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गाउँसभाका आदरणीय अ य यू‚ गाउँसभाका सद यह ‚ सभाका सिचव‚ उपि थत 

कमचार ह ‚ प कारह  एवम ्स पणू महानभुावह  !  

१. थानीय तहको दो ो नवाचनबाट वजयी भई गाउँपा लकाको सवा ीण वकासका ला ग तब  

रहन ुभएका स पूण जन त न धह लाई बधाई ापन गदछु। गाउँसभाको यस बजेट अ धवेशनमा 

आ थक वष २०७९।०८० को बजेट तथा काय म ततु गन पाउँदा गौरवाि वत महससु गरेको 

छु।  

२. मानव जीवनको र ा गन,ु सामािजक आ थक याकलापह  स ालनको यव था, सहजीकरण तथा 

नयमन गन ु थानीय सरकारको यूनतम दा य व हो भ े कुरालाई आ मसात गद अथत लाई 

चलायमान बनाउनका ला ग तब  भई बजेट तथा काय म तजमुा गरेको छु । 
 

३. संघीय लोकताि क गणत को थापना र सं थागत गन कायमा योगदान पु  याउने स पूण 

यि वह लाई मरण गन चाह छु। संवैधा नक अ धकारको योग गर  थानीय विश ता‚ व वधता 

र आव यकताका आधारमा थानीय तह स ालन गन तथा लाभह को समानपुा तक‚ समावेशी र 

यायोिचत वतरण गद दगो वकास गन आधार सजना गनमा दशकौ  अगा डदेिख संघष गद यान 

गमुाउन पु न ुभएका स पूण ात अ ात स हदह  त हा दक ा ल  अपण गदछु । रा हत‚ 

रा य सावभौ मकता‚ भौगो लक अख डता‚ लोकत  र अ गामी प रवतनका ला ग नेपाल  जनताले 

पटक-पटक गद आएका ऐ तहा सक जन आ दोलन, सश  स ष, याग‒ब लदान र व भ  

जनजी वकाका आ दोलनह को गौरवपूण इ तहासलाई मरण एवम ्बेप ा र पी डत नाग रकह  त 

हा दक स मान य  गन चाहा छु । 
 

४. को भड‒१९ लगायत व भ  महामार ज य रोगको रोकथाम, नय ण र उपचारका साथै रा य 

अथत लाई टेवा पु ने गर  गाउँपा लका भ का मु य आ थक‚ सामािजक‚ शैि क र पूवाधार 

वकासका कायह लाई अगा ड बढाउन ुपन िज मेवार  बोध गरेको छु । 
 

५. आगामी आ थक वषको बजेट तजमुा गदा मैले मलुतः नेपालको सं वधान काननुह , नपेाल सरकार 

तथा ग डक  देश सरकारको नी त, काय म तथा बजेट व य, नेपालको प  प वष य योजना‚ 

ग डक  देश सरकारको थम प वष य योजना‚ रघगंुगा गाउँपा लकाको थम प वष य योजना‚ 

व नयोजन वधेयक, २०७९ को स ा त र ाथ मकता, आकृ  हनुे व वध काननुह , समानपुा तक 

समावेशी स ा त, गाउँ कायपा लकाका नणयह  तथा दगो वकासका ल यलाई मु य आधार 
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बनाएको छु । साथै व भ  े का सरोकारवाला र बौ क जगतबाट ा  हनु आएका मह वपूण 

सझुावह लाई समेत बजेट नमाण गदा वशेष यान दएको छु । 

 

६. दगो वकास ल यका महान उ े यह  ा  गनका ला ग समपूरक तथा प रपूरक भू मका नवाह 

गनपुन दा य व बोध गर  दगो वकास ल यलाई थानीयकरण गन य  गरेको छु । साथै नेपालको 

द घका लन सोच "समृ  नेपालः सखुी नेपाल " लाई "समृ  रघगंुगा‚ सखुी रघगंुगाबासी" का पमा 

आ त रक करण गन जोड दएको छु ।  
 
 

७. अनु पादक तथा अनाव यक खच घटाउने, पुजँीगत बजेटको अंश बढाउने र चाल ुखचमा मत य यता 

याउने गर  बजेट ताव गरेको छु।काया वयन यो यता, वकासको आव यकता, नाग रकका अपे ा 

र वषय व ह को सझुावलाई म यनजर गर  बजेट तयार गरेको छु ।  

 
 
 

सभाका अ य यू, 

सभाका सद यह  

  

८. उपल ध ोत र साधनको यायोिचत वतरण तथा दगो र समावेशी वकास माफत आ थक‚ 
सामािजक असमानताको अ य गद सामाजवाद उ मखु आ म नभर रा य अथत  नमाण गन संघ 
तथा देशको स ा तमा ऐ यब ता रहने गर  आगामी आ थक वष २०७९/०८० को बजेटका 
उ े य तथा ाथ मकता नधारण ग रएको छ ।बजेटका उ े य न न अनसुार रहेका छन ्।  

क. हरेक जीवन अमू य हनुे भएकोले ब भ  रोगह  र वप  वाट जीवनर ा गन‚ 

ख. उपल ध साधन ोत र मताको आदशतम ्  योग माफत सवा ीण वकासलाई 

नर तरता दने‚ 

ग. लोकत का लाभह को समानपुा तक‚ समावेशी र यायोिचत वतरण गद 

लोकक याणकार  भू मकालाई भावकार  बनाउँदै लैजाने, 

घ. सामािजक‚ आ थक र भौ तक पूवाधार वकास माफत समाजवाद उ मखु अथत  

नमाणमा टेवा पु  याउने‚ 

ङ. थानीय नेतृ वको वकास र सेवा वाहमा सरल, सहज र समावेशी पहुँच सु नि त 

गन‚ 

च. थानीय तहमा वधा यक ,  कायका रणी र या यक अ यासलाई सं थागत गन । 
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९. आगामी आ थक वषको बजेटका उदे यह  हा सल गन देहायका े गत र काय मगत 

ाथ मकता       नधारण गरेको छु । 

क. नाग रकह को वा य सरु ाको याभू त ला ग औषधी उपकरण लगायत वा य 

सेवाको व तार‚ याव थापना‚ वा य पूवाधार नमाण तथा वा य जनशि को 

मता वकास‚ 

ख. अधरुो आयोजनाह को काया वयन‚ 

ग. गाउँपा लकाका गौरवका आयोजनाह को नधारण‚ 

घ. सडक तथा पलु (झोलु  े पलु समेत) संचाई, भवन तथा शहर  वकास, उजा, लघ ु

तथा साना जल व तु, स ार े को वकास माफत पूवाधार वकास, 

ङ. कृ ष, पयटन, उ ोग तथा वािण य, सहकार , व ीय े को वकास माफत आ थक 

वकास, 

च. िश ा, वा य, खानपेानी तथा सरसफाई, सं कृ त व न, लै क समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण, 

छ. वन संर ण‚ वातावरण यव थापन तथा वपद◌्मा राहत उ धार र तकाय‚ 

ज. सशुासन तथा सं थागत वकास आ द ।  

सभाका अ य  महोदय,  

सभाका सद यह  

अब म चाल ुआ थक वष २०७८/७९को आय, ययको यथाथ ि थ त ततु गदछु । 

१०. चाल ुआ थक वषमा आ त रक आय  १ करोड ३ हजार ा  हनुे अनमुान रहेकोमा ५५ लाख 

मा  ा   भएको छ। हालस म अनमुा नत आ त रक आयको ेपण अनु प राज व संकलन हनु 

सकेको छैन। यसैगर  नेपाल सरकारबाट व ीय समानीकरण अनदुान बापत  ८ करोड ३४ 

लाख र स  घीय राज व बाँडफाडँबाट  5 करोड ४५ लाख ा  भएको छ । य तै देश व ीय 

समानीकरण अनदुान वापत . ६७ लाख २८ हजार ा  भएको छ । देश राज व बाँडफाडँ 

बाट ा  हनुे आय . १८ लाख ५२ हजार  ा  भइसकेको छ ।  

११. चाल ुआ थक वषको सशत अनदुान स  घीय सरकारतफ २१ करोड ६६ लाख १३ हजार पैया ँ

तथा देश समपरुक अनदुान २५ लाख ा  भई सकेको छ।  
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१२. संघीय सरकारबाट सामािजक सरु ा भ ा बापत . ९ करोड ४७ लाख ७८ हजार पैया बजेट 

व नयोजन भएकोमा तन क ताको रकम नकासा भई  ७ करोड उना पचास लाख सतचा लस 

हजार पैया वतरण गर  स कएको छ । 
 

१३. ग रवसंग व े र काय मतफ . ४ लाख 46 हजार ा  भएको छ । य ता काय मको ला ग 

ा  भएको रकमको तवेदन सधै नेपाल सरकारमा पठाउने गर  अि तयार  ा  भएकाले थानीय 

सरकारको बजेट णाल मा समावेश ग रएको छैन ।  
 

१४. चाल ुआ थक वषमा हालस म चाल ुखच क रव  २० करोड २१ लाख ४८ हजार अथात ६४.४३ 

तशत खच भएको छ जनु गत आ थक वाषको तलुनामा  २ करोड ९३ लाख ७३ हजार वढ   

छ । पूजँीगत खच क रव  ६ करोड ५३ लाख ९२ हजार ३८.०२ तशत भएको छ, जनु गत 

आ थक वषको तलुनामा  ४० लाख ७५ हजार बढ  रहेको छ ।चाल ुर पूिँजगत खचको औसत 

कुल वजेटमा  ५५.०८ तशत रहेको छ । आ थक वष २०७७/०७८ को आय र ययको 

यथाथ ववरण, आ थक वष २०७८/०७९ को आय ययको संशो धत अनमुान र आ थक वष 

२०७९/०८० को अनमुा नत आय ययको ववरण अनसूुचीह मा उ लेख गरेको छु ।  

सभा य  महोदय, 

सभाका सद यह , 

अब म े गत पमा आगामी वष २०७९/८० को बजेट तथा काय म ततु गदछु । 

 

आथक वकास :  

कृ ष तथा पश ु पालन‚ सहकार ‚ पयटन‚ उ ोग बािण यसँग स बि धत े ह  आथक वकास अ तगत 

रािखएको छ । यसमा  कुल २ करोड ४२ लाख ७५ हजार व नयोजन गरेको छु। 

       कृ षतफ कुल .  १ करोड २४ लाख व नयोजन गरेको छु ।  

 

१५. कृ षमा आ म नभर बनाउनका ला ग कृषक र कृ ष े लाई उ च ाथ मकतामा राखेको छु ।खा  

सरु ाको याभ ुतको ला ग कृ षको आधु नक करण, याि क करण‚ विश ीकरण र यावसायीकरण ज र  

छ । म न ेलर हलो‚ याफ कटर‚ सेर, कुटानी पसानी मे सन ज ता य ह मा साझेदार मा अनदुानका 

ला ग  १५ लाख  व नयोजन गरेको छु ।  
 

१६. उ त बउ वजन, मलखादको यव था तथा संचाईको ब ध गद उ त खेती र उ च मू यका 

बाल को वकास गनपुन आव यकता महशसु गर  सोको आव यक यव था मलाएको छु ।जलवायू 
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प रवतनको असर धा  स ने थानीय जातका बउ वजन वकासका ला ग ब ध गरेको छु।िझ ँमा मलुा 

बा ल र जौ बा लको वउ उ पादन काय म स ालन ग रनेछ।  
 

१७. कृ ष उपजको यूनतम समथन मू य तो कनकुा साथै भ डारण स ब धी पूवाधार नमाण ग रने छ ।  

 

१८. अ सना पानी‚ बाढ ‒प हरो लगायतका वप  ज य घटनाह ले कृ ष े मा बषनी हनुे नो सानीबाट 

कृषकह  मारमा प ररहेको अव था छ । यो जोिखमलाई यू नकरण गनका ला ग धान‚ गहुँ‚ मकै‚ आल ु

र सु तलामा कृ ष बमाको ब ध गरेको छु ।  
 

१९. अनकुुल बा ल लगाउनको ला ग माटो पर ण गन अ भयानलाई त  पमा अगाडी बढाइने तथा 

कृ ष समूह दतालाई भावकार  बनाइने छ । बा लमा देखा पन रोगह  नय णका ला ग बा ल उपचार 

िश वर, कटनाशक औष ध तथा ढुसीनाशक औष ध यव था, एक कृत श जुीव यव थापन काय म 

स ालन ग रनेछ। कृषक पाठशाला अ भयान स ालन ग रनेछ। 

 

 

२०. सु तला जात फलफुलको साना यावसा यक कृ ष उ पादन के  पकेट वकास काय मको ला ग  

६ लाख बजेट व नयोजन गरेको छु । नयाँ आल ुपकेट नमाणका ला ग  १२ लाख र खायन आल ु

काय मका ला ग  १५ लाख २० हजार व नयोजन गरेको छु।  

पशपंु ी वकास 

पशपुालनतफ  ५८ लाख बजेट व नयोजन गरेको छु ।  

२१. पर परागत पशपुालनलाई यावसायीकरण गनको ला ग ो साहन ग रने छ ।वैदेिशक रोजगार बाट 

फ कएका यवुा लि त साझेदार  यावसा यक पशपुालनमा ो साहन ग रने छ । 

२२. ब षम तथा बहबुष य घाँसको बउ वतरण, पश ु वा य िश वर, पशपंु ीको उपचार तथा खोपको 

ला ग ९ लाख बजेट व नयोजन गरेको छु।  
 

२३. बा ा तथा गाई भसी न  सधुार गर  उ त जातमा प रणत गराउनका ला ग पश ु न  सधुार 

काय मलाई समूह प रचालनका मा यमबाट सबै वडामा व तार ग रनेछ ।कृषकको त पधा मक 

मता अ भवृ ीगन त पधामा आधा रत पशपुालन काय मको यव था मलाएको छु  सो काय मको 

ला ग . १६ लाख बजेट यव था गरेको छु । 
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२४. पशपंु ी रोग अ वेशण तथा तथा नमनुा संकलन कायलाई अगाडी वढाईने छ । सो को लागी 

आव यक वजेटको यव था गरेको छु । 

 

सहकार  

सहकार तफ  ३ लाख व नयोजन गरेको छु । 

 

२५. सहकार  े को नयमन र पुजँी प रचालनको मा यमबाट सहकार  े लाई वि य उ रेकका 

पमा वकास गर  थानीय अथत को महतव्पूण त भको पमा वकास गन यव था मलाएको छु । 
 

२६. गाउँपा लका भ  स ा लत सहकार ह को मता अ भवृ मा जोड ददै एक सहकार  एक उ म 

काय मको ला ग आव यक बजेट यव था गरेको छु । 

२७. सहकार मा आब  भई यवसा यक पमा कृ ष‚ पशपुालन वा अ य जनुसकैु कारका उ म यवसाय 

गन समूहका ला ग आव यक बजेटको ब ध गरेको छु ।  
 

पयटन 
 

२८. गाउँपा लका भ का ऐ तहा सक, सां कृ तक, धा मक, परुाताि वक र ाकृ तक स पदाह को प हचान, 

संर ण, व न एवम ् चार सार माफत थानीय अथत को मह वपूण आधारको पमा पयावरण 

अनकूुल पयटन उ ोगको वकास गन पयटकलाई अ त थको पमा स मान गन वातावरण सजना ग रनेछ 

।  
 

२९. उ च आ थक वृ , रोजगार  र आयको वतरणलाई त काल टेवा पयुाउन े त पध  े को पमा 

अथाह  स भावना बोकेको पयटन े को वकासलाई वशेष यान दएको छु । रघगंुगा गाउँपा लकालाई 

आकषक, मनोरम र शाह सक पयटक य ग त यको पमा प हचान था पत गराउने धवला गर  

आइसफल, धवला गर  से चरु माग, झी, टो के, ईसे, मा लका मि दर, वेगखोलाको लामो पलु, भगवती 

मि दर, रानीपौवा, द मजा तातोपानी कु ड, म डल थान, रखार मि दर लगायतको यापक चार सार तथा 

यव थापन ग रनेछ ।  
 

३०. पयटन यवसायको बजार करण गन आधु नक सूचना व धको उपयोग गन तथा होम टे पदया ामाग 

संर ण, स वधन‚ सौ दय करण र वकास गद पयटक य ग त यको व न गन नी त अनु प 

गाउँपा लकालाई पयटक य हसाबबाट प रिचत गराउनका ला ग प रि थ त सहज भएको अव थामा रघगंुगा 

पयटन महो सव संचालन ग रने छ ।  
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ग रबी नवारण 

३१. गाउँपा लकाका स पूण काय मह ले ग रबी नवारणमा टेवा पु  याउने व ास लएको छु ।ग रबी 

नवारण कोष अ तगतका सामदुा यक सं थासँग साझेदार  गद आय आजन वृ का याकलापह  

सञ्चालन ग रनेछ । ग रब प रचयप  वतरण काय मलाई वशेष काय मका पमा लएको छु 
 

३२. अपा ‚ एकल‚ वधवा वि तकरणमा परेका म हलाह को आय आजन वृ  र मता वकासका 

ला ग उपा य सँग म हला सश ीकरण काय म सञ्चालन ग रनेछ । जसको लागी ६ लाख व नयोजन 

गरेको छु । 

 

उ मिशलता, म तथा रोजगार 

उ मिशलता म‚ तथा रोजगारतफ . २८ लाख ४० हजार व नयोजन गरेको छु ।  
 

३३. कृ ष पशपुालन पयटन यवसाय लगायत जनुसकैु कारका उ म यवसाय गन उ मीह  म ये 

फरक र उ कृ  यव थापनका साथ काम गन उ मीलाई परु कृत गन . १५ हजार बराबरको 

गाउँपा लका अ य  नव वतन परु कार र म हला उ मी म ये उ कृ  उ मीलाई परु कृत गन . १० 

हजार बराबरको उपा य  सफल म हला उ मी परु कारको यव था गरेको छु ।  

३४. त पधामा छनौट भएका सेवा दायक सं था माफत ् नया ँ लघउु मी सजना गन कायको ला ग 

लघउु म वकासमा ा  रकम . २८ लाख ४० हजार उ म वकासका े मा कुशलतापूवक खच 

हनुे यव था मलाएको छु । 
 

३५. बाल मु  गाउँपा लका घोषणा भईसकेको छ।  उ  कय मलाई थप सफल वनाउन बजेट ब ध 

गरेको छु । 

 
 
