।

रोङ गाउँपाललका

आ.व. 2075/076 को अर्धवार्षधक

ु बार
207६ साल बैशाख 11 गते बर्
सं योजक

आयोजक
1

आ.व. 207५/07६ को प्रगलत र्ववरण
लस.
नं.
1
2
3
4
5
6
7

शीषधक

र्वलनयोजजत बजेट

अ.ल्या.

0

सं घीय सरकारबाट प्राप्त र्वत्तीय
समानीकरण अनुदान

7,65,00,000।00

2075 साल चै त्र
मसान्तसम्म प्राप्त भएको
रकम रु.

प्राप्त हुन बाँकी रकम रु.

3,82,50,000।00

3,82,50,000।00

3,10,45,349।18

0

सं घीय सरकारबाट प्राप्त सशधत
अनुदान

10,18,00,000।00

6,78,60,083।००

3,39,39,917।00

सं घीय सरकारबाट प्राप्त राजश्व
बाँडफाँड

5,47,51,000।00

2,53,89,898।22

2,93,61,101।78

33,14,000।00

8,28,500।00

24,85,500

प्रदे श सरकारबाट प्राप्त सशधत
अनुदान

1,35,00,000।00

33,75,000।00

1,01,25,000

52,59,000।00

0।00

52,59,000।00

25,51,24,000।00

16,67,48,830।40

प्रदे श सरकारबाट प्राप्त र्वत्तीय
समानीकरण अनुदान

प्रदे श सरकारबाट प्राप्त राजश्व
बाँडफाँड

जम्मा रु.

2
11,94,20,518।80

लस.नं.

1

2
3
4
5

शीषधक

र्वलनयोजजत बजेट

2075 साल चैत्र
मसान्तसम्म प्राप्त भएको
रकम रु.

प्राप्त हन
ु बाँकी रकम रु.

सामाजजक सुरक्षा
भत्ता

5,90,98,800।00

3,82,88,000।00

2,08,10,800।00

स्थानीय पूवाधर्ार
र्वकास साझेदारी
कायधक्रम

59,70,000।00

59,70,000।00

0।00

प्रदे श लनवाधचन
क्षेत्र पूवाधर्ार
र्वकास कायधक्रम

62,37,000।00

31,18,500।00

31,18,500।00

झोलुङ्गे पुल
क्षेत्रगत कायधक्रम

२२,००,०००।०0

11,00,000।00

11,00,000।00

र्वद्यालय क्षेत्र
र्वकास कायधक्रम
केन्रस्तर

32,00,000।00

0।00

32,00,000।00

क्रमश...

3

लस.नं.

शीषधक

र्वलनयोजजत बजेट

2075 साल चै त्र
मसान्तसम्म प्राप्त भएको
रकम रु.

प्राप्त हुन बाँकी रकम रु.

6

समपुरक अनुदान

1,42,69,000।00

0।00

14,2,69,000।00

7

र्वशेष अनुदान

1,80,29,000।-

0।00

1,80,29,000।00

8

करुणा फाउन्डेसन

13,58,309।00

8,16,322।00

5,41,987।00

9

गररबसँग र्व.र्प.
कायधक्रम

3,94,000।00

1,33,000।00

2,61,000।00

10

जज.स.स., इलामबाट
वडा नं. 2 भवन
लनमाधण बापत प्राप्त

20,01,507।18

16,00,000।00

4,01,507।18

4,16,675।00

0।00

आन्तररक आम्दानी

1,00,00,000।00

34,28,897।26

65,71,102।74

11
12

जज.स.स., इलामबाट 4,16,675।00
प्राप्त स्थानीय र्वकास
कोष

जम्मा रु. 12,31,74,291।18

5,48,71,394.26 6,83,02,896।92

4

ँ ीगत खचधको र्ववरण
चालू/पूज
लस.नं.

शीषधक

जम्मा बजेट

खचध रकम (2075 साल
चैत्र मसान्त सम्मको)

बाँकी रकम

1

चालु खचध

23,21,31,308।00

11,13,08,153।79

12,08,23,154।21

2

ँ ीगत खचध
पूज

10,61,83,063।00

2,59,12,027।90

8,02,71,035।10

13,72,20,181।70

20,10,94,189।30

जम्मा 33,83,14,371।00

5

ँ ीगत खचध तफधको
2075 साल चैत्र मसान्तसम्मको पूज
ृ र्ववरण
र्वस्तत

लस.
खचध शीषधक
नं.

बार्षधक बजेट

1

भवन लनमाधण

1,05,65,000।00 8,54,707।00

97,10,293।00

2

लनलमधत भवनको सं रचनात्मक
सुर्ार खचध

13,75,000।00

9,66,765।90

4,08,234।10

फलनधचर तथा र्फक्चसध

17,00,000।00

11,87,109।00

5,12,891।00

4

सवारी सार्न

27,00,000।00

26,58,300।00

41,700।00

5

मेजशनरी तथा औजार

45,65,000।00

22,90,448।00

22,74,552।00

6

सडक तथा पुल लनमाधण

5,09,23,063।00 95,79,960।00

4,13,43,103।00

7

र्वद्युत सं रचना लनमाधण

62,15,000।00

40,44,363।00

3

2075 साल चैत्र
मर्हनासम्मको खचध

21,70,637।00

बजेट बाँकी

क्रमश...

6

ँ ीगत खचध तफधको र्वस्तृत र्ववरण
2075 साल चैत्र मसान्तसम्मको पूज
लस.
नं.

