
तेश्रो नगरसभा २०७५ आषाढ २४ बाट पाररत आ.व. ०७५/७६ को नीतत, कार्यक्रम तथा बजेट   (1) 
 

खण्ड १ - परिचय ि समिक्षा खण्ड 

१.१ पषृ्ठभुिी  

 नेपालको ईमिहासिा पल्लो ककिााँि भनेि मचमनने िाप्लेजुङ एकीकिण हुनु भन्दा पमहले ककिााँि के्षत्र 

मियो । िाप्ले नाि गिेका भोटे िाजा ि जोङ ककल्लावाट िाप्लेजुङ नाि िहन गएको यो मजल्लाको कुल 

के्षत्रफल ३६४६ वगग ककलोिीटि िहकेो छ । मलम्वु भाषािा िाप भनेको फैमलएको ली भनेको गुलेली ि चङ 

भनेको टुप्पो भन्ने अिग अनुसाि प्रािम्भिा यस मजल्लाको आकाि गुलेलीको टुप्पो मिि फैमलएको जस्िो 

दमेखएकोले िाप्लेचङ भमनयो त्यही िाप्लेचङवाट कालन्िििा िाप्लेजुङ िहन गएको हो भन्ने भनाई िहकेो छ । 

उत्तिी आक्षाांस २७ मडग्री १५ मिनेट दमेख २७ मडग्री ५४ मिनेट  ि पुवी दशेान्िि ८७ मडग्री २७ मिनेट दमेख 

८८ मडग्री  १२ मिनेट मवच सिुन्री सिह ७७७ मिटि दमेख ८५८६ मिटि कञ्चनजांघा महिाल सम्िको उच्चाईिा 

यो मजल्ला िहकेो छ । औसि िापक्रि १७.७० मडग्री सेमल्सयस िहकेो यो मजल्लाको औसि वषाग २०८६.३ 

मिमलमिटि िहकेो छ । यस मजल्लािा प्रमिमनधी सभा १ मनवागचन के्षत्र, प्रदशे सभा २ के्षत्र, ८ वटा 

गाउाँपामलका ि १ वटा नगिपामलका िहकेो छ । फुङमलङ नगिपामलका यो मजल्लाको सदििुकाि हो । यो 

मजल्लाको उत्तििा मचनको मिव्वि, दमक्षणिा िेहगिुि ि पााँचिि पदगछन भने पुवगिा भािि को मसककि ि 

पमिििा सांखुवासभा मजल्ला पदगछ ।  

फुङमलङ नगिपामलका परिचय 

करिव १२५.५७ वगग कक. मि. के्षत्रफलिा फैमलएको यस मजल्लाको एक िात्र नगिपामलकाको रुपिा  फुङमलङ 

नगिपामलका िहकेो छ । ११ वटा वडािा मवभामजि यस नगिको कुल जनसख्या २६४०६ िहकेो छ । 

जनघनत्व प्रमिवगग ककलो मि. २१० जना ि लैमगक अनुपाि ८९.४ छ ।जनसख्या वृमि दि २.२९ िहकेो यस 

नगिको औषि पुरुष साक्षििा ८६.१, िमहला साक्षििा ७१.६, ि सिग्र औषि साक्षििा ८९.४ प्रमिशि छ । 

मिमभन्न जाि जािीको िसोिास िहकेो यस नगििा मलम्वु, िाई, गुरुङ, शेपाग, भोटे, िगि, नेवाि, िाहुन, के्षत्री, 

िािाङ, सुनुवाि, कािी, दिाई, साकी आकद जामिहरुको िसोवास िहकेो छ । 

  

१.२ चाल ुआ. व. को नीमि, ििा कायगक्रिको समिक्षा 

आदिणीय नगि सभा अध्यक्ष ििा सदस्य ज्यूहरु । 

फुङमलङ नगिपामलकाको उप-प्रिुखको हमैसयिले ि यस नगिपामलको िेस्रो नगिसभा सिक्ष चालु आर्थिक वषग 

२०७४।७५ को सिीक्षा ििा आगािी आर्थिक वषग ०७५/७६ को अनुिामनि आय ििा व्ययको मवविण प्रस्िुि 

गनग पाउाँदा अत्यन्ि ैगौिवामन्वि भएको छु । 

यस अवसििा नेपालको िाजनीमिक परिवगिनका लामग जीवन उत्सगग गनुग हुन ेसम्पूणग ज्ञाि अज्ञाि सहीदहरू 

प्रमि हार्ददक श्रिान्जली व्यक्त गनग चाहन्छु । िामियिा, लोकिन्त्र, स्वामधनिा, सािामजक न्याय, सिानिा ि 

सिृमिको लामग सांघषग गनुग हुन ेिहान नेपाली नागरिक ि त्यसको सवल नेिृत्व गनुग हुन ेनेपाली िाजनीमिका 

मशखि व्यमक्तत्वहरू प्रमि हार्ददक सम्िान प्रकट गनग चाहन्छु। 

सांमवधान कायागन्वयनका क्रििा िीन ैिहका मनवागचन सम्पन्न भएपमछ दशे अि िाजनीमिक सांक्रिणिाट क्रिशः 

आर्थिक सिृमि िफग  उन्िुख भएको सन्दभगिा फुङमलङ नगिको सिग्र मवकास ि सम्िृमिका लामग गि िषग पेश 
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भएको नीमि,  कायगक्रि ििा मवमनयोमजि िजेटको सिीक्षा गद ैआगािी आ. ि. ०७५/७६ को लामग प्रस्िामवि 

िजेट िेस्रो नगिसभािाट पारिि गिी सुशासन ि सिृमिको िहान यात्रा िय गन ेक्रििा हािी जुरटिहकेा छौं। 

सांवैधामनक रुपिा स्िानीय सिकािको हमैसयि प्राप्त यस नगि कायगपामलकाले मिमि २०७४ श्रावण १६ ि १७ 

गिेको प्रिि नगिसभावाट कुल रु. ३६,२७,६२,०००।- को पमहलो नीमि, कायगक्रि ििा वजेट पारिि गरि 

कायागन्वयन गरि िहकैे अवस्िािा पुनः चैत्र २ गिे सम्पन्न दोस्रो नगि सभावाट कुल  रु.३५,६८,०२,०००।- 

को सांशोधन समहि को नीमि, वजेट ििा कायगक्रि पारिि गरि कायागन्वयन भइिहकेो अवस्िा सवै नगि सभाको 

सदस्य ज्यूहरुलाइ मवकदिै छ । चालु आर्थिक वषगको समिक्षा अवमध सम्ििा सांशोमधि शसगि अनुदान िफग को 

कुल िकि रु. १७,९८,०३,०००।- सामवकको सिामनकिण अनुदान रु. १९,५३,६१,०००।- नेपाल पयगटन 

वोडगवाट मवमभन्न कायगक्रि वापि प्राप्त रु २४ लाख, प्रदशे सिकािवाट मवमभन्न कायगक्रि वापि प्राप्त रु. १३ 

लाख, एलमजमसमडमप कायगक्रिवाट प्राप्त रु.  १४,१३,०००।- ि आन्िरिक आय वाट हालसम्ि सांकमलि रु. 

७३,००,०००।- गरि सांशोमधि कुल यिािग वजेट रु. ३८,७५,७७,०००।- हुन आउाँछ । त्यसै गरि पुाँजीगि खचग 

िफग  पमन सांशोमधि अनुिान  रु. १५,२४,४५,५००।- ि चालु खचग िफग को शांसोमधि अनुिान रु. 

२३,५१,३१,५००।- हुन जान्छ । 

समिक्षा अवमध सम्िको कुल वास्िमवक चालु खचग रु २०,९१,२४,१०९।- हुन गइ ८७.४५ प्रमिशिको  प्रगमि 

दमेखन्छ । त्यसै गरि कुल यिािग पुाँजीगि खचग िफग रु ११,९९,५८,७७५।- खचग हुन गइ ७८.६८  प्रमिशि को 

प्रगमि दमेखन्छ । सिग्र स्रोि परिचालन िफग  रु. ३२,९०,८२,८१४।- खचग भइ  ८४.९०  प्रमिशि को प्रगमि 

हुन आउाँछ । आर्थिक वषगको अन्त्यसम्ििा िामि उल्लेमखि सवै सूचकहरुिा सकािात्िक परिविगन हुन ेमनमिि 

छ । 

       त्यसै गरि आन्िरिक आय िफग  समिक्षा अवमधसम्ििा रु. ७३,००,०००।- सांकलन गनग सफल भएका छौ । 

जुन गि आ. व. को वास्िमवक सांकलन  भन्दा ११ प्रमिशिले वढी हुन आाँउछ । चालु आर्थिक वषगको 

अन्त्यसम्ििा यो अांक अझ वढने मनमिि छ । 

        अव ि पमहलो नगिसभावाट मस्वकृि ििा दोस्रो नगिसभावाट सांशोमधि नीमि, कायगक्रि ििा वजटे 

कायगन्वयनका मशलमशलािा हािीले अवलम्वन ििा कायागन्वयन गिेका नीमिगि व्यवस्िाहरुको समिक्षा यस 

सभा सिक्ष पेश गने अनुिमि चाहन्छु । 

सांघीय शासन प्रणाली अिगगि स्िानीय सिकािको रुपिा जन मनवागमचि प्रमिमनमधको हमैसयििा हािीले 

पमहलो पटक नीमि, वजेट ििा कायगक्रि सावगजमनक गरि कायगन्वयन गिेको पमन एक वषग हुन लागेको छ । एक 

वषगकै दौिानिा पमन केमह आशा लाग्दो गमििा मवकास मनिागणको कागयहरु अमघ वकढ िहकेा छन । सांस्िागि 

क्षििाको किी, जनशमक्तको अभाव, अनुभवको किी जस्िा चुनौिी ि जनिाले स्िानीय सिकाि प्रमि गिेका 

ठुलो आशा ि भिोसा  मवच सन्िुलन ल्याउन चालु आ. व. िा अवलम्वन गरिएका नीमि ििा कायगक्रिहरु 

प्रभावकािी नै भएको मवश्वास मलन सककन्छ । 
 

आदिमणय नगि सभाका अध्यक्ष ििा सदस्यज्यहूरु । 

       अव ि मवषय के्षत्रगि नीमि ििा कायगक्रिको समिक्षा पेश गनग चाहन्छु । 
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    (क) आर्थिक क्षते्रः- यस नगिपामलका के्षत्रको कृषी, पयगटन, उधोग, वामणज्य, सहकािी, मवमत्तय जस्िा 

आर्थिक मवकासका पक्षहरुको प्रविगनिा चालु आर्थिक वषगिा मलइएका नीमिहरु सांिोषजनक नै िहकेा छन । 

यस अवमधिा कृमष िफग  व्यवसामयक मवकासका लामग केमह नयााँ पकेट ििा व्लकहरुको मनिागण भएका छन । 

साना ससचाइ योजनाहरुको कायगन्वयन िाफग ि ससचाइ सुमवधािा मवस्िाि भएको छ । व्यवसामयक पुश 

पालनिा जोड कदन मनयमिि उपचाि सेवा, कृमत्रि गभागधान सेवा, गोठ सुधाि पशु स्वास््य ििा वााँझोपन 

मनवािण मशमवि, िामलि, िासु व्यवसाय प्रििगन, पारिवारिक पोषण सुधािका लामग स्िानीय कुखुिा 

उत्पादनिा जोड कदइएको छ । लोक िागग लमक्षि पशु मवकास कायगक्रि, खकग  सुधाि कायगक्रि जस्िा कायगक्रिहरु 

कायगन्वयन भइ अपेमक्षि उपलव्धी हामसल भएको छ । धार्थिक पयगटन प्रविगनका सन्दभगिा पामिभिा िमन्दिका 

दशगनािीहरुको सुख सुमवधाका लामग िमन्दि पुजा स्िलिा दशगनािी िैत्री अस्िायी सांिचना मनिागण गरिएको 

छ भने  काफ्ले पाटी के्षत्रिा सुमवधायूक्त सागवगजमनक शौचालय मनिागणको कायग पमन चालु आ. व. िै सम्पन हुन े

गरि प्रगमि भइिहकेो छ । दशगनािीहृरुलाइ लमक्षि गरि सुकेटाि एरियािा पमन सावगजमनक शौचालय मनिागण 

सम्पन्न भइ सकेको छ । िोक्िे डााँडा सुकेटाि पदिागग मनिागणको कायगलाइ पमन प्रािमिकिा कदइएको छ । नगि 

के्षत्रिा स्िामपि मवत्तीय के्षत्रहरु सांग स्िानीय सिकािको सांवन्ध मवस्िाि हुने क्रििा िहकेो छ । चालु आ.व.वाटै 

सािामजक सुिक्षा भत्ता मवििणिा नीमज के्षत्रका वैकहरुसाँग सहकायगको िालनी गरि सककएको छ । 
 

(ख) सािामजक क्षेत्रः- यस नगि के्षत्रिा िहकेा मवद्यालयहरु िाफग ि गुणस्िरिय मशक्षाको प्रत्याभुमि गने कायगिा 

नगिपामलका प्रमिवि छ । मवमभन्न लमक्षि कायगक्रि खास गरि वालवामलका लमक्षि कायगक्रि  अन्िगगिका 

कायगहरु मवद्यालयहरुिा सांचालन भइ केमह भौमिक पुवागधािहरु मनिागणिा सहयोग पुगेको छ । शैमक्षक 

सािग्रीको उपलव्धिा  ििा वालिैत्री वािाविण मनिागणिा उल्लेख्य प्रगमि भएको छ । पाठ्यपुस्िक ििा 

मवद्यालयका मवमभन्न मशषगका अनुदानहरु सियिा नै उपलव्ध गिाइएको छ । चालु आ. व. िा मवद्यािीहरुको 

हाििा सियिा नै पुस्िक पुगेका अवस्िा छ । नगिपामलका के्षत्र मभत्र िहकेा अस्पिाल, स्वास््य चौकी, शहिी 

स्वास््य केन्र, सािुदामयक स्वास््य सांस्िा, खोप केन्रहरुको सेवा मवस्िाििा सुधाि भएको छ । औषधी ििा 

उपकिणहरुको आपिुीिा केमह िप स्रोि प्रवामहि भएका छन । चालु आ. व. िा केमह खोप केन्रहरुको स्िापना 

भइ खोपको कदगोपना सुमनमिि हुन वल मिलेको छ । िािृ सुिक्षा कायगक्रिका लामग मवमनयोमजि वजेट को 

किीले उत्पन्न सिस्या सिाधानका लामग गरिएका प्रयत्नहरु आांमशक रुपिा सफल भएका छन । िमहला, 

वालवामलका, आकदवासी जनजािी, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, दमलि लगायिका सिुदायको उत्िान ि उन्नयनका 

लामग उल्लेख्य कायगक्रिहरु सांचालन भइ सिावेशी मवकासिा योगदान पुगेको मवश्वास मलन सककन्छ । 

खमण्डकृि ि्याङ्कको अभाविा परििाणात्िक प्रगमिको समिक्षा गनग सककएको छैन । 
 

(ग ) पवुागधाि क्षेत्रः- चालु आ.व. िा नगिको िजेटको ठुलो महस्सा पुिागधािधाििा लगानी  भइ यािायाि 

पहुाँचिा उल्लेख्य सुधाि  भएको छ । मवकट भुगोल, छरिएको वस्िी, सावगजमनक सुमवधािा पहुाँच मवस्िाि ििा 

स्िानीय उत्पादनको िजािीकिणका लामग पमन सडक ििा पुलहरुको मवस्िाि अमि नै आवश्यक भएको 

सन्दभगिा यस के्षत्रिा उल्लेख्य प्रगमि भएको अवस्िा छ । मवद्युिीय पोलहरुको उपलव्धिा वढाइएको कािण 

वडा नां १० का केमह वस्िीहरुको ग्रामिण मवद्युमिकिणिा सहयोग पुगेको छ । साना ििा लघु जल मवद्युि 
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परियोजनाहरुको पुवागधाि मनिागणिा सिेि नगिपामलकाको योगदान िहकेो छ । चालु आर्थिक वषग सहकिी 

के्षत्र पमन नगििा हस्िान्ििण हुन गएको कािण यस के्षत्रका मवकासिा नगि वढी मजम्िेवाि ििा जवाफदमेह 

वन्नु पन ेवािाविण मनिागण भएको छ । सुिमक्षि ििा व्यवमस्िि शहिी मवकासिा जोड कदन नक्शा पास ििा 

अमभलेमखकिणलाइ मिब्रिा कदन ेनीमिगि व्यवस्िािा आशा लाग्दो सफलिा मिलेको छ । 
 

(घ) वािाविण ििा मवपद व्यवस्िापनः- मवकास सांगै हुने वन जांगलको मवनास िोक्न सिन्वयिा जोड कदइएको 

छ ।कमिपय सांवेदनमशल के्षत्रहरुिा िािजाली मवििण गरि भुक्षय िोकिािका प्रयासहरु भएका छन । 

िािजालीको न्यूनिि नगि स्ििीय स्टक िहने व्यवस्िा मिलाइएको छ  । वडा नां १० ि ११ िा वाहके अन्य 

वडाहरुिा  सडक ट्रयाक खेाल्नु पन ेवाध्यिाको क्रिश अन्त्य हुद ैगैिहकेो छ । यो नगिपामलका मवपद जोमखि 

सांवेदनमशल िहकेो कािण आकमश्िक िाहि व्यवस्िापनका लामग न्यूनिि रु. ६,००,०००।- िाशीको मवपद 

कोष खडा गरि कायग हुद ैआएको छ । मजल्ला मवपद व्यवस्िापन समिमिको सांस्िागि क्षििा मवकासका लामग 

लमजमिक सहयोग उपलव्ध गिाइएको छ । शसस्त्र प्रहिीसांगको सहकायगिा नगिपामलकाको दिकल सांचालनको 

व्यवस्िा मिलाइएको छ । ित्कालै स्काभेटि प्रयोग गरि अवरुि सडक सुचारु गरि आवि जावि ििा जन 

जीवनलाइ सािामन्यकिण गन ेकायगिा सफलिा मिलेको छ । आफ्नै नसगिीको स्िापना गरि मवमभन्न जािका 

मवरुवाको उत्पादन ििा मवििण िाफग ि हरिि नगि मनिागणको कायग अमघ वढाइएको छ । 
 

(ङ) सांस्िागि मवकास, सवेा प्रवाह ि सुशासनः- सांस्िागि सुशासन, क्षििा मवकास ििा सेवा प्रवाह सुधािका 

लामग अवलम्वन गरिएको  नीमिहरु प्रभावकािी दमेखएका छन । वषागिको िौसिका कािण मवकास कायगिा 

गुणस्िरियिा कायि गनग नसककने हुदा मनयन्त्रणका लामग सिय सीिा िोके्न नीमि अत्यन्ि उपयेागी भएको 

िहसुश गरिएको छ । किगचािी ििा जनप्रमिमनमधहरुको क्षििा मवकासका लामग भएको िामलिहरु प्रभावी 

दमेखएका छन । पािदर्थशिा ििा जवाफदमेहिा अमभवृमिका लामग मवकास गरि प्रयोगिा ल्याइएको िोवाइल 

एप्स, मडमजटल वडापत्र, सािामजक सांजालको प्रयोग, अप डटे वेव साइट, गु्रप एसएिएस, इ-एटेन्डने्सको 

प्रयोग जस्िा प्रयासहरु यस के्षत्र िै निुना छन । सेवाग्राहीलाई प्रािमिकिाका साि मनश्पक्ष सेवा प्रवाह 

सुमनमिि गनग परिक्षणको रुपिा क्यू म्यानेजिेन्ट प्रमवमध  प्रयोगिा ल्याइएको छ । सािामजक सुिक्षा भत्ता 

वैककङ्ग प्रणाली िाफग ि मवििण गने गरि अवलम्वन गरिएका नीमिहरुले शुसासन कायि गने कदशािा उल्लेख्य 

सुधाि ल्याएको छ । स्व-प्रकाशनको िालनी िाफग ि नागरिकहरुको सूचनाको हकको सम्िान ििा प्रविगनिा 

योगदान मिलेको छ । सुचना प्रमवमध अमधकृि को व्यवस्िा िाफग ि प्रमवमधको उपयोग िा जोड कदइएको ििा 

नगि प्रवक्ताको व्यवस्िा िाफग ि नगिका सम्पुणग मनणगयहरु सावगजमनकककिण गने पिमिको अभ्यास गरिएको छ 

। 
 

खण्ड -२ अगािी आ.व.२०७५।७६को नीमि,वजेट ििा कायगक्रि 

२.१ सोच, लक्ष्य, उद्देश्य ि अपमेक्षि उपलव्धी  

िािले अांमगकाि गिेको सिृि नेपाल ि शखुी नेपालीको कदघगकामलन लक्ष्य, सन २०३० सम्ििा नेपाललाइ 

िध्यि आय भएको िुलुकिा पुयागउने लक्ष्य, सन २०३० सम्ििा कदगो मवकास हामसल गने मवश्वव्यापी 

लक्ष्यहरु हामसल गन े िामिय प्रमिवििालाई िुिग रुप कदनु स्िानीय सिकािको पमन प्रिुख मजम्िेवािी हुन े

भएकाले उपयुक्त स्िानीय नीमि ििा कायगक्रि िाफग ि िामिय लक्ष्य ििा प्रमिवििा प्राप्तीिा  सघाउ पुयागउद ै
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यस नगिपामलकालाई पमन सिृि नगि ि शखुी नागरिक वनाउने कदघगकामलन सोंच ि लक्ष्यका साि अगािी 

नीमि, वजेट ििा कायगक्रि प्रस्िाव गरिएको छ । 

 

२.२ वामषकग  वजटे ििा कायगक्रि िजुगिा गदाग अवलम्वन गरिएका प्रिखू नीमि ििा कायगक्रि 

२.२.१ सिग्र नीमि ििा आधािहरुः- आधािभुि कृमष ििा पशुजन्य उत्पादनिा नगिलाइ आत्िामनभगि 

वनाउने, मशक्षा, स्वास््य, खानेपानी ििा सिसफाइ जस्िा सािामजक सेवाहरुको गुणस्िि अमभवृमि ििा 

पहुाँच सुधाि िाफग ि िानव मवकासिा योगदान पयागउने, साना ििा लघु उिि मवकास िाफग ि नगिवासीहरुको 

श्रि सीप पुाँजीको परिचालन गरि आर्थिक सिृमि हामसल गने, वािाविणिैत्री ििा गुणस्ििीय सडक सांजालको 

मनिागण ििा स्ििोन्न्िी िाफग ि स्िानीय उत्पादनलाई स्िानीय िजािसांग जोडने ििा पहुाँच मवस्िाि गरिने छ । 

पयगटकीय गन्िव्यहरुको मवकास, मवस्िाि ििा प्रविगन गिी प्राकृमिक, धार्थिक एवां सास्कृमिक पयगटन िाफग ि 

यस के्षत्रको सिृमि हामसल गने कदघगकामलन सोचाइको जगिा अगािी आ.व. ०७५।७६ को लामग प्रस्िामवि 

नीमि ििा कायगक्रिहरु आधारिि िहकेाछन । 
 

२.२.२ क्षेत्रगि नीमि ििा आधािहरु 

(क) आर्थिक क्षेत्रः-  

अमधकाांस फुङमलङ नगिवासीको पिम्पिागि पेशा कृमष भएकाले यसलाइ मनवागह िुखीिाट व्यवसामयक 