 
 

सामािजक वकास े  

सामािजक वकासतफ कुल . २४करोड ५९लाख ५० हजार व नयोजन गरेको छु ।  

वा य 

वा यतफ  ४ करोड ८९ लाख व नयोजन गरेको छु ।  
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३६. को भड 19 को पूण नय णको ला ग य िशल रहँदा रहँदै प न कोरोना भाइरस को भड १९ को 

कारणले अकालमै मृ य ु भएका तथा मृ य ु वरण गन बा य हनुे यि का प रवारलाई  25 हजार 

आ थक सहायता उपल ध गराउने यव था मलाएको छु । 

३७. नेपाल सरकार ग डक  देश सरकार र रघगंुगा गाउँपा लका बच आपसी सम वय र सहकायमा 

मा  व यापी महामार को पमा फै लएको कोरोना भाइरस को भड १९ को स भा वत सं मणको 

जोिखमलाई हा ो े भ  रोकथाम नय ण यूनीकरण र यव थापन गन स कने भएकोले हामी सबै 

आआ नो थानबाट यािशल हनुपुन देिख छ। यसै स दभमा आव यक साम ी यव थापन स हत 

वा य े लाई उ च था मकतामा रािखएको छ ।  

 

३८. वतमान समयमा वषम प रि थ त सजना गरेको को भड-19 को उपचार, रोकथाम तथा अ य वप  

नय णको लागी ला ग . ४० लाख बजेट व नयोजन गरेको छु । 

 

३९. वा यकम ह को मनोबल उ च बनाई गणु तर य वा य सेवा दान गन आधार सजना गन 

येक वा यकम ह को . १ लाख बराबरको वा य बमा ग रनेछ । साथै कोरोना रोगको 

उपचारका ममा कुनै वा यकम  तथा रा सेवक कमचार को यान गु ने दभुा यपूण अव था आएमा 

नजको प रवारलाई एकमु  . ५ लाख राहत दने यव था मलाएको छु । यसका ला ग आव यक पन 

बजेट यव था गरेको छु । 
 

४०. यस गाउँपा लकाका बरामीह  सामा य यावको यव था नहुँदा बा हर गई उपचार गराउन ु पन 

खिचलो तथा  बा या मक अव थाको अ य गन वडा नं ३ प ले र वडा नं ६ पाखापानीमा याव 

संचालन गन यव था मलाइएको छु । सबै वा य चौक मा याव सेवा व तार गद ल गने छ ।  
 

४१. गाउँपा लका भ का बरामीह का ला ग वा य सं थाह बाट न:शु क वतरण हनुे औष ध ख रद 

गन .१२ लाख ५० हजार ा  भएकोमा . १५ लाख थप गर  उपचारा मक सेवा काय मलाई 

व न गरेको छु । 
 

४२. वा य सं थाह मा वा य उपकरण ख रदको ला ग . 4 लाख बजेट यव था गरेको छु ।  
 

४३. व भ  रोगह बाट सत यि ह लाई घरदैलोमा पगुी सेवा दान गन तथा व भ  रोगह को एकै 

थानबाट उपचार गन यव थाका ला ग एक कृत वा य िश वर संचालन ग रनेछ ।जस अ तगत नाक, 

कान घाँट , आखँा तथा जनन ् वा य स व धी वा य िश वरका ला ग . १३ लाख बजेट मलाएको 

छु ।  
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४४. वा य सं थाह को दै नक संचालनको यालाई सहज गराउन वा षक . १० हजार बराबरको 

संचालन खचको यव था गरेको छु । यसको ला ग . १ लाख ६० हजार बजेट व नयोजन छु।  
 

४५. म हला वा य वयंसे वकाह को ो साहनका ला ग मा सक . २०० संचार खच उपल ध गराउने 

यव था गरेको छु । साथै  नेपाल सरकारले घोषणा गरेको वा षक सु वधा पयुाउने नपगु हनुे रकम 

पु  याउन तथा म हला वा य वयं से वका स मानजनक वदाई को ला ग एकमु   १३ लाख  बजेट 

ब ध गरेको छु।  
 

४६. घरमै सु केर  हुँदा आमा र ब चा दवैुको यान जोिखममा पन स ने भएकोले वा य सं थाह मा 

गई सु केर  हनु सचेतना जागरण र ो साहन को यव था ग रनेछ । सं थागत सु केर  उपा य  उपहार 

लागी  ६ लाख ४० हजार बजेट मलाएको छु ।  

 

४७. वैकि पक उपचार प तको पमा आयवुद सेवालाई व तार गनका ला ग आयवुद व न काय म 

संचालन गन नी त काया वयन गनका ला ग . ३९ लाख बजेट छु ाएको छु ।  

 

४८. व थ रहनका ला ग येक यि लाई यायाम तथा योगको आव यकता पदछ । व थ जीवन 

िजउन सहयोग पु  याउनको ला ग योग िश ा काय म संचालन ग रनेछ ।जसको ला ग . २ लाख 

व नयोजन गरेको छु।  
 

४९. गाउँपा लका तर य खा  तथा पोषण सधुार नदशक स म त र वडा तर य पोषण सधुार स म तको 

भावकार  कायस पादनबाट पोषणमा सधुार ग रनेछ । यसको ला ग  ८ लाख ६० हजार बजेट 

व नयोजन गरेको छु ।   

५०. व ालय वा य कायम गनका ला ग व ाथ सँग वा यकम  काय म स ालन ग रनेछ ।  
 

५१. वा य े तफ नेपाल सरकारबाट ा  कुल रकम  ४ करोड १५ लाखबाट वा य े मा 

उ लेखनीय ग त हनुे अपे ा गरेको छु । 

 

िश ा 

िश ातफ  १५ करोड ९२ लाख १० हजार व नयोजन गरेको छु । जनु सामािजक सरु ा बजेट 

बाहेकको कुल बजेटको ३५.४६ तशत हो ।  

५२. आगामी आ थक वषको बजेट व नयोजन गदा मैले सामािजक पा तरण र आ थक वकासको 

आधारिशला रहेको िश ाको वकासमा सव पर  जोड दएको छु । िश ालाई ा व धक, यवसा यक तथा 
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रोजगारमूलक बनाउँदै स म, नै तक एवम ्रा य हत त सम पत जनशि  नमाण गन आव यक वजेट 

मलाएको छु । 
 

५३. कोरोना भाइरसको कारणले उ प  वतमान ज टल प रि थ तमा वैकि पक मा यमबाट िश ण 

सहिजकरणका ला ग कुनै न कुनै पबाट ो साहन गन ु पन महशसु गर  िश ा े लाई उ च 

ाथ मकतामा रािखएको छ ।  

 
 

५४. यस गाउँपा लका भ  मा य मक िश ा संचालन भएका तर मा य मक तहको शू य दरब द  भएका 

व ालयह  ानोदय मा य मक व ालय‚ रघगंुगा मा य मक व ालय‚ जनता मा य मक व ालय‚ 

का लका मा या मक व ालय र रतङु मा या मक व ालय मा एक/एक जना मा य मक िश कको ला ग 

तलब भ ाको यव था ग रएकोलाई नर तरता दइएको छ ।रघगंुगा आधारभतु व ालय, जनसु दर 

आधारभतू व ालय, देउराल  आधारभतु व ालय, ानोदय मा य मक व ालय, स ाथ ानमि दर 

आधारभतू व ालय, वाल वकास के  माझखकमा बाल वकास सहजकता तथा मिु धाम मा या मक 

व ालयमा सहयोगी कमचार को यव था ग रएकोमा सो लाई नर तरता दईएको छ । साथै ानोदय 

मा य मक व ालय‚ रघगंुगा मा य मक व ालय‚ जनता मा य मक व ालय‚ का लका मा या मक 

व ालय, रतङु मा या मक व ालय, मिु धाम मा य मक व ालय, महे  मा या मक व ालय, अमर 

मा य मक व ालय, पाखापानी, अमर मा य मक व ालय, िचमखोला, महादेव मा य मक व ालय, 

स ाथ ानमि दर आधारभतू व ालय र मा लका आधारभतू व ालयमा यथास भव क यटुर िश क वा 

व ालयको आव यकता अनसुार नयु  हनुे गर  नमा व तह सरहको एक एकजना थप िश कको 

यव था गनका ला ग आव यक पन  १ करोड १३ लाख ५० हजार बजेट यव था गरेको छु ।  

५५. आधारभतू तहका धाना यापकह को ो साहनको ला ग मा सक . ७५०‚ मा य मक तहका 

धाना यापह को ो साहनको ला ग  मा सक .  १००० का दरले हनुे रकम आव यक बजेट 

व नयोजन गरेको छु । 
 

५६. सामदुा यक व ालयमा अ यापनरत बाल बकास सहजकता तथा व ालय सहयोगीह को तलब 

भ ाका स ब धमा नेपाल सरकारले नधारण गरेको मा सक तलब  ८ हजारमा  ७ हजार थप गर  

१५ हजार पूयाईएकोमा १५% बृ ी गरेको छु । मा य मक व ालयमा कायरत लेखा कमचार को ला ग 

नेपाल सरकारले नधारण गरेको मा सक तलबमा गाउँपा लकबाट थप गर  मा सक तलब  २२ हजार 

बनाउने यव था गरेको छु । जसको ला ग ८५ लाख २० हजार बजेट व नयोजन गरेको छु । 
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५७. व ालय तहमा उ थानशीलता स ब धी िश ण सकाइ यालाई जोड दइनेछ । खेल, अ त र  

याकलाप दशनी माफत यसको ान दइनेछ । सरुि त सकाइलाई ाथ मकतामा रािखनेछ । 

५८. गाउँपा लका भ  नमनुा व ालय वकास गनका ला ग . २ लाख व नयोजन गरेको छु ।  

 

५९. इ. स.डी‚ आधारभतु िश क ता लम‚ SMC⁄ PTA ता लम र ICT ता लम संचालन गर  व ालयमा 

िश ाको गणु तर सधुार गन LEARN सं थासंग स झौता ग रएको छ ।यसका ला ग आगामी  १२ लाख 

व नयोजन गरेको छु । साथै सोह  सं थाबाट बराबर साझेदार  हनुे यव था मलाएको छु ।   

 

६०. मा य मक तह क ा ११ र १२ तथा नातक तहमा अ ययनरत व ाथ ह का ला ग अ ययन 

प ात पा लकाको वयंसेवक िश कको पमा अ नवाय काय गन ुपन गर  छा वृ ीमा अनबुि धत ग रन े

छ । यसर  दान ग रने छा वृ ीका ला ग . १० लाख व नयोजन गरेको छु ।  
 

६१. यस गाउँपा लकाको थानीय व त ुि थती‚ व वधता‚ सामािजक‚ आ थक‚ सा कृ तक अव था झ कने 

गर  आधारभतु थानीय पा प ु तक नमाण ग रनेछ । यसका ला ग . ९ लाख ५० हजार बजेट 

यव था गरेको छु । 
 

६२. व ालयको यव थापन तथा संचालनलाई यवि थत वनाउन गाउँपा लका भ का स पूण व ालयका 

ला गसंचालन खच बापत वा षक एकमु  . १५ हजारका दरले उपल ध गराइने छ ।यसका ला ग . 

५ लाख 5० हजार बजेट मलाएको  

छु ।  
 

६३. गाउँपा लका भ को व ालयमा अ ययन गन कुनै व ाथ ले नय मत अ ययनको अ त र  व ान‚ 

सामािजक‚ सूचना व ध‚ कला‚ सं कृ त लगायत अ य कुनै े मा आ व कार वा नया ँ तभा ततु 

गरेमा सो व ाथ लाई ो साहन र उ  कायलाई व न ग रनेछ ।यसको ला ग व ाथ  तभा प हचान 

काय मका ला ग आव यक बजेट व नयोजन गरेको छु । 
 

६४. व ाथ ह मा खेलकुदको वकास गनको ला ग रा प त र नङ िश ड तयो गतामा  ७ लाख 

व नयोजन गरेको छु ।  
 

६५. सामदुा यक व ालयका छा ाह लाई न:शु क या नटर  याड यव थापन, आवासीय तथा 

गैरआवासीय छा वृ ी, नशु क पा प ु तक, तो कएका व ाथ ह को दवा खाजा तथा िश क र 
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व ालय कमचार को तलब भ ा समेत गर  . १२ करोड ९० लाख रकमले यस गाउँपा लकालाई 

अव य नै िशि त गराउनेछ । 
 

 

 

धम सं कृ त 

भाषा, धम सं कृ ततफ  ४ लाख ५० हजार व नयोजन गरेको छु ।  

 

६६. गाउँपा लका भ  रहेका ाचीनकला, सा ह य र सं कृ त विश  प हचानका पमा रहेका छन । 

यसथ सामािजक र सां कृ तक पले हा ो समाज जी वत सं हालय हो । यसैले सं कृ तको साझा सु दर 

फुलवार को पमा रहेको हा ो समाजको ति वर झ काउन र अ तर सं कृ तको स मान गन गाउँपा लका 

के मा सां कृ तक सं ाहलय थापना ग रनेछ ।जहाँबाट सबैभाषी, धम, भगूोल र जनजा तका मा नसलले 

आ नोपन र सहायताको अनभुू त समेत गन स नेछन ्। 
 

६७. यस गाउँपा लका भ  मा नदै आएका धम‚ पर परा‚ चालचलनको सम न तथा धा मक सं थाह को 

संचालनको ला ग आव यकता अनसुार प रचालन गन गर  बजेट छु ाएको छु ।  
 

लै क समानता‚ सामािजक समावेशीकरण र सामािजक सरु ा 

लै क समानता‚ सामािजक समावेशीकरण र सामािजक सरु ातफ  १ करोड २८ लाख व नयोजन गरेको 

छु ।यसमा नपेाल सरकारबाट सामािजक सरु ा भ ातफ क रब १० करोड ५० लाख  थप हनु ेअनमुान 

गरेको छु । 
 

६८. म हला तथा बालबा लका व  हनुे सबै कारका हंसा अ य गन नरोधा मक, व ना मक र 

उपचारा मक काय म स ालन  ग रनेछ । 
 

६९. बा लकाह को रेखदेख संर ण पालनपोषण र िश ाको आधारका पमा येक बा लकाह को 

हतको ला ग छोर  पेवा बचत काय म काया वयन ग रनेछ । यसका ला ग छोर  पेवा बचत काय म 

अ तगत . 1 लाख बजेट व नयोजन गरेको छु ।  
 

७०.  हा ो समाज रा ो समाज अ भयान माफत लै क हंसा‚ म हला हंसा‚ सामािजक कुर तह ‚ लाग ु

पदाथ दु यसन व  र  धमुपान, म पान तथा सूत ज य पदाथको न साहनका ला ग व भ  

काय मह  संचालन ग रनेछ । बाल ववाह, बहु ववाह, बो सी, छुवाछुत ज ता कु था तथा लागपुदाथ 
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दु यसन, जवुातास ज ता वकृत एवम ् वसंगतीह को अ य गर  हा ो समाजलाई स य र ससंु कृत 

बनाइनेछ । यसका ला ग हा ो समाजः रा ो समाज काय मका पमा टोल वकास सं था, सरु ा 

नकाय, म हला बा लकाको े मा कायरत नकायह सँग सम वय गर  भावकार  पमा काया वयन 

ग रनेछ । यसका ला ग  ४ लाख बजेट व नयोजन गरेको छु ।  

 

७१.  िश ामा पछा ड परेका बालबा लका म हला अ पस यक जे  नाग रक तथा बाल ममा ला न 

बा या मक अव थाका बालबा लकाह का ला ग उपा य को यानो माया काय ममाफत शैि क साम ी 

तथा यायो कपडा वतरण गनका ला ग  १२ लाख बजेट ब नयोजन गरेको छु । यस काय मले 

बाल म मु  गाउँपा लकालाई कायम रा  म त पु  याउने व ास लएको छु ।  

 

७२. म हला, बालवा लका, अपा ता भएका यि  तथा जे  नाग रकका ला ग वशेष काय म संचालन 

गन आव यक बजेट व नयोजन गरेको छु । साथै नेपाल सरकारबाट ा  हनुे सामािजक सरु ा भ ा 

वतरणलाई भावकार  बनाउनका ला ग बै ङ णाल मा आब  गराउने यव थालाई नर तरता दएको 

छु । 
 

 

७३. म हला जागृ त एवम ्आ थक, सामािजक, राजनै तक र सां कृ तक सशि करण गन "उपा य सँग 
म हला शस ीकरण" काय म स ालन गन आव यक बजेटको यव था गरेको छु । 

७४. अपा ता भएका यि ह को ला ग आव यक उपकरणह  उपल ध गराइनेछ । अपा ता भएका 

यि को अ धकार संर ण, व न सश ीकरणका ला ग समदुायमा आधा रत पनुः थापना काय म साथै 

वरोजगारमलुक ता लम स ालन गन  ५ लाख बजेटको यव था गरेको छु । 
 

७५. गैर सरकार  सं थासँगको सम वय र सहकायमा हंसा पी डत म हला, एकल म हला, यौ नक तथा 

लै क अ पसं यक, सीमा तकृत तथा लोपो मखु जा तको अ धकार संर णका ला ग वशेष काय म 

स ालन गन बजेटको यव था गरेको  

छु ।  

पूवाधार वकास े  

व भ  वकासका पूवाधारह  नमाणका ला ग एकमु   ८ करोड ९५ लाख व नयोजन गरेको छु ।  

सडक तथा पलु  
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७६. सहज आवागमनका साथै कृ ष तथा उ ोग यवसायको ला ग वजारको पहुँच प ु  याउन अ य पूवाधार 

वकासको ला ग आधारिशला सजना गन र उ च आ थक वृ  हा सल गन सघाउ पु ने गर  सडक 

े मा उ ले य पमा बजेट व नयोजन गरेको छु ।  
 

७७. गाउँपा लकाको गौरवको योजनाको पमा पाखापानी रायखोर यासीखक सडक नमाण गन . ५० 

लाख बजेट व नयोजन गरेको छु ।यह  मोटरबाटोमा ग डक  देश सरकारबाट समपरुक अनदुान 

व प थप . ५० लाख ा  हनुे यव था गरेको छु । 

७८. ख रबोट या ले कोशेराखोला फाट-उि सनी लगायतका झोलु े पलुह को नमाणको ला ग झोलु  े