खचध शीषधक

बार्षधक बजेट

2075 साल चैत्र
मर्हनासम्मको खचध

बजेट बाँकी

8

लसं चाई सं रचना लनमाधण

13,50,000।00

0

13,50,000।00

9

खानेपानी सं रचना लनमाधण

7,00,000।00

6,18,500।00

81,500।00

10 वन तथा वातावरण सं रक्षण

25,48,000।00

4,89,000।00

20,59,000।00

11 अन्य सावधजलनक लनमाधण

2,03,00,000।00

39,15,838।00

1,63,84,162।00

ँ ीगत सुर्ार खचध सावधजलनक
12 पूज
लनमाधण

18,20,000।00

8,88,263।00

9,31,737।00

ँ ीगत अनुसन्र्ान तथा परामशध
13 पूज

12,50,000।00

2,42,500।00

10,07,500।00

ँ ीगत
14 भैपरी आउने पूज

1,72,000।00

50,000।00

1,22,000।00

2,59,12,027।90

8,02,71,035।10

जम्मा 10,61,83,063।00

7

ृ
2075 साल चैत्र मसान्तसम्मको चालू खचध तफधको र्वस्तत
र्ववरण

लस.
खचध शीषधक
नं.

बार्षधक बजेट

2075 साल चैत्र
मर्हनासम्मको खचध

1

पाररश्रलमक कमधचारी

8,64,31,000।00 5,65,41,468।02 2,98,89,531।98

2

पोशाक

8,50,000।00

1,75,000।00

6,75,000।00

3

स्थानीय भत्ता

4,00,000।00

0।00

4,00,000।00

4

महं गी भत्ता

6,04,000।00

3,95,733।00

208267।00

5

र्फल्ड भत्ता

11,10,000।00

3,70,810।00

7,39,193।00

6

कमधचारीको बैठक भत्ता

1,50,000।00

87,000।00

63,000।00

7

अन्य भत्ता

60,000।00

60,000।00

0।00

8

पदालर्कारी बैठक भत्ता

25,00,000।00

10,94,500।00

14,05,500।00

बजेट बाँकी

क्रमश...

8

2075 साल चैत्र मसान्तसम्मको चालु खचध तफधको र्वस्तृत र्ववरण
लस.
खचध शीषधक
नं.

बार्षधक बजेट

2075 साल चैत्र
मर्हनासम्मको खचध

बजेट बाँकी

9

50,00,000।00

24,04,400।00

25,95,600।00

10 कमधचारी कल्याण कोष

6,00,000।00

0।00

6,00,000।00

11 पानी तथा लबजुली

2,40,000।00

30,689।00

2,09,311।00

12 सं चार महसुल

7,76,400।00

4,24,343।00

3,52,057।00

13 इन्र्न (कायाधलय प्रयोजन)

8,30,000।00

3,26,301।00

5,03,699।00

14 सवारी सार्न ममधत खचध

4,00,000।00

2,03,241।00

1,96,759।00

15 लबमा तथा नवीकरण खचध

80,000।00

68,778।92

11,224।08

16 मेजशनरी तथा औजार ममधत
सम्भार तथा सञ्चालन खचध

9,50,000।00

1,65,330।00

7,84,670।00

पदालर्कारी अन्य सुलबर्ा

क्रमश...

9

2075 साल चैत्र मसान्तसम्मको चालु खचध तफधको र्वस्तृत र्ववरण
लस.
खचध शीषधक
नं.

बार्षधक बजेट

2075 साल चैत्र
मर्हनासम्मको खचध

बजेट बाँकी

17 लनलमधत सावधजलनक सम्पजत्तको
ममधत सम्भार खचध

2,75,000।00

1,21,250।00

1,53,750।00

18 मसलन्द तथा कायाधलय सामाग्री

20,31,000।00

12,98,014.85

7,32,985.15

19 पशुपंक्षीहरको आहार

1,50,000।00

0।00

1,50,000।00

20 पुस्तक तथा सामग्री खचध

2,50,000।00

2,45,774।00

4,226।00

21 इन्र्न (अन्य प्रयोजन)

2,00,000।00

40,406।00

1,59,594।00

22 पत्रपलत्रका, छपाई तथा सूचना
प्रकाशन खचध

7,00,000।00

1,48,035।00

5,51,965।00

23 सेवा र पराशध खचध

71,84,215।00

8,49,215।00

6,33,5000।00

24 करार सेवा शुल्क

13,00,000।00

11,53,389।00

1,46,611।00

क्रमश...

10

2075 साल चैत्र मसान्तसम्मको चालू खचध तफधको र्वस्तृत र्ववरण
लस.
खचध शीषधक
नं.

बार्षधक बजेट

2075 साल चैत्र
मर्हनासम्मको खचध

बजेट बाँकी

25 अन्य सेवा शुल्क

4,80,000।00

3,20,000।00

1,60,000।00

12,48,180।00

23,10,820।00

2,95,600।00

2,84,400।00

26 सीप र्वकास तथा जनचेतना
35,59,000।00
तालीम तथा गोष्ठी सम्बन्र्ी खचध

27 उत्पादन सामाग्री/सेवा खचध

5,80,000।00

28 कायधक्रम खचध

4,05,54,400।00 1,86,55,731।00 2,18,98,669।00

29 र्वर्वर् कायधक्रम खचध

76,53,893।00

20,88,393।00

55,65,500।00

30 अनुगमन, मूल्याङ्कन खचध

5,10,000।00

0।00

5,10,000।00

31 भ्रमण खचध

11,60,000।00

10,26,480।00

1,33,520।00

32 अन्य भ्रमण खचध

6,00,000।00

2,43,410।00

3,56,590।00

क्रमश...

11

2075 साल चैत्र मसान्तसम्मको चालु खचध तफधको र्वस्तृत र्ववरण
लस.
नं.