वनाउदै लैजाने, पिम्पिागि श्रि ि सीपको उपयोग गद ैआधुमनक उपकिण ि प्रमवमध अपनाउने, कृमष प्रसाि 

ििा प्रामवमधकहरुको सेवालाइ कृषकको पहुाँचिा पयागउने नीमि अपनाइने छ । नगिलाइ क्रिशः ििकािी ि 

फलफुलिा आत्िमनभगि वनाउन स्िानीय कृषक सिुहहरुको अगुवाइिा ििकािी ि फलफुलहरुको पकेट ििा 

ब्लकहरुको लामग अनुदानको व्यवस्िा गिी मनिन्िििा ि  मवस्िाि गरिने छ । आफ्नो लामग आफ्नै मचया भन्ने 

नीमि अवलम्वन गिी सिै नगि िासीहरुलाई मचया िोप्नका लामग प्रोत्साहन गनग मनशुल्क मचयाको मवरुवा 

मवििण गरिने छ । 

नगिलाई अण्डा, िासु ििा दगु्ध पिािगिा आत्िमनभगििा हामसल गन े लागि सहभामगिाको आधाििा 

अनुदानको व्यवस्िा गरिने छ । यस कायगक्रि अन्ििगि वडा नां ४ ि ५ िा िासुजन्य ििा डिेीजन्य पिागिगको 

भण्डािण, िजािी किणिा जोड कदइने छ भने अन्य वडाहरुिा व्यिसामयक पशुपालनिा प्रोत्साहन गनग उन्नि 

जािका पशुहरु मवििण, नश्ल सुधाि, घााँस मवकास, खकग  सुधाि जस्िा कायगक्रिहरु सांचालन गरिने छ । 

अिगिन्त्रको खम्वाको रुपिा िहकेो सहकािीहरुको अमभलेमखकिण, प्रविगन ििा मनयिनिा जोड कदइने छ, 

हालको अवस्िाको समिक्षा गरि प्रत्येक वडािा कम्िीिा पमन एउटा वचि ििा रिण सहकािी सांस्िा िहने गरि 

नागिीकहरुिा मवमत्तय पहुाँच मवस्िाि गरिने छ, सािै मवमत्तय साक्षििािा जोड कदइने छ । 

 

सिोकािवालाहरुसाँगको सहकायगिा पािीभिा के्षत्रलाई धार्थिक पयगटनको रुपिा मवकास गने नीमि मलइने छ । 

जस अन्ििगि नीमज के्षत्रको लगानीिा चालु आ. व. िा पािीभिा केिलकािको मनिागण कायगका लामग अनुििी 

प्रदान गरि सककएको हुाँदा आगािी वषग दमेख मनिागण कायग प्रािम्भ हुनेछ । सांभाव्यिाका आधाििा िेड पाण्डा 

सांिक्षण के्षत्रको रुपिा मवकास गनग सािुदामयक वन एवां गैि सिकािी के्षत्रलाई प्रस्िाव गिी अध्ययन गरिने छ । 
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(ख) सािामजक क्षेत्रः- िाल िामलकाहरुलाई धुलो िमहि स्वच्छ एवां वािाविणिा मशक्षा हामसल गन ेवािाविण 

ियाि गनग मवद्यालयहरुिा पवागधाि मनिागणका कायगहरुलाई मनिन्िििा कदइने छ । प्रत्येक वालवामलकाले शुि 

मपउने पानीको व्यवस्िाका लामग आगािी वषग दमेख मवद्यालयहरुिा स्वच्छ मपउने पानीको व्यवस्िाका लामग 

कायागिम्भ गरिने छ । मवद्यालयहरुलाई िजग गरिने ििा मवद्यािी सांख्याका आधाििा दिवन्दी मिलानको 

प्रकृया अमघ वढाइने छ । 

स्वास््य चौकीहरुिा औषधी अभाव हुन नकदन नगि स्ििीय िजेटवाट सिेि आपुिी गने ि औषधीको 

आपिुीका लामग आिीक वषगको शुरुिा नै खरिद प्रकृया अगाडी िढाइ औषमधको अभाि नहुने व्यवस्िा 

मिलाइने छ । न्युनिि मचककत्सकीय उपकिणहरुको अभाििा स्वास््य सेवा प्रभाि नहोस भन्ने उद्देश्यले त्यस्िा 

स्वास््य चौकीहरुिा न्यूनिि मचककत्सककय उपकिणहरुको आपिुी हुन ेव्यवस्िा मिलाइने छ । 

नगि के्षत्रिा शुि मपउने पानीको सेवा मवस्िािका लामग खानेपानी ििा सिसफाइ सांवमन्ध नगिको िजेटले 

िात्र सांभव नहुने हुाँदा सांघ ि प्रदशेिा सिेि सिन्वय गिी िृहि खानेपानी योजना सांचालनिा ल्याइने छ ।  

स्वास््य सेवािा पहुाँच पुयागउने उद्देश्यले िमहला, दमलि, जेष्ठ नागरिक, िाल िामलकाहरुका लामग घुमस्ि 

मशमिि िाफग  मनशुल्कः उपचािको व्यवस्िा मिलाइने छ । 

िहुजािी एवां सांस्कृमिको सांिक्षण एवां प्रविगनका लामग एकककृि रुपिा मिकास गने उद्देश्यले आगािी वषग दखेी 

कायागिम्भ गरिने छ ।  

िमहला मिकास सम्िन्धी सीप मिकास, क्षििा मिकास जस्िा कायगक्रिहरुलाई मनिन्िििा कदइने छ   

यस नगिपामलका के्षत्रिा कायगक्रि सांचालन गने गैसस के्षत्रको वजेट ििा कायगक्रि सिेि नगिको नीमि, वजेट 

ििा कायगक्रिको दस्िावेजिा सिावेश गने कायगको िालनी गरिने छ । यसवाट गैससको वजेट ििा कायगक्रिहरु 

पमन आवश्यकिाको आधाििा सिन्वय गिी पािदशी रुपिा कायगक्रि सांचालन हुने मवश्वास मलएको छ । 
 

(ग) पवुागधाि क्षेत्रः- पुवागधाि मनिागणका कायगहरु रिु गमििा भइ िहकेो छ । िि कदगो हुन नसककिहकेो 

अवस्िािा अगािी आर्थिक वषग दखेी अनुभुमि हुन े खालका ठोस योजनाहरु सांचालन गने नीमि अिलम्िन 

गरिनेछ । वडाहरुले छानेका िुख्य सडकहरुिा िाह्र ैिमहना यािायाि सांचालन हुन ेगिी सडकहरुको स्ििोन्निी 

कायग गरिने छ भने नगिपामलका मभत्र मनिागणामधन िसपाकग  अगािी वषग सम्पन्न गिी सांचालनिा ल्याइने छ । 

नयााँ भौमिक पुवागधाि मनिागण गनुग भन्दा सम्पन्न भइ सकेकालाई ििगि सुधाि ििा स्ििोन्निीिा जोड कदइने छ 

। सडक, पुल मनिागण एवां मवद्युमिकिणलाई प्रािमिकिा कदइ कायगक्रि सांचालन गरिने छ । क्रिागि योजनाहरु 

सांचान गन ेकायगलाई मनरुत्सामहि गने नीमि मलइएको छ । 
 

(घ) वािाविण ििा मवपद व्यवस्िापनः- वािाविणिैत्री पुवागधाि नगि मवकासको आधािलाई िुल िन्त्रको 

रुपिा अमघ वढाइने छ । पुवागधाि मनिागण गदाग  वायो इमन्जमनयरिङ पिमििा जोड कदइने छ ।  

लगि इमििेटिै वायो इमन्जमनयरिङ कायग सिावेश गने नीमि अवलम्वन गरिने छ । नगिको फोहोि 

व्यवस्िापनलाई नगिवासी कै सहयोग ि सहभामगिािा मनिन्िि सांचालन गरिन ेछ ।  

नगि टोलवासीको सहभामगिा हुन ेगिी नगिको िूख्य शहि मभत्रका प्रत्येक घििा गिला िाखी उपयुक्त मवरुवा 

िोप्नका लामग प्रोत्साहन गिीने छ । वािाविण िैत्री घि, टोल, वडा हुद ैससगो नगिलाई नै वािाविणिैत्री नगि 

वनाउन पहल गरिने छ ।  
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सािै सौयग उजाग जडान ििा मवद्युिी किणलाई मनिन्िििा कदइने छ साि ैनगिको शौन्दयग एवां िनोिञ्जनका 

लामग  सांघ एवां प्रदशेको सिन्वयिा आगािी वषग दखेी उपयुक्त स्िानिा एक शमहद पाकग  मनिागण कायगको 

िालनी गरिने छ ।  

कदगो मिकास एवां मवपद ्पुवग ियािीका लामग वािाविणीय सचेिनाका कायगक्रिहरु सांचालन गरिने छ । मवपद ्

व्यवस्िापन सांवन्धी मवधेयक चालु आ. व. मभत्र नै पारिि गरि नगि ििा वडा गि सांिचना ियाि गने व्यवस्िा 

मिलाइने छ । िाहि मवििण कोषलाई मनिन्िििा कदइने छ । 
 

(ङ) सांस्िागि मवकास, सवेा प्रवाह ि सशुासनः-  सेवा प्रवाहको अवस्िालाइ चुस्ि दरुुस्ि िनाउन सांगठन 

सांिचनाको पुनिािलोकन गरिने छ । कायगपामलकाको अमभलेख व्यवस्िापनलाइ प्रमवमधिा आधारिि वनाइने 

कायगको िालनी गरिने छ ।  

सािामजक सुिक्षा भत्तालाई सि प्रमिशि वैककङ प्रणालीिा लैजान क्रिश मवस्िाि गद ैलमगने छ । चालु आ. व. 

िाट शुरुवाि गरिएको एकल पूरुषलाई प्रदान गरिन ेभत्तालाई मनिन्िििा कदइने छ । व्यमक्तगि घटना दिाग 

कायगलाई व्यवमस्िि गनग अमभलेखीकिण ि प्रमििेदनलाई चुस्ि दरुुस्ि गरिने छ । नगिसभा ि 

नगिकायगपामलकाका मनिागणहरुलाई सूिमक्षि ि सहज उपलब्धिाका लामग मडमजटलाजेशन गरि सुिमक्षि 

अमभलेमखकिण गरिने छ । 

कायागलयका किगचािी ििा जनप्रमिमनमधलाई प्रमवमधिैत्री आवश्यक भएकोले प्रमिमध सम्िन्धी िामलिको 

व्यवस्िा मिलाइने छ । मवद्युिीय हामजिी िाफग ि किगचािीको गैि उपमस्िमि मनयन्त्रण गरिने छ । 

नगिपामलकाले सांचालन गने कािहरुलाई पािदशी ि सवगसाधािणको पहुाँचिा िृिी गने उद्देश्यले वेव साइट, 

मडमजटल वडापत्र, िोवाइल एप्सलाई मनयमिि अद्यावमधक सांचालनलाई मनिन्िििा कदइने छ । सूचनाको 

पहुाँचलाइ मिस्िाि गनग कायागलय परिषिलाई कि वाईफाई जोन िनाइने छ । सेवा प्रवाहलाई प्रभावकािी एवां 

मनश्पक्ष रुपिा सांचालन गनग टोकनिा आधारिि सेवा प्रिाह लागु गरिने छ ।  
 

२.३ अनिुामनि व्यय ि स्रोि व्यवस्िापनः-  

आदिणीय नगि सभा अध्यक्ष ििा  सदस्य ज्यहूरु ।  

      अव ि अगािी आर्थिक वषग २०७५।७६ का लामग प्रस्िाव गरिएका नीमि ििा कायगक्रिहरु कायागन्वयन 

गनग आवश्यक स्रोि परिचालनका लामग गरिएको प्रवन्ध यस सभािा पेश  गन ेअनुिमि चाहन्छु । अगािी आ. 

व. िा कुल रु. ४९,८६,०६,४००।- खचग हुन े गरि वजेट प्रस्िाव गिेकेा छु जसिा  चालु खचग िफग  कुल रु. 

३२,६७,४५,४००।- (६५.५३%) ि पुाँजीगि िफग  कुल रु. १७,१८,६१,०००।- (३४.४७ %) हुन े अनुिान 

गिेको छु । सािामजक सुिक्षा भत्ता ि सशिग अनुदानको ठुलो िकि चालु खचग िफग  सिावेश गरिएकोले िकि ि 

प्रमिशि वढन गएको हो । 

      प्रस्िामवि नीमि ििा कायगक्रि कायगन्वयनका लामग आवश्यक खचग व्यहोने स्रोिहरुिा केन्र िफग को 

सिामनकिण अनुदानवाट रु. १५,८३,००,०००।- प्रदशे सिानीकिण अनुदानवाट रु. ३५,९८,०००।- िाजश्व 

वााँडफााँड (सांघ) वाट रु. ६,५४,५४,०००।- िाजश्व वााँडफााँड (प्रदशे) वाट रु. ८०,१६,०००।- केन्र िफग को 

सगशिग अनुदानवाट रु. २०,१८,००,०००।- प्रदशे िफग को सशिग अनुदानवाट रु १ किोड, सािामजक सुिक्षा 
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कायगक्रिवाट रु.  ३,६९,३८,४००।- आन्िरिक स्रोि परिचालनवाट रु. ८०,००,०००।- अ.ल्या.भइ आउने 

नगद िैाज्दािवाट रु. ६५,००,०००।- व्यहोने अनुिान गिेको छु ।  

        नगिपामलकासांग सिन्वय ि सहकायगिा िहकेा करिव १३ वटा गैससहरु िाफग ि अगािी आ. व. िा कुल 

रु.  ७,७१,३४,३३२।- परिचालन हुन ेभएको अवस्िा नगिसभािा जानकािी गिाउन चाहन्छु । 

      प्रस्िामवि कुल  िकि िध्ये किगचािी ि पदामधकािीको पारिश्रमिक ििा सुमवधा िा रु. ४,७१,२४,०००।- 

कायागलय सांचालन ििा व्यवस्िापन िफग  रु. २,७०,३२,०००।- सम्पमि मसजगना पुाँजीगि िफग  रु. 

९९,००,०००।- मवमनयोजन गिेको छु । त्यसै गरि वडा कायागलयको प्रशासमनक खचग िफग  रु. ३८,५०,०००।- 

मवषयगि कायगक्रि िफग  रु. १,१९,००,०००।-लमक्षि कायगक्रि िफग  रु. १,००,००,०००।- वडागि मवकास 

वजेट िफग  रु. ६,४१,००,०००।- केमह नगि स्ििीय साना पुमजगि कायगक्रि िफग  रु. १,००,००,०००।- ि नगि 

स्ििीय िहत्वपुणग योजना ििा कायगक्रि िफग  रु. ४,५९,६१,०००।- मवमनयोजन गिेको छु । त्यसै गरि प्रदशे ि 

सांघीय सिकािसांग कायगक्रिगि साझेदािी गने गरि िणमनमिक िहत्वका योजनाहरु सांचालन गनग अमहलेलाइ 

सिपुिक कोषिा िहने गरि  रु. २,००,००,०००।- छुट्याएको छु । 

       

सिग्रिा, अगािी आर्थिक वषगका लामग प्रस्िामवि कुल स्रोि परिचालनिा चालु खचग िफग  रु. 

३२,६७,४५,४००।- ि मवकास (पुाँमजगि) खचग िफग  रु. १७,१८,६१,०००।- गरि कुल रु. ४९,८६,०६,४००।- 

को नीमि वजेट ििा कायगक्रि प्रस्िाव गिेको छु । 

प्रस्िामवि नीमि िजेट ििा कायगक्रि कायगन्वयनका लामग आर्थिक मवधेयक २०७५ ि मिमनयोजन मिधेयक 

२०७५ यसै साि सभािा पेश गिेको छु । 

अन्त्यिा 

प्रस्िुि आर्थिक िषग ०७५।७६ को िजेट िजुगिा गने प्रकक्रयािा प्रत्यक्ष ििा पिोक्षरूपिा सहयोग पुियाउनु हुने 

नगिप्रिुखज्यू, कायगपामलका सदस्यज्यूहरू, नगिसभा सदस्यज्यूहरू, मवज्ञज्यूहरू, िाजमनमिक दलका प्रिुख एवां 

प्रमिमनमधज्यूहरू, मनजी के्षत्र लगायि नगििासी दाजुभाइग ििा कददीिमहनीहरू एवि ् अहोिात्र खरटन े

िािसेवक किगचािीहरुलाइग हार्ददक धन्यवाद ज्ञापन गदगछु ।                

                             

                                            धन्यवाद । 

प्रस्िुि गन े

उप-प्रिुख िि िहादिु भट्टिाई 

फुङमलङ नगिपामलका, िाप्लेजुङ 

मिमि:-  २०७५ असाि २४ गिे 
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आ. व. ०७५/७६ को चाल ुििा पुाँजीगि खचगको वााँडफाड 

आर्थिक वषग ०७५/७६ को कुल िजटे 

आगािी आ. व. ०७५।७६ को चाल ुििा पुाँजीगि खचगको वााँडफाड 

क्र.सां. श्रोिको प्रकृमि सांघ िकि प्रदशे िकि  फुङमलङ न. पा.  जम्िा 

१. सिामनकिण अनुदान १५,८३,००,०००।- ३५,९८,०००।- - १६,१८,९८,०००।- 

२. िाजश्व वााँडफााँड ६,५४,५४,०००।- ८०,१६,०००।- - ७,३४,७०,०००।- 

३. सशिग अनुदान २०,१८,००,०००।- १,००,००,०००।- - २१,१८,००,०००।- 

४. आन्िरिक आय - - ८०,००,०००।- ८०,००,०००।- 

५. अनुिामनि अ.ल्या.   ६५,००,०००।- ६५,००,०००।- 

६. सािामजक सुिक्षा ३,६९,३८,४००।-   ३,६९,३८,४००।- 

 कुल जम्िा ४६,२४,९२,४००।- २,१६,१४,०००।- १,४५,००,०००।- ४९,८६,०८,४००।- 

 

िजटे ििा कायगक्रि 

खचगको मवविण प्रस्िामवि कुल खचग 

सिामनकिण 

अनुदान 
िाजश्व वााँडफाड आन्िरिक आय 

अनुिामनि 

अल्या 
सशिग अनुदान 

१६,१८,९८,०००।- ७,३४,७०,०००।- ८०,००,०००।- ६५,००,०००।- २१,१८,००,०००।- 

किगचािीको पारिश्रमिक ३,६८,४८,०००।- - ३,५८,५०,०००।- ९,९८,०००।- - - 

पदामधकािी सेवा 

सुमवधा 
१,०२,७६,०००।- - ९६,७६,०००।- ६,००,०००।- - - 

कायागलय सांचालन खचग २,७०,३३,०००।- - २,६२,८३,०००।- ७,५०,०००।- - - 

कायागलय व्यवस्िापन 

पुजीगि 
९९,००,०००।- ९९,००,०००।- - -  - - 

वडाको प्रशासमनक खचग ३८,५०,०००।- - - ३८,५०,०००।- 
 

- 

नगि स्िरिय योजना ४,५९,६१,०००।- ३,५९,९८,०००।- १६,६१,०००।- १८,०२,०००।- ६५,००,०००।- - 

सिपुिक कोष २,००,००,०००।- २,००,००,०००।- - - - - 

लमक्षि कायगक्रि १,००,००,०००।- १,००,००,०००।- - - - - 

मिषयगि कायगक्रि १,१९,००,०००।- १,१९,००,०००।- - - - - 

नगि स्िरिय पुाँजीगि 

कायगक्रि 
१,००,००,०००।- १,००,००,०००।- - - - - 

वडाको िजेट ६,४१,००,०००।- ६,४१,००,०००।- - - - - 

सशिग अनुदान २१,१८,००,०००।- - - - - २१,१८,००,०००।- 

सािामजक सुिक्षा ३,६९,३८,४००।- - - - - ३,६९,३८,४००।- 

जम्िा ४९,८६,०६,४००।- १६,१८,९८,०००।- ७,३४,७०,०००।- ८०,००,०००।- ६५,००,०००।- २४,८७,३८,४००।- 
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िजटे अनदुान वा उप मशषगकः- ८०१४१०४ 

िजटे मशषगक वा उप मशषगकको नािः मवमत्तय सिामनकिण (चाल)ु कुल वजटेः- रु. 7,80,07,000।- 

यस 

िमहना 

सम्िको 

खचग 

जम्िा 

मनकासा 

खचग ि 

मवमत्तय सांकेि 

नम्िि 

खचग ि मवमत्तय मशषगक अमन्िि िजेट 
यस िमहना 

सम्िको खचग 
िााँकी िजेट मनकासा 

  
२११११ पारिश्रमिक किगचािी 3,04,98,000।- 

   

  
२११४१ पदामधकािी िैठक भत्ता 40,00,000।- 

   

  
२११४२ पादामधकािी अन्य सूमवधा 8,76,000।- 

   

  
२११४९ पदामधकािी अन्य भत्ता 54,00,000।- 

   

  
२११३१ स्िानीय भत्ता 29,50,000।- 

   

  
२११३२ िहांगी भत्ता 24,00,000।- 

   

  
२११२१ पोशाक भत्ता 10,00,000।- 

   

  
२२१११ धािा मिजुली 3,00,000।- 

   

  
२२११२ सञ्चाि िहशुल 3,00,000।- 

   

  
२८१४२ घि भाडा 12,00,000।-       

  
२८१४९ अन्य भाडा         

  
२२२१२ ईन्धन (कायागलय प्रयोजन) 5,00,000।-       

  
२२३१४ ईन्धन (अन्य प्रयोजन) 8,00,000।-       

  
२२२११ ईन्धन (पदामधकािी) 6,00,000।-       

  
२२३१५ 

पत्रपमत्रका छपाई ििा 

सूचना प्रकाशन खचग 
2,00,000।-       

  
२२३११ कायागलय सम्िमन्ध खचग 49,50,000।-       

  
२२६११ अनुगिन भ्रिण खचग 20,00,000।-       

  
२२६१२ भ्रिण खचग 6,00,000।-       

  
२१२१४ किगचािी कल्याण कोष 4,50,000।-       

  
२२७११ मिमिध खचग 20,00,000।-     

 

 



तेश्रो नगरसभा २०७५ आषाढ २४ बाट पाररत आ.व. ०७५/७६ को नीतत, कार्यक्रम तथा बजेट   (11) 
 

 

 

 

 

 

  
२२१२१ सवािी साधन भाडा 3,00,000।- 

   

  
२२२१३ सवािी साधन ििगि खचग 13,00,000।-       

  
२२२१४ 

मविा ििा नमवकिण 

सवािी साधन 
3,50,000।-       

  
२२४११ सेवा ििा पिािशग 20,00,000।-       

  
२२४१३ किाि सेवा शुल्क 50,83,000।-       

  
२२१४१४ सिसफाई सेवा शुल्क 5,00,000।-       

  
२२४१९ अन्य सेवा शुल्क         

  
२२११२ सूचना ििा सञ्चाि 3,00,000।-       

  
२२२३१ 

मनर्थिि सावगजमनक 

सम्पमत्त ििगि सांभाि 
5,00,000।-       

  
२२२२१ 

िेमशनिी औजाि ििगि 

सम्भाि ििा सञ्चालन 

खचग 

5,00,000।-       

  
२२५११ 

क्षििा मवकास  

(पदामधकािी ि किगचािी) 
15,00,000।-       

  
२२५२२ कायगक्रि खचग         

  
२२५२९ 

मवमवध कायगक्रि खचग 

वार्थषक योजना िजुगिा 
5,00,000।-       

  
२२७२१ सभा सञ्चालन खचग 3,00,000।-       

  
२८९११ भैपरि आउने चालु खचग         

   
वडाको प्रशासमनक खचग 38,50,000।-       

  
जम्िा 7,80,07,000।- 

   

