमेत )

35 35

2.19.1.2
पूणथ खोप न.पा., गा.पा. िेररवफकेिन, अनगुमन तथा घोषणा 
ििा व्यिस्थापन

30 30

370806 क्षयरोग सनयन्त्रण 90 90

2.15.28.35

उपचार केन्िहरुमा आकत्तस्मक अिस्थामा औिसि, ल्याब 
िामाग्री ढुिानी, फमथ फरमेट फोटोकपी,ममतथ िम्िार, ल्याि 
तथा आिश्यक िामाग्री खररद र  ई-वट.सब रत्तजस्टर 
अध्यािसिक

23 23

2.15.28.36

स्िास््य िंस्थाबाट टाढा रहेका बस्ती तथा स्िास््य िेिामा 
पहूच कम िएको जनिंख्यामा माइक्रोस्कोवपक क्याम्प 
िञ्चालन

16 16
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2.15.28.38
उपचार केन्िहरुमा गई अनगुमन तथा मलु्यांकन गरर 
कायथक्रमको गणुस्तरीयता िसुनत्तस्चत गने

12 12

2.15.28.42
लकेुर बिेका क्षयरोगका सबरामी उपचार दायरामा ल्याउन 
त्तशक्षक, िमाजिेिी म.स्िा.स्ि.िे परीचालन

4 4

2.15.28.43

उपचाररत क्षयरोगका सबरामीको उपचारको कोहटथ नसतजा, 
कायथक्रमको प्रगसत एिं चनुौती र क्षयरोग कायथक्रममा  
िएका नया  सबषयमा उपचार केन्िका स्िास््य 
कमीहरुलाई  अध्यािसिक गने उपचार केन्ि स्तर कोहटथ 
विश्लषेण कायथक्रम

27 27

2.15.28.46
पनुःउपचार क्याटेगोरीमा िएका िबै पी.सब.िी. 
सबरामीहरुलाई उपचार अिसििर पोषण ििा

8 8



रु. हजारमा

आ.ि. २०73/074 
को यथाथथ

आ.ि. 2074/075को 
िंशोसित अनमुान

आ.ि. 
2075/076 को 

अनमुान

0 0 0

खदु ऋण लगानी 0 0 0

ऋण लागनी (-) 0 0 0

ऋण लगानीको िािाँ वफताथ प्राप् ती +) 0 0 0

0 0 0

खदु शयेर लगानी 0 0 0

शयेर लगानी (-) 0 0 0

शयेर सबक्रीबाट लगानी वफताथ प्राप् ती (+) 0 0 0

0 0 0

खदु ऋण प्राप् ती 0 0 0

ऋणको िााँिा ििुानी (-) 0 0 0

ऋण प्राप् ती (+) 0 0 0

वििीय व्यिस्था अनमुान
आ.ि. २०75/076

शीषथक

वििीय व्यिस्था :



रु. हजारमा

नपेाल 
िरकार

प्रदेश 
िरकार

स्थानीय 
तह

10 आसथथक विकाि 20204
1010 कृवष 5854

1020 पशु 2400

1030 उद्योग तथा िात्तणज्य 240

1040 पयथटन 11710

1050 िहकारी 0

1060 वििीय के्षत्र 0

20 िामात्तजक विकाि 17114
2010 त्तशक्षा 6775

2020 स्िास््य 2120

2030 खानपेानी तथा िरिफाई 2700

2040 िंस्कृसत प्रिर्द्थन 2894

2050 खेलकुद तथा मनोरञ् जन 1100

2060
लैंसगक िमानता तथा 
िामात्तजक िमािेत्तशकरण

1525

30 पूिाथिार विकाि 52052
3010 स्थानीय िडक 34972

3020 पलु तथा झोलङेु्गपलु 2800

3030 सिंचाई 1300

3040 ििन तथा िहरी विकाि 9780

3050

उजाथ, लघ ुतथा िाना 
जलविद्यतु (बैकत्तल्पक उजाथ 
िमेत)

2800

3060 खेलकुद विकाि (खेलमैदान) 400

40
िातािरण तथा विपद 
व्यिस्थापन 2248

4010 िन तथा ि–ुिंरक्षण 1848

4020 जलािार िंरक्षण 50

4030
िातािरण िंरक्षण, जलिाय ु
पररितथन

50

जनिहिासगता
िंकेत नं. शीषथक

कायथके्षत्रगत व्यय अनमुान
आ.ि. २०७५/०७६

आ.ि. 
२०73/074 

को यथाथथ

आ.ि. 
२०74/075
 को िंशोसित 

अनमुान

आ.ि. 
२०75/07

6 को 
अनमुान

श्रोत

आन्तररक 
श्रोत

अन्तर िरकारी वििीय 

ऋण



नपेाल 
िरकार

प्रदेश 
िरकार

स्थानीय 
तह

जनिहिासगता
िंकेत नं. शीषथक

आ.ि. 
२०73/074 

को यथाथथ

आ.ि. 
२०74/075
 को िंशोसित 

अनमुान

आ.ि. 
२०75/07

6 को 
अनमुान

श्रोत

आन्तररक 
श्रोत

अन्तर िरकारी वििीय 

ऋण

4040
फोहरमैला तथा ढल 
व्यिस्थापन

100

4050 जलउत्पन् न प्रकोप सनयन्त्रण 200

4060 विपद व्यिस्थापन 0

4070 िारुण यन्त्र िंचालन 0

50
िंस्थागत विकाि िेिा 
प्रिाह र िशुािन 2506

5010 िामान्य िेिा 895

5020 िरुक्षा व्यिस्थापन 20

5030 िूचना प्रविसि 502

5040 पत्तञ् जकरण व्यिस्थापन 0

5050
स्थानीय त्याङ्क िंकलन र 
असिलेख व्यिस्थापन

0

5060 िशुािन प्रिर्द्थन 1089

5070 अनिुन्िान तथा विकाि 0

5080 अन्यत्र िसगथकृत निएको 0



रु. हजारमा

नपेाल िरकार प्रदेश िरकार स्थानीय तह

१ १७९५० ० १३६७७ ४२७३
१ कृवष ४२७५ ० २२७५ २०००

१ माहरुी श्रोत केन्ि िञ् चालन, व्यिस्थापन तथा कायथक्रम विस्तार (िमपरुक 
कोष)

रोङ २००० ० ० २०००

२ प्रिानमन्त्री कृवष आिसुनकीकरण आयोजना (माहरुी) रोङ ४०० ० ४०० ०
३ आले डााँडा जलाशय सिंचाई पोखरी सनमाथण रोङ १ १०० ० १०० ०
४ केरा तथा िपुारी निथरी उत्पादन रोङ २ १०० ० १०० ०
५ उन् नत जातको िान/मकै बीउ खररद रोङ २ १०० ० १०० ०
६ च्याउखेती तालीम तीनतले रोङ ३ ५० ० ५० ०
७ त्तचण्डेपानी तरकारी पकेट के्षत्र कायथक्रम रोङ ३ १०० ० १०० ०
८ कृषक तालीम तथा माटो पररक्षण रोङ ४ २०० ० २०० ०
९ कफी खेती व्यििावयक तालीम रोङ ५ ५० ० ५० ०
१० िकारो ििुार कायथक्रम रोङ ५ १०० ० १०० ०
११ प्लात्तष्ट टक पोखरी सनमाथण रोङ ६ १०० ० १०० ०
१२ तरकारी िंकलन केन्ि स्थापना तथा व्यिस्थापना रोङ ६ १०० ० १०० ०

आन्तररक 
श्रोत

अन्तर िरकारी वििीय हस्तान्तरण
ऋण

जनिहिासगता

 (क) आसथथक विकाि  (गाउाँपासलका स्तरीय)

रोङ गाउाँपासलका
िावषथक विकाि कायथक्रम

आ.ि.२०७5/0७6
िंकेत नं./विषयगत त्तशषथकः _________________________

क्र.िं. कायथक्रम/आयोजनाको नाम
कायाथन्ियन 
हनु ेस्थान

लक्ष्य विसनयोजन रु.

श्रोत
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नपेाल िरकार प्रदेश िरकार स्थानीय तह
आन्तररक 

श्रोत

अन्तर िरकारी वििीय हस्तान्तरण
ऋण

जनिहिासगता

क्र.िं. कायथक्रम/आयोजनाको नाम
कायाथन्ियन 
हनु ेस्थान

लक्ष्य विसनयोजन रु.

श्रोत

१३ िडा कृवष तथा आसथथक िमनु् नती पररयोजना रोङ ६ २०० ० २०० ०
१४ ५०% अनदुानमा प्लात्तष्ट टक (सिलपोसलन ६x१२ मी) खररद रोङ ३ ५० ० ५० ०
१५ कायाथलय िंचालन तथा व्यिस्थापन (कृवष शाखा कायाथलय) रोङ १५० ० १५० ०
१६ माछा िरुा ढुिानी रोङ २५ ० २५ ०
१७ तरकारी उत्पादन प्रदशथन रोङ ५० ० ५० ०
१८ प्रिानमन्त्री कृवष आिसुनकीकरण पररयोजना रोङ ५ २०० ० २०० ०
१९ प्रिानमन्त्री कृवष आिसुनकीकरण पररयोजना रोङ 3 २०० ० २०० ०

२ पशु २०२५ ० २०२५ ०
१ िडा नं. १ र २ मा पशिुन िीमा ५० प्रसतशत कायथक्रम िञ् चालन रोङ ३५० ० ३५० ०
२ घााँिको श्रोत केन्ि स्थापना रोङ २५० ० २५० ०
३ पशपुालन पकेट के्षत्र स्थापना रोङ १ ७० ० ७० ०
४ गाईपालन व्यिस्थापन तथा दगु्ि उत्पादन तालीम रोङ ३ ५० ० ५० ०
५ पशपुालन योजना तजुथमा गोष्ठी रोङ ५० ० ५० ०
६ स्थानीय कुखरुा िंरक्षण प्रिर्द्थन कायथक्रम िञ् चालन रोङ ६ १०० ० १०० ०
७ कृसत्रम गिाथिान केन्ि िञ् चालन (गाई, िैिी) िाथै िामाग्री खररद/ढुिानी

रोङ ६ १०० ० १०० ०

८ बहिुषीय घााँि विरुिा वितरण रोङ १०० ० १०० ०
९ वहउाँदे घािको िीउ वितरण रोङ ५० ० ५० ०
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नपेाल िरकार प्रदेश िरकार स्थानीय तह
आन्तररक 

श्रोत

अन्तर िरकारी वििीय हस्तान्तरण
ऋण

जनिहिासगता

क्र.िं. कायथक्रम/आयोजनाको नाम
कायाथन्ियन 
हनु ेस्थान

लक्ष्य विसनयोजन रु.

