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मन् िव् र् 

 

 स्थानीर् िहको गठनसँगै नेपालको संवविानले 
पररकल्पना गरेको सबल, सक्षम र प्रभावकारी स्थानीर् 
िहको कार्ािन्वर्नको चरणमा र्स फक्ताङलङु 
गाउँपार्लका प्रवेश गररसकेको अवस्थामा नेपालको 
दईु अर्भन् न र्ममेक  रा्ट्रहहु  भारि र चीनसँगको 
आर्थिक, सामाजजक, व्र्ापाररक, पर्िटक र् लगार्िका 
बहआुर्ार्मक पक्षहु मार्थ अन्िरािव्ट्रहर् सौहादििाको 
वािावरण र्सजिना गदै अगार्ि बढ्नपुने चनुौर्ि र अवसरलाई एकसाथ ग्रहण गदै अग्रगामी कदम 
बढाउनपुने जस्थर्िको र्सजिना भएको म । राज्र् र नागररक वीचको दरुीलाई कम गदै राज्र्को 
उपजस्थर्ि आम जनमानसमा बोि गराउनपुने, फक्ताङलङुवासीको ववकास र्नमािण र जीवनस्िर 
पररवििनका आकांक्षालाई साकार पानुिपने ऐर्िहार्सक जजम्मेवारीलाई समेि फक्ताङलङुको िरािलमा 
अविरण गराउनपुने भएको म । 

र्स प्रकारका चनुौर्ि र अवसरहु लाई जनस्िरमा बोि गराउँदै समनु् नि र सम्वद्ध  फक्ताङलङु 
गाउँपार्लकाको दीर्िकालीन सोचको सफल कार्ािन्वर्नको लार्ग र्स गाउँपार्लकाको गररमामर् 
एर्ारौँ गाउँ सभा अर्िवेशनले अनमुोदन गरेको वावर्िक नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेटको साथिक 
उपर्ोगमा र्स गाउँपार्लकाका र्नवािजचि जनप्रर्िर्नर्िहु , ववकासका साझेदार िथा सरोकारवालाहु , 
स्थानीर् बवु्ध जजवीहु , पेशाकमी, नागररक समाज, दबाब समूह, जशक्षक वगि, ववद्याथीहु , 
सञ् चारकमीहु , सरकारी, गैरसरकारी िथा अन्िरािव्ट्रहर् गैरसरकारी संस्थाहु , दािद र्नकार्हु , 
अन्िरािव्ट्रहर् संर् संगठनहु , श्रर्मक वगि, व्र्वसार्ी, जनसमदुार्हु मा र्हाँहु को रचनात्मक 
संलग्निाको अपेक्षा राखेको मु । 

श्रावण २०७९          
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अध्र्क्ष 

फक्ताङलङु गाउँपार्लका 
 

 

 

 

 



 

ii 
 

मन्िव्र् 

 

 

 ववर्भन् न ववर्र्गि सर्मर्िहु को प्रर्िवेदन, राजस्व 
परामशि सर्मर्िको प्रर्िवेदन, स्रोि अनमुान िथा बजेट िजुिमा 
सर्मर्िको प्रर्िवेदन िर्ार पाने क्रममा र्नरन्िर बहस, 
मलफल, अध्र्र्न, अनसुन्िान, पक्ष प्रभाव ववश्लरे्ण, संश्लरे्ण 
लगार्िका कार्िमा अहोरात्र आफ्नो समर् ददनहुनेु ववर्र् 
ववशेर्ज्ञहु , रार् परामशिदािाहु  सवहि सम्पूणि सर्मर्िमा 
रहनहुनेु संर्ोजक एवं सदस्र्हु को सािनाबाट र्स र्िीमा 
बजेट िथा कार्िक्रम िजुिमा सर्मर्िले फक्ताङलङु गाउँपार्लकाको माटो सहुाउँदो वावर्िक बजेट 
ल्र्ाउन सफल भएको म ।  

र्स वर्िको वावर्िक नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेटले हरसम्भव नेपाल सरकारको राव्ट्रहर् नीर्ि, 
नेपालले अन्िरािव्ट्रहर् जगिमा गरेका सम्झौिा िथा प्रर्िव्ध िाहु , ववर्भन् न सन्िी सम्झौिाहु , ददगो 
ववकासका लक्ष्र्हु , चौिौं आवर्िक र्ोजनाले राखेका दीर्िकालीन सोच, लक्ष्र् र उद्देश्र्हु , 
न्र्ार्ालर्बाट ववर्भन् न समर्मा प्रर्िपादन भएका न्र्ार्ीक नजजरहु , साविजर्नक महत्वका आदेश 
िथा फैसलाहु , नेपाल सरकारको आवर्िक र्ोजनाले िर् गरेको आिारजशलाहु , नेपालको 
संवविानले ददएको मागिजचत्रहु , एक्काइसौं शिाब्दीका र्गु सापेक्ष मार्मलाहु  समेिलाई समेट्ने 
प्रर्ास भएको म । 

सफलिापूविक जनमूखी िथा र्गुसापेक्ष नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेट ल्र्ाउन ु फक्ताङलङु 
गाउँपार्लकाको लार्ग अवहलेको समर्मा पवहलो पाईलाको सुु वाि हो । िसथि र्स नीर्ि,कार्िक्रम िथा 
बजेटमा र्लवपव्ध  भएका पररकल्पनाहु लाई साथिकिामा पररणि गनि हामीसबै प्रर्त् नशील रहनेमौं 
भन् ने ढ ढ वववासास राखेको मु। 
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मन्िव्र् 

  

 

 नेपालको वििमान संवविानले अवलम्बन गरेको संर्ीर् 
लोकिाजन्त्रक गणिन्त्र नेपालको मूल संरचना मध्रे् 
स्थानीर् िहहु को गठन भएसँगै आ-आफ्नो स्थानीर् 
िहलाई सवल‚ सक्षम र सढु ढ बनाउन स्थानीर् 
सरकारले अथक र्ोगदान गरेको म । स्थानीर् 
सरकारले आम नागररकमा राज्र्को दररलो उपजस्थर्ि 
महससु गराउने‚ एक अको स्थानीर् िहहु बीच स्वस्थ 
एवं गर्िशील प्रर्िस्पिाि सुु  भइसकेको वििमान 
अवस्थामा र्ो नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेट कार्ािन्वर्नको समर् संवेदनशील रहेको म । 

 र्स फक्ताङलङु गाउँपार्लकाले ढ विगि गरेका दीर्िकार्लन समनु् नर्िका सोचहु लाई परुा हनेु 
मागिमा सम्बजन्िि सबैको उत्साहजनक एवं अथिपूणि सहभार्गिा अर्भवदव्ध  कार्म भई र्नकट भववष्र्मा 
नै गाउँपार्लकाको भौगोर्लक ववकटिा‚ पर्ािप्त पूवाििारको अभावलाई जचदै प्रस्ििु नीर्ि, कार्िक्रम 
िथा बजेटले सबल, सक्षम र प्रभावकारी स्थानीर् िहको पररकल्पनालाई साकार िलु्र्ाउने कुरामा 
ववश् वस्ि रहेको मु । 

 हाम्रो ववगि र वििमान जवटल एवं चनुौर्िपूणि भएिापर्न भववष्र् उज्ज्वल र संभावनार्कु्त म । 
स्थानीर् शासन र ववकास र्नमािणमा प्रत्रे्क नागररक आफैं  संलग्न हनेु वािावरण बनेको म । 
फक्ताङलङु गाँउपार्लकालाई आर्थिक, सामाजजक र शासक र् व्र्वस्थामा प्रभावकाररिा ल्र्ाउन 
नीर्िगि मागिदशिन गनि आर्थिक ववकासको खम्बाको ु पमा रहेको वावर्िक बजेट कुनै वािा अवरोि 
नआई सफलिापूविक कार्ािन्वर्नमा लैजाने िफि  नीर्ि र्नर्ममा रही प्रर्िब्ध  रहेको मु । नेपालको 
एक समनु्नि, समद्ध , उत्कद ि र ववजशि पर्िटक र् गन्िब्र् भएको स्थानीर् िहको ु पमा फक्ताङलङु 
गाँउपार्लकालाई स्थावपि गनि सवकर्ोस ्। 

श्रावण २०७९           
             नववन िेम्वे 

          प्रमखु प्रशासक र् अर्िकद ि 
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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. हु  
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 मुने 
फक्ताङलङु गाउँपार्लका नेपालकै िेस्रो ठूलो स्थानीर् िह हो । फक्ताङलङु, वकराँिी 
र्ाटथमु्बा िमािवलम्बीहु को 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 ु पमा र्बकट र दगुिम भए िापर्न 
फक्ताङलङु गाउँपार्लकाको पर्िटक र्, िार्मिक, प्राकद र्िक लगार्िका ववर्भन्न बहआुर्ार्मक 
पक्षहु बाट महत्वपूणि पवहचान रहेको म । पाथीभरा र मानाभाराको पववत्र भरू्म, िमोरबाट 
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र्सजिि‚ किनजंर्ा वहमश्रदंखलाबाट ससुजज्जि र्स फक्ताङलङु गाउँपार्लका पर्िटन, जलववद्यिु, 
पर्ािवरण, जैववक ववववििा, अलैंची खेिी, पवििारोहण, अवलोकन भ्रमण र जर्िबटुी संकलनको 
ढ विकोणबाट 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 
 

 

१.१.२ भौगोर्लक 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      : ११९२५ (२०७८ 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 म । िमोरका ठूला सहार्क नदीहु  र्नु्सा 
र र्ाङमा नदी लगार्ि र्सँसवा र र्सम्बवुा खोला पर्न जलस्रोिका भण्िार र र्स क्षेत्रका 
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आर्थिक संवदव्ध का आिारहु  हनु ् । प्राकद र्िक सनु्दरिा र जैववक ववववििामा िर्न 
रहेको र्स क्षेत्रर्भत्र कंचनजंर्ा संरक्षण क्षेत्रको अर्िकांश भाग रहेको म । फक्ताङलङु 
गाउँपार्लका विा नं. ६ लेलेपमा पने कंचनजंर्ा र कुम्भकणि वहमाल, विा नं. ७ 
ओलाङ्चङुगोलाको ददक  छ्योर्लङ गमु्बा िथा विा नं. ५ िापेथोक र ३ र्लङजखमको 
क्षेत्रर्भत्र समेि पने पववत्र िीथिस्थल पार्थभरा देवीको मजन्दर रहेको र्स गाउँपार्लका 
िार्मिक, सांस्कद र्िक, पर्िटक र्, प्राकद र्िक, जैववक र पर्ािवरणीर् ढ विकोणले ववशेर् 
क्षेत्रको ु पमा रहेको म । 

१.१.४ िमि, संस्कद र्ि र जािजािी    
र्स गाउँपार्लका क्षेत्रमा वहन्द,ु बौ्ध , वकराँि र ईसाई िमािलम्वीहु को बसोवास रहेको 
म । र्स क्षेत्रमा चासोक िङनाम, दशैं, र्िहार, साउने संक्राजन्ि, मारे् संक्राजन्ि, 
उिौली पवि, उभौली पवि, ल्होसार, वक्रसमस लगार्िका पविहु  मनाउने गदिमन ्। र्स 
क्षेत्रमा र्लम्ब,ु शेपाि, भोटे, राई, िामाङ, ब्राह्मण, क्षेत्री, दर्लि लगार्िका जािजार्िहु को 
र्मजश्रि बसोबास रहेको म । 

 

१.२  ववद्यमान अवस्थाको सर्मक्षा 
१.२.१ सबल पक्ष 

फक्ताङलङु गाउँपार्लका  एक आर्थिक संमदव्ध को सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । र्स क्षेत्रमा 
प्रशस्ि मात्रामा उच्च वहावमा वर्गरहेका नदी िथा खोलाहु  रहेकाले जलववद्यिु उत्पादन 
गनि सवकने भण्िारको ु पमा रहेको म । किनजंर्ा वहमशं्रखदला, ओलाङचङुगोला र र्नु्सा 
जस्िा पर्िटक र् क्षेत्रको प्रचार-प्रसार िथा प्रवर्द्िनबाट पर्िटन क्षेत्रको ववस्िार गनि र वन 
पैदावरलाई सदपुर्ोग गरी जर्िबटुी प्रशोिन केन्र सञ् चालन गनि सटने सम्भावनाहु  प्रशस्ि 
मात्रामा रहेका मन ्।  

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

भौगोर्लक ववकटिाका कारण र्स क्षेत्रमा र्ािार्ािको सञ् जाल ववस्िार गनि र संचारको 
पहुँच परु् र्ाउन सवकएको मैन । ववकासका पूवाििारहु को र्थेि मात्रामा ववकास र ववस्िार 
गनि सवकएको मैन । शैजक्षक अवस्थामा राव्ट्रहर् स्िरभन्दा न्रू्न रहेको म । ववद्यालर् 
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माड्ने, अनपुजस्थि हनेु र कक्षा दोहोर् र्ाउने ववद्याथीको सङ्ख्र्ा बढ्दो क्रममा रहेको म । 
स्वास््र्कमी, स्वास््र् संस्थाहु को गणुस्िर वदव्ध  गनि नसवकएका कारण प्रभावकारी स्वास््र् 
सेवाको प्रत्र्ाभिू गनि सवकएको मैन । व्र्वसावर्क कद वर्िफि  फक्ताङलङुवासीलाई उन्मखु 
गराउन सवकएको मैन । 
१.२.३ अवसर 

वववासले हररि अथििन्त्र लाई जोि ददइ रहेको अवस्थामा वािावरणमैत्री आर्थिक ववकासका 
आिारहु को प्रचरु संभावना फक्ताङलङु गाउँपार्लकाले बोकेको म । र्स क्षेत्रलाई 
अलैंचीको पकेट क्षेत्रको ु पमा ववकास गनि सवकने अवस्था म । कंचनजंर्ा आिार जशववर, 

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

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 म । ववववि कारणबाट राज्र्को मलुप्रवाह 
बाट वजञ् चि भएका समूहलाई गर्िशील शासन पद्दर्िमा समावहि गदै लैजानपुने जजम्मेवारीहु  
र्गुले प्रदान गरेको म । गणुस्िरीर् जशक्षा, सविसलुभ स्वास््र्, र्ािार्ािको पहुँच, दीगो 
आवास, खाद्य सरुक्षा, गणुस्िरीर् जीवनको प्रत्र्ाभिू गनि कवटब्ध  भई लाग्नपुने भएको म 
। नेपाल सरकारले अन्िराव्ट्रहिर् जगिमा जनाएका प्रर्िव्ध िाहु  परुा गनि ददगो ववकासका 
लक्ष्र्हु को प्रार्प्त, मानव ववकास सूचकांकमा उल्लेख्र् सिुार गनुिपने अवस्था रहेको म । 
सशुासनको प्रत्र्ाभिू गराई जनस्िरमा राज्र्को उपजस्थर्िको वोि गराउँदै राज्र् र रा्ट्रह 
र्नमािणलाई सढु ढ बनाउँदै लैजानपुने अवस्था ववद्यमान रहेको म ।   

 

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

 नेपालको संवविानले प्रत्र्ाभिू गरेका मौर्लक अर्िकारहु , राज्र्का र्नदेशक र्स्ध ान्िहु  
िथा नीर्िहु लाई वावर्िक नीर्ि िथा कार्िक्रम िर् गने प्रमखु आिारको ु पमा र्लइएको 
म। 

 नेपाल सरकारबाट आ.व. २०७९/८० को लार्ग प्रस्ििु भएको नीर्ि िथा कार्िक्रमलाई 
फक्ताङलङु  गाउँपार्लकाको नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेट िजुिमा गने मूल आिारको ु पमा 
र्लईएको म । 
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 गाउँपार्लकाको नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेट िजुिमा गदाि नेपाल सरकारले अन्िरािव्ट्रहर् जगिमा 
प्रर्िवद्दिा कार्म गरेका ववर्र्हु , ववर्भन् न सन्िी सम्झौिाहु लाई महत्वपूणि सन्दभिको ु पमा 
प्रर्ोग गररएको म । 

 न्र्ार्ालर्बाट ववर्भन् न समर्मा प्रर्िपादन भएका न्र्ावर्क नजजर, साविजर्नक महत्वका आदेश 
िथा फैसलाहु लाई समेि नीर्ि िथा कार्िक्रम िजुिमामा महत्वपूणि आिारको ु पमा र्लइएको 
म । 

 पन्रौं आवर्िक र्ोजनाले राखेका दीर्िकार्लन सोच, लक्ष्र् र उद्देश्र्हु लाई मध्र्नजर गदै 
नीर्ि िथा कार्िक्रमहु  िर् गररएको म । 

 ददगो ववकासका लक्ष्र्हु को अभ्र्ासबाट र्सजजिि नौलो अवसरहु को सदपुर्ोग गदै स्थानीर् 
स्िरबाट चाल्न सवकने कदमहु लाई नीर्ि िथा कार्िक्रम िजूिमा गने पद्दर्िको ु पमा र्लइएको 
म । 

 

१.४ आर्ोजना  प्राथर्मक करणका आिारहु  

आर्थिक वर्ि २०७९/८० को लार्ग ववर्भन्न आर्ोजनाहु  प्राथर्मक करण गदाि देहार्का 
र्बर्र्हु लाई आिारको ु पमा प्रर्ोग गररएको मः 

 पन्रौ आवर्िक र्ोजना िथा अन्र् क्षेत्रगि आवर्िक र्ोजनाहु ले र्नददिि गरेका ववर्र्हु  
समावेश गरी क्रमागि एवं अिरुा रहेका आर्ोजनाहु  िथा थोरै रकममा सम्भार गरी पनुः 
सञ् चालनमा ल्र्ाउन सवकने आर्ोजनाहु , 

 सविसािारण नागररकलाई ित्काल प्रत्र्क्ष राहि िथा फाईदा हनेु िथा स्वरोजगार प्रव्ध िन 
हनेु आर् आजिन वदव्ध  हनेु प्रकारका र्ोजना िथा कार्िक्रमहु , 

 कद वर् िथा पश ुउत्पादनमा वदव्ध  हनेु िथा सहर्ोग परु् र्ाउने र्ोजना िथा कार्िक्रमहु , 
 स्थानीर् स्रोि सािन, सीप क्षमिाको अर्िकिम पररचालन िथा सञ् चालन भई क्षमिा ववकास 

हनेु वकर्समका र्ोजना िथा कार्िक्रमहु , 
 वपमर्िएका समदुार् जस्िै दर्लि, जनजार्ि, मवहला िथा बालबार्लका िथा अर्ि ववपन् न 

वगिको आर् आजिन िथा सीप ववकासमा टेवा पगु्ने मखु्र् कार्िक्रम िथा आर्ोजनाहु , 
 प्रर्िस्पिाित्मक िथा िलुनात्मक लाभका वस्ि ुिथा सेवाको उत्पादन िथा प्रव्ध िन हनेु कद वर्, 

गैर कद वर् र सेवा क्षेत्रका कार्िक्रमका आर्ोजनाहु , 
 गाउँपार्लकाको आन्िररक आर् स्रोि वदव्ध  गने कार्िक्रमहु , 
 सामाजजक पररचालनका माध्र्मबाट पवहचान गररएका लजक्षि समूहका मागलाई सम्बोिन 

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

 लागि साझेदारीमा सञ् चालन हनेु आर्ोजना िथा कार्िक्रमहु  । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

खण्ि २- राजवास श्रोि अनमुान, ऐन िथा प्रर्िवेदन 

 

२.१ राजवास परामशि सर्मर्िको प्रर्िवेदन अनसुार अवलम्वन गररएका नीर्ि िथा सझुावहु  
क) राजश् व नीर्िहु :- 

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 क्षेत्रहु मा कानून बमोजजम कर लगाएर कर 
सहभार्गिामा गणुात्मक अर्भवदव्ध  गने  । 

३. अनौपचाररक आर्थिक गर्िववर्िलाई करको दार्रामा ल्र्ाउने, कर सहभार्गिामा गणुात्मक अर्भवदव्ध  
ल्र्ाउने । 

४. स्थानीर् बजारमा ववल ददने र्लने प्ध र्िको ववकास गने । 
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५. आर्थिक वविेर्क, २०७९ बमोजजम करका दर िथा दार्रा िोक  राजस्व संकलनलाइ प्राथर्मकिा 
ददइनेम । 

 

ख) करका आिारहु  :- 
स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४  को पररच्मेद -९,  गाउँपार्लकाको ववत्तीर् अर्िकारक्षेत्रमा उल्लेख 
गररएको कर राजश् व र गैर कर राजश् वका क्षेत्रहु लाई करका आिार मार्नएको म । ऐन बमोजजम 
देहार्का करका आिारहु  रहेका मन ्। 
सम्पजत्त कर :- गाउँपार्लकाको क्षेत्रभीत्र कुनै व्र्जक्तको स्वार्मत्वमा रहेको सम्पणुि र्र र जग्गाको एवककद ि 
ु पमा वहसाब गरी लगाइने सम्पजत्त कर । 

१. एक कद ि 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 दार्राहु मा रहेर गाउँपार्लकाले आन्िररक आम्दानीलाई व्र्वस्थापन गनुिपने 
म । आन्िररक श्रोिको पररचालन बाट नै ववत्तीर् सबर्लकरण िफि  गाउँपार्लकालाई उन्मखु गराउन ु
सवकन्म । 

(ग) 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 म । 

(च) आगामी आ. व. २०७९/८० को लागी राजस्व संकलन प्रक्षपेण देहार् बमोजजम प्रस्िाव गररएको म 
। 

  

 आगामी आ. व.२०७९/८० को लागी अनमुार्नि कर िथा गैर कर राजश् व रकम :-  

कुल ु .३७,००,०००।-(अक्षु पी सैर्िस लाख ु पैर्ा ँमात्र) 

क्र.
स. 

