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तबषर्ः- मन्िव्र् । 

 

 नेपालको संबिधानको कार्ाान्वर्नसंगै नगरपाबलकाहरुले स्थानीर् सरकारको संवैधाबनक तथा राजनीबतक 

अबधकार उपर्ोग गरररहकेो अवस्था छ । २०७४ साल आषाढ १४ गते सम्पन्न स्थानीर् तहको  बनवााचनिाट बनवााबचत जन 

प्रबतबनबधहरुिाट बनवााचनताका जनताका साम ु नगरवासीको सेवादबेि बवकास बनमााण र सम्पणुा क्षेत्रको समबृिका बनबम्त 

हामीले गरेको प्रबतििता प्रबत नगरिासीहरुले गनुा भएको बवश्वास सह्रानीर् छ । र्स पषृ्ठभबूममा आबथाक वषा ०७७/७८ को 

र्स नगरपाबलकाको िाबषाक र्ोजना तथा कार्ाक्रम नगरपाबलकाको आठौ नगरसभािाट पाररत गने क्रममा फूङबलङ नगरका 

बिबभन्न क्षेत्रका महानभुावहरु संघ संस्थाका कमाचारी तथा पदाबधकारीज्र्हुरु नगरका जन प्रबतबनबधज्र्हुरु प्रबतको दृबिकोण 

र बिश्वासलाई केन्र भागमा रािी बवद्यमान श्रोत र साधनको सीमा बभत्र रही ईमान्दार रुपमा समावेश गने प्रर्त्न गररएको छ । 

र्सलाई सव ैपक्षको सकारात्मक सहर्ोग र सहभाबगता प्राप्त भएमा फूङबलङ नगरवासीको समबृिको सभुारम्भ हुन ेकुरामा 

नगरपाबलका बवश्वस्त छ । बवकास आफैमा एक जबटल बवधा भएकोले गररएका कामहरू सवै प्रशंसनीर् हुनपछा भन्न ेअपके्षा 

उबचत हुन सक्दनै‚ तसथा नगरपाबलकाको समग्र सम्िबृिका लाबग क्रबमक रुपमा सधुार र सकारात्मक पररवतानका लाबग प्राप्त 

हुने सवै िालका स्वस्थ परामशाहरुलाई आगामी बदनमा उबचत तवरले सम्वोधन र व्र्वस्थाको प्रबतििताका साथ 

नगरपाबलकाको आ.व. ७७/७८ को िजेट नीबत तथा कार्ाक्रम सरोकारवाला सवैको जानकारीको लाबग सावाजबनक गररएको 

छ ।  
 

प्रस्तुत वजेट नीबत तथा कार्ाक्रम सवासम्मत रुपमा पाररत गना सहर्ोग गनाहुने सवै नगरसभा सदस्र्ज्र्हूरु प्रबत 

आभार व्र्क्त गद ै नगरसभावाट पाररत बनणार् तथा वजेट सरोकारवालाको जानकाररको लाबग बसबमत समर्ावबधमा 

पसु्तकका रुपमा तर्ार गना सम्पादन‚ संर्ोजन र बवषर्वस्तुको आनसुाङ्बगकता बमलान गरी प्राबवबधक तथा व्र्वस्थापक र् 

पक्षमा महत्वपणुा र्ोगदान बदने नगरसभा तथा नगरकार्ापाबलकाको सबचव तथा कार्ाालर्का प्रमिु प्रशासबकर् अबधकृत 

लगार्त सवै कमाचारीहरुको कार्ा सम्पादनको सह्राना गदाछु ।                                   

 

धन्र्बाद ! 

 

 

छत्रपति प्र्ाकुरेि 

नगर प्रमुख 

फूङतिङ नगरपातिका िाप्िेजुङ 
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खण्ड – १ 

१.  पृष्ठभूतम र पररचर् 

१.१.  पृष्ठभतूमः 

 नेपाल दशे आजको अवस्थामा एक करण हुन ु पवूा काठमाण्िौ उपत्र्का पवूाका भ-ूभागहरुलाई बकरााँत प्रदशे 

भबनन््र्ो । बकरााँत प्रदशे पबन इन्रावती नदी दबेि पवूा बलि ूनदीसम्म वल्लो बकरात‚ बलि ूनदीदबेि पवूा अरुण नदीसम्म 

माझ बकरााँत र अरुण नदीदबेि पवूा मचेी नदीसम्म पल्लो बकरााँत गरी तीन भागमा बवभक्त बथर्ो । नपेालको प्रशासबनक 

बवभाजन बव.सं.२०१८ मा हुन ुपवूासम्म अरुण नदी पवूा मचेी नदी पबिमको भ-ूभागलाई पल्लो बकरााँत बलम्ववूान नामले न ै

बचबनन््र्ो ।  
 

१.२.  तजल्िाको पररचर्ः 

ताप्लेजङुको नामाकरणको ऐबतहाबसक पषृ्ठभबूमलाई बनर्ाल्दा कुनै स्पि मतैक्र्ता पाइाँदनै । ताप्लेजङुका परुाना 

लेिक तथा ईबतहासकार स्व.श्री गोपीकृष्ण अबधकारीले आफ्नो लेिमा ‘ताप्ले’ नाम गरेको भोटे राजाको ‘जोङ’ (बकल्ला) 

रहकेोले र्सको नाम ताप्लेजङु रहकेो कुरा उल्लेि गनुा भएको छ । तर हालसम्म भोटे वंशका राजाले र्स स्थानमा राज्र् 

गरेको  प्रमाबणत हुन े बकल्लाको कुनै भौबतक अवशेष तथा बलबित बशलालेि एवं दस्तावेजहरु फेला परेका छैनन ् । वरु 

बकरात इबतहासकार स्व.श्री इमानबसंह चेम्जोङले आफ्नो पसु्तक “बकरााँत इबतहास” (प्रथम संस्करण २००५) को पषृ्ठ ७ 

(सात) मा लासावंशी बकरााँत राजा उवाहाङले आफ्नो राज्र् बतब्ितको उपाजोङिाट दबक्षणतफा  िढाई चाङपाजोङ‚ 

साम्रे्जोङ्‚ पावोजोङ‚ बतङरीजोङ‚ तानाकजोङ‚ िाम्पाजोङ‚ बतन्केजोङ हुाँद ैपवूी नेपालको ताबप्लजोङसम्म बवस्तार गरी 

राज्र् गरेको कुरा उल्लेि छ । अको तफा  तत्काबलन पल्लो बकरााँत बलम्िवूानका बवबभन्न स्थानहरुको नामाकरणलाई 

बनर्ाल्दा त्र्स क्षते्रमा शरुुआत दबेिनै वसोवास गन ेबलम्ि ूजाबतले आफ्नो भाषामा नामाकरण गरेका स्थानका नामहरुले न ै

आजसम्म प्रार् बनरन्तरता पाएका दबेिन्छ । र्स कोणिाट बवशे्लषण गन ेहो भन ेबलम्ि ूभाषामा ‘ताप’ भन्नाले ‘फैबलएको’ र 

‘चङ’ भन्नाले ‘पहािको टुप्पा’ भन्ने अथा हुन्छ । र्सिाट ताप्लेजङुको अथा पहािको टुप्पोमा रहकेो फैबलएको जग्गा भन्न े

हुन्छ । ताप्लेजङुको भौगोबलक अवस्था बवशे्लषण गदाा पबन र्ो जग्गा पहािको माबथल्लो भागमा रही उत्तर दबक्षण फराबकलो 

गरी फैबलएको छ ।   

ताप्लेजङु बजल्लाको कुल क्षेत्रफल ३६४६ वगा बकलोबमटर छ । र्ो बजल्लाको पवूामा भारतको बसबक्कम‚ 

पबिममा संिवुासभा बजल्ला‚ उत्तरमा चीनको स्वशाबसत क्षेत्र बतब्वत र दबक्षणमा पााँचथर र तेह्रथमु बजल्लाहरु पदाछन ् । 

ताप्लेजङु बजल्ला उत्तरी अक्षांस २७०१५ बमनेट दबेि २७०५४ बमनटे र पबूवा दशेान्तर ८७०२७ बमनेटदबेि ८८०१२ बमनेट 

वीच रहकेो छ भन े समरुी सतहिाट ७७७ मीटरदबेि ८५८६ मीटर उचाईमा रहकेो छ । र्स बजल्लाको औषत तापक्रम 

१७.७० सेबल्सर्स छ भने औषत वषाा २०८६.३ बमबलबमटर रहकेो छ । र्ो बजल्लालाई प्रबतबनबध सभाको एक बनवााचन क्षेत्र‚ 

प्रदशे सभाको दईु बनवााचन क्षेत्र र एक नगरपाबलका र आठ गाउाँ पाबलका गरी नौवटा स्थानीर् तहमा बवभाजन गररएको छ । 

बजल्लाको कुल जनसंख्र्ा १२७४६१ (२०६८ को जन गणना अनसुार) रहकेो छ । 
 

१.३. फूङतिङ नगरपातिकाको सतंक्षप्त पररचर्ः 

 फूङबलङ नगरपाबलकाको नामाकरण बलम्ि ूभाषाको ‘फूङ’ अथाात ‘फूल’ र ‘बलङ’ अथाात ‘उमे्रको’ वाट भएको 

हो । र्सथा फूल उमे्रको ठाउाँ भएकाले र्स ठाउाँको नाम फूङ्बलङ रहकेो हो । 

 र्स नगरपाबलकाको क्षेत्रफल १२५.५७ वगा बक.मी. रहकेो छ । नगरपाबलकाको पवूा तफा  बसररजंघा र पाथीभरा 

र्ाङवरक गाउाँपाबलका‚ पबिम तफा  बमक्वािोला र मरेरङ्दने गाउाँपाबलका‚ उत्तर तफा  फक्तालङु गाउाँपाबलका र दबक्षण तफा  

आठराई बत्रवेणी गाउाँपाबलका पदाछ । र्स नगरपाबलकाको कूल जनसंख्र्ा २६४०६ (२०६८ को जनगणना अनसुार) रहकेो 

छ भन ेजनघनत्व २१० प्रबत वगा बक.बम.रहकेो छ । जनसंख्र्ा वबृि दर २.२९ छ भन ेलैङ्बगक अनपुात ८९.४ रहकेो छ । 

परुुष साक्षरता ८६.१ र मबहला साक्षरता ७१.६ गरी नगरपाबलकाको औषत साक्षरता ७८.८ रहकेो छ । नगरपाबलकामा 

वसोवास गन ेप्रमिु जाबतहरुमा बलम्ि‚ू वाहुन‚ गरुुङ‚ क्षते्री‚ तामाङ‚ राई‚ सनुवुार‚ कामी‚ नेवार‚ शेपाा‚ भोटे‚ मगर‚ दमाई‚ 

भजेुल‚ र्ाक्िा‚ साकी आबद पदाछन ्। र्स नगरपाबलकालाई ११ वटा विामा बवभाजन गररएको छ । 

 



खण्ड – २ 

२. सतमक्षा िथा बजेट बक्तब्र् 

२.१ फूङतिङ नगरपातिकाको छैटौं  नगरसभामा उप प्रमुख श्री बम बहादुर भट्टराईद्वारा प्रस्िु बजेट बक्तव्र् 

२०७७ 

फूङतिङ नगरपातिकाको आठौं नगर सभाका अध्र्क्ष ज्र्ू‚ 

बवषर्गत सबमबतका संर्ोजक ज्र्हूरु, नगरसभाका सदस्र् ज्र्हूरु,  उपबस्थत सचचारकमी ज्र्हूरु एवं आबथाक िषा 

०७७/७८ को िजेट तथा र्ोजना तजूामामा संलग्न सम्पणूा कमाचारी वगाहरु ! 

फूङबलङ नगरपाबलकाको उप-प्रमिुको हबैसर्तले र्स नगरपाबलकाको आठौं नगरसभा समक्ष चालु आबथाक वषा 

२०७६/७७ को समीक्षा तथा आगामी आबथाक वषा ०७७/७८ को अनमुाबनत आर् र व्र्र्को बववरण प्रस्तुत गना पाउाँदा 

मलाई गौरि महशसु भएको   छ । 

र्स अवसरमा बवगतमा भएको दश वषे जनर्िु‚ उन्नाईस बदने जन आन्दोलन र बवबभन्न कालिण्िमा भएका 

जनताका न्र्ार्पणूा संघषाको क्रममा दशे र जनताको राजनीबतक आबथाक पररवातनका लाबग आफ्नो महत्वपणुा जीवन 

वबलदान गनुा हुने सम्पणूा ज्ञात अज्ञात महान शहीदहरु प्रबत हाबदाक श्रिान्जली अपाण गना चाहन्छु । साथै र्सै क्रममा घाईते 

तथा अपाङ्गता भएका व्र्बक्तहरुको स-ुस्वास््र् लाभको  कामना गदाछु । राबष्िर्ता, गणतन्त्र, स्वाधीनता, सामाबजक न्र्ार्, 

समानता र समबृिको लाबग संघषा गनुा हुने सम्पणुा नपेाली नागररक र त्र्सको सवल नतेतृ्व गनुा हुने नेपाली राजनीबतका बशिर 

व्र्बक्तत्वहरू प्रबत हाबदाक सम्मान प्रकट गना चाहन्छु ।   

संबवधान कार्ाान्वर्नको क्रमसगै आबथाक समबृि तफा  हाम्रो दशे उन्मिु भएको सन्दभामा फूङबलङ नगरको समग्र 

बवकास र सम्िबृिका लाबग गत िषा पेश भएको नीबत‚ कार्ाक्रम र बवबनर्ोबजत िजेटको समीक्षा गद ै आगामी 

आ.व.२०७७/७८ को लाबग प्रस्ताबवत िजेट आठौं नगरसभािाट पाररत गरी सशुासन‚ समबृि र बवकासको महान र्ात्रा तर् 

गने क्रममा हामी जबुटरहकेा छौं ।  

सङ्घीर् शासन प्रणाली अन्तगात स्थानीर् सरकारको  बनवााबचत जन प्रबतबनबधको रुपमा र्स नगरपाबलकामा 

हामीले काम गरेको तेस्रो वषा परूा भई चौंथो वषाको सरुुवात भएको छ । बवगत तीन आबथाक वषामा हामीले प्रस्ततु गरेको 

नीबत‚िजेट तथा कार्ाक्रमले र्स नगरको समग्र बवकास र समबृिको क्षेत्रमा उल्लेख्र् प्रगबत भएको महशसु गना सबकन्छ । 

संस्थागत क्षमता र अनभुवको कमी‚ दरिन्दी अनसुारको  जनशबक्तको अभाव र जनताले स्थानीर् सरकार प्रबत गरेको आशा 

र भरोसा  वीच सन्तुलन कार्म गरी बवकास कार्ाक्रमलाई अगाबि िढाउन ेचनुौबत हाम्रो साम ु रहकेो छ । र्स पररपे्रक्षमा 

आगामी आबथाक वषाको लाबग प्रस्तुत हुन लागेको नगरपाबलकाको नीबत‚ िजेट तथा कार्ाक्रमले केही हदसम्म नगरवासीको 

आकांक्षालाई परूा गनेछ भन्ने आशा एवम ्बवश्वास बलएको छु ।  
 

नगरसभाका  सभाध्र्क्ष िथा सदस्र्ज्र्ूहरु ! 

२.२. अव म चािु आतथयक वषयको के्षत्रगि नीति िथा कार्यक्रमको समीक्षा पेश गनय चाहान्छु ।  

अबहले हामी बवश्व महामारीको रुपमा फैबलएको कोरोना भाइरस (COVID-19) को प्रकोपको प्रभाववाट 

आक्रान्त छौं । र्स्तो बवषम पररबस्थका बवचिाट पबन चा.लु.आ.ि.मा नगरपाबलकाका बवकास बनमााण सम्िन्धी 

कार्ाक्रमहरुलाई बनरन्तर सचूारु गरी लक्ष्र् अनरुुप सन्तोषजनक प्रगबत हााँबसल गना हामी सफल भएका छौं । र्स सन्दभामा 

नगरपाबलकाले चा.लु. आबथाक वषाको र्स अवबधसम्ममा हााँबसल गरेका क्षते्रगत प्रगबत र उपलबब्धहरुको सबमक्षा बनम्न 

िमोबजम पेश गना चाहान्छु ।  

२.२.१.  आतथयक के्षत्रः-  

(क) कृतष कार्यक्रमः  

चाल ु आबथाक वषामा कृबष कार्ाक्रम तफा  ताजा तरकारी ब्लक‚ पकेट र फलफूल पकेट कार्ाक्रम ६ (छ) वटा 

संचाबलत भएका छन ्। र्सै गरी चालु आबथाक वषामानै कृबष तफा  उन्नतजातको आलुको बवऊ‚ बहउाँद ेतथा वषे फलफूलका 

बवरुवा‚ तरकारी ितेीको लाबग प्लाबिक टनेल बवतरण‚ तरकारी बमबनबकट बवतरण‚ अलैंबच िेती प्रविान‚ साना बसंचाई‚ 

कृषक पाठशाला संचालन‚ माटो परीक्षण‚ भकारो सधूार जस्ता कार्ाक्रम संचालन भएका छन ्।  र्सिाट ब्लक र पकेटमा 



गरी कररव ३००० रोपनी जग्गामा तरकारी तथा फलफूलको िेती भई १९४ घरधरुीका  बकसानहरु प्रत्र्क्ष लाभाबन्वत भएका 

छन ् । र्सैगरी कृषक र नगरपाबलकाको साझेदारीमा उन्नत आलकुो बिउ ६२०० केबज बवतरण भई १२०० बकसान 

लाभाबन्वत भएका छन ् । बक.बि.‚ नास्पाबत‚ आरु‚ दााँते ओिर‚ सनु्तला‚ कागती‚ आाँप‚ बलची जस्ता बहउाँद े तथा वष े

फलफूलका ७५८० बवरुवाहरु बवतरण भई ४७०० बकसान लाभाबन्वत भएका छन ् । नगरपाबलका र बकसानको संर्कु्त 

साझदेारीमा १७८ वटा प्लाबिक टनेल बवतरण गररएकोछ । पााँच वटा साना बसंचाई कार्ाक्रम संचालन भई २० घर धरूीका 

बकसानहरु लाभाबन्वत भएका छन ्भने २५ वटा भकारो सधुार कार्ाक्रम संचालन भई  २५ जना कृषक लाभाबन्वत भएका 

छन ् । १०० वटा माटोको नमनूा परीक्षण कार्ा सम्पन्न भएको छ । कृषक पाठसाला संचालन भई ३० जना कृषकहरु 

लाभाबन्वत भएका छन ्।  

(ख) पशु कार्यक्रमः  

चालु आबथाक वषामा पश ुकार्ाक्रम तफा  गाई ८७‚ भैंसी २७ र िाख्रा ३ वटालाई कृबतम गभााधान सेवा प्रदान 

गररएको छ । नश्ल सधुारका लाबग उन्नत जातका बवउ िोका ९ र भेिा सााँि ६ वटा बवतरण गरर सेवा परु् ईएको छ । 

नगरपाबलकाको पश ु बिस्पेन्सरीिाट हालसम्म १६७१ पश ुपंबछहरुलाई उपचार सेवा परु् र्ाइएको छ । १३४३ केबज बहउाँद े

घााँसको बवउ कृषकहरुलाई बवतरण गररएको छ । नगरपाबलकाका बवबभन्न विामा ५५ वटा गोठ सधुार कार्ाक्रम संचालन 

भएका छन ्। र्स आबथाक वषामा ५१०० वटा वाख्रा‚ ५५०० वटा कुिरुा‚ २२० वटा सुाँगरुलाई िोप सेवा परु् र्ाइएको छ ।  

पश ुस्वास््र् उपचारको लाबग औषबध िररद कार्ाक्रम सम्पन्न भएका छन ्।   

(ग) पर्यटन कार्यक्रमः  

चालु आबथाक वषामा पर्ाटन कार्ाक्रम तफा  गपेु्त चारपाटे पदमागा ‚ बसबििााँिा पदमागा ‚ ङाग्र्रु बङङ्मा गमु्िा 

बनमााण‚ चारपाटे ढुङ्गाको बसढी तथा पवूााधार बनमााण र रवीन्र स्मबृत पाका को बनमााण कार्ा सरुुवात भई पर्ाटन प्रविानमा 

थप उपलबब्ध हााँबसल भएको  छ । 

(घ) सहकारी कार्यक्रमः  

चालु आबथाक वषामा सहकारी कार्ाक्रम तफा  तमोर मबहला कृबष सहकारीको भवन बनमााण र कृबष तथा पर्ाटन 

सहकारीसाँगको साझेदारी कार्ाक्रम सम्पन्न भएको छ । र्सै गरी प्रदशे बनवााचन क्षते्र बवशेष कार्ाक्रम माफा त सहकारीहरुको 

संस्थागत क्षमता बवकास कार्ाक्रम संचालन भएको छ । र्सिाट सहकारी संस्थाहरुको संस्थागत बवकास र सहकारीलाई 

पर्ाटन र कृबषसाँग जोि्न ेकामको सरुुवात गररको छ ।  

 चाल ुआबथाक वषामा आबथाक बवकास तफा  बवबनर्ोबजत िजेटका कार्ाक्रमहरु कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण 

भएको लकिाउनले गदाा  कार्ान्वर्न गना नसबकएका केही र्ोजना तथा कार्ाक्रमहरुलाई आगामी वषा सचचालन गररनछे ।  

२.२.२.  सामातजक के्षत्रः-  

(क) तशक्षा कार्यक्रमः  

चालु आबथाक वषामा बशक्षा कार्ाक्रम तफा  सामदुाबर्क बवद्यालर्हरुको पवूााधार बवकास अन्तगात भवन‚ िलेमैदान‚ 

शौचालर्‚ घरेावारा‚ फबनाचर‚ कक्षा कोठा थप‚ बवद्यतुीकरण‚ कक्षाकोठा ममात संभार जस्ता कार्ाहरु सम्पन्न भएका छन ्। 

साथै स्थानीर् भाषाको प्रविान‚ बशक्षकहरुको क्षमता बवकास र प्रधानाध्र्ापकहरु बनर्बमत िैठक  संचालन भएको छ । 

र्सका साथै सशता अनदुानिाट नगरबभत्रका बवद्यालर्हरुमा बनुःशलु्क पाठ्र् पसु्तक बवतरण‚ छात्रवबृत्त अनदुान‚ 

बवद्यालर्को भौबतक पवूााधार बनमााण‚ बवद्यालर्को शैबक्षक सदुृबढकरण अनदुान‚ बवद्यालर् संचालन अनदुान जस्ता 

कार्ाक्रमहरुमा र्थेस्ट रकम िचा भएका छन ् । र्सिाट बवद्यालर्को शैबक्षक वातावरणमा सधुार हुनको साथै गणुस्तरीर् 

बशक्षा प्रदान गन ेकाममा सहर्ोग पगुेको छ ।  

(ख) खेिकुद कार्यक्रमः  

चालु आबथाक वषामा िलेकुद कार्ाक्रम तफा  अन्तर पाबलका स्तरीर् मेर्र कप भबलिल िले संचालन‚ भबलिल 

म्र्ाट िररद‚ विा स्तरीर् भबलिल प्रबतर्ोबगता‚ लामपोिरी च्र्ालेन्ज कप फुटिल िले‚ गबििााँिा फुटिल िले संचालन 

जस्ता िेलकुद कार्ाक्रमहरु नगर तथा विास्तरिाट संचालन भएका छन ्भन ेपाथीभरा गोल्िकप प्रबतर्ोबगतालाई नगरको 

तफा िाट उल्लेख्र् आबथाक सहर्र्ोग समते गररएको छ । र्सिाट िलेकुद क्षेत्रको बवकास भई दक्ष तथा सक्षम 

िेलािीहरुको बवकास हुनकुा साथै स्वास््र् जनशबक्तको उत्पादनमा टेवा पगुेको छ ।  



(ग) स्वास््र् कार्यक्रमः  

चालु आबथाक वषामा स्वास््र् कार्ाक्रम तफा  स्वास््र् संस्थामा अबत आवश्र्क औषबध‚ औजार उपकरण‚ 

फबनाचर िररद‚ थप िोप केन्र तथा आधारभतू स्वास््र् केन्रहरुको बनमााण‚ प्राबवबधक स्वास््र्  कमाचारीहरुको 

व्र्वस्थापन‚ स्वास््र् संस्था तथा िोप केन्रहरुमा शौचालर् बनमााण‚ स्वास््र् स्वर् सेबवकाहरुलाई िाजा िचा बवतरण‚ 

हजार बदने आमालाई पोषण कार्ाक्रमहरु संचालन भएका छन । र्स्तै गरेर सशता तफा  औषबध िररद तथा ढुवानी‚ औजार 

उपकरण िररद‚ फबनाचर िररद‚ स्वास््र् सम्िन्धी बवबवन्न ताबलम तथा गोष्ठी संचालन‚ बवद्यालर् नबसाङ कार्ाक्रम‚ फोहोर 

मैला व्र्वस्थापन‚ बनर्बमत िोप कार्ाक्रम‚ मात ृ बशश ुतथा पररवार बनर्ोजन जस्ता कार्ाक्रमहरु संचालन भई गणुस्तरीर् 

स्वास््र् सेवामा नगरवासीको पहुाँच विृ भई स्वास््र् सेवा पाएका छन ्।  

(घ) खानेपानी िथा सरसफाईः  

चालु आबथाक वषामा िानपेानी तथा सरसफाई कार्ाक्रम तफा  िानपेानी टेंक  बनमााण १९ वटा‚ एक घर एक धारा 

कार्ाक्रम अन्तगात िानपेानी धारा बनमााण २३५ वटा सम्पन्न भएका छन‚् २ वटा िानपेानी ममात भएका छन ्भने १५६४० 

बमटर िानेपानी पाईप िररद भई िानपेानी सबुवधाको बवस्तार गररएको छ । र्स्तै सरसफाई तफा  ८ वटा शौचालर् र १ वटा 

फोहोर जलाउन ेइबन्सनरेटर बनमााण भएको छ । र्सिाट नगरवासीहरुको िनपेानी तथा सरसफाईमा पहुाँच वबृि हुनकुा साथै 

स्वच्छ र पर्ााप्त िानपेानीको आपबुतामा सहर्ोग पगुेको छ । 

(ङ)  ससं्कृति प्रवर्द्यनः  

चाल ुआबथाक वषामा संस्कृबत प्रविान कार्ाक्रम तफा  िहुसााँस्कृबतक संग्राहलर्को लाबग जग्गा िररद कार्ाक्रम‚ 

बकाँ रात बलम्ि ुजाबतको शब्दकोष बनमााणको लाबग सहर्ोग‚ छााँर्ा पोिरी संरक्षण‚ बवबभन्न गमु्िाहरुको ममात संभार जस्ता 

कार्ाक्रमहरु संचालन भई  संस्कृबत प्रविान क्षेत्रमा सकारात्मक उपलबब्ध हााँबसल भएको छ ।  

(च) िैंतगक समानिा िथा सामातजक समावेशीकरणः  

चालु आबथाक वषामा लैंबगक समानता तथा सामाबजक समावेशीकरण कार्ाक्रम अन्तगात मबहला लबक्षत कार्ाक्रम 

तफा  लैंबगक बहसंा सम्िन्धी सचतेना कार्ाक्रम‚ बसलाई िनुाइ कटाई ताबलम‚ कम्प्र्टुर ताबलम‚ उदघोषक ताबलम‚ 

पररर्ोजना प्रस्ताव लेिन ताबलम‚ हजार बदने आमाहरुलाई पोषण कार्ाक्रमहरु संचालन भएका छन ् । र्स्तै गरी प्रदशे 

बनवााचन क्षेत्र बवशेष कार्ाक्रमिाट  कम्प्र्टुर तथा  गलैंचा िनु्ने ताबलम कार्ाक्रम संचालन भएको छ ।  उक्त कार्ाक्रमहरुिाट 

नगर क्षेत्र बभत्रका १६७९ जना मबहला प्रत्र्क्ष लभाबन्वत भएका छन ्। र्सिाट मबहला वगाको सीप तथा क्षमता बवकास भई 

आबथाक क्षते्रमा आत्मबनभार हुनको साथै मबहला शसबक्तकरणमा अबभवबृि भई लैंबगक समानतामा सहर्ोग पगुेको छ ।  

 िालिाबलका कार्ाक्रम तफा  पोषण कार्ाक्रम‚ लाग ुऔषध बवरुि सचतेना‚ िालमतै्री शैबक्षक सामाग्री िररद तथा 

बवतरण‚ िाल कक्षा ममात तथा संभार‚ िाल क्लि अबभमिुीकरण‚ िाल बवकास केन्रमा िानपेानी तथा शौचालर् बनमााण‚ 

वाल बशक्षक अनदुान जस्ता कार्ाक्रमहरु संचालन भई िालबवकासको क्षते्रमा सन्तोषजनक सधुार भएको छ ।  

 आबदवासी जनजाबत कार्ाक्रम तफा  आबदवासी जनजाबतहरुको भषे भषुाको संरक्षण‚ संस्कृबतको जगेनाा तथा 

प्रविान‚ समाबध स्थल तथा मठ मबन्दर बनमााण‚ परुाताबत्वक स्थलहरुको संरक्षण‚ बवपन्न आबदवासी जनजाबतहरुको लाबग 

आवास बनमााण सहर्ोग कार्ाक्रम‚ भाषा तथा बलबप संरक्षण‚ बकाँ राता धमाको पजुारी भवन बनमााण जस्ता कार्ाक्रमहरु 

संचालन भएका छन ् । उल्लेबित कार्ाक्रमहरुिाट आबदवासी जनजाबत समदुार्को कला‚ भाषा‚ संस्कृबतको संरक्षण‚ 

उत्थान र बवकासमा उल्लेिनीर् सहर्ो पगुेको छ ।  

 दबलत कार्ाक्रम तफा  दबलतहरुको आवास बनमााण सहर्ोग कार्ाक्रम‚ कम्प्र्टुर ताबलम‚ सीप क्षमता तथा नतेतृ्व 

बवकास कार्ाक्रम‚ मेबसन तथा भाटी िररद एवं बवतरण‚ सधुाररएको चलुो बनमााण  जस्ता कार्ाक्रमहरु संचालन भएका छन ्। 

र्सिाट दबलत समदुार्मा सीप क्षमता र दक्षतामा बवकास हुनकुा साथै उनीहरुको आर् स्तरमा वबृि भई जीवन स्तरमा सधुार 

भएको छ ।  

 अपाङ्ग कार्ाक्रम तफा  अन्तराबष्िर् अपाङ्ग बदवस कार्ाक्रम सम्पन भएको छ । मौज्दात रहकेा अपाङ्गमैत्री 

सामाग्रीहरु चाल ुआबथाक वषामा समेत बवतरण गररएको छ ।  अपाङ्ग सीप तथा क्षमता बवकास कार्ाक्रम कोबभि १९ 

महामारीको कारण लक िाउन भई संचालन हुन नसकेकोले आगामी वषा पनु संचालन गररनेछ  । 



 जेष्ठ नागरीक कार्ाक्रम तफा  १ वटा विृ चौतारी बनमााण कार्ाक्रम सम्पन्न भएको छ । जेष्ठ नागररक बदवस तथा 

सम्मान कार्ाक्रम लकिाउनका कारण संचालन हुन नसकेकोले आगामी वषा पनु संचालन गररनेछ  ।   

२.२.३. पुवायधार के्षत्रः-  

(क) तसचंाईः  

चाल ुआबथाक वषामा १५० बमटर RCC कुलो र २१ वटा बसंचाई ररजभा टेंक  बनमााण भएका छन ् । र्सिाट तरकारी 

िाबल तथा िाद्यन्न िाबलमा थप बसंचाई सबुवधाको बवस्तार भएको छ ।  

(ख) सडकः  

चालु आबथाक वषामा सिक बनमााण तफा  हबेलप्र्ाि नाँर्ा वस पाका  सिक िण्ि कालोपत्रे‚ बवबभन्न सिकहरुको 

स्तरोन्नती तथा नाँर्ा िर्ाक बनमााण‚ सिक िण्िको िोल्साहरुमा  आरबसबस कज्वे/कल्भटा बनमााण‚ सिकको बकनारमा 

पक्क  तथा कच्ची नाबल बनमााण‚ सिक RCC ढलान‚ सिक बकनारमा ग्र्ाबवन तथा पक्क  वाल बनमााण जस्ता कामहरु 

सम्पन्न भएका छन ् । र्स्तै प्रदशे सरकार र र्स नगरपाबलकाको साझेदारीमा नाङ्गे बनबगजङु मेल्लुङ सिक र प्रदशे 

मखु्र्मन्त्री ग्राबमण कृबष सिको रुपमा दउेराली लाबलिका  फावािोला सिक िण्िको स्तरोन्नबत कार्ा प्रारम्भ भएको छ । 

र्सै गरी स्थानीर् पवूााधार बवकास साझेदारी कार्ाक्रम अन्तरगत चार वटा सिकहरु बनमााण तथा स्तरोन्नबत सम्पन्न हुनकुा 

साथै प्रदशे बनवााचन क्षेत्र पवुााधार बवकास कार्ाक्रमिाट एक वटा सिक बनमााण सम्पन्न भएको छ भन ेप्रदशे बनवााचन क्षेत्र 

बवशेष कार्ाक्रमिाट दईु वटा सिक स्तरोन्नबत भएका छन ्। चालु आबथाक वषामा सिकको कालोपत्र े१४३० बमटर‚ िर्ाक 

बनमााण ७८४० बमटर‚ स्तरोन्नबत २७०२० बमटर‚ आबसाबस ढलान १३० बमटर‚ सोबलङ र नाबल बनमााण १२१२ बमटर र 

८८८ बमटर सिक बकनारमा ग्र्ाबवन वाल तथा मेबशनरी वालको बनमााण कार्ा सम्पन्न भएको छ ।  र्सिाट नागररकहरुको 

सिक पहुाँचमा बवस्तार हुनकुो साथै सवारी आवगमन सबुवधामा वबृि भएको छ ।  

(ग)  पिू पुिेसाः  

चालु आबथाक वषामा पलू पलेूसा तफा  बवबभन्न िोला िोल्साहरुमा साना ठूला गरी १२ वटा RCC पलू‚ कज्व े

तथा कल्भटा बनमााण भएका छन ् । साथै संघीर् सरकारको सशता अनदुान कार्ाक्रमिाट थवाङ िोलाको झोलङ्ुग े पलू 

बनमााण कार्ाको प्रारम्भ भएको छ । र्सिाट नगरीकहरुलाई आवगमनमा थप सबूवधा वबृि भएको छ ।  

(घ) भवनः  

चाल ुआबथाक वषामा भवन तफा  नगरपाबलकाको भवन बनमााण कार्ा संचालन भई रहकेोछ । र्सको अबतररक्त विा 

कार्ाालर् भवन बनमााण तथा ममात‚ सामदुाबर्क भवनहरु‚ प्रहरी चौक को भवन ममात‚ बवबभन्न मलामी पाबटहरु बनमााण‚ िेरी 

भवन बनमााण‚ बवबभन्न मन्दीर तथा दवेालर्को भवन बनमााण जस्ता र्ोजनाहरु सम्पन्न भएका छन ् । चालु आबथाक वषामा 

सरकारी र सामदुाबर्क गरी कुल २४ वटा भवन बनमााण तथा ममात भएका छन ् । र्सिाट नगरपाबलका तथा विा 

कार्ालर्िाट प्रदान गररने सेवा प्रवाहमा गणुस्तरता आउनकुा साथै बवबभन्न धाबमाक तथा सामाबजक कार्ाक्रमहरु 

सचचालनमा सहजता हुने   दबेिन्छ ।  

(ङ) खेिमैदानः  

चालु आबथाक वषामा िलेमदैान तफा  फूङबलङ नगरपाबलका विा न.ं २ अन्तगातको फूङबलङ िलेमैदानको जग्गा 

िररद र बनमााण कार्ाको प्रारम्भ भएको छ । साथै नन्दमार्ा िलेमदैान फूङबलङ नगरपाबलका -९ र गिीिााँिा िलेमदैान 

फूङबलङ नगरपाबलका विा नं.१० को िेलमैदान स्तरोन्नबत भएको छ । साथै फूङबलङ नगरपाबलका- ११ फावािोलाको 

िेलमदैानको लाबग बनुःशलु्क जग्गा प्राप्त भई  बनमााण कार्ा चाल ु आबथाक वषामा प्रारम्भ भएको छ । र्सिाट समग्र 

नगरपाबलकाको िलेकुद बवकासको क्षते्रमा थप सहर्ोग पगुेको छ ।  

 

 

(च) ढि िथा नािी तनमायणः  

चालु आबथाक वषामा ढल तथा नाबल बनमााण तफा  फूङबलङ नगरपाबलका बभत्र को विा न.ं२‚४‚५ र ७ मा रहकेो 

िजार क्षेत्रका सिक तथा िोबल्सहरुमा १०६ बमटर पक्क  ढल तथा नाली बनमााण‚ ममात तथा िोबल्स बनर्न्त्रणका कामहरु 



सम्पन्न भएका छन ्। र्सिाट िजार क्षते्रको िाटो तथा िोबल्स कटानमा सधुार हुनकुो साथै भ-ूक्षर् रोकथाम भई वातावरण 

संरक्षण थप सहर्ोग पगुेको दबेिन्छ ।  

(छ)  पदमागयः  

चालु आबथाक वषामा पदमागा तफा  नगरपाबलका बभत्र बवबभन्न १९ वटा २६६५ बमटर पबक्क पदमागा बनमााण कार्ा 

सम्पन्न भएका छन ्। र्स्तै गरी स्थानीर् पवूााधार बवकास साझेदारी कार्ाक्रमिाट एक र प्रदशे बनवााचन बवशेष कार्ाक्रमिाट 

एक गरी थप दईु ओटा पदमागा बनमााण कार्ा सम्पन्न भएको छ । र्सिाट पैदल र्ात्रीहरुलाई आवत जावतमा सबुवधा हुनकुा 

साथै पर्ाटक र् आकषाणमा समते थप टेवा पगुेको छ ।  

२.२.४.   वन‚ वािावरण िथा तवपद व्र्वस्थापनः-   

चालु आबथाक वषामा वन‚ वातावरण तथा बवपद व्र्वस्थापन सबमबततफा  बवबभन्न आठ वटा कार्ाक्रमहरु तर् 

गररएकोमा जबििटुी तथा वन नसारी स्थापना कार्ाक्रम‚ बवपद व्र्वस्थापनको लाबग दमकलमा पानी व्र्वस्थापन कार्ाक्रम‚ 

राहत उद्दार तथा पनुस्थाापन कार्ाक्रम तथा भ-ूक्षर् रोकथामको लाबग तारजाली िररद कार्ाक्रमहरु सम्पन्न भएका छन ्। र्स्तै 

गरी संघीर् सरकारको अनदुानमा राबष्िर् ग्राबमण तथा नबवकरणीर् उजाा कार्ाक्रम माफा त  नगर क्षेत्रका बवबभन्न सिकहरुमा 

१८ वटा सोलार सिक िबत्त जिान गनुाका साथै ७० घरमा सधुाररएको चलुो बनमााण कार्ाक्रम सम्पन्न भएको छ । केही 

कार्ाक्रमहरु कोबभि १९ को कारण लकिाउनिाट बसजतृ बवषम पररबस्थबतले सचचालन हुन सकेका छैनन ् । संचाबलत  

कार्ाक्रमहरुिाट नगरपाबलकाको वातावरणीर् सधुार हुनको साथै बवपद व्र्वस्थापन सम्िन्धी कार्ामा थप सहर्ोग पगुेको   

छ ।  

२.२.५.  सावयजतनक सेवा िथा क्षमिा तवकास कार्यक्रम-  

चाल ुआबथाक वषामा सावाजबनक सेवा तथा क्षमता बवकास कार्ाक्रम तफा  बवबनर्ोबजत िजेटिाट नगर प्रोफाइल 

तथा आवबधक गरुु र्ोजनको कार्ा प्रारम्भ गररएकोछ । र्सका साथै नगरपाबलकाको राजश्वको अध्र्र्न प्रबतवेदन समेत 

चालु आबथाक वषामा बनमााण गने कार्ा प्रारम्भ भएको छ । र्सको अबतररक्त प्रदशे बनवााचन क्षेत्र बवशेष कार्ाक्रम माफा त ICT 

सम्िन्धी कार्ाक्रमसमेत संचालन भएको छ । र्सिाट नगरपाबलका लगार्त गैर सरकारी संघ संस्थाहरुको संस्थागत क्षमता 

बवकास हुने दबेिन्छ ।  

२.२.६.   तवधेर्क सतमतिः  

चालु आबथाक िषामा बवधेर्क सबमबत तफा  क्षमता बवकास र कार्ाालर् व्र्वस्थापन सम्िन्धी िजेट बवबनर्ोजन 

भएता पबन कोबभि १९ को कारण लक िाउन भएको हुाँदा उक्त कार्ाक्रम संचालन हुन सकेन ।  आगामी आबथाक वषामा उक्त 

कार्ाक्रमहरुलाई बनरन्तरता बदाँद ैथप कार्ाक्रमहरु तजुामा गररनछे ।  

२.२.७.   न्र्ातर्क सतमतिः  

चाल ुआबथाक वषामा न्र्ाबर्क सबमबत तफा  नगरपाबलकाका सिै विाहरुिाट ३ जना मेलबमलापकतााहरुको छनौट 

भई उनीहरुलाई ४८ घण्टे मलेबमलाप सम्िन्धी ताबलम गराईएको छ । न्र्ाबर्क सबमबतको कार्ाालर्लाई व्र्वबस्थत रुपमा 

व्र्वस्थापन गररएको छ । र्सिाट न्र्ाबर्क सबमबतिाट हुन ेकार्ा सम्पादनमा सहजता आउने दबेिन्छ ।   

 

 चाल ुआबथाक वषाको उपर्ुाक्त र्ोजना तथा कार्ाक्रमहरु संचालनको क्रममा चाल ुतफा  बवबनर्ोबजत िजेट रु. ३९ 

करोि ९९ हजार ६ सर् ६० मध्र् ेहालसम्मको िचा रु. २९ करोि ६९ लाि ४७ हजार २ सर् १५  अथाात ७६ दशमलि 

एक दईु प्रबतशत र पुाँबजगत तफा  कूल बवबनर्ोबजत िजेट रु. २४ करोि ४२ लाि १० हजार ६ सर् ७४ मध्र्े हालसम्मको 

िचा रु. १४ करोि ९९ लाि ७९ हजार ९१ अथाात ६१ दशमलि चार एक प्रबतशत बवबत्तर् प्रगती भएको दबेिन्छ । र्सरी 

चालु आबथाक वषाको समग्र बवबत्तर् प्रगबत ७० दशमलि चार पााँच प्रबतशत भएको दबेिन्छ भने आन्तरीक राजश्व अशलुी 

तफा  कुल वाबषाक अनमुान रु.१ करोि ३५ लािको तलुनामा २०७७ जेष्ठ मसान्तसम्म रु. १ करोि ३८ लाि ५६ हजार १ 

सर् १ असलुी भई लक्ष्र्को तुलनामा १ सर् २ दशमलि छ तीन प्रबतशत प्रगती भएको दबेिन्छ । र्समा कोरोना भाइरस 

महामारीको कारणले दशे लामो समर्सम्म लकिाउनमा गबुिन ु परेको कारणले गदाा कबतपर् िजेट तथा कार्ाक्रमहरु 

संचालन हुन नसकेकोले  कार्ाक्रमको सान्दबभाकता हरेी आगामी आबथाक वषाको िजेट तथा कार्ाक्रममा र्स्ता 

कार्ाक्रमहरुलाई पनूुः समावेश गररएको छ ।   



 

नगर सभाका  सभाध्र्क्ष िथा सदस्र्ज्र्ूहरु ! 

