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तबषर्ः- मन्िव्र् । 

 

 नेपालको संबिधानको कार्ाान्वर्नसंगै नगरपाबलकाहरुले स्थानीर् सरकारको संवैधाबनक तथा राजनीबतक 

अबधकार उपर्ोग गरररहेको अवस्था छ । २०७४ साल आषाढ १४ गते सम्पन्न स्थानीर् तहको  बनवााचनिाट 

बनवााबचत जन प्रबतबनबधहरुिाट बनवााचनताका जनताका साम ुनगरवासीको सेवादबेि बवकास बनमााण र सम्पणुा के्षत्रको 

समबृिका बनबम्त हामीले गरेको प्रबतििता प्रबत नगरिासीहरुले गनुा भएको बवश्वास सह्रानीर् छ । र्स पषृ्ठभबूममा 

आबथाक वषा ०७८/७९ को र्स नगरपाबलकाको िाबषाक र्ोजना तथा कार्ाक्रम नगरपाबलकाको दशौं नगरसभािाट 

पाररत गने क्रममा फूङबलङ नगरका बिबभन्न क्षेत्रका महानुभावहरु संघ संस्थाका कमाचारी तथा पदाबधकारीज्र्ुहरु 

नगरका जन प्रबतबनबधज्र्ुहरु प्रबतको दृबिकोण र बिश्वासलाई केन्र भागमा रािी बवद्यमान श्रोत र साधनको सीमा बभत्र 

रही ईमान्दार रुपमा समावेश गने प्रर्त्न गररएको छ । र्सलाई सवै पक्षको सकारात्मक सहर्ोग र सहभाबगता प्राप्त 

भएमा फूङबलङ नगरवासीको समबृिको सभुारम्भ हुने कुरामा नगरपाबलका बवश्वस्त छ । बवकास आफैमा एक जबटल 

बवधा भएकोले गररएका कामहरू सवै प्रशंसनीर् हुनपछा भन्ने अपेक्षा 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. ७८/७९ 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 सदस्र्ज्र्ूहरु प्रबत 

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

पसु्तकका रुपमा तर्ार गना सम्पादन‚ संर्ोजन र बवषर्वस्तुको आनुसाङ्बगकता बमलान गरी प्राबवबधक तथा 

व्र्वस्थापकीर् 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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  “यातायात सञ्जाल‚ व्यवसायीक कृषि‚ पययटन र पवूायधार‚ षिक्षा‚ स्वास््य र औद्योषिक षवकास फुङषलङ      

समृषिको आधार”        1 

 

खण्ड – १ 

पृष्ठभूमि र पररचय 

१.  पृष्ठभूमििः 

 नेपाल दशे आजको अवस्थामा एकीकरण हुन ु पूवव काठमाण्डौ उपत्यका पूववका भ-ूभागहरुलाई ककरााँत प्रदशे 

भकनन्थ्यो । ककरााँत प्रदशे पकन इन्थरावती नदीदकेि पूवव कलि ूनदीसम्म वल्लो ककरात‚ कलि ूनदीदकेि पूवव अरुण नदीसम्म माझ 

ककरााँत र अरुण नदीदकेि पूवव मचेी नदीसम्म पल्लो ककरााँत गरी तीन भागमा कवभक्त कथयो । नेपालको प्रशासकनक कवभाजन 

कव.सं.२०१८ मा हुनु पूववसम्म अरुण नदी पूवव मेची नदी पकिमको भ-ूभागलाई पल्लो ककरााँत कलम्ववूान नामल ेनै कचकनन्थ्यो ।  
 

२.  मिल्लाको पररचयिः 

ताप्लेजङुको नामाकरणको ऐकतहाकसक पषृ्ठभूकमलाई कनयाल्दा कुनै स्पष्ट मतैक्यता पाइाँदनै । ताप्लेजङुका पुराना 

लेिक तथा ईकतहासकार स्व.श्री गोपीकृष्ण अकिकारीले आफ्नो लेिमा ‘ताप्ले’ नाम गरेको भोटे राजाको ‘जोङ’ (ककल्ला) 

रहकेोले यसको नाम ताप्लेजङु रहकेो कुरा उल्लेि गनुव भएको छ । तर हालसम्म भोटे वशंका राजाल े यस स्थानमा राज्य 

गरेको  प्रमाकणत हुन े ककल्लाको कुन ै भौकतक अवशेष तथा कलकित कशलालेि एव ं दस्तावजेहरु फेला परेका छैनन् । वरु 

ककरात इकतहासकार स्व.श्री इमानकसहं चेम्जोङले आफ्नो पुस्तक “ककरााँत इकतहास” (प्रथम संस्करण २००५) को पषृ्ठ ७ (सात) 

मा लासावशंी ककरााँत राजा उवाहाङले आफ्नो राज्य कतब्बतको उपाजोङबाट दकिणतफव  बढाई चाङपाजोङ‚ साम्येजोङ्‚ 

पावोजोङ‚ कतङरीजोङ‚ तानाकजोङ‚ िाम्पाजोङ‚ कतन्थकेजोङ हुाँद ैपूवी नपेालको ताकप्लजोङसम्म कवस्तार गरी राज्य गरेको 

कुरा उल्लेि छ । अको तफव  तत्काकलन पल्लो ककरााँत कलम्बूवानका कवकभन्थन स्थानहरुको नामाकरणलाई कनयाल्दा त्यस िेत्रमा 

शुरुआत दकेिनै वसोवास गने कलम्बू जाकतल े आफ्नो भाषामा नामाकरण गरेका स्थानका नामहरुले न ै आजसम्म प्राय 

कनरन्थतरता पाएका दकेिन्थछ । यस कोणबाट कवशे्लषण गने हो भने कलम्बू भाषामा ‘ताप’ भन्थनाले ‘फैकलएको’ र ‘चङ’ भन्थनाल े

‘पहाडको टुप्पा’ भन्थने अथव हुन्थछ । यसबाट ताप्लजेङुको अथव पहाडको टुप्पोमा रहकेो फैकलएको जग्गा भन्थने हुन्थछ । 

ताप्लेजङुको भौगोकलक अवस्था कवशे्लषण गदाव पकन यो जग्गा पहाडको माकथल्लो भागमा रही उत्तर दकिण फराककलो गरी 

फैकलएको छ ।   

ताप्लेजङु कजल्लाको कुल िेत्रफल ३६४६ वगव ककलोकमटर छ । यो कजल्लाको पूववमा भारतको कसकक्कम‚ पकिममा 

संिवुासभा कजल्ला‚ उत्तरमा चीनको स्वशाकसत िेत्र कतब्वत र दकिणमा पााँचथर र तहे्रथुम कजल्लाहरु  पदवछन् । ताप्लेजङु 

कजल्ला उत्तरी अिांस २७
०
१५ कमनेट दकेि २७

०
५४ कमनेट र पूकवव दशेान्थतर ८७

०
२७ कमनेटदकेि ८८

०
१२ कमनटे वीच रहकेो छ 

भने समुरी सतहबाट ७७७ मीटरदकेि ८५८६ मीटर उचाईमा रहकेो छ । यस कजल्लाको औषत तापक्रम १७.७
०
 सेकल्सयस छ 

भने औषत वषाव २०८६.३ कमकलकमटर रहकेो छ । यो कजल्लालाई प्रकतकनकि सभाको एक कनवावचन िेत्र‚ प्रदशे सभाको दईु 

कनवावचन िेत्र र एक नगरपाकलका र आठ गाउाँ पाकलका गरी नौवटा स्थानीय तहमा कवभाजन गिरएको छ । कजल्लाको कुल 

जनसंख्या १२७४६१ (२०६८ को जन गणना अनसुार) रहकेो छ । 
 

३. फूङमलङ नगरपामलकाको संमिप्त पररचयिः 

 फूङकलङ नगरपाकलकाको नामाकरण कलम्बू भाषाको ‘फूङ’ अथावत ‘फूल’ र ‘कलङ’ अथावत ‘उम्रकेो’ वाट भएको हो 

। यसथव फूल उम्रकेो ठाउाँ भएकाल ेयस ठाउाँको नाम फूङ्कलङ रहकेो हो । 

 यस नगरपाकलकाको िेत्रफल १२५.५७ वगव कक.मी. रहकेो छ । नगरपाकलकाको पूवव तफव  कसिरजघंा र पाथीभरा 

याङवरक गाउाँपाकलका‚ पकिम तफव  कमक्वािोला र मेिरङ्दने गाउाँपाकलका‚ उत्तर तफव  फक्ताङलुङ गाउाँपाकलका र दकिण तफव  

आठराई कत्रवणेी गाउाँपाकलका पदवछ । यस नगरपाकलकाको कूल जनसंख्या २६४०६ (२०६८ को जनगणना अनुसार) रहकेो छ 

भने जनघनत्व २१० प्रकत वगव कक.कम.रहकेो छ । जनसखं्या वकृि दर २.२९ छ भने लैङ्कगक अनुपात ८९.४ रहकेो छ । पुरुष 

सािरता ८६.१ र मकहला सािरता ७१.६ गरी नगरपाकलकाको औषत सािरता ७८.८ रहकेो छ । नगरपाकलकामा वसोवास 

गन ेप्रमुि जाकतहरुमा कलम्बू‚ वाहुन‚ गुरुङ‚ िेत्री‚ तामाङ‚ राई‚ सुनुवार‚ कामी‚ नेवार‚ शेपाव‚ भोटे‚ मगर‚ दमाई‚ भुजले‚ 

याक्िा‚ साकी आकद पदवछन ्। यस नगरपाकलकालाई ११ वटा वडामा कवभाजन गिरएको छ । 
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खण्ड – २ 

फुङमलङ नगरपामलकाको दशौं नगरसभािा नगर सभाध्यि (नगर प्रिुख) श्री छत्रपती प्याकुरेल 

ज्यूद्वार प्रस्तुत आमथिक वर्ि २०७८/२०७९ को नीमत तथा कायिक्रि । 
 

फुङकलङ नगरपाकलकाका उप-प्रमुि ज्यू‚ प्रमुि प्रशासकीय अकिकृत ज्यू‚ नगर सभाका सदस्य ज्यूहरु‚ पत्रकार‚ नगर सेवक 

कमवचारीहरु एव ंसम्पणुव नगरवासी महानभुावहरुमा दशौं नगरसभाको नीकत तथा कायवक्रम प्रस्तुतीको सन्थदभवमा व्यकक्तगत एव ं

नगरपाकलकाको तफव बाट हाकदवक स्वागत तथा अकभवादन गदवछु ।  

१. सववप्रथम दशौं नगरसभाको यस महत्वपूणव घडीमा  दशेका कवकभन्थन लोकताकन्थत्रक आन्थदोलनमा आफ्नो जीवन उत्सगव 

गनुवहुन े सम्पुणव ज्ञात अज्ञात सकहदहरु प्रकत भावपूणव श्रिान्थजली अपवण गदवछु । नेपालको राकष्ियता‚ अिण्डता‚ 

स्वाकिनता र लोकतन्थत्र प्राकिको अकभयानमा सवल नतेतृ्व गनुवहुने अग्रज राजनीकतक व्यकक्तत्वहरु प्रकत उच्च सम्मान 

प्रकट गद ैवहााँहरुले पुर् याउनु भएको योगदानको स्मरण गनव चाहान्थछु ।  

२. कोकभड-१९ महामारीको कारण अकहल ेहामी मानव जाकत शताकब्दकै सबैभन्थदा ठूलो संकट र कवषम पिरकस्थकतमा 

उकभएका छौं । यस क्रममा कवगत आ.ब.दकेि हालसम्म यस महामारीको कारणले हामीसामु िरैेनै चनुौकत तथा 

असहज पिरकस्थकत सजृना भएको छ । यस महामारीका कारण हाम्रो दशे र यस नगरपाकलका कभत्रमा ज्यान गुमाउनु 

हुने सम्पुणव नपेाली दाजभुाई तथा कददीबकहकनहरु प्रकत भावपुणव श्रिान्थजली अपवण गद ैशोकाकुल पिरवारजनमा गकहरो 

समबेदना व्यक्त गदवछु । साथै उपचारत सम्पणुव नपेाली कददीबकहनी तथा दाजभुाईहरुको कसघ्र स्वास््य लाभको 

कामना समते गदवछु ।  

३. यस महामारीबाट सकृजत कवषम पिरकस्थकतमा जोकिम मोलेर अग्रपङकतमा सेवा गन े  सम्पुणव स्वास््य कमी‚ 

कमवचारी‚ जनप्रकतकनकिहरु‚ सुरिाकमी‚ राजनैकतक दलका प्रकतकनकि‚ समाजसेवी‚ संचारकमी लगायत कवकभन्थन सघं 

संस्थाका प्रकतकनकिज्यूहरुले यस महामारीको रोकथाम‚ कनयन्थत्रण र उपचारको क्रममा पुर् याउन ु भएको योगदान र 

सहयोगको लाकग हाकदवक िन्थयबाद व्यक्त गदवछु । साथै आगामी कदनमा पकन यस कककसमको सहयोगको सदबै अपेिा 

गदवछु ।  

४. कोकभड १९ को सववव्यापी महामारीले अकहले कवश्व अथवतन्थत्र गकम्भर संकट तफव  उन्थमुि भएको पिरपे्रिमा हाम्रो 

दशेको अथवतन्थत्रमा समेत यसल े गकम्भर नकारात्मक असर पुर् याएको छ । कवशेष गरेर अथवतन्थत्र चलायमान नहुने 

वातावरण सजृना भएबाट सरकारल ेलि गरेको कवकास कनमावणको प्रयासलाई यसल ेगकम्भर िक्का कदएको छ भन े

राजश्व पिरचालनको िेत्रमा पकन यसल ेनकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यस कवषम पिरकस्थकतबाट हाम्रो नगरपाकलका 

पकन अछुतो रहन सकेको छैन ।  

५. उल्लेकित पिरकस्थत र समस्याहरुको कबच आज हामी फुङकलङ नगरपाकलकाको दशौं नगरसभा सञ्चालन गनव 

लाकगरहकेा छौं । यस नगरसभासम्म आइ पुग्दा चालु आ.ब.को बजटे तथा कायवक्रमले लक्ष्य गरे अनुरुपका कवकास 

कनमावणका कामहरुलाई सम्पन्थन गनव कोरोना महामारीको कवषम पिरकस्थकत साँग जधु्द ै अकघ बकढरहकेा छौं । यस 

पिरप्रेिमा चालु आ.ब.को हालसम्मको बजटे तथा कायवक्रम कायावन्थवयनको कस्थकत तथा प्रगकत सन्थतोष जनकनै 

रहकेो मान्थन सककन्थछ ।  

६. कवकासको कदघवकाकलन सोच‚ लक्ष्य तथा उद्दशे्यहरुुः फुङकलङ नगरपाकलकाको प्रथम नगर कवकास योजना तजुवमा 

भई आगामी आ.ब.२०७८/०७९ दकेि लागु हुने क्रममा छ । उक्त योजनामा हामीले हाम्रो कवकासको दीघवकाकलन 

सोच “यातायात सञ्जाल‚ व्यवसायीक कृषि‚ पययटन र पूवायधार‚ षिक्षा‚ स्वास््य र औद्योषिक षवकास 

फुङषलङ समृषिको आधार” भन्थन े नारा अकघ सारेका छौं । यस दीघवकाकलन सोचलाई मूतव रुप कदन 

“मव.सं.२०८२ साल आर्ाढ िसान्त मभत्र यातायात‚ आमथिक‚ सािामिक‚ सांस्कृमतक तथा प्रशासमनक 

लगायतका पूवािधारहरुको आधारभूत स्तर मनिािण गरी फुङमलङ नगरपामलकाको मदगो मवकास र सिृमि 

मनिािणको आवश्यक िग स्थामपत गने र आगािी २० वर्ि मभत्र ताप्लेिुङ मिल्लाको सािामिक सुरिा 

समहतको सुमवधा सम्पन्न तथा सीप युक्त िानवीय स्रोत र साधनको मवकासका साथिा वतििान िानव 
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मवकास सूचाङ्कको अवस्थािा शत प्रमतशतले वृिी भई सिृि नगरपामलकाको रुपिा मवकमसत गने” 

लक्ष्य कलइएको छ । उपरोक्त कदघवकाकलन सोच र लक्ष्यलाई प्राि गनव प्रथम आवकिक नगर कवकास योजनाल ेस्थाकपत 

गरेका कवकासका लक्ष्यहरु प्राि गनव सब ैकवषयगत िेत्रहरुका कवकास गुरु योजनाहरु तयार गन ेर सोही अनुरुप बजटे 

तथा कायवक्रम तजुवमा गरी संघीय सरकार‚ प्रदशे सरकार‚  नगरपाकलका‚ अन्थय सरोकारवाला कनकाय तथा 

नगरवासीहरुको साझदेारी तथा सहयोगमा उक्त कवषयगत योजनाहरुको सबल र सफल कायावन्थवयन गद ै  फुङकलङ 

नगरलाई सिम‚ सम्पन्थन र समिृ नगर कनमावण गने उद्दशे्य कलइएको छ ।   

७. हामीले आगामी आ.ब.२०७८/०७९ को नीकत तथा कायवक्रम प्रस्ततु गद ैगदाव कदगो कवकासका लक्ष्यहरु हाकसल गन े

राकष्िय प्रकतविता‚  नेपाल राष्िको १५ औ ंपञ्च वकषवय योजनाको लक्ष्य‚ उद्दशे्य‚ नीकत तथा कायवक्रम‚ प्रदशे नं. १ 

को प्रथम आवकिक योजना (आ.ब.२०७६/०७७-२०८०/०८१) ल ेकलएका लक्ष्य‚ उद्दशे्य  तथा नीकत र फुङकलङ 

नगरपाकलकाको प्रथम आवकिक नगरकवकास योजना (आ.ब.२०७८/०७९-२०८२/०८३) ले अकख्तयार गरेको 

लक्ष्य‚ उद्दशे्य र नीकत तथा कायवक्रमहरु समतेलाई दृकष्टगत गिर दहेाय बमोकजमका नीकत तथा कायवक्रम तजुवमा 

गिरएको छ ।  
 

आदरणीय नगरसभा सदस्यज्यूहरु‚ 

नीमत तथा कायिक्रि तिुििा गदाि अवलम्बन गररएका िुख्य आधारहरुिः 

o नेपालको संकविान, 

o स्थानीय सरकार संचालन ऐन‚ २०७४,  

o राकष्िय प्राकृकतक स्रोत तथा कवत्तआयोग ऐन‚ २०७४, 

o अन्थतर सरकारी कवत्त व्यवस्थापन ऐन‚ २०७४,  

o संघीय र १ नं. प्रदशे सरकारले जारी गरेका नीकत‚ काननु तथा मापदण्ड, 

o श्रोत अनुमान तथा बजटे सीमा कनिावरण सकमकतको कसफािरस,  

o राजस्व परामशव सकमकतको कसफािरस,  

o संघीय तथा १ न.ं प्रदशे सरकारको वाकषवक नीकत तथा कायवक्रम र बजटे,  

o संघीय सरकारको कवकभन्थन पिरपत्र तथा कनदशेनहरु,  

o नेपाल सरकारले अन्थतराकष्िय जगतमा जनाएका प्रकतविताबाट सकृजत दाकयत्वहरु, 

o फुङकलङ नगरपाकलकाको आवकिक योजना‚ 

o कनवावचनका वलेा नगरवासी सामू गरेका प्रकतविता एव ंघोषणाहरु र 

o वडाहरुको जनसंख्या‚ भगूोल‚ िेत्रफल‚ िचवको आवश्यकता‚ राजस्व िमता‚ पूवाविारको 

अवस्था समेतका आिारहरु । 

(क)  पूवािधार मवकासका नीमतहरुिः 

१.  सडक तथा पूलिः  

(क) हालसम्म कनमावण गिरएका सडकहरुलाई बाहै्र मकहना संचालन हुनेगरी स्तरोन्थनतीमा जोड   

कदइनेछ । 

(ि) नगर िेत्रकभत्रका िोला तथा िोकल्सहरुमा कल्वडव‚ कज्व‚े नाली‚ ढल तथा मानव आवत 

जावत गने पक्की पूल कनमावणमा जोड कदइनेछ । 

(ग) संघीय सरकार‚ प्रदशे सरकार र नगरपाकलकाको साझदेारीमा नगरकभत्रका महत्वपुणव 

सडकहरुलाई क्रमशुः स्तरोन्थनती तथा कालोपत्र ेगिरनेछ ।  

(घ) नगरपाकलका कभत्रका सडकहरुको ममवत संभारलाई जोड कदइनेछ । 
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२. भवन तथा शहरी मवकासिः 

(क) नगरपाकलकाको नव कनकमवत प्रशासकनक भवन र वडा नं.१ र ४ को कायावलय भवनहरुलाई 

आगामी आ.ब.२०७८/०७९ दकेि संचालनमा ल्याईनेछ । 

(ि) नगरपाकलका कभत्रका वडा नं.२‚३‚६‚७‚८ र ११ का वडा कायावलय भवनहरु आगाकम आ.ब. 

दकेि कनमावण कायव सुरु गिरने छ । 

(ग) नगरपाकलका कभत्र कवद्यमान रहकेा गुम्बा‚ मठ मन्थदीर‚ माङ्कहम‚ मलामी पाटी‚ कवश्रामलय‚ 

समाकि स्थल जस्ता िाकमवक तथा सांस्कृकतक स्थलहरुको भवन तथा संरचना कनमावणमा जोड 

कदईनेछ । 

(घ) कनमावणकिन अवस्थामा रहकेो तोक्मेडााँडा विृ चौतारी भवन सम्पन्थन गरी प्रयोगमा ल्याइनेछ ।   

३. पदिागि मनिािणिः 

(क) नगरपाकलका कभत्र आन्थतिरक पयवटन प्रविवन तथा आवत जावतमा सहजताका लाकग कवकभन्थन 

स्थानहरुमा पदमागव कनमावण कायवमा कनरन्थतरता कदइनेछ । 

४. खेलिैदान मनिािणिः 

(क)  कनमावणाकिन अवस्थामा रहकेा िलेमैदानहरुको स्तरोन्थनती गरी थप िलेमैदानहरु कनमावण   

गिरनेछ । 

६. उिाििः  

(क) राकष्िय कवद्यतु प्रसारण लाइनलाई आगामी आ.व.मा वडा न.ं ९‚ १० र ११ मा समेत जडान गरी 

कवस्तार गनव पहल गिरनेछ । 

(ि) उज्यालो नगर कायवक्रम अन्थतगवत सडक बकत्त जडान कायवलाई कनरन्थतरता कदईनेछ । 
 

(ख) सािामिक मबकासका नीमतहरुिः 

१. मशिािः 

  (क) कवद्यायहरुको भौकतक पूवाविार कनमावण तथा ममवतमा जोड कदईनेछ । 

(ि) कशिकहरुको िमता अकभवकृिको लाकग ताकलम कायवक्रमहरु संचालन गिरनेछ साथ ै

प्रिानाध्यापकहरुको कनयकमत बैठकलाई कनरन्थतरता कदई कशिाको गुणस्तर सुिारका लाकग 

िलेकुद तथा अकतिरक्त कृयाकलापहरु संचालन गिरनछे । 

(ग)  सामुदाकयक कवद्यालयका आिारभूत तहका कवद्याथीहरुको लाकग कटकफन बक्स र झोला 

कवतरणगने कायवक्रमलाई कनरन्थतरता कदइने छ । 

(घ) स्थानीय भाषा पठन पाठन कायवलाई कनरन्थतरता कदईनेछ । 

(ङ) सामुदाकयक कवद्यालयहरुमा रहकेा बाल कबकास कशकिका‚ कवद्यालय कमवचारी र कमवचारी 

साहायकहरुको न्थयूनतम सेवा सुकविाको लाकग आवश्यक बजटेको व्यवस्था गिरनेछ । 

(च) नगरपाकलकाको शैकिक प्रोफाईल तयार गिरनेछ । 

(छ) सामुदाकयक कवद्यालयबाट SEE पास गरेको जहेने्थदार कवद्याथीहरुलाई प्राकवकिक कवषय 

अध्ययनको लाकग छात्रवकृत्तको व्यवस्था गिरनेछ । 

२. स्वास््यिः 

(क) कोकभड १९ महामारी रोगको रोकथाम तथा कनयन्थत्रण र उपचारको लाकग आवश्यक बजटेको 

व्यवस्था गिरनेछ । 

(ि) नगरपाकलका कभत्रका स्वास््य संस्थाहरुमा प्रयोग हुने अकत आवश्यक औषिी तथा औजार 

उपकरण ििरदको लाकग आवश्यक बजटेको व्यवस्थापन गिरनेछ । 
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(ग) नगरपाकलका अन्थतगवतका स्वास््य चौककहरुमा रहकेा वकथवङ सेन्थटरहरुलाई बजटे व्यवस्थापन गरी 

व्यवकस्थत गिरनेछ । 

(घ) सुनौलो हजार कदने आमाहरुको लाकग पोषण कायवक्रम संचालन गिरनेछ । 

(ङ) नगरपाकलका कभत्रका मकहला स्वास््य स्वय ंसेकवकाहरुको सेवालाई प्रोत्साहन गिरनेछ । 

(च) स्वास््य कमीहरुको थप िमता कवकासका कायवक्रमहरु ल्याइनेछ ।  
 

३. खेलकुदिः 

  (क)  मेयरकप भकलबल र व्याडकमट िलेकुद कायवक्रमलाई कनरन्थतरता कदइनेछ । 

(ि) राष्िपकत रकनङ कसल्ड‚ तेक्वान्थदो‚ कसतिरयो करााँते‚ योग‚ बुकिचाल जस्ता िलेकुद र शारीिरक 

व्यायाम सम्बन्थिी कायवक्रमहरुको प्रविवन र कवकासको लाकग जोड कदईनेछ । 

४. लैङ्मगक सिानता तथा सािामिक सिावेमशकरणिः 

  (क) लैङ्कगक कहसंा कनवारण कोषको स्थापना गिरनेछ । 

(ि) मकहलाहरुको िमता तथा सीप कबकासको लाकग आवस्यक कायवक्रमहरु संचालन गिरनेछ । 

  (ग) मकहलाहरुको आय आजवको लाकग आवस्यक कायवक्रमहरु संचालन गिरनेछ । 

  (घ) लैङ्कगक कहसंा कनवारणका लाकग आवस्यक कायवक्रमहरु संचालन गिरनेछ । 

(ङ) आकदवासी जनजाकतहरुको भाषा‚ कलपी‚ साकहत्य र संस्कृकतको संविवन तथा पवविवनको लाकग 

कवकभन्थन कायवक्रमहरु संचालन गिरनेछ । 

(च) जषे्ठ नागिरकहरुको सम्मान तथा स्वास््य कायवक्रमहरु संचालन गिरनेछ । 

(छ) बालबाकलकाहरुका लाकग लाग ूऔषि तथा मादक पदाथव दवु्यवसनी कवरुिको सचतेना कायवक्रम 

संचालन गिरनेछ । 

(ज) बालबाकलकाहरुको िमता कवकासको लाकग आवस्यक कायवक्रमहरु सचंालन गिरनेछ । 

(झ) कवद्यालयका सबै उमेरका बालबाकलकालाई अकनवायव कवद्यालय कशिाको सुकनकितता गनव कदवा 

िाजा‚ कटकफन बक्सको व्यवस्था तथा पोशाकको व्यवस्था गिरनेछ । 

(ञ) अपाङ्गता भएका व्यकक्तहरुको सीप तथा िमता कवकासको साथ ैउकनहरुको जीवन सहजताको 

लाकग आवश्यक वस्तुगत सहायता प्रदान गिरनेछ । 

(ट) कवपन्थन दकलत आवास कायवक्रमलाई कनरन्थतरता कदईनेछ । 

(ठ) दकलतहरुको सीप कवकास तथा आय आजवन सम्बन्थिी कायवक्रमहरु   गिरनेछ । 

(ड) दकलत घर पिरवारलाई स्वच्छ िानेपानी व्यवस्थापनको लाकग िानपेानी ट्यांकक कवतरण 

कायवक्रम संचालन गिरनेछ । 

५. खानेपानीिः 

  (क) नगरपाकलकाकभत्रका पानीका महुान संरिण कायवलाई प्राथकमकता कदईनेछ । 

  (ि) एक घर एक िानेपानी िारा कनमावण कायवलाई कनरन्थतरता कदईनेछ । 

(ग) िानेपानीको पहुाँच नपुगेका घर पिरवारहरुलाई िानेपानीमा पहुाँच अकभवकृिका लाकग िानेपानी 

पाईप कवतरण कायवक्रम सचंालन गिरनेछ । 
 

६. संस्कृमत प्रवििनिः 

(क)  नगरपाकलकामा बसोबास गने कवकभन्थन जात जाकतहरुको भाषा‚संस्कृकत‚ कला र ईकतहासको 

संरिण गनव बहुसााँस्कृकतक  संग्राहलय भवन कनमावण कायवको प्रारम्भ गिरनेछ । 

(ि) नगरपाकलका कभत्रका ऐकतहाकसक‚ िाकमवक‚ सााँस्कृकतक र पुराताकत्वक स्थलहरुको पकहचान गरी 

कतकनहरुको कवकास र संरिणमा जोड कदइनेछ ।  
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(ग) आमथिक मवकासका नीमतहरुिः 

१. कृमर्िः 

(क) नगरपाकलका कभत्र उत्पाकदत कृकषजन्थय कवऊ कवजन तथा फलफूलहरुको लाकग कचस्यान केन्थर 

कनमावण गनव जग्गा व्यवस्थापन गरी नगरपाकलका एव ं प्रदसे र संघीय सरकारको साझदेारीमा 

कनमावण कायव सुरु गिरनेछ । 

(ि) कृकषमा आिकुनक प्रकवकिको प्रयोग गरी उत्पादनमा वकृि गिरनेछ । 

(ग) नगरपाकलका कभत्र स्थापना भएका कवकभन्थन बाली तथा फलफूलका पकेट िेत्रहरुलाई कनरन्थतरता 

कदई थप पकेट िेत्रहरु कवस्तार गिरनेछ । 

(घ)  गोठ सुिार र भकारो सुिार कायवक्रम माफव त प्राङ्गािरक मल उत्पादन र प्रयोगमा जोड   कदइनेछ । 

(ङ)  आलु उत्पादन कायवलाई प्रविवन गनव कृषक साझदेारी कायवक्रम अन्थतगवत उन्थनत जातका आलुको 

कवऊ ििरद गरी उत्पादनमा वकृि गिरनेछ । 

(च) बागबानी कबकास कायवक्र अन्थतगवत कवकभन्थन फलफूलका कवऊ कवजन‚ बोट कवरुवा तथा टनेल 

ििरद कवतरण कायवमा जोड कदइनेछ । 

(छ) कृकष उपज बाली तथा फलफूलको रोग कनयन्थत्रणमा जोड कदईनेछ । 

(ज) माछा तथा मौरी पालन कायवक्रमलाई प्रविवन गिरनेछ । 

२. पशु सेवािः 

(क) नगरपाकलका कभत्र संचाकलत नमुना पशु फमवहरुको प्रोत्साहन कायवक्रमलाई कनरन्थतरता    कदईनेछ । 

  (ि)  गोठ‚ िोर तथा भकारो सुिार कायवक्रमलाई कनरन्थतरता कदईनेछ । 

(ग) पशु नश्ल सुिारका लाकग उन्थनत जातका पशु पंकिहरुको कबउ ििरद तथा कवतरण कायवमा जोड 

कदईनेछ । 

(घ) पशुपंकि व्यवसायहरुलाई प्रविवन गनव आवश्यक उपकरणहरु ििरद गरी कवतरण गिरनेछ । 

(ङ) कहउाँद ेतथा बि ेघााँसका कवरुवाहरु कवतरण गने कायवक्रमलाई कनरन्थतरता कदईनेछ । 

४. उद्यि मवकासिः 

(क) साना उद्यमीहरुको लाकग उद्यम कवकास गनव आवश्यक औजार उपकरणहरु साझदेारीमा ििरद 

गरी कवतरण गिरनेछ । 

(ि)  साना तथा घरेल ुउद्योग प्रविवन कायवक्रमका लाकग ढाका कपडा बुनाई‚ राकड पाकि बनुाई‚ मुडा 

बुनाई आकद जस्ता कायवक्रमहरु सचंालन गिर नाँया उद्यकमहरुको सजृना गिरनेछ । 

५. पयिटन मवकासिः 

(क) पयाव पयवटन कवकासका लाकग सचतेना मूलक कायवक्रमहरु संचालन    गिरनेछ । 

  (ि) पयवटन स्थलहरुको संरिण‚ संविवन र प्रविवनमा जोड कदइनेछ । 

(घ) वन‚ वातावरण तथा मवपद व्यवस्थापन कायिक्रििः 

 १. कवपद व्यवस्थापन कोषमा थप बजटेको व्यवस्थापन गिरनेछ । 

 २. कवपद पूववतयारीका लाकग आवश्यक सामाग्री ििरदको व्यवस्था कमलाईनेछ । 

३. वातावरण संरिण र भ-ूिय कनयन्थत्रणका लाकग पकहरो‚ िोकल्स तथा तटबन्थिन कनयन्थत्रणका लाकग 

आवश्यक कायवक्रम सचंालन गिरनेछ । 

(ङ) सावििमनक सेवा तथा ििता मवकासिः 

१. आगामी आकथवक वषवदकेि नगरपाकलकाले आफ्न ैप्रशासकीय भवनबाट सेवा प्रवाह गनुकाव साथ ै कवभन्थन 

वडाहरुले आफ्न ैवडा कायावलयहरुबाट सेवा प्रवाह गन ेवातावरण कमलाइनेछ ।  

२. नगरपाकलकाका प्रत्येक वडामा इन्थटरनेट व्यवस्थापनको लाकग आवश्यक बजटेको व्यवस्थापन गिरनेछ । 
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३. नगरपाकलकाको गकतकवकिहरुलाई पारदशी तथा जवाफदहेी वनाउन बुलेकटन प्रकाशन‚ साववजकनक सुनुवाई‚ 

जनतासाँग जनप्रकतकनकि संचार कायवक्रम तथा कवकभन्थन संचार माध्यमहरुबाट सूचना प्रकाशन तथा प्रशारण 

कायवलाई जोड  कदइनेछ । 

४. नगरको सुरिा व्यवस्थालाई मवबुद बनाउन नगर िेत्रमा कस.कस. क्यामेरा जडान कायवलाई कनरन्थतरता 

कदईनेछ । साथ ै सुरिा साँग सम्बकन्थित कायवक्रमहरुको प्रभावकािरताको लाकग कायवक्रम सचंालन गनव  

आवश्यक बजटेको व्यवस्था गिरनेछ । 

५. कमवचारी तथा जनप्रकतकनकिहरुको िमता कवकासका कायवक्रमहरु तजुवमा गिरनेछ । 

६. लेिा सकमकतको कामलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । 

६. कर तथा गैह्र करका राजश्वका दरहरुमा समसामकयक पिरवतवन तथा सुिार गरी करको दायरामा सब ै

करदातालाई ल्याई नगरको आन्थतिरक राजश्वमा अकभवकृि गिरनेछ । 

७. कोरोना महामारीको कारणले उद्योग व्यवसाहरु बन्थद भएको अवकिभरको लाकग व्यवसाय कर तथा 

फोहोरमैल व्यवस्थापन शुल्क तथा व्यवसाय करमा छुटको व्यवस्था कमलाईनेछ । 

(च) मवधायन समिमतिः 

 १. नगरपाकलकाले हालसम्म प्रकाश गरेका ऐन‚ कानुनहरुको संग्रह प्रकाशन गिरनेछ । 

२. नगरपाकलकाले आफ्नो कायविेत्र  कभत्र रहकेो कवषयमा बनाउनुपन ेऐन कानुनको कनमावणलाई जोड कदइनेछ । 

(छ) न्यामयक समिमतिः                                          

१. न्थयाकयक सकमकतका पदाकिकारी र कमवचारीहरुको िमता कवकासको लाकग अन्थतर कजल्ला स्तरीय अनुगमन 

भ्रमण कायवक्रम सचंालन गिरनेछ । 

 २. मेलकमलाप केन्थरलाई थप प्रभावकारी बनाईनेछ । 

 ३. मेलकमलाप केन्थरको स्थापन गिर कायावलय स्थापना गिरनेछ । 
 

आदरणीय नगरसभा सदस्यज्यूहरु‚ 

 उपरोक्त अनुसार मैले प्रस्ताकवत आगामी आकथवक वषव २०७८/०७९ को नीकत तथा कायवक्रमको सफल 

कायावन्थवयनबाट “यातायात सञ्जाल‚ व्यवसायीक कृषि‚ पययटन र पूवायधार‚ षिक्षा‚ स्वास््य र औद्योषिक षवकास 

फुङषलङ समृषिको आधार” कनमावण भई  “समिृ नेपाल‚ सुिी नेपाली” को राकष्िय आकाङ्िा पूरा गनव योगदान पुग्न ेछ 

भन्थने कवश्वास कलएको छु । अन्थतमा कोरोना महामारीको यस कवषम पिरकस्थकतसाँग जिैु हामील ेप्राि गरेको उपलकब्िहरुलाई 

संरिण तथा संस्थागत गद ैनगरलाई कवकास तथा समकृि तफव  लैजाने हाम्रो लक्ष्य तथा उद्दशे्यलाई  सफल बनाउन सहयोग गन े

संघीय सरकार‚ प्रदशे सरकार‚ कवकास साझदेार संघ संस्थाहरु‚ स्थानीय राजनीकतक दलका प्रकतकनकिहरुज्यूहरु‚ जनप्रकतकनकि 

ज्यहरु‚ कनजी िेत्र‚ सहकारी तथा सामुदाकयक िेत्र‚ नागिरक समाज‚ आम सचंार जगत तथा नगरका कमवचारीहरु लगायत 

सम्पुणव नगरवासी दाजभुाई तथा कदकदबकहनीहरुलाई हाकदवक िन्थयवाद कदन चाहान्थछु । 

 

धन्यवाद ! 

आर्ाढ १०‚ २०७८ 

 

 

………………… 

(छत्रपती प्याकुरेल) 

नगर प्रिुख 
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खण्ड – ३ 
 

फुङमलङ नगरपामलकाको दशौं नगरसभािा उप प्रिुख श्री बि बहादुर भट्टराईज्यूद्वारा प्रस्तुत चालु आमथिक 

वर्ि २०७७/०७८ को बिेट समििा तथा आगािी आमथिक वर्ि २०७८/०७९ को बिेट बक्तव्य । 
 

फुङमलङ नगरपामलकाको दशौं नगर सभाका सभाध्यि ज्यू‚ 

प्रिुख प्रसासकीय अमधकृत ज्यू‚ मवर्यगत समिमतका संयोिक ज्यूहरु,  नगरसभािा उपमस्थत नगर सभा 

सदस्य ज्यूहरु,  उपमस्थत सञ्चारकिी ज्यूहरु‚ नगरका सम्पूणि कििचारी वगिहरु एवं सम्पुणि नगरवासी दािुभाई 

तथा  मददीबमहनीहरु ! 

फुङकलङ नगरपाकलकाको उप-प्रमुिको हकैसयतले यस नगरपाकलकाको दशौं नगरसभा समि चाल ु आकथवक वषव 

२०७७/७८ को समीिा तथा आगामी आकथवक वषव ०७८/७९ को अनुमाकनत आय र व्ययको कववरण प्रस्तुत गनव पाउाँदा मलाई 

गौरब महशुस भएको छ । 

यस अवसरमा कवगतमा भएको दश वषे जनयुि‚ उन्थनाईस कदने जन आन्थदोलन र कवकभन्थन कालिण्डमा भएका 

जनताका न्थयायपणूव संघषवको क्रममा दशे र जनताको राजनीकतक र आकथवक पिरववतनका लाकग आफ्नो महत्वपुणव जीवन 

वकलदान गनुव हुन ेसम्पूणव ज्ञात अज्ञात महान शहीदहरु प्रकत हाकदवक श्रिान्थजली अपवण गनव चाहन्थछु । साथै यसै क्रममा घाईत े

तथा अपाङ्गता भएका व्यकक्तहरुको स-ुस्वास््य लाभको  कामना गदवछु । राष्ि‚ राकष्ियता, गणतन्थत्र, स्वािीनता, सामाकजक 

न्थयाय, समानता र समकृिको लाकग संघषव गनुव हुन ेसम्पणुव नेपाली नागिरक र त्यसको सवल नतेतृ्व गनुव हुने नेपाली राजनीकतका 

कशिर व्यकक्तत्वहरू प्रकत हाकदवक सम्मान प्रकट गनव चाहन्थछु ।  

कोकभड-१९ महामारीको कारण अकहले हामी अत्यन्थतै कवषम र अप्ठ्यारो पिरकस्थकतमा छौं । यस क्रममा कवगत 

आकथवक वषवदकेि हालसम्म कोकभड १९ महामारीको कारणले हामीसाम ुिरैे नै चुनौकत तथा असहज पिरकस्थकत सजृना भएको 

छ । यस महामारीका कारण कवश्वभर कदनहुाँ असखं्य जनिनको िकत भईरहकेो छ । यस क्रममा हाम्रो दशे र हाम्रो नगरपाकलका 

पकन कोकभड महामारीबाट अछुतो रहकेो छैन । यो अवस्थामा ज्यान गुमाउन ुहुन ेसम्पुणव नेपाली दाजभुाई तथा कददीबकहनीहरु 

प्रकत भावपुणव श्रिान्थजली अपवण गद ै सोकाकुल पिरवारजनमा गकहरो समबेदना व्यक्त गदवछु । उपचारत सम्पुणव नेपाली 

कदकदबकहनी तथा दाजभुाईहरुको कसघ्र स्वास््य लाभको कामना गदवछु ।  
 

नगरसभाका  सभाध्यि तथा सदस्यज्यूहरु ! 

अव ि चालु आमथिक वर्िको िेत्रगत बिेट तथा कायिक्रिको सिीिा पेश गनि चाहान्छु ।  

१. सिस्या तथा चुनौमतहरुिः 

 कोकभड १९ महामारीको असहज पिरकस्थकतका कारण कनिाविरत कायवक्रमहरु  समयमान ैसम्पन्थन हुन नसक्नु । 

 कदगो कवकास र वातावरण मैत्री अविारणा अनुसार योजना तजुवमा र कायावन्थवयन नहुनु । 

 जकटल भौगोकलक भ-ूबनोटको कारण कवकास कनमावण कायव िकचवलो हुनु । 

 योजना तथा कायवक्रमको सखं्या साना र िरैे हुन ु। 

 नगरपाकलका तथा वडा कायावलयका भवनहरु आफ्नै नहुाँदा सेवाग्राही मैत्री नहुन ु। 

 योजना तथा कायवक्रम कायावन्थवयनमा सघं‚ प्रदशे र अन्थय स्थानीय तहसाँग सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य समन्थवय नहुनु । 

 नगरपाकलकाको दरबन्थदी अनुसारका कमवचारीहरुको व्यवस्थापन नहुनु । 

 नगरपाकलकाको पयावि आन्थतरीक श्रोत नहुनु ।  
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२.  उपरोक्त सिस्या र चुनौमतहरुको मवच चालु आमथिक वर्ििा फुङमलङ नगरपामलकाले हााँमसल गरेको 

उपलमधधहरु देहाय बिोमिि समििा गनि चाहान्छु ।  

अकहले हामी कवश्व महामारीको रुपमा फैकलएको कोरोना भाइरस (COVID-19) दोस्रो लहरको संक्रमणबाट 

आक्रान्थत  भएका छौं । यस्तो कवषम पिरकस्थका कवचबाट पकन चा.लु.आकथवक वषवमा नगरपाकलकाका कवकास कनमावण 

सम्बन्थिी कायवक्रमहरुलाई कनरन्थतर सूचारु गरी लक्ष्य अनुरुप सन्थतोषजनक प्रगकत हााँकसल गनव हामी सफल भएका छौं । यस 

सन्थदभवमा नगरपाकलकाले चालु आकथवक वषवको यस अवकिसम्ममा हााँकसल गरेका िेत्रगत प्रगकत र उपलकब्िहरुको 

सकमिा कनम्न बमोकजम पेश गनव चाहान्थछु ।  

२.१.  आमथिक िेत्रिः-  

आकथवक कवकास अन्थतगवत पशु शािा तफव  पशु आहारा सेवाका कनकम्त १ हजार के.कज. ज ैघााँसको कबऊ‚ 

२५ हजार सेट ककम्बुको कबरुवा कवतरण गिरएको छ भने कृकतम गभाविान सेवा तफव  गाई २८६ वटा‚ भैंसी ९० वटा र 

बाख्रा १० वटा गरी कुल ३८६ वटा पशुहरुलाई कृकतम गभाविान सेवा पुर् याईएको छ । उत्पादनका आिारमा 

अनुदान सहयोग गने कहसाबल ेयस नगरपाकलकाकभत्र संचालनमा रहकेा ४ वटा कृकष तथा पशु नमुना फमव छनौट गरी 

सहयोग कायवक्रम सचंालन गिरएको छ । यसै गिर ४ हजार २ सय ८८ पशुपंकछलाई उपचार सेवा प्रदान गिरनकुा साथै 

३ सय पशुहरुलाई बन्थध्याकरण सेवा पुर् याईएको छ भने १ सय २० वटा पशु पञ्छीलाई प्रयोगशाला सेवा कदईएको 

छ । सघंीय सरकारको सशतव कायवक्रम अन्थतगवत बंगरु पकेट कायवक्रम र लागत साझदेारी गाई प्रविवन कायवक्रम 

संचालन गिरएका छन् । नश्ल सुिार कायवक्रम अन्थतगवत उन्थनतजातको ९ वटा बोयर बोका‚ १६ वटा बोयर पाठी‚ ३ 

वटा गोरु‚ १४४ वटा गाईको बाछी, २२ वटा भे ाँडाको पाठी र ३६ वटा भेंडाको पाठा गरी कुल २०० वटा पशुपंछी 

कृषक‚ कृकष तथा पशुफमव र समहुहरुलाई कवतरण गिरएको छ ।  ३० वटा गोठ सुिार कायवक्रम संचालन गिरनुका 

साथै १वटा बिशाला ममवत संभार सम्पन्थन गिरएको छ । 

कृकष कायवक्रम  अन्थतगवत कायावलयको साझदेारीमा १० हजार के.कज आलुको कबऊ ८ सय ४४ 

घरपिरवारमा कवतरण गिरएको छ । ८० जना कृषकहरुलाई तरकारी‚ फलफूल‚ मौरीपालन तथा पशुपालन ताकलम 

संचालन गिरएको   छ । आलु‚ केरा‚ मसल ेबाली‚ आाँप कलची‚ मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी वाली‚ अकबरे 

िसुावनी‚ सुन्थतला र कागती‚ बन्थदा काउली टमाटर जस्ता तरकारी उत्पादनका १० वटा पकेट िेत्रहरु सचंालन गरी ३ 

सय ३३ घर पिरवारहरु लाभाकन्थवत भएका छन ्। यसै गरी कककव‚ दााँते ओिर‚ केरा आकद जस्ता २ हजार ९ सय ३० 

फलफूलका कवरुवाहरु कवतरण गिरएको छ । भने सघंीय सरकारको राकष्िय फलफूल कबकास कायवक्रम अन्थतगवत 

फलफूल दशकमा कवरुवा रोपण अकभयान कायवक्रम संचालन ५० प्रकतशत अनुदानमा फलफूलका कवरुवाहरु रोप्न 

कवकभन्थन १५ वटा कृकष फमवहरु माफव त ९ हजार ५ सय फलफूलका कवरुवाहरु लगाउने कायवक्रम संचालनमा रहकेो छ 

। भन ेयस ैकायवक्रम अन्थतगवत एक वटा फलफूलको नाँया बहुउद्दशे्यीय नशवरी स्थापना गिरएको छ । नगरपाकलका कभत्र 

५० प्रकतशत लागत साझदेारीमा ४० वटा भकारो सुिार कायवक्रमहरु सम्पन्थन भएका छन् । यसै गरी साना कसचंाईको 

लाकग ६ हजार ६ सय २० कमटर पाईप ििरद गरी कवतरण गिरएको छ भन ेकवकभन्थन स्थानमा ४ हजार २ सय कमटर 

कसंचाई कुलो ममवत संभार गिरएको छ । 

पयवटन प्रविवन कायवक्रम अन्थतगवत फुङकलङ ४ मा सकहद पाकव  कनमावणको कड.कप.आर तयारी कायव सम्पन्थन 

भएको छ भने बहुसााँस्कृकतक सगं्रालयको कड.कप.आर तयार भई ठेक्का सम्झौता समेत भई सकेको छ । यसै गरी 

कवकभन्थन स्थानहरुमा पदमागव ३५१६ कमटर कनमावण गिरएको छ । 

सहकारी कायवक्रम तफव  तमोर मकहला कृकष सहकारीको भवन कनमावण सुरु गिरनुका साथ ैसहकारी व्यवस्थापन ताकलम 

सम्पन्थन भएको छ । 

२.२.  सािामिक िेत्रिः-  

चालु आकथवक वषवमा सामाकजक कवकास तफव  कशिकहरुको ताकलम‚ कनयकमत प्र.अ. हरुको बैठक‚ 

स्थानीय भाषा प्रविवनका लाकग कशिकको तलब भत्ताको व्यवस्थापन‚ कवकभन्थन कवद्यालयहरुलाई कवद्यालय संचालन 
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अनुदानको भुक्तानी तथा कवद्यालयहरुको भौकतक पूवाविारहरु कनमावण भएको छ । कवकभन्थन कवद्यालयका ७ सय ३५ 

जना कवद्याथीहरुलाई िाजा बोक्ने कटकफन बक्स र ८० वटा िानेपानी बोक्ने बट्टा ििरद गरी कवतरण गिरएको छ भन े

१८ सय जना वालबाकलका कवद्याथीहरुको दााँत‚ आाँिा लगायतका स्वस््य परीिण समेत गिरएको छ । 

मकहलाहरुको लाकग कम्प्युटर ताकलम नाँया तथा पुनतावजकी गरी ४५ जनालाई‚ सीप कवकासको लाकग कसलाई कटाई 

तथा प्लाजा ताकलम ७० जनालाई र प्रजनन स्वास््य कशिा सम्बन्थिी ताकलम २० जनालाई कदईएको छ । जषे्ठ 

नागिरक तफव  नगरपाकलकाका २ सय ३ जना जषे्ठ नागिरकहरुलाई सम्मान तथा स्वास््य परीिण गिरएको छ । 

अपाङ्गता भएका  १ सय ९० जना व्यकक्तहरुलाई सम्मान‚ सहायता सामाग्री कवतरण र स्वास््य परीिण गिरएको छ 

।  यस्तै गरी िलेकुद कायवक्रम तफव  मयेरकप भकलबल प्रकतयोकगता‚ मेयर कप ब्याडकमटन िले‚ राष्िपकत िलेकुद र 

तेक्वान्थदो  जस्ता िलेकुद कायवक्रमहरु संचालन भएको छ । िानेपानी तफव  िानपेानीको सेवा कवस्तार २२ वटा 

योजना सम्पन्थन भई  १ सय ८३ वटा िारा कनमावण  कायव सम्पन्थन भएको छ‚ यसै गरी िानेपानी पाईप २६ हजार ८ 

सय १० कमटर ििरद गरी कवतरण भएको छ । दकलत कायवक्रम तफव  कवपन्थन दकलतहरुको लाकग १९ घर पिरवारहरुलाई 

आवास सहयोग कायवक्रम अन्थतगवत घर कनमावण  र जस्ता पाता कवतरण कायव सम्पन्थन भएको छ । दकलत समुदायहरुको 

िमता कवकासको कम्प्युटर ताकलम १० जनालाई प्रदान गिरएको छ‚ कवपन्थन दकलत घर पिरवारहरुलाई आय 

