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मन्िव्र्
स्थानीर् तहको गठनसँगै नेपािको सलं विानिे पररकल्पना गरे को सबि, सक्षम र प्रभावकारी
स्थानीर् तहको कार्ायन्वर्नको चरणमा र्स फक्ताङिुङ गाउँपालिका प्रवेश गररसके को
अवस्थामा नेपािको दईु अलभन्न लममेक रा्ट्रहहु  भारत र चीनसँगको आलथयक, सामालजक,
व्र्ापाररक, पर्यटक र् िगार्तका बहुआर्ालमक पक्षहु मालथ अन्तरायल्ट्रहर् सौहादयताको वातावरण लसजयना गदै
अगालड बढ्नपु ने चनु ौलत र अवसरिाई एकसाथ ग्रहण गदै अग्रगामी कदम बढाउनपु ने लस्थलतको लसजयना भएको म
। र्सका साथै कररव दईु दशक िामो जनप्रलतलनलि लवलहन अवस्थािे लसजयना गरे को राज्र् र नागररक वीचको
दरु ीिाई कम गदै राज्र्को उपलस्थलत आम जनमानसमा भएको बोि गराउनपु ने, आम फक्ताङिुङवासीको लवकास
लनमायण र जीवनस्तर पररवतयनका आकाक्ष
ं ािाई साकार पानपयु ने ऐलतहालसक लजम्मेवारीिाई समेत फक्ताङिङु को
िरातिमा अवतरण गराउनपु ने भएको म ।
र्स प्रकारका चनु ौलत र अवसरहु िाई एकसाथ सम्बोिन गने रममममा नाटक र् पररवतयनको अपेक्षा महवावाकांक्षी
रहने कुरािाई जनस्तरमा बोि गराउँदै समन्ु नत र सम्वद्ध  फक्ताङिङु गाउँपालिकाको दी्यकािीन सोचको सफि
कार्ायन्वर्नको िालग र्स गाउँ पालिकाको गररमामर् प्रथम गाउँ सभा अलिवेशनिे अनमु ोदन गरे को वालषयक नीलत,
कार्यरममम तथा बजेटको साथयक उपर्ोगमा र्स गाउँपालिकाका लनवायलचत जनप्रलतलनलिहु , लवकासका साेेदार
तथा सरोकारवािाहु , स्थानीर् बलु ्ध लजवीहु , पेशाकमी, नागररक समाज, दबाब समहू , लशक्षक वगय, लवद्याथीहु ,
सञ्चारकमीहु , सरकारी, गैरसरकारी तथा अन्तरायल्ट्रहर् गैरसरकारी संस्थाहु , दातद लनकार्हु , अन्तरायल्ट्रहर् सं्
संगठनहु , श्रलमक वगय, व्र्वसार्ी, जनसमदू ाहु मा र्हाँहु को रचनावामक संिग्नताको अपेक्षा राखेको मु ।
कालतयक २०७४
सरोज र्लम्बु
फक्ताङिुङ गाउँपालिका
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लवलभन्न लवषर्गत सलमलतहु को प्रलतवेदन, राजस्व परामशय सलमलतको प्रलतवेदन, ्ोत अनमु ान
तथा बजेट तजमयु ा सलमलतको प्रलतवेदन तर्ार पाने रममममा लनरन्तर बहस, मिफि, अध्र्र्न,
अनसु न्िान, पक्ष प्रभाव लवश्ले षण, संश्लेषण िगार्तका कार्यमा अहोरात्र आफ्नो समर् लदनहु ुने
लवषर् लवशेषज्ञहु , रार् परामशयदाताहु  सलहत सम्पणू य सलमलतमा रहनहु ुने सर्ं ोजक एवं सदस्र्हु को सािनाबाट र्स
्डीमा बजेट तथा कार्यरममम तजमयु ा सलमलतिे फक्ताङिङु गाउँपालिकाको माटो सहु ाउँदो वालषयक बजेट ल्र्ाउन
सफि भएको म ।
र्स वषयको वालषयक नीलत, कार्यरममम तथा बजेटिे हरसम्भव नेपाि सरकारको राल्ट्रहर् नीलत, नेपाििे अन्तरायल्ट्रहर्
जगतमा गरे का सम्ेौता तथा प्रलतव्ध ताहु , लवलभन्न सन्िी सम्ेौताहु , लदगो लवकासका िक्ष्र्हु , चौिौं
आवलिक र्ोजनािे राखेका दी्यकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्देश्र्हु , न्र्ार्ािर्बाट लवलभन्न समर्मा प्रलतपादन
भएका न्र्ार्ीक नलजरहु , सावयजलनक महवावका आदेश तथा फै सिाहु , नेपाि सरकारको आवलिक र्ोजनािे
तर् गरे को आिारलशिाहु , नेपािको सलं विानिे लदएको मागयलचत्रहु , एक्काइसौं शताब्दीका र्गु सापेक्ष
मालमिाहु  समेतिाई समेट्ने प्रर्ास भएको म ।
सफितापवू क
य जनमख
ू ी तथा र्गु सापेक्ष नीलत, कार्यरममम तथा बजेट ल्र्ाउनु फक्ताङिुङ गाउँपालिकाको िालग
अलहिेको समर्मा पलहिो पाईिाको सु ु वात हो । तसथय र्स नीलत, कार्यरममम तथा बजेटमा लिलपव्ध  भएका
पररकल्पनाहु िाई साथयकतामा पररणत गनय हामी सबै प्रर्वानशीि रहनेमौं भन्ने ढ ढ लववासास राखेको मु ।
कालतयक २०७४
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स्थानीर् तहहु को गठन भएसँगै आ-आफ्नो स्थानीर् तहिाई मालथ उठाउने पदथक ढगं बाट
आम नागररकमा सहजता भएको महससु गराउने एक अको स्थानीर् तहहु बीच स्वस्थ एवं
गलतशीि प्रलतस्पिाय सु ु भइसके को वतयमान अवस्थामा र्स प्रकारको नमनू ा प्रलतस्पिायिे
स्थानीर् तहहु वीच समु पताको आिारमा भलगनी सम्बन्ि स्थालपत गदै सहकार्य र
समन्वर्िाई आवामसात गदै िलगने सदप्र् र्ासको लनश्चर् नै थािनी हुनेम । र्स अथयमा पलन र्ो नीलत, कार्यरममम
तथा बजेट कार्ायन्वर्नको समर् संवदे नशीि रहेको म ।
सम्भावनाका ढोकाहु  खोल्दै र्स फक्ताङिुङ गाउँपालिकािे ढ लिगत गरे का दी्यकािीन समन्ु नलतका सोचहु िाई
परु ा हुने मागयमा सम्बलन्ित सबैको उवासाहजनक एवं अथयपणू य सहभालगता अलभवदल्ध  कार्म भई लनकट भलव्र्मा नै
गाउँपालिकाका चनु ौलत र अवसरको संर्ोजनिाई समेटेर तर् गररएको प्रस्ततु नीलत, कार्यरममम तथा बजेटिे सबि,
सक्षम र प्रभावकारी स्थानीर् तहको पररकल्पनािाई साकार तुल्र्ाउने कुरामा लवश्वस्त रहेको मु ।
हाम्रो लवगत र वतयमान जलटि एवं चनु ौलतपणू य भएतापलन भलव्र् उज्ज्वि र संभावनार्क्त
ु म । स्थानीर् शासन र
लवकास लनमायणमा प्रवार्ेक नागररक आफैं संिग्न हुने वातावरण बनेको म । फक्ताङिुङ गाँउपालिकािाई आलथयक,
सामालजक र शासक र् व्र्वस्थामा प्रभावकाररता ल्र्ाउन नीलतगत मागयदशयन गने आलथयक लवकासको कलडको
ु पमा रहेको वालषयक बजेट कुनै वािा अवरोि नआई सफितापवू क
य कार्ायन्वर्नमा जाओस् । नेपािको एक
समन्ु नत, समद्ध , उवाकद ि र लवलशि पर्यटक र् गन्तब्र् भएको स्थानीर् तहको ु पमा फक्ताङिुङ गाँउपालिकािाई
स्थालपत गनय सलकर्ोस् ।
कालतयक २०७४
फक्ताङिुङ गाउँपालिका
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खण्ड १ - पररचर्
१.१ स्थानीर् िहको सर्ं िप्त पररचर्
नेपािको मेची अञ्चि ताप्िेजङु लजल्िाका पवू ी-उत्तर भभू ागका सात सालवक गा.लव.स. हु  सावालदन,
खेजले नम, लिङलखम, ईखाबु, तापेथोक, िेिेप र ओिाङ्चङु गोिाको संर्ोजन भई हाि १ नं. प्रदेश
अन्तगयतका लमलत २०७३/११/२७ गते गलठत भारत र चीन दवु ै देश मुने फक्ताङ्िुङ गाउँपालिका नेपािकै
ते्ो ठूिो स्थानीर् तह हो । फक्ताङिङु , लकराँती र्ाक्थम्ु बा िमायविम्बीहु को पलवत्र भमू ी हो । लकराँती
भाषामा "फक्ताङ" को अथय "कुम" र "िङु " भनेको "ढुङ्गा" हो, जसको अथय कुम जस्तो ढुंगा अथायत्
कुम्भकणयबाटै र्स गाउँपालिकाको नाम फक्ताङ्िङु भएको हो । भौगोलिक ु पमा लबकट र दगु मय भए
तापलन फक्ताङ्िुङ गाउँपालिकाको पर्यटक र्, िामीक, प्राकद लतक िगार्तका लवलभन्न बहुआर्ालमक
पक्षहु बाट महवावपवू य पलहचान रहेको म । पाथीभरा र मानाभाराको पलवत्र भलू म, तमोरबाट लसलञ्चत,
कंचनज्ं ा लहमश्रदख
ं िाबाट ससु लज्जत र्स फक्ताङ्िङु गाउँपालिका पर्यटन, जिलवद्यतु , पर्ायवरण, जैलवक
लवलविता, अिैंची खेती, पवयतारोहण, अविोकन भ्रमण र जलडबटु ी संकिनको ढ लिकोणबाट महवावपूणय
सम्भावना बोके को क्षेत्र हो ।
१.१.१ फक्ताङलुङ गाउँपार्लकाको राजनैर्िक र्वभाजन
प्रदेश नं.
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१.१.२ भौगोर्लक अवस्था िथा र्समाना र जनसख्
ं र्ा
क्षेत्रफि
: १८५८.५१ वगय लक.लम.
पवू य
: लसररज्ं ा गाउँपालिका र भारत
पलिम
: लमक्वाखोिा गाउँपालिका र संखवु ासभा लजल्िा
उत्तर
: चीन
दलक्षण
: फुङलिङ नगरपालिका
जनसं्र्ा
: १२,०१७ (२०६८ को जनगणना अनसु ार)
१.१.३ प्रमुख नदीनाला, र्हमाल र र्वशेर् िेत्र
र्स गाउँपालिकाको वडा नं. ६ िेिेप र ७ ओिाङचङु गोिाको कररब मध्र् भागबाट बहने तमोर
नदी दाँर्ालतर वडा नं. १ सावालदन, २ खेजले नम, ४ ईखाबु र बाँर्ालतर वडा नं. ५ तापेथोक, ३
लिङलखम हुदै बहेको म । तमोरका ठूिा सहार्क नदीहु  ्न्ु सा र र्ाङ्मा नदी िगार्त लसँसवा र
लसम्बवु ा खोिा पलन जि्ोतका भण्डार र र्स क्षेत्रका आलथयक संवलद ्ध का आिारहु  हुन् ।
प्राकद लतक सन्ु दरता र जैलवक लवलवितामा िलन रहेको र्स क्षेत्रलभत्र कंचनज्ं ा संरक्षण क्षेत्रको
अलिकाश
ं भाग रहेको म । फक्ताङ्िङु गाउँपालिका वडा न.ं ६ िेिेपमा पने कंचनज्ं ा र कुम्भकणय
लहमाि, वडा नं. ७ ओिाङ्चङु गोिाको लदक छ्र्ोलिङ गम्ु बा तथा वडा नं. ५ तापेथोक र ३
लिङलखमको क्षेत्रलभत्र समेत पने पलवत्र तीथयस्थि पाथीभरा रहेको र्स गाउँपालिका िामीक,
सांस्कद लतक, पर्यटक र्, प्राकद लतक, जैलवक र पर्ायवरणीर् ढ लिकोणिे लवशेष क्षेत्रको ु पमा रहेको म ।
१.१.४ धमि, संस्कृर्ि र जािजािी
र्स गाउँपालिका क्षेत्रमा लहन्द,ु बौ्ध , लकराँत र ईसाई िमायिम्वीहु को बसोवास रहेको म । र्स
क्षेत्रमा चासोक तङनाम, दशैं, लतहार, साउने संरममालन्त, मा्े संरममालन्त, उिौिी पवय, उभौिी पवय,
ल्होसार, लरममसमस िगार्तका पवयहु  मनाउने गदयमन् । र्स क्षेत्रमा लिम्ब,ु शेपाय, भोटे, राई, तामाङ,
ब्राह्मण, क्षेत्री, दलित िगार्तका जातजालतहु को लमलश्रत बसोबास रहेको म ।
१.२ र्वद्यमान अवस्थाको सर्मिा
१.२.१ सबल पि
फक्ताङ्िुङ गाउँपालिका नेपािकै एक आलथयक संमलद ्ध को सम्भावना बोके को क्षेत्र हो । र्स क्षेत्रमा रहेका
उच्च बहावका नदीहु बाट सर्ौं मे्ावाट जिलवद्यतु उवापादन गरी प्रशस्त आलथयक िाभ लिन सलकन्म ।
कंचनज्ं ा लहमश्रंखि
द ा, ओिाङचङु गोिा र ्न्ु सा जस्ता पर्यटक र् क्षेत्रको प्रचार-प्रसार तथा प्रवर्द्यनबाट
पर्यटन क्षेत्रको लवस्तार गनय र वन पैदावरिाई सदपु र्ोग गरी जलडबटु ी प्रशोिन के न्द्र सञ्चािन गनय सक्ने
सम्भावनाहु  प्रशस्त मात्रामा रहेका मन् ।
र्स क्षेत्रमा मौसमी खेतीको ु पमा लसमी, आि,ु मकै , कोदो, फापर, जौ, लचनो, कागनु ो, िगार्तका
तेिहन, दिहन, खाद्यान्न तथा नगदे बािीको पर्ाय्त  मात्रामा उवापादन गरी लनवायहमख
ु ीबाट व्र्वसालर्क
कद लषतफय उन्मख
ु हुन सलकने अवस्था रहेको म । र्स क्षेत्रमा जनजाती र दलित जालतको लमलश्रत बसोबास
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रहेकािे र्स क्षेत्र बहुभालषक, बहुसाँस्कद लतक, बहुजातीर् लबशेषतािे भररएको म । िालमयक सलह्णतु ा र
सामालजक सदभाव
् र्स क्षेत्रको अलभन्न लचनारी रहेको म ।
१.२.२ कमजोर पि
भौगोलिक लवकटताका कारण र्स क्षेत्रमा र्ातार्ातको सञ्जाि लवस्तार गनय र संचारको पहुचँ पर्ु ायउन
सलकएको मै न । लवकासका पवू ायिारहु को र्थेि मात्रामा लवकास र लवस्तार गनय सलकएको मै न । शैलक्षक
अवस्थामा राल्ट्रहर् स्तरभन्दा न्र्नू रहेको म । लवद्यािर् माड्ने, अनपु लस्थत हुने र कक्षा दोहोर्र्ाउने
लवद्याथीको सङ््र्ा बढ्दो रममममा रहेको म । स्वास््र्कमी, स्वास््र् संस्थाहु को गणु स्तर वदल्ध  गनय
नसलकएका कारण प्रभावकारी स्वास््र् सेवाको प्रवार्ाभतू गनय सलकएको मै न । व्र्वसालर्क कद लषतफय
फक्ताङ्िुङबासीिाई उन्मख
ु गराउन सलकएको मै न ।
१.२.३ अवसर
संसारिे नै कद लष, जि्ोत र पर्यटनिाई हररत अथयतन्त्रको ु पमा आवामसात् गरे को अवस्थामा र्ी
वातावरणमैत्री आलथयक लवकासका आिारहु को प्रचरु संभावना फक्ताङ्िुङ गाउँपालिकािे बोके को म ।
र्स क्षेत्रिाई अिैंचीको पके ट क्षेत्रको ु पमा लवकास गनय सलकने अवस्था म । कंचनज्ं ा आिार लशलवर,
मानाभारा पवयतसम्मको पदर्ात्रा तथा साहलसक पर्यटनको लवकास र लवस्तार गनय सलकने अवसर म ।
र्हाँका नलद-नािाबाट सर्ौं मे्ावाट जिलवद्यतु उवापादन गनय सलकने हुदाँ भलव्र्मा र्स गाउँपालिकाको
अथयतन्त्र नै कार्ापिट हुन सक्ने सभं ावना म । र्सैगरी र्स क्षेत्रमा पाईने वन पैदावर तथा कद लष
उवापादनिाई व्र्वसालर्कता तफय उन्मख
ु गराउन सलकने सम्भावना कार्म रहेको म ।
१.२.४ चूनौर्ि
फक्ताङ्िुङ गाउँपालिकािे दईु दशक िामो जनप्रलतलनलि लवहीन अवस्था पार गदै स्थानीर् सरकार गठन
गरे को अवस्था म । र्ससँगै अनलगन्ती पररवतयनका संवाहकहु को उदर् हुनु स्वाभालवक देलखन्म । तथालप
लवगतमा जनप्रलतलनलिलवहीन राज्र् सर्ं न्त्रिे लसजयना गरे का सवयसािारण र जनतावीचको दरु ी कम गनयमा
अबको उजायशीि समर्वलि खचय गनयपु ने अवस्था रहेको म । र्सै बीच राज्र्को शासन व्र्वस्थामा
सं्ीर्ताको नर्ाँ अभ्र्ास स्थानीर् सरकारको काँिमा आईसके कािे स्थानीर् तहको सफि कार्ायन्वर्न
गने र्गु ान्तकारी लजम्मेवारीिाई सफितापवू क
य अवतरण गने दालर्वाव थलपएको म । लवलवि कारणबाट
राज्र्को मि
ु प्रवाहीकरणबाट वलञ्चत भएका समहू िाई गलतशीि शासन पद्दलतमा समालहत गदै िैजानपु ने
लजम्मेवारीहु  र्गु िे प्रदान गरे को म । गणु स्तरीर् लशक्षा, सवयसि
ु भ स्वास््र्, र्ातार्ातको पहुचँ , दीगो
आवास, खाद्य सरु क्षा, गणु स्तरीर् जीवनको प्रवार्ाभतू गनय कलटब्ध  भई िाग्नपु ने भएको म । नेपाि
सरकारिे अन्तराल्ट्रहयर् जगतमा जनाएका प्रलतव्ध ताहु  परु ा गनय लदगो लवकासका िक्ष्र्हु को प्राल्त , मानव
लवकास सचू कांकमा उल्िे्र् सिु ार गनयपु ने अवस्था रहेको म । सश
ु ासनको प्रवार्ाभतू गराई जनस्तरमा
राज्र्को उपलस्थलतको वोि गराउँदै राज्र् र रा्ट्रह लनमायणिाई सढ ु ढ बनाउँदै िैजानपु ने अवस्था लवद्यमान
रहेको म ।
3

