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मन् िव् र् 

 

 नेपालको संवविानले पररकल्पना गरेको सवल, समवृि र 
प्रभावकारी स्थानीर् िहको लार्ग र्स पार्लकाले र्स 
आ.व.०७७/७८ कार्ािन्वर्नको चरणमा पर्िटकीर् पूवाििार िथा 
आर्थिक िथा सामाजजक ववकास लगार्िका बहआुर्ार्मक 
पक्षहरुमार्थ कार्िप्रकृर्ि  मैत्री वािावरण र्सजिना गदै अगार्ि 
बढ्नपुने चनुौर्ि र अवसरलाई एकसाथ ग्रहण गदै अग्रगामी कदम 
बढाउँदै आएको छ । राज्र् र नागररक वीचको दरुीलाई कम 
गदै पार्लकाले ववकास र्नमािणका कार्िमा जनसहभार्गिा बढाइ 
अपनत्वको भाव बोि गराउँदै आइरहेको छ । गाउँपार्लकाको हरेक गर्िवर्िमा नागररकको 
उपजस्थर्ि आम जनमानसमा बोि गराउनपुने, फक्ताङलङुवासीको ववकास र्नमािण र जीवनस्िर 
पररवििनका आकांक्षालाई साकार पानुिपने ऐर्िहार्सक जजम्मेवारीलाई समेि फक्ताङलङुको िरािलमा 
अविरण गराउनपुने भएको छ । 

पर्छल्लो कोर्भि-१९ को चनुौर्िहरुलाई जनस्िरमा बोि गराउँदै समनु् नि र सम्विृ फक्ताङलङु 
गाउँपार्लकाको दीर्िकालीन सोचको सफल कार्ािन्वर्नको लार्ग र्स गाउँपार्लकाको गररमामर्  
नवौं गाउँ सभा अर्िवेशनले अनमुोदन गरेको वावर्िक नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेटको साथिक 
कार्ािन्वर्नमा र्स गाउँपार्लकाका र्नवािजचि जनप्रर्िर्नर्िहरु, कमिचारीहरु, ववकासका साझेदार िथा 
सरोकारवालाहरु, स्थानीर् बवुिजजवीहरु, नागररक समाज, जशक्षक वगि, ववद्याथीहरु, सञ् चारकमीहरु, 
गैरसरकारी िथा अन्िरािविर् गैरसरकारी संस्थाहरु, दाि ृ र्नकार्हरु, श्रर्मक वगि, व्र्वसार्ी, 
जनसमदुार्हरुमा आ.व. २०७८/७९ को नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेट र्र्नभिू रुपमा सफल 
कार्ािन्वर्न गनि र्हाँहरु सबैको रचनात्मक संलग्निाको अपेक्षा राखेको छु । 

श्रावण २०७८          
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फक्ताङलङु गाउँपार्लका 
 

 

 

 

 



 

ii 
 

मन्िव्र् 

 

ववर्भन् न ववर्र्गि सर्मर्िहरुको प्रर्िवेदन, राजस्व परामशि 
सर्मर्िको प्रर्िवेदन, स्रोि अनमुान िथा बजेट िजुिमा सर्मर्िको 
प्रर्िवेदन िर्ार पाने क्रममा र्नरन्िर बहस, छलफल, अध्र्र्न, 
अनसुन्िान, पक्ष प्रभाव ववश्लरे्ण, संश्लरे्ण लगार्िका कार्िमा 
अहोरात्र आफ्नो समर् ददनहुनेु ववर्र् ववशेर्ज्ञहरु, रार् 
परामशिदािाहरु सवहि सम्पूणि सर्मर्िमा रहनहुनेु संर्ोजक एवं 
सदस्र्हरुको सािनाबाट कोर्भि-१९ रोगको चनुौिीका र्बच 
बजेट िथा कार्िक्रम िजुिमा सर्मर्िले फक्ताङलङु 
गाउँपार्लकाको वािावरण अनकूुल वावर्िक बजेट समर् र्भत्र ल्र्ाउन सफल भएको छ ।  

र्स वर्िको वावर्िक नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेटले हरसम्भव नेपाल सरकारको राविर् नीर्ि, ददगो 
ववकासका लक्ष्र्हरु, पन्रौ आवर्िक र्ोजनाले राखेका दीर्िकालीन सोच, लक्ष्र् र उद्देश्र्हरु, 
गाउँपार्लकाको समवृि र आर्थिक िथा सामाजजक ववकास लक्ष्र् हार्सल गने समेिलाई समेट्ने 
प्रर्ास भएको छ । 

र्स नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेटलाई सबै जनप्रर्िर्नर्िहरु, कमिचारीहरु िथा अन्र् सम्बि 
सरोकारवालाहरुले र्स पार्लकाका नागररकको सखुी र समवृिका लार्ग बजेट कार्ािन्वर्नमा नीर्ि 
िथा र्नर्म संगि िररकाले कार्ािन्वर्नमा समन्वर्ात्मक ढंगले लक्ष्र् प्राप्त हनेुछ भन्ने दृढ ववश्वास 
राखेको छु। 

 

श्रावण २०७८        

फूलमार्ा र्लम्ब ु
उपाध्र्क्ष 

फक्ताङलङु गाउँपार्लका 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 
 

मन्िव्र् 

  

 संर्ीर् प्रणालीमा स्थापना भएका ७५३ वटा स्थानीर् िह मध्रे् 
र्स पार्लकाको नवौं गाउँसभाबाट आ.व.२०७८/७९ को पाररि 
नीर्ि, कार्िक्रम र बजेटको सफल कार्ािन्वर्नका लार्ग प्रर्िबि 
रहेको छु । र्स बजेट पजुस्िका प्रकाशनको अवसरमा सम्पूणि 
फक्ताङलङु वासी दाज ुभाई दददी बवहनी िथा आमाबबुाहरु प्रर्ि 
आदर भाव प्रकट गनि चाहन्छु । र्स गाउँपार्लकाले फक्ताङलङु 
वासी नागररकको ववकास प्रर्िको चाहनालाई सकेसम्म समेवटएको 
प्रर्ास स्वरुप आ.व. २०७८/७९ को बजेट पाररि गरेको छ । 
र्स बजेट िजुिमाका क्रममा स्थानीर्वासीका असीर्मि मागका अगार्ि सीर्मि स्रोि सािनको 
पररचालन न्रू्न नै हनु जान्छ । र्द्यवप उपलब्ि स्रोि सािनलाई अर्िकिम पररचालन गने गरी 
कार्िक्रम िथा बजेट िर्ार गने प्रर्ास गररएको छ । 

 र्स फक्ताङलङु गाउँपार्लकाको भौगोर्लक ववकटिा‚ पर्ािप्त पूवाििारको अभावलाई जचदै प्रस्ििु 
नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेटले सबल, सक्षम र प्रभावकारी स्थानीर् िहको पररकल्पनालाई बजेट 
कार्िक्रम कार्ािन्वर्नको कार्ि र्ोजना अनरुुप ववकासमा नागररकको सहभार्गिा बढाइ ऐन िथा 
नीर्ि अन्िगिि रही बजेटको सफल कार्ािन्वर्न गरी गाउँवासीको जीवनस्िरमा गणुात्मक पररवििन 
ल्र्ाउनमा जनप्रर्िर्नर्ि र कमिचारीको समन्वर्ात्मक सम्बन्िबाट साकार िलु्र्ाउने कुरामा ववश् वस्ि 
रहेको छु ।  

 र्स गाउँपार्लकाका जनिामा सरकारको उपजस्थर्ि महससु गराउन गाउँ गौरवको र्ोजना, 
कानूनले प्राथर्मकिा िोकेको क्षेत्र, लजक्षि कार्िक्रम, गरीबी न्रू्नीकरणका कार्िक्रम, स्वरोजगारका 
कार्िक्रमलाई उच्च प्राथर्मकिा ददइ सफलिापूविक कार्ािन्वर्नमा लैजाने िफि  नीर्ि र्नर्ममा रही 
पूणि कार्ािन्वर्नका लार्ग ववर्र्गि शाखाहरु, विा कार्ािलर्, स्वास््र् चौकी, सामदुावर्क स्वास््र् 
इकाइ िथा सम्पूणि ववद्यालर्हरुले समर्मा नै कार्िर्ोजना बनाई कार्ि सम्पादन गनुि हनेुछ भन्ने 
ववश्वास समेि र्लएको छु ।  

श्रावण २०७८           
             सन्िोर् शे्रष्ठ 

          प्रमखु प्रशासकीर् अर्िकृि 
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खण्ि १ - पररचर् 

१.१  स्थानीर्  िहको  संजक्षप्त  पररचर्ः  

  नेपालको मेची अञ् चल िाप्लेजङु जजल्लाका पूवी-उत्तर भभूागका साि साववक गा.वव.स. हरु 
सावाददन, खेजेर्नम, र्लङजखम, ईखाब,ु िापेथोक, लेलेप र ओलाङ्चङुगोलाको संर्ोजन भई 
हाल १ नं. प्रदेश अन्िगिि र्मर्ि २०७३/११/२७ गिे गदठि भारि र चीन दवैु देश छुने 
फक्ताङलङु गाउँपार्लका नेपालकै िेस्रो ठूलो स्थानीर् िह हो । फक्ताङलङु, वकराँिी 
र्ाटथमु्बा िमािवलम्बीहरुको पववत्र भरू्म हो । वकराँिी भार्ामा "फक्ताङ" को अथि "कुम" 
र "लङु" भनेको "ढुङ्गा" हो, जसको अथि कुम जस्िो ढंुगा अथािि ् कुम्भकणिबाटै र्स 
गाउँपार्लकाको नाम फक्ताङलङु भएको हो । भौगोर्लक रुपमा र्बकट र दगुिम भए िापर्न 
फक्ताङलङु गाउँपार्लकाको पर्िटकीर्, िार्मिक, प्राकृर्िक लगार्िका ववर्भन्न बहआुर्ार्मक 
पक्षहरुबाट महत्वपूणि पवहचान रहेको छ । पाथीभरा र मानाभाराको पववत्र भरू्म, िमोरबाट 
र्सजञ्चि‚ कञ्चनजंर्ा वहमशंृ्रखलाबाट ससुजज्जि र्स फक्ताङलङु गाउँपार्लका पर्िटन, जलववद्यिु, 
पर्ािवरण, जैववक ववववििा, अलैंची खेिी, पवििारोहण, अवलोकन भ्रमण र जर्िबटुी संकलनको 
दृविकोणबाट महत्वपूणि सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । 
१.१.१ फक्ताङलङु  गाउँपार्लकाको राजनैर्िक ववभाजन 

प्रदेश नं.     : १  

जजल्ला      : िाप्लेजङु  

गाउँ कार्िपार्लकाको कार्ािलर्  : िापेथोक  

विा सङ्ख्र्ा     : ७     

 विा ववभाजन 

विा नं. समावेश भएका साववक 
गा.वव.स. 

साववक विा 
नं. 

कैवफर्ि 

१ सावाददन १-९  

२ खेजेर्नम १-९  

३ र्लङजखम १-९  

४ ईखाब ु १-९  

५ िापेथोक १-९  

६ लेलेप १-९  

७ ओलाङचङुगोला १-९  
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१.१.२भौगोर्लक अवस्था िथा र्समाना र जनसंख्र्ा 
क्षेत्रफल   : १८५८.५१ वगि वक.र्म. 
पूवि     : र्सररजंर्ा गाउँपार्लका र भारि 

पजिम     : र्मटवाखोला गाउँपार्लका र संखवुासभा जजल्ला 
उत्तर     : चीन 

दजक्षण    : फुङर्लङ नगरपार्लका 
जनसंख्र्ा      :१२,०१७ (२०६८ को जनगणना अनसुार) 

१.१.३ प्रमखु नदीनाला, वहमाल र ववशेर् के्षत्र 
र्स गाउँपार्लकाको विा नं. ६ लेलेप र ७ ओलाङचङुगोलाको कररब मध्र् भागबाट 
बहने िमोर नदी दाँर्ार्िर विा नं. १ सावाददन, २ खेजेर्नम, ४ ईखाब ुर बाँर्ार्िर विा 
नं. ५ िापेथोक, ३ र्लङजखम हदैु बहेको छ । िमोरका ठूला सहार्क नदीहरु र्नु्सा 
र र्ाङमा नदी लगार्ि र्सँसवा र र्सम्बवुा खोला पर्न जलस्रोिका भण्िार र र्स क्षेत्रका 
आर्थिक संववृिका आिारहरु हनु ्। प्राकृर्िक सनु्दरिा र जैववक ववववििामा िर्न 
रहेको र्स क्षेत्रर्भत्र कंचनजंर्ा संरक्षण क्षेत्रको अर्िकांश भाग रहेको छ । फक्ताङलङु 
गाउँपार्लका विा नं. ६ लेलेपमा पने कंचनजंर्ा र कुम्भकणि वहमाल, विा नं. ७ 
ओलाङ्चङुगोलाको ददकी छ्योर्लङ गमु्बा िथा विा नं. ५ िापेथोक र ३ र्लङजखमको 
क्षेत्रर्भत्र समेि पने पववत्र िीथिस्थल पार्थभरा देवीको मजन्दर रहेको र्स गाउँपार्लका 
िार्मिक, सांस्कृर्िक, पर्िटकीर्, प्राकृर्िक, जैववक र पर्ािवरणीर् दृविकोणले ववशेर् 
क्षेत्रको रुपमा रहेको छ । 

१.१.४ िमि, संस्कृर्ि र जािजािी    
र्स गाउँपार्लका क्षेत्रमा वहन्द,ु बौि, वकराँि र ईसाई िमािलम्वीहरुको बसोवास रहेको 
छ । र्स क्षेत्रमा चासोक िङनाम, दशैं, र्िहार, साउने संक्राजन्ि, मारे् संक्राजन्ि, 
उिौली पवि, उभौली पवि, ल्होसार, वक्रसमस लगार्िका पविहरु मनाउने गदिछन ्। र्स 
क्षेत्रमा र्लम्ब,ु शेपाि, भोटे, राई, िामाङ, ब्राह्मण, क्षेत्री, दर्लि लगार्िका जािजार्िहरुको 
र्मजश्रि बसोबास रहेको छ । 

 

१.२  ववद्यमान अवस्थाको सर्मक्षा 
१.२.१ सबल पक्ष 

फक्ताङलङु गाउँपार्लका  एक आर्थिक संमवृिको सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । र्स क्षेत्रमा 
प्रशस्ि मात्रामा उच्च वहावमा वर्गरहेका नदी िथा खोलाहरु रहेकाले जलववद्यिु उत्पादन 
गनि सवकने भण्िारको रुपमा रहेको छ । कञ्चनजंर्ा वहमशं्रखृला, ओलाङचङुगोला र र्नु्सा 
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जस्िा पर्िटकीर् क्षेत्रको प्रचार-प्रसार िथा प्रवर्द्िनबाट पर्िटन क्षेत्रको ववस्िार गनि र वन 
पैदावरलाई सदपुर्ोग गरी जर्िबटुी प्रशोिन केन्र सञ् चालन गनि सटने सम्भावनाहरु प्रशस्ि 
मात्रामा रहेका छन ्।  

र्स क्षेत्रमा मौसमी खेिीको रुपमा र्समी, आल,ु मकै, कोदो, फापर, जौ, जचनो, कागनुो, 
लगार्िका िेलहन, दलहन, खाद्यान् न िथा नगदे बालीको पर्ािप्त मात्रामा उत्पादन गरी 
र्नवािहमखुीबाट व्र्वसावर्क कृवर्िफि  उन्मखु हनु सवकने अवस्था रहेको छ । र्स क्षेत्रमा 
जनजार्ि र दर्लि जार्िको र्मजश्रि बसोबास रहेकाले र्स क्षेत्र बहभुावर्क, बहसुाँस्कृर्िक, 
बहजुािीर् र्बशेर्िाले भररएको छ । िार्मिक सवहष्णिुा र सामाजजक सद् भाव र्स क्षेत्रको 
अर्भन् न जचनारी रहेको छ । 
१.२.२ कमजोर  पक्ष 

भौगोर्लक ववकटिाका कारण र्स क्षेत्रमा र्ािार्ािको सञ् जाल ववस्िार गनि र संचारको 
पहुँच परु् र्ाउन सवकएको छैन । ववकासका पूवाििारहरुको र्थेि मात्रामा ववकास र ववस्िार 
गनि सवकएको छैन । शैजक्षक अवस्थामा राविर् स्िरभन्दा न्रू्न रहेको छ । ववद्यालर् 
छाड्ने, अनपुजस्थि हनेु र कक्षा दोहोर् र्ाउने ववद्याथीको सङ्ख्र्ा बढ्दो क्रममा रहेको छ । 
स्वास््र्कमी, स्वास््र् संस्थाहरुको गणुस्िर ववृि गनि नसवकएका कारण प्रभावकारी स्वास््र् 
सेवाको प्रत्र्ाभिू गनि सवकएको छैन । व्र्वसावर्क कृवर्िफि  फक्ताङलङुवासीलाई उन्मखु 
गराउन सवकएको छैन । 
१.२.३ अवसर 

ववश्वले हररि अथििन्त्र लाई जोि ददइ रहेको अवस्थामा वािावरणमैत्री आर्थिक ववकासका 
आिारहरुको प्रचरु संभावना फक्ताङलङु गाउँपार्लकाले बोकेको छ । र्स क्षेत्रलाई 
अलैंचीको पकेट क्षेत्रको रुपमा ववकास गनि सवकने अवस्था छ । कंचनजंर्ा आिार जशववर, 

मानाभारा पवििसम्मको पदर्ात्रा िथा साहर्सक पर्िटनको ववकास र ववस्िार गनि सवकने 
अवसर छ । र्हाँका नदद-नालाबाट सर्ौं मेर्ावाट जलववद्यिु उत्पादन गनि सवकने हदुाँ 
भववष्र्मा र्स गाउँपार्लकाको अथििन्त्र नै कार्ापलट हनु सटने संभावना छ । र्सैगरी 
र्स क्षेत्रमा पाईने वन पैदावर िथा कृवर् उत्पादनलाई व्र्वसावर्किा िफि  उन्मखु गराउन 
सवकने सम्भावना कार्म रहेको छ । 

१.२.४  चनुौिी 
राज्र्को शासन व्र्वस्थामा संर्ीर्िाको नर्ाँ अभ्र्ास स्थानीर् सरकारको काँिमा 
आईसकेकाले स्थानीर् िहको सफल कार्ािन्वर्न गने र्गुान्िकारी जजम्मेवारीलाई 
सफलिापूविक अविरण गने दावर्त्व थवपएको छ । ववववि कारणबाट राज्र्को मलुप्रवाह 
बाट वजञ् चि भएका समूहलाई गर्िशील शासन पद्दर्िमा समावहि गदै लैजानपुने जजम्मेवारीहरु 
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र्गुले प्रदान गरेको छ । गणुस्िरीर् जशक्षा, सविसलुभ स्वास््र्, र्ािार्ािको पहुँच, दीगो 
आवास, खाद्य सरुक्षा, गणुस्िरीर् जीवनको प्रत्र्ाभिू गनि कवटबि भई लाग्नपुने भएको छ 
। नेपाल सरकारले अन्िरावििर् जगिमा जनाएका प्रर्िवििाहरु परुा गनि ददगो ववकासका 
लक्ष्र्हरुको प्रार्प्त, मानव ववकास सूचकांकमा उल्लेख्र् सिुार गनुिपने अवस्था रहेको छ । 
सशुासनको प्रत्र्ाभिू गराई जनस्िरमा राज्र्को उपजस्थर्िको वोि गराउँदै राज्र् र राि 
र्नमािणलाई सदुृढ बनाउँदै लैजानपुने अवस्था ववद्यमान रहेको छ ।   

 

१.३  वावर्िक  नी र्ि,  बजेट  िथा  कार्िक्रम  िजुिमाका  लार्ग  अवलम्बन  गररएको  पिर्ि 

 नेपालको संवविानले प्रत्र्ाभिू गरेका मौर्लक अर्िकारहरु, राज्र्का र्नदेशक र्सिान्िहरु 
िथा नीर्िहरुलाई वावर्िक नीर्ि िथा कार्िक्रम िर् गने प्रमखु आिारको रुपमा र्लइएको 
छ। 

 नेपाल सरकारबाट आ.व. २०७८।७९ को लार्ग प्रस्ििु भएको नीर्ि िथा कार्िक्रमलाई 
फक्ताङलङु  गाउँपार्लकाको नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेट िजुिमा गने मूल आिारको रुपमा 
र्लईएको छ । 

 गाउँपार्लकाको नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेट िजुिमा गदाि नेपाल सरकारले अन्िरािविर् जगिमा 
प्रर्िवद्दिा कार्म गरेका ववर्र्हरु, ववर्भन् न सन्िी सम्झौिाहरुलाई महत्वपूणि सन्दभिको रुपमा 
प्रर्ोग गररएको छ । 

 न्र्ार्ालर्बाट ववर्भन् न समर्मा प्रर्िपादन भएका न्र्ावर्क नजजर, साविजर्नक महत्वका आदेश 
िथा फैसलाहरुलाई समेि नीर्ि िथा कार्िक्रम िजुिमामा महत्वपूणि आिारको रुपमा र्लइएको 
छ । 

 पन्रौं आवर्िक र्ोजनाले राखेका दीर्िकार्लन सोच, लक्ष्र् र उद्देश्र्हरुलाई मध्र्नजर गदै 
नीर्ि िथा कार्िक्रमहरु िर् गररएको छ । 

 ददगो ववकासका लक्ष्र्हरुको अभ्र्ासबाट र्सजजिि नौलो अवसरहरुको सदपुर्ोग गदै स्थानीर् 
स्िरबाट चाल्न सवकने कदमहरुलाई नीर्ि िथा कार्िक्रम िजूिमा गने पद्दर्िको रुपमा र्लइएको 
छ । 

 

१.४ आर्ोजना  प्राथर्मकीकरणका आिारहरु 

आर्थिक वर्ि २०७८।७९ को लार्ग ववर्भन्न आर्ोजनाहरु प्राथर्मकीकरण गदाि देहार्का 
र्बर्र्हरुलाई आिारको रुपमा प्रर्ोग गररएको छः 

 पन्रौ आवर्िक र्ोजना िथा अन्र् क्षेत्रगि आवर्िक र्ोजनाहरुले र्नददिि गरेका ववर्र्हरु 
समावेश गरी क्रमागि एवं अिरुा रहेका आर्ोजनाहरु िथा थोरै रकममा सम्भार गरी पनुः 
सञ् चालनमा ल्र्ाउन सवकने आर्ोजनाहरु, 
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 सविसािारण नागररकलाई ित्काल प्रत्र्क्ष राहि िथा फाईदा हनेु िथा स्वरोजगार प्रवििन 
हनेु आर् आजिन ववृि हनेु प्रकारका र्ोजना िथा कार्िक्रमहरु, 

 कृवर् िथा पश ुउत्पादनमा ववृि हनेु िथा सहर्ोग परु् र्ाउने र्ोजना िथा कार्िक्रमहरु, 
 स्थानीर् स्रोि सािन, सीप क्षमिाको अर्िकिम पररचालन िथा सञ् चालन भई क्षमिा ववकास 

हनेु वकर्समका र्ोजना िथा कार्िक्रमहरु, 
 वपछर्िएका समदुार् जस्िै दर्लि, जनजार्ि, मवहला िथा बालबार्लका िथा अर्ि ववपन् न 

वगिको आर् आजिन िथा सीप ववकासमा टेवा पगु्ने मखु्र् कार्िक्रम िथा आर्ोजनाहरु, 
 प्रर्िस्पिाित्मक िथा िलुनात्मक लाभका वस्ि ुिथा सेवाको उत्पादन िथा प्रवििन हनेु कृवर्, 

गैर कृवर् र सेवा क्षेत्रका कार्िक्रमका आर्ोजनाहरु, 
 गाउँपार्लकाको आन्िररक आर् स्रोि ववृि गने कार्िक्रमहरु, 
 सामाजजक पररचालनका माध्र्मबाट पवहचान गररएका लजक्षि समूहका मागलाई सम्बोिन 

गररने ववर्र्हरु, 
 बढी भन्दा बढी जनसहभार्गिा जटुाउन सवकने िथा बढी श्रममूलक कार्िक्रम र आर्ोजनाहरु, 
 ज्रे्ष्ठ नागररक िथा अपाङ्गमैत्री कार्िक्रमलाई प्राथर्मकिा ददईएका कार्िक्रम िथा 

आर्ोजनाहरु, 
 लागि साझेदारीमा सञ् चालन हनेु आर्ोजना िथा कार्िक्रमहरु । 
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खण्ि २- राजश्व श्रोि अनमुान, ऐन िथा प्रर्िवेदन 

 

२.१ राजश्व परामशि सर्मर्िको प्रर्िवेदनः 
आर्थिक बर्ि २०७७।७८ 

       राजस्व परामशि सर्मर्िका पदार्िकारीहरु 

१. स्थानीर् राजश्व परामशि सर्मर्ि संर्ोजक-  फुलमार्ा र्लम्ब ु(गा.पा. उपाध्र्क्ष) 

२. स्थानीर् राजश्व परामशि सर्मर्ि सदस्र्ः-  सन्िोर् शे्रष्ठ(प्रमखु प्रशासकीर् अर्िकृि) 

३. स्थानीर् राजश्व परामशि सर्मर्ि सदस्र्ः-  पेम्बा फुटी शेपाि (कार्िपार्लका सदस्र्) 

४. स्थानीर् राजश्व परामशि सर्मर्ि सदस्र्ः-  आइिराम र्लम्ब ु(विा नं. ३ विाध्र्क्ष) 

५. स्थानीर् राजश्व परामशि सर्मर्ि सदस्र्ः-  पदम बढुाथोकी (स्थानीर् उद्योगी व्र्वसार्ी) 
६. स्थानीर् राजश्व परामशि सर्मर्ि सदस्र्ः-   फुप ुिोमा शेपाि (स्थानीर् मवहला उद्यमी) 

७. स्थानीर् राजश्व परामशि सर्मर्ि सदस्र्-सजचवः-  बल बहादरु ववश्वकमाि (सदस्र्-सजचव) 

भरू्मकाः 
र्स फक्ताङलङु गाँउपार्लकाको आर्थिक ववकास र समवृिको लार्ग राजस्वका नीर्िहरु िथा प्रणालीको 
ववकास गनुिपने, राजस्वका क्षेत्र र दरहरु र्निािरण गनुिपने िथा राजस्व प्रशासन सिुारका लार्ग र्सफाररस 
गनुिपने भएकोले स्थानीर् िहको र्ोजना िथा बजेट िजुिमा ददग्दशिन िथा स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 
२०७४ बमोजजम राजस्व परामशि सर्मर्िको गठन भएको हो । 

आगामी आ.व. २०७८।७९ को लार्ग पेश हनु गइरहेको र्स फक्ताङलङु गाउँपार्लकाको बावर्िक बजेट 
िथा कार्िक्रम र आर्थिक वविेर्कमा समावेश गररनपुने राजस्व सम्बन्िी ववर्र्हरु सझुाव ददने हेिलेु र्ो 
प्रर्िवेदन िर्ार पाररएको हो । र्स प्रर्िवेदनले फक्ताङलङु गाउँपार्लकाको ददगो आर्थिक ववकासका लार्ग 
सहर्ोग परु् र्ाउनेछ भने्न ववश्वास र्लएको छु । 

संर्ीर्िाको अविारणालाई र्नीभिू बनाउन स्थार्नर् िहको गठन भएको सन्दभिमा आवश्र्क काननु िथा 
नीर्िहरुको समेि अभाव रहेको र स्थानीर् िहको अभ्र्ास आफैमा नौलो भएकाले र्स राजस्व परामशि 
सर्मर्िको काम कम चनुौर्िपूणि भन ेर्थएन िर पर्न र्स गाउँपार्लकाको चौथो प्रर्िवेदन िर्ार गनि सहर्ोग 
गनुिहनुे िथा अमलु्र् सझुाव र ववचार प्रदान गनुिहनुे गाउँपार्लका अध्र्क्ष श्री सरोज र्लम्बजु्रू् , र्स सर्मर्िका 
सदस्र्हरु िथा अन्र् आमजन्त्रि सदस्र्हरूलाई ववशरे् िन्र्वाद ददन चाहन्छु । 

 

             फुलमार्ा र्लम्ब ु

संर्ोजक 

राजस्व परामशि सर्मर्ि 

फक्ताङलङु गाँउपार्लका 
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(क) पषृ्ठभरू्म:-  

नेपालको संवविान, स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ र अन्र् प्रचर्लि कानूनको अर्िनमा रही स्थानीर् 
िहले आफ्नो कार्ि क्षेत्रर्भत्र पररचालन गनि सट ने राजश् वका स्रोि, दार्रा र दर समेिको ववश् लेर्ण गरी 
आगामी आर्थिक वर्िमा प्राप्त हनुसट ने राजश् वको अनमुान गनिको लागी स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, 
२०७४ को दफा ६५ बमोजजम  र्मर्ि २०७८।०१।२७ मा, कार्िपार्लका बैठकको र्नणिर्ानसुार 
फक्ताङलङु गाउँपार्लकाको उपाध्र्क्ष श्री फुलमार्ा र्लम्बजु्रू्को  संर्ोजकत्वमा  एक स्थानीर् राजश् व 
परामशि सर्मर्िको गठन गररएको छ । 

र्स सर्मर्िको काम कििव्र् र अर्िकार देहार् बमोजजम रहेको छ :- 
क)   राजश् व सम्बन्िी नीर्ि वा कानूनको िजुिमा, संशोिन, पररमाजिन र सोको पररपालनाको सम्बन्िमा 

आवश्र्क परामशि प्रदान गने । 

ख) राजश् वका स्रोि दार्रा र दर समेिको ववश् लेर्ण गरी आगामी आर्थिक वर्िमा प्राप्त हनु सट न े
राजश् वको अनमुान गने । 

ग) राजश् वका दर र क्षेत्र लगार्िका आिारमा आन्िररक आर्को ववश् लेर्ण र अनमुान गने । 

र्) स्थानीर् उद्योग िथा व्र्वसार् प्रवििन र रोजगारी शृ्रजनामा र्ोगदान ददने वकर्समको कर नीर्िको 
सम्बन्िमा परामशि ददने । 

ङ) कर राजश् व , गैर कर , सेवा शलु्क, दस्िरु सम्बन्िमा परामशि ददने । 

च) राजश् व सिुारको लागी अन्र् आवश् र्क परामशि ददने । 

उपरोक्त उदे्दश्र्हरुको प्रार्प्तका लागी आ. व. २०७८।७९ मा राजश् वका स्रोि, दार्रा र दरहरुको 
ववश् लेर्ण गनिको लागी र्मर्ि २०७७ असार ४ गिेको ददन स्थानीर् राजश् व सर्मर्िको बैठक बसी आ. 
व. २०७८।७९ को प्रक्षेवपि आन्िररक आर् र गि आ. व. २०७७।७८ असार ४ गिे सम्मको 
संकर्लि आर्को ववश् लेर्ण गरी आगामी आ. व. को लागी आन्िररक आर् प्रक्षेपण समेि गररर्ो । साथै 
आर्थिक ऐन २०७४ को अनसूुची बमोजजम राजश् वका दार्रा हरुमा समेि केही संशोिन गरी आगामी आ. 
व. २०७८।७९ को लार्ग कर िथा गैर कर राजश् व दरहरु प्रस्िाव समेि गररएको छ । 

(ख) राजश् वको मौजदुा अवस्थाको ववश् लेर्ण :- 
स्थानीर् राजश् व सर्मर्िले आ. व. २०७७।७८ को लार्ग राजश् वका श्रोि, दार्रा र दर लगार्िका 
आिारमा आन्िरीक आर्को प्रक्षेपण रू ३५,००,०००/- (अक्षरुपी पैर्िस लाख रुपैर्ाँ मात्र ) गरेको 
र्थर्ो ।  आ. व. २०७७।७८ को लागी स्वीकृि कर राजश् व र गैर कर राजश् वको दरको आिारमा 
असार ५ गिे सम्मको लागी आन्िररक आम्दानी िफि को कुल संकर्लि आम्दानी देहार् बमोजजम रहेको 
पाइर्ो :- 
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सि.न. 

राजश्व 

िंकलन गने 

कार्ाालर् 

                                                                राजश्व सिर्ाक  

कैफिय

त 
११३१३ ११३१४ ११३२१ ११६११ ११६३१ ११६९१ १४२१९ १४२२१ १४२२३ १४२२४ १४२२९ १४२४२ १४२४३ १४२४४ १४२४५ १४२४९ १४२६५ १४३१२ १४३१३ १४५२९ ३२१२२ जम्मा 

 

१ 

गाउँपाफि

काको 

कायाािय 

 

० 

 

५,१७,०७३.

३३ 

 

५१,६०१.

४८ 

 

१,७६,८

०० 

 

५,३२

० 

 

० 

 

४,१३,३

०० 

 

२०

० 

 

३७,४

०० 

 

५०,८

०० 

 

५,१६,३

५० 

 

२,४८

२ 

 

६५,३

०० 

 

० 

 

३०० 

 

० 

 

७,२०

० 

 

७७,६

२१ 

 

१,९४,०

०० 

 

० 

 

३,००

० 

 

२१,१८,७४७.

८१ 

 

 

 

२ 

वडा नं. १ को 

कायाािय 
 

 

५,८३३ 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

६,८

५० 

 

 

१,०

०० 

 

 

७

०० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

४३,००

० 

 

 

० 

 

 

५७,३८३ 

 

३ वडा नं. २ को 

कायाािय 

१,४५,४

८१ 
 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

७०,२

५० 

 

 

५,२

०० 

 

 

१,५०

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

२,२२,

४३१ 

 

 

 

४ 

 

वडा नं. ३ को 

कायाािय 

 

 

१,५९,४

५२ 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

४८,७

०० 

 

 

४,०

०० 

 

 

५

०० 

 

 

२८,९५

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

२,४१,

६०२ 

 

 

 

५ 

वडा नं. ४ को 

कायाािय 
 

 

३५,१

३५ 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

३२,०

०० 

 

 

३,१

०० 

 

 

३,१०

० 

 

 

१,१

०० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

७४,४३५ 

 

 

 

६ 

वडा नं. ५  

को कायाािय 
 

 

२१,७

०२ 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

२,१०

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

३३,४

०० 

 

 

५,८

५० 

 

 

१,५०

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

६४,५५२ 

 

 

 

७ 

वडा नं. ६ को 

कायाािय 
 

 

१,५४,८

९० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

२७,५

९० 

 

 

४,८

०० 

 

 

२,९५

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

१,९०,

२३० 

 

 

 

८ 

वडा नं. ७ 

को कायाािय 
 

 

३,४४० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

३०० 

 

 

० 

 

 

४,६

०० 

 

 

१,०

१० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

० 

 

 

९,३५० 

 

जम्मा ५,२५,९

३३ 

५,१७,०७३.

३३ 

५१,६०१.

४८ 

१,७६,८

०० 

५,३२

० 

२,१०

० 

४,१३,३

०० 

२०

० 

३७,४

०० 

५०,८

०० 

५,१६,६

५० 

२,४८

२ 

२,८८,६

९० 

२४,९६

० 

१०,५५

० 

३०,०५

० 

७,२०

० 

७७,६

२१ 

१,९४,०

०० 

४३,००

० 

३,००

० 

२९,७८,७३०.

८१ 
 

 

आ. व. २०७७।७८ को प्रक्षेवपि आम्दानी:-  रु.३५,००,०००।- 
असार ५ गिे सम्म सम्म संकलन गररएको आम्दानी आ.व. २०७७।७८ को आम्दानी रु. 
२९,७८,७३०।८९ राजश्व संकलन भई लक्ष्र् भन्दा रु.५,२१,२६९।११ ले कमी देजखएको छ । 
र्द्यवप असार मसान्ि सम्मको कुल आन्िररक आम्दानीको प्रक्षेवपि लक्ष्र् पगु्न ेदेजखन्छ । 

ग) राजश् व नीर्िहरु:- 
१. आन्िररक श्रोिको पररचालनबाट ववत्तीर् सबलीकरण र आर्थिक स्थावर्त्व िफि  गाउँपार्लकालाई 

उन्मखु गराउने । 

२. गाउँपार्लकाको आर्थिक ऐनमा उल्लेख भएका िथा स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को 
दफा ५५ देजख ६२ सम्म र दफा ६४ ले र्नदेजशि क्षेत्रहरुमा कानून बमोजजम कर लगाएर कर 
सहभार्गिामा गणुात्मक अर्भववृि गने  । 

३. अनौपचाररक आर्थिक गर्िववर्िलाई करको दार्रामा ल्र्ाउने, कर सहभार्गिामा गणुात्मक अर्भववृि 
ल्र्ाउने । 
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४. स्थानीर् बजारमा ववल ददने र्लने पिर्िको ववकास गने । 

५. आर्थिक वविेर्क, २०७८ बमोजजम करका दर िथा दार्रा िोकी राजस्व संकलनलाइ प्राथर्मकिा 
ददइनेछ । 

 

र्) करका आिारहरु :- 
स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४  को पररच्छेद -९,  गाउँपार्लकाको ववत्तीर् अर्िकारक्षेत्रमा उल्लेख 
गररएको कर राजश् व र गैर कर राजश् वका क्षेत्रहरुलाई करका आिार मार्नएको छ । ऐन बमोजजम 
देहार्का करका आिारहरु रहेका छन ्। 
सम्पजत्त कर :- गाउँपार्लकाको क्षेत्रभीत्र कुनै व्र्जक्तको स्वार्मत्वमा रहेको सम्पणुि र्र र जग्गाको एवककृि 
रुपमा वहसाब गरी लगाइने सम्पजत्त कर । 

१. एकीकृि सम्पजत्त कर 
२. र्र जग्गा बहाल कर  

३. व्र्वसार् कर  

४. बहाल र्बटौरी शलु्क 

५. पावकि ङ शलु्क 

६. जर्िबटुी, कबािी र जीवजन्ि ुकर 

७. सेवा शलु्क 

८. सवारी सािन कर  

९. ववज्ञापन कर 

मार्थ उल्लेजखि करका दार्राहरुमा रहेर गाउँपार्लकाले आन्िररक आम्दानीलाई व्र्वस्थापन गनुिपने 
छ । आन्िररक श्रोिको पररचालन बाट नै ववत्तीर् सबर्लकरण िफि  गाउँपार्लकालाई उन्मखु गराउन ु
सवकन्छ । 

(ङ) आगामी आ. व. को लागी प्रस्िाववि कर िथा गैर कर राजश् व दर :- अथि सम्बन्िी प्रस्िावलाई 
कार्ािन्वर्न गनि बनेको वविेर्क, २०७८ बमोजजम रहने प्रस्िाव गररएको छ । 

(च) आगामी आ. व. २०७८।७९ को लागी राजस्व संकलन प्रक्षपेण देहार् बमोजजम प्रस्िाव गररएको छ 
। 

  

 आगामी आ. व.०७८/७९ को लागी अनमुार्नि कर िथा गैर कर राजश् व रकम :-  

कुि रु.३७,००,०००।-(अक्षरुपी सैफतस िाख रुपैयाँ मात्र) 

क्र.
स. 