आजवनको लाकग ४१ घर पिरवारलाई कुिरुाको चल्ला कवतरण गिरनुका साथै २८ दकलत घर पिरवारलाई 

िानेपानीको टेंकक ििरद गरी कवतरण गिरएको छ । 
कवश्व महामािरको रुपमा फैकलएको कोकभड १९ को दोस्रो लहरबाट पुरै कवश्व आक्रान्थत भएको यस कवषम 

पिरकस्थतमा पकन यस नगरपाकलका अन्थतगवतका कवकभन्थन १२ वटा स्वास््य संस्थाहरु तथा िोप केन्थरहरुबाट प्रवाह हुने 

सेवाहरु कनयकमत रुपमा संचालन भएको छ । जस अन्थतगवत प्रवाह गिरएका सेवाहरु यसप्रका रहकेो छ । 

 यस नगरपाकलकामा हालसम्म कोकभड १९ को पिरिण PCR कवकिबाट १३६४ जनाको परीिण गदाव ४०० जना 

संक्रकमत दकेिएको छ भने Antigen कवकिबाट ६८४ को परीिण गदाव ५३ जना संक्रकमत दकेिएको छ । दवु ै

कवकिबाट कुल २०४८ को परीिण गदाव ४५३ जना संक्रकमत भई ७ जनाको मतृ्य ुसमेत भएको छ । जसमध्य े

हालसम्म कनको हुनेको संख्या ३९६ जना र हाल सकक्रय संक्रकमतको सखं्या ५९ जना रहकेो छ । 

 कवकभन्थन स्वास््य केन्थरहरुबाट चालु आकथवक वषवको यस अवकिसम्म सेवा प्रवाहको कस्थकत हदेाव पूरुष १४‚२६६ 

र मकहला १८‚७४० गरी जम्मा ३३‚००६ जनाल े वकहरङ्ग (OPD) सेवा पाएका छन् । यस ैगरी ३८५ जना 

बाललबाकलकाहरुले पूणव िोप पाएका छन भने गाउाँघर कक्लकनक र िोप केन्थरहरुबाट ३३२७ जनाले िोप सेवा 

पाएका छन् । यसै गरी ५५ प्रकतशत मकहलाहरुले गभववती जााँच उत्पे्ररणा िचव प्राि गरेका छन् साथै २३३ जना 

(कजल्ला अस्पताल समतेको) मकहला कददीवकहनीहरुले स्वास््य संस्थाहरुबाट प्रसुकत गराएको अवस्था छ‚ 

१०९६ जना सेवाग्राकहहरुले पिरवार कनयोजन कायवक्रमबाट सेवा प्राि गरेका छन ्भन ेयस नगरपाकलका कभत्र नाँया 

थप ७ जना ियरोगीहरु भेकटएका छन ्।   

 यस नगरपाकलका कभत्र कोकभकसल्ड िोपको पकहलो डोज- २५९०‚ दोस्रो डोज -८९० र भेरोसेल िोपको पकहलो 

डोज-१९९ जनालाई उपलब्ि गराईएको छ । 

 चालु आकथवक वषवमा स्वास््य कायवक्रम तफव  ७ लाि १५ हजार रकमको नपेाल सरकारबाट कनुःशुल्क कवतरण 

हुने औषकि र रु. ५ लाि रकमको अकत आवश्यक औषिी ििरद गनुवका साथै स्वास््य संस्थाहरुको लाकग 

आवश्यक न्थयुनतम मापदण्डका स्वास््य सामाकग्रहरु समेत ििरद गरी स्वास््य चौककहरुलाई कवतरण गने कायव 

भएको छ । 

 कवश्वमहामािरको रुपमा फैकलएको कोरोना भाईरसको रोकथाम‚ कनयन्थत्रण र उपचारको लाकग यस नगरपाकलकाल े

३५ बेडको  २ वटा आईसोलसेन भवन कनमावण गिरएको छ ।  
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२.३. पुवािधार िेत्रिः-  

पुवाविार कवकास तफव  चालु आकथवक वषवमा आर.कस.कस. सडक ढलान २१४ कमटर‚ नया ियाक ओपन 

१५.३८ ककलोकमटर‚ सडक स्तरोन्थनती ४३.६७ ककलोकमटर‚ पदमागव कनमावण ३५१६ कमटर‚ िोकल्स कनयन्थत्रणमा १५ 

वटा‚ सामुदाकयक भवन कनमावण १२ वटा‚  सामुदाकयक भवन ममवत ४ वटा‚ िोप केन्थर भवन कनमावण २ वटा‚ 

िलेमैदान कनमावण ६ वटा‚ सोलार सडक बकत्त जडान १६ वटा‚ सडक बकत्त जडान १०० वटा‚ सडक कज्व ेकनमावण 

११ वटा‚ शौचालय कनमावण ११ वटा‚ कल्वडव कनमावण ४ वटा‚ कवद्यालय भवन कनमावण ६ वटा‚ कवद्यालय भवन 

ममवत ५ वटा‚ ग्याकवन तथा मेकसनरी वाल कनमावण २० स्थानमा‚ मकन्थदर कम्पाउण्ड तथा वाल कनमावण ११ वटा‚ 

कसंचाई योजना संचालन ३ वटा‚ कवद्यालय िले मैदान स्तरोन्थनती ६ वटा योजनाहरु सम्पन्थन भएका छन् । भन ेठेक्का 

प्रकृया माफव त फुङकलङ नगरपाकलकाको भवन कनमावण १‚ फुङकलङ नगरपाकलकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्थर 

१‚ फुङकलङ बहुसााँस्कृकतक सगं्राहलय कनमावण १‚ कनकगजङु मेल्लुङ नाङ्गे बरडााँडा सडक १‚ साङ्िद ेछ्योकलङ 

गोन्थपा कवद्यालय कम्पाउण्ड वाल १‚ १ वडा नं. कायावलयको भवन कनमावण-१‚ ४ न.ं वडा कायावलयको भवन कनमावण 

१ र फुङकलङ नगरपाकलका िलेमैदान कनमावण १ गरी ८ वटा ठुला योजनाहरु कनमावणकिन अवस्थामा रहकेो छ ।  

प्रिानमन्थत्री रोजगार कायवक्रमबाट चालु आकथवक वषवमा ६३ वटा आयोजनाहरुको सम्झौता भई सडक 

सोकलङ‚ सडकको कच्ची तथा पकक्क नाली कनमावण‚ ठेस गह्रो तथा टेवा पिावल कनमावण‚ पैदल मागव कनमावण‚ 

िानेपानी आयोजना कनमावण जस्ता कायवक्रमहरु संचालन भई कुल रु. ९६ लाि ६४ हजार २ सय ८१ िचव भएको  

छ । जसमा हालसम्म ४१७ जना वरेोजगारहरुले १८  हजार ६९३ घण्टा रोजगारी प्राि गरेका छन ्।    

२.४.  वन‚ वातावरण तथा मवपद व्यवस्थापनिः 

कवपद व्यवस्थापन कायवक्रम अन्थतगवत कवकभन्थन प्राकृकतक प्रकोपमा परेका नगरकभत्रका ८ घर पिरवारहरुलाई 

राहत उपलब्ि गराईएको छ भने मेिरङ्दने गाउाँपाकलकाको दोभान बजारमा भएको आगलागीमा परेका कपकडत 

पिरवारहरुको लाकग राहत स्वरुप रु.५ लाि रुपैंया सहयोग प्रदान गिरएको छ ।  

२.५. सावििमनक सेवा तथा ििता मवकासिः 

साववजकनक सेवा तथा िमता कवकास तफव  नगरपाकलका अन्थतगवतका कवकभन्थन वडाहरुमा इन्थटरनेट जडान 

गनुवका साथ ैिमता कवकास सम्बन्थिी कवकभन्थन ताकलमहरु समेत सचंालन गिरएको   छ । 

२.६. मवधायन समिमतिः 

कविायन सकमकत तफव  चालु आकथवक वषवको हालसम्म २२ वटा कवकभन्थन ऐन कानुनहरु तयार गिर पािरत 

गिरएको छ ।  

२.७. न्यमयक समिमतिः 

न्थयाकयक सकमकत तफव  नगरपाकलकाका कवकभन्थन वडाहरुमा मेलकमलाप केन्थर व्यवस्थापनको लाकग आवश्यक 

सामाकग्रहरु ििरद गरी कवतरण गिरएको छ भन े२८ जना मेलकमलाप कतावहरुलाई ३ कदने पुनतावजगी ताकलम प्रदान 

गिरएको छ । यसै गिर चालु आकथवक वषवको हालसम्म ५० वटा मुद्घा दताव भएका छन् जसमध्ये २८ वटा मेलकमलाप 

गरी फछ्यौट भएका छन ्भन े२२ वटा छलफलमा र ८१ वटा मुल्तकव भई अल्या भएको छ । 

३. बिेटको सोच‚ लक्ष्य‚ उद्देश्य र अपेमित उपलमधधहरुिः 

(क) मदघिकामलन सोचिः “यातायात सञ्िाल‚ व्यवसायीक कृमर्‚ पयिटन र पूवािधार‚ मशिा‚ स्वास््य 

र औद्योमगक मवकास फुङमलङ सिृमिको आधार”  हाम्रो कदघवकाकलन सोच रहकेो छ । 

(ख) लक्ष्यिः  

  १. कदगो‚ गुणस्तरीय र सुकविायुक्त भौकतक पूवाविारहरुको कवकास गन े। 

  २. नगरवासीहरुको आकथवक प्रगकत तथा समकृिमा अकभवकृि गने । 

  ३. सुशासन‚ पारदकशवता र जवाफदकेहताको प्रविवन गने । 

४. लैंकगक समानता, सामाकजक न्थयाय‚ समानता तथा समावकेशकरणलाई प्रविवन गने । 
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  ५. शैकिक वातावरणको कनमावण गरी शैकिक गुणस्तरमा सिुार गने ।  

  ६. कृकष िेत्रलाई व्यवसायीकरण गरी कृकष उत्पादनमा आत्मकनभवर बनाउन े। 

  ७. लघु उद्यमको कवकास गरी थप लघु उद्यमी सजृना गन े। 

८. कोकभड १९ महामारीको प्रभावकारी रोकथाम‚ कनयन्थत्रण र उपचार गने ।   

  ९. नगरवासीहरुमा स्वच्छ तथा सफा िानपेानी आपुकतव गने । 

  १०. नगरपाकलकाको सेवाप्रवाहलाई चुस्त र दरुस्त बनाउन े। 

११. भकलबल‚ ब्याडकमटन‚ तके्वन्थदो तथा बुकिचाल िलेहरुको थप कवकास गने । 

  १२. आिारभूत स्वास््य सेवा वडा तहहरुबाटै उपलब्ि गराउने । 

(ग) अपेमित उपलमधधहरुिः आमथिक वर्ि२०७८/०७९ को अन््यिा प्रस्तुत बिेटको कायािन्वयनबाट 

मनम्न उपलमधधहरु हााँमसल हुने अपेिा मलईएको छ । 

१. सडकहरुको थप स्तरोन्थनती भई  नगरपाकलका कभत्रका वकस्तहरु सडक संजालमा जोकडनेछ । 

२. नगरपाकलका तथा वडा कायावलयका भवनहरुबाट सेवा प्रवाह सुरु भएको हुनेछ । 

  ३. िलेकुद िेत्रमा नया र प्रकतभावान िलेाकडहरुको उदय हुनेछ । 

४. कृकष तथा पशुपालन व्यवसायको व्यवसायीकरणबाट कृकष उत्पादन वकृि भएको हुनेछ । 

  ५. नगरवासीहरुमा िानेपानीको थप पहचं पुगेको हुनेछ । 

  ६. कोकभड कनयन्थत्रणमा अपेकित सफलता हााँकसल भएको हुनेछ । 

  ७. थप लघु उद्यमीहरु सजृना भई व्यवसायहरु सचंालन गरेको हुनेछन् । 

  ८. शैकिक वातावरणमा थप सुिार भएको हुनेछ । 

९. लैंकगक समानता‚ सामाकजक न्थयाय र  समावकेशकरणको थप प्रविवन भएको हुनेछ ।  

  १०. नगरपाकलकाको सुशान‚ जवाफदकेहता र पारदकशवतामा अकभवकृि हुनेछ । 

(घ) वामर्िक बिेट तथा कायिक्रि तिुििा गदाि अवलम्बन गररएका प्रिुख नीमत तथा    आधारहरु । 

(१) आगािी आमथिक वर्िको बिेट तथा कायिक्रि तिुििा गदाि मनम्न कुराहरुलाई प्रिुख 

आधारको रुपिा मलईएको छ । 

o नेपालको संकविान, 

o स्थानीय सरकार संचालन ऐन‚ २०७४,  

o राकष्िय प्राकृकतक स्रोत तथा कवत्तआयोग ऐन‚ २०७४, 

o अन्थतर सरकारी कवत्त व्यवस्थापन ऐन‚ २०७४,  

o संघीय सरकार र १ न.ं प्रदशे सरकारले जारी गरेका नीकत‚ कानुन तथा मापदण्ड, 

o श्रोत तथा बजटे सीमा कनिावरण सकमकतको कसफािरस,  

o राजस्व परामशव सकमकतको कसफािरस,  

o संघीय सरकार र १ न.ं प्रदशे सरकारको वाकषवक नीकत तथा कायवक्रम र बजटे,  

o संघीय सरकारको कवकभन्थन पिरपत्र तथा कनदशेनहरु,  

o नेपाल सरकारले अन्थतराकष्िय जगतमा जनाएका प्रकतविताबाट सकृजत दाकयत्वहरु, 

o फुङकलङ नगरपाकलकाको आवकिक योजना‚ 

o कनवावचनको वलेा नगरवासी सामू गरेका प्रकतविता एव ंघोषणाहरु र 

o वडाहरुको जनसंख्या‚ भगूोल‚ िेत्रफल‚ िचवको आवश्यकता‚ राजस्व िमता‚ पूवाविारको 

अवस्था समेतका आिारहरु । 
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(२) योिना तिुििा गदाि अवलम्बन गररएका प्रिुख नीमतहरुिः 

 गरीकव न्थयुकनकरणमा जोड कदने 

 कदगो कवकास अविारणा अनुसारका कवकास कायवक्रमहरुलाई प्राथकमकता   कदन े। 

 आकथवक तथा कवकत्तय आत्मकनभवरतामा जोड कदने । 

 राज्यका कनदशेक कसिान्थत र मौकलक हक कायावन्थवयनमा सघाउ पुर् याउन े। 

 संघीयताको कायावन्थवयनमा जोड कदने । 

 आकथवक समानता तथा सामाकजक समावकेशकरणलाई प्रविवन गने । 

 सुशान तथा पारदकशवताको प्रविवन गने । 

(३) योिना तिुििा गदाि अवलम्बन गररएका िेत्रगत नीमतहरुिः 

(क) आमथिक मवकासिः 

 उत्पादन र रोजगारीको वकृि गने । 

 व्यवसायको कवकास र प्रविवन गने । 

 सहकािरताको कवकास गने । 

 गरीकव न्थयूकनकरण गन े । 

(ख) सािामिक मवकासिः 

 अकनवायव कनुःशुल्क एवम गुणस्तरीय कशिाको प्रविवन गने । 

 कशिामा सबैको पहुाँच स्थापना गने । 

 समावशेी कवकासमा जोड कदने । 

 भेदभाव तथा छुवाछुत रकहत समाज कनमावणमा जोड कदने । 

 स्वास््य सेवामा सबैको पहुाँच स्थापना गन े। 

 नगर कभत्रका सबै नागिरकलाई स्वच्छ िानेपाकनको आपुकतव गने ।  

 मकहला, बालबाकलका तथा अपाङ्ग मैत्री कवकासमा जोड कदने । 

(ग) पूवािधार िेत्रिः 

 यातायातमा सबै नगरवासीहरुको पहुाँच स्थापना गन े। 

 सरल र सहज सेवा प्रभाहका लाकग नगर तथा वडा कायावलयका भवनहरुको 

कनमावण गने । 

 वातावरण मैत्री कवकासमा जोड कदने । 

 शहरी कवकास तथा कदगो आवास कवकास कनमावण कायवक्रममा जोड कदने । 

 कदगो कवकासमा जोड कदने । 

 उजाव‚ कवद्यतु तथा सचंारमा नगरवासीको पहुाँच अकभवकृि गने । 

(घ) वन‚ वातावरण तथा मवपद व्यवस्थापनिः 

 वन तथा जकैवक कवकविताको संरिण गन े।  

 जलबायु पिरवतवन अनुकुलन योजना कनमावण गन े। 

 वातावरण मैत्री कवकास तथा शासनको कवकास गन े। 

 कवपद व्यवस्थापन योजना तयार गने । 
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(ङ) संस्थागत मवकास‚ सेवा प्रवाह र सशुासनिः 

 कानुन कनमावणमा जोड कदने । 

 पदाकिकारी तथा कमवचािरको िमता कवकासमा जोड कदने । 

 सुचना तथा सचंार माफव त सुशान प्रणाकलको क्रमशुः स्थापना गने । 

 पारदकशवता र सुशानको प्रविवन गने । 

 सेवामा नागिरकहरुको पहुाँच वकृि गने । 

 कवकत्तय व्यवस्थापन र सोको लेिा परीिणलाई व्यवकस्थत गने ।  
 

नगरसभाका  सभाध्यि तथा सदस्यज्यूहरु ! 

 अब म उपरोक्त समग्र तथा िेत्रगत नीकत तथा सो साँग सम्बकन्थित कायवक्रमहरु कायावन्थवयनको लाकग आगामी आकथवक 

वषवमा प्रस्ताव गिरने आन्थतिरक राजश्व पिरचालनको अवस्था र बजटे तथा कायवक्रमको िाका प्रस्तुत गनव चाहान्थछु । 

 (क) पूवािधार मवकास तफि का कायिक्रि तथा प्रस्तामवत बिेटिः  

पूवाविार कवकास तफव  कवकभन्थन ५७ वटा सडक‚ १८ वटा भवन‚ ४ वटा  शौचालय‚  ३ वटा तटबन्थिन‚ ४ वटा 

कज्व‚े ३ वटा नली‚ २ वटा कल्वटव‚ १० वटा पदमागव‚ २ वटा पिावल‚ २ वटा िलेमैदान‚ १ वटा उजाव र २ 

कसंचाईका योजनाहरु कायावन्थवयन गने गिर कुल रु.१६ करोड १४ लाि रुपैंया कवकनयोजन गरेको छु । यसमा संघीय 

सरकारको सशतव र समपुरक अनुदान समेत समावशे गिरएको छ । 

(ख) सािामिक मवकास तफि का कायिक्रि तथा प्रस्तामवत बिेटिः 

यस अन्थतगवत कशिा‚ स्वास््य‚ िलेकुद‚ िानेपानी‚  लैङ्कगक समानता र सामाकजक समावकेशकरण सम्बन्थिी 

कवकभन्थन २७२ वटा कायवक्रमहरु संचालनको लाकग रु.३१ करोड ४८ लाि ५० हजार बजटे कवकनयोजन गरेको   छु । 

यसमा संघीय सरकारको सशतव अनुदान तथा कवशेषश अनुदान समेत समावशे गिरएको छ । 

(ग) आमथिक मवकास तफि का कायिक्रि तथा प्रस्तामवत बिेटिः 

यस अन्थतगवत कृकष‚ पशुपालन‚ सहकारी‚ उद्योग‚ पयवटन िेत्रहरुमा बजटे समावशे गिरएको छ । जसमा पयवटनमा 

११‚ कृकषमा ३७‚ सहकारीमा ३‚ उद्योगमा ४‚ कसचंाईमा ४‚ पशुपंिीमा २१ वटा योजना तथा कायवक्रमहरु 

संचालनको लाकग रु.३ करोड ३८ लाि ५५ हजार रुपैंया बजटे कवकनयोजन गरेको छु । यसमा सघंीय सरकारको 

सशतव अनुदान तथा कवशेष अनुदान समेत समावशे गिरएको छ । 

(घ) वन‚ वातावरण तथा मवपद तफि का कायिक्रि तथा प्रस्तामवत बिेटिः 

यस अन्थतगवत प्राकृकतक प्रकोप तथा कवपद व्यवस्थापन कायवक्रमको लाकग रु.१९ लाि ८० हजार र तारजाली 

ििरदमा ४ लाि ९५ हजार रुपैंया बजटे कवकनयोजन गरेको छु ।  

(ङ) सावििमनक सेवा तथा ििता मवकास कायिक्रि । 

यस अन्थतगवत १२ वटा कवकभन्थन कायवक्रम तथा योजना कायवन्थवयनको लाकग रु.७२ लाि १५ हजार रुपैंया कवकनयोजन 

गरेको छु । 

(च) मवधायन समिमत तफि का कायिक्रि तथा प्रस्तामवत बिेटिः 

यस  सकमकत अन्थतगवत ३ वटा कायवक्रम संचालन गनवका लाकग रु.८ लाि २५ हजार रुपैंया कवकनयोजन गरेको छु । 

 (छ) न्यामयक समिमत तफि का कायिक्रि तथा प्रस्तामवत बिेटिः 

यस  सकमकत अन्थतगवत ३ वटा कायवक्रम संचालन गनवका लाकग रु.८ लाि २५ हजार रुपैंया बजटे कवकनयोजन गरेको  

छु । 

(ि) सावििमनक लेखा परीिक समिमत तफि का कायिक्रि तथा प्रस्तामवत बिेटिः 

यस अन्थतगवत साववजकनक लेिा सकमकतको संचालन तथा िमता कवकास कायवक्रमका लाकग रु.१ लाि ५० हजार 

रुपैंया बजटे कवकनयोजन गरेको छु । 
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(झ) फुङमलङ नगरपामलकाको आन्तररक रािश्व पररचालनको अवस्थािः 

हामीले चाल ुआकथवक वषवको लाकग आन्थतिरक राजश्वको प्रिेपण १ करोड ५० लाि गरेका कथयौं । त्यसमध्ये २०७८ 

जषे्ठ मसान्थत सम्ममा आईपुग्दा रु.१ करोड २५ लाि ५० हजार राजस्व असुली गनव सफल भएका छौं भने यो 

लक्ष्यको तुलनामा ८३ दशमलब ६६ प्रकतश हो । आगामी आकथवक वषवको लाकग फुङकलङ नगरपाकलकाको राजस्व 

परामसव सकमकतको कसफािरसमा कर तथा गैह्र राजश्वका दरहरुमा केही फेरबल तथा संशोिन समेत गिरएको छ । जनु 

आकथवक कवियेक माफव त यसै साथ पेश गिरएको छ । साथै कोकभड १९ को महामारीका कारण व्यापार व्यवसाय बन्थद 

भएकोमा आगामी आकथवक वषवको व्यवसाय कर तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन शुल्कमा कनशेिाज्ञा अवकिभरमा 

बन्थद रहकेा व्यापार व्यवसायहरुको हकमा १५ प्रकतशतसम्म कर छुट कदन कसफािरस गरेको छु । 
 

 

नगरसभाका सभाध्यि एवं सदस्य ज्यूहरु ! 

अब ि चालु आमथिक वर्ि २०७७/७८ को मवमनयोमित आय व्यय अनुिान र संशोमधत आय व्यय अनुिानको 

मववरण सम्िामनत दशौं नगरसभा सिि पेश गने अनुिमत  चाहन्छु ।  

 हामीले यस आकथवक वषवमा कुल रु.६३ करोड ५६ लाि ५३ हजार १ सय ५० रुपैंया िचव हुनेगरी बजटेको प्रस्ताब 

गिरएकोमा २०७७ साल चैत्र ६ गते सम्पन्थन भएको नवौं नगरसभाबाट उक्त बजटेमा संशोिन भई कुल रु.६६ करोड ८६ लाि 

९० हजार १ सय ५० रुपैंया कायम हुन गएको दकेिन्थछ ।  

 आन्थतिरक आय तफव  १ करोड ५० लाि असुली गन ेलक्ष्य रहकेोमा चाल ुआकथवक वषवको जषे्ठ मसान्थत सम्ममा रु.१ 

करोड २५ लाि ५० हजार प्राि भई  लक्ष्यको तुलनामा ८३ दशमलब ६६ प्रकतशत उपलकब्ि हााँकसल भएको छ । उक्त बजटे 

मध्येबाट सामाकजक सुरिा तफव को कवकनयोजन तथा िचव बाहके २०७८ जषे्ठ मसान्थत सम्ममा चाल ुतफव  रु. ३६ करोड ५८ 

लाि ३१ हजार कवकनयोजन भएकोमा यथाथव िचव रु.२१ करोड ६८ लाि ८३ हजार अथावत ६० प्रकतशत कवकत्तय िचव भई  

पुाँकजगत तफव  रु.२४ करोड ३ लाि ९४ हजार कवकनयोजन भएकोमा यथाथव िचव रु.१५ करोड ४८ लाि ६२ हजार अथावत ६४ 

प्रकतशत कवकत्तय िचव प्रगकत भएको दकेिन्थछ ।  

 

नगरसभाका सभाध्यि एवं सदस्य ज्यूहरु ! 

अब ि अगािी आमथिक वर्ि २०७८/७९ का लामग प्रस्ताव गररएका नीमत तथा कायिक्रिहरु कायािन्वयन गनि 

आवश्यक स्रोत पररचालनका लामग गररएको प्रवन्ध यस सभािा पेश  गने अनुिमत चाहन्छु ।  

अगामी आकथवक वषव २०७८/०७९ को लाकग कुल रु.६३ करोड ७६ लाि १५ हजार २ सय १० रुपयैााँ िचव हुन ेगरी 

वजटे प्रस्ताव गरेको छु । जसमा चाल ुिचव तफव  कुल रु.३९ करोड ४० लाि ५१ हजार २ सय १० अथावत ६१ दशमलब ८ 

प्रकतशत र पुाँजीगत तफव  कुल रु.२४ करोड ३५ लाि ६४ हजार रुपैंया अथावत ३८ दशमलब १९ प्रकतशत िचव हुन ेअनुमान 

गरेकोछु । िेत्रगत बजटे कवकनयोजन तफव  हदेाव कुल बजटेको सामाकजक कवकास तफव  कुल रु.३१ करोड ५५ लाि ५० हजार 

अथावत ४९ दशमलब ४८ प्रकतशत‚ पुवाविार कवकास तफव  कुल रु.१६ करोड ४४ लाि ५५ हजार अथावत २५ दशमलब २९ 

प्रकतशत‚ आकथवक कवकास तफव  कुल रु.३ करोड ३८ लिा ५५ हजार अथावत ५.३० प्रकतशत‚ सुशासन र अन्थतरसम्बकन्थित िेत्र 

तफव  कुल रु.१ करोड १६ लाि ४० हजार अथावत १ दशमलब ८२ प्रकतशत‚ कायावलय सचंालन तथा प्रसासकनक िचव तफव  

कुल रु.११ करोड २१ लाि १५ हजार २ सय १० अथावत १७ दशमलब ५८ प्रकतशत रकम कवकनयोजन गरेको छु । यस बाहके 

सामाकजक सुरिा अनुदान संघीय सरकारबाट रु.८ करोड रुपैंया प्राि हुने अनुमान गरेको छु । 

उपरोक्त िचवहरुको लाकग कवकत्तय समाकनकरण अनुदान सघंीय सरकारवाट रु.१६ करोड २० लाि, राजश्व वााँडफााँड 

संघीय सरकारवाट रु. ७ करोड ७८ लाि ९० हजार‚ सशतव अनुदान संघीय सरकारवाट रु.२८ करोड १० लाि,  कवशेष 

अनुदान सघंीय सरकारवाट  रु.१ करोड ४९ लाि‚ समपुरक अनुदान संघीय सरकारवाट रु.१ करोड ९५ लाि‚ कवकत्तय 

समानीकरण अनुदान प्रदशे सरकारवाट रु.९५ लाि ९७ हजार, प्रदशे राजश्व वाडफााँटवाट रु. १ करोड ४ लाि २ सय १० 

रुपैंया‚ प्रदशे समपुरक अनुदानवाट रु.१ करोड‚ प्रदशे सशतव अनुदानबाट रु.७ लाि ५ हजार रुपैंया र आन्थतिरक श्रोतबाट रु. ५ 
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करोड १६ लाि २३ हजार रुपैंया व्यहोन े गरी आय अनुमान गरेको छु । यस सम्बन्थिी कायवक्रमका कववरण र  आगामी 

आकथवक बषवको लाकग कर राजस्वको दर सम्बन्थिी कववरण आकथवक तथा कवकनयोजन कवियेकको कवकभन्थन अनुसूचीहरुमा 

समावशे गरी पेश गरेको छु ।    

              यसै गिर नगरपाकलकासाँग समन्थवय र सहकायवमा रहकेा ४ वटा गैससहरु माफव त अगामी आकथवक वषवमा यस 

नगरपाकलकामा सञ्चालन हुने कायवक्रमका लाकग कुल  रु. ३ करोड ९५ लाि ८ हजार ९ सय ३९ रुपैंया िचव हुन ेभएको 

अवस्था नगरसभामा जानकारी गराउन चाहन्थछु ।  

योजना वनाउनु र यसको दस्तावजे तयार गनुव आफैमा गहन र महत्वपूणव कायव हो, त्यो भन्थदा महत्वपूणव कायव त्यसको 

प्रभावकारी कायावन्थवयन हुन ुहो । सम्वि सव ैपिको साथवक सहयोगबाट तयार भएको आगामी आकथवक वषव २०७८/०७९ को 

वाकषवक बजटेको सफल कायावन्थवयनमा समेत यहााँहरुको महत्वपूणव भूकमका रहन ेत्य कनकवववाद छ । यस अवसरमा फुङकलङ 

नगरपाकलकाको कवकासको सन्थदभवमा प्रभावकारी भूकमका िले्ने संघीय सरकार, प्रदशे सरकार र अन्थय सरकारी तथा गैर 

सरकारी संघ संस्थाहरु प्रकत हाकदवक िन्थयवाद ज्ञापन गदवछु । साथै आगामी कदनहरुमा सबैवाट यथोकचत सहयोग र सद ्भावको 

आशा र अपेिा गदवछु । यसै सन्थदभवमा वजटे तथा कायवक्रमको पूणव कववरण समेकटएको नगर सभाको कनणवय पकुस्तका प्रकाशन 

गरी यहााँहरु समि उपलब्ि गराउने बाचा समेत गदवछु ।    
 

अन्तिा, 

कोरोना महामारीको कवश्वव्यापी असरको यस प्रकतकुल  घडीमा कनमावण गिरएको आगामी आकथवक बषव ०७८/७९ को 

यो बजटे तथा कायवक्रमले अवश्य पकन समग्र नगरवासीको भावनाको प्रकतकनकित्व गदै यस नगरपाकलकालाई “यातायात 

सञ्िाल‚ व्यवसायीक कृमर्‚ पयिटन र पूवािधार‚ मशिा‚ स्वास््य र औद्योमगक मवकास फुङमलङ सिृमिको 

आधार”  तयार गने कुरामा म कवश्वस्त छु ।  

प्रस्तुत नीकत बजटे तथा कायवक्रम तजुवमा गन ेप्रकक्रयामा प्रत्यि तथा परोिरूपमा सहयोग पुर् याउन ु हुने नगर प्रमुि 

ज्यू, योजना तजुवमाको प्रारकम्भक चरणदकेि बजटे तथा कायवक्रम प्रस्तुत गदाव सम्मका हरेक िणमा प्रत्यि वा परोि रुपमा 

संलग्न रही सहयोग पुर् याउन ु हुन े नगरकायवपाकलका तथा नगर सभाका सम्पूणव सदस्यज्यूहरू, कजल्ला कस्थत सरोकारवाला 

कवकभन्थन सरकारी कायावलयहरु तथा उद्योग वााँकणज्य संघ लगायत गैर सरकारी संघ संस्थाका प्रकतकनकिज्यूहरु‚ संचारकमी 

कमत्रहरु साथ ैउपकस्थत सम्पूणव महानुभावहरु प्रकत हाकदवक आभार व्यक्त गदवछु । त्यस ैगरी यो बजटे तथा कायवक्रम तयार गनव 

प्रारकम्भक चरणदकेि अन्थत्यसम्म अहोरात्र िट्ने नगरपाकलकाका प्रमुि प्रशासकीय अकिकृत लगायत सव ै कमवचारी 

कमत्रहरुलाई िन्थयवाद कदन चाहन्थछु । कोरोना महामारीको यस कवषम पिरकस्थमा सघंषव गद ैयस नगरल ेबजटे माफव त कलएको 

लक्ष्य तथा उद्दशे्य हाकसल गनव स्वीकृत कायवक्रम तथा वजटे समयम ैकायवन्थवयन गरी प्रकतफल प्राकिका लाकग यहााँहरु सकहत 

सम्पूणव नगरवासीहरुको सकृय सहभाकगता र सहयोग रहनेछ भन्थन े पूणव कवश्वास राख्द ै मेरो प्रस्तुकतलाइ यही अन्थत्य गदवछु ।

            

 

धन्यवाद्  ! 

 

 

 

बि बहादुर भट्टराई 

नगर उप-प्रिुख 

फुङमलङ नगरपामलका‚ ताप्लेिुङ 

 

 

मिमत २०७८ साल आर्ाढ १० गते रोि ५  बार शभुि ्। 
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खण्ड – ४ 

फुङ्मलङ नगरपामलका 

नगर कायिपामलकाको कायािलय  

फुङमलङ‚ ताप्लेिुङ 

सभाबाट स्वीकृत मिमत :२०७८।०३।१० 
 
 

“फूङमलङ नगरपामलकाको अथि सम्बन्धी प्रस्तावलाई कायािन्वयन गनि बनेको  ऐन २०७८” 

प्रस्तावनािः -                      

फूङकलङ नगरपाकलकाको आकथवक वषव २०७८/७९ को अथव सम्बन्थिी प्रस्तावलाई कायावन्थवयन गनवको कनकमत्त 

स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गने‚ छुट कदने तथा आय संकलनको प्रशासकनक व्यवस्था गनव वाञ्छनीय भएकोले‚ 

नेपालको संकविानको िारा २२८ को उपिारा (२) बमोकजम फुङकलङ नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ ।  

१.    संमिप्त नाि र प्रारम्भिः (१) यस ऐनको नाम “आकथवक ऐन, २०७८” रहकेो छ । 

 (२) यो ऐन २०७८ साल श्रावण १ गतेदकेि फुङकलङ नगरपाकलका िेत्रमा लाग ूहुन ेछ । 
 

२.  एमककृत सम्पमत करिः नगरपाकलकाका िेत्रकभत्र अनसुूची (१) बमोकजम एकककृत सम्पकत्त कर/घरजग्गा कर लगाइन ेर 

असूल उपर गिरनेछ ।  
 

३. भूमि कर (िालपोत): नगरपाकलका िेत्रकभत्र अनुसचूी (२) बमोकजम भूकम कर (मालपोत) लगाइन ेर असूल उपर गिरने   

छ ।  यस्तो भूकम कर प्रत्येक आकथवक वषवको पौष मसान्थत कभत्र सम्बकन्थित करदाताल े नगरपाकलकामा बझुाएमा कर 

रकमको १० प्रकतशतल ेहुन आउने रकम छुट कदइनेछ । एक आकथवक वषव कभत्रमानै सो आकथवक वषवको भूकम कर नबुझाई 

अको आकथवक वषवमा बुझाएमा प्रकत आकथवक वषव कर रकमको १० प्रकतशतका दरले जिरवाना असूल उपर गिरनेछ । 
  

४. घर वहाल करिः नगरपाकलका िेत्रकभत्र कुनै व्यकक्त वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा 

पोिरी पूरै आंकशक तवरल ेवहालमा कदएकोमा अनुसचूी (३) बमोकजम घर जग्गा वहाल कर लगाइने र असलू गिरन ेछ ।  
  

५. व्यवसाय करिः नगरपाकलका िेत्रकभत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूाँजीगत लगानी र आकथवक कारोवारका आिारमा 

अनुसूची (४) बमोकजम व्यवसाय कर लगाइने र असलू उपर गिरन ेछ । यस्तो व्यवसायको नकवकरण आकथवक वषवको 

असोज मसान्थत कभत्र गरेमा नवीकरण शुल्कको १० प्रकतशतले हुन आउने रकम छुट कदइनेछ । व्यवसाकयले आफ्नो 

व्यवसाय एक आकथवक वषव कभत्र नवीकरण नगरेमा प्रकत आकथवक वषव नवीकरण दस्तुरको १० प्रकतशतल ेहुन आउने रकम 

थप जिरवाना असुल उपर गिरनेछ ।  
 

६. िमडबुटी‚ कबाडी र िीविन्तु करिः नगरपाकलका िेत्रकभत्र कुनै व्यकक्त वा संस्थाले ऊन‚ िोटो‚ जकडबुटी‚ वनकस‚ 

कवाकड माल र प्रचकलत कानुनल े कनशेि गिरएको कजवजन्थतु बाहकेका अन्थय मतृ वा मािरएका जीवजन्थतुको हाड‚ कसं‚ 

प्वााँि‚ छाला जस्ता वस्तुको व्यवसाकयक कारोबार र कजकवत जीवजन्थतु कनकासी गरेवापत अनुसचूी (५) बमोकजमको कर 

लगाइने र असलू उपर गिरन ेछ । 
 

७. सवारी साधन करिः नगरपाकलका िेत्रकभत्र दताव भएका सवारी सािनमा अनुसचूी (६) बमोकजम सवारी सािन कर 

लगाइने र असुल उपर गिरनेछ । तर, प्रदशे कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्थयथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही 

बमोकजम हुन ेछ । 
 

८. मवज्ञापन करिः नगरपाकलका िेत्रकभत्र हुने कवज्ञापनमा अनुसूची (७) बमोकजम कवज्ञापन कर लगाइने र असूल उपर गिरनेछ 

। तर, प्रदशे कानुन स्वीकृत भई सो काननुमा अन्थयथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोकजम हुन ेछ । 
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९. बहाल मबटौरी शुल्किः नगरपाकलका िेत्रकभत्र आफुले कनमावण, रेिदिे वा संचालन गरेका अनुसचूी (८) मा उल्लेि 

भए अनुसार हाट बजार वा पसलमा सोही अनसुूचीमा भएको व्यस्था अनुसार बहाल कबटौरी शुल्क लगाइने र असलू 

उपर गिरन ेछ । 
 

१०. सेवा शुल्क तथा दस्तुरिः नगरपाकलकाल ेकनमावण, सचंालन वा व्यवस्थापन गरेका अनूसचूी (९) मा उल्लेकित स्थानीय 

पूवाविार र उपलब्ि गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसचूीमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने र असलू 

उपर गिरनेछ । 
 

११. दण्ड िररवानािः संलग्न अनसुूचीमा उल्लेि भएका शीषवकहरुमा सोही बमोकजमका दण्ड जिरवाना लगाई असुल उपर 

गिरनेछ । अन्थयको हकमा अनुसचूी-१० बमोकजम दण्ड जिरवाना लगाई असुल उपर गिरनेछ । 
 

१२. कर छुटिः यस ऐन बमोकजम कर कतन ेदाकयत्व भएका व्यकक्त वा संस्थाहरुलाई कुनै पकन कककसमको कर छुट कदईने छैन । 
 

१३. कर तथा शुल्क सकंलन सम्बन्धी कायिमवमधिः यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्थिी 

कायवकवकि नगरपाकलकाले तोके अनुसार हुने छ ।  
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अनुसूची -१ 

(दफा २ संग सम्बकन्थित) 

सम्पमि कर 

क. एकीकृत सम्पमत कर 

क्र.सं. कुल िुल्याङ्कन  कुल िुल्याङ्कन 
नेपाल सरकारले 

तोकेको रेन्ि 

नगरले उठाउने 

करको दर 
कैमफयत 

१. ०  रु. ५०,००० सम्म २५-२०० रु.५०।-  

२. रु. ५०,००१ देकि रु. १००,००० सम्म २५-२०० ७५।-  

३. रु. १००,००१ देकि रु. २५०,००० सम्म २५-२०० १००।-  

४. रु. २५०,००१ देकि रु. ४००,००० सम्म २५-२०० १२५।-  

५. रु. ४००,००१ देकि रु. ६००,००० सम्म २५-२०० १५०।-  

६. रु. ६००,००१ देकि रु. ९००,००० सम्म २५-२०० १५०।-  

७. रु. ९००,००१ देकि रु. १०,००,००० सम्म २५-२०० १७५।-  

८. रु. १०,००,००१ देकि रु. १२,००,००० सम्म २५०-४०० २७५।-  

९. रु. १२,००,००१ देकि रु. १५,००,००० सम्म २५०-४०० ३००।-  

१०. रु. १५,००,००१ देकि रु. १७,५०,००० सम्म २५०-४०० ३२५।-  

११. रु. ७,५०,००१ देकि रु. १९,००,००० सम्म २५०-४०० ३७५।-  

१२. रु. १९,००,००१ देकि रु. २०,००,००० सम्म २५०-४०० ४००।-  

१३. रु. २०,००,००१ देकि रु. २२,५०,००० सम्म ५००-१००० ६००।-  

१४. रु. २२,५०,००१ देकि रु. २५,००,००० सम्म ५००-१००० ७००।-  

१५. रु. २५,००,००१ देकि रु. २७,५०,००० सम्म ५००-१००० ७७५।-  

१६. रु. २७,५०,००१ देकि रु. २९,००,००० सम्म ५००-१००० ८७५।-  

१७. रु. २९,००,००१ देकि रु. ३०,००,००० सम्म ५००-१००० १०००।-  

१८. रु. ३०,००,००१ देकि रु. ३२,५०,००० सम्म १२००-३००० १‚५००।-  

१९. रु. ३२,५०,००१ देकि रु. ३५,००,००० सम्म १२००-३००० १‚७००।-  

२०. रु. ३५,००,००१ देकि रु. ३७,५०,००० सम्म १२००-३००० १‚८००।-  

२१. रु. ३७,५०,००१ देकि रु. ४०,००,००० सम्म १२००-३००० २‚१००।-  

२२. रु. ४०,००,००१ देकि रु. ४२,५०,००० सम्म १२००-३००० २‚३००।-  

२३. रु. ४२,५०,००१ देकि रु. ४७,५०,००० सम्म १२००-३००० २‚६००।-  

२४. रु. ४७,५०,००१ देकि रु. ५०,००,००० सम्म १२००-३००० ३‚०००।-  

२५. रु. ५०,००,००१ देकि रु. ६०,००,००० सम्म ३५००-१०००० ४‚५००।-  

२६. रु. ६०,००,००१ देकि रु. ७०,००,००० सम्म ३५००-१०००० ५‚५००।-  

२७. रु. ७०,००,००१ देकि रु. ८०,००,००० सम्म ३५००-१०००० ६‚५००।-  

२८. रु. ८०,००,००१ देकि रु. ९०,००,००० सम्म ३५००-१०००० ७‚०००।-  

२९. रु. ९०,००,००१ देकि रु. १,००,००,००० सम्म ३५००-१०००० ९‚०००।-  

३०. रु. १,००,००,००१ देकि रु.१,२०,००,००० सम्म १२०००-२०००० १४‚०००।-  

३१. रु. १,२०,००,००१ देकि रु. १,४०,००,००० सम्म १२०००-२०००० १५‚०००।-  

३२. रु. १,४०,००,००१ देकि रु. १,६०,००,००० सम्म १२०००-२०००० १६‚०००।-  

३३. रु. १,६०,००,००१ देकि रु. १,८०,००,००० सम्म १२०००-२०००० १७‚०००।-  

३४. रु. १,८०,००,००१ देकि रु. २,००,००,००० सम्म १२०००-२०००० १९‚०००।-  

३५. रु. २,००,००,००१ देकि रु. २,५०,००,००० सम्म २५०००-६०००० ३०‚०००।-  
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३६. रु. २,५०,००,००१ देकि रु. ३,००,००,००० सम्म २५०००-६०००० ३५‚०००।-  

३७. रु. ३,००,००,००१ देकि रु.३,५०,००,००० सम्म २५०००-६०००० ४०‚०००।-  

३८. रु. ३,५०,००,००१ देकि रु. ४,००,००,००० सम्म २५०००-६०००० ४५‚०००।-  

३९. रु. ४,००,००,००१ देकि रु. ४,५०,००,००० सम्म २५०००-६०००० ५०‚०००।-  

४०. रु. ४,५०,००,००१ देकि रु. ५,००,००,००० सम्म २५०००-६०००० ५५‚०००।-  

४१. रु. ५,००,००,००१ देकि माथी रु. २ प्रकत हजार  

 

  ख. घरको िुल्याङ्कन दर तथा ह्रास कट्टी मववरण 

  

ग. भौमतक संरचनाको वमगिकरण तथा दर रेट मववरण 

   मस. 

नं. 
भौमतक संरचनाको वमगिकरण आयु बर्ि  

आ. व. ०७८/७९ भौमतक 

संरचना दर रेट 
कैमफयत 

१. आर कस.कस. फे्रम स्टक्चर ५० ६००।-  

२. कपलर कबनाका पक्की घर ५० ५००।-  

३. कसमेन्थट ईटाको जोडाई कटन टायलको छाना ५० ३५०।-  

४. ढंुगा माटोको गाह्रो कटन वा टायलको छाना ३० ३००।-  

५. सेन्थटरबेरा भएको घर कटन वा टायलको छाना २५ २००।-  

६. ढंुगा माटोको गाह्रो फुसको छाना ३० १२५।-  

७. काठको घर कटनको छान २० १५०।-  

८. काठको घर कटनको छाना २० १००।-  

मस. 

नं. 

भौकतक सरंचनाको 

वकगवकरण 

आ

यु 

वषव 

भौकत

क 

सरंच

ना 

आयु अनुसारको भौमतक संरचनाको ह्रास कट्टी दर 

१ 

- 

३ 

३ 

- 

६ 

६ 

- 

९ 

९ 

- 

१

२ 

१

२ 

- 

१

५ 

१

५ 

- 

१

८ 

१

८ 

- 

२

१ 

२

१ 

- 

२

४ 

२

४ 

- 

२

७ 

२

७ 

- 

३

० 

३

० 

- 

३

३ 

३

३ 

- 

३

६ 

३

६ 

- 

३

९ 

३

९ 

- 

४

२ 

४

२ 

- 

४

५ 

४

५ 

- 

४

८ 

४८ 

- 

५१ 

१. 
आर कस.कस. फे्रम 

स्िक्चर 
५० ६०० 

१

० 

१

९ 

२

७ 

३

५ 

४

० 

४

६ 

५

२ 

५

६ 

६

१ 

६

५ 

६

८ 

७

१ 

७

४ 

७

७ 

७

९ 

८

१ 
८३ 

२. 
कपलर कबनाका 

पक्की घर 
५० ५०० 

१

० 

१

९ 

२

७ 

३

४ 

४

० 

४

६ 

५

२ 

५

६ 

६

१ 

६

५ 

६

८ 

७

१ 

७

४ 

७

७ 

७

९ 

८

१ 
८३ 

३. 

कसमने्थट ईटाको 

जोडाई कटन 

टायलको छाना 

५० ३५० 
१

१ 

२

० 

३

० 

३

७ 

४

४ 

५

० 

५

५ 

६

० 

६

४ 

६

८ 

७

२ 

७

५ 

७

८ 

८

० 

८

२ 

८

४ 
८६ 

४. 

ढुंगा माटोको गाह्रो 

कटन वा टायलको 

छाना 

३० ३०० 
१

१ 

२

० 

३

० 

३

७ 

४

५ 

५

० 

५

५ 

६

० 

६

४ 

६

८ 
       

५. 

सने्थटर बेरा भएको 

घर कटन वा 

टायलको छाना 

२५ २०० 
१

१ 

२

० 

३

० 

३

७ 

४

४ 

५

० 

५

५ 

६

० 

६

५ 
        

६. 
ढुंगा माटोको गाह्रो 

फुसको छाना 
३० १२५ 

१

१ 

२

० 

३

० 

३

७ 

४

४ 

५

० 

५

५ 

६

० 

६

७ 

६

८ 

७

२ 
      

७. 
काठको घर कटनको 

छाना 
२० १५० 

१

३ 

२

४ 

३

५ 

४

२ 

५

० 

५

५ 

६

२ 
          

८. 
काठको घर कटनको 

छाना 
२० १०० 

१

५ 

२

७ 

३

८ 

४

७ 

५

५ 

६

२ 

६

७ 
          

९. सडे वा टहरा १५ १५० 
१

६ 

३

० 

४

० 

५

० 

५

८ 

६

५ 

७

० 
          

१०. 

टाटील ेबनकेो कटन 

वा फुसको छानाको 

घर 

१० १०० 
२

० 

३

६ 

४

८ 

६

० 
             

११. 
ढुंगा वा ईटाको 

पिावल 
५० १५० 

१

१ 

२

० 

२

९ 

३

७ 

४

४ 

५

० 

५

५ 

६

० 

६

४ 

६

८ 

७

२ 

७

५ 

७

८ 

८

० 

८

२ 

८

४ 
८६ 
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९. सेड वा टहारा १५ १५०।-  

१०. टाटीले बनेको कटन वा फुसको छानाको घर १० १००।-  

११. ढंुगा वा ईटाको पिावल ५० १५०।-  

    

 घ. िेत्र मनधािरण 

िुख्य बिार 

िेत्र (क) 
नगरपामलकाका िेत्रहरु 

आगािी आ. व. 

०७८/७८ को लामग 

प्रस्तामवत 

िुल्याङकन दर (प्रमत 

रोपनी) 

कैमफय

त 

मखु्य बजार 

िेत्र (क) 

आमी गेटदेकि पराजलुी चोक तथा शाकन्थत टोल हुदंै कोप्चे कबरेन्थर 

चौक रेडक्रस भवनसम्मका सडक आसपासका घडेरीहरु 
 रु. ५०‚००‚०००।- 

 

 मखु्य बजार 

िेत्र (ि) 

बुि चौक - हकेलप्याड - मेची राजमागव दााँयावााँया नापीरोड कफी 

हाउस सम्मको रोड तथा नेपाल रेडक्रस भवनदेकि शेपावटोलसम्मका 

जग्गाहरु, 

 रु. ३०‚००‚०००।- 

 

सहायक बजार 

िेत्र (क) 

कोठेबारी हुदं ैगुरुङ गुम्बासम्मको सडकको दायााँवायााँको बाटो हुलाक 

लाइन - नयााँ बसपाकव  देकि हकेलप्याड जोड्ने सडकको दााँयावााँयाको 

जग्गाहरु कवकहवारे काउले मोटर वाटोका जग्गाहरु, कोठेवारीबाट तोक्म े

डााँडा जोड्ने सडक‚ कोठेवारी देकि ताप्लेजङु एफ.एम जोड्ने 

सडकहरु 

 रु. २०‚००‚०००।- 

 

सहायक बजार 

िेत्र (ि) 

भानु स्कुल आसपासका जग्गाहरु र िानेपानी हकेलप्याड मनुीका 

जग्गाहरु‚ क्यम्पस लाईनका जग्गाहरु 
रु. १५‚००‚०००।- 

 

अन्थय सहायक 

बजार िेत्रहरु 

(क) 

सकेुटार हवाइ मैदान आसपासका जग्गाहरु‚ सकेुटार जाने कालो पते्र 

बाटोका आसपासका जग्गाहरु रु. १०‚००‚०००।- 

 

अन्थय सहायक 

बजार िेत्रहरु 

(ि) 

१. फुङकलङ नगरपाकलकाकभत्रका कनम्न बजार िेत्रहरु अन्थय 

सहायक बजारिेत्रकभत्र पदवछन-् फु.न.पा.११ को तेम्वेवा‚ फु.न.पा. १० 

को गडी डााँडा‚ मयाम बजार र कमत्लङु‚ फु.न.पा.९ को गिुे‚ 

आसाङपाकट र चण्डेश्वि महादेव कसकिडााँडा‚ फु.न.पा.८ को 

नाम्लेपाटी र बहानन्थदे‚ फु.न.पा.७ को ककाँ रात चौक र िोपे्र‚ फु.न.पा.३ 

को पालङ्ुवा चौक र फु.न.पा.२ को हान्थरुङ बजार र दउेकलङ्गेका 

सडक आसपासका जग्गाहरु 

रु. ५‚००‚०००।- 

 

२. बजार िेत्र भन्थदा बाकहरका सडकले छोएका जग्गाहरु रु. ३‚००‚०००।-  

३. िनीपुजावमा अलैची बारी उल्लेि भएका जग्गा (वडा 

कायावलयको कसफािरस) 
रु. २‚००‚०००।- 

 

४. फलफुल िेती (वडा कायावलयको कसफािरस) रु. २‚००‚०००।-  

५. िेतीयोग्य जकमन (वडा कायावलयको कसफािरस) रु. ७५‚०००।-  

६. पािाबारी (वडा कायावलयको कसफािरस) रु. २५‚०००।-  

७. जंगल (वडा कायावलयको कसफािरस) रु. ५०‚०००।-  

८. पािा‚ पिेरा‚ भीर‚ पहरा (वडा कायावलयको कसफािरस) रु. १०‚०००।-  
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अनुसूची -२ 

(दफा ३ संग सम्बकन्थित) 

भूमि कर (िालपोत) 

फुङमलङ नगरपामलकाको बिार िेत्रलाई मनम्न अनुसार वमगिकरण गररएको छ ।  

क) फुङमलङ नगरपामलका िुख्य बिार िेत्रिः 

क्र. 