पलु े गत काय ममा . ५० लाख नेपाल सरकारबाट अनदुान ा  भएकोमा . १२ लाख 

साझेदार  गन यव था मलाएको छु ।  

खानपेानी तथा सरसफाई 

खानपेानी तथा सरसफाई तफ  ६९ लाख  ५० हजार बजेट व नयोजन गरेको छु ।  

७९. आधारभतु खानेपानी नपगेुको गाउँब तीमा खानेपानी पयुाउने काय मलाई नर तरता दएको छु 

।भगवतीमा एक घर एक धारा काय मलाई नर तरता दएको छू । साथै अ य थानमा समेत 

खानेपानीको ब ध गनका आव यक बजेट व नयोजन गरेको छु । 

 

८०. गाउँपा लका े भ  नेपाल सरकारबाट संचालनमा रहेका घो टेखोला खानेपानी, िचमखोला, भगवती 

र प ले वहृत खानेपानीका साथै वेगखोला खानेपानी आयोजनाको भावकार  काया वयनमा हा ो 

सरकारले आव यक सम वय गनछ । 
 

८१. ाकृ तक पमा पानीको रचाज गराउन मह वपूण भू मका खे ने ताल, कुवा, पोखर , चौतारा 
संर णका काय मह  अगा ड बढाउन आव यक बजेटको ब ध गरेको छु ।  

 

जल व तु वकास 

८२. पे ो लयम पदाथको योगलाई त थापन गन जल व तु तथा वायो यास वायोमास शौय उजा 

लगायतका वैकि पक ऊजाको उ पादन र उपभोग बढाउन जोड दइएको छ । उ यालो गाउँपा लका 

बनाउने हा ो सरकारको तव तालाई पूरा गन सावज नक, नजी, सहकार  र सामदुा यक े को सह-

लगानीमा ऊजाको उ पादन, वतरण र यव थापनमा जोड दईनेछ । 
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८३. रघगंुगा गाउँपा लका उ यालो गाउँपा लका घोषणालाई साकार पान आगामी आ थक वषमा रा य 

शारण लाइन त काल पयुाउन नस कने तथा हाल स म ब ी बा न आधु नक उजाको पहुँच नपगेुका 

ठाउँ र घरधरु को यथाथ ववरणका आधारमा  उपयु  काययोजना बनाई अगा ड बढाईनेछ ।  
 

८४. सौय उजा व ध, बायो यास, बायोमास जडानका ला ग नेपाल सरकारबाट सशत अनदुान व प ा  

रकम . 8 लाख तो कए बमोिजमक◌ो ा मण तथा न वकरणीय उजा ब नमा योग ग रनेछ ।  

शहर  वकास 

८५. कुईनेमंगलेको चौरखानी ज ता जोिखमयु  ब ती प हचान गर  सगुम यातायातको यव थास हतको 

एक कृत सामू हक आवासको यव था गन पहल ग रनेछ । 
 

८६. सकुु वासी तथा वप  नाग रकको प हचान र अ भलेख यव थापनलाई यवि थत गर  सकुु वासी 

तथा वप  नाग रक स व धी जी वकोपाजन र वसोवासको यव थापनका ला ग गाउँपा लका अ य  

सकुु बासी यव थापन तथा आवास सधुार  काय म काया वयन गन . ६ लाख यव था गरेको 

छु।  
 

८७. भू म हन द लत, सकुु बासी, अ यवि थत बसोवासी प हचान र अ भलेख यव थापन भईसकेकाले 

सकुु बासी स ब धी िजवीकोपाजन र बसोबास यव थापन गन कायमा संघ सरकारसगँ सम वय 

ग रनेछ ।  

भवन 

८८. बहउुदे यीय सभाहल नमाणको काय स प  भई हाल शासक य भवनको पमा संचालनमा 
आईरहेको छ ।यस भवनको प रसर यव थापन याि टन तथा पा कङ थल नमाण गन  ४० 
लाख बजेट ब नयोजन गरेको छु ।  

८९. द नाम वा य चौक को ला ग ज गा यव थापनको काय स प  भएकोले उ  भवन नमाण गन 
सम वय ग रनेछ ।  
 

९०. िचमखोलामा वा य सेवामा सहज पहुँचका ला ग वा य चौक  नमाण गन नेपाल सरकारबाट  
१ करोड २५ लाख वशषे अनदुान ा  भएकोमा सो भवन चाल ुआ व र आगामी आ व मा काय 
गर  स प  ग रने छ । 

 

वन, वातावरण, वप  यव थापन र भू म यव था 
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वन‚ वातावरण  तथा वप  यव थापन तफ  १ करोड ७० लाख व नयोजन गरेको छु ।  

९१. फलफुल, घाँसका व थ व वा लगायतबाट ह रयाल  व न गनका ला ग बजेट व नयोजन गरेको 

छु । फलफुल दशक व वा रोपण काय म समेत स ालन ग रनेछ ।  

९२. जनसाधारणमा वातावरणीय व छता स व धी चेतना बढाई भौ तक वकासबाट वातावरणमा पन स ने 

जोिखमलाई यूनीकरण गद वन, व यज त,ु पं ी, वन प त तथा जै वक व वधताको संर ण, स ब न र 

दगो उपयोग स व धी काय मका ला ग वजेट व नयोजन गरेको छु । 

९३. जलवाय ुप रवतनबाट पन असरह लाई यूनीकरण गनका ला ग  ३ लाखको जलवाय ुअनकुुलन 

कोष थापना गन यव था मलाएको छु ।   

९४. बहु कोपीय जोिखमयु  गाउँपा लका भएकाले वप  यव थापन स ब धी नी तगत यव था, 

संरचना मक यव था र बजेटको यव था गनपुन अ नवायतामा रहेको छ । सोह  अनु प आव यक बजेट 

यव था गरेको छु । 
 

९५. गाउँपा लकाको ला ग खोज तथा उ ारका सामा ीह  यव थापन गन रकम व नयोजन गरेको छु । 
 

९६. गाउँपा लकामा व भ  ाकृ तक कोपह को उ च जोिखम रहेकोले त काल खोज उ ार र राहतका 

ला ग गाउँपा लकाको वप   कोष तथा वडा वप  यव थापन योजनामा . ४० लाख बजेट व नयोजन 

गरेको छु ।  
 

९७. वप  पी डत वप  नाग रकलाई आ थक तथा व तगुत सहायता वतरण, त कालको राहत उ ारका 

ला ग सहयोग सामािजक कुसं कार र हंसाको सकार भएका पी डत यि ह का ला ग सहयोग लगायतका 

कायह  गर  राहत र उ ारको े मा गाउँपा लकाले स यता देखाउने छ ।  

९८. सावज नक ज गा संर ण वष अ भयान अ तगत गाउँपा लका भ  रहेका स पूण सावज नक/सरकार  

ज गाह को लगत संकलन अ भयानलाई नर तर अगाडी बढाउन आव यक ब ध गरेको छु ।  

सशुासन तथा अ तरस बि धत े  

 

सशुासन तथा अ तरस बि धत े तफ  २ करोड ६९ लाख बजेट व नयोजन गरेको छु ।   

सूचना व ध र संचार 

९९. सूचना, संचार र व धको वकास माफत व तुीय शासनको दशामा अगा ड ब न आव यक पन 

बजेटको ब ध गरेको छु । िश ण सकाइमा नव वतन काय ममाफत गाउँपा लकाका सबै व ालयमा 
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इ टरनेट सेवा व तार ग रने छ ।साथै टोल ब ती तरमा समेत इ टरनेट सेवा व तारको सु वात ग रनेछ 

। जसका ला ग  २८ लाख बजेट व नयोजन गरेको छु । 

१००. यि गत घटना दता णाल  र प ीकरणका कायह लाई व तुीय मा यमबाट यवि थत गन बजेट 

ब ध गरेको छु।  

 

१०१. स य त यमा आधा रत भई सूचना तथा समाचार षेण गनमा संचार जगतको मह वपूण भ ुमका 

रह छ । प कार महासंघ या द लाई सं थागत गनका ला ग  १ लाख ५० हजार सहयोग उपल ध 

गराउने ब ध गरेको छु ।  

१०२. धानम ी रोजगार काय मतफ . ५३ लाख ९७ हजार बराबरको योजना स प  गन तथा 

रोजगार  सजना गन यव था मलाएको छु । 

सशुासन र सावज नक सेवा वाह 

१०३. सेवा वाहमा न प ता तट थता पारदिशता जवाफदे हता उ रदा य व मत यीता र नव वतन  

स ा त अवल बन गद सरल सहज र समावेशी पहुँच  सु नि त ग रनेछ । कमचार  तथा िश कह को 

गाउँपा लका भ  स वा, परु कार, सजाय, विृ  वकास र मता अ भवृ को अवसरलाई कायस पादनमा 

आधा रत बनाइनेछ । यनुतम काय स पादनलाई अ नवाय गर  उ कृ  काय स पादन गन कमचार लाई 

. 10 हजार बराबरको गाउँपा लका उ कृ  कमचार  परु कारबाट स मान गन यव थालाई नर तरता 

दएको छु ।   

 
 

१०४. गाउँपा लका भ  स प  हनुे स पूण योजनाह को मत ययी  पमा स प  गनको ला ग स पूण 

उपभो ा स म तका मखु पदा धकार ह लाई अ भमिुखकरण गन  यव था गरेको छु । जसको ला ग 

. 3 लाख बजेट छु ाएको छु ।  
 

१०५. आगामी आ.व. मा नाग रक सहायता क , त ालय, डिजटल नाग रक वडाप  स हतको सेवा 

वाह गन यव था मलाएको छु । 
 

१०६.  सावज नक सेवा वाहलाई सचुना व ध मै ी बनाउने न तलाई  था मकतामा रािखने छ । राज  

यव थापन णाल , योजना यव थापन णाल , डिजटल नाग रक वडाप को योग ग रएको छ । साथै 

सावज नक स प ी यव थापन णाल  PAMS को पूण योग गर  िज सी यव थापन ग रएको छ । 
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गाउँकायपा लकाको कायालयबाट हनुे स पूण भ ु ानीलाई  व तुीय णाल  (EFT) माफत भ ु ानी गन 

नी त लईने छ । 

सं थागत यि गत र मानव संशाधन वकास 

१०७. गाउँपा लकामा आव यक पन े गत जनशि को ेपण, ा , मता वकास र भावकार  

उपयोग गन जनशि  वकास योजना तयार गन यव था मलाएको छु ।  
 

१०८. सावज नक पदा धकार ह को जवाफदे हता सु नि त हनुे वातावरण सजना गन वषयगत स म त र 

जन त नधीह को मता अ भबृ को ला ग आव यक बजेट यव था गरेको छु । थानीय सरकारको 

अ धकार े भ को या यक काय  स पादनलाई भावकार  ढंगबाट अगाडी बढाउनका ला ग या यक 

स म त तथा मेल मलापकताको मता वकास गन तथा वैठक भ ाको ला ग आव यक वजेट व नयोजन 

गरेको छु ।  

१०९. कमचार ह मा यि व वकास मता वकास र सामािज ककरणका साथै प रव तत व धसंग 

अ ाव धक गन कमचार  ता लमको यव था गरेको छु । जसको ला ग . ५ लाख व नयोजन गरेको 

छु ।  
 

११०. सावज नक सेवा वाहलाई छटो छ रतो, मत ययी, पारदश  र भावकार  बनाई व तुीय सशुासन 

गन आव यक यव था मलाएको छु । सावज नक सेवामा सशुासनको याभू त गराउन भ ाचार व  

शू य सहनशीलता नी त अबल वन गन यव था मलाएको छु ।  

कमचार  ो साहन तथा परु कार  

१११.  वषम ्प रि थ तमा समेत सेवामा ख टने वा यकम  लगायतका रा सेवक कमचार लाई ो साहन 

ग रने छ । 
 

११२. कमचार को उ पादक व वृ का ला ग उ च मनोबलका साथ काम गन वातावरण सजना गन 

गाउँपा लका तब  छ । मखु शासक य अ धकृत र नजको नदशन बमोिजम गाउँ कायपा लकाको 

कायालयमा अ त र  समय ख टई काम काज गन कमचार लाई ो साहन भ ा दने यव था मलाएको 

छु । यसको ला ग . ८ लाख बजेट व नयोजन गरेको छु ।  

 
 
 



रघगंुगा गाउँपा लकाको बजेट ब य २०७९/०८०                                        19 
 

कायालय संचालन तथा शास नक खच  

कायालय संचालन तथा शास नक खच तफ . ८ करोड 20 लाख बजेट व नयोजन गरेको छु ।  

११३. हा ो सरकारको दरु ीलाई काया वयनमा याउने संय का पमा रहेको कमचार त को संचालन 

यव थापन र कायालय संचालनका ला ग आव यक बजेट व नयोजन गरेको छु ।  
 

११४. पदा धकार ह को सेवा सु वधाको ला ग आव यक बजेट ब ध गरेको छु ।यसको ला ग . १ 

करोड १५ लाख व नयोजन गरेको छु । 
 

११५. कमचार  क याण कोषको थापना गर  वजेटको सु नि तता गद ल गनेछ ।आगामी आ थक वषका 

ला ग कमचार  क याण कोषका ला ग . ५ लाख वजेट व नयोजन गरेको छु  ।  

 

सभाका अ य  महोदय, 

गाउँसभाका सद यह  
 

अब म बजेटमा उि लिखत े गत नी त तथा काय मह  काया वयन गन आव यक पन बजेट 

व नयोजन र ोत अनमुान ततु गन चाह छु । 

११६. आगामी आ थक वषको नी त तथा काय म काया वयन गन ज मा . ४६ करोड ८६ लाख २५ 

हजार खच हनुे अनमुान गरेको छु ।सामािजक सरु ा भ ा बाहेक कुल व नयोजन म ये चालतुफ . 

३२ करोड ९० लाख ७५ हजार अथात ्७०.२२ तशत र पुजँीगततफ . १३ करोड ९5 लाख ५० 

हजार अथात ् २९.७८ तशत रहेको छ । सशत अनदुान अ तगतका धेरै काय मह  चाल ु खच 

अ तगत समावेश हनुे हुँदा चाल ुबजेट बढ  देिखन आउँछ ।  

 

११७. आगामी आ थक वषको यय अनमुानको ववरण (उपशीषकगत तथा खच शीषकगत समेत) 

गाउँपा लकाको व नयोजन वधेयक,२०७९ संगै पेश गरेको छु । यस ववरणमा पदा धकार  र 

कमचार  तलव भ ा, पानी तथा वजलु  महसलु, घर भाडा, करार सेवा शु क, सबै काय म खच, 

औष ध यव थापन खच, शैि क सं थालाई अनदुान ज ता शास नक कृ तका चाल ुखचको ला ग चाल ु

खच शीषकमा . ७ करोड २७ लाख र कायालय स ालनका पुजँीगत शीषकमा  ९३ लाख 

व नयोजन ग र कुल ८ करोड २० लाख व नयोजन ग रएको छ जनु कुल बजेटको 1७.४९ तशत 

हनु आउँछ ।  
 

११८. आगामी आ थक वषका ला ग अनमुान ग रएको खच यहोन ोतम ये नेपाल सरकारबाट ा  हनु े

व ीय समानीकरण अनदुान . ८ करोड ९३ लाख, संघीय वभा य कोषबाट ा  हनुे राज  वाँडफाडँ 
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. ८ करोड ८५ लाख ९५ हजार पैया, देश सरकारबाट ा  हनुे व ीय समानीकरण अनदुान . 

९४ लाख ८२ हजार, देश राज  वाँडफाडँ  ६७ लाख १९ हजार, ग डक  देशबाट समपरुक 

अनदुान अ तगत  ५० लाख, शसत अनदुान अ तगत  ५० लाख, आ त रक राज वबाट . ६५ 

लाख ८३ हजार, संघीय सशत अनदुान अ तगत  २० करोड ११ लाख ा  भएको छ । संघीय 

समपरुक अनदुान पूजीगत तफ  ७४ लाख, संघीय वशेष अनदुान  २ करोड ६० लाख  ा  हनुे 

अनमुान ग रएको छ । उ  ोतबाट खच यहोदा . २ करोड यून हनुे देिख छ । सो यून पू तको 

गन चाल ुआ थक वषको असार मसा तस म खच भई बाँक  रहने अनमुा नत नगद मौ दात . २ करोड 

३४ लाख ४६ हजार उपयोग ग रनेछ । 
  

११९. चाल ुआ थक वषको तलुनामा आगामी आ थक वषको बजेटमा चाल ु खच रकममा सामा य वृ  

भएको छ । आगामी आ थक वषका न ती कानून अनसुार सिृजत व भ  नया ँसंरचना, थप जनशि  

सामािजक वकास तथा आ थक वकासका े मा थप बजेट व नयोजन ग रएकोले चाल ुखचमा चाप पन 

गएको छ ।  

 

सभाका अ य  महोदय, 

सभाका सद यह , 

अव  म आ थक वष २०७९/८० को ला ग राज वका नी त ततु गन चाह छु । 
 

१२०. चाल ु आ.व. को करको दरमा िझनो वृ  ग र आगामी आ.व. को करको दर नधारण गन र 

अ धकार े भ का करको दायरा फरा कलो पान नी त लएको छु । 
 

१२१. कर तथा गैरकर राज व संकलनलाई भावकार  बनाउन काननुी तथा सं थागत सधुार ग रनेछ । 

कर तथा गैरकरका दरलाई ग तशील बनाई राज व प रचालन गन यव था मलाएको छु । 
 

१२२. रोडा, ढु ा, गट , बालवुा, चनुढु ा लगायतका दह र बह र शु क, व ापन कर र मनोर न कर 

थानीय तहबाट संकलन गर  वभा य कोष खातामा ज मा गर  ६० तशत थानीय तहमा राखी ४० 

तशत देश सि त कोषमा ज मा हनुे काननुी यव था भावकार  पमा काया वयन ग रनेछ । 
 

१२३. ारि भक वातावरणीय पर ण तवेदन तयार गर  स भा वत वगर े ह बाट दह र बह र संकलन 

गर  आ त रक आय वृ ी गन ल य लएको छु । 

१२४. गाउँपा लका भ मा स पि  करलाई थप यवि थत बनाई संकलन ग रनेछ ।  
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१२५. राज व स ब धमा यव था गन ताव ग रएको आ थक वधेयक, २०७९ लाई यसैसाथ ततु 

गरेको छु । उ  ताव २०७९ साल ावण १ गतेबाट लागू हनुे यव था मलाएको छु । 

 

सभाका अ य  महोदय, 

सभाका सद यह , 

१२६. यो बजेटको काया वयनमा नाग रक सहभा गतालाई नाग रकको अ धकारको पमा था पत गर  

वशासन र जनता ारा शासनको च रताथ गर  जनता त पूण िज मेवारपूवक भू मका नवाह गन कायमा 

हा ो सरकार पूण तव  छ । 

यो बजेट तजमुाका ला ग मागदशन गनहुनुे गाउँपा लका अ य , गाउँसभाका सद यह , व भ  

राजनी तक दल, रा सेवक कमचार , नजी े , सहकार  े  र व त वग‚  नाग रक समाजका तथा 

प कार जगतबाट ा  सझुाव, सहयोग र स लाह त हा दक आभार कट  गदछु । 
 

१२७. यो बजेटको सफल काया वयनमा सबै प को पूण सहयोग रहने अपे ा गरेको छु ।साथै, मलुकु 

भ  र बा हर रहन ुभएका सवै नेपाल लाई समृ  रघगंुगा, सखुी रघगंुगावासी नमाणको हा ो सरकारको 

महान या ामा सहभागी हनु आ हान गदछु । ध यवाद ! 