श्रोत

१० बाख्राको कृसत्रम गिाथिान कायथक्रम िञ् चालन, िबै िडामा िामाग्री खररद, ६ 
जना प्राविसिकलाई तालीममा पठाउने

रोङ २०० ० २०० ०

११ कायाथलय व्यिस्थापन खचथ (पश ुिेिा शाखा कायाथलय) रोङ १०० ० १०० ०
१२ खोरेत/वप.वप.आर रोग विरुर्द् भ्यात्तक्िनिेन कायथक्रम रोङ २०० ० २०० ०
१३ रोङ १, २, ५, ६ िडा कायाथलय िाथै रोङ ३ र ४ मा पश ुिेिा शाखाबाट 

वितरण हनु ेगरी औषिी खररद गने
रोङ १५० ० १५० ०

१४ गोठ ििुार कायथक्रम रोङ ५ १०० ० १०० ०
१५ रेफ्रीजेरेटर (वफ्रज) खररद गने बडा नं. ३, 5 र ६ का लासग रोङ १०५ ० १०५ ०
१६ बसडथजो क्यािटेटर (पश ुबन्ध्याकरण मेिीन) खररद िानो २ िटा ठूलो २ 

िटा, पश ुिेिा शाखाका लासग २ िटा र ३ नं. िडाका लासग २ िटा रोङ ५० ० ५० ०

३ पयथटन ११४१० ० ९१३७ २२७३
१ पाथीिरा के्षत्रको िम्िार, व्यिस्थापन तथा विकाि (गरुुयोजनाले औल्याए 

बमोत्तजम) (िमपरुक कोष)
रोङ ५५०० ० ३२२७ २२७३

२ दोकानडााँडामा वट एण्ड कफीहब सनमाथण रोङ ३ ५०० ० ५०० ०
३ जोरकलश के्षत्र व्यिस्थापन रोङ ४ ३००० ० ३००० ०
४ होमस्टे प्रिर्द्थन रोङ ३०० ० ३०० ०
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नपेाल िरकार प्रदेश िरकार स्थानीय तह
आन्तररक 

श्रोत

अन्तर िरकारी वििीय हस्तान्तरण
ऋण

जनिहिासगता

क्र.िं. कायथक्रम/आयोजनाको नाम
कायाथन्ियन 
हनु ेस्थान

लक्ष्य विसनयोजन रु.

श्रोत

५ प्याराग्लाइसडङ्ग, ित्तन्जजम्प, रकक्लयासमङ, त्तजपफ्लल्याएर, केिलकार िंचालन 
िम्बन्िी िम्िाव्यता अध्ययन

रोङ ४०० ० ४०० ०

६ रोङ गाउाँपासलकाको पयथटन गरुुयोजना सनमाथण रोङ १००० ० १००० ०
७ जरेुडााँडा हािा घर सनमाथण रोङ १ १३० ० १३० ०
८ होमस्टे िम्बन्िी तालीम िंचालन रोङ ५ ५० ० ५० ०
९ मेची खोला हल्लाउन ेढंुगा पाथीिरा पदमागथ विकाि रोङ ६ १०० ० १०० ०
१० झरना व्यिस्थापनको सनम्ती पदमागथ र पदयात्री विश्रामलय रोङ ४ ४३० ० ४३० ०

४ उद्योग विकाि २४० ० २४० ०
१ लघ ुउद्योग तालीम देिानछाप रोङ ५ ५० ० ५० 0

२ लघ ुउद्योग क्षमता असििवृर्द् (पहररगाउाँ) रोङ ४ १०० ० १०० 0

३ लघ ुउद्योग क्षमता विकाि तालीम रोङ ६ ९० ० ९० 0
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नपेाल िरकार प्रदेश िरकार स्थानीय तह
आन्तररक 

श्रोत

अन्तर िरकारी वििीय हस्तान्तरण
ऋण

जनिहिासगता

क्र.िं. कायथक्रम/आयोजनाको नाम
कायाथन्ियन 
हनु ेस्थान

लक्ष्य विसनयोजन रु.

श्रोत

२२५४ ० २२५४ ०
२७४ ० २७४ ०

१ कृवष १९९ ० १९९ ०
१ आददिािी जनजाती तथा दसलत कृवष कायथक्रम शात्तन्तपरु रोङ १ २५ ० २५ ०
२ रोङ १ बरिञ् ज् याङ्ग िपुारी, कफी, सलची विरुिा रोपन कायथक्रम (लागत 

िहिासगतामा)
रोङ १ ५० ० ५० ०

३ िेमौिमी तरकारी खेती जरेु िञ् ज्याङ्ग आिपाि रोङ १ ५० ० ५० ०
४ विषादी न्यूनीकरण कायथक्रम रोङ १ ७४ ० ७४ ०

पशु २५ ० २५ ०
१ पश ुकायथक्रम िञ् चालन रोङ १ २५ ० २५ ०

पयथटन ५० ० ५० ०
१ टुङ्गन ेसिजथना बस्ती आलेडााँडा पयथटन मागथ सनमाथण रोङ १ ५० ० ५० ०

१०० ० १०० ०
कृवष ५० ० ५० ०

१ कृवष बजार व्यिस्थापन रोङ २ ५० ० ५० ०
पयथटन ५० ० ५० ०

१ आहालेडााँडा पोखरी िंरक्षण रोङ २ ५० ० ५० ०

(ख) आसथथक विकाि  (िडास्तरीय)
िडा नं. १

िडा नं. २
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नपेाल िरकार प्रदेश िरकार स्थानीय तह
आन्तररक 

श्रोत

अन्तर िरकारी वििीय हस्तान्तरण
ऋण

जनिहिासगता

क्र.िं. कायथक्रम/आयोजनाको नाम
कायाथन्ियन 
हनु ेस्थान

लक्ष्य विसनयोजन रु.

श्रोत

१०० ० १०० ०
कृवष १०० ० १०० ०

१
अगाथसनक त्तचया छााँटकााँट र रोपन तथा जैविक विषादी न्यूनीकरण िम्बन्िी 
तालीम

रोङ 3 ५० ० ५० ०

२ प्यूरे सिरान दगु्ि िंस्थान आिपाि िकारो ििुार कायथक्रम रोङ 3 ५० ० ५० ०

७०० ० ७०० ०
कृवष ५०० ० ५०० ०

१ कृवष कायथक्रम रोङ ४ ४०० ० ४०० ०
२ हाते रयाक्टर खररद (कालीटार) रोङ ४ १०० ० १०० ०

पशु २०० ० २०० ०
१ उन् नत जातको बाख्रापालन लागत िहिासगता अनदुान रोङ ४ २०० ० २०० ०

४२० ० ४२० ०
कृवष २२० ० २२० ०

१ उन् नत जातको बीउ बीजन वितरण रोङ ५ १५० ० १५० ०
२ सिंचाईको लासग जठेुल्नो पानी व्यिस्थापन रोङ ५ ७० ० ७० ०

पयथटन २०० ० २०० ०
१ हािाघर सनमाथण रोङ ५ २०० ० २०० ०

िडा नं. ३

िडा नं. ४

िडा नं. ५
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नपेाल िरकार प्रदेश िरकार स्थानीय तह
आन्तररक 

श्रोत

अन्तर िरकारी वििीय हस्तान्तरण
ऋण

जनिहिासगता

क्र.िं. कायथक्रम/आयोजनाको नाम
कायाथन्ियन 
हनु ेस्थान

लक्ष्य विसनयोजन रु.

श्रोत

६६० ० ६६० ०
कृवष ५१० ० ५१० ०

१ कृवष प्रिर्द्थन तथा आसथथक िमवृर्द् कायथक्रम रोङ ६ २०० ० २०० ०
२ िीउ िीजन कायथक्रम रोङ ६ १०० ० १०० ०
३ निथरी योजना रोङ ६ ७० ० ७० ०
४ कृवष अध्ययन अनिुन्िान तथा िचेतना कायथक्रम रोङ ६ ४० ० ४० ०
५ मौरी विकाि िसमसत रोङ ६ १०० ० १०० ०

पशु १५० ० १५० ०
१ पश ुप्रिर्द्थन तथा आसथथक िमवृर्द् कायथक्रम रोङ ६ १०० ० १०० ०
२ पश ुकायथक्रम िञ् चालन खचथ रोङ ६ ५० ० ५० ०

िडा नं. ६
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नपेाल िरकार प्रदेश िरकार स्थानीय तह
आन्तररक 

श्रोत

अन्तर िरकारी वििीय हस्तान्तरण
ऋण

जनिहिासगता

क्र.िं. कायथक्रम/आयोजनाको नाम
कायाथन्ियन 
हनु ेस्थान

लक्ष्य विसनयोजन रु.

श्रोत

२ १२५१० ० १२५१० ०
१ त्तशक्षा ५४९० ० ५४९० ०

१ शात्तन्त सनकेतन मा.वि. कुटीडााँडा लागत िहिासगतामा ििारी िािन खररद
रोङ 3 १००० ० १००० ०

२ मोतीराम मा.वि. रम्भ्याङ्ग प्रविसिमैत्री विद्यालय स्थापना रोङ ६ १३०० ० १३०० ०
३ उत्कृष्ठ विद्यालय परुस्कृत रोङ ५० ० ५० ०
४ त्तशक्षा शाखा माफथ त विद्यालयमा गा.पा. स्तरीय असतररि कृयाकलाप 

िञ् चालन तथा उत्कृष्ठ त्तशक्षक परुस्कृत कायथक्रम
रोङ १०० ० १०० ०

५ त्तशक्षक स्िेत्तच्छक अिकाि प्रोत्िाहन कायथक्रम रोङ ५०० ० ५०० ०
६ त्तशक्षक, ि.का., विद्यालय कमथचारी िीप विकाि कायथक्रम रोङ १६५ ० १६५ ०
७ अंग्रजेी माध्यम पाठ्यपसु्तक खररद अनदुान रोङ २५० ० २५० ०
८ ि.का. विद्यालय कमथचारी र िट्टा त्तशक्षक पोशाक खचथ रोङ ३५० ० ३५० ०
९ १०/१० िटा कम्प्यटुर २ िटा विद्यालयलाई कायथक्रम रोङ १००० ० १००० ०
१० २ िटा विद्यालयलाई घेराबारा कायथक्रम रोङ ४०० ० ४०० ०
११ स्रोतकेन्ि कायाथलय व्यिस्थापन रोङ १०० ० १०० ०
१२ उमा मा.वि. खेलमैदान व्यिस्थापन रोङ ५ २०० ० २०० ०
१३ ३ िटा विद्यालयलाई बायोमेवरक मेत्तशन खररद रोङ ७५ ० ७५ ०

(क)   िामात्तजक विकाि  (गाउाँपासलका स्तरीय)
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नपेाल िरकार प्रदेश िरकार स्थानीय तह
आन्तररक 

श्रोत

अन्तर िरकारी वििीय हस्तान्तरण
ऋण

जनिहिासगता

क्र.िं. कायथक्रम/आयोजनाको नाम
कायाथन्ियन 
हनु ेस्थान

लक्ष्य विसनयोजन रु.