राजश्व 
सङ्केि राजश्व जशर्िक 

विा 
नं. १ 

विा नं. 
२ 

विा नं. 
३ 

विा 
नं. ४ 

विा 
नं. ५ 

विा 
नं. ६ 

विा 
नं. ७ गा.पा. जम्मा 

२ 11313 एकीकृि सम्पजत्त कर ९००० 

१२००
०० 

१०००
०० 

८०००
० 

७०००
० 

१३००
०० 

१०००
० ० ५१९००० 

३ 11314 भरु्मकर/मालपोि               १०००००० १०००००० 

४ 11321 र्र बहाल कर     ५०००         १८०००० १८५००० 

५ 11322 बहाल ववटौरी कर     ५०००         ३००० ८००० 
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६ 11451 

सवारी सािन कर (साना 
सवारी)               ७५०० ७५०० 

८ 11611 व्र्वसार् रजजिेसन दस्िरु               १२०००० १२०००० 

९ 11631 

कृर्ी िथा पशजुन्र् वस्िकुो 
व्र्ावसावर्क कारोबारमा लाग्न े
कर               ५०००० ५०००० 

१
० 11691 अन्र् कर               २०००० २०००० 

१
५ 14219 

अन्र् सेवा शलु्क िथा 
र्बक्री(अन्र् ववक्रीबाट प्राप्त 
रकम)               २००००० २००००० 

१
६ 14221 न्र्ावर्क दस्िरु               ३००० ३००० 

१
७ 14223 जशक्षा के्षत्रको आम्दानी                २०००० २०००० 

१
८ 14224 परीक्षा शलु्क               ३०००० ३०००० 

१
९ 14225 र्ािार्ाि के्षत्रको आम्दानी               ५००० ५००० 

२
० 14229 अन्र् प्रशासर्नक सेवा शलु्क               ५००००० ५००००० 

२
१ 14242 नटसा पास दस्िरु               २०००० २०००० 

२
२ 14243 र्सफाररश दस्िरु ६००० 

७०००
० 

४०००
० 

३०००
० 

३०००
० 

५०००
० ७००० ७०००० ३०३००० 

२
३ 14244 व्र्जक्तगि र्टना दिाि दस्िरु ३७५० ७५०० ५००० ५२५० ४५०० ६२५० १०००   ३३२५० 

२
४ 14245 नािा प्रमाजणि दस्िरु १००० ३००० २००० १००० ५००० ५००० २०००   १९००० 

२
५ 14249 अन्र् दस्िरु               ५०००० ५०००० 

२
७ 14262 ववद्यिु ्सम्बन्िी दस्िरु                २७५० २७५० 

२
९ 14265 अन्र् के्षत्रको आर्               ५०००० ५०००० 

३
० 14311 

न्र्ावर्क दण्ि, जररवाना र 
जफि               २००० २००० 

३
१ 14312 

प्रशासर्नक दण्िः जररवाना र 
जफि               १५०० १५०० 

३
२ 14313 िरौटी सदरस्र्ाहा               ५०००० ५०००० 

३
३ 14529 अन्र् राजश्व  

४५००
० 

७५००
० 

११००
०० 

१५००
० 

१५००
० 

२०००
० १००० २००००० ४८१००० 

३
४ 14611 व्र्वसार् कर               २०००० २०००० 

      

६४७५
० 

२७५५
०० 

२६७०
०० 

१३१२
५० 

१२४५
०० 

२११२
५० 

२१००
० २६०४७५० ३७००००० 
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र्नश्कर्ि िथा सझुावहरु :- 
आ. व. २०७७।७८ को प्रक्षेवपि आन्िररक राजश् व अनमुान बमोजजम चाल ु आ. व. २०७७।७८ 

मा र्स गाउँपार्लकाको जेठ मसान्ि सम्मको आन्िररक आम्दानी अपेक्षा गरे बमोजजम पाईएको छ । 
र्द्यवप राजश् वका दार्रा हरुलाई अझ फरावकलो बनाउन आवश् र्क देजखन्छ । साथै ऐन बमोजजम प्राप्त 
राजश् वका आिारहरुको प्रभावकारी कार्िर्ान्वर्नले मात्र आन्िररक श्रोिको पररचालन सम्भव हनुे देजखन्छ। 
अि: र्स गाउँपार्लकाले आन्िररक श्रोिमा अर्भववृिका लार्ग अनौपचाररक क्षेत्रलाई करका दार्रामा 
ल्र्ाउने, कर सहभार्गिामा गणुात्मक अर्भववृि ल्र्ाउने, कर संकलन, राजश् व चहुावट र्नर्न्त्रण, र्बल र्लने- 
ददने पिर्िको ववकास गने कार्ि चनुौर्िपणुि छन ्।   

सझुावहरु :- 
१. करका दरहरुलाई प्रर्िस्पिी एवं समन्र्ावर्क बनाउने । 

२. राजश् वको आिार फरावकलो िलु्र्ाउन सबै प्रकारका आर्थिक कारोबारलाई लेखाङवकि गने । 

३. कर प्रणालीलाई लगानी िथा व्र्वसार्मैत्री बनाउने । 

४. राजश् व संकलन संर्न्त्रलाई कुशल, प्रववर्िमैत्री िथा सरल बनाउने । 

५.  सम्पजत्त करलाई कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाउने । 

६. मररण गाउँपार्लकाकको राजश् व सिुार कार्िर्ोजनालाई प्रभावकारी कार्ािन्वर्न गराउने । 

७. गाउँपार्लकाको व्र्वसार् कर संकलनमा सिुार ल्र्ाउनको लागी सम्पणुि व्र्वसार्ीहरुको अर्नवार्ि 
दिाि अर्भलेजखकरण गने ।  

८. ि्र्ाङ्कमा आिाररि अर्भलेख िर्ार गने । 

९. राजश् व चहुावटलाई र्नर्न्त्रण गरी पादिजशिा िथा जवाफदेवहिालाई संस्थागि गने । 
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२.२ राजश्व श्रोि अनमुान परामशि सर्मर्ि वैठकको र्नणिर्ः  
आज र्मर्ि २०७८ साल असार ०४ गिे शकु्रबारका ददन फक्ताङलङु गाउँपार्लकाको स्थानीर् 

राजश्व परामशि सर्मर्िको बैठक गाउँपार्लकाको कार्ािलर्मा स्थानीर् राजश्व परामशि सर्मर्िको संर्ोजक 
फुलमार्ा र्लम्बकुो संर्ोजकत्वमा बैठक बसी देहार् अनसुार र्नणिर् गररर्ो । 

उपजस्थर्िः 
१. स्थानीर् राजश्व परामशि सर्मर्ि संर्ोजक- फुलमार्ा र्लम्ब ु

२. स्थानीर् राजश्व परामशि सर्मर्ि सदस्र्ः-  सन्िोर् शे्रष्ठ 

३. स्थानीर् राजश्व परामशि सर्मर्ि सदस्र्ः-  पेम्बा फुटी शेपाि 
४. स्थानीर् राजश्व परामशि सर्मर्ि सदस्र्ः-  आइिराम र्लम्ब ु

५. स्थानीर् राजश्व परामशि सर्मर्ि सदस्र्ः-  पदम बढुाथोकी 
६. स्थानीर् राजश्व परामशि सर्मर्ि सदस्र्ः-  फुप ुिोमा शेपाि 
७. स्थानीर् राजश्व परामशि सर्मर्ि सदस्र्-सजचवः- बल बहादरु ववश्वकमाि 

अन्र् उपजस्थर्िः- 
 ८.  कार्िपार्लका सदस्र् मालिी दजी 
 ९.  इजन्जर्नर्र अजुिन र्सग्देल 

 १०. सू.प्र.अ. जर् प्रसाद ररजाल 

 ११. रोजगार संर्ोजक अर्नल राई 

प्रस्िाव नं. १. आगामी आ.व. ०७८/७९ को राजश्व दररेट र्निािरण सम्बन्िमा । 

प्रस्िाव नं. २. आगामी आ.व. ०७८/७९ को राजश्व लक्ष्र् र्निािरण सम्बन्िमा । 

प्रस्िाव नं. ३. राजश्वको दार्रा सम्बन्िमा । 

प्रस्िाव नं. ४. अन्र् ववववि ववर्र्मा । 

र्नणिर् नं. १. प्रस्िाव नं. १ उपर छलफल गदाि र्स फक्ताङलङु गाउँपार्लकाको लार्ग िपर्सल बमोजजम 
राजश्व दररेट र्निािरण गरी सो दररेट अथि वविेर्क पाना-१३ लाई सविसम्मि पाररि गरी कार्िपार्लका 
बैठकमा पेश गररने र्नणिर् गररर्ो । 

र्नणिर् नं. २. प्रस्िाव नं. २ उपर छलफल गदाि आगामी आ.व. ०७८/७९ को सेवा प्रवाह िथा सेवा 
शलु्कका दररेटहरुलाई मध्र्नजर गरी गाउँपार्लकाको राजश्व परामशि सर्मर्िको कार्िववर्ि, २०७८ मा 
राजश्व प्रक्षेपणका लार्ग अवलम्बन गररएका ववर्िहरु माफि ि गाउँपार्लकाको आन्िररक राजश्व लक्ष्र् र्नणिर् 
गररर्ो । 

र्नणिर् नं. ३. प्रस्िाव नं. ३ उपर छलफल गदाि राजस्व लक्ष्र्लाई व्र्वजस्थि रुपमा संकलन गनि आवर्िक 
समर्मा सर्मक्षा गने िथा गाउँपार्लकाले सर्मर्ि गठन गरी र्नर्मन गने िथा विा िथा गाउँपार्लकामा 
संकलन भएको राजस्व रकमको ....... प्रर्िशि रकम सम्बजन्िि कार्ािलर्मा ववववि खचि प्रर्ोजन गनिका 
लार्ग र्सफाररस गररने र्नणिर् गररर्ो । 

र्नणिर् नं. ४.  वववविमा अन्र् ववर्र् नभएकोले आजको वैठक अन्त्र् गने र्नणिर् गररर्ो । 
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२.३ फक्ताङलङु गाउँपार्लकाको अथि सम्बन्िी प्रस्िावलाई कार्ािन्वर्न गनि बनकेो वविेर्क, 207८ 

प्रस्िावनाः फक्ताङलङु गाउँपार्लकाको आर्थिक वर्ि 207८/7९ को अथि सम्बन्िी प्रस्िावलाई कार्ािन्वर्न 
गनिको र्नर्मत्त स्थानीर् कर िथा शलु्क संकलन गने, छुट ददने िथा संकलनको प्रशासर्नक व्र्वस्था गनि 
वाञ्छनीर् भएकोले, 
नेपालको संवविानको िारा 228 को उपिारा (2) बमोजजम फक्ताङलङु गाउँपार्लका गाउँ सभाले र्ो 
ऐन बनाएको छ । 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भः  (१) र्स ऐनको नाम "आर्थिक ऐन, 207८" रहेको छ । 

        (2) र्ो ऐन 207८ साल श्रावण 1 गिेदेजख फक्ताङलङु गाउँपार्लका क्षेत्रमा लाग ुहनुेछ । 

२. सम्पजत्त करः गाउँपार्लकाका क्षेत्रर्भत्र र्र जग्गा कर िथा मालपोिलाई एवककृि गरी अनसूुजच 
बमोजजम सम्पजत्तको मलु्र्ांकन गरी अनसूुजच (2) बमोजजम गणना गरी सम्पजत्त कर लगाइने र असूल 
उपर गररनेछ । 

३. र्र जग्गा वहाल करः गाउँपार्लका क्षेत्रर्भत्र कुनै व्र्जक्त वा संस्थाले भवन, र्र, पसल, ग्र्ारेज, 
गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंजशक िवरले वहालमा ददएकोमा त्र्स्िो बहाल 
रकममा अनसूुजच (3) बमोजजम र्र जग्गा वहाल कर लगाइने र असूल गररनेछ । 

४. व्र्वसार् करः फक्ताङलङु गाउँपार्लका क्षेत्रर्भत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवामा पूजँीगि लगानी र 
आर्थिक कारोबारका आिारमा अनसूुजच (4) बमोजजम व्र्वसार् कर लगाइने र असूल उपर 
गररनेछ। 

५. सिक पूवििार उपर्ोग शलु्क दस्िरु िथा दण्ि जररवानाः  

(1) गाउँपार्लका क्षेत्रर्भत्र दिाि भएका सवारी सािनलाई अनसूुजच (5) को 1 र 2 बमोजजम 
अर्भलेखीकरण शलु्क िथा सिक पवुििार उपभोग शलु्क लगाइनेछ । 

      (2) गाउँपार्लकाबाट प्रदान गररने सेवाहरुलाई अनसूुजच (5) को 3 बमोजजम र्सफाररस दस्िरु 

       िथा शलु्क र जरीवाना असलु गररनेछ ।                                                                            

६. ववज्ञापन करः  

१. गाउँपार्लका क्षेत्रर्भत्र हनु ेववज्ञापनमा अनसूुजच (6) बमोजजम ववज्ञापन कर लगाइने र असूल 
उपर गररनेछ । 

२. ववज्ञापन करको संकलन गाउँपार्लकाले िेस्रो पक्ष सँग सम्झौिा गरी सटनेछ । र्स्िो 
सम्झौिा बवढमा 3 वर्ि सम्मका लार्ग एकै पटक गनि सटनेछ ।                                           

७. बहाल र्बटौरी शलु्कः  

१. गाउँपार्लका क्षेत्रर्भत्र आफूले र्नमािण, रेखदेख वा संचालन गरेका हाट बजार, पसल वा 
सरकारी जग्गामा अनसूुजच (7) मा उल्लेख भए अनसुार बहाल र्बटौरी शलु्क लगाइने र 
असूल उपर गररनेछ । 

२. गाउँपार्लका क्षेत्रर्भत्र सरकारी साविजार्नक ऐलानी पर्िि जग्गामा स्थार्ी संरचना बनाइ 
बसोबास व्र्वसार् वा अन्र् प्रर्ोजनमा उपभोग गरेका व्र्जक्त वा संस्थासँग गाउँपार्लकाले 
बहाल ववटोरी कर शलु्क असलु गररनेछ ।  
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८. पावकि ङ शलु्कः गाउँपार्लका क्षेत्रर्भत्र कुनै सवारी सािनलाई पावकि ङ सवुविा उपलब्ि गराए वापि 
अनसूुजच (7) बमोजजम पावकि ङ शलु्क लगाइने र असूल उपर गररनेछ ।  

९. अन्र् सेवा शलु्कः  

१. गाउँपार्लकाको न्र्ावर्क सर्मर्िमा उजरुी दिाि गरेबापि अनसूुजच 9 बमोजजमको सेवा शलु्क 
र्लइनेछ । 

२. उपदफा (1) बमोजजमको उजरुीका सम्बन्िमा कारबाइ हदुाँ गाउँपार्लकाबाट अर्मन खवटइ 
जानपुने भएमा वा गाउँपार्लका वा विा कार्ािलर्बाट सजिर्मन गनुिपने भएमा अनसूुजच (5) 
को बमोजजमको शलु्क र्नबेदक पक्षले व्र्होनुिपनेछ । 

३. उपदफा (2) मा जे सकैु लेखेिा पर्न दफा 1 बमोजजमको उजरुीको सम्बन्िमा न्र्ावर्क 
सर्मर्िले वादीको पक्षमा र्नणिर् गरेमा उपदफा (2) बमोजजम असलु भएको रकम प्रर्िवाददले 
वादीलाई शोिभनाि गनुिपनेछ । 

४. उपदफा (1) र(2) मा जे सकैु लेखेिा पर्न वहंसा वपर्िि मवहला वा अर्ि ववपन्न भनी 
न्र्ावर्क सर्मर्िले ठहर गरेको र्नवेदकको हकमा उपदफा (1) र(2) बमोजजमको शलु्क 
लाग्नेछैन 

१०. कर छुटः र्स ऐन बमोजजम कर र्िने दावर्त्व भएका व्र्जक्त वा संस्थाहरुलाई कुनै पर्न 

       वकर्समको कर छुट ददईने छैन । 

११. कर िथा शलु्क संकलन सम्बजन्ि कार्िववर्िः र्ो ऐनमा भएको व्र्वस्था अनसुार कर िथा शलु्क     

संकलन सम्बन्िी कार्िववर्ि गाउँपार्लकाले िोके अनसुार हनुेछ । 

१२. अन्र् व्र्वस्थाः 
१. र्स ऐनमा नभएका ववर्र् वा क्षेत्रहरुमा कर सेवा शलु्क दस्िरु िथा दण्ि जररवाना 

िोटनपुने भएमा गाउँपार्लकाको कार्ािलर्ले र्नणिर् गरी िोटन सटनेछ । र्स्िो र्नणिर् 
गाउँपार्लकाको बैठक िथा गाउँसभाबाट अनमुोदन गराउनपुछि । 

२. र्स ऐन प्रारम्भ हनुपूुवि गाउँपार्लकाबाट असलु गररएका सेवा शलु्क दस्िरु िथा दण्ि 
जररवाना र्सै बमोजजम असलु गररएको मार्ननेछ । 

३. र्स ऐनको कुनै पर्न ववर्र्मा विवविा उत्पन्न भएमा वा थप व्र्ाख्र्ा गनुिपरेमा 
गाउँपार्लकाको कार्ािलर्को र्नणिर्ानसुार हनुेछ । 

 

अनसुचुी-1 

अथि वविेर्कको दफा 2 बमोजजमको सम्पजत्तकरको मलु्र्ांकन िार्लका (आ.व. 07८/07९) 
विा नं. १, २, ३, ४, ५, ६ र ७ को 
क्र.स. वववरण  

 मालपोि कार्ािलर्बाट र्निािरण गररएको आ.व. ०७७/७८ को मलु्र्ाङ्कन पजुस्िका 
अनसुार  
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१. कुल जग्गाको मूल्र्ांकन रु.१,००,०००।- सम्मको भएमा रु.३०।- 

2. कुल जग्गाको मूल्र्ांकन रु.१,००,०००।- देजख ५,००,०००।- सम्मको प्रर्ि रोपनी रु.३०।- 

3. कुल जग्गाको मूल्र्ांकन रु.५,००,०००।- देजख १०,००,०००।- सम्मको प्रर्ि रोपनी रु.४०।- 

4. कुल जग्गाको मूल्र्ांकन रु.१०,००,०००।- देजख २०,००,०००।- सम्मको प्रर्ि रोपनी रु.४५।- 

5. कुल जग्गाको मूल्र्ांकन रु.२०,००,०००।- देजख ३०,००,०००।- सम्मको प्रर्ि रोपनी रु.५०।- 

6. कुल जग्गाको मूल्र्ांकन रु.३०,००,०००।- देजख ५०,००,०००।- सम्मको प्रर्ि रोपनी रु.५५।- 

7. कुल जग्गाको मूल्र्ांकन रु.५०,००,०००।- देजख १ करोि सम्मको प्रर्ि रोपनी रु.६०।- 

8. कुल जग्गाको मूल्र्ांकन रु. १ करोि भन्दा मार्थ रु.७०।- 

 अलैंची बारीको हकमा मार्थ उल्लेजखि मूल्र्ांकन बमोजजम हनुेछ ।  

अनसुचुी -2 

            अथि वविेर्कका दफा 2 बमोजजमको सम्पजत्तकरका दरहरु 

करर्ोग्र् एकीकृि सम्पजत्तको मूल्र् बावर्िक दर (कोष्ठमा अक्षरमा) 

पाँच लाख रुपैँर्ाँसम्मको मूल्र्ांकनमा मालपोि कार्ािलर्बाट र्निािरण गररएको मलु्र्ाङ्कन अनसुार 

पचास लाख रुपैर्ाँसम्म मालपोि कार्ािलर्बाट र्निािरण गररएको मलु्र्ाङ्कन अनसुार 

अनसूुची-3 

अथि वविेर्कका दफा 3 बमोजजमको र्र जग्गा बहाल कर 

१. र्र जग्गा बहाल कर 
र्स.नं. ववर्र् वववरण आ.व.207८/07९ का लार्ग 

स्वीकृि 

कैवफर्ि 

 बहाल कर बहालकर १० प्रर्िशि सम्झौिा भए बमोजजमको वहाल 
रकमको 

 

  

अनसूुची-4 

अथि वविेर्कका दफा 4 बमोजजमको व्र्वसार् करका दरहरु 

१. व्र्वसार् कर 
र्स.नं. ववर्र् आ.व. 207८/78९का लार्ग स्वीकृि कैवफर्ि 

१. व्र्वसार् दिाि/नववकरण शलु्क/अन्र् 
शलु्क 

रु १,००,००० सम्मको पुँजी भएको  रु.५००।- 
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 नववकरण गनुिपरेमा िोवकएको शलु्कको 
आिा रकम नववकरण दस्िरु लाग्नेछ 
। 

रु १ लाख देजख ५ लाख सम्मको  रु.१०००।- 

 रु ५ लाख भन्दा मार्थ २० लाख 
सम्मको  

रु.१५००।- 

 रु २० लाख भन्दा मार्थ १ करोि सम्म रु.२०००।- 

  रु. १ करोि भन्दा मार्थ रु.५०००।- 

 

पूजँीको आिारमाः 
व्र्ापारीक बस्ि ु(वावर्िक कर) 

(क) चरूोट िथा रटशी जन्र् पदाथिः (वावर्िक) 
र्स.नं. वववरण आ.व. 207८/7९ का लार्ग 

स्वीकृि 

१. १ लाख सम्मको रु. २५०।- 

२. १ लाख देजख ५ लाख सम्म रु. ५००।- 

३. ५ लाख देजख १० लाख सम्म रु. १०००।- 

४. १० लाख १ देजख २० लाख सम्म रु. २०००।- 

 

(ख) वकराना पसलः (वावर्िक) 
र्स.नं. वववरण आ.व. 207८/7९ का लार्ग 

स्वीकृि 

१. १ लाख सम्मको रु. १००।- 

२. १ लाख देजख ५ लाख सम्म रु. २००।- 

३. १ लाख देजख १० लाख सम्म रु. ५००।- 

 

(ग) हाििवेर्र पसलः (वावर्िक) 
र्स.नं. वववरण आ.व. 207८/7९ का लार्ग 

स्वीकृि 

१. १ लाख देजख ५ लाख सम्म रु.३००।-  

२. ५ लाख १ देजख १० लाख सम्म रु.६००।- 
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(र्) ज्वेलसि पसलः (वावर्िक) 
र्स.नं. वववरण आ.व. 207८/7९ का लार्ग 

स्वीकृि 

१. १ लाख देजख ५ लाख सम्म रु. २५०।- 

२. ५ लाख १ देजख १० लाख सम्म रु. ५००।- 

 

(ङ) ववद्यतु्तीर् समाग्री (टर्ामेरा, वटभी, चस्मा, र्सिी प्लेर्सि, कम्प्रू्टर सामाग्री समेिका 
व्र्वसार्हरु) (वावर्िक) 
र्स.नं. वववरण आ.व. 207८/7९ का लार्ग 

स्वीकृि 

१. ५ लाख सम्म रु. २००।- 

 

(च) वकिाब, कापी, िथा स्टेशनरी सँग सम्बजन्िि व्र्वसार् (वावर्िक) 
र्स.नं वववरण आ.व. 207८/7९ का लार्ग 

स्वीकृि 

१. ५० हजार सम्म रु. १००।- 

२. ५० हजार १ देजख १ लाख सम्म रु. २००।- 

 

(छ) और्िी पसल (आर्वेुददक समेि)  सँग सम्बजन्िि व्र्वसार् (वावर्िक) 
र्स.नं वववरण आ.व. 207८/7९ का लार्ग 

स्वीकृि 

१. ५० हजार सम्म रु. १००।- 

२. ५० हजार १ देजख १ लाख सम्म रु. १५०।- 

३. १ लाख १ देजख ३ लाख सम्म रु. २००।- 

 

(ज) कृवर्सगँ सम्बजन्िि व्र्वसार् ( कृर्ी फामि, गाई पालन, संूगूर पालन, बाख्रा पालन, कुखरुा पालन  

व्र्वसार् आदद ।) (वावर्िक) 
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र्स.नं वववरण आ.व. 207८/7९ का लार्ग 
स्वीकृि 

१. १ लाख सम्म रु. १००।- 

२. १ लाख देजख ३ लाख सम्म रु. २००।- 

३. ३ लाख देजख ५ लाख सम्म रु. ३००।- 

४. ५ लाख देजख २० लाख सम्म रु. ५००।- 

५. २० लाख देजख मार्थ रु. १०००।- 

 

(झ) सरु्ि कपिा, रेर्िमेि कपिा आदद व्र्वसार् (वावर्िक) 
र्स.नं. वववरण आ.व. 207८/7९ का लार्ग 

स्वीकृि 

१. ३ लाख सम्म रु. २००।- 

२. ३ लाख १ देजख ५ लाख सम्म रु. ४००।- 

 
 
 
 

(ञ) लेखापरीक्षक (वावर्िक) 
र्स.नं. वववरण आ.व. 207८/7९ का लार्ग 

स्वीकृि 

१. शे्रणी र् रु.१०००।- 

 

(ट) र्नमािण व्र्वसार् (वावर्िक) 
र्स.नं. वववरण आ.व. 207८/7९ का लार्ग 

स्वीकृि 

१. शे्रणी र् (भवन र्नमािणकिाि र्नमािण व्र्वसार्ी समेि) रु. २०००।- 

२. नर्ाँ दिाि शलु्क रु. १0,०००।- 

३. नववकरण रु. ५,०0०।- 
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               नोटः- र्नर्मले िोकेको समर् र्भत्र नववकरण नभएका िोके अनसुारको थप दस्िरु (जररवाना) 
लाग्नेछ ।                         

(ठ) कुटानी वपसानी व्र्वसार्हरुको हकमा (वावर्िक) 
र्स.नं. वववरण आ.व. 207८/7९ का लार्ग 

स्वीकृि 

१. कुटानी िथा वपसानी मात्र रु.२००।- 

 

(ि) िार्लम प्रजशक्षण केन्र व्र्वसार्हरुको हकमा (वावर्िक) 
र्स.नं. वववरण आ.व. 207८/7९ का लार्ग 

स्वीकृि 

१. र्सलाई कटाई इम्ब्रोइिरी,/गरु्िर्ा िथा अन्र् िार्लम केन्र रु. २००।- 

२. िान्स सेन्टर/िान्स िार्लम केन्र रु. २००।- 

३. माथी उल्लेख नभएका अन्र् िार्लम केन्र रु. ३००।- 

 

(ढ) अन्र् सेवा दिाि, नववकरण िथा र्सफाररस 
र्स.नं. ववर्र् आ.व. 207८/7९ का लार्ग स्वीकृि कैवफर्ि 

१. कृवर्  िथा पश ुजन्र् समूह दिाि रु १,००,००० सम्मको पुँजी भएको  रु.५००।- 

  रु. १,००,०००।- भन्दा मार्थ पुजँी 
भएको 

रु.१,०००।- 

२. ल.ज.वव. सर्मर्ि दिाि  रु.१,०००।- 

३. गमु्बा, चचि िथा टलब दिाि  रु.१,०००।- 

४. संर्, संस्था िथा समूह नववकरण 
र्सफाररस 

 रु.५००।- 

(ण) पर्िटन सेवा व्र्वसार् (वावर्िक कर) 
आवास, लज, फास्टफूि, रेिूरा, ररसोटि, ट्राभल्स एजेन्सी, स्वार्मङ पलु, कन्रेन्स हल आदद । 

र्स.नं. वववरण आ.व. 207८/7९ का लार्ग 
स्वीकृि 

१. सानो ग्रामीण स्िरको जचर्ा पसल वा १ लाख सम्म लगानी भएको 
होटल 

रु. १००।- 

२. १ लाख देजख २ लाख सम्मको  रु. १५०।- 
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३. २ लाख देजख ५ लाख सम्मको रु. २००।- 

४. ५ लाख देजख १० लाख सम्म रु. ३००।- 

५. १० लाख देजख २० लाख सम्म रु. ५००।- 

६. २० लाख भन्दा बवढ रु.१०००।- 

(ि) ववत्तीर् सेवा (वावर्िक) 
र्स.नं. वववरण आ.व. 207८/7९ का लार्ग 

स्वीकृि 

१. क वगिका र्नजी क्षेत्रिारा संचार्लि वाजणज्र् बैंक, ववकास 
बैंक ववदेशी ववमा कम्पनी 

रु. २५००।- 

२. ख वगिका ववकास बैंक, रु. ७५०।- 

३. ग कम्पनी/संस्था रु. ५००।- 

४. र् वगिका ववत्तीर् कम्पनी/संस्था रु. ४००।- 

५. मर्न ट्रान्सफर रु. ५००।- 

६. १ करोि सम्म कारोवार(वासालि) भएका सहकारी रु. १०००।- 

७. १ करोि देखी ३ करोि सम्म(वासालि) भएको 
सहकारी 

रु. १५००।- 

नोटः- बचि िथा ऋणको कारोवार नगरी पूणििर्ा कृर्ीमा आिाररि सहकारीका हकमा बावर्िक शलु्क 
र्लईने छैन । मार्थ उल्लेजखि सहकारीहरुको सम्बन्िमा कुनै र्सफाररस गनुि पने भएमा प्रर्ि र्सफाररस 
रु.५००।-लाग्ने छ । बावर्िक रुपमा नववकरण नगरेमा जररवाना सवहि बूझाउन ुपनेछ ।  मर्न 
ट्रान्सफरको समेि कारोवार गने सहकारी संस्थाहरुलाई ववमा कम्पनी र मर्न ट्रान्सफरका लार्ग िोवकएको 
रकम र्लइने छ । 

(थ) ममिि सेवा  व्र्वसार् (बावर्िक) 

र्स.नं. वववरण आ.व. 207८/7९ का लार्ग 
स्वीकृि 

१. रेर्िर्ो, र्र्ि, वटभी, मोवाईल आदद ईलेकटटोर्नटस सामान रु. १००।- 

२. ग्र्ासचलुहो सेल्स, गािीको पम्प, टार्रटुर्व पम्चर, ग्गास 
वजल्िङ्ग, वटसा ममिि गने, साइकल, ररटसा, लगुा र्सउने 
मेजशन अन्र् फोटोकपी, व्र्ाग 

रु. २००।- 
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(द) अन्र् सेवा (बावर्िक)   

र्स.नं. वववरण आ.व. 207८/7९ का लार्ग 
स्वीकृि 

१. ववज्ञापन सेवा , फोटो स्टूवटर्ो रु. १००।- 

२. व्रू्टी पालिर, केश शृ्रगार, साईनवोिि, पेजन्टङ सैलनु, 
नसिरी, नाई हजाम 

रु. १००।*- 

३. मास ु(खसी, खकुुरा, रागा, बंगरु आदद) थोक ववके्रिा रु. १००।- 

४. पंचेवाजा र्नशलु्क 

५. खाना मात्र ववक्री होटल  रु. २००।- 

६. १ मेर्सन राखी कपिा र्सलाई (टेलररङ) गने रु. 
१००।- 

थप १ मेर्सन बराबर रु.५०।- (हािे 
मेजशनलाई र्नःशलु्क) 

७. भािा वििन, जतु्ताचप्पल, कस्मेवटक, कृर्िम गहना, 
फेन्सी समेि खरुा ववके्रिा 

रु. २००।- 

 

 

 

 

(ि) अन्र् वगीकरण नखलेुका व्र्वसार् (बावर्िक) 
र्स.नं. वववरण आ.व. 207८/7९ का लार्ग 

स्वीकृि 

१. आल,ु प्र्ाज, हररर्ा िरकारी, फलफुल, खरबूजा, काका, 
भईूकटहर, आदद लगार्िका िरकारी पसल 

रु. १००।- 

नोटः  

१. मार्थ उल्लेजखि वकर्सम, उपरोक्त जशर्िकमा नपरेको व्र्वसार् दिाि हनु आएमा व्र्वसार्को वकर्सम हेरी 
मार्थको कर दरमा नर्ट्ने गरी वावर्िक कर र्लइ व्र्वसार् प्रमाणपत्र ददइने छ । 

२. गाउँपार्लकामा दिाि भई संचालनमा आएका फमि, पसल आददलाई बन्द गनुिपदाि आवश्र्कत्ता अनसुार 
र्नरीक्षण गरी ववगि वर्िको लाग्ने दस्िरु र जररवाना समेि असलु गरी व्र्वसार् बन्द र्सफाररस ददइनेछ 
। र सो को वववरण छुटै्ट फार्ल खिा गरी अद्यावर्िक गरी राजखने छ । 

३. व्र्वसावर्क फमि नामसारी गदाि रु.३००।- राजश्व र्लई नामसारी गररने छ । 

४. पार्लकालाई आवश्र्क परेमा (व्र्वसार्को वकर्सम र्निािरण गने सन्दभिमा) र्नजको व्र्वसार्को 
कारोबारको आन्िररक राजश्व कार्ािलर्बाट कारोवार प्रमाजणि वववरण माग गनि सवकने छ साथै 
पार्लकाले िोकेको कमिचारीबाट र्नरीक्षण गरी र्नरीक्षण प्रर्िवेदनका आिारमा कर िर् गररनेछ । 
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५. र्स कार्ािलर्लाई बझुाउन ु पने कर, शलु्क र भािा आदद जस्िा राजश्व बझुाउन बाँकी रहेमा 
गाउँपार्लकाबाट प्रदान गररने र्सफाररस लगार्िका सेवा सो बझुाएपर्छ मात्र प्रवाह गररनेछ । 

६. अन्र् बाँकी करहरुका हकमा ऐन िथा र्नर्मावलीमा िोवकएको पररर्िर्भत्र रही गाउँ कार्िपार्लकाको 
कार्ािलर्ले िोके बमोजजम हनुेछ, व्र्वसार् करमा १० प्रर्िशि वटर्ौिा जररवाना िोवकएको छ । 

(ञ) साप्तावहक/ मार्सक हाटबजार(व्र्वसार् कर) 
र्नर्म बमोजजम गाउँ क्षेत्र र्भत्र लाग्ने दैर्नक हाटबजार/ साप्तावहक हाटबजार (कोठा र्लइ स्थार्ी पसल संचालन गरेका 
बाहेक) प्रर्ि हाटबजार देहार्का दरले कर लाग्नेछ । 

र्स.नं. ववर्र् वववरण आ.व. २०७८/०७९ का लार्ग 
स्वीकृि 

१. माछा, मास ु र्बवक्र 
सम्बजन्ि व्र्वसार्मा 
(प्रर्ि हाट बजार) 

खसी बोका, भेिा, काटी र्बक्री गने पसलमा प्रर्ि हाट बजार रु.२५।- 
सुँगरु बंगरु काटी र्बक्री गने पसलमा प्रर्ि हाट बजार रु.२५।- 
राँगा भैसी काटी र्ब्रक्री गने पसलमा प्रर्ि हाट बजार रु.२५।- 
कुखरुा काटी र्बक्री गने पसलमा प्रर्ि हाट बजार रु.२५।- 
माछा र्बवक्र गने पसल प्रर्ि हाट बजार रु.२५।- 

२. कपिा िथा जतु्ता 
चप्पलसँग सम्बजन्िि 
व्र्वसार्(प्रर्ि हाट 
बजार) 

रेर्िमेट सामान र थान कपिा िथा जतु्ता चप्पल ववक्री गने पसल रु.१०।- 

३. िरकारी जन्र् खाद्यान्न 
सामाग्री सँग सम्बजन्िि 
व्र्वसार्मा प्रर्ि हाट 
बजार) 

दैर्नक उपभोग्र् वस्ि ुिथा िरकारीहरु ववक्री गने पसल रु.१०।- 

४. परम्परागि र्सपसँग 
सम्बजन्िि व्र्वसार् 

ववर्भन्न प्रकारका सामाग्रीहरु बेच्ने पसल रु.१०।- 

५. जजउँदो पशपंुक्षी ववक्री 
सँग सम्बजन्िि 

जजउँदो खसी, बोका, गाई, गोरु, भैसी, राँगा, बाछा, बाछी, पािा, 
पािी, सुँगरु, बंगरु, पाठा, पाठी जस्िा चौपार्ाहरुको ववक्री मलु्र्मा  

लेनदेन मलु्र्को १ प्रर्िशि 

हाँस, कुखरुा जस्िा पंक्षीहरुको प्रर्ि गोटा रु.१०।- 
६. अन्र् व्र्वसार्सँग 

सम्बजन्िि कर 
गोर्लर्ा, ढंुगा, बालवुा, र्गटी बोटन ेप्रर्ि टर्ाटटर उपर्ोग शलु्क रु.२००।- 
गोर्लर्ा प्रर्ि गोटा रु.२५।- 

   

२. शलु्क/ दस्िरु 

अनसूुची-५ 

अथि वविेर्कका दफा ५ बमोजजमको सेवा शलु्क िथा दस्िरु 

१. सवारी सािन सिक पूवाििार उपर्ोग वावर्िक शलु्क 

र्स.नं. वववरण आ.व. 207८/7९ का लार्ग स्वीकृि 

१. र्नजी िथा भािाका वट्रपर, ट्रर्ाटटर रु.१,०००।- 

२. र्नजी िथा भािाका वट्रपर, ट्रर्ाटटर रु. ५००।- 
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नोटः सरकारी, सरकारी संस्थान, कुटनैर्िक र्नर्ोगका गािीहरुमा उक्त शलु्क र्लइने छैन । 

(३) र्सफाररस दस्िरुः 
र्स.नं. ववर्र् वववरण आ.व.०७८

/७९का 
लार्ग 
स्वीकृि 

कैवफर्ि 

१. र्र र जग्गा सम्बन्िी 
र्सफाररस 

जग्गा नामसारी र्सफाररस रु.२५०।-  

लगि कट्टा र्सफाररस रु.२५०।-  

अपिुाली र्सफाररस रु.२५०।-  

चार वकल्ला र्सफाररस रु.२५०।-  

पक्की र्र प्रमाजणि रु.१.५० 
प्रर्ि वगिवफट 

 

कच्ची र्र प्रमाजणि रु.०.५० 
प्रर्ि वगि 
वफट 

 

 र्र कार्म र्सफाररस प्रर्ि वगि 
वफट 
रु.०.५० 

 

बसोबास प्रमाजणि रु.२५०।-  

व्र्वसावर्क र्र कोठा खोल्ने रु.२५०।-  

आवासीर् र्र कोठा खोल्ने रु.२५०।-  

हकभोग िथा जोिभोग िथा छुट 
दिाि र्सफाररस 

रु.१००।-  

उद्योग सम्बजन्ि र्रमा 
आगलार्ग(र्रिनीका लार्ग) 

रु.१००।-  

सविसािारणको र्रमा आगलार्ग 
र्सफाररस 

र्नःशलु्क  

२. संस्था िथा सर्मर्िको 
र्सफाररस 

संर्संस्थाको बैंक खािा खोल्दा रु.३००।-  

संर्संस्थाको बैंक खािा बन्द रु.३००।-  

र्नमािण उपभोक्ता सर्मर्िको 
र्सफाररस 

रु.३००।-  

३. व्र्वसार् प्रमाण पत्र दस्िरु प्रर्िर्लवप  रु.३००।-  

र्िनपसु्िे खलु्ने र्सफाररस रु.२५०।-  

४. नागररकिा सँग सम्बजन्िि 
र्सफाररस 

नागररकिा प्रमाणपत्र र्सफाररस रु.१००।-  

अंगीकृि नागररकिा रु.२५०।-  
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वैवावहक अंगीकृि नागररकिा 
र्सफाररस 

रु.२५०।-  

नागररकिा सजिर्मन रु.२००।-  

  नागररकिाको प्रर्िर्लवप 
र्सफाररस 

रु.२००।- अन्र्त्र जजल्लाको भए रु.३००।- 

५. पञ्जीकरणसँग सम्बजन्ि 
प्रमाजणि र्सफाररस 

कन्सलुर प्रमाजणि (नािा 
प्रमाजणि, जन्म, वववाह, 
बसाइसराइ, मतृ्र् ुआदद) 

रु.२००।-  

व्र्जक्तगि र्टना दिािको ववलम्ब 
शलु्क (गाउँपार्लका) 

रु.२००।- जन्म, वववाह, मतृ्र्,ु सम्बन्ि 
ववच्छेद र बसाइसराइ 

व्र्जक्तगि र्टना दिाि 
प्रमाणपत्रको नक्कल दस्िरु  

रु.५००।- जन्म, वववाह, मतृ्र्,ु सम्बन्ि 
ववच्छेद र बसाइसराइ 

व्र्जक्तगि र्टना िथा नागररक 
अर्भलेख दिाि वकिाब हेरेको 
दस्िरु 

रु.२००।- जन्म, वववाह, मतृ्र्,ु सम्बन्ि 
ववच्छेद र बसाइसराइ 

व्र्जक्तगि र्टना दिाि प्रमाजणि 
दस्िरु 

रु.१००।- जन्म, वववाह, मतृ्र्,ु सम्बन्ि 
ववच्छेद र बसाइसराइ 

अवववावहि प्रमाजणि रु.१००।-  

नाम, उमेर थर लगार्ि 
संशोिन/ प्रमाजणि 

रु.१००।-  

 व्र्जक्तसँग सम्बजन्िि 
र्सफाररस 

चाररर्त्रक एवम ् सूचीकृि वगि 
र्सफाररस स्थार्ी बसोबास 
भएकाका लार्ग 

रु.२५०।- उल्लेजखि र्सफाररसमा सजिर्मन 
गनि परेमा सो को दस्िरु पनु 
लाग्ने छ । 

 नेपाली पेन्सन पट्टा वाहकका 
लार्ग गरेको जनुसकैु र्सफाररस 

रु.२००।- 

 भारिीर् पेन्सन वाहकका लार्ग 
जनुसकैु र्सफाररस 

रु.४००।- 

 अन्र् देशसँग पेन्सन वाहकको 
हकमा 

रु.१०००।
- 

 कृवर् सँग सम्बजन्िि र्सफाररसको 
हकमा 

रु.१००।- 

  वैदेजशक रोजगारीमा मतृ्र् ुहनेुको 
हकमा र्सफाररस 

र्नःशलु्क  

  व्र्वसार् बन्द र्सफाररस रु.१००।-  

  पसल कोठामा आगजानी भएको रु.१००।-  

  नािा प्रमाजणि नेपालीमा रु.३००।-  
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  नािा प्रमाजणि अंग्रजेीमा रु.५००।-  

  सबै प्रकारका अंग्रजेीमा 
र्सफाररस 

रु.५००।-  

  नम्बरी जग्गाको रुख काट्ने 
र्सफाररस (संरजक्षि रुख बाहेक) 

रु.१० १ भन्दा बढी रुख भए प्रर्ि रुख 

  सहरु्लर्ि काठको र्सफाररस  दाउराको प्रर्ोजन भए प्रर्ि 
ट्याटटर रु.१००।- 

 समूहगि, संस्थागि िथा 
उपभोक्ता सर्मर्िसँग 
सम्बजन्िि 

अन्र् मार्थ उल्लेख नभएका 
र्सफाररस 

रु.२००।- विाबाट हनेु र्ोजना सम्झौिा िथा 
सम्पन्न, िथा गाउँपार्लका 
कार्ािलर्मा पठाइने जनुसकैु 
प्रकारका र्सफाररसहरु 

  कच्ची र्रको लार्ग र्सफाररस रु.१००।-  
नोटः र्र नटसा पास प्रवक्रर्ामा आउँदा अन्र् र्रनटसा प्रमाजणि नगरेकाहरु सरहका शलु्क र्लइनेछ । उल्लेजखि 
र्रनटसा पनुःप्रमाजणि गनुि पने भएमा रु.५००।- लाग्नेछ । 

र्स.नं. दरुी प्रमाजणि लगार्िका अन्र् अर्मनसँग 
जोर्िएका र्सफाररसहरु 

बैंवकङ प्रर्ोजनका लार्ग रु.२५०।- 

  सविसािारण सँग जोर्िएका 
र्सफाररस 

रु.१००।- 

  वकचलो परी आएको हकमा रु.१००।- 
  मार्थ उल्लेजखि बाहेकको 

हकमा 
रु.१००।- 

 अदालिको फैसला वा पत्र बमोजजम नापजाचँ 
गररसकेपर्छको र्सफाररस 

 रु.१००।- 

 ववर्भन्न र्सफाररस दस्िरु 

(ग) संस्थागि जशक्षण संस्था/ दिाि/ संचालन अनमुिी एवं अन्र् कामका लार्ग र्सफाररस दस्िरु 

र्स.नं. ववर्र् वववरण आ.व.०७८/७९ का लार्ग 
स्वीकृि 

कैवफर्ि 

 पवुि प्राथर्मक रु.100।-  

 कक्षा १ अनमुर्ि रु.१००।-  

 कक्षा थप अनमुर्ि(कक्षा ५ सम्म) रु.२००।-  
 कक्षा थप अनमुर्ि (कक्षा ६ देजख ८ सम्म) रु.३००।-  
 कक्षा थप अनमुर्ि (कक्षा ९ र १०) रु.५००।-  
 कक्षा थप अनमुर्ि (कक्षा ११ र १२) रु.१०००।-  
 मावव कक्षा ११ र १२ ववर्र् थप अनमुर्ि   
 अनमुर्ि माग फाराम शलु्क रु.१०००।-  
 प्राववर्िक जशक्षण संस्था रु.१०००।-  
 स्िर ववृि र्सफाररस रु.१०००।-  
 प्रमाणपत्र र्सफाररस िथा संशोिन रु.३००।-  
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 प्रमाणपत्र प्रर्िर्लवप रु.३००।-  
(र्) र्रबाटो प्रमाजणि (अंशवण्िा (सरकारी प्रर्ोजनका लार्ग मात्र ) पररवार र्भत्र नामसारी, बकस, दाईजो आददको 
हकमा) 
र्स.नं. ववर्र् वववरण १ रोपनी 

सम्म 

२ रोपनी 
सम्म 

३ देजख १० 
रोपनी सम्म 

५देजख१० रोपनी 
सम्म 

१० देजख रोपनी 
सम्म 

१ 

१. लोक मागिले छोएको जग्गा १००।- रु.१५०।- २००।- रु.३००।- ५००।-  

२. सहार्कले छोएको जग्गा ५०।- रु.७५।- १००।- रु.१७५।- २५०।-  

३. कुनै पर्न बाटो नछोएको जग्गा २५।- रु.२५।- ५०।- रु.७५।- १००।-  

४. बगर क्षेत्र, नदद कटानको 
छेउको जग्गा 

२५।- रु.२५।- ५०।- रु.७५।- १००।-  

(ङ) र्रबाटो प्रमाणीि कर (राजजनाम/ववक्री प्रर्ोजनका लार्ग) 
र्रबाटो र्सफाररस गदाि जर्ि जर्मन बेचववखन गने हो सो व्र्होरा खोली र्सफाररस गने र सोही क्षेत्रफल अनसुारको हनेु 
दस्िरु र्लने । 

र्स.नं. ववर्र् वववरण आ.व.०७८/७९ का लार्ग 
स्वीकृि 

कैवफर्ि 

१. प्रर्ि रोपनी रु. मालपोि मूल्र्ांकन अनसुार रु. २५०।-  

 
 
 

(च) र्रनटसा पास दस्िरु 

र्स.नं. ववर्र् वववरण आ.व.०७८/७९ का 
लार्ग स्वीकृि 

कैवफर्ि 

१. र्र नटशा पास दस्िरु  

 

नर्ाँ र्र पक्की  रु.३.००।-वगिवफट  

परुानो र्र पक्की रु.२.००।- वगिवफट  

२. नटशा पास वकिाव नटसा पास वकिाब दस्िरु नर्ा ँर्रका लार्ग रु. ५००।-  

 नटशा पास वकिाव दस्िरु नटशा र्नर्र्मिका लार्ग रु. ३००।-  

३. र्र नटशा नामसारी दस्िरु १००० वगिवफट सम्मको र्र नटशा नामसारी  ( 
र्बक्रीको हकमा) 

रु. ५००।-  

  

4. र्र नटसा र्नरीक्षण िथा 
सजिर्मन दस्िरु 

रु.३००।-   

5. लेआउट दस्िरु रु.२००।-   

6. साविजर्नक पूवाििार ममिि 
दस्िरु 

रु.१००।-   

७. पजुािको र्र कार्म गने 
र्सफाररस 

रु.५००।-   

7. संस्था दिाि र्सफाररस रु.१०००।-   

8. 
 

