
आगामि आ.व. ०७४/७५ का लामग प्रस्ताववत वार्ड स्तरीय कायडक्रि तथा योजनाहरुः 

वर्ा न.ं १  

भौमतक योजनाहर 

क्र.स. आयोनाको नाि तथा वववरणहर ससंोमित वजेट र वर्ा न.ं कैफियत 

१ नाङ्गेवर र्ााँर्ा देखि किाङ्से हुदै 
हान्द्रङु जोड्ने िोटरवाटो मनिाडण 

७०००००/- १  

२ िेल्लङु िुलवोटे सर्क मनिाडण २०००००/- १  

३ सालर्ााँर्ा िालवासे सर्क मनिाडण २०००००/- १  

४ थाप्ले खिता मनखजवङु िोटरवाटो १५००००/- १  

५ सनुार घमु्ती वरवोटे आम्वोटे स्तर 
ववृि वाटो मनिाडण 

१५००००/- १  

६ मनजीजुङ िले्लङु नङ्गेिोटरवाटो 
(स्तर ववृि) 

५०००००/- १  

७ चारेभयैा टमनङ सालर्ााँर्ा नाङ्गे 
िोटरवाटो मनिाडण 

२०००००/- १  

८ भालेढुङ्गे च्यान्द्टेवारी अउमसर्ााँर्ा 
कटरेमन िोटरवाटो मनिाडण 

२०००००/- १  

९ मतनवरे राि िमतवर्ाको घरहुदै 
नरकन्द्या मनमगजङु्ग 
िोटरवाटो(स्तरविृी) 

२०००००/- १  

१०  िानेपानी १००००००/- १  

 

लखित कायडक्रि 

क्र.स. िफहला लखित कायडक्रि अन्द्तगडत 
सिुाररएको चुलो मनिाडण 

४०००००/- १  

२ वालवामलका कायडक्रि अन्द्तगडत 
४ वटा ववध्यालयलाई 
िेलसािामि ववतरण  

४००००/- १  

३ आफदवामस जनजाती सिंालय 
भवन मनिाडण 

४०००००/- १  



४ दलीत वखस्तलाई सोलर िररद २०००००/- १  

५ जेष्ठ नागररक सम्िान ९००००/- १  

६ अपाङ्ग कायडक्रि ५००००/- १  

 

आगामि आ.व. ०७४/७५ का लामग प्रस्ताववत वार्ड स्तरीय कायडक्रि तथा योजनाहरुः 

वर्ा न.ं २ पवूाडिारको योजनाहर 

क्र.स. आयोनाको नाि तथा वववरणहर ससंोमित वजेट र वर्ा न.ं कैफियत 

१ तोक्िे वसपाकड  हुदै कञ्चनजंघा 
वोफर्ङ्ग भेटनरी चौक िमसनी 
िोला मनयन्द्रण 

५०००००/- २  

३ देउमलङ्गे कृवि सकंलन भवन 
मनिाडण 

५५००००/- २  

३ साफकड  गााँउ आइतवारे जाने 
िोटरवाटो मनिाडण 

२०००००/- २  

४ गरैीगाउ देखिसल्लावोटे जाने 
िोटर वाटो 

३०००००/- २  

५ यवुराज वस्नेतको घर  देखि 
सारे्को ििड सम्ि िोटरवाटो  

१५००००/- २  

६ तारेवङु्ग िोटरवाटो २०००००/- २  

७ ियैािोला ररस्रोटड देखि घरेलहुुदै 
ररजाल लाईन िोटरवाटो 
स्तरउन्द्नती 

२५००००/- २  

८ ससस्त्र क्याम्प होि तिुहाम्िेको 
घर हुदै सेमत िारा भेट्नेरी 
जोड्ने िोटरवाटो 

१०००००/- २  



९ स्थाई िानेपानी िहुान सरंिण २३००००/- २  

१० पाईप िररद २०००००/- २  

११ वर्ा स्तरीय गरूयोजना मनिाडण २५००००/- २  

१२ सवारी सािन िररद ५०००००/- २  

१३ िगेन्द्र पोतलेको घर देखि 
शाखन्द्त स्कुल पदिागड मनिाडण 

१०००००/- २  

जम्िा ३२६५०००/-   

 

वालवामलका लिीत कायडक्रि 

क्र.स. आयोनाको नाि तथा वववरणहर ससंोमित वजेट र वर्ा न.ं कैफियत 

१ वालवामलका ववरेन्द्र िा.वव. ३०००००/- २  

२ याङलीजुङ प्रा.वव. २००००/- २  

३ शान्द्ती मन.िा.वव. २००००/- २  

४ हान्द्रङु वालववकास ४००००/- २  

५ ववध्यालयिा प्राथमिक उपचार ६३०००/- २  

जम्िा ४४३०००/-   

 

 

वालवामलका लिीत कायडक्रि 

क्र.स. आयोनाको नाि तथा 
वववरणहर 

ससंोमित वजेट र वर्ा न.ं कैफियत 

१ िफहलाको ििता ववकास 
कायडक्रि 

७१०००/- २  

२ िफहलालाई उन्द्नत जातको गाई ३०००००/- २  



ववतरण 

३ स्वयिंसेववका प्रोत्साहन 
कायडक्रि 

१२०००/- २  

४ िफहला लखित कायडक्रि मसलाई 
कटाई 

८००००/- २  

जम्िा ४६३०००/- २  

 