 

जय रघगंुगा गाउँपा लका  

जय रघगंुगाबासी ! 

मे कुमार  पनु 

उपा य  
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१४१९१ पय�टन शु� ५० ०
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१४२२९ अ� �शासिनक सेवा शु� ० ५०
१४२४३ िसफा�रश द�ुर ० २२,००
१४२४४ ���गत घटना दता� द�ुर १६,०० १,००
१४२४५ नाता �मािणत द�ुर ० १,५०
१४२४९ अ� द�ुर २,०० १६,३५
१४२५३ �ावसाय रिज�� ेशन द�ुर ० १,००
१४३१२ �शासिनक द�, ज�रवाना र जफत ५० ५०
१४३१३ धरौटी सदर�ाहा ० २०
१४६११ �वसाय कर ० १,५०
३२१२२ ब�क मौ�ात ४,६२,४१ २,३४,४६
राज� बाँडफाँडबाट �ा� रकम ६,४७,६९ ७,८७,३५ ९,५३,१४
११४११ बाँडफाँड भई �ा� �ने मू� अिभबृ�� कर ६,०६,५५ ३,६५,६८ ८,८५,९५
११४२१ बाँडफाँड भ◌� इ �ा� �ने अ�:शु� ३,६५,६८ ०
११४५६ बाँडफाँटबाट �ा� �ने सवारी साधन कर ५५,९९ ६७,१९
१४१५७ बाँडफाँड भई �ा� दह�र बह�रको िवि�बाट �ा� �ने
आय ४१,१४

अ� आय ० ५०
१५१११ बे�जू ० ५०
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१३३१२ शसत� अनुदान चालु २१,२३,४३ २१,१८,२७ १८,९५,००
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बैदेिशक
जनसहभािगता
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�. हजारमा

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

काया�लयको कोड : ८०४४४५०५३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन
 

आ.व. : २०७९/८०

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम उप �े� खच�
शीष�क �ोत ल� इकाई

िविनयोजन
पिहलो
�ैमािसक

दो�ो
�ैमािसक

ते�ो
�ैमािसक

चौथो
�ैमािसक ज�ा

८०४४४५०५१०१ रघुगंगा गाउँपािलका

१ पा�र�िमक कम�चारी काया�लय स�ालन तथा
�शासिनक २११११ राज� बाँडफाँड -

संघीय सरकार - नगद १० �. ५०,०० ५०,०० ५०,०० २५,०० १,७५,००

२ पा�र�िमक कम�चारी काया�लय स�ालन तथा
�शासिनक २११११ आ��रक �ोत - नगद १० �. ० ० ० १,००,०० १,००,००

३ बालिवकास सहजकता� र िव�ालय कम�चारी तलव भ�ा िश�ा २११११ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. १७,०४ १७,०४ २५,५६ २५,५६ ८५,२०

४ बालिवकास सहजकता�को तलव ( गाउँपािलकाबाट िनयू�) िश�ा २११११ राज� बाँडफाँड -
संघीय सरकार - नगद १० �. ३,८५ ३,८५ ५,७७ ५,७७ १९,२५

५ िव�ालय िश�कको तलव भ�ा िश�ा २११११ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ५,०० ५,०० ० ४१,८४ ५१,८४

६ िव�ालय िश�कको तलव भ�ा िश�ा २११११ आ��रक �ोत - नगद १० �. ० ० ० १६,४६ १६,४६

७ िव�ालय िश�कको तलव भ�ा िश�ा २११११ राज� बाँडफाँड -
संघीय सरकार - नगद १० �. १,०० ० १,०० २३,९५ २५,९५

८ पोशाक काया�लय स�ालन तथा
�शासिनक २११२१ राज� बाँडफाँड -

संघीय सरकार - नगद १० �. १,२० १,२० १,८० १,८० ६,००

९ औषिध उपचार खच� काया�लय स�ालन तथा
�शासिनक २११२३ राज� बाँडफाँड -

संघीय सरकार - नगद १० �. ४० ४० ६० ६० २,००

१० पशु औषिध तथा औषिधज� साम�ी ख�रद पशुप�छी िवकास २११२३ राज� बाँडफाँड -
संघीय सरकार - नगद १० �. २,४० ३,६० ३,६० २,४० १२,००

११ �थानीय भ�ा काया�लय स�ालन तथा
�शासिनक २११३१ राज� बाँडफाँड -

संघीय सरकार - नगद १० �. ० ० ० १,१७ १,१७

१२ �थानीय भ�ा काया�लय स�ालन तथा
�शासिनक २११३१ आ��रक �ोत - नगद १० �. २,४० २,४० ३,६० २,४३ १०,८३

१३ महंगी भ�ा काया�लय स�ालन तथा
�शासिनक २११३२ राज� बाँडफाँड -

संघीय सरकार - नगद १० �. १,६० १,६० २,४० २,४० ८,००

१४ िफ� भ�ा काया�लय स�ालन तथा
�शासिनक २११३३ राज� बाँडफाँड -

�देश सरकार - नगद १० �. ६० ६० ९० ९० ३,००

१५ िव�ालय अनुगमन तथा सुपरीवे�ण िश�ा २११३३ राज� बाँडफाँड -
संघीय सरकार - नगद १० �. ४० ४० ६० ६० २,००

१६ कम�चारीको बैठक भ�ा काया�लय स�ालन तथा
�शासिनक २११३४ राज� बाँडफाँड -

संघीय सरकार - नगद १० �. १,२० १,८० १,८० १,२० ६,००

१७ कम�चारी �ो�ाहन तथा पुर�ार काया�लय स�ालन तथा
�शासिनक २११३५ आ��रक �ोत - नगद १० �. १,६० १,६० २,४० २,४० ८,००

१८ गाउँपािलका अ�� नव�वत�न पुर�ार उ�ोग २११३५ राज� बाँडफाँड -
संघीय सरकार - नगद १० �. १५ १५ २२ २२ ७५

१९ अ� भ�ा काया�लय स�ालन तथा
�शासिनक २११३९ राज� बाँडफाँड -

संघीय सरकार - नगद १० �. ४० ४० ६० ६० २,००

२० करार िश�क �व�थापन खच� िश�ा २११३९ राज� बाँडफाँड -
�देश सरकार - नगद १० �. २० ३० ३० २० १,००

२१ मेलिमलाप कता�को बैठक भ�ा शा�� तथा सु�व�था २११३९ आ��रक �ोत - नगद १० �. ६० ९० ९० ६० ३,००

२२ पदािधकारी बैठक भ�ा काया�लय स�ालन तथा
�शासिनक २११४१ आ��रक �ोत - नगद १० �. ३,०० ३,०० ४,५० ४,५० १५,००



�. हजारमा

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

काया�लयको कोड : ८०४४४५०५३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन
 

आ.व. : २०७९/८०

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम उप �े� खच�
शीष�क �ोत ल� इकाई

िविनयोजन
पिहलो
�ैमािसक

दो�ो
�ैमािसक

ते�ो
�ैमािसक

चौथो
�ैमािसक ज�ा

२३ पदािधकारी सुिबधा काया�लय स�ालन तथा
�शासिनक २११४२ राज� बाँडफाँड -

संघीय सरकार - नगद १० �. १९,६० १९,६० २९,४० २९,४० ९८,००

२४ कम�चारीको योगदानमा आधा�रत बीमा कोष खच� काया�लय स�ालन तथा
�शासिनक २१२१३ राज� बाँडफाँड -

�देश सरकार - नगद १० �. २० २० ३० ३० १,००

२५ कम�चारी क�ाण कोष काया�लय स�ालन तथा
�शासिनक २१२१४ आ��रक �ोत - नगद १० �. १,०० १,०० १,५० १,५० ५,००

२६ पानी तथा िबजुली काया�लय स�ालन तथा
�शासिनक २२१११ राज� बाँडफाँड -

संघीय सरकार - नगद १० �. ७० ७० १,०५ १,०५ ३,५०

२७ संचार महसुल काया�लय स�ालन तथा
�शासिनक २२११२ राज� बाँडफाँड -

�देश सरकार - नगद १० �. १,०० १,५० १,५० १,०० ५,००

२८ इ�न (काया�लय �योजन) काया�लय स�ालन तथा
�शासिनक २२२१२ राज� बाँडफाँड -

�देश सरकार - नगद १० �. २,०० २,०० ३,०० ३,०० १०,००

२९ सवारी साधन मम�त खच� काया�लय स�ालन तथा
�शासिनक २२२१३ राज� बाँडफाँड -

संघीय सरकार - नगद १० �. ४,०० ४,०० ६,०० ६,०० २०,००

३० िबमा तथा नवीकरण खच� काया�लय स�ालन तथा
�शासिनक २२२१४ आ��रक �ोत - नगद १० �. ४० ६० ६० ४० २,००

३१ मेिशनरी तथा औजार मम�त स�ार तथा स�ालन खच� काया�लय स�ालन तथा
�शासिनक २२२२१ राज� बाँडफाँड -

संघीय सरकार - नगद १० �. १,०० १,०० १,५० १,५० ५,००

३२ मसल� तथा काया�लय सामा�ी काया�लय स�ालन तथा
�शासिनक २२३११ राज� बाँडफाँड -

संघीय सरकार - नगद १० �. ५,०० ५,०० ७,५० ७,५० २५,००

३३ इ�न - अ� �योजन काया�लय स�ालन तथा
�शासिनक २२३१४ आ��रक �ोत - नगद १० �. ३० ३० ४५ ४५ १,५०

३४ प�पि�का, छपाई तथा सूचना �काशन खच� काया�लय स�ालन तथा
�शासिनक २२३१५ राज� बाँडफाँड -

संघीय सरकार - नगद १० �. १,८० १,८० २,७० २,७० ९,००

३५ �थानीय पा�पु�क िनमा�ण तथा छपाई िश�ा २२३१५ आ��रक �ोत - नगद १० �. १,९० १,९० २,८५ २,८५ ९,५०

३६ सेवा र परामश� खच� काया�लय स�ालन तथा
�शासिनक २२४११ राज� बाँडफाँड -

संघीय सरकार - नगद १० �. १,०० १,०० १,५० १,५० ५,००

३७ िश�ण िसकाइमा नव�वत�न िश�ा २२४१२ राज� बाँडफाँड -
संघीय सरकार - नगद १० �. २,४० २,४० ३,६० ३,६० १२,००

३८ करार सेवा शु� काया�लय स�ालन तथा
�शासिनक २२४१३ राज� बाँडफाँड -

संघीय सरकार - नगद १० �. ० ० ० ५०,०० ५०,००

३९ करार सेवा शु� काया�लय स�ालन तथा
�शासिनक २२४१३ आ��रक �ोत - नगद १० �. १८,०० १८,०० ४,०० ११,०० ५१,००

४० अ� सेवा शु� (कटुवाल र पुल हेरालो समेत) काया�लय स�ालन तथा
�शासिनक २२४१९ राज� बाँडफाँड -

संघीय सरकार - नगद १० �. १,४० २,१० २,१० १,४० ७,००

४१ कम�चारी तािलम खच� मानब संशाधन िवकास २२५११ राज� बाँडफाँड -
�देश सरकार - नगद १० �. १,०० १,०० १,५० १,५० ५,००

४२ अपा� लि�त काय��म ल��िगक समानता तथा
सामािजक समावेशीकरण २२५१२ राज� बाँडफाँड -

संघीय सरकार - नगद १० �. १,०० १,०० १,५० १,५० ५,००

४३ आधारभूत तहको शैि�क �व��न( गै�सरकारी संघ सं�थाको सहकाय�) िश�ा २२५१२ राज� बाँडफाँड -
संघीय सरकार - नगद १० �. २,४० २,४० ३,६० ३,६० १२,००

४४ उपभो�ा सचेतना काय��म आपूित� २२५१२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १ �. ० ० ० १,०० १,००



�. हजारमा

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

काया�लयको कोड : ८०४४४५०५३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन
 

आ.व. : २०७९/८०

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम उप �े� खच�
शीष�क �ोत ल� इकाई

िविनयोजन
पिहलो
�ैमािसक

दो�ो
�ैमािसक

ते�ो
�ैमािसक

चौथो
�ैमािसक ज�ा

४५ उपा��सँग मिहला सश�ीकरण ल��िगक समानता तथा
सामािजक समावेशीकरण २२५१२ राज� बाँडफाँड -

संघीय सरकार - नगद १० �. १,२० १,२० १,८० १,८० ६,००

४६ �ाियक सिमित तथा मेलिमलाप कता�को �मता िवकास काय��म शा�� तथा सु�व�था २२५१२ राज� बाँडफाँड -
संघीय सरकार - नगद १० �. ४० ४० ६० ६० २,००

४७ पदािधकारी �मता अिभवृ�ी काया�लय स�ालन तथा
�शासिनक २२५१२ राज� बाँडफाँड -

संघीय सरकार - नगद १० �. १,०० १,०० १,०० २,०० ५,००

४८ िवि�य सा�रता काय��म वािण� २२५१२ राज� बाँडफाँड -
संघीय सरकार - नगद १० �. २० २० ३० ३० १,००

४९ िव�ालय लेखा र क��ुटर िश�क तािलम िश�ा २२५१२ राज� बाँडफाँड -
�देश सरकार - नगद १० �. १,४० १,४० २,१० २,१० ७,००

५० िश�कको पेसागत िवकास तािलम िश�ा २२५१२ राज� बाँडफाँड -
संघीय सरकार - नगद १० �. ९० ९० ६० ६० ३,००

५१ समृ�� अिभयानमा गाउँपािलका अ�� काय��म ल��िगक समानता तथा
सामािजक समावेशीकरण २२५१२ राज� बाँडफाँड -

संघीय सरकार - नगद १० �. ८,०० १२,०० १२,०० ८,०० ४०,००

५२ सहकारी �व��न काय��म सहकारी २२५१२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ६० ९० ९० ६० ३,००

५३ मुला बालीको िबउ उ�ादन काय��म कृिष २२५२१ आ��रक �ोत - नगद १० �. ४० ४० ४० ८० २,००

५४ वष�य तथा व�बष�य घाँसको िबउ िवतरण काय��म पशुप�छी िवकास २२५२१ ग�की �देश - नगद
अनुदान १० �. ४० ४० ६० ६० २,००

५५ अ�� सँग युवा काय��म युवा तथा खेलकुद २२५२२ राज� बाँडफाँड -
संघीय सरकार - नगद १० �. २,०० २,०० २,०० ४,०० १०,००

५६ आधारभूत तह परी�ा �व�थापन िश�ा २२५२२ राज� बाँडफाँड -
संघीय सरकार - नगद १० �. १,२० १,८० १,८० १,२० ६,००

५७ आयूव�द �व��न काय��म �ा� २२५२२ राज� बाँडफाँड -
संघीय सरकार - नगद १० �. १,०० १,०० १,०० २,०० ५,००

५८ उपभो�ा सिमित अिभमुखीकरण काय��म योजना तजु�मा र
काय��यन २२५२२ राज� बाँडफाँड -

संघीय सरकार - नगद १० �. ६० ६० ९० ९० ३,००

५९ उपा�� सफल मिहला उ�मी पुर�ार उ�ोग २२५२२ आ��रक �ोत - नगद १ �. ५० ० ० ० ५०

६० उपा��को �ानो माया सामािजक सुर�ा तथा
संर�ण २२५२२ राज� बाँडफाँड -

संघीय सरकार - नगद १० �. २,४० ३,६० ३,६० २,४० १२,००

६१ एकीकृत घु�ी िशिवर �शासकीय सुशासन २२५२२ राज� बाँडफाँड -
संघीय सरकार - नगद १० �. ३,०० ३,०० २,०० २,०० १०,००

६२ एकीकृत श�ुजीव �व�थापन काय��म कृिष २२५२२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ८० ८० १,२० १,२० ४,००

६३ एकीकृत �ा� िशिवर �ा� २२५२२ राज� बाँडफाँड -
संघीय सरकार - नगद १० �. २,६० २,६० ३,९० ३,९० १३,००

६४ कर सचेतना कय��म आपूित� २२५२२ राज� बाँडफाँड -
संघीय सरकार - नगद १० �. ३० ३० ४५ ४५ १,५०

६५ कृषक समूह गठन तथा प�रचालन कृिष २२५२२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ० ० ० १,०० १,००

६६ ग�रवी िनवारणका लािग सामुदाियक सं�था प�रचालन सामािजक सुर�ा तथा
संर�ण २२५२२ नेपाल सरकार - नगद

अनुदान १० �. ३० ४५ ४५ ३० १,५०

६७ घु�ी गोठका भेडा बा�ा संर�ण काय��म पशुप�छी िवकास २२५२२ ग�की �देश - नगद
अनुदान १० �. ० ० ० ५,५४ ५,५४



�. हजारमा

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

काया�लयको कोड : ८०४४४५०५३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन
 

आ.व. : २०७९/८०

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम उप �े� खच�
शीष�क �ोत ल� इकाई