श्रोत

२ स्िास््य २००० ० २००० ०
१ हेरचाहका लासग उत्प्ररेणा कायथक्रम (िमपरुक कोष) रोङ ९०० ० ९०० ०
२ स्िास््य त्तशविर िंचालन रोङ १०० ० १०० ०
३ ६ िटै िडामा कायाथलय व्यिस्थापन रोङ १०० ० १०० ०
४ िामदुावयक औषिी पिल स्थापना रोङ ५०० ० ५०० ०
५ गाउाँघर त्तक्लसनक सनमाथण रोङ ६ ३०० ० ३०० ०
६ ल्याि कमथचारी व्यिस्थापन कोल्िङु र इरौटार रोङ १०० ० १०० ०

३ खानपेानी तथा िरिफाई १३०० ० १३०० ०
१ पूणथ िरिफाई कायथक्रम िंचालन (िडा नं. ३, ४ र ६) रोङ १२०० ० १२०० ०
२ खानपेानी िंचालन, ममथत तथा िरिफाई रोङ १०० ० १०० ०
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नपेाल िरकार प्रदेश िरकार स्थानीय तह
आन्तररक 

श्रोत

अन्तर िरकारी वििीय हस्तान्तरण
ऋण

जनिहिासगता

क्र.िं. कायथक्रम/आयोजनाको नाम
कायाथन्ियन 
हनु ेस्थान

लक्ष्य विसनयोजन रु.

श्रोत

४ िंस्कृसत प्रिर्द्थन २१०० ० २१०० ०
१ लेप्चा जासतको िाषा, िंस्कृसत, िम्बत्तन्ि रणनीसत गरुुयोजना कायाथन्ियन 

(िमपरुक कोष)
रोङ २००० ० २००० ०

२ िांस्कृसतक प्रिर्द्थन रोङ १०० ० १०० ०
५ लैंसगक िमानता तथा िामात्तजक िमािेशीकरण ८२० ० ८२० ०

१ दसलतहरुको जीिनस्तर िवृर्द्को लासग आयमूलक कायथक्रम रोङ १०० ० १०० ०
२ अपाङगता िएका पररिारमा बाख्रापालन र बेमौिमी तरकारी खेती िंचालन

रोङ ५ १०० ० १०० ०

३ बालबासलका लत्तक्षत कायथक्रम रोङ ५ २० ० २० ०
४ मवहला लत्तक्षत आसथथक विकाि कायथक्रम (१ देत्तख ६ िडा िम्म) रोङ ६०० ० ६०० ०

६ खेलकुद ८०० ० ८०० ०
२ Grassroot Level फूटबल िंचालन रोङ ३०० ० ३०० ०
३ किडथ हल नक्शा सडजाइन रोङ 3 १०० ० १०० ०
४ के्षत्रीय/अवफसियल प्रसतयोसगता विजेता परुस्कार तथा िम्मान रोङ १०० ० १०० ०
५ खेलकुद प्रत्तशक्षक (कोच) व्यिस्थापन रोङ १०० ० १०० ०
६ खेलकुद विकाि रोङ २०० ० २०० ०
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नपेाल िरकार प्रदेश िरकार स्थानीय तह
आन्तररक 

श्रोत

अन्तर िरकारी वििीय हस्तान्तरण
ऋण

जनिहिासगता

क्र.िं. कायथक्रम/आयोजनाको नाम
कायाथन्ियन 
हनु ेस्थान

लक्ष्य विसनयोजन रु.

श्रोत

४६०४ ० ४६०४ ०
५५४ ० ५५४ ०

१ त्तशक्षा ५० ० ५० ०
१ छात्रितृ्ति, शैत्तक्षक िामाग्री, पोशाक तथा िडास्तरीय अन् तर विद्यालय 

असतररि वक्रयाथकलाप िंचालन
रोङ १ ५० ० ५० ०

२ खानपेानी तथा िरिफाई २०० ० २०० ०
१ िाडी खोला खानपेानी योजना रोङ १ ५० ० ५० ०
२ दानाबोटे खानपेानी योजना रोङ १ ५० ० ५० ०
३ देउिाली गाउाँ खानपेानी योजना रोङ १ ५० ० ५० ०
४ कटुिे प्रणामी मत्तन्दर ढकाल बस्ती खा.पा.योजना रोङ १ ५० ० ५० ०

३ िंस्कृसत प्रिर्द्थन ७४ ० ७४ ०
१ फेरफोकल्याण्ड गोम ुगमु्बा चैनपरेु रोङ १ ५० ० ५० ०
२ बडहरे होिना मण्डली िरिफाई कायथक्रम रोङ १ १२ ० १२ ०

िडा नं. १
 (ख) िामात्तजक विकाि  (िडास्तरीय)
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नपेाल िरकार प्रदेश िरकार स्थानीय तह
आन्तररक 

श्रोत

अन्तर िरकारी वििीय हस्तान्तरण
ऋण

जनिहिासगता

क्र.िं. कायथक्रम/आयोजनाको नाम
कायाथन्ियन 
हनु ेस्थान

लक्ष्य विसनयोजन रु.

श्रोत

३ चैनपरेु होिना मण्डली िरिफाई कायथक्रम रोङ १ १२ ० १२ ०
४ लैंसगक िमानता तथा िामात्तजक िमािेशीकरण १८० ० १८० ०

१ जेष्ठ नागररक, बालबासलका, अपाङ्गता, दसलत लत्तक्षत िमूह रोङ १ १३० ० १३० ०
२ मवहला आयमूलक कायथक्रम (मवहला िंजाल माफथ त) रोङ १ ५० ० ५० ०

५ खेलकुद ५० ० ५० ०
1 िडास्तरीय खेलकुद िबै प्रसतयोसगता तथा खेल िामाग्री रोङ १ ५० ० ५० ०

५९० ० ५९० ०
त्तशक्षा ५० ० ५० ०

1 छात्रितृ्ति, शैत्तक्षक िामाग्री, पोशाक तथा िडास्तरीय अन् तर विद्यालय 
असतररि वक्रयाथकलाप िंचालन

रोङ 2 ५० ० ५० ०

खानपेानी तथा िरिफाई ३४० ० ३४० ०
1 दिेु गोयाङ खानपेानी योजना रोङ 2 १६० ० १६० ०
2 बरफल्याङ खा.पा. रोङ 2 ८० ० ८० ०
3 झटारे खानपेानी याङकी सनमाथण रोङ 2 १०० ० १०० ०

िंस्कृसत प्रिथर्द्न ५० ० ५० ०
1 विपन् न आददिािी जनजाती आयमूलक कायथक्रम िंचालन रोङ 2 ५० ० ५० ०

लैवङक िमानता तथा िामात्तजक िमाबेशीकरण १०० ० १०० ०
1 दसलत त्तशपमलुक तालीम रोङ 2 ५० ० ५० ०
2 मवहला आयमूलक कायथक्रम (मवहला िंजाल माफथ त) रोङ 2 ५० ० ५० ०

खेलकुद ५० ० ५० ०
1 िडास्तरीय खेलकुद िबै प्रसतयोसगता तथा खेल िामाग्री रोङ 2 ५० ० ५० ०

िडा नं. २

38



नपेाल िरकार प्रदेश िरकार स्थानीय तह
आन्तररक 

श्रोत

अन्तर िरकारी वििीय हस्तान्तरण
ऋण

जनिहिासगता

क्र.िं. कायथक्रम/आयोजनाको नाम
कायाथन्ियन 
हनु ेस्थान

लक्ष्य विसनयोजन रु.

श्रोत

११०५ ० ११०५ ०
त्तशक्षा २५५ ० २५५ ०

1 श्री शात्तन्त सनकेतन मा.वि. कुटीडााँडा आिारितु तह कक्षा निथरी देखी कक्षा 
५ िम्मका बालबासलकाहरुको लासग बालमैत्री कोठा व्यिस्थापन रोङ ३ ५० ० ५० ०

2 श्री चन्िकला आ.वि. प्यूरेको लासग बालमैत्री कक्षा कोठा व्यिस्थापन रोङ ३ ३० ० ३० ०
3 श्री जनता आ.वि. याङे्ग खेलकुद मैदान सनमाथण तथा दीघथकालीन पखाथल 

सनमाथण
रोङ ३ ४० ० ४० ०

4 श्री शारदा आ.वि. त्तचण्डेपानी विद्यालय ममथत तथा िरिफाई कायथक्रम रोङ ३ ४५ ० ४५ ०
5 श्री शंकर आ.वि. मािे िाल क्लि माफथ त कायथक्रम िंचालन रोङ ३ ४० ० ४० ०
6 छात्रितृ्ति, शैत्तक्षक िामाग्री, पोशाक तथा िडास्तरीय अन् तर विद्यालय 

असतररि वक्रयाथकलाप िंचालन
रोङ ३ ५० ० ५० ०

िडा नं. ३
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नपेाल िरकार प्रदेश िरकार स्थानीय तह
आन्तररक 

श्रोत

अन्तर िरकारी वििीय हस्तान्तरण
ऋण

जनिहिासगता

क्र.िं. कायथक्रम/आयोजनाको नाम
कायाथन्ियन 
हनु ेस्थान

लक्ष्य विसनयोजन रु.

श्रोत

स्िास््य २० ० २० ०
गाउाँघर त्तक्लसनक प्यूरे रोङ ३ २० ० २० ०
खानपेानी तथा िरिफाई ४०० ० ४०० ०

1 चामेटार खानपेानी योजना ममथत रोङ ३ १०० ० १०० ०
2 बैदाङखोल्िा-अयाथल चोक खानपेानी ममथत रोङ ३ ३० ० ३० ०
3 याङे्ग सिरान चौतारे खानपेानी योजना रोङ ३ ३५ ० ३५ ०
4 लिनु ेखानपेानी ममथत िंिार रोङ ३ ५० ० ५० ०
5 लामपोखरी खानपेानी याङ्की ममथत रोङ ३ ३५ ० ३५ ०
6 िेपारी खानपेानी ममथत (मािे) रोङ ३ ५० ० ५० ०
7 खारखोला खानपेानी याङ्की सनमाथण तथा पाइप खररद रोङ ३ १०० ० १०० ०

िंस्कृसत प्रिथर्द्न ३०५ ० ३०५ ०
1 चचथ ििन ममथत याङे्ग रोङ ३ ७० ० ७० ०
2 प्यूरे गमु्बा सनमाथण रोङ ३ १०० ० १०० ०
3 िनुिुार जातीको स्यादार थान ििन सनमाथण रोङ ३ ५५ ० ५५ ०
4 िजेुल थान व्यिस्थापन चामेटार रोङ ३ २५ ० २५ ०
5 राईजातीको शाकेला थान व्यिस्थापन रोङ ३ २५ ० २५ ०
6 त्तशिालय मत्तन्दर व्यिस्थापन प्यूरे रोङ ३ ३० ० ३० ०

लैवङक िमानता तथा िामात्तजक िमाबेशीकरण ७५ ० ७५ ०
1 आददिािी जनजाती िीपविकाि तालीम रोङ ३ २५ ० २५ ०
2 मवहला आयमूलक कायथक्रम (मवहला िंजाल माफथ त) रोङ ३ ५० ० ५० ०

खेलकुद ५० ० ५० ०
1 िडास्तरीय खेलकुद िबै प्रसतयोसगता तथा खेल िामाग्री रोङ ३ ५० ० ५० ०
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नपेाल िरकार प्रदेश िरकार स्थानीय तह
आन्तररक 

श्रोत

अन्तर िरकारी वििीय हस्तान्तरण
ऋण

जनिहिासगता

क्र.िं. कायथक्रम/आयोजनाको नाम
कायाथन्ियन 
हनु ेस्थान

लक्ष्य विसनयोजन रु.

