
यस फक्ताङलङु गाउँपाललकाको आ.व.०७५/७६ को प्राप्त हनु ेअनमुालनत आय तथा व्यय 
शिर्षकहरु लनम्न बमोशिम रहेको छ । 

यस आ.व. २०७५/७६ सालको आय वववरण 

क्र.सं. वववरण रकम 

१. ववशिय समानीकरण रु.८,९४,००,०००।- 
२. सितष अनदुान रु.११,४०,००,०००।- 
३. रािस्व बाँडफाँड रु.६,५१,५४,०००।- 
४. प्रदेि सरकार बाट लबशिय 

समानीकरण 

रु.३२,३१,०००।- 

५. आन्तररक आयस्रोत रु.१७,६०,०००।- 
६. सवारी कर प्रदेि सरकार बाट रु.३६,११,०००।- 
७. आल्य बाट रु.२,००,००,०००।-

(अनमुालनत) 

८. सामाशिक सरुक्षा भिा  रु.१,८५,००,०००।-
(अनमुालनत) 

 िम्मा रु.३१,५६,५६,०००।- 
 

यस आ.व. ०७५/७६ सालको व्यय वववरण 

क्र.सं. वववरण रकम 

१. चाल ु रु.४,४८,८६,२५०।- 
२. पुशँिगत रु.१३,४६,५८,७५०।- 
३. सितष अनदुान रु.११,४०,००,०००।- 
४. सामाशिक सरुक्षा रु.१,८५,००,०००।- 
५. पुशँिगत प्रदेि सवारी कर बाट रु.३६,११,०००।- 
 िम्मा रु.३१,५६,५६,०००।- 

 

 

 

 

 

 

 

 



यस फक्ताङलङु गाउँपाललकाको गाउँकायषपाललकाको अध्यक्षको अध्यक्षतामा ववलभन्न लमलतमा 
बैठक बसी देहायमा उल्लेशित लनणषयहरु गररएको छ । 

लनणषय नं. १, 
आ.व. ०७५।७६ मा यस गाउँकायषपाललकाबाट सञ्चाललत योिनाको पेश्की रकम लनकासाको 
लालग उपभोक्ता सलमलतले यस गाउँपाललकाको धरौटी िातामा िम्मा गरेको धरौटी रकम वफताष 
गने लनणषय गररयो । 

लनणषय नं. २, 
स्थानीय रािपत्र प्रकािन सम्बशन्ध कायषववलध, २०७५ र फक्ताङलङु गाउँपाललकामा करारमा 
प्राववलधक कमषचारी व्यवस्थापन गने सम्बशन्ध कायषववलध, २०७५ सवषसम्मतले पाररत गने लनणषय 
गररयो । 

लनणषय नं. ३, 
मालपोत कायाषलय, ताप्लेिङुको प.सं. ०७४।७५ च.नं. ७५५ को प्राप्त पत्र अनसुार यस 
गाउँपाललका लभत्रको बिार के्षत्र तथा अन्य ठाउँको िग्गाहरुको न्यूनतम मूल्याकंन लनम्न 
बमोशिम लनधाषरण गररयो ।  

वववरण 

 

न्यूनतम रु. अलधकतम रु. 

लभर ३,०००।- 5,०००।- 
पािा ५,०००।- १०,०००।- 
चाहार १५,०००।- २०,०००।- 
दोयम/औल ३०,०००।- ४०,०००।- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



लनणषय नं. ४, 
आ.व.०७५।७६ को लालग प्रत्येक वडा तहहरुलाई लनम्न बमोशिम बिेट लसललङ ददई पत्र 
पठाउने लनणषय गररयो । 

लनम्न 

१. वडा नं. १ सावाददन ४५ लाि 

२. वडा नं. २ िेिेलनम ५५ लाि 

३. वडा नं. ३  ललङशिम ५२ लाि 

४. वडा नं. ४ इिाब ु ५५ लाि 

५. वडा नं. ५ तापेथोक ५० लाि 

६. वडा नं. ६  लेलेप ७५ लाि 

७. वडा नं. ७ ओलाङचङुगोला ४८ लाि 

  

लनणषय नं. ५ 

गाउँसभाका सदस्यहरुले पाउन ेसवुवधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गनष बनकेो ऐन, २०७५ अनसुार 
फक्ताङलङु गाउँपाललका सभाका सदस्यहरुलाई ऐनमा व्यवस्था भए बमोशिम लनकासा ददन े
लनणषय गररयो । 

लनणषय नं. ६ 

चारपाङग्र े सवारी साधन चालक-१(एकिना) हलकुा सवारी चालक प्रथम स्तरको 
रु.१८,३४०।– मालसक ददन ेगरी लनयशुक्त गनष ववज्ञापन गने लनणषय गररयो । 

लनणषय नं. ७ 

फक्ताङलङु गाउँ कायषपाललकाको सदस्य लगायत गाउँसभा सदस्यहरुलाई पोिाक वापतको 
रु.१०,०००।– का दरले आगामी आ.ब.को बिेटबाट ददन ेलनणषय गररयो । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



लमलत २०७५ साल असार ३० गतेका लनणषयहरु 

लनणषय नं. १ बिेट तथा कायषक्रम तिुषमा सलमलतबाट प्राथलमकीकरण भै आएका लनम्न योिना 
तथा कायषक्रमहरुलाई अनमुोदन गररयो । 

