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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 
प्रथम 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 । 
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मन्िव्र् 

 

ववर्भन् न ववर्र्गि सर्मर्िहु को प्रर्िवेदन, राजस्व परामशि सर्मर्िको प्रर्िवेदन, ्ोि 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 ्। 
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खण्ि १ - पररचर् 

१.१  स्थानीर्  िहको  संजक्षप्त  पररचर्ः  

  नेपालको मेची अञ् चल िाप्लेजङु जजल्लाका पूवी-उिर 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 िे्ो ठूलो स्थानीर् िह हो । फक्ताङलङु, वकराँिी 
र्ाक्थमु्बा ि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 
र्सजञ्चि‚ कञ्चनजंर्ा 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 

वडा नं. समावेश भएका साववक 
गा.वव.स. 

साववक वडा 
नं. 

कैफिर्त 

१ सावादिन १-९  

२ खेजेननम १-९  

३ मलङखखम १-९  

४ ईखाबु १-९  

५ तापेथोक १-९  

६ लेलेप १-९  

७ ओलाङचुङगोला १-९  

 

१.१.२भौगोर्लक अवस्था िथा र्समाना र जनसंख्र्ा 
क्षेत्रफल   : १८५८.५१ वगि वक.र्म. 

पूवि     : र्सररजंर्ा गाउँपार्लका र भारि 
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पजिम     : र्मक्वाखोला गाउँपार्लका र संखवुासभा जजल्ला 
उिर     : चीन 

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

१.१.३ प्रमखु नदीनाला, वहमाल र ववशेर् के्षत्र 
र्स गाउँपार्लकाको विा नं. ६ लेलेप र ७ ओलाङचङुगोलाको कररब मध्र् भागबाट 
बहने िमोर नदी दाँर्ार्िर विा नं. १ सावाददन, २ खेजेर्नम, ४ ईखाब ुर बाँर्ार्िर विा 
नं. ५ िापेथोक, ३ र्लङजखम हदैु बहेको म । िमोरका ठूला सहार्क नदीहु  र्नु्सा 
र र्ाङमा नदी लगार्ि र्सँसवा र र्सम्बवुा खोला पर्न जल्ोिका भण्िार र र्स क्षेत्रका 
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  योलोर्लङ 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 । कञ्चनजंर्ा 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 सक्ने 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 
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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 
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 सक्ने 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 ।   
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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. २०७५/७६ को लार्ग प्रस्ििु भएको नीर्ि िथा कार्िक्रमलाई 
फक्ताङलङु  गाउँपार्लकाको नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेट िजुिमा गने मूल आिारको ु पमा 
र्लईएको म । 

 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 २०७७/७८ 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 ्ोि 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 , 
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 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 ्ोि 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 , 
 ज्रे्ष्ठ नागररक िथा अपाङ्गमैत्री कार्िक्रमलाई प्राथर्मकिा ददईएका कार्िक्रम िथा 

आर्ोजनाहु , 
 लागि साझेदारीमा सञ् चालन हनेु आर्ोजना िथा कार्िक्रमहु  । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

खण्ि २- राजवास श्रोि अनमुान, ऐन िथा प्रर्िवेदन 

 

२.१ राजवास परामशि सर्मर्िको प्रर्िवेदनः 
आर्थिक बर्ि २०७६।७७ 

       राजस्व परामशि सर्मर्िका पदार्िकारीहु  

१. फक्ताङलङु गाउँपार्लकाका उपाध्र्क्ष श्री फुलमार्ा र्लम्ब-ु             संर्ोजक 

२. प्रमखु प्रशासवकर् अर्िकद ि श्री सन्िोर् शे्रष्ठ           -              सदस्र् 

३. कार्िपार्लका सदस्र् श्री र्नमा नावा                 -              सदस्र्             

५. लेखापाल श्री बल बहादरु वववासकमाि                -               सदस्र्-सजचव 
 

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

आगामी आ.व. २०७७/०७८ को लार्ग पेश हनु गइरहेको र्स फक्ताङलङु गाउँपार्लकाको बावर्िक बजेट 
िथा कार्िक्रम र आर्थिक वविेर्कमा समावेश गररनपुने राजस्व सम्बन्िी ववर्र्हु  सझुाव ददने हेिलेु र्ो 
प्रर्िवेदन िर्ार पाररएको हो । र्स प्रर्िवेदनले फक्ताङलङु गाउँपार्लकाको ददगो आर्थिक ववकासका लार्ग 
सहर्ोग परु् र्ाउनेम भने्न वववासास र्लएको मु । 

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

 

             फुलमार्ा र्लम्ब ु

संर्ोजक 

राजस्व परामशि सर्मर्ि 

फक्ताङलङु गाँउपार्लका 
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(क) पदष्ठभरू्म:-  

नेपालको संवविान, स्थानीर् सरकार संचालन ऐन , २०७४ र अन्र् प्रचर्लि कानूनको अर्िनमा रही 
स्थानीर् िहले आफ्नो कार्ि क्षेत्रर्भत्र पररचालन गनि सक् ने राजश् वका ्ोि, दार्रा र दर समेिको ववश् लेर्ण 
गरी आगामी आर्थिक वर्िमा प्राप्त हनुसक् ने राजश् वको अनमुान गनिको लागी स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, 
२०७४ को दफा ६५ बमोजजम  र्मर्ि २०७७ जेठ ०७ मा , कार्िपार्लका बैठकको र्नणिर्ानसुार 
फक्ताङलङु गाउँपार्लकाको उपाध्र्क्ष श्री फुलमार्ा र्लम्बजु्रू्को  संर्ोजकत्वमा  एक स्थानीर् राजश् व 
परामशि सर्मर्िको गठन गररएको म । 

र्स सर्मर्िको काम कििव्र् र अर्िकार देहार् बमोजजम रहेको म :- 

क)   राजश् व सम्बन्िी नीर्ि वा कानूनको िजुिमा, संशोिन, पररमाजिन र सोको पररपालनाको सम्बन्िमा 
आवश्र्क परामशि प्रदान गने । 

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

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

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

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

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

उपरोक्त उदे्दश्र्हु को प्रार्प्तका लागी आ. व. २०७७/७८ मा राजश् वका ्ोि, दार्रा र दरहु को 
ववश् लेर्ण गनिको लागी र्मर्ि २०७७ जेठ २८ गिेको ददन स्थानीर् राजश् व सर्मर्िको बैठक बसी गि 
आ. व. २०७७/७८ को प्रक्षेवपि आन्िररक आर् र आ. व. २०७६/७७ असार ५ गिे सम्मको संकर्लि 
आर्को ववश् लेर्ण गरी आगामी आ. व. को लागी आन्िररक आर् प्रक्षेपण समेि गररर्ो । साथै आर्थिक 
ऐन २०७४ को अनसूुची बमोजजम राजश् वका दार्रा हु मा समेि केही संशोिन गरी आगामी आ. व. 
२०७७/७८ को लार्ग कर िथा गैर कर राजश् व दरहु  प्रस्िाव समेि गररएको म । 

(ख) राजश् वको मौजदुा अवस्थाको ववश् लेर्ण :- 
स्थानीर् राजश् व सर्मर्िले आ. व. २०७६/७७ को लार्ग राजश् वका श्रोि, दार्रा र दर लगार्िका 
आिारमा आन्िरीक आर्को प्रक्षेपण रू २५,००,०००/- (अक्षु पी पच्चीस लाख ु पैर्ाँ मात्र ) गरेको 
र्थर्ो ।  आ. व. २०७६/७७ को लागी स्वीकद ि कर राजश् व र गैर कर राजश् वको दरको आिारमा 
र्ही आ. व. को असार ५ गिे सम्मको लागी आन्िररक आम्दानी िफि को कुल संकर्लि आम्दानी देहार् 
बमोजजम रहेको पाइर्ो :- 

वडा न ं एकीकृत 
सम्पवि 
कर 

मसिाररस ,
शुल्क  

घर वहाल 
कर 

प्रशासननक 
सेवा शुल्क 

अरर् राजश्व जम्मा 

१. ३५०००।- २००००।- ० ० ० ५५०००।- 

२. १५००००।- ५५०००।- ० ० ० २०५०००।- 

३. १४००००।- ४००००।- ० ० ० १८००००।- 
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४. १२५०००।- ३५०००।- ० ० ० १६००००।- 

५. १५००००।- ५००००।- ० ० ० २०००००।- 

६. १२००००।- ८००००।- ० ० ० २०००००।- 

७. ५००००।- ३००००।- ० ० ० ८००००।- 

गाउँपामलका कार्ायलर् ० ३२५०००।- ९५०००।- ११७८०००।- १२०५४६।३६ १७१८५४६।३६ 

जम्मा ७७००००।- ३१००००।- ४२००००।- ११७८०००।- १२०५४६।३६ २७९८५४६।३६ 

आ. व. २०७६/७७ को प्रक्षेवपि आम्दानी:-  ु .२५,००,०००।- 
असार ५ गिे सम्म सम्म संकलन गररएको आम्दानी आ.व. २०७६/७७ को प्रक्षेवपि आम्दानी लक्ष्र् 
भन्दा ु .२,९८,५४६।३६ बढी देजखएको म । र्द्यवप असार मसान्ि सम्मको कुल आन्िररक आम्दानीको 
प्रक्षेवपि लक्ष्र् अझै बढी पगु्ने देजखन्म । 

ग) राजश् व नीर्िहु :- 
१. आन्िररक श्रोिको पररचालनबाट वविीर् 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 । 

५. आर्थिक वविेर्क, २०७७ बमोजजम करका दर िथा दार्रा िोक  राजस्व संकलनलाइ प्राथर्मकिा 
ददइनेम । 

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

१. एक कद ि सम्पजि 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 
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८. सवारी सािन कर  

९. ववज्ञापन कर 

मार्थ उल्लेजखि करका दार्राहु मा रहेर गाउँपार्लकाले आन्िररक आम्दानीलाई व्र्वस्थापन गनुिपने 
म । आन्िररक श्रोिको पररचालन बाट नै वविीर् सबर्लकरण िफि  गाउँपार्लकालाई उन्मखु गराउन ु
सवकन्म । 

(ङ) आगामी आ. व. को लागी प्रस्िाववि कर िथा गैर कर राजश् व दर :- अथि सम्बन्िी प्रस्िावलाई 
कार्ािन्वर्न गनि बनेको वविेर्क, २०७७ बमोजजम रहने प्रस्िाव गररएको म । 

(च) आगामी आ. व. २०७७।७८ को लागी राजस्व संकलन प्रक्षपेण देहार् बमोजजम प्रस्िाव गररएको म 
। 

   

क्र.

स. 

राजश्व 

सङ्केत राजश्व मशषयक वडा नं. १ वडा नं. २ वडा नं. ३ वडा नं. ४ वडा नं. ५ वडा नं. ६ वडा नं. ७ गा.पा. जम्मा 

२ ११३१३ एकीकृत सम्पवि कर        ९०००० ४०००० ८०००० ६०००० १२०००० १०००० ० ४००००० 

३ ११३१४ भुममकर/मालपोत               १०००००० १०००००० 

४ ११३२१ घर बहाल कर     ५०००         १८०००० १८५००० 

५ ११३२२ बहाल ववटौरी कर           ५०००   ३००० ८००० 

६ ११४५१ 

सवारी साधन कर (साना 
सवारी)               ७५०० ७५०० 

८ ११६११ 

व्र्वसार् रजजष्ट्रेसन 

िस्तुर               १००००० १००००० 

९ ११६३१ 

कृषी तथा पशुजरर् 

वस्तुको व्र्ावसानर्क 

कारोबारमा लाग्ने कर १००० ३००० ३००० १०००       ५०००० ५८००० 

१० ११६९१ अरर् कर               २०००० २०००० 

१५ १४२१९ 

अरर् सेवा शुल्क तथा 
बबक्री(अरर् ववक्रीबाट 

प्राप्त रकम)               १०००० १०००० 

१६ १४२२१ रर्ानर्क िस्तुर               ३००० ३००० 

१७ १४२२३ मशक्षा क्षेिको आम्िानी                २०००० २०००० 

१८ १४२२४ परीक्षा शुल्क               ३०००० ३०००० 

१९ १४२२५ 

र्ातार्ात क्षेिको 
आम्िानी               १०००० १०००० 

२० १४२२९ 

अरर् प्रशासननक सेवा 
शुल्क       १५००       ३००००० २९४००० 

२१ १४२४२ नक्सा पास िस्तुर               २०००० २०००० 

२२ १४२४३ मसिाररश िस्तुर ५००० ५०००० १००० ८००० १०००० ५०००० ७५०० ५०००० १८१५०० 

२३ १४२४४ 

व्र्जक्तगत घटना िताय 
िस्तुर         ८००० ३००० १०००   १२००० 

२४ १४२४५ नाता प्रमाखित िस्तुर १००० ३००० २००० १००० ५००० ५००० २०००   १९००० 

२५ १४२४९ अरर् िस्तुर         १५०० २०००   ५०००० ५३५०० 

२७ १४२६२ 

ववद्रु्त ्सम्बरधी 
िस्तुर                ५००० ५००० 
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२९ १४२६५ अरर् क्षेिको आर्               ५०००० ५०००० 

३० १४३११ 

रर्ानर्क िण्ड, 

जररवाना र जित               २००० २००० 

३१ १४३१२ 

प्रशासननक िण्डः 
जररवाना र जित               १५०० १५०० 

३२ १४३१३ धरौटी सिरस्र्ाहा               २५०००० २५०००० 

३३ १४५२९ अरर् राजश्व  ४००० १८००० ४५०० ५०० २०००   १००० १०००००० ७३०००० 

३४ १४६११ व्र्वसार् कर               ३०००० ३०००० 

३७ ३२१२२ बैँक मौज्िात                 ३२०००००० 

      ११००० १६४००० ५५५०० ९२००० ८६५०० १८५००० २१५०० ३१९२००० ३५५००००० 

 

 

र्नश्कर्ि िथा सझुावहु  :- 
आ. व. २०७६/७७ को प्रक्षेवपि  आन्िररक राजश् व अनमुान बमोजजम चाल ु आ. व.०७५/७६ 

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.  सम्पजि 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 । 
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२.२ राजवास श्रोि अनमुान परामशि सर्मर्ि वैठकको र्नणिर्ः  

 
आज र्मर्ि २०७७ असार ०६ गिेको ददन फक्ताङलङु गाउँपार्लकाका अध्र्क्ष िथा स्थानीर् 

सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४को दफा ६६ बमोजजम गठन भएको ्ोि अनमुान िथा बजेट सीमा र्निािरण 
सर्मर्िका संर्ोजक श्री सरोज र्लम्बजु्रू्को संर्ोजकत्वमा आ.व.०७६/७७ को लागी र्स गाउँपार्लकामा 
प्राप्त हनु सक्ने कुल आर्को प्रक्षपेण र सोको सन्िरु्लि वविरणको खाका िथा बजेट सीमा र्निािरण गनि 
स्थानीर् ्ोि 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 सरोज र्लम्ब ु

२. फक्ताङलङु गाउँपार्लका उपाध्र्क्ष-सदस्र्- श्री फुलमार्ा र्लम्ब ु

३. कार्िपार्लका सदस्र्-           सदस्र्- श्री मेिेन लामा शेपाि 
४. कार्िपार्लका सदस्र्-           सदस्र्- श्री मेिेन भोटे शेपाि 
५. कार्िपार्लका सदस्र्-           सदस्र्- श्री मोवाङ शेपाि 
६. कार्िपार्लका सदस्र्-           सदस्र्- श्री र्ललामार्ा र्लम्ब ु

७. प्रमखु प्रशासक र् अर्िकद ि-सदस्र् सजचव-  श्री सन्िोर् शे्रष्ठ 

अन्र् उपजस्थर्िः 
८. लेखापाल श्री बल बहादरु वववासकमाि 
९. सूचना प्रववर्ि अर्िकद ि िथा जशक्षा अर्िकद ि श्री जर् प्रसाद ररजाल 

१०. प्राववर्िक शाखा प्रमखु श्री अजुिन र्सग्देल 

११. कद वर् ववकास शाखा संर्ोजक श्री ओम प्रकाश शमाि 
१२. पश ुववकास शाखा संर्ोजक श्री सञ्जर् र्लम्ब ु

 

प्रस्िावहु  :-  

१. आ.व. २०७७/७८ मा प्राप्त हनुे आर्(आन्िररक आर्, राजस्व बाँिफाँट, नेपाल सरकार िथा 
प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनुे वविीर् हस्िान्िरण, आन्िररक ऋण िथा अन्र्) को सम्बन्िमा । 