श्रोत

६५० ० ६५० ०
त्तशक्षा २५० ० २५० ०

1 श्री िरस्िती मा.वि.को िौसतक ििुार िालझुोडा रोङ ४ १५० ० १५० ०
2 श्री िरस्िती मा.वि.मा प्रयोगशाला ििुार िालझुोडा रोङ ४ ५० ० ५० ०

3
छात्रितृ्ति, शैत्तक्षक िामाग्री, पोशाक तथा िडास्तरीय अन् तर विद्यालय 
असतररि वक्रयाथकलाप िंचालन

रोङ ४ ५० ० ५० ०

खानपेानी तथा िरिफाई १०० ० १०० ०
1 मानाबङु डााँडागाउाँ खा.पा.योजना रोङ ४ १०० ० १०० ०

िंस्कृसत प्रिथर्द्न १०० ० १०० ०
1 सलम्बजुासतको च्यािङु्ग खररद िालझुोडा रोङ ४ ५० ० ५० ०
2 राईजातीको शाकेला सिली प्रत्तशक्षण कायथक्रम रोङ ४ ५० ० ५० ०

लैवङक िमानता तथा िामात्तजक िमाबेशीकरण १५० ० १५० ०
1 अपाङ्ग िम्बन्िी कायथक्रम रोङ ४ ५० ० ५० ०
2 मवहला आयमूलक कायथक्रम (मवहला िंजाल माफथ त) रोङ ४ ५० ० ५० ०
3 बालबासलका क्षमता असििवृर्द् रोङ ४ ५० ० ५० ०

खेलकुद ५० ० ५० ०
1 िडास्तरीय खेलकुद िबै प्रसतयोसगता तथा खेल िामाग्री रोङ 4 ५० ० ५० ०

िडा नं. ४
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नपेाल िरकार प्रदेश िरकार स्थानीय तह
आन्तररक 

श्रोत

अन्तर िरकारी वििीय हस्तान्तरण
ऋण

जनिहिासगता

क्र.िं. कायथक्रम/आयोजनाको नाम
कायाथन्ियन 
हनु ेस्थान

लक्ष्य विसनयोजन रु.

श्रोत

१०५५ ० १०५५ ०
त्तशक्षा ४३० ० ४३० ०

१
छात्रितृ्ति, शैत्तक्षक िामाग्री, पोशाक तथा िडास्तरीय अन् तर विद्यालय 
असतररि वक्रयाथकलाप िंचालन

रोङ ५ ५० ० ५० ०

२ इरौटार आ.वि. बालविकाि व्यिस्थापन र ििन छाना ममथत रोङ ५ ७५ ० ७५ ०
३ नारायण आ.वि. ििन ममथत र बालविकाि व्यिस्थापन रोङ ५ ७५ ० ७५ ०
४ मालबािे आ.वि. िौयथ उजाथ जडान तथा ल्यापटप खररद रोङ ५ १०० ० १०० ०
५ िहिुन मा.वि. बालविकाि व्यिस्थापन रोङ ५ १०० ० १०० ०
६ त्तचिापानी आ.वि. बालविकाि व्यिस्थापन रोङ ५ ३० ० ३० ०

खानपेानी तथा िरिफाई २०० ० २०० ०
1 खानपेानी ममथत रोङ ५ २०० ० २०० ०

िंस्कृसत प्रिथर्द्न २२५ ० २२५ ०
1 दगुाथ पाञ् चायन मत्तन्दर व्यिस्थापन रोङ ५ १०० ० १०० ०
2 मालबािे चचथ व्यिस्थापन रोङ ५ ५० ० ५० ०
3 देिानछाप चचथ व्यिस्थापन रोङ ५ ५० ० ५० ०
4 ओमकारेश् िर मत्तन्दर व्यिस्थापन रोङ ५ २५ ० २५ ०

लैवङक िमानता तथा िामात्तजक िमाबेशीकरण १५० ० १५० ०
1 आददबािी जनजाती गरीि जेहेन्दार विद्याथी छात्रितृ्ति कायथक्रम रोङ ५ ५० ० ५० ०
2 दसलत आयमलुक कायथक्रम रोङ ५ ५० ० ५० ०
3 मवहला आयमूलक कायथक्रम (मवहला िंजाल माफथ त) रोङ ५ ५० ० ५० ०

िडा नं. ५
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नपेाल िरकार प्रदेश िरकार स्थानीय तह
आन्तररक 

श्रोत

अन्तर िरकारी वििीय हस्तान्तरण
ऋण

जनिहिासगता

क्र.िं. कायथक्रम/आयोजनाको नाम
कायाथन्ियन 
हनु ेस्थान

लक्ष्य विसनयोजन रु.

श्रोत

खेलकुद ५० ० ५० ०
1 िडास्तरीय खेलकुद िबै प्रसतयोसगता तथा खेल िामाग्री रोङ ५ ५० ० ५० ०

६५० ० ६५० ०
त्तशक्षा २५० ० २५० ०

1 छात्रितृ्ति, शैत्तक्षक िामाग्री, पोशाक तथा िडास्तरीय अन् तर विद्यालय 
असतररि वक्रयाथकलाप िंचालन

रोङ 6 ५० ० ५० ०

2 आिारितु विद्यालय ििुार कायथक्रम (३ आ.वि.) रोङ 6 १५० ० १५० ०
3 सनजी त्तशक्षक प्रोत्िाहन कायथक्रम रोङ 6 ५० ० ५० ०

स्िास््य १०० ० १०० ०
१ िामदुावयक औषिी पिल स्थापना रोङ 6 १०० ० १०० ०

खानपेानी तथा िरिफाई १६० ० १६० ०
1 थापागाउाँ खा.पा. योजना रोङ 6 ५० ० ५० ०
2 शलकपरु खा.पा. योजना रोङ 6 ५० ० ५० ०
3 खा.पा. योजना ममथत िंिार रोङ 6 ६० ० ६० ०

िंस्कृसत प्रिथर्द्न ४० ० ४० ०
1 लेप्चा मान ेिंरक्षण कायथक्रम रोङ 6 ४० ० ४० ०

खेलकुद ५० ० ५० ०
१ िडास्तरीय खेलकुद िबै प्रसतयोसगता तथा खेल िामाग्री रोङ 6 ५० ० ५० ०

लैवङक िमानता तथा िामात्तजक िमाबेशीकरण ५० ० ५० ०
१ मवहला आयमूलक कायथक्रम (मवहला िंजाल माफथ त) रोङ 6 ५० ० ५० ०

िडा नं. ६
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नपेाल िरकार प्रदेश िरकार स्थानीय तह
आन्तररक 

श्रोत

अन्तर िरकारी वििीय हस्तान्तरण
ऋण

जनिहिासगता

क्र.िं. कायथक्रम/आयोजनाको नाम
कायाथन्ियन 
हनु ेस्थान

लक्ष्य विसनयोजन रु.

श्रोत

३ ४४६२० ० ४४६२० ०
१ िडक २८२०० ० २८२०० ०

िडक P1 रोङ रोड (िमपरुक कोष) ९२०० ० ९२०० ०
१ चौतारो-गाजले-िलकपरु-ढुङे्ग िडक रोङ १२०० ० १२०० ०
२ सनन्दा-त्तजमथले-कुिापानी-तेलपानी खोला िडक रोङ १२०० ० १२०० ०
३ तेलपानी खोला-मचु ुथङे्ग-िारुपाखा-वटमाई खोला िडक रोङ १२०० ० १२०० ०
४ वटमाईखोला-मझिुा-हााँिपोखरी िडक रोङ १२०० ० १२०० ०
५ िात नंम्बर गोलाई-मािे-सिम्ले िडक रोङ ११०० ० ११०० ०
६ विररङ्ग-जरेु-खरिन-िबु्बा िञ् ज् याङ्ग िडक रोङ ११०० ० ११०० ०
७ टुङ्गने-एकराते-बदमटार-िनिार-दिेु िडक रोङ १२०० ० १२०० ०
८ वकटेनी-िन्िारीडााँडा-िालबोटे-कालीटार-सतलहरे िडक रोङ १००० ० १००० ०

िडक (केन्िीय योजनामा बजेट छुटेका) (िमपरुक कोष)  ५२०० ० ५२०० ०
१ िीमा िडक रोङ खण्ड (सनन्दा सिवर्द्) रोङ २६०० ० २६०० ०
२ तीनघरे-शात्तन्तपरु-बरफल्याङ्ग-झापा िडक रोङ २६०० ० २६०० ०

 (क) पूिाथिार विकाि (गाउाँपासलका स्तरीय)
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नपेाल िरकार प्रदेश िरकार स्थानीय तह
आन्तररक 

श्रोत

अन्तर िरकारी वििीय हस्तान्तरण
ऋण

जनिहिासगता

क्र.िं. कायथक्रम/आयोजनाको नाम
कायाथन्ियन 
हनु ेस्थान

लक्ष्य विसनयोजन रु.

श्रोत

अन्तर पासलका/त्तजल्ला जोडन ेिडक  ४००० ० ४००० ०
१ हकथ टे-जौबारी-कुिापानी-िेङलेङटार िडक रोङ २००० ० २००० ०
२ मचुङेु्ग-बेिीबजार (िहिुन) िडक रोङ २००० ० २००० ०

अन्य िडक १००० ० १००० ०
१ प्यूरे िडक स्तरोन् नती तथा नयााँ सनमाथण रोङ १००० ० १००० ०

िडक P2 ८८०० ० ८८०० ०
१ िबु्बा िञ् ज् याङ्ग-बडहरे-याङग्र ेिडक रोङ 1 ५०० ० ५०० ०
२ िोटेटार-काउिेटार-तीलहरे-शात्तन्तपरु िडक रोङ 4 ५०० ० ५०० ०
३ मेची राजमागथ-मूख्य कायाथलय जान ेिडक रोङ 4 ५०० ० ५०० ०
४ कुरुङ्ग खोला िडा कायाथलयहुाँदै रोङ रोड जोडन ेिडक रोङ ५ १००० ० १००० ०
५ शात्तन्तपरु-मासथल्लो बडहरे-ढंुगेल गाउाँ िडक रोङ १ ३०० ० ३०० ०
६ खेिाटार-सिररिे-लत्तक्ष्मपरु ि.ुन.पा. १३ िडक रोङ १ ३५० ० ३५० ०
७ एकराते-ठुटेखोला-िाउन ेकटहरे बगैचे िडक रोङ १ ३०० ० ३०० ०
८ दानाबोटे-विलन्दे-नंग्रटेार-चैनपरेु िडक रोङ १ १५० ० १५० ०
९ िबु्बा िञ् ज् याङ्ग-देउिाली गाउाँ लाप्चा टोल िडक रोङ १ १०० ० १०० ०
१० दिेु-िमथदले िडक रोङ २ २०० ० २०० ०
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नपेाल िरकार प्रदेश िरकार स्थानीय तह
आन्तररक 

श्रोत

अन्तर िरकारी वििीय हस्तान्तरण
ऋण

जनिहिासगता

क्र.िं. कायथक्रम/आयोजनाको नाम
कायाथन्ियन 
हनु ेस्थान

लक्ष्य विसनयोजन रु.