िविनयोजन
पिहलो
�ैमािसक

दो�ो
�ैमािसक

ते�ो
�ैमािसक

चौथो
�ैमािसक ज�ा

६८ घु�ी गोठका भेडा बा�ा संर�ण काय��म पशुप�छी िवकास २२५२२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. २,४० २,४० १,६६ ० ६,४६

६९ छोरी पेवा वचत काय��म ल��िगक समानता तथा
सामािजक समावेशीकरण २२५२२ आ��रक �ोत - नगद १० �. २० ३० ३० २० १,००

७० जे� नाग�रक स�ान तथा अ�रपु�ा अनुभव ह�ा�रण काय��म ल��िगक समानता तथा
सामािजक समावेशीकरण २२५२२ राज� बाँडफाँड -

संघीय सरकार - नगद १० �. ६० ६० ९० ९० ३,००

७१ टोल िवकास सं�था गठन तथा प�रचालन सामािजक सुर�ा तथा
संर�ण २२५२२ आ��रक �ोत - नगद १० �. ५० ५० ७५ ७५ २,५०

७२ दिलत लि�त काय��म ल��िगक समानता तथा
सामािजक समावेशीकरण २२५२२ राज� बाँडफाँड -

संघीय सरकार - नगद १० �. १,६० १,६० २,४० २,४० ८,००

७३ नमुना िव�ालय िवकास िश�ा २२५२२ राज� बाँडफाँड -
संघीय सरकार - नगद १० �. ४० ४० ६० ६० २,००

७४ पूण� सं�थागत सु�ेरी वडा घोषणा �ा� २२५२२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १ �. ० १,०० ० ० १,००

७५ �ितफलमा आधा�रत कृषक �ो�ाहन काय��म कृिष २२५२२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ८० ८० १,२० १,२० ४,००

७६ �िविधमै�ी अिभलेखीकरण त�ांक �णाली २२५२२ आ��रक �ोत - नगद १ �. ० ० ० १,०० १,००
७७ पशु �ा� िशिवर पशुप�छी िवकास २२५२२ आ��रक �ोत - नगद १ �. ० ३,०० ० ० ३,००
७८ पशुपं�ी खोप काय��म पशुप�छी िवकास २२५२२ आ��रक �ोत - नगद १० �. ४० ४० ६० ६० २,००

७९ पशुपं�ी खोप काय��म पशुप�छी िवकास २२५२२ राज� बाँडफाँड -
संघीय सरकार - नगद १० �. ४० ४० ६० ६० २,००

८० बाल�व गठन तथा �मता िवकास ल��िगक समानता तथा
सामािजक समावेशीकरण २२५२२ आ��रक �ोत - नगद १० �. ७० १,०५ १,०५ ७० ३,५०

८१ बालमै�ी तथा अपा�मै�ी �थानीय शासन �व��न ल��िगक समानता तथा
सामािजक समावेशीकरण २२५२२ आ��रक �ोत - नगद १० �. ६० ६० ९० ९० ३,००

८२ बाल�म िनवारण काय��म ल��िगक समानता तथा
सामािजक समावेशीकरण २२५२२ राज� बाँडफाँड -

संघीय सरकार - नगद १० �. ६० ६० ९० ९० ३,००

८३ बािल उपचार िशिवर कृिष २२५२२ राज� बाँडफाँड -
संघीय सरकार - नगद १० �. ० ० ० ४,०० ४,००

८४ िब�ाथ� संग �ा�कम� काय��म िश�ा २२५२२ राज� बाँडफाँड -
संघीय सरकार - नगद १० �. ४० ४० ६० ६० २,००

८५ म� �वसाय �व��न पशुप�छी िवकास २२५२२ ग�की �देश - नगद
अनुदान २ �. १,०० ० ० ० १,००

८६ मिहला �ा� �यंसेिवका यातायात खच� �ा� २२५२२ राज� बाँडफाँड -
�देश सरकार - नगद १० �. २,१० २,१० १,८० ० ६,००

८७ मिहला �ा� �यंसेिवका यातायात खच� �ा� २२५२२ ग�की �देश - नगद
अनुदान १० �. ० ० ० ४,५० ४,५०

८८ मिहला �ा� �यंसेिवका स�ानजनक िवदाई काय��म �ा� २२५२२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ५० ७५ ७५ ५० २,५०

८९ माटो प�र�ण िशिवर कृिष २२५२२ ग�की �देश - नगद
अनुदान १० �. ८० ८० १,२० १,२० ४,००

९० िमिनिकट (िवउिवजन) िबतरण काय��म कृिष २२५२२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. २० २० ३० ३० १,००



�. हजारमा

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

काया�लयको कोड : ८०४४४५०५३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन
 

आ.व. : २०७९/८०

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम उप �े� खच�
शीष�क �ोत ल� इकाई

िविनयोजन
पिहलो
�ैमािसक

दो�ो
�ैमािसक

ते�ो
�ैमािसक

चौथो
�ैमािसक ज�ा

९१ योग िशिवर काय��म �ा� २२५२२ राज� बाँडफाँड -
संघीय सरकार - नगद १० �. ४० ६० ६० ४० २,००

९२ रा�� पित रिनङिश� �ितयोिगता युवा तथा खेलकुद २२५२२ राज� बाँडफाँड -
संघीय सरकार - नगद १० �. १,२० १,२० १,२० २,४० ६,००

९३ लोकसेवा, िश�क सेवा तयारी क�ा िश�ा २२५२२ राज� बाँडफाँड -
संघीय सरकार - नगद १० �. ६० ६० ९० ९० ३,००

९४ �ावसाियक प�का�रता तािलम िव�ीय सुशासन २२५२२ राज� बाँडफाँड -
संघीय सरकार - नगद १० �. २० २० ३० ३० १,००

९५ िव�ाथ� �ितभा पिहचान काय��म िश�ा २२५२२ राज� बाँडफाँड -
�देश सरकार - नगद १० �. ६० ९० ९० ६० ३,००

९६ शैि�क �ाले�र िनमा�ण िश�ा २२५२२ राज� बाँडफाँड -
संघीय सरकार - नगद १० �. २० २० ३० ३० १,००

९७ शैि�क स�ेलन िश�ा २२५२२ राज� बाँडफाँड -
�देश सरकार - नगद १० �. ४० ६० ६० ४० २,००

९८ िश�ा �े� गुण�र सुधार िश�ा २२५२२ राज� बाँडफाँड -
�देश सरकार - नगद १० �. १,४० २,१० २,१० १,४० ७,००

९९ िश�ा �व��न योजना( वडा नं ३) िश�ा २२५२२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ८० १,२० १,२० ८० ४,००

१०० िश�ा योजना, पा��िच� िनमा�ण िश�ा २२५२२ राज� बाँडफाँड -
संघीय सरकार - नगद १० �. ४० ४० ६० ६० २,००

१०१ �ाउट गठन तथा प�रचालन ल��िगक समानता तथा
सामािजक समावेशीकरण २२५२२ राज� बाँडफाँड -

संघीय सरकार - नगद १० �. ३० ३० ४५ ४५ १,५०

१०२ सूचनाको हक काया��यन �शासकीय सुशासन २२५२२ राज� बाँडफाँड -
संघीय सरकार - नगद १० �. ३० ३० ४५ ४५ १,५०

१०३ �थानीय त�ा� संकलन तथा �ोफाइल िनमा�ण त�ांक �णाली २२५२२ राज� बाँडफाँड -
�देश सरकार - नगद १० �. २,०० ३,०० ३,०० २,०० १०,००

१०४ सं�थागत सु�ेरी उपा�� उपहार काय��म �ा� २२५२२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान ८ �. १,६० २,४० २,४० ० ६,४०

१०५ साव�जिनक सुनुवाइ तथा िवकास संवाद काय��म िव�ीय सुशासन २२५२२ राज� बाँडफाँड -
संघीय सरकार - नगद १० �. ८० ८० १,२० १,२० ४,००

१०६ ह�रयाली �व��न काय��म बन २२५२२ राज� बाँडफाँड -
संघीय सरकार - नगद १० �. ४० ४० ६० ६० २,००

१०७ हा�ो समाज: रा�ो समाज युवा तथा खेलकुद २२५२२ राज� बाँडफाँड -
संघीय सरकार - नगद १० �. ८० ८० १,२० १,२० ४,००

१०८ जलवायू अनुकुलन कोष िवपद �व�थापन २२५२९ आ��रक �ोत - नगद १० �. ३० ३० १,२० १,२० ३,००

१०९ िविवध काय��म खच� काया�लय स�ालन तथा
�शासिनक २२५२९ राज� बाँडफाँड -

संघीय सरकार - नगद १० �. १,२० १,२० १,८० १,८० ६,००

११० अनुगमन, मू�ांकन खच� काया�लय स�ालन तथा
�शासिनक २२६११ राज� बाँडफाँड -

संघीय सरकार - नगद १० �. २,४० २,४० ३,६० ३,६० १२,००

१११ �मण खच� काया�लय स�ालन तथा
�शासिनक २२६१२ राज� बाँडफाँड -

संघीय सरकार - नगद १० �. ० ० ० १२,०० १२,००

११२ िविश� ��� तथा �ितिनिध म�लको �मण खच� काया�लय स�ालन तथा
�शासिनक २२६१३ राज� बाँडफाँड -

संघीय सरकार - नगद १० �. ४० ४० ६० ६० २,००



�. हजारमा

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

काया�लयको कोड : ८०४४४५०५३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन
 

आ.व. : २०७९/८०

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम उप �े� खच�
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चौथो
�ैमािसक ज�ा

११३ अवलोकन �मण काया�लय स�ालन तथा
�शासिनक २२६१९ राज� बाँडफाँड -

संघीय सरकार - नगद १० �. १,०० १,५० १,५० १,०० ५,००

११४ िविवध खच� काया�लय स�ालन तथा
�शासिनक २२७११ राज� बाँडफाँड -

संघीय सरकार - नगद १० �. ५,०० ७,५० ७,५० ५,०० २५,००

११५ सभा स�ालन खच� काया�लय स�ालन तथा
�शासिनक २२७२१ आ��रक �ोत - नगद १० �. २० ४० २० १,२० २,००

११६ उ� िश�ा छा�वृि� िश�ा २५३११ राज� बाँडफाँड -
संघीय सरकार - नगद १० �. २,०० २,०० २,०० ४,०० १०,००

११७ �धाना�ापक �ो�ाहन भ�ा िश�ा २५३११ आ��रक �ोत - नगद १० �. २० २० ३० ३० १,००
११८ �रतुङ मा िव छा�वास संचालन िश�ा २५३११ आ��रक �ोत - नगद १० �. ४० ४० ६० ६० २,००

११९ िव�ालय संचालन अनुदान िश�ा २५३११ राज� बाँडफाँड -
संघीय सरकार - नगद १० �. १,१० १,१० १,६५ १,६५ ५,५०

१२० रेड�स सोसाइटी �ा�ीलाई सहयोग �ा� २५३१२ राज� बाँडफाँड -
संघीय सरकार - नगद १० �. ० १० ० ९० १,००

१२१ �ा� सं�था संचालन खच� �ा� २५३१२ राज� बाँडफाँड -
संघीय सरकार - नगद १० �. ३२ ४८ ४८ ३२ १,६०

१२२ उ�ोग वािण� संघ �ा�ीलाई सहयोग उ�ोग २५३१५ राज� बाँडफाँड -
संघीय सरकार - नगद १ �. १,०० ० ० ० १,००

१२३ प�कार महासंघ, �ा�ीलाई आिथ�क सहयोग शासन �णाली २५३१५ आ��रक �ोत - नगद १० �. ३० ४५ ४५ ३० १,५०

१२४ ��ाकुमारी इ�रीय िव� िव�ालयलाई आिथ�क सहयोग भवन, आवास तथा सहरी
िवकास २५३१५ ग�की �देश - नगद

अनुदान १ �. २,०० ० ० ० २,००

१२५ मानव सेवा आ�म बा�ुङलाई आिथ�क सहयोग सामािजक सुर�ा तथा
संर�ण २५३१५ राज� बाँडफाँड -

संघीय सरकार - नगद १ �. ० ० ५,०० ० ५,००

१२६ अ� आिथ�क सहायता सामािजक सुर�ा तथा
संर�ण २७११२ नेपाल सरकार - नगद

अनुदान १० �. १,६० १,६० २,४० २,४० ८,००

१२७ िवपद �व�थापन खच� िवपद �व�थापन २७२१२ राज� बाँडफाँड -
संघीय सरकार - नगद १० �. ६,०० ६,०० ९,०० ९,०० ३०,००

१२८ औषिध ख�रद �ा� २७२१३ राज� बाँडफाँड -
संघीय सरकार - नगद १० �. ३,०० ४,५० ४,५० ३,०० १५,००

१२९ िकटनाशक तथा ढुसीनाशक औषिध ख�रद कृिष २७२१३ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. १,०० १,०० १,५० १,५० ५,००

१३० घरभाडा काया�लय स�ालन तथा
�शासिनक २८१४२ राज� बाँडफाँड -

संघीय सरकार - नगद १० �. २,०० २,०० ३,०० ३,०० १०,००

१३१ सवारी साधन तथा मेिशनरी औजार भाडा काया�लय स�ालन तथा
�शासिनक २८१४३ राज� बाँडफाँड -

संघीय सरकार - नगद १० �. १,६० १,६० २,४० २,४० ८,००

१३२ गाँउपािलका अ�� सुकु�ासी �व�थापन तथा आवास सुधार काय��म सामािजक सुर�ा तथा
संर�ण ३११११ नेपाल सरकार - नगद

अनुदान १० �. १,२० १,८० १,८० १,२० ६,००

१३३ िवपद् पुन:िनमा�णमा अ�� पुनिनमा�ण ३११११ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ५,०० ७,५० ७,५० ५,०० २५,००

१३४ साझापानी िसज�निसल आमा समुह भवन िनमा�ण भवन, आवास तथा सहरी
िवकास ३११११ नेपाल सरकार - नगद

अनुदान १० �. ७० ७० १,०५ १,०५ ३,५०

१३५ अमर मा िव (िचमखोला) शौचालय िनमा�ण िश�ा ३१११२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. २,८० ४,२० ४,२० २,८० १४,००
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आ.व. : २०७९/८०
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१३६ कमलजैशी समूह भवन िनमा�ण (वडा नं ३) भवन, आवास तथा सहरी
िवकास ३१११२ नेपाल सरकार - नगद

अनुदान १० �. १,०० १,५० १,५० १,०० ५,००

१३७ जनता मा.िव, द�ाम शौचालय िनमा�ण िश�ा ३१११२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. २,८० ४,२० ४,२० २,८० १४,००

१३८ िझँ वडा काया�लय भवन िनमा�ण भवन, आवास तथा सहरी
िवकास ३१११२ नेपाल सरकार - नगद

अनुदान १० �. ५,०० ५,०० ७,५० ७,५० २५,००

१३९ ठाडाखानी सामुदाियक �ा� इकाई िनमा�ण (वडा नं ६) भवन, आवास तथा सहरी
िवकास ३१११२ नेपाल सरकार - नगद

अनुदान १० �. १,५० १,०० १,५० १,०० ५,००

१४० दुलेपानी आमा समूहको शौचालय िनमा�ण (वडा नं. ३) भवन, आवास तथा सहरी
िवकास ३१११२ आ��रक �ोत - नगद १० �. ० ० ० ४,०० ४,००

१४१ धौलािगरी आ. वी भवन िनमा�ण (वडा नं २) भवन, आवास तथा सहरी
िवकास ३१११२ आ��रक �ोत - नगद १० �. १,०० १,५० १,५० १,०० ५,००

१४२ मािलका देवी आमा समुह भवन िनमा�ण ( वडा नं ३) भवन, आवास तथा सहरी
िवकास ३१११२ नेपाल सरकार - नगद

अनुदान १० �. १,०० १,५० १,५० १,०० ५,००

१४३ मौवाफाँट मगर समाज भवन प�रसर िनमा�ण भवन, आवास तथा सहरी
िवकास ३१११२ नेपाल सरकार - नगद

अनुदान १० �. ४० ६० ६० ४० २,००

१४४ िशत गृह िनमा�ण वडा नं २ भवन, आवास तथा सहरी
िवकास ३१११२ नेपाल सरकार - नगद

अनुदान १० �. ५,२० ५,२० ७,८० ७,८० २६,००

१४५ आयुव�द भवन प�रसर मम�त भवन, आवास तथा सहरी
िवकास ३१११३ नेपाल सरकार - नगद

अनुदान १० �. २० ३० ३० २० १,००

१४६ गाउँपािलका काया�लय प�रसर �व�थापन, �ारेज तथा �ा��न िनमा�ण भवन, आवास तथा सहरी
िवकास ३१११३ नेपाल सरकार - नगद

अनुदान १० �. ८,०० १२,०० १२,०० ८,०० ४०,००

१४७ द�ाम आमा समूह तथा समाजघर िनमा�ण भवन, आवास तथा सहरी
िवकास ३१११३ नेपाल सरकार - नगद

अनुदान १० �. २,०० ३,०० ३,०० २,०० १०,००

१४८ सवारी साधन काया�लय स�ालन तथा
�शासिनक ३११२१ राज� बाँडफाँड -

संघीय सरकार - नगद १० �. ३,६० ३,६० ५,४० ५,४० १८,००

१४९ कृिष या��कीकरण कृिष ३११२२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ३,०० ३,०० ४,५० ४,५० १५,००

१५० मेिशनरी तथा औजार काया�लय स�ालन तथा
�शासिनक ३११२२ आ��रक �ोत - नगद १० �. ६,०० ९,०० ९,०० ६,०० ३०,००

१५१ �ा� उपकरण ख�रद �ा� ३११२२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ८० ८० १,२० १,२० ४,००

१५२ अ�पुण� आ.िव. फिन�चर ख�रद तथा सुधार योजना िश�ा ३११२३ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ४० ४० ६० ६० २,००

१५३ देउराली आ.िव. मम�त सुधार तथा फिन�चर ख�रद िश�ा ३११२३ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ४० ६० ६० ४० २,००

१५४ धौलािगरी आ.िव.मम�त सुधार तथा फिन�चर ख�रद िश�ा ३११२३ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ६० ९० ९० ६० ३,००