२. प्रक्षेवपि ्ोि र सािनको सन्िरु्लि वविरणको खाका सम्बन्िमा । 

३. बजेटको कुल सीमा र्निािरण सम्बन्िमा । 

४. ववर्र् क्षेत्रगि बजेटको सीमा र्निािरण सम्बन्िमा । 

५. बजेट िथा कार्िक्रमको प्राथर्मक करणका आिार िर् गने सम्बन्िमा । 

६. ववर्र् क्षेत्रगि बजेट िजुिमा सम्बन्िमा मागिदशिन । 

 

र्नणिर्हु  :-  

र्नणिर् नं १ : प्रस्िाव नं. १ मार्थ मलफल गदाि आ.व. ०७६/७७ मा र्स फक्ताङलङु गाउँपार्लकामा 
प्राप्त हनु सक्ने कुल आर्को ्ोि देहार् बमोजजम हनुे :-  
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१. संर्बाट  

अनदुानको प्रकार                रकम        कैवफर्ि 

ववजिर् समार्नकरण  ु .९,५८,००,०००।-  

सशिि अनदुान ु .१७,४५,००,०००।-  

राजश् व बाँिफाँि  ु .८,३३,९७,१९०।-  

जम्मा  ु .३५,३६,९७,१९०।-  

२. प्रदेशबाट 

अनदुानको प्रकार                रकम                  कैवफर्ि 

ववजिर् समार्नकरण ु .७०,२७,०००।-  

सशिि अनदुान ु .१,००,०००।-  

सवारी सािन करको बाँिफाँट ु .४४,३१,०००।-  

समपरुक अनदुान ु .१,००,००,०००।-  

जम्मा ु .२,१५,५८,०००।-  सशििको अनमुान सवहि  

 

३. आन्िररक आर् िफि  
  आर्को श्रोि               रकम                कैवफर्ि 

कार्ािलर् िफि  ु .३५,००,००० ।-  

जजसस अनदुान ु .४०,००,०००।-  

जम्मा  ु .७५,००,०००।-  

 

४. आ.व. २०७६/७७ बाट अल्र्ा भई आउने रकम  

            ्ोि                   रकम              कैवफर्ि 

चाल ुिफि  ु . ७५,००,०००।-             अनमुार्नि 

पुजँीगि िफि  ु . २,०५,००,०००।-             अनमुार्नि  

आन्िररक श्रोि िफि  ु . ४०,००,०००।-             अनमुार्नि 

जम्मा ु . ३,२०,००,०००।-             अनमुार्नि 
 

आ.व. २०७७/७८ मा प्राप्त भई आउने जम्मा रकम :- १+२+३+४ = ु . ४१,९७,५५,१९०।- 

र्नणिर् नं.  २ :- प्रस्िाव नं. २ मार्थ मलफल गदाि  आ.व.०७७/७८ मा र्स फक्ताङलङु 
गाउँपार्लकालाई आ.व. २०७७/७८ मा प्राप्त हनुे कुल आर्को प्रक्षपेण ु . ४१,९७,५५,१९०।- 

 (अक्षु पी ु  एकचार्लस करोि सन्िानब्वे लाख पचपन्न हजार एक सर् नव्बे मात्र) मा आिाररि रहेर 
आगामी आ.व.को कुल बजेट सीमा र्निािरण गररएको म ।  
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र्नणिर् नं ३ :- प्रस्िाव नं ३ माथी मलफल गदाि आ. व. २०७७।७८ को लागी कुल बजेटको  देहार् 
बमोजजम बाँिफाँि गररएको म :- 

१. कुल बजेट :- ु . ४१,९७,५५,१९०।- 

२. चाल ुिफि  :- ु . २९,०७,७६,६९०।- 

३. जम्मा पुजँीगि िफि  (सशिि सवहि ) :- ु . १२,८९,७८,५००।- 

४. सशिि कटाएर जम्मा पुजँजगि रकम  :- ु   

पुजँीगि िफि  ववर्र् क्षेत्रगि सीमा र्निािरण देहार् बमोजजम गररएको म :- 

१.  फक्ताङलङु गाउँपार्लकाका गौरवका आर्ोजनाहु   
  - 
 

        - 

 

२. कोर् 

ववपद व्र्वस्थापन कोर्, आकाजस्मक कोर् अन्र्   ु  साठी लाख 
 

 ३. 
             क्षेत्र     उपक्षेत्र             रकम % 

     आर्थिक ववकास कद वर्, उद्योग िथा वाजणज्र्, 
पर्िटन, सहकारी, ववजिर् क्षेत्र 

 

 

४. 
           क्षेत्र   उपक्षेत्र             रकम % 

सामाजजक ववकास जशक्षा, स्वास््र्, खानेपानी िथा 
सरसफाई, संस्कद र्ि प्रवििन, 
लैंर्गक समानिा िथा सामाजजक 
समावेजशकरण 

 

 

५. 
             क्षेत्र     उपक्षेत्र             रकम % 

    पवुाििार ववकास सिक िथा पलु (झोलङु्गे पलु) 
र्संचाई, भवन िथा सहरी 
ववकास, उजाि, लर् ुिथा साना 
जल ववद्यिु (वैकजल्पक उजाि 
समेि ) , संचार  

 

 
 
 
 

६. 
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           क्षेत्र   उपक्षेत्र               
रकम % 

वािावरण िथा ववपद 
व्र्वस्थापन  

वन िथा भसंुरक्षण, जलािार संरक्षण, वािावरण 
संरक्षण, जलवार् ुपररवििन, फोहोर मैला व्र्वस्थापन, 
sanitary land fill sites, जल उत्पन् न प्रकोप 
व्र्वस्थापन, ववपद व्र्वस्थापन  

 

 

७. 
           क्षेत्र   उपक्षेत्र              

रकम % 

संस्थागि ववकास िथा सेवा 
प्रवाह  

मानव संसािन ववकास, संस्थागि क्षमिा ववकास, 
संस्थागि पवुाििार ववकास, नागररक विापत्र, 
ववद्यरु्िर् सचुना प्रवाह 

 

 

८. 
             क्षेत्र     उपक्षेत्र             

रकम % 

ववजिर् व्र्वस्थापन र सशुासन  लेखांकन, राजश् व पररचालन, ववजिर् अनशुासन, 
साविजर्नक सनुवुाई, सामाजजक पररक्षण, आ. ले. प., 
सचुना िथा संचार व्र्वस्थापन  

 

 

 र्नणिर् नं ४ :-    

आ.व. २०७७/७८ 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 दो्ो 
प्राथर्मकिमा राख् न े। गि आ.व. मा पणुि हनु नसकेका कार्िक्रमहु लाई प्राथर्मकिामा राख् ने र स्थानीर् 
्ोि सािनमा आिाररि भई जनसहभार्गिामा अर्भवदव्ध  हनुे ।   

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

४. ववपद िथा जलवार् ुपररवििन उत्थानजशल बनाउने ।  

५. संस्कद र्ि िथा पवहचान प्रव्ध िन हनुे ।  
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२.३ फक्ताङलङु गाउँपार्लकाको अथि सम्बन्िी प्रस्िावलाई कार्ािन्वर्न गनि बनकेो वविेर्क, 2077 

प्रस्िावनाः फक्ताङलङु गाउँपार्लकाको आर्थिक वर्ि 207७/7८ को अथि सम्बन्िी प्रस्िावलाई कार्ािन्वर्न 
गनिको र्नर्मि स्थानीर् कर िथा शलु्क संकलन गने, मुट ददने िथा संकलनको प्रशासर्नक व्र्वस्था गनि 
वाञ्मनीर् भएकोले, 
नेपालको संवविानको िारा 228 को उपिारा (2) बमोजजम फक्ताङलङु गाउँपार्लका गाउँ सभाले र्ो 
ऐन बनाएको म । 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भः  (१) र्स ऐनको नाम "आर्थिक ऐन, 207७" रहेको म । 

        (2) र्ो ऐन 207७ साल श्रावण 1 गिेदेजख फक्ताङलङु गाउँपार्लका क्षेत्रमा लाग ुहनुेम । 

२. सम्पजि करः गाउँपार्लकाका क्षेत्रर्भत्र र्र जग्गा कर िथा मालपोिलाई एवककद ि गरी अनसूुजच 
बमोजजम सम्पजिको मलु्र्ांकन गरी अनसूुजच (2) बमोजजम गणना गरी सम्पजि कर लगाइने र असूल 
उपर गररनेम । 

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 अनसूुजच (3) 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 अनसूुजच (4) बमोजजम व्र्वसार् कर लगाइने र असूल उपर 
गररनेम। 

५. सिक पूवििार उपर्ोग शलु्क दस्िरु िथा दण्ि जररवानाः  

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

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

       िथा शलु्क र जरीवाना असलु गररनेम ।                                                                            

६. ववज्ञापन करः  

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

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

७. बहाल र्बटौरी शलु्कः  

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

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

८. पावकि ङ शलु्कः गाउँपार्लका क्षेत्रर्भत्र कुनै सवारी सािनलाई पावकि ङ सवुविा उपलब्ि गराए वापि 
अनसूुजच (7) बमोजजम पावकि ङ शलु्क लगाइने र असूल उपर गररनेम ।  
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९. अन्र् सेवा शलु्कः  

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

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

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

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

िोक्नपुने भएमा गाउँपार्लकाको कार्ािलर्ले र्नणिर् गरी िोक्न सक्नेम । 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 । 
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अनसुचुी-1 

अथि वविेर्कको दफा 2 बमोजजमको सम्पजिकरको मलु्र्ांकन िार्लका (आ.व. 077/078) 

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

 मालपोि कार्ािलर्बाट र्निािरण गररएको आ.व. ०७७/७८ को मलु्र्ाङ्कन पजुस्िका 
अनसुार  

 

१. कुल जग्गाको मूल्र्ांकन ु .१,००,०००।- सम्मको भएमा ु .३०।- 

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

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

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

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

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

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

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

 अलैंची बारीको हकमा मार्थ उल्लेजखि मूल्र्ांकन बमोजजम हनुेम ।  

अनसुचुी -2 

            अथि वविेर्कका दफा 2 बमोजजमको सम्पजिकरका दरहु  

करर्ोग्र् एक कद ि सम्पजिको 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-3 

अथि वविेर्कका दफा 3 बमोजजमको र्र जग्गा बहाल कर 

१. र्र जग्गा बहाल कर 
र्स.नं. ववर्र् वववरण आ.व.2077/078 का लार्ग स्वीकद ि कैवफर्ि 

१ बहाल कर बहालकर १० प्रर्िशि सम्झौिा भए बमोजजमको वहाल रकमको  
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अनसूुची-4 

अथि वविेर्कका दफा 4 बमोजजमको व्र्वसार् करका दरहु  

१. व्र्वसार् कर 
र्स.नं. ववर्र् आ.व. 2077/78 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।- 

 

पूजँीको आिारमाः  व्र्ापारीक बस्ि ु(वावर्िक कर) 

(क) चरूोट िथा रक्शी जन्र् पदाथिः (वावर्िक) 

र्स.नं. वववरण आ.व. 2077/78 का लार्ग स्वीकद ि 

१. १ लाख सम्मको ु . २५०।- 

२. १ लाख देजख ५ लाख सम्म ु . ५००।- 

३. ५ लाख देजख १० लाख सम्म ु . १०००।- 

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

(ख) वकराना पसलः (वावर्िक) 

र्स.नं. वववरण आ.व. 2077/78 का लार्ग स्वीकद ि 

१. १ लाख सम्मको ु . १००।- 

२. १ लाख देजख ५ लाख सम्म ु . २००।- 

३. १ लाख देजख १० लाख सम्म ु . ५००।- 

(ग) हाििवेर्र पसलः (वावर्िक) 

र्स.नं. वववरण आ.व. 2077/78 का लार्ग स्वीकद ि 

१. १ लाख देजख ५ लाख सम्म ु .३००।-  

२. ५ लाख १ देजख १० लाख सम्म ु .६००।- 
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(र्) ज्वेलसि पसलः (वावर्िक) 

र्स.नं. वववरण आ.व. 2077/78 का लार्ग स्वीकद ि 

१. १ लाख देजख ५ लाख सम्म ु . २५०।- 

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

 

(ङ) ववद्यिुीर् समाग्री (क्र्ामेरा, वटभी, चस्मा, र्सिी प्लेर्सि, कम्प्रू्टर सामाग्री समेिका 
व्र्वसार्हु ) (वावर्िक) 
र्स.नं. वववरण आ.व. 2077/78 का लार्ग स्वीकद ि 

१. ५ लाख सम्म ु . २००।- 

 

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

र्स.नं वववरण आ.व. 2077/78 का लार्ग स्वीकद ि 

१. ५० हजार सम्म ु . १००।- 

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

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

र्स.नं वववरण आ.व. 2077/78 का लार्ग स्वीकद ि 

१. ५० हजार सम्म ु . १००।- 

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

३. १ लाख १ देजख ३ लाख सम्म ु . २००।- 

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

व्र्वसार् आदद ।) (वावर्िक) 

र्स.नं वववरण आ.व. 2077/78 का लार्ग स्वीकद ि 

१. १ लाख सम्म ु . १००।- 

२. १ लाख देजख ३ लाख सम्म ु . २००।- 

३. ३ लाख देजख ५ लाख सम्म ु . ३००।- 

४. ५ लाख देजख २० लाख सम्म ु . ५००।- 

५. २० लाख देजख मार्थ ु . १०००।- 
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(झ) सरु्ि कपिा, रेर्िमेि कपिा आदद व्र्वसार् (वावर्िक) 

र्स.नं. वववरण आ.व. 2077/78 का लार्ग स्वीकद ि 

१. ३ लाख सम्म ु . २००।- 

२. ३ लाख १ देजख ५ लाख सम्म ु . ४००।- 

 

(ञ) लेखापरीक्षक (वावर्िक) 

र्स.नं. वववरण आ.व. 2077/78 का लार्ग स्वीकद ि 

१. शे्रणी र् ु .१०००।- 

 

(ट) र्नमािण व्र्वसार् (वावर्िक) 

र्स.नं. वववरण आ.व. 2077/78 का लार्ग स्वीकद ि 

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

२. नर्ाँ दिाि शलु्क ु . १0,०००।- 

३. नववकरण ु . ५,०0०।- 

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

(ठ) कुटानी वपसानी व्र्वसार्हु को हकमा (वावर्िक) 

र्स.नं. वववरण आ.व. 2077/78 का लार्ग स्वीकद ि 

१. कुटानी िथा वपसानी मात्र ु .२००।- 

 

(ि) िार्लम प्रजशक्षण केन्र व्र्वसार्हु को हकमा (वावर्िक) 

र्स.नं. वववरण आ.व. 2077/78 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।- 

 

(ढ) अन्र् सेवा दिाि, नववकरण िथा र्सफाररस 
र्स.नं. ववर्र् आ.व. 2077/78 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।- 
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२. ल.ज.वव. सर्मर्ि दिाि  ु .१,०००।- 

३. गमु्बा, चचि िथा क्लब दिाि  ु .१,०००।- 

४. संर्, संस्था िथा समूह 
नववकरण र्सफाररस 

 ु .५००।- 

(ण) पर्िटन सेवा व्र्वसार् (वावर्िक कर) 

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

र्स.नं. वववरण आ.व. 2077/78 का लार्ग स्वीकद ि 

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

ु . १००।- 

२. १ लाख देजख २ लाख सम्मको  ु . १५०।- 

३. २ लाख देजख ५ लाख सम्मको ु . २००।- 

४. ५ लाख देजख १० लाख सम्म ु . ३००।- 

५. १० लाख देजख २० लाख सम्म ु . ५००।- 

६. २० लाख भन्दा बवढ ु .१०००।- 

(ि) वविीर् सेवा (वावर्िक) 

र्स.नं. वववरण आ.व. 2077/78 का लार्ग 
स्वीकद ि 

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

ु . २५००।- 

२. ख वगिका ववकास बैंक, ु . ७५०।- 

३. ग कम्पनी/संस्था ु . ५००।- 

४. र् वगिका वविीर् कम्पनी/संस्था ु . ४००।- 

५. मर्न ट्रान्सफर ु . ५००।- 

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

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

ु . १५००।- 

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 
ु .५००।-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 । 
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(थ) ममिि सेवा  व्र्वसार् (बावर्िक) 

र्स.नं. वववरण आ.व. 2077/78 का लार्ग 
स्वीकद ि 

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

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

ु . २००।- 

 

(द) अन्र् सेवा (बावर्िक)   