िजटे मशषगक वा उप मशषगकको नािः- मिमत्तय सिामनकिण (पुाँजीगि) कुल वजटेः ९९,००,०००।- 
  

    २२१२१ सवािी साधन खरिद 79,00,000।-       

    २२३११ फर्थनचि खरिद 20,00,000।-       

       जम्िा 99,00,000।-       
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नगि स्िरिय पुाँजीगि कायगक्रिहरु 

नगिस्िरिय पुाँमजगि कायगक्रि कुल वजटेः रु. १,००,००,०००।- आ.व. ०७५/७६ 

 

मस. नां. कायगक्रि।आयोजनाको नाि िखु्य कायग कायगन्वयन स्िल मवमनयोजन िकि व्यहोन ेश्रोि 

१ 
मिधुि पोल खरिद ििा 

मवििण 
सिामनकिण  ८,००,०००।- 

समानिकरण 

२ पाईप खरिद ििा मवििण   ६,००,०००।- समानिकरण 

३ औषधी खरिद (अत्यावश्यक)   ३,५०,०००।- समानिकरण 

४ आयुवेकदक औषमध खरिद   २,००,०००।- समानिकरण 

५ िेमडकल उपकिण   १,००,०००।- सिामनकिण 

६ पत्रकारििा मवकास कायगक्रि   २,५०,०००।- समानिकरण 

७ 
सूचना प्रमवमध िामलि ििा 

सचेिना 
  १,५०,०००।- समानिकरण 

८ 
सािामजक जवाफदमेहिा 

प्रविगन 
  ३,५०,०००।- समानिकरण 

९ उपचाि कोष   २,००,०००।- समानिकरण 

१० मवपद व्यवस्िापन कोष   ५,००,०००।- समानिकरण 

११ पवग, जात्रा, उत्सव, िहोत्सव   ८,००,०००।- समानिकरण 

१२ युवा ििा खेलकुद (िेयि कप)   १०,००,०००।- समानिकरण 

१३ मवकाससांग सांचाि कायगक्रि   २,५०,०००।- समानिकरण 

१४ मवकाससांग सुिक्षा   २,००,०००।- समानिकरण 

१५ नगि गुरुयोजना   ५,००,०००।- समानिकरण 

१६ स्वास््य मशमवि सांचालन   ३,००,०००।- समानिकरण 

१७ स्वास््य किी िामलि   १,५०,०००।- समानिकरण 

१८ टहिा मनिागण (सवािी साधन)   १०,००,०००।- समानिकरण 

१९ हाट िजाि मनिागण ििा सुधाि   १०,००,०००।- समानिकरण 

 जम्िा   १,००,००,०००।-  

 

 नगि स्िरिय योजना/कायगक्रिहरु  

        कुल वजटेः- ४,५९,६१,०००।- आ.व. ०७५/७६ 

 

मस.नां. कायगक्रि।आयोजनाको नाि िुख्य कायग कायगन्वयन स्िल मवमनयोजन िकि व्यहोने श्रोि 

१. मिनविे रटम्वुिे – मनमगजुङ िेल्लोङ नाङ्गे 

िोटिवाटो  

 
वडा १ ३०,००,०००।- ममश्रित िोत 

२. हमेलप्याड चेकपोईन्टवाट - सशस्त्रक्याम्प हुद ै

िणवहादिु काकीको घि छेउ सम्ि िोटिवाटो 

स्ििोन्निी 

 

वडा नां २ १०,००,०००।- ममश्रित िोत 

३. नाङ्गेपुछाि आपको फेदहुदै- सल्लावोटे लहिेगाउ 

िोटिवाटो नयााँ ट्रयाक ओपन 

 
वडा नां. २ १०,००,०००।- ममश्रित िोत 

४. पत्रकाि िहासांघ भवन मनिागण  ३,००,०००।- ममश्रित िोत 
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५. 
मशक्षक िहासांघ 

कम्प्युटि 

डेस्टप मप्रन्टि 

खरिद 

 ३,००,०००।- ममश्रित िोत 

६. घलेडााँडा - च्याने पाखा - ढाडगाउाँ  िोटिवाटो 

स्ििोन्निी 

 
वडा ३ १०,००,०००।- ममश्रित िोत 

७. चम्पे िुहान¸ ढाडधािा िुहान¸ जुकेपानी साउने ि 

दाहाल धािा िुहान सांिक्षण ििा पाईप खरिद 

 

वडा ३ ७,००,०००।- ममश्रित िोत 

८. मशकािी डााँडा भकािे िसानेघाट दोभान 

िोटिवाटो ट्रयाक ओपन 

िोटिवाटो 

ट्रयाक वडा ३ ९,००,०००।- ममश्रित िोत 

९. फुङमलङ वसपाकग  मनिागण  वडा नां. -४ ९०,००,०००।- ममश्रित िोत 
१०. नेपालभाषा सामहत्य भवन मनिागण मभन्िुना   वडा ४ १०,००,०००।- ममश्रित िोत 
११. 

गणेश िान- वालिन्दीि सडक ढलान  
RCC ढलान किगचािी मिलन 

केन्र 
७,००,०००।- ममश्रित िोत 

१२. निवहादिु घिदमेख भेटनिी चौक सम्ि जानेवाटो 

वाल मनिागण मनिवन्ििाग 

 
वडा ४ १५,००,०००।- ममश्रित िोत 

१३. िौवाखोला महल रिस्रोट दमेख वसपाकग  सम्ि जाने 

सडक पक्की नामल मनिागण  

 
वडा २ ि ४ १५,००,०००।- ममश्रित िोत 

१४. सावगजामनक शोचालय जाने नामल सल्याव मनिागण  वडा ५ १०,००,०००।- ममश्रित िोत 
१५. िेडक्रस भवन छेउवाट मजल्ला अस्पिालको िुलगेट 

सम्ि जाने वाटो नामल ि सल्याव मनिागण  

 
वडा नां. ५ २०,००,०००।- ममश्रित िोत 

१६. पेलुसांघ भवन मनिागण ठुलोगाउ  वडा ५ १०,००,०००।- ममश्रित िोत 
१७. िेकक्रस पामिभिा चौक हुदै शेपागटोल जाने सडक 

ढलान 

 
वडा ६ १०,००,०००।- ममश्रित िोत 

१८. वृिाआश्रि भवन अधुिो कायग सम्पन्न    वडा ६ १०,००,०००।- ममश्रित िोत 
१९. िोक्िे डााँडा ककफहाउस - खोप्रे वुढ्यौमल सम्ि 

िोटिवाटो स्ििोन्िी 

 
वडा ७ १५,००,०००।- ममश्रित िोत 

२०. दउेिामल युवाकल्लव भवन मनिागण   वडा ८ १०,००,०००।- ममश्रित िोत 
२१. लामलगुिास जनसाांस्कृमिक परिवाि भवन मनिागण  वडा ८ ९,६१,०००।- ममश्रित िोत 
२२. मवश्वकिाग िमन्दि घेिावािा शैचालय  वडा ८ ५,००,०००।- ममश्रित िोत 
२३. चािपाटे ढुङ्गा पयगटन पवगदगन   वडा ८ १०,००,०००।- ममश्रित िोत 
२४. वैदािे मपपले- िुम्िा सडक ट्रयाक ओपन  वडा ९ १५,००,०००।- ममश्रित िोत 
२५. नन्दिायााँ खेलिैदान  वडा ९ १०,००,०००।- ममश्रित िोत 
२६. महले आिा सिुह भवन मनिागण   वडा नां. -९ १०,००,०००।- ममश्रित िोत 
२७. लाि पोखिी खेलिैदान  वडा ९ ५,००,०००।- ममश्रित िोत 
२८. साङ्का दोछोमलङ गुम्पा मवध्यादय नया भवन 

जाने िोटिवाटो स्ििउन्निी 

 
वडा ९ ५,००,०००।- ममश्रित िोत 

२९. गमड डााँडा खेलिैदान  वडा १० ६,००,०००।- ममश्रित िोत 
३०. छािेढुङ्गा- चुच्चे ढुङ्गा िोटिवाटो ट्।याक ओपन  वडा १० ३०,००,०००।- ममश्रित िोत 
३१. वडा स्ििीय खेलिैदान मनिागण   वडा ११ १५,००,०००।- ममश्रित िोत 
३२. मसम्वू िा मव वडा कायागलय सामवक वडा ४  

खानेपानी आयोजना 

 
वडा ११ १०,००,०००।- ममश्रित िोत 

३३. फु.न.पा. ११ दमु्ले- समिघाि हुद ैमशरिजांघा गा.पा.  वडा ११ १५,००,०००।- ममश्रित िोत 
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जोड्ने िोटिवाटो ट्रयाक ओपन  

३४. फ.न.पा. वडा नां. ५ को  सलवहादिु घि छेउको 

टर्थनङवाट काम्छाङछोईङ ग्यासामलङ गुम्वा जाने 

िोटिवाटो स्ििोन्निी नाली समहि  

 

वडा ६ १०,००,०००।- ममश्रित िोत 

 जम्िा   ४,५९,६१,०००।-  

 

 लमक्षि िफगका योजना।कायगक्रिहरु जम्िा रु. रु. १,००,००,०००।- 

िाल िामलका कायगक्रि िफग  रु. ११,००,०००।- आ.व. ०७५/७६ 

 

मस.नां. कायगक्रि।आयोजनाको नाि िुख्य कायग कायगन्वयन स्िल मवमनयोजन िकि व्यहोने श्रोि 

१ वाल वामलका स्वास््य परिक्षण 
स्वास््य मशमवि  

(सवै वडा) 

फुङमलङ 

नगिपामलका 
५,५०,०००।- समानिकरण 

२ वाल स्वास््यको लामग शुि मपउनेपानी    ५,५०,०००।- समानिकरण 

 जम्िा   ११,००,०००।-  

 

िमहला कायगक्रि िफग  रु. १५,००,०००।- आ.व. ०७५/७६ 

 

मस.नां. कायगक्रि।आयोजनाको नाि िुख्य कायग कायगन्वयन स्िल मवमनयोजन िकि व्यहोने श्रोि 

१ स्त्री िोग स्कृमनङ कायगक्रि  फु. न. पा. सवै १,००,०००।- सिामनकिण 

२ 
स्त्री िोग सम्वमन्ध मवशेषज्ञ स्वास््य मशमवि 

सांचालन गने  
 फु. न. पा. सवै ५,००,०००।- सिामनकिण 

३ 
िमहला उध्यिमसलिा ििा मसप मवकास 

िामलि  
 फु. न .पा. सवै ९,००,०००।- सिामनकिण 

 जम्िा   १५,००,०००।-  

 

दमलि कायगक्रि िफग  रु. ११,००,०००।- आ.व. ०७५/७६ 

 

मस.नां. कायगक्रि।आयोजनाको नाि िुख्य कायग कायगन्वयन स्िल मवमनयोजन िकि व्यहोने श्रोि 

१ मवपन्न दमलि आयआजगन कायगक्रि  सवै वडा ११,००,०००।- सिामनकिण 

 जम्िा   ११,००,०००।-  

 

अपाङ्ग कायगक्रि िफग  रु. ५,५०,०००।- आ.व. ०७५/७६ 

 

मस.नां. कायगक्रि।आयोजनाको नाि िुख्य कायग कायगन्वयन स्िल मवमनयोजन िकि व्यहोने श्रोि 

१ अपाङ्ग स्वास््य परिक्षण ििा मनशुल्क 

औसमध मवििण 

 सवै वडा ५,५०,०००।- सिामनकिण 

 जम्िा   ५,५०,०००।-  

 

जषे्ठ नागरिक कायगक्रि िफग  रु.५,५०,०००।- आ.व. ०७५/७६ 

 

मस.नां. कायगक्रि।आयोजनाको नाि िुख्य कायग कायगन्वयन स्िल मवमनयोजन िकि व्यहोने श्रोि 
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१ जेष्ठ नागरिकको मनसुल्क स्वास््य परिक्षण ि 

औसमध मवििण 

 सवै वडा ५,५०,०००।- 
सिामनकिण 

 जम्िा   ५,५०,०००।-  

 

आकदवासी।जनजािी कायगक्रि िफग  रु. ५२,००,०००।- आ.व. ०७५/७६ 

 

मस.नां. कायगक्रि।आयोजनाको नाि िुख्य कायग कायगन्वयन स्िल मवमनयोजन िकि व्यहोने श्रोि 

१ वहु सास्कृिीक भवन मनिागणागिग जग्गा खरिद    ५२,००,०००।- सिामनकिण 

 जम्िा   ५२,००,०००।-  

 

वडा स्िरिय योजना।कायगक्रिहरु 

१ नां. वडा  आ. व. ०७५/७६ 

 

मस. नां. कायगक्रि।आयोजनाको नाि िुख्य कायग कायगन्वयन स्िल मवमनयोजन िकि व्यहोने श्रोि 

१. ििडााँडा - िाङने दोभान िोटििाटो 

मनिागण योजना 

नयााँ ट्रयाक मनिागण 

ििा ििगि 

किाउसे डढुवा 

िाङने 
५,००,०००।- सिामनकिण 

२. 

िुि ेटर्थनङ खमसनी दोभान िोटििाटो 

मनिागण ििा ििगि योजना 

नयााँ ट्रयाक मनिागण 

ििा मजउनी खोल्सी 

ििगि 

मजउनी खोल्सा 

सालडााँडा 

िालिासे खमसनी 

दोभान 

७,००,०००।- सिामनकिण 

३. 
सुनुवाि घुम्िी – आम्िोटे िोटििाटो 

योजना 

कजिे मनिागण वाल 

मनिागण ि पक्की नाली 

मनिागण 

सुनुवाि घुम्िी, 

िििोटे, आम्िोटे 
१०,००,०००।- सिामनकिण 

४. िाप्लेमभत्ता - मनमगजुङ िोटििाटो 

योजना 

वाल मनिागण सोमलङ ि 

पक्की नाली मनिागण 

िाप्ले मभत्ता 

मनमगजुङ 
८,००,०००।- सिामनकिण 

५. 
हलागिोटे भ-याङ चेन्टेिािी िीनघिे 

किने िोटििाटो योजना 

नयााँ ट्रयाक मनिागण 

ििा िाटो फिाककलो 

गरि ििगि 

हलागिोटे भ-याङ 

चेन्टेिािी िीनघिे 

किने 

५,००,०००।- सिामनकिण 

६. 
रटम्वुिे िुहान खानेपानी योजना 

िुहान ििगि ि पाईप 

सािै धािा मनिागण 
लमप्सवोटे टोल ३,००,०००।- सिामनकिण 

७. 

नौिमि िाजा खरिद ििा िामलि 

डे्रस समहि नौििी 

िाजा खरिद ि िामलि 

व्यवस्िा 

१ नां. वडा ७,००,०००।- सिामनकिण 

८. 
हिागिोटे च्यान्टे मसचाइ कुलो मनिागण पक्की कुलो मनिागण 

१ नां. वडा 

नागिान सेगुम्िा 
२,००,०००।- सिामनकिण 

९ निकन्या आधािभुि मवद्यालय  घेिािािा  १०००००।- सिामनकिण 

१०. वडा कायागलयको जग्गा सम्याउने   २,००,०००।- सिामनकिण 

११. 
रटम्िुिे - महिेवा दोभान - नाङ्गे वाटो 

ििगि 
 

रटिुिे-िेल्लुङ- 

नाङ्गे ि आम्वोटे- 

महिेवादोभान 

२,००,०००।- सिामनकिण 

१२ सेगुम्िा मशवालय िन्दीि ििगि घेिािािा  १५००००।- सिामनकिण 

१३  खेलकुद कायगक्रि   ५००००।- सिामनकिण 

 जम्िा   ५४,००,०००।-  
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२ नां. वडा  आ. व. ०७५/७६ 

 

मस. नां. कायगक्रि।आयोजनाको नाि िुख्य कायग कायगन्वयन स्िल मवमनयोजन िकि व्यहोिे िोत 

१. िागेश्वरी खािेपािी योजिा  
ियााँ RCC टंकी 
निमााण नागेश्विी ५,००,०००।- समानिकरण 

२. 
लहेरगााँउ खािेपािी टयाङकी 
निमााण योजिा 

ियााँ RCC टंकी 
निमााण 

लहिेगाउाँ  

अमधकािी खण्डको 

िुहान 

५,००,०००।- समानिकरण 

३. 
सेतीधारा मुहाि संरक्षण 
कायाक्रम   

मुहाि घेराबार सेिीधािा िुहान २,५०,०००।- समानिकरण 

४. 
वरधारा बोझ ेमुहाि खािेपािी 
संरक्षण कायाक्रम  

मुहाि घेराबार 
ििधािा िोझे 

िुहान 
२,५०,०००।- समानिकरण 

५. 
ताररबुङ धारा निमााण तथा सौरे 
मुहाि टंकी ममात 

धारा निमााण र 
मुहाि टंकी ममात 

िारििुङ ि सौिे १,००,०००।- समानिकरण 

६. 

मैवाखोला हहल ररसोटा - शान्ती 
आधारभुत बबध्यालय मोटरबाटो 
ममात 

बाटो ममात र िाली 
कटाि 

मैवाखोला 
हहलररसोटा 
आहिवासी 
जिजाती भवि 
शान्ती 
आधारभुत 
बबध्यालय 

१,५०,०००।- समानिकरण 

७. 
डुङडुङे - लहेरगााँउ मोटरबाटो 
ममात तथा स्तरउन्िनत  

बाटोको चौडा र 
िाली कटाि 

डुङडुङे िेवमलङ्गे  
गैरीगााँउ 
लहेरगााँउ 

७,००,०००।- समानिकरण 

८. 
कुवापािी - निश्रगजुङ मोटरबाटो 
ममात तथा स्तरउन्िनत  

बाटोको चौडा र 
िाली कटाि 

कुवापािी खडग 
मोत्ताि घर 
ठुलोधारा र 
भोला 
न्यौपािेको घर 

५,००,०००।- समानिकरण 

९. 
िेवमलङ्गे - िागेस्वरी मोटरबाटो 
ममात  

बाटोको चौडा र 
िाली कटाि 

दउेमलङ्गे आम्िोटे 

नागेश्विी 
२,५०,०००।- समानिकरण 

१०. 

एक्लेवर हाङकुरे चौतार हुिै 
साजबोटे जािे मोटरबाटो निमााण 
ियााँ  

ियााँ ट्रयाक ओपि एक्लेवर हाङकुरे 
चौतार  

२,५०,०००।- समानिकरण 

११. 
साकीगााँउ आइतबारे जािे 
मोटरबाटो ममात तथा ववस्तार  

ियााँ ट्रयाक बबस्तार 
र ममात 

साकीगााँउ खहरे 
आइतबारे 

२,५०,०००।- समानिकरण 

१२. 

युवराज बस्िेतको घर िेखी साङे 
बलको र्ा मसम्म मोटरबाटो 
ममात तथा स्तरउन्िनत 

बाटो सोमलङ िाली 
कटाि र घुम्ती 
सुधार 

युवराज 
बस्िेतको घर 
साङे बलको 
र्ा म 

२,००,०००।- समानिकरण 
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१३. 
मशवालय चौक - भेटेिेरी ढल 
निमााण 

RCC पक्की ढल 

मशवालय 
चौकबाट भेटेिेरी 
चौक 

७,५०,०००।- समानिकरण 

१४. 
खगेन्र पोतलेकोघर िेखख शान्ती 
स्कुल पिमागा निमााण    

RCC पक्की मसढंी  

खगेन्र 
पोतलेकोघर 
शान्ती स्कुल 

१,००,०००।- समानिकरण 

१५. 
तोक्मेडााँडा - कञ्चिजंघा  
बोडडङ पिमागा निमााण    

RCC पक्की मसढंी 
तोक्मेडााँडा 
कञ्चिजंघा  
बोडडङ 

२,००,०००।- समानिकरण 

१६. 
ताररबुङ - िेवमलङ्गे - कुलो 
निमााण  

RCC पक्की  िारििुङ टाकुिे २,००,०००।- समानिकरण 

१७. हाङन्रमुा पाटी निमााण  मलामी पाटी २ वटा 
धुलेदोभान ि 

हान्रङु खाजा 

चौचािा 

३,६०,०००।- समानिकरण 

१८. 
हाङन्र ुखोप केन्र शौचालय 
निमााण 

शैचालय निमााण खोप केन्र १,००,०००।- समानिकरण 

१९  ििोि नदीको पानी मलमफ्टङ सभ े सभ े  ९०,०००।- समानिकरण 
 जम्िा   ५७,००,०००।-  

 

 

३ नां. वडा  आ. व. ०७५/७६ 

 

मस. नां. कायगक्रि।आयोजनाको नाि िुख्य कायग कायगन्वयन स्िल मवमनयोजन िकि व्यहोने श्रोि 

१. सशस्त्र क्याम्प-ऐश्वयग चोक िोटििाटो 

मनिागण 

६ मिटि चौडा िनाई 

नाली कटान 
सशस्त्र क्याम्प –

मघमििे गाउाँ -ऐश्वयग 

चोक 

१०,००,०००।- 

सिामनकिण 

२. वडा कायागलय – सत्तल िोटििाटो 

मनिागण 

६ मिटि चौडा िनाई 

नाली कटान 

वडा कायागलय छेउ 

गौिीगाउाँ  

पााँचगाउाँ  

१०,००,०००।- 

सिामनकिण 

३. क्रसि – ििासे मसम्रौटा िोटििाटो 

मनिागण 

६ मिटि चौडा िनाई 

नाली कटान ि नयााँ 

ट्रयाक 

क्रसि, ििास,े 

मसम्रौटा 

५,००,०००।- 

सिामनकिण 

४. केमनि – भाटेघाट िोटििाटो मनिागण ६ मिटि चौडा िनाई 

नाली कटान गरि 

स्ििोउन्निी 

मघमििे धािा 

कामत्तके गुयेली 

भाटेघाट 

५,००,०००।- 

सिामनकिण 

५. िैदािनी घुम्िी – लुकुम्िा – लम्िेगाउाँ  

िोटििाटो मनिागण 

६ मिटि चौडा िनाई 

नयााँ ट्रयाक खोल्ने  

िैदािनी घुम्िी, 

लुकुम्िा, सोि 

मगिीको घि, 

लम्िेगाउाँ , मसटेनी 

५,००,०००।- 

सिामनकिण 

६. भामडखोला िुहान भइ कार्थिके 

हलागभोटे कुलो ििगि 

पक्की कुलो ििगि केमनि- कार्थिके २,००,०००।- 
सिामनकिण 

७. िेदखेेि िुहान िाटोघि पााँचगाउाँ  

खानेपानी योजना  

खानेपानी पाईप खरिद 

ि RCC टांकी मनिागण 

िेदखेेि िुहान, 

िाटोघि, पााँचगाउाँ  

२,००,०००।- 
सिामनकिण 

८. गुिागाई धािा िुहान खानेपानी िुहानिा RCC टांकी गुिागाई धािा १,००,०००।- सिामनकिण 
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योजना मनिागण िुहान दमेख 

पौडेलगाउाँ  

९. कटुवाल धारा मुहाि मौलो डााँडा 
च्यािेपाखा ढााँडगााँउ खािेपािी 
योजिा  

च्यािेपाखा मुहािमा 
RCC टांकी मनिागण ि 

पाईप खरिद 

कटुवाल धारा 
मुहाि मौलो 
डााँडा च्यािेपाखा 
ढााँडगााँउ  

७,००,०००।- 

सिामनकिण 

१०. खेलकुि बबकास कायाक्र   ५०,०००।- सिामनकिण 

११. रातमाटे पुछार मुहाि संरक्षण 
टारी भाटेघाट खािेपािी पाइप 
खररि कायाक्रम 

 भाटेघाट १,५०,०००।- 

सिामनकिण 

१२. साधुधारा –ढााँडधारा - िेवीघुम्ती 
मोटर वाटो योजिा 

६ मिटि चौडा िनाई 

नाली कटान गरि 

स्ििोउन्निी 

िेवी घुम्ती िेखी 
सशस्र क्याम्प 

३,००,०००।- 

सिामनकिण 

१३. भारती गाउ डाडाघर हुिै जोरधारा 
मोटर बाटो   

िया ट्रयाक खोल्िे भारती गाउ ५,५०,०००।- 
सिामनकिण 

१४. शान्न्त आधारभुत ववध्यालयवाट 
हेमलप्याड जािे पिमागा निमााण 

मसढंी निमााण हेमलप्याड वडा 
िं २ र ३  

५०,०००।- 
सिामनकिण 

 जम्िा   ५८,००,०००।-  
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१. 
तोक्मे बसपाका  - मशवालय चौक 
ढल निमााण 

RCC पक्की ढल 

तोक्मे बसपाका  
हुाँिै मशवालय 
चौक 

७,००,०००।- सिामनकिण 

२. 
सावाजािीक शौचालय बुद्घ चौक  
िाग धारासम्म पैिल मागा  

RCC पक्की पैिल 
मागा निमााण 

गोपी मलम्बुको 
घर, हुाँिै बुद्घ 
चौक धारासम्म  

४,००,०००।- सिामनकिण 

३. 
िाम्ि ुखोले चौतारी - वडा िं. 
१ जोडिे पिमागा  

सोमलङ गिे 

िाम्िखुोले 
चौतारी माछा 
पोखरी वडा िं. 
१ जोडिे  

५,००,०००।- सिामनकिण 

४. 
साके खोल्सा पुल निमााण 
योजिा 

२ ममटर चौडााई 
भएको पक्की पुल 

साके खोल्सा २,५०,०००।- सिामनकिण 

५. 
िेवीथाि धारा िेखी - मिोज 
मशवाको घर माथी ढल ममात 

RCC पक्की ढल 
ममात 

िेवीथाि धारा, 
कारबारी धारा 
हुाँिै मिोज 
मशवाको 
घरसम्म  

४,००,०००।- सिामनकिण 

६. 