वडा नं. १ सावाददनको आ.ब. ०७५/७६ को ववलनयोशित बिेट तथा कायषक्रम 

लस.नं. योिनाको नाम बिेट कैवफयत 

१. आलनपानभार्ा शिक्षण कायषक्रम रु.३,१२,०००।-  

२. मवहला स्वास््य स्वयमं सेववका िािा िचष रु.८४,०००।-  

३. सहुारा पोर्ण सधुार कायषक्रम रु.५०,०००।-  

४. पोिाक िररद ४ वटा ववद्यालय रु.२,००,०००।-  

५. रववकला मा.वव. कम्पाउन्ड घेरावारा लनमाषण रु.५,००,०००।-  

६. नाक्ला प्रा.वव. ब्लक ममषत रु.२,००,०००।-  

७. रववकला मा.वव. लस.लस. क्यामरा तथा ववद्यतुीय औिार िररद रु.१,००,०००।-  

८. सावाददन िेलमैदान स्तरोन्नती रु.४,००,०००।-  

९. सावाददन िानेपानी योिना रु.५,००,०००।-  

१०. सावाददन िेल सञ्चालन रु.२,००,०००।-  

११. लमतलङु देशि फासोलङु तारिाली रु.३,००,०००।-  

१२. रववकला देशि दोकाने कृवर् सडक लनमाषण रु.१०,००,०००।-  

१३.  डकमी लसकमी ताललम रु.१,००,०००।-  

१४. स्वास््य सम्बन्धी टोल बस्तीमा गोष्ठी रु.५०,०००।-  

१५. तीन वटा प्रा.वव.मा प्रोिेक्टर िररद रु.१,५०,०००।-  

१६. मवहला सहकारी कम्प्यटुर िररद/ चपी लनमाषण रु.१,००,०००।-  

१७. फक्ताङलङु आमा समूहमा बाख्रा िररद रु.१,००,०००।-  

१८. गणेि प्रा.वव. फलनषचर ममषत रु.१,००,०००।-  

१९. अपाङ्ग प्रोत्साहन कायषक्रम रु.५४,०००।-  

 िम्मा रु.४५,००,०००।-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



वडा नं. २ िेिेलनमको आ.व. ०७५/७६ सालको प्रस्ताववत योिनाहरु 

लस.नं. योिनाको नाम बिेट कैवफयत 

१. आलनपानभार्ा शिक्षण कायषक्रम रु.५,४६,०००।-  

२. बालबाललका पोिाक िररद रु.२,२०,०००।-  

३. अपाङ्ग प्रोत्साहन कायषक्रम रु.७०,०००।-  

४. लतङद ुबाल ववकास केन्र अनदुान रु.८०,०००।-  

५. मवहला स्वंम सेववका िािा िचष रु.१,००,०००।-  

६. थमेुबङु चावािोल्सा कृवर् सडक रु.३,००,०००।-  

७. िाम्बलुलङ हाङसामना हाङयक मशन्दर लनमाषण रु.२,००,०००।-  

८. बासबोटे लतङद ुसडक लनमाषण रु.३,००,०००।-  

९. लतङ्द ुबाललबकास लनमाषण रु.३,००,०००।-  

१०. शिब ुसेराव कृवर् सडक लनमाषण रु.२,००,०००।-  

११. सामदुावयक भवन लनमाषण (साववक वडा नं. ६) रु.२,००,०००।-  

१२. चाि ुलतङ्द ुसडक लनमाषण रु.४,००,०००।-  

१३.  मेथेम िोला िानेपानी ममषत (साववक २ र ३ वडा) रु.२,००,०००।-  

१४. मानाभरा कृवर् सडक रु.३,००,०००।- क्रमागत 

१५. तसुली प्रा. वव. घेरावार तथा फलनषचर रु.२,००,०००।-  

१६. िेिेलनम लन.मा.वव. िेल मैदान ममषत रु.२,००,०००।-  

१७. मवहला ढाका ताललम रु.२,००,०००।-  

१८. िोलािकष  िानेपानी पाइप िररद (साववक वडा नं. ७ र ८) रु.२,००,०००।-  

१९. दललत भाटी लनमाषण रु.२६,०००।-  

२०. लसररसे िािा घर ममषत रु.५८,०००।-  

२१. मेथेम िोला लघ ुिलववद्यतु ्लमटर बक्स िररद रु.२,०0,०००।- क्रमागत 

२२. मानाभरा िेल मैदान रु.५,००,०००।- क्रमागत 

२३. यकचेयक भवन लनमाषण (साववक वडा नं. ७ र ८) रु.२,००,०००।-  

२४. शिवमशन्दर लनमाषण (साववक वडा नं. ५) रु.३,००,०००।-  

 िम्मा रु.५५,००,०००।-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



आ.व. ०७५/७६ को प्रस्ताववत योिनाहरु 

फक्ताङलङु -३ ललङशिम 

लस.नं. योिनाको नाम बिेट कैवफयत 

१. लथवा िोला सवारो लसचाई लनमाषण रु.४,००,०००।-  

२. वविय लन.मा.वव., लसस्ने लथवा पतंवा कृवर् सडक लनमाषण रु.२,००,०००।-  

३. ओङनेम्बा कृवर् सडक स्तरोन्नलत रु.३,००,०००।-  

४. माझ गाउँ कृवर् सडक लनमाषण रु.३,००,०००।-  

५. मङगेना कृवर् सडक (शचलाउने डाडा-ँवडा कायाषलय) रु.४,००,०००।-  

६. लसस्ने िोला साना लसचाई लनमाषण रु.२,००,०००।-  

७. महारानी मशन्दर संरक्षण रु.१,००,०००।-  

८. महारानी प्रा.वव. िेलमैदान लनमाषण रु.१,००,०००।-  

९. वडा कायाषलय ममषत रु.२,००,०००।-  

१०. स्वतन्त्र चचष लनमाषण रु.२,००,०००।-  

११. माझकटेरी कृवर् सडक (क्रमागत) रु.५,००,०००।- क्रमागत 

१२. मेची डाँडा िानेपानी ममषत रु.३,००,०००।-  

१३.  लसवा िानेपानी पाइप िररद(क्रमागत) रु.२,५०,०००।- क्रमागत 

१४. तावा लसरान िानेपानी ममषत रु.१,००,०००।-  

१५. लसवा मण्डली चचष सामाग्री िररद रु.५०,०००।-  

१६. मवहला लसलाईकटाई ताललम रु.१,०८,०००।-  

१७. तामाङ घेदङु संघ संरक्षण रु.५०,०००।-  

१८. लसवा प्रहरी चौकी भवन ममषत रु.१,००,०००।-  

१९. मकु्कुमलङु िेलकुद सञ्चालन कायषक्रम रु.५०,०००।-  

२०. िैशक्षक सामाग्री िररद ८ वटै ववद्यालय रु.१,६०,०००।-  

२१. सआुहारा पोर्ण कायषक्रम रु.५0,०००।-  

२२. स्थानीय भार्ा शिक्षण कायषक्रम(आलनपान) रु.६,२४,०००।-  

२३. दललत लसपमूलक कायषक्रम रु.५०,०००।-  

२४. अपाङ्ग प्रोत्साहन कायषक्रम रु.१,००,०००।-  

२५. स्वंयम ्सेववका प्रोत्साहन रु.१,०८,०००।-  

२६. पान्दोलङु कृवर् सडक लनमाषण रु.२,००,०००।-  

 िम्मा रु.५२,००,०००।-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



आलथषक वर्ष ०७५/७६ को ववलनयोशित बिेत तथा कायषक्रम 

फक्ताङलङु गाउँपाललका वडा नं. ४, इिाब ु

लस.नं. योिनाको नाम बिेट कैवफयत 

क कृवर्   

१. साववक इिाब ु१, २, ३ लसंचाई लनमाषण रु.८,७६,०००।- क्रमागत 

२. वफररम लसंचाई लनमाषण रु.३,५०,०००।- क्रमागत 

३. साववक इिाब ु८ र ९ चेरेङ लसंचाई ट्ाँकी लनमाषण रु.२,५०,०००।- क्रमागत 

ि मवहला   

४. स्वास््य स्वंयम सेववका प्रोत्साहन भिा रु.१,०८,०००।-  

५. पोर्ण सम्बन्धी कायषक्रम रु.५०,०००।-  

6. मवहला सम्बशन्ध िनचेतना ताललम २ वटा रु.१,२०,०००।-  

ग बालबाललका   

7. बालबाललका झोला िररद तथा ववतरण रु.४,५०,०००।-  

घ आददवासी   

8. आलनपान भार्ा शिक्षण कायषक्रम रु.५,४६,०००।-  

९. दललत उत्थान कायषक्रम रु.५०,०००।-  

१०. अपाङ्ग प्रोत्साहन कायषक्रम रु.५०,०००।-  

ङ पूवाषधार   

११. स्वास््य चौकी घेरावार लनमाषण इिाब ु६ रु.३,००,०००।-  

१२. रानी आधारभतू ववद्यालय घेराबारा रु.२,५०,०००।-  

१३. िोर पाने िानेपानी ममषत साववक सेतवुा माझक सम्म रु.२,००,०००।-  

१४. चोमालङुमा भवन लनमाषण  रु.३,००,०००।- क्रमागत 

१५. सेवालङु ववद्यालय भवन प्लाष्टर रु.२,५०,०००।-  

१६. फक्ताङलङु आधारभतू ववद्यालय फलनषचर र बालववकास सामाग्री िररद रु.२,०0,०००।-  

१७. िानी गमु्बा प्लाष्टर रु.२,५०,०००।-  

१८. श्री ववपधुाप ववद्यालय प्लाष्टर रु.२,५०,०००।-  

१९. िानेपानी ममषत साववक डाँडाटोल इिाब ु९ रु.२,००,०००।-  

२०. कोठे डाडँा बाटो घेराबार (साववक इिाब ु८) रु.२,००,०००।-  

२१. तङलङ ढल लनकास लनमाषण रु.२,५०,०००।- क्रमागत 

 िम्मा रु.५५,००,०००।-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



५ नं. वडा तापेथोक आ.व. २०७५/७६ 

लस.नं. योिनाको नाम बिेट कैवफयत 

१. आलनपान ललम्ब ुभार्ा शिक्षण कायषक्रम रु.३,९०,०००।-  

२. बाल शिक्षा वट.भी., डेग िररद रु.२,००,०००।-  

३. स्वास््य िनचेतनामूलक कायषक्रम रु.१,००,०००।-  

४. ववद्यालय वावर्षक िैशक्षक कायषक्रम ४ वटा रु.१,००,०००।-  

५. तापेथोक स्वास््य चौकी भवन ममषत रु.१,००,०००।-  

६. हाउस वायररङ र उपभोक्ता सलमलत ताललम रु.१,५०,०००।-  

७. िम्मा रु.१०,४०,०००।-  

८. ववपद व्यवस्थापन सामान िररद रु.५०,०००।-  

९. दललत उत्थान कायषक्रम रु.५०,०००।-  

१०. मवहलाहरुका लालग स्वच्छ िानेपानी वफल्टर िररद रु.३,५०,०००।-  

११. तमोर स्पोवटषङ क्लब िेलकुद सामाग्री िररद रु.८०,०००।-  

१२. ज्येष्ठ तथा अपाङ्गहरुका लालग सामाग्री िररद ववतरण कायषक्रम रु.१,२०,०००।-  

१३.  स्वास््य स्वंयसेववका प्रोत्साहन भिा रु.८०,०००।-  

 िम्मा रु.७,३०,०००।-  

१५. तापेथोक िेलकुद ग्राउण्ड लनमाषण रु.३,५०,०००।-  

१६. ववसकुने डाँडा लभर बाटो ममषत रु.२,००,०००।-  

१७. वैताङ्गु िाने कृवर् सडक बाटो लनमाषण (क्रमागत) रु.3,५०,०००।-  

१८. पालथभरा िािा मशन्दर ममषत हेल्लोक रु.२,००,०००।-  

१९. मेन्थमु्मा पावर गहृ लनमाषण रु.५,0०,०००।-  

 िम्मा रु.१६,००,०००।-  

२१. यादेन िानेपानी लनमाषण रु.२,00,०००।-  

२२. वकराँत माङवहम लनमाषण हेल्लोक रु.२,५०,०००।-  

२३. पावषती र कञ्चनिंघा स्कुल घेरावारा, लसललङ, इशन्सनेटर लनमाषण रु.३,३५,०००।-  

२४. सेङवा भीर बाटो घेराबारा रु.२,००,०००।-  

२५. ददल प्रा.वव. तथा मागेम बालशिक्षा अनदुान रु.१,००,०००।-  

२६. श्री सरस्वती आ.वव. र पालथभरा प्रा.वव. घेरावारा तथा फोहोर व्यवस्थापन रु.२,४५,०००।-  

२७. िाम्थाक िाने कृवर् सडक बाटो लनमाषण(क्रमागत) रु.३,००,०००।-  

 िम्मा रु.१६,३०,०००।-  

 कुल ववलनयोशित बिेट रकम रु.५०,००,०००।-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



फक्ताङलङु गाउँपाललका वडा नं. ६ अन्तगषत आ.व. २०७५/७६ मा ववलनयोशित बिेट तथा 
कायषक्रम 

लस.नं. योिनाको नाम बिेट कैवफयत 

१. तल्लो साँघ ुहुँदै लसस्ने आहाले मरुरङला िाने गोरेटो बाटो ममषत रु.३,००,०००।-  

२. फलसषङ ग्याब ुसामदुावयक भवन वकचेन तथा चपी लनमाषण रु.३,००,०००।-  

३. नेसो भवन लनमाषण रु.४,००,०००।-  

४. लावाशिन प्रा. वव. ममषत तथा ठेस वाल लनमाषण रु.२,००,०००।-  

५. घनु्सा सामदुावयक भवन लनमाषण रु.३,००,०००।-  

६. सेकाथमु नागटुप्पा िाने बाटो लनमाषण  रु.२,००,०००।- क्रमागत 

७. छाँगा िोला देशि इलाडाँडा वकसोङमा सम्म बाटो लनमाषण रु.५,००,०००।-  

८. छोङिा िोला २ वटा तल्लो र मालथल्लो आर सीसी पलु लनमाषण रु.२,००,०००।-  

९. फुक्पा िोला आर सी सी पलु लनमाषण रु.२,००,०००।-  

१०. लेलेप स्पोवटषङ िेलकुद सामाग्री िररद रु.१,००,०००।-  

११. लङुथङु स्वास््य चौकी लनमाषण रु.१०,००,०००।-  

१२. वपपल डाँडा मलामी िािा घर लनमाषण रु.३,००,०००।-  

१३.  साँघ ुचचष लनमाषण रु.३,००,०००।-  

१४. आलनपान भार्ा शिक्षण कायषक्रम रु.२,३४,०००।-  

१५. ग्याब्ला सामदुावयक भवन लनमाषण  रु.३,००,०००।- क्रमागत 

१६. सेिाथमु नेसो भवन लनमाषण रु.३,००,०००।-  

१७. औसी थाक्पा लसंचाई कुलो लनमाषण रु.६,००,०००।- क्रमागत 

१८. फुक्पा िोला लसंचाई कुलो लनमाषण  रु.६,००,०००।- क्रमागत 

१९. स्वयंसेववका प्रोत्साहन भिा रु.१,२९,६००।-  

२०. स्वास््य शिववर कायषक्रम रु.२,००,०००।-  

२१. चाँगा स्कुल डाँडा िानेपानी तथा लङुथङु ववद्यालय घेरावारा लनमाषण रु.३,०0,०००।-  

२२. सआुहारा पोर्ण सम्बन्धी कायषक्रम रु.१,००,०००।-  

२३. अशम्लिेसा लेलेप सोलार िररद, ८ वटा अनदुान रु.१,५०,०००।-  

२४. बालबाललका झोला िररद ववतरण रु.२,००,०००।-  

२५. अपाङ्ग भिा रु.५०,०००।-  

२६. ज्येष्ठ नागररक सम्मान कायषक्रम रु.३६,४००।-  

 िम्मा रु.७५,००,०००।-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



वडा नं. ७ को आ.व. ०७५/७६ को ववलनयोशित बिेट तथा कायषक्रम 

लस.नं. योिनाको नाम बिेट कैवफयत 

१. वडा कायाषलय वकचन तथा चपी लनमाषण रु.६,००,०००।-  

२. सामदुावयक भवन वकचन लनमाषण रु.२,५०,०००।-  

३. ढल लनकास गोला रु.२०,००,०००।-  

४. याङमागमु्बा ममषत तथा सामदुावयक भवन लनमाषण रु.४,००,०००।-  

५. बालमैत्री बाटो लनमाषण रु.१०,००,०००।-  

६. बेमौसमी तरकारी लबउ िररद रु.५०,०००।-  

७. और्धी ढुवानी रु.३६,०००।-  

८. स्वंयसेववका प्रोत्साहन रु.५४,०००।-  

९. ददकी छ्योललङ गमु्बा प्यारावफट लनमाषण रु.२,६०,०००।-  

१०. लामा भार्ा शिक्षण रु.५०,०००।-  

११. वडा नं. ६ को लसमाना देशि गोलायाङमा बाटो ममषत रु.१,००,०००।-  

 िम्मा रु.४८,००,०००।-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ि) गाउँपाललका बाट सञ्चालन गने योिनाहरु 