सं. 
वडा नं. पूवििा उिरिा पमिििा दमिणिा कैमफयत 

१. २‚३‚४‚

५‚६ र ७ 

तोक्मे सामदुाकयक 

वन‚ कभन्थतुना डााँडा‚ 

थेचम्ब ुजाने 

मोटरबाटो हुाँद ै

गुरुङ गुम्बा 

कबहीबारेहाट‚ 

शेपावटोल िोल्सी र 

ठुलो गाउाँ हुाँद ै

इकण्डया वेलफर र 

कजल्ला िानेपानी 

कायावलय वरपार 

हुाँद ै

कफीहाउस‚नयााँ 

नगरपाकलका 

भवन‚ शसस् त्र 

क्याम्प गेट सम्म 

सकेुटार 

िेत्र समेत 

 

 १. िुख्य बिार िेत्रको िालपोत दस्तुरिः 

क्र. 

सं. 

िेत्र ० देखी ४ 

आना सम्ि रु. 

४ आना देमख ८ 

आना सम्ि रु. 

८ आना देमख १ 

रोपनी सम्ि रु. 

१ रोपनी देमख िामथ 

प्रमत रोपनी थप रु. 

कैमफयत 

१. मखु्य बजार ५०।- ७५।- १००।- ६०।-  

  

  ख) फुङमलङ नगरपामलका सहायक बिार िेत्रिः 

 १. िेची राििागि अन्तगित कालोपते्र सडकले छोएको दााँया-वााँया तफि का िग्गाहरुको िालपोत दस्तुरिः 

क्र. 

सं. 

वडा 

नं.२‚३‚४‚५‚६‚७ 

र ८ 

० देकि ४ 

आना सम्म रु. 

४ आना देकि ८ 

आना सम्म रु. 

८ आना देकि १ 

रोपनी सम्म रु. 

१ रोपनी भन्थदा 

माकथ रु. 
कैकफयत 

१. सहायक बजार ३०।- ४०।- ५०।- ७५।- ल्याङवा‚ िसेुनी 

स्थान बाहके 

  ग) फुङमलङ नगरपामलकाको अन्य सहायक बिार िेत्रिः 

 १. मिल्ला सडक‚ नगर सडक र अन्य ग्राभेल राििागिले छोएको दायााँ तफि का िग्गाहरुको िालपोत दस्तुरिः  

क्र. सं. वडा नं.१ देकि ११ 
० देकि ४ 

आना सम्म रु. 

४ आना देकि ८ 

आना सम्म रु. 

८ आना देकि १ 

रोपनी सम्म रु. 

१ रोपनी भन्थदा माकथ 

प्रकत रोपनी रु. 
कैकफयत 

१. अन्थय सहायक बजार २०।- ३०।- ४०।- १२।-  

 

  घ) फुङमलङ नगरपामलकाको अन्य िेत्रिः 

 १. धनीपूिाििा अलैंचीबारी खुलेको िग्गाको िालपोत दस्तुरिः 

क्र. सं. वडा नं.१ देमख ११ अलैंची बारी प्रमतरोपनी रु. कैमफयत 

१. अलैंचीबारी २५।-  

  ङ) िामथ उल्लेख भएका िुख्य बिार तथा सहायक बिार िेत्र बाहेक अन्य सबै िेत्रका िग्गाहरुको िालपोत दस्तुरिः 

क्र. सं. 
वडा नं.१ 

देकि ८ 

० देकि ५ रोपनी सम्म 

प्रकतरोपनी रु. 

५ देकि २० रोपनी 

सम्म प्रकतरोपनी रु. 

२० रोपनी भन्थदा माकथ 

प्रकतरोपनी रु. 
कैकफयत 

१. अन्थय िेत्र १०।- ७।- ५।- ल्याङवा‚ िसेुनी 

स्थान समेत 
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अनुसूची -३ 

(दफा ४ संग सम्बकन्थित) 

घर वहाल कर 

 

  यस नगरपाकलका कभत्र कुनै व्यकक्त वा संस्थाले आफ्नो स्वाकमत्वको भवन‚ घर‚ पसल‚ ग्यारेज‚ उपकरण‚ गोदाम‚ टहरा‚ 

छप्पर र जग्गा पुरै वा आंकशक तवरले बहालमा कदएमा त्यस्तो बहाल आयमा १० प्रकतशतले हुने रकम बहाल कर लाग् ने छ । 



 

 

  “यातायात सञ्जाल‚ व्यवसायीक कृषि‚ पययटन र पवूायधार‚ षिक्षा‚ स्वास््य र औद्योषिक षवकास फुङषलङ      

समृषिको आधार”        24 

 

अनुसूची -४ 

(दफा ५ संग सम्बकन्थित) 

व्यवसाय कर 

मस. 

नं. 
व्यवसायको मववरण 

व्यवसाय 

दताि शुल्क 

व्यवसाय 

नमवकरण शुल्क 

कैमफ

यत 

१. क.) होटल “क” शे्रणी ८‚०००।- ४‚०००।-  

ि.) होटल “ि” शे्रणी ५‚०००।- २‚५००।-  

ग.) होटल “ग” शे्रणी ३‚०००।- १‚५००।-  

घ.) होटल “घ” शे्रणी २‚०००।- १‚०००।-  

ङ.) होटल “ङ” शे्रणी १‚०००।- ५००।-  

२. पाटी प्यालेस ५‚०००।- २‚५००।-  

३. क्याकवन रेषु्टरेन्थट ५‚०००।- २‚५००।-  

४. दोहोरी‚ गजल सााँझ‚ डान्थस सेन्थटर‚ मसाज सेन्थटर ५‚०००।- २‚५००।-  

५. गेष्ट हाउस ३‚०००।- १‚५००।-  

६. जसु/कोल्ड किङ्क सेन्थटर (अल्कोहल रकहत) १‚५००।- ५००।-  

७. कवयर मकदरा िरुा पसल १‚५००।- ७५०।-  

८. मकदरा र कवयर संयकु्त कडलर ४‚०००।- २‚०००।-  

९. सकुतवजन्थय बस्त ुकडलर सप्लायर वा थोक व्यापार २‚०००।- १‚०००।-  

१०. सकुतवजन्थय बस्तुको िरुा व्यापार १‚०००।- ५००।-  

११. िाद्यान्थ न तथा ककरानाको कडलर‚ थोक ४‚०००।- २‚०००।  

१२. िाद्यान्थ न तथा ककरानाको िरुा पसल १‚५००।- ५००।-  

१३. दिु दही तथा कघउ आकद कवक्री गने डेरी १‚०००।- ५००।-  

१४. कपडा तथा रेकडमेड कपडा थोक ४‚०००।- २‚०००।-  

१५. कपडा तथा रेकडमेड कपडा िरुा २‚०००।- १‚०००।-  

१६. कपडामा बुट्टा भने वा भरी कवक्री गने १‚०००।- ५००।-  

१७. उनी िागो‚ सकुत िागो‚ िागो टााँक १‚०००।- ५००।-  

१८. कस्मेकटक थोक कबके्रता २‚०००।- १‚०००।-  

१९. कस्मेकटक िरुा कबके्रता १‚०००।- ५००।-  

२०. िेलौना वा कगफ्ट 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 बनाउने पसल १‚०००।- ५००।-  

२४. हाडववेयर पसल ४‚०००।- २‚०००।-  

२५. मोटर पाटवस पसल दईु चक् के १‚०००।- ५००।-  

२६. मोटर पाटवस पसल चार चक् के २‚०००।- १‚०००।-  

२७. रेकलङ भर् याङ‚ कग्रल तथा सटरको समान कवके्रता २‚०००।- १‚०००।-  

२८. आलमकुनयम तथा स्टेनलेस कस्टीलको कग्रल‚ रेकलङ आकदको थोक 

कवके्रता 
२‚०००।- १‚०००।- 

 

२९. कवितु सामाग्री (इलेक्िोकनकस होलसेल) पसल २‚०००।- १‚०००।-  

३०. कवितु सामाग्री (इलेक्िोकनकस िरुा) पसल १‚०००।- ५००।-  

३१. कवाडी सामानको के्रता/कवके्रता १‚०००।- ५००।-  
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३२. फे्रकमङ हाउस‚ कससा पोष्टर पसल १‚०००।- ५००।-  

३३. पेिोल‚ कडजेल पम्प सािारण ५‚०००।- २‚५००।-  

३४. मिट्टतेल‚ पेिोल‚ कडजेल प्याप पम्प ४‚०००।- २‚०००।-  

३५. साईकल कवक्री पसल २‚०००।- १‚०००।-  

३६. ट्यवु (मोकवल कवक्री पसल) २‚०००।- १‚०००।-  

३७. फकनवकसङको सामान तथा फोम, रेकस्कन आकद २‚०००।- १‚०००।-  

३८. मोटर  साईकल कवक्री  पसल ( सो रुम) ४‚०००।- २‚०००।-  

३९. मोटर  साईकल कबक्री पसल (िरककण्डशन) २‚०००।- १‚०००।-  

४०. टेम्प ुपावर िेलर वा मोटर साइकलको सामान कवक्री पसल २‚०००।- १‚०००।-  

४१. कार‚ कजप‚ ट्याक्टर‚ पावर िेलर कवक्री पसल ५‚०००।- २‚५००।-  

४२. कसमेन्थटको कडलर ३‚०००।- १‚५००।-  

४३. साईकल‚ मोटर साईकल‚ सानो सवारी भाडामा कदने सेवा प्रदायक १‚०००।- ५००।-  

४४. रंग रोगन कवक्री कवतरण गने २‚०००।- १‚०००।-  

४५. सोलर जडान र सोलर सम्बन्थिी सामानको सप्लायसव कडलर १‚५००।- ७५०।-  

४६. सोलर जडान र सोलर सम्बन्थिी सामानको कवके्रता १‚०००।- ५००।-  

४७. कटभी कफ्रज तथा ईलके्िोकनक्स पसल २‚०००।- १‚०००।-  

४८. घडी‚ रेकडयो कवक्री पसल १‚०००।- ५००।-  

४९. घडी रेकडयो‚ मोबाईल ममवत १‚०००।- ५००।-  
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१६०. िरसोकलङ गने वा कलेक्सन गने २‚०००।- १‚०००।-  

१६१. इलेकक्िकसयन, कसट, कस्प्रङ कमलाउने, कसलाउने वा टायर ममवत १‚५००।- ७५०।-  

१६२. रेकडवाटर कवक्री वा व्यािी ममवत १‚०००।- ५००।-  

१६३. डाईनमा ममवत पसल १‚०००।- ५००।-  

१६४. ५ वटा लेथ मेकशन भन्थदा वढी भऐको वकव शप ५‚०००।- २‚५००।-  

१६५. ३ देकि ५ लेथ मेकशन  भऐको वकव शप ३‚०००।- १‚५००।-  

१६६. ५ वा सो भन्थदा कम लेथ मेकशन भएको वकव शप २‚०००।- १‚०००।-  

१६७. अलैंची कारोवार गने ३‚०००।- १‚५००।-  

१६८. जडीवकुट कारोवार गने, २‚०००।-   १‚०००।-  

१६९. घरेल ुजडीवटुी, कसकम्रक, िपु छुकपव आकद कवक्री गने १‚०००।- ५००।-  

१७०. टेन्थट हाउस १‚०००।- ५००।-  

१७१. क्याटिरङ १‚५००।- ७५०।-  

१७२. कफटनेस जीम िाना सकहत १‚५००।- ७५०।-  

१७३. कचयापकत थोक कवके्रता १‚५००।-   ७५०।-  

१७४. कचयापकत िरुा कवके्रता १‚०००।- ५००।-  

१७५. ज्योकतष, रुराि, पत्थर मिनु्थडा आकद कवकक्र पसल १‚५००।-   ७५०।-  

१७६. क्यिुरयो तथा पुराताकत् वक महत्वका वस्तुहरु संकलन तथा कवक्री 

कवतरण गने (कानुनले कनषेि गरे वाहकेका) 

१‚५००।-   ७५०।-  

१७७. अचार, पाउ, गदुपाक जस्ता सामाग्री पसल १‚०००।- ५००।-  

१७८. पान पसल १‚०००।- ५००।-  

१७९. िाई कक्लनसव १‚०००।- ५००।-  

१८०. माटोको भााँडाकुडा पसल १‚०००।- ५००।-  

१८१. कडपाटवमेन्थटल स्टोसव ४‚०००।-   २‚०००।-  

१८२. नसवरी (फूलको कवरुवा कवक्री कवतरण गने) १‚०००।- ५००।-  

१८३. स् नुकर तथा पूल हाउस २‚०००।-   १‚०००।-  

१८४. रबर स्ट्याम्प पसल १‚०००।- ५००।-  

१८५. कस्वकमङ पूल १‚०००।- ५००।-  

१८६. हस्तकला सम्बन्थिी (व्यवसाय) १‚०००।- ५००।-  

१८७. वहुउदे्दश्यीय प्रकशिण प्रदायक १‚०००।-   ५००।-  

१८८. र् याकफ्टङ व्यावसाय २‚०००।-   १‚०००।-  

१८९. काठ कचरानी कमल (स कमल) दताव ५‚०००।- २‚५००।-  

१९०. काठ कचरानी कमल (स कमल) नामसारी ३‚०००।-   

१९१. काठ कचरानी कमल (स कमल) ठाउाँसारी ३‚०००।-   

१९२. वेन सो फकनवचर तथा काठको सामान कवके्रता उद्योग ३‚०००।- १‚५००।-  

१९३. काष्ट सामाग्री तथा फकनवचर उद्योग २‚०००।-   १‚०००।-  
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१९४. काष्ट सामाग्री तथा फकनवचर पसल १‚०००।-   ५००।-  

१९५. बेतको सामाग्री पसल १‚०००।-   ५००।-  

१९६. काष्ट उद्योग भेकनयर सञ् चालन २ भन्थदा बढी मेकसन भए १०‚०००।- ५‚०००।-    

१९७. काष्ट उद्योग भेकनयर सञ् चालन २ भन्थदा कम मेकसन भए ७‚०००।- ३‚५००।-  

१९८. सैलनु तथा जेन्थस पालवर १‚०००।-   ५००।-  

१९९. व्यकुट पालवर एवं व्यकुटपालवर प्रकशिण सेन्थटर २‚०००।-   १‚०००।-  

२००. जलस्रोत, वायु, सौयव शकक्त, कोइला, प्राकृकतक तेल, ग्यााँस, वायो 

ग्यााँस तथा अन्थय श्रोतहरुबाट उजाव पैदा गने उद्योग व्यवसाय 
४‚०००।-   २‚०००।- 

 

२०१. मलूतुः कृकष वा वन पैदावारमा आिािरत उद्योग व्यवसाय २‚०००।-   १‚०००।-  

२०२. िकनज उत्िनन तथा प्रशोिन गने उद्योग व्यवसाय ५‚०००।-   २‚५००।-  

२०३. पयवटक, आवास, मोटल, िरसोटव, िाभल्स एजेन्थसी, स्की, प्यारा 

ग्लाइकडङ, वाटर यावकफ्टङ, पदयात्रा, हटएयर, व्यालनुीङ, 

प्यारासेकलङ, गल्फ कोषव‚ पोलो, अस्वारोहण आकद उद्योग 

व्यवसाय 

४‚०००।-   २‚०००।- 

 

२०४. कशत भण्डार (कोल्ड सेन्थटर) २‚०००।-   १‚०००।-  

२०५. जेकनङ तथा वयकलङ, व्यवसाय,  साववजकनक पिरवहन व्यवसाय, 

फोटोग्राफी प्रयोगशाला 
१‚०००।-   ५००।- 

 

२०६. सडक, पूल, रोपव,े िकलबस, टनेल फ्लाई ब्रीज, तथा औद्योकगक 

व्यापारीक एंव आवास, कम्प्लेक्स आकद कनमावण गरी संचालन गने 

उद्योग व्यवसाय 

४‚०००।-   २‚०००।- 

 

२०७. पश ुपंिी पालन व्यावसाय १‚०००।-   ५००।-  

२०८. कृकष तथा पशपुालन व्यवसाय १‚०००।-   ५००।-  

२०९. कृकष तथा पशपुालन समहु ५००।- ३००।-  

२१०. घर, जग्गा तथा हाउकजङ कम्पनी १५‚०००।-   ७‚५००।-  

२११. होमस्टे १‚०००।-   ५००।-  

२१२. केकमकल सप्लायसव १‚०००।-   ५००।-  

२१३. अन्थतर राकष्िय गैर सकारी संस्था ७‚०००।-   ५‚०००।-    

२१४. अध्ययन, अनुसन्थिान, परामशव १‚०००।-   ५००।-  

२१५. अगावकनक कसस् नु पाउडर उत्पादन १‚०००।-   ५००।-  

२१६. ढाका, िाडी कपडा कनमावण १‚०००।-   ५००।-  

२१७. होम डेकर एण्ड ककचन कलेक्सन १‚०००।-   ५००।-  

२१८. रुि कनकासी तथा कटान प्रकत रुि १५०।- -  

२१९. पशुवि शाला १‚०००।-   ५००।-  

२२०. हकेभ इकक्वप्मेन्थटको सकुचकृत दस्तरु २‚५००।- -  

२२१. सकूचकृत दस्तुर १‚०००।-   -  

२२२. कृकष तथा भेटेरीनरी फमव सकूचकृत दस्तुर ५००।- -  

२२३. कपककनक स्पट १‚०००।-   ५००।-  

२२४. समहु दताव १‚०००।- ५००।-  

२२५. मेलकमलापकताव सकूचकृत दस्तुर         ५००।-   

२२६. व्यवसायको कववरण संशोिन (कववरण हरेफेर वा नामसारी) दस्तुर 

क वगव 
२५०० 
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२२७. व्यवसायको कववरण संशोिन (कववरण हरेफेर वा नामसारी) दस्तुर 

ि वगव 
१,५०० 

  

२२८. व्यवसायको कववरण संशोिन (कववरण हरेफेर वा नामसारी) दस्तुर ग 

वगव 
५०० 

  

२२९. साझेदार थपघट र ठाउाँसारी सम्बन्थिी दस्तुर क वगव २,५००   

२३०. साझेदार थपघट र ठाउाँसारी सम्बन्थिी दस्तुर ि वगव १,५००   

२३१ साझेदार थपघट र ठाउाँसारी सम्बन्थिी दस्तुर ग वगव ५००   

२३२ व्यवसाय दताव िारेज दस्तुर क वगव २,०००   

२३३ व्यवसाय दताव िारेज दस्तुर ि वगव १,०००   

२३४ व्यवसाय दताव िारेज दस्तुर ग वगव ५००   

२३५ प्रमिु पकशिक सकुचकृत दस्तर ३००   

२३६ सहायक प्रकशिक सकुचकृत दस्तुर ५००   

 

नोटिः चालु आ.ब.िा.COVID-19 िहािाररको कारण मनशेधाज्ञा िारी भई नगरपामलका मभत्रका व्यापार व्यवसायहरु 

प्रभामवत भएकोले उक्त मनशेधाज्ञा अवमधिा सधिी िण्डी, और्धी पसल, मनमि तथा सरकारी अस्पताल, हाडिवेयर पसल, 

खाद्यान्न पसल र मवमिय संघ संस्था बाहेकका अन्य व्यापार व्यवसायहरु पूणि रुपिा बन्द भएको हुाँदा उक्त व्यापार 

व्यवस्यहरु बाहेकका अन्य व्यवसायीहरुलाई आगािी आमथिक वर्ि २०७८/०७९ को व्यवसाय नवीकरण दस्तुरिा १५ 

प्रमतशतले हुन आउने रकि छुट मदइनेछ ।  
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अनुसूची -५ 

(दफा ६ संग सम्बकन्थित) 

िमडबुटी कवाडी र मिविन्तु कर 

क) िमडबुटी, कवाडी र िीविन्तु कर 

क्र.सं. वस्तु/सािानको नाि इकाई  दर कैमफयत 

१ कचराइतो प्रकत केकज ५   

२ जटमासी प्रकत केकज १०   

३ कुड्की प्रकत केकज ६   

४ कवख्मा प्रकत केकज ५   

५ बुकी फूल प्रकत केकज ७   

६ कसलाकजत प्रकत केकज २०   

७ ढूङ्गाको झ्याउ र रुिको झ्याउ प्रकत केकज ५   

८ लकप्सको कवयााँ प्रकत केकज ०.५   

९ कसन्थकौली  प्रकत केकज २   

१० राकडपािी (ठूलो) प्रकत गोटा  २५   

११ राकडपािी (सानो) प्रकत गोटा १५   

१२ चमर प्रकत गोट ३०   

१३ मकजटो प्रकत केकज ५   

१४ वाकवयो/लोक्ता प्रकत मन ५   

१५ कभर मौरीको मह  प्रकत कलटर १०   

१६ दाउरा प्रकत ट्याक्टर २००   

१७ दाउरा प्रकत िक ४००   

१८ ियर प्रकत िक ३५००   

१९ गलैचा (ठूलो) प्रकत गोटा २००   

२० गलैंचा (सानो) प्रकत गोटा १२५   

२१ गलैंचा चकटी प्रकत गोटा ३५   

२२ ढाका टोपी प्रकत गोटा ५   

२३ डालो‚ नाङलो‚ मान्थरो र थुन्थसे प्रकत गोटा २   

२४ गाई‚ भैंसी‚ याक‚ चौरी र घोडाको बाछो बछेडो प्रकत गोटा २२५   

२५ गाई‚ भैंसी‚ याक‚ चौरी र घोडा प्रकत गोटा ३००   

२६ बाख्रा भे ाँडा सुाँगुर प्रकत गोटा ५०   

२७ बाख्रा भेडा सगुुरको पाठा पाठी प्रकत गोटा १५   

२८ किरुा र हााँस प्रकत गोटा ५   

२९ कु-काठ  प्रकत िक २२ फुटे १३००   

३० कु-काठ प्रकत िक १८ फुटे ११००   

३१ कु-काठ प्रकत िक DCM ६००   

३२ कु-काठ प्रकत ट्याक्टर ३००   

३३ भेकनयर  प्रकत िक २२ फुटे २३००   

३४ भेकनयर  प्रकत िक १८ फुटे २१००   

३५ भेकनयर  प्रकत िक DCM १०००   
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३६ कााँस‚ कपतल‚ तामा प्रकत केकज ११०   

३७ अन्थय िकनज पदाथव प्रकत केकज २५   

३८ िोटो प्रकत केकज ५   

३९ साल कससौ‚ चााँप र काउलो जस्तो राम्रो काठ प्रकत िक  १५००   

४० स्लेट (कवछ्याउने ढुाँगा) प्रकत वगवकफट १.५   

४१ सकुतवको बण्डल प्रकत केकज २   

४२ सालको कवाँया प्रकत केकज १   

४३ सल्लाको कसम्टा प्रकत केकज १   

४४ रुराि प्रकत केकज ५   

४५ पत्थर कोइला/किगेट कोइला प्रकत केकज १   

४६ गानेट  बलाडर प्रकत केकज २२   

४७ नेपाली कागज प्रकत हजार २५०   

४८ लोड सल्लाको पात प्रकत केकज १०   

४९ बााँस प्रकत गोटा २   

५० सनु थाङ्ने (नागवेली) प्रकत केकज ३   

५१ सनु थाङ्नेको िलुो प्रकत केकज १०   

५२ िपुीको पात प्रकत केकज ५   

५३ यासाव गुम्बा प्रकत केकज ११०००   

५४ हााँस‚ कुिरुा आकद पछीको प्वााँि प्रकत केकज २   

५५ पशुको हाड प्रकत केकज १   

५६ पशुको कसं प्रकत केकज १   

५७ पशुको िरु प्रकत केकज १   

५८ पशुको छाला सानो प्रकत गोटा १०   

५९ पशुको छाला ठूला प्रकत गोटा २०   

६० सतुवा प्रकत केकज १५०   

६१ 
िोककम‚ कटमरु‚ सेतक कचनी‚ कवि‚ हड्चरु‚ 

पािनवेद‚ रातो च्याउ‚ इत्याकद 
प्रकत केकज ५  

६२ लोक्ता प्रकत केकज २   

 

ख. कवामड सािानहरु 

क्र.सं. वस्तु/सािानको नाि इकाई  दर कैमफयत 

१ फलाम प्रकत केकज ०.५   

२ कशसाको वोतल     कनशुल्क 

३ कटन प्रकत केकज ०.२   

४ कागज प्रकत मन १   

५ काटवन प्रकत मन १   

६ एल्मकुनयम प्रकत केकज ०.५   

७ प्लाकस्टक     कनुःशुल्क 

८ पोकलकथन पाइप प्रकत केकज ०.२   

९ रबर प्रकत केकज ०.१   

१० कपडा प्रकत केकज ०.१   
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ग. मिमवत िीविन्तु मनकासी कर 
 

क्र. सं. पशु पंिीहरुको मववरण पररिाण कर (रुपैयााँ) कैमफयत 

१. गाइ, भैंसी, चौरी, घोडा प्रकत गोटा २५०।-  

२. गाइ, भैंसी, चौरीको, वाछो, पाडो प्रकत गोटा २००।-  

३. बाख्रा, भेडा, सुाँगुर प्रकत गोटा ५०।-  

४. पाठा, पाठी प्रकत गोटा २०।-  

५. कुिरुा, हााँस प्रकत गोटा १०।-  
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अनुसूची -६ 

(दफा ६ संग सम्बकन्थित) 

सवारी साधन कर 

क. यस नगरपामलका िेत्रिा स्थायी वसोवास भएका सवारी धनीलाई मनम्न दरिा सवारी साधन स्वामि्व शुल्क लाग् ने  

छ । 

क्र. सं. सवारीको मकमसि दताि शुल्क नमवकरण शुल्क कैमफयत 

१. मोटर साइकल  ५००।- २५०।-  

२. टेम्पो, अटो िरक्सा, पावर कटलर १‚०००।- ५००।-  

३. कमकन ट्याक्टर १‚०००।- ५००।-  

४. कार, मारुकत भ्यान १‚०००।- ५००।-  

५. माइक्रो (ज) वगव ल्याण्डरोभर, बोलेरो र जीप आकद १‚५००।- ७५०।-  

६. कमनी बस, माइक्रो (ि) बगव १‚५००।- ७५०।-  

७. बस, िक, लहरी २‚०००।- १‚०००।-  

८. ट्याक्टर, कमकन िक २‚०००।- १‚०००।-  

९. जेकसवी व्याक्हो लोडर ३‚०००।- १‚५००।-  

१० स्काभेटर ५‚०००।- २‚५००।-  

 

(ख) तीन पाङ्गे्र सावििमनक सवारी साधनको लामग स्थानीय सवारी साधन करिः- 

क्र. सं. मववरण रकि रु. कैमफयत 

१. दताव दस्तुर २५००।-  

२. नवीकरण दस्तुर ५०००।-  

३. अनुिमत शुल्क  

 क. एक बाटो अनमुकत शुल्क  १०‚०००।-  

 ि. बहु बाटो थप अनमुकत शुल्क  ५‚०००।-  

 ग. पटके ईजाजत अनुमकत शुल्क (स्वदेशी) १००।-  

 घ. पटके ईजाजत अनुमकत शुल्क (कबदशेी) २००।-  

४. नामसारी शुल्क २५००।-  

५. ठााँउसारी शुल्क २५००।-  
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अनुसूची -७ 

(दफा ८ संग सम्बकन्थित) 

मवज्ञापन कर 

मसनं मववरण 
िुख्य 

िेत्र 

अन्य 

िेत्र 
अवमध धरौटी  रु. कैमफयत 

१ 

व्यवसाकयक प्रचार प्रसारका उद्देश्यले राकिने 

होकडवङ बोडव, ग्लो, साइनबोडव तथा वाल पेकन्थटङ 

(प्रकत बगव कमटर) 

८० ६० वाकषवक ७७०।- 
१० % ले 

घटाउने 

२ 
व्यानर (सातकदन सम्मको लाकग) प्रकत बगव कमटर‚ 

प्रकत कदन 
२० २० दैकनक ५५०।-  

३ 
व्यानर (पन्थर कदन सम्मको लाकग) प्रकत बगव कमटर‚ 

प्रकत कदन 
१५ १५ दैकनक ५५०।-  

४ 
व्यानर (एक मकहना सम्मको लाकग) प्रकत बगव 

कमटर‚ प्रकत कदन 
१० १० दैकनक ५५०।-  

५ गेट ७ कदन सम्म दैकनक ५०० ५०० दैकनक १,१००।-  

६ गेट १५ कदन सम्म दैकनक ३०० ३०० दैकनक १,१००।-  

७ गेट १ मकहना सम्म दैकनक २०० २०० दैकनक १,१००।-  

८ 
व्यापािरक प्रयोजन बाहकेको लाकग प्रवेशद्वार 

कनमावण  अनुमकत शूल्क प्रकत एक 
५०० ५०० दैकनक १,१००।-  

९ 
व्यापािरक प्रयोजन बाहकेको लाकग तुल व्यानर 

राख् न अनुमकत शुल्क प्रकत एक 
१०० १०० दैकनक ५५०।-  

नोटिः- मखु्य िेत्र भन्थ नाले मेची राजमागव र यसको दााँया वााँया ५० कमटरसम्मको िेत्रलाई सम्झन ुपदवछ । तोककएको भन्थदा अवकि 

पकछ व्यानर र गेट हटाउनको लाकग िरौटी व्यवस्था गिरएको छ । तोककएको अविी पकछ कनिाविरत म्याद कभत्र राकिएको व्यानर 

नहटाएमा िरौटी जफत गरी नगरपाकलका आफैले हटाउन सक् ने छ । 
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अनुसूची -८ 

(दफा ९ संग सम्बकन्थित) 

 बहाल मबटौरी कर 

(क) तोक्िे डााँडा मस्थत हाटविारिा प्रमत मदन मनम् न अनुसार कर लाग् ने छ । 

क्र.स. मववरण स्वीकृत रु. कैमफयत 

१. भईुमा सामान कफजाई कबक्री गने  १०।-  

२. कनकमवत ब्लक (टहरा) कभत्र सामान तथा तरकारी रािी कवकक्र गने  (प्रकत ब्लक) ५०।-  

३. २ चक् के ठेलामा कवस्कुट सामान कबक्री गने १५।-  

४. चारचक् के ठेला सामान कबक्री गने ४०।-  

५. हांस, कुिरुा, कवक्री गने प्रकत गोटा (ठुलो) १५।-  

६. हांस, कुिरुा, कवक्री गने प्रकत गोटा (सानो) १०।-  

७. परेवा कवक्री गने प्रकत जोडी १०।-  

८. िसी‚ बोका‚ भेंडा‚ च्याङ्ग्रा प्रकत गोटा १००।-  

९. बाख्राको पाठा‚ भेडाको पाठा‚ च्याङ्ग्राको पाठा‚ सुंगुरको पाठा ५०।-  

१०. डोकामा फलफूल, साग सब्जी बेच्ने प्रकत डोको १०।-  

११. जतु्ता पाकलस गने, जतु्ता ममवत गने १०।-  

१२. चटपटे वा पुच्का वा पकाएर िानेकुरा बेच्ने भेन्थिेवल ४०।-  

१३. भईुमा कफजाएर जतु्ता चप्पल कबक्री गने २५।-  

१४. भईुमा कफजाएर श्रङ्ृगार वा रेकडमेड कपडा कबक्री गने २५।-  

१५. माछा मास ुकबक्री गने पसल (न. पा.बाट स्वीकृकत प्राि भएका) ५०।-  

१६. रागाको मास ु(प्रकत गोटा) १००।-  

१७. सगुुर‚ िसीको मास ु(प्रकत गोटा) ७५।-  

१८. 
टेम्पो, ट् याक्सी आकदमा माईक लगाएर वा नलगाई सामान (औषिी, साबुन, लगुा 

आकद) कबक्री गने पसल 
५०।-  

१९. 
बााँस भाटा र कचत्राको टहरामा होटल चलाई सामान कवकक्र गने (मकदरा वेचकविन गनव 

पाइने छैन) 
४०।-  

 (ख) अस्थायी रुपिा घुम्ती व्यवसाय गनेलाइ मनम् न दरिा पटके कर लाग् नेछ । 

क्र. स मववरण दर (Rate) कैमफयत 

१. नगरपाकलकाको घर भाडामा कलने सरकारी अथवा गैर सरकारीमा लाग् ने बहाल कर  
लाग् ने भाडाको २ 

प्रकतशत 
 

२. घमु्ती ब्यापार प्रकत कदन (पोके व्यापारी) ५००।-  

 घमु्ती ब्यापार हप् ता कदन देकि १ मकहनासम्म (पोके व्यापारी) ३‚०००।-  

 घमु्ती ब्यापार मकहना कदन देकि माकथ (पोके व्यापारी) ४‚०००।-  

३. गाडीमा गिरने घमु्ती व्यापार (भेन र कपकअप) प्रकत किप बाकहरबाट आउने २‚०००।-  

४. गाकडमा गिरने घमु्ती व्यपार (कमकन िक र िक) प्रकत किप ३‚०००।-  

 



 

 

  “यातायात सञ्जाल‚ व्यवसायीक कृषि‚ पययटन र पवूायधार‚ षिक्षा‚ स्वास््य र औद्योषिक षवकास फुङषलङ      

समृषिको आधार”        37 

 

(ग) मनम् न स्थानका सरकारी िमिनिा घर/व्यवसाय वनाएका अस्थायी वसोवास गनेहरुबाट मनम् न दरिा वहाल 

मवटौरी कर बामर्िक रुपििा  संकलन गररने छ । पुनििः यसवाट उक्त िमिनको सरकारी स्वामि्विा कुनै फरक 

पने छैन र सम्वमन्धत मनकायले घर व्यवसाय हटाएिा सोमह विोमिि िान्य हुनेछ । 

क्र. स मववरण दर (Rate) कैमफयत 

१. गुि ेदेउराली िेत्रमा प्रकत घर/व्यवसाय रु. ३‚५००।-  

२. सेवारो चौक िेत्रमा प्रकत घर/व्यवसाय रु. १‚५००।-  

३. तेसे िेत्रमा प्रकत घर/व्यवसाय रु. ५००।-  

४. छाते ढुङ्गा िेत्रमा प्रकत घर/व्यवसाय रु. २‚०००।-  

५. भालगुौडै िेत्रमा प्रकत घर/व्यवसाय  रु. १‚५००।-  

६. काफ्लेपाटी िेत्रमा प्रकत घर/व्यवसाय रु. ९‚०००।-  

७. वल ुडााँडा देकि गुरासे िेत्रमा प्रकत घर/व्यवसाय रु. ७‚५००।-  

८. ठुलो फेकद िेत्र मा प्रकत घर/व्यवसाय रु. २५‚०००।-  
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अनुसूची -९ 

(दफा १० संग सम्बकन्थित) 

सेवा शुल्क‚ दस्तुर 
 

क) आय/हैमसयत सम्पमतको िूल्याङकन प्रिामणत दस्तुर (सािान्य प्रयोिन) 

क्र. सं. मववरण एकाई दर रु. कैमफयत 

१. ५० हजारसम्म रु. १ ३००।-  

२. ५० हजारदेकि १ लािसम्म रु. १ ६००।-  

३. १ लािभन्थदा माकथ ५ लािसम्म रु. १ ९००।-  

४. ६ लािदेकि १० लािसम्म रु. १ १‚२५०।-  

५. १० लािभन्थदा माकथ २५ लािसम्म  रु. १ २‚५००।-  

६. २५ लािभन्थदा माकथ ५० लािसम्म  रु. १ ३‚७५०।-  

७. ५० लािभन्थदा माकथ  एक करोडसम्म  रु. १ ६‚०००।-  

८. १ करोडभन्थदा माकथ २ करोडसम्म  रु. १ १२‚५००।-  

९. २ करोडभन्थदा माकथ ३ करोडसम्म  रु. १ १८‚०००।-  

१०. ३ करोड माकथ रु. १ २०‚०००।-  

 

 ख) आय/हैमसयत सम्पमत िुल्याङकन प्रिामणत दस्तुर (अध्ययन प्रयोिन) 

क्र. सं. मववरण एकाई दर रु. कैमफयत 

१. ५० हजारसम्म रु. १ २२०।-  

२. ५० हजारदेकि १ लािसम्म रु. १ ५५०।-  

३. १ लािभन्थदा माकथ ५ लािसम्म रु. १ ८२५।-  

४. ६ लािदेकि १० लािसम्म रु. १ ११००।-  

५. १० लाि भन्थदामाकथ २५ लािसम्म  रु. १ १६५०।-  

६. २५ लािभन्थदा माकथ ५० लािसम्म  रु. १ ३३००।-  

७. ५० लािभन्थदा माकथ  एक करोडसम्म  रु. १ ५५००।-  

८. १ करोडभन्थदा माकथ २ करोडसम्म  रु. १ ८२५०।-  

९. २ करोडभन्थदा माकथ ३ करोडसम्म  रु. १ ११०००।-  

१०. ३ करोड माकथसम्म  रु. १ १३७५०।-  

 

नोटिः- िामथ उल्लेमखत आय हैमसयत सम्पमत िुल्यांकन अंगे्रिी भार्ािा आवश्यक भएिा थप रु. ५००।-  दस्तुर 

लाग्ने छ । 

ग) बैंकका लामग ऋण मसफाररस दस्तुर 

बैंकिा कृमर् तथा पशु फििका लामग ऋण मसफाररस दस्तुर दर कैमफयत 

क. ५ लािसम्म ५००।-  

ि. १० लािसम्म १‚१००।-  

ग. २५ लािसम्म २‚२००।-  

घ. ५० लािसम्म ३‚३००।-  

ङ. १ करोडसम्म ५‚५००।-  

च. २ करोडसम्म ७‚७००।-  

छ. २ करोड माकथ ११‚०००।-  
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घ) चार मकल्ला र घरबाटो प्रिामणत दस्तुर 

 १) फुङमलङ नगरपामलका िुख्य बिार िेत्र मनधािरणिः- 

क्र. 

सं. 

हालका वडा 

नं. २, ३, ४, ५, 

६ र ७ 

पुवििा उिरिा पमिििा दमिणिा कैमफयत 

१ िेत्र 

तोक्मे सामुदायीक 

वन, कभन्थतनुा डााँडा, 

थेचम्ब ुजाने 

मोटरबाटो हुद ै

गरुुङ गमु्बा, 

कबहीबारे हाट, 

शेपावटोल‚ 

बिृआश्रम हुदं ैठुलो 

गाउाँसम्म 

भानु स्कुल 

मुनीको बाटो हुदं ै

इकण्डया वेयलफेर 

र शसस्त्र क्याम्प 

गटे सम्म 

ककफ हाउस, न. पा. 

को. नयााँ भवन, 

ऐश्यवचोक र शसस्त्र 

क्याम्प गटे सम्म 

सुकेटार 

बजार िते्र 

समेत 

 २) िुख्य बिार िेत्रको चार मकल्ला र घरबाटो मसफाररस दस्तुरिः- 

क्र. 

सं. 

हालका वडा नं. 

२, ३, ४, ५, ६ र 

७ 

० देमख ४ 

आना सम्ि 

रु. 

४ आना देमख 

८ आनासम्ि 

रु. 

८ आना देमख 

१ रोपनीसम्ि 

रु. 

१ रोपनी देमख 

५ रोपनीसम्ि 

रु. 

५ रोपनी देमख 

िामथ िमतसुकै 

भए पमन रु. 

कैमफयत 

१. चार ककल्ला १,४३०।- १,७६०।- २,०९०।- २,३१०।- २,७५०।- 
मखु्य बजार 

िेत्र 

२. 
घर बाटो 

कसफािरस 
१,२१०।- १,३२०।- १,६५०।- १,९८०।- २,२००।- 

 

 

 ३) फुङमलङ नगरपामलका सहायक बिार िेत्रहरुको चार मकल्लािः- 

(क) िेची राििागिले छोएको दााँया-वायााँ कालोपते्र सडक अन्तगितिः 

क्र. सं. 
हालका वडा नं. १ 

देमख ११ सम्ि 

० देमख १ रोपनी 

सम्ि रु. 

१ रोपनी देमख १० 

रोपनी सम्ि रु. 

१० रोपनी देमख 

िामथ रु. 
कैमफयत 

१. चार ककल्ला १,१००।- १,५००।- २,०००।-  

२. घर बाटो कसफािरस ८००।- ९००।- १०००।-  

 

(ख) सहायक/नगर सडक, कजल्ला सडक मागवल ेछोएको दााँया-वााँया कालोपते्र /ग्राभेल 

क्र. स.ं 
हालका वडा नं. १ 

देमख ११ सम्ि 

० देमख १ रोपनी 

सम्ि रु. 

१ रोपनी देमख १० 

रोपनी सम्ि रु. 

१० रोपनी देमख २० 

रोपनी सम्ि रु. 

२० रोपनी देमख 

िामथ रु. 
कैमफयत 

१. चार ककल्ला १,०००।- १,२००।- १,५००। २,०००।-  

२. घर बाटो कसफािरस ७००।- ८००।- ९००।- १०००।-  

(ग) िनी पुजावमा अलैंचीबारी िलेुको भएमा 

क्र. सं. 
हालका वडा नं. १ 

देमख ११ सम्ि 

० देमख १० 

रोपनी सम्ि रु. 

१० रोपनी देमख ३० 

रोपनी सम्ि रु. 

३० रोपनी 

देमख िामथ रु. 
कैमफयत 

१. चार ककल्ला १,०००।- १,५००।- २,०००।-   

२. घर बाटो कसफािरस ७००।- ८००।- १०००।-  
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(घ) धनी पुिाििा िो.खा./प्रमत/अवल/सीि अलैंचीबारी खुलेको भएिा 

क्र. सं. 
हालका वडा नं. १ 

देमख ११ सम्ि 

० देमख १० 

रोपनी सम्ि रु. 

१० रोपनी देमख ३० 

रोपनी सम्ि रु. 

३० रोपनी 

देमख िामथ रु. 
कैमफयत 

१. चार ककल्ला ८,०००।- १,२००।- १,६००।-   

२. घर बाटो कसफािरस ६००।- ७००।- ८००।-  

 

 

४) अन्य सबै िेत्र (िामथ उल्लेख नभएका अन्य सबै िेत्रहरु) 

क्र. सं. 
हालका वडा नं. १ देमख 

११ सम्ि 

० देमख १० 

रोपनी सम्ि रु. 

१० रोपनी देमख ३० 

रोपनी सम्ि रु. 

३० रोपनी 

देमख िामथ रु. 
कैमफयत 

१. चार ककल्ला ६००।- ७००।- ८००।-   

२. घर बाटो कसफािरस ५००।- ६००।- ७००।-  

 

ङ) मवमवध मसफाररस तथा प्रिामणत दस्तुरिः- 

क्र. सं. मववरण एकाई दर रु. कैमफयत 

१. बंशजको नागिरता सम्वन्थिी कसफािरस वटा कनशुल्क-  

२. अंकगकृत नागिरकता कसफािरस वटा  ७५०।-  

३. नागिरकताको प्रकतकलकप कसफािरस वटा ३००।-  

४. सजवकमन मचुलु्का सनाितको कसफािरस वटा  ३००।-  

५. नाता प्रमाकणत  वटा  ३००।-  

६. अगे्रजीमा नाता प्रमाकणत  वटा  ५००।-  

७. जन्थम‚ मतृ्य‚ु कववाह‚ बसाई सराई र सम्बन्थि कबच्छेद कसफािरस वटा  २००।-  

८. जन्थम‚ मतृ्य‚ू कववाह‚ बसाई सराई र सम्बन्थि कबच्छेद अगे्रजीमा वटा  ५००।-  

९. बसोवास सम्वन्थिी कसफािरस वटा  २००।-  

१०. व्यकक्तगत घट्ना दताव जिरवाना (३५ कदन पकछ दताव भएमा)  ३००।-  

११. नाम, थर, जन्थम कमकत‚ ठेगाना संशोिन कसफािरस वटा  ३००।-  

१२. घर जग्गा नामसारी सम्वन्थिी कसफािरस वटा  ३५०।-  

१३. पकत पकत्न सम्वन्थि कवच्छेदको कसफािरस वटा  १‚०००।-  

१४. पेन्थसन काडव वा सो सम्वन्थिी अन्थय कसफािरस वटा  ५००।-  

१५. हकवाला संरिण सम्वन्थिी कसफािरस वटा  ३५०।-  

१६. संघ संस्था दताव कसफािरस वटा २‚०००।-  

१७. संघ संस्था नकवकरण कसफािरस   वटा १‚०००।-  

१८. तमसकु प्रमाकणत दस्तुर पचास हजार देकि एकलािसम्म वटा १००।-  

१९. तमसकु प्रमाकणत दस्तुर एकलाि देकि माकथ प्रकत लाि थप वटा १००।-  

२०. व्यवसाय बन्थदको कसफािरस वटा  ३००।-  

२१. कनजी कवद्यालय स्तर बकृि कसफािरस (प्रा. कव. को लाकग) वटा  १‚५००।-  

२२. कनजी कवद्यालय स्तर बकृि कसफािरस (कन. मा. कव. को लाकग) वटा  २‚०००।-  

२३. कनजी कवद्यालय स्तर बकृि कसफािरस (मा. कव. को लाकग) वटा  ३‚०००।-  

२४. कनजी कवद्यालय स्तर बकृि कसफािरस (उ. मा. कव. को लाकग) वटा  ३‚५००।-  
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२५. कवकवि कसफािरस वटा  २५०।-  

२६. अन्थय कनकयवाट सम्पन्थ नता योजनाको कसफािरस वटा ५००।-  

२७. नक्कल/प्रकतकलकप प्रमाकणत दस्तूर  वटा  ३००।-  

२८. 
एकीकृत सम्पकत्त करको रकसद र घर नक्साको फायलमा  रहकेो 

काजगको प्रकतकलकप 
वटा  १००।- 

 

२९. िरौटी रकसद (रु.१०० सम्म) को प्रकतकलपी वटा  १००।-  

३०. िरौटी रकसद (रु.१०० भन्थदा माकथ) को प्रकतकलपी वटा  १५०।-  

३१. व्यकक्तगत घटना दताव प्रकतकलकप प्रमाकणकरण वटा  ३००।-  

३२. सडक कपच कटान दस्तूर प्रकत बगव कफट  वटा  ७००।-  

३३. 
नगरपाकलकाको स्वीकृकत कलएर सडक, कपच काटेमा सडक कपच गदाव लाग् ने िचव बराबरको शत प्रकतशत दस्तूर 

लाग् नेछ । 

३४. 
नगरपाकलकाको स्वीकृकत कबना सडक, कपच काटेमा सडक कपच गदाव लाग् ने िचव बराबरको शत प्रकतशत रकम र थप 

जिरवाना ५० प्रकतशत रकम समेत गरी १५० प्रकतशत दस्तुर लाग् नेछ । 

३५ नगरपाकलकाको स्वीकृकत कवना जग्गा प्लकटङ गरेमा लाग् ने जिरवाना वटा १०‚०००।-  

३६. कड.कट.एच सेवा प्रदायकलाइं वाकषवक कर वटा २२‚०००।-  

३७. कि. फेज कवद्यतु लाईन जडान कसफािरस वटा  १‚२००।-  

३८. नक्सा पास भएको घरको कवद्यतु जडान कसफािरस वटा  ४००।-  

३९. िानेपानी जडान कसफािरस वटा  ४००।-  

४० व्यवसाय संचालन नभएको कसफािरस दस्तुर  ५००।-  

४१. 
नगरपाकलका भन्थदा बाकहरी बजटेका योजनाको उपभोक्ता सकमकत 

दताव 
 

१‚०००।  

४२. 
नगरपाकलकाको बजेटबाट संचाकलत योजनाको उपभोक्ता सकमकत 

दताव 
 

   १,०००।-  

४३. साना तथा घरेल ुउद्योग सञ् चालन अनमुकत (पुाँजीको ०.२० प्रकतशत) 

  

च) मनवेदन दताि दस्तूरिः- 

क्र.स. मववरण एकाई दर रु. कैमफयत 

१ सािारण कनवेदन दताव दस्तुर वटा २५।-  

२ मिुा सम्वन्थिी कनवेदन दताव दस्तुर वटा १२५।-  

३ भवन कनमावण दरिास्त फाराम प्रकत बुक  वटा १‚१००।-  

४ सम्वन्थि कवच्छेद सम्वन्थिी कनवेदन दस्तुर वटा १२५।-  

५ सम्वन्थि कवच्छेद सम्वन्थिी प्रकतउत्तर दस्तुर वटा २५०।-  

६ तािरि पचाव वटा ५०।-  

७ साि कसमाना सम्वन्थिी उजरूी एवं कनवेदन दस्तुर वटा १२५।-  

८ कमलापत्र एवं सहमकत गरावई कदए वापत सेवा शुल्क वटा ६००।-  

९ कोठा िाली गरावई कदने कनवेदन दताव दस्तुर वटा १२५।-  

१० कोठा िाकल गरावई कदए वापत दस्तुर वटा २५०।-  

११ दशै मेला, उत्सव वा महोत्सव प्रदशवनी आकदको लाकग कनवेदन दताव वटा २५०।-  

१२ दशै मेला‚ उत्सव वा महोत्सव प्रदशवनी आकदको लाकग अनमुकत वटा १‚०००।-  

१३ फुड फेकस्टबल कदन ५५०।-  

१४ ब्यबसाकयक महोत्सब कदन १‚०००।-  
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१५ कमकन मेला ७ कदन ११‚०००।-  

१६ कमकन मेला १५ कदन २२‚०००।-  

१७ कमकन मेला ३० कदन ५०‚०००।-  

१८ चलकचत्र प्रदशवनी (च्यािरटी सो)   प्रकत कदन २‚०००।-  

१९ चलकचत्र प्रदशवनी  प्रकत कदन १‚५००।-  

 

 छ) नक्सा पास दस्तुर (नयााँ घर संरचना) 

क्र. सं. मववरण प्रमत दर रु. कैमफयत 

१ कम्पाउण्ड वाल प्रकत रकनङ कफट कफट  ५।-  

२ लोड बेयरीङ घर प्रकत वगव कफट कफट  ८।-  

३ आर.कस.कस. घर प्रकत वगव कफट बगव कफट  ८।-  

४ घर िेत्रका कच्ची घर प्रकत बगव कफट बगव कफट  ३।-  

५ गाउाँको कटनको छानो भएको घर बगव कफट  ३।-  

६ फुसको छानो भएको घर बगव कफट २।५०  

७ नक्सा पास नामसारी बगव कफट २।५०  

८ प्लकटङको नक्सा पास प्रकत रोपनी रोपनी ८०००।-  

 िरीवानाको व्यवस्थािः-    

१ 

नगरपाकलकाको मखु्य बजार िते्र कभत्रमा कमकत २०७२।१०।०१ गते देकि नगरपाकलकाको भवन मापदण्ड लाग ूभए 

पकछ नगरपाकलकासाँग अनुमकत नकलई घर कनमावण गरेमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ वमोकजम कावावही 

हुनेछ ।   

ि) अिीन सम्बन्धी व्यवस्थािः 

क्र.सं मववरण दर रु. कैमफयत 

१ घरनक्सा पास (मचुलु्का) प्रयोजनको लाकग नगरपाकलका अमीन िटाउाँदा लाग् ने 

दस्तुर 

७००।-  

२ घरबाटो तथा चारककल्ला कसफािरस प्रयोजनको लाकग १‚१००।-  

३ जग्गा नापी दस्तूर (अकमन) ५ रोपनीसम्म १‚१००।-  

४ जग्गा नापी दस्तूर (अकमन) ५ रोपनी देकि माकथ  १‚७००।-  
   

झ) अमभलेमखकरण शुल्क (पुरानो घर संरचना) 
 

अमभलेमखकरण प्रयोिनाथि िेत्रको वमगिकरण 

क्र.सं. मववरण रकि रु. कैमफयत 

१. शहरी िेत्र   

 पक् की घर (बगव कफट) ५।-  

 ढंुगा माटोको कटनको छानो भएको घर ३‚५००।-  

 ढंुगा माटोको फुसको छानो भएको घर २‚५००।-  

 काठको तले घर २‚०००।-  

 कचत्रा वा भाटा वा कटनले बारेको घर १‚०००।-  

२. शहरी उन्िुख िेत्र 

 पक्की घर (बगव कफट) ५।-  

 ढंुगा माटोको कटनको छानो भएको घर ३‚०००।-  

 ढंुगा माटोको फुसको छानो भएको घर २‚०००।-  
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नोटिः-  माकथ उल्लेि भएका घरहरुका अलावा एकै व्यकक्तको घर र मतान भएमा तला छाकपएको माकनस बसोबास गने गरेको वा 

अन्थ न भण्डारण गने गरेको भएमा त्यस्तो मतान पकन अकभलेकिकरण गनुव पने छ । 
 

 (ञ) फुङमलङ नगरपामलकाको मबरेन्र चौक मस्थत मिमटङ्ग हल भाडा शुल्किः- 

 

क्र. सं. मववरण मदन दैमनक कैमफयत 

१ हल भाडा प्रकत कदन १‚१००।-  

 

(ट) िेमशनरी उपकरणको  भाडा शुल्किः- 

 

क्र. 