१५५ फिन�चर तथा िफ�स� काया�लय स�ालन तथा
�शासिनक ३११२३ राज� बाँडफाँड -

�देश सरकार - नगद १० �. २,०० ० ० ५,१९ ७,१९

१५६ फिन�चर तथा िफ�स� काया�लय स�ालन तथा
�शासिनक ३११२३ राज� बाँडफाँड -

संघीय सरकार - नगद १० �. ० ५,०० ५,०० ७,८१ १७,८१

१५७ मु��धाम मा.िव. फिन�चर �व�थापन िश�ा ३११२३ राज� बाँडफाँड -
संघीय सरकार - नगद १० �. ० ० ० ३,०० ३,००
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िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम उप �े� खच�
शीष�क �ोत ल� इकाई

िविनयोजन
पिहलो
�ैमािसक

दो�ो
�ैमािसक

ते�ो
�ैमािसक

चौथो
�ैमािसक ज�ा

१५८ िस�ाथ� आ.िव मम�त सुधार तथा फिन�चर ख�रद िश�ा ३११२३ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ४० ६० ६० ४० २,००

१५९ एक िव�ालय एक फुलवारी काय��म बन ३११३१ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ४,०० ६,०० ६,०० ४,०० २०,००

१६० पशु न� सुधार (कृि�म गभ�धान समेत) पशुप�छी िवकास ३११३१ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. १,६० २,४० २,४० १,६० ८,००

१६१ फलफुलका िव�वा तथा िवउिवजन िवतरण कृिष ३११३१ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ३० ४५ ४५ ३० १,५०

१६२ साना िसंचाई काय��म कृिष ३११३१ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. २,०० २,०० ३,०० ३,०० १०,००

१६३ जिडवुटी संभा�ता अ�यन तथा न�ा�न �ा� ३११३२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ५० ५० ७५ ७५ २,५०

१६४ क��ुटर स�वेयर िनमा�ण तथा ख�रद खच� काया�लय स�ालन तथा
�शासिनक ३११३४ ग�की �देश - नगद

अनुदान १० �. १,०० १,५० १,५० १,०० ५,००

१६५ झोलु�े पुल साझेदारी यातयात पूवा�धार ३११४१ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. २,४० २,४० ३,६० ३,६० १२,००

१६६ गोरमाला-संसारे मोटरवाटो िनमा�ण यातयात पूवा�धार ३११५१ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ८० १,२० १,२० ८० ४,००

१६७ �ाँिसखक� -चौरखानी मोटरवाटो िनमा�ण यातयात पूवा�धार ३११५१ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. १,२० १,८० १,८० १,२० ६,००

१६८ जैिसखोर आमा समुह भवन िनमा�ण, वडा नं २ भवन, आवास तथा सहरी
िवकास ३११५१ नेपाल सरकार - नगद

अनुदान १० �. १,०० १,५० १,५० १,०० ५,००

१६९ िझँ टोड्के मोटरवाटो िनमा�ण (समपुरक ) यातयात पूवा�धार ३११५१ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ४,०० ४,०० ६,०० ६,०० २०,००

१७० डाँडा-गैरीगाउँ मोटरवाटो मम�त, वडा नं. ३ यातयात पूवा�धार ३११५१ आ��रक �ोत - नगद १० �. ३० ४५ ४५ ३० १,५०

१७१ ित��ाङ वादुक पुन भी िस पदमाग� वडा नं. १ युवा तथा खेलकुद ३११५१ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. १,०० १,०० १,५० १,५० ५,००

१७२ दिम�जागाउँ- झोलु�ेपुल मोटरवाटो यातयात पूवा�धार ३११५१ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ७५ ७५ ७५ २५ २,५०

१७३ पाखापानी-रायखोर-�ाँिसखक�  सडक यातयात पूवा�धार ३११५१ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. १०,०० १५,०० १५,०० १०,०० ५०,००

१७४ वेगखोला-देउराली ह�रत कृिष सडक �रो�ती यातयात पूवा�धार ३११५१ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ४,०० ६,०० ६,०० ४,०० २०,००

१७५ सडक मम�त यातयात पूवा�धार ३११५१ ग�की �देश - नगद
अनुदान १० �. ४,०० ६,०० ६,०० ४,०० २०,००

१७६ पाईप तथा जाली ख�रद िवपद �व�थापन ३११५४ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ५,०० ५,०० ७,५० ७,५० २५,००

१७७ िचमखोला दिलतव�� खानेपानी िनमा�ण खानेपानी तथा सरसफाई ३११५५ आ��रक �ोत - नगद १० �. ५० ७५ ७५ ५० २,५०

१७८ धुिपचौर ढलिनकास योजना, वडा नं. २ खानेपानी तथा सरसफाई ३११५५ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ७५ ५० ७५ ५० २,५०

१७९ खड्कामारे-सेितकाठा-चनौिट-ितनतले ब�ी एक घर एक धारा, वडा नं. २ खानेपानी तथा सरसफाई ३११५६ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. २,०० ३,०० ३,०० २,०० १०,००

१८० नस�थान टोल एकघर एक धारा वडा नं २ खानेपानी तथा सरसफाई ३११५६ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. १,२० १,२० ८० ८० ४,००
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१८१ मलाङ खानेपानी योजना, वडा नं ७ खानेपानी तथा सरसफाई ३११५६ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. १,०० १,५० १,५० १,०० ५,००

१८२ मािलका म��र खानेपानी िनमा�ण, वडा नं. ६ खानेपानी तथा सरसफाई ३११५६ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. १,०० १,५० १,५० १,०० ५,००

१८३ िस�ेरी -ितनतले-रातामाटा- देउपुण� एक घर एक धारा, वडा नं. २ खानेपानी तथा सरसफाई ३११५६ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. २,०० २,०० ३,०० ३,०० १०,००

१८४ अमर मा िव पाखापानी शौचालय िनमा�ण, वडा नं. ६ िश�ा ३११५८ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. १,४० २,१० २,१० १,४० ७,००

१८५ मुलपानी बालिवकास भवन �व�थापन (ढल िनमा�ण), वडा नं. ६ भवन, आवास तथा सहरी
िवकास ३११५८ नेपाल सरकार - नगद

अनुदान १० �. १,०० १,५० १,५० १,०० ५,००

१८६ रानीचौतारी-रोटेपानी ढल �व�थापन, वडा नं. २ खानेपानी तथा सरसफाई ३११५८ आ��रक �ोत - नगद १० �. ४० ६० ६० ४० २,००

१८७ अ�वाली फलफुलखेती संर�ण( गेट िनमा�ण) कृिष ३११५९ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ७० १,०५ १,०५ ७० ३,५०

१८८ एक वडा एक हेिल�ाड िनमा�ण यातयात पूवा�धार ३११५९ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ५० ७५ ७५ ५० २,५०

१८९ का�ाखक�  वतासे सडक िनमा�ण युवा तथा खेलकुद ३११५९ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. १,०० १,५० १,५० १,०० ५,००

१९० चौरखानी व�ी संर�ण (समपूरक कोष) िवपद �व�थापन ३११५९ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ६,०० ६,०० ९,०० ९,०० ३०,००

१९१ दिम�जा खेलमैदान िनमा�ण, वडा नं. ४ युवा तथा खेलकुद ३११५९ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. २,०० ३,०० ३,०० २,०० १०,००

१९२ �ू सनराईज यूवा�व खेलमैदान �रो�ती, वडा नं. ३ युवा तथा खेलकुद ३११५९ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. १,०० १,५० १,५० १,०० ५,००

१९३ नवलािलगुराँस युवा�व खेलमैदान िनमा�ण, वडा नं. ३ युवा तथा खेलकुद ३११५९ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. १,२० १,२० ८० ८० ४,००

१९४ �ित�धा�मा आधा�रत पशुपालन काय��म पशुप�छी िवकास ३११५९ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ३,२० ३,२० ४,८० ४,८० १६,००

१९५ पा�ेखक�  खेलमैदान िनमा�ण, वडा नं. ८ युवा तथा खेलकुद ३११५९ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. २,०० २,०० ३,०० ३,०० १०,००

१९६ भगवती युवा�व �ेज िनमा�ण युवा तथा खेलकुद ३११५९ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. १,६० १,६० २,४० २,४० ८,००

१९७ महातारे आमा समुह भवन घेरावार, वडा नं. ३ भवन, आवास तथा सहरी
िवकास ३११५९ नेपाल सरकार - नगद

अनुदान १० �. ३० ४५ ४५ ३० १,५०

१९८ मौवाफाँट युवा�व खेलमैदान िनमा�ण, वडा नं. ३ युवा तथा खेलकुद ३११५९ आ��रक �ोत - नगद १० �. १,०० १,५० १,५० १,०० ५,००

१९९ जनि�य आमासमुह भवन मम�त, वडा नं. ६ भवन, आवास तथा सहरी
िवकास ३११६१ नेपाल सरकार - नगद

अनुदान १० �. १,१० १,१० ० ३,३० ५,५०

२०० �गितिशल आमा समुह भवन मम�त, वडा नं. ३ भवन, आवास तथा सहरी
िवकास ३११६१ नेपाल सरकार - नगद

अनुदान १० �. ६० ९० ९० ६० ३,००

२०१ रािनपौवा यूवा�व खेलमैदान मम�त, वडा नं. ३ युवा तथा खेलकुद ३११६१ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. १,०० १,५० १,५० १,०० ५,००

२०२ रायखोर समाजघर तथा नाली िनमा�ण, वडा नं. ६ युवा तथा खेलकुद ३११६१ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. १,७० २,५५ २,५५ १,७० ८,५०

२०३ वडा काया�लय भवन मम�त, वडा नं ३ भवन, आवास तथा सहरी
िवकास ३११६१ नेपाल सरकार - नगद

अनुदान १० �. १,०० १,५० १,५० १,०० ५,००
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रघुगंगा गाउँपािलका
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२०४ पँूजीगत अनुस�ान तथा परामश� काया�लय स�ालन तथा
�शासिनक ३११७२ नेपाल सरकार - नगद

अनुदान १० �. ३,०० ३,०० ४,५० ४,५० १५,००

८०४४४५०५२०१ रघुगंगा गाउँपािलकावडा नं.१

२०५ लि�त वग� काय��म सामािजक सुर�ा तथा
संर�ण २२५२१ नेपाल सरकार - नगद

अनुदान १० �. ६० ९० ९० ६० ३,००

२०६ महादेव मा िव भवन मम�त योजना िश�ा ३११११ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ८० १,२० १,२० ८० ४,००

२०७ पुन िभसी युवा�व भवन िनमा�ण योजना भवन, आवास तथा सहरी
िवकास ३१११२ ग�की �देश - नगद

अनुदान १० �. ६० ९० ९० ६० ३,००

२०८ ित�याङ-बादुक-पुन िभ.सी. माग� �रो�ती योजना यातयात पूवा�धार ३११५१ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ४० ६० ६० ४० २,००

२०९ दास कृिष सडक योजना यातयात पूवा�धार ३११५१ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ६० ९० ९० ६० ३,००

२१० बेगखोला-देउराली ह�रत कृिष सडक �रो�ती यातयात पूवा�धार ३११५१ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ४० ६० ६० ४० २,००

२११ कुनापु�े-गाउँखोला नाली िनमा�ण योजना खानेपानी तथा सरसफाई ३११५५ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ८० १,२० १,२० ८० ४,००

८०४४४५०५२०२ रघुगंगा गाउँपािलकावडा नं.२

२१२ वडा अ�� �ा� िवमा काय��म (असहाय, �ून आय भएका र दिलत) �ा� २२२१४ राज� बाँडफाँड -
संघीय सरकार - नगद १० �. ७० १,०५ १,०५ ७० ३,५०

२१३ आरन सुधार (पर�रागत पेशा संर�ण) काय��म भाषा तथा सं�ृित २२५२२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १ �. ० ० ० ५० ५०

२१४ वडा अ�� लोपो�ुख प�ेवाजा संर�ण काय��म भाषा तथा सं�ृित २२५२२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ७० १,०५ १,०५ ७० ३,५०

२१५ िविभ� खानेपानी मुल हेरालो, मेला पव�, युवा भेषभुषा, �ा� तथा अ� िविवध काय��म काया�लय स�ालन तथा
�शासिनक २२५२९ नेपाल सरकार - नगद

अनुदान १० �. १,०० १,५० १,५० १,०० ५,००

२१६ ओखरबोट बालिश�ा भवन िनमा�ण िश�ा ३१११३ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. १,६० २,४० २,४० १,६० ८,००

२१७ खानेपानी मम�त सुधार तथा �व�थापन खानेपानी तथा सरसफाई ३११५६ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ५० ७५ ७५ ५० २,५०

२१८ रानीचौतारी ओ�ले खानेपानी योजना खानेपानी तथा सरसफाई ३११५६ राज� बाँडफाँड -
संघीय सरकार - नगद १ �. ५० ० ० ० ५०

२१९ �मेनटोल गोरेटोवाटो िनमा�ण तथा रेिलङ िनमा�ण यातयात पूवा�धार ३११५९ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ३० ४५ ४५ ३० १,५०

२२० चौरदेवी म��र रेिलङ िनमा�ण स�दा पूवा�धार ३११६१ राज� बाँडफाँड -
संघीय सरकार - नगद १० �. ३० ४५ ४५ ३० १,५०

८०४४४५०५२०३ रघुगंगा गाउँपािलकावडा नं.३

२२१ कृिष �व��न काय��म कृिष २२५१२ ग�की �देश - नगद
अनुदान १० �. २० ३० ३० २० १,००

२२२ ग�रव, अपा� तथा जेहे�ार िव�ाथ� �ो�ाहन काय��म ल��िगक समानता तथा
सामािजक समावेशीकरण २२५१२ राज� बाँडफाँड -

संघीय सरकार - नगद १० �. २० ३० ३० २० १,००

२२३ धाईराखक�  िढिक जातो काय��म भाषा तथा सं�ृित २२५२२ ग�की �देश - नगद
अनुदान १० �. १५ १५ १५ ५ ५०



�. हजारमा

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

काया�लयको कोड : ८०४४४५०५३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन
 

आ.व. : २०७९/८०

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम उप �े� खच�
शीष�क �ोत ल� इकाई

िविनयोजन
पिहलो
�ैमािसक

दो�ो
�ैमािसक

ते�ो
�ैमािसक

चौथो
�ैमािसक ज�ा

२२४ मिहला तथा दिलत शस��करण काय��म ल��िगक समानता तथा
सामािजक समावेशीकरण २२५२२ ग�की �देश - नगद

अनुदान १० �. २२ ३३ ३३ २२ १,१०

२२५ �ा� �व��न काय��म �ा� २२५२२ ग�की �देश - नगद
अनुदान १ �. ० ५० ० ० ५०

२२६ युवा तथा खेलकुद िवकास काय��म युवा तथा खेलकुद २२५२९ ग�की �देश - नगद
अनुदान १० �. ७० १,०५ १,०५ ७० ३,५०

२२७ रेड�स िप�े उपशाखालाई आिथ�क सहयोग �ा� २५३१५ ग�की �देश - नगद
अनुदान १० �. २० ३० ३० २० १,००

२२८ धरमपानी आमा समुह भवन मम�त भवन, आवास तथा सहरी
िवकास ३१११३ ग�की �देश - नगद

अनुदान १० �. ० ५० ५० ५८ १,५८

२२९ धरमपानी आमा समुह भवन मम�त भवन, आवास तथा सहरी
िवकास ३१११३ राज� बाँडफाँड -

संघीय सरकार - नगद १० �. २२ ० ० ० २२

२३० गोरेटो बाटो मम�त स�ार योजना यातयात पूवा�धार ३११५१ ग�की �देश - नगद
अनुदान १० �. १,४४ २,१६ २,१६ १,४४ ७,२०

२३१ खानेपानी मम�त स�ार योजना खानेपानी तथा सरसफाई ३११५६ ग�की �देश - नगद
अनुदान १० �. १,०८ १,६२ १,६२ १,०८ ५,४०

२३२ कुतवाङ खेलमैदान शौचालय िनमा�ण युवा तथा खेलकुद ३११५८ ग�की �देश - नगद
अनुदान १० �. ६० ६० ४० ४० २,००

२३३ बगैचा- अ�ाही खानेपानी ढल िनमा�ण खानेपानी तथा सरसफाई ३११५८ ग�की �देश - नगद
अनुदान १० �. २० ३० ३० २० १,००

८०४४४५०५२०४ रघुगंगा गाउँपािलकावडा नं.४

२३४ दिलत लि�त काय��म सामािजक सुर�ा तथा
संर�ण २२५२२ राज� बाँडफाँड -

संघीय सरकार - नगद १० �. ० ० ० १,०० १,००

२३५ बाल �ितभा उ�ान काय��म िश�ा २२५२२ राज� बाँडफाँड -
संघीय सरकार - नगद १ �. ० ५० ० ० ५०

२३६ वडा अ�� िश�ा �व��न योजना िश�ा २२५२२ राज� बाँडफाँड -
संघीय सरकार - नगद १० �. ७२ ७२ ४८ ४८ २,४०

२३७ सामुदाियक �ा� इकाई �व�थापन �ा� २२५२२ राज� बाँडफाँड -
संघीय सरकार - नगद १० �. २० ३० ३० २० १,००

२३८ जनता मा.िव. भौितक सुधार िश�ा ३१११३ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ३० ४५ ४५ ३० १,५०

२३९ मौिलक सं�ृित संर�ण स�दा पूवा�धार ३१११३ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. २० ३० ३० २० १,००

२४० वडा काया�लय शौचालय मम�त खानेपानी तथा सरसफाई ३१११३ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. १० १५ १५ १० ५०

२४१ िशव आ. िव. दिम�जा छाना तथा क��ुटर मम�त योजना िश�ा ३१११३ ग�की �देश - नगद
अनुदान १० �. ४० ६० ६० ४० २,००

२४२ औरी खानेपानी योजना खानेपानी तथा सरसफाई ३११५६ ग�की �देश - नगद
अनुदान १० �. ३० ४५ ४५ ३० १,५०

२४३ द�ाम खानेपानी मम�त खानेपानी तथा सरसफाई ३११५६ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ५२ ५२ ७८ ७८ २,६०

२४४ दिम�जा ढल िनकास भवन, आवास तथा सहरी
िवकास ३११५८ राज� बाँडफाँड -

संघीय सरकार - नगद १० �. ७० १,०५ १,०५ ७० ३,५०



�. हजारमा

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

काया�लयको कोड : ८०४४४५०५३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन
 

आ.व. : २०७९/८०

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम उप �े� खच�
शीष�क �ोत ल� इकाई