क्र.सं. योिनाको नाम रकम 

१. नाक्ला-मकुु्तरा सडक लनमाषण रु.६० लाि 

२. च्यानडाडँा-नमु्लोक-चावाि-ुतेम्बङु-तामाफोक सडक लनमाषण रु.४० लाि 

३. फागिुोला-मामांिे-सङुिा स्कुल सडक लनमाषण रु.५० लाि 

४. लबपधुाप-नगुदेन-इिाब-ुसेगङुवा-साप्चोङवा-पाटी डाडँा- सङुिा स्कुल सडक रु.७० लाि 

५. लसस्ने-लसवा-लथवा सडक रु.५ लाि 

६. साँध-ुमहेन्र प्रा.वव.-साववत्री लन.मा.वव.-लेप्चङु आसपास सडक लनमाषण रु.५० लाि 

७. साँध-ुलबपधुाप-सोङसाब-ुमाङछागा पयषटकीय कृवर् सडक लनमाषण रु.४० लाि 

८. तावा लसरान मोटरबाटो लनमाषण रु.१० लाि 

९. मागेम-हेल्लोक-याम्फुददन कृवर् सडक लनमाषण रु.२० लाि 

१०. लबपधुाप-डाँडाटोल-साम्देन हुँदै मरुरङला डाँडा पयषटकीय सडक लनमाषण रु.५ लाि 

११. लबपधुाप बर डाँडा िेल मैदान लनमाषण रु.५ लाि 

१२. स्वास््य चौकी भवन लनमाषण (सावाददन) रु.१८ लाि 

१३. सावाददन सामदुावयक भवन रु.१२ लाि 

१४. वडा कायाषलय लनमाषण (िेिेलनम र इिाब)ु रु.४५ लाि 

१५. मेन्थमुा लघ ुिल ववद्यतु ्स्तरोन्नलत रु.१० लाि 

१६. सडक ममषत  रु.३० लाि 

१७. लसवा िेल मैदान रु.१० लाि 

१८. लशक्षत वगष रु.१८ लाि 

१९. ओलाङचङु गोला लबिलुी मेशिन िररद तथा स्तरोन्नती रु.२० लाि 

२०. ओलाङचङु-वटपताला मोटर बाटो ममषत तथा स्तरोन्नती रु.२० लाि 

२१. मकुु्कमलङु माङवहम लनमाषण (पालथभरा मशन्दर के्षत्रमा) रु.१५ लाि 

२२. शिक्षा क्षेत्रमा रु.६० लाि 

२३. कृवर् िािा कायषक्रम रु.४० लाि 

२४. पि ुिािा कायषक्रम रु.३२ लाि 

२५. स्वास््य िािा कायषक्रम रु.२० लाि 

२६. भ-ुसंरक्षण रु.५ लाि 

२७. तार िाली िररद रु.५ लाि 

२८. ववपद व्यवस्थापन रु.५ लाि 

२९. पाइप िररद रु.५ लाि 

३०. परामिष रु. ३५ लाि 

३१. गाउँपाललका स्तररय पार्श्षशचत्र लनमाषण  रु.१० लाि 

३२. सूचना प्रववलध िडान कायषक्रम रु.१५ लाि 

३३. आवलधक योिना सङ्कलन रु.१० लाि 

३४. शिववर रु.५ लाि 

३५. सामाशिक िवाफदेवहता कायषक्रम शिर्षक नं. रु.४ लाि 

३६. समपरुक कोर् रु.३५ लाि 
३७. भैपरी आउने प ुिँीगत (शिर्षक नं. ३१५११) रु.६५ लाि 
३८. िग्गा प्रालप्त (शिर्षक नं. ३१४११) रु.१० लाि 



३९. मेशिनरी/औिार (शिर्षक नं. ३११२२) रु. २० लाि 
४०. फलनषचर/वफक्चसष(शिर्षक नं. ३१११५) रु. ११ लाि 
४१. सवारी साधन रु. १२ लाि 
४२. पयषटन/संस्कृलत/िेलकुद रु. ३५ लाि 
४३. ताललम/गोष्ठी रु. १० लाि 
 िम्मा रु. १० करोड २ 

लाि 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



आलथषक वर्ष २०७५/७६ का लालग यस फक्ताङलङु गाउँपाललकाको रािस्व परामिष सलमलतको 
बैठकले लनम्न करका दायराहरुको अनमुालनत दररेट लनधाषरण गरर गाउँकायषपाललकाको बैठकमा 
अनमुोदन गरी गाउँ सभामा पेि गररने लनणषय गररयो । 

१. बहाल कर दर रेट 

क्र.सं. वववरण  दररेट 

१. भवन भाडाको १० प्रलतित 

२. घर भाडाको १० प्रलतित 

३. पसल भाडाको १० प्रलतित 

४. ग्यारेि भाडाको १० प्रलतित 

५. िग्गा भाडाको १० प्रलतित 

६. गोदाम भाडाको १० प्रलतित 

७. टहरा भाडाको १० प्रलतित 

८. पोिरी भाडाको १० प्रलतित 

९. सवारी साधन भाडाको १० प्रलतित 

२. व्यवसाय कर दर रेट प्रलत वर्ष 
क्र.सं. वववरण रु.२ लाि सम्म रु.५ लाि सम्म रु.५ लाि भन्दा 

मालथ 

१. वकराना पसल रु.२००। रु.५००।- रु.१०००।- 

२. शचया नास्ता पसल रु.१००।- रु.२००।- रु.३००।- 

३. होटल (िाने बस्ने सवुवधा भएको) रु.२५०।- रु.५००।- रु.१०००।- 

४. थान कपडा पसल रु.२००।- रु.७००।- रु.१०००।- 

५. हाडषवेयर पसल रु.५००।- रु.१०००।- रु.२०००।- 

६. तरकारी पसल रु.५०।- रु.१००।- रु.२००।- 

७. स्टेिनरी पसल रु.२००।- रु.५००।- रु.८००।- 

८. कपडा पसल रु.२००।- रु.५००।- रु.१०००।- 

९. और्धी पसल रु.१००।- रु.२००।- रु.५००।- 

१०. टेलररङ रु.१००।- रु.२००।- रु.५००।- 

११. फलनषचर पसल रु.५००।- रु.१०००।- रु.२०००।- 

१२. प्रशिक्षण केन्र रु.१००।- रु.२००।- रु.३००।- 

१३. दताष भएको मददरा पसल रु.५००।- रु.२०००।- रु.५०००।- 

१४. सनु चाँदी पसल रु.५००।- रु.१०००।- रु.२०००।- 

१५.  भाडा वतषन पसल रु.५००।- रु.१०००।- रु.२०००।- 

१६. इलेक्रोलनक पसल  रु.१००।- रु.३००।- रु.६००।- 

१७. पालषर/िैलनु रु.१००।- रु.३००।- रु.५००।- 

१८. मोटर साइकल तथा गाडी ममषत केन्र रु.५००।- रु.१५००।- रु.२५००।- 

१९. मलन रान्सफर रु.५००।- रु.१०००।- रु.१५००।- 

२०. मास ुपसल रु.५००।- रु.१०००।- रु.१५००।- 

२१. कस्मेवटक पसल  रु.२००।- रु.५००।- रु.१०००।- 

२२. कला केन्र रु.१००।- रु.२००।- रु.३००।- 

२३. उत्पादन मलुक उद्योग (गलैंचा, छुपी) रु.१००।- रु.२००।- रु.५००।- 

२४. कृवर् तथा वनिन्य उद्योग रु.५००।- रु.१०००।- रु.२०००।- 

२५. िलनि उद्योग रु.५००।- - - 



२६. पयषटन उद्योग रु.५०००।- - - 

२७. सेवा उद्योग रु.२०००।- - - 

२८. लनमाषण उद्योग रु.५०००।- - - 

२९. संचार सेवा रु.५०००।- - - 

३०. ववशिय सेवा  रु.५०००।- - - 

३१. स्वास््य सेवा रु.१०००।- - - 

३२. शिक्षा सेवा लनिी स्कुल, क्याम्पस रु.२५००।-   

३३. ममषत सम्भार सेवा रु.१०००।- रु.२०००।- रु.५०००।- 

३४. अन्य सेवा रु.५००।- रु.१०००।- रु.२०००।- 

३५. अन्य व्यवसाय रु.५००।- रु.१०००।- रु.२५००।- 

३६. उिाष मलुक उद्योग १०० वक.वा.सम्म 
रु.५०००।- 

१०० वक.वा. 
देशि २०० 
वक.वा. सम्म 
रु.१००००।- 

२०० वक.वा. देशि 
१ मेगावाट सम्म 
रु.२००००।- 
सम्म 

 

३. िडीबटुी दर रेट 

क्र.सं. िडीबटुी यस गाउँपाललकामा उत्पादन हनुे प्रलत के.िी. 
१. कुड्की रु.१५।- 

२. लसलाशित रु.५०।- 

३. िटामसी रु.१०।- 

४. शचराइतो रु.१५।- 

५. भोिपत्र रु.१०।- 

६. सगुन्धवाल रु.१०।- 

७. सनुपाती रु.५।- 

८. ववर्िरा रु.१५।- 

९. यासाषगमु्बा रु.४५००।- 

१०. पदमचाल रु.१५।- 

११. पाँचऔले रु.१५०।- 

१२. सतवुा रु.२००।- 

१३. डालेचकु रु.१०।- 

१४. धपुिडी रु.१०।- 

१५. लौठसल्ला रु.१५।- 

१६. रातो च्याउ रु.२०।- 

१७. काठको फुरु रु.१५।- 

 