आफदवामस जनजाती, दमलत, जेष्ठ तथा अपाङ्ग लखित कायडक्रि 

क्र.स. आयोनाको नाि तथा वववरणहर ससंोमित वजेट 
र 

वर्ा न.ं कैफियत 

१ जेष्ठ नागररक न्द्यानो कपर्ा ववतरण ६००००/- २  

२ अपाङ्ग आयआजडन कायडक्रि ३००००/- २  

३ दमलत ििता ववकास तामलि 
कायडक्रि 

७५०००/- २  

४ दमलत आयआजडन कायडक्रि १२००००/- २  

५ आफदवासी जनजाती ििता ववकास 
कायडक्रि 

८००००/- २  

६ आफदवासी जनजामत आय आजडन 
कायडक्रि 

३०००००/- २  

जम्िा ६६५०००/-   

 

नगरिा पेश गन ेसर्क 

क्र.स. आयोनाको नाि तथा वववरणहर ससंोमित वजेट र वर्ा न.ं कैफियत 

१ शसस्त्र चेकपोष्ट देखि याखङ्लजुङ 
वपपलवोटे देउमलङ्गे नागेश्वर 
िोटरवाटो 

   



२ ररजाल लाईन हुदै ति ुचौक हुदै 
हुलाक लाईन रेर्क्रस सम्िको 
िोटरवाटो 

   

३ तल्लो कुलो िेफदवङु जाने कुलो 
ििडत 

   

४     
 

अन्द्य ववववि 

क्र.स. आयोनाको नाि तथा वववरणहर ससंोमित वजेट र वर्ा न.ं कैफियत 

१ प्रशासमनक िचड ३६४०००/-   

२ जम्िा ३६४०००/-   

 

 

आगामि आव २०७४/०७५ का लामग प्रस्ताववत नगरस्तरीय कायडक्रि तथा आयोनाहरुः 

वर्ा न ३  

भौमतक पवूाडिारका योजनाहर  

क्र 
स 

योजना/ कायडक्रिकोनाि वार्ड २०७४/०७५को 
ससंोमित वजेट 

कैफियत 

१ शसस्त्र क्याि साििुारा देवव घमु्ती 
अगार्ी िोटरवाटो स्तरउन्द्ती 

३ ५०००००/-  

२ क्यामनि कामतडके भाटे घाट 
िोटरवाटो स्तोन्द्नोती 

३ ३०००००/-  

३ पााँचगाउ गरुागाई गााँउ देवल 
च्यानेपािा िोटरवाटो 

३ ५०००००/-  

४ केमनि वगचैा देखि दईु र्ााँर्ो 
िोटरवाटो स्तरउन्द्नती  

३ ५०००००/-  

५ पालङु्वा चौक सािदुाईक िोप 
केन्द्रिा सौचालय मनिाडण तथा 
भवन ििडत सभंार 

३ १५००००/-  

६ भार्ीिोला मसचाई कुलो ििडत 
हलाडवोटे सम्ि 

३ २०००००/-  



७ नावप टोल साउने मघमिरे गााँउ ढल 
मनकास   

३ २०००००/-  

८ ऐस्वयड चौक मघमिरे गााँउ िफेदवङु 
िोटरवाटो स्तरउन्द्नती 

३ २०००००/-  

९  िेफदवङु तल्लो कुलो ििडत  ३ १०००००/-  

१० जहरे भगेनी िोल्सा मसचाई पाइप 
िररद 

३ ४००००/-  

११ एक्ले वपपलवाट गरैरगाउ जोड्ने 
िोटरवाटो मनिाडण तथा ििडत 
सम्भार 

३ ४०००००/-  

१२ जुके पानी िहुान देखि आगफेदि 
िानेपानी ििडत 

३ ९५०००/-  

१३ मसकारी र्ााँर्ा मसटेनी िोटरवाटो 
स्तरउन्द्नती 

३ ६५०००/-  

१४  प्रशासमनक िचड ३ २०००००/-  

जम्िा ३४५००००/-  

 

वालवामलका लखित ववकास कायडक्रि 

क्र 
स 

योजना/ कायडक्रिकोनाि वार्ड २०७४/०७५को 
ससंोमित वजेट 

कैफियत 

१ वरर्ााँर्ा आहिारभतु प्रा.वव. 
वयररङ िररद 

३ ३००००/-  

२ मसम्ले आिारभतु प्रा.वव. वाईर् 
वर्ड िररद 

३ २००००/-  

३ िढेु आिारभतु प्रा.वव. वाईर् वर्ड 
िररद 

3 २००००/-  

४ िुङ्लीङ अिारभतु प्रा वव मभत्ता 
प्लाष्टर भरई ढलान 

३ २०००००/-  

५ िेफदबङु आिारभतु प्रा वव वयररङ 
सािान िररद 

३ ३००००/-  

६ वार्डका ववद्यालयलाई शखैिक ३ १०००००/-  



सािािी िररद 

७ वर्ाका ववद्यालयका मशिकहरलाई 
तामलि प्राथमिक उपचा सम्वन्द्िी 

३ ९५०००/-  

८ वास ुिा वव शखैिक सािािी 
िररद 

३ ३००००/-  

 जम्िा  ३ ५३००००/-  

 

 

िफहला लखित ववकास कायडक्रि 

क्र 
स 

योजना/ कायडक्रिकोनाि वार्ड २०७४/०७५को ससंोमित 
वजेट 

कैफियत 

 