िविनयोजन
पिहलो
�ैमािसक

दो�ो
�ैमािसक

ते�ो
�ैमािसक

चौथो
�ैमािसक ज�ा

२४५ का��छगाउँ खेलमैदान िनमा�ण युवा तथा खेलकुद ३११५९ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. २० ३० ३० २० १,००

२४६ द�ाम �ा� चौकी सोलार मम�त तथा �व�थापन �ा� ३११६१ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ३० ४५ ४५ ३० १,५०

८०४४४५०५२०५ रघुगंगा गाउँपािलकावडा नं.५

२४७ रैथाने जौ वािलको िवउ संर�ण काय��म कृिष २२५२२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. २० ३० ३० २० १,००

२४८ िवपद् �व�थापन काय��म िवपद �व�थापन २७२१२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ० ० ० ५,०० ५,००

२४९ िदलमस-थजाली गाउँ ढलान पुल िनमा�ण यातयात पूवा�धार ३११५१ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. १,०० १,५० १,५० १,०० ५,००

२५० िझँ गाउँ खानेपानी िनमा�ण खानेपानी तथा सरसफाई ३११५६ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ८० १,२० १,२० ८० ४,००

२५१ पाईजागाउँ ढल िनमा�ण भवन, आवास तथा सहरी
िवकास ३११५८ नेपाल सरकार - नगद

अनुदान १० �. १,०० १,५० १,५० १,०० ५,००

८०४४४५०५२०६ रघुगंगा गाउँपािलकावडा नं.६

२५२ ठाडाखानी रायखोर इ�न�ट िव�ार काय��म िब�ान तथा �िबिध २२४१२ ग�की �देश - नगद
अनुदान १० �. १,३० १,९५ १,९५ १,३० ६,५०

२५३ वडा अ�� िश�ा �व��न योजना िश�ा २२५१२ राज� बाँडफाँड -
संघीय सरकार - नगद १० �. ३६ ५४ ५४ ३६ १,८०

२५४ एक घर एक अगा�िनक करेसावारी कृिष २२५२२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ६० ९० ९० ६० ३,००

२५५ �ा� चौकी र विथ�ङ से�र मम�त �ा� ३१११३ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. २० ३० ३० २० १,००

२५६ कमनाथ-बुजेक सडक िनमा�ण यातयात पूवा�धार ३११५१ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. १,०० १,५० १,५० १,०० ५,००

२५७ कोटगाउँ खानेपानी मम�त खानेपानी तथा सरसफाई ३११५६ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ३० ४५ ४५ ३० १,५०

२५८ सनराईज यूथ �व खेलमैदान िनमा�ण युवा तथा खेलकुद ३११५९ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ७० १,०५ १,०५ ७० ३,५०

८०४४४५०५२०७ रघुगंगा गाउँपािलकावडा नं.७

२५९ इ�रनेट सेवा जडान तथा स�ालन संचार तथा सूचना �िबिध २२३११ ग�की �देश - नगद
अनुदान १० �. २,०० ३,०० ३,०० २,०० १०,००

२६० िवपद् �व�थापन योजना िवपद �व�थापन २७२१२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. १,०० १,५० ० २,५० ५,००

२६१ िचमखोला आधारभुत िव�ालय भबन मम�त िश�ा ३१११२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. २० ३० ३० २० १,००

२६२ िस� आधारभुत िव�ालय भवन मम�त िश�ा ३१११२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. २० ३० ३० २० १,००

२६३ िचमखोला �ा� चौकी मम�त �ा� ३१११३ ग�की �देश - नगद
अनुदान १० �. २० २० ३० ३० १,००

२६४ ित��ाङ-पा�ेखेत-ज�ावाङ सडक �रो�ती यातयात पूवा�धार ३११५१ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. २,०० ३,०० ३,०० २,०० १०,००



�. हजारमा

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

काया�लयको कोड : ८०४४४५०५३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन
 

आ.व. : २०७९/८०

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम उप �े� खच�
शीष�क �ोत ल� इकाई

िविनयोजन
पिहलो
�ैमािसक

दो�ो
�ैमािसक

ते�ो
�ैमािसक

चौथो
�ैमािसक ज�ा

२६५ अमर मा िव बाल उ�ान िनमा�ण िश�ा ३११५९ ग�की �देश - नगद
अनुदान १० �. ४० ६० ६० ४० २,००

८०४४४५०५२०८ रघुगंगा गाउँपािलकावडा नं.८

२६६ �रतुङ मा.िव. खानेपानी तथा कृिष समुह शौचालय िनमा�ण िश�ा ३१११२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. १,०० १,५० १,५० १,०० ५,००

२६७ �ाँिसखक� -चौरखानी मोटरवाटो िनमा�ण यातयात पूवा�धार ३११५१ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. १,४० २,१० २,१० १,४० ७,००

२६८ दुलेखक� -मंगलेखानी मोटरवाटो िनमा�ण यातयात पूवा�धार ३११५१ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. १,०० १,५० १,५० १,०० ५,००

२६९ �मेडाँडा-कुईने मोटरवाटो �रो�ती यातयात पूवा�धार ३११५१ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. १,०० १,५० १,५० १,०० ५,००

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

२७० 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)

िश�ा २११११ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. १,६६,६० २,४९,९० २,४९,९० १,६६,६० ८,३३,००

२७१ एम. आ◌� इ. एस. अपरेटर र िफ� सहायक पा�र�िमक, चाडपव� खत� तथा पोशाक खच� ल��िगक समानता तथा
सामािजक समावेशीकरण २११११ आई िड ए - सोधभना�

�ने ऋण (बैदेिशक)
१० �. १,२४ १,८६ १,८६ १,२४ ६,२२

२७२ औषधालयको तलब, भ�ा, संचालन खच� तथा काय��म बजेट �ा� २११११ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ६,८० १०,२० १०,२० ६,८० ३४,००

२७३ कृिष तथा पशु सेवाका एक गाँउ एक �ािविधकह�को तलव भ�ा कृिष २११११ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. २,६० ३,९० ३,९० २,६० १३,००

२७४ �ार��क बाल िवकास सहजकता�ह�को पा�र�िमक तथा िव�ालय कम�चारी �ब�थापन अनुदान िश�ा २११११
एस.इ.एस.पी. -
सोधभना� �ने ऋण
(बैदेिशक)

१० �. ४,५१ ६,७७ ६,७७ ४,५१ २२,५९

२७५ �ार��क बाल िवकास सहजकता�ह�को पा�र�िमक तथा िव�ालय कम�चारी �ब�थापन अनुदान िश�ा २११११
एस.इ.एस.पी. -
सोधभना� अनुदान
(बैदेिशक)

१० �. २,२६ ३,३९ ३,३९ २,२६ ११,३२

२७६ �ार��क बाल िवकास सहजकता�ह�को पा�र�िमक तथा िव�ालय कम�चारी �ब�थापन अनुदान िश�ा २११११ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. १८,९९ १८,९९ १८,९९ ६,३३ ६३,३०

२७७ �ािविधक सहायकको तलव �म तथा रोजगारी २११११ आई िड ए - सोधभना�
�ने ऋण (बैदेिशक)

१० �. ७८ १,१७ १,१७ ७८ ३,९३

२७८ 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)

िश�ा २११११ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ३८,४० ५७,६० ५७,६० ३८,४० १,९२,००

२७९ रोजगार संयोजकको तलव �म तथा रोजगारी २११११ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ९८ १,४८ १,४८ ९८ ४,९४

२८० रोजगार सहायकको तलब �म तथा रोजगारी २११११ आई िड ए - सोधभना�
�ने ऋण (बैदेिशक)

१० �. ७८ १,१७ १,१७ ७८ ३,९३

२८१ �थानीय तहका �ा� चौकी, �ा.�ा.के. र अ�तालह�मा काय�रत कम�चारीह�को तलव, महगी भ�ा, �थानीय भ�ा, पोषाक लगायत �शासिनक
खच� समेत �ा� २११११ नेपाल सरकार - नगद

अनुदान १० �. ५९,६० ८९,४० ८९,४० ५९,६० २,९८,००

२८२ �ािविधक सहायकको पोसाक �म तथा रोजगारी २११२१ आई िड ए - सोधभना�
�ने ऋण (बैदेिशक)

१ �. १० ० ० ० १०

२८३ रोजगार संयोजकको पोसाक �म तथा रोजगारी २११२१ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १ �. ० ० १० ० १०

२८४ रोजगार सहायकको पोशाक भ�ा �म तथा रोजगारी २११२१ आई िड ए - सोधभना�
�ने ऋण (बैदेिशक)

१ �. १० ० ० ० १०



�. हजारमा

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

काया�लयको कोड : ८०४४४५०५३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन
 

आ.व. : २०७९/८०

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम उप �े� खच�
शीष�क �ोत ल� इकाई

िविनयोजन
पिहलो
�ैमािसक

दो�ो
�ैमािसक

ते�ो
�ैमािसक

चौथो
�ैमािसक ज�ा

२८५ कोिभड १९ को �ा��नको िडिजटाइजेशन तथा �ू आर कोड �मािणकरण �ा� २११२३ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. १६ २४ २४ १६ ८०

२८६ 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 �ा� २११२३ नेपाल सरकार - नगद

अनुदान १० �. ४ ६ ६ ४ २०

२८७ �ािविधक सहायकको �थानीय भ�ा �म तथा रोजगारी २११३१ आई िड ए - सोधभना�
�ने ऋण (बैदेिशक)

१० �. १८ २७ २७ १८ ९३

२८८ रोजगार संयोजकको �थानीय भ�ा �म तथा रोजगारी २११३१ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. २८ ४२ ४२ २८ १,४२

२८९ रोजगार सहायको �थानीय भ�ा �म तथा रोजगारी २११३१ आई िड ए - सोधभना�
�ने ऋण (बैदेिशक)

१० �. ९ १८ २७ ३७ ९३

२९० एम. आ◌� इ. एस. अपरेटर र िफ� सहायक देिनक �मण भ�ा/यातायात खच�/ई�न ल��िगक समानता तथा
सामािजक समावेशीकरण २११३३ आई िड ए - सोधभना�

�ने ऋण (बैदेिशक)
१० �. २४ २४ २४ ४८ १,२०

२९१ कोिभड १९ लगायत िविभ� महामारीज� रोगह�को रोकथाम, िनय�ण तथा िनगरानीका लािग सरोकारवाला सँगको अ�रि�या तथा RRT,
�ा�कम� प�रचालन �ा� २११३९ नेपाल सरकार - नगद

अनुदान १० �. ५ ७ ७ ५ २५

२९२ एम. आ◌� इ. एस. अपरेटर र िफ� सहायको लािग स�ार खच� ल��िगक समानता तथा
सामािजक समावेशीकरण २२११२ आई िड ए - सोधभना�

�ने ऋण (बैदेिशक)
१ �. ७ ० ० ० ७

२९३ मेिशनरी आजार तथा फिन�चर मम�त स�ार (सेवा के� स�ालानाथ�) ल��िगक समानता तथा
सामािजक समावेशीकरण २२२९१ आई िड ए - सोधभना�

�ने ऋण (बैदेिशक)
१० �. १६ २५ २५ १६ ८४

२९४ मसल� सामान ख�रद (सेवा के� स�ालानाथ�) ल��िगक समानता तथा
सामािजक समावेशीकरण २२३११ आई िड ए - सोधभना�

�ने ऋण (बैदेिशक)
१० �. ३६ ५४ ५४ ३६ १,८०

२९५ रोजगार सेवा के�को सँचालन खच� �म तथा रोजगारी २२३११ आई िड ए - सोधभना�
�ने ऋण (बैदेिशक)

१० �. ५३ ७९ ७९ ५३ २,६५

२९६ स�ार सामा�ी �सारण तथा छपा◌� इ (स�ार र पँ�च अिभयान स�ालान) ल��िगक समानता तथा
सामािजक समावेशीकरण २२३१५ आई िड ए - सोधभना�

�ने ऋण (बैदेिशक)
१० �. ३० ४५ ४५ ३० १,५०

२९७ कृिष �ातक करार कृिष २२४१३ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ९६ १,४४ १,४४ ९६ ४,८०

२९८ युवा �ितभाह�को खोजी तथा �ो�ाहन काय��म युवा तथा खेलकुद २२५२१ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. २५ ३७ ३७ २५ १,२५

२९९ CBIMNCI काय��म (काय��म सिम�ा, �थलगत अनुिश�ण, समता तथा प�च काय��म) �ा� २२५२२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. १,०० १,५० १,५० १,०० ५,००

३०० अ� िविवध खच� - आयोजना, सामािजक सुर�ा तथा घटना दता� स��ी िविभ� ब�ठकको िचयापान लगायतको खच� ल��िगक समानता तथा
सामािजक समावेशीकरण २२५२२ आई िड ए - सोधभना�

�ने ऋण (बैदेिशक)
१० �. ९ १४ १४ ९ ४७

३०१ आ.व. 207९/८० मा नयाँ आलुबाली पकेट िवकास काय��म स� चालन कृिष २२५२२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. २,४० ३,६० ३,६० २,४० १२,००

३०२ आक��क अव�थामा औसिध एवं �ाब सामा�ी ढुवानी, रेकिड�ङ तथा �रपोिट�ङका लािग फम� फरमेट छपाइ, ई-िट.िब रिज�रअ�ाविधक, िव�
�यरोग िदवस स��ी काय��म, �थलगत अनुिश�ण तथा सुप�रवे�ण, �यरोगका काय��मको अध� बािष�क सिम�ा तथा कोहट� िवश् �ा� २२५२२ नेपाल सरकार - नगद

अनुदान १० �. २१ ३२ ३२ २१ १,०७

३०३ आँखा, नाक, कान, घांटी तथा मुख �ा� स��� अिभमुखीकरण �ा� २२५२२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. १८ २७ २७ १८ ९०

३०४ इिपडेिमयोलोिजकल �रपोिट�� कृिष २२५२२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ४ ६ ६ ४ २०

३०५ एक िश�ण सं�था एक उ�म काय�� युवा तथा खेलकुद २२५२२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. १,०५ १,५७ १,५७ १,०५ ५,२५

३०६ कृि�म गभा�धान िमसन काय��म कृिष २२५२२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ७० १,०५ १,०५ ७० ३,५०



�. हजारमा

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

काया�लयको कोड : ८०४४४५०५३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन
 

आ.व. : २०७९/८०

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम उप �े� खच�
शीष�क �ोत ल� इकाई

िविनयोजन
पिहलो
�ैमािसक

दो�ो
�ैमािसक

ते�ो
�ैमािसक

चौथो
�ैमािसक ज�ा

३०७ �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, एवं पाँच वष� मुिनका बालबािलमा �यरोग रोकथाम स��ी टी.िप.टी. काय��म �ा� २२५२२ नेपाल सरकार - नगद

अनुदान १० �. १८ २७ २७ १८ ९३

३०८ कृिष, पशुप�छी तथा म� त�ाकं अ�ाविधक काय��म कृिष २२५२२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. २० ३० ३० २० १,००

३०९ िकसान सूचीकरण काय��म कृिष २२५२२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ६० ९० ९० ६० ३,००

३१० कोिभड १९ िव�� खोप अिभयान तथा बु�र खोप समेत संचालन �व�थापन खच� (पािलका��रय योजना र पािलका तथा �ा� स�था ��रय
सुप�रवे�ण)

�ा� २२५२२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ५० ७६ ७६ ५० २,५४

३११ खायन आलु उ�ादन काय��म कृिष २२५२२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ३,०४ ४,५६ ४,५६ ३,०४ १५,२०

३१२ 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)

उ�ोग २२५२२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ९६ १,४४ १,४४ ९६ ४,८०

३१३ 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� उ�ोग २२५२२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ४,७६ ७,१४ ७,१४ ४,७६ २३,८०

३१४ िनयिमत खोप सु�ढीकरण, पूण� खोप सुिन�तता र दीगोपनाको लािग सु�योजना अ�ाविधक २ िदन र सरसफाई �ब�्धन �ाकेज पुन�ताजगी तािलम
१ िदन गरी ३ िदन एवं पूण�खोप न.पा., गा.पा. सुिनि�तताको लािग �थािनय तह, वडा, खोप सम�य सिमती तथा नविनवािच�त जन�ितिन �ा� २२५२२ नेपाल सरकार - नगद

अनुदान १० �. ४८ ७२ ७२ ४८ २,४१

३१५ �जनन् ��ता �ा� सेवा �ा� २२५२२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. २० ३० ३० २० १,००

३१६ प�रवार िनयोजन िकशोर िकशोरी तथा �जनन् �ा� काय��म �ा� २२५२२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ४० ६० ६० ४० २,००

३१७ पशु सेवा िवभाग र �ादेिशक िनकायमा पशुप�छी त�ांक तथा पशु सेवाका काय��मको �गित �रपोिट�ङ कृिष २२५२२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ४ ६ ६ ४ २०

३१८ पशुप�छी रोगको अ�ेषण, नमुना स�लन तथा �ेषण कृिष २२५२२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. २ ३ ३ २ १०

३१९ पािलका �रमा �ा� सं�थाह�को मािसक बैठक, �ा� काय��मह�को डाटा भे�रिफकेशन एवं गुण�र सुधार साथै अध�बािष�क एवं बािष�क
सिम�ा �ा� २२५२२ नेपाल सरकार - नगद

अनुदान १० �. ५१ ७६ ७६ ५१ २,५५

३२० पोषण काय��म �ा� २२५२२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ७१ १,०७ १,०७ ७१ ३,५७

३२१ पोषण िवशेष (�ा�) �े�का काय��म स�ालन �शासकीय सुशासन २२५२२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ४५ ३० ४५ ३० १,५०

३२२ पोषण संवेदनशील (खानेपानी तथा सरसफाइ, कृिष, पशुसेवा, मिहला तथा बालबािलका, िश�ा र शासकीय �व�) �े�का काय��मह� स�ानल) �शासकीय सुशासन २२५२२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ३० ४५ ४५ ३० १,५०

३२३ मातृ तथा नविशशु काय��म अ�ग�त आमा सुर�ा, गभ�वती, र�संचार, उ�ेरणा सेवा, �ानो झोला र िनशु� गभ�पतन काय��म �ा� २२५२२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. १,४६ २,१९ २,१९ १,४६ ७,३२

३२४ मातृ तथा नविशशु काय��म सं�ालन �ा� २२५२२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. २,८३ ४,२४ ४,२४ २,८३ १४,१६

