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गाउँसभाका आदरणीर् अध्र्क्षज्रू्‚ गाउँसभाका सदस्र्हरू‚ सभाका सचिव‚ उपचस्थत कमयिारीहरू‚ पत्रकारहरू एवम ्सम्पूणय 
महार्भुावहरू !  

 

१. ववकेन्द्रीकरणको क्रम र अभ्र्ासिाई अथयपूणय रूपमा अचघ बढाउर्े पहि स्वरूप संघ, प्रदेश र स्थार्ीर् तहको शासकीर् 
स्वरूपमा आईपगुेको छ ।र्ी लतर् तहका सरकारलबि सहकार्य‚ समन्द्वर् र  सहअचस्तत्व लसद्धान्द्तका आधारमा संवैधालर्क 
स्वरूपको व्र्ावहाररक कार्ायन्द्वर्र् गर्य प्रलतबद्ध र्स गाउँपालिकाका पदालधकारीहरूको प्रथम कार्यकािको अचन्द्तम वषयको 
बजेट तथा कार्यक्रम र्स सम्मालर्त सभा समक्ष प्रस्ततु गर्य उपचस्थत भएको छु । 

 

२. कोलभड-१९ महामारीको दोस्रो भेररएन्द्ट सवहतको संक्रमणिे समर अ अथयतन्द्त्र र कार्यप्रणािीिाई चशलथिताको िपेटामा 
पारेको वतयमार् जोचिमपूणय र िरु्ौलतपूणय अवस्थामा हरेक अमूल्र् जीवर्को रक्षा गर्ुय स्थार्ीर् सरकारको न्द्रू्र्तम दावर्त्व 
हो भन्ने कुरािाई आत्मसात गदै अथयतन्द्त्रिाई ििार्मार् बर्ाउर्का िालग प्रलतबद्ध भई आगामी आ.व. २०७८/०७९ को 
बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ततु गदैछु । 

 

३. संघीर् िोकताचन्द्त्रक गणतन्द्त्रको स्थापर्ा र संस्थागत गरे् कार्यमा र्ोगदार् परु् र्ाउर्े सम्पूणय व्र्चक्तत्वहरूिाई स्मरण गर्य 
िाहन्द्छु। संवैधालर्क अलधकारको प्रर्ोग गरी स्थार्ीर् ववचशष्टता‚ ववववधता र आवश्र्कताका आधारमा स्थार्ीर् तह सञ्चािर् 
गरे् तथा िाभहरूको समार्पुालतक‚ समावेशी र न्द्र्ार्ोचित ववतरण गदै ददगो ववकास गरे् आधार लसजयर्ा गर्यमा दशकौँ 
अगालडदेचि संघषय गदै ज्र्ार् गमुाउर् पगु्र् ुभएका सम्पूणय ज्ञात अज्ञात सवहदहरू प्रलत हाददयक श्रद्धाञ्जिी अपयण गदयछु । 
राष्ट्रवहत‚ रावष्ट्रर् साभयभौलमकता‚ भौगोलिक अिण्डता‚ िोकतन्द्त्र र अर अगामी पररवतयर्का िालग र्ेपािी जर्तािे पटक-पटक 
गदै आएका ऐलतहालसक जर् आन्द्दोिर्, सशस्त्र सङ्घषय, त्र्ाग‒बलिदार् र ववलभन्न जर्जीववकाका आन्द्दोिर्हरूको गौरवपूणय 
इलतहासिाई स्मरण एवम ्बेपत्ता र पीलडत र्ागररकहरू प्रलत हाददयक सम्मार् व्र्क्त गर्य िाहान्द्छु । 

 

४. ववश्वव्र्ापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोर्ा भाइरस (कोलभड‒१९) बाट ज्र्ार् गमुाउर् ुभएका सम्पूणय व्र्चक्तत्वहरूप्रलत 
भावपूणय श्रद्धाञ्जिी अपयण गदयछु, साथै र्स रोगबाट संक्रलमत सबैिाई शीघ्र स्वास््र्िाभको कामर्ा गदयछु। मार्व जीवर् 
बिाउर्े महार् ् अलभर्ार्मा अर अपंचक्तमा िवटर्भुएका स्वास््र्कमी, सरुक्षाकमी, राष्ट्रसेवक कमयिारी तथा जर्प्रलतलर्लध, 
सहर्ोगी दाताहरू र सबै र्ागररकहरूमा हाददयक धन्द्र्वाद ज्ञापर् गदयछु।  

 

५. कोलभड‒१९ रोगको रोकथाम, लर्र्न्द्त्रण र उपिारका साथै रावष्ट्रर् अथयतन्द्त्रिाई टेवा पगु्र्े गरी गाउँपालिकालभत्रका मखु्र् 
आलथयक‚ सामाचजक‚ शैचक्षक र पूवायधार  ववकासका कार्यहरूिाई अगालड बढाउर् ुपरे् चजम्मेवारी बोध गरेको छु । 

 

६. आगामी आलथयक वषयको बजेट तजुयमा गदाय मैिे मूित र्ेपािको संववधार् र कार्रु्हरू, र्ेपाि सरकार तथा गण्डकी प्रदेश 
सरकारको र्ीलत, कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्र्, र्ेपािको पन्द्रौँ पञ्चवषीर् र्ोजर्ा‚ गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवषीर् 
र्ोजर्ा‚ रघगंुगा गाउँपालिकाको प्रथम पञ्चवषीर् र्ोजर्ा‚ ववलर्र्ोजर् ववधेर्क, २०७८ को लसद्धान्द्त र प्राथलमकता, आकृष्ट 
हरु्े ववववध कार्रु्हरू, समार्पुालतक समावेशी लसद्धान्द्त, गाउँ कार्यपालिकाका लर्णयर्हरू तथा ददगो ववकासका िक्ष्र्िाई 
मखु्र् आधार बर्ाएको छु ।साथै ववलभन्न क्षेत्रका सरोकारवािा र बौवद्धक जगतबाट प्राप्त हरु् आएका महत्वपूणय 
सझुावहरूिाई समेत बजेट लर्मायण गदाय ववशेष ध्र्ार् ददएको छु । 
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७. ददगो ववकास िक्ष्र्का महार् उद्देश्र्हरू प्राप्त गर्यका िालग समपूरक तथा पररपूरक भलूमका लर्वायह गर्ुयपरे् दावर्त्व बोध गरी 
ददगो ववकास िक्ष्र्िाई स्थार्ीर्करण गर्य प्रर्त्न गरेको छु । साथै र्ेपािको दीघयकालिर् सोि "समदृ्ध र्ेपािः सिुी 
र्ेपािी" िाई "समदृ्ध रघगंुगा‚ सिुी रघगंुगाबासी" का रूपमा आन्द्तररकीकरण गर्य जोड ददएको छु ।  

 

८. रघगंुगा गाउँपालिकाको आन्द्तररक स्रोत, र्ेपाि सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट हस्तान्द्तररत अर्दुार् तथा राजस्व 
बाडँफाँडिाई मिु स्रोत मार्ी र्ो बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा गरेको छु । 

 

९. अर्तु्पादक तथा अर्ावश्र्क ििय घटाउर्,े पुजँीगत बजेटको अंश बढाउर्े र िाि ुिियमा लमतव्र्वर्ता ल्र्ाउर्े गरी बजेट 
प्रस्ताव गरेको छु।कार्ायन्द्वर्र् र्ोग्र्ता, ववकासको आवश्र्कता, र्ागररकका अपेक्षा र ववषर्ववज्ञहरूको सझुाविाई 
मध्र्र्जर गरी बजेट तर्ार गरेको छु ।  

 

सभाका अध्र्क्षज्रू्, 

सभाका सदस्र्हरू, 

  

१०. उपिब्ध स्रोत र साधर्को न्द्र्ार्ोचित ववतरण तथा ददगो र समावेशी ववकास माफय त आलथयक‚ सामाचजक असमार्ताको 
अन्द्त्र् गदै सामाजवाद उन्द्मिु आत्मलर्भयर रावष्ट्रर् अथयतन्द्त्र लर्मायण गरे् संघ तथा प्रदेशको लसद्धान्द्तमा ऐक्र्बद्धता रहर्े गरी 
आगामी आलथयक वषय २०७८/0७९ को बजेटका उद्देश्र् तथा प्राथलमकता लर्धायरण गररएको छ ।बजेटका उद्देश्र्हरू लर्म्र् 
अर्सुार रहेका छर् ्।  

क. हरेक जीवर् अमूल्र् हरु्े भएकोिे लबलभन्न रोगहरू र ववपद् बाट जीवर्रक्षा गरे्‚ 

ि. उपिब्ध साधर् स्रोत र क्षमताको आदशयतम ्प्रर्ोग माफय त सवायङ्गीण ववकासिाई लर्रन्द्तरता ददर्े‚ 
ग. िोकतन्द्त्रका िाभहरूको समार्पुालतक‚ समावेशी र न्द्र्ार्ोचित ववतरण गदै िोककल्र्ाणकारी 

भलूमकािाई प्रभावकारी बर्ाउँदै िैजार्े, 
घ. सामाचजक‚ आलथयक र भौलतक पूवायधार ववकास माफय त समाजवाद उन्द्मिु अथयतन्द्त्र लर्मायणमा टेवा 

परु् र्ाउर्े‚ 
ङ. स्थार्ीर् र्ेततृ्वको ववकास र सेवा प्रवाहमा सरि, सहज र समावेशी पहुँि सलुर्चित गरे्‚ 

ि. स्थार्ीर् तहमा ववधावर्की,  कार्यकाररणी र न्द्र्ावर्क अभ्र्ासिाई संस्थागत गरे् । 

 

११. आगामी आलथयक वषयको बजेटका उदेश्र्हरू हालसि गर्य देहार्का क्षेत्रगत र कार्यक्रमगत प्राथलमकता    
लर्धायरण गरेको छु । 

क. र्ागररकहरूको स्वास््र् सरुक्षाको प्रत्र्ाभलूतको िालग  औषलध उपकरण िगार्त स्वास््र् सेवाको ववस्तार‚ 
ल्र्ाव स्थापर्ा‚ स्वास््र् पूवायधार लर्मायण तथा स्वास््र् जर्शचक्तको क्षमता ववकास‚ 

ि. अधरुो आर्ोजर्ाहरूको कार्ायन्द्वर्र्‚ 

ग. गाउँपालिकाका गौरवका आर्ोजर्ाहरूको लर्धायरण‚ 

घ. सडक तथा पिु (झोिङु्गे पिु समेत) लसंिाई, भवर् तथा शहरी ववकास, उजाय, िघ ु तथा सार्ा 
जिववद्यतु, सञ्चार क्षेत्रको ववकास माफय त पूवायधार ववकास, 

ङ. कृवष, पर्यटर्, उद्योग तथा वाचणज्र्, सहकारी, ववत्तीर् क्षेत्रको ववकास माफय त आलथयक ववकास, 
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ि. चशक्षा, स्वास््र्, िार्ेपार्ी तथा सरसफाई, संस्कृलत प्रवद्धयर्, िैवङ्गक समार्ता तथा सामाचजक 
समावेशीकरण, 

छ. वर् संरक्षण‚ वातावरण व्र्वस्थापर् तथा ववपद् मा राहत उद्धार र प्रलतकार्य‚ 
ज. सशुासर् तथा संस्थागत ववकास आदद ।  

सभाका अध्र्क्ष महोदर्,  

सभाका सदस्र्हरू, 
अब म िाि ुआलथयक वषय २०७७/७८ को आर् व्र्र्को र्थाथय चस्थलत प्रस्ततु गदयछु । 

१२. िाि ुआलथयक वषयमा रू. 53 िाि ५० हजार राजस्व सङ्किर् हरु्े अर्मुार् रहेकोमा िाि ुआलथयक वषयमा हािसम्म 
अर्मुालर्त आन्द्तररक आर्को प्रक्षेपण अर्रुुप राजस्व संकिर् भइसकेको छ । त्र्सैगरी हािसम्म र्ेपाि सरकारबाट 
ववत्तीर् समार्ीकरण अर्दुार् बापत रू. 5 करोड 95 िाि 50 हजार र संघीर् राजस्व बाँडफाँडबाट रू. 5 करोड 28 
िाि रूपैर्ा प्राप्त भएको छ ।त्र्स्तै प्रदेश ववत्तीर् समार्ीकरण अर्दुार् वापत रू. ५५ िाि ७८ हजार ५ सर् प्राप्त 
भएको छ । प्रदेश राजस्व बाँडफाँड बाट प्राप्त हरु्े आर् अर्मुार् रू. 35 िाि 6५ हजार रूपैर्ा प्राप्त भइसकेको छ । 
समर अमा ३0 करोड  56 िाि 21 हजार ७ सर् 40 रूपैर्ा ७१ पैसा आम्दार्ी प्राप्त भइसकेको छ ।  

 

१३. िाि ुआलथयक वषयको शसतय अर्दुार् संघीर् सरकारतफय  १५ करोड ९४ िाि ६९ हजार ६ सर् ६४  रूपैर्ा तथा प्रदेश 
शसतय अर्दुार् २५ िाि प्राप्त भई सकेको ।  

 

१४. संघीर् सरकारबाट सामाचजक सरुक्षा भत्ता बापत रू. ८ करोड ११ िाि ९७ हजार रुपैर्ा बजेट ववलर्र्ोजर् भएकोमा 
दईु वकस्ताको रकम लर्कासा भई ववतरण समेत गरी सवकएको छ । 

 

१५. स्थार्ीर् पूवायधार ववकास साझेदारी तफय  रू. ६५ िाि ५ सर्, वातावरण संरक्षण कार्यक्रमतफय  रू. 20 िाि, गररवसँग 
ववश्वशे्वर कार्यक्रमतफय  रू. ५ िाि 46 हजार‚ एकीकृत स्वास््र् पूवायधार ववकास कार्यक्रमतफय  रू. 8५ िाि रुपैर्ाको 
लसधै अचख्तर्ारी प्राप्त भएको छ । र्स्ता कार्यक्रमको िालग प्राप्त भएको रकमको प्रलतवेदर् लसधै र्ेपाि सरकारमा पठाउर्े 
गरी अचख्तर्ारी प्राप्त भएकािे स्थार्ीर् सरकारको बजेट प्रणािीमा समावेश गररएको छैर् ।  

 

१६. िाि ुआलथयक वषयमा हािसम्म िाि ुििय कररव रू १7 करोड २७ िाि ७५ हजार १२ रूपैर्ाँ, तथा पूजँीगत ििय 
कररव रू ६ करोड 13 िाि १७ हजार २ सर् गरी कररव रू. २3 करोड 40 िाि 92 हजार व्र्र् भएको छ । 
आलथयक वषय २०७६/७७ को आर् र व्र्र्को र्थाथय वववरण, आलथयक वषय २०७७/७८ को आर् व्र्र्को संशोलधत 
अर्मुार् र आलथयक वषय २०७८/७९ को अर्मुालर्त आर् व्र्र्को वववरण अर्सूुिीहरूमा उल्िेि गरेको छु ।  

सभाध्र्ाक्ष महोदर्, 
सभाका सदस्र्हरू, 
अब म क्षते्रगत रुपमा आगामी वषय २०७८/७९ को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ततु गदयछु । 

आलथयक ववकास 

कृवष तथा पश ुपािर्‚ सहकारी‚ पर्यटर्‚ उद्योग बाचणज्र्सँग सम्बचन्द्धत क्षते्रहरू आलथयक ववकास अन्द्तगयत राचिएको छ । कृवषतफय  
कुि रू.  १ करोड २३ िाि 74 हजार ववलर्र्ोजर् गरेको छु ।  
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१७. कृवषमा आत्मलर्भयर बर्ाउर्का िालग कृषक र कृवष क्षेत्रिाई उच्ि प्राथलमकतामा रािेको छु ।िाद्य सरुक्षाको प्रत्र्ाभलूतको 
िालग कृवषको आधलुर्कीकरण, र्ाचन्द्त्रकीकरण‚ ववचशष्टीकरण र व्र्ावसार्ीकरण जरुरी छ ।लमलर् टे्रिर हिो‚ च्र्ाफ कटर‚ थ्रेसर, 
कुटार्ी वपसार्ी मेलसर् जस्ता र्न्द्त्रहरूमा साझेदारीमा अर्दुार्का िालग आवश्र्क बजेट ववलर्र्ोजर् गरेको छु ।  
 

१८. उन्नत लबउलबजर्, मििादको व्र्वस्था तथा लसँिाईको प्रबन्द्ध गदै उन्नत िेती र उच्ि मूल्र्का बािीको ववकास गर्ुयपरे् 
आवश्र्कता महशसु गरी सोको आवश्र्क व्र्वस्था लमिाएको छु । 

 

१९. कृवष उपजको न्द्रू्र्तम समथयर् मूल्र् तोवकर्कुा साथै भण्डारण सम्बन्द्धी पवुायधार लर्मायण गररर्े छ ।  
 

२०. अलसर्ा पार्ी‚ बाढी‒पवहरो िगार्तका ववपद् जन्द्र् घटर्ाहरूिे कृवष क्षेत्रमा बषेर्ी हरु्े र्ोक्सार्ीबाट कृषकहरू मारमा 
परररहेको अवस्था छ । र्ो जोचिमिाई न्द्रू्र्ीकरण गर्यका िालग धार्‚ गहुँ‚ मकै‚ आि ुर सनु्द्तिामा कृवष लबमाको प्रबन्द्ध गरेको 
छु ।  

 

२१. अर्कुुि बािी िगाउर्को िालग माटो परीक्षण गरे् अलभर्ार्िाई पाइिट प्रोजेक्टका रुपमा अगालड बढाइर्े तथा कृवष 
समूह दतायिाई प्रभावकारी बर्ाइर्े छ ।  

 

२२. गाउँपालिकािाई कृवषतफय का सार्ा व्र्ावसावर्क कृवष उत्पादर् केन्द्र (पकेट ववकास कार्यक्रम) िाई लर्रन्द्तरता दददै रू 
१२ िाि बजेटको व्र्वस्था गरेको छु ।  

 

२३. सनु्द्तिा जात फिफुिको सार्ा व्र्ावसावर्क कृवष उत्पादर् केन्द्र पकेट ववकास कार्यक्रमको िालग रू १२ िाि बजेट 
ववलर्र्ोजर् गरेको छु ।   