१.३ वार्र्िक नीर्ि, बजेट िथा कार्िक्रम िजिुमाका लार्ग अवलम्बन गररएको पद्धर्ि
 नेपािको संलविानिे प्रवार्ाभतू गरे का मौलिक अलिकारहु , राज्र्का लनदेशक लस्ध ान्तहु  तथा
नीलतहु िाई वालषयक नीलत तथा कार्यरममम तर् गने प्रमख
ु आिारको ु पमा लिइएको म ।
 नेपाि सरकारबाट आ.व. २०७४\७५ को िालग प्रस्ततु भएको नीलत तथा कार्यरमममिाई फक्ताङ्िङु
गाउँपालिकाको नीलत, कार्यरममम तथा बजेट तजयमू ा गने मि
ू आिारको ु पमा लिईएको म ।
 गाउँपालिकाको नीलत, कार्यरममम तथा बजेट तजयमु ा गदाय नेपाि सरकारिे अन्तरायल्ट्रहर् जगतमा प्रलतवद्दता
कार्म गरे का लवषर्हु , लवलभन्न सन्िी सम्ेौताहु िाई महवावपणू य सन्दभयको ु पमा प्रर्ोग गररएको म ।
 न्र्ार्ािर्बाट लवलभन्न समर्मा प्रलतपादन भएका न्र्ार्ीक नलजर, सावयजलनक महवावका आदेश तथा
फै सिाहु िाई समेत नीलत तथा कार्यरममम तजयमु ामा महवावपूणय आिारको ु पमा लिइएको म ।
 चौिौं आवलिक र्ोजनािे राखेका दी्यकालिन सोच, िक्ष्र् र उद्देश्र्हु िाई मध्र्नजर गदै नीलत तथा
कार्यरमममहु  तर् गररएको म ।
 सह्ाब्दी लवकास िक्ष्र्हु को अभ्र्ासबाट लसलजयत नौिो अवसरहु को सदपु र्ोग गदै लदगो लवकासका
िक्ष्र्हु  हालसि गनयका िालग स्थानीर् स्तरबाट चाल्न सलकने कदमहु िाई नीलत तथा कार्यरममम तजमयू ा
गने पद्दलतको ु पमा लिइएको म ।
१.४ आर्ोजना प्राथर्मर्ककरणका आधारहरु
आलथयक वषय २०७४\७५ को िालग लवलभन्न आर्ोजनाहु  प्राथलमक करण गदाय देहार्का लबषर्हु िाई आिारको
ु पमा प्रर्ोग गररएको मः
 चौिौं आवलिक र्ोजना तथा अन्र् क्षेत्रगत आवलिक र्ोजनाहु िे लनलदयि गरे का लवषर्हु  समावेश गरी
रमममागत एवं अिरु ा रहेका आर्ोजनाहु  तथा थोरै रकममा सम्भार गरी पनु ः सञ्चािनमा ल्र्ाउन सलकने
आर्ोजनाहु ,
 सवयसािारण नागररकिाई तवाकाि प्रवार्क्ष राहत तथा फाईदा हुने तथा स्वरोजगार प्रव्ध यन हुने आर् आजयन
वदल्ध  हुने प्रकारका र्ोजना तथा कार्यरमममहु ,
 कद लष उवापादनमा वदल्ध  हुने तथा सहर्ोग पर्ु र्ाउने र्ोजना तथा कार्यरमममहु ,
 वातवरण संरक्षण तथा सम्व्ध यन र जिवार्ु पररवतयन अनक
ु ू ितामा सहर्ोग पर्ु र्ाउने प्रकारका र्ोजनाहु ,
 स्थानीर् ्ोत सािन, सीप क्षमताको अलिकतम पररचािन तथा सञ्चािन भई क्षमता लवकास हुने
लकलसमका र्ोजना तथा कार्यरमममहु ,
 लपमलडएका समदु ार् जस्तै दलित, जनजालत, मलहिा तथा बािबालिका तथा अलत लवपन्न वगयको आर्
आजयन तथा सीप लवकासमा टेवा पग्ु ने म्ु र् कार्यरममम तथा आर्ोजनाहु ,
 प्रलतस्पिायवामक तथा ति
ु नावामक िाभका वस्तु तथा सेवाको उवापादन तथा प्रव्ध यन हुने कद लष, गैर कद लष र
सेवा क्षेत्रका कार्यरमममका आर्ोजनाहु ,
4

 गाउँपालिकाको आन्तररक आर् श्रोत वदल्ध  गने कार्यरमममहु ,
 सामालजक पररचािनका माध्र्मबाट पलहचान गररएका िलक्षत समहू का मागिाई सम्बोिन गररने
लवषर्हु ,
 बढी भन्दा बढी जनसहभालगता जटु ाउन सलकने तथा बढी श्रममि
ू क कार्यरममम र आर्ोजनाहु ,
 ज्र्ेष्ठ नागररक तथा अपाङ्गमैत्री कार्यरमममिाई प्राथलमकता लदईएका कार्यरममम तथा आर्ोजनाहु ,
 िागत साेेदारीमा सञ्चािन हुने आर्ोजना तथा कार्यरमममहु ,

5

खण्ड २ - गि आ.व.२०७३/७४ को सर्मिा
२.१ सार्वकको स्थानीर् र्नकार्हरुबाट सम्पन्न कार्िक्रमको सर्मिा
२.२ र्वर्र्गि र्नकार्हरु स्थानीर् िहमा हस्िान्िरण हुनुपूवि सम्पन्न कार्िक्रमको सर्मिा
२.३ स्थानीर् िह गठन पश्चाि सम्पन्न कार्िक्रमको सर्मिा
२.४ गैह्र सरकारी संघसंस्थाहरुबाट सम्पन्न कार्िक्रमको सर्मिा
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खण्ड ३ - आ.व.२०७४/७५ को नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेट
३.१ सोंच
नेपािको एक समन्ु नत, समद्ध  र उवाकद ि पर्यटक र् गन्तव्र् भएको स्थानीर् तहको ु पमा फक्ताङ्िङु
गाउँपालिकािाई स्थालपत गने दी्यकािीन सोच रहेको म ।
३.२ लक्ष्र्
आलथयक वषय २०७४\७५ को अन्वार्सम्ममा फक्ताङ्िुङ गाउँपालिकामा भौलतक लवकासका प्रगलतहु  आम
नागररकहु िे महससु गनय सक्ने िक्ष्र् लिइएको म ।
३.३ उद्देश्र्
फक्ताङ्िङु गाउँपालिकाबासीिे एक वषयलभत्रमा आफ्नो जीवनस्तरमा पररवतयन भई दैलनक जीवनर्ापनमा सहजता
भएको महससु गनेमन् ।
३.४ अपेर्िि उपलब्धी
आ.व. २०७४\७५ को अन्वार्सम्ममा देहार्का उपिब्िीहु  हालसि गनय सलकने अपेक्षा रालखएको मः
 सडक सञ्जािको लवस्तार, स्तरोन्नलत तथा सरु लक्षत, गणु स्तरीर् र भरपदो र्ातार्ातको पहुचँ मा वदल्ध  भएको
हुनेम ।
 गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् तथा वडा कार्ायिर्का भौलतक संरचनाहु को लनमायण कार्य सु ु भई सेवा
प्रवाहिाई सरि, प्रभावकारी र जनमख
ु ी भएको हुनेम ।
 "उज्र्ािो फक्ताङ्िुङ अलभर्ान सु ु भई फक्ताङ्िङु " गाउँपालिकाका सबै क्षेत्रमा लवद्यतु सेवाको सलु नलितता
प्रदान गने कार्यिे लतब्रता प्रा्त  गरी जिलवद्यतु उवापादनमा उल्िे्र् प्रगलत हालसि भएको हुनेम । फक्ताङिुङ
गाँउपालिकािाई रालिर् प्रशारण िाईनमा जोड्न आवश्र्क कदम अल् बढाइने म ।
 फक्ताङ्िुङ गाउँपालिका क्षेत्रमा स्वास््र् तथा लशक्षा क्षेत्रमा देलखएका कमी कमजोरीहु िाई लनवारण गदै
गणु स्तरीर् स्वास््र् सेवा तथा लशक्षाको व्र्वस्था उपिब्ि हुनेम ।
 फक्ताङ्िुङ गाउँपालिकामा गररदैं आएको परम्परागत कद लष प्रणािीमा सिु ार ल्र्ाई कद षक, र्वु ा, िलक्षत वगय
िाभालन्वत हुनेमन् ।
 लवपद् व्र्वस्थापन पवू तय र्ारी तथा प्रलतकार्यिाई प्रभावकारी ु पमा कार्ायन्वर्न गररएको हुनेम ।
 सावयजलनक प्रशासनिाई चस्ु त, दु ु स्त, पारदशी, जवाफदेही, भ्रिाचारमक्त
ू बनाउन गनु ासो सनु वु ाई सर्ं न्त्रिाई
प्रभावकारी बनाइनेम ।
३.५ वार्र्िक बजेट िथा कार्िक्रम िजिुमा गदाि अवलम्बन गररएका प्रमुख नीर्ि िथा आधारहरु
३.५.१ समग्र नीर्ि िथा आधारहरु
१. नेपािको संलविान जारी भएपलम मि
ु क
ु सं्ीर्ता कार्ायन्वर्न चरणको मध्र्ावलि समर्मा आइपग्ु दा
फक्ताङ्िङु गाउँपालिकाको आलथयक वषय २०७४\७५ को नीलत, कार्यरममम तथा बजेट पलहिोपटक र्स
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२.

३.

४.

५.

६.

७.

८.

गररमामर् गाउँ सभामा प्रस्ततु गनय पाउँदा फक्ताङ्िङु गाउँपालिकािे गौरवालन्तत महससु गरे को म । र्स
अवसरमा फक्ताङ्िङु गाउँपालिका नेपािको सं्ीर् िोकतालन्त्रक गणतन्त्रका िालग नेपािी जनतािे
पटकपटक गदै आएको ऐलतहालसक जनआन्दोिन, सशस्त्र आन्दोिन िगार्तका आन्दोिनहु को स्मरण गदै
िोकतन्त्रको स्थापनाथय शहीदहु को वार्ाग र बलिदानिाई उच्च सम्मान गदयम ।
नेपािको संलविान जारी भएसँगै िोकतालन्त्रक गणतन्त्रावामक शासन व्र्वस्था, बहुिवाद, सामालजक
न्र्ार्सलहतको समानपु ालतक, समावेशी प्रलतलनलिमि
ु क व्र्वस्था, मौलिक अलिकार, नागररक स्वतन्त्रता, िमय
लनरपेक्षताजस्ता महवावपणू य उपिब्िीहु  संस्थागत भएका मन् । संलविानिे अलं गकार गरे को लवलविता बीचको
एकता, सामालजक सांस्कद लतक ऐक्र्व्ध तािे नेपािीको स्वालभमानिािई उँचो बनाईरहँदा र्स फक्ताङ्िङु
गाउँपालिकामा सबै प्रकारका भेदभावको अन्वार् गरी आलथयक सम्वदल्ध , समानता र सामालजक न्र्ार् सलु नलित
गने आिारशीिा खडा भएको म ।
लवगत १९ वषयदले ख ररक्त स्थानीर् तहको लनवायचन भई जनप्रलतलनलि लवहीन अवस्थाको अन्वार् भएको म ।
अबका लदनहु मा फक्ताङ्िङु गाउँपालिकाको स्थानीर् सरकारिे लवकट भौगोलिक अवलस्थलतमा रहेको र्स
गाउँपालिकाका सवयसािारण जनतािे प्रवार्क्ष अनभु तू गने खािका र्ोजना तजमयु ा गने, स्थानीर् र्ोजना तजमयु ा
साथै कार्ायन्वर्नमा प्रवार्क्ष सहभागी गराउने, मागमा आिाररत र्स क्षेत्रको माटो सहु ाउँदो कार्यरममम तथा
लवकास गलतलवलिहु  सञ्चािन गरी र्स क्षेत्रका जनताको चरम गररबी न्र्लू नकरण गने प्रमख
ु नीलत लिएको म ।
फक्ताङ्िङु गाउँपालिका क्षेत्रमा म्ु र् र ग्रामीण सडक सञ्जािको वगीकरण गरी प्राथलमकताका आिारमा
न्र्नू तम िेनको सडक सञ्जािको लवकास, लवस्तार र स्तरोन्नलत गररनेम ।
कद लष क्षेत्रिाई स्थानीर् उवापादनको प्रमख
ु क्षेत्रको ु पमा लवकास गररनेम । प्रमख
ु बािीहु को उवापादनमा
आवामलनभयर हुने नीलत लिइनेम । लसच
ं ाई, मिखाद, बीउ लबजनको उपिब्ितामा जोड लदइनेम । पशजु न्र्
उवापादनका कार्यरमममिाई प्रोवासाहन लदइनेम । आलथयक तथा सामालजक ु पिे पलम परे का कद षक के लन्द्रत
कार्यरमममहु िाई प्रभावकारी ु पमा सञ्चािन गररनेम ।
स्वच्म खानेपानीमा नागररकको पहुचँ अलभवदल्ध  गररनेम । प्राथलमकता प्रा्त  खानेपानी आर्ोजना तथा कार्यरममम
कार्ायन्वर्नमा जोड लदइनेम । खानेपानीको उवापादन, लवतरण तथा उपभोगमा स्थानीर्वासी तथा खानेपानी
उपभोक्ताहु िाई लजम्मेवार बनाउँदै िलगनेम ।
वातावरण तथा जिवार्मु त्रै ी पवू ायिारको लवकासमा जोड लदइनेम । वन क्षेत्रको वैज्ञालनक एवं लदगो व्र्वस्थापन
गरी आलथयक ु पिे महवावपणू य वनस्पलत तथा जलडबटु ीको प्रशोिनमा लनजी तथा सामदू ालर्क सस्ं थािाई सहभागी
गराइनेम ।
नेपािका संरलक्षत सत्ताइस वटा स्तनिारी जनावरहु , नौवटा संरलक्षत चराहु  र ३ वटा सररसदपहु का अलतररक्त
अन्र् वन्र्जन्तु तथा चराचु ु ङ्गीको लशकारिाई लनर्मन गनय आवश्र्क सलं हता तथा र्ोजना तजमयू ा गरी
संरक्षणमा जोड लदइनेम ।
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१०.

११.

१२.

१३.

१४.

१५.

१६.

१७.

१८.

१९.

२०.

२१.

लशक्षा र स्वास््र् क्षेत्रमा हािसम्म भएको िगानीिे स्वस्थ, लशलक्षत र सभ्र् नागररक उवापादन भएको
उपिब्िीिाई संस्थागत गरी गणु स्तरीर् लशक्षा र स्वास््र् सेवाको व्र्वस्था लमिाईनेम । लशक्षा तथा स्वास््र्
क्षेत्रमा सञ्चालित कार्यरमममहु को प्रभावकारी कार्ायन्वर्न गररनेम ।
िैंलगक समानता, मलहिा सशलक्तकरण, िैंलगक मि
ु प्रवालहकरण र मलहिा सहभालगता वदल्ध  गने नीलतिाई
प्रोवासाहन गररनेम ।
फक्ताङ्िङु गाउँपालिकाको सम्बदल्ध का िालग लवज्ञान र प्रलवलिको क्षेत्रबाट प्रा्त  हुन सक्ने िाभ, अवसर र
सम्भावनािाई खोजी गरी र्स क्षेत्रमा सङ््र्ावामक र गणु ावामक लवकास गररनेम ।
फक्ताङ्िङु गाउँपालिकाको लहत प्रव्ध यन, जनताको मौलिक हक र अलिकारको लनवायि उपर्ोगको वातावरण
लसजयना गनयका िालग तदन् क
ु ु ि सरु क्षा नीलत तजमयू ा गरी कार्ायन्वर्न गररनेम । लवकास लनमायण, सम्पदा संरक्षण र
लवपद् व्र्वस्थापनमा सम्बलन्ित सरु क्षा लनकार्सँग समन्वर् गरी जनशलक्त पररचािन गररनेम ।
पर्यटन क्षेत्रिाई अथयतन्त्रको आिारको ु पमा लवकास गररनेम । कंचनज्ं ा, कुम्भकणय र मानाभारा लहमाि
पदर्ात्रा, पवयतारोहण तथा ्न्ु सा, र्ाङ्मा र गोिा बजारिाई साहलसक र्ात्रा; लदक मर्ोलिङ गम्ु बा जस्ता िालमयक
तथा ऐलतहालसक सम्पदािाई आकषयक गन्तव्र्को पर्यटक र् क्षेत्रको ु पमा लवकास गनय जोड लदइनेम ।
वैज्ञालनक वस्ती लवकासमा जोड लददै बजारोन्मख
ु बस्तीहु को प्राकद लतक ्ोत, ऐलतहालसक, सामालजक,
सांस्कद लतक पलहचान र आलथयक साम्र्यको आिारमा गलतशीि सहर लनमायणको राल्ट्रहर् रणनीलतिाई अविम्बन
गररनेम ।
उज्र्ािो नेपाि अलभर्ानिाई साथयक तल्ु र्ाउन फक्ताङ्िुङ गाउँपालिका स्तरबाट पलन जिलवद्यतु आर्ोजना,
वैकलल्पक उजाय लवकासमा लवशेष प्राथलमकता लदइनेम ।
फक्ताङ्िङु गाउँपालिकाको सम्वदल्ध का िालग सावयजलनक, नीलज र सहकारी क्षेत्रको भलू मकािाई प्रभावकारी
बनाइनेम ।
औद्योलगक क्षेत्रमा बाह्य िगानी बढाउन आवश्र्क नीलतगत, काननू ी, प्रशासलनक तथा आलथयक सिु ारका
प्रर्ासहु  अविम्बन गररनेम ।
लसलं चत क्षेत्रको पलहचान गरी कद लष र्ोग्र् भलू ममा लसच
ं ाई सेवा उपिब्ि गराउन लसच
ं ाईका सम्भाव्र् सबै प्रलवलि र
प्रणािीको लवकास एवं व्र्वस्थापन गनय आवश्र्क कार्यरममम तजमयु ा गरी कार्ायन्वर्न गररनेम ।
फक्ताङ्िङु गाउँपालिकाको लवत्तीर् व्र्वस्थापन क्षमता र जवाफदेलहता बढाइनेम । राजनीलतक नेतवाद व र
कमयचारीको क्षमता अलभवदल्ध  गररनेम । गाउँपालिका मातहतका सरं चनाहु मा आवश्र्क पने जनशलक्तको
व्र्वस्था गररनेम ।
उवापादनमि
ू क रोजगारीको अवसर लसजयना गरी र्वु ािाई रोजगार उपिब्ि गराउन कार्यरमममहु को तजमयू ा तथा
कार्ायन्वर्न गररनेम । खेिकूद क्षेत्रको लवकासका िालग नीलत तजमयू ा गरी प्रभावकारी कार्ायन्वर्न गररनेम ।
सावयजलनक प्रशासनिाई स्वच्म, सक्षम, लन्पक्ष, पेशागत अनश
ु ासनप्रलत प्रलतव्ध , पारदशी, भ्रिाचारमक्त
ु ,
जनउत्तरदार्ी र सहभालगतामि
ू क बनाउँदै िलगनेम ।
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भ्रिाचारजन्र् लरममर्ाकिापप्रलत शन्ू र् सहनशीिताको अविारणामाफय त सश
ु ासनमा टेवा पर्ु र्ाइनेम । भ्रिाचार
लनवारणका क्षेत्रमा कार्यरत सावयजलनक लनकार्को क्षमता अलभवदल्ध  गररनेम ।
मानव अलिकारको सम्मान एवं सम्व्ध यन गदै मानव अलिकारको प्रवार्ाभलू त गररनेम ।