राजवास 
सङ्केि राजवास 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 एक कद ि 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 

६ 11451 

सवारी सािन कर (साना 
सवारी)               ७५०० ७५०० 
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८ 11611 व्र्वसार् रजज्ेट्रहसन दस्िरु               १२०००० १२०००० 

९ 11631 

कद र्ी िथा पशजुन्र् वस्िकुो 
व्र्ावसावर्क कारोबारमा लाग्न े
कर               ५०००० ५०००० 

१
० 11691 अन्र् कर               २०००० २०००० 

१
५ 14219 

अन्र् सेवा शलु्क िथा 
र्बक्र (अन्र् ववक्र बाट 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 राजवास  

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 

 

 

र्नश्कर्ि िथा सझुावहु  :- 
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आ. व. २०७८।७९ को प्रक्षेवपि आन्िररक राजश् व अनमुान बमोजजम चाल ु आ. व. २०७८।७९ 
मा र्स गाउँपार्लकाको जेठ मसान्ि सम्मको आन्िररक आम्दानी अपेक्षा गरे बमोजजम पाईएको म । 
र्द्यवप राजश् वका दार्रा हु लाई अझ फरावकलो बनाउन आवश् र्क देजखन्म । साथै ऐन बमोजजम प्राप्त 
राजश् वका आिारहु को प्रभावकारी कार्िर्ान्वर्नले मात्र आन्िररक श्रोिको पररचालन सम्भव हनुे देजखन्म। 
अि: र्स गाउँपार्लकाले आन्िररक श्रोिमा अर्भवदव्ध का लार्ग अनौपचाररक क्षेत्रलाई करका दार्रामा 
ल्र्ाउने, कर सहभार्गिामा गणुात्मक अर्भवदव्ध  ल्र्ाउने, कर संकलन, राजश् व चहुावट र्नर्न्त्रण, र्बल र्लने- 
ददने प्ध र्िको ववकास गने कार्ि चनुौर्िपणुि मन ्।   

सझुावहु  :- 
१. करका दरहु लाई 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 व्र्वसार्ीहु को अर्नवार्ि 
दिाि अर्भलेजखकरण गने ।  

८. ि्र्ाङ्कमा आिाररि अर्भलेख िर्ार गने । 

९. राजश् व चहुावटलाई र्नर्न्त्रण गरी पादिजशिा िथा जवाफदेवहिालाई संस्थागि गने । 

 

 

२.२ फक्ताङलङु गाउँपार्लकाको अथि सम्बन्िी प्रस्िावलाई कार्ािन्वर्न गनि बनकेो वविेर्क, 207९ 

 

प्रस्िावनाः फक्ताङलङु गाउँपार्लकाको आर्थिक वर्ि २०७९।८० को अथि सम्बन्िी प्रस्िावलाई 
कार्ािन्वर्न गनिको र्नर्मत्त स्थानीर् कर िथा शलु्क संकलन गने, मुट ददने िथा संकलनको प्रशासर्नक 
व्र्वस्था गनि वाञ्मनीर् भएकोले, 
नेपालको संवविानको िारा २२८ को उपिारा (२) बमोजजम फक्ताङलङु गाउँपार्लका गाउँ सभाले र्ो 
ऐन बनाएको म । 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भः  (१) र्स ऐनको नाम "आर्थिक ऐन, २०७९" रहेको म । 

                     (२) र्ो ऐन २०७९ साल श्रावण १ गिेदेजख फक्ताङलङु गाउँपार्लका     
क्षेत्रमा लाग ुहनुेम । 

२. सम्पजत्त करः गाउँपार्लकाका क्षेत्रर्भत्र र्र जग्गा कर िथा मालपोिलाई एवककद ि गरी अनसूुची 
बमोजजम सम्पजत्तको मलु्र्ांकन गरी अनसूुची (२) बमोजजम गणना गरी सम्पजत्त कर लगाइने र असूल 
उपर गररनेम । 
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३. र्र जग्गा वहाल करः गाउँपार्लका क्षेत्रर्भत्र कुनै व्र्जक्त वा संस्थाले भवन, र्र, पसल, ग्र्ारेज, 
गोदाम, टहरा, मप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंजशक िवरले वहालमा ददएकोमा त्र्स्िो बहाल 
रकममा अनसूुची (३) बमोजजम र्र जग्गा वहाल कर लगाइने र असूल गररनेम । 

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

५. सिक पूवििार उपर्ोग शलु्क दस्िरु िथा दण्ि जररवानाः  

(१) गाउँपार्लका क्षेत्रर्भत्र दिाि भएका सवारी सािनलाई अनसूुची (५) को १ र २ बमोजजम 
अर्भलेखीकरण शलु्क िथा सिक पवुििार उपभोग शलु्क लगाइनेम । 

      (२) गाउँपार्लकाबाट प्रदान गररने सेवाहु लाई अनसूुची (५) को ३ बमोजजम र्सफाररस दस्िरु 
िथा शलु्क र जरीवाना असलु गररनेम ।                                                                            

६. ववज्ञापन करः  

१. गाउँपार्लका क्षेत्रर्भत्र हनु ेववज्ञापनमा अनसूुची (६) बमोजजम ववज्ञापन कर लगाइने र असूल 
उपर गररनेम । 

२. ववज्ञापन करको संकलन गाउँपार्लकाले िेस्रो पक्ष सँग सम्झौिा गनि सटनेम । र्स्िो 
सम्झौिा बवढमा ३ वर्ि सम्मका लार्ग एकै पटक गनि सटनेम ।                                           

७. बहाल र्बटौरी शलु्कः  

१. गाउँपार्लका क्षेत्रर्भत्र आफूले र्नमािण, रेखदेख वा संचालन गरेका हाट बजार, पसल वा 
सरकारी जग्गामा अनसूुची (७) मा उल्लेख भए अनसुार बहाल र्बटौरी शलु्क लगाइने र 
असूल उपर गररनेम । 

२. गाउँपार्लका क्षेत्रर्भत्र सरकारी साविजार्नक ऐलानी पर्िि जग्गामा स्थार्ी संरचना बनाइ 
बसोबास व्र्वसार् वा अन्र् प्रर्ोजनमा उपभोग गरेका व्र्जक्त वा संस्थासँग गाउँपार्लकाले 
बहाल ववटौरी कर शलु्क असलु गररनेम ।  

८. पावकि ङ शलु्कः गाउँपार्लका क्षेत्रर्भत्र कुनै सवारी सािनलाई पावकि ङ सवुविा उपलब्ि गराए वापि 
अनसूुची (८) बमोजजम पावकि ङ शलु्क लगाइने र असूल उपर गररनेम ।  

९. अन्र् सेवा शलु्कः  

१. गाउँपार्लकाको न्र्ावर्क सर्मर्िमा उजरुी दिाि गरेबापि अनसूुची (९)बमोजजमको सेवा शलु्क 
र्लइनेम । 

२. उपदफा (१) बमोजजमको उजरुीका सम्बन्िमा कारबाइ हदुाँ गाउँपार्लकाबाट अमखवटइ 
जानपुने भएमा वा गाउँपार्लका वा विा कार्ािलर्बाट सजिर्मन गनुिपने भएमा अनसूुची (५) 
को बमोजजमको शलु्क र्नबेदक पक्षले व्र्होनुिपनेम । 

३. उपदफा (२) मा जे सकैु लेखेिा पर्न दफा १ बमोजजमको उजरुीको सम्बन्िमा न्र्ावर्क 
सर्मर्िले वादीको पक्षमा र्नणिर् गरेमा उपदफा (२) बमोजजम असलु भएको रकम प्रर्िवाददले 
वादीलाई शोिभनाि गनुिपनेम । 
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४. उपदफा (१) र(२) मा जे सकैु लेखेिा पर्न वहंसा वपर्िि मवहला वा अर्ि ववपन्न भनी 
न्र्ावर्क सर्मर्िले ठहर गरेको र्नवेदकको हकमा उपदफा (१) र(२) बमोजजमको शलु्क 
लाग्नेमैन 

१०. कर मुटः र्स ऐन बमोजजम कर र्िने दावर्त्व भएका व्र्जक्त वा संस्थाहु लाई कुनै पर्न 

       वकर्समको कर मुट ददईने मैन । 

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

संकलन सम्बन्िी कार्िववर्ि गाउँपार्लकाले िोके अनसुार हनुेम । 

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

िोटनपुने भएमा गाउँपार्लकाको कार्ािलर्ले र्नणिर् गरी िोटन सटनेम । र्स्िो र्नणिर् 
गाउँपार्लकाको बैठक िथा गाउँसभाबाट अनमुोदन गराउनपुमि । 

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

३. र्स ऐनको कुनै पर्न ववर्र्मा व्ध वविा उत्पन्न भएमा वा थप व्र्ाख्र्ा गनुिपरेमा 
गाउँपार्लकाको कार्ािलर्को र्नणिर्ानसुार हनुेम । 

 
 
 
 
 
 

अनसुचुी-१ 

अथि वविेर्कको दफा २ बमोजजमको सम्पजत्तकरको मलु्र्ांकन िार्लका (आ.व. ०७९/८०) 

विा नं. १, २, ३, ४, ५, ६ र ७ को 
क्र.स. वववरण  

 मालपोि कार्ािलर्बाट र्निािरण गररएको आ.व. ०७९/८० को मलु्र्ाङ्कन 
पजुस्िका अनसुार  

 

१. कुल जग्गाको मूल्र्ांकन ु .५,००,०००।- सम्मको भएमा ु .१५।- 

२. कुल जग्गाको मूल्र्ांकन ु .५,००,०००।- देजख २०,००,०००।- सम्मको भएमा ु .२५।- 

३. कुल जग्गाको मूल्र्ांकन ु .२०,००,०००।-  भन्दा मार्थ भएमा ु .३५।- 

 अलैंची बारीको हकमा मार्थ उल्लेजखि मूल्र्ांकन बमोजजम हनुेम ।  

अनसुचुी -२ 
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            अथि वविेर्कका दफा २ बमोजजमको सम्पजत्त करका दरहु  

करर्ोग्र् एक कद ि सम्पजत्तको मूल्र् बावर्िक दर (कोष्ठमा अक्षरमा) 

पाँच लाख ु पैँर्ाँसम्मको मूल्र्ांकनमा मालपोि कार्ािलर्बाट र्निािरण गररएको मलु्र्ाङ्कन अनसुार 

पचास लाख ु पैर्ाँसम्म मालपोि कार्ािलर्बाट र्निािरण गररएको मलु्र्ाङ्कन अनसुार 

अनसूुची-३ 

अथि वविेर्कका दफा ३ बमोजजमको र्र जग्गा बहाल कर 

१. र्र जग्गा बहाल कर 
र्स.नं. ववर्र् वववरण आ.व.२०७९/०८० का लार्ग 

स्वीकद ि 

कैवफर्ि 

 बहाल कर बहाल कर १० प्रर्िशि सम्झौिा भए बमोजजमको वहाल 
रकमको 

 

 

अनसूुची-४ 

अथि वविेर्कका दफा ४ बमोजजमको व्र्वसार् करका दरहु  

१. व्र्वसार् कर 
र्स.नं. ववर्र् आ.व. २०७९/८० का लार्ग स्वीकद ि कैवफर्ि 

१. व्र्वसार् दिाि/नववकरण शलु्क/अन्र् 
शलु्क 

ु  १,००,००० सम्मको पुँजी भएको  ु .५००।- 

 नववकरण गनुिपरेमा िोवकएको शलु्कको 
आिा रकम नववकरण दस्िरु लाग्नेम । 

ु  १ लाख देजख ५ लाख सम्मको  ु .१०००।- 

ु  ५ लाख भन्दा मार्थ २० सम्मको  ु .१५००।- 

ु  २० लाख भन्दा मार्थ १ करोि 
सम्म 

ु .२०००।- 

  ु . १ करोि भन्दा मार्थ ु .५०००।- 

 

 
 
 

 

(क) वकराना पसलः (वावर्िक) 

र्स.नं. वववरण आ.व. २०७९/८० का लार्ग 
स्वीकद ि 

१. १ लाख देजख ५ लाख सम्म ु . ५००।- 
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२. ५ लाख देखी १० लाख सम्म ु . १०००।- 

३. १० लाख भन्दा मार्थ ु . २०००।- 

 

(ख) हाििवेर्र पसलः (वावर्िक) 

र्स.नं. वववरण आ.व. २०७९/८० का लार्ग 
स्वीकद ि 

१. १ लाख देजख ५ लाख सम्म ु .५००।-  

२. ५ लाख देजख १० लाख सम्म ु .१०००।- 

३. १० लाख भन्दा मार्थ ु .२०००।- 

 

(ग) ज्वेलसि पसलः (वावर्िक) 

र्स.नं. वववरण आ.व. २०७९/८० का लार्ग 
स्वीकद ि 

१. १ लाख देजख ५ लाख सम्म ु .५००।-  

२. ५ लाख देजख १० लाख सम्म ु .१०००।- 

३. १० लाख भन्दा मार्थ ु .२०००।- 

 

(र्) ववद्यतु्तीर् समाग्री (टर्ामेरा, वटभी, चस्मा, र्सिी प्लेर्सि, कम्प्रू्टर सामाग्री समेिका 
व्र्वसार्हु ) (वावर्िक) 

र्स.नं. वववरण आ.व. २०७९/८० का लार्ग 
स्वीकद ि 

१. १ लाख देजख ५ लाख सम्म ु .५००।-  

२. ५ लाख देजख १० लाख सम्म ु .१०००।- 

३. १० लाख भन्दा मार्थ ु .२०००।- 

 

(ङ) वकिाब, कापी, िथा स्टेशनरी सँग सम्बजन्िि व्र्वसार् (वावर्िक) 

र्स.नं वववरण आ.व. २०७९/८० का लार्ग 
स्वीकद ि 
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१. १ लाख देजख ५ लाख सम्म ु .५००।-  

२. ५ लाख देजख १० लाख सम्म ु .१०००।- 

३. १० लाख भन्दा मार्थ ु .२०००।- 

 

(च) और्िी पसल (आर्वेुददक समेि)  सँग सम्बजन्िि व्र्वसार् (वावर्िक) 

र्स.नं वववरण आ.व. २०७९/८० का लार्ग 
स्वीकद ि 

१. १ लाख देजख ५ लाख सम्म ु .५००।-  

२. ५ लाख देजख १० लाख सम्म ु .१०००।- 

३. १० लाख भन्दा मार्थ ु .२०००।- 

 
 

(म) कद वर्सँग सम्बजन्िि व्र्वसार् ( कद र्ी फामि, गाई पालन, संूगूर पालन, बाख्रा पालन, कुखरुा पालन  

व्र्वसार् आदद ।) (वावर्िक) 

र्स.नं वववरण आ.व. २०७९/८० का लार्ग 
स्वीकद ि 

१. १ लाख देजख ५ लाख सम्म ु .५००।-  

२. ५ लाख देजख १० लाख सम्म ु .१०००।- 

३. १० लाख भन्दा मार्थ ु .२०००।- 

 

(ज) सरु्ि कपिा, रेर्िमेि कपिा आदद व्र्वसार् (वावर्िक) 

र्स.नं. वववरण आ.व. २०७९/८० का लार्ग 
स्वीकद ि 

१. ३ लाख सम्म ु . २००।- 

२. ३ लाख भन्दा मार्थ ु . ४००।- 

 

(झ) लेखापरीक्षक (वावर्िक) 

र्स.नं. वववरण आ.व. २०७९/८० का लार्ग 
स्वीकद ि 
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१. शे्रणी र् ु .१०००।- 

 

(ञ) र्नमािण व्र्वसार् (वावर्िक) 

र्स.नं. वववरण आ.व. २०७९/८० का लार्ग 
स्वीकद ि 

१. शे्रणी र् (भवन र्नमािणकिाि र्नमािण व्र्वसार्ी समेि) ु . ५०००।- 

२. नर्ाँ दिाि शलु्क ु . १५०००।- 

३. नववकरण ु . ७५००।- 

               नोटः- र्नर्मले िोकेको समर् र्भत्र नववकरण नभएका िोके अनसुारको थप दस्िरु (जररवाना) 
लाग्नेम ।                         

(ट) कुटानी वपसानी व्र्वसार्हु को हकमा (वावर्िक) 

र्स.नं. वववरण आ.व. २०७९/८० का लार्ग 
स्वीकद ि 

१. कुटानी िथा वपसानी मात्र ु .२००।- 

 

(ठ) िार्लम प्रजशक्षण केन्र व्र्वसार्हु को हकमा (वावर्िक) 

र्स.नं. वववरण आ.व. २०७९/८० का लार्ग 
स्वीकद ि 

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

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

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

 

(ि) अन्र् सेवा दिाि, नववकरण िथा र्सफाररस 
र्स.नं. ववर्र् आ.व. २०७९/८० का लार्ग स्वीकद ि कैवफर्ि 

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

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

ु .१,०००।- 

२. ल.ज.वव. सर्मर्ि दिाि  ु .१,०००।- 
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३. गमु्बा, चचि िथा टलब दिाि  ु .१,०००।- 

४. संर्, संस्था िथा समूह नववकरण 
र्सफाररस 

 ु .५००।- 

(ढ) पर्िटन सेवा व्र्वसार् (वावर्िक कर) 

आवास, लज, फास्टफूि, रेिूरा, ररसोटि, ट्राभल्स एजेन्सी, स्वार्मङ पलु, कन्रेन्स हल आदद । 

र्स.नं. वववरण आ.व. २०७९/८० का लार्ग 
स्वीकद ि 

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

ु . ५००।- 

२. १ लाख देजख ५ लाख सम्मको  ु . १०००।- 

३. ५ लाख भन्दा बवढ ु .२०००।- 

(ण) ववत्तीर् सेवा (वावर्िक) 

र्स.नं. वववरण आ.व. २०७९/८० का लार्ग 
स्वीकद ि 

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

ु . ५०००।- 

२. ख वगिका ववकास बैंक, ु . २५००।- 

३. ग कम्पनी/संस्था ु . १५००।- 

४. र् वगिका ववत्तीर् कम्पनी/संस्था ु . १०००।- 

५. मर्न ट्रान्सफर ु . १०००।- 

६. १ करोि सम्म कारोवार(वासालि) भएका सहकारी ु . २०००।- 

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

ु . ३०००।- 

नोटः- बचि िथा ऋणको कारोवार नगरी पूणििर्ा कद र्ीमा आिाररि सहकारीका हकमा बावर्िक शलु्क 
र्लईने मैन । मार्थ उल्लेजखि सहकारीहु को सम्बन्िमा कुनै र्सफाररस गनुि पने भएमा प्रर्ि र्सफाररस 
ु .१०००।-लाग्ने म । बावर्िक ु पमा नववकरण नगरेमा जररवाना सवहि बूझाउन ुपनेम ।  मर्न 
ट्रान्सफरको समेि कारोवार गने सहकारी संस्थाहु लाई ववमा कम्पनी र मर्न ट्रान्सफरका लार्ग िोवकएको 
रकम र्लइने म । 

(ि) ममिि सेवा  व्र्वसार् (बावर्िक) 
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र्स.नं. वववरण आ.व. २०७९/८० का लार्ग 
स्वीकद ि 

१. रेर्िर्ो, र्र्ि, वटभी, मोवाईल आदद ईलेकटटोर्नटस सामान ु . ५००।- 

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

ु . ५००।- 

 

(थ) अन्र् सेवा (बावर्िक)   

र्स.नं. वववरण आ.व. २०७९/८० का लार्ग 
स्वीकद ि 

१. ववज्ञापन सेवा , फोटो स्टूवटर्ो ु . ५००।- 

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

ु . ५००।- 

३. मास ु(खसी, खकुुरा, रागा, बंगरु आदद) थोक ववके्रिा ु . ५००।- 

४. पंचेवाजा र्नशलु्क 

५. खाना मात्र ववक्र  होटल  ु . १००।- 

६. १ मेर्सन राखी कपिा र्सलाई (टेलररङ) गने ु . 
५००।- 

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

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

ु . ५००।- 

 

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 म । 

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 
ददइनेम । र सो को वववरण मुटै्ट फार्ल खिा गरी अद्यावर्िक गरी राजखने म । 

३. व्र्वसावर्क फमि नामसारी गदाि ु .५००।- राजवास र्लई नामसारी गररने म । 

४. पार्लकालाई आवश्र्क परेमा (व्र्वसार्को वकर्सम र्निािरण गने सन्दभिमा) र्नजको व्र्वसार्को 
कारोबारको आन्िररक राजवास कार्ािलर्बाट कारोवार प्रमाजणि वववरण माग गनि सवकने म साथै 
पार्लकाले िोकेको कमिचारीबाट र्नरीक्षण गरी र्नरीक्षण प्रर्िवेदनका आिारमा कर िर् गररनेम । 

५. र्स कार्ािलर्लाई बझुाउन ुपने कर, शलु्क र भािा आदद जस्िा राजवास बझुाउन बाँक  रहेमा 
गाउँपार्लकाबाट प्रदान गररने र्सफाररस लगार्िका सेवा सो बझुाएपर्म मात्र प्रवाह गररनेम । 
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६. अन्र् बाँक  करहु का हकमा ऐन िथा र्नर्मावलीमा िोवकएको पररर्िर्भत्र रही गाउँ कार्िपार्लकाको 
कार्ािलर्ले िोके बमोजजम हनुेम, व्र्वसार् करमा १० प्रर्िशि वटर्ौिा जररवाना िोवकएको म । 

 

अनसूुची-५ 

अथि वविेर्कका दफा ५ बमोजजमको सेवा शलु्क िथा दस्िरु 

१. सवारी सािन सिक पूवाििार उपर्ोग वावर्िक शलु्क 

र्स.नं. वववरण आ.व. २०७९/८० का लार्ग 
स्वीकद ि 

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

२. र्नजी िथा भािाका ट्रर्ाटटर ु . ५००।- 

३. चार पाङ्घरे सवारी सािन (पटके) ु .२५।- 

नोटः सरकारी, सरकारी संस्थान, कुटनैर्िक र्नर्ोगका गािीहु मा उक्त शलु्क र्लइने मैन । 

(३) र्सफाररस दस्िरुः 
र्स.नं. ववर्र् वववरण आ.व.०७९

/८० का 
लार्ग 
स्वीकद ि 

कैवफर्ि 

१. र्र र जग्गा सम्बन्िी 
र्सफाररस 

जग्गा नामसारी र्सफाररस ु .२००।-  

लगि कट्टा र्सफाररस ु .२००।-  

अपिुाली र्सफाररस ु .५०।-  

चार वकल्ला र्सफाररस ु .२००।-  

पक्की र्र प्रमाजणि ु .१.५० 
प्रर्ि वगिवफट 

 

कच्ची र्र प्रमाजणि ु .०.५० 
प्रर्ि वगि 
वफट 

 

र्र कार्म र्सफाररस प्रर्ि वगि 
वफट 
ु .०.५० 

 

बसोबास प्रमाजणि ु .२५०।-  

व्र्वसावर्क र्र कोठा खोल्ने ु .२५०।-  

आवासीर् र्र कोठा खोल्ने र्नशलु्क  

हकभोग िथा जोिभोग िथा 
मुट दिाि र्सफाररस 

ु .१००।-  
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उद्योग सम्बजन्ि र्रमा 
आगलार्ग(र्रिनीका लार्ग) 