४. सवारी कर दर रेट 

क्र.सं. सवारी साधनको वकलसम दररेट वावर्षक/पटके 

१. प्राइभेट शिप भ्यान रु.२० पटके 

२. भाडाकर िीप भ्यान रु.२० पटके 

३. रयाक्टर रु.३० पटके 

४. लमलनबस/बस/रक रु.३० पटके 

५. हेभीगाडी/डोिर/के्रन रु.१००० वावर्षक 

 



५. ववज्ञापन कर 

क्र.सं. प्रकार दररेट वावर्षक 

१. लडशिटल लडस्प्ले रु.१००।- 

२. पिाषलबार लभिा आददमा पोलतएको 
प्रलतवगष फुट 

रु.२५ 

३. सावषिलनक स्थलमा रु.१०0।- 

४. पोल ब्यानर रु.१००।- 

५. गाडीमा गररन े रु.१००।- 

६. आकािमा गररन े रु.१००।- 

७. िेलकुद मैदानमा रु.१००।- 

८. साइनबोडष प्रलत वगषफुट रु.२००।- 

६. सेवा िलु्क सम्बन्धी दर रेट 

क्र.सं. लसफाररसको ववतरण/सेवाको प्रकार दररेट रु.मा 

१. नाता प्रमाशणत रु.३००।- 

२. िन्म लमलत प्रमाशणत रु.२५०।- 

३. वववावहत तथा अवववावहत प्रमाशणत रु.३०0।- 

४. अङग्रिेी भार्ामा लसफाररस वा प्रमाशणत रु.१०००।- 

५. घर पाताल प्रमाशणत रु.५००।- 

६. व्यशक्तगत वववरण प्रमाशणत रु.३००।- 

७. अङग्रिेी नाता प्रमाशणत रु.१०००।- 

८. मतृकसँगको नाता प्रमाशणत रु.२५०।- 

९. हकवाला वा हकदार प्रमाशणत रु.१०००।- 
१०. संरक्षक प्रमाशणत  रु.५००।- 
११. कागि र मन्िरुीनामा प्रमाशणत रु.५००।- 
१२. िग्गा मूल्याङ्कन लसफाररस /प्रमाशणत रु. पाँच लाि सम्मको रु.१,०००।– र सो भन्दा बढीमा ०.१५ 

प्रलतितका दरले 
१३. आलथषक अवस्था कमिोर वा ववपन्नता 

प्रमाशणत 
रु.२५०।- 

१४. आलथषक अवस्था बललयो वा सम्पन्नता 
प्रमाशणत 

रु.५००।- 

१५. नागररकता ललनको लालग लसफाररस रु.२००।- 
१७. नागररकता प्रलतललवप ललनको लालग 

लसफाररस 
रु.३००।- 

१८. बहाल करको लेिा िोिा लसफाररस रु.५००।- 
१९. सिषलमन मचुलु्का प्रमाशणत रु.२५०।- 
२०. मोही लगत कट्टाको लसफाररस रु.२००।- 
२१. घर िग्गा करको लेिािोिा गरी 

लसफाररस 
रु.३००।- 

२२. व्यापार व्यवसाय बन्द भएको, सञ्चालन 
नभएको वा व्यापार व्यवसाय हुँदै नभएको 

रु.३००।- 

२३. लमलापत्रको कागि गराउने लनवेदन दताष 
गनष लसफाररस 

रु.२००।- 

२४. लनिःिलु्क स्वास््य लसफाररस  रु.१००।- 



२५. पिुाषको घर कायम गने लसफाररस रु.५००।- 
२६. फरक फरक नाम, थर, िन्म लमलत 

प्रमाशणत तथा दवैु नाम गरेको व्यशक्त एकै 
हो भन्ने लसफाररस 

रु.३००।- 

२७. नाम थर वा िन्म लमलत संिोधनको 
लसफाररस 

रु.३००।- 

२८. िग्गाको हक सम्बन्धमा लसफाररस रु.५००।- 
२९. मतृक सँगको नाता प्रमाशणत तथा सिषलमन 

लसफाररस 
रु.२५०।- 

३०. उद्योग ठाउँसारी गनष लसफाररस रु.१०००।- 
३१. शिववत रहेको लसफाररस रु.३००।- 
३२. ववद्यालय िोल्न लसफाररस रु.१०००।- 
३३. ववद्यालयको कक्षा थप गनष लसफाररस रु.५००।- 
३४. ववद्यालय ठाउँ सारी गनष लसफाररस रु.१०००।- 
३५. बाल पोर्णको लालग लसफाररस रु.२००।- 
३६. वैवावहक अंलगकृत नागररकता लसफाररस रु.३००।- 
३७. धारा तथा लबिलुी िडानको लालग 

लसफाररस 
रु.२००।- 

३८. प्रचललत कानून अनसुार प्रत्यायोशित 
अलधकार बमोशिमको अन्य लसफाररस वा 
प्रमाशणत  

रु.५००।- 

३९. अन्य प्रकारका लसफाररस रु.३००।- 
४०. उपभोक्ता सलमलत दताष  रु.१०००।- 
४१. उपभोक्ता सलमलत नववकरण रु.५००।- 
४२. गाउँपाललका बाट गररने लसफाररस रु.३००।- 
४३. सहकारी दताष  रु.२०००।- 
४४. सहकारी नववकरण रु.१०००।- 
४५. लनमाषण व्यवसायी “घ” वगषको दताष रु.१०,०००।- 
४६. लनमाषण व्यवसायी “घ” वगषको नववकरण रु.५,०००।- 
४७. एफ.एम. १०० वाट सम्मको सञ्चालन 

अनमुती 
रु.५,०००।- 

४८. एफ.एम. १०० वाट सम्मको सञ्चालन 
नववकरण 

रु.२,५००।- 

४९. क्लब दताष रु.१,०००।- 
५०. क्लब दताष नववकरण रु.५००।- 
 नक्सा पास पक्की घर रु.३ प्रलत वगष फुट 

 

 

 

 

 

 

 



७. यस फक्ताङलङु गाउँपाललकाको आ.व.०७५/७६ सालको अनमुालनत रािस्व सङ्कलन 

क्र.सं. वववरण अनमुालनत मूल्य रु. मा 
१. एवककृत सम्पशि कर रु.८,००,०००।– 

२. बहाल कर रु.३,००,०००।- 

३. व्यवसाय कर रु.५०,०००।- 

४. सवारी कर रु.१०,०००।- 

५. सेवा िलु्क रु.६,००,०००।- 

 िम्मा रु.१७,६०,०००।–(अक्षरेपी सत्र लाि साठी हिार मात्र) 

 

ववलभन्न शिर्षकमा छुट्टाइएको रकमको वववरण 

क्र.नं. िचष शिर्षक रु.हिारमा शिर्षक नं. 
१. कमषचारी तलब १८५०० २११११ 

२. पदालधकारी सवुवधा ३५०० २११४२ 

३. बैठक भिा कमषचारी ९०० २११३४ 

४. बैठक भिा पदालधकारी १७०० २११४१ 

५. पोिाक भिा ४०० २११२१ 

६. संचार िचष ३०० २२११२ 

७. घर भाडा िचष ८०० २८१४२ 

८. भ्रमण िचष २५०० २२६१२ 

९. इन्धन िचष ८०० २२२१२ 

१०. सवारी साधन ममषत िचष ३०० २२२१३ 

११. मेिनरी तथा औिार ममषत २०० २२२२१ 

१२. ववमा(सवारी साधन) १०० २२२१४ 

१३.  अन्य भाडा १५० २८१४९ 

१४. अन्य इन्धन (कायाषलय प्रयोिन) १५० २२३१४ 

१५. अनगुमन तथा मूल्याङ्कन िचष - - 

१६. पानी, लबिलुी १०० २२१११ 

१७. अन्य सामाशिक सरुक्षा २०० २७११२ 

१८. उद्धार तथा राहत, पनुस्थापन िचष ४००  

१९. छात्रा वशृि १०० २७२११ 

२०. पत्रपलत्रका, छपाई तथा सूचना ७०० २२३१५ 

२१. कायाषलय सञ्चालन िचष ३००० २२३११ 

२२. कल्याण कोर् १५०० २२२१२ 

२३. कमषचारी ताललम ३००  

२४. परुस्कार २०० २११३५ 

२५. कायषक्रम िचष १५०० २२५१२ 

२६. ववववध १४२० २२७११ 

२७. सभा सञ्चालन िचष ३१७ २२७२१ 

२८. वडा कायाषलय चाल ु ४४८८६  
 

 



आ.व.०७५/७६ का लालग ववर्यगत िािाका लालग ववलनयोशित रकमबाट लनम्न योिनाहरु 
संचालन गने लनणषय गररयो । 

 

स्वास््य िािा तफष  
लनम्न 

१. ७ वटै स्वास््य चौकी र २ वटा स्वास््य इकाइलाई रु.२५,०००।– का दरले 
रु.२,२५,०००।– (चाल ुअनदुान) 

२. ववपधुाम िोप केन्र लनमाषण- रु.३,००,०००।– 

     ववपधुाम फलनषचर लनमाषण -   रु.४६,०००।– 

       (साववक इिाब-ु९)       रु.३,४६,०००।– 

३. शिव ुिोपकेन्र (साववक िेिेलनम) लनमाषण – रु.३,००,०००।– 

शिव ुिोपकेन्र फलनषचर लनमाषण         -  रु.४६,०००।– 

४. तावालथवा िोपकेन्र फलनषचर लनमाषण-        रु.४५,०००।-  

५. वैताङ्ग िोपकेन्र साववक तापेथोक लनमाषण-    रु.३,००,०००।– 

वैताङ्ग फलनषचर लनमाषण               -    रु.४६,०००।– 

६. साघ ुिोपकेन्र साववक लेलेप-१ -          रु.३,००,०००।– 

साघ ुिोपकेन्् फलनषचर लनमाषण-            रु.४६,०००।– 

७. भोटेगाउँ िोपकेन्र साववक सावाददन-७      रु.३,००,०००।– 

भोटेगाउँ िोपकेन्र फलनषचर लनमाषण          रु.४६,०००।– 

                                    रु.३,४६,०००।– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



कृवर् िािा तफष    रु.४०,००,०००।– 

१. चाल ुिचष तफष  
(क) कमषचारी भ्रमण िचष-   रु.१,००,०००।– 

(ि) बैठक िचष       -   रु.  ५०,०००।– 

(ग) कायाषलय संचालन िचष- रु.  ५०,०००।– 

(घ) ववववध िचष-          रु.  ५०,०००।– 

२. पुिँीगत िचष तफष  
(क) शचया िेती कायषक्रम- रु.६,००,०००।– फक्ताङलङु-१ 

(ि) िैववक ववलधद्धारा रोगवकरा लनयन्त्रण- रु.२,००,०००।– 

(ग) प्रधानमन्त्री कृवर् आधलुनकीकरण(नोवेल सहकारी संस्था)- रु.३,००,०००।– 

(घ) नयाँ प्रधानमन्त्री कृवर् आधलुनकीकरण कायषक्रम(२ वटा सहकारी-समूहबाट)- 
रु.५,००,०००।– 