सं. 
मववरण दर (Rate) दर रु. 

कैमफयत 

१. कटफर     
(नगरिेत्र कभत्र दैकनक ईन्थिन र िाइभर भत्ता बाहके)                  ४‚५००।-  

(नगरिेत्र बाकहर दैकनक ईन्थिन र िाइभर भत्ता बाहके)                  ५‚०००।-  

२. ब्याकहु लोडर      
(नगरिेत्र कभत्र प्रकत घण्टा) २‚२००।-  

(नगरिेत्र बाकहर प्रकत घण्टा) २‚५००।-  

३. ट्याक्टर 
(नगरिेत्र कभत्र प्रकत किप)                  १‚५००।-  

नगरिेत्र बाकहर प्रकत घण्टा) १‚०००।-  

४. प्रोजेक्टर  प्रकत कदन १‚०००।-  

५. स्पीकर (Woofer) प्रकत कदन ५००।-  

६. सेकफ्ट टेंकक सफाई मेकशन प्रकत सेफ्टी टेंकी ४,००० ।-  

 

ठ) फोहर िैला व्यवस्थापन शुल्क प्रमत िमहनािः- 
 

मस. नं. मबबरण ईकाई दर कैमफयत 

१. ठूलो पसल वटा ३००।-  

२. मझौला पसल वटा २००।-  

३. साना पसल वटा १००।-  

४. सरकारी कायावलय वटा ३००।-  

५. गैर सरकारी संघ संस्था वटा २००।-  

६. 

क. शे्रणीका होटल माकसक वटा ८००।-  

ि. शे्रणीका होटल माकसक वटा ७००।-  

ग. शे्रणीका होटल माकसक वटा ५००।-  

 काठको तले घर १‚५००।-  

 कचत्रा वा भाटा वा कटनल ेबारेको घर ७००।-  

३. ग्रामिण िेत्र 

 पक्की घर (बगव कफट) ५।-  

 ढंुगा माटोको कटनको छानो भएको घर १‚७००।-  

 ढंुगा माटोको फुसको छानो भएको घर १‚२००।-  

 काठको तले घर ७००।-  

 कचत्रा वा भाटा वा कटनल ेबारेको घर ३००।-  
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घ. शे्रणीका होटल माकसक वटा ३००।-  

ङ शे्रणीका होटल माकसक वटा २००।-  

७. पाटी प्यालेस वटा ७००।-  

८. रेषु्टरेन्थट वटा ५००।-  

९. अस्पताल वटा ३०००।-  

१०. कनकज अस्पताल वटा १५००।-  

११. फामेसी ठुलो मेकडकल वटा ५००।-  

१२. फामेसी सानो मेकडकल वटा ३००।-  

१३. सैलनु वटा २००।-  

१४. जतु्ता कसलाउने वटा १५०।-  

१५. फकनवचर उद्योग वटा ३००।-  

१६. आटव सेन्थटर वटा १००।-  

१७. मास ुर माछा पसल वटा २५०।-  

१८. सब्जी मन्थडी ठुलो पसल वटा ४००।-  

१९. सब्जी मन्थडी सानो पसल वटा २५०।-  

२०. कनकज बैंक वटा ३००।-  

२१. सनु चााँदी पसल वटा १००।-  

२२. टेलसव पसल वटा २००।-  

२३. बस तथा टेक्सी प्रकत काउण्टर वटा २००।-  

२४. कवद्यालय वटा ३००।-  

२५. पसल भएको घर िनीलाई (पसल बाहके) वटा १००।-  

२६. पसल नभएको घर िकनलाई वटा २००।-  

२७. 
भात पकाई कोठा भाडामा बस्नेलाई (कवद्याकथव 

भएमा छुट हुने) 
वटा ५०।-  

२८. वकव  सप ४ चक्के देकि माकथको  ४००।  

२९. स्वरुम ४ चक्के देकि माकथको  ४००।  

३०. 

 
स्वरुम ३ चक्के सम्मको  २००।  

३१. वकव सप ३ चक्के सम्मको  २००।  

 

नोटिः चाल ुआ.ब.मा कोरोना महामािरका कारण कनशेिाज्ञा जारी भई नगरपाकलका कभत्रका सब्जी मण्डी, औषकि पसल, कनजी तथा 

सरकारी अस्पताल, हाडव वेयर पसल, िाद्यान्थन पसल र कवकत्तय संघ संस्था बाहकेका  व्यापार व्यवसायहरु पूणव रुपमा बन्थद रहकेाले 

यस्ता व्यवसायहरुलाई कनयमानुसार कलइने फोहोर मैला व्यवस्थापन शुल्कमा आगामी आ.ब.२०७८/७९ को फोहोर मैला व्यवस्थापन 

शुल्क असलुीमा वाकषवक रुपमा हुन आउने रकमको १५ प्रकतशतका दरले छुट कदइनेछ । चा.ल.ु आ.ब.को फोहोर मैला शुल्क आ.ब.को 

अन्थत्य सम्ममा नवझुाउने वा आंकशक रुपमा मात्र बझुाउने व्यवसायीलाई यस्तो शुल्कमा छुट कदइने छैन । 

 

(ड) नदी िन्य पिाथि तथा प्राकृमतक श्रोत मवक्री करिः- 
 

यस नगरपाकलका िेत्रका नकद तथा अन्थय िेत्रवाट नकदजन्थय पिाथव तथा प्राकृकतक श्रोत कवक्रीमा देहाय बमोकजम कबक्री कर 

लाग्ने छ । 

१.  प्रकत ट्याक्टर                  रु. ३००।-  

२.  प्रकत कटफर/िक               रु. ८५०।- 
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(ढ) स्थानीय पूवािधार उपयोग सेवा शुल्किः 

यस नगरपाकलका  िेत्रका कनम्न सडकहरुमा चल्ने कनम्न बमोकजमका सवारी सािनहरुबाट कनम्न बमोकजमका दरमा स्थानीय पूवाविार 

उपयोग सेवा शुल्क असलु उपर गिरने छ । 

क्र. सं. सवारी साधनहरु सेवा शुल्क रु. कैमफयत 

१. ट्याक्सी‚ कपक अप‚ भ्यान (प्रकत पटक) २५।-  

२. ट्याक्टर (प्रकत पटक) ३५।-  

३. िक ‚ बस‚ (प्रकत पटक) ५०।-  

४. कटफर (प्रकत पटक) ५०।-  

५. तेलको ट्याङकर (प्रकत पटक) ५०।-  

६. लोपेट (प्रकत पटक) ७५।-  

 

(ण) स्थानीय पूवािधार उपयोग सेवा शुल्क देहाय बिोमिि मनम् न सडकहरुिा लगाईने छ । 

क्र. सं. सडकको नाि कैमफयत 

१. देउराली – फावािोला सडक िण्ड  

२. बुिचोक – नाम्लेपाटी – पाथीभरा याङबरक सडक िण्ड  

३. बसपाकव  -शेपावटोल – हाङदेवा - कमत्लङु सडक िण्ड  

४. सकेुटार – गढीडााँडा - फुरुम्बु सडक िण्ड  

५. हकेलप्याड – बसपाकव  - दगनेु सडक िण्ड  

६. हकेलप्याड – देउकलङ्गे – दोभान सडक िण्ड  

७. गुरुङ गुम्बा- सैसले – भटुाने चौक सडक िण्ड  

 

(त) पशु पंमिको िााँच तथा उपचार शुल्किः 

क्र. सं. मवर्य 
सेवा शुल्क रु. (प्रमत गोटा प्रमत 

पटक) 
कैमफयत 

१. गाई/भैंसी/याक/चौरी जााँच शुल्क १५।-  

२. भेडा/बाख्रा/सुाँगुर/िरायो जााँच शुल्क १०।-  

३. घर पालवुा पाँिी जााँच शुल्क ५।-  

४. कुकुर/कवरालो जााँच शुल्क २५।-  

५. जंगली जनावर तथा घोडा/िच्चड जााँच शुल्क ५०।-  

६. गोबर परीिण शुल्क १०।-  

७. कपसाब परीिण शुल्क १०।-  

८. रगत परीिण शुल्क ६०।-  

९. दिु परीिण शुल्क २५।-  

१०. रााँगा/सााँडे/बोका/सुाँगुर क्याष्िेसन शुल्क २५।-  

११. कुकुर कवरालो क्याष्िेशन शुल्क ५०।-  

१२. मेजर अपे्रशन शुल्क २००।-  

१३. गाइ/भैंकस/घोडा/िच्चड/चौरी/याक सव परीिण शुल्क २००।-  

१४. भेडा/बाख्रा/सुाँगुर/कुकुर/कवरालो सव परीिण शुल्क १००।-  

१५. हााँस/कुिरुा/परेवा सब परीिण शुल्क ३०।-  
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(थ) कृमति गभािधान सम्बन्धी व्यवस्थािः   

(१) कृमति गभािधान गनि लाइसेन्स प्राप्त प्रामवमधकहरुले नगर िेत्र मभत्र कृमति गभािधान सेवा पुर् याए बापत 

मनम्न अनुसारको पररश्रिक दस्तुर मलन पाउनेछ । 

                    मनम्निः 

क्र. सं. िेत्र 
पररश्रमिक 

दस्तुर 
कैमफयत 

१. वडा नं.१० र ११  १५००।  

२. 

वडा नं ९ को बुङकुलङु, पाकनसार, दवेु, वािरिाप, कटहरे, वडा नं ६ 

को छरछरे, वडा नं १ को महने्थर कन मा कवको वारपार मकुन, वडा नं २ 

को देउकलङ्गे आसपास देकि मकुन, वडा नं ३ को पालङुवा चोक 

आसपास देकि मकुन, वडा नं ८ को साकलम्बे र रकमते, काभे्र िेत्र कभत्र  

१०००।  

३. माकथ १ र २ मा उल्लेि भएका िेत्रहरु बाहकेका िेत्रमा ५००।  

 

(२)  कृमति गभािधनका लामग आवश्यक पने तरल नाइ्ोिन नगरपामलकाले मनिःशुल्क उपलधध गराउनेछ । 

(३) कृमति गभािधानका लामग आवश्यक पने मसिेन नगरपामलकाबाट प्रमत गोटा रु.२५।– का दरले नगदी 

रमसद काटी कृमति गभािधान गने प्रामवमधकलाई उपलधध गराईनेछ । 

 

 

(द) रािपत्र दस्तुरिः 

क्र. सं. मवर्य प्रमत गोटा कैमफयत 

१. १ देकि ८ पेजसम्म एक प्रकतको ५।  

२. ९ देकि २४ पेजसम्म एक प्रकतको १०।  

३. २५ देकि ४० पेजसम्म एक प्रकतको १५।  

४. ४१ देकि ५६ पेजसम्म एक प्रकतको २०।  

५. ५७ देकि ७२ पेजसम्म एक प्रकतको २५।  

६. ७३ देकि ९६ पेजसम्म एक प्रकतको ५०।  

७. ९७ देकि बढी जकत पेज हुन्थछ त्यस माथी प्रकत पेज ३० पैसाका दरले थप शुल्क कलइने छ । 

 

 



 

 

  “यातायात सञ्जाल‚ व्यवसायीक कृषि‚ पययटन र पवूायधार‚ षिक्षा‚ स्वास््य र औद्योषिक षवकास फुङषलङ      

समृषिको आधार”        47 

 

अनुसूची -१० 

(दफा ११ संग सम्बकन्थित) 

दण्ड िररवाना 

१. नगरपाकलका िेत्र कभत्र अवैि रुपमा बालवुा, ढुङ्गा, कगटी र माटोको चोरी कनकासी गरेको पाईएमा तपकसल बमोकजमको 

जिरवाना   गिरनेछ । 

क्र.सं. मववरण सवारी साधन 
प्रथि पटक 

गररने िररवाना 

दोस्रो पटक 

गररने िररवाना 

तेस्रो पटक 

गररने िररवाना 
कैमफयत 

१ बालवुा कटपर १५,०००।- २०,०००।- २५,०००।-  

ट्याक्टर ७,०००।- १०,०००।- १३,०००।-  

२ ढुङ्गा कटपर १२,०००।- १६,०००।- २०,०००।-  

ट्याक्टर ५,०००।- ७,०००।- ९,०००।-  

३ कगटी कटपर १५,०००।- २०,०००।- २५,०००।-  

ट्याक्टर ७,०००।- १०,०००।- १३,०००।-  

४ माटो कटपर २,०००।- ४,०००।- ६,०००।-  

ट्याक्टर १,०००।- २,०००।- ३,०००।-  

पुनििः तेस्रो िररवाना पिात पमन चोरी मनकासी गरेको पाइएिा स्थानीय प्रशासनलाई अनुरोध गरी सवारी साधन िफत गरर मनिबाट 

तेस्रो पटक गरेको िररवानाको सत प्रमतशतले हुन आउने रकि असुल उपर गररनेछ । 

 

२. नगरपाकलकाको बजार अनगुमन सकमकतको अनुगमनबाट देकिएका कैकफयतको लाकग सामाग्रीको कवक्री मलू्यको दोब्बर 

रकम पकहलो पटक र तेब्बर रकम दोश्रो पटक र सो पिात व्यवसाय बन्थदको लाकग सम्बकन्थित कनकायमा लेिी पठाईनेछ ।   

३. िलु्ला ठाउाँमा बि गने तथा वेच कविन गने कायव गरेमा पकहलो पटकलाई रु.५००।- दोश्रो पटक रु.१,०००।- तेश्रो पटक 

रु.२,०००।- दकण्डत गिरनेछ । 

४. गुणस्तरकहन मासजुन्थय पदाथव कवक्री कवतरण गरेमा जफत तथा नष्ट गरी पकहलो पटक रु.२०००।- दोश्रो पटक रु.४,०००।- र 

सो पिात प्रकतपटक रु.८,०००।- गिरनेछ ।  

५. फोहोर मैला जथाभावी फाल्नेलाई पकहलो पटक रु.५००।- दोस्रो पटक रु.१,०००।- र सो पिात प्रकतपटक रु.२,०००।- का 

दरले जिरवाना गिरनेछ ।  

६. अनुमकत नकलई कवद्यालय संचालन गरेमा तोककएको अनमुकत दस्तुर दरमा प्रकत वषव सत प्रकतशत दण्ड जिरवाना गिरनेछ । 

कवद्यालयले बूझाउनु पने कववरणहरु (शुल्क कववरण, छात्रवकृत्त कववरण EMIS त्याङ्क अपलोड) समयकभत्र नगरेमा 

आिारभतू तहलाई रु.१,०००।- मा.कव. तहलाई रु.२,०००।- जिरवाना गिरनेछ । 

७. सहकारी संघ संस्थाहरुले कनयमानुसार बुझाउन ुपने िरपोटहरु कनयकमत नवझुाएमा तपकशल बमोकजम जिरवाना गिरनेछ । 

तपमसलिः 

(क) संस्थाले पेश गनुव पने माकसक प्रकतवेनहरु प्रत्येक मकहनाको ७ गते कभत्र पेश नगरेमा प्रकत मकहना रु.५००।- का दरले 

जिरवाना लाग्नेछ ।  

(ि) संस्थाले वाकषवक सािारण सभा प्रत्येक वषवको पौष मसान्थतकभत्र सम्पन्थन गरी माघ १५ गते कभत्र सोको प्रकतवेदन 

नवझुाएमा प्रकत वषव रु.१,०००।- का दरल ेजिरवाना लाग्नेछ ।  

८. सडक पेटी अकतक्रमण गरी ठेलागाडा राख्नेलाई पकहलोपटक रु.३००।- दोस्रो पटक रु.६००।- तेस्रो पटक रु.१,०००।- तथा 

चौथो पटक पकन फेला परेमा ठेलागाडा जफतगरी कललाम वा नष्ट गिरनेछ । 

९. सडक पेटी अकतक्रमण गरी व्यवसाय संचालन गनेलाई पकहलो पटक रु.५००।- दोस्रो पटक रु.१,०००।- तेस्रो पटक 

रु.२,०००।- जिरवाना गिरनेछ । 
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खण्ड – ५ 

फुङ्मलङ नगरपामलका 

नगर कायिपामलकाको कायािलय, ताप्लेिुङ 

मवनयोिन ऐन – २०७८ 

 

फुङ्कलङ नगरपाकलका, ताप्लेजङुको आकथवक बषव २०७८/७९ को सेवा र कायवहरुको लाकग स्थानीय सकञ्चत 

कोषबाट केही रकम िचव गने र कवकनयोजन गने सम्बन्थिमा व्यवस्था गनव बनेको ऐन २०७८ 

सभाबाट स्वीकृत मिमत :२०७८।०३।१० 
 

प्रस्तावना : फुङ्कलङ नगरपाकलका, ताप्लेजङु २०७८/७९ को सेवा र कायवहरुको लाकग सकञ्चत कोषबाट केही रकम िचव 

गने अकिकार कदन र सो रकम कवकनयोजन गनव वाञ्छनीय भएकोले, 

नेपालको संकविानको िारा २२९ को उप–िारा (२) बमोकजम फुङ्कलङ नगरपाकलका, ताप्लेजङुको नगर सभाल े यो ऐन 

बनाएको छ । 
 

१. संमिप्त नाि र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “फुङ्कलङ नगरपाकलका, ताप्लेजङुको कवकनयोजन ऐन-२०७८,”  रहकेो छ ।

  

(२) यो ऐन तुरुन्थत प्रारम्भ हुनेछ । 
 

२. आमथिक वर्ि २०७८/७९ को मनमिि समञ्चत कोर्बाट रकि खचि गने अमधकार : (१)आकथवक वषव २०७८/७९को 

कनकमत्त नगर कायवपाकलका, वडा सकमकत, कवषयगत शािाले गन ेसेवा र कायवहरुका कनकमत्त अनुसचूी १ मा उकल्लकित चाल ू

िचव, पूाँकजगत िचव र कबकत्तय व्यवस्थाको रकम समते गरी जम्मा रकम ६३,७६,१५,२१० (अिेरुपी रुपयैााँ कत्रसठ्ठी करोड 

छयत्तर लाि पन्थर हजार दइु सय दश मात्र | ) मा नबढाई कनकदवष्ट गिरए बमोकजम सकञ्चत कोषबाट िचव गनव सककनेछ । 

 

३ . मवमनयोिन : (१) यस ऐनद्वारा सकञ्चत कोषबाट िचव गनव अकिकार कदइएको रकम आकथवक वषव २०७८/७९को कनकमत्त 

फुङ्कलङ नगरपाकलका, ताप्लेजङुको नगर कायवपाकलका, वडा सकमकत र कवषयगत शािाले गन े सेवा र कायवहरुको कनकमत्त 

कवकनयोजन गिरनेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसुकै कुरा लेकिएको भए तापकन कायवपाकलका, वडा सकमकत र कवषयगत शािाल ेगन ेसेवा र 

कायवहरुको कनकमत्त कवकनयोजन गरेको रकममध्य े कुनमैा बचत हुने र कुनैमा अपगु हुने दकेिन आएमा नगर कायवपाकलकाल े

बचत हुन ेशीषवकबाट नपुग हुन ेशीषवकमा रकम सानव सक्नेछ । यसरी रकम सादाव एक शीषवकबाट सो शीषवकको जम्मा रकमको 

१० प्रकतशतमा नबढ्न ेगरी कुन ैएक वा एक भन्थदा बढी शीषवकहरुबाट अको एक वा एक भन्थदा बढी शीषवकहरुमा रकम सानव 

तथा कनकासा र िचव जनाउन सककनेछ । पूाँकजगत िचव र कवत्तीय व्यवस्थातफव  कवकनयोकजत रकम सााँवा भुक्तानी िचव र व्याज 

भुक्तानी िचव शीषवकमा बाहके अन्थय चाल ू िचव शीषवकतफव  सानव र कबत्तीय व्यवस्था अ न्थतगवत सााँवा भुक्तानी िचवतफव  

कबकनयोकजत रकम ब्याज भुक्तानी िचव शीषवकमा बाहके अन्थयत्र सानव सककने छैन । तर चालु तथा पूाँकजगत िचव र कवत्तीय 

व्यवस्थाको िचव व्यहोनव एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानव सककनेछ ।  

(३) उपदफा (२) मा जनुसुकै कुरा लेकिएको भए तापकन एक शीषवकबाट सो शीषवकको जम्मा स्वीकृत रकमको १० 

प्रकतशत भन्थदा बढ्न ेगरी कुन ैएक वा एक भन्थदा बढीशीषवकहरुमा रकम सानव परेमा नगर सभाको स्वीकृकत कलन ुपनेछ । 



 

 

  “यातायात सञ्जाल‚ व्यवसायीक कृषि‚ पययटन र पवूायधार‚ षिक्षा‚ स्वास््य र औद्योषिक षवकास फुङषलङ      

समृषिको आधार”        49 

 

अनुसचूी -१ 

फुङ्मलङ नगरपामलका 

नगर कायिपामलकाको कायािलय, ताप्लेिुङ 

कायािलयको कोड : ८०१०१४०१३०० 

आय व्ययको मबबरण 

आ.व.२०७८/०७९               रु. हिारिा 

शीर्िक 
आ.व. २०७६/७७ 

को यथाथि 

आ.व. २०७७/७८ को 

संशोमधत अनुिान 

आ.व. २०७८/७९ 

को अनुिान 

आय ५३,०७,२३ ६३,३९,३३ ६०,३९,९२ 

रािस्व  ८,९४,०८ ११,२८,८८ १०,६२,९० 

आन्तररक श्रोत २,३१,८३ २,८६,१५ १,८०,०० 

११३१३ एकीकृत सम्पती कर ८,०२ ० १५,०० 

११३१४ भकुमकर/मालपोत ७,५३ १,४०,०० ४०,०० 

११३२१ घरवहाल कर १६,६१ २५,०० १५,०० 

११३२२ वहाल कवटौरी कर ४० ५,०० ४,०० 

११४५१ सवारी सािन कर (साना सवारी) ९० २,०० २,०० 

११४७९ अन्थय मनोरञ्जन कर ३३ ३,०० ४,०० 

११६११ व्यवसायले भकु्तानी गने  ९,०५ २,५० २,०० 

११६२१ व्यवसाय बाहके अन्थयले भकु्तानी गने    ० २,०० 

११६३१ कृकषतथा पशुजन्थय वस्तुको व्यावसाकयक 

कारोवारमा लाग्ने कर 
९,०४ ११,५० ८,०० 

११६९१ अन्थय कर   ० ७,०० 

१४२२९ अन्थय प्रशासकनक सेवा शुल्क ५,७८ ५,०० ५,०० 

१४२४२ नक्सापास दस्तुर २,९२ २,०० ६,०० 

१४२४३ कसफािरश दस्तुर ८,४२ ५,०० ७,०० 

१४२४४ व्यकक्तगत घटना दताव दस्तुर   २१,०० १०,०० 

१४२४५ नाता प्रमाकणत दस्तरु   ० ५,०० 

१४२४९ अन्थय दस्तुर १५,४५ १२,६४ ९,०० 

१४२५३ व्यावसाय रकजष्िेशन दस्तुर   ८,५० ४,०० 

१४३१२ प्रशासकनक दण्ड, जिरवाना र जफत ९     

१४६११ व्यवसाय कर    ० ६,०० 

रािस्व बााँडफााँडबाट प्राप्त रकि ६,६२,२४ ८,४२,७३ ८,८२,९० 

११४११ बााँडफााँड भइव प्राि हुने मलू्य अकभबकृि कर ५,७८,६४ ७,७३,४५ ३,८९,४५ 

११४२१ बााँडफााँड भइव प्राि हुने अन्थत:शुल्क   ० ३,८९,४५ 

११४५६ बााँडफााँटबाट प्राि हुने सवारी सािन कर ८३,६० ६९,२८ १,०४,०० 

अन्य आय १,४७,२४ ४३,०१ ० 

१४४२१ पूाँजीगत हस्तान्थतरण   २६,१५ ० 

१४५२९ अन्थय राजस्व १,४७,२४ १६,८६ ० 
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शीर्िक 
आ.व. २०७६/७७ 

को यथाथि 

आ.व. २०७७/७८ को 

संशोमधत अनुिान 

आ.व. २०७८/७९ 

को अनुिान 

अन्तर सरकारी मविीय हस्तान्तरण ४४,१३,१५ ५२,१०,४४ ४९,७७,०२ 

संघीय सरकार ४०,२१,८८ ४९,८७,७४ ४७,७४,०० 

१३३११ समाकनकरण अनुदान १५,२२,०० १५,०३,०० १६,२०,०० 

१३३१२ शसतव अनुदान  चाल ु २४,४६,८८ ३१,८७,७४ २५,५१,०० 

१३३१३ शसतव अनुदान  पुाँजीगत   ० २,५९,०० 

१३३१४ कवषेश अनुदान चाल ु   १,७०,०० ० 

१३३१५ कवषेश अनुदान पुाँजीगत   ० १,४९,०० 

१३३१६ समपुरक अनुदान चाल ु ५३,०० ६७,०० ० 

१३३१७ समपुरक अनुदान पुाँजीगत   ० १,९५,०० 

१३३१८ अन्थय अनुदान चाल ु   ६०,०० ० 

प्रदेश सरकार ३,९१,२७ २,२२,७० २,०३,०२ 

१३३११ समाकनकरण अनुदान ७२,१६ ७१,७० ९५,९७ 

१३३१२ शसतव अनुदान  चाल ु १,५३,२० ५१,०० ७,०५ 

१३३१४ कवषेश अनुदान चाल ु ६५,९१     

१३३१६ समपुरक अनुदान चाल ु १,००,०० १,००,०० १,००,०० 

बैदेकशक       

जनसहभाकगता       

कवत्तीय व्यवस्था (प्राकि)       

व्यय ४९,९३,८७ ६४,६९,४३ ६३,७६,१५ 

चालु ३०,०२,३२ ३८,५५,०१ ३९,४०,५१ 

२११११ पािरश्रकमक कमवचारी १८,४५,३१ १९,९०,५१ १९,२१,६० 

२११२१ पोशाक ६,७० ११,१० ३१,२० 

२११२२ िाद्यान्थन ० २,०० ० 

२११३१ स्थानीय भत्ता १०,९२ २६,३१ २६,६७ 

२११३२ महगंी भत्ता १२,४४ १७,०० २०,२० 

२११३४ कमवचारीको बैठक भत्ता १६,१८ २२,५० २४,९९ 

२११३५ कमवचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार ४७,२४ २,५० २,३५ 

२११३९ अन्थय भत्ता ८,७६ ४,२५ ४,१५ 

२११४१ पदाकिकारी बैठक भत्ता २५,०४ २६,४० २५,२४ 

२११४२ पदाकिकारीअन्थय सकुबिा १,०२,४४ १,१०,०० १,१५,०० 

२११४९ पदाकिकारी अन्थय भत्ता ५,९० ६,०० ६,०० 

२१२१३ कमवचारीको योगदानमा आिािरत बीमा कोष 

िचव 
० १,०० १,०० 

२१२१४ कमवचारी कल्याण कोष १०,०० १०,०० १०,०० 

२२१११ पानी तथा कबजलुी ३,२९ ६,५३ ८,२० 

२२११२ संचार महसलु ५,४८ ६,३५ ६,५५ 

२२११३ साववजकनक उपयोकगताको सेवा िचव २,०० ९,५० १३,०० 

२२२११ इन्थिन (पदाकिकारी) ९,१२ १०,०० १२,७० 

२२२१२ इन्थिन (कायावलय प्रयोजन) ७,३८ १२,१७ १३,४० 
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शीर्िक 
आ.व. २०७६/७७ 

को यथाथि 

आ.व. २०७७/७८ को 

संशोमधत अनुिान 

आ.व. २०७८/७९ 

को अनुिान 

२२२१३ सवारी सािन ममवत िचव १९,२८ २५,४० २७,०० 

२२२१४ कबमा तथा नवीकरण िचव २,६७ ७,०० ७,०० 

२२२२१ मेकशनरी तथा औजार ममवत सम्भार तथा 

सञ्चालन िचव 
१,५१ ३,०५ १,२० 

२२२३१ कनकमवत साववजकनक सम्पकत्तको ममवत सम्भार िचव १,२९ ४,४५ ६,०५ 

२२३११ मसलन्थद तथा कायावलय सामाग्री ३७,६३ ८९,०० ७७,०५ 

२२३१२ पशुपंिीहरूको आहार ० २,५० ० 

२२३१४ इन्थिन - अन्थय प्रयोजन ५९ १,३० १,०० 

२२३१५ पत्रपकत्रका, छपाई तथा सचूना प्रकाशन िचव २०,८६ २२,७६ २३,५० 

२२३१९ अन्थय कायावलय संचालन िचव २८,८० ० १,२५ 

२२४११ सेवा र परामशव िचव २५,८६ ६४,२८ ५३,९२ 

२२४१२ सचूना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन िचव १,१९ ८,०० ८,०० 

२२४१३ करार सेवा शुल्क ८०,७९ १,१३,०३ ६७,६० 

२२४१९ अन्थय सेवा शुल्क ६ १,०० १,०० 

२२५११ कमवचारी ताकलम िचव १,५० १,०० ० 

२२५१२ सीप कवकास तथा जनचतेना ताकलम तथा गोष्ठी 

सम्बन्थिी िचव 
४०,७० ६०,२२ ३६,५४ 

२२५२२ कायवक्रम िचव १,७०,४६ ९,३६,२२ १०,१५,४६ 

२२५२९ कवकवि कायवक्रम िचव १४,०९ २४,७५ ५,०० 

२२६११ अनुगमन, मलू्यांकन िचव ७,२७ ८,६० ५,८८ 

२२६१२ भ्रमण िचव २५,६७ ३९,१९ ४२,०८ 

२२६१९ अन्थय भ्रमण िचव १२ १,०० १,०० 

२२७११ कवकवि िचव ४०,०८ ४७,४७ ४८,७४ 

२२७२१ सभा सञ्चालन िचव २,४६ ८,०० ८,०० 

२५३११ शैकिक संस्थाहरूलाई सहायता २,८२,७८ ४४,८४ १,३३,४९ 

२५३१४ िाकमवक तथा सांस्कृकतक संस्था सहायता ११,९० ४,०० १२,०० 

२७१११ सामाकजक सरुिा ६,१६ ८,५० १०,०० 

२७११२ अन्थय सामाकजक सरुिा १५ ६,०० ८,०० 

२७२११ छात्रवकृत्त २०,५१ ० ५० 

२७२१२ उद्दार, राहत तथा पुनस्थावपना िचव ९,१९ १५,१८ ११,०० 

२७२१३ औषिीििरद िचव १३,२१ १२,१५ १८,५० 

२७२१९ अन्थय सामाकजक सहायता १,२५ १,०० २,०० 

२८१४१ जग्गाको भाडा ५० ५० ५० 

२८१४२ घरभाडा १२,६३ १५,०० १२,०० 

२८१४३ सवारी सािन तथा मेकशनर औजार भाडा २,७९ ४,०० ० 

२८२१९ अन्थय कफताव ० १,५० ३,०० 

२८९११ भैपरी आउने चाल ुिचव ० ० ५०,०० 
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शीर्िक 
आ.व. २०७६/७७ 

को यथाथि 

आ.व. २०७७/७८ को 

संशोमधत अनुिान 

आ.व. २०७८/७९ 

को अनुिान 

पंूिीगत १९,९१,५४ २६,१४,४१ २४,३५,६४ 

३११११ आवासीय भवन कनमावण/ििरद १,१७,५८ ४,६७,३८ ४,११,७४ 

३१११२ गैर आवासीय भवन कनमावण/ििरद ३,७७,६३ ३,७२,१० १,२०,५० 

३१११३ कनकमवत भवनको संरचनात्मक सिुार िचव  ४९,५१ ४६,५१ ७५,९६ 

३१११४ जग्गा कवकास कायव १६,५० ३३,०० ४५,७० 

३११२२ मेकशनरी तथा औजार १८,०८ १६,१५ १,२५,०५ 

३११२३ फकनवचर तथा कफक्चसव ४,२८ १४,९२ ३६,४० 

३११३१ पशुिन तथा बागवानी कवकास िचव २१,९८ ५,६५ १,०१,२४ 

३११३२ अनुसन्थिान तथा कवकास सम्बन्थिी िचव ० ५,६० ० 

३११४१ सरुिा प्रणाली तथा उपकरण प्राकि िचव ० १०,०० २७,०० 

३११५१ सडक तथा पूल कनमावण ७,६३,९८ ७,३३,३२ ९,१४,१५ 

३११५४ तटबन्थि तथा बााँिकनमावण ५६,५० १५,०० ११,५० 

३११५५ कसंचाइव संरचना कनमावण २५,३९ १७,४० १२,८५ 

३११५६ िानेपानी संरचना कनमावण १,११,७९ २८,६० ८५,९० 

३११५८ सरसफाइव संरचना कनमावण ० ० ८३,०० 

३११५९ अन्थय साववजकनक कनमावण ३,७१,२६ ८,३९,२७ ३,७३,१५ 

३११६१ कनकमवत भवनको संरचनात्मक सिुार िचव २,०० ८,५० ८,५० 

३११७१ पूाँजीगत सिुार िचव साववजकनक कनमावण ३,०० ० ३,०० 

३१४११ जग्गाप्राकि िचव ५२,०० १,०० ० 

बजेट बचत (+)/न्थयनू ३,१३,३६ (१,३०,१०) (३,३६,२३) 

गत वषवको नगद मौज्दात ३,००,०१ १,३०,१० ३,३६,२३ 
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अनुसचूी -२ 

फुङ्मलङ नगरपामलका 

नगर कायिपामलकाको कायािलय, ताप्लेिुङ 

कायािलयको कोड : ८०१०१४०१३०० 

रािस्व तथा अनुदान प्रामप्तको अनुिान 

आ.व.२०७८/०७९           

शीर्िक 
आ.व. २०७६/७७ 

को यथाथि 

आ.व. २०७७/७८ को 

संशोमधत अनुिान 

आ.व. २०७८/७९ 

को अनुिान 

आय ५६,०७,२५,६२०.३७ ६४,६९,४३,७५८ ६३,७६,१५,२१० 
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कुल िम्िा ६३,७६,१५ १३,९९,१३ ४७,७४,०० २,०३,०२         
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अनुसूची -५ 

फुङ्मलङ नगरपामलका 

नगर कायिपामलकाको कायािलय, ताप्लेिुङ 

कायािलयको कोड : ८०१०१४०१३०० 

कायिक्रि / पररयोिना अनसुार बिेट मबमनयोिन 

(क) आ.व. : २०७८/७९ िामथल्लो बिेट उपशीर्िक : फुङ्मलङ नगर कायिपामलका 

                                                                                                                                                       रु. हिारिा 

मस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोिना/मक्रयाक

लापको नाि 
उप िेत्र 

खचि 

शीर्िक 
स्रोत 

मवमनयोिन 

वामर्िक िम्िा 

८०१०१४०११०१ फुङ्मलङ नगरपामलका 

१ पािरश्रकमक कमवचारी 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२११११ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

२,८०,०० २,८०,०० 

२ पोशाक 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२११२१ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

६,०० ६,०० 

३ पोशाक (करार) 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२११२१ 
राजस्व बााँडफााँड - 

प्रदेश सरकार  - नगद 
२,७० २,७० 

४ स्थानीय भत्ता 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२११३१ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

१८,०० १८,०० 

५ महगंी भत्ता 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२११३२ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

१५,०० १५,०० 

६ कमवचारीको बैठक भत्ता 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२११३४ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

१६,३६ १६,३६ 

७ 
कमवचारी प्रोत्साहन तथा 

पुरस्कार 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२११३५ 
आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
२,०० २,०० 

८ अन्थय भत्ता 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२११३९ 
आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
४,०० ४,०० 

९ पदाकिकारी बैठक भत्ता 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२११४१ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

२५,०० २५,०० 

१० पदाकिकारीअन्थय सकुबिा 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२११४२ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

१,१५,०० १,१५,०० 
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मस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोिना/मक्रयाक

लापको नाि 
उप िेत्र 

खचि 

शीर्िक 
स्रोत 

मवमनयोिन 

वामर्िक िम्िा 

११ पदाकिकारी अन्थय भत्ता 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२११४९ 
आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
६,०० ६,०० 

१२ 
कमवचारीको योगदानमा 

आिािरत बीमा कोष िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२१२१३ 
राजस्व बााँडफााँड - 

प्रदेश सरकार  - नगद 
१,०० १,०० 

१३ कमवचारी कल्याण कोष 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२१२१४ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

१०,०० १०,०० 

१४ पानी तथा कबजलुी 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२१११ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

४,८२ ४,८२ 

१५ संचार महसलु 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२११२ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

२,७८ २,७८ 

१६ 
साववजकनक उपयोकगताको सेवा 

िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२११३ 
राजस्व बााँडफााँड - 

प्रदेश सरकार  - नगद 
५,०० ५,०० 

१७ 
साववजकनक उपयोकगताको सेवा 

िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२११३ 
आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
८,०० ८,०० 

१८ इन्थिन (पदाकिकारी) 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२२११ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

१२,७० १२,७० 

१९ इन्थिन (कायावलय प्रयोजन) 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२२१२ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

९,५९ ९,५९ 

२० सवारी सािन ममवत िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२२१३ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

१७,३५ १७,३५ 

२१ 
सवारी सािन ममवत िचव 

(दमकल) 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२२१३ 
आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
५,५० ५,५० 

२२ कबमा तथा नवीकरण िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२२१४ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

७,०० ७,०० 

२३ 
कनकमवत साववजकनक सम्पकत्तको 

ममवत सम्भार िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२२३१ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

५,५० ५,५० 
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मस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोिना/मक्रयाक

लापको नाि 
उप िेत्र 

खचि 

शीर्िक 
स्रोत 

मवमनयोिन 

वामर्िक िम्िा 

२४ 
मसलन्थद तथा कायावलय 

सामाग्री 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२३११ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

५५,०० ५५,०० 

२५ इन्थिन - अन्थय प्रयोजन 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२३१४ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

१,०० १,०० 

२६ 
पत्रपकत्रका, छपाई तथा सचूना 

प्रकाशन िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२३१५ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

१८,९५ १८,९५ 

२७ 
कायावलय व्यावस्थापन कविायन 

सकमकत 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२३१९ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,२५ १,२५ 

२८ सेवा र परामशव िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२४११ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

३७,०० ३७,०० 

२९ 
सचूना प्रणाली तथा सफ्टवेयर 

संचालन िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२४१२ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

८,०० ८,०० 

३० करार सेवा शुल्क 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२४१३ 
राजस्व बााँडफााँड - 

प्रदेश सरकार  - नगद 
६५,०० ६५,०० 

३१ अन्थय सेवा शुल्क 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२४१९ 
राजस्व बााँडफााँड - 

प्रदेश सरकार  - नगद 
१,०० १,०० 

३२ 
अपाङ्गता सीप तथा िमता 

कवकास कायवक्रम 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५१२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
३,५० ३,५० 

३३ 

यवुा उद्यमीहरुलाई 

मेकशनऔजार ििरद (७५% 

साझेदारी) 

उद्योग २२५१२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
८,०० ८,०० 

३४ 
साववजकनक लेिा सकमकतको 

िमता कवकास कायवक्रम 
कवत्तीय सशुासन २२५१२ 

आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
१,५० १,५० 

३५ 

सीप कवकास तथा जनचेतना 

ताकलम तथा गोष्ठी सम्बन्थिी 

िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२५१२ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

७,०० ७,०० 

३६ 
१६ कदने मकहला लैंकगक कहसंा 

कवरुिको सचेतना कायवक्रम 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,०० ५,०० 

३७ अन्थतराकष्िय अपाङ्ग कदवस 
लैंकगक समानता तथा 

सामाकजक समावेशीकरण 
२२५२२ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,५० १,५० 
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मस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोिना/मक्रयाक

लापको नाि 
उप िेत्र 

खचि 

शीर्िक 
स्रोत 

मवमनयोिन 

वामर्िक िम्िा 

३८ 
अन्थय ( संघ संस्थाहरुसाँग 

साझेदारी) कायवक्रम 

शाकन्थत तथा 

सवु्यवस्था 
२२५२२ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,०० ५,०० 

३९ 
आन्थतरीक आय/राजश्व बिृीका 

लाकग अवलोकन भ्रमण 

अनुगमन तथा 

मलू्यांकन 
२२५२२ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,०० १,०० 

४० 
जनप्रकतकनकिहरुसाँग संचारककमव 

कायवक्रम 

अनुगमन तथा 

मलू्यांकन 
२२५२२ 

आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
५,०० ५,०० 

४१ जेष्ठ नागिरक सम्मान कायवक्रम 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
२,०० २,०० 

४२ तेकवान्थदो िेलकुद कायवक्रम यवुा तथा िेलकुद २२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
४,०० ४,०० 

४३ 

नगरपाकलककाको गतीकविी 

संचारमाध्यमवाट 

प्रसारण(सशुासन सकमकत) 

प्रशासकीय 

सशुासन 
२२५२२ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,०० १,०० 

४४ 

नगरपाकलकाको गकतकवकिको 

बुलेटीन प्रकाशन (सशुासन 

सकमकत) 

प्रशासकीय 

सशुासन 
२२५२२ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
२,०० २,०० 

४५ 

नगरपाकलकामा सकूचकृत भएका 

मेलकमलापकतावलाई कववाद 

मेलकमलाप गराए वापत 

नगरपाकलकाको मेलकमलाप 

कायव संचालन कनयमावली 

२०७८ बमोकजम सेवा सकुविा 

िचव 

कानुन तथा न्थयाय २२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,०० १,०० 

४६ 

न्थयायीक सकमकतको पदाकिकारी 

र कमवचारी समेत मेलकमलाप 

सम्बन्थिी अनुभव आदान 

प्रदानको लाकग अन्थतर कजल्ला 

अवलोकन अनुगमन‚ भ्रमण 

कानुन तथा न्थयाय २२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
३,२५ ३,२५ 

४७ 
पयाव - पयवटन सचेतना कायवक्रम 

(७५%  साझेदारी) 
पयवटन २२५२२ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
७,०० ७,०० 

४८ 

प्राकृतीक प्रकोप तथा कवपत 

व्यावस्थापन कायवक्रम 

(वातावरण तथा कवपद 

व्यावस्थापन सकमकत 

कवपद व्यवस्थापन २२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१९,८० १९,८० 

४९ 
फुङकलङ नगरपालीकाको कानुन 

सग्रह प्रकाशन (कविायन सकमकत) 
कानुन तथा न्थयाय २२५२२ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
४,०० ४,०० 

५० 
फरक िमता भएको र बोल्न 

नसक्नेहरुको लागी िमता कवकास 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,०० ५,०० 
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मस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोिना/मक्रयाक

लापको नाि 
उप िेत्र 

खचि 

शीर्िक 
स्रोत 

मवमनयोिन 

वामर्िक िम्िा 

५१ 
मेयरकप ब्याडकमन्थटन 

प्रकतयोकगता 
यवुा तथा िेलकुद २२५२२ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,०० ५,०० 

५२ 
मेयरकप भकलबल िेलकुद 

कायवक्रम 
यवुा तथा िेलकुद २२५२२ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१६,०० १६,०० 

५३ 

मेलकमलापकतावहरुलाई कानुनी 

परामशव सम्बन्थिी िमता कवकास 

कायवक्रम 

कानुन तथा न्थयाय २२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
४,०० ४,०० 

५४ योग व्यायम सचेतना कायवक्रम स्वास््य २२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,०० ५,०० 

५५ राष्िपकत रकनङकशल्ड िेलकुद यवुा तथा िेलकुद २२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,०० ५,०० 

५६ लैकगक कहसंा कनवारण कोष 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
१,०० १,०० 

५७ 

लागु औषि मादक पदाथव 

दवु्यवसकन कवरुि सचेतना 

कायवक्रम 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,०० ५,०० 

५८ 
कविायन सकमकतको िमता 

कवकास कायवक्रम 

मानब संशािन 

कवकास 
२२५२२ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
३,०० ३,०० 

५९ 
कवकवि (वकुिचाल नगर 

डकुमेन्थिी) िेलकुद कायवक्रम 
यवुा तथा िेलकुद २२५२२ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
६,०० ६,०० 

६० 
सबै वडामा इन्थटरनेट जडान  

(सशुासन सकमकत) 

प्रशासकीय 

सशुासन 
२२५२२ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
२,०० २,०० 

६१ 
सहकारी संस्थाको प्रबिवन र 

कवकास कायवक्रम 
सहकारी २२५२२ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,०० ५,०० 

६२ साववजकनक सनुुवाई कायवक्रम कवत्तीय सशुासन २२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
२,२५ २,२५ 

६३ 
कसतोिरयो काँ राते िेलकुद 

कायवक्रम 
यवुा तथा िेलकुद २२५२२ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
४,०० ४,०० 

६४ कवकवि कायवक्रम िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२५२९ 
राजस्व बााँडफााँड - 

प्रदेश सरकार  - नगद 
२,०० २,०० 

६५ अनुगमन, मलू्यांकन िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२६११ 
राजस्व बााँडफााँड - 

प्रदेश सरकार  - नगद 
४,०० ४,०० 

६६ भ्रमण िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२६१२ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

२९,९९ २९,९९ 

६७ अन्थय भ्रमण िचव 
कायावलय सञ्चालन 

तथा प्रशासकनक 
२२६१९ 

राजस्व बााँडफााँड - 

प्रदेश सरकार  - नगद 
१,०० १,०० 
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मस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोिना/मक्रयाक

लापको नाि 
उप िेत्र 

खचि 

शीर्िक 
स्रोत 

मवमनयोिन 

वामर्िक िम्िा 

६८ कवकवि िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२७११ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

२५,३६ २५,३६ 

६९ सभा सञ्चालन िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२७२१ 
राजस्व बााँडफााँड - 

प्रदेश सरकार  - नगद 
८,०० ८,०० 

७० 
िाकमवक तथा सांस्कृकतक संस्था 

सहायता 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२५३१४ 
आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
१२,०० १२,०० 

७१ सामाकजक सरुिा 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२७१११ 
आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
१०,०० १०,०० 

७२ अन्थय सामाकजक सरुिा 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२७११२ 
आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
८,०० ८,०० 

७३ 
उद्दार, राहत तथा पुनस्थावपना 

िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२७२१२ 
आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
११,०० ११,०० 

७४ अन्थय सामाकजक सहायता 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२७२१९ 
आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
२,०० २,०० 

७५ जग्गाको भाडा 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२८१४१ 
आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
५० ५० 

७६ घरभाडा 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२८१४२ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

१२,०० १२,०० 

७७ अन्थय कफताव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२८२१९ 
आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
३,०० ३,०० 

७८ 
नगरपाकलका भवन 

कनमावण(समपूरक) 

भवन, आवास 

तथा सहरी कवकास 
३११११ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
८५,०० ८५,०० 

७९ 
वडा कायावलयहरुको भवन 

कनमावण(२,३,६,७,८,११) 

भवन, आवास 

तथा सहरी कवकास 
३११११ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
२,१०,०० २,१०,०० 

८० 
कशत भण्डारको लाकग जग्गा 

ििरद 
वाकणज्य ३१११४ 

आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
२०,०० २०,०० 

८१ मेकशनरी तथा औजार 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

३११२२ 
राजस्व बााँडफााँड - 

प्रदेश सरकार  - नगद 
४,३० ४,३० 
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मस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोिना/मक्रयाक

लापको नाि 
उप िेत्र 

खचि 

शीर्िक 
स्रोत 

मवमनयोिन 

वामर्िक िम्िा 

८२ 
फकनवचर ििरद तथा कायावलय 

व्यावस्थापन 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

३११२३ 
राजस्व बााँडफााँड - 

प्रदेश सरकार  - नगद 
१०,०० १०,०० 

८३ 
फकनवचर ििरद तथा कायावलय 

व्यावस्थापन 
शासन प्रणाली ३११२३ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१०,०० १०,०० 

८४ 
सरुिा कनकायसाँग साझेदारी 

कायवक्रम 

शाकन्थत तथा 

सवु्यवस्था 
३११४१ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१२,०० १२,०० 

८५ 
कस. कस. क्यामरा जडान तथा 

ममवत 

शाकन्थत तथा 

सवु्यवस्था 
३११४१ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,०० ५,०० 

८६ सोलार बत्ती ििरद 
शाकन्थत तथा 

सवु्यवस्था 
३११४१ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१०,०० १०,०० 

८७ अन्थय साझेदारीहरु(समपूरक) यातयात पूवाविार ३११५१ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
२५,०० २५,०० 

८८ नगर कभत्रका सडक ममवत यातयात पूवाविार ३११५१ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१०,०० १०,०० 

८९ 
नाङ्गे कनकगजङु मेल्लङु सडक 

कनमावण(समपूरक) 
यातयात पूवाविार ३११५१ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
४५,०० ४५,०० 