२.३. अब म अगामी आतथयक वषय ०७७/७८ को िातग फूङतिङ  नगरपातिकाको  नीति, वजेट िथा 

कार्यक्रम  र्स गररमामर्  सभा समक्ष प्रस्िुि गनय अनुमति चाहन्छु । 

२.३.१.  दीघयकातिन सोच  

नेपाल सरकारले अबंगकार गरेको “समिृ नेपाल र सिुी नेपाली” को दीघाकाबलन लक्ष्र्, सन २०३० सम्ममा 

नेपाललाई मध्र्म आर् भएको मलुुकमा परु् र्ाउन े र बदगो बवकासको लक्ष्र् हाबसल गन े तथा बवश्वव्र्ापी बवकास 

लक्ष्र्हरुलाई परुा गन ेराबष्िर् प्रबतवितालाई मतूा रुप बदन ुस्थानीर् सरकारको पबन प्रमिु बजम्मेवारी हुन ेभएकाले उपर्कु्त 

स्थानीर् नीबत तथा कार्ाक्रम माफा त राबष्िर् लक्ष्र् तथा प्रबतविता प्राबप्तमा  सघाउ परु् र्ाउाँद ैर्स नगरपाबलकालाई “सक्षम र 

समृद्ध नगर‚ फुङ्लिङवासीको रहर” भन्ने मलू नाराको साथ सिुी र समिृ  नगरवासी वनाउन ेसोच र लक्ष्र्कासाथ 

आगामी आबथाक िषाको नीबत‚ वजेट तथा कार्ाक्रम प्रस्ताव गररएको छ । 

२.३.२. बजेटको समतिगि िक्ष्र्  

१.   नगरपाबलकाको संस्थागत क्षमता बवकासमा जोि बदाँद ैप्रभावकारी सेवा प्रवाहमा अबभवबृि गने । 

२. नगरपाबलकाको भवन तथा विा कार्ाालर्हरुको भवन क्रमशुः बनमााण तथा ममात गरी सेवा प्रवाहलाई चसु्त दरुुस्त 

िनाउने । 

३. “फूङलिङ नगरपालिका‚ उज्यािो नगरपालिका” अबभर्ान अन्तगात नगरपाबलकाका सिै विाहरुमा बवद्यतु 

सेवाको बवस्तार गन ेर आवश्र्क अनसुार सिक िबत्तहरु जिान गद ैजाने ।  

४. बदगो बवकासका लाबग पवूााधार बवकास कार्ाक्रमको गणुस्तरमा सधुार गरी वातावरण मतै्री वनाउन े।  

५. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्ाक्रम‚ घरेलु तथा साना उद्योग बवकास कार्ाक्रम र कृबष तथा पश ु सेवा प्रसार कार्ाक्रम 

माफा त लघउुद्यमी तथा व्र्वसार्ीहरु सजृना गरी रोजगारीमा अबभवबृि गन े।  

६. कृबष उत्पादन भण्िारणको लाबग संघीर् सरकार‚ प्रदशे सरकार र नगरपाबलकाको साझेदारीमा कृबष शीत 

भण्िारको बनमााण कार्ालाई अबघ िढाउने ।   

७. फूङबलङ नगरपाबलकाको नाँर्ा िसपाका को बनमााण कार्ा परूा गरी अव्र्वबस्थत सवारी र्ातार्ात व्र्वस्थापनमा 

सधुार ल्र्ाउने ।  

८. कृबष क्षते्रको व्र्ावसार्ीकरण र बवकासमा जोि बदन े । 

९.  स्वास््र् चौक ‚ आधारभतु स्वास््र् केन्र र शहरी स्वास््र् केन्र माफा त स्वास््र् सेवा सलुभ र प्रभावकारी  

वनाउने ।    

१०.  िानेपानीको सेवा वबृि गद ैनगरवासीमा स्वच्छ िानपेानी उपलब्ध गराउन े। 

११. उद्योग वाबणज्र् संघसाँगको  सहकार्ा र समन्वर्मा  सिै उद्योगी व्र्वसार्ीलाई करको दार्रामा ल्र्ाउने र कर 

प्रशासनमा सधुार गरी  राजश्व  विृी गन े।  

११. सशुासन‚ पारदबशाता र जवाफदहेीतामा अबभवबृि गन े। 

१२. नगरपाबलका बभत्र रसार्बनक मलको बवस्थापन गद ै गोठ तथा भकारो सधुार कार्ाक्रम संचालन गरी अगााबनक 

कृबष उत्पादनमा जोि बदन े। 

१३.    पर्ाटन पवूााधारको बवकास गरी आन्तररक तथा वाह्य पर्ाटनहरुको आगमनमा वबृि गन े।   

१४.   बशक्षाको गणुस्तरमा सधुार गरी सक्षम नागररक उत्पादनमा जोि बदन े।   

१५. िेलकुदको माध्र्मिाट  स्वास््र् तथा सक्षम जनशबक्तको उत्पादन गने ।   

१६. सलुभ स्वास््र् सेवाको पहुाँचमा वबृि गरी स्वास््र् नागररकको उत्पादनमा जोि बदन े। 

१७. सहकारी संस्थाहरुको संस्थागत बवकासमा जोि बदन े।  

१८. लैंबगक समानता तथा सामाबजक समावेबसकरणलाई प्रविान गने ।  

१९. कोरोना भाइरस (COVID-19) महामारी रोकथाम तथा बनर्न्न्त्रणको लाबग प्रभावकारी र्ोजना तथा कार्ाक्रम 

कार्ान्वर्न गने ।  



२०. वातावरण संरक्षण गद ैबवपद जोबिम प्रबतकार्ा र्ोजना तजुामा गरी लाग ुगने ।  

२१. बवधार्न तथा न्र्ाबर्क सबमबतको काम कार्ावाबहलाई थप प्रभावकारी िनाउने ।  

 

२.३.३.  बजेटको उदे्दश्र्:- 

 प्राप्त स्रोत र साधनको अबधकतम सदपुर्ोग गद ैफूङबलङ नगरवसीहरुको जीवनस्तरमा सधुार ल्र्ाउने ।  

 

२.४. बातषयक बजेट  कार्यक्रम िजुयमा गदाय अविम्बन गररएका प्रमुख नीतिहरः 

२.४.१.  के्षत्रगि प्राथतमकिा र नीतिहरु 

२.४.१. पूवायधार तवकासका नीतिहरु र बजेट व्र्वस्थाः “लिगो र सन्तुलित परू्ााधार लर्कास हाम्रो िक्ष्य‚ यसैमा छ 

फूङलिङर्ासीहरुको समनु्नत भलर्ष्य” भन्ने नाराका साथ पवूााधार बवकास सम्िन्धी नीबतहरु बनम्न अनसुार रहकेा छन ्। 

क)  सिक, बसंचाई,भवन, ढल, कल्भटा‚ पलु पलेुसा र पदमागाको थप बनमााण तथा स्तरोन् नबतमा जोि बदइने छ । 

ि) बनबमात पवूााधार ममात संभार गनुा पन े अवस्थामा नगरपाबलकाले ििा गरेको ममात संभार कोषिाट 

प्राथबमकताका आधारमा ममात गन ेनीबत बलइनेछ । र्सका लाबग ममात संभार कोष संचालन कार्ाबवबध तर्ार 

गरी कर्ाान्वर्नमा ल्र्ाइनछे ।    

ग)  नगरबभत्रका स्थानीर् सिकहरु बनमााण गदाा नगरपाबलकाले बनधाारण गरेको क्षेत्राबधकार (Right of way) 

िमोबजमका सिकहरुको बनमााण कार्ालाई मात्र कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाइने छ ।  

घ) पवूााधार बनमााण गदाा बनमााण कार्ाले  वातावरणलाई प्रभाव पाना सक्ने नकारात्मक असरलाई कम गन ेनीबत 

बलइनछे । बनमााण कार्ालाई वातावरणमैत्री िनाइद ैलबगनछे ।  

ङ)  नगरपाबलकाको समग्र बवकासको लाबग नगरपाबलकाको आवबधक तथा रणनैबतक र्ोजना िनाई दीघाकाबलन 

सोचको आधारमा वाबषाक वजेट, नीबत तथा कार्ाक्रम संचालन गने नीबत अवलम्िन गररद ैलबगनेछ । 

च)  नगरपाबलकाको कार्ाालर् भवन, विा कार्ाालर्को भवन, स्वास््र् चौक  तथा िोप केन्रको भवन र 

सामदुाबर्क भवन जस्ता अत्र्ावश्र्क र् भवन संरचनाहरुको बनमााणलाई प्राथबमकता बदने नीबत बलइन ेछ । 

छ)  भकूम्प प्रबतरोधात्मक भवन बनमााण गना  बनमााण सम्िन्धी काम गन े बसकमी‚ िकमी‚ प्लम्िर आबद जस्ता 

कामदारहरुलाई बनमााण व्र्वसार्ीहरुसाँगको सहकार्ामा आवश्र्क ताबलमको व्र्वस्था गद ैलबगनेछ ।  

ज)  प्रत्रे्क विामा शहरीकरण तथा सरुबक्षत िस्ती बवकासमा जोि बदइनेछ । 

झ)  नगरपाबलकामा नक्सा पास नगरी नर्ााँ संरचना बनमााण गन े कार्ालाइ बनरुत्साबहत गररनछे र परुानो घर 

अबभलेि कार्ालाई बनरन्तरता बदइनेछ । 

ञ) स्वास्थ र अनशुाबसत जनशबक्त उत्पादन गना िेलकुद अपररहार्ा भएकाले नगरपाबलका क्षेत्रबभत्र बनबित 

मापदण्ि तर्ार गरी स्तरीर् तथा सबुवधा सम्पन्न िलेमैदानको बनमााण गद ैलाबगनछे र नगरपाबलका बभत्रका 

बवद्यालर्हरुका िलेमैदानहरु माबसने गरी भवन बनमााण गन ेकार्ालाई बनरुत्साबहत गररनेछ ।  

  समग्र पवूााधार क्षते्रको उल्लेबित कार्ाक्रम संचालन गना सिक बनमााण तफा   रु.३ करोि ४८ लाि ७० 

हजार‚ बसंचाई तफा  रु. २ लाि‚ पलुपलेुसा तफा  ११ लाि‚ भवन बनमााण तफा  रु. १ करोि ३८ लाि‚ 

िेलमदैान तफा  रु. १४ लाि‚ िोल्सी बनर्न्त्रण र तटवन्धन तफा  रु.१२ लाि‚ ढल तथा नाली बनमााण तफा  रु. 

४९ लाि ५० हजार‚ पदमागा बनमााण तफा  ६२ लाि १० हजार‚ अन्र्मा ३४ लाि र समपरुक कोषमा रु.३ 

करोि गरी कुल  पवूााधार बवकास तफा  रु.९ करोि ७१ लाि ३० हजार रुपैंर्ा िजेट बवबनर्ोजन गरेको छु । 

र्ो कुल पुाँबजगत िजेटको ५४.४३ प्रबतशत   हो । 

 

२.४.२.  आतथयक तवकासका नीतिहरु र बजेट व्र्वस्थाः  

“कृबष उद्योग र पर्ाटन न ै अवश्र्‚ र्सैमा छ नगरवासीको भबवष्र्” भन्न े मलु नाराका साथ आबथाक बवकास 

सम्िन्धी नीबतहरु बनम्न अनसुार रहकेा छन ्।  

२.४.२.१. कृतषः 



क)  अलैंची, गोलभेिा, आलु‚ एभोकािो‚ सनु्तला‚कागती‚ बकवी‚ बलची‚ आाँप‚ केरा‚ लसनु‚ प्र्ाज‚ वेसार‚ 

अदवुा जस्ता फलफुल‚ मसला तथा नगद ेवालीको उत्पादनमा वबृि गद ैनगरवासीको आर् आजानमा वबृि 

गरी गररिी बनवारणमा सहर्ोग परु् र्ाउने नीबत बलइने छ । र्सको लाबग संघ तथा प्रदशे सरकारसाँग साझेदारी 

तथा समन्वर् गरी बवबवध कार्ाक्रमहरु संचालन गररने छ ।  

ि) नगरपाबलकाका बवबभन्न क्षेत्रहरुमा उत्पादन हुन सक्न ेसम्भाव्र् कृबष उपजको पबहचान गने र पकेट क्षते्रको 

रुपमा स्थाबपत गद ैलबगन ेछ । 

ग)  िद्यान्नको  परम्परागत उत्पादन प्रणालीमा सधुार गरी उत्पादन  तथा उत्पादकत्व वबृि गररन ेछ ।  

घ) नगरपाबलका बभत्र उत्पाबदत कृबषजन्र् वस्तुहरुको िजार सबुनबिताका लाबग आवश्र्क पहल   गररनछे । 

ङ) अगााबनक ितेीलाई प्रोत्साहन गनाको लाबग प्राङगररक कम्पोि मलको उत्पादनलाई प्रविान गद ै क्रमशुः 

रसार्बनक मलको प्रर्ोगलाई बवस्थाबपत गद ैलबगनछे । 

२.४.२.२. उद्योग  र पर्यटनः 

क) स्थानीर् स्तरमा उत्पादन हुन ेकच्चा पदाथा, स्रोत साधन र सीपमा आधाररत घरेल ुउद्योग स्थापना गना 

प्रोत्साहन गररनछे ।  

ि) नगरपाबलका बभत्र रहकेा धाबमाक‚ सााँस्कृबतक तथा पर्ाटक र् स्थलहरुको पवूााधार बवकासमा जोि बदईनेछ ।  

ग)  लघ ुउद्यम बवकास सम्िन्धी सीप मलुक ताबलम तथा कार्ाक्रमहरुको आर्ोजना गरी थप नर्ााँ उद्यमीहरुको 

सजृना गररन ेछ ।  

घ) पर्ाटन प्रविान गना िहुसााँस्कृबतक संग्रहालर्को लाबग चाल ुआबथाक वषामा िररद भएको जग्गामा आगामी 

आबथाक वषामा बवस्ततृ पररर्ोजना प्रबतवेदन तर्ार गरी संग्रहालर् बनमााण कार्ालाई अगाबि िढाइएको छ ।  

२.४.२.३. पशु तवकासः 

क)  पशपुकं्षीको िोर तथा गोठ सधुार कार्ाक्रममा जोि बदइने छ । 

ि) नश्ल शधुारको माध्र्मिाट  उन्नत जातका  पश ुउत्पादनमा जोि बदइनछे ।  

ि) पश ुजन्र् उत्पादनलाई वबृि गना उन्नत जातको गाई‚िाख्रा‚ भेंिा र सुाँगरुको वीउ िररद तथा बवतरणलाई 

प्रथबमकता बदइनेछ ।  

ग)  गोठ सधुार कार्ाक्रमलाई बनरन्तरता बदइनछे । 

घ)  नमनुा पश ुफमाहरुको पबहचान गरी र्स्ता फमाहरुलाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  

ङ) पश ुपालन पकेट कार्ाक्रम स्थापना गररनछे । 

च)  मास ुतथा दगु्ध उत्पादनमा नगरलाई आत्म बनभार िनाउाँद ैलबगनेछ । 

२.४.२.४. सहकारीः 

क) सहकारी संस्थाको प्रविान र संस्थागत बवकासमा जोि बदइनेछ ।  

  उल्लेबित समग्र आबथाक क्षते्रको बवकासको लाबग कृबष तफा  रु.८२ लाि ५० हजार‚ पश ु सेवा तफा  

रु.६४ लाि १० हजार‚ पर्ाटन पवूााधार बवकास तफा  रु.६९ लाि र सहकारी बवकास कार्ाक्रम तफा  रु.१८ 

लाि गरी कुल जम्मा रु.२ करोि ३३ लाि ६० हजार रकम बवबनर्ोजन गरेको छु । र्ो िजेट कुल पबूजगत 

िजेटको १३ दशमलि १ प्रबतशत हो ।  उल्लेबित वजेटमा संघीर् सरकारको सशता अनदुान तफा  कृबष र पश ु

सेवा तफा  रु.७० लाि‚ उद्योग तफा  रु.३५ लाि र पर्ाटन तफा  ६१ लाि गरी जम्मा रु.१ करोि लाि ६६ 

समेत समावेश गदाा कुल िजेट रु.३ करोि ९९ लाि ६० हजार कार्म हुन ेदबेिन्छ । 

 

२.४..३. सामातजक तवकासका नीतिहरु र बजेट व्र्वस्थाः “गणुस्तरीय लिक्षा र सिुभ स्र्ास््यमा नगरपालिकाको 

योगिान‚ सक्षम  र स्र्स्थ नागरीक बनाउने हाम्रो अलभयान” भन्ने मलु नाराका साथ सामाबजक बवकास सम्िन्धी नीबतहरु 

बनम्न अनसुार रहकेा छन ्। 

२.४.३.१. तशक्षा  



क)  सामदुाबर्क बवद्यालर् संचालन गना अनमुबत प्राप्त गरेका तर आवश्र्क दरिन्दीको व्र्वस्था नभएका 

प्रस्ताबवत बवद्यालर्हरुमा शबैक्षक अनदुानको  व्र्वस्था गररनेछ । 

ग)  र्सै शैबक्षक शत्रदबेि समर् अनकुुल बशक्षक बवद्याथी अनपुात बनधाारण गना पहल गररनेछ । र्ही अनपुातको 

आधारमा बशक्षक दरवन्दी बमलान गररनेछ । बवद्याथी संख्र्ा अत्र्न्त न्र्नु भएका बवद्यालर्हरुलाई नबजकको 

बवद्यालर्मा गाभ्ने वा कक्षा घटाई संचालन गने नीबत बलइनेछ ।   

घ)  बशक्षालाई गणुस्तरीर् र प्रबवबधमतै्री िनाउन पसु्तकालर्, प्रर्ोगशाला स्थापना हुन िााँबक बवद्यालर्हरुमा  

क्रमशुः ई-पसु्तकालर् र प्रर्ोगशालाहरु स्थापना गद ैलबगनेछ ।  

ङ)  बशक्षकहरुको  क्षमता बवकासको लाबग आवश्र्क ताबलमको व्र्वस्था गररने छ ।  

च)  सामदुाबर्क बवद्यालर्का बशक्षक तथा अबभभावकहरुको बनर्बमत िैठक रािी वालवाबलकाहरुको पढाईको 

गणुस्तर सधुारको लाबग पहल गररनछे ।   

छ)  बवद्यालर्हरुमा आबथाक सशुासन कार्म गना सिै बवद्यालर्हरुले आबथाक वषा समाप्त भएको २ मबहना बभत्र 

बवद्यालर्को आम्दानी र िचाको बहसाव सावाजबनक गन ेव्र्वस्था बमलाई सोको अनगुमनको व्र्वस्था गररन े

छ ।  

ज)  सम्भव भएका बवद्यालर्हरुमा आगामी आबथाक वषा दबेि क्रमस इ–हाजीरीको व्र्वस्था गद ैलबगनछे । 

झ)  बनजी बवद्यालर्हरुको अबभलेि तर्ार गरी करको दार्रामा ल्र्ाउने नीबत बलइनछे । 

ञ)  शैबक्षक सधुारको लाबग बनर्बमत प्रधानाध्र्ापकहरुको िैठक संचालनलाई बनरन्तरता बदईनछे । 

ट) बवद्यालर्को शैबक्षक सधुारको लाबग बनर्बमत अनगुमनको व्र्वस्था बमलाइनेछ ।  

ठ)  सामदुाबर्क बवद्यालर्का तोबकएका बवद्याथीहरुका लाबग बदवा िाजाको व्र्वस्था बमलाइनेछ ।   

ि) सामदुाबर्क बवद्यालर्हरुमा आवश्र्कता अनसुार पवूााधार बनमााण तथा सधुारको कार्ालाई बनरन्तरता   

बदइनेछ । 

ढ)  स्थानीर् भाषा बशक्षणलाई बनरन्तरता बदइनछे ।  

ण) सामदुाबर्क बवद्यालर्का छात्राहरुलाई बनशलु्क स्र्ाबनटरी प्र्ाि बवतरणको व्र्वस्थापन बमलाइने  छ ।  

त) सामदुाबर्क बवद्यालर्को शैबक्षक गणुस्तर अबभवबृि गना बवद्यालर् नबसाङ कार्ाक्रमलाई बनरन्तरता बदइनछे ।  

थ) सामदुाबर्क बवद्यालर्हरुमा पाठ्र् पसु्तक तथा छात्रवतृी समर्म ैउपलब्ध गराइनछे । 

२.४.३.२. स्वास््र्ः 

क)  कोरोना महामारी लगार्त अन्र् संक्रामक रोगिाट बसजाना हुन े स्वास््र् जोबिमको न्र्नूीकरण गना रोगको 

रोकथाम‚ बनर्न्त्रण र उपचारका लाबग गणुस्तरीर् स्वास््र् सेवा‚ औषबध एवम ्उपकरण िररदको व्र्वस्थापन 

बमलाइनछे ।  

ि)   पणूा िोप सबुनबितता र बदगोपनालाई बनरन्तरता बदइनछे ।  

ग)  िहुक्षेत्रीर् पोषण कार्ाक्रम सचचालनलाई बनरन्तरता बदइनछे । 

घ)  सरकारी तथा गैर सरकारी संघ-संस्थाहरुको साझेदारीमा बवबभन्न स्वास््र् बशबवरहरु संचालन गररनछे ।  

ङ)  शनु्र् होम िेलीभरीको नीबतलाई कार्ान्वर्न गररने छ ।    

च)  सन्तुबलत आहारा स्वास््र् जीवनको लाबग अत्र्न्त आवश्र्क भएकोले एक घर एक करेसािारी 

कार्ाक्रमलाई  गरै सरकारी संस्थाहरुको साझेदारीमा संचालन  गन ेकार्ालाई बनरन्तरता बदइनछे । 

ज)  नगरपाबलका अन्तगातका स्वास््र् संस्थाहरुको सदुृढीकरण गद ैनागररकहरुको आधारभतू स्वास््र् सेवामा 

पहुाँच बवस्तार गरी स्वास््र् सेवाको गणुस्तरमा सधुार गररनछे ।    

झ)  मबहला स्वरं् सेबवकाहरुको सेवालाइ थप प्रोत्साहन गररनेछ । 

ञ)  नगर क्षते्र बभत्रका स्वास््र् चौक हरुलाई साधन सम्पन्न िनाउाँद ै लगी स्वास््र् सेवालाई गणुस्तरीर्   

िनाईनछे । 

ट)  स्वास््र् कबमाहरुलाई क्षमता बवकासको लाबग आवश्र्क ताबलमको व्र्वस्था बमलाइनछे ।  

ठ)  स्वास््र् सचूना प्रणालीलाई व्र्वबस्थत गरी त्र्मा आधाररत स्वास््र् र्ोजना तजुामामा जोि बदइनछे । 



ि) स्वास््र्साँग सम्िबन्धत जनचतेनामलुक कार्ाक्रमहरु संचालन गररनेछ ।  

 

२.४.३.३. खेिकुदः 

क) फूङबलङ नगरपाबलका बभत्र मरे्र कप भबलिल िेल लगार्त बवबभन्न िलेकुद कार्ाक्रमहरुको आर्ोजना‚ 

संचालन र व्र्वस्था गररनछे । 

ि) मापदण्ि िनाई नगरपाबलकाका बवबभन्न विाहरुमा स्तरीर् िलेमदैान बनमााण गन ेकार्ालाई बनरन्तरता  बदइनेछ 

। 

ग) राष्िपबत िलेकुद छनौट कार्ाक्रम संचालनका लाबग थप सहर्ोग गररनछे ।  

 

२.४.३.४. िैङ्तगक समानिा र सामातजक समावेतशकरणः  

“लैङ्बगक समानता र सामाबजक समावेबशकरण हाम्रो चाहाना‚ समतामलुक समाज बनमााण गने हाम्रो र्ोजना” 

भन्ने मलु नाराका साथ लैङ्बगक समानता र सामाबजक समावेबशकरण नीबत बनम्न अनसुार रहकेो छ । 

क)  लैङ्बगक समानता र सामाबजक समावेबशकरणको नीबतलाई आत्मसात गद ै लबक्षत वगाको सम्मान‚ 

चेतनावबृि‚ सीप र क्षमता बवकास र सशबक्तकरण कार्ाक्रमहरु संचालन गररनछे ।  

ि) बवषर्गत शािाहरु र लबक्षत वगाका आबधकारीक संघ-संस्थाहरुको समन्वर् र सहकार्ामा लबक्षत वगाका 

कार्ाक्रमलाई प्रभावकारी कार्ाान्वर्न गन ेनीबत बलइनछे ।  

ग) िालमैत्री स्थानीर् शासन अबभर्ानलाई बनरन्तरता बदइनेछ । नगरपाबलकािाट बनमााण गररन े

पवूााधारहरुलाई थप िालमैत्री िनाउाँद ैलबगनछे ।  

घ)  ज्र्ेष्ठ नागररकहरुको सम्मान‚ स्वास््र् परीक्षण र प्रोत्साहन गन ेनीबतलाई बनरन्तरता बदइनछे । 

छ) गत आबथाक वषादबेि सरुु भएको ज्रे्ष्ठ नागररक बवश्रामस्थल बनमााण कार्ालाई बनरन्तरता बदइनछे । 

झ) अपाङ्गता भएका व्र्बक्तहरुको जीवनलाई सहज िनाउन स्वास््र् परीक्षण‚ अपाङ्गता मैत्री सामाग्री 

बवतरण र सीप तथा क्षमता बवकासका कार्ाक्रमहरुलाई अगाबि िढाइनेछ ।   

ञ) बवपन्न दबलत तथा उबत्पबित जातीको जीवनस्तर सधुारको लाबग आवास बनमााण‚ सीप तथा क्षमता 

बवकास कार्ाकरमहरु संचालन गनुाका साथै व्र्वसार् संचालनको लाबग आवश्र्क सहर्ोगकको 

व्र्वस्था बमलाइनेछ ।   

ठ)  छुवाछुत मकु्त नगरपाबलका वनाउने अबभर्ानलाई क्रमश कार्ाान्वर्न गद ैलबगनेछ । 

 ि) व्र्बक्तगत घटना दताा तथा सामाबजक सरुक्षा भत्ता पाउन ेसेवाग्राहीहरुको दताा तथा नवीकरणको लाबग 

अबभर्ान संचालन गररनछे । साथै व्र्बक्तगत घटना दताा कार्ालाई बिबजटलाइट गद ैलबगनेछ ।  

 ढ)  सामाबजक सरुक्षा भत्ता बवतरणलाई प्रभावकारी वनाउन आगामी आबथाक वषादबेि सिै विाहरुमा 

िैंबकङ प्रणालीमाफा त भत्ता बवतरण  गने व्र्वस्था बमलाइनेछ ।  

 

२.४.३.५.  खानेपानी िथा सरसफाईः 

क)  आगामी आबथाक वषादबेि नगरपाबलकाले फोहोर मैला व्र्वस्थापनको लाबग जग्गा िररद गरी संघीर् 

सरकारको सहर्ोगमा िबम्पङ साईि बनमााण कार्ालाई अगाबि िढाइनेछ ।  

ि) स्वच्छ तथा स्वास््र् िानेपानीमा सिैको पहुाँच स्थाबपत गना िानेपानी सम्िन्धी नर्ााँ आर्ोजनाहरु संचालन 

तथा परुाना िानेपानी आर्ोजनाहरुको ममात संभार कार्ाक्रम संचालन गररनेछ । 

ग)  एक घर एक धाराको नीबतलाई कार्ाान्वर्न गद ैलबगनछे । 

घ)  पणूा सरसफाई र्कु्त नगरपाबलका िनाउने अबभर्ानलाई बनरन्तरता बदइनेछ ।  

ङ)   िानेपानीको महुान संरक्षणलाई उच्च प्राथबमकता बदइनेछ । 

२.४.३.६. ससँ्कृिी प्रवर्द्यनः 



क) नगरपाबलका क्षेत्र बभत्रका ऐबतहाबसक‚ परुाताबत्वक‚ धाबमाक‚ सांस्कृबतक स्थलहरुको पबहचान‚ संरक्षण र 

पवूााधार बवकास गने कार्ामा जोि बदइनेछ । 

  उल्लेबित समग्र सामाबजक बवकासको क्षते्रगत कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नका लाबग बशक्षा तफा  रु.९१ लाि 

७८ हजार‚ स्वास््र् तफा  रु.१ करोि ९ लाि १५ हजार‚ िेलकुद कार्ाक्रम तफा  रु.३७ लाि ७५ हजार‚ 

लैङ्बगक समानता र सामाबजक समावेशीकरण तफा  रु.१ करोि १२ लाि लाि‚ िानपेानी तथा सरसफाई 

तफा  रु १ करोि ७२ लाि ५ हजार र संस्कृबत प्रविान कार्ाक्रम तफा  १२ लाि गरी कुल जम्मा रु.५ करोि 

३४ लाि ७३ हजार बवबनर्ोजन गरेको छु । र्ो रकम कूल पुाँबजगत िजेटको २९.४८ प्रबतशत हो । र्समा 

सङ्घी सरकारको सशता अनदुान रु. २६ करोि २९ लाि समावेश गदाा जम्मा िजेट कुल रु.३१ करोि ६३ 

लाि ७३ हजार कार्म हुन ेदबेिन्छ । 

२.४.४. सावयजतनक सेवा िथा क्षमिा तवकासका नीतिहरु र बजेट व्र्वस्थाः 

क)  नगरपाबलकाको सिै विाहरुमा इन्टरनेटको पहुाँच बिस्तार गना पहल गररनेछ । 

ि) नगरपाबलकामा बवद्यतुीर् शासन व्र्वस्था स्थापना गना जोि बदइनछे ।   

ग)  नगरपाबलकामा MIS प्रणाली माफा त पबचजकरण तथा सामाबजक सरुक्षाको लगत राख्ने कामलाई थप 

व्र्वबस्थत गररनेछ ।  

घ)  नगरपाबलकािाट संपाबदत हुने सम्पणुा कामको चौमाबसक सबमक्षा गरी उक्त सबमक्षाको प्रबतवेदनलाई स्थानीर् 

संचार माध्र्मद्वारा सावाजबनक गररनेछ ।   

ङ) बिबजटल नागरीक विापत्र‚ वेवसाइि र मोवाइल एप्सको प्रभावकारी रुपमा संचालन गरी सेवा प्रवाहलाई 

चसु्त दरुुस्त िनाउाँद ैलबगनछे ।  

छ) चालु आबथाक वषामा शरुु गररएको नगर आवबधक गरुु र्ोजना‚ नगरको समग्र िस्तु बस्थबत बववरण (नगर 

प्रोफाइल) र राजश्व स्रोतहरुको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न कार्ालाई आगामी आबथाक वषामा परूा गररनेछ ।  

झ) स-ुशासन र पारदबशातालाई प्रविान गना आर्ोजनाको सावाजबनक परीक्षण, सावाजबनक सनुवुाई, अनगुमन तथा 

सपुरीवेक्षण जस्ता कृर्ाकलापहरुलाइ थप प्रभावकारी रुपमा सचचालन गररनछे । आर्ोजनाको रकम भकु्तानी 

बदन ुपवूा सावाजबनक परीक्षण गनुा पने व्र्वस्थालाई अबनवार्ा गररनेछ । 

ट) जनप्रबतबनबध र कमाचारीहरुको क्षमता बवकासका लाबग आवश्र्क ताबलम तथा अध्र्र्न अवलोकन भ्रमणको 

व्र्वस्था गररनेछ । साथै कमाचाररहरुलाई कार्ा सम्पादनमा आधाररत सम्मान तथा दण्िको व्र्वस्था गन े

नीबतलाई  लाग ुगररनेछ ।   

  उल्लेबित नीबतका लाबग सावाजबनक सेवा तथा क्षमता बवकास क्षेत्रगत कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गना कूल 

रु.१३ लाि २२ हजार िजेट बवबनर्ोजन गरेको छु ।  

 

 

 

२.४..५.  वन‚ वािावरण िथा तवपद् व्र्वस्थापन सतमतिका नीति िथा बजेट व्र्वस्थाः  

क)  बवपद ्प्रबत कार्ा र्ोजना बनमााण गरी सरोकार वालाहरुसाँगको सहकार्ामा कार्ाान्वर्न  गररनछे ।  

ि)  बवपदक्ो समर्मा तत्काल उद्घार गना तर्ार गररएको QRT टोलीको क्षमता बवकास गररनेछ ।   

ग) आपतकाबलन उिार तथा िोज सम्िन्धी सामाग्रीहरुको जोहो गद ैलबगनेछ ।  

घ)  बवपदमा परेका घर पररवारलाई कार्ाबवबधको आधारमा राहत उपलब्ध गराइन ेनीबतलाई बनरन्तरता बदइनछे । 

ङ)  जल उत्पन्न प्रकोप र पबहरो बनर्न्त्रण तथा रोकथाम कार्ाको लाबग कार्ाक्रम तर्ार गरी लाग ुगररनेछ । 

च) वातावरण संरक्षणको लाबग वकृ्षारोपण कार्ाक्रमलाई सिै विामा संचालन गररनेछ ।  

  उपरोक्त अनसुारको नीबत कार्ाान्वर्न गना वन‚वातावरण तथा बवपद व्र्वस्थापन सबमबत तफा  कुल 

जम्मा रु.२० लाि ४५ हजार रकम बवबनर्ोजन गरेकोछु ।  

 



२.४.६. तवधेर्क सतमतिको नीति िथा बजेट ब्र्वस्थाः 

 क) बिधेर्क सबमबतको क्षमता बवकास कार्ाक्रमहरु संचालन गररनछे । 

 ि बिधेर्क सबमबतको कामलाई व्र्वबस्थत गना सबमबतको कार्ाबवबध वनाई लाग ुगररनछे । 

ग) बवधेर्क सबमबतको कामलाई प्रभावकारी वनाउन बवज्ञको परामशा बलई कार्ार्ोजना िनाई कार्ाान्वर्न 

गररनेछ ।    

उपरोक्त अनसुारको नीबत कार्ाान्वर्न गना बिधेर्क सबमबत तफा  कुल जम्मा रु.८ लाि रकम 

बवबनर्ोजन गरेकोछु ।   

२.४.७. न्र्ातर्क सतमतिको नीति िथा बजेटको ब्र्वस्था  

 क) न्र्ाबर्क सबमबत तथा मेलबमलाप कतााहरुको क्षमता बवकास कार्ाक्रमलाई अबघ िढाइनछे । 

ि प्रत्रे्क विामा मलेबमलाप केन्रको कार्ाालर् व्र्वस्थापन गरी मलेबमलापको कामलाई प्रभावकारी 

वनाइनेछ ।  

ग) मेलबमलाप कतााहरुले मेलबमलाप केन्रमा बववाद बनरुपण गरेिापत मेलबमलाप कतााहरुलाई प्रोत्साहन 

गररनेछ । 

घ) न्र्ाबर्क सबमबतले अन्र्त्र पाबलकाहरुमा गरेको नमनुा कामहरुको अध्र्र्न अवलोकन गरी सोिाट 

अनभुव बलई न्र्ाबर्क सबमबतको कामलाई थप प्रभावकारी वनाइनेछ ।  

उपरोक्त अनसुारको नीबत कार्ाान्वर्न गना न्र्ाबर्क सबमबत तफा  कूल रु.१६ लाि रकम 

बवबनर्ोजन गरेको  छु ।   

२.४.८. राजश्व पररचािनको नीतिहरुः 

क) कोरोना भाइरसको महामाररले भएको लकिाउनका कारण व्र्पार व्र्वसार्मा प्रबतकुल असर परेको र  

आगामी केही मबहनासम्म पबन र्ो असर कार्म हुन ेदबेिएकोले आगमी आबथाक वषाको लाबग करका दरहरु 

उल्लेिनीर् रुपमा घटाइन ेछ । 

ि) कर तथा गरै करको दार्रा फराबकलो िनाउाँद ैलबगनछे र हालसम्म करको दार्रामा नआएका उद्योगी‚ व्र्ापारी 

र व्र्वसार्ीहरुलाई करको दार्रामा ल्र्ाइनेछ ।  

ग) मबदरा  तथा सबूताजन्र् पदाथाहरुको  वेग्ला िेग्लै पसल रािी बिक्र  बितरण गने व्र्वस्था बमलाइनछे । साथै 

छुट्टाछुटै्ट प्रकृबतका व्र्वसार्का लाबग छुट्टा छुटै्ट व्र्वसार् दताा गरी संचालन गन ेगराउन ेव्र्वस्था बमलाइनेछ । 

घ)  आबथाक रुपले सक्षम नगरपाबलका बनमााण गररंद ैलबगनेछ ।  

ङ)  कर प्रशासनलाई चसु्त र दरुुस्त वनाइनेछ । 

आदरणीर् नगरसभा अध्र्क्ष एवम नगर सभाका सदस्र् ज्र्ूहरु ! 

२.५. अब म अगामी आतथयक वषय २०७७/७८ का िातग प्रस्िाव गररएका नीति िथा कार्यक्रमहरु कार्ायन्वर्न 

गनय आवश्र्क स्रोि पररचािनका िातग गररएको प्रवन्ध र्स सभामा पेश  गने अनुमति चाहन्छु ।  

 

अगामी आबथाक वषा मा कुल रु.६३ करोि ५६ लाि ५३ हजार १ सर् ५० रुपैर्ााँ िचा हुन ेगरी वजेट प्रस्ताव 

गरेकोछु । जसमा  चाल ुिचा तफा  कुल रु.४० करोि ४१ लाि ९६ हजार १ सर् ५०  अथाात ६४ प्रबतशत तथा पुाँजीगत तफा  

कुल रु.२३ करोि १४ लाि ५७ हजार रुपैंर्ा अथाात ३६ प्रबतशत िचा हुन ेअनमुान गरेकोछु । प्रस्तुत िचामा सामाबजक 

सरुक्षा तफा  रु.६ करोि‚ सशता अनदुान तफा को रु २७ करोि २२ लाि‚ बवशेष अनदुान १ करोि ७० लाि र समपरुक 

अनदुान १ करोि ६७ लाि समते समावेश रहकेो छ । 

उपरोक्त िचाहरुको लाबग आम्दानी स्रोतहरु मध्र्े आन्तरीक राजश्व पररचालन वाट रु १ करोि ५० लाि, बवबत्तर् 

समाबनकरण अनदुान संघीर् सरकारवाट रु १५ करोि ३ लाि, राजश्व वााँिफााँि संघीर् सरकारवाट रु ७ करोि ७३ लाि 

४५ हजार १ सर् ५०‚ सशता अनदुान संघीर् सरकारवाट २६ करोि ७१ लाि,  बवशेष अनदुान संघीर् सरकारवाछ रु. १ 

करोि ७० लाि‚ समपरुक अनदुान संघीर् सरकारवाट रु.६७ लाि‚ सामाबजक सरुक्षा अनदुान संघीर् सरकारवाट वाट रु ६ 



करोि,  बवबत्तर् समानीकरण अनदुान प्रदशेवाट रु ७१ लाि ७० हजार, प्रदशे राजश्व वााँिफााँिवाट रु ६९ लाि २८ हजार‚ 

समपरुक अनदुान प्रदशे सरकारिाट रु.१ करोि‚ तथा सबचचत कोषको अल्र्ा रकमिाट रु. १ करोि ३० लाि १० हजार 

व्र्होररनछे । आगामी आबथाक िषाको करको दर‚ आर् र व्र्र् सम्िन्धी बववरण आबथाक तथा बवबनर्ोजन बवधेर्कको 

बवबभन्न अनसुचूीहरुमा समावेश गरी पेश गरेकोछु ।    

              र्स्तै नगरपाबलकासाँग समन्वर् र सहकार्ामा रहकेा ३ वटा गैससहरु माफा त अगामी आबथाक वषामा र्स 

नगरपाबलकामा सचचालन हुने कार्ाक्रमका लाबग कुल  रु. ५ करोि ३० लाि ९८ हजार ३ सर् ३९ िचा हुने भएको 

अवस्था नगरसभामा जानकारी गराउन चाहन्छु ।  

प्रस्ताबवत नीबत िजेट तथा कार्ाक्रम कार्ान्वर्नका लाबग आबथाक बवधेर्क २०७७ र बिबनर्ोजन बिधेर्क २०७७ 

र्सै साथ सभामा पेश गरेकोछु । 

र्ोजना वनाउन ु र र्सको दस्तावेज तर्ार गनुा आफैमा गहन र महत्वपणूा कार्ा हो, त्र्ो भन्दा महत्वपणूा कार्ा 

त्र्सको प्रभावकारी कार्ाान्वर्न हुन ु हो । सम्वि सवै पक्षको साथाक सहर्ोगिाट तर्ार भएको आगामी आबथाक वषा 

२०७७/०७८ को वाबषाक िजेटको सफल कार्ाान्वर्नमा समते र्हााँहरुको महत्वपणूा भबूमका रहन ेत्र् बनबवावाद छ । र्स 

अवसरमा फूङबलङ नगरपाबलकाको बवकासको सन्दभामा प्रभावकारी भबूमका िेल्न े संघीर् सरकार, प्रदशे सरकार र अन्र् 

सरकारी तथा गरै सरकारी संघ संस्थाहरु प्रबत हाबदाक धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु । साथै आगामी बदनहरुमा सिैवाट र्थोबचत 

सहर्ोग र सद ्भावको आशा र अपेक्षा गदाछु । र्सै सन्दभामा वजेट तथा कार्ाक्रमको पणूा बववरण समबेटएको नगर सभाको 

बनणार् पबुस्तका पबछ र्थाबशघ्र प्रकाशन गरी र्हााँहरु समक्ष उपलब्ध गराउन ेिाचा समेत गदाछु ।    

अन्िमा, 

कोरोना महामारीको बवश्वव्र्ापी असरको र्स घिीमा बनमााण गररएको आगामी आबथाक िषा ०७७/७८ को र्ो 

नीबत‚ िजेट तथा कार्ाक्रमले अवश्र् पबन समग्र नगरवासीको भावनाको प्रबतबनबधत्व गद ैर्स नगरपाबलकालाई “सक्षम र 

समिृ नगर” िनाउन ेकुरामा म बवश्वस्त छु ।  

प्रस्तुत नीबत िजेट तथा कार्ाक्रम तजुामा गन ेप्रबक्रर्ामा प्रत्र्क्ष तथा परोक्षरूपमा सहर्ोग परु् र्ाउन ुहुने नगर प्रमिु 

ज्र्,ू र्ोजना तजुामाको प्रारबम्भक चरणदबेि नीबत, िजेट तथा कार्ाक्रम प्रस्तुत गदाा सम्मका हरेक क्षणमा प्रत्र्क्ष वा परोक्ष 

रुपमा संलग्न रबह सहर्ोग परु् र्ाउन ु हुन े नगरकार्ापाबलका तथा नगर सभाका सम्पणूा सदस्र्ज्र्हूरू, बजल्ला बस्थत 

सरोकारवाला बवबभन्न सरकारी कार्ाालर्हरु तथा गरै सरकारी संघ संस्थाका प्रबतबनबधज्र्हूरु‚ संचारकमी बमत्रहरु लगार्त 

उपबस्थत सम्पणूा महानभुावहरु प्रबत हाबदाक आभार व्र्क्त गदाछु । त्र्सै गरी र्ो नीबत‚ िजेट तथा कार्ाक्रम तर्ार गना 

प्रारबम्भक चरणदबेि अन्त्र्सम्म अहोरात्र िट्न े नगरपाबलकाका प्रमिु प्रशासक र् अबधकृत लगार्त सवै कमाचारी 

बमत्रहरुलाई धन्र्वाद बदन चाहन्छु । कोरोना महामाररको र्स बवषम पररबस्थमा संघषा गद ैर्स नगरले िजेट माफा त बलएको 

लक्ष्र् तथा उद्दशे्र् हाबसल गना स्वीकृत कार्ाक्रम तथा वजेट समर्म ैकार्ान्वर्न गरी प्रबतफल प्राबप्तका लाबग र्हााँहरु सबहत 

सम्पणूा नगरवासीहरुको सकृर् सहभाबगता र सहर्ोग रहनछे भन्ने पणूा बवश्वास राख्द ैमेरो प्रस्तुबतलाइ र्ही अन्त्र् गदाछु ।

            

 धन्र्वाद्  ! 