संस्था नववकरण र्सफाररस रु.५००।-   

9. र्सर्स टर्ामेरा जिान 
र्सफाररस 

१वटा भए रु.२००।-, २ वटा सम्म भए रु.४००।-, 
३ वटा सम्म भए रु.५००।– र सो भन्दा मार्थ प्रर्ि 
टर्ामेरा रु.२००।– थप हुँदै जान े

  

10. जनुसकैु प्रकारका सजिर्मन रु.२५०।- र्र नटसा बाहेक 

11. मार्थ उल्लेख नभएका 
दस्िरुको हकमा 

रु.२००।- 

12. अन्र् प्रमाण-पत्र रु.५००।-  
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13. एकीकृि सम्पजत्त कर र्िरेको 
रर्सदको प्रर्िर्लवप 

रु.५०।-  

(छ) आर् हैर्सर्ि प्रमाजणि शलु्क 

र्स.नं. ववर्र्  वववरण आ.व. ०७८/७९ का लार्ग स्वीकृि 

१. आर् हैर्सर्ि शलु्क रु. १० लाख सम्मको २५०।- 
  रु. २० लाख सम्मको ३००।- 
  ५० लाख सम्मको ६००।- 

वैदेजशक अध्र्र्न िथा रोजगारीको लार्ग गाउँपार्लकामा पेश भएको सम्पजत्त कर मूल्र्ांकनको दररेट भन्दा बढीको सम्पजत्त 
मलु्र्ांकन नगरबासीलाई आवश्र्क भएमा गाउँपार्लकाबाट सम्पजत्त मलु्र्ांकन गदाि स्थलगि सजिर्मन गरी सजिर्मनबाट 
खलु्न आएको मलु्र्ांकनलाई आिारमानी सम्पजत्त मलु्र्ांकनको र्सफाररस ददइने छ । र्स प्रकारको सजिर्मन गदाि 
रु.५००।- थप शलु्क लाग्ने छ । 

(ज)  अन्र् सेवा शलु्क 

र्स.नं. ववर्र्  वववरण आ.व. ०७८/७९ का लार्ग स्वीकृि 

१.  अन्र् ववववि सेवा शलु्क सेवाको प्रकृर्ि हेरी रु.१०० देजख 
२०० सम्म गाउँपार्लकाले िोटन 
सटने 

2.  न्र्ावर्क सर्मर्ि र विा मेलर्मलाप सर्मर्िमा पेश हनेु र्नवेदन, 
प्रर्िर्लवप, वफराद पत्र समेिको दस्िरु 

रु.१००।- 

(झ) जररवाना 
र्स.नं. वववरण आ.व. ०७७/७८ का 

लार्ग स्वीकृि 

कैवफर्ि 

१. ३५ ददन र्भत्र दिाि भएका व्र्जक्तगि र्टना र्नःशलु्क  
2. ३५ ददन नाजर् दिाि हनेु व्र्जक्तगि र्टना रु.२००।- अन्र्त्रबाट बसाइ सरी आएका र बसाई 

सनुिपूवि अन्र्त्र बाटै व्र्जक्तगि र्टना 
दिाि गनुि पनेमा सो नगरी बसाई सरे 
पर्छ र्स गाउँपार्लकामा दिाि हनेु 
व्र्जक्तगि र्टनादिािको हकमा थप 
रु.५०।- 

(ञ) ववववि सेवा शलु्क 

र्स.नं. वववरण आ.व. ०७८/७९ का लार्ग स्वीकृि कैवफर्ि 

१. गािी वटकट बवुकङ रु.२००।- वावर्िक 
2. पाररवारीक लागि कािि रु.१००।- पटक 
३. सामदुावर्क वन उपभोक्ता सर्मर्िबाट ववक्री 

प्रर्ि रुख 
रु.५०।-  

४. सभाहल गाउँपार्लका कार्ािलर् वा 
अन्िगििका  

र्संवा स्वास््र् हल िथा खेजेर्नम स्वास््र् 
चौकी हल 

रु.१५००।- 
रु.७००।- 
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५. र्र भत्काइ अन्र् स्थानीर् िहमा लैजाने 
र्सफाररस 

प्रर्ि ट्याटटर रु.२५०।-  

6. सहकारी दिाि िथा नववकरण रु.२०००।-  
७. सहकारी नववकरण रु.२०००।-  
८. सहकारी शाखा ववस्िार अनमुर्ि/ र्सफाररस रु.५००।-  
९. गैरसरकारी संर्संस्था र्सफाररस दस्िरु रु.५००।-  
१०. गैरसरकारी संर्संस्था शाखा ववस्िार/ 

नववकरण 
रु.५००।-  

११. संस्था/ समूह सूची दिाि शलु्क र्स गापाबाट व्र्वसावर्क प्रमाण पत्र 
र्लएको भए रु.५००।00 सो नभए 
रु.१०००।- 

 

1२. रासार्र्नक मल ववक्री गने अनमुर्ि पत्र रु.५००।०० (वावर्िक रुपमा 
नववकरण नगरेमा िोवकए अनसुारको 
जररवाना र्लइने छ) 

 

१३. सजिर्मन मचुलु्का प्रमाजणि र्सफाररस रु.२५०।-  
१४. उद्योग िथा फमि ठाउँसारी गनि र्सफाररस रु.१,०००।-  
१५. अन्र् प्रकारका संस्था   

जिीबटुी दररेट 

क्र.सं. जिीबटुी र्स गाउँपार्लकामा उत्पादन हनेु प्रर्ि के.जी. 
१. कुड्की रु.१५।- 

२. र्सलाजजि रु.५०।- 

३. जटामसी रु.१०।- 

४. जचराइिो रु.१५।- 

५. भोजपत्र रु.१०।- 

६. सगुन्िवाल रु.१०।- 

७. सनुपािी रु.५।- 

८. ववर्जरा रु.१५।- 

९. र्ासािगमु्बा रु.४५००।- 

१०. पदमचाल रु.१५।- 

११. पाँचऔले रु.१५०।- 

१२. सिवुा रु.२००।- 

१३. िालेचकु रु.१०।- 

१४. िपुजिी रु.१०।- 

१५. लौठसल्ला रु.१५।- 

१६. रािो च्र्ाउ रु.२०।- 

१७. काठको फुरु रु.१५।- 
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अनसूुची-६ 

अथि वविेर्कका दफा ६ बमोजजमको ववज्ञापन करको दरहरु  

क्र.सं. प्रकार दररेट वावर्िक 

१. र्िजजटल र्िस्प्ले रु.१००।- 

२. पखािलबार र्भत्ता आददमा पोर्िएको 
प्रर्िवगि फुट 

रु.२५।- 

३. साविजर्नक स्थलमा रु.१०0।- 

४. पोल ब्र्ानर रु.१००।- 

५. गािीमा गररन े रु.१००।- 

६. आकाशमा गररने रु.१००।- 

७. खेलकुद मैदानमा रु.१००।- 

८. साइनबोिि प्रर्ि वगिफुट रु.२००।- 

 जनु प्रर्ोजनका लार्ग ब्र्ानर राजखएको हो सो प्रर्ोजन समाप्त भएको र्मर्िले बढीमा १ हप्ता र्भत्र 
सम्बजन्ििले हटाइ सटन ुपनेछ। 

अनसूुची ७ 

अथि वविेर्कको दफा ७ को उपदफा १ बमोजजमको वहाल ववटौरी शलु्क 

वहाल ववटौरी शलु्क 

टहरामा बस्ने बावहर बस्ने मेला/ जात्रा प्रर्ोजन 

िोवकए बमोजजम िोवकए बमोजजम िोवकए बमोजजम 

 

अनसूुची ९ 

अथि वविेर्कको दफा ९ बमोजजमको न्र्ावर्क शलु्क 

र्स.नं. ववर्र्  वववरण आ.व. ०७८/७९ का लार्ग स्वीकृि 

१.  न्र्ावर्क सर्मर्ि र विा मेलर्मलाप सर्मर्िमा पेश हनेु र्नवेदन, 
प्रर्िर्लवप, वफराद पत्र समेिको दस्िरु 

रु.१००।- 

२.  र्मलापत्रको कागज गराउने र्नवेदन दिाि गनि र्सफाररस रु.२००।- 
 
 

आज्ञाले 

प्रमखु प्रशासकीर् अर्िकृि 
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२.४ श्रोि र्निािरण सर्मर्िको वैठकः 
आज र्मर्ि २०७८ असार ०७ गिेको ददन फक्ताङलङु गाउँपार्लकाका अध्र्क्ष िथा स्थानीर् सरकार 
सञ्चालन ऐन, २०७४को दफा ६६ बमोजजम गठन भएको स्रोि अनमुान िथा बजेट सीमा र्निािरण 
सर्मर्िका संर्ोजक श्री सरोज र्लम्बजु्रू्को संर्ोजकत्वमा आ.व.०७८/७९ को लागी र्स गाउँपार्लकामा 
प्राप्त हनु सटने कुल आर्को प्रक्षपेण र सोको सन्िरु्लि वविरणको खाका िथा बजेट सीमा र्निािरण गनि 
स्थानीर् स्रोि अनमुान िथा बजेट सीमा र्निािरण सर्मर्िको बैठक बसी र्नम्न अनसुारका प्रस्िावहरु मार्थ 
छलफल गरी आवश्र्क र्नणिर्हरु र्स प्रकार रहेका छन :- 

उपजस्थर्िः 
१. फक्ताङलङु गाउँपार्लका अध्र्क्ष-संर्ोजक- श्री सरोज र्लम्ब ु

२. फक्ताङलङु गाउँपार्लका उपाध्र्क्ष-सदस्र्- श्री फुलमार्ा र्लम्ब ु

३. कार्िपार्लका सदस्र्-           सदस्र्- श्री मालिी दजी 
४. कार्िपार्लका सदस्र्-           सदस्र्- श्री र्नमा नावा 
५. कार्िपार्लका सदस्र्-           सदस्र्- श्री र्लला मार्ा र्लम्ब ु

६. कार्िपार्लका सदस्र्-           सदस्र्- श्री दत्त बहादरु र्लम्ब ु

७. प्रमखु प्रशासकीर् अर्िकृि-सदस्र् सजचव-  श्री सन्िोर् शे्रष्ठ 

अन्र् उपजस्थर्ि 

८. लेखापाल श्री बल बहादरु ववश्वकमाि 
९. सूचना प्रववर्ि अर्िकृि िथा जशक्षा अर्िकृि श्री जर् प्रसाद ररजाल 

१०. प्राववर्िक शाखा प्रमखु अजुिन र्सग्देल 

११. रोजगार संर्ोजक अर्नल राई 

१२. कृवर् ववकास शाखा प्रमखु प्रशान्ि नेपाल 

१३. पश ुसेवा प्रमखु शशांङ्क पौिेल 

१४. पञ्जीकरण इकाइ प्रमखु बिु र्लम्ब ु

प्रस्िावहरु :-  

१. आ.व. २०७८/७९ मा प्राप्त हनुे आर्(आन्िररक आर्, राजस्व बाँिफाँट, नेपाल सरकार िथा 
प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनुे ववत्तीर् हस्िान्िरण िथा अन्र्) को सम्बन्िमा । 

२. बजेटको कुल सीमा र्निािरण सम्बन्िमा । 

३. ववर्र् क्षेत्रगि बजेटको सीमा र्निािरण सम्बन्िमा । 

४. बजेट िथा कार्िक्रमको प्राथर्मकीकरणका आिार िर् गने सम्बन्िमा । 

५. ववर्र् क्षेत्रगि बजेट िजुिमा सम्बन्िमा मागिदशिन । 
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र्नणिर्हरु :-  

र्नणिर् नं १ : प्रस्िाव नं. १ मार्थ छलफल गदाि आ.व. ०७८/७९ मा र्स फक्ताङलङु गाउँपार्लकामा 
प्राप्त हनु सटने कुल आर्को स्रोि देहार् बमोजजम हनुे :-  

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को कुल बजेट(रु.हजारमा)    

क्र.

सं. 

स्रोिको प्रकृर्ि संर् रकम प्रदेश रकम फक्ताङलङु गा.पा. जम्मा 

१ ववत्तीर् समानीकरण १०२१०० ५८२३ ० १०७९२३ 

२ राजश्व बािँफािँ ८३९८४ ६१०८ ० ९००९२ 

३ सशिि अनदुान १७९६०० ६६२ ० १८०२६५ 

 सशिि अनदुान पुजँीगि ८५००   ८५०० 
४ ववशरे् अनदुान ८३०० ०  ८३०० 

५ समपूरक अनदुान १२५०० १००००  २२५०० 

६ आन्िररक आर्  ० ३७०० ३७०० 

७ अनमुार्नि अ.ल्र्ा.  ० २१००० २१००० 

८ अन्र् संस्थागि अनदुान(जज.स.स.)   ४००० ४००० 

 कुल बजेट  ३९४९८४ २२५९३ २८७०० ४४६२७७ 

 

र्नणिर् नं.  २ :- प्रस्िाव नं. २ मार्थ छलफल गदाि र्स फक्ताङलङु गाउँपार्लकालाई आ.व. २०७८/७९ 
मा प्राप्त हनुे कुल आर्को प्रक्षेपण रु. (अक्षरुपी) मा आिाररि रहेर आगामी आ.व.को कुल बजेट सीमा 
र्निािरण रु.र्त्रचार्लस करोि सिसठ्ठी लाख असी हजार गररएको छ । र्समा सामाजजक सरुक्षा खचि रकम 
िथा ववर्भन्न जशर्िकमा आउने अनदुान रकम समावेश नगररने र्नणिर् गररर्ो ।  

र्नणिर् नं ३ :- प्रस्िाव नं. ३ माथी छलफल गदाि आ. व. २०७८/७९ को लागी कुल बजेटको  देहार् 
बमोजजम शाखागि बजेट बाँिफाँि गररएको छ :- 

क्र.सं. शाखा नाम बजेट रकम (रु.हजारमा)   

१ कृवर् शाखा ८०००।००   

२ पश ुशाखा ६०००।००   

३ स्वास््र् शाखा ५५००।००   

४ मवहला शाखा २०००।००   

५ र्वुा कार्िक्रम ५००।००   

६ जशक्षा शाखा २४०६६।००   

७ समपूरक १३४५०।०० संर् िथा प्रदेश र्ोजनाहरुको लार्ग 

८ HPF साझेदारी ४०००।००   

९ पार्लका प्रशासकीर् भवन ६०००।००  संस्ठागत अनुदान ४०००।- 

१० ममिि कोर् ६०००।००   

११ कोर्भि २५००।००   

१२ र्िवपआर खचि २५००।००   
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१३ थाटपा खोला लजवव २५००।००   

१४ विाहरुमा ३००००।००   

मार्थ उल्लेजखि ववर्नर्ोजजि रकममा र्ोजना िथा कार्िक्रमहरुको आिारमा हेरफेर गनि सवकने र्नणिर् 
र्सफाररस गररर्ो । 

र्नणिर् नं ४ :-   आ.व. २०७८/७९ को लागी र्नणिर् नं. ३ मा उल्लेजखि ववर्र् क्षेत्रगि बजेट सीमाको 
आिारमा बस्िी िथा टोलस्िरबाट आर्ोजना िथा कार्िक्रम संकलनको लार्ग देहार् बमोजजम 
प्राथर्मकीकरणका आिारहरु र्निािरण गररर्ो  :-  

१. विाबाट आर्ोजना कार्िक्रम छनौट गदाि आर्थिक ववकास अन्िगििको कृवर् िथा पश ु ववकासलाई 
प्राथर्मकिामा राख् ने । आर्थिक ववकास र गररबी र्नवारणमा प्रत्र्क्ष र्ोगदान परु् र्ाउने खालका र 
उत्पादनमलुक र र्छटो प्रर्िफल ददने । 

२. पवुाििार ववकास अन्िगििका सिक िथा पलु, र्संचाई, भवन िथा सहरी ववकास क्षेत्रलाई दोस्रो 
प्राथर्मकिमा राख् न े। गि आ.व. मा पणुि हनु नसकेका कार्िक्रमहरुलाई प्राथर्मकिामा राख् ने र स्थानीर् 
स्रोि सािनमा आिाररि भई जनसहभार्गिामा अर्भववृि हनुे ।   

३. सामाजजक ववकास अन्िगििका जशक्षा, स्वास््र्, खानेपानी र सरसफाई, लैवङ्गक समानिा र सामाजजक 
समावेजशकरणका लजक्षि वकर्समका कार्िक्रमहरु िेस्रो प्राथर्मकिामा राख् ने ।   

४. ववपद िथा जलवार् ुपररवििन उत्थानजशल बनाउने ।  

५. र्स गाउँपार्लकाको विाहरुमा बजेट र्सर्लङ नददने िथा र्ोजनाहरु संकलन भइ आइसकेपर्छ र्ोजना 
प्राथर्मकिाका आिारमा बजेट ववर्नर्ोजन गररने र्नणिर् गररर्ो । 

मार्थ उल्लेजखि प्रस्िावहरुलाई पाररि गरी कार्िपार्लका बैठकमा पेश गररने र्नणिर् गररर्ो ।  

आजको बैठक र्ही अन्त्र् गररर्ो । 
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खण्ि ३ - आ.व.२०७८।७९ को नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेट 

 सोचः 
नेपालको एक समनु् नि, समिृ र उत्कृि पर्िटकीर् गन्िव्र् भएको स्थानीर् िहको रुपमा 
फक्ताङलङु  गाउँपार्लकालाई स्थावपि गने दीर्िकालीन सोच रहेको छ । 

 लक्ष्र्ः 
आर्थिक वर्ि २०७८।७९ को अन्त्र्सम्ममा फक्ताङलङु गाउँपार्लकामा भौर्िक ववकासका 
प्रगर्िहरु आम नागररकहरुले महससु गनि सटन ेलक्ष्र् र्लइएको छ । 

 उद्दशे्र्ः 
फक्ताङलङु गाउँपार्लकाबासीले एक वर्िर्भत्रमा आफ्नो जीवनस्िरमा पररवििन भई दैर्नक 
जीवनर्ापनमा सहजिा भएको महससु गनेछन ्। 

अपेजक्षि  उपलब्िीः 
आ.व. २०७८।७९ को अन्त्र्सम्ममा देहार्का उपलब्िीहरु हार्सल गनि सवकन ेअपेक्षा 
राजखएको छः 
 सिक सञ् जालको ववस्िार, स्िरोन्नर्ि िथा सरुजक्षि, गणुस्िरीर् र भरपदो र्ािार्ािको पहुँचमा 

ववृि भएको हनेुछ । 

 गाउँ कार्िपार्लकाको कार्ािलर् िथा विा कार्ािलर्का भौर्िक संरचनाहरुको र्नमािण कार्ि सरुु 
भई सेवा प्रवाहलाई सरल, प्रभावकारी र जनमखुी भएको हनेुछ । 

 "उज्र्ालो फक्ताङलङु अर्भर्ान सरुु भई फक्ताङलङु" गाउँपार्लकाका सबै क्षेत्रमा ववद्यिु सेवाको 
सरु्नजिििा प्रदान गने कार्िले र्िब्रिा प्राप्त गरी जलववद्यिु उत्पादनमा उल्लेख्र् प्रगर्ि हार्सल 
भएको हनेुछ । फक्ताङलङु गाँउपार्लकालाई राविर् प्रसारण लाईनमा जोड्न आवश्र्क कदम 
अजर् बढाइने छ । 

 फक्ताङलङु गाउँपार्लका क्षेत्रमा स्वास््र् िथा जशक्षा क्षेत्रमा देजखएका कमी कमजोरीहरुलाई 
र्नवारण गदै गणुस्िरीर् स्वास््र् सेवा िथा जशक्षाको व्र्वस्था उपलब्ि हनेुछ ।  

 फक्ताङलङु  गाउँपार्लकामा गररदैं आएको परम्परागि कृवर् प्रणालीमा सिुार ल्र्ाई कृर्क, 
र्वुा, लजक्षि वगि लाभाजन्वि हनेुछन ्। 

 ववपद व्र्वस्थापन पूवििर्ारी िथा प्रर्िकार्िलाई प्रभावकारी रुपमा कार्ािन्वर्न गररएको हनेुछ। 

 साविजर्नक प्रशासनलाई चसु्ि, दरुुस्ि, पारदशी, जवाफदेही, भ्रिाचारमकु्त बनाउन गनुासो सनुवुाई 
संर्न्त्रलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।   
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३. १ आ.व. २०७८।७९ को नीर्ि िथा कार्िक्रमः 
 

गाउँपार्लका अध्र्क्ष सरोज र्लम्बजु्रू्ले प्रस्ििु गनुि भएको आ.व.२०७८/७९ को नीर्ि िथा कार्िक्रम 

फक्ताङलङु गाउँपार्लकाको नवौं गाउँसभाको अध्र्क्षिा गरररहन ुभएका सभाध्र्क्ष महोदर्,  

 आज र्स गररमामर् सभामा बजेट िथा र्ोजना िजुिमा सर्मर्िको संर्ोजकको हैर्सर्िले फक्ताङलङु 
गाउँपार्लकाको आगामी आर्थिक वर्ि २०७८।७९ को नीर्ि कार्िक्रम िथा बजेट नेपालको संवविानको 
िारा २३० र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजजम प्रस्ििु गनि पाउँदा आफूलाई 
अत्र्न्िै गौरवान्वीि महससु गरेको छु ।   
 आजको र्स र्िीमा म नेपालको राविर् एकिा अखण्ििा िथा लोकिाजन्त्रक आन्दोलनहरुको 
क्रममा शवहद हनुे ज्ञाि अज्ञाि सम्पूणि शवहदहरु प्रर्ि भावपूणि श्रिाञ्जली व्र्क्त गदिछु । साथै ववश्वव्र्ावप 
महामारीको रुपमा फैर्लएको कोर्भि १९ (कोरोना भाइरस) महामारीबाट कििव्र् पालनाको र्सलर्सलामा 
र्निन हनु ु भएका स्वास््र्कमीहरु, सरुक्षाकमीहरु, कमिचारीहरु, पदार्िकारीहरु िथा नेपाली दाजभुाइ 
दददीबवहनीहरु प्रर्ि पर्न भावपूणि श्रिाञ्जली व्र्क्त गदिछु । र्स्िो महामारीको चनुौर्िपूणि र असहज 
अवस्थामा पर्न फक्ताङलङु गाउँपार्लकाले िोवकएको समर्मा नीर्ि िथा कार्िक्रम पेश गरेको कुरा अवगि 
गराउन चाहन्छु । र्स ववर्म पररजस्थर्िको कारणबाट शृ्रजजि समस्र्ासँग जधु्नका लार्ग र्संगो गाउँपार्लका 
एकजटु भएर लार्ग परेको छ । लकिाउनको अवस्थाबाट उत्पन्न असहज पररजस्थर्िमा फक्ताङलङु 
वासीहरुलाई सरुजक्षि रुपमा राख्न े प्रबन्ि र्मलाई गाउँपार्लकालाई कोरोना भाइरस संक्रमणको जोजखम 
हनुबाट जोगाउन हर प्रर्ास गरररहेको छ भने उल्लेजखि दवैु कार्िमा अहोरात्र खवटन ु हनुे सम्पूणि 
जनप्रर्िर्निी, कमिचारीहरु, सरुक्षा र्नकार्का कमिचारीहरु, राजनैर्िक दलका प्रर्िर्नर्िहरु, नागररक समाजका 
प्रर्िर्नर्िहरु र ववशेर् गरी स्वास््र् क्षेत्रका कमिचारीहरुलाई िन्र्वाद व्र्क्त गनि चाहन्छु । रािलाई परेको 
र्स असहज अवस्थामा फक्ताङलङु गाउँपार्लकाको र्संगो वटम कुनै पर्न बखि आवश्र्कत्ताको आिारमा 
र्नरन्िर जवुटरहनेछ भने्न आशा एवं ववश्वास समेि राख्न चाहन्छु ।  
 र्स ववर्म पररजस्थर्िमा र्संगो रािकै आवश्र्कत्ता र प्राथर्मकिा पररवििन भएको अवस्थामा र्स 
गाउँपार्लकाको समेि आवश्र्किा र प्राथर्मकिा फेररएको छ । अवहलेको मखु्र् ववर्र् भनेको कोर्भि 
१९ बाट नागररकको स्वास््र्लाई सरुजक्षि गने र कोर्भि १९ पर्छ उत्पादनमूलक क्षेत्रहरुको पवहचान र 
लगानी रहने छ । उल्लेजखि कुराहरुको सन्दभिमा भएको नीर्ि कार्िक्रम िथा बजेटले एकार्िर कोर्भि 
१९ सँग जधु्नपुने बाध्र्िा छ भने अको िफि  र्स गाउँपार्लकालाई कृवर् िथा पशपुालन पेशामा आत्मर्नभिर 
बनाउन ु पने सँगसँगै आन्िररक िथा बाह्रर् पर्िटकहरुको आगमन अर्भववृि गनुिपने साथै पूवाििारका 
आर्ोजनाहरुलाई समेि सँगसँगै लैजानपुने बाध्र्िा छ । 

 सभा अध्र्क्ष महोदर्, 
 चाल ुआ.व. २०७७/७८ को वैशाख २१ गिेबाट देशमा सरुु भएको बन्दाबन्दीका कारणबाट 
सेवा प्रवाह समेि लामो सम्म रोवकएको कारणबाट सञ्चार्लि आर्ोजना िथा कार्िक्रमहरु िोवकएको समर्मा 
सञ्चालन गनि सवकएन । र्स्िो पररजस्थर्िलाई मध्र्नजर गदै आगामी आ.व. २०७८/७९ मा आन्िररक 
राजश्व संकलनको लक्ष्र्लाई सकेसम्म र्थाथि परक बनाउन ुपने बाध्र्िाका कारण लक्ष्र्लाई संकुचन गनि 
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बाध्र् भएको छु । भने कर्िपर् आर्ोजनाहरुलाई आगामी आ.व.मा अ.ल्र्ा. गरेर लानपुने बाध्र्िा समेि 
देजखएको छ । 

सभाध्र्क्ष ज्रू्, 
अब म आगामी आ.व. २०७८/७९ को वावर्िक नीर्ि कार्िक्रम र बजेट पेश गने अनमुर्ि चाहन्छु । 
आगामी आ.व. २०७८/७९ को नीर्ि कार्िक्रम िथा बजेटको सोच लक्ष्र् र उदे्दश्र्ः 

१) सोचः "फक्ताङलङुको पवहचान, अलैंची जिीबटुी जलववद्यिु र पर्िटन" 
२) लक्ष्र्ः नेपालको संवविान र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐनको ममि अनरुुप स्थानीर् नागररकलाई 

स्रोि सािन र अर्िकार सम्पन्न बनाई नागररकले शासन गरेको अनभुिू हनुे गरी सेवा प्रवाहमा 
गणुात्मक सिुार गरी र्स गाउँपार्लकालाइ कृवर् पेशामा आत्मर्नभिर िथा पर्ािपर्िटन मैत्री क्षेत्रको 
रुपमा स्थावपि गने लक्ष्र् रहेको । 

३) उदेश्र्ः  वििमान नेपाल सरकारले “समदृ्घ नेपाल, सखुी नेपाली” को उदे्दश्र् पररकल्पना गरेर आफ्ना 
र्ोजना िथा कार्िक्रमहरु अजर् सारेको छ । िसथि मैले पर्न आज फक्ताङलङु गाउँपार्लकाको 
वावर्िक नीर्ि िथा कार्िक्रम पेश गदाि सोही उदे्दश्र्लाई सहर्ोग पगु्न ेगरी प्रस्ििु गरेको छु । 
गाउँ क्षेत्रको सवािङ्गीण िथा सन्िरु्लि ववकास गदै गाउँवासीहरुको समग्र आर्थिक सामाजजक स्िरमा 
उल्लेख्र्रुपमा सकारात्मक पररवििन ल्र्ाउन गाउँपार्लका पररवार लागेको छ ।  
3.1 वावर्िक नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेट िजुिमा गदाि अवलम्बन गररएका प्रमखु नीर्ि िथा आिारहरु 

गाउँपार्लकाले वावर्िक र्ोजना िथा बजेट िजुिमा र कार्ािन्वर्न गदाि र्नम्न ववर्र्हरुलाई आिार र्लइएको छ 
। 

(क)  नेपालको संवविान, २०७२ 

(ख)  स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 

(ग)  पन्रौं र्ोजना 
(र्)  संर्ीर् सरकार र प्रदेश सरकारको आ.व. ०७८/७९ को नीर्ि कार्िक्रम िथा बजेट 

(ङ)  अन्िरसरकारी ववत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ 

(च)  स्थानीर् िहको वावर्िक र्ोजना िथा बजेट िजुिमा ददग्दशिन, २०७४ (पररमाजजिि) 
(छ)  नेपाल सरकार िथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त मागिदशिन 

(ज)  नेपाल सरकारले अन्िरािविर् मञ्चमा प्रर्िबििा गरेका ददगो ववकासका लक्ष्र्हरु 

(झ)  राजश्व परामशि सर्मर्िको प्रर्िवेदन 

(ञ)  बजेट िथा स्रोि र्समा र्निािरण सर्मर्िको र्नणिर् 

(ट)  फक्ताङलङु गाउँपार्लका क्षेत्रमा रहेका वक्रर्ाजशल राजनैर्िक दल ववर्भन्न सरोकारवाला र्नकार्, संर् संस्था 
समाजसेवी बवुिजीवव नागररक अगवुाबाट प्राप्त सल्लाह र सझुावहरु  
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सभाध्र्क्ष ज्रू् अब म आगामी आ.व. २०७८/७९ को नीर्ि िथा कार्िक्रम र बजेटका क्षेत्रगि नीर्िहरु 
प्रस्ििु गने अनमुर्ि चाहन्छु ।  

(क)  आर्थिक ववकास सम्बजन्ि नीर्िहरुः 
३.२.1 कृवर् िथा पश ुववकास क्षते्रहरु 

1 "कृवर्मा प्रोत्साहन, अनदुानै अनदुान" भने्न मूल नाराका साथ कृर्कहरुको स्थानीर् उत्पादनलाइ 
बजार सम्म पहुँच परु् र्ाउन गाउँपार्लकाले स्थानीर् कृवर् उपज संकलन केन्र स्थापना गरी स्थानीर् 
कृर्कहरुको उत्पादनलाई व्र्वस्थापन गररनेछ । 

2 कृवर् पकेट क्षेत्रको रुपमा र्स गाउँपार्लका क्षेत्रलाई ववकास मौसमी िथा बेमौसमी िरकारीको 
उत्पादन बवृिमा एक र्र एक करेसाबारी र्नमािणमा जोि ददइनेछ  । 

3 वहउँदे िथा वरे् फलफूल र्बरुवा बगैचा ववस्िारका लार्ग ठाउँ अनसुारको कृर्कहरुलाई अनदुानमा 
र्बरुवा उपलब्ि गराइनेछ । 

4 कृर्क समूहहरुलाई उन्नि जािको र्ाँसको बेनाि, र्बउ वविरण गरी बाँझो रहेको जर्मनलाई प्रर्ोगमा 
ल्र्ाउने िथा पश ुचरण क्षते्रको ववस्िार गररनेछ । 

5 भकारो सिुार कार्िक्रम प्रणालीलाई सिुार गररनेछ । पशपुालक कृर्कहरुलाई अनदुान माफि ि 
सामाग्री उपलब्ि गराइनेछ । 

6 प्रत्रे्क विाको टोल टोलमा कृवर् िथा पश ु प्राववर्िक कमिचारीहरुको संर्कु्त जशववर िथा 
अनगुमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । 

7 कृर्कहरुलाई ५० प्रर्िशि अनदुानमा उन्नि जािको मकैको र्बउ उपलब्ि गराइनेछ । 

8 कार्िक्रमहरुलाई अगार्ि बढाउन ुअजर् कृवर् ववकास सर्मर्िको र्नणिर्ानसुार कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

9 पश ु स्वास््र् जशववर सञ्चालन गरी पशपुन्छीको स्वास््र् जाँच गराई कृर्कहरुलाई लाभाजन्वि 
गराइनेछ । 

10 उच्च वहमाली भेगमा पश ुस्वास््र् जशववर, भेिा प्रवििन कार्िक्रम, र्ाकको बच्चा वविरण कार्िक्रम 
गररनेछ । 

11  व्र्वसावर्क पश ुपालनलाई प्रोत्साहन गदै बाख्रा फमि, वंगरु फमि, गाइ पालन प्रोत्साहन कार्िलाई 
प्रवििन गररने छ । 

12  आगामी वर्िहरुमा कृवर् िथा पश ुक्षेत्रको व्र्वसार्लाई प्रवििन गनि सहकारी माफि ि कोल्ि स्टोरेज 
िथा िेरी र्नमािणको स्थापनामा आवश्र्क कदमहरु चार्लनेछ । 

13 व्र्वासावर्क बाख्रा, कुखरुा, बगँरुको लार्ग अनदुानको व्र्वस्था गररएको छ । 
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३.२.2 पर्िटन क्षते्रः 
1 र्स गाउँपार्लकालाई आन्िररक पर्िटन िथा बाह्रर् पर्िटकहरुको अर्भववृि गनि ऐर्िहार्सक िथा 

िार्मिक स्थल र्नमािण कार्िलाई र्नरन्िरिा ददईनेछ । 

2 लगानीकिािलाई र्स गाउँक्षेत्रर्भत्र पर्िटकीर् क्षेत्र िथा िथा मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा लगी गनि 
प्रोत्सावहि गने नीर्ि र्लइन ेछ । 

3 कोर्भि-१९ का कारण बन्द भएको पर्िटन आगमनलाई मध्र्नजर गरी र्नु्स िथा ग्र्ाब्लाका 
स्थानीर् बार्सन्दाहरुलाई रोजगारी सजृना गनि श्रममा आिाररि रोजगारमूलक पर्िटन पूवाििार 
र्नमािणका क्षेत्रहरुमा र्ोजनाहरु सञ्चालन गररनेछ ।   

३.२.3 सहकारी क्षते्रः 
1 सहकारी क्षेत्रलाई आर्थिक ववकासको महत्वपणुि खम्बाको रुपमा ववकास गनि समदुार्मा आिाररि, 

सदस्र् केजन्रि, सशुार्सि संगठनको रुपमा प्रवििन गररनेछ । 

2 आत्मर्नभिर र ददगो स्थानीर् अथििन्त्रको र्नमािण गनि सहकारी संस्थाहरुलाई क्षमिा ववकास िार्लमको 
व्र्वस्था गररनेछ । 

3 स्थानीर् सहकारी संस्थाहरुको दिाि, नववकरण िथा व्र्वस्थापन पारदशी िथा अनमुान र्ोग्र् बनाउँदै 
र्नर्मनकारी भरू्मका र्नवािह गररनेछ । 

३.२.4 सरुजक्षि आप्रवासन क्षते्रः 
4.1 र्स गाउँपार्लका सञ्चार्लि सरुजक्षि नागररक आवास कार्िक्रम प्रभावकारी बनाउन ववपन्न स्थानीर् 

नागररकहरुको फुसको छानो ववस्थावपि गरी वटनको छानो लगाउन गाउँपार्लकाबाट आवश्र्क 
प्रबन्ि गररनेछ ।  

३.२.5 उद्यम ववकास क्षते्रः 
5.1 र्वुाहरुलाई रोजगार र आत्मर्नभिर बनाउन संर्ीर् सरकारबाट प्राप्त हनुे बजेटको पररर्िर्भत्र रही 

लर् ुउद्यम ववकास मोिेलमा नर्ाँ लर् ुउद्यमी र्सजिना गने व्र्वस्था र्मलाइनेछ । साथै व्र्वसावर्क 
र उद्यमशीलिा िार्लमका लार्ग आवश्र्कत्ता अनसुार राविर् र्वुा पररर्दसँगको समन्वर्मा थप 
िार्लम कार्िक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ । 