९० 

पराजलुी चौक चण्डेश्वर 

महादेवसम्म सडक कालोपते्र 

कनमावण(समपूरक) 

यातयात पूवाविार ३११५१ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
७०,०० ७०,०० 

९१ 
सडक बोडवसाँगको 

साझेदारी(समपूरक) 
यातयात पूवाविार ३११५१ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
२५,०० २५,०० 

९२ 

सशस्त्र क्याम्प देकि लहरे 

गााँउसम्म सडक कालोपते्र 

कनमावण(समपूरक) 

यातयात पूवाविार ३११५१ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
७०,०० ७०,०० 

९३ 
तारजाली िरीद (वतावरण तथा 

कवपद व्यावस्थापन सकमकत) 

वातावरण तथा 

जलवायु 
३११५९ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
४,९५ ४,९५ 

९४ 

फुङकलङ नगरपाकलका 

कायावलयको तल्लो पट्टी 

मेकसनरी वाल  कनमावण 

पुनकनमावण ३११५९ 
आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
२०,०० २०,०० 

९५ 
बह-ुसांस्कृकतक संग्राहलय 

कनमावण(समपूरक) 
सम्पदा पूवाविार ३११५९ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,२०,०० १,२०,०० 

८०१०१४०११०९ प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तररत कायिक्रि(सिपूरक अनुदान) 

९६ 

कनकगजङु मेल्लङु नाङ्गे 

बरडााँडााँ देकि थाङ्ने सडक 

कालोपते्र 

यातयात पूवाविार ३११५१ 
प्रदेश नंबर १  - नगद 

अनुदान 
१,००,०० १,००,०० 

       



 

 

  “यातायात सञ्जाल‚ व्यवसायीक कृषि‚ पययटन र पवूायधार‚ षिक्षा‚ स्वास््य र औद्योषिक षवकास फुङषलङ      

समृषिको आधार”        65 

 

मस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोिना/मक्रयाक

लापको नाि 
उप िेत्र 

खचि 

शीर्िक 
स्रोत 

मवमनयोिन 

वामर्िक िम्िा 

८०१०१४०१२०१ फुङ्मलङ नगरपामलकावडा नं.१ 

९७ कमवचारीको बैठक भत्ता 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२११३४ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

२४ २४ 

९८ पानी तथा कबजलुी 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२१११ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

४ ४ 

९९ सवारी सािन ममवत िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२२१३ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

२५ २५ 

१०० 
पत्रपकत्रका, छपाई तथा सचूना 

प्रकाशन िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२३१५ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

१२ १२ 

१०१ 

५ किा मकुनका कबद्याकथवहरुलाइ 

हाकजरी जवाफ र वकृ्तत्वकला 

प्रकतयोकगता कायवक्रम 

कशिा २२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,०० १,०० 

१०२ 
अपाङ्गता भएकाहरुको लाकग 

स्वास््य पिरिण 

सामाकजक सरुिा 

तथा संरिण 
२२५२२ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,०० १,०० 

१०३ िेलकुद कायवक्रम यवुा तथा िेलकुद २२५२२ 
आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
१,०० १,०० 

१०४ 
जेष्ठ नागिरकहरुको लागी 

स्वास््य पिरिण 

सामाकजक सरुिा 

तथा संरिण 
२२५२२ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,५० १,५० 

१०५ 
दकलत आवास सहयोग 

कायवक्रम 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,५० १,५० 

१०६ 
बुकटक कडजाइकनङ प्रकशिण 

ताकलम 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,०० १,०० 

१०७ भ्रमण िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२६१२ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

१,०० १,०० 

१०८ कवकवि िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२७११ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

१,८५ १,८५ 

१०९ स्थानीय भाषा पठनपाठन भाषा तथा संस्कृकत २५३११ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
२,०० २,०० 

११० वडा कायावलयमा फकनवचर ििरद शासन प्रणाली ३११२३ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,४० १,४० 
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मस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोिना/मक्रयाक

लापको नाि 
उप िेत्र 

खचि 

शीर्िक 
स्रोत 

मवमनयोिन 

वामर्िक िम्िा 

१११ १ नं. वडा कभत्रका सडक ममवत यातयात पूवाविार ३११५१ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
२,०० २,०० 

११२ 

चारभैया टकनङ देकि पैरे 

सालडांडा जोड्ने मोटरबाटो 

कनमावण 

यातयात पूवाविार ३११५१ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,०० ५,०० 

११३ 

कचलाउने चौतारा कहरेवा सौरे 

नाङ्गे मालबांसे नरकन्थया सम्म 

पदमागव सोकलङ 

यातयात पूवाविार ३११५१ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
६,०० ६,०० 

११४ 

बााँझे फुलबोटे हुाँद ैकसिरजङु 

जोड्ने िकसनी िोला कजवे 

कनमावण 

यातयात पूवाविार ३११५१ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,०० ५,०० 

११५ 

साके िोला गैरीघर कचचौरा 

िोल्सी जोड्ने मोटरबाटो 

स्तरोन्थनती 

यातयात पूवाविार ३११५१ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,०० ५,०० 

११६ 
सौरे थाप्ले कभत्ता कनकगजङु 

सडक स्तरोन्थनती 
यातयात पूवाविार ३११५१ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
८,०० ८,०० 

११७ 
एक घर एक िारा कनमावण र 

िानेपानी महुान संरिण 
यातयात पूवाविार ३११५६ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
६,०० ६,०० 

११८ 

फुङकलङ नगरपाकलका २ कस्थत 

मसेुकसम िानेपानी महुान 

संरिण तथा नाङ्गे प्रा. कव.मा 

ट्याङकी कनमावण गरी 

आसपासका समदुायलाइ 

िानेपानी कवतरण 

िानेपानी तथा 

सरसफाई  
३११५६ 

आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
७,०० ७,०० 

११९ मेलङु पुछार िेलमैदान कनमावण यवुा तथा िेलकुद ३११५९ 
आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
१०,०० १०,०० 

८०१०१४०१२०२ फुङ्मलङ नगरपामलकावडा नं.२ 

१२० कमवचारीको बैठक भत्ता 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२११३४ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

२४ २४ 

१२१ पानी तथा कबजलुी 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२१११ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

६ ६ 

१२२ संचार महसलु 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२११२ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

३५ ३५ 

१२३ इन्थिन (कायावलय प्रयोजन) 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२२१२ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

२१ २१ 
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मस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोिना/मक्रयाक

लापको नाि 
उप िेत्र 

खचि 

शीर्िक 
स्रोत 

मवमनयोिन 

वामर्िक िम्िा 

१२४ 
पत्रपकत्रका, छपाई तथा सचूना 

प्रकाशन िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२३१५ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

२० २० 

१२५ सचुना संचार प्रकासन 
प्रशासकीय 

सशुासन 
२२३१५ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,५० १,५० 

१२६ अपाङ्ग कायवक्रम 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५० ५० 

१२७ 
अल्लोको कपडा बुनाई 

कायवक्रम 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
१,०० १,०० 

१२८ 

आकदवासी जनजाकतहरुको 

लागी आिारभ ूकम्प्यटुर 

ताकलम 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
७५ ७५ 

१२९ 
आकदवासी जनजाकतहरुको 

लागी हाउस वेयिरङ ताकलम 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
७५ ७५ 

१३० िेलकुद कायवक्रम यवुा तथा िेलकुद २२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,०० १,०० 

१३१ 
िानेपानी पाइप ििरद तथा  

कवतरण 

िानेपानी तथा 

सरसफाई  
२२५२२ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,०० १,०० 

१३२ जेष्ठ नागिरक सम्मान कायवक्रम 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
१,०० १,०० 

१३३ 

दकलत मकहलाहरुको लागी 

गुकडया‚ चप्पल बनाउने ताकलम 

कायवक्रम 

सामाकजक सरुिा 

तथा संरिण 
२२५२२ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,५० १,५० 

१३४ 
मकहलाहरुको लाकग िाकडको 

कपडा बुन्थने ताकलम 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
१,५० १,५० 

१३५ 
यवुा हरुको नेततृ्व तथा िमता 

कवकास ताकलम 
यवुा तथा िेलकुद २२५२२ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
७५ ७५ 

१३६ 

वडा नं. २ का सामदुाकयक 

कवद्यालयका कवद्याकथवहरुका 

आाँिा कशकवर कायवक्रम 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५० ५० 

१३७ सहकारी व्यवस्थापन ताकलम सहकारी २२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
७५ ७५ 

१३८ 

सामदुाकयक कवद्यालयका 

कवद्याकथवहरुलाई कटकफन क्यारी 

ििरद कवतरण कायवक्रम 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,०० १,०० 
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मस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोिना/मक्रयाक

लापको नाि 
उप िेत्र 

खचि 

शीर्िक 
स्रोत 

मवमनयोिन 

वामर्िक िम्िा 

१३९ भ्रमण िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२६१२ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

९१ ९१ 

१४० कवकवि िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२७११ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

१,५३ १,५३ 

१४१ ठोके्र मलामी पाटी कनमावण 
भवन, आवास 

तथा सहरी कवकास 
३१११२ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,०० १,०० 

१४२ 
देवकलङ्गे कृषी संकलन केन्थर 

भवन कनमावणको बााँकी भकु्तानी 

भवन, आवास 

तथा सहरी कवकास 
३१११२ 

आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
५,०० ५,०० 

१४३ 

तेतीसकोटे पन्थचेश्वरी िाम 

घेराबारा तथा आइतबारे 

देवीथान संरिण 

भाषा तथा संस्कृकत ३१११३ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,५० १,५० 

१४४ 
वडा कभत्रका ढल तथा नाकल 

कनमावण 
सम्पदा पूवाविार ३१११३ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
९,०० ९,०० 

१४५ सडक बकत्त 
शाकन्थत तथा 

सवु्यवस्था 
३११२२ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
७५ ७५ 

१४६ 
को. ले. कन. का. हुाँद ैकनवावचन 

कायावलय जाने सडक स्तरोन्थनती 
यातयात पूवाविार ३११५१ 

आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
५,०० ५,०० 

१४७ 

जनजाती प्रकतष्ठान भवन हुाँदै 

शान्थती आिारभतू कवद्यालय 

जाने सडक स्तरोन्थनती 

यातयात पूवाविार ३११५१ 
आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
५,०० ५,०० 

१४८ 

तोक्मेडााँडा देिी दान बहादरुको 

घर हुाँदै मेवािोला कहल िरसोटव 

देिी हलेीप्याड जाने पैदल मागव 

कनमावण 

यातयात पूवाविार ३११५१ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
३,०० ३,०० 

१४९ 

देउकलङे रोटेवारी हुाँद ैहाङगोरे 

(देउलीङ्गे मागव) तथा गैरीगााँउ 

सल्लाबोट चन्थर मागव सडक 

कनमावण 

यातयात पूवाविार ३११५१ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,०० ५,०० 

१५० 

नर बहादरु थापाको घर हदुै 

शेपावटोल तथा टाकुरे देिी 

साकी चौतारा हुदै आइतबारे 

जोडने सडक कनमावण 

यातयात पूवाविार ३११५१ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,०० ५,०० 

१५१ 

पृ् वी सावााँको घरदेिी कतनवरे 

सम्म र ठुलोिारा देिी 

कनगीजङ्ुग सम्म जाने िडग 

मागव सडक ममवत 

यातयात पूवाविार ३११५१ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
४,५० ४,५० 



 

 

  “यातायात सञ्जाल‚ व्यवसायीक कृषि‚ पययटन र पवूायधार‚ षिक्षा‚ स्वास््य र औद्योषिक षवकास फुङषलङ      

समृषिको आधार”        69 

 

मस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोिना/मक्रयाक

लापको नाि 
उप िेत्र 

खचि 

शीर्िक 
स्रोत 

मवमनयोिन 

वामर्िक िम्िा 

१५२ 

भवानी िकतवडाको घर 

माकथबाट तोयनाथ र बलराम 

न्थयौपानेको घर हुद ै

डााँडााँघरसम्मको सडक 

स्तरोन्थनती 

यातयात पूवाविार ३११५१ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,०० ५,०० 

१५३ 

यवुराज बस्नेतको घर देिी 

साङ्गेवलको फमव हुदै रंगशाला 

जाने(चन्थर मागव )सडक ममवत 

यातयात पूवाविार ३११५१ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
४,५० ४,५० 

१५४ वडा कभत्रका सडक ममवत यातयात पूवाविार ३११५१ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
२,०० २,०० 

१५५ 

होम तमु्वाहाम्फेको घरहुाँदै 

सेतीिारा सम्मको सडक 

स्तरउन्थनती 

यातयात पूवाविार ३११५१ 
आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
५,०० ५,०० 

१५६ 
कटुवाल िारा िानेपानी महुान 

संरिण 

िानेपानी तथा 

सरसफाई  
३११५६ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
२,०० २,०० 

१५७ 

वडा कभत्रका सबै िानेपानी 

ट्याङ्की कनमावण तथा महुान 

संरिण 

िानेपानी तथा 

सरसफाई  
३११५६ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
३,०० ३,०० 

१५८ 
गुरुङ डााँडााँ तामाङ्ग समािी 

स्थल कनमावण 
भाषा तथा संस्कृकत ३११५९ 

आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
५,०० ५,०० 

१५९ दाङगोला गुम्बा कनमावण भाषा तथा संस्कृकत ३११५९ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,०० ५,०० 

१६० 
कवपन्थन समदुायलाई जस्तापाता 

ििरद तथा कवतरण 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

३११५९ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,०५ १,०५ 

८०१०१४०१२०३ फुङ्मलङ नगरपामलकावडा नं.३ 

१६१ कमवचारीको बैठक भत्ता 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२११३४ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

२४ २४ 

१६२ पानी तथा कबजलुी 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२१११ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

४ ४ 

१६३ संचार महसलु 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२११२ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

३० ३० 

१६४ इन्थिन (कायावलय प्रयोजन) 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२२१२ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

४० ४० 
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मस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोिना/मक्रयाक

लापको नाि 
उप िेत्र 

खचि 

शीर्िक 
स्रोत 

मवमनयोिन 

वामर्िक िम्िा 

१६५ सवारी सािन ममवत िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२२१३ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

५० ५० 

१६६ 
पत्रपकत्रका, छपाई तथा सचूना 

प्रकाशन िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२३१५ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

१० १० 

१६७ 

कला‚ साकहत्य‚ संस्कृकत र 

तान्थत्रीङ्क कवद्या संम्बिवन 

कायवक्रम 

भाषा तथा संस्कृकत २२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५० ५० 

१६८ 

वडा कभत्रका ७० वषव माकथका 

जेष्ट नागिरकलाइ सम्मान 

कायवक्रम 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
२,०० २,०० 

१६९ 

वडा कभत्रका आिारभतू तहका 

बालबाकलकालाइ ककताब 

बोक्ने झोला ििरद तथा कवतरण 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,०० १,०० 

१७० 

वडा कभत्रका क र ि वगवका 

(अपाङ्गता) भएका 

व्यक्तीहरुलाई न्थयानो कपडा 

ििरद तथा कवतरण 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५० ५० 

१७१ 

वडा कभत्रका कवपन्थन दकलत 

पिरवारलाई िानेपानी ट्यांङ्की 

ििरद तथा कवतरण 

सामाकजक सरुिा 

तथा संरिण 
२२५२२ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,५० १,५० 

१७२ 

वडा कभत्रका कसलाइ कटाइ 

ताकलम कलएका मकहलालाइ 

लगुा कसउने मेकसन ििरद तथा 

कवतरण (७०% साझेदारी) 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,०० १,०० 

१७३ 
वडास्तिरय भकलबल तथा 

िेलकुद कायावक्रम संचालन 
यवुा तथा िेलकुद २२५२२ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
२,५० २,५० 

१७४ 
स्थानीय बााँसबाट मढुा बनाउने 

ताकलम 
उद्योग २२५२२ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,४० १,४० 

१७५ 

सनुौलो हजार कदनका कवपन्थन 

आमाहरुलाइ पौकष्टक आहारा 

तथा पोषण कायवक्रम 

स्वास््य २२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
७५ ७५ 

१७६ भ्रमण िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२६१२ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

९५ ९५ 

१७७ कवकवि िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२७११ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

१,२२ १,२२ 
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मस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोिना/मक्रयाक

लापको नाि 
उप िेत्र 

खचि 

शीर्िक 
स्रोत 

मवमनयोिन 

वामर्िक िम्िा 

१७८ 
अस्थाकय प्रहरी चौकी कसम्लेको 

भवन ममवत 

भवन, आवास 

तथा सहरी कवकास 
३१११३ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
३,५० ३,५० 

१७९ 

शसस्त्र क्याम्प छेउको कशव 

मन्थदीर पिरसरमा कवश्राम स्थल 

कनमावण 

भाषा तथा संस्कृकत ३१११३ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
३,५० ३,५० 

१८० 

सवुास दजी र मन प्रसाद 

बरालको घरमनुीको पकहरो 

रोकथाम 

सम्पदा पूवाविार ३१११३ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
४,०० ४,०० 

१८१ 
वडा कायावलयको भवन बनाउने 

जग्गाको वाल कनमावण 

भवन, आवास 

तथा सहरी कवकास 
३१११४ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,०० ५,०० 

१८२ 
िेलमैदान मगरपािा हुाँदै 

डााँडााँपारी जोड्ने सडक कनमावण 
यातयात पूवाविार ३११५१ 

आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
७,०० ७,०० 

१८३ 

ज्ञान बहादरु पालङ्ुवाको घर हुाँद ै

िेल मैदानबाट मदन भण्डारी 

राजमागव जोड्ने सडक कनमावण 

यातयात पूवाविार ३११५१ 
आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
५,०० ५,०० 

१८४ 
भेदावारी काकतवके जोडने 

मोटरबाटो स्तरउन्थनती 
यातयात पूवाविार ३११५१ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,०० ५,०० 

१८५ 

भारतीगााँउ पाटीडाडा लामोघर 

वडा कायावलय जाने मोटरबाटो 

स्तरोन्थनती 

यातयात पूवाविार ३११५१ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,०० ५,०० 

१८६ 
वडा कभत्रका मोटरवाटो ममवत 

तथा नाली कटान 
यातयात पूवाविार ३११५१ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,०० ५,०० 

१८७ 
आगेकदन जकेुपानी टेङ्की 

कनमावण 

िानेपानी तथा 

सरसफाई  
३११५६ 

आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
५,०० ५,०० 

१८८ 
आाँगेकदम कसरुवानी मलु संरिण 

तथा िरजेभव टेङ्की कनमावण 

िानेपानी तथा 

सरसफाई  
३११५६ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
३,०० ३,०० 

१८९ 

आले िारा महुान भइ िाल्टे 

कसकारीडााँडा भगेनी कसटेनी 

िानेपानी िरजभव ट्याङ्की 

कनमावण 

िानेपानी तथा 

सरसफाई  
३११५६ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
३,०० ३,०० 

१९० 
काकत्तके िानेपानी संचालन 

कायवक्रम 

िानेपानी तथा 

सरसफाई  
३११५६ 

आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
५,०० ५,०० 

१९१ 
कशव मकन्थदर पाटीडााँडामा 

कवश्राम स्थल कनमावण 
भाषा तथा संस्कृकत ३११५९ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
३,७५ ३,७५ 

१९२ 
सल्लेरी दईुडााँडे समािी 

स्थलमा कवश्रामालय कनमावण 
भाषा तथा संस्कृकत ३११५९ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
२,०० २,०० 

१९३ 
हवल्दार गााँउ िानेपानी टेङ्की 

कनमावण 

िानेपानी तथा 

सरसफाई  
३११५९ 

आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
५,०० ५,०० 

१९४ 
भाडीिोला महुान भई कातीक हलाववोटे 

गहुलेी आर.कस.कस कसचाई कुलो कनमावण 

जलश्रोत तथा 

कसंचाई 
३११७१ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
३,०० ३,०० 
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मस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोिना/मक्रयाक

लापको नाि 
उप िेत्र 

खचि 

शीर्िक 
स्रोत 

मवमनयोिन 

वामर्िक िम्िा 

८०१०१४०१२०४ फुङ्मलङ नगरपामलकावडा नं.४ 

१९५ कमवचारीको बैठक भत्ता 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२११३४ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

२४ २४ 

१९६ पानी तथा कबजलुी 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२१११ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

२५ २५ 

१९७ संचार महसलु 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२११२ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

५० ५० 

१९८ इन्थिन (कायावलय प्रयोजन) 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२२१२ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

१० १० 

१९९ सवारी सािन ममवत िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२२१३ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

१५ १५ 

२०० 

आिारकशला बहुउिेकशय 

सहकारी संस्थाको कायावलय 

व्यावस्थापन ७५ प्रकतशत 

साझेदारी 

सहकारी २२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,०० १,०० 

२०१ 

तमोर मकहला सहकारी संस्थाको 

कायावलय व्यवस्थापन ७५ 

प्रकतशत साझेदारी 

सहकारी २२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,०० १,०० 

२०२ 
कददी बकहनी मकहला समहू िारा 

कम्प्यटुर ताकलम संचालन 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,०० १,०० 

२०३ 
न्थय ूनमनुा मकहला समहु िारा 

कम्प्यटुर ताकलम संचालन 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
६० ६० 

२०४ 
पाकथभरा मकहला समहू िारा 

कम्प्यटुर ताकलम संचालन 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
६० ६० 

२०५ 
फुङकलङ मकहला समहु िारा 

कसलाइ कटाइ ताकलम संचालन 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
६० ६० 

२०६ 

माछापोिरी मकहला कृकष समहु 

द्वारा च्याउ िेकत कायवक्रम  

संचालन 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,०० १,०० 
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मस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोिना/मक्रयाक

लापको नाि 
उप िेत्र 

खचि 

शीर्िक 
स्रोत 

मवमनयोिन 

वामर्िक िम्िा 

२०७ 

कवपन्थन दकलत घर पिरवारलाई 

स्वच्छ िानेपानीको लागी 

सामग्री ििरद तथा कवतरण 

सामाकजक सरुिा 

तथा संरिण 
२२५२२ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,५० १,५० 

२०८ 

सामदुाकयक कवकास पुनकनमावण 

िारा साना उिोग सञ्चालन 

सम्बन्थिी कायवक्रम 

सहकारी २२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,०० १,०० 

२०९ भ्रमण िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२६१२ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

९५ ९५ 

२१० कवकवि िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२७११ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

१,०६ १,०६ 

२११ 
कजकम पोिरी संस्कार भवन 

ममवत तथा कनमावण 

भवन, आवास 

तथा सहरी कवकास 
३११११ 

आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
८,०० ८,०० 

२१२ 
तमोर मकहला कृषी सहकारीको 

भवन कनमावण 

भवन, आवास 

तथा सहरी कवकास 
३११११ 

आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
१२,०० १२,०० 

२१३ 
कजकमपोिरी कोप्चे कभडव 

हलको लाकग जग्गा िरीद 
सम्पदा पूवाविार ३१११२ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१०,०० १०,०० 

२१४ 
नागेस्वर कशव मकन्थदर पोिरी 

कनमावण 
भाषा तथा संस्कृकत ३१११२ 

आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
५,०० ५,०० 

२१५ 

पुरानो बसपाकव  मनुी नाली 

कनमावण,कजकम पोिरी कवकास 

हाङ्गगामको घर आसपास 

नाली कनमावण तथा पाइप जडान 

यातयात पूवाविार ३१११३ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
७,०० ७,०० 

२१६ 

कभमेश्वर तथा ओिरबोटे मकन्थदर 

संरिण र तमोर हकस्पटल देिी 

ताप्लेजङु एफ एम जोड्ने पैदल 

मागव 

भाषा तथा संस्कृकत ३१११३ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,०० ५,०० 

२१७ 
मकुिन कोक्मा माङकहममा 

कसिरजंघाको मकुतव ििरद 
भाषा तथा संस्कृकत ३१११३ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
४,०० ४,०० 

२१८ 
काजीशेपावको घरहुाँदै वाल 

मकन्थदरसम्म सडक ढलान 
यातयात पूवाविार ३११५१ 

आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
१०,०० १०,०० 

२१९ 

पाकथभरा क्याम्पस पछाडी 

,कृष्ण गुरुङ घरमनुी,न्थयरुुची 

माकथ नाली कनमावण र पाकथभरा 

प्राकव जोड्ने तथा गोसलाइन 

प्रगकत टोल सडक कनमावण तथा 

गुरुङ परीषद भवन कनमावण 

यातयात पूवाविार ३११५१ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,९० ५,९० 
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मस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोिना/मक्रयाक

लापको नाि 
उप िेत्र 

खचि 

शीर्िक 
स्रोत 

मवमनयोिन 

वामर्िक िम्िा 

२२० 

फुङलेङ सडक ज्ञान बहादरु 

मादेनको घर हदुै कटम्बुरे जोडने 

मोटर बाटो स्तरउन्थनती तथा 

िकतवडा टोल देिी पैदल मागव 

कनमावण 

यातयात पूवाविार ३११५१ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
७,०० ७,०० 

२२१ 

उकाली पानी सयुव गरुङ 

आसपास िानेपानी ट्याङ्की 

तथा िारा कनमावण 

िानेपानी तथा 

सरसफाई  
३११५६ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
४,०० ४,०० 

२२२ 

पैदल मागव कनमावण‚ कुलेन्थर 

आन्थनद मादेनको घर (साके 

िोल्सी- नयााँ बसपाकव ) 

सकुवदार िानेपानी ट्याङ्की 

ममवत तथा तमोर मकहला जाने 

मोटरबाटो कनमावण 

पयवटन ३११५९ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
९,४० ९,४० 

८०१०१४०१२०५ फुङ्मलङ नगरपामलकावडा नं.५ 

२२३ कमवचारीको बैठक भत्ता 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२११३४ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

२४ २४ 

२२४ पानी तथा कबजलुी 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२१११ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

१० १० 

२२५ संचार महसलु 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२११२ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

३० ३० 

२२६ इन्थिन (कायावलय प्रयोजन) 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२२१२ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

१५ १५ 

२२७ सवारी सािन ममवत िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२२१३ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

२० २० 

२२८ 
पत्रपकत्रका, छपाई तथा सचूना 

प्रकाशन िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२३१५ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

१२ १२ 

२२९ 
िेलकुद प्रकशिण कायवक्रम 

तथा सामग्री ििरद कायवक्रम 
यवुा तथा िेलकुद २२५२२ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
३,०० ३,०० 

२३० 
िेलकुद बाल एकेडेमी संचालन 

गने 
यवुा तथा िेलकुद २२५२२ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,८५ १,८५ 

२३१ जेष्ठ नागिरक सम्मान कायवक्रम 

लैंकगक समानता तथा 

सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
६० ६० 
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मस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोिना/मक्रयाक

लापको नाि 
उप िेत्र 

खचि 

शीर्िक 
स्रोत 

मवमनयोिन 

वामर्िक िम्िा 

२३२ 
कतज तथा नारी कदवस कायवक्रम 

संचालन 
भाषा तथा संस्कृकत २२५२२ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
४० ४० 

२३३ 
दकलत बालबाकलकाहरुलाई 

कम्प्यटुर र उद्घघोषण ताकलम 

सामाकजक सरुिा 

तथा संरिण 
२२५२२ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,४० १,४० 

२३४ 
मकहलाहरुका लागी कानुनी 

सचेतना कायावक्रम 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
७० ७० 

२३५ 

मकहलाहरुको लागी प्रस्तावना 

लेिन ताकलम कायवक्रम (७५% 

साझेदारी) 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,०० १,०० 

२३६ 

कवपन्थन अपाङ्गता 

भएकाहरुलाई न्थयानो कपडा 

कवतरण 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
४० ४० 

२३७ 

सामदुाकयक कवद्यालयमा 

अध्ययन गरेका आकदवासी 

जनजाकत कवद्याकथवहरुलाई 

छात्रवकृत कायवक्रम 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,५० १,५० 

२३८ भ्रमण िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२६१२ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

८० ८० 

२३९ कवकवि िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२७११ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

१,३४ १,३४ 

२४० 

उत्पीकडत तथा दकलत मकहला 

सरोकार मञ्चको अिरुो भवन 

ममवत तथा संभार 

भवन, आवास 

तथा सहरी कवकास 
३११११ 

आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
५,०० ५,०० 

२४१ ओमशान्थती अिरुो भवन कनमावण 
भवन, आवास 

तथा सहरी कवकास 
३११११ 

आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
५,०० ५,०० 

२४२ 
तम ुपेल ुसंघ कोइच अिरुो 

गुम्बा कनमावण 
यातयात पूवाविार ३१११२ 

आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
१५,०० १५,०० 

२४३ संस्कार भवनमाकथ िस्ट कनमावण यातयात पूवाविार ३१११३ 
आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
४,०० ४,०० 

२४४ 

पाकथभरा आिारभतू 

कवद्यालयकालाई प्रोजेक्टर 

ििरद तथा कवतरण कायवक्रम 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

३११२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५० ५० 

२४५ 

बाकणज्य संघ देकि ट्याक्सी 

काउन्थटर सम्म स्ल्याप कनमावण 

तथा  रेडक्रस मकुनको िोल्सी 

ममवत 

यातयात पूवाविार ३११५१ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,०० ५,०० 
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मस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोिना/मक्रयाक

लापको नाि 
उप िेत्र 

खचि 

शीर्िक 
स्रोत 

मवमनयोिन 

वामर्िक िम्िा 

२४६ 

सजृना गुरुङको घरमाकथ र 

क्याम्पस मागवको अाँिरुो नाकल 

ममवत तथा कनमावण 

यातयात पूवाविार ३११५१ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,५० ५,५० 

२४७ 
हुलाक मागव र ओम शाकन्थत मागव 

मोटरबाटोको RCC ढलान 
यातयात पूवाविार ३११५१ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
९,०० ९,०० 

२४८ 

हुलाक मागव वाल‚ अपाङ्ग 

आवास छेउको ढल तथा 

नागिारा र तोया गौतम घर 

छेउको पदमागव तथा नाली 

कनमावण 

यातयात पूवाविार ३११५१ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
६,८५ ६,८५ 

२४९ 

सरस्वती कुण्ड DPR‚ 

रामजानकी मन्थदीरको अिरुो 

काम पुरा गने साथै दगुाव मन्थदीर 

ममवत 

पयवटन ३११५९ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
६,५० ६,५० 

८०१०१४०१२०६ फुङ्मलङ नगरपामलकावडा नं.६ 

२५० कमवचारीको बैठक भत्ता 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२११३४ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

२४ २४ 

२५१ पानी तथा कबजलुी 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२१११ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

५ ५ 

२५२ संचार महसलु 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२११२ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

३० ३० 

२५३ इन्थिन (कायावलय प्रयोजन) 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२२१२ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

१० १० 

२५४ सवारी सािन ममवत िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२२१३ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

१५ १५ 

२५५ 
पत्रपकत्रका, छपाई तथा सचूना 

प्रकाशन िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२३१५ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

९ ९ 

२५६ 
अपाङ्गता भएका 

व्यकक्तहरुलाइ सम्मान कायवक्रम 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
२५ २५ 

२५७ िेलकुद कायवक्रम यवुा तथा िेलकुद २२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५० ५० 
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मस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोिना/मक्रयाक

लापको नाि 
उप िेत्र 

खचि 

शीर्िक 
स्रोत 

मवमनयोिन 

वामर्िक िम्िा 

२५८ 
जेष्ठ दकलतहरुलाई सम्मान 

कायवक्रम 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५० ५० 

२५९ 
जेष्ठ नागिरकलाई सम्मान 

कायवक्रम 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५० ५० 

२६० 

बाजोगरा‚ बगरबारी र अमर 

स्मकृत सामदुाकयक कवद्यालयका 

बालबाकलकाहरुलाइ स्टेशनरी 

सामग्री ििरद तथा कबतरण 

कायवक्रम 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
३० ३० 

२६१ 
मकहलाहरुलाई राडी पािी 

बुनाई ताकलम संचालन 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,०० १,०० 

२६२ 

लामा,पकन्थडत,फेदाङमा 

,बैदाङ,पास्टर,बैि आदी 

समाजमा अग्र रुपमा काम गने 

सम्पुणवलाई सम्मान कायवक्रम 

भाषा तथा संस्कृकत २२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,०० १,०० 

२६३ भ्रमण िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२६१२ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

८० ८० 

२६४ कवकवि िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२७११ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

१,५२ १,५२ 

२६५ 
काम्छाङ छोइङ ग्यासाकलङ 

गुम्बा शौचालय कनमावण 

भवन, आवास 

तथा सहरी कवकास 
३१११२ 

आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
५,०० ५,०० 

२६६ 
ककाँ रात भक्तशाला अिरुो भवन 

कनमावण 

भवन, आवास 

तथा सहरी कवकास 
३१११२ 

आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
५,०० ५,०० 

२६७ 

कुवापानी देिी होमस्टे हुाँदै 

तमचुौक जोड्ने सडक 

स्तरोन्थनती 

यातयात पूवाविार ३११५१ 
आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
५,०० ५,०० 

२६८ 
िेम पोिरेलको घर छेउ कल्भटव 

कनमावण 
यातयात पूवाविार ३११५१ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,०० ५,०० 

२६९ 
कचचौरा िोल्सा स्ल्याप कल्भटव 

कनमावण 
यातयात पूवाविार ३११५१ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,०० ५,०० 

२७० 

कडकल्लराम आचायव‚ लाक्पा 

शेपाव‚ पे्रम कुमारीको घर छेउ 

िोल्सी कनमावण 

यातयात पूवाविार ३११५१ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,६० ५,६० 

२७१ 
थुवाजङु देिी लािरुीसम्म 

पैदलमागव कनमावण 
यातयात पूवाविार ३११५१ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,०० ५,०० 
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मस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोिना/मक्रयाक

लापको नाि 
उप िेत्र 

खचि 

शीर्िक 
स्रोत 

मवमनयोिन 

वामर्िक िम्िा 

२७२ 
पुरानो सातिारा देिी सकेुटार 

जाने पैदल मागव कनमावण 
यातयात पूवाविार ३११५१ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,०० ५,०० 

२७३ 
पाकथभरा हाँद ैबााँझोघर आ. कव. 

सडक ढलान कनमावण 
यातयात पूवाविार ३११५१ 

आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
५,०० ५,०० 

२७४ 

कभरकुना डााँडा देकि गैरी गााँउ 

बगरबारी सम्म पैदल मागव 

कनमावण 

यातयात पूवाविार ३११५१ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,०० ५,०० 

२७५ 

सजुन दाहालको घर देिी काकज 

मादेनको घर सम्म पैदल मागव 

कनमावण 

यातयात पूवाविार ३११५१ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,०० ५,०० 

२७६ 
साििुारा देिी कबकहबारे शेपाव 

गुम्बासम्म मोटरबाटो  कनमावण 
यातयात पूवाविार ३११५१ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,०० ५,०० 

२७७ 
चप्लेटी िानेपानी िरजवव 

ट्याङ्की कनमावण र पाइप ििरद 

िानेपानी तथा 

सरसफाई  
३११५६ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,०० ५,०० 

२७८ 
गुरुङ समाकिस्थल चौतारा 

कनमावण 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

३११५९ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,०० १,०० 

२७९ पैयबुोटे पाकथभरा मकन्थदर ममवत पयवटन ३११५९ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,०० ५,०० 

२८० 
पाकथभरा चौक पाकथभरा मकन्थदर 

संरिण 
पयवटन ३११५९ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,०० ५,०० 

८०१०१४०१२०७ फुङ्मलङ नगरपामलकावडा नं.७ 

२८१ कमवचारीको बैठक भत्ता 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२११४१ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

२४ २४ 

२८२ पाकन कवजलुी 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२१११ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

३० ३० 

२८३ संचार महसलु 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२११२ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

२० २० 

२८४ सवारी सािन ममवत िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२२१३ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

३५ ३५ 

२८५ िेलकुद कवकास कायवक्रम यवुा तथा िेलकुद २२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५० ५० 

२८६ 
जेष्ठ नागिरक तथा अपाङ्ग 

सम्मान कायावक्रम 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,५० १,५० 
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मस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोिना/मक्रयाक

लापको नाि 
उप िेत्र 

खचि 

शीर्िक 
स्रोत 

मवमनयोिन 

वामर्िक िम्िा 

२८७ 

प्राकवकिक कशिा अध्ययनको 

लागी जेहने्थदार दकलत तथा 

जनजाकत छात्र छात्रालाई 

छात्रवकृत कवतरण कायावक्रम 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,०० १,०० 

२८८ 

कवपन्थन दकलत पिरवारलाई संगुर 

पालन सम्बकन्थि ताकलम तथा 

भनुी ििरद तथा कवतरण 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
७० ७० 

२८९ भ्रमण िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२६१२ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

५० ५० 

२९० कवकवि िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२७११ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

१,९१ १,९१ 

२९१ 
विृ चौतारी अिरुो भवन 

कनमावण 

भवन, आवास 

तथा सहरी कवकास 
३११११ 

आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
७,०० ७,०० 

२९२ केलाङ भवन ममवत तथा सम्भार 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

३१११२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,०० ५,०० 

२९३ 
ककरात चौ ाँक टोल कवकास 

संस्थाको भवन ममवत 

भवन, आवास 

तथा सहरी कवकास 
३१११३ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,०० ५,०० 

२९४ 
वडा कायावलयको जग्गा 

सम्याउने 

भवन, आवास 

तथा सहरी कवकास 
३१११४ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१०,०० १०,०० 

२९५ 

वडा कभत्रका मकहला 

समहूहरुलाई कमकन कमल ििरद 

तथा कवतरण (७५% अनुदान) 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

३११२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
२,०० २,०० 

२९६ 

छते्रिारा केनेम िोल्सा स्वा्य 

चौकी भाडीिोला मोटरवाटो 

स्तरउन्थनती 

यातयात पूवाविार ३११५१ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,०० ५,०० 

२९७ कटम्बुरे िोल्सी कनयन्थत्रण यातयात पूवाविार ३११५४ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,०० ५,०० 

२९८ 

मयाङलङु,जलकन्थया,ििरवोटे,

कसहदेवी थानहरु ममवत तथा 

संरिण 

पयवटन ३११५९ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
३,०० ३,०० 

८०१०१४०१२०८ फुङ्मलङ नगरपामलकावडा नं.८ 

२९९ कमवचारीको बैठक भत्ता 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२११३४ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

२४ २४ 

३०० पानी तथा कबजलुी 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२१११ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

१० १० 
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मस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोिना/मक्रयाक

लापको नाि 
उप िेत्र 

खचि 

शीर्िक 
स्रोत 

मवमनयोिन 

वामर्िक िम्िा 

३०१ संचार महसलु 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२११२ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

४१ ४१ 

३०२ इन्थिन (कायावलय प्रयोजन) 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२२१२ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

४० ४० 

३०३ सवारी सािन ममवत िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२२१३ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

५० ५० 

३०४ िेलकुद कवकास कायवक्रम यवुा तथा िेलकुद २२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,०० १,०० 

३०५ कतज तथा नािर कदवस कायवक्रम 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
३० ३० 

३०६ भ्रमण िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२६१२ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

५० ५० 

३०७ कवकवि िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२७११ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

१,६० १,६० 

३०८ कङङमा ङयागुर गुम्बा कनमावण भाषा तथा संस्कृकत ३१११२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
६,०० ६,०० 

३०९ 
संसारी मकन्थदर घेरावारा र 

चौतारा कनमावण 
सम्पदा पूवाविार ३१११३ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,०० ५,०० 

३१० 

काभे्र नाराने डााँडा हुाँदै पाकथभरा 

याङवरक सडक जोड्ने 

मोटरबाटो कनमावण 

यातयात पूवाविार ३११५१ 
आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
१०,०० १०,०० 

३११ ढुङ्गे भेदावारी सडक कनमावण यातयात पूवाविार ३११५१ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,०० ५,०० 

३१२ 

िरपीटर टावर अल्ले हदुै 

पाकथभरा याङरक जोडने 

मोटरबाटो कनमावण 

यातयात पूवाविार ३११५१ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,०० ५,०० 

३१३ 
सल्लेरी नाम्लेपाटी रकमते सडक 

ममवत संभार 
यातयात पूवाविार ३११५१ 

आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
१५,०० १५,०० 

३१४ 

कहटी बञ्चरे तथा ककाँ रात चोक 

देिी आमासमहुको भवन सम्म 

सडक स्तरोन्थनती 

यातयात पूवाविार ३११५१ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,०० ५,०० 

३१५ 

िारापाकन िानेपानी ममवत तथा 

पाख्रीन टोल िदुमु्बुलाइ िम र 

पाइप ििरद कवतरण 

िानेपानी तथा 

सरसफाई  
३११५६ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
४,०० ४,०० 
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मस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोिना/मक्रयाक

लापको नाि 
उप िेत्र 

खचि 

शीर्िक 
स्रोत 

मवमनयोिन 

वामर्िक िम्िा 

३१६ 
रकमते िानेपानी आयोजना 

टेङंकी कनमावण 

िानेपानी तथा 

सरसफाई  
३११५६ 

आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
५,०० ५,०० 

३१७ 
पै ाँयबुोटे मकन्थदर तथा देउराली 

यवुा क्लबको शौचालय कनमावण 
यातयात पूवाविार ३११५९ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
४,५० ४,५० 

८०१०१४०१२०९ फुङ्मलङ नगरपामलकावडा नं.९ 

३१८ कमवचारीको बैठक भत्ता 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२११३४ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

२४ २४ 

३१९ पानी तथा कबजलुी 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२१११ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

९ ९ 

३२० संचार महसलु 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२११२ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

२४ २४ 

३२१ इन्थिन (कायावलय प्रयोजन) 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२२१२ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

४० ४० 

३२२ सवारी सािन ममवत िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२२१३ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

५० ५० 

३२३ 

अपाङ्गता भएका 

व्यकक्तहरुलाई न्थयानो कपडा 

कवतरण 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,०० १,०० 

३२४ 
जेष्ठ नागिरकहरुलाई सम्मान 

तथा स्वास््य पिरिण 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,५० १,५० 

३२५ कतज तथा नारी कदवस कायवक्रम 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५० ५० 

३२६ 

दकलत घरपिरवारलाई िानेपानी 

प्लाष्टीक ट्याङकी ििरद तथा 

कवतरण 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,४० १,४० 

३२७ 

बाल किा देिी चार किा 

सम्मका सामदुाकयक 

कवद्यालयका कवद्याकथवहरुलाइ 

िेक सटु कवतरण 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
२,०० २,०० 

३२८ 
भकलबल तथा फुटबल िेल 

संचालन कायवक्रम 
यवुा तथा िेलकुद २२५२२ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
३,०० ३,०० 
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मस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोिना/मक्रयाक

लापको नाि 
उप िेत्र 

खचि 

शीर्िक 
स्रोत 

मवमनयोिन 

वामर्िक िम्िा 

३२९ भ्रमण िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२६१२ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

८० ८० 

३३० कवकवि िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२७११ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

१,४८ १,४८ 

३३१ रेडक्रस भवन कनमावण 
भवन, आवास 

तथा सहरी कवकास 
३११११ 

आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
५,०० ५,०० 

३३२ 
कटहरे सकतघाट मलामी पाटी 

कनमावण 
भाषा तथा संस्कृकत ३१११२ 

आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
२,०० २,०० 

३३३ 

कामीडााँडा पाकथभरा मकन्थदर‚ 

साङ्क देछेकलङ गुन्थपामा र 

पानीसार िोप केन्थरमा 

शौचालय कनमावण 

भवन, आवास 

तथा सहरी कवकास 
३१११२ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,५० ५,५० 

३३४ 

सकेुटार एयरपोटव माथी सानो 

पाथीभरा मकन्थदर पदमागव र 

पिरसर कनमावण 

भवन, आवास 

तथा सहरी कवकास 
३१११३ 

आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
५,०० ५,०० 

३३५ 
आलचुोक गाइगोडे बैदारे सडक 

ममवत 
यातयात पूवाविार ३११५१ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
७,०० ७,०० 

३३६ 
िटेु्टपाटी हुाँद ैचैनपुरे डााँडााँ सम्म 

मोटरबाटो स्तरोन्थनती 
यातयात पूवाविार ३११५१ 

आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
५,०० ५,०० 

३३७ 
च्यानडााँडा ओख्रे रनदल ेसडक 

ममवत 
यातयात पूवाविार ३११५१ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
३,०० ३,०० 

३३८ 
टाकुरे गैरीगााँउ मोटरबाटो 

कनमावण 
यातयात पूवाविार ३११५१ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,०० ५,०० 

३३९ 

फुङकलङ नगरपाकलका ९ नं. 

वडा कभत्रका कवकभन्थन छेत्रमा 

पदमागव कनमावण 

यातयात पूवाविार ३११५१ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
४,०० ४,०० 

३४० 
लामपोिरी कसकध्दडााँडा हकव टे 

तमचुोक सडक ममवत 
यातयात पूवाविार ३११५१ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
६,०० ६,०० 

३४१ 
साङ्कदेछ्योकलङ गुम्बा 

कवद्यालय पदमागव कनमावण 
यातयात पूवाविार ३११५१ 

आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
१०,०० १०,०० 

३४२ 
हाङ्देवा िोला डााँडा गााँउ 

रामेटार सडक कनमावण 
यातयात पूवाविार ३११५१ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,०० ५,०० 

३४३ 

कपगुवा‚ कटहरे‚ बेतेनी‚ 

दानाबारी‚ लप्से आसाङ पाटी 

काकी गााँउ कुलो ममवत तथा 

कनमावण 

सम्पदा पूवाविार ३११५४ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
६,५० ६,५० 

३४४ 
िानेपानी पाइप ििरद तथा 

कवतरण 

िानेपानी तथा 

सरसफाई  
३११५६ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
२,०० २,०० 
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मस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोिना/मक्रयाक

लापको नाि 
उप िेत्र 

खचि 

शीर्िक 
स्रोत 

मवमनयोिन 

वामर्िक िम्िा 

३४५ 

पचासे िारा मलु संरिण तथा 

साकवक ४‚६‚७ र ८ का 

पानीको मलुहरु संरिण तथा 

ममवत 

िानेपानी तथा 

सरसफाई  
३११५६ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
४,९० ४,९० 

३४६ 
बरिारा ओख्र िानेपानी महुान 

संरिण 

िानेपानी तथा 

सरसफाई  
३११५६ 

आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
३,०० ३,०० 

३४७ 

साकवक ३‚ ९ र १ मा िानेपानी 

पाइप ििरद तथा ट्याङ्की 

कनमावण 

िानेपानी तथा 

सरसफाई  
३११५६ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
६,५० ६,५० 

३४८ 
नानी ढुङ्गा समािी स्थल 

कनमावण 
भाषा तथा संस्कृकत ३११५९ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,५० १,५० 

३४९ 
मसाने पाटी भवन ममवत तथा 

कनमावण 

भवन, आवास 

तथा सहरी कवकास 
३११५९ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,५० १,५० 

३५० शैशले माने कनमावण भाषा तथा संस्कृकत ३११५९ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,५० १,५० 

८०१०१४०१२१० फुङ्मलङ नगरपामलकावडा नं.१० 

३५१ कमवचारीको बैठक भत्ता 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२११३४ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

२४ २४ 

३५२ पानी तथा कबजलुी 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२१११ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

१० १० 

३५३ संचार महसलु 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२११२ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

२० २० 

३५४ इन्थिन (कायावलय प्रयोजन) 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२२१२ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

३५ ३५ 

३५५ सवारी सािन ममवत िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२२१३ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

५५ ५५ 

३५६ 
पत्रपकत्रका, छपाई तथा सचूना 

प्रकाशन िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२३१५ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

१२ १२ 

३५७ 
अपाङगता भएकाहरुलाई न्थयानो 

कपडा िरीद तथा कवतरण 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५० ५० 

३५८ िेलकुद कायवक्रम संचालन यवुा तथा िेलकुद २२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
३,०० ३,०० 
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मस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोिना/मक्रयाक

लापको नाि 
उप िेत्र 

खचि 

शीर्िक 
स्रोत 

मवमनयोिन 

वामर्िक िम्िा 

३५९ 
जेष्ठ नागिरकहरुलाई न्थयानो 

कपडा िरीद तथा कवतरण 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५० ५० 

३६० 
दकलतहरुलाई ककव टपाता िरीद 

तथा कवतरण 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५० ५० 

३६१ मकहला िमता कवकास ताकलम 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,०० १,०० 

३६२ 

सामदुाकयक कवद्यालयका किा 

१-५ का कवद्याथीहरुलाई झोला 

ििरद तथा कवतरण 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,५० १,५० 

३६३ भ्रमण िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२६१२ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

९० ९० 

३६४ कवकवि िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२७११ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

१,५४ १,५४ 

३६५ 
जनजातीको सााँस्कृतीक 

बाजागाजा िरीद 
भाषा तथा संस्कृकत ३११११ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
३,०० ३,०० 

३६६ 

उत्तर दकिण लोकमागवबाट 

स्वास््य चौकी जाने सडक 

स्तरोन्थनती 

यातयात पूवाविार ३११५१ 
आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
५,०० ५,०० 

३६७ 
केराबारी देिी मान बहादरुको 

घरसम्म मोटरबाटो कनमावण 
यातयात पूवाविार ३११५१ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,०० ५,०० 

३६८ 
िापगाउाँ चाकम्लङे मोटरबाटो 

कनमावण 
यातयात पूवाविार ३११५१ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
६,०० ६,०० 

३६९ 
कनरौलागाउाँ सोकगरा मोटरवाटो 

कनमावण 
यातयात पूवाविार ३११५१ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
८,०० ८,०० 

३७० 

भ्याकुरे सानो पाकथभारा 

पावरहाउस डाकमान भट्टराइको 

घर सम्म मोटरबाटो कनमावण 

यातयात पूवाविार ३११५१ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
६,३० ६,३० 

३७१ याफे्र कनभारे मोटरबाटो कनमावण यातयात पूवाविार ३११५१ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
६,०० ६,०० 

३७२ 
िरजाल तोपगाउाँ मोटरबाट 

कनमावण 
यातयात पूवाविार ३११५१ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
६,०० ६,०० 

३७३ 
वडाका कवकभन्थन ठााँउमा एकघर 

एकिारा कनमावण 

िानेपानी तथा 

सरसफाई  
३११५६ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१०,०० १०,०० 

३७४ 
िानेपानी पाइप िरीद तथा 

कवतरण 

िानेपानी तथा 

सरसफाई  
३११५९ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,९० १,९० 
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मस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोिना/मक्रयाक

लापको नाि 
उप िेत्र 

खचि 

शीर्िक 
स्रोत 

मवमनयोिन 

वामर्िक िम्िा 

३७५ छाया पोिरी ममवत पयवटन ३११५९ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,०० १,०० 

३७६ िाप िानेपानी कनमावण 
िानेपानी तथा 

सरसफाई  
३११५९ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
६,०० ६,०० 

३७७ 
पाकनटार महादेवथान संरिण 

तथा पैदल मागव कनमावण 
पयवटन ३११५९ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
२,०० २,०० 

३७८ भकलबल िेलमैदान कनमावण यवुा तथा िेलकुद ३११५९ 
आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
५,०० ५,०० 

३७९ 
स्वा्य चौकी गडीडााँडााँ पदमागव 

कनमावण 
यातयात पूवाविार ३११५९ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
३,९० ३,९० 

८०१०१४०१२११ फुङ्मलङ नगरपामलकावडा नं.११ 

३८० कमवचारीको बैठक भत्ता 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२११३४ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

२४ २४ 

३८१ पानी तथा कबजलुी 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२१११ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

५ ५ 

३८२ संचार महसलु 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२११२ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

४२ ४२ 

३८३ इन्थिन (कायावलय प्रयोजन) 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२२१२ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

३० ३० 

३८४ सवारी सािन ममवत िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२२१३ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

५० ५० 

३८५ 

अपाङ्गता भएका नागिरकलाइ 

न्थयानो कपडा ििरद तथा 

कवतरण 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५० ५० 

३८६ िेलकुद कायवक्रम यवुा तथा िेलकुद २२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,०० १,०० 

३८७ 
जेष्ठ नागिरकलाइ न्थयानो कपडा 

ििरद कायवक्रम 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,०० १,०० 

३८८ कतज कायवक्रम 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५० ५० 
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मस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोिना/मक्रयाक

लापको नाि 
उप िेत्र 

खचि 

शीर्िक 
स्रोत 

मवमनयोिन 

वामर्िक िम्िा 

३८९ 

सामदुाकयक कवद्यालयका किा 

१-५ का कवद्याथीहरुलाई 

टीकफन बक्स ििरद तथा 

कवतरण 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,२० १,२० 

३९० भ्रमण िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२६१२ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

९० ९० 

३९१ कवकवि िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२७११ 

राजस्व बााँडफााँड - 

संघीय सरकार - 

नगद 

१,५९ १,५९ 

३९२ 
फावािोला िेलमैदान 

स्तरोन्थनकत 
यातयात पूवाविार ३१११४ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
७,०० ७,०० 

३९३ काडेवारी िोपी सडक कनमावण यातयात पूवाविार ३११५१ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,०० ५,०० 

३९४ िोपी कनकास मोटरबाटो कनमावण यातयात पूवाविार ३११५१ 
आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
५,०० ५,०० 

३९५ 
कदपेन्थर प्रा कव वरडााँडा हुद ै

हङहङ्गे  जाने सडक कनमावण 
यातयात पूवाविार ३११५१ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
८,०० ८,०० 

३९६ 
कनकास छाते देउराली सडक 

कनमावण 
यातयात पवूाविार ३११५१ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
६,०० ६,०० 

३९७ 

मखु्यमन्थत्री ग्रामीण सडक देकि 

कसकारी डााँडा जाने सडक तथा 

वडा कायावलयको जग्गा 

सम्याउने 

यातयात पूवाविार ३११५१ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
८,०० ८,०० 

३९८ 
वडाकभत्रका मखु्य तथा शािा 

सडक स्तरोन्थनकत 
यातयात पूवाविार ३११५१ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,०० ५,०० 

३९९ 
साज ुसकतघाट मोटरबाटो 

कनमावण 
यातयात पूवाविार ३११५१ 

आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
१२,०० १२,०० 

४०० 
सामेिाम होक्तोके हङहङ्गे 

मोटर बाटो कनमावण 
यातयात पूवाविार ३११५१ 

आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
५,०० ५,०० 

४०१ कसम्बु दमु्ले मोटरबाटो कनमावण यातयात पूवाविार ३११५१ 
आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
६,०० ६,०० 

४०२ 

कााँडेिोला तथा छरछरे िोला 

महुान संरिण तथा साकवक 

फावािोला ५‚६ र ९ मा िारा 

कनमावण 

िानेपानी तथा 

सरसफाई  
३११५६ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
६,५० ६,५० 

४०३ 
लालीिकव  िानेपानी ईन्थटेक 

कनमावण तथा पाइप ििरद 

िानेपानी तथा 

सरसफाई  
३११५६ 

आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
१,०० १,०० 
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मस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोिना/मक्रयाक

लापको नाि 
उप िेत्र 

खचि 

शीर्िक 
स्रोत 

मवमनयोिन 

वामर्िक िम्िा 

४०४ 

जोर कुवा छेउको िोकल्स तथा 

पकवत्र आदशव आ. कव. छेउको 

िोलामा तटबन्थि कनमावण 

यातयात पूवाविार ३११५९ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,०० ५,०० 

४०५ 
कवपन्थन दकलत पिरवारलाई 

शौचालय कनमावण 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

३११५९ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,०० १,०० 

४०६ 
सरस्वती आिारभतू कवद्यालय 

चेनगेट बनाउने 
कशिा ३११६१ 

आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
१,०० १,०० 

कुल िम्िा २८,०८,०५ २८,०८,०५ 

 

(ख) आ.व. : २०७८/७९ बिेट उपशीर्िक : फुङ्मलङ नगरपामलका - मशिा 

रु. हिारिा 

मस.नं. कायिक्रि/आयोिना/मक्रयाकलापको नाि 
उप 

िेत्र 

खचि 

शीर्िक 
स्रोत 

 मवमनयोिन 

वामर्िक िम्िा 

८०१०१४०१३०१ फुङ्मलङ नगरपामलका - मशिा 

१ 
नगर वाल कशिक कमवचारी र सहयोगीको तलब 

भत्ता(आन्थतरीक श्रोतबाट) - नगरस्तरीय 
कशिा २५३११ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
६०,०० ६०,०० 

२ 
प्रिानाध्यापकहरुको कनयकमत बैठक भत्ता - 

नगरस्तरीय 
कशिा २११३४ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,०० ५,०० 

३ 
वाल कशिक अकभमकुिकरण ताकलम - 

नगरस्तरीय 
कशिा २२५१२ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,०० ५,०० 

४ 
कशिकहरुको िमता कवकास ताकलम - 

नगरस्तरीय 
कशिा २२५१२ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,०० ५,०० 

५ 
शैकिक प्रोफाइल तथा योजना कनमावण - 

नगरस्तरीय 
कशिा २५३११ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
३,०० ३,०० 

६ 
महने्थर आिारभतु कवद्यालय िेलमैदान घेराबारा 

तथा कवद्यतु वायिरङ फु न पा १ 
कशिा ३११२३ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
२,०० २,०० 

७ 
दगुवम आिारभतु कवद्याकलय वेयिरङ तथा रेकलङ 

कनमावण ममवत सम्भार - फु. न. पा.  १ 
कशिा ३११२३ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
२,०० २,०० 

८ 
नरकन्थया आिारभतु कवद्यालय वेयिरङ तथा 

भवन ममवत - फु. न. पा.  १ 
कशिा ३११२३ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
२,०० २,०० 

९ 
नाङ्गे आिारभतु कवद्यालय वेयिरङ तथा 

िेलमैदान ममवत - फु. न. पा.  १ 
कशिा ३११२३ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
२,०० २,०० 

१० 
कबरेन्थर मा. कव. फकनवचर ििरद तथा कवतरण - फु. 