पशपुािर् 

पशपुािर्तफय  रू 32 िाि 80 हजार बजेट ववलर्र्ोजर् गरेको छु ।  

२४. परम्परागत पशपुािर्िाई व्र्वसार्ीकरण गर्यको िालग प्रोत्साहर् गररर्े छ ।वैदेचशक रोजगारीबाट फवकय एका र्वुा िचक्षत 
साझेदारी व्र्ावसावर्क पशपुािर्मा प्रोत्साहर् गररर्े छ ।बहबुषीर् घाँसको लबउ ववतरणका र पशपंुक्षीको उपिार तथा िोपको 
िालग 10 िाि बजेट ववलर्र्ोजर् गरेको छु।  
 

२५. बाख्रा तथा गाई भैँसीको र्श्ल सधुार गरी उन्नत जातमा पररणत गराउर्का िालग पश ु र्श्ल सधुार कार्यक्रमिाई समूह 
पररिािर्का माध्र्मबाट सबै वडामा ववस्तार गररर्ेछ । सो कार्यक्रमको िालग रू. १० िाि बजेट व्र्वस्था गरेको छु । 

 
सहकारी 
सहकारीतफय  रू 14 िाि ववलर्र्ोजर् गरेको छु । 

 

२६. सहकारी क्षेत्रको लर्र्मर् र पुँजी पररिािर्को माध्र्मबाट सहकारी क्षेत्रिाई ववत्तीर् उत्प्ररेकका रुपमा ववकास गरी 
स्थार्ीर् अथयतन्द्त्रको महत्वपूणय स्तम्भको रुपमा ववकास गरे् व्र्वस्था लमिाएको छु । 
 

२७. गाउँपालिकालभत्र सञ्चालित सहकारीहरूको क्षमता अलभववृद्धमा जोड दददै एक सहकारी एक उद्यम कार्यक्रमको िालग रू. 7 
िाि बजेट व्र्वस्था गरेको छु । 
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२८. सहकारीमा आबद्ध भई व्र्ावसावर्क रुपमा कृवष‚ पशपुािर् वा अन्द्र् जरु्सकैु प्रकारका उद्यम व्र्वसार् गरे् समूहका िालग 
आवश्र्क बजेटको प्रबन्द्ध गरेको छु ।  
 

पर्यटर् 

पर्यटर्तफय  रू. 34 िाि ववलर्र्ोजर् गरेको छु ।  
 

२९. गाउँपालिका लभत्रका ऐलतहालसक, सांस्कृलतक, धालमयक, परुाताचत्वक र प्राकृलतक सम्पदाहरूको पवहिार्, संरक्षण, प्रवद्धयर् 
एवम ् प्रिार प्रसार माफय त स्थार्ीर् अथयतन्द्त्रको महत्वपूणय आधारको रुपमा पर्ायवरण अर्कूुि पर्यटर् उद्योगको ववकास गर्य 
पर्यटकिाई अलतलथको रुपमा सम्मार् गरे् वातावरण लसजयर्ा गररर्ेछ ।  
 

३०. उच्ि आलथयक ववृद्ध, रोजगारी र आर्को ववतरणिाई तत्काि टेवा परु्ायउर्े प्रलतस्पधी क्षेत्रको रुपमा अथाह  सम्भावर्ा 
बोकेको पर्यटर् क्षेत्रको ववकासिाई ववशेष ध्र्ार् ददएको छु । रघगंुगा गाउँपालिकािाई आकषयक, मर्ोरम र शाहलसक 
पर्यटकीर् गन्द्तव्र्को रूपमा पवहिार् स्थावपत गराउर्े धविालगरी आइसफि, धविालगरी सेन्द्िरुीमागय, झीीँ, टोड्के, रूईसे, 
मालिका मचन्द्दर, वेगिोिाको िामो पिु, भगवती मचन्द्दर, रार्ीपौवा, दलमयजा तातोपार्ी कुण्ड, मण्डिीथार्, ररिार मचन्द्दर 
िगार्तको व्र्ापक प्रिारप्रसार तथा व्र्वस्थापर् गररर्ेछ ।  
 

३१. पर्यटर् व्र्वसार्को बजारीकरण गर्य आधलुर्क सूिर्ा प्रववलधको उपर्ोग गरे् तथा होमस्टे पदर्ात्रामागय संरक्षण, सम्वधयर्‚ 
सौन्द्दर्ीकरण र ववकास गदै पर्यटकीर् गन्द्तव्र्को प्रवद्धयर् गरे् र्ीलत अर्रुुप गाउँपालिकािाई पर्यटकीर् वहसाबबाट पररचित 
गराउर्का िालग पररचस्थलत सहज भएको अवस्थामा रघगंुगा पर्यटर् महोत्सव संिािर् गररर्े छ ।  

 
गररबी लर्वारण 
गररबी लर्वारणतफय  रू.३३ िाि ५० हजार बजेट ववलर्र्ोजर् गरेको छु ।  

 
३२. गाउँपालिकाका सम्पूणय कार्यक्रमहरूिे गररबी लर्वारणमा टेवा परु् र्ाउर्े ववश्वास लिएको छु ।गररबी लर्वारण कोष 
अन्द्तगयतका सामदुावर्क संस्थासँग साझेदारी गदै आर् आजयर् ववृद्धका वक्रर्ाकिापहरू सञ्चािर् गररर्ेछ । गररब पररिर्पत्र 
ववतरण कार्यक्रमिाई ववशेष कार्यक्रमका रूपमा लिएको छु 
 

३३. अपाङ्ग‚ एकि‚ ववधवा वचञ्चतीकरणमा परेका मवहिाहरूको आर् आजयर् ववृद्ध र क्षमता ववकासका िालग  उपाध्र्क्षसँग 
मवहिा सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चािर् गररर्ेछ ।  
 

 
उद्यमचशिता, श्रम तथा रोजगार 
उद्यमचशिता श्रम‚ तथा रोजगारतफय  रू. ६३ िाि ३० हजार ववलर्र्ोजर् गरेको छु ।  

 

३४. कृवष पशपुािर् पर्यटर् व्र्वसार् िगार्त जरु्सकैु प्रकारका उद्यम व्र्वसार् गरे् उद्यमीहरू मध्रे् फरक र उत्कृष्ट 
व्र्वस्थापर्का साथ काम गरे् उद्यमीिाई परुस्कृत गर्य रू. १५ हजार बराबरको गाउँपालिका अध्र्क्ष र्वप्रवतयर् परुस्कार र 
मवहिा उद्यमी मध्रे् उत्कृष्ट उद्यमीिाई परुस्कृत गर्य रू. १० हजार बराबरको उपाध्र्क्ष सफि मवहिा उद्यमी परुस्कारको 
व्र्वस्था गरेको छु ।  
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३५. प्रलतस्पधायमा छर्ौट भएका सेवा प्रदार्क संस्था माफय त ्र्र्ाँ िघउुद्यमी लसजयर्ा गरे् कार्यको िालग िघउुद्यम ववकासमा प्राप्त 
रकम रू. ३३ िाि उद्यम ववकासका क्षेत्रमा कुशितापूवयक ििय हरु्े व्र्वस्था लमिाएको छु । 

 

३६. बािश्रमकु्त गाउँपालिका घोषणा गर्यका िालग आवश्र्क बजेट प्रबन्द्ध गरेको छु । 

 
सामाचजक ववकास क्षते्र 

सामाचजक ववकासतफय  कुि रू. २५ करोड ६ िाि ५९ हजार ववलर्र्ोजर् गरेको छु ।  

स्वास््र् 

स्वास््र्तफय  रू ६ करोड ९८ िाि  ववलर्र्ोजर् गरेको छु । जरु् कुि बजेटको कररब १४ प्रलतशत हो ।  

३७. कोलभड 19 को पूणय लर्र्न्द्त्रणको िालग प्रर्त्नचशि रहँदा रहँदै पलर् कोरोर्ा भाइरस कोलभड १९ को कारणिे अकािमै 
मतृ्र् ुभएका तथा मतृ्र् ुवरण गर्य बाध्र् हरु्े व्र्चक्तका पररवारिाई रू 25 हजार आलथयक सहार्ता उपिब्ध गराउर्े व्र्वस्था 
लमिाएको छु । 
३८. र्ेपाि सरकार गण्डकी प्रदेश सरकार र रघगंुगा गाउँपालिका लबिको आपसी समन्द्वर् र सहकार्यमा मात्र ववश्वव्र्ापी 
महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोर्ा भाइरस कोलभड १९ को सम्भाववत संक्रमणको जोचिमिाई हाम्रो क्षेत्रलभत्र रोकथाम 
लर्र्न्द्त्रण न्द्रू्र्ीकरण र व्र्वस्थापर् गर्य सवकर्े भएकोिे हामी सबै आआफ्र्ो स्थार्बाट वक्रर्ाचशि हरु्पुरे् देचिन्द्छ। र्सै 
सन्द्दभयमा आवश्र्क सामर अी व्र्वस्थापर् सवहत स्वास््र् क्षेत्रिाई उच्ि प्रथालमकतामा राचिएको छ ।  
 
३९. वतयमार् समर्मा ववषम पररचस्थलत लसजयर्ा गरेको कोलभड-19 को उपिार, रोकथाम तथा राहतका िालग रू. १ करोड 
बजेट ववलर्र्ोजर् गरेको छु । 

 

४०. स्वास््र्कमीहरूको मर्ोबि उच्ि बर्ाई गणुस्तरीर् स्वास््र् सेवा प्रदार् गरे् आधार लसजयर्ा गर्य प्रत्रे्क 
स्वास््र्कमीहरूको रू. १ िाि बराबरको स्वास््र् लबमा गररर्ेछ । साथै कोरोर्ा रोगको उपिारका क्रममा कुरै् स्वास््र्कमी 
तथा राष्ट्रसेवक कमयिारीको ज्र्ार् गमु्र् े दभुायग्र्पूणय अवस्था आएमा लर्जको पररवारिाई एकमषु्ट रू. ५ िाि राहत ददर्े 
व्र्वस्था लमिाएको छु । र्सका िालग आवश्र्क परे् बजेट व्र्वस्था गरेको छु । 

 

४१. र्स गाउँपालिकाका लबरामीहरू सामान्द्र् ल्र्ावको व्र्वस्था र्हुँदा बावहर गई उपिार गराउर् ु परे् िचियिो तथा  
बाध्र्ात्मक अवस्थाको अन्द्त्र् गर्य वडा रं् ३ वपप्िे र वडा रं् ६ पािापार्ीमा ल्र्ाव स्थापर्ा गरे् व्र्वस्था लमिाइएको छ । 
र्सको िालग रू. 10 िाि बजेट ववलर्र्ोजर् गरेको छु ।  

 

४२. गाउँपालिका लभत्रका लबरामीहरूका िालग स्वास््र् संस्थाहरूबाट लर्ःशलु्क ववतरण हरु्े औषलध िररद गर्य रु. २० िाि 
प्राप्त भएकोमा रू. १५ िाि थप गरी उपिारात्मक सेवा कार्यक्रमिाई प्रवद्धयर् गरेको छु । 

 

४३. स्वास््र् संस्थाहरूमा स्वास््र् उपकरण िररदको िालग रू. 4 िाि बजेट व्र्वस्था गरेको छु ।  
 

४४. ववलभन्न रोगहरूबाट र अलसत व्र्चक्तहरूिाई घरदैिोमा पगुी सेवा प्रदार् गर्य तथा ववलभन्न रोगहरूको एकै स्थार्बाट उपिार 
गरे् व्र्वस्थाका िालग एकीकृत स्वास््र् चशववर संिािर् गररर्छे । र्सका िालग रू. 4 िाि बजेट लमिाएको छु ।  
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४५. स्वास््र् संस्थाहरूको दैलर्क संिािर्को प्रवक्रर्ािाई सहज गराउर् वावषयक रू. १० हजार बराबरको संिािर् िियको 
व्र्वस्था गरेको छु । र्सको िालग रू. १ िाि 50 हजार बजेट रािेको छु।  
 

४६. मवहिा स्वास््र् स्वरं्सेववकाहरूको प्रोत्साहर्का िालग मालसक रू. २०० संिार ििय उपिब्ध गराउर्े व्र्वस्था गरेको छु 
। साथै  र्ेपाि सरकारिे घोषणा गरेको वावषयक १२ हजार सवुवधा परु् र्ाउर्का िालग रू. 7 िाि  बजेट प्रबन्द्ध गरेको छु।  
 

४७. घरमै सतु्केरी हुँदा आमा र बच्िा दवैुको ज्र्ार् जोचिममा परे् सक्र्े भएकोिे स्वास््र् संस्थाहरूमा गई सतु्केरी हरु् 
सिेतर्ा जागरण र प्रोत्साहर् को व्र्वस्था गररर्ेछ । संस्थागत सतु्केरी उपाध्र्क्ष उपहार कार्यक्रम माफय त पोचशिो िार्ेकुरा 
प्रदार् गररर्ेछ । र्सका िालग रू. 7 िाि बजेट लमिाएको छु ।  

 

४८. वैकचल्पक उपिार पद्दलतको रुपमा आर्वेुद सेवािाई ववस्तार गर्यका िालग आर्वेुद प्रवद्धयर् कार्यक्रम संिािर् गरे् र्ीलत 
कार्ायन्द्वर्र् गर्यका िालग रू. ४० िाि बजेट छुट्याएको छु ।  

 

४९. स्वस्थ रहर्का िालग प्रत्रे्क ब्र्चक्तिाई व्र्ार्ाम तथा र्ोगको आवश्र्कता पदयछ ।स्वस्थ जीवर् चजउर् सहर्ोग 
परु् र्ाउर्को िालग र्ोग चशक्षा कार्यक्रम संिािर् गररर्ेछ ।जसको िालग रू. 4 िाि ववलर्र्ोजर् गरेको छु।  

 

५०. गाउँपालिका स्तरीर् िाद्य तथा पोषण सधुार लर्देशक सलमलत र वडा स्तरीर् पोषण सधुार सलमलतको प्रभावकारी 
कार्यसम्पादर्बाट पोषणमा सधुार गररर्ेछ । र्सको िालग रू ८ िाि ६० हजार बजेट ववलर्र्ोजर् गरेको छु ।   

५१. ववद्यािर् स्वास््र् कार्म गर्यका िालग ववद्याथीसँग डाक्टर कार्यक्रम सञ्चािर् गररर्ेछ ।  
 

५२. स्वास््र् क्षेत्रतफय  र्ेपाि सरकारबाट प्राप्त कुि रकम रू 3 करोड 96 िािबाट स्वास््र् क्षेत्रमा उल्िेिर्ीर् प्रगलत हरु्े 
अपेक्षा गरेको छु । 

 
चशक्षा 
चशक्षातफय  रू १४ करोड ७५ िाि ९ हजार ववलर्र्ोजर् गरेको छु । जरु् सामाचजक सरुक्षा बजेट बाहेकको कुि बजेटको 
३२.27 प्रलतशत हो ।  
५३. आगामी आलथयक वषयको बजेट ववलर्र्ोजर् गदाय मैिे सामाचजक रुपान्द्तरण र आलथयक ववकासको आधारचशिा रहेको 
चशक्षाको ववकासमा सवोपरी जोड ददएको छु । चशक्षािाई प्राववलधक, व्र्वसावर्क तथा रोजगारमूिक बर्ाउँदै सक्षम, रै्लतक 
एवम ्रावष्ट्रर् वहतप्रलत समवपयत जर्शचक्त लर्मायण गर्य आवश्र्क वजेट लमिाएको छु । 
 

५४. कोरोर्ा भाइरसको कारणिे उत्पन्न वतयमार् जवटि पररचस्थलतमा वैकचल्पक माध्र्मबाट चशक्षण सहचजकरणका िालग कुरै् र् 
कुरै् रुपबाट प्रोत्साहर् गर्ुय परे् महशसु गरी चशक्षा क्षेत्रिाई उच्ि प्राथलमकतामा राचिएको छ । र्सका िालग रू ६ िाि 
बजेट ववलर्र्ोजर् गरेको छु ।  
 

५५. ववद्यािर् एकीकरण तथा समार्ोजर् कार्यववलध २०७७ तथा चशक्षक ब्र्वस्थापर् तथा दरबन्द्दी लमिार् कार्यववलध २०७६ 
अर्सुार ववद्यािर् समार्ोजर् र दरबन्द्दी लमिार्को कार्य आगामी आ ब मा सम्पन्न गरे् व्र्वस्था लमिाएको छु ।  

 

५६. र्स गाउँपालिकालभत्र माध्र्लमक चशक्षा संिािर् भएका तर माध्र्लमक तहको शनु्द्र् दरबन्द्दी भएका ववद्यािर्हरू ज्ञार्ोदर् 
माध्र्लमक ववद्यािर्‚ रघगंुगा माध्र्लमक ववद्यािर्‚ जर्ता माध्र्लमक ववद्यािर्‚ कालिका माध्र्लमक ववद्यािर् र ररतङु मा वव मा 
एक/एक जर्ा माध्र्लमक चशक्षकको िालग तिब भत्ताको व्र्वस्था गररएको छ । जसको िालग गाउँपालिकािे चशक्षक 
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लमिार्को समेत र्ीलत अबिम्बर् गरे् छ । र्स बापत िाग्र्े ििय रू. २7 िाि २0 हजार ववलर्र्ोजर् गरेको छु । साथै 
गाउँपालिकािे लर्र्कु्त गरेका पाँि जर्ा बािलबकास सहजकताय १० िाि ५0 हजार रकम ववलर्र्ोजर् गरेको छु ।  

 

५७. आधारभतू तहका प्रधार्ाध्र्ापकहरूको प्रोत्साहर्को िालग मालसक रू. ५००‚ माध्र्लमक तहका प्रधार्ाध्र्ापहरूको 
प्रोत्साहर्को िालग  मालसक रू.  ७५० का दरिे एकमषु्ट रू. २ िाि 34 हजार बजेट ववलर्र्ोजर् गरेको छु । 
 

५८. सामदुावर्क ववद्यािर्मा अध्र्ापर्रत बािलबकास सहजकताय तथा ववद्यािर् सहर्ोगीहरूको तिब भत्ताका सम्बन्द्धमा र्ेपाि 
सरकारिे लर्धायरण गरेको मालसक तिब रू ८ हजारमा रू ७ हजार थप गरी १५ हजार परु् र्ाएको छु । माध्र्लमक 
ववद्यािर्मा कार्यरत िेिा कमयिारीको िालग र्ेपाि सरकारिे लर्धायरण गरेको मालसक तिब रू 11 हजार ५ सर्मा रू ४ 
हजार ५ सर् थप गरी मालसक रू 16 हजार परु् र्ाएको छु ।  
 

