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फुङ्लिङ नगरपालिका, ताप्िेजङुको आलथिक बर्ि २०७८/७९ को सेवा र कार्िहरुको िालग स्थानीर् 

सलचित कोर्बाट केही रकम खिि गने र लवलनर्ोजन गने सम्बन्धमा व्र्वस्था गनि बनेको ऐन २०७८ 

सभाबाट स्िीकृ  लिल  :२०७८।०३।१० 
 

प्रस् ािना : फुङ्लिङ नगरपालिका, ताप्िेजङु २०७८/७९ को सेवा र कार्िहरुको िालग सलचित कोर्बाट केही 

रकम खिि गने अलधकार लिन र सो रकम लवलनर्ोजन गनि वाचछनीर् भएकोिे, 

नेपािको संलवधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोलजम फुङ्लिङ नगरपालिका, ताप्िेजङुको नगर सभािे र्ो 

ऐन बनाएको छ । 
 

१. सलंिप्त नाि र प्रारम्भ : (१) र्स ऐनको नाम “फुङ्लिङ नगरपालिका, ताप्िेजङुको लवलनर्ोजन ऐन-२०७८,”  

रहकेो छ ।  

(२) र्ो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 
 

२. आलथिक िर्ि २०७८/७९ को लनलित्त सलचि  कोर्बाट रकि खिि गने अलिकार : (१)आलथिक वर्ि 

२०७८/७९को लनलमत्त नगर कार्िपालिका, वडा सलमलत, लवर्र्गत शाखािे गने सेवा र कार्िहरुका लनलमत्त अनसुिूी 

१ मा उललिलखत िाि ूखिि, पूूँलजगत खिि र लबलत्तर् व्र्वस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम ६३,७६,१५,२१० 

(अक्षेरुपी रुपैर्ाूँ लिसठ्ठी करोड छर्त्तर िाख पन्र हजार िइु सर् िश माि | ) मा नबढाई लनलििष्ट गररए बमोलजम 

सलचित कोर्बाट खिि गनि सलकनेछ । 
 

३ . लिलनयोजन : (१) र्स ऐनद्वारा सलचित कोर्बाट खिि गनि अलधकार लिइएको रकम आलथिक वर्ि २०७८/७९को 

लनलमत्त फुङ्लिङ नगरपालिका, ताप्िेजङुको नगर कार्िपालिका, वडा सलमलत र लवर्र्गत शाखािे गने सेवा र 

कार्िहरुको लनलमत्त लवलनर्ोजन गररनेछ ।  

(२) उपिफा (१) मा जनुसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन कार्िपालिका, वडा सलमलत र लवर्र्गत शाखािे 

गने सेवा र कार्िहरुको लनलमत्त लवलनर्ोजन गरेको रकममध्र्े कुनैमा बित हुने र कुनैमा अपगु हुने िलेखन आएमा नगर 

कार्िपालिकािे बित हुने शीर्िकबाट नपगु हुने शीर्िकमा रकम सानि सक्नेछ । र्सरी रकम सािाि एक शीर्िकबाट सो 

शीर्िकको जम्मा रकमको १० प्रलतशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्िा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक वा एक 

भन्िा बढी शीर्िकहरुमा रकम सानि तथा लनकासा र खिि जनाउन सलकनेछ । पूूँलजगत खिि र लवत्तीर् व्र्वस्थातफि  

लवलनर्ोलजत रकम साूँवा भकु्तानी खिि र व्र्ाज भकु्तानी खिि शीर्िकमा बाहके अन्र् िाि ूखिि शीर्िकतफि  सानि र 

लबत्तीर् व्र्वस्था अ न्तगित साूँवा भकु्तानी खिितफि  लबलनर्ोलजत रकम ब्र्ाज भकु्तानी खिि शीर्िकमा बाहके अन्र्ि 

सानि सलकने छैन । तर िाि ुतथा पूूँलजगत खिि र लवत्तीर् व्र्वस्थाको खिि व्र्होनि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम 

सानि सलकनेछ ।  

(३) उपिफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा स्वीकृत 

रकमको १० प्रलतशत भन्िा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्िा बढीशीर्िकहरुमा रकम सानि परेमा नगर सभाको स्वीकृलत 

लिन ुपनेछ । 
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अनसुिूी -१ 

फुङ्लिङ नगरपालिका 

नगर कायिपालिकाको कायाििय,  ाप्िेजुङ 

कायािियको कोड : ८०१०१४०१३०० 

आय व्ययको लबबरण 

आ.ि.२०७८/०७९               रु. हजारिा 

शीर्िक 

आ.ि. 

२०७६/७७ को 

यथाथि 

आ.ि. २०७७/७८ 

को सशंोलि  

अनुिान 

आ.ि. २०७८/७९ 

को अनुिान 

आय ५३,०७,२३ ६३,३९,३३ ६०,३९,९२ 

राजस्ि  ८,९४,०८ ११,२८,८८ १०,६२,९० 

आन् ररक श्रो  २,३१,८३ २,८६,१५ १,८०,०० 

११३१३ एकीकृत सम्पती कर ८,०२ ० १५,०० 

११३१४ भलुमकर/मािपोत ७,५३ १,४०,०० ४०,०० 

११३२१ घरवहाि कर १६,६१ २५,०० १५,०० 

११३२२ वहाि लवटौरी कर ४० ५,०० ४,०० 

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

११४७९ अन्र् मनोरचजन कर ३३ ३,०० ४,०० 

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

११६२१ व्र्वसार् बाहके अन्र्िे भकु्तानी गने    ० २,०० 

११६३१ कृलर्तथा पशजुन्र् वस्तकुो व्र्ावसालर्क 

कारोवारमा िाग्ने कर 
९,०४ ११,५० ८,०० 

११६९१ अन्र् कर   ० ७,०० 

१४२२९ अन्र् प्रशासलनक सेवा शलुक ५,७८ ५,०० ५,०० 

१४२४२ नक्सापास िस्तरु २,९२ २,०० ६,०० 

१४२४३ लसफाररश िस्तरु ८,४२ ५,०० ७,०० 

१४२४४ व्र्लक्तगत घटना िताि िस्तरु   २१,०० १०,०० 

१४२४५ नाता प्रमालित िस्तरु   ० ५,०० 

१४२४९ अन्र् िस्तरु १५,४५ १२,६४ ९,०० 

१४२५३ व्र्ावसार् रलजष्ट्रेशन िस्तरु   ८,५० ४,०० 

१४३१२ प्रशासलनक िण्ड, जररवाना र जफत ९     

१४६११ व्र्वसार् कर    ० ६,०० 

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

११४११ बाूँडफाूँड भइि प्राप्त हुने मलूर् अलभबलृि कर ५,७८,६४ ७,७३,४५ ३,८९,४५ 

११४२१ बाूँडफाूँड भइि प्राप्त हुने अन्त:शलुक   ० ३,८९,४५ 

११४५६ बाूँडफाूँटबाट प्राप्त हुने सवारी साधन कर ८३,६० ६९,२८ १,०४,०० 

अन्य आय १,४७,२४ ४३,०१ ० 

१४४२१ पूूँजीगत हस्तान्तरि   २६,१५ ० 

१४५२९ अन्र् राजस्व १,४७,२४ १६,८६ ० 
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शीर्िक 

आ.ि. 

२०७६/७७ को 

यथाथि 

आ.ि. २०७७/७८ 

को सशंोलि  

अनुिान 

आ.ि. २०७८/७९ 

को अनुिान 

अन् र सरकारी लित्तीय हस् ान् रण ४४,१३,१५ ५२,१०,४४ ४९,७७,०२ 

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

१३३११ समालनकरि अनिुान १५,२२,०० १५,०३,०० १६,२०,०० 

१३३१२ शसति अनिुान  िािु २४,४६,८८ ३१,८७,७४ २५,५१,०० 

१३३१३ शसति अनिुान  पुूँजीगत   ० २,५९,०० 

१३३१४ लवर्ेश अनिुान िािु   १,७०,०० ० 

१३३१५ लवर्ेश अनिुान पुूँजीगत   ० १,४९,०० 

१३३१६ समपरुक अनिुान िािु ५३,०० ६७,०० ० 

१३३१७ समपरुक अनिुान पुूँजीगत   ० १,९५,०० 

१३३१८ अन्र् अनिुान िािु   ६०,०० ० 

प्रदेश सरकार ३,९१,२७ २,२२,७० २,०३,०२ 

१३३११ समालनकरि अनिुान ७२,१६ ७१,७० ९५,९७ 

१३३१२ शसति अनिुान  िािु १,५३,२० ५१,०० ७,०५ 

१३३१४ लवर्ेश अनिुान िािु ६५,९१     

१३३१६ समपरुक अनिुान िािु १,००,०० १,००,०० १,००,०० 

बैिलेशक       

जनसहभालगता       

लवत्तीर् व्र्वस्था (प्रालप्त)       

व्यय ४९,९३,८७ ६४,६९,४३ ६३,७६,१५ 

िािु ३०,०२,३२ ३८,५५,०१ ३९,४०,५१ 

२११११ पाररश्रलमक कमििारी १८,४५,३१ १९,९०,५१ १९,२१,६० 

२११२१ पोशाक ६,७० ११,१० ३१,२० 

२११२२ खाद्यान्न ० २,०० ० 

२११३१ स्थानीर् भत्ता १०,९२ २६,३१ २६,६७ 

२११३२ महगंी भत्ता १२,४४ १७,०० २०,२० 

२११३४ कमििारीको बैठक भत्ता १६,१८ २२,५० २४,९९ 

२११३५ कमििारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार ४७,२४ २,५० २,३५ 

२११३९ अन्र् भत्ता ८,७६ ४,२५ ४,१५ 

२११४१ पिालधकारी बैठक भत्ता २५,०४ २६,४० २५,२४ 

२११४२ पिालधकारीअन्र् सलुबधा १,०२,४४ १,१०,०० १,१५,०० 

२११४९ पिालधकारी अन्र् भत्ता ५,९० ६,०० ६,०० 

२१२१३ कमििारीको र्ोगिानमा आधाररत बीमा 

कोर् खिि 
० १,०० १,०० 

२१२१४ कमििारी कलर्ाि कोर् १०,०० १०,०० १०,०० 

२२१११ पानी तथा लबजिुी ३,२९ ६,५३ ८,२० 

२२११२ संिार महसिु ५,४८ ६,३५ ६,५५ 

२२११३ साविजलनक उपर्ोलगताको सेवा खिि २,०० ९,५० १३,०० 

२२२११ इन्धन (पिालधकारी) ९,१२ १०,०० १२,७० 

२२२१२ इन्धन (कार्ाििर् प्रर्ोजन) ७,३८ १२,१७ १३,४० 
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शीर्िक 

आ.ि. 

२०७६/७७ को 

यथाथि 

आ.ि. २०७७/७८ 

को सशंोलि  

अनुिान 

आ.ि. २०७८/७९ 

को अनुिान 

२२२१३ सवारी साधन ममित खिि १९,२८ २५,४० २७,०० 

२२२१४ लबमा तथा नवीकरि खिि २,६७ ७,०० ७,०० 

२२२२१ मेलशनरी तथा औजार ममित सम्भार तथा 

सचिािन खिि 
१,५१ ३,०५ १,२० 

२२२३१ लनलमित साविजलनक सम्पलत्तको ममित सम्भार 

खिि 
१,२९ ४,४५ ६,०५ 

२२३११ मसिन्ि तथा कार्ाििर् सामाग्री ३७,६३ ८९,०० ७७,०५ 

२२३१२ पशपंुक्षीहरूको आहार ० २,५० ० 

२२३१४ इन्धन - अन्र् प्रर्ोजन ५९ १,३० १,०० 

२२३१५ पिपलिका, छपाई तथा सिूना प्रकाशन 

खिि 
२०,८६ २२,७६ २३,५० 

२२३१९ अन्र् कार्ाििर् संिािन खिि २८,८० ० १,२५ 

२२४११ सेवा र परामशि खिि २५,८६ ६४,२८ ५३,९२ 

२२४१२ सिूना प्रिािी तथा सफ्टवेर्र संिािन 

खिि 
१,१९ ८,०० ८,०० 

२२४१३ करार सेवा शलुक ८०,७९ १,१३,०३ ६७,६० 

२२४१९ अन्र् सेवा शलुक ६ १,०० १,०० 

२२५११ कमििारी तालिम खिि १,५० १,०० ० 

२२५१२ सीप लवकास तथा जनिेतना तालिम तथा 

गोष्ठी सम्बन्धी खिि 
४०,७० ६०,२२ ३६,५४ 

२२५२२ कार्िक्रम खिि १,७०,४६ ९,३६,२२ १०,१५,४६ 

२२५२९ लवलवध कार्िक्रम खिि १४,०९ २४,७५ ५,०० 

२२६११ अनगुमन, मलूर्ांकन खिि ७,२७ ८,६० ५,८८ 

२२६१२ भ्रमि खिि २५,६७ ३९,१९ ४२,०८ 

२२६१९ अन्र् भ्रमि खिि १२ १,०० १,०० 

२२७११ लवलवध खिि ४०,०८ ४७,४७ ४८,७४ 

२२७२१ सभा सचिािन खिि २,४६ ८,०० ८,०० 

२५३११ शैलक्षक संस्थाहरूिाई सहार्ता २,८२,७८ ४४,८४ १,३३,४९ 

२५३१४ धालमिक तथा सांस्कृलतक संस्था सहार्ता ११,९० ४,०० १२,०० 

२७१११ सामालजक सरुक्षा ६,१६ ८,५० १०,०० 

२७११२ अन्र् सामालजक सरुक्षा १५ ६,०० ८,०० 

२७२११ छािवलृत्त २०,५१ ० ५० 

२७२१२ उद्दार, राहत तथा पनुस्थािपना खिि ९,१९ १५,१८ ११,०० 

२७२१३ और्धीखररि खिि १३,२१ १२,१५ १८,५० 

२७२१९ अन्र् सामालजक सहार्ता १,२५ १,०० २,०० 

२८१४१ जग्गाको भाडा ५० ५० ५० 

२८१४२ घरभाडा १२,६३ १५,०० १२,०० 

२८१४३ सवारी साधन तथा मेलशनर औजार भाडा २,७९ ४,०० ० 

२८२१९ अन्र् लफताि ० १,५० ३,०० 

२८९११ भपैरी आउने िािु खिि ० ० ५०,०० 
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शीर्िक 

आ.ि. 

२०७६/७७ को 

यथाथि 

आ.ि. २०७७/७८ 

को सशंोलि  

अनुिान 

आ.ि. २०७८/७९ 

को अनुिान 

प ंजीग  १९,९१,५४ २६,१४,४१ २४,३५,६४ 

३११११ आवासीर् भवन लनमािि/खररि १,१७,५८ ४,६७,३८ ४,११,७४ 

३१११२ गैर आवासीर् भवन लनमािि/खररि ३,७७,६३ ३,७२,१० १,२०,५० 

३१११३ लनलमित भवनको संरिनात्मक सधुार खिि  ४९,५१ ४६,५१ ७५,९६ 

३१११४ जग्गा लवकास कार्ि १६,५० ३३,०० ४५,७० 

३११२२ मेलशनरी तथा औजार १८,०८ १६,१५ १,२५,०५ 

३११२३ फलनििर तथा लफक्िसि ४,२८ १४,९२ ३६,४० 

३११३१ पशधुन तथा बागवानी लवकास खिि २१,९८ ५,६५ १,०१,२४ 

३११३२ अनसुन्धान तथा लवकास सम्बन्धी खिि ० ५,६० ० 

३११४१ सरुक्षा प्रिािी तथा उपकरि प्रालप्त खिि ० १०,०० २७,०० 

३११५१ सडक तथा पिू लनमािि ७,६३,९८ ७,३३,३२ ९,१४,१५ 

३११५४ तटबन्ध तथा बाूँधलनमािि ५६,५० १५,०० ११,५० 

३११५५ लसंिाइि संरिना लनमािि २५,३९ १७,४० १२,८५ 

३११५६ खानेपानी संरिना लनमािि १,११,७९ २८,६० ८५,९० 

३११५८ सरसफाइि संरिना लनमािि ० ० ८३,०० 

३११५९ अन्र् साविजलनक लनमािि ३,७१,२६ ८,३९,२७ ३,७३,१५ 

३११६१ लनलमित भवनको संरिनात्मक सधुार खिि २,०० ८,५० ८,५० 

३११७१ पूूँजीगत सधुार खिि साविजलनक लनमािि ३,०० ० ३,०० 

३१४११ जग्गाप्रालप्त खिि ५२,०० १,०० ० 

बजेट बित (+)/न्र्ून ३,१३,३६ (१,३०,१०) (३,३६,२३) 

गत वर्िको नगि मौज्िात ३,००,०१ १,३०,१० ३,३६,२३ 
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अनसुिूी -२ 

फुङ्लिङ नगरपालिका 

नगर कायिपालिकाको कायाििय,  ाप्िेजुङ 

कायािियको कोड : ८०१०१४०१३०० 

राजस्ि  था अनुदान प्रालप्तको अनुिान 

आ.ि.२०७८/०७९           

शीर्िक 
आ.ि. २०७६/७७ को 

यथाथि 

आ.ि. २०७७/७८ को 

सशंोलि  अनुिान 

आ.ि. २०७८/७९ 

को अनुिान 

आय ५६,०७,२५,६२०.३७ ६४,६९,४३,७५८ ६३,७६,१५,२१० 

राजस्ि  ११,९४,१०,६२०.३७ १२,५८,९८,९७८ १३,९९,१३,२१० 

आन् ररक श्रो  ५,३१,८५,७३१.८३ ४,१६,२५,८२८ ५,१६,२३,००० 

११३१३ एकीकृत सम्पती कर ८,०२,५०५ ० १५,००,००० 

११३१४ भलुमकर/मािपोत ७,५३,१३१.२० १,४०,००,००० ४०,००,००० 

११३२१ घरवहाि कर १६,६१,०३२.२६ २५,००,००० १५,००,००० 

११३२२ वहाि लवटौरी कर ४०,००० ५,००,००० ४,००,००० 

११४५१ सवारी साधन कर (साना सवारी) ९०,४४९ २,००,००० २,००,००० 

११४७९ अन्र् मनोरचजन कर ३३,२५० ३,००,००० ४,००,००० 

११६११ व्र्वसार्िे भकु्तानी गने  ९,०५,७७५ २,५०,००० २,००,००० 

११६२१ व्र्वसार् बाहके अन्र्िे भकु्तानी गने    ० २,००,००० 

११६३१ कृलर्तथा पशजुन्र् वस्तकुो 

व्र्ावसालर्क कारोवारमा िाग्ने कर ९,०४,५०० ११,५०,००० ८,००,००० 

११६९१ अन्र् कर   ० ७,००,००० 

१४२२९ अन्र् प्रशासलनक सेवा शलुक ५,७८,३३० ५,००,००० ५,००,००० 

१४२४२ नक्सापास िस्तरु २,९२,८७० २,००,००० ६,००,००० 

१४२४३ लसफाररश िस्तरु ८,४२,६८२.५० ५,००,००० ७,००,००० 

१४२४४ व्र्लक्तगत घटना िताि िस्तरु   २१,००,००० १०,००,००० 

१४२४५ नाता प्रमालित िस्तरु   ० ५,००,००० 

१४२४९ अन्र् िस्तरु १५,४५,६५५ १२,६४,००० ९,००,००० 

१४२५३ व्र्ावसार् रलजष्ट्रेशन िस्तरु   ८,५०,००० ४,००,००० 

१४३१२ प्रशासलनक िण्ड, जररवाना र जफत ९,५००     

१४६११ व्र्वसार् कर    ० ६,००,००० 

३२१२१ नगि ३,००,०१,९०५     

३२१२२ बैंक मौज्िात   १,३०,१०,००० ३,३६,२३,००० 

राजस्ि बााँडफााँडबाट प्राप्त रकि ६,६२,२४,८८८.५४ ८,४२,७३,१५० ८,८२,९०,२१० 

११४११ बाूँडफाूँड भइि प्राप्त हुने मलूर् 

अलभबलृि कर ५,७८,६४,८८८.५४ ७,७३,४५,१५० ३,८९,४५,००० 

११४२१ बाूँडफाूँड भइि प्राप्त हुने अन्त:शलुक   ० ३,८९,४५,००० 

११४५६ बाूँडफाूँटबाट प्राप्त हुने सवारी साधन 

कर ८३,६०,००० ६९,२८,००० १,०४,००,२१० 

अन्य आय १,४७,२४,१४६.८७ ४३,०१,८२८ २९,००,००० 

१४४२१ पूूँजीगत हस्तान्तरि   २६,१५,८२८ ० 

१४५२९ अन्र् राजस्व १,४७,२४,१४६.८७ १६,८६,००० ० 
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शीर्िक 
आ.ि. २०७६/७७ को 

यथाथि 

आ.ि. २०७७/७८ को 

सशंोलि  अनुिान 

आ.ि. २०७८/७९ 

को अनुिान 

अन्तर सरकारी लवत्तीर् हस्तान्तरि ४४,१३,१५,००० ५२,१०,४४,७८० ४९,७७,०२,००० 

संघीर् सरकार ४०,२१,८८,००० ४९,८७,७४,७८० ४७,७४,००,००० 

१३३११ समालनकरि अनिुान १५,२२,००,००० १५,०३,००,००० १६,२०,००,००० 

१३३१२ शसति अनिुान  िािु २४,४६,८८,००० ३१,८७,७४,७८० २५,५१,००,००० 

१३३१३ शसति अनिुान  पुूँजीगत   ० २,५९,००,००० 

१३३१४ लवर्ेश अनिुान िािु   १,७०,००,००० ० 

१३३१५ लवर्ेश अनिुान पुूँजीगत   ० १,४९,००,००० 

१३३१६ समपरुक अनिुान िािु ५३,००,००० ६७,००,००० ० 

१३३१७ समपरुक अनिुान पुूँजीगत   ० १,९५,००,००० 

१३३१८ अन्र् अनिुान िािु   ६०,००,००० ० 

प्रदेश सरकार ३,९१,२७,००० २,२२,७०,००० २,०३,०२,००० 

१३३११ समालनकरि अनिुान ७२,१६,००० ७१,७०,००० ९५,९७,००० 

१३३१२ शसति अनिुान  िािु १,५३,२०,००० ५१,००,००० ७,०५,००० 

१३३१४ लवर्ेश अनिुान िािु ६५,९१,०००     

१३३१६ समपरुक अनिुान िािु १,००,००,००० १,००,००,००० १,००,००,००० 

बैदेलशक       

जनसहभालग ा       
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अनसुिूी -३ 

फुङ्लिङ नगरपालिका 

नगर कायिपालिकाको कायाििय,  ाप्िेजुङ 

कायािियको कोड : ८०१०१४०१३०० 

व्यय अनुिान 

आ.ि.२०७८/०७९                                                                                                                                रु. 

हजारिा 

शीर्िक 

आ.ि. 

२०७६/७७ 

को यथाथि 

आ.ि. 

२०७७/७८ को 

सशंोलि  

अनुिान 

आ.ि. 