बम बहादुर भट्टराई 

नगर उप-प्रमुख 

फूङतिङ नगरपातिका‚ िाप्िेजुङ 

 

तमति २०७७ साि आषाढ १० गिे रोज ४ बार शुभम ्। 



खण्ड - ३ 

३. तवतनर्ोजन ऐनः फूङतिङ नगरपातिकाको आतथयक बषय २०७७/७८ को सेवा र कार्यहरुको 

िातग स्थानीर् सतचचि कोषबाट केही रकम खचय गने र तवतनर्ोजन गने सम्बन्धमा व्र्वस्था गनय बनेको 

ऐन २०७७ 

३.१. प्रस्िावनाः 

 फूङबलङ नगरपाबलकाको आबथाक वषा २०७७/०७८ को सेवा र कार्ाहरुको लाबग सबच चत कोषिाट केही रकम 

िचा गन ेअबधकार बदन र सो रकम बवबनर्ोजन गना वाचछनीर् भएकोले‚ नपेालको संबवधानको धारा २२९ को उप-धारा (२) 

िमोबजम फुङबलङ नगर सभाले र्ो ऐन िनाएकोछ । 

३.२. सतंक्षप्त नाम र प्रारम्भः  

(१) र्स ऐनको नाम “फूङबलङ नगरपाबलकाको बवबनर्ोजन ऐन, २०७७”  रहकेो   छ । 

(२) र्ो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

३.३. आतथयक वषय २०७७/०७८ को तनतमत्त सतचचि कोषबाट रकम खचय गने अतधकारः  

(१) आबथाक वषा २०७७/०७८ को बनबमत्त नगर कार्ापाबलका, विा सबमबत, बवषर्गत शािाले गने सेवा र कार्ाहरुका 

बनबमत्त अनसुचूी १ मा उबल्लबित चाल ूिचा, पूाँबजगत िचा र बिबत्तर् व्र्वस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम 

रु.६३‚५६‚५३‚१५०।- (अक्षरेपी बत्रसठी करोि छपन्न लाि त्रीपन्न हजार एक सर् पचास रुपैंर्ा) मा निढाई 

बनबदाि गररए िमोबजम सबचचत कोषिाट िचा गना सबकनछे ।  

३.४.  तवतनर्ोजनः  

(१)  र्स ऐनिारा सबचचत कोषिाट िचा गना अबधकार बदइएको रकम आबथाक वषा २०७७/०७८ को बनबमत्त 

फूङबलङ नगरपाबलकाको नगर कार्ापाबलका, विा सबमबत र बवषर्गत शािाले गने सेवा र कार्ाहरुको बनबमत्त 

बवबनर्ोजन गररनछे । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेबिएको भएतापबन कार्ापाबलका, विा सबमबत र बवषर्गत शािाले गन ेसेवा र 

कार्ाहरुको बनबमत्त बवबनर्ोजन गरेको रकममध्रे् कुनैमा िचत हुन े र कुनमैा अपगु हुन े दबेिन आएमा 

नगरकार्ापाबलकाले िचत हुने शीषाकिाट नपगु हुने शीषाकमा रकम साना सक्नछे । र्सरी रकम सादाा एक 

शीषाकिाट सो शीषाकको जम्मा रकमको १० प्रबतशतमा निढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा िढी शीषाकहरुिाट 

अको एक वा एक भन्दा िढी शीषाकहरुमा रकम साना तथा बनकासा र िचा जनाउन सबकनछे । पूाँबजगत िचा र 

बवत्तीर् व्र्वस्था तफा  बवबनर्ोबजत रकम सााँवा भकु्तानी िचा र व्र्ाज भकु्तानी िचा शीषाकमा िाहके अन्र् चाल ू

िचा शीषाक तफा  साना र बित्तीर् व्र्वस्था अन्तगात सााँवा भकु्तानी िचा तफा  बिबनर्ोबजत रकम ब्र्ाज भकु्तानी िचा 

शीषाकमा िाहके अन्र्त्र साना सबकने छैन । 

तर चाल ुतथा पूाँबजगत िचा र बवत्तीर् व्र्वस्थाको िचा व्र्होना एक स्रोतिाट अको स्रोतमा रकम साना 

सबकनेछ । 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेबिएको भएतापबन एक शीषाकिाट सो शीषाकको जम्मा स्वीकृत रकमको १० 

प्रबतशत भन्दा िढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा िढी शीषाकहरुमा रकम साना परेमा नगर सभाको स्वीकृबत बलन ु

पनेछ । 

 

  

 

 

 

 



अनुसचूी -१ 

(दफा २ सगं सम्बतन्धि) 

नेपािको सतंवधानको धारा २२९ (२) बमोतजम 

सतच चिकोषबाट तवतनर्ोजन हेने रकम 

क्र.स ं
अनुदान 

सखं्र्ा 
शीषयकको नाम चािु खचय पूँतजगि खचय 

तवतत्तर् 

व्र्वस्था 
जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१   
नगरपाबलकाको 

कार्ालर् संचालन 
 9,09,23,150       -      -    9,09,23,150  

२   पवूााधार बवकास                 -  15,22,05,000      -  15,22,05,000  

३   सामाबजक बवकास 1,05,45,000     3,73,38,000       -  4,78,83,000  

४   आबथाक बवकास     12,00,000     83,00,000       -     95,00,000  

५   
वातावरण तथा बवपद ्

व्र्वस्थापन  
    15,50,000       4,95,000       -     20,45,000  

६   प्रशासबकर् सशुासन     4,80,000        3,00,000       -      7,80,000  

७   
बवबत्तर् सशुान तथा 

सावाजबनक सनुवुाई 
    3,00,000                -      -      3,00,000  

८   
काननु तथा न्र्ाबर्क 

सबमबत 
   24,00,000                   -       -   24,00,000  

९   
शाबन्त्त तथा स ु-

व्र्वस्था 
                -       23,00,000      -    23,00,000  

१०   
मानव संसाधन 

बवकास 
     2,17,000                   -       -      2,17,000  

११   संघीर् सशता 22,82,90,000  3,88,10,000       -  26,71,00,000  

जम्मा 33,59,05,150  23,97,48,000       -  57,56,53,150  
 

 

 

 

 

 

 

 



अनुसचूी -२ 

आतथयक वषय ०७७/७८ मा सघंीर्  सरकार‚ प्रदेश सरकारबाट प्राप् ि अनुदान र स्थानीर् िहको आर् अनुमान 

तववरण 

क्र. स.ं श्रोिको प्रकृति सतंघर् सरकार प्रदेश सरकार नगरपातिका जम्मा बजेट 

१ आन्तररक राजश् व                 -                 -    1,50,00,000   1,50,00,000  

२ 
बिबत्तर् समाबनकरण 

अनदुान   
 15,03,00,000      71,70,000                 -  15,74,70,000  

३ बवशेष अनदुान    1,70,00,000                 -                  -   1,70,00,000  

४  समपरुक अनदुान      67,00,000   1,00,00,000                  -   1,67,00,000  

५ राजश्व वािफााँट       7,73,45,150  69,28,000                 -   8,42,73,150  

६ सशता अनदुान     26,71,00,000     51,00,000                  -  27,22,00,000  

७ 
सामाबजक सरुक्षा 

भत्ता   
  6,00,00,000                 -                  -  6,00,00,000  

८ 
गत आ.ि.को 

अल्र्ा 
                 -                 -   1,30,10,000   1,30,10,000  

जम् मा रु. 57,84,45,150   2,91,98,000    2,80,10,000   63,56,53,150  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनुसचूी -३ 

आतथयक वषय ०७७/७८ को चाि ुिथा पुँजीगि खचय िफय को तववरण 

क्र. स.ं श्रोिको प्रकृति जम्मा पुँजीगि चाि ु

१ आन्तरीक राजश् व  1,50,00,000    94,00,000      56,00,000  

२ बिबत्तर् समाबनकरण अनदुान (संघीर्) 15,03,00,000  13,39,64,000    1,63,36,000  

३ राजश्व वािफााँट (संघीर्)   7,73,45,150      11,00,000     7,62,45,150  

४ सशता अनदुान (संघीर्) 26,71,00,000   3,88,10,000  22,82,90,000  

५ सशता अनदुान (प्रदसे)    51,00,000     51,00,000  - 
६ सामाबजक सरुक्षा भत्ता (संघीर्)  6,00,00,000                  -  6,00,00,000 

७ समाबनकरण अनदुान (प्रदशे)     71,70,000      71,70,000                  -  

८ 
प्रदशे राजश्व वािफााँट (सवारी साधन कर 

समेत) 
   69,28,000                 -      69,28,000  

९ गत आ.ि.को अल्र्ा रकम 1,30,10,000   1,10,95,000     19,15,000   

१० संघीर् समपरुक   67,00,000     67,00,000  -  
११ प्रदसे समपरुक 1,00,00,000   1,00,00,000  -  
१२ संघीर् बवशेष अनदुान  1,70,00,000   1,70,00,000  -  

  कुि जम्मा रकम 63,56,53,150  23,14,57,000  40,41,96,150  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनुसूची - ४ 

आ. व. ०७७/७८ को गैर सरकारी सघं/ससं्थाको खचय तववरण 

क्र. स.ं स्थास्थाको नाम जम्मा 

१ ह्यमुन प्राबक्टस फाउण्िेसन ३४४३४३८१ 

२ नेपाल मबहला उद्यमी संघ ३५०००० 

३ बहमाली संरक्षण मचच १८६१३९५८ 

 

जम्मा रु. ५३०९८३३९ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनुसचूी - ५ 

राजश्व  वाँडफाँड (संघीर्) िफय को चािु खचयको बजेट तवतनर्ोजन 

आम्दानी िफय  खचय िफय  

क्र. 

स.ं 

आम्दानी 

तववरण 
आम्दानी रु. 

खचय 

सकेंि नं. 
खचय तशषयक 

आ.व.०७५/०७ 

को िातग 

तवतनर्ोतजि 

रकम रु. 

कैतफर्ि 

१  

राजस्व वााँिफााँि 

(संघीर्) 

 
7,73,45,150  

२११११ पाररश्रबमक कमाचारी 2,70,00,000    

२ २११२१ पोशाक भत्ता     6,00,000    

३ २११३१ स्थानीर् भत्ता    20,00,000    

४ २११३२ महगंी भत्ता    15,00,000    

५ २११३४ कमाचारीको िैठक भत्ता    20,00,000    

६ २११४१ पदाबधकारी िैठक भत्ता    25,00,000    

७ २११४२ पदाबधकारी अन्र् सबुवधा  1,10,00,000    

८ २१२१४ कमाचारी कल्र्ाण कोष    10,00,000    

९ २२१११ पानी तथा बिजलुी     4,00,000    

१० २२११२ सचचार महशलु     4,00,000    

११ २२११३ 
सावाजबनक उपर्ोबगताको 

सेवा िचा 
   4,50,000  

सिक 

िबत्त 

१२ २२२११ ईन्धन (पदाबधकारी)    10,00,000    

१३ २२२१२ ईन्धन (कार्ाालर् प्रर्ोजन)    12,00,000    

१४ २२२१३ सवारी साधन ममात िचा    20,00,000    

१५ २२२१४ 
वीमा तथा नबवकरण सवारी 

साधन 
    4,00,000    

१६ २२२२१ 
मेबशनरी औजार ममात सम्भार 

तथा सचचालन िचा 
     3,00,000    

१७ २२२३१ 
बनबमात सावाजबनक सम्पबत्त 

ममात संभार 
     3,95,150    

१८ २२३११ 
मसलन्द तथा कार्ाालर् 

सामग्री  
   55,00,000    

१९ २२३१४ ईन्धन (अन्र् प्रर्ोजन)      1,00,000    

२० २२३१५ 
पत्रपबत्रका छपाई तथा सचूना 

प्रकाशन िचा 
   19,00,000    

२१ २२४११ सेवा तथा परामशा    37,00,000  
नगर गुरु र्ोजना र 

आवबधक र्ोजना 

समेत 

२२ २२४१२ 
सचूना प्रणाली तथा सफ्टवेर्र 

संचालन िचा 
    8,00,000    

२३ २२४१९ अन्र् सेवा शलु्क      1,00,000    

२४ २२५१२ 

सीप बवकास तथा जनचेतना 

ताबलम एवं गोष्ठी सम्िन्धी 

िचा 

     
9,00,000    

२५ २२६१२ भ्रमण िचा    35,00,000    



२६ २२६१९ अन्र् भ्रमण िचा      1,00,000    

२७ २२७११ बिबिध िचा    38,00,000    

२८ २२७२१ सभा सचचालन िचा     8,00,000    
२९ २८१४२ घर भािा    15,00,000    

३० २८१४३ सवारी साधन भािा      3,00,000    

      २२५२९ सावाजबनक सनुुवाई    2,00,000    

 जम्मा रु. 7,73,45,150  जम्मा रु. 7,73,45,150    

 

 

  

 

 

 



अनुसचूी -६ 

राजश् व वाँडफाँड प्रदेश (सवारी साधन कर समेि) िफय को चािु खचयको बजेट तवतनर्ोजन  
 

आम्दानी िफय  खचय िफय  

क्र.स.ं 
आम्दानी 

तववरण 
आम्दानी रु. 

खचय 

सकेंि नं. 
खचय तशषयक 

आ.व.०७७/०७८ 

को िातग 

तवतनर्ोतजि 

रकम रु. 

कैतफ

र्ि 

१  

प्रदशे राजश् व 

िााँिफााँि/सवारी 

साधन कर समेत) 

  
 69,28,000  

२२४१३ करार सेवा शलु्क     60,00,000    

२ २२६११ अनगुमन मलु्र्ाङ्कन      4,00,000    

३ २११३१ पोसाक भत्ता       2,28,000    

४ २१२१३ 
कमाचारीको र्ोगदानमा 

आधारीत िीमा कोष िचा 
      1,00,000    

६  २११२२ नगर प्रहरी राशन       2,00,000    

  जम्मा रु.  69,28,000    जम्मा रु.     69,28,000    

 

 

 



अनुसचूी - ७ 

आन्िररक राजश् व िफय को  चाि ुखचयको बजेट तवतनर्ोजन 

आम्दानी िफय  खचय िफय  

क्र.स.ं 
आम्दानी 

तववरण 
आम्दानी रु. 

खचय 

सकेंि नं. 
खचय तशषयक 

आ.व.०७७/०७८को 

िातग तवतनर्ोतजि 

रकम रु. 

कैतफर्ि 

१ 
आन्तररक 

राजश् व 
 57,50,000  २११३५ 

कमाचारी प्रोत्साहन तथा 

परुस्कार 
    1,00,000    

२     २११३९ अन्र् भत्ता    4,00,000    

३     २११४९ 
पदाबधकारी चािपवा 

िचा 
    6,00,000    

४     २५३१४ 
धाबमाक तथा 

सांस्कृबतक सहार्ता 
  10,00,000  

पवा‚ जात्रा‚ 

उत्सव 

महोत्सि 

५     २७१११ सामाबजक सरुक्षा      8,50,000  एकल परुुष 

६     २७११२ अन्र् सामाबजक सुरक्षा     6,00,000    

७     २७२१२ 
उद्दार राहत तथा 

पनुास्थापना िचा 
    9,00,000    

८     २७२१९ 

अन्र् सामाबजक 

सहार्ता (सतु्केरी 

र्ातार्ात िचा) 

    1,00,000    

९     २८१४१ 

जग्गा भािा 

(तोक्मेिााँिा 

सामदुाबर्क िनलाई) 

      50,000    

१०     २२२१३ सावारी साधन ममात     5,00,000  दमकल 

११     २२११३ 
सावाजबनक उपर्ोबगता 

सेवा िचा 
    5,00,000  सिक वबत्त 

१२      २८२१९ अन्र् बफताा     1,50,000  अल्र्ा  

  जम्मा  57,50,000    जम्मा रु.  57,50,000    

 

 

 



अनुसचूी - ८ 

शसयि अनुदान िफय को बजेट िथा कार्यक्रम 

कुि बजेट रु. २६‚७१‚००‚०००।– 

तशक्षा कार्यक्रम  (खचय शीषयक २६३३२) 

क्र.स.ं कार्यक्रम नाम दािा स्रोि समूह कार्यक्रम रकम 

१ 
बवद्यालर् क्षेत्र बवकास 

कार्ाक्रम- बजल्ला स्तर 

एस.एस. बि. 

बप. 

सोधभनाा 

हुने अनदुान 

सामदुाबर्क बवद्यालर्का छात्राहरुलाई 

बनशलु्क स्र्ाबनटरी प्र्ाि ब्र्वस्थापन 
3,02,000 

२ 
बवद्यालर् क्षेत्र बवकास 

कार्ाक्रम- बजल्ला स्तर 

एस.एस. बि. 

बप. 

सोधभनाा 

हुने अनदुान 

प्रबत बवद्याथी लागतका आधारमा 

बशक्षण बसकाइ सामग्री एवम ्कक्षा ८ 

को परीक्षा व्र्वस्थापन अनदुान 

4,97,000 

३ 
बवद्यालर् क्षेत्र बवकास 

कार्ाक्रम- बजल्ला स्तर 

एस.एस. बि. 

बप. 

सोधभनाा 

हुने अनदुान 

सावाजबनक बवद्यालर्मा अध्र्र्नरत 

बवद्याथीहरुका लाबग छात्रिबृत्त 

(आवासीर् तथा गैरआवासीर्) 

3,39,000 

४ 
बवद्यालर् क्षेत्र बवकास 

कार्ाक्रम- बजल्ला स्तर 

एस.एस. बि. 

बप. 

सोधभनाा 

हुने ऋण 

प्रारबम्भक िाल बवकास 

सहजकतााहरुको पाररश्रबमक तथा 

बवद्यालर् कमाचारी व्र्िस्थापन अनदुान 

15,96,000 

५ 
बवद्यालर् क्षेत्र बवकास 

कार्ाक्रम- बजल्ला स्तर 

एस.एस. बि. 

बप. 

सोधभनाा 

हुने ऋण 

बवद्यालर् भौबतक पुवााधार बनमााण 

अनदुान 
40,68,000 

६ 
बवद्यालर् क्षेत्र बवकास 

कार्ाक्रम- बजल्ला स्तर 

एस.एस. बि. 

बप. 

सोधभनाा 

हुने ऋण 

सावाजबनक बवद्यालर्का बवद्याथीहरुका 

लाबग बनशलु्क पाठ्र्पसु्तक अनदुान 
5,11,000 

७ 
बवद्यालर् क्षेत्र बवकास 

कार्ाक्रम- बजल्ला स्तर 

एस.एस. बि. 

बप. 

सोधभनाा 

हुने ऋण 

तोबकएका बवद्याथीको बदवा िाजाका 

लाबग बवद्यालर्लाई अनदुान 
14,06,000 

८ 
बवद्यालर् क्षेत्र बवकास 

कार्ाक्रम- बजल्ला स्तर 

एस.एस. बि. 

बप. 

सोधभनाा 

हुने ऋण 

बवद्यालर् सचचालन तथा व्र्वस्थापन 

अनदुान 
5,59,000 

९ 
बवद्यालर् क्षेत्र बवकास 

कार्ाक्रम- बजल्ला स्तर 

एस.एस. बि. 

बप. 

सोधभनाा 

हुने ऋण 

शैबक्षक पहुाँच सबुनबितता, 

अनौपचाररक तथा वैकबल्पक बशक्षा 

कार्ाक्रम (परम्परागत बवद्यालर्, 

वैकबल्पक बवद्यालर्, साक्षरता र बनरन्तर 

बशक्षाका कार्ाक्रम समेत) 

3,61,000 

१० 
बवद्यालर् क्षेत्र बवकास 

कार्ाक्रम- बजल्ला स्तर 

नेपाल 

सरकार 
नगद 

प्रबत बवद्याथी लागतका आधारमा 

बशक्षण बसकाइ सामग्री एवम ्कक्षा ८ 

को परीक्षा व्र्वस्थापन अनदुान 

30,02,000 

११ 
बवद्यालर् क्षेत्र बवकास 

कार्ाक्रम- बजल्ला स्तर 

नेपाल 

सरकार 
नगद 

सावाजबनक बवद्यालर्मा अध्र्र्नरत 

बवद्याथीहरुका लाबग छात्रिबृत्त 

(आवासीर् तथा गैरआवासीर्) 

19,76,000 

१२ 
बवद्यालर् क्षेत्र बवकास 

कार्ाक्रम- बजल्ला स्तर 

एस.एस. बि. 

बप. 

सोधभनाा 

हुने अनदुान 

प्रारबम्भक िाल बवकास 

सहजकतााहरुको पाररश्रबमक तथा 

बवद्यालर् कमाचारी व्र्िस्थापन अनदुान 

11,28,000 

१३ 
बवद्यालर् क्षेत्र बवकास 

कार्ाक्रम- बजल्ला स्तर 

एस.एस. बि. 

बप. 

सोधभनाा 

हुने अनदुान 

बवद्यालर् भौबतक पुवााधार बनमााण 

अनदुान 
28,75,000 

१४ 
बवद्यालर् क्षेत्र बवकास 

कार्ाक्रम- बजल्ला स्तर 

एस.एस. बि. 

बप. 

सोधभनाा 

हुने अनदुान 

सावाजबनक बवद्यालर्का बवद्याथीहरुका 

लाबग बनशलु्क पाठ्र्पसु्तक अनदुान 
3,61,000 

१५ बवद्यालर् क्षेत्र बवकास एस.एस. बि. सोधभनाा तोबकएका बवद्याथीको बदवा िाजाका 9,94,000 



कार्ाक्रम- बजल्ला स्तर बप. हुने अनदुान लाबग बवद्यालर्लाई अनदुान 

१६ 
बवद्यालर् क्षेत्र बवकास 

कार्ाक्रम- बजल्ला स्तर 

एस.एस. बि. 

बप. 

सोधभनाा 

हुने अनदुान 

बवद्यालर् सचचालन तथा व्र्वस्थापन 

अनदुान 
3,95,000 

१७ 
बवद्यालर् क्षेत्र बवकास 

कार्ाक्रम- बजल्ला स्तर 

एस.एस. बि. 

बप. 

सोधभनाा 

हुने अनदुान 

शैबक्षक पहुाँच सबुनबितता, 

अनौपचाररक तथा वैकबल्पक बशक्षा 

कार्ाक्रम (परम्परागत बवद्यालर्, 

वैकबल्पक बवद्यालर्, साक्षरता र बनरन्तर 

बशक्षाका कार्ाक्रम समेत) 

2,55,000 

१८ 
बवद्यालर् क्षेत्र बवकास 

कार्ाक्रम- बजल्ला स्तर 

एस.एस. बि. 

बप. 

सोधभनाा 

हुने अनदुान 

बवद्यालर्मा शैबक्षक गणुस्तर 

सदुृढीकरण एवम ्कार्ासम्पादनमा 

आधाररत प्रोत्साहन अनदुान 

5,54,000 

१९ 
राबष्िर् िेलकुद 

पररषद ्

नेपाल 

सरकार 
नगद 

राष्िपबत रबनङ्ग बसल्ि प्रबतर्ोबगता 

(स्थानीर् तहस्तरीर्) 
1,00,000 

२० 
सिैका लाबग बशक्षा- 

आधारभतू तह 

नेपाल 

सरकार 
नगद 

आधारभतू तहका स्वीकृत दरवन्दीका 

बशक्षक, राहत अनदुान बशक्षकका लाबग 

तलि भत्ता अनदुान (बवशेष बशक्षा 

पररषद अन्तरगतका 

बशक्षक/कमाचारीहरु समेत) 

11,62,00,000 

२१ माध्र्ाबमक तह 
नेपाल 

सरकार 
नगद 

माध्र्बमक तहका स्वीकृत दरवन्दीका 

बशक्षक, राहत अनदुान बशक्षक लाबग 

तलि भत्ता अनदुान (बवशेष बशक्षा 

पररषद अन्तरगतका 

बशक्षक/कमाचारी,प्राबवबधक धारका 

प्रबशक्षक समेत) 

3,05,00,000 

२२ 
बवद्यालर् क्षेत्र बवकास 

कार्ाक्रम- बजल्ला स्तर 

नेपाल 

सरकार 
नगद 

प्रारबम्भक िाल बवकास 

सहजकतााहरुको पाररश्रबमक तथा 

बवद्यालर् कमाचारी व्र्िस्थापन अनदुान 

68,08,000 

२३ 
बवद्यालर् क्षेत्र बवकास 

कार्ाक्रम- बजल्ला स्तर 

नेपाल 

सरकार 
नगद 

बवद्यालर् भौबतक पुवााधार बनमााण 

अनदुान 
1,73,42,000 

२४ 
बवद्यालर् क्षेत्र बवकास 

कार्ाक्रम- बजल्ला स्तर 

नेपाल 

सरकार 
नगद 

सावाजबनक बवद्यालर्का बवद्याथीहरुका 

लाबग बनशलु्क पाठ्र्पसु्तक अनदुान 
21,78,000 

२५ 
बवद्यालर् क्षेत्र बवकास 

कार्ाक्रम- बजल्ला स्तर 

नेपाल 

सरकार 
नगद 

तोबकएका बवद्याथीको बदवा िाजाका 

लाबग बवद्यालर्लाई अनदुान 
60,00,000 

२६ 
बवद्यालर् क्षेत्र बवकास 

कार्ाक्रम- बजल्ला स्तर 

नेपाल 

सरकार 
नगद 

बवद्यालर् सचचालन तथा व्र्वस्थापन 

अनदुान 
23,87,000 

२७ 
बवद्यालर् क्षेत्र बवकास 

कार्ाक्रम- बजल्ला स्तर 

नेपाल 

सरकार 
नगद 

शैबक्षक पहुाँच सबुनबितता, 

अनौपचाररक तथा वैकबल्पक बशक्षा 

कार्ाक्रम (परम्परागत बवद्यालर्, 

वैकबल्पक बवद्यालर्, साक्षरता र बनरन्तर 

बशक्षाका कार्ाक्रम समेत) 

15,41,000 

२८ 
बवद्यालर् क्षेत्र बवकास 

कार्ाक्रम- बजल्ला स्तर 

नेपाल 

सरकार 
नगद 

बवद्यालर्मा शैबक्षक गणुस्तर 

सदुृढीकरण एवम ्कार्ासम्पादनमा 

आधाररत प्रोत्साहन अनदुान 

33,45,000 

२९ बवद्यालर् क्षेत्र बवकास नेपाल नगद सामदुाबर्क बवद्यालर्का छात्राहरुलाई 18,21,000 



कार्ाक्रम- बजल्ला स्तर सरकार बनशलु्क स्र्ाबनटरी प्र्ाि ब्र्वस्थापन 

३० 
बवद्यालर् क्षेत्र बवकास 

कार्ाक्रम- बजल्ला स्तर 

एस.एस. बि. 

बप. 

सोधभनाा 

हुने ऋण 

बवद्यालर्मा शैबक्षक गणुस्तर 

सदुृढीकरण एवम ्कार्ासम्पादनमा 

आधाररत प्रोत्साहन अनदुान 

7,84,000 

३१ 
बवद्यालर् क्षेत्र बवकास 

कार्ाक्रम- बजल्ला स्तर 

एस.एस. बि. 

बप. 

सोधभनाा 

हुने ऋण 

सामदुाबर्क बवद्यालर्का छात्राहरुलाई 

बनशलु्क स्र्ाबनटरी प्र्ाि ब्र्वस्थापन 
4,27,000 

३२ 
बवद्यालर् क्षेत्र बवकास 

कार्ाक्रम- बजल्ला स्तर 

एस.एस. बि. 

बप. 

सोधभनाा 

हुने ऋण 

प्रबत बवद्याथी लागतका आधारमा 

बशक्षण बसकाइ सामग्री एवम ्कक्षा ८ 

को परीक्षा व्र्वस्थापन अनदुान 

7,03,000 

३३ 
बवद्यालर् क्षेत्र बवकास 

कार्ाक्रम- बजल्ला स्तर 

एस.एस. बि. 

बप. 

सोधभनाा 

हुने ऋण 

सावाजबनक बवद्यालर्मा अध्र्र्नरत 

बवद्याथीहरुका लाबग छात्रिबृत्त 

(आवासीर् तथा गैरआवासीर्) 

4,85,000 

          21,18,00,000 
िघुउद्यम तवकास  (खचय शीषयक २६३३२) 

क्र.स.ं कार्यक्रम नाम दािा स्रोि समूह कार्यक्रम रकम 

१ 
लघ ुउद्यम बवकास 

कार्ाक्रम 

नेपाल 

सरकार 
नगद 

प्रबतष्पधाामा छनौट भएका व्र्वसार् 

बवकास सवेा प्रदार्क संस्थाहरु माफा त 

लघ ुउद्यम बवकास मोिेलमा नर्ााँ लघ ु

उद्यमी बसजाना गने 

       
23,80,000  

२ 
लघ ुउद्यम बवकास 

कार्ाक्रम 

नेपाल 

सरकार 
नगद 

प्रबतष्पधाामा छनौट भएका व्र्वसार् 

बवकास सवेा प्रदार्क संस्थाहरु माफा त 

उद्यमीको स्तरोन्नबत (आवश्र्कता 

पबहचानका आधारमा पनुतााजगी र 

एिभान्स सीप बवकास ताबलम कार्ाक्रम) 

        
4,80,000  

३ 
लघ ुउद्यम बवकास 

कार्ाक्रम 

नेपाल 

सरकार 
नगद 

अबत गररि पररवारहरुको लाबग कबम्तमा 

१० जनाको लाबग हुने गरी साझा सबुवधा 

केन्रको स्थापना। 

        
5,00,000  

४ 
लघ ुउद्यम बवकास 

कार्ाक्रम 

नेपाल 

सरकार 
नगद 

सम्भाव्र् उत्पादनको उत्पादकत्व र िजार 

प्रबतस्पधाा िबृि गनाका लाबग कबम्तमा ५ 

जनाको समहुमा प्रबिबध हस्तान्तरण 

        
1,40,000  

जम्मा    35,00,000  
  

उजाय तवकास  (खचय शीषयक २६३३२) 

क्र.स.ं कार्यक्रम नाम दािा स्रोि समूह कार्यक्रम रकम 

१ 

राबष्िर् ग्रामीण तथा 

नवीकरणीर् उजाा 

कार्ाक्रम 

नेपाल 

सरकार/आ

न्तररक ऋण 

नगद सौर्ा उजाा प्रबिबध जिान 
        

3,00,000  

२ 

राबष्िर् ग्रामीण तथा 

नवीकरणीर् उजाा 

कार्ाक्रम 

नेपाल 

सरकार/आ

न्तररक ऋण 

नगद िार्ोग्र्ास जिान 
        

2,00,000  

३ 

राबष्िर् ग्रामीण तथा 

नवीकरणीर् उजाा 

कार्ाक्रम 

नेपाल 

सरकार/आ

न्तररक ऋण 

नगद 
सधुाररएको चलुो (िार्ोमास) प्रबिबध 

जिान 

        
2,00,000  

४ राबष्िर् ग्रामीण तथा नेपाल नगद नीबतगत,प्रशासबनक तथा ब्र्िस्थापन         



नवीकरणीर् उजाा 

कार्ाक्रम 

सरकार/आ

न्तररक ऋण 

िचा 1,00,000  

  जम्मा              8,00,000  
कृषी तवकास कार्यक्रम  (खचय शीषयक २६३३२) 

क्र.स.ं कार्यक्रम नाम दािा स्रोि समूह कार्यक्रम रकम 

१ 

कृबष बवकास रणनीबत 

अनगुमन तथा समन्वर् 

कार्ाक्रम 

नेपाल 

सरकार 
नगद कृषक दताा व्र्वस्थापन कार्ाक्रम 

        
3,00,000  

२ 

कृबष बवकास रणनीबत 

अनगुमन तथा समन्वर् 

कार्ाक्रम 

नेपाल 

सरकार 
नगद 

कृबष तथा पशपुन्छी सम्वबन्ध त्र्ांक 

अध्र्ावबधक कार्ाक्रम 

        
1,00,000  

३ 

प्रधानमन्त्री कृबष 

आधबुनबककरण 

पररर्ोजना 

नेपाल 

सरकार 
नगद 

राबष्िर् र स्थानीर् महत्वका िाद्य तथा 

पोषण सरुक्षाममा टेवा परु्ााउने वाली 

वस्तको साना व्र्वसाबर्क कृबष उत्पादन 

केन्र (पकेट) बवकास कार्ाक्रम संचालन 

      
24,00,000  

४ 

प्रधानमन्त्री कृबष 

आधबुनबककरण 

पररर्ोजना 

नेपाल 

सरकार 
नगद 

िंगरुको साना व्र्वसाबर्क कृबष 

उत्पादन केन्र (पकेट) बवकास कार्ाक्रम 

संचालन 

      
10,00,000  

५ 
राबष्िर् फलफूल 

बवकास कार्ाक्रम 

नेपाल 

सरकार 
नगद 

फलफूल दशक अन्तरगत स्थानीर् 

तहमा बिरुवा रोपण अबभर्ान कार्ाक्रम 

(५०% अनदुान) 

        
9,00,000  

६ 
राबष्िर् फलफूल 

बवकास कार्ाक्रम 

नेपाल 

सरकार 
नगद नर्ााँ िहुउद्देश्र्ीर् नसारी स्थापना 

        
2,00,000  

जम्मा     49,00,000  

पशुपन्छी तवकास  (खचय शीषयक २६३३२) 

क्र.स.ं कार्यक्रम नाम दािा स्रोि समूह कार्यक्रम रकम 

१ पश ुसेवा बवभाग 
नेपाल 

सरकार 
नगद 

लागत साझेदारीमा गाई प्रविान 

कार्ाक्रम 

       
19,90,000  

२ पश ुसेवा बवभाग 
नेपाल 

सरकार 
नगद 

Artificial Insemination सम्िन्धी 

कार्ाक्रम 

         
1,10,000  

जम्मा      21,00,000  

रातरिर् पररचर्पत्र िथा पचजीकरण तवभाग (खचय शीषयक २६३३२) 

क्र.स.ं कार्यक्रम नाम दािा स्रोि समूह कार्यक्रम रकम 

१ 
राबष्िर् पररचर्पत्र तथा 

पचजीकरण बवभाग 
आई बि ए 

सोधभनाा 

हुने ऋण 

एम. आइा. एस. अपरेटर र बफल्ि 

सहार्को लाबग सचचार िचा 

            
5,000  

२ 
राबष्िर् पररचर्पत्र तथा 

पचजीकरण बवभाग 
आई बि ए 

सोधभनाा 

हुने ऋण 

मेबशनरी आजार तथा फबनाचर ममात 

सम्भार (सेवा केन्र सचचालानाथा) 

          
42,000  

३ 
राबष्िर् पररचर्पत्र तथा 

पचजीकरण बवभाग 
आई बि ए 

सोधभनाा 

हुने ऋण 

मसलन्द सामान िररद (सेवा केन्र 

सचचालानाथा) 

           
60,000  

४ 
राबष्िर् पररचर्पत्र तथा 

पचजीकरण बवभाग 
आई बि ए 

सोधभनाा 

हुने ऋण 

सचचार सामाग्री प्रसारण तथा छपाइा 

(सचचार र पाँहुच अबभर्ान सचचालान) 

         
1,11,000  

५ 
राबष्िर् पररचर्पत्र तथा 

पचजीकरण बवभाग 
आई बि ए 

सोधभनाा 

हुने ऋण 

दताा बसबवर सचचालानाथा सेवा प्रदार्क 

छनौटको लाबग बवज्ञापन/सचूना 

           
25,000  



प्रकाशन िचा 

६ 
राबष्िर् पररचर्पत्र तथा 

पचजीकरण बवभाग 
आई बि ए 

सोधभनाा 

हुने ऋण 

व्र्बक्तगत घटना दतााका दताा बकताि 

बिजीटाइाजेशनका लाबग परामशा सेवा 

          
70,000  

७ 
राबष्िर् पररचर्पत्र तथा 

पचजीकरण बवभाग 
आई बि ए 

सोधभनाा 

हुने ऋण 

घटना दताा तथा सामाबजक सरुक्षा दताा 

बसबवर सचचालन 

        
8,18,000  

८ 
राबष्िर् पररचर्पत्र तथा 

पचजीकरण बवभाग 
आई बि ए 

सोधभनाा 

हुने ऋण 

एम. आइा. एस. अपरेटर र बफल्ि 

सहार्क पाररश्रबमक, चािपवा िता तथा 

पोशाक िचा 

         
7,38,000  

९ 
राबष्िर् पररचर्पत्र तथा 

पचजीकरण बवभाग 
आई बि ए 

सोधभनाा 

हुने ऋण 

(१) आर्ोजना सम्िन्धी अबभमबुिकरण 

कार्ाक्रम सचचालन (२) दताा बसबवर 

सचचालन सम्िन्धी 

अबभमबुिकरण/कार्ाशाला/ताबलम 

कार्ाक्रम सचचालन (३) गुनासो सनुवुाइ 

सम्िन्धी अबभमबुिकरण कार्ाक्रम 

सचचालन । सहभागीहरु: हरेक विाका 

प्रबतबनधी, स्थानीर् CSO, स्थानीर् 

बनकार्का अन्र् क 

        
2,95,000  

१० 
राबष्िर् पररचर्पत्र तथा 

पचजीकरण बवभाग 
आई बि ए 

सोधभनाा 

हुने ऋण 

एम. आइा. एस. अपरेटर र बफल्ि सहार्क 

देबनक भ्रमण भत्ता तथा र्ातार्त िचा 

        
1,02,000  

११ 
राबष्िर् पररचर्पत्र तथा 

पचजीकरण बवभाग 
आई बि ए 

सोधभनाा 

हुने ऋण 

स्थानीर् तहका कमाचारी र 

जनप्रबतबनबधहरुको लाबग अनगुमन तथा 

मलु्र्ाकन िचा 

          
87,000  

१२ 
राबष्िर् पररचर्पत्र तथा 

पचजीकरण बवभाग 
आई बि ए 

सोधभनाा 

हुने ऋण 

अन्र् बवबवध िचा-Mobilization of 

CSOs, Civic Groups, NGOs for 

increased social accountability 

          
47,000  

  जम्मा            24,00,000  

 

ससं्कृति प्रवर्द्यन कार्यक्रम (खचय शीषयक २६३३२) 

क्र.स.ं कार्यक्रम नाम दािा स्रोि समूह कार्यक्रम रकम 

१ 
संस्कृबत प्रविान 

कार्ाक्रम 

नेपाल 

सरकार 
नगद 

बकरातेश्वर धाम पोिरी पर्ाटन पवूााधार, 

फुङ्बलङ न.पा ९ ताप्लेजङ्ुग 

        
5,30,000  

२ 
संस्कृबत प्रविान 

कार्ाक्रम 

नेपाल 

सरकार 
नगद 

िबशष्ठ आश्रम संरक्षण, फुङबलङ ३ 

ताप्लेजङु 

         
2,65,000  

३ 
संस्कृबत प्रविान 

कार्ाक्रम 

नेपाल 

सरकार 
नगद 

बसस्ने महादवे पर्ाटन पूवााधार फुङबलङ 

११ 

         
2,65,000  

४ 
संस्कृबत प्रविान 

कार्ाक्रम 

नेपाल 

सरकार 
नगद 

तामाङ्ग गमु्िा पवूााधार बनमााण 

फुङबलङ्ग न.पा ८ दोि ुताप्लेजङ्ुग 

        
5,30,000  

५ 
संस्कृबत प्रविान 

कार्ाक्रम 

नेपाल 

सरकार 
नगद 

दाङवोगोला गमु्िा बनमााण फुङबलङ 

नपा २ ताप्लेजङु 

        
5,10,000  

  जम्मा             21,00,000  

पर्यटन पवूायधार तवकास आर्ोजना  (खचय शीषयक २६३३२) 

क्र.स.ं कार्यक्रम नाम दािा स्रोि समूह कार्यक्रम रकम 

१ 
पर्ाटन पूवााधार 

बवकास आर्ोजना 

नेपाल 

सरकार 
नगद 

शबहद पाका  ताप्लेजङ्ुग फुङबलङ नपा 

९ ताप्लेजङ्ुग 

      
10,00,000  



२ 
पर्ाटन पूवााधार 

बवकास आर्ोजना 

नेपाल 

सरकार 
नगद 

नागपोिरी क्षेत्रमा पर्ाटन पूवााधार 

बनमााण फुङबलङ ३ ताप्लेजङु 

      
10,00,000  

३ 
पर्ाटन पूवााधार 

बवकास आर्ोजना 

नेपाल 

सरकार 
नगद 

बिरेन्रचोक पोिरी क्षेत्रमा पर्ाटन 

पवूााधार बनमााण फुङबलङ न.पा. ०५ 

ताप्लेजङु 

      
10,00,000  

४ 
पर्ाटन पूवााधार 

बवकास आर्ोजना 

नेपाल 

सरकार 
नगद 

ताप्लेजङु सनराइज भ्र् ूप्वाइन्ट सुकेटार-

गपु्ते फुङबलङ न.पा. ९ ताप्लेजङु 

      
10,00,000  

जम्मा     40,00,000  

गररब घर पररवार पतहचान िथा पररचर् पत्र तविरण कार्यक्रम  (गररव ितक्षि तवशेष कार्यक्रम)  

(खचय शीषयक २६३३२) 

क्र.स.ं कार्यक्रम नाम दािा स्रोि समूह कार्यक्रम रकम 

१ 

गररि घर पररवार 

पबहचान तथा पररचर् 

पत्र बवतरण कार्ाक्रम 

(गररव लबक्षत बवशेष 

कार्ाक्रम) 

नेपाल 

सरकार 
नगद 

गररि पबहचान तथा पररचर्पत्र बवतरण 

कार्ाक्रम पाररश्रबमक 

(गणक/सपुरीवेक्षक/गुनासो सनुुवाई 

अबधकारी/अबतररक्त कार्ा प्रोत्साहन 

भत्ता) 

        
1,00,000  

जम्मा       1,00,000  

मतहिा,बािबातिका िथा जेष्ठ नागररक मन्त्रािर् (खचय शीषयक २६३३२) 

क्र.स.ं कार्यक्रम नाम दािा स्रोि समूह कार्यक्रम रकम 

१ 

मबहला,िालिाबलका 

तथा जेष्ठ नागररक 

मन्त्रालर् 

नेपाल 

सरकार 
नगद 

स्थानीर् तहको लैबगक बहसंा बनवारण 

कोषमा रकम 

        
1,00,000  

२ 

मबहला,िालिाबलका 

तथा जेष्ठ नागररक 

मन्त्रालर् 

नेपाल 

सरकार 
नगद 

मबहला, िालिाबलका तथा ज्रे्ष्ठ 

नागररक मन्त्रालर्को कार्ा क्षेत्र (मबहला, 

िालिाबलका, अपांगता भएका व्र्बक्त, 

जेष्ठ नागररक तथा र्ौबनक तथा लैंबगक 

अल्पसंख्र्क) का त्र्ांक संकलन तथा 

अद्यावबधक गरर मबहला, िालिाबलका 

तथा ज्रे्ष्ठ नागररक मन्त्रालर्मा 

पठाउनका लाबग 

        
1,00,000  

३ 

मबहला,िालिाबलका 

तथा जेष्ठ नागररक 

मन्त्रालर् 

नेपाल 

सरकार 
नगद 

१) समाजमा रहकेा कुरीबत, कुप्रथा, 

लैङ्बगक बहसंा, मानव वेचबविन तथा 

ओसारपसार बवरुि सचेतनामलूक 

कार्ाक्रम तथा अबभर्ान संचालन 2) 

मबहला बवकास कार्ाक्रमिारा प्रवाबदत 

मबहला सहकारी संस्थाहरुको सदुृढीकरण 

एवं स्थानीर् तहको मबहला उद्यमी संजाल 

स्थापनाको लाबग सहजीक 

        
1,00,000  

जम्मा       3,00,000  
  

झोिुंगे पुि के्षत्रगि कार्यक्रम (खचय शीषयक २६३३२) 

क्र.स.ं कार्यक्रम नाम दािा स्रोि समूह कार्यक्रम रकम 

१ झोलुंगे पलु क्षेत्रगत नेपाल नगद थावंग झो.पु, थावंग झो.प,ु , फुङबलङ 
      

34,00,000  



कार्ाक्रम सरकार नगरपाबलका, ताप्लेजङु 

  जम्मा             34,00,000  
 

स्वास््र् कार्यक्रम (खचय शीषयक २६३३२) 

क्र.स.ं कार्यक्रम नाम दािा स्रोि समूह कार्यक्रम रकम 

१ 
स्वास््र् क्षेत्र सधुार 

कार्ाक्रम 

नेपाल 

सरकार 
नगद 

स्वास््र् ससं्था नभएका विाहरूमा 

आधारभतू स्वास््र् सवेा केन्रहरुको 

सचंालन िचा 

      
25,00,000  

२ 
प्राथबमक स्वास््र् 

सेवा 

नेपाल 

सरकार 
नगद 

स्थानीर् तहका स्वास््र् चौक , 

प्रा.स्वा.के. र अस्पतालहरुमा कार्ारत 

कमाचारीहरुको तलव, महगी भत्ता, 

स्थानीर् भत्ता, पोषाक लगार्त 

प्रशासबनक िचा समते 

     
1,65,00,000  

३ क्षर्रोग बनर्न्त्रण 
नेपाल 

सरकार 
नगद 

प्रर्ोगशालामा क्षर्रोग सकं्रमण बनर्न्त्रण 

(भेबन्टलसेन,एक्जहस्ट फ्र्ान, 

फबनाचर,अटोक्लभे, ममात-सम्भार तथा 

पररवतान) सम्िन्धी बक्रर्ाकलाप 

            
5,000  

४ क्षर्रोग बनर्न्त्रण 
नेपाल 

सरकार 
नगद 

आबथाक बस्थबत कमजोर रहकेा 

पनुुःउपचारमा रहकेा पी.बि.सी. 