न. पा.  २ 
कशिा ३११२३ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,५० १,५० 

११ 
स्थानीय भाषा पठनपाठन कशिक व्यवस्थापन 

अनुदान - फु.न.पा. २ 
कशिा २२५२२ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,५० १,५० 

१२ याङकलज ुप्रा. कव. भवन कनमावण - फु. न. पा. - २ कशिा ३११११ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,०० ५,०० 
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कस.नं. कायवक्रम/आयोजना/कक्रयाकलापको नाम उप िेत्र 
िचव 

शीषवक 
स्रोत 

 कवकनयोजन 

वाकषवक जम्मा 

१३ 

कदव्य ज्ञान ज्योकत छात्रवतृी कायवक्रम 

(हाइिोपावर ईकन्थजकनयर १ छात्रा १ छात्र) दइु 

जना - फु. न. पा. ३ 

कशिा २५३११ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,०० १,०० 

१४ 
स्थानीय भाषा पठनपाठन कशिक व्यवस्थापन 

अनुदान - फु. न. पा.  ३ 
कशिा २५३११ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
४,०० ४,०० 

१५ 
श्री बाल सबुोकिकन संस्कृत मा कव मेकदबुङको 

वाल कनमावण - फु. न. पा. ३ 
कशिा ३१११३ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
४,०० ४,०० 

१६ 
श्री मढेु आिारभतु कवद्यालयको वाल तथा घेरा 

कनमावण - फु. न. पा. ३ 
कशिा ३१११३ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
२,०० २,०० 

१७ 
स्थानीय भाषा पठनपाठन कशिक व्यवस्थापन 

अनुदान - फु.न.पा. ४ 
कशिा २५३११ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,०० १,०० 

१८ 
स्थानीय भाषा पठनपाठन कशिक व्यवस्थापन 

अनुदान - फु.न.पा. ५ 
कशिा २२५२२ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५० ५० 

१९ 
जेहने्थदार कवद्याथीलाई हाईिो अध्ययन गनव 

छात्रवकृत - फु. न. पा. - ५ 
कशिा २७२११ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५० ५० 

२० 
बाजोगरा कन. मा. कव. मा बाल कशिकको 

पािरश्रकमक - फ. न. पा. - ६ 
कशिा २५३११ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
९० ९० 

२१ 
बाजोगरा कन. मा. कव. कवद्यालय िेलमैदान 

कनमावण -  फु. न. पा. ६ 
कशिा ३११५९ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
३,७० ३,७० 

२२ 
बगरबारी आिारभतु कवद्यालय भवन ममवत - फु. 

न. पा.  ६ 
कशिा ३१११३ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
३,७० ३,७० 

२३ 
अमर स्मकृत आिारभतु कवद्यालय िेल मदैान 

कनमावण - फु. न. पा.  ६ 
कशिा ३१११४ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
३,७० ३,७० 

२४ 
यवुा वषव मा.कव. को िेलमैदान स्तरोन्थनती - 

फु.न.पा. ७ 
कशिा ३११२३ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
३,०० ३,०० 

२५ 
स्थानीय भाषा पठनपाठन कशिक व्यवस्थापन 

अनुदान - फु.न.पा. ७ 
कशिा २५३११ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१,०० १,०० 

२६ 
स्थानीय भाषा पठनपाठन कशिक व्यवस्थापन 

अनुदान - फु.न.पा. ८ 
कशिा २११११ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
३,५० ३,५० 

२७ 
कशवालय आिारभतु कवद्यालय घेराबारा - फु. न. 

पा. - ८ 
कशिा ३११६१ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
३,०० ३,०० 

२८ 
रकमते बाल कशिकको पािरश्रकमका अनुदान - 

फु. न. पा.  ८ 
कशिा २२५२२ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
७० ७० 

२९ 

सामदुाकयक कवद्यालयका बाल किा देकि ३ 

किा सम्मका कवद्याथीहरुलाई कटकफन बक्स 

कवतरण फु न पा ८ 

कशिा २२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
२,०० २,०० 

३० 
मेवाराजा आिारभतु कवद्यालय घेराबारा तथा 

वाल कनमावण -  फु. न. पा. ८ 
कशिा ३१११३ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
४,२६ ४,२६ 
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कस.नं. कायवक्रम/आयोजना/कक्रयाकलापको नाम उप िेत्र 
िचव 

शीषवक 
स्रोत 

 कवकनयोजन 

वाकषवक जम्मा 

३१ 
कशिकाली माकव घेराबारा र याक्से व्याडकमन्थटन 

िेलमैदान कनमावण - फु. न. पा. ८ 
कशिा ३१११३ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,०० ५,०० 

३२ 
तमोर‚ भगवकत‚ पाकथभरा आ. कव‚ र कसकिडााँडा 

सामदुाकयक भवन  ममवत संभार फु न पा ९ 
कशिा ३११५९ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
४,०० ४,०० 

३३ 
स्थानीय भाषा पठनपाठन कशिक व्यवस्थापन 

अनुदान - फु.न.पा. ९ 
कशिा २५३११ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
४,५० ४,५० 

३४ 
जनकल्याण आिारभतु कवद्यालय ममवत - फु. न. 

पा. १० 
कशिा ३११२३ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५० ५० 

३५ 
स्थानीय भाषा पठनपाठन कशिक व्यवस्थापन 

अनुदान फु. न. पा. १० 
कशिा २५३११ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५,०० ५,०० 

३६ 
कदपेन्थर आिारभतू कवद्यालय संचालन अनदुान - 

फु.न.पा. ११ 
कशिा २५३११ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
५० ५० 

३७ 
नवज्योकत बालकवकास संचालन अनुदान फु न 

पा ११ 
कशिा २५३११ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
८० ८० 

३८ 
पकवत्र आदशव आिारभतु कवद्यालय सञ्चालन 

अनुदान 
कशिा २५३११ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
८० ८० 

३९ 
स्थानीय भाषा पठनपाठन कशिक व्यवस्थापन 

अनुदान  - फु. न. पा. ११ 
कशिा २५३११ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
२,६० २,६० 

४० सरस्वती  आ कव संचालन अनुदान फु न पा ११ कशिा २५३११ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
२,२५ २,२५ 

४१ 
कसम्बु माध्यकमक कवद्यालय संचालन अनुदान फु 

न पा ११ 
कशिा २५३११ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
३,०० ३,०० 

कुल िम्िा १,६५,४१ १,६५,४१ 
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(ग) आ.व. : २०७८/७९ बिेट उपशीर्िक : फुङ्मलङ नगरपामलका - स्वास््य 

रु. हिारिा 

मस.नं. 
कायिक्रि/आयोिना/मक्रयाकलापको 

नाि 
उप िेत्र 

खचि 

शीर्िक 
स्रोत 

मवमनयोिन 

वामर्िक िम्िा 

८०१०१४०१३०२ फुङ्मलङ नगरपामलका - स्वास््य 

१ 
कोरोना रोकथाम कनयन्थत्रन तथा 

व्यवस्थापन - नगरस्तरीय 
स्वास््य २८९११ 

प्रदेश नंबर १  - 

नगद अनुदान 
५०,०० ५०,०० 

२ स्वास््य कायवक्रम - नगरस्तरीय स्वास््य २२५२२ 
प्रदेश नंबर १  - 

नगद अनुदान 
१५,०० १५,०० 

३ 

नगर स्वास््य स्वंयसेकवकाहरुलाई 

िाजा‚बैठक र यातायात िचव - 

नगरस्तरीय 

स्वास््य २२५२२ 
प्रदेश नंबर १  - 

नगद अनुदान 
५,०० ५,०० 

४ स्वास््य ताकलम -  नगरस्तरीय स्वास््य २२५१२ 
आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
२,०० २,०० 

५ स्वास््य उपकरण ििरद - नगरस्तरीय स्वास््य ३११२२ 
आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
३,०० ३,०० 

६ 
अकत आवश्यक औषिी िरीद - 

नगरस्तरीय 
स्वास््य २७२१३ 

प्रदेश नंबर १  - 

नगद अनुदान 
५,०० ५,०० 

७ 
हजार कदने आमा हरुको लागी पोषण 

कायवक्रम फु नपा १ 
स्वास््य २२५२२ 

प्रदेश नंबर १  - 

नगद अनुदान 
५० ५० 

८ 

आिारभतु स्वास््य कायावलय 

व्यवस्थापन तथा कवकवि िचव - फु. न. 

पा. १ 

स्वास््य २२७११ 
प्रदेश नंबर १  - 

नगद अनुदान 
१,०० १,०० 

९ 
स्वमंसेकवका गाउघर कक्लकनक संचालन 

कायवक्रम - फु. न.पा - २ 
स्वास््य २२५२२ 

प्रदेश नंबर १  - 

नगद अनुदान 
९० ९० 

१० 
१००० कदने आमाहरुको षोषण कायवक्रम 

फु न पा २ 
स्वास््य २२५२२ 

प्रदेश नंबर १  - 

नगद अनुदान 
८० ८० 

११ 

आिारभतू स्वास््य केन्थर कसम्ले पिरसरमा 

वाल कनमावण तथा नाकलमा स्ल्याव 

लगाउने - फु.न.पा.  ३ 

स्वास््य ३११५९ 
प्रदेश नंबर १  - 

नगद अनुदान 
३,०० ३,०० 

१२ 
महामारी रोकथाम सचेतना कायवक्रम - 

फु.न.पा. ३ 
स्वास््य २२५२२ 

प्रदेश नंबर १  - 

नगद अनुदान 
५० ५० 

१३ 
स्वास््य व्यवस्थापन कायवक्रम - फु. न. 

पा.  ४ 
स्वास््य २२५२२ 

प्रदेश नंबर १  - 

नगद अनुदान 
७० ७० 

१४ 
हजार कदने आमालाइ पोषण सामग्री 

ििरद तथा कवतरण फु न पा ४ 
स्वास््य २२५२२ 

आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
७० ७० 

१५ 
शेनीटरी प्याड भेकन्थडङ मकशन ििरद तथा 

कवतरण - फु. न. पा. -४ 
स्वास््य ३११२२ 

प्रदेश नंबर १  - 

नगद अनुदान 
१,५० १,५० 
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कस.नं. कायवक्रम/आयोजना/कक्रयाकलापको नाम उप िेत्र 
िचव 

शीषवक 
स्रोत 

कवकनयोजन 

वाकषवक जम्मा 

१६ 
स्वास््य सम्बकन्थि कोिरयन थराकपको 

साम्रग्री ििरद फुनपा ४ 
स्वास््य ३११२२ 

प्रदेश नंबर १  - 

नगद अनुदान 
१,०० १,०० 

१७ 
स्वंम सेकवका प्रोत्साहन तथा आिारभतु 

स्वास््य केन्थर व्यवस्थापन - फु.न.पा.  ५ 
स्वास््य ३१११३ 

प्रदेश नंबर १  - 

नगद अनुदान 
५० ५० 

१८ 
आिारभतू स्वास््य केन्थर घेराबारा ममवत 

संभार - फु. न. पा. - ५ 
स्वास््य ३११६१ 

प्रदेश नंबर १  - 

नगद अनुदान 
४,५० ४,५० 

१९ 
हजार कदने आमाहरुलाइ पोषणको लागी 

कुिरुाको चल्ला कवतरण - फु. न. पा. ६ 
स्वास््य २२५२२ 

प्रदेश नंबर १  - 

नगद अनुदान 
५० ५० 

२० 

स्वास््य कायावलय व्यवस्थापन तथा 

हजारकदने आमाहरुलाइ पोषण र 

स्वमंसेकवका िाजा िचव फु न पा ७ 

स्वास््य २२५२२ 
प्रदेश नंबर १  - 

नगद अनुदान 
१,०० १,०० 

२१ दोि ुस्वास््य चौकी ममवत - फु.न.पा. ८ स्वास््य ३११११ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
२,७४ २,७४ 

२२ आमा पोषण कायवक्रम फु. न. पा.८ स्वास््य २२५२२ 
आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
७० ७० 

२३ 
हजार कदने आमाहरुलाई पोषण कायवक्रम 

-  फु. न. पा. ९ 
स्वास््य २२७११ 

प्रदेश नंबर १  - 

नगद अनुदान 
१,७० १,७० 

२४ 
सतु्केरी मकहलाको साल व्यावस्थापन  फु 

न पा १० 
स्वास््य २२५२२ 

प्रदेश नंबर १  - 

नगद अनुदान 
१,०० १,०० 

२५ 
स्वास््य स्वंमसेकवकालाई फष्ट एड बक्स 

कवतरण र सोलार ििरद - फु. न. पा. - १० 
स्वास््य २२५२२ 

प्रदेश नंबर १  - 

नगद अनुदान 
१,०० १,०० 

२६ 
मयाम अिरुो शहरी स्वास््य चौकी भवन 

कनमावण - फु. न. पा. - १० 
स्वास््य ३११११ 

आन्थतिरक ऋण - 

नगद ऋण 
१०,०० १०,०० 

२७ 
स्वास््य स्वयम सेकवकालाई प्रोत्साहन 

भत्ता - फु. न. पा. - ११ 
स्वास््य २११३५ 

प्रदेश नंबर १  - 

नगद अनुदान 
३२ ३२ 

२८ 
स्वास््य स्वयम सेकवकालाई प्रोत्साहन 

भत्ता - फु. न. पा. - ११ 
स्वास््य २११३५ 

आन्थतिरक श्रोत - 

नगद 
३ ३ 

२९ 
फावािोला वकथवङ सेन्थटर व्यवस्थापन फु. 

न. पा. ११ 
स्वास््य २२२३१ 

प्रदेश नंबर १  - 

नगद अनुदान 
५५ ५५ 

कुल िम्िा १,१५,१४ १,१५,१४ 
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(घ)  आ.व. : २०७८/७९ बिेट उपशीर्िक : फुङ्मलङ नगरपामलका - कृमर् 

रु. हिारिा 

मस.नं. कायिक्रि/आयोिना/मक्रयाकलापको नाि उप िेत्र 
खचि 

शीर्िक 
स्रोत 

मवमनयोिन 

वामर्िक िम्िा 

८०१०१४०१३०३ फुङ्मलङ नगरपामलका - कृमर् 

१ 
कृषी यान्थत्रीकरण (हाते ट्याक्टर‚ब्रसकटर ििरद तथा 

कवतरण) ५० प्रकतशत साझेदारी नगरस्तरीय 
कृकष ३११३१ 

आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
५,०० ५,०० 

२ 
माछााँको भरुा ििरद कवतरण ५० प्रकतशत साझेदारी - 

नगरस्तरीय 
कृकष २२५२२ 

आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
१,५० १,५० 

३ मौ ाँरीपालन ताकलम तथा घार कवतरण - नगरस्तरीय कृकष २२५२२ 
आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
२,०० २,०० 

४ िान कदवस - नगरस्तरीय कृकष २२५२२ 
आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
१,०० १,०० 

५ कृषक घमु्ती ताकलम - नगरस्तरीय कृकष २२५२२ 
आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
३,०० ३,०० 

६ 

कहउदे बिे घााँसको कवउ कवरुवा ििरद(जैघााँस‚ 

नेकपयर‚बदामे‚कटयोसेकन्थट ‚सडुान र ककम्म)ु - 

नगरस्तरीय 

पशुपन्थछी 

कवकास 
२२५२२ 

आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
२,०० २,०० 

७ पश ुकडस्पेन्थसरीको लाकग ओषिी ििरद - नगरस्तरीय 
पशुपन्थछी 

कवकास 
२७२१३ 

आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
२,०० २,०० 

८ 
कृषी यान्थत्रीकरण (च्यापकटर ििरद तथा कवतरण) 

५० प्रकतशत साझेदारी - नगरस्तरीय 

पशुपन्थछी 

कवकास 
३११३१ 

आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
४,०० ४,०० 

९ 
गोठ सिुार कायवक्रम ५० प्रकतशत साझेदारी - 

नगरस्तरीय 

पशुपन्थछी 

कवकास 
३११३१ 

आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
५,०० ५,०० 

१० 
नमनुा पशु फमव (गाई/भै ाँसी‚सगुुर‚कुिरुा र बाख्रा) 

सहयोग कायवक्रम - नगरस्तरीय 

पशुपन्थछी 

कवकास 
३११३१ 

आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
८,०० ८,०० 

११ 
भेडीगोठ सहयोग कायवक्रम ७५ प्रकतशत साझेदारी - 

नगरस्तरीय 

पशुपन्थछी 

कवकास 
२२५२२ 

आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
२,०० २,०० 

१२ 
कृषकहरुलाई भकारो तथा िोर सिुार  ५० प्रकतशत 

साझेदारीमा कायवक्रम - फु.न.पा. -१ 

पशुपन्थछी 

कवकास 
३११३१ 

आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
१,५० १,५० 

१३ तरकारी कवउ कवजन कमकन ककट कवतरण‚ फु.न.पा.१ कृकष २२५२२ 
आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
५० ५० 

१४ 
साना कसचााँईका लाकग पाइप ििरद तथा कवतरण - 

फु.न.पा. - १ 
कृकष ३११५५ 

आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
४,०० ४,०० 

१५ 

फलफुल तथा तरकारी बाकलमा लाग्ने औसा ककरा 

कनयन्थत्रणको लाकग कवसादी ििरद कायावक्रम‚ ७५ 

प्रकतशत साझेदारी फु.न.पा.१ 

कृकष २२५२२ 
आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
१,५० १,५० 

१६ कसंचाई पाईप ििरद फु.न.पा.२ कृकष ३११५५ 
आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
१,०० १,०० 

१७ वडास्तिरय कृषकहरुको लाकग ताकलम फु.न.पा.२ कृकष २२५२२ 
आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
८० ८० 
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मस.नं. कायिक्रि/आयोिना/मक्रयाकलापको नाि उप िेत्र 
खचि 

शीर्िक 
स्रोत 

मवमनयोिन 

वामर्िक िम्िा 

१८ 
फलफूल कबरुवा कवतरण कायवक्रम‚ ७५ प्रकतशत 

साझेदारी‚ फु.न.पा.२ 
कृकष २२५२२ 

आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
१,०० १,०० 

१९ 
प्रमाकणकृत आल ुकबउ ििरद कायावक्रम‚ ७५ प्रकतशत 

साझेदारी - फू.न.पा.२ 
कृकष २२५२२ 

आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
१,५० १,५० 

२० केरा िेती कायवक्रम (७५% साझेदारी) फू.्न.पा.२ कृकष २२५२२ 
आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
१,५० १,५० 

२१ 
गोठ सिुार कायवक्रम (५० प्रकतशत साझेदारी) - 

फू.न.पा.२ 

पशुपन्थछी 

कवकास 
३११३१ 

आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
२,०० २,०० 

२२ 
च्याप कटर मेकशन ििरद ७५ प्रकतशत साझेदारी 

कायवक्रम‚ फु.न.पा.२ 

पशुपन्थछी 

कवकास 
२२५२२ 

आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
१,५० १,५० 

२३ घााँसको कवउ ििरद कवतरण कायवक्रम‚ फु.न.पा.२ 
पशुपन्थछी 

कवकास 
२२५२२ 

आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
५० ५० 

२४ 
कृकष यन्थत्र हाते ट्याक्टर ५० प्रकतशत साझदेारी‚ 

फु.न.पा.३ 
कृकष २२५२२ 

आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
२,५० २,५० 

२५ 
डााँडापािर माकथल्लो ढााँडगाउाँ टोलमा मसलेबाली 

प्रविवन (७० प्रकतशत साझेदारी) फु.न.पा.३ 
कृकष २२५२२ 

आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
१,५० १,५० 

२६ 
आाँगेकदम टारी साजेबारी िेत्रमा केरा िेकत प्रविवन 

कायवक्रम‚ ५० प्रकतशत साझेदारी‚ फु.न.पा.३ 
कृकष २२५२२ 

आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
२,०० २,०० 

२७ 

केकनम काकत्तके मढेु गुंहलेी भाटे टोलमा प्रमाकणकृत 

आलकुो कवउ कवतरण ७० प्रकतशत साझेदारी - 

फु.न.पा.३ 

कृकष २२५२२ 
आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
२,०० २,०० 

२८ 
उन्थनत जातको बोका ििरद तथा कवतरण (७५ 

प्रकतशत साझेदारी) फु.न.पा.३ 

पशुपन्थछी 

कवकास 
२२५२२ 

आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
२,०० २,०० 

२९ 
बालमकन्थदर आमा समदुलाई कुिरुाको चल्ला ििरद 

तथा कवतरण (७५ प्रकतशत  साझेदारी) - फु.न.पा - ४ 

पशुपन्थछी 

कवकास 
२२५२२ 

आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
१,०० १,०० 

३० 
प्रमाकणकृत आलु ्तथा कककवको कबउ कवजन कवतरण 

५० प्रकतशत साझेदारी‚ फु.न.पा.५ 
कृकष २२५२२ 

आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
१,०० १,०० 

३१ 
भेडाको पाठा पाठी कवतरण (५० प्रकतशत साझेदारी) 

फु.न.पा.५ 

पशुपन्थछी 

कवकास 
२२५२२ 

आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
१,०० १,०० 

३२ 
तरकारीको कमकनककट कवउ ििरद तथा कवतरण‚ 

फु.न.पा.६ 
कृकष २२५२२ 

आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
५५ ५५ 

३३ 
भे ाँडा बाख्राको पाठा पाठी ५० प्रकतशत साझेदारीमा 

ििरद तथा  कवतरण - फु.न.पा.६ 

पशुपन्थछी 

कवकास 
२२५२२ 

आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
४,५० ४,५० 

३४ सबै प्रकारको कृषकहरुलाई ताकलम - फु.न.पा. - ७ कृकष २२५२२ 
आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
७० ७० 

३५ 
कककव कवरुवा ििरद तथा कवतरण (७५ प्रकतशत 

साझेदारी) फु.न.पा-७ 
कृकष २२५२२ 

आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
१,०० १,०० 

३६ 
प्लाकस्टक टनेल र थोपा कसंचाई सामाग्री ििरद ६० 

प्रकतशत साझेदारी‚ फु.न.पा-७ 
कृकष २२५२२ 

आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
२,८० २,८० 
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मस.नं. कायिक्रि/आयोिना/मक्रयाकलापको नाि उप िेत्र 
खचि 

शीर्िक 
स्रोत 

मवमनयोिन 

वामर्िक िम्िा 

३७ 
िोर सिुार कायवक्रम ५० प्रकतशत साझेदारी‚ 

फु.न.पा.७ 

पशुपन्थछी 

कवकास 
३११३१ 

आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
१,०० १,०० 

३८ च्याप कटर ििरद ५० प्रकतशत साझदेारी‚ फु.न.पा.७ 
पशुपन्थछी 

कवकास 
२२५२२ 

आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
१,५० १,५० 

३९ 
गोठ सिुार कायवक्रम ५० प्रकतशत साझेदारी‚ 

फु.न.पा.७ 

पशुपन्थछी 

कवकास 
३११३१ 

आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
१,०० १,०० 

४० 
कृषकहरुलाई टनेल‚ पाइप र िम ििरद ७५ प्रकतशत 

साझेदारी (भेदावारी‚ ल्याङ्वा) - फु.न.पा. -८ 
कृकष ३११५५ 

आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
३,५० ३,५० 

४१ 
अकबरे पकेट टनेल तथा पाइप ििरद (७५ प्रकतशत 

साझेदारी)  - फु. न. पा. ८ 
कृकष २२५२२ 

आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
२,०० २,०० 

४२ 
कृषकहरुलाई टनेल‚ पाइप र िम ििरद ७५ प्रकतशत 

साझेदारी (ढुङ्गे‚मेहलेे‚िोलीपािा) - फु.न.पा. - ८ 
कृकष २२५२२ 

आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
३,५० ३,५० 

४३ 
डााँडााँ परी साकलम्बे तरकारी िेती टनेल ििरद तथा 

कवतरण (७५% साझेदारी) - फु. न. पा. ८ 
कृकष २२५२२ 

आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
२,०० २,०० 

४४ 

अकम्बका काकलका कृकष फमव बाख्रा िोर कनमावण‚ 

बाख्रा ििरद तथा कवतरण ७५ प्रकतशत साझेदारी - 

फू.न.पा. -८ 

पशुपन्थछी 

कवकास 
३११३१ 

आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
५,०० ५,०० 

४५ 
देउराली कृषक समहुलाई प्लाकष्टक घरको पोल 

कनमावण ५० प्रकतशत साझेदारी‚ फु.न.पा.९ 
कृकष २२५२२ 

आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
२,०० २,०० 

४६ 
प्रमाकणकृत आलकुो कवउ ििरद तथा  कवतरण (५० 

प्रकतशत साझेदारी) - फु.न.पा. -९ 
कृकष २२५२२ 

आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
३,०० ३,०० 

४७ 
साकवक १‚२‚३ र ९ मा ताजा तरकारी उत्पादन ५० 

प्रकतशत साझेदारी‚ फु.न.पा-९ 
कृकष २२५२२ 

आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
३,०० ३,०० 

४८ 
साकवक ४‚५‚६‚७ र ८ मा उन्थनत जातको पशुपालन 

कायवक्रम‚ ५० प्रकतशत साझेदारी - फुनुपा-९ 

पशुपन्थछी 

कवकास 
२२५२२ 

आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
६,०० ६,०० 

४९ 
कक.कब.को कबरुवा ििरद ५० प्रकतशत साझदेारी‚ 

फु.न.पा.१० 
कृकष २२५२२ 

आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
१,०० १,०० 

५० 
वोयर बोका ििरद तथा कवतरण ५० प्रकतशत 

साझेदारी - फु.न.पा. - १० 

पशुपन्थछी 

कवकास 
२२५२२ 

आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
४,०० ४,०० 

५१ 

प्रमाकणकृत उन्थनत जातको आलकुो कबउ‚ कवषादी 

ििरद तथा कवतरण ५० प्रकतशत साझेदारी‚ 

फु.न.पा.११ 

कृकष २२५२२ 
आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
२,०० २,०० 

५२ 
फावािोला गोल्डेन कफस फमवलाई पोिरी कवस्तार 

तथा पानी व्यावस्थापन (५० प्रकतशत साझेदारी) 
कृकष ३११३१ 

आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
८० ८० 

५३ 
साना कसंचाईका लाकग पाईप ििरद तथा कवतरण‚ 

फु.न.पा.११ 
कृकष ३११५५ 

आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
४,३५ ४,३५ 

५४ 
सुाँगुरको िोर सिुार कायवक्रम ५० प्रकतशत साझेदारी‚ 

फु.न.पा.११ 

पशुपन्थछी 

कवकास 
३११३१ 

आन्थतिरक 

श्रोत - नगद 
५,५० ५,५० 

कुल िम्िा १,२६,५० १,२६,५० 
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 (ङ)  आ.व. : २०७८/७९ बिेट उपशीर्िक : संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत कायिक्रि (शसति अनुदान) 

रु. हिारिा 

मस.नं. 
कायिक्रि/आयोिना/मक्रयाकलापको 

नाि 
उप िेत्र 

खचि 

शीर्िक 
स्रोत 

मवमनयोिन 

वामर्िक 

खचि 
िम्िा 

८०१०१४०१५११  संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत कायिक्रि (शसति अनुदान) 

१ 

आिारभतू तहका स्वीकृत दरवन्थदीका 

कशिक, राहत अनुदान कशिकका लाकग  

तलब भत्ता अनुदान (कवशेष कशिा पिरषद 

अन्थतरगतका कशिक/कमवचारीहरु समते) 

कशिा २११११ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

११,८८,०० ११,८८,०० 

२ 

प्रारकम्भक बाल कवकास  सहजकतावहरुको 

पािरश्रकमक तथा कवद्यालय कमवचारी 

व्यबस्थापन अनुदान 

कशिा २११११ 

एस.एस. कड. 

कप. - सोिभनाव 

अनुदान 

(बैदेकशक) 

६,४६ ६,४६ 

३ 

माध्यकमक तहका स्वीकृत दरवन्थदीका 

कशिक, राहत अनुदान कशिक  लाकग 

तलब भत्ता अनुदान (कवशेष कशिा पिरषद 

अन्थतरगतका कशिक/कमवचारी,प्राकवकिक 

िारका प्रकशिक समेत) 

कशिा २११११ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

३,१०,०० ३,१०,०० 

४ 

आिारमतु तह किा (६-८) मा 

अंगे्रजी,गकणत र कवज्ञान कवषयमा कशिण 

सहयोग अनुदान 

कशिा २२४११ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

१५,७७ १५,७७ 

५ 

आिारमतु तह किा (६-८) मा 

अंगे्रजी,गकणत र कवज्ञान कवषयमा कशिण 

सहयोग अनुदान 

कशिा २२४११ 

एस.एस. कड. 

कप. - सोिभनाव 

अनुदान 

(बैदेकशक) 

१,१५ १,१५ 

६ 

कोकभड - १९ का कारण उत्पन्थन 

पिरकस्थकतमा कसकाइ सहजीकरणका 

लाकग शैकिक कायवक्रम 

कशिा २२५२२ 

एस.एस. कड. 

कप. - सोिभनाव 

अनुदान 

(बैदेकशक) 

३४ ३४ 

७ 

कोकभड - १९ का कारण उत्पन्थन 

पिरकस्थकतमा कसकाइ सहजीकरणका 

लाकग शैकिक कायवक्रम 

कशिा २२५२२ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

४,६६ ४,६६ 

८ 
तोककएका  कवद्याथीको कदवा िाजाका 

लाकग  कवद्यालयलाई अनुदान 
कशिा २२५२२ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

९४,५६ ९४,५६ 

९ 
तोककएका  कवद्याथीको कदवा िाजाका 

लाकग  कवद्यालयलाई अनुदान 
कशिा २२५२२ 

एस.एस. कड. 

कप. - सोिभनाव 

अनुदान 

(बैदेकशक) 

६,९० ६,९० 
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मस.नं. 
कायिक्रि/आयोिना/मक्रयाकलापको 

नाि 
उप िेत्र 

खचि 

शीर्िक 
स्रोत 

मवमनयोिन 

वामर्िक 

खचि 
िम्िा 

१० 

GPE को सहयोगमा कोकभड - १९ का 

कारण उत्पन्थन पिरकस्थकतमा कसकाइ 

सहजीकरणका लाकग शैकिक कायवक्रम 

कशिा २२५२२ 

कज.कप.ई. - 

सोिभनाव 

अनुदान 

(बैदेकशक) 

४,०० ४,०० 

११ 

प्रकत कवद्याथी  लागतका आिारमा 

कशिण कसकाइ  सामग्री एवम ्किा ८ को  

परीिा व्यवस्थापन अनुदान 

कशिा २२५२२ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

४०,६६ ४०,६६ 

१२ 

प्रकत कवद्याथी  लागतका आिारमा 

कशिण कसकाइ  सामग्री एवम ्किा ८ को  

परीिा व्यवस्थापन अनुदान 

कशिा २२५२२ 

एस.एस. कड. 

कप. - सोिभनाव 

अनुदान 

(बैदेकशक) 

२,९६ २,९६ 

१३ 

प्रारकम्भक बाल कवकास  सहजकतावहरुको 

पािरश्रकमक तथा कवद्यालय कमवचारी 

व्यबस्थापन अनुदान 

कशिा २२५२२ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

८८,८६ ८८,८६ 

१४ 

माध्यकमक तह किा (९-१०) मा 

अंगे्रजी,गकणत र कवज्ञान कवषयमा कशिण 

सहयोग अनुदान 

कशिा २२५२२ 

एस.एस. कड. 

कप. - सोिभनाव 

अनुदान 

(बैदेकशक) 

२,०५ २,०५ 

१५ 

माध्यकमक तह किा (९-१०) मा 

अंगे्रजी,गकणत र कवज्ञान कवषयमा कशिण 

सहयोग अनुदान 

कशिा २२५२२ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

२८,१८ २८,१८ 

१६ 

कवद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 

अनुदान स केत ५.१ देिी ५.१२ सम्म 

वालमन्थदीर sipलेिा पिरिण बहुकिा र 

अन्थय अनुदान 

कशिा २२५२२ 

एस.एस. कड. 

कप. - सोिभनाव 

अनुदान 

(बैदेकशक) 

२,६३ २,६३ 

१७ 

कवद्यालयमा शैकिक गुणस्तर सदुृढीकरण  

एवम ्कायवसम्पादनमा आिािरत 

प्रोत्साहन अनुदान स केत ९.१ देिी 

९.१५ सम्म र कवकभन्थन अनुदानहरु 

कशिा २२५२२ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

८९,८० ८९,८० 

१८ 

कवद्यालयमा शैकिक गुणस्तर सदुृढीकरण  

एवम ्कायवसम्पादनमा आिािरत 

प्रोत्साहन अनुदान स केत ९.१ देिी 

९.१५ सम्म र कवकभन्थन अनुदानहरु 

कशिा २२५२२ 

एस.एस. कड. 

कप. - सोिभनाव 

अनुदान 

(बैदेकशक) 

६,५३ ६,५३ 

१९ 

शैकिक पहुाँच सुकनकितता, अनौपचािरक 

तथा वैककल्पक कशिा कायवक्रम (परम्परागत 

कवद्यालय, वैककल्पक कवद्यालय, सािरता र 

कनरन्थतर कशिाका कायवक्रम समेत) स केत 

६.१ दिेी ६.९ सम्म िलु्ला कविालय 

सामुदाकयक कसकाई केन्थर 

कशिा २२५२२ 

एस.एस. कड. 

कप. - सोिभनाव 

अनुदान 

(बैदेकशक) 

१,४६ १,४६ 
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मस.नं. 
कायिक्रि/आयोिना/मक्रयाकलापको 

नाि 
उप िेत्र 

खचि 

शीर्िक 
स्रोत 

मवमनयोिन 

वामर्िक 

खचि 
िम्िा 

२० 

शैकिक पहुाँच सकुनकितता, अनौपचािरक 

तथा वैककल्पक कशिा कायवक्रम 

(परम्परागत कवद्यालय, वैककल्पक 

कवद्यालय, सािरता र कनरन्थतर कशिाका 

कायवक्रम समेत) स केत ६.१ देिी ६.९ 

सम्म िलु्ला कविालय सामदुाकयक 

कसकाई केन्थर 

कशिा २२५२२ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

२०,११ २०,११ 

२१ 
सामदुाकयक कवद्यालयका छात्राहरुलाई 

कनशुल्क स्याकनटरी प्याड ब्यवस्थापन 
कशिा २२५२२ 

एस.एस. कड. 

कप. - सोिभनाव 

अनुदान 

(बैदेकशक) 

१,३४ १,३४ 

२२ 
सामदुाकयक कवद्यालयका छात्राहरुलाई 

कनशुल्क स्याकनटरी प्याड ब्यवस्थापन 
कशिा २२५२२ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

१८,४४ १८,४४ 

२३ 

साववजकनक कवद्यालयमा अध्ययनरत 

कवद्याथीहरुका लाकग छात्रबकृत्त 

(आवासीय तथा गैरआवासीय) 

कशिा २२५२२ 

एस.एस. कड. 

कप. - सोिभनाव 

अनुदान 

(बैदेकशक) 

२,३९ २,३९ 

२४ 

साववजकनक कवद्यालयमा अध्ययनरत 

कवद्याथीहरुका लाकग छात्रबकृत्त 

(आवासीय तथा गैरआवासीय) 

कशिा २२५२२ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

२७,४३ २७,४३ 

२५ 
साववजकनक कवद्यालयका  कवद्याथीहरुका 

लाकग कनशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान 
कशिा २५३११ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

३८,३५ ३८,३५ 

२६ 
साववजकनक कवद्यालयका  कवद्याथीहरुका 

लाकग कनशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान 
कशिा २५३११ 

एस.एस. कड. 

कप. - सोिभनाव 

अनुदान 

(बैदेकशक) 

२,७९ २,७९ 

२७ 

केन्थरबाट छनौट भएका नमनुा 

कवद्यालय,कवशेष कवद्यालयको क्रमागत 

भवन कनमावण तथा किा ११ स्तोन्थनकत 

भएका प्राकवकिक िार कवद्यालयको ल्याव 

व्यवस्थापन अनुदान 

कशिा ३११२२ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

९३,०० ९३,०० 

२८ 

केन्थरबाट छनौट भएका नमनुा 

कवद्यालय,कवशेष कवद्यालयको क्रमागत 

भवन कनमावण तथा किा ११ स्तोन्थनकत 

भएका प्राकवकिक िार कवद्यालयको ल्याव 

व्यवस्थापन अनुदान 

कशिा ३११२२ 

एस.एस. कड. 

कप. - सोिभनाव 

अनुदान 

(बैदेकशक) 

७,०० ७,०० 
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मस.नं. 
कायिक्रि/आयोिना/मक्रयाकलापको 

नाि 
उप िेत्र 

खचि 

शीर्िक 
स्रोत 

मवमनयोिन 

वामर्िक 

खचि 
िम्िा 

२९ 

सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान 

स केत ५.१ देिी ५.१२ सम्म वालमन्थदीर 

SIP लेिा पिरिण बहुकिा र अन्थय 

अनुदानकवद्यालय सञ्चालन तथा 

व्यवस्थापन अनुदान 

कशिा २२५२२ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

३६,१८ ३६,१८ 

३० 
आिारभतू तथा आककस्मक स्वास््य 

सेवाको लाकग औषकि ििरद 
स्वास््य २७२१३ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

११,५० ११,५० 

३१ 
कसकबआईएमएनकसआई Onsite 

कोकचंङ्ग र समता तथा पहुाँच कायवक्रम 
स्वास््य २२५२२ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

२,०० २,०० 

३२ मात ृतथा नवकशश ुकायवक्रम स्वास््य २२५२२ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

१८,६८ १८,६८ 

३३ 

मात ृतथा नवकशश ुकायवक्रम अन्थतगवत 

आमा सरुिा, गभववती उत्पे्ररणा सेवा, 

न्थयानो झोला र कनशुल्क गभवपतन 

कायवक्रम 

स्वास््य २२५२२ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

१०,३६ १०,३६ 

३४ 

उपचारात्मक सेवा अन्थतगवतका 

कायवक्रमहरु ( ,आिारभतू स्वास््य सेवा 

केन्थर (स्वास््य चौकी ) / आिारभतू 

अस्पतालको न्थयनुतम सेवा मापदण्ड 

कायवक्रम संचालन तथा सकुरकिकरण र 

आाँिा, नाक, कान, घांटी तथा मिु 

स्वास््य सम्वकन्थि अकभमिुीकरण तथा 

कबद्यालय स्क्रीकनंग कार 

स्वास््य २२५२२ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

३,५० ३,५० 

३५ 

कवकभन्थन सरुवारोग, नसने रोग, जनुोकटक, 

मानकसक स्वास््य सम्बकन्थि अन्थतरकक्रया 

कायवक्रम तथा कदवसहरु 

(Hypertension, Diabetes, COPD, 

Cancer Days, आत्महत्या रोकथाम 

कदवस, मानकसक स्वास््य कदवस, 

अल्जाईमर कदवस, रेकबज कदवस, कवश्व 

औलो कदवस) मनाउने 

स्वास््य २२३१५ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

१,३० १,३० 

३६ 

करारुः अहबे, अनमी (िोप सेवा 

कायवक्रम संचालनको लाकग उच्च 

कहमाली,पहाडी कजल्लाहरु र महा तथा 

उप महानगरपाकलका, संस्थागत कक्लकनक 

न.पा हरु) ९० जना 

स्वास््य २२४१३ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

२,६० २,६० 



 

 

  “यातायात सञ्जाल‚ व्यवसायीक कृषि‚ पययटन र पवूायधार‚ षिक्षा‚ स्वास््य र औद्योषिक षवकास फुङषलङ      

समृषिको आधार”        99 

 

मस.नं. 
कायिक्रि/आयोिना/मक्रयाकलापको 

नाि 
उप िेत्र 

खचि 

शीर्िक 
स्रोत 

मवमनयोिन 

वामर्िक 

खचि 
िम्िा 

३७ 

कवध्यालय स्वास््य कशिा/आमा समहु 

तथा मकहला स्वास््य स्वयंसेकवकाहरूका 

लाकग सामाकजक व्यवहार पिरवतवन 

कायवक्रम 

स्वास््य २२५१२ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

१,०० १,०० 

३८ 

स्थलगत अनुकशिण गिर 

स्वास््यककमवहरूको िमता अकभवकृध्द 

एवं त्यांङकको गुणस्तर सकुनकित,  

ियरोगका कायवक्रमको अिव बाकषवक 

सकमिा तथा उपचार नकतजाको कोहटव 

कवशे्लषण 

स्वास््य २२५१२ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

६० ६० 

३९ 

राकष्िय मकहला स्वास््य स्वयंसेकवका  

कायवक्रम (पोशाक प्रोत्साहन, यातायात 

िचव, वाकषवक सकमिा गोष्ठी र कदवस 

मनाउने िचव समेत) 

स्वास््य २११२१ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

२०,०० २०,०० 

४० 

ियरोगका जोकिम समहु तथा स्वास्थ 

सेवाको पहुच कम भएका समदुायमा 

सकृय ियरोग िोजपडताल कायवक्रम, 

घरपिरवारका सदस्यहरूको सम्पकव  

पिरिण, समदुायमा ियरोगका 

कवरामीहरूको िोजपडतालका लाकग 

िभता अकभवकृि तथा  पिरचालन । 

स्वास््य २२५२२ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

१,०५ १,०५ 

४१ 

कोकभड १९ लगायत कवकभन्थन 

महामारीजन्थय रोगहरुको रोकथाम, 

कनयन्थत्रण तथा कनगरानीका लाकग 

सरोकारवाला साँगको अन्थतरकक्रया तथा 

RRT, स्वास््यकमी पिरचालन 

स्वास््य २२५२२ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

५० ५० 

४२ 

कोकभड १९ कवरुि िोप अकभयान 

संचालन ब्यवस्थापन िचव -

पाकलकास्तिरय सकमिा तथा योजना र 

पाकलका तथा स्वास््य सस्था स्तिरय 

सपुिरवेिण_ 

स्वास््य २२५२२ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

२,२४ २,२४ 

४३ 

कनयकमत िोप सदुृढीकरण, पूणव िोपको 

दीगोपना र सरसफाई प्रवर्िन कायवक्रम 

कनरन्थतरताको लाकग सकु्ष्मयोजना 

अद्यावकिक र पाकलका समन्थवय 

सकमकतको अकभमकुिकरण र योजना २ 

कदन र पूणविोप न.पा., गा.पा. 