र्नशलु्क  

सविसािारणको र्रमा आगलार्ग 
र्सफाररस 

र्नःशलु्क  

२. संस्था िथा सर्मर्िको 
र्सफाररस 

संर्संस्थाको बैंक खािा खोल्दा ु .३००।-  

संर्संस्थाको बैंक खािा बन्द ु .३००।-  

र्नमािण उपभोक्ता सर्मर्िको 
र्सफाररस 

ु .३००।-  

३. व्र्वसार् प्रमाण पत्र 
दस्िरु 

प्रर्िर्लवप  ु .३००।-  

र्िनपसु्िे खलु्ने र्सफाररस ु .२५०।-  

४. नागररकिा सँग सम्बजन्िि 
र्सफाररस 

नागररकिा प्रमाणपत्र र्सफाररस ु .५०।-  

अंगीकद ि नागररकिा ु .२५०।-  

वैवावहक अंगीकद ि नागररकिा 
र्सफाररस 

ु .२५०।-  

नागररकिा सजिर्मन ु .१००।-  

  नागररकिाको प्रर्िर्लवप 
र्सफाररस 

ु .१००।- अन्र्त्र जजल्लाको भए 
ु .१००।- 

५. पञ्जीकरणसँग सम्बजन्ि 
प्रमाजणि र्सफाररस 

कन्सलुर प्रमाजणि (नािा 
प्रमाजणि, जन्म,मदत्र्)ु 

र्नःशलु्क  

कन्सलुर प्रमाजणि (नािा 
प्रमाजणि,  वववाह, बसाइसराइ 
आदद) 

ु .१००।-  

व्र्जक्तगि र्टना दिािको 
ववलम्ब शलु्क (गाउँपार्लका) 

ु .५००।- वववाह,सम्बन्ि ववच्मेद र 
बसाँइसराइ 

व्र्जक्तगि र्टना दिाि 
प्रमाणपत्रको नक्कल दस्िरु 

ु .५००।- वववाह र बसाँइसराइ 

व्र्जक्तगि र्टना िथा नागररक 
अर्भलेख दिाि वकिाब हेरेको 
दस्िरु 

ु .२००।- वववाह,सम्बन्ि ववच्मेद र 
बसाँइसराइ 

व्र्जक्तगि र्टना दिाि प्रमाजणि 
दस्िरु 

ु .१००।- वववाह,सम्बन्ि ववच्मेद र 
बसाँइसराइ 

अवववावहि प्रमाजणि ु .१००।-  

नाम, उमेर थर लगार्ि 
संशोिन/ प्रमाजणि 

ु .१००।-  

सम्बन्ि ववच्मेद ु .५००।-  
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 व्र्जक्तसँग सम्बजन्िि 
र्सफाररस 

चाररर्त्रक एवम ्सूचीकद ि वगि 
र्सफाररस स्थार्ी बसोबास 
भएकाका लार्ग 

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

नेपाली पेन्सन पट्टा वाहकका 
लार्ग गरेको जनुसकैु र्सफाररस 

ु .२००।- 

भारिीर् पेन्सन वाहकका लार्ग 
जनुसकैु र्सफाररस 

ु .५००।- 

अन्र् देशसँग पेन्सन वाहकको 
हकमा 

ु .१०००।
- 

कद वर् सँग सम्बजन्िि 
र्सफाररसको हकमा 

ु .१००।- 

  वैदेजशक रोजगारीमा मदत्र् ु
हनेुको हकमा र्सफाररस 

र्नःशलु्क  

  व्र्वसार् बन्द र्सफाररस ु .१००।-  

  पसल कोठामा आगजानी भएको र्नःशलु्क  

  नािा प्रमाजणि नेपालीमा ु .१५०।-  

  नािा प्रमाजणि अंग्रजेीमा ु .५००।-  

  सबै प्रकारका अंग्रजेीमा 
र्सफाररस 

ु .५००।-  

  नम्बरी जग्गाको ु ख काट्ने 
र्सफाररस (संरजक्षि ु ख 
बाहेक) 

ु .१० १ भन्दा बढी ु ख भए प्रर्ि ु ख 

  सहरु्लर्ि काठको र्सफाररस र्नःशलु्क  
 समूहगि, संस्थागि िथा 

उपभोक्ता सर्मर्िसँग 
सम्बजन्िि 

अन्र् मार्थ उल्लेख नभएका 
र्सफाररस 

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

  कच्ची र्रको लार्ग र्सफाररस र्नःशलु्क  
नोटः र्र नटसा पास प्रवक्रर्ामा आउँदा अन्र् र्रनटसा प्रमाजणि नगरेकाहु  सरहका शलु्क र्लइनेम । उल्लेजखि 
र्रनटसा पनुःप्रमाजणि गनुि पने भएमा ु .५००।- लाग्नेम । 

र्स.नं. दरुी प्रमाजणि लगार्िका अन्र् अर्मनसँग 
जोर्िएका र्सफाररसहु  

बैंवकङ प्रर्ोजनका लार्ग ु .२००।- 

  सविसािारण सँग जोर्िएका 
र्सफाररस 

ु .५०।- 

  वकचलो परी आएको हकमा ु .१००।- 

  मार्थ उल्लेजखि बाहेकको 
हकमा 

ु .१००।- 
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 अदालिको फैसला वा पत्र बमोजजम नापजाँच 
गररसकेपर्मको र्सफाररस 

 ु .१००।- 

 ववर्भन्न र्सफाररस दस्िरु 

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

र्स.नं. ववर्र् वववरण आ.व.०७९/८० का लार्ग 
स्वीकद ि 

कैवफर्ि 

 पवुि प्राथर्मक ु .१००।-  

 कक्षा १ अनमुर्ि ु .१००।-  

 कक्षा थप अनमुर्ि(कक्षा ५ सम्म) ु .२००।-  
 कक्षा थप अनमुर्ि (कक्षा ६ देजख ८ सम्म) ु .३००।-  
 कक्षा थप अनमुर्ि (कक्षा ९ र १०) ु .५००।-  
 कक्षा थप अनमुर्ि (कक्षा ११ र १२) ु .१०००।-  
 मावव कक्षा ११ र १२ ववर्र् थप अनमुर्ि   
 अनमुर्ि माग फाराम शलु्क ु .१०००।-  
 प्राववर्िक जशक्षण संस्था ु .१०००।-  
 स्िर वदव्ध  र्सफाररस ु .१०००।-  
 प्रमाणपत्र र्सफाररस िथा संशोिन ु .३००।-  
 प्रमाणपत्र प्रर्िर्लवप ु .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 मोएको जग्गा १००।- ु .१५०।- २००।- ु .३००।- ५००।-  

२. सहार्कले मोएको जग्गा ५०।- ु .७५।- १००।- ु .१७५।- २५०।-  

३. कुनै पर्न बाटो नमोएको 
जग्गा 

२५।- ु .२५।- ५०।- ु .७५।- १००।-  

४. बगर क्षेत्र, नदद कटानको 
मेउको जग्गा 

२५।- ु .२५।- ५०।- ु .७५।- १००।-  

(ङ) र्रबाटो प्रमाणीि कर (राजजनाम/ववक्र  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.०७९/८० का लार्ग 
स्वीकद ि 

कैवफर्ि 

१. र्रबाटो र्सफाररस वापि ु . २००।-  

 
 
 

(च) र्रनटसा पास दस्िरु 

र्स.नं. ववर्र् वववरण आ.व.०७९/८० का 
लार्ग स्वीकद ि 

कैवफर्ि 
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१. र्र नटशा पास दस्िरु  

 

नर्ाँ र्र पक्की  ु .३.००।-वगिवफट  

परुानो र्र पक्की ु .२.००।- वगिवफट  

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

 नटशा पास वकिाव दस्िरु नटशा र्नर्र्मिका लार्ग ु . ३००।-  

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

ु . ५००।-  

  

4. र्र नटसा र्नरीक्षण िथा 
सजिर्मन दस्िरु 

ु .३००।-   

5. लेआउट दस्िरु ु .२००।-   

6. साविजर्नक पूवाििार ममिि 
दस्िरु 

ु .१००।-   

७. पजुािको र्र कार्म गने 
र्सफाररस 

ु .५००।-   

7. संस्था दिाि र्सफाररस ु .१०००।-   

8. 
 

संस्था नववकरण र्सफाररस ु .५००।-   

9. र्सर्स टर्ामेरा जिान 
र्सफाररस 

र्नःशलु्क   

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

11. मार्थ उल्लेख नभएका 
दस्िरुको हकमा 

ु .२००।- 

12. अन्र् प्रमाण-पत्र ु .५००।-  

13. एक कद ि सम्पजत्त कर र्िरेको 
रर्सदको प्रर्िर्लवप 

ु .५०।-  

(म) आर् हैर्सर्ि प्रमाजणि शलु्क 

र्स.नं. ववर्र्  वववरण आ.व. ०७९/८० का लार्ग स्वीकद ि 

१. आर् हैर्सर्ि शलु्क ु . १० लाख सम्मको २५०।- 

  ु . 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 म । र्स प्रकारको सजिर्मन 
गदाि ु .५००।- थप शलु्क लाग्ने म । 

(ज)  अन्र् सेवा शलु्क 

र्स.नं. ववर्र्  वववरण आ.व. ०७९/८० का लार्ग स्वीकद ि 

१.  अन्र् ववववि सेवा शलु्क सेवाको प्रकद र्ि हेरी ु .१०० देजख 
२०० सम्म गाउँपार्लकाले िोटन 
सटने 

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

ु .१००।- 

(झ) जररवाना 
र्स.नं. वववरण आ.व. ०७९/८० का 

लार्ग स्वीकद ि 

कैवफर्ि 
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१. ३५ ददन र्भत्र दिाि भएका व्र्जक्तगि 
र्टना 

र्नःशलु्क  

2. ३५ ददन नाजर् दिाि हनेु व्र्जक्तगि र्टना 
(जन्म र मदत्र् ुबाहेक) 

ु .२००।- अन्र्त्रबाट बसाइ सरी आएका र 
बसाई सनुिपूवि अन्र्त्र बाटै व्र्जक्तगि 
र्टना दिाि गनुि पनेमा सो नगरी बसाई 
सरे पर्म र्स गाउँपार्लकामा दिाि हनेु 
व्र्जक्तगि र्टनादिािको हकमा थप 
ु .५०।- 

(ञ) ववववि सेवा शलु्क 

र्स.नं. वववरण आ.व. ०७९/८० का लार्ग 
स्वीकद ि 

कैवफर्ि 

१. गािी वटकट बवुकङ काउन्टर ु .५००।- वावर्िक 
2. पाररवारीक लागि कािि ु .१००।- पटक 
३. सामदुावर्क वन उपभोक्ता सर्मर्िबाट ववक्र  

प्रर्ि ु ख 
ु .५०।-  

४. सभाहल गाउँपार्लका कार्ािलर् वा 
अन्िगििका  

ु .१५००।-  

५. र्संवा स्वास््र् हल िथा खेजेर्नम स्वास््र् 
चौक  हल 

ु .७००।-  

६. व्र्ावसावर्क प्रर्ोजनका लागी प्रर्ि 
ट्रर्ाटटर(गोर्लर्ा) 

ु .५००।-  

. र्र भत्काइ अन्र् स्थानीर् िहमा लैजाने 
र्सफाररस 

प्रर्ि ट्याटटर ु .२५०।-  

6. सहकारी दिाि  ु .२०००।-  
७. सहकारी नववकरण ु .१०००।-  
८. सहकारी शाखा ववस्िार अनमुर्ि/ र्सफाररस ु .५००।-  
९. गैरसरकारी संर्संस्था र्सफाररस दस्िरु ु .५००।-  
१०. गैरसरकारी संर्संस्था शाखा ववस्िार/ 

नववकरण 
ु .५००।-  

११. संस्था/ समूह सूची दिाि शलु्क र्स गापाबाट व्र्वसावर्क प्रमाण 
पत्र र्लएको भए ु .५००।०० सो 
नभए ु .१०००।- 

 

1२. रासार्र्नक मल ववक्र  गने अनमुर्ि पत्र ु .५००।०० (वावर्िक ु पमा 
नववकरण नगरेमा िोवकए अनसुारको 
जररवाना र्लइने म) 

 

१३. सजिर्मन मचुलु्का प्रमाजणि र्सफाररस ु .१००।-  
१४. उद्योग िथा फमि ठाउँसारी गनि र्सफाररस ु .१,०००।-  
१५. अन्र् प्रकारका संस्था   
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जिीबटुी दररेट 

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

२. र्सलाजजि ु .५०।- 

३. जटामसी ु .१०।- 

४. जचराइिो ु .१५।- 

५. भोजपत्र ु .१०।- 

६. सगुन्िवाल ु .१०।- 

७. सनुपािी ु .५।- 

८. ववर्जरा ु .१५।- 

९. र्ासािगमु्बा ु .४५००।- 

१०. पदमचाल ु .१५।- 

११. पाँचऔले ु .१५०।- 

१२. सिवुा ु .२००।- 

१३. िालेचकु ु .१०।- 

१४. िपुजिी ु .१०।- 

१५. लौठसल्ला ु .१५।- 

१६. रािो च्र्ाउ ु .२०।- 

१७. काठको फुु  ु .१५।- 

अनसूुची-६ 

अथि वविेर्कका दफा ६ बमोजजमको ववज्ञापन करको दरहु   

क्र.सं. प्रकार दररेट वावर्िक 

१. र्िजजटल र्िस्प्ले ु .१००।- 

२. पखािलबार र्भत्ता आददमा पोर्िएको 
प्रर्िवगि फुट 

ु .२५।- 

३. साविजर्नक स्थलमा ु .१००।- 

४. पोल ब्र्ानर ु .१००।- 

५. गािीमा गररन े ु .१००।- 

६. आकाशमा गररने ु .१००।- 

७. खेलकुद मैदानमा ु .१००।- 

८. साइनबोिि प्रर्ि वगिफुट ु .२००।- 

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

 
 

अनसूुची ७ 

अथि वविेर्कको दफा ७ को उपदफा १ बमोजजमको वहाल ववटौरी शलु्क 

वहाल ववटौरी शलु्क 

टहरामा बस्ने बावहर बस्ने मेला/ जात्रा प्रर्ोजन 
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िोवकए बमोजजम िोवकए बमोजजम िोवकए बमोजजम 

 

अनसूुची ९ 

अथि वविेर्कको दफा ९ बमोजजमको न्र्ावर्क शलु्क 

र्स.नं. ववर्र्  वववरण आ.व. ०७९/८० का लार्ग स्वीकद ि 

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

ु .१००।- 

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

आज्ञाले 

प्रमखु प्रशासक र् अर्िकद ि 

         

         

 

 

 

 

 

२.३ श्रोि र्निािरण सर्मर्िको वैठकः 
आज र्मर्ि २०७८ असार ०७ गिेको ददन फक्ताङलङु गाउँपार्लकाका अध्र्क्ष िथा स्थानीर् सरकार 
सिालन ऐन, २०७४को दफा ६६ बमोजजम गठन भएको स्रोि अनमुान िथा बजेट सीमा र्निािरण 
सर्मर्िका संर्ोजक श्री राजन र्लम्ब ु (मजुक्त)ज्रू्को संर्ोजकत्वमा आ.व.२०७९/८० को लागी र्स 
गाउँपार्लकामा प्राप्त हनु सटने कुल आर्को प्रक्षेपण र सोको सन्िरु्लि वविरणको खाका िथा बजेट सीमा 
र्निािरण गनि स्थानीर् स्रोि अनमुान िथा बजेट सीमा र्निािरण सर्मर्िको बैठक बसी र्नम्न अनसुारका 
प्रस्िावहु  मार्थ मलफल गरी आवश्र्क र्नणिर्हु  र्स प्रकार रहेका मन :- 

उपजस्थर्िः 
१. फक्ताङलङु गाउँपार्लका अध्र्क्ष-संर्ोजक- श्री राजन र्लम्ब ु(मजुक्त) 

२. फक्ताङलङु गाउँपार्लका उपाध्र्क्ष-सदस्र्- श्री रववन साम्रा र्लम्ब ु(र्बकास) 

३. कार्िपार्लका सदस्र्-           सदस्र्- श्री र्ज्ञ प्रसाद र्लम्ब ु

४. कार्िपार्लका सदस्र्-           सदस्र्- श्री ववना दजी 
५. कार्िपार्लका सदस्र्-           सदस्र्- श्री मेिेन लामा शेपाि 
६. प्रमखु प्रशासक र् अर्िकद ि-सदस्र् सजचव-  श्री नवीन िेम्वे 

अन्र् उपजस्थर्ि 

७. लेखापाल श्री बल बहादरु वववासकमाि 
८. सूचना प्रववर्ि अर्िकद ि िथा जशक्षा अर्िकद ि श्री जर् प्रसाद ररजाल 

९. प्राववर्िक शाखा प्रमखु अजुिन र्सग्देल 
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१०. कद वर् ववकास शाखा प्रमखु प्रशान्ि नेपाल 

११. पश ुसेवा प्रमखु शशांङ्क पौिेल 

 

प्रस्िावहु  :-  

१. आ.व. २०७९/८० 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 प्राथर्मक करणका आिार िर् गने सम्बन्िमा । 

५. ववर्र् क्षेत्रगि बजेट िजुिमा सम्बन्िमा मागिदशिन । 

 
 
 

र्नणिर्हु  :-  

र्नणिर् नं १ : प्रस्िाव नं. १ मार्थ मलफल गदाि आ.व. २०७९/८० मा र्स फक्ताङलङु 
गाउँपार्लकामा प्राप्त हनु सटने कुल आर्को स्रोि देहार् बमोजजम हनुे :-  

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

क्र.सं. बजेटको स्रोि  संर् रकम प्रदेश रकम फक्ताङलङु गा.पा. जम्मा 
१ ववत्तीर् समानीकरण १०८७०० ५८२३ ० ११४५२३ 

२ राजवास बािँफािँ १०१७०० ६१०८ ० १०७८०८ 

३ सशिि अनदुान १७८३०० ८२३ ० १७९१२३ 

  सशिि अनदुान पुजँीगि       ० 

४ ववशरे् अनदुान       ० 

५ समपूरक अनदुान   १००००   १०००० 

६ आन्िररक आर्     ३७०० ३७०० 

७ अनमुार्नि अ.ल्र्ा.     ३०००० ३०००० 

८ अन्र् संस्थागि अनदुान     ४००० ४००० 

  कुल बजेट  ३८८७०० २२७५४ ३७७०० ४४९१५४ 

  (अक्षु पी चवार्लस करोि एकानब्बे लाख चवन्न हजार ु पैर्ा ँमात्र) 

 

र्नणिर् नं.  २ :- प्रस्िाव नं. २ मार्थ मलफल गदाि र्स फक्ताङलङु गाउँपार्लकालाई आ.व. २०७९/८० 
मा प्राप्त हनुे कुल आर्को प्रक्षेपण ु . ४४,९१,५४,००० ( अक्षरेपी ु  चवार्लस करोि एकानब्बे लाख 
चवन्न हजार) मा आिाररि रहेर आगामी आ.व.को कुल बजेट सीमा र्निािरण ु . ४४,९१,५४,००० ( 
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अक्षरेपी ु  चवार्लस करोि एकानब्बे लाख चवन्न हजार) गररएको म । र्समा सामाजजक सरुक्षा खचि 
रकम िथा ववर्भन्न जशर्िकमा आउने अनदुान रकम समावेश नगररने र्नणिर् गररर्ो ।  

र्नणिर् नं ३ :- प्रस्िाव नं. ३ माथी मलफल गदाि आ. व. २०७९/८० को लागी कुल बजेटको  देहार् 
बमोजजम शाखागि बजेट बाँिफाँि गररएको म :- 

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

१ कद वर् शाखा ७४४०।००   

२ पश ुशाखा ५०४०।००   

३ स्वास््र् शाखा ११०००।००   

४ मवहला शाखा ५००।००   

५ जशक्षा शाखा ३३०००।००   

६ समपूरक १००००।०० संर् िथा प्रदेश र्ोजनाहु को लार्ग 

७ साझेदारी १३६०१।००   

८ पार्लका प्रशासक र् भवन २५०००।००  संस्ठागि अनदुान ४०००।- 

९ ममिि कोर् ६०००।००   

१० र्िवपआर खचि ७०००।००   

११ थाटपा खोला लजवव ५२००।००   

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

र्नणिर् नं ४ :-   आ.व. २०७९/८० को लागी र्नणिर् नं. ३ मा उल्लेजखि ववर्र् क्षेत्रगि बजेट सीमाको 
आिारमा बस्िी िथा टोलस्िरबाट आर्ोजना िथा कार्िक्रम संकलनको लार्ग देहार् बमोजजम 
प्राथर्मक करणका आिारहु  र्निािरण गररर्ो  :-  

१. विाबाट आर्ोजना कार्िक्रम मनौट गदाि आर्थिक ववकास अन्िगििको कद वर् िथा पश ु ववकासलाई 
प्राथर्मकिामा राख् न े । आर्थिक ववकास र गररबी र्नवारणमा प्रत्र्क्ष र्ोगदान परु् र्ाउने खालका र 
उत्पादनमलुक र र्मटो प्रर्िफल ददने । 

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

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

४. ववपद िथा जलवार् ुपररवििन उत्थानजशल बनाउने ।  

५. र्स गाउँपार्लकाको विाहु मा बजेट र्सर्लङ नददने िथा र्ोजनाहु  संकलन भइ आइसकेपर्म र्ोजना 
प्राथर्मकिाका आिारमा बजेट ववर्नर्ोजन गररने र्नणिर् गररर्ो । 

मार्थ उल्लेजखि प्रस्िावहु लाई पाररि गरी कार्िपार्लका बैठकमा पेश गररने र्नणिर् गररर्ो ।  

आजको बैठक र्ही अन्त्र् गररर्ो । 
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 खण्ि ३ - आ.व.२०७९/८० को नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेट 

 सोचः 
नेपालको एक समनु् नि, समद्ध  र उत्कद ि पर्िटक र् गन्िव्र् भएको स्थानीर् िहको ु पमा 
फक्ताङलङु  गाउँपार्लकालाई स्थावपि गने दीर्िकालीन सोच रहेको म । 

 लक्ष्र्ः 
आर्थिक वर्ि २०७९/८० को अन्त्र्सम्ममा फक्ताङलङु गाउँपार्लकामा भौर्िक ववकासका 
प्रगर्िहु  आम नागररकहु ले महससु गनि सटन ेलक्ष्र् र्लइएको म । 

 उद्दशे्र्ः 
१. गाउँपार्लकावासी जनिाको सामाजजक-आर्थिक ववकासको लार्ग आवश्र्क भौर्िक पूवाििारहु को 

िीब्र ववकास गने। 

२. अलैंची लगार्ि कद वर् क्षेत्रको आिरु्नक करण र ब्र्ावसार्ीकरणको माध्र्मबाट 
गाउँपार्लकावासी जनिाको आम्दानीमा गणुोत्तर बदव्ध  गने। 

३. जलर्बद्यिु उत्पादनमा गाउँपार्लकावासी जनिाको लगानी सरु्नजिि गरी अर्िकिम लाभ र्लन 
सक्षम िलु्र्ाउने। 