बार्षधक बजेट

2075 साल चैत्र
मर्हनासम्मको खचध

बजेट बाँकी

33 र्वर्वर् खचध

15,13,600।00

12,46,975।00

2,66,625।00

34 सभा सञ्चालन खचध

1,50,000।00

25,500।00

1,24,500।00

35 सामाजजक सुरक्षा

5,90,98,800।00

1,87,84,200।00

4,03,14,600।00

36 छात्रवृजत्त

5,00,000।00

0।00

5,00,000।00

37 घरभाडा

4,00,000।00

2,14,500।00

1,85,500।00

38 सवारी सार्न तथा मेजशनर
औजार भाडा

10,00,000।00

6,70,400।00

3,29,600।00

13,00,000।00

2,85,110।00

10,14,890।00

11,13,08,153.79

12,08,23,154.21

खचध शीषधक

39 भैपरी आउने चालु खचध

जम्मा 23,21,31,308।00

क्रमश...

12

आ.व. 2075/07६ को चैत्र मसान्त सम्मको
भौलतक प्रगलत र्ववरण

13

 खचध तफध
लस.
नं.

शीषधक

जम्मा बजेट

खचध रकम

बाँकी रकम

1

स्वास््य

1,44,08,000।००

93,11,421।02

50,96,578।98

2

जशक्षा तथा
खेलकुद

8,22,30,000।००

5,41,20,538।००

2,81,09,462।००

3

कृर्ष

15,75,000।००

6,87,600।००

8,87,400।००

4

पशु

12,63,000।००

10,60,470।००

2,02,530।००

5

मर्हला,
बालबाललका
तथा जेष्ठ
नागरीक

8,61,000।००

3,63,937.60।००

4,97,062।40

14

स्वास््य तफधको सशतध अनुदान तफध खचधको र्वस्तृत र्ववरण
लस.नं.
1

खचध शीषधक

जम्मा बजेट

कमधचारीहरुको तलब
वापतको खचध

70,96,000।00

2075 साल चैत्र
मर्हना सम्मको खचध
रकम

बाँकी रकम

44,01,438।02

26,94,561।98

कमधचारीहरूको पोषाक भत्ता 1,50,000।00

0।00

1,50,000।00

3

स्थानीय भत्ता

4,00,000।00

0।00

4,00,000।00

4

महं गी भत्ता

1,92,000।00

1,92,000।00

0।00

5

अन्य स्वास््य कमीको
र्फल्ड भत्ता

1,10,000।00

0।00

1,10,000।00

अन्य भत्ता

60,000।00

60,000।00

0।00

कायाधलय मसलन्द सामान,
पानी, र्वजुली, सं चार,
घरभाडा, भ्रमण खचध

86,000।00

63,905।00

22,095।00

2

6

7

क्रमश...

15

स्वास््य तफधको सशतध अनुदान तफध खचधको र्वस्तृत र्ववरण
लस.नं.
8

9

खचध शीषधक
पाले, स्वीपर, गाडध, वगैंचे,
का.स.आददको सेवा
करारमा ललने

जम्मा बजेट
480000

80000
स्वास््य प्रबर्धन (मेरो वषध
अलभयान, महामारी, सने
,नसने रोग रोकथाम,
प्रजनन तथा बाल बाताबरण
स्वास््य आदद) स्वास््य
सं चार सचेतना कायधक्रम

2075 साल चैत्र
मर्हना सम्मको खचध
रकम

बाँकी रकम

320000

160000

80000

0

16

स्वास््य तफधको सशतध अनुदान तफध खचधको र्वस्तृत र्ववरण
लस.नं.
10

11

खचध शीषधक
पूणध खोप गा.पा., न.पा.
सुलनजितता र दीगोपना सुक्ष्म
योजना अध्यावलर्कको लालग
न.पा , गा.पा खोप समन्वय
सलमलत, स्वास््य सं स्था प्रमुख
सर्हत न.पा. र गा.पा. प्रमुख
तथा वडा प्रमुखहरु र
सरोकारवालाहरुको १ ददने
गोष्ठी (७७ जजल्लाका सबै
स्थालनय तह)

रोटा खोप शुरुवात गनध
स्वास््य सं स्था स्तरमा
स्वास््यकमीहरुको
अलभमूजखकरण एक ददने (७७
जजल्ला) गाभी नगद अनुदान

जम्मा बजेट

2075 साल चैत्र
मर्हना सम्मको खचध
रकम

बाँकी रकम

30000

३0000

०

15000

0

15000

17

स्वास््य तफधको सशतध अनुदान तफध खचधको र्वस्तृत र्ववरण
लस.नं.
12

13

14

15

खचध शीषधक

जम्मा बजेट

2075 साल चैत्र
मर्हना सम्मको खचध
रकम

बाँकी रकम

अव्ष्टे र्टक र्फस्टु ला र पाठे घर
खस्ने रोगीको जस्क्रलनंग,
ररं गपेशरी तथा VIA जाँच

35000

35000

0

266000

154000

112000

अस्पतालहरुमा पाठे घरको
मुखको क्यान्सरको जाँचको
लालग VIA Set , तथा लसल्कन
ररङ प्रेशरी खररद

22000

22000

0

आइ.यु. लस डी. तथा इम््लान्ट 31000
सेवा प्रदान

31000

0

अस्पताल तथा Birthing
Centre मा २४ घण्टा प्रसुती
सेवा सं चालन गनध करारमा
अ०न०मी० लनयुजि

18

स्वास््य तफधको सशतध अनुदान तफध खचधको र्वस्तृत र्ववरण
लस.नं.
16

17

खचध शीषधक

जम्मा बजेट

आमा सुरक्षा कायधक्रम सेवा
650000
प्रदान शोर्भनाध, यातायात खचध,
गभधवती तथा सुत्केरी उत्प्रेरणा
सेवा (4th ANC), लनशुल्क
गभधपतन, जजल्ला अस्पताल र
सो भन्दा तलका सरकारी
स्वास््य सस्थाहरुमा प्रसूलत हन
ु े
सुत्केरी तथा नवजात जशशुलाई
न्यानो झोला (लुगा सेट)
एच एम आई एस को
ताललम(५०) र अलभलेख तथा
प्रलतवेदन फाराम छपाइध(५०)

100000

2075 साल चैत्र
मर्हना सम्मको खचध
रकम

बाँकी रकम

599211

50789

100000

0

19

लस.
नं.