डााँडा घर िेखी परमािन्ि 
िेष्ठको घरसम्म पैिल मागा 
निमााण 

RCC पक्की पैिल 
मागा  

डााँडा घर 
परमािन्ि 
िेष्ठको घर 

४,००,०००।- सिामनकिण 
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७. 
ठुलो धारा कोप्चे िेखी बसपाका  
सम्मको ढल निमााण  

RCC पक्की ढल 
ठुलोधारा 
ियााँबसपाका  ५,००,०००।- सिामनकिण 

८. 
मेची राजमागाबाट - क्याम्पस 
लाईि पैिल मागा निमााण  

RCC पक्की मसढंी  

मेची राजमागा 
िेखी क्याम्पस 
लाईि ठाडो 

५,००,०००।- सिामनकिण 

९. भािु स्कुल खेल मैिाि ममात  ट्रस्ट तथा ममात 
भानु स्कुल खेल 

िैदान 
४००,०००।- सिामनकिण 

१०. 
बाल मन्न्िर स्कुल – तमुचौक 
पैिल मागा ममात   

RCC पक्की  निेन्र िादनेको 

घि अगाडी 
२,५०,०००।- सिामनकिण 

११. 
काली बहािरु िेयोहाङको घर - 
हििेश प्रसााईको घरसम्म 

RCC पक्की  ५,००,०००।- सिामनकिण 

१२ 
नतिबरे खनतवडा टोल सडक 
निमााण  

सोमलङ र ग्याववि 
वाल 

लेखनाि ििालको 

घि खमिवडा टोल 
२,५०,०००।- सिामनकिण 

१३. 
भािु स्कुल िेखी वडा िं. १ 
जोडिे पैिल मागा  

सोमलङ 
भािु स्कुल 
िेखी १ िं. 
जािे बाटो 

५,००,०००।- सिामनकिण 

१४. 
िसपाकग  – हुलाक िाटो सोमलङ 

पैदलिागग RCC 
सोमलङ RCC 

कुिाि मसवाको 

घि अगाडी 
२,००,०००।- सिामनकिण 

१५. खेलकुद मवकास कायगक्रि   ५०,०००।- सिामनकिण 

 जम्िा   ५८,००,०००।-  

 

५ नां. वडा  आ. व. ०७५/७६ 

 

मस. नां. कायगक्रि।आयोजनाको नाि िुख्य कायग कायगन्वयन स्िल मवमनयोजन िकि व्यहोने श्रोि 

१. उकाली पानी पदिागग  
RCC गिी पदिागग 

मनिागण।ििगि 

सल ि. गुरुङको 

घिदमेख देउिाली 

खाजाघि सम्ि 

८,००,०००।- सिामनकिण 

२. क्याम्पस लाईन खोल्सी िटिन्ध ििगि 
RCC गिी िटिन्ध 

ििगि।मनिागण 

प्रेिकुिािीको घि 

छेउ दमेख िेची 

िाजिागग छुने 

खोमल्स सम्ि 

२,००,०००।- सिामनकिण 

३. 
ससहदवेी िान - पािीभिा क्याम्पस 

जाने पदिागग 

RCC गिी मसढी 

मनिागण।ििगि 

ससहदवेी िान 

सांिक्षण ििा 

क्याम्पस जाने 

घुमम्ि सम्ि 

२,५०,०००।- सिामनकिण 

४. 

गुरुङ गुम्िा जाने िोटिवाटो ििगि 

ठेस वाल मनिागण।ििगि 

पहलिान गुरुको 

घििुनीवाट गुरुङ 

गुम्िा सम्ि 

१,००,०००।- सिामनकिण 

५. 

नागधािा खोल्सी मनयन्त्रण 

RCC िटिन्ध 

मनिागण।ििगि 

मिष्णु मलम्िुको 

घि छेउ दमेख 

नागधािासम्ि 

८,००,०००।- सिामनकिण 

६. फुलपािी डााँडा जाने िोटिवाटो 

मनिागण 

िोटििाटो 

सोमलङ।ििगि 

सेि ि. पिांवाको 

घिदमेख फुलपािे 

डााँडा सम्ि 

३,००,०००।- सिामनकिण 
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७. 

वामणज्य सांघ अगामडको खोल्सी 

मनयन्त्रण 

RCC गरि खोल्सी 

मनिागण।ििगि 

वामणज्य सांघको 

भवन दमेख खेि 

केसीको घि छेउ 

सम्ि खोमल्स 

मनयन्त्रण 

२,००,०००।- सिामनकिण 

८. हुलाक जाने िोटिवाटो ढलान ढलान 

नेपाल िैंक अगामड 

दमेख िेज 

भट्टिाईको घि छेउ 

सम्ि वाटो ढलान 

६,००,०००।- सिामनकिण 

९. हमस्पटल जाने िोटिवाटो ढलान RCC गरि ढलान 

टेमलकि दमेख 

हमस्पटल जाने 

गणेश खड्काको 

घिसम्ि 

४,००,०००।- सिामनकिण 

१०. मसजगना टोल जाने गोिेटोवाटो मनिागण RCC ससमड मनिागण 

मवकास गौििको 

घि छेउ दमेख 

नवज्योमि वोर्थडङ 

जाने गोिेटो वाटो 

१,००,०००।- सिामनकिण 

११. सिस्वमि कुण्ड परिसि सांिक्षण RCC गरि ििगि गने 
सिस्विी कुण्ड 

फुङमलङ -५ 
२,५०,०००।- सिामनकिण 

१२. 
मसजगना टोलवाट िसपाकग  जाने 

िोटिवाटो मनिागण 
िोटिवाटो सोमलङ 

दगुाग िमन्दि दमेख 

डम्िि मव.क. को 

घि छेउसम्ि 

५,५०,०००।- सिामनकिण 

१३. 
नवज्योमि दखेी ठुलोगाउाँ  सम्ि 

पदिागग मनिागण  
ससढी ढलान 

िि ि. श्रेष्ठको 

घििुमन दमेख 

नवज्योमि वोर्थडङ 

सम्ि 

४,००,०००।- सिामनकिण 

१४. 
नाम्दखुोला चौिािा - मसजगना टोल 

जोड्ने गोिेटो वाटो मनिागण 
RCC गरि ढलान 

गांगा दनागलको घि 

छेउ दमेख मसजगना 

टोल जोड्ने अपुिो 

गोिेटो वाटो ििगि 

२,००,०००।- सिामनकिण 

१५. 
हुलाक - मविेन्रचोक िोटिवाटो 

मनिागण 
िोटिवाटो सोमलङ 

िमण मलम्िुको घि 

छेउदमेख नन्द ु

खड्काको घि छेउ 

सम्ि 

१,००,०००।- सिामनकिण 

१६. 
पामिभिा आधािभुि मिध्यालय वाल 

मशक्षा कक्षाकोठा ििगि 
झ्याल ििा मग्रल ििगि 

पामिभिा प्रा.मव 

झ्याल ढोका ििगि 
१,००,०००।- सिामनकिण 

१७. सडक िमत्त कायक्रि (साझेदािी) 
सावगजमनक स्िलिा 

सडक िमत्त जडान 

सिस्विी कुण्ड 

नागधािा 

सावगजमनक 

शौचालय 

१,००,०००।- सिामनकिण 

१८. खेलकुद मवकास कायगक्रि   ५०,०००।- सिामनकिण 

 जम्िा   ५५,००,०००।-  

 

६ नां. वडा  आ. व. ०७५/७६ 

 

मस. नां. कायगक्रि।आयोजनाको नाि िुख्य कायग कायगन्वयन स्िल मवमनयोजन िकि व्यहोने श्रोि 

१. डााँडािािी खानेपानी मनिागण 

पक्की ट्याङ्की मनिागण 

ि पाईप खरिद 

फू. न. पा. -६ 

डााँडािािी 
५,००,०००।- सिामनकिण 
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२. 
िााँजोगिा िृदा आश्रि खानेपानी 

मनिागण 

पक्की रिजभग टांकी 

मनिागण ि पाईप खरिद 
िृदा आश्रि ५,००,०००।- सिामनकिण 

३. ििासे ग्रामिण खानेपानी मनिागण 

पक्की रिजभग टांक्की 

मनिागण ि पाईप खरिद 
ििासे टोल ५०००००।- सिामनकिण 

४. 
मपपलिोटे दाहालगाउाँ  हुांदै शेपागटोल 

जाने िोटििाटो खण्डिा स्लेप मनिागण 

४ वटा खोल्सािा पक्की 

स्लेप मनिागण 
िाजोगिा टोल ५,००,०००।- सिामनकिण 

५. 
मिनधािे खोल्सी उकालो िोटिेिल 

िाटो 
RCC ढलान 

िालिमण 

ििालको घि 

अगाडी 

५,००,०००।- सिामनकिण 

६. 
िान ि. िादनेको घिछेउको िाटो 

स्ििोन्निी 

खोल्सािा पक्की स्लेप 

मनिागण 
गुरुङगाउाँ  ५,००,०००।- सिामनकिण 

७. 
छाङखोला दमेख िेलिोटे जाने 

िोटििाटो स्ििोन्निी  
व्याक करटङ ि सोमलङ 

िेलिोटे जाने 

िाटो 
५,००,०००।- सिामनकिण 

८. 
डााँडािािी-खरििोटे -हाङदवेा जाने 

िाटो ििगि 

िाटो करटङ ि नाली 

काट्ने 

ईन्रनेी हल-

खरििोटे 
५,००,०००।- सिामनकिण 

९. 
मभििुनी दमेख मभिकुना डााँडा िगि 

िािीसम्ि पदिागग मनिागण 

ससढी ि सवमलङ 

मनिागण 

िगििािी स्कुल 

िािी 
२,००,०००।- सिामनकिण 

१०. 

सूयगिान गुरुङको घिछेउ दखेी 

हमस्पटल छेउसम्िको खोल्सी 

मनयन्त्रण 

जाली िाख्ने 
फुलपािी डााँडा 

खोल्सी 
२,००,०००।- सिामनकिण 

११. 
पिाजुली चौकको साधुधािा - 

पानीटांकी जाने पदिागग मनिागण 

सोमलङ ससढी मनिागण फुलपािी डााँडा २,००,०००।- सिामनकिण 

१२. 
िेज ि. िादनेको घि छेउ दमेख 

गमहिीधािा जोड्ने िोटििाटो मनिागण 

ट्रयाक ओपमनङ गमहिी गाउाँ  २,००,०००।- सिामनकिण 

१३. 
सुकेटाि  सावगजमनक शैचालय 

िुनीपरट्ट खोल्सी मनयन्त्रण 

जाली समहि वाल 

लागाउने 

फू. न. पा. -६ 

सुकेटाि 
२,००,०००।- सिामनकिण 

१४. 

िाझोघिा साईलाको घि छेउदमेख 

सावला िादनेको िािी हुांद ैपनिेिािी 

जाने िोटििाटो 

नयााँ ट्रयाक मनिागण 

िाजोगिा 

साईलाको घि 

छेउ- सावला 

िादनेको िािी- 

पनिेिािी 

२,००,०००।- सिामनकिण 

१५. ओख्रे खोल्सी मनयन्त्रण योजना िाध मनिागण 

आचायग कान्छा ि 

मभि दाहालको 

घिको वीचिा 

२,५०,०००।- सिामनकिण 

१६ खेलकुद कायगक्रि  िेयि कप ५००००।- सिामनकिण 

 जम्िा   ५५,००,०००।-  
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१. 
िेची िाजिागगिाट गौििगाउाँ  

वहानन्द ेघुमम्ि िोटििाटो योजना 
नयााँ ट्रयाक खोल्न े

फु.न.पा.-७ गौिि 

गाउाँ  
४,००,०००।- सिामनकिण 

२. 
केनेि खोला ठालागङ हुांद ैभाडीखोल्सा 

िोटििाटो स्ििोन्निी  

नाली काट्ने साईट 

करटङ  

फु.न.पा. -७ 

खोल्सापािी 
४,००,०००।- सिामनकिण 

३. 
िासिोटे रटम्िुिे हुांद ैचम्फेसम्ि 

िोटििाटो योजना 

नाली काट्ने साईट 

करटङ 

फु.न.पा. -७ 

पाटीगाउाँ  
४,००,०००।- सिामनकिण 

४. 
जिाहोटल हुांद ैििोि एफ.एि. 

िोटििाटो  योजना 

नाली काट्ने साईट 

करटङ 

फु.न.पा. -७ 

घिाईलो टोल 
७,००,०००।- सिामनकिण 
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५. 
वहानन्द ेघुम्िी गौििगाउाँ  हुांद ैककिााँि 

चौक पक्की पदिागग योजना 
पक्की ससढी मनिागण 

फु.न.पा. -७ 

गौििगाउाँ  
५,००,०००।- सिामनकिण 

६. 
डाँडागाउाँिाट खोप्रे - कदपज्योिी स्कुल 

- केनेिखोला ढल मनिागण योजना 
पक्की िटिन्ध मनिागण 

फु.न.पा. -७ खोप्रे 
४,००,०००।- सिामनकिण 

७. 
जिाहोटल - युवावषग िा. मि. कैजले 

ढल मनिागण योजना 
नाली काट्ने 

फु.न.पा. -७ 

चािगाउाँ  टोल 
४,००,०००।- सिामनकिण 

८. 
िोक्िेडााँडा - िुिीढुांगा - केनेिखोला 

ढल मनिागण योजना 
पक्की ढल मनिागण 

फु.न.पा. -७ 

लप्सीिोटे 
५,००,०००।- सिामनकिण 

९. खोल्सापािी टोल खानेपानी योजना पाईप खरिद 
फु.न.पा. -७ 

खोल्सापािी 
५०,०००।- सिामनकिण 

१०. केलाङ भवन मनिागण योजना भवन मनिागण 
फु.न.पा. -७ 

िुढेउली टोल 
६,००,०००।- सिामनकिण 

११. 
ककिााँिचौक टोल मवकास सांस्िाको 

भवन मनिागण 
भवन मनिागण 

फु.न.पा. -७ 

ककिााँि चौक 
१०,००,०००।- सिामनकिण 

१२ खेलकुद कायगक्रि   ५०,०००।- सिामनकिण 

 जम्िा   ५४,००,०००।-  
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१. चािपाटे पयगटन लोकिागग मनिागण 
नयााँ ८ मिटि ट्रयाक 

खोल्ने  

चोक्टीिािी 

मिध्याज्योिी घ्याङ 

दउेिाली आिा 

सिुहको भवन हुांद ै

िेजम्िुसम्ि 

१०,००,०००।- सिामनकिण 

२. काभ्रे अधेिी िोटििाटो मनिागण 
नयााँ ६ मिटि ट्रयाक 

खोल्ने  

दउेिाली िल्लो काभ्रे 

हुांद ैपािीचिा 

याङििक जोड्ने 

१०,००,०००।- सिामनकिण 

३. िानेडाडा िन्चिे िोटििाटो मनिागण 
नयााँ ६ मिटि ट्रयाक 

खोल्ने  

िानेडााँडा खोदम्िु हुांद ै

िन्चिे पािीचिा 

याङििक जोड्ने 

१०,००,०००।- सिामनकिण 

४. भेदावािी खड्कुडे िोटििाटो मनिागण 
नयााँ ८ मिटि ट्रयाक 

खोल्ने  

भेदावािी घुिाउने 

खड्कुडे हुांद ैििोि 

करिडोिसम्ि जोड्ने 

१५,००,०००।- सिामनकिण 

५. 
िेवािाजा आधािभुि मिध्यालय 

वहानन्द ेखेल िैदान मनिागण 

जाली वाल लगाई 

खेल िैदान 

सम्याउने  

वहानन्द ेआधािभुि 

मिध्यालय 
१०,००,०००।- सिामनकिण 

६. 
ककिाि चौक खानेपानी योजना 

मनिागण 

पाईप खरिद RCC 

टांकी मनिागण धािा 

मिस्िाि  

दवेीिान िुहान ४,५०,०००।- सिामनकिण 

७. खेलकुद मवकास कायगक्रि   ५०,०००।- सिामनकिण 

 जम्िा   ६०,००,०००।-  
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मस. नां. कायगक्रि।आयोजनाको नाि िुख्य कायग कायगन्वयन स्िल मवमनयोजन िकि व्यहोने श्रोि 

१. धुपाउिे ससचाई आयोजना 
टांकी मनिागण ििा िाि 

खरिद 
धुपौिेखोला १,५०,०००।- सिामनकिण 

२. 
डााँडा आधािभुि मिध्यालय खेल 

िैदान योजना 
ठेस गाह्रो मनिागण 

डााँडा आधािभुि 

मिध्यालय 
३,००,०००।- सिामनकिण 

३. शेपागटोल आाँसाङपाटी िाटो योजना 

आवश्यकिा अनुसाि 

पमहिो सफा गिी िाटो 

ििगि 

शपेागटोल दखेी 

वडा कायागलय 
२,४०,०००।- सिामनकिण 

४. 
गाईगोडे च्यानडााँडा िैदािे िोटििाटो 

योजना 

नाली कटान ििा 

स्ििोउन्निी 
गाईगोडे िैदािे १०,००,०००।- सिामनकिण 

५. 
सामवक ३ मनगाल झााँक्री ८ हुांदै 

सामवक ७ को गाईगोडे िाटो योजना  

नाली कटान ििा 

स्ििोउन्निी 

नागेजुङ डााँडा 

गाईगोडे 
५,००,०००।- सिामनकिण 

६. 
शैसले ओलाङचुङगोला लोकिागग 

जोड्ने िोटििाटो  

नाली कटान ििा 

स्ििोउन्निी ििा नाली 

कटान 

शैसले दमेख ५,००,०००।- सिामनकिण 

७. कडेल चौिािा ट्रयाक ओपने नयााँ ट्रयाक मनिागण कडेल चौिािा ३,००,०००।- सिामनकिण 

८. 
चण्डेश्वि सुकेटाि रिङिोड िोटििाटो 

योजना 

नयााँ ट्रयाक ििा नाली 

मनिागण 

जांग गुरुङको घि 

दमेख शैसले 
५,००,०००।- सिामनकिण 

९. िुङकुलुङ - टाकुिे सडक योजना  नयााँ ट्रयाक मनिागण िुङकुलुङ टाकुिे ३,००,०००।- सिामनकिण 

१०. 
मसकद्दडााँडा लािखोखिी िोटििाटो 

योजना 

स्ििोउन्निी ि नयााँ ट्रयाक 

ििा नाली मनिागण 

सुजन गुरुङको 

घिदमेख। 

पाङदिेुिािीिाट 

६,००,०००।- सिामनकिण 

११. लप्सेखोला - ओख्रे िोटििाटो योजना  
नाली मनिागण।साईड 

करटङ 

लप्सेखोला दमेख 

ओख्रे 
३,००,०००।- सिामनकिण 

१२. ढुांङ्गे शांखने पैदल यात्रीिाटो मनिागण िेमलङ मनिागण।ससढी 
हाङदवेा खोल्सा 

दमेख शांखने 
२,५०,०००।- सिामनकिण 

१४. 
मशव आधािभुि मिध्यालय - सुकेटाि 

िोटििाटो योजना 

नाली मनिागण ििा 

स्ििोउन्निी 

मशव आधािभुि 

मिध्यालय - 

सुकेटाि 

५,००,०००।- सिामनकिण 

१५. 
महिेवाखोला चालीस मचहानडााँडा 

िोटििाटो योजना  

नाली मनिागण ििा 

स्ििोउन्निी 

महरिवाखोला 

मचहानडााँडा 
५,००,०००।- सिामनकिण 

१६. 
ििोि आधािभुि मिध्यालयको ६ 

कोठा प्लािि 
गाह्रो प्लािि ६ कोठा प्लािि २,५०,०००।- सिामनकिण 

१७. फुटिल खेल सांचालन कायगक्रि क्लि स्िरिय 
लािपोखिीिा हुने 

खेल ि िेयि कप 
१,५०,०००।- सिामनकिण 

१८. िोटििाईक खरिद  खरिद वडा कायागलय २,६०,०००।- सिामनकिण 

१९. 
िािेटाि सािुदामयक भवन सिेि ३ 

वटा 
भवन ििगि सामवक -१ ४,००,०००।- सिामनकिण 

 जम्िा   ७०,००,०००।-  

 

१० नां. वडा  आ. व. ०७५/७६ 

 

मस. नां. कायगक्रि।आयोजनाको नाि िुख्य कायग कायगन्वयन स्िल मवमनयोजन िकि व्यहोने श्रोि 

१. गमडडााँडा दमेख कडेन चौिािा 

िोटििाटो ट्रयाक ओपन 

िेमशनिाट िाटो काट्ने 

ब्रेकि लगाउने 
गकढडााँडा – कडेल 

चौिािा 
३,००,०००।- सिामनकिण 

२. गगलािे खानेपानी आयोजना पाईप खरिद पाईप गगलािे सामवक ८ ९,००,०००।- सिामनकिण 
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लाईन खन्ने धािा ईन्टेक 

टेङ्की मनिागण 

- ६ 

३. कटुवाल घि मनिौला गाउाँ  ट्रयाक 

ओपन 

िेमशनिाट िाटो काट्ने 

ब्रेकि लगाउने 
कटुवाल घि – 

मनिौला घिसम्ि 
८,००,०००।- सिामनकिण 

४. मसमलङवा टािघि िुस्कान चौक 

िोटििाटो ट्रयाक ओपन 

िेमशनिाट िाटो काट्ने 

ब्रेकि लगाउने 

मसमलङवा टािघि 

िुस्कान चौक 
२०,००,०००।- सिामनकिण 

५. लोकिागग चुच्चेढुांगा िोटिािाटो 

स्ििोन्निी 

िाटो करटङ ढुांगा 

फुटाउने सोमलङ 

लोकिागग - 

चुच्चेढुांगा  
१५,००,०००।- सिामनकिण 

६. मनभािे िोटििाटो ट्रयाक ओपन िेमशनिाट िाटो काट्ने 

ब्रेकि लगाउने 

सामवकको ४ नां. 