४. गाउँपार्लकालाई पर्िटन ववकासको पर्ािर्को ु पमा ववकास गरी गाउँपार्लकावासी जनिाको 
आम्दानीको मूल प्रवाहको ु पमा ववकास गने। 

५. रोजगारी र आर् आजिनका र्थेि अवसरहु  र्सजिना गरी गाउँपार्लकावासी जनिाको आर्थिक 
अवस्थामा सिुार गने। 

६. गाउँपार्लकावासी जनिाको सामाजजक अवस्थामा सकारात्मक सिुार र पररवििन ल्र्ाउने। 

७. गाउँपार्लकावासी जनिाको पनुउित्थानशील क्षमिा अर्भबदव्ध  गने। 

८. गाउँपार्लकार्भत्र सशुासन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने। 

अपेजक्षि  उपलब्िीः 
आ.व. २०७९/८० को अन्त्र्सम्ममा देहार्का उपलब्िीहु  हार्सल गनि सवकन ेअपेक्षा 
राजखएको मः 

 सिक सञ् जालको ववस्िार, स्िरोन्नर्ि िथा सरुजक्षि, गणुस्िरीर् र भरपदो र्ािार्ािको पहुँचमा 
वदव्ध  भएको हनेुम । 

 गाउँ कार्िपार्लकाको कार्ािलर् िथा विा कार्ािलर्का भौर्िक संरचनाहु को र्नमािण कार्ि सुु  
भई सेवा प्रवाहलाई सरल, प्रभावकारी र जनमखुी भएको हनेुम । 
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 "उज्र्ालो फक्ताङलङु अर्भर्ान सुु  भई फक्ताङलङु" गाउँपार्लकाका सबै क्षेत्रमा ववद्यिु सेवाको 
सरु्नजिििा प्रदान गने कार्िले र्िब्रिा प्राप्त गरी जलववद्यिु उत्पादनमा उल्लेख्र् प्रगर्ि हार्सल 
भएको हनेुम । फक्ताङलङु गाँउपार्लकालाई राव्ट्रहर् प्रसारण लाईनमा जोड्न आवश्र्क कदम 
अजर् बढाइने म । 

 फक्ताङलङु गाउँपार्लका क्षेत्रमा स्वास््र् िथा जशक्षा क्षेत्रमा देजखएका कमी कमजोरीहु लाई 
र्नवारण गदै गणुस्िरीर् स्वास््र् सेवा िथा जशक्षाको व्र्वस्था उपलब्ि हनेुम ।  

 फक्ताङलङु  गाउँपार्लकामा गररदैं आएको परम्परागि कद वर् प्रणालीमा सिुार ल्र्ाई कद र्क, 
र्वुा, लजक्षि वगि लाभाजन्वि हनेुमन ्। 

 ववपद व्र्वस्थापन पूवििर्ारी िथा प्रर्िकार्िलाई प्रभावकारी ु पमा कार्ािन्वर्न गररएको हनेुम। 

 साविजर्नक प्रशासनलाई चसु्ि, दुु स्ि, पारदशी, जवाफदेही, भ्रिाचारमकु्त बनाउन गनुासो सनुवुाई 
संर्न्त्रलाई प्रभावकारी बनाइनेम ।   

 

 

 

३. १ आ.व. २०७९/८० को नीर्ि िथा कार्िक्रमः 

 

गाउँपार्लका अध्र्क्ष राजन र्लम्बजु्रू्ले प्रस्ििु गनुि भएको आ.व.२०७९/८० को नीर्ि िथा कार्िक्रम 

फक्ताङलङु गाउँपार्लकाको र्नर्र्मि गाउँ सभा अर्िवेशन (एर्ारौँ) मा उपजस्थि हनु ुभएका गाउँपार्लकाका 
उपाध्र्क्ष ज्रू्,  

विा अध्र्क्ष ज्रू्हु ,  

गाउँ कार्िपार्लका सदस्र् ज्रू्हु , 

गाउँ सभा सदस्र् ज्रू्हु ,  

प्रमखु प्रशासक र् अर्िकद ि ज्रू्, 

उपजस्थि सम्पूणि महानभुावहु । 

फक्ताङलङु गाउँपार्लकाको अध्र्क्षको हैर्सर्िले र्स एर्ारौ गाउँसभामा आगामी आर्थिक वर्ि २०७९/८० 
को नीर्ि कार्िक्रम िथा बजेट नेपालको संर्बिान २०७२ को िारा २३० र स्थानीर् सरकार संचालन 
ऐन २०७४ को दफा ७१ बमोजजम प्रस्ििु गरररहँदा गौरवाजन्वि महससु गरेको मु । र्स महत्वपूणि 
अवसरमा मलुकुलाई संर्ीर् लोकिाजन्त्रक गणिन्त्रको र्गुमा ल्र्ाउने क्रममा जीवन उत्सगि गनुिहनुे सम्पूणि 
महान शहीदहु  िथा रा्ट्रहप्रर्ि समवपिि ददवङ्गि आदरणीर् नेिाहु मा भावपूणि श्र्ध ाञ्जली अपिण गदिमु । 
राव्ट्रहर्िा र स्वार्िनिाको रक्षा गदै न्र्ार्पूणि समाज र्नमािण र समदव्ध को मागिमा एकिाब्ध  रहेका महान 
नेपाली नागररक र राजनीर्िक नेिदत्वप्रर्ि उच्च सम्मान प्रकट गनि चाहन्मु ।  

नेपालको संवविानमा व्र्वस्था भएको जशक्षा, स्वास््र्, रोजगारी, स्वच्म वािावरण, सूचना र सामाजजक 
न्र्ार् जस्िा मौर्लक हक एवम ् राज्र्का र्नदेशक र्सद्वान्िको आर्थिक उदे्दश्र्मा उजल्लजखि राव्ट्रहर् 
अथििन्त्रलाई आत्मर्नभिर, स्विन्त्र एवम ्उन्नर्िजशल बनाउँदैं समाजवाद उन्मखु स्विन्त्र र समद्ध  अथििन्त्र 
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र्नमािणका लार्ग स्थानीर्स्िरमै सवािङ्गीण ववकासको आिारशीला िर्ारी गनि आगामी आर्थिक बर्ि 
२०७९।८० को नीर्ि िथा कार्िक्रम ल्र्ाएको मु।र्ो नीर्ि िथा कार्िक्रम फक्ताङलङु गाउँपार्लकाको 
सवािवङ्गण ववकाशको मागिदशिन हो आगामी आर्थिक वर्िको बजेट िजुिमा गदाि मैले र्ो वर्ि हार्सल भएका 
उपलजब्िहु  संस्थागि गदै स्थानीर् नागररकका सामाजजक र आर्थिक वहि सम्व्ध िन गनि समान अर्िकार, 
समान अवसर, स्रोि िथा सािनको समन्र्ावर्क वविरण र सामाजजक सरुक्षाको व्र्वस्थामा ववशेर् ध्र्ान 
ददएको मु । 

आगामी आर्थिक वर्िको बजेट िजुिमा गदाि मैले मूलिः नेपालको संवविान र कानूनहु , बजेट िजुिमा 
ददग्दशिन, पेश भएको नीर्ि, कार्िक्रमहु लाई मखु्र् आिार बनाएको मु । बजेट िजुिमाको क्रममा स्थानीर् 
राजस्व परामशि सर्मर्ि िथा स्रोि अनमुान िथा बजेट सीमा र्निािरण सर्मर्ि लगार्िका ववर्भन्न ववर्र्गि 
सर्मर्ि र संर्संस्था एवम ्वव्ध िवगिबाट प्राप्त रचनात्मक सझुावहु लाई ध्र्ान ददएको मु ।  

आदरणीर् गाउँ सभाका उपाध्र्क्ष ज्रू् िथा सदस्र्ज्रू्हु , 
अब म आगामी आर्थिक वर्ि २०७९/८० को बावर्िक नीर्ि िथा कार्िक्रम पेश गने अनमुर्ि चाहन्मु । 
बजेटका सोच, लक्ष्र् र उदे्दश्र्हु  र्नम्न अनसुार रहेका मन ्। 

सोचः 
"फक्ताङलङुको पवहचान, अलैची, जर्िबटुी, जलर्बद्यिु र पर्िटन" 

“फक्ताङलङुको ववकासको आिारः कद वर्मा आमलु सिुार” 

लक्ष्र्ः 
नेपालको संवविान र स्थानीर् सरकार संचालन ऐनको ममि अनुु प गाउँपार्लकालाई कद वर् क्षेत्र र 
उद्यमशीलिामा आत्मर्नभिर िथा पर्िटनमैत्री क्षेत्रको ु पमा स्थावपि गने लक्ष्र् रहेको। 

उदेश्र्ः 

१. गाउँपार्लकावासी जनिाको सामाजजक-आर्थिक ववकासको लार्ग आवश्र्क भौर्िक पूवाििारहु को 
िीब्र ववकास गने। 

२. अलैंची लगार्ि कद वर् क्षेत्रको आिरु्नक करण र ब्र्ावसार्ीकरणको माध्र्मबाट 
गाउँपार्लकावासी जनिाको आम्दानीमा गणुोत्तर बदव्ध  गने। 

३. जलर्बद्यिु उत्पादनमा गाउँपार्लकावासी जनिाको लगानी सरु्नजिि गरी अर्िकिम लाभ र्लन 
सक्षम िलु्र्ाउने। 

४. गाउँपार्लकालाई पर्िटन ववकासको पर्ािर्को ु पमा ववकास गरी गाउँपार्लकावासी जनिाको 
आम्दानीको मूल प्रवाहको ु पमा ववकास गने। 

५. रोजगारी र आर् आजिनका र्थेि अवसरहु  र्सजिना गरी गाउँपार्लकावासी जनिाको आर्थिक 
अवस्थामा सिुार गने। 
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६. गाउँपार्लकावासी जनिाको सामाजजक अवस्थामा सकारात्मक सिुार र पररवििन ल्र्ाउने। 

७. गाउँपार्लकावासी जनिाको पनुउित्थानशील क्षमिा अर्भबदव्ध  गने। 

८. गाउँपार्लकार्भत्र सशुासन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने। 

 

अब म आगमी आ.व. ०७९।८० को नीर्ि िथा कार्िक्रमको क्षेत्रगि नीर्िहु  प्रस्ििु गने अनमुर्ि 
चाहन्मु। 

आर्थिक ववकास क्षते्रः- 

(क) कद वर् िथा पश ुववकास क्षते्र -  

“फक्ताङलङुको ववकासको आिारः कद वर् र पशमुा आमलु सिुार” 
१. र्नवािहमखुी कद वर् प्रणालीलाई ब्र्वसार्मखुी कद वर् प्रणालीमा ु पान्िर गदै गाउँपार्लकार्भत्र ठूला कद वर् 

िथा पशपंुक्षीपालन फामिहु  सिालन गनि बदहि सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरी “गाउँपार्लकाको १० वरे् 
कद वर् गुु र्ोजना” र्नमािण गरी लागू गररनेम। 

२. आगामी आ.व.र्भत्र गाउँपार्लका स्िरीर् वहउुदे्दश्र्ीर् सहकारी संस्था स्थापना गरी विा नं. १ मा 
बाख्रापालन, विा नं. २ मा गाईपालन, विा नं. ३ मा मत्स्र्पालन, विा नं. ४ मा कुखरुापालन, विा 
नं. ५ मा बंगरुपालन, विा नं. ६ मा च्र्ाङ्ग्रा वा भेिापालनका नमूना आिरु्नक फामिहु , विा नं. ६ 
र ७ मा र्ाकपालन र र्ाक प्रजनन ्केन्र िथा गाउँपार्लकार्भत्र उपर्कु्त स्थानमा एउटा िेरी फामि 
समेि सिालन गने ब्र्वस्था र्मलाइनेम।  

३. पार्लका स्िरीर् वहउुदे्दश्र्ीर् सहकारी संस्था माफि ि नै आगामी आ.व.र्भत्र विा नं. ४, ५ र ६ को 
उपर्कु्त स्थानमा दाँिेओखर र जचर्ाको अन्िरबाली िथा विा नं. १, २ र ३ को उपर्कु्त स्थानमा 
कफ  र मेकािेर्मर्ाको अन्िरबालीको नमूना कद वर् फामिहु  सिालन गने ब्र्वस्था र्मलाइनेम।  

४. त्र्स्िा फामिहु  सिालन गदाि र्सजिना हनुे रोजगारीका अवसरहु मा सम्बजन्िि विाका अर्ि ववपन्न 
पररवारहु  र वेरोजगार र्वुाहु लाई प्राथर्मकिा ददइनेम।  

 

(ख) पर्िटन प्रव्ध िनात्मक कार्िक्रमः  

मनु्िमुी एवं िार्मिक महत्वका स्थलहु को पवहचान, संरक्षण, सौन्दर्िकरण र प्रब्ध िन गररनेम। 
किनजङ्घा क्षेत्रको अर्िररक्त ग्रटे वहमालर्न टे्रल अन्िगिि “सेलेले-नाङगोला-ओलाङचङुगोला-
लमु्बासमु्बा” क्षेत्र र “बार्थला-मानाभरा-मरुरङला” क्षेत्रलाई पर्ािपर्िटक र् क्षेत्रको ु पमा ववकास 
गररनेम। िी क्षेत्रमा पदमागि र्नमािण र अन्र् पर्िटन पूवाििार ववकास गनि आवश्र्क कदम 
चार्लनेम। 
 

(ग) सहकारी ववकासः-  

गाउँपार्लकास्िरीर् उद्योग वाजणज्र् संर्को गठन गनि स्थानीर् उद्योगी व्र्वसार्ीहु लाई 
अर्भप्ररेरि गररनेम र उक्त संर्को संस्थागि क्षमिा अर्भवदव्ध  गदै संर्मा आव्ध  सम्पूणि 
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सदस्र्हु लाई व्र्वसावर्क आचरण सम्बन्िी आवश्र्क िार्लम कार्िक्रमको आर्ोजना 
गररनेम। 

गाउँपार्लका क्षेत्रर्भत्र सिालनमा रहेका सहकारी संस्था र र्समा आवद्व पदार्िकारीहु को 
क्षमिा अर्भवददद्व हनुे वकर्समका कार्िक्रम िथा वक्रर्ाकलापहु  सिालनमा ल्र्ाइनेम। 

सामाजजक ववकासः- 

(क) जशक्षा क्षते्रः-  

“र्नःशलु्क र गणुस्िरीर् ववद्यालर् जशक्षा” 
१. आगामी आ.व.र्भत्र गाउँपार्लकार्भत्रका माध्र्र्मक ववद्यालर्हु मा कक्षा ५ सम्म र आिारभिू 

ववद्यालर्हु मा कक्षा १ सम्म अंग्रजेी माध्र्ममा पठनपाठन हनुे ब्र्वस्था र्मलाइनेम। 
२. आगामी आ.व.र्भत्र र्सवा माध्र्र्मक ववद्यालर्मा स्नािक िहको जशक्षा आरम्भ गनि पहल गररनेम। 

साथै, र्सवा मा.वव. लगार्ि गाउँपार्लकार्भत्रका अन्र् माध्र्र्मक ववद्यालर्हु मा इजन्जर्नर्ररङ, कद वर् र 
पश ु ववज्ञान जस्िा प्राववर्िक जशक्षाका कक्षाहु  सिालन गने सम्भाव्र्िा अध्र्र्न आवश्र्क कदम 
चार्लनेम। 

३. गाउँपार्लकार्भत्रका ववद्यालर्हु को शैजक्षक गणुस्िर बदव्ध  गरी जशजक्षि, सभ्र् र दक्ष जनशजक्त उत्पादन 
गनिको लार्ग आगामी आ.व.र्भत्र “गाउँपार्लकाको १० वरे् जशक्षा र्ोजना” र्नमािण गरी लागू गररनेम।  

४. पाँच वर्िर्भत्र गाउँपार्लकाका सबै ववद्यालर्हु मा र्नःशलु्क जशक्षाको ब्र्वस्था र्मलाइनेम। 
 

(ख) स्वास््र् क्षते्रः-  

“आिारभिू स्वास््र् सेवाको सरु्नजिििा” 

१. गाउँपार्लकार्भत्र २४ सै र्ण्टा एम्बलेुन्स सेवा ब्र्वस्था गररनेम। 
२. आगामी आ.व.र्भत्र गाउँपार्लका केन्र आसपास र र्सवा बजारमा एक एक वटा फामेसी सिालनमा 

ल्र्ाउन आवश्र्क पहल र ब्र्वस्था र्मलाइनेम। 
३. गाउँपार्लकार्भत्र र्नःशलु्क प्रसूर्ि सेवा सिालन गररनेम। 

 

(ग) खानपेानी िथा सरसफाई 

१. खानेपानीको महुान संरक्षण िथा स्वच्म खानेपानी पहुँच हनुे र्ोजनाहु को र्नमािण गररनेम। 

(र्)  सामाजजक सरुक्षा िथा संरक्षण क्षते्र 

१. र्स गाउँपार्लकामा आगमी आर्थिक वर्िदेजख सबै सामाजजक सरुक्षा लाभग्राहीहु को सामाजजक सरुक्षा 
भत्ता लाभग्राहीहु को र्रर्रमा परु्ािईने ब्र्वस्था र्मलाईनेम। 

२. शारीररक अशक्तिा भएका लाभग्राहीहु लाई र्मु्िी स्वास््र् जशववरमा जोि ददईने म। 

(ङ) लैवङ्गक समानिा िथा सामाजजक समावेशीकरण 
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१. लैवङ्गक आिारमा हनुे सबै प्रकारका वहंसाको न्रू्नीकरणका लार्ग ववशेर् कार्िक्रम संचालन 
गररनेम। 

२. र्वुाहु ले व्र्वसावर्क नेिदत्व र्लन ेगरी क्षमिा अर्भवदव्ध  र सूचनामा पहुँचमा अर्भवद्ध  गररनेम । 
आगामी आ.व.लाई र्वुा पररचालन वर्िको ु पमा र्ोवर्ि गरेको पररप्रके्ष्र्मा र्स फक्ताङलङु 
गाउँपार्लकामा र्वुा पररचालन माफि ि मानवीर् सेवा, ववपद् व्र्वस्थापन, वािावरण संरक्षण र 
वदक्षारोपण जस्िा कार्ि गररनेम  

(च) संस्कद र्ि प्रव्ध िनः- र्स फक्ताङलङु गाउँपार्लकामा  बसोबास गने सम्पणुि जािजार्िहु को 
संस्कद र्ि झल्काउने िथा संरक्षण, संव्ध िनका लार्ग आवश्र्क बजेटको ववर्नर्ोजनको व्र्वस्था 
गरेको मु ।  

 

 

 

 

पवुाििार ववकास  

(क) सिक, उजाि/र्बद्यिु, र्सचाईं िथा सूचना िथा संचारः-  

१. फक्ताङलङु गाउँपार्लकाको सावाददन-खेजेर्नम-ईखाब हदैु लेलेप जोड्ने क्षेत्रीर् सिक र्बस्िार 
कार्िलाई र्नरन्िरिा ददई सिकको सढु ढीकरण गनि ु . ५०,००,०००।-( ु पैर्ा पचास लाख) 
र्बर्नर्ोजन गरेको मु। 

२. सिकहु को र्नर्र्मि ममिि संभारका लार्ग एक ममिि संभार कोर् खिा गरी र्नर्र्मि ु पमा 
ममिि गररनेम। 

३. गाउँपार्लकाको प्रशासक र् भवन र ५ शैर्ाको अस्पिाल र्नमािण गनि आवश्र्क बजेटको 
ब्र्वस्था गररनेम। 

४. गाउँपार्लकाको विा नं. ६ जस्थि थाटपा खोला लर् ु जलर्बद्यिु र्नमािण साझेदारीमा गनि 
आवश्र्क बजेटको ब्र्वस्था गररने म।जनसहभार्गिाबाट र्ोजनाहु  संचालन गदाि उपभोक्ता 
सर्मर्िको हकमा न्रू्निम २०% श्रम सहभार्गिा अंर्गकार गररनेम। 

५. ु  १० लाख भन्दा मार्थको र्सलबन्दी दरभाउपत्र ,बोलपत्र आह्वान गदाि E-Bid को माध्र्मद्वारा 
मात्र गररनेम।Heavy Equipment प्रर्ोग हनुे र्ोजनाहु को हकमा सबै र्ोजनाहु  ठेक्का माफि ि 
गररने म। 

बन, वािावरण िथा ववपद ब्र्वस्थापन नीर्िः 

१. गाउँपार्लका र ७ वटै विामा ववपद् ब्र्वस्थापन र्ोजना र्नमािण गरी लागू गररनेम। 
२. पार्लका र विा स्िरमा ववपद् ब्र्वस्थापन कोर् स्थापना गररनमे। 
३. हरेक विामा दैवी ववपद् उ्ध ार टोली र्नमािण गरी आवश्र्क िार्लम र उपलब्ि गराइनेम। 
४. हरेक विामा एक एक वटा हेर्लप्र्ाि र Evacuation Center हु  र्नमािण गररनेम। 
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५. पार्लका र हरेक विामा राहि सामग्री मौज्दाि (Stock Piling) ब्र्वस्था गररनेम। 
६. गाउँपार्लका केन्र र र्सवा बजारमा एक एक वटा एम्बलेुन्स ब्र्वस्था गररनेम। 
७. गाउँ क्षेत्रर्भत्रका खाली जर्मन, नदी वकनार िथा सिक वकनारमा बदक्षारोपण िथा Bio- 

Engineering प्रववर्िलाई जोि ददइनेम। 

सशुासन िथा संस्थागि ववकासका नीर्िहु  

      ववजत्तर् ब्र्वस्थापन र सशुासन िथा न्र्ार् क्षते्र 

१. खचिको र्नर्र्मि ु पमा साविजर्नकरण गने ब्र्वस्था र्मलाईनेम। 
२. उपभोक्ता सर्मर्िहु  माफि ि संचार्लि र्ोजनाहु को र्नर्र्मि अनगुमन,खचि साविजनीकरण 

िथा साविजर्नक सनुवुाई गने ब्र्वस्थालाई प्रभावकारी बनाईनेम। 
३.  र्ोजना संचालन सगं सम्बजन्िि ववर्र्मा क्षमिा अर्भवददद्व गररने कार्िक्रमलाई र्नरन्िरिा 

ददईनेम। 

 

      ववत्तीर् नीर्ि 

१. गाउँपार्लकाको कर प्रणाली चसु्ि र पारदशी बनाउने नीर्ि अजख्िर्ार गररनेम। 
२. गाउँपार्लका क्षेत्रमा स्थावपना हनुे ववत्तीर् संस्थाहु  ,ब्र्वसावर्क फमिहु लाई प्रोत्साहन गने नीर्ि 