१ वेतेनी िलु िानेपानी ट्याङकी 
पाइप िररद  

३ ३००००००/-  

२ आहाले िारा िाल्रे् जहरे मसकारी 
र्ााँर्ा ट्याङकी  र पाइप 

३ २०००००/-  

३ िफहला सिहु कायडलय व्यवस्थापन  ३ ५३००००/-  
 

 

क्र स योजना/ कायडक्रिकोनाि वार्ड २०७४/०७५को ससंोमित 
वजेट 

कैफियत 

१ वोजोघारा नागथान तथा 
पोिरी मनिाडण 

३ ४०००००/-  

२ मलम्ब ुसााँस्कृमत सािािी 
िररद तथा केलाङनाच 

३ ७५०००/-  

३ दमलत सिदुायका लामग 
सिुाररएको चुलो 

३ १०००००/-  

४ अपाङ्ग न्द्यानो कपर्ा 
ववतरणा 

३ १०००००/-  



५ जेष्ठनागररक सम्िान तथा 
कपर्ा ववतरण 

३ ८००००/-  

६ सनुवुार भािा प्रमशिण  ३ ४००००/-  

 जम्िा  ७९५०००/-  

 कुल जम्िा   ५३०००००/-  

 

 

क्र स योजना/ कायडक्रिकोनाि वार्ड २०७४/०७५को 
ससंोमित वजेट 

कैफियत 

१ सल्लेरी िढेु िम्बटुार साजेवारी आगेफदि 
िोटरवाटे 

३ नगरपालीका  

२ केमनि कामतके गहेुली भाटेघाट िोटरवो 
स्तरउन्द्नती 

३ नगरपालीका  

३ वोजोिाप यमुनसेििारा िा पाच्यानेपािा 
ढार्गाउ 

३ नगरपालीका  

४ ढार्गाउ मसकारी र्ार्ा भकारे दोभान िोटरवो  ३ नगरपालीका  

५ गहैीगाउ वोजोघारी मसिसार िेरिा पोिरी 
मनिाडणा 

३ नगरपालीका  

६ अिेरी सापे्तल भेदावारी आगेफदि दोभान 
िोटरवाटो 

३ नगरपालीका  

७ िामथल्लो ढार्गाउ ज्ञान बहादरुको घरहुदै 
तल्लो ढार्गाउ िोटर वाटो 

३ नगरपालीका  

 

 

 

 



आगािी आ व ०७४/०७५ का लामग प्रस्तावीत नगरस्तरीय कायडक्रिहर तथा योजनाहर  

वर्ा न ४ 

भौमतक पवुाडिारका योजनाहर 

क्र स योजना/ कायडक्रिकोनाि वार्ड २०७४/०७५को 
ससंोमित वजेट 

कैफियत 

१ भानसु्कुल िाउण्र् मनर व पोरे्लके देखि मतलक 
थेवेको घरसम्ि वाटे सोमलङ 

४ २०००००/-  

२ नया बसपाकड  वपपलवोट हुदै कुिार मसवा हुलाक 
जाने पदैल िागड 

४ ३०००००/-  

३ देववथान र्ार्ाघर हुदै कािीिारा सम्ि ढल 
मनिाडण 

४ २५००००/-  

४ फहकोलाचोक देखि मलटल बिु ववद्यालय सम्िको 
ढल मनिाडण 

४ २०००००/-  

५ अनन्द्त भट्टराइको घर छेउ वसपाकड  तोक्िे िनुी 
ढल ििडत 

४ २०००००/-  

६ िेमचिागड मललाबोखििको घरिामथवाट क्याम्पस 
सम्िको पदैल िागड 

४ ४०००००/-  

७ कोप्चे फहिान श्रषे्ठके घरहुदै ठुलोिारा सम्िको ढल 
ििडत 

४ ५०००००/-  

८ देववथान र्ार्ाघर हुदै याि कुिार श्रषे्ठको 
घरसम्िको पदैल िागड 

४ ४०००००/-  

९ िाछापोिरी वाट वपपलवोट पेल ुसघ सम्िको 
पदैलिागड मनिाडण 

४ ४०००००/-  

१० बालिखन्द्दर स्कुलछेउवाट नरेन्द्र िादेनको घरसम्ि ४ २०००००/-  
११ शाखन्द्त टोल दोवाटो हुदै शाक्य िेफर्कल सम्ि 

सानो िारा ढल ििडत  
४ ३०००००/-  

 जम्िा  ३५५००००/- 

 
 

 

 

 

 

 



आफदवासी जनजाती दमलत जेष्ठ नागररक 

क्र स योजना/ कायडक्रिकोनाि वार्ड २०७४/०७५को 
ससंोमित वजेट 

कैफियत 

१ नेपाल भािा भवन फिमनमसङ ४ १५००००/-  

२ आमनपान  ४ ५००००/-  

३ दमलत सािािी ववतरण ४ १०००००/-  

४ ति ुपेलसुघ भवन मनिाडण ४ ५००००/-  

५ शेपाड सिाज ४ ५००००/-  

६ जेष्ठनागररक सम्िान  ४ ३००००/-  

७ कोप्चे िफहला सिहु ४ ५००००/-  

८ िवास सिाज ४ ५००००/-  

९ ति ुहुजरी सिाज पररिद ४ ५००००/-  

१० निनुा िफहला सिहु ४ १०००००/-  

 जम्िा  ६८००००/-  

  