बिरामीहरुलाई उपचार अवबधभर पोषण 

िचा तथा सम्पका  परीक्षण 

           
29,000  

५ क्षर्रोग बनर्न्त्रण 
नेपाल 

सरकार 
नगद 

उपचार केन्रहरुमा आकबस्मक 

अवस्थामा औसबध एवं ल्र्ाि सामाग्री 

ढुवानी, कार्ाक्रमका लाबग आवश्र्क 

स्टेशनरी, ट्र्ाली सीट लगार्तका फमा 

फरमटे फोटोकपी, कार्ाक्रमको बनर्बमत 

अनगुमन तथा मलु्र्ांकन,स्थलगत 

अनबुशक्षण, क्षर्रोगका बिरामीको 

चौमाबसक कोहटा बवशे्लषण र ई-बट.बि रज 

         
1,16,000  

६ क्षर्रोग बनर्न्त्रण 
नेपाल 

सरकार 
नगद 

क्षर्रोगका जोबिमर्ुक्त जनसखं्र्ामा 

(दगूाम वस्ती, बपछबिएको वगा िसोवास 

स्थल, कार्ाक्रम स्वास््र् ससं्थािाट टाढा 

रहकेा िस्ती तथा स्वास््र् सवेामा पहूच 

कम भएका, कारागार, गमु्िा, स्कुल, 

िधृाश्रम,ॵद्योबगक क्षेत्र)सकृर् क्षर्रोग 

िोजपिताल कार्ाक्रम 

          
50,000  

७ 

एक कृत मबहला 

स्वास््र् तथा प्रजनन 

स्वास््र् कार्ाक्रम 

नेपाल 

सरकार 
नगद 

मात ृतथा नवबशश ुकार्ाक्रम अन्तगात 

आमा सरुक्षा, गभावती उत्प्रेरणा सवेा, 

न्र्ानो झोला र बनशलु्क गभापतन 

कार्ाक्रम 

       
10,35,000  

८ 

एक कृत मबहला 

स्वास््र् तथा प्रजनन 

स्वास््र् कार्ाक्रम 

नेपाल 

सरकार 
नगद मात ृतथा नवबशश ुकार्ाक्रम 

       
11,65,000  

९ 
उपचारात्मक सेवा 

कार्ाक्रम 

नेपाल 

सरकार 
नगद 

बवरामीको लाबग ओ.बप.बि.बटकट 

(कावान कपी सबहतको ) छपाई 

          
45,000  



१० 

एबककृत िाल 

स्वास््र् एवं पोषण 

कार्ाक्रम 

नेपाल 

सरकार 
नगद 

पाबलकास्तरमा िोप र सरसफाई प्रवर्धन 

कार्ाक्रमको सबमक्षा, सकू्ष्मर्ोजना 

अध्र्ावबधक र पाबलका िोप समन्वर् 

सबमबतको अबभमबुिकरण समते पाबलका 

स्तरमा २ बदन, विा िोप समन्वर् 

सबमबतको स्वास््र् संस्था, विा सतरमा 

अबभमबुिकरण १ बदन तथा पणूा िोप 

सबुनितताको लागी घरधरुी सर 

        
1,94,000  

११ 

एबककृत िाल 

स्वास््र् एवं पोषण 

कार्ाक्रम 

नेपाल 

सरकार 
नगद 

िाह्य िोप केन्र िाट गणुस्तररर् िोप 

सवेा प्रदान गना िोप केन्रमा 

ब्र्वस्थापनको लाबग फबनाचर ब्र्वस्था, 

सम्िबन्धत विा िोप समन्वर् सबमबत 

माफा त तर्ारी एवं िररद, ३००० िोप 

केन्रमा प्रबत िोप केन्र रु १०००० दरले, 

कबम्तमा टेवल १, कुसी १ र सानो िचेच 

१ र हात 

           
30,000  

१२ 

एबककृत िाल 

स्वास््र् एवं पोषण 

कार्ाक्रम 

नेपाल 

सरकार 
नगद पोषण कार्ाक्रम 

         
5,71,000  

१३ 

एबककृत िाल 

स्वास््र् एवं पोषण 

कार्ाक्रम 

नेपाल 

सरकार 
नगद 

समदुार्मा आधाररत नवजात बशश ुतथा 

िाल रोगको एक कृत व्र्वस्थापन 

(IMNCI) कार्ाक्रम सबमक्षा तथा 

स्वास््र् ससं्थाहरुमा onsite coaching 

        
1,05,000  

१४ 
महामारी तथा रोग 

बनर्न्त्रण कार्ाक्रम 

नेपाल 

सरकार 
नगद 

कोबभि १९ लगार्त बवबभन्न 

महामारीजन्र् रोगहरुको रोकथाम, 

बनर्न्त्रण तथा बनगरानीका लाबग 

सरोकारवाला साँगको अन्तरबक्रर्ा तथा 

RRT, स्वास््र्कमी पररचालन 

          
50,000  

१५ 
महामारी तथा रोग 

बनर्न्त्रण कार्ाक्रम 

नेपाल 

सरकार 
नगद 

पशपुंक्षी आदीिाट हुने ईन्फुएन्जा, ििा 

फ्ल,ु AMR, बसबिसकोबसस, 

टक्सोप्लाज्मोबसस आबद बवबभन्न 

सरुवारोग सम्िबन्ध रोकथाम तथा 

बनर्न्त्रणका लाबग सचतेना कार्ाक्रम 

          20,000  

१६ 
महामारी तथा रोग 

बनर्न्त्रण कार्ाक्रम 

नेपाल 

सरकार 
नगद 

बवबभन्न सरुवारोग, नसने रोग, जनुोबटक, 

मानबसक स्वास््र् सम्िबन्ध अन्तरबक्रर्ा 

कार्ाक्रम तथा बदवसहरु 

(Hypertension, Diabetes, COPD, 

Cancer Days, आत्महत्र्ा रोकथाम 

बदवस, मानबसक स्वास््र् बदवस, 

अल्जाईमर बदवस, रेबिज बदवस, बवश्व 

औलो बदवस) मनाउने 

         
1,30,000  

१७ 

अस्पताल बनमााण 

सधुार तथा 

व्र्वस्थापन सचूना 

प्रणाली 

नेपाल 

सरकार 
नगद 

पाबलका स्तरमा स्वास््र् ससं्थाहरुको 

माबसक सचूना सकंलन, भेररबफकेशन एवं 

गणुस्तर सधुार साथ ैचौमाबसक एवं 

िाबषाक सबमक्षा 

        
1,00,000  



१८ 

राबष्िर् स्वास््र् 

बशक्षा, सचूना तथा 

संचार केन्र 

नेपाल 

सरकार 
नगद 

बिद्यालर् स्वास््र् बशक्षा, आमा समहू 

तथा स्थानीर् तहमा स्वास््र्का लाबग 

सामाबजक व्र्वहार पररवतान प्रवध्दान 

अबभर्ान 

        
1,00,000  

१९ 
उपचारात्मक सेवा 

कार्ाक्रम 

नेपाल 

सरकार 
नगद सामाबजक पररक्षण कार्ाक्रम सचंालन 

        
1,00,000  

२० 
उपचारात्मक सेवा 

कार्ाक्रम 

नेपाल 

सरकार 
नगद 

स्वास््र् चौक को न्र्नुतम सवेा मापदण्ि 

कार्ान्वर्न, सबुरढीकरण तथा सबमक्षा 

(स्वास््र् चौक को न्र्नुतम सवेा 

मापदण्ि कार्ाक्रमको सबमक्षा ) 

        
1,50,000  

२१ 
उपचारात्मक सेवा 

कार्ाक्रम 

नेपाल 

सरकार 
नगद 

आधारभतू तथा आकबस्मक सवेाको 

सबुनिततका लाबग औषधीको आपबूता र 

उपर्ोग, सम्वबन्ध कार्ाक्रमहरुको 

अनगुमन तथा मलू्र्ाङकन (अनगुमन 

मलु्र्ाङ्कन तथा कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न 

भ्रमण िचा) 

           
30,000  

२२ 
उपचारात्मक सेवा 

कार्ाक्रम 

नेपाल 

सरकार 
नगद 

आधारभतू तथा आकबस्मक सवेाको 

लाबग औषबध र स्वास््र् सरुक्षा सामग्री 

(PPE िाहके) िररद तथा औषबध 

लगार्तका सामग्रीको ढुवानी तथा 

ररप्र्ाबकंग र बवतरण समते 

         
7,15,000  

२३ 
उपचारात्मक सेवा 

कार्ाक्रम 

नेपाल 

सरकार 
नगद 

स्थानीर् तह बभत्रका 

स्वास््र्कमीहरु,म.स्वा.स्वर्.से. का 

लाबग आधारभतू तथा आकबस्मक सवेा 

अन्तगात आाँिा, नाक, कान, घाटी तथा 

मिु स्वास््र् सम्वबन्ध प्राथबमक उपचार 

िारे अबभमबुिकरण / ताबलम 

           
60,000  

२४ 
नबसाङ तथा सामाजबक 

सरुक्षा सेवा काार्क्रम 

नेपाल 

सरकार 
नगद 

राबष्िर् मबहला स्वास््र् स्वर्ंसबेवका 

कार्ाक्रम (पोशाक प्रोत्साहन, र्ातार्ात 

िचा, वाबषाक सबमक्षा गोष्ठी र बदवस 

मनाउने िचा समेत) 

       
16,00,000  

जम्मा   2,54,00,000  
 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (खचय शीषयक २६३३२) 

क्र.स.ं कार्यक्रम नाम दािा स्रोि समूह कार्यक्रम रकम 

१ 
प्रधानमन्त्री रोजगार 

कार्ाक्रम 

नेपाल 

सरकार 
नगद रोजगार संर्ोजकको तलव 4,45,000  

२ 
प्रधानमन्त्री रोजगार 

कार्ाक्रम 

नेपाल 

सरकार 
नगद रोजगार संर्ोजकको स्थानीर् भत्ता          45,000  

३ 
प्रधानमन्त्री रोजगार 

कार्ाक्रम 

नेपाल 

सरकार 
नगद रोजगार संर्ोजकको पोसाक           10,000  

४ 
प्रधानमन्त्री रोजगार 

कार्ाक्रम 
आई बि ए 

सोधभनाा 

हुने ऋण 
रोजगार सेवा केन्रको साँचालन िचा          64,000  

५ 
प्रधानमन्त्री रोजगार 

कार्ाक्रम 
आई बि ए 

सोधभनाा 

हुने ऋण 
प्राबवबधक सहार्कको पोसाक           10,000  

६ प्रधानमन्त्री रोजगार आई बि ए सोधभनाा प्राबवबधक सहार्कको तलव         3,67,000  



कार्ाक्रम हुने ऋण 

७ 
प्रधानमन्त्री रोजगार 

कार्ाक्रम 
आई बि ए 

सोधभनाा 

हुने ऋण 
प्राबवबधक सहार्कको स्थानीर् भत्ता           36,000  

८ 
प्रधानमन्त्री रोजगार 

कार्ाक्रम 
आई बि ए 

सोधभनाा 

हुने ऋण 

बवपन्न श्रबमकको ज्र्ाला (दबैनक रु. 

517 * संख्र्ा 100 * बदन 100) 
      51,70,000  

९ 
प्रधानमन्त्री रोजगार 

कार्ाक्रम 
आई बि ए 

सोधभनाा 

हुने ऋण 
रोजगार सेवा केन्रको सदुृढीकरण         1,53,000  

जम्मा       63,00,000  
सशिय अनुदान िफय को कुि जम्मा   26,71,00,000  



अनुसचूी -९  

पूवायधार तवकास सतमतिको बजेट िथा कार्यक्रम  

तसचाई  तनमायण 

क्र.स.ं र्ोजनाको नाम ठेगाना  तवतनर्ोतजि वजेट  स्रोि 

१  टाकुरे बसंचाई कुलो बनमााण फु.न.पा.२       2,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

जम्मा        2,00,000    
 

सडक तनमायण 

क्र.स.ं र्ोजनाको नाम ठेगाना 
तवतनर्ोतजि 

वजेट 
कैतफर्ि 

१ सिक ममात नगरस्तरीर् 10,00,000 अल्र्ा पुाँबजगत 

२ 
हलाािोटे- च्र्ान्टेिारी- बतनघरे- कतने जोि्ने 

मोटरिाटो ममात तथा स्तरोन्नबत 
फु.न.पा.१ 4,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

३ एकराते िबसने िोला कजवे बनमााण फु.न.पा.१ 4,50,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

४ 
पालुङवा चोक दउेबलङे बमत्लङु सिक अन्तगात 

तारेबभर झसुलेु वरमा वाल बनमााण  
फु.न.पा.२ 5,40,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

५ 

भालढुुङे सिक स्तरोन्नबत र होम तमु्िाहाम्फेको घर 

दबेि सेतीधारा हुाँद ैभान ुस्कुल जान ेमोटरिाटो 

स्तरोन्नबत 

फु.न.पा.२ 4,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

६ 

पनु्र् गरुागााँइको घमु्तीदबेि टारगााँउ साकी चौतारा वल 

वहादरु तोलाङको घर हुाँद ैटाकुरेसम्म सिक बनमााण 

तथा स्तरोन्नबत 

फु.न.पा.२ 5,50,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

७ 

दवेबलङ्ग ेरोटेिारी हुाँद ैहाङकुरे तथा शपेाा टोल दबेि 

वलिहादरु गरुुङको घर हुाँद ैआइतिारे जान े मोटरिाटो 

बनमााण   

फु.न.पा.२ 3,50,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

८ 

दवेबलङ्ग ेनागेश्वरी सिक स्तरोन्नबत तथा मान कुमार 

तामाङको घर दबेि पाररघर हुद ै  सल्लािोटेसम्म 

सिक बनमााण 

फु.न.पा.२ 6,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

९ विा नं २ का सिकहरु ममात   फु.न.पा.२ 1,50,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

१० साबवक मबहला बवकास भवन जान ेिाटो स्तरोन्नबत फु.न.पा.२ 4,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

११ 
हबेलप्र्ाि हमेन्त उपे्रबतको घर हुाँद ैपाथीभरा िााँिा 

जोि्न ेमोटरिाटो स्तरोन्नबत 
फु.न.पा.२ 5,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

१२ 
साजेिारी आाँगेबदम िान्रिेारी भाटेघाट जोि्ने 

मोटरिाटो बनमााण 
फु.न.पा.३ 10,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

१३ 
ढााँिधारा पािाघर माबथल्लो मेबदिङु बघबमरेगााँउ 

जोि्ने मोटोरिाटो स्तरोन्नबत 
फु.न.पा.३ 5,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

१४ 
हलाािोटे िम्िटुार साजेिारी तल्लोटारी मोटरिाटो 

स्तरोन्नबत 
फु.न.पा.३ 5,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

१५ ढाि गाउाँ बसकाररिााँिा जान ेमोटरिाटो स्तरोन्नबत फु.न.पा.३ 3,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

१६ फागेिााँिा बसटेनी हुाँद ैमसानेघाट मोटरिाटो बनमााण फु.न.पा.३ 5,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 



१७ िााँिापरी बभरकुन ेदवेल जोि्ने मोटरिाटो बनमााण फु.न.पा.३ 5,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

१८ 
सदरमकुामवाट विा कार्ाालर् जाने वाटाहरु ममात 

संभार  
फु.न.पा.३ 1,50,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

१९ 
कोशी राजमागा दबेि ज्ञान िहादरु मादनेको घर हुाँद ै

बटम्िरेु जोि्न ेमोटर िाटो स्तरोन्नबत 
फु.न.पा.४ 6,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

२० 
कुमार बसंवाको घर हुाँद ैहुलाक टोल चन्र मादनेको 

घरसम्म सिक बनमााण 
फु.न.पा.४ 3,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

२१ 
भोलानाथ बसग्दलेको घर हुाँद ैबटका गरुुङको घरसम्म 

सिक र रेबलङ बनमााण 
फु.न.पा.४ 5,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

२२ 
जौवारी दबेि क्र्ाम्पस जाने मोटरवाटो स्तरोन्नबत तथा 

कल्वट बनमााण 
फु.न.पा.४ 7,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

२३ 
तेज भट्टराईको घर छेउदबेि नवराज बगरीको घरहुाँद ै

हावापानी कार्ाालर् जोि्ने अधरूो सिक RCC ढलान  
फु.न.पा.५ 10,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

२४ 
सप्सीिारी हुद ैिााँिा गाउाँ थवुाजङु जाने मोटर िाटो 

स्तरोन्नबत 
फु.न.पा.६ 5,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

२५ िााँिा िारीदबेि िररिोटे जाने मोटर िाटो स्तरोन्नबत फु.न.पा.६ 5,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

२६ 
बतन धारेदबेि र्ाम गरुुङको घर हुद ैबिबहिारे जान े

मोटर िाटो स्तरोन्नबत 
फु.न.पा.६ 2,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

२७ 
गरुुङ गमु्िादबेि झ्र्ाल िान िााँिासम्म सिक ममात 

तथा नाली बनमााण 
फु.न.पा.६ 1,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

२८ 
र्वुराज गौतमको घर हुद ैपन्चकन्र्ा सेती मबन्दरसम्म 

मोटर िाटो स्तरोन्नबत र कज्व े बनमााण 
फु.न.पा.६ 8,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

२९ 
आाँिा अस्पताल छेउ धपुी पासाङ शेपााको घर 

पछाबिको वाल बनमााण 
फु.न.पा.६ 7,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

३० चम्फे गौतम गााँऊ वहान्नद ेघमु्ती मोटर वाटो बनमााण   फु.न.पा.७ 8,80,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

३१ सरु्ाचोक िााँिा गाउाँ बकरााँतचोक मोटरवाटो बनमााण    फु.न.पा.७ 5,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

३२ 
कबफहाउस‚ पौिेल गाउाँ हुाँद ैनगरपाबलका जाने 

मोटरिाटो स्तरोन्नबत 
फु.न.पा.७ 5,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

३३ अाँधेरी काबत्तके मोटरवाटो  नाली सबहत स्तरोन्नबत फु.न.पा.८ 4,80,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

३४ 
बवश्वकमाा मबन्दर घमु्ती कृष्ण भण्िारीको घर हुाँद ै

गहतेिारी सिक बनमााण 
फु.न.पा.८ 5,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

३५ िकेु रबमते िााँिािाट कााँसघारी सिक स्तरोन्नबत  फु.न.पा.८ 5,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

३६ घ्र्ाङ चारपाटे सिक स्तरोन्नबत फु.न.पा.८ 4,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

३७ बशव मबन्दर जाने वाटो सिक ममात  फु.न.पा.८ 4,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

३८ 
दवेीिोला कोलवारी हुाँद ैबसिकाबल मा.बव. जान े

मोटरिाटो स्तरोन्नबत 
फु.न.पा.८ 5,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

३९ साप्तेल भदेावारी मोटरिाटो स्तरोन्नबत फु.न.पा.८ 5,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

४० शैसले भटुान ेचोक मोटर िाटो ममात तथा सोबलङ  फु.न.पा.९ 5,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

४१ धपुैरे बसस्ने बभरकुना मोटर िाटो स्तरोन्नबत फु.न.पा.९ 7,20,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

४२ राबधका गरुुङको घरदबेि टाकुरे मोटरिाटो स्तरोन्नबत फु.न.पा.९ 5,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 



तथा नाली बनमााण  

४३ 
बसके्रिर नाङ्गेजङु लामपोिरी सिक स्तरोन्नबत तथा  

बनमााण  
फु.न.पा.९ 5,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

४४ शेपाा टोल कामीिााँिा सिक स्तरोन्नबत फु.न.पा.९ 5,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

४५ कामीिााँिा गाईगोिे मोटरिाटो स्तरोन्नबत फु.न.पा.९ 10,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

४६ दवेु च्र्ानिााँिा वाररधाप मोटरवाटो स्तरोन्नबत फु.न.पा.९ 5,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

४७ चन्र बघबमरेको घरदबेि भोटेच्र्ान मोटरिाटो स्तरोन्नबत फु.न.पा.९ 7,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

४८ गाईगोिे घलघले मोटरिाटो स्तरोन्नबत  फु.न.पा.९ 5,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

४९ िैदारे थमु्मा पचु्छारे घमु्ती सिक स्तरोन्नबत फु.न.पा.९ 3,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

५० 
एर्रपोटा गेट हुाँद ैस्वास््र् चौक  जाने मोटरिाटो 

स्तरोन्नबत 
फु.न.पा.९ 4,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

५१ मसु्कान चौक सेबलङवा मोटरवाटो बनमााण फु.न.पा.१० 12,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

५२ कटुवाल घर बनरौलागाउाँ मोटरवाटो बनमााण फु.न.पा.१० 6,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

५३ किेन चौतारा दबेि सोबगरासम्म मोटरवाटो बनमााण फु.न.पा.१० 6,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

५४ वैशािे चचु्चढुेङा मोटरवाटो स्तरोन्नबत फु.न.पा.१० 10,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

५५ तोपागाउाँ मोटरवाटो बनमााण फु.न.पा.१० 5,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

५६ बनभारे वगाले गाउाँ मोटरवाटो बनमााण फु.न.पा.१० 5,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

५७ 
जनता आधारभतू बवद्यालर् हुाँद ैचपलेटी लोकमागा 

जोि्ने मोटरिाटो 
फु.न.पा.१० 5,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

५८ 
बचबचन्तेम्िे बदपेन्र प्रा.बव. वरिााँिााँ, मगरगााँऊ 

मोटरवाटो बनमााण 
फु.न.पा.११ 8,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

५९ बचबचन्तेम्ि,े सामेिाम वरिााँिा मोटरवाटो बनमााण फु.न.पा.११ 7,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

६० िनपालावाट विा कार्ाालर् जाने मोटरिाटो बनमााण फु.न.पा.११ 8,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

६१ 
काबतके, िोपी, र्मुािाम, बनकास मोटरिाटो 

स्तरोन्नबत 
फु.न.पा.११ 7,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

६२ 
हाबत्तलुङ सबत्तघाट हुाँद ैबसररजङ्घा जोि्ने मोटरिाटो 

बनमााण 
फु.न.पा.११ 10,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

समातनकरण अनुदान सघंीर् पुँतजगि 3,38,70,000   

गि आ.ब.को अल्र्ा पुँतजगि 10,00,000   

जम्मा  3,48,70,000   
 

पूि पुिेसा तनमायण 

क्र.स.ं र्ोजनाको नाम ठेगाना 
तवतनर्ोतजि 

बजेट 
स्रोि 

१ थाङ्न ेिोला दउेबलङगे जोि्ने आरबसबस पलू बनमााण फु.न.पा.१ 5,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

२ ढुङ्ग ेधारा आसपास शाके िोला आरबसबस पलू बनमााण फु.न.पा.१ 5,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

३ गैरीगाउाँ वोराबदन तेम्वेवा िोला काठेपलू बनमााण फु.न.पा.११ 1,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

जम्मा  11,00,000     

 भवन  तनमायण 



क्र.स.ं र्ोजनाको नाम ठेगाना  
तवतनर्ोतजि 

बजेट 
स्रोि 

१ विा कार्ाालर् भवन बनमााण फु.न.पा.१ 33,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

२ 
दवेबलङ्ग ेकृबष संकलन केन्र भवन बनमााणको िााँक  

भकु्तानी 
फु.न.पा.२   5,50,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

३ पत्रकार महासंघको भवन बनमााण फु.न.पा.२     3,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

४ मसानेघाटमा मलामी पाटी बनमााण फु.न.पा.३     3,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

५ विा कार्ाालर्को जग्गा सम्र्ाउन े फु.न.पा.३     3,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

६ ढाि गााँउ सामदुार्ीक भवनको शौचालर् बनमााण फु.न.पा.३ 3,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

७ विा कार्ाालर् भवन बनमााण फु.न.पा.४  25,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

८ 
कृष्ण गरुुङको घर छेउमा गरुुङ सामदुाबर्क भवन बनमााण 

(तम ुह्यलु छोजबध उकाली पानी भवन बनमााण) 
फु.न.पा.५ 10,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

९ पाथीभरा क्र्ाम्पस पवूााधार बनमााण फु.न.पा.५   5,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

१० विा कार्ाालर्को भवन बनमााण फु. न. पा.६ 10,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

११ हरर बकतान मबन्दर साबलम्वे भवन बनमााण फु. न. पा.८  5,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

१२ दउेराली र्वूा समहुको भवन ममात फु. न. पा.८   4,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

१३ दउेराली आमा समहु भवनको थप बनमााण फु. न. पा.८   10,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

१४ विा कार्ालर् भवन ममात  फु. न. पा.९    4,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

१५ बहले आमा समहु भवन बनमााण फु. न. पा.९   5,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

१६ विा कार्ालर् जग्गा िररद फु.न.पा.१०  1,50,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

१७ र्ाफे्र सामदुाबर्क भवन बनमााण फु.न.पा.१०   8,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

  जम्मा  1,38,00,000   
 

खेि मैदान तनमायण 

क्र.स.ं र्ोजनाको नाम ठेगाना  तवतनर्ोतजि वजेट  स्रोि 

१ माहापाल िलेमदैान बनमााण फु.न.पा.१०   4,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

२ फावािोला िेलमैदान स्तरोन्नबत फु.न.पा.११  10,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

  जम्मा  14,00,000   
 

खोल्सी तनर्न्त्रण िथा िटवन्धन तनमायण 

क्र.स.ं र्ोजनाको नाम ठेगाना  
तवतनर्ोतजि 

वजेट  
स्रोि 

१ 
िहरे िोल्सा बभम बि.क. र कौबशघर मनुीको पबहरो 

बनर्न्त्रण 
फु.न.पा.३   4,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

२ 
आनन्द श्रेष्ठको घरछेउ दबेि वाबणज्र् संघ हुाँद ैमचेी 

राजमागा  नालीमाबथ स्ल्र्ाव बनमााण 
फु.न.पा.५    5,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

३ बिबल्लराम आचार्ाको घर छेउको िोल्सी बनर्न्त्रण फु.न.पा.६    3,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

  जम्मा    12,00,000   
 
 



ढि िथा नािी तनमायण 

क्र.स.ं र्ोजनाको नाम ठेगाना  
तवतनर्ोतजि 

वजेट  
स्रोि 

१ लहरेगााँउ दबेि तमोर नदीसम्म नाली बनमााण फु.न.पा.२    1,50,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

२ 
मेची राजमागा गोपाल िरालको घरछेउिाट झने नाबल 

बनमााण 
फु.न.पा.२   4,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

३ 
आधारभतु स्वास््र् केन्र भवन छेउको िोबल्समा ढल 

व्र्वस्थापन 
फु.न.पा.३    3,50,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

४ कोप्च ेगौरीगाउाँ नाली बनमााण फु.न.पा.४   4,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

५ ठुलो धारा दबेि नर्ााँ वसपाका  सम्म नाली बनमााण फु.न.पा.४    3,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

६ तोक्म ेदबेि बशवालर् चौकसम्म जाने नाली  बनमााण फु.न.पा.४    5,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

७ न्र्रुुची होटल माबथ ठािो नाली बनमााण फु.न.पा.४    2,50,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

८ कृष्ण गरुुङको घर मबुन  नाली बनमााण  फु.न.पा.४    2,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

९ कारिारी धारा मबुन नाली बनमााण फु.न.पा.४   4,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

१० 
अपाङ्ग आवास ढल, बचचोरा िोबल्स तटवन्धन तथा 

बवरेन्र चोकदबेि रेिक्रससम्म नालीसबहत सिक ममात  
फु.न.पा.५    5,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

११ बदपज्र्ोबत  स्कुल केनेम िोला नाली बनमााण  फु.न.पा.७    5,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

१२ 
जरा होटल नर्ााँ नगरपाबलका भवन जाने मोटर वाटोसम्म 

नाली बनमााण 
फु.न.पा.७    5,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

१३ बचहान िााँिा महेलेे नाली बनमााण फु.न.पा.८    5,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

  जम्मा  49,50,000   
 



पदमागय  तनमायण 

क्र.स.ं र्ोजनाको नाम ठेगाना  
तवतनर्ोतजि 

वजेट  
स्रोि 

१ 
मेबच राजमागा दबेि बनवााचन कार्ाालर् हुाँद ैतोक्मे पदमागा 

बनमााण  
फु.न.पा.२ 2,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

२ 
सेबतधारा दबेि नर्ााँ वसपाका  जान ेमोटरिाटो हुाँद ैहबेलप्र्ाि 

पदमागा बनमााण  
फु.न.पा.२  2,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

३ 
धन प्रसाद केदमेको घर हुाँद ैदावा लामाको घर छेउ 

पैदलमागा बनमााण 
फु.न.पा.४  2,50,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

४ कुवापानी पदमागा बनमााण  फु.न.पा.४ 2,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

५ 
कचचनजंघा थेवेटोल दबेि िबतविा टोल जान ेपदैल मागा 

बनमााण 
फु.न.पा.४  2,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

६ 
पणुा बव.क.को घर छेउदबेि नाम्द ु िोला चौतारा जोि्न े

अधरुो पैदल मागा बनमााण  
फु.न.पा.५ 5,80,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

७ 
पराजलुी चोक दबेि नागधारा िोल्सा हुाँद ै  सबहद 

पाका सम्मको फुिेल नाली सबहत PCC ढलान  
फु.न.पा.५ 5,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

८ 
पाथीभरा मबन्दरदबेि िाजोगरा स्कुल हुद ैचौतारा जान े

पदमागा बनमााण 
फु.न.पा.६ 5,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

९ थवुाजङु दबेि रबमते आउने पैदल मागा बनमााण फु.न.पा.६   1,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

१० फुलपाती िााँिा हुाँद ैट्र्ाङक  घरसम्म पैदल मागा बनमााण फु.न.पा.६ 5,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

११ 
गोपाल गरुुङको घरिाट चौतारे गरुुङको घर हुाँद ैगरुुङ 

गमु्िा जान ेपदमागा बनमााण 
फु.न.पा.६ 6,80,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

१२ बभरकुना िााँिा गरैीगाउाँ जाने पैदल मागा बनमााण फु.न.पा.६ 4,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

१३ 
हबस्पटल अगािी दबेि बजवन पोिरेलको घरसम्म पैदल 

मागा बनमााण 
फु.न.पा.६  4,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

१४ साबकरा होटल हुाँद ैसकेुटार जान ेपदमागा बनमााण फु.न.पा.६ 10,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

१५ िहान्नद ेघबुम्त िोल्सापारी बकरााँतचोक पदमागा बनमााण फु.न.पा.७  5,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

जम्मा 62,10,000 
  

 

 

 

 

 

 

 



अन्र् तवतवध 

क्र.स.ं र्ोजनाको नाम ठेगाना  
तवतनर्ोतजि 

वजेट  
स्रोि 

१ सोलार िबत्त जिान नगरस्तरीर् 10,00,000 अल्र्ा पुाँबजगत 

२ 
नगरपाबलका बभत्रका बवबभन्न सरुक्षा बनकाहर्रुको 

संरचना बनमााण 
नगरस्तरीर् 10,00,000 अल्र्ा पुाँबजगत 

३ उद्योघ वााँबणज्र् संघको कार्ालर्लाई फबनाचर अनदुान नगरस्तरीर् 3,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

४ फबनाचर नगरस्तरीर् 7,00,000 अल्र्ा पुाँबजगत 

५ मेबशनरी औजार नगरस्तरीर् 4,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

६ समपरुक कोष नगरस्तरीर् 3,00,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

  समातनकरण अनुदान सघंीर् पुँतजगि 3,07,00,000   

  गि आ.ब.को अल्र्ा पुँतजगि 27,00,000   

  जम्मा  3,34,00,000   

 

पूवायधार तवकास िफय को शीषयकगि वजेट सारांश 

क्र.स.ं बजेट तशषयक जम्मा स्रोि 

१ बसंचाई  बनमााण  2,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

२ सिक बनमााण  3,38,70,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

३ सिक बनमााण  10,00,000 अल्र्ा पुाँबजगत 

४ पलू पलेुसा बनमााण  11,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

६ भवन  बनमााण  1,38,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

७ िेल मैदान बनमााण  14,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

८ िोल्सी बनर्न्त्रण तथा तटवन्ध बनमााण  12,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

९ ढल तथा नाली बनमााण  49,50,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

१० पदमागा बनमााण  62,10,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

११ अन्र् बवबवध  3,07,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

१२ अन्र् बवबवध  27,00,000 अल्र्ा पुाँबजगत 

  समातनकरण अनुदान सघंीर् पुँतजगि 9,34,30,000   

  गि आ.ब.को अल्र्ा पुँतजगि 37,00,000   

 

जम्मा 9,71,30,000   
 

 

 

 

 

 

 



अनुसचूी -१० 

सामातजक तवकास सतमति 

सामातजक तवकास िफय  बजेट कार्यक्रम 

तशक्षा कार्यक्रम 

क्र.स.ं र्ोजनाको नाम ठेगाना  
तवतनर्ोतजि 

वजेट  
स्रोि 

१ बनर्बमत प्रधानाध्र्ापकहरुको  वैठक नगरस्तरीर् 1,50,000 अल्र्ा चाल ु

२ बशक्षक ताबलम नगरस्तरीर् 3,50,000 अल्र्ा चाल ु

३ नाङ्ग ेप्राथबमक बवद्यालर् िेलमैदान बनमााण फु.न.पा.१   2,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

४ दगुाम प्रा.बव. शौचालर् बनमााण फु.न.पा.१    2,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

५ स्थानीर् आबनपान भाषा पठनपाठन फु.न.पा.१    2,00,000  स.अ.संघीर् चाल ु

६ र्ाङबलजङु आधारभतु बवद्यालर् ममात संभार फु.न.पा.२    1,50,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

७ 
िाल सिुोबधबन संस्कृत मा. बि. मेबदिङु िेलमैदान 

स्तरोन्नबत  
फु.न.पा.३    5,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

८ बसम्ले आधारभतु बिद्यालर्को िलेमैदान बवस्तार फु.न.पा.३    2,50,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

९ 
फुङबलङ आधारभतु बिद्यालर् गैररगााँउ िेल मैदान 

बवस्तार 
फु.न.पा.३    2,50,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

१० वरिााँिा आधारभतु बिद्यालर् कम्पाउण्ि घरेािारा फु.न.पा.३    2,50,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

११ स्थानीर् भाषा स्वरं्सेवक बशक्षक व्र्वस्थापन अनदुान  फु.न.पा.३    3,00,000  स.अ.संघीर् चाल ु

१२ भान ुजन माध्र्बमक बवद्यालर्को कम्पाउण्ि बनमााण फु.न.पा.४    3,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

१३ स्थानीर् भाषा स्वरं्सेवक बशक्षक व्र्वस्थापन अनदुान  फु.न.पा.४      50,000  स.अ.संघीर् चाल ु

१४ पाबथभरा आधारभतु बवद्यालर्को कक्षाकोठा ममात  फु.न.पा.५    1,50,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

१५ स्थानीर् भाषा स्वरं्सेवक बशक्षक व्र्वस्थापन अनदुान  फु.न.पा.५      50,000  स.अ.संघीर् चाल ु

१६ वाल बशक्षक व्र्वस्थापन अनदुान  फु.न.पा.६      88,000  स.अ.संघीर् चाल ु

१७ स्थानीर् भाषा स्वरं्सेवक बशक्षक व्र्वस्थापन अनदुान  फु.न.पा.६    1,50,000  स.अ.संघीर् चाल ु

१८ र्वुा वषा माध्र्बमक बवद्यालर् िि बनमााण   फु.न.पा.७    5,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

१९ स्थानीर् भाषा स्वरं्सेवक बशक्षक व्र्वस्थापन अनदुान  फु.न.पा.७    1,00,000  स.अ.संघीर् चाल ु

२० रबमते वाल बशक्षा भवन बनमााण फु.न.पा.८    5,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

२१ 
सामदुाबर्क बवद्यालर्का प्रधानाध्र्ापक तथा व्र्वस्थापन 

सबमबतको वैठक संचचालन   
फु.न.पा.८    1,50,000  स.अ.संघीर् चाल ु

२२ बसिकाली माध्र्बमक बवद्यालर् घरेावारा बनमााण  फु.न.पा.८    5,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

२३ जलकन्र्ा आधारभतू बवद्यालर्को शौचालर् बनमााण फु.न.पा.८    2,50,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

२४ स्थानीर् भाषा स्वरं्सेवक बशक्षक व्र्वस्थापन अनदुान  फु.न.पा.८    3,50,000  स.अ.संघीर् चाल ु

२५ िााँिा आधरभतू बवद्यालर् मनुी ठेस गाह्रो बनमााण फु.न.पा.९    3,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

२६ बशव आधारभतू बवद्यालर् भवन तथा िानेपानी ममात फु.न.पा.९    2,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

२७ पाबथभरा आधारभतू बवद्यालर् घरेािारा बनमााण फु.न.पा.९    1,50,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

२८ 
स्थानीर् आबनपान भाषा स्वरं्सेवक बशक्षक व्र्वस्थापन 

अनदुान  
फु.न.पा.९    2,00,000  स.अ.संघीर् चाल ु

२९ 
स्थानीर् शेपाा भाषा स्वरं्सेवक बशक्षक व्र्वस्थापन 

अनदुान  
फु.न.पा.९      50,000  स.अ.संघीर् चाल ु



३० मर्ाम माध्र्बमक बवद्यालर् रङ रोकन फु.न.पा.१०    4,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

३१ पाथीभरा प्राथबमक बवद्यालर् बसिी तथा रेबलङ बनमााण फु.न.पा.१०    1,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

३२ जनता प्राथबमक बवद्यालर् फबनाचर बनमााण फु.न.पा.१०    1,50,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

३३ 
पाथीभरामाता प्राथबमक बवद्यालर् भवनको ठेस गारो 

बनमााण  
फु.न.पा.१०    1,50,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

३४ स्थानीर् भाषा स्वरं्सेवक बशक्षक व्र्वस्थापन अनदुान  फु.न.पा.१०    4,50,000  स.अ.संघीर् चाल ु

३५ सरस्वती आधारभतू बवद्यालर्को िेलमदैान स्तरोन्नबत फु.न.पा.११    2,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

३६ बसम्ि ुमाध्र्बमक बवद्यालर् फबनाचर बनमााण फु.न.पा.११    3,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

३७ सरस्वती आधारभतु बवद्यालर् सचचालन अनदुान फु.न.पा.११    2,00,000  स.अ.संघीर् चाल ु

३८ पबवत्र आदशा आधारभतु बवद्यालर् सचचालन अनदुान फु.न.पा.११      50,000  स.अ.संघीर् चाल ु

३९ नवज्र्ोबत िालबवकास केन्र सचचालन अनदुान फु.न.पा.११      80,000  स.अ.संघीर् चाल ु

४० बदपेन्र आधारभतू बवद्यालर् सचचालन अनदुान फु.न.पा.११      20,000  स.अ.संघीर् चाल ु

४१ स्थानीर् भाषा स्वरं्सेवक बशक्षक व्र्वस्थापन अनदुान  फु.न.पा.११    2,40,000  स.अ.संघीर् चाल ु

  समातनकरण अनुदान सघंीर् पुँतजगि  59,50,000    

  समातनकरण अनुदान सघंीर् चाि ु  27,28,000    

  गि आ.व.को  अल्र्ा चाि ु    5,00,000    

जम्मा 91,78,000   
 

खेिकुद कार्यक्रम 

क्र.स.ं र्ोजनाको नाम ठेगाना  
तवतनर्ोतजि 

वजेट  
कैतफर्ि 

१ मेर्रकप िलेकुद कार्ाक्रम   नगरस्तरीर् 15,00,000 स.अ.संघीर् चाल ु

२ तेक्वान्दो िले नगरस्तरीर् 2,00,000 अल्र्ा चाल ु

३ राष्िपबत िलेकुद छनौट कार्ाक्रम  नगरस्तरीर् 2,00,000 अल्र्ा चाल ु

४ िेलकुद कार्ाक्रम  फु.न.पा.१        50,000  अल्र्ा चाल ु

५ िेलकुद कार्ाक्रम  फु.न.पा.२       1,00,000  अल्र्ा चाल ु

६ विास्तरीर् भबलवल प्रबतर्ोबगता फु.न.पा.३       1,75,000  अल्र्ा चाल ु

७ िेलकुद कार्ाक्रम फु.न.पा.४       1,00,000  अल्र्ा चाल ु

८ र्वुा उद्यमबशलता ताबलम  फु.न.पा.४       1,00,000  अल्र्ा चाल ु

९ िेलकुद कार्ाक्रम सचचालन फु.न.पा.५       3,00,000  अल्र्ा चाल ु

१० 

४९औ नागररक उि्र्र्ानको अिसरमा  भबलिल 

प्रबतर्ोबगता साथी भाइा स्पोटीङ क्लव संगको 

साझेदारीमा  

फु.न.पा.६        2,50,000  अल्र्ा चाल ु

११ ब्र्ाट बमण्टन िेल प्रबतर्ोबगता  फु.न.पा.६       1,00,000  अल्र्ा चाल ु

१२ मेर्र कप भबलिल छनौट   फु.न.पा.६         50,000  अल्र्ा चाल ु

१३ िेलकुद कार्ाक्रम फु.न.पा.७         50,000  अल्र्ा चाल ु

१४ िेलकुद कार्ाक्रम  फु.न.पा.८       1,00,000  अल्र्ा चाल ु

१५ र्वुा बवकास क्लवको क्षमता बवकास कार्ाक्रम फु.न.पा. ८       1,00,000  अल्र्ा चाल ु

१६ लामपोिरी च्र्ालेन्ज कप तथा िलेकुद कार्ाक्रम  फु.न.पा.९       2,00,000  अल्र्ा चाल ु

१७ िेलकुद कार्ाक्रम  फु.न.पा.१०       2,00,000  अल्र्ा चाल ु



  समातनकरण अनुदान सघंीर् चाि ु    15,00,000    

  गि आ.व.को  अल्र्ा चाि ु    22,75,000    

जम्मा 37,75,000   

 

 

स्वास््र् कार्यक्रम 

क्र.स.ं र्ोजनाको नाम ठेगाना  
तवतनर्ोतजि 

वजेट  
कैतफर्ि 

१ कोरोना रोकथाम तथा बनर्न्त्रण नगरस्तरीर्  57,95,000 स.अ.संघीर् चाल ु

२ अबत आवश्र्क औषबध िररद नगरस्तरीर्  5,00,000 स.अ.संघीर् चाल ु

३ स्वास््र् उपकरण िररद  नगरस्तरीर्  3,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

४ स्वास््र् सम्िन्धी ताबलम नगरस्तरीर्  1,00,000 अल्र्ा चािु 

५ स्वरं्सेबवका िैठक/िाना/ र्ातार्ात िचा नगरस्तरीर्  3,00,000 अल्र्ा चािु 

६ स्वास््र् कार्ाक्रम नगरस्तरीर्  15,00,000 अल्र्ा चािु 

७ स्वास््र् कार्ाालर् व्र्वस्थापन  फु.न.पा.१       1,00,000  स.अ.संघीर् चाल ु

८ स्वास््र् कार्ाक्रम सचचालन  फु.न.पा.२       2,00,000  स.अ.संघीर् चाल ु

९ 
आधारभतु स्वास््र् केन्र व्र्वस्थापन तथा स्वास््र् 

स्वरं् सेबवका र्ातार्ात िचा 
फु.न.पा.३         50,000  स.अ.संघीर् चाल ु

१० 
हजार बदने आमालाई पोषण सामग्री िररद तथा 

बवतरण 
फु.न.पा.४       1,00,000  स.अ.संघीर् चाल ु

११ स्र्ानीटरी प्र्ािको भेन्टीङ मबेसन िररद  फु.न.पा.४       1,00,000  स.अ.संघीर् चाल ु

१२ स्वास््र् कार्ाक्रम  फु.न.पा.४       1,50,000  स.अ.संघीर् चाल ु

१३ स्वास््र् कार्ाालर् व्र्वस्थापन फु.न.पा.४         50,000  स.अ.संघीर् चाल ु

१४ 
उकाबल पानी बस्थत आधारभतू स्वास््र् चौक  भवन 

बभत्ताको ठेस वाल साथै िाटो RCC ढलान   
फु.न.पा.५ 3,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

१५ 

आधारभतु स्वास््र् केन्र व्र्वस्थापन तथा बवश्वब्र्ापी 

कोरोना भाईरस  सम्वन्धी सामाग्री िररद र क्वारेन्टाइन 

व्र्वस्थापन  

फु.न.पा.५       1,00,000  स.अ.संघीर् चाल ु

१६ 
१८ िषा दबेि ४० सम्मका र्वुा र्वुतीहरुलाइा  लाग ु

औषध बवरुद्बको जनचेतना  कार्ाक्रम  
फु.न.पा.६       1,00,000  स.अ.संघीर् चाल ु

१७ 
बवश्वब्र्ापी कोरोना भाईरस  सम्वन्धी सामाग्री िररद र 

क्वारेन्टाइन व्र्वस्थापन  
फु.न.पा.६       1,00,000  स.अ.संघीर् चाल ु

१८ 
स्वास््र् प्रोफाइल तथा िोप केन्र ल्र्ाङवाको लाबग 

फबनाचर िररद 
फु.न.पा.८       2,50,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

१९ 
गााँउघर बक्लबनक व्र्वस्थापन तथा स्वंर्सेबवकाहरुलाई 

वैठक संचचालन र्ातार्ात िचा  
फु.न.पा.८         70,000  स.अ.संघीर् चाल ु

२० पोषण तथा कार्ाालर् व्र्वस्थापन फु.न.पा.९       1,50,000  स.अ.संघीर् चाल ु

२१ 
हजार बदने आमा तथा वच्चाको  पोषण सधुार 

कार्ाक्रम 
फु.न.पा.१०       1,00,000  स.अ.संघीर् चाल ु

२२ स्वास््र् चौक  व्र्वस्थापन तथा स्वास््र् स्वरं्सेबवका फु.न.पा.१०         50,000  स.अ.संघीर् चाल ु



र्ातार्ात िचा 

२३ वबथाङ सेन्टर स्थापना फु.न.पा.१०       1,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

२४ फावािोला स्वास््र् चौक  फोहोरमैला व्र्वस्थापन  फु.न.पा.११         50,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

२५ र्मुािाम िोपकेन्र ममात फु.न.पा.११       1,50,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

२६ बचबचनतेम्िेवा िोपकेन्र ममात फु.न.पा.११       1,50,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

  समातनकरण अनुदान सघंीर् पुँतजगि    13,00,000    

  समातनकरण अनुदान सघंीर् चाि ु    77,15,000    

  गि आ.ब.को अल्र्ा चाि ु    19,00,000    

जम्मा 1,09,15,000   
 

दतिि कार्यक्रम 

क्र.स.ं र्ोजनाको नाम ठेगाना  
तवतनर्ोतजि 

वजेट  
कैतफर्ि 

१ फुसको छाना हटाई जस्ता पाता बवतरण फु.न.पा.१       1,50,000  स.अ.प्रदशे पुाँबजगत 

२ बवपन्न दबलत पररवारको लाबग जस्तापाता बवतरण  फु.न.पा.२       1,50,000  स.अ.प्रदशे पुाँबजगत 