वडा 
४,००,०००।- सिामनकिण 

७. गौिी शांकि आधािभूि प्रा.मव. ठेस 

ग्राह्रो मनिागण  

ढुांगाको गाह्रो लगाउने गौिी शांकि 

आधािभूि 
२,००,०००।- सिामनकिण 

८. जनिा आधािभूि मिध्यालय 

शौचालय मनिागण 

ढुांगाको गाह्रो लगाउने जनिा आधािभूि 

मिध्यालय 
१,००,०००।- सिामनकिण 

९. िाहाकाली आधािभूि मिध्यालय 

कक्षा कोठा भूई प्लािि 

ढुांगा सोमलङ मपमसमस 

पमनङ 

िाहाकाली 

आधािभूि 
१,००,०००।- सिामनकिण 

१०. वडा स्िरिय खेलकुद स्चालन ििा 

सािाग्री खरिद ििा पुिस्काि 

िेडल ट्रकफ प्रिाण पत्र 

खरिद 

मिमन स्पोर्टटङ 

क्लि ि िेयिकप 
१,५०,०००।- सिामनकिण 

११. जनकल्याण आधािभूि मिध्यालय 

खानेपानी 

पाईप खरिद पाईप 

लाईन खन्ने धािा ईन्टेक 

टेङ्की मनिागण 

जनकल्याण 

आधािभूि 

मिध्यालय 

५०,०००।- सिामनकिण 

 जम्िा   ६५,००,०००।-  

 

११ नां. वडा  आ. व. ०७५/७६ 

 

मस. नां. कायगक्रि।आयोजनाको नाि िुख्य कायग कायगन्वयन स्िल मवमनयोजन िकि व्यहोने श्रोि 

१. 
लामलखकग  - मचमचन्िेम्िेवा - सािखेाि 

-हङहङ्गे जाने िोटििाटो ििगि 

ब्याक करटङ टर्थनङ 

ििगि ि िािजाली वाल 

मनिागण 

िोहोिाकदन 

मचमचिेम्िे 
८,५०,०००।- सिामनकिण 

२. 

भारुडााँडािाट गौिले पुलछेउ हुांद ै

मचमचन्िेम्िेवा कदपेन्र प्रा.मव. जाने 

िोटििाटो मनिागण 

नयााँ ट्रयाक खोल्न े गौिले पुलछेउ ८,००,०००।- सिामनकिण 

३. 
कार्थिके मभिकुना िनपाला हुांद ैवडा 

कायागलय जोड्ने िोटििाटो मनिागण 

नयााँ ट्रयाक खोल्न े कामत्तके मभिकुना ७,००,०००।- सिामनकिण 

४. 
िािडााँडा केिािािी मभिकुना मसम्िु 

जाने िोटििाटो ििगि  

ब्याक करटङ ट्रर्थनङ 

स्ििोउन्निी 

िािगौिी 

केिािािी 
४,५०,०००।- सिामनकिण 

५. 
मभिकुना पाविहाउस जाने िोटििाटो 

मनिागण  
नयााँ ट्रयाक खोल्न े मभिकुना २,००,०००।- सिामनकिण 

६. 
पमवत्रा आदशग आधािभुि मिध्यालय 

खेलिैदान मिस्िाि 

िाटोकरटङ ि ड्राईवाल मसम्िु २,००,०००।- सिामनकिण 

७. 

मसम्िु दमु्ले होक्तोके ख्याजुङ हुांद ै

पािीभिा याङििक गा. पा. जोड्ने 

िोटििाटो मनिागण 

नयााँ ट्रयाक खोल्न े दमु्ले ७,००,०००।- सिामनकिण 

८. 
मससे्न खोमप हुांद ैमनकास जाने 

िोटििाटो मनिागण 

नयााँ ट्रयाक खोल्न े खोपी ४,००,०००।- सिामनकिण 

९. 
मनकास भञ्ज्याङ दउेिाली िोटििाटो 

मनिागण 

नयााँ ट्रयाक खोल्न े मनकास ५,००,०००।- सिामनकिण 

१०. गुप्तेश्विी वाल मवकास भवन प्लािि भूई ििा वाल प्लािि किङगे १,००,०००।- सिामनकिण 
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११. 
मससे्न खानेपानी ििगि ििा धािा 

मनिागण 

पाईप खरिद ि धािा 

मनिागण 
 ४,००,०००।- सिामनकिण 

१२. खेलकुद मवकास कायगक्रि   ५०,०००।- सिामनकिण 

१३. 
अगेली आधुमनक रुपिा सांकलन 

िामलि 

युवाहरुलाई मसपिुलक 

िामलि 
काफ्लामसङ १,००,०००।- सिामनकिण 

१४. सृजा सािुदायीक डेिी उधोग सािाग्री खरिद फावाखोला ५०,०००।- सिामनकिण 

 जम्िा   ५५,००,०००।-  

 

मिषयगि कायगक्रिहरु 

कृमष िफग   आ. व. ०७५/७६ 

                                                                                                                            रु. ५०,००,०००।-  

मस. नां. कायगक्रि।आयोजनाको नाि िुख्य कायग कायगन्वयन स्िल मवमनयोजन िकि व्यहोने श्रोि 

१. व्यवसायीक कृमष उत्पादन केन्र -

ब्लक_ मवकास कायगक्रि -पुिानो ब्लक_ 

 पुिानो ब्लक 

मनिन्िििा 
१४,००,०००।- सिामनकिण 

२. साना व्यवसायीक कृमष उत्पादन केन्र  

-पकेट_ मवकास कायगक्रि -पुिानो पकेट_ 
 पुिानो पकेट 

मनिन्िििा 
१०,००,०००।- सिामनकिण 

३. साना व्यवसायीक कृमष उत्पादन केन्र  

-पकेट_ मवकास कायगक्रि -नयााँ पकेट_ 

 नयााँ प्रस्िाव 

आव्हान गरि 
४,००,०००।- सिामनकिण 

४. िामिय धान कदवस िनाउने   ८०,०००।- सिामनकिण 

५. कृमष िेला प्रदशगनी   १,००,०००।- सिामनकिण 

६. वाली वीिा सम्िन्धी 

सिोकािवालाहरु वीच अमभिुखीकिण 

गोष्ठी 

  
३०,०००।- सिामनकिण 

७. अगागनीक ििकािी खेिी ििा फलफुल 

खेमि सम्िन्धी िामलि 

३ कदने नगि स्िरिय 

िामलि 
 

१,०५,०००।- सिामनकिण 

८. भकािो सुधाि कायगक्रि   १,००,०००।- सिामनकिण 

९. मिमभन्न वालीको क्रप करटङ   ३५,०००।- सिामनकिण 

१०. सुिमक्षि मवषादीको प्रयोग मवषादी 

मिके्रिा ििा सिोकािवालाहरु वीच 

अन्ििकक्रया गोष्ठी सांचालन 

+  
२०,०००।- सिामनकिण 

११. िाटो मशमवि सांचालन ििा रिपोट 

प्रकाशन 

  ३०,०००।- सिामनकिण 

१२. िेन्वो ट्राउट िाछा प्रविगन कायगक्रि   ६,००,०००।- सिामनकिण 

१३. मचयाको मवरुवा मवििण   ८,५०,०००।- सिामनकिण 

१४. उन्नि जािको ककवी अम्िा आरु 

िखडा अांगुिको मवरुवा मिििण 

  
१,५०,०००।- सिामनकिण 

१५ अनुगिन मनरिक्षण ििा भ्रिण खचग   १,००,०००।- सिामनकिण 

 जम्िा   ५०,००,०००।-  

 

पश ुसवेा िफग का  आ. व. ०७५/७६ 

रु. ३५,००,०००।- 

क. पुाँजीगि खचग अन्िगगिका कायगक्रिहरु  

मस. नां. कायगक्रि।आयोजनाको नाि िुख्य कायग कायगन्वयन स्िल मवमनयोजन िकि व्यहोने श्रोि 

१. भेटेिीनिी िेमशनिी औजाि,   १,००,०००।- सिामनकिण 
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प्रयोगशाला इकयुपिेन्ट, 

िाईक्रोस्कवप खरिद  

२. गाई भैसीका कृत्रीि गभगधान सेवा -

कृमिि गभगधान इक्वीपिेन्ट खरिद ि 

नाईट्रोजन ढुवानी व्यवस्िापन_ 

गाई भैसीिा कृमिि 

गभगधानिािा नस्ल 

सुधाि 

भेटेनेिी चौकिाट 

सेवा प्रदान २,७०,०००।- सिामनकिण 

३. उन्नि जािको िोका खरिद ढुवानी ि 

मिििण 

िाख्रािा नश्ल सुधाि सवै वडा 
३,७०,०००।- सिामनकिण 

४. उन्नि जािको भुच्चा -िेल िांगुि_ पाठा 

मिििण  

िांगुिा नश्ल सुधाि सवै वडा 
२,१५,०००।- सिामनकिण 

५. िेमडकल िाइनि िेजि सजीकल ि 

गाइनोकोलोजीकल उपचाि सेवा 
 भेटेनेिी चौकिाट 

सेवा प्रदान 
३,००,०००।- सिामनकिण 

६. प्रयोगशाला सेवा कायगक्रि  भेटेनेिी चौकिाट 

सेवा प्रदान 
५०,०००।- सिामनकिण 

७. पशु स्वास््य िेमवज िोग मनयन्त्रण 

ििा िाांझोपना मनवािण 

 वडा नां. २, ३, ८, 

९, १० ि ११ 
२,००,०००।- सिामनकिण 

८. गाई  ि भैसीिा खोिेि िोगको सेिो 

िोमनटरिङ 

  
१,०७,०००।- सिामनकिण 

९. सािुदायीक कुकुिको जनसांख्या 

व्यवस्िापन  

  
१,४०,०००।- सिामनकिण 

१०. जै घाांसको वीउ मवििण -महउद े

घाांसको वीउ मवििण_ 

 वडा नां. १, २, ३, 

६, ७, ८, ९, १० 

ि ११ 

५०,०००।- सिामनकिण 

११. सुडान।रटयोसेमन्ट घाांसको वीउ 

मवििण -िषे घाांसको वीउ मवििण_ 

 वडा नां. 

१,२,३,६,७,८,९,

१०ि ११ 

५०,०००।- सिामनकिण 

१२. िहुिर्थषय घाांसको सेटस ।मस्लपस  

मवििण 

 वडा नां. 

१,२,३,६,७,८,९,

१०ि ११ 

१,४०,०००।- सिामनकिण 

१३. उन्नि घाांसको िेनाग उत्पादन ििा 

मवििण  

 वडा नां. 

१,२,३,६,७,८,९,

१०ि ११ 

२,००,०००।- सिामनकिण 

१४. व्यवसायीक गाई फािगिा गोठ सुधाि   

-७०Ü_ 

 सवै वडा 
२,६७,०००।- सिामनकिण 

१५. उन्नि गाई मवििण कायगक्रि   ३,२०,०००।- सिामनकिण 

१६. उच्च पहाडी भेगिा चिन मवकास ि 

पशशुपांक्षी व्यवसाय प्रविगन कायगक्रि 

 चिन क्षेत्रिा 
१,००,०००।- सिामनकिण 

१७. िासु व्यवसाय -िधस्िल।िासु पसल_ 

प्रविगन  

 वडा नां. ४ 

हाटिजाि 
२,०१,०००।- सिामनकिण 

१८. व्यवसायीक गाई भैंसी पालन ििा 

वीिा सम्िन्धी ३ कदने िामलि 

  १,००,०००।- सिामनकिण 

१९. व्यवसायीक िाख्रा पालन ३ कदने 

िामलि 

  
१,००,०००।- सिामनकिण 

२०. व्यवसायीक कुखुिा पालन वीिा 

सम्िन्धी ३ कदने िामलि 

  
५०,०००।- सिामनकिण 

२१. व्यवसायीक िांगुि पालन वीिा 

सम्िन्धी ३ कदने िामलि 

  
५०,०००।- सिामनकिण 

२२. मिश्व कदवसहरु -िेमवज दधु_   ४५,०००।- सिामनकिण 
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२३. कायगक्रि अनुगिन ि भ्रिण खचग   ७५,०००।- सिामनकिण 

 जम्िा   ३५,००,०००।-  

 

भ-ूसांिक्षण कायगक्रिहरु  आ. व. ०७५/७६ 

                                                                                                                             रु. १५,००,०००।-  

मस. नां. कायगक्रि।आयोजनाको नाि िुख्य कायग कायगन्वयन स्िल मवमनयोजन िकि व्यहोने श्रोि 

क. गल्छी।पमहिो िोकिाि 

१. भक्त िहादिु मििको घि छेउ पमहिो 

मनयन्त्रण 

ग्यामवन जाली भरि 

पखागल लगाउने 

फु. न. पा. ११ 

फावाखोला ३,००,०००।- सिामनकिण 

२. चािपाटे खानेपानी इन्टेक छेउ पमहिो 

िोकिाि कायगक्रि 

ग्यामवन जाली भरि 

पखागल लगाउने 

फु. न. पा. ८ दोखु 
३,००,०००।- सिामनकिण 

३. सिस्विी आधािभुि मिद्यालय खेल 

िैदानको मभत्तो पमहिो िोकिाि 

ग्यामवन जाली भरि 

पखागल लगाउने 

फु. न. पा. ११ 

फावाखोला ३,००,०००।- सिामनकिण 

४. जनिा िा. मि. हाङदवेाको खेलिैदान 

छेउको पमहिो िोकिाि 

ग्यामवन जाली भरि 

पखागल लगाउने 

फु. न. पा. ९ 

हाङदवेा ३,००,०००।- सिामनकिण 

५. नसगिी व्यवस्िापन  फु. न. पा. -४ 

कोठेिािी 
३,००,०००।- सिामनकिण 

 जम्िा   १५,००,०००।-  

 

िमहला मवकास कायगक्रि  आ. व. ०७५/७६ 

रु. ८,००,०००।- 

मस. नां. कायगक्रि।आयोजनाको नाि िुख्य कायग कायगन्वयन स्िल मवमनयोजन िकि व्यहोने श्रोि 

१. 
वाल मववाह मवरुिको सचेिना 

कायगक्रि 
सचेिना कायगक्रि 

फु. न. पा. को ८ 

वटा िा. मव. का 

छात्र।छात्र 

३,००,०००।- सिामनकिण 

२. 
िमहला मसप ििा उध्यिमशलिा 

मवकास कायगक्रि 
िामलि  ३,७०,०००।- सिामनकिण 

३. अन्ििािय नािी कदवस कदवस िनाउन े  ३०,०००।- सिामनकिण 

४. अनुगिन ििा िुल्याङ्कन   १,००,०००।- सिामनकिण 

 जम्िा   ८,००,०००।-  

 

सशात अिुिािका कायाक्रमहरु 

सशिग अनदुान (सांघ)  आ. व. ०७५/७६ 

रु. २०,१८,००,०००।- 

मस. नां. कायगक्रि।योजनाको नाि िुख्य कायग कायगन्वयन स्िल मवमनयोजन िकि व्यहोने श्रोि 

१. मजल्ला अस्पिाल िाप्लेजुङ   १,५६,१७,०००।- सशिग 

२. मजल्ला स्वास््य कायागलय   १,९६,४५,०००।- सशिग 

३. मजल्ला आयुवेद कायागलय   ४८,६८,०००।- सशिग 

४. कृमष मवकास कायगक्रि    १८,५९,०००।- सशिग 
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५ पशु सेवा कायगक्रि    ७,९०,०००।- सशिग 

६ सिाज कल्याण (जेष्ठ नागरिक )    १,३०,०००।- सशिग 

७ िमहला मवकास कायगक्रि   ५,८२,०००।- सशिग 

८ मशक्षा कायगक्रि    १५,४५,२२,०००।- सशिग 

९ 

भु-सांिक्षण कायगक्रि 

(मशव िमन्दि व्यवस्िापन ििा िुहान 

सांिक्षण फु. न. पा. -४) 

  ५,००,०००।- सशिग 

१० वािाविण ििा सिसफाई   २,७८,०००।- सशिग 

११ युवा परिषद   ७,८२,०००।- सशिग 

१२ खेलकुद मवकास कायगक्रि   १,००,०००।- सशिग 

१३ 
िामिय ग्रामिण ििा नमवकिणीय 

उजाग कायगक्रि 
  १७,७४,०००।- सशिग 

१४ वन मवकास कायगक्रि    ३,००,०००।- सशिग 

१५ वाल कल्याण कायगक्रि   ५३,०००।- सशिग 

 जम्िा   २०,१८,००,०००।-  

 

 सशिग अनदुान (प्रदशे) 

मस. नां. कायगक्रि।योजनाको नाि िुख्य कायग कायगन्वयन स्िल मवमनयोजन िकि व्यहोने श्रोि 

१. कायगक्रि    निोककएको   १,००,००,०००।- सशिग 

 जम्िा   १,००,००,०००।-  

 

गिै सिकािी सांस्िाहरुको कुल िजटे 

मस. नां. सांस्िाको नाि नम्वि िकि कैकफयि 

१. सािुदायीक मवकासका लामग वैकमल्पक सिुह ९८५२६८०८७५ १३८००००।-  

२. मडचन डोङ्गला स्िािक आाँखा उपचाि केन्र, िाप्लेजुङ ०२४४६००७७ ३३६७०००।-  

३. USAID ९८४४६८२१५० ६७६७२८।-  

४. गोखाग वेलफि सिाज  ५२३१३१६।-  

५. महिाली सांिक्षण िञ्च, िाप्लेजुङ ०२४४६०३९९ ४७५९४००।-  

६. Human Practice Foundation  ०२४४६१०४७ ३८७२००००।-  

७. िानवअमधकाि सांिक्षण ििा असहाय कानुनी सेवा केन्र ९८४२६६०१०६ ८०००००।-  

८. नेपाल िमहला उध्यिी सांघ िाप्लेजुङ्ग ९८४२६६०६४६ १७४००००।-  

९. दमलि उत्िान िांच ९८४२६६०४७७ ५५५६०००।-  

१०. ग्रािीण मवकास सहयोग केन्र ०२४४६०७८५ ६९३००००।-  

११. िमहला शमक्त मवकास केन्र नेपाल  ४८२७३०।-  

१२. िमहला शमक्त मवकास केन्र ९८४१२२६८५२ २९४११५७।-  

१३. कञ्चनजैघा िमहला मवकास  ४५५००००।-  

जम्िा ७,७१,३४,३३२।-  

 

सम्पिुक कोषिाट सांघ ििा प्रदशेसांग साझदेािी गरिन ेकायगक्रिहरु 
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मस  .नां.  कायगक्रि।योजनाको नाि िुख्य कायग कायगन्वयन स्िल मवमनयोजन िकि व्यहोने श्रोि 

१. कायगक्रि    निोककएको   १,००,००,०००।- सशिग 

 जम्िा   १,००,००,०००।-  

 

फुङमलङ नगि कायगपामलकाको  अिग सम्वमध प्रस्िावलाइ कायगन्वयन गनग वनकेो मवधयेक २०७५ 

  प्रस्िावनाः- नगि कायगपामलकाको आर्थिक वषग २०७५।७६ को अिग सांिन्धी प्रस्िावलाइ कायागन्वयन गनगका लामग स्िानीय कि ििा शूल्क   

  सांकलन गनग, छुट कदन ििा आय सांकलनको प्रशासमनक व्यवस्िा गनग वान्छनीय भएकाले, नेपालको सांमवधानको धािा २२८ को उप-धािा -२)   

  विोमजि नगि सभाले यो ऐन वनाएको छ । 

१. सांमक्षप्त नाि ि प्रािम्भः-  

१) यस ऐनको नाि "आर्थिक ऐन २०७५" िहकेो छ । 

२) यो ऐन २०७५ साल श्रावण १ गिे दमेख यस नगिपामलका क्षेत्रिा लागु हुने छ । 

२. एकककृि सम्पमि किः-  

नगिपामलका क्षेत्र मभत्रका घि जग्गािा अनुसुची -१) विोमजि एकककृि सम्पमि कि लगाइने ि असुल उपि गरिनेछ । 

३. भिुी कि  (िालपोि)- नगिपामलका क्षेत्र मभत्रका जग्गाहरुिा (एकककृि सम्पमि कि लागु भएका क्षेत्रिा वाहके)  त्यस्िो जग्गाको 

उपभोगको आधाििा अनसुची २ विोमजि भुिी कि (िालपोि) लगाइने ि असुल गरिने छ । 

४. घि जग्गा वहाल किः- नगिपामलका क्षेत्र मभत्र कुनै व्यमक्त वा सांस्िाले भवन, घि, पसल, ग्यािेज, उपकिण, गोदाि, टहिा, छप्पि, 

जग्गा पुिै वा आांमशक िविले वहालिा कदएकोिा त्यस्िो वहाल िकििा अनुसुची ३ विोमजि घि जग्गा वहाल कि लगाइने ि 

असुल गरिनेछ । 

५. व्यवसाय किः- नगिपामलका क्षेत्र मभत्र व्यापाि, व्यवसाय वा सेवािा पुाँजीगि लगानी ि आर्थिक कािोवािका आधाििा अनुसुची ४ 

विोमजि व्यवसाय कि लगाइने ि असुल उपि गरिनेछ । 

६. सवािी साधन स्वािीत्व शलु्कः- यस नगिपामलका मभत्र स्िायी वसोवास गिेका प्रत्येक सवािी साधनका धनीवाट प्रत्येक वषग 

सवािी साधन स्वामित्व शूल्क अनसुुची ५ विोमजि असुल उपि गरिनेछ । 

७. स्िानीय सवािी साधन किः- नगिपामलका क्षेत्र मभत्र स्िानीय यिायाि सेवा सांचालनका लामग कदइने अनुििी, रुट पर्थिट, पटके 

कि लगायिका मवषयहरुिा मनदमेशकािा भएको व्यवस्िा अनुसाि अनुसुची ६ विोमजि सवािी साधन कि असुल उपि गरिनेछ । 

८. मवज्ञापन किः- नगिपामलका क्षेत्र मभत्र हुने मवज्ञापनिा अनुसुची -७ विोमजि मवज्ञापन कि लगाइ असलु उपि गरिनेछ । 