िफहला तिड  

क्र स योजना/ कायडक्रिकोनाि वार्ड २०७४/०७५को ससंोमित 
वजेट 

कैफियत 

१ बफुटक तामलि ४ १०००००/-  
२ व्यफुट पालडर तामलि ४ १०००००/-  
३ थेवे टोल िफहला सिहु ४ १०००००/-  
४ ढाका बनुाइ तामलि ४ १०००००/-  
५ र्ार्ा टोल िफहला सिहु सािािी िररद ४ ४००००/-  
 जम्िा  ४४००००/-  
 

 

 



बालवामलका तिड   

क्र स योजना/ कायडक्रिकोनाि वार्ड २०७४/०७५को 
ससंोमित वजेट 

कैफियत 

१ बालिखन्द्दर ववद्यालय ििडतर ४ २०००००/-  
२ वालवामलका सािािी ववतरणा  ४ १०००००/-  
३ अपाङग बालवामलका सहयोग ४ ३००००  
 जम्िा  ३३००००/-  
 

आगािी आ व ०७४/०७५ का लामग प्रस्तावीत नगरस्तरीय कायडक्रिहर तथा योजनाहर  

वर्ा न ५ 

भौमतक पवुाडिारका योजनाहर 

क्र 
स 

आयोजनाहरको नाि तथा वववरण वार्ड २०७४/०७५को 
ससंोमित वजेट 

कैफियत 

१ ओि शाखन्द्तबाट नवज्योमत िागड िोटर बाटो सोमलङ िु.न.पा 
५ 

५ˎ००ˎ०००  

२ पाथीभरा प्रा.वव बाट मशवालय िखन्द्दर जाने िोटरबाटो 
मनिाडण 

िु.न.पा 
५ 

१ˎ५०ˎ०००  

३ क्याम्पस िोर्बाट ओरालो िखन्द्दरको बाटो हुाँदै गगंा 
मलम्बकुो घरिनुी सम्िको पदैल बाटो मनिाडण 

िु.न.पा 
५ 

२ˎ५०ˎ०००  

४ हस्पीटल जाने अदालत गटे अगाफर्को अिुरो िोटरबाटो 
ढलान 

िु.न.पा 
५ 

३ˎ००ˎ०००  

५ नवज्योती देखि नाम्दिुोला जोड्ने गोरेटो बाटो ििडत िु.न.पा 
५ 

१ˎ५०ˎ०००  

६ पराजुमल चोकबाट पाथीभरा क्याम्पस जोड्ने गोरेटोबाटो 
ििडत 

िु.न.पा 
५ 

८०ˎ०००  

७ हुलाक टोलबाट मसजडना टोल जोड्ने बाटोिा स्ल्याव 
मनिाडण तथा ििडत 

िु.न.पा 
५ 

१ˎ५०ˎ०००  

           जम्िा  १५ˎ८००००  

                

 



ढल तथा नाली मनकास 

क्र 
स 

आयोजनाहरको नाि तथा वववरण वार्ड २०७४/०७५को 
ससंोमित वजेट 

कैफियत 

१ ववरेन्द्र चोकबाट बदु्दचोक सम्िको िोल्सी तटवन्द्ि 
मनिाडण 

िु.न.पा 
५ 

५५००००  

िानेपानी मनिाडण योजना 

क्र 
स 

आयोजनाहरको नाि तथा वववरण वार्ड २०७४/०७५को 
ससंोमित वजेट 

कैफियत 

१ उकालीपानी स्थीत पहलिान गरुङको घरिामथ िानेपानी 
ट्याङकी मनिाडण 

िु.न.पा 
५ 

७ˏ५०ˏ०००  

२ ठुलोगाउाँ  िानेपानीका लामग पाइप िररद िु.न.पा 
५ 

१ˏ२०ˏ०००  

                  जम्िा  ८ˏ७०ˏ०००  

 

िफहला लखित कायडक्रि 

क्र 
स 

आयोजनाहरको नाि तथा वववरण वार्ड २०७४/०७५को 
ससंोमित वजेट 

कैफियत 

१ वर्ाको घरिुरी अमभलेखिकरण तथा स्वि ंसेववका 
सम्िान कायडक्रि 

िु.न.पा 
५ 

२०००००/-  

२ लोकसेवा तयारी किा सञ्चालन िु.न.पा 
५ 

१०००००/-  

३ नारीफदवस तथा एकल िफहला सम्िान कायके्रि ५ १०००००/-  

४ िानेपानी िहुान सरंिण रेर्क्रस छेउ ५ १०००००/-  

जम्िा ५०००००/-  

 

 

 

 



वालवामलका लखित कायडक्रि 

क्र 
स 

आयोजनाहरको नाि तथा वववरण वार्ड २०७४/०७५को 
ससंोमित वजेट 

कैफियत 

१ वाल किा ििडत पामथभरा प्रा.वव. ५ २०००००/-  

२ वाल स्वास्थय सम्वखन्द्ि कायडक्रको 
लामग 

५ १०००००/-  

३ वालवामलकाको लामग लाग ुअउसि 
तथा दवुडशनी ववरध्ि सचेतना 
कायडक्रि 

५ १०००००/-  

जम्िा ५००००/-  

 

आफदवामस जनजाती फदमलत अपाङ्ग जेष्ठ नागररक लखित कायडक्रि 

क्र 
स 

आयोजनाहरको नाि तथा वववरण वार्ड २०७४/०७५को 
ससंोमित वजेट 

कैफियत 

१ ववरेन्द्र चौक खस्थत कुरवा घर तथा 
पसु्तकालय िामथको तेस्रो तलािा 
आफदवामस जनजामत सिंालय तथा 
पसु्तकालय मनिाडण 