५९. ववद्यािर् तहमा उत्थार्शीिता सम्बन्द्धी चशक्षण लसकाइ प्रवक्रर्ािाई जोड ददइर्ेछ । िेि, अलतररक्त वक्रर्ाकिाप प्रदशयर्ी 
माफय त र्सको ज्ञार् ददइर्ेछ । सरुचक्षत लसकाइिाई प्राथलमकतामा राचिर्ेछ । 
६०. गाउँपालिकालभत्र र्मरु्ा ववद्यािर् ववकास गर्यका िालग रू. १ िाि ववलर्र्ोजर् गरेको छु ।  

 

६१. इ.लस.डी‚ आधारभतु चशक्षक तालिम‚ SMC⁄ PTA तालिम र ICT तालिम संिािर् गरी ववद्यािर्मा चशक्षाको गणुस्तर सधुार 
गर्य LEARN संस्थासंग सम्झौता गररएको छ ।र्सका िालग आगामी वषयमा १1 िाि 40 हजार 3 सर् रुपैर्ा ववलर्र्ोजर् 
गरेको छु । साथै सोही संस्थाबाट बराबर साझेदारी हरु्े व्र्वस्था लमिाएको छु ।   

 

६२. स्र्ातक तहमा अध्र्र्र्रत ववद्याथीहरूका िालग अध्र्र्र् पिात पालिकाको स्वरं्सेवक चशक्षकको रुपमा अलर्वार्य कार्य 
गर्ुय परे् गरी छात्रवतृ्तीमा अर्बुचन्द्धत गररर्े छ । र्सरी प्रदार् गररर्े छात्रवतृ्तीका िालग रू. ६ िाि ववलर्र्ोजर् गरेको छु ।  

 

६३. र्स गाउँपालिकाको स्थार्ीर् वस्त ु चस्थती‚ ववववधता‚ सामाचजक‚ आलथयक‚ सास्कृलतक अवस्था झल्कर्े गरी आधारभतु 
स्थार्ीर् पाठ्यक्रम लर्मायण गररर्ेछ । र्सका िालग रू. ३ िाि बजेट व्र्वस्था गरेको छु । 

 

६४. ववद्यािर्को व्र्वस्थापर् तथा संिािर्िाई व्र्वचस्थत वर्ाउर् गाउँपालिकालभत्रका सम्पूणय ववद्यािर्का िालगसंिािर् ििय 
बापत वावषयक एकमषु्ट रू. १५ हजारका दरिे उपिब्ध गराइर्े छ ।र्सका िालग रू. ५ िाि 5० हजार बजेट लमिाएको छु 
।  

 

६५. गाउँपालिका लभत्रको ववद्यािर्मा अध्र्र्र् गरे् कुरै् ववद्याथीिे लर्र्लमत अध्र्र्र्को अलतररक्त ववज्ञार्‚ सामाचजक‚ सूिर्ा 
प्रववलध‚ किा‚ संस्कृलत िगार्त अन्द्र् कुरै् क्षेत्रमा आववष्कार वा र्र्ाँ प्रलतभा प्रस्ततु गरेमा सो ववद्याथीिाई प्रोत्साहर् र उक्त 
कार्यिाई प्रवद्धयर् गररर्ेछ ।र्सको िालग ववद्याथी प्रलतभा पवहिार् कार्यक्रम अन्द्तगयत रू. 1 िाि ववलर्र्ोजर् गरेको छु । 

 

६६. ववद्याथीहरूमा िेिकुदको ववकास गर्यको िालग राष्ट्रपलत रलर्ङ चशल्ड प्रलतर्ोलगतामा रू. 5 िाि ववलर्र्ोजर् गरेको छु ।  
 

६७. सामदुावर्क ववद्यािर्का छात्राहरूिाई लर्ःशलु्क स्र्ालर्टरी प्र्ाड व्र्वस्थापर्, आवासीर् तथा गैरआवासीर् छात्रवतृ्ती, 
लर्शलु्क पाठ्यपसु्तक, तोवकएका ववद्याथीहरूको ददवा िाजा तथा चशक्षक र ववद्यािर् कमयिारीको तिब भत्ता समेत गरी रू. 
१2 करोड 57 िाि रकमिे र्स गाउँपालिकािाई अवश्र् रै् चशचक्षत गराउर्ेछ । 
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धमय संस्कृलत 

भाषा, धमय संस्कृलततफय  रू 5 िाि ववलर्र्ोजर् गरेको छु ।  
 

६८. गाउँपालिका लभत्र रहेका प्रािीर्किा, सावहत्र् र संस्कृलत ववचशष्ट पवहिार्का रुपमा रहेका छर् । र्सथय सामाचजक र 
सांस्कृलतक रुपिे हाम्रो समाज जीववत संर अहािर् हो । त्र्सैिे संस्कृलतको साझा सनु्द्दर फुिवारीको रुपमा रहेको हाम्रो 
समाजको तचस्वर झल्काउर् र अन्द्तर संस्कृलतको सम्मार् गर्य गाउँपालिका केन्द्रमा सांस्कृलतक संर अाहिर् स्थापर्ा गररर्ेछ 
।जहाँबाट सवैभाषी, धमय, भगूोि र जर्जालतका मालर्सििे आफ्र्ोपर् र सहार्ताको अर्भुलूत समेत गर्य सक्र्ेछर् । 
 

६९. र्स गाउँपालिकालभत्र मालर्दै आएका धमय‚ परम्परा‚ िािििर्को सम्वद्धयर् तथा धालमयक संस्थाहरूको संिािर्को िालग 
आवश्र्कता अर्सुार पररिािर् गरे् गरी बजेट छुट्याएको छु ।  
 

िैवङ्गक समार्ता‚ सामाचजक समावेशीकरण र सामाचजक सरुक्षा 
िैवङ्गक समार्ता‚ सामाचजक समावेशीकरण र सामाचजक सरुक्षातफय  रू 2 करोड 13 िाि ववलर्र्ोजर् गरेको छु ।र्समा र्पेाि 
सरकारबाट सामाचजक सरुक्षा भत्तातफय  कररब ८ करोड १० िाि थप हरु् ेअर्मुार् गरेको छु । 
 

७०. मवहिा तथा बािबालिका ववरूद्ध हरु्े सबै प्रकारका वहंसा अन्द्त्र् गर्य लर्रोधात्मक, प्रवद्धर्ात्मक र उपिारात्मक कार्यक्रम 
सञ्चािर्  गररर्ेछ । 
 

७१. बालिकाहरूको रेिदेि संरक्षण पािर्पोषण र चशक्षाको आधारका रुपमा प्रत्रे्क बालिकाहरूको वहतको िालग  छोरी पेवा 
बित कार्यक्रम कार्ायन्द्वर्र् गररर्ेछ । र्सका िालग छोरी पेवा बित कार्यक्रम अन्द्तगयत रू. 1 िाि बजेट ववलर्र्ोजर् गरेको 
छु ।  

 

७२. िैवङ्गक वहंसा‚ मवहिा वहंसा‚ सामाचजक कुरीलतहरू‚ िाग ुपदाथय दवु्र्यसर् ववरुद्ध र  धमुपार् मद्यपार् तथा सूतीजन्द्र् पदाथयको 
लर्रुत्साहर्का िालग ववलभन्न कार्यक्रमहरू संिािर् गररर्ेछ । चजल्िा प्रहरी कार्ायिर्को एक वडा एक कार्यक्रम र एक 
ववद्यािर् एक कार्यक्रमिाई र्सै कार्यक्रम संग आवद्ध गररर्ेछ ।  

 

७३. मवहिा, बािवालिका, अपाङ्गता भएका व्र्चक्त तथा जेष्ठ र्ागररकका िालग ववशेष कार्यक्रम संिािर् गर्य आवश्र्क वजेट 
ववलर्र्ोजर् गरेको छु । साथै र्ेपाि सरकारबाट प्राप्त हरु्े सामाचजक सरुक्षा भत्ता ववतरणिाई प्रभावकारी बर्ाउर्का िालग 
बैवङ्कङ प्रणािीमा आबद्ध गराउर्े व्र्वस्था लमिाएको छु । 

 

७४. बािवववाह, बहवुववाह, बोक्सी, छुवाछुत जस्ता कुप्रथा तथा िागपुदाथय दवु्र्यसर् जवुातास जस्ता ववकृत एवम ्
ववसंगतीहरूको अन्द्त्र् गरी हाम्रो समाजिाई सभ्र् र ससंुस्कृत बर्ाइर्ेछ । र्सका िालग हाम्रो समाजः राम्रो समाज कार्यक्रमका 
रूपमा टोि ववकास संस्था सरुक्षा लर्कार् मवहिा बालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत लर्कार्हरूसँग समन्द्वर् गरी प्रभावकारी रूपमा 
कार्ायन्द्वर्र् गररर्ेछ । र्सका िालग हाम्रो समाज राम्रो समाज कार्यक्रमको रुपमा रू 4 िाि ववलर्र्ोजर् गरेको छु । 

 

७५. मवहिा जागलृत एवम ्आलथयक, सामाचजक, राजरै्लतक र सांस्कृलतक सशचक्तकरण गर्य "उपाध्र्क्षसँग मवहिा शसक्तीकरण" 
कार्यक्रम सञ्चािर् गर्य आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था गरेको छु । 
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७६. अपाङ्गता भएका व्र्चक्तहरूको िालग आवश्र्क उपकरणहरू उपिब्ध गराइर्ेछ । अपाङ्गता भएका व्र्चक्तको अलधकार 
संरक्षण, प्रवद्धयर् सशचक्तकरणका िालग समदुार्मा आधाररत परु्ःस्थापर्ा कार्यक्रम साथै स्वरोजगारमिुक तालिम सञ्चािर् गर्य 
बजेटको व्र्वस्था गरेको छु । 
 

७७. गैर सरकारी संस्थासँगको समन्द्वर् र सहकार्यमा वहंसा पीलडत मवहिा, एकि मवहिा, र्ौलर्क तथा िैवङ्गक अल्पसंख्र्क, 
सीमान्द्तकृत तथा िोपोन्द्मिु जालतको अलधकार संरक्षणका िालग ववशेष कार्यक्रम सञ्चािर् गर्य बजेटको व्र्वस्था गरेको  
छु ।  

७८. प्रधार्मन्द्त्री रोजगार कार्यक्रमतफय  रू. ८५ िाि बराबरको र्ोजर्ा सम्पन्न गरे् तथा रोजगारी लसजयर्ा गरे् कार्यिाई 
काममा आधाररत पाररश्रलमक र र्वुा रोजगारीका िालग र्वुा रूपान्द्तरण पहि आर्ोजर्ामा आबद्ध गरे् व्र्वस्था लमिाएको छु । 

पूवायधार ववकास क्षते्र 

ववलभन्न ववकासका पूवायधारहरू लर्मायणका िालग एकमषु्ठ रू ९ करोड ६७ िाि २० हजार ववलर्र्ोजर् गरेको छु ।  

सडक तथा पिु  

७९. सहज आवागमर्का साथै कृवष तथा उद्योग व्र्वसार्को िालग वजारको पहुँि परु् र्ाउर् अन्द्र् पूवायधार ववकासको िालग 
आधारचशिा लसजयर्ा गर्य र उच्ि आलथयक ववृद्ध हालसि गर्य सघाउ पगु्र्े गरी सडक क्षेत्रमा उल्िेख्र् रुपमा बजेट ववलर्र्ोजर् 
गरेको छु ।  
 

८०. गाउँपालिकाको गौरवको र्ोजर्ाको रुपमा उमेधरुी कुइर्े मोटरबाटो लर्मायण गर्य रु. ५० िाि, पािापार्ी रार्िोर 
घ्र्ासीिकय  सडक लर्मायण गर्य रु. ३३ िाि ५० हजार बजेट ववलर्र्ोजर् गरेको छु ।पािापार्ी रार्िोर घ्र्ासीिकय  
मोटरबाटोमा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट समपरुक अर्दुार् स्वरुप रू. ५० िाि समेत अर्रुोध गरेको छु । 

८१. छहरेिोिा-ररिार मचन्द्दर, फाट-उचत्तसर्ी, पािापार्ी-कोटगाउँ, लसस्र्ेरी-तल्िो िोिा, िगार्तका झोिङु्गे पिुहरूको 
लर्मायणको िालग झोिङु्गे पिु क्षेत्रगत कार्यक्रममा रू. ५० िाि र्ेपाि सरकारबाट अर्दुार् प्राप्त भएकोमा रू. १० िाि 
साझेदारी गरे् व्र्वस्था लमिाएको छु ।  

िार्पेार्ी तथा सरसफाई 

िार्पेार्ी तथा सरसफाई तफय  रू ४५ िाि बजेट ववलर्र्ोजर् गरेको छु ।  

८२. आधारभतु िार्ेपार्ी र्पगुेको गाउँबस्तीमा िार्ेपार्ी परु्ायउर् ेकार्यक्रमिाई लर्रन्द्तरता ददएको छु ।एक घर एक धारा 
कार्यक्रमिाई समेत अगालड बढाउर्े व्र्वस्था गरेकोछु ।गौरवको र्ोजर्ाको रूपमा वडा रं् २ मा पन्द्िासे-जािरेुपार्ी-िाल्टे 
टोि-ठालडिोररर्ा- माझिकय , ररलसर् िौतारी, िौर, बाँसरूि, एक घर एक धारा िार्ेपार्ी आर्ोजर्ाका िालग रू. २८ िाि 
ववलर्र्ोजर् गरेको छु । 

 

८३. दग्र्ाम िार्ेपार्ी आर्ोजर्ाको िालग रू. २ िाि ववलर्र्ोजर् गरेको छु ।  
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८४. गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र र्ेपाि सरकारबाट संिािर्मा रहेका घोप्टेिोिा िार्ेपार्ी, चिमिोिा, भगवती र वपप्िे वृहत 
िार्ेपार्ीका साथै वेगिोिा िार्ेपार्ी आर्ोजर्ाको प्रभावकारी कार्ायन्द्वर्र्मा हाम्रो सरकारिे आवश्र्क समन्द्वर् गरे्छ । 

 

८५. प्राकृलतक रूपमा पार्ीको ररिाजय गराउर् महत्वपूणय भलूमका िेल्र्े ताि, कुवा, पोिरी, िौतारा संरक्षणका कार्यक्रमहरू 
अगालड बढाइर् आवश्र्क बजेटको प्रबन्द्ध गरेको छु ।  

ऊजाय ववकास 

८६. पेट्रोलिर्म पदाथयको प्रर्ोगिाई प्रलतस्थापर् गर्य जि ववद्यतु तथा वार्ोग्र्ास वार्ोमास शौर्य उजाय िगार्तका वैकचल्पक 
ऊजायको उत्पादर् र उपभोग बढाउर् जोड ददइएको छ । उज्र्ािो गाउँपालिका बर्ाउर्े हाम्रो सरकारको प्रलतवद्धतािाई 
पूरा गर्य सावयजलर्क, लर्जी, सहकारी र सामदुावर्क क्षेत्रको सह-िगार्ीमा ऊजायको उत्पादर्, ववतरण र व्र्वस्थापर्मा जोड 
ददईर्ेछ । 
 

८७. रघगंुगा गाउँपालिका उज्र्ािो गाउँपालिका घोषणािाई साकार पार्य आगामी आलथयक वषयमा रावष्ट्रर् प्रशारण िाइर् तत्काि 
परु्ायउर् र्सवकर्े तथा हाि सम्म बत्ती बाल्र् आधलुर्क उजायको पहुँि र्पगुेका ठाउँ र घरधरुीको र्थाथय वववरणका आधारमा  
उपर्कु्त कार्यर्ोजर्ा बर्ाई अगालड बढाईर्ेछ ।  

 

८८. सौर्य उजाय प्रववलध, बार्ोग्र्ास, बार्ोमास जडार्का िालग र्ेपाि सरकारबाट सशतय अर्दुार् स्वरुप प्राप्त रकम रू. 8 िाि 
तोवकए बमोचजमको र अालमण तथा र्ववकरणीर् उजाय प्रबद्धयर्मा प्रर्ोग गररर्ेछ ।  

शहरी ववकास 

८९. कुईर्ेमंगिेको िौरिार्ी जस्ता जोचिमर्कु्त वस्ती पवहिार् गरी सगुम र्ातार्ातको व्र्वस्थासवहतको एकीकृत सामूवहक 
आवासको व्र्वस्था गर्य पहि गररर्ेछ । 
 

९०. सकुुम्वासी तथा ववपन्न र्ागररकको पवहिार् र अलभिेि व्र्वस्थापर्िाई व्र्वचस्थत गरी सकुुम्वासी तथा ववपन्न र्ागररक 
सम्वन्द्धी जीववकोपाजयर् र वसोवासको व्र्वस्थापर्का िालग  सकुुम्बासीसगँ अध्र्क्ष कार्यक्रमिाई  कार्ायन्द्वर्र् गर्य रू. 5 
िाि व्र्वस्था गरेको छु। 

 

९१. भलूमवहर् दलित, सकुुम्बासी, अव्र्वचस्थत बसोबासीको पवहिार् र अलभिेि व्र्वस्थापर् भईसकेकािे सकुुम्बासी सम्बन्द्धी 
चजवीकोपाजयर् र बसोबास व्र्वस्थापर् गरे् कार्यमा संघ सरकारसँग समन्द्वर् गररर्ेछ ।  

भवर् 

९२. गाउँपालिकाको  जग्गा व्र्वस्थापर्को कार्य सम्पन्न भई स्वालमत्व प्राप्तीको क्रममा रहेको तथा उक्त जग्गामा प्रशासकीर् 
भवर् लर्मायण गर्य ववस्ततृ पररर्ोजर्ा प्रलतवेदर् तर्ार भसकेको हुँदा आफ्रै् भवर्बाट प्रशासलर्क काम काज र सेवा प्रवाह 
गरे् आवश्र्क प्रवन्द्ध लमिाएको छु ।जसको िालग रू १ करोड ५० िाि ववलर्र्ोजर् गरेको छु । साथै चजल्िा समन्द्वर् 
सलमलत म्र्ाग्दीबाट रू ६० िाि ववलर्र्ोजर् हरु्े व्र्वस्था लमिाएको छु ।वडा रं् २ को वडा कार्ायिर् भवर् लर्मायण गर्य 
रू १० िाि बजेट ववलर्र्ोजर् गरेको छु । साथै चजल्िा समन्द्वर् सलमलतबाट रू २५ िाि ववलर्र्ोजर् हरु्े व्र्वस्था 
लमिाएको छु । 
 

९३. बहउुदेश्र्ीर् सभाहि लर्मायणको कार्य र्सै आ.व. मा ठेक्का प्रवक्रर्ामाफय त अगाडी बढाइएकोमा सो भवर् लर्मायण सम्पन्न गर्य 
रू. 35 िाि बजेट ववलर्र्ोजर् गरेको छु । 
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९४. दग्र्ाम स्वास््र् िौकीको िालग जग्गा व्र्वस्थापर्को कार्य सम्पन्न भएकोिे उक्त भवर् लर्मायण गर्य समन्द्वर् गररर्ेछ ।  
 