३ बवपन्न दबलत घरको छाना कका टपाता िररद फु.न.पा.३       1,50,000  स.अ.प्रदशे पुाँबजगत 

४ दबलत आवास बनमााण  फु.न.पा.४       1,50,000  स.अ.प्रदशे पुाँबजगत 

५ सीपमलुक ताबलम सचचालन फु.न.पा.५       1,50,000  स.अ.प्रदशे चाल ु

६ विाका बवपन्न दबलतलाइा आवास बनमााण  फु.न.पा.६       1,00,000  स.अ.प्रदशे पुाँबजगत 

७ बवपन्न दबलतहरुमा कम्प्र्टुर ताबलम सचचालन फु.न.पा.७         75,000  स.अ.प्रदशे चाल ु

८ काठ कुद ्ने मेबशन र बसलाइ मेबसन  िररद  फु.न.पा.८       1,50,000  स.अ.प्रदशे पुाँबजगत 

९ बवपन्न दबलत घरधरुीलाई प्लाबिक ट्र्ांक  बवतरण फु.न.पा.९         80,000  स.अ.प्रदशे पुाँबजगत 

१० कका टपाता िररद तथा बवतरण फु.न.पा.१०         50,000  स.अ.प्रदशे पुाँबजगत 

११ सकुुम्वाबस दबलतलाई जग्गा िररद फु.न.पा.११       1,00,000  स.अ.प्रदशे पुाँबजगत 

 समातनकरण अनुदान प्रदेश पुतँजगि जम्मा    10,80,000    

 समातनकरण अनुदान प्रदेश चािु जम्मा      2,25,000    

 जम्मा 13,05,000   
 

जेष्ठ  नागररक कार्यक्रम 

क्र.स.ं र्ोजनाको नाम ठेगाना  
तवतनर्ोतजि 

बजेट रु. 
कैतफर्ि 

१ जेष्ठ नागररक  बदवस तथा सम्मान  कार्ाक्रम नगरस्तरीर् 1,00,000 स.अ.प्रदशे चाल ु

२ 
७० वषा माबथका जेष्ठ नागररकलाई िानपेाबनको लाबग 

बफल्टर बवतरण 
फु.न.पा. १       1,50,000  स.अ.प्रदशे चाल ु

३ जेष्ठ नागररक सम्मान कार्ाक्रम फु.न.पा. ३       1,00,000  स.अ.प्रदशे चाल ु

४ ७० वषा माबथका ज्र्ेष्ठ नागररकलाइ स्वास््र् परीक्षण  फु.न.पा. ४       1,00,000  स.अ.प्रदशे चाल ु

५ जनप्रबतबनबध साँग जेष्ठ नागररक कार्ाक्रम  फु.न.पा. ५       1,50,000  स.अ.प्रदशे चाल ु

६ 
७० वषाभन्दा माबथका जेष्ठ नागररक विृ विृाहरुलाइा 

न्र्ानो कपिा  बवतरण कार्ाक्रम  
फु.न.पा. ६         50,000  स.अ.प्रदशे चाल ु

७ विृ चौतारी बनमााण फु.न.पा. ७     10,00,000  स.अ.प्रदशे पुाँबजगत 



८ जेष्ठ नागररक सम्मान कार्ाक्रम फु.न.पा. ७       1,00,000  स.अ.प्रदशे चाल ु

९ जेष्ठ नागररक सम्मान कार्ाक्रम फु.न.पा. ११         50,000  स.अ.प्रदशे चाल ु

  समातनकरण अनुदान प्रदेश पुँतजगि     10,00,000    

  समातनकरण अनुदान प्रदेश चाि ु     8,00,000    

  जम्मा 18,00,000   
 

मतहिा  कार्यक्रम 

क्र.स.ं र्ोजनाको नाम ठेगाना  
तवतनर्ोतजि 

वजेट  
कैतफर्ि 

१ नारी बदवस   नगरस्तरीर्  50,000 स.अ.प्रदशे चाल ु

२ 

१६ बदने लैङ्बगक बहसंा बवरुिको सचेतना विा ४, 

५‚ ६ र ७ मा १५०००। १, २, ३ मा २०००० र 

८‚ ९, १०, ११ मा २५००० का दरले  

नगरस्तरीर्  2,20,000 स.अ.प्रदशे चाल ु

३ कम्प्र्टुर ताबलम तथा प्रबशक्षण  फु.न.पा. १       1,00,000  स.अ.प्रदशे चाल ु

४ ताररवङु गााँउ मबहला समहुको भवन बनमााण  फु.न.पा. २       3,00,000  स.अ.प्रदशे पुाँबजगत 

५ मबहलाहरुको लाबग िािीको कपिा िनु्ने ताबलम  फु.न.पा. २       1,50,000  स.अ.प्रदशे चाल ु

६ 

कम्प्र्टुर वेबसक कोषा बसबकसकेका  २० जना 

बववाबहत  मबहलालाई  ररफे्रस बिप्लोमा ग्राबफक्स 

बिजाइन कम्प्र्टूर ताबलम 

फु.न.पा. ३       1,50,000  स.अ.प्रदशे चाल ु

७ 

िहुारी िगाले सास ुससरुा हरेचाह‚ स्र्ाहार संहार मा 

उत्कृि भबुमका बनवााह गरे िापत विा बभत्रका ७ 

जना िहुारीलाई छनौट गरी सम्मान कार्ाक्रम 

फु.न.पा. ३         50,000  स.अ.प्रदशे चाल ु

८ 
फुङबलङ मबहला समहु िारा बसलाइ कटाइ 

ताबलम 
फु.न.पा. ४       1,00,000  स.अ.प्रदशे चाल ु

९ पाथीभरा मबहला समहु िारा बसप मलुक ताबलम फु.न.पा. ४       1,00,000  स.अ.प्रदशे चाल ु

१० नारी बदवस र बतज कार्ाक्रम फु.न.पा. ४         20,000  अल्र्ा चाल ु

११ 
नमनुा मबहला समहुिारा कम्प्र्टुर ताबलम 

संचालन 
फु.न.पा. ४       1,00,000  स.अ.प्रदशे चाल ु

१२ 
 सनुौलो हजार बदनका बवपन्न आमाहरुलाई 

पौबिक आहारा तथा पोषण बशक्षा कार्ाक्रम 
फु.न.पा. ५         90,000  स.अ.संघीर् चाल ु

१३ 
स्वर्म सेबवकाहरुलाई फि एि बकट िक्स बवतरण 

साथै प्रजनन स्वास््र् सम्वन्धी कार्ाक्रम 
फु.न.पा.५         90,000  स.अ.संघीर् चाल ु

१४ मबहलाहरुलाई प्लाजा वनाउने ताबलम फु.न.पा.५         70,000  स.अ.संघीर् चाल ु

१५ 
हस्तकला तथा बसप बिकास ताबलम (होबजर्ारी 

माला  पोते उन्ने जबि भने) 
फु.न.पा.६       2,70,000  स.अ.संघीर् चाल ु

१६ समहुका मबहलाहरुमा बसलाइ कटाइ ताबलम  फु.न.पा.७       1,50,000  स.अ.संघीर् चाल ु

१७ बतज तथा नारी बदवस  फु.न.पा.९         50,000  अल्र्ा चाल ु

१८ बमबन बमल िररद फु.न.पा.१०         50,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 



१९ स्वास््र् स्वर्म सेबवकालाई िाजा िचा फु.न.पा.११        35,000  स.अ.प्रदशे चाल ु

२० 
मबहला शबत्त बवकास केन्रसाँग साझेदारी(मबहला 

सशबत्तकरण / नेततृ्व बवकास ताबलम) 
फु.न.पा.११        65,000  स.अ.संघीर् चाल ु

  समातनकरण अनदुान सघंीर् पुँतजगि        50,000    

  समातनकरण अनदुान सघंीर् चािु      7,35,000    

  समातनकरण अनदुान प्रदेश पुँतजगि      3,00,000    

  समातनकरण अनदुान प्रदेश चािु    10,55,000    

  गि आ.ब.को अल्र्ा चािु        70,000    

  जम्मा 22,10,000   
 

ससं्कृति  प्रवर्द्यन कार्यक्रम 

क्र.स.ं र्ोजनाको नाम ठेगाना  
तवतनर्ोतजि 

वजेट  
स्रोि 

१ रबमते काबलका मबन्दर ममात (लहरेगााँउ) फु.न.पा.२ 5,00,000 स.अ.प्रदशे पुाँबजगत 

२ 
नारी बदवस र बतजको अवसरमा जातजाबतहरुको 

लोपोन्मिु संस्कृबत कला प्रदशान कार्ाक्रम  
फु.न.पा.५         50,000  स.अ.प्रदशे चाल ु

३ बवश्वकमाा जलकन्र्ा मबन्दर क्षेत्रमा शौचालर् बनमााण फु.न.पा.८       3,50,000  स.अ.प्रदशे पुाँबजगत 

४ साङ्ग दछेोबलङ गमु्िा ममात फु.न.पा.९ 3,00,000 स.अ.प्रदशे पुाँबजगत 

  समातनकरण अनुदान प्रदेश पुँतजगि 11,50,000   

  समातनकरण अनुदान प्रदेश चाि ु 50,000   

  जम्मा 12,00,000   
 

 

अपाङ्ग कार्यक्रम 

क्र.स.ं र्ोजनाको नाम ठेगाना  
तवतनर्ोतजि 

वजेट  
कैतफर्ि 

१ अन्तराबष्िर् अपाङ्ग बदवस  नगरस्तरीर् 50,000 अल्र्ा चाल ु

२ अपाङ्ग सीप तथा क्षमता बवकास नगरस्तरीर् 2,50,000 अल्र्ा चाल ु

३ 
स्वच्छ िानपेानीका लाबग बफल्टर र पोषाक िररद तथा 

बवतरण  
फु.न.पा.१       1,00,000  स.अ.प्रदशे चाल ु

४ 
विा बभत्रका अपाङ्गका लाबग सम्मान‚ राहत सामाग्री 

िररद तथा बवतरण  
फु.न.पा.३ 

         
25,000  

स.अ.प्रदशे चाल ु

५ अपाङ्ग सामग्री िररद तथा बवतरण फु.न.पा.४         50,000  स.अ.प्रदशे चाल ु

६ 
अपाङ्ग बदवशको अवसरमा स्वास््र् परीक्षण तथा 

औषबध बवतरण  
फु.न.पा.५         50,000  स.अ.प्रदशे चाल ु

७ अपाङ्गता सम्िन्धी सामग्री िररद तथा बवतरण  फु.न.पा.६       1,00,000  स.अ.प्रदशे चाल ु

८ 
अपाङगता मैत्री सामाग्री तथा न्र्ानो कपिा िररद तथा 

बवतरण  
फु.न.पा.७         50,000  स.अ.प्रदशे चाल ु

९ अपाङग सम्िन्धी सामाग्री िररद तथा बवतरण  फु.न.पा.९         20,000  स.अ.प्रदशे चाल ु

१० अपाङग सम्िन्धी सामाग्री िररद तथा बवतरण  फु.न.पा.१०         50,000  स.अ.प्रदशे चाल ु



११ अपाङग सम्िन्धी सामाग्री िररद तथा बवतरण  फु.न.पा.११         50,000  स.अ.प्रदशे चाल ु

  समातनकरण अनुदान प्रदेश चाि ु     4,95,000    

  गि आ.ब.को अल्र्ा चाि ु      3,00,000    

  जम्मा 7,95,000   

 

वािवातिका कार्यक्रम 

क्र.स.ं र्ोजनाको नाम ठेगाना  
तवतनर्ोतजि 

वजेट  
कैतफर्ि 

१ 

सवै आधारभतू र माध्र्बमक सामदुाबर्क बवद्यालर्मा 

लाग ुऔषध, मादक पदाथा दवु्र्ासबन बवरुि  सचेतना 

कार्ाक्रम  

नगरस्तरीर्  2,00,000 स.अ.प्रदशे चाल ु

२ 
४ वटा बवद्यालर्मा (५ कक्षा मबुनका) हाबजरर जवाफ 

प्रबतर्ोबगता  र पानी िाने िट्टा बवतरण  
फु.न.पा.१       1,00,000  स.अ.प्रदशे चाल ु

३ 
आधारभतू तहका िालिाबलकालाई बटबफन िट्टा 

बवतरण 
फु.न.पा.३       1,50,000  स.अ.प्रदशे चाल ु

४ सगरमाथा िाल क्लि वकृ्षारोपण फु.न.पा.४         50,000  स.अ.प्रदशे चाल ु

५ सेन्टमेररज िाल क्लि वकृ्षारोपण फु.न.पा.४         25,000  स.अ.प्रदशे चाल ु

६ 
िाल बदवशको अवसरमा िालिाबलकाहरुलाई दााँत र 

आाँिा परीक्षण  
फु.न.पा.५       1,50,000  स.अ.प्रदशे चाल ु

७ 
िाजोगरा, िगरिारी , अमर स्मबृत प्रा.बव. लाई िालमतै्री 

सामग्री िररद गरी बवतरण गने 
फु.न.पा.६         30,000  स.अ.प्रदशे चाल ु

८ 
बदपज्र्ोबत आधारभतू बवद्यालर् वाल मैत्री सामाग्री 

िररद र बवतरण 
फु.न.पा.७         50,000  स.अ.प्रदशे चाल ु

९ िाजा वोक्न ेबटबफन वट्टा बवतरण  फु.न.पा.९       1,00,000  स.अ.प्रदशे चाल ु

१० कक्षा १ दबेि ५ सम्म स्टेशनरी बवतरण फु.न.पा.१०       1,00,000  स.अ.प्रदशे चाल ु

११ वाल बशक्षा बसकाइ बभत्ते लेिन फु.न.पा.११         60,000  स.अ.प्रदशे चाल ु

  समातनकरण अनुदान प्रदेश चाि ुजम्मा     10,15,000    

 

 

 

 

आतदवासी  जनजाति कार्यक्रम 

क्र.स.ं र्ोजनाको नाम ठेगाना  
तवतनर्ोतजि 

वजेट  
कैतफर्ि 

१ बकाँ रात बलम्ि ुजाबतको शब्दकोष प्रकाशन नगरस्तरीर्  5,00,000 स.अ.संघीर् चाल ु

२ गिीिााँिामा समाबध स्थल तथा शौचालर् बनमााण फु.न.पा. २     2,50,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

३ 
मगर र िवास जाबतको भेषभषुा तथा सांस्कृबतक 

सामाग्री िररद 
फु.न.पा. ३       75,000  स.अ.संघीर् चाल ु



४ केलाङ ताबलम फु.न.पा. ४     1,00,000  स.अ.संघीर् चाल ु

५ र्ालाङ ताबलम फु.न.पा. ४     1,00,000  स.अ.संघीर् चाल ु

६ वालङु तोक्प ेशपेाा संस्कृबत प्रविान फु.न.पा. ४     1,00,000  स.अ.संघीर् चाल ु

७ 
बिपन्न पररवारलाई चपी बनमााणका लाबग प्र्ान र 

कका टपाता िररद तथा बवतरण  
फु.न.पा. ५     1,50,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

८ बकरााँत हांसाम माङ्बहम पवूााधार बनमााण फु.न.पा. ६   4,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

९ केलाङ भवन बनमााण   फु. न. पा.७    10,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

१० तामाङ शेपाा समाबध स्थल बनमााण चम्फे  फु.न.पा. ७     3,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

११ कबफ हाउस बलम्िहुरुको समाबध स्थल पदमागा  बनमााण  फु.न.पा. ७    2,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

१२ बकाँ रात सनुवुार मबन्दर घरेािारा फु.न.पा. ८    5,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

१३ 
ङ्र्ार्र बङङमा िोकुन थापााबलङ गमु्वा बनमााण 

साझेदारी   
फु. न. पा.८    4,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

  समातनकरण अनुदान सघंीर् पुँतजगि   32,00,000    

  समातनकरण अनुदान सघंीर् चाि ु    8,75,000    

  जम्मा 40,75,000   

 



खानेपानी िथा सरसफाई कार्यक्रम 

क्र.स.ं र्ोजनाको नाम ठेगाना  
तवतनर्ोतजि 

बजेट रु. 
स्रोि 

१ ताप्लेजङु िहृत िानपेानी ममात संभार नगरस्तरीर्  3,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

२ िबम्पङ साइि जग्गा िररद नगरस्तरीर्  70,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

३ चबपाको सेबफ्ट ट्र्ाङ्क  सफाई मबेसन िररद नगरस्तरीर्  8,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

४ एक घर एक पक्क  धारा बनमााण तथा महुान संरक्षण फु.न.पा.१    6,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

५ िानपेानी पाइप िररद फु.न.पा.२   2,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

६ िानपेानी ट्र्ाङ्क  बनमााण तथा महुान संरक्षण  फु.न.पा.२    6,50,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

७ कुवापानी ट्र्ाङ्क  बनमााण  कार्ाक्रम  फु.न.पा.२    3,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

८ कटुवाल धारा िानेपानी ट्र्ाङ्क  बनमााण  फु.न.पा.२    1,50,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

९ नागेश्वरी लहरेगााँउ एक घर एक धारा बनमााण फु.न.पा.२    5,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

१० िानपेानी पाइप िररद फु.न.पा.३    1,70,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

११ माछापोिरी क्षेत्र िानेपानी पाइप बवस्तार फु.न.पा.४      40,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

१२ कोठेिारी लुतेआहाल क्षेत्रमा िानपेानी पाइप बवस्तार फु.न.पा.४      40,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

१३ बवरेन्र चोक छेउ िानेपानी संरक्षण फु.न.पा.५      75,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

१४ सातधारा ररजवा ट्र्ाङक  ममात तथा पाइाप िररद  फु.न.पा.६    4,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

१५ ितासे ररजवा ट्र्ाङक   बनमााण  फु.न.पा.६    4,50,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

१६ 
शेपााटोल दाहाल गाउाँ चौतारा लाइान िानेपानी महुान 

संरक्षण तथा ग्र्ाबवन वाल बनमााण 
फु.न.पा.६    5,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

१७ 

असइा िल िहादरु गरुुङको अलैंची िगानको महुान हुद ै

िाझोगरा िााँिा गाउाँ िानपेानीको इान्टेक ममात तथा पाइाप 

िररद 

फु.न.पा.६    1,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

१८ पाईप िररद तथा बवतरण फु.न.पा.७    2,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

१९ थामिका  िानेपानी महुान संरक्षण  फु.न.पा.८    5,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

२० बसस्ने  पानीसार िानेपानी संरक्षण तथा ट्र्ाङ्क  बनमााण फु.न.पा.९    2,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

२१ फुवाा सरको घर मनुी बगरेटार िानेपानी ममात सबवक ४ र ६  फु.न.पा.९    2,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

२२ साबवक ३ को  कृष्ण मादनेको घर छेउ टेङक  बनमााण फु.न.पा.९    1,50,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

२३ िानपेानी पाइप िरीद तथा बवतरण फु.न.पा.९    1,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

२४ बशरुवारी गाईगोिे िानपेानी ममात  संभार तथा पाइप िरीद  फु.न.पा.९    2,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

२५ गनु्र ेिानपेानी आर्ोजना फु.न.पा.९    4,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

२६ लाटोधारा िानेपानी महुान संररक्षण फु.न.पा.९    2,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

२७ मैदान ेमहुानवाट फुरुम्व ुस्वास््र् चौक  िानपेानी बनमााण  फु.न.पा.१०    4,50,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

२८ िानपेानी पाइप िरीद तथा बवतरण फु.न.पा.१०    1,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

२९ बहबटधारा दमु्ले िानपेानी बनमााण फु.न.पा.११    6,50,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

३० एक घर एक धारा बनमााण (साबवक फावािोला ७,८ र ९) फु.न.पा.११    9,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

३१ िानपेानी धारा बनमााण (साबवक फावािोला २‚ ३‚ ४, र ६) फु.न.पा.११    6,80,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

(समातनकरण अनुदान सघंीर्) जम्मा 1,72,05,000   

 



सामातजक तवकास िफय को शीषयकगि बजेट सारांश 

क्र.स.ं कार्यक्रमको नाम स्रोि पुँतजगि चाि ु बजेट 

१ बशक्षा कार्ाक्रम  स.अ.संघीर्  59,50,000      27,28,000       86,78,000  
२ बशक्षा कार्ाक्रम  अल्र्ा               -       5,00,000         5,00,000  
३ िेलकुद कार्ाक्रम स.अ.संघीर्                -      15,00,000       15,00,000  
४ िेलकुद कार्ाक्रम अल्र्ा               -      22,75,000        22,75,000  
५ स्वास््र् कार्ाक्रम स.अ.संघीर्    13,00,000      77,15,000       90,15,000  
६ स्वास््र् कार्ाक्रम अल्र्ा               -      19,00,000       19,00,000  
७ दबलत कार्ाक्रम स.अ.प्रदशे    10,80,000       2,25,000        13,05,000  
८ जेष्ठ नागररक कार्ाक्रम स.अ.प्रदशे    10,00,000       8,00,000       18,00,000  
९ मबहला कार्ाक्रम स.अ.संघीर्        50,000        7,35,000         7,85,000  

१० मबहला कार्ाक्रम स.अ.प्रदशे     3,00,000      10,55,000        13,55,000  
११ मबहला कार्ाक्रम अल्र्ा              -         70,000           70,000  
१२ संस्कृबत प्रविान कार्ाक्रम स.अ.प्रदशे    11,50,000         50,000       12,00,000  
१३ अपाङ्ग कार्ाक्रम स.अ.प्रदशे                -       4,95,000         4,95,000  
१४ अपाङ्ग कार्ाक्रम अल्र्ा               -       3,00,000         3,00,000  
१५ िालिाबलका कार्ाक्रम स.अ.प्रदशे                -      10,15,000        10,15,000  

१६ 

आबदवासी जनजाती 

कार्ाक्रम 
स.अ.संघीर्    32,00,000       8,75,000       40,75,000  

१७ 

िानपेानी तथा सरसफाई 

कार्ाक्रम 
स.अ.संघीर्  1,72,05,000                 -     1,72,05,000  

  समातनकरण अनुदान सघंीर् 2,77,05,000   1,35,53,000   4,12,58,000  
  समाबनकरण अनदुान प्रदशे   35,30,000    36,40,000      71,70,000  
  अल्र्ा पुँतजगि 0 50,45,000    50,45,000  
  जम्मा 3,12,35,000 2,22,38,000 5,34,73,000 

 



अनुसचूी -११ 

आतथयक तवकास सतमति 

आतथयक तवकास िफय को बजेट िथा कार्यक्रम 

कृतष कार्यक्रम 

क्र.स.ं र्ोजनाको नाम ठेगाना  
तवतनर्ोतजि 

बजेट 
स्रोि 

१ राबष्िर् धान बदवस नगरस्तरीर् 1,00,000 स.अ.संघीर् चाल ु

२ बहउद ेफलफुल बवरुवा बवतरण ५० % अनदुान  नगरस्तरीर् 2,00,000 स.अ.संघीर् चाल ु

३ मौरी पालन ताबलम नगरस्तरीर् 1,00,000 आ.स्रोत चाल ु

४ भकारो सधुार कार्ाक्रम ५० % साझेदारी नगरस्तरीर् 3,50,000 स.अ.संघीर् चाल ु

५ प्राङगररक मल बनमााण ताबलम तथा गि्र्ौला बवतरण नगरस्तरीर् 1,50,000 स.अ.संघीर् चाल ु

६ कृषक ताबलम नगरस्तरीर् 2,00,000 स.अ.संघीर् चाल ु

७ मसले िाबल (प्र्ाज तथा लसनु) पकेट कार्ाक्रम साझेदारी नगरस्तरीर् 2,00,000 स.अ.संघीर् चाल ु

८ कृबष मलेा प्रदशानी नगरस्तरीर् 1,00,000 स.अ.संघीर् चाल ु

९ 
 ५० प्रबतशत अनदुानमा कृषक समहुमा उन्नत जातको 

आलुको बिउ िररद तथा बवतरण 
फु.न.पा.१     1,00,000  स.अ.संघीर् चाल ु

१० 
समहु तथा कृबष व्र्वसार्ीलाई तरकारीको बमबनबकट 

िररद तथा बितरण 
फु.न.पा.१       50,000  स.अ.संघीर् चाल ु

११ बसचाई पाइप िररद फु.न.पा.२     2,00,000  स.अ.संघीर् चाल ु

१२ बसचाई पोिरी बनमााण(ताररवङु) फु.न.पा.२     3,00,000  स.अ.संघीर् चाल ु

१३ कृबष र्ाबन्त्रक सामाग्री िररद साझेदारी कार्ाक्रम फु.न.पा.२     3,00,000  
स.अ.संघीर् 

पुाँबजगत 

१४ तरकारी बवउ बवजन बमबनबकट बवतरण कार्ाक्रम फु.न.पा.२       50,000  स.अ.संघीर् चाल ु

१५ 
उन्नत जातको आलुको बवउ िररद तथा बवतरण (५०% 

साझेदारी) 
फु.न.पा.२       50,000  स.अ.संघीर् चाल ु

१६ बसचाई पाइप िररद फु.न.पा.३     2,50,000  स.अ.संघीर् चाल ु

१७ आलु पकेट कार्ाक्रम क्र्ाबनम, काबत्तके  र हलाािोटे फु.न.पा.३     2,00,000  स.अ.संघीर् चाल ु

१८ केरा पकेट कार्ाक्रम आाँगेबदम फु.न.पा.३     2,00,000  आ. स्रोत चाल ु

१९ 
व्र्वसाबर्क तरकारी तथा प्र्ाज पकेट कार्ाक्रम बसम्ले 

िाटोघर तल्लो मेबदवङु 
फु.न.पा.३     2,00,000  आ. स्रोत चाल ु

२० सनु्तला तथा कागती पकेट कार्ाक्रम मेबदिङु फु.न.पा.३     2,00,000  आ. स्रोत चाल ु

२१ बलबच आाँप पकेट एररर्ा फागेिााँिा बसटेनी र बसकारीिााँिा  फु.न.पा.३     1,90,000  आ. स्रोत चाल ु

२२ 
विामा रहकेा पकेट एररर्ाका कृषकहरुलाई क्षमता बवकास 

ताबलम 
फु.न.पा.३       50,000  आ. स्रोत चाल ु

२३ 
फुङबलङ माछापोिरी मबहला समहुद्वारा च्र्ाउ िेबत 

कार्ाक्रम 
फु.न.पा.४     1,00,000  आ. स्रोत चाल ु

२४ मौरी पालन ताबलम  फु.न.पा.५        25,000  स.अ.संघीर् चाल ु

२५ 
गोला सबहतको मौरीको घार िररद तथा बवतरण (५०% 

साझेदारी)  
फु.न.पा.५     1,00,000  स.अ.संघीर् चाल ु

२६ ५० % साझेदारीमा आलुको बवउ बवतरण  फु.न.पा.५        60,000  आ. स्रोत चाल ु

२७ धबनर्ााँ, च्र्ाउ, मलुा, बसबम, कोपी, मटरको बिउ बवतरण फु.न.पा.५       40,000  आ. स्रोत चाल ु



२८ 
५० प्रबतशत अनदुानमा सनु्तला कागती कुरकुरे केरा पकेट 

क्षेत्र । 
फु.न.पा.६     3,00,000  आ. स्रोत चाल ु

२९ 
५० प्रबतशत अनदुानमा  टनेल िररद तथा पकेट क्षेत्र 

बवतरण 
फु.न.पा.६     3,50,000  आ. स्रोत चाल ु

३० 
५० प्रबतशत साझेदारीमा आल ु बकवी पकेट क्षते्र कार्ाक्रम 

(सकेुटार चप्लेटी ितासे िााँिा िारी िररिोटे) 
फु.न.पा.६     5,00,000  अल्र्ा चाल ु

३१ ७५ % अनदुानमा दााँते ओिरको बवरुवा बवतरण फु.न.पा.७     4,00,000  आ. स्रोत चाल ु

३२ 
दााँते ओिरको बवरुवा रोप्ने कृषकलाई ताबलम तथा 

अनगुमन  
फु.न.पा.७       75,000  आ. स्रोत चाल ु

३३ 
रबमते काभ्र ेअकवरे िोसाानी बवउ बवजन र टनले िररद 

तथा बवतरण ५० प्रबतशत साझदेारी 
फु.न.पा.८     1,50,000  आ. स्रोत चाल ु

३४ 
साबवक ४,५,६ र ७ मा केरा, टमटर र प्र्ाज तथा ताजा 

तरकारी ितेी पकेट कार्ाक्रम 
फु.न.पा.९     5,50,000  आ. स्रोत चाल ु

३५ 
सबवक ३ र ८ मा काउली ,िन्दा  र केराउको पकेट 

कार्ाक्रम 
फु.न.पा.९     2,00,000  आ. स्रोत चाल ु

३६  साबवक ८ धपुौरे कृबष बसचाई कुलो बनमााण फु.न.पा.९     2,00,000  आ. स्रोत पुाँबजगत 

३७ साबवक ५ बपग्वा कटहरे बसचाई कुलो बनमााण फु.न.पा.९     3,00,000  आ. स्रोत पुाँबजगत 

३८ कृषक पाठशाला सचचालन फु.न.पा.९      1,30,000  आ. स्रोत चाल ु

३९ ५० प्रबतशत साझेदारीमा आलु बवउ िरीद तथा बवतरण फु.न.पा.१०     2,00,000  आ. स्रोत चाल ु

४० बकबवको  बवरुवा िररद तथा बवतरण (५० % साझेदारी) फु.न.पा.१०     1,00,000  आ. स्रोत चाल ु

४१ 
उन्नत जातको आलुको बवउ िररद तथा बवतरण (५०% 

साझेदारी) 
फु.न.पा.११     1,50,000  आ. स्रोत चाल ु

४२ साना बसचाईको लाबग पाईप िररद तथा बवतरण फु.न.पा.११     4,90,000  आ. स्रोत पुाँबजगत 

४३ िेमौसमी तरकारी तथा फलफूल ताबलम फु.न.पा.११        12,000  आ. स्रोत चाल ु

४४ िेमौसमी तरकारी तथा फलफूल ताबलम फु.न.पा.११       78,000  आ. स्रोत चाल ु

  समातनकरण अनुदान सघंीर् पुँतजगि    3,00,000    

  समातनकरण अनुदान सघंीर् चाि ु   26,25,000    

  आन्िरीक श्रोि पुँतजगि   9,90,000    

  आन्िरीक श्रोि चाि ु   38,35,000    

  अल्र्ा चाि ु    5,00,000    

जम्मा  82,50,000   

 

 

 

 

 

 

 

 



पशु सेवा  कार्यक्रम 

क्र.स.ं र्ोजनाको नाम ठेगाना  
तवतनर्ोतजि 

बजेट 
स्रोि 

१ 
गाई भैसी कृबतम गभााधानका लाबग इकुइपमेन्ट तथा 

नाइिोजन िररद  
नगरस्तरीर् 2,00,000 स.अ.संघीर् चालु 

२ वंगरु पाठा बवतरण नगरस्तरीर् 2,50,000 स.अ.संघीर् चालु 

३ 
बहउद ेर ििे घााँसको बवउ िररद (जैघााँस, नेबपर्र, वदाम,े 

बटर्ोसेन्टी  र सिुान ) 

नगरस्तरीर् 
2,00,000 स.अ.संघीर् चालु 

४ 
नमनुा पश ुफमा (गाई -भैंबस‚ िाख्रा‚ सुाँगरु र कुिरुा) 

सर्हगोग कार्ाक्रम  

नगरस्तरीर् 
8,00,000 स.अ.संघीर् चालु 

५ तोक्मेिााँिा वधशाला बनमााण साझदेारी (प्रदशे) नगरस्तरीर् 2,00,000 
स.अ.संघीर् 

पुाँबजगत 

६ पश ुबिस्पेन्सरीका लाबग औषबध िररद नगरस्तरीर् 2,00,000 स.अ.संघीर् चालु 

७ माछाको भरुा साझेदारी (५० प्रबतशत) नगरस्तरीर् 4,00,000 स.अ.संघीर् चालु 

८ 
नश्ल सधुारको लाबग समहुलाई वोर्र जातको पाठी िररद 

(७५ प्रबतशत साझेदारी) 
फु.न.पा.१     2,00,000  स.अ.संघीर् चालु 

९ गोठ सधुार ५० प्रबतशत साझदेारी फु.न.पा.१     1,50,000  स.अ.संघीर् चालु 

१० 
उन्नत जातको िोका बवतरण कार्ाक्रम ७५ प्रबतशत 

साझदेारी  
फु.न.पा.२      1,30,000  स.अ.संघीर् चालु 

११ पश ुउपचार घमु्ती सेवा कार्ाक्रम  फु.न.पा.२       50,000  स.अ.संघीर् चालु 

१२ गोठ सधुार कार्ाक्रम ५० प्रबतशत साझेदारी फु.न.पा.२     1,20,000  स.अ.संघीर् चालु 

१३ 
गाईपालन समहू लाई ५०% साझेदारीमा उन्नत जातको 

गाइको िाछी िररद तथा बवतरण 
फु.न.पा.३     2,00,000  स.अ.संघीर् चालु 

१४ 
 िाख्रापालन समहू लाई ५०% प्रबतशत साझेदारीमा उन्नत 

जातको िाख्राको पाठी िररद तथा बवतरण 
फु.न.पा.३     2,00,000  स.अ.संघीर् चालु 

१५ 
उन्नत जातका भेिा र िाख्राको पाठी बवतरण कार्ाक्रम 

(५० प्रबतशत साझेदारी)  
फु.न.पा.५     1,00,000  स.अ.संघीर् चालु 

१६ 
लोकल कुिरुा पालन िहुउदशेीर् सहकारी संस्था संग 

(५०% साझेदारी)  
फु.न.पा.६     2,00,000  स.अ.संघीर् चालु 

१७ माछापोिरी घरेािारा कार्ाक्रम फु.न.पा.७     1,00,000  आ. स्रोत पुाँबजगत 

१८ 
चारपाटे रािीपािी भेिापालन पाठा पाठी िररद(७५% 

साझेदारी)  
फु.न.पा.८     6,00,000  स.अ.संघीर् चालु 

१९ 
वाख्रापालन उन्नत जातको िोर्र िोका िररद (७५% 

साझेदारी)  
फु.न.पा.८     6,00,000  स.अ.संघीर् चालु 

२० 
हेंगाम्िे कृबष तथा पशपुालन फमाको पवूााधार बवकास 

साझेदारी (५० प्रबतशत) 
फु.न.पा.९ 2,00,000 आ. स्रोत पुाँबजगत 

२१ 
सबवक १, २ र ९ मा पशपुालन ( गाईको बवउ गोरु‚ वाछी 

र वोर्र वोका बवउ िरीद ) ५० प्रबतशत साझेदारी 
फु.न.पा.९ 

    5,50,000  
स.अ.संघीर् चालु 

२२ पाथीभरा िेरी भवन वारवेर फु.न.पा.१०     1,00,000  
स.अ.संघीर् 

पुाँबजगत 

२३ पाथीभरा िेरी फ्र ज िरीद फु.न.पा.१०     1,00,000  
स.अ.संघीर् 

पुाँबजगत 



२४ सुाँगरुको िोर सधुार कार्ाक्रम(५०% साझेदारी) फु.न.पा.११     5,10,000  स.अ.संघीर् चालु 

२५ अनगुमन भ्रमण नगरस्तरीर् 50,000 स.अ.संघीर् चालु 

समातनकरण अनुदान सघंीर् पुँतजगि 4,00,000   

समातनकरण अनुदान सघंीर् चाि ु 57,10,000   
आन्िररक श्रोि पुँतजगि 3,00,000   

जम्मा 64,10,000   
 

पर्यटन पूवायधार कार्यक्रम 

क्र.स.ं र्ोजनाको नाम ठेगाना  
तवतनर्ोतजि 

वजेट  
कैतफर्ि 

१ िहुसााँस्कृबतक संग्रहालर् DPR नगरस्तरीर् 10,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

२ शबहद गेट पवूााधार बनमााण नगरस्तरीर् 15,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

३ थाक्परुा मेलङुहाङमा मबन्दर पेटी र घरेािारा फु.न.पा.१     2,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

४ बसंहदबेव मबन्दर लप्सीिोटे ममात तथा घरेािारा फु.न.पा.१     2,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

५ बशव मबन्दर बनमााण सशस्त्र क्र्ाम्प छेउ ६०% साझेदारी फु.न.पा.३     2,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

६ पर्ाटबकर् माछापोिरी पदैल मागा बनमााण फु.न.पा.४   10,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

७ बसंह दवेी मबन्दर जाने िाटो नाली सबहत PCC ढलान  फु.न.पा.५     1,50,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

८ चारपाटे ढुङ्गाको  पवूााधार बनमााण (साझेदारी) फु.न.पा.८ 7,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

९ दउेराली बपकबनक स्पट िि तथा शौचालर् बनमााण फु.न.पा.९ 8,00,000 स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

१० साबवक ४ कामीिााँिा पाथीभरा मबन्दर  ममात सधुार  फु.न.पा.९     1,50,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

११ 
पाथीभरा प्रा.बव.गिीिािा पर्ाटक र् स्थल पदमागा 

बनमााण 
फु.न.पा.१०     5,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

१२ लामा पोिरी संरक्षण  फु.न.पा.१०     3,00,000  अल्र्ा पुाँबजगत 

१३ थामिााँिा पाथीभरा मबन्दर संरक्षण फु.न.पा.११     1,00,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

१४ भचर्ाङ् पाथीभरा मबन्दर संरक्षण फु.न.पा.१०       77,000  स.अ.संघीर् पुाँबजगत 

१५ भचर्ाङ् पाथीभरा मबन्दर संरक्षण फु.न.पा.११        23,000  अल्र्ा पुाँबजगत 

समातनकरण अनुदान सघंीर् पुँतजगि 65,77,000   

  अल्र्ा पुँतजगि 3,23,000   

  जम्मा 69,00,000   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



सहकारी कार्यक्रम 

क्र.स.ं र्ोजनाको नाम ठेगाना तवतनर्ोतजि वजेट कैतफर्ि 

१ सहकारी बशक्षा ताबलम नगरस्तरीर् 2,00,000 अल्र्ा चाल ु

२ सहकारी लेिा व्र्वस्थापन ताबलम नगरस्तरीर् 3,00,000 अल्र्ा चाल ु

३ तमोर मबहला कृबष सहकारी भवन बनमााण फु.न.पा.४ 10,00,000 अल्र्ा पुाँबजगत 

४ सहकारी व्र्वस्थापन ताबलम ७५ प्रबतशत साझेदारी फु.न.पा.४     1,00,000  अल्र्ा चाल ु

५ 
पाथीभरा मबहला बवकास सहकारीको भवन जाने 

पदमागा बनमााण 
फु.न.पा.१०     2,00,000  अल्र्ा पुाँबजगत 

अल्र्ा पुँतजगि    12,00,000    

 अल्र्ा चाि ु     6,00,000    

जम्मा 18,00,000   

 

आतथयक तवकास िफय को शीषयकगि बजेट सारांश 

क्र.स.ं कार्यक्रमको नाम स्रोि पुँतजगि चाि ु बजेट कैतफर्ि 

१ कृबष कार्ाक्रम स.अ.संघीर्     3,00,000    26,25,000      29,25,000  

 २ कृबष कार्ाक्रम आन्तरीक स्रोत    9,90,000    38,35,000     48,25,000    
३ कृबष कार्ाक्रम अल्र्ा               -     5,00,000       5,00,000    
४ पश ुकार्ाक्रम स.अ.संघीर्   4,00,000  57,10,000     61,10,000    

५ पश ुकार्ाक्रम आन्तरीक स्रोत              -  3,00,000 
       

3,00,000    
६ पर्ाटन पवूााधान स.अ.संघीर्   65,77,000               -      65,77,000    
७ पर्ाटन पवूााधान अल्र्ा 0     3,23,000       3,23,000    
८ सहकारी कार्ाक्रम अल्र्ा   12,00,000     6,00,000     18,00,000    
  समातनकरण अनुदान सघंीर्  72,77,000   83,35,000    1,56,12,000    
  आन्िररक श्रोि    9,90,000   41,35,000      51,25,000    

 

अल्र्ा  12,00,000   14,23,000       26,23,000    
  जम्मा 94,67,000 1,38,93,000   2,33,60,000    

 

 



अनुसचूी -१२ 

वन‚ वािावरण िथा तवपद् व्र्वस्थापन सतमतिको बजेट िथा कार्यक्रम 

 

क्र.स.ं र्ोजनाको नाम ठेगाना  तवतनर्ोतजि वजेट  स्रोि 

१ तारजाली िररद नगरस्तरीर्  4,95,000 आ.स्रोत पुाँबजगत 

२ बवपद ्व्र्वस्थापन कार्ाक्रम नगरस्तरीर्       10,00,000  आ.स्रोत चालु 

३ प्रत्रे्क विामा वातावरण सम्वन्धी कार्ाक्रम  नगरस्तरीर्        5,50,000  आ.स्रोत चालु 

  आन्िररक श्रोि पुँतजगि     4,95,000    

  आन्िररक श्रोि चाि ु    15,50,000    

जम्मा 
20,45,000   

 



अनुसचूी -१३ 

सावयजतनक सेवा िथा क्षमिा तवकास सतमतिको बजेट िथा कार्यक्रम 

क्र.स.ं र्ोजनाको नाम ठेगाना  तवतनर्ोतजि वजेट  कैतफर्ि 

१ बस.बस.क्र्ामारा जिान तथा ममात नगरस्तरीर् 3,00,000 आ.स्रोत चालु 

२ कार्ाालर् व्र्वस्थापनका लाबग क्षमता बवकास ताबलम फु.न.पा. १          50,000  आ.स्रोत चालु 

३ विा कार्ालर्मा इन्टरनटे जिान तथा सामाग्री िररद फु.न.पा. २       1,00,000  आ.स्रोत चालु 

४ विा कार्ालर्मा इन्टरनटे जिान फु.न.पा. ३          50,000  आ.स्रोत चालु 

५ विा कार्ाालर्मा इन्टरनेटको क्षमता बवस्तार  फु.न.पा. ४          70,000  आ.स्रोत चालु 

६ सचुना प्रकाशन र प्रशारण कार्ाक्रम फु.न.पा. ४          50,000  आ.स्रोत चालु 

७ सावाजबनक सनुवुाई कार्ाक्रम फु.न.पा. ५          50,000  आ.स्रोत चालु 

८ विा नं ५ को विा profile िनाउन े फु.न.पा. ५          60,000  आ.स्रोत चालु 

९ 
पररर्ोजना प्रस्ताव लेिन ताबलम मबहला शबक्त बवकास 

केन्रसाँग साझेदारी  
फु.न.पा. ५          50,000  आ.स्रोत चालु 

१० 
सचुना प्रकासन र प्रशारण कार्ाक्रम तथा कमाचारी क्षमता 

बवकास कार्ाक्रम 
फु.न.पा. ५          35,000  आ.स्रोत चालु 

११ जनप्रबतबनबध तथा कमाचारीको क्षमता बवकास ताबलम फु.न.पा. ६          32,000  आ.स्रोत चालु 

१२ 
विा कार्ालर्मा इन्टरनटे व्र्वस्थापन तथा सचुना 

प्रकाशन तथा प्रशारण   
फु.न.पा. ७         45,000  आ.स्रोत चालु 

१३ विा कार्ाालर्मा इन्टरनेटको क्षमता बवस्तार  फु.न.पा. ८       1,00,000  आ.स्रोत चालु 

१४ 
विा कार्ाालर्को संस्थागत क्षमता बवकास अवलोकन 

भ्रमण 

फु.न.पा. 

१० 
      1,50,000  आ.स्रोत चालु 

१५ विा कार्ालर्मा इन्टरनटे व्र्वस्थापन 
फु.न.पा. 

११ 
         50,000  आ.स्रोत चालु 

१६ नागररक विापत्र बनमााण 
फु.न.पा. 

११ 
         30,000  आ.स्रोत चालु 

१७ विाको वतृ्तबचत्र (विा प्रोफाइल) 
फु.न.पा. 