५ ३७५०००/-  

२ दमलत ििता अमभविृी लामग 
पेशागत सािान दररद 

५ १७५०००/-  

३ अपाङ्ग िरैी कायडक्रि तथा सिािी 
िररद 

५ १०००००/-  

४ जेष्ठ नागररक सम्िान तथा फदवा 
सेवा कायडक्रि 

५ १०००००/-  

जम्िा ७५००००/-  

 

 



ववववि 

क्र 
स 

आयोजनाहरको नाि तथा वववरण वार्ड २०७४/०७५को ससंोमित 
वजेट 

कैफियत 

१ प्रशासमनक िचड ५ २५००००/-  

२ कुल रकि (सव ैमसिडकवाट) ५ ५००००००/-  

 

आगािी आ व ०७४/०७५ का लामग प्रस्तावीत नगरस्तरीय कायडक्रिहर तथा योजनाहर  

वर्ा न ६ 

भौमतक पवुाडिारका योजनाहर 

क्र 
स 

आयोजनाहरको नाि तथा 
वववरण 

वार्ड २०७४/०७५को 
ससंोमित वजेट 

कैफियत 

१ शेपाडटोल देखि पामथभरा चौक 
क्रिागत 

६ १४०००००/-  

२ वपपलवोटे देखि वाजोगरा 
मनिाडण तथा ििडत 

६ ६००००००/-  

३ गरुङ गमु्वा मन िा ध्यो िो 
गमु्वा गरैरगाउ हुदै  

६ ४०००००/-  

४ फहिामल गरामिण भवन हुदै 
मभरिमुन  

६ १०००००/-  

५ िुलपाते र्ााँर्ा हुदै फकरात 
िााँङफहि जानेवाटो ििडत  

६ २०००००/-  

६ कुवापानी र्ााँर्ा गाउ होि स्टे 
जानेवाटो  

६ १०००००/-  

७ सकेुटार गम्वा वाल उध्यान घर ६ १०००००/-  

जम्िा ३०५००००/-  

 

 



िफहला लखित कायडक्रि 

क्र 
स 

आयोजनाहरको नाि तथा 
वववरण 

वार्ड २०७४/०७५को 
ससंोमित वजेट 

कैफियत 

१ िफहलाहरलाई मसप ववकास 
तामलि 

६ १५००००/-  

२ गमु्वा र्ााँर्ािा कुटामन वपसानी 
मिल 

६ २५००००/-  

३ वेिौसिी तरकारी िेमत वर्ा न.ं 
६ को लामग 

६ १०००००/-  

जम्िा ५०००००/-  

 

वालवामलका लखित कायडक्रि 

क्र 
स 

आयोजनाहरको नाि तथा 
वववरण 

वार्ड २०७४/०७५को 
ससंोमित वजेट 

कैफियत 

१ वगर वारर प्रा. वव. ६ १५००००/-  

२ वाजोगरा मनम्न िाध्यमिक 
ववध्यालय 

६ २०००००/-  

३ अम्िर स्ितृी प्रा.वव. ६ १०००००/-  

जम्िा ४५००००/-  

 

आफदवामस जनजाती फदमलत अपाङ्ग जेष्ठ नागररक लखित कायडक्रि 

क्र 
स 

आयोजनाहरको नाि तथा 
वववरण 

वार्ड २०७४/०७५को 
ससंोमित वजेट 

कैफियत 

१ फकरात िाङ्यिु पसु्तक िररद ६ १०००००/-  

२ गरङ भािा सरंिण तथा मसिा ६ १०००००/-  

३ जेष्ट ६० िामथ अपाङ्गलाई 
अपाङ्ग सािािी ववतरण 

६ १०००००/-  



कायडक्रि 

४ जनचेतना िलुक कायडक्रि  ६ २५००००/-  

५ दमलत नौिमत वाजा िररद ६ १०००००/-  

६ जेष्ठ नागररक सम्िान कायडक्रि 
७५ विड िामथ 

६ ५००००/-  

जम्िा ७०००००/-  

 

ववववि 

क्र 
स 

आयोजनाहरको नाि तथा 
वववरण 

वार्ड २०७४/०७५को 
ससंोमित वजेट 

कैफियत 

१ वाफक रकि ६ ४५००००/-  

२ कुल रकि सव ैमशिडकवाट ६ ५००००००/-  

 

आगािी आ व ०७४/०७५ का लामग प्रस्तावीत नगरस्तरीय कायडक्रिहर तथा योजनाहर  

वर्ा न ७ 

भौमतक पवुाडिारका योजनाहर 

क्र 
स 

आयोजनाहरको नाि तथा 
वववरण 

वार्ड २०७४/०७५को 
ससंोमित वजेट 

कैफियत 

१ लहरे ढुङ्गाहुदै ववरकुिार 
पालङवाको घर िमुन सम्ि 
नयााँवाटो ट्रयाक योजना 

७ ३०००००/-  

२ िोपे्रवासवोटे हुदै केनेि िोला 
ववरकुिार पालङु्वाको घरिनुी 
सम्ि िोटरवाटो ििडत सम्भार  