र्स.नं. वववरण आ.व. 2077/78 का लार्ग 
स्वीकद ि 

१. ववज्ञापन सेवा , फोटो स्टूवटर्ो ु . १००।- 

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

ु . १००।*- 

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

४. पंचेवाजा र्नशलु्क 

५. खाना मात्र ववक्र  होटल  ु . २००।- 

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

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

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

ु . २००।- 

 

(ि) अन्र् वगीकरण नखलेुका व्र्वसार् (बावर्िक) 

र्स.नं. वववरण आ.व. 2077/78 का लार्ग स्वीकद ि 

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

ु . १००।- 

नोटः  

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

२. गाउँपार्लकामा दिाि भई संचालनमा आएका फमि, पसल आददलाई बन्द गनुिपदाि आवश्र्किा 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 ु .३००।- राजवास र्लई नामसारी गररने म । 
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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 । 

६. अन्र् बाँक  करहु का हकमा ऐन िथा र्नर्मावलीमा िोवकएको पररर्िर्भत्र रही गाउँ कार्िपार्लकाको 
कार्ािलर्ले िोके बमोजजम हनुेम, व्र्वसार् करमा १० प्रर्िशि वक्र्ौिा जररवाना िोवकएको म । 

(ञ) दैर्नक िथा साप्तावहक हाटबजार(व्र्वसार् कर) 

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

र्स.नं. ववर्र् वववरण आ.व. २०७७/०७८ का लार्ग 
स्वीकद ि 

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

खसी बोका, भेिा, काटी र्बक्र  गने पसलमा प्रर्ि हाट बजार ु .२५।- 

सुँगरु बंगरु काटी र्बक्र  गने पसलमा प्रर्ि हाट बजार ु .२५।- 

राँगा भैसी काटी र्ब्रक्र  गने पसलमा प्रर्ि हाट बजार ु .२५।- 

कुखरुा काटी र्बक्र  गने पसलमा प्रर्ि हाट बजार ु .२५।- 

मामा र्बवक्र गने पसल प्रर्ि हाट बजार ु .२५।- 

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

रेर्िमेट सामान र थान कपिा िथा जिुा चप्पल ववक्र  गने पसल ु .१०।- 

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

दैर्नक उपभोग्र् वस्ि ुिथा िरकारीहु  ववक्र  गने पसल ु .१०।- 

४. परम्परागि र्सपसँग 
सम्बजन्िि व्र्वसार् 

ववर्भन्न प्रकारका सामाग्रीहु  बेच्ने पसल ु .१०।- 

५. जजउँदो पशपंुक्षी ववक्र  
सँग सम्बजन्िि 

जजउँदो खसी, बोका, गाई, गोु , भैसी, राँगा, बामा, बामी, पािा, 
पािी, सुँगरु, बंगरु, पाठा, पाठी जस्िा चौपार्ाहु को ववक्र  मलु्र्मा  

लेनदेन मलु्र्को ०.५ प्रर्िशि 

हाँस, कुखरुा जस्िा पंक्षीहु को प्रर्ि गोटा ु .१०।- 
६. अन्र् व्र्वसार्सँग 

सम्बजन्िि कर 
प्रर्ि ट्याक्टर ु .३००।- 
गोर्लर्ा प्रर्ि गोटा ु .५०।- 

   

२. शलु्क/ दस्िरु 

अनसूुची-५ 

अथि वविेर्कका दफा ५ बमोजजमको सेवा शलु्क िथा दस्िरु 

१. सवारी सािन सिक पूवाििार उपर्ोग वावर्िक शलु्क 

र्स.नं. वववरण आ.व. 2077/78 का लार्ग स्वीकद ि 

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

२. र्नजी िथा भािाका वट्रपर, ट्रर्ाक्टर ु . ५००।- 
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नोटः सरकारी, सरकारी संस्थान, कुटनैर्िक र्नर्ोगका गािीहु मा उक्त शलु्क र्लइने मैन । 

(३) र्सफाररस दस्िरुः 
र्स.नं. ववर्र् वववरण आ.व.०७७/७८ का लार्ग स्वीकद ि कैवफर्ि 

१. र्र र जग्गा 
सम्बन्िी 
र्सफाररस 

जग्गा नामसारी र्सफाररस ु .२५०।-  

लगि कट्टा र्सफाररस ु .२५०।-  

अपिुाली र्सफाररस ु .२५०।-  

चार वकल्ला र्सफाररस ु .२५०।-  

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 ु .२५०।-  

हकभोग िथा जोिभोग िथा मुट 
दिाि र्सफाररस 

ु .१००।-  

उद्योग सम्बजन्ि र्रमा 
आगलार्ग(र्रिनीका लार्ग) 

ु .१००।-  

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 ु .१००।-  

अंगीकद ि नागररकिा ु .२५०।-  

वैवावहक अंगीकद ि नागररकिा 
र्सफाररस 

ु .२५०।-  

नागररकिा सजिर्मन ु .२००।-  

नागररकिाको प्रर्िर्लवप र्सफाररस ु .२००।- अन्र्त्र जजल्लाको भए 
ु .३००।- 

५. पञ्जीकरणसँग 
सम्बजन्ि 
प्रमाजणि 
र्सफाररस 

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

ु .१५०।-  

वववाह प्रमाजणि ु .१००।-  

जन्म प्रमाजणि ु .१००।-  
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मदत्र् ुप्रमाजणि  ु .१००।-  

बसाइसराइ प्रमाजणि  ु .१००।-  

अवववावहि प्रमाजणि ु .१००।-  

नाम, उमेर थर लगार्ि संशोिन/ 
प्रमाजणि 

ु .१००।-  

 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 

ु .४००।- 

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 ु .१००।-  

 नािा प्रमाजणि नेपालीमा ु .३००।-  

 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  दाउराको प्रर्ोजन 
भए प्रर्ि ट्याक्टर 
ु .१००।- 

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 ु .१००।-  
नोटः र्र नक्सा पास प्रवक्रर्ामा आउँदा अन्र् र्रनक्सा प्रमाजणि नगरेकाहु  सरहका शलु्क र्लइनेम । उल्लेजखि 
र्रनक्सा पनुःप्रमाजणि गनुि पने भएमा ु .५००।- लाग्नेम । 
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र्स.नं. दरुी प्रमाजणि लगार्िका अन्र् अर्मनसँग 
जोर्िएका र्सफाररसहु  

बैंवकङ प्रर्ोजनका लार्ग ु .२५०।- 

  सविसािारण सँग जोर्िएका 
र्सफाररस 

ु .१००।- 

 वकचलो परी आएको हकमा ु .१००।- 

 मार्थ उल्लेजखि बाहेकको 
हकमा 

ु .१००।- 

अदालिको फैसला वा पत्र बमोजजम नापजाचँ 
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.०७७/७८ का लार्ग स्वीकद ि कैवफर्ि 

 पवुि प्राथर्मक ु .100।-  

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 ु .२५०।-  
प्रमाणपत्र प्रर्िर्लवप ु .२५०।-  

(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.०७७/७८ का लार्ग 
स्वीकद ि 

कैवफर्ि 

१. प्रर्ि रोपनी ु . मालपोि मूल्र्ांकन अनसुार ु . २५०।-  
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(च) र्रनक्सा पास दस्िरु 

र्स.नं. ववर्र् वववरण आ.व.०७७/७८ का 
लार्ग स्वीकद ि 

कैवफर्ि 

१. र्र नक्शा पास दस्िरु  

 

नर्ाँ र्र पक्की  ु .३.००।-वगिवफट  

परुानो र्र पक्की ु .२.००।- वगिवफट  

२. नक्शा पास वकिाव नक्सा पास वकिाब दस्िरु नर्ा ँर्रका लार्ग ु . ५००।-  

 नक्शा पास वकिाव दस्िरु नक्शा र्नर्र्मिका लार्ग ु . ३००।-  

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

ु . ५००।-  

  

4. र्र नक्सा 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 क्र्ामेरा जिान 
र्सफाररस 

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

  

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

11. मार्थ उल्लेख नभएका 
दस्िरुको हकमा 

ु .२००।- 

12. अन्र् प्रमाण-पत्र ु .५००।-  

13. एक कद ि सम्पजि कर र्िरेको 
रर्सदको प्रर्िर्लवप 

ु .५०।-  

(म) आर् हैर्सर्ि प्रमाजणि शलु्क 

र्स.नं. ववर्र्  वववरण आ.व. ०७७/७८ 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 सम्पजि कर मूल्र्ांकनको दररेट भन्दा बढीको सम्पजि 
मलु्र्ांकन नगरबासीलाई आवश्र्क भएमा गाउँपार्लकाबाट सम्पजि मलु्र्ांकन गदाि स्थलगि सजिर्मन गरी सजिर्मनबाट 
खलु्न आएको मलु्र्ांकनलाई आिारमानी सम्पजि मलु्र्ांकनको र्सफाररस ददइने म । र्स प्रकारको सजिर्मन गदाि 
ु .५००।- थप शलु्क लाग्ने म । 

(ज)  अन्र् सेवा शलु्क 

र्स.नं. ववर्र्  वववरण आ.व. ०७७/७८ का लार्ग स्वीकद ि 

१.  अन्र् ववववि सेवा शलु्क सेवाको प्रकद र्ि हेरी ु .१०० देजख २०० 
सम्म गाउँपार्लकाले िोक्न सक्ने 

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

ु .१००।- 

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

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 

ु .५०।- 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. ०७७/७८ का लार्ग स्वीकद ि कैवफर्ि 

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

प्रर्ि ु ख 
ु .५०।-  

४. सभाहल गाउँपार्लका कार्ािलर् वा 
अन्िगििका  

ु .१०००।-  

५. र्र भत्काइ अन्र् स्थानीर् िहमा लैजाने 
र्सफाररस 

प्रर्ि ट्याक्टर ु .२५०।-  

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

नववकरण 
ु .५००।-  

११. संस्था/ समूह सूची दिाि शलु्क र्स गापाबाट व्र्वसावर्क प्रमाण पत्र 
र्लएको भए ु .५००।00 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 ु .२५०।-  
१४. उद्योग िथा फमि ठाउँसारी गनि र्सफाररस ु .१,०००।-  
१५. अन्र् प्रकारका संस्था   

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।- 
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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 र्भिा आददमा पोर्िएको 
प्रर्िवगि फुट 

ु .२५।- 

३. साविजर्नक स्थलमा ु .१०0।- 

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 सक्न ुपनेम। 

अनसूुची ७ 

अथि वविेर्कको दफा ७ को उपदफा १ बमोजजमको वहाल ववटौरी शलु्क 

वहाल ववटौरी शलु्क 

टहरामा बस्ने बावहर बस्ने मेला/ जात्रा प्रर्ोजन 

िोवकए बमोजजम िोवकए बमोजजम िोवकए बमोजजम 

 

अनसूुची ९ 

अथि वविेर्कको दफा ९ बमोजजमको न्र्ावर्क शलु्क 

र्स.नं. ववर्र्  वववरण आ.व. ०७७/७८ 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 ि 
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खण्ि ३ - आ.व.२०७७/७८ 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 २०७७/७८ को अन्त्र्सम्ममा फक्ताङलङु गाउँपार्लकामा भौर्िक ववकासका 
प्रगर्िहु  आम नागररकहु ले महससु गनि सक्न ेलक्ष्र् र्लइएको म । 

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

अपेजक्षि  उपलब्िीः 
आ.व. २०७७/७८ 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 । 

 "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. २०७७।०७८ को नीर्ि िथा कार्िक्रमः 
 

बजेट िथा कार्िक्रम िजुिमा सर्मर्िका संर्ोजक एवं गाउँ उप-प्रमखु फुलमार्ा र्लम्बजु्रू्ले प्रस्ििु गनुि 
भएको नीर्ि कार्िक्रम िथा बजेटः 
फक्ताङलङु गाउँपार्लकाको सािौं गाउँसभाको अध्र्क्षिा गरररहन ुभएका सभाध्र्क्ष महोदर् ज्रू् ,  
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 आज र्स गररमामर् सभामा फक्ताङलङु गाउँपार्लकाको आगामी आर्थिक वर्ि २०७७।७८ को 
नीर्ि कार्िक्रम िथा बजेट पेश गनि पाउदा मलाइ गवि लागेको म ।  

 आजको र्स र्िीमा म नेपालको राव्ट्रहर् एकिा अखण्ििा िथा लोकिाजन्त्रक आन्दोलनहु को 
क्रममा शवहद हनु े ववर्भन्न शवहदहु को सम्झना गनि चाहन्मु ।लामो संर्र्िबाट नेपाली जनिाले चाहे 
बमोजजम संर्ीर् शासन प्रणाली सवहिको स्थानीर् सरकारहु को गठन भएका मन ्। नेपालको संवविानले 
स्थानीर् िहलाइ सरकारको ु पमा स्थावपि गरेको म । र्सैको पररणाम स्वु प २०७४ साल असार 
मवहनामा भएको स्थानीर् िहको र्नवािचनबाट आज हामी जनप्रर्िर्नर्िको ु पमा जनिाको शासन स्थावपि 
गनि र्नवािजचि भै आएका हौं । र्ो िीन वर्िको अवर्िमा माननीर् सांसद, राजर्नर्िक दल, संर्संस्था, ववज्ञहु  
र गाउँपार्लकाका कमिचारीहु सँगको समन्वर्, सहकार्ि र समझदारीमा गाउँपार्लकाको ददगो ववकासका 
लार्ग ददर्िकालीन नीर्ि िथा र्ोजना िर् गरेर कार्ािन्वर्न गरीरहेका मौ । र्नवािचनको क्रममा हामीबाट 
व्र्क्त भएका प्रर्िब्ध िाहु लाई जनिाको र्र दैलौमा परु् र्ाउने कोजशसमा लार्गपरेका मौ र उक्त कार्िमा 
हामीलाइ सहर्ोग गनुिहनुे सम्पूणि गाउँवासी दाजभुाइ दददी बवहनीहु , राजनैर्िक दलका अग्रज व्र्जक्तत्वहु  
िथा ववर्भन्न संर् संस्थाका प्रर्िर्नर्िहु  लाई िन्र्वाद ददन चाहन्मु । 

वििमान नेपाल सरकारले “समदद्घ नेपाल, सखुी नेपाली” को उदे्दश्र् पररकल्पना गरेर आफ्ना र्ोजना िथा 
कार्िक्रमहु  अजर् सारेको म । िसथि मैले पर्न आज फक्ताङलङु गाउँपार्लकाको वावर्िक नीर्ि िथा 
कार्िक्रम पेश गदाि सोही उदे्दश्र्लाई सहर्ोग पगु्ने गरी प्रस्ििु गरेको मु । गाउँ क्षेत्रको सवािङ्गीण िथा 
सन्िरु्लि ववकास गदै गाउँवासीहु को समग्र आर्थिक सामाजजक स्िरमा उल्लेख्र्ु पमा सकारात्मक पररवििन 
ल्र्ाउन गाउँपार्लका पररवार लागेको म । र्स गाउँपार्लकालाइ बालमैत्री, मवहलामैत्री, अपाङ्गमैत्री, ज्रे्ष्ठ 
नागररकमैत्री िथा पर्िटन मैत्री गाउँपार्लकाको ु पमा ववकास गदै र्सलाइ नपेालकै नमूना गाउँको ु पमा 
ववकास गनि हामी दि जचिका साथ लार्गपरेका मौं । 

आगामी आर्थिक वर्ि २०७७।७८ को नीर्ि कार्िक्रम र बजेट िजुिमा गदाि नेपालको संवविानले स्थानीर् 
िहका लार्ग र्नददिि गरेका भरू्मकाहु , स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ का प्राविानहु , नेपाल 
सरकारबाट जारी बजेट िजुिमा ददग्दशिन, ववर्भन्न िह र िप्काबाट प्राप्त सझुावहु  िथा ववगिको अनभुवको 
र्सकाइ लाइ मखु्र् आिार बनाएको मु । 

 