३.२.6 प्रिानमन्त्री रोजगार कार्िक्रम 

6.1 बेरोजगार सूचीकृि व्र्जक्तहरुलाई बाटो सोर्लङ्ग िथा िार्लमका कार्िक्रमहरुमा प्रोत्साहन गरी दक्ष 
जनशजक्त र्नमािणमा ध्र्ान ददइनेछ । 

6.2 र्वुा रोजगारीका लार्ग र्सपमूलक िार्लम कार्िक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ । 
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(ख) सामाजजक ववकास नीर्िहरुः 
३.२.7 जशक्षा क्षते्रः  

7.1 "पढाऔ ंबालबार्लका बनाऔ ंस्वार्भमान, जशजक्षि फक्ताङलङु हामी सबैको शान" भने्न उदे्दश्र्का 
साथ जशक्षा क्षेत्रलाई उच्च प्राथर्मकिाका साथ बजेटको व्र्वस्था गररनेछ । 

7.2 जशक्षा क्षेत्रको ददगो ववकास िथा पररवििनका लार्ग शैजक्षक िाटा संकलन गरी पाश्विजचत्र र्नमािण 
गने िथा आगामी १० वर्िका मखु्र् मखु्र् कार्िहरु समावेश गररएको शैजक्षक गरुु र्ोजना सवहिको 
"जशक्षा र्ोजना २०७८-८८" र्नमािण गररनेछ । 

7.3 र्स गाउँपार्लका र्भत्रका सामदुावर्क ववद्यालर्हरुमा स्थानीर् स्िरका ववर्र्वस्िहुरु समावेश गरी 
स्थानीर् पाठ्यक्रमको र्नमािण गरी सबै ववद्यालर्हरुमा पठनपाठनको व्र्वस्था गररनेछ । 

7.4 र्स गाउँपार्लका र्भत्रका सामदुावर्क ववद्यालर्हरुबाट SLC/SEE उत्तीणि गरी इच्छुक ववद्याथीहरुले 
CTEVT अन्िगििको Diploma Level िहको Hydropower Engineering, Ayurveda Science, 

Nursing, Entrepreneurship Development, Pharmacy र Lab Technician वविामा प्रवेश 
परीक्षामा मेररटका आिारमा नाम र्नकाल्न सफल ६ जना ववद्याथीहरुलाई कोर्ि अवर्ि भरी 
छात्रवजृत्तको उजचि प्रबन्ि गररनेछ ।  

7.5 सामदुावर्क ववद्यालर्हरुमा अध्र्र्नरि ववद्याथीहरुलाई कुनै पर्न जशर्िकमा ववद्यालर्ले शलु्क उठाउन 
नपाउने व्र्वस्था गररएको छ । जसको लार्ग परीक्षा संचालन िथा अन्र् खचि व्र्वस्थापनको 
र्नर्मत्त ववद्याथी संख्र्ाको अनपुािमा प्रर्ि ववद्याथी रु.२२५।- का दरले गाउँपार्लकाले ववद्यालर्लाई 
एकमषु्ठ रकम उपलब्ि गराउने व्र्वस्था गररएको छ । 

7.6 गाउँपार्लका र्भत्रका सामदुावर्क ववद्यालर्हरु र्बच ववज्ञान सामाग्री िथा र्िजजटल जशक्षण ववर्िको 
प्रदशिनी गररनेछ । 

7.7 गाउँपार्लकाको विा नं. ७ जस्थि र्ाङमामा प्रारजम्भक बालववकास िथा अन्र् आवश्र्क स्थानमा 
थप २ बाल ववकास केन्र ववस्िार गररनेछ । 

7.8 गाउँपार्लकाले सञ्चालन गदै आएका र्सकाइ उपलब्िी परीक्षा, अर्िररक्त वक्रर्ाकलाप एवं प्रर्िभा 
पवहचान कार्िक्रम, अर्भभावक जशक्षा कार्िक्रमलाइ र्नरन्िरिा ददइने ।  

7.9 एक ववद्यालर् एक िार्लम प्राप्त कम्प्र्टुर जशक्षकको लागी सूचना प्रववर्ि िथा कम्र्टुर िार्लमको 
व्र्वस्था गररने छ। 

7.10 गाउँपार्लका र्भत्रका सम्पूणि सामदुावर्क ववद्यालर्हरुमा कार्िरि बाल ववकास जशजक्षका, ववद्यालर् 
कमिचारी िथा ववद्यालर्को लेखा हेने कमिचारीहरुको मार्सक पाररश्रर्मक नेपाल सरकारले स्थानीर् 
िहलाई अनरुोि गरेअनरुुप मार्सक रु.१५,०००।- परु् र्ाउनका लार्ग आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था 
गररएको छ । 
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7.11 गाउँपार्लका र्भत्रका सम्पणुि सामदुावर्क ववद्यालर्मा कार्िरि स्थानीर् भार्ा जशक्षकहरुले पाउँदै 
आएको मार्सक रु.८,०००।-पाररश्रर्मकमा ववृि गरी मार्सक रु.१३,५००।- का साथै पोशाक 
िथा चािपवि खचि समेिको लार्ग आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था गररनेछ ।  

7.12 माध्र्र्मक ववद्यालर्मा स्थापना भएका छात्रा सहार्िा कक्ष संचालनलाई र्नरन्िरिा ददइ जजम्मेवारी 
ददईएको जशजक्षकालाई मार्सक रु.१०००।– का दरले रकमको व्र्वस्था गररने छ । 

7.13 ववद्यालर् कमिचारी िथा ववद्यालर् बाल ववकास जशजक्षका, आर्नपान भार्ा जशक्षकहरुलाई एक झोला 
कार्िक्रम लागू गररने छ।  

7.14 कोजचङ कक्षा संचालन कार्िववर्ि, २०७६ का आिारमा ववगि वर्िहरुमा संचालन भई रहेको कोजचङ 
कक्षालाई र्नरन्ििरिा गररने छ ।  

7.15 जशक्षक अभावको कारण जशक्षण र्सकाई कार्ि सञ्चालन हनु नसटने अवस्था आएमा स्वंर्मसेवक 
जशक्षक छनौट गरी व्र्वस्थापन गररने छ । 

7.16 फक्ताङलङु गाउँपार्लका जशक्षा ऐन, २०७६ बमोजजम भौगोर्लकिा, ववद्याथी सङ्ख्र्ा िथा 
आवश्र्कत्ताका आिारमा ववद्यालर् समार्ोजन गररने, कक्षा थप/र्ट गररने िथा गार्भएका वा बन्द 
भएका ववद्यालर्हरुको सम्पजत्त आवश्र्कत्ताको आिारमा अन्र् ववद्यालर्मा समार्ोजन गररने छ । 

३.२.8 स्वास््र् क्षते्रः 
8.1 र्स गाउँपार्लकाको ववपन्न श्रर्मक िथा आर्थिक ववपन्न नागररकहरुको लार्ग गाउँपार्लकाले २०० 

पररवारलाई र्नःशलु्क स्वास््र् ववमा कार्िक्रम सञ्चालनमा ल्र्ाउनेछ । 

8.2 गाउँपार्लकामा प्राथर्मक उपचारको लार्ग आवश्र्क नमनुा जाँच गनि प्रर्ोगशालाको सदुृवढकरण 
गररनेछ । स्वास््र् चौकीहरुको भौर्िक एवं संरचनागि सिुार गदै व्र्वस्थापनलाई र्निािररि मापदण्ि 
अनरुुप ववकास र ववस्िार गररने छ । 

8.3 पार्लकाभरीका स्थानीर् नागररकहरुलाई स्वास््र् उपचारमा सहज पहुँच परु् र्ाउन गाउँपार्लकाले 
एम्बलेुन्स व्र्वस्थापन गरी सञ्चालनमा ल्र्ाइनेछ । 

8.4 नेपाल सरकार स्वास््र् मन्त्रालर्ले प्रकाजशि गरेको खोप िार्लका बमोजजम सवै बालबार्लकाको 
लार्ग खोपको सरु्निििा गनि आवश्र्क ब्र्वस्था गररन ेछ । 

8.5 गाउँको पोर्ण अवस्थामा सिुार ल्र्ाउन बहसुरोकारवाला पोर्ण र्ोजना कार्िक्रमलाई सशक्त ढंगले 
कार्ािन्वर्न गनि आवश्र्क पहल गररन ेछ । 

8.6 ग्रामीण स्िरमा प्रसूर्ि मवहलाहरुको स्वास््र् जोजखमलाई ध्र्ान दददै र्मु्िी र्भर्िर्ो एटसरे जाँच 
गररनेछ । 

8.7 विा नं. ३ को िाव र्थंवा केन्र स्थान, विा नं. ६ को भाङवारी र  विा नं. ७ को र्ाङमामा गरी 
जम्मा ३ वटा सामदुावर्क स्वास््र् ईकाईहरु ववस्िार गरी सञ्चालनमा ल्र्ाइने व्र्वस्थापन गररनेछ। 
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8.8 गाउँपार्लका र्भत्रका गभिविी मवहलालाई सरुजक्षि प्रसरु्ि गराउन र्नःशलु्क रुपमा बर्थिङ्ग सेन्टर 
सम्म परु्ािउन गभिविी मवहलाले आफ्नो नजजकको वर्थिङ्ग सेन्टरमा गई गराएमा र्नज सतु्केरी 
मवहलालाई गाउँपार्लकाको बिा नं ६ को र्नु्सा, ग्र्ाब्ला र फले िथा विा नं ७ का गभिविी मवहला 
भए जनही रु. दस हजार र अन्र् विा िथा उल्लेजखि क्षेत्र बाहेकका भए जनही रु. साि हजार 
पोर्ण िथा आविजावि खचि स्वरुप गाउँपार्लकाले उपलब्ि गराउने कार्िलाई र्नरन्िरिा ददई 
आवश्र्क बजेटको प्रबन्ि गररनेछ । 

३.२.9 खानपेानी िथा सरसफाई 

9.1 खानेपानीको महुान संरक्षण िथा स्वच्छ खानेपानी पहुँच र्ोजनाहरुको र्नमािण गररनेछ । 

9.2 विाको समदुार् स्िरमा एक र्र एक िारा र्नमािण कार्िलाई र्नरन्िरिा ददइनछे । 

३.२.10 सामाजजक सरुक्षा िथा संरक्षण क्षते्रः  
10.1 र्स गाउँपार्लकामा आगामी आर्थिक वर्ि देजख सबै सामाजजक सरुक्षा लाभग्राहीहरुको सामाजजक सरुक्षा 

भत्ता वविरण बैंवकङ्ग प्रणाली माफि ि गररने व्र्वस्था र्मलाइनेछ । 

10.2 शारीररक अशक्तिा भएका लाभग्राहीहरुलाई र्मु्िी स्वास््र् जशववरमा जोि ददइनेछ । 

३.२.11 र्वुा िथा खेलकुदः  
11.1  ववपन्न श्रर्मक वगि, मवहला, र्वुाहरुको लार्ग आर् आजिनमूलक कार्िक्रम सञ्चालनमा ल्र्ाइनेछ । 

11.2  खेलकुद लगार्ि गाउँपार्लका र्भत्र संचालन हनुे खेलकुद सम्बजन्ि गर्िववर्िहरु प्रभावकारी ढंगले 
अगार्ि बढाइने छ । 

11.3 र्स गाउँपार्लका क्षेत्रर्भत्र फुटबल िथा भर्लबल क्षेत्रमा पार्लका स्िरीर् खेलािीहरुको छनौट गरी 
िार्लम िथा प्रजशक्षणको व्र्वस्था गररनेछ । 

३.२.12 लैंर्गक समानिा िथा सामाजजक समावेशीकरण 

12.1 लैंर्गक आिारमा हनुे सबै प्रकारका वहंसाको न्रू्र्नकरणका लार्ग कार्िक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

12.2 स्थानीर् लैंर्गक र्नवारण कोर्को प्रवििन गरी मवहला िथ बालबार्लकाहरुको लार्ग उल्लेख्र् कार्िक्रम 
ल्र्ाइनेछ । 

३.२.13 संस्कृर्ि प्रवििनः  
13.1 िार्मिक साँस्कृर्िक िथा ऐर्िहार्सक रुपमा महत्वपूणि मठमजन्दर, गमु्बा आददको संरक्षण, सम्बििन र 

प्रवििन गररनेछ ।  
13.2 गाउँपार्लकाको समग्र वस्िजुस्थर्ि झल्काउने गरी िकुमेन्ट्रीको र्नमािण गरी पर्िटन प्रवििन िथा 

संस्कृर्िको पवहचानमा जोि ददइनेछ । 
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ग) पूवाििार ववकास नीर्िः 
३.२.14 सिक, उजाि/ ववद्यिु,् र्सञ्चाइ िथा सूचना िथा सञ्चार 
14.1 पार्लका केन्रबाट साँर् ु र्बपिुाप माङछागा सिक ववस्िार कार्िलाई र्नरन्िरिा ददइ सिकको 

सदुृढीकरण गरी आन्िररक पर्िटन प्रवििनमा टेवा परु् र्ाइनेछ । 

14.2 सिकहरुको र्नर्र्मि ममिि संभारका लार्ग एक ममिि संभार कोर् खिा गरी र्नर्र्मि रुपमा ममिि 
गररन ेछ । 

14.3 वैकजल्पक उजाि एवम ्प्रवििन कार्िक्रममा जोि गररनेछ । 

14.4 गाउँपार्लकाको विा नं. ६ जस्थि थाटपा खोला लर् ुजलववद्यिु ्र्नमािण साझेदारीमा गनि आवश्र्क 
बजेटको व्र्वस्था गररनेछ । 

14.5 जनसहभार्गिाबाट र्ोजनाहरु संचालन गदाि देहार् अनसुार नगद िथा श्रम सहभार्गिा अंर्गकार गने 
।  

क)  उपभोक्ता सर्मर्िको हकमा न्र्नुिम २० % श्रम सहभार्गिा । 

ख)  ज्रे्ष्ठ नागररक र अपाङ्ग िथा वालटलव, श्रममा आिाररि वेराजगार व्र्जक्तहरु सँग 
सम्बजन्िि र्ोजना÷कार्िक्रमहरुको हकमा लागि सहभार्गिा राजखने छैन ।  

र्) वन, वािावरण िथा ववपद व्र्वस्थापन नीर्िः 
३.२.15  वन िथा भ-ूसंरक्षण नीर्िः 
15.1 गाउँ क्षेत्र र्भत्रका खाली जर्मन, नदी वकनार िथा सिक वकनारमा बकृ्षारोपण गररन ेछ । 

15.2 नीजज िथा साविजर्नक जग्गाहरुमा और्िीर् गणुर्कु्त वनस्पर्िहरु, जर्िबवुटहरु िथा दलुिभ एवमं 
लोपोन्मखु ववरुवाहरु वकृ्षारोपण िथा संरक्षण गररनेछ । 

३.२.16 ववपद िथा कोर्भि-१९ रोकथाम िथा र्नर्न्त्रण नीर्िः 
16.1  प्राकृर्िक िथा गैर प्राकृर्िक ववपद, भकूम्प, अर्िववृि, हावाहरुी, चट्ट्याङ्ग, , महामारी, िथा महामारीबाट 

उत्पन्न हनु सटने जोजखम न्रू्र्नकरण गनि ववपि व्र्वस्थापन पवुि िर्ारी र्ोजना र ववपि प्रर्िकार्ि 
र्ोजना िर्ार गरर कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

16.2 ववपद जन्र् र्टनाहरुको लार्ग आवश्र्क सामाग्रीको व्र्वस्थापन गररनेछ । 

ङ) सशुासन िथा संस्थागि ववकास नीर्िहरुः  

३.२.17   ववजत्तर् व्र्वस्थापन र सशुासन िथा न्र्ार् क्षते्रः 
17.1 गाउँपार्लकाको आम्दानी र खचिको लेखाङ्कन कम्प्र्टुराइज्ि गररएको छ र आगामी आर्थिक वर्ि 

देजख र्ोजनाको सफटवेर्र र लेखाको सफटवेर्रमा प्रर्ोग गररनेछ । 

17.2 खचिको र्नर्र्मि रुपमा साविजर्नकीकरण गने व्र्वस्था र्मलाईनेछ । 
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17.3 उपभोक्ता सर्मर्िहरु माफि ि संचार्लि र्ोजनाहरुको र्नर्र्मि अनगुमन, खचि साविजर्नककरण िथा 
साविजर्नक सनुवुाई गने व्र्वस्थालाई प्रभाकारी बनाइनेछ । 

17.4 जनप्रर्िर्नर्ि िथा उपभोक्ता सर्मर्िका पदार्िकारीहरुलाई र्ोजना संचालन, फरफारक जस्िा ववर्र्मा 
क्षमिा अर्भववृि गररने कार्िक्रमलाई र्नरन्िरिा ददइनेछ ।  

17.5 ववजत्तर् िथा भौर्िक प्रगर्ि प्रर्िवेदन चौमार्सक रुपमा साविजर्नकीकरण गररनेछ । 

३.२.18 ववजत्तर् नीर्िः 
18.1 गाउँपार्लकाको कर प्रणाली चसु्ि र पारदशी बनाउने नीर्ि अजख्िर्ार गररनेछ । 

18.2 “करले हैन रहरले कर र्िरौं” भन्न ेभावना जागिृ गराईने छ । 

18.3 गाउँपार्लका क्षेत्रमा स्थापना हनुे ववजत्तर् संस्थाहरु, व्र्वसावर्क फमिहरुलाई प्रोत्साहन गने नीर्ि 
र्लइनेछ । 

३.२.19 राजश्व पररचालन सम्बन्िमा र्नम्न नीर्िहरु अंर्गकार गररनछेः 
19.1 कर प्रशासन लाई चसु्ि, दक्ष बनाउन राजश्व र्रु्नट गठन गररनेछ । 

19.2 चाल ुआ.व.मा सबै व्र्वसार्ीहरुलाई करको दार्रामा ल्र्ाउन कार्िक्रमहरु संचालन गररनेछ 
। 

३.२.20 आन्िररक र्नर्न्त्रण िथा लेखापरीक्षण नीर्िः 
20.1 जजन्सी व्र्वस्थापनलाई बैज्ञार्नक एवम ् पारदशी बनाउन सबै प्रकारका स्टोर दाजखलाहरुलाइ 

कम्प्र्टुर प्रणालीबाट गररने छ ।  
20.2 र्नर्र्मि रुपमा आजन्िररक लेखा पररक्षण गरी प्रर्िवेदन िर्ार गने व्र्वस्था र्मलाईन ेछ । 

20.3 कानूनी रुपमा गनुिपने अजन्िम लेखा पररक्षण समर्मै गने व्र्वस्था र्मलाउने र समर्मै बेरुज ु
फछिर्ौट गने प्रणाली स्थावपि गररनेछ । 

३.२.21 साविजर्नक सनुवुाई िथा समाजजक परीक्षण नीर्िः 
21.1 गाउँपार्लकाले प्रत्रे्क चौमार्सकमा कम्िीमा १ वटा साविजर्नक सनुवुाई गने िथा सबै विाहरुले 

वर्िमा कजम्िमा १ पटक विा स्िरीर् साविजर्नक सनुवुाई गने । 

21.2 उपभोक्ताबाट संचार्लि सबै र्ोजनाहरुको खचिको साविजर्नकीकरण गने । 

21.3 वावर्िक रुपमा सामाजजक परीक्षण, लैंर्गक परीक्षण गने नीर्िलाई र्नरन्िरिा ददइनेछ । 

३.२.22 सचुना िथा सञ्चार व्र्वस्थापन नीर्िः 
22.1 नागररकको सचुनाको हकको उच्च सम्मान गदै सचुनाको हक सम्बजन्ि ऐनले र्नददिि गरे 

बमोजजमका सचुनाहरु प्रकाशन गने िथा नागररकले मागेको सूचना र्नर्मअनसुार प्रदान  गररन े
छ । 
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22.2 र्छटो, छररिो र प्रभावकारी सञ्चारका लार्ग गाउँपार्लकाका पदार्िकारीहरु िथा कमिचारीहरुलाई 
एस.एम.एस. माफि ि सचुना प्रवाह गने िथा सबै पदार्िकारी एवम ्कमिचारीहरुलाई प्रववर्िमैत्री 
बनाउन आवश्र्किानसुार िार्लम ददने व्र्वस्था गररनेछ । 

३.२.23 न्र्ार् सम्पादन नीर्िः 
23.1 नेपालको संवविान िथा स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को अर्िनमा रवह र्नष्पक्ष, र्छटो, 

छररिो, सलुभ, प्रभावकारी िथा जन उत्तरदार्ी न्र्ार् प्रणाली स्थावपि गने । 

23.2 स्थानीर् स्िरमा उत्पन्न हनुे वववादलाई मेलर्मलापको माध्र्मबाट समािान गनि प्रत्रे्क विामा 
विाध्र्क्षको संर्ोजकत्वमा मेलर्मलाप सर्मर्ि गरी स्थार्नर् स्िरमा उठेका वववादहरुलाइ 
मेलर्मलापको माध्र्मबाट र्मलाउन प्रभावकारी बनाईन ेछ  ।  

३.२.24 साविजर्नक सेवा िथा क्षमिा ववकास नीर्िहरुः  

24.1 पदार्िकारी िथा कमिचारीहरुको क्षमिा अर्भववृिका लार्ग क्षमिा ववकास र्ोजना िर्ार गरी सो 
वमोजजम ववर्भन्न िार्लमका कार्िक्रम संचालन गररनछे । 

24.2 दक्ष ईमान्दार िथा अनशुार्सि कमिचारीलाई परुस्कृि गने नीर्ि अवलम्बन गरी प्रत्रे्क वर्ि एक 
जना कमिचारीलाई उत्कृि कमिचारीको रुपमा सम्मान गने नीर्ि र्लइनेछ । 

24.3 पदार्िकारी िथा कमिचारीको क्षमिा अर्भववृि िथा ज्ञान, र्सप, अर्भववृिका लार्ग वर्िमा अवलोकन 
भ्रमण कार्िक्रम गने । 

24.4 गाउँपार्लकाको कार्िवोझ, जनशजक्त र सेवा प्रवाहलाइ दृविगि गरी ववगि वर्ि देखी करार सेवामा 
कार्िरि कमिचारीहरुको करार सेवालाइ र्नरन्िरिा ददइ गाउँको कामलाइ व्र्वजस्थि गररन ेछ । 
साथै करार सम्झौिा गरी कामकाजमा लगाइएका ववर्भन्न ववर्र्गि क्षेत्रका कमिचारीहरु समेिको 
करार सेवालाई र्नर्मानसुार र्नरन्िरिा ददइनेछ । 

प्रस्ििुकिाि 
सरोज र्लम्ब ु

स्रोि र्निािरण िजुिमा सर्मर्िका संर्ोजक एंव गाउँपार्लका अध्र्क्ष 
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३.३ आर्थिक वर्ि २०७८।७९ को कुल बजेट 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को कुल बजेट(रु.हजारमा) 

क्र.सं. बजेटको स्रोि  संर् रकम प्रदेश रकम फक्ताङलङु गा.पा. जम्मा 

१ ववत्तीर् समानीकरण १०२१०० ५८२३ ० १०७९२३ 

२ राजश्व बािँफािँ ८३९८४ ६१०८ ० ९००९२ 

३ सशिि अनदुान १७९६०० ६६२ ० १८०२६२ 

  सशिि अनदुान पुजँीगि ८५००     ८५०० 

४ ववशेर् अनदुान ८३०० ०   ८३०० 

५ समपूरक अनदुान १२५०० १००००   २२५०० 

६ आन्िररक आर्   ० ३७०० ३७०० 

७ अनमुार्नि अ.ल्र्ा.   ० २१००० २१००० 

८ अन्र् संस्थागि अनदुान     ४००० ४००० 

  कुल बजेट  ३९४९८४ २२५९३ २८७०० ४४६२७७ 

  (अक्षरुपी चौवार्लस करोि बैसठ्ठी लाख सिहत्तर हजार रुपैर्ा ँमात्र) 

 

 

 

३.४ फक्ताङलङु गाउँपार्लका ववर्नर्ोजन वविेर्क, २०७८ 

फक्ताङलङु गाउँपार्लकाको आर्थिक वर्ि २०७८÷७९ को सेवा र कार्िहरुको लार्ग स्थानीर् सजञ्चि कोर्बाट केही रकम 
खचि गने र ववर्नर्ोजन गने सम्बन्िमा व्र्वस्था गनि बनेको वविेर्क, 

सभाबाट स्वीकृि र्मर्ि २०७८÷०३÷१० 

प्रस्िावनाः फक्ताङलङु गाउँपार्लकाको आर्थिक वर्ि २०७८÷७९ को सेवा र कार्िहरुको लार्ग सजञ्चि कोर्बाट केही रकम 
खचि गने अर्िकार ददन र सो रकम ववर्नर्ोजन गनि वाञ्छनीर् भएकोले, नेपालको संवविानको िारा २२९ को 
उपिारा (२) बमोजजम फक्ताङलङु गाउँ सभाले र्ो ऐन बनाएको छ । 

संजक्षप्त नाम र प्रारम्भः 
१.१) र्स ऐनको नाम “फक्ताङलङु गाउँपार्लकाको ववर्नर्ोजन ऐन, २०७८” रहेको छ । 

१.२) र्ो ऐन िरुुन्ि प्रारम्भ हनेुछ । 

आर्थिक वर्ि २०७८÷०७९ को र्नर्मत्त सजञ्चि कोर्बाट रकम खचि गने अर्िकार 
२.१) आर्थिक वर्ि २०७८÷०७९ को गाउँ कार्िपार्लका, विा सर्मर्ि, ववर्र्गि शाखाले गने सेवा र कार्िहरुका र्नर्मत्त 

अनसूुची-१ मा उजल्लजखि चालू खचि, पूजँजगि खचि र ववजत्तर् समानीकरण िथा सशिि अनदुानको रकम समेि 
गरी जम्मा रकम रु.४४,६२,७७,१९०।०० (अक्षरुपी चवार्लस करोि बैसठ्ठी लाख सिहत्तर हजार एक सर् 
नब्बे रुपैर्ा मात्र) मा नबढाई र्नददिि गररए बमोजजम सजञ्चि कोर्बाट खचि गनि सवकनेछ । 

२.२) र्स बाहेक अन्र् श्रोिबाट रकमहरु प्राप्त भएमा गाउँ कार्िपार्लकाबाट स्वीकृि गराई खचि गनि सवकनेछ । 

ववर्नर्ोजनः 
३.१) र्स ऐनद्वारा सजञ्चि कोर्बाट खचि गनि अर्िकार ददइको रकम आर्थिक वर्ि २०७८÷०७९ को फक्ताङलङु 

गाउँपार्लकाको गाउँ कार्िपार्लका, विा सर्मर्ि र ववर्र्गि शाखाले गने सेवा र कार्िहरुको र्नर्मत्त ववर्नर्ोजन 
गररनेछ । 
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३.२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापर्न कार्िपार्लका, विा सर्मर्ि र ववर्र्गि शाखाले गने सेवा र 
कार्िहरुको र्नर्मत्त ववर्नर्ोजन गरेको रकममध्रे् कुनैमा बचि हनेु र कुनैमा अपगु हनेु देजखन आएमा गाउँ 
कार्िपार्लकाले बचि हनेु शीर्िकबाट पूजँीगि शीर्िकमा २५(पजच्चस) प्रर्िशिमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक 
भन्दा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक वा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुमा रकम सानि िथा र्नकासा र खचि जनाउन 
सवकनेछ । पूजँजगि खचि ववत्तीर् व्र्वस्थािफि  ववर्नर्ोजजि रकम साँवा भकु्तानी खचि र व्र्ाज भकु्तानी खचि 
शीर्िकमा बाहेक अन्र् चालू खचि शीर्िकिफि  सानि र ववत्तीर् व्र्वस्था अन्िगिि साँवा भकु्तानी खचििफि  ववर्नर्ोजजि 
रकम ब्र्ाज भकु्तानी खचि शीर्िकमा बाहेक अन्र्त्र सानि सवकने छैन । िर चालू िथा पूजँजगि खचि र ववत्तीर् 
व्र्वस्थाको खचि व्र्होनि एक स्रोिबाट अको स्रोिमा रकम सानि सवकनेछ । 

३.३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापर्न एक शीर्िबबाट सो शीर्िकको जम्मा स्वीकृि रकमको २५ 
(पजच्चस) प्रर्िशि भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुमा रकम सानि परेमा गाउँ सभाको 
स्वीकृिी र्लन ुपनेछ । 
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३.५ आर्थिक वर्ि २०७८।७९ को कुल ववर्नर्ोजजि बजेटः 
        खचि शीर्िकगि व्र्र् (ववत्तीर् व्र्वस्था सवहि) 

                              आर्थिक वर्ि २०७८/७९                  अनसूुची-१ 

चालखुचि रु हजारमा बजेटको स्रोि 

  खचि जशर्िक बजेट शीर्िक 
ववर्नर्ोजजि 
बजेट 

  

१ २११११ 
पाररश्रर्मक कमिचारी (िलब, कमिचारी सञ्चर् कोर्, ग्रिे, चािपवि 
खचि अन्र् पाररश्रर्मक खचि) 

६५०० संर् राजश्व बाँिफाँि 

२ २११२१ पोशाक २०० संर् राजश्व बाँिफाँि 

३ २११२३ और्िी उपचार खचि २०० प्रदेश राजश्व बाँिफाँि 

४ २११३१ स्थानीर् भत्ता ८०० संर् राजश्व बाँिफाँि 

५ २११३२ महंगी भत्ता ४०० संर् राजश्व बाँिफाँि 

६ २११३३ वफल्ि भत्ता २०० संर् राजश्व बाँिफाँि 

७ २११३४ कमिचारी बैठक भत्ता ३०० संर् राजश्व बाँिफाँि 

८ २११३५ कमिचारी प्रोत्साहन िथा परुस्कार ३५० आन्िररक स्रोि 

९ २११३९ अन्र् भत्ता ५०० संर् राजश्व बाँिफाँि 

१० २११४१ 
पदार्िकारी बैठक भत्ता ( कार्िपार्लका बैठक, ववर्र्गि 
सर्मर्िहरुको बैठक िथा अन्र् बैठक) 

१३०० संर् राजश्व बाँिफाँि 

११ २११४२ 
पदार्िकारी अन्र् सवुविा (सञ्चार, खाजा, पत्रपर्त्रका, अनगुमन, 

खानेपानी, र्बजलुी, सरसफाइ, सत्कार) 
५६०० संर् राजश्व बाँिफाँि 

१२ २२१११ पानी िथा र्बजलुी (कार्ािलर् सञ्चालन) २०० संर् राजश्व बाँिफाँि 

१३ २२११२ संचार महसलु (इन्टरनेट, ग्रपु एसएमएस िथा अन्र् सञ्चार खचि) ९०० संर् राजश्व बाँिफाँि 

१४ २२२१२ इन्िन (कार्ािलर् प्रर्ोजन) १००० संर् राजश्व बाँिफाँि 

१५ २२२१३ 
सवारी सािन ममिि खचि (कार्ािलर् मोटरसाइकल िथा चार पाङ्गे 
गािी) 

३००० संर् राजश्व बाँिफाँि 

१६ २२२१४ र्बमा िथा नवीकरण खचि ३०० संर् राजश्व बाँिफाँि 

१७ २२२२१ मेजशनरी िथा औजार ममिि सम्भार िथा सञ्चालन खचि ६०० संर् राजश्व बाँिफाँि 

१८ २२२३१ र्नर्मिि साविजर्नक सम्पजत्तको ममिि सम्भार खचि १०० प्रदेश राजश्व बाँिफाँि 

१९ २२३११ मसलन्द िथा कार्ािलर् सामाग्री ३६०० संर् राजश्व बाँिफाँि 

२० २२३१४ 
इन्िन अन्र् प्रर्ोजन (सवारी सािन बाहेकका मेजशनरी औजारमा 
प्रर्ोग हनुे इन्िन खचि) 

४०० संर् राजश्व बाँिफाँि 

२१ २२३१५ पत्रपर्त्रका, छपाई िथा सूचना प्रकाशन खचि  १८०० संर् राजश्व बाँिफाँि 

२२ २२४११ सेवा र परामशि खचि २१०० संर् राजश्व बाँिफाँि 

२३ २२४१२ सूचना प्रणाली िथा सफ्टवेर्र संचालन खचि १५०० संर् राजश्व बाँिफाँि 

२४ २२४१३ करार सेवा शलु्क ६०० संर् राजश्व बाँिफाँि 

२५ २२४१४ सरसफाइ सेवा शलु्क ३०० संर् राजश्व बाँिफाँि 

२६ २२४१९ सेवा करारमा कार्िरि कमिचारीहरुको िलब (अन्र् सेवा शलु्क) ९२०० संर् राजश्व बाँिफाँि 

२७ २११२१ सेवा करारमा कार्िरि कमिचारीहरुको पोशाक भत्ता ३०० संर् राजश्व बाँिफाँि 

२८ २५३१५ अन्र् संस्था सहार्िा ५०० संर् राजश्व बाँिफाँि 

२९ २२५११ कमिचारी िार्लम खचि ६०० संर् राजश्व बाँिफाँि 
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३० २२५१२ सीप ववकास िथा जनचेिना िार्लम िथा गोष्ठी सम्बन्िी खचि १७०० संर् राजश्व बाँिफाँि 

३१ २२५२२ कार्िक्रम खचि १८०० संर् राजश्व बाँिफाँि 

३२ २२५२९ ववववि कार्िक्रम खचि १२०० संर् राजश्व बाँिफाँि 

३३ २२६११ अनगुमन, मूल्र्ांकन खचि ५०० संर् राजश्व बाँिफाँि 

३४ २२६१२ भ्रमण खचि २७०० संर् राजश्व बाँिफाँि 

३५ २२६१३ ववजशि व्र्जक्त िथा प्रर्िर्नर्ि मण्िलको भ्रमण खचि १०० प्रदेश राजश्व बाँिफाँि 

३६ २२६१९ अन्र् भ्रमण खचि (मदु्दा सँग सम्बजन्िि) ५० प्रदेश राजश्व बाँिफाँि 

३७ २२७११ ववववि खचि  २००० संर् राजश्व बाँिफाँि 

३८ २२७२१ सभा सञ्चालन खचि ३०० संर् राजश्व बाँिफाँि 

३९ २६४१३ अन्र् संस्थालाई अनदुान- सःशिि १५० आन्िररक राजश्व  

४० २७१११ 
आर्थिक सहार्िा सामाजजक सरुक्षा (ववपन्न नागररकको लार्ग 
खाना खचि र अन्र् सहरु्लर्ि सम्बन्िी खचि) 

५०० संर् राजश्व बाँिफाँि 

४१ २७११२ 
अन्र् सामाजजक सरुक्षा (और्िी उपचार खचि र मतृ्र् ुवा अन्र् 
कारणले पीर्ििलाई ददइने आर्थिक सहार्िा) 

१००० संर् राजश्व बाँिफाँि 

४२ २७२१२ 
उिार, राहि िथा पनुिस्थापना खचि (प्रकोप वा अन्र् र्टनाका 
कारणले भएको क्षर्ि) 

१२०० संर् राजश्व बाँिफाँि 

४३ २८१४२ कार्ािलर् िथा सामदुावर्क स्वास््र् इकाइ र्र भािा १००० संर् राजश्व बाँिफाँि 

४४ २८१४३ सवारी सािन िथा मेजशनरी औजार भािा १००० संर् राजश्व बाँिफाँि 

४५ २८१४९ अन्र् भािा ३०० प्रदेश राजश्व बाँिफाँि 

४६ २२६१२ १० ददनको पाररश्रर्मक सवहि कमिचारी पर्िटन काज भ्रमण खचि ११४५ संर् राजश्व बाँिफाँि 

४७ २११३३ स्थानीर् सेवा अन्िगिि प्राववर्िक कमिचारीहरुको वफल्ि भत्ता १५०० संर् राजश्व बाँिफाँि 

४८ २२३१३ पसु्िक िथा सामाग्री खचि २०० संर् राजश्व बाँिफाँि 

४९ २२४१९ 
झोलङु्गे पलु हेराल ुव्र्जक्तहरुको पाररश्रर्मक (प्रर्ि झो.प.ु मार्सक 
रु.५००) 

३५० संर् राजश्व बाँिफाँि 

५० २२३१९ अन्र् कार्ािलर् सञ्चालन खचि १०० प्रदेश राजश्व बाँिफाँि 

५१ २११३९ अन्र् भत्ता (पाले पहरा भत्ता) ४७१ प्रदेश राजश्व बाँिफाँि 

५२ २२४१३ एम्बलेुन्स व्र्वस्थापन ( चालक समेिको सेवा शलु्क) ४०० प्रदेश राजश्व बाँिफाँि 

जम्मा रु हजारमा ६३०१५.०७ 

 गाउँपार्लका स्िरीर् र्ोजना िथा अन्र् कार्िक्रमहरु (आ.व.०७८/७९) 

ववर्र्गि क्षते्र       

  
पवुाििार 
ववकास 

खचि संकेि र्ोजनाको नाम 
बजेट रु. 
हजार मा 

बजेटको स्रोि 

  सिक       

५३ ३११५१ सङुजा इखाब ुसिक र्नमािण २५०० वव.समानीकरण संर् 

५४ ३११५१ सकेु मरुरङला पर्िटकीर् सिक र्नमािण १००० वव.समानीकरण संर् 

५५ ३११५१ भाङवारी काजम्फकलाङ कृवर् सिक र्नमािण ५०० वव.समानीकरण संर् 

५६ ३११५१ बिासे र्सस्ने कृवर् सिक र्नमािण ५०० वव.समानीकरण संर् 

५७ ३११५१ माददबङु आहाले कृवर् सिक र्नमािण १००० वव.समानीकरण संर् 

५८ ३११५१ खपुािाल पान्थामा सिक र्नमािण ५०० वव.समानीकरण संर् 

५९ ३११५१ खामथाक सल्लेरी सिक र्नमािण ४०० वव.समानीकरण संर् 
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६० ३११५१ र्संसवा सिक र्नमािण ४०० वव.समानीकरण संर् 

६२ ३११५१ नपु्लङु सिक र्नमािण ४०० वव.समानीकरण संर् 

६३ ३११५१ िाँिेनी र्सस्ने सिक र्नमािण ३०० वव.समानीकरण संर् 

६४ ३११५१ र्बपिुाप फङदरुा सिक र्नमािण ५०० वव.समानीकरण संर् 

६५ ३११५९ साँर् ुदेजख फेम्ब ुकृवर् सिक र्नमािण ५०० वव.समानीकरण संर् 

६६ ३११५१ सावाददन गैरीगाउँ सिक सोर्लङ ममिि ३५० वव.समानीकरण संर् 

६७ ३११५१ 
ग्रार्मण सिक ममिि, सम्भार र स्िरोन्नर्ि (कार्िपार्लकाको र्नणिर् 
बमोजजम) 

६००० वव.समानीकरण संर् 

जम्मा रु हजारमा १४८५० 

  खानपेानी/र्संचाइ       

६८ ३११५५ र्सस्ने खोला र्संचाइ र्नमािण क्रमागि ४०० वव.समानीकरण संर् 

६९ ३११५५ ददपङु र्संचाइ र्नमािण २०० वव.समानीकरण संर् 

जम्मा रु हजारमा ६००. 

  भवन       

७० ३११५९ Human Practice Foundation सँग स्कुल भवन र्नमािण साझेदारी ४००० आन्िररक स्रोि 

७१ ३११११ गाउँपार्लका प्रशासकीर् भवन र्नमािण (बहवुवर्िर्) ६००० वव.समानीकरण संर् 

७२ ३११११ गाउँपार्लका प्रशासकीर् भवन र्नमािण (बहवुवर्िर्) ४००० आन्िररक जज.स.स.  

७३ ३११५९ पजुारी भवन र्नमािण विा नं. ६ ५०० वव.समानीकरण संर् 

७४ ३११११ र्मुासाम्र्ो भवन र्नमािण ३०० वव.समानीकरण संर् 

७५ ३११११ र्संवा रेिक्रस भवन र्नमािण क्रमागि ५०० वव.समानीकरण संर् 

जम्मा रु हजारमा १५३००. 