(ङ) भकारो सधुार कायषक्रम- रु.३,६०,०००।– 

(च) सनु्तला/कागती/ आपँ/ ललची/ ववरुवा िररद/ ववतरण रु.३,००,०००।– 

(छ) अन्तर शिल्ला कृर्क भ्रमण-  रु.३,५०,०००।– 

(ि) ववलभन्न ताललम (७ वटा)  -  रु.३,५०,०००।– 

(झ) स्याउ ववरुवा िररद ववतरण-  रु.२,००,०००।– 

(ञ) माहरुी पालन ताललम संचालन- रु.४,४०,०००।– 

(ट) सामाग्री ढुवानी-             रु.१,५०,०००।– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



आ.व.०७५/७६ को वावर्षक शस्वकृत कायषक्रम बिेट(बिेट समानीकरण) 

बिेट उपशिर्षक नं.                                    रु.हिारमा 
बिेट िचष शिर्षक 
नं. 

वववरण प्रिासलनक कायषक्रम बिेट कूल बिेट 

१ २ ३ ४ ५ 

२२३११ कायाषलय सञ्चालन 
िचष 

३५ १५ ५० 

२२२१२ इन्धन(कायाषलय 
प्रयोिन) 

३० २० ५० 

२२२१३ सवारी साधन ममषत 
िचष 

१५ १५ ३० 

२२४११ सेवा र परामिष िचष ० ० ० 

२२४१२ अन्य सेवा िलु्क ० ० ० 

२२५२२ कायषक्रम िचष ० २०१० २०१० 

२२५१२ सीप ववकास ताललम  ३०५ ३०५ 

२७२१३ और्लध िचष ० ३५० ३५० 

२२६११ अनगुमन मूल्याकंन 
िचष 

० ८५ ८५ 

२२६१२ कायषक्रम भ्रमण िचष ८० १२० २०० 

२२७११ ववववध िचष ० २० २० 

 चाल ुिचषको िम्मा १६० २९४० ३१०० 

 

पुशँिगत िचष अन्तरगतका कायषक्रमहरु 

  प्रिासलनक कायषक्रम बिेट कुल बिेट 

बिेट िचष शिर्षक 
नं. 

वववरण    

२९५११ बाइनाकुलर 
माइक्रोस्कप िररद 

 ४० ४० 

 हाते सेशन्रफ्यिु 
मेशिन, बलडषिो 
क्यास्टेटर तथा 
अन्य सामाग्री 
िररद 

 ६० ६० 

 पुिँीगत िचष  १०० १०० 

 कुल िम्मा १६० ३०४० ३२०० 

 

 

 

 

 

 



फक्ताङलङु गाउँपाललका, ताप्लेिङु्ग सितष अनदुानबाट सञ्चालन हनुे योिना तथा 
कायषक्रमको वववरण 

ब.उ.शि.नं. आयोिना/कायषक्र
म 

स्रोत दात ृसंस्था वक्रयाकलाप रकम(हिार
मा) 

     ११४००० 

३०८११८ राविय ग्रामीण 
तथा नवीकरणीय 
उिाष कायषक्रम 

नगद नेपाल 
सरकार 

नीलतगत, प्रिासलनक तथा व्यवस्थापन िचष २५० 

३०८११८ राविय ग्रामीण 
तथा नवीकरणीय 
उिाष कायषक्रम 

नगद नेपाल 
सरकार 

सधुाररएको चलुो(बायोमास) प्रववलध िडान १०० 

३०८११८ राविय ग्रामीण 
तथा नवीकरणीय 
उिाष कायषक्रम 

नगद नेपाल 
सरकार 

सौयष उिाष प्रववलध िडान ४७३ 

३०८११८ राविय ग्रामीण 
तथा नवीकरणीय 
उिाष कायषक्रम 

नगद नेपाल 
सरकार 

लघ ुतथा साना िलववद्यतु आयोिना बाट 
ववद्यतु उत्पादन 

७०० 

३१२०१२ कृवर् ववभाग नगद नेपाल 
सरकार 

स्थानीय तहमा रहने कृवर् प्राववलधकको 
तलब तथा पोिाक 

१२१६ 

३१२०२३ पि ुसेवा ववभाग नगद नेपाल 
सरकार 

एक गाउँ एक पि ुप्राववलधकको तलब 
भिा 

९१० 

३१२११४ कृर्क पाठिाला 
संचालन(पि/ुकृ
वर्) सम्बन्धी 

नगद  नेपाल 
सरकार 

कृर्क पाठिाला संचालन(पि/ुकृवर्) 
सम्बन्धी 

२०० 

३१२११८ माटो परीक्षण 
तथा सधुार सेवा 
कायषक्रम 

नगद नेपाल 
सरकार 

कृवर् चनु ववतरण ४५ 

३१२१२० सहकारी िेती, 
साना लसंचाई तथा 
मल बीउ ढुवानी 
कायषक्रम 

नगद नेपाल 
सरकार 

साना लसंचाई लनमाषण/ममषत संभार / 
प्लावष्टक पोिरी लनमाषण / वहउ पोिरी 

५४० 

३१२१६६ पि ुस्वास््य, 
रोग अन्वेिण 
सेवा तथा 
क्वारेन्टाइन 
कायषक्रम 

नगद  नेपाल 
सरकार 

लडशिि सलभषलेन्स तथा ररपोवटषङ, 
आउटबे्रक इन्भेशस्टगेिन 

६६ 

३१२१६८ पि ुववकास सेवा 
कायषक्रम 

नगद  नेपाल 
सरकार 

नश्ल सधुारका लालग प्राकृलतक गभाषधान 
कायषक्रम(गाई/भैसी/भेडा/बाख्रा/बंगरु) 

८० 

३१३११६ वातावरणीय 
सरसफाइ 
आयोिना 

नगद नेपाल 
सरकार 

वातावरण सरसफाई सम्बन्धी कायषक्रम 
सञ्चालन िचष 

५६ 

३१३११६ वातावरणीय 
सरसफाइ 
आयोिना 

नगद नेपाल 
सरकार 

सरसफाइ सम्बन्धी लनमाषण कायषहरु २२२ 



३२९८०८ सामदुावयक तथा 
कबलुलयती वन 
ववकास कायषक्रम 

नगद नेपाल 
सरकार 

सामदुावयक वनमा पयाषपयषटन/ उद्यम 
प्रवद्धषन 

२०० 

३४०१०५ समाि कल्याण 
कायषक्रम(िेष्ठ 
नागररक 
कायषक्रम समेत) 

नगद नेपाल 
सरकार 

सबै स्थानीय तहमा समदुायमा आधाररत 
पनुस्थापषना कायषक्रम(लस.वव.आर लनदेशिका 
अनसुार) संचालन 

६६ 

३४०१०५ समाि कल्याण 
कायषक्रम(िेष्ठ 
नागररक 
कायषक्रम समेत) 

नगद  नेपाल 
सरकार 

ज्येष्ठ नागररक सम्बन्धी सरोकारवाला बीच 
अन्तरवक्रया 

३५ 

३४०१०५ समाि कल्याण 
कायषक्रम(िेष्ठ 
नागररक 
कायषक्रम समेत) 

नगद नेपाल 
सरकार 

ज्येष्ठ नागररक सम्बन्धी ददवसीय 
कायषक्रम( अल्िाइमिष चेतना ददवस, ज्येष्ठ 
नागररक प्रलत हनुे दवु्यषवहार ववरुद्धको 
ददवस, अन्तराषविय ज्येष्ठ नागररक ददवस) 

२९ 

३४०१०७ बाल कल्याण 
कायषक्रम 

नगद नेपाल 
सरकार 

बालक्लब गठन, संचालन तथा लनयमन २० 

३४०१०७ बाल कल्याण 
कायषक्रम 

नगद नेपाल 
सरकार 

बालबाललकामालथ हनुे िारीररक, मानलसक 
दण्ड सिाय तथा यौनिन्य दवु्यषवहार 
न्यूलनकरण 

३३ 

३४०८०२ मवहला ववकास 
कायषक्रम(मवहला 
िागलृत कायषक्रम 
समेत) 

नगद नेपाल 
सरकार 

रा.प.अनं.वद्ध.वव.  तलब ३८१ 

३४०८०२ मवहला ववकास 
कायषक्रम(मवहला 
िागलृत कायषक्रम 
समेत) 

नगद नेपाल 
सरकार 

स्थालनय भिा (रा.प.अनं.वद्ध.) ३१ 

३४०८०२ मवहला ववकास 
कायषक्रम(मवहला 
िागलृत कायषक्रम 
समेत) 

नगद नेपाल 
सरकार 

महंगी भिा १२ 

३४०८०२ मवहला ववकास 
कायषक्रम(मवहला 
िागलृत कायषक्रम 
समेत) 

नगद नेपाल 
सरकार 

लैंलगक वहंसा लनवारणमा न्यावयक सलमलतको 
क्षमता ववकास ताललम 

५० 

३४०८०२ मवहला ववकास 
कायषक्रम(मवहला 
िागलृत कायषक्रम 
समेत) 

नगद नेपाल 
सरकार 

नेततृ्व तथा संस्थागत ववकास ताललम ५२ 

३४०८०२ मवहला ववकास 
कायषक्रम(मवहला 
िागलृत कायषक्रम 
समेत) 

नगद नेपाल 
सरकार 

समूह गठन र पररचालन ५ 



३४०८०२ मवहला ववकास 
कायषक्रम(मवहला 
िागलृत कायषक्रम 
समेत) 

नगद नेपाल 
सरकार 

समहु सदस्यको अनशुिक्षण ३१ 

३४०८०२ मवहला ववकास 
कायषक्रम(मवहला 
िागलृत कायषक्रम 
समेत) 