३२५ रा�� पित रिन� िस� �ितयोिगता (�थानीय तह�रीय) युवा तथा खेलकुद २२५२२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १ �. ० १,०० ० ० १,००

३२६ राि�� य मिहला �ा� �यंसेिवका काय��म (पोशाक �ो�ाहन, यातायात खच�, वािष�क सिम�ा गो�ी र िदवस मनाउने खच� समेत) �ा� २२५२२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ३,४० ५,१० ५,१० ३,४० १७,००

३२७ वडा�व गठन तथा नमुना युवा संसद अ�ास युवा तथा खेलकुद २२५२२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ७० १,०५ १,०५ ७० ३,५०

३२८ िव�ालय �ा� िश�ा/आमा समूह तथा मिहला �ा� �यं सेिवकाह�का लािग सामािजक �वहार प�रवत�न काय��म �ा� २२५२२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. १५ २२ २२ १५ ७५



�. हजारमा

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

काया�लयको कोड : ८०४४४५०५३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन
 

आ.व. : २०७९/८०

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम उप �े� खच�
शीष�क �ोत ल� इकाई

िविनयोजन
पिहलो
�ैमािसक

दो�ो
�ैमािसक

ते�ो
�ैमािसक

चौथो
�ैमािसक ज�ा

३२९ िवभागले उपल�ध गराउने िविध/प�ित अनुसार वडा �रबाट घटना दता� स�ाह अिभयान स�ालन ल��िगक समानता तथा
सामािजक समावेशीकरण २२५२२ आई िड ए - सोधभना�

�ने ऋण (बैदेिशक)
१० �. १८ २७ २७ १८ ९०

३३० ि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 �ा� २२५२२ नेपाल सरकार - नगद

अनुदान १० �. २५ २५ ३७ ३७ १,२५

३३१ िव� औलो िदवस मनाउने, िकटज� रोग िनय�ण काय��मको अनुगमन एवम् मू�ा�न तथा िकटज� रोग िनय�णका लािग ब�िनकाय
अ�रि�या गन� तथा Active Case Detection (औलो र कालाजार)

�ा� २२५२२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ६ ९ ९ ६ ३०

३३२ स�ा� उ�ादनको उ�ादक� र बजार �ित�धा� बृ�� गन�का लािग क��मा ५ जनाको समुहमा �िबिध ह�ा�रण उ�ोग २२५२२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. २८ ४२ ४२ २८ १,४०

३३३ सुित�ज� पदाथ� तथा म�पान सेवनको �ूिनकरण स��ी संचार काय��म �ा� २२५२२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ५ ७ ७ ५ २५

३३४ �ा� चौकी (आधारभुत �ा� सेवा के�) को �ुनतम सेवा मापद� काय��म ( अिभमुखीकरण, सिम�ा, फलो अप , अनुगमन तथा सु�िधकरण
समेत )

�ा� २२५२२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. २५ ३७ ३७ २५ १,२५

३३५ �ा� सूचना साथै आइ एम यू सु�ढीकरण काय��म �ा� २२५२२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. १३ १९ १९ १३ ६५

३३६ कोिभड-१९ बाट पुगेको शैि�क �ितको प�रपुरण तथा अ� िवपदको समयमा िसकाइ िनर�रताका लािग काय��म िश�ा २५३११
एस.इ.एस.पी. -
सोधभना� �ने ऋण
(बैदेिशक)

१० �. १८ २८ २८ १८ ९४

३३७ कोिभड-१९ बाट पुगेको शैि�क �ितको प�रपुरण तथा अ� िवपदको समयमा िसकाइ िनर�रताका लािग काय��म िश�ा २५३११ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ५२ ५२ ७८ ७८ २,६०

३३८ कोिभड-१९ बाट पुगेको शैि�क �ितको प�रपुरण तथा अ� िवपदको समयमा िसकाइ िनर�रताका लािग काय��म िश�ा २५३११
एस.इ.एस.पी. -
सोधभना� अनुदान
(बैदेिशक)

१० �. ९ १३ १३ ९ ४६

३३९ तोिकएका िव�ाथ�को िदवा खाजाका लािग िव�ालयलाई अनुदान िश�ा २५३११
एस.इ.एस.पी. -
सोधभना� अनुदान
(बैदेिशक)

१० �. १,०३ १,५४ १,५४ १,०३ ५,१५

३४० तोिकएका िव�ाथ�को िदवा खाजाका लािग िव�ालयलाई अनुदान िश�ा २५३११ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ५,७८ ८,६७ ८,६७ ५,७८ २८,९२

३४१ तोिकएका िव�ाथ�को िदवा खाजाका लािग िव�ालयलाई अनुदान िश�ा २५३११
एस.इ.एस.पी. -
सोधभना� �ने ऋण
(बैदेिशक)

१० �. २,०९ ३,१४ ३,१४ २,०९ १०,४८

३४२ �ित िव�ाथ� लागतका आधारमा िसकाइ साम�ी तथा िडिजटल िसकाइ समा�ी �व�थाका लािग िव�ालयलाइ अनुदान िश�ा २५३११ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. २,१३ ३,१९ ३,१९ २,१३ १०,६६

३४३ �ित िव�ाथ� लागतका आधारमा िसकाइ साम�ी तथा िडिजटल िसकाइ समा�ी �व�थाका लािग िव�ालयलाइ अनुदान िश�ा २५३११
एस.इ.एस.पी. -
सोधभना� �ने ऋण
(बैदेिशक)

१० �. ७७ १,१६ १,१६ ७७ ३,८७

३४४ �ित िव�ाथ� लागतका आधारमा िसकाइ साम�ी तथा िडिजटल िसकाइ समा�ी �व�थाका लािग िव�ालयलाइ अनुदान िश�ा २५३११
एस.इ.एस.पी. -
सोधभना� अनुदान
(बैदेिशक)

१० �. ३८ ५७ ५७ ३८ १,९०

३४५ मा�िमक तह क�ा (९-१०) मा अं�ेजी,गिणत र िव�ान िवषयमा िश�ण सहयोग अनुदान िश�ा २५३११ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. १,७७ २,६६ २,६६ १,७७ ८,८८

३४६ मा�िमक तह क�ा (९-१०) मा अं�ेजी,गिणत र िव�ान िवषयमा िश�ण सहयोग अनुदान िश�ा २५३११
एस.इ.एस.पी. -
सोधभना� अनुदान
(बैदेिशक)

१० �. ३१ ४७ ४७ ३१ १,५८
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काया�लयको कोड : ८०४४४५०५३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन
 

आ.व. : २०७९/८०

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम उप �े� खच�
शीष�क �ोत ल� इकाई

िविनयोजन
पिहलो
�ैमािसक

दो�ो
�ैमािसक

ते�ो
�ैमािसक

चौथो
�ैमािसक ज�ा

३४७ मा�िमक तह क�ा (९-१०) मा अं�ेजी,गिणत र िव�ान िवषयमा िश�ण सहयोग अनुदान िश�ा २५३११
एस.इ.एस.पी. -
सोधभना� �ने ऋण
(बैदेिशक)

१० �. ६४ ९६ ९६ ६४ ३,२२

३४८ िव�ालय स�ालन तथा �व�थापन अनुदान िश�ा २५३११
एस.इ.एस.पी. -
सोधभना� �ने ऋण
(बैदेिशक)

१० �. १,११ १,६७ १,६७ १,११ ५,५८

३४९ िव�ालय स�ालन तथा �व�थापन अनुदान िश�ा २५३११
एस.इ.एस.पी. -
सोधभना� अनुदान
(बैदेिशक)

१० �. ८२ ८२ ५४ ५४ २,७४

३५० िव�ालय स�ालन तथा �व�थापन अनुदान िश�ा २५३११ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ३,०७ ४,६१ ४,६१ ३,०७ १५,३९

३५१ िव�ालयमा शैि�क गुण�र सु�ढीकरण एवम् काय�स�ादनमा आधा�रत �ो�ाहन अनुदान िश�ा २५३११
एस.इ.एस.पी. -
सोधभना� अनुदान
(बैदेिशक)

१० �. ४० ४० ६० ६० २,०२

३५२ िव�ालयमा शैि�क गुण�र सु�ढीकरण एवम् काय�स�ादनमा आधा�रत �ो�ाहन अनुदान िश�ा २५३११ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. २,२७ ३,४० ३,४० २,२७ ११,३६

३५३ िव�ालयमा शैि�क गुण�र सु�ढीकरण एवम् काय�स�ादनमा आधा�रत �ो�ाहन अनुदान िश�ा २५३११
एस.इ.एस.पी. -
सोधभना� �ने ऋण
(बैदेिशक)

१० �. ८२ १,२३ १,२३ ८२ ४,१२

३५४ 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) िश�ा २५३११

एस.इ.एस.पी. -
सोधभना� अनुदान
(बैदेिशक)

१० �. ९ १३ १३ ९ ४६

३५५ 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) िश�ा २५३११

एस.इ.एस.पी. -
सोधभना� �ने ऋण
(बैदेिशक)

१० �. १८ २८ २८ १८ ९४

३५६ 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)

िश�ा २५३११ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ५२ ७८ ७८ ५२ २,६०

३५७ स�थागत �मता िवकास,परी�ा स�ालन एवम् िव�ाथ� मु�ा�न िश�ा २५३११
एस.इ.एस.पी. -
सोधभना� �ने ऋण
(बैदेिशक)

१० �. २९ ४४ ४४ २९ १,४७

३५८ स�थागत �मता िवकास,परी�ा स�ालन एवम् िव�ाथ� मु�ा�न िश�ा २५३११ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ८० १,२१ १,२१ ८० ४,०४

३५९ स�थागत �मता िवकास,परी�ा स�ालन एवम् िव�ाथ� मु�ा�न िश�ा २५३११
एस.इ.एस.पी. -
सोधभना� अनुदान
(बैदेिशक)

१० �. १४ २१ २१ १४ ७२

३६० सामुदाियक िव�ालयका छा�ाह�लाई िनशु� �ािनटरी �ाड �व�थापन िश�ा २५३११ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ९९ ९९ १,४९ १,४९ ४,९७

३६१ सामुदाियक िव�ालयका छा�ाह�लाई िनशु� �ािनटरी �ाड �व�थापन िश�ा २५३११
एस.इ.एस.पी. -
सोधभना� अनुदान
(बैदेिशक)

१० �. १७ २६ २६ १७ ८८

३६२ सामुदाियक िव�ालयका छा�ाह�लाई िनशु� �ािनटरी �ाड �व�थापन िश�ा २५३११
एस.इ.एस.पी. -
सोधभना� �ने ऋण
(बैदेिशक)

१० �. ३६ ५४ ५४ ३६ १,८०

३६३ साव�जिनक िव�ालयका िव�ाथ�ह�का लािग िनशु� पा�पु�क अनुदान िश�ा २५३११ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. २,३४ ३,५१ ३,५१ २,३४ ११,७३



�. हजारमा

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

काया�लयको कोड : ८०४४४५०५३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन
 

आ.व. : २०७९/८०

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम उप �े� खच�
शीष�क �ोत ल� इकाई

िविनयोजन
पिहलो
�ैमािसक

दो�ो
�ैमािसक

ते�ो
�ैमािसक

चौथो
�ैमािसक ज�ा

३६४ साव�जिनक िव�ालयका िव�ाथ�ह�का लािग िनशु� पा�पु�क अनुदान िश�ा २५३११
एस.इ.एस.पी. -
सोधभना� �ने ऋण
(बैदेिशक)

१० �. ८५ १,२७ १,२७ ८५ ४,२५

३६५ साव�जिनक िव�ालयका िव�ाथ�ह�का लािग िनशु� पा�पु�क अनुदान िश�ा २५३११
एस.इ.एस.पी. -
सोधभना� अनुदान
(बैदेिशक)

१० �. ४१ ६२ ६२ ४१ २,०९

३६६ साव�जिनक िव�ालयमा अ�यनरत िव�ाथ�ह�का लािग छा�बृि� (आवासीय तथा गैरआवासीय) िश�ा २५३११
एस.इ.एस.पी. -
सोधभना� �ने ऋण
(बैदेिशक)

१० �. ५४ ५४ ५४ १,०९ २,७४

३६७ साव�जिनक िव�ालयमा अ�यनरत िव�ाथ�ह�का लािग छा�बृि� (आवासीय तथा गैरआवासीय) िश�ा २५३११
एस.इ.एस.पी. -
सोधभना� अनुदान
(बैदेिशक)

१० �. ३३ ५० ५० ३३ १,६८

३६८ साव�जिनक िव�ालयमा अ�यनरत िव�ाथ�ह�का लािग छा�बृि� (आवासीय तथा गैरआवासीय) िश�ा २५३११ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. १,५१ २,२६ २,२६ १,५१ ७,५५

३६९ अ�ेता �ईसे घु�रयाखक�  गोरेटो वाटो (वडा नं ३) �म तथा रोजगारी २७११२ आई िड ए - सोधभना�
�ने ऋण (बैदेिशक)

१० �. ३० ४५ ४५ ३० १,५०

३७० एक र नौ यूवा खेलकुद मैदान मम�त( 7) �म तथा रोजगारी २७११२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ८० १,२० १,२० ८० ४,००

३७१ कमनाथ िथवाङ गोरेटोवाटो िनमा�ण (वडा नं ६) �म तथा रोजगारी २७११२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. २,१० २,१० १,४० १,४० ७,००

३७२ खहरेखोला मुलपानी भगवती �ा� चौकी मोटरवाटो (वडा नं २) �म तथा रोजगारी २७११२ आई िड ए - सोधभना�
�ने ऋण (बैदेिशक)

१० �. ६५ ९७ ९७ ६५ ३,२५

३७३ गाउँ िभ�ी पदमाग� िव�ार (वडा नं७) �म तथा रोजगारी २७११२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ७९ १,१९ १,१९ ७९ ३,९७

३७४ घा�ा िसम पदमाग� मम�त योजना (बडा नं १) �म तथा रोजगारी २७११२ आई िड ए - सोधभना�
�ने ऋण (बैदेिशक)

१० �. ७० ७० १,०५ १,०५ ३,५०

३७५ िचहानडाँडा म�ाघर धरमपानी गोरेटो वाटो मम�त (वडा नं ३) �म तथा रोजगारी २७११२ आई िड ए - सोधभना�
�ने ऋण (बैदेिशक)

१० �. ३० ४५ ४५ ३० १,५०

३७६ चौरखानी - कुईने गोरेटो बाटो �म तथा रोजगारी २७११२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ७० १,०५ १,०५ ७० ३,५०

३७७ चौरखानी -कुईने गोरेटोबाटो �म तथा रोजगारी २७११२ आई िड ए - सोधभना�
�ने ऋण (बैदेिशक)

१० �. १० १० १५ १५ ५०

३७८ ित��िन लुलेकोदह बेजे� �ा� वैक��क गोरेटो वाटो ( वडा नं ३) �म तथा रोजगारी २७११२ आई िड ए - सोधभना�
�ने ऋण (बैदेिशक)

१० �. ५० ७५ ७५ ५० २,५०

३७९ थाजा भुमेथान गोरेटो वाटो मम�त (वडा नं ५) �म तथा रोजगारी २७११२ आई िड ए - सोधभना�
�ने ऋण (बैदेिशक)

१० �. ८० १,२० १,२० ८० ४,००

३८० देउराली बाँसवोट पदमाग� मम�त योजना (वडा नं १) �म तथा रोजगारी २७११२ आई िड ए - सोधभना�
�ने ऋण (बैदेिशक)

१० �. ७० १,०५ १,०५ ७० ३,५०

३८१ दिम�जा गोरेटो बाटो िनमा�न �म तथा रोजगारी २७११२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ८० १,२० १,२० ८० ४,००

३८२ बा�� मुरे िहला गोरेटोबाटो (वडा नं 5) �म तथा रोजगारी २७११२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १ �. ० ० ० ७ ७

३८३ बा�मुरे िहला गोरेटो बाटो मम�त (वडा नं ५) �म तथा रोजगारी २७११२ आई िड ए - सोधभना�
�ने ऋण (बैदेिशक)

१० �. ७८ १,१७ १,१७ ७८ ३,९३



�. हजारमा

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

काया�लयको कोड : ८०४४४५०५३००

काय��म / प�रयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन
 

आ.व. : २०७९/८०

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम उप �े� खच�
शीष�क �ोत ल� इकाई

िविनयोजन
पिहलो
�ैमािसक

दो�ो
�ैमािसक

ते�ो
�ैमािसक

चौथो
�ैमािसक ज�ा

३८४ भकारेपुल- िसमडाँडा गोरेटोवाटो (वडा नं ८) �म तथा रोजगारी २७११२ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. ८० १,२० १,२० ८० ४,००

३८५ भगवती �ा� चौकी नागनागी घ� मोटरवाटो सोिलङ ( वडा न २) �म तथा रोजगारी २७११२ आई िड ए - सोधभना�
�ने ऋण (बैदेिशक)

१० �. ६५ ९७ ९७ ६५ ३,२५

३८६ आधारभूत तथा आक��क �ा� सेवाको लािग औषिध ख�रद �ा� २७२१३ नेपाल सरकार - नगद
अनुदान १० �. २,५७ ३,८५ ३,८५ २,५७ १२,८५

३८७ सुरि�त नाग�रक आवास काय��म :- ग�की �देशको �ा�ी िज�ा �े� नं. १ अ�ग�त रघुगंगा गाउँपािलका- 1८८ वटा (�मागत) भवन, आवास तथा सहरी
िवकास ३११११ आ��रक ऋण - नगद

ऋण १० �. ९,२० १३,८० १३,८० ९,२० ४६,००

३८८ Inj.Oxytocin भ�ारणका लागी ILR Refrigerator खरीद �ा� ३११२२ आ��रक ऋण - नगद
ऋण १० �. ८० १,२० १,२० ८० ४,००

३८९ नवीकरणीय ऊजा� �विध जडान (वायो�ाँस/िवद्युतीय चुलो/सुधा�रएको चुलो/सौय� ऊजा�) उजा� ३११२२ आ��रक ऋण - नगद
ऋण १० �. १,६० २,४० २,४० १,६० ८,००

३९० रोजगार सेवा के�को सु�िढकरण (क��ूटर, फिन�चर िफ�स�, �ामरा, अ� िवद्युतीय उपकरण) �म तथा रोजगारी ३११२२ आई िड ए - सोधभना�
�ने ऋण (बैदेिशक)

१० �. ६० ९० ९० ६० ३,००
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