
cfyL{s ji{f @)&$/&% sf] gu/ :t/Lo of]hgfx? 
kl/dflh{t jh]6 ,of]hgf tyf sfo{s|dx? 

आ.व २०७४।०७५ को ससोधित आय  

१ आन्तरीक आम्दानी                                रु ५५०००००/- 

२ राजक्कव वाडफाड अन्तरसरकारी ववविय हस्तान्तरण     रु ४००००००/- 

३ ववविय समानीकरण                                रु १९५३६१००० /- 

४ सशतत अनदुान                                    रु १५७९०१०००/-  

कुल जम्मा रु ३६२७६२००० /-                                                 

आ.व २०७४।०७५ को ससोधित व्याय वववरण 

१ ववविय समनीकरण प्रसाशनीक खर्त                     रु ४८०२८५००/- 

२ ववविय समानीकरण नगरपालीका सfझेदारी                 रु २०००००००/- 

३ ववविय समानीकरण पजुजगत खर्त २६६११                 रु १२८०००००/- 

४ न=पा आन्तरीक कोष र्ाल ु                            रु १५०००००/- 

५ न पा आन्तरीक कोष पुुँजीगत खर्त                      रु ४००००००/- 

६ राजश्व वाुँडफाड खर्त                                  रु ४००००००/-  

७ अन्तरसरकारी ववविय हस्तान्तरण 

सशतत अनदुान २६६१२                                   रु १५७९०१०००/- 

८ ववविय समानीकरण वडा स्तरीय योजना                  रु ५८०४००००/- 

९ ववविय समानीकरण न पा भौतीक पवुातिार                 रु ५४३५००००/- 

१० ववविय समानीकरण लजित कायतक्रम                     रु २१४२५००/- 

                                                                                           कुल जम्मा रु ३६२७६२००० /- 

वडा स्तरीय योजनाहरु 

क्र स कायतक्रम प्रस्ताववत बजेट कैफफयत 



१ वडा न= ! ५० लाख ४० हजार  

@ वडा न= @ ५२ लाख   

# वडा न= # ५३ लाख   

$ वडा न= $ ५० लाख   

% वडा न= % ५० लाख   

^ वडा न= ^ ५० लाख   

& वडा न= & ५० लाख   

* वडा न= * ५५ लाख   

( वडा न= ( ६० लाख   

!) वडा न= !) ६० लाख   

!! वडा न= !! ५० लाख   

 कुल जम्मा ५ कारेड ८० लाख ४० हजार 
मात्र 

 

 

१ आ.व २०७४।७५ को लाधग फुङधलङ नगरपाधलकाको र्ाल ुअनदुान तफत को स्वीकृत कायतक्रम बजेट 
उपधशषतक न ८०११३१३ 

आय अनमुान व्यय अनमुान 

क्र 
स 

वववरण ०७४।७५को 
ससधित 

धस न  वववरण ससोधित बजेटरु 

१   १ तलव कमतर्ारी १९१२८५००/- 
२   २ स्थानीय भिा ९००००००/- 
३   ३ महगी भिा ७०००००/- 
४   ४ पोसाक भिा ५०००००/- 
५   ५ पानी तथा वद्युत महसलु  २००००० 

६   ६ सर्ार महसलु २०००००/- 
७   ७ घर भाडा १००००००/- 
८   ८ सावारी इन्िन १००००००/- 
९   ९ कायतलय सर्ालन तथा 

ममतत सभार 
१००००००/- 

१०   १० कायतलय सर्ालन सम्वन्िी 
खर्त 

३००००००/- 



११   ११ अनगुमन मलु्याङन खर्त ८०००००/- 
१२   १२ कमतर्ारी कल्याण कोष ६५०००० 
१३   १३ ववववि खर्त २००००००/- 
१४   १४ सवारी सािन भाडा  १००००००/- 

१५   १५ सेवा र परामसत खर्त २००००००/- 

१६   १६ सरु्ना तथा सर्ार  १००००० 
१७   १७ वावषतक योजना तजुतमा खर्त २५०००० 
१८   १८ वडाको प्रशासधनक खर्त ५५००००/- 

    जम्मा ४८०२८५००/- 
२ आ.व २०७४।७५ को लाधग ववविय समाधनकरण २६६११ नगरपालीका पुुँजीगत कायतक्रम तफत को ससोधित 
कायतक्रम 