नगद नेपाल 
सरकार 

अन्तराषविय मवहला ददवि २० 

३४३१०२ िेलकुद ववकास 
कायषक्रम 

नगद  नेपाल 
सरकार 

रािपलत रलनङ शिल्ड प्रलतयोलगता १०० 

३५००१६ सबैका लालग 
शिक्षा- 
आधारभतू/माध्य
लमक तह 

नगद नेपाल 
सरकार 

शिक्षकको िगेडा तलब ७२ 

३५००१६ सबैका लालग 
शिक्षा-
आधारभतू/माध्य
लमक तह 

नगद नेपाल 
सरकार 

आधारभतू तथा माध्यलमक तहका स्वीकृत 
दरबन्दीका शिक्षक, राहत कोटा अनदुान 
शिक्षक एवम ्प्राववलधक धारका प्रशिक्षक 
तथा सहायक प्रशिक्षकका लालग तलब 
भिा अनदुान 

६६४४६ 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

नगद नेपाल 
सरकार 

कक्षा १-१० सम्म अध्ययनरत 
ववद्याथीहरुका लालग पाठ्यपसु्तक अनदुान 

१००२ 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

नगद नेपाल 
सरकार 

ववद्यालय कमषचारी व्यवस्थापन 
अनदुान(आधारभतू तथा माध्यलमक तह) 

२६४८ 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

नगद नेपाल 
सरकार 

प्रारशम्भक बाल ववकास/ पूवष प्राथलमक 
कक्षाका सहिकताषहरुको पाररश्रलमक 

१६८२ 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

नगद  नेपाल 
सरकार 
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व्यवस्थापन तथा लसकाइका लालग लनरन्तर 
ववद्याथी मलु्यांकनका लालग प्रलत ववद्याथी 
लागत अनदुान (कक्षा बाललबकास-१२) 

६८६ 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम-शिल्ला 
स्तर 

नगद  नेपाल 
सरकार 

कक्षा ११-१२ मा अध्ययनरत तोवकएका 
लशक्षतवगषका ववद्याथीहरुका लालग 
पसु्तकालयमा आधाररत हनुे गरी 
पाठ्यपसु्तक उपलब्ध गराउन 
ववद्यालयलाई अनदुान 

७२ 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

नगद नेपाल 
सरकार 

सामदुावयक ववद्यालयका आधारभतू तथा 
माध्यलमक तहमा अध्ययनरत 
ववद्याथीहरुका लालग ववपन्न लशक्षत हनुे गरी 
गैरआवालसय छात्रवलृत 

६२६ 



३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

नगद  नेपाल 
सरकार 

सामदुावयक ववद्यालयमा आधारभतू तथा 
माध्यलमक तहमा अध्ययनरत 
ववद्याथीहरुका लालग आवालसय छात्रवशृि 

५७५ 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

नगद नेपाल 
सरकार 

सामदुावयक लसकाइ केन्र सञ्चालन अनदुान २८७ 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

नगद नेपाल 
सरकार 

ववद्यालय भवन लनमाषण(अशघल्लो आ.व.को 
क्रमागत ४ कोठे भवन 

२५८८ 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

नगद नेपाल 
सरकार 

कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन 
िचष 

५० 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

नगद नेपाल 
सरकार 

उत्कृष्ट लसकाइ उपलब्धी भएका 
ववद्यालयलाई लसकाइ सदुृढीकरण तथा 
ववद्यालयलाई कायष सम्पादनमा आधाररत 
अनदुान 

३२४ 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

नगद नेपाल 
सरकार 

शिक्षकको शिक्षण लसकाइमा लबताउने 
समयावलध सधुार योिना कायाषन्वयन 

२ 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

नगद नेपाल 
सरकार 

माध्यलमक ववद्यालयमा पसु्तकालय स्थापना 
तथा व्यवस्थापन(वफक्सीङ, वकताब िररद 
तथा इ-पसु्तकालय समेत) 

४६८ 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

नगद नेपाल 
सरकार 

शिक्षण लसकाइमा सूचना प्रववलधको प्रयोग 
कम्प्यटुर, इन्टरनेट, कनेशक्टलभटी 
इक्यूपमेन्टस तथा सामाग्री िररद) का 
लालग अनदुान 

४६८ 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

नगद नेपाल 
सरकार 

माध्यलमक ववद्यालयमा ववज्ञान प्रयोगिाला 
अनदुान 

४६८ 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

नगद नेपाल 
सरकार 

प्रारशम्भक पढाइ सीप ववकासा लालग 
न्यनुतम प्याकेि कायाषन्वयन 

२७८ 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

नगद नेपाल 
सरकार 

गशणत ववज्ञान र अङ्ग्रिेी ववर्यका लालग 
वक्रयाकलापमा आधाररत सामाग्री अनदुान 

३६ 



३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

नगद नेपाल 
सरकार 

पानी तथा स्वास््य र सरसफाई सवुवधा 
सवहतको िौचालय लनमाषण 

१००७ 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

नगद नेपाल 
सरकार 

ववद्यालय सञ्चालन व्यवस्थापन अनदुान १५७१ 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

सोधभ
नाष 
हनुे 
अनदुा
न 

एस.एस.लड.
वप. 

कक्षा १-१० सम्म अध्ययनरत 
ववद्याथीहरुका लालग पाठ्यपसु्तक अनदुान 

१९३ 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

सोधभ
नाष 
हनुे 
अनदुा
न 

एस.एस.लड.
वप. 

ववद्यालय कमषचारी व्यवस्थापन 
अनदुान(आधारभतू तथा माध्यलमक तह) 

५११ 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

सोधभ
नाष 
हनुे 
अनदुा
न 

एस.एस.लड.
वप. 

प्रारशम्भक बाल लबकास / पूवष प्राथलमक 
कक्षाका सहिकताषहरुको पाररश्रलमक 

३२५ 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

सोधभ
नाष 
हनुे 
अनदुा
न 

एस.एस.लड.
वप. 
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व्यवस्थापन तथा लसकाइका लालग लनरन्तर 
ववद्याथी मूल्यांकनका लालग प्रलत ववद्याथी 
लागत अनदुान(कक्षा बालववकास-१२) 

१३३ 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

सोधभ
नाष 
हनुे 
अनदुा
न 

एस.एस.लड.
वप. 

कक्षा ११-१२ मा अध्ययनरत तोवकएका 
लशक्षतवगषका ववद्याथीहरुका लालग 
पसु्तकालयमा आधाररत हनुे गरी 
पाठ्यपसु्तक उपलब्ध गराउन 
ववद्यालयलाई अनदुान 

१४ 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

सोधभ
नाष 
हनुे 
अनदुा
न 

एस.एस.लड.
वप. 

सामदुावयक ववद्यालयका आधारभतू तथा 
माध्यलमक तहमा अध्ययनरत 
ववद्याथीहरुका लालग ववपन्न लशक्षत हनुे गरी 
गैरआवासीय छात्रवशृि 

१२१ 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

सोधभ
नाष 
हनुे 
अनदुा
न 

एस.एस.लड.
वप. 

सामदुावयक ववद्यालयमा आधारभतू तथा 
माध्यलमक तहमा अध्ययनरत 
ववद्याथीहरुका लालग आवालसय छात्रवशृि 

१११ 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 

सोधभ
नाष 

एस.एस.लड.
वप. 

सामदुावयक लसकाइ केन्र सञ्चालन अनदुान ५६ 



कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

हनुे 
अनदुा
न 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

सोधभ
नाष 
हनुे 
अनदुा
न 

एस.एस.लड.
वप. 

ववद्यालय भवन लनमाषण(अशघल्लो आ.व.को 
क्रमागत ४ कोठे भवन 

५०० 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

सोधभ
नाष 
हनुे 
अनदुा
न 

एस.एस.लड.
वप. 

कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन 
िचष  

१० 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

सोधभ
नाष 
हनुे 
अनदुा
न 

एस.एस.लड.
वप. 

उत्कृष्ट लसकाइ उपलब्धी भएका 
ववद्यालयलाई लसकाई सदुृढीकरण तथा 
ववद्यालयलाई कायष सम्पादनमा आधाररत 
अनदुान 

 

६२ 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

सोधभ
नाष 
हनुे 
अनदुा
न 

एस.एस.लड.
वप. 

शिक्षकको शिक्षण लसकाइमा लबताउने 
समयावधी सधुार योिना कायाषन्वयन 

१ 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

सोधभ
नाष 
हनुे 
अनदुा
न 

एस.एस.लड.
वप. 

माध्यलमक ववद्यालयमा पसु्तकालय स्थापना 
तथा व्यवस्थापन(वफक्सीङ, वकताब, िररद 
तथा इ पसु्तकालय समेत) 

९० 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

सोधभ
नाष 
हनुे 
अनदुा
न 

एस.एस.लड.
वप. 

शिक्षण लसकाइमा सचुना प्रववलधको 
प्रयोग(कम्प्यटुर, इन्टरनेट, कनेशक्टलभटी 
इक्यूपमेन्टस तथा सामाग्री िररद) का 
लालग अनदुान 

९० 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

सोधभ
नाष 
हनुे 
अनदुा
न 

एस.एस.लड.
वप. 

माध्यलमक ववद्यालयमा ववज्ञान प्रयोगिाला 
अनदुान 

९० 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

सोधभ
नाष 
हनुे 
अनदुा
न 

एस.एस.लड.
वप. 

प्रारशम्भक पढाइ सीप ववकासका लालग 
न्यनुतम प्याकेि कायाषन्वयन 

५४ 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 

सोधभ
नाष 

एस.एस.लड.
वप. 

गशणत ववज्ञान र अङ्ग्रिेी ववर्यका लालग 
वक्रयाकलापमा आधाररत सामाग्री अनदुान 
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कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

हनुे 
अनदुा
न 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

सोधभ
नाष 
हनुे 
अनदुा
न 

एस.एस.लड.
वप. 

पानी तथा स्वास््य र सरसफाई सवुवधा 
सवहतको िौचालय लनमाषण 

१९४ 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

सोधभ
नाष 
हनुे 
अनदुा
न 

एस.एस.लड.
वप. 

ववद्यालय सञ्चालन व्यवस्थापन अनदुान ३०३ 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

सोधभ
नाष 
हनुे 
ऋण 

एस.एस.लड.
वप. 

कक्षा १-१० सम्म अध्ययनरत 
ववद्याथीहरुका लालग पाठ्यपसु्तक अनदुान 

१९८ 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

सोधभ
नाष 
हनुे 
ऋण 

एस.एस.लड.
वप. 

ववद्यालय कमषचारी व्यवस्थापन 
अनदुान(आधारभतू तथा माध्यलमक तह) 

५२४ 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

सोधभ
नाष 
हनुे 
ऋण 

एस.एस.लड.
वप. 

प्रारशम्भक बाल लबकास/ पूवष प्राथलमक 
कक्षाका सहिकताषहरुको पाररश्रलमक 

३३३ 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

सोधभ
नाष 
हनुे 
ऋण 

एस.एस.लड.
वप. 