स्वास््य तफधको सशतध अनुदान तफध खचधको र्वस्तृत र्ववरण
खचध शीषधक

जम्मा बजेट

2075 साल चैत्र
मर्हना सम्मको खचध
रकम

बाँकी रकम

18 औलो लनयन्त्रण कायधक्रमको

21000

21000

0

19 औषलर्, भ्याजक्सन, सार्न,

60000

57400

2600

20 र्कशोर र्कशोरी कायधक्रम

25000

25000

0

अनुगमन एवम् मूल्याङ्कन, औलो
माहामारी हन
ु े औलो ग्रसीत
क्षेत्रको छनौट गरी लबषादद छकधने
(रे स्पोन्सीभ स्प्रेइङ समेत),र्वश्व
औलो लनयन्त्रण ददवस मनाउने
तथा औलो लनयन्त्रणका लालग
बहलु नकाय अन्तरर्क्रया
सामाग्री रर्यार्कड. तथा ढु वानी र
पूनः र्वतरण समेत
अन्तरगत मर्हनावारी स्वास््य
व्ष्यवस्थापनको लागी स्कूलमा
स्यानेटरी ्याड र्वतरण"

20

लस.
नं.

स्वास््य तफधको सशतध अनुदान तफध खचधको र्वस्तृत र्ववरण
खचध शीषधक

जम्मा बजेट

2075 साल चैत्र
मर्हना सम्मको खचध
रकम

बाँकी रकम

ु बढाई छु ट
21 खोपको पहँच

30000

0

30000

22 गाउँघर जक्ललनक सचालन

47000

0

47000

23 दक्ष प्रसूलत कमीहरुलाई अनसाईट 40000

0

40000

24 दांग र इलाममा Birth Defect

200000

200000

0

25 नसने रोग सम्वजन्र् कायधक्रम

70000

70000

0

26 लनःशुल्क स्वास््य सेवाको लालग

750000

750000

0

बच्चालाई खोप ददलाई पूणख
ध ोप
सुलनजित गनध वैशाख मर्हनालाइ
खोप मर्हना सं चालन गने

यातायात खचध

कोजचङको लागी क्षमता अलभवृद्धी

कायधक्रमको कायधन्वयन

औषलर् खररद

21

स्वास््य तफधको सशतध अनुदान तफध खचधको र्वस्तृत र्ववरण
लस.
नं.

खचध शीषधक

जम्मा बजेट

2075 साल चैत्र
मर्हना सम्मको खचध
रकम

बाँकी रकम

27 लनयलमत रूपमा खानेपानी गुणस्तर 50000

20000

30000

28 पूणध खोप गा.पा., न.पा.

0

30000

30000

0

लनगरालन गने

सुलनजितता र दीगोपना सुक्ष्म
योजना अध्यावलर्कको लालग न.पा
, गा.पा खोप समन्वय सलमलत,
स्वास््य सं स्था प्रमुख सर्हत
न.पा. र गा.पा. प्रमुख तथा वडा
प्रमुखहरु र सरोकारवालाहरुको
१ ददने गोष्ठी (७७ जजल्लाका
सबै स्थालनय तह)

30000

29 पररवार लनयोजन, सुरजक्षत मातृत्व, 30000
FCHV सेवा ददवस मनाउने

22

लस.नं
.

30

31

32

स्वास््य तफधको सशतध अनुदान तफध खचधको र्वस्तृत र्ववरण
खचध शीषधक

पररवार स्वास््य कायधक्रमको लालग
पाटोग्राफ, DMT, MEC Wheel, Flow
Chart Job Aid सर्हत फमध फरमेट
छपाइ

जम्मा बजेट

2075 साल चैत्र
मर्हना सम्मको खचध
रकम

बाँकी रकम

5000

5000

0

55000

55000

0

पाललकास्तरमा खोप ऐन,
35000
लनयमावली, ए.ई.एफ.आई. को
जानकारी खोप कायधक्रमको सलमक्षा,
सूक्ष्म योजना अध्यावलर्क कायधक्रम
२ ददने ७५३ तह (स्वास््य सं स्था
प्रमुख, खोप कायधकताध समेत )

35000

0

पहँच
ु नपुगेका र ड्रप आउट (छु ट)
वच्चाको खोजी तथा पूणध खोप
ददलाउन मर्हला स्वास््य स्वंयम
सेर्वकाहरुलाई अलभमूजखकरण र
योजना लनमाधण ( ७७ जजल्लाका
सबै स्वास््य सं स्था )

23

लस.नं
.

33
34

35

स्वास््य तफधको सशतध अनुदान तफध खचधको र्वस्तृत र्ववरण
खचध शीषधक

2075 साल चैत्र
मर्हना सम्मको खचध
रकम

जम्मा बजेट

बाँकी रकम

पालीकावाट अनुगमन मुल्यांकन
(प्रजनन् स्वास््य कायधक्रमहरुको
Facility हरु सम्म)

30000

30000

0

35000

35000

0

बाह्य खोप केन्रको भवन लनमाधण
७५० वटा (७७ जजल्ला)

300000

0

300000

पोषण सम्बजन्र् रार्िय ददवस
सं चालन (स्तनपान सप्ताह, आयोलडन
मर्हना, लबद्यालय स्वास््य तथा
पोषण सप्ताह आदद लगायत कायध
सं चालनको लालग बहक्ष
ु ेत्रीय पोषण
योजना लागु भएका बाहे कका
जजल्लाका ४४५ ओटा स्थानीय
लनकायहरुको लालग)

24

लस.नं
.