९. वहाल मवटौिी शलू्कः- नगिपामलका क्षेत्र मभत्र आफुले मनिागण, िेखदेख वा सांचालन गिेको हाट वजाि, पसल, वा सिकािी जग्गािा 

व्यवसाय गनेवाट अनुसुची -८ विोमजि वहाल मवटौिी (हाटवजाि) शूल्क लगाइने ि असुल उपि गरिने छ । सिकािी जग्गािा 

वसोवास भएका घि ििा व्यवसायिा वहाल मवटौिी कि लागु भए पमन त्यस्िो जग्गाको स्वामित्व प्रचमलि कानून विोमजि नेपाल 

सिकािकै हुने छ । 

१०. सवेा शलू्क वा दस्ििुः- नगिपामलकाले उपलव्ध गिाउने मवमभन्न ककमसिका प्रशासमनक सेवा सुमवधा वापि अनुसुची ९ िा उल्लेख 

भए विोमजि शुल्क वा दस्िुि लगाइने ि असुल उपि गरिनेछ । 

११. नकदजन्य पिािग ििा प्राकृमिक स्रोि मिक्री किः-  यस नगिपामलका क्षेत्रका नकदहरु वाट उत्खनन हुने नकदजन्य पिािग ििा अन्य 

क्षेत्रवाट उत्खनन हुने यस्िै प्रकृमिका प्राकृमिक स्रोिको मवकक्रिा अनुसुमच -१० विोमजि मिक्री कि लागे्न छ । 

१२. पटके सवारी साधि करः- यस िगरपामलका क्षेरका सडकहरुमा अनुसुमच -११ बमोन्जम पटके कर लगाईिे र 
असुल उपर गररिे छ । 

१३. कि छुटः- यस ऐन विोमजि कि मिने दामयत्व भएका व्यामक्त वा सांस्िालाइ कुनै पमन ककमसिको कि छुट कदइने छैन । 

१४. कि ििा शलु्क सांकलन सांवमन्ध कायगवीमधः- यो ऐनिा भएका व्यवस्िा अनुसाि कि ििा शुल्क सांकलन सम्िन्धी कायगवीमध 

नगिकायगपामलकाले िोके अनुसाि हुने छ । 
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अनसुचूी -१ 

एकककृि सम्पमि किको दि 

आर्थिक ऐनको दफा २ सांग सांवमन्धि 

 

यस नगिपामलका क्षते्रका सव ैवडाहरुिा िपमशल विोमजिको दििा एकककृि सम्पमि कि लाग्न ेछ । 

 नगिपामलकाको ९, १० ि ११ वडािा स्व घोषणाको आधाििा एकककृि सम्पमि कि लाग ुहुन ेछ । 

क्र.सां. कुल िुल्याङ्कन  कुल िुल्याङ्कन 
नेपाल सिकािले 

िोकेको िेन्ज 

नगिले उठाउने किको 

दि 

१. ०  रु.५०,००० सम्ि २५-२०० रु.२५।- 

२. रु.५०,००१ दखेी रु. १००,००० सम्ि २५-२०० ५०।- 

३. रु.१००,००१ दखेी रु.२५०,००० २५-२०० ७५।- 

४. रु.२५०,००१ दखेी रु.४००,००० २५-२०० १००।- 

५. रु.४००,००१ दखेी रु.६००,००० २५-२०० १२५।- 

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

७. रु.९००,००१ दखेी रु.१०,००,००० २५-२०० २००।- 

८. रु.१०,००,००१ दखेी रु.१२,००,००० २५०-४०० २५०।- 

९. रु.१२,००,००१ दखेी रु.१५,००,००० २५०-४०० २७५।- 

१०. रु.१५,००,००१ दखेी रु.१७,५०,००० २५०-४०० ३००।- 

११. रु.७,५०,००१ दखेी रु.१९,००,००० २५०-४०० ३५०।- 

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

१३. रु.२०,००,००१ दखेी रु.२२,५०,००० ५००-१००० ५००।- 

१४. रु.२२,५०,००१ दखेी रु.२५,००,००० ५००-१००० ६५०।- 

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

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

१७. रु.२९,००,००१ रु.३०,००,००० ५००-१००० १,०००।- 

१८. रु.३०,००,००१ रु.३२,५०,००० १२००-३००० १,२००।- 

१९. रु.३२,५०,००१ रु.३५,००,००० १२००-३००० १,५००।- 

२०. रु.३५,००,००१ रु.३७,५०,००० १२००-३००० १,७५०।- 

२१. रु.३७,५०,००१ रु.४०,००,००० १२००-३००० २,०५०।- 

२२. रु.४०,००,००१ रु.४२,५०,००० १२००-३००० २,२५०।- 

२३. रु.४२,५०,००१ रु.४७,५०,००० १२००-३००० २,५५०।- 

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

२५. रु.५०,००,००१ रु.६०,००,००० ३५००-१०००० ३,५००।- 

२६. रु.६०,००,००१ रु.७०,००,००० ३५००-१०००० ४,५००।- 
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२७. रु.७०,००,००१ रु.८०,००,००० ३५००-१०००० ६,०००।- 

२८. रु.८०,००,००१ रु.९०,००,००० ३५००-१०००० ८,०००।- 

२९. रु.९०,००,००१ रु.१,००,००,००० ३५००-१०००० १०,०००।- 

३०. रु.१,००,००,००१ रु.१,२०,००,००० १२०००-२०००० १२,०००।- 

३१. रु.१,२०,००,००१ रु.१,४०,००,००० १२०००-२०००० १४,०००।- 

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

३३. रु.१,६०,००,००१ रु.१,८०,००,००० १२०००-२०००० १८,०००।- 

३४. रु.१,८०,००,००१ रु.२,००,००,००० १२०००-२०००० २०,०००।- 

३५. रु.२,००,००,००१ रु.२,५०,००,००० २५०००-६०००० २५,०००।- 

३६. रु.२,५०,००,००१ रु.३,००,००,००० २५०००-६०००० ३०,०००।- 

३७. रु.३,००,००,००१ रु.३,५०,००,००० २५०००-६०००० ३५,०००।- 

३८. रु.३,५०,००,००१ रु.४,००,००,००० २५०००-६०००० ४०,०००।- 

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

४०. रु.४,५०,००,००१ रु.५,००,००,००० २५०००-६०००० ६०,०००।- 

४१. रु.५,००,००,००१ िािी रु. २ प्रमि हजाि  

 

  ख. घिको िलु्याङ्कन दि ििा ह्रास कट्टी मवविण 

मस. नां. 

भौमिक 

सांिच

नाको 

वर्थगक

िण 

आ

यु 

वषग 

भौमि

क 

सांिच

ना 

आय ुअनसुािको भौमिक सांिचनाको ह्रास कट्टी दि 

१ 

- 

३ 

३ 

- 

६ 

६ 

- 

९ 

९ 

- 

१२ 

१२ 

- 

१५ 

१५ 

- 

१८ 

१८ 

- 

२१ 

२१ 

- 

२४ 

२४ 

- 

२७ 

२७ 

- 

३० 

३० 

- 

३३ 

३३ 

- 

३६ 

३६ 

- 

३९ 

३९ 

- 

४२ 

४२ 

- 

४५ 

४५ 

- 

४८ 

४८ 

- 

५१ 

१ 

आि 

मस.मस. 

िेि 

स्ट्रक्च

ि 

५० ६०० १० १९ २७ ३५ ४० ४६ ५२ ५६ ६१ ६५ ६८ ७१ ७४ ७७ ७९ ८१ ८३ 

२ 

मपलि 

मिना

का 

पक्की 

घि 

५० ५०० १० १९ २७ ३४ ४० ४६ ५२ ५६ ६१ ६५ ६८ ७१ ७४ ७७ ७९ ८१ ८३ 

३ 

मसिेन्ट 

ईटाको 

जोडाई 

रटन 

टायल

को 

छाना 

५० ३५० ११ २० ३० ३७ ४४ ५० ५५ ६० ६४ ६८ ७२ ७५ ७८ ८० ८२ ८४ ८६ 

४ 

ढुांगा 

िाटो

को 

गाह्रो 

रटन 

वा 

टायल

को 

छाना 

३० ३०० ११ २० ३० ३७ ४५ ५० ५५ ६० ६४ ६८        

५ 

सेन्टि 

िेिा 

भएको 

घि 

२५ २०० ११ २० ३० ३७ ४४ ५० ५५ ६० ६५         
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 ग. भौमिक सांिचनाको वर्थगकिण ििा दि िेट मवविण 

   मनयि १४४ को उपमनयि ५ को खण्ड (घ) सांग सम्वमन्धि  

मस. 

नां. 
भौमिक सांिचनाको वर्थगकिण आयु िषग  भौमिक सांिचना दि िेट 

१ आि मस.मस. िेि स्टक्चि ५० ६००।- 

२ मपलि मिनाका पक्की घि ५० ५००।- 

३ मसिेन्ट ईटाको जोडाई रटन टायलको छाना ५० ३५०।- 

४ ढुांगा िाटोको गाह्रो रटन वा टायलको छाना ३० ३००।- 

५ सेन्टििेिा भएको घि रटन वा टायलको छाना २५ २००।- 

६ ढुांगा िाटोको गाह्रो गाह्रो फुसको छाना ३० १२५।- 

७ काठको घि रटनको छान २० १५०।- 

८ काठको घि रटमनको छाना २० १००।- 

९ सेड वा टहािा १५ १५०।- 

१० टाटीले िनेको रटन वा फुसको छानाको घि १० १००।- 

११ ढुांगा वा ईटाको पखागल ५० १५०।- 

 

 घ. क्षते्र मनधागिण 

रटन 

वा 

टायल

को 

छाना 

६ 

ढुांगा 

िाटो

को 

गाह्रो 

फुसको 

छाना 

३० १२५ ११ २० ३० ३७ ४४ ५० ५५ ६० ६७ ६८ ७२       

७ 

काठको 

घि 

रटनको 

छाना 

२० १५० १३ २४ ३५ ४२ ५० ५५ ६२           

८ 

काठको 

घि 

रटनको 

छाना 

२० १०० १५ २७ ३८ ४७ ५५ ६२ ६७           

९ 
सेड वा 

टहिा 
१५ १५० १६ ३० ४० ५० ५८ ६५ ७०           

१० 

टाटील े

िनेको 

रटन 

वा 

फुसको 

छाना

को घि 

१० १०० २० ३६ ४८ ६०              

११ 

ढुांगा 

वा 

ईटाको 

पखागल 

५० १५० ११ २० २९ ३७ ४४ ५० ५५ ६० ६४ ६८ ७२ ७५ ७८ ८० ८२ ८४ ८६ 
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िखु्य िजाि क्षेत्र (क) नगिपामलकाका क्षते्रहरु 
िलु्याङकन दि।प्रमि 

िोपनी 

िुख्य िजाि क्षेत्र (क) आर्थि गेट दमेख पिाजुली चोक ििा िेडक्रस भवन सम्िका सडक आसपासका 

घिेडीहरु  रु. २०,००,०००।- 

 िुख्य िजाि क्षेत्र (ख) हमेलप्याड िेची िाजिागग दााँयावााँया नापीिोड ककफ हाउस सम्िको िोड अमन 

नेपाल िेडक्रस भवन दमेख शेपागटोल सम्िका जग्गाहरु,  रु. १४,००,०००।- 

सहायक िजाि क्षते्र (क) िुिचोक हुदै गुरुङ गुम्िासम्िको सडकको दायााँवायााँको िाटो हुलाक लाइन नयााँ 

िसपाकग  दमेख हमेलप्याड जोड्ने सडकको दााँयावााँयाको जग्गाहरु मवमहवािे काउले 

िोटि वाटोका जग्गाहरु, कोठेवािीिाट िोक्िे डााँडा जोड्ने सडक ,कोठेवािी दमेख 

िाप्लेजुङ एफ.एि जोड्ने सडकहरु  रु.    १०,००,०००।- 

सहायक िजाि क्षेत्र (ख) भान ु स्कुल आसपासका जग्गाहरु ि खानेपानी हमेलप्याड िुनीका जग्गाहरु, 

क्यम्पस लाईनका जग्गाहरु 
रु. ६,५०,०००।- 

अन्य सहायक िजाि 

क्षेत्रहरु (क) 

सुकेटाि हवाइ िैदान आसपासका जग्गाहरु, सुकेटाि जान े कालो पत्रे िाटोका 

आसपासका जग्गाहरु रु. ४,००,०००।- 

अन्य सहायक िजाि क्षेत्र 

(ख) 

फुङमलङ नगिपामलकाले िोकेको िजाि क्षेत्रका जग्गाहरु, िजाि क्षेत्र भन्दा 

िामहिका सडकले छोएको जग्गाहरु रु. २,५००००।- 

 धमनपुजागिा अलैची िािी उल्लेख भएका जग्गा रु.       १,००,०००।- 

 फलफुल खेिी रु.       १,००,०००।- 

 खेिीयोग्य जमिन रु.          ५०,०००।- 

 पाखािािी रु.          २०,०००।- 

 जांगल रु.          १५,०००।- 

 पाखा, पखेिा, भीि पहिा रु.          १०,०००।- 

 

अनसुचूी -२ 

भिुी कि (िालपोि ) 

आर्थिक ऐनको दफा ३ सांग सांवमन्धि 

 

वक्यौिा कि असलु उपि अमघल्लो आर्थिक वषग नगि सभावाट मनधागरिि दि िेट ििोमजि लाग्न ेछ । 

 

अनसुचूी -३ 

घि जग्गा वहाल कि 

आर्थिक एनको दफा ४ सांग सांिमन्धि 

 

 यस नगिपामलका मभत्रका घिजग्गा िहाल आयिा १०% घिजग्गा वहाल कि लागु हुने छ ।  

 

अनसुचूी -४ 

व्यवसाय कि 

आर्थिक ऐनको दफा ५ सांग सांवमन्धि 

 

मस. नां. सािाग्री ििा मवविणाहरु रु. कैकफयि 

१ होटल ठुला (दईुवटा भन्दा िढी एटेज िािरुि समहि लज सांचालन भएका) ५०००।-   

२ पाटी प्यालेस ४०००।-   
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३ होटल, िझौला लज, गेि हाउस (एटेज िािरुि नभएका) २५००।-   

४ होटल साना (खाना नास्िाको प्रिन्ध भएका) १०००।-  

५ क्यामवन िेिुिेन्ट  १५००।-   

६ दोहोिी, डान्स सेन्टि, िसाज पालगि २०००।-   

७ मिठागई ििा मचया ,नास्िा पसल १०००।-   

८ लज िात्र १०००।-   

९ जुस कोल्ड मड्िगन्कससेन्टि १०००।-   

१० मवयि िकदिा खुरा पसल १०००।-   

११ िकदिा ि मवयि सांयुक्त मडलि ३५००।-   

१२ सुर्थिजन्य िस्िु मडलि वा सप्लायि वा िोक व्यापाि १५००।-   

१३ सुर्थिजन्य िस्िुको खुरा व्यापाि ७५०।-   

१४ खाद्वान्न ििा ककिानाको मडलि, िोक १०००।-   

१५ खाद्वान्न ििा ककिानाको खुरा पसल ७५०।-   

१६ दधु दही ििा मघउ आकद मवक्री गने डेिी १०००।-   

१७ कपडा ििा िेमडिेड कपडा िोक वा िोक ििा खुरा १०००।-   

१८ कपडािा िुट्टा भने वा भिी मवक्री गने १०००।-   

१९ उनी धागो, सुमि धागो, धागो टााँक ७५०।-   

२० कसिेरटक पसल ७५०।-   

२१ खेलौना वा मगफ्ट पसल  ५००।-   

२२ जुिा चप्पल पसल १०००।-   

२३ जुिा चप्पलको मडलि  १५००।-   

२४ छाला जुत्ता िनाउने पसल ५००।-   

२५ हाडगवयेि २५००।-   

२६ िोटि पाटगस पसल १५००।-   

२७ िेमलङ भियाङ, मग्रल ििा सटिको सिान मवके्रिा २५००।-   

२८ आलुिुमनयि ििा स्टेनलेस मस्टीलको मग्रल, िेमलङ आकदको िोक मवके्रिा  २५००।-   

२९ मवधुि सािाग्री पसल (इलेक्ट्रोमनकस होलसेल) १५००।-   

३० मवधुि सािाग्री पसल (इलेक्ट्रोमनकस खुरा) १०००।-   

३१ कवाडी सािानको मवके्रिा  १०००।-   

३२ िेमिङ हाउस, मशसा पोिि पसल  १०००।-   

३३ पेट्रोल,  मडजेल पम्प २५००।-   

३४ िरट्टिले पेट्रोल पम्प वा मडपो मडलि २०००।-   

३५ सागईकल मवक्री पसल २०००।-   

३६ ल्युव (िोमवल मवक्री पसल) १०००।-   

३७ फर्थनमसङको सािान ििा फोि, िेमस्कन आकद १०००।-   

३८ िोटि  सागईकल मवक्री  पसल (शो रुि) २५००।-   

३९ िोटि  सागईकल मर्िी  पसल -रिकमण्डशन) १५००।-   

४० टेम्पु पाविटे्रलि वा िोटिसाइकलको सािान मवक्री पसल २०००।-   
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४१ काि मजप, टेक्टि, पावि टे्रलि मवक्री पसल ५५००।-   

४२ मसिेन्टको मडलि १५००।-   

४३ सागईकल, िोटि सागईकल, सानो सवािी भाडािा कदने सेवा प्रदायक  १५००।-   

४४ िांग िोगन मवक्री मवििण गने २०००।-   

४५ सोलि जडान ि सोलि सम्िन्धी सािानको सप्लायसग मडलि १५००।-   

४६ सोलि जडान ि सोलि सम्िन्धी सािानको मवके्रिा १०००।-   

४७ रटभी किज ििा ईलेक्ट्रोमनक्स पसल २०००।-   

४८ घडी, िेमडयो मवक्री पसल १०००।-   

४९ घडी िेमडयो, िोवाईल ििगि ५००।-   

५० घिेलु कपडा उधोग िाडी पाखी  १०००।-   

५१ नुडल्स उधोग ५००।-   

५२ मिट िसला उधोग ५००।-   

५३ पशु आहाि मिक्री पसल ५००।-   

५४ हयिु पाईप, होलो, िेमलङ, रिङ, व्लक, पोल १५००।-   

५५ ढुांगा, मगटी, िोडा उत्पादन २५००।-   

५६ कागज, सािुन चक्लेट उधोग १०००।-   

५७ मवस्कुट पाउिोटी उधोग १०००।-   

५८ कुटानी मपसानी पेलानी मचउिा मिल  १०००।-   

५९ प्रेस अन्य १०००।-   

६० मिनी अपसेट प्रेस ७५००।-   

६१ खुकुिी ििा फलाि जन्य सिाग्री उधोग १०००।-   

६२ िािा मपिल फलािका सािानहरु १०००।-   

६३ िािा मपिल आलुिुमनयिको भााँडा वनाउने ििा मिक्री गने १०००।-   

६४ स्टेशनिी सािान ििा पुस्िक मवक्री पसल पत्रपमत्रका पसल १०००।-   

६५ स्पोटगस (खेलकुद) सािाग्री मवक्री पसल १०००।-   

६६ औषधी उत्पादन ििा मवक्री मवििण  १०००।-   

६७ नर्थसङ होि आल्ट्रासाउण्ड, इन्डोस्कोपी समहि मक्लनीक, पोमल मक्लमनक, ल्याव २५००।-   

६८ औषधी िोक ििा मडमस्ट्रव्युटि वा स्टककि पसल १५००।-   

६९ आयुगवेकदक ििा होिोपोिी औषधी पसल १०००।-   

७० पशु औषधी पसल िात्र १०००।-   

७१ कदशा मपसाव, िगि आकद चेक गने, (पेिोलाजी) ५००।-   

७२ चश्िा पसल १०००।-   

७३ डेण्टल हस्पीटल  १५००।-   

७४ अस्पिालजन्य उपकिण वा सिाग्रीहरु मवक्री पसल १०००।-   

७५ सुन चााँदी ििा गहना  २०००।-   

७६ नक्कली गहनाको मवक्री पसल १०००।-   

७७ टेलिीङ व्यावसाय १०००।-   

७८ स्टुमडयो फोटोकपी आकद  १०००।-   
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७९ म्युमजक मभमडयो ििा कफल्ि उत्पादन १५००।-   

८० डेक ििा मभमडयो क्यासेट मवक्री ििा भाडािा (मस.डी, मभमसडी)  ५००।-   

८१ मडमजटल कलि ल्याव, फ्लेक्स मप्रन्ट १०००।-   

८२ फोटोकपी सेन्टि, फोटो स्टुमडयो ५००।-   

८३ ए टु सागईज फोटोकपी स्टुमडयो, एिोमनया ५००।-   

८४ फलफुल िाछािास ुसागसव्जी आकद १०००।-   

८५ सागसमव्ज, आलुप्याज पसल १०००।-   

८६ फलफुल मडलि  १०००।-   

८७ सागसमव्ज, गेडागुडी आकदको मडलि १०००।-   

८८ िास ुपसल, िागा, सुांगुि ३०००।-   

८९ िाछा, कुखुिा ििा खसी िास ुमसरा पसल १०००।-   

९० ग्याांस मडलि १०००।-   

९१ इन्सुिेन्स (मविा) कम्पनी प्र. का वा सम्पगकग  शाखा ३०००।-   

९२ फाईनेन्स कम्पनी प्र. का ३०००।-   

९३ मविा ऐजेन्ट ३०००।-   

९४ हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी  (िुख्य कायागलय) २०००।-   

९५ हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी (शाखा  कायागलय) १०००।-   

९६ ट्रा.ऐजेन्सी, रटकट िककङ, फोन फ्याक्स, मसःएःस, करियि १०००।-   

९७ ढुवानी सेवा  १०००।-   

९८ सहकािी सांस्िा      २०००।-  

९९ िेन पावि सप्लायि (मवदशेी) प्रधान कायागलय ५०००।-   

१०० िेन पावि सप्लायि (मवदशेी) शाखा कायागलय ५०००।-   

१०१ िेन पावि सप्लायि (मवदशेी) सम्पकग  कायागलय ३०००।-   

१०२ िेन पावि सप्लायि (स्वदशेी)  १५००।-   

१०३ िमन ऐक्स्चेन्ज ि िमन ट्रान्सफि २०००।-   

१०४ पिािशग केन्र वा पिािशग दािा १०००।-   

१०५ नोटिी पमव्लक १०००।-   

१०६ मप्र आिी िामलि २५००।-   

१०७ आर्थिक कािोवाि गने िैंक ििा मवमिय सांस्िा (क वगीको केमन्रय) १००००।-   

१०८ आर्थिक कािोवाि गने िैंक ििा मवमिय सांस्िा (क वगीको शाखा) ७०००।-   

१०९ आर्थिक कािोवाि गने िैंक ििा मवमिय सांस्िा (ख वगीको केन्रीय) ७०००।-   

११० आर्थिक कािोवाि गने िैंक ििा मवमिय सांस्िा (ख वगीको शाखा) ५०००।-   

१११ आर्थिक कािोवाि गने िैंक ििा मवमिय सांस्िा (ग वगीको केन्रीय) ५०००।-   

११२ आर्थिक कािोवाि गसगने िैंक ििा मवमिय सांस्िा ( ग वगीको शाखा) ३०००।-   

११३ आर्थिक कािोवाि गने िैंक ििा मवमिय सांस्िा (घ वगीको केन्रीय) ३०००।-   

११४ आर्थिक कािोवाि गने िैंक ििा मवमिय सांस्िा कािोवाि गने) २०००।-   

११५ सहकािी सांघसांस्िा मवत्तीय कािोवाि गने २५००।-  

११६ िहुउद्देश्य सहकािी सांस्िा मल. २५००।-  
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११७ िचि ििा ऋण सहकािी सांस्िा मल. २०००।-  