३.५.२ गाउँ सभामा प्रस्िुि नीर्ि िथा कार्िक्रम
१. लवगत १९ वषयदले ख ररक्त स्थानीर् तहको लनवायचन भई जनप्रलतलनलि लवहीन अवस्थाको अन्वार् भएको म ।
अवका लदनमा फक्ताङिङु गाउँपालिकाको स्थानीर् सरकारिे लवकट भौगोलिक अवलस्थलतमा रहेपलन प्रशस्त
सभं ावना बोके को र्स फक्ताङिङु गाउँपालिकामा सवयसािारण जनतािे प्रवार्क्ष अनभु तू गने खािका र्ोजना
तजमयु ा गने, स्थानीर् जनतािाई र्ोजना तजमयु ा साथै कार्ायन्वर्नमा प्रवार्क्ष सहभागी गराउने, मागमा आिाररत
र्स क्षेत्रको माटो सहु ाउँदो कार्यरममम तथा लवकास गलतलवलिहु  सञ्चािन गरी र्स क्षेत्रका जनताको चरम गररवी
न्र्नु ीकरण गने प्रमख
ु नीलत लिएको मु ।
२. सक
ु े टार–लटपटािा िोकमागय सडक र्ोजनामाफय त र्स गाउँपालिकाको के न्द्र नेपािको सडक सञ्जािसँग
जोलडसके को म भने र्स गाउँपालिकाको ७ नं. वडा क्षेत्र ओिाङचङु गोिाको लटपटािा भञ्ज्र्ाङदेलख गोिा
बजारसम्म कररब २१ लक.लम. सडक चीनबाट सडक र्ातार्ातमा जोलडइसके को अवस्था म । तापेथोक–गोिा
बजार सडक खण्डको ट्रहर्ाक खोल्न, लिङलखम–तापेथोक तथा गोिा–लटपटािा सडक खण्डको सिु ार, ममयत
तथा स्तरोन्नलत गनय साथै उत्तर दलक्षण तमोर कोररडोर सडक र्स गाउँपालिकाको १, २, ४, ६ र ७ वडा क्षेत्र हुदै
चीनसँग जोड्नका िालग के न्द्र, प्रदेश तथा स्थानीर्स्तरमा पहि गदै र्स गाउँपालिकाको प्रवार्ेक वडािाई
गाउँपालिका के न्द्रसम्म सडक सञ्जामा जोडी गाउँगाउँमा बाटो ल्र्ाउनेतफय लवशेष प्राथलमकता लदइने म । र्सिे
गदाय चीनसँगको व्र्ापार प्रवियन हुनाका साथै र्स क्षेत्रका सबै जनताको आिारभतु आवश्र्कता परु ा गनय
वजारको व्र्वस्था भई पँजु ी पररचािनमा समेत ठोस मद्दत पग्ु ने लववासास लिएको मु । साथै गाउँपालिकामा
पवु ायिार लवकास गरी समद्ध  गाउँपालिका बनाउने रममममा रमममशः गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र रहेका काठे पि
ु हु िाई
लवस्थालपत गदै ेोिंगु पे ि
ु लनमायणतफय ध्र्ान के लन्द्रत गररनेम ।
३. र्स गाउँपालिकाको कद लष क्षेत्रमा खाद्यान्न तथा नगदे बािी उवापादन बढाउने र गण
ु स्तरीर्ता कार्म गनेतफय
आवश्र्क कार्यरमममहु  ल्र्ाइनेम । जनताको खाद्यसरु क्षाको अलिकारिाई सलु नश्चतताज गनय र्स क्षेत्रको
व्र्वसार्ीकरण, बजारीकरण तथा लवलवलिकरण गररनेम । पशपु ािनको ु पमा बंगरु , खसी, बाख्रा, भेडा, च्र्ांग्रा,
र्ाक तथा चौ ँरी गाईको व्र्वसालर्क उवापादन गरी पशजु न्र् उवापादन अलभवदल्ध  गनयक
ु ा साथै लनर्ायत गनेतफय
कार्यरमममहु  ल्र्ाइनेम । र्स क्षेत्रिाई अिैची ँको पके टक्षेत्रको ु पमा लवकास गनय आवश्र्क कदम चालिनेम ।
४. र्स गाउँपालिकामा देशकै प्रलसद्घ िालमयक स्थि पाथीभरा क्षेत्रको के ही भाग, लिम्बु लकराँतीहु को पलवत्र
तीथयस्थि फक्ताङिङु , देशकै ठूिो र परु ानो लदक मर्ोलिङ गम्ु बा िगार्तका िेरै ऐलतहालसक तथा िालमयक
सम्पदाहु  रहेका मन् । र्स्ता िालमयक–सांस्कद लतक सम्पदाहु को संरक्षण, सम्बियन, प्रवियन गने र लवलभन्न
माध्र्मबाट प्रचार प्रसार गरी िालमयक पर्यटकहु िाई आकलषयत गररनेम । कंचनज्ं ा, कुम्भकणय जस्ता मनोरम
लहमाि, पाथीभरा र मानाभाराको पलवत्र भलू म तथा प्राकद लतक सन्दरतािे सलजएको र्स गाउँपालिकाका
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पदमागयहु को स्तरोन्नलत गररने र खोज गररने साथै अन्र् पदर्ात्रा तथा ट्रहेलकङ्ग व्र्वसार्को सम्भाव्र्ता अध्र्र्न
गररनेम । र्स गाउँपालिकाको बीचबाट तमोर बग्ने हुदँ ा र्स गाउँपालिको के न्द्र तापेथोकबाट लसँवासम्म rafting
व्र्वसार्को सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गररनेम । र्स क्षेत्रमा पर्यटकहु  आउने पर्यटक र् मागयहु को बाटो सिु ार गने,
होटि तथा अन्र् सेवा उद्योगहु को सं्र्ा वदल्ध  गने, पर्यटन व्र्वसार् गने व्र्लक्त तथा संस्थाहु िाई प्रोवासाहन
गने, ट्रहेलकङ ु टमा सेल्टर हाउस लनमायण गने, पदर्ात्रीहु को जानकारीका िालग ठाउँठाउँमा पर्यटक र्
जानकारीहु , उचाई तथा उक्त क्षेत्र भ्रमण गदाय अपनाउनपु ने साविानी तथा पवु तय र्ारीका वारे मा जानकारी
सलहतका वोडयहु  रा्ने कार्य सम्पन्न गररनेम । र्स क्षेत्रको सांस्कद लतक तथा स्थानीर् किाकद लत, मौलिक
साँस्कद लतक परम्परा तथा रीलतररवाजको राल्ट्रहर् तथा अन्तराल्ट्रहर् क्षेत्रमा प्रचार प्रसार गनयका िालग डकुमेन्ट्रही
लनमायण गने, सामालजक सञ्जािबाट प्रचारप्रसार गने तथा राल्ट्रहर् टेलिलभजनबाट प्रसारण गने िगार्तका
कार्यरमममहु  सम्पन्न गररनेम ।
र्स गाउँपालिकाको क्षेत्रमा जिलवद्यवाु को प्रशस्त सम्भावना रहेकोिे हरे क ्र उज्र्ािो ्र कार्यरममम संचािन
गरर लवद्यतु को भरपदो व्र्वस्था गनय लवगतमा र्स क्षेत्रमा सञ्चािनमा रहेका ि्जु िलवद्यतु आर्ोजनाहु िाई
पणू य क्षमतामा सञ्चािनमा ल्र्ाई प्रभावकारी लवतरणको व्र्वस्था गरी स्थानीर् जनतािाई लवद्यतु उपभोगको
प्रवन्ि लमिाउनेतफय उजाय मन्त्रािर्, नेपाि लवद्यतु प्रालिकरण तथा अन्र् दातद लनकार्हु सँग सहकार्य गररनेम ।
र्स गाउँपालिकाको अवको पाइिा ि्ु जिलवद्यतु उवापादनतफय के लन्द्रत हुनेम भने र्सका िालग सम्भाव्र्ता
अध्र्र्न गररनेम । ठूिा जिलवद्यतु पररर्ोजनाहु को सभं ावना रहेको र्स गाउँपालिकामा वार्स्ता क्षेत्रको
पलहचान र संभाव्र्ता अध्र्र्न गनय, गराउन नेपाि सरकारसँगको सहर्ोग र सहकार्यमा जोड लदई र्स क्षेत्रबाट
हुनसक्ने िाभ, लवकास र संवलद ्ध को मागय पलहल्र्ाइने म ।
आजको र्गु सचु ना र सञ्चरको र्गु हो । सचु ना र सञ्चर प्रलवलिलवना समदल्ध को पररकल्पना गनय सलकँ दैन । र्स
गाउँपालिकाको िेरै क्षेत्रमा मोवाइिको नेटवकय पलन नभएकोिे स्थानीर् जनता सञ्चरलवहीन अवस्थामा
रहनपु रे को म । र्सका िालग नेपाि टेलिकमको लजएसएम टावर रा्न अनरु ोि गने साथै िेिेपको मरु रङिा
डाँडामा लनमायणािीन टावरिाई र्थालसघ्र संचािनमा ल्र्ाउन आवश्र्क समन्वर् र सहर्ोग गरी मोबाईि सेवा
सचु ाु  गने तफय पहि गररनेम । लवकट भगु ोिमा ईन्टरनेट सलहतको सचु ना प्रलवलिको लवकासका सम्भावनाबारे
सचु ना तथा सञ्चर मन्त्रािर्का साथै ईन्टरनेट सेवा प्रदार्कहु सँग समन्वर् गरी संचािन गररनेम ।
र्स क्षेत्रमा रहेका दलित, अल्पसं्र्क, अपांग, मलहिा िगार्त िलक्षत वगयका िालग सशलक्तकरण गने खािका
कार्यरमममहु  ल्र्ाइनेम । िैलगक लवभेदमाफय त मलहिाको स्थान समाजमा पु ु षभन्दा न्र्नु म, उनीहु िाई
समाजको मि
ु िारमा ल्र्ाउने, ्रको लनणयर् प्रलरममर्ामा महवावपणु य भलु मका खेल्ने, आफुिे संलविान तथा
काननु बमोलजम पाउने हक अलिकारबारे जानकारी गराउने िगार्तका कार्यरमममहु  सञ्चािन गररनेम । अवको
लवकास अपागं मैत्री, वािमैत्री, मलहिामैत्री वनाउनेतफय नीलत अङ्लगकार गररनेम । अपागं ता भएका
बािवालिकाको िालग लवद्यािर्मा मात्रवदलत्त लदने, अपांगहु िाई सरकारिे लदने गरे को सामालजक
सरु क्षावापतको रकम पाएनपाएको सम्बन्िमा खोजी गरी नपाएको खण्डमा पाउने व्र्वस्था गररनेम । दलित
समदु ार्िाई गररँ दै आएको सामालजक लवभेदको अन्वार् गने खािका कार्यरमममहु  सञ्चािनमा ल्र्ाइनेम साथै
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आलदवासी-जनजालत, िोपोन्मख
ु समदु ार् तथा अल्पसं्र्कहु िाई समेत लवकासको मि
ु िारमा ल्र्ाउन पहि
गररनेम ।
सामालजक सरु क्षा प्राप्त गने व्र्लक्तहु को लववरण अद्यावलिक गररनेम । र्स कार्यरममम स्ं ीर् सरकार माफय त
सञ्चािन हुने भएपलन िाभग्राहीहु को लववरण अनिाइन अद्यावलिक गनयक
ु ा साथै सामालजक सरु क्षा रकम
समर्मा नै प्राप्त गने व्र्वस्था लमिाइनेम ।
गाउँपालिका लभत्रका जनतािाई सरु लक्षत खानेपानीको प्रवन्ि लमिाउनका िालग पहि गररनेम । खानेपानीको
अभाव भएका वस्तीहु मा स्वच्म खानेपानीको सलु विा उपिब्ि गराउन खानेपानी आर्ोजनाहु  सञ्चािन
गररनेम । सालवक खानेपानी तथा सरसफाई सव लडलभजन कार्ायिर्माफय त सञ्चािनमा रहेका वहुवषीर्
आर्ोजनाहु िाई तोलकएकै समर्मा सम्पन्न गनय थप पहि गररनेम । फोहोरमैिा व्र्वस्थापन गने, खानेपानीको
श्ध 
ु ीकरण गरे र मात्र लपउने, सरसफाईमा ध्र्ान लदने संस्कारको लवकास गने तथा र्स सम्बन्िमा “सफा र स्वच्म
खानपान, फक्ताङिङु को अलभर्ान” नारा िाई मतु यु प लदन कार्यरमममहु  ल्र्ाइनेम । लसंचाइका कार्यरममम तथा
पवू ायिार लनमायणमा जोड लदइ उवापादन बढाइनेम ।
र्स क्षेत्रमा पाइने लचराइतो, पाँचऔिे, सतवु ा, लसिालजत जस्ता महवावपणु य तथा बहुमल्ु र् जलडबटु ीहु को
संकिन, प्रशोिन र बजारीकरणका िालग वजारको खोजी गने र उलचत मल्ु र् प्राप्त गनयका िालग लवलभन्न
लनकार्सँग सहकार्य र समन्वर् गरी उलचत व्र्वस्था गने तफय ध्र्ान के लन्द्रत गररनेम ।
र्स क्षेत्र पमालड पनयक
ु ा एक महवावपणु य कारण लशक्षा क्षेत्रमा लपमडीनु हो । लशक्षाको सरं चना पलन गाउँपालिकामा
आइसके को सन्दभयमा लवद्यािर्भन्दा वालहर रहेका वािवालिकािाई लवद्यािर् क्षेत्रलभत्र ल्र्ाउनका िालग भनाय
कार्यरमममहु , अलभभावकको िालग जनचेतना कार्यरमममहु  ल्र्ाइनेम । र्स क्षेत्रका सामदु ालर्क लवद्यािर्मा
कार्यरत स्थार्ी लशक्षकहु िाई लवद्यािर्मा नै लटकाइरा्न लवलवि कार्यरमममहु  ल्र्ाइने म । लवद्यािर् क्षेत्र
लवकास कार्यरममम, सवैका िालग लशक्षा, जीवनपर्यन्त लशक्षा, प्रौढ लशक्षा, चेिीवेटी लशक्षा, र्वु ा लशक्षा,
िगार्तका कार्यरमममहु िाई अगालड ल्र्ाइनेम । वािमैत्री स्थानीर् शासन कार्यरममम िगार्त वािमैत्री
लवद्यािर्, खेल्दै लसक्दै िगार्तका कार्यरमममहु िाई समावेश गदै िलगनेम । लवद्यािर्को पवु ायिार लवकास,
वैदले शक अनदु ानिाई गाउँपालिकामाफय त ल्र्ाइ, लशक्षकको पेशागत हकलहत तथा कामप्रलतको प्रलतव्ध तामा
वदल्ध  गरी लशक्षाको समग्र गणु स्तरमा वदलद्घ गरी र्स क्षेत्रको साक्षरता दर बदल्ध  गनेतफय ध्र्ान के लन्द्रत गररनेम ।
जहाँका जनता स्वस्थ हुन्मन,् वार्स ठाउँको लवकास लमटो हुन्म भन्ने मान्र्तािाई आवामसात गदै र्स क्षेत्रमा
स्वास््र् सेवा अलभवदल्ध  गनेतफय पहि गररनेम । गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रमा स्वास््र् चौक को स्तरोन्नलत गनय र
आवश्र्क सामग्री तथा औषलिहु को व्र्वस्था गनय नेपाि सरकार र स्थानीर् तहमै पहि गररनेम । नेपाि
सरकारको नागररक स्वास््र् वीमा कार्यरममम, म स्वस्थ मेरो गाउँपालिका स्वस्थ जस्ता कार्यरमममहु िाई अगालड
ल्र्ाइनेम । स्वास््र् कार्ायिर्को सरं चना समेत र्स कार्ायिर्मा आउने प्रलतव्ध ता भइसके कोिे उक्त स्वास््र्
कार्ायिर्माफय त भएका सम्पणु य कारय र्् रमममिाई अक्षरसः पािना गररनेम । गाउँपालिकािाई पणु य खोपर्क्त
ु , पणु य
सरसफाईर्क्त
ु बनाउनाका साथै वाि मदवार्दु र तथा मातदमवाद र्दु र ्टाउन मलहिा स्वर्ंसेलवकाहु  पररचािन,
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१३.

१४.

१५.

१६.

१७.

१८.