बजेट उपधशषतक न ८०११३१३ 

आय अनमुान व्यय अनमुान 

क्र 
स 

वववरण ०७४।७५को ससधित धस 
न 

वववरण ससोधित बजेट रु 

१ ववविय 
समाधनकरण 
२६६११ 

१२८०००००/- १ फधनतर्र २५०००००/- 

२   २ मेधसनरी कम््यटुर 
तथा अन्य 

३००००००/- 

३   ३ सावारी सािन 
मोटर साइकल 
समेत 

१०७६०००/- 

४   ४ ट्याक्टर २३०००००/- 
५   ५ कायतलय भवन 

धनमातण वजेट 
३९२४००० 

 जम्मा १२८००००००  जम्मा १२८००००००/- 
 

३ आ.व २०७४।७५ को लाधग समपरुक कोष नगरपालीका पुुँजीगत साझेदारी कायतक्रम तफत को ससंोधित 
कायतक्रम 

बजेट उपधशषतक न ८०११३१३ 



आय अनमुान व्यय अनमुान 

क्र स वववरण १ आ.व २०७४।७५ धस 
न 

वववरण ससोधित बजेट 

१  २००००००/- १ फु.न.पा. कायतलय धनमातण  २६१४०००/- 
   २ कृवष ववकास कायतक्रम ४६५००००/- 
   ३ पस ुसेवा ववकास 

कायतक्रम 
२७८५०००/- 

   ४ भ-ुसिंण जलािार 
कायतक्रम 

१००००००/- 

२   ५ मफहला ववकास कायतक्रम ४५१०००/- 
   ६ छातेढुङ्गा देजख साववक 

ओडा न.ं १ मयम जोड्ने 
वाटो नयाुँ ट्रयाक 

३००००००/- 

   ७ गोल्फे सेग ुडाुँडा मसु्कान 
र्ौक ट्रयाक ओपन 

२५०००००/- 

   ८ ओठेमहारानी टार नेवारे 
काके र्ौक मोटरवाटो 
स्तरोन्नती 

१५०००००\- 

   ९ गफड डाुँडा खेलमदैान 
ववस्तार 

१५०००००/- 

    जम्मा २०००००००/- 
 

 

 ४ नगर आन्तरीक कोष पजुीगत आ व ०७४/०७५ को प्रस्ताववत कायतक्रम 

आय अनमुान व्यय अनमुान 

क्र 
स 

वववरण ससोधित बजेट क्र स व्यय वववरण ससोधित बजेट 

१  ४००००००/- १ नगरपाश्र्व धर्त्र धनमातण 
software  

९००००० 

२   २ हफटया तथा दमकल 
व्यावस्थापन 

५०००००/- 

३   ३ ववषयगत शाखा तथा 
वडा कायलय भवन 

१३०००००/- 



धनमातण तथा ममतत 
सम्भार 

४   ४ दैववक प्रकोष उद्धार कोष ६०००००/- 
५   ५ सरसफाई तथा 

फोहोरमलैा व्यवस्थापन 
सम्वन्िी ववववि 
कायतक्रमहरु 

७०००००/- 

जम्मा ४००००००/- जम्मा ४००००००/-  
 

 

५ नगरपाधलका अन्तररक कोष र्ाल ुखर्त  

१ नगर सभा सन्र्ालन  १०००००० 

२ वैठक  भिा  ५००००० 

 जम्मा  १५००००० 

 

५. राजस्व वाडफाड पजुजगत तफत कोोः 

आय अनमुान वयाय अनमुान 

क्र.स. आय वववरण ससंोधित वजेट क्र.स.ं  वयय वववरण ससंोधित वजेट 

  ४००००००/- १ बसपाकत  धनमातण १००००००/- 
   २ वडा न.ं ६ को फहररया 

दोभान जाने मोटरमा पन े
फडल्लीराम अयातलको घर 
छेउको पिेरे खोल्साको 
कल्भटत देजख ३५० धमटर 
सम्म भिुय धनयन्त्रण 

३०००००/- 

   ३ माछापोखरी महुान सरंिण 
वडा न.ं ७ 

१०००००/- 

   ४ रेडक्रस सोसाईटी 
ता्लेजुङ्गको भवन 
धनमातण तथा ममतत 
सम्भार 

७०००००/- 



   ५ 

 
 
 

६ 

 
 
 
 

७ 

 
 
 
 

८ 

 

नगरस्तरीय वाल उध्यान 
वडा न ं६ ववफहवारे  

 