११ 
      1,00,000  आ.स्रोत चालु 

जम्मा 13,22,000   
 

 

 

 

 

 

 

 



अनुसचूी -१४ 

तबधेर्क सतमतिको बजेट िथा कार्यक्रम 

 

क्र.स.ं र्ोजनाको नाम ठेगाना  तवतनर्ोतजि वजेट  कैतफर्ि 

१ क्षमता बवकास  नगरस्तरीर्       3,00,000  आ.स्रोि चािु 

२ बवज्ञको परामशा सेवा नगरस्तरीर्       3,00,000  आ.स्रोि चािु 

३ कार्ाालर् व्र्वस्थापन नगरस्तरीर्       2,00,000  आ.स्रोि चािु 

जम्मा 
8,00,000   

 



अनुसचूी -१५ 

न्र्ार्ीक सतमतिको बजेट िथा कार्यक्रम 
 

क्र.स.ं र्ोजनाको नाम ठेगाना  
तवतनर्ोतजि 

वजेट  
कैतफर्ि 

१ प्रत्रे्क विामा मेलबमलाप केन्रको कार्ाालर् व्र्वस्थापन नगरस्तरीर् 4,40,000 अल्र्ा चािु 

२ 
विा सबमबत र मलेबमलापकतााहरुलाई काननूी परामशा 

सम्िन्धी क्षमता बवकास कार्ाक्रम 
नगरस्तरीर् 5,00,000 अल्र्ा चािु 

३ 
मेलबमलापकतााहरुलाई बववाद मलेबमलाप गराए िापत 

प्रबत बववादको रु. ६०० का दरले प्रोत्साहन भत्ता  
नगरस्तरीर् 1,50,000 अल्र्ा चािु 

४ 
नगरपाबलकामा सबूचकृत भएका मलेबमलाप कतााहरुको 

लाबग पनुतााजक  ताबलम 
नगरस्तरीर् 2,50,000 अल्र्ा चािु 

 ५ 

न्र्ाबर्क सबमबतको पदाबधकारी र कमाचारी समते 

मेलबमलाप सम्िबन्ध अनभुव आदान  प्रदानको लाबग 

अन्तर बजल्ला अवलोकन अनगुमन 

नगरस्तरीर् 1,08,000 आन्िररक आर् 

६ 

न्र्ाबर्क सबमबतको पदाबधकारी र कमाचारी समते 

मेलबमलाप सम्िबन्ध अनभुव आदान  प्रदानको लाबग 

अन्तर बजल्ला अवलोकन अनगुमन 

नगरस्तरीर् 1,52,000 अल्र्ा चािु 

  अल्र्ा चाि ु 14,92,000   

  आन्िररक आर्  चाि ु 1,08,000   

  जम्मा 16,00,000   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनुसचूी -१६ 

प्रदेशमा तसफाररस गररएका र्ोजनाहरुको तववरण 

क्र.स.ं र्ोजनाको नाम ठेगाना 

१ बतनिरे- बटम्िरेु- बनबगजङु- मेल्लङु- नाङग ेहुाँद ैथाङने दोभान सिक कालोपत्र े फु.न.पा.१ 

२ 
पालुङवा चोक- दउेबलङग-े मेल्लङु- आम्वोटे- छरछरे हुाँद ैबमत्लङु- बसवा जोि्ने 

मोटरिाटो कालोपत्र े 
फु.न.पा.१ 

३ टेबलफोन लाईन बवस्तार विा कार्ाालर्सम्म फु.न.पा.१ 

४ 
पोख्रले गाउाँ नर्ााँ विा कार्ाालर्- बतनधारे- िांिा गाउं हुद ैढुङगेसम्मको सिक 

कालोपत्र ेमाग 
फु.न.पा.१ 

५ 
अधेंरी भेदावारी काबत्तके आगेबदम दोभान मेररङदने गााँउपाबलका जोि्ने मोटरिाटो 

स्तरोन्नबत 

फुङबलङ ०८ ‚०७‚०३ 

हुदैं दोभान 

६ िोजोघारी नागथान पोिरी पवूााधार बनमााण तथा घरेािारा फु.न.पा.१ 

७ सशस्त्र चेक प्वाइन्ट साउने बघबमरे गााँउ िोल्सी तटवन्धन तथा ढल बनमााण फु.न.पा.३ 

८ सशस्त्र क्र्ाम न्र्ौपान ेिााँिा - विा कार्ाालर् हुाँद ैपक्क  नाली तथा ग्रावल बनमााण फु.न.पा.३ 

९ बजल्ला प्रशासन छेउ हुाँद ैिा.स.ुमा.बव. ढााँिगााँउ बसकारीिााँिा मोटरिाटो कालोपत्र े फु.न.पा.३ 

१० सिक सोलार ित्ती फु.न.पा.४ 

११ विा कार्ाालर् दबेि नर्ााँ िसपाका  जाने िाटो फु.न.पा.४ 

१२ ठुलो धारा दबेि नर्ा िसपाका सम्मको नाली बनमााण फु.न.पा.४ 

१३ भेटनरी चौक दबेि कचचनजंघा टोल हुाँद ैओझाहाङ मागा सिक बनमााण फु.न.पा.४ 

१४ कचचनजंघा टोल दबेि िबतविा टोल हुाँद ै१ न.ं विा जोि्न ेपदैल मागा बनमााण फु.न.पा.४ 

१५ बसङ्वा िोला कोशी राजमागा हुाँद ै१ नं. विा जोि्ने नाली बनमााण फु.न.पा.४ 

१६ दोिाटो दबेि सानो धारासम्म आउने नालीमा स्ल्र्ाव बनमाणा फु.न.पा.४ 

१७ 
कचचनजंघा स्कुल दबेि गौरीगाउ हुाँद ैसानो धारा गोसलाइन आउने मोटर िाटो 

स्तरोन्नती 
फु.न.पा.४ 

१८ 
नाम्दिुोले चौतारा भपुाल मादनेको घर हुाँद ैफुङफुङे जान ेलोकमागा जोि्ने पदैल 

मागा बनमााण 
फु.न.पा.४ 

१९ तोक्मेिााँिा स्थार्ी िसपाका  दबेि बशवालर् चोकसम्म आर.बस.बस. ढल बनमााण फु.न.पा.४ 

२० फुनपा ४ मा संस्कार भवन बनमााण फु.न.पा.४ 

२१ माछा  पोिरी ममात तथा स्तरोन्नबत फु.न.पा.४ 

२२ जौिारी दबेि पाबथभरा क्र्ाम्पस हुदं ैमचेी राजमागा जोि्ने मोटरिाटो स्तरोउबन्न फु.न.पा.४ 

२३ कोशी राजमागा दबेि ज्ञान िहादरु मादनेको घर हुाँद ै१ न ंजोिन ेमोटरवाटो स्तरउन्नबत फु.न.पा.४ 

२४ पाबथभरा क्र्ाम्पस दिेी कृष्ण गरुुङको घरसम्मको ठािो िोला बनमााण ४/५ विा फु.न.पा.५ 

२५ टार काइलाको घरमाथी गमु्िा जान ेिोला बनर्न्त्रण  फु.न.पा.५ 

२६ साके िोलाको अधरुो काम RCC  सेलेप सबहत परुा  फु.न.पा.५ 

२७ ओम शान्ती भवन दिेी िस पाका सम्मको पक्क  मोटर िाटो बनमााण  फु.न.पा.५ 

२८ बहसंा प्रभाबवतहरुलाई आवास (Safe House) बनमााण  फु.न.पा.५ 

२९ 
पराजबुल चोक दिेी बजल्ला अस्पताल हुाँद ैरेिक्रस -भुाँिे जंगल िग्ने बचचोरा िोला 

बनर्न्त्रण (विा न ं५/६)  
फु.न.पा.५ 

३० दरुसचचार अगािीदबेि अस्पताल जाने िाटो मबेसनरी ठेसवाल बनमााण फु.न.पा.५ 

३१ अलैची तथा अल्लो प्रशोधन केन्र बनमााण फु.न.पा.५ 



३२ िाजोगरा बन मा बव भवन बनमााण फु.न.पा.६ 

३३ 
नर्ााँ िसपाका िाट बपपल िोट हुाँद ैदाहाल गाउाँ हुाँद ैशेपाा टोल हाङदवेा जाने मोटर 

िाटो कालो पत्र े 
फु.न.पा.६ 

३४ 
तेज िहादरु राइाको घर छेउको बचचरुा िोल्सी हुद ैनाम्ग्र्ा भोटे जनसस््र् कार्ाालर् 

छेउ हुद ैबचचरुा िील्सी टथिन्धन संमरक्षण गन े। 
फु.न.पा.६ 

३५ मदन दाहालको घर छेउको िोल्सी पक्क  स्ल्र्ाप गने  फु.न.पा.६ 

३६ साधधुारा दिेी माङबहम हुद ैभोटे गमु्िा जाने कालोपत्रे िाटो फु.न.पा.६ 

३७ 
रेि क्रसको छेउदिेी हस्पीटल गेट सम्म िोल्सी मा आर सी सी ढलन माग गन ेक्षेत्र 

१ प्रदशे मा माग गन े
फु.न.पा.६ 

३८ अचाजा कान्छाको घर ओख्रे िोल्सी बनर्न्त्रण आर सी सी पक्क   फु.न.पा.६ 

३९ श्री अमर स्मबृत प्रा .बव. िले मैदान जग्गा िररद तथा बनमााण  फु.न.पा.६ 

४० 
तीनधारे िोल्सा िालमणी िरालको घरदिेी बहमाली पािा हुाँद ैिग्ने िोल्सी 

बनर्न्त्रण  
फु.न.पा.६ 

४१ कवािहल दिेी दाहाल गाउाँ हुाँद ैवदृ्बाश्रम जान ेपदैल मागा  फु.न.पा.६ 

४२ बिचेन िोङला आाँिा अस्पताल को कम्पाउण्ि तथा घरेा िारा  फु.न.पा.६ 

४३ तोक्म ेिािा, , िोप्र,े छत्रधारा  घोिेचौर मोटर वाटो बनमााण र्ोजना फु.न.पा.७ 

४४ बकरााँतचोक टोल बवकास संस्थाको सामदुाबर्क भवन बनमााण र्ोजना फु.न.पा.७ 

४५ वहान्नद ेघमु्ती, ऐशवर्ााचोक, तोक्मा िािा पदमागा बनमााण र्ोजना फु.न.पा.७ 

४६ केनेमिोल्सा एक्लेवर दबेि मतूीढुङगा सम्म पद मागा बनमााण र्ोजना फु.न.पा.७ 

४७ तोक्मा िािा मतूीढुङगा – मेचीराजमागा नाली बनमााण र्ोजना  फु.न.पा.७ 

४८ बभन्तनुावाट सकेुटार जान ेपदमागा बनमााण र्ोजना फु.न.पा.७ 

४९ विृ चौतारी बनमााण र्ोजना तोक्मेिािा फु.न.पा.७ 

५० ऐश्वर्ाचोक बटम्िरेु ३ न विा जोि्ने वाटो फु.न.पा.७ 

५१ थामिका  दबेि सकेुटार तल्लो क्षेत्र जोि्ने मो.वा. फु.न.पा.८ 

५२ ओिारे दबेि बशिकाली मा.बव. फु.न.पा.८ 

५३ िराल गााँउ िा.पा.नाला िररद फु.न.पा.८ 

५४ बहटी टोल िा.पा.ड्रम पाईप िररद  फु.न.पा.८ 

५५ ल्र्ाङवा असारे जाने मो.वा  फु.न.पा.८ 

५६ विा स्तररर् नसारी केन्र  फु.न.पा.८ 

५७ बकरााँत चोक दबेि घ्र्ाङजाने मो.वा. फु.न.पा.८ 

५८ वेजम्व ुपानी पोिरी िनाई िा.पा बवतरण  फु.न.पा.८ 

५९ ओिेर् चौर पाका  बनमाणा  फु.न.पा.९ 

६० चन्िेश्वरी बसबििााँिा पोिरी तथा बसढी बनमाणा  फु.न.पा.९ 

६१ सदरमकुाम चिेश्वर किेन चौतारा गिी फक्ताङलुङ जान ेमोटरिाटो बनमााण फु.न.पा.९ 

६२ िहृत िानपेानी  सबवक १ दिेी ९ सम्म फु.न.पा.९ 

६३ नन्दमार्ा िेलमैदान  बवस्तार फु.न.पा.९ 

६४ चचु्चेढुङा छातेढुङा मोटरवाटो बनमााण फु.न.पा.१० 

६५ केरावारी मर्ाम जान ेवाटो पद मागा तथा रेबलङ बनमााण फु.न.पा.१० 

६६ बमत्लङु दिेी गिी पद मागा बनमााण फु.न.पा.१० 

६७ ओठे िोला पबक्क पलु बनमााण फु.न.पा.१० 



६८ र्ाफे्र िोला वािा नं ५ अलैची बसचाई फु.न.पा.१० 

६९ जनता प्रा बव घरेावारा फु.न.पा.१० 

७० वािा कार्ाालर् कम्पाउण्ि वाल फु.न.पा.१० 

७१ चचु्चेढुङा पर्ाटनका लागी संरक्षण फु.न.पा.१० 

७२ दउेराली-बसम्ि-ुबसररजंघा गा.पा.जोि्ने मोटरिाटो कालोपत्र े फु.न.पा.११ 

७३ बचबचन तेम्ि-ेविा कार्ाालर् हुद ैवनपाला काबत्तके-बनकास मोटर वाटो बनमााण फु.न.पा.११ 

७४ थाम िााँिााँ-बभरकुना-बसररजंगा जोि्ने मोटर िाटो स्तरोन्नबत तथा कालोपत्र े फु.न.पा.११ 

७५ दउेराली-साउने-सोबल-मादमे्वे मोटरिाटो बनमााण फु.न.पा.११ 

७६ फावािोला वहृत िानपेानी आर्ोजना क्रमागत फु.न.पा.११ 

७७ िाख्रा पालन व्र्वसार् पकेट क्षेत्र क्रमागत फु.न.पा.११ 

७८ तेम्िेवािोला गौथले पक्क पलु बनमााण फु.न.पा.११ 

७९ रेन्िोिाउट माछा उत्पादन प्रवदन कार्ाक्रम फु.न.पा.११ 

८० वहृत भ-ूक्षर् रोकथाम आर्ोजना फु.न.पा.११ 

८१ जिीिटुी नसारी तथा व्र्वसार् िेबत कार्ाक्रम फु.न.पा.११ 

८२ अगााबनक कृबष उत्पादन विा बनमााण कार्ाक्रम फु.न.पा.११ 

८३ थामिााँिााँ पर्ाटन प्रविन क्षते्र बनमााण फु.न.पा.११ 

८४ बक .बव. िेबत व्र्वसार् पकेट क्षते्र बनमााण   फु.न.पा.११ 

८५ साबवक फावािोला ५ वाट होक्तोके तन ेझोलुङ्गे पलु बनमााण फु.न.पा.११ 

८६ फावािोला बसकैचा लघ ुजलबवधतु कुलो ममात फु.न.पा.११ 

 



अनुसचूी -१७ 

केन्रमा तसफाररस गररएका र्ोजनाहरुको तववरण 

क्र.स.ं र्ोजनाको नाम ठेगाना 

१ 
िसपाका - माछापोिरी- ओख्र-े आम्िोटे- दगनु-े बहरेवा हुाँद ैफुङफुङ्गे झरना जोिीने 

सिक कालोपत्रे माग 
फु.न.पा. १ 

२ बहरेवा- छरछरे- आम्वोटे- बतनधारे- िााँिा गाउं- नाङगे बसंचाइ कुलो बनमााण माग फु.न.पा. १ 

३ संग्राहलर् भवन बनमााण गना माग फु.न.पा. १ 

४ बतनिरे- बटम्िरेु-बनबगजङु सिक कालोपत्रे माग फु.न.पा. १ 

५ 

नाङग ेक्षेत्रमा कबफ तथा आम्िोटे लप्सीिोटे बनबगजङु क्षेत्रमा सनु्तला जातका लाबग 

नसारी बनमााण तथा बवउबवजन बवतरण माग 
फु.न.पा. १ 

६ होक्तोक ओख्रे गरैी गाउं बटमरेु लप्सीिोटे क्षेत्रको लाबग िानेपानी र्ोजना माग फु.न.पा. १ 

७ विा नं. ३ को िले मैदान बवस्तार तथा घरेावारा फुङबलङ ०३ 

८ विा नं. ३ को विा कार्ाालर् भवन बनमााण फुङबलङ ०३ 

९ ऐश्वर्ा चौक सशस्त्र क्र्ाम्प नर्ााँ िसपाका  जोि्न ेमोटरवाटो कालोपत्र े६ बक.बम फुङबलङ २‚३‚४‚५ 

१० मकेु्तश्वर नाग मबन्दर पवुााधार तथा मबन्दर बनमााण व्र्वस्थापन फुङबलङ ०३ 

११ 

मदन भण्िारी आधारभतु बशक्षा अध्र्र्न केन्र िा.स.ुमा.बव. भौबतक पवुााधार 

व्र्वस्थापन(कम्पाउन्ट घरेािारा) 
फुङबलङ ०३ 

१२ 

पालुंवा चौक दउेबलङ्ग ेछरछरे कटहरे बमत्तलङु फक्ताङलङु बसवा जोि्ने (र्लम्वर 

मागा) मोटरवाटो स्तरउन्नती 

फुङबलङ 

०३‚०१‚०२‚०९‚१० 

१३ 

िाल सवुोबधबन संस्कृत मा.बव. मबेदवङु वहु प्राबवबधक बशक्षालर् सचचालन भौबतक 

पवुााधार बनमााण 
फुङबलङ ०३ 

१४ विा कार्ाालर् दबेि नर्ााँ िसपाका  जाने िाटो फुनपा ४ 

१५ माछापोिरी दबेि दउेबलङ्गे सिक स्तरोउन्ती फुनपा ४ 

१६ तोक्मेिााँिा स्थार्ी िसपाका  दबेि बशवालर् चोकसम्म आर.बस.बस ढल बनमााण फुनपा ४ 

१७ फुनपा ४ मा संस्कार भवन बनमााण फुनपा ४ 

१८ माछापोिरफ पोिरी ममात तथा स्तरउन्नती फुनपा ४ 

१९ जौिारी दबेि पाबथभरा क्र्ाम्पस हुदं ैमचेी राजमागा जोि्ने मोटरिाटो स्तरोउन्नती फुनपा ४ 

२० कोशी राजमागा दबेि ज्ञान िहादरु मादनेको घर हुाँद ै१ न.ं मोटरवाटो स्तरोन्नती फुनपा ४ 

२१ भेटनरी चौक दबेि कचचनजंघा टोल हुाँद ैओझाहाङ मागा सिक बनमााण फुनपा ४ 

२२ कञचनजघा टोल हुदं ैिबतविा टोल हुाँद ै१ नं विा जोि्न ेपदैल मागा बनमााण फुनपा ४ 

२३ बसङ्वा िोला कोशी राजमागा हुाँद ै१ नं विा जोिन ेनाली बनमााण  फुनपा ४ 

२४ दोिाटो दबेि सानो धारा सम्म आउने नालीमा स्ल्र्ाव बनमाणा फुनपा-४ 

२५ सरस्वती कुण्ि पररसरमा पाका  बनमााण (DPR सबहत) फु न पा ५ 

२६ रेिक्रस दिेी ररजाल चोक सम्म जोि्ने मोटर िाटो कालोपत्र े फु न पा ५ 

२७ 

पराजलुी चोक दिेी चण्िेश्वर महादवे जाने पक्क  मोटर िाटो सबहत मबन्दर 

ब्र्वस्थापन  
फु न पा ५ 

२८ बनङमा छ्र्ोख्र्ोबलाङ िौद्ब गमु्िा भवन बनमाणा फङबलङ ६ 

२९ पराजलुी चफक दिेी लामपोिरीसम्मको पक्क   सिक बनमाणा फुङबलङ ६  

३० 

र्वुराज गौतमको घर हुद ैबमत्रलालको घरछेउको िाटो स्तरउन्नबत र २ वटा कजवे 

बनमाणा 
फुङबलङ ६ 



३१ 

फुङबलङ नगरपाबलका ६ नंविा कार्ाालर् भवन (बजल्ला प्रशासन कार्ाालर्को 

जग्गामा) बनमााण गने। 
फुङबलङ ६  

३२ 

विा नै ५ को नाम्दिुोला चौतारा हुद ैमगर चौर िाजोगरा िदृ्बा आश्रम दाहाल गाउाँ 

िादल गरुुङको घरछेउ हुद ैबवबहिारे जोबिने ररङरोि बनमााण । 
फुङबलङ ६ 

३३ विुचोक नाम्लेपाटी पाथीभारा र्ाङवरक जोट्न ेमोटर  बनमाण र्ोजना फुङबलङ ७ 

३४ र्वुावषाा मा बव भवन बनमाणा र्ोजना  फुङबलङ ७ 

३५ बदपज्र्ोबत आधरभतू  बवद्यालर् भवन बनमााण फुङबलङ ७ 

३६ आधारभतू स्वास््र् केन्र भवन बनमाणा फुङबलङ ७ 

३७ 

तपोभमूी र्ोगी ईश्वरानन्द गलेश्वर वावा  स्वामी र्िुनाथ बनरौला साबवक दोि ु९ 

वासवोटे मबन्दर बनमााण  
फुङबलङ ७ 

३८ भ्र् ूटावर DPR तथा बनमाणा  फुङबलङ ९ 

३९ शेपााटोल कामीिााँिा विा कार्ाालर् िालोपत्रे फुङबलङ ९ 

४० चचु्चेढुङा छातेढुङा मोटरवाटो बनमााण फुङबलङ १० 

४१ तमोर नदी  साप्तेन वेशी बलफ्टीङ बसचाई फुङबलङ १० 

४२ गिीिािा धाप चाबम्लङे बवने सेवारो चौक मोटरवाटो बनमााण फुङबलङ १० 

४३ ओठे नेभारे काकी चौक मोटरवाटो स्तरोन्नती तथा बनमााण फुङबलङ १० 

४४ जनकल्र्ाण आधारभतू बवध्र्ालर् भवन बनमााण फुङबलङ १० 

४५ गिीिािा जनता प्रा बव चप्लेटी मोटरवाटो कालो पत्रे फुङबलङ १० 

४६ शहरी स्वास््र्  ईकाइ भवन बनमााण फुङबलङ १० 

४७ काफ्लाबसङ सकेु-पबहरो रोकथाम फुङबलङ ११ 

४८ बभरकुना पावरहाउस हुद ैबसररजंघा गा.पा. जाने मोटरिाटो बनमााण फुङबलङ ११ 

 

 

 

 



खण्ड - ४ 

४. आतथयक ऐनः “फूङतिङ नगरपातिकाको अथय सम्बन्धी प्रस्िाविाई कार्ायन्वर्न गनय बनेको 

ऐन २०७७” 

प्रस्िावनाः -                      

फूङबलङ नगरपाबलकाको आबथाक वषा ०७७/७८ को अथा सम्िन्धी प्रस्तावलाई कार्ाान्वर्न गनाको बनबमत्त स्थानीर् 

कर तथा शलु्क संकलन गने‚ छुट बदने तथा आर् सकंलनको प्रशासबनक व्र्वस्था गना वाचछनीर् भएकोल‚े नेपालको 

संबवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) िमोबजम फूङबलङ नगर सभाल ेर्ो ऐन िनाएको छ ।  

१.  संतक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) र्स ऐनको नाम “आबथाक ऐन, २०७७” रहकेो छ ।(२) र्ो ऐन २०७७ साल श्रावण १ 

गतेदबेि फूङबलङ नगरपाबलका क्षेत्रमा लाग ूहुने छ । 

२.  एतककृि सम्पति करः नगरपाबलकाका क्षेत्रबभत्र अनसुचूी (१) िमोबजम एबककृत सम्पबत्त कर/घरजग्गा कर लगाइने र 

असलू उपर गररनेछ ।  

३. भूतम कर (मािपोि): नगरपाबलका क्षेत्रबभत्र अनसुचूी (२) िमोबजम भबूम कर (मालपोत) लगाइने र असलू उपर गररने   

छ ।  र्स्तो भबूम कर प्रत्र्ेक आबथाक वषाको पौष मसान्त बभत्र सम्िबन्धत करदाताल ेनगरपाबलकामा िझुाएमा कर रकमको 

१० प्रबतशतल े हुन आउने रकम छुट बदइनेछ । एक आबथाक वषा बभत्रमानै सो आबथाक वषाको भबूम कर निझुाई अको 

आबथाक वषामा िझुाएमा प्रबत आबथाक वषा कर रकमको १० प्रबतशतका दरल ेजररवाना असलू उपर गररनेछ ।  

४. घर वहाि करः नगरपाबलका क्षेत्रबभत्र कुनै व्र्बक्त वा संस्थाल ेभवन, घर, पसल, ग्र्ारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा 

पोिरी परैू आबंशक तवरल ेवहालमा बदएकोमा अनसुचूी (३) िमोबजम घर जग्गा वहाल कर लगाइने र असलू गररने छ ।   

५. व्र्वसार् करः नगरपाबलका क्षेत्रबभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सवेामा पूाँजीगत लगानी र आबथाक कारोवारका आधारमा 

अनसुचूी (४) िमोबजम व्र्वसार् कर लगाइने र असलू उपर गररने छ । र्स्तो व्र्वसार् कर व्र्वसार्ील ेएक आबथाक वषा 

बभत्रमा नवीकरण नगरेमा प्रबत आबथाक वषा नवीकरण दस्तरुको २५ प्रबतशतल े हुन आउने रकम जररवाना असलु उपर 

गररनेछ । साथ ैकुनै व्र्वसार्ील ेआफ्नो व्र्वसार्लाई नगरपाबलकामा व्र्वसार् दताा गरेको आबथाक वषा िाहके लगातार 

तीन आबथाक वषासम्म पबन व्र्वसार् नवीकरण नगरेमा त्र्स्तो व्र्वसार् स्वतुः िारेज हुनेछ ।  

६. जतडबुटी‚ कबाडी र जीवजन्िु करः नगरपाबलका क्षेत्रबभत्र कुनै व्र्बक्त वा संस्थाल ेऊन‚ िोटो‚ जबििटुी‚ वनकस‚ 

कवाबि माल र प्रचबलत काननुल े बनशेध गररएको बजवजन्त ु िाहकेका अन्र् मतृ वा माररएका जीवजन्तकुो हाि‚ बसं‚ 

प्वााँि‚ छाला जस्ता वस्तकुो व्र्वसाबर्क कारोिार र बजबवत जीवजन्त ुबनकासी गरेवापत अनसुचूी (५) िमोबजमको कर 

लगाइने र असलू उपर गररने छ ।  

७. सवारी साधन करः नगरपाबलका क्षेत्रबभत्र दताा भएका सवारी साधनमा अनसुचूी (६) िमोबजम सवारी साधन कर लगाइने 

र असलु उपर गररनेछ । तर, प्रदशे काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थामा सोही िमोबजम हुने 

छ । 

८. तवज्ञापन करः नगरपाबलका क्षेत्रबभत्र हुने बवज्ञापनमा अनसुचूी (७) िमोबजम बवज्ञापन कर लगाइने र असलू उपर गररनेछ । 

तर, प्रदशे काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थामा सोही िमोबजम हुने छ । 

९. बहाि तबटौरी शुल्कः नगरपाबलका क्षते्रबभत्र आफुल ेबनमााण, रेिदिे वा संचालन गरेका अनसुचूी (८) मा उल्लिे भए 

अनसुार हाट िजार वा पसलमा सोही अनसुचूीमा भएको व्र्स्था अनसुार िहाल बिटौरी शलु्क लगाइने र असलू उपर गररने 

छ । 

१०. सेवा शुल्क, दस्िुरः नगरपाबलकाल े बनमााण, संचालन वा व्र्वस्थापन गरेका अनसूचूी (९) मा उल्लबेित स्थानीर् 

पवूााधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीिाट सोही अनसुचूीमा व्र्वस्था भए अनसुार शलु्क लगाइने र असलू उपर 

गररनेछ । 

११. कर छुटः र्स ऐन िमोबजम कर बतने दाबर्त्व भएका व्र्बक्त वा संस्थाहरुलाई कुनै पबन बकबसमको कर छुट बदईने छैन । 

१२. कर िथा शुल्क संकिन सम्बन्धी कार्यतवतधः र्ो ऐनमा भएको व्र्वस्था अनसुार कर तथा शलु्क संकलन सम्िन्धी 

कार्ाबवबध नगरपाबलकाल ेतोके अनसुार हुने छ ।  

 

 



अनुसचूी -१ 

(दफा २ सगं सम्बतन्धि) 

सम्पतत्त कर 

क. एकीकृि सम्पति कर 

क्र.स.ं कुि मुल्र्ाङ्कन  कुि मुल्र्ाङ्कन 
नेपाि सरकारिे 

िोकेको रेन्ज 

नगरिे उठाउने 

करको दर 
कैतफर्ि 

१. ०  रु. ५०,००० सम्म २५-२०० रु.५०।-  

२. रु. ५०,००१ दबेि रु. १००,००० सम्म २५-२०० ७५।-  

३. रु. १००,००१ दबेि रु. २५०,००० सम्म २५-२०० १००।-  

४. रु. २५०,००१ दबेि रु. ४००,००० सम्म २५-२०० १२५।-  

५. रु. ४००,००१ दबेि रु. ६००,००० सम्म २५-२०० १५०।-  

६. रु. ६००,००१ दबेि रु. ९००,००० सम्म २५-२०० १५०।-  

७. रु. ९००,००१ दबेि रु. १०,००,००० सम्म २५-२०० १७५।-  

८. रु. १०,००,००१ दबेि रु. १२,००,००० सम्म २५०-४०० २७५।-  

९. रु. १२,००,००१ दबेि रु. १५,००,००० सम्म २५०-४०० ३००।-  

१०. रु. १५,००,००१ दबेि रु. १७,५०,००० सम्म २५०-४०० ३२५।-  

११. रु. ७,५०,००१ दबेि रु. १९,००,००० सम्म २५०-४०० ३७५।-  

१२. रु. १९,००,००१ दबेि रु. २०,००,००० सम्म २५०-४०० ४००।-  

१३. रु. २०,००,००१ दबेि रु. २२,५०,००० सम्म ५००-१००० ६००।-  

१४. रु. २२,५०,००१ दबेि रु. २५,००,००० सम्म ५००-१००० ७००।-  

१५. रु. २५,००,००१ दबेि रु. २७,५०,००० सम्म ५००-१००० ७७५।-  

१६. रु. २७,५०,००१ दबेि रु. २९,००,००० सम्म ५००-१००० ८७५।-  

१७. रु. २९,००,००१ दबेि रु. ३०,००,००० सम्म ५००-१००० ९००।-  

१८. रु. ३०,००,००१ दबेि रु. ३२,५०,००० सम्म १२००-३००० १‚५००।-  

१९. रु. ३२,५०,००१ दबेि रु. ३५,००,००० सम्म १२००-३००० १‚७००।-  

२०. रु. ३५,००,००१ दबेि रु. ३७,५०,००० सम्म १२००-३००० १‚८००।-  

२१. रु. ३७,५०,००१ दबेि रु. ४०,००,००० सम्म १२००-३००० २‚१००।-  

२२. रु. ४०,००,००१ दबेि रु. ४२,५०,००० सम्म १२००-३००० २‚३००।-  

२३. रु. ४२,५०,००१ दबेि रु. ४७,५०,००० सम्म १२००-३००० २‚६००।-  

२४. रु. ४७,५०,००१ दबेि रु. ५०,००,००० सम्म १२००-३००० २‚८००।-  

२५. रु. ५०,००,००१ दबेि रु. ६०,००,००० सम्म ३५००-१०००० ५‚०००।-  

२६. रु. ६०,००,००१ दबेि रु. ७०,००,००० सम्म ३५००-१०००० ५‚५००।-  

२७. रु. ७०,००,००१ दबेि रु. ८०,००,००० सम्म ३५००-१०००० ६‚५००।-  

२८. रु. ८०,००,००१ दबेि रु. ९०,००,००० सम्म ३५००-१०००० ७‚०००।-  

२९. रु. ९०,००,००१ दबेि रु. १,००,००,००० सम्म ३५००-१०००० ८‚०००।-  

३०. रु. १,००,००,००१ दबेि रु.१,२०,००,००० सम्म १२०००-२०००० १४‚०००।-  

३१. रु. १,२०,००,००१ दबेि रु. १,४०,००,००० सम्म १२०००-२०००० १५‚०००।-  

३२. रु. १,४०,००,००१ दबेि रु. १,६०,००,००० सम्म १२०००-२०००० १६‚०००।-  

३३. रु. १,६०,००,००१ दबेि रु. १,८०,००,००० सम्म १२०००-२०००० १७‚०००।-  

३४. रु. १,८०,००,००१ दबेि रु. २,००,००,००० सम्म १२०००-२०००० १८‚०००।-  



३५. रु. २,००,००,००१ दबेि रु. २,५०,००,००० सम्म २५०००-६०००० ३०‚०००।-  

३६. रु. २,५०,००,००१ दबेि रु. ३,००,००,००० सम्म २५०००-६०००० ३५‚०००।-  

३७. रु. ३,००,००,००१ दबेि रु.३,५०,००,००० सम्म २५०००-६०००० ४०‚०००।-  

३८. रु. ३,५०,००,००१ दबेि रु. ४,००,००,००० सम्म २५०००-६०००० ४५‚०००।-  

३९. रु. ४,००,००,००१ दबेि रु. ४,५०,००,००० सम्म २५०००-६०००० ५०‚०००।-  

४०. रु. ४,५०,००,००१ दबेि रु. ५,००,००,००० सम्म २५०००-६०००० ५५‚०००।-  

४१. रु. ५,००,००,००१ दबेि माथी रु. २ प्रबत हजार  

   

ख. घरको मुल्र्ाङ्कन दर िथा ह्रास कट्टी तववरण 

 

तस. न.ं 

भौबतक 

संरचनाको 

वबगाकरण 

आ

र्ु 

वषा 

भौ

बतक 

संरच

ना 

आर्ु अनुसारको भौतिक संरचनाको ह्रास कट्टी दर 
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१८ 
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२१ 

२१ 
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२४ 

२४ 
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२७ 

२७ 
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३३ 

३३ 

- 

३६ 

३६ 

- 

३९ 

३९ 
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४२ 

४२ 

- 

४५ 

४५ 

- 

४८ 

४८ 

- 

५१ 

१. 
आर बस.बस. फे्रम 

स्िक्चर 
५० ६०० १० १९ २७ ३५ ४० ४६ ५२ ५६ ६१ ६५ ६८ ७१ ७४ ७७ ७९ ८१ ८३ 

२. 
बपलर बिनाका 

पक्क  घर 
५० ५०० १० १९ २७ ३४ ४० ४६ ५२ ५६ ६१ ६५ ६८ ७१ ७४ ७७ ७९ ८१ ८३ 

३. 

बसमेन्ट ईटाको 

जोिाई बटन 

टार्लको छाना 

५० ३५० ११ २० ३० ३७ ४४ ५० ५५ ६० ६४ ६८ ७२ ७५ ७८ ८० ८२ ८४ ८६ 

४. 

ढंुगा माटोको 

गाह्रो बटन वा 

टार्लको छाना 

३० ३०० ११ २० ३० ३७ ४५ ५० ५५ ६० ६४ ६८        

५. 

सेन्टर िेरा भएको 

घर बटन वा 

टार्लको छाना 

२५ २०० ११ २० ३० ३७ ४४ ५० ५५ ६० ६५         

६. 

ढंुगा माटोको 

गाह्रो फुसको 

छाना 

३० १२५ ११ २० ३० ३७ ४४ ५० ५५ ६० ६७ ६८ ७२       

७. 
काठको घर 

बटनको छाना 
२० १५० १३ २४ ३५ ४२ ५० ५५ ६२           

८. 
काठको घर 

बटनको छाना 
२० १०० १५ २७ ३८ ४७ ५५ ६२ ६७           

९. सेि वा टहरा १५ १५० १६ ३० ४० ५० ५८ ६५ ७०           

१०. 

टाटीले िनेको 

बटन वा फुसको 

छानाको घर 

१० १०० २० ३६ ४८ ६०              

११. 
ढंुगा वा ईटाको 

पिााल 
५० १५० 

१
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२
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२
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३

७ 
४४ 

५
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५
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६
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६
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६
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७
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७
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७
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८
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८
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८
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८
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ग. भौतिक सरंचनाको वतगयकरण िथा दर रेट तववरण 

   तस. नं. भौतिक सरंचनाको वतगयकरण आर्ु बषय  
आ. व. ०७६/७७ भौतिक 

सरंचना दर रेट 
कैतफर्ि 

१. आर बस.बस. फे्रम स्टक्चर ५० ६००।-  

२. बपलर बिनाका पक्क  घर ५० ५००।-  

३. बसमेन्ट ईटाको जोिाई बटन टार्लको छाना ५० ३५०।-  

४. ढुंगा माटोको गाह्रो बटन वा टार्लको छाना ३० ३००।-  

५. सेन्टरिेरा भएको घर बटन वा टार्लको छाना २५ २००।-  

६. ढुंगा माटोको गाह्रो फुसको छाना ३० १२५।-  

७. काठको घर बटनको छान २० १५०।-  

८. काठको घर बटनको छाना २० १००।-  

९. सेि वा टहारा १५ १५०।-  

१०. टाटीले िनेको बटन वा फुसको छानाको घर १० १००।-  

११. ढुंगा वा ईटाको पिााल ५० १५०।-  

    

 घ. के्षत्र तनधायरण 

मुख्र् बजार 

के्षत्र (क) 
नगरपातिकाका के्षत्रहरु 

आगामी आ. व. ०७६/७७ 

को िातग प्रस्िातवि 

मुल्र्ाङकन दर (प्रति 

रोपनी) 

मखु्र् िजार 

क्षेत्र (क) 

आमी गटेदबेि पराजलुी चोक तथा शाबन्त टोल हुदं ैकोप्च ेबिरेन्र चौक 

रेिक्रस भवनसम्मका सिक आसपासका घिेरीहरु 
 रु. ५०‚००‚०००।- 

 मखु्र् िजार 

क्षेत्र (ि) 

ििु चौक - हबेलप्र्ाि - मचेी राजमागा दााँर्ावााँर्ा नापीरोि कफ  हाउस 

सम्मको रोि तथा नेपाल रेिक्रस भवनदबेि शेपााटोलसम्मका जग्गाहरु, 
 रु. ३०‚००‚०००।- 

सहार्क िजार 

क्षेत्र (क) 

कोठेिारी हुदं ै गरुुङ गमु्िासम्मको सिकको दार्ााँवार्ााँको िाटो हुलाक 

लाइन - नर्ााँ िसपाका  दबेि हबेलप्र्ाि जोि्न े सिकको दााँर्ावााँर्ाको 

जग्गाहरु बवबहवारे काउले मोटर वाटोका जग्गाहरु, कोठेवारीिाट तोक्मे 

िााँिा जोि्न ेसिक‚ कोठेवारी दबेि ताप्लेजङु एफ.एम जोि्न ेसिकहरु 

 रु. २०‚००‚०००।- 

सहार्क िजार 

क्षेत्र (ि) 

भान ु स्कुल आसपासका जग्गाहरु र िानेपानी हबेलप्र्ाि मनुीका 

जग्गाहरु‚ क्र्म्पस लाईनका जग्गाहरु 
रु. १५‚००‚०००।- 

अन्र् सहार्क 

िजार क्षेत्रहरु 

(क) 

सकेुटार हवाइ मैदान आसपासका जग्गाहरु‚ सकेुटार जान े कालो पत्र े

िाटोका आसपासका जग्गाहरु रु. १०‚००‚०००।- 

अन्र् सहार्क 

िजार क्षेत्रहरु 

(ि) 

१. फूङबलङ नगरपाबलकाबभत्रका बनम्न िजार क्षेत्रहरु अन्र् 

सहार्क िजारक्षते्रबभत्र पदाछन-् फु.न.पा.११ को तेम्वेवा‚ फु.न.पा. १० 

को गिी िााँिा‚ मर्ाम िजार र बमत्लुङ‚ फु.न.पा.९ को गपेु्त‚ आसाङपाबट 

र चण्िेश्वध महादवे बसबििााँिा‚ फु.न.पा.८ को नाम्लेपाटी र िहानन्दे‚ 

रु. ५‚००‚०००।- 



फु.न.पा.७ को बकाँ रात चौक र िोप्रे‚ फु.न.पा.३ को पालङ्ुवा चौक र 

फु.न.पा.२ को हान्रुङ िजार र दउेबलङ्गेका सिक आसपासका जग्गाहरु 

२. िजार क्षेत्र भन्दा िाबहरका सिकले छोएका जग्गाहरु रु. ३‚००‚०००।- 

३. धनीपजुाामा अलैची िारी उल्लेि भएका जग्गा (विा 

कार्ाालर्को बसफाररस) 
रु. २‚००‚०००।- 

४. फलफुल िेती (विा कार्ाालर्को बसफाररस) रु. २‚००‚०००।- 

५. िेतीर्ोग्र् जबमन (विा कार्ाालर्को बसफाररस) रु. ७५‚०००।- 

६. पािािारी (विा कार्ाालर्को बसफाररस) रु. २५‚०००।- 

७. जंगल (विा कार्ाालर्को बसफाररस) रु. ५०‚०००।- 

८. पािा‚ पिेरा‚ भीर‚ पहरा (विा कार्ाालर्को बसफाररस) रु. १०‚०००।- 

 



अनुसचूी -२ 

(दफा ३ सगं सम्बतन्धि) 

भूतम कर (मािपोि) 

फूङतिङ नगरपातिकाको बजार के्षत्रिाई तनम्न अनुसार वतगयकरण गररएको छ ।  

१. फूङतिङ नगरपातिका मुख्र् बजार के्षत्रः 

क्र. 

स.ं 

वडा 

नं. 
पूवयमा उत्तरमा पतिममा दतक्षणमा 

कैतफर्

ि 

१. २‚३

‚४‚

५‚६ 

र ७ 

तोक्म ेसामदुाबर्क 

वन‚ बभन्तुना िााँिा‚ 

थेचम्ि ुजाने 

मोटरिाटो हुाँद ै

गरुुङ गमु्िा 

बिहीिारेहाट‚ 

शेपााटोल िोल्सी 

र ठुलो गाउाँ हुाँद ै

इबण्िर्ा वलेफर र 

बजल्ला िानेपानी 

कार्ाालर् वरपार 

हुाँद ै

कफ हाउस‚नर्ााँ 

नगरपाबलका 

भवन‚ शसस् त्र 

क्र्ाम्प गेट सम्म 

सकेुटार 

क्षेत्र 

समेत 

 

 १. मुख्र् बजार के्षत्रको मािपोि दस्िुरः 

क्र. 

स.ं 

के्षत्र ० देखी ४ 

आना सम्म 

रु. 

४ आना देतख ८ 

आना सम्म रु. 

८ आना देतख १ 

रोपनी सम्म रु. 

१ रोपनी देतख 

मातथ प्रति रोपनी 

थप रु. 

कैतफ

र्ि 

१. मखु्र् िजार ५०।- ७५।- १००।- ६०।-  

  

  ख) फूङतिङ नगरपातिका सहार्क बजार के्षत्रः 

 १. मेची राजमागय अन्िगयि कािोपते्र सडकिे छोएको दाँर्ा-वाँर्ा िफय का जग्गाहरुको मािपोि दस्िुरः 

क्र. 

सं. 

विा 

नं.२‚३‚४‚५‚६‚

७ र ८ 

० दबेि ४ 

आना सम्म 

रु. 

४ आना दबेि 

८ आना सम्म 

रु. 

८ आना दबेि 

१ रोपनी सम्म 

रु. 

१ रोपनी भन्दा 

माबथ रु. 
कैबफर्त 

१. सहार्क िजार ३०।- ४०।- ५०।- ७५।- 
ल्र्ाङवा‚ धसेुनी 

स्थान िाहके 

  ग) फूङतिङ नगरपातिकाको अन्र् सहार्क बजार के्षत्रः 

 १. तजल्िा सडक‚ नगर सडक र अन्र् ग्राभेि राजमागयिे छोएको दार्ाँ िफय का जग्गाहरुको मािपोि दस्िुरः  

क्र. सं. 
विा नं.१ दबेि 

११ 

० दबेि ४ 

आना सम्म रु. 

४ आना दबेि 

८ आना सम्म 

रु. 

८ आना दबेि 

१ रोपनी सम्म 

रु. 

१ रोपनी भन्दा 

माबथ प्रबत रोपनी 

रु. 

कैबफर्त 

१. 
अन्र् सहार्क 

िजार 
२०।- ३०।- ४०।- १२।-  

  घ) फूङतिङ नगरपातिकाको अन्र् के्षत्रः 



 १. धनीपूजायमा अिैंचीबारी खुिेको जग्गाको मािपोि दस्िुरः 

क्र. सं. विा नं.१ दबेि ११ अलैंची िारी प्रबतरोपनी रु. कैबफर्त 

१. अलैंचीिारी २५।-  

  ङ) मातथ उल्िेख भएका मुख्र् बजार िथा सहार्क बजार के्षत्र बाहेक अन्र् सबै के्षत्रका जग्गाहरुको मािपोि 

दस्िुरः 

क्र. 

सं. 
विा नं.१ दबेि ८ 

० दबेि ५ रोपनी 

सम्म प्रबतरोपनी 

रु. 

५ दबेि २० 

रोपनी सम्म 

प्रबतरोपनी रु. 

२० रोपनी भन्दा 

माबथ प्रबतरोपनी 

रु. 