सभाध्र्क्ष महोदर्,  

       म अब र्स गररमामर् गाउँसभामा फक्ताङलङु गाउँपार्लकाको अवस्था जचत्रण गनि चाहन्मु । 
नेपाल सरकारले र्मर्ि २०७३ फाल्गनु २८ गिे राजपत्रमा सचुना प्रकाजशि गरी साववकको 
सावाददन, खेजेर्नम, र्लङजखम, ईखाब,ु िापेथोक, लेलेप र ओलाङचङुगोला गरी ७ वटा गाववसलाइ 
एवककद ि गरी फक्ताङलङु गाउँपार्लका गठन  गररएको हो । र्स फक्ताङलङु गाउँपार्लकाको कुल 
क्षेत्रफल १८५८.५१ (एक हजार आठ सर् अन्ठाउन्न दशमलब एकाउन्न) वगि वक.र्म. रहेको म 
भने जनसंख्र्ा र्रिरुी सवेक्षण २०७६ अनसुार १४४८२ रहेको म । कुल ७ वटा विाहु मा 
ववभाजजि र्स गा.पा को पूविमा िाप्लेजङु जजल्लाको र्सरीजङ्घा गाउँपार्लका, पजिममा र्मक्वाखोला 
गाउँपार्लका, उिरमा चीन िथा दजक्षणमा फुङर्लङ नगरपार्लका पदिमन ्।  

       ऐर्िहार्सक िथा परुािाजत्वक महत्व बोकेका स्थल ददवकयोलोर्लङ गमु्बा, फक्ताङलङु िार्मिक स्थल 
र प्राकद र्िक ु पमै सनु्दर पर्िटवकर् स्थल र्नु्सा,  नेपालको िे्ो ठुलो क्षेत्रफल, अलैंचीको प्रचरुिा, 
पर्ािपर्िटन मैत्री भमूी र्स गाउँपार्लकाको मखु्र् ववशेर्िाहु  रहेका मन ्। नेपालको सबैभन्दा पूवी 
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भागमा रहेर बग्ने सप्तकोशी नदीको सहार्क नदी िमोर र िेरै संख्र्ामा रहेका साना नदीनालाहु को 
समजुचि व्र्वस्थापन ठूलो समस्र्ा र चनुौिीको ु पमा रहेको म । गाउँपार्लका पररवार र्स 
गाउँक्षेत्रको सकारात्मक ववशेर्िाको लाभ र्लन िथा समस्र्ा र चनुौिीलाइ अवसरको ु पमा 
ु पान्िरण गनि लार्गपरेको म । 

सभाध्र्क्ष महोदर्,  

अब म चालू आ.व ०७६/७७ को नीर्ि िथा कार्िक्रमको समीक्षा गनि चाहन्मु ।  

आ.व ०७६/७७ को नीर्ि िथा कार्िक्रमको समीक्षाः 
३.१.१ आर्थिक क्षेत्र  

 चालू आ.व. मा कद वर्को उच्च भेग ओलाङचङुगोला र लेलेप क्षेत्रमा स्र्ाउको कलमी र्बु वाको 
रोपनी थालनी भएको म । माटोको गणुस्िर सिुारका लार्ग २ वटा माटो जशववर संचालन, भकारो 
सिुार िार्लम र कद वर् र्मु्िी िार्लम संचालन भएका मन ्। गाउँपार्लकाको मखु्र् नगदे बाली 
अलैंची वाली ववकासको प्रव्ध िनका लार्ग अलैंची जोनसँगको सहकार्िमा कार्िक्रम सम्पन्न भएको म 
। कद र्कहु मा वहउँदे फलफूलको ववु वाको वविरण, उन्नि जािका मकैको र्बउ वविरण र िरकारी 
खेिीका प्लाविक टनेल वविरण कार्िक्रम भएको म । गाउँपार्लकाको िरकारी पकेट एररर्ाको 
ु पमा क्षेत्रहु  मनौट गरी कद वर् बजार खोजी िथा व्र्वस्थापनको कार्ि अगािी बढाउन गाउँ स्िरीर् 
कद वर् सर्मर्िलाई पररचालन गनुिपने आवश्र्किा म ।  

       गाउँलाई दिु, फूल र मामामासमुा आत्मर्नभिर बनाउन गाई भैसीपालन, बाख्रापालन, वंगरुपालन, 

कुखरुापालन जस्िा आर् आजिनका कार्िक्रम संचालन गररएको म । अगवुा वकसानहु लाई िार्लम 
संचालन, पश ु स्वास््र् जशववर, कद र्िम गभाििान कार्िक्रम संचालन भएका मन ् । गाउँ क्षेत्रमा 
पर्िटवकर् पूवाििार र्नमािण गरी रोजगारी, आर्आजिन र गाउँको आन्िररक ्ोिमा वदव्ध का लार्ग 
उपल्लो क्षेत्रमा पर्िटवकर् पूवाििार र्नमािणका कार्ि भइरहेको म ।  

३.१.२ सामाजजक क्षेत्र 

       चाल ुआ.व.मा जशक्षाको ववकासको लार्ग ववर्भन्न शैजक्षक कार्िक्रमहु  सामदुावर्क ववद्यालर्हु मा 
कोजचङ कक्षा सञ्चालन, ववद्यालर् प्र.अ., बाल ववकास जशजक्षका िथा ववद्यालर् कमिचारीहु लाई 
प्रोत्साहन भिा िथा भौर्िक पूवाििार र्नमािणका कार्िहु  भैरहेका मन ्। बाल ववकास केन्रको 
भौर्िक पूवाििार िथा कक्षाकोठा व्र्वस्थापन गररएको म । शैजक्षक गर्िववर्िहु  र गणुस्िरीर् 
जशक्षा प्रदान गनिको लार्ग र्नर्र्मिु पमा सरोकारवालाहु सँग अन्िरकद र्ा सञ्चालन गररएको म । 
गाउँ जशक्षा सर्मर्िको र्नर्र्मिु पमा बैठक बसी जशक्षाको गणुस्िरमा ध्र्ान ददइएको म । 

        गाउँमै सविसलुभ स्वास््र् सेवाको लार्ग स्वास््र् सेवा केन्रहु को क्षमिा अर्भवदव्ध  गररएको 
म । सामदुावर्क स्वास््र् इकाइहु  स्थापना र स्वास््र्कमीहु  व्र्वस्थापन गरी स्वास््र् सेवाको 
पहुँच नजजक र्रदैलोमा परु् र्ाइएको म । आर्थिक सहार्िा सम्बन्िी कार्िववर्ि बमोजजम गाउँ 
क्षेत्रका बार्सन्दालाई क्र्ान्सर, मटुु वा मदगौला सम्बजन्ि गम्भीर प्रकद र्िका रोग लागेको ववपन्न 
व्र्जक्तको उपचारमा सहर्ोग परु् र्ाइएको म । गाउँपार्लकाको बर्थिङ सेन्टरमा प्रसूर्ि गराए वापिको 
प्रोत्साहन अनदुान कार्िक्रमले गभिविी मवहलाहु  बर्थिङ सेन्टरमा र्नर्र्मि चेक जाँच गराइ प्रसूर्ि 
गराउनेको संख्र्ा बढ्दो क्रममा रहेको म ।  
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३.१.३ पूवाििार क्षेत्रः  

        गाउँ गौरव आर्ोजनाको ु पमा रहेको र्सै आर्थिक वर्िको अन्त्र् सुु  गररएको ५ नं. र 
६ नं. विा कार्ािलर् भवन, ओलाङचङुगोला स्वास््र् चौक को भवनको कार्ि थालनी भएको म 
भने आगामी आर्थिक वर्िमा सम्पन्न गने लक्ष्र् राजखएको म । चाल ुआ.व.मा ४ वटा स्थानमा 
िमोर नदी मार्थ सवारी आविजावि काठेपलु र्नमािण सम्पन्न भई र्ािार्ािमा सहजिा प्रदान भएको 
म ।   

३.१.४ वािावरण िथा ववपद व्र्वस्थापन  

   वािावरण िथा ववपद व्र्वस्थापन िफि  र्थवा पवहरो ग्र्ाववन वाल र्नमािण, सावाखोला भ-ूसंरक्षण 
कार्ि गररएको म । कोरोना भाइरस रोकथाम िथा र्नर्न्त्रणको लार्ग आवश्र्क सामाग्रीहु  
स्थानीर्मा वविरण िथा कोरोनाको संभाववि जोजखमबाट बच्न र्संवा बजार र िापेथोकमा 
क्वारेन्टाइनको व्र्वस्था गररएको म । साथै विा अन्िगिि कोरोना भाइरस रोकथामका लार्ग 
स्वास््र् संस्थाहु लाई आवश्र्क पररचालन गररएको म । ववपन्न श्रर्मक नागररकहु लाई खाद्यान्न 
वविरण गररएको म ।  

३.१.५ संस्थागि ववकास, सेवा प्रवाह र सशुासन 

       गाउँपार्लका केन्रमा इन्टरनेटको व्र्वस्थापन गरी जनिालाई र्मटो मररिो िथा सम्बजन्िि विाबाट 
नै सेवा प्रवाह गररएको म । सफ्टवेर्र िथा ववद्यिुीर् सञ्जालको प्रणालीबाट गापाका सबै सूचना 
िथा जानकारी प्रदान गररएको म ।   

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अब म आगामी आर्थिक वर्ि संचालन हनुे बजेट िथा कार्िक्रमको िपजशल बमोजजम प्राथर्मकिा िथा 
ववशेर्िाहु  रहेको प्रस्ििु गनि चाहन्मु । 

आ.व. २०७७।७८ मा संचालन हुने वजेट तथा कार्यक्रमको प्राथममकता तथा ववशषेताहरु 
(क) कद वर्को उत्पादन र उत्पादकत्व वदव्ध  गने, 
(ख) आन्िररक िथा वाह्य पर्िटनको ववकास गने 

(ग) गणुस्िरीर् जशक्षा िथा स्वास््र् सेवा प्रदान गने 

(र्) उद्यमजशलिा ववकास र आर्आजिन गने 

(ङ) जनशजक्त पररचालन र रोजगारी र्सजिना गने 

(च) सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा र सशुासन कार्म गने 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अब म मार्थ उल्लेजखि बजेट िथा कार्िक्रमका प्राथवकिा िथा ववशेर्िालाई सहर्ोग पगु्न ेगरी 
कार्िक्रमहु को र्नमािण र सम्पादनका व्र्वस्थालाई र्मलाउने गरी र्नम्न वमोजजमका ववर्र्गि 

नीर्िहु  र्लइने बारेमा जानकारी गराउन चाहन्मु ।  

 

क) आर्थिक ववकास सम्बजन्ि नीर्िहु ः 
३.२.1 कद वर् िथा पश ुववकास सम्बजन्ि नीर्िहु ः 

1 "कद वर्मा प्रोत्साहन, अनदुानै अनदुान" भने्न मूल नाराका साथ कद र्कहु लाई अनदुान माफि ि 
उत्पादनमूलक कद वर्जन्र् कार्िको लार्ग प्रोत्साहन गररनेम । 
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2 कद वर् पकेट क्षेत्रको ु पमा र्स गाउँपार्लका क्षेत्रलाई ववकास गदै मौरी, च्र्ाउ र मौसमी िथा 
बेमौसमी िरकारीको उत्पादन बदव्ध मा जोि ददइनेम  । 

3 वहउँदे फलफूल र्बु वा बगैचा ववस्िारका लार्ग ठाउँ अनसुारको कद र्कहु लाई अनदुानमा र्बु वा 
उपलब्ि गराइनेम । 

4 भकारो सिुार कार्िक्रम प्रणालीलाई सिुार गररनेम । पशपुालक कद र्कहु लाई अनदुान माफि ि 
सामाग्री उपलब्ि गराइनेम । 

5 िरकारी खेिीलाई व्र्वसार्ीकरणमा जोि ददइने िथा िरकारीको पकेट क्षेत्रमा ववस्िार गररनेम। 

6 नमनुा कद वर् फमिहु  प्रत्रे्क विामा एक वटाका दरले ववस्िार गररनेम । 

7 िरकारी िथा फलफूल बालीमा उत्पादनको वहसाबले बजार भाउको केही प्रर्िशि कद र्कलाई 
प्रोत्साहन परुस्कार गररनेम । 

8 र्वुा लजक्षि कार्िक्रमहु  ववस्िार गररने म । 

9 कार्िक्रमहु लाई अगार्ि बढाउन ुअजर् कद वर् ववकास सर्मर्िको र्नणिर्ानसुार कार्ािन्वर्न गररनेम । 

10 पश ु स्वास््र् जशववर सञ्चालन गरी पशपुन्मीको स्वास््र् जाँच गराई कद र्कहु लाई लाभाजन्वि 
गराइनेम । 

11  व्र्वसावर्क पश ुपालनलाई प्रोत्साहन गदै पश ुपालन प्रव्ध िन गने कार्िलाई प्रव्ध िन गररने म । 

12 व्र्वासावर्क बाख्रा, कुखरुा, बगँरुको लार्ग अनदुानको व्र्वस्था गररएको म । 

३.२.2 पर्िटन नीर्िः 
1 र्स गाउँपार्लकालाई पवुािञ्चलकै प्रमखु पर्िटवकर् गन्िव्र्को ु पमा ववकास गने  ऐर्िहार्सक िथा 

िार्मिक स्थल र्नमािण कार्िलाई र्नरन्िरिा ददईनेम । 

2 लगानीकिािलाई र्स गाउँक्षेत्रर्भत्र पर्िटक र् क्षेत्र िथा िथा मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा लागनी गनि 
प्रोत्सावहि गने नीर्ि र्लइन ेम । 

३.२.3 सहकारी नीर्िः 
1 सहकारी क्षेत्रलाई आर्थिक ववकासको महत्वपणुि खम्बाको ु पमा ववकास गनि समदुार्मा आिाररि, 

सदस्र् केजन्रि, लोकिाजन्त्रक, स्वार्ि िथा सशुार्सि संगठनको ु पमा प्रव्ध िन गररनेम । 

2 आत्मर्नभिर र ददगो स्थानीर् अथििन्त्रको र्नमािण गनि सहकारी संस्थाहु लाई क्षमिा ववकास िार्लमको 
व्र्वस्था गररनेम । 

3 स्थानीर् सहकारी संस्थाहु को दिाि, नववकरण िथा व्र्वस्थापन पारदशी िथा अनमुान र्ोग्र् बनाउँदै 
र्नर्मनकारी भरू्मका र्नवािह गररनेम । 

ख) सामाजजक ववकास नीर्िहु ः 
३.२.4 जशक्षा सम्बन्िी नीर्िहु ः 
1 पाठ्यक्रम ववकास केन्रको नर्ाँ अविारणा बमोजजम सवै ववद्यालर्मा स्थार्नर् भार्ा अध्र्र्न 

अध्र्ापन गराउनका र्नर्मि साववकका ३३ ववद्यालर्मा स्थानीर् भार्ा जशक्षक रहेको िथा बाँक  
रहेका ७ सामदुावर्क ववद्यालर्मा नर्ाँ स्थानीर् भार्ा जशक्षकको  र्नर्कु्त गरी जम्मा ४० वटा नै 
सामदुावर्क ववद्यालर्मा स्थानीर् भार्ा ववर्र् समाबेश गरर अध्र्र्न/अध्र्ापन गराउने व्र्ावस्था 
गररने म । 
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2 बालववकास सहजकिािलाइ बालमनोववज्ञान सम्बन्िी िार्लम ददई सक्षम बनाउने, बाल जशक्षालाई 
सवुविा सम्पन्न, प्रववर्ि मैत्री साथै अर्नवार्ि गररने म।  

3  फक्ताङलङु गाउँपार्लका जशक्षा ऐन २०७६ बमोजजम भौगोर्लकिा, ववद्याथी सङ्ख्र्ा िथा 
आवश्र्किाका आिारमा ववद्यालर् समार्ोजन गररने, कक्ष  र्ट गररने िथा गार्भएका वा बन्द 
भएका ववद्यालर्हु को सम्पिी आवश्र्किाको आिारमा अन्र् ववद्यालर्मा समार्ोजन गररने म।  

4  सामदुावर्क ववद्यालर्को जशक्षक िथा कमिचारीहु को दरबन्दी र्मलान व्र्वस्थापन, पनुववििरण 
एवं दरबन्दी र्सजिना ववद्यालर्को आवश्र्किा िथा िह र जशक्षकको र्ोग्र्िा एवं दक्षिाको 
आिारमा गररने म।  

5  गाउँपार्लकाले सञ्चालन गदै आएका र्सकाइ उपलब्िी परीक्षा, अर्िररक्त वक्रर्ाकलाप एवं प्रर्िभा 
पवहचान कार्िक्रमलाइ र्नरन्िरिा ददइने ।  

6  गाउँपार्लका र्भत्रका न्रू्निम र्ोग्र्िा पगेका जशजक्षि जनशजक्तहु को लगि संकलन गरी 
आवश्र्किाका आिारमा ववद्यालर्मा स्वरं्सेवा गनि उत्प्ररेरि गररने म ।  

7  एक ववद्यालर् एक िार्लम प्राप्त कम्प्र्टुर जशक्षकको लागी सूचना प्रववर्ि िथा कम्र्टुर िार्लमको 
व्र्वस्था गररने म। 