शिक्षण लसकाइ सामाग्री तथा Book centre 
व्यवस्थापन तथा लसकाइका लालग लनरन्तर 
ववद्याथी मलु्यांकनका लालग प्रलत ववद्याथी 
लागत अनदुान(कक्षा बालववकास-१२) 

१३६ 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

सोधभ
नाष 
हनुे 
ऋण 

एस.एस.लड.
वप. 

कक्षा ११-१२ मा अध्ययनरत तोवकएका 
लशक्षतवगषका ववद्याथीहरुका लालग 
पसु्तकालयमा आधाररत हनुे गरी 
पाठ्यपसु्तक उपलब्ध गराउन 
ववद्यालयलाई अनदुान  

१४ 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

सोधभ
नाष 
हनुे 
ऋण 

एस.एस.लड.
वप. 

सामदुावयक ववद्यालयका आधारभतू तथा 
माध्यलमक तहमा अध्ययनरत 
ववद्याथीहरुका लालग ववपन्न लशक्षत हनुे गरी 
गैरआवालसय छात्रवशृि 

१२४ 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

सोधभ
नाष 
हनुे 
ऋण 

एस.एस.लड.
वप. 

सामदुावयक ववद्यालयमा आधारभतू तथा 
माध्यलमक तहमा अध्ययनरत 
ववद्याथीहरुका लालग आवालसय छात्रवशृि 

११४ 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 

सोधभ
नाष 

एस.एस.लड.
वप. 

सामदुावयक लसकाइ केन्र सञ्चालन अनदुान ५७ 



कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

हनुे 
ऋण 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

सोधभ
नाष 
हनुे 
ऋण 

एस.एस.लड.
वप. 

ववद्यालय भवन लनमाषण(अशघल्लो आ.व.को 
क्रमागत ४ कोठे भवन 

५१२ 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

सोधभ
नाष 
हनुे 
ऋण 

एस.एस.लड.
वप. 

कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन 
िचष 

१० 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

सोधभ
नाष 
हनुे 
ऋण 

एस.एस.लड.
वप. 

उत्कृष्ट लसकाइ उपलब्धी भएका 
ववद्यालयलाई लसकाइ सदुृढीकरण तथा 
ववद्यालयलाई कायष सम्पादनमा आधाररत 
अनदुान 

६४ 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

सोधभ
नाष 
हनुे 
ऋण 

एस.एस.लड.
वप. 

शिक्षकको शिक्षण लसकाइमा लबताउने 
समयावधी सधुार योिना कायाषन्वयन 

१ 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

सोधभ
नाष 
हनुे 
ऋण 

एस.एस.लड.
वप. 

माध्यलमक ववद्यालयमा पसु्तकालयमा 
स्थापना तथा व्यवस्थापन(वफक्सीङ, 
वकताब िररद तथा इ पसु्तकालय समेत) 

९२ 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

सोधभ
नाष 
हनुे 
ऋण 

एस.एस.लड.
वप. 

शिक्षण लसकाइमा सचुना प्रववलधको प्रयोग 
कम्प्यटुर, इन्टरनेट, कनेशक्टलभटी 
इक्यूपमेन्टस तथा सामाग्री िररद)का 
लालग अनदुान 

९२ 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

सोधभ
नाष 
हनुे 
ऋण 

एस.एस.लड.
वप. 

माध्यलमक ववद्यालयमा ववज्ञान प्रयोगिाला 
अनदुान 

९२ 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

सोधभ
नाष 
हनुे 
ऋण 

एस.एस.लड.
वप. 

प्रारशम्भक पढाइ सीप ववकासका लालग 
न्यनुतम प्याकेि कायाषन्वयन 

५५ 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

सोधभ
नाष 
हनुे 
ऋण 

एस.एस.लड.
वप. 

गशणत ववज्ञान र अङ्ग्रिेी ववर्यका लालग 
वक्रयाकलापमा आधाररत सामाग्री अनदुान 

७ 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 
कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

सोधभ
नाष 
हनुे 
ऋण 

एस.एस.लड.
वप. 

पानी तथा स्वास््य र सरसफाई सवुवधा 
सवहतको िौचालय लनमाषण 

१९९ 

३५०८०६ ववद्यालय क्षेत्र 
ववकास 

सोधभ
नाष 

एस.एस.लड.
वप. 

ववद्यालय सञ्चलान व्यवस्थापन अनदुान ३११ 



कायषक्रम- शिल्ला 
स्तर 

हनुे 
ऋण 

३७००१४ प्राथलमक स्वास््य 
सेवा 

नगद नेपाल 
सरकार 

कमषचारीहरुको तलब वापतको िचष १२४१८ 

३७००१४ प्राथलमक स्वास््य 
सेवा 

नगद नेपाल 
सरकार 

स्थानीय भिा ४०० 

३७००१४ प्राथलमक स्वास््य 
सेवा 

नगद नेपाल 
सरकार 

महंगी भिा ३३६ 

३७००१४ प्राथलमक स्वास््य 
सेवा 

नगद नेपाल 
सरकार 

अन्य स्वास््य कमीको वफल्ड भिा ११० 

३७००१४ प्राथलमक स्वास््य 
सेवा 

नगद नेपाल 
सरकार 

अन्य भिा ६० 

३७००१४ प्राथलमक स्वास््य 
सेवा 

नगद नेपाल 
सरकार 

कमषचारीहरुको पोिाक भिा २६३ 

३७००१४ प्राथलमक स्वास््य 
सेवा 

नगद नेपाल 
सरकार 

पाले, स्वीपर, गाई, बगैचे, का.स. आददको 
सेवा करारमा ललने 

८४० 

३७००१४ प्राथलमक स्वास््य 
सेवा 

नगद नेपाल 
सरकार 

कायाषलय मसलन्द सामान, पानी, लबिलुी, 
संचार, घरभाडा, भ्रमण िचष 

८६ 

३७०८०२ राविय स्वास््य 
शिक्षा, सूचना 
तथा सञ्चार केन्र 

नगद नेपाल 
सरकार 

स्वास््य प्रवद्धषन (मेरो वर्ष अलभयान, 
महामारी, सने नसने रोग रोकथाम, प्रिनन 
तथा बाल वातावरण स्वास््य आदद) 
स्वास््य संचार सचेतना कायषक्रम 

८० 

३७०८०४ एकीकृत शिल्ला 
स्वास््य कायाषलय 

नगद नेपाल 
सरकार 

लभटालमन ए क्याप्सलु आम ववतरण 
कायषक्रमका लालग म.स्वा.स्व.से. पररचालन 
िचष(२ चरण कालतषक र वैिाि) 

१७० 

३७०८०४ एकीकृत शिल्ला 
स्वास््य कायाषलय 

नगद नेपाल 
सरकार 

पोर्ण सम्बशन्ध राविय ददवस 
संचालन(स्तनपान सप्ताह, आयोलडन मवहना, 
ववद्यालय स्वास््य तथा पोर्ण सप्ताह आदद 
लगायत कायष संचालन) 

३५ 

३७०८०४ एकीकृत शिल्ला 
स्वास््य कायाषलय 

नगद नेपाल 
सरकार 

एच एम आई एस को ताललम(५०) र 
अलभलेि तथा प्रलतवेदन फाराम 
छपाई(५०) 

१०० 

३७०८०४ एकीकृत शिल्ला 
स्वास््य कायाषलय 

नगद नेपाल 
सरकार 

स्वास््य चौकी/ प्राथलमक स्वास््य 
केन्रहरुको सेवा सदुृढीकरण वक्रयाकलाप 

१०० 

३७०८०४ एकीकृत शिल्ला 
स्वास््य कायाषलय 

नगद नेपाल 
सरकार 

महामारी तथा प्रकोपिन्य रोगहरुको 
अवस्थामा RRT/CRRT पररचालन गने, 
चौमालसक ररभ्य ुतथा अलभमिुीकरण गने 

४४ 

३७०८०४ एकीकृत शिल्ला 
स्वास््य कायाषलय 

नगद नेपाल 
सरकार 

स्वास््य चौकी स्तरमा औिार उपकरण, 
फलनषचर साथै स्वास््य संस्था ममषत 
सधुार(पुिँीगत) 

१२० 

३७०८०४ एकीकृत शिल्ला 
स्वास््य कायाषलय 

नगद नेपाल 
सरकार 

स्थानीय तहका स्वास््य यूलनटमा 
डी.एच.आई.एस २ लसष्टम सेटअपका लालग 
कम्प्यटुर िररद (पुँिीगत) 

१०० 



३७०८०४ एकीकृत शिल्ला 
स्वास््य कायाषलय 

नगद नेपाल 
सरकार 

और्धी, भ्याशक्सन, साधन, सामाग्री 
ररप्यावकङ, तथा ढुवानी र पनुिः ववतरण 
समेत 

६० 

३७०८०४ एकीकृत शिल्ला 
स्वास््य कायाषलय 

नगद नेपाल 
सरकार 

लनिःिलु्क स्वास््य सेवाका लालग और्धी 
िररद 

७०० 

३७०८०४ एकीकृत शिल्ला 
स्वास््य कायाषलय 

नगद नेपाल 
सरकार 

सामाशिक परीक्षण कायषक्रम(परुानो र नयाँ 
थप हनुे स्वास््य संस्था) 

१०० 

३७०८०४ एकीकृत शिल्ला 
स्वास््य कायाषलय 

नगद नेपाल 
सरकार 

लशक्षत समूहका लालग प्ररे्ण कायषक्रम १०० 

३७०८०४ एकीकृत शिल्ला 
स्वास््य कायाषलय 

नगद नेपाल 
सरकार 

स्थापना भएका र थप हनुे सामदुावयक 
स्वास््य इकाइ संचालन अनदुान 

८०० 

३७०८०४ एकीकृत शिल्ला 
स्वास््य कायाषलय 

नगद नेपाल 
सरकार 

लनयलमत रुपमा िानेपानी गणुस्तर लनगरानी 
गने 

४० 

३७०८०४ एकीकृत शिल्ला 
स्वास््य कायाषलय 

नगद नेपाल 
सरकार 

अस्पतालहरुमा पाठेघरको मिुको 
क्यान्सरको िाँचको लालग VIA Set , तथा 
लसल्कन ररङ प्रिेरी िररद 

२२ 

३७०८०४ एकीकृत शिल्ला 
स्वास््य कायाषलय 

नगद नेपाल 
सरकार 

पररवार स्वास््य कायषक्रमको लालग 
पाटोग्राफ, DMT, MEC Wheel, Flow Chart 

Job Aid सवहत पमष फरमेट छपाइ 

५ 

३७०८०४ एकीकृत शिल्ला 
स्वास््य कायाषलय 

नगद नेपाल 
सरकार 

पाललकाबाट अनगुमन मलु्यांकन(प्रिनन ्
स्वास््य कायषक्रमहरुको Facility हरु 
सम्म) 