९५. चिमिोिामा स्वास््र् सेवामा सहज पहुँिका िालग स्वास््र् िौकी लर्मायण गर्य र्ेपाि सरकारबाट रू १ करोड २५ िाि 
ववशेष अर्दुार् प्राप्त भएकोमा आगामी वषयरै् भवर् लर्मायणको कार्य सम्पन्न गरे् गरी अगालड बढाइर्ेछ ।  

 

९६. चिमिोिामा टोि ववकास संस्थाहरूको भवर् लर्मायण गर्य रू २० िाि बजेट ववलर्र्ोजर् गरेको छु ।  
 

वर्, वातावरण, ववपद् व्र्वस्थापर् र भलूम व्र्वस्था  

वर्‚ वातावरण  तथा ववपद् व्र्वस्थापर् तफय  रू ६० िाि ववलर्र्ोजर् गरेको छु ।  

९७. फिफुि, घाँसका स्वस्थ ववरूवा िगार्तबाट हररर्ािी प्रवद्धयर् गर्यका िालग बजेट ववलर्र्ोजर् गरेको छु ।  

९८. जर्साधारणमा वातावरणीर् स्वच्छता सम्वन्द्धी िेतर्ा बढाई भौलतक ववकासबाट वातावरणमा पर्य सक्र् े जोचिमिाई 
न्द्रू्र्ीकरण गदै वर्, वन्द्र्जन्द्त,ु पंक्षी, वर्स्पलत तथा जैववक ववववधताको संरक्षण, संवद्धयर् र ददगो उपर्ोग सम्वन्द्धी कार्यक्रमका 
िालग वजेट ववलर्र्ोजर् गरेको छु । 

९९. जिवार् ु पररवतयर्बाट परे् असरहरूिाई न्द्रू्र्ीकरण गर्यका िालग रू ५ िािको जिवार् ुअर्कुुिर् कोष स्थापर्ा गरे् 
व्र्वस्था लमिाएको छु ।   

१००. बहपु्रकोपीर् जोचिमर्कु्त गाउँपालिका भएकािे ववपद् व्र्वस्थापर् सम्बन्द्धी र्ीलतगत व्र्वस्था, संरिर्ात्मक व्र्वस्था र 
बजेटको व्र्वस्था गर्ुयपरे् अलर्वार्यतामा रहेको छ । सोही अर्रुूप आवश्र्क बजेट व्र्वस्था गरेको छु । 

 

१०१. गाउँपालिकाको िालग िोज तथा उद्दारका सामार अीहरू व्र्वस्थापर् गर्य रकम ववलर्र्ोजर् गरेको छु । 
 

१०२. गाउँपालिकामा ववलभन्न प्राकृलतक प्रकोपहरूको उच्ि जोचिम रहेकोिे तत्काि िोज उद्दार र राहतका िालग 
गाउँपालिकाको ववपद्   कोष तथा वडा ववपद् व्र्वस्थापर् र्ोजर्ामा रू. २५ िाि बजेट ववलर्र्ोजर् गरेको छु ।  
 

१०३. ववपद् पीलडत ववपन्न र्ागररकिाई आलथयक तथा वस्तगुत सहार्ता ववतरण, तत्कािको राहत उद्दारका िालग सहर्ोग 
सामाचजक कुसंस्कार र वहंसाको लसकार भएका पीलडत व्र्चक्तहरूका िालग सहर्ोग िगार्तका कार्यहरू गरी राहत र उद्दारको 
क्षेत्रमा गाउँपालिकािे सवक्रर्ता देिाउर्े छ । र्सका िालग गाउँपालिका समवृद्ध अलभर्ार्मा अध्र्क्ष कार्यक्रमका िालग रू. ५ 
िाि ववलर्र्ोजर् गरेको छु । 

 
१०४. सावयजलर्क जग्गा संरक्षण वषय अलभर्ार् अन्द्तगयत गाउँपालिकालभत्र रहेका सम्पूणय सावयजलर्क/सरकारी जग्गाहरूको िगत 
संकिर् अलभर्ार्िाई लर्रन्द्तर अगाडी बढाउर् आवश्र्क बजेट ववलर्र्ोजर् गरेको छु ।  

शसुासर् तथा संस्थागत क्षमता ववकास 

 

शसुासर् तथा संस्थागत क्षमता ववकास तफय  रू 60 िाि 50 हजार बजेट ववलर्र्ोजर् गरेको छु ।   

सूिर्ा प्रववलध र संिार 

१०५. सूिर्ा, संिार र प्रववलधको ववकास माफय त ववद्यतुीर् शासर्को ददशामा अगालड बढ्र् आवश्र्क परे् बजेटको प्रबन्द्ध गरेको 
छु ।  

१०६. व्र्चक्तगत घटर्ा दताय प्रणािी र पञ्जीकरणका कार्यहरूिाई ववद्यतुीर् माध्र्मबाट व्र्वचस्थत गर्य बजेट प्रबन्द्ध गरेको छु।  
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१०७. सत्र् त्र्मा आधाररत भई सूिर्ा तथा समािार प्रषेण गर्यमा संिार जगतको महत्वपूणय भलुमका रहन्द्छ । र्स सन्द्दभयमा 
कमयठ‚ अध्र्र्र्चशि र िोज पत्रकारीताको बार्ी ववकास गर्यका िालग पत्रकाररता तालिमको व्र्वस्था गरी रू. 1 िाि बजेट 
प्रबन्द्ध गरेको छु ।  

 

१०८. पत्रकार  महासंघ म्र्ाग्दीिाई रू १ िाि ५० हजार सहर्ोग उपिब्ध गराउर्े प्रबन्द्ध गरेको छु ।  

 

सशुासर् र सावयजलर्क सेवा प्रवाह 

१०९. सेवा प्रवाहमा लर्ष्पक्षता तटस्थता पारदचशयता जवाफदेवहता उत्तरदावर्त्व लमतव्र्ीता र र्वप्रवतयर्  लसद्दान्द्त अविम्बर् गदै 
सरि सहज र समावेशी पहुँि  सलुर्चित गररर्छे । कमयिारी तथा चशक्षकहरूको गाउँपालिका लभत्र सरुवा, परुस्कार, सजार्, वचृत्त 
ववकास र क्षमता अलभववृद्धको अवसरिाई कार्यसम्पादर्मा आधाररत बर्ाइर्ेछ । न्द्र्रु्तम कार्य सम्पादर्िाई अलर्वार्य गरी उत्कृष्ट 
कार्य सम्पादर् गरे् कमयिारीिाई रू. 10 हजार बराबरको गाउँपालिका उत्कृष्ट कमयिारी परुस्कारबाट सम्मार् गरे् व्र्वस्था 
लमिाएको छु ।  

 

११०. गाउँपालिकाका सम्पूणय गलतववलधहरू झल्कर्े गरर डकुमेन्द्ट्री लर्मायण गर्य तथा जर् गरु्ासो सम्बोधर् गदै जर् अपेक्षा बमोचज 
हाम्रो सरकारको काम कारबाही अगाडी बढाउर्का िालग सावयजलर्क सरु्वुाई सम्पन्न गर्य रू. २ िाि बजेट ववलर्र्ोजर् गरेको 
छु ।  

 

१११. गाउँपालिकालभत्र सम्पन्न हरु्े सम्पूणय र्ोजर्ाहरूको लमतव्र्र्ी  रुपमा सम्पन्न गर्यको िालग सम्पूणय उपभोक्ता सलमलतका 
प्रमिु पदालधकारीहरूिाई अलभमूिीकरणको व्र्वस्था गरेको छु । जसको िालग रू. 3 िाि बजेट छुट्याएको छु ।  

 

११२. आगामी आ.व. मा र्ागररक सहार्ता कक्ष, प्रलतक्षािर्, लडचजटि र्ागररक वडापत्र सवहतको सेवा प्रवाह गरे् व्र्वस्था 
लमिाएको छु । 

 

११३. राजश्व व्र्वस्थापर् प्रणािी, र्ोजर्ा व्र्वस्थापर् प्रणािी, लडचजटि र्ागररक वडापत्रको प्रर्ोग गररर्ेछ । साथै सावयजलर्क 
सम्पत्ती व्र्वस्थापर् प्रणािी PAMS को पूणय प्रर्ोग गरी चजन्द्सी व्र्वस्थापर् गररर्ेछ । 

संस्थागत व्र्चक्तगत र मार्व संशाधर् ववकास 

११४. गाउँपालिकामा आवश्र्क परे् क्षेत्रगत जर्शचक्तको प्रक्षेपण, प्रालप्त, क्षमता ववकास र प्रभावकारी उपर्ोग गर्य जर्शचक्त 
ववकास र्ोजर्ा तर्ार गरे् व्र्वस्था लमिाएको छु ।  
 

११५. सावयजलर्क पदालधकारीहरूको जवाफदेवहता सलुर्चित हरु्े वातावरण लसजयर्ा गर्य ववषर्गत सलमलत र जर्प्रलतलर्धीहरूको 
क्षमता अलभबवृद्धको िालग आवश्र्क बजेट व्र्वस्था गरेको छु । स्थार्ीर् सरकारको अलधकार क्षेत्रलभत्रको न्द्र्ावर्क कार्य  
सम्पादर्िाई प्रभावकारी ढंगबाट अगालड बढाउर्का िालग न्द्र्ावर्क पूर्तायजगी तालिमको व्र्वस्था गरी रू. २ िाि व्र्वस्था 
गरेको छु ।  
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११६. कमयिारीहरूमा व्र्चक्तत्व ववकास क्षमता ववकास र सामाचजवककरणका साथै पररवलतयत प्रववलधसँग अद्यावलधक गर्य कमयिारी 
तालिमको व्र्वस्था गरेको छु । जसको िालग रू. 8 िाि ववलर्र्ोजर् गरेको छु ।  

 

११७. कमयिारीहरूमा र्र्ाँ ठाउँ ववशेषता कार्यशैिीको ज्ञात गराई कार्य सम्पादर्मा सधुार गरे् तथा आन्द्तररक पर्यटर् प्रवद्धयर् 
गरे् उद्देश्र्िे कमयिारीिाई दश ददर्को पर्यटर् काज ददर्े व्र्वस्थािाई कार्ायन्द्वर्र् गर्य आवश्र्क बजेट ववलर्र्ोजर् गरेको 
छु । 

११८. सावयजलर्क सेवा प्रवाहिाई लछटो छररतो, लमतव्र्र्ी, पारदशी र प्रभावकारी बर्ाई ववद्यतुीर् सशुासर् गर्य आवश्र्क 
व्र्वस्था लमिाएको छु । सावयजलर्क सेवामा सशुासर्को प्रत्र्ाभलूत गराउर् भष्ट्रािार ववरूद्ध शून्द्र् सहर्शीिता र्ीलत अबिम्वर् 
गरे् व्र्वस्था लमिाएको छु ।  

कमयिारी प्रोत्साहर् तथा परुस्कार  

११९. कोरोर्ा रोगको रोकथाम, लर्र्न्द्त्रण र उपिारमा संिग्र् स्वास््र्कमी, चिवकत्सक, सरुक्षाकमी िगार्तका राष्ट्रसेवक 
कमयिारीिाई जोचिम वहर् तथा प्रोत्साहर् भत्तािाई लर्रन्द्तरता ददएको छु । 
 

१२०. कमयिारीको उत्पादकत्व ववृद्धका िालग उच्ि मर्ोबिका साथ काम गरे् वातावरण लसजयर्ा गर्य गाउँपालिका प्रलतबद्ध छ । 
प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत र लर्जको लर्देशर् बमोचजम गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर्मा अलतररक्त समर् िवटई काम काज गरे् 
कमयिारीिाई प्रोत्साहर् भत्ता ददर्े व्र्वस्था लमिाएको छु । र्सको िालग रू. ९ िाि बजेट ववलर्र्ोजर् गरेको छु ।  

 

कार्ायिर् संिािर् तथा प्रशासलर्क ििय  

कार्ायिर् संिािर् तथा प्रशासलर्क ििय तफय  रू. ७ करोड 20 िाि 50 हजार बजेट ववलर्र्ोजर् गरेको छु ।  

१२१. हाम्रो सरकारको दरु दृष्टीिाई कार्ायन्द्वर्र्मा ल्र्ाउर्े संर्न्द्त्रका रुपमा रहेको कमयिारीतन्द्त्रको संिािर् व्र्वस्थापर्  र 
कार्ायिर् संिािर्का िालग आवश्र्क बजेट ववलर्र्ोजर् गरेको छु ।  
 

१२२. पदालधकारीहरूको सेवा सवुवधाको िालग आवश्र्क बजेट प्रबन्द्ध गरेको छु ।र्सको िालग रू. १ करोड ३० िाि 
ववलर्र्ोजर् गरेको छु । 

 

१२३. कमयिारी कल्र्ाण कोषको स्थापर्ा गरी वजेटको सलुर्चितता गदै िलगर्ेछ ।आगामी आलथयक वषयका िालग कमयिारी 
कल्र्ाण कोषका िालग रू. ४ िाि वजेट ववलर्र्ोजर् गरेको छु  ।  

 

सभाका अध्र्क्ष महोदर्, 

गाउँसभाका सदस्र्हरू 

 

अब म बजेटमा उचल्िचित क्षेत्रगत र्ीलत तथा कार्यक्रमहरू कार्ायन्द्वर्र् गर्य आवश्र्क परे् बजेट ववलर्र्ोजर् र स्रोत 
अर्मुार् प्रस्ततु गर्य िाहन्द्छु । 

१२४. आगामी आलथयक वषयको र्ीलत तथा कार्यक्रम कार्ायन्द्वर्र् गर्य जम्मा रू. ५३ करोड १९ िाि ९ हजार ििय हरु्े अर्मुार् 
गरेको छु ।सामाचजक सरुक्षा भत्ता बाहेक कुि ववलर्र्ोजर् मध्रे् िाितुफय  रू. 30 करोड 33 िाि ८४ हजार अथायत ्67 
प्रलतशत र पुँजीगततफय  रू. 14 करोड 75 िाि 25 हजार अथायत ्33 प्रलतशत रहेको छ । शसतय अर्दुार् अन्द्तगयतका 
धेरै कार्यक्रमहरू िाि ुििय अन्द्तगयत समावेश हरु्े हुँदा िाि ुबजेट बढी देचिर् आउँछ ।  
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१२५. आगामी आलथयक वषयको व्र्र् अर्मुार्को वववरण (उपशीषयकगत तथा ििय शीषयकगत समेत) गाउँपालिकाको ववलर्र्ोजर् 
ववधेर्क,२०७८ संगै पेश गरेको छु । त्र्स वववरणमा पदालधकारी र कमयिारी तिव भत्ता, पार्ी तथा ववजिुी महसिु, घर 
भाडा, करार सेवा शलु्क, सवै कार्यक्रम ििय,  औषधी व्र्वस्थापर् ििय, शैचक्षक संस्थािाई अर्दुार् जस्ता प्रशासलर्क 
प्रकृलतका िाि ुिियको िालग िाि ुििय शीषयकमा रू. ६ करोड 35 िाि 50 हजार र कार्ायिर् सञ्चािर्का पुजँीगत 
शीषयकमा रू ८५ िाि ववलर्र्ोजर् गररएको छ जरु् कुि बजेटको 13.5 प्रलतशत हरु् आउँछ ।  
 

१२६. आगामी आलथयक वषयका िालग अर्मुार् गररएको ििय व्र्होरे् स्रोतमध्रे् र्ेपाि सरकारबाट प्राप्त हरु्े ववत्तीर् समार्ीकरण 
अर्दुार् रू. 8 करोड 34 िाि, संघीर् ववभाज्र् कोषबाट प्राप्त हरु्े राजश्व वाँडफाँड रू. ७ करोड 31 िाि 36 हजार 
रुपैर्ा, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हरु्े ववत्तीर् समार्ीकरण अर्दुार् रू. 89 िाि 7१ हजार, प्रदेश राजश्व वाँडफाँड रू. 5५ 
िाि 99 हजार, गण्डकी प्रदेशबाट समपरुक अर्दुार् अन्द्तगयत रू ५० िाि, शसतय अर्दुार् अन्द्तगयत रू ५० िाि, 
आन्द्तररक राजस्वबाट रू. १ करोड ३ हजार, र संघीर् सशतय अर्दुार् अन्द्तगयत रू २० करोड २४ िाि प्राप्त भएको छ 
। उक्त स्रोतबाट ििय व्र्होदाय रू. ३ करोड न्द्रू्र् हरु्ेछ । सो न्द्रू्र् पूलतयको गर्य िाि ुआलथयक वषयको असार मसान्द्तसम्म 
ििय भई बाँकी रहर्े अर्मुालर्त र्गद मौज्दात रू. ३ करोड उपर्ोग गररर्ेछ । 
  

१२७. िाि ुआलथयक वषयको तिुर्ामा आगामी आलथयक वषयको बजेटमा िाि ुििय रकममा सामान्द्र् ववृद्ध भएको छ । आगामी 
आलथयक वषयका लर्म्ती कारू्र् अर्सुार सचृजत ववलभन्न र्र्ाँ संरिर्ा, थप जर्शचक्त र कोरोर्ा महामारीको व्र्वस्थापर्का िालग 
अलतररक्त बजेट ववलर्र्ोजर् गर्ुयपदाय िाि ु िियमा िाप पर्य गएको छ । तर प्रलतशतका वहसाबमा िाि ु आलथयक वषयको 
तिुर्ामा आगामी आलथयक वषयमा िाि ुिियमा दईु प्रलतशतिे कटौती गरेको छु ।  

 
सभाका अध्र्क्ष महोदर्, 

सभाका सदस्र्हरू, 

अव  म आलथयक वषय २०७७/७८ को िालग राजस्वका र्ीलत प्रस्ततु गर्य िाहन्द्छु । 

१२८. कोलभड–१९ को कारण िागू गररएको लर्षधेाज्ञा अवलधलभत्र लतर्ुयपरे् कर, दस्तरु तथा शलु्क लतर्य र्पाई जररवार्ा िाग्र्े 
अवस्था भएमा लर्षधेाज्ञा हटेको साठी ददर्लभत्र लतर्य आएमा कुरै्पलर् जररवार्ा वा अलतररक्त शलु्क र्िाग्र्े व्र्वस्था लमिाएको 
छु । 
 

१२९. िाि ुआ.व. को करको दरमा चझर्ो ववृद्ध गरर आगामी आ.व. को करको दर लर्धायरण गरे् र अलधकार क्षेत्रलभत्रका 
करको दार्रा फरावकिो पारे् र्ीलत लिएको छु । 
 