ग्रा.स्वा.का.हु  पररचािन गनय थप पहि गररनेम । र्वु ा र्वु तीहु को िालग र्ौन तथा एच.आइ.लभ. एड्स लशक्षा,
सु वा रोगहु को लनर्न्त्रणका िालग प्रचारप्रसार िगार्तका कार्यरमममहु  सञ्चािन गररनेम ।
नेपाि सरकारिे हरे क गाउँपालिकामा १५ शैर्ाको अस्पताि बनाउने कार्यरममम लिए अनु ु प र्स
गाउँपालिकामा १५ शैर्ाको अस्पताि लनमायण गनय पहि गररनेम ।
र्स गाउँपालिका क्षेत्रमा वै ँक तथा लवलत्तर् संस्थाहु  सञ्चािनमा मै नन् । आगामी वषयमा नेपाि राल्ट्रहर् वै ँकको
नीलत तथा देशका सम्पणु य स्थानीर् तहमा लवलत्तर् सस्ं था खोल्ने सरकारको ्ोषणािाई कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउन
सहजीकरण गररनेम, साथै गाउँ स्तरमा लवलभन्न समहु माफय त वचत गने वानी बसाल्ने, ऋण लिएर िगानी गने
िगार्तका कार्यमा सहजता ल्र्ाउन स्थानीर् स्तरमा सहकारी समहु हु  गठन गने नीलत लिइनेम । वचत वदल्ध ,
पँजु ी लनमायण, ऋण पररचािन माफय त आम जनताको जीवनस्तरमा सिु ार गने तफय पहि गररनेम ।
कार्ायिर्िे आफै ँ र आफ्नो मातहतका कार्ायिर्हु माफय त प्रवाह गने सेवाको प्रभावकाररता, गनु ासो
व्र्वस्थापन, सावयजलनक सनु बु ाई, सामालजक पररक्षण, नागररक वडापत्र, सचु नाको हकको प्रवार्ाभलू त,
पारदलशयता, जवाफदेलहता, भ्रिाचार लनवारण िगार्तका कार्यहु माफय त सश
ु ासन अलभवदल्ध  गने खािका
कार्यहु िाई उच्च प्राथलमकताका साथ कार्ायन्वर्न गदै िलगनेम ।
र्स गाउँपालिका तथा अन्तगयत काम गने कमयचारीहु िाई काम गने खािको वातावरण लसजयना गररनेम, र्स
क्षेत्रमा कमयचारी सँिै बस्ने, गाउँवासीको पीरमकाय सन्ु ने, जनताको सेवाभाव जागदत गराउने र गाउँपालिकाका
लनणयर्हु िाई अक्षरसः कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउनका िालग तवापर हुने अवस्थाको लसजयना हुने वातावरण लमिाइनेम
।
र्स गाउँक्षेत्रका र्वु ाहु मा वेरोजगारीको दर उच्च म, सलरममर् जनसं्र्ाको लहस्सा उच्च हुदँ ा पलन उक्त र्वु ा
जनशलक्तिाई रोजगारी प्रदान गनय नसलकँ दा एकातफय गररबी न्र्नु ीकरण हुन सलकरहेको मै न भने अकायतफय
उपिब्ि ्ोत सािनका समलु चत पररचािन हुन नसके को तीतो र्थाथय हाम्रो सामु म । र्वु ाहु िाई उपिब्ि ्ोत
सािनको पररचािन गरी रोजगारी लसजयनामाफय त गररबी न्र्नु ीकरण गने, र्वु ाहु िाई लसजयनावामक कार्यहु मा
उवाप्रेररत गने, खेिकुदतफय प्रोवासाहन गने खािका र्वु ा िलक्षत कार्यरमममहु  ल्र्ाइने म ।
जिवार्ु पररवतयनिे लवश्विाई नै चनु ौलत लदइरहेको वतयमान पररप्रेक्ष्र्मा जिवार्ु पररवतयनिाई तल्िो तहबाट नै
सामना गने खािका गलतलवलिहु िाई प्रोवासाहन गररनेम । जिवार्ु अनक
ु ु लित लवकास कार्यरमममहु  सञ्चािन
गरी हररत अथयतन्त्रको प्रवद्र्िन गनय पहि गररनेम । र्स क्षेत्रमा हुने खािका लवु वाहु  वदक्षारोपण गने, सोको
िालग सभं ाव्र्ता अध्र्र्न गने, वोट लवु वा काट्न नलदने, जगं िी जीवजन्तक
ु ो अवैि हवार्ा, चोरी लसकारी तथा
हाडखोडको अवैि पैठारीिाई रोक्न आवश्र्क प्रवन्ि तथा सम्बलन्ित लनकार्सँग सहकार्य गरी कडा काननु ी
व्र्वस्था गररनेम । वातावरणीर् सन्ति
ु न र मानवीर् सरु क्षा िगार्तका लवषर्मा कार्यरमममहु  सञ्चािन गररनेम ।
प्राकद लतक प्रकोपसँग जध्ु न सक्ने खािका कार्यरममम सञ्चािन गने, नदी लनर्न्त्रण, पलहरो लनर्न्त्रण, जिािार
संरक्षण, फोहोरमैिा व्र्वस्थापन, जि उवापन्न प्रकोप लनर्न्त्रण िगार्तका लवषर्िाई महवावका साथ सम्बोिन
गररनेम ।
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र्स वषयिाई फक्ताङिङु गाउँपालिकाको बजेट कार्ायन्वर्न वषयको ु पमा मनाइनेम । गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका
िालग तर् गररएको राजवास उठाउने तफय पलन उलत्तकै पहि गररनक
ु ा साथै समर्मै र्ोजनाहु  बनाएर काम गनय शु ु
गने र समर्मा नै गाउँपालिकाका र्ोजना तथा कार्यरमममहु  सम्पन्न गररनेम ।
३.५.३ िेत्रगि नीर्ि िथा आधारहरुुः
(क) आर्थिक क्षेत्र
१. प्रचलित स्
ं ीर् काननु तथा प्रादेलशक काननु को अलिनमा रलह फक्ताङ्िङु गाउँपालिकािे नेपािको
संलविानको िारा २२६ िे व्र्वस्था गरे को प्राविान बमोलजम सोलह संलविानको अनसु ूची ८ र ९ को
अनबण्डि अलिकार सचू ीबाट करको वैज्ञालनक एवम् औलचवार्पणू य दार्रा लनिायरण गनय आवश्र्क नीलत
अविम्बन गररने म ।
२. गाउँपालिका क्षेत्रमा करको दार्रािाई फरालकिो पानय र्स क्षेत्रमा पाइने वन पैदावार, ्रे िु उवापालदत वस्तु
तथा सामग्री, अन्तरायल्ट्रहर् आर्ात लनर्ायत वस्तहु ु , ढुङ्गा, लगटी, बािवु ा िगार्तका अन्र् प्राकद लतक
्ोतहु को प्रर्ोगिाई करको दार्रामा ल्र्ाइनेम ।
३. कंचनज्
ं ा र कुम्भकणय लहमाि, फक्ताङिङु माङलहम, गोिा बजार र ्न्ु सा पदर्ात्रा मागय, गाउँपालिका
हुदँ ै पाथीभरा र मानाभारा डाँडा जस्ता स्थानहु िाई फक्ताङ्िुङ गाउँपालिकाको आकषयक पर्यटक र्
गन्तव्र्को ु पमा लवकास गनय आवश्र्क कार्यरममम तर् गररने म ।
४. र्स गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र रहेका ताि, तिैर्ा तथा पोखरीहु को भौगलभयक अध्र्र्न गरर उक्त क्षेत्रहु िाई
रामसार सन्िीबाट स्थालपत आिारहु  परु ा हुन सक्ने भएमा लसमसार क्षेत्र ्ोषणा गरी संरक्षण र प्रव्ध यन
गररनेम ।
५. जलडबटु ी उवापादनको पके ट क्षेत्र पलहचान गरी जलडबलु ट प्रशोिन तथा सग
ु लन्ित तेि उवापादन उद्योग साथै
लवलभन्न उद्योग स्थापना गनय आवश्र्क नीलत अविम्बन गररने म।
६. र्स गाउँ पालिकामा सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गरी भग
ू ोि सापेक्ष जलडबलु ट नसयरी के न्द्र स्थापना गररने म।
७. फक्ताङ्िुङ गाउँ पालिकाबाट सहकारी संस्थाहु मा शेर्रमा आिाररत भएर िगानी गनय आवश्र्क नीलत
तर् गरी कार्ायन्वर्न गररनेम ।
८. लवलभन्न सरोकारवािाहु को पहिमा तर्ार भएको १० वषे कद लष लवकास रणनीलतमा आिाररत भएर
फक्ताङ्िुङ गाउँपालिका स्तरमा समेत कार्यरममम संचािन एवं अनगु मन प्रणािीको व्र्वस्थापनमा जोड
लदइनेम ।
९. खाद्य असरु क्षािाई न्र्लू नकरण गनय खाद्य सरु क्षा प्रलतकार्य र्ोजना (Food Security Response Plan)
तर्ार गरी सोको प्रभावकारी कार्ायन्वर्न गररनेम ।
१०. अिैंचीको गण
ु स्तर वदल्ध  गनय कद षक सचेतना अलभवदल्ध  गनयका साथै सिु ररएको भट्टी िगाई सामानको
गणु स्तर अलभवदल्ध  गदै बजारीकरण गने कार्यिाई प्राथलमकतामा रालखनेम ।
११. जलडबटु ीको व्र्वसालर्क खेतीको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गरी सोही अनु ु पका कार्यरममम तथा
र्ोजनाहु िाई लवशेष प्रोवासाहन लदइनेम ।
१९.
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दश वषे कद लष लवकास रणनीलतिे तर् गरे अनसु ार र नेपाि सरकारिे र्वु ा िलक्षत स्वरोजगार कार्यरममम
अन्तगयत रोजगारी लसजयना गनय स्र्ाउ, आल्चा, सन्ु तिा, नासपाती, आु , आिु र अन्र् सम्भालवत
फिफूि एवं तरकारीिाई व्र्वसार्ीकरण गनय जोड लदइनेम ।
स्ु खा क्षेत्रमा थोपा लसंचाई तथा फोहरा लसंचाई, लसमेन्ट पोखरी र प्िालिक पोखरी लनमायण गरी वषायतको
पानी संकिनमा जोड लदइनेम ।
िोपोन्मख
ु तथा मौलिक बािी सरं क्षण, सम्ब्ध यन तथा प्रव्ध यन कार्यमा जोड लदने, र्सको िालग ग्रामीण
स्तरमा लबउ बैंक (seed bank) स्थापना गररनेम ।
'फक्ताङ्लुङको पहिचान, अलैची, जहिबटु ी, जलहिद्यतु र पर्यटन' िाई मि
ु मन्त्रको ु पमा लिइने साथै
भौगोलिक अवस्था अनसु ार खेतीको लबस्तार गनयमा जोड लदइनेम ।
फिफूि र आिु तथा अन्र् तरकारी भण्डारणका िालग सोिार तथा प्िालिक स्टोरको लनमायणका िालग
र्स गाउँपालिकामा कार्यरत सं् संस्थासँग समन्वर् गरी कार्ायन्वर्न गररनेम ।
उच्च मल्ू र् कद लष वस्तु बजारीकरणको िालग सहकारीमा आिाररत लवरमम लवतरण प्रणािी (cooperative marketing system) िाई प्रोवासाहन गररनेम ।
जिवार्ु पररवतयनबाट कद लष क्षेत्रमा प्रभाव सम्बन्िी लबषर्को अध्र्र्न तथा अनसु न्िानमा जोड लदइनेम ।
जलडबलु ट नसयरी के न्द्र र नमनु ा आिलु नक खेती व्र्वसार्िाई बढावा लदइनेम ।
आगयलनक तरकारी, च्र्ाउ, फिफूि खेती गरी बेरोजगार र्वु ाहु मा िलक्षत गरी स्वरोजगार बनाउन नीलज
तथा व्र्लक्तगत तवरमा लबशेष प्रोवासाहन प्रदान गररनेम ।
जैलवक मि तथा जैलवक लवषादी उवापादन गने उद्योग स्थापना गनय प्रोवासाहन गररनेम ।
ठाऊँ तथा हावापानी अनसु ार सहु ाउँदो फिफुिहु को बोट लवु वा िगाई क्षेत्र लबस्तार गररने म ।
गरीब तथा लवपन्न पररवारहु िाई पलहचान गरी तरकारी खेती अनदु ान लदने नीलत लिईनेम ।
अिैंची खेतीका अलतररक्त उन्नत ्ाँस र जसीगाईबाट दग्ु ि उवापादनमा बदल्ध  गने साथै व्र्वलस्थत
बजारीकरण गररनेम ।
मौसमी कद लत्रम गभायिानिाई ग्रामीण दगु मय क्षेत्रमा सामदु ालर्क पशु प्रजनन के न्द्रको सु ु वात गरी ती
स्थानहु मा न्र्नू उवापादकवाव भएका भािे पशहु ु िाई बन्ध्र्ाकरण गनय प्रोवासाहन गदै नश्ि सिु ार
कार्यरमममिाई कार्ायन्वर्न गररनेम ।
चरन तथा खकय क्षेत्रको सरं क्षण, सम्व्ध यन र सदपु र्ोगको िालग सरोकारवािाहु सँग समन्वर्ावामक कार्य
गररनेम ।
उन्नत जातको पशपु ंक्षी व्र्वसार्ीहु िाई प्रोवासाहन स्वु प अनदु ानको व्र्वस्था गररनेम ।
उन्नत जातको भेडा, बाख्रा, र्ाक, चौरी, गाई, भैंसी िगार्त अन्र् पशपु न्मीको आिलु नक फमयको लवकास
गनय जोड लदइनेम।
लहउँदमा पशहु ु को आहारा आपलू तयको िालग स्थानीर् पोलषिा ्ाँसहु को पलहचान, संरक्षण स्थानीर् ्ोत
सािनबाट पौलिक आहारको प्रव्ध यन गररनेम ।
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र्स गाउँपालिकाको आश्र्कतािाई पलहचान गरी फिफुि तथा तरकारी संकिन के न्द्र र आिलु नक
बिशािा लनमायण गररनेम ।
व्र्वसालर्क पशपु ािन तथा पलं क्षपािनिाई प्रोवासाहन तथा प्राथलमकता लदइनेम ।
फक्ताङ्िुङ गाउँपालिकाका प्रवार्ेक वडामा पश,ु स्वास््र् सेवा सलु नश्चत गनय लनजी पाराभेट र ग्रामीण
स्वास््र् कार्यकतायहु  पररचािनमा गाउँपालिकाको संिग्नता बढाइनेम ।
स्वरोजगार कार्यरमममिाई प्रोवासाहन गरी स्थानीर् उद्यमलशितािाई जोड लदने कार्यरमममहु िाई म्ु र्
प्राथलमकतामा रालखनेम ।
नीलज क्षेत्र तथा अन्र् लवकासका साेेदारहु सँग सहकार्य गनय समपरू क कोष (matching fund) को
व्र्वस्था गररनेम ।

(ख) सामार्िक क्षेत्र
१. र्ोग्र् र बररष्ठ लशक्षकिाइय नेतवाद व सलु म्पएर लबद्यािर् प्रशासन तथा ब्र्वस्थापनिाइय चस्ु त दु ु स्त बनाउन
प्रिानाध्र्ापक लमिान कार्यिाई र्थाशक्र् सढ ु लढकरण गररनेम ।
२. लशक्षाको अविारणािाइय कार्यमि
ू क बनाउदै बािमैत्री शैलक्षक वातावरण कार्म गनय सम्वलन्ित स्थानीर्
तहका शैलक्षक सरोकारवािासँग संर्क्त
ू र्ोजना सलहत सहकार्य र समन्वर्को नीलत लिईनेम ।
३. स्वीकद लत नलिइय संचािन गररएका सामदु ालर्क तथा संस्थागत र लनजी लबद्यािर्िाइय लनु वासालहत र
लनर्न्त्रण गदै काननु ी दार्रामा ल्र्ाइयनेम र संचािनमा ल्र्ाइयएका लबद्यािर्िाइय जनसं्र्ा तथा
नक्सांकनका आिारमा स्तरबदल्ध  गररनेम । लवद्याथी लशक्षक अनपु ात, भौगोलिक लवकटता र स्थानीर्
सन्दभयिाई लवश्ले षण गरी लवद्यािर्हु िाई गाभ्न सलकनेम ।
४. लशक्षा लनर्माविीका आिारमा लबद्यािर् ब्र्वस्थापन सलमलत, लशक्षक अलभभावक सं्, गाउँ लशक्षा
सलमलतको गठन गरी शैलक्षक लवकासका कार्यरमममहु को कार्य र्ोजना लनमायण गरी कार्ायन्वर्न गररनेम ।
५. लबद्यािर्िाइय प्रदान गररने लबलभन्न अनदु ान रकमहु िाइय िलक्षत बगय सम्म पर्ु र्ाउन आलथयक
पारदशीताको नीलत अविम्वन गररनेम र लबद्यािर्को सामालजक पररक्षणिाइय अलनवार्य र प्रभावकारी
बनाइय कार्यन्वर्न गररनेम ।
६. सरकारी तथा गैर सरकारी सं् संस्थाहु को सहकार्य र समन्वर्मा लबद्यािर् बालहर रहेका लबद्यािर्
उमेरका बािबालिकाहु को पलहचान गरी उनीहु िाइय औपचारीक लशक्षाको मि
ु प्रवाहमा समेट्न
लबलभन्न खािका लसजयनावामक र रचनावामक कार्यरमममहु  संचािन गररनेम ।
७. बस्ती बस्तीमा लनरक्षर जनसं्र्ाको पलहचान गरी अनौपचारीक लशक्षा सच
ं ािन गनय पहि गररनेम ।
८. अनम
ु लत प्रदान गररएका लबद्यािर्हु मा आवश्र्क दरबन्दी प्रदान गनय पहि गररनेम । लशक्षकहु िाई
प्रचलित लशक्षा ऐन, लनर्माविी तथा कार्यलवलिको सारभतू प्राविानको मक्सदमा प्रलतकूि असर नपने
गरी फक्ताङ्िङु गाउँपालिका क्षेत्र लभत्रका लवद्यािर्हु मा आवश्र्कता लनिायरण गरी लवलभन्न
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लवद्यािर्हु मा कामकाजमा खटाउन सक्नेम र खटाईने लशक्षकहु िाई गाउँपालिका तथा वडाबाट सेवा
सलु विा प्रदान गनय सलकनेम ।
र्स फक्ताङ्िङु गाउँपालिका अन्तगयतका लबद्यािर्हु िाई गाउँपालिका स्तरीर् खेिकूद तथा अलतररक्त
लरममर्ाकिाप संञ्चािन गनय गराउन प्राथलमकता तथा प्रोवासाहन लदइनेम ।
र्स फक्ताङ्िुङ गाउँपालिकामा रहेका सबै लबद्यािर् तथा बाि लवकास के न्द्रिाइय स्तरबदल्ध  गरी
लशक्षकहु िाइय क्षमता लवकासको िालग सरोकारवािासँग आवश्र्क पहि गररनेम ।
स्थानीर् पाठ्र्रमममको लवषर्मा र्स गाउँपालिकाको आवश्र्कतािाई पलहचान गरी मातदभाषा तथा
उवापादनमि
ू क लवषर्वस्तक
ु ो मनौट गरी स्वरोजगारको वातावरण सदजना गररने म ।
फक्ताङ्िुङ गाउँपालिकाबाट सवोवाकद ि लवद्याथीहु िाई मात्रवदलत्त लदने नीलतिाई अविम्बन गररनेम ।
अनमु लत प्रा्त  गरर सञ्चालित लवद्यािर्हु मा दरबन्दी कार्म गनयका िालग आवश्र्क कदम अगालड
बढाइनेम ।
लवद्यािर्का लशक्षकहु िाई अध्र्ापन अनमु लत पत्रको अलनवार्यतािाई लशक्षा ऐन तथा लनर्माविीको
अिीनमा रही थप परर्कद त एवं पररमाजीत गने कार्यलवलि बनाइनेम ।
र्स गाउँपालिकाको वेवसाइट, www.phaktanglungmun.gov.np, तर्ार भइसके कोिे वेवसाइट
सञ्चािनाथय सचू ना प्रलवलि र सञ्चार माध्र्मको समलु चत व्र्वस्थापन गरी फक्ताङ्िङु गाउँपालिकािाई
प्रलवलिमैत्री स्थानीर् तहको ु पमा स्थालपत गराउन कागजरलहत कार्ायिर् (Paperless Office) को
अविारणािाई कार्ायन्वर्न गने प्रर्ासको थािनी गररनेम ।
गाउँपालिकाको पहिमा गाउँ पालिका र प्रवार्ेक वडाहु को बस्तगु त लबबरण प्रोफाइयि तर्ार गनय िगाइय
पस्ु तक प्रकाशन गररनेम ।
लवकास लनमायणका सम्पणू य गलतलबलिहु  िाइय रे लडर्ो तथा पत्रपलत्रका माफय त प्रचार प्रसार एवं
सावयजलनकरण गररनेम ।
टेलिफोन तथा इयन्टरनेट सेवाको पहुचं र गणु स्तर अलभबदल्ध का िालग आवश्र्क पवू ायिार लनमायण गनय
नेपाि टेलिकम, एनसेि, ब्रोडलिक
ं , सलु वसू िगार्तका सेवा प्रदार्क कम्पनीहु सँग लबषेश पहि गररनेम
र्स फक्ताङ्िुङ गाउँपालिकामा रहेका सबै लबद्यािर्हु मा खेिकूद तथा लबज्ञान प्रर्ोगशािाको ब्र्वस्था
गने र्थोलचत व्र्वस्था गररनेम ।
अलभिेख ब्र्वस्थापनमा नलवनतम सचू ना प्रलबलिको प्रर्ोग गरी सचू ना तथा अलभिेख के न्द्रिाई
लडलजटाइजेशनमा प्रवेश गराइनेम ।
जनतामा गणु स्तरीर् स्वास््र् सेवाहु को प्रवार्ाभतू गनय र्स गाउँपालिका मा रहेका स्वास््र् संस्थाहु मा
आवश्र्क पने जनशलक्त ब्र्वस्थापन र पररचािनका िालग मानव ससं ािन र्ोजना तर्ार गरी कार्ायन्वर्न
गनय पहि गररनेम ।
र्स गाउँपालिकािाइय पणू य सरसफाइय ्ोषणा गनय र्स गाउँपालिकाका सबै वडा र बस्तीहु मा खानेपानी
तथा शौचािर्हु को अनगु मन तथा लनरीक्षण गरी आवश्र्क ब्र्वस्थापन गनय पहि गररनेम ।
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र्स फक्ताङ्िुङ गाउँपालिका लभत्र रहेका सबै स्वास््र् चौक हु को स्तरबदल्ध  गरी स्तरीर् स्वास््र् सेवा
उपिब्ि गराउन पहि गररनेम । साथै आवश्र्क स्थानमा प्राथलमक स्वास््र् के न्द्र र गाउँ्र लक्िलनकहु 
स्थापनाको िालग पहि गररनेम । सम्पणू य आवश्र्क खोपहु  उपिब्ि गरी गाउँपालिकािाई पणू य खोपर्क्त
ु
गाउँपालिका ्ोषणा गररनेम ।
र्स फक्ताङ्िुङ गाउँपालिकामा रहेका मलहिा स्वास््र् कार्यकताय तथा स्वास््र्कमीहु को क्षमता
लवकास सम्वन्िी आवश्र्क तालिमको िालग सरोकारवािा लनकार्सँग पहि गररनेम ।
र्स फक्ताङ्िुङ गाउँपालिका अन्तगयत रहेका सबै स्वास््र् संस्थामा कार्यरत जनशलक्तको पणू य अनगु मन
गरी दरबन्दीमा रहेका कमयचारीिाइय अन्र्त्र काजमा रा्ने नीलतिाइय लनु वासालहत गररनेम ।
मलहिा, र्वु ा, अपाङ्ग तथा बाि अलिकारको सलु नलश्चताका िालग सरकारी, गैर सरकारी र लनजी क्षेत्रका
सबै सरोकारवािासँग सहकार्य गररनेम ।
िलक्षत वगयहु को क्षमता लवकासको िालग आवश्र्क कार्यरममम तथा र्ोजना बनाइय कार्ायन्वर्न गररनेम ।
सामालजक सरु क्षा भत्ता प्राप्त गने िाभग्राहीहु को नर्ाँ नाम दताय, िगत कट्टा, पररचर् पत्र लबतरण र
समर्मै सामालजक सरु क्षा भत्ता लबतरण गररनेम ।
सामालजक सरु क्षा भत्ता प्राप्त गने िाभग्राहीहु को नर्ाँ नाम दताय, िगत कट्टा, पररचर् पत्र लबतरण
अनिाइन माफय त गरी सबै वडा कार्ायिर्िाई प्रवार्ेक चौमालसक ु पमा अद्यावलिक गनय िगाइयनेम ।
सामालजक सरु क्षा भत्ता लवतरण गदाय आलथयक पारदयलशतािाइय अलनवार्य ु पमा चस्ु त दु ु स्त गररनेम ।
आपतकालिन
मलहिा तथा बािबालिका उ्ध ार कोषको स्थापना गररनेम ।
्
लबलभन्न िलक्षत बगयहु िाइय क्षमता लवकासको िालग िैङ्लगक उत्तरदार्ी बजेटको तजयमु ा गरी
कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइयनेम ।
मलहिा तथा बािबालिकामालथ हुने लबलभन्न प्रकारको ्रे िु लहसं ाको लनवारण गररनेम । बाि श्रम शोषण,
बहु लववाह र वाि लववाहिाई पणू य ु पमा लनु वासालहत गदै सालवकमा सञ्चालित बािमैत्री सश
ु ासनको
अविारणािाई कार्ायन्वर्न गने कार्यिाई थप कार्यरममम तजयमु ा गरी कार्यन्वर्न गररनेम ।
मलहिा तथा बािबालिकाको िालग आलथयक, सामालजक िगार्त अन्र् शसलक्तकरण र क्षमता लवकासका
कामहु  गररनेम ।
अपाङ्गता तथा फरक क्षमता भएका ब्र्लक्तहु िाइय िलक्षत गरी सावयजलनक सरोकार रहने भौलतक
सरं चनाहु को लनमायण गदाय अपाङ्गमैत्री सरं चना लनमायणका िालग गाउँपालिकाबाट आवश्र्क कार्यरममम
तजमयू ा गरी कार्ायन्र्वन गररनेम ।
र्स फक्ताङ्िुङ गाउँपालिका क्षेत्रमा आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएका गैर सरकारी सं् संस्थाहु िाई कार्यरममम
सञ्चािन गनय उक्त स्ं सस्ं थाहु को कार्यरममम, बजेट, समर् तालिका, कार्यरमममको औलचवार्, प्रभाव,
अवसर, िाभालन्वत क्षेत्र समेतको लवश्िेषण र मल्ू र्ाङ्कन गरे र मात्र रार् सलहत स्वीकद लत लदईनेम । साथै
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्िे प्रस्तालवत कार्यरमममको क्षेत्र पररवतयन गनय सक्नेम र गाउँ
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३७.

३८.