अवलम्बन गररनेम। 
राजस्व पररचालन नीर्ि 
१. कर प्रशासनलाई चसु्ि,दक्ष बनाउन राजस्व ईकाइ गठन गररनेम। 

२. सबै ब्र्वसार्ीहु लाई करको दार्रामा ल्र्ाउन कार्िक्रमहु  संचालन गररनेम। 

आन्िररक र्नर्न्त्रण िथा लेखापरीक्षण नीर्ि 

१. जजन्सी ब्र्वस्थालाई बैज्ञार्नक एवम पारदशी बनाउन सबै प्रकारका स्टोर दाजखलाहु लाई 
कम्प्र्टुर प्रणालीबाट गररनेम। 

२. र्नर्र्मि ु पमा आन्िररक लेखापरीक्षण गरी प्रर्िवेदन िर्ार गने ब्र्वस्था र्मलाईनेम। 

३. कानूनी ु पमा गनुिपने अजन्िम लेखापरीक्षण समर्मै गने ब्र्वस्था र्मलाउने र समर्मै बेरूजू 
फछ्यैट गने प्रणाली स्थावपि गररनेम। 

सूचना िथा संचार ब्र्वसस्थापन नीर्ि 

१. नागररकको सूचनाको हकको उच्च सम्मान गदै सूचनाको हक सम्बन्िी ऐनले र्नददिि 
गरेबमोजजमका सूचनाहु  प्रकाशन गने िथा नागररकले मागेको सूचना र्नर्म अनसुार प्रदान 
गररनेम। 
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न्र्ार् सम्पादन र्नर्िः 

१. नेपालको संवविान िथा स्थार्नर् सरकार सिालन ऐन २०७४ को अर्िनमा रवह 
र्नष्पक्ष,र्मटो,मररिो,सलुभ,प्रभवकारी िथा जनउत्तरदार्ी न्र्ार् प्रणाली स्थावपि गने। 

२. स्थार्नर् स्िरमा उत्पन्न हनुे वववादलाई मेलर्मलापको माध्र्मबाट समािान गनि प्रत्रे्क विामा 
विाध्र्क्षको संर्ोजकत्वमा मेलर्मलाप सर्मर्ि गठन गरर स्थार्नर् स्िरमा उठेका वववादहु लाइ  
मेलर्मलापको माध्र्मबाट र्मलाउन प्रभावकारी बनाईने म। 

साविजर्नक सेवा िथा क्षमिा ववकास र्नर्िहु ः 

१. पदार्िकारी िथा कमिचारीको क्षमिा अवववददद्व िथा ज्ञान,र्सप,अर्भवददद्वका लार्ग वर्िमा अवलोकन                
भ्रमण कार्िक्रम गने । 

२. गाउँपार्लकाको कार्िवोझ,जनसजक्त र सेवा प्रवाहलाइ ढ विगि गरर ववगि वर्ि देखी करार सेवामा 
कार्िरि कमिचारीहु को करार सेवालाइ र्नरन्िरिा ददइ गाउँको कामलाइ व्र्वजस्थि गररने 
म।साथै करार सम्झौिा गरी कामकाजमा लगाइएका ववर्भन्न ववर्र्गि क्षेत्रका कमिचारीहु  
समेिको करार सेवालाई र्नर्मानसुार र्नरन्िरिा ददइनेम। 

३. दक्ष ईमान्दार िथा अनशुार्सि कमिचारीलाई परुस्कद ि गने र्नर्ि अवलम्वन गरी प्रत्रे्क वर्ि २ 
जना कमिचारीलाई उत्कद ि कमिचारीको ु प मा सम्मान गने र्नर्ि र्लइनेम। 

प्रस्ििुकिाि 
राजन र्लम्ब ु(मजुक्त) 
स्रोि र्निािरण िजुिमा सर्मर्िका संर्ोजक एंव गाउँपार्लका अध्र्क्ष 

 

 

 

३.२ आर्थिक वर्ि २०७९/८० को कुल बजेट 

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

क्र.सं. बजेटको स्रोि  संर् रकम प्रदेश रकम फक्ताङलङु गा.पा. जम्मा 
१ ववत्तीर् समानीकरण १०८७०० ५८२३ ० ११४५२३ 

२ राजवास बािँफािँ १०१७०० ६१०८ ० १०७८०८ 

३ सशिि अनदुान १७८३०० ८२३ ० १७९१२३ 

  सशिि अनदुान पुजँीगि       ० 

४ ववशरे् अनदुान       ० 

५ समपूरक अनदुान   १००००   १०००० 

६ आन्िररक आर्     ३७०० ३७०० 

७ अनमुार्नि अ.ल्र्ा.     ३०००० ३०००० 

८ अन्र् संस्थागि अनदुान     ४००० ४००० 
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  कुल बजेट  ३८८७०० २२७५४ ३७७०० ४४९१५४ 

  (अक्षु पी चवार्लस करोि एकानब्बे लाख चवन्न हजार ु पैर्ा ँमात्र) 

 

 

 

३.३ फक्ताङलङु गाउँपार्लका ववर्नर्ोजन वविेर्क, २०७९ 

फक्ताङलङु गाउँपार्लकाको आर्थिक वर्ि २०७९÷८० को सेवा र कार्िहु को लार्ग स्थानीर् सजिि कोर्बाट केही रकम 
खचि गने र ववर्नर्ोजन गने सम्बन्िमा व्र्वस्था गनि बनेको वविेर्क, 

सभाबाट स्वीकद ि र्मर्ि २०७९÷०३÷१० 

प्रस्िावनाः फक्ताङलङु गाउँपार्लकाको आर्थिक वर्ि २०७९÷८० को सेवा र कार्िहु को लार्ग सजिि कोर्बाट केही रकम 
खचि गने अर्िकार ददन र सो रकम ववर्नर्ोजन गनि वाञ्मनीर् भएकोले, नेपालको संवविानको िारा २२९ को 
उपिारा (२) बमोजजम फक्ताङलङु गाउँ सभाले र्ो ऐन बनाएको म । 

संजक्षप्त नाम र प्रारम्भः 
१.१) र्स ऐनको नाम “फक्ताङलङु गाउँपार्लकाको ववर्नर्ोजन ऐन, २०७९” रहेको म । 

१.२) र्ो ऐन िुु न्ि प्रारम्भ हनेुम । 

आर्थिक वर्ि २०७९÷०८० को र्नर्मत्त सजिि कोर्बाट रकम खचि गने अर्िकार 
२.१) आर्थिक वर्ि २०७९÷०८० को गाउँ कार्िपार्लका, विा सर्मर्ि, ववर्र्गि शाखाले गने सेवा र कार्िहु का र्नर्मत्त 

अनसूुची-१ मा उजल्लजखि चालू खचि, पूजँजगि खचि र ववजत्तर् समानीकरण िथा सशिि अनदुानको रकम समेि 
गरी जम्मा रकम ु .४४,९१,५४,०००।०० (अक्षु पी चवार्लस करोि एकानब्बे लाख चवन्न हजार ु पैर्ा मात्र) 
मा नबढाई र्नददिि गररए बमोजजम सजिि कोर्बाट खचि गनि सवकनेम । 

२.२) र्स बाहेक अन्र् श्रोिबाट रकमहु  प्राप्त भएमा गाउँ कार्िपार्लकाबाट स्वीकद ि गराई खचि गनि सवकनेम । 

ववर्नर्ोजनः 
३.१) र्स ऐनद्वारा सजिि कोर्बाट खचि गनि अर्िकार ददइको रकम आर्थिक वर्ि २०७९÷०८० को फक्ताङलङु 

गाउँपार्लकाको गाउँ कार्िपार्लका, विा सर्मर्ि र ववर्र्गि शाखाले गने सेवा र कार्िहु को र्नर्मत्त ववर्नर्ोजन 
गररनेम । 

३.२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापर्न कार्िपार्लका, विा सर्मर्ि र ववर्र्गि शाखाले गने सेवा र 
कार्िहु को 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 शीर्िकहु बाट अको एक वा एक भन्दा बढी शीर्िकहु मा रकम सानि िथा र्नकासा र खचि जनाउन 
सवकनेम । 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 मैन । िर चालू िथा पूजँजगि खचि र ववत्तीर् 
व्र्वस्थाको खचि व्र्होनि एक स्रोिबाट अको स्रोिमा रकम सानि सवकनेम । 

३.३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापर्न एक शीर्िबबाट सो शीर्िकको जम्मा स्वीकद ि रकमको २५ 
(पजच्चस) प्रर्िशि भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीर्िकहु मा रकम सानि परेमा गाउँ सभाको 
स्वीकद िी र्लन ुपनेम । 
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३.४ आर्थिक वर्ि २०७९/८० को कुल ववर्नर्ोजजि बजेटः 
        खचि शीर्िकगि व्र्र् (ववत्तीर् व्र्वस्था सवहि) 

                              आर्थिक वर्ि २०७९/८०                  अनसूुची-१ 

चालखुचि ु  हजारमा बजेटको स्रोि 

  
खचि 
जशर्िक 

बजेट शीर्िक ववर्नर्ोजजि बजेट   

  
२११११ 

पाररश्रर्मक कमिचारी (िलब, कमिचारी सिर् कोर्, ग्रिे, चािपवि 
खचि अन्र् पाररश्रर्मक खचि) 

४५०० संर् राजवास बाँिफाँि 

  २११२१ पोशाक ५०० संर् राजवास बाँिफाँि 

  २११२३ और्िी उपचार खचि ५०० संर् राजवास बाँिफाँि 

  २११३१ स्थानीर् भत्ता १५०० संर् राजवास बाँिफाँि 

  २११३२ महंगी भत्ता ६०० संर् राजवास बाँिफाँि 

  २११३३ वफल्ि भत्ता ५०० संर् राजवास बाँिफाँि 

  २११३४ कमिचारी बैठक भत्ता ५०० संर् राजवास बाँिफाँि 

  २११३५ कमिचारी प्रोत्साहन िथा परुस्कार ५०० संर् राजवास बाँिफाँि 

  २११३९ अन्र् भत्ता ५०० संर् राजवास बाँिफाँि 

  
२११४१ 

पदार्िकारी बैठक भत्ता ( कार्िपार्लका बैठक, ववर्र्गि 
सर्मर्िहु को बैठक िथा अन्र् बैठक) 

१२०० संर् राजवास बाँिफाँि 

  
२११४२ 

पदार्िकारी अन्र् सवुविा (सिार, खाजा, पत्रपर्त्रका, अनगुमन, 

खानेपानी, र्बजलुी, सरसफाइ, सत्कार) 
९००० संर् राजवास बाँिफाँि 

  २२१११ पानी िथा र्बजलुी (कार्ािलर् सिालन) २०० संर् राजवास बाँिफाँि 

  
२२११२ 

संचार महसलु (इन्टरनेट, ग्रपु एसएमएस िथा अन्र् सिार 
खचि) 

९०० संर् राजवास बाँिफाँि 

  २२२१२ इन्िन (कार्ािलर् प्रर्ोजन) १५०० संर् राजवास बाँिफाँि 

  
२२२१३ 

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

४००० संर् राजवास बाँिफाँि 

  २२२१४ र्बमा िथा नवीकरण खचि २०० संर् राजवास बाँिफाँि 

  २२२२१ मेजशनरी िथा औजार ममिि सम्भार िथा सिालन खचि २०० संर् राजवास बाँिफाँि 

  २२२३१ 
र्नर्मिि साविजर्नक सम्पजत्तको ममिि सम्भार खचि १०० 

प्रदेश राजवास 
बाँिफाँि 

  २२३११ मसलन्द िथा कार्ािलर् सामाग्री ३००० संर् राजवास बाँिफाँि 

  
२२३१४ 

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

४०० संर् राजवास बाँिफाँि 

  २२३१५ पत्रपर्त्रका, मपाई िथा सूचना प्रकाशन खचि  २००० संर् राजवास बाँिफाँि 

  २२४११ सेवा र परामशि खचि ५०० संर् राजवास बाँिफाँि 

  २२४१२ सूचना प्रणाली िथा सफ्टवेर्र संचालन खचि १५०० संर् राजवास बाँिफाँि 

  २२४१३ करार सेवा शलु्क ५०० संर् राजवास बाँिफाँि 

  २२४१४ सरसफाइ सेवा शलु्क ४०० संर् राजवास बाँिफाँि 
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२२४१९ 

सेवा करारमा कार्िरि कमिचारीहु को िलब (अन्र् सेवा 
शलु्क) 

११००० संर् राजवास बाँिफाँि 

  २११२१ सेवा करारमा कार्िरि कमिचारीहु को पोशाक भत्ता ३५० संर् राजवास बाँिफाँि 

  २५३१५ अन्र् संस्था सहार्िा ५० संर् राजवास बाँिफाँि 

  २२५११ 
कमिचारी िार्लम खचि १००० 

प्रदेश राजवास 
बाँिफाँि 

  २२५१२ सीप ववकास िथा जनचेिना िार्लम िथा गोष्ठी सम्बन्िी खचि २०० संर् राजवास बाँिफाँि 

  २२५२२ कार्िक्रम खचि ३०० संर् राजवास बाँिफाँि 

  २२५२९ ववववि कार्िक्रम खचि १०० संर् राजवास बाँिफाँि 

  २२६११ 
अनगुमन, मूल्र्ांकन खचि ५०० 

प्रदेश राजवास 
बाँिफाँि 

  २२६१२ भ्रमण खचि ३५०० संर् राजवास बाँिफाँि 

  २२६१३ ववजशि व्र्जक्त िथा प्रर्िर्नर्ि मण्िलको भ्रमण खचि २०० संर् राजवास बाँिफाँि 

    कमिचारीहु को र्ोगदानमा आिाररि र्नवदजत्तभरण  ३००० संर् राजवास बाँिफाँि 

  २२६१९ अन्र् भ्रमण खचि (मदु्दा सँग सम्बजन्िि) ५० संर् राजवास बाँिफाँि 

  २२७११ ववववि खचि  २००० संर् राजवास बाँिफाँि 

  २२७२१ सभा सिालन खचि ३०० संर् राजवास बाँिफाँि 

  २६४१३ 
अन्र् संस्थालाई अनदुान- सःशिि १५० 

प्रदेश राजवास 
बाँिफाँि 

  
२७१११ 

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

५०० संर् राजवास बाँिफाँि 

  

२७११२ 

अन्र् सामाजजक सरुक्षा (और्िी उपचार खचि र मदत्र् ुवा अन्र् 
कारणले पीर्ििलाई ददइने आर्थिक सहार्िा कार्िपार्लका र्नणिर् 
अनसुार) 

१५०० 
प्रदेश राजवास 
बाँिफाँि 

  
२७२१२ 

उ्ध ार, राहि िथा पनुिस्थापना खचि (प्रकोप वा अन्र् र्टनाका 
कारणले भएको क्षर्ि) 

५०० संर् राजवास बाँिफाँि 

  २८१४२ कार्ािलर् िथा सामदुावर्क स्वास््र् इकाइ र्र भािा १७०० संर् राजवास बाँिफाँि 

  
२८१४३ 

सवारी सािन िथा मेजशनरी औजार भािा (सामाग्री ढुवानी 
शलु्क सवहि) 

१००० संर् राजवास बाँिफाँि 

  २८१४९ 
अन्र् भािा १०० 

प्रदेश राजवास 
बाँिफाँि 

  २११३३ स्थानीर् सेवा अन्िगिि प्राववर्िक कमिचारीहु को वफल्ि भत्ता ३५०० संर् राजवास बाँिफाँि 

  २२३१३ 
पसु्िक िथा सामाग्री खचि १०० 

प्रदेश राजवास 
बाँिफाँि 

  
२२४१४ 

झोलङु्गे पलु हेराल ुव्र्जक्तहु को पाररश्रर्मक (प्रर्ि झो.प.ु 
मार्सक ु .५००) 

५०० 
प्रदेश राजवास 
बाँिफाँि 

  २२३१९ 
अन्र् कार्ािलर् सिालन खचि ५० 

प्रदेश राजवास 
बाँिफाँि 

  
  

ववपन्न नागररकहु लाई र्न:शलु्क ववमा स्वास््र् कार्िक्रम 

(कार्िपार्लका र्नणिर् अनसुार) 
५०० संर् राजवास बाँिफाँि 

  
  

शाररररक अपाङ्ग िथा असक्तहु लाई सहर्ोग (कार्िपार्लका 
र्नणिर् अनसुार) 

२०० संर् राजवास बाँिफाँि 
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२११३९ 

एटसाभेटर व्र्वस्थापन (चालक िथा सह चालक समेिको 
सेवा शलु्क) 

४६० संर् राजवास बाँिफाँि 

  
२११३९ 

एटसाभेटर व्र्वस्थापन (चालक िथा सह चालक समेिको 
सेवा शलु्क) 

१०४० 
प्रदेश राजवास 
बाँिफाँि 

  २२४१३ एम्बलेुन्स व्र्वस्थापन ( चालक समेिको सेवा शलु्क) १००० संर् राजवास बाँिफाँि 

जम्मा ु  हजारमा ७०५५०. 

 गाउँपार्लका स्िरीर् र्ोजना िथा अन्र् कार्िक्रमहु  (आ.व.०७९/८०) 

        

  
  

र्ोजनाको नाम 
बजेट ु . हजार 

मा 
बजेटको स्रोि 

    र्नु्सा साविजार्नक मदुािर्ाट र्नमािण ५०० वव.समानीकरण संर् 

    सार् ुबगर हुँदै वपपल बोट गािी बाटो र्नमािण १००० वव.समानीकरण संर् 

    लेलेप रर्मिे साउने पानी कद वर् सिक १००० वव.समानीकरण संर् 

    खेजेर्नम नवजागरण चचि २०० वव.समानीकरण संर् 

    र्लङजखम बर्प्तस चचि  ५०० वव.समानीकरण संर् 

    र्मु वा बर्प्तस चचि  ५०० वव.समानीकरण संर् 

    मागेम बर्प्तस चचि  ५०० वव.समानीकरण संर् 

    साप्चवुा वहल ट्याङक १५० वव.समानीकरण संर् 

    सेिवुा वहल ट्याङक ३०० वव.समानीकरण संर् 

    सेगङवा वपनेना कद वर् सिक ३०० वव.समानीकरण संर् 

    सेवालङु मा.वव. शौचालर्   २०० वव.समानीकरण संर् 

    खेजेर्नम वपथङु बाटो रे्राबार १०० वव.समानीकरण संर् 

    सहर्ोगी मवहला समहु १०० वव.समानीकरण संर् 

    इखाब ुसामदुावर्क भवन ३०० वव.समानीकरण संर् 

    BOP ओलाङचङुगोला रंगरोगन िथा रे्राबारा ५०० वव.समानीकरण संर् 

    खानी साप्चङुवा खानेपानी ममिि १५० वव.समानीकरण संर् 

    चावाख ुप्रा.वव. भवन र्नमािण १००० वव.समानीकरण संर् 

    गवढ िाँिा र्िङद ुकद वर् सिक ८०० वव.समानीकरण संर् 

    खेजेर्नम आ.वव. खेल मैदान ववस्िार ५०० वव.समानीकरण संर् 

    चाख ुखानेपार्न र महुान ट्यावङ्क र्नमािण  ५०० वव.समानीकरण संर् 

    सावाददन गमु्वा र्नमािण  ५०० वव.समानीकरण संर् 

    सिराज स्मदर्ि खेल मैदान र्नमािण नाटला ५०० वव.समानीकरण संर् 

    ढोङमे रे्राबार िथा गोल र्र र्नमािण आलाङचङु गोला ४०० वव.समानीकरण संर् 

    केजाङबारी देजख र्ाङदोवह हदैु वोइिाङग ुकद वर् सिक र्नमािण ५०० वव.समानीकरण संर् 

    र्टचे र्क् सामदुावर्क भवन झ्र्ाल ढोका र्नमािण र कलरीङ २०० वव.समानीकरण संर् 

    मानाभारा कद वर् सिक र्नमािण २०० वव.समानीकरण संर् 

    र्सङ्ग लाईन व्र्वस्थापन हेल्लोक र्सरान ३०० वव.समानीकरण संर् 

    वहरीवोटे देजख काङदेन सम्मको कद वर् सिक र्नमािण १५० वव.समानीकरण संर् 
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    सदिर कुवा हदैु इजङु जोड्ने कद वर् सिक र्नमािण १५० वव.समानीकरण संर् 

  
३११५१ 

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

११५२ वव.समानीकरण संर् 

  
३११५१ 

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

४८४८ प्रदेश समानीकरण 

जम्मा ु  हजारमा १८००० 

          

  
३११५९ 

समपरुक अनदुान रकम(संर्, प्रदेश िथा संर् संस्थाहु सँग) 
लागि साझेदारी 

१३६०१ संर् राजवास बाँिफाँि 

  ३११११ गाउँपार्लका प्रशासक र् भवन र्नमािण (बहवुवर्िर्) २१००० वव.समानीकरण संर् 

  ३११११ गाउँपार्लका प्रशासक र् भवन र्नमािण (बहवुवर्िर्) ४००० आन्िररक जजसस 

  ३११५९ ५ शैर्ाको अस्पिाल भवन (बहवुवर्िर्) ५००० संर् राजवास बाँिफाँि 

  ३११५९ ग्र्ाब्ला सोलार र्मर्नर्ग्रि ९०० वव.समानीकरण संर् 

    िार जार्ल खररद ५०० प्रदेश समानीकरण 

    पाईप खररद ५०० वव.समानीकरण संर् 

    व्र्र्ाम सामाग्री खररद १००० संर् राजवास बाँिफाँि 

    थटपाखोला ल.ज.वव. ५२०० वव.समानीकरण संर् 

    फुसको माना हटाउने कार्िक्रम (विा नं. ३) २००० वव.समानीकरण संर् 

  
  

सावाददन खेजेर्नम ईखाब ुलेलेप लोकमागि जोड्ने क्षेत्रीर् सिक 
(कार्िपार्लका र्नणिर् अनसुार खचि गने) 

५००० वव.समानीकरण संर् 

  २५३११ मवहला िथा र्वुा उद्यमी िार्लम ववकास १००० वव.समानीकरण संर् 

  

३११७२ 

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

प्राववर्िक परामशि समेि) 

७००० वव.समानीकरण संर् 

जम्मा ु  हजारमा ६६७०१. 

          

  २६४१३ 
फक्ताङलङु दपिण  २५० 

प्रदेश राजवास 
बाँिफाँि 

  २५३१५ कावेली एफ.एम. अनदुान १०० आन्िररक श्रोि 

  २५३१५ िाप्लेजङु एफ.एम. अनदुान १०० आन्िररक श्रोि 

  २५३१२ उज्र्ालो पोि  १०० आन्िररक श्रोि 

  २५३१५ िमोर एफ.एम. १०० आन्िररक श्रोि 

जम्मा ु  हजारमा ६५०. 