१३०. कर तथा गैरकर राजस्व संकिर्िाई प्रभावकारी बर्ाउर् कार्रु्ी तथा संस्थागत सधुार गररर्ेछ ।कर तथा गैरकरका 
दरिाई प्रगलतशीि बर्ाई राजस्व पररिािर् गरे् व्र्वस्था लमिाएको छु । 
 

१३१. रोडा, ढुङ्गा, लगटी, बािवुा, िरु्ढुङ्गा िगार्तका दहत्तर बहत्तर शलु्क, ववज्ञापर् कर र मर्ोरञ्जर् कर स्थार्ीर् तहबाट 
संकिर् गरी ववभाज्र् कोष िातामा जम्मा गरी ६० प्रलतशत स्थार्ीर् तहमा रािी ४० प्रलतशत प्रदेश सचञ्चत कोषमा जम्मा 
हरु्े कार्रु्ी व्र्वस्था प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्द्वर्र् गररर्ेछ । 
 

१३२. प्रारचम्भक वातावरणीर् परीक्षण प्रलतवेदर् तर्ार गरी सम्भाववत वगरक्षेत्रहरूबाट दहत्तर बहत्तर संकिर् गरी आन्द्तररक 
आर् वृद्धी गरे् िक्ष्र् लिएको छु । 
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१३३. गाउँपालिका लभत्रमा वव.सं.२०७६ साि श्रावण १ देचि िागू भएको सम्पचत्त करिाई थप व्र्वचस्थत बर्ाइ संकिर् 
गररर्ेछ ।  
 

१३४. राजस्व सम्बन्द्धमा व्र्वस्था गर्य प्रस्ताव गररएको आलथयक ववधेर्क, २०७८ िाई र्सैसाथ प्रस्ततु गरेको छु । उक्त 
प्रस्ताव २०७८ साि श्रावण १ गतेबाट िागू हरु्े व्र्वस्था लमिाएको छु । 

 

सभाका अध्र्क्ष महोदर्, 

सभाका सदस्र्हरू, 

१३५. र्ो बजेटको कार्ायन्द्वर्र्मा र्ागररक सहभालगतािाई र्ागररकको अलधकारको रुपमा स्थावपत गरी स्वशासर् र जर्ताद्वारा 
शासर्को िररताथय गरी जर्ताप्रलत पूणय चजम्मेवारपूवयक भलूमका लर्वायह गरे् कार्यमा हाम्रो सरकार पूणय प्रलतवद्ध छ । 

र्ो बजेट तजुयमाका िालग मागयदशयर् गर्ुयहरु्े गाउँपालिका अध्र्क्ष, गाउँसभाका सदस्र्हरू, ववलभन्न राजर्ीलतक दि, राष्ट्रसेवक 
कमयिारी, लर्जी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र ववद्वत वगय‚  र्ागररक समाजका तथा पत्रकार जगतबाट प्राप्त सझुाव, सहर्ोग र 
सल्िाहप्रलत हाददयक आभार प्रकट  गदयछु । 
 

१३६. र्ो बजेटको सफि कार्ायन्द्वर्र्मा सबै पक्षको पूणय सहर्ोग रहर्े अपेक्षा गरेको छु ।साथै, मिुकु लभत्र र बावहर रहर् ु
भएका सवै र्ेपािीिाई समदृ्ध रघगंुगा, सिुी रघगंुगावासी लर्मायणको हाम्रो सरकारको महार् र्ात्रामा सहभागी हरु् आब्हार् 
गदयछु । धन्द्र्वाद ! 

 

जर् रघगंुगा गाउँपालिका  

जर् रघगंुगाबासी ! 
कमिा लतलिजा 

उपाध्र्क्ष 
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अनुसूची २

�. हजारमा

रघुगंगा गाउँपािलका
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, �ा�ी

काया�लयको कोड : ८०४४४५०५३००
 

राज� तथा अनुदान �ा��को अनुमान
 

आ.व. : २०७८/७९
शीष�क आ.व. २०७६/७७ को यथाथ� आ.व. २०७७/७८ को संशोिधत अनुमान आ.व. २०७८/७९ को अनुमान

आय ३४,०३,६४ ४३,९०,८५ ४५,०९,०९

राज� ८,५९,११ १२,५८,९८ ११,८७,३८

आ��रक �ोत ३,६०,०१ ४,९७,०९ ४,००,०३

१११३१ स��ी, बहाल तथा प�ा वापतको आयमा ला�े कर ० ४,००

११३१४ भुिमकर/मालपोत ९,९९ ५३,५० १३,५०

११३२१ घरवहाल कर ० १,००

११४५१ सवारी साधन कर (साना सवारी) ० १

११४५२ पुवा�धार सेवाको उपयोगमा ला�े कर ० ४,००

११४७९ अ� मनोर�न कर ० ३०

११६३१ कृिषतथा पशुज� व�ुको �ावसाियक कारोवारमा ला�े कर ० १,००

११६९१ अ� कर ० २

१४१५१ सरकारी स��ीको वहालबाट �ा� आय ० १,९०

१४१९१ पय�टन शु� ० ५०

१४२१३ अ� िब�ीबाट �ा� रकम ० ५५,३०

१४२४४ ���गत घटना दता� द�ुर ० १६,००

१४२४९ अ� द�ुर ० २,००

१४३१२ �शासिनक द�, ज�रवाना र जफत ० ५०

३२१२१ नगद २,९९,९७

३२१२२ ब�क मौ�ात ४,४३,५९ ३,००,००

राज� बाँडफाँडबाट �ा� रकम ४,९९,१० ७,६१,८९ ७,८७,३५

११४११ बाँडफाँड भ◌� इ �ा� �ने मू� अिभबृ�� कर ४,७०,७५ ७,२६,२४ ३,६५,६८

११४२१ बाँडफाँड भ◌� इ �ा� �ने अ�:शु� ० ३,६५,६८

११४५६ बाँडफाँटबाट �ा� �ने सवारी साधन कर ० ५५,९९

१४१५७ बाँडफाँड भई �ा� दह�र बह�रको िवि�बाट �ा� �ने आय २८,३५ ३५,६५ ०

अ� आय ५०,०४

१४५२९ अ� राज� ५०,०४

अ�र सरकारी िव�ीय ह�ा�रण २५,४४,५३ ३१,३१,८७ ३३,२१,७१

संघीय सरकार २३,९९,४१ २८,८४,९० ३१,३२,००

१३३११ समािनकरण अनुदान ७,६६,०० ७,९४,०० ८,३४,००

१३३१२ शसत� अनुदान चालु १६,३३,४१ १९,९०,९० १९,१६,००

१३३१३ शसत� अनुदान पँुजीगत ० १,०८,००

१३३१४ िवषेश अनुदान चालु १,००,०० ०

१३३१५ िवषेश अनुदान पँुजीगत ० २,२८,००

१३३१७ समपुरक अनुदान पँुजीगत ० ४६,००

�देश सरकार १,४५,१२ २,४६,९७ १,८९,७१

१३३११ समािनकरण अनुदान १,२०,१२ १,२१,५७ ८९,७१

१३३१२ शसत� अनुदान चालु ५०,०० ५०,००

१३३१६ समपुरक अनुदान चालु २५,०० ७५,४० ५०,००

बैदेिशक

जनसहभािगता
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अनुसूची ७

�. हजारमा

रघुगंगा गाउँपािलका
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, �ा�ी

 
वािष�क काय��म �ीकृित फारम

आ.व. : २०७८/७९
आिथ�क वष� : आयोजना सु� �ने िमित :   �ोत  
बजेट उपशीष�क : आयोजना पूरा �ने िमित : आ��रक �ोत : ३,१३,२०० नेपाल सरकार : ३,१३,२००
बजेट उपशीष�कको नाम : आयोजनाको कुल लागत :४,५०,९०९ ऋण : ० �देश सरकार : १८,९७१
काया��यन �ने �थान : चालु आ.व.मा िविनयोिजत : जनसहभािगता : ० अ�र �थानीय तह : ०

िस.नं.
काय��म/आयोजना/
ि�याकलापको नाम इकाई

आयोजनाको
कुल

ि�याकलापको

स�ूण� काय�
म�े गत

आ.व.स�को

आ.व. को ल�

कैिफयतवािष�क �थम चौमािसक दो�ो चौमािसक ते�ो चौमािसक

प�रमाण बजेट प�रमाण खच� प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट
१ चालु ३,०३,३८४.३० ९३,६३८.२९ १,२०,८६०.८२ ८८,८८५.१९

८०४४४५०५१०१ - रघुगंगा गाउँपािलका
१ अ��संग युवा काय��म �. ५०० १०० ३०० १०० २२५२२
२ अनुगमन, मू�ांकन खच� �. १,४०० ४५० ६०० ३५० २२६११
३ अ� आिथ�क सहायता �. २०० ६० ८० ६० २५३१५
४ अ� भ�ा �. २०० ६० ८० ६० २११३९
५ अ� सेवा शु� �. ३०० ९० १२० ९० २२४१९
६ अपा� लि�त काय��म �. ४०० १२० १६० १२० २२५२२
७ अवलोकन �मण �. ३०० ९० १२० ९० २२६१९

८ आधारभूत तह परी�ा
�व�थापन �. ३०० ९० १२० ९० २२५२९

९
आधारभूत तहको शैि�क
�व��न (गै स स को
सहकाय�मा)

�. १,१४०.३० ३४२.०९ ४५६.१२ ३४२.०९ २२५१२

१० आयुव�द �व��न काय��म �. ५०० १५० २०० १५० २२५२२
११ इ�न - अ� �योजन �. १५० ४५ ६० ४५ २२३१४
१२ इ�न (काया�लय �योजन) �. १,५०० ४५० ६०० ४५० २२२१२
१३ उ� िश�ा छा�वृि� �. ६०० १८० २४० १८० २५३११

१४ उपभो�ा सिमित
अिभमु�खकरण काय��म �. ३०० ९० १२० ९० २२५२२

१५ उपा�� सफल मिहला उ�मी
पुर�ार �. १० ३ ४ ३ २२५२२

१६ उपा��सँग मिहला
सश�ीकरण काय��म �. ८०० २४० ३२० २४० २२५२२

१७ एक सहकारी एक उ�म
काय��म �. ७०० २१० २८० २१० २२५२२

१८ एकीकृत �ा� िशिवर
संचालन

N/A ४०० १२० १६० १२० २७११२

१९ औषिध उपचार खच� तथा
�ा� िबमा �. २०० ६० ८० ६० २११२३

२० औषिध ख�रद �. १,५०० ४५० ६०० ४५० २११२३
२१ कम�चारी क�ाण कोष �. ४०० १२० १६० १२० २१२१४
२२ कम�चारी तािलम खच� �. ८०० २४० ३२० २४० २२५११

२३ कम�चारी �ो�ाहन तथा
पुर�ार �. ९०० २७० ३६० २७० २११३५

२४ कम�चारीको बैठक भ�ा �. ८०० २४० ३२० २४० २११३४

२५ कम�चारीको योगदानमा
आधा�रत बीमा कोष खच� �. १०० ३० ४० ३० २१२१३

२६ करार सेवा शु� �. ९,००० २,७०० ३,६०० २,७०० २२४१३

२७ िकटनाशक औषिध ख�रद
(कृिष)

�. १५० ४५ ६० ४५ २७२१३

२८ कोरोना रोकथाम तथा उपचार �. १०,००० ३,००० ५,००० २,००० २१२१९
२९ खोज तथा उ�ार साम�ी ख�रद �. १५० ४५ ६० ४५ २७२१२

३० गुण�र सुधारका लािग
शैि�क स�ेलन �. २०० ६० ८० ६० २२५२२
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अनुसूची ७

�. हजारमा

रघुगंगा गाउँपािलका
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, �ा�ी

 
वािष�क काय��म �ीकृित फारम

आ.व. : २०७८/७९
आिथ�क वष� : आयोजना सु� �ने िमित :   �ोत  
बजेट उपशीष�क : आयोजना पूरा �ने िमित : आ��रक �ोत : ३,१३,२०० नेपाल सरकार : ३,१३,२००
बजेट उपशीष�कको नाम : आयोजनाको कुल लागत :४,५०,९०९ ऋण : ० �देश सरकार : १८,९७१
काया��यन �ने �थान : चालु आ.व.मा िविनयोिजत : जनसहभािगता : ० अ�र �थानीय तह : ०

िस.नं.
काय��म/आयोजना/
ि�याकलापको नाम इकाई

आयोजनाको
कुल

ि�याकलापको

स�ूण� काय�
म�े गत

आ.व.स�को

आ.व. को ल�

कैिफयतवािष�क �थम चौमािसक दो�ो चौमािसक ते�ो चौमािसक

प�रमाण बजेट प�रमाण खच� प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट

३१ गाँउपािलका अ�� सफल
उ�मी पुर�ार �. १५ ४.५० ६ ४.५० २२५२२

३२ गाउँपािलका संमृि�
अिभयानमा अ�� काय��म �. ४०० १५० २०० ५० २२५२२

३३ घरभाडा �. १,४०० ५४० ७२० १४० २८१४२
३४ छोरी पेवा बचत काय��म �. १०० ३० ४० ३० २७११२

३५ जै तथा भेच वष�य तथा
ब�वष�य घांसको िबउ िवतरण �. ३०० ९० १२० ९० २२३१२

३६ जिडबुटी स�ा�ता अ�यन �. १०० ३० ४० ३० २२५२२

३७ �े� नाग�रक स�ान
काय��म �. २०० ६० ८० ६० २२५२२

३८ जलवायु अनुकुलन कोष �. ५०० १५० १५० २०० २७२१२
३९ टोल िवकास सं�था प�रचालन �. २५० ७५ १०० ७५ २२५२२
४० दिलत लि�त काय��म �. ४०० १२० १६० १२० २२५२२
४१ नमुना िव�ालय िवकास �. १०० ३० ४० ३० २२५२२

४२
�ाियक सिमित तथा
मेलिमलापकता� �मता िवकास
तािलम

�. २०० ६० ८० ६० २२५११

४३ प�कार महासंघ , �ा�ीलाई
सहयोग �. १५० ४५ ६० ४५ २५३१५

४४ प�पि�का, छपाई तथा सूचना
�काशन खच� �. ७०० २१० २८० २१० २२३१५

४५ पदािधकारी �मता अिभवृ�� �. ७०० २५० ३०० १५० २२५२२
४६ पदािधकारी बैठक भ�ा �. ३,००० ९०० १,२०० ९०० २११४१
४७ पदािधकारी सुिबधा �. १०,००० ३,००० ४,००० ३,००० २११४२
४८ �धाना�ापक �ो�ाहन भ�ा �. २३४ ७०.२० ९३.६० ७०.२० २५३११
४९ पशु औषिध ख�रद �. ७०० २१० २८० २१० २११२३
५० पशु न� सुधार �. १,००० ३०० ४०० ३०० २२५२२
५१ पशुपं�ी खोप काय��म �. २५० ७५ १०० ७५ २११२३
५२ पानी तथा िबजुली �. ३५० १०५ १४० १०५ २२१११
५३ पा�र�िमक कम�चारी �. १८,००० ८,००० ६,००० ४,००० २११११
५४ पोशाक �. ६०० १८० २४० १८० २११२१
५५ िफ� भ�ा �. ३०० ९० ० २१० २११३३

५६ बाल �ब गठन तथा �मता
िवकास �. ३५० १०५ १४० १०५ २७११२

५७ बालबािलकाको िश�ा:
�िविधमै�ी िश�ा �. २,२१० ६६३ ८८४ ६६३ २२५२२

५८ बालिवकास सहजकता� र
िव�ालय सहयोगी तलव भ�ा �. ६,४०० १,९२० २,५६० १,९२० २११११

५९ बालिवकास सहजकता�को
तलव भ�ा (गा पा िनयु�)

�. १,०५० ३१५ ४२० ३१५ २११११

६० बाल�म िनवारण काय��म �. २०० ६० ८० ६० २२५२२
६१ बाली परी�ण िशिवर N/A २०० ६० ८० ६० २२५२२

६२ िब�ालय अनुगमन तथा
सुप�रवे�ण �. २०० ६० ८० ६० २२६११

६३ िबमा तथा नवीकरण खच� �. ३०० ९० १२० ९० २२२१४
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अनुसूची ७

�. हजारमा

रघुगंगा गाउँपािलका
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, �ा�ी

 
वािष�क काय��म �ीकृित फारम

आ.व. : २०७८/७९
आिथ�क वष� : आयोजना सु� �ने िमित :   �ोत  
बजेट उपशीष�क : आयोजना पूरा �ने िमित : आ��रक �ोत : ३,१३,२०० नेपाल सरकार : ३,१३,२००
बजेट उपशीष�कको नाम : आयोजनाको कुल लागत :४,५०,९०९ ऋण : ० �देश सरकार : १८,९७१
काया��यन �ने �थान : चालु आ.व.मा िविनयोिजत : जनसहभािगता : ० अ�र �थानीय तह : ०

िस.नं.
काय��म/आयोजना/
ि�याकलापको नाम इकाई

आयोजनाको
कुल

ि�याकलापको

स�ूण� काय�
म�े गत

आ.व.स�को

आ.व. को ल�

कैिफयतवािष�क �थम चौमािसक दो�ो चौमािसक ते�ो चौमािसक

प�रमाण बजेट प�रमाण खच� प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट
६४ �मण खच� �. ८०० २७० ३६० १७० २२६१२

६५ मेिशनरी तथा औजार मम�त
स�ार तथा स�ालन खच� �. ६०० १८० २४० १८० २२२२१

६६ मसल� तथा काया�लय
सामा�ी �. २,२०० ६६० ८८० ६६० २२३११

६७ महंगी भ�ा �. १,००० ३०० ४०० ३०० २११३२

६८ मिहला �ा� �यमसेिवका
�ो�ाहन भ�ा �. ७०० २१० २८० २१० २११३५

६९ योग िशिवर संचालन �. ४०० १२० १६० १२० २२५२२

७० रेड�स सोसाईटी �ा�ीलाई
सहयोग �. १०० ३० ४० ३० २५१११

७१ रा�� पित रिनङिश�
�ितयोिगता �. ५०० १५० २०० १५० २२५२२

७२ राहात,उ�ार तथा पुन:�थापना �. १,५०० ४५० ६०० ४५० २७२१२
७३ �रतुङ मा िव छा�वास संचालन N/A २५० ७५ १०० ७५ २५३११