३९.

कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा एक गैरसरकारी सं् संस्था अनगु मन ईकाई गठन गरी अनुगमन कार्यिाई
प्रभावकारी बनाइनेम ।
फक्ताङ्िङु गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेका सरकारी लनकार्हु को अनगु मन, लनर्मन र समन्वर् कार्यिाई
प्रभावकारी बनाइनेम ।
गाउँपालिका भरी स्वच्म सफा खानेपानीको व्र्वस्थाको िालग एक ्र, एक िारा खानेपानी
उपिब्िताको िालग लवकासका साेेदार हु को सहर्ोग र समन्वर्मा थप कार्यरमममहु  सञ्चािन गररनेम
खानेपानी आर्ोजनाहु  सञ्चािन गदाय लवगतमा शु ु गररएका रममममा आर्ोजनाहु  िाई प्राथलमकता
रा्दै थप संभावना र आवश्र्कतािाई मध्र्नजर गरी कार्यरममम तजमयु ा गररनेम ।

(ग) पूर्ािधार क्षेत्र
१. सडक िगार्त भैलतक पव
ू ायिार लनमायण कार्यिाई दीगो, वातावरणमैत्री र लमटो मररतो ढगं बाट गणु स्तरीर्
ु पमा लनमायण गररनेम ।
२. र्स गाउँपालिकाको सबै वडाहु  गाउँपालिकाको के न्द्रसँग जोलडने गरी सडक लवस्तार गररनेम । तमोर
कोररडोरिाई लसँवाबाट खेजेलनम हुदँ ै ओिाङचङु गोिा नाका पर्ु ायउन पहि गररनेम भने सक
ु े टार
लटपतािा िोकमागयको स्तरोन्नलत गरी बाह्रैमलहना चल्ने बनाइने म । सावालदन-खेजले नम-ईखाबु-िेिेप
जस्ता रणनीलतक महवावको मोटरबाटोको लनमायण र स्तरउन्नती गरी बाह्रैमलहना चल्ने बनाइने म भने नर्ाँ
ट्रहर्ाक खोिी सडक लवस्तार गने कार्य िाई प्राथलमकताका साथ द्रुत गलतमा अगालड बढाईनेम ।
३. सडकिाई वषैभरी सञ्चािन गनयका िालग ममयत तथा स्तरोन्नलत अलनवार्य ु पमा लमटो गररनेम ।
४. सडकिाई लनरन्तर सञ्चािन गनयका िालग पक्क पि
ु , पानीका ढि व्र्वस्थापन गररनेम भने र्स
गाउँपालिकाको के न्द्रसम्म चाँडो भन्दा चाँडो प्रवार्ेक वडाहु मा रममलमक ु पमा मोटरबाटो पर्ु र्ाइनेम ।
५. क्षेत्रालिकार लमलचने गरी मानव लनलमयत समस्र्ा खडा गने कार्य पण
ू य ु पमा लनु वासालहत गनय लवलनर्म,
कार्यलवलि र लनदेलशका बनाई िागु गररनेम भने सडकको अलिकार क्षेत्र (right of law) लनर्मानसु ार
अलनवार्य मोडनु पनेम ।
६. वडा स्तरका सडक तथा गोरे टा बाटाहु िाई सम्भाव्र्ता अध्र्र्न पलम मात्र र्ोजना मनौट गरी बजेट
लवलनर्ोजन गररनेम ।
७. सरु लक्षत खानेपानी व्र्वस्थापनका िालग सलह र सफा, स्वच्म महु ान मनौट गरी बदहत् खानेपानी
पररर्ोजना आवश्र्कता अनुसार िागु गररनेम ।
८. वस्तीको अध्र्र्न गरी आवश्र्कता अनस
ु ार र नभई नहुने, नगरी नहुने र्ोजनाको प्राथलमक करण गररनेम
।
९. गाउँपालिकािाई पण
ू य सरसफाई गाउँपालिका ्ोषणा गनयको िालग आवश्र्क सचु कांक तर्ार गरी सो परु ा
भएपलम अध्र्र्न गरी पणू य ु पमा कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइनेम।
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२७.

२८.

गाउँपालिका भररका अलतरममलमत जग्गाहु  पणू ु य पमा गाउँपालिकाको मातहतमा ल्र्ाई उपर्ोग नभएका
सावयजलनक जग्गाहु  सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गरी सोही अनु ु प र्ोजना मनौट गरी आर् आजयनमा टेवा
पर्ु र्ाउने नीलत अविम्बन गररनेम ।
खानी उवाखनन गनय लनर्मानसु ार दताय प्रलरममर्ािाई सरिीकरण गररनेम ।
सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गरी लवलभन्न खानीहु  उवाखनन तथा लबरमम लवतरण प्रणािी िागु गररनेम ।
म्ू र् सडक सञ्जािबाट टाढा भएका वस्ती तथा प्राकद लतक सम्पदाहु  मल्ू र्ाङ्कन गरी पक्क पि
ु
व्र्वस्थापन गनय काठे पि
ु हु िाई लवस्थालपत गररनेम ।
नर्ाँ भवन लनमायण गदाय सकभर भक
ू म्प प्रलतरोिी र काठको मात्रा कम हुने गरी िागत अनमु ान (design
estimate) तर्ार गने नीलत लिईनेम ।
भ-ू कम्पको जोलखमिाई मध्र्नजर गरी नेपाि सरकार सं्ीर् मालमिा तथा स्थानीर् लवकास मन्त्रािर्िे
जारी गरे को वस्ती लवकास शहरी र्ोजना तथा भवन लनमायण सम्बन्िी आिारभतू मागयदशयन, २०७२ िाई
सावयजलनक भवनहु मा अलनवार्य िागु गररनेम भने नीलज भवन तथा ्रहु मा रममलमक ु पमा िागु गररनेम
खाद्यान्न उवापादन हुने स्थानहु मा भवन लनमायण कार्यिाई लनु वासालहत गररनेम ।
वातावरणमैत्री जस्ता पातामा जोड लदन र्थाशक्र् हाि चिन चल्तीमा रहेको सेतो रङ्गका
जस्तापाताको प्रर्ोगिाई लनु वासालहत गदै िलगनेम ।
फक्ताङ्िङु गाउँपालिकामा रहेका बजारोन्मख
ु क्षेत्रिाई सहरीकरण र्ोजना सञ्चािन ल्र्ाउन आवश्र्क
पहि गररनेम ।
फक्ताङ्िुङ गाउँपालिकामा रहेका ग्रालमण सडक सञ्चाि, पि
ु पि
ु ेसामा पने व्र्लक्तगत जग्गाहु को िगत
सक
ं िन गरी लकत्ताकाट गराउने नीलत तजमयु ा र कार्ायन्वर्न गररनेम ।
नदीको ्ोत र सही ठाउँ पलहचान गरी बदहत् जिलवद्यतु आर्ोजना मनौट गररनेम भने के न्द्रीर् प्रसारण
िाईनिाई गाउँपालिकाको सबै वडाहु मा पर्ु र्ाउन पहि गररनेम ।
ठूिा जिलवद्यतु आर्ोजना कार्ायन्वर्नमा आउनु अगालड साना जिलवद्यतु आर्ोजनािाई पलन सढ ु ढ गरर
लवद्यतु प्रवार्ेक वस्तीहु मा सचू ाु  गररनेम ।
पवू ायिार सम्बन्िी र्ोजनाहु को अलनवार्य ु पमा सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गरे र मात्र मनौट गने नीलत लिईनेम ।
कुनै पलन आर्ोजना मनौट गदाय भलव्र्िाई समेत मध्र्नजर गरी आर्ोजना मनौट गररनेम।
भौलतक सरं चना लनमायण गदाय बािमैत्री तथा अपाङ्गमैत्री भवन लनमायण गररनेम ।
गाउँपालिका भररका आर्ोजनाहु  संर्क्त
ु अनगु मन पलम मात्र पाररत गने व्र्वस्था गररनेम ।
पवू ायिार लवकासको अलन्तम भक्त
ु ानी र जाँच पास हुनु भन्दा अगाडी प्रालवलिक मल्ू र्ाङ्कन साथै
सामालजक पररक्षण तथा िेखा पररक्षण गररनेम ।
कद लष उवापादकवाविाई वदल्ध  गरी आर् आजयनमा टेवा पर्ु र्ाउने हेति
ु े नगदे बािी अिैची, लचराइतो,
अलम्िसो, अदवु ा, सतवु ा खेती तथा तरकारी खेती गनय प्रोवासाहन लदइनेम ।
अलनवार्य ु पमा एक ्र एक बगैचा तथा सामलु हक बगैंचा अलनवार्य ु पमा गररनेम ।
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आवश्र्कता अनुसार ठुिा तथा साना लसंचाई आर्ोजना अध्र्र्न तथा कार्ायन्वर्न गररनेम ।
३०. वेमौसमी खेती तथा थोपा लसंचाई आर्ोजना िागु गने आवश्र्क पहि गररनेम ।
३१. र्स फक्ताङ्िङ
ु गाउँपालिकाको क्षेत्र लभत्र पने समग्र पर्यटक र् क्षेत्रको पलहचान गरी पवू ायिार लनमायण
सम्बन्िी उपर्क्त
ु नीलत अविम्बन गररनेम ।
३२. र्स गाउँ पालिकाको खेजले नमबाट मानाभरा पवयत हुदँ ै लमक्वाखोिा गाउँ पालिकाको के न्द्र तापेथकसम्म
जोलडने पहि गररनेम । मानाभरा पवयत र फुङफुङ्गे ेरनािाई पर्यटक र् गन्तव्र्को ु पमा अल्
बढाउनका िालग पदमागय लनमायणमा लमक्वाखोिा गाउँपालिकासँग आवश्र्क समन्वर् गररनेम । सो िालग
लवलभन्न गैसस तथा सरकारी लनकार्हु संग सहकार्य गररनेम ।
३३. गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र रहेको पर्यटलकर् क्षेत्रहु को प्रबदयनको िालग प्रचार प्रसार गररनेम ।
३४. आन्तररक तथा बाह्य पर्यटकहु  आकलषयत गनयका िालग लवलभन्न कार्यरमममहु  सञ्चािन गररनेम ।
३५. जिर्ात्रा तथा रर्ालफ्टङ सञ्चािन संभावना अध्र्र्न गररनेम ।
(घ) र्ातार्रण तथा र्र्पद व्यर्स्थापन
१. दीगो वन व्र्वस्थापन गरी वन क्षेत्रको उवापादकवाव र वन पैदावरको उवापादन र वन पैदावरको उवापादनको
वदल्ध  गररनेम ।
२. जैलवक लवलविता र जैलवक ्ोतको संरक्षण िगार्त वातावरणीर् सेवाबाट प्रा्त  हुने िाभको न्र्ार्ोलचत
लवतरण सलु नलश्चत गररनेम ।
३. जि तथा भलू मको संरक्षणको साथै भलू मको उवापादकवाव वदल्ध  गरी कद लष उवापादन बढाउन सहर्ोग पर्ु र्ाउन
जिािार क्षेत्रको एलककद त सरं क्षण तथा व्र्वस्थापन गररनेम ।
४. वनजन्र् उद्योगको प्रव्ध यन, उवापादनको लवलवलिकरण र बजारीकरण माफय त अथयतन्त्रमा टेवा पर्ु र्ाउन वन
क्षेत्रको दीगो लवकास तथा संरक्षणमा नीलज क्षेत्रिाई आकलषयत गररनेम ।
५. जिवार्ु पररवतयनबाट पाररलस्थक र् प्रणािी, स्थानीर् जनता र जीलवकोपाजयनमा पनय सक्ने प्रभाविाई
कम गनय न्र्लू नकरण तथा अनुकुिनका कार्यरममम सञ्चािन गररनेम ।
६. वन व्र्वस्थापनिाई थप पारदशी, जवाफदेही, उत्तरदार्ी र समावेशी बनाई सक्षम बनाइनेम ।
७. जलडबटु ी खेती, सरं क्षण तथा प्रशोिन गनय व्र्वसालर्क नीलत लिइनेम ।
८. स्वच्म तथा स्वस्थ वातावरण र जिािार तथा वन्र्जन्तक
ु ो संरक्षण व्र्वस्थापन नीलत काननू तथा
कार्यरममम तजमयू ा लनर्म बनाईने म ।
९. वदक्षारोपण तथा हररर्ािी र हररत क्षेत्रको प्रव्ध यन गररनेम ।
१०. हानीकारक पदाथयहु को लनर्मन तथा लनर्न्त्रण गररनेम ।
११. पानीका महु ानहु को संरक्षण गररनेम ।
१२. लवपद् पव
ू य तर्ारी तथा प्रलतकार्य र्ोजना जोलखम न्र्लू नकरण सम्बन्िी कार्यर्ोजना बनाई कार्ायन्वर्नमा
ल्र्ाईनेम ।
२९.

21

१३.

१४.
१५.
१६.
१७.
१८.

लवपद् व्र्वस्थापनमा सं्, प्रदेश र स्थानीर् समदु ार्, सं् संस्था, नीलज क्षेत्रसँगको सहर्ोग समन्वर् र
सहकार्य गररनेम ।
लवपद् कोषका स्थापना तथा सञ्चािन र ्ोत सािनको पररचािन गररनेम ।
लवपद् न्र्लू नकरण सम्बन्िी पवू य सचू ना प्रणािी सम्बन्िी कार्यरमममको तजमयु ा र कार्ायन्वर्न गररनेम ।
लवपद् पवू य तर्ारी खोज तथा उद्वार राहत सामाग्रीको पवू य भण्डारण लवतरण र समन्वर् गररनेम ।
लवपद् जोलखम क्षेत्रको नक्शाक
ं न तथा वस्तीहु को पररचािन र स्थानान्तरण गररनेम ।
लवपद् व्र्वस्थापनिाई प्रभावकारी बनाउन गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा एक लवपद् व्र्वस्थापन
कोष खडा गररनेम साथै उक्त कोषबाट पनु वायस कार्यरममम सञ्चािन गने आवश्र्क नीलत अविम्बन
गररनेम ।

(ङ) संस्थागत र्र्कास, सेर्ा प्रर्ाह र सुशासन
१. सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहु को नीलत, कार्यरममम िगार्तका लवषर्मा सि
ु ार ल्र्ाउन सचू ना तथा
अलभिेख के न्द्रिाई सढ ु लढकरण गररनेम ।
२. फक्ताङ्िङ
ु गाउँपालिकामा रहेको जनशलक्तको पलहचान गरी गैरसरकारी सस्ं थाहु िे कुनै पलन
कार्यरमममको िालग जनशलक्त मनौट गदाय समावेलशताको लसद्वान्त, सहार्ता लमिान (aid
harmonization) को लसद्वान्त अविम्वन गने नीलत लिईनेम ।
३. गाउँपालिका लस्थत सावयजलनक लनकार्हु बाट सम्पादन हुने सेवा प्रवाह तथा काम कारवाहीको उलचत
मल्ू र्ाङ्कन गरी परु स्कार र दण्ड (reward and punishment) को व्र्वस्था गररनेम ।
४. गाउँपालिका स्तरमा एलककद त सेवा के न्द्र (integrated service center) को अविारणिाई सेवा
प्रवाहमा जोड्न सलकने सम्भाव्र्ताको अध्र्र्न गरी उलचत कार्यरममम तर् गररनेम ।
५. गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, वडा कार्ायिर्, लबषर्गत/शाखा कार्ायिर्, गैरसरकारी कार्ायिर्,
स्थानीर् सं् संस्था समेतका गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका कार्ायिर्हु मा सश
ु ासन लवकास इकाई
(governance development unit) स्थापना गदै जाने नीलत लिइनेम ।
६. गाउँ कार्यपालिका र वडा कार्ायिर्हु को दरबन्दी सरंचना स्
ं ीर् सरकार र प्रादेलशक सरकारसँग सगं ठन
र व्र्वस्थापन (organisation and management) सम्बन्िी आवश्र्क समन्वर्, परामशय र साेेदारी
गरी सोही अनु ु प पदपलू तय, समार्ोजन, दरबन्दी लसजयना, सु वा, बढुवा तथा वदलत्त लवकास प्रणािी
(career develpoment system) िाई व्र्वलस्थत गररनेम ।
७. स्
ं ीर् तथा प्रादेलशक सरकारको अनदु ानमा प्रा्त  हुने र्ोजना, पररर्ोजना तथा लजल्िा समन्वर्
सलमलतबाट समार्ोजन भई आउने लवलभन्न दरबन्दीका कमयचारीहु को र्थोलचत पररचािन गने नीलत
अविम्बन गनयक
ु ा साथै उक्त पदहु को कार्यबोे, कार्यपद्दलत र कमयचारीको आवश्कता िगार्तका
लवषर्हु को अध्र्र्न गरी दरबन्दी हेरफे र तथा कटौलत गदै जाने र स्वलणयम लवदाई (golden
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८.

९.

१०.

११.

१२.

handshake) गने सलहतको मानव संशािन व्र्वस्थापन (human resource management)
नीलतिाई अविम्बन गररनेम ।
गाउँपालिकाको क्षमता वदल्ध  िगार्तको कार्य प्रभावकारी गनय, सेवा प्रवाह, कमयचारी व्र्वस्थापन
िगार्तका लवषर्िाई प्रभावकारी बनाउन आन्तररक श्रोत वदल्ध  गनय कर प्रणािी (tax system) िाई
फरालकिो तथा प्रभावकारी बनाइनेम ।
फक्ताङ्िङु गाउँपालिका मातहतका कमयचारी प्रशासन सम्बन्िी लवलनर्म, कमयचारी कल्र्ाण कोष, ममयत
सम्भार कोष िगार्तका लवलनर्म, लनदेलशका तथा कार्यलवलिहु  तर् गररनेम ।
लवद्यतु ीर् शासन प्रणािी (e-governance system) माफय त् फक्ताङ्िुङ गाउँपालिका क्षेत्रका सबै
सरकारी तथा गैरसरकारी कार्ायिर्हु को काम कारवाहीहु मा प्रभावकाररता ल्र्ाउन कमयचारीहु को
क्षमता लवकास जस्ता कार्यरमममहु  संचािन कार्यिाई अविम्बन गररनेम ।
क्षमता लवकास र्ोजना (capacity development plan) तर् गरी गाउँपालिकाको आवश्र्कता र
चाहना अनु ु प अविम्वन गररनेम ।
सामालजक आलथयक उद्यमलशिताको लवकास गदै र्वु ा िलक्षत सेवा, सलु विा र रोजगार िगार्तका
अवसरहु मा वदल्ध  गदै पिार्न हुनबाट जोगाउन लवलभन्न लकलसमका क्षमता लवकास तथा आर्आजयनका
कार्यरमममहु  सञ्चािन गनय रोजगार सचू ना के न्द्र स्थापना सम्बन्िमा आवश्र्क कदम बढाइनेम ।

३.६ मुख्र् मुख्र् आर्ोजना र र्क्रर्ाकलापहरु
फक्ताङ्िङु गाउँपालिकाबाट आलथयक वषय २०७४\७५ मा सञ्चािन गररने कार्यरमममहु  देहार् बमोलजम
हुनेमन् ।
 गाउँपालिकामा सडक पवु ायिार लनमायणिाई प्रमख
ु प्राथलमकतामा राखी लनमायण कार्यको िालग नेपाि
सरकारको समानीकरण अनदु ान अन्तगयत फक्ताङ्िङु गाउँपालिकामा लवत्तीर् हस्तान्तरण भई प्राप्त
भएको रकमबाट सावालदन-खेजले नम-ईखाबु-िेिेप-ओिाङचङु गोिा र लसँवा-लथवा सडक (नर्ाँ
ट्रहर्ाक) तफय रमममश: १,७५,००,००० (अक्षु पी एक करोड पचहत्तर िाख ु पैर्ाँ) र ४५,००,०००
(अक्षु पी पैतालिस िाख ु पैर्ाँ) बजेट लवलनर्ोजन गररएको म ।
 गाँउपालिकािे लवलभन्न क्षेत्रमा गरे को लवलनर्ोजन गरे को लनम्नानसु ार रहेको मः
५४,८०० (पाँच करोड अड्चालिस िाख
वडा कार्ायिर्हु  (पँजू ीगत)
ु पैर्ाँ)
सावालदन-खेजले नम-इखाबु-िेिेप सडक लवस्तार
१७,५०० (अक्षु पी एक करोड पचहत्तर
(फक्ताङिङु १,२,४,६ )
िाख ु पैर्ाँ)
४,५०० (अक्षु पी पैतालिस िाख
लसस्ने चोक-लसंवा-लथवा सडक लवस्तार, फक्ताङिङु -३ ु पैर्ाँ)
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कद लष लवकास कार्ायिर् (OVOT तिब बाहेक)