७ २०००००/-  

३ पाटीगाउ वासवोटे िोटरवाटो 
ििडत सम्भार 

७ १०००००/-  

४ िोपे्र ओिरवोटे हुदै कृवि सर्क ७ १५००००/-  



जोड्ने वाटो ििडत सम्भार  

५ कासघारी हुदै गल्लमघर सम्ि 
नामि स्कुल जोड्ने नयााँ 
िोटरवाटो ट्रयाक योजना 

७ १०००००/-  

६ घोरे् चौर छरेिारा 
सम्ििोटरवाटो ििडत तथा 
सम्भार योजना 

७ १०००००/-  

७ तोक्िे जराहोटल हुदै तिर FM 
सम्ि वाटो ििडत 

७ ३०००००/-  

८ यवुा विड िा वव हुदै िमृत ढुङ्गा 
िोप्रे वर्ा न.ं ७  

७ ८५००००/-  

९ मचप्ली चौर सिामि स्थल ७ १००००००/-  

१० वर्ा कायाडलय ििडत सम्भार ७ ३७००००/-  

 

ढल तथा नामल मनकास 

क्र 
स 

आयोजनाहरको नाि तथा 
वववरण 

वार्ड २०७४/०७५को 
ससंोमित वजेट 

कैफियत 

१ तोक्िे िमृत ढुङ्गा ढल मनिाडण 
सो ढलको साथ साथिा पद 
िागड मनिाडण योजना क्रिागत 

७ ४०००००/-  

२ र्ााँर्ा गाउ किला गरूङको घर 
छेउको िोल्सी हुदै केनेि िोला 
जोफर्ने ढलमनकास योजना 
क्रिागत 

७ १५००००/-  

३ काउले कुलो ििडत सम्भार ७ ५००००/-  

४ वढेुउली गााँउ िानेपानी िहुान 
सरंिण 

७ १०००००/-  

 

 



िफहला लखित कायडक्रि 

क्र 
स 

आयोजनाहरको नाि तथा 
वववरण 

वार्ड २०७४/०७५को 
ससंोमित वजेट 

कैफियत 

१ उन्द्नत जातको वाख्रा पालन 
कायडक्रि 

७ १०००००/-  

 

अन्द्य  

क्र 
स 

आयोजनाहरको नाि तथा 
वववरण 

वार्ड २०७४/०७५को 
ससंोमित वजेट 

कैफियत 

१ अन्द्य भपैरी िचड ७ १०००००/-  

 

सािदुायीक भवन तथा चचड ििडत सम्भार  

क्र 
स 

आयोजनाहरको नाि तथा 
वववरण 

वार्ड २०७४/०७५को 
ससंोमित वजेट 

कैफियत 

१ के लाङ् भवन मनिाडण योजना 
क्रिागत 

७ १०००००/-  

२ यपु्पा िारा िहुान सरंिण 
योजना 

७ ७५०००/-  

३ र्ााँर्ा गाउ िानेपानी योजना 
पाईप िररद  

७ ७५०००/-  

४ जोरिारा िहुान सरंिण ७ १५००००/-  

५ गोपाल घर पामन िहुान सरंिण 
गरर १ पामन ट्याकी मनरिाण 
घण्टे पाफट िोल्सा पानी मतन 
तले गाउ गौति गााँउ सम्ि 
िानेपानी योजना  

७ ४०००००/-  

 

 



वालवामलका लखित कायडक्रि 

क्र 
स 

आयोजनाहरको नाि तथा 
वववरण 

वार्ड २०७४/०७५को 
ससंोमित वजेट 

कैफियत 

१ वाल वामलका िरैी शखैिक 
सािािी िररद 

७ १०००००/-  

 

२ बालबामलका ववध्यालय आवत 
जावत सहजताको लामग 
बहान्द्नदे घखुम्तबाट आकास े
पाटीगाउ तोक्िे र्ााँर्ा सम्ि 
पदिागड मनिाडण योजना 

७ १५००००/-  

३ बालबामलका ववध्यालय आवत 
जावत सहजताको लामग बाहान्द्दे 
घमु्तीबाट वोर्ारे आकास ेपाटी 
गाउ तोक्िे र्ार्ा सम्ि पदिाडग 
मनिाडण योजना िोल्सापारी 
फकरात चौक पदिाडग क्रिागत 

७ १५००००/-  

            जम्िा  ४०००००/-  

 

आदीवासी जनजाती दमलत जेष्ठ तथा अपाङ लिीत कायडक्रि 

क्र 
स 

आयोजनाहरको नाि तथा वववरण वार्ड २०७४/०७५को ससंोमित 
वजेट 

कैफियत 

१ आदीवासी जनजाती लखित कायडक्रि ७ १५००००/-  

२ दमलत लखित कायडक्रि उन्द्नत जातको कुिुरा 
पालन कायडक्रि 

७ ३००००/-  

३ जेष्ठ नागररक सम्िान कायडक्रि ७ ७५००००/-  

४ अपाङ्ग लखित कायडक्रि अपाङ्ग सम्िान 
कायडक्रि 

७ ७५००००/-  

 

 