श्रोत

११ कुिापानी-अिरेु-झटारे िडक रोङ २ २०० ० २०० ०
१२ ढोडेनी-बदमटार-बफथ ल्याङ्ग िडक रोङ २ ४०० ० ४०० ०
१३ लाम कटेरी-बदमटार िडक रोङ २ २०० ० २०० ०
१४ कुटीडााँडा-लामपोखरी-त्तचण्डेपानी िडक रोङ ३ २०० ० २०० ०
१५ लिनुे-याङग्र-ेकाजीटार बलु ुिडक रोङ ३ २५० ० २५० ०
१६ खारखोला िडक रोङ ३ २०० ० २०० ०
१७ प्यूरे चोक-युिन डााँडा-चन्िकला आ.वि. रोङ ३ १५० ० १५० ०
१८ कोल्बङु्ग-जमदारे-कटुिे डााँडा िडक रोङ ३ २०० ० २०० ०
१९ पाखााँगाउाँ-तीनतले-बस्ती िडक (हकथ टे) रोङ ३ २०० ० २०० ०
२० त्तचण्डेपानी-पाखागाउाँ िडक सनमाथण रोङ ३ १०० ० १०० ०
२१ हकथ टे तल्लो िागमा ढल सनकाि रोङ ३ १०० ० १०० ०
२२ िनुमाई-हल्लडेु िडक रोङ ४ ५०० ० ५०० ०
२३ बाघखोर-पहरीगाउाँ-ओझेली-मानािङु-िनिरी डााँडा िडक रोङ ४ ५५० ० ५५० ०
२४ वकटेनी-गैरीगाउाँ िडक रोङ ४ १५० ० १५० ०
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नपेाल िरकार प्रदेश िरकार स्थानीय तह
आन्तररक 

श्रोत
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कायाथन्ियन 
हनु ेस्थान

लक्ष्य विसनयोजन रु.

श्रोत

२५ सततङेु्ग-प्यूरे पछुार िडक रोङ ४ १०० ० १०० ०
२६ िडा कायाथलय-तल्लो त्तजमथले-झापा िडक रोङ ६ ३०० ० ३०० ०
२७ देिी चोक-मत्तन्दर-आले गाउाँ िडक रोङ ६ ३०० ० ३०० ०
२८ पाटापरु-लाङकेप िडक रोङ ६ २०० ० २०० ०
२९ मैनागैरी-फाकफोकटार-खकथ  गाउाँ िडक रोङ ६ १५० ० १५० ०
३० सलम्ब ुगाउाँ-बन्ििुा िडक रोङ ६ १५० ० १५० ०
३१ जौबारी-िडा कायाथलय-खसलपे िडक रोङ ६ १५० ० १५० ०
३२ सनन्दा-कात्तिके िडक रोङ ६ १५० ० १५० ०

२ ििन ९४७० ० ९४७० ०
१ गाउाँपासलका केन्ि ििन सनमाथण (िमपरुक कोष) रोङ ४५०० ० ४५०० ०
२ २ नं. िडा कायाथलय ििन सनमाथण (िमपरुक कोष) रोङ ४२०० ० ४२०० ०
३ मलामी टहरा-टाङवटङ्ग दोिान-िािटुार रोङ १ २०० ० २०० ०
४ मवहला िमूह ििन सनमाथण प्यूरे रोङ ३ १५० ० १५० ०
५ मवहला िमूह ििनमा शौचालय सनमाथण मझिुा रोङ ३ ५० ० ५० ०
६ िडा कायाथलय ममथत रोङ ६ २०० ० २०० ०
७ त्तजमथले स्िास््य चौकी घेराबारा रोङ ६ १७० ० १७० ०

३ पलु २८०० ० २८०० ०
१ झटारे िानो नतेे पलु सनमाथण रोङ २००० ० २००० ०
२ िालखुोप झोलङेु्ग पलु र ठोट्न ेखोला झोलङेु्ग पलु (लागत िहिासगता) रोङ ८०० ० ८०० ०
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नपेाल िरकार प्रदेश िरकार स्थानीय तह
आन्तररक 

श्रोत

अन्तर िरकारी वििीय हस्तान्तरण
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क्र.िं. कायथक्रम/आयोजनाको नाम
कायाथन्ियन 
हनु ेस्थान

लक्ष्य विसनयोजन रु.

श्रोत

४ सिंचाई ११५० ० ११५० ०
१ मंगलटार-िनिार सिंचाई योजना रोङ २ २०० ० २०० ०
२ झटारे सिंचाई योजना रोङ २ २०० ० २०० ०
३ लामािारा सिंचाई योजना रोङ ४ ४०० ० ४०० ०
४ वपउरे तथा सततङेु्ग सिंचाई योजना रोङ ४ १५० ० १५० ०
५ पानी पोखरी सिंचाई योजना रोङ ६ २०० ० २०० ०

५ खेलमैदान ३५० ० ३५० ०
१ गोयाङ गाउाँ खेलमैदान सनमाथण रोङ १ १५० ० १५० ०
२ शत्तश मा.वि. खेलमैदान सनमाथण बदमटार रोङ २ १०० ० १०० ०
३ विष्टण ुअम्बर आिारितु विद्यालय खेलमैदान सनमाथण बरफल्याङ्ग रोङ २ १०० ० १०० ०

६ उजाथ २६५० ० २६५० ०
१ विद्यतु विस्तार रोङ १ १०० ० १०० ०
२ विद्यतु विस्तार रोङ २ ३०० ० ३०० ०
३ विद्यतु विस्तार रोङ ३ २५० ० २५० ०
४ विद्यतु विस्तार रोङ ४ ० ० ० ०
५ विद्यतु विस्तार रोङ ५ १००० ० १००० ०
६ विद्यतु विस्तार रोङ ६ १००० ० १००० ०
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नपेाल िरकार प्रदेश िरकार स्थानीय तह
आन्तररक 

श्रोत

अन्तर िरकारी वििीय हस्तान्तरण
ऋण
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क्र.िं. कायथक्रम/आयोजनाको नाम
कायाथन्ियन 
हनु ेस्थान

लक्ष्य विसनयोजन रु.

श्रोत

७४३२ ० ७४३२ ०
१०९७ ० १०९७ ०

िडक १०९७ ० १०९७ ०
१ टुङ्गन ेलकान्िी गाउाँ लामकटेरी िडक रोङ १ ७५ ० ७५ ०
२ जरेुिञ् ज्याङ्ग खड्कागाउाँ लेप्चा टोल िडक रोङ १ ७५ ० ७५ ०
३ मखेुनी खेत िोताङ्ग गाउाँ चौतारे िडक रोङ १ ५० ० ५० ०
४ जरेुिञ् ज्याङ्ग थामडााँडा वहले िडक रोङ १ ५० ० ५० ०
५ टाङवटङ खोला खसतिडा गौतम गाउाँ सिंचाई योजना रोङ १ ५० ० ५० ०
६ कटहरे बगैचे िडक रोङ १ ५० ० ५० ०
७ चैनपरु चात्तम्लङ्ग गाउाँ सबलन्दे नङे्ग िडक रोङ १ १०० ० १०० ०
८ दगु्ि िंस्था परुानो गाविि देउिाली गाउाँ िडक रोङ १ ५० ० ५० ०
९ बरिञ् ज्याङ्ग-सतलहरे-दमु्िे-िािटुार िडक रोङ १ २०० ० २०० ०
१० जरेुिञ् ज् याङ्ग त्तशररष ेिडक रोङ १ ५० ० ५० ०
११ अक् कर त्तशररष ेिडक रोङ १ ५० ० ५० ०
१२ त्तशररष ेदगु्ि िंस्था िनुपा १३ िडक रोङ १ ५० ० ५० ०
१३ खिथन विररङ्ग जरेु िडक रोङ १ ७५ ० ७५ ०
१४ तत्काल आई पने िाना योजना िञ् चालनका लासग रोङ १ १७२ ० १७२ ०

 (ख) पूिाथिार विकाि  (िडास्तरीय)
िडा नं. १
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नपेाल िरकार प्रदेश िरकार स्थानीय तह
आन्तररक 

श्रोत

अन्तर िरकारी वििीय हस्तान्तरण
ऋण

जनिहिासगता

क्र.िं. कायथक्रम/आयोजनाको नाम
कायाथन्ियन 
हनु ेस्थान

लक्ष्य विसनयोजन रु.

श्रोत

१३९० ० १३९० ०
िडक ११४० ० ११४० ०

१ गमु्बाडााँडा गडामे बरफल्याङ िडक सनमाथण रोङ २ २०० ० २०० ०
२ िनिार लाप्चेटार िडक ममथत रोङ २ १०० ० १०० ०
३ दिेु स्कूल निेरु गाउाँ जान ेिडक सनमाथण रोङ २ १०० ० १०० ०
४ दिेु राई गाउाँ लाप्चेटार जान ेिडक सनमाथण रोङ २ १०० ० १०० ०
५ बदमटार िाउन ेपूिथ गाउाँ जान ेिडक सनमाथण रोङ २ ८० ० ८० ०
६ बदमटार पत्तश् चम टोल नयााँ िडक ममथत रोङ २ १०० ० १०० ०
७ बदमटार बीचगाउाँ बरबोटे िडक ममथत रोङ २ १०० ० १०० ०
८ बगैचा रातमाटे झटारे िडक ममथत रोङ २ १०० ० १०० ०
९ बरफल्याङ सलम्बिुारा िमथिले गोयाङ िडक सनमाथण रोङ २ १०० ० १०० ०
१० बााँिबारी गैरी गाउाँ िडक रोङ २ १०० ० १०० ०
११ मत्तन्दर डााँडा िावहटार मलुबाटो जोड्न ेिडक ममथत रोङ २ ६० ० ६० ०

सिंचाई १०० ० १०० ०
१ गमु्बाडााँडा सिंचाई योजना रोङ २ १०० ० १०० ०

उजाथ १५० ० १५० ०
१ विद्यतु विस्तार तथा ममथत रोङ २ १५० ० १५० ०

िडा नं. २
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नपेाल िरकार प्रदेश िरकार स्थानीय तह
आन्तररक 

श्रोत

अन्तर िरकारी वििीय हस्तान्तरण
ऋण

जनिहिासगता

क्र.िं. कायथक्रम/आयोजनाको नाम
कायाथन्ियन 
हनु ेस्थान

लक्ष्य विसनयोजन रु.