११८ कृमष सहकािी, दगु्ध सहकािी सांस्िा मल. १०००।-  

११९ एन .रट.मस ििा एनसेल वा यस्िै प्रककृमिक शाखा कायागलय १०००।-   

१२० कन्सल्टेन्सी फग ि ३०००।-   

१२१ ईमन्जमनयि  २०००।-   

१२२ जु. ईमन्जमनयि  १०००।-   

१२३ ठेकेदाि श्रेणी क १२०००।-   

१२४ ठेकेदाि श्रेणी ख १००००।-   

१२५ ठेकेदाि श्रेणी ग ७०००।-   

१२६ ठेकेदाि श्रेणी घ ५०००।-   

१२७ ठेकेदाि श्रेणी घ नमवकिण २५००।-  

१२८ स्िानीय भवन मनिागण व्यावसायी ३०००।-   

१२९ ल फग ि २०००।-   

१३० लेखा परिक्षण फग ि २०००।-   

१३१ लेखा परिक्षण (व्यमक्त) १०००।-   

१३२ स्िानीय भवन मनिागण किी १०००।-   

१३३ प्लम्िि वा हाउस वाईरिङ सेवा प्रदायक १०००।-   

१३४ पिािशग दािा १०००।-   

१३५ पशु मचककत्सक १०००।-   

१३६ मनजी मवधालय नयााँ खोल्न े ५०००।-   

१३७ मनजी लगानीिा खोमलएको िा. मव. ३५००।-   

१३८ मनजी लगानीिा खोमलएको  मन. िा. मव. ३०००।-   

१३९ मनजी लगानीिा खोमलएको प्रा.मव. २५००।-  

१४० मनजी लगानीिा खोमलएको पुवग प्रा.मव. (१ दमेख ३) २०००।-   

१४१ मनजीलगानीिा  खोमलएको रटयुशन, ल्याांग्वजे, ईन्स्टीच्युसन २०००।-   

१४२ कम्प्युटि प्रमशक्षण केन्र ५ वटा सम्ि कम्प्युटि १५००।-   

१४३ कम्प्युटि प्रमशक्षण केन्र १० वटा सम्ि कम्प्युटि २०००।-   

१४४ कम्प्युटि प्रमशक्षण केन्र १५ वटा सम्ि कम्प्युटि ३०००।-   

१४५ कम्प्युटि प्रमशक्षण केन्र २० वटा सम्ि कम्प्युटि ३५००।-   

१४६ िेमडयो रट.भी ििगि प्रमशक्षण १०००।-   

१४७ ड्राईमभङ प्रमशक्षण  १०००।-   

१४८ इन्टिनेट सेवा प्रदायक (आई. एस. मप.) १०००।-   

१४९ सफ्टवेयि डेभलोपि, आई रट सेवा प्रदायक, सफ्टवेयि मवके्रिा २०००।-   

१५० इन्टिनेट ििा सागईवि क्याफे १०००।-   

१५१ नृत्य सांमगि ििा अमभनय  प्रमशक्षण १०००।-   

१५२ मवज्ञापन  व्यावसाय ििा प्रचाि प्रसाि १०००।-   

१५३ पेन्टि ििा आटगस कन्सन केन्र १०००।-   

१५४ वकग  सप सम्िमन्ध दईु चके्क २०००।-   



तेश्रो नगरसभा २०७५ आषाढ २४ बाट पाररत आ.व. ०७५/७६ को नीतत, कार्यक्रम तथा बजेट   (38) 
 

१५५ वकग  सप सम्िमन्ध चाि चके्क भन्दा िािी ५०००।-   

१५६ हलुका सवािी साधन ििगि ५००।-   

१५७ ट्रली वडी िेकि ििा लाईट िेकामनक १०००।-   

१५८ डेन्टीङ, पेन्टीङ गने १०००।-   

१५९ रिसोमलङ गने वा कलेक्सन गने १५००।-   

१६० इलेक्ट्रीमशयन, मसट, मस्प्रङ मिलाउने, मसलाउने वा टायि ििगि १०००।-   

१६१ िेमडवाटि मवक्री वा व्याट्री ििगि ५००।-   

१६२ डागईनिा ििगि पसल ५००।-   

१६३ ५ वटा लेि िेमशन भन्दा वढी भऐको वकग सप ५०००।-   

१६४ ३ दमेख ५ लेि िेमशन  भऐको वकग सप ३०००।-   

१६५ ५ वा सो भन्दा कि लेि िेमशन भऐको वकग सप २०००।-   

१६६ जडीवुरट कािोवाि गने, अलैची कािोवाि २०००।-   

१६७ घिेलु जडीवुटी, मसम्रक, धुप छुर्थप आकद मवक्री गने १०००।-   

१६८ टेन्ट हाउस १०००।-   

१६९ क्याटरिङ १०००।-   

१७० पशु आहाि मवक्री ७५०।-   

१७१ कफटनेस।जीि खाना समहि १०००।-   

१७२ मचया पमि िोक मवके्रिा  १०००।-   

१७३ मचया पमि खरुा मवके्रिा ५००।-   

१७४ ज्योमिष, रुरक्ष, पत्िि िखुन्डा आकद मवमवध पसल १०००।-   

१७५ 
क्युरियो ििा पुिाित्वीक िहत्वका वस्िुहरु सांकलन ििा मवक्री मवििण गने 

(कानुनले मनषेध गिे वाहकेका) 

१०००।-   

१७६ अचाि, पाउ, गुदपाक जस्िा सािाग्री पसल ५००।-   

१७७ पान पसल  ५००।-   

१७८ ड्राई मक्लनसग ५००।-   

१७९ िाटोको भााँडाकुडा पसल ५००।-   

१८० मडपाटगिेन्टल स्टोसग २०००।-   

१८१ नसगिी ििा फुलको मवरुवा मवक्री मवििण  १०००।-   

१८२ सु्नकि ििा पुल हाउस १५००।-   

१८३ ििि स्ट्याम्प ५००।-   

१८४ स्वीमिङ पुल १०००।-   

१८५ हस्िकला सम्िन्धी व्यावसाय ५००।-   

१८६ िुहुउदमेशय प्रमशक्षण प्रदायक १०००।-   

१८७ र्रयागमफ्टङ व्यावसाय १०००।-   

१८८ काठ मचिानी मिल (स मिल) २५००।-   

१८९ वेन सो फर्थनचि ििा काठको सािान मवके्रिा उधोग २०००।-   

१९० काि सािाग्री ििा फर्थनचि उधोग २०००।-   

१९१ काि सािाग्री ििा फर्थनचि पसल १०००।-   
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१९२ िेिको सािाग्री पसल १०००।-   

१९३ शैलुन ििा जेन्स पालगि १०००।-   

१९४ व्युरट पालगि एवां व्युरटपालगि प्रमशक्षण सेन्टि १५००।-   

१९५ 
जलस्रोि, वायु, सौयग शमक्त, कोइला, प्राकृमिक िेल, ग्यास, वायु ग्यास ििा अन्य 

श्रोिहरुिाट उजाग पैदा गने उधोग व्यवसाय 

४०००।-  

१९६ िूलिः कृमष वा वन पैदावाििा आधािीि उधोग व्यवसायिा  २०००।-  

१९७ खनीज उत्खनन ििा प्रशोधन गने उधोग व्यवसायिा ५०००।-  

१९८ 

पयगटक, आवास, िाटेल, रिर्रसोट, ट्राभल्स एजेन्सी, स्कडी, ग्लाइमडङ, वाटि 

यागमफ्टङ, पदयात्रा, हटएयि, व्यालुमनि, प्यािासेमलङ, गोल्फ्कोषग पोलो, 

अस्वािोहण आकद उधोग व्यवसायिा 

४०००।-  

१९९ जेन्स पालगि १०००।-   

२०० मशि भण्डाि (कोल्ड सेन्टि) १०००।-  

२०१ 
 जेमनङ ििा वयमलङ, व्यवसाय,  सावगजमनक परिवहन व्यवसाय, फोटोग्राफी 

प्रयोगशाल 

१०००।-  

२०२ 
सडक, पुल, िोपवे, ट्रमलिस, टनेल फ्लाई ब्रीज, ििा औधोमगक व्यापािीक एांव 

आवास, कम्प्लेक्स आकद मनिागण गिी सांचालन गने उधोग व्यवसाय 

४५००।-  

२०३ पशु पांक्षी पालन व्यावसाय १०००।-   

२०४ घि, जग्गा ििा हाउमजङ कम्पनी १५०००।-   

२०५ 
मिमश्रि पसल भएकोलाई (पान दिाग हुाँदा वखि उल्लेमखि सािान मिकक्र गनग 

पाउनें) 

२०००।-  

२०६ होिस्स्टे १५००।-  

२०७ केमिकल सप्लायसग १०००।-  

२०८ अन्िि िामिय गैि सकािी सांस्िा ५०००।-  

२०९ अध्ययन, अनुसन्धान, पिािशग १०००।-  

२१० अगागमनक मससु्न पाउडि उत्पादन १०००।-  

२११ छापाखाना १०००।-  

२१२ ढाका, खाडी कपडा मनिागण १०००।-  

२१३ होि डेकि एण्ड ककचन कलेक्सन १०००।-  

२१४ रुख मनकासी ििा कटान प्रमि रुख १००।-  

२१५ पशुवध शाला १५००।-  

२१६ सािान ढुवानी किाग वा कम्पनी २०००।-  

२१७ भरुवा िन्दकु ७००।-  

२१८ सूमचकृि दस्िुि १०००।-  

२१९ मपकमनक स्पट १०००।-   

 

अनसुचूी -५ 

सवािी साधनको स्वामित्व शलु्क 

आर्थिक एनको दफा ६ सांग सांवमन्धि 

 



तेश्रो नगरसभा २०७५ आषाढ २४ बाट पाररत आ.व. ०७५/७६ को नीतत, कार्यक्रम तथा बजेट   (40) 
 

 यस नगिपामलका क्षेत्रिा स्िायी वसोवास भएका सवािी धनीलाई मनम्न दििा सवािी साधन स्वामित्व शुल्क लाग ुहुने छ । 

क्र. सां. सवािीको ककमसि स्वीकृमि िामषकग  दि कैकफयि 

१. िोटि सागईकल ५००।-                 

२. टेम्पो, अटो रिक्सा, वापि रटलि ७००।-  

३. मिमन ट्याक्टि १,०००।-  

४. काि, िारुमि भ्यान १,०००।-  

५. िाइक्रो (ज) वगग ल्याण्डिोभि, िूलेिी ि जीप आदी १,०००।-  

६. िीनी िस, िाइक्रो (ख) िगग १,५००।-  

७. िस, ट्रक, लहिी २,५००।-  

८. ट्याक्टि, मिमन ट्रक १,७००।-  

९. जेमसवी व्याक्हो लोडि २,५००।-  

१० स्काभेटि ३,५००।-  

 

अनसुचूी -६ 

स्िानीय सवािी साधन कि 

आर्थिक ऐनको दफा ७ सांग सांवमन्धि 

 

क्र. सां. मवविण िकि कैकफयि 

१. मनवेदन दस्िुि  रु.     ५,००।-  

२. अनिुमि शलु्क  

 क. एक िाटो अनुिमि शुल्क  रु. १०,०००।-    

 ख. िहु िाटो िप अनुिमि शुल्क  रु.   ५,०००।-  

 ग. पटके ईजाजि अनुिमि शुल्क  रु.     १,००।-  

 

अनसुचूी -७ 

मवज्ञापन कि 

आर्थिक एनको दफा ८ सांग सांवमन्धि 

  

मस. नां. मवविण िुख्य क्षेत्र अन्य क्षेत्र अवमध धिौटी  रु. कैकफयि 

१. 
व्यवसामयक प्रचाि प्रसािका उद्येश्यले िामखन ेहोर्थडङ, 

ग्लो, सागईन िोडग ििा वाल पेमन्टङ 
८० ६० वार्थषक ००।-  

२. व्यानि (सािकदन सम्िको लामग) प्रमि मिटि प्रमि कदन २० २० दमैनक ५००।-  

३. व्यानि (पन्धैकदन सम्िको लामग) प्रमिमिटि प्रमि कदन १५ १५ दमैनक ५००।-  

४. व्यानि (एकिमहना सम्िको लामग) प्रमिमिटि प्रमि कदन १० १० दमैनक ५००।-  

५. गेट ७ कदन सम्ि दमैनक ५०० ५०० दमैनक १,०००।-  

६. गेट १५ कदन सम्ि दमैनक ३०० ३०० दमैनक १,०००।-  

७. गेट १ िमहना सम्ि दमैनक २०० २०० दमैनक १,०००।-  

८. व्यापािीक प्रयोजन िाहकेको लामग प्रवेशिाि मनिागण  ५०० ५०० दमैनक १,०००।-  
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अनुिमि शूल्क प्रमि एक 

९. 
व्यापारिक प्रयोजन िाहकेको लामग िुल व्यानि िाख्न  

अनूिमि शूल्क प्रमि एक 
१०० १०० दमैनक ५००।-  

नोटः- िुख्य क्षेत्र भन्नाले िेची िाजिागग ि यसको दााँया वााँया ५० मिटि सम्िको क्षेत्रलाई सम्झनु पदगछ । िोककएको भन्दा अवमध पमछ 

व्यानि ि गेट हटाउनको लामग धिौटी व्यवस्िा गरिएको छ । िोककएको अवमध पमछ मनधागरिि म्याद मभत्र िामखएको व्यनि नहटागईएिा 

धिौटी जफि गरि आफैले हटाउन सककने छ । 

 

अनसुचूी -८ 

वहाल मवटौिी कि 

आर्थिक ऐनको दफा ९ सांग सांवमन्धि 

 

(क ) िोक्ि ेडााँडा मस्िि हाटवजाििा मनम्न अनसुाि कि लाग्न ेछ । 

क्र.स. मवविण स्वीकृि रु. कैकफयि 

१. भुईिा सािान कफजाई मिक्री गने (५० वगग कफट सम्ि) २०।-  

२. भुईिा सािान कफजाई मिक्री गने (५० वगग कफट िािी) ३०।-  

३. २ चके्क मवस्कुट ठेलािा सािान ढुवानी गने २०।-  

४. चािचके्क  ठेला सािान ढुवानी गने ३०।-  

५. हाांस, कुखुिा, पिेवा मवक्री गने प्रमि खोगी २०।-  

६. डोकािा फलफुल, साग सब्जी िेच्ने प्रमि डोको २०।-  

७. जुत्ता पामलस गने, जुत्ता ििगि गने २०।-  

८. चटपटे वा पुच्का वा पकाएि खानेकुिा िेच्ने भेन्टे्रवल २०।-  

९. भुईिा कफजाएि जुत्ता चप्पल मिक्री गने २०।-  

१०. भुईिा कफजाएि सृांगाि वा िेमडिेन्ट कपडा  मिक्री गने ३०।-  

११. िाछा िास ुमिक्री गने पसल (न. पा.िाट स्वीकृमि प्राप्त भएका) १००।-  

१२. 
टेम्पो, टेक्सी आकदिा िाईक लगाएि वा नलगाई सािान (औषधी, सािुन, लुगा 

आकद) मिक्री गने पसल 
३०।-  

 

(ख) अस्िायी रुपिा घुम्िी व्यवसाय गनलेाइ मनम्न दि िा पटके कि लाग्न ेछ । 

क्र. स मवविण दि (Rate) कैफीयि 

१. 
नगिपामलकाको घि भाडािा मलने सिकािी अिवा गैि सिकािीिा लागे्न िहाल कि 

। 

लागे्न भाडाको २ 

प्रमिशि 
 

२. घुम्िी ब्यापाि(पोके व्यापािी)   

 क. एक हप्ता सम्ि ५००  

 प्रमि हप्ता ४०० को दिले लागे्न छ 

३. गामडिा गरिनी घुम्िी वेयापाि (भेन ि मपकअप) प्रमि रट्रप ७००  

४. गामडिा गरिनी घुम्िी वेयापाि (मिमन ट्रक ि ट्रक) प्रमि रट्रप १५००  

(ग) मनम्न स्िानका सिकािी जमिनिा घि/व्यवसाय वनाएका अस्िायी वसोवासीहरुवाट मनम्न दििा वहाल मवटौिी कि िार्थषक रुपििा सांकलन 

गरिने छ । पुनिः यसवाट उक्त जमिनको सिकािी स्वामित्विा कुनै फिक पने छैन ि सांवमन्धि मनकायले घि व्यवसाय हटाएिा सोमह विोमजि 

िान्य हुने छ । 

       · गुप्ते दउेिाली क्षेत्रिा प्रमि घि।व्यवसाय रु.  ३,०००।- 
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       · सेवािो चौक क्षेत्रिा प्रमि घि।व्यवसाय रु.  १,५००।- 

       · िेसे क्षेत्रिा प्रमि घि।व्यवसाय रु.  ५००।- 

       · छािे ढुङ्गा क्षेत्रिा प्रमि घि।व्यवसाय रु.  १,५००।- 

       · भालुगौडै क्षेत्रिा प्रमि घि।व्यवसाय  रु.  १,०००।- 

       · काफ्लेपाटी क्षेत्रिा प्रमि घि।व्यवसाय रु.  ६,०००।- 

       · वलु डााँडा दमेख गुिासे क्षेत्रिा प्रमि घि।व्यवसाय रु.  ६,०००।- 

       · ठुलो फेकद क्षेत्र िा प्रमि घि।व्यवसाय रु.  २०,०००।- 

 

 

अनसुचूी -९ 

प्रशासमनक दस्ििु सेवा ििा शलु्क 

आर्थिक ऐनको दफा १० सांग सांवमन्धि 

(क) आय।हमैसयि सम्पमिको िलु्याङकन प्रिामणि (सािान्य प्रयोजन) 

क्र. सां. मवविण एकाई दि रु. कैकफयि 

१. ५० हजाि सम्ि रु. १ २५०।-  

२. ५० हजाि दमेख १ लाख सम्ि रु. १ ५००।-  

३. १ लाख भन्दा िामि ५ लाख सम्ि रु. १ ७५०।-  

४. ६ लाख दमेख १० लाख सम्ि रु. १ १,०००।-  

५. १० लाख भन्दा िामि २५ लाख सम्ि  रु. १ २,०००।-  

६. २५ लाख भन्दा िामि ५० लाख सम्ि  रु. १ ३,०००।-  

७. ५० लाख भन्दा िामि  एक किोड सम्ि  रु. १ ५,०००।-  

८. १ किोड भन्दा िामि २ किोड सम्ि  रु. १ १०,०००।-  

९. २ किोड भन्दा िामि ३ किोड सम्ि  रु. १ १५,०००।-  

१०. ३ किोड िामिसम्ि  रु. १ २०,०००।-  

 

(ख) आय/हमैसयि सम्पमि िलु्याङकन प्रिामणि (अध्ययन प्रयोजन) 

क्र. सां. मवविण एकाई दि रु. कैकफयि 

१. ५० हजाि सम्ि रु. १ २००।-  

२. ५० हजाि दमेख १ लाख सम्ि रु. १ ५००।-  

३. १ लाख भन्दा िामि ५ लाख सम्ि रु. १ ७५०।-  

४. ६ लाख दमेख १० लाख सम्ि रु. १ १,०००।-  

५. १० लाख भन्दा िामि २५ लाख सम्ि  रु. १ १,५००।-  

६. २५ लाख भन्दा िामि ५० लाख सम्ि  रु. १ ३,०००।-  

७. ५० लाख भन्दा िामि  एक किोड सम्ि  रु. १ ५,०००।-  

८. १ किोड भन्दा िामि २ किोड सम्ि  रु. १ ७,५००।-  

९. २ किोड भन्दा िामि ३ किोड सम्ि  रु. १ १०,०००।-  

१०. ३ किोड िामिसम्ि  रु. १ १२,५००।-  

नोटः- िामि उल्लमेखि आय हमैसयि सम्पमि िलु्याांकन अांग्रजेी भाषािा आवश्यक भएिा िप रु. ५००।- लाग्न ेछ । 
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२२४ िैंकिा कृमष ििा पश ुफग िका लामग ऋण मसफारिस दस्िुि दि कैकफयि 

 क. १० लाख सम्ि १,०००।-  

 ख. २५ लाख सम्ि २,०००।-  

 ग. ५० लाख सम्ि ३,०००।-  

 घ. १ किोड सम्ि ५,०००।-  

 ङ. २ किोड सम्ि ७,०००।-  

 च. २ किोड िामि १०,०००।-  

 

(ग) चाि ककल्ला ि घििाटो प्रिामणि दस्िुिः- 

फुङमलङ नगिपामलका िजाि क्षते्र मनधागिण 

क) फुङमलङ नगिपामलका िखु्य िजाि क्षते्रः- 

क्र. सां. 

हालका वडा 

नां. २, ३, ४, 

५, ६ ि ७ 

पुवगिा उत्तििा पमिििा दमक्षणिा कैकफयि 

१ क्षेत्र 

िोक्िे सािुदामयक 

वन, मभन्िुना डााँडा, 

िेचम्िु जाने 

िोटििाटो हुदै 

गुरुङ गुम्िा, 

मिहीिािे हाट, 

शपेागटोल िृिआश्रि 

हुांदै ठुलो गाउाँसम्ि 

भानु स्कुल िुनीको 

िाटो हुांद ैइमण्डया 

वेयलफेि शसस्त्र 

क्याम्प गेट सम्ि 

ककफ हाउस, न. 

पा. को. नयााँ 

भवन, ऐश्यगचौक  

शसस्त्र क्याम्प गेट 

सम्ि 

सुकेटाि िजाि 

क्षेत्र सिेि 

 

१. िखु्य िजाि क्षते्रको चाि ककल्ला ि घििाटो मसफारिस दस्ििुः- 

क्र. सां. 

हालका वडा 

नां. २, ३, ४, 

५, ६ ि ७ 

० दमेख ४ आना 

सम्ि रु. 

४ आना दमेख ८ 

आना सम्ि रु. 

८ आना दमेख १ 

िोपनी सम्ि रु. 

१ िोपनी दमेख ५ 

िोपनी सम्ि रु. 

५ िोपनी दमेख 

िामि जमिसुकै 

भए पमन रु. 

कैकफयि 

१. चाि ककल्ला १,३००।- १,६००।- १,९००।- २,१००।- २,५००।- 
िुख्य िजाि 

क्षेत्र 
२. 

घि िाटो 

मसफारिस 
१,१००।- १,२००।- १,५००।- १,८००।- २,०००।- 

 

ख) फुङमलङ नगिपामलका सहायक िजाि क्षते्रहरुको चाि ककल्लाः- 

क्र. सां. 
हालका वडा 

नां. १ दखेी 

११ सम्ि 

वडा नां. क्षेत्र ि 

स्िान 

वडा नां. क्षेत्र ि 

स्िान 

वडा नां. १ दखेी 

११ सम्िको 

क्षेत्र ि स्िान 

वडा नां. १ दखेी 

११ सम्िको क्षेत्र 

ि स्िान 

वडा नां. १ 

दखेी ११ 

सम्िको क्षेत्र ि 

स्िान 

कैकफयि 

१ क्षेत्र 

िेची िाज िागगले 

छोएको दााँया-

वााँया कालोपत्रे 

सडक अन्िगगि 

सहायक।नगि 

सडक, मजल्ला 

सडक िागगले 

छोएको दााँया-

वााँया कालोपत्रे 

।ग्राभेल सडक 

अन्िगगि 

धनी पुजागिा 

अलैंचीिािी 

खुलेको भएिा 

धनी पुजागिा जो. 