२०७८/७९ 

को 

अनुिान 

स्रो  

आन् ररक 

श्रो  

अन् र सरकारी लित्तीय हस् ान् रण 

नेपाि 

सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

स्थानीय 

 ह 

 व्यय ४९,९३,८७ ६४,६९,४३ ६३,७६,१५ १३,९९,१३ ४७,७४,०० २,०३,०२ ० 

िाि ु ३०,०२,३२ ३८,५५,०१ ३९,४०,५१ १०,३०,१८ २८,१७,८१ ९२,५२ ० 

जम्मा िाि ु

खिि 
३०,०२,३२ ३८,५५,०१ ३९,४०,५१ १०,३०,१८ २८,१७,८१ ९२,५२ ० 

पूंजीगत १९,९१,५४ २६,१४,४१ २४,३५,६४ ३,६८,९५ १९,५६,१९ १,१०,५० ० 

जम्मा पूंजीगत 

खिि  
१९,९१,५४ २६,१४,४१ २४,३५,६४ ३,६८,९५ १९,५६,१९ १,१०,५० ० 
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अनसुिूी -४ 

फुङ्लिङ नगरपालिका 

नगर कायिपालिकाको कायाििय,  ाप्िेजुङ 

कायािियको कोड : ८०१०१४०१३०० 

िेत्रग  व्यय अनुिान 
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१ ७०२ 
सामालजक सरुक्षा तथा 

संरक्षि 
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७ ७०८ 

िैंलगक समानता तथा 

सामालजक 

समावेशीकरि 

७६,७० ४,५० ७१,७० ५० ० ० ० ० 

८ ७११ 
जनसंख्र्ा तथा 

बसाईसराई 
४६,७७ ० ४६,७७ ० ० ० ० ० 

३ ३ प िाििार लिकास १६,४४,५५ २,२१,०० १३,२३,५५ १,००,०० ० ० ० ० 
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२ ३०२ 
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४,८८,५० ६२,०० ४,२६,५० ० ० ० ० ० 

३ ३०३ उजाि १०,०० ० १०,०० ० ० ० ० ० 

४ ३०६ पनुलनमािि २०,०० २०,०० ० ० ० ० ० ० 

५ ३०७ सम्पिा पवूािधार १,५४,५० ० १,५४,५० ० ० ० ० ० 



                                                      

                                                  “फुङलिङ नगरपालिकाको लिलनयोजन ऐन-२०७८”                         11 

 

४ ४ 
सशुासन  था 
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तथा प्रशासलनक 
११,२१,१५ ९,५४,९० १,६६,२५ ० ० ० ० ० 

कुि जम्िा ६३,७६,१५ १३,९९,१३ ४७,७४,०० २,०३,०२         

 



                                                      

                                                  “फुङलिङ नगरपालिकाको लिलनयोजन ऐन-२०७८”                         12 

 

अनसुिूी -५ 

फुङ्लिङ नगरपालिका 

नगर कायिपालिकाको कायाििय,  ाप्िेजुङ 

कायािियको कोड : ८०१०१४०१३०० 

कायिक्रि / पररयोजना अनुसार बजेट लबलनयोजन 

(क) आ.ि. : २०७८/७९ िालथल्िो बजेट उपशीर्िक : फुङ्लिङ नगर कायिपालिका 
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८०१०१४०११०१ फुङ्लिङ नगरपालिका 

१ पाररश्रलमक कमििारी 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२११११ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
२,८०,०० २,८०,०० 

२ पोशाक 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२११२१ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
६,०० ६,०० 

३ पोशाक (करार) 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२११२१ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

प्रिशे सरकार  - नगि 
२,७० २,७० 

४ स्थानीर् भत्ता 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२११३१ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
१८,०० १८,०० 

५ महगंी भत्ता 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२११३२ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
१५,०० १५,०० 

६ 
कमििारीको बैठक 

भत्ता 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२११३४ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
१६,३६ १६,३६ 

७ 
कमििारी प्रोत्साहन 

तथा परुस्कार 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२११३५ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० २,०० 

८ अन्र् भत्ता 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२११३९ आन्तररक श्रोत - नगि ४,०० ४,०० 

९ 
पिालधकारी बैठक 

भत्ता 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२११४१ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
२५,०० २५,०० 

१० 
पिालधकारीअन्र् 

सलुबधा 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२११४२ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
१,१५,०० १,१५,०० 

११ पिालधकारी अन्र् भत्ता 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२११४९ आन्तररक श्रोत - नगि ६,०० ६,०० 

१२ 

कमििारीको 

र्ोगिानमा आधाररत 

बीमा कोर् खिि 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२१२१३ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

प्रिशे सरकार  - नगि 
१,०० १,०० 
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१३ 
कमििारी कलर्ाि 

कोर् 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२१२१४ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
१०,०० १०,०० 

१४ पानी तथा लबजिुी 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२१११ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
४,८२ ४,८२ 

१५ संिार महसिु 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२११२ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
२,७८ २,७८ 

१६ 

साविजलनक 

उपर्ोलगताको सेवा 

खिि 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२११३ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

प्रिशे सरकार  - नगि 
५,०० ५,०० 

१७ 

साविजलनक 

उपर्ोलगताको सेवा 

खिि 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२११३ आन्तररक श्रोत - नगि ८,०० ८,०० 

१८ इन्धन (पिालधकारी) 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२२११ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
१२,७० १२,७० 

१९ 
इन्धन (कार्ाििर् 

प्रर्ोजन) 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२२१२ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
९,५९ ९,५९ 

२० 
सवारी साधन ममित 

खिि 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२२१३ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
१७,३५ १७,३५ 

२१ 
सवारी साधन ममित 

खिि (िमकि) 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२२१३ आन्तररक श्रोत - नगि ५,५० ५,५० 

२२ 
लबमा तथा नवीकरि 

खिि 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२२१४ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
७,०० ७,०० 

२३ 

लनलमित साविजलनक 

सम्पलत्तको ममित 

सम्भार खिि 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२२३१ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
५,५० ५,५० 

२४ 
मसिन्ि तथा 

कार्ाििर् सामाग्री 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२३११ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
५५,०० ५५,०० 

२५ इन्धन - अन्र् प्रर्ोजन 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२३१४ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
१,०० १,०० 

२६ 
पिपलिका, छपाई तथा 

सिूना प्रकाशन खिि 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२३१५ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
१८,९५ १८,९५ 

२७ 
कार्ाििर् व्र्ावस्थापन 

लवधार्न सलमलत 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२३१९ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,२५ १,२५ 

२८ सेवा र परामशि खिि 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२४११ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
३७,०० ३७,०० 

२९ 

सिूना प्रिािी तथा 

सफ्टवेर्र संिािन 

खिि 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२४१२ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
८,०० ८,०० 



                                                      

                                                  “फुङलिङ नगरपालिकाको लिलनयोजन ऐन-२०७८”                         14 

 

लस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोजना

/लक्रयाकिापको 

नाि 

उप िेत्र 
खिि 

शीर्िक 
स्रो  

लिलनयोजन 
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३० करार सेवा शलुक 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२४१३ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

प्रिशे सरकार  - नगि 
६५,०० ६५,०० 

३१ अन्र् सेवा शलुक 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२४१९ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

प्रिशे सरकार  - नगि 
१,०० १,०० 

३२ 

अपाङ्गता सीप तथा 

क्षमता लवकास 

कार्िक्रम 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५१२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
३,५० ३,५० 

३३ 

र्वुा उद्यमीहरुिाई 

मेलशनऔजार खररि 

(७५% साझेिारी) 

उद्योग २२५१२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
८,०० ८,०० 

३४ 

साविजलनक िेखा 

सलमलतको क्षमता 

लवकास कार्िक्रम 

लवत्तीर् सशुासन २२५१२ आन्तररक श्रोत - नगि १,५० १,५० 

३५ 

सीप लवकास तथा 

जनिेतना तालिम तथा 

गोष्ठी सम्बन्धी खिि 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२५१२ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
७,०० ७,०० 

३६ 

१६ लिने मलहिा 

िैंलगक लहसंा लवरुिको 

सिेतना कार्िक्रम 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५,०० ५,०० 

३७ 
अन्तरालष्ट्रर् अपाङ्ग 

लिवस 

िैंलगक समानता तथा 

सामालजक समावशेीकरि २२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,५० १,५० 

३८ 

अन्र् ( संघ 

संस्थाहरुसूँग 

साझेिारी) कार्िक्रम 

शालन्त तथा 

सवु्र्वस्था 
२२५२२ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५,०० ५,०० 

३९ 

आन्तरीक आर्/राजश्व 

बिृीका िालग 

अविोकन भ्रमि 

अनगुमन तथा 

मलूर्ांकन 
२२५२२ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,०० १,०० 

४० 
जनप्रलतलनलधहरुसूँग 

संिारकलमि कार्िक्रम 

अनगुमन तथा 

मलूर्ांकन 
२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० ५,०० 

४१ 
जेष्ठ नागररक सम्मान 

कार्िक्रम 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
२,०० २,०० 

४२ 
तेकवान्िो खेिकुि 

कार्िक्रम 
र्वुा तथा खेिकुि २२५२२ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
४,०० ४,०० 

४३ 

नगरपालिककाको 

गतीलवधी 

संिारमाध्र्मवाट 

प्रसारि(सशुासन सलमलत) 

प्रशासकीर् सशुासन २२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,०० १,०० 

४४ 

नगरपालिकाको 

गलतलवलधको बिेुटीन 

प्रकाशन (सुशासन 

सलमलत) 

प्रशासकीर् सशुासन २२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
२,०० २,०० 
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लस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोजना

/लक्रयाकिापको 

नाि 

उप िेत्र 
खिि 

शीर्िक 
स्रो  

लिलनयोजन 

िालर्िक जम्िा 

४५ 

नगरपालिकामा 

सलूिकृत भएका 

मेिलमिापकताििाई 

लववाि मेिलमिाप 

गराए वापत 

नगरपालिकाको 

मेिलमिाप कार्ि 

संिािन लनर्माविी 

२०७८ बमोलजम सेवा 

सलुवधा खिि 

काननु तथा न्र्ार् २२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,०० १,०० 

४६ 

न्र्ार्ीक सलमलतको 

पिालधकारी र 

कमििारी समेत 

मेिलमिाप सम्बन्धी 

अनभुव आिान 

प्रिानको िालग अन्तर 

लजलिा अविोकन 

अनगुमन‚ भ्रमि 

काननु तथा न्र्ार् २२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
३,२५ ३,२५ 

४७ 

पर्ाि - पर्िटन सिेतना 

कार्िक्रम (७५%  

साझेिारी) 

पर्िटन २२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
७,०० ७,०० 

४८ 

प्राकृतीक प्रकोप तथा 

लवपत व्र्ावस्थापन 

कार्िक्रम (वातावरि 

तथा लवपि 

व्र्ावस्थापन सलमलत 

लवपि व्र्वस्थापन २२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१९,८० १९,८० 

४९ 

फुङलिङ 

नगरपािीकाको काननु 

सग्रह प्रकाशन (लवधार्न 

सलमलत) 

काननु तथा न्र्ार् २२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
४,०० ४,०० 

५० 

फरक क्षमता भएको र 

बोलन नसक्नेहरुको 

िागी क्षमता लवकास 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५,०० ५,०० 

५१ 
मेर्रकप ब्र्ाडलमन्टन 

प्रलतर्ोलगता 
र्वुा तथा खेिकुि २२५२२ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५,०० ५,०० 

५२ 
मेर्रकप भलिबि 

खेिकुि कार्िक्रम 
र्वुा तथा खेिकुि २२५२२ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१६,०० १६,०० 

५३ 

मेिलमिापकतािहरुिा

ई काननुी परामशि 

सम्बन्धी क्षमता 

लवकास कार्िक्रम 

काननु तथा न्र्ार् २२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
४,०० ४,०० 
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लस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोजना

/लक्रयाकिापको 

नाि 

उप िेत्र 
खिि 

शीर्िक 
स्रो  

लिलनयोजन 

िालर्िक जम्िा 

५४ 
र्ोग व्र्ार्म सिेतना 

कार्िक्रम 
स्वास््र् २२५२२ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५,०० ५,०० 

५५ 
राष्ट्रपलत रलनङलशलड 

खेिकुि 
र्वुा तथा खेिकुि २२५२२ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५,०० ५,०० 

५६ 
िैलगक लहसंा लनवारि 

कोर् 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० १,०० 

५७ 

िाग ुऔर्ध मािक 

पिाथि िवु्र्िसलन लवरुि 

सिेतना कार्िक्रम 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५,०० ५,०० 

५८ 

लवधार्न सलमलतको 

क्षमता लवकास 

कार्िक्रम 

मानब संशाधन 

लवकास 
२२५२२ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
३,०० ३,०० 

५९ 

लवलवध (वलुििाि 

नगर डकुमेन्री) 

खेिकुि कार्िक्रम 

र्वुा तथा खेिकुि २२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
६,०० ६,०० 

६० 

सबै वडामा इन्टरनेट 

जडान  (सशुासन 

सलमलत) 

प्रशासकीर् सशुासन २२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
२,०० २,०० 

६१ 

सहकारी संस्थाको 

प्रबििन र लवकास 

कार्िक्रम 

सहकारी २२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५,०० ५,०० 

६२ 
साविजलनक सनुुवाई 

कार्िक्रम 
लवत्तीर् सशुासन २२५२२ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
२,२५ २,२५ 

६३ 
लसतोररर्ो कूँ राते 

खेिकुि कार्िक्रम 
र्वुा तथा खेिकुि २२५२२ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
४,०० ४,०० 

६४ लवलवध कार्िक्रम खिि 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२५२९ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

प्रिशे सरकार  - नगि 
२,०० २,०० 

६५ 
अनगुमन, मलूर्ांकन 

खिि 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२६११ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

प्रिशे सरकार  - नगि 
४,०० ४,०० 

६६ भ्रमि खिि 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२६१२ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
२९,९९ २९,९९ 

६७ अन्र् भ्रमि खिि 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२६१९ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

प्रिशे सरकार  - नगि 
१,०० १,०० 

६८ लवलवध खिि 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२७११ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
२५,३६ २५,३६ 

६९ सभा सचिािन खिि 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२७२१ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

प्रिशे सरकार  - नगि 
८,०० ८,०० 
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लस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोजना

/लक्रयाकिापको 

नाि 

उप िेत्र 
खिि 

शीर्िक 
स्रो  

लिलनयोजन 

िालर्िक जम्िा 

७० 

धालमिक तथा 

सांस्कृलतक संस्था 

सहार्ता 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२५३१४ आन्तररक श्रोत - नगि १२,०० १२,०० 

७१ सामालजक सरुक्षा 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२७१११ आन्तररक श्रोत - नगि १०,०० १०,०० 

७२ 
अन्र् सामालजक 

सरुक्षा 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२७११२ आन्तररक श्रोत - नगि ८,०० ८,०० 

७३ 
उद्दार, राहत तथा 

पनुस्थािपना खिि 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२७२१२ आन्तररक श्रोत - नगि ११,०० ११,०० 

७४ 
अन्र् सामालजक 

सहार्ता 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२७२१९ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० २,०० 

७५ जग्गाको भाडा 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२८१४१ आन्तररक श्रोत - नगि ५० ५० 

७६ घरभाडा 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२८१४२ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
१२,०० १२,०० 

७७ अन्र् लफताि 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२८२१९ आन्तररक श्रोत - नगि ३,०० ३,०० 

७८ 
नगरपालिका भवन 

लनमािि(समपरूक) 

भवन, आवास तथा 

सहरी लवकास 
३११११ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
८५,०० ८५,०० 

७९ 

वडा कार्ाििर्हरुको 

भवन 

लनमािि(२,३,६,७,८,१

१) 

भवन, आवास तथा 

सहरी लवकास 
३११११ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
२,१०,०० २,१०,०० 

८० 
लशत भण्डारको िालग 

जग्गा खररि 
वालिज्र् ३१११४ आन्तररक श्रोत - नगि २०,०० २०,०० 

८१ मेलशनरी तथा औजार 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
३११२२ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

प्रिशे सरकार  - नगि 
४,३० ४,३० 

८२ 
फलनििर खररि तथा 

कार्ाििर् व्र्ावस्थापन 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
३११२३ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

प्रिशे सरकार  - नगि 
१०,०० १०,०० 

८३ 
फलनििर खररि तथा 

कार्ाििर् व्र्ावस्थापन 
शासन प्रिािी ३११२३ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१०,०० १०,०० 

८४ 
सरुक्षा लनकार्सूँग 

साझेिारी कार्िक्रम 

शालन्त तथा 

सवु्र्वस्था 
३११४१ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१२,०० १२,०० 

८५ 
लस. लस. क्र्ामरा 

जडान तथा ममित 

शालन्त तथा 

सवु्र्वस्था 
३११४१ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५,०० ५,०० 

८६ सोिार बत्ती खररि 
शालन्त तथा 

सवु्र्वस्था 
३११४१ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१०,०० १०,०० 

८७ 
अन्र् 

साझेिारीहरु(समपरूक) 
र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
२५,०० २५,०० 
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नाि 

उप िेत्र 
खिि 

शीर्िक 
स्रो  

लिलनयोजन 

िालर्िक जम्िा 

८८ 
नगर लभिका सडक 

ममित 
र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१०,०० १०,०० 

८९ 

नाङ्गे लनलगजुङ 

मेलिुङ सडक 

लनमािि(समपरूक) 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
४५,०० ४५,०० 

९० 

पराजिुी िौक 

िण्डेश्वर महािवेसम्म 

सडक कािोपिे 

लनमािि(समपरूक) 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
७०,०० ७०,०० 

९१ 
सडक बोडिसूँगको 

साझेिारी(समपरूक) 
र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
२५,०० २५,०० 

९२ 

सशस्त्र क्र्ाम्प िलेख 

िहरे गाूँउसम्म सडक 

कािोपिे 

लनमािि(समपरूक) 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
७०,०० ७०,०० 

९३ 

तारजािी खरीि 

(वतावरि तथा लवपि 

व्र्ावस्थापन सलमलत) 

वातावरि तथा 

जिवार्ु 
३११५९ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
४,९५ ४,९५ 

९४ 

फुङलिङ नगरपालिका 

कार्ाििर्को तलिो 

पट्टी मेलसनरी वाि  

लनमािि 

पनुलनमािि ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगि २०,०० २०,०० 

९५ 

बहु-सांस्कृलतक 

संग्राहिर् 

लनमािि(समपरूक) 

सम्पिा पवूािधार ३११५९ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,२०,०० १,२०,०० 

८०१०१४०११०९ प्रदेश सरकारबाट हस् ान् रर  कायिक्रि(सिप रक अनुदान) 

९६ 

लनलगजङु मेलिुङ 

नाङ्गे बरडाूँडाूँ िलेख 

थाङ्ने सडक 

कािोपिे 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 
प्रिशे नंबर १  - नगि 

अनिुान 
१,००,०० १,००,०० 
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लिलनयोजन 

िालर्िक जम्िा 

८०१०१४०१२०१ फुङ्लिङ नगरपालिकािडा नं.१ 

९७ 
कमििारीको बैठक 

भत्ता 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२११३४ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
२४ २४ 

९८ पानी तथा लबजिुी 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२१११ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
४ ४ 

९९ 
सवारी साधन ममित 

खिि 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२२१३ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
२५ २५ 

१०० 
पिपलिका, छपाई तथा 

सिूना प्रकाशन खिि 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२३१५ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
१२ १२ 

१०१ 

५ कक्षा मलुनका 

लबद्यालथिहरुिाइ 

हालजरी जवाफ र 

वकृ्तत्वकिा 

प्रलतर्ोलगता कार्िक्रम 

लशक्षा २२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,०० १,०० 

१०२ 

अपाङ्गता 

भएकाहरुको िालग 

स्वास््र् पररक्षि 

सामालजक सरुक्षा 

तथा संरक्षि 
२२५२२ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,०० १,०० 

१०३ खेिकुि कार्िक्रम र्वुा तथा खेिकुि २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० १,०० 

१०४ 
जेष्ठ नागररकहरुको 

िागी स्वास््र् पररक्षि 

सामालजक सरुक्षा 

तथा संरक्षि 
२२५२२ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,५० १,५० 

१०५ 
िलित आवास 

सहर्ोग कार्िक्रम 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,५० १,५० 

१०६ 
बलुटक लडजाइलनङ 

प्रलशक्षि तालिम 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,०० १,०० 

१०७ भ्रमि खिि 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२६१२ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
१,०० १,०० 

१०८ लवलवध खिि 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२७११ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
१,८५ १,८५ 

१०९ 
स्थानीर् भार्ा 

पठनपाठन 
भार्ा तथा संस्कृलत २५३११ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
२,०० २,०० 

११० 
वडा कार्ाििर्मा 

फलनििर खररि 
शासन प्रिािी ३११२३ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,४० १,४० 

१११ 
१ नं. वडा लभिका 

सडक ममित 
र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
२,०० २,०० 
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लिलनयोजन 

िालर्िक जम्िा 

११२ 

िारभैर्ा टलनङ िलेख 

पैरे सािडांडा जोड्ने 

मोटरबाटो लनमािि 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५,०० ५,०० 

११३ 

लििाउने िौतारा 

लहरेवा सौरे नाङ्गे 

मािबांसे नरकन्र्ा 

सम्म पिमागि सोलिङ 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
६,०० ६,०० 

११४ 

बाूँझे फुिबोटे हुूँि ै

लसररजङु जोड्ने 

खलसनी खोिा कजवे 

लनमािि 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५,०० ५,०० 

११५ 

साके खोिा गैरीघर 

लििौरा खोलसी 

जोड्ने मोटरबाटो 

स्तरोन्नती 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५,०० ५,०० 

११६ 

सौरे थाप्िे लभत्ता 

लनलगजङु सडक 

स्तरोन्नती 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
८,०० ८,०० 

११७ 

एक घर एक धारा 

लनमािि र खानेपानी 

महुान संरक्षि 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५६ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
६,०० ६,०० 

११८ 

फुङलिङ नगरपालिका 

२ लस्थत मसेुलसम 

खानेपानी महुान संरक्षि 

तथा नाङ्गे प्रा. लव.मा 

ट्र्ाङकी लनमािि गरी 

आसपासका 

समिुार्िाइ खानेपानी 

लवतरि 

खानेपानी तथा 

सरसफाई  
३११५६ आन्तररक श्रोत - नगि ७,०० ७,०० 

११९ 
मेिुङ पछुार 

खेिमैिान लनमािि 
र्वुा तथा खेिकुि ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगि १०,०० १०,०० 

८०१०१४०१२०२ फुङ्लिङ नगरपालिकािडा नं.२ 

१२० 
कमििारीको बैठक 

भत्ता 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२११३४ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
२४ २४ 

१२१ पानी तथा लबजिुी 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२१११ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
६ ६ 

१२२ संिार महसिु 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२११२ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
३५ ३५ 

१२३ 
इन्धन (कार्ाििर् 

प्रर्ोजन) 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२२१२ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
२१ २१ 
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उप िेत्र 
खिि 

शीर्िक 
स्रो  

लिलनयोजन 

िालर्िक जम्िा 

१२४ 
पिपलिका, छपाई तथा 

सिूना प्रकाशन खिि 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२३१५ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
२० २० 

१२५ सिुना संिार प्रकासन प्रशासकीर् सशुासन २२३१५ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,५० १,५० 

१२६ अपाङ्ग कार्िक्रम 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५० ५० 

१२७ 
अलिोको कपडा 

बनुाई कार्िक्रम 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० १,०० 

१२८ 

आलिवासी 

जनजालतहरुको िागी 

आधारभ ूकम्प्र्टुर 

तालिम 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
७५ ७५ 

१२९ 

आलिवासी 

जनजालतहरुको िागी 

हाउस वेर्ररङ तालिम 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
७५ ७५ 

१३० खेिकुि कार्िक्रम र्वुा तथा खेिकुि २२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,०० १,०० 

१३१ 
खानेपानी पाइप खररि 

तथा  लवतरि 

खानेपानी तथा 

सरसफाई  
२२५२२ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,०० १,०० 

१३२ 
जेष्ठ नागररक सम्मान 

कार्िक्रम 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० १,०० 

१३३ 

िलित मलहिाहरुको 

िागी गुलडर्ा‚ िप्पि 

बनाउने तालिम 

कार्िक्रम 

सामालजक सरुक्षा 

तथा संरक्षि 
२२५२२ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,५० १,५० 

१३४ 

मलहिाहरुको िालग 

खालडको कपडा बुन्ने 

तालिम 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगि १,५० १,५० 

१३५ 
र्वुा हरुको नेततृ्व तथा 

क्षमता लवकास तालिम 
र्वुा तथा खेिकुि २२५२२ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
७५ ७५ 

१३६ 

वडा नं. २ का 

सामिुालर्क लवद्यािर्का 

लवद्यालथिहरुका आूँखा 

लशलवर कार्िक्रम 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावशेीकरि 

२२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५० ५० 

१३७ 
सहकारी व्र्वस्थापन 

तालिम 
सहकारी २२५२२ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
७५ ७५ 
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लिलनयोजन 

िालर्िक जम्िा 

१३८ 

सामिुालर्क लवद्यािर्का 

लवद्यालथिहरुिाई लटलफन 

क्र्ारी खररि लवतरि 

कार्िक्रम 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,०० १,०० 

१३९ भ्रमि खिि 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२६१२ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
९१ ९१ 

१४० लवलवध खिि 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२७११ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
१,५३ १,५३ 

१४१ 
ठोके्र मिामी पाटी 

लनमािि 

भवन, आवास तथा 

सहरी लवकास 
३१११२ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,०० १,०० 

१४२ 

िवेलिङ्गे कृर्ी 

संकिन केन्र भवन 

लनमाििको बाूँकी 

भकु्तानी 

भवन, आवास तथा 

सहरी लवकास 
३१११२ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० ५,०० 

१४३ 

तेतीसकोटे पन्िेश्वरी 

धाम घेराबारा तथा 

आइतबारे िवेीथान 

संरक्षि 

भार्ा तथा संस्कृलत ३१११३ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,५० १,५० 

१४४ 
वडा लभिका ढि तथा 

नालि लनमािि 
सम्पिा पवूािधार ३१११३ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
९,०० ९,०० 