  अन्र् र्नमािण       

७६ ३११५९ गाउँपार्लका कार्ािलर् कार्िकक्षहरुको ममिि सम्भार ३०० आन्िररक स्रोि 

७७ ३११५९ 
समपूरक अनदुान रकम (संर् िथा प्रदेश लागि साझेदारी) िथा 
अन्र् संस्थाहरुसँग लागि साझेदारी 

१३४५० वव.समानीकरण संर् 

७८ ३११५९ ददकीछ्योर्लङ गमु्बा स्टोर कोठा िथा ठेसगाह्रो र्नमािण ३०० वव.समानीकरण संर् 

७९ ३११६० ओलाङचङुगोला पवहरो रोकथाम ५०० वव.समानीकरण संर् 

८० ३११६१ र्थवा पवहरो र्नर्न्त्रण ३०० वव.समानीकरण संर् 

८१ २५३१२ कोर्भि-१९ रोकथाम िथा र्नर्न्त्रण व्र्वस्थापन रकम २५०० वव.समानीकरण संर् 

८२ 
३११७२ 

  

पुजँीगि अनसुन्िान िथा परामशि (साविजर्नक र्नमािणसँग 
सम्बजन्िि सम्भाव्र्िा अध्र्र्न, सवेक्षण, र्िजाइन, ड्रइङ्ग, प्राववर्िक 
परामशि समेि) 

२५०० वव.समानीकरण संर् 

८३ ३११५३  
थाटपा खोला लर् ुजलववद्यिु र्नमािण विा नं. ६ (AEPC, सर्मर्ि 
िथा पार्लका र्त्रपजक्षर् साझेदारी) 

२५०० वव.समानीकरण संर् 

८४ ३११५९ र्ाङमा फुसको छानो ववस्थावपि कार्िक्रम ६०० प्रदेश समानीकरण 

८५ ३११५३  िापेथोक मेन्थमुा लजवव ममिि अनदुान ७०० वव.समानीकरण संर् 

८६ ३११५३ िेवामेटवा लजवव ममिि ५०० वव.समानीकरण संर् 

८७ ३११५९ फोहोर व्र्वस्थापन साइट र्नमािण (र्संवा र िापेथोक) ६०० आन्िररक स्रोि 

जम्मा रु हजारमा २४७५० 

  सासं्कृर्ि पूवाििार       
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८८ ३११५९ सङुसाब ुमाङवहम र्नमािण ३०० वव.समानीकरण संर् 

८९ ३११५९  चङवाफुङ देवी मजन्दर र्नमािण ३०० वव.समानीकरण संर् 

९० ३११५९  मरुरङला र्मुा मनु्िमुवहम ३०० वव.समानीकरण संर् 

९१ ३११५९ चचि सामाग्री व्र्वस्थापन १६ वटा ८०० वव.समानीकरण संर् 

९२ ३११५९ मकु्कुमलङु (पार्थभरा) मानेटार वकराि माङवहम ३०० वव.समानीकरण संर् 

जम्मा रु हजारमा २००० 

  शैजक्षक पूवाििार       

९३ ३११५९ र्संवा मावव रे्रावारा ५०० वव.समानीकरण संर् 

९४ ३११५९ महेन्र आवव पूवाििार र्नमािण ३०० वव.समानीकरण संर् 

९५ ३११५९ ववजर् आवव पूवाििार र्नमािण ३०० वव.समानीकरण संर् 

९६ ३११५९  रानी आवव भवन प्लािर ५०० वव.समानीकरण संर् 

९७ ३११५९ सेवालङु मावव खेलमैदान ठेसगाह्रो र छेकवार ३०० वव.समानीकरण संर् 

९८ ३११५९ जनकल्र्ाण आवव पूवाििार र्नमािण ४०० वव.समानीकरण संर् 

जम्मा रु २३०० 

  सामाजजक ववकास       

  खेलकुद         

९९ ३११५९ वहमकणि खेलमैदान ममिि क्रमागि ५०० वव.समानीकरण संर् 

१०० ३११५९ नाटला खेलमैदान र्नमािण ३५० वव.समानीकरण संर् 

१०१ ३११५९ मामाङ्खे खेलमैदान र्नमािण १००० वव.समानीकरण संर् 

१०२ ३११५९ र्बपिुाप खेलमैदान र्नमािण ५०० वव.समानीकरण संर् 

१०३ ३११५९ खपुािाल खेलमैदान र्नमािण ५०० वव.समानीकरण संर् 

१०४ ३११५९ भाङवारी खेलमैदान र्नमािण ५०० वव.समानीकरण संर् 

१०५ ३११५९ र्संसवा खेलमैदान र्नमािण ५०० वव.समानीकरण संर् 

१०६ ३११५९ र्छरुवा टर्ाजम्पङ खेलमैदान र्नमािण ४०० वव.समानीकरण संर् 

१०७ ३११५९ ओलाङचङुगोला खेलकुद मैदान र्नमािण ३०० वव.समानीकरण संर् 

जम्मा रु हजारमा ४५५० 

  अन्र् कार्िक्रम       

१०८ २५३१५ पर्िटन, संस्कृर्ि, खेलकुद ववकास कार्िक्रम १००० प्रदेश राजश्व बाँिफाँि 

१०९ २२५२२ न्र्ावर्क सर्मर्ि क्षमिा ववकास, व्र्वस्थापन िथा अर्भमखुीकरण ५०० राजश्व बाँिफाँि संर् 

११० २२५२२ सामाजजक जवाफदेवहिा, साविजर्नक सनुवुाइ ५०० राजश्व बाँिफाँि संर् 

१११ २२५२२ फक्ताङलङु गाउँपार्लका सांस्कृर्िक जािजार्ि कार्िक्रम ५०० राजश्व बाँिफाँि संर् 

११२ २२५२२ 
गाउँपार्लका बजेट वकिाब, वावर्िक प्रगर्ि प्रर्िवेदन, अन्र् ऐन, 

र्नर्मावली, कार्िववर्ि छपाइ िथा ि्र्ाङ्क पजुस्िका प्रकाशन 
५०० राजश्व बाँिफाँि संर् 

११३ २२४११ 
सामाजजक सरुक्षा लाभग्राही अर्भलेख जशववर ( पररचर् पत्र, बैंक 
खािा र्र दैलो कार्िक्रम) 

५०० राजश्व बाँिफाँि संर् 

११४ २२४११ माङछागा झरना उचाइ नापी प्रमाणीकरण कार्िक्रम ८० प्रदेश राजश्व बाँिफाँि 

११५ २२५२२ जनिासँग जनप्रर्िर्नर्ि कार्िक्रम ५०० प्रदेश समानीकरण 

११६ २२४१९ वालङु जार्िको पाश्विजचत्र र्नमािण पसु्िक छपाइ िथा प्रकाशन १०० वव.समानीकरण संर् 

जम्मा रु हजारमा ४१८० 

  अनदुान सहार्िा       
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११७ २५३१५ फक्ताङलङु दपिण  २५० प्रदेश राजश्व बाँिफाँि 

११८ २५३१५ फक्ताङलङु एफ.एम. अनदुान २०० आन्िररक स्रोि 

११९ २५३१५ उज्र्ालो पोि  ५० आन्िररक स्रोि 

१२० २५३१५ अमर कृर्ि म्र्जुजक प्रार्ल अनदुान कार्िक्रम २०० आन्िररक स्रोि 

जम्मा रु हजारमा ७०० 

  खररद कार्िक्रम       

१२१ ३११२३ कार्ािलर् फर्निचर वफटचसि १००० आन्िररक स्रोि 

१२२ ३११२२ कार्ािलर् मेजशनरी औजार खररद १००० आन्िररक स्रोि 

१२३ ३११२१ कार्ािलर् सवारी सािन खररद ९५० आन्िररक स्रोि 

१२४ ३११५९ इन्टरनेट सामाग्री व्र्वस्थापन िथा सेटअप खचि ५०० आन्िररक स्रोि 

जम्मा रु हजारमा ३४५० 

  
मवहला ववकास 

कार्िक्रम 
      

    मवहला लजक्षि कार्िक्रम     

१२५ २२५१२ अन्िरािविर् नारी ददवस कार्िक्रम(गा.पा. स्िरीर्) ५० प्रदेश समानीकरण 

१२६ २२५२२ मवहला सशक्तीकरण िथा क्षमिा ववकास िार्लम(१-६ विामा) ३६० प्रदेश राजश्व बाँिफाँि 

१२७ २२५१२ मवहला समूहलाई आर् आजिन अनदुान ४०० वव.समानीकरण संर् 

१२८ २२५१२ मवहला र्सपमूलक िार्लम ३०० वव.समानीकरण संर् 

१२९ २२५१२ 
मवहला पदार्िकारीहरुलाई ३ ददने नेितृ्व िथा क्षमिा ववकास 
िार्लम 

१०० वव.समानीकरण संर् 

१३० २२५१२ 
मवहला समूहको २ ददनको संस्थागि ववकास िार्लम (िापेथोक, 

र्संवा) 
१०० वव.समानीकरण संर् 

    बालबार्लका लजक्षि कार्िक्रम     

१३१ २६४१३ बाल ददवसमा १ ददने गा.पा. स्िरीर् साक्षात्कार कार्िक्रम २५ प्रदेश राजश्व बाँिफाँि 

१३२ २२५२२ बाल टलब गठन (सेवालङु र पावििी मा.वव.) १० प्रदेश राजश्व बाँिफाँि 

१३३ २२५२२ बाल अर्िकार सम्बन्िी ३ ददने सचेिना कार्िक्रम(बाल टलब) ६० प्रदेश राजश्व बाँिफाँि 

१३४ २२५२२ 
छनौटमा परेका १० जना अनाथ बालबार्लकालाई सहार्िा 
कार्िक्रम 

५० प्रदेश समानीकरण 

१३५ २२५२२ 
बा.वव., बा.श्र., लैं.वहं., मा.बे.र्ब. सम्बन्िी ३ ददने सचेिना 
कक्षा(मा.वव.) 

६० प्रदेश राजश्व बाँिफाँि 

    शारीररक अशक्तिा भएका व्र्जक्तहरु िफि  लजक्षि कार्िक्रम     

१३६ २२५२२ अपाङ्ग सहार्िा सामाग्री खररद(छनौटमा परेकालाई) १५० प्रदेश समानीकरण 

१३७ २२५१२ अपाङ्ग व्र्जक्तका अर्िकार, क्ष.वव., का.अ., सम्बन्िी ३ ददने िार्लम ६० प्रदेश समानीकरण 

१३८ २२५१२ 
छनौटमा परेका ७ जना शारीररक अशक्तिा ववद्याथीहरुलाई 
शैजक्षक अनदुान 

३० प्रदेश समानीकरण 

    ज्रे्ष्ठ नागररक िफि  लजक्षि कार्िक्रम     

१३९ २२५१२ 
८५वर्ि मार्थका ज्रे्ष्ठ नागररकलाई जािोमा ओढ्ने सामाग्री 
वविरण 

२०० प्रदेश समानीकरण 

१४० २२५२२ अन्िरािविर् ज्रे्ष्ठ नागररक ददवसमा १ ददने कार्िक्रम ४५ प्रदेश राजश्व बाँिफाँि 

जम्मा रु हजारमा २००० 
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      र्वुा क्षते्र लजक्षि कार्िक्रमहरु     

१४१ 
२२५२

२ 
  र्वुा ददवस िथा महोत्सव ५० प्रदेश राजश्व बाँिफाँि 

१४२ 
२२५२

२ 
  र्वुा प्रर्िभा पवहचान र प्रोत्साहन १५० प्रदेश राजश्व बाँिफाँि 

१४३ 
२२५२

२ 
  र्वुा परामशि/ मागिदशिन (५० संख्र्ा) १२५ प्रदेश राजश्व बाँिफाँि 

१४४ 
२२५२

२ 
  एक शैजक्षक संस्था एक उद्यम कार्िक्रम १७५ प्रदेश राजश्व बाँिफाँि 

जम्मा रु हजारमा ५०० 

    कृवर् ववकास कार्िक्रम     

१४५ 
२२५२

२ 
  भकारो सिुार कार्िक्रम ढुवानी सवहि ५०० वव.समानीकरण संर् 

१४६ 
२५३१

५ 
  

स्प्ररे्र ट्याङ्की वविरण कार्िक्रम  ढुवानी समेि (७५ प्रर्िशि 
अनदुान कार्िक्रम) 

३५० वव.समानीकरण संर् 

१४७ 
२२५२

२ 
  िरकारी र्मनी वकट वविरण कार्िक्रम ६०० वव.समानीकरण संर् 

१४८ 
२२५१

२ 
  

कृर्क समूहहरु माझ १ ददने स्थलगि र्मु्िी िार्लम कार्िक्रम 
(६ वटा) 

७८ वव.समानीकरण संर् 

१४९ 
२५३१

५ 
  

वरे् फलफूल र्बरुवा वविरण ७५ प्रर्िशि अनदुान कार्िक्रम 
(कागिी, सनु्िला, एभोकािो िथा अन्र्) 

३१७ वव.समानीकरण संर् 

१५० 
२२५२

२ 
  जैववक ववर्ादी वविरण ढुवानी सवहि कार्िक्रम ३०० प्रदेश समानीकरण 

१५१ 
२७२१

३ 
  रासार्र्नक ववर्ादी वविरण ढुवानी सवहि कार्िक्रम ३०० वव.समानीकरण संर् 

१५२ 
२२५२

२ 
  

बाली प्रणालीमा आकजस्मक रोग वकरा लागेमा ववर्ादी वविरण 
कार्िक्रम 

५० प्रदेश समानीकरण 

१५३ 
२६४१

२ 
  

वहउँदे फलफूल ववरुवा वविरण ७५ प्रर्िशि अनदुान ढुवानी 
सवहि कार्िक्रम (ओखर, वकवी, ड्रागनरुट, आरु, आरुबखिा समेि) 

४०० वव.समानीकरण संर् 

१५४ 
२६४१

२ 
  

प्लाविक टनेल वविरण ढुवानी समेि ७५ प्रर्िशि अनदुान 
कार्िक्रम (वहमाली भेग र िल्लो भेगको लार्ग) 

९५०   

१५५ 
२२५१

२ 
  िरकारी नसिरी व्र्वस्थापन सम्बन्िी १ ददने िार्लम ५ वटा ६५ प्रदेश समानीकरण 

१५६ 
२२५२

२ 
  मागमा आिाररि र्वुा लजक्षि कृवर् कार्िक्रम (च्र्ाउ र िरकारी) १००० वव.समानीकरण संर् 

१५७ 
२२५२

२ 
  कृवर् मेला प्रदशिनी िथा कृवर् ददवस कार्िक्रम ९० वव.समानीकरण संर् 

१५८ 
२२५२

२ 
  कृर्क समूहलाई कृवर् सामाग्री वविरण कार्िक्रम २०० वव.समानीकरण संर् 

१५९ 
२२५२

२ 
  

मकैको र्बउ वविरण ५० प्रर्िशि अनदुान कार्िक्रम ढुवानी 
सवहि 

३०० वव.समानीकरण संर् 

१६० 
२२५२

२ 
  

१०० र्र िरुी संख्र्ामा करेसाबारी र्नमािण िथा िरकारी 
आत्मर्नभिर कार्िक्रम ( सबै विाबाट छार्नएका स्थानीर्हरु) 

५०० प्रदेश समानीकरण 

१६१ 
२५३१

५ 
  

गाउँपार्लका स्थानीर् कृवर् उपज संकलन, खररद िथा ववक्री िथा 
स्थानीर् उत्पादन प्रश्रर् कार्िक्रम 

२००० वव.समानीकरण संर् 



 

53 
 

  ८००० 

      
कृवर् शाखा िफि को प्रशासर्नक (िलब, भत्ता, भ्रमण, अनगुमन िथा 
मूल्र्ाकंन खचि) 

    

१६२ 
२२४१

३ 
  

कृवर् शाखा िफि का एक गाउँ एक प्राववर्िक कमिचारीहरु समेको 
िलब भत्ता 

१००० राजश्व बाँिफाँि संर् 

१६३ 
२२६१

२ 
  

कृवर् शाखा िफि का कमिचारीहरुको कार्िक्रम कार्ािन्वर्न भ्रमण, 

अनगुमन िथा मूल्र्ांकन खचि 
३६० राजश्व बाँिफाँि संर् 

१६४ 
२११२

१ 
  कृवर् शाखा िफि का कमिचारीहरुको पोशाक भत्ता ४० राजश्व बाँिफाँि संर् 

जम्मा रु हजारमा १४०० 

    पश ुसेवा शाखा     

    पश ुस्वास््र् कार्िक्रम 
बजेट 
रु.हजारमा 

  

१६५ 
२७२१

३ 
  पश ुशाखा, सेवा केन्रको लार्ग और्र्ि खररद ६०० वव.समानीकरण संर् 

१६६ 
२७२१

३ 
  

सजजिकल सामाग्री िथा संक्रामक रोग महामारी व्र्वस्थापनको 
लार्ग अत्र्ावश्र्क और्िी खररद 

३०० वव.समानीकरण संर् 

१६७ 
२७२१

३ 
  पश ुस्वास््र् ल्र्ाब सामाग्री खररद १८० वव.समानीकरण संर् 

१६८ 
२२५२

१ 
  

इजन्सनेरेटर र्नमािण (फक्ताङलङु गाउँपार्लका कार्ािलर् र र्संवा 
पश ुसेवा केन्र) 

२०० प्रदेश समानीकरण 

    पशपंुक्षी उपचार जशववर कार्िक्रम     

१६९ २२५२२ रेववज रोग र्नर्न्त्रण जशववर १ ददने ४ ठाउँमा ३०० प्रदेश समानीकरण 

१७० २२५२२ पश ुपालन सम्बजन्ि आिारभिू िार्लम िथा पश ुस्वास््र् जशववर ७२०   

१७१ २२५२२ 
उच्च वहमाली भेगका पशपंुक्षी और्िी उपचार जशववर 
(ओलाङचङुगोला, र्ाङमा र र्नु्सा) 

३०० प्रदेश समानीकरण 

    पशजुन्र् पदाथि आत्मर्नभिर कार्िक्रम     

१७२ २२५२२ बाख्राको खोर र्नमािणमा ७५ प्रर्िशि अनदुान (र्नजी फामि) ४०० वव.समानीकरण संर् 

१७३ २२५२२ 
उन्नि जािको बोका खररद अनदुान समूलाई  ७५ प्रर्िशि 
(िापेथोक) 

१५० वव.समानीकरण संर् 

    माछा पालन कार्िक्रम     

१७४ २२५२२ पोखरी ममिि िथा माछाको भरुा वविरण (र्संवा र िापेथोक) २०० प्रदेश समानीकरण 

    
दिु उत्पादन िथा आत्मर्नभिरका लार्ग समूहमा गाइपालन 
कार्िक्रम 

    

१७५ २२५२२ गाईलाई सतु्केरी प्रोत्साहन कार्िक्रम २०० प्रदेश समानीकरण 

    पकेट क्षते्र कार्िक्रम     

१७६ २२५२२ 
दिािवाल र्नजी बाख्रा फमिको लार्ग र्िवपङ ट्याङ्क र्नमािण ( ड्रम 
वविरण) 

२०० वव.समानीकरण संर् 

१७७     बंगरुको खोर र्नमािणमा अनदुान ७५ प्रर्िशि २०० वव.समानीकरण संर् 

१७८     बंगरु फमिलाई बंगरुको पाठा पाठी वविरण कार्िक्रम ३५० वव.समानीकरण संर् 

१७९ २२५२२ भेिा फामिलाइ सामाग्री वविरण प्रोत्साहन अनदुान १५० प्रदेश समानीकरण 
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१८० २२५२२ 
उन्नि जािको र्ाँसको र्बउ िथा सेट्स खररद िथा वविरण (जै, 

नेवपर्र, वटर्ोसेन्टी) 
७५० वव.समानीकरण संर् 

    अन्र् कार्िक्रम     

१८१ २२५२२ 
उच्च वहमाली भेगका कम आर्आजिन भएका व्र्जक्तलाई र्ाकको 
बच्चा वविरण कार्िक्रम 

४०० वव.समानीकरण संर् 

१८२ २२५२२ 
ववपन्न व्र्जक्तलाई च्र्ाङ्ग्रा खररद वविरण 
कार्िक्रम(ओलाङचङुगोला) 

४०० वव.समानीकरण संर् 

जम्मा रु हजारमा ६००० 

    
पश ुसेवा शाखा िफि को प्रशासर्नक (िलब, भत्ता, भ्रमण, अनगुमन 
िथा मूल्र्ाकंन खचि) 

    

१८३ २२४१३ 
पश ुशाखा िफि का एक गाउँ एक प्राववर्िक कमिचारीहरु 
समेिको िलब भत्ता 

१००० राजश्व बाँिफाँि संर् 

१८४ २२६१२ 
पश ुसेवा शाखा िफि का कमिचारीहरुको कार्िक्रम कार्ािन्वर्न 
भ्रमण, अनगुमन िथा मूल्र्ांकन खचि 

३६० प्रदेश राजश्व बाँिफाँि 

१८५ २११२१ पश ुशाखा िफि का कमिचारीहरुको पोशाक भत्ता ४० राजश्व बाँिफाँि संर् 

जम्मा रु हजारमा १४०० 

    जशक्षा, र्वुा िथा खेलकुद शाखा बजेट 
रु.हजारमा 

  

१८६ २२४१९ शैजक्षक पाश्विजचत्र िथा जशक्षा र्ोजना र्नमािण ५०० वव.समानीकरण संर् 

१८७ २२४१९ स्थानीर् पाठ्यक्रम र्नमािण ३०० वव.समानीकरण संर् 

१८८ २२४१९ एक जशजक्षकालाई छात्रा सहार्िा कक्षको व्र्वस्थापन खचि १०८ वव.समानीकरण संर् 

१८९ २२४१९ 
सामदुावर्क ववद्यालर्हरुमा ल्र्ापटप िथा वप्रन्टर वविरण (छनौट 
भएका ववद्यालर्हरु मात्र) 

५०० वव.समानीकरण संर् 

१९० २२४१९ माध्र्र्मक ववद्यालर्हरुमा खेलकुद सामाग्री वविरण ३०० प्रदेश समानीकरण 

१९१ २२५२२ पार्लका स्िरीर् ववद्याथी शैजक्षक अर्भववृि अर्िररक्त वक्रर्ाकलाप ३०० प्रदेश समानीकरण 

१९२ २२४१९ ववज्ञान सामाग्री िथा र्िजजटल जशक्षण ववर्िको प्रदशिनी १०० वव.समानीकरण संर् 

१९३ २५३११ 
ववद्यालर्हरुमा लेखा हेने कमिचारीका लार्ग कम्प्र्टुर िथा लेखा 
व्र्वस्थापन सम्बजन्ि िार्लम 

२५० वव.समानीकरण संर् 

१९४ २५३११ 
ववद्यालर्हरुमा ि्र्ाङ्क िथा प्रशासन हेने कमिचारीका लार्ग 
IEMIS सम्बजन्ि पनुिािजगी िार्लम 

२५० वव.समानीकरण संर् 

१९५ २५३११ रािपर्ि रर्नङ जशल्ि प्रर्िर्ोर्गिा कार्िक्रमको लार्ग थप अनदुान १५० प्रदेश समानीकरण 

१९६ २५३११ 
ववद्यालर् कमिचारी, वाल ववकास जशजक्षका िथा स्थानीर् भार्ा 
जशक्षकहरुको लार्ग झोला खररद 

४०० वव.समानीकरण संर् 

१९७ २५३११ 
कक्षा ८ को सवोत्कृि छात्रा, छात्रको लार्ग नगद प्रोत्साहन 
अनदुान 

५० प्रदेश समानीकरण 

१९८ २५३११ 
सवोत्कृि छात्रा, छात्रको लार्ग उच्च जशक्षा अध्र्र्न प्रोत्साहन 
अनदुान रकम 

६०० वव.समानीकरण संर् 

१९९ २५३११ 
सामदुावर्क ववद्यार्लहरुमा तै्रमार्सक िथा वावर्िक परीक्षा संचालन 
अनदुान रकम 

७५० वव.समानीकरण संर् 

२०० २५३११ स्थानीर् भार्ा जशक्षकहरुको िलब भत्ता ३७१० वव.समानीकरण संर् 

२०१ २५३११ स्थानीर् भार्ा जशक्षकहरुको िलब भत्ता ३७१० राजश्व बाँिफाँि संर् 
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२०२ २२६११ 
ववद्यालर् कमिचारीहरुको िलब भत्ता (नेपाल सरकारले अनरुोि 
गरे ब.को थप िलब भत्ता) 

२१०० वव.समानीकरण संर् 

२०३ २२५२२ 
ववद्यालर् कमिचारीहरुको िलब भत्ता (नेपाल सरकारले अनरुोि 
गरे ब.को थप िलब भत्ता) 

१९१० वव.समानीकरण संर् 

२०४ २५३११ 
ववद्यालर् प्रिानाध्र्ापकहरुलाई वावर्िक व्र्वस्थापकीर् प्रोत्साहन 
अनदुान रकम 

५२८ प्रदेश समानीकरण 

२०५ २२४१९ 
वाल ववकास सहर्ोगी कार्िकिािहरुको िलब भत्ता (नेपाल 
सरकारले अनरुोि गरे ब.को थप िलब भत्ता) 

२११३ वव.समानीकरण संर् 

२०६ 
२२४१

९ 
  

वाल ववकास सहर्ोगी कार्िकिािहरुको िलब भत्ता (नेपाल 
सरकारले अनरुोि गरे ब.को थप िलब भत्ता) 

१९३७ राजश्व बाँिफाँि संर् 

२०७ २५११   सामदुावर्क ववद्यालर्हरुको कोजचङ कक्षा सञ्चालन अनदुान रकम ३१०० वव.समानीकरण संर् 

२०८ २२५२   
सामदुावर्क ववद्यालर्हरुमा अनगुमन िथा मूल्र्ांकन, बैठक िथा 
अन्िरवक्रर्ा कार्िक्रम 

४०० प्रदेश राजश्व बाँिफाँि 

जम्मा रु हजारमा २४०६६ 

    स्वास््र् शाखा बजेट रु.हजारमा 
  

२०९ २२४१९ ववपन्न नागररकलाई र्नःशलु्क स्वास््र् ववमा कार्िक्रम ७०० वव.समानीकरण संर् 

२१० ३११५९ 
बर्थिङ सेन्टर जस्थि र्बरामी कुरुवा र्रमा र्िसहोम वट.भी. 
सेटअप जिान 

१८० वव.समानीकरण संर् 

२११ २२४१९ बर्थिङ सेन्टरमा प्रसूर्ि गराउँदाको प्रोत्साहन अनदुान कार्िक्रम ८४० प्रदेश राजश्व बाँिफाँि 

२१२ ३११५९ 
स्वास््र् चौकी, िापेथोक प्रा. अ.को सामाजजक परीक्षण, अनगुमन 
िथा र्नरीक्षण 

२०० वव.समानीकरण संर् 

२१३ २७२१३ 
सामदुावर्क स्वास््र् इकाइ िथा स्वास््र् चौकीका लार्ग और्िी 
खररद 

१००० वव.समानीकरण संर् 

२१४ २२४१९ मवहला स्वरं्सेववका प्रोत्साहन अनदुान १०५ जना ६८३ वव.समानीकरण संर् 

२१५ २२५२२ स्वास््र् संस्थाहरुमा और्िी, खोप लगार्िका सामाग्री ढुवानी १५० प्रदेश राजश्व बाँिफाँि 

२१६ ३११२२ सजजिकल सामाग्री खररद १००० वव.समानीकरण संर् 

२१७ २२४१९ स्वास््र् जशववर सञ्चालन (विा िथा टोल स्िरीर्) २४८ प्रदेश राजश्व बाँिफाँि 

२१८ 
२२५२२ 

  

दन्ि रोग र्नदान िथा उपचार जशववर सञ्चालन कार्िक्रम 
साझेदारी 

५०० आन्िररक स्रोि राजश्व 

२१९ 
२२५२२ 

  
आखँा उपचार सेवा जशववर सञ्चालन कार्िक्रम साझेदारी ५०० आन्िररक स्रोि राजश्व 

जम्मा रु ६००० 

      कमिचारीहरुको िलब, भत्ता िथा अन्र् खचि बजेट रु.हजारमा 
  

२२० २५३१२ िापेथोक प्राथर्मक अस्पिाल र ल्र्ाब व्र्वस्थापन खचि २०० राजश्व बाँिफाँि संर् 

२२१ 
२२४१३ 

  

सामदुावर्क स्वा.इकाइ, प्राथर्मक अस्पिालमा कार्िरि 
स्वास््र्कमी, सहर्ोगी कमिचारीहरुको िलब 

५२०० राजश्व बाँिफाँि संर् 

२२२ 
२११२१ 

  

सामदुावर्क स्वा.इकाइ, प्रा. अस्पिालमा कार्िरि स्वास््र्कमी, 
सहर्ोगी कमिचारीहरुको पोशाक भत्ता 

२०० राजश्व बाँिफाँि संर् 

जम्मा रु ५६०० 

आ.ब. २०७८/७९ का फक्ताङलङु गाउँपार्लका विा नं. १ का र्ोजनाहरु 
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ववर्र्गि क्षते्र       

  
पवुाििार 
ववकास 

खचि 
र्ोजना िथा कार्िक्रमहरुको नाम 

ववर्नर्ोजजि 
बजेट बजेटको स्रोि 

जशर्िक रु. हजारमा 

२२३   ३११५१ िम्फुक देजख िेमरुङ जाने कृवर् सिक र्नमािण (िम्फुक-िेमरुङ) ३०० वव.समानीकरण संर् 

२२४   ३११५१ 
िम्फुक देजख आमचोक जाने कृवर् सिक र्नमािण (िम्फुक-
आमचोक) 

२०० वव.समानीकरण संर् 

२२५   ३११५१ रववकला देजख र्भरकुना जाने सिक सोर्लङ ३०० वव.समानीकरण संर् 

२२६ सिक ३११५१ हात्तीलङु बाटो ममिि १०० वव.समानीकरण संर् 

२२७ 
खानेपानी 

३११५६ लार्ङुवा दोकाने खानेपानी र्नमािण ३०० वव.समानीकरण संर् 

२२८ ३११५६ गैरीगाउँ खानेपानी ममिि ५० वव.समानीकरण संर् 

२२९ 
सामाजजक 
ववकास 

३११२२ मवहला सहकारी कम्प्र्टुर र वप्रन्टर खररद १०० वव.समानीकरण संर् 

२३० 

जशक्षा 

३११२२ नाटला प्रावव कम्प्र्टुर र वप्रन्टर खररद १०० वव.समानीकरण संर् 

२३१ ३११२२ जनिा प्रावव कम्प्र्टुर र वप्रन्टर खररद १०० वव.समानीकरण संर् 

२३२ ३११५९ दोकाने बालववकास केन्र शौचालर् र्नमािण १०० वव.समानीकरण संर् 

२३३ ३११५९ रववकला माध्र्र्मक ववद्यालर् भवन प्लािर िथा रङपेजन्टङ ७५० वव.समानीकरण संर् 

२३४ स्वास््र् ३११५९ सामदुावर्क स्वास््र् इकाइ मलबाँसे भवन र्नमािण क्रमागि २०० वव.समानीकरण संर् 

२३५ 

लजक्षि 
वगि 

२२५२२ र्बर्सएस र्थु टलब खेल सञ्चालन २५० वव.समानीकरण संर् 

२३६ २२५२२ चारवटा ववद्यालर्मा पोशाक खररद वविरण कार्िक्रम (सावाददन) २०० वव.समानीकरण संर् 

२३७ २२५२२ शारीररक अशक्तिा भएका व्र्जक्तहरुलाई प्रोत्साहन अनदुान ३० वव.समानीकरण संर् 

२३८ २२५२२ पोर्ण कार्िक्रम (विा नं. १) ४० वव.समानीकरण संर् 

२३९ २२५२२ दर्लि सचेिना कार्िक्रम ३० वव.समानीकरण संर् 

२४० 
र्वुा िथा 
खेलकुद 

३११५९ र्ाङदवुा खेलमैदान र्नमािण ३०० वव.समानीकरण संर् 

२४१ कृवर् िथा २२५२२ अन्दङफुङ कृर्क समूह (अकबरे खसुािनी खेिी) १०० वव.समानीकरण संर् 

२४२ पशपुालन २२५२२ शेपाि गाउँ कृर्क समूह (अकबरे खेिी र बन्दाकोपी खेिी) १०० वव.समानीकरण संर् 

२४३   २२५२२ सेटमरुीफुङ र्सल्लोरी फुल कृवर् समूह (खसुािनी र बेसार खेिी) १०० वव.समानीकरण संर् 

२४४   २२५२२ पेपेलङु कृवर् समूह (मौसमी िरकारी सञ्चालन) १०० वव.समानीकरण संर् 

जम्मा रु हजारमा ३८५० 

विा नं.  १ कार्ािलर्को चाल ुखचि र्समा 

२४५   २११४१ 
पदार्िकारी बैठक भत्ता (विा सर्मर्िको बैठक िथा अन्र् 
बैठक) 

२०० राजस्व बाँिफाँि संर् 

२४६   २२११२ संचार महसलु (विा सजचवको संचार खचि) १३ राजस्व बाँिफाँि संर् 

२४७   २२२१२ इन्िन (कार्ािलर् प्रर्ोजन) (पेट्रोल, र्िजेल, मोर्बल) १८ राजस्व बाँिफाँि संर् 

२४८   २२३१४ इन्िन- अन्र् प्रर्ोजन (ग्र्ाँस) १२ राजस्व बाँिफाँि संर् 

२४९   २२६११ 
अनगुमन, मूल्र्ांकन खचि (विा अन्िरगिका र्ोजना िथा 
कार्िक्रमहरुको) 

२५ राजस्व बाँिफाँि संर् 

२५०   २२६१२ 
पदार्िकारी िथा कमिचारी र्ोजना िथा कार्िक्रम कार्ािन्वर्न 
भ्रमण खचि 

२६४ राजस्व बाँिफाँि संर् 

२५१   २२७११ 
ववववि खचि (दैर्नक जचर्ापान, बैठक खाजा, कार्ािलर् सरुक्षा 
सम्बन्िी खचि, स्वागि िथा सत्कार खचि) 

२०० राजस्व बाँिफाँि संर् 
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जम्मा रु हजारमा ७३२ 

आ.ब. २०७८/७९ का फक्ताङलङु गाउँपार्लका विा नं. २ का र्ोजनाहरु   

ववर्र्गि क्षते्र         

  
पवुाििार 
ववकास 

खचि 
जशर्िक 

र्ोजनाको नाम 
बजेट 

  

 रु.हजारमा 
२५२ 

सिक 

३११५१ िवेबङु गोरेटो बाटो ममिि ५० वव.समानीकरण संर् 

२५३ ३११५१ ओफेम्बा गोरेटो बाटो ममिि ५० वव.समानीकरण संर् 

२५४ ३११५१ खांख ुगोरेटो बाटो ममिि ५० वव.समानीकरण संर् 

२५५ ३११५१ मामाङ्खे सेराव कृवर् सिक  १५० आन्िररक स्रोि 

२५६ ३११५१ चावाख ुर्िङद ुकृवर् सिक ५०० वव.समानीकरण संर् 

२५७ 

खानेपा
नी 

३११५६ पानीटार देजख गमु्बा सम्म खानेपानी र्नमािण २०० वव.समानीकरण संर् 

२५८ ३११५६ जचप्च ुखानेपानी ममिि िथा पाइप खररद १०० वव.समानीकरण संर् 

२५९ ३११५६ खेिटोल खानेपानी ममिि िथा पाइप खररद २०० वव.समानीकरण संर् 

२६० ३११५६ आहालेटार खानेपानी ममिि िथा पाइप खररद १०० वव.समानीकरण संर् 

२६१ ३११५६ टोल नं. ६ मा एक र्र एक िारा र्नमािण ३०० वव.समानीकरण संर् 

२६२ ३११५६ टोल नं. ८ मा एक र्र एक िारा र्नमािण ३५० वव.समानीकरण संर् 

२६३ ३११५६ चावाख ुउजत्तसेनी खण्ि खानेपानी ममिि ७० वव.समानीकरण संर् 

२६४ र्संचाइ ३११५९ मेथेम खोला र्संचाइ ममिि ३०० वव.समानीकरण संर् 

२६५ 

भवन 

३११५९ खेजेर्नम सामदुावर्क भवन र्नमािण ३०० वव.समानीकरण संर् 

२६६ ३११५९ जशव ुसामदुावर्क भवन र्नमािण क्रमागि ४०० वव.समानीकरण संर् 

२६७ ३११११ न्रू् लालीगरुाँस र्वुा टलब भवन र्नमािण २०० वव.समानीकरण संर् 

२६८ ३११११ र्सिाथि बौि गमु्बा भवन र्नमािण २७५ वव.समानीकरण संर् 

२६९ ३११११ पाररजाि आमा समूह भवन र्नमािण २०० वव.समानीकरण संर् 

२७० जशक्षा ३११५९ मनकामना आिारभिू ववद्यालर् खेलमैदान र्नमािण ५० वव.समानीकरण संर् 

२७१ 
स्वास््र् 

३११५९ मामाङ्खे सामदुावर्क स्वास््र् इकाइ ममिि िथा फर्निचर १०० वव.समानीकरण संर् 

२७२ ३११५९ खेजेर्नम स्वास््र् चौकी ढल र्नकास र्नमािण १०० वव.समानीकरण संर् 

२७३ 

अन्र् 
र्नमािण 

३११५९ कस्िरुी खोल्सी ग्र्ाववन जाली र्नमािण ३०० वव.समानीकरण संर् 

२७४ ३११५९ गढीिाँिा माङगेन्नार्क ममिि ७५ वव.समानीकरण संर् 

२७५ ३११५९ माउण्ट मेररर्ा भवन छेउ ढल र्नकास र्नमािण २०० वव.समानीकरण संर् 

२७६ 

लजक्षि 
वगि 

२२५२२ बालबार्लका लजक्षि कार्िक्रम विा  नं. २ २५० वव.समानीकरण संर् 

२७७ २२५२२ 
शारीररक अशक्तिा भएका व्र्जक्तहरुलाई प्रोत्साहन अनदुान 
कार्िक्रम विा नं. २ 

१०० वव.समानीकरण संर् 

२७८ २२५२२ पोर्ण कार्िक्रम (विा नं. २) १०० वव.समानीकरण संर् 

२७९ २२५२२ मवहला लजक्षि कार्िक्रम विा नं. २ १०० वव.समानीकरण संर् 

२८० ३११११ दर्लि लजक्षि कार्िक्रम २५ वव.समानीकरण संर् 

२८१ 

संस्कृर्ि 

३११५९ र्संहदेवी देव स्थल संरक्षण १०० वव.समानीकरण संर् 

२८२ ३११५९ जशवालर् मजन्दर चपी र्नमािण १२५ वव.समानीकरण संर् 

२८३ ३११५९ खाम्बर्लङ हाङसाम नाहाङमार्क माङवहम सामाग्री खररद ३० वव.समानीकरण संर् 

जम्मा रु हजारमा ५४५० 

विा नं.  २ कार्ािलर्को चाल ुखचि र्समा   
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२८४   २११४१ 
पदार्िकारी बैठक भत्ता (विा सर्मर्िको बैठक िथा अन्र् 
बैठक) 

२०० राजस्व बाँिफाँि संर् 

२८५   २२११२ संचार महसलु (विा सजचवको संचार खचि) १३ राजस्व बाँिफाँि संर् 

२८६   २२२१२ इन्िन (कार्ािलर् प्रर्ोजन) (पेट्रोल, र्िजेल, मोर्बल) १८ राजस्व बाँिफाँि संर् 

२८७   २२३१४ इन्िन- अन्र् प्रर्ोजन (ग्र्ाँस) १२ राजस्व बाँिफाँि संर् 

२८८   २२६११ 
अनगुमन, मूल्र्ांकन खचि (विा अन्िरगिका र्ोजना िथा 
कार्िक्रमहरुको) 

२५ राजस्व बाँिफाँि संर् 

२८९   २२६१२ 
पदार्िकारी िथा कमिचारी र्ोजना िथा कार्िक्रम कार्ािन्वर्न 
भ्रमण खचि 

२६४ राजस्व बाँिफाँि संर् 

२९०   २२७११ 
ववववि खचि (दैर्नक जचर्ापान, बैठक खाजा, कार्ािलर् सरुक्षा 
सम्बन्िी खचि, स्वागि िथा सत्कार खचि) 

२०० राजस्व बाँिफाँि संर् 

जम्मा रु हजारमा ७३२ 

आ.व. २०७८/७९ का फक्ताङलङु गाउँपार्लका विा नं. ३ का र्ोजनाहरु   

ववर्र्गि क्षते्र         

  
पवुाििार 
र्बकास 

खचि 
जशर्िक 

र्ोजनाको नाम 
ववर्नर्ोजजि रकम रु 

हजार मा 
  

२९१ 

सिक 

३११५१ आहाल िाँिा संवारो हुँदै खाम्लङुर्ाटपा कृवर् सिक र्नमािण १५० वव.समानीकरण संर् 