          

  ३११२२ कार्ािलर् फर्निचर वफटचसि २००० आन्िररक श्रोि 

  ३११२३ कार्ािलर् मेजशनरी औजार खररद २००० आन्िररक श्रोि 

  ३११५९ सचुना प्रववर्ि सामाग्री व्र्वस्थापन िथा सेटअप खचि १००० आन्िररक श्रोि 

जम्मा ु  हजारमा ५०००. 
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    मवहला लजक्षि कार्िक्रम     

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

  २२५१२ मवहला र्सपमूलक िार्लम २०० वव.समानीकरण संर् 

    बालबार्लका लजक्षि कार्िक्रम     

  २६४१३ बाल ददवसमा १ ददने गा.पा. स्िरीर् साक्षात्कार कार्िक्रम २५ वव.समानीकरण संर् 

  २२५२२ बाल टलब गठन  १० प्रदेश समानीकरण 

  २२५२२ बाल अर्िकार सम्बन्िी ३ ददने सचेिना कार्िक्रम(बाल टलब) ७५ प्रदेश समानीकरण 

  
२२५२२ 

मनौटमा परेका १० जना अनाथ बालबार्लकालाई सहार्िा 
कार्िक्रम 

५० प्रदेश समानीकरण 

    शारीररक अशक्तिा भएका व्र्जक्तहु  िफि  लजक्षि कार्िक्रम     

  
२२५१२ 

अपाङ्ग व्र्जक्तका अर्िकार, क्ष.वव., का.अ., सम्बन्िी ३ ददने 
िार्लम 

६० प्रदेश समानीकरण 

  
२२५१२ 

मनौटमा परेका ७ जना शारीररक अशक्तिा ववद्याथीहु लाई 
शैजक्षक अनदुान 

३० प्रदेश समानीकरण 

जम्मा ु  हजारमा ५००. 

    कद वर् ववकास शाखा     

    िरकारी र्मर्नवकट वविरण कार्िक्रम ६०० वव.समानीकरण संर् 

    अलैची बालीमा रोग वकरा र्नर्न्त्रण कार्िक्रम ढुवानी सवहि १००० वव.समानीकरण संर् 

    माटोको नमनुा संकलन सम्बन्िी िार्लम  ८० वव.समानीकरण संर् 

    ओखर ववउ खररद कार्िक्रम ढुवानी सवहि ५० वव.समानीकरण संर् 

    आकस्मीक रोगवकरा र्नर्न्त्रण कार्िक्रम ढुवानी सवहि १००० वव.समानीकरण संर् 

    मकै बालीमा रोगवकरा र्नर्न्त्रण कार्िक्रम १९० वव.समानीकरण संर् 

    नमनुा नसिरी फमि स्थापना कार्िक्रम ११८० वव.समानीकरण संर् 

    कार्िक्रम कार्िन्वर्न भ्रमण िथा अनगुमन िथा मलु्र्ांकन खचि ३०० वव.समानीकरण संर् 

    कद वर् सामाग्री िथा औजार खररद कार्िक्रम २०० वव.समानीकरण संर् 

    

फक्ताङलङु गाउँपार्लक र अलमोस्ट हेवन फाम्सिको साझेदारीमा 
फक्ताङलङु कद वर् ज्ञान केन्र र्नमािण 

१००० वव.समानीकरण संर् 

    माटो पररक्षणको लार्गसोर्ल र्मर्न ल्र्ाब स्थापना कार्िक्रम ४०० वव.समानीकरण संर् 

  २११२१ कद वर् शाखा िफि का कमिचारीहु को पोशाक भत्ता ४० संर् राजवास बाँिफाँि 

  
२२४१३ 

कद वर् शाखा िफि का प्राववर्िक कमिचारीहु  समेिको ६ 
मवहनाको िलब भत्ता  

१००० संर् राजवास बाँिफाँि 

    माटो पररक्षणको लार्गसोर्ल र्मर्न ल्र्ाब स्थापना कार्िक्रम ४००   

  ७४४०. 

    पश ुसेवा शाखा     

      बजेट ु .हजारमा   

    और्िी खररद कार्िक्रम ५०० वव.समानीकरण संर् 

    उन्नि जािको बंगरु िथा गाई खररद कार्िक्रम ढुवानी सवहि १५०० वव.समानीकरण संर् 
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    कार्िक्रम कार्िन्वर्न भ्रमण िथा अनगुमन िथा मलु्र्ांकन खचि २०० वव.समानीकरण संर् 

    बंगरु खोर िथा गाई गोठ र्नमािण कार्िक्रम ८०० वव.समानीकरण संर् 

    आहार व्र्वस्थापन कार्िक्रम १००० वव.समानीकरण संर् 

  
२२४१३ 

पश ुशाखा िफि का  प्राववर्िक कमिचारीहु  समेिको ६ मवहनाको 
िलब भत्ता 

१००० संर् राजवास बाँिफाँि 

  २११२१ पश ुशाखा िफि का कमिचारीहु को पोशाक भत्ता ४० संर् राजवास बाँिफाँि 

जम्मा ु  हजारमा ५०४०. 

    जशक्षा, र्वुा िथा खेलकुद शाखा बजेट ु .हजारमा   

    अंग्रजेी माध्र्मका अर्िररक्त पसु्िक खररद िथा वविरण ५०० वव.समानीकरण संर् 

    स्वर्मसेवक जशक्षक िलव भत्ता ३१०० आन्िररक श्रोि 

    राव्ट्रहर्पर्ि रर्नङ र्सल्ि थप अनदुान १५० वव.समानीकरण संर् 

    जशक्षक जशजक्षका सम्मान १०० वव.समानीकरण संर् 

    सवोउत्कद ि मात्र,मात्रा लाइ उच्च जशक्षा अध्र्र्न अनदुान ५०० वव.समानीकरण संर् 

    पररक्षा सिालन अनदुान ८०० वव.समानीकरण संर् 

    स्थार्नर् भार्ा जशक्षक िलब ८८०० आन्िररक श्रोि 

    सामदुावर्क ववद्यालर्का प्र.अ. लाई प्रोत्साहन ४८० वव.समानीकरण संर् 

    सामदुावर्क ववद्यालर्का कमिचाररहु को िलव भत्ता ५३०० आन्िररक श्रोि 

    बाल ववकास सहर्ोगी कमिचाररहु को िलव भत्ता ४८०० आन्िररक श्रोि 

    

माध्र्र्मक िहको अङ्ग्रजेी गजणि ववज्ञानको कोजचङ कक्षा 
संचालन िथा जशक्षक िार्लम २००० आन्िररक श्रोि 

    उच्च मा.वव.मा र्नःशलु्क पठनपाठन अनदुान २००० संर् राजवास बाँिफाँि 

    

कक्षा ८, SEE िथा उच्च मा.वव. मा सवोत्कद ि मात्र मात्रालाई 

परुस्कद ि कार्िक्रम (जशक्षा सर्मर्ि र्नणिर् अनसुार) ४०० 
संर् राजवास बाँिफाँि 

    ववद्यालर्हु मा ल्र्ापटप वप्रन्टर वविरण (अ.ल्र्ा. कार्िक्रम) ७०० वव.समानीकरण संर् 

    ववद्याथीहु को लार्ग आवश्र्क सन्दभि सामाग्री वविरण ५०० वव.समानीकरण संर् 

    ववद्यालर्हु मा बार्ोमेवट्रक हाजजरी ५०० वव.समानीकरण संर् 

    ददवा खाजा थप अनदुान १५०० संर् राजवास बाँिफाँि 

    वव.व्र्.स पदार्िकारी िार्लम २५० वव.समानीकरण संर् 

  २७ शैजक्षक सामाग्री वविरण २७ आन्िररक श्रोि 

    शैजक्षक सामाग्री वविरण ३९३ वव.समानीकरण संर् 

    जशक्षण संस्था अनगुमन मलु्र्ाङ्कन िथा अन्िरवक्रर्ा कार्िक्रम २०० वव.समानीकरण संर् 

जम्मा ु  हजारमा ३३०००. 

    स्वास््र् शाखा बजेट ु .हजारमा   

  २२४१९ 
बर्थिङ सेन्टरमा प्रसूर्ि गराउँदाको प्रोत्साहन अनदुान कार्िक्रम ५०० 

प्रदेश राजवास 
बाँिफाँि 

  
३११५९ 

स्वास््र् चौक , िापेथोक प्रा. अ.को सामाजजक परीक्षण, अनगुमन 
िथा र्नरीक्षण 

२०० वव.समानीकरण संर् 
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२७२१३ 

सामदुावर्क स्वास््र् इकाइ िथा स्वास््र् चौक का लार्ग 
और्िी खररद 

१००० संर् राजवास बाँिफाँि 

  २२४१९ मवहला स्वरं्सेववका प्रोत्साहन अनदुान १०५ जना ८०० आन्िररक श्रोि 

  २२५२२ स्वास््र् संस्थाहु मा और्िी, खोप लगार्िका सामाग्री ढुवानी २०० प्रदेश समानीकरण 

  ३११२२ सजजिकल सामाग्री खररद १००० वव.समानीकरण संर् 

  
२२४१९ 

सामदुावर्क स्वास््र् ईकाइ र्ाङ्मा िथा फलेमा फर्निचर 
व्र्वस्थापन 

३०० 
प्रदेश राजवास 
बाँिफाँि 

    एम्बलेुन्स खररद २३०० संर् राजवास बाँिफाँि 

  
  

िापेथोक प्राथर्मक अस्पिालमा ल्र्ाव सामाग्री िथा व्र्वस्थापन 
खचि 

२०० वव.समानीकरण संर् 

  
२२४१३ 

सामदुावर्क स्वा.इकाइ, प्राथर्मक अस्पिालमा कार्िरि 
स्वास््र्कमी, सहर्ोगी कमिचारीहु को िलब 

३३०० आन्िररक श्रोि 

    र्सँवामा फामेसी व्र्वस्थापन िथा और्िी खररद १७३ आन्िररक श्रोि 

    र्सँवामा फामेसी व्र्वस्थापन िथा और्िी खररद ८२७ संर् राजवास बाँिफाँि 

  
२११२१ 

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

२०० संर् राजवास बाँिफाँि 

जम्मा ु  ११०००. 

आ.ब. २०७९/८० का फक्ताङलङु गाउँपार्लका विा नं. १ का र्ोजनाहु  

  
बजेट 
जशर्िक 

र्ोजना िथा कार्िक्रमहु को नाम 
ववर्नर्ोजजि बजेट 

बजेटको स्रोि 

ु . हजारमा 

    सेकमरुी कद र्क समहु अकबरे खसुािनी, वेसार र फलफुल खेर्ि २०० वव.समानीकरण संर् 

    पेपेलङु कद र्क समहु वेसार, केरा, फलफुल र िरकारी खेर्ि २०० वव.समानीकरण संर् 

    अङदाङ कद र्क समहु अकबरे खसुािनी कोपी र फलफुल खेर्ि २०० वव.समानीकरण संर् 

    शेपािगाँउ कद वर् समहु खसुािनी वक.वव. र ओखर खेर्ि २०० वव.समानीकरण संर् 

    सावाददन दिु िेरी साना उद्योग िथा िार्लम २०० वव.समानीकरण संर् 

    ६ वटा वाल र्बकास केन्रलाई बाल कक्षा व्र्वस्थापन ६० वव.समानीकरण संर् 

    ४ वटा ववद्यालर्लाई पोसाक खररद ३५० वव.समानीकरण संर् 

    

रववकला मा. वव. उत्कद ि एस.्इ.इ. गने एक-एक जना मात्र 
मात्रालाई हाईड्रो सम्वजन्ि प्राववर्िक जशक्षा अध्र्र्नका लागी 
मत्रवदर्ि अनदुान 

१३० वव.समानीकरण संर् 

    रववकला मा. वव. रेर्लङ र्नमािण  २०० वव.समानीकरण संर् 

    

सावाददन खेलमैदान देजख शेपाि गाँउ जाने सोर्लङ िथा ग्र्ाववन 

र्नमािण  ४०० 
वव.समानीकरण संर् 

    सामदुावर्क स्वास्थ ईकाइ मालबासे फर्निचर खररद ५० वव.समानीकरण संर् 

    

नाटला आ.वव. फर्निचर र्नमािण िथा र्स.र्स.वट.र्भ. टर्ामरा 
खररद १५० 

वव.समानीकरण संर् 

    गणेश आ.वव. झ्र्ाल र्ग्रल िथा  र्स.र्स.वट.र्भ. टर्ामरा खररद २५० वव.समानीकरण संर् 

    र्ाङदवुा खेल मैदान र्नमािण ६०० वव.समानीकरण संर् 
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जनिा आ.वव. रे्रावारा र्नमािण िथा र्स.र्स.वट.र्भ. टर्ामरा 
खररद २५० 

वव.समानीकरण संर् 

    

सावा खोला खाम्देन र हाङसे खोला पवहरो र्नर्न्त्रण ग्र्ाववन 
र्नमािण २०० 

वव.समानीकरण संर् 

    सावनु वनाउने साना उद्योग िथा िार्लम  २०० वव.समानीकरण संर् 

  

  सावाददन स्वास््र् चौवक खानेपार्न वफल्टर िथा र्स.र्स.वट.र्भ. 
टर्ामरा खररद 

१०० 
वव.समानीकरण संर् 

    िाम्फोक देजख िेम्रङु जाने सिक र्नमािण  ३०० वव.समानीकरण संर् 

    वव.र्स.एस.मेमोररर्ल र्वुा टलव खेल संचालन  २५० वव.समानीकरण संर् 

    

१ नं. विा कार्ािलर् भवन ममिि िथा विा कार्ािलर् जाने 
आर.र्स.र्स. पलु र्नमािण २५० 

वव.समानीकरण संर् 

    पोर्ण कार्िक्रम  ३० वव.समानीकरण संर् 

    दर्लि लजक्षि कार्िक्रम ३० वव.समानीकरण संर् 

    

जनिा आिारभिू ववद्यालर् ल्र्ापटप वप्रन्टर खररद (गि 
आ.व.को भकु्तानी गने बाँक ) १०० 

वव.समानीकरण संर् 

    रववकला मा.वव. जाने सिक सोर्लङ र्नमािण १०० वव.समानीकरण संर् 

जम्मा ु  हजारमा ५०००. 

विा नं.  १ कार्ािलर्को चाल ुखचि र्समा 

  
२११४१ 

पदार्िकारी बैठक भत्ता (विा सर्मर्िको बैठक िथा अन्र् 
बैठक) 

२२५ संर् राजवास बाँिफाँि 

  २२११२ संचार महसलु (विा सजचवको संचार खचि) १३ संर् राजवास बाँिफाँि 

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

  २२३१४ इन्िन- अन्र् प्रर्ोजन (ग्र्ाँस) १२ संर् राजवास बाँिफाँि 

  
२२६११ 

अनगुमन, मूल्र्ांकन खचि (विा अन्िरगिका र्ोजना िथा 
कार्िक्रमहु को) 

५० संर् राजवास बाँिफाँि 

  
२२६१२ 

पदार्िकारी िथा कमिचारी र्ोजना िथा कार्िक्रम कार्ािन्वर्न 
भ्रमण खचि 

३३२ संर् राजवास बाँिफाँि 

  
२२७११ 

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

२५० संर् राजवास बाँिफाँि 

जम्मा ु  हजारमा ९००. 

आ.ब. २०७९/८० का फक्ताङलङु गाउँपार्लका विा नं. २ का र्ोजनाहु    

          

  
  र्ोजनाको नाम 

बजेट 
  

   ु .हजारमा 

    िाँिा खकि  महुान देजख गमु्बा सम्म खा.पा २३० वव.समानीकरण संर् 

    शेपाि भासा पसु्िक खररद  ५० वव.समानीकरण संर् 

    जशब ुआ.वव. रे्रावारा िथा खा.पा. १०० वव.समानीकरण संर् 

    बोझे गैरर खेि हुँदै सेराप कद वर् सिक सोर्लङ २०० वव.समानीकरण संर् 

    चवुाफुङ देवव मजन्दर र्नमािण  १०० वव.समानीकरण संर् 
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    वहमार्ल रत्न आ.वव. ग्र्ाववन भराई  ५० वव.समानीकरण संर् 

    मानाभारा कद वर् सिक ६०० वव.समानीकरण संर् 

    मामाङखे खेल मैदान ममिि  ३०० वव.समानीकरण संर् 

    स्वास््र् ईकाई मामाङखे रे्राबारा िथा खा.पा र्नमािण  ५० वव.समानीकरण संर् 

    आहाले देजख गमु्बा सम्म गोरेटो बाटो र्नमािण २०० वव.समानीकरण संर् 

    पमरीजाि आमा समहु भवन र्नमािण  २५० वव.समानीकरण संर् 

    जश्ध ाथि वौ्ध  गमु्वा ममििि  १०० वव.समानीकरण संर् 

    िलुर्स आ. वव भईु ढलान  १०० वव.समानीकरण संर् 

    खेजेर्नम सामदुावर्क भवन र्नमािण ४०० वव.समानीकरण संर् 

    र्िङद ुवाल ववकास खा.पा. िथा रे्रावारा १०० वव.समानीकरण संर् 

    चावाख ुआ.वव. झ्र्ाल ढोका िथा र्सर्लङ २५० वव.समानीकरण संर् 

    वाल बार्लका लजक्षि कार्िक्रम ३०० वव.समानीकरण संर् 

    अपाङग लजक्षि  १०० वव.समानीकरण संर् 

    दर्लि लजक्षि  ३० वव.समानीकरण संर् 

    मानाभारा र्थु स्पोवटङ टलव  २०० वव.समानीकरण संर् 

    विा कार्ािलर् खा.पा. ५० वव.समानीकरण संर् 

    पोर्ण लजक्षि कार्िक्रम  १०० वव.समानीकरण संर् 

    मवहला लजक्षि  २०० वव.समानीकरण संर् 

    खेजेर्नम स्वास््र् चौवक ममिि  १०० वव.समानीकरण संर् 

    नव जागरण बजक्तस मण्िर्ल  २०० वव.समानीकरण संर् 

    नाहाङमार्क मजन्दर ममिि  १०० वव.समानीकरण संर् 

    नाहाङमार्क मजन्दर (र्मुासाम्र्ो) रे्रावारा १०० वव.समानीकरण संर् 

    कद वर् िथा पशमुा आिारीि कार्िक्रम ५४० वव.समानीकरण संर् 

जम्मा ु  हजारमा ५१००. 

विा नं.  २ कार्ािलर्को चाल ुखचि र्समा   

  
२११४१ 

पदार्िकारी बैठक भत्ता (विा सर्मर्िको बैठक िथा अन्र् 
बैठक) 

२२५ संर् राजवास बाँिफाँि 

  २२११२ संचार महसलु (विा सजचवको संचार खचि) १३ संर् राजवास बाँिफाँि 

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

  २२३१४ इन्िन- अन्र् प्रर्ोजन (ग्र्ाँस) १२ संर् राजवास बाँिफाँि 

  
२२६११ 

अनगुमन, मूल्र्ांकन खचि (विा अन्िरगिका र्ोजना िथा 
कार्िक्रमहु को) 

५० संर् राजवास बाँिफाँि 

  
२२६१२ 

पदार्िकारी िथा कमिचारी र्ोजना िथा कार्िक्रम कार्ािन्वर्न 
भ्रमण खचि 

३३२ संर् राजवास बाँिफाँि 

  
२२७११ 

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

२५० संर् राजवास बाँिफाँि 

जम्मा ु  हजारमा ९००. 

आ.व. २०७९/८० का फक्ताङलङु गाउँपार्लका विा नं. ३ का र्ोजनाहु    
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र्ोजनाको नाम 
ववर्नर्ोजजि रकम 

ु  हजार मा 
  

    मवहला दर्लि लजक्षि कार्िक्रम ५० वव.समानीकरण संर् 

    पोर्ण कार्िक्रम ५० वव.समानीकरण संर् 

    अपाङ्ग प्रोत्साहन  ५० वव.समानीकरण संर् 

    बालबालीका लजक्षि कार्िक्रम ४०० वव.समानीकरण संर् 

    मवहला  लजक्षि कार्िक्रम १०० वव.समानीकरण संर् 

    कद वर् लजक्षि कार्िक्रम २०० वव.समानीकरण संर् 

    खेलकुद संचालन १५० वव.समानीकरण संर् 

    र्थवा खाने पानी ममिि २०० वव.समानीकरण संर् 

    संङवारो हदैु खाम्लङुर्टवा कद वर् सिक १५० वव.समानीकरण संर् 

    ददजि आ.वव. जस्िा ममिि १५० वव.समानीकरण संर् 

    अङनेम्बा कद वर् सिक ममिि ३०० वव.समानीकरण संर् 

    माझ गाँउ कद वर् सिक ममिि १५० वव.समानीकरण संर् 

    इजङु कद वर् सिक ग्र्ाववन २०० वव.समानीकरण संर् 

    इजच्मङदेम्बे माङवहम र्नमािण १०० वव.समानीकरण संर् 

    र्सस्ने साना र्सचाई पाइप खररद  २०० वव.समानीकरण संर् 

    ठौवा िािा बाट फू.न.पा. १० जाने बाटो ममिि १०० वव.समानीकरण संर् 

    माझ कटेरी कद वर् सिक र्नमािण २०० वव.समानीकरण संर् 

    ददवङु टोल र्मर्न र्मल खररद ५० वव.समानीकरण संर् 

    र्सवा खाने पानी ममिि ४५० वव.समानीकरण संर् 

    िेर्वुहम देखी िार्लम टोल कद वर् सिक ममिि १०० वव.समानीकरण संर् 

    इजच्मङदेम्बे कार्लका देखी रे्राबार १०० वव.समानीकरण संर् 

    र्थवा वकलनीक भवन २०० वव.समानीकरण संर् 

    साङफुङ खोल्सा ढल र्नकास १०० वव.समानीकरण संर् 

    ववजर् आ.वव. जस्िा ममिि २०० वव.समानीकरण संर् 

    
िावा पमुार टोल देखी िमोर खोला झोलङ्गे पलु सम्म पदमागि 
ममिि 

५० वव.समानीकरण संर् 

     साववक र्लङजखम ४, एक र्र एक िारा र्नमािण २०० वव.समानीकरण संर् 

जम्मा ु  हजारमा ४२००. 