७४ लोकसेवा , िश�क सेवा तयारी
क�ा �. ३०० ९० १२० ९० २२५२२

७५ �वसाय कर स��ी
अिभमुखीकरण �. १०० ३० ४० ३० २२५२२

७६ �ावसाियक प�का�रता
तािलम �. १०० ३० ४० ३० २२५२२

७७ िव�ीय सा�रता काय��म N/A १०० ३० ४० ३० २२५२२

७८ िव�ाथ� �ितभा पिहचान
काय��म �. १०० ३० ४० ३० २२५२२

७९ िव�ालय कम�चारी, लेखा ,
क��ुटर तािलम �. २५० ७५ १०० ७५ २२५११

८० िव�ालय लेखा कम�चारी तलव
भ�ा �. ५५५ १६६.५० २२२ १६६.५० २५३११

८१ िव�ालय िश�कको तलव
भ�ा �. २,७२० ८१६ १,०८८ ८१६ २११११

८२ िव�ालय संग डा�र काय��म �. १०० ३० ४० ३० २२५२२
८३ िव�ालय संचालन अनुदान �. ५५० १६५ २२० १६५ २५३११
८४ िविवध काय��म खच� �. ५०० १५० २०० १५० २२५२९
८५ िविवध खच� �. २,५०० ७५० १,००० ७५० २२७११

८६ िविश� ��� तथा �ितिनिध
म�लको �मण खच� �. २०० ६० ८० ६० २२६१३

८७ शैि�क �ाले�र िनमा�ण �. १५० ४५ ६० ४५ २२३१५

८८ िश�ा �े� गुण�र सुधार
काय��म �. २५० ७५ १०० ७५ २२५२२

८९ िश�ा योजना माग�िच� तथा
नीित िनमा�ण �. १५० ४० ८० ३० २२५२१

९० �ाउट गठन तथा प�रचालन �. २०० ६० ८० ६० २२५२२
९१ संचार महसुल �. ७०० २१० २८० २१० २२११२
९२ �थानीय पा��म िनमा�ण �. ३०० ९० १२० ९० २२३१५
९३ �थानीय भ�ा �. १,२०० ३६० ४८० ३६० २११३१
९४ सभा स�ालन खच� �. २०० ६० ८० ६० २२७२१
९५ सेवा र परामश� खच� �. ७०० २१० २८० २१० २२४११
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अनुसूची ७

�. हजारमा

रघुगंगा गाउँपािलका
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, �ा�ी

 
वािष�क काय��म �ीकृित फारम

आ.व. : २०७८/७९
आिथ�क वष� : आयोजना सु� �ने िमित :   �ोत  
बजेट उपशीष�क : आयोजना पूरा �ने िमित : आ��रक �ोत : ३,१३,२०० नेपाल सरकार : ३,१३,२००
बजेट उपशीष�कको नाम : आयोजनाको कुल लागत :४,५०,९०९ ऋण : ० �देश सरकार : १८,९७१
काया��यन �ने �थान : चालु आ.व.मा िविनयोिजत : जनसहभािगता : ० अ�र �थानीय तह : ०

िस.नं.
काय��म/आयोजना/
ि�याकलापको नाम इकाई

आयोजनाको
कुल

ि�याकलापको

स�ूण� काय�
म�े गत

आ.व.स�को

आ.व. को ल�

कैिफयतवािष�क �थम चौमािसक दो�ो चौमािसक ते�ो चौमािसक

प�रमाण बजेट प�रमाण खच� प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट

९६ सवारी साधन तथा मेिशनर
औजार भाडा �. १,३०० ३९० ५२० ३९० २८१४३

९७ सवारी साधन मम�त खच� �. १,६०० ४८० ६४० ४८० २२२१३
९८ �ा� सं�था संचालन खच� �. ३५० ४५ ६० २४५ २५३१२

९९ सं�थागत सु�ेरी उपा��
उपहार काय��म �. ७०० १२० १६० ४२० २२५२२

१०० साव�जिनक सुनुवाई �. ३०० ९० १२० ९० २२५२२
१०१ िसपमूलक तािलम �. १,२०० ३६० ४८० ३६० २२५२२
१०२ ह�रयाली �वध�न काय��म �. ५०० १५० २०० १५० २२५२२

१०३ हा�ो समाज रा�ो समाज
काय��म �. ४०० १२० १६० १२० २२५२२

८०४४४५०५२०१ - रघुगंगा गाउँपािलकावडा नं.१
१०४ योग िशिवर काय��म �. १०० ३० ४० ३० २२५२२
१०५ लि�त वग� काय��म �. ३०० ९० १२० ९० २२५२२
१०६ िवपद् �व�थापन योजना �. ३०० ९० १२० ९० २७२१२

८०४४४५०५२०२ - रघुगंगा गाउँपािलकावडा नं.२
१०७ �ा� सुधार काय��म �. १०० ३० ४० ३० २२५२२

८०४४४५०५२०३ - रघुगंगा गाउँपािलकावडा नं.३
१०८ कृिष �वध�न काय��म �. २५० ७५ १०० ७५ २२५२२

१०९ कोिभड १९ रोकथाम तथा
राहत िवतरण �. ३०० ९० १२० ९० २२५२२

११० युवा तथा खेलकुद िवकास
काय��म �. ६०० १८० २४० १८० २२५२२

१११ िवपद् �व�थापन योजना �. ३०० ९० १२० ९० २७२१२
११२ �ा� �वध�न योजना �. २०० ६० ८० ६० २२५२२

८०४४४५०५२०५ - रघुगंगा गाउँपािलकावडा नं.५
११३ िवपद् �व�थापन खच� �. ५०० १२० १६० २२० २७२१२

८०४४४५०५२०६ - रघुगंगा गाउँपािलकावडा नं.६

११४ खा� तथा पोषण साम�ी
िवतरण �. ५० १५ २० १५ २२५२२

११५ दिलत अनुिश�ण काय��म �. १०० ३० ४० ३० २२५२२
८०४४४५०५५११ - संघीय सरकारबाट ह�ा��रत काय��म (शसत� अनुदान)

११६

GPE को सहयोगमा कोिभड -
१९ का कारण उ��
प�र��थितमा िसकाइ
सहजीकरणका लािग शैि�क
काय��म

�. २०० ६० ८० ६० २२५२२

११७

अ� िविवध खच�-
Mobilization of CSOs,
Civic Groups, NGOs for
increased social
accountability

�. ९८ २९.४० ३९.२० २९.४० २२७११

११८ अ� िविवध खच�-Periodic
meeting costs of LGPCC �. २३ ६.९० ९.२० ६.९० २२७११
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अनुसूची ७

�. हजारमा

रघुगंगा गाउँपािलका
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, �ा�ी

 
वािष�क काय��म �ीकृित फारम

आ.व. : २०७८/७९
आिथ�क वष� : आयोजना सु� �ने िमित :   �ोत  
बजेट उपशीष�क : आयोजना पूरा �ने िमित : आ��रक �ोत : ३,१३,२०० नेपाल सरकार : ३,१३,२००
बजेट उपशीष�कको नाम : आयोजनाको कुल लागत :४,५०,९०९ ऋण : ० �देश सरकार : १८,९७१
काया��यन �ने �थान : चालु आ.व.मा िविनयोिजत : जनसहभािगता : ० अ�र �थानीय तह : ०

िस.नं.
काय��म/आयोजना/
ि�याकलापको नाम इकाई

आयोजनाको
कुल

ि�याकलापको

स�ूण� काय�
म�े गत

आ.व.स�को

आ.व. को ल�

कैिफयतवािष�क �थम चौमािसक दो�ो चौमािसक ते�ो चौमािसक

प�रमाण बजेट प�रमाण खच� प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट

११९

आ.व. २०७७/७८ मा �थापना
भएको बंगुरको साना
�वसाियक कृिष उ�ादन
के� (पकेट) िवकास काय��म
िनर�रता

�. ६०० १८० २४० १८० २२५२२

१२०
आधारभूत तथा आक��क
�ा� सेवाको लािग औषिध
ख�रद

�. १,१५० ३४५ ४६० ३४५ २७२१३

१२१

आधारभूत तहका �ीकृत
दरव�ीका िश�क, राहत
अनुदान िश�कका लािग तलब
भ�ा अनुदान (िवशेष िश�ा
प�रषद अ�रगतका िश�क/
कम�चारीह� समेत)

�. ७८,२०० २३,४६० ३१,२८० २३,४६० २११११

१२२

आधारमुत तह क�ा (६-८) मा
अं�ेजी,गिणत र िव�ान
िवषयमा िश�ण सहयोग
अनुदान

�. २३ ६.९० ९.२० ६.९० २५३१२

१२३

आधारमुत तह क�ा (६-८) मा
अं�ेजी,गिणत र िव�ान
िवषयमा िश�ण सहयोग
अनुदान

�. ३१५ ९४.५० १२६ ९४.५० २५३११

१२४
आयुव�द औषधालयको तलब,
भ�ा, संचालन खच� तथा
काय��म बजेट

�. ३,५०० १,०५० १,४०० १,०५० २११११

१२५ ईिपडेिमयोलोजी �रपोिट�ङ �. १०० ३० ४० ३० २२५२२

१२६

उपचारा�क सेवा अ�ग�तका
काय��मह� ( ,आधारभूत
�ा� सेवा के� (�ा�
चौकी ) / आधारभूत
अ�तालको �ुनतम सेवा
मापद� काय��म संचालन
तथा सुि�िधकरण र आँखा,
नाक, कान, घांटी तथा मुख
�ा� स���
अिभमुखीकरण तथा िब�ालय
�ीिनंग कार

�. ३५० १०५ १४० १०५ २२५२२

१२७
एम. आ◌� इ. एस. अपरेटर र
िफ� सहायक पा�र�िमक,
चाडपव� खत� तथा पोशाक खच�

�. ७७३ ३०९.२० २३१.९० २३१.९० २११११

१२८
एम. आ◌� इ. एस. अपरेटर र
िफ� सहायक देिनक �मण
भ�ा तथा यातायत खच�

�. १६८ ५०.४० ६७.२० ५०.४० २२६१२

१२९
एम. आ◌� इ. एस. अपरेटर र
िफ� सहायको लािग स�ार
खच�

�. ८ २.४० ३.२० २.४० २२११२
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�. हजारमा

रघुगंगा गाउँपािलका
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, �ा�ी

 
वािष�क काय��म �ीकृित फारम

आ.व. : २०७८/७९
आिथ�क वष� : आयोजना सु� �ने िमित :   �ोत  
बजेट उपशीष�क : आयोजना पूरा �ने िमित : आ��रक �ोत : ३,१३,२०० नेपाल सरकार : ३,१३,२००
बजेट उपशीष�कको नाम : आयोजनाको कुल लागत :४,५०,९०९ ऋण : ० �देश सरकार : १८,९७१
काया��यन �ने �थान : चालु आ.व.मा िविनयोिजत : जनसहभािगता : ० अ�र �थानीय तह : ०

िस.नं.
काय��म/आयोजना/
ि�याकलापको नाम इकाई

आयोजनाको
कुल

ि�याकलापको

स�ूण� काय�
म�े गत

आ.व.स�को

आ.व. को ल�

कैिफयतवािष�क �थम चौमािसक दो�ो चौमािसक ते�ो चौमािसक

प�रमाण बजेट प�रमाण खच� प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट

१३०

औलो तथा कालाजार
माहामारी �ने �े�को छनौट
गरी िबषािद छक� ने (रे�ो�ीभ
�ेइङ समेत), िकटज� रोग
िनय�ण काय��मको
अनुगमन एवम् मू�ा�न तथा
िकटज� रोग िनय�णका
लािग ब�िनकाय अ�रि�या
गन�

�. ३० ९ १२ ९ २११२३

१३१

�यरोगका जो�खम समुह तथा
�ा�थ सेवाको प�च कम
भएका समुदायमा सकृय
�यरोग खोजपडताल
काय��म, घरप�रवारका
सद�ह�को स�क�  प�र�ण,
समुदायमा �यरोगका
िवरामीह�को
खोजपडतालका लािग �भता
अिभवृ�� तथा प�रचालन ।

�. १०५ ३१.५० ४२ ३१.५० २११२३

१३२
कृिष तथा पशु सेवाका एक
गाँउ एक �ािविधकह�को
तलव भ�ा

�. १,१०० ३३० ४४० ३३० २११११

१३३ कृिष, पशुप�छी तथा म�
त�ाकं अ�ाविधक काय��म �. १०० ३० ० ७० २२५२२

१३४ कामका लािग पा�र�िमक
अनुदान �. ४,००५ १,२०१.५० १,६०२ १,२०१.५० २७११२

१३५ कामका लािग पा�र�िमक
अनुदान (युवा �प)

�. ४,५०० १,३५० १,८०० १,३५० २७११२

१३६ िकसान सूचीकरण काय��म �. ३०० ९० १२० ९० २२५२२

१३७

कोिभड - १९ का कारण उ��
प�र��थितमा िसकाइ
सहजीकरणका लािग शैि�क
काय��म

N/A ३७३ १११.९० १४९.२० १११.९० २२५२२

१३८

कोिभड - १९ का कारण उ��
प�र��थितमा िसकाइ
सहजीकरणका लािग शैि�क
काय��म

�. २७ ८.१० १०.८० ८.१० २२५२२

१३९

कोिभड १९ लगायत िविभ�
महामारीज� रोगह�को
रोकथाम, िनय�ण तथा
िनगरानीका लािग
सरोकारवाला सँगको
अ�रि�या तथा RRT,
�ा�कम� प�रचालन

�. २५ ७.५० १० ७.५० २११२३

१४०

कोिभड १९ िव�� खोप
अिभयान संचालन �व�थापन
खच� -पािलका��रय सिम�ा
तथा योजना र पािलका तथा
�ा� स�था ��रय
सुप�रवे�ण_

�. १६९ ५०.७० ६७.६० ५०.७० २२५२९



6/21/2021 SuTRA ::

https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/awpb/report/anusuchi7/view 7/16

अनुसूची ७

�. हजारमा

रघुगंगा गाउँपािलका
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, �ा�ी

 
वािष�क काय��म �ीकृित फारम

आ.व. : २०७८/७९
आिथ�क वष� : आयोजना सु� �ने िमित :   �ोत  
बजेट उपशीष�क : आयोजना पूरा �ने िमित : आ��रक �ोत : ३,१३,२०० नेपाल सरकार : ३,१३,२००
बजेट उपशीष�कको नाम : आयोजनाको कुल लागत :४,५०,९०९ ऋण : ० �देश सरकार : १८,९७१
काया��यन �ने �थान : चालु आ.व.मा िविनयोिजत : जनसहभािगता : ० अ�र �थानीय तह : ०

िस.नं.
काय��म/आयोजना/
ि�याकलापको नाम इकाई

आयोजनाको
कुल

ि�याकलापको

स�ूण� काय�
म�े गत

आ.व.स�को

आ.व. को ल�

कैिफयतवािष�क �थम चौमािसक दो�ो चौमािसक ते�ो चौमािसक

प�रमाण बजेट प�रमाण खच� प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट

१४१
को��म/पोट�वल को�
�ा�र िनमा�ण (लागत
साझेदारी 5० �ितशत )

�. १,१०० ३३० ४४० ३३० २२५२२

१४२ खायन आलु उ�ादन काय��म �. ३,००० ९०० १,२०० ९०० २२५२२
१४३ गुनासो सुनुवाई अिधकारी �. १०० ३० ४० ३० २११११

१४४

ग�रबी िनवारणका लािग लघु
उ�म िवकास काय��म
संचालन िनद� �िशका, २०७७
बमोिजम उ�मीको �रो�ती
(आव�कता पिहचानका
आधारमा पुनता�जगी र
एडभा� सीप िवकास तािलम
काय��म)

�. ६०० १८० २४० १८० २२५२२

१४५

ग�रबी िनवारणका लािग लघु
उ�म िवकास काय��म
संचालन िनद� �िशका, २०७७
बमोिजम लघु उ�म िवकास
मोडेलमा नयाँ लघु उ�मी
िसज�ना गन�

�. २,५६० ७६८ १,०२४ ७६८ २२५२२

१४६
तोिकएका िव�ाथ�को िदवा
खाजाका लािग िव�ालयलाई
अनुदान

�. ३७७ ० ० ३७७ २२५२२

१४७
तोिकएका िव�ाथ�को िदवा
खाजाका लािग िव�ालयलाई
अनुदान

�. ५,१८८ १,५५६.४० २,०७५.२० १,५५६.४० २२५२२

१४८

�ित िव�ाथ� लागतका
आधारमा िश�ण िसकाइ
साम�ी एवम् क�ा ८ को
परी�ा �व�थापन अनुदान

�. १२७ ३८.१० ५०.८० ३८.१० २५३११

१४९

�ित िव�ाथ� लागतका
आधारमा िश�ण िसकाइ
साम�ी एवम् क�ा ८ को
परी�ा �व�थापन अनुदान

�. १,७४८ ५२४.४० ६९९.२० ५२४.४० २५३११

१५०

�ार��क बाल िवकास
सहजकता�ह�को पा�र�िमक
तथा िव�ालय कम�चारी
�ब�थापन अनुदान

�. ६,९८० २,०९४ २,७९२ २,०९४ २५३११

१५१

�ार��क बाल िवकास
सहजकता�ह�को पा�र�िमक
तथा िव�ालय कम�चारी
�ब�थापन अनुदान

�. ५११ १५३.३० २०४.४० १५३.३० २५३११

१५२ �ािविधक सहायकको तलव �. ३३० ९९ १३२ ९९ २११११
१५३ �ािविधक सहायकको पोसाक �. १० ० १० ० २११२१

१५४ �ािविधक सहायकको �थानीय
भ�ा �. ३९ ११.७० १५.६० ११.७० २११३१

१५५
प�रवार िनयोजन िकशोर
िकशोरी तथा �जनन् �ा�
काय��म

�. ५३६ १६०.८० २१४.४० १६०.८० २२५२२
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अनुसूची ७

�. हजारमा

रघुगंगा गाउँपािलका
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, �ा�ी

 
वािष�क काय��म �ीकृित फारम

आ.व. : २०७८/७९
आिथ�क वष� : आयोजना सु� �ने िमित :   �ोत  
बजेट उपशीष�क : आयोजना पूरा �ने िमित : आ��रक �ोत : ३,१३,२०० नेपाल सरकार : ३,१३,२००
बजेट उपशीष�कको नाम : आयोजनाको कुल लागत :४,५०,९०९ ऋण : ० �देश सरकार : १८,९७१
काया��यन �ने �थान : चालु आ.व.मा िविनयोिजत : जनसहभािगता : ० अ�र �थानीय तह : ०