३,९९४ (उन्नचालिस िाख चौरनब्बे
हजार ु पै ँर्ा)

वन कार्ायिर्

१३७ (एक िाख सइलतस हजार ु पै ँर्ा )

भ-ू सरं क्षण कार्ायिर्

९१५ (नौ िाख पन्र हजार ु पै ँर्ा)

स्वास््र् कार्ायिर् (सशतय बाहेक)
पशपु न्मी लवकास कार्ायिर् (OVOT तिब बाहेक)

२,७०० (सत्ताइस िाख ु पै ँर्ा)
१,८०३.२५ (अठार िाख तीन हजार दईु
सर् पचास ु पै ँर्ा)

मलहिा तथा बािबालिका िलक्षत कार्यरममम

५८५ (पाँच िाख पचासी हजार ु पै ँर्ा)

्रे िु तथा साना उद्योग कार्ायिर्
आलदवासी, जनजालत, दलित, अपांग तथा जेष्ठ नागररक
िलक्षत कार्यरममम
लसस्ने बाग्थिा लतङ्दु नम्ु िोक खा.पा. लनमायण,
फक्ताङिुङ २

२६० (दईु िाख साठी हजार ु पै ँर्ा)

लसवाँ खा. पा. लनमायण, फक्ताङिुङ ३

८०० (आठ िाख ु पै ँर्ा)

सोलवािमा र्ेसाङ खा. पा. लनमायण, फक्ताङिङु ५

६०० (म िाख ु पै ँर्ा)

पालमक्वा खा. पा. ममयत, फक्ताङिङु ४

६०० (म िाख ु पै ँर्ा)

ओिाङचुङगोिा खा. पा. ममयत, फक्ताङिुङ ७

५०० (पाँच िाख ु पै ँर्ा)

लमम्पामा लसचाइँ लनमायण, फक्ताङिुङ ५

१,००० (दश िाख ु पै ँर्ा)

माङ्गा खोिा लसचाइँ, फक्ताङिङु ६
खानेपानी तथा लसँचाई पाइप खररद

१,२०० (बाह्र िाख ु पै ँर्ा)

सावाखोिा पलहरो लनर्न्त्रण, फक्ताङिुङ १

१,००० (दश िाख ु पै ँर्ा)

गम्ु बा लनमायण तथा चचय ममयत, फक्ताङिुङ ३

७०० (सात िाख ु पै ँर्ा)

नेसो्र लनमायण, फक्ताङिङु ६

८०० (आठ िाख ु पै ँर्ा)

ओिाङचङु गोिा ढि लनकास, फक्ताङिङु ७

७०० (सात िाख ु पै ँर्ा)

फक्ताङिुङ माङलहम लनमायण, फक्ताङिुङ ६

१,००० (दश िाख ु पै ँर्ा)

३,००० (तीस िाख ु पै ँर्ा)
१,००० (दश िाख ु पै ँर्ा)

१,००० (दश िाख ु पै ँर्ा)

सनु देवी फलनयचर लनमायण, फक्ताङिुङ ४
५०० (पाँच िाख ु पै ँर्ा)
ओिाङचुङगोिा लदक मोलिङ गम्ु बा ममयत, फक्ताङिङु
७
७०० (सात िाख ु पै ँर्ा)
िङु ् ग्रेक पि
ु लनमायण, फक्ताङिङु २

५०० (पाँच िाख ु पै ँर्ा)
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खेिमैदान लनमायण, फक्ताङिुङ ५

६०० (म िाख ु पै ँर्ा)

फलनयचर लफक्चसय

१,७०० (सत्र िाख ु पै ँर्ा)

समपरु क कोष

१,००० (दश िाख ु पै ँर्ा)

लवपद व्र्वस्थापन कोष

१,५०० (पन्र िाख ु पै ँर्ा)

पलँु जगत अनदु ान

४,४००(चौवालिस िाख ु पै ँर्ा)

मेशनरी औजार
वडा कार्ायिर् ममयत तथा व्र्वस्थापन

२,३०० (तेइस िाख ु पै ँर्ा)
१,५०६.४७८ (पन्र िाख म हजार चार
सर् अठहत्तर ु पै ँर्ा)

भैपरी पँलू जगत अनदु ान

८,००० (असी िाख ु पै ँर्ा)

पावासलचत्र लनमायण

७०० (सात िाख ु पै ँर्ा)

सवारी सािन

५,५०० (पच्पन्न िाख ु पै ँर्ा)

सडक ममयत

६,७१४.५५ (सवासठ्ठी िाख चौि हजार
पाँच सर् पचास ु पै ँर्ा)

लशलवर संचािन

५०० (पाँच िाख ु पै ँर्ा)
५,००० (पचास िाख ु पै ँर्ा)
१४२२१५.२७८ (चौध करोड बाइस
लाख पन्र हजार दुई सर् अठ्हत्तर)

भवन लनमायण
जम्मा

 नेपाि सरकारको अन्तर सरकारी लवत्तीर् हस्तान्तरण माफय त फक्ताङ्िुङ गाउँपालिकामा प्राप्त भएको
कार्यरमममहु  तथा बजेट सोही सशतय अनदु ान बमोलजम खचय हुने गरी आठ करोड लत्रर्ानब्बे िाख
उनासी हजार ु पैर्ाँ बजेट लवलनर्ोजन भई आएको म ।
फक्ताङ्लङ
ु वडा न.ं १, सावार्दन अन्िगिि र्वर्नर्ोर्जि बजेट िथा कार्िक्रमहरु
कार्िक्रम िथा र्ोजना
बजेट (हजारमा)
कृर्र्

१५१५

कद लष पशपु ािन तथा टनेि लनमायण

५१५

कद लष सडक (लसँवा-दोकाने)
बालबार्लका

१०००
९००

खेिकुद सामग्री खरीद

२००
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पोशाक खररद (सालवक सबै वडा)

२००

कम्प्र्टु र खररद ४ वटा (सालवक सबै वडा)

२००

गणेश प्रा.लव. सहर्ोग

२००

नाक्िा प्रा.लव. सहर्ोग
मर्हला

१००
७००

स्वर्ं सेलवका प्रोवासाहन भत्ता

८४

मलहिा सहकारी भवन लनमायण
आर्दवासी

६१६
७००

आनीपान भाषा लशक्षण प्रोवासाहन भत्ता

३१२

दलित िलक्षत कार्यरममम

५०

आपाङ्ग िलक्षत कार्यरममम

५०

बौद्घ भाषा प्रबियन

१४४

लकराँत भाषा प्रबियन
पवु ािधार

१४४
३१८५

रलवकिा मा.लव. भवन लनमायण

१५००

खेि मैदान ममयत (सालवक १,२ वडा)

४००

पोि खररद

४८५

सावा खोिा पलहरो लनर्न्त्रण

५००

लमवािुङ सावालदन लभरमा तारजािी

१००

मिबासे तारजािी
जम्मा

२००
७,०००

फक्ताङ्लङ
ु वडा न.ं २, खेजेर्नम अन्िगिि र्वर्नर्ोर्जि बजेट िथा कार्िक्रमहरु
२ नं. वडा, खेजेर्नम
८,५००
कृर्र्
१,३००
मानाभरा कद लष सडक लवस्तार (रमममागत)
बेमौसमी प्िािीक टनेि खेती
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१,०००
१००

बगं रु , बाख्रापािन कार्यरममम
पोषण कार्यरममम
आर्दवासी

१५०
५०
११२५

लशबु गम्ु बा ममयत
च्र्ानडाँडा खाजा ्र ममयत
माङलहम ममयत
चचयहु  ममयत
गलढडाँडा अन्मङबो मागेनार्क
अपाङ्ग राहत
आनीपान भाषा लशक्षण प्रोवासाहन भत्ता
आलदवासी भवन ममयत
दलित भाटी लनमायण
बालबार्लका

१००
५०
१००
१००
१००
१००
४५५
१००
२०
१०००

बािबालिका पोसाक खररद
बाि लवकास के न्द्र सञ्चािान अनदु ान (लतप्िीङ र लतङग)ु
लशबु प्रा.लव. (्ेराबार)
आदयश मा.लव. (कम्प्र्टु र खरीद)
लहमािी प्रा.लव. (पखायि ममयत)
ति
ु सी प्रा.लव. सहर्ोग
चावाखु प्रा.लव. (भवन ममयत)
ताप्िीङ गोरे टो बाटो ्ेरा
मर्हला

२००
१५०
१००
२५०
१००
७५
५०
७५
५००

स्वर्ंसेलवका प्रोवासाहन भत्ता
ढाका तालिम
भवन ममयत
कम्प्र्टु र खरीद
पुवािधार

९६
१५०
५४
२००
४,५७५

मानाभारा स्पोलटयङ क्िब खेिकुद मैदान ममयत
मेथेम खोिा पोि खररद
लसररसे्ाट खाजा्र लनमायण

५७५
१२००
३००

27

बाँसबोटे लतङदु सडक लनमायण
हाङब्रङु खेजले नम लशवु सडक ममयत
जोरखोिा खानेपानी लनमायण
झ्र्ाउ पोखरी सरं क्षण
चाखु लतङदु सडक लनमायण
लसबु थम्ु बबङु सेराप सडक लनमायण
पावा खेजले नम लन.मा.लव. जाने बाटो लनमायण
जम्मा

५००
२००
५००
१००
५००
५००
२००
८५००

फक्ताङ्लङ
ु वडा न.ं ३ र्लङर्खम अन्िगिि र्वर्नर्ोर्जि बजेट िथा कार्िक्रमहरु
३ नं. वडा, र्लङर्खम
७५००
कृर्र्
१२२५
र्ाङिेमे खानेपानी ममयत
वाङगोिा साना लसँचाइ लनमायण
अङनेम्बा कद लष सडक लनमायण (रमममागत)
तरकारी खेती प्िालिक टनेि
माँे कटेरी कद लष सडक लनमायण
आर्दवासी

१००
२००
४००
५०
२००
९५७

लदजय प्रा.लव. गु ु ङ भाषा लशक्षण (आनीपान भाषा लशक्षण प्रोवासाहन भत्ता)
लदजय प्रा.लव. आनीपान भाषा लशक्षण प्रोवासाहन भत्ता
आनीपान भाषा लशक्षण प्रोवासाहन भत्ता (७ वटा लवद्यािर्)
दलित उवाथान
आपङ्ग भत्ता
बालबार्लका

३९
३९
५४६
१०८
२२५
७५०

सआ
ु हारा पोषण कार्यरममम
लदजय प्रा.लव. कम्प्र्टु र खररद
लबजर् आ.लव. खेि मैदान तथा शौचािर् लनमायण
बाि लशक्षा शैलक्षक सामग्री खररद (८ लवद्यािर्)

५०
१००
२००
४००
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मर्हला

३७५

मलहिा भवन ममयत तथा फलनयचर लनमायण
स्वर्सं ेलवका प्रोवासाहन भत्ता
गाँउ्र लक्िलनक व्र्वस्थापन
पूवािधार

१५०
१०८
११७
४४६८

लथवा खोिा अिैची लसँचाइ लनमायण
लथवा पलहरो लनर्न्त्रण
तावा लसरान कद लष सडक लनमायण
जन कल्र्ाण प्रा.लव. खेि मैदान लनमायण
महेन्द्र आ.लव. ममयत
वडा कार्यिर्सम्म सडक ममयत
लशँवा उच्च मा.लव. सहर्ोग
भक्त प्रा.लव. खेिमैदान लनमायण
महारानी प्रा.लव. ममयत
खानेपानी ममयत (सालवक ६ र ८ वडा)
लबजि
ु ी लमटर बक्स खररद
लसँवा प्रहरी चौक
लसँवा स्वास््र् चौक
रे डरममस व्र्वस्थापन
मेची डाँडा खानेपानी ममयत
मलहिा लसिाई कटाई तालिम
खेिकुद सामग्री खररद
जम्मा

२००
३००
३००
२००
३५०
३५०
१५०
२५०
१००
२६८
१६७५
५०
५०
५०
५०
५०
७५
८५००

फक्ताङ्लुङ वडा नं. ४, ईखाबु अन्िगिि र्वर्नर्ोर्जि बजेट िथा कार्िक्रमहरु
४ नं. वडा ईखाबु
८०००
कृर्र्
९००
लसँचाइ लनमायण (सालवक ईखाबु ५, ६)
४००
लसँचाइ लनमायण (सालवक ९)
५००
मर्हला
२६८
29

मलहिा स्वास््र् भत्ता
सामदु लर्क स्वास््र् इकाई
सआ
ु हारा पोषण
बालबार्लका

१०८
१००
६०
३००

जनता प्रा.लव. खेिमैदान ममयत
फक्ताङिुङ प्रा.लव. कम्प्र्टु र खररद
चन्द्रोदर् प्रा.लव. खेि मैदान ममयत
आर्दवासी

१००
१००
१००
७४६

आनीपान भाषा लशक्षण प्रोवासाहन भत्ता
दलित उवाथान कार्यरममम
अपाङ्गसम्बन्िी कार्यरममम
सालवक ईखाबक
ु ो भीर बाटो ममयत
पुवािधार

५४६
५०
५०
१००
५७८६

सेवािङु खानेपानी ममयत
लसँचाइ लनमायण (सालवक ईखाबु १,२,३)
लफररम लसँचाइ ममयत
खेिमैदान ममयत (सालवक ईखाबु १,२,३)
इखाबु खेिमैदान ममयत (सालवक ईखाबु ५)
तामाङ गम्ु बा खानी ममयत
तेवा मेवा ि्ु जिलवद्यतु पोि खररद
के ल्िोक खानेपानी ममयत
चोमिङु भवन ममयत
ेो.प.ु ममयत (सालबक ४ देलख ७ जाने बाटो)
जोरपाने खानेपानी ममयत
तापेथोक–लबपथु ापङ–सङु साब–ु वाखु हुदै माङमाँगा ेनाय पर्यटक र् कद लष सडक
खानेपानी ममयत (सालवक ईखाब–ु ४)
ेो.प.ु ममयत (सालवक ७)
ईखाबु स्पोलटयङ क्िब
खानेपानी ममयत (सालवक ईखाब–ु १,२,३)
खेदने खानेपानी लनमायण

२५
१०००
२००
३००
१००
३५०
१०००
५०
२५०
२५०
१००
१५००
५०
५०
६१
२००
२००
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सापोथङु खानेपानी ममयत
जम्मा

१००
८०००

फक्ताङ्लङ
ु वडा न.ं ५, िापेथोक अन्िगिि र्वर्नर्ोर्जि बजेट िथा कार्िक्रमहरु
५ नं. वडा, िापेथोक
८०००
कृर्र्
१२००
लसँचाई ममयत सालवक तापेथोक–१
२५०
लसँचाई ममयत सालवक तापेथोक–२
२५०
लसँचाई ममयत सालवक तापेथोक–३
२००
लसँचाई ममयत सालवक तापेथोक–४
२००
लसँचाई ममयत सालवक तापेथोक–६
२००
मेची खानेपानी ममयत
१००
बालबार्लका
८००
र्ासाङ लवद्यािर् सहर्ोग
५०
सोलवािमा बाि लवकास के न्द्र सहर्ोग
५०
सेङवा, सालवक तापेथोक–३
१००
मागेनटार लवद्यािर् सहर्ोग
५०
िाप्सेटार लवद्यािर् सहर्ोग
५०
बािबालिका पोशाक तथा ेोिा खररद
५००
मर्हला
८००
लसिाई कटाई तालिम
४००
स्वमसं ेलवका प्रोवासाहन भत्ता
७२
पोषण कार्यरममम
६०
सचेतना कद र्ाकिाप
२२८
दलित उवाथान कार्यरममम
४०
आर्दवासी
८००
आनीपान भाषा लशक्षण प्रोवासाहन भत्ता
३५०
अपाङ्ग प्रोवासाहन भत्ता
६०
ज्र्ेष्ठ नागररक कार्यरममम
४०
चचय ममयत, हेल्िोक
५०
इलम्वरी थाङवामा माङहीम ममयत
२००
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लसहं देवी मलन्दर ममयत, हेल्िोक
भौर्िक पुवािधार
सरस्वती लवद्यािर् ममयत
तोरोङदेन बाटो लनमायण
मेन्थमु ा खोिा ि.ज. लनमायण
लसँसावा ेो.प.ु ममयत
खेिकुद सामग्री खररद
स्वास््र् चौक ममयत
गोरे टो बाटो फालवर्ोङ ममयत
खानेपानी ममयत, सालवक तापेथोक-५
बाटो ममयत, सालवक तापेथोक-५
बि
ु बि
ु े डाँडा देलवथान ममयत
वैताङ्गु खेि मैदान ममयत
साम्िीङ खानेपानी ममयत
पाथीभारा लवद्यािर् सहर्ोग
पावयती लन.मा.लव. फलनयचर सहर्ोग
तगेरा बचत सहकारी फलनयचर सहर्ोग
तापेथोक बगर बाटो सोलिङ (सालवक तापेथोक–१,२)
हेल्िोक खेि मैदान ममयत
प्रहरी चौक सहर्ोग
जम्मा

१००
४४००
२००
१०००
१२००
२९१
१००
८०
२००
१००
५०
१५०
१५०
१५०
५०
१५०
१००
२२९
१५०
५०
८०००

फक्ताङ्लुङ वडा नं. ६, लेलेप अन्िगिि र्वर्नर्ोर्जि बजेट िथा कार्िक्रमहरु
वडा न. ६ लेलेप
९८००
आर्दवासी
९८०
आनीपान भाषा लशक्षण प्रोवासाहन भत्ता
ज्र्ेष्ठ नागररक सम्मान कार्यरममम
अपाङ्ग प्रोवासाहन भत्ता
माहुरी पािन तालिम
सरस्वती मा.लव. ढि लनकास तथा ्ेराबार
कृर्र्
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२३४
२०
५०
१००
५३६
९००

औँसी थाक्पा लसँचाई लनमायण
िावालजन ढि लनकास
मर्हला

५००
४००
९९०

स्वर्ं सेलवका भत्ता
कुटानी लपसानी लमि
पोषण लबउ खररद
औषिी ढुवानी
मलहिा स्वास््र् लशलवर सञ्चािन
उन्नत जातको बाख्रा तथा बंगरु पािन
बालबार्लका

१०८
६००
२५
२५
१००
१३२
९८०

िावालजन प्रा.लव. खेिमैदान लनमायण
२००
नप्ु िङु प्रा.लव. फलनयचर लनमायण
१००
सालबत्री प्रा.लव. बरण्डा बार लनमायण
२००
महेन्द्र प्रा.लव. फलनयचर लनमायण
१००
देउरािी प्रा.लव. खेि मैदान ममयत
१००
िङु थुङ प्रा.लव. खेि मैदान ममयत
२००
नाग थान प्रा.लव. ्ेराबार
८०
पवु ािधार
५,८५०
्न्ु सा सामदु ालर्क भवन ममयत/लनमायण
५००
्न्ु सा लन.मा.लव. ्ेराबार
१००
ग्र्ाब्िा देलख हास पोखरी बाटो ममयत
१००
आम्जी िेसा खानेपानी ममयत
१००
सेकाथमु देलख नाग टुप्पा जाने बाटो ममयत
२००
लकसोङमा बाटो ममयत
१५०
माँगा खोिा मे कबार
२००
िाङिोवा ठाडो खोिा पि
३००
ु लनमायण
ठोनेलसङ, लसरफुक्पा, दाक्र्ोङ खानेपानी ममयत १००
थाक्पा खोिा ि्ु जिलवद्यतु ् ममयत
८००
बोजेलनदेलख टासी गाँउ जाने बाटो ममयत
१००
्ट्टे खोिा पि
२५०
ु लनमायण
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फलसयङग्र्ाबु सामदु ालर्क भवन ममयत
प्रहरी चौक भवन ममयत
फे म्ब-ु साउनेस खानेपानी ममयत
कद लष सडक लवस्तार (सालवक िेिेप १ र २)
मोङदी ्न्ु सा पर्यटन पदमागय ममयत/लनमायण
लसस्ने डाडेनी खेि मैदान ममयत
आहािे खानेपानी ममयत
फोङदरु ा लिङबो खानेपानी ममयत
खेिकुद सामग्री खररद
जम्मा

४५०
१००
१००
१५००
४५०
१००
५०
१००
१००
९८००

फक्ताङ्लुङ वडा नं. ७, ओलाङचुङगोला अन्िगिि र्वर्नर्ोर्जि बजेट िथा कार्िक्रमहरु
वडा न. ७ ओलाङचुङगोला
६०००
कृर्र्
६००
लबउ भण्डारण भवन लनमायण
पशु कार्ायिर् व्र्वस्थापन औषिी खररद
लबउ लबजन खररद
खेलतर्ोग्र् जलमन जाने बाटो र्ाङमाक
बालबार्लका