विा नं.  ३ कार्ािलर्को चाल ुखचि र्समा   

३३४ 
२११४१ 

पदार्िकारी बैठक भत्ता (विा सर्मर्िको बैठक िथा अन्र् 
बैठक) 

२२५ राजस्व बािँफाँि संर् 

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

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

३३७ २२३१४ इन्िन- अन्र् प्रर्ोजन (ग्र्ाँस) १२ राजस्व बािँफाँि संर् 
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३३८ 
२२६११ 

अनगुमन, मूल्र्ांकन खचि (विा अन्िरगिका र्ोजना िथा 
कार्िक्रमहु को) 

५० राजस्व बािँफाँि संर् 

३३९ 
२२६१२ 

पदार्िकारी िथा कमिचारी र्ोजना िथा कार्िक्रम कार्ािन्वर्न 
भ्रमण खचि 

३३२ राजस्व बािँफाँि संर् 

३४० 
२२७११ 

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

२५० राजस्व बाँिफाँि संर् 

जम्मा ु  हजारमा ९००. 

          

आ.ब. २०७९/८० का फक्ताङलङु गाउँपार्लका विा नं. ४ का र्ोजनाहु    

          

  
बजेट 
जशर्िक 

र्ोजनाको नाम 
बजेट 

  

ु .हजारमा 

    रानी ववध्र्ालर्मा स्टेज र्नमािण १५० वव.समानीकरण संर् 

    रानी स्कुल देजख गमु्वा सम्म सोर्लङ २०० वव.समानीकरण संर् 

    

सेिोवा कद वर् सिक ववच गाउको िेस्रो बाटो रानी ववध्र्ालर् 
जाने कद वर् सिक सम्म जोड्ने कद र्स सिक २०० 

वव.समानीकरण संर् 

    साप्चङुवा खेल मैदान  र्नमािण ५०० वव.समानीकरण संर् 

    सेवालङु स्कुल रे्राबारा ममिि ५०० वव.समानीकरण संर् 

    र्सरान टोल हदैु वपनेना सम्म कद वर् सिक  २०० वव.समानीकरण संर् 

    सेवालङु स्कुल खानेपानी ममिि ५० वव.समानीकरण संर् 

    नागथान मजन्दर र्नमािण ३०० वव.समानीकरण संर् 

    खपुािाल खानेपानी एक र्र एक िारा र्नमािण ४०० वव.समानीकरण संर् 

    विाको रे्राबारामा कांिेिार खररद ५० वव.समानीकरण संर् 

    स्वास््र् र विामा सोलार २ वटा खररद  ६०० वव.समानीकरण संर् 

    

स्वा््र् चौवकमा ववरार्म सिुाउने बेि र बच्चाको baby 

Radiant warmer खररद २५० 
वव.समानीकरण संर् 

    स्वास््र् आगन प्लास्टर २०० वव.समानीकरण संर् 

    र्मु वा खानेपानी ममिि २०० वव.समानीकरण संर् 

    

नगुदेुन हदैु वफररम सम्म  रे्राबारा र्सर्ि र्समेन्टेि सवहिको 
बाटो र्नमािण २५० 

वव.समानीकरण संर् 

    सङुसाब ुमाङवहम र्नमािण ३०० वव.समानीकरण संर् 

    सङुसाव ुखेलमैदान र्नमािण ५०० वव.समानीकरण संर् 

    ववपिुाम स्कुल फर्निचर गेट ममिि ३०० वव.समानीकरण संर् 

    

ववपिुाम माङमदेुन खमदेुन ५ वटा इवासरर खानेपानी ममिि 
महुान सवहि २०० 

वव.समानीकरण संर् 

    हीवट िारा मलार्म खाजा र्र र्नमािण क्रमागि २०० वव.समानीकरण संर् 

    इखाब ु४ ५ ६ ७ ८ ९ र्मर्नर्मल खररद क्रमागि  ५०० वव.समानीकरण संर् 

    इखाब ु१ २ ३ खानेपानी ममिि ७०० वव.समानीकरण संर् 



 

48 
 

    पोर्ण कार्िक्रम  १०० वव.समानीकरण संर् 

    दर्लि लजक्षि कार्िक्रम  ५० वव.समानीकरण संर् 

    अपाङग लजक्षि कार्िक्रम ५० वव.समानीकरण संर् 

    

र्मु वा पलु देजख माङर्ोक रोि सम्म र्समेन्टेि र्सर्ि र्नमािण 
क्रमागि २०० 

वव.समानीकरण संर् 

    लालावेङ ससुवेुङ मजन्दर जाने बाटो सोर्लङ १०० वव.समानीकरण संर् 

जम्मा ु  हजारमा ७२५०. 

विा नं.  ४  कार्ािलर्को चाल ुखचि र्समा   

  
२११४१ 

पदार्िकारी बैठक भत्ता (विा सर्मर्िको बैठक िथा अन्र् 
बैठक) 

२२५ राजस्व बािँफाँि संर् 

  २२११२ संचार महसलु (विा सजचवको संचार खचि) १३ राजस्व बािँफाँि संर् 

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

  २२३१४ इन्िन- अन्र् प्रर्ोजन (ग्र्ाँस) १२ राजस्व बािँफाँि संर् 

  
२२६११ 

अनगुमन, मूल्र्ांकन खचि (विा अन्िरगिका र्ोजना िथा 
कार्िक्रमहु को) 

५० राजस्व बािँफाँि संर् 

  
२२६१२ 

पदार्िकारी िथा कमिचारी र्ोजना िथा कार्िक्रम कार्ािन्वर्न 
भ्रमण खचि 

३३२ राजस्व बािँफाँि संर् 

  
२२७११ 

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

२५० राजस्व बािँफाँि संर् 

जम्मा ु  हजारमा ९००. 

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

          

  
  

र्ोजनाको नाम 
बजेट ु . 
हजारमा 

  

    सोत्लीमा बाटो सोर्लङ १०० राजस्व बािँफाँि संर् 

    र्ादेन खानेपार्न र्नमािण १०० राजस्व बािँफाँि संर् 

    र्ासाङ बाल जशक्षा वकचन बारवेर १२५ राजस्व बािँफाँि संर् 

    लप्सेटार खानेपार्न १०० राजस्व बािँफाँि संर् 

    कन्चनजंर्ा आ.वव. प्लािर १५० राजस्व बािँफाँि संर् 

    िाँिाटोल समाजर्र प्लािर १५० राजस्व बािँफाँि संर् 

    फलैँचा सोङलेवा बाटो सोर्लङ १५० राजस्व बािँफाँि संर् 

    हाङपार्क मजन्दर प्लािर सौचालर् १५० राजस्व बािँफाँि संर् 

    चारआली एक र्र एक िारा ३०० राजस्व बािँफाँि संर् 

    र्सु बारी देवव रे्राबारा १५० राजस्व बािँफाँि संर् 

    मागेम खानेपानी र्नमािण २०० राजस्व बािँफाँि संर् 

    िाप्मावा खानेपानी  १०० राजस्व बािँफाँि संर् 

    सेङ्वा बाटो सोर्लङ १०० राजस्व बािँफाँि संर् 

    खाम्थाक कद वर् सिक  ४०० राजस्व बािँफाँि संर् 
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    खाम्थाक खानेपानी र्नमािण १०० राजस्व बािँफाँि संर् 

    करेवा खानेपानी  १०० राजस्व बािँफाँि संर् 

    र्मुासाम्र्ो भवन र्नमािण १५० राजस्व बािँफाँि संर् 

    वैिाङग ुकद वर् सिक सोर्लङ २५० राजस्व बािँफाँि संर् 

    वैिाङग ुर्सचाई र्नमािण १०० राजस्व बािँफाँि संर् 

    एनवुा सौचालर् १५० राजस्व बािँफाँि संर् 

    र्ससावा र्सचाई १५० राजस्व बािँफाँि संर् 

    मेजच खानेपार्न र्नमािण २०० राजस्व बािँफाँि संर् 

    पाविर्ि स्कुल चवपि ममिि  ५० राजस्व बािँफाँि संर् 

    थप बालबार्लका पोर्ाक कार्िक्रम १५० राजस्व बािँफाँि संर् 

    खेलकुद सामान खररद  १०० राजस्व बािँफाँि संर् 

    पोर्ण कार्िक्रम  ११० राजस्व बािँफाँि संर् 

    फेदाङमा पोसाक खररद ५० राजस्व बािँफाँि संर् 

    सवास््र्चौवक व्र्वस्थापन ५० राजस्व बािँफाँि संर् 

    आरन सामान खररद ४० राजस्व बािँफाँि संर् 

    रार्नपलु ढल र्नकास १०० राजस्व बािँफाँि संर् 

    अपाङ्ग प्रोत्साहन कार्िक्रम ५० राजस्व बािँफाँि संर् 

    साजम्लङ खानेपार्न र्नमािण १५० राजस्व बािँफाँि संर् 

    गुु दमु्बा खानेपानी र्नमािण १२५ राजस्व बािँफाँि संर् 

    िापेथोक रसहाउस वरज खररद िथा वविरण ५० राजस्व बािँफाँि संर् 

    पाविर्ि मावव भवन र्नमािण ४०० राजस्व बािँफाँि संर् 

    िापेथोक १ ढल र्नकास १०० राजस्व बािँफाँि संर् 

जम्मा ु  हजारमा ५०००. 

विा नं.  ५ कार्ािलर्को चाल ुखचि र्समा   

  
२११४१ 

पदार्िकारी बैठक भत्ता (विा सर्मर्िको बैठक िथा अन्र् 
बैठक) 

२२५ राजस्व बािँफाँि संर् 

  २२११२ संचार महसलु (विा सजचवको संचार खचि) १३ राजस्व बािँफाँि संर् 

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

  २२३१४ इन्िन- अन्र् प्रर्ोजन (ग्र्ाँस) १२ राजस्व बािँफाँि संर् 

  
२२६११ 

अनगुमन, मूल्र्ांकन खचि (विा अन्िरगिका र्ोजना िथा 
कार्िक्रमहु को) 

५० राजस्व बािँफाँि संर् 

  
२२६१२ 

पदार्िकारी िथा कमिचारी र्ोजना िथा कार्िक्रम कार्ािन्वर्न 
भ्रमण खचि 

३३२ राजस्व बािँफाँि संर् 

  
२२७११ 

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

२५० राजस्व बािँफाँि संर् 

जम्मा ु  हजारमा ९००. 

आ.ब. २०७८/७९ का फक्ताङलङु गाउँपार्लका विा नं. ६ का र्ोजनाहु    
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क्र.स 
  

र्ोजनाको नाम 
बजेट ु . 
हजारमा 

  

    महेन्र आिारभिू वविालर् िारजाली रे्राबारा २०० वव.समानीकरण संर् 

    साववत्रा आिारभिू वविालर् िारजाली रे्राबारा २०० वव.समानीकरण संर् 

    टाँसी गाँउ नेसो र्र जाने कद वर् सिक ३०० वव.समानीकरण संर् 

    जशकक्ष आवास गदह र्नमािण (सरस्विी च्र्ारीबङु मा.वव.लेलेप) ५०० वव.समानीकरण संर् 

    बिासे आङगेरीबङु-र्सस्न-ेिािेनी कद वर् सिक ३०० वव.समानीकरण संर् 

    र्मल ममिि िथा भवन र्नमािण लेलेप १ र २  ३०० वव.समानीकरण संर् 

    लावाजजन आ.वव. र्भत्ता ठेस वाल  १५० वव.समानीकरण संर् 

    नागथान आ.वव. सेकाथमु प्लािर  १०० वव.समानीकरण संर् 

    सोदहुाङ, लोमहुाङ भवन र्नमािण मरुरङला ५०० वव.समानीकरण संर् 

    काम्फ लाङ झणु्ि मण्िली ठेस िथा चपी र्नमािण २०० वव.समानीकरण संर् 

    र्लङवो-सामार्ाि RCC पलु १५० वव.समानीकरण संर् 

    माददबङु सामदुावर्क भवन चपी र्नमािण  १५० वव.समानीकरण संर् 

    औशी थाटपा खा.पा र्नमािण लेलेप २०० वव.समानीकरण संर् 

    बिासे र्सरान टोल खाने पानी ईनट्याङक पाइप खररद ५० वव.समानीकरण संर् 

    इलािािा खाने पानी र्नमािण २०० वव.समानीकरण संर् 

    माँगा- आना खोला र्सचाई र्नमािण  १०० वव.समानीकरण संर् 

    लाङलवुा र्सचाई र्नमािण  ३०० वव.समानीकरण संर् 

    थाटपा खोला भटखेल काठे पलु ३०० वव.समानीकरण संर् 

    लेप्चङु खाने पानी र्नमािण ५० वव.समानीकरण संर् 

    आददम-िपुङु खाने पानी र्नमािण  ५० वव.समानीकरण संर् 

    फेदी देखी आम्जीलेसा सम्म बाटो ममि १०० वव.समानीकरण संर् 

    माङवहम मण्िब पजुा थान १०० वव.समानीकरण संर् 

    िल्लो- सार् ुखानेपानी ट्याङक  ममिि ५० वव.समानीकरण संर् 

    सेलसेले खोलसी RCC पलु लावाजजन २५० वव.समानीकरण संर् 

जम्मा ु  हजारमा ४८००. 

विा नं.  ६ कार्ािलर्को चाल ुखचि र्समा   

४३८ 
२११४१ 

पदार्िकारी बैठक भत्ता (विा सर्मर्िको बैठक िथा अन्र् 
बैठक) 

२२५ राजस्व बािँफाँि संर् 

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

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

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

४४२ 
२२६११ 

अनगुमन, मूल्र्ांकन खचि (विा अन्िरगिका र्ोजना िथा 
कार्िक्रमहु को) 

५० राजस्व बािँफाँि संर् 

४४३ 
२२६१२ 

पदार्िकारी िथा कमिचारी र्ोजना िथा कार्िक्रम कार्ािन्वर्न 
भ्रमण खचि 

३३२ राजस्व बािँफाँि संर् 
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४४४ 
२२७११ 

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

२५० राजस्व बािँफाँि संर् 

जम्मा ु  हजारमा ९००. 

आ.ब. २०७९/८० का फक्ताङलङु गाउँपार्लका विा नं. ७ का र्ोजनाहु    

          

  
  र्ोजनाको नाम 

बजेट ु . 
बजेटको स्रोि 

  हजार मा 

    लोपन्मखु जार्िको संग्रहलर् र्नमािण  ५०० वव.समानीकरण संर् 

    ददक  मर्ोर्लङ गमु्बा रे्राबारा ममिि २०० वव.समानीकरण संर् 

    सविजर्नक शौचालर् ५०० वव.समानीकरण संर् 

    खानेपानी िारा र्नमाांण ७५० वव.समानीकरण संर् 

    र्ाङमा काठेपलु र्नमािण ३०० वव.समानीकरण संर् 

    ठोङमे रे्राबार िथा गोलर्र र्नमािण २५० वव.समानीकरण संर् 

    र्समा प्रहरी शौचालर् र्नमािण २५० वव.समानीकरण संर् 

    स्र्ाम्दो खोला काठेपूल र्नमािण १०० वव.समानीकरण संर् 

    नेसो सामाग्री खररद १५० वव.समानीकरण संर् 

    जेष्ठ नागररक,आपाङ्ग,र्बिवुा,सम्मान कार्िक्रम १५० वव.समानीकरण संर् 

    ददक  मर्ोर्लङ गमु्बा लामा प्रोत्साहन कार्िक्रम १०० वव.समानीकरण संर् 

    सावारी चालक िार्लम ४०० वव.समानीकरण संर् 

    सामदुावर्क भवन टेवल,कुर्सि र्नमािण ५० वव.समानीकरण संर् 

    ददक  मर्ोर्लङ गमु्बा फर्निचर  २०० वव.समानीकरण संर् 

    फोहोर मैला सामाग्री व्र्ावस्थापन खररद १०० वव.समानीकरण संर् 

    सकेुपानी गोला बाटो ममिि १०० वव.समानीकरण संर् 

    स्वास््र् चौक  भान्सा र्र र्नमािण ३०० वव.समानीकरण संर् 

    विा कार्ािलर् रे्राबारा र्नमािण १०० वव.समानीकरण संर् 

जम्मा ु  हजारमा ४५००. 

विा नं.  ७ कार्ािलर्को चाल ुखचि र्समा   

  
२११४१ 

पदार्िकारी बैठक भत्ता (विा सर्मर्िको बैठक िथा अन्र् 
बैठक) 

२२५ राजस्व बािँफाँि संर् 

  २२११२ संचार महसलु (विा सजचवको संचार खचि) १३ राजस्व बािँफाँि संर् 

  २२२१२ 
इन्िन (कार्ािलर् प्रर्ोजन) (पेट्रोल, र्िजेल, मोर्बल) १८ 

राजस्व बािँफाँि 
प्रदेश 

  २२३१४ इन्िन- अन्र् प्रर्ोजन (ग्र्ाँस) १२ राजस्व बािँफाँि संर् 

  
२२६११ 

अनगुमन, मूल्र्ांकन खचि (विा अन्िरगिका र्ोजना िथा 
कार्िक्रमहु को) 

५० राजस्व बािँफाँि संर् 

  
२२६१२ 

पदार्िकारी िथा कमिचारी र्ोजना िथा कार्िक्रम कार्ािन्वर्न 
भ्रमण खचि 

३३२ राजस्व बािँफाँि संर् 
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२२७११ 

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

२५० राजस्व बािँफाँि संर् 

जम्मा ु  हजारमा ९००. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४. गाउँपार्लकाका सर्मर्िहु  िथा सर्मर्िका पदार्िकारीहु  

स्थानीय राजस्व परामर्श समममि 
                   श्री मिकास साम्रा मिमु्ब                                                                                  संयोजक 
                  श्री प्रमुख प्रर्ासकीय अमिकृि                                                                         सदस्य 
                  श्री   सीिा मिमु्ब                                                                                               सदस्य 
                  श्री छेिेन िामा रे्पाश                                                                                         सदस्य 

                  श्री र्ज्ञ प्रसाद मिमु्ब                                                                                        सदस्य 

                   मनमज के्षत्रको उद्योग बामिज्य सम्बन्धी  मान्यिा प्राप्त संस्थाको गाउँ                                                                                                      
                  िहको अध्यक्ष िा मनजिे िोकेको प्रमिमनमि                                                             सदस्य     
                  घरेिु िथा साना उद्योग सम्बन्धी मान्यिा प्राप्त संस्थाको गाउँ िहको अध्यक्ष िा            सदस्य 
                  मनजिे िोकेको प्रमिमनमि 
                  श्री बि बहादुर मबर्िकमाश                                                                              सदस्य समिि 
स्रोि अनुमान िथा िजेट सीमा मनिाशरि समममि 
                 श्री राजन मिमु्ब                                                     संयोजक 
                 श्री रमिन साम्रा मिमु्ब                                              सदस्य 

                श्री   र्ज्ञ प्रसाद मिमु्ब                                               सदस्य 

                 श्री मबना दजी                                                         सदस्य 
                 श्री छेिेन िामा रे्पाश                                               सदस्य                                                                                                          
                श्री प्रमुख प्रर्ासकीय अमिकृि                                  सदस्य समिि 
बजेट िथा कायशक्रम िजुशमा समममि  
                श्री रमिन साम्रा मिमु्ब                                           संयोजक 
                मिषगि के्षत्र हेने कायशपामिका सदस्यहरु                  सदस्य 
                 श्री निीन िेमे्व                                                      सदस्य 
                श्री  योजना र्ाखा प्रमुख                                         सदस्य समिि 
 
अनुगमन िथा सुपररिेक्षि समममि 
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                श्री मिकास साम्रा मिमु्ब                                                        संयोजक 
                श्री  िेन्जजङ सेराप  रे्पाश                                                       सदस्य 
               श्री    मबना दजी                                                                      सदस्य 
                श्री प्रमुख प्रर्ासकीय अमिकृि                                                  सदस्य 
                श्री योजना र्ाखा प्रमुख                                                           सदस्य समिि 
िडा स्तरीय अनुगमन समममि  
                  सम्बन्न्धि िडाको िडाध्यक्ष                                                     संयोजक 
                  िडा सदस्यहरु                                                                       सदस्य 
                  िडा समिि                                                                             सदस्य समिि 
मिषयगि समममि गठन सम्बन्धमा 

(क) सामामजक मिकास समममि 

१. श्री आईिराम मिमु्ब                                                                  संयोजक  

२. श्री  मबना दजी                                                                          सदस्य 

३. श्री िारा देिी मिमु्ब                                                                    सदस्य 

 

(ख) आमथशक मिकास समममि  

१. श्री िेन्जजङ सेरप रे्पाश                                                               संयोजक 

२. श्री देउ प्रसाद मिमु्ब                                                                   सदस्य 

 

(ग) पुिाशिार मिकास समममििः  

१. श्री भपेुन्र चौलागाई                             संर्ोजक 

२. श्री फुपु ल्हमु शे्रष्ठ                                                                       सदस्य      

                                                                

(घ) सुर्ासन िथा संस्थागि मिकास समममि 

१. श्री महेर् िाबुङ मिमु्ब                                                               संयोजक 

२. श्री पेमा टासी रे्पाश                                                                     सदस्य 

                                                                                                

(ङ) मबिेयक समममि 

१.  श्री िारा देवी मिमु्ब                                                                      संयोजक                                                                                       

२.  श्री महेर् िाबुङ मिमु्ब                                                                  सदस्य    

                                                                

      (ि) सािशमजमनक सेिा िथा क्षमिा मिकास समममि 

             १. श्री र्ज्ञ प्रसाद मिमु्ब                                                                        संयोजक                                                                                      

             २. श्री सीिा मिमु्ब                                                                                सदस्य 
    (छ) बािािरि िथा मिपद ब्यिस्थापन समममििः  
 १. श्री देउ प्रसाद मिमु्ब      संयोजक 
 २. श्री सीिा मिमु्व       सदस्य 
    (ज) न्यामयक समममििः  
 १. श्री रमिन साम्रा मिमु्ब      संयोजक 
 २. श्री िारादेिी मिमु्ब      सदस्य 
 ३. सने्दर् मिमु्ब       सदस्य 
 
 

ववपद व्र्वस्थापन सर्मर्ि 

 अध्र्क्षः श्री राजन र्लम्ब ु(मजुक्त), गाउँकार्िपार्लकाको अध्र्क्ष 
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 सदस्र्ः श्री रववन साम्रा र्लम्ब ु(र्बकास), गाउँकार्िपार्लकाको उपाध्र्क्ष 

 सदस्र्ः श्री नवीन िेम्वे, प्रमखु प्रशासक र् अर्िकद ि 

 सदस्र्ः श्री देउ प्रसाद र्लम्ब,ु वािावरण िथा ववपद व्र्वस्थापन सर्मर्िको संर्ोजक 

 सदस्र्ः गाउँपार्लका जस्थि सरुक्षा र्नकार्का प्रमखु 

 सदस्र्ः राव्ट्रहर् 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 राजन र्लम्ब ु(मजुक्त) 