36

37
38

39
40

स्वास््य तफधको सशतध अनुदान तफध खचधको र्वस्तृत र्ववरण
खचध शीषधक

2075 साल चैत्र
मर्हना सम्मको खचध
रकम

जम्मा बजेट

बाँकी रकम

लभटालमन ए क्या्सुल आम र्वतरण 125000
कायधक्रमका लागी म.स्वा.स्व. से .
पररचालन खचध (२ चरण कालतकध र
वैशाख)

61600

63400

255000

127500

127500

म स्वा स्व से हरुलाइ दीघधकालीन
सेवाका लालग सम्मानजनक लबदाइ
(जना)

220000

0

220000

म स्वा स्व से हरुलाइ पोशाक भत्ता 578000

577500

500

महामारी तथा प्रकोपजन्य रोगहरुको 44000
अबस्थामा RRT/ CRRT पररचालन
गने, चौमाजशक ररभ्यु तथा
अलभमुखीकरण गने

0

44000

म स्वा स्व से अर्धवार्षधक समीक्षा
बैठक (जना)

25

लस.नं
.

41
42

43
44

45

स्वास््य तफधको सशतध अनुदान तफध खचधको र्वस्तृत र्ववरण
खचध शीषधक

2075 साल चैत्र
मर्हना सम्मको खचध
रकम

जम्मा बजेट

बाँकी रकम

लामो अवलर्को जन्मान्तरको लालग
सेटलाइट सेवा

33000

33000

0

वन्ध्याकरण घुम्ती जशर्वर अगावै
म०स्वा०से०सँग छलफल

35000

0

35000

स्तरीय उपचार पद्धलत सम्वजन्र्
अलभमुजखकरण र साथी समूह बीच
छलफल कायधक्रम सं चालन

120000

120000

0

स्थानीय तहका स्वास््य यूलनटमा
डी.एच.आई.एस २ लसटम
सेटअपका लालग कम्यूटर खररद
(पुं जीगत)

100000

99892

108

200000

200000

स्थापना भएका र थप हन
400000
ु े
सामुदार्यक स्वास््य इकाइ सं चालन
अनुदान

26

स्वास््य तफधको सशतध अनुदान तफध खचधको र्वस्तृत र्ववरण
लस.नं
.

46
47
48
49
50

खचध शीषधक
स्वास््य चौकी स्तरमा औजार
उपकरण, फलनधचर साथै स्वास््य
सं स्था ममधत सुर्ार (पुं जीगत)

2075 साल चैत्र
मर्हना सम्मको खचध
रकम

जम्मा बजेट

बाँकी रकम

120000

120000

0

स्वास््य चौकी/ प्राथलमक स्वास््य
केन्रहरूको सेवा सुदृढीकरण
र्क्रयाकलाप

100000

99975

25

सामाजजक परीक्षण कायधक्रम (पुरानो 100000
र नयां थप हन
ु े स्वास््य सं स्था)

0

100000

हात्त्तीपाइधले रोग लबरूध्दको आम
औषर्ी सेवन (MDA)कायधक्रम
सञ्चालन

442000

441000

1000

पूणध खोप न.पा., गा.पा.
भेररर्फकेसन, अनुगमन तथा घोषणा
सभा व्ष्यवस्थापन

30000

0

30000

27

लस.नं
.

51

52
53

54

स्वास््य तफधको सशतध अनुदान तफध खचधको र्वस्तृत र्ववरण
खचध शीषधक

जम्मा बजेट

2075 साल चैत्र मर्हना
सम्मको खचध रकम

बाँकी रकम

उपचार केन्रहरुमा आकजस्मक
अवस्थामा औसलर्, ल्याब सामाग्री
ढु वानी, फमध फरमेट
फोटोकपी,ममतध सम्भार, ल्याव तथा
आवश्यक सामाग्री खररद र ईर्ट.लब रजजस्टर अध्यावलर्क

23000

0

23000

उपचार केन्रहरुमा गई अनुगमन
तथा मुल्यांकन गरर कायधक्रमको
गुणस्तरीयता सुलनजस्चत गने

12000

12000

0

स्वास््य सं स्थाबाट टाढा रहे का
बस्ती तथा स्वास््य सेवामा पहूच
कम भएको जनसं ख्यामा
माइक्रोस्कोर्पक क्याम्प सञ्चालन

16000

16000

0

पुन: उपचार क्याटे गोरीमा भएका
सबै पी.लब.लस. लबरामीहरुलाई
उपचार अवलर्भर पोषण भत्ता

8000

0

8000

28

लस.नं
.

55
56

स्वास््य तफधको सशतध अनुदान तफध खचधको र्वस्तृत र्ववरण
खचध शीषधक

जम्मा बजेट

लुकेर बसेका क्षयरोगका लबरामी
उपचार दायरामा ल्याउन जशक्षक,
समाजसेवी म.स्वा.स्व.से परीचालन

उपचाररत क्षयरोगका लबरामीको
उपचारको कोहटध नलतजा,
कायधक्रमको प्रगलत एवं च ुनौती र
क्षयरोग कायधक्रममा भएका नया
लबषयमा उपचार केन्रका स्वास््य
कमीहरुलाई अध्यावलर्क गने
उपचार केन्र स्तर कोहटध र्वश्लेषण
कायधक्रम

2075 साल चैत्र
मर्हना सम्मको खचध
रकम

बाँकी रकम

4000

4000

0

27000

27000

0

93,91,421।02

50,16,578।98

जम्मा 1,44,08,000

29

आ.व. 2075/07६ को र्वजत्तय समानीकरण अनुदान अन्तगधत
गा.पा./वडा स्तरीय स्वास््य तफध चैत्र मसान्त सम्मको प्रगलत र्ववरण