शसस्त्र क्याम्प हुदै 
देउधलङ्गे जाने सडक स्तर 
उन्नधत  

 

मदैीवङु्ग तल्लो कुलो 
ममतत  

 
 
 

वववि  

१००००००/- 
 
 
 
 
 

५००००० 

 
 
 

३००००० 

 
 
 
 

१००००० 

   जम्मा ४००००००/- 
 

६. नगरपाधलका भौधतक पवूातिार आ.व. ०७४/७५ को ससंोधित कायतक्रमहरु 

क्र.स. योजना कायतक्रमको नाम वडा स्वीकृत रकम कैफफयत 

१ नेपाल भाषा साफहत्य भवन धनमातण ४ १०,००,०००  

२ काम्छाङ छोईङ ग्यासाधलङ गमु्वा ६ १५०००००  

३ फहले आमा कृषक समहु भवन धनमातण ६ १००००००  

४ तम(ुगरुुङ) घ्ये ल्हु सघं भवन धनमातण ठुलो 
गाुँउ 

५ १००००००  

५ लाधलगरुास जनासास्कृती यवुाकल्व भवन 
धनमातण 

 १००००००  

६ जजल्ला अस्पताल कम्पाउण्ड वाल धनमातण ६ १५०००००  

७ वेजम्व ुदेउराली सास्कृतीक यवुा कल्व 
भवन धनमातण 

८ १००००००  



८ वसपाकत  जाने सडक नाधल र सोधलङ  १५०००००  

९ नरवहादरु महतको घर देजख भान ुमा वव 
जानेवाटो 

 १००००००  

१० पराजुली र्ौक ववफहवारे र्ण्डेश्वर धसवद्धडाुँडा 
सकेुटार जाने सडक धनमातण तथा 
स्तरउन्नती 

 १५०००००  

११ पत्रकारमहासघं भवन धनमातण  ५०००००  

१२ नेपाल धशिकमहासघं भवन धनमातण  ५०००००  

१३ भेटनरी हुदै कञ्र्नजंघा टोल जाने 
मोटरवाटो सोधलङ तथा स्तोरोन्नती 

 १००००००  

१४ ब्रम्ह कुमारी राजयोग  ७०००००  

१५ देउधलङ्गे गमु्वा डाुँडा हुदै लहरे गाुँउ जाने 
मोटर वाटो 

 १००००००  

१६ धर्सापानी खधसनी खोल्सा महुान सरंिण 
अग्रखे डाुँडा हुदै नाङ सम्म कुलो ममतत 

 १५०००००  

१७ सावतजानीक सौर्ालय धनमातण(सकेुतार) ६ १००००००  

१८ पाधथभरा क्याम्पस भवन धनमातण  २५०००००  

१९ केरावारी मयम जाने कुदवुा खोला झोलङु्गे 
पलु धनमातण 

 ६०००००  

२० लाधलखकत  वोहोराफदन धर्धर्न्तेम्वे सामेखा 
वरडाुँडा हुदै हङ हङे जानेमोटरवाटो धनमातण 

 २००००००  

२१ साजु सधतघाट जाने मलामी पाफटमा 
खानेपाधन व्यवस्था 

 ३०००००  



२२ वदृ्धाश्रम भवन ममतत तथा धनमातण  १५०००००  

२३ सल्लेरी मडेु हुदै आगेफदन भेटघाट 
सम्मजाने मोटरवाटो धनमातण 

 १००००००  

२४ वस पाकत   ३५०००००  

२५ उकालीपानी खेजख धसदे्धश्वरवावा िाम वाटो 
ढलान 

५ ५०००००  

२६ देववर्थान दधलत वस्ती केरावारी हुदै धसम्व ू
जोड्ने मोटरवाटो  

११ १५०००००  

२७ मध्य फवाखोला लघ ुजलवविुत आयोजना ११ १५०००००  

२८ एक्ले गजेन्रडाुँडा हुदै खोपे्र जोड्ने 
मोटरवाटो धनमातण 

 १००००००  

२९ खान्रङ्गेधभर देजख दमु्ले धसकैर्ाजाने 
मोटरवाटो धनमातण 

११ २५००००  

३० तोक्मेडाुँडा कफफहाउस हुदै खोपे्र जोड्ने 
मोटरवाटो स्तरोन्नती 

७ १५०००००  

३१ वलफेयर भन्दा तल्लो भागमा रहेको तेसोमा 
खधसधन खोल्सा धनयन्त्रण 

 १५०००००  

३२ फागेडाुँडावाट आगेफदम जोड्ने मोटरवाटो  ५०००००  

३३ ढडगाउ धसमारीडाुँडा भकारे दोभान 
मोटरवाटो धनमातण तथा ममतत 

 ५०००००  

३४ सरस्वती धनमावी धसम्व ुखेलमदैान ववस्तार  १००००००  



३५ ववरेन्रर्ौक देजख उध्योग वाजणज्य सघंको 
छेउवाट परुानोवकैलाईन हुदै दाहालिारा 
सम्मको ढल तथा सडक धनमातण 