कैबफर्त 

१. अन्र् क्षेत्र १०।- ७।- ५।- ल्र्ाङवा‚ धसेुनी 

स्थान समेत 

 

 

 

 



 

 

अनुसचूी -३ 

(दफा ४ सगं सम्बतन्धि) 

घर वहाि कर 

 

  र्स नगरपाबलका बभत्र कुन ैव्र्बक्त वा संस्थाले आफ्नो स्वाबमत्वको भवन‚ घर‚ पसल‚ ग्र्ारेज‚ उपकरण‚ गोदाम‚ 

टहरा‚ छप्पर र जग्गा परैु वा आंबशक तवरले िहालमा बदएमा त्र्स्तो िहाल आर्मा १० प्रबतशतले हुने रकम िहाल कर 

लाग् न ेछ । 



 

अनुसचूी -४ 

(दफा ५ सगं सम्बतन्धि) 

व्र्वसार् कर 

तस. नं. व्र्वसार्को तववरण 
व्र्वसार् 

दिाय शुल्क 

व्र्वसार् 

नतवकरण शुल्क 
कैतफर्ि 

१. क.) होटल “क” श्रेणी ८‚०००।- ४‚०००।-  

ि.) होटल “ि” श्रेणी ५‚०००।- २‚५००।-  

ग.) होटल “ग” श्रेणी ३‚०००।- १‚५००।-  

घ.) होटल “घ” श्रेणी २‚०००।- १‚०००।-  

ङ.) होटल “ङ” श्रेणी १‚०००।- ५००।-  

२. पाटी प्र्ालेस ५‚०००।- २‚५००।-  

३. क्र्ाबवन रेिुरेन्ट ५‚०००।- २‚५००।-  

४. दोहोरी‚ गजल सााँझ‚ िान्स सेन्टर‚ मसाज सेन्टर ५‚०००।- २‚५००।-  

५. गेि हाउस ३‚०००।- १‚५००।-  

६. जसु/कोल्ि बड्रङ्क सेन्टर (अल्कोहल रबहत) १‚५००।- ५००।-  

७. बवर्र मबदरा िरुा पसल १‚५००।- ७५०।-  

८. मबदरा र बवर्र संर्कु्त बिलर ४‚०००।- २‚०००।-  

९. सबुताजन्र् िस्तु बिलर सप्लार्र वा थोक व्र्ापार २‚०००।- १‚०००।-  

१०. सबुताजन्र् िस्तुको िरुा व्र्ापार १‚०००।- ५००।-  

११. िाद्यान् न तथा बकरानाको बिलर‚ थोक ४‚०००।- २‚०००।  

१२. िाद्यान् न तथा बकरानाको िरुा पसल १‚५००।- ५००।-  

१३. दधु दही तथा बघउ आबद बवक्र  गने िेरी १‚०००।- ५००।-  

१४. कपिा तथा रेबिमेि कपिा थोक ४‚०००।- २‚०००।-  

१५. कपिा तथा रेबिमेि कपिा िरुा २‚०००।- १‚०००।-  

१६. कपिामा िटु्टा भन ेवा भरी बवक्र  गने १‚०००।- ५००।-  

१७. उनी धागो‚ सबुत धागो‚ धागो टााँक १‚०००।- ५००।-  

१८. कस्मेबटक थोक बिके्रता २‚०००।- १‚०००।-  

१९. कस्मेबटक िरुा बिके्रता १‚०००।- ५००।-  

२०. िेलौना वा बगफ्ट पसल १‚०००।- ५००।-  

२१. जतुा चप्पल िरुा पसल २‚०००।- १‚०००।-  

२२. जतुा चप्पल थोक पसल ३‚०००।- १‚५००।-  

२३. छाला जतु्ता िनाउन ेपसल १‚०००।- ५००।-  

२४. हािावेर्र पसल ४‚०००।- २‚०००।-  

२५. मोटर पाटास पसल दईु चक् के १‚०००।- ५००।-  

२६. मोटर पाटास पसल चार चक् के २‚०००।- १‚०००।-  

२७. रेबलङ भर् र्ाङ‚ बग्रल तथा सटरको समान बवके्रता २‚०००।- १‚०००।-  

२८. आलमबुनर्म तथा स्टेनलेस बस्टीलको बग्रल‚ रेबलङ 

आबदको थोक बवके्रता 
२‚०००।- १‚०००।- 

 



२९. बवधतु सामाग्री (इलेक्िोबनकस होलसेल) पसल २‚०००।- १‚०००।-  

३०. बवधतु सामाग्री (इलेक्िोबनकस िरुा) पसल १‚०००।- ५००।-  

३१. कवािी सामानको के्रता/बवके्रता १‚०००।- ५००।-  

३२. फे्रबमङ हाउस‚ बससा पोिर पसल १‚०००।- ५००।-  

३३. पेिोल‚ बिजेल पम्प साधारण ५‚०००।- २‚५००।-  

३४. मरट्टतेल‚ पिेोल‚ बिजले प्र्ाप पम्प ४‚०००।- २‚०००।-  

३५. साईकल बवक्र  पसल २‚०००।- १‚०००।-  

३६. ट्र्वु (मोबवल बवक्र  पसल) २‚०००।- १‚०००।-  

३७. फबनाबसङको सामान तथा फोम, रेबस्कन आबद २‚०००।- १‚०००।-  

३८. मोटर  साईकल बवक्र   पसल ( सो रुम) ४‚०००।- २‚०००।-  

३९. मोटर  साईकल बिक्र  पसल (ररकबण्िशन) २‚०००।- १‚०००।-  

४०. टेम्प ुपावर िेलर वा मोटर साइकलको सामान बवक्र  

पसल 
२‚०००।- 

१‚०००।-  

४१. कार‚ बजप‚ ट्र्ाक्टर‚ पावर िेलर बवक्र  पसल ५‚०००।- २‚५००।-  

४२. बसमेन्टको बिलर ३‚०००।- १‚५००।-  

४३. साईकल‚ मोटर साईकल‚ सानो सवारी भािामा बदन ेसेवा 

प्रदार्क 
१‚०००।- 

५००।-  

४४. रंग रोगन बवक्र  बवतरण गन े २‚०००।- १‚०००।-  

४५. सोलर जिान र सोलर सम्िन्धी सामानको सप्लार्सा 

बिलर 
१‚५००।- 

७५०।-  

४६. सोलर जिान र सोलर सम्िन्धी सामानको बवके्रता १‚०००।- ५००।-  

४७. बटभी बफ्रज तथा ईलेक्िोबनक्स पसल २‚०००।- १‚०००।-  

४८. घिी‚ रेबिर्ो बवक्र  पसल १‚०००।- ५००।-  

४९. घिी रेबिर्ो‚ मोिाईल ममात १‚०००।- ५००।-  

५०. मोवाईल बिक्र  पसल २‚०००।- १‚०००।-  

५१. घरेल ुकपिा उद्योग रािी पािी १‚०००।- ५००।-  

५२. निुल्स उद्योग १‚०००।- ५००।-  

५३. बमट मसला उद्योग १‚०००।- ५००।-  

५४. पश ुआहार बिक्र  पसल १‚०००।- ५००।-  

५५. हर्म ुपाईप‚ होलो‚ रेबलङ‚ ररङ‚ व्लक‚ पोल २‚०००।- १‚०००।-  

५६. ढुंगा‚ बगटी‚ रोिा उत्पादन (िानी दताा गरी उत्पादन गने) ४‚०००।- २‚०००।-  

५७. कागज‚ सािनु चक्लेट उद्योग १‚०००।- ५००।-  

५८. बवस्कुट पाउरोटी उद्योग १‚०००।- ५००।-  

५९. कुटानी बपसानी पेलानी बचउरा बमल (ठूलो) १‚५००।- ७५०।-  

६०. कुटानी बपसानी पेलानी बचउरा बमल (सानो) १‚०००।- ५००।-  
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१७१. क्र्ाटररङ १‚५००।- ७५०।-  

१७२. बफटनेस जीम िाना सबहत १‚५००।- ७५०।-  

१७३. बचर्ापबत थोक बवके्रता १‚५००।-   ७५०।-  

१७४. बचर्ापबत िरुा बवके्रता १‚०००।- ५००।-  

१७५. ज्र्ोबतष, रुराक्ष, पत्थर मिनु्िा आबद बवबक्र पसल १‚५००।-   ७५०।-  

१७६. क्र्रुरर्ो तथा परुाताबत् वक महत्वका वस्तुहरु संकलन 

तथा बवक्र  बवतरण गन े(काननुले बनषेध गरे वाहकेका) 
१‚५००।-   ७५०।- 

 

१७७. अचार, पाउ, गदुपाक जस्ता सामाग्री पसल १‚०००।- ५००।-  

१७८. पान पसल १‚०००।- ५००।-  

१७९. ड्राई बक्लनसा १‚०००।- ५००।-  

१८०. माटोको भााँिाकुिा पसल १‚०००।- ५००।-  

१८१. बिपाटामेन्टल स्टोसा ४‚०००।-   २‚०००।-  

१८२. नसारी (फूलको बवरुवा बवक्र  बवतरण गने) १‚०००।- ५००।-  

१८३. स् नकुर तथा पलू हाउस २‚०००।-   १‚०००।-  

१८४. रिर स्ट्र्ाम्प पसल १‚०००।- ५००।-  

१८५. बस्वबमङ पलू १‚०००।- ५००।-  

१८६. हस्तकला सम्िन्धी (व्र्वसार्) १‚०००।- ५००।-  

१८७. वहुउद्दशे्र्ीर् प्रबशक्षण प्रदार्क १‚०००।-   ५००।-  

१८८. र् र्ाबफ्टङ व्र्ावसार् २‚०००।-   १‚०००।-  

१८९. काठ बचरानी बमल (स बमल) दताा ५‚०००।- २‚५००।-  

१९०. काठ बचरानी बमल (स बमल) नामसारी ३‚०००।-   

१९१. काठ बचरानी बमल (स बमल) ठाउाँसारी ३‚०००।-   

१९२. वेन सो फबनाचर तथा काठको सामान बवके्रता उद्योग ३‚०००।- १‚५००।-  

१९३. काि सामाग्री तथा फबनाचर उद्योग २‚०००।-   १‚०००।-  

१९४. काि सामाग्री तथा फबनाचर पसल १‚०००।-   ५००।-  

१९५. िेतको सामाग्री पसल १‚०००।-   ५००।-  

१९६. काि उद्योग भेबनर्र सच चालन २ भन्दा िढी मेबसन भए १०‚०००।- ५‚०००।-    

१९७. काि उद्योग भेबनर्र सच चालन २ भन्दा कम मेबसन भए ७‚०००।- ३‚५००।-  

१९८. सैलुन तथा जेन्स पालार १‚०००।-   ५००।-  

१९९. व्र्बुट पालार एवं व्र्बुटपालार प्रबशक्षण सेन्टर २‚०००।-   १‚०००।-  

२००. जलस्रोत, वार्,ु सौर्ा शबक्त, कोइला, प्राकृबतक तेल, 

ग्र्ााँस, वार्ो ग्र्ााँस तथा अन्र् श्रोतहरुिाट उजाा पैदा गन े

उद्योग व्र्वसार् 

४‚०००।-   २‚०००।- 

 

२०१. मलूतुः कृबष वा वन पैदावारमा आधाररत उद्योग व्र्वसार् २‚०००।-   १‚०००।-  

२०२. िबनज उत्िनन तथा प्रशोधन गन ेउद्योग व्र्वसार् ५‚०००।-   २‚५००।-  

२०३. पर्ाटक, आवास, मोटल, ररसोटा, िाभल्स एजेन्सी, स्क , 

प्र्ारा ग्लाइबिङ, वाटर र्ााबफ्टङ, पदर्ात्रा, हटएर्र, 

व्र्ालनुीङ, प्र्ारासेबलङ, गल्फ कोषा‚ पोलो, अस्वारोहण 

आबद उद्योग व्र्वसार् 

४‚०००।-   २‚०००।- 

 

२०४. बशत भण्िार (कोल्ि सेन्टर) २‚०००।-   १‚०००।-  



२०५. जेबनङ तथा वर्बलङ, व्र्वसार्,  सावाजबनक पररवहन 

व्र्वसार्, फोटोग्राफ  प्रर्ोगशाला 
१‚०००।-   ५००।- 

 

२०६. सिक, पलू, रोपव,े िबलिस, टनेल फ्लाई ब्रीज, तथा 

औद्योबगक व्र्ापारीक एंव आवास, कम्प्लेक्स आबद 

बनमााण गरी संचालन गन ेउद्योग व्र्वसार् 

४‚०००।-   २‚०००।- 

 

२०७. पश ुपंक्षी पालन व्र्ावसार् १‚०००।-   ५००।-  

२०८. कृबष तथा पशपुालन व्र्वसार् १‚०००।-   ५००।-  

२०९. कृबष तथा पशपुालन समहु ५००।- ३००।-  

२१०. घर, जग्गा तथा हाउबजङ कम्पनी १५‚०००।-   ७‚५००।-  

२११. होमस्टे १‚०००।-   ५००।-  

२१२. केबमकल सप्लार्सा १‚०००।-   ५००।-  

२१३. अन्तर राबष्िर् गैर सकारी संस्था ७‚०००।-   ५‚०००।-    

२१४. अध्र्र्न, अनसुन्धान, परामशा १‚०००।-   ५००।-  

२१५. अगााबनक बसस् न ुपाउिर उत्पादन १‚०००।-   ५००।-  

२१६. ढाका, िािी कपिा बनमााण १‚०००।-   ५००।-  

२१७. होम िेकर एण्ि बकचन कलेक्सन १‚०००।-   ५००।-  

२१८. रुि बनकासी तथा कटान प्रबत रुि १५०।- -  

२१९. पशवुध शाला १‚०००।-   ५००।-  

२२०. हबेभ इबक्वप्मने्टको सबुचकृत दस्तुर २‚५००।- -  

२२१. सबूचकृत दस्तुर १‚०००।-   -  

२२२. कृबष तथा भटेेरीनरी फमा सबूचकृत दस्तुर ५००।- -  

२२३. बपकबनक स्पट १‚०००।-   ५००।-  

२२४. नगरपाबलका भन्दा िाबहरी िजेटका र्ोजनाको उपभोक्ता 

सबमबत दताा 
१‚०००।- 

  

२२५. समहु दताा १‚०००।- ५००।-  

 



 

अनुसचूी -५ 

(दफा ६ सगं सम्बतन्धि) 

जतडबुटी कवाडी र तजवजन्िु कर 

क) जतडबुटी, कवाडी र जीवजन्िु कर 

क्र.स.ं वस्िु/सामानको नाम इकाई  दर कैतफर्ि 

१ बचराइतो प्रबत केबज ५   

२ जटमासी प्रबत केबज १०   

३ कुि्क  प्रबत केबज ६   

४ बवख्मा प्रबत केबज ५   

५ िकु  फूल प्रबत केबज ७   

६ बसलाबजत प्रबत केबज २०   

७ ढूङ्गाको झ्र्ाउ र रुिको झ्र्ाउ प्रबत केबज ५   

८ लबप्सको बवर्ााँ प्रबत केबज ०.५   

९ बसन्कौली  प्रबत केबज २   

१० राबिपािी (ठूलो) प्रबत गोटा  २५   

११ राबिपािी (सानो) प्रबत गोटा १५   

१२ चमर प्रबत गोट ३०   

१३ मबजटो प्रबत केबज ५   

१४ वाबवर्ो/लोक्ता प्रबत मन ५   

१५ बभर मौरीको मह  प्रबत बलटर १०   

१६ दाउरा प्रबत ट्र्ाक्टर २००   

१७ दाउरा प्रबत िक ४००   

१८ िर्र प्रबत िक ३५००   

१९ गलैचा (ठूलो) प्रबत गोटा २००   

२० गलैंचा (सानो) प्रबत गोटा १२५   

२१ गलैंचा चकटी प्रबत गोटा ३५   

२२ ढाका टोपी प्रबत गोटा ५   

२३ िालो‚ नाङलो‚ मान्रो र थनु्से प्रबत गोटा २   

२४ गाई‚ भैंसी‚ र्ाक‚ चौरी र घोिाको िाछो िछेिो प्रबत गोटा २२५   

२५ गाई‚ भैंसी‚ र्ाक‚ चौरी र घोिा प्रबत गोटा ३००   

२६ िाख्रा भे ाँिा सुाँगरु प्रबत गोटा ५०   

२७ िाख्रा भेिा सगुरुको पाठा पाठी प्रबत गोटा १५   

२८ किरुा र हााँस प्रबत गोटा ५   

२९ कु-काठ  प्रबत िक २२ फुटे १२००   

३० कु-काठ प्रबत िक १८ फुटे १०००   

३१ कु-काठ प्रबत िक DCM ५००   

३२ कु-काठ प्रबत ट्र्ाक्टर २००   

३३ भेबनर्र  प्रबत िक २२ फुटे २२००   



३४ भेबनर्र  प्रबत िक १८ फुटे २०००   

३५ भेबनर्र  प्रबत िक DCM १०००   

३६ कााँस‚ बपतल‚ तामा प्रबत केबज ११०   

३७ अन्र् िबनज पदाथा प्रबत केबज २५   

३८ िोटो प्रबत केबज ५   

३९ साल बससौ‚ चााँप र काउलो जस्तो राम्रो काठ प्रबत िक  १५००   

४० स्लेट (बवछ्र्ाउने ढुाँगा) प्रबत वगाबफट १.५   

४१ सबुताको िण्िल प्रबत केबज २   

४२ सालको बवाँर्ा प्रबत केबज १   

४३ सल्लाको बसम्टा प्रबत केबज १   

४४ रुराक्ष प्रबत केबज ५   

४५ पत्थर कोइला/बिगेट कोइला प्रबत केबज १   

४६ गानटे  िलािर प्रबत केबज २२   

४७ नेपाली कागज प्रबत हजार २५०   

४८ लोि सल्लाको पात प्रबत केबज १०   

४९ िााँस प्रबत गोटा २   

५० सनु थाङ्ने (नागवेली) प्रबत केबज ३   

५१ सनु थाङ्नेको धलुो प्रबत केबज १०   

५२ धपुीको पात प्रबत केबज ५   

५३ र्ासाा गमु्िा प्रबत केबज ११०००   

५४ हााँस‚ कुिरुा आबद पछीको प्वााँि प्रबत केबज २   

५५ पशकुो हाि प्रबत केबज १   

५६ पशकुो बसं प्रबत केबज १   

५७ पशकुो िरु प्रबत केबज १   

५८ पशकुो छाला सानो प्रबत गोटा १०   

५९ पशकुो छाला ठूला प्रबत गोटा २०   

६० सतुवा प्रबत केबज १५०   

६१ 
िोबकम‚ बटमरु‚ सेतक बचनी‚ बवि‚ हि्चरु‚ 

पािनवेद‚ रातो च्र्ाउ‚ इत्र्ाबद 
प्रबत केबज ५  

६२ लोक्ता प्रबत केबज २   

 

ख. कवातड सामानहरु 

क्र.स.ं वस्िु/सामानको नाम इकाई  दर कैतफर्ि 

१ फलाम प्रबत केबज ०.५   

२ बशसाको वोतल     बनशलु्क 

३ बटन प्रबत केबज ०.२   

४ कागज प्रबत मन १   

५ काटान प्रबत मन १   

६ एल्मबुनर्म प्रबत केबज ०.५   

७ प्लाबस्टक     बनुःशलु्क 



८ पोबलबथन पाइप प्रबत केबज ०.२   

९ रिर प्रबत केबज ०.१   

१० कपिा प्रबत केबज ०.१   

 

 

ग. तजतवि जीवजन्िु तनकासी कर 

क्र. स.ं पशु पंक्षीहरुको तववरण पररमाण कर (रुपैर्ाँ) कैतफर्ि 

१. गाइ, भैंसी, चौरी, घोिा प्रबत गोटा २५०।-  

२. गाइ, भैंसी, चौरीको, वाछो, पािो प्रबत गोटा २००।-  

३. िाख्रा, भेिा, सुाँगरु प्रबत गोटा ५०।-  

४. पाठा, पाठी प्रबत गोटा २०।-  

५. कुिरुा, हााँस प्रबत गोटा १०।-  



 

अनुसचूी -६ 

(दफा ६ सगं सम्बतन्धि) 

सवारी साधन कर 

र्स नगरपाबलका क्षेत्रमा स्थार्ी वसोवास भएका सवारी धनीलाई बनम्न दरमा सवारी साधन स्वाबमत्व शलु्क लाग् न े छ । 

क्र. स.ं सवारीको तकतसम दिाय शुल्क 
नतवकरण 

शुल्क 
कैतफर्ि 

१. मोटर साइकल  ५००।- २५०।-  

२. टेम्पो, अटो ररक्सा, पावर बटलर १‚०००।- ५००।-  

३. बमबन ट्र्ाक्टर १‚०००।- ५००।-  

४. कार, मारुबत भ्र्ान १‚०००।- ५००।-  

५. माइक्रो (ज) वगा ल्र्ाण्िरोभर, िोलेरो र जीप आबद १‚५००।- ७५०।-  

६. बमनी िस, माइक्रो (ि) िगा १‚५००।- ७५०।-  

७. िस, िक, लहरी २‚०००।- १‚०००।-  

८. ट्र्ाक्टर, बमबन िक २‚०००।- १‚०००।-  

९. जेबसवी व्र्ाक्हो लोिर ३‚०००।- १‚५००।-  

१० स्काभेटर ५‚०००।- २‚५००।-  

 

(क) स्थानीर् सवारी साधन करः- 

क्र. 

स.ं 
तववरण रकम रु. कैतफर्ि 

१. बनवेदन दस्तुर  ५००।-  

२. अनुमति शुल्क  

 क. एक िाटो अनमुबत शलु्क  १३‚०००।-  

 ि. िहु िाटो थप अनमुबत शलु्क  ६‚०००।-  

 ग. पटके ईजाजत अनमुबत शलु्क (स्वदशेी) १००।-  

 घ. पटके ईजाजत अनमुबत शलु्क (बिदशेी) २००।-  

 

 



 

अनुसचूी -७ 

(दफा ८ सगं सम्बतन्धि) 

तवज्ञापन कर 

तस.नं तववरण 
मुख्र् 

के्षत्र 

अन्र् 

के्षत्र 
अवतध धरौटी  रु. 

कैतफर्

ि 

१ 

व्र्वसाबर्क प्रचार प्रसारका उद्दशे्र्ले राबिन ेहोबिाङ 

िोिा, ग्लो, साइनिोिा तथा वाल पेबन्टङ (प्रबत िगा 

बमटर) 

८० ६० वाबषाक ७००।-  

२ 
व्र्ानर (सातबदन सम्मको लाबग) प्रबत िगा बमटर‚ 

प्रबत बदन 
२० २० दबैनक ५००।-  

३ 
व्र्ानर (पन्र बदन सम्मको लाबग) प्रबत िगा बमटर‚ 

प्रबत बदन 
१५ १५ दबैनक ५००।-  

४ 
व्र्ानर (एक मबहना सम्मको लाबग) प्रबत िगा बमटर‚ 

प्रबत बदन 
१० १० दबैनक ५००।-  

५ गेट ७ बदन सम्म दबैनक ५०० ५०० दबैनक १,०००।-  

६ गेट १५ बदन सम्म दबैनक ३०० ३०० दबैनक १,०००।-  

७ गेट १ मबहना सम्म दबैनक २०० २०० दबैनक १,०००।-  

८ 
व्र्ापाररक प्रर्ोजन िाहकेको लाबग प्रवेशद्वार 

बनमााण  अनमुबत शलू्क प्रबत एक 
५०० ५०० दबैनक १,०००।-  

९ 
व्र्ापाररक प्रर्ोजन िाहकेको लाबग तलु व्र्ानर 

राख् न अनमुबत शलु्क प्रबत एक 
१०० १०० दबैनक ५००।-  

नोटः- मखु्र् क्षेत्र भन् नाले मचेी राजमागा र र्सको दााँर्ा वााँर्ा ५० बमटरसम्मको क्षेत्रलाई सम्झन ुपदाछ । तोबकएको भन्दा 

अवबध पबछ व्र्ानर र गेट हटाउनको लाबग धरौटी व्र्वस्था गररएको छ । तोबकएको अवधी पबछ बनधााररत म्र्ाद बभत्र 

राबिएको व्र्नर नहटाएमा धरौटी जफत गरी नगरपाबलका आफैले हटाउन सक् ने छ । 

  



 

अनुसचूी -८ 

(दफा ९ सगं सम्बतन्धि) 

 बहाि तबटौरी कर 
 

(क) िोक्मे डाँडा तस्थि हाटवजारमा प्रति तदन तनम् न अनुसार कर िाग् ने छ । 

 

क्र.स. तववरण स्वीकृि रु. कैतफर्ि 

१. भईुमा सामान बफजाई बिक्र  गन े १०।-  

२. 
बनबमात ब्लक (टहरा) बभत्र सामान तथा तरकारी रािी बवबक्र गने  (प्रबत 

ब्लक) 
५०।-  

३. २ चक् के ठेलामा बवस्कुट सामान बिक्र  गन े १५।-  

४. चारचक् के ठेला सामान बिक्र  गन े ४०।-  

५. हांस, कुिरुा, बवक्र  गन ेप्रबत गोटा (ठुलो) १५।-  

६. हांस, कुिरुा, बवक्र  गन ेप्रबत गोटा (सानो) १०।-  

७. परेवा बवक्र  गने प्रबत जोिी १०।-  

८. िसी‚ िोका‚ भेंिा‚ च्र्ाङ्ग्रा प्रबत गोटा १००।-  

९. िाख्राको पाठा‚ भेिाको पाठा‚ च्र्ाङ्ग्राको पाठा‚ सुंगरुको पाठा ५०।-  

१०. िोकामा फलफूल, साग सब्जी िेच्ने प्रबत िोको १०।-  

११. जतु्ता पाबलस गन,े जतु्ता ममात गने १०।-  

१२. चटपटे वा पचु्का वा पकाएर िानकुेरा िेच्ने भेन्िेवल ४०।-  

१३. भईुमा बफजाएर जतु्ता चप्पल बिक्र  गन े २५।-  

१४. भईुमा बफजाएर श्रङ्ृगार वा रेबिमेि कपिा बिक्र  गन े २५।-  

१५. माछा मास ुबिक्र  गने पसल (न. पा.िाट स्वीकृबत प्राप्त भएका) ५०।-  

१६. रागाको मास ु(प्रबत गोटा) १००।-  

१७. सगुरु‚ िसीको मास ु(प्रबत गोटा) ७५।-  

१८. 
टेम्पो, ट् र्ाक्सी आबदमा माईक लगाएर वा नलगाई सामान (औषधी, 

सािनु, लगुा आबद) बिक्र  गने पसल 
५०।-  

१९. 
िााँस भाटा र बचत्राको टहरामा होटल चलाई सामान बवबक्र गने (मबदरा 

वेचबविन गना पाइन ेछैन) 
४०।-  

  

 

 

 



(ख)  अस्थार्ी रुपमा घुम्िी व्र्वसार् गनेिाइ तनम् न दरमा पटके कर िाग् नेछ । 

 

क्र. स तववरण दर (Rate) कैतफर्ि 

१. 
नगरपाबलकाको घर भािामा बलन ेसरकारी अथवा गैर सरकारीमा 

लाग् न ेिहाल कर  

लाग् न ेभािाको २ 

प्रबतशत 
 

२. घमु्ती ब्र्ापार प्रबत बदन (पोके व्र्ापारी) ५००।-  

 घमु्ती ब्र्ापार हप् ता बदन दबेि १ मबहनासम्म (पोके व्र्ापारी) ३‚०००।-  

 घमु्ती ब्र्ापार मबहना बदन दबेि माबथ (पोके व्र्ापारी) ४‚०००।-  

३. 
गािीमा गररन ेघमु्ती व्र्ापार (भेन र बपकअप) प्रबत बिप िाबहरिाट 

आउने 
२‚०००।-  

४. गाबिमा गररन ेघमु्ती व्र्पार (बमबन िक र िक) प्रबत बिप ३‚०००।-  

 

(ग) तनम् न स्थानका सरकारी जतमनमा घर/व्र्वसार् वनाएका अस्थार्ी वसोवास गनेहरुबाट तनम् न दरमा 

वहाि तवटौरी कर बातषयक रुपममा  सकंिन गररने छ । पनुिः र्सवाट उक्त जतमनको सरकारी 

स्वातमत्वमा कुनै फरक पने छैन र सम्वतन्धि तनकार्िे घर व्र्वसार् हटाएमा सोतह वमोतजम मान्र् 

हेनेछ । 

 

क्र. स तववरण दर (Rate) कैतफर्ि 

१ गपेु्त दउेराली क्षेत्रमा प्रबत घर/व्र्वसार् रु. ३‚५००।-  

२ सेवारो चौक क्षेत्रमा प्रबत घर/व्र्वसार् रु.  १‚५००।-  

३ तेसे क्षते्रमा प्रबत घर/व्र्वसार् रु.  ५००।-  

४ छाते ढुङ्गा क्षेत्रमा प्रबत घर/व्र्वसार् रु.  २‚०००।-  

५ भालगुौिै क्षेत्रमा प्रबत घर/व्र्वसार्  रु.  १‚५००।-  

६ काफ्लेपाटी क्षेत्रमा प्रबत घर/व्र्वसार् रु.  ९‚०००।-  

७ वल ुिााँिा दबेि गरुासे क्षेत्रमा प्रबत घर/व्र्वसार् रु.  ७‚५००।-  

८ ठुलो फेबद क्षेत्र मा प्रबत घर/व्र्वसार् रु.  २५‚०००।-  

 



अनुसचूी -९ 

(दफा १० सगं सम्बतन्धि) 

सेवा शुल्क‚ दस्िुर 

 

क) आर्/हैतसर्ि सम्पतिको मूल्र्ाङकन प्रमातणि (सामान्र् प्रर्ोजन) 

 

क्र. स.ं तववरण एकाई दर रु. कैबफर्त 

१. ५० हजारसम्म रु. १ ३००।-  

२. ५० हजारदबेि १ लािसम्म रु. १ ६००।-  

३. १ लािभन्दा माबथ ५ लािसम्म रु. १ ९००।-  

४. ६ लािदबेि १० लािसम्म रु. १ १‚२५०।-  

५. १० लािभन्दा माबथ २५ लािसम्म  रु. १ २‚५००।-  

६. २५ लािभन्दा माबथ ५० लािसम्म  रु. १ ३‚७५०।-  

७. ५० लािभन्दा माबथ  एक करोिसम्म  रु. १ ६‚०००।-  

८. १ करोिभन्दा माबथ २ करोिसम्म  रु. १ १२‚५००।-  

९. २ करोिभन्दा माबथ ३ करोिसम्म  रु. १ १८‚०००।-  

१०. ३ करोि माबथ रु. १ २०‚०००।-  

 

 ख) आर्/हैतसर्ि सम्पति मुल्र्ाङकन प्रमातणि (अध्र्र्न प्रर्ोजन) 

 

क्र. स.ं तववरण एकाई दर रु. कैतफर्ि 

१. ५० हजारसम्म रु. १ २२०।-  

२. ५० हजारदबेि १ लािसम्म रु. १ ५५०।-  

३. १ लािभन्दा माबथ ५ लािसम्म रु. १ ८२५।-  

४. ६ लािदबेि १० लािसम्म रु. १ ११००।-  

५. १० लाि भन्दामाबथ २५ लािसम्म  रु. १ १६५०।-  

६. २५ लािभन्दा माबथ ५० लािसम्म  रु. १ ३३००।-  

७. ५० लािभन्दा माबथ  एक करोिसम्म  रु. १ ५५००।-  

८. १ करोिभन्दा माबथ २ करोिसम्म  रु. १ ८२५०।-  

९. २ करोिभन्दा माबथ ३ करोिसम्म  रु. १ ११०००।-  

१०. ३ करोि माबथसम्म  रु. १ १३७५०।-  

 

नोटः- मातथ उल्िेतखि आर् हैतसर्ि सम्पति मुल्र्ांकन अंगे्रजी भाषामा आवश्र्क भएमा थप रु. 

५००।- िाग्ने छ । 

 

 

 

 

 

 



ग) बैंकका िातग ऋण तसफाररस दस्िुर 

बैंकमा कृतष िथा पशु फमयका िातग ऋण तसफाररस दस्िुर दर कैतफर्ि 

क. १० लािसम्म १‚१००।-  

ि. २५ लािसम्म २‚२००।-  

ग. ५० लािसम्म ३‚३००।-  

घ. १ करोिसम्म ५‚५००।-  

ङ. २ करोिसम्म ७‚७००।-  

च. २ करोि माबथ ११‚०००।-  

 

घ) चार तकल्िा र घरबाटो प्रमातणि दस्िुर 

 १) फूङतिङ नगरपातिका मुख्र् बजार के्षत्र तनधायरणः- 

क्र. 

स.ं 

हािका 

वडा नं. २, 

३, ४, ५, ६ 

र ७ 

पुवयमा उत्तरमा पतिममा दतक्षणमा कैतफर्ि 

१ क्षेत्र 

तोक्म ेसामदुार्ीक 

वन, बभन्तनुा 

िााँिा, थेचम्ि ु

जान ेमोटरिाटो 

हुद ै

गरुुङ गमु्िा, 

बिहीिारे हाट, 

शेपााटोल‚ 

ििृआश्रम हुदं ै

ठुलो गाउाँसम्म 

भान ुस्कुल 

मनुीको िाटो 

हुदं ैइबण्िर्ा 

वेर्लफेर र 

शसस्त्र क्र्ाम्प 

गेट सम्म 

कबफ हाउस, न. 

पा. को. नर्ााँ 

भवन, 

ऐश्र्ाचोक र 

शसस्त्र क्र्ाम्प 

गेट सम्म 

सकेुटार 

िजार 

क्षेत्र समेत 

 

 २) मुख्र् बजार के्षत्रको चार तकल्िा र घरबाटो तसफाररस दस्िुरः- 

 

क्र. 

स.ं 

हािका 

वडा नं. 

२, ३, ४, 

५, ६ र ७ 

० देतख ४ 

आना 

सम्म रु. 

४ आना 

देतख ८ 

आनासम्म 

रु. 

८ आना 

देतख १ 

रोपनीसम्म 

रु. 

१ रोपनी 

देतख ५ 

रोपनीसम्म 

रु. 

५ रोपनी 

देतख मातथ 

जतिसकैु भए 

पतन रु. 

कैतफर्ि 

१. 
चार 

बकल्ला 
१,४३०।- १,७६०।- २,०९०।- २,३१०।- २,७५०।- 

मखु्र् 

िजार 

क्षेत्र 

२. 
घर िाटो 

बसफाररस 
१,२१०।- १,३२०।- १,६५०।- १,९८०।- २,२००।- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ३) फूङतिङ नगरपातिका सहार्क बजार के्षत्रहरुको चार तकल्िाः- 

क्र. 

स.ं 

हािका 

वडा नं. १ 

देतख ११ 

सम्म 

वडा नं. के्षत्र 

र स्थान 

वडा नं. के्षत्र र 

स्थान 

वडा नं. १ 

देतख ११ 

सम्मको 

के्षत्र र स्थान 

वडा नं. १ 

देतख ११ 

सम्मको के्षत्र 

र स्थान 

वडा नं. १ 

देतख ११ 

सम्मको 

के्षत्र र 

स्थान 

कैतफ

र्ि 

१. क्षेत्र 

मेची 

राजमागाले 

छोएको दााँर्ा-

वााँर्ा 

कालोपत्र े

सिक 

अन्तागत 

सहार्क/नगर 

सिक, बजल्ला 

सिक मागाले 

छोएको दााँर्ा-

वााँर्ा कालोपत्रे 

/ग्राभेल सिक 

अन्तगात 

धनी पजुाामा 

अलैंचीिारी 

िलेुको 

भएमा 

धनी पजुाामा 

जो. िा. 

(अवल, 

दोर्म, सीम, 

चार) िलेुको 

भएमा 

धनी 

पजुाामा 

(अवल, 

दोर्म, 

सीम, चार) 

प्रबत 

िलेुको 

भएमा 

सहार्

क 

िजार 

क्षेत्र 

 ३ बववरण 
० दबेि ४ 

आना सम्म रु. 

० दबेि ४ आना 

सम्म रु. 

० दबेि ५ 

रोपनी सम्म 

रु. 

० दबेि ५ 

रोपनी सम्म रु. 

० दबेि ५ 

रोपनी सम्म 

रु. 

१. 
चार 

बकल्ला 
१,१००।- १,१००।- १,१००।- १,१००।- १,१००।- 

२ 
घरिाटो 

बसफाररस 
८८०।- ८८०।- ८८०।- ८८०।- ८८०।- 

 

४) अन्र् सबै के्षत्र (मातथ उल्िेख नभएका अन्र् सबै के्षत्रहरु) 

 

क्र.स.ं तववरण प्रति तकिा (के्षत्रफि जति भए पतन)  कैतफर्ि 

१. चार बकल्ला रु. ७७०।- अन्र् क्षेत्र 

२. घरिाटो बसफाररस रु. ७७०।- १० प्रबतशत 

 

 ङ) तवतवध तसफाररस िथा प्रमातणि दस्िुरः- 

क्र. स.ं तववरण एकाई दर रु. कैतफर्ि 

१. िंशजको नागररता सम्वन्धी बसफाररस वटा बनशलु्क-  

२. अंबगकृत नागररकता बसफाररस वटा  ७५०।-  

३. नागररकताको प्रबतबलबप बसफाररस वटा ३००।-  

४. सजाबमन मचुलु्का सनाितको बसफाररस वटा  ३००।-  

५. नाता प्रमाबणत  वटा  ३००।-  

६. अग्रेजीमा नाता प्रमाबणत  वटा  ५००।-  

७. 
जन्म‚ मतृ्र्‚ु बववाह‚ िसाई सराई र सम्िन्ध बिच्छेद 

बसफाररस 
वटा 

 २००।-  

८. जन्म‚ मतृ्र्‚ू बववाह‚ िसाई सराई र सम्िन्ध बिच्छेद वटा  ५००।-  



अग्रेजीमा 

९. िसोवास सम्वन्धी बसफाररस वटा  २००।-  

१०. व्र्बक्तगत घट्ना दताा जररवाना (३५ बदन पबछ दताा भएमा)  ३००।-  

११. नाम, थर, जन्म बमबत‚ ठेगाना संशोधन बसफाररस वटा  ३००।-  

१२. घर जग्गा नामसारी सम्वन्धी बसफाररस वटा  ३५०।-  

१३. पबत पबत्न सम्वन्ध बवच्छेदको बसफाररस वटा  १‚०००।-  

१४. पेन्सन कािा वा सो सम्वन्धी अन्र् बसफाररस वटा  ५००।-  

१५. हकवाला संरक्षण सम्वन्धी बसफाररस वटा  ३५०।-  

१६. संघ संस्था दताा बसफाररस वटा २‚०००।-  

१७. संघ संस्था नबवकरण बसफाररस   वटा १‚०००।-  

१८. तमसकु प्रमाबणत दस्तुर पचास हजार दबेि एकलािसम्म वटा १००।-  

१९. तमसकु प्रमाबणत दस्तुर एकलाि दबेि माबथ प्रबत लाि थप वटा १००।-  

२०. व्र्वसार् िन्दको बसफाररस वटा  ३००।-  

२१. बनजी बवद्यालर् स्तर िबृि बसफाररस (प्रा. बव. को लाबग) वटा  १‚५००।-  

२२. बनजी बवद्यालर् स्तर िबृि बसफाररस (बन. मा. बव. को लाबग) वटा  २‚०००।-  

२३. बनजी बवद्यालर् स्तर िबृि बसफाररस (मा. बव. को लाबग) वटा  ३‚०००।-  

२४. बनजी बवद्यालर् स्तर िबृि बसफाररस (उ. मा. बव. को लाबग) वटा  ३‚५००।-  

२५. बवबवध बसफाररस वटा  २५०।-  

२६. उपभोक्ता सबमबत दताा  वटा बनशलु्क  

२७. अन्र् बनकर्वाट सम्पन् नता र्ोजनाको बसफाररस वटा ५००।-  

२८. नक्कल/प्रबतबलबप प्रमाबणत दस्तूर  वटा  ३००।-  

२९. 
एक कृत सम्पबत्त करको रबसद र घर नक्साको फार्लमा  

रहकेो काजगको प्रबतबलबप 
वटा  १००।- 

 

३०. धरौटी रबसद (रु.१०० सम्म) को प्रबतबलपी वटा  १००।-  

३१. धरौटी रबसद (रु.१०० भन्दा माबथ) को प्रबतबलपी वटा  १५०।-  

३२. व्र्बक्तगत घटना दताा प्रबतबलबप प्रमाबणकरण वटा  ३००।-  

३३. सिक बपच कटान दस्तूर प्रबत िगा बफट  वटा  ७००।-  

३४. 
नगरपाबलकाको स्वीकृबत बलएर सिक, बपच काटेमा सिक बपच गदाा लाग् ने िचा िरािरको शत प्रबतशत 

दस्तूर लाग् नछे । 

३५ नगरपाबलकाको स्वीकृबत बिना सिक, बपच काटेमा सिक बपच गदाा लाग् ने िचा िरािरको शत प्रबतशत 

रकम र थप जररवाना ५० प्रबतशत रकम समेत गरी १५० प्रबतशत दस्तरु लाग् नेछ । 

३६. 
नगरपाबलकाको स्वीकृबत बवना जग्गा प्लबटङ गरेमा लाग् न े

जररवाना 
वटा १०‚०००।- 

 

३७. बि.बट.एच सेवा प्रदार्कलाइ ंवाबषाक कर वटा २२‚०००।-  

३८. बि. फेज बवद्यतु लाईन जिान बसफाररस वटा  १‚२००।-  

३९. नक्सा पास भएको घरको बवद्यतु जिान बसफाररस वटा  ४००।-  

४०. िानपेानी जिान बसफाररस वटा  ४००।-  

४१. साना तथा घरेल ुउद्योग सच चालन अनमुबत (पुाँजीको ०.२० प्रबतशत) 

  

 



च) तनवेदन दिाय दस्िूरः- 

क्र.स. तववरण एकाई दर रु. कैतफर्ि 

१ साधारण बनवेदन दताा दस्तुर वटा २५।-  

२ मिुा सम्वन्धी बनवेदन दताा दस्तुर वटा १२५।-  

३ भवन बनमााण दरिास्त फाराम प्रबत िकु  वटा १‚१००।-  

४ सम्वन्ध बवच्छेद सम्वन्धी बनवेदन दस्तुर वटा १२५।-  

५ सम्वन्ध बवच्छेद सम्वन्धी प्रबतउत्तर दस्तुर वटा २५०।-  

६ ताररि पचाा वटा ५०।-  

७ साध बसमाना सम्वन्धी उजरूी एवं बनवेदन दस्तुर वटा १२५।-  

८ बमलापत्र एवं सहमबत गरााई बदए वापत सेवा शलु्क वटा ६००।-  

९ कोठा िाली गरााई बदन ेबनवेदन दताा दस्तुर वटा १२५।-  

१० कोठा िाबल गरााई बदए वापत दस्तरु वटा २५०।-  

११ 
दशै मेला, उत्सव वा महोत्सव प्रदशानी आबदको लाबग 

बनवेदन दताा 
वटा २५०।-  

१२ 
दशै मलेा‚ उत्सव वा महोत्सव प्रदशानी आबदको लाबग 

अनमुबत 
वटा १‚०००।-  

१३ फुि फेबस्टिल बदन ५५०।-  

१४ ब्र्िसाबर्क महोत्सि बदन १‚०००।-  

१५ बमबन मेला ७ बदन ११‚०००।-  

१६ बमबन मेला १५ बदन २२‚०००।-  

१७ बमबन मेला ३० बदन ५०‚०००।-  

१८ चलबचत्र प्रदशानी (च्र्ाररटी सो)   प्रबत बदन २‚०००।-  

१९ चलबचत्र प्रदशानी  प्रबत बदन १‚५००।-  

 

  



छ) नक्सा पास दस्िुर (नर्ाँ घर सरंचना) 

 

क्र. स.ं तववरण प्रति दर रु. कैतफर्ि 

१ कम्पाउण्ि वाल प्रबत रबनङ बफट बफट  ५।-  

२ लोि िेर्रीङ घर प्रबत वगा बफट बफट  ८।-  

३ आर.बस.बस. घर प्रबत वगा बफट िगा बफट  ८।-  

४ घर क्षेत्रका कच्ची घर प्रबत िगा बफट िगा बफट  ३।-  

५ गाउाँको बटनको छानो भएको घर िगा बफट  ३।-  

६ फुसको छानो भएको घर िगा बफट २।५०  

७ नक्सा पास नामसारी िगा बफट २।५०  

८ प्लबटङको नक्सा पास प्रबत रोपनी रोपनी ८०००।-  

 जरीवानाको व्र्वस्थाः-    

१ 

नगरपाबलकाको मखु्र् िजार क्षेत्र बभत्रमा बमबत २०७२।१०।०१ गते दबेि नगरपाबलकाको भवन 

मापदण्ि लाग ूभए पबछ नगरपाबलकासाँग अनमुबत नबलई घर बनमााण गरेमा स्थानीर् सरकार संचालन 

ऐन २०७४ वमोबजम कावााही हुनेछ ।   
 

ज) अमीन सम्बन्धी व्र्वस्थाः 
 

क्र.स ं तववरण दर रु. कैतफर्ि 

१ घरनक्सा पास (मचुलु्का) प्रर्ोजनको लाबग नगरपाबलका अमीन 

िटाउाँदा लाग् न ेदस्तुर 

७००।-  

२ घरिाटो तथा चारबकल्ला बसफाररस प्रर्ोजनको लाबग १‚१००।-  

३ जग्गा नापी दस्तूर (अबमन) ५ रोपनीसम्म १‚१००।-  

४ जग्गा नापी दस्तूर (अबमन) ५ रोपनी दबेि माबथ  १‚७००।-  
   

झ) अतभिेतखकरण शुल्क (पुरानो घर सरंचना) 
 

अतभिेतखकरण प्रर्ोजनाथय के्षत्रको वतगयकरण 

क्र.स.ं तववरण रकम रु. कैतफर्ि 

१. शहरी के्षत्र   

 पक् क  घर (िगा बफट) ५।-  

 ढुंगा माटोको बटनको छानो भएको घर ३‚५००।-  

 ढुंगा माटोको फुसको छानो भएको घर २‚५००।-  

 काठको तले घर २‚०००।-  

 बचत्रा वा भाटा वा बटनल ेिारेको घर १‚०००।-  

२. शहरी उन्मुख के्षत्र 

 पक्क  घर (िगा बफट) ५।-  

 ढुंगा माटोको बटनको छानो भएको घर ३‚०००।-  

 ढुंगा माटोको फुसको छानो भएको घर २‚०००।-  

 काठको तले घर १‚५००।-  

 बचत्रा वा भाटा वा बटनल ेिारेको घर ७००।-  

३. ग्रातमण के्षत्र 



 

नोटः-  माबथ उल्लेि भएका घरहरुका अलावा एकै व्र्बक्तको घर र मतान भएमा तला छाबपएको माबनस िसोिास गन े

गरेको वा अन् न भण्िारण गन ेगरेको भएमा त्र्स्तो मतान पबन अबभलेबिकरण गनुा पन ेछ । 

 

 (ञ) फूङतिङ नगरपातिकाको तबरेन्र चौक तस्थि तमतटङ्ग हि भाडा शुल्कः- 

 

क्र. स.ं तववरण तदन दैतनक कैतफर्ि 

१ हल भािा प्रबत बदन १‚१००।-  

 

(ट) मेतशनरी उपकरणको  भाडा शुल्कः- 

 

क्र. स.ं तववरण दर (Rate) दर रु. कैतफर्ि 

१. बटफर     

(नगरक्षेत्र बभत्र दबैनक ईन्धन र ड्राइभर भत्ता 

िाहके)                  

४‚५००।-  

(नगरक्षेत्र िाबहर दबैनक ईन्धन र ड्राइभर भत्ता 

िाहके)                  

५‚०००।-  

२. ब्र्ाकहु लोिर      
(नगरक्षेत्र बभत्र प्रबत घण्टा) २‚२००।-  

(नगरक्षेत्र िाबहर प्रबत घण्टा) २‚५००।-  

३. ट्र्ाक्टर 
(नगरक्षेत्र बभत्र प्रबत बिप)                  १‚५००।-  

नगरक्षेत्र िाबहर प्रबत घण्टा) १‚०००।-  

४. प्रोजेक्टर  प्रबत बदन १‚०००।-  

५. स्पीकर (Woofer) प्रबत बदन ५००।-  

६. सेबफ्ट टेंबक सफाई मेबशन प्रबत सेफ्टी टेंक  ४०००  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 पक्क  घर (िगा बफट) ५।-  

 ढुंगा माटोको बटनको छानो भएको घर १‚७००।-  

 ढुंगा माटोको फुसको छानो भएको घर १‚२००।-  

 काठको तले घर ७००।-  

 बचत्रा वा भाटा वा बटनल ेिारेको घर ३००।-  



ठ) फोहर मैिा व्र्वस्थापन शुल्क प्रति मतहनाः- 
 

तस. नं. तबबरण ईकाई दर कैतफर्ि 

१. ठूलो पसल वटा ३००।-  

२. मझौला पसल वटा २००।-  

३. साना पसल वटा १००।-  

४. सरकारी कार्ाालर् वटा ३००।-  

५. गैर सरकारी संघ संस्था वटा २००।-  

६. 