३००
१००
५०
१५०
६००

बािमैत्री बाटो लनमायण स्कूिसम्म
लवद्यािर् ्ेराबार (महेन्द्र आिारभतू लव. र र्ाङमाक लव.)
खेिकुद सामग्री खेिमैदान ममयत
मातदभाषा लशक्षण प्रोवासाहन भत्ता
आर्दवासी

२७०
२००
५०
८०
६००

लदक छ्र्ोलिङ गम्ु बा ममयत
िामा भाषा सस्ं कद लत प्रबियन
आलदवासी बाटो ममयत, सक
ु े पानी
मर्हला

४५०
५०
१००
६००

स्वर्ं–सेलवका प्रोवासाहन भत्ता

५४
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मलहिाहु िाई होम स्टे तालिम
फोहोरमैिा व्र्वस्थापन
फुटुप पोशाक खररद
सावयजलनक शौचािर् लनमायण
पुवािधार

१५०
१५०
१००
१४६
३६००

लबजि
ु ी मेलशन खररद
ढि लनकास
र्ाङमा गम्ु बा ममयत
सामदु ालर्क भवन लनमायण
पाटी खोिा आर. लस. सी. पि
ु
लसमा प्रहरी चौक ममयत तथा फलनयचर
जम्मा

१२००
६००
४००
५००
८००
१००
६०००

३.७ वडा कार्ािलर्हरुको चालु खचि सीमा
क्र.स.
खचि शीर्िक
रकम (हजारमा)
१
अन्र् भत्ता
२५२
२
पानी लबजि
१२
ु ी
३
सञ्चार महसि
२४
ु
४
कार्ायिर् सञ्चािन सम्बन्िी खचय
१००
५
सञ्चािन तथा ममयत सम्भार
३०
६
इन्िन
१२
७
लवलवि
१००
८
इन्िनजन्र् प्रर्ोजन
१२
९
अनगु मन मल्ू र्ाङ्कन खचय
५०
१० भ्रमण खचय
३२८.४
जम्मा
९२०.४
३.८ अनुमार्नि व्र्र् र स्रोि व्र्वस्थापन
आलथयक वषय २०७४\७५ को अनमु ालनत व्र्र् र ्ोत व्र्वस्थापन देहार् बमोलजम हुनेमः
 नेपाि सरकारको लवत्तीर् समानीकरण अनदु ान अन्तगयत फक्ताङ्िङु गाउँपालिकामा लवत्तीर् हस्तान्तरण भई
आएको रकम, आन्तररक आर् र राजवास बाँडफाँडबाट चािु खचय तफय तीन करोड लत्रचालिस िाख दईु हजार
दईु सर् ु पैर्ाँ व्र्र् हुने अनमु ान गरी बजेट लवलनर्ोजन गररएको म ।
35

 नेपाि सरकारको लवत्तीर् समानीकरण अनदु ान अन्तगयत फक्ताङ्िुङ गाउँपालिकामा लवत्तीर् हस्तान्तरण भई
आएको रकम, आन्तररक आर् र राजवास बाँडफाँडबाट पँजू ीगत खचयतफय चौि करोड बाइस िाख पन्र हजार
दईु सर् अठहत्तर ु पैर्ाँ व्र्र् हुने अनमु ान गरी बजेट लवलनर्ोजन गररएको म ।
 आ.व. २०७३\७४ मा स्थानीर् तह पवू ायिार लनमायणका िालग फक्ताङ्िुङ गाउँपालिकामा ्ोतको
सलु नलश्चतता भई आएको पचास िाख म हजार चार सर् अठहत्तर ु पैर्ाँ आ.व. २०७४\७५ मा हस्तान्तरण
भई आएको म ।
 र्स प्रकार नेपाि सरकारबाट फक्ताङ्िुङ गाउँपालिकामा लवत्तीर् समानीकरण अनदु ान अन्तगयत सत्र करोड
दईु िाख ए्ार हजार ु पैर्ाँ लवलनर्ोजन भएको म भने सशतय अनदु ान अन्तगयत आठ करोड लत्रर्ानब्बे िाख
उनासी हजार ु पैर्ाँ लवलनर्ोजन भएको म ।
 फक्ताङ्िुङ गाउँपालिकािे आ.व. २०७४/७५ को अन्वार्सम्ममा बाह्र िाख ु पैर्ाँ आन्तररक आर्बाट र एक
िाख ु पैर्ाँ राजवास बाँडफाँडबाट राजवास संकिन गने अनमु ान गरे को म ।
 वातावरण संरक्षण तथा लवकास मञ्च, ताप्िेजङु बाट प्रस्तालवत मलब्बस िाख पचहत्तर हजार सात सर्
अन्ठानब्बे ु पैर्ाँको कार्यरमममिाई पलन स्वीकद लत लदइएको म ।
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खण्ड ४- र्बर्र्िेत्रगि कार्ािलर्का कार्िक्रमहरु िथा अन्र्
४.१ लजल्िा कद लष लवकास कार्ायिर्
४.२ लजल्िा पशु सेवा कार्ायिर्
४.३ लजल्िा भ-ू संरक्षण कार्ायिर्
४.४ ्रे िु तथा साना उद्योग कार्ायिर्
४.५ ग्रामीण लशक्षा तथा वातावरण लवकास के न्द्र
४.६ वातावरण संरक्षण तथा लवकास मञ्च
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४.१ कृर्र् र्वकास कार्ािलर्, िाप्लेजुङ

38

39

40

41

42

43

44

45

४.२ र्जल्ला पशु सेवा कार्ािलर्

46

47

48

49

50

51

52

53

४.४ ४.३ जिल्ला भ-ू संरक्षण कार्ाालर्

54

४.४ घरे लु िथा साना उद्योग कार्ािलर्

55

56

खण्ड ५ – सशिि अनदु ान (र्शिा, स्वास््र्, कृर्र्, पश)ु

57

58

59

60

खण्ड ६, गैरसरकारी सं्सस्थाहु 
६.१ ग्रामीण र्शिा िथा वािावरण र्वकास के न्र

61

62

63

६.२ वािावरण सरं िण िथा र्वकास मञ्च

64

65

66

खण्ड ७ - अनस
ु र्ू चहरु
अनुसूर्च १ - आर् व्र्र्को र्ववरण
आ.व. २०७४\०७५

शीर्िक

अनसु चू ी-१
ु . हजारमा
आ.व.२०७२/७३
आ.व.२०७४/७५
आ.व. २०७३/७४ को
को
को
संशोर्धि अनुमान
र्थाथि
अनुमान

आर्ुः
राजस्वुः
आन्तररक राजस्व

१,२००

राजस्व बाँडफाँडबाट प्रा्त  रकम

१००

अन्र् आर्

-

अन्िर सरकारी र्वत्तीर् हस्िान्िरण
नेपाि सरकारबाट प्रा्त 

१,००,००

२५९,५९०

प्रदेश सरकारबाट प्रा्त 

-

अन्तर स्थानीर् तहबाट प्रा्त 

-

जनसहभार्गिाुः
नगद सहभालगता

-

श्रम तथा वस्तगु त सहार्ता

-

व्र्र्ुः

२६५८९६.४७८

चािु खचय

२,०००

३४,३०२.२

पँलू जगत खचय

५,२००

१४२,२१५.२७८

सशतय अनदु ान खचय

८९,३७९

बजेट बचि (+)/न्र्ून (-)

(+) ५,००६.४७८
I

(-) ०

र्वत्तीर् व्र्वस्था
खुद ऋण लगानी
ऋण िगानी (-)

-

ऋण िगानीको सावाँ लफताय प्रा्त ी (+)

-

खुद शेर्र लगानी
शेर्र िगानी (-)

-

शेर्र लबरमम बाट िगानी लफताय प्रा्त ी (+)

-

खुद ऋण प्राप्ती
ऋणको साँवा भक्त
ु ानी (-)

-

ऋण प्रा्त ी (+)

-

अर्न्िम बजेट बचि (+)/न्र्ून (-)

(+) ५००६.४७८

II

(-)०

अनस
ु र्ू च २ राजस्व िथा अनदु ान प्रार्प्तको अनमु ान
आ.व.२०७४/७५
अनसु चू ी-२
ु . हजारमा
आ.व.२०७२/
७३ को
र्थाथि

शीर्िक
राजस्वुः
आन्िररक राजस्वुः
सम्पत्ती कर
्रबहाि कर
्रजग्गा रलज्ट्रहेशन शल्ु क
सवारी सािन कर
सेवा शल्ु क (स्थानीर् पवू ायिार तथा सेवा उपर्ोगमा)
दस्तरु (स्थानीर् तहबाट हुने लसफाररस िगार्तमा)
पर्यटन शल्ु क
लवज्ञापन कर
व्र्वसार् कर
भलू मकर (मािपोत)
दण्ड जररवाना
मनोरञ्जन कर
मािपोत सक
ं िन
बहाि लवटौरी ्र जग्गा कर
मदत वा माररएका जीव जन्तक
ु ो हाड, लसगं , प्वाँख,
मािामा कर
प्राकद लतक ्ोत सािन व्र्वसालर्क कर
शेर्र िगानीबाट प्रा्त  िाभांश तथा पँलू जगत
िाभ आर्
ऋण िगानीबाट प्रा्त  व्र्ाज आर्
अन्र्
III

आ.व.२०७३/
७४ को
आ.व.२०७४/७५
सश
को लक्ष्र्
ं ोर्धि
अनुमान
१,३००
१,२००
-

-

-

-

-

-

-

-

राजस्व बाँडफाँडुः
राजस्व बाँडफाँड प्राल्त  (+)
राजस्व बाँडफाँड हस्तान्तरण (-)
अन्र् आर्ुः
सालवक स्थानीर् लनकार्बाट हस्तान्तरण भई
प्रा्त  रकम
बेु जु असि
ु ी
गत वषयको नगद मौज्दात

-

१००
५,००६.४७८

-

-

-

५,००६.४७८
-२५९,५९०
२५९,५९०
१७०,२११
८९,३७९
५००६.४८७
(अल्र्ा)

अन्िर सरकारी र्वत्तीर् हस्िान्िरणुः
नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदानुः
लवत्तीर् समानीकरण अनदु ान
सशतय अनदु ान
समपरू क अनदु ान

-

लवशेष अनदु ान

१०,०००

प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानुः
लवत्तीर् समानीकरण अनदु ान
सशतय अनदु ान
समपरू क अनदु ान
लवशेष अनदु ान
अन्र् स्थानीर् िहबाट प्राप्त अनुदानुः
सशतय अनदु ान
समपरू क अनदु ान
लवशेष अनदु ान

-

जनसहभार्गिाुः
नगद सहभालगता
श्रम तथा वस्तगु त सहार्ता

-

IV

अनस
ु र्ू च ३ व्र्र् अनमु ान
आ.व.२०७४/७५
अनुसूलच ३
ु .हजारमा
श्रोि
शीर्िक

आ.व.२०७२/७३
को र्थाथि

आ.व.२०७३/
७४ को
संशोर्धि
अनुमान

आ.व.२०७४/७
५ को अनुमान

चालु खचि

३४,३०२.२

आन्ि
ररक
श्रोि

२६०

अन्िर सरकारी र्वत्तीर्
हस्िान्िरण
प्रदेश
नेपाल
स्थानी
सर
सरकार
र् िह
कार
३४०४२.२

पदालिकारीहु को पाररश्रलमक तथा सुलविा

-

-

कमयचारी पाररश्रलमक तथा सुलविा (स्थानीर्
र महगं ी भत्तासमेत)

१०,५००

१०,५००

कार्ायिर् सञ्चािन सम्बन्िी खचय

२,५००

२,५००

कल्र्ाणकोष / उपदान

५००

५००

कार्यरममम सम्बन्िी खचय

५००

५००

सेवा तथा परामशय शुल्क

९००

९००

२,२७५

२,२७५

७००

७००

लवलवि खचय

१,७०९.४

१,७०९.४

वडा चािु अनुदान

६,४४२.८

६,४४२.८

चािु अनदु ान

१,५००

१,५००

भैपरी खचय

१,०००

१,०००

मात्रवदलत्त

२००

२००

अन्र् भत्ता

१,७७५

१,७७५

पोशाक भत्ता

१५०

१५०

्रभाडा

८००

पानी तथा लवजि
ु ी

१००

१००

संचार महशुि

३००

३००

भ्रमण खचय
अनुगमन, मूल्र्ांकन खचय

V

२६०

५४०

ऋ
ण

जनसहभार्ग
िा

बीमा

१००

१००

अन्र् भाडा

२००

२००

ईन्िन

४५०

४५०

संचािन तथा ममयत संभार

६००

६००

ईन्िनजन्र् प्रर्ोजन

२००

२००

अन्र् सेवा शुल्क

९००

९००

१,४२,२१५.२७
८

१,४२,२१५.
२७८

पूँर्जगि खचि
जग्गा खररद

-

भवन लनमायण/खररद

५,०००

फलनयचर

१,७००

सवारी सािन

५,५००

मेलशनरी औजार

२,३००

सावयजलनक लनमायण

१,२३,६१५.३७
८

पूँलजगत अनसु न्िान तथा परामशय

-

अन्र्

९,६००

सशिि अनुदान

८९,३७९

जम्मा

२,६५,८९६.४७
८

VI

अनस
ु र्ू च ४ - र्वत्तीर् व्र्वस्था अनमु ान
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हे.अ.
अ.हे.ब.
अ.न.लम.
का.स.
हे.अ.
अनमी
अ.न.लम.
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अ.हे.ब.
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अहेब
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९८६२९६५६६२
९८४२०५७५१९

अनुसूची १०-पदबहाली बैठकको र्नणिर्
फक्ताङिुङ गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्
तापेथोक, ताप्िेजङु
१ नं. प्रदेश, नेपाि

पदबहाली बैठकको र्नणिर्
बैठक लमलतः २०७३/०३/२१
बैठक प्रारम्भ लमलतः २०७३/०३/२१

बैठक सङ््र्ाः
बैठक समापन लमलत: २०७३/०३/२१

र्स फक्ताङिुङ गाँउपालिकाका नव लनवायलचत पदालिकारीहु को स्वागत तथा पदबहािी कार्यरममममा गाँउसभािे
गरे को लवशेष लनणयर्ः
 र्स आ.व. २०७३/०७४ को ते्ो चौमालसक अन्तगयतको सामालजक सरु क्षा भत्ता लवतरण कार्यरममममा
स्थानीर् जनप्रलतलनलिहु , कमयचारीहु  र स्वास््र्कमीहु  समेतको उपलस्थलतमा स्थानीर् िाभग्राहीको
्र्रमा गएर भत्ता लवतरण गने र िाभग्राहीको स्वास््र्समेत जाँच गरी स्वास््र्सम्बन्िी कार्यरममम
सञ्चािन गने ।

XXI

अनस
ु च
ू ी ११-गाउँ सभाको र्नणिर्हरु
फक्ताङिुङ गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्
तापेथोक, ताप्िेजङु
१ न.ं प्रदेश, नेपाि

गाउँसभा र्नणिर्
अलिवेशन प्रारम्भ लमलतः २०७४/०५/१९
अलिवेशन समापन लमलतः २०७४/०५/१९

अलिवेशन सङ््र्ाः १

आज लमलत २०७४ साि भदौ १९ गते बसेको र्स गाउँपालिकाको प्रथम गाउँसभाको अलिवेशनिे पाररत गरे का
लविेर्क तथा लनणयर्हु  र्सप्रकार रहेका मन:्
१. फक्ताङिुङ गाउँपालिकाको वालषयक नीलत तथा कार्यरममम पाररत गने ।
२. फक्ताङिुङ गाउँपालिकाको आलथयक वषय २०७४/०७५ को वालषयक कार्यरममम तथा बजेट पाररत गने ।
३. फक्ताङिङु गाउँपालिकाको आलथयक लविेर्क पाररत गने ।
४. फक्ताङिुङ गाउँपालिकाको लबलनर्ोजन लविेर्क पाररत गने ।
५. गाउँ कार्यपालिकाको लवलभन्न समर्मा र्स अल् भएका लनणयर्हु  अनमु ोदन गने ।
६. गाउँपालिका पदालिकारीहु को आचारसंलहता, २०७४ पाररत गने ।
७. सेवा सलु विा सम्वलन्ि – गाउँ सभाका सदस्र्हु को भ्रमण भत्ता दैलनक १६००।– को दरिे उपिव्ि
गराउने तथा गाउँ सभाका सदस्र् तथा कमयचारीहु  र आमन्त्रीत सदस्र्हु को उपलस्थतीमा बसेको
बैठकमा बैठकभत्ता स्वु प ु  १०००।– उपिव्ि गराउने ।

XXII

अनुसूची १२-गाउँ कार्िपार्लकाको र्नणिर्हरु
फक्ताङिुङ गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्
तापेथोक, ताप्िेजङु
१ नं. प्रदेश नेपाि

गाउँ कार्िपार्लकाको र्नणिर्
बैठक लमलतः २०७४/०३/२९
बैठक प्रारम्भ समर्ः १४:३० बजे

बैठक सङ््र्ाः १
बैठक समापन समर्ः १८:१२ बजे

र्स गाउँ कार्यपालिकाको बैठकिे मिफिबाट गरे को म्ू र् लनणयर्हु  र्सप्रकार रहेको मः
१. फक्ताङिुङ गाउँ कार्यपालिकाको बैठक सञ्चािन सम्बन्िी कार्यलवलि, २०७४ पाररत गने ।

XXIII

फक्ताङिुङ गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्
तापेथोक, ताप्िेजङु
१ न.ं प्रदेश नेपाि

गाउँ कार्िपार्लकाको र्नणिर्
बैठक लमलतः २०७४/०४/१३
बैठक प्रारम्भ समर्ः १३:३० बजे

बैठक सङ््र्ाः २
बैठक समापन समर्ः ०७:०० बजे

र्स गाउँ कार्यपालिकाको बैठकिे मिफिबाट गरे को म्ू र् लनणयर्हु  र्सप्रकार रहेको मः
१. फक्ताङिुङ गाउँपालिकाको लनणयर् वा आदेश र अलिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यलवलि) लनर्माविी,
२०७४ पाररत गने ।
२. फक्ताङिुङ गाउँपालिकाको कार्यसम्पादन लनर्माविी, २०७४ पाररत गने ।

XXIV

फक्ताङिुङ गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्
तापेथोक, ताप्िेजङु
१ न.ं प्रदेश नेपाि

गाउँ कार्िपार्लकाको र्नणिर्
बैठक लमलतः २०७४/०४/१४
बैठक प्रारम्भ समर्ः ०७:०० बजे

बैठक सङ््र्ाः ३
बैठक समापन समर्ः १९:०० बजे

र्स गाउँ कार्यपालिकाको बैठकिे मिफिबाट गरे को म्ू र् लनणयर्हु  र्सप्रकार रहेको मः
१. फक्ताङिुङ गाउँ कार्यपालिकाको (कार्यलवभाजन) लनर्माविी, २०७४ पाररत गने ।
२. फोटो सलहतको मतदाता नामाविी संकिन गने कार्य फक्ताङिुङ वडा नं. ३ को लसँवा र फक्ताङिङु
गाउँपालिकाको के न्द्रबाट सञ्चािन गनय लजल्िा लनवायचन कार्ायिर्, ताप्िेजङु सँग समन्वर् गने ।
३. गाउँ कार्यपालिकाको भवन लनमायण तथा जग्गा व्र्वस्थापनका िालग देहार् बमोलजमको जग्गा
व्र्वस्थापन सलमलत गठन गनेः
१. श्री सरोज लिम्बु
-अध्र्क्ष
२. श्री देउ प्रसाद लिम्बु
-सदस्र्
३. श्री मोवाङ शेपाय
-सदस्र्
४. श्री लििामार्ा लिम्बु
-सदस्र्
५. श्री लनमा नावा
-सदस्र्
६. श्री दत्त बहादरु लिम्बु
-सदस्र्
७. श्री आइतराम लिम्बु
-सदस्र्
८. श्री राम सन्ु दर थापा
-सदस्र् सलचव

XXV

फक्ताङिुङ गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्
तापेथोक, ताप्िेजङु
१ नं. प्रदेश नेपाि

गाउँ कार्िपार्लकाको र्नणिर्
बैठक लमलतः २०७४/०४/३२
बैठक प्रारम्भ समर्ः ११:०० बजे

बैठक सङ््र्ाः ४
बैठक समापन समर्ः १८:०० बजे

र्स गाउँ कार्यपालिकाको बैठकिे मिफिबाट गरे को म्ू र् लनणयर्हु  र्सप्रकार रहेको मः
१. फक्ताङिुङ गाउँ सभा सञ्चािन कार्यलवलि, २०७४ पाररत गने ।
२. फक्ताङिुङ गाउँ कार्यपालिकाको पदालिकारीहु को आचारसंलहता, २०७४ गाउँ सभाबाट अनमु ोदनका
िालग स्वीकद लत गने ।