आगामि आ.व २०७४।०७५ का लामग प्रस्ताववत नगरस्तरीय कायडक्रि तथा योजनाहर 

वर्ा न ८ 

१ भोमतक पवृाडिारका योजनाहर 

क्र·स आयोजनाहरको नाि तथा वववरण सशंोमित 
बजेट रकि 
र 

िु.न.पा 
वर्ा 

कैफियत 

१ िेिावारी हुदै मछतवने हुदै िोटरबाटो नयााँ ट्रयाक 
क्रिागत 

४,००,००० ८  

२ अिेरी िेवाराजा ट्रयाक िोल्ने स्तरउन्द्नती २,००,००० ८  

३ अल्लेमभते्त थाििकड  िोटरबाटो मनिाडण तथा ििडत उ 
स 

२,५०,००० ८  

४ 3यार्. चारपाटे जोड्ने िोटरबाटो मनिाडण तथा ििडत  ३,००,००० ८  

५ फहफट वन्द्चरे िोटरबाटो स्तरउन्द्नमत २,५०,००० ८  

६ आर्ारे बराल गााँउ मसद्काली िोटरबाटो ििडत ३,५०,००० ८  

७ छरेिारा हुदै वर्ा कायाडलय जाने बाटो ििडत २,१०,००० ८  

८ िेवाराजना मन.िा.वव. िेल िदैान ठेस गाह्रो मनिाडण १,६५,००० ८  

९ जलकन्द्या प्रा.वव. िेलिदैान ठेस गाह्रो मनिाडण  १,००,००० ८  

१० रणभमुि गलु्ि पामथभरा म्याराथुन सेना फदवस 
कायडक्रि नगद सहयोग 

५०,००० ८  

११ मसरकाली िा.वव. िमनडचर िरीद १,००,००० ८  

 जम्िा २३,७५,०००   

 

 

 



२.बालबामलका लखित कायडक्रि 

क्र.स आयोजनाहरको नाि तथा वववरण सशंोमित 
बजेट रकि 
र 

िु.न.पा 
(वर्ा) 

कैफियत 

१ बाल मशिा सचंालन रमिते तलव प्रशासमनक िचड १,५०,००० ८  

२ बाल मशिा सचंालन भदेावारी तलव प्रशासमनक िचड १,५०,००० ८  

३ यलम्बर प्रा.वव. बाल मशिा सचंालन िमनडचर िररद  ५०,००० ८  

४ बालबामलका वाल क्लव सम्बखन्द्ि कायडक्रि प्रस्ताव 
अनसुार 

१,००,००० ८  

 जम्िा ४,५०,०००   

 

३.िफहला लखित कायडक्रि 

क्र.स आयोजनाहरको नाि तथा वववरण सशंोमित 
बजेट रकि 
र 

िु.न.पा 
(वर्ा) 

कैफियत 

१ लालीगुाँरास आिा सिहु िानेपानी योजना २,००,००० ८  

२ देउराली आिा सिहु िानेपानी योजना २,५०,००० ८  

३ िफहला फहंसा सम्बखन्द्ि जनचेतना एविं मसपिलुक 
कायडक्रि सचंालन 

१,००,००० ८  

 जम्िा ५,५०,०००   

 

 

 

 

 



४.आफदवासी,जनजामत,दमलत,जेष्ठ तथा अपाङ लखित कायडक्रि 

क्र.स आयोजनाहरको नाि तथा वववरण सशंोमित 
बजेट रकि 
र 

िु.न.पा 
(वर्ा) 

कैफियत 

१ मलम्ब ुसिामि स्थल वरवोटे चैतारा मनिाडण १,५०,००० ८  

२ तािाङ मिररङ र्ााँर्ा बरु िमुतड िररद १,५०,००० ८  

३ सनुवुार भेिभिुा िररद (परम्परागत पोशाक) १,००,००० ८  

४ राइड भेिभिुा िररद (परम्परागत पोशाक) ५०,००० ८  

५ चारपाटे ढुङा सरंिण तथा मसाँर्ी मनिाडण २,००,००० ८  

६ िगर भेिभिुा िररद (परम्परागत पोशाक) ५०,००० ८  

७ जेष्ठ नागररक सम्िान कायडक्रि प्रस्ताव अनसुार ४०,००० ८  

८ अपांग सम्िान कायडक्रि प्रस्ताव अनसुार ४०,००० ८  

९ दमलत नाला िररद िेहेले १,००,००० ८  

१० दमलत नाला िररद,चदार टोल ४५,००० ८  

 जम्िा ९,२५,०००   

 

५.िानपेानी मनिाडण 

क्र.स आयोजनाहरको नाि तथा 
वववरण 

सशंोमित बजेट 
रकि र 

िु.न.पा (वर्ा) कैफियत 

१ रमिते िानेपानी ििडत १,००,००० ८  

२ ल्याङ्वा पछुार टंयाकी ििडत १,००,००० ८  

३ पाखख्रन गााँउ टंयाकी ििडत  १,५०,००० ८  

४ छरेिारा िानेपानी टंयाकी ििडत १,००,००० ८  



५ काव्रे वल्लो पल्लो टोल िानेपानी 
ििडत 

२,००,००० ८  

६ अल्लेमभत्ता थाििकड  िानेपानी 
ििडत 

१,००,००० ८  

७ जलिारे गफिवारी िानेपानी 
पाइप िररद 

१,००,००० ८  

८ कोदार रजाह टोल िानेपानी 
टंयाकी ििडत तथा पाइप 

१,५०,००० ८  

९ सापे्तल भेदावारी िानेपानी ििडत २,००,००० ८  

 जम्िा १२,०००,००   

 