8  गाउँपार्लका र्भत्रका सम्पणुि आिारभिू िह संचार्लि ववद्यालर्का प्र.अ. लागी मार्सक ु  
१,०००।– र सो भन्दा माथी संचार्लि ववद्यालर्का प्र.अ.हु का लागी ु  १,५००।– मार्सकका 
दरले थप रकमको व्र्वस्था गररने म । 

9  गाउँपार्लका र्भत्रका सम्पणुि सामदुावर्क ववद्यालर्का लेखा हेने िथा कार्ािलर् सहर्ोगी 
कमिचारीहु का लागी मार्सक ु  १,०००।– दरले थप रकमको व्र्वस्था गररने म । 

10 गाउँपार्लका र्भत्रका सम्पणुि प्रारजम्भक वाल ववकास केन्रका सहर्ोगी जशक्षकहु को लागी 
मार्सक ु  २,०००।– का दरले थप रकमको व्र्वस्था गररने म । 

11 वकशोरावस्थाका मात्रामा आउने शाररररक पररवििन िथा समस्र्ाका कारण ववद्यालर् उपजस्थर्िमा 
पने समस्र्ा सामािान िथा ववद्यालर्मा मात्राहु लाई हनुे सवैखाले समस्र्ा सामािानको लागी 
ववद्यालर्को एक कोठामा मेर्िकल वेि, सामान्र् स्वास््र् सामाग्री, स्र्ार्नटरी प्र्ाि , चेजन्जङ 
कक्ष लगाएिका सामाग्री सवहिको मात्रा सहार्िा कक्ष सवै माद्यर्मक िह संचार्लि ववद्यालर्मा 
र्नमािण गररने म । र सो कार्िको जजम्मेवारी सम्वजन्िि ववद्यालर्को एक जशजक्षकालाई ददएर 
प्रभावकारी ढङ्गले मात्रा सहार्िा कक्ष संचालनमा ल्र्ाईने म । जजम्मेवारी ददईएको जशजक्षकालाई 
मार्सक ु  १०००।– का दरले थप रकमको व्र्वस्था गररने म । 

12 शैजक्षक सामग्री िथा जशक्षक िार्री सवहि जशक्षक कक्षाकोठामा प्रवेश अर्नवार्ि गनिको लागी 
एक जशक्षक एक झोला कार्िक्रम लागू गररने म।  

13 कक्षा ९ देखी कक्षा १२ सम्म अध्र्र्न गने सामदावर्क ववद्यालर्का सबै मात्राहु लाइ स्र्ार्नटरर 
प्र्ािको व्र्वस्था गररने म ।  

14 वववासव्र्ापी महामारी का कारण देश बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहेको अवस्थामा हनु गएको 
शैजक्षक क्षर्ि न्र्नु गनि ववहान- वेलकुा िथा साविजर्नक ववदाको समर् समेि उपर्ोग गरी 
कोजचङ कक्षा संचालन कार्िवविी २०७६ का आिारमा हाल संचालन भई रहेको कोजचङ 
कक्षालाई र्नरन्ििरिा गररने म ।  
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15 जशक्षककf अभावको कारण जशक्षण र्सकाई कार्ि सञ्चालन हनु नसक्ने अवस्था आएमा 
स्वर्मसेवक जशक्षक मनौट गरी व्र्वस्थापन गररने म । 

३.२.5 स्वास््र् नीर्िहु ः 
1 गाउँपार्लकामा प्राथर्मक उपचारको लार्ग आवश्र्क नमनुा जाँच गनि एक प्रर्ोगशालाको स्थापना 

गररनेम । स्वास््र् चौक हु को भौर्िक एवं संरचनागि सिुार गदै व्र्वस्थापनलाई र्निािररि 
मापदण्ि अनुु प ववकास र ववस्िार गररने म । 

2 नेपाल सरकार स्वास््र् मन्त्रालर्ले प्रकाजशि गरेको खोप िार्लका बमोजजम सवै वालवार्लकाको 
लार्ग खोपको सरु्निििा गनि आवश्र्क ब्र्वस्था गररन ेम । 

3 गाउँको स्वास््र् क्षेत्रको सिुार िथा जनिामा स्वास््र् चेिना अर्भवदव्ध मा मवहला स्वरं् सेववकाहु को 
भरु्मकालाई अझ प्रभावकारी बनाईने म । 

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

5 ग्रामीण स्िरमा प्रसूर्ि मवहलाहु को स्वास््र् जोजखमलाई ध्र्ान दददै र्मु्िी र्भर्िर्ो एक्सरे जाँच 
गररनेम । 

6 विा नं १ को मालबासे, विा नं २ को मामाङ्ख,े विा नं ४ को खानीमा गरर जम्मा ३ वटा 
सामदुावर्क स्वस््र् ईकाईहु  स्थापना गररने म । 

7 गाउँपार्लका र्भत्रका गभिविी मवहलालाई सरुजक्षि प्रसिुी गराउन र्नःशलु्क ु पमा बर्थिङ्ग सेन्टर 
सम्म परु्ािउन गभिविी मवहलाले आफ्नो नजजकको वर्थिङ्ग सेन्टरमा गई गराएमा र्नज सतु्केरी 
मवहलालाई गाउँपार्लकाको बिा नं ६ को र्नु्सा, ग्र्ाब्ला र फले िथा विा नं ७ का गभिविी 
मवहला भए जनही ु  दस हजार र अन्र् विा िथा उल्लेजखि क्षेत्र बाहेकका भए जनही ु  साि 
हजार पोर्ण खाना िथा आविजावि खचि स्वु प गाउँपार्लकाले उपलब्ि गराउने कार्िलाई 
र्नरन्िरिा ददई आवश्र्क वजेटको व्र्वस्था गरेको मु । 

३.२.6 संस्कद र्ि प्रव्ध िनः  

1 िार्मिक साँस्कद र्िक िथा ऐर्िहार्सक ु पमा महत्वपूणि मठमजन्दर, गमु्बा आददको संरक्षण, सम्बद्र्िन 
र प्रवद्र्िन गररनेम ।  

2 गाउँपार्लकाको समग्र वस्िजुस्थर्ि झल्काउने गरी िकुमेन्ट्रीको र्नमािण गरी पर्िटन प्रव्ध िन िथा 
संस्कद र्िको पवहचानमा जोि ददइनेम । 

३.२.7 लैंर्गक समानिा िथा सामाजजक समावेशीकरणः 
       लैंर्गक आिारमा हनुे सबै प्रकारका वहंसाको न्रू्र्नकरणका लार्ग कार्िक्रम संचालन गररनेम । 

३.२.8 र्वुा िथा खेलकुदः 
खेलकुद लगार्ि गाउँपार्लका र्भत्र संचालन  हनुे खेलकुद सम्बजन्ि गर्िववर्िहु  प्रभावकारी 
ढंगले अगािी बढाइने म । 

ग) पूवाििार ववकास नीर्िः 
1 सिकहु को र्नर्र्मि ममिि संभारका लार्ग एक ममिि संभार कोर् खिा गरी र्नर्र्मि ु पमा 

ममिि गररने म । 
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2 र्वुा लजक्षि िथा श्रममा आिाररि प्रिानमन्त्री रोगजार कार्िक्रमका लार्ग थप बजेटको व्र्वस्था 
गररनेम । 

3 जग्गा प्राप्त भएको विा नं.५ र ६ को भवन र्नमािण कार्ि शुु  गररएको म । साथै ठुला-ठुला 
आर्ोजनाहु को ववस्िदि पररर्ोजना प्रर्िवेदन प्रकद र्ा थालनी गररनेम । 

4 वैकजल्पक उजाि एवम ्प्रवि्ध नमा जोि दददैं र्नम्न कार्िहु  गररनेम । 

5 जनसहभार्गिाबाट र्ोजनाहु  संचालन गदाि देहार् अनसुार नगद िथा श्रम सहभार्गिा अंर्गकार 
गने ।  

क)  उपभोक्ता सर्मर्िको हकमा न्र्नुिम २० % नगद सहभार्गिा । 

ख)  ज्रे्ष्ठ नागररक र अपाङ्ग िथा वालक्लव, श्रममा आिाररि वेराजगार व्र्जक्तहु  सँग 
सम्बजन्िि र्ोजना÷कार्िक्रमहु को हकमा लागि सहभार्गिा राजखने मैन ।  

र्) वन, वािावरण िथा ववपद व्र्वस्थापन नीर्िः 
३.२.9  वन िथा भ-ूसंरक्षण नीर्िः 

1 गाउँ क्षेत्र र्भत्रका खाली जर्मन, नदी वकनार िथा सिक वकनारमा बदक्षारोपण गररने म । 

2 नीजज िथा साविजर्नक जग्गाहु मा और्िीर् गणुर्कु्त वनस्पर्िहु , जर्िबवुटहु  िथा दलुिभ एवमं 
लोपोन्मखु ववु वाहु  रोप्ने िथा संरक्षण गररनेम । 

ङ) ववपद िथा कोर्भि-१९ रोकथाम िथा र्नर्न्त्रण नीर्िः 
1  प्राकद र्िक िथा गैर प्राकद र्िक ववपद, भकूम्प, अर्िवदवि, हावाहरुी, चट्ट्याङ्ग, , महामारी, िथा 

महामारीबाट उत्पन्न हनु सक्ने जोजखम न्रू्र्नकरण गनि ववपि व्र्वस्थापन पवुि िर्ारी र्ोजना र 
ववपि प्रर्िकार्ि र्ोजना िर्ार गरर कार्ािन्वर्न गररनेम । 

च) खानपेानी िथा सरसफाईः 
1 सबै गाउँबासीलाई आिारभिू खानेपानी िथा सरसफाई सेवा उपलब्ि गराउन खानेपानी, 

सरसफाई र स्वास््र् सम्बजन्ि नीर्ि िथा कार्िर्ोजना िजुिमा गररनेम ।  

म) सशुासन िथा संस्थागि ववकास नीर्िहु ः  

3.२.10   ववजिर् व्र्वस्थापन र सशुासन िथा न्र्ार् सम्पादन नीर्िः 
1 गाउँपार्लकाको आम्दानी र खचिको लेखाङ्कन कम्प्र्टुराइज्ि गररएको म र आगामी आर्थिक 

वर्ि देजख र्ोजनाको सफटवेर्र र लेखाको सफटवेर्रमा प्रर्ोग गररनेम । 

2 साविजर्नक खररद गदाि पारदशी एवमं र्मिव्र्र्ी ढङ्गले गने र वावर्िक खररद र्ोजना र्नमािण 
गरी सो बमोजजम खररदकार्ि लाई र्नरन्िरिा ददईनेम । 

3 खचिको र्नर्र्मि ु पमा साविजर्नक करण गने व्र्वस्था र्मलाईनेम । 

4 उपभोक्ता सर्मर्िहु  माफि ि संचार्लि र्ोजनाहु को र्नर्र्मि अनगुमन, खचि साविजर्नककरण 
िथा साविजर्नक सनुवुाई गने व्र्वस्था लाई प्रभाकारी बनाइनेम । 

5 जनप्रर्िर्नर्ि िथा उपभोक्ता सर्मर्िका पदार्िकारीहु लाई र्ोजना संचालन, फरफारक जस्िा 
ववर्र्मा क्षमिा अर्भवदव्ध  गररन ेकार्िक्रमलाई र्नरन्िरिा ददइनेम ।  

6 ववजिर् िथा भौर्िक प्रगर्ि प्रर्िवेदन चौमार्सक ु पमा साविजर्नक करण गररनेम । 

 

ज) ववजिर् नीर्िः 
1 गाउँपार्लकाको कर प्रणाली चसु्ि र पारदशी बनाउने नीर्ि अजख्िर्ार गररनेम । 
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2 “करले हैन रहरले कर र्िरौं” भन्न ेभावना जागदि गराईने म । 

3 गाउँपार्लका क्षेत्रमा स्थापना हनुे ववजिर् संस्थाहु , व्र्वसावर्क फमिहु लाई प्रोत्साहन गने नीर्ि 
र्लइनेम । 

झ) भरू्म व्र्वस्थापन नीर्िः 
1 प्रचर्लि ऐन र्नर्महु को अर्िनमा रही लोकमागि िथा कद वर् सिकहु को स्वार्मत्व लगेको 

जग्गाहु को अर्भलेजखकरण गरी लगि कट्टा प्रवक्रर्ा गने व्र्वस्था र्मलाइने म । 

ञ) राजवास पररचालन सम्बन्िमा र्नम्न नीर्िहु  अंर्गकार गररनमेः 
1 कर प्रशासन लाई चसु्ि, दक्ष बनाउन राजवास र्रु्नट गठन गररनेम । 

2 चाल ुआ.व.मा सबै व्र्वसार्ीहु लाई करको दार्रामा ल्र्ाउन कार्िक्रमहु  संचालन गररनेम । 

ट) आन्िररक र्नर्न्त्रण िथा लेखापररक्षण नीर्िः 
1 जजन्सी व्र्वस्थापनलाई बैज्ञार्नक एवम ्पारदशी बनाउन सबै प्रकारका स्टोर दाजखलाहु लाइ कम्प्र्टुर 

प्रणालीबाट गररने म । २५.२  र्नर्र्मि ु पमा आजन्िररक लेखा पररक्षण गरी प्रर्िवेदन 
िर्ार गने व्र्वस्था र्मलाईने म । 

2 कानूनी ु पमा गनुिपने अजन्िम लेखा पररक्षण समर्मै गने व्र्वस्था र्मलाउन ेर समर्मै बेु ज ुफमिर्ौट 
गने प्रणाली स्थावपि गररनमे । 

ठ) साविजर्नक सनुवुाई िथा समाजजक परीक्षण नीर्िः 
1 गाउँपार्लकाले प्रत्रे्क चौमार्सकमा कम्िीमा १ वटा साविजर्नक सनुवुाई गने िथा सबै विाहु ले 

वर्िमा कजम्िमा १ पटक विा स्िरीर् साविजर्नक सनुवुाई गने । 

2 उपभोक्ताबाट संचार्लि सबै र्ोजनाहु को खचिको साविजर्नक करण गने । 

3 वावर्िक ु पमा सामाजजक परीक्षण, लैंर्गक परीक्षण गने नीर्िलाई र्नरन्िरिा ददइनेम । 

ि) सचुना िथा सञ्चार व्र्वस्थापन नीर्िः 
1 नागररकको सचुनाको हकको उच्च सम्मान गदै सचुनाको हक सम्बजन्ि ऐनले र्नददिि गरे बमोजजमका 

सचुनाहु  प्रकाशन गने िथा नागररकले मागेको सूचना र्नर्मअनसुार प्रदान  गररन ेम । 

2 र्मटो, मररिो र प्रभावकारी सञ्चारका लार्ग गाउँपार्लकाका पदार्िकारीहु  िथा कमिचारीहु लाई 
एस.एम.एस. माफि ि सचुना प्रवाह गने िथा सबै पदार्िकारी एवम ् कमिचारीहु लाई प्रववर्िमैत्री 
बनाउन आवश्र्किानसुार िार्लम ददने व्र्वस्था गररनेम । 

ढ) न्र्ार् सम्पादन नीर्िः 
1 नेपालको संवविान िथा स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को अर्िनमा रवह र्नष्पक्ष, र्मटो, 

मररिो, सलुभ, प्रभावकारी िथा जन उिरदार्ी न्र्ार् प्रणाली स्थावपि गने । 

2 स्थानीर् स्िरमा उत्पन्न हनु े वववादलाई मेलर्मलापको माध्र्मबाट समािान गनि प्रत्रे्क विामा 
विाध्र्क्षको संर्ोजकत्वमा मेलर्मलाप सर्मर्ि गरी स्थार्नर् स्िरमा उठेका वववादहु लाइ 
मेलर्मलापको माध्र्मबाट र्मलाउन प्रभावकारी बनाईन ेम  ।  

ण) साविजर्नक सेवा िथा क्षमिा ववकास नीर्िहु ः  

1 पदार्िकारी िथा कमिचारीहु को क्षमिा अर्भवदव्ध का लार्ग क्षमिा ववकास र्ोजना िर्ार गरी सो 
वमोजजम ववर्भन्न िार्लमका कार्िक्रम संचालन गररनमे । 
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2 दक्ष ईमान्दार िथा अनशुार्सि कमिचारीलाई परुस्कद ि गने नीर्ि अवलम्बन गरी प्रत्रे्क वर्ि एक 
जना कमिचारीलाई उत्कद ि कमिचारीको ु पमा सम्मान गने नीर्ि र्लइनेम । 

3 पदार्िकारी िथा कमिचारीको क्षमिा अर्भवदव्ध  िथा ज्ञान, र्सप, अर्भवदव्ध का लार्ग वर्िमा अवलोकन 
भ्रमण कार्िक्रम गने । 

4 गाउँपार्लकाको कार्िवोझ, जनशजक्त र सेवा प्रवाहलाइ ढ विगि गरी 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 । 

5 र्स गाउँपार्लकालाई जग्गा ददई ्ोि सम्पन्न बनाउन अिलुर्नर् सहर्ोग परु् र्ाउन ेजग्गादािाहु लाई 
सम्मान गने नीर्ि र्लइएको म ।   

प्रस्ििुकिाि 
फुलमार्ा र्लम्ब ु

बजेट िथा कार्िक्रम िजुिमा सर्मर्िका संर्ोजक एंव गाउँ उप–प्रमखु 

 

 

३.३ आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को कुल बजटे 
 

आर्थयक वषय २०७७/७८ को कुल बजेट(रु.हजारमा) 
क्र.सं
. स्रोतको प्रकृनत सघं रकम प्रिेश रकम 

िक्ताङलङु 

गा.पा. जम्मा 
१ वविीर् समानीकरि ९५८००.०००० ७०२७.०००० ०.०००० १०२८२७.०००० 

२ राजश्व बाँडिाँड ८३३९७.१९०० ४४३१.०००० ०.०००० ८७८२८.१९०० 

३ सशतय अनिुान १७४५००.०००० १०१००.०००० ०.०००० १८४६००.०००० 

४ ववशषे अनिुान ५०००.००००     ५०००.०००० 

४ आरतररक आर्     ३५००.०००० ३५००.०००० 

५ अनमुाननत अ.ल्र्ा.     ३२०००.०००० ३२०००.०००० 

६ 

अरर् ससं्थागत 
अनिुान(जज.स.स.)     ४०००.०००० ४०००.०००० 

  कुल बजेट  ३५८६९७.१९०० २१५५८.०००० १४८००.०००० ४१९७५५.१९०० 

 

 

आर्थयक वषय २०७७/७८ को कुल आर् 

मस
.नं
. 