िस.नं.
काय��म/आयोजना/
ि�याकलापको नाम इकाई

आयोजनाको
कुल

ि�याकलापको

स�ूण� काय�
म�े गत

आ.व.स�को

आ.व. को ल�

कैिफयतवािष�क �थम चौमािसक दो�ो चौमािसक ते�ो चौमािसक

प�रमाण बजेट प�रमाण खच� प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट

१५६

पशुपं�ी आदीबाट �ने
ई�ुए�जा, बड� �ु, AMR,
िसि�सक�िसस,
ट�ो�ा�ोिसस आिद
िविभ� स�वारोग स���
रोकथाम तथा िनय�णका
लािग सचेतना काय��म

�. २० ६ ८ ६ २११२३

१५७

पािलका �रमा ◌ः  टाई�फाइड
खोप अिभयान संचालन तथा
िनयिमत खोपमा टाई�फाइड
खोप शु�वातको साथै िनयिमत
खोप सुदढीकरण र सरसफाई
�ब�्धनको लािग पािलका र
वडा खोप सम�य सिमती र
सरोकारवालाह�को
अिभमु�खकरण बैठक १ िदन

�. १८६ ५५.८० ७४.४० ५५.८० २११३४

१५८

पािलका �रमा �ा�
सं�थाह�को मािसक बैठक,
डाटा भे�रिफकेशन एवं
गुण�र सुधार साथै चौमािसक
एवं बािष�क सिम�ा

�. २०० ६० ८० ६० २२५२२

१५९

पािलका�रमा खोप र
सरसफाई �व�्धन
काय��मको सिम�ा,
सू�योजना अ�ाविधक र
पािलका खोप सम�य
सिमितको अिभमु�खकरण
समेत पािलका �रमा २ िदन,
वडा खोप सम�य सिमितको
�ा� सं�था, वडा सतरमा
अिभमु�खकरण १ िदन तथा
पूण� खोप सुिन�तताको लागी
घरधुरी सर

�. २४१ ७२.३० ९६.४० ७२.३० २२६१२

१६० पोपण िवशेष (�ा�) �े�का
काय��म स�ालन �. ३४० १०२ १३६ १०२ २२५२२

१६१ पोषण काय��म �. १,०७६ ३२२.८० ४३०.४० ३२२.८० २२५२२

१६२

पोषण संवेदनशील (खानेपानी
तथा सरसफाइ, कृिष,
पशुसेवा, मिहला तथा
बालबािलका, िश�ा र
शासकीय �व�) �े�का
काय��मह� स�ानल)

�. ४६० १३८ १८४ १३८ २२५२९

१६३
मेिशनरी आजार तथा फिन�चर
मम�त स�ार (सेवा के�
स�ालानाथ�)

�. ८४ २५.२० ३३.६० २५.२० २२२२१

१६४ मसल� सामान ख�रद (सेवा
के� स�ालानाथ�) �. १८० ५४ ७२ ५४ २२३११

१६५

मिहला, बालबािलका,
अपा�ता भएका ���, �े�
नाग�रक र यौिनक तथा ल��िगक
अ�सं�क का त�ा�
संकलन र अधाविधक गन�

�. १०० ३० ४० ३० २२५२२
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अनुसूची ७

�. हजारमा

रघुगंगा गाउँपािलका
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, �ा�ी

 
वािष�क काय��म �ीकृित फारम

आ.व. : २०७८/७९
आिथ�क वष� : आयोजना सु� �ने िमित :   �ोत  
बजेट उपशीष�क : आयोजना पूरा �ने िमित : आ��रक �ोत : ३,१३,२०० नेपाल सरकार : ३,१३,२००
बजेट उपशीष�कको नाम : आयोजनाको कुल लागत :४,५०,९०९ ऋण : ० �देश सरकार : १८,९७१
काया��यन �ने �थान : चालु आ.व.मा िविनयोिजत : जनसहभािगता : ० अ�र �थानीय तह : ०

िस.नं.
काय��म/आयोजना/
ि�याकलापको नाम इकाई

आयोजनाको
कुल

ि�याकलापको

स�ूण� काय�
म�े गत

आ.व.स�को

आ.व. को ल�

कैिफयतवािष�क �थम चौमािसक दो�ो चौमािसक ते�ो चौमािसक

प�रमाण बजेट प�रमाण खच� प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट
१६६ मातृ तथा नविशशु काय��म �. १,४९२ ४४७.६० ५९६.८० ४४७.६० २२५२२

१६७

मातृ तथा नविशशु काय��म
अ�ग�त आमा सुर�ा, गभ�वती
उ�ेरणा सेवा, �ानो झोला र
िनशु� गभ�पतन काय��म

�. ७०० २१० २८० २१० २७११२

१६८

मा�िमक तह क�ा (९-१०) मा
अं�ेजी,गिणत र िव�ान
िवषयमा िश�ण सहयोग
अनुदान

�. २३४ ७०.२० ९३.६० ७०.२० २५३११

१६९

मा�िमक तह क�ा (९-१०) मा
अं�ेजी,गिणत र िव�ान
िवषयमा िश�ण सहयोग
अनुदान

�. ३,२२१ ९६६.३० १,२८८.४० ९६६.३० २५३११

१७०

मा�िमक तहका �ीकृत
दरव�ीका िश�क, राहत
अनुदान िश�क लािग तलब
भ�ा अनुदान (िवशेष िश�ा
प�रषद अ�रगतका िश�क/
कम�चारी,�ािविधक धारका
�िश�क समेत)

�. १७,१०० ५,१३० ६,८४० ५,१३० २५३११

१७१
रा�� पित रिन� िस�
�ितयोिगता (�थानीय
तह�रीय)

�. १०० ३० ४० ३० २२५२२

१७२

राि�� य मिहला �ा�
�यंसेिवका काय��म (पोशाक
�ो�ाहन, यातायात खच�,
वािष�क सिम�ा गो�ी र िदवस
मनाउने खच� समेत)

�. १,३०० ३९० ५२० ३९० २११३५

१७३ रोजगार संयोजकको तलव �. ४६८ १८७.२० १४०.४० १४०.४० २११११
१७४ रोजगार संयोजकको पोसाक �. १० ० १० ० २११२१

१७५ रोजगार संयोजकको �थानीय
भ�ा �. १७ ५.१० ६.८० ५.१० २११३१

१७६
रोजगार सेवा के�को स�ालन
(अनुगमन, स�ार, �ेशनरी,
मम�त,अ�)

�. २०५ ६१.५० ८२ ६१.५० २२६११

१७७ रोजगार सहायकको तलब �. ३६७ ११०.१० १४६.८० ११०.१० २११११

१७८ रोजगार सहायकको पोशाक
भ�ा

N/A १० ० १० ० २११२१

१७९ रोजगार सहायको �थानीय
भ�ा �. ३९ ११.७० १५.६० ११.७० २११३१

१८० िव�ालय स�ालन तथा
�व�थापन अनुदान �. १५८ ४७.४० ६३.२० ४७.४० २५३११

१८१ िव�ालय स�ालन तथा
�व�थापन अनुदान �. २,१६८ ६५०.४० ८६७.२० ६५०.४० २५३११

१८२

िव�ालय �ा� िश�ा/आमा
समुह तथा मिहला �ा�
�यंसेिवकाह�का लािग
सामािजक �वहार प�रवत�न
काय��म

�. १०० ३० ४० ३० २२५२२



6/21/2021 SuTRA ::

https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/awpb/report/anusuchi7/view 10/16

अनुसूची ७

�. हजारमा

रघुगंगा गाउँपािलका
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, �ा�ी

 
वािष�क काय��म �ीकृित फारम

आ.व. : २०७८/७९
आिथ�क वष� : आयोजना सु� �ने िमित :   �ोत  
बजेट उपशीष�क : आयोजना पूरा �ने िमित : आ��रक �ोत : ३,१३,२०० नेपाल सरकार : ३,१३,२००
बजेट उपशीष�कको नाम : आयोजनाको कुल लागत :४,५०,९०९ ऋण : ० �देश सरकार : १८,९७१
काया��यन �ने �थान : चालु आ.व.मा िविनयोिजत : जनसहभािगता : ० अ�र �थानीय तह : ०

िस.नं.
काय��म/आयोजना/
ि�याकलापको नाम इकाई

आयोजनाको
कुल

ि�याकलापको

स�ूण� काय�
म�े गत

आ.व.स�को

आ.व. को ल�

कैिफयतवािष�क �थम चौमािसक दो�ो चौमािसक ते�ो चौमािसक

प�रमाण बजेट प�रमाण खच� प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट

१८३

िव�ालयमा शैि�क गुण�र
सु�ढीकरण एवम्
काय�स�ादनमा आधा�रत
�ो�ाहन अनुदान

�. २,६८८ ८०६.४० १,०७५.२० ८०६.४० २५३११

१८४

िव�ालयमा शैि�क गुण�र
सु�ढीकरण एवम्
काय�स�ादनमा आधा�रत
�ो�ाहन अनुदान

�. १९५ ५८.५० ७८ ५८.५० २५३११

१८५

िवभागले उपल�ध गराएको
तािलम खाका बमोिजम घटना
दता� तथा सामािजक सुर�ा
स��मा नपा/गापा, वडा
काया�लयका कम�चारीह�को
लािग तािलम तथा
जन�ितिनिधह�लाई
अिभमु�खकरण काय��म
स�ालन

�. २२२ ६६.६० ८८.८० ६६.६० २२५२२

१८६

िविभ� स�वारोग, नसन� रोग,
जुनोिटक, मानिसक �ा�
स��� अ�रि�या काय��म
तथा िदवसह�
(Hypertension, Diabetes,
COPD, Cancer Days,
आ�ह�ा रोकथाम िदवस,
मानिसक �ा� िदवस,
अ�ाईमर िदवस, रेिबज
िदवस, िव� औलो िदवस)
मनाउने

�. १२५ ३७.५० ५० ३७.५० २२५२९

१८७

शैि�क प�ँच सुिनि�तता,
अनौपचा�रक तथा वैक��क
िश�ा काय��म (पर�रागत
िव�ालय, वैक��क िव�ालय,
सा�रता र िनर�र िश�ाका
काय��म समेत)

�. ३७३ १११.९० १४९.२० १११.९० २२५२२

१८८

शैि�क प�ँच सुिनि�तता,
अनौपचा�रक तथा वैक��क
िश�ा काय��म (पर�रागत
िव�ालय, वैक��क िव�ालय,
सा�रता र िनर�र िश�ाका
काय��म समेत)

�. २७ ८.१० १०.८० ८.१० २२५२२

१८९
स�ार सामा�ी �सारण तथा
छपा◌� इ (स�ार र पँ�च
अिभयान स�ालान)

�. १८० ५४ ७२ ५४ २२३१५

१९०

�थलगत अनुिश�ण ग�र
�ा�किम�ह�को �मता
अिभवृ��द एवं त�ांङकको
गुण�र सुिनि�त, �यरोगका
काय��मको अध� बािष�क
सिम�ा तथा उपचार नितजाको
कोहट� िव�ेषण

�. ६० २४ १८ १८ २२५२२
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अनुसूची ७

�. हजारमा

रघुगंगा गाउँपािलका
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, �ा�ी

 
वािष�क काय��म �ीकृित फारम

आ.व. : २०७८/७९
आिथ�क वष� : आयोजना सु� �ने िमित :   �ोत  
बजेट उपशीष�क : आयोजना पूरा �ने िमित : आ��रक �ोत : ३,१३,२०० नेपाल सरकार : ३,१३,२००
बजेट उपशीष�कको नाम : आयोजनाको कुल लागत :४,५०,९०९ ऋण : ० �देश सरकार : १८,९७१
काया��यन �ने �थान : चालु आ.व.मा िविनयोिजत : जनसहभािगता : ० अ�र �थानीय तह : ०

िस.नं.
काय��म/आयोजना/
ि�याकलापको नाम इकाई

आयोजनाको
कुल

ि�याकलापको

स�ूण� काय�
म�े गत

आ.व.स�को

आ.व. को ल�

कैिफयतवािष�क �थम चौमािसक दो�ो चौमािसक ते�ो चौमािसक

प�रमाण बजेट प�रमाण खच� प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट

१९१
�थानीय तहका कम�चारी र
जन�ितिनिधह�को लािग
अनुगमन तथा मु�ाकन खच�

�. ६४ १९.२० २५.६० १९.२० २२६११

१९२

�थानीय तहका �ा� चौकी,
�ा.�ा.के. र अ�तालह�मा
काय�रत कम�चारीह�को तलव,
महगी भ�ा, �थानीय भ�ा,
पोषाक लगायत �शासिनक
खच� समेत

�. ३०,५०० ९,१५० १२,२०० ९,१५० २११११

१९३

स�ा� उ�ादनको
उ�ादक� र बजार �ित�धा�
बृ�� गन�का लािग क��मा ५
जनाको समुहमा �िबिध
ह�ा�रण

�. १४० ४२ ५६ ४२ २२५१२

१९४

�ा� सं�थामा आक��क
अव�थामा औसिध एवं �ाब
सामा�ी ढुवानी, रेकिड�ङ तथा
�रपोिट�ङका लािग फम�
फरमेट छपाइ तथा फोटोकपी,
ई-िट.िब रिज�र अ�ाविधक,
िव� �यरोग िदवस स��ी
काय��म

�. ३५ १०.५० १४ १०.५० २२५२२

१९५
सामुदाियक िव�ालयका
छा�ाह�लाई िनशु�
�ािनटरी �ाड �व�थापन

�. ५५ १६.५० २२ १६.५० २५३११

१९६
सामुदाियक िव�ालयका
छा�ाह�लाई िनशु�
�ािनटरी �ाड �व�थापन

�. ७५९ २२७.७० ३०३.६० २२७.७० २५३११

१९७
साव�जिनक िव�ालयका
िव�ाथ�ह�का लािग िनशु�
पा�पु�क अनुदान

�. १३९ ४१.७० ५५.६० ४१.७० २५३११

१९८
साव�जिनक िव�ालयका
िव�ाथ�ह�का लािग िनशु�
पा�पु�क अनुदान

�. १,९११ ५७३.३० ७६४.४० ५७३.३० २५३११

१९९

साव�जिनक िव�ालयमा
अ�यनरत िव�ाथ�ह�का
लािग छा�बृि� (आवासीय तथा
गैरआवासीय)

�. १२७ ३८.१० ५०.८० ३८.१० २५३११

२००

साव�जिनक िव�ालयमा
अ�यनरत िव�ाथ�ह�का
लािग छा�बृि� (आवासीय तथा
गैरआवासीय)

�. १,३७६ ४१२.८० ५५०.४० ४१२.८० २५३११

२०१
िसिबआईएमएनिसआई
Onsite कोिचं� र समता तथा
प�ँच काय��म

�. २०० ६० ८० ६० २२५२२

१ पंूजीगत १,४७,५२४.७० ४८,०९७.४१ ५८,१८९.८८ ४१,२३७.४१
८०४४४५०५१०१ - रघुगंगा गाउँपािलका

१ अ� िनकायसंग साझेदारी �. ३,००० ९०० १,२०० ९०० ३११५९
२ अ� साव�जिनक िनमा�ण �. २,७०० ८१० १,०८० ८१० ३११५९
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रघुगंगा गाउँपािलका
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, �ा�ी

 
वािष�क काय��म �ीकृित फारम

आ.व. : २०७८/७९
आिथ�क वष� : आयोजना सु� �ने िमित :   �ोत  
बजेट उपशीष�क : आयोजना पूरा �ने िमित : आ��रक �ोत : ३,१३,२०० नेपाल सरकार : ३,१३,२००
बजेट उपशीष�कको नाम : आयोजनाको कुल लागत :४,५०,९०९ ऋण : ० �देश सरकार : १८,९७१
काया��यन �ने �थान : चालु आ.व.मा िविनयोिजत : जनसहभािगता : ० अ�र �थानीय तह : ०

िस.नं.
काय��म/आयोजना/
ि�याकलापको नाम इकाई

आयोजनाको
कुल

ि�याकलापको

स�ूण� काय�
म�े गत

आ.व.स�को

आ.व. को ल�

कैिफयतवािष�क �थम चौमािसक दो�ो चौमािसक ते�ो चौमािसक

प�रमाण बजेट प�रमाण खच� प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट

३ उमेधुरी कुईने मोटरवाटो
िनमा�ण वडा नं ८ �. ५,००० १,५०० २,००० १,५०० ३११५१

४ एक िव�ालय: एक फूलवारी �. १५० ४५ ६० ४५ ३११३१

५ एकता युवा �व घेरावार तथा
तटव� �. २,००० ९०० १,००० १०० ३११५९

६ क��ुटर स�वेयर िनमा�ण
तथा ख�रद खच� �. १,७०० ३६० ४८० ८६० ३११३४

७ कृिष या��िककरण �. ३२४.७० ९७.४१ १२९.८८ ९७.४१ ३११३१

८ को� �म/ Portable Cold
Chamber िनमा�ण �. १,१०० ३३० ४४० ३३० ३११५९

९ गाँउपािलका के� खानेपानी
योजना �. ५०० १५० २०० १५० ३११५६

१० गाँउपािलका �वेश �ार िनमा�ण �. १,००० ३०० ४०० ३०० ३११५९

११ �ाखुरेपानी-खा�ेटोल एक
घर एक धारा खानेपानी �. ३०० ९० १२० ९० ३११५६

१२ जलवायु प�रवत�न अनुकुलन
कोट �. ५० १५ २० १५ ३११५७

१३ झी ं-टोड्के मोटरवाटो �. २,१०० ६३० ८४० ६३० ३११५१
१४ झोलु�े पुल साझेदारी �. १,००० ३०० ४०० ३०० ३११५१