वर्ा न ं९ को योजनाहर 

क्र स आयोजनाहरको नाि तथा वववरण वार्ड २०७४/०७५को संसोमित वजेट कैफियत 

१ िफहला स्विं सेववका प्रोत्साहन कायडक्रि ९ ३८०००/-  

२ गलैचा राफर्पािी वुनाई कायडक्रि ९ ३०००००/-  

३ लोकसेवा तयारी किा ९ ६२०००/-  

४ नारी फदवश कायडक्रि ९ २००००/-  

५ मसपिुलक तथा तामलि कायडक्रि ९ १८०००/-  

वालवामलका लखित कायडक्रि 
१ अन्द्तर प्रा.वव. रचनात्िक कायडक्रि ९ १३५०००/-  

२ िेलडकुद कायडक्रि ९ ६५०००/-  

३ ििता ववकाश कायडक्रि ९ ४०००००/-  

आफदवामस, दमलत, जनजाती, जेष्ठ नागररक, अपाङ्ग सिावेमस लखित कायडक्रि 
१ आफदवासी जनजाती कायडक्रि ९ ४०००००/-  

२ दमलत कायडक्रि ९ ८००००/-  

३ जेष्ठ नागररक सम्िान  तथा िा.पा.यो. ९ २५००००/-  

४ अपाङ्ग भत्ता कायडक्रि ९ १२००००/-  



५ िेलकुद कायडक्रि ९ ५००००/-  

कृवि तथा सहकारी लखित कायडक्रि 
१ प्राङगाररक िल उत्पादन ९ ९००००/-  

२ मसविर्ााँर्ा सुकेटार िोटरवाटो मनिाडण ९ १९००००/-  

३ कर्न चौतारा गफर्र्ााँर्ा िोटरवाटो मनिाडण ९ २०००००/-  

४ सुिुदायीक भवन ििडत ९ १०००००/-  

५ शैसले पेम्वा शेपाडको घरवाटो ििडत ९ २०००००/-  

६ वर्ा कायाडलय ििडत  ९ २०००००/-  

७ तेछे आलवुारी िोटरवाटो मनिाडण ९ १०००००/-  

 

क्र स आयोजनाहरको नाि तथा वववरण वार्ड २०७४/०७५को संसोमित वजेट कैफियत 

१ जनता िा.वव. िेलिैदानको लामग वाल ९ १८००००/-  

२ टोल न.ं ६ ििडत तथा स्तोरन्द्नती ९ ३३००००/-  

३ वर्ा कायाडलय ििडत ९ १७५००००/-  

४ शेपाडटोल आसाङपाटी वैदारै वाटो ििडत ९ १०००००/-  

५ साववक ७ न.ंवाटो गाईगोरे्  दिेु ििडत 
तथा स्तरोन्द्नती 

९ ३३००००/-  

६ साववक वर्ा न.ं ३ वाटो मनगारल िाफक्र 
ििडत तथा स्तरोन्द्नती  

९ ३३००००/-  

७ साववक ८ न.ं वाटो  सााँवा गााँउ ववस्तार ९ ३३००००/-  

८ साववक ५ न.ं वाटो तिर नफद  मन.िा.वव. 
कटहरे ववस्तार 

९ ३३००००/-  

९ साववक ४ न.ं वाटो कामिर्ााँर्ा सुन्द्तले 
गााँउ ववस्तार 

९ ३३००००/-  

१० भोटे मचहान जोिरिाने  वाटो ववस्तार ९ २०००००/-  

११ भैपरर तथा ववपद व्यवस्थापन ९ १०००००/-  

१२ िेलकुद कायडक्रि ९ ८५०००/-  

१३ िुपौरे मसचाई ९ १८००००/-  

 



                                     वविय:वववरण पेश गरेको बारे । 

श्री िान कायडकारी अमिकृत ज्य ु

िुफङलङ नगरपामलका कायाडलय,ताप्लेजुङ 

प्रस्ततु समं्बन्द्ििा आ.व ०७४।०७५ िा यस िुङमलङ नगरपामलका वर्ा न.१० को आ.व ०७४।०७५ का 
लामग ववमनयोजन भएका मनम्न योजनाहर जानकारीका लामग तााँहा कायडलयिा पेश गरेको व्यहोरा 
लामग अनरुोि छ । 

क्र.स आयोजनाहरको नाि तथा वववरण सशंोमित 
बजेट रकि 
र 

िु.न.पा 
(वर्ा) 

कैफियत 

१ गोल्िे र्ार्ा बाट िलैो र्ार्ा सेगरु्ार्ा मित्लङु कृवि सर्क 
ट्रयाक िोल्न े

२,००,००० िु.न.पा १०  

२ फहलाचौक िा.पा टेङी मनिाडउडण १,५०,००० िु.न.पा १०  

३ मसस्नेिोला ढुङगेनी र्ार्ागाउ मसचाइ टयाकी मनिाडण १,५०,००० िु.न.पा १०  

४ लोकिागड ढुङेगेनी छातेढुङा जोड्ने िोटरबाटो मनिाडण  ६,००,००० िु.न.पा १०  

५ िेलकुद सािािी िररद २,००,००० िु.न.पा १०  

६ वविुत पोल िररद १,२०,००० िु.न.पा १०  

७ नाम्जे चातरा प्रा.वव पिाडल मनिाडण २,००,००० िु.न.पा १०  

८ िेल तथा शखैिक सािािी िररद सव ैवविालयलाइ २,००,००० िु.न.पा १०  

९ िफहला स्वि ंसेववका िाजा िचड ३६,००० िु.न.पा १०  

१० िफहला ५,६४००० िु.न.पा १०  

११ स्थामनय आनीपान मलम्ब ुभािा मशिा ३,००,००० िु.न.पा १०  
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