स्रोत 
समूह 

बजेटको 
स्रोत/तह 

प्राजप्तको श्रोत प्राजप्तको ववर्ध स्रोत समूह 
बजेटको 
स्रोत/तह 

राजस्व प्रकार प्राजप्तको ववर्ध अनुमान 
वतयमान 
िरबाट 

1 
संघीर् 
सरकार 

नेपाल 
सरकार 

समाननकरि 
अनुिान 

नगि अनुिान 
संघीर् 
सरकार 

नेपाल 
सरकार 

समाननकरि अनुिान नगि अनुिान 95800000 95800000 

2 
संघीर् 
सरकार 

नेपाल 
सरकार 

शसतय अनुिान 
चालु 

नगि अनुिान 
बैिेमशक 
श्रोत 

आई डड ए वैिेमशक ऋिको प्राजप्त 
सोधभनाय हुने 

ऋि (बैिेमशक) 9500000 9500000 

3 
संघीर् 
सरकार 

नेपाल 
सरकार 

शसतय अनुिान 
चालु 

नगि अनुिान 
बैिेमशक 
श्रोत 

एस.एस. डड. 
वप. 

अरतराजष्ट्रर् अरतर-
सरकारी संस्थाबाट प्राप्त 
पूँजीगत अनुिान 

सोधभनाय हुने 
ऋि (बैिेमशक) 5300000 5300000 

4 
संघीर् 
सरकार 

नेपाल 
सरकार 

शसतय अनुिान 
चालु 

नगि अनुिान 
संघीर् 
सरकार 

नेपाल 
सरकार 

शसतय अनुिान चालु नगि अनुिान 154800000 154800000 
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5 
संघीर् 
सरकार 

नेपाल 
सरकार 

शसतय अनुिान 
चालु 

नगि अनुिान 
बैिेमशक 
श्रोत 

एस.एस. डड. 
वप. 

अरतराजष्ट्रर् अरतर-
सरकारी संस्थाबाट प्राप्त 
पूँजीगत अनुिान 

सोधभनाय 
अनुिान 

(बैिेमशक) 
3700000 3700000 

6 
संघीर् 
सरकार 

नेपाल 
सरकार 

शसतय अनुिान 
चालु 

नगि अनुिान 
अरतररक 
श्रोत 

आरतररक 
ऋि 

अरर् संस्थाहरूबाट ऋि 

प्राजप्त 
नगि ऋि 1200000 1200000 

7 
संघीर् 
सरकार 

नेपाल 
सरकार 

ववषेश अनुिान 
चालु 

नगि अनुिान 
अरतररक 
श्रोत 

आरतररक 
ऋि 

अरर् संस्थाहरूबाट ऋि 

प्राजप्त 
नगि ऋि 5000000 5000000 

8 
प्रिेश 
सरकार 

प्रिेश 
नंबर १ 

समाननकरि 
अनुिान 

नगि अनुिान 
प्रिेश 
सरकार 

प्रिेश नंबर 
१ 

समाननकरि अनुिान नगि अनुिान 7027000 7027000 

9 
प्रिेश 
सरकार 

प्रिेश 
नंबर १ 

शसतय अनुिान 
चालु 

नगि अनुिान 
प्रिेश 
सरकार 

प्रिेश नंबर 
१ 

शसतय अनुिान चालु नगि अनुिान 100000 100000 

10 
प्रिेश 
सरकार 

प्रिेश 
नंबर १ 

समपुरक अनुिान 
चालु 

नगि अनुिान 
प्रिेश 
सरकार 

प्रिेश नंबर 
१ 

समपुरक अनुिान चाल ु नगि अनुिान 10000000 10000000 

11 
राजस्व 
बाडिाड 

राजस्व 
बाँडिाँड - 
प्रिेश 
सरकार 

बाँडिाँटबाट प्राप्त 

हुने सवारी साधन 
कर 

नगि 
राजस्व 
बाडिाड 

राजस्व 
बाँडिाँड - 
प्रिेश 
सरकार 

बाँडिाँटबाट प्राप्त हुने 
सवारी साधन कर 

नगि 4431000 4431000 

12 
राजस्व 
बाडिाड 

राजस्व 
बाँडिाँड - 
संघीर् 
सरकार 

बाँडिाँड भर्य 
प्राप्त हुने मूल्र् 
अमभबदृ्र्ध कर 

नगि 
राजस्व 
बाडिाड 

राजस्व 
बाँडिाँड - 
संघीर् 
सरकार 

बाँडिाँड भर्य प्राप्त हुने 
मूल्र् अमभबदृ्र्ध कर 

नगि 83397190 83397190 

13 
अरतरर
क श्रोत 

जजल्ला 
समरवर् 
सममनत 

अरर् संस्थागत 
आरतररक अनुिान 

नगि 
अरतररक 
श्रोत 

जजल्ला 
समरवर् 
सममनत 

अरर् संस्थागत 
आरतररक अनुिान 

नगि 4000000 4000000 

14 
अरतरर
क श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

एकीकृत सम्पती 
कर 

नगि 
अरतररक 
श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

एकीकृत सम्पती कर नगि 400000 400000 

15 
अरतरर
क श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

भुममकर/मालपोत नगि 
अरतररक 
श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

भुममकर/मालपोत नगि 1000000 1000000 

16 
अरतरर
क श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

घरवहाल कर नगि 
अरतररक 
श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

घरवहाल कर नगि 185000 185000 

17 
अरतरर
क श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

वहाल ववटौरी कर नगि 
अरतररक 
श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

वहाल ववटौरी कर नगि 8000 8000 

18 
अरतरर
क श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

सवारी साधन कर 
(साना सवारी) 

नगि 
अरतररक 
श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

सवारी साधन कर (साना 
सवारी) 

नगि 7500 7500 

19 
अरतरर
क श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

व्र्वसार्ले 
भुक्तानी गने 

नगि 
अरतररक 
श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

व्र्वसार्ले भुक्तानी गने नगि 100000 100000 

20 
अरतरर
क श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

कृवषतथा पशजुरर् 

वस्तुको 
व्र्ावसानर्क 
कारोवारमा लाग्ने 
कर 

नगि 
अरतररक 
श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

कृवषतथा पशजुरर् 

वस्तुको व्र्ावसानर्क 
कारोवारमा लाग्ने कर 

नगि 58000 58000 

21 
अरतरर
क श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

अरर् कर नगि 
अरतररक 
श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

अरर् कर नगि 20000 20000 

22 
अरतरर
क श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

अरर् सेवा शलु्क 
तथा बबक्री 

नगि 
अरतररक 
श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

अरर् सेवा शलु्क तथा 
बबक्री 

नगि 10000 10000 

23 
अरतरर
क श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

रर्ानर्क िस्तूर नगि 
अरतररक 
श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

रर्ानर्क िस्तूर नगि 3000 3000 

24 
अरतरर
क श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

मशक्षा क्षेिको 
आम्िानी 

नगि 
अरतररक 
श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

मशक्षा क्षेिको आम्िानी नगि 20000 20000 

25 
अरतरर
क श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

परीक्षा शलु्क नगि 
अरतररक 
श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

परीक्षा शलु्क नगि 30000 30000 

26 
अरतरर
क श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

र्ातार्ात क्षेिको 
आम्िानी 

नगि 
अरतररक 
श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

र्ातार्ात क्षेिको आम्िानी नगि 10000 10000 

27 
अरतरर
क श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

अरर् प्रशासननक 
सेवा शलु्क 

नगि 
अरतररक 
श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

अरर् प्रशासननक सेवा 
शलु्क 

नगि 294000 294000 

28 
अरतरर
क श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

नक्सापास िस्तुर नगि 
अरतररक 
श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

नक्सापास िस्तुर नगि 20000 20000 

29 
अरतरर
क श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

मसिाररश िस्तुर नगि 
अरतररक 
श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

मसिाररश िस्तुर नगि 181500 181500 

30 
अरतरर
क श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

व्र्जक्तगत घटना 
िताय िस्तुर 

नगि 
अरतररक 
श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

व्र्जक्तगत घटना िताय 
िस्तुर 

नगि 12000 12000 

31 
अरतरर
क श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

नाता प्रमाखित 
िस्तुर 

नगि 
अरतररक 
श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

नाता प्रमाखित िस्तुर नगि 19000 19000 

32 
अरतरर
क श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

अरर् िस्तुर नगि 
अरतररक 
श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

अरर् िस्तुर नगि 53500 53500 

33 
अरतरर
क श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

ववद्र्ुत सम्बरधी 
िस्तुर 

नगि 
अरतररक 
श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

ववद्र्ुत सम्बरधी िस्तुर नगि 5000 5000 

34 
अरतरर
क श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

अरर् क्षेिको आर् नगि 
अरतररक 
श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

अरर् क्षेिको आर् नगि 50000 50000 

35 
अरतरर
क श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

रर्ानर्क िण्ड~ 

जररवाना र जित 
नगि 

अरतररक 
श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

रर्ानर्क िण्ड~ जररवाना 
र जित 

नगि 2000 2000 
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36 
अरतरर
क श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

प्रशासननक िण्ड~ 

जररवाना र जित 
नगि 

अरतररक 
श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

प्रशासननक िण्ड~ 

जररवाना र जित 
नगि 1500 1500 

37 
अरतरर
क श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

धरौटी सिरस्र्ाहा नगि 
अरतररक 
श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

धरौटी सिरस्र्ाहा नगि 250000 250000 

38 
अरतरर
क श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

अरर् राजस्व नगि 
अरतररक 
श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

अरर् राजस्व नगि 730000 730000 

39 
अरतरर
क श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

व्र्वसार् कर नगि 
अरतररक 
श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

व्र्वसार् कर नगि 30000 30000 

40 
अरतरर
क श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

बैंक मौज्िात नगि 
अरतररक 
श्रोत 

आरतररक 
श्रोत 

बैंक मौज्िात नगि 32000000 32000000 

 कुल जम्मा 41,97,55,190 

 

३.४ फक्ताङलङु गाउँपार्लका ववर्नर्ोजन वविेर्क 

फक्ताङलङु गाउँपार्लकाको आर्थिक वर्ि २०७७÷७८ को सेवा र कार्िहु को लार्ग स्थानीर् सजञ्चि कोर्बाट केही रकम 
खचि गने र ववर्नर्ोजन गने सम्बन्िमा व्र्वस्था गनि बनेको वविेर्क, 

सभाबाट स्वीकद ि र्मर्ि २०७७÷०३÷१० 

प्रस्िावनाः फक्ताङलङु गाउँपार्लकाको आर्थिक वर्ि २०७७÷७८ को सेवा र कार्िहु को लार्ग सजञ्चि 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, २०७७” रहेको म । 

१.२) र्ो ऐन िुु न्ि प्रारम्भ हनेुम । 

आर्थिक वर्ि २०७७÷०७८ को र्नर्मि सजञ्चि कोर्बाट रकम खचि गने अर्िकार 
२.१) आर्थिक वर्ि २०७७÷०७८ को गाउँ कार्िपार्लका, विा सर्मर्ि, ववर्र्गि शाखाले गने सेवा र कार्िहु का र्नर्मि 

अनसूुची-१ मा उजल्लजखि चालू खचि, पूजँजगि खचि र ववजिर् समानीकरण िथा सशिि अनदुानको रकम समेि 
गरी जम्मा रकम ु .४१,९७,५५,१९०।०० (अक्षु पी एकचार्लस करोि सन्िानब्बे लाख पचपन्न हजार एक 
सर् नब्बे ु पैर्ा मात्र ) मा नबढाई र्नददिि गररए बमोजजम सजञ्चि 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 सजञ्चि कोर्बाट खचि गनि अर्िकार ददइको रकम आर्थिक वर्ि २०७७÷०७८ को फक्ताङलङु 

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

३.२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापर्न कार्िपार्लका, विा सर्मर्ि र ववर्र्गि शाखाले गने सेवा र 
कार्िहु को र्नर्मि 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 वविीर् व्र्वस्थािफि  ववर्नर्ोजजि रकम साँवा भकु्तानी खचि र व्र्ाज भकु्तानी खचि 
शीर्िकमा बाहेक अन्र् चालू खचि शीर्िकिफि  सानि र वविीर् व्र्वस्था अन्िगिि साँवा भकु्तानी खचििफि  ववर्नर्ोजजि 
रकम ब्र्ाज भकु्तानी खचि शीर्िकमा बाहेक अन्र्त्र सानि सवकने मैन । िर चालू िथा पूजँजगि खचि र वविीर् 
व्र्वस्थाको खचि व्र्होनि एक ्ोिबाट अको ्ोिमा 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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३.५ आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को कुल ववनियोजजत बजेट 
        खचय शीषयकगत व्र्र् (वविीर् व्र्वस्था सदहत) 

                              आर्थयक वषय २०७७/७८                  अनुसूची-१ 

क्र.सं. 
चालुखचि रु हजारमा 

बजेटको स्रोत खचय 
मशषयक बजेट शीषयक 

ववननर्ोजज
त बजेट 

१ २११११ पाररश्रममक कमयचारी  ६००२ राजस्व बाँडिाँड संघ 

२ २११२१ पोशाक १०० राजस्व बाँडिाँड संघ 

३ २११२१ सेवा करारमा कार्यरत कमयचारीहरुको पोशाक ३०० राजस्व बाँडिाँड संघ 

४ २११२३ औषधी उपचार खचय १०० राजस्व बाँडिाँड संघ 

५ २११३१ स्थानीर् भिा ६०० राजस्व बाँडिाँड संघ 

६ २११३२ महंगी भिा ४०० राजस्व बाँडिाँड संघ 

७ २११३३ फिल्ड भिा १०० राजस्व बाँडिाँड संघ 

८ २११३३ सूचना प्रववर्ध अर्धकृतको अनतररक्त जजम्मेवारी फिल्ड भिा २५० राजस्व बाँडिाँड संघ 

९ २११३३ सेवा करारमा कार्यरत प्राववर्धक कमयचारीहरुको फिल्ड भिा १५०० राजस्व बाँडिाँड संघ 

१० २११३४ कमयचारीको बैठक भिा ४०० राजस्व बाँडिाँड संघ 

११ २११३५ कमयचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार ५० राजस्व बाँडिाँड संघ 