श्रोत

१४१० ० १४१० ०
िडक १३१० ० १३१० ०

१ त्तचण्डेपानी पाखागाउाँ सिरानबाट िनुिुार गाउाँ जान ेबाटो रोङ ३ १५० ० १५० ०
२ ठूलो आहालबाट सनिारे, चामेटार बेिीटोल हुाँदै िनुपा जोडन ेिडक रोङ ३ १३५ ० १३५ ०
३ वटउिन डााँडा लाप्चागाउाँ मानडेााँडा िडक सनमाथण प्यूरे रोङ ३ १०० ० १०० ०
४ ढोडेनी मोटरबाटो विस्तार रोङ ३ १५० ० १५० ०
५ खमारे िडक विस्तार रोङ ३ १०० ० १०० ०
६ अयाथलचोक फोकटी िडक रोङ ३ ९० ० ९० ०
७ लिनु ेिाङपाङ डााँडा ५ नं. गोलाई िडक रोङ ३ १५० ० १५० ०
८ चामेटार बरालगाउाँ जान ेिडक (मािे) रोङ ३ ५० ० ५० ०
९ असिकारी गाउाँ जान ेिडक (मािे) रोङ ३ ५० ० ५० ०
१० पात्लेडााँडा जम्दारे मािे पैदल मागथ रोङ ३ ७० ० ७० ०
११ मझिुा पैदलमागथ रोङ ३ ७० ० ७० ०
१२ देउराली डााँडा देत्तख अत्तम्बखोला घाट जान ेबाटो सनमाथण रोङ ३ ५० ० ५० ०
१३ िाना योजना िञ् चालन रोङ ३ १४५ ० १४५ ०

खेलकुद ५० ० ५० ०
1 मझिुा खेलमैदान सनमाथण रोङ ३ ५० ० ५० ०

सिंचाई ५० ० ५० ०
१ अत्तम्बखोला सिम्ले मालबािे कूलो सनमाथण तथा ममथत रोङ ३ ५० ० ५० ०

िडा नं. ३
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क्र.िं. कायथक्रम/आयोजनाको नाम
कायाथन्ियन 
हनु ेस्थान

लक्ष्य विसनयोजन रु.

श्रोत

५६० ० ५६० ०
िडक ४५० ० ४५० ०

१ खारखोला जान ेबाटोदेत्तख खेतिम्म जानबेाटो रोङ ४ ५० ० ५० ०
२ िंिरीडााँडा-मानािङु िडक रोङ ४ २०० ० २०० ०
३ प्यूरे गौडा देत्तख चन्िकला आ.वि. जोडन ेिडक (कजिे सनमाथण) रोङ ४ २०० ० २०० ०

ििन ११० ० ११० ०
१ ओझेली नागररक िचेतना ििन रोङ ४ ११० ० ११० ०

१३७५ ० १३७५ ०
िडक ११७५ ० ११७५ ०

१ मचुथङे्ग फुलापा डााँडा त्तचिापानी जोडन ेिडक रोङ 5 ३०० ० ३०० ०
२ आहाले टुसडखेल हुाँदै िहिुन िडक रोङ 5 १०० ० १०० ०
३ मिार िनुपानी िडक रोङ 5 १५० ० १५० ०
४ त्तचिापानी ररङ रोड ममथत रोङ 5 १०० ० १०० ०
५ नाखोपा त्तचिापानी लाप् चा गाउाँ िडक रोङ 5 १०० ० १०० ०
६ त्तचउरी वििउनी मालबााँिे आ.वि. िडक रोङ 5 १०० ० १०० ०
७ खरी डााँडा गौडा िडक ममथत रोङ 5 ५० ० ५० ०
८ पाउलोचोक कररम िञ् ज् याङ्ग िडक ममथत (अपाङ्ग मैत्री) रोङ 5 ५० ० ५० ०
९ नाखोपा सगरीडााँडा िडक रोङ 5 ५० ० ५० ०
१० पवहरोपारी जलु्फे िडक ममथत रोङ 5 १०० ० १०० ०
११ रााँके बरबोटे िन अवफि िडक रोङ 5 २५ ० २५ ०
१२ िडा कायाथलय सतसत्रफेदी िङुदल गाउाँ िडक ममथत रोङ 5 २५ ० २५ ०

िडा नं. ५

िडा नं. ४
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नपेाल िरकार प्रदेश िरकार स्थानीय तह
आन्तररक 

श्रोत

अन्तर िरकारी वििीय हस्तान्तरण
ऋण

जनिहिासगता

क्र.िं. कायथक्रम/आयोजनाको नाम
कायाथन्ियन 
हनु ेस्थान

लक्ष्य विसनयोजन रु.

श्रोत

१३ कटहरे िेङलेङटार िडक ममथत रोङ 5 २५ ० २५ ०
ििन २०० ० २०० ०

१ िशुलेी िामदुावयक ििन कम्पाउण्ड िाल सनमाथण रोङ 5 १०० ० १०० ०
२ त्तचिापानी िामदुावयक ििन छाना ममथत रोङ 5 १०० ० १०० ०

१६०० ० १६०० ०
िडक १६०० ० १६०० ०

१ पात्तख्रङ्गडााँडा खारखोला िडक रोङ 6 १०० ० १०० ०
२ खोररया िडक रोङ 6 १०० ० १०० ०
३ दिेु फोकेटार िडक रोङ 6 १०० ० १०० ०
४ िाना िडक योजना पाटापरु खण्ड रोङ 6 १०० ० १०० ०
५ िाना िडक योजना रम्भ्याङ्ग खण्ड रोङ 6 १५० ० १५० ०
६ िाना िडक योजना कुिापानी खण्ड रोङ 6 १५० ० १५० ०
७ िाना िडक योजना िलकपरु खण्ड रोङ 6 १५० ० १५० ०
८ िाना िडक योजना त्तजमथले खण्ड रोङ 6 १०० ० १०० ०
९ िाना पूिाथिार योजना िञ् चालन कायथक्रम रोङ 6 २५० ० २५० ०
१० उत्कृि उपिोिा िसमसत परुस्कार कायथक्रम रोङ 6 १०० ० १०० ०
११ जौबारी आिसबरे तेलपानी िडक रोङ 6 १०० ० १०० ०
१२ ढाडे िडक रोङ 6 १०० ० १०० ०
१३ आङबोगोलाई कुखरेुटार ताल्की िडक रोङ 6 १०० ० १०० ०

िडा नं. ६
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नपेाल िरकार प्रदेश िरकार स्थानीय तह
आन्तररक 

श्रोत

अन्तर िरकारी वििीय हस्तान्तरण
ऋण

जनिहिासगता

क्र.िं. कायथक्रम/आयोजनाको नाम
कायाथन्ियन 
हनु ेस्थान

लक्ष्य विसनयोजन रु.

श्रोत

४ १८५५ ० १८५५ ०
िन तथा ि-ुिंरक्षण १५५५ ० १५५५ ०

१ रुम्दाली डााँडा पवहरो सनयन्त्रण रोङ १ १०० ० १०० ०
२ तल्लो सबटे पवहरो सनयन्त्रण रोङ १ १५५ ० १५५ ०
३ बााँि रोपन रोङ २ १०० ० १०० ०
४ त्तचन्डे जान ेबाटोको पवहरोमा तारजाली खररद तथा सनमाथण रोङ ३ २०० ० २०० ०
५ त्तझल्के खोल्िी बाढी सनयन्त्रण कायथक्रम रोङ ४ २०० ० २०० ०
६ जडीबटुी खेती तथा ि-ूिंरक्षण रोङ ६ ३०० ० ३०० ०
७ िामदुावयक िन कायथयोजना नविकरण िहयोग (लागत िहिासगता) रोङ २०० ० २०० ०
८ िन पैदािार चोरी तस्करी सनयन्त्रण िम्बन्िी जनचेतना कायथक्रम रोङ १०० ० १०० ०
९ निथरी स्थापना (िा.िन िाँग िमन्िय गरी) रोङ २०० ० २०० ०

फोहरमैला तथा ढल व्यिस्थापन १०० ० १०० ०
१ फोहोरमैला व्यिस्थापन चेतनामलुक होसडथङ्गबोड रोङ १०० ० १०० ०

जलउत्पन् न प्रकोप सनयन्त्रण २०० ० २०० ०
१ तटबन्ि कायथक्रमका लासग तारजाली खररद तथा व्यिस्थापन रोङ ५ २०० ० २०० ०

 (क) िन, िातािरण तथा विपद् व्यिस्थापन 
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नपेाल िरकार प्रदेश िरकार स्थानीय तह
आन्तररक 

श्रोत

अन्तर िरकारी वििीय हस्तान्तरण
ऋण

जनिहिासगता

क्र.िं. कायथक्रम/आयोजनाको नाम
कायाथन्ियन 
हनु ेस्थान

लक्ष्य विसनयोजन रु.

श्रोत

३९३ ० ३९३ ०
१४३ ० १४३ ०

िन तथा ि-ुिंरक्षण ९३ ० ९३ ०
१ गान्टे कागनु ेपवहरो सनयन्त्रण तारजाली रोङ १ ४७ ० ४७ ०
२ जरेु तथा अक् करे पवहरो सनयन्त्रण िकृ्षारोपण कायथक्रम रोङ १ ४६ ० ४६ ०

िातािरण िंरक्षण, जलिाय ुपररितथन ५० ० ५० ०
३ िन तथा िातािरण ५ िषे िामदुावयक कायथयोजना रोङ १ ५० ० ५० ०

१०० ० १०० ०
िन तथा ि-ुिंरक्षण १०० ० १०० ०

१ दिेु, गोयाङ्ग खोला, अिरेु पवहरो तारजाली खररद रोङ २ १०० ० १०० ०

० ० ० ०
५० ० ५० ०

जलािार िंरक्षण ५० ० ५० ०
१ जलिार िंरक्षण कायथक्रम रोङ ४ ५० ० ५० ०

१०० ० १०० ०
िन तथा ि-ुिंरक्षण १०० ० १०० ०

१ ग्रीन इरौटार सनमाथण िकृ्षारोपण कायथक्रम रोङ ५ १०० ० १०० ०

िडा नं. ४

(ख) िन, िातािरण तथा विपद् व्यिस्थापन
िडा नं. १

िडा नं. २

िडा नं. ३

िडा नं. ५
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नपेाल िरकार प्रदेश िरकार स्थानीय तह
आन्तररक 

श्रोत

अन्तर िरकारी वििीय हस्तान्तरण
ऋण

जनिहिासगता

क्र.िं. कायथक्रम/आयोजनाको नाम
कायाथन्ियन 
हनु ेस्थान

लक्ष्य विसनयोजन रु.