२९२ ३११५१ िावा पचु्छरदेजख लङुहेल्ला कृवर् सिक र्नमािण १०० वव.समानीकरण संर् 

२९३ ३११५१ थेगवुहम िालवहमटोल कृवर् सिक र्नमािण १०० वव.समानीकरण संर् 

२९४ ३११५१ जनकल्र्ाण आवव मलबासे साजम्सङगो कृवर् सिक र्नमािण १०० वव.समानीकरण संर् 

२९५ ३११५१ माझगाउँ कृवर् सिक सोर्लङ १५० वव.समानीकरण संर् 

२९६ ३११५१ माङगेना कृवर् सिक ममिि १०० वव.समानीकरण संर् 

२९७ ३११५१ पानिोकलङु ररङरोि र्नमािण १०० वव.समानीकरण संर् 

२९८ ३११५१ सरदर कुवा चचि हुँदै इजङु कृवर् सिक र्नमािण १५० वव.समानीकरण संर् 

२९९ ३११५१ पहरी बोटे काङदेन कृवर् सिक र्नमािण १५० वव.समानीकरण संर् 

३०० ३११५१ जनकल्र्ाण आ.वव. देजख माङगेना जोड्ने कृवर् सिक ममिि ७० वव.समानीकरण संर् 

३०१ ३११५१ माझकटेरी कृवर् सिक र्नमािण १५० वव.समानीकरण संर् 

३०२ ३११५१ 
इजङु र्मल ममिि र मवहला भवन हुँदै माने िाँिा जाने बाटो 
र्नमािण 

६० वव.समानीकरण संर् 

३०३ 

खानेपा
नी 

३११५६ िावा र्बच टोल एक र्र एक िारा र्नमािण १३० वव.समानीकरण संर् 

३०४ ३११५६ मालबासेटोल खानेपानी पाइप खररद ५० वव.समानीकरण संर् 

३०५ ३११५६ वाङगोला देजख अङलेवा ददबङु सम्म खानेपानी र्नमािण १०० वव.समानीकरण संर् 

३०६ ३११५६ खानेपानी पाइप खररद साववक र्लङजखम-४  १५० वव.समानीकरण संर् 

३०७ ३११५६ हात्तीलङु खानेपानी पाइप खररद १०० वव.समानीकरण संर् 

३०८ ३११५६ इजङु खानेपानी पाइप खररद ५० वव.समानीकरण संर् 

३०९ ३११५६ र्ाङलेसी खानेपानी ममिि ४०० वव.समानीकरण संर् 

३१० 
उजाि/वव
द्यिु 

३११५३ िावाखोला लजवव ३६ वकलोवाट ममिि १०० वव.समानीकरण संर् 

३११ 
भवन 

३११५९ सनुाखरी स्पोवटिङ्ग र्वुा टलब भवन र्नमािण १०० वव.समानीकरण संर् 

३१२ ३११५९ जनपूजणिमा र्वुा पररवार भवन र्नमािण १०० वव.समानीकरण संर् 
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३१३ 

जशक्षा 

३११५९ भक्त आिारभिू ववद्यालर् सामाग्री व्र्वस्थापन अनदुान ७० वव.समानीकरण संर् 

३१४ ३११५९ महारानी मजन्दर सामाग्री व्र्वस्थापन अनदुान १०० वव.समानीकरण संर् 

३१५ ३११५९ महारानी आवव र खेलमैदान रे्रावारा र्नमािण १५० वव.समानीकरण संर् 

३१६ 
स्वास््र् 

३११२३ र्लङजखम स्वास््र् चौकी व्र्वस्थापन अनदुान ६० वव.समानीकरण संर् 

३१७ ३११५९ िावा र्थवा केन्र स्थान गाउँर्र जटलर्नक भवन र्नमािण १०० वव.समानीकरण संर् 

३१८ 

अन्र् 
र्नमािण 

३११५९ माँवाबोटे मलामी खाजार्र र्नमािण १०० वव.समानीकरण संर् 

३१९ ३११५९ साजम्सङगो मलामी खाजार्र र्नमािण ८० वव.समानीकरण संर् 

३२० ३११५९ झोलङुगे मलामी खाजा र्र र्नमािण १०० वव.समानीकरण संर् 

३२१ ३११५९ र्भमबराल अगार्िको चोक ठेसवाल र्नमािण १०० वव.समानीकरण संर् 

३२२ ३११५९ र्सवा र्मलदेजख बगरसम्म ढल ममिि १०० वव.समानीकरण संर् 

३२३ ३११५९ माझकटेरी र्मर्न र्मल खररद ५० वव.समानीकरण संर् 

३२४ ३११५९ र्संवा पशसेुवा शाखा रे्रावारा र्नमािण ८० वव.समानीकरण संर् 

३२५ 

लजक्षि 
वगि 

२२५२२ अपाङ्ग प्रोत्साहन कार्िक्रम विा नं. ३ ५० वव.समानीकरण संर् 

३२६ २२५२२ दर्लि लजक्षि कार्िक्रम विा नं. ३ ५० वव.समानीकरण संर् 

३२७ २२५२२ खेलकुद संचालन अनदुान, विा नं. ३ ५० वव.समानीकरण संर् 

३२८ ३११५९ हजार ददने आमा पोर्ण कार्िक्रम, विा नं. ३ ५० वव.समानीकरण संर् 

३२९ र्वुा 
िथा 

खेलकुद 

  खेलमैदान ववस्िार साववक र्लङजखम-५ १५० वव.समानीकरण संर् 

३३०   र्संवा खेलमैदान ममिि १०० वव.समानीकरण संर् 

संस्कृर्ि िथा पर्िटन ववकास    वव.समानीकरण संर् 

३३१ 

िमि/सं
स्कृर्ि 

३११५९ इर्छङिेम्बे माङवहम र्नमािण १५० वव.समानीकरण संर् 

३३२ ३११५९ र्मखेचङु देवी मजन्दर र्नमािण १०० वव.समानीकरण संर् 

३३३ ३११५९ र्थवा देवीथान पाटी र्नमािण ५० वव.समानीकरण संर् 

जम्मा रु हजारमा ४५०० 

विा नं.  ३ कार्ािलर्को चाल ुखचि र्समा   

३३४   २११४१ 
पदार्िकारी बैठक भत्ता (विा सर्मर्िको बैठक िथा अन्र् 
बैठक) 

२०० राजस्व बाँिफाँि संर् 

३३५   २२११२ संचार महसलु (विा सजचवको संचार खचि) १३ राजस्व बाँिफाँि संर् 

३३६   २२२१२ इन्िन (कार्ािलर् प्रर्ोजन) (पेट्रोल, र्िजेल, मोर्बल) १८ राजस्व बाँिफाँि संर् 

३३७   २२३१४ इन्िन- अन्र् प्रर्ोजन (ग्र्ाँस) १२ राजस्व बाँिफाँि संर् 

३३८   २२६११ 
अनगुमन, मूल्र्ांकन खचि (विा अन्िरगिका र्ोजना िथा 
कार्िक्रमहरुको) 

२५ राजस्व बाँिफाँि संर् 

३३९   २२६१२ 
पदार्िकारी िथा कमिचारी र्ोजना िथा कार्िक्रम कार्ािन्वर्न 
भ्रमण खचि 

२६४ राजस्व बाँिफाँि संर् 

३४०   २२७११ 
ववववि खचि (दैर्नक जचर्ापान, बैठक खाजा, कार्ािलर् सरुक्षा 
सम्बन्िी खचि, स्वागि िथा सत्कार खचि) 

२०० राजस्व बाँिफाँि संर् 

जम्मा रु हजारमा ७३२ 

आ.ब. २०७८/७९ का फक्ताङलङु गाउँपार्लका विा नं. ४ का र्ोजनाहरु   

ववर्र्गि क्षते्र         

  र्ोजनाको नाम बजेट   
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पवुाििार 
र्बकास 

खचि 
जशर्िक 

रु.हजारमा 

३४१ 

सिक 

३११५१ जचउरी बोटे बाटो ममिि सङुसाब ु १५०   

३४२ ३११५१ वफररम झोलङु्गे पलु ममिि ५० वव.समानीकरण संर् 

३४३ ३११५१ थार खोला RCC पलु र्नमािण १२० वव.समानीकरण संर् 

३४४ ३११५१ सेिोवा कृवर् सिक २०० वव.समानीकरण संर् 

३४५ ३११५१ साप्चङुवा कृवर् सिक र्नमािण २०० वव.समानीकरण संर् 

३४६ ३११५१ ध्र्देुन केल्लोक कृवर् सिक र्नमािण १०० वव.समानीकरण संर् 

३४७ ३११५१ र्लपाखा वरिाँिा बाटो सोर्लङ २०० वव.समानीकरण संर् 

३४८ 

खानेपा
नी 

३११५९ एक र्र एक िारा र्नमािण (साववक ५ नं. सेगङुवा) ५५० वव.समानीकरण संर् 

३४९ ३११५९ वफररम फार्म खानेपानी पाइप खररद ३० वव.समानीकरण संर् 

३५० ३११५६ कार्ििके खानेपानी ममिि १०० वव.समानीकरण संर् 

३५१ ३११५६ खेदेन खानेपानी ममिि १०० वव.समानीकरण संर् 

३५२ ३११५६ ववद्यालर् िाँिा टोल खानेपानी ममिि २५० वव.समानीकरण संर् 

३५३ ३११५६ केल्लोक खानेपानी ममिि १५० वव.समानीकरण संर् 

३५४ ३११५६ सापोथङु खानेपानी ममिि १५० वव.समानीकरण संर् 

३५५ भवन ३११११ सामदुावर्क भवन र्नमािण इखाब ु २०० वव.समानीकरण संर् 

सामाजजक ववकास       

३५६ 

जशक्षा 

३११५९ फक्ताङलङु आिारभिू ववद्यालर् रे्राबारा र्नमािण १५० वव.समानीकरण संर् 

३५७ ३११२३ चन्रोदर् आवव रे्रावारा र्नमािण १५० वव.समानीकरण संर् 

३५८ ३११५९ जनिा आवव वप्रन्टर िेटसटप खररद िथा चवपि ममिि समेि १५० वव.समानीकरण संर् 

३५९ 

अन्र् 
र्नमािण 

३११५९ विा कार्ािलर् रे्रावारा र्नमािण १०० वव.समानीकरण संर् 

३६० ३११५९ 
स्वास््र् चौकी इखाब ुचपी र्नमािण िथा फोहोर व्र्वास्थपान जाने 
बाटो सोर्लङ 

१०० वव.समानीकरण संर् 

३६१ ३११५९ सङुसाब ुमलामी खाजार्र र्नमािण ४०० वव.समानीकरण संर् 

३६२ ३११५९ साप्चङुवा सामदुावर्क चपी र्नमािण १०० वव.समानीकरण संर् 

३६३ ३११५९ चोमालङुमा फर्निचर र्नमािण १०० वव.समानीकरण संर् 

३६४ ३११५९ खपुािाल मलामी खाजार्र र्नमािण ३०० वव.समानीकरण संर् 

३६५ ३११५९ िाँिा टोल सिुाररएको चलुो ५० वव.समानीकरण संर् 

३६६ ३११५९ सेिोवा खेल मैदान रे्रावारा १०० वव.समानीकरण संर् 

३६७ ३११५९ खानी खेल मैदान र्नमािण १०० वव.समानीकरण संर् 

३६८ 

लजक्षि 
वगि 

२२५२२ पोर्ण कार्िक्रम विा नं. ४ ६० वव.समानीकरण संर् 

३६९ २२५२२ दर्लि लजक्षि कार्िक्रम विा नं. ४ ४० वव.समानीकरण संर् 

३७० २२५२२ अपाङ्ग लजक्षि कार्िक्रम विा नं. ४ ५० वव.समानीकरण संर् 

जम्मा रु हजारमा ४५०० 

३७१   २११४१ 
पदार्िकारी बैठक भत्ता (विा सर्मर्िको बैठक िथा अन्र् 
बैठक) 

२०० राजस्व बाँिफाँि संर् 

३७२   २२११२ संचार महसलु (विा सजचवको संचार खचि) १३ राजस्व बाँिफाँि संर् 

३७३   २२२१२ इन्िन (कार्ािलर् प्रर्ोजन) (पेट्रोल, र्िजेल, मोर्बल) १८ राजस्व बाँिफाँि संर् 

३७४   २२३१४ इन्िन- अन्र् प्रर्ोजन (ग्र्ाँस) १२ राजस्व बाँिफाँि संर् 
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३७५   २२६११ 
अनगुमन, मूल्र्ांकन खचि (विा अन्िरगिका र्ोजना िथा 
कार्िक्रमहरुको) 

२५ राजस्व बाँिफाँि संर् 

३७६   २२६१२ 
पदार्िकारी िथा कमिचारी र्ोजना िथा कार्िक्रम कार्ािन्वर्न 
भ्रमण खचि 

२६४ राजस्व बाँिफाँि संर् 

३७७   २२७११ 
ववववि खचि (दैर्नक जचर्ापान, बैठक खाजा, कार्ािलर् सरुक्षा 
सम्बन्िी खचि, स्वागि िथा सत्कार खचि) 

२०० राजस्व बाँिफाँि संर् 

जम्मा रु हजारमा ७३२ 

आ.ब. २०७८/७९ का फक्ताङलङु गाउँपार्लका विा नं. ५ का र्ोजनाहरु   

ववर्र्गि क्षते्र         

  
पवुििार 
र्बकास 

खचि 
जशर्िक 

र्ोजनाको नाम 
बजेट रु. 
हजारमा 

  

३७८ 
  

  िाप्मवा मार्थल्लो झोलङु्गे पलु ममिि ८० ववजत्तर् समानी. संर् 

३७९ ३११५९ ऐनवुा पदमागि सोर्लङ १०० ववजत्तर् समानी. संर् 

३८० 

खानेपा
नी 

३११५६ हाङपाङथक खानेपानी र्नमािण १३० ववजत्तर् समानी. संर् 

३८१ ३११५६ िाँिाटोल खानेपानी र्नमािण १०० ववजत्तर् समानी. संर् 

३८२ ३११५६ मागेम खानेपानी र्नमािण १०० ववजत्तर् समानी. संर् 

३८३ ३११५६ खामथाक िाँिाटोल खानेपानी र्नमािण १०० ववजत्तर् समानी. संर् 

३८४ ३११५६ करेवा खानेपानी र्नमािण १०० ववजत्तर् समानी. संर् 

३८५ ३११५६ सम्माङथक खानेपानी र्नमािण १०० ववजत्तर् समानी. संर् 

३८६ 
र्सञ्चाइ 

३११५५ संगम्ब ुर्संचाइ ममिि १०० ववजत्तर् समानी. संर् 

३८७ ३११५९ ओरकदेन र्संचाइ र्नमािण २०० ववजत्तर् समानी. संर् 

सामाजजक ववकास       

३८८ 

जशक्षा 

३११११ पावििी मावव भवन र्नमािण  ४०० ववजत्तर् समानी. संर् 

३८९ ३११५९ कञ्चनजंर्ा आवव खेल मैदान र्नमािण २०० ववजत्तर् समानी. संर् 

३९० ३११५९ सोजत्लमा बाल जशक्षा केन्र फर्निचर र्नमािण ५० ववजत्तर् समानी. संर् 

३९१ ३११५९ र्साङ बाल जशक्षा फर्निचर ५० ववजत्तर् समानी. संर् 

३९२ 

अन्र् 
र्नमािण 

३११५९ हेल्लोक वकराँि माङवहम ३०० ववजत्तर् समानी. संर् 

३९३ ३११५९ वथालेङवा मलामी खाजार्र र्नमािण २०० ववजत्तर् समानी. संर् 

३९४ ३११५९ ववपरीदेवी रे्रावारा र्नमािण २०० ववजत्तर् समानी. संर् 

३९५ ३११५९ सेिीदेवी रे्रावारा र्नमािण वैिाङ्गु ६० ववजत्तर् समानी. संर् 

३९६ 

लजक्षि 
वगि 

२२५२२ पोर्ण कार्िक्रम विा नं. ५ १५० ववजत्तर् समानी. संर् 

३९७ २२५२२ खेलकुद सामाग्री खररद वविरण विा नं. ५ १०० ववजत्तर् समानी. संर् 

३९८ २२५२२ दर्लि ववद्याथी छात्रवरृ्ि सहार्िा रकम ४० ववजत्तर् समानी. संर् 

३९९ २२५२२ बाल बार्लका पोशाक खररद वविरण कार्िक्रम ३६० ववजत्तर् समानी. संर् 

४०० 
उद्यम 
ववकास 

३११२२ र्मनी र्मल खररद अनदुान विा नं. ५ २६० ववजत्तर् समानी. संर् 

 संस्कृर्ि िथा पर्िटन ववकास       

४०१ 

संस्कृर्ि  

३११५९ र्भमसेन देवव र्ादेन रे्रावारा र्नमािण १०० वव.समानीकरण संर् 

४०२ ३११५९ सेकवादेन संस्कृर्ि सामान खररद ६० वव.समानीकरण संर् 

४०३ ३११५९ सेन्छेइ संस्कृर्ि सामान खररद ६० वव.समानीकरण संर् 

४०४ ३११५९ खोिे भञ्ज्र्ाङ र्संसवा रे्रावारा र्नमािण १०० वव.समानीकरण संर् 



 

62 
 

४०५ अन्र् 
पूवाििार 

३११५९ काकले चौरर्भर रे्रावारा र्नमािण १०० वव.समानीकरण संर् 

४०६ ३११५९ सेङवा भवन शौचालर् र्नमािण १०० वव.समानीकरण संर् 

जम्मा रु हजारमा ४००० 

विा नं.  ५ कार्ािलर्को चाल ुखचि र्समा   

४०७   २११४१ 
पदार्िकारी बैठक भत्ता (विा सर्मर्िको बैठक िथा अन्र् 
बैठक) 

२०० राजस्व बाँिफाँि संर् 

४०८   २२११२ संचार महसलु (विा सजचवको संचार खचि) १३ राजस्व बाँिफाँि संर् 

४०९   २२२१२ इन्िन (कार्ािलर् प्रर्ोजन) (पेट्रोल, र्िजेल, मोर्बल) १८ राजस्व बाँिफाँि संर् 

४१०   २२३१४ इन्िन- अन्र् प्रर्ोजन (ग्र्ाँस) १२ राजस्व बाँिफाँि संर् 

४११   २२६११ 
अनगुमन, मूल्र्ांकन खचि (विा अन्िरगिका र्ोजना िथा 
कार्िक्रमहरुको) 

२५ राजस्व बाँिफाँि संर् 

४१२   २२६१२ 
पदार्िकारी िथा कमिचारी र्ोजना िथा कार्िक्रम कार्ािन्वर्न 
भ्रमण खचि 

२६४ राजस्व बाँिफाँि संर् 

४१३   २२७११ 
ववववि खचि (दैर्नक जचर्ापान, बैठक खाजा, कार्ािलर् सरुक्षा 
सम्बन्िी खचि, स्वागि िथा सत्कार खचि) 

२०० राजस्व बाँिफाँि संर् 

जम्मा रु हजारमा ७३२ 

आ.ब. २०७८/७९ का फक्ताङलङु गाउँपार्लका विा नं. ६ का र्ोजनाहरु   

ववर्र्गि क्षते्र         

क्र.स 
पवुाििार 
र्बकास 

खचि 
जशर्िक 

र्ोजनाको नाम 
बजेट रु. 
हजारमा 

  

४१४ 

सिक 

३११५१ िेजन्जङिाँिा देजख नेसो भवन सम्म कृवर् सिक र्नमािण ३०० वव.समानीकरण संर् 

४१५ ३११५१ 
लङुथङु देजख दाङसादेन हुँदै गमु्बा, स्कुल िाँिा सम्म कृवर् सिक 
र्नमािण 

४०० वव.समानीकरण संर् 

४१६ ३११५१ स्कुल िाँिा-सैददशा हुँदै लोकमागि जोड्ने कृवर् सिक र्नमािण ३०० वव.समानीकरण संर् 

४१७ 

खानपेा
नी 

३११५६ बिासे अंगेरबङु खानेपानी ममिि ५० वव.समानीकरण संर् 

४१८ ३११५६ िाढेर्न र्सस्न ेखानेपानी ममिि ५० वव.समानीकरण संर् 

४१९ ३११५६ चाँगा टोल खानेपानी ममिि ५० वव.समानीकरण संर् 

४२० ३११५६ इलािाँिा खानेपानी र्नमािण २५० वव.समानीकरण संर् 

४२१ ३११५६ िाँिा टोल खानेपानी ममिि ५० वव.समानीकरण संर् 

४२२ ३११५६ लेलेप खानेपानी र्नमािण ५०० वव.समानीकरण संर् 

४२३ ३११५६ नागटुप्पा खानेपानी र्नमािण २०० वव.समानीकरण संर् 

४२४ ३११५६ वकचोङमा सोम्देङ खानेपानी ममिि ५० वव.समानीकरण संर् 

४२५ ३११५६ वल्लो लङुथङुको ७ र्र खानेपानी र्नमािण २०० आन्िररक स्रोि राजश्व 

४२६ 

भवन 

३११५९ र्सस्ने िाँिेनी सामदुावर्क भवन र्नमािण ३५० वव.समानीकरण संर् 

४२७ ३११५९ सामदुावर्क भवन र्नमािण साववक लेलेप - २  ६०० वव.समानीकरण संर् 

४२८ ३११५९ र्नु्सा सामदुावर्क भवन वकचन र्नमािण ४०० वव.समानीकरण संर् 

४२९ ३११११ काजम्फकलाङ झणु्ि मण्िली र्नमािण ३५० वव.समानीकरण संर् 

४३० जशक्षा ३११५९ लङुथङु आवव रेर्लङवार िथा ठेस वाल र्नमािण २०० वव.समानीकरण संर् 

४३१ 
र्संचाइ 

३११५५ छागा खोला र्संचाइ र्नमािण १०० वव.समानीकरण संर् 

४३२ ३११५५ फुटपाखोला र्संचाइ र्नमािण २५० वव.समानीकरण संर् 
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४३३ 
अन्र् 

पूवाििार 
३११५९ प्रहरी चौकी भवन ममिि िथा हावा र्र र्नमािण २०० वव.समानीकरण संर् 

४३४ लजक्षि 
वगि 

२२५२२ पोर्ण कार्िक्रम विा नं. ६ १२५ वव.समानीकरण संर् 

४३५ २२५२२ शारीररक अशक्तिा भएको व्र्जक्तहरु लजक्षि प्रोत्साहन कार्िक्रम २५ वव.समानीकरण संर् 

 संस्कृर्ि िथा पर्िटन ववकास       

४३६ 
िमिसं
स्कृर्ि 

३११५९ छागा खोला झरना पर्िटकीर् अवलोकन पाकि  र्नमािण ३०० वव.समानीकरण संर् 

४३७ पूवाििार ३११५९ लावाजजन पजुा र्र र्नमािण ३०० वव.समानीकरण संर् 

जम्मा रु हजारमा ५६०० 

विा नं.  ६ कार्ािलर्को चाल ुखचि र्समा   

४३८   २११४१ 
पदार्िकारी बैठक भत्ता (विा सर्मर्िको बैठक िथा अन्र् 
बैठक) 

२०० राजस्व बाँिफाँि संर् 

४३९   २२११२ संचार महसलु (विा सजचवको संचार खचि) १३ राजस्व बाँिफाँि संर् 

४४०   २२२१२ इन्िन (कार्ािलर् प्रर्ोजन) (पेट्रोल, र्िजेल, मोर्बल) १८ राजस्व बाँिफाँि संर् 

४४१   २२३१४ इन्िन- अन्र् प्रर्ोजन (ग्र्ाँस) १२ राजस्व बाँिफाँि संर् 

४४२   २२६११ 
अनगुमन, मूल्र्ांकन खचि (विा अन्िरगिका र्ोजना िथा 
कार्िक्रमहरुको) 

२५ राजस्व बाँिफाँि संर् 

४४३   २२६१२ 
पदार्िकारी िथा कमिचारी र्ोजना िथा कार्िक्रम कार्ािन्वर्न 
भ्रमण खचि 

२६४ राजस्व बाँिफाँि संर् 

४४४   २२७११ 
ववववि खचि (दैर्नक जचर्ापान, बैठक खाजा, कार्ािलर् सरुक्षा 
सम्बन्िी खचि, स्वागि िथा सत्कार खचि) 

२०० राजस्व बाँिफाँि संर् 

जम्मा रु हजारमा ७३२ 

आ.ब. २०७८/७९ का फक्ताङलङु गाउँपार्लका विा नं. ७ का र्ोजनाहरु   

ववर्र्गि क्षते्र         

  
पवुाििार 
र्बकास 

खचि 
जशर्िक 

र्ोजनाको नाम 
बजेट रु. 

बजेटको स्रोि 

हजार मा 
४४५ खानेपा

नी 
३११५६ खानेपानी ममिि ओलाङचङुगोला २०० वव.समानीकरण संर् 

४४६ ३११५६ परामा िारा ममिि १५० वव.समानीकरण संर् 

४४७ 

अन्र् 
पूवाििार 

३११५९ र्ाङमा शौचालर् र्नमािण (४ वटा) ३०० वव.समानीकरण संर् 

४४८ ३११५९ लोपोन्मखु वालङु जािीर्को संग्रहालर् (क्रमागि) १३०० वव.समानीकरण संर् 

४४९ ३११५९ र्सन्जेमा िाल जाने बाटोमा पाटी र्नमािण ३०० वव.समानीकरण संर् 

४५० ३११५९ र्संवा प्रहरी चौकी भान्सार्र ममिि ५० वव.समानीकरण संर् 

४५१ ३११५९ र्बजलुी र्मटर बटस खररद १५० वव.समानीकरण संर् 

४५२ ३११५९ ओलाङचङुगोला फोहोरमैला व्र्वस्थापन इजन्सनेटर समेि र्नमािण २०० वव.समानीकरण संर् 

संस्कृर्ि िथा पर्िटन ववकास       

४५३ 
िमिसं
स्कृर्ि 

३११५९ चेरेसे छोिेन गजरु िथा पेजन्टङ ३०० वव.समानीकरण संर् 

४५४ पूवाििार ३११५९ लामा भार्ा जशक्षण कार्िक्रम १०० वव.समानीकरण संर् 

जम्मा रु हजारमा ३०५० 

विा नं.  ७ कार्ािलर्को चाल ुखचि र्समा   
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४५५   २११४१ 
पदार्िकारी बैठक भत्ता (विा सर्मर्िको बैठक िथा अन्र् 
बैठक) 

१८० राजस्व बाँिफाँि संर् 

४५६   २२११२ संचार महसलु (विा सजचवको संचार खचि) १३ राजस्व बाँिफाँि संर् 

४५७   २२२१२ इन्िन (कार्ािलर् प्रर्ोजन) (पेट्रोल, र्िजेल, मोर्बल) १८ राजस्व बाँिफाँि संर् 

४५८   २२३१४ इन्िन- अन्र् प्रर्ोजन (ग्र्ाँस) १२ रा.बाँ.(५००)+वव.स.-संर् 

४५९   २२६११ 
अनगुमन, मूल्र्ांकन खचि (विा अन्िरगिका र्ोजना िथा 
कार्िक्रमहरुको) 

२५ राजस्व बाँिफाँि संर् 

४६०   २२६१२ 
पदार्िकारी िथा कमिचारी र्ोजना िथा कार्िक्रम कार्ािन्वर्न 
भ्रमण खचि 

२६४ राजस्व बाँिफाँि संर् 

४६१   २२७११ 
ववववि खचि (दैर्नक जचर्ापान, बैठक खाजा, कार्ािलर् सरुक्षा 
सम्बन्िी खचि, स्वागि िथा सत्कार खचि) 

२०० राजस्व बाँिफाँि संर् 

जम्मा रु हजारमा ७१२. 

      प्रदेश सरकारबाट हस्िान्िररि कार्िक्रम (सशिि अनदुान)     

४६२ 
बहकेु्षत्री

र् 
२५३१५ 

स्थानीर् िहमा लैंर्गक वहंसा र्नवारणका लार्ग  संरक्षण कोर् 
स्थापना 

५०   

४६३ पोर्ण २२५२९ 
ओटीसी सञ्चालनको लार्ग  स्वास््र्कमीहरु र मवहला स्वास््र् 
स्वंर्सेववकाहरुको लार्ग संचार, र्ािार्ाि िथा उत्प्ररेणा खचि 

३०   

४६४   २५३१२ ओटीसीको स्थापना वा सदुृढीकरण वा पोर्णको लेखा जोखा  १००   
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माध्र्र्मक िह कक्षा (९-१०) मा अंग्रजेी, गजणि र ववज्ञान 
ववर्र्मा जशक्षण सहर्ोग अनदुान 

३४५५   

५१३   २५३११ 
आिारभिू िह कक्षा (६-८) मा अंग्रजेी, गजणि र ववज्ञान ववर्र्मा 
जशक्षण सहर्ोग अनदुान 

१६९२   

५१४   २५३११ 
कोर्भि-१९ का कारण उत्पन्न पररजस्थर्िमा र्सकाइ सहजीकरणका 
लार्ग शैजक्षक कार्िक्रम 

४००   

५१५   २५३११ 
साविजर्नक ववद्यालर्मा अध्र्र्नर ववद्याथीहरुका लार्ग छात्रवजृत्त 
(आवासीर् िथा गैरआवासीर्) 

१७९६   

जम्मा रु हजारमा १२६४००. 

  
३६५०
०१०६ 

  बहकु्षते्रीर् पोर्ण कार्िक्रम     

५१६   २२५२२ 

पोर्ण संवेदनशील (खानेपानी िथा सरसफाइ, कृवर्, पशसेुवा, मवहला 
िथा बालबार्लका, जशक्षा र शासकीर् प्रबन्ि) क्षेत्रका ४६०   

कार्िक्रमहरु सञ्चालन 

५१७   २२५२२ पोर्ण ववशेर् (स्वास््र्) क्षेत्रका कार्िक्रम सञ्चालन ३४०   

जम्मा रु हजारमा ८००. 

  
३६५०
११०३ 

  झोलुंग ेपलु क्षते्रगि कार्िक्रम     

५१८   ३११५९ र्भरकुना, फक्ताङलङु गाउँपार्लका, िाप्लेजङु १५००   

जम्मा रु हजारमा १५००. 

  
३७००
१०१२ 

  प्राथर्मक स्वास््र् सेवा     

५१९     

स्थानीर् िहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पिालहरुमा 
कार्िरि कमिचारीहरुको िलब, महंगी भत्ता, स्थानीर् भत्ता, पोशाक     

लगार्ि प्रशासर्नक खचि समेिको बे्रक िाउन  

  ५१९.१ २११११ 
स्थानीर् िहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पिालहरुमा 
कार्िरि कमिचारीहरुको िलब 

२१००
० 

  

  ५१९.११ २११२१ 
स्थानीर् िहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पिालहरुमा 
कार्िरि कमिचारीहरुको पोशाक भत्ता 

५००   

  ५१९.१२ २११३१ 
स्थानीर् िहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पिालहरुमा 
कार्िरि कमिचारीहरुको स्थानीर् भत्ता 

८००   

  ५१९.१३ २११३२ 
स्थानीर् िहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पिालहरुमा 
कार्िरि कमिचारीहरुको महंगी भत्ता 

४२६   

  ५१९.१४ २११३३ 
स्थानीर् िहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पिालहरुमा 
कार्िरि कमिचारीहरुको वफल्ि भत्ता 

२५०   

  ५१९.१५ २११३४ 
स्थानीर् िहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पिालहरुमा 
कार्िरि कमिचारीहरुको बैठक भत्ता 

१५०   
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  ५१९.१६ २११३९ 
स्थानीर् िहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पिालहरुमा 
कार्िरि कमिचारीहरुको अन्र् भत्ता 

१०५९   

  ५१९.१७ २२१११ 
स्थानीर् िहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पिालहरुमा 
प्रशासर्नक खचि (पानी िथा र्बजलुी) 

१००   

  ५१९.१८ २२११२ 
स्थानीर् िहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पिालहरुमा 
प्रशासर्नक खचि (संचार महसलु) 

१५०   

  ५१९.१९ २२२१३ 
स्थानीर् िहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पिालहरुमा 
प्रशासर्नक खचि (सवारी सािन ममिि खचि) 

१५०   

  ५१९.२ २२३११ 
स्थानीर् िहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पिालहरुमा 
प्रशासर्नक खचि (मसलन्द िथा कार्ािलर् सामाग्री) 

५००   

  ५१९.२१ २२२१२ 
स्थानीर् िहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पिालहरुमा 
प्रशासर्नक खचि (इन्िन कार्ािलर् प्रर्ोजन) 

१२०   

  ५१९.२२ २२३१४ 
स्थानीर् िहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पिालहरुमा 
प्रशासर्नक खचि (इन्िन अन्र् प्रर्ोजन) 

२५०   

  ५१९.२३ २२३१५ 
स्थानीर् िहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पिालहरुमा 
प्रशासर्नक खचि (पत्रपर्त्रका छपाइ िथा सूचना प्रकाशन खचि) 

२२०   

  ५१९.२४ २२५११ 
स्थानीर् िहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पिालहरुमा 
प्रशासर्नक खचि (कमिचारी िार्लम) 

५०   

  ५१९.२५ २२६११ 
स्थानीर् िहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पिालहरुमा 
प्रशासर्नक खचि (अनगुमन मूल्र्ांकन खचि) 

८०   

  ५१९.२६ २२६१२ 
स्थानीर् िहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पिालहरुमा 
प्रशासर्नक खचि (भ्रमण खचि) 

३४५   

  ५१९.२७ २२७११ 
स्थानीर् िहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पिालहरुमा 
प्रशासर्नक खचि (ववववि खचि) 

३५०   

  ५१९.२८ २२२२१ 

स्थानीर् िहका स्वास््र् चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पिालहरुमा 
प्रशासर्नक खचि (मेजशनरी औजार ममिि सम्भार िथा सञ्चालन 
खचि) 

१००   

जम्मा रु हजारमा २६६००. 

  
३७००
११०१ 

  क्षर्रोग र्नर्न्त्रण     

५२०   २२५२२ 

स्वास््र् संस्थामा आकजस्मक अवस्थामा और्र्ि एवं ल्र्ाब सामाग्री 
ढुवानी, रेकर्ििङ िथा ररपोवटिङका लार्ग फमि फरमेट छपाइ 

३५   
फोटोकपी, ई-वट.र्ब रजजिर अद्यावर्िक, ववश्व क्षर्रोग ददवस 
सम्बन्िी कार्िक्रम 

५२१   २२५२२ 

क्षर्रोगका जोजखम समूह िथा स्वास््र् सेवाको पहुँच कम भएका 
समदुार्मा सकृर् क्षर्रोग खोजपििाल कार्िक्रम, र्र 

१०५   
पररवारका सदस्र्हरुको सम्पकि  परीक्षण, समदुार्मा र्बरामीहरुको 
खोजपििालका लार्ग क्षमिा अर्भववृि िथा पररचालन 

५२२   २२५२२ 

स्थलगि अनजुशक्षण गरी स्वास््र्कमीहरुको क्षमिा अर्भववृि एवं 
ि्र्ाङ्कको गणुस्िर सरु्नजिि, क्षर्रोगका कार्िक्रमको अिि ६०   

वावर्िक सर्मक्षा िथा उपचार नर्िजाको कोहटि ववश्लरे्ण 
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जम्मा रु हजारमा २००. 

  
३७००
११०३ 

  पररवार कल्र्ाण कार्िक्रम     

५२३   २२५२२ 
माि ृिथा नवजशश ुकार्िक्रम अन्िगिि आमा सरुक्षा, गभिविी 
उत्प्ररेणा सेवा, न्र्ानो झोला र र्नःशलु्क गभिपिन कार्िक्रम 

७५२   

५२४   २२५२२ 
र्सर्बआईएमएनर्सआई Onsite कोजचङ्ग र समिा िथा पहुँच 
कार्िक्रम 

२००   

५२५   २२५२२ माि ृिथा नवजशश ुकार्िक्रम  १९६२   

५२६   २२५२२ पोर्ण कार्िक्रम १२००   

५२७   २२५२२ पररवार र्नर्ोजन वकशोर वकशोरी िथा प्रजनन ्स्वास््र् कार्िक्रम ४४०   

५२८   २२५२२ 

कोर्भि १९ ववरुि खोप अर्भर्ान संचालन व्र्वस्थापन खचि - 
पार्लकास्िरीर् सर्मक्षा िथा र्ोजना र पार्लका िथा स्वास््र् 
संस्था १५१   

स्िरीर् सपुररवेक्षण 

५२९   २२५२२ 

पार्लका स्िरमा टाइफाइि खोप अर्भर्ान संचालन िथा र्नर्र्मि 
खोपमा टाईफाइि खोप शरुुवािको साथै र्नर्र्मि खोप 

१६७   सदुृढीकरण र सरसफाई प्रवििनको लार्ग पार्लका र विा खोप 
समन्वर् सर्मर्ि र सरोकारवालाहरुको अर्भमखुीकरण 

बैठक १ ददन 

५३०   २२५२२ 

र्नर्र्मि खोप सदुृढीकरण, पूणि खोपको ददगोपना र सरसफाई 
प्रवििन कार्िक्रम र्नरन्िरिाको लार्ग सकु्ष्मर्ोजना अद्यावर्िक 

२२८   

र पार्लका समन्वर् सर्मर्िको अर्भमजुखकरण र र्ोजना २ ददन र 
पूणिखोप न.पा., गा.पा. सरु्नजिििाको लार्ग स्वास््र्कमीबाट 

विामा र्रिरुी सवेक्षण, पार्लका बाट विा भेररवफकेसन, अनगुमन 
िथा र्ोर्णा सभा व्र्वस्थापन र्ोर्णा बाँकीमा र्ोर्णा िथा 
र्ोर्णा भएकमा ददगोपना कार्म गने 

जम्मा रु हजारमा ५१००. 

  
३७००
११०५ 

  महामारी रोग र्नर्न्त्रण कार्िक्रम     

५३१   २२५२२ 

कोर्भि १९ लगार्ि ववर्भन्न महामारीजन्र् रोगहरुको रोकथाम, 

र्नर्न्त्रण िथा र्नगरानीका लार्ग सरोकारवाला सँगको २५   

अन्िरवक्रर्ा िथा RRT, स्वास््र्कमी पररचालन 

५३२   २२५२२ 

पशपंुक्षी आददबाट हनुे ईन्फुएन्जा, बिि फ्ल,ु AMR, र्सविसकोर्सस, 

टटसोप्लाज्मोर्सस आदद ववर्भन्न सरुवारोग सम्बजन्ि रोकथाम २०   

िथा र्नर्न्त्रणका लार्ग सचेिना कार्िक्रम 

५३३   २२५२२ 

ववर्भन्न सरुवारोग, नसने रोग, जनुोवटक, मानर्सक स्वास््र् सम्बजन्ि 
अन्िरवक्रर्ा कार्िक्रम िथा ददवसहरु (Hypertension, 

५५   Diabetes, COPD, Cancer Days, आत्महत्र्ा रोकथाम ददवस, 

मानर्सक स्वास््र् ददवस, अल्जाइमर ददवस, रेर्बज ददवस, 

ववश्व औलो ददवस) मनाउन े

जम्मा रु हजारमा १००. 
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३७००
११०७ 

  स्वास््र् व्र्वस्थापन कार्िक्रम     

५३४   २२५२२ 

पार्लका स्िरमा स्वास््र् संस्थाहरुको मार्सक बैठक, िाटा 
भेररवफकेशन एवं गणुस्िर सिुार साथै चौमार्सक एवं वावर्िक 
सर्मक्षा 

२००   

५३५   २२५२२ स्वास््र् सूचना साथै आइ एम रू् सदुृढीकरण कार्िक्रम २००   

जम्मा रु हजारमा ४००. 

  
३७००
११०९ 

  राविर् स्वास््र् जशक्षा, सूचना िथा संचार केन्र     

५३६   २२५२२ 
ववद्यालर् स्वास््र् जशक्षा/ आमा समूह िथा मवहला स्वास््र् 
स्वरं्सेववकाहरुका लार्ग सामाजजक व्र्वहार पररवििन 

१००   

जम्मा रु हजारमा १००. 

  
३७००
१११५ 

  उपचारात्मक कार्िक्रम     

५३७   २२५२२ आिारभिू िथा आकजस्मक स्वास््र् सेवाको लार्ग और्र्ि खररद  ११५०   

५३८   २२५२२ 

उपचारात्मक सेवा अन्िगििका कार्िक्रमहरु (आिारभिू स्वास््र् 
सेवा केन्र (स्वास््र् चौकी/ आिारभिू अस्पिालको न्र्नुिम 

३५०   
सेवा मापदण्ि कार्िक्रम संचालन िथा सदुृढीकरण र आखँा, नाक, 

कान, र्ाँटी िथा मखु स्वास््र् सम्बजन्ि अर्भमखुीकरण 

िथा ववद्यालर् जस्क्रर्नंग कार्िक्रम कार्िसंचालन र्नदेजशकामा 
उल्लेख भए बमोजजम संचालन गने 

जम्मा रु हजारमा १५००. 

  
३७००
१११६ 

  नर्सिङ िथा सामाजजक सरुक्षा सेवा कार्िक्रम     

५३९   २२५२२ 

राविर् मवहला स्वास््र् स्वरं्सेववका कार्िक्रम (पोशाक प्रोत्साहन, र्ािार्ाि खचि, 
वावर्िक सर्मक्षा गोष्ठी र ददवस मनाउने खचि १९००   

समेि 

जम्मा रु हजारमा १९००. 