क. श्रेणीका होटल माबसक वटा ८००।-  

ि. श्रेणीका होटल माबसक वटा ७००।-  

ग. श्रेणीका होटल माबसक वटा ५००।-  

घ. श्रेणीका होटल माबसक वटा ३००।-  

ङ श्रेणीका होटल माबसक वटा २००।-  

७. पाटी प्र्ालेस वटा ७००।-  

८. रेिुरेन्ट वटा ५००।-  

९. अस्पताल वटा २५००।-  

१०. फामेसी ठुलो मेबिकल वटा ५००।-  

११. फामेसी सानो मेबिकल वटा ३००।-  

१२. सैलुन वटा २००।-  

१३. जतु्ता बसलाउन े वटा १५०।-  

१४. फबनाचर उद्योग वटा ३००।-  

१५. आटा सेन्टर वटा १००।-  

१६. मास ुर माछा पसल वटा २५०।-  

१७. सब्जी मन्िी वटा २५०।-  

१८. बनबज िैंक वटा ३००।-  

१९. सनु चााँदी पसल वटा १००।-  

२०. टेलसा पसल वटा २००।-  

२१. िस तथा टेक्सी प्रबत काउण्टर वटा २००।-  

२२. बवद्यालर् वटा ३००।-  

२३. 
पसल भएको घर धनीलाई (पसल 

िाहके) 
वटा १००।-  

२४. पसल नभएको घर धबनलाई वटा २००।-  

२५. 
भात पकाई कोठा भािामा िस्नलेाई 

(बवद्याबथा भएमा छुट हुने) 
वटा ५०।-  

 

 

 

 

 

 

 



(ड) नदी जन्र् पर्द्ाथय िथा प्राकृतिक श्रोि तवक्री करः- 

 

र्स नगरपाबलका क्षेत्रका नबद तथा अन्र् क्षेत्रवाट नबदजन्र् पिाथा तथा प्राकृबतक श्रोत बवक्र मा दहेार् िमोबजम 

बिक्र  कर लाग्न ेछ । 

१.  प्रबत ट्र्ाक्टर                रु. ३००।- 

२.  प्रबत बटफर/िक               रु. ८५०।- 

 

(ढ) स्थानीर् पवूायधार उपर्ोग सेवा शुल्कः 

र्स नगरपाबलका  क्षते्रका बनम्न सिकहरुमा चल्ने बनम्न िमोबजमका सवारी साधनहरुिाट बनम्न िमोबजमका 

दरमा स्थानीर् पवूााधार उपर्ोग सेवा शलु्क असलु उपर गररने छ । 

क्र. स.ं सवारी साधनहरु सेवा शुल्क रु. कैतफर्ि 

१. ट्र्ाक्सी‚ बपक अप‚ भ्र्ान (प्रबत पटक) २५।-  

२. ट्र्ाक्टर (प्रबत पटक) ३५।-  

३. िक ‚ िस‚ (प्रबत पटक) ५०।-  

४. बटफर (प्रबत पटक) ५०।-  

५. तेलको ट्र्ाङकर (प्रबत पटक) ५०।-  

६. लोपेट (प्रबत पटक) ७५।-  
 

स्थानीर् पूवायधार उपर्ोग सेवा शुल्क देहार् बमोतजम तनम् न सडकहरुमा िगाईने छ । 

 

क्र. स.ं सडकको नाम कैतफर्ि 

१. सकेुटार – काफ्लेपाटी सिक िण्ि  

२. दउेराली – फावािोला सिक िण्ि  

३. ििुचोक – नाम्लेपाटी – पाथीभरा र्ाङिरक सिक िण्ि  

४. वहानन्द े– दोभान सिक िण्ि  

५. शेपााटोल – हाङदवेा - बमत्लङु सिक िण्ि  

६. सकेुटार – गढीिााँिा - फुरुम्ि ुसिक िण्ि  

७. हबेलप्र्ाि – िसपाका  - दगनु ेसिक िण्ि  

८. हबेलप्र्ाि – दउेबलङ्गे – दोभान सिक िण्ि  

९. गरुुङ गमु्िा- सैसले – भटुाने चौक सिक िण्ि  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ण) पशु पंतक्षको जाँच िथा उपचार शुल्कः 

क्र. स.ं तवषर् 
सेवा शुल्क रु. (प्रति 

गोटा प्रति पटक) 
कैतफर्ि 

१. गाई/भैंसी/र्ाक/चौरी जााँच शलु्क १५।-  

२. भेिा/िाख्रा/सुाँगरु/िरार्ो जााँच शलु्क १०।-  

३. घर पालुवा पाँक्षी जााँच शलु्क ५।-  

४. कुकुर/बवरालो जााँच शलु्क २५।-  

५. जंगली जनावर तथा घोिा/िच्चि जााँच शलु्क ५०।-  

६. गोिर परीक्षण शलु्क १०।-  

७. बपसाि परीक्षण शलु्क १०।-  

८. रगत परीक्षण शलु्क ६०।-  

९. दधु परीक्षण शलु्क २५।-  

१०. रााँगा/सााँिे/िोका/सुाँगरु क्र्ाष्िेसन शलु्क २५।-  

११. कुकुर बवरालो क्र्ाष्िेशन शलु्क ५०।-  

१२. मेजर अपे्रशन शलु्क २००।-  

१३. गाइ/भैंबस/घोिा/िच्चि/चौरी/र्ाक सव परीक्षण शलु्क २००।-  

१४. भेिा/िाख्रा/सुाँगरु/कुकुर/बवरालो सव परीक्षण शलु्क १००।-  

१५. हााँस/कुिरुा/परेवा सि परीक्षण शलु्क ३०।-  

 

 

 



खण्ड - ५ 

५.  फूङतिङ नगरपातिकाको तमतिः २०७७  आषाढ १० गिेको आठौ नगरसभाबाट पाररि भएका तवतवध 

तनणयर्हरु 
 

तनणयर् नं. १, 

 फूङबलङ नगरपाबलका नगर कार्ापाबलकाको बमबत २०७७/०३/६ गते िसेको ५३ औ ंकार्ापाबलकाको िैठकिाट 

पाररत भई नगरसभाका सभाध्र्क्ष नगर प्रमिु श्री छत्रपबत प्र्ाकुरेल ज्र्कूो अनमुबतमा नगर उपप्रमिु श्री िम िहादरु भट्टराई 

ज्र्लेू अथा सम्िन्धी प्रस्तावलाई कार्ाान्वर्न गना िनेको बिधेर्क २०७७ र बवबनर्ोजन बवधेर्क २०७७ को रुपमा 

नगरसभामा पशे गनुाभएको आगाबम आबथाक वषा २०७७/०७८ को नीबत‚ कार्ाक्रम तथा िजेट‚ नगरसभामा छलफल भई 

आवश्र्क संशोधन सबहत  आठौ नगरसभािाट  सवासम्मबतले पाररत  गन ेबनणार् गररर्ो । 
 

तनणयर् नं. २, 

 फूङबलङ नगरपाबलकाको आठौ नगरसभावाट पाररत भएका अनसुचूी-१६ िमोबजमका प्रदशे स्तरीर् र्ोजनाहरु 

तथा अनसुचूी-१७ िमोबजका केन्र स्तरीर् र्ोजनाहरुलाई आवस्र्क िजेट व्र्वस्थाको लाबग तततत बनकार्मा बशफाररस 

गरी पठाउने बनणार् गररर्ो । 
 

तनणयर् नं. ३,  

 प्रस्ताव न.ं ३‚ अन्तगात बवबवध बनणार्हरुमाबथ छलफल गदाा बनम्न बलबित बनणार्हरु उपर छलफल भई बनम्न 

अनसुारका बनणार्हरु पाररत गररर्ो ।  

क) चालु आबथाक िषा २०७६/७७ को जेष्ठ मसान्त सम्ममा र्स नगरपाबलकाको न्र्ाबर्क सबमबतमा आएका उजरुी 

बनवेदनहरु मध्रे् दहेार् अनसुारको कार्ा सम्पादन भएको व्र्होरा नगरसभामा पेश भई अनमुोदन गररर्ो ।  

देहार्ः 

मेलबमलाप प्रबक्रर्ामा रहकेो दताा मात्र भएका कैबफर्त 

११ ५ ८  
 

ि) फूङबलङ नगरपाबलकािाट चालु आबथाक िषा २०७६/०७७ मा िाबषाक कार्ाक्रम अनसुार कार्ाान्वर्न भई नगर         

सभा हुाँदाका िितसम्म सम्पन्न भएका सिै र्ोजनाहरुको फरफराक गने बनणार् गररर्ो । 

ग)  आबथाक वषा ०७६/७७ मा नगर कार्ापाबलकािाट बनणार् भई कार्ाान्र्वर्न भएका बनम्न बनणार्हरुलाई  अनमुोदन 

गररर्ो । 

तनम्नः 

क्र स              तमति   नगर कार्यपातिकाको बैठक   तनणयर् नं  कैतफर्ि 

१ २०७६ भार १३ गते  ३६ औ १  

२ २०७६ असोज ६ गते ३७ औ ३  

३ २०७६ काताक २१ गते ३९ औ २ र ६  

४ २०७६ मंबसर ९ गते ४० औ ९  

५ २०७६ पौस ६ गते ४१ औ ५ र १७  

६ २०७६ चैत्र ५ गते ४५ औ १  

७ २०७६ चैत्र १८ गते ४८ औ २  

८ २०७७ जेठ ५  गते ५२ औ २  

९ २०७७  असार ६  गते ५३ औ ३  

१० २०७७ असार ९  गते ५४ औ २  

 
 



      ङ) फूङबलङ नगरपाबलकाको गत आबथाक िषा २०७५/०७६ को मलेपको कार्ाालर्िाट प्राप्त अबन्तम लेिा परीक्षण  

प्रबतवेदन उपर छलफल भर्ो । सो आबथाक िषाको कुल िेरुज ु रु.१५२९६०००।- मध्रे् असलु हुनपुन े िेरुज ु

रु.२५७३०००।- र बनर्बमत गनुापन ेिेरुज ुरु.१२७२३०००।- भएकोमा उक्त िेरुजलुाई र्थासक्र् चााँिो आवश्र्क 

प्रबक्रर्ा परुा गरी असलु फछ्र्ोट गना गराउन कार्ाालर्लाई बनदशेन बदने बनणार् गररर्ो ।  

 च)   कार्ाालर् समर् िाहके बिहान िेलुका र सावाजबनक बवदाको बदन प्रमिु प्रशासक र् अबधकृतले तोके िमोबजम 

कार्ाालर्को काममा िटी सोको हाबजरी अबभलेि राबि कामगन ेकमाचारीहरुलाई अबतररक्त समर् काम गरेवापत 

आगामी आबथाक िषामा बनम्न अनसुारको सबुिधा बदन ेबनणार् गररर्ो ।   

तनम्नः 

प्रमुख प्रशासकीर् 

अतधकृि 

अतधकृि 

छैटौं/सािौं 

सहार्क स्िर 

पाँचौ 

सहार्क स्िर 

चौंथो 
कार्ायि सहर्ोगी 

दबैनक रु.८५०/- दबैनक रु.७००/- दबैनक रु. ५५०/- दबैनक रु. ४५०/- दबैनक रु.३५०/- 

 

छ)   फूङबलङ नगरपाबलकाका बवबभन्न ११ वटा विाकार्ाालर्हरु संचालनको लाबग िैठक भत्ता‚ बवबवध (बचर्ापान) 

िचा‚ सचचार महशलु‚ इन्धन िचा‚ धारा बवजलुी‚ दबैनक भ्रमण भत्ता र ममात िचा शीषाकमा मात्र िचा पाउन ेगरी 

बनम्नानसुारको विागत प्रशासबनक िचाको बसबलङ तोक्न ेबनणार् गररर्ो ।  

तनम्नः 

क्र.स.ं वडा नं. बजेट तसतिङ रु. कैतफर्ि 

१ १ ३५००००   

२ २ ३५००००   

३ ३ ३७५०००   

४ ४ ३२५०००   

५ ५ ३२५०००   

६ ६ ३२५०००   

७ ७ ३५००००   

८ ८ ३७५०००   

९ ९ ३७५०००   

१० १० ४०००००   

११ ११ ४०००००   

जम्मा ३९५००००   
 

नोटः- उक्त अनसुारको विा प्रशासबनक िचा रकमको बनकासा संघीर् राजश्व वााँिफाटवाट कार्ाालर्लाई प्राप्त भएको 

रकमको अनपुातमा चौमाबसक रुपमा गररन ेछ ।  

 

ज)  चालु आ.व.२०७६/७७ मा र्स नगरपाबलकाका  सिै  पदाबधकारीिाट कार्ाालर्को कामका बसलबसलामा 

बवबभन्न बमबतमा नगर बभत्र र नगर िाबहर  भएका भ्रमणहरुको अनमुोदन गररर्ो ।  

 





 



 

 

 



फूङतिङ नगरपातिकामा कार्ायरि  
कार्यपातिका सदस्र्हरुको तववरण र सम्पकय  नम्बरहरुः 

क्र.स.ं पद नाम थर सम्पकय  नं. 

१ नगर प्रमिु श्री छत्रपबत प्र्ाकुरेल ९८५२६६०५८४ 

२ नगर उप प्रमिु श्री िम िहादरु भट्टराई ९८४२६९११५१ 

३ कार्ापाबलका सदस्र् श्री िल िहादरु गरुुङ ९८४२७४७१२९ 

४ कार्ापाबलका सदस्र् श्री गम िहादरु बलम्ि ु ९८१५०९३३६९ 

५ कार्ापाबलका सदस्र् श्री पदम िहादरु सनुवुार ९८१४९९१८२८ 

६ कार्ापाबलका सदस्र् श्री पदम शनु्दर पालङुवा ९८४१४६१८९२ 

७ कार्ापाबलका सदस्र् श्री बभमादवेी ओझा ९८५२६६०२०८ 

८ कार्ापाबलका सदस्र् श्री र्वुराज िराल ९८५२६५५८२० 

९ कार्ापाबलका सदस्र् श्री तारानाथ िराल ९८५२६८१३८४ 

१० कार्ापाबलका सदस्र् श्री र्वुराज भट्टराई ९७४२६७७१०५ 

११ कार्ापाबलका सदस्र् श्री राजन कुमार गरुुङ ९८५२६६०९०४ 

१२ कार्ापाबलका सदस्र् श्री मोहन न्र्ौपान े ९८५२६८१६०९ 

१३ कार्ापाबलका सदस्र् श्री बजतेन बलम्ि ु ९८५२६८१३७३ 

१४ कार्ापाबलका सदस्र् श्री कृष्ण िवास ९७४२६३९१७८ 

१५ कार्ापाबलका सदस्र् श्री नतेा कुमारी बसवा पररर्ार ९८४२६६०३४९ 

१६ कार्ापाबलका सदस्र् श्री दावा शेपाा ९८४२६६००२२ 

१७ कार्ापाबलका सदस्र् श्री सरस्वता भारती ९८६६७९११५२ 

१८ कार्ापाबलका सदस्र् श्री कबवता बहङमाङ ९८६२७४३९०८ 

१९ कार्ापाबलका सदस्र् श्री चन्रकला काकी ९८४२६६३७९९ 

२० कार्ापाबलका सदस्र् श्री नवादा दवेी भण्िारी ९८६२६०४०६१ 

२१ कार्ापाबलका सदस्र् श्री वषाा ईजम ९७४१०७६०८९ 

२२ सदस्र् सबचव श्री महशे राज बतबम्सना ९८५२६२२१११ 

 

 

 



फूङतिङ नगरपातिकामा कार्ायरि  
स्थार्ी कमयचारीहरुको तववरण र सम्पकय  नम्बरहरुः 

क्र.स.ं पद नाम थर सम्पकय  नं. 

१. प्र.प्र.अतधकृि श्री महेश राज तितम्सना ९८५२६२२१११ 

२. लेिा अबधकृत  श्री तेबजन्र तामाङ  ९८४३३७९७६८ 

३. आ. ले. प. अबधकृत श्री भपूाल कुमार सेन्दाङ ९८४२६६०९९४ 

४. जन स्वास््र् बनरीक्षक श्री मन्ज ुगरुुङ ९८४४६८२२२९ 

५. बस.अ.न.बम.बनरीक्षक श्री बहमादवेी गरुुङ (दाहाल) ९८६६०४९३७५ 

६. पश ुसेवा प्राबवबधक श्री बदपेन्र भट्टराई ९८५२६८०८८४ 

९. ईबन्जबनर्र श्री बमलन बगरी ९८६२६६८२९८  

१०. बशक्षा अबधकृत  श्री प्रकाश पौिेल ९८४२७४७५१६ 

१९. कम्प्र्टुर अपरेटर श्री िसन् त राज सनुवुार ९८४२६६३७५६ 

१६. मबहला बवकास बनरीक्षक श्री सीता गरुुङ ९८४२६६०१३३ 

१७. पश ुस्वास््र् प्राबवबधक श्री शाबन्तराम िराल ९८४२६०८२५७ 

२०. पश ुस्वास््र् प्राबवबधक श्री हका मबत बलम्ि ु ९८४२६४२१९६ 

२१. प्राबवबधक सहार्क श्री बत्रबवक्रम आङवो ९८४२६७३५९६ 

२२. सह लेिापाल श्री कमला गौतम ९८५२६६०२२८ 

२३. सह लेिापाल श्री भोलानाथ बसग्दले ९८४२६६०२३४ 

२४. सह लेिापाल श्री बिमल बलम्ि ु ९८४२७२९४९१ 

२५ िररदार श्री तलुसा बनरौला ९७४२६२७५५९ 

२६. िररदार श्री कणा िहादरु मादने ९८४२६६०१५९ 

२७. िररदार श्री रमेश गरुागााँई ९८४४६१९७२१ 

२८. अबमन श्री गोकणा जैशी ९८४८३९२९४२ 

२९. स. मबहला बवकास बनरीक्षक श्री बवमला एके्तन ९८४२७२९४९१ 

३०. कार्ाालर् सहर्ोगी  श्री भीम िहादरु मगर ९८४२६४२४४९ 

३१. कार्ाालर् सहर्ोगी  श्री पणुा िहादरु सनुवुार ९८६२६०४८३९ 

३२. कार्ाालर् सहर्ोगी श्री तेज िहादरु बलम्ि ु ९८४२६९७६९५ 



स्वास््र् संस्थामा कार्यरि कमयचारीहरुको तववरण 

दोखु स्वास््र् चौकी, फु.न.पा.-८ 
 

क्र.स.ं पद िह कमयचारीको नाम स्थार्ी/करार सम्पकय  नम्बर 

१ बस.अ.ह.ेव. छैटौ जगदीस बघबमरे स्थार्ी  ९८४२६६४१४२ 

२ बस.अ.ह.ेव. पााँचौ लक्ष्मी मार्ा वनमे स्थार्ी  ९८४२६५३६४५ 

३ बस.अ.ह.ेव. पााँचौ प्रबमला बनरौला स्थार्ी  ९८४४६५५३६० 

४ बस.अ.न.बम. पााँचौ गीता अबधकारी स्थार्ी  ९८४२६६४१९९ 

५ बस.अ.न.बम. पााँचौ नर मार्ा रेग्मी स्थार्ी  ९८४२६७४६७५ 

६ का.स. पााँचौ सलमान गरुुङ स्थार्ी  ९८४२७४३४३६ 

हाङदेवा स्वास््र् चौकी, फु.न.पा.-९ 

क्र.स.ं पद िह कमयचारीको नाम स्थार्ी/करार सम्पकय  नम्बर 

१ ज.स्वा.बन. छैटौ मौसम िवास स्थार्ी   ९८५२६६०४०१ 

२ अ.ह.ेव. चौथो अबम्िका अबधकारी स्थार्ी  ९८६२६५२२५५ 

३ बस.अ.न.बम. पााँचौ संबगता पतंवा स्थार्ी  ९८६२६६०८७१ 

४ अ.न.बम. चौथो बभमा मादने  स्थार्ी  ९८६२६०४५५५ 

फुरुम्बु  स्वास््र् चौकी, फु.न.पा.-११ 

क्र.स.ं पद िह कमयचारीको नाम स्थार्ी/करार सम्पकय  नम्बर 

१ अ.ह.ेव. चौथो दउेमान गरुुङ स्थार्ी  ९८४२७९३६२६ 

२ बस.अ.न.बम. पााँचौ मार्ा दवेी पाठक प्रसाई स्थार्ी  ९८४२७९२४६८ 

३ अ.न.बम. चौथो प्रबतक्षा गरुुङ स्थार्ी  ९८६२६५१२४३ 

४ अ.ह.ेव. पााँचौ पषु्पा गरुागाई करार ९८४४६१८५६० 

५ अ.न.बम. चौथो सबुनता तामाङ करार ९८०१४५३५४६ 

फावाखोिा  स्वास््र् चौकी, फु.न.पा.-८ 

क्र.स.ं पद िह कमयचारीको नाम स्थार्ी/करार सम्पकय  नम्बर 

१ बस.अ.न.बम. पााँचौ होम मार्ा गरुुङ स्थार्ी  ९८४२७४२८६३ 

२ अ.ह.ेव. चौथो रुर कटुवाल स्थार्ी  ९८६४१८१३५३ 

३ अ.न.बम. चौथो सबजना शेपाा स्थार्ी ९८६२६५१३६५ 

४ अ.ह.ेव. चौथो गंगा मार्ा बवि करार ९८६२७७९८२९ 

५ अ.न.बम. चौथो शबि लािङु करार ९८६२६५०४५४ 

आधारभूि स्वास््र् सेवा केन्र वडा नं.१ 

क्र.स.ं पद िह कमयचारीको नाम स्थार्ी/करार सम्पकय  नम्बर 

१ अ.ह.ेव. चौथो सररता बलम्ि ु करार ९८६२६३६३४९ 

आधारभूि स्वास््र् सेवा केन्र वडा नं.२ 

क्र.स.ं पद िह कमयचारीको नाम स्थार्ी/करार सम्पकय  नम्बर 

१ अ.ह.ेव. चौथो सीता ओझा करार ९८४२६४२३६३ 

२ अ.न.बम. चौथो सबदक्षा बलम्ि ु करार ९८६३९७६३२१ 



आधारभूि स्वास््र् सेवा केन्र वडा नं.३ 

क्र.स.ं पद िह कमयचारीको नाम स्थार्ी/करार सम्पकय  नम्बर 

१ अ.ह.ेव. चौथो ऋत ुपालुंवा करार ९८४४६५४४२१ 

२ अ.ह.ेव. चौथो रमा बलम्ि ु करार ९८१५९७०७२१ 

आधारभूि स्वास््र् सेवा केन्र वडा नं.४ 

क्र.स.ं पद िह कमयचारीको नाम स्थार्ी/करार सम्पकय  नम्बर 

१ अ.न.बम चौथो सररता बलम्ि ु करार ९८४०९९३३७९ 

आधारभूि स्वास््र् सेवा केन्र वडा नं.७ 

क्र.स.ं पद िह कमयचारीको नाम स्थार्ी/करार सम्पकय  नम्बर 

१ अ.न.बम. चौथो सषु्मा ओझा करार ९८४०४७२९०७ 

 

 

 



 

फूङबलङ नगरपाबलकामा कार्ारत  
सेवा करारमा कार्ाारत कमाचारीहरुको बववरण र सम्पका  नम्िरहरुुः 

क्र.स.ं पद नाम थर सम्पकय  नं. 

१ रोजगार संर्ोजक श्री सररता बलङ्दने ९८४२६६३८५० 

२ बनबज सबचव श्री कुमार मादने ९८६०५०८६९७ 

३ MIS Operator श्री पावाता परुी ९८४२६५६१९४ 

४ ना. प्रा. स. श्री बदपक भण्िारी ९८४२४८३४७९ 

५ बफल्ि सहार्क श्री जापान मादने ९८४२७४२६३२ 

६ हबेि सवारी चालक श्री बदपक तामाङ ९७४१४२९८१५ 

७ व्र्ाक्हो लोिर चालक श्री िसन्त सनुवुार  ९८२५९३७७६१ 

९ ट्र्ाक्टर चालक श्री लक्ष्मी मगर ९८२४९७६७२३ 

१० हलकुा सवारी चालक श्री पणुा िहादरु बलङ्बिम ९८४४६७०४३७ 

१२ हलकुा सवारी चालक श्री सबचजप प्रधान ९८४२७६५४१५ 

१३ ट्र्ाक्टर सहचालक श्री राजकुमार तामाङ ९८०३९४२०४७ 

१४ कार्ाालर् सहर्ोगी श्री िगेन्र भट्टराई ९८४२६४२९२८ 

१५ कार्ाालर् सहर्ोगी श्री बजत मार्ा हाङगाम ९८६२६६०४९९ 

१६ कार्ाालर् सहर्ोगी श्री मथरुा श्रेष्ठ ९८४४६३४४८१ 

१७ कार्ाालर् सहर्ोगी श्री संबगता श्रेष्ठ ९८४२६३९७२३ 

१८ सरफाई कमाचारी श्री बटकाराम िराल ९८४४६६८६०३ 

 

 

 



नगरपातिका के्षत्र तभत्र संचािन हेने गैर सरकारी संस्थाहरुको आ. व. ०७६/७७  तववरण 

संस्थाको नामः ह्युमन प्रातक्टस फाउण्डेसन 

प्रस्िातवि कार्यक्रम 

आतथयक  वषय २०७७/०७८ 

तस.नं कार्यक्रमको नाम ठेगाना इकाई परीणाम प्रस्िातवि बजेट कैतफर्ि 

१ तवद्यािर् पवुधायर तबकास  कार्यक्रम 

क  भान ु माध्र्बमक बिद्यालर् भवन बनमााण   फुङ्बलङ् न पा  वटा १ ६३९१११० ८ कोठे  भवन  

ि  बसम्ि ु माध्र्बमक बिद्यालर् भवन बनमााण   फुङ्बलङ् न पा  वटा १ ६३९१११० ८ कोठे  भवन  

ग  िालमबन्दर आधारभतू बिद्यालर्  ममात सधुार  फुङ्बलङ् न पा  वटा १ २३४३७७२   

घ  भान ु माध्र्बमक बिद्यालर् शौचालर् बनमााण   फुङ्बलङ् न पा  वटा १ ८५००००   

ङ् िालमबन्दर आधारभतू बिद्यालर् शौचालर् बनमााण   फुङ्बलङ् न पा  वटा १ ८५००००   

     जम्मा   
 

१६८२५९९२   

२ तवद्यािर् सतुबधा कार्यक्रम 

क  भान ुमा बि कम्प्र्टुर ल्र्ाि   फुङ्बलङ् न पा  वटा १ ९०००००   

ि  बसम्ि ुमा बि कम्प्र्टुर ल्र्ाि   फुङ्बलङ् न पा  वटा १ ९०००००   

ग  िालमबन्दर आ बि कम्प्र्टुर ल्र्ाि  फुङ्बलङ् न पा  वटा १ ६०००००   

घ  भान ुमा बि बिज्ञान प्रर्ोगशाला  फुङ्बलङ् न पा  वटा १ ३०००००   

ङ् िाजोघरा  आ बि पसु्तकालर्   फुङ्बलङ् न पा  वटा १ ७०००००   

च  बसम्ि ु मा बि पसु्तकालर्   फुङ्बलङ् न पा  वटा १ ७०००००   

छ  िालमबन्दर आ  बि पसु्तकालर्   फुङ्बलङ् न पा  वटा १ ७०००००   

ज  िाजोघरा  आ बि िलेमदैान   फुङ्बलङ् न पा  वटा १ २२५०००   



झ  बसम्ि ु मा बि िलेमैदान   फुङ्बलङ् न पा  वटा १ २२५०००   

ञ िालमबन्दर आ बि िलेमदैान   फुङ्बलङ् न पा  वटा १ २२५०००   

ट िाजोघरा  आ बि शैबक्षक् सामाग्री   फुङ्बलङ् न पा  वटा १ २२५०००   

ठ  बसम्ि ु मा बि शबैक्षक् सामाग्री   फुङ्बलङ् न पा  वटा १ २२५०००   

ण िालमबन्दर आ  बि शैबक्षक् सामाग्री   फुङ्बलङ् न पा  वटा १ २२५०००   

        जम्मा  ६१५००००   

तस.नं कार्यक्रमको नाम ठेगाना इकाई परीणाम प्रस्िातवि बजेट कैतफर्ि 

३ कफी उधमतशििा कार्यक्रम 

क कफ  उद्यमबशल ताबलम 

ताबलमकेन्र विा न ं४,  

जनता मा.बव, बिरेन्र मा.बव, 

र्वुावषा मा.बव, बसम्ि ु

मा.बव, 

पटक ४ ९२६९३२   

ि कफ  ताबलमकेन्रको मबेशन िररद तथा ताबलम  कार्ाक्रम 

ताबलमकेन्र विा न ं४,  

जनता मा.बव, बिरेन्र मा.बव, 

र्वुावषा मा.बव, बसम्ि ु

मा.बव, 

पटक ५ २२०८१०७   

  जम्मा रकम       ३१३५०३९   

४ सामातजक उधमतशििा तबकास कार्यक्रम 

क सामाबजक उधमबशलता बिकास ताबलम 

मेवाराजा आबि, िांजोगरा 

आिी, बिरेन्र मािी, जनता 

मािी र बसम्भ ुमा िी  

वटा ४ १३५०००   

ि 
गरीि अबभभावकहरुलाइ  ब्र्वसार् स्थापना तथा आर्आ जान 

कृर्ााकलाि सन्चालनका लागी अनदुान सहर्ोग 

मेवाराजा आबि, िांजोगरा 

आिी, बिरेन्र मािी, जनता 

मािी र बसम्भ ुमा िी  

जना ३० १५०००००   



  जम्मा रकम 
      

१६३५०००   

५ गुणस्िरीर् तशक्षा कार्यक्रम , फुङतिङ नगरपातिका  

क्र स कार्यक्रमको नाम ठेगाना इकाई पररणाम प्रस्िातवि बजेट कैतफर्ि 

क  बशक्षकहरुको क्षमता अबभवबृध्द ताबलम 

जनता माबव, बवरेन्र माबव, 

र्वुावषा माबव, बसम्ि ु

माबव, मेवाराजा आबव, 

िााँझेगरा आबव  

जना ८५ ६६७८५०   

ि  बवद्यालर् व्र्वस्थापन सबमबत क्षमता अबभवबृध्द  जना ५५ २३६५०० 
  

ग  अबभभावक बशक्षक संघ र समदुार् शसबक्तकरण जना ३०० २०३०००   

घ  बवद्याथी सहर्ोग कार्ाक्रम जना १४९७ १०५७५००   

ङ् नगरपाबलका र बवद्यालर् समवन्र् तथा सहकार्ा    पटक ४ १९८५००   

च      जम्मा क २३६३३५०   

छ  आई.टी. हि स्थापना   फुङबलङ नगरपाबलका  स्थान १ ३००००००   

ज  आई.टी. हि संचालन    मबहना १२ १३२५०००   

      जम्मा ि  ४३२५००० 
  

जम्मा   क र ख को रु. ६६८८३५०   

कुि वजेट  ३४४३४३८१   

 

 

 

 

 



संस्थाको नामः नेपाि मतहिा उद्यमी संघ 

प्रस्िातवि कार्यक्रम 

आतथयक  वषय २०७७/०७८ 

तस.नं कार्यक्रमको नाम ठेगाना इकाई परीणाम प्रस्िातवि बजेट कैतफर्ि 

१ सामदुार्ीक झोलङ्ुग ेपलु कार्ाक्रम फुनपा ३ र १० वटा २ ९००००००   

२ बपछिीएको मबहला हरुका लागी क्षमता बिकास कार्ाक्रम फुनपा ६ ,७, ८ र ११ स्थान   ३५००००   

३ स्वास््र् संस्थाके लेिापररक्षाण कार्ाक्रम फुनपा बस्थत स्वास््र् संस्थाहरु स्थान   ४०००००   

४ लघ ुउद्यम बिकास तबलम कार्ाक्रम फुनपा ३ , ६ र ९ स्थान   २०००००   

  जम्मा रकम       ९९५००००   

 



 

संस्थाको नामः तहमािी संरक्षण मचच‚ िाप्िेजुङ  

HIMALI CONSERVATION FORUM,TAPLEJUNG 

प्रस्िातवि कार्यक्रम 

आतथयक  वषय २०७७/०७८ 

qm=;+= sfo{qmdsf] gfd 7]ufgf O{sfO{ k/Ldf0f k|:tfljt 

jh]6 

s}lkmot 

!= Ifdtf cljj[l4 sfo{qmd 

!=! jg cljefjsx?sfnflu k'g/tfhsL tflnd km'=g=kf= ! ! @(%,$&%= Ifdtf cljj[l4 u/L jf}lws ljsf; ug{ 

!=@ lgoldt cg'udg km'=g=kf= $ $ %^,)))= cWog tyf cg';Gwfg 

!=# lh cfOP; tflnd km'=g=kf= ! #@ !&*,^))= Ifdtf cljj[l4 u/L jf}lws ljsf; ug{ 

!=$ ;fd'bflos jgx?sf] cj:yf klxrfg 5nkmn  km'=g=kf= ! @@ !#!,)))= cWog tyf cg';Gwfg 

@= /]8 kf08f lbuf] ;+/If0f tyf lbuf] Joj:yfkg  

@=! kf]v/L tyf d'xfg ;+/If0f tyf lgdf{0f xs{6] # # !(),)))= /]8 kf08f,jGo hGt'sf] ;+/If0fdf ;xof]u 

@=@ uf]7 tyf 3/ kfn'jf s's'/x?sf] tYofË ;+sng  xs{6] ! @^% ^%,)))= tYofË pknJw ug{  

@=# u'jfnfx?sf] tYofËs ;+sng  xs{6] ! @^ !@,)))= tYofË pknJw ug{  

@=$ s's'/sf] /]ljr lj?4sf] EoflS;g tyf jGWofs/0f kmf=km'=kf=xf=lt= % #))= !&&,)))= ;fd'bfonfO{ ;xof]u 



@=% /]8 kf08f ;'rgf s]Gb| lgdf{0f b]p/fnL ! ! !$),)#(%(

= 

cWog,cg';Gwfg tyf ;+/If0fsfnflu 

hg;d'bfodf ;'rgf k|jfxu/L Ifdtf cljj[l4 

ug]{ . 

@=^ /]8 kf08f s]zsf nflu vfgf tyf jf; tfKn]h'Ë ! !% !),))))= sfo{qmd sfo{Gjog ug{ . 

#= ;+/If0f ;r]tgf sfo{qmd      

#=! International Red Panda Day (IRPD) dofd df=lj= ! @))= !%,)))= ;+/If0fdfhgr]tgfsf] jf}lws ljsf; ug]{ 

#=@ /]8 kf08f j'n]l6g k|sfzg dofd df=lj= ! # &%,))= ;+/If0fdfhgr]tgfsf] jf}lws ljsf; ug]{  

#=# jftfj/0f ;+/If0f lzIff :yflgo kf7\oqmd cWog cWofkg  dofd df=lj= @ !@ $@,)))= ljBofly{sf] ;+/If0fdf jf}lws ljsf; ug]{ 

#=$ Annual review meeting with Partners of  

(PIT)  

k'm=,g=kf= ! @% ^$,@))= 5nkmn tyf lg0f{o 

$= j}slNks phf{ 

$=! ;'wfl/Psf] r'nf] ljt/0f kfyLe/f If]q ! !% $!),)))= ;d'bfosf nflu ;xof]u 

%= lbuf] lhljsf]kfh{g sfo{qmd 

%=! cNnf]sf] wfuf] jf6 jGg] d]l;g ljt/0f tyf tflnd k'm?Dj' ! !^ %%%,)))= ;d'bfodf ;xof]u tyf Ifdtf ljsf; 

%=@ g;{/L lgdf{0f tyf Aoj:yfkg k'm=g=kf= ! ==== ^),)))= ;d'bfonfO{ ;xof]u 

%=# uf]7 ;'wf/ tyf rl/r/g Aoj:yfkg xs{6] ! !) @%),)))= u'jfnfx?nfO{ ;xof]u 

^= kof{ko{6g 



^=! xf]d :6] Aoj:yfkg tflnd tyf j}wflgstf j'Ës'n'Ë ! !% !)(,&%)= ;d'bfo ;xof]u tyf Ifdtf ljsf; 

^=@ g]r/ ufO{6 tflnd j'Ës'n'Ë ! #@ @*^,@%)= jf}lws Ifdtfsf] ljsf;  

&= j}7s tyf cg'udg 

&=! lhNnf :tl/o j}7s k'm=g=kf= @ $@ #),)))= 5nkmn tyf lg0f{ox? 

&=@ cg'udg k'm=g=kf= # %^ ^$,@@$= cWog tyf cjnf]sg 

&=# District Project Advisory Community Meeting 

(DPAC) 
k'm=g=kf= ! !^ @%,)))= ;/f]sf/ jfnfx?nfO{ sfo{qmdsf] 

hfgsf/L 

*= ;+:yfut ljsf; tyf sd{rf/L tnj      

*=! sd{rf/L tnj H.C.F. !@ $ !#,$*)))=  

k|zf;lgs vr{ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qm=;= laa/0f kl/df0f b/ hDdf s}+lkmot 

!, sfof{no  3/ efF8f !@ dlxgf *,)))= (^,)))=  

@, sfof{no  6]lnkmf]g tyf OG6/g]6 !@ dlxgf @@))= @^,$))=  

#, sfof{no  :6]zg/L !@ dlxgf *))= (,^))=  

$, sfof{no  lah'ln !@ dlgf %))= ^)))=  

                                                                                              hDdf ?. !#*,)))= 

                                                                                sfo{qmd vr{  hDdf ?. !,*$&%,(%*= 

                                                                                          s'n /sd ?. !,*^!#,(%* = 



फूङतिङ नगरपातिकाको आगामी आतथयक बषय २०७७।०७८ को आन्िरीक आर्को प्रके्षपणः 

क्र स ं आर् तशषयक  
आ.व. २०७७/७८ को आन्िरी 

आर् प्रके्षपण  
कैतफर्ि  

१ हाट िजार कर  2,50,000   

२ घर अबभलेबिकरण दस्तरु  6,00,000   

३ िहाल बवटौरी कर  5,00,000   

४ व्र्ावसार् दताा तथा नबवकरण दस्तरु  25,00,000   

५ सवारी दताा तथा वाषीक सवारी कर  10,000   

६ एबककृत सम्पती कर  2,00,000   

७ मनोरचजन कर  25,000   

८ सबुचकृत दस्तरु  30,000   

९ घर बनमााण सम्पन्न प्रमाण पत्र  45,000   

१० बप्रतीबलपी दस्तरु  10,000   

११ व्र्ाकहो लोिर दस्तरु  5,00,000   

१२ संस्था दताा‚तथा नबवकरण  दस्तुर  1,00,000   

१३ िोलपत्र बवक्र  दस्तरु  1,00,000   

१४ व्र्ावसार् नबवकरण जरीवाना दस्तरु  20,000   

१५ 
बनमााण व्र्ावसार् इजाजतपत्र दताा तथा 

नबवकरण दस्तरु 
50,000   

१६ बसफारीस तथा िक्सौनी दस्तरु  1,00,000   

१७ नबदजन्र् पदाथा /प्राकृबतक स्रोत बवक्र  कर  20,25,000   

१८ अबमन सेवा दस्तरु  25,000   

१९ मेला उत्सव बमबनमेला वापत कर  40,000   

२० घर िहाल कर  15,00,000   

२१ पश ुउपचार सेवा शलु्क  40,000   

२२ विािाट प्राप्त राजश्व  49,60,000   

२३ घरभािा  2,00,000   

२४ बनवेदन / बटकट दस्तरु  20,000   

२५ मालपोत तथा भमुीकर  2,00,000   

२६ फोहोर मैला व्र्वस्थापन शलु्क 10,00,000   

२७ बवबवध आर्  1,00,000   

  जम्मा 1,51,50,000   

 



फूङतिङ नगरपातिकाको न्र्ार्ीक सतमति (कार्यतवतध सम्वन्धी) ऐन,२०७५ मा भएको व्र्वस्था 

अनुसार सूचीकृि  भएका मेितमिापकिायहरु  । 

 देहार्ः 

क्र.स. मेितमिापकिायको  नाम थर ठेगाना समं्पकय  न.ं 

१ श्री बकशोर पोख्रेल फु.न.पा. १ ९८४२६६०७४७ 
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३ श्री सबुनता मादने फु.न.पा. १ ९७४१०७९६२० 
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५ श्री नबवन न्र्ौपाने फु.न.पा. २ ९८४४६१८२२० 
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१२ श्री दवेराज गरुुङ फु.न.पा. ५ ९८४२७४७०१५ 

१३ श्री राधाकृष्ण पौिेल फु.न.पा. ५ ९८४२६६०३३६ 
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gu/ k|d'v sfof{no ;Dks{M =)@$–$^!)^^,                            k|d'v k|zf;sLo clws[t sfof{no ;Dks{M =)@$–$^)!!४    
email: info@taplejungmun.gov.np                                        Website: www.phunglingmun.gov.np 

फूङतिङ नगरपातिका 

नगर कार्यपातिकाको कार्ायिर्, िाप्िेजुङ 

१ नं. प्रदेश, नेपाि 
 

नीति बजेट िथा कार्यक्रम 

आ.व.२०७६/०७७ 

 
 