XXVI

फक्ताङिुङ गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्
तापेथोक, ताप्िेजङु
१ नं. प्रदेश नेपाि

गाउँ कार्िपार्लकाको र्नणिर्
बैठक लमलतः २०७४/०५/०१
बैठक प्रारम्भ समर्ः ०८:०० बजे

बैठक सङ््र्ाः ५
बैठक समापन समर्ः १८:०० बजे

र्स गाउँ कार्यपालिकाको बैठकिे मिफिबाट गरे को म्ू र् लनणयर्हु  र्सप्रकार रहेको मः
१. गाउँ कार्यपालिका (कार्यलवभाजन) लनर्माविी, २०७४ को अनसु चू ी १ बमोलजम गाउँपालिकामा रहने
लवषर्गत शाखाहु  संर्ोजक देहार्का पदालिकारीहु िाई संर्ोजक तोक्नेः
 सामान्र् प्रशासन शाखा - श्री देउ प्रसाद लिम्बु
 राजवास तथा आलथयक प्रशासन शाखा - श्री र्ज्ञ प्रसाद लिम्बु
 पवू ायिार तथा भवन लनर्मन शाखा - श्री मे तेन िामा शेपाय
 आलथयक लवकास शाखा - श्री मोवाङ शेपाय
 सामालजक लवकास शाखा - श्री लनमा नावा
 र्ोजना अनगु मन तथा त्र्ाङ्क शाखा - श्री आइतराम लिम्बु
२. नेपािको संलविान र प्रचलित काननू को अिीनमा रही फक्ताङिुङ गाउँपालिकािे आफ्नो कार्यक्षेत्रलभत्र
पररचािन गनय सक्ने राजस्वको अनमु ान गने प्रर्ोजनको िालग स्थानीर् तहको र्ोजना तथा बजेट तजयमु ा
लदग्दशयन, २०७४ को प्राविान अनसु ार देहार् बमोलजमको राजस्व परामशय सलमलत गठन गने;
 गाउँपालिकाको उपाध्र्क्ष श्री फूिमार्ा लिम्बु -संर्ोजक
 गाउँ कार्यपालिकाको कार्यकारी अलिकद त श्री राम सन्ु दर थापा -सदस्र्
 गाउँ कार्यपालिकािे तोके को सदस्र्, श्री मे तेन शेपाय (भोटे) -सदस्र्
 गाउँ कार्यपालिकािे तोके को मलहिा सदस्र् श्री लििामार्ा लिम्बु -सदस्र्
 गाउँ कार्यपालिकाको राजस्व शाखा प्रमख
ु श्री बि बहादरु लवश्वकमाय -सदस्र् सलचव

XXVII

३. फक्ताङिुङ गाउँपालिकामा प्रा्त  हुन सक्ने कुि आर्को प्रक्षेपण र सो को सन्तलु ित लवतरणको खाका
तर् गनय फक्ताङिुङ गाउँ कार्यपालिकामा स्थानीर् तहको र्ोजना तथा बजेट तजमयु ा लदग्दशयन, २०७४
बमोलजम ्ोत अनमु ान बजेट सीमा लनिायरण सलमलत गठन गने ।
 गाउँ कार्यपालिकाका अध्र्क्ष श्री सरोज लिम्बु -संर्ोजक
 गाउँ कार्यपालिकाका उपाध्र्क्ष श्री फुिमार्ा लिम्बु -सदस्र्
 गाउँ कार्यपालिकाको कार्यकारी अलिकद त श्री राम सन्ु दर थापा -सदस्र्
 अध्र्क्षिे तोके को मलहिा सदस्र् श्री सररता मादेन -सदस्र्
 अध्र्क्षिे तोके को अल्पसङ््र्क सदस्र् श्री मे तेन िामा शेपाय - सदस्र्
 अध्र्क्षिे तोके को सदस्र् हकय लसंह पराजि
ु ी -सदस्र्
 गाउँ कार्यपालिकाको र्ोजना हेने शाखा प्रमख
ु श्री कणयहाङ नेम्वाङ -सदस्र्
४. ्ोत अनमु ान तथा बजेट लनिायरण सलमलतबाट तर्ार भएको आर्को प्रक्षेपण र लवतरणको खाकामा
आिाररत भई स्थानीर् तहको र्ोजना तथा बजेट तजयमु ा लदग्दशयन, २०७४ बमोलजम फक्ताङिङु
गाउँपालिकाको स्थानीर् तहको वालषयक बजेट तथा कार्यरममम तजयमु ा गनय देहार् बमोलजम सलमलत गठन
गनेः
 श्री फुिमार्ा लिम्बु -संर्ोजक
 श्री देउ प्रसाद लिम्बु -सदस्र्
 श्री र्ज्ञ प्रसाद लिम्बु - सदस्र्
 श्री मे तेन िामा शेपाय - सदस्र्
 श्री मोवाङ शेपाय - सदस्र्
 श्री लनमा नावा - सदस्र्
 श्री आईतराम लिम्बु - सदस्र्
 श्री रामसन्ु दर थापा - सदस्र् सलचव
५. गाउँ कार्यपालिकाको कार्यसम्पादन लनर्माविी, २०७४ को लनर्म १५ को उपलनर्म (१) बमोलजम
कार्यपालिकामा लनणयर्को िालग पेश भएका प्रस्तावमा लनणयर् गनयपु वू य आवश्र्कता अनसु ार रार्, सल्िाह
र सेु ाव लिनका िालग देहार् बमोलजमको सलमलत गठन गनेः

XXVIII

साविजर्नक सेवा िथा िमिा र्वकास सर्मर्ि
 संर्ोजक श्री देउ प्रसाद लिम्बु
 सदस्र् सररता मादेन
आर्थिक र्वकास सर्मर्ि
 सर्ं ोजक श्री दत्त बहादरु लिम्बु
 सदस्र् श्री पेम्बा फुटी शेपाय
सामार्जक र्वकास सर्मर्ि
 सर्ं ोजक श्री मे तेन शेपाय (भोटे)
 सदस्र् श्री र्ज्ञ प्रसाद लिम्बु
पूवािधार र्वकास सर्मर्ि
 सर्ं ोजक श्री आईतराम लिम्बु
 सदस्र् श्री हकय लसं पराजि
ु ी
 सदस्र् श्री मोवाङ शेपाय
वािावरण िथा र्वपद् व्र्वस्थापन सर्मर्ि
 संर्ोजक श्री लनमा नावा
 सदस्र् श्री मािती दजी
र्वधेर्क सर्मर्ि
 संर्ोजक श्री मे तेन िामा शेपाय
 सदस्र् श्री लििामार्ा लिम्बु

XXIX

फक्ताङिुङ गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्
तापेथोक, ताप्िेजङु
१ नं. प्रदेश नेपाि

गाउँ कार्िपार्लकाको र्नणिर्
बैठक लमलतः २०७४/०५/१६
बैठक प्रारम्भ समर्ः ११:०० बजे

बैठक सङ््र्ाः ६
बैठक समापन समर्ः १८:०० बजे

र्स गाउँ कार्यपालिकाको बैठकिे मिफिबाट गरे को म्ू र् लनणयर्हु  र्सप्रकार रहेको मः
१. राजस्व परामशय सलमलतबाट पेश भएको प्रलतवेदन स्वीकद त गने ।
२. ्ोत अनमु ान तथा बजेट सीमा लनिायरण सलमलतबाट पेश भएको प्रलतवेदन स्वीकद त गने ।
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फक्ताङिुङ गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्
तापेथोक, ताप्िेजङु
१ नं. प्रदेश नेपाि

गाउँ कार्िपार्लकाको र्नणिर्
बैठक लमलतः २०७४/०५/१७
बैठक सङ््र्ाः ७
बैठक प्रारम्भ समर्ः ०८:०० बजे
बैठक समापन समर्ः १८:०० बजे
र्स गाउँ कार्यपालिकाको बैठकिे मिफिबाट गरे को म्ू र् लनणयर्हु  र्सप्रकार रहेको मः
१. फक्ताङिङु गाउँ कार्यपालिकाका सदस्र् श्री मे तेन िामा शेपायिाई प्रवक्ता तोक्ने ।
२. पलवत्र पालथभरा देवीको मलन्दर तथा मलन्दर क्षेत्रको संरक्षण, सम्ब्ध यन तथा लवकासका िालग पालथभरार
क्षेत्र लवकास सलमलत गठन आदेश, २०५४ बमोलजम र्स फक्ताङिुङ गाउँपालिकाका सालवक लिङलखम
तथा तापेथोक गा.लव.स.का क्षेत्र समावेश गरी पालथभरा क्षेत्र भनी तोलकए बमोलजमका क्षेत्रहु को सरं क्षण,
सम्ब्ध यन तथा लवकासका िालग पालथभरा क्षेत्रिाई फूङलिङ न.पा., र्ाङवरक गाउँपालिकाको साेा
थिोको ु पमा लवकास गदै िैजाने र सो क्षेत्रबाट प्रा्त  हुने ्ोत सािनिाई समानान्तर ु पमा समान
हैलसर्तिे पररचािन गनय पालथभरा क्षेत्र लवकास सलमलतिाई अनरु ोि गने र र्स गाउँपालिका र क्षेत्र
लवकास सलमलतको साेेदारीमा लवकास, संरक्षण तथा सम्ब्ध यनका िालग कार्यरममम अल् बढाउने ।
३. उत्तर-दलक्षण तमोर कररडोर र्स गाउँपालिकाको वडा नं. १, २, ४ र ६ हुदँ ै ओिाङचङु गोिाको
लटपतािा नाकासम्म बाटो लनमायणको िालग सम्बलन्ित लनकार्मा अनरु ोि गने ।
४. फक्ताङिुङ गाउँपालिका वडा नं. ६, िेिेपको मरु रङिा डाँडा लस्थत नेपाि टेलिकमको GSM टावर
भवन लनमायणका िालग र्स गाउँपालिकाबाट आवश्र्क ७६८,०००.०० (अक्षु पी सात िाख अठसठ्ठी
हजार ु पैर्ाँ) लबलनर्ोजन गने र सो को स्थिगत अनगु मन गने ।
५. फूङलिङ न.पा. वडा न.ं ११ को तल्िो फे दी/काफ्िेपाटी क्षेत्रबाट पाथीभरा मलन्दरसम्म
के विकार/रञ्जमु ागय लनमायण तथा सञ्चािन गने अनमु लतका िालग श्री पाथीभरा देवी दशयन के विकार
प्रा.लि. िे अनरु ोि गरे को र पाथीभरा क्षेत्र लवकास सलमलतबाट समेत लसफाररस भै आएकोिे संिग्न
कागजातहु को आिारमा सो प्रा.लि. स्थानीर् व्र्लक्तहु  समेतको स्वालमवावमा भएको देलखएकोिे र्स
फक्ताङिुङ गाँउपालिका क्षेत्रलभत्र समेत पने पाथीभरा देवीको मलन्दर नेपािीहु को आस्था, पर्यटकहु को
आकषयणको के न्द्र रहेको र सो स्थानमा के विकार लनमायण हुन सके पर्यटक तथा भक्तािहु ु को सं्र्ामा
उल्िे्र् वदल्ध  हुने साथै पर्यटन क्षेत्रको लदगो लवकास गनय सलकने जसिे गदाय स्थानीर् तहिाई आलथयक
्ोतको लदगो आिार समेत हुने हुदँ ा स्थानीर् तह र लनमायण कम्पनीबीचको सहमलतमा स्थानीर्
जनसमदु ार्िाई बढीभन्दा बढी फाईदा पग्ु ने उक्त पाथीभरा दवी दशयन के विकार प्रा.लि. िाई आवश्र्क
प्रकद र्ा परु ा गराई के विकार लनमायण तथा सञ्चािन गने अनुमलत लदने ।
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फक्ताङिुङ गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्
तापेथोक, ताप्िेजङु
१ नं. प्रदेश नेपाि

गाउँ कार्िपार्लकाको र्नणिर्
बैठक लमलतः २०७४/०७/१२
बैठक प्रारम्भ समर्ः ११:०० बजे

बैठक सङ््र्ाः ७
बैठक समापन समर्ः १७:०० बजे

र्स गाउँ कार्यपालिकाको बैठकिे मिफिबाट गरे को म्ू र् लनणयर्हु  र्सप्रकार रहेको मः
१. र्स फक्ताङिङु गाउँपालिकाको सामालजक सरु क्षा भत्ता लवतरण गनय अल् अलनवार्य वडाध्र्क्षको
अध्र्क्षतामा बैठक बसी िाभग्राहीहु को नाम नामेसी प्रकाशन गरी वडाध्र्क्ष तथा लनवायलचत वडा
सदस्र्हु को उपलस्थलतमा लवतरण गने र भरपाई गाउँपालिकामा पेश गदाय वडाध्र्क्ष लसफाररसमा ु जु गने ।
२. र्स गाउँपालिकाबाट वडाहु मा लवलनर्ोलजत रकम सम्बलन्ित वडा कार्ायिर् नै लजम्मेवार/जवाफदेही हुने
गरी सालवक संचािन हुदँ ै आएको (वडा सलचव/िेखा प्रमख
ु ) खाता गाउँपालिकाबाट खचय गने
अल्तर्ारी सलहत रकम लनकासा गने साथै वडा कार्ायिर्/गाउँपालिकाबाट अलन्तम भक्त
ु ानी गदाय
गाउँपालिका स्तरी अनगु मन सलमलतकको लसफाररसमा मात्र भक्त
ु ानी गने । गाउँपालिकाबाट चौमालसक
ु पमा लनकासा लददाँ कुि रकमको २% कन्टेन्जेन्सी गाउँपालिकामा कटाई बाँक रकम लनकासा लदने ।
३. प्रवार्ेक उपभोक्ता सलमलतिे पश्क लिन चाहेमा १५% कूि बजेटको िरौटी गाँउपालिकाको िरौटी
खातामा नगद जम्मा गरे को भौचर प्रा्त  भएपमी ३३% पेश्क रकम लनकासा गने साथै पेश्क लिन नचाहने
उपभोक्ता सलमलतिे रलनङ लबि भरपाईका आिारमा भक्त
ु ानी लदने ।
४. फक्ताङिुङ गाउँपालिकाबाट तथा वडा कार्ायिर्बाट आ.व. २०७४/०७५ मा सञ्चालित सम्पणू य
र्ोजनाहु को अलन्तम भक्त
ु ानी गदाय र्ोजनाको अनगु मन गनय देहार्को अनगु मन सलमलत गठन गनेः
प्रथम समहू (फक्ताङिुङ १,२ र ३ बाट)
 संर्ोजक -फूिमार्ा लिम्बु
 सदस्र् -र्ज्ञ प्रसाद लिम्बु
 सदस्र् -हकय लसं पराजि
ु ी
 सदस्र् -आइतराम लिम्बु
 सदस्र् -मािती दजी
दोश्रो समहू (फक्ताङिङु ४ र ५ बाट)
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 संर्ोजक -सरोज लिम्बु
 सदस्र् -दत्त बहादरु लिम्बु
 सदस्र् -देउ प्रसाद लिम्बु
 सदस्र् -लििामार्ा लिम्बु
ते्ो समहू (फक्ताङिुङ ६ र ७ बाट)
 संर्ोजक -मे तेन िामा शेपाय
 सदस्र् -मे तेन शेपाय भोटे
 सदस्र् -लनमा नावा
 सदस्र् -मोवाङ शेपाय
 सदस्र् -पेम्बा फुटी शेपाय
५. गाउँपालिकािे िक्ष्र् लनिायरण गरे बमोलजमको राजस्व संकिनिाई प्रभावकारी बनाउन गाउँपलिका तथा
वडा कार्ायिर्बाट कार्ायन्वर्न गने साथै प्रवार्ेक मलहनाको मसान्तसम्म संकलित राजश्व रकम
गाउँपालिकाको सलञ्चत कोषमा जम्मा गरी एक प्रलत भौचर गाउँपालिका कार्ायिर्मा पेश गने ।
६. पालथभरा मलन्दरमा के विकार सेवा सञ्चािनाथय लनम्न कुराहु  गनेः
 लमलत २०७४ भाद्र १७ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकिे के विकार सेवा सञ्चािन सम्बन्िी गरे को
लनणयर् सं्ीर् मालमिा तथा स्थानीर् लवकास मन्त्रािर्को प.स. ०७४/०७५ च.नं. १४३ लमलत
२०७४/०६/३० को पत्रपिात् लमलत २०७४/०६/१२ गतेको बैठक पलम र्स लनणयर्को कार्ायन्वर्न
गनयका िालग श्री पालथभरा के विकार प्रा.लि. िाई लनमायण तथा सच
ं ािन, अनगु मन र नलवकरण गने
गरी के विकार संचािन गनय लदने,
 स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (६) को खण्ड १२ िे गरे को
व्र्वस्था बमोलजम फुङलिङ नगरपालिका वडा न.ं ११ बाट पालथभरा मलन्दरसम्म जाने कररब २.७५
लक.मी. िामो के विकार लनमायण तथा संचािन स्वीकद लत श्री पालथभरा देवी दशयन के विकार
प्रा.लि.िाई लदने लनणयर् तवाकाि कार्ायन्वर्न गने,
 स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐनको दफा ११ को खण्ड (्) ३ मा के विकार सेवामा स्थानीर् कर,
सेवा शल्ु क तथा दस्तरु िगाउन सक्ने व्र्वस्था भएकोिे दईु वटा स्थानीर् तहहु  (फूङलिङ
नगरपालिका र र्ाङवरक गाउँपालिका) िे संर्क्त
ु ु पमा लनणयर् गनयपु ने भएकािे र्स सम्बन्िमा
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लनणयर् गनय र्स गाउँपालिकाको अध्र्क्ष श्री सरोज लिम्बि
ु ाई अलिकार लदई संर्क्त
ु ु पमा श्री
पालथभरा देवी दशयन के विकार प्रा.लि.सँग वाताय गरी आवश्र्क लनणयर् गने लजम्मेवारी लदने,
 गाउँपालिकाको लवपद् व्र्वस्थापन कोष शीषयकबाट तपलसि बमोलजम दैवी प्रकोप पीलडत
्रपररवारिाई तपलसि बमोलजम आलथयक सहर्ोग तथा राहत लवतरण गनेः
बाढी पर्हरो पीर्डि घरपररवार
राहि िथा
सहर्ोग
(रु. हजारमा)
१. डम्बर लिम्ब,ु फक्ताङिङु -३
३५
२. िक्ष्मी लब.क., फक्ताङिुङ-४
३५
३. कान्मीमार्ा र साईिी लिम्ब,ु फक्ताङिुङ-१
३५
४. लवद्यतु द्ु टय नामा परी अपाङ्गता भएका फक्ताङिुङ-२ का पदम
५०
तामाङ
 फक्ताङिुङ गाउँपालिका वडा नं. ३ लस्थत लसस्ने-लसँवा सडक खण्डमा खसेको पलहरोिे बाटो
अवु ्ध  हुदँ ा फक्ताङिुङ वडा नं. १, २ र ३ बासीको दैलनक मा असहज पररलस्थलत लसजयना भएकािे
सो सडक तवाकािै खि
ु ाउनका िालग आवश्र्क पने रकम सडक ममयत तथा सम्भार खचय शीषयकबाट
ु . ३०,०००.०० (अक्षु पी तीस हजार) लनकासा गने ।
 लकराँत िमय दशयनदाता उवाथानकताय महान् समाज सिु ारक एवं १६ औ ं राल्ट्रहर् लवभलू त मलु हङगमु
अङलसमाङ फाल्गनु न्द लिङ्देन ज्र्क
ू ो १३३ औ ं जन्म जर्न्तीको लदन आगामी २०७४ साि
कालतयक २५ गतेका लदन पनय गएकािे उक्त एक लदन फक्ताङिुङ गाँउपालिकाभरर सावयजलनक लवदा
लदने ।
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अनस
ु च
ू ी १३, गाँउ-सभाबाट लागू भएका करका दार्रा िथा दररेटहरु
१. घरजग्गा करको दररेट (अनुसूची-१)
२. वार्र्िक मालपोि दररेट (अनुसूची-२)
रमम.सं.
जग्गाको लकलसम ु पै ँर्ा/क्षेत्रफि
१
्डेरी
१५/आना
२
अिैंची बारी
१०/रोपनी
३
अब्बि
८/रोपनी
४
लसम
७/रोपनी
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