30

जशक्षा तफधको र्ववरण
लस.
नं.
1

2

र्ववरण
सशतध तफध जम्मा
कायधक्रम सं ख्या
र्वत्तीय समालनकरण
तफध

सं ख्या

सं चालन भएका
कायधक्रमको
सं ख्या

बाँकी सं ख्या

52

19

33

44

23

21

31

आ.व. 2075/076 को चैत्र मसान्तसम्म जशक्षा तफध भएको
कायधहरु

 एस.इ.इ. र आर्ारभूत तह कक्षा ८ परीक्षामा उत्कृष्ठ हन
ु े छात्रछात्रालाई
सम्मान र पुरस्कृत गररएको ।
 जशक्षा ददवसको अवसरमा एक वषधको अवलर्मा अलनवायध अवकाश हन
ु े
जशक्षकलाई सम्मान गररएको ।
 जशक्षक तथा कमधचारीको तलब भत्ता मालसक रुपमा लनकासा हन
ु े व्ष्यवस्था
गररएको ।
 चौमालसक लनकासाको र्ववरण तयारी गरी प्रत्येक र्वद्यालयलाई उपलब्र्
गराइएको ।
 गाउँपाललकाको कूल दरबन्दी सं ख्यामा असर नपने गरी र्वद्याथी सं ख्याको
आर्ारमा जशक्षक व्ष्यवस्थापनको कायध गररएको ।
 र्वद्यालयमा कायधरत जशक्षक तथा कमधचारीको व्ष्यजिगत र्ववरण सर्हतको
फाइल खडा गरी कम््युटरमा अपडेट गररएको ।

क्रमश...
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आ.व. 2075/076 को चैत्र मसान्तसम्म जशक्षा तफध भएको
कायधहरु

 महानन्द स्मृलत कोष छात्रवृजत्तको कायधर्वलर् पाररत भई छात्रवृजत्तका लालग लनवेदन आव्ष्हान
भएको ।
 सबै र्वद्यालयको आलथधक कारोबार एउटै बैं क (मेगा बैंक) बाट हन
ु े गररएको ।
 २ वटा र्वद्यालयमा घेराबाराको कायध सम्पन्न भएको ।
 अलर्कांश स्थायी जशक्षकहरुको २०७४ साल चैत्र मसान्त सम्मको लबरामी लबदा प्रमाजणत
गरी अलभलेख राजखएको ।
 र्वद्यालयमा लनकासा हन
ु े रकमहरु (छात्रवृजत्त, मसलन्द, पाठ्यपुस्तक आदद) समयमा नै
लनकासा भएको ।
 अंग्रज
े ी माध्यममा जशक्षण गराउने र्वद्यालयहरुलाई पाठ्यपुस्तक खररदका लालग २५
प्रलतशत अनुदान ददएको ।
 लागत साझेदारीमा शाजन्तलनकेतन मा.र्व.मा र्वद्यालय बस खररद गरी सं चालनमा रहे को ।
 Grass root football तालीमका लालग आवश्यक सामग्री खररद गरी हस्तान्तरण गररएको र
कायधक्रम सं चालनमा रहे को ।
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आ.व. 2075/07६ को र्वजत्तय समालनकरण अनुदान तफध
गा.पा./वडा स्तरीय कृर्ष तफध चैत्र मसान्त सम्मको प्रगलत र्ववरण
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कृर्ष तफधको सशतध अनुदानको खचधको र्वस्तृत र्ववरण

लस.नं
.

1
2
3
4

खचध शीषधक

2075 साल चैत्र
मर्हना सम्मको खचध
रकम

जम्मा बजेट

बाँकी रकम

स्थानीय तहमा रहने कृर्षध
प्रार्वलर्कहरुको तलब तथा
पोशाक

890000

687600

202400

कृषक पाठशाला सं चालन
(पशु/कृर्षध) सम्बन्र्ी

100000

0

100000

कृर्ष च ुन र्वतरण

45000

0

45000

साना लसचाई लनमाधण/ममधत
सं भार/्लाजटक पोखरी
लनमाधण/र्हउ पोखरी

540000

0

540000

6,87,600।00

8,87,400।00

जम्मा 15,75,000।00
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कृर्ष तफधको प्रगलत

 अध्यक्ष मौरी लघुउद्यम अन्तगधत हालसम्म 47 जना कृषकलाई 50% अनुदानमा

77 वटा आर्ुलनक मौरी घार, 77 स्टे ण्ड, 17 वटा क्वीन गेट, 47 वटा

घुम्टी, 47 वटा र्ुवाँदानी तथा 30 के.जी. आर्ार चाका र्वतरण गररएको ।

 5 नं. वडामा उन्नत जातको मकै बीउ 50% अनुदानमा 1230 के.जी. खररद
गरी ढु वानी अनुदानमा 117 जना कृषकहरुलाई र्वतरण गररएको ।

 3 नं. वडामा 50% अनुदानमा जशल्पाउललन ्लार्टक 126मी. का दरले 14

जना कृषकलाई र्वतरण गररएको ।

 6 नं. वडामा 50% अनुदानमा उन्नत जातको 300 के.जी. मकै बीउ खररद
गरी 80 जना कृषकलाई र्वतरण गररएको ।

 6 नं. वडामा 100 ्याकेट च्याउकीट 20 जना कृषकलाई र्वतरण गररएको ।
क्रमश... 36

कृर्ष तफधको प्रगलत

 6 नं. वडामा तरकारी लमलनर्कट 75 जना कृषकलाई र्वतरण गररएको।

 1 नं. वडामा 25 जना आददबासी जनजाती तथा दललत कृषकलाई तालीम प्रदान
गरी तरकारी लमलनर्कट र्वतरण गररएको।