१२ २११३९ अरर् भिा (पाले पहरा भिा) १०० राजस्व बाँडिाँड संघ 

१३ २११४१ पिार्धकारी बैठक भिा (ववषर्गत सममनतहरुको समेत) १२०० राजस्व बाँडिाँड संघ 

१४ २११४२ पिार्धकारी अरर् सुववधा ५५०० राजस्व बाँडिाँड संघ 

१५ २१२१९ अरर् सामाजजक सुरक्षा खचय  ५० राजस्व बाँडिाँड संघ 

१६ २२१११ पानी तथा बबजुली २०० राजस्व बाँडिाँड संघ 

१७ २२११२ संचार महसुल ६०९ राजस्व बाँडिाँड संघ 

१८ २२२१२ र्रधन (कार्ायलर् प्रर्ोजन) ५७४ राजस्व बाँडिाँड संघ 

१९ २२२१३ सवारी साधन ममयत खचय २५०० राजस्व बाँडिाँड संघ 

२० २२२१४ बबमा तथा नवीकरि खचय ३०० राजस्व बाँडिाँड संघ 

२१ २२२२१ मेमशनरी तथा औजार ममयत सम्भार तथा संचालन खचय ५०० राजस्व बाँडिाँड संघ 

२२ २२३११ मसलरि तथा कार्ायलर् सामाग्री ३५०० राजस्व बाँडिाँड संघ 

२३ २२३१३ पुस्तक तथा सामाग्री खचय २०० राजस्व बाँडिाँड संघ 

२४ २२३१४ र्रधन अरर् प्रर्ोजन २५० राजस्व बाँडिाँड संघ 

२५ २२३१५ पिपबिका, छपार् तथा सूचना प्रकाशन खचय १५०० राजस्व बाँडिाँड संघ 

२६ २२४११ सेवा र परामशय खचय ३००० राजस्व बाँडिाँड संघ 

२७ २२४१२ सूचना प्रिाली तथा सफ्टवेर्र संचालन खचय ६०० राजस्व बाँडिाँड प्रिेश 

२८ २२४१३ करार सेवा शुल्क ६०० राजस्व बाँडिाँड संघ 

२९ २२४१४ सरसिार् सेवा शुल्क २०० राजस्व बाँडिाँड संघ 

३० २२४१९ सेवा करारमा कार्यरत कमयचारीहरुको तलब (अरर् सेवा शुल्क) १३४०६ राजस्व बाँडिाँड संघ 

३१ २२५११ कमयचारी तामलम खचय ४५० राजस्व बाँडिाँड संघ 

३२ २२५१२ सीप ववकास तथा जनचेतना तामलम तथा गोष्ट्ठी सम्बरधी खचय १५०० राजस्व बाँडिाँड संघ 

३३ २२५२२ कार्यक्रम खचय १५०० राजस्व बाँडिाँड संघ 

३४ २२५२९ ववववध कार्यक्रम खचय ७०० राजस्व बाँडिाँड संघ 
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३५ २२६११ अनुगमन, मूल्र्ांकन खचय ४०० राजस्व बाँडिाँड संघ 

३६ २२६१२ भ्रमि खचय २६५२ राजस्व बाँडिाँड संघ 

३७ २२६१३ ववमशष्ट्ट व्र्जक्त तथा प्रनतननर्ध मण्डलको भ्रमि खचय १०० राजस्व बाँडिाँड संघ 

३८ २२६१९ अरर् भ्रमि खचय ५० राजस्व बाँडिाँड संघ 

३९ २२७११ ववववध खचय १६०० राजस्व बाँडिाँड संघ 

४० २२७२१ गाउँ सभा सञ्चालन खचय ३०० राजस्व बाँडिाँड संघ 

४१ २५३१५ अरर् संस्था सहार्ता ५०० राजस्व बाँडिाँड संघ 

४२ २७१११ 

सामाजजक सुरक्षा (ववपरन ववरामीको लार्ग खाना खचय, मसिा, 
कपडा रअरर् सहुमलर्त सम्बरधी खचय) ५०० राजस्व बाँडिाँड संघ 

४३ २७११२ 

अरर् सामाजजक सुरक्षा (औषधी उपचार खचय र मतृ्रु् वा अरर् 
कारिले पीडडतलाई दिर्ने आर्थयक  सहार्ता) १००० राजस्व बाँडिाँड संघ 

४४ २७२११ छािववृि ७५ राजस्व बाँडिाँड प्रिेश 

४५ २७२१२ 

उद्िार, राहत तथा पुनस्थापना खचय (प्रकोप वाअरर् घटनाका 
कारिले भएको क्षनत) १५०० राजस्व बाँडिाँड संघ 

४६ २७२१९ 

अरर् सामाजजक सहार्ता (आर्थयक/सामाजजक सहार्ता, 
पुरस्कार) ५०० राजस्व बाँडिाँड संघ 

४७ २८१४२ कार्ायलर् सञ्चालन प्रर्ोजनाथय घरभाडा ७०० राजस्व बाँडिाँड संघ 

४८ २८१४३ सवारी साधन तथा मेमशनरी औजार भाडा (कार्ायलर् प्रर्ोजन) ६०० राजस्व बाँडिाँड संघ 

४९ २८१४९ अरर् भाडा (अरर् प्रर्ोजन) ५० राजस्व बाँडिाँड संघ 

जम्मा ५९२६८  

 गाउँपार्लका स्िरीर् र्ोजना िथा अन्र् कार्िक्रमहु  

ववर्र्गि क्षते्र 

क्र.स
. 

खचि 
संकेि 

र्ोजनाको नाम बजेट ु . 
हजार मा बजेटको स्रोत 

पवुाििार ववकास सिक   

५० ३११५१ लुङथुङ कृवष सडक ननमायि १००० वविीर् स. संघ 

५१ ३११५१ मादिबुङ मुररङला आले पर्यटकीर् सडक ननमायि १००० वविीर् स. संघ 

५२ ३११५१ भाङवारी बतासे कृवष सडक ननमायि १००० वविीर् स. संघ 

५३ ३११५१ वैताङ्गु पार्थभरा सडक ननमायि १००० वविीर् स. संघ 

५४ ३११५१ वाखु माङछागा पर्यटकीर् सडक ननमायि १९०० वविीर् स. संघ 

५५ ३११५१ रानी पुल पावयती स्कुल सडक ननमायि १५०० वविीर् स. संघ 

५६ ३११५१ लावाजजन नुप्लुङ सडक ननमायि १००० वविीर् स. संघ 

५७ ३११५१ खेिेन मुररङला पर्यटकीर् सडक ननमायि १००० वविीर् स. संघ 

५८ ३११५१ सेराव मशव ुकृवष सडक ननमायि ९०० वविीर् स. संघ 

५९ ३११५१ चावाखु नतङि ुकृवष सडक ननमायि ६०० वविीर् स. संघ 

६० ३११५१ तावा पार्थभरा कृवष सडक ननमायि ६०० वविीर् स. संघ 

६१ ३११५१ सेतोवा खानी कृवष सडक ननमायि ९०० वविीर् स. संघ 

६२ ३११५९ 

तमोर निीमार्थ मोटरेवल काठे पुल ननमायि तथा सडक 
स्तरोरनती र ममयत सुधार ७०३१ आरतररक स्रोत 

६३ ३११५१ खामथाक सल्लेरी कृवष सडक ननमायि ५०० वविीर् स. संघ 

६४ ३११५१ सावादिन मलङतपे तामिोक सडक ननमायि १००० वविीर् स. संघ 
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६५ ३११५९ चलुङवा पारथामा मसरेगु पर्यटकीर् पिमागय ननमायि २०० वविीर् स. संघ 

६६ ३११५१ र्खाबु-सेगुङवा-साप्चुङवा-पाटीडाडँा सडक ननमायि (क्रमागत) ४७५० आरतररक स्रोत 

६७ ३११५१ सामिेन-डाँडनेी-मुररङला पर्यटकीर् सडक ननमायि (क्रमागत) ११२९ आरतररक स्रोत 

जम्मा २७०१०   

खानपेानी/र्संचाइ 
    

६८ ३११५५ मसस्ने खोला साना मसचंार् ननमायि (क्रमागत) १००० वविीर् स. संघ 

६९ ३११५६ साववक र्खाबु १, २ र ३ टोल पार्प खररि २५० वविीर् स. संघ 

जम्मा १२५०   

भवन     

७० ३११११ गाउँपामलका वप्रफ्र्ाब कोठा भवन ननमायि २००० वविीर् स. संघ 

७१ ३११११ समाज घर हेल्लोक ५०० वविीर् स. संघ 

७२ ३११११ रु्मासाम्र्ो भवन ननमायि ८०० वविीर् स. संघ 

७३ ३११११ तापेथोक प्रहरी चौकी भवन ममयत २०० वविीर् स. संघ 

७४ ३११११ खेजेननम सामुिानर्क भवन ननमायि १००० वविीर् स. संघ 

७५ ३११५९ ओलाङचुङगोला स्वास््र् चौकी भवन ननमायि (क्रमागत) २३०७ आरतररक स्रोत 

७६ ३११११ वडा नं. ५ कार्ायलर् भवन (क्रमागत) २०३९ आरतररक स्रोत 

७७ ३११११ वडा नं. ६ कार्ायलर् भवन ननमायि (क्रमागत) ३०९३ आरतररक स्रोत 

जम्मा ११९३९   

अन्र् र्नमािण     

७८ ३११५९ 

गाउँपामलका चपे्सी हङगो(मूल पानी) धारा ननमायि/ कार्ायलर् 
कक्षहरुको ममयत तथा ननमायि ५०० आरतररक स्रोत 

७९ ३११५९ ओलाङचुङगोला मुल वस्ती नजजक पदहरो व्र्वस्थापन १५०० वविीर् स. संघ 

८० ३११५९ वाखु ठुलो पोखरी संरक्षि ३०० वविीर् स. संघ 

८१ ३११५९ लजवव ममयत, सुधार तथा ननमायि ९८२ आरतररक स्रोत 

जम्मा ३२८२   

सामाजजक ववकास     

                       खेलकुद       

८२ ३११५९ मसवंा खेल मैिान ननमायि ४०० वविीर् स. संघ 

८३ ३११५९ दहमकिय खेलमैिान ननमायि ४०० वविीर् स. संघ 

८४ ३११५९ जनकल्र्ाि आ.वव. खेलमैिान घेरावारा २०० वविीर् स. संघ 

८५ ३११५९ माझकटेरी खेलमैिान ननमायि ३०० वविीर् स. संघ 

८६ ३११५९ बबपुधाप खेलमैिान ननमायि ५५० वविीर् स. संघ 

८७ ३११५९ मामाङखे खेलमैिान ननमायि ६०० वविीर् स. संघ 

८८ ३११५९ सुङसाब ुखेलमैिान ननमायि ८०० वविीर् स. संघ 

८९ ३११५९ भाङवारी खेलमैिान ननमायि ५०० वविीर् स. संघ 

९० ३११५९ सेवालुङ अधुरो घेरावारा तथा खेलमैिान ननमायि १००० वविीर् स. संघ 

९१ ३११५९ माझगाउँ खेलमैिान स्तरोरननत, मलङखखम ५०० वविीर् स. संघ 

जम्मा ५२५०   

अन्र् कार्िक्रम     
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९२ २२५१२ 

रर्ानर्क सममनत क्षमता ववकास, व्र्वस्थापन तथा 
अमभमुखीरकि ५०० राजस्व बाँडिाँड संघ 

९३ २५३१५ पर्यटन, संस्कृनत तथा खेलकुि क्षेि ववकास सहार्ता १००० राजस्व बाँडिाँड संघ 

९४ २२५२२ सामाजजक जवाििेदहता, सावयजननक सुनुवार्  २५० राजस्व बाँडिाँड संघ 

  २२५२२ सामाजजक जवाििेदहता, सावयजननक सुनुवार्  २५० राजस्व बाँडिाँड प्रिेश 

९५ २२५२२ 

गाउँपामलका छुवाछुत भेिभाव मुक्त तथा सामाजजक सिभाव 
कार्यक्रम १०० राजस्व बाँडिाँड प्रिेश 

९६ २२५२२ मसवंा माघी मेला महोत्सव कार्यक्रम, मलङखखम २०० आरतररक स्रोत 

९७ २२५२२ िक्ताङलुङ गाउँपामलका सांस्कृनतक जातजानत कार्यक्रम ३०० राजस्व बाँडिाँड संघ 

  २२५२२ िक्ताङलुङ गाउँपामलका सांस्कृनतक जातजानत कार्यक्रम २०० आरतररक स्रोत 

९८ २२४११ िक्ताङलुङ गाउँपामलका विृर्चि(डकुमेररी) ननमायि ३०० राजस्व बाँडिाँड संघ 

  २२४११ िक्ताङलुङ गाउँपामलका विृर्चि(डकुमेररी) ननमायि २०० वविीर् स. संघ 

९९ २२५२२ 

गाउँपामलका स्तरीर् पिार्धकारी, कमयचारी अरतर स्थानीर् तह 
समरवर् तथा अरतरफक्रर्ा र  आरतररक पर्यटन प्रवद्यधन भ्रमि ५०० राजस्व बाँडिाँड संघ 

१०० २२५२२ 

दिघयरोगीहरुलाई स्वास््र् घुम्ती मशववर तथा ननःशुल्क 
औषधी ववतरि कार्यक्रम ५०० राजस्व बाँडिाँड संघ 

१०१ २२५२२ 

एकीकृत घुम्ती मशववर कार्यक्रम / अरर् साझिेारी मशववर 
कार्यक्रम ५०० राजस्व बाँडिाँड संघ 

१०२ २२४१९ 

झोलुङ्गे पुल हेरालु व्र्जक्तहरुको पाररश्रममक (प्रनत झो.पु. 
मामसक रु.५००) ३०० राजस्व बाँडिाँड प्रिेश 

१०३ २२५२२ कोरोना रोकथाम तथा ननर्रिि कोष २००० आरतररक स्रोत 

  २२५२२ कोरोना रोकथाम तथा ननर्रिि कोष २५०० राजस्व बाँडिाँड संघ 

१०४ २२५२२ प्रकोप व्र्वस्थापन कोष खाता १००० राजस्व बाँडिाँड संघ 

  २२५२२ प्रकोप व्र्वस्थापन कोष खाता १००० वविीर् स. संघ 

१०५ ३११५९ समपूरक कोष (पूवायधार ववकास सम्बरधी र्ोजना) ६००० आरतररक स्रोत 

१०६ ३११७२ 

पुँजीगत अनुसरधान तथा परामशय (सावयजननक ननमायिसँग 
सम्बजरधत सम्भाव्र्ता अध्र्र्न, सवैक्षि, डडजार्न, ड्रर्ङ्ग, 

प्राववर्धक परामशय समेत) ६५०० वविीर् स. संघ 

  ३११७२ 

पुँजीगत अनुसरधान तथा परामशय (सावयजननक ननमायिसँग 
सम्बजरधत सम्भाव्र्ता अध्र्र्न, सवैक्षि, डडजार्न, ड्रर्ङ्ग, 

प्राववर्धक परामशय समेत) ३५०० राजस्व बाँडिाँड संघ 

१०७ २२५२२ सहकारी प्रवद्यधन कार्यक्रम(प्रगनतशील मञ्च) ६०० वविीर् स. संघ 

१०८ २२५१२ शेर्र बजार तथा लगानीकताय सचतेना तामलम ५०० वविीर् स. संघ 

१०९ ३११५९ वालुङ जानतको पाश्वय र्चि ननमायि ४५० वविीर् स. संघ 

११० ३११५९ र्रटरनेट ननमायि तथा खररि खचय ५०० वविीर् स. संघ 

१११ २२३१५ 

गाउँपामलका वावषयक प्रगनत प्रनतवेिन, अरर् ऐन, ननर्मावली, 
कार्यववर्ध छपार् तथा त्र्ाङ्क पुजस्तका प्रकाशन ५०० राजस्व बाँडिाँड संघ 

जम्मा ३०१५०   

  अनदुान सहार्िा     

११२ २६४१३ िक्ताङलुङ िपयि पबिका २५० राजस्व बाँडिाँड संघ 

११३ २६४१३ उज्र्ालो पोष्ट्ट िैननक पबिका ५० राजस्व बाँडिाँड संघ 

११४ २५३१२ ब्लड बैंक स्थापना अनुिान ५०० वविीर् स. संघ 
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११५ ३११५९ 

लागत साझिेारी अनुिान रकम(जजल्ला समरवर् सममनत 
अनुिान प्राप्त रकम) ४००० आरतररक स्रोत 