 १००००००  

३६ वेजम्व ुदेजख न्याखोल्याङ्ग जोड्ने 
मोटरवाटो 

 ५०००००  

३७ छते्र िाराहुदै वेजम्व ुकाभे्रहुदै नाङ्गखोल्याङ 
जानेवाटो 

 ५०००००  

३८ ल्याड्वा मजन्दर धनमातण तथा ममतत  ५०००००  

३९ भेदावारी छधतवने फुलवारी जोड्नेवाटो  ५०००००  

४० तामाङ्ग गमु्वा धछररङडाुँडा फङयार गमु्वा 
धनमातण 

 ५०००००  

४१ सेके्रवर नाङ्गेजङु धसरुवारी आसाङपाटी वाटो 
स्तरोन्नती  

 ५०००००  

४२ ढाडगाउ ज्ञान व. को घरवाट धसम्ले 
ववध्यालय र ढाडगाउ िारा वहानन्दे वाटो 
धनमातण 

 १००००००  

४३ ल्यान फफल्ड जाने मोटरवाटो  १००००००  

४४ नमङ्गे धनधगजङु तफत  आउनेवाटो ममतत  १००००००  

४५ तोक्मे डाुँडा सधनवारे हाटवजार देजख पोखरर 
सम्म जानेवाटो ममतत 

 ५०००००  

४६ धसहंदेवी जगदम्वा मन्दीर व्यवस्थापन 
ओखे्र 

९ २०००००  

४७ नागेश्वर धशवालय मजन्दर जजधमपोखरी 
डाुँडाटोल 

४ १०००००  



४८ नगरपाधलकाको भवन जाने मोटरवाटो 
धनमातण तथा ममतत 

 १००००००  

४९ धनमातणाधिन नगरपाधलकाको भवन धनमातण 
कायत 

 ५००००००  

५० सरस्वधत प्रा.वव फावाखोला ११ २०००००/-  

५१ अम्मर स्मतृी प्रा.वव.वडा न ६ थुवाजङु् अखे्र ६ 1०००००/-  

५२ रणधभम गलु्म सावतजाधनक सौर्ालय 
धनमातण 

 ३०००००/-  

५३ गपेु्तश्वोरी वालववकास केन्र ११ २०००००/-  

५४ शजैिक भ्रमण  १०००००/-  

५५ पाधथभरा महत्सव  ३०००००/-  

 जम्मा  ५४३५००००/-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



८. नगर स्तरीय लजित कायतक्रमहरु 

बजेट उपधशषतक न.ं 
आय अनमुान ब्याय अनुमान 

क्र.सं. वववरण ०७४/७५ 
को लाधग 
प्रस्ताववत 

क्र.
सं. 

क्रायतक्रम वडा नं. प्रस्ताववत 
रकम 

कैफफयत 

१ ववविय समाधनकरण २१४२५०० १ नगर स्तरीय  सोलार 
ववि कायतक्रम 

नगरस्तरीय २०००००/-  

   २ सरसफाई सम्वजन्ि 
सरे्तना कायतक्रम 

नगरस्तरीय १०००००/-  

   ३ अपाङ्ग राहत कायतक्रम नगरस्तरीय २०००००/-  

   ४ जातीय िाधमतक, 
सास्कृधतक पवत तथा 
उत्सव प्रवतदन कायतक्रम 

नगरस्तरीय ४०००००/-  

   ५ नगर स्तरीय युवा 
खेलकुद ववकास कायतक्रम 

नगरस्तरीय १००००००/
- 

 

   ६ मफहलाको लाधग 
धसपमुलक कायतक्रम 

नगरस्तरीय १४२५००/
- 

 

   ७ शैजिक ताधलम   १०००००।०  

जम्मा २१४२५००  जम्मा  २१४२५००  

 

 