श्रोत

० ० ० ०

५ २२१९ ० २२१९ ०
िामान्य िेिा ८७० ० ८७० ०

1 न्यावयक तथा मेलसमलाप िसमसत गापा स्तरीय व्यिस्थापन रोङ ५४० ० ५४० ०
2 िडास्तरीय मेलसमलाप िसमसत व्यिस्था रोङ १८० ० १८० ०
3 सिकमी डकमीहरुलाई प्राविसिक तालीम रोङ 5 १०० ० १०० ०
4 सिकमी डकमीहरुलाई प्राविसिक तालीम रोङ 1 ५० ० ५० ०

िूचना प्रविसि ३५० ० ३५० ०
१ िडा कायाथलय तथा गाउाँपासलका कायाथलयमा रहेको कम्प्यूटर हाडथिेयर 

िफ्लटिेयर तथा व्याकअप सिस्टमहरुको ममथत तथा प्रसतस्थापन एिं िरुक्षाका 
लासग असथथङ्ग उपकरण जडान

रोङ ३५० ० ३५० ०

िशुािन प्रिर्द्थन ९९९ ० ९९९ ०
१ उदघोषण तथा िमाचार िंकलन तालीम रोङ २०० ० २०० ०
२ रेसडयो कायथक्रम उत्पादन तथा प्रशारण रोङ २०० ० २०० ०
३ िािथजसनक िनुिुाई कायथक्रम रोङ ३०० ० ३०० ०
४ ििृ त्तचत्र सनमाथण र प्रशारण रोङ २९९ ० २९९ ०

(क) िशुािन तथा िंस्थागत विकाि (गाउाँपासलका स्तरीय)
िडा नं. ६
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नपेाल िरकार प्रदेश िरकार स्थानीय तह
आन्तररक 

श्रोत

अन्तर िरकारी वििीय हस्तान्तरण
ऋण

जनिहिासगता

क्र.िं. कायथक्रम/आयोजनाको नाम
कायाथन्ियन 
हनु ेस्थान

लक्ष्य विसनयोजन रु.

श्रोत

२८७ ० २८७ ०
९२ ० ९२ ०

िूचना प्रविसि ९२ ० ९२ ०
1 जनप्रसतसनसि तथा कमथचारी प्रविसि िम्बन्िी तालीम कायथक्रम रोङ १ ९२ ० ९२ ०

८० ० ८० ०
िशुािन प्रिर्द्थन २० ० २० ०

1 िडास्तरीय अन्तरवक्रया कायथक्रम खचथ रोङ २ २० ० २० ०

िूचना प्रविसि ६० ० ६० ०
2 ल्यापटप खररद रोङ २ ६० ० ६० ०

२५ ० २५ ०
िामान्य िेिा २५ ० २५ ०

२ बालकल्ब प्यूरे रोङ ३ २५ ० २५ ०

िडा नं. १
(ख) िशुािन तथा िंस्थागत विकाि (िडास्तरीय)

िडा नं. २

िडा नं. ३
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नपेाल िरकार प्रदेश िरकार स्थानीय तह
आन्तररक 

श्रोत

अन्तर िरकारी वििीय हस्तान्तरण
ऋण

जनिहिासगता

क्र.िं. कायथक्रम/आयोजनाको नाम
कायाथन्ियन 
हनु ेस्थान

लक्ष्य विसनयोजन रु.

श्रोत

० ० ० ०
० ० ० ०
९० ० ९० ०

िरुक्षा व्यिस्थापन २० ० २० ०
१ त्तजमथले प्रहरी चौकी व्यिस्थापन कायथक्रम रोङ 6 २० ० २० ०

िशुािन प्रिर्द्थन ७० ० ७० ०
२ ििृ त्तचत्र कायथक्रम रोङ 6 ५० ० ५० ०
३ उत्कृि कमथचारी, उपिोिा िसमसत, िमाजिेिी परुस्कार कायथक्रम रोङ 6 २० ० २० ०

पनुिः स्थानीय तहबाट िञ्चालन गररन ेिबै कायथक्रमहरुलाई के्षत्रगत/विषयगत आिारमा छुट्टाएर प्रत्येक विषय (जस्तैः कृवष, त्तशक्षा, स्िास््य, िडक) को अलग अलग वििरण तयार गनुथ पनेछ । 

िडा नं. ४
िडा नं. ५
िडा नं. ६
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रु. हजारमा

नपेाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह

रोङ गा.पा. वडा नं. १
सडक

- शान्ततपरु लकाइ पाखा माथथल्लो बडहरे हुुँदै ढुङे्गल गाुँउ जोड्न ेबाटो रोङ १
- सबु्बा भञ् ्याङ्ग मखेुनी खेत दबु्ले सोताङ गाुँउ हुुँदै पपपलडाुँडा जोड्न ेसडक रोङ १
- बरभञ् ्याङ्ग साउन ेहुुँदै कटरे बगैचा थतल्लाहरे सडक रोङ १
- टुङन ेलामकटेरी थापागाुँउ माझनडाुँडा गोयाङ्ग गाुँउ पवलतदे हुुँदै थसररसे जोडन ेबैकन्ल्पक रोङ १

खानपेानी
- माथथल्लो बडहरे खानपेानी योजना रोङ १
- जरेुडाुँडा खानपेानी योजना रोङ १
- सहुारा खोल्सा गोयाङ गाुँउ खानपेानी योजना रोङ १

अतय
- जरेुडाुँडामा पययटकीय भ्यू टावर रोङ १
- शान्ततपरु फुटवल खेलमैदान थनमायण रोङ १
- थसरेसे फुटवल खेलमैदान थनमायण रोङ १

रोङ गा.पा. वडा नं. २
 - स्वास््य चौकी साथबक शान्ततपरु ३ मा राख् नको लाथग सम्बन्तित थनकायमा माग गने रोङ २

 - प्रहरी चौकी स्थाई माग गरी भवन माग गने रोङ २
 - बरफल्याङ्ग खानपेानी नयाुँ योजना माग गने रोङ २
 - बगैचा, गडामे, गमु्बाडाुँडा सडक थनमायण माग गने रोङ २
 - टाङपटङ्ग, गोयाङ्ग, बदमटार थसचाई योजना ममयत संहार माग गने रोङ २

रोङ गाउुँपाथलका
योजना बैक

आ.व.२०७5/७6
संकेत नं./पवषयगत न्शषयकः _________________________

क्र.सं.
कायायतवयन 
हनु ेस्थान

लक्ष्य पवथनयोजन रु.
श्रोत

आततररक 
श्रोत

अततर सरकारी पवत्तीय हस्ताततरण
ऋण जनसहभाथगता



नपेाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह
क्र.सं.

कायायतवयन 
हनु ेस्थान

लक्ष्य पवथनयोजन रु.
श्रोत

आततररक 
श्रोत

अततर सरकारी पवत्तीय हस्ताततरण
ऋण जनसहभाथगता

 - मंगलटार, दिेु, िनसार खानपेानी पनु: थनमायणका लाथग माग गने रोङ २
 - टाङपटङ्ग, गोयाङ्ग, साना जलपवद्यतु आयोजना माग गने रोङ २
 - बदमटार खानपेानी ममयतका लाथग माग गने रोङ २
 - िमयिले थसचाई आयोजना माग रोङ २
 - झटारे थसचाई आयोजना माग रोङ २
 - मंगलटार देन्ख सूयोदय १३ र १४ जोड्न ेमोटरबाटो थबस्तार रोङ २
 - गोयाङ्ग मजवुा गोयाङ्ग खोलामा झापा जोड्न ेपक्की पलु माग गने रोङ २
 - दिेु खोलामा पक्की पलु माग गने रोङ २
 - ठुटे खोला बरफल्याङ्ग खानपेानी योजना माग गने रोङ २
 - साना पकसान संस्थाको लाथग भवन माग गने रोङ २
 - लालीगरुाुँस सहकारी संस्थाको भवन माग गने रोङ २
 - पवष्ण ुअमर आिारभतु पवद्यालयको घेराबाराको लाथग माग गने रोङ २
 - छहारी मपहला कृपष सहकारी संस्थाको भवन माग गने रोङ २

पययटन
छाउरीखोला पोखरी थनमायण संरक्षण रोङ २

 बगैचा थसमसार के्षत्र संरक्षण रोङ २

रोङ गा.पा. वडा नं. 3
 - रथमतेढुङ्गा भ्यू प्वाइतट पदमागय पवस्तार रोङ ३
 - कोल्बङु्ग थसरानगाउुँ खानपेानी टेङ्की थनमायण (दोकानडाुँडा) रोङ ३
 - पपउरे खानपेानी थनमायण रोङ ३
 - भालझुोडा पपहरो भालझुोडा खोलाहुुँदै चतरकला आिारभतु पवद्यालय जान ेसडक रोङ ३
 - कुटीडाुँडाबाट चामेटारहुुँदै अलैचीबारी (स.ुन.पा.) जोड्न ेबाटो रोङ ३
 - लसनु ेयाङग्रहेुुँदै बलु ुजोडन ेसडक रोङ ३
 - पवररङ्गखोला सडक बाटो रोङ ३
 - मझवुा खानपेानी आयोजना रोङ ३



नपेाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह
क्र.सं.

कायायतवयन 
हनु ेस्थान

लक्ष्य पवथनयोजन रु.
श्रोत

आततररक 
श्रोत

अततर सरकारी पवत्तीय हस्ताततरण
ऋण जनसहभाथगता

रोङ गा.पा. वडा नं. ४
खानपेानी

 - तीनखोप्रबेाट भालझुोडा माथथल्लो टोल खानपेानी महुानमा इतटेक+कलेक्सन च्याम्बर थनमायण रोङ ४

 - ठकुरी खोला महुान हुुँदै मानावङुको डाुँडा गाउुँ खानपेानी ट् याङ्की रोङ ४
 - हल्लडेु भञ् ्याङ्ग+बाहनुीखकय  र सकेुटार खानपेानीलाई ट्याङ्की रोङ ४

सडक
 - हल्लडेु स्कूल डाुँडाबाट हल्लडेु भञ् ् याङ्ग जोड्न ेमोटर बाटो ट्रयाक थनमायण रोङ ४
 - मानडेाुँडा भालझुोडाबाट ओझेली हुुँदै गथलगोठ रोङ ४
 - हल्लडेु भञ् ्याङ्गबाट बाउनीखकय  जान ेमोटर बाटो ममयत रोङ ४
 - काउसेटारको लारुम्बे डाुँडालाई पययटकीय के्षत्र थनमायण गने रोङ ४
 - काथलटार थसंचाई पोखरी छाना थनमायण रोङ ४

रोङ गा.पा. वडा नं. ५
–सत्य साई सामदुापयक खा.पा.यो. एक घर एक िारा ममयत सिुार रोङ ५
–मचुङेु्ग सारुपाखा न्चसापानी ररङ रोड रोङ ५
–उमा महेश् वर मा.पव. खेल मैदान रोङ ५
–वहवुन खेल मैदान रोङ ५
– कुरुङ खोला वडा कायायलय न्चसापानी तेलपानी खोला सडक रोङ ५
–बदु्धशान्तत ६ र रोङ ५ को बीच कुरुङ खोला कजवे रोङ ५
–मचुङेु्ग देन्ख न्चसापनी क्लव डाडाबाट चौतारा चोक पवद्यतु (LT) लाईन पवस्तार रोङ ५
–मचुङेु्गमा टातसफमयर १०० के.थभ. राख् ने रोङ ५
–मचुङेु्ग देन्ख थगरीडाुँडा चान्म्लङ्ग डाुँडा पवद्यतु शाखा पवस्तार रोङ ५
– मे.न.पा.३ सेङलेटार रोङ 5 कटहरे पवद्यतु शाखा लाईन पवस्तार रोङ ५
– रोङ ३ मझवुा देन्ख रोङ 5 सारुपाखा हुुँदै इलामको मेन लाइन पवस्तार रोङ ५



नपेाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह
क्र.सं.