सकुनकितताको लाकग स्वास््यककमवबाट 

वडामा घरिरुी सवेिण, पाकलका ब 

स्वास््य २२५२२ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

२,३३ २,३३ 
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मस.नं. 
कायिक्रि/आयोिना/मक्रयाकलापको 

नाि 
उप िेत्र 

खचि 

शीर्िक 
स्रोत 

मवमनयोिन 

वामर्िक 

खचि 
िम्िा 

४४ 
पिरवार कनयोजन ककशोर ककशोरी तथा 

प्रजनन् स्वास््य कायवक्रम 
स्वास््य २२५२२ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

३,८८ ३,८८ 

४५ 

पशुपंिी आदीबाट हुने ईन्थफुएन्थजा, बडव 

फ्ल,ु AMR, कसकष्टसकोकसस, 

टक्सोप्लाज्मोकसस आकद कवकभन्थन 

सरुवारोग सम्बकन्थि रोकथाम तथा 

कनयन्थत्रणका लाकग सचेतना कायवक्रम 

स्वास््य २२५२२ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

२० २० 

४६ 

पाकलका स्तरमाुः टाई वफाइड िोप 

अकभयान संचालन तथा कनयकमत िोपमा 

टाई वफाइड िोप शुरुवातको साथै कनयकमत 

िोप सदुढीकरण र सरसफाई प्रबर्िनको 

लाकग पाकलका र वडा िोप समन्थवय 

सकमती र सरोकारवालाहरुको 

अकभमकुिकरण  बैठक १ कदन 

स्वास््य २२५२२ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

२,४३ २,४३ 

४७ 

पाकलका स्तरमा स्वास््य संस्थाहरुको 

माकसक बैठक, डाटा भेिरकफकेशन एवं 

गुणस्तर सिुार साथै चौमाकसक एवं 

बाकषवक सकमिा 

स्वास््य २२५२२ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

१,०० १,०० 

४८ 
स्वास््य सचूना साथै आइ एम य ू

सदुृढीकरण कायवक्रम 
स्वास््य ३११२२ 

आन्थतिरक 

ऋण - नगद 

ऋण 

२,०० २,०० 

४९ 

स्वास््य संस्थामा  आककस्मक 

अवस्थामा औसकि एवं ल्याब सामाग्री 

ढुवानी, रेककडवङ तथा िरपोकटवङका लाकग 

फमव फरमेट छपाइ तथा फोटोकपी,  ई-

कट.कब रकजस्टर अध्यावकिक,  कवश्व 

ियरोग कदवस सम्बन्थिी कायवक्रम 

स्वास््य २२५२२ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

३५ ३५ 

५० पोषण कायवक्रम स्वास््य २२५२२ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

१४,४८ १४,४८ 

८७ स्वास््य तलब 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२११११ 
नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 
१,०९,९३ १,०९,९३ 

८८ पोशाक भत्ता 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२११२१ 
नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 
२,०० २,०० 

८९ स्थानीय भत्ता 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२११३१ 
नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 
७,५० ७,५० 
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मस.नं. 
कायिक्रि/आयोिना/मक्रयाकलापको 

नाि 
उप िेत्र 

खचि 

शीर्िक 
स्रोत 

मवमनयोिन 

वामर्िक 

खचि 
िम्िा 

९० महगंी भत्ता 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२११३२ 
नेपाल सरकार - 

नगद अनुदान 
५,२० ५,२० 

९१ बैठक भत्ता 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२११३४ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

१,०० १,०० 

९२ अन्थय भत्ता 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२११३९ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

१५ १५ 

९३ पानी तथा कबजलुी 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२१११ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

२,२० २,२० 

९४ संचार महसलु 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२११२ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

५० ५० 

९५ इन्थिन िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२२१२ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

१,४० १,४० 

९६ सवारी सािन ममवत िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२२१३ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

५० ५० 

९७ कायावलय संचालन तथा मसलन्थद िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२३११ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

२०,०० २०,०० 

९८ 
पत्रपकत्रका, छपाई तथा सचूना प्रकाशन 

िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२३१५ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

१,०० १,०० 

९९ िमता कवकास ताकलम / गोष्टी 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२५२२ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

४,०० ४,०० 

१०० सामाकजक पिरिण िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२५२९ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

३,०० ३,०० 

१०१ अनुगमन, मलू्यांकन िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२६११ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

१,०० १,०० 

१०२ भ्रमण िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२६१२ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

२,०० २,०० 
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मस.नं. 
कायिक्रि/आयोिना/मक्रयाकलापको 

नाि 
उप िेत्र 

खचि 

शीर्िक 
स्रोत 

मवमनयोिन 

वामर्िक 

खचि 
िम्िा 

१०३ कवकवि िचव 

कायावलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासकनक 

२२७११ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

३,६२ ३,६२ 

१०४ ककसान सचूीकरण कायवक्रम कृकष २२५२२ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

३,०० ३,०० 

१०५ ईकपडेकमयोलोजी िरपोकटवङ कृकष २२५२२ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

६ ६ 

१०६ कृकत्रम गभाविान कमसन कायवक्रम कृकष २२५२२ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

२,५० २,५० 

१०७ 
कृकष तथा पशु सेवाका एक गााँउ एक 

प्राकवकिकहरुको तलव भत्ता 
कृकष २११११ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

७,०० ७,०० 

१०८ 
रैथाने बाली प्रविवन कायवक्रम (बाली 

कवकास कायवक्रम) 
कृकष २२५२२ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

१३,०० १३,०० 

१०९ 

अलैंचीको साना व्यवसाकयक कृकष 

उत्पादन केन्थर (पकेट) कवकास कायवक्रम 

सञ्चालन 

कृकष ३११३१ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

१२,०० १२,०० 

११० 

आ.व. २०७७/७८ मा स्थापना भएका 

कृकष तफव का साना व्यवसाकयक कृकष 

उत्पादन केन्थर (पकेट) कवकास कायवक्रम 

कनरन्थतरता 

कृकष ३११३१ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

१२,०० १२,०० 

१११ 

आ.व. २०७७/७८ मा स्थापना भएको 

बंगुरको साना व्यवसाकयक कृकष उत्पादन 

केन्थर (पकेट) कवकास कायवक्रम कनरन्थतरता 

कृकष ३११३१ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

६,०० ६,०० 

११२ 
कृकष, पशुपन्थछी तथा मत्स्य त्याकं 

अध्यावकिक कायवक्रम 
कृकष ३११३१ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

१,०० १,०० 

११३ 
कोल्डरुम/पोटेवल कोल्ड च्याम्वर कनमावण 

(लागत साझदेारी ५० प्रकतशत ) 
कृकष ३११३१ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

११,०० ११,०० 

११४ छुपी प्रविवन कायवक्रम कृकष ३११३१ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

२०,४४ २०,४४ 
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मस.नं. 
कायिक्रि/आयोिना/मक्रयाकलापको 

नाि 
उप िेत्र 

खचि 

शीर्िक 
स्रोत 

मवमनयोिन 

वामर्िक 

खचि 
िम्िा 

११५ 

एम. आइव. एस. अपरेटर र  कफल्ड 

सहायक पािरश्रकमक, चाडपवव ितव तथा 

पोशाक िचव 

त्यांक प्रणाली २११११ 

आई कड ए - 

सोिभनाव हुने 

ऋण 

(बैदेकशक) 

५,०० ५,०० 

११६ 

एम. आइव. एस. अपरेटर र  कफल्ड 

सहायक पािरश्रकमक, चाडपवव ितव तथा 

पोशाक िचव 

त्यांक प्रणाली २११२१ 

आई कड ए - 

सोिभनाव हुने 

ऋण 

(बैदेकशक) 

२० २० 

११७ 
अन्थय कवकवि िचव-Periodic meeting 

costs of LGPCC 
त्यांक प्रणाली २११३४ 

आई कड ए - 

सोिभनाव हुने 

ऋण 

(बैदेकशक) 

२३ २३ 

११८ 
एम. आइव. एस. अपरेटर र कफल्ड 

सहायको लाकग सञ्चार िचव 
त्यांक प्रणाली २२११२ 

आई कड ए - 

सोिभनाव हुने 

ऋण 

(बैदेकशक) 

५ ५ 

११९ 
मसलन्थद सामान ििरद (सेवा केन्थर 

सञ्चालानाथव) राष्िीय परीचयपत्र 
त्यांक प्रणाली २२२२१ 

आई कड ए - 

सोिभनाव हुने 

ऋण 

(बैदेकशक) 

१,२० १,२० 

१२० 

पकञ्जकरण काक्रव म कवभागले उपलव्ि 

गराएको ताकलम िाका बमोकजम घटना 

दताव तथा सामाकजक सरुिा सम्बन्थिमा 

नपा/गापा, वडा कायावलयका 

कमवचारीहरुको लाकग ताकलम तथा 

जनप्रकतकनकिहरुलाई अकभमकुिकरण 

कायवक्रम सञ्चालन 

त्यांक प्रणाली २२५१२ 

आई कड ए - 

सोिभनाव हुने 

ऋण 

(बैदेकशक) 

२,९४ २,९४ 

१२१ 

मेकशनरी आजार तथा फकनवचर ममवत 

सम्भार (सेवा केन्थर सञ्चालानाथव) राष्िीय 

पिरचय पत्र 

त्यांक प्रणाली २२५२२ 

आई कड ए - 

सोिभनाव हुने 

ऋण 

(बैदेकशक) 

६० ६० 

१२२ 

सञ्चार सामाग्री प्रसारण तथा छपाइव 

(सञ्चार र पाँहुच अकभयान सञ्चालान) 

पञ्जीकरण कायवक्रम 

त्यांक प्रणाली २२५२२ 

आई कड ए - 

सोिभनाव हुने 

ऋण 

(बैदेकशक) 

२,४० २,४० 

१२३ 

स्थानीय तहका कमवचारी र 

जनप्रकतकनकिहरुको लाकग अनगुमन तथा 

मलु्याकन िचव (पकञ्जकरण) 

त्यांक प्रणाली २२६११ 

आई कड ए - 

सोिभनाव हुने 

ऋण 

(बैदेकशक) 

८८ ८८ 
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मस.नं. 
कायिक्रि/आयोिना/मक्रयाकलापको 

नाि 
उप िेत्र 

खचि 

शीर्िक 
स्रोत 

मवमनयोिन 

वामर्िक 

खचि 
िम्िा 

१२४ 
एम. आइव. एस. अपरेटर र कफल्ड सहायक 

देकनक भ्रमण भत्ता तथा यातायत िचव 
त्यांक प्रणाली २२६१२ 

आई कड ए - 

सोिभनाव हुने 

ऋण 

(बैदेकशक) 

१,०८ १,०८ 

१२५ 

अन्थय कवकवि िचव-Mobilization of 

CSOs, Civic Groups, NGOs for 

increased social accountability 

त्यांक प्रणाली २२७११ 

आई कड ए - 

सोिभनाव हुने 

ऋण 

(बैदेकशक) 

४२ ४२ 

१२६ रोजगार प्राकवकिक सहायकको तलव 

सामाकजक 

सरुिा तथा 

संरिण 

२११११ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

३,३६ ३,३६ 

१२७ रोजगार संयोजकको तलव 

सामाकजक 

सरुिा तथा 

संरिण 

२११११ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

४,६८ ४,६८ 

१२८ रोजगार सहायकको तलब 

सामाकजक 

सरुिा तथा 

संरिण 

२११११ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

३,६७ ३,६७ 

१२९ रोजगार प्राकवकिक सहायकको पोसाक 

सामाकजक 

सरुिा तथा 

संरिण 

२११२१ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

१० १० 

१३० रोजगार संयोजकको पोसाक 

सामाकजक 

सरुिा तथा 

संरिण 

२११२१ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

१० १० 

१३१ रोजगार सहायकको पोशाक भत्ता 

सामाकजक 

सरुिा तथा 

संरिण 

२११२१ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

१० १० 

१३२ 
रोजगार प्राकवकिक सहायकको स्थानीय 

भत्ता 

सामाकजक 

सरुिा तथा 

संरिण 

२११३१ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

३६ ३६ 

१३३ रोजगार संयोजकको स्थानीय भत्ता 

सामाकजक 

सरुिा तथा 

संरिण 

२११३१ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

४५ ४५ 

१३४ रोजगार सहायको स्थानीय भत्ता 

सामाकजक 

सरुिा तथा 

संरिण 

२११३१ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

३६ ३६ 

१३५ 

रोजगार सेवा केन्थरको सञ्चालन 

(अनुगमन, सञ्चार, स्टेशनरी, 

ममवत,अन्थय) 

सामाकजक 

सरुिा तथा 

संरिण 

२२३११ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

२,०५ २,०५ 
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मस.नं. 
कायिक्रि/आयोिना/मक्रयाकलापको 

नाि 
उप िेत्र 

खचि 

शीर्िक 
स्रोत 

मवमनयोिन 

वामर्िक 

खचि 
िम्िा 

१३६ 
कामका लाकग पािरश्रकमक अनुदान (यवुा 

रुप) 

सामाकजक 

सरुिा तथा 

संरिण 

२२५२२ 

आई कड ए - 

सोिभनाव हुने 

ऋण 

(बैदेकशक) 

३९,०० ३९,०० 

१३७ 
पोपण कवशेष (स्वास््य) िेत्रका कायवक्रम 

सञ्चालन 

सामाकजक 

सरुिा तथा 

संरिण 

२२५२२ 

यरुोकपयन 

यकुनयन - नगद 

अनुदान 

(बैदेकशक) 

३,२० ३,२० 

१३८ 

पोषण संवेदनशील (िानेपानी तथा 

सरसफाइ, कृकष, पशुसेवा, मकहला तथा 

बालबाकलका, कशिा र शासकीय प्रवन्थि) 

िेत्रका कायवक्रमहरू सञ्चानल) 

सामाकजक 

सरुिा तथा 

संरिण 

२२५२२ 

यरुोकपयन 

यकुनयन - नगद 

अनुदान 

(बैदेकशक) 

४,८० ४,८० 

१३९ 

रोजगार सेवा केन्थरको सदुृकढकरण 

(कम्प्यटूर, फकनवचर कफक्चसव, क्यामरा, 

अन्थय कवद्यतुीय उपकरण) 

सामाकजक 

सरुिा तथा 

संरिण 

३११२३ 

आन्थतिरक 

ऋण - नगद 

ऋण 

२,०० २,०० 

१४० 
ऐकतहाकसक कशलालेि संरिण तथा 

पूवाविार कनमावण फुङकलङ ११ तेम्वेवा 

भाषा तथा 

संस्कृकत 
३११५९ 

आन्थतिरक 

ऋण - नगद 

ऋण 

१०,०० १०,०० 

१४१ 
चारपाटे ढंुगा र कशवालय मकन्थदर पूवाविार 

कनमावण 

भाषा तथा 

संस्कृकत 
३११५९ 

आन्थतिरक 

ऋण - नगद 

ऋण 

१०,०० १०,०० 

१४२ 
पंचकन्थया सेतीदेवी मकन्थदर, फुङकलसङ 

न.पा.६, ताप्लेजङु 

भाषा तथा 

संस्कृकत 
३११५९ 

आन्थतिरक 

ऋण - नगद 

ऋण 

२०,०० २०,०० 

१४३ 
नेपाल भाषा तथा सांस्कृकतक समाजको 

भवन 

भाषा तथा 

संस्कृकत 
३११११ 

आन्थतिरक 

ऋण - नगद 

ऋण 

१०,०० १०,०० 

१४४ 

गिरबी कनवारणका लाकग लघ ुउद्यम 

कवकास कायवक्रम संचालन कनदेकशका, 

२०७७ बमोकजम उद्यमीको स्तरोन्थनती 

(आवश्यकता पकहचानका आिारमा 

पुनतावजगी र एडभान्थस सीप कवकास 

ताकलम कायवक्रम) 

उद्योग २२५२२ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

४,८० ४,८० 

१४५ 

गिरबी कनवारणका लाकग लघ ुउद्यम 

कवकास कायवक्रम संचालन कनदेकशका, 

२०७७ बमोकजम लघ ुउद्यम कवकास 

मोडेलमा नयााँ लघ ुउद्यमी कसजवना गने 

उद्योग २२५२२ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

२२,८० २२,८० 
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मस.नं. 
कायिक्रि/आयोिना/मक्रयाकलापको 

नाि 
उप िेत्र 

खचि 

शीर्िक 
स्रोत 

मवमनयोिन 

वामर्िक 

खचि 
िम्िा 

१४६ 

सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार 

प्रकतस्पिाव बकृि गनवका लाकग ककम्तमा ५ 

जनाको समहुमा प्रकबकि 

हस्तान्थतरण(मेडेपा) 

उद्योग २२५२२ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

१,४० १,४० 

१४७ 

केरावारी मौवािोला, 

िोक्सेिोला,फुङकलङ नगरपाकलका, 

ताप्लेजङु 

यातयात 

पूवाविार 
३११५१ 

आन्थतिरक 

ऋण - नगद 

ऋण 

२१,०० २१,०० 

१४८ 
तीनवरे देकि इकण्डयन वेलफेर सम्म 

पदमागव कनमावण, फुङ्गकलङ्ग न.पा. 

यातयात 

पूवाविार 
३११५१ 

आन्थतिरक 

ऋण - नगद 

ऋण 

१५,०० १५,०० 

१४९ कामका लाकग पािरश्रकमक अनुदान 
जनसंख्या तथा 

बसाईसराई 
२२५२२ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

४६,७७ ४६,७७ 

१५० गुनासो सनुुवाई अकिकारी गिरबी कनवारण २२५२२ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

१,०० १,०० 

१५१ 

मकहला, बालबाकलका, अपाङ्गता 

भएका व्यकक्त, ज्येष्ठ नागिरक र यौकनक 

तथा लैंकगक अल्पसंख्यक का त्याङ्क 

संकलन र अिावकिक गने 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

१,०० १,०० 

१५२ 
राष्िपकत रकनङ्ग कसल्ड प्रकतयोकगता 

(स्थानीय तहस्तरीय) 

यवुा तथा 

िेलकुद 
२२५२२ 

नेपाल सरकार 

- नगद 

अनुदान 

१,०० १,०० 

१५३ 

सरुकित नागिरक आवास कायवक्रम :-

प्रदेश नं. १ को ताप्लेजङु कजल्ला िेत्र नं. 

१ अन्थतगवत फुङकलङ नगरपाकलका -१९० 

वटा 

भवन, आवास 

तथा सहरी 

कवकास 

३११११ 

आन्थतिरक 

ऋण - नगद 

ऋण 

४४,०० ४४,०० 

१५४ 

नवीकरणीय ऊजाव प्रवकि जडान 

(वायोग्यााँस/कवद्यतुीय चलुो/सिुािरएको 

चलुो/सौयव ऊजाव) 

उजाव ३११२२ 

आन्थतिरक 

ऋण - नगद 

ऋण 

१०,०० १०,०० 

१५५ 
चचु्चे ढुङ्गा पयवटन पूवाविार, फुङकलङ 

न.पा.१०, ताप्लेजङु 
पयवटन ३११५९ 

आन्थतिरक 

ऋण - नगद 

ऋण 

१५,०० १५,०० 
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मस.नं. 
कायिक्रि/आयोिना/मक्रयाकलापको 

नाि 
उप िेत्र 

खचि 

शीर्िक 
स्रोत 

मवमनयोिन 

वामर्िक 

खचि 
िम्िा 

८०१०१४०१५१२  संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत कायिक्रि (मवरे्श अनुदान) 

१२० ल्याण्डकफल्ड साइट कनमावण 
िानेपानी तथा 

सरसफाई  
३११५८ 

आन्थतिरक 

ऋण - नगद 

ऋण 

८३,०० ८३,०० 

१२१ 
श्री साङक देछयोकलङ गोन्थपा 

कवद्यालयको मेकसनरी वाल कनमावण 
कशिा ३११५९ 

आन्थतिरक 

ऋण - नगद 

ऋण 

६६,०० ६६,०० 

८०१०१४०१५१३  संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत कायिक्रि(सिपुरक अनुदान) 

१२२ 
फुङकलङ नगरपाकलका कायावलय भवन 

कनमावण(क्रमागत आयोजना) 

भवन, आवास 

तथा सहरी 

कवकास 

३१११२ 

आन्थतिरक 

ऋण - नगद 

ऋण 

० ५६,०० 

१२३ 
पराजलुी चौक देकि कवकहबारे हाट हुाँद ै

कसकिडााँडा सडक ग्राभेल तथा कालोपते्र 

यातयात 

पूवाविार 
३११५१ 

आन्थतिरक 

ऋण - नगद 

ऋण 

० ७०,०० 

१२४ 
हलेीप्याड सशस्त्र क्याम्प हदुै लहरे गाउं 

सम्मको बाटो कालोपते्र 

यातयात 

पूवाविार 
३११५१ 

आन्थतिरक 

ऋण - नगद 

ऋण 

० ६९,०० 

कुल िम्िा ३१,५४,०० ३१,५४,०० 

 

(च)  आ.व. : २०७८/७९ बिेट उपशीर्िक : प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तररत कायिक्रि 

रु. हिारिा 

मस.नं. 
कायिक्रि/आयोिना/मक्रयाकलापको 

नाि 
उप िेत्र 

खचि 

शीर्िक 
स्रोत 

मवमनयोिन 

वामर्िक 

खचि 
िम्िा 

८०१०१४०१५०२ प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तररत कायिक्रि 

१ बहुिेत्रीय पोषण कायवक्रम स्वास््य २२५२२ 
प्रदेश नंबर १  - 

नगद अनुदान 
६,५५ ६,५५ 

२ 
स्थानीय तहमा लैंकगक कहसंा कनवारणका 

लाकग संरिण कोष स्थापना 

लैंकगक समानता 

तथा सामाकजक 

समावेशीकरण 

२२५२२ प्रदेश नंबर १  - 

नगद अनुदान 

५० ५० 

कुल िम्िा ७,०५ ७,०५ 
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अनुसूची -६ 

प्रदेशिा मसफाररस गररएका योिनाहरुको मववरण 

क्र.सं. योिनाको नाि ठेगाना 

१ कतनबरे- कटम्बुरे- कनकगजङु- मेल्लङु- नाङगे हुाँद ैथाङने दोभान सडक कालोपते्र  फु.न.पा.१ 

२ १ नं. वाडव िेलमैदान कनमावण  फु.न.पा.१ 

३ सामदुाकयक भवन कनमावण फु.न.पा.१ 

४ कतनिारे डााँडागाउ मेल्ल्ङ नाङ्गे िाने पाकन योजना फु.न.पा.१ 

५ िकसनी िोला कचसापानी नाङ्गे िानेपानी योजना फु.न.पा.१ 

६ 
यवुराज बस्नेतको घर देकि साङबेलको फमव हुाँद ैरंगशाला जाने सडक स्तरोन्थनती तथा 

कालोपते्र 
फु.न.पा.२ 

७ याङकलजुङ आिारभतु कवद्यालय भवन कनमावण तथा घेराबारा फु.न.पा.२ 
८ देउकलङ्गे‚ नागेश्वरी ठोके्रदोभान सडक (तुलशी मागव) स्तरोन्थनती तथा कालोपते्र फु.न.पा.२ 
९ लहरेगाउाँ सामदुायीक भवन कनमावण फु.न.पा.२ 

१० बनपाला देउकलङ्गे िानेपाकन ममवत तथा टेङ्की कनमावण फु.न.पा.२ 
११ िकसने िोल्सा नाली कनमावण फु.न.पा.२ 
१२ बोझोघरी नागथान पोिरी पूवाविार कवस्तार तथा घेरा बारा फु.न.पा.३ 

१३ कजल्ला प्रशासन अगाडी साउने मेकदबुङ कघकमरे गाउाँ मढेु िोल्सा तटबन्थिन फु.न.पा.३ 

१४ बा.स.ुमा.कब मेकदबुङ प्राकवकिक कशिाको लाकग भवन कनमावण फु.न.पा.३ 

१५ केकनम बगैंचा बरालगााँउ मेकदबुङ कतनबरे मोटरबाटो पक्की नाली तथा ग्रावल फु.न.पा.३ 

१६ सशस्त्र क्याम भारतीडााँडा हुाँद ैवडाकायावलय जाने मोटरबाटो पक्की नाली तथा ग्रावल फु.न.पा.३ 

१७ भेदावरी काकत्तके कसटेनी दोभान मोटरबाटो स्तरोन्थनती फु.न.पा.३ 

१८ कसकारीडााँडा ढााँडगाउाँ बा.स.ुमा.कब.हकेलप्याड मोटरबाटो कालोपते्र फु.न.पा.३ 

१९ केकनम काकत्तके आाँगेकदम कसम्ले िेत्रमा बेमौसमी ताजा तरकारी ब्लक सञ्चालन फु.न.पा.३ 

२० पालुंवाचोक बंगुरपालन प्रविवन कायवक्रम फु.न.पा.३ 

२१ माकथल्लो मेकदबुङ कसंचाई कुलो आर.कस.कस.कनमावण आयोजना फु.न.पा.३ 

२२ 
कटुवालिारा महुान भई मेकदबुङ च्यानेपािा ढाडगाउाँ कसकारीडााँडा िानेपानी आयोजना 

एकघर एकिारा 
फु.न.पा.३ 

२३ 
केकनम आलबारी नरबहादरु सनुुवार र लेिनाथ भट्टराईको घरमनुीको पकहरो कनयन्थत्रण तथा 

तटबन्थिन  
फु.न.पा.३ 

२४ फलाटे पकहरो कनयन्थत्रण तथा तटबन्थिन फु.न.पा.३ 

२५ कञ्चनजंघा टोल देकि िकतवडा टोल हुाँद ै१ नं. वडा जोड्ने पैदल मागव कनमावण फु.न.पा.४ 

२६ कञ्चनजंघा स्कुल देकि गौरीगाउ हुाँदै सानो िारा गोसलाइन आउने मोटर बाटो स्तरोन्थनती फु.न.पा.४ 

२७ नाम्दिुोले चौतारा भपुाल मादेनको घर हुाँद ैफुङफुङे जाने लोकमागव जोड्ने पैदल मागव कनमावण फु.न.पा.४ 

२८ टेकलकमबाट अस्पताल जाने मोटरबाटो छेउ ठेस गाह्रोमा वाल तथा रेकलङ कनमावण फु.न.पा.५ 

२९ कजल्ला व्याडकमन संघको कायावलय भवन कनमावण फु.न.पा.५ 

३० 
वाडव नं. ४ र ५ को कसमानामा रहकेो पाकथभरा प्राकव मादने चौक वाकणज्य संघ नवज्योती 

ठूलो गाउाँ साकेिोल्साको तटबन्थिन । 
फु.न.पा.५ 

३१ 
पाकथभरा आिारभतू कवद्यालयमा वालवाकलकालाई कम्प्यटुर कशिाका लाकग १० थान 

कम्प्यटुर माग गने । 
फु.न.पा.५ 

३२ 
पाकथभरा आिारभतू कवद्यालयको कम्पाउण्ड घेराबारा तथा फकनवचर कनमावण र शैिक सामाग्री 

मा गने । 
फु.न.पा.५ 
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३३ फुङकलङ नगरपाकलका वाडव नं.६ मा रहकेो ककरााँत माङकहम कनमावण फु.न.पा.५ 

३४ वशन्थत शे्रष्ठको घरदेिी ताप्लेजङु एफ एम जाने मोटरबाटो कालो पते्र कनमावण फु.न.पा.५ 

३५ 
यवुा उद्यमकशलता स्वरोजगार कायवक्रम (होटल ताकलमयवुा उद्यमकशलता स्वरोजगार 

कायवक्रम (होटल ताकलम‚ पयवटन गाइड र िमता कवकाश) 
फु.न.पा.५ 

३६ बाजोगरा कन मा कव भवन कनमावण फु.न.पा.६ 

३७ मदन दाहालको घर छेउ कतन िारे िोल्सीमा स्ल्यप लगाई िोल्सी संरिण गने ।  फु.न.पा.६ 

४३ बगरबारी प्राकव भवन कनमावण थप गने । फु.न.पा.६ 

४४ 
तेज बहादरु राईको घर छेउको कचचरुा िोल्सी हुाँदै नाम्ग्या भोटे जनस्वास््य कायावलय छेउ हुाँदै 

कचचरुा िोल्सी तटबन्थिन संरिण । 
फु.न.पा.६ 

४५ पाकथभरा चोक टुके्र हुाँद ैहाङदेवा जाने बाटोमा कालोपते्र बाटो कनमावण फु.न.पा.६ 

४६ गुरुङ गुम्बा देकि मेलबोटे हुाँदै फुङकलङ ९ जोड्ने मोटरबाटो  फु.न.पा.६ 

४७ गौतमगाउाँ एक्लेबर मकूतवढुङ्गा पैद मागगव फु.न.पा.७ 

४८ ककफहाउस कभन्थतुना डााँडा पैदल मागव फु.न.पा.७ 

४९ नगरपाकलका भवन तोक्मे डााँडा पैदल मागव फु.न.पा.७ 

५० िोपे्र डााँडागाउ पुङगी चौतारो पैदलमागगव कनमावण फु.न.पा.७ 

५१ ककफहाउस मकुतवढुङ्ग मेकचराजमागवसम्म नाकल कनमावण फु.न.पा.७ 

५२ तारेकभर केकनम िोल्सी नाकल कनमावण फु.न.पा.७ 

५३ चम्फे गौतमगाउाँ हुाँदै भेकनयर मोटरबाटो फु.न.पा.७ 

५४ िोपे्र देकवथाने संसारी डााँडा मोटरबाटो फु.न.पा.७ 

५५ सयूवचोक डाडााँगाउाँ ककरााँतचोक मोटरबाटो फु.न.पा.७ 

५६ लहुरेढुङ्गा देकवथाने मोटरबाटो फु.न.पा.७ 

५७ बासबोटे कटम्बुरे मोटरबाटो फु.न.पा.७ 

५८ बिृचौतारी कनमावण फु.न.पा.७ 

५९ शेपाव समािीस्तल कनमावण फु.न.पा.७ 

६० मकुिङ कोक्मा माङकहम संरिण फु.न.पा.७ 

६१ तामाङ शेपाव समािी स्थल कनमावण फु.न.पा.७ 

६२ तारेकभर साववजकनक पयावपयवटन कवकास सामदुाकयक वन फु.न.पा.७ 

६३ ककरााँत याक्थुङ चमु्लङु भवनसम्म मोटरबाटो तथा भवन घडेरी सम्याउने फु.न.पा.७ 

६४ ओडारे देकि कशिकाली मा.कव. फु.न.पा.८ 

६५ बराल गााँउ िा.पा.नाला ििरद फु.न.पा.८ 

६६ कहटी टोल िा.पा.िम पाईप ििरद  फु.न.पा.८ 

६७ ल्याङवा असारे जाने मो.वा  फु.न.पा.८ 

६८ वडा स्तिरय नसवरी केन्थर  फु.न.पा.८ 

६९ ककरााँत चोक देकि घ्याङजाने मो.वा. फु.न.पा.८ 

७० वेजम्व ुपानी पोिरी बनाई िा.पा कवतरण  फु.न.पा.८ 

७१ ओिेर् चौर पाकव  कनमाणव  फु.न.पा.९ 

७२ चन्थडेश्वरी कसकिडााँडा पोिरी तथा कसढी कनमाणव  फु.न.पा.९ 

७३ सदरमकुाम चडेश्वर कडेन चौतारा गडी फक्ताङलङु जाने मोटरबाटो कनमावण फु.न.पा.९ 

७४ बहृत िानेपानी  सकवक १ देिी ९ सम्म फु.न.पा.९ 

७५ नन्थदमाया िेलमैदान  कवस्तार फु.न.पा.९ 

७६ गगलाते िानेपानी तथा टेङ्की कनमावण फु.न.पा.१० 
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७७ चाकम्लङपे कवने गुन्थर ेपाकथभरा जाने मोटरबाटो कनमावण फु.न.पा.१० 

७८ तोपगाउाँ नाङ्गभारा िरजालगाउाँ जोड्ने मोटरबाटो कनमावण फु.न.पा.१० 

७९ ओठ फुरुम्ब ुिोला मोटरेवलु पक्की पुल कनमावण फु.न.पा.१० 

८० गडीडााँडा कडेन चौतारा दगुाव प्रा.कव. कवकहवारे मोटरवोटो कनमावण फु.न.पा.१० 

८१ कटुवालघर कनरौलागाउाँ मोटरवाटो सोकलङ फु.न.पा.१० 

८२ चाकम्लङे िापा गडी चप्लेटी वहृत कसंचाइ कायवक्रम फु.न.पा.१० 

८३ कुदवुािोला मोटरेवल पक्की पुल कनमावण फु.न.पा.१० 

८४ थापागााँउ साङकलप्पा पयवटककय पद मागव गुरााँस विृा रोपण कायवक्रम फु.न.पा.१० 

८५ जनकल्याण आिार भतू प्रा.कब भवन कनमावण फु.न.पा.१० 

८६ मयाम वैशािे चचु्चेढुङ्ग पयवटकीय पद मागव गुरााँस विृा रोपण कायवक्रम  फु.न.पा.१० 

८७ मालवासे ढुङ्गेनी मोटरबाटो कनमावण फु.न.पा.१० 

८८ साम्दरुाहाङ दरवार स्तम्भ कनमावण फु.न.पा.१० 

८९ सोकगरा हाङदेवा  महादेव मोटरबाटो िेक ओपन फु.न.पा.१० 

९० देउराली-कसम्बु-कसिरजंघा गा.पा.जोड्ने मोटरबाटो कालोपते्र फु.न.पा.११ 

९१ कचकचन तेम्बे-वडा कायावलय हुदै वनपाला काकत्तके-कनकास मोटर वाटो कनमावण फु.न.पा.११ 

९२ थाम डााँडााँ-कभरकुना-कसिरजंगा जोड्ने मोटर बाटो स्तरोन्थनकत तथा कालोपते्र फु.न.पा.११ 

९३ देउराली-साउने-सोकल-मादेम्व ेमोटरबाटो कनमावण फु.न.पा.११ 

९४ फावािोला वहृत िानेपानी आयोजना क्रमागत फु.न.पा.११ 

९५ बाख्रा पालन व्यवसाय पकेट िेत्र क्रमागत फु.न.पा.११ 

९६ तेम्बेवािोला गौथले पक्कीपुल कनमावण फु.न.पा.११ 

९७ रेन्थबोिाउट माछा उत्पादन प्रवदन कायवक्रम फु.न.पा.११ 

९८ वहृत भ-ूिय रोकथाम आयोजना फु.न.पा.११ 

९९ जडीबुटी नसवरी तथा व्यवसाय िेकत कायवक्रम फु.न.पा.११ 

१०० अगावकनक कृकष उत्पादन वडा कनमावण कायवक्रम फु.न.पा.११ 

१०१ थामडााँडााँ पयवटन प्रविन िेत्र कनमावण फु.न.पा.११ 

१०२ कक .कव. िेकत व्यवसाय पकेट िेत्र कनमावण   फु.न.पा.११ 

१०३ साकवक फावािोला ५ वाट होक्तोके तने झोलङ्ुगे पुल कनमावण फु.न.पा.११ 

१०४ फावािोला कसकैचा लघ ुजलकवितु कुलो ममवत फु.न.पा.११ 
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अनुसूची - ७ 

केन्रिा मसफाररस गररएका योिनाहरुको मववरण 

क्र.सं. योिनाको नाि ठेगाना 

१ 
बसपाकव - माछापोिरी- ओख्रे- आम्बोटे- दगुने- कहरेवा हुाँद ैफुङफुङ्गे झरना जोडीने सडक 

कालोपते्र माग 
फु.न.पा. १ 

२ पालङुवा चौक देिउकलङ्गे मेल्लङु आम्बोटे छरछरे हुाँदै हाङ्देवा जोड्ने मोटरबाटो कालोपते्र । फु.न.पा. १ 

३ आम्बोटे कतनिारे बाङ्गे िोला डााँडा गाउ सडक कालोपते्र फु.न.पा. १ 

४ 

कचचेरा िोला शाके िोला िकसनी िोला बाङगे िोला र थाङने िोला तटबन्थिन तथा नदी 

कनयन्थत्रण 
फु.न.पा. १ 

७ 

को.ले.कन.का कनवावचन कायावलय‚ घरेल ुकायावलय हुाँदै शान्थती आिारभतु कवद्यालयसम्म सडक 

स्तरोन्थनती तथा कालोपते्र 
फु.न.पा. २ 

८ हकेलप्याड‚ सशस्त्रक्याम्प‚ जग्गेशाल‚ नागेश्वरी दोभान पैदल मागव  फु.न.पा. २ 

९ तमोर कलकप्टङ कसचाई योजना फु.न.पा. २ 

१० आहाले गुरुङडााँडा बहृत िानेपानी आयोजना‚ देवकलङ्गे फु.न.पा. २ 

११ फुङकलङ िेलमैदन/रंगशाला कनमावण फु.न.पा. २ 

१२ कवरेन्थर मा.कब. भवन कनमावण तथा घेराबारा फु.न.पा. २ 

१३ कसम्ले ढााँडगाउाँ वडास्तरीय िेलमदैान कवस्तार फुङकलङ ३ 

१४ ३ नं. वडा कायावलयको पिरसरमा वाल कनमावण तथा घेराबारा फुङकलङ ३ 

१५ गैरीगाउाँ पोिरी देकि वडा कायावलय हुाँदै सशस्त्र क्याम्प पक्की कसंडी कनमावण  फुङकलङ ३ 

१६ बा.स.ुमा.कब.मेकदबुङ को ४२ रोपनी जग्गाको कम्पाउण्ड घेराबारा फुङकलङ ३ 

१७ आिारभतु स्वास््य केन्थरको उत्तर तफव  वाल कनमावण तथा घेराबारा फुङकलङ ३ 

१८ पालङुवाचोक देउकलङ्गे छरछरे कटहरे कमतुलङु कसवा मोटरबाटो कालोपते्र फुङकलङ ३ 

१९ काकत्तके गुाँहलेी आाँगेकदम कसटेनीका ढेडु बााँदर दमु्सी बाट वाली संरिण फुङकलङ ३ 

२० 

कसटेनी कसम्ले मेकदबुङ टोलमा गाई भैसी पालन दगु्ि उत्पादन कृषक समहुलाई अनुदान 

व्यवस्थापन 
फुङकलङ ३ 

२१ मदनभण्डारी स्मतृी पाकव  कनमावण मेकदबुङ फुङकलङ ३ 

२२ कहरेवा िोला महुान भई तल्लो मेकदबुङ कसंचाई पक्की कुलो आयोजना फुङकलङ ३ 

२३ ३ नं. वडा कभत्रका प्रत्येक घरिरुीमा एकिारा िनेपानी व्यवस्थापन फुङकलङ ३ 

२४ भेटनरी चौक देकि कञ्चनजंघा टोल हुाँद ैओझाहाङ मागव सडक कालोपते्र फुनपा ४ 

२५ कञ्चनजघा टोल हुदं ैिकतवडा टोल हुाँदै १ नं वडा जोड्ने पैदल मागव कनमावण फुनपा ४ 

२६ नया बसपाकव देकि कजकमपोिरीसम्म फुटियाक कनमावण फुनपा ४ 

२७ 

गुरुङगुम्बा मनुी देिी उकाली पानीको जकेुिारा िोल्सी हुाँदै पराजलुी चद्यक अस्पताल लाइन 

पाथीभरा चद्यक वाजोगरासम्म तटबन्थिन कनमावण 
फु न पा ५ 

२८ 

फुङकलङ नगरपाकलका वाडव नं. ५ को कवरेन्थर चौकमा रहकेा साववजकनक संरचनाहरु जस्तै 

सरस्वती कुण्ड पिरसरमा कभत्र रहकेा िानेपानी िारा राम जानकी मकन्थदरहरु लगायत सम्पूणव 

मकन्थदरहरु पोिरी लगायत संरिण गदै पाकव  कनमावण गने । 

फु न पा ५ 

२९ 

अवेवकस्थत रुपमा रहकेो टेकलफोन तार कवद्यतु तार पोल िानेपानी पाइप नेटको तार र 

अवेवकस्थत रुपमा रहकेा होकडङ वोडव जस्ता कुराहरुले वातावरणमा असर पारेको हुाँदा यी वत 

कुराले नगरलाई असर पुर् याएको हुाँदा व्यवकस्थत गनवका लाकग रकम  

माग गने  

फु न पा ५ 

३० रेडक्रस अगाडी िोला देकि हुलाक टोल हुाँदै िरजाल चौकमा रहकेो मेची राजमागव जोड्ने  
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मोटरबाटो स्तरोन्थनती तथा कालोपते्र सडक कनमावण । 

३१ रमेश कसवाको घरहुाँद ैनयााँ बसपाकव  जाने मोटरबाटो स्तरोन्थनती तथा कालोपते्र सडक कनमावण  

३२ कनङमा छ्योख्योकलवङ बौि गुम्बा भवन कनमावण फङकलङ ६ 

३३ 

वडा नं. ५ को नाम्दिुोला चौतारा हुाँद ैमग चौर बाजोगरा बिृ आश्रम दाहाल गाउाँ बादल 

गुरुङको घर छेउ हुाँदै कवकहबारे जोड्ने िरङरोड कनमावण 
फुङकलङ ६  

३४ साङ्गा छ्योकलङ गुम्बा भवन ममवत तथा घेरा बारा फुङकलङ ६ 

३५ डााँडा बारी वालङु भोटे गुम्बा घेरा बारा तथा ममवत फुङकलङ ६  

३६ पाकथभरा मकन्थदर ममवत तथा घेरा बारा फुङकलङ ६ 

३७ बरबोटे बुढ्यौली मानेढुङ्गा पैदलमागव कनमावण फुङकलङ ७ 

३८ बहानन्थदे आकासे तोक्मडेााँडा पैदलमागव कनमावण फुङकलङ ७ 

३९ जराहोटल नगरपाकलका जाने बाटोसम्म नाकल कनमावण फुङकलङ ७ 

४० कदपज्योकत स्कुल केनेम िोल्सा नाकल कनमावण फुङकलङ ७ 

४१ बुिचोक सल्लेिर ककरााँतचोक नाम्लेपाटी पाकथभरा याङवरक जाने मोटरबाटो फुङकलङ ७ 

४२ घोडेचौर छते्रिारा मोटरबाटो कनमावण फुङकलङ ६ 

४३ नगरपाकलका भवन मकूतवढुङ्गा िोपे्र मोटरबाटो कनमावण फुङकलङ ७ 

४४ चेकपोष्ट नगरपाकलका भवन कफीहाउस मोटरबाटो कालोपते्र फुङकलङ ७ 

४७ कदपज्योकत स्कुल भवन िेल मैदान कनमावण फुङकलङ ७ 

४८ यवुा वषव मा.कब.को भवन कनमावण फुङकलङ ७ 

४९ तपोभमुी योकग इश्वरानन्थदवावा स्वामी यिनाथ कनरौला साकवक दोि ु९ बासबोटे मकन्थदर कनमावण फुङकलङ ७ 

५० कदपज्योकत स्कुल भवन कनमावण फुङकलङ ७ 

५१ तोक्मेडााँडा सामदुाकयक पयावपयवटन कवकास फुङकलङ ७ 

५२ बोझे राकिका घर मकून पकहरो कनयन्थत्रण (बोझे माकव माकथ) फुङकलङ ८ 

५३ केकनम काफलडााँडा हुाँद ैबोझेसम्म कूलो कनमावण फुङकलङ ८ 

५४ कहटी देकि पाकथभरा याङवरक जोड्ने मोटर बाटो कनमावण फुङकलङ ८ 

५५ भेदावारी िड्कुडे तमोर किरडोर जोड्ने पूल कनमावण फुङकलङ ८ 

५६ कङङ्मा ङयागूर गुम्बा कनमावण (पानीट्यांकी) फुङकलङ ८ 

५७ दोि ुस्वास््य चौकी भवन कनमावण फुङकलङ ८ 

५८ तामाङ गुम्बा कनमावण नाम्लेपाटी फुङकलङ ८ 

५९ भ्य ूटावर DPR तथा कनमाणव  फुङकलङ ९ 

६० शेपावटोल कामीडााँडा वडा कायावलय बालोपते्र फुङकलङ ९ 

६१ ओठे कनभारे काकीचौक मोटरबाटो कालोपते्र कनमावण फुङकलङ १० 

६२ पाथीभरा प्रा कव चप्लेटी जता प्रा कव गडीडााँडा मोटरबाटो कालोपते्र कनमावण फुङकलङ १० 

६३ गडीडााँडा पयवटन प्रविवन िेत्र कनमावण फुङकलङ १० 

६४ चीते्र पोिरी संरिण फुङकलङ १० 

६५ बाघेनी महुानदेकि साकवका फूरुम्ब ु७ र ८ मा िानेपानी व्यवस्थापन फुङकलङ १० 

६६ काफ्लाकसङ सकेु-पकहरो रोकथाम फुङकलङ ११ 

६७ कभरकुना पावरहाउस हुदै कसिरजंघा गा.पा. जाने मोटरबाटो कनमावण फुङकलङ ११ 
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अनुसूची -८ 

प्रधान्िमन्त्र रोिगार कायिक्रिका योिनाहरु 

क्र.सं. आयोिनाको नाि वडा नं. 

१ नाङरुङ फागेडााँडा पालङुवा चोक पैदलमागव सोकलङ तथा नाकल कटान ३ 

२ िोला िेत आगेकदम सल्लेरी हुाँदै वडा कायावलय आउने पैंदलमागव कनमावण ३ 

३ मढेु सल्लेरी कघकमरे गााँउ हकेलप्याड पैदल मागव सोकलङ तथा नाकल कटान ३ 

४ केकनम बगैचा न्थयौपाने डााँडा मोटरबाटो सोकलङ तथा नाकलकटान ३ 

५ वडा कायावलयको पिावल वाल कनमावण ३ 

६ बास ुमाकब वाल कनमावण ३ 

७ तेज भट्टराईको घर छेउ देकि िड्ग कलम्बुको घर छेउ सम्म स्ल्याप कनमावण ५ 

८ नागिारा छेउ देकि कबरेन्थर चोक हुाँदै हुलाक टोल सम्म िोल्सी सरसफाई साथै बिृारोपण  ५ 

९ पराजकुल चोक देकि हकस्पटल लाइन सम्म िोकल्स सरसफाइ  ५ 

१० कबरेन्थर चोकमा रहकेो संस्कार भवनको माकथल्लो तलामा िस कनमावण ५ 

११ पराजकुल चोक देकि प्रहरी कायावलयको गैट सम्म नाकल ममवत तथा िस कनमावण ५ 

१२ कनमवला किकम्दङको घरछेउ देकि बुध्द बोकडङ हुद ैअजुवन काकीको घर सम्म पद मागव  सोकलङ  ५ 

१३ बरबोटे बुढ्यौकल हुाँदै मानेढुङ्गा पदमागव कनमावण ७ 

१४ बहानन्थद ेऐश्वयवचोक, तोक्मडेााँडा पदमागव कनमावण ७ 

१५ मकुक्तराज पौडेलको घरमकुन कपपलबोट वारी तमोर जाने िोकल्स कनयन्थत्रण ७ 

१६ ओडारे िोल्सापारी, ककरातचोक पैदलमागव कनमावण ७ 

१७ ककफहाउस, िोपे्र सडक अन्थतगवत लभडााँडा ढुङ्गा व्यवस्थापन  ७ 

१८ कामीडााँडा सनु्थतले  कटहरे मोटरबाटो सोकलङ ९ 

१९ घल्घले नागेजङु लामपोिरी कसकध्द डााँडा तमचुोक मोटरबाटो सोकलङ ९ 

२० कामीडााँडा वडाकायावलय गाईगोडे बैदारे मोटरबाटो सोकलङ ९ 

२१ चारआने चोक तमोर कनमाकब कामीडााँडा पेदलमागव कनमावण ९ 

२२ बगरे बैदारे घल्घले अमतृ मादेनको घर हुाँद ैलामपोिरी पैदलमागव कनमावण ९ 

२३ टाकुरे दगुाव प्राकब भटुाने चोक गोम्पा कबदध््यालय  ९ 

२४ देउराली सैसले सकेुटार पैदल मागव कनमावण ९ 

२५ कसस्ने पुलदेिी ढुङेनी वैशािेसम्म पैदल मागव कनमावण १० 

२६ कमत्लङु देिी कुवापानी वरडााँडा पैदल मागव कनमावण १० 

२७ याफे्र गाउाँ मयाम मा.कव पैदल मागव कनमावण १० 

२८ िरुुके देिी भ्याकुरे काकी गाउाँ पैदल मागव कनमावण १० 

२९ दाहाल गाउाँदेिी कनभारे पैदल मागव कनमावण १० 

३० ओठे गाउाँदेिी नाम्जे प्रा.कव.सम्म पैदल मागव कनमावण १० 

३१ वगालेगाउाँदेिी नाम्ज ेप्रा.कव.सम्म पैदल मागव कनमावण १० 

३२ सोकगरादेिी नाम्जे प्रा.कव.सम्म पैदल मागव कनमावण १० 

३३ कसस्नेदेिी वंगारेसम्म पैदल मागव कनमावण १० 

३४ याफे्र िोलादेिी तााँगेलङु पैदल मागव कनमावण १० 

३५ भासे िोल्सीदेिी कहउाँदेसम्म पैदल मागव कनमावण १० 

३६ मौलोडाडादेिी ज्याकमरे गाउाँसम्म पैदल मागव कनमावण १० 

३७ थवाङिोला कसचाइ कुलो ममवत १० 

३८ फुरुम्बु कुलो ममवत १० 
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३९ काकीगाउाँ नेपालवारी पैदल मागव कनमावण १० 

४० स्वास््य चौकी मोटरबाटो सोकलङ १० 

४१ लोकेन्थर पतंवाको घरदेिी पिेरेसम्म मोटरबाटो सोकलङ १० 

४२ जता प्राकव घेरावारा कम्पाउण्ड कनमावण १० 

४३ थापागाउाँ साङकलप्पा पैदल मागव कनमावण १० 

४४ नारायण भट्टराईको घरदेिी राईगाउाँ वरवोटे मोटरबाटो स्तरोन्थनती तथा सोकलङ १० 

४५ चप्लेटी गडीडाडा मोटरबाटो सोकलङ १० 

४६ स्वास््य चौकी मोटरबाटो सोकलङ १० 

४७ िेवोको िेत देिी नरौलागाउाँसम्म मोटरबाटो सोकलङ १० 
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खण्ड – ६ 

फुङमलङ नगरपामलका िेत्र मभत्र संचालन हुने गैर सरकारी संस्थाहरुको 

आ.ब.२०७८/०७९ को प्रस्तामवत कायिक्रिहरु 

ससं्थाको नाििः ह्युिन प्रामक्टस फौन्ड्सन 

प्रस्तामवत कायिक्रि 

आमथिक  वर्ि २०७८/०७९ 

मस.नं कायिक्रिको नाि ठेगाना इकाई परीणाि प्रस्तामवत बिेट कैमफयत 

१ िधुिेह र नसने रोग सम्वन्धी आचरण पररवतिन कायिक्रि , फुङमलङ नगरपामलका  

क्र स कायिक्रिको नाि ठेगाना इकाई परीणाि प्रस्तामवत बिेट कैमफयत 

क 
कवद्यालयमा करेसाबारी र भान्थसाकोठाको 

स्थापना 
भानुजन  माकव,  कसम्बु माकव,  वटा २ ११०००   

ि 
पाक किा ताकलम (कवद्याथी तथा 

समुदायमा) 

भानुजन  माकव,  कसम्बु माकव, 

जनता माकव, कबरेन्थर माकव, 

युवावषव माकव, 

जना ५०० ५०००००   

ग 
ग्लकुोकमटर तथा मिुमेह पिरिण सामाग्री 

प्रदान 

नपा अन्थतरगतका स्वास््य 

संस्था 
पटक ४ २००००   

  िम्िा  ५३१०००   
२ गुणस्तरीय कफी खेती कायिक्रि , फुङमलङ नगरपामलका  

क कफी नसवरी कायवक्रम पालुङ्वाचोक वटा १ १०००००   

ि 
कफी कृषक समूह गठन तथा गणुस्तिरय 

ितेी सम्बन्थिी ताकलम 
नपा अन्थतरगत कफीहुने िेत्र वटा १० २०००००   

ग कफी कृषकहरुलाई कवरुवा कबतरण । नपा अन्थतरगत कफीहुने िेत्र वटा १० ५००००   

घ क्याफे स्थापना तथा संचालन फू. न. पा. ४ वटा १ १००००००   

ङ 
कवद्याथीहरुलाई कफी नसवरी तथा ितेी 

सम्बन्थिी ताकलम (किा १२ मात्र) 

भानुजन  माकव,  जनता माकव, 

कबरेन्थर माकव 
पटक ६ ३०००००   

  िम्िा  १६५००००   
३ सािामिक उधिमशलता मबकास कायिक्रि 

क 

गरीब अकभभावकहरुलाइ  लघ ुउिम 

कबकास  तथा आयआजवन कृयावकलाब 

ब्यवस्थापनका लागी प्राकबिीक सहयोग 

मेवाराजा आकब, बांजोगरा 

आबी, कबरेन्थर माबी, जनता 

माबी र कसम्बु  मा बी  

जना २५ ५००००   

ि सामाकजक उिमकशलता कबकास ताकलम कसम्ब ु मा बी वटा १ ५००००   

ग 

गरीब अकभभावकहरुलाइ  लघ ुउिम 

कबकास  तथा आयआजवन कृयावकलाब 

सन्थचालनका लागी अनुदान सहयोग 

कसम्ब ु मा बी जना ५ २६०००० 

  

िम्िा ३६००००   
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४ गुणस्तरीय मशिा कायिक्रि , फुङमलङ नगरपामलका  

क्र 
स 

कायिक्रिको नाि ठेगाना इकाई पररणाि प्रस्तामवत बिेट 

  

क कशिकहरुको िमता अकभवकृि ताकलम 

पिरयोजना अन्थतरगतका ६ 

कवद्यालयहरु (जनता 

मा.कव., कबरेन्थर मा.कव., 

यवुावषव मा.कव., कसम्ब ु

मा.कव., मेवाराजा आ.कव. र 

बााँझोगरा आ.कव. ) 

जना १०२ ३७२३७०.०० 
  

ि 
कबद्यालय ब्यावस्थापन सकमकत िमता 

अकभवकृि  कायवक्रम 
जना ६५ २०२०००.०० 

  

ग 
अकभभावक कशिक संघ र समुदाय 

शसकक्तकरण 
जना ४६० १८०९००.०० 

  

घ कवद्याथी  सहयोग कायवक्रम जना ७७० ११३०९७०.००   

ङ 
गाउाँपाकलका  र कबद्यालय समन्थय र सम्पकव  

स्थापना  
पटक २९ १२१६००.०० 

  

  िम्िा २००७८४०.००   

कुल विेट  ४५४८८४०.००   

 

संस्थाको नाििः सिुदाय पररचालन तथा मवकास िञ्च‚ ताप्लेिुङ 

प्रस्तामवत कायिक्रि 

आमथिक  वर्ि २०७८/०७९ 
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संस्थाको नाििः वातावरण संरिण तथा मवकास िञ्च ताप्लेिुङ 