१५

ठािडखो�रया, माझखक� ,
�रिसन चौतारी, चौर, बास�ख
एकघर एक धारा खानेपानी
योजना

�. २,००० ६०० ८०० ६०० ३११५६

१६ ढु�ेधारा आमासमुह भवन
ढलान वडा नं २ �. ४०० १२० १६० १२० ३१११२

१७ तारजाली तथा पाईप ख�रद �. १,००० ३०० ४०० ३०० ३११४१

१८ ित�ाड-खा�दुल-नौलीवराह
मोटरवाटो िनमा�ण �. ५०० १५० २०० १५० ३११५१

१९ िदपिशखा युवा �व �ेज
िनमा�ण �. १,५०० ४५० ६०० ४५० ३११५९

२० पँुिजगत अनुस�ान तथा
परामश� खच� �. १,३०० ३९० ५२० ३९० ३११३५

२१ पँूजीगत अनुस�ान तथा
परामश� �. २,००० ६०० ८०० ६०० ३११७२

२२ �देश समपुरक काय��म �. ५,००० १,५०० २,००० १,५०० ३११५१

२३ पय�टन पुवा�धार तथा पय�टन
उपज साझेदारी �. ३,१०० ९३० १,२४० ९३० ३११५९

२४ �शासकीय भवन िनमा�ण �. १५,००० ६,००० ८,००० १,००० ३१११२

२५ पाखापानी-औल मोटरवाटो
वडा नं ६ �. ६०० १८० २४० १८० ३११५१

२६ पाखापानी-रायखोर-
�ािसखक�  सडक �. ३५० १०५ १४० १०५ ३११५१

२७ पाखापानी-रायखोर-
�ासीखक�  सडक �. ३,३५० १,००५ १,३४० १,००५ ३११५१

२८ फिन�चर तथा िफ�स� �. २,५०० ६०० ८०० १,१०० ३११२३

२९ फलफूलका िव�वा तथा िवउ
िवजन िवतरण �. २०० ६० ८० ६० ३११३१

३० ब�उ�े�ीय सभाहल िनमा�ण �. ३,५०० १,०५० १,४०० १,०५० ३१११२
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गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, �ा�ी

 
वािष�क काय��म �ीकृित फारम

आ.व. : २०७८/७९
आिथ�क वष� : आयोजना सु� �ने िमित :   �ोत  
बजेट उपशीष�क : आयोजना पूरा �ने िमित : आ��रक �ोत : ३,१३,२०० नेपाल सरकार : ३,१३,२००
बजेट उपशीष�कको नाम : आयोजनाको कुल लागत :४,५०,९०९ ऋण : ० �देश सरकार : १८,९७१
काया��यन �ने �थान : चालु आ.व.मा िविनयोिजत : जनसहभािगता : ० अ�र �थानीय तह : ०

िस.नं.
काय��म/आयोजना/
ि�याकलापको नाम इकाई

आयोजनाको
कुल

ि�याकलापको

स�ूण� काय�
म�े गत

आ.व.स�को

आ.व. को ल�

कैिफयतवािष�क �थम चौमािसक दो�ो चौमािसक ते�ो चौमािसक

प�रमाण बजेट प�रमाण खच� प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट
३१ मेिशनरी तथा औजार �. २,००० ० ८०० १,२०० ३११२२

३२ मौवाफाँट चोक-घुस�-
वािलनडाँडा मोटरवाटो िनमा�ण �. ७०० २१० २८० २१० ३११५१

३३ रानीपौवा-िभरपाटा-मोटरबाटो
मम�त योजना वडा नं -२ �. ३०० ९० १२० ९० ३११५१

३४ �ाव �थापना �. १,००० ३०० ४०० ३०० ३१११२
३५ वडा काय�लय िनमा�ण वडा नं २ �. १,००० ३०० ४०० ३०० ३११११

३६ वडा काया�लय िनमा�ण वडा नं
४ �. ५०० १५० २०० १५० ३१११२

३७ शीतगृह िनमा�ण �. २,५०० ७५० १,००० ७५० ३१११२
३८ सुकु�ासीसंग अ�� �. ५०० १५० ० ३५० ३११११
३९ सडक मम�त �. १,५०० ४५० ६०० ४५० ३११५१
४० सवारी साधन �. ४,००० ८०० १,२०० २,००० ३११२१
४१ �ा� उपकरण ख�रद �. ४०० १२० १६० १२० ३११४१
४२ सहकारी �व��न काय��म �. ७०० २४० ३२० १४० ३११२२

८०४४४५०५२०१ - रघुगंगा गाउँपािलकावडा नं.१

४३ उ�ेिसिन खोला गोरेटोवाटो
िनमा�ण �. २५० ७५ १०० ७५ ३११५९

४४ कािलका मा. िब. ित��ाङ
भवन मम�त �. ५०० १५० २०० १५० ३१११३

४५ ित��ाङ-का�ाखक� -बतासे
सडक िनमा�ण �. ५०० १५० २०० १५० ३११५१

४६ पुन भी.सी. युवा�व भवन
िनमा�ण �. ३०० ९० ० २१० ३१११२

४७ पशु औसधी ि�ज ख�रद �. ३० ९ १२ ९ ३११२२

४८ बेगखोला युवा�व भवन
संर�ण �. २०० ६० ८० ६० ३११५९

४९ बाँउसरा-िश�थान नाली
िनमा�ण �. २७० ८१ १०८ ८१ ३११५८

५० वेगखोला मैदान �े� तथा व�ी
संर�ण �. ७०० २१० २८० २१० ३११७१

५१ वादुक खेल मैदान िनमा�ण �. ७०० २१० २८० २१० ३११५९
५२ सडक मम�त योजना �. ३०० ९० १२० ९० ३११५१
५३ ह�रत कृिष सडक �र उ�ती �. ८०० २४० ३२० २४० ३११५१

८०४४४५०५२०२ - रघुगंगा गाउँपािलकावडा नं.२
५४ कृिष �व��न काय��म �. ३०० ९० १२० ९० ३११३१

५५
खहरेखोला, अधेरीखोला
सोिल� तथा खोला
�ब�थापन

�. ५०० १५० २०० १५० ३११५४

५६ ठाँिटथर गोरेटोवाटो मम�त �. २०० ६० ८० ६० ३११५९

५७ नरिसंह थान-िसजलगाउँ-
थापाटोल गोरेटो वाटो मम�त �. ३०० ९० १२० ९० ३११५९

५८ पंचासे एक घर एक धारा
खानेपानी योजना �. ५०० १५० २०० १५० ३११५६

५९ बौवाको चौतारो -पहरामुनी
गोरेटो वाटो तथा ढल िनमा�ण �. २०० ६० ८० ६० ३११५९

६० भगवती मैदान �ेज िनमा�ण �. ४०० १२० १६० १२० ३११५९
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अनुसूची ७

�. हजारमा

रघुगंगा गाउँपािलका
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, �ा�ी

 
वािष�क काय��म �ीकृित फारम

आ.व. : २०७८/७९
आिथ�क वष� : आयोजना सु� �ने िमित :   �ोत  
बजेट उपशीष�क : आयोजना पूरा �ने िमित : आ��रक �ोत : ३,१३,२०० नेपाल सरकार : ३,१३,२००
बजेट उपशीष�कको नाम : आयोजनाको कुल लागत :४,५०,९०९ ऋण : ० �देश सरकार : १८,९७१
काया��यन �ने �थान : चालु आ.व.मा िविनयोिजत : जनसहभािगता : ० अ�र �थानीय तह : ०

िस.नं.
काय��म/आयोजना/
ि�याकलापको नाम इकाई

आयोजनाको
कुल

ि�याकलापको

स�ूण� काय�
म�े गत

आ.व.स�को

आ.व. को ल�

कैिफयतवािष�क �थम चौमािसक दो�ो चौमािसक ते�ो चौमािसक

प�रमाण बजेट प�रमाण खच� प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट
६१ मोटरबाटो मम�त योजना �. ४०० १२० १६० १२० ३११५१

६२
रामम�ीर -आँिटघर
-�रिसनचौतारी मोटरवाटो
िनमा�ण

�. ३०० ९० १२० ९० ३११५१

६३ सामुदायीक �ा� ईकाई
तारवार �. १०० ३० ४० ३० ३११५९

८०४४४५०५२०३ - रघुगंगा गाउँपािलकावडा नं.३
६४ अमरिसंह �ा.िब. सुधार योजना �. १५० ४५ ६० ४५ ३११६१

६५ आमा समुह पुिजगत साम�ी
ख�रद �. ६०० १८० २४० १८० ३११२३

६६ खानेपानी मम�त स�ार �. ७०० २१० २८० २१० ३११५६

६७ गले�र, ित��नी,
घुमाउनेताल संर�ण �. २०० ६० ८० ६० ३११५४

६८ गोरमाला वालिवकास के�
सुधार योजना �. ५० ५० ० ० ३११६१

६९ �ानोदय मा.िब. सुधार योजना �. ४०० १२० १६० १२० ३११६१
७० ताल, कुवा तथा पोखरी संर�ण �. २०० ६० ८० ६० ३११५७

७१ तािलम के� तथा संकलन
के� �व�थापन �. २०० ६० ८० ६० ३१११३

७२ फुलवारी बालिवकास के�
सुधार �. ५० ५० ० ० ३११६१

७३ मािलका देवी आ .िब. सुधार
योजना �. १५० ४५ ६० ४५ ३११६१

७४ मोटरवाटो मम�त स�ार �. ५०० १५० २०० १५० ३११५१
७५ रघुगंगा मा.िब. सुधार योजना �. ४०० १२० १६० १२० ३११६१

७६ रािनपौवा-गुरगुरे- घोडेढु�ा
गोरेटो वाटो िनमा�ण �. १०० ३० ४० ३० ३११५९

७७ सा�ृितक स�दा संर�ण �. ५०० १५० २०० १५० ३११६१

७८ िहमालयन् आ .िब. सुधार
योजना �. १५० ४५ ६० ४५ ३११६१

८०४४४५०५२०४ - रघुगंगा गाउँपािलकावडा नं.४

७९ का��छगाउँ गोरेटो वाटो
िनमा�ण �. ३५० १०५ १४० १०५ ३११५९

८० गैि�गाउँ गोरेटोबाटो िनमा�ण �. ३५० १०५ १४० १०५ ३११५१

८१ जनता मा.बी. खेलमैदान मम�त
तथा ढल िनकास योजना �. १०० ३० ४० ३० ३१११३

८२ द�ाम खानेपानी मम�त योजना �. २०० ६० ८० ६० ३११५६

८३ द�ाम �ा�चौकी मम�त
योजना �. १०० ३० ४० ३० ३१११३

८४ बु� सु�ला खेती िसँचाई
योजना �. १०० ३० ० ७० ३११५५

८५ मिहला भवन �ा�र �. २०० ६० ८० ६० ३१११३

८६ िशव आधारभुत िव�ालय
पु�कालय मम�त �. १०० ३० ४० ३० ३११५९

८०४४४५०५२०५ - रघुगंगा गाउँपािलकावडा नं.५
८७ कृिष �वध�न काय��म �. १५० ४५ ६० ४५ ३११३१
८८ थाजा मोटरबाटो िनमा�ण �. ५०० १५० २०० १५० ३११५१
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अनुसूची ७

�. हजारमा

रघुगंगा गाउँपािलका
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, �ा�ी

 
वािष�क काय��म �ीकृित फारम

आ.व. : २०७८/७९
आिथ�क वष� : आयोजना सु� �ने िमित :   �ोत  
बजेट उपशीष�क : आयोजना पूरा �ने िमित : आ��रक �ोत : ३,१३,२०० नेपाल सरकार : ३,१३,२००
बजेट उपशीष�कको नाम : आयोजनाको कुल लागत :४,५०,९०९ ऋण : ० �देश सरकार : १८,९७१
काया��यन �ने �थान : चालु आ.व.मा िविनयोिजत : जनसहभािगता : ० अ�र �थानीय तह : ०

िस.नं.
काय��म/आयोजना/
ि�याकलापको नाम इकाई

आयोजनाको
कुल

ि�याकलापको

स�ूण� काय�
म�े गत

आ.व.स�को

आ.व. को ल�

कैिफयतवािष�क �थम चौमािसक दो�ो चौमािसक ते�ो चौमािसक

प�रमाण बजेट प�रमाण खच� प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट
८९ िश� युवा�ब �ेज िनमा�ण �. १,५०० ४५० ६०० ४५० ३११५९

८०४४४५०५२०६ - रघुगंगा गाउँपािलकावडा नं.६

९० चेतनिशल आमा समुह
िकचनघर िनमा�ण योजना �. ४५० १३५ १८० १३५ ३१११२

९१ जनआदस� आ   .िब. घेराबार �. ३५० १०५ १४० १०५ ३११५९

९२ फड्के- रायखोर गोरेटोवाटो
िनमा�ण �. १५० ४५ ६० ४५ ३११५९

९३ भेटे�रनरी काया�लय मम�त
योजना �. ३०० ९० १२० ९० ३१११३

९४ िशतल मािलका युवा�ब �ेज
िनमा�ण �. ३५० १०५ १४० १०५ ३११५९

८०४४४५०५२०७ - रघुगंगा गाउँपािलकावडा नं.७

९५ टोल नं १ खेलमैदान भौितक
संरचना िनमा�ण �. ५०० १५० २०० १५० ३११७१

९६ टोल िवकास सं�था भबन
िनमा�ण टोल नं २ �. ५०० १५० २०० १५० ३१११२

९७ टोल िवकास सं�था भबन
िनमा�ण टोल नं ५ �. ५०० १५० २०० १५० ३१११२

९८ टोल िवकास सं�था भबन
िनमा�ण टोल नं ६ �. ५०० १५० २०० १५० ३१११२

९९ टोल िवकास सं�था भबन
िनमा�ण टोल नं ७ �. ५०० १५० २०० १५० ३१११२

१०० पशु न� सुधारका लािग
कृितम गभ�धान �िविध �. ४०० १२० १६० १२० ३११३१

१०१ बगरखोला लघु जलिवद्युत
योजना मम�त �. २०० ६० ८० ६० ३११५३

१०२ वडा काया�लय भवन मम�त �. ३०० ९० १२० ९० ३१११३
१०३ सडक मम�त वडा नं ७ �. २०० ६० ८० ६० ३११५१

१०४ िहमालयन आमा समुह भवन
मम�त �. २०० ६० ८० ६० ३१११३

१०५ िहले-मासखोला मोटरवाटो
िनमा�ण �. ८०० २४० ३२० २४० ३११५१

८०४४४५०५२०८ - रघुगंगा गाउँपािलकावडा नं.८

१०६ एकराते -याङ्ले गोरेटोबाटो
िनमा�ण �. ५०० १५० २०० १५० ३११५९

१०७ चौरखानी खेलमैदान िनमा�ण �. ५०० १५० २०० १५० ३११५९

१०८ जनसु�र आ. िब. मम�त
योजना �. १५० ४५ ६० ४५ ३११५९

१०९ न�लडाँडा-मंगले मोटरवाटो
िनमा�ण �. ५०० १५० २०० १५० ३११५१

८०४४४५०५५०२ - �देश सरकारबाट ह�ा��रत काय��म
११० �देश शसत� काय��म �. ५,००० १,५०० २,००० १,५०० ३११५१

८०४४४५०५५११ - संघीय सरकारबाट ह�ा��रत काय��म (शसत� अनुदान)

१११

आ.व. २०७७/७८ मा �थापना
भएका कृिष तफ� का साना
�वसाियक कृिष उ�ादन
के� (पकेट) िवकास काय��म
िनर�रता

�. १,२०० ३६० ४८० ३६० ३११३१
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गाउँ काय�पािलकाको काया�लय, �ा�ी

 
वािष�क काय��म �ीकृित फारम

आ.व. : २०७८/७९
आिथ�क वष� : आयोजना सु� �ने िमित :   �ोत  
बजेट उपशीष�क : आयोजना पूरा �ने िमित : आ��रक �ोत : ३,१३,२०० नेपाल सरकार : ३,१३,२००
बजेट उपशीष�कको नाम : आयोजनाको कुल लागत :४,५०,९०९ ऋण : ० �देश सरकार : १८,९७१
काया��यन �ने �थान : चालु आ.व.मा िविनयोिजत : जनसहभािगता : ० अ�र �थानीय तह : ०

िस.नं.
काय��म/आयोजना/
ि�याकलापको नाम इकाई

आयोजनाको
कुल

ि�याकलापको

स�ूण� काय�
म�े गत

आ.व.स�को

आ.व. को ल�

कैिफयतवािष�क �थम चौमािसक दो�ो चौमािसक ते�ो चौमािसक

प�रमाण बजेट प�रमाण खच� प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट

११२

के�बाट छनौट भएका नमुना
िव�ालय,िवशेष िव�ालयको
�मागत भवन िनमा�ण तथा
क�ा ११ �ो�ित भएका
�ािविधक धार िव�ालयको
�ाव �व�थापन अनुदान

�. १०० ३० ४० ३० ३११११

११३

के�बाट छनौट भएका नमुना
िव�ालय,िवशेष िव�ालयको
�मागत भवन िनमा�ण तथा
क�ा ११ �ो�ित भएका
�ािविधक धार िव�ालयको
�ाव �व�थापन अनुदान

�. ९०० २७० ३६० २७० ३१११२

११४

छहरेखेला, �रखार म�ीर जfने
पुल, फाट उतितसनी,
पाखापानी कोटगाउ, िस�ेरी
त�े िचमखेला झो.पु, रघुगंगा
गाउँपािलका, �ा�ी

�. ५,००० १,५०० २,००० १,५०० ३११५९

११५

नवीकरणीय ऊजा� �विध
जडान (वायो�ाँस/िवद्युतीय
चुलो/सुधा�रएको चुलो/सौय�
ऊजा�)

�. ८०० २४० ३२० २४० ३११५३

११६

रोजगार सेवा के�को
सु�िढकरण (क��ूटर,
फिन�चर िफ�स�, �ामरा,
अ� िवद्युतीय उपकरण)

�. २०० ६० ८० ६० ३११३४

११७

सु�लाजात फलफूलको साना
�वसाियक कृिष उ�ादन
के� (पकेट) िवकास काय��म
स�ालन

�. १,२०० ३६० ४८० ३६० ३११३१

११८

सुरि�त नाग�रक आवास
काय��म :- ग�की �देशको
�ा�ी िज�ा �े� नं. १
अ�ग�त रघुगंगा गाउँपािलका-
१८८ वटा

�. ३,६०० १,०८० १,४४० १,०८० ३११११

११९ �ा� सूचना साथै आइ एम
यू सु�ढीकरण काय��म �. २०० ८० ६० ६० ३११३२

८०४४४५०५५१२ - संघीय सरकारबाट ह�ा��रत काय��म (िवषेश अनुदान)

१२० िचमखोला �ा� चौकी भवन
िनमा�ण, वडा नं ७ �. १२,५०० ३,७५० ५,००० ३,७५० ३१११२

१२१ रघुगङ् गा मा.िव. खेलमैदान
िनमा�ण, वडा नं ३ �. ५,००० १,५०० २,००० १,५०० ३११५९

१२२ वडा नं ५ मा ब�उ�े�ीय उ�
उचाई खेलमैदान �. ५,३०० १,५९० २,१२० १,५९० ३११५९

८०४४४५०५५१३ - संघीय सरकारबाट ह�ा��रत काय��म(समपुरक अनुदान)

१२३ कृिष उपज संकलनका लािग
शीत गृह

N/A २,५०० २,५०० ० ० ३११३१

१२४ झी-ँटोड्के मोटरबाटो N/A २,१०० २,१०० ० ० ३११५१