 इको जचया सहकारी सं स्थासँगको सहकायधमा 25 जना कृषकलाई अगाधलनक जचया
काँटछाँट र रोपण तथा जैर्वक र्वषादी सम्बन्र्ी तालीम सम्पन्न।

 रोङ गाउँपाललकाका सबै वडामा तरकारी उत्पादन प्रदशधनका लालग कायधक्रम

सं चालन गररएको।

 5 नं वडामा 400 च्याउर्कट 96 जना कृषकलाई र्वतरण गररएको ।

 5 नं. वडामा 130 कम्पोजजट लमलनर्कट 130 जना कृषकलाई र्वतरण

गररएको।
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आ.व. 2075/07६ को र्वजत्तय समानीकरण अनुदान तफध
गा.पा./वडा स्तरीय पशु तफध चैत्र मसान्त सम्मको प्रगलत र्ववरण
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पशु तफधको सशतध अनुदानको खचधको र्वस्तृत र्ववरण

लस.नं
.

खचध शीषधक

2075 साल चैत्र
मर्हना सम्मको खचध
रकम

जम्मा बजेट

बाँकी रकम

1

एक गाउँ एक पशु प्रार्वलर्कको
तलब भत्ता

887000।00

687600

199400

2

कृषक पाठशाला सं चालन (पशु)
सम्बन्र्ी

100000

0

100000

210000

207000

3000

लडजजज सलभधलेन्स तथा ररपोर्टधङ,
इर्पडेलमयोलोजजकल ररपोर्टधङ,
आउटब्रे क इन्भेजस्टगेशन

66000

0

66000

8,94,600।00

3,68,400।00

3

4

नश्ल सुर्ारका लालग कृलत्रम
गभाधर्ान कायधक्रम

जम्मा 12,63,000।00
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पश ु तफधको प्रगलत

 रोङ-६ मा कृलत्रम गभाधर्ान केन्र सञ्चालन (गाई, भैसी) साथै सामाग्री

खररद/ढु वानीको कायध सम्पन्न भईसकेको ।
 र्हउँदे घाँसको बीउ र्वतरण कायध सम्पन्न भईसकेको ।

 बाख्राको कृलत्रम गभाधर्ान कायधक्रम सञ्चालन सबै वडामा सामाग्री खररद, ९ जना
लाई तालीम ददने कायध सम्पन्न भईसकेको ।

 खोरे त/र्प.र्प.आर रो र्वरुद्धको भ्याजक्सनेसन कायधक्रम सम्पन्न भईसकेको ।

 बलडधजो क्याससेटर (पशु बन्ध्याकरण मेसीन) खररद (सानो २ वटा, ठु लो 2
वटा) तथा र्वतरण कायध सम्पन्न ।

 उन्नत जातको बाख्रापालन लागत सहभागीता अनुदान कायधक्रम (बोयर जातको

बोका र्वतरण कायधक्रम सम्पन्न

 पशु प्रवद्धधन तथा आलथधक समृद्धी कायधक्रम सं चालनमा रहेको ।
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मर्हला र्वकास, बाल कल्याण तथा समाज कल्याणतफधको प्रगलत र्ववरण
लस.
नं.

र्ववरण

सं ख्या

1

सशतध तफध जम्मा कायधक्रम
सं ख्या

सं चालन भएका
कायधक्रमको सं ख्या

13

7

6

2

र्वत्तीय समालनकरण तफध

6

3

3

उपलब्र्ी

बाँकी सं ख्या

 गा.पा. तथा वडा स्तरीय मर्हला सलमलतहरु गठन तथा पररचालन।
ु ी दे वानी सं र्हता ऐन सम्बन्र्ी सचेतना कायधक्रम
 6 वटै वडामा मुलक
सं चालन।
 वडा नं. १ मा कफी उत्पादन तथा प्रशोर्न सम्बन्र्ी ताललम सं चालन ।
 वडा नं. 2 मा केराको पररकार बनाउने तालीम सं चालन ।
 वडा नं. 3 मा मोलतमाला सेट बनाउने ताललम सं चालन ।
क्रमश...
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उपलब्र्ी

 वडा नं. 4 मा ढाका बुनाई सम्बन्र्ी आर्ारभूत तालीम सं चालन ।
 वडा नं. 5 मा डल बनाउने आर्ारभ ुत तालीम सं चालन ।
 वडा नं. 6 मा अलैचीको सरोबाट सामाग्री बनाउने आर्ारभ ुत तालीम
सं चालन ।
 2 जनालाई केराको खाद्य पररकार बनाउने सम्बन्र्ी प्रजशक्षक
प्रजशक्षण (TOT) ददइएको ।
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घम्ु ती सेवा जशर्वरको प्रगलत
 177 अपाङ्गता पररचय-पत्र र्वतरण ।
 930 जेष्ठ नागररक पररचय-पत्र र्वतरण ।
 1299 जनाको स्वास््य परीक्षण ।
 806 जनाको स्वास््य प्रयोगशाला परीक्षण (ल्याव टे ट) ।
ँ ा र कानको पररक्षण ।
 6४२ जनाको आख
 445 जनालाई टोलीबाट नागररकता र्वतरण ।
 18 जनाको मोलतयालबन्द ु अप्रेशन ।
43