प्रस्तामवत कायिक्रि 

आमथिक  वर्ि २०७८/०७९ 

;'cfxf/f‑bf];|f] sfo{qmd 

 lhNnfM tfKn]h'ª  :yfgLo tx M km'ªlnª gu/kflnsf 

 :yfgLo ;fem]bf/ ;+:yfsf] gfd M jftfj/0f ;+/If0f tyf ljsf; d~r ECDF, TffKn]h'ª 

qm=;= d'Vo ls|ofsnfksf] gfd nlIftju{ OsfO{ 
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kl/df0f 
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संस्थाको नाििः महिाली संरिण िञ्च ताप्लेिुङ 

प्रस्तामवत कायिक्रि 

आमथिक  वर्ि २०७८/०७९ 
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फुङमलङ नगरपामलकाको दशौं नगरसभाका सदस्य ज्यूहरुको उपमस्थमत मववरण 
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फूङमलङ नगरपामलका 

नगर कायिपामलकाको कायािलय 

फूङमलङ, ताप्लेिुङ 
 

मिमतिः२०७८।०३।१० 

दशैं नगर सभािा भएका छलफल तथा मनणियहरुिः 
 

मनणिय नं. १, 

 फूङकलङ नगरपाकलका नगर कायवपाकलकाको कमकत २०७८/०३/६ गत ेबसेको ७१ औ ंकायवपाकलकाको बठैकबाट 

पािरत भई नगरसभाका सभाध्यि श्री छत्रपकत प्याकुरेल ज्यलूे पेश गनुव भएको आगामी आकथवक वषव २०७८/०७९ को नीकत 

तथा कायवक्रमहरु नगरसभामा छलफल भई दशौं नगरसभाबाट  सववसम्मकतले पािरत  गन ेकनणवय गिरयो । 
 

मनणिय नं. २, 

फूङकलङ नगरपाकलकाको दशौं नगरसभाका सभाध्यि श्री छत्रपकत प्याकुरेल ज्यूको अनुमकतमा नगर उपप्रमुि श्री 

बम बहादरु भट्टराई ज्यूले पेश गरेको फुङकलङ नगरपाकलकाको चालु आकथवक वषव २०७७/०७८ को बजटे सकमिा तथा 

आगामी आकथवक वषव २०७८/०७९ को बजटे बक्तव्य नगरसभामा छलफल भई आवश्यक संशोिन सकहत सववसम्मकतल े

पािरत  गन ेकनणवय गिरयो ।  
 

मनणिय नं. ३, 

 फूङकलङ नगरपाकलका नगर कायवपाकलकाको कमकत २०७८/०३/६ गत ेबसेको ७१ औ ंकायवपाकलकाको बठैकबाट 

पािरत भई नगरसभाका सभाध्यि श्री छत्रपकत प्याकुरेल ज्यूको अनुमकतमा नगर उपप्रमुि श्री बम बहादरु भट्टराई ज्यूले अथव 

सम्बन्थिी प्रस्तावलाई कायावन्थवयन गनव बनेको कबियेक २०७८ र कवकनयोजन कवियेक २०७८ को रुपमा नगरसभामा पेश 

गनुवभएको कबियेकहरु नगरसभामा छलफल भई आवश्यक संशोिन सकहत दशौं नगरसभाबाट  सववसम्मकतले पािरत  गने 

कनणवय गिरयो । 
 

मनणिय नं. ४, 

 फूङकलङ नगरपाकलकाको दशौ नगरसभावाट पािरत भएका अनुसूची-६ बमोकजमका प्रदशे स्तरीय योजनाहरु तथा 

अनुसूची-७ बमोकजका केन्थर स्तरीय योजनाहरुलाई आवस्यक बजटे व्यवस्थाको लाकग तत ्कनकायमा कशफािरस गरी पठाउन ेर 

अनुसूची-८ बमोकजमका प्रिानमकन्थत्र रोजगार कायवक्रमबाट कायावन्थवयन हुने योजनाहरुलाई स्वीकृकत गने कनणवय गिरयो । 
 

मनणिय नं. ५,  

 फुङकलङ नगरपाकलकाको दशौं नगरसभामा पेश भएको कवकभन्थन प्रस्तावहरु र कनणवयहरु माकथ छलफल गदाव कनम्न 

कलकित कनणवयहरु उपर छलफल भई कनम्न अनसुारका कनणवयहरु सववसम्मकतल ेपािरत गन ेकनणवय गिरयो ।   

क) चालु आकथवक बषव २०७७/७८ को जषे्ठ मसान्थतसम्ममा यस नगरपाकलकाको न्थयाकयक सकमकतमा आएका उजरुी 

कनवदेनहरु मध्ये दहेाय अनसुारको कायव सम्पादन भएको व्यहोरा नगरसभामा पेश भई अनुमोदन   गिरयो ।  

मनम्निः- 

दताि 
िेलमिलाप भएका / 

फर्छ्यौट भएको 
छलफलिा रहेको 

गत देमख िुल्तमव 

अल्या भई आएको 
कैमफयत 

५० २८ २२ ८१  
 

 



 

 

  “यातायात सञ्जाल‚ व्यवसायीक कृषि‚ पययटन र पवूायधार‚ षिक्षा‚ स्वास््य र औद्योषिक षवकास फुङषलङ      

समृषिको आधार”        126 

 

ि) फूङकलङ नगरपाकलकाबाट चालु आकथवक बषव २०७८/०७९ मा बाकषवक कायवक्रम अनुसार कायावन्थवयन भई नगर 

सभा हुाँदाका बितसम्म सम्पन्थन भएका सब ैयोजनाहरुको फरफराक गने कनणवय गिरयो । 

ग)  आकथवक वषव २०७७/०७८ मा नगर कायवपाकलकाबाट कनणवय भई कायावन्थयवयन भएका कनम्न कनणवयहरुलाई  अनुमोदन 

गिरयो । 

मनम्निः 

क्र स मिमत 
नगर कायिपामलकाको 

बैठक 
मनणिय न ं कैमफयत 

१ २०७७  काकतवक २६ गत े ६१ औ २  

२ २०७७ माघ  ११ गत े ६३ औ १, ४ र ६  

३ २०७७  फागनु  १९ गत े ६४ औ ३, ९ र ११  

४ २०७७  फागनु २५ गत े ६५ औ १  

५ २०७७   चैत्र  ३ गत े ६६ औ 
२, ३, ४, ५,  ६, ७,८, ९, 

१०, ११, १२ र १५ 

 

६ २०७७   चैत्र  ११ गत े ६७ औ ४  

७ २०७७   चैत्र  २७ गत े ६८ औ ४  

८ २०७८  बैशाि  २० गत े ६९ औ ३ र ४  

९ २०७८  असार ६ गत े ७१ ओ ३  

१० २०७८  असार ८ गत े ७३ औ १२  

 
 

 घ) कायावलय समय बाहके कबहान बेलुका र साववजकनक कवदाको कदन प्रमुि प्रशासकीय अकिकृतले तोके बमोकजम 

कायावलयको काममा िटी सोको हाकजरी अकभलेि राकि काम गने कमवचारीहरुलाई अकतिरक्त समय काम गरेवापत 

आगामी आकथवक बषवमा कनम्न अनसुारको सुकबिा कदने कनणवय गिरयो ।   

मनम्निः 

प्रिुख प्रशासकीय 

अमधकृत 

अमधकृत 

छैटौं/सातौं 

सहायक स्तर 

पााँचौ 

सहायक स्तर 

चौंथो 

कायािल 

सहयोगी 

दकैनक रु.८५०/- दकैनक रु.७००/- दकैनक रु. ६००/- दकैनक रु. ५००/- दकैनक रु.३५०/- 

 

 ङ) फुङकलङ नगरपाकलकाको फोहोर मलैा व्यवस्थापन कायवमा िटने कमवचारीहरु ट्याक्टर चालक र सह चालकहरु 

कवहानकै समयदकेि िकटनु पने भएको हुाँदा कनजहरुलाई िाना िाजा वापतको रु.२००।- का दरले आगामी आकथवक 

वषव दकेि सुकविा उपलब्ि गराउने कनणवय गिरयो ।  

(च) महालेिा परीिकको कायावलय‚ सघंीय माकमला तथा स्थानीय कवकास लेिा परीिण कनदशेनालय‚ पलु्चोक‚ 

लकलतपुरको च.नं.१८०२‚ कमकत २०७४।१२।२५ को लेिापरीिणको प्रकतवदेनमा उल्लेि भएका प्रमाण पशे गन ेर 

कनयकमत गने बेरुजकुा सम्बन्थिमा तपशील बमोकजमका बेरुज ु उपर संपरीिणका लाकग यस नगरपाकलकाको 

साववजकनक लेिा सकमकतको कमकतुः २०७८।०३।०८ गतेको कनणवय र कायवपाकलकाको कमकत २०७८।०३।०८ गतेको 

कनणवय बमोकजम लेिा परीिण प्रकतवदेनले औलं्याएका बेरुज ुकनयकमत गनव नगर सभा समि पेश भए बमोकजम यस 

नगरसभाबाट महालेिा परीिकको कायावलयले औलं्याएका बेरुज ु कनयकमत गरी आगामी कदनमा सुिार गने 

प्रकतविताकासाथ लेिापरीिणको प्रकतवदेनमा कनयकमत गनुव पने भनी औलं्याइएको वरेुजकुा सम्बन्थिमा दशौं नगर 

सभामा दफावार छलफल भई  कनयकमत गनव तपकसल बमोकजम कनणवयहरु  सववसकम्तले पािरत गिरयो । 
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  तपमसलिः 

क्र.

स.ं 

वेरुि ु व्यहोरा 

द.

फा. 
वेरुि ुअङ्क वेरुि ुमववरण मनणियको व्यहोरा 

१. २.१ रु.२९६१२५२८। आमथिक मववरण सम्बन्धिािः फुङकलङ 

नगरपाकलकाल े पेश गरेको एकककृत आय-

व्यय कववरणमा साकवक ताप्लजेङु 

नगरपाकलका र गाकभएका वडा कायावलय 

समेतको राजस्व‚ िरौटी पेश्की‚ कल्याण 

कोष‚ कवपद व्यवस्थापन समेतको बैंक 

िाता कभडान हुने कववरण पेश नभएको र 

बााँकी रु.२‚९६‚१२‚५२८। कहसाव दकेिने 

कववरण पेश नभएको । 

उक्त बरेुजकुो हकमा छलफल गदाव साकवक ताप्लजेङु 

नगरपाकलका र यसमा फावािोला, फुरुम्ब ु र हाङदवेा 

गाकवस वडाको रुपमा गाकभएर  फुङकलङ नगरपाकलका 

बनेपकछ एकककृत आय व्यय कववरण तयार गनुव पनमेा 

सो नभएकोमा लिेापरीिणको समयमा भरिरै राज्यको 

पुनरसरंचनाबाट  गाउाँ तथा नगरपाकलकाको स्थापना 

हुाँदाको अवस्थामा पयावि कमवचारीको अभाव तथा कुन ै

पकन कामलाई  ठीक ढंगल े कायावन्थवयन गनव प्रणाली ( 

System) को कवकास भइ नसकेको कारणल ेयस्तो हुन 

गएकोमा हाल आएर राजश्व, िरौटी , पेश्की ,कल्याण 

कोष , कवपद व्यापथापन सकमकतको बकै िाता कभडान 

गरी एकककृत आय व्यय कववरण पेश भइ सकेकोल ेसो 

बरेुज ु रकम रु.२९६१२५२८। संपरीिणका लाकग 

महालिेा परीिकको कायावलय समि पेश गने कनणवय 

गिरयो । 

२. २.२ रु.५९५७०८३। आमथिक मववरण सम्बन्धिािः साकवक 

स्थानीय कनकायको कजम्मेवारी 

रु.५९५७०८३। यस वषव आम्दानी 

रु.७८२६७८५८। समेतको जोडजम्मा फरक 

भएको दकेिन्थछ । फरक परेको साकवक 

कजम्मेवारी रु.५९५७०८३। एककन गरी 

कहसाव पेश हुनुपदवछ । 

यसमा साकवक ताप्लजेङु नगरपाकलका पकछ फुङकलङ 

नगरपाकलका गरी दईू चरणको आथीक कववरण पेश 

भएकोल ेकेही त्रटुी भएको हो उक्त आकथवक कववरणलाई 

अको आ . व . मा सच्याई कहसाव कमलान गरीएकोल े

बरेुज ु रकम रु ५९५७०८३।०३ संपरीिणका लाकग 

महालिेा परीिकको कायावलय समि पेश गने कनणवय 

गिरयो ।  

३. २.३ रु.२५७३०। आमथिक मववरण सम्बन्धिािः साकवक 

फावािोला गा.कव.स.को आयको महलको 

जम्मा रु.२९८९६२२। र व्यय महलको 

जम्मा रु.३०१५३५२। बकढ व्यय वा कफताव 

रु.२५७३०। को कहसाब पेश हुनुपदवछ । 

यसमा साकवक फावािोला गाकवसको आथीक कववरण 

र श्रेष्ता हदेाव रु २५७३०। कफताव हुने भनी बरेुज ु

प्रकतवेदमा उल्लिे भएकोमा आय व्यय अनुसार न ै

आकथवक कववरण तयार भएकोल ेउक्त रकम कफताव नहुन े

हुाँदा बरेुज ु सम्परीिणको लाकग महालिेा परीिकको 

कायावलय समि पेश गने कनणवय गिरयो । 

४ २.४ रु.१४२९२९०५। आमथिक मववरण सम्बन्धिािः फुङकलङ 

नगरपाकलकाल े पेश गरेको एकककृत आय-

व्ययको जम्मा तथा कज.कव.स.कफताव 

रु.२७६२८२५९। र आन्थतिरक श्रोत 

रु.१९८४२६९। गरी जम्मा 

रु.२९६१२५२८। रहकेो छ । फुङकलङ 

नगरपाकलकाल े पेश गरेको बैंक बााँकी 

उक्त बरेुजकुो हकमा एकै आकथवक बषवमा ताप्लजेङु 

नगरपाकलका र फुङ्गकलङ नगरपाकलकाको दईु चरणको 

आकथवक कववरण बनाउनु पने भएकोल े फरमेटल े माग े

अनुसारको कववरण पशे गदाव केही त्रटुी हुन गएको हो, 

यसमा कुन ै कककसमको अकनयकमता नभएको र यस 

त्रटुीलाइ पकछल्लो आ.व.बाट सुिार गिरएकोल े उक्त 

बरेुज ु रकम रु.१४२९२९०५।८७ कनयकमतको लाकग 
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कववरण अनुसार रु.४३९०५४३४। दकेिन्थछ 

। आकवको बााँकी भन्थदा बैंक बकढ बााँकी 

रु.१४२९२९०५। को कहसाव एककन गरी 

पेश नुनुपदवछ । 

महालिेा परीिकको कायावलय समि पेश गने कनणवय 

गिरयो । 

५. २.५ रु.१९३८८२६। आमथिक मववरण सम्बन्धिािः स्थानीय 

तहको आन्थतिरक श्रोततफव को 

रु.१९३८८२६। मौज्दात कफतावको पुष््टयाई 

पेश हुनुपदवछ । 

उक्त बरेुज ु दफाको हकमा रु.१९३८८२६।८३ रकम 

फुङकलङ नगरपाकलकाको त्यस बषवको आन्थतरीक आय 

हो । यो रकम नगरपाकलकाल े बाकषवक बजटे तथा 

कायवक्रम अनुसार िचव गरी आकथवक बषवको अन्थत्यमा 

सञ्चीत कोषमा जम्मा गरी अल्या अम्दानी बाकि िचव 

गने ब्यवस्था छ । यसै अनुसार आकथवक कारोवार 

गरीएकोल ेयसमा कुनै अकनयकमतता भएको छैन । अत 

उक्त बरेुज ुरकम रु.१९३८८२६।८३ सपंरीिणका लाकग 

महालिेा परीिकको कायावलय समि पेश गने कनणवय 

गिरयो । 

६. ७. १४२७९४९।१० मनिािण कायि सम्बन्धिािः स्थानीय 

कनकाय (आकथवक प्रशासन कनयमावली) 

२०६४ को कनयम ७८ मा रु. १० लाि 

भन्थदा बढीको ििरद गदाव बोलपत्र 

माध्यमद्वारा ििरद गनुवपने व्यवस्था छ । 

साववजकनक कनमावण कायव ििरद गदाव 

साववजकनक ििरद कनयमावली‚ २०६४ को 

कनयम ३१ अनसुार गनुवपनमेा फुङकलङ 

नगरपाकलकाको पुरानो भवन ममवत सुिारको 

काम टुक्रा पारी कायव गरे गराएको पाइयो । 

साववजकनक ििरद ऐन तथा कनयमावली 

अनुसार एकककृत रुपमा लागत अनुमान 

तयार गरी कशलबन्थदी दरभाउपत्र माफव त कायव 

गराउनु पनेमा कायावलयल े तीन कनमावण 

व्यवसायी साँग रु.१४ लाि २७ हजारको 

कसिै ििरद गरेकोल े एकीकृत लागत 

अनुमान तयार गरी प्रकतस्पिावबाट 

गराउनेपफव  कायावलयल ेध्यान कदनुपदवछ । 

साववजकनक कनमावण कायवको िरीद गदाव साववजकनक 

िरीद कनयमावली २०६४ को कनयम ३१ अनुसार 

गनुवपने भकनएको बरेुजकुा सम्बन्थिमा छलफल गदाव 

तत्काकलन समयमा भरिर राज्यको पुनरसंरचना भएको 

र नगरपाकलकालाई कायावलय भवनको आवश्यकता 

भएकोल े तत्काल कायावलय स्थापना गनुवपन े

पिरकस्थकतमा साकवकको गाकवस भवनलाई ममवत गनवको 

लाकग बोलपत्र कनकाल्ने समय नभएकोल े तत्काल ै

समस्या समािान गनवको लाकग कतनबटा कनमावण 

सेवाबाट  दरभाउ पत्र कलएर कायवसम्पन्थन गरीएको हो । 

अत कनमावण कायव तत्काल गनुवपन े पिरकस्थकत भएकोल े

यसो हुन गएकोमा उक्त बरेुज ुरकम रु.१४२७९४९।१० 

संपरीिणका लाकग महालिेा परीिकको कायावलय 

समि पेश गने कनणवय गिरयो । 

 

(छ) फुङकलङ नगरपाकलकाको दशौं नगरसभामा लेिा समकतका संयोजक श्री राजन कुमार गुरुङद्वारा प्रस्तुत 

आ.ब.२०७७।०७८ को लेिा सकमकतको वाकषवक प्रकतवदेन उपर छलफल भयो । उक्त प्रकतवदेनमा नगरपाकलकाको 

कायव प्रणालीमा सुिार गरी पारदकशवता‚ जवाफदकेहता र सुशासन प्रविवन गनव लेिा सकमकतले कदएका सुझावहरुलाई 

कायावन्थवयन गने कनणवय गिरयो ।  
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फुङ्मलङ नगरपामलका 

नगर कायिपामलकाको कायािलय 

फुङमलङ‚ ताप्लेिुङ 
 

कायिपामलका सदस्यहरुको मववरण र सम्पकि  नम्बरहरुिः 

क्र.सं. पद नाि थर सम्पकि  नं. 

१ नगर प्रमुि श्री छत्रपकत प्याकुरेल ९८५२६६०५८४ 

२ नगर उप प्रमुि श्री बम बहादरु भट्टराई ९८४२६९११५१ 

३ कायवपाकलका सदस्य श्री बल बहादरु गुरुङ ९८४२७४७१२९ 

४ कायवपाकलका सदस्य श्री गम बहादरु कलम्ब ु ९८१५०९३३६९ 

५ कायवपाकलका सदस्य श्री पदम बहादरु सुनुवार ९८१४९९१८२८ 

६ कायवपाकलका सदस्य श्री पदम शुन्थदर पालुङवा ९८४१४६१८९२ 

७ कायवपाकलका सदस्य श्री कभमादवेी ओझा ९८५२६६०२०८ 

८ कायवपाकलका सदस्य श्री युवराज बराल ९८५२६५५८२० 

९ कायवपाकलका सदस्य श्री तारानाथ बराल ९८५२६८१३८४ 

१० कायवपाकलका सदस्य श्री युवराज भट्टराई ९७४२६७७१०५ 

११ कायवपाकलका सदस्य श्री राजन कुमार गुरुङ ९८५२६६०९०४ 

१२ कायवपाकलका सदस्य श्री मोहन न्थयौपान े ९८५२६८१६०९ 

१३ कायवपाकलका सदस्य श्री कजतेन कलम्ब ु ९८५२६८१३७३ 

१४ कायवपाकलका सदस्य श्री कृष्ण िवास ९७४२६३९१७८ 

१५ कायवपाकलका सदस्य श्री नेता कुमारी कसवा पिरयार ९८४२६६०३४९ 

१६ कायवपाकलका सदस्य श्री दावा शेपाव ९८४२६६००२२ 

१७ कायवपाकलका सदस्य श्री सरस्वता भारती ९८६६७९११५२ 

१८ कायवपाकलका सदस्य श्री ककवता कहङमाङ ९८६२७४३९०८ 

१९ कायवपाकलका सदस्य श्री चन्थरकला काकी ९८४२६६३७९९ 

२० कायवपाकलका सदस्य श्री नववदा दवेी भण्डारी ९८६२६०४०६१ 

२१ कायवपाकलका सदस्य श्री वषाव ईजम ९७४१०७६०८९ 

२२ सदस्य सकचव श्री वरी कुमार काकी ९८५२६२२१११ 
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फुङ्मलङ नगरपामलका 

नगर कायिपामलकाको कायािलय 

फुङमलङ‚ ताप्लेिुङ 
 

स्थायी कििचारीहरुको मववरण र सम्पकि  नम्बरहरुिः 

क्र.सं. पद नाि थर सम्पकि  नं. 

१. प्र.प्र.अमधकृत श्री बरी कुिार काकी ९८५२६२२१११ 

२. लेिा अकिकृत श्री तेकजन्थर तामाङ ९८४३३७९७६८ 

३. आ. ल.े प. अकिकृत श्री भूपाल कुमार सेन्थदाङ ९८४२६६०९९४ 

४. जन स्वास््य कनरीिक श्री मन्थज ुगुरुङ ९८४४६८२२२९ 

५. पशु सेवा प्राकवकिक श्री कदपेन्थर भट्टराई ९८५२६८०८८४ 

६. ईकन्थजकनयर श्री कमलन कगरी ९८६२६६८२९८ 

७. कशिा अकिकृत श्री प्रकाश पौडेल ९८४२७४७५१६ 

८. कम्प्युटर अपरेटर श्री बसन्थ त राज सुनुवार ९८४२६६३७५६ 

९. मकहला कवकास कनरीिक श्री सीता गुरुङ ९८६२६६०३०० 

१०. पशु स्वास््य प्राकवकिक श्री शाकन्थतराम बराल ९८४२६०८२५७ 

११. पशु स्वास््य प्राकवकिक श्री हकव मकत कलम्ब ु ९८४२६४२१९६ 

१२. प्राकवकिक सहायक श्री कत्रकवक्रम आङवो ९८४२६७३५९६ 

१३. सह लेिापाल श्री कमला गौतम ९८५२६६०२२८ 

१४. सह लेिापाल श्री भोलानाथ कसग्दले ९८४२६६०२३४ 

१५. सह लेिापाल श्री कबमल कलम्ब ु ९८४२७२९४९१ 

१६. ििरदार श्री तुलसा कनरौला ९७४२६२७५५९ 

१७. ििरदार श्री रमेश गुरागााँई ९८४४६१९७२१ 

१८. अकमन श्री गोकणव जशैी ९८४८३९२९४२ 

१९. स. मकहला कवकास कनरीिक श्री कवमला एके्तन कलम्व ु ९८४२९६६०३२ 

२०. कायावलय सहयोगी श्री भीम बहादरु मगर ९८४२६४२४४९ 

२१. कायावलय सहयोगी श्री पुणव बहादरु सनुुवार ९८६२६०४८३९ 

२२. कायावलय सहयोगी श्री तेज बहादरु कलम्बु ९८४२६९७६९५ 
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फुङ्मलङ नगरपामलका 

नगर कायिपामलकाको कायािलय 

फुङमलङ‚ ताप्लेिुङ 
 

 

स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कमयचारीहरुको वििरण 
 
 

दोखु स्वास््य चौकी, फु.न.पा.-८ 

क्र.सं. पद तह कििचारीको नाि स्थायी/करार सम्पकि  नम्बर 

१ कस.अ.ह.ेव. छैटौ जगदीस कघकमरे स्थायी  ९८४२६६४१४२ 

२ कस.अ.ह.ेव. पााँचौ लक्ष्मी माया वनेम स्थायी  ९८४२६५३६४५ 

३ कस.अ.न.कम. पााँचौ गीता अकिकारी स्थायी  ९८४२६६४१९९ 

४ कस.अ.न.कम. पााँचौ नर माया रेग्मी स्थायी  ९८४२६७४६७५ 

५ अ.ह.ेव. चौथो दउेमान गुरुङ स्थायी  ९८४२७९३६२६ 

६ का.स. पााँचौ सलमान गुरुङ स्थायी  ९८४२७४३४३६ 

हाङदेवा स्वास््य चौकी, फु.न.पा.-९ 

क्र.सं. पद तह कििचारीको नाि स्थायी/करार सम्पकि  नम्बर 

१ ज.स्वा.कन. छैटौ मौसम िवास स्थायी   ९८५२६६०४०१ 

२ कस.अ.न.कम. पााँचौ 

माया दवेी पाठक 

प्रसाई स्थायी  ९८४२७९२४६८ 

३ कस.अ.न.कम. पााँचौ संकगता पतंवा स्थायी  ९८६२६६०८७१ 

४ अ.ह.ेव. चौथो रुर प्रसाद कटुवाल स्थायी   ९८६२६५१४६३ 

५ अ.ह.ेव. चौथो अकम्बका अकिकारी स्थायी  ९८६२६५२२५५ 

६ अ.न.कम. चौथो कभमा मादने  स्थायी  ९८६२६०४५५५ 

७  का.स.  ककरणराज भण्डारी करार  ९८४२६६००२७ 

फुरुम्बु  स्वास््य चौकी, फु.न.पा.-१० 

क्र.सं. पद तह कििचारीको नाि स्थायी/करार सम्पकि  नम्बर 

१ अ.ह.ेव. पााँचौ गायत्री प्रसाद कनरौला स्थायी ९८४२६६०४१२ 

२ अ.न.कम. चौथो प्रकतिा गुरुङ स्थायी  ९८६२६५१२४३ 

३ अ.न.कम. चौथो सुकनता तामाङ करार ९८०१४५३५४६ 

४ का.स   नकवन गौतम  करार ९८४२७९३६२६ 
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फावाखोला  स्वास््य चौकी, फु.न.पा.-११ 

क्र.सं. पद तह कििचारीको नाि स्थायी/करार सम्पकि  नम्बर 

१ कस.अ.न.कम. पााँचौ होम माया गुरुङ स्थायी  ९८४२७४२८६३ 

२ ह.ेअ. साहायक पााँचौ सुमन भट्टराई स्थायी  ९८४३२७४७१७ 

३ अ.न.कम. चौथो सकजना शेपाव स्थायी ९८६२६५१३६५ 

४ अ.ह.ेव. चौथो गंगा माया कवष्ट करार ९८६२७७९८२९ 

५ अ.न.कम. चौथो शकि लाबुङ करार ९८६२६५०४५४ 

६  का.स   दकेव नारायण कवष्ट  करार ९८४७२६३३३२ 

आधारभूत स्वास््य सेवा केन्र वडा न.ं१ 

क्र.सं. पद तह कििचारीको नाि स्थायी/करार सम्पकि  नम्बर 

१ अ.ह.ेव. चौथो सिरता कलम्ब ु करार ९८६२६३६३४९ 

आधारभूत स्वास््य सेवा केन्र वडा न.ं२ 

क्र.सं. पद तह कििचारीको नाि स्थायी/करार सम्पकि  नम्बर 

१ अ.ह.ेव. चौथो सीता ओझा करार ९८४२६४२३६३ 

२ अ.न.कम. चौथो सकदिा कलम्ब ु करार ९८६३९७६३२१ 

आधारभूत स्वास््य सेवा केन्र वडा न.ं३ 

क्र.सं. पद तह कििचारीको नाि स्थायी/करार सम्पकि  नम्बर 

१ अ.ह.ेव. पााँचौ पुष्पा गुरागाई करार ९८४४६१८५६० 

२ अ.ह.ेव. चौथो रमा कलम्बु करार ९८१५९७०७२१ 

आधारभूत स्वास््य सेवा केन्र वडा न.ं४ 

क्र.सं. पद तह कििचारीको नाि स्थायी/करार सम्पकि  नम्बर 

१ अ.न.कम चौथो सिरता कलम्ब ु करार ९८४०९९३३७९ 

आधारभूत स्वास््य सेवा केन्र वडा न.ं५ 

क्र.सं. पद तह कििचारीको नाि स्थायी/करार सम्पकि  नम्बर 

१ अ.न.कम. चौथो सुष्मा ओझा करार ९८४०४७२९०७ 

आधारभुत स्वास््य केन्र वडा न.ं ७ 

क्र.सं. पद तह कििचारीको नाि स्थायी/करार सम्पकि  नम्बर 

१ अ.ह.ेव. चौथो ऋतु पालुंवा करार ९८४४६५४४२१ 
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फुङ्मलङ नगरपामलका 

नगर कायिपामलकाको कायािलय 

फुङमलङ‚ ताप्लेिुङ 
 

सेिा करारमा कार्ायरत कमयचारीहरुको वििरण र सम्पकय  नम्बरहरुुः  
 

क्र.सं. पद नाि थर सम्पकि  नं. 

१ रोजगार संयोजक श्री सिरता कलङ्दने ९८४२६६३८५० 

२ कनकज सकचव श्री कुमार मादने ९८६०५०८६९७ 

३ एम.आई.एस.अपरेटर श्री पाववता पुरी ९८४२६५६१९४ 

४ ना. प्रा. स. श्री कदपक भण्डारी ९८४२४८३४७९ 

५ कफल्ड सहायक श्री जापान मादने ९८४२७४२६३२ 

६ उिम कवकास सहजकताव श्री कवक्रम कलम्व ु  

७ हकेब सवारी चालक श्री कदपक तामाङ 
९७४१४२९८१५ 

९८५२६६०९०३ 

८ व्याक्हो लोडर चालक श्री बसन्थत सनुुवार  ९८२५९३७७६१ 

९ ट्याक्टर चालक श्री लक्ष्मी मगर ९८२४९७६७२३ 

१० हलुका सवारी चालक श्री पुणव बहादरु कलङ्किम ९८४४६७०४३७ 

११ हलुका सवारी चालक श्री सकञ्जप प्रिान ९८४२७६५४१५ 

१२ एम्वलुेन्थस चालक श्री योगेश भट्टराई 
९८६५७१३०३१ 

९८५२६६०८०३ 

१३ ट्याक्टर सहचालक श्री राजकुमार तामाङ ९८०३९४२०४७ 

१४ कायावलय सहयोगी श्री िगेन्थर भट्टराई ९८४२६४२९२८ 

१५ कायावलय सहयोगी श्री कजत माया हाङगाम ९८६२६६०४९९ 

१६ कायावलय सहयोगी श्री मथुरा श्रेष्ठ ९८४४६३४४८१ 

१७ कायावलय सहयोगी श्री संकगता श्रेष्ठ ९८४२६३९७२३ 

१८ सरफाई कमवचारी श्री कटकाराम बराल ९८४४६६८६०३ 
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मबर्यगत समिमतका सदस्यहरुको मववरण 

स्थानीय रािश्व परािशि समिमत (दफा ६५ अनुसार) 

क्र. स.ं पद नाि थर िोबाईल नं. 

१. संयोजक श्री बम बहादरु भट्टराई ९७४२६७७३३१ 

२. सदस्य श्री वरी कुमार काकी ९८५२६२२१११ 

३. सदस्य श्री कजतेन कलम्ब ु ९८५२६८१३७३ 

४. सदस्य श्री कभमा दवेी ओझा ९८५२६६०२०८ 

५. सदस्य उद्योग बाकणज्य स.ं प्र.  

६. सदस्य घरेलु तथा साना उ. स. प्र. ०२४४६०१०६ 

७. स.सकचव श्री तेकजन्थर तामाङ ९८४३३७९७६८ 

 

मवधायन समिमत 

क्र. स.ं पद नाि थर िोबाईल नं. 

१. संयोजक श्री कभमा दवेी ओझा ९८५२६६०२०८ 

२. सदस्य श्री नववदा भण्डारी ९८६२६०४०६१ 

३. सदस्य श्री नेता कुमारी कसवा  ९८४२६६०३४९ 

४. स.सकचव श्री भूपाल कुमार सेन्थदाङ ९८४२६६०९९४ 

 

आमथिक मवकास समिमत 

क्र. स.ं पद नाि थर िोबाईल नं. 

१. संयोजक श्री युवराज भट्टराई ९७४२६७७१०५ 

२. सदस्य श्री ककवता कहङमाङ ९८६२७४३९०८ 

३. सदस्य श्री गम बहादरु कलम्ब ु ९८१५०९३३६९ 

४. स.सकचव श्री तेकजन्थर तामाङ ९८४३३७९७६८ 

 

न्यामयक समिमत 

क्र. स.ं पद नाि थर िोबाईल नं. 

१. संयोजक श्री बम बहादरु भट्टराई ९७४२६७७३३१ 

२. सदस्य श्री कजतहाङ थलङ ९८४४६७३५११ 

३. सदस्य श्री नेता कुमारी कसवा  ९८४२६६०३४९ 

४. स.सकचव श्री भोलानाथ कसग्दले ९८४२६६०२३४ 
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मबर्यगत समिमतका सदस्यहरुको मववरण 

बिेट तथा कायिक्रि तिुििा समिमत (दफा ६७ अनसुार) 

क्र. स ं पद नाि थर िोबाईल नं. 

१. संयोजक श्री बम बहादरु भट्टराई ९७४२६७७३३१ 

२. सदस्य श्री युवराज बराल ९८५२६५५८२० 

३. सदस्य श्री युवराज भट्टराई ९७४२६७७१०५ 

४. सदस्य श्री पदम शुन्थदर पालुङवा ९८४१४६१८९२ 

५. सदस्य श्री पदम बहादरु सुनुवार ९८१४९९१८२८ 

६. सदस्य श्री कजतेन कलम्ब ु ९८५२६८१३७३ 

७. सदस्य श्री कभमा दवेी ओझा ९८५२६६०२०८ 

८. सदस्य श्री वरी कुमार काकी ९८५२६२२१११ 

९. स.सकचव श्री भूपाल कुमार सेन्थदाङ ९८४२६६०९९४ 

 

सािामिक मवकास समिमत 

क्र. स ं पद नाि थर िोबाईल नं. 

१. संयोजक श्री पदम शुन्थदर पालुङवा ९८४१४६१८९२ 

२. सदस्य श्री नेता कुमारी कसवा  ९८४२६६०३४९ 

३. सदस्य श्री राजन गुरुङ ९८४२७६९१३७ 

४. स.सकचव श्री प्रकाश पौडेल ९८४२७४७५१६ 

 

सावििमनक सेवा तथा ििता मवकास समिमत (कायिसम्पादन मनयिावलीको दफा १५ अनुसार) 

क्र. स ं पद नाि थर िोबाईल नं. 

१. संयोजक श्री युवराज बराल ९८५२६५५८२० 

२. सदस्य श्री सरस्वता भारती ९७४२६३९०४० 

३. सदस्य श्री बल बहादरु गुरुङ ९८४२७४७१२९ 

४. स.सकचव श्री भूपाल कुमार सेन्थदाङ ९८४२६६०९९४ 
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मबर्यगत समिमतका सदस्यहरुको मववरण 

श्रोत अनुिान तथा विेट मसिा मनधािरण समिमत (दफा ६६ अनुसार) 

क्र. स ं पद नाि थर िोबाईल नं. 

१. संयोजक श्री छत्रपकत प्याकुरेल ९८५२६६०५८४ 

२. सदस्य श्री बम बहादरु भट्टराई ९८४२६९११५१ 

३. सदस्य श्री नेता कुमारी कसवा  ९८४२६६०३४९ 

४. सदस्य श्री दावा शेपाव ९८४२६६००२२ 

५. सदस्य श्री तारा नाथ बराल ९८५२६८१३८४ 

६. सदस्य श्री पदम बहादरु सुनुवार ९८१४९९१८२८ 

७. स.सकचव श्री वरी कुमार काकी ९८५२६२२१११ 

 

 

पूवािधार मवकास समिमत 

क्र. स.ं पद नाि थर िोबाईल नं. 

१. संयोजक श्री पदम बहादरु सुनुवार ९८१४९९१८२८ 

२. सदस्य श्री चन्थर कला काकी ९८४२६६३७९९ 

३. सदस्य श्री कृष्ण िवास ९७४२६३९१७८ 

४. स.सकचव श्री कमलन कगरी ९८६२६६८२९८ 

 

वन वातावरण तथा मवपद व्यवस्थापन समिमत 

क्र. स.ं पद नाि थर िोबाईल नं. 

१. संयोजक श्री कजतेन कलम्ब ु ९८५२६८१३७३ 

२. सदस्य श्री वषाव ईजम ९७४१०७६०८९ 

३. सदस्य श्री तारानाथ बराल ९८५२६८१३८४ 

४. स.सकचव श्री कमलन कगरी ९८६२६६८२९८ 
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 वडा अन्तगितका िन प्रमतमनमध तथा कििचारीहरुको मववरणिः 

१ नं. वडा कायािलय 

क्र.स.ं पद नाि थर िोबाईल नं. 

१ वडा अध्यि श्री पदम ब. सुनुवार  ९८१४९९१८२८ 

२ म. स. श्री हिरमाया कगरी  ९८०७९८८४२४ 

३ द. म. स. श्री सीता कब.क. ९८०४९२६९३२ 

४ सदस्य श्री भीम ब. पराङदने   ९८२३५४५३१२ 

५ नासु/ सकचव श्री कभम प्र. प्याकुरेल ९८४२७९२६९१ 

६ अ.स.ई. श्री हमेराज कवष्ट ९८४०९७९७१९ 

७ का. स. श्री मान ब. कलम्ब ु ९८१५०४८०१७ 

 

२ नं. वडा कायािलय 

क्र.स.ं पद नाि थर िोबाईल नं. 

१ वडा अध्यि श्री मोहन न्थयौपान े ९८५२६८१६०९ 

२ म. स. श्री चन्थरकला काकी  ९८४२६६३७९९ 

३ द. म. स. श्री कमरा नेपाली  ९८१७९६४७२८ 

४ सदस्य श्री कजतहाङ थलङ ९८४४६७३५११ 

५ सदस्य श्री िन कु. कलम्बु  ९८६२६५२९१२ 

६ नासु/ सकचव श्री कृष्ण प्रसाद सुवदेी ९८४२६३०४२५ 

७ सब इकन्थजकनयर श्री ककवता ओझा ९८६२७५६३१८ 

८ का. स. श्री छत्र बहादरु कव.क ९८२४९०५६१९ 

 

३ नं. वडा कायािलय 

क्र.स ं पद नाि थर िोबाईल नं. 

१ वडा अध्यि श्री युवराज बराल  ९८५२६५५८२० 

२ ञ श्री सरस्वती भारती ९८६६७९११५२ 

३ द. म. स. श्री सपना तोलाङ ९८४४६५५२६० 

४ सदस्य श्री टंक ब. पालुंवा  ९८६२६५२५५० 

५ सदस्य श्री दाताराम पुरी  ९८४४६१८०७० 

६ नासु/सकचव श्री कवष्णु प्रसाद भट्टराई ९८४२७२९४६८ 

७ सब इकन्थजकनयर श्री मकनष केशरी ९८४५०३४९८७ 

८ का. स. श्री पदम कगरी ९८१५०६५०७८ 
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४ नं. वडा कायािलय 

क्र.स ं पद नाि थर िोबाईल नं. 

१ वडा अध्यि श्री कजतेन कलम्ब ु ९८५२६८१३७३ 

२ म. स. श्री जसोदा गुरुङ  ९८४४६७०९८८ 

३ द. म. स. श्री सिरता आङबोहाङ  ९८२४०२३५२६ 

४ सदस्य श्री ज्ञानबहादरु मादने  ९८६२६६०९०५ 

५ सदस्य श्री दगुाव बहादरु कलम्बु ९८४२७४३९१२ 

६ ििरदार/ सकचव श्री रनकुमार कव.क ९८४९६२२६९१ 

७ अ.स.ईकन्थजकनयर श्री राजशे श्रेष्ठ ९८४२२७४३९५ 

८ का. स. श्री नैना दवेी कमश्र ९८४२६४२४८३ 

 

५ नं. वडा कायािलय 

क्र.स ं पद नाि थर िोबाईल नं. 

१ वडा अध्यि श्री भीमा दवेी ओझा  ९८५२६६०२०८ 

२ म. स. श्री कदलमाया कलम्ब ु ९८४२७४३३७५ 

३ द. म. स. श्री मन कु. नेपाली  ९८४२७९२८११ 

४ सदस्य श्री प्रेमलाल कब. क.  ९८४२६५३६४६ 

५ सदस्य श्री सुरेश कलम्बु  ९८४२६६०३१८ 

६ सब इकन्थजकनयर श्री अख्तर हुसनै ९८५२६८११८४ 

७ नासु/सकचव श्री रन्थजना तामाङ ९८४२९४६६०६ 

८ का.स. श्री जकुनता ओझा ९८४०९९३९३३ 

 

६ नं. वडा कायािलय 

क्र.स ं पद नाि थर िोबाईल नं. 

१ वडा अध्यि श्री बल ब. गुरुङ  ९८४२७४७१२९ 

२ म. स. श्री प्रकमला गुरुङ  ९८४२७१५८४२ 

३ द. म. स. श्री कटकामाया  दमाई  ९८६२७६७१०२ 

४ सदस्य श्री लकलत गुरुङ  ९८४२६४२१४९ 

५ सदस्य श्री कमना कु. गुरुङ  ९८४२६६०५२१ 

६ ििरदार/ सकचव श्री ईन्थरकला गुरुङ ९८५२६६०९०९ 

७ अ.सब.ईकन्थजकनयर श्री मञ्ज ुबस्नेत ९८४२७६४५७२ 

८ का.सहयोगी श्री दकेवमाया िकतवडा ९८४२६६३७७० 
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फुङ्मलङ नगरपामलका 

नगर कायिपामलकाको कायािलय 

फुङमलङ‚ ताप्लेिुङ 
 

 वडा अन्तगितका िन प्रमतमनमध तथा कििचारीहरुको मववरणिः 

७ नं. वडा कायािलय 

क्र.स ं पद नाि थर िोबाईल नं. 

१ वडा अध्यि श्री राजन कुमार गुरुङ  ९८४२७६९१३७ 

२ म. स. श्री रािा न्थयौपान े ९८६२६३६२५३ 

३ द. म. स. श्री सीता काकलकोटे  ९८६२६२२२६२ 

४ सदस्य श्री डम्बर ब. पालुन्थवा  ९७४२६९१२४६ 

५ सदस्य श्री जीवन पालुन्थवा  ९८१७०८२६८२ 

६ अ.स.ई श्री यज्ञराज भारती ९८४२६७५९२० 

७ का. स. श्री िन बहादरु राई ९८४२७४७६२४ 

 

८ नं. वडा कायािलय 

क्र.स ं पद नाि थर िोबाईल नं. 

१ वडा अध्यि पदम सुन्थदर  पालुंवा ९८४१४६१८९२ 

२ म. स. नववदादवेी भण्डारी  ९८६२६०४०६१ 

३ द. म. स. कलला कबश्वकमाव  ९८४४६३४५१८ 

४ सदस्य कबनोद गुरुङ  ९८४२७४२४९२ 

५ सदस्य तेजकुमार सुनुवार  ९८४२६५९१२७ 

६ अ.स.ई (सकचव) श्री हिर बराल ९८४२७४३६६३ 

७ का. स. श्री पदम गुरुङ ९८६२६३६३६३ 

 

 

९ नं. वडा कायािलय 

क्र.स ं पद नाि थर िोबाईल नं. 

१ वडा अध्यि श्री तारानाथ बराल  ९८५२६८१३८४ 

२ म. स. श्री सुजाता गुरुङ  ९८६२७६७१८७ 

३ द. म. स. श्री ककवता नेपाली  ९८६२७४३९०८ 

४ सदस्य श्री गोकवन्थदराज बराल  ९८४२६३९००४ 

५ सदस्य श्री अजुवन काकी  ९८४२७२२१८९ 

६ ििरदार/वडा सकचव श्री सकचन रेग्मी ९८४३१५२८५७ 

७ अ.सब.ईकन्थजकनयर श्री कनिल बुढािेत्री ९८६२७५६२४० 

८ का. स. श्री सुबास भण्डारी ९८४२६७९०७६ 



 

 

  “यातायात सञ्जाल‚ व्यवसायीक कृषि‚ पययटन र पवूायधार‚ षिक्षा‚ स्वास््य र औद्योषिक षवकास फुङषलङ      

समृषिको आधार”        140 

 

फुङ्मलङ नगरपामलका 

नगर कायिपामलकाको कायािलय 

फुङमलङ‚ ताप्लेिुङ 
 

 वडा अन्तगितका िन प्रमतमनमध तथा कििचारीहरुको मववरणिः 

१० नं. वडा कायािलय 

क्र.स ं पद नाि थर िोबाईल नं. 

१ वडा अध्यि श्री गम बहादरु कलम्बु  ९८१५०९३३६८ 

२ म. स. श्री दउेमाया िड्का  ९८४४६७३७६६ 

३ द. म. स. श्री साकवत्रा दमाई  ९७४९६३२०८४ 

४ सदस्य श्री हस्त ब.थापा िेत्री  ९८६२६२२१२४ 

५ सदस्य श्री ठाकुर कसंह काकी  ९७४२६८८११९ 

६ सब.ई/ सकचव श्री लोकेन्थर बुढाथोकी ९८४२६३९८२४ 

७ का. स. श्री मकनषा कलम्ब ु ९८४४६३३१०६ 

 

 

११ नं. वडा कायािलय 

क्र.स ं पद नाि थर िोबाईल नं. 

१ वडा अध्यि श्री युवराज भट्टराई  ९७४२७९३९२० 

२ म. स. श्री वषाव ईजम  ९७४५१६८५०६ 

३ द. म. स. श्री सुकशला कब.क. ९८०८७०५८८७ 

४ सदस्य श्री ककवन कलम्ब ु ९८१६९०३९६४ 

५ सदस्य श्री िमेन्थर राई  ९७४४०९९४१९ 

६ नासु/वडा सकचव श्री कदलेन्थर काकी ९८४२७२९१२९ 

७ सब.ईकन्थजकनयर श्री राजशे कुमार राय ९८४९०७८१८५ 

८ का. स. श्री कववके लक्सम्बा कलम्ब ू ९८४८२७१३१२ 
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फुङ्मलङ नगरपामलका 

नगर कायिपामलकाको कायािलय 

फुङमलङ‚ ताप्लेिुङ 
 

फुङमलङ नगरपामलकाको न्यायीक समिमत (कायिमवमध सम्बन्धी) ऐन‚ २०७५ िा भएको व्यवस्था अनुसार 

सूचीकृत भएका िेलमिलापकतािहरुको मववरण । 

क्र.स. िेलमिलापकतािको  नाि थर ठेगाना संम्पकि  नं. 

१ श्री ककशोर पोखे्रल फु.न.पा. १ ९८४२६६०७४७ 

२ श्री पृ् वी प्रसाद मादेन फु.न.पा. १ ९८६२७७९०५९ 

३ श्री सकुनता मादेन फु.न.पा. १ ९७४१०७९६२० 

४ श्री घनेन्थर भट्टराई फु.न.पा. २ ९८४२७७९८१७ 

५ श्री नकवन न्थयौपाने फु.न.पा. २ ९८४४६१८२२० 

६ श्री कगतादेवी िनाल गुरागाई फु.न.पा. २ ९७४१३७१५१३ 

७ श्री रािाकृष्ण बराल फु.न.पा. ३ ९७४२६०७२१४ 

८ श्री सन्थतोष तोलाङ फु.न.पा. ३ ८९१४९३५६९१ 

९ श्री रामकुमारी कगरी फु.न.पा. ३ ९८१७०८०६५० 

१० श्री गणेश दाहाल फु.न.पा. ४ ९८४४६३२३८९ 

११ श्री ईन्थर कुमारी कलम्ब ु फु.न.पा. ४ ९८४२६६०९८० 

१२ श्री देवराज गरुुङ फु.न.पा. ५ ९८४२७४७०१५ 

१३ श्री रािाकृष्ण पौडेल फु.न.पा. ५ ९८४२६६०३३६ 

१४ श्री कबध्यासा कव. क. फु.न.पा. ५ ९८२४०१५६३० 

१५ श्री हकव  बहादरु गुरुङ फु.न.पा. ६ ९८४४६९०३९० 

१६ श्री चनुाहाङ मादेन फु.न.पा. ६ ९८४२६७३५४० 

१७ श्री लकलता हले्लोक फु.न.पा. ६ ९८६३६८३७०२ 

१८ श्री योगेन्थर प्रसाद कनरौला फु.न.पा. ७ ९७४१०८९१३८ 

१९ श्री पदम कलम्ब ु फु.न.पा. ७ ९८४२६८८८२९ 

२० श्री कवष्ण ुमाया कलङ्किम फु.न.पा. ७ ९८६२६०१२२७ 

२१ श्री पुष्पराज पौडेल फु.न.पा. ८ ९८६२६३८४०६ 

२२ श्री हमेराज गौतम फु.न.पा. ८ ९८४२७४३२२९ 

२३ श्री जालपा देकव ढुङ्गेल फु.न.पा. ८ ९८४४४८३०५३ 

२४ श्री पंकजा कनरौला फु.न.पा. ९ ९८६२६५०२३८ 

२५ श्री कभमा िड्का फु.न.पा. ९ ९८४४६५२७१३ 

२६ श्री सन्थतोष  कलम्ब ु फु.न.पा. १० ९८४२६२५८३७ 

२७ श्री कववेक लेछवो फु.न.पा. १० ९८१४९७९९४९ 

२८ श्री कटकामाया कवष्ट फु.न.पा. १० ९८६२६३५१६९ 

२९ श्री महने्थर कुमार कवष्ट फु.न.पा. ११ ९८४२७९२५७४ 

३० श्री कककतवमान कलम्ब ु फु.न.पा. ११ ९८६२६३६४२२ 

३१ श्री झनुामाया भट्टराई फु.न.पा. ११ ९७४२६२२८१५ 
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फुङमलङ नगरपामलकाको मनिािणामधन कायािलय भवन  

फुङमलङ नगरपामलकाको मनिािण हुने कायािलय भवन  
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फुङमलङ नगरपामलकाको वडा नं.६ िा भमवष्यिा बन्ने बहु सााँस्कृमतक संग्राहलय  भवन 
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भमवष्यिा बन्ने फुङमलङ नगरपामलकाको फोहोरिैला सकंलन केन्र 
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अन्तर पामलका स्तरीय िेयर कप भमलबल प्रमतयोमगता २०७७ को  झलक 
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नगर प्रिुख ज्यूबाट आ.ब.२०७८/०७९ को नीमत तथा कायिक्रि प्रस्तुत हुाँदै 

नगर उपप्रिुख ज्यूबाट आ.ब.२०७८/०७९ को बिेट बक्तव्य प्रस्तुत हुाँदै  
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लेखा समिमतका संयोिक ज्यूबाट आ.ब.२०७७/०७८  को लेखा परीिण प्रमतवेदन प्रस्तुत हुाँदै 

फुङमलङ नगरपामलकाका नगर प्रिुख‚ उपप्रिुख र ११ वटै वडाका वडाअध्यि ज्यूहरु 
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फुङमलङ नगरपामलकाको दशौं नगरसभाका झलकहरु  