  
३७१०
०१०२ 

  प्रिानमन्त्री रोजगार कार्िक्रम     

    २२५२२ कामका लार्ग पाररश्रर्मक अनदुान (२५७४)     

      विा नं. १ का प्रिानमन्त्री रोजगार कार्िक्रमहरु 

बजेट 
(रु.हजार
मा) 

  

५४०   २२५२२ मलबाँसे-नाटला खण्ि सिक सोर्लङ २००   

५४१   २२५२२ सावाददन खेलमैदान देजख दोकान ेजान ेसिक सोर्लङ १७४   

जम्मा रु हजारमा ३७४. 
      विा नं. २ का प्रिानमन्त्री रोजगार कार्िक्रमहरु     

५४२   २२५२२ र्भरकुना देजख गमु्बा सम्म गोरेटो बाटो र्नमािण ४७   

५४३   २२५२२ गरेु् खोल्सा देजख गमु्बा सम्म गोरेटो बाटो र्नमािण ४७   

५४४   २२५२२ ओइिाङ्ग ुरे्राबारा िथा गोरेटो बाटो र्नमािण ४७   

५४५   २२५२२ थेग ुटोल देजख मेथेम खोला सम्म गोरेटो बाटो र्नमािण ४७   

५४६   २२५२२ खेजेर्नम साववक ५ मा सिक सोर्लङ ४९   

५४७   २२५२२ खेजेर्नम साववक ६ मा सिक सोर्लङ ४७   
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५४८   २२५२२ खेजेर्नम साववक विा ९ मा सिक सोर्लङ ४७   

५४९   २२५२२ खेजेर्नम साववक विा ७ मा सिक सोर्लङ ४७   

५५०   २२५२२ नमुलोक गोरेटो बाटो ममिि ४७   

जम्मा रु हजारमा ४२५. 
      विा नं. ३ का प्रिानमन्त्री रोजगार कार्िक्रमहरु     

५५१   २२५२२ िमोर झोलङु्गेपलु देजख र्थवाखोला झो.प.ु जोड्न ेपदमागि र्नमािण ४०   

५५२   २२५२२ चाम्बोटेदेजख ददजि आवव सम्म पदमागि ममिि २५   

५५३   २२५२२ र्केुहाङदेजख माःर्लुाङकाटवा जोड्ने पदमागि ममिि ४०   

५५४   २२५२२ सदुापदेजख जनकल्र्ाण आवव जोड्न ेपदमागि ममिि ३०   

५५५   २२५२२ हल्वदार माइला र्र देजख माझगाउँ कृवर् सिक जोड्ने पदमागि सोर्लङ ३५   

५५६   २२५२२ साजम्सङ्गोदेजख स्विन्त्र चचि हुँदै विा कार्ािलर्सम्म पदमागि ममिि ३०   

५५७   २२५२२ जलपा देवीथान रे्राबारा २५   

५५८   २२५२२ काब्राबोटेदेजख भक्त आवव जोड्न ेपदमागि ममिि २५   

५५९   २२५२२ भष्मेदेजख महारानी जोड्न ेपदमागि ममिि ३५   

५६०   २२५२२ माझकटेरीदेजख पाँचथलासम्म पदमागि ममिि २५   

५६१   २२५२२ जशवालर् मजन्दरदेजख ददबङुसम्म पदमागि ममिि २५   

५६२   २२५२२ पार्थभरा कान्छी देवी ईर्छङिेम्बे रे्राबारा १५   

जम्मा रु हजारमा ३५०. 
      विा नं. ४ का प्रिानमन्त्री रोजगार कार्िक्रमहरु     

५६३   २२५२२ 
साववक १,२, ३ को नागदेन हुँदै जचफेग सेर्गम्मा साप्चङुवा पाटवामा गोरेटो बाटो 
ममिि 

२७५   

५६४   २२५२२ साववक ९ को मेटवा खोला बाटो िथा स्कुल माजस्िर छेकबार बाटो ममिि १००   

जम्मा रु हजारमा ३७५. 
      विा नं. ५ का प्रिानमन्त्री रोजगार कार्िक्रमहरु     

५६५   २२५२२ िाँिाटोल जान ेसोर्लङ र्नमािण १००   

५६६   २२५२२ साजम्लङ बाटो सोर्लङ १००   

५६७   २२५२२ संगम्ब ुबाटो सोर्लङ ५०   

५६८   २२५२२ जचनाम्बा बाटो ममिि ७५   

जम्मा रु हजारमा ३२५. 
      विा नं. ६ का प्रिानमन्त्री रोजगार कार्िक्रमहरु     

५६९   २२५२२ भाङवारी खेल मैदान देजख महेन्र आवव जान ेबाटो ममिि ५०   

५७०   २२५२२ लेप्चङु देजख साजम्दङ जान ेबाटो ममिि ५०   

५७१   २२५२२ हान्रङु देजख लेलेप जान ेबाटो ममिि १००   

५७२   २२५२२ चौरीह्याङ देजख नागटुप्पा जान ेबाटो र्नमािण १००   

५७३   २२५२२ लावाजजन देजख नपु्लङु जाने बाटो ममिि १००   

५७४   २२५२२ सल्लेरी टोल देजख िाँिा टोल जान ेबाटो र्नमािण ७५   

जम्मा रु हजारमा ४७५ 

      विा नं. ७ का प्रिानमन्त्री रोजगार कार्िक्रम     

५७५   २२५२२ ढोङदे देजख स्कुल सम्म र्सवढ र्नमािण २५०   

५७६   २२४१९ रोजगार संर्ोजकको िलब ४६८   

५७७   २११३१ रोजगार संर्ोजकको स्थानीर् भत्ता ४८   

५७८   २११२१ रोजगार संर्ोजकको पोशाक १०   

जम्मा रु हजारमा ७७६ 
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३७१०
०१०३ 

  र्वुा रोजगारीका लार्ग रुपान्िरण पहल पररर्ोजना     

५७९   २२३११ रोजगार सेवा केन्रको सञ्चालन (अनगुमन, सञ्चार, स्टेशनरी, ममिि, अन्र्) २०५   

५८०   २२५२२ 
कामका लार्ग पाररश्रर्मक अनदुान (र्वुा रुप)- कार्िववर्ि बमोजजम कार्िक्रम 
बाँिफाँि गरी सञ्चालन गनुिपने 

३९००   

५८१   २२४१९ रोजगार सहार्कको िलब ३६७   

५८२   २२१३१ रोजगार सहार्कको स्थानीर् भत्ता ३९   

५८३   २२१२१ रोजगार सहार्कको पोशाक भत्ता १०   

५८४   २२१२१ प्राववर्िक सहार्कको पोशाक १०   

५८५   २२४१९ प्राववर्िक सहार्कको िलव ३३०   

५८६   २२१३१ प्राववर्िक सहार्कको स्थानीर् भत्ता ३९   

५८७     सशिि अनदुान (पुजँीगि)     

५८८   ३११२२ 
रोजगार सेवा केन्रको सदुृवढकरण (कम्प्र्टुर, फर्निचर वफटचसि, टर्ामरा, अन्र् 
ववद्यतु्तीर् उपकरण) 

२००   

जम्मा रु हजारमा ५१०० 

कुल जम्मा रकम रु हजारमा   ४४६२७७ 
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३.६ फक्ताङलङु गाउँपार्लकाको र्स आ.व.मा अ.ल्र्ा. र्ोजनाहरुको वववरणः 
गि आ.व. २०७७/७८ बाट आ.व. २०७८/७९ मा अ.ल्र्ा. गरी ल्र्ाएको र्ोजना िथा कार्िक्रमहरु 

क्र.
सं. कार्िक्रम/ र्ोजनाको नाम 

खचि 
जशर्िक बजेट रकम बजेट स्रोि 

१ फक्ताङलङु गाउँपार्लका वतृ्तजचत्र (िकुमेन्ट्री) र्नमािण ३११५९ ५०००००.०० आन्िररक स्रोि बैंक मौज्दाि 

२ शेर्र बजार िथा लगानीकिाि सचेिना िार्लम २२५१२ ५०००००.०० आन्िररक स्रोि बैंक मौज्दाि 

३ सहकारी प्रवििन कार्िक्रम (मवहला प्रगर्िशील मञ्च) २२५२२ ३०००००.०० आन्िररक स्रोि बैंक मौज्दाि 

४ 

गाउँपार्लका छुवाछुि भेदभाव मकु्त िथा सामाजजक सदभाव प्रवििन 
कार्िक्रम २२५२२ २०००००.०० आन्िररक स्रोि बैंक मौज्दाि 

५ र्संवा मार्ी मेला महोत्सव कार्िक्रम २२५२२ २०००००.०० आन्िररक स्रोि बैंक मौज्दाि 

६ ओलाङचङुगोला एनवटसी टावर सोलार ब्र्ाकअप ढुवानी  २८१४९ ९००००.०० आन्िररक स्रोि बैंक मौज्दाि 

७ विा नं. ६ कार्ािलर् भवन र्नमािण क्रमागि ३११११ ७९८७०६.०० आन्िररक स्रोि बैंक मौज्दाि 

८ विा नं. ५ कार्ािलर् भवन र्नमािण क्रमागि ३११११ ४३४९६७.०० आन्िररक स्रोि बैंक मौज्दाि 

९ माददबङु-मरुरङला आले पर्िटकीर् सिक र्नमािण क्रमागि ३११५१ ९७००००.०० आन्िररक स्रोि बैंक मौज्दाि 

१० पाइप खररद ३११५६ ५०००००.०० आन्िररक स्रोि बैंक मौज्दाि 

११ ओलाङचङुगोला स्वास््र् चौकी भवन र्नमािण क्रमागि ३११११ २२९५७४६.०० आन्िररक स्रोि बैंक मौज्दाि 

१२ ग्र्ाववन िारजाली खररद ३११५९ ५०००००.०० आन्िररक स्रोि बैंक मौज्दाि 

१३ बर्िजो खररद िथा वविरण २२५२२ १४००००.०० आन्िररक स्रोि बैंक मौज्दाि 

१४ पश ुशाखा सेवा केन्रको लार्ग और्िी खररद २७२१३ १०१०००.०० आन्िररक स्रोि बैंक मौज्दाि 

१५ 

सजजिकल सामाग्री िथा संक्रामण रोग महामारी व्र्वस्थापनका लार्ग 
अत्र्ावश्र्क औजार िथा और्िी २७२१३ २४१०००.०० आन्िररक स्रोि बैंक मौज्दाि 

१६ सतु्केरी गाईलाई प्रोत्साहन अनदुान  २२५२२ १०००००.०० आन्िररक स्रोि बैंक मौज्दाि 

१७ भेिा फामिलाई सामाग्री वविरण प्रोत्साहन २२५२२ ८७१६०.०० आन्िररक स्रोि बैंक मौज्दाि 

१८ मकुु्तरा सिक ग्र्ाववन िार जाली र्नमािण ३११५९ २०००००.०० आन्िररक स्रोि बैंक मौज्दाि 

१९ फुसको छानो ववस्थावपि गरी जस्िा पािा वविरण (विा नं. २) २२५२२ ५०००००.०० आन्िररक स्रोि बैंक मौज्दाि 

२० र्िङद ुकृवर् सिक सोर्लङ ३११५९ १७५०००.०० आन्िररक स्रोि बैंक मौज्दाि 

२१ िापेथोक प्राथर्मक अस्पिाल-सरस्वर्ि आवव जोड्ने बाटो र्नमािण ३११५१ २०००००.०० आन्िररक स्रोि बैंक मौज्दाि 

२२ 

र्ाङमा सरुजक्षि आवास कार्िक्रम (वटनको छाना लाउने ५ र्रिरुीमा 
बाँकी भकु्तानी) २२५२२ २०००००.०० आन्िररक स्रोि बैंक मौज्दाि 

२३ 

वालङु बचि िथा सहकारी सामान खररद (वालङु बचि िथा 
सहकारी संस्था र्लर्मटेि) २५३१५ १०००००.०० आन्िररक स्रोि बैंक मौज्दाि 

२४ साँर् ुमाददबङु सिक र्नमािण (क्रमागि) ३११५१ १३५००००.०० आन्िररक स्रोि बैंक मौज्दाि 

२५ पार्लका LED Board Display जिान  ३११२२ १९८३१५.०० आन्िररक स्रोि बैंक मौज्दाि 

४६ 

सावाददन-खेजेर्नम-सङुजा मामाङखे हुँदै लेलेप  जोड्ने सिक खण्ि 

र्िवपआर खचि ३११७२ ३५०००००.०० आन्िररक स्रोि बैंक मौज्दाि 

४८ िापेथोक प्राथर्मक अस्पिाल भवन र्नमािण ३११११ ७०००००.०० आन्िररक स्रोि बैंक मौज्दाि 

४९ िावा र्थवा सिक पवहरो पन्छाउन ेिथा ममिि ३११५१ ४६३६९३.०० आन्िररक स्रोि बैंक मौज्दाि 

५४ गाइगोठ सिुार कार्िक्रम (अजर्ल्लो आ.व.को क्रमागि र्ोजना) २२५२२ ४०००००.०० आन्िररक स्रोि बैंक मौज्दाि 

५५ ओलाङचङुगोला स्वास््र् चौकी फर्निचर र्नमािण ३११२३ १०००००.०० आन्िररक स्रोि बैंक मौज्दाि 

५७ विा नं. ४ मा पवहरोले लगकेो काठेपलु िथा झोलङु्ग ेपलु ममिि  ३११५९ ३०००००.०० आन्िररक स्रोि बैंक मौज्दाि 

      १६३४५५८७.००   
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३.७ आर्थिक वर्ि २०७८।७९ को खचि गने अजख्िर्ारीः 
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खण्ि ४ गाउँसभाको र्नणिर्हरु िथा ववर्र्गि सर्मर्िका पदार्िकारीहरु 

४.१गाउँ सभाको र्नणिर्हरु 

 

गाउँसभा बैठक संख्र्ाः- ९ औ ं   बैठक प्रारम्भः- र्बहान ११ बजे  

सभा बैठक सञ्चालन र्मर्िः २०७८।०३।१०    बैठक स्थगनः- बेलकुा ५ बजे 

   
फक्ताङलङु गाउँपार्लकाको नवौं गाउँसभा गाउँपार्लका अध्र्क्ष श्री सरोज र्लम्बजु्रू्को अध्र्क्षिामा आज 
फक्ताङलङु गाउँपार्लकाको वहउदे गाउँसभा बैठक र्नम्न उपजस्थर्िमा बसी िपर्सल बमोजजमका ववर्र्हरुमा 
छलफल गरी िपर्सल बमोजजम अनमुोदन िथा पाररि गने र्नणिर् गररर्ो । 

र्स.नं. पद नाम, थर हस्िाक्षर 

१. अध्र्क्ष(गाउँसभा अध्र्क्ष) श्री सरोज र्लम्ब ु  

२. उपाध्र्क्ष गाउँपार्लका श्रीमिी फुलमार्ा र्लम्ब ु  

३. सदस्र् (गाउँ सभा) श्री र्ज्ञ प्रसाद र्लम्ब ु  

४. सदस्र् (गाउँ सभा) श्री हकि  र्सं पराजलुी  

५. सदस्र् (गाउँ सभा) श्री आइिराम र्लम्ब ु  

६. सदस्र् (गाउँ सभा) श्री दत्त बहादरु र्लम्ब ु  

७. सदस्र् (गाउँ सभा) श्री देउ प्रसाद र्लम्ब ु  

८. सदस्र् (गाउँ सभा) श्री छोवाङ शेपाि  

९. सदस्र् (गाउँ सभा) श्री छेिेन भोटे शेपाि  

१०. सदस्र् (गाउँ सभा) श्री छेिेन लामा शेपाि  

११. सदस्र् (गाउँ सभा) श्री र्नमा नावा  

१२. सदस्र् (गाउँ सभा) श्री मालिी दजी  

१३. सदस्र् (गाउँ सभा) श्री सररिा मादेन  

१३. सदस्र् (गाउँ सभा) श्री पेम्बा फुटी शेपाि  

१४. सदस्र् (गाउँ सभा) श्री र्लला मार्ा र्लम्ब ु  

१५. सदस्र् (गाउँ सभा) श्री अशोक र्लम्ब ु  

१६. सदस्र् (गाउँ सभा) श्री प्रमे बहादरु र्लम्ब ु  

१७. सदस्र् (गाउँ सभा) श्री र्बना दजी  

१८. सदस्र् (गाउँ सभा) श्री र्भम बहादरु र्लम्ब ु  

१९. सदस्र् (गाउँ सभा) श्री र्गेुन अन्छोङबो  

२०. सदस्र् (गाउँ सभा) श्री र्नमा खाण्ि ुशेपाि  
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२१. सदस्र् (गाउँ सभा) श्री िेजर्बर र्लम्ब ु  

२२. सदस्र् (गाउँ सभा) श्री मन कुमारी र्बक  

२३. सदस्र् (गाउँ सभा) श्री इन्रकला र्लम्ब ु  

२४. सदस्र् (गाउँ सभा) श्री छत्रमणी र्लम्ब ु  

२५. सदस्र् (गाउँ सभा) श्री ददलकुमार र्लम्ब ु  

२६. सदस्र् (गाउँ सभा) श्री ववमला वदेवा  

२७. सदस्र् (गाउँ सभा) श्री कृष्ण कुमारी गरुुङ  

२८. सदस्र् (गाउँ सभा) श्री नववन र्लम्ब ु  

२९. सदस्र् (गाउँ सभा) श्री हेम बहादरु र्लम्ब ु  

३०. सदस्र् (गाउँ सभा) श्री सकुमार्ा कामी  

३१. सदस्र् (गाउँ सभा) श्री ददल कुमार र्लम्ब ु  

३२. सदस्र् (गाउँ सभा) श्री भर्गमान र्लम्ब ु  

३३. सदस्र् (गाउँ सभा) श्री उमा लामगादे गरुुङ  

३४. सदस्र् (गाउँ सभा) श्री छुम्बे शेपाि  

३५. सदस्र् (गाउँ सभा) श्री टाँसी शेपाि   

३६. सदस्र् (गाउँ सभा) श्री र्मङमा फूटी शेपाि   

३७. सदस्र्-सजचव(प्र.प्र.अ.) श्री सन्िोर् शे्रष्ठ   

३८. लेखापाल बल बहादरु ववश्वकमाि  

३९. विा सजचव/अनमी इजन्दरा बराइली  

४०. विा सजचव पवन कुमार देव  

४१. विा सजचव ओम प्रकाश पौिेल  

४२. रोजगार संर्ोजक अर्नल राइ  

४३. सू.प्र.अ. जर् प्रसाद ररजाल  

४४. इजन्जर्नर्र अजुिन र्सग्देल  

४५. सव.इजन्जर्नर्र ववराज कटे्टल  

४६. सव.इजन्जर्नर्र सदुदप कुमार र्ादव  

४७. सब.इजन्जर्नर्र अरुण कुमार र्ादव  

४८. सहार्क पाँचौ कृवर् प्रशान्ि नेपाल  

४९. सहार्क पाँचौ पश ु शशाङ्क पौिेल  

५०. स्वास््र् संर्ोजकएचए ददनेश भट्टराइ  

५१. ना.प्रा.स. कृवर् ओम प्रकाश शमाि  
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५२. ना.प्रा.स. कृवर् गोपाल भण्िारी  

५३. उद्यम ववकास सहजकिाि र्नरुिा शमाि  

५४. ना.प्रा.स. पश ु संजर् र्लम्ब ु  

५५. ना.प्रा.स. पश ु दगुाि प्रसाद भट्टराई  

५६. उद्यम ववकास सहजकिाि ददपराज आचार्ि  

५७. एम.आइ.एस. अपरेटर बिु र्लम्ब ु  

5८. वफल्ि सहार्क प्रददप पौिेल  

5९. वफल्ि सहार्क  ससुन राई  

६०. अ.स.इजन्जर्नर्र ववदरु महि  

६१. जज.स.स. सदस्र् जचरेन्र लावङु  

६२. ना.प.से.प्रा. र्भम प्रसाद जर्र्मरे  

६३. र्स.अ.हे.ब. िम्बर बहादरु गरुुङ  

६४. कार्ािलर् सहर्ोगी खड्ग र्लम्ब ु  

६५. प्रहरी जवान र्वुराज बराल  

६६. कार्ािलर् सहर्ोगी राज ुर्लम्ब ु  

६७. प्रहरी अ.स.इ ववदलुाल राजवंशी  

६८. स्वकीर् सजचव र्भम प्रसाद र्लम्ब ु  

६९. हलकुा सवारी चालक खगेन्र जर्र्सङ  

७०. अ.न.मी. अजस्मिा लाप्चा  

७१. अ.न.मी. कमला अङथपुो  

७२. अ.न.मी. सजृना र्लम्ब ु  

    

र्नणिर् नं. १. गाउँ कार्िपार्लकाबाट र्मर्ि २०७८/०३/०९ गिेको र्नणिर्बाट र्सफाररस भइ आएको 
िापेथोक प्राथर्मक अस्पिालबाट सेवा सम्बन्िी शलु्क, सेवा प्रवाह िथा और्िी सम्बन्िमा िपर्सल अनसुार 
कार्ािन्वर्न गररने र्नणिर् सविसम्मि पाररि गने र्नणिर् गररर्ो । 

र्नणिर् नं. २. गि आर्थिक वर्ि ०७६/७७मा मन्त्रालर्बाट स्थानीर् िहहरुको लार्ग र्निािरण गरेको १० 
वटा स्वमूल्र्ाङ्कन ववर्र् क्षेत्रहरुमा जजल्ला समन्वर् सर्मर्िका अर्िकारी समेिको उपजस्थर्िमा र्मर्ि २०७७ 
चैत्र १८ देजख २१ गिे सम्म गाउँपार्लका कार्ािलर्मा भएको मूल्र्ाङ्कनमा संलग्न कागजाि प्रमाण िथा 
अन्र् ववर्र्हरुमा मूल्र्ाङ्कन गरी कार्िपार्लकाबाट र्सफाररस भइ स्वमूल्र्ांकन प्रर्िवेदन प्रणाली माफि ि 
मूल्र्ाङ्कन नर्िजा साविजर्नकीकरण गररने र्नणिर् गररर्ो ।   
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र्नणिर् नं. ३. गाउँ कार्िपार्लकाबाट र्मर्ि २०७८/०३/०९ गिेको र्नणिर्बाट र्सफाररस भइ आएको कृवर् 
ववकास िथा पश ु सेवा शाखाबाट प्रवाह हनुे सेवा सम्बन्िी शलु्क, सेवा प्रवाह िथा और्िी सम्बन्िमा 
संलग्न सेवाशलु्क दररेट अनसुार कार्ािन्वर्न गररने र्नणिर् सविसम्मि पाररि गररने र्नणिर् गररर्ो ।  

र्नणिर् नं. ४. चाल ु आ.व.०७७/७८ को प्रस्ििु भएको आर्-व्र्र् सम्बन्िी छलफल गरी आगामी 
आ.व.२०७८/७९ को अथि वविेर्क अनसुार राजश्व अनमुान िथा लक्ष्र् र्निािरण पाररि गररने र्नणिर् 
गररर्ो । 

र्नणिर् नं. ५. गाउँसभामा पेश भएको आ.व.२०७८/७९ को वावर्िक नीर्ि िथा कार्िक्रम, बजेट उपर 
छलफल गरी सविसम्मि पाररि गररने र्नणिर् गररर्ो । 

र्नणिर् नं. ४. र्स गाउँसभाबाट आर्थिक वर्ि ०७८/७९ को आर्थिक ऐन, २०७८, ववर्नर्ोजन ऐन, २०७८ 
र आ.व. ०७८/७९ को बजेट रु.४४,६२,७७,०००।-(अक्षरुपी चौवार्लस करोि बैसठ्ठी लाख सिहत्तर 
हजार रुपैर्ाँ) पाररि गररन ेसविसम्मि र्नणिर् गररर्ो ।  

र्नणिर् नं. ५. र्स गाउँसभाले गाउँ जशक्षा ऐन, २०७६ िपर्सल बमोजजम संशोिन गररने र्नणिर् सविसम्मि 
पाररि गररर्ो । 

 दफा २३ को उपदफा ५ 

(५) दफा २३ को उपदफा १ बमोजजमको सर्मर्िले करार जशक्षक छनौट परीक्षा संचालन गराउन नसकेमा 
परीक्षा सञ्चालन गराई नर्िजा प्रकाशन गनि नसकेमा अथवा िोवकएको र्मर्िमा ववद्यालर् प्रिानाध्र्ापक, 
ववद्यालर् व्र्वस्थापन अध्र्क्ष लगार्िका सर्मर्ि पदार्िकारी अनपुजस्थि भएमा देहार् बमोजजमको 
गाउँपार्लका स्िरीर् परीक्षा सञ्चालन सर्मर्िले परीक्षा सञ्चालन गरी नर्िजा प्रकाशन गने छ । 

 (क) गाउँ जशक्षा सर्मर्ि संर्ोजकः- संर्ोजक 

 (ख) ववर्र्गि रोिर मध्रे्बाट गाउँ जशक्षा सर्मर्िले िोकेको ववर्र् ववज्ञ २ जनाः- सदस्र् 

 (ग) प्रमखु प्रशासकीर् अर्िकृि- सदस्र् 

 (र्) जशक्षा अर्िकृिः- सदस्र्-सजचव 

र्नणिर् नं. ६. प्रस्िाव उपर छलफल गदाि र्स गाउँपार्लकाको विा नं. ७ ओलाङचङुगोला आसपासका 
क्षेत्र समेिलाई स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९९ को उपदफा २(१) को (क) र 
(ख) मा लेजखएका बुदँाहरु अनसुार विा नं. ७ लाई ववशरे्, संरजक्षि क्षते्र कार्म गररददनका लार्ग सम्बजन्िि 
प्रदेश सरकार िथा संर्ीर् सरकारमा अनरुोि गरी पठाउने र्नणिर् गररर्ो । 

र्नणिर् नं. ७. र्स गाउँपार्लकाको प्रशासकीर् भवन र्नमािण कार्िको लार्ग र्स अजर् जजल्ला समन्वर् 
सर्मर्िसँग लागि साझेदारीमा विा नं. ६ कार्ािलर् भवन र्नमाणिका लार्ग सम्झौिालाई संशोिन गरी 
गाउँपार्लकाको प्रशासकीर् भवन र्नमािण कार्िमा जजल्ला समन्वर् सर्मर्ि, िाप्लेजङुबाट प्राप्त अनदुान 
रकमलाई पार्लकासँगको लागि साझेदारीमा कार्ािन्वर्न गररने र्नणिर् गररर्ो । 
र्नणिर् नं. ८. र्स गाउँपार्लकामा  आ.व. २०७८/७९ मा सञ्चालनका लार्ग देहार् अनसुारका संर्, 
संस्थाबाट पेश भएको बजेट िथा कार्िक्रमहरु उपर छलफल गरी सो संर् संस्थाबाट प्रस्िाव पेश भएको 
बजेट िथा कार्िक्रमलाई स्वीकृि गरी कार्ि सञ्चालनका लार्ग अनमुर्ि प्रदान गररने र्नणिर् गररर्ो ।  

देहार्ः 
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क्र.सं. प्रस्िाव पेश भएको संस्था ववर्नर्ोजजि बजेट सेवा क्षेत्र 
१. ग्रामीण जशक्षा िथा वािावरण ववकास केन्र, 

िाप्लेजङु (REED Nepal) 
रु.९०,१४,९६७।- जशक्षा क्षेत्र 

२. ह्यमुन प्राजटटस फाउण्िेसन (HPF) रु.४,००,२९,९४६।- जशक्षा (पूवाििार समेि लागि 
साझेदारीमा) 

३. वािावरण संरक्षण िथा ववकास मञ्च, ECDF रु.८,८०,८८४।- स्वास््र् िथा पोर्ण 
र्नणिर् नं. ९. र्स गाउँपार्लकाबाट आ.व. २०७९/८० का लार्ग कार्ािन्वर्न हनेु आर्ोजना/ कार्िक्रमहरुको लार्ग 
संर्ीर् समपूरक िथा ववशेर् अनदुान अन्िगिि सञ्चालन हनेु आर्ोजना/ कार्िक्रमहरु देहार् बमोजजमको प्राथर्मकिाक्रम 
र्निािरण गरी प्रस्िाव पेश गररने िथा सोका लार्ग आवश्र्क िर्ारी गररने र्नणिर् गररर्ो । 

समपूरक अनदुान र्ोजनाहरु 
क्र .सं.  र्ोजनाको नाम स्थान कुल लागि अवर्ि कैवफर्ि 

१. सावाददन-मामाङ्ख-ेसङुजा-इखाब-ुलेलेप 
सिक र्नमािण 

फक्ताङलङु रु.२,००,००,०००।- २वर्ि ऐ .ऐ.  

२. र्संवा बजार मानेिाँिा पार्थभरा मजन्दर 
पर्िटकीर् पदमागि र्नमािण 

फक्ताङलङु रु.१,००,००,०००।- १वर्ि ऐ .ऐ.  

३. ओलाङचङुगोला बस्िी पवहरो र्नर्न्त्रण 
कार्ि 

फक्ताङलङु-७ रु.१,००,००,०००।- १वर्ि ऐ .ऐ.  

ववशेर् अनदुान कार्िक्रम/ र्ोजनाहरु 

क्र .सं.  र्ोजनाको नाम स्थान कुल लागि अवर्ि कैवफर्ि 

२. गाउँपार्लका ५ शैर्ा ँ प्राथर्मक 
अस्पिाल  भवन र्नमािण 

िापेथोक रु.२,००,००,०००।- १वर्ि ऐ .ऐ.  

३. टोल स्िरीर् स्वच्छ खानेपानी 
आर्ोजना र्नमािण 

विा नं.३ रु.८०,००,०००।- १वर्ि ऐ .ऐ.  

र्नणिर् नं. १०. आ.व. ०७६/७७ को महालेखापरीक्षण प्रर्िवेदनको प्रारजम्भक प्रर्िवेदनमा छलफल गरी 
औल्र्ाएका प्रारजम्भक प्रर्िवेदनको बेरुजलुाई फछिर्ौटका लार्ग आगामी महालेखापरीक्षणको िोर मकुाममा 
पेश गररने र्नणिर् सविसम्मि पाररि गररर्ो ।  
गि वर्िसम्मको बाँकी बेरुजूः रु.६४८५९(रु. हजारमा) 

र्ो वर्ि संपरीक्षण गररएको बेरुजूः रु.२३६९९(रु.हजारमा) 

र्ो वर्ि कार्म बेरुजूः- रु.१७७०४(रु.हजारमा) 

संपरीक्षणबाट कार्म बेरुजूः- रु.४११५०(रु. हजारमा) 

अद्यावर्िक बाँकी बेरुजूः- रु.५८८६४(रु. हजारमा) 

गाउँसभामा पेश भएको बजेट िथा र्नणिर्हरु सविसम्मर्िले अनमुोदन गरी बैठक अन्त्र् 
गररर्ो । 
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४.२ गाउँपार्लकाका सर्मर्िहरु िथा सर्मर्िका पदार्िकारीहरु 

(क) वविार्न सर्मर्िः संर्ोजकः श्री र्नमा नावा 
सदस्र्ः  श्री इन्रकला र्लम्ब ु

सदस्र्ः  श्री हेम बहादरु र्लम्ब ु

(ख) लेखा सर्मर्िः    संर्ोजकः श्री र्ोगेन अन्छङ्बो 
सदस्र्ः  श्री टासी शेपाि 
सदस्र्ः  श्री र्बना दजी 

(ग) सशुासन सर्मर्िः संर्ोजकः श्री र्भम बहादरु र्लम्ब ु

सदस्र्ः  श्री कृष्ण कुमारी गरुुङ 

सदस्र्ः  श्री नववन र्लम्ब ु

 

 

 

१. गाउँ कार्िपार्लका (कार्िववभाजन)  र्नर्मावली, २०७४ को अनसूुची १ बमोजजम 
गाउँपार्लकामा रहने ववर्र्गि शाखाहरु संर्ोजक देहार्का पदार्िकारीहरुलाई  संर्ोजक 
िोटनेः 

 सामान्र् प्रशासन शाखा - श्री देउ प्रसाद र्लम्ब ु

 राजश्व िथा आर्थिक प्रशासन शाखा - श्री र्ज्ञ प्रसाद र्लम्ब ु

 पूवाििार िथा भवन र्नर्मन शाखा - श्री छेिेन लामा शेपाि 
 आर्थिक ववकास शाखा - श्री छोवाङ शेपाि 
 सामाजजक ववकास शाखा - श्री र्नमा नावा 
 र्ोजना अनगुमन िथा ि्र्ाङ्क शाखा - श्री आइिराम र्लम्ब ु

२. नेपालको संवविान र प्रचर्लि कानूनको अिीनमा रही फक्ताङलङु गाउँपार्लकाले आफ्नो 
कार्िक्षेत्रर्भत्र पररचालन गनि सटने राजस्वको अनमुान गने प्रर्ोजनको लार्ग स्थानीर् िहको 
र्ोजना िथा बजेट िजुिमा ददग्दशिन, २०७४ को प्राविान अनसुार देहार् बमोजजमको राजस्व 
परामशि सर्मर्ि गठन गने; 

 गाउँपार्लकाको उपाध्र्क्ष श्री फूलमार्ा र्लम्ब ु-संर्ोजक 

 गाउँ कार्िपार्लकाको प्रमखु प्रशासकीर् अर्िकृि  

 गाउँ कार्िपार्लकाले िोकेको सदस्र्, श्री छेिेन शेपाि (भोटे) -सदस्र् 

 गाउँ कार्िपार्लकाले िोकेको मवहला सदस्र् श्री र्ललामार्ा र्लम्ब ु-सदस्र् 

 गाउँ कार्िपार्लकाको राजस्व शाखा प्रमखु श्री बल बहादरु ववश् वकमाि -सदस्र् सजचव 
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३. गाउँ कार्िपार्लकाको कार्िसम्पादन र्नर्मावली, २०७४ को र्नर्म १५ को उपर्नर्म (१) 
बमोजजम कार्िपार्लकामा र्नणिर्को लार्ग पेश भएका प्रस्िावमा र्नणिर् गनुिपूवि आवश्र्किा 
अनसुार रार्, सल्लाह र सझुाव र्लनका  लार्ग देहार् बमोजजमको सर्मर्ि गठन गनेः  

४.३ साविजर्नक सेवा िथा क्षमिा ववकास सर्मर्ि  

 संर्ोजक श्री देउ प्रसाद र्लम्ब ु

 सदस्र् सररिा मादेन 

आर्थिक ववकास सर्मर्ि 

 संर्ोजक श्री दत्त बहादरु र्लम्ब ु

 सदस्र् श्री पेम्बा फुटी शेपाि 
सामाजजक ववकास सर्मर्ि 

 संर्ोजक श्री छेिेन शेपाि (भोटे) 

 सदस्र् श्री र्ज्ञ प्रसाद र्लम्ब ु

पूवाििार ववकास सर्मर्ि 

 संर्ोजक श्री आईिराम र्लम्ब ु

 सदस्र् श्री हकि र्सं पराजलुी 
 सदस्र् श्री छोवाङ शेपाि 

वािावरण िथा ववपद् व्र्वस्थापन सर्मर्ि 

 संर्ोजक श्री र्नमा नावा 
 सदस्र् श्री मालिी दजी 

वविेर्क सर्मर्ि 

 संर्ोजक श्री छेिेन लामा शेपाि 
 सदस्र् श्री र्ललामार्ा र्लम्ब ु

न्र्ावर्क सर्मर्ि 

 संर्ोजक श्री फुलमार्ा र्लम्व ु- गाउँपार्लका उपाध्र्क्ष 

 सदस्र् श्री हकि र्सँह पराजलुी 
 सदस्र् श्री दत्त बहादरु र्लम्व ु

ववपद व्र्वस्थापन सर्मर्ि 

 अध्र्क्षः श्री सरोज र्लम्व,ु गाउँकार्िपार्लकाको अध्र्क्ष 

 सदस्र्ः श्री फुलमार्ा र्लम्व,ु गाउँकार्िपार्लकाको उपाध्र्क्ष 

 सदस्र्ः श्री सन्िोर् शे्रष्ठ, प्रमखु प्रशासकीर् अर्िकृि 

 सदस्र्ः श्री र्नमा नावा, वािावरण िथा ववपद व्र्वस्थापन सर्मर्िको संर्ोजक 
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 सदस्र्ः गाउँपार्लका जस्थि सरुक्षा र्नकार्का प्रमखु 

 सदस्र्ः राविर् मान्र्िा प्राप्त दलका गाउँपार्लका जस्थि प्रमखु वा प्रर्िर्नर्ि 

 सदस्र्ः नेपाल रेिक्रस सोसाइटीको गाउँपार्लका जस्थि प्रमखु 

 सदस्र्ः नेपाल पत्रकार महासंर्को गाउँपार्लका जस्थि प्रमखु 

 सदस्र्ः उद्योग वाजणज्र् संर्को गाउँपार्लका जस्थि प्रमखु 

 सदस्र्-सजचवः र्ोजना अनगुमन िथा ि्र्ाङ्क शाखा प्रमखु 

गाउँ जशक्षा सर्मर्ि 
 जशक्षा सर्मर्ि संर्ोजकः श्री सरोज र्लम्ब ु

 जशक्षा सर्मर्ि सह-संर्ोजकः श्री फुलमार्ा र्लम्ब ु

 जशक्षा सर्मर्ि सदस्र्ः  श्री र्नमा नावा 
 जशक्षा सर्मर्ि सदस्र्ः  श्री मालिी दजी 
 जशक्षा सर्मर्ि सदस्र्ः  श्री र्ललामार्ा र्लम्ब ु

 जशक्षा सर्मर्ि सदस्र्ः  श्री ववद्या खड्का 
 जशक्षा सर्मर्ि सदस्र्ः  श्री ववशाल राई 

 जशक्षा सर्मर्ि सदस्र्ः  श्री सन्िोर् शे्रष्ठ 

 जशक्षा सर्मर्ि सदस्र् सजचव  श्री जर् प्रसाद ररजाल 

४.४ उजाि ववकास उप-सर्मर्िः- 
र्मर्ि २०७८ साल जेठ २५ गिे कार्िपार्लका र्नणिर्िारा गदठि 

फक्ताङलङु गाउँपार्लका उजाि ववकास उप-सर्मर्िः- 
क्र .सं.  पदार्िकारीको नाम पद कैवफर्ि 

१. देउ प्रसाद र्लम्ब ु संर्ोजक ५नं  .विा अध्र्क्ष  

२. भपेुन्र चौलागाई सदस्र् २नं  .विाको उपभोक्ता  

3. पेम्बा फुटी शेपाि का .पा .सदस्र्  सदस्र् का .पा .सदस्र्  

४. र्नरुिा शमाि सदस्र् मवहला ववकास कमिचारी 
५. मालिी दजी सदस्र् का .पा.  सदस्र् 

६. अजुिन र्सग्देल सदस्र् -सजचव  गाउँपार्लका इजन्जर्नर्र 

अन्र्ः- 
क्र .सं.  पदार्िकारीको नाम पद  

१. फुलमार्ा र्लम्ब ु संरक्षक गा .पा .उपाध्र्क्ष  

२. आइिराम र्लम्ब ु सल्लाहकार गा .पा .र्ि संर्ोजकपूवाििार ववकास सर्म  

३. सन्िोर् शे्रष्ठ सल्लाहकार प्रमखु प्रशासकीर् अर्िकृि 

गाउँपार्लका कार्ािलर् ववपद व्र्वस्थापन फोकल पसिनः ना.प.से.प्रा. दगुाि प्रसाद भट्टराई,९८५२६६०४९२ 

गाउँपार्लका कार्ािलर् सूचना अर्िकारीः सू.प्र.अ. जर् प्रसाद ररजाल, ९८५२६६०१७८ 
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खण्ि ५ स्वास््र्, कृवर् िथा पश ुसेवा शाखाबाट उपलव्ि हनु ेऔर्िी, ववर्ादी िथा 
िरकारीहरुको ववउर्बजनहरुको मलु्र्ः 
५.१ स्वास््र् शाखाबाट उपलब्ि सेवाहरुको दररेटः  
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५.२ कृवर् ववकास शाखाबाट उपलव्ि हनेु िरकारी ववउर्बजन,  जैववक िथा रसार्र्नक ववर्ादीको दररेटः 
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५.३ पश ुसेवा शाखा उपलब्ि हनेु और्िीहरुको दररेटः 
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खण्ि-६ र्स गाउँपार्लका अन्िरगि कार्ि के्षत्र भएका संस्थाहरुको कार्िक्रम 

६.१ ग्रामीण जशक्षा िथा वािावरण ववकास केन्र(Reed Nepal) 
cf=a @)&*÷&( sf] k|:tfljt ah]6 tyf sfo{qmd 

qm=;