 जशक्षा सर्मर्ि सह-संर्ोजकः श्री रववन साम्रा र्लम्ब ु(र्बकास) 

 जशक्षा सर्मर्ि सदस्र्ः  श्री आईिराम र्लम्ब ु

 जशक्षा सर्मर्ि सदस्र्ः  श्री सरु्िर कुमार र्लम्ब ु

 जशक्षा सर्मर्ि सदस्र्ः  श्री िारादेवी र्लम्ब ु

 जशक्षा सर्मर्ि सदस्र्ः  श्री कमल कुमार हेल्लोक 
 जशक्षा सर्मर्ि सदस्र्ः  श्री संजर् सबु्बा 
 जशक्षा सर्मर्ि सदस्र्ः  श्री नवीन िेम्वे 

 जशक्षा सर्मर्ि सदस्र् सजचव  श्री जर् प्रसाद ररजाल 

४.१ उजाि ववकास उप-सर्मर्िः- 
फक्ताङलङु गाउँपार्लका उजाि ववकास उप-सर्मर्िः- 

क्र .सं.  पदार्िकारीको नाम पद कैवफर्ि 

१. पेमाटासी शेपाि संर्ोजक ६ नं. विाअध्र्क्ष 
२. भरिर्संह र्लम्ब ु सदस्र् २नं  .विाको उपभोक्ता  

3. ववना दजी सदस्र् का .पा .सदस्र्  

४. र्नु िा शमाि सदस्र् मवहला ववकास कमिचारी 
५. र्सिा र्लम्ब ु सदस्र् का .पा.  सदस्र् 

६.  सदस्र्-सजचव गाउँपार्लका इजन्जर्नर्र 

अन्र्ः- 

क्र .सं.  पदार्िकारीको नाम पद  

१. रववन साम्रा र्लम्ब ु(र्बकास)  संरक्षक गा.पा.उपाध्र्क्ष 
२. आइिराम र्लम्ब ु सल्लाहकार गा .पा .पूवाििार ववकास सर्मर्ि संर्ोजक  
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३. नवीन िेम्वे सल्लाहकार प्रमखु प्रशासक र् अर्िकद ि 
 

गाउँपार्लका कार्ािलर् सूचना अर्िकारीः सू.प्र.अ. जर् प्रसाद ररजाल, ९८५२६६०१७८ 

र्स गाउँपार्लका अन्िरगि कार्ि के्षत्र भएका संस्थाहु को कार्िक्रम 

ग्रामीण जशक्षा िथा वािावरण ववकास केन्र(Reed Nepal) 

u|fld0f lzIff tyf jftfj/0f ljsf; s]Gb|  

(REED Nepal) 

zfvf sfof{no, tfKn]h'ª 

cf=a @)&(÷*) sf] ah]6 tyf sfo{qmd 

qm=;= of]hgf tyf sfo{qmd 

nIo nfeflGjt hg;+Vof 

s}lkmot 

PsfO kl/df0f ah]6 dlxnf k'?if blnt 

1 
k|wfgfWofks, ;|f]t lzIfs  

tyf ;xof]uL lzIfs 

Ifdtf clea[4L tflnd 

hgf 31 366420 5 26 0   

2 
l6=kL=6L=df cfwfl/t 

lzIfssf] k]zfut clej[4L 

tfldd 

hgf 10 198125 4 5 1   

3 ljBfnodf cfwfl/t 

tflnd÷ljifout 

lzsfOdf r/0fj4 

cGt{lqmof÷z}lIfs ;fdfu|L 

lgdf{0f 

hgf 35 64500 10 24 1   

4 ;fd'bflos 

cled'lvs/0f÷lj=Jo=;= / 

cleefjs tyf lzIfs 

;+3 ;'b[9Ls/0f sfo{zfnf 

hgf 358 254650 150 200 8   

5 

Osf] afn Sna kl/rfng 

tyf ;xof]u sfo{qmd 

hgf 239 136000 114 114 11   

6 
ljBfno ;xof]u sfo{qmd 

ljBfno 22 290000 840 734 15   

7 
ljBfnodf lzIf0f l;sfO 

;fdu|L ;xof]u 

ljBfno 22 344100 840 734 15   



 

56 
 

8 
:yflgo, lhNnf / s]Gb| 

:t/Lo tx ut cg'udg, 

d'Nofsg sfo{qmd  

ljBfno 22 446400         

9 l;sfO pknAwL k|f]T;fxg 

sfo{qmd   

ljBfno 22 250480         

10 
afnjflnsfx?sf nflu 

pRr lzIff 5fqj[QL 

hgf 3 246000 1 1 1   

11 
Plss[t kf7\oqmd tflnd 

hgf 75 266750 15 58 2   

12 
Reading Camp 

hgf 300 450000 155 140 5   

13 
dlxnf 5fqfjf; efG;f 

lgdf{0f kl/of]hgf n]n]k 

ljBfno 1 3050753   35 0   

14 
ljBfno lkpg] kfgL tyf 

xfOlhg sfo{qmd 

ljBfno 3 645899 130 95 5   

15 lg/Gt/ ultlzn sf]if 

;xof]u  

ljBfno 5 800000 150 140 10   

16 k':tsfno Joj:yfkg ljBfno 1 200000 140 130 5   

hDdf sfo{qmd ah]6 -s_    8,010,077.00          

 k|zf;lgs tyf Joj:yfkg ah]6 -v_      2,002,519.25          

s"n ah]6 -s / v_     10,012,596.25    

 
 

 ह्यमुन प्राजटटस फाउण्िेसन (HPF) 

 

आर्थिक  वर्ि २०७९/०८० 

र्ि.नं कार्िक्रमको नाम ठेगाना इकाई परीणाम प्रस्तार्वत बजेट कैर्िर्त 

१ र्वद्यालर्  पुवर्ािर र्बकाि  कार्िक्रम 

क  
सनुदवेि  माध्यवमक 

विद्यालय भिन वनमााण  
फक्ताङलुङ्ग गा पा,संग्साि ू िटा १ ५००००००.०० 

भिन 

ममर्ा  

ख 
खेजेवनम  माध्यवमक 

विद्यालय भिन   
फक्ताङलुङ्ग गा पा,खेजेवनम  िटा १ ६७०००००.०० ६ कोठा 

ग 
सरस्िर्ी मा.वि च्यारीिकु 

भिन ममर्ा 
फक्ताङलुङ्ग गा पा,लेलेप िटा २ ३००००००.०० 

भिन 

ममर्ा  

जम्मा  १४७०००००.००   

२ गुणस्तरीर् र्िक्षा कार्िक्रम  
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क्र 

स 
कार्िक्रमको नाम ठेगाना इकाई परीणाम प्रस्तार्वत बजेट कैर्िर्त 

क 
विक्षकहरुको क्षमर्ा 

अवभिवृध्द र्ावलम 

सरस्िर्ी मावि, सनुदेिी मावि, रविकला मािी, 

आदाि मावि, वसंिा मावि 

जना ७८ ११३१५४५   

ख 

विद्यालय ब्यािस्थापन 

सवमवर् क्षमर्ा अवभिवृध्द 

कायाक्रम 

जना ५५ २९३०२०   

ग 
अवभभािक विक्षक संघ र 

समदुाय िसवक्तकरण 
जना ३५० २०७७२५   

घ विद्यावथा सहयोग कायाक्रम जना १८१२ ३६११०८०   

ड 
गाउँपावलका  र विद्यालय 

समन्य र सम्पका  स्थापना 
पटक ४ २०४६३०   

जम्मा  ५४४८०००.००   
३ मरु्मेह र निने रोग िम्वन्र्ी आचरण पररवतिन कार्िक्रम , र्िररजंघा गाउपार्लका  

क्र 

स 
कार्िक्रमको नाम ठेगाना इकाई परीणाम प्रस्तार्वत बजेट कैर्िर्त 

क करेसािारी स्थापना सरस्िर्ी मावि, सुनदेिी मावि, रविकला मािी िटा ३ १८००००   

ख 
पाक कक्षा र्ावलम 

(विद्याथी र्था समदुायमा) 

सरस्िर्ी मावि, सुनदेिी मावि, रविकला मािी, 

आदाि मावि, वसंिा मावि 
पटक ३० ४००००   

ग 
मधमुेह र नसनेरोग सम्िन्धी 

समदुाय सचेर्ना कायाक्रम 

सरस्िर्ी मावि, सुनदेिी मावि, रविकला मािी, 

आदाि मावि, वसंिा मावि 
पटक ३ ६००००   

घ 

मधमुेह र नसनेरोग सम्िन्धी 

रेवडयो र्था पत्रपवत्रका 

कायाक्रम उत्पादन र्था 

प्रसारण 

  पटक २ २००००   

  जम्मा  १२००००.००   
४ उर्मर्िलता र्बकाि कार्िक्रम 

क्र 

स 
कार्िक्रमको नाम ठेगाना इकाई परीणाम प्रस्तार्वत बजेट कैर्िर्त 

  

विद्याथीहरुलाई कफी नसारी 

र्था खेर्ी सम्िन्धी र्ावलम 

(कक्षा १२ मात्र) 

 रविकला मािी, आदाि मावि, वसंिा मावि पटक ३ १५००००   

  जम्मा  १५००००.००   

कुल वजेट  २०४१८०००.००   
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फक्ताङलङु गाउँपार्लकाका पदार्िकारीहु  

र्स.नं. पदार्िकारीको नाम थर पद सम्पकि  नं. 

१ राजन र्लम्ब ु गा.पा. अध्र्क्ष ९८५१२०४८९४ 

२ रववन साम्रा र्लम्ब ु गा.पा. उपाध्र्क्ष ९८४४६४८२५४ 

३ र्ज्ञ प्रसाद र्लम्ब ु १ नं. विा अध्र्क्ष ९८४२७७५४३१ 

४ र्मङ्मा शेपाि १ नं. विा सदस्र् ९८४४१८६३३२ 

५ पेम्बा शेपाि १ नं. विा सदस्र् ९८४२७७५६५४ 

६ सरु्निा मार्ा र्लम्ब ु १ नं. विा सदस्र् ९८६२९१६७४१ 

७ ववना दजी १ नं. विा सदस्र् ९८४२७८४४९८ 

८ भपेुन्र चौलागाई  २ नं. विा अध्र्क्ष (प्रवक्ता) ९८४२६६३९९६ 

९ प्रमे बहादरु शेपाि २ नं. विा सदस्र् ९८४२७१८४०६ 

१० भीम कुमार र्लम्व ु २ नं. विा सदस्र् ९८४२७९३१२५ 

११ र्लला र्सग ुर्लम्ब ु २ नं. विा सदस्र् ९८२४०२४२६६ 

१२ वफपरानी वववासकमाि २ नं. विा सदस्र् ९८४२७४७२२३ 

१३ आईिराम र्लम्ब ु ३ नं. विा अध्र्क्ष ९८६३६७७०४९ 

१४ सरेुन्र कुमार र्लम्ब ु ३ नं. विा सदस्र् ९८६२७६७८२२ 

१५ सन्िोर् र्लम्ब ु ३ नं. विा सदस्र् ९८४२६४३३०० 

१६ र्सिा र्लम्ब ु ३ नं. विा सदस्र् ९८६३९७६४७८ 

१७ मनकुमारी वव.क. ३ नं. विा सदस्र् ९८६२७७१९८९ 

१८ महेश लावङु र्लम्ब ु ४ नं. विा अध्र्क्ष ९८६३७१९६८८ 

१९ बल बहादरु र्लम्ब ु ४ नं. विा सदस्र् ९८४०९९३२२१ 

२० टेक बहादरु िामाङ्ग ४ नं. विा सदस्र् ९८६४१८५९५० 

२१ कमला र्लम्ब ु ४ नं. विा सदस्र् ९७४५४७७०६१ 

२२ ददलमार्ा कामी ४ नं. विा सदस्र् ९८६१६२३२०६ 

२३ देउ प्रसाद र्लम्ब ु ५ नं. विा अध्र्क्ष ९८४२७९३२५१ 

२४ अमदि कुमार र्लम्ब ु ५ नं. विा सदस्र् ९८६३७१६६६४ 

२५ सन्देश कुमार र्लम्ब ु ५ नं. विा सदस्र् ९८४२७४२०५२ 

२६ सर्मिला र्लम्ब ु ५ नं. विा सदस्र् ९८४२०६१९५२ 
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२७ सकुमार्ा कामी ५ नं. विा सदस्र् ९८६१७०१९१५ 

२८ पेमा टासी शेपाि ६ नं. विा अध्र्क्ष ९८४४६७०७२७ 

२९ भगीमान र्लम्ब ु ६ नं. विा सदस्र् ९८६३६७७४९६ 

३० गणेश बहादरु र्लम्ब ु ६ नं. विा सदस्र् ९८४२७४७९२८ 

३१ िारा देवव र्लम्ब ु ६ नं. विा सदस्र् ९८४०४७२४६७ 

३२ मेिेन लामा शेपाि ७ नं. विा अध्र्क्ष ९८५२६६०६११ 

३३ टासी शेपाि ७ नं. विा सदस्र् ९८४२६६०१९५ 

३४ वाङ्ग्र्ा शेपाि ७ नं. विा सदस्र् ९८६२६३२३८१ 

३५ फुप ुलाह्म ुशे्रष्ठ ७ नं. विा सदस्र् ९८६२०४९१२९ 

३६ र्बपना िमु्बाहाम्फे वव.क. ७ नं. विा सदस्र् ९८६२०४०१२९ 

३७ र्मङ्मा िण्िु शेपाि अल्पसंख्र्क का. पा. सदस्र् ९८५१११९१५४ 

३८ िेजन्जङ शेराप शेपाि अल्पसंख्र्क का. पा. सदस्र् ९८४०१०५७९७ 

ददलकुमार पिङ्वा (स्वक र् सजचव, अध्र्क्षको सजचवालर्)  ९८४०७०७८०२ 

 

 

फक्ताङलङु गाउँपार्लकामा कार्िरि कमिचारीहु ः 

फक्ताङलुङ गाउँपाललकामा कार्यरत कमयचारी वििरण 

क्र.स. कमिचारीको नामथर पद सम्पकि  नं. 
कैवफर्ि 

१ नवीन िेम्बे प्रमखु प्रशासक र् अर्िकद ि ९८५२६६०४९१   

२ जर् प्रसाद ररजाल सूचना अर्िकारी ९८५२६६०१७८   

३ ददनेश भट्टराइ जनस्वास््र् र्नररक्षक ९८५२६६०३१०   

४ िा. र्निलराज अर्िकारी मेर्िकल अवफसर ९८४८२८९६७२   

५ बल बहादरु वववासकमाि लेखापाल  ९८५२६६०१७७   

६ र्ललाराज कोईराला प्रा.स. ९७४९२०६९३३   

७ सन्िोर्कुमार महिो काननु सहार्क ९८४५६७७७३५   

८ शशांक पौिेल प्रा.स.(पश ुसे.प्रा.) ९८५२६६०४८६   

९ प्रशान्ि नेपाल प्रा.स.(कद वर् से.प्रा.) ९८५२६६०४८७   

१० प्रमे कुमारी र्लम्ब ु जनस्वास््र् र्नररक्षक ९८४२१७००९८   
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११ वहमादेवी अर्िकारी र्स.अ.न.मी. ९८४४६१८८०९   

१२ अु ण कुमार र्ादव सब-इजन्जर्नर्र ९८१३८३३३०३   

१३ साकेश र्ादव सब-इजन्जर्नर्र ९७४५४६८२९५   

१४ र्ससममा राई एच.ए. ९८६९६३४७०६   

१५ रामकुमार र्लम्व ु एच.ए.     

१६ स्मीिा काम्बाङ ल्र्ाव टेजटनजशर्न ९८४२२७७८९   

१७ िम्बर बहादरु गुु ङ र्स.अ.हे.ब. ९८४२७४३६६२   

१८ ददल कुमारी र्लम्ब ु र्स.अ.न.मी. ९८६२६३५८५३   

१९ पवन कुमार देव खररदार(विा सजचव) ९८६३८९७५२४   

२० ओम प्रकाश पौिेल खररदार(विा सजचव) ९८४२६७४८९०   

२१ कद ष्णमार्ा र्लम्ब ु अ.न.मी. ९८४२६५८८३९   

२२ हस्िकला िम्मादेन अ.न.मी. ९८६२७७१९३३   

२३ इजन्दरा बराइली अ.न.मी. ९८६२७६२८२३   

२४ ववदरु महि अर्सस्टेण्ट सब-इजन्जर्नर्र ९८६३६३२९३८   

२५ संगीिा राई अर्सस्टेण्ट सब-इजन्जर्नर्र ९७४१७००५४३   

२६ नरेन्र बहादरु िामी अर्सस्टेण्ट सब-इजन्जर्नर्र ९८६८५७६६४६   

२७ सञ्जर् र्लम्ब ु ना.प.से.प्रा.(पश ुसे.प्रा.) ९८४११९२४५२   

२८ र्भम प्रसाद जर्र्मरे ना.प.से.प्रा.(पश ुसे.प्रा.) ९८६२००८०९५   

२९ ओम प्रकाश शमाि ना.प्रा.स.(कद वर् से.प्रा.) ९८६९७३१२२५   

३० गोपाल भण्िारी ना.प्रा.स.(कद वर् से.प्रा.) ९८४४६५४६९३   

३१ ससुन राई वफल्ि सहार्क ९८४२७५८९४७   

३२ प्रददप पौिेल वफल्ि सहार्क ९८४२७४३७५२   

३३ ददपराज आचार्ि उद्यम ववकास सहजकिाि ९८६११९२१९५   

३४ र्नु िा शमाि उद्यम ववकास सहजकिाि ९८६३१३७२२३   

३५ ददपेन्र मजुखर्ा अ.हे.व.     

३६ प्रर्िक्षा गुु ङ अ.न.मी. 9840472680   

३७ जर् कुमार रार् अमाि अ.हे.व.     

३८ भरू्मका पौिेल अ.न.मी. 9842784493   
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३९ प्रर्िक्षा र्लम्ब ु अ.न.मी. ९८६३६७७२१५   

४० पमनुा मावोहाङ अ.हे.व.     

४१ ववसन र्लङदेन  र्लम्ब ु अ.हे.ब.     

४२ अन्जना पलुामी अ.न.मी. ९८४५१२९३०६   

४३ सर्मिला लाबङु अ.न.मी. ९८१६९९९१४५   

४४ र्ञ्जना र्लम्ब ु अ.न.मी. 9840993722   

४५ िलुसा राई अ.हे.ब.     

४६ अमदिा र्लम्ब ु अ.न.मी. 9842109830   

४७ सहारा लावङु अ.न.मी. 9862650948   

४८ आरिी र्लम्ब ु अ.हे.ब. 9844633112   

४९ पदमार्ा र्लम्ब ु अ.हे.ब.     

५० अन्ज ुशेपाि अ.न.मी.     

५१ सदजना र्लम्ब(ुक) अ.न.मी. 9844652339   

५२ कमला अङथपुो अ.न.मी. 9862772228   

५३ सदजना र्लम्व(ुख) अ.हे.व.     

५४ अर्निा र्लम्ब ु अ.न.मी. ९८६४२२७८७७   

५५ अजस्मिा लाप्चा अ.हे.ब. ९८६२८५८३४०   

५६ भीमा र्लम्ब ु अ.न.मी. 9862646413   

५७ उमेश र्लम्ब ु अ.हे.ब. 9840980559   

५८ सकुध्वोज मावो र्लम्ब ु अ.हे.ब.     

५९ र्िल्ली कुमार र्लम्ब ु अ.हे.ब.  9863677353   

६० प्रववण राइ अ.हे.ब. 9863677135   

६१ मंगलर्संह िामाङ अ.हे.ब.     

६२ कामना सवेहाङ अ.न.मी. 9863719757    

६३ अन्जना र्लम्व ु ना.प्रा.स.(कद वर् से.प्रा.) ९८६३६७७३५५   

६४ रन्ज ुवराईली पोर्ण सहार्क     

६५ रववना र्लम्व ु अ.न.मी.     

६६ रजन्जिा र्लम्व ु अ.न.मी.     
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६७ लाटपाफुटी शेपाि अ.न.मी.     

६८ रर्मका र्लम्व ु अ.हे.ब.     

६९ पमहुाङ र्लम्व ु अ.हे.ब.     

७० खगेन्र जर्र्सङ हलकुा सवारी चालक ९८४४६५७०९०   

७१ िनराज शेपाि कार्ािलर् सहर्ोगी ९८६७९९६२६७   

७२ मिसुदुन जर्र्मरे कार्ािलर् सहर्ोगी ९८४२७४७२२०   

७३ पशुिराम गौिम कार्ािलर् सहर्ोगी ९८४२६८८९३०   

७४ राज ुर्लम्ब(ुक) कार्ािलर् सहर्ोगी ९८६४१८५७३१   

७५ झमुा र्लम्ब ु कार्ािलर् सहर्ोगी ९८४३३४४२४१   

७६ खड्ग र्लम्ब ु सहर्ोगी ९८४२४३०२३२   

७७ स्र्ाङब ुशेपाि कार्ािलर् सहर्ोगी ९८१००२८८५७   

७८ सेमन्िक पौिेल कार्ािलर् सहर्ोगी ९८४४६१८४९७   

७९ सान बहादरु र्लम्ब ु कार्ािलर् सहर्ोगी  9842639841   

८० राज ुर्लम्ब(ुख-रनपाल) कार्ािलर् सहर्ोगी 9862767885   

८१ मइिवीर र्लम्ब ु कार्ािलर् सहर्ोगी 9848834133   

८२ लक्ष्मण र्लम्ब ु कार्ािलर् सहर्ोगी ९८४०४७१७५८   

८३ शान्िा र्लम्व ु कार्ािलर् सहर्ोगी     

८४ ववक्रम र्लम्ब ु कार्ािलर् सहर्ोगी ९८६४१८४२१४   

८५ सर्मर र्लम्ब ु कार्ािलर् सहर्ोगी  9866794929   

८६ र्मररङ शेपाि कार्ािलर् सहर्ोगी ९८४३१५०६१९   

८७ िेजन्जङ वार्लङ शेपाि कार्ािलर् सहर्ोगी     

८८ िण्िु लामा भोवटर्ा कार्ािलर् सहर्ोगी     
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िस्वीरमा फक्ताङलङु गाउँपार्लकाः 

 
गि आ.व.मा गाउँपार्लकाद्वारा र्नमािण गररएको ५२०० र्म उचाईमा अवजस्थि फक्ताङलङु माङवहम 

फक्ताङलङु-४ मा रहेको माङमागा झरना    बाहै्र मवहना नसटुने वाख ुपोखरी 
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कुम्भकणि वहमाल (फक्ताङलङु)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कञ् चनजंर्ा वहमाल (फक्ताङलङु)  
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