
राजगढ गाउँपालिका
नर्घो, सप्तरी,

प्रदेश नं. २, नेपाि



पररचय



आय व्ययको वििरण

राजश्व शशर्षक लनकासा
खचष

कुि खचष िाँकी कैवियत
चािु प ुंशजगत

विशिय सामालनकरण 
अनदुान

101400000 47105573.52 51321554 98427127.52 2972872.48

शशतष तिष को 81027000 74783329.5 0 74783329.5 6243670.5 विज
बहकु्षेलिय पोर्ण कायष् म 1229000 1228350 0 1228350 650 विज
सासंद कोर् तथा साझेदारी 
विकास

3500000 2532746 0 2532746 967254

प्रधान मन्त्िी रोजगार 
कायष् म

3268467 3268467 0 3268467 0

जेष्ठ नागररक कायष् म 4648500 4648500 0 4648500 0
प्रदेश तथा स्थानीय तह 
क्षमता विकास कायष् म

304875 304875 0 304875 0

प्रदेश लनकासा 5000000 3069778 0 3069778 1930222

200377842 136941619 51321554 188263173 12114669



सशतषको िलगषकरण
वििरण खचष कैवियत

स्िास््य तथा आयिेुद तिष को 
प्रशासलनक खचष

16314898.20

स्िास््य तिष को कायष् म 2914642
आयिेुद तिष को कायष् म 699830
मवहिा विकास कायष् म 416597
शशक्षा तिष को लनकासा 51135313.28
पश ुकृवर् तिष 3302049
जम्मा 74783329.48 6243670.52 (खचष हनु 

नसकेको)



• सामदुावयक पिुाषधार
• िडा नं. ३ मा २ िटा सािषजलनक शौचािय
• िडा  नं. ६ र ४ मा कृवर् सेड (५ िाखको दरिे)
• िडा नं. ३ मा मशन्त्दर लनमाषण
• िडा नं. २ मा विलनयोशजत बजेट मध्ये ७०% RCC ढिान 

• कृवर् विकास
• िडा नं. १ देखी ६ सम्म

• मवहिाहरुको कृवर् समहु दताष
• कृर्कको िालग सहकारी संचािन 



• लसंचाई तथा नदद लनयन्त्िण
• मतुनी नदीको बाँध लनमाषण १ वक.लम.
• लसंचाईको िालग िडा स्तरीय योजना िाट पक्की पैनी ५ संख्यामा लनमाषण

• विपद न्त्यूलनकरण
• आ.ि. 2075/076 मा अलत लसतिहरमा १४०० थान लसरक र बलयाकेंट 
दलित, गररि िगषिाई वितरण

• विपद वपलडत िाई राहत वितरण
• जेष्ठ नागररक सम्मान कायष् म

• िक्षीत िगष
• िशक्षत िगषिाई लसपमिुक तालिम िडा नं. १ र ४ मा
• दलित कृर्कहरुिाई बाख्रा बाख्री वितरण
• सनुौिो हजार ददनको मवहिािाई बाख्रा वितरण



समस्या र चनुौतीहरु
• प्रलतलनधी र कमषचारीहरु विचमा एकरुपता, समझदारी र समझदारीको समस्या

• शस्िकृत दरिन्त्दी अनसुार कमषचारीहरुको अभाि

• प्रदेश काननुिे तोवकएको िमोशजम प्रलतलनधीिे सवुिधा उपिब्ध गराउन 
आन्त्तरीक श्रोतको अभाि

• संर्घ मापदण्ड िमोशजमको गा.पा. भिन, िडा भिन िनाउन जग्गाको अभाि

• सदरमकुाम राजविराज िाट १२ वक.लम. टाढा रहेको गा.पा. को नहर 
सडकमा जान आउन सडकमा भारतिे िा कसिे सडक ममषत सम्भार गने हो 
ठोस लनदेशन नभएकोिे बर्ाष याममा जान आउन समस्या



• आन्त्तररक राजश्व अलत न्त्यून रहेको

• लनमषण कायषको गणु्स्तर पररक्षण गनषको िालग श्रोत साधनको अभाि

• समयमा पररर्द नहनु सकेको



सििताका कथाहरु
• गत आ.ि. भन्त्दा आ.ि. 2075/076 मा माटो तथा ग्राइभेिको काम

संग संगै RCC ढिानको कायषमा ्लमक रुपमा िलृध भएको



धन्त्यिाद!