= 
of]hgf tyf sfo{qmd 

of]hgf 

tyf 

sfo{qmdaf

6 k|fKt x'g] 

glthf 

nIo nfeflGjt hg;+Vof 

s}lkmo

t 
PsfO 

kl/df0

f 
ah]6 dlxnf k'?if 

bln

t 

1 k|wfgfWofks, ;|f]t 

lzIfs  tyf ;xof]uL 

lzIfs Ifdtf clea[4L 

tflnd 

  hgf 31 549586.60 5 26 0   

2 

ljifout cfwf/e't 

z}Ifl0fs tflnd, ;fdfu| 

lgdf{0f sfo{zfnf uf]i7L 

  hgf 25 135480.17 4 20 1   

3 ljBfnodf cfwfl/t 

tflnd÷ljifout 

lzsfOdf r/0fj4 

cGt{lqmof 

  hgf 30 99823 5 25 0   

4 ;fd'bflos 

cled'lvs/0f÷lj=Jo=;= 

/ cleefjs tyf 

lzIfs ;+3 ;'b[9Ls/0f 

sfo{zfnf 

  hgf 0 0 0 0 0   

5 
Osf] afn Sna 

kl/rfng tyf ;xof]u 

sfo{qmd 

  hgf 269 174224.5 182 67 20   

6 
ljBfno ;xof]u 

sfo{qmd 

  ljBfn

o 

22 459579.4812 84
0 

73
4 

15   

7 
ljBfnodf lzIf0f 

l;sfO ;fdu|L ;xof]u 

  ljBfn

o 

22 636117.52 84
0 

73
4 

15   

8 
:yflgo, lhNnf / s]Gb| 

:t/Lo tx ut 

cg'udg, d'Nofsg 

sfo{qmd  

  ljBfn

o 

22 189100 116 114 5   

9 
l;sfO pknAwL k|jw{g 

sfo{sd 

  ljBfn

o 

22 259775.66 53 18
0 

2   

10 
afnjflnsfx?sf nflu 

pRr lzIff 5fqj[QL 

  hgf 3 734849.4 1 1 1   

11 
/fgL cfwf/e't ljBfno 

k'g{lgdf{0f kl/of]hgf 

  ljBfn

o 

1 2100000 72 78 2   



 

95 
 

12 ;/:jtL dfWolds 

ljBfno k'g{lgdf{0f 

kl/of]hgf tfk]yf]s 

  ljBfn

o 

1 500000 150 83 3   

13 
dlxnf 5fqfjf; dd{t 

;Def/ kl/of]hgf n]n]k 

  ljBfn

o 

1 200000 84
0 

73
4 

15   

14 
ljBfno lkpg] kfgL 

tyf xfOlhg sfo{qmd 

  ljBfn

o 

5 900000 340 28
5 

5   

15 
lg/Gt/ ultlzn sf]if 

;xof]u  

  ljBfn

o 

5 450000 340 28
5 

5   

16 
k':tsfno Joj:yfkg 

  ljBfn

o 

2 180000 180 210 3   

hDdf sfo{qmd ah]6 -s_    7,568,536.33          

 k|zf;lgs tyf Joj:yfkg ah]6 -v_   
   

1,446,431.38  
      

  

s"n ah]6 -s / v_   
   

9,014,967.71    

                  

  

***kmStfªn'ª ufpkflnsfdf cf=a=@)&*÷&( sf] nflu k]z ul/Psf] sfo{qmd tyf ah]6 .     

                  

                  

 
 

६.२ ह्यमुन प्राजटटस फाउण्िेसन (HPF) 
आर्थिक  वर्ि २०७८/०७९  

र्ि.नं कार्िक्रमको नाम ठेगाना इकाई परीणाम प्रस्तार्वत बजेट कैर्िर्त 

१ र्वद्यालर्  पुवर्ािर र्बकाि  कार्िक्रम 

क  
सनुदेवि  माध्यवमक विद्यालय 

भिन वनमााण  

फक्ताङलङ्ुग गा 

पा,संग्सािू  
िटा १ ९०५२४३८.८९ 

८ कोठे  भिन ,गा.पा -

३६१२९७५.५६ , 

HPF-५४३९४६३.३३  

ख  
आदर्ा माध्यवमक विद्यालय 

भिन वनमााण  

फक्ताङलङ्ुग गा 

पा,मामान्गग्खे 
िटा १ ८५४२५३४.१० 

८  कोठे  भिन ,गा.पा -

३४०९०१३.६४ , 

HPF-५१३३५२०.४६   

ग  
खेजेवनम  माध्यवमक विद्यालय 

भिन ममात   

फक्ताङलङ्ुग गा 

पा,खेजेवनम  
िटा १ २५०००००   

घ  
रविकला  माध्यवमक विद्यालय 

भिन वनमााण  

फक्ताङलङ्ुग गा 

पा,सािावदन  
िटा १ ८५४२५३४.१० 

८  कोठे  भिन ,गा.पा -

३४०९०१३.६४ , 

HPF-५१३३५२०.४६   
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ङ् 
सरस्िवत   आधारभतू  विद्यालय 

भिन वनमााण  

फक्ताङलङ्ुग गा 

पा,तापेथोक  
िटा १ ९०५२४३८.८९ 

८ कोठे  भिन ,गा.पा -

३६१२९७५.५६ , 

HPF-५४३९४६३.३३  

        जम्मा  ३७६८९९४६   

२ र्वद्यालर्  िरु्बर्ा कार्िक्रम 

क  सनुदेिी  मा वि कम्प्यटुर ल्याि  
फक्ताङलङ्ुग गा 

पा,संग्सािू  
िटा १ ९०००००   

ख  
सनुदेिी  मा वि विज्ञान 

प्रयोगर्ाला  

फक्ताङलङ्ुग गा 

पा,संग्सािू  
िटा १ ३०००००   

घ  सनुदेिी  मा वि पसु्तकालय 
फक्ताङलङ्ुग गा 

पा,संग्सािू  
िटा १ ७०००००   

        जम्मा  १९०००००   

३ मरु्मेह र निने रोग िम्वन्र्ी आचरण पररवतिन कार्िक्रम  

क 
विद्यालयमा करेसािारी र 

भान्गसाकोठाको स्थापना 

रविकला मावि, वसंिा 

मावि, आदसा मावि, 

सरस्िती मावि 

िटा ४ २२००००   

ङ 
पाक कक्षा तावलम (विद्याथी 

तथा समदुायमा) 

रविकला मावि, वसंिा 

मावि, आदसा मावि, 

सरस्िती मावि 

जना २०० २०००००   

च 
ग्लकुोवमटर तथा मधमेुह पररक्षण 

सामाग्री प्रदान 

गापा अन्गतरगतका 

स्िास््य संस्था 
पटक २ २००००   

  जम्मा  ४४००००   
४ गुणस्तरीर् किी खेती कार्िक्रम , मेररङदेन  

क 

कफी कृषक समहू गठन तथा 

गुणस्तररय खेती सम्पिन्गधी 

तावलम 

गापा अन्गतरगत कफीहुने 

के्षत्र 
िटा १० २०००००   

ख 
कफी कृषकहरुलाई विरुिा 

वितरण । 

गापा अन्गतरगत कफीहुने 

के्षत्र 
िटा १० ३०००००   

ग 

विद्याथीहरुलाई कफी नसारी तथा 

खेती सम्पिन्गधी तावलम (कक्षा 

१२ मात्र) 

वसंिा मावि  पटक १ ५००००   

  जम्मा  ५५००००   
कुल वजेट  ४०५७९९४६   
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६.३ वािावरण संरक्षण िथा ववकास मञ्च (सआुहारा) 
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फक्ताङलङु गाउँपार्लकाका पदार्िकारीहरु 

र्स.नं. पद नाम, थर ठेगाना मोवाइल नं. 
१. गाउँपार्लका अध्र्क्ष श्री सरोज र्लम्ब ु फक्ताङलङु विा नं.४-इखाब ु 9852660607 

२. गाउँपार्लका उपाध्र्क्ष  श्रीमिी फुलमार्ा र्लम्ब ु फक्ताङलङु विा नं.१-सावाददन 9852660608 

३. विा अध्र्क्ष-१ श्री र्ज्ञ प्रसाद र्लम्ब ु फक्ताङलङु विा नं.१-सावाददन 9842775431 
४. विा अध्र्क्ष-२ श्री हकि  र्सं पराजलुी फक्ताङलङु विा नं.२-खेजेर्नम 9847262769 
५. विा अध्र्क्ष-३ श्री आइिराम र्लम्ब ु फक्ताङलङु विा नं.३-र्लङजखम 9863677049 
६. विा अध्र्क्ष-४ श्री दत्त बहादरु र्लम्ब ु फक्ताङलङु विा नं.४-इखाब ु 9862622162 

७. विा अध्र्क्ष-५ श्री देउ प्रसाद र्लम्ब ु फक्ताङलङु विा नं.५-िापेथोक 9842793251 

८. विा अध्र्क्ष-६ श्री छोवाङ शेपाि फक्ताङलङु विा नं.६-लेलेप 9842660231 

९. विा अध्र्क्ष-७ श्री छेिेन भोटे शेपाि फक्ताङलङु विा नं.७-ओलाङचङुगोला 9863719640 

१०. प्रवक्ता श्री छेिेन लामा शेपाि फक्ताङलङु विा नं.७-ओलाङचङुगोला 9852660611 

११. का.पा.सदस्र् श्री र्नमा नावा फक्ताङलङु विा नं.६-लेलेप 9840975511 

१२. का.पा. सदस्र् श्री मालिी दजी फक्ताङलङु विा नं.२-खेजेर्नम 9862652018 

१३. का.पा. सदस्र् श्री सररिा मादेन फक्ताङलङु विा नं.१-सावाददन 9842012745 
१३. का.पा. सदस्र् श्री पेम्बा फुटी शेपाि फक्ताङलङु विा नं.६-लेलेप 9862771830 
१४. का.पा. सदस्र् श्री र्लला मार्ा र्लम्ब ु फक्ताङलङु विा नं.५-िापेथोक 9866793512 
१५. विा सदस्र्-१ श्री अशोक र्लम्ब ु फक्ताङलङु विा नं.१-सावाददन 9842662054 

१६. विा सदस्र्-१ श्री प्रमे बहादरु र्लम्ब ु फक्ताङलङु विा नं.१-सावाददन 9842642862 

१७. विा सदस्र्-१ श्री र्बना दजी फक्ताङलङु विा नं.१-सावाददन 9842784498 

१८. विा सदस्र्-२ श्री र्भम बहादरु र्लम्ब ु फक्ताङलङु विा नं.२-खेजेर्नम 9862612746 

१९. विा सदस्र्-२ श्री र्गेुन अन्छङबो फक्ताङलङु विा नं.२-खेजेर्नम 9804984564 

२०. विा सदस्र्-२ श्री र्नमा खाण्ि ुशेपाि फक्ताङलङु विा नं.२-खेजेर्नम 9844682231 

२१. विा सदस्र्-३ श्री िेजर्बर र्लम्ब ु फक्ताङलङु विा नं.३-र्लङजखम 9844722914 

२२. विा सदस्र्-३ श्री मन कुमारी र्बक फक्ताङलङु विा नं.३-र्लङजखम सम्पकि  नं. नभएको 
२३. विा सदस्र्-३ श्री इन्रकला र्लम्ब ु फक्ताङलङु विा नं.३-र्लङजखम 9816015749 

२४. विा सदस्र्-४ श्री छत्रमणी र्लम्ब ु फक्ताङलङु विा नं.४-इखाब ु 9742666313 

२५. विा सदस्र्-४ श्री ददलकुमार र्लम्ब ु फक्ताङलङु विा नं.४-इखाब ु 9840471937 

२६. विा सदस्र्-४ श्री ववमला वदेवा फक्ताङलङु विा नं.४-इखाब ु सम्पकि  नं. नभएको 
२७. विा सदस्र्-४ श्री कृष्ण कुमारी गरुुङ फक्ताङलङु विा नं.४-इखाब ु 9842764580 

२८. विा सदस्र्-५ श्री नववन र्लम्ब ु फक्ताङलङु विा नं.५-िापेथोक 9866794872 

२९. विा सदस्र्-५ श्री हेम बहादरु र्लम्ब ु फक्ताङलङु विा नं.५-िापेथोक 9863715757 

३०. विा सदस्र्-५ श्री सकुमार्ा कामी फक्ताङलङु विा नं.५-िापेथोक सम्पकि  नं. नभएको 
३१. विा सदस्र्-६ श्री ददल कुमार र्लम्ब ु फक्ताङलङु विा नं.६-लेलेप 9840471937 

३२. विा सदस्र्-६ श्री भर्गमान र्लम्ब ु फक्ताङलङु विा नं.६-लेलेप 9863677496 

३३. विा सदस्र्-६ श्री उमा लामगादे गरुुङ फक्ताङलङु विा नं.६-लेलेप सम्पकि  नं. नभएको 
३४. विा सदस्र्-७ श्री छुम्ब ेशेपाि फक्ताङलङु विा नं.७-ओलाङचङुगोला सम्पकि  नं. नभएको 
३५. विा सदस्र्-७ श्री टाँसी शेपाि  फक्ताङलङु विा नं.७-ओलाङचङुगोला 994240024 

३६. विा सदस्र्-७ श्री र्मङमा फूटी शेपाि  फक्ताङलङु विा नं.७-ओलाङचङुगोला सम्पकि  नं. नभएको 
स्ववकर् सजचव(अध्र्क्ष सजचवालर्) श्री र्भम प्रसाद र्लम्व ु फक्ताङलङु विा नं.३-र्लङजखम ९८६२६३२११९ 
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फक्ताङलङु गाउँपार्लकामा कार्िरि कमिचारीहरुः 

कमिचारी  
संकेि नं. 

कमिचारीको 
नामथर 

कमिचारीको 
स्थार्ी ठेगाना पद सेवा/समूह शे्रणी/िह 

हालको पदमा  
र्नर्जुक्त र्मर्ि 

मोवाइल नं. पदपूर्ििको अवस्था 

संर्
 

स्थ
ान
ीर्

 

 

पूर्ि
ि 

ररक्त
 

202693 सन्िोर् शे्रष्ठ 

जशवसिाक्षी 
नपा-८, झापा 

प्रमखु 

प्रशासकीर् 
अर्िकृि 

नेपाल प्रशासन/ 
सामान्र् प्रशासन 

रा.प.ि.ृ/
शा.अ. ०८/२५/२०७४ 

सं
र् - ९८५२६६०४९१ पूर्िि - 

२१९१५० 

पवन कुमार 

देव 

राजववराज, 

सप्तरी 
खररदार(विा 
सजचव) 

नेपाल प्रशासन/ 
सामान्र् प्रशासन 

रा.प.अनं.
वि. ०९/१२/२०७३ 

सं
र्   ९८६३८९७५२४     

१३६९४५ 

ओम प्रकाश 

पौिेल 

फुङर्लङ न.पा., 
िाप्लेजङु 

खररदार(विा 
सजचव) 

नेपाल प्रशासन/ 
सामान्र् प्रशासन 

सहार्क 
चौथो ०९/१४/२०७१   स्थानीर् ९८४२६७४८९०   ररक्त 

180453 

बल बहादरु 

ववश्वकमाि 
बिुशाजन्ि गापा, 
झापा लेखापाल 

नेपाल प्रशासन/ 
लेखा 

रा.प.अनं.
प्र. ०१/२६/२०७४ 

सं
र्    ९८५२६६०१७७  काज ररक्त 

२१८००५ ददनेश भट्टराइ 

फुङर्लङ न.पा., 
िाप्लेजङु हेल्थ अर्सस्टेन्ट 

नेपाल स्वास््र्/ 
हेल्थ इन्स्पेटसन 

सहार्क 

पाँचौ ०८/१२/२०७३   स्थानीर् ९८५२६६०३१० पूर्िि   

२१८१८१ 

प्रेम कुमारी 
र्लम्ब ु

फक्ताङलङु 

गापा, िाप्लेजङु हेल्थ अर्सस्टेन्ट 

नेपाल स्वास््र्/ 
हेल्थ इन्स्पेटसन 

सहार्क 

पाँचौ ०८/१३/२०७३   स्थानीर् ९८४२१७००९८ पूर्िि   

१३१४२३ 

वटकादत्त 

भट्टराई 

फक्ताङलङु 

गापा, िाप्लेजङु र्स.अ.हे.ब. 
नेपाल स्वास््र्/ 
हेल्थ इन्स्पेटसन 

सहार्क 

पाँचौ १०/१७/२०६८   स्थानीर् ९८१४००४०३९ पूर्िि   

१६१०७० 

वहमादेवी 
अर्िकारी 

फक्ताङलङु 

गापा, िाप्लेजङु र्स.अ.न.मी. 
नेपाल स्वास््र्/ 
कम्र्रु्नटी नर्सिङ 

सहार्क 

पाँचौ ३२/०३/20७१   स्थानीर् ९८४४६१८८०९ पूर्िि   

१९५४६७ 

िम्बर बहादरु 
गरुुङ 

फुङर्लङ न.पा., 
िाप्लेजङु प.अ.हे.ब. 

नेपाल स्वास््र्/ 
हेल्थ इन्स्पेटसन 

सहार्क 
चौथो १०/१७/२०६८   स्थानीर् ९८४२७४३६६२ पूर्िि   

१३८९८२ 

ददल कुमारी 
र्लम्ब ु

फक्ताङलङु 

गापा, िाप्लेजङु प.अ.न.मी. 
नेपाल स्वास््र्/ 
कम्र्रु्नटी नर्सिङ 

सहार्क 
चौथो ०३/१९/२०७०   स्थानीर् ९८६२६३५८५३ पूर्िि   

२२०६२२ 

कृष्णमार्ा 
र्लम्ब ु

फक्ताङलङु 

गापा, िाप्लेजङु अ.न.मी. 
नेपाल स्वास््र्/ 
कम्र्रु्नटी नर्सिङ 

सहार्क 
चौथो १२/०४/२०७३   स्थानीर् ९८४२६५८८३९ पूर्िि   

२११५०३ 

हस्िकला 
िम्मादेन 

फक्ताङलङु 

गापा, िाप्लेजङु अ.न.मी. 
नेपाल स्वास््र्/ 
कम्र्रु्नटी नर्सिङ 

सहार्क 
चौथो १०/१२/२०७१   स्थानीर् ९८६२७७१९३३ पूर्िि   

२२७७०७ 

इजन्दरा 
बराइली 

र्मटलाजङु 

गापा, पाँचथर अ.न.मी. 
नेपाल स्वास््र्/ 
कम्र्रु्नटी नर्सिङ 

सहार्क 
चौथो १०/१७/२०७४   स्थानीर् ९८६२७६२८२३     

१५६६१३ िनराज शेपाि 
फक्ताङलङु 

गापा, िाप्लेजङु 

कार्ािलर् 

सहर्ोगी 
नेपाल प्रशासन/ 
सामान्र् प्रशासन 

शे्रणी 
वववहन ०२/२०/२०७६   स्थानीर् ९८६७९९६२६७     

२०३९५४ 

मिसुदुन 

जर्र्मरे 

फक्ताङलङु 

गापा, िाप्लेजङु 

कार्ािलर् 

सहर्ोगी 
नेपाल प्रशासन/ 
सामान्र् प्रशासन 

शे्रणी 
वववहन     स्थानीर् ९८४२७४७२२०     

१७७४०७ 

दगुाि प्रसाद 
र्नरौंला 

फक्ताङलङु 

गापा, िाप्लेजङु 

कार्ािलर् 

सहर्ोगी 
नेपाल प्रशासन/ 
सामान्र् प्रशासन 

शे्रणी 
वववहन     स्थानीर् ९८४२६४२६१२     

१५४६७९ पशुिराम गौिम 

फक्ताङलङु 

गापा, िाप्लेजङु 

कार्ािलर् 

सहर्ोगी 
नेपाल प्रशासन/ 
सामान्र् प्रशासन 

शे्रणी 
वववहन     स्थानीर् ९८४२६८८९३०     

 १ 
जर् प्रसाद 

ररजाल 

झापा गापा, 
झापा 

सूचना प्रववर्ि 
अर्िकृि 

गाउँपार्लका 
कार्ािलर् 

अर्िकृि 

छैठौं  २०७५।०१।२३   स्थानीर् ९८५२६६०१७८     

 २ अजुिन र्सग्देल 

फुङर्लङ नपा, 
िाप्लेजङु इजन्जर्नर्र 

गा.पा.कार्ािलर् 
वा अन्िगिि 

अर्िकृि 

छैठौं २२/०८/२०७६   स्थानीर् ९८४२७९८१४४   

से.
क. 

 ३ ववराज कटे्टल 

भरपरु नपा, 
झापा सब-इजन्जर्नर्र 

गा.पा.कार्ािलर् 
वा अन्िगिि 

सहार्क 

पाँचौ १२/०९/२०७६   स्थानीर् ९८४४६३७८०८   

से.
क. 

 ४ 

अरुण कुमार 

र्ादव 

लाहान नपा, 
र्सरहा सब-इजन्जर्नर्र 

गा.पा.कार्ािलर् 
वा अन्िगिि 

सहार्क 

पाँचौ ०१/१४/२०७७   स्थानीर् ९८१३८३३३०३   

से.
क. 

 ५ ववदरु महि 

फुङर्लङ नपा, 
िाप्लेजङु 

अर्सस्टेण्ट सब-
इजन्जर्नर्र 

गा.पा.कार्ािलर् 
वा अन्िगिि 

सहार्क 
चौथो     स्थानीर् ९८६३६३२९३८   

से.
क. 

 ६ अर्नल राइ 

फक्ताङलङु 

गापा, िापेथोक 

रोजगार 

संर्ोजक 

गा.पा.कार्ािलर् 
वा अन्िगिि 

अर्िकृि 

छैठौं ०९/२४/२०७६   स्थानीर् ९८४२०१२७००   

से.
क. 

७ 

सदुदप कुमार 
र्ादव सप्तरी सब-इजन्जर्नर्र 

गा.पा.कार्ािलर् 
वा अन्िगिि 

सहार्क 

पाँचौ २०७७।०६।१८  स्थानीर् ९८६२९१८६९४  

से.
क. 

 ८ सञ्जर् र्लम्ब ु

पार्थभरा 
र्ाङवरक गापा 

ना.प.से.प्रा.(पश ु

से.प्रा.) 
गा.पा.कार्ािलर् 
वा अन्िगिि 

सहार्क 
चौथो     स्थानीर् ९८४११९२४५२   

से.
क. 
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 ९ 

दगुाि प्रसाद 
भट्टराइ 

फुङर्लङ नपा, 
िाप्लेजङु 

ना.प.से.प्रा.(पश ु

से.प्रा.) 
गा.पा.कार्ािलर् 
वा अन्िगिि 

सहार्क 
चौथो     स्थानीर् ९८४२६६०८८६   

से.
क. 

 १० 

र्भम प्रसाद 

जर्र्मरे 

पार्थभरा 
र्ाङवरक गापा 

ना.प.से.प्रा.(पश ु

से.प्रा.) 
र्संवा पश ुसेवा 
केन्र 

सहार्क 
चौथो     स्थानीर् ९८६२००८०९५   

से.
क. 

 ११ 

ओम प्रकाश 

शमाि मोरङ 

ना.प्रा.स.(कृवर् 

से.प्रा.) 
गा.पा.कार्ािलर् 
वा अन्िगिि 

सहार्क 
चौथो     स्थानीर् ९८६९७३१२२५   

से.
क. 

१२ 

िा. भपुाल 
न्र्ौपाने झापा 

मेर्िकल 
अवफसर 

प्रा. अस्पिाल वा 
अन्िगिि 

अर्िकृि 
आठौँ  २०७७।१०।०९   स्थानीर् ९८६२७६२१८९   

से.
क. 

१३ शशांक पौिेल झापा 
प्रा.स.(पश ु
से.प्रा.) 

गा.पा.कार्ािलर् 
वा अन्िगिि 

सहार्क 
पाँचौ   २०७७।०६।१८   स्थानीर् ९८५२६६०४८६   

से.
क. 

 १४ प्रशान्ि नेपाल झापा 
प्रा.स.(कृवर् 

से.प्रा.) 
गा.पा.कार्ािलर् 
वा अन्िगिि 

सहार्क 
पाँचौ  २०७७।१२।०४   स्थानीर् ९८५२६६०४८७   

से.
क. 

 १५ गोपाल भण्िारी िाप्लेजङु 

ना.प्रा.स.(कृवर् 

से.प्रा.) 
गा.पा.कार्ािलर् 
वा अन्िगिि 

सहार्क 
चौथो     स्थानीर् ९८४४६५४६९३   

से.
क. 

 १६ बिु र्लम्ब ु

फक्ताङलङु 

गापा, हेल्लोक 

एम.आइ.एस. 
अपरेटर 

गा.पा.कार्ािलर् 
वा अन्िगिि 

सहार्क 

पाँचौ २०७६।०८।०१   स्थानीर् ९८४२७९२००१   

से.
क. 

 १७ ससुन राई 

फक्ताङलङु, 

लावाजजन वफल्ि सहार्क 

गा.पा.कार्ािलर् 
वा अन्िगिि 

सहार्क 
चौथो २०७६।०८।०१   स्थानीर् ९८४२७५८९४७   

से.
क. 

 १८ प्रददप पौिेल 

फक्ताङलङु 

गापा, खेजेर्नम वफल्ि सहार्क 

गा.पा.कार्ािलर् 
वा अन्िगिि 

सहार्क 
चौथो २०७६।०८।०१   स्थानीर् ९८४२७४३७५२   

से.
क. 

१९ 

ददपराज 
आचार्ि बददिर्ा 

उद्यम ववकास 
सहजकिाि 

गा.पा.कार्ािलर् 
वा अन्िगिि 

सहार्क 
चौथो २०७७।०९।०१   स्थानीर् ९८६११९२१९५  

से.
क. 

२० र्नरुिा शमाि सल्र्ान 
उद्यम ववकास 
सहजकिाि 

गा.पा.कार्ािलर् 
वा अन्िगिि 

सहार्क 
चौथो २०७७।०९।०१   स्थानीर् ९८६३१३७२२३  

से.
क. 

 २१ खगेन्र जर्र्सङ 

र्बिािमोि नपा, 
झापा 

हलकुा सवारी 
चालक 

गा.पा.कार्ािलर् 
वा अन्िगिि       स्थानीर् ९८४४६५७०९०   

से.
क. 

 २२ 

राज ु

र्लम्ब(ुक) 

फक्ताङलङु 

गापा, िाप्लेजङु 

कार्ािलर् 

सहर्ोगी 
गाउँपार्लका 
कार्ािलर्       स्थानीर् ९८६४१८५७३१   

से.
क. 

 २३ ववकी र्लम्ब ु

फक्ताङलङु 

गापा, िाप्लेजङु 

कार्ािलर् 

सहर्ोगी 
गा.पा.कार्ािलर् 
वा अन्िगिि       स्थानीर्     

से.
क. 

 २४ झमुा र्लम्ब ु

फक्ताङलङु 

गापा, िाप्लेजङु 

कार्ािलर् 

सहर्ोगी 
गाउँपार्लका 
कार्ािलर्   २०७६।११।०४   स्थानीर् ९८४३३४४२४१   

से.
क. 

२५ खड्ग र्लम्ब ु फक्ताङलङु सहर्ोगी 
गाउँपार्लका 
कार्ािलर्  २०७७।०८।०१  स्थानीर् ९८४२४३०२३२  

से.
क. 

 २६ स्र्ाङब ुशेपाि 
फक्ताङलङु 

गापा, िाप्लेजङु 

कार्ािलर् 

सहर्ोगी 
विा नं. १ विा 
कार्ािलर्       स्थानीर् ९८१००२८८५७   

से.
क. 

२७ 

प्रभािवकरण 
र्लम्व ु िाप्लेजङु एच.ए. 

सावाददन स्वास््र् 
चौकी 

सहार्क 
पाँचौ २०७७।०६।१८  स्थानीर् ९८६२१२९५२५  

से.
क. 

२८ 

ददपेन्र 
मजुखर्ा मोरङ्ग अ.हे.व. 

सावाददन स्वास््र् 
चौकी 

सहार्क 
चौथो २०७७।०६।१८  स्थानीर्   

से.
क. 

२९ गीिा िामाङ्ग पाँचथर स्टाफ नसि 
सावाददन स्वास््र् 
चौकी 

सहार्क 
पाँचौ २०७७।११।०६  स्थानीर्   

से.
क. 

 ३० प्रर्िक्षा गरुुङ 

फुङर्लङ नपा, 
िाप्लेजङु अ.न.मी. 

सावाददन स्वास््र् 
चौकी 

सहार्क 
चौथो २०७६।०८।०१   स्थानीर् 9840472680   

से.
क. 

३१ र्बर्निा केदेम िाप्लेजङु अ.हे.ब. 

मलबासे 
सामदुावर्क 
स्वास््र् ईकाइ 

सहार्क 
चौथो २०७७।०६।१८   स्थानीर् ९८६२७५६६६०  

से.
क. 

 ३२ 

सेमन्िक 

पौिेल 

फक्ताङलङु 

गापा, िाप्लेजङु 

कार्ािलर् 

सहर्ोगी 
विा नं. २ विा 
कार्ािलर्       स्थानीर् ९८४४६१८४९७   

से.
क. 

३३ र्ससमछा राई ईलाम एच.ए. 
खेजेर्नम स्वास््र् 
चौकी 

सहार्क 
पाँचौ २०७७।०६।१८   स्थानीर् ९८६९६३४७०६  

से.
क. 

३४ 

जर् कुमार 
रार् अमाि मोरङ अ.हे.व. 

खेजेर्नम स्वास््र् 
चौकी 

सहार्क 
चौँथो २०७७।०६।१८   स्थानीर्   

से.
क. 

 ३५ भरू्मका पौिेल 

फक्ताङलङु 

गापा, िाप्लेजङु अ.न.मी. 
खेजेर्नम स्वास््र् 
चौकी 

सहार्क 
चौथो २०७६।०८।०१   स्थानीर् 9842784493   

से.
क. 

 ३६ प्रर्िक्षा र्लम्ब ु

फक्ताङलङु 

गापा, िाप्लेजङु अ.न.मी. 
खेजेर्नम स्वास््र् 
चौकी 

सहार्क 
चौथो २०७४।०९।०१   स्थानीर् ९८६३६७७२१५   

से.
क. 
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३७ 

पमनुा 
मावोहाङ फक्ताङलङु अ.हे.व. 

मामाङखे 
सामदुावर्क 
स्वास््र् ईकाइ 

सहार्क 
चौँथो २०७७।०६।१८   स्थानीर्   

से.
क. 

 ३८ 

सान बहादरु 

र्लम्ब ु

फक्ताङलङु 

गापा, िाप्लेजङु 

कार्ािलर् 

सहर्ोगी 
विा नं. ३ विा 
कार्ािलर्       स्थानीर्  9842639841   

से.
क. 

 ३९ 

ववसन 
र्लङदेन  

र्लम्ब ु  िाप्लेजङु अ.हे.ब. 
र्संवा स्वास््र् 
चौकी 

सहार्क 
चौथो २०७७।११।०७   स्थानीर्    

से.
क. 

४० 

अन्जना 
पलुामी िनकुटा अ.न.मी. 

र्संवा स्वास््र् 
चौकी 

सहार्क 
चौथो २०७७।०६।१८   स्थानीर् ९८४५१२९३०६  

से.
क. 

४१ सर्मिला लाबङु िाप्लेजङु अ.न.मी. 
र्संवा स्वास््र् 
चौकी 

सहार्क 
चौथो २०७७।०६।१८   स्थानीर् ९८१६९९९१४५ काज 

से.
क. 

 ४२ र्ञ्जना र्लम्ब ु

फक्ताङलङु 

गापा, िाप्लेजङु अ.न.मी. 

सामदुावर्क 

स्वास््र् इकाइ 
र्लङजखम 

सहार्क 
चौथो 2076।०५।१५   स्थानीर् 9840993722   

से.
क. 

 ४३ 

राज ुर्लम्ब(ुख-
रनपाल) 

फक्ताङलङु 

गापा, िाप्लेजङु 

कार्ािलर् 

सहर्ोगी 
विा नं. ४ विा 
कार्ािलर्       स्थानीर् 9862767885   

से.
क. 

४४ 

रामकुमार 
र्लम्व ु िाप्लेजङु एच.ए. 

इखाब ुस्वास््र् 
चौकी, विा नं.४ 

सहार्क 
पाँचौ २०७७।०६।१८   स्थानीर्   

से.
क. 

४५ िलुसा राई 

फक्ताङलङु 

गापा, िाप्लेजङु अ.हे.ब. 
इखाब ुस्वास््र् 
चौकी, विा नं.४ 

सहार्क 
चौथो २०७७।०६।१८   स्थानीर्   

से.
क. 

 ४६ अमिृा र्लम्ब ु

फक्ताङलङु 

गापा, िाप्लेजङु अ.न.मी. 
इखाब ुस्वास््र् 
चौकी, विा नं.४ 

सहार्क 
चौथो २०७६।०८।०१   स्थानीर् 9842109830   

से.
क. 

 ४७ सहारा लावङु 

फक्ताङलङु 

गापा, िाप्लेजङु अ.न.मी. 
इखाब ुस्वास््र् 
चौकी, विा नं.४ 

सहार्क 
चौथो २०७६।०८।०१   स्थानीर् 9862650948   

से.
क. 

 ४८ आरिी र्लम्ब ु

फक्ताङलङु 

गापा, िाप्लेजङु अ.हे.ब. 

सङुसाव ु
सामदुावर्क 
स्वास््र् ईकाइ 

सहार्क 
चौथो २०७६।०८।०१   स्थानीर् 9844633112   

से.
क. 

४९ 

पदमार्ा 
र्लम्ब ु

फक्ताङलङु 

गापा, िाप्लेजङु अ.हे.ब. 
खानी सामदुावर्क 
स्वास््र् ईकाइ 

सहार्क 
चौथो २०७७।०६।१८   स्थानीर्   

से.
क. 

५० अन्ज ुशेपाि 
फक्ताङलङु 

गापा, िाप्लेजङु अ.न.मी. 
इखाब ुस्वास््र् 
चौकी, विा नं.४ 

सहार्क 
चौथो २०७७।०६।१८   स्थानीर्   

से.
क. 

 ५१ 

मइिवीर 

र्लम्ब ु

फक्ताङलङु 

गापा, िाप्लेजङु 

कार्ािलर् 

सहर्ोगी 
इखाब ुस्वास््र् 
चौकी, विा नं.४       स्थानीर् 9848834133   

से.
क. 

 ५२ लक्ष्मण र्लम्ब ु

फक्ताङलङु 

गापा, िाप्लेजङु 

कार्ािलर् 

सहर्ोगी 
विा नं. ५ विा 
कार्ािलर्       स्थानीर् ९८४०४७१७५८   

से.
क. 

 ५३ सृजना र्लम्ब ु

फक्ताङलङु 

गापा, िाप्लेजङु अ.न.मी. 
िापेथोक स्वास््र् 
चौकी 

सहार्क 
चौथो २०७४।०९।०१   स्थानीर् 9844652339   

से.
क. 

 ५४ 

कमला 
अङथपुो पाँचथर अ.न.मी. 

िापेथोक स्वास््र् 
चौकी, विानं.५ 

सहार्क 
चौथो २०७६।०८।०१   स्थानीर् 9862772228   

से.
क. 

५५ 

स्मीिा 
काम्बाङ फक्ताङलङु 

ल्र्ाव 
टेजटनजशर्न 

िापेथोक 
प्राथर्मक 
अस्पिाल 

सहार्क 
पाचौ  २०७७।०६।१८   ९८४२२७७८९  

से.
क. 

५६ हेमान्िा राई सनुसरी स्टाफ नसि 

िापेथोक 
प्राथर्मक 
अस्पिाल 

सहार्क 
पाचौ  २०७७।१०।०९     

से.
क. 

५७ सृजना र्लम्व ु लेलेप अ.हे.व. 
स्वास््र् चौकी 
लङुथङु 

सहार्क 
चौथो २०७७।११।०७  स्थानीर्   

से.
क. 

५८ शान्िा र्लम्व ु
फक्ताङलङु 
गाउँपार्लका 

कार्ािलर् 
सहर्ोगी 

िापेथोक 
प्राथर्मक 
अस्पिाल  २०७७।१०।०९  स्थानीर्   

से.
क. 

 ५९ अर्निा र्लम्ब ु

फक्ताङलङु 

गापा, िाप्लेजङु अ.न.मी. 

सामदुावर्क 

स्वास््र् इकाइ 
हेल्लोक 

सहार्क 
चौथो २०७६।०५।१५   स्थानीर् ९८६४२२७८७७   

से.
क. 

 ६० ववक्रम र्लम्ब ु

फक्ताङलङु 

गापा, िाप्लेजङु 

कार्ािलर् 

सहर्ोगी 
िापेथोक स्वास््र् 
चौकी       स्थानीर् ९८६४१८४२१४   

से.
क. 

 ६१ सर्मर र्लम्ब ु

फक्ताङलङु 

गापा, िाप्लेजङु 

कार्ािलर् 

सहर्ोगी 
विा नं. ६ विा 
कार्ािलर्       स्थानीर्  9866794929   

से.
क. 

६२ 

अजस्मिा 
लाप्चा ईलाम अ.हे.ब. 

लङुथङु स्वास््र् 
चौकी, लेलेप 

सहार्क 
चौथो २०७७।०६।१८   स्थानीर् ९८६२८५८३४०  

से.
क. 
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 ६३ भीमा र्लम्ब ु

फक्ताङलङु 

गापा, िाप्लेजङु अ.न.मी. 
लङुथङु स्वास््र् 
चौकी, लेलेप 

सहार्क 
चौथो २०७४।०९।०१   स्थानीर् 9862646413   

से.
क. 

 ६४ उमेश र्लम्ब ु

फक्ताङलङु 

गापा, िाप्लेजङु अ.हे.ब. 
लङुथङु स्वास््र् 
चौकी, लेलेप 

सहार्क 
चौथो २०७६।१०।०६   स्थानीर् 9840980559   

से.
क. 

६५ 

सकुध्वोज 
मावो र्लम्ब ु िाप्लेजङु अ.हे.ब. 

लङुथङु स्वास््र् 
चौकी, लेलेप 

सहार्क 
चौथो २०७७।०६।१८   स्थानीर्   

से.
क. 

 ६६ 

र्िल्ली कुमार 
र्लम्ब ु

फक्ताङलङु 

गापा, िाप्लेजङु अ.हे.ब. 

सामदुावर्क 

स्वास््र् इकाइ, 

लेलेप 

सहार्क 
चौथो २०७६।०५।१५   स्थानीर्  9863677353   

से.
क. 

 ६७ प्रववण राइ 

र्सररजंर्ा गापा, 
िाप्लेजङु अ.हे.ब. 

सामदुावर्क 

स्वास््र् इकाइ 
र्नु्सा 

सहार्क 
चौथो     स्थानीर् 9863677135   

से.
क. 

 ६८ र्छररङ शेपाि 
फक्ताङलङु 

गापा, िाप्लेजङु 

कार्ािलर् 

सहर्ोगी 
लङुथङु स्वास््र् 
चौकी, लेलेप       स्थानीर् ९८४३१५०६१९   

से.
क. 

 ६९ 

िेजन्जङ वार्लङ 
शेपाि 

फक्ताङलङु 

गापा, िाप्लेजङु 

कार्ािलर् 

सहर्ोगी 
विा नं. ७ विा 
कार्ािलर्       स्थानीर्     

से.
क. 

७० 

मंगलर्संह 
िामाङ िाप्लेजङु अ.हे.ब. 

लङुथङु स्वास््र् 
चौकी, लेलेप 

सहार्क 
चौथो २०७७।०६।१८   स्थानीर्   

से.
क. 

 ७१ 

कामना 
सवेहाङ 

फक्ताङलङु 

गापा, िाप्लेजङु अ.न.मी. 
ओलाङचङुगोला 
स्वास््र् चौकी 

सहार्क 
चौथो २०७६।०८।०१   स्थानीर् 9863719757    

से.
क. 

 ७२ 

िण्ि ुलामा 
भोवटर्ा 

फक्ताङलङु 

गापा, िाप्लेजङु 

कार्ािलर् 

सहर्ोगी 
ओलाङचङुगोला 
स्वास््र् चौकी   २०७६।०२।१०   स्थानीर्     

से.
क. 

 ७३ 

र्ाम कुमारी 
र्लम्ब ु

फक्ताङलङु 

गापा, िाप्लेजङु 

सामाजजक 

पररचालक 

फक्ताङलङु गापा 
अन्िगिि       स्थानीर् 9842747987   

से.
क. 
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िस्वीरमा फक्ताङलङु गाउँपार्लकाः 

 
गि आ.व.मा गाउँपार्लकाद्वारा र्नमािण गररएको ५२०० र्म उचाईमा अवजस्थि फक्ताङलङु माङवहम 

फक्ताङलङु-४ मा रहेको माङछागा झरना    बाहै्र मवहना नसटुने वाख ुपोखरी 
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कुम्भकणि वहमाल (फक्ताङलङु)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कञ् चनजंर्ा वहमाल (लेलेप)  
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फक्ताङलङु गाउँपार्लकाको नवौँ गाउँसभा पिाि जखजचएको सामवुहक िजस्वर 

 
फक्ताङलङु गाउँपार्लकाको नवौँ गाउँसभा पिाि जखजचएको सामवुहक िजस्वर 