३० 

३७०८०४ एकीकृत शिल्ला 
स्वास््य कायाषलय 

नगद नेपाल 
सरकार 

अस्पताल तथा Birthing Centre मा २४ 
घण्टा प्रसतुी सेवा संचालन गनष करारमा 
अ.न.मी. लनयशुक्त 

७९८ 

३७०८०४ एकीकृत शिल्ला 
स्वास््य कायाषलय 

नगद नेपाल 
सरकार 

अब्षे्टवटक वफस्टुला र पाठेघर िस्ने 
रोगीको शस्कलनंग, ररंगपेिरी तथा VIA िाँच 

३५ 

३७०८०४ एकीकृत शिल्ला 
स्वास््य कायाषलय 

नगद नेपाल 
सरकार 

आमा सरुक्षा कायषक्रम सेवा प्रदान 
िोधभनाष, यातायात िचष, गभषवती तथा 
सतु्केरी उत्प्ररेणा सेवा (4th ANC), 
लनिःिलु्क गभषपतन, शिल्ला अस्पताल र सो 
भन्दा तलका सरकारी स्वास््य संस्थाहरुमा 
प्रस्तलुत हनुे सतु्केरी तथा नविात शििलुाई 
न्यानो झोला (लगुा सेट) 

६०० 

३७०८०४ एकीकृत शिल्ला 
स्वास््य कायाषलय 

नगद नेपाल 
सरकार 

आइ.य.ुलस.डी. तथा इम्प्लान्ट सेवा प्रदान ३१ 

३७०८०४ एकीकृत शिल्ला 
स्वास््य कायाषलय 

नगद नेपाल 
सरकार 

पररवार लनयोिन, सरुशक्षत माततृ्व, FCHV 
सेवा ददवस मनाउने 

३० 

३७०८०४ एकीकृत शिल्ला 
स्वास््य कायाषलय 

नगद नेपाल 
सरकार 

बन्ध्याकरण घमु्ती शिववर अगावै 
म.स्वा.से.सँग छलफल 

३५ 

३७०८०४ एकीकृत शिल्ला 
स्वास््य कायाषलय 

नगद नेपाल 
सरकार 

गाउँघर शक्ललनक सञ्चालन यातायात िचष ८१ 

३७०८०४ एकीकृत शिल्ला 
स्वास््य कायाषलय 

नगद नेपाल 
सरकार 

म.स्वा.स्व.से.हरुलाई पोिाक भिा ७८८ 



३७०८०४ एकीकृत शिल्ला 
स्वास््य कायाषलय 

नगद नेपाल 
सरकार 

म.स्वा.स्व.से. अधष वावर्षक समीक्षा बैठक 
(िना) 

३६४ 

३७०८०४ एकीकृत शिल्ला 
स्वास््य कायाषलय 

नगद नेपाल 
सरकार 

म.स्वा.स्व.से. हरुलाई दीघषकाललन सेवाका 
लालग सम्मानिनक लबदाई (िना) 

१०० 

३७०८०४ एकीकृत शिल्ला 
स्वास््य कायाषलय 

नगद नेपाल 
सरकार 

दक्ष प्रसूलत कमीहरूलाई अनसाईट 
कोशचङको लालग क्षमता अलभववृद्ध 

४० 

३७०८०४ एकीकृत शिल्ला 
स्वास््य कायाषलय 

नगद नेपाल 
सरकार 

लामो अवलधको िन्मान्तरको लालग 
सेटलाइट सेवा 

३३ 

३७०८०४ एकीकृत शिल्ला 
स्वास््य कायाषलय 

नगद नेपाल 
सरकार 

वकिोर वकिोरी कायषक्रम अन्तरगत 
मवहनावारी स्वास््य व्यवस्थापनको लालग 
स्कुलमा स्यानेटरी प्याड ववतरण 

२५ 

३७०८०४ एकीकृत शिल्ला 
स्वास््य कायाषलय 

नगद 
अनदुा
न 

गाभी रोटा िोप िरुुवात गनष स्वास््य संस्था 
स्तरमा स्वास््यकमीहरुको अलभमूशिकरण 
एक ददने 

३५ 

३७०८०४ एकीकृत शिल्ला 
स्वास््य कायाषलय 

सोझै 
भकु्ता
नी 
अनदुा
न 

य ुएस एड १००० ददनका मवहला तथा लनणषयकताष 
लशक्षत पोर्णयकु्त िाद्य प्रदिषनी (सआुहारा 
२ कायषक्रम) 

३५ 

३७०८०४ एकीकृत शिल्ला 
स्वास््य कायाषलय 

सोझै 
भकु्ता
नी 
अनदुा
न 

य ुएस एड १००० ददन अवलधका िीवनका महत्वपूणष 
अवसर मनाउने, नया ँगभषवतीहरुलाई 
स्वास््य आमा समूहमा आवद्ध गराउने 
तथा स्वास््य तथा पोर्ण व्यवहार 
पररवतषन संचार गने (सआुहरा २ 
कायषक्रम) 

२३ 

३७०८०४ एकीकृत शिल्ला 
स्वास््य कायाषलय 

सोध 
भनाष 
हनुे 
अनदुा
न 

दाताको 
संयकु्त कोर् 

पूणष िोप गा.पा., न.पा. सलुनशितता र 
दीगोपना सकु्ष्म योिना अध्यावलधकको 
लालग न.पा., गा.पा. िोप समन्वय सलमलत, 
स्वास््य संस्था प्रमिु सवहत न.पा. र 
गा.पा. प्रमिु तथा वडा प्रमिुहरु र 
सरोकालवालाहरुको १ ददने गोष्ठी 

४५ 

३७०८०४ एकीकृत शिल्ला 
स्वास््य कायाषलय 

सोध 
भनाष 
हनुे 
अनदुा
न 

दाताको 
संयकु्त कोर् 

िोपको पहुँच बढाई छुट बच्चालाई िोप 
ददलाई पूणषिोप सलुनशित गनष वैिाि 
मवहनालाई िोप मवहना संचालन गने 

३० 

३७०८०४ एकीकृत शिल्ला 
स्वास््य कायाषलय 

सोध 
भनाष 
हनुे 
अनदुा
न 

दाताको 
संयकु्त कोर् 

पूणष िोपको दीगोपनको लालग साझेदार र 
स्थानीय स्वास््य संस्था सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापन सलमलतका सदस्य र वडा िोप 
समन्वय सलमलतहरुसँग अन्तरवक्रया, 
स्थानीय योिना लनमाषण (सबै स्वास््य 
संस्था) 

५० 

३७०८०४ एकीकृत शिल्ला 
स्वास््य कायाषलय 

सोध 
भनाष 
हनुे 

दाताको 
संयकु्त कोर् 

पहुँच नपगुेका र ड्रप आउट(छुट) 
बच्चाको िोिी तथा पूणष िोप ददलाउन 
मवहला स्वास््य स्वंयम सेववकाहरुलाई 

८० 



अनदुा
न 

अलभमूशिकरण र योिना लनमाषण (सबै 
स्वास््य संस्था) 

३७०८०४ एकीकृत शिल्ला 
स्वास््य कायाषलय 

सोध 
भनाष 
हनुे 
अनदुा
न 

दाताको 
संयकु्त कोर् 

बाह्रा िोप केन्रको भवन लनमाषण ३०० 

३७०८०४ एकीकृत शिल्ला 
स्वास््य कायाषलय 

सोध 
भनाष 
हनुे 
अनदुा
न 

दाताको 
संयकु्त कोर् 

िोपको पहुँच नपगुेका न.पा., गा.पा.का 
वडा, वस्तीहरुमा ४ पटक घमु्ती िोप 
सेवा संचालन र पूणष िोप घोर्णा 
कायषक्रम सञ्चालन िचष 

५० 

३७०८०४ एकीकृत शिल्ला 
स्वास््य कायाषलय 

सोध 
भनाष 
हनुे 
अनदुा
न 

दाताको 
संयकु्त कोर् 

पाललकास्तरमा िोप ऐन, लनयमावली, 
ए.ई.एफ.आई. को िानकारी िोप 
कायषक्रमको समीक्षा, सूक्ष्म योिना 
अध्यावलधक कायषक्रम २ ददने (स्वास््य 
संस्था प्रमिु, िोप कायषकताष समेत) 

५५ 

३७०८०४ एकीकृत शिल्ला 
स्वास््य कायाषलय 

सोधभ
नाष 
हनुे 
अनदुा
न 

दाताको 
संयकु्त कोर् 

पूणष िोप न.पा., गा.पा. भेररवफकेसन, 
अनगुमन तथा घोर्णा सभा व्यवस्थापन 

३० 

३७०८०६ क्षयरोग लनयन्त्रण नगद  नेपाल 
सरकार 

उपचार केन्रहरुमा आकशस्मक अवस्थामा 
और्धी, ल्याब सामाग्री ढुवानी, फमष 
फरमेट फोटोकपी, ममषत सम्भार, ल्याब 
तथा आवश्यक सामाग्री िररद र ई-वट.लब. 
रशिष्टर अध्यावलधक 

३२ 

३७०८०६ क्षयरोग लनयन्त्रण नगद  नेपाल 
सरकार 

स्वास््य संस्थाबाट टाढा रहेका बस्ती तथा 
स्वास््य सेवामा पहुँच कम भएको 
िनसंख्यामा माइक्रोस्कोवपक क्याम्प 
सञ्चालन 

१६ 

३७०८०६ क्षयरोग लनयन्त्रण नगद  नेपाल 
सरकार 

उपचार केन्रहरुमा गई अनगुमन तथा 
मलु्यांकन गरी कायषक्रमको गणुस्तरीय 
सलुनशित गने 

२१ 

३७०८०६ क्षयरोग लनयन्त्रण नगद  नेपाल 
सरकार 

उपचाररत क्षयरोगका लबरामीको 
उपचारको कोहटष नलतिा, कायषक्रमको 
प्रगलत एवं चनुौती र क्षयरोग कायषक्रममा 
भएका नयाँ ववर्यमा उपचार केन्रका 
स्वास््य कमीहरुलाई अध्यावलधक गने 
उपचार केन्र स्तर कोहटष ववश्लरे्ण 
कायषक्रम 

३६ 

३७०८०६ क्षयरोग लनयन्त्रण नगद  नेपाल 
सरकार 

पनुिःउपचार क्याटेगोरीमा भएका सबै 
पी.लब.सी. लबरामीहरुलाई उपचार अवलधभर 
पोर्ण भिा 

४ 
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