कायायतवयन 
हनु ेस्थान

लक्ष्य पवथनयोजन रु.
श्रोत

आततररक 
श्रोत

अततर सरकारी पवत्तीय हस्ताततरण
ऋण जनसहभाथगता

रोङ गा.पा. वडा नं. ६
–रम्भ्याङ्ग शदु्ध खानपेानी योजना रोङ ६
–सलकपरु शदु्ध खानपेानी योजना रोङ ६
– न्जमयले शदु्ध खानपेानी योजना रोङ ६
– न्जमयले पययटन प्रवद्धन पवकास योजना रोङ ६
– न्जमयले पूणय पवद्यतुीकरण प्रवद्धयन काययक्रम रोङ ६
–सतुतला खेती प्रवद्धयन काययक्रम रोङ ६
–चरेु सडक थनमायण (पाटापरु लाङ्गकेप सलकपरु) रोङ ६
– थसमा सडक थनमायण रोङ ६
–हकय टे दैले जौवारी लामेटार कुवापानी सडक थनमायण रोङ ६
–सपुारी खेती प्रवद्धयन रोङ ६
–कपफ खेती प्रवद्धयन रोङ ६
– थसररसे डाुँडा रम्भ्याङ्ग पचु्छार हुुँदै कतयाम फान्जगाउुँ सडक रोङ ६
–बनजंगल संरक्षण काययक्रम रोङ ६
– मेची सलकपरु िजे हाुँसपोखरी पदमागय रोङ ६



सि.न.ं नाम थर पद / स्थायी/अस्थाई/करार कायाालय ;Dks{ g+=

1 शम्सेर राई अध्यक्ष गाउँ कार्यपालिका 9817014715

2 चन्द्रकिा राई उपाध्यक्ष गाउँ कार्यपालिका 9842655185

3 लिक प्रसाद दाहाि प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत / स्थायी गाउँ कार्यपालिका 9851148547

4 लदनेश अर्ायि सचूना प्रविधि अधिकृत / करार गाउँ कार्यपालिका 9842748426

5 शशी चन्द्र चौधरी परामशशदाता इन्जिननयर गाउँ कार्यपालिका 9815385659

6 ?sdfg ;'Aaf शशक्षा अधिकृत गाउँ कार्यपालिका 9852629979

7 g/]Gb| s'df/ b]j स्िास््य शाखा सयंोिक गाउँ कार्यपालिका 9804717552

8 ldª\df l/GhL z]kf{ पश ुसिेा शाखा सयंोिक गाउँ कार्यपालिका 9842653771

9 gu]Gb| tfdfª कृवि विकास शाखा सयंोिक गाउँ कार्यपालिका

10 बलि राई सामान्िक विकास शाखा सयंोिक गाउँ कार्यपालिका

11 नेत्र प्रसाद पोखरेि ना.सु. /िडा सधचि/ स्थायी गाउँ कार्यपालिका 9752605255

12 पवन पौिेि लेखापाल  / स्थायी गाउँ कार्यपालिका 9842756436

13 गोलबन्द्द श्रषे्ठ कम्प्यटुर अपरेटर / स्थायी गाउँ कार्यपालिका 9842635072

14 लबजर् कुमार राई सि इन्जिननयर / स्थायी गाउँ कार्यपालिका 9842654471

15 गमुानलसह सबु्बा अ.स.ई. / स्थायी गाउँ कार्यपालिका 9824911104

1 वलुि वहादरु ढकाि िडाध्यक्ष विा कार्ायिर् 9742617236

2 जर्किा चालम्िङ महिला सदस्य विा कार्ायिर् 9862607031

3 िक्ष्मी नेपािी दशलत महिला सदस्य विा कार्ायिर् 9814087471

4 तिुसीराम न्द्र्ौपाने सदस्य विा कार्ायिर् 9824947200

5 महानन्द्द अलधकारी सदस्य विा कार्ायिर् 9813657650

6 कर्य बहादरु पवूयछाने मगर िडा सधचि खररदार / स्थायी विा कार्ायिर् 9842765982

7 af;'b]j n'O6]n िे अ पाचौ

8 झिक कुमार िकान्द्री सामान्िक पररचालक / LGCDP / करार विा कार्ायिर्

9 गोपाि कुमार राई पश ुस्िास््य प्राविधिक विा कार्ायिर् 9817098310

10 र्ोग बहादरु िोहागनु कायाशलय सियोगी  / करार विा कार्ायिर्

1 टेक बहादरु तामाङ िडाध्यक्ष विा कार्ायिर्
9842712991÷ 

9814006844

2 पषु्पिाि अलधकारी िडा सधचि / स्थायी विा कार्ायिर्
9842773221÷ 

9804717552

3 लटका लतवारी महिला सदस्य / कायशपाशलका सदस्य समते विा कार्ायिर् 9814073954

4 गंगामार्ा गजमेर दशलत महिला सदस्य विा कार्ायिर् 9807930746

5 चन्द्रशेखर लिलमरे सदस्य विा कार्ायिर् 9742662644

6 सरन तामाङ सदस्य विा कार्ायिर् 9801419833

7 पषु्पिाि अलधकारी िडा सधचि / स्थायी विा कार्ायिर्
9842773221÷ 

9804717552

रोङ गाउँपालिकाका पदालिकारी तथा कर्मचारीहरूको लििरण

िडा नं १ 

िडा नं २



8 k|]d;fu/ अलधकारी समान्िक पररचालक / करार विा कार्ायिर् 9842627457

1 मालत्रका बराि िडाध्यक्ष विा कार्ायिर् 9842624114

2 र्ोगमार्ा सनुवुार महिला सदस्य / कायशपाशलका सदस्य समते विा कार्ायिर् 9842659223

3 इलन्द्दरा दवेी लवश्वकमाय दशलत महिला सदस्य विा कार्ायिर् 9804929099

4 टेक बहादरु लवश्वकमाय सदस्य विा कार्ायिर् 9806916550

5 पे्रमराज गरुुङ्ग सदस्य विा कार्ायिर् 9852673833

6 ख्र्ाम कुमारी भजुिे सामान्िक पररचालक / LGCDP / करार विा कार्ायिर् 9842755335

7 राम कुमार तामाङ कृवि प्राविधिक  / करार विा कार्ायिर् 9844623192

8 र्वुराज राई कायाशलय सियोगी  / करार विा कार्ायिर् 9817954643

1 सरू्य राई िडाध्यक्ष विा कार्ायिर् 9815959796

2 लवमिा तामाङ महिला सदस्य / कायशपाशलका सदस्य समते विा कार्ायिर् 9842755469

3 रलमिा लवश्वकमाय दशलत महिला सदस्य विा कार्ायिर् 9814020972

4 कमि कुमार राई सदस्य विा कार्ायिर् 9801450759

5 िम्बर बहादरु सनुवुार सदस्य विा कार्ायिर् 9803554144

6 तिुाराम श्रiे7 िडा सधचि  / स्थायी विा कार्ायिर्

7 लसंहबहादरु िाप्चा कायाशलय सिायक / स्थायी विा कार्ायिर् 9741418899

1 र्वुराज खाप्तवुा राई िडाध्यक्ष विा कार्ायिर्
9842668314÷ 

9816097611

2 लवना कुमारी राई महिला सदस्य विा कार्ायिर् 9862766432

3 उलमयिा गहतराज दशलत महिला सदस्य विा कार्ायिर् 9814013433

4 तीर्यराज ढंुगेि सदस्य विा कार्ायिर् 9742600522

5 8fs axfb'/ 3tfgL िडा सधचि विा कार्ायिर्

6 र्वुराज पोखरेि िे अ पाचौ
7 कमि बहादरु पिुालम मगर अ.स.ई. / स्थायी विा कार्ायिर्

8 राधाकृष्र् पौिेि सामान्िक पररचालक / LGCDP / करार विा कार्ायिर्

9  ljjz afGtjf /fO{ पश ुस्िास््य प्राविधिक  / करार विा कार्ायिर् 9801448483

10 लबक्रम रार् कृवि प्राविधिक  / करार विा कार्ायिर्

1 मलन कुमार स्र्ाङ्बो िडाध्यक्ष विा कार्ायिर्
9742678485÷ 

9814022131

2 सलुमत्रा र्ोञ्जन महिला सदस्य / कायशपाशलका सदस्य समते विा कार्ायिर् 9814937242

3 कुमारी दजी दशलत महिला सदस्य विा कार्ायिर् 9817069673

4 केशर बहादरु प्रधान सदस्य विा कार्ायिर् 9806010337

5 लबक्रम राई सदस्य विा कार्ायिर् 9815386917

6 g]q k|;fb kf]v/]n शस अ िे ि / िडा सधचि विा कार्ायिर् 9742670852

7 सलुनि पोखरेि िे अ पाचौ

िडा नं ५

िडा नं ६

िडा नं ३

िडा नं ४



8 फूवाय लछररङ्ग िाप्चा कायाशलय सिायक  / करार विा कार्ायिर् 9804994388

9 वदे बहादरु राई सामान्िक पररचालक / LGCDP / करार विा कार्ायिर्

10 अञ्जना तामाङ्ग सामान्िक पररचालक / गररिसँग वि.वप. / करार विा कार्ायिर्

11 मोहन कुमार अलधकारी कृवि प्राविधिक  / करार विा कार्ायिर्

12 वदे लनलध दाहाि पश ुस्िास््य प्राविधिक  / करार विा कार्ायिर्

1 मन कुमार िाप्चा िडा न.ं ४ गाउँ कायशपाशलका 9814936318

2 इन्द्दु गहतराज िडा न.ं ५ गाउँ कायशपाशलका 9824083770

कार्मपालिका सदस्र्हरु

आज्ञाले,
डिक प्रसाद दाहाल

रोङ गाउँपाडलकाको प्रमखु प्रशासकीय  धडककत  