खा. (अवल, 

दोयि, मसि, 

चाि) खुलेको 

भएिा 

धनी पुजागिा 

(अवल, दोयि, 

मसि, चाि) 

प्रमि खुलेको 

भएिा 

सहायक िजाि 

क्षेत्र 

३ मवविण ० दमेख ४ आना ० दमेख ४ आना ० दमेख ५ ० दमेख ५ िोपनी 
० दमेख ५ 

िोपनी सम्ि 



तेश्रो नगरसभा २०७५ आषाढ २४ बाट पाररत आ.व. ०७५/७६ को नीतत, कार्यक्रम तथा बजेट   (44) 
 

सम्ि रु. सम्ि रु. िोपनी सम्ि रु. सम्ि रु. रु. 

१. चाि ककल्ला १,०००।- १,०००।- १,०००।- १,०००।- १,०००।- 

२ 
घििाटो 

मसफारिस 
८००।- ८००।- ८००।- ८००।- ८००।- 

 

 

 

ग) अन्य सि ैक्षते्रः- 

िािी उल्लखे नभएका क्षते्रहरु 

४ मवविण 
प्रमि ककिा (क्षेत्रफल 

जमि भए पमन)  
कैकफयि 

१. चाि ककल्ला रु. ७००।- 

अन्य क्षेत्र 

२. घििाटो मसफारिस रु. ७००।- 

 

  घ) मवमवध मसफारिस ििा प्रिामणि दस्िुिः- 

क्र. सां. मवविण एकाई दि रु. कैकफयि 

१. िांशजको नागरििा सम्वन्धी मसफारिस वटा २००।-   

२. अांमगकृि नागिीकिा सम्वन्धी मसफारिस वटा ५००।-   

३. नागिीकिाको प्रमिमलमप मसफारिस वटा २००।-  

४. सजगमिन िुजुल्का सनाखिको मसफारिस वटा २००।-   

५. नािा प्रिामणि (िृिकसांग नािा जोडीएको) प्रमिव्यमक्त रु. वटा २५०।-   

६. अग्रेजीिा नािा प्रिामणि दस्िूि वटा ५००।-   

७. जन्ि, िृत्यू, मववाह सम्वन्धी मसफारिस वटा २००।-   

८. जन्ि, िृत्यू, मववाह सम्वन्धी मसफारिस अग्रेजीिा वटा ५००।-   

९. िसोवास सम्वन्धी मसफारिस वटा २००।-   

१०. व्यमक्तगि घट्ना दिाग जरिवाना (३५ कदन पछी दिाग भएिा)  २००।-  

११. नाि, िि, जन्ि मिमि सांशोधन मसफारिस वटा २००।-   

१२. घि जग्गा नािसािी सम्वन्धी मसफारिस वटा २५०।-   

१३. पमि पमत्न सम्वन्ध मवच्छेदको मसफारिस वटा ५००।-   

१४. पेन्सन काडग वा सो सम्वन्धी अन्य मसफारिस वटा ३००।-   

१५. हकवाला सांिक्षण सम्वन्धी मसफारिस वटा २५०।-   

१६. सांघ सांस्िा दिाग मसफारिस नमवकिण वटा १०००।- 

नमवकिण छुट 

प्रमि वषग रु 

.५००।- 

१७. व्यवसाय िन्दको मसफािीस वटा २००।-   

१८. मनजी मवद्यालय स्िि िृमि मसफारिस (प्रा. मव. को लामग) वटा १०००।-   
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१९. 
मनजी मवद्यालय स्िि िृमि मसफारिस (मन. िा. मव. को 

लामग) 
वटा १५००। 

  

२०. मनजी मवद्यालय स्िि िृमि मसफारिस (िा. मव. को लामग) वटा २०००।-   

२१. 
मनजी मवद्यालय स्िि िृमि मसफारिस (उ. िा. मव. को 

लामग) 
वटा २५००।- 

  

२२. मवमवध मसफारिस वटा २००।-   

२३. योजना सम्पन्निा को मसफािीस वटा २००।-   

२४. अन्य मनकयवाट सम्पन्निा योजनाको मसफािीस वटा ५००।-  

२५. नक्कल प्रिामणि दस्िूि प्रमि पेज  वटा २००।-   

२६. 
एकीकृि सम्पमत्त किको िमसद ि घि नक्साको फायलिा  

िहेको काजगको प्रमिमलमप 
वटा ५०।- 

  

२७. धिौटी िमसद (रु.१०० सम्ि) िकिको प्रमिमलमप वटा ५०।-   

२८. 
धिौटी िमसद (रु.१०० भन्दा िामि सम्ि) िकिको 

प्रमिमलमप 
वटा १००।- 

  

२९. व्यमक्तगि घटना दिाग प्रमिमलमप प्रिामणकिण वटा १५०।-   

३०. सडक मपच कटान दस्िूि प्रमि  िगग कफट  वटा ५००।-   

३१. नगिपामलकाको स्वीकृिी मलएि सडक, मपच काटेिा १०० प्रमिशि दस्िूि लागे्नछ ।   

३२. नगिपामलकाको स्वीकृिी मिना सडक, मपच काटेिा १५० प्रमिशि दस्िूि लागे्नछ ।   

३३. 
नगिपामलकाको स्वीकृिी मवना जग्गा प्लरटङ गिेिा लागे्न 

जिीवाना 
वटा ५०००।- 

  

३४. मड रट एच सेवा प्रदायकलाइं वामषकग  कि वटा २००००।-   

३५ मि फेज लाईन मवद्यूि जडान मसफारिस वटा १०००।-   

३६. नक्सा पास भएको घिको मवद्यूि जडान मसफारिस वटा ३५०।-   

३७. खानेपानी जडान मसफारिस वटा ३५०।-   

३८. साना ििा घिेलु उधोग सञ्चालन अनुिमि (पुाँजीको ०.२० प्रमिशि)  

 

ङ) मनवदेन दिाग दस्ििूः- 

क्र.स. मवविण एकाई दि रु. कैकफयि 

१ साधािण मनवेदन दिाग दस्िूि वटा २०।-  

२ िुिा सम्वमन्ध मनवेदन दिाग दस्िूि वटा १००।-  

३ भवन मनिागण दिखास्ि फािि प्रमि िुक िुल्य वटा १०००।-  

४ लोगे्न स्वास्नी सम्वन्ध मवच्छेद सम्वमन्ध मनवेदन दस्िूि वटा १००।-  

५ लोगे्न स्वास्नी सम्वन्ध मवच्छेद सम्वमन्ध प्रमिउत्ति दस्िूि वटा २००।-  

६ िारिख पचाग वटा ५०।-  

७ साध मसिाना सम्वमन्ध उजूिी एवां मनवेदन दस्िुि वटा १००।-  

८ मिलापत्र एवां सहिमि गिागई कदए वापि सेवा शूल्क वटा ५००।-  

९ कोठा खाली गिागई कदने मनवेदन दिाग दस्िूि वटा १००।-  

१० कोठा खामल गिागई कदए वापि दस्िूि वटा २००।-  

११ दश ैिेला, उत्सव वा िहोत्सव प्रदशगनी आदीको लामग मनवेदन वटा २००।-  
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दिाग 

१२ दश ैिेला, उत्सव वा िहोत्सव प्रदशगनी आदीको लामग अनुिमि वटा ५००।- 

अन्य कि 

सम्िमन्ध 

ब्यिस्िा 

१३ फूड फेमस्टिल कदन ५००।-  

१४ ब्यिसायक िहोत्सि कदन ५००।-  

१५ मिमन िेला ७ कदन १०,०००।-  

१६ मिमन िेला १५ कदन २०,०००।-  

१७ मिमन िेला ३० कदन ५०,०००।-  

  

च)  नक्सा पास दस्िुि (नयााँ घि सांिचना )  

क्र. सां. मवविण प्रमि दि रु. कैकफयि 

१ कम्पाण्ड वाल प्रमि िमनङ कफट कफट ४।००   

२ लोड िेयिीङ घि प्रमि वगग कफट कफट ७।००   

३ आि मस मस घि प्रमि वगग कफट िगग कफट ७।००   

४ घि क्षेत्रका कच्ची घि प्रमि िगग कफट िगग कफट २।५०   

५ गाउाँको रटनको छानो भएको घि िगग कफट ३।००   

६ फुसको छानो भएको घि िगग कफट २।५०  

७ नाक्सा पास नािसािी िगग कफट १।००  

 
 

जिीवानाको व्यवस्िाः- 

   

१ 
नगिपामलकाको िुख्य िजाि क्षेत्र मभत्रिा मिमि २०७२।१०।०१ गिे नगिपामलकाको भवन िापदण्ड लाग ुभएको दमेख पमछ 

नगिपामलकासांग अनुिमि नमलई घि मनिागण गिेिा प्रचमलि कानुन ििोमजि हुनेछ (स्िानीय सिकाि सांचालन ऐन विोमजि) ।   

 

 अन्य व्यवस्िाहरुः- 

३ प्लरटङको नक्सा पास प्रमि िोपनी वटा ७५००।- कैकफयि 

     

 अिीन सम्िन्धी व्यवस्िाः - 

१ घिनक्सा पास (िुचुल्का) प्रयोजनको लामग नगिपामलका अिीन खटाउाँदा लागे्न दस्िुि ५,००।- कैकफयि 

२ घििाटो ििा चािककल्ला मसफारिस प्रयोजनको लामग १,०००।-  

३ जग्गा नापी दस्िूि (अमिन) २ िोपनी सम्ि १,०००।-  

४ जग्गा नापी दस्िूि (अमिन) ५ िोपनी दमेख िािी  १,५००।-  

      

छ) अमभलमेखकिणा शलु्क (पुिाना घि सांिचना ) 

अमभलमेखकिण प्रयोजनािग क्षेत्रको वर्थगकिण 

१ शहिी क्षते्र 

 पक्की घि (िगग कफट) ३।-  

 ढुांगा िाटोको रटनको छानो भएको घि ३,०००।-  

 ढुांगा िाटोको फुसको छानो भएको घि २,०००।-  

 काठको िले घि १,५००।-  
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 किको दि 

क) वर्थगकिणको दफा १ को शहिी क्षते्रिा दहेाय ििोमजि कि लाग्न ेछ 

  

 ख) वर्थगकिणको दफा २ को क्षते्रिा दहेायका घिहरुिा दहेाय ििोमजि कि लाग्न ेछ  

 

 मचत्रा वा भाटा वा रटनले िािेको घि ८००।-  

२ शहिी उन्िखु क्षते्र 

 पक्की घि (िगग कफट) २०।-  

 ढुांगा िाटोको रटनको छानो भएको घि २,५००।-  

 ढुांगा िाटोको फुसको छानो भएको घि १,५००।-  

 काठको िले घि १,०००।-  

 मचत्रा वा भाटा वा रटनले िािेको घि ५००।-  

३ ग्रामिण क्षते्र 

 पक्की घि (िगग कफट) २०।-  

 ढुांगा िाटोको रटनको छानो भएको घि १,५००।-  

 ढुांगा िाटोको फुसको छानो भएको घि १,०००।-  

 काठको िले घि ५००।-  

 मचत्रा वा भाटा वा रटनले िािेको घि २००।-  

१. 
पक्की घि भए रु ३।- प्रमि स्क्वायि कफट (इमन्जमनयिले ियाि गिेको ड्रइङ मडजाइन 

अनुसाि) 
३।- 

 

२. ढुङ्गा िाटोको रटनको छानो भएको २ िले घि रु  ३,०००।-  

३. ढुङ्गा िाटोको रटनको छानो भएको १ िले घि रु  २,५००।-  

४. ढुङ्गा िाटोको फुस्को छाना भएको २ वा िढी िले भएिा रु  २,०००।-  

५. ढुङ्गा िाटोको फुस छाना भएको १िल्ले भएिा रु  १,५००।-  

६. काठको रटनको छानो भएको घि २ वा िढी िले भएिा रु  २,०००।-  

७. काठको रटनको छानो भएको घि १ िले भएिा रु  १,५००।-  

८. मचत्रा वा भाटा वा रटनले िािेको भएिा रु  ८००।-  

१. 
पक्की घि भए रु ३।- प्रमि स्क्वायि कफट (इमन्जमनयिले ियाि गिेको ड्रइङ मडजाइन 

अनुसाि) 
३।- 

 

२. ढुङ्गा िाटोको रटनको छानो भएको २ िले घि रु  २,५००।-  

३. ढुङ्गा िाटोको रटनको छानो भएको १ िले घि रु  १,५००।-  

४. ढुङ्गा िाटोको फुस्को छाना भएको २ वा िढी िले भएिा रु  २,०००।-  

५. ढुङ्गा िाटोको फुस छाना भएको १िले भएिा रु  १,५००।-  

६. काठको रटनको छानो भएको घि २ वा िढी िले भएिा रु  २,०००।-  

७. काठको रटनको छानो भएको घि १ िले भएिा रु  १,५००।-  

८. मचत्रा वा भाटा वा रटनले िािेको भएिा रु  ८००।-  
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 ग) वर्थगकिणको दफा ३ को क्षते्रिा दहेायका घिहरुिा दहेाय ििोमजि कि लाग्न ेछ  

 

 नोटः- िािी उल्लेख भएका घिहरुका अलावा एकै व्यमक्तको घि ि ििान भएिा िला छामपएको िामनस िसोिास गने गिेको वा अन्न  

 भण्डािण  गने गिेको भएिा त्यस्िो ििान पमन अमभलेमखकिण गनुग पने छ । 

 ज) फुङमलङ नगिपामलकाको मििेन्र चौक मस्िि मिरटङ्ग हल भाडा शलु्कः- 

क्र. सां. मवविण कदन दमैनक कैकफयि 

१ हल भाडा प्रमि कदन १,०००।-  

  

 झ) िमेशनिी उपकिणको  भाडा शलु्कः- 

क्र. सां. मवविण दि (Rate)  कैकफयि 

१. रटफि     
(नगिक्षेत्र मभत्र प्रमि रट्रप)                  ५००।-  

(नगिक्षेत्र िामहि प्रमि घण्टा)                  १,०००।-  

२. ब्याकहु लोडि      
(नगिक्षेत्र मभत्र प्रमि घण्टा) २,५००।-  

(नगिक्षेत्र िामहि प्रमि घण्टा) ३,०००।-  

३. ट्याक्टि 
(नगिक्षेत्र मभत्र प्रमि रट्रप)                  २,५००।-  

नगिक्षेत्र िामहि प्रमि घण्टा) ५००।-  

४. प्रोजके्टि  प्रमि कदन १,०००।-  

५. स्पीकि (Woofer) प्रमि कदन ५००।-  

ञ)  फोहि िलैा व्यवस्िापन शुल्कः- 

मस. नां. मिििण ईकाई दि ककफयि 

१ पसल वटा २००।-  

२ सिकािी कायागलय वटा २००।-  

३ गैि सिकािी सांघसांस्िा वटा २००।-  

४ ठुला होटल वटा १,०००।-  

५ िझौला होटल वटा ७५०।-  

६ साना होटल वटा ५००।-  

७ अस्पिाल वटा १,०००।-  

८ फािेसी ििेमडकल वटा ५००।-  

१. 
पक्की घि भए रु ३।- प्रमि स्क्वायि कफट (इमन्जमनयिले ियाि गिेको ड्रइङ मडजाइन 

अनुसाि) 
३।- 

२. ढुङ्गा िाटोको रटनको छानो भएको २ िले घि रु  १,५००।- 

३. ढुङ्गा िाटोको रटनको छानो भएको १ िले घि रु  १,०००।- 

४. ढुङ्गा िाटोको फुसको छाना भएको २ वा िढी िले भएिा रु  १,०००।- 

५. ढुङ्गा िाटोको फुस छाना भएको १िले भएिा रु  ८००।- 

६. काठको रटनको छानो भएको घि २ वा िढी िले भएिा रु  १,०००।- 

७. काठको रटनको छानो भएको घि १ िले भएिा रु  ५००।- 

८. मचत्रा वा भाटा वा रटनले िािेको भएिा रु  २००।- 
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९ सैलुन वटा १००।-  

१० जुत्ता मसलाउन े वटा १००।-  

११ फर्थनचि उद्योग वटा ३००।-  

१२ आटग सेन्टि वटा १००।-  

१३ िास ुि िाछा पसल वटा ३००।-  

१४ सब्जी िन्दी वटा २००।-  

१५ मनमज िैंक वटा ३००।-  

१६ सुन चााँदी ििा टेलसग पसल वटा १००।-  

१७ िस ििा टेक्सी वटा २००।-  

१८ मिद्यालय वटा २००।-  

१९ घि धनी वटा २००।-  

 

नोटः- घि धनी आफैले गिेको भए पसल वा घिको एउटा िात्र कि लागे्न छ  

 

 

अनसुचुी १० 

नकद जन्य पिािग ििा प्राकृमिक श्रोि मवक्री कि 

आर्थिक ऐनको दफा ११  सांग सांवमन्धि 

यस नगिपामलका क्षेत्रका नकद ििा अन्य क्षेत्रवाट नकदजन्य पिािग ििा प्राकृमिक श्रोि मवक्रीिा दहेाय ििोमजि मिक्री कि लागे्न छ । 

१.  प्रमि ट्याक्टि                रु. २५०।- 

२. प्रमि रटफि।ट्रक               रु. ७५०।- 

 

 

अनसुचूी -११ 

पटके सवािी कि 
यस नगिपामलका क्षेत्रका मनम्न सडकहरुिा चल्ने मनम्न ििोमजिका सवािी साधनहरुिाट मनम्न ििोमजिका दििाट पटके सवािी कि असुल उपि 

गरिने छ । 

क्र. सां. सवािी साधनहरु पटके कि कैकफयि 

१. ट्याक्सी २५।-  

२. ट्रक ५०।-  

३. मपक अप भ्यान २५।-  

 

क्र. सां. सडकको नाि 

१. सुकेटाि – काफ्लेपाटी सडक खण्ड 

२. दउेिाली – फावाखोला सडक खण्ड 

३. िुिचोक – नाम्लेपाटी – पािीभिा याङििक सडक खण्ड 

४. वहानन्द े– दोभान सडक खण्ड 
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५. शेपागटोल – हाङदवेा - मित्लुङ सडक खण्ड 

६. सुकेटाि – गढीडााँडा - फुरुम्िु सडक खण्ड 

७. हमेलप्याड – िसपाकग  - दगुने सडक खण्ड 

८. हमेलप्याड – दउेमलङ्गे – दोभान सडक खण्ड 

 

 

फुङमलङ नगि कायगपामलकाको मवमनयोजन ऐन २०७५ 

फुङमलङ नगि कायगपामलकाको आर्थिक वषग ०७५।७६ को सेवा ि कायगहरुको लामग स्िानीय सांमचि कोषवाट केमह िकि खचग गने ि मवमनयोजन 

गने सम्िन्धिा व्यवस्िा गनग वनेको ऐन । 

सभािाट स्वीकृि मिमिः२०७५/०३/२४ 

प्रस्िावनाः- फुङमलङ नगिपामलकाको आर्थिक िषग ०७५।७६ को सेवा ि कायगहरुको लामग समञ्चि कोषिाट केही िकि खचग गने अमधकाि कदन ि 

सो िकि मवमनयोजन गनग वाञ्छनीय भएकोले,  

नेपालको सांमवधानको धािा २२९ को उप-धािा (२) ििोमजि फुङमलङ नगि सभाले यो ऐन िनाएको छ । 

१ सांमक्षप्त नाि ि प्रािम्भः- 

(१) यस ऐनको नाि "फुङमलङ नगिपामलकाको मवमनयोजन ऐन, २०७५" िहेको छ । 

(२) यो ऐन िुरुन्ि प्रािम्भ हुनेछ । 

२ आर्थिक वषग २०७५।७६ को मनमित्त समञ्चि कोषिाट िकि खचग गन ेअमधकािः- 

(१) आर्थिक वषग ०७५/७६ को मनमित्त फुङमलङ नगिकायगपामलका, वडा समिमि, मवषयगि शाखाले गने सेवा ि कायगहरुका 

मनमित्त अनुसूची १ िा उल्लेमखि चालू खचग ि पूाँमजगि खचग सिेि गिी जम्िा िकि रु.४९८६०६४००।- अक्षेरुपी उन्पचास 

किोड छयासी लाख छहजाि चािसय ि रुपैया िात्र) िा निढाई मनर्ददि गरिए ििोमजि समञ्चि कोषिाट खचग गनग सककनेछ ।  

३ मवमनयोजनः- 

(१) यस ऐनिािा समञ्चि कोषिाट खचग गनग अमधकाि कदइएको िकि आर्थिक वषग ०७५/७६ को मनमित्त फुङमलङ नगिपामलको 

नगि कायगपामलका, वडा समिमि ि मवषयगि शाखाले गने सेवा ि कायगहरुको मनमित्त मवमनयोजन गरिनेछ । 

 

(२) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुिा लेमखएको भए िापमन कायगपामलका, वडा समिमि ि मवषयगि शाखाले गने सेवा ि कायगहरुको 

मनमित्त मवमनयोजन गिेको िकि िध्ये कुनैिा िचि हुने ि कुनैिा अपुग हुने दमेखन आएिा नगि कायगपामलकाले िचि हुने मशषगकिाट नपुग हुने 

मशषागकिा िकि सानग सके्नछ । यसिी िकि सादाग एक मशषागकिाट सो मशषगकको जम्िा िकिको १० प्रमिशििा निढ्ने गिी कुनै एक वा एक 

भन्दा िढी मशषगकहरुिाट अको एक वा एक भन्दा िढी मशषगकहरुिा िकि सानग ििा मनकासा ि खचग जनाउन सककनेछ । पूाँमजगि खचग िफग  

मवमनयोमजि िकि अन्य चालू खचग मशषगक िफग  सानग सककने छैन । 

िि चालु ििा पूाँमजगि खचग व्यहोने एक श्रोििाट अको श्रोििा िकि सानग सककने छ । 

 

(३) उपदफा (२) िा जुनसुकै कुिा लेमखएको भए िापमन एक मशषगकिाट सो मशषगकको जम्िा स्वीकृि िकिको १० प्रमिशि भन्दा िढ्ने गिी कुनै 

एक वा एक भन्दा िढी मशषगकहरुिा िकि सानुग पिेिा नगि सभाको स्वीकृमि मलनु पने छ ।  

 

अनसुमूच -१ 

(दफा २ सांग सम्िमन्धि) 

नपेालको सांमवधानको धािा २२९ (२) ििोमजि 

समञ्चि कोषिाट मवमनयोजन हुन ेिकि 

रु. हजाििा 
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क्र. सां. मशषगकको नाि चालु खचग पूाँमजगि खचग जम्िा कैकफयि 

 
नगिपामलकाको कुल िजेट 

रु. 
३२,६७,४५,४००।- १७,१८,६१,०००।- ४९,८६,०६,४००।- 

सशिग अनुदान ि 

सािामजक सुिक्षा 

चालुिा सिािेश 

 