पूवाधर्ार र्वकास तफध

 गाउँपाललका सडक यातायात गुरुयोजना (MTMP) लनमाधण ।
 र्वलभन्न वडाहरुमा र्वद्युत र्वस्तारका कायधक्रम सं चालन ।
 १ नं. प्रदे श सरकार सशतध अनुदान तफध हाँसपोखरी-मझुवा-सारुपाखा-मुचङ्गुध ेनाखोपा-बेसीबजार सडक लनमाधणको लालग ठे क्का व्ष्यवस्थापन ।
 सं घीय सरकार समपुरक अनुदान तफध रोङ सडकका ५ वटा खण्डहरुको
लनमाधणका लालग ठे क्का आव्ष्हान ।
 सं घीय सरकार र्वशेष अनुदान तफध ला्चा जातीको उत्थानका लालग र्वलभन्न
कायधक्रमहरु सं चालनको क्रममा रहे को।
 प्रलतलनलर्सभाका माननीय सदस्यको स्थानीय पूवाधर्ार र्वकास साझेदारी कायधक्रम
तफधको बजेट कायाधन्वयनको अवस्थामा रहे को।
 प्रदे शसभाका माननीय सदस्यको प्रदे श लनवाधचन क्षेत्र पूवाधर्ार र्वकास कायधक्रम
तफधको बजेट कायाधन्वयनको अवस्थामा रहे को ।
44
क्रमश...

पूवाधर्ार र्वकास तफध

 २ नं. वडा कायाधलय भवन लनमाधणका लालग ठे क्का व्ष्यवस्थापन भईसकेको ।
 अन्य गाउँपाललका स्तरीय सडकहरु लनमाधणका लालग ठे क्का व्ष्यवस्थापनका क्रममा
रहे को।
 गाउँपाललका केन्रको प्रशासलनक भवनको र्वस्तृत लडजाइन, नक्शा तयारीको
अजन्तम चरणमा रहे को।
 पाथीभरा गुरुयोजना कायाधन्वयनको चरणमा रहे को ।
 रोङ गाउँपाललकाको पयधटन गुरुयोजना लनमाधण कायध शुरु ।
 रोङ गाउँपाललकाको 5 वषे आवलर्क र्वकास योजना (Periodic Development
Plan) लनमाधण कायधको शुरुवात भएको ।
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अन्य

 जनप्रलतलनलर् र कमधचारीहरुका लालग र्वलभन्न तालीम, छलफल, अन्तरर्क्रया,

अवलोकन कायधक्रम सं चालन ।

 र्वलभन्न 36 वटा कानून लनमाधण, राजपत्रमा प्रकाशन तथा Web Site मा
प्रकाशन ।

 योजनाको स्थलगत रुपमा सावधजलनक परीक्षण गने कायध चालू।
 उपाध्यक्षको नेतत्ृ वमा रहे को अनुगमन सलमलत सर्क्रय ।

क्रमश...
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अन्य

 रोङ गाउँपाललका कायाधलयमा लन:शुल्क मोलतर्वन्दु शल्यर्क्रया जशर्वर सं चालन र

नागररकता टोलीबाट नागररकता र्वतरण कायध सम्पन्न ।

 न्यार्यक सलमलत तफध मेललमलापकताधहरुका लालग मेललमलाप सम्बन्र्ी 48
ु तालीम सम्पन्न, जम्मा र्वलनयोजजत बजेट (सशतध अनुदान
घण्टे आर्ारभत
तफधको रु.50,000।– समेत गरी) रु. 7,70,000।– मध्येबाट

रु.2,90,000।– खचध भई बाँकी रु.4,80,000।–बाट कायधक्रम सं चालन

हन
ु े क्रममा रहे को।
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आ.व.207५/07६ को चैत्र मसान्त सम्म खररद भएका जजन्सी
सामग्रीहरु
क्र.सं .

जजन्सी सामग्रीको नाम

पररमाण

इकाई

1

मारुती हाफ चेयर कूसी

15

थान

3

एस मोडल चेयर

15

थान

2

4
5
6
7

8
9

10

11

सेक्रेटरी टे बल

स्टील दराज

्लार्टक कूसी
ल्यापटप

डेक्सटप कम््यूटर
कम््यूटर टे बल

र्प्रन्टर (3010)
कलर र्प्रन्टर

स्टील फायल क्यार्वनेट

14

5

30
2
6
5
3
7

8

कैर्फयत

थान

थान
थान
थान
थान
थान
थान
थान

थान

क्रमश: ...

48

आ.व.207५/07६ को चैत्र मसान्त सम्म खररद भएका जजन्सी
सामग्रीहरु
क्र.सं.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

जजन्सी सामग्रीको नाम
बोस कूसी
टे बल सादा
मोटरसाईकल TVS
मोटर साईकल पल्सर
स्कूटर
मोबाइल सेट
क्यामेरा
र्प्रन्टर
ए.आइ रे फ्री
टोटल स्टे शन मेजशन

पररमाण
1
12
1
5
1
1
1
7
1
1

इकाई कैर्फयत
थान
थान
थान
थान
थान
थान
थान
थान
थान
सेट

क्रमश: ...
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आ.व.207५/07६ को चैत्र मसान्तसम्म खररद भएका जजन्सी
सामग्रीहरु
क्र.सं.
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

जजन्सी सामग्रीको नाम
जज.र्प.एस मेजशन
लेवल मेजशन
बेल्चा
स्टे चर
कोदालो
गैती
सचधलाईट
झम्पल
बाल्टीन
हेल्मेट

पररमाण
1
3
14
7
14
14
8
14
14
30

इकाई कैर्फयत
सेट
सेट
थान
थान
थान
थान
थान
थान
थान
थान

क्रमश: ...
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आ.व.207५/07६ को चैत्र मसान्त सम्म खररद भएका जजन्सी
सामग्रीहरु
क्र.सं.
32
33
34
35

जजन्सी सामग्रीको नाम
उडकटर
कंर्क्रट टे ट हे म्बर
सादा टे बल
र्ट.भी. सेट

पररमाण
1
1
12
1

इकाई कैर्फयत
थान
थान
थान
सेट
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र्न्यबाद !
52