जम्मा ४८००   

  खररद कार्िक्रम     

११६ ३११२२ कार्ायलर् मेमशनरी तथा ओजार सामाग्री खररि २००० आरतररक स्रोत 

११७ ३११२३ कार्ायलर् िननयचर तथा फिक्चसय ११०० आरतररक स्रोत 

११८ ३११२१ सवारी साधन खररि ६०० आरतररक स्रोत 

११९ ३११५६ पार्प खररि ५०० आरतररक स्रोत 

१२० ३११५९ ग्र्ाववन तार जाली खररि ५०० आरतररक स्रोत 

जम्मा ४७००   

महिला ववकास कायिक्रम 

१२१ २२५२२ अरतरायजष्ट्रर् नारी दिवस कार्यक्रम (गा.पा. स्तरीर्) ५० वविीर् स. प्रिेश 

१२२ २२५१२ 

मदहला सशक्तीकरि तथा क्षमता ववकास तामलम(१-६ 
वडामा) ३६० वविीर् स. प्रिेश 

१२३ २२५२२ मदहला समूहलाई आर् आजयन अनुिान(लेलेप, तापेथोक ) ४०० वविीर् स. प्रिेश 

१२४ २२५१२ मदहला मसपमूलक तामलम(सावादिन) ३०० वविीर् स. प्रिेश 

१२५ २२५१२ ओलाङचुङगोलामा सीप ववकास तामलम १२५ वविीर् स. प्रिेश 

१२६ २२५१२ घुरसामा सीप ववकास तामलम १२५ वविीर् स. प्रिेश 

१२७ २२५१२ 

मदहला पिार्धकारीहरुलाई ३ दिने नेततृ्व तथा क्षमता 
ववकास तामलम १०० वविीर् स. प्रिेश 

१२८ २२५१२ 

मदहला समूहको २ दिनको संस्थागत ववकास 
तामलम(तापेथोक, मसवंा) १०० वविीर् स. प्रिेश 

१२९ २६४१३ माङसेवा नमुना कृषक समूह अनुिान १०० वविीर् स. प्रिेश 

१३० २२५२२ बाल दिवसमा १ दिने गा.पा. स्तरीर् कार्यक्रम २५ वविीर् स. प्रिेश 

१३१ २२५२२ बाल क्लब गठन (सेवालुङ र पावयती मा.वव.) १० वविीर् स. प्रिेश 

१३२ २२५२२ 

बाल अर्धकार सम्बरधी ३ दिने सचतेना कार्यक्रम(बाल 
क्लब) ६० वविीर् स. प्रिेश 

१३३ २२५२२ 

छनौटमा परेका १० जना अनाथ बालबामलकालाई सहार्ता 
कार्यक्रम ५० वविीर् स. प्रिेश 

१३४ २२५१२ 

बा.वव., बा.श्र., लैं.दह.ं, मा. बे.बब. सम्बरधी ३ दिने सचतेना 
कक्षा(मा.वव.) ६० वविीर् स. प्रिेश 

१३५ २२५२२ बालक्लबलाई अनतररक्त कार्यक्रम सञ्चालन खचय ३५ वविीर् स. प्रिेश 

१३६ २२५२२ 

बालमशक्षक्षका लाई २ दिने बालववकास तथा क्षमता 
अमभवदृ्र्ध तामलम ५० वविीर् स. प्रिेश 

१३७ २२५२२ प्रा.वव. तथा नन.मा.वव.स्तरीर् २वटा अनतररक्त कार्यक्रम ३० वविीर् स. प्रिेश 

१३८ २२५१२ 

अपाङ्गता भएका व्र्जक्तहरुलाई जीवनपर्ोगी सीप ववकास 
तामलम ७० वविीर् स. प्रिेश 

१३९ २२५२१ अपाङ्ग सहार्ता सामाग्री खररि(छनौटमा परेकालाई) १५० वविीर् स. प्रिेश 

१४० २२५१२ 

अपाङ्ग व्र्जक्तका अर्धकार, क्ष.वव., का.अ., सम्बरधी ३ दिने 
तामलम ६० वविीर् स. प्रिेश 

१४१ २२५२२ 

छनौटमा परेका ७ जना अपाङ्ग ववद्र्ाथीहरुलाई शैक्षक्षक 
अनुिान ३० वविीर् स. प्रिेश 
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१४२ २२५२२ 

८५वषय मार्थका ज्रे्ष्ट्ठ नागररकलाई जाडोमा ओढ्ने सामाग्री 
ववतरि २३० वविीर् स. प्रिेश 

१४३ २२५२२ अरतरायजष्ट्रर् ज्रे्ष्ट्ठ नागररक दिवसमा १ दिने कार्यक्रम ३० वविीर् स. प्रिेश 

१४४ २२५२२ 

अनत ववपरन, असहार् ज्रे्ष्ट्ठ नागररकहरुलाई खाद्र्ारन 
ववतरि ५० वविीर् स. प्रिेश 

जम्मा २६००  

कृवर् ववकास कायिक्रम 

१४५ २२५१२ व्र्वसानर्क च्र्ाउ खेती सम्बरधी तामलम(वडा नं. १,२ र ३) ७५ वविीर् स. प्रिेश 

१४६ २२५२२ च्र्ाउको बबउ ववतरि कार्यक्रम ६० वविीर् स. प्रिेश 

१४७ २२५१२ मौरी पालन सम्बरधी तामलम ७ दिने (मसवंा र तापेथोक) २०० वविीर् स. प्रिेश 

१४८ २२५२२ मौरी घार ववतरि (७५ प्रनतशत अनुिान) ४२० वविीर् स. प्रिेश 

१४९ २२५२२ मौरी िमय प्रवद्यधन कार्यक्रम ४ वटा २०० वविीर् स. प्रिेश 

१५० २२५२२ भकारो सुधार कार्यक्रम ढुवानी सदहत ५०० वविीर् स. प्रिेश 

१५१ २२५२२ तरकारी पकेट क्षेि कार्यक्रम ४ वटा ८०० वविीर् स. प्रिेश 

१५२ २२५२२ 

स्पे्रर्र ट्र्ाङ्की खररि तथा ववतरि ७५% अनुिानमा ढुवानी 
समेत २०० वविीर् स. प्रिेश 

१५३ २२५२२ तरकारी ममनी फकट ववतरि कार्यक्रम ३३० वविीर् स. प्रिेश 

१५४ २२५२२ कृषक समूह मािय त १ दिने स्थलगत तामलम २०० वविीर् स. प्रिेश 

१५५ २२५२२ 

सुरतला, कागती ववरुवा खररि तथा ववतरि ७५% 
अनुिानमा २५० वविीर् स. संघ 

१५६ २२५२२ माटो फकट खररि ३ वटा  ६० वविीर् स. संघ 

१५७ २२५२२ जैववक ववषािी ववतरि ढुवानी सदहत कार्यक्रम १०० वविीर् स. संघ 

१५८ २२५२२ 

बाली प्रिालीमा आकजस्मक रोग फकरा लागेमा ववषािी 
ववतरि कार्यक्रम ५० वविीर् स. संघ 

१५९ २२५२२ नमुना कृवष िमय स्थापना तथा संचालन कार्यक्रम २०० वविीर् स. संघ 

१६० २२५२२ 

उच्च भेगका लार्ग स्र्ाउको कलमी ववरुवा ढुवानी 
सदहत(लेलेप, गोला) २०० वविीर् स. संघ 

१६१ २२५२२ 

प्लाजष्ट्टक टनेल ववतरि कार्यक्रम ७५% अनुिानमा ढुवानी 
समेत ३०० वविीर् स. संघ 

१६२ २२५२२ 

बाली उत्पािन र बजार भावको आधारमा कृषक समूहहरुलाई 
प्रोत्साहन अनुिान १०० वविीर् स. संघ 

१६३ २२५२२ कृवष मेला प्रिशयन कार्यक्रम १०० वविीर् स. संघ 

१६४ २२५२२ 

कोसेबाली तथा लहरेवालीका बबउ ववतरि कार्यक्रम (समुह 
मािय त) १०० वविीर् स. संघ 

१६५ २२५२२ 

काउली, बरिा, टमाटर र खुसायनी बबउ ववतरि कार्यक्रम 
(समूह मािय त) १०० वविीर् स. संघ 

१६६ २२५१२ तरकारी नसयरी व्र्वस्थापन सम्बरधी १ दिने तामलम ६५ वविीर् स. संघ 

१६७ २२५२२ रु्वा लक्षक्षत कार्यक्रम १००० वविीर् स. संघ 

१६८ २२५२२ कृवष दिवस  कार्यक्रम १०० वविीर् स. संघ 

१६९ २२५२२ कृवष औजार खररि कार्यक्रम ५० वविीर् स. संघ 

१७० २२६११ अनुगमन तथा मूल्र्ाकंन खचय ५० राजस्व बाँडिाँड संघ 

१७१ २२६१२ कार्यक्रम सञ्चालन तथा भ्रमि खचय  ३०० राजस्व बाँडिाँड संघ 
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१७२ २११३५ उत्कृष्ट्ट कृषकलाई गाउँपामलका अध्र्क्ष पुरस्कार २० राजस्व बाँडिाँड संघ 

१७३ २११२१ स्थानीर् तहमा रहने कृवषसेवा प्राववर्धकहरुको पोशाक ४० राजस्व बाँडिाँड संघ 

१७४ २२४१९ स्थानीर् तहमा रहने कृवषसेवा प्राववर्धकहरुको तलब १३६० राजस्व बाँडिाँड संघ 

१७५ २११३४ गाउँपामलका स्तरीर् कृवष ववकास सममनतको बैठक २० राजस्व बाँडिाँड संघ 

जम्मा ७५५०  

पश ुसेवा शाखा 
    पशु स्वास््य कायिक्रम     

१७६ २७२१३ पशु शाखा, सेवा केररको लार्ग औषर्ध खररि ५०० वविीर् स. प्रिेश 

१७७ २७२१३ 

सजजयकल सामाग्री तथा संक्रामक रोग महामारी 
व्र्वस्थापनको लार्ग अत्र्ावश्र्क औषधी खररि २५० वविीर् स. प्रिेश 

    पशुपंक्षी उपचार शशववर कायिक्रम     

१७८ २२५१२ रेववज रोग ननर्रिि मशववर १ दिने ४ ठाउँमा २०० वविीर् स. प्रिेश 

१७९ २२५२२ पशु स्वास््र् मशववर ४७५ वविीर् स. संघ 

१८० २२५२२ उच्च दहमाली भेगका पशुपंक्षी मशववर १९० वविीर् स. संघ 

    पशुजन्य पदाथि आत्मनिर्िर कायिक्रम     

१८१ २२५२२ बाख्राको खोर ननमायिमा ७५ प्रनतशत अनुिान (ननजी िामय) ६०० वविीर् स. संघ 

१८२ २२५२२ उरनत जातको बोका खररि अनुिान ७५ प्रनतशत १८५ वविीर् स. संघ 

    लोकल कुखुरा प्रवर्दिधि तथा अण्डामा आत्मनिर्िर कायिक्रम     

१८३ २२५२२ 

नमुना कुखुराको खोर ननमायिमा अनुिान ७५ प्रनतशत 
अनुिान (ननजी िामय) १२० वविीर् स. संघ 

    

दधु उत्पादि तथा आत्मनिर्िरका लार्ि समूिमा िाइपालि 
कायिक्रम     

१८४ २२५२२ गार् पालन समुह गठन २० वविीर् स. संघ 

१८५ २२५२२ 

प्रजनन र्ोग्र् कोरेली गाई खररि ववतरिको लार्ग ७५ 
प्रनतशत अनुिानमा ४ वटा समहूमा १०८० वविीर् स. संघ 

१८६ २२५२२ साँढे खररि तथा ववतरि १८० वविीर् स. संघ 

१८७ २२५२२ गार् ढुवानी २८० वविीर् स. संघ 

१८८ २२५२२ गाईपालन सम्बरधी आधारभूत तामलम ३ दिने २०० वविीर् स. संघ 

१८९ २२५२२ सुत्केरी गार्लाई प्रोत्साहन अनुिान २०० राजस्व बाँडिाड संघ 

    बजार प्रवर्दिधि कायिक्रम     

१९० २२५२२ मासु पसल ननमायि ७५ प्रनतशत अनुिान १०० वविीर् स. संघ 

    पकेट क्षेत्र कायिक्रम     

१९१ २२५२२ व्र्वसानर्क बाख्रा िमयहरुमा डडवपङ्ग ट्र्ाङ्क ननमायि ६०० वविीर् स. संघ 

१९२ २२५२२ बंगुरको खोर ननमायिमा अनुिान ७५ प्रनतशत ३०० वविीर् स. संघ 

१९३ २२५२२ भेडा िामयलार् सामाग्री ववतरि प्रोत्साहन अनुिान १०० वविीर् स. संघ 

    अन्य कायिक्रम     

१९४ २२५२२ बडडजो खररि तथा ववतरि १४० वविीर् स. संघ 

१९५ २२५२२ गाई गोठ सुधार ननमायि कार्यक्रम ४०० वविीर् स. संघ 

१९६ २२५२२ 

ववपरन व्र्जक्तलाई च्र्ाङ्ग्रा खररि ववतरि 
कार्यक्रम(ओलाङचुङगोला) २०० वविीर् स. संघ 

१९७ २११३४ गाउँपामलका स्तरीर् पशुपरछी ववकास सममनतको बैठक ३० वविीर् स. संघ 

१९८ २२६१२ पशु ववकास कार्यक्रम  सञ्चालन तथा अनुगमन भ्रमि खचय ३०० राजस्व बाँडिाड संघ 
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१९९ २११२१ स्थानीर् तहमा रहने पशुसेवा प्राववर्धकहरुको पोशाक ४० राजस्व बाँडिाँड संघ 

२०० २२४१९ स्थानीर् तहमा रहने पशुसेवा प्राववर्धकहरुको तलब १३६० राजस्व बाँडिाँड संघ 

२०१ २२६११ अनुगमन तथा मूल्र्ांकन खचय ५० राजस्व बाँडिाँड संघ 

जम्मा ८१०० 
 

शशक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा 
२०२ २२४१९ स्थानीर् भाषा मशक्षक अनुिान  २८० राजस्व बाँडिाँड संघ 

  २२४१९ स्थानीर् भाषा मशक्षक अनुिान  ३८८० वविीर् स. संघ 

२०३ २२४१९ 

सामुिानर्क ववद्र्ालर्का प्रअलार् अनतररक्त व्र्वस्थापकीर् 
अनुिान ५२८ वविीर् स. संघ 

२०४ २२४१९ 

सामुिानर्क ववद्र्ालर्का कमयचारीलाई अनतररक्त 
व्र्वस्थापकीर् अनुिान ५७६ वविीर् स. संघ 

२०५ २२४१९ 

बाल ववकास केररका मशक्षक्षकालाई बालबामलका व्र्वस्थापन 
तथा रेखिेख अनुिान ८८४ वविीर् स. संघ 

२०६ २५३११ माध्र्ममक ववद्र्ालर्मा छािा सहार्ता कक्ष व्र्वस्थापन  १६० वविीर् स. संघ 

२०७ २२४१९ 

माध्र्ममक ववद्र्ालर्मा छािा सहार्ता कक्षको रेखिेख तथा 
व्र्वस्थापनका लार्ग एक मशक्षक्षकाअनुिान ९६ वविीर् स. संघ 

२०८ २५३११ 

ववद्र्ालर्मा लेखा हेने कमयचारीका लार्ग कम्प्रु्टर तथा 
लेखा व्र्वस्थापन सम्बजरध तामलम २५० वविीर् स. संघ 

२०९ २५३११ 

ववद्र्ालर्मा त्र्ाङ्क तथा प्रशासन हेने कमयचारीका लार्ग 
IEMIS द्धारा परीक्षा व्र्वस्थापन सम्बजरध तामलम २५० वविीर् स. संघ 

२१० २२५२२ 

गाउँपामलका स्तरीर् अनतररक्त फक्रर्ाकलाप (हाजजरी जवाि, 

वक्ततृ्वकला, नतृ्र् तथा र्चिकला) २०० वविीर् स. संघ 

२११ २५३११ राष्ट्रपती रननङ मशल्ड कार्यक्रमको लार्ग थप अनुिान १०० वविीर् स. संघ 

२१२ २५३११ सामुिानर्क ववद्र्ालर्हरुमा कोर्चङ कक्षा सञ्चालन अनुिान २५५० वविीर् स. संघ 

  २५३११ सामुिानर्क ववद्र्ालर्हरुमा कोर्चङ कक्षा सञ्चालन अनुिान ४९२ वविीर् स. प्रिेश 

२१३ २५३११ 

सामुिानर्क ववद्र्