१४५ सडक बलत्त 
शालन्त तथा 

सवु्र्वस्था 
३११२२ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
७५ ७५ 

१४६ 

को. िे. लन. का. हुूँि ै

लनवाििन कार्ाििर् 

जाने सडक स्तरोन्नती 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० ५,०० 

१४७ 

जनजाती प्रलतष्ठान 

भवन हुूँि ैशान्ती 

आधारभतू लवद्यािर् 

जाने सडक स्तरोन्नती 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० ५,०० 

१४८ 

तोक्मेडाूँडा िखेी िान 

बहािरुको घर हुूँि ै

मेवाखोिा लहि ररसोटि 

िखेी हिेीप्र्ाड जाने 

पैिि मागि लनमािि 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
३,०० ३,०० 

१४९ 

िउेलिङे रोटेवारी हुूँि ै

हाङगोरे (िउेिीङ्गे 

मागि) तथा गैरीगाूँउ 

सलिाबोट िन्र मागि 

सडक लनमािि 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५,०० ५,०० 
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लस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोजना

/लक्रयाकिापको 

नाि 

उप िेत्र 
खिि 

शीर्िक 
स्रो  

लिलनयोजन 

िालर्िक जम्िा 

१५० 

नर बहािरु थापाको घर 

हुि ैशेपािटोि तथा 

टाकुरे िखेी साकी 

िौतारा हुि ैआइतबारे 

जोडने सडक लनमािि 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५,०० ५,०० 

१५१ 

पृ् वी सावाूँको 

घरिखेी लतनवरे सम्म र 

ठुिोधारा िखेी 

लनगीजङ्ुग सम्म जाने 

खडग मागि सडक 

ममित 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
४,५० ४,५० 

१५२ 

भवानी खलतवडाको 

घर मालथबाट तोर्नाथ 

र बिराम न्र्ौपानेको 

घर हुिै 

डाूँडाूँघरसम्मको सडक 

स्तरोन्नती 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५,०० ५,०० 

१५३ 

र्वुराज बस्नेतको घर 

िखेी साङ्गेविको 

फमि हुि ैरंगशािा 

जाने(िन्र मागि )सडक 

ममित 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
४,५० ४,५० 

१५४ 
वडा लभिका सडक 

ममित 
र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
२,०० २,०० 

१५५ 

होम तमु्वाहाम्फेको 

घरहुूँि ैसेतीधारा 

सम्मको सडक 

स्तरउन्नती 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० ५,०० 

१५६ 

कटुवाि धारा 

खानेपानी महुान 

संरक्षि 

खानेपानी तथा 

सरसफाई  
३११५६ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
२,०० २,०० 

१५७ 

वडा लभिका सबै 

खानेपानी ट्र्ाङ्की 

लनमािि तथा महुान 

संरक्षि 

खानेपानी तथा 

सरसफाई  
३११५६ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
३,०० ३,०० 

१५८ 
गरुुङ डाूँडाूँ तामाङ्ग 

समाधी स्थि लनमािि 
भार्ा तथा संस्कृलत ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० ५,०० 

१५९ 
िाङगोिा गमु्बा 

लनमािि 
भार्ा तथा संस्कृलत ३११५९ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५,०० ५,०० 
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लस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोजना

/लक्रयाकिापको 

नाि 

उप िेत्र 
खिि 

शीर्िक 
स्रो  

लिलनयोजन 

िालर्िक जम्िा 

१६० 

लवपन्न समिुार्िाई 

जस्तापाता खररि तथा 

लवतरि 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावशेीकरि 

३११५९ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,०५ १,०५ 

८०१०१४०१२०३ फुङ्लिङ नगरपालिकािडा नं.३ 

१६१ 
कमििारीको बैठक 

भत्ता 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२११३४ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
२४ २४ 

१६२ पानी तथा लबजिुी 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२१११ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
४ ४ 

१६३ संिार महसिु 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२११२ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
३० ३० 

१६४ 
इन्धन (कार्ाििर् 

प्रर्ोजन) 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२२१२ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
४० ४० 

१६५ 
सवारी साधन ममित 

खिि 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२२१३ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
५० ५० 

१६६ 
पिपलिका, छपाई तथा 

सिूना प्रकाशन खिि 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२३१५ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
१० १० 

१६७ 

किा‚ सालहत्र्‚ 

संस्कृलत र तान्िीङ्क 

लवद्या संम्बधिन 

कार्िक्रम 

भार्ा तथा संस्कृलत २२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५० ५० 

१६८ 

वडा लभिका ७० वर्ि 

मालथका जेष्ट 

नागररकिाइ सम्मान 

कार्िक्रम 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
२,०० २,०० 

१६९ 

वडा लभिका आधारभतू 

तहका 

बािबालिकािाइ 

लकताब बोक्ने झोिा 

खररि तथा लवतरि 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,०० १,०० 

१७० 

वडा लभिका क र ख 

वगिका (अपाङ्गता) 

भएका व्र्क्तीहरुिाई 

न्र्ानो कपडा खररि तथा 

लवतरि 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५० ५० 
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लस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोजना

/लक्रयाकिापको 

नाि 

उप िेत्र 
खिि 

शीर्िक 
स्रो  

लिलनयोजन 

िालर्िक जम्िा 

१७१ 

वडा लभिका लवपन्न 

िलित पररवारिाई 

खानेपानी ट्र्ांङ्की 

खररि तथा लवतरि 

सामालजक सरुक्षा 

तथा संरक्षि 
२२५२२ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,५० १,५० 

१७२ 

वडा लभिका लसिाइ 

कटाइ तालिम लिएका 

मलहिािाइ िुगा 

लसउने मेलसन खररि 

तथा लवतरि (७०% 

साझेिारी) 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,०० १,०० 

१७३ 

वडास्तररर् भलिबि 

तथा खेिकुि 

कार्ािक्रम संिािन 

र्वुा तथा खेिकुि २२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
२,५० २,५० 

१७४ 
स्थानीर् बाूँसबाट मढुा 

बनाउने तालिम 
उद्योग २२५२२ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,४० १,४० 

१७५ 

सनुौिो हजार लिनका 

लवपन्न आमाहरुिाइ 

पौलष्टक आहारा तथा 

पोर्ि कार्िक्रम 

स्वास््र् २२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
७५ ७५ 

१७६ भ्रमि खिि 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२६१२ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
९५ ९५ 

१७७ लवलवध खिि 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२७११ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
१,२२ १,२२ 

१७८ 
अस्थालर् प्रहरी िौकी 

लसम्िेको भवन ममित 

भवन, आवास तथा 

सहरी लवकास 
३१११३ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
३,५० ३,५० 

१७९ 

शसस्त्र क्र्ाम्प छेउको 

लशव मन्िीर पररसरमा 

लवश्राम स्थि लनमािि 

भार्ा तथा संस्कृलत ३१११३ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
३,५० ३,५० 

१८० 

सवुास िजी र मन 

प्रसाि बरािको 

घरमनुीको पलहरो 

रोकथाम 

सम्पिा पवूािधार ३१११३ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
४,०० ४,०० 

१८१ 

वडा कार्ाििर्को 

भवन बनाउने जग्गाको 

वाि लनमािि 

भवन, आवास तथा 

सहरी लवकास 
३१११४ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५,०० ५,०० 

१८२ 

खेिमैिान मगरपाखा 

हुूँि ैडाूँडाूँपारी जोड्ने 

सडक लनमािि 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ७,०० ७,०० 
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लस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोजना

/लक्रयाकिापको 

नाि 

उप िेत्र 
खिि 

शीर्िक 
स्रो  

लिलनयोजन 

िालर्िक जम्िा 

१८३ 

ज्ञान बहािरु 

पािुङ्वाको घर हुूँि ै

खेि मैिानबाट मिन 

भण्डारी राजमागि 

जोड्ने सडक लनमािि 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० ५,०० 

१८४ 

भिेावारी कालतिके 

जोडने मोटरबाटो 

स्तरउन्नती 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५,०० ५,०० 

१८५ 

भारतीगाूँउ पाटीडाडा 

िामोघर वडा 

कार्ाििर् जाने 

मोटरबाटो स्तरोन्नती 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५,०० ५,०० 

१८६ 

वडा लभिका 

मोटरवाटो ममित तथा 

नािी कटान 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५,०० ५,०० 

१८७ 
आगेलिन जकेुपानी 

टेङ्की लनमािि 

खानेपानी तथा 

सरसफाई  
३११५६ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० ५,०० 

१८८ 

आूँगेलिम लसरुवानी 

मिु संरक्षि तथा 

ररजेभि टेङ्की लनमािि 

खानेपानी तथा 

सरसफाई  
३११५६ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
३,०० ३,०० 

१८९ 

आिे धारा महुान भइ 

खालटे लसकारीडाूँडा 

भगेनी लसटेनी 

खानेपानी ररजभि 

ट्र्ाङ्की लनमािि 

खानेपानी तथा 

सरसफाई  
३११५६ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
३,०० ३,०० 

१९० 
कालत्तके खानेपानी 

संिािन कार्िक्रम 

खानेपानी तथा 

सरसफाई  
३११५६ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० ५,०० 

१९१ 

लशव मलन्िर 

पाटीडाूँडामा लवश्राम 

स्थि लनमािि 

भार्ा तथा संस्कृलत ३११५९ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
३,७५ ३,७५ 

१९२ 

सलिेरी िईुडाूँडे 

समाधी स्थिमा 

लवश्रामािर् लनमािि 

भार्ा तथा संस्कृलत ३११५९ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
२,०० २,०० 

१९३ 

हवलिार गाूँउ 

खानेपानी टेङ्की 

लनमािि 

खानेपानी तथा 

सरसफाई  
३११५९ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० ५,०० 

१९४ 

भाडीखोिा महुान भई 

कातीक हिािवोटे 

गहुिेी आर.लस.लस 

लसिाई कुिो लनमािि 

जिश्रोत तथा 

लसंिाई 
३११७१ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
३,०० ३,०० 
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लस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोजना

/लक्रयाकिापको 

नाि 

उप िेत्र 
खिि 

शीर्िक 
स्रो  

लिलनयोजन 

िालर्िक जम्िा 

८०१०१४०१२०४ फुङ्लिङ नगरपालिकािडा नं.४ 

१९५ 
कमििारीको बैठक 

भत्ता 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२११३४ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
२४ २४ 

१९६ पानी तथा लबजिुी 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२१११ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
२५ २५ 

१९७ संिार महसिु 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२११२ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
५० ५० 

१९८ 
इन्धन (कार्ाििर् 

प्रर्ोजन) 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२२१२ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
१० १० 

१९९ 
सवारी साधन ममित 

खिि 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२२१३ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
१५ १५ 

२०० 

आधारलशिा 

बहुउिेलशर् सहकारी 

संस्थाको कार्ाििर् 

व्र्ावस्थापन ७५ 

प्रलतशत साझेिारी 

सहकारी २२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,०० १,०० 

२०१ 

तमोर मलहिा सहकारी 

संस्थाको कार्ाििर् 

व्र्वस्थापन ७५ 

प्रलतशत साझेिारी 

सहकारी २२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,०० १,०० 

२०२ 

लििी बलहनी मलहिा 

समहू िारा कम्प्र्टुर 

तालिम संिािन 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,०० १,०० 

२०३ 

न्र् ूनमनुा मलहिा 

समहु िारा कम्प्र्टुर 

तालिम संिािन 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
६० ६० 

२०४ 

पालथभरा मलहिा समहू 

िारा कम्प्र्टुर तालिम 

संिािन 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
६० ६० 

२०५ 

फुङलिङ मलहिा 

समहु िारा लसिाइ 

कटाइ तालिम 

संिािन 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
६० ६० 

२०६ 

माछापोखरी मलहिा 

कृलर् समहु द्वारा च्र्ाउ 

खेलत कार्िक्रम  

संिािन 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,०० १,०० 
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लस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोजना

/लक्रयाकिापको 

नाि 

उप िेत्र 
खिि 

शीर्िक 
स्रो  

लिलनयोजन 

िालर्िक जम्िा 

२०७ 

लवपन्न िलित घर 

पररवारिाई स्वच्छ 

खानपेानीको िागी 

सामग्री खररि तथा 

लवतरि 

सामालजक सरुक्षा 

तथा संरक्षि 
२२५२२ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,५० १,५० 

२०८ 

सामिुालर्क लवकास 

पनुलनमािि िारा साना 

उधोग सचिािन 

सम्बन्धी कार्िक्रम 

सहकारी २२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,०० १,०० 

२०९ भ्रमि खिि 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२६१२ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
९५ ९५ 

२१० लवलवध खिि 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२७११ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
१,०६ १,०६ 

२११ 

लजलम पोखरी संस्कार 

भवन ममित तथा 

लनमािि 

भवन, आवास तथा 

सहरी लवकास 
३११११ आन्तररक श्रोत - नगि ८,०० ८,०० 

२१२ 

तमोर मलहिा कृर्ी 

सहकारीको भवन 

लनमािि 

भवन, आवास तथा 

सहरी लवकास 
३११११ आन्तररक श्रोत - नगि १२,०० १२,०० 

२१३ 

लजलमपोखरी कोप्िे 

कभडि हिको िालग 

जग्गा खरीि 

सम्पिा पवूािधार ३१११२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१०,०० १०,०० 

२१४ 
नागेस्वर लशव मलन्िर 

पोखरी लनमािि 
भार्ा तथा संस्कृलत ३१११२ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० ५,०० 

२१५ 

परुानो बसपाकि  मनुी 

नािी लनमािि,लजलम 

पोखरी लवकास 

हाङ्गगामको घर 

आसपास नािी 

लनमािि तथा पाइप 

जडान 

र्ातर्ात पूवािधार ३१११३ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
७,०० ७,०० 

२१६ 

लभमेश्वर तथा 

ओखरबोटे मलन्िर 

संरक्षि र तमोर 

हलस्पटि िखेी 

ताप्िेजङु एफ एम 

जोड्ने पैिि मागि 

भार्ा तथा संस्कृलत ३१११३ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५,०० ५,०० 

२१७ 

मलुधन कोक्मा 

माङलहममा 

लसररजंघाको मलुति 

खररि 

भार्ा तथा संस्कृलत ३१११३ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
४,०० ४,०० 
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लस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोजना

/लक्रयाकिापको 

नाि 

उप िेत्र 
खिि 

शीर्िक 
स्रो  

लिलनयोजन 

िालर्िक जम्िा 

२१८ 

काजीशेपािको घरहुूँि ै

वाि मलन्िरसम्म 

सडक ढिान 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १०,०० १०,०० 

२१९ 

पालथभरा क्र्ाम्पस 

पछाडी ,कृष्ट्ि गरुुङ 

घरमनुी,न्र्रुुिी मालथ 

नािी लनमािि र 

पालथभरा प्रालव जोड्ने 

तथा गोसिाइन प्रगलत 

टोि सडक लनमािि 

तथा गरुुङ परीर्ि 

भवन लनमािि 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५,९० ५,९० 

२२० 

फुङिेङ सडक ज्ञान 

बहािरु मािनेको घर 

हुि ैलटम्बरेु जोडने 

मोटर बाटो स्तरउन्नती 

तथा खलतवडा टोि 

िखेी पैिि मागि 

लनमािि 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
७,०० ७,०० 

२२१ 

उकािी पानी सरु्ि 

गरुङ आसपास 

खानेपानी ट्र्ाङ्की 

तथा धारा लनमािि 

खानेपानी तथा 

सरसफाई  
३११५६ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
४,०० ४,०० 

२२२ 

पैिि मागि लनमािि‚ 

कुिेन्र आन्नि 

मािनेको घर (साके 

खोलसी- नर्ाूँ 

बसपाकि ) सलुविार 

खानेपानी ट्र्ाङ्की 

ममित तथा तमोर 

मलहिा जाने 

मोटरबाटो लनमािि 

पर्िटन ३११५९ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
९,४० ९,४० 

८०१०१४०१२०५ फुङ्लिङ नगरपालिकािडा नं.५ 

२२३ 
कमििारीको बैठक 

भत्ता 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२११३४ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
२४ २४ 

२२४ पानी तथा लबजिुी 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२१११ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
१० १० 

२२५ संिार महसिु 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२११२ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
३० ३० 
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लस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोजना

/लक्रयाकिापको 

नाि 

उप िेत्र 
खिि 

शीर्िक 
स्रो  

लिलनयोजन 

िालर्िक जम्िा 

२२६ 
इन्धन (कार्ाििर् 

प्रर्ोजन) 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२२१२ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
१५ १५ 

२२७ 
सवारी साधन ममित 

खिि 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२२१३ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
२० २० 

२२८ 
पिपलिका, छपाई तथा 

सिूना प्रकाशन खिि 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२३१५ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
१२ १२ 

२२९ 

खेिकुि प्रलशक्षि 

कार्िक्रम तथा सामग्री 

खररि कार्िक्रम 

र्वुा तथा खेिकुि २२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
३,०० ३,०० 

२३० 
खेिकुि बाि एकेडेमी 

संिािन गने 
र्वुा तथा खेिकुि २२५२२ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,८५ १,८५ 

२३१ 
जेष्ठ नागररक सम्मान 

कार्िक्रम 

िैंलगक समानता तथा 

सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
६० ६० 

२३२ 
लतज तथा नारी लिवस 

कार्िक्रम संिािन 
भार्ा तथा संस्कृलत २२५२२ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
४० ४० 

२३३ 

िलित 

बािबालिकाहरुिाई 

कम्प्र्टुर र उद्घघोर्ि 

तालिम 

सामालजक सरुक्षा 

तथा संरक्षि 
२२५२२ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,४० १,४० 

२३४ 

मलहिाहरुका िागी 

काननुी सिेतना 

कार्ािक्रम 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
७० ७० 

२३५ 

मलहिाहरुको िागी 

प्रस्तावना िेखन 

तालिम कार्िक्रम 

(७५% साझेिारी) 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,०० १,०० 

२३६ 

लवपन्न अपाङ्गता 

भएकाहरुिाई न्र्ानो 

कपडा लवतरि 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
४० ४० 

२३७ 

सामिुालर्क 

लवद्यािर्मा अध्र्र्न 

गरेका आलिवासी 

जनजालत 

लवद्यालथिहरुिाई 

छािवलृत कार्िक्रम 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,५० १,५० 

२३८ भ्रमि खिि 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२६१२ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
८० ८० 

२३९ लवलवध खिि 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२७११ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
१,३४ १,३४ 
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लस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोजना

/लक्रयाकिापको 

नाि 

उप िेत्र 
खिि 

शीर्िक 
स्रो  

लिलनयोजन 

िालर्िक जम्िा 

२४० 

उत्पीलडत तथा िलित 

मलहिा सरोकार 

मचिको अधरुो भवन 

ममित तथा संभार 

भवन, आवास तथा 

सहरी लवकास 
३११११ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० ५,०० 

२४१ 
ओमशान्ती अधरुो 

भवन लनमािि 

भवन, आवास तथा 

सहरी लवकास 
३११११ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० ५,०० 

२४२ 
तम ुपेिु संघ कोइि 

अधरुो गमु्बा लनमािि 
र्ातर्ात पूवािधार ३१११२ आन्तररक श्रोत - नगि १५,०० १५,०० 

२४३ 
संस्कार भवनमालथ 

रस्ट लनमािि 
र्ातर्ात पूवािधार ३१११३ आन्तररक श्रोत - नगि ४,०० ४,०० 

२४४ 

पालथभरा आधारभतू 

लवद्यािर्कािाई 

प्रोजेक्टर खररि तथा 

लवतरि कार्िक्रम 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

३११२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५० ५० 

२४५ 

बालिज्र् संघ िलेख 

ट्र्ाक्सी काउन्टर सम्म 

स्लर्ाप लनमािि तथा  

रेडक्रस मलुनको 

खोलसी ममित 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५,०० ५,०० 

२४६ 

सजृना गरुुङको 

घरमालथ र क्र्ाम्पस 

मागिको अूँधरुो नालि 

ममित तथा लनमािि 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५,५० ५,५० 

२४७ 

हुिाक मागि र ओम 

शालन्त मागि 

मोटरबाटोको RCC 

ढिान 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
९,०० ९,०० 

२४८ 

हुिाक मागि वाि‚ 

अपाङ्ग आवास 

छेउको ढि तथा 

नागधारा र तोर्ा 

गौतम घर छेउको 

पिमागि तथा नािी 

लनमािि 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
६,८५ ६,८५ 

२४९ 

सरस्वती कुण्ड DPR‚ 

रामजानकी मन्िीरको 

अधरुो काम परुा गने 

साथै िगुाि मन्िीर ममित 

पर्िटन ३११५९ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
६,५० ६,५० 
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लस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोजना

/लक्रयाकिापको 

नाि 

उप िेत्र 
खिि 

शीर्िक 
स्रो  

लिलनयोजन 

िालर्िक जम्िा 

८०१०१४०१२०६ फुङ्लिङ नगरपालिकािडा नं.६ 

२५० 
कमििारीको बैठक 

भत्ता 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२११३४ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
२४ २४ 

२५१ पानी तथा लबजिुी 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२१११ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
५ ५ 

२५२ संिार महसिु 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२११२ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
३० ३० 

२५३ 
इन्धन (कार्ाििर् 

प्रर्ोजन) 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२२१२ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
१० १० 

२५४ 
सवारी साधन ममित 

खिि 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२२१३ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
१५ १५ 

२५५ 
पिपलिका, छपाई तथा 

सिूना प्रकाशन खिि 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२३१५ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
९ ९ 

२५६ 

अपाङ्गता भएका 

व्र्लक्तहरुिाइ सम्मान 

कार्िक्रम 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
२५ २५ 

२५७ खेिकुि कार्िक्रम र्वुा तथा खेिकुि २२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५० ५० 

२५८ 
जेष्ठ िलितहरुिाई 

सम्मान कार्िक्रम 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५० ५० 

२५९ 
जेष्ठ नागररकिाई 

सम्मान कार्िक्रम 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५० ५० 

२६० 

बाजोगरा‚ बगरबारी र 

अमर स्मलृत 

सामिुालर्क 

लवद्यािर्का 

बािबालिकाहरुिाइ 

स्टेशनरी सामग्री खररि 

तथा लबतरि कार्िक्रम 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
३० ३० 

२६१ 

मलहिाहरुिाई राडी 

पाखी बनुाई तालिम 

संिािन 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,०० १,०० 

२६२ 

िामा,पलन्डत,फेिाङमा 

,बैिाङ,पास्टर,बैध आिी 

समाजमा अग्र रुपमा काम 

गने सम्पिुििाई सम्मान 

कार्िक्रम 

भार्ा तथा संस्कृलत २२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,०० १,०० 



                                                      

                                                  “फुङलिङ नगरपालिकाको लिलनयोजन ऐन-२०७८”                         33 

 

लस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोजना

/लक्रयाकिापको 

नाि 

उप िेत्र 
खिि 

शीर्िक 
स्रो  

लिलनयोजन 

िालर्िक जम्िा 

२६३ भ्रमि खिि 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२६१२ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
८० ८० 

२६४ लवलवध खिि 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२७११ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
१,५२ १,५२ 

२६५ 

काम्छाङ छोइङ 

ग्र्ासालिङ गमु्बा 

शौिािर् लनमािि 

भवन, आवास तथा 

सहरी लवकास 
३१११२ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० ५,०० 

२६६ 
लकूँ रात भक्तशािा 

अधरुो भवन लनमािि 

भवन, आवास तथा 

सहरी लवकास 
३१११२ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० ५,०० 

२६७ 

कुवापानी िखेी होमस्टे 

हुूँि ैतमिुौक जोड्ने 

सडक स्तरोन्नती 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० ५,०० 

२६८ 
खेम पोखरेिको घर 

छेउ कलभटि लनमािि 
र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५,०० ५,०० 

२६९ 
लििौरा खोलसा 

स्लर्ाप कलभटि लनमािि 
र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५,०० ५,०० 

२७० 

लडललिराम आिार्ि‚ 

िाक्पा शेपाि‚ पे्रम 

कुमारीको घर छेउ 

खोलसी लनमािि 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५,६० ५,६० 

२७१ 

थवुाजङु िखेी 

िाखरुीसम्म पैििमागि 

लनमािि 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५,०० ५,०० 

२७२ 

परुानो सातधारा िखेी 

सकेुटार जाने पैिि 

मागि लनमािि 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५,०० ५,०० 

२७३ 

पालथभरा हूँि ैबाूँझोघर 

आ. लव. सडक ढिान 

लनमािि 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० ५,०० 

२७४ 

लभरकुना डाूँडा िलेख 

गैरी गाूँउ बगरबारी 

सम्म पैिि मागि 

लनमािि 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५,०० ५,०० 

२७५ 

सजुन िाहािको घर 

िेखी कालज मािेनको घर 

सम्म पैिि मागि लनमािि 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५,०० ५,०० 

२७६ 

साधधुारा िेखी लबलहबारे 

शेपाि गुम्बासम्म 

मोटरबाटो  लनमािि 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५,०० ५,०० 
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लस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोजना

/लक्रयाकिापको 

नाि 

उप िेत्र 
खिि 

शीर्िक 
स्रो  

लिलनयोजन 

िालर्िक जम्िा 

२७७ 

िप्िेटी खानेपानी 

ररजवि ट्र्ाङ्की 

लनमािि र पाइप खररि 

खानेपानी तथा 

सरसफाई  
३११५६ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५,०० ५,०० 

२७८ 
गरुुङ समालधस्थि 

िौतारा लनमािि 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

३११५९ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,०० १,०० 

२७९ 
पैर्बुोटे पालथभरा 

मलन्िर ममित 
पर्िटन ३११५९ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५,०० ५,०० 

२८० 

पालथभरा िौक 

पालथभरा मलन्िर 

संरक्षि 

पर्िटन ३११५९ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५,०० ५,०० 

८०१०१४०१२०७ फुङ्लिङ नगरपालिकािडा नं.७ 

२८१ 
कमििारीको बैठक 

भत्ता 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२११४१ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
२४ २४ 

२८२ पालन लवजिुी 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२१११ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
३० ३० 

२८३ संिार महसिु 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२११२ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
२० २० 

२८४ 
सवारी साधन ममित 

खिि 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२२१३ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
३५ ३५ 

२८५ 
खेिकुि लवकास 

कार्िक्रम 
र्वुा तथा खेिकुि २२५२२ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५० ५० 

२८६ 

जेष्ठ नागररक तथा 

अपाङ्ग सम्मान 

कार्ािक्रम 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,५० १,५० 

२८७ 

प्रालवलधक लशक्षा 

अध्र्र्नको िागी 

जेहने्िार िलित तथा 

जनजालत छाि 

छािािाई छािवलृत 

लवतरि कार्ािक्रम 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,०० १,०० 

२८८ 

लवपन्न िलित 

पररवारिाई संगरु 

पािन सम्बलन्ध 

तालिम तथा भनुी 

खररि तथा लवतरि 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
७० ७० 

२८९ भ्रमि खिि 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२६१२ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
५० ५० 

२९० लवलवध खिि 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२७११ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
१,९१ १,९१ 
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लस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोजना

/लक्रयाकिापको 

नाि 

उप िेत्र 
खिि 

शीर्िक 
स्रो  

लिलनयोजन 

िालर्िक जम्िा 

२९१ 
विृ िौतारी अधरुो 

भवन लनमािि 

भवन, आवास तथा 

सहरी लवकास 
३११११ आन्तररक श्रोत - नगि ७,०० ७,०० 

२९२ 
केिाङ भवन ममित 

तथा सम्भार 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

३१११२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५,०० ५,०० 

२९३ 

लकरात िौ ूँक टोि 

लवकास संस्थाको 

भवन ममित 

भवन, आवास तथा 

सहरी लवकास 
३१११३ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५,०० ५,०० 

२९४ 
वडा कार्ाििर्को 

जग्गा सम्र्ाउने 

भवन, आवास तथा 

सहरी लवकास 
३१११४ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१०,०० १०,०० 

२९५ 

वडा लभिका मलहिा 

समहूहरुिाई लमलन 

लमि खररि तथा 

लवतरि (७५% 

अनिुान) 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

३११२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
२,०० २,०० 

२९६ 

छिेधारा केनेम 

खोलसा स्वा्र् िौकी 

भाडीखोिा मोटरवाटो 

स्तरउन्नती 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५,०० ५,०० 

२९७ 
लटम्बरेु खोलसी 

लनर्न्िि 
र्ातर्ात पूवािधार ३११५४ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५,०० ५,०० 

२९८ 

मर्ाङिुङ,जिकन्र्ा,

खररवोटे,लसहिवेी 

थानहरु ममित तथा 

संरक्षि 

पर्िटन ३११५९ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
३,०० ३,०० 

८०१०१४०१२०८ फुङ्लिङ नगरपालिकािडा नं.८ 

२९९ 
कमििारीको बैठक 

भत्ता 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२११३४ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
२४ २४ 

३०० पानी तथा लबजिुी 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२१११ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
१० १० 

३०१ संिार महसिु 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२११२ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
४१ ४१ 

३०२ 
इन्धन (कार्ाििर् 

प्रर्ोजन) 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२२१२ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
४० ४० 

३०३ 
सवारी साधन ममित 

खिि 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२२१३ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
५० ५० 

३०४ 
खेिकुि लवकास 

कार्िक्रम 
र्वुा तथा खेिकुि २२५२२ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,०० १,०० 
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लस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोजना

/लक्रयाकिापको 

नाि 

उप िेत्र 
खिि 

शीर्िक 
स्रो  

लिलनयोजन 

िालर्िक जम्िा 

३०५ 
लतज तथा नारर लिवस 

कार्िक्रम 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
३० ३० 

३०६ भ्रमि खिि 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२६१२ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
५० ५० 

३०७ लवलवध खिि 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२७११ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
१,६० १,६० 

३०८ 
लङङमा ङर्ागुर गमु्बा 

लनमािि 
भार्ा तथा संस्कृलत ३१११२ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
६,०० ६,०० 

३०९ 
संसारी मलन्िर घेरावारा 

र िौतारा लनमािि 
सम्पिा पवूािधार ३१११३ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५,०० ५,०० 

३१० 

काभ्र ेनाराने डाूँडा हुूँि ै

पालथभरा र्ाङवरक 

सडक जोड्ने 

मोटरबाटो लनमािि 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १०,०० १०,०० 

३११ 
ढुङ्गे भिेावारी सडक 

लनमािि 
र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५,०० ५,०० 

३१२ 

ररपीटर टावर अलिे 

हुि ैपालथभरा र्ाङरक 

जोडने मोटरबाटो 

लनमािि 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५,०० ५,०० 

३१३ 

सलिेरी नाम्िेपाटी 

रलमते सडक ममित 

संभार 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १५,०० १५,०० 

३१४ 

लहटी बचिरे तथा 

लकूँ रात िोक िखेी 

आमासमहुको भवन 

सम्म सडक स्तरोन्नती 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५,०० ५,०० 

३१५ 

धारापालन खानेपानी 

ममित तथा पाख्रीन 

टोि खिुमु्बिुाइ ड्रम र 

पाइप खररि लवतरि 

खानेपानी तथा 

सरसफाई  
३११५६ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
४,०० ४,०० 

३१६ 

रलमते खानेपानी 

आर्ोजना टेङंकी 

लनमािि 

खानेपानी तथा 

सरसफाई  
३११५६ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० ५,०० 

३१७ 

पै ूँर्बुोटे मलन्िर तथा 

िउेरािी र्वुा क्िबको 

शौिािर् लनमािि 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५९ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
४,५० ४,५० 
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लस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोजना

/लक्रयाकिापको 

नाि 

उप िेत्र 
खिि 

शीर्िक 
स्रो  

लिलनयोजन 

िालर्िक जम्िा 

८०१०१४०१२०९ फुङ्लिङ नगरपालिकािडा नं.९ 

३१८ 
कमििारीको बैठक 

भत्ता 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२११३४ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
२४ २४ 

३१९ पानी तथा लबजिुी 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२१११ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
९ ९ 

३२० संिार महसिु 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२११२ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
२४ २४ 

३२१ 
इन्धन (कार्ाििर् 

प्रर्ोजन) 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२२१२ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
४० ४० 

३२२ 
सवारी साधन ममित 

खिि 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२२१३ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
५० ५० 

३२३ 

अपाङ्गता भएका 

व्र्लक्तहरुिाई न्र्ानो 

कपडा लवतरि 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,०० १,०० 

३२४ 

जेष्ठ नागररकहरुिाई 

सम्मान तथा स्वास््र् 

पररक्षि 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,५० १,५० 

३२५ 
लतज तथा नारी लिवस 

कार्िक्रम 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५० ५० 

३२६ 

िलित घरपररवारिाई 

खानेपानी प्िाष्टीक 

ट्र्ाङकी खररि तथा 

लवतरि 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,४० १,४० 

३२७ 

बाि कक्षा िखेी िार 

कक्षा सम्मका 

सामिुालर्क 

लवद्यािर्का 

लवद्यालथिहरुिाइ रेक 

सटु लवतरि 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
२,०० २,०० 

३२८ 

भलिबि तथा फुटबि 

खेि संिािन 

कार्िक्रम 

र्वुा तथा खेिकुि २२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
३,०० ३,०० 

३२९ भ्रमि खिि 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२६१२ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
८० ८० 

३३० लवलवध खिि 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२७११ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
१,४८ १,४८ 
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लस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोजना

/लक्रयाकिापको 

नाि 

उप िेत्र 
खिि 

शीर्िक 
स्रो  

लिलनयोजन 

िालर्िक जम्िा 

३३१ रेडक्रस भवन लनमािि 
भवन, आवास तथा 

सहरी लवकास 
३११११ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० ५,०० 

३३२ 
कटहरे सलतघाट 

मिामी पाटी लनमािि 
भार्ा तथा संस्कृलत ३१११२ आन्तररक श्रोत - नगि २,०० २,०० 

३३३ 

कामीडाूँडा पालथभरा 

मलन्िर‚ साङ्क िेछेलिङ 

गुन्पामा र पानीसार खोप 

केन्रमा शौिािर् लनमािि 

भवन, आवास तथा 

सहरी लवकास 
३१११२ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५,५० ५,५० 

३३४ 

सकेुटार एर्रपोटि माथी 

सानो पाथीभरा मलन्िर 

पिमागि र पररसर 

लनमािि 

भवन, आवास तथा 

सहरी लवकास 
३१११३ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० ५,०० 

३३५ 
आिुिोक गाइगोडे 

बैिारे सडक ममित 
र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
७,०० ७,०० 

३३६ 

खटेु्टपाटी हुूँि ैिैनपरेु 

डाूँडाूँ सम्म मोटरबाटो 

स्तरोन्नती 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० ५,०० 

३३७ 
च्र्ानडाूँडा ओख्रे 

रनििे सडक ममित 
र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
३,०० ३,०० 

३३८ 
टाकुरे गैरीगाूँउ 

मोटरबाटो लनमािि 
र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५,०० ५,०० 

३३९ 

फुङलिङ नगरपालिका 

९ नं. वडा लभिका 

लवलभन्न छेिमा पिमागि 

लनमािि 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
४,०० ४,०० 

३४० 

िामपोखरी 

लसलध्िडाूँडा हकि टे 

तमिुोक सडक ममित 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
६,०० ६,०० 

३४१ 

साङ्किछे्र्ोलिङ 

गमु्बा लवद्यािर् 

पिमागि लनमािि 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १०,०० १०,०० 

३४२ 

हाङ्िवेा खोिा डाूँडा 

गाूँउ रामेटार सडक 

लनमािि 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५,०० ५,०० 

३४३ 

लपगवुा‚ कटहरे‚ 

बेतेनी‚ िानाबारी‚ 

िप्से आसाङ पाटी 

काकी गाूँउ कुिो 

ममित तथा लनमािि 

सम्पिा पवूािधार ३११५४ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
६,५० ६,५० 

३४४ 
खानेपानी पाइप खररि 

तथा लवतरि 

खानेपानी तथा 

सरसफाई  
३११५६ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
२,०० २,०० 
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लस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोजना

/लक्रयाकिापको 

नाि 

उप िेत्र 
खिि 

शीर्िक 
स्रो  

लिलनयोजन 

िालर्िक जम्िा 

३४५ 

पिासे धारा मिु 

संरक्षि तथा सालवक 

४‚६‚७ र ८ का 

पानीको मिुहरु 

संरक्षि तथा ममित 

खानेपानी तथा 

सरसफाई  
३११५६ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
४,९० ४,९० 

३४६ 

बरधारा ओख्र 

खानेपानी महुान 

संरक्षि 

खानेपानी तथा 

सरसफाई  
३११५६ आन्तररक श्रोत - नगि ३,०० ३,०० 

३४७ 

सालवक ३‚ ९ र १ मा 

खानेपानी पाइप खररि 

तथा ट्र्ाङ्की लनमािि 

खानेपानी तथा 

सरसफाई  
३११५६ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
६,५० ६,५० 

३४८ 
नानी ढुङ्गा समाधी 

स्थि लनमािि 
भार्ा तथा संस्कृलत ३११५९ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,५० १,५० 

३४९ 
मसाने पाटी भवन 

ममित तथा लनमािि 

भवन, आवास तथा 

सहरी लवकास 
३११५९ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,५० १,५० 

३५० शैशिे माने लनमािि भार्ा तथा संस्कृलत ३११५९ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,५० १,५० 

८०१०१४०१२१० फुङ्लिङ नगरपालिकािडा नं.१० 

३५१ 
कमििारीको बैठक 

भत्ता 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२११३४ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
२४ २४ 

३५२ पानी तथा लबजिुी 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२१११ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
१० १० 

३५३ संिार महसिु 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२११२ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
२० २० 

३५४ 
इन्धन (कार्ाििर् 

प्रर्ोजन) 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२२१२ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
३५ ३५ 

३५५ 
सवारी साधन ममित 

खिि 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२२१३ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
५५ ५५ 

३५६ 
पिपलिका, छपाई तथा 

सिूना प्रकाशन खिि 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२३१५ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
१२ १२ 

३५७ 

अपाङगता 

भएकाहरुिाई न्र्ानो 

कपडा खरीि तथा 

लवतरि 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५० ५० 

३५८ 
खेिकुि कार्िक्रम 

संिािन 
र्वुा तथा खेिकुि २२५२२ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
३,०० ३,०० 
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लस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोजना

/लक्रयाकिापको 

नाि 

उप िेत्र 
खिि 

शीर्िक 
स्रो  

लिलनयोजन 

िालर्िक जम्िा 

३५९ 

जेष्ठ नागररकहरुिाई 

न्र्ानो कपडा खरीि 

तथा लवतरि 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५० ५० 

३६० 

िलितहरुिाई 

ककि टपाता खरीि तथा 

लवतरि 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५० ५० 

३६१ 
मलहिा क्षमता लवकास 

तालिम 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,०० १,०० 

३६२ 

सामिुालर्क 

लवद्यािर्का कक्षा १-

५ का लवद्याथीहरुिाई 

झोिा खररि तथा 

लवतरि 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,५० १,५० 

३६३ भ्रमि खिि 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२६१२ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
९० ९० 

३६४ लवलवध खिि 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२७११ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
१,५४ १,५४ 

३६५ 

जनजातीको 

साूँस्कृतीक बाजागाजा 

खरीि 

भार्ा तथा संस्कृलत ३११११ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
३,०० ३,०० 

३६६ 

उत्तर िलक्षि 

िोकमागिबाट स्वास््र् 

िौकी जाने सडक 

स्तरोन्नती 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० ५,०० 

३६७ 

केराबारी िखेी मान 

बहािरुको घरसम्म 

मोटरबाटो लनमािि 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५,०० ५,०० 

३६८ 
धापगाउूँ िालम्िङे 

मोटरबाटो लनमािि 
र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
६,०० ६,०० 

३६९ 
लनरौिागाउूँ सोलगरा 

मोटरवाटो लनमािि 
र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
८,०० ८,०० 

३७० 

भ्र्ाकुरे सानो 

पालथभारा पावरहाउस 

डाकमान भट्टराइको 

घर सम्म मोटरबाटो 

लनमािि 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
६,३० ६,३० 

३७१ 
र्ाफे्र लनभारे मोटरबाटो 

लनमािि 
र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
६,०० ६,०० 
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लस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोजना

/लक्रयाकिापको 

नाि 

उप िेत्र 
खिि 

शीर्िक 
स्रो  

लिलनयोजन 

िालर्िक जम्िा 

३७२ 
ररजाि तोपगाउूँ 

मोटरबाट लनमािि 
र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
६,०० ६,०० 

३७३ 

वडाका लवलभन्न 

ठाूँउमा एकघर 

एकधारा लनमािि 

खानेपानी तथा 

सरसफाई  
३११५६ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१०,०० १०,०० 

३७४ 
खानेपानी पाइप खरीि 

तथा लवतरि 

खानेपानी तथा 

सरसफाई  
३११५९ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,९० १,९० 

३७५ छार्ा पोखरी ममित पर्िटन ३११५९ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,०० १,०० 

३७६ धाप खानेपानी लनमािि 
खानेपानी तथा 

सरसफाई  
३११५९ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
६,०० ६,०० 

३७७ 

पालनटार महािवेथान 

संरक्षि तथा पैिि 

मागि लनमािि 

पर्िटन ३११५९ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
२,०० २,०० 

३७८ 
भलिबि खेिमैिान 

लनमािि 
र्वुा तथा खेिकुि ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० ५,०० 

३७९ 

स्वा्र् िौकी 

गडीडाूँडाूँ पिमागि 

लनमािि 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५९ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
३,९० ३,९० 

८०१०१४०१२११ फुङ्लिङ नगरपालिकािडा नं.११ 

३८० 
कमििारीको बैठक 

भत्ता 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२११३४ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
२४ २४ 

३८१ पानी तथा लबजिुी 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२१११ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
५ ५ 

३८२ संिार महसिु 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२११२ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
४२ ४२ 

३८३ 
इन्धन (कार्ाििर् 

प्रर्ोजन) 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२२१२ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
३० ३० 

३८४ 
सवारी साधन ममित 

खिि 

कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२२१३ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
५० ५० 

३८५ 

अपाङ्गता भएका 

नागररकिाइ न्र्ानो 

कपडा खररि तथा 

लवतरि 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५० ५० 

३८६ खेिकुि कार्िक्रम र्वुा तथा खेिकुि २२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,०० १,०० 
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लस. 

न.ं 

कायिक्रि/आयोजना

/लक्रयाकिापको 

नाि 

उप िेत्र 
खिि 

शीर्िक 
स्रो  

लिलनयोजन 

िालर्िक जम्िा 

३८७ 

जेष्ठ नागररकिाइ 

न्र्ानो कपडा खररि 

कार्िक्रम 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,०० १,०० 

३८८ लतज कार्िक्रम 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५० ५० 

३८९ 

सामिुालर्क 

लवद्यािर्का कक्षा १-

५ का लवद्याथीहरुिाई 

टीलफन बक्स खररि 

तथा लवतरि 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५२२ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,२० १,२० 

३९० भ्रमि खिि 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२६१२ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
९० ९० 

३९१ लवलवध खिि 
कार्ाििर् सचिािन 

तथा प्रशासलनक 
२२७११ 

राजस्व बाूँडफाूँड - 

संघीर् सरकार - नगि 
१,५९ १,५९ 

३९२ 
फावाखोिा खेिमैिान 

स्तरोन्नलत 
र्ातर्ात पूवािधार ३१११४ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
७,०० ७,०० 

३९३ 
काडेवारी खोपी सडक 

लनमािि 
र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५,०० ५,०० 

३९४ 
खोपी लनकास 

मोटरबाटो लनमािि 
र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० ५,०० 

३९५ 

लिपेन्र प्रा लव वरडाूँडा 

हुि ैहङहङ्गे  जाने 

सडक लनमािि 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
८,०० ८,०० 

३९६ 
लनकास छाते िउेरािी 

सडक लनमािि 
र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
६,०० ६,०० 

३९७ 

मखु्र्मन्िी ग्रामीि 

सडक िलेख लसकारी 

डाूँडा जाने सडक तथा 

वडा कार्ाििर्को 

जग्गा सम्र्ाउने 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
८,०० ८,०० 

३९८ 

वडालभिका मखु्र् 

तथा शाखा सडक 

स्तरोन्नलत 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५,०० ५,०० 

३९९ 
साज ुसलतघाट 

मोटरबाटो लनमािि 
र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि १२,०० १२,०० 

४०० 

सामेखाम होक्तोके 

हङहङ्गे मोटर बाटो 

लनमािि 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ५,०० ५,०० 



                                                      

                                                  “फुङलिङ नगरपालिकाको लिलनयोजन ऐन-२०७८”                         43 

 

लस. 

नं. 

कायिक्रि/आयोजना

/लक्रयाकिापको 

नाि 

उप िेत्र 
खिि 

शीर्िक 
स्रो  

लिलनयोजन 

िालर्िक जम्िा 

४०१ 
लसम्ब ुिमु्िे मोटरबाटो 

लनमािि 
र्ातर्ात पूवािधार ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगि ६,०० ६,०० 

४०२ 

काूँडेखोिा तथा 

छरछरे खोिा महुान 

संरक्षि तथा सालवक 

फावाखोिा ५‚६ र ९ 

मा धारा लनमािि 

खानेपानी तथा 

सरसफाई  
३११५६ 

आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
६,५० ६,५० 

४०३ 

िािीखकि  खानेपानी 

ईन्टेक लनमािि तथा 

पाइप खररि 

खानेपानी तथा 

सरसफाई  
३११५६ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० १,०० 

४०४ 

जोर कुवा छेउको 

खोललस तथा पलवि 

आिशि आ. लव. 

छेउको खोिामा 

तटबन्ध लनमािि 

र्ातर्ात पूवािधार ३११५९ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
५,०० ५,०० 

४०५ 

लवपन्न िलित 

पररवारिाई शौिािर् 

लनमािि 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

३११५९ 
आन्तररक ऋि - नगि 

ऋि 
१,०० १,०० 

४०६ 

सरस्वती आधारभतू 

लवद्यािर् िेनगेट 

बनाउने 

लशक्षा ३११६१ आन्तररक श्रोत - नगि १,०० १,०० 

कुि जम्िा 
२८,०८,०५ 

२८,०८,०

५ 
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(ख) आ.ि. : २०७८/७९ बजेट उपशीर्िक : फुङ्लिङ नगरपालिका - लशिा 

रु. हजारिा 

लस.

नं. 
कायिक्रि/आयोजना/लक्रयाकिापको नाि उप िेत्र 

खिि 

शीर्िक 
स्रो  

 लिलनयोजन 

िालर्िक जम्िा 

८०१०१४०१३०१ फुङ्लिङ नगरपालिका - लशिा 

१ 
नगर वाि लशक्षक कमििारी र सहर्ोगीको 

तिब भत्ता(आन्तरीक श्रोतबाट) - नगरस्तरीर् 
लशक्षा २५३११ 

आन्तररक ऋि 

- नगि ऋि 
६०,०० ६०,०० 

२ 
प्रधानाध्र्ापकहरुको लनर्लमत बैठक भत्ता - 

नगरस्तरीर् 
लशक्षा २११३४ 

आन्तररक ऋि 

- नगि ऋि 
५,०० ५,०० 

३ 
वाि लशक्षक अलभमलुखकरि तालिम - 

नगरस्तरीर् 
लशक्षा २२५१२ 

आन्तररक ऋि 

- नगि ऋि 
५,०० ५,०० 

४ 
लशक्षकहरुको क्षमता लवकास तालिम - 

नगरस्तरीर् 
लशक्षा २२५१२ 

आन्तररक ऋि 

- नगि ऋि 
५,०० ५,०० 

५ 
शैलक्षक प्रोफाइि तथा र्ोजना लनमािि - 

नगरस्तरीर् 
लशक्षा २५३११ 

आन्तररक ऋि 

- नगि ऋि 
३,०० ३,०० 

६ 
महने्र आधारभतु लवद्यािर् खेिमैिान 

घेराबारा तथा लवद्यतु वार्ररङ फु न पा १ 
लशक्षा ३११२३ 

आन्तररक ऋि 

- नगि ऋि 
२,०० २,०० 

७ 
िगुिम आधारभतु लवद्यालिर् वेर्ररङ तथा 

रेलिङ लनमािि ममित सम्भार - फु. न. पा.  १ 
लशक्षा ३११२३ 

आन्तररक ऋि 

- नगि ऋि 
२,०० २,०० 

८ 
नरकन्र्ा आधारभतु लवद्यािर् वेर्ररङ तथा 

भवन ममित - फु. न. पा.  १ 
लशक्षा ३११२३ 

आन्तररक ऋि 

- नगि ऋि 
२,०० २,०० 

९ 
नाङ्गे आधारभतु लवद्यािर् वेर्ररङ तथा 

खेिमैिान ममित - फु. न. पा.  १ 
लशक्षा ३११२३ 

आन्तररक ऋि 

- नगि ऋि 
२,०० २,०० 

१० 
लबरेन्र मा. लव. फलनििर खररि तथा लवतरि - 

फु. न. पा.  २ 
लशक्षा ३११२३ 

आन्तररक ऋि 

- नगि ऋि 
१,५० १,५० 

११ 
स्थानीर् भार्ा पठनपाठन लशक्षक व्र्वस्थापन 

अनिुान - फु.न.पा. २ 
लशक्षा २२५२२ 

आन्तररक ऋि 

- नगि ऋि 
१,५० १,५० 

१२ 
र्ाङलिज ुप्रा. लव. भवन लनमािि - फु. न. पा. - 

२ 
लशक्षा ३११११ 

आन्तररक ऋि 

- नगि ऋि 
५,०० ५,०० 

१३ 

लिव्र् ज्ञान ज्र्ोलत छािवतृी कार्िक्रम 

(हाइड्रोपावर ईलन्जलनर्र १ छािा १ छाि) िइु 

जना - फु. न. पा. ३ 

लशक्षा २५३११ 
आन्तररक ऋि 

- नगि ऋि 
१,०० १,०० 

१४ 
स्थानीर् भार्ा पठनपाठन लशक्षक व्र्वस्थापन 

अनिुान - फु. न. पा.  ३ 
लशक्षा २५३११ 

आन्तररक ऋि 

- नगि ऋि 
४,०० ४,०० 

१५ 
श्री बाि सबुोलधलन संस्कृत मा लव मेलिबङुको 

वाि लनमािि - फु. न. पा. ३ 
लशक्षा ३१११३ 

आन्तररक ऋि 

- नगि ऋि 
४,०० ४,०० 

१६ 
श्री मढेु आधारभतु लवद्यािर्को वाि तथा घेरा 

लनमािि - फु. न. पा. ३ 
लशक्षा ३१११३ 

आन्तररक ऋि 

- नगि ऋि 
२,०० २,०० 

१७ 
स्थानीर् भार्ा पठनपाठन लशक्षक व्र्वस्थापन 

अनिुान - फु.न.पा. ४ 
लशक्षा २५३११ 

आन्तररक ऋि 

- नगि ऋि 
१,०० १,०० 

१८ 
स्थानीर् भार्ा पठनपाठन लशक्षक व्र्वस्थापन 

अनिुान - फु.न.पा. ५ 
लशक्षा २२५२२ 

आन्तररक ऋि 

- नगि ऋि 
५० ५० 
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१९ 
जेहने्िार लवद्याथीिाई हाईड्रो अध्र्र्न गनि 

छािवलृत - फु. न. पा. - ५ 
लशक्षा २७२११ 

आन्तररक ऋि 

- नगि ऋि 
५० ५० 

२० 
बाजोगरा लन. मा. लव. मा बाि लशक्षकको 

पाररश्रलमक - फ. न. पा. - ६ 
लशक्षा २५३११ 

आन्तररक ऋि 

- नगि ऋि 
९० ९० 

२१ 
बाजोगरा लन. मा. लव. लवद्यािर् खेिमैिान 

लनमािि -  फु. न. पा. ६ 
लशक्षा ३११५९ 

आन्तररक ऋि 

- नगि ऋि 
३,७० ३,७० 

२२ 
बगरबारी आधारभतु लवद्यािर् भवन ममित - 

फु. न. पा.  ६ 
लशक्षा ३१११३ 

आन्तररक ऋि 

- नगि ऋि 
३,७० ३,७० 

२३ 
अमर स्मलृत आधारभतु लवद्यािर् खेि मैिान 

लनमािि - फु. न. पा.  ६ 
लशक्षा ३१११४ 

आन्तररक ऋि 

- नगि ऋि 
३,७० ३,७० 

२४ 
र्वुा वर्ि मा.लव. को खेिमैिान स्तरोन्नती - 

फु.न.पा. ७ 
लशक्षा ३११२३ 

आन्तररक ऋि 

- नगि ऋि 
३,०० ३,०० 

२५ 
स्थानीर् भार्ा पठनपाठन लशक्षक व्र्वस्थापन 

अनिुान - फु.न.पा. ७ 
लशक्षा २५३११ 

आन्तररक ऋि 

- नगि ऋि 
१,०० १,०० 

२६ 
स्थानीर् भार्ा पठनपाठन लशक्षक व्र्वस्थापन 

अनिुान - फु.न.पा. ८ 
लशक्षा २११११ 

आन्तररक ऋि 

- नगि ऋि 
३,५० ३,५० 

२७ 
लशवािर् आधारभतु लवद्यािर् घेराबारा - फु. 

न. पा. - ८ 
लशक्षा ३११६१ 

आन्तररक ऋि 

- नगि ऋि 
३,०० ३,०० 

२८ 
रलमते बाि लशक्षकको पाररश्रलमका अनिुान - 

फु. न. पा.  ८ 
लशक्षा २२५२२ 

आन्तररक ऋि 

- नगि ऋि 
७० ७० 

२९ 

सामिुालर्क लवद्यािर्का बाि कक्षा िलेख ३ 

कक्षा सम्मका लवद्याथीहरुिाई लटलफन बक्स 

लवतरि फु न पा ८ 

लशक्षा २२५२२ 
आन्तररक ऋि 

- नगि ऋि 
२,०० २,०० 

३० 
मेवाराजा आधारभतु लवद्यािर् घेराबारा तथा 

वाि लनमािि -  फु. न. पा. ८ 
लशक्षा ३१११३ 

आन्तररक ऋि 

- नगि ऋि 
४,२६ ४,२६ 

३१ 
लशिकािी मालव घेराबारा र र्ाक्से 

व्र्ाडलमन्टन खेिमैिान लनमािि - फु. न. पा. ८ 
लशक्षा ३१११३ 

आन्तररक ऋि 

- नगि ऋि 
५,०० ५,०० 

३२ 

तमोर‚ भगवलत‚ पालथभरा आ. लव‚ र 

लसलिडाूँडा सामिुालर्क भवन  ममित संभार फु 

न पा ९ 

लशक्षा ३११५९ 
आन्तररक ऋि 

- नगि ऋि 
४,०० ४,०० 

३३ 
स्थानीर् भार्ा पठनपाठन लशक्षक व्र्वस्थापन 

अनिुान - फु.न.पा. ९ 
लशक्षा २५३११ 

आन्तररक ऋि 

- नगि ऋि 
४,५० ४,५० 

३४ 
जनकलर्ाि आधारभतु लवद्यािर् ममित - फु. 

न. पा. १० 
लशक्षा ३११२३ 

आन्तररक ऋि 

- नगि ऋि 
५० ५० 

३५ 
स्थानीर् भार्ा पठनपाठन लशक्षक व्र्वस्थापन 

अनिुान फु. न. पा. १० 
लशक्षा २५३११ 

आन्तररक ऋि 

- नगि ऋि 
५,०० ५,०० 

३६ 
लिपेन्र आधारभतू लवद्यािर् संिािन अनिुान 

- फु.न.पा. ११ 
लशक्षा २५३११ 

आन्तररक ऋि 

- नगि ऋि 
५० ५० 

३७ 
नवज्र्ोलत बािलवकास संिािन अनुिान फु न 

पा ११ 
लशक्षा २५३११ 

आन्तररक ऋि 

- नगि ऋि 
८० ८० 
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३८ 
पलवि आिशि आधारभतु लवद्यािर् सचिािन 

अनिुान 
लशक्षा २५३११ 

आन्तररक ऋि 

- नगि ऋि 
८० ८० 

३९ 
स्थानीर् भार्ा पठनपाठन लशक्षक व्र्वस्थापन 

अनिुान  - फु. न. पा. ११ 
लशक्षा २५३११ 

आन्तररक ऋि 

- नगि ऋि 
२,६० २,६० 

४० 
सरस्वती  आ लव संिािन अनिुान फु न पा 

११ 
लशक्षा २५३११ 

आन्तररक ऋि 

- नगि ऋि 
२,२५ २,२५ 

४१ 
लसम्ब ुमाध्र्लमक लवद्यािर् संिािन अनिुान 

फु न पा ११ 
लशक्षा २५३११ 

आन्तररक ऋि 

- नगि ऋि 
३,०० ३,०० 

कुि जम्िा १,६५,४१ १,६५,४१ 

 

(ग) आ.ि. : २०७८/७९ बजेट उपशीर्िक : फुङ्लिङ नगरपालिका - स्िास््य 

रु. हजारिा 

लस.

नं. 

कायिक्रि/आयोजना/लक्रयाकिापको 

नाि 
उप िेत्र 

खिि 

शीर्िक 
स्रो  

लिलनयोजन 

िालर्िक जम्िा 

८०१०१४०१३०२ फुङ्लिङ नगरपालिका - स्िास््य 

१ 
कोरोना रोकथाम लनर्न्िन तथा 

व्र्वस्थापन - नगरस्तरीर् 
स्वास््र् २८९११ 

प्रिशे नंबर १  - 

नगि अनिुान 
५०,०० ५०,०० 

२ स्वास््र् कार्िक्रम - नगरस्तरीर् स्वास््र् २२५२२ 
प्रिशे नंबर १  - 

नगि अनिुान 
१५,०० १५,०० 

३ 

नगर स्वास््र् स्वंर्सेलवकाहरुिाई 

खाजा‚बैठक र र्ातार्ात खिि - 

नगरस्तरीर् 

स्वास््र् २२५२२ 
प्रिशे नंबर १  - 

नगि अनिुान 
५,०० ५,०० 

४ स्वास््र् तालिम -  नगरस्तरीर् स्वास््र् २२५१२ 
आन्तररक श्रोत - 

नगि 
२,०० २,०० 

५ स्वास््र् उपकरि खररि - नगरस्तरीर् स्वास््र् ३११२२ 
आन्तररक श्रोत - 

नगि 
३,०० ३,०० 

६ 
अलत आवश्र्क और्धी खरीि - 

नगरस्तरीर् 
स्वास््र् २७२१३ 

प्रिशे नंबर १  - 

नगि अनिुान 
५,०० ५,०० 

७ 
हजार लिने आमा हरुको िागी पोर्ि 

कार्िक्रम फु नपा १ 
स्वास््र् २२५२२ 

प्रिशे नंबर १  - 

नगि अनिुान 
५० ५० 

८ 

आधारभतु स्वास््र् कार्ाििर् 

व्र्वस्थापन तथा लवलवध खिि - फु. न. 

पा. १ 

स्वास््र् २२७११ 
प्रिशे नंबर १  - 

नगि अनिुान 
१,०० १,०० 

९ 
स्वमंसेलवका गाउघर लक्िलनक संिािन 

कार्िक्रम - फु. न.पा - २ 
स्वास््र् २२५२२ 

प्रिशे नंबर १  - 

नगि अनिुान 
९० ९० 

१० 
१००० लिने आमाहरुको र्ोर्ि कार्िक्रम 

फु न पा २ 
स्वास््र् २२५२२ 

प्रिशे नंबर १  - 

नगि अनिुान 
८० ८० 



                                                      

                                                  “फुङलिङ नगरपालिकाको लिलनयोजन ऐन-२०७८”                         47 

 

११ 

आधारभतू स्वास््र् केन्र लसम्िे 

पररसरमा वाि लनमािि तथा नालिमा 

स्लर्ाव िगाउने - फु.न.पा.  ३ 

स्वास््र् ३११५९ 
प्रिशे नंबर १  - 

नगि अनिुान 
३,०० ३,०० 

१२ 
महामारी रोकथाम सिेतना कार्िक्रम - 

फु.न.पा. ३ 
स्वास््र् २२५२२ 

प्रिशे नंबर १  - 

नगि अनिुान 
५० ५० 

१३ 
स्वास््र् व्र्वस्थापन कार्िक्रम - फु. न. 

पा.  ४ 
स्वास््र् २२५२२ 

प्रिशे नंबर १  - 

नगि अनिुान 
७० ७० 

१४ 
हजार लिने आमािाइ पोर्ि सामग्री 

खररि तथा लवतरि फु न पा ४ 
स्वास््र् २२५२२ 

आन्तररक श्रोत - 

नगि 
७० ७० 

१५ 
शेनीटरी प्र्ाड भलेन्डङ मलशन खररि तथा 

लवतरि - फु. न. पा. -४ 
स्वास््र् ३११२२ 

प्रिशे नंबर १  - 

नगि अनिुान 
१,५० १,५० 

१६ 
स्वास््र् सम्बलन्ध कोररर्न थरालपको 

साम्रग्री खररि फुनपा ४ 
स्वास््र् ३११२२ 

प्रिशे नंबर १  - 

नगि अनिुान 
१,०० १,०० 

१७ 
स्वंम सेलवका प्रोत्साहन तथा आधारभतु 

स्वास््र् केन्र व्र्वस्थापन - फु.न.पा.  ५ 
स्वास््र् ३१११३ 

प्रिशे नंबर १  - 

नगि अनिुान 
५० ५० 

१८ 
आधारभतू स्वास््र् केन्र घेराबारा ममित 

संभार - फु. न. पा. - ५ 
स्वास््र् ३११६१ 

प्रिशे नंबर १  - 

नगि अनिुान 
४,५० ४,५० 

१९ 
हजार लिने आमाहरुिाइ पोर्िको िागी 

कुखरुाको िलिा लवतरि - फु. न. पा. ६ 
स्वास््र् २२५२२ 

प्रिशे नंबर १  - 

नगि अनिुान 
५० ५० 

२० 

स्वास््र् कार्ाििर् व्र्वस्थापन तथा 

हजारलिने आमाहरुिाइ पोर्ि र 

स्वमंसेलवका खाजा खिि फु न पा ७ 

स्वास््र् २२५२२ 
प्रिशे नंबर १  - 

नगि अनिुान 
१,०० १,०० 

२१ िोख ुस्वास््र् िौकी ममित - फु.न.पा. ८ स्वास््र् ३११११ 
आन्तररक ऋि - 

नगि ऋि 
२,७४ २,७४ 

२२ आमा पोर्ि कार्िक्रम फु. न. पा.८ स्वास््र् २२५२२ 
आन्तररक ऋि - 

नगि ऋि 
७० ७० 

२३ 
हजार लिने आमाहरुिाई पोर्ि कार्िक्रम 

-  फु. न. पा. ९ 
स्वास््र् २२७११ 

प्रिशे नंबर १  - 

नगि अनिुान 
१,७० १,७० 

२४ 
सतु्केरी मलहिाको साि व्र्ावस्थापन  फु 

न पा १० 
स्वास््र् २२५२२ 

प्रिशे नंबर १  - 

नगि अनिुान 
१,०० १,०० 

२५ 

स्वास््र् स्वंमसेलवकािाई फष्ट एड बक्स 

लवतरि र सोिार खररि - फु. न. पा. - 

१० 

स्वास््र् २२५२२ 
प्रिशे नंबर १  - 

नगि अनिुान 
१,०० १,०० 
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२६ 
मर्ाम अधरुो शहरी स्वास््र् िौकी भवन 

लनमािि - फु. न. पा. - १० 
स्वास््र् ३११११ 

आन्तररक ऋि - 

नगि ऋि 
१०,०० १०,०० 

२७ 
स्वास््र् स्वर्म सेलवकािाई प्रोत्साहन 

भत्ता - फु. न. पा. - ११ 
स्वास््र् २११३५ 

प्रिशे नंबर १  - 

नगि अनिुान 
३२ ३२ 

२८ 
स्वास््र् स्वर्म सेलवकािाई प्रोत्साहन 

भत्ता - फु. न. पा. - ११ 
स्वास््र् २११३५ 

आन्तररक श्रोत - 

नगि 
३ ३ 

२९ 
फावाखोिा वलथिङ सेन्टर व्र्वस्थापन फु. 

न. पा. ११ 
स्वास््र् २२२३१ 

प्रिशे नंबर १  - 

नगि अनिुान 
५५ ५५ 

कुि जम्िा 

१,१५,१

४ 
१,१५,१४ 

 

(घ)  आ.ि. : २०७८/७९ बजेट उपशीर्िक : फुङ्लिङ नगरपालिका - कृलर् 

रु. हजारिा 

लस.

नं. 
कायिक्रि/आयोजना/लक्रयाकिापको नाि 

उप 

िेत्र 

खिि 

शीर्िक 
स्रो  

लिलनयोजन 

िालर्िक जम्िा 

८०१०१४०१३०३ फुङ्लिङ नगरपालिका - कृलर् 

१ 
कृर्ी र्ान्िीकरि (हाते ट्र्ाक्टर‚ब्रसकटर खररि 

तथा लवतरि) ५० प्रलतशत साझेिारी नगरस्तरीर् 
कृलर् ३११३१ 

आन्तररक श्रोत 

- नगि 
५,०० ५,०० 

२ 
माछाूँको भरुा खररि लवतरि ५० प्रलतशत 

साझेिारी - नगरस्तरीर् 
कृलर् २२५२२ 

आन्तररक श्रोत 

- नगि 
१,५० १,५० 

३ मौ ूँरीपािन तालिम तथा घार लवतरि - नगरस्तरीर् कृलर् २२५२२ 
आन्तररक श्रोत 

- नगि 
२,०० २,०० 

४ धान लिवस - नगरस्तरीर् कृलर् २२५२२ 
आन्तररक श्रोत 

- नगि 
१,०० १,०० 

५ कृर्क घमु्ती तालिम - नगरस्तरीर् कृलर् २२५२२ 
आन्तररक श्रोत 

- नगि 
३,०० ३,०० 

६ 

लहउि ेबखे घाूँसको लवउ लवरुवा खररि(जैघाूँस‚ 

नेलपर्र‚बिामे‚लटर्ोसेलन्ट ‚सडुान र लकम्म)ु - 

नगरस्तरीर् 

पशपुन्

छी 

लवकास 

२२५२२ 
आन्तररक श्रोत 

- नगि 
२,०० २,०० 

७ 
पशु लडस्पेन्सरीको िालग ओर्धी खररि - 

नगरस्तरीर् 

पशपुन्

छी 

लवकास 

२७२१३ 
आन्तररक श्रोत 

- नगि 
२,०० २,०० 

८ 
कृर्ी र्ान्िीकरि (च्र्ापकटर खररि तथा लवतरि) 

५० प्रलतशत साझेिारी - नगरस्तरीर् 

पशपुन्

छी 

लवकास 

३११३१ 
आन्तररक श्रोत 

- नगि 
४,०० ४,०० 

९ 
गोठ सधुार कार्िक्रम ५० प्रलतशत साझेिारी - 

नगरस्तरीर् 

पशपुन्

छी 

लवकास 

३११३१ 
आन्तररक श्रोत 

- नगि 
५,०० ५,०० 

१० 
नमनुा पश ुफमि (गाई/भै ूँसी‚सगुुर‚कुखुरा र बाख्रा) 

सहर्ोग कार्िक्रम - नगरस्तरीर् 

पशपुन्

छी 

लवकास 

३११३१ 
आन्तररक श्रोत 

- नगि 
८,०० ८,०० 
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११ 
भडेीगोठ सहर्ोग कार्िक्रम ७५ प्रलतशत साझेिारी 

- नगरस्तरीर् 

पशपुन्

छी 

लवकास 

२२५२२ 
आन्तररक श्रोत 

- नगि 
२,०० २,०० 

१२ 
कृर्कहरुिाई भकारो तथा खोर सधुार  ५० 

प्रलतशत साझेिारीमा कार्िक्रम - फु.न.पा. -१ 

पशपुन्

छी 

लवकास 

३११३१ 
आन्तररक श्रोत 

- नगि 
१,५० १,५० 

१३ 
तरकारी लवउ लवजन लमलन लकट लवतरि‚ 

फु.न.पा.१ 
कृलर् २२५२२ 

आन्तररक श्रोत 

- नगि 
५० ५० 

१४ 
साना लसिाूँईका िालग पाइप खररि तथा लवतरि - 

फु.न.पा. - १ 
कृलर् ३११५५ 

आन्तररक श्रोत 

- नगि 
४,०० ४,०० 

१५ 

फिफुि तथा तरकारी बालिमा िाग्ने औसा लकरा 

लनर्न्ििको िालग लवसािी खररि कार्ािक्रम‚ ७५ 

प्रलतशत साझेिारी फु.न.पा.१ 

कृलर् २२५२२ 
आन्तररक श्रोत 

- नगि 
१,५० १,५० 

१६ लसंिाई पाईप खररि फु.न.पा.२ कृलर् ३११५५ 
आन्तररक श्रोत 

- नगि 
१,०० १,०० 

१७ वडास्तररर् कृर्कहरुको िालग तालिम फु.न.पा.२ कृलर् २२५२२ 
आन्तररक श्रोत 

- नगि 
८० ८० 

१८ 
फिफूि लबरुवा लवतरि कार्िक्रम‚ ७५ प्रलतशत 

साझेिारी‚ फु.न.पा.२ 
कृलर् २२५२२ 

आन्तररक श्रोत 

- नगि 
१,०० १,०० 

१९ 
प्रमालिकृत आिु लबउ खररि कार्ािक्रम‚ ७५ 

प्रलतशत साझेिारी - फू.न.पा.२ 
कृलर् २२५२२ 

आन्तररक श्रोत 

- नगि 
१,५० १,५० 

२० केरा खेती कार्िक्रम (७५% साझेिारी) फ्ू.न.पा.२ कृलर् २२५२२ 
आन्तररक श्रोत 

- नगि 
१,५० १,५० 

२१ 
गोठ सधुार कार्िक्रम (५० प्रलतशत साझेिारी) - 

फू.न.पा.२ 

पशपुन्

छी 

लवकास 

३११३१ 
आन्तररक श्रोत 

- नगि 
२,०० २,०० 

२२ 
च्र्ाप कटर मेलशन खररि ७५ प्रलतशत साझेिारी 

कार्िक्रम‚ फु.न.पा.२ 

पशपुन्

छी 

लवकास 

२२५२२ 
आन्तररक श्रोत 

- नगि 
१,५० १,५० 

२३ घाूँसको लवउ खररि लवतरि कार्िक्रम‚ फु.न.पा.२ 

पशपुन्

छी 

लवकास 

२२५२२ 
आन्तररक श्रोत 

- नगि 
५० ५० 

२४ 
कृलर् र्न्ि हाते ट्र्ाक्टर ५० प्रलतशत साझेिारी‚ 

फु.न.पा.३ 
कृलर् २२५२२ 

आन्तररक श्रोत 

- नगि 
२,५० २,५० 

२५ 
डाूँडापारर मालथलिो ढाूँडगाउूँ टोिमा मसिेबािी 

प्रवििन (७० प्रलतशत साझेिारी) फु.न.पा.३ 
कृलर् २२५२२ 

आन्तररक श्रोत 

- नगि 
१,५० १,५० 

२६ 
आूँगेलिम टारी साजेबारी क्षेिमा केरा खेलत प्रवििन 

कार्िक्रम‚ ५० प्रलतशत साझेिारी‚ फु.न.पा.३ 
कृलर् २२५२२ 

आन्तररक श्रोत 

- नगि 
२,०० २,०० 

२७ 

केलनम कालत्तके मढेु गुंहिेी भाटे टोिमा 

प्रमालिकृत आिुको लवउ लवतरि ७० प्रलतशत 

साझेिारी - फु.न.पा.३ 

कृलर् २२५२२ 
आन्तररक श्रोत 

- नगि 
२,०० २,०० 
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२८ 
उन्नत जातको बोका खररि तथा लवतरि (७५ 

प्रलतशत साझेिारी) फु.न.पा.३ 

पशपुन्

छी 

लवकास 

२२५२२ 
आन्तररक श्रोत 

- नगि 
२,०० २,०० 

२९ 

बािमलन्िर आमा समिुिाई कुखरुाको िलिा 

खररि तथा लवतरि (७५ प्रलतशत  साझेिारी) - 

फु.न.पा - ४ 

पशपुन्

छी 

लवकास 

२२५२२ 
आन्तररक श्रोत 

- नगि 
१,०० १,०० 

३० 
प्रमालिकृत आिु ्तथा लकलवको लबउ लवजन 

लवतरि ५० प्रलतशत साझेिारी‚ फु.न.पा.५ 
कृलर् २२५२२ 

आन्तररक श्रोत 

- नगि 
१,०० १,०० 

३१ 
भडेाको पाठा पाठी लवतरि (५० प्रलतशत 

साझेिारी) फु.न.पा.५ 

पशपुन्

छी 

लवकास 

२२५२२ 
आन्तररक श्रोत 

- नगि 
१,०० १,०० 

३२ 
तरकारीको लमलनलकट लवउ खररि तथा लवतरि‚ 

फु.न.पा.६ 
कृलर् २२५२२ 

आन्तररक श्रोत 

- नगि 
५५ ५५ 

३३ 
भे ूँडा बाख्राको पाठा पाठी ५० प्रलतशत 

साझेिारीमा खररि तथा  लवतरि - फु.न.पा.६ 

पशपुन्

छी 

लवकास 

२२५२२ 
आन्तररक श्रोत 

- नगि 
४,५० ४,५० 

३४ 
सबै प्रकारको कृर्कहरुिाई तालिम - फु.न.पा. - 

७ 
कृलर् २२५२२ 

आन्तररक श्रोत 

- नगि 
७० ७० 

३५ 
लकलव लवरुवा खररि तथा लवतरि (७५ प्रलतशत 

साझेिारी) फु.न.पा-७ 
कृलर् २२५२२ 

आन्तररक श्रोत 

- नगि 
१,०० १,०० 

३६ 
प्िालस्टक टनेि र थोपा लसंिाई सामाग्री खररि 

६० प्रलतशत साझेिारी‚ फु.न.पा-७ 
कृलर् २२५२२ 

आन्तररक श्रोत 

- नगि 
२,८० २,८० 

३७ 
खोर सधुार कार्िक्रम ५० प्रलतशत साझेिारी‚ 

फु.न.पा.७ 

पशपुन्

छी 

लवकास 

३११३१ 
आन्तररक श्रोत 

- नगि 
१,०० १,०० 

३८ 
च्र्ाप कटर खररि ५० प्रलतशत साझेिारी‚ 

फु.न.पा.७ 

पशपुन्

छी 

लवकास 

२२५२२ 
आन्तररक श्रोत 

- नगि 
१,५० १,५० 

३९ 
गोठ सधुार कार्िक्रम ५० प्रलतशत साझेिारी‚ 

फु.न.पा.७ 

पशपुन्

छी 

लवकास 

३११३१ 
आन्तररक श्रोत 

- नगि 
१,०० १,०० 

४० 

कृर्कहरुिाई टनेि‚ पाइप र ड्रम खररि ७५ 

प्रलतशत साझेिारी (भिेावारी‚ लर्ाङ्वा) - 

फु.न.पा. -८ 

कृलर् ३११५५ 
आन्तररक श्रोत 

- नगि 
३,५० ३,५० 

४१ 
अकबरे पकेट टनेि तथा पाइप खररि (७५ 

प्रलतशत साझेिारी)  - फु. न. पा. ८ 
कृलर् २२५२२ 

आन्तररक श्रोत 

- नगि 
२,०० २,०० 

४२ 

कृर्कहरुिाई टनेि‚ पाइप र ड्रम खररि ७५ 

प्रलतशत साझेिारी (ढुङ्गे‚मेहिेे‚खोिीपाखा) - 

फु.न.पा. - ८ 

कृलर् २२५२२ 
आन्तररक श्रोत 

- नगि 
३,५० ३,५० 

४३ 
डाूँडाूँ परी सालिम्बे तरकारी खेती टनेि खररि 

तथा लवतरि (७५% साझेिारी) - फु. न. पा. ८ 
कृलर् २२५२२ 

आन्तररक श्रोत 

- नगि 
२,०० २,०० 
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४४ 

अलम्बका कालिका कृलर् फमि बाख्रा खोर लनमािि‚ 

बाख्रा खररि तथा लवतरि ७५ प्रलतशत साझेिारी 

- फू.न.पा. -८ 

पशपुन्

छी 

लवकास 

३११३१ 
आन्तररक श्रोत 

- नगि 
५,०० ५,०० 

४५ 
िउेरािी कृर्क समुहिाई प्िालष्टक घरको पोि 

लनमािि ५० प्रलतशत साझेिारी‚ फु.न.पा.९ 
कृलर् २२५२२ 

आन्तररक श्रोत 

- नगि 
२,०० २,०० 

४६ 
प्रमालिकृत आिुको लवउ खररि तथा  लवतरि 

(५० प्रलतशत साझेिारी) - फु.न.पा. -९ 
कृलर् २२५२२ 

आन्तररक श्रोत 

- नगि 
३,०० ३,०० 

४७ 
सालवक १‚२‚३ र ९ मा ताजा तरकारी उत्पािन 

५० प्रलतशत साझेिारी‚ फु.न.पा-९ 
कृलर् २२५२२ 

आन्तररक श्रोत 

- नगि 
३,०० ३,०० 

४८ 

सालवक ४‚५‚६‚७ र ८ मा उन्नत जातको 

पशपुािन कार्िक्रम‚ ५० प्रलतशत साझेिारी - 

फुनपुा-९ 

पशपुन्

छी 

लवकास 

२२५२२ 
आन्तररक श्रोत 

- नगि 
६,०० ६,०० 

४९ 
लक.लब.को लबरुवा खररि ५० प्रलतशत साझेिारी‚ 

फु.न.पा.१० 
कृलर् २२५२२ 

आन्तररक श्रोत 

- नगि 
१,०० १,०० 

५० 
वोर्र बोका खररि तथा लवतरि ५० प्रलतशत 

साझेिारी - फु.न.पा. - १० 

पशपुन्

छी 

लवकास 

२२५२२ 
आन्तररक श्रोत 

- नगि 
४,०० ४,०० 

५१ 

प्रमालिकृत उन्नत जातको आिुको लबउ‚ लवर्ािी 

खररि तथा लवतरि ५० प्रलतशत साझेिारी‚ 

फु.न.पा.११ 

कृलर् २२५२२ 
आन्तररक श्रोत 

- नगि 
२,०० २,०० 

५२ 

फावाखोिा गोलडेन लफस फमििाई पोखरी 

लवस्तार तथा पानी व्र्ावस्थापन (५० प्रलतशत 

साझेिारी) 

कृलर् ३११३१ 
आन्तररक श्रोत 

- नगि 
८० ८० 

५३ 
साना लसंिाईका िालग पाईप खररि तथा लवतरि‚ 

फु.न.पा.११ 
कृलर् ३११५५ 

आन्तररक श्रोत 

- नगि 
४,३५ ४,३५ 

५४ 
सुूँगरुको खोर सधुार कार्िक्रम ५० प्रलतशत 

साझेिारी‚ फु.न.पा.११ 

पशपुन्

छी 

लवकास 

३११३१ 
आन्तररक श्रोत 

- नगि 
५,५० ५,५० 

कुि जम्िा १,२६,५० १,२६,५० 

 (ङ)  आ.ि. : २०७८/७९ बजेट उपशीर्िक : सघंीय सरकारबाट हस् ान् रर  कायिक्रि (शस ि अनुदान) 

रु. हजारिा 

लस.नं

. 

कायिक्रि/आयोजना/लक्रयाकिापक

ोो नाि 
उप िेत्र 

खिि 

शीर्िक 
स्रो  

लिलनयोजन 

िालर्िक 

खिि 
जम्िा 

८०१०१४०१५११  सघंीय सरकारबाट हस् ान् रर  कायिक्रि (शस ि अनुदान) 

१ 

आधारभतू तहका स्वीकृत िरवन्िीका 

लशक्षक, राहत अनिुान लशक्षकका िालग  

तिब भत्ता अनिुान (लवशेर् लशक्षा 

पररर्ि अन्तरगतका लशक्षक/कमििारीहरु 

समेत) 

लशक्षा 
२१११

१ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

११,८८,०

० 

११,८८,०

० 
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२ 

प्रारलम्भक बाि लवकास  

सहजकतािहरुको पाररश्रलमक तथा 

लवद्यािर् कमििारी व्र्बस्थापन अनिुान 

लशक्षा 
२१११

१ 

एस.एस. लड. 

लप. - 

सोधभनाि 

अनिुान 

(बैिलेशक) 

६,४६ ६,४६ 

३ 

माध्र्लमक तहका स्वीकृत िरवन्िीका 

लशक्षक, राहत अनिुान लशक्षक  िालग 

तिब भत्ता अनिुान (लवशेर् लशक्षा 

पररर्ि अन्तरगतका 

लशक्षक/कमििारी,प्रालवलधक धारका 

प्रलशक्षक समेत) 

लशक्षा 
२१११

१ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

३,१०,०० ३,१०,०० 

४ 

आधारमतु तह कक्षा (६-८) मा 

अंगे्रजी,गलित र लवज्ञान लवर्र्मा लशक्षि 

सहर्ोग अनिुान 

लशक्षा 
२२४१

१ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

१५,७७ १५,७७ 

५ 

आधारमतु तह कक्षा (६-८) मा 

अंगे्रजी,गलित र लवज्ञान लवर्र्मा लशक्षि 

सहर्ोग अनिुान 

लशक्षा 
२२४१

१ 

एस.एस. लड. 

लप. - 

सोधभनाि 

अनिुान 

(बैिलेशक) 

१,१५ १,१५ 

६ 

कोलभड - १९ का कारि उत्पन्न 

पररलस्थलतमा लसकाइ सहजीकरिका 

िालग शैलक्षक कार्िक्रम 

लशक्षा 
२२५२

२ 

एस.एस. लड. 

लप. - 

सोधभनाि 

अनिुान 

(बैिलेशक) 

३४ ३४ 

७ 

कोलभड - १९ का कारि उत्पन्न 

पररलस्थलतमा लसकाइ सहजीकरिका 

िालग शैलक्षक कार्िक्रम 

लशक्षा 
२२५२

२ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

४,६६ ४,६६ 

८ 
तोलकएका  लवद्याथीको लिवा खाजाका 

िालग  लवद्यािर्िाई अनिुान 
लशक्षा 

२२५२

२ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

९४,५६ ९४,५६ 

९ 
तोलकएका  लवद्याथीको लिवा खाजाका 

िालग  लवद्यािर्िाई अनिुान 
लशक्षा 

२२५२

२ 

एस.एस. लड. 

लप. - 

सोधभनाि 

अनिुान 

(बैिलेशक) 

६,९० ६,९० 

१० 

GPE को सहर्ोगमा कोलभड - १९ का 

कारि उत्पन्न पररलस्थलतमा लसकाइ 

सहजीकरिका िालग शैलक्षक कार्िक्रम 

लशक्षा 
२२५२

२ 

लज.लप.ई. - 

सोधभनाि 

अनिुान 

(बैिलेशक) 

४,०० ४,०० 
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११ 

प्रलत लवद्याथी  िागतका आधारमा 

लशक्षि लसकाइ  सामग्री एवम ्कक्षा ८ 

को  परीक्षा व्र्वस्थापन अनिुान 

लशक्षा 
२२५२

२ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

४०,६६ ४०,६६ 

१२ 

प्रलत लवद्याथी  िागतका आधारमा 

लशक्षि लसकाइ  सामग्री एवम ्कक्षा ८ 

को  परीक्षा व्र्वस्थापन अनिुान 

लशक्षा 
२२५२

२ 

एस.एस. लड. 

लप. - 

सोधभनाि 

अनिुान 

(बैिलेशक) 

२,९६ २,९६ 

१३ 

प्रारलम्भक बाि लवकास  

सहजकतािहरुको पाररश्रलमक तथा 

लवद्यािर् कमििारी व्र्बस्थापन अनिुान 

लशक्षा 
२२५२

२ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

८८,८६ ८८,८६ 

१४ 

माध्र्लमक तह कक्षा (९-१०) मा 

अंगे्रजी,गलित र लवज्ञान लवर्र्मा लशक्षि 

सहर्ोग अनिुान 

लशक्षा 
२२५२

२ 

एस.एस. लड. 

लप. - 

सोधभनाि 

अनिुान 

(बैिलेशक) 

२,०५ २,०५ 

१५ 

माध्र्लमक तह कक्षा (९-१०) मा 

अंगे्रजी,गलित र लवज्ञान लवर्र्मा लशक्षि 

सहर्ोग अनिुान 

लशक्षा 
२२५२

२ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

२८,१८ २८,१८ 

१६ 

लवद्यािर् सचिािन तथा व्र्वस्थापन 

अनिुान स केत ५.१ िखेी ५.१२ सम्म 

वािमन्िीर sipिेखा पररक्षि बहुकक्षा र 

अन्र् अनिुान 

लशक्षा 
२२५२

२ 

एस.एस. लड. 

लप. - 

सोधभनाि 

अनिुान 

(बैिलेशक) 

२,६३ २,६३ 

१७ 

लवद्यािर्मा शैलक्षक गिुस्तर सुदृढीकरि  

एवम् कार्िसम्पािनमा आधाररत 

प्रोत्साहन अनिुान स केत ९.१ िखेी 

९.१५ सम्म र लवलभन्न अनिुानहरु 

लशक्षा 
२२५२

२ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

८९,८० ८९,८० 

१८ 

लवद्यािर्मा शैलक्षक गिुस्तर सुदृढीकरि  

एवम् कार्िसम्पािनमा आधाररत 

प्रोत्साहन अनिुान स केत ९.१ िखेी 

९.१५ सम्म र लवलभन्न अनिुानहरु 

लशक्षा 
२२५२

२ 

एस.एस. लड. 

लप. - 

सोधभनाि 

अनिुान 

(बैिलेशक) 

६,५३ ६,५३ 

१९ 

शैलक्षक पहुूँि सुलनलितता, अनौपिाररक 

तथा वैकललपक लशक्षा कार्िक्रम (परम्परागत 

लवद्यािर्, वैकललपक लवद्यािर्, साक्षरता र 

लनरन्तर लशक्षाका कार्िक्रम समेत) स केत 

६.१ िेखी ६.९ सम्म खलुिा लवधािर् 

सामिुालर्क लसकाई केन्र 

लशक्षा 
२२५२

२ 

एस.एस. लड. 

लप. - 

सोधभनाि 

अनिुान 

(बैिलेशक) 

१,४६ १,४६ 

२० 
शैलक्षक पहुूँि सलुनलितता, अनौपिाररक 

तथा वैकललपक लशक्षा कार्िक्रम 
लशक्षा 

२२५२

२ 

नेपाि 

सरकार - 
२०,११ २०,११ 
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(परम्परागत लवद्यािर्, वैकललपक 

लवद्यािर्, साक्षरता र लनरन्तर लशक्षाका 

कार्िक्रम समेत) स केत ६.१ िखेी ६.९ 

सम्म खलुिा लवधािर् सामिुालर्क 

लसकाई केन्र 

नगि 

अनिुान 

२१ 
सामिुालर्क लवद्यािर्का छािाहरुिाई 

लनशलुक स्र्ालनटरी प्र्ाड ब्र्वस्थापन 
लशक्षा 

२२५२

२ 

एस.एस. लड. 

लप. - 

सोधभनाि 

अनिुान 

(बैिलेशक) 

१,३४ १,३४ 

२२ 
सामिुालर्क लवद्यािर्का छािाहरुिाई 

लनशलुक स्र्ालनटरी प्र्ाड ब्र्वस्थापन 
लशक्षा 

२२५२

२ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

१८,४४ १८,४४ 

२३ 

साविजलनक लवद्यािर्मा अध्र्र्नरत 

लवद्याथीहरुका िालग छािबलृत्त 

(आवासीर् तथा गैरआवासीर्) 

लशक्षा 
२२५२

२ 

एस.एस. लड. 

लप. - 

सोधभनाि 

अनिुान 

(बैिलेशक) 

२,३९ २,३९ 

२४ 

साविजलनक लवद्यािर्मा अध्र्र्नरत 

लवद्याथीहरुका िालग छािबलृत्त 

(आवासीर् तथा गैरआवासीर्) 

लशक्षा 
२२५२

२ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

२७,४३ २७,४३ 

२५ 
साविजलनक लवद्यािर्का  लवद्याथीहरुका 

िालग लनशलुक पाठ्र्पसु्तक अनिुान 
लशक्षा 

२५३१

१ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

३८,३५ ३८,३५ 

२६ 
साविजलनक लवद्यािर्का  लवद्याथीहरुका 

िालग लनशलुक पाठ्र्पसु्तक अनिुान 
लशक्षा 

२५३१

१ 

एस.एस. लड. 

लप. - 

सोधभनाि 

अनिुान 

(बैिलेशक) 

२,७९ २,७९ 

२७ 

केन्रबाट छनौट भएका नमनुा 

लवद्यािर्,लवशेर् लवद्यािर्को क्रमागत 

भवन लनमािि तथा कक्षा ११ स्तोन्नलत 

भएका प्रालवलधक धार लवद्यािर्को 

लर्ाव व्र्वस्थापन अनिुान 

लशक्षा 
३११२

२ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

९३,०० ९३,०० 

२८ 

केन्रबाट छनौट भएका नमनुा 

लवद्यािर्,लवशेर् लवद्यािर्को क्रमागत 

भवन लनमािि तथा कक्षा ११ स्तोन्नलत 

भएका प्रालवलधक धार लवद्यािर्को 

लर्ाव व्र्वस्थापन अनिुान 

लशक्षा 
३११२

२ 

एस.एस. लड. 

लप. - 

सोधभनाि 

अनिुान 

(बैिलेशक) 

७,०० ७,०० 
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२९ 

सचिािन तथा व्र्वस्थापन अनिुान 

स केत ५.१ िखेी ५.१२ सम्म वािमन्िीर 

SIP िेखा पररक्षि बहुकक्षा र अन्र् 

अनिुानलवद्यािर् सचिािन तथा 

व्र्वस्थापन अनिुान 

लशक्षा 
२२५२

२ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

३६,१८ ३६,१८ 

३० 
आधारभतू तथा आकलस्मक स्वास््र् 

सेवाको िालग और्लध खररि 
स्वास््र् 

२७२१

३ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

११,५० ११,५० 

३१ 
लसलबआईएमएनलसआई Onsite 

कोलिंङ्ग र समता तथा पहुूँि कार्िक्रम 
स्वास््र् 

२२५२

२ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

२,०० २,०० 

३२ मात ृतथा नवलशश ुकार्िक्रम स्वास््र् 
२२५२

२ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

१८,६८ १८,६८ 

३३ 

मात ृतथा नवलशश ुकार्िक्रम अन्तगित 

आमा सरुक्षा, गभिवती उत्प्रेरिा सेवा, 

न्र्ानो झोिा र लनशलुक गभिपतन 

कार्िक्रम 

स्वास््र् 
२२५२

२ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

१०,३६ १०,३६ 

३४ 

उपिारात्मक सेवा अन्तगितका 

कार्िक्रमहरु ( ,आधारभतू स्वास््र् सेवा 

केन्र (स्वास््र् िौकी ) / आधारभतू 

अस्पतािको न्र्नुतम सेवा मापिण्ड 

कार्िक्रम संिािन तथा सलुरलधकरि र 

आूँखा, नाक, कान, घांटी तथा मखु 

स्वास््र् सम्वलन्ध अलभमखुीकरि तथा 

लबद्यािर् स्क्रीलनंग कार 

स्वास््र् 
२२५२

२ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

३,५० ३,५० 

३५ 

लवलभन्न सरुवारोग, नसने रोग, जनुोलटक, 

मानलसक स्वास््र् सम्बलन्ध अन्तरलक्रर्ा 

कार्िक्रम तथा लिवसहरु 

(Hypertension, Diabetes, 

COPD, Cancer Days, आत्महत्र्ा 

रोकथाम लिवस, मानलसक स्वास््र् 

लिवस, अलजाईमर लिवस, रेलबज लिवस, 

लवश्व औिो लिवस) मनाउने 

स्वास््र् 
२२३१

५ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

१,३० १,३० 

३६ 

करारः अहबे, अनमी (खोप सेवा 

कार्िक्रम संिािनको िालग उच्ि 

लहमािी,पहाडी लजलिाहरु र महा तथा 

उप महानगरपालिका, संस्थागत 

लक्िलनक न.पा हरु) ९० जना 

स्वास््र् 
२२४१

३ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

२,६० २,६० 

३७ 
लवध्र्ािर् स्वास््र् लशक्षा/आमा समुह 

तथा मलहिा स्वास््र् 
स्वास््र् 

२२५१

२ 

नेपाि 

सरकार - 
१,०० १,०० 
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स्वरं्सेलवकाहरूका िालग सामालजक 

व्र्वहार पररवतिन कार्िक्रम 

नगि 

अनिुान 

३८ 

स्थिगत अनलुशक्षि गरर 

स्वास््र्कलमिहरूको क्षमता अलभवलृध्ि 

एवं त्र्ांङकको गिुस्तर सलुनलित,  

क्षर्रोगका कार्िक्रमको अधि बालर्िक 

सलमक्षा तथा उपिार नलतजाको कोहटि 

लवशे्लर्ि 

स्वास््र् 
२२५१

२ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

६० ६० 

३९ 

रालष्ट्रर् मलहिा स्वास््र् स्वरं्सेलवका  

कार्िक्रम (पोशाक प्रोत्साहन, र्ातार्ात 

खिि, वालर्िक सलमक्षा गोष्ठी र लिवस 

मनाउने खिि समेत) 

स्वास््र् 
२११२

१ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

२०,०० २०,०० 

४० 

क्षर्रोगका जोलखम समहु तथा स्वास्थ 

सेवाको पहुि कम भएका समिुार्मा 

सकृर् क्षर्रोग खोजपडताि कार्िक्रम, 

घरपररवारका सिस्र्हरूको सम्पकि  

पररक्षि, समिुार्मा क्षर्रोगका 

लवरामीहरूको खोजपडतािका िालग 

क्षभता अलभवलृि तथा  पररिािन । 

स्वास््र् 
२२५२

२ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

१,०५ १,०५ 

४१ 

कोलभड १९ िगार्त लवलभन्न 

महामारीजन्र् रोगहरुको रोकथाम, 

लनर्न्िि तथा लनगरानीका िालग 

सरोकारवािा सूँगको अन्तरलक्रर्ा तथा 

RRT, स्वास््र्कमी पररिािन 

स्वास््र् 
२२५२

२ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

५० ५० 

४२ 

कोलभड १९ लवरुि खोप अलभर्ान 

संिािन ब्र्वस्थापन खिि -

पालिकास्तररर् सलमक्षा तथा र्ोजना र 

पालिका तथा स्वास््र् सस्था स्तररर् 

सपुररवेक्षि_ 

स्वास््र् 
२२५२

२ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

२,२४ २,२४ 

४३ 

लनर्लमत खोप सदुृढीकरि, पिूि खोपको 

िीगोपना र सरसफाई प्रवर्धन कार्िक्रम 

लनरन्तरताको िालग सकु्ष्मर्ोजना 

अद्यावलधक र पालिका समन्वर् 

सलमलतको अलभमलुखकरि र र्ोजना २ 

लिन र पिूिखोप न.पा., गा.पा. 

सलुनलितताको िालग स्वास््र्कलमिबाट 

वडामा घरधुरी सवेक्षि, पालिका ब 

स्वास््र् 
२२५२

२ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

२,३३ २,३३ 

४४ 
पररवार लनर्ोजन लकशोर लकशोरी तथा 

प्रजनन ्स्वास््र् कार्िक्रम 
स्वास््र् 

२२५२

२ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

३,८८ ३,८८ 

४५ 

पशपंुक्षी आिीबाट हुने ईन्फुएन्जा, बडि 

फ्िु, AMR, लसलष्टसकोलसस, 

टक्सोप्िाज्मोलसस आलि लवलभन्न 

स्वास््र् 
२२५२

२ 

नेपाि 

सरकार - 
२० २० 
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सरुवारोग सम्बलन्ध रोकथाम तथा 

लनर्न्ििका िालग सिेतना कार्िक्रम 

नगि 

अनिुान 

४६ 

पालिका स्तरमाः टाई िफाइड खोप 

अलभर्ान संिािन तथा लनर्लमत 

खोपमा टाई िफाइड खोप शरुुवातको साथै 

लनर्लमत खोप सिुढीकरि र सरसफाई 

प्रबर्धनको िालग पालिका र वडा खोप 

समन्वर् सलमती र सरोकारवािाहरुको 

अलभमलुखकरि  बैठक १ लिन 

स्वास््र् 
२२५२

२ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

२,४३ २,४३ 

४७ 

पालिका स्तरमा स्वास््र् संस्थाहरुको 

मालसक बैठक, डाटा भरेरलफकेशन एवं 

गिुस्तर सधुार साथै िौमालसक एवं 

बालर्िक सलमक्षा 

स्वास््र् 
२२५२

२ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

१,०० १,०० 

४८ 
स्वास््र् सिूना साथै आइ एम र् ू

सदुृढीकरि कार्िक्रम 
स्वास््र् 

३११२

२ 

आन्तररक 

ऋि - नगि 

ऋि 

२,०० २,०० 

४९ 

स्वास््र् संस्थामा  आकलस्मक 

अवस्थामा औसलध एवं लर्ाब सामाग्री 

ढुवानी, रेकलडिङ तथा ररपोलटिङका िालग 

फमि फरमेट छपाइ तथा फोटोकपी,  ई-

लट.लब रलजस्टर अध्र्ावलधक,  लवश्व 

क्षर्रोग लिवस सम्बन्धी कार्िक्रम 

स्वास््र् 
२२५२

२ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

३५ ३५ 

५० पोर्ि कार्िक्रम स्वास््र् 
२२५२

२ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

१४,४८ १४,४८ 

८७ स्वास््र् तिब 

कार्ाििर् 

सचिािन तथा 

प्रशासलनक 

२११११ 

नेपाि सरकार 

- नगि 

अनिुान 

१,०९,९३ १,०९,९३ 

८८ पोशाक भत्ता 

कार्ाििर् 

सचिािन तथा 

प्रशासलनक 

२११२१ 

नेपाि सरकार 

- नगि 

अनिुान 

२,०० २,०० 

८९ स्थानीर् भत्ता 

कार्ाििर् 

सचिािन तथा 

प्रशासलनक 

२११३१ 

नेपाि सरकार 

- नगि 

अनिुान 

७,५० ७,५० 

९० महगंी भत्ता 

कार्ाििर् 

सचिािन तथा 

प्रशासलनक 

२११३२ 

नेपाि सरकार 

- नगि 

अनिुान 

५,२० ५,२० 

९१ बैठक भत्ता 

कार्ाििर् 

सचिािन 

तथा 

प्रशासलनक 

२११३

४ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

१,०० १,०० 

९२ अन्र् भत्ता 
कार्ाििर् 

सचिािन 

२११३

९ 

नेपाि 

सरकार - 
१५ १५ 
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तथा 

प्रशासलनक 

नगि 

अनिुान 

९३ पानी तथा लबजिुी 

कार्ाििर् 

सचिािन 

तथा 

प्रशासलनक 

२२११

१ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

२,२० २,२० 

९४ संिार महसिु 

कार्ाििर् 

सचिािन 

तथा 

प्रशासलनक 

२२११

२ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

५० ५० 

९५ इन्धन खिि 

कार्ाििर् 

सचिािन 

तथा 

प्रशासलनक 

२२२१

२ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

१,४० १,४० 

९६ सवारी साधन ममित खिि 

कार्ाििर् 

सचिािन 

तथा 

प्रशासलनक 

२२२१

३ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

५० ५० 

९७ कार्ाििर् संिािन तथा मसिन्ि खिि 

कार्ाििर् 

सचिािन 

तथा 

प्रशासलनक 

२२३१

१ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

२०,०० २०,०० 

९८ 
पिपलिका, छपाई तथा सिूना प्रकाशन 

खिि 

कार्ाििर् 

सचिािन 

तथा 

प्रशासलनक 

२२३१

५ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

१,०० १,०० 

९९ क्षमता लवकास तालिम / गोष्टी 

कार्ाििर् 

सचिािन 

तथा 

प्रशासलनक 

२२५२

२ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

४,०० ४,०० 

१०० सामालजक पररक्षि खिि 

कार्ाििर् 

सचिािन 

तथा 

प्रशासलनक 

२२५२

९ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

३,०० ३,०० 

१०१ अनगुमन, मलूर्ांकन खिि 

कार्ाििर् 

सचिािन 

तथा 

प्रशासलनक 

२२६१

१ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

१,०० १,०० 

१०२ भ्रमि खिि 

कार्ाििर् 

सचिािन 

तथा 

प्रशासलनक 

२२६१

२ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

२,०० २,०० 

१०३ लवलवध खिि 
कार्ाििर् 

सचिािन 

२२७१

१ 

नेपाि 

सरकार - 
३,६२ ३,६२ 
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तथा 

प्रशासलनक 

नगि 

अनिुान 

१०४ लकसान सिूीकरि कार्िक्रम कृलर् 
२२५२

२ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

३,०० ३,०० 

१०५ ईलपडेलमर्ोिोजी ररपोलटिङ कृलर् 
२२५२

२ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

६ ६ 

१०६ कृलिम गभािधान लमसन कार्िक्रम कृलर् 
२२५२

२ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

२,५० २,५० 

१०७ 
कृलर् तथा पश ुसेवाका एक गाूँउ एक 

प्रालवलधकहरुको तिव भत्ता 
कृलर् 

२१११

१ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

७,०० ७,०० 

१०८ 
रैथाने बािी प्रवििन कार्िक्रम (बािी 

लवकास कार्िक्रम) 
कृलर् 

२२५२

२ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

१३,०० १३,०० 

१०९ 

अिैंिीको साना व्र्वसालर्क कृलर् 

उत्पािन केन्र (पकेट) लवकास कार्िक्रम 

सचिािन 

कृलर् 
३११३

१ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

१२,०० १२,०० 

११० 

आ.व. २०७७/७८ मा स्थापना भएका 

कृलर् तफि का साना व्र्वसालर्क कृलर् 

उत्पािन केन्र (पकेट) लवकास कार्िक्रम 

लनरन्तरता 

कृलर् 
३११३

१ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

१२,०० १२,०० 

१११ 

आ.व. २०७७/७८ मा स्थापना भएको 

बंगरुको साना व्र्वसालर्क कृलर् उत्पािन 

केन्र (पकेट) लवकास कार्िक्रम 

लनरन्तरता 

कृलर् 
३११३

१ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

६,०० ६,०० 

११२ 
कृलर्, पशपुन्छी तथा मत्स्र् त्र्ाकं 

अध्र्ावलधक कार्िक्रम 
कृलर् 

३११३

१ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

१,०० १,०० 

११३ 
कोलडरुम/पोटेवि कोलड च्र्ाम्वर 

लनमािि (िागत साझेिारी ५० प्रलतशत ) 
कृलर् 

३११३

१ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

११,०० ११,०० 
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११४ छुपी प्रवििन कार्िक्रम कृलर् 
३११३

१ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

२०,४४ २०,४४ 

११५ 

एम. आइि. एस. अपरेटर र  लफलड 

सहार्क पाररश्रलमक, िाडपवि खति तथा 

पोशाक खिि 

त्र्ांक 

प्रिािी 

२१११

१ 

आई लड ए - 

सोधभनाि हुने 

ऋि 

(बैिलेशक) 

५,०० ५,०० 

११६ 

एम. आइि. एस. अपरेटर र  लफलड 

सहार्क पाररश्रलमक, िाडपवि खति तथा 

पोशाक खिि 

त्र्ांक 

प्रिािी 

२११२

१ 

आई लड ए - 

सोधभनाि हुने 

ऋि 

(बैिलेशक) 

२० २० 

११७ 
अन्र् लवलवध खिि-Periodic meeting 

costs of LGPCC 

त्र्ांक 

प्रिािी 

२११३

४ 

आई लड ए - 

सोधभनाि हुने 

ऋि 

(बैिलेशक) 

२३ २३ 

११८ 
एम. आइि. एस. अपरेटर र लफलड 

सहार्को िालग सचिार खिि 

त्र्ांक 

प्रिािी 

२२११

२ 

आई लड ए - 

सोधभनाि हुने 

ऋि 

(बैिलेशक) 

५ ५ 

११९ 
मसिन्ि सामान खररि (सेवा केन्र 

सचिािानाथि) राष्ट्रीर् परीिर्पि 

त्र्ांक 

प्रिािी 

२२२२

१ 

आई लड ए - 

सोधभनाि हुने 

ऋि 

(बैिलेशक) 

१,२० १,२० 

१२० 

पलचजकरि काक्रि म लवभागिे उपिव्ध 

गराएको तालिम खाका बमोलजम घटना 

िताि तथा सामालजक सरुक्षा सम्बन्धमा 

नपा/गापा, वडा कार्ाििर्का 

कमििारीहरुको िालग तालिम तथा 

जनप्रलतलनलधहरुिाई अलभमलुखकरि 

कार्िक्रम सचिािन 

त्र्ांक 

प्रिािी 

२२५१

२ 

आई लड ए - 

सोधभनाि हुने 

ऋि 

(बैिलेशक) 

२,९४ २,९४ 

१२१ 

मेलशनरी आजार तथा फलनििर ममित 

सम्भार (सेवा केन्र सचिािानाथि) 

राष्ट्रीर् पररिर् पि 

त्र्ांक 

प्रिािी 

२२५२

२ 

आई लड ए - 

सोधभनाि हुने 

ऋि 

(बैिलेशक) 

६० ६० 

१२२ 

सचिार सामाग्री प्रसारि तथा छपाइि 

(सचिार र पूँहुि अलभर्ान सचिािान) 

पचजीकरि कार्िक्रम 

त्र्ांक 

प्रिािी 

२२५२

२ 

आई लड ए - 

सोधभनाि हुने 

ऋि 

(बैिलेशक) 

२,४० २,४० 

१२३ 

स्थानीर् तहका कमििारी र 

जनप्रलतलनलधहरुको िालग अनगुमन तथा 

मलुर्ाकन खिि (पलचजकरि) 

त्र्ांक 

प्रिािी 

२२६१

१ 

आई लड ए - 

सोधभनाि हुने 

ऋि 

(बैिलेशक) 

८८ ८८ 
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१२४ 

एम. आइि. एस. अपरेटर र लफलड 

सहार्क िलेनक भ्रमि भत्ता तथा 

र्ातार्त खिि 

त्र्ांक 

प्रिािी 

२२६१

२ 

आई लड ए - 

सोधभनाि हुने 

ऋि 

(बैिलेशक) 

१,०८ १,०८ 

१२५ 

अन्र् लवलवध खिि-Mobilization of 

CSOs, Civic Groups, NGOs for 

increased social accountability 

त्र्ांक 

प्रिािी 

२२७१

१ 

आई लड ए - 

सोधभनाि हुने 

ऋि 

(बैिलेशक) 

४२ ४२ 

१२६ रोजगार प्रालवलधक सहार्कको तिव 

सामालजक 

सरुक्षा तथा 

संरक्षि 

२१११

१ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

३,३६ ३,३६ 

१२७ रोजगार संर्ोजकको तिव 

सामालजक 

सरुक्षा तथा 

संरक्षि 

२१११

१ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

४,६८ ४,६८ 

१२८ रोजगार सहार्कको तिब 

सामालजक 

सरुक्षा तथा 

संरक्षि 

२१११

१ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

३,६७ ३,६७ 

१२९ रोजगार प्रालवलधक सहार्कको पोसाक 

सामालजक 

सरुक्षा तथा 

संरक्षि 

२११२

१ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

१० १० 

१३० रोजगार संर्ोजकको पोसाक 

सामालजक 

सरुक्षा तथा 

संरक्षि 

२११२

१ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

१० १० 

१३१ रोजगार सहार्कको पोशाक भत्ता 

सामालजक 

सरुक्षा तथा 

संरक्षि 

२११२

१ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

१० १० 

१३२ 
रोजगार प्रालवलधक सहार्कको स्थानीर् 

भत्ता 

सामालजक 

सरुक्षा तथा 

संरक्षि 

२११३

१ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

३६ ३६ 

१३३ रोजगार संर्ोजकको स्थानीर् भत्ता 

सामालजक 

सरुक्षा तथा 

संरक्षि 

२११३

१ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

४५ ४५ 

१३४ रोजगार सहार्को स्थानीर् भत्ता 

सामालजक 

सरुक्षा तथा 

संरक्षि 

२११३

१ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

३६ ३६ 
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१३५ 

रोजगार सेवा केन्रको सचिािन 

(अनगुमन, सचिार, स्टेशनरी, 

ममित,अन्र्) 

सामालजक 

सरुक्षा तथा 

संरक्षि 

२२३१

१ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

२,०५ २,०५ 

१३६ 
कामका िालग पाररश्रलमक अनिुान (र्ुवा 

रुप) 

सामालजक 

सरुक्षा तथा 

संरक्षि 

२२५२

२ 

आई लड ए - 

सोधभनाि हुने 

ऋि 

(बैिलेशक) 

३९,०० ३९,०० 

१३७ 
पोपि लवशेर् (स्वास््र्) क्षेिका 

कार्िक्रम सचिािन 

सामालजक 

सरुक्षा तथा 

संरक्षि 

२२५२

२ 

र्रुोलपर्न 

र्लुनर्न - 

नगि 

अनिुान 

(बैिलेशक) 

३,२० ३,२० 

१३८ 

पोर्ि संवेिनशीि (खानेपानी तथा 

सरसफाइ, कृलर्, पशसेुवा, मलहिा तथा 

बािबालिका, लशक्षा र शासकीर् 

प्रवन्ध) क्षेिका कार्िक्रमहरू सचिानि) 

सामालजक 

सरुक्षा तथा 

संरक्षि 

२२५२

२ 

र्रुोलपर्न 

र्लुनर्न - 

नगि 

अनिुान 

(बैिलेशक) 

४,८० ४,८० 

१३९ 

रोजगार सेवा केन्रको सदुृलढकरि 

(कम्प्र्टूर, फलनििर लफक्िसि, क्र्ामरा, 

अन्र् लवद्यतुीर् उपकरि) 

सामालजक 

सरुक्षा तथा 

संरक्षि 

३११२

३ 

आन्तररक 

ऋि - नगि 

ऋि 

२,०० २,०० 

१४० 
ऐलतहालसक लशिािेख संरक्षि तथा 

पवूािधार लनमािि फुङलिङ ११ तेम्वेवा 

भार्ा तथा 

संस्कृलत 

३११५

९ 

आन्तररक 

ऋि - नगि 

ऋि 

१०,०० १०,०० 

१४१ 
िारपाटे ढंुगा र लशवािर् मलन्िर पवूािधार 

लनमािि 

भार्ा तथा 

संस्कृलत 

३११५

९ 

आन्तररक 

ऋि - नगि 

ऋि 

१०,०० १०,०० 

१४२ 
पंिकन्र्ा सेतीिवेी मलन्िर, फुङलिसङ 

न.पा.६, ताप्िेजङु 

भार्ा तथा 

संस्कृलत 

३११५

९ 

आन्तररक 

ऋि - नगि 

ऋि 

२०,०० २०,०० 

१४३ 
नेपाि भार्ा तथा सांस्कृलतक समाजको 

भवन 

भार्ा तथा 

संस्कृलत 

३१११

१ 

आन्तररक 

ऋि - नगि 

ऋि 

१०,०० १०,०० 

१४४ 

गररबी लनवारिका िालग िघ ुउद्यम 

लवकास कार्िक्रम संिािन लनिलेशका, 

२०७७ बमोलजम उद्यमीको स्तरोन्नती 

(आवश्र्कता पलहिानका आधारमा 

पनुतािजगी र एडभान्स सीप लवकास 

तालिम कार्िक्रम) 

उद्योग 
२२५२

२ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

४,८० ४,८० 

१४५ 
गररबी लनवारिका िालग िघ ुउद्यम 

लवकास कार्िक्रम संिािन लनिलेशका, 
उद्योग 

२२५२

२ 

नेपाि 

सरकार - 
२२,८० २२,८० 
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२०७७ बमोलजम िघु उद्यम लवकास 

मोडेिमा नर्ाूँ िघ ुउद्यमी लसजिना गने 

नगि 

अनिुान 

१४६ 

सम्भाव्र् उत्पािनको उत्पािकत्व र 

बजार प्रलतस्पधाि बलृि गनिका िालग 

कलम्तमा ५ जनाको समहुमा प्रलबलध 

हस्तान्तरि(मेडेपा) 

उद्योग 
२२५२

२ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

१,४० १,४० 

१४७ 

केरावारी मौवाखोिा, 

खोक्सेखोिा,फुङलिङ नगरपालिका, 

ताप्िेजङु 

र्ातर्ात 

पवूािधार 

३११५

१ 

आन्तररक 

ऋि - नगि 

ऋि 

२१,०० २१,०० 

१४८ 
तीनवरे िलेख इलण्डर्न वेिफेर सम्म 

पिमागि लनमािि, फुङ्गलिङ्ग न.पा. 

र्ातर्ात 

पवूािधार 

३११५

१ 

आन्तररक 

ऋि - नगि 

ऋि 

१५,०० १५,०० 

१४९ कामका िालग पाररश्रलमक अनिुान 

जनसंख्र्ा 

तथा 

बसाईसराई 

२२५२

२ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

४६,७७ ४६,७७ 

१५० गनुासो सनुवुाई अलधकारी 
गररबी 

लनवारि 

२२५२

२ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

१,०० १,०० 

१५१ 

मलहिा, बािबालिका, अपाङ्गता 

भएका व्र्लक्त, ज्रे्ष्ठ नागररक र र्ौलनक 

तथा िैंलगक अलपसंख्र्क का त्र्ाङ्क 

संकिन र अधावलधक गने 

िैंलगक 

समानता तथा 

सामालजक 

समावेशीकर

ि 

२२५२

२ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

१,०० १,०० 

१५२ 
राष्ट्रपलत रलनङ्ग लसलड प्रलतर्ोलगता 

(स्थानीर् तहस्तरीर्) 

र्वुा तथा 

खेिकुि 

२२५२

२ 

नेपाि 

सरकार - 

नगि 

अनिुान 

१,०० १,०० 

१५३ 

सरुलक्षत नागररक आवास कार्िक्रम :-

प्रिशे नं. १ को ताप्िेजङु लजलिा क्षेि 

नं. १ अन्तगित फुङलिङ नगरपालिका -

१९० वटा 

भवन, 

आवास तथा 

सहरी लवकास 

३१११

१ 

आन्तररक 

ऋि - नगि 

ऋि 

४४,०० ४४,०० 

१५४ 

नवीकरिीर् ऊजाि प्रवलध जडान 

(वार्ोग्र्ाूँस/लवद्युतीर् ििुो/सधुाररएको 

ििुो/सौर्ि ऊजाि) 

उजाि 
३११२

२ 

आन्तररक 

ऋि - नगि 

ऋि 

१०,०० १०,०० 

१५५ 
िचु्िे ढुङ्गा पर्िटन पूवािधार, फुङलिङ 

न.पा.१०, ताप्िेजङु 
पर्िटन 

३११५

९ 

आन्तररक 

ऋि - नगि 

ऋि 

१५,०० १५,०० 
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८०१०१४०१५१२  सघंीय सरकारबाट हस् ान् रर  कायिक्रि (लिरे्श अनुदान) 

१२० लर्ाण्डलफलड साइट लनमािि 
खानेपानी 

तथा सरसफाई  

३११५

८ 

आन्तररक 

ऋि - नगि 

ऋि 

८३,०० ८३,०० 

१२१ 
श्री साङक िछेर्ोलिङ गोन्पा 

लवद्यािर्को मेलसनरी वाि लनमािि 
लशक्षा 

३११५

९ 

आन्तररक 

ऋि - नगि 

ऋि 

६६,०० ६६,०० 

८०१०१४०१५१३  सघंीय सरकारबाट हस् ान् रर  कायिक्रि(सिपुरक अनुदान) 

१२२ 
फुङलिङ नगरपालिका कार्ाििर् भवन 

लनमािि(क्रमागत आर्ोजना) 

भवन, 

आवास तथा 

सहरी लवकास 

३१११

२ 

आन्तररक 

ऋि - नगि 

ऋि 

० ५६,०० 

१२३ 
पराजिुी िौक िलेख लवलहबारे हाट हुूँि ै

लसलिडाूँडा सडक ग्राभिे तथा कािोपिे 

र्ातर्ात 

पवूािधार 

३११५

१ 

आन्तररक 

ऋि - नगि 

ऋि 

० ७०,०० 

१२४ 
हिेीप्र्ाड सशस्त्र क्र्ाम्प हुि ैिहरे गाउं 

सम्मको बाटो कािोपिे 

र्ातर्ात 

पवूािधार 

३११५

१ 

आन्तररक 

ऋि - नगि 

ऋि 

० ६९,०० 

कुि जम्िा 

३१,५४,०

० 

३१,५४,०

० 

 

(ि)  आ.ि. : २०७८/७९ बजेट उपशीर्िक : प्रदेश सरकारबाट हस् ान् रर  कायिक्रि 

रु. हजारिा 

लस.नं

. 

कायिक्रि/आयोजना/लक्रयाकिाप

को नाि 
उप िेत्र 

खिि 

शीर्िक 
स्रो  

लिलनयोजन 

िालर्ि

क 

खिि 

जम्िा 

८०१०१४०१५०२ प्रदेश सरकारबाट हस् ान् रर  कायिक्रि 

१ बहुक्षेिीर् पोर्ि कार्िक्रम स्वास््र् 
२२५२

२ 

प्रिशे नंबर १  - 

नगि अनिुान 
६,५५ ६,५५ 

२ 
स्थानीर् तहमा िैंलगक लहसंा 

लनवारिका िालग संरक्षि कोर् स्थापना 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरि 

२२५२

२ 
प्रिशे नंबर १  - 

नगि अनिुान 

५० ५० 

कुि जम्िा ७,०५ ७,०५ 
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अनुस िी -६ 

प्रदेशिा लसफाररस गररएका योजनाहरुको लििरण 

क्र.स.ं योजनाको नाि ठेगाना 

१ लतनबरे- लटम्बरेु- लनलगजङु- मेलिुङ- नाङगे हुूँि ैथाङने िोभान सडक कािोपिे  फु.न.पा.१ 

२ १ नं. वाडि खेिमैिान लनमािि  फु.न.पा.१ 

३ सामिुालर्क भवन लनमािि फु.न.पा.१ 

४ लतनधारे डाूँडागाउ मेललङ नाङ्गे खाने पालन र्ोजना फु.न.पा.१ 

५ खलसनी खोिा लिसापानी नाङ्गे खानेपानी र्ोजना फु.न.पा.१ 

६ र्वुराज बस्नेतको घर िलेख साङबेिको फमि हुूँि ैरंगशािा जाने सडक स्तरोन्नती तथा कािोपिे फु.न.पा.२ 

७ र्ाङलिजङु आधारभतु लवद्यािर् भवन लनमािि तथा घेराबारा फु.न.पा.२ 
८ िउेलिङ्गे‚ नागेश्वरी ठोके्रिोभान सडक (तिुशी मागि) स्तरोन्नती तथा कािोपिे फु.न.पा.२ 
९ िहरेगाउूँ सामिुार्ीक भवन लनमािि फु.न.पा.२ 

१० बनपािा िउेलिङ्गे खानेपालन ममित तथा टेङ्की लनमािि फु.न.पा.२ 
११ खलसने खोलसा नािी लनमािि फु.न.पा.२ 
१२ बोझोघरी नागथान पोखरी पूवािधार लवस्तार तथा घेरा बारा फु.न.पा.३ 

१३ लजलिा प्रशासन अगाडी साउने मेलिबङु लघलमरे गाउूँ मढेु खोलसा तटबन्धन फु.न.पा.३ 

१४ बा.स.ुमा.लब मेलिबङु प्रालवलधक लशक्षाको िालग भवन लनमािि फु.न.पा.३ 

१५ केलनम बगैंिा बरािगाूँउ मेलिबङु लतनबरे मोटरबाटो पक्की नािी तथा ग्रावि फु.न.पा.३ 

१६ सशस्त्र क्र्ाम भारतीडाूँडा हुूँि ैवडाकार्ाििर् जाने मोटरबाटो पक्की नािी तथा ग्रावि फु.न.पा.३ 

१७ भिेावरी कालत्तके लसटेनी िोभान मोटरबाटो स्तरोन्नती फु.न.पा.३ 

१८ लसकारीडाूँडा ढाूँडगाउूँ बा.स.ुमा.लब.हलेिप्र्ाड मोटरबाटो कािोपिे फु.न.पा.३ 

१९ केलनम कालत्तके आूँगेलिम लसम्िे क्षेिमा बेमौसमी ताजा तरकारी ब्िक सचिािन फु.न.पा.३ 

२० पािुंवािोक बंगरुपािन प्रवििन कार्िक्रम फु.न.पा.३ 

२१ मालथलिो मेलिबङु लसंिाई कुिो आर.लस.लस.लनमािि आर्ोजना फु.न.पा.३ 

२२ 
कटुवािधारा महुान भई मेलिबङु च्र्ानेपाखा ढाडगाउूँ लसकारीडाूँडा खानेपानी आर्ोजना एकघर 

एकधारा 
फु.न.पा.३ 

२३ 
केलनम आिबारी नरबहािरु सुनवुार र िेखनाथ भट्टराईको घरमनुीको पलहरो लनर्न्िि तथा 

तटबन्धन  
फु.न.पा.३ 

२४ फिाटे पलहरो लनर्न्िि तथा तटबन्धन फु.न.पा.३ 

२५ कचिनजंघा टोि िलेख खलतवडा टोि हुूँि ै१ नं. वडा जोड्ने पैिि मागि लनमािि फु.न.पा.४ 

२६ कचिनजंघा स्कुि िलेख गौरीगाउ हुूँि ैसानो धारा गोसिाइन आउने मोटर बाटो स्तरोन्नती फु.न.पा.४ 

२७ नाम्िखुोिे िौतारा भपुाि मािनेको घर हुूँि ैफुङफुङे जाने िोकमागि जोड्ने पैिि मागि लनमािि फु.न.पा.४ 

२८ टेलिकमबाट अस्पताि जाने मोटरबाटो छेउ ठेस गाह्रोमा वाि तथा रेलिङ लनमािि फु.न.पा.५ 

२९ लजलिा व्र्ाडलमन संघको कार्ाििर् भवन लनमािि फु.न.पा.५ 

३० 
वाडि नं. ४ र ५ को लसमानामा रहकेो पालथभरा प्रालव मािने िौक वालिज्र् संघ नवज्र्ोती ठूिो 

गाउूँ साकेखोलसाको तटबन्धन । 
फु.न.पा.५ 

३१ 
पालथभरा आधारभतू लवद्यािर्मा वािवालिकािाई कम्प्र्टुर लशक्षाका िालग १० थान कम्प्र्टुर 

माग गने । 
फु.न.पा.५ 

३२ 
पालथभरा आधारभतू लवद्यािर्को कम्पाउण्ड घेराबारा तथा फलनििर लनमािि र शैक्षक सामाग्री मा 

गने । 
फु.न.पा.५ 

३३ फुङलिङ नगरपालिका वाडि नं.६ मा रहकेो लकराूँत माङलहम लनमािि फु.न.पा.५ 

३४ वशन्त श्रेष्ठको घरिखेी ताप्िेजङु एफ एम जाने मोटरबाटो कािो पिे लनमािि फु.न.पा.५ 
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३५ 
र्वुा उद्यमलशिता स्वरोजगार कार्िक्रम (होटि तालिमर्वुा उद्यमलशिता स्वरोजगार कार्िक्रम 

(होटि तालिम‚ पर्िटन गाइड र क्षमता लवकाश) 
फु.न.पा.५ 

३६ बाजोगरा लन मा लव भवन लनमािि फु.न.पा.६ 

३७ मिन िाहािको घर छेउ लतन धारे खोलसीमा स्लर्प िगाई खोलसी संरक्षि गने ।  फु.न.पा.६ 

४३ बगरबारी प्रालव भवन लनमािि थप गने । फु.न.पा.६ 

४४ 
तेज बहािरु राईको घर छेउको लििुरा खोलसी हुूँि ैनाम्ग्र्ा भोटे जनस्वास््र् कार्ाििर् छेउ हुूँि ै

लििरुा खोलसी तटबन्धन संरक्षि । 
फु.न.पा.६ 

४५ पालथभरा िोक टुके्र हुूँि ैहाङिेवा जाने बाटोमा कािोपिे बाटो लनमािि फु.न.पा.६ 

४६ गरुुङ गमु्बा िलेख मेिबोटे हुूँि ैफुङलिङ ९ जोड्ने मोटरबाटो  फु.न.पा.६ 

४७ गौतमगाउूँ एक्िेबर मलूतिढुङ्गा पैि मागगि फु.न.पा.७ 

४८ कलफहाउस लभन्तनुा डाूँडा पैिि मागि फु.न.पा.७ 

४९ नगरपालिका भवन तोक्मे डाूँडा पैिि मागि फु.न.पा.७ 

५० खोप्रे डाूँडागाउ पङुगी िौतारो पैििमागगि लनमािि फु.न.पा.७ 

५१ कलफहाउस मलुतिढुङ्ग मेलिराजमागिसम्म नालि लनमािि फु.न.पा.७ 

५२ तारेलभर केलनम खोलसी नालि लनमािि फु.न.पा.७ 

५३ िम्फे गौतमगाउूँ हुूँि ैभलेनर्र मोटरबाटो फु.न.पा.७ 

५४ खोपे्र िलेवथाने संसारी डाूँडा मोटरबाटो फु.न.पा.७ 

५५ सरू्ििोक डाडाूँगाउूँ लकराूँतिोक मोटरबाटो फु.न.पा.७ 

५६ िहुरेढुङ्गा िलेवथाने मोटरबाटो फु.न.पा.७ 

५७ बासबोटे लटम्बरेु मोटरबाटो फु.न.पा.७ 

५८ बिृिौतारी लनमािि फु.न.पा.७ 

५९ शेपाि समाधीस्ति लनमािि फु.न.पा.७ 

६० मलुधङ कोक्मा माङलहम संरक्षि फु.न.पा.७ 

६१ तामाङ शेपाि समाधी स्थि लनमािि फु.न.पा.७ 

६२ तारेलभर साविजलनक पर्ािपर्िटन लवकास सामिुालर्क वन फु.न.पा.७ 

६३ लकराूँत र्ाक्थुङ िमु्िुङ भवनसम्म मोटरबाटो तथा भवन घडेरी सम्र्ाउने फु.न.पा.७ 

६४ ओडारे िलेख लशिकािी मा.लव. फु.न.पा.८ 

६५ बराि गाूँउ खा.पा.नािा खररि फु.न.पा.८ 

६६ लहटी टोि खा.पा.ड्रम पाईप खररि  फु.न.पा.८ 

६७ लर्ाङवा असारे जाने मो.वा  फु.न.पा.८ 

६८ वडा स्तररर् नसिरी केन्र  फु.न.पा.८ 

६९ लकराूँत िोक िलेख घ्र्ाङजाने मो.वा. फु.न.पा.८ 

७० वेजम्व ुपानी पोखरी बनाई खा.पा लवतरि  फु.न.पा.८ 

७१ ओखेर् िौर पाकि  लनमािि  फु.न.पा.९ 

७२ िन्डेश्वरी लसलिडाूँडा पोखरी तथा लसढी लनमािि  फु.न.पा.९ 

७३ सिरमकुाम िडेश्वर कडेन िौतारा गडी फक्ताङिुङ जाने मोटरबाटो लनमािि फु.न.पा.९ 

७४ बहृत खानेपानी  सलवक १ िखेी ९ सम्म फु.न.पा.९ 

७५ नन्िमार्ा खेिमैिान  लवस्तार फु.न.पा.९ 

७६ गगिाते खानेपानी तथा टेङ्की लनमािि फु.न.पा.१० 

७७ िालम्िङपे लवने गनु्र ेपालथभरा जाने मोटरबाटो लनमािि फु.न.पा.१० 

७८ तोपगाउूँ नाङ्गभारा ररजािगाउूँ जोड्ने मोटरबाटो लनमािि फु.न.पा.१० 

७९ ओठ फुरुम्ब ुखोिा मोटरेविु पक्की पिु लनमािि फु.न.पा.१० 

८० गडीडाूँडा कडेन िौतारा िगुाि प्रा.लव. लवलहवारे मोटरवोटो लनमािि फु.न.पा.१० 
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८१ कटुवािघर लनरौिागाउूँ मोटरवाटो सोलिङ फु.न.पा.१० 

८२ िालम्िङे धापा गडी िप्िेटी वहृत लसंिाइ कार्िक्रम फु.न.पा.१० 

८३ कुिवुाखोिा मोटरेवि पक्की पिु लनमािि फु.न.पा.१० 

८४ थापागाूँउ साङलिप्पा पर्िटलकर् पि मागि गरुाूँस वकृ्षा रोपि कार्िक्रम फु.न.पा.१० 

८५ जनकलर्ाि आधार भतू प्रा.लब भवन लनमािि फु.न.पा.१० 

८६ मर्ाम वैशाखे िचु्िेढुङ्ग पर्िटकीर् पि मागि गरुाूँस वकृ्षा रोपि कार्िक्रम  फु.न.पा.१० 

८७ मािवासे ढुङ्गेनी मोटरबाटो लनमािि फु.न.पा.१० 

८८ साम्िरुाहाङ िरवार स्तम्भ लनमािि फु.न.पा.१० 

८९ सोलगरा हाङिवेा  महािवे मोटरबाटो रेक ओपन फु.न.पा.१० 

९० िउेरािी-लसम्ब-ुलसररजंघा गा.पा.जोड्ने मोटरबाटो कािोपिे फु.न.पा.११ 

९१ लिलिन तेम्ब-ेवडा कार्ाििर् हुि ैवनपािा कालत्तके-लनकास मोटर वाटो लनमािि फु.न.पा.११ 

९२ थाम डाूँडाूँ-लभरकुना-लसररजंगा जोड्ने मोटर बाटो स्तरोन्नलत तथा कािोपिे फु.न.पा.११ 

९३ िउेरािी-साउने-सोलि-मािमे्वे मोटरबाटो लनमािि फु.न.पा.११ 

९४ फावाखोिा वहृत खानेपानी आर्ोजना क्रमागत फु.न.पा.११ 

९५ बाख्रा पािन व्र्वसार् पकेट क्षेि क्रमागत फु.न.पा.११ 

९६ तेम्बेवाखोिा गौथिे पक्कीपिु लनमािि फु.न.पा.११ 

९७ रेन्बोराउट माछा उत्पािन प्रविन कार्िक्रम फु.न.पा.११ 

९८ वहृत भ-ूक्षर् रोकथाम आर्ोजना फु.न.पा.११ 

९९ जडीबटुी नसिरी तथा व्र्वसार् खेलत कार्िक्रम फु.न.पा.११ 

१०० अगािलनक कृलर् उत्पािन वडा लनमािि कार्िक्रम फु.न.पा.११ 

१०१ थामडाूँडाूँ पर्िटन प्रविन क्षेि लनमािि फु.न.पा.११ 

१०२ लक .लव. खेलत व्र्वसार् पकेट क्षेि लनमािि   फु.न.पा.११ 

१०३ सालवक फावाखोिा ५ वाट होक्तोके तने झोिुङ्गे पिु लनमािि फु.न.पा.११ 

१०४ फावाखोिा लसकैिा िघ ुजिलवधुत कुिो ममित फु.न.पा.११ 
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अनुस िी - ७ 

केन्रिा लसफाररस गररएका योजनाहरुको लििरण 

क्र.स.ं योजनाको नाि ठेगाना 

१ 
बसपाकि - माछापोखरी- ओख्रे- आम्बोटे- िगनेु- लहरेवा हुूँि ैफुङफुङ्गे झरना जोडीने सडक 

कािोपिे माग 
फु.न.पा. १ 

२ पािुङवा िौक िखेउलिङ्गे मेलिुङ आम्बोटे छरछरे हुूँि ैहाङ्िवेा जोड्ने मोटरबाटो कािोपिे । फु.न.पा. १ 

३ आम्बोटे लतनधारे बाङ्गे खोिा डाूँडा गाउ सडक कािोपिे फु.न.पा. १ 

४ 

लििेरा खोिा शाके खोिा खलसनी खोिा बाङगे खोिा र थाङने खोिा तटबन्धन तथा निी 

लनर्न्िि 
फु.न.पा. १ 

७ 

को.िे.लन.का लनवाििन कार्ाििर्‚ घरेिु कार्ाििर् हुूँि ैशान्ती आधारभतु लवद्यािर्सम्म सडक 

स्तरोन्नती तथा कािोपिे 
फु.न.पा. २ 

८ हलेिप्र्ाड‚ सशस्त्रक्र्ाम्प‚ जग्गेशाि‚ नागेश्वरी िोभान पैिि मागि  फु.न.पा. २ 

९ तमोर लिलप्टङ लसिाई र्ोजना फु.न.पा. २ 

१० आहािे गरुुङडाूँडा बहृत खानेपानी आर्ोजना‚ िवेलिङ्गे फु.न.पा. २ 

११ फुङलिङ खेिमैिन/रंगशािा लनमािि फु.न.पा. २ 

१२ लवरेन्र मा.लब. भवन लनमािि तथा घेराबारा फु.न.पा. २ 

१३ लसम्िे ढाूँडगाउूँ वडास्तरीर् खेिमैिान लवस्तार फुङलिङ ३ 

१४ ३ नं. वडा कार्ाििर्को पररसरमा वाि लनमािि तथा घेराबारा फुङलिङ ३ 

१५ गैरीगाउूँ पोखरी िलेख वडा कार्ाििर् हुूँि ैसशस्त्र क्र्ाम्प पक्की लसंडी लनमािि  फुङलिङ ३ 

१६ बा.स.ुमा.लब.मेलिबङु को ४२ रोपनी जग्गाको कम्पाउण्ड घेराबारा फुङलिङ ३ 

१७ आधारभतु स्वास््र् केन्रको उत्तर तफि  वाि लनमािि तथा घेराबारा फुङलिङ ३ 

१८ पािुङवािोक िउेलिङ्गे छरछरे कटहरे लमतिुुङ लसवा मोटरबाटो कािोपिे फुङलिङ ३ 

१९ कालत्तके गुूँहिेी आूँगेलिम लसटेनीका ढेडु बाूँिर िमु्सी बाट वािी संरक्षि फुङलिङ ३ 

२० लसटेनी लसम्िे मेलिबङु टोिमा गाई भसैी पािन िगु्ध उत्पािन कृर्क समुहिाई अनिुान व्र्वस्थापन फुङलिङ ३ 

२१ मिनभण्डारी स्मतृी पाकि  लनमािि मेलिबङु फुङलिङ ३ 

२२ लहरेवा खोिा महुान भई तलिो मेलिबुङ लसंिाई पक्की कुिो आर्ोजना फुङलिङ ३ 

२३ ३ नं. वडा लभिका प्रत्रे्क घरधरुीमा एकधारा खनेपानी व्र्वस्थापन फुङलिङ ३ 

२४ भटेनरी िौक िलेख कचिनजंघा टोि हुूँि ैओझाहाङ मागि सडक कािोपिे फुनपा ४ 

२५ कचिनजघा टोि हुिं ैखलतवडा टोि हुूँि ै१ नं वडा जोड्ने पैिि मागि लनमािि फुनपा ४ 

२६ नर्ा बसपाकि िलेख लजलमपोखरीसम्म फुटरर्ाक लनमािि फुनपा ४ 

२७ 

गरुुङगमु्बा मनुी िखेी उकािी पानीको जकेुधारा खोलसी हुूँि ैपराजिुी िद्यक अस्पताि िाइन 

पाथीभरा िद्यक वाजोगरासम्म तटबन्धन लनमािि 
फु न पा ५ 

२८ 

फुङलिङ नगरपालिका वाडि नं. ५ को लवरेन्र िौकमा रहकेा साविजलनक संरिनाहरु जस्तै सरस्वती 

कुण्ड पररसरमा लभि रहकेा खानेपानी धारा राम जानकी मलन्िरहरु िगार्त सम्पिूि मलन्िरहरु पोखरी 

िगार्त संरक्षि गि ैपाकि  लनमािि गने । 

फु न पा ५ 

२९ 

अवेवलस्थत रुपमा रहकेो टेलिफोन तार लवद्यतु तार पोि खानेपानी पाइप नेटको तार र अवेवलस्थत 

रुपमा रहकेा होलडङ वोडि जस्ता कुराहरुिे वातावरिमा असर पारेको हुूँिा र्ी वत कुरािे नगरिाई 

असर पुर् र्ाएको हुूँिा व्र्वलस्थत गनिका िालग रकम  

माग गन े 

फु न पा ५ 

३० 

रेडक्रस अगाडी खोिा िलेख हुिाक टोि हुूँि ैररजाि िौकमा रहकेो मेिी राजमागि जोड्ने 

मोटरबाटो स्तरोन्नती तथा कािोपिे सडक लनमािि । 
 

३१ रमेश लसवाको घरहुूँि ैनर्ाूँ बसपाकि  जाने मोटरबाटो स्तरोन्नती तथा कािोपिे सडक लनमािि  
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३२ लनङमा छ्र्ोख्र्ोलििङ बौि गमु्बा भवन लनमािि फङलिङ ६ 

३३ 

वडा नं. ५ को नाम्िखुोिा िौतारा हुूँि ैमग िौर बाजोगरा बिृ आश्रम िाहाि गाउूँ बािि गरुुङको 

घर छेउ हुूँि ैलवलहबारे जोड्ने ररङरोड लनमािि 
फुङलिङ ६  

३४ साङ्गा छ्र्ोलिङ गमु्बा भवन ममित तथा घेरा बारा फुङलिङ ६ 

३५ डाूँडा बारी वािुङ भोटे गमु्बा घेरा बारा तथा ममित फुङलिङ ६  

३६ पालथभरा मलन्िर ममित तथा घेरा बारा फुङलिङ ६ 

३७ बरबोटे बढ्ुर्ौिी मानेढुङ्गा पैििमागि लनमािि फुङलिङ ७ 

३८ बहानन्ि ेआकासे तोक्मेडाूँडा पैििमागि लनमािि फुङलिङ ७ 

३९ जराहोटि नगरपालिका जाने बाटोसम्म नालि लनमािि फुङलिङ ७ 

४० लिपज्र्ोलत स्कुि केनेम खोलसा नालि लनमािि फुङलिङ ७ 

४१ बिुिोक सलिेरर लकराूँतिोक नाम्िेपाटी पालथभरा र्ाङवरक जाने मोटरबाटो फुङलिङ ७ 

४२ घोडेिौर छिेधारा मोटरबाटो लनमािि फुङलिङ ६ 

४३ नगरपालिका भवन मलूतिढुङ्गा खोपे्र मोटरबाटो लनमािि फुङलिङ ७ 

४४ िेकपोष्ट नगरपालिका भवन कफीहाउस मोटरबाटो कािोपिे फुङलिङ ७ 

४७ लिपज्र्ोलत स्कुि भवन खेि मैिान लनमािि फुङलिङ ७ 

४८ र्वुा वर्ि मा.लब.को भवन लनमािि फुङलिङ ७ 

४९ तपोभमुी र्ोलग इश्वरानन्िवावा स्वामी र्िनाथ लनरौिा सालवक िोख ु९ बासबोटे मलन्िर लनमािि फुङलिङ ७ 

५० लिपज्र्ोलत स्कुि भवन लनमािि फुङलिङ ७ 

५१ तोक्मेडाूँडा सामिुालर्क पर्ािपर्िटन लवकास फुङलिङ ७ 

५२ बोझे रालधका घर मलून पलहरो लनर्न्िि (बोझे मालव मालथ) फुङलिङ ८ 

५३ केलनम काफिडाूँडा हुूँि ैबोझेसम्म कूिो लनमािि फुङलिङ ८ 

५४ लहटी िलेख पालथभरा र्ाङवरक जोड्ने मोटर बाटो लनमािि फुङलिङ ८ 

५५ भिेावारी खड्कुडे तमोर कररडोर जोड्ने पिू लनमािि फुङलिङ ८ 

५६ लङङ्मा ङर्ागरू गमु्बा लनमािि (पानीट्र्ांकी) फुङलिङ ८ 

५७ िोख ुस्वास््र् िौकी भवन लनमािि फुङलिङ ८ 

५८ तामाङ गमु्बा लनमािि नाम्िेपाटी फुङलिङ ८ 

५९ भ्र्ू टावर DPR तथा लनमािि  फुङलिङ ९ 

६० शेपािटोि कामीडाूँडा वडा कार्ाििर् बािोपिे फुङलिङ ९ 

६१ ओठे लनभारे काकीिौक मोटरबाटो कािोपिे लनमािि फुङलिङ १० 

६२ पाथीभरा प्रा लव िप्िेटी जता प्रा लव गडीडाूँडा मोटरबाटो कािोपिे लनमािि फुङलिङ १० 

६३ गडीडाूँडा पर्िटन प्रवधिन क्षेि लनमािि फुङलिङ १० 

६४ िीिे पोखरी संरक्षि फुङलिङ १० 

६५ बाघेनी महुानिलेख सालवका फूरुम्ब ु७ र ८ मा खानेपानी व्र्वस्थापन फुङलिङ १० 

६६ काफ्िालसङ सकेु-पलहरो रोकथाम फुङलिङ ११ 

६७ लभरकुना पावरहाउस हुि ैलसररजंघा गा.पा. जाने मोटरबाटो लनमािि फुङलिङ ११ 
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अनुस िी -८ 

प्रिान्िलन्त्र रोजगार कायिक्रिका योजनाहरु 

क्र.स.ं आयोजनाको नाि िडा नं. 

१ नाङरुङ फागेडाूँडा पािुङवा िोक पैििमागि सोलिङ तथा नालि कटान ३ 

२ खोिा खेत आगेलिम सलिेरी हुूँि ैवडा कार्ाििर् आउने पैंििमागि लनमािि ३ 

३ मढेु सलिेरी लघलमरे गाूँउ हलेिप्र्ाड पैिि मागि सोलिङ तथा नालि कटान ३ 

४ केलनम बगैिा न्र्ौपाने डाूँडा मोटरबाटो सोलिङ तथा नालिकटान ३ 

५ वडा कार्ाििर्को पखािि वाि लनमािि ३ 

६ बास ुमालब वाि लनमािि ३ 

७ तेज भट्टराईको घर छेउ िलेख खड्ग लिम्बकुो घर छेउ सम्म स्लर्ाप लनमािि ५ 

८ नागधारा छेउ िलेख लबरेन्र िोक हुूँि ैहुिाक टोि सम्म खोलसी सरसफाई साथै बकृ्षारोपि  ५ 

९ पराजलुि िोक िलेख हलस्पटि िाइन सम्म खोललस सरसफाइ  ५ 

१० लबरेन्र िोकमा रहकेो संस्कार भवनको मालथलिो तिामा रस लनमािि ५ 

११ पराजलुि िोक िलेख प्रहरी कार्ाििर्को गैट सम्म नालि ममित तथा रस लनमािि ५ 

१२ लनमििा लखलम्िङको घरछेउ िलेख बधु्ि बोलडङ हुि ैअजुिन काकीको घर सम्म पि मागि  सोलिङ  ५ 

१३ बरबोटे बढ्ुर्ौलि हुूँि ैमानेढुङ्गा पिमागि लनमािि ७ 

१४ बहानन्िे ऐश्वर्ििोक, तोक्मेडाूँडा पिमागि लनमािि ७ 

१५ मलुक्तराज पौडेिको घरमलुन लपपिबोट वारी तमोर जाने खोललस लनर्न्िि ७ 

१६ ओडारे खोलसापारी, लकरातिोक पैििमागि लनमािि ७ 

१७ कलफहाउस, खोपे्र सडक अन्तगित िभडाूँडा ढुङ्गा व्र्वस्थापन  ७ 

१८ कामीडाूँडा सनु्तिे  कटहरे मोटरबाटो सोलिङ ९ 

१९ घलघिे नागेजङु िामपोखरी लसलध्ि डाूँडा तमिुोक मोटरबाटो सोलिङ ९ 

२० कामीडाूँडा वडाकार्ाििर् गाईगोडे बैिारे मोटरबाटो सोलिङ ९ 

२१ िारआने िोक तमोर लनमालब कामीडाूँडा पेििमागि लनमािि ९ 

२२ बगरे बैिारे घलघिे अमतृ मािनेको घर हुूँि ैिामपोखरी पैििमागि लनमािि ९ 

२३ टाकुरे िगुाि प्रालब भटुाने िोक गोम्पा लबिध््र्ािर्  ९ 

२४ िउेरािी सैसिे सुकेटार पैिि मागि लनमािि ९ 

२५ लसस्ने पिुिखेी ढुङेनी वैशाखेसम्म पैिि मागि लनमािि १० 

२६ लमत्िुङ िखेी कुवापानी वरडाूँडा पैिि मागि लनमािि १० 

२७ र्ाफे्र गाउूँ मर्ाम मा.लव पैिि मागि लनमािि १० 

२८ खरुुके िखेी भ्र्ाकुरे काकी गाउूँ पैिि मागि लनमािि १० 

२९ िाहाि गाउूँिखेी लनभारे पैिि मागि लनमािि १० 

३० ओठे गाउूँिखेी नाम्जे प्रा.लव.सम्म पैिि मागि लनमािि १० 

३१ वगािेगाउूँिखेी नाम्जे प्रा.लव.सम्म पैिि मागि लनमािि १० 

३२ सोलगरािखेी नाम्जे प्रा.लव.सम्म पैिि मागि लनमािि १० 

३३ लसस्नेिखेी वंगारेसम्म पैिि मागि लनमािि १० 

३४ र्ाफे्र खोिािखेी ताूँगेिुङ पैिि मागि लनमािि १० 

३५ भासे खोलसीिखेी लहउूँिसेम्म पैिि मागि लनमािि १० 

३६ मौिोडाडािखेी ज्र्ालमरे गाउूँसम्म पैिि मागि लनमािि १० 

३७ थवाङखोिा लसिाइ कुिो ममित १० 

३८ फुरुम्ब ुकुिो ममित १० 

३९ काकीगाउूँ नेपािवारी पैिि मागि लनमािि १० 
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४० स्वास््र् िौकी मोटरबाटो सोलिङ १० 

४१ िोकेन्र पतंवाको घरिखेी पखेरेसम्म मोटरबाटो सोलिङ १० 

४२ जता प्रालव घेरावारा कम्पाउण्ड लनमािि १० 

४३ थापागाउूँ साङलिप्पा पैिि मागि लनमािि १० 

४४ नारार्ि भट्टराईको घरिखेी राईगाउूँ वरवोटे मोटरबाटो स्तरोन्नती तथा सोलिङ १० 

४५ िप्िेटी गडीडाडा मोटरबाटो सोलिङ १० 

४६ स्वास््र् िौकी मोटरबाटो सोलिङ १० 

४७ खेवोको खेत िखेी नरौिागाउूँसम्म मोटरबाटो सोलिङ १० 

 

 

 

आज्ञािे 

बरी कुिार काकी 

प्रिुख प्रशासकीय अलिकृ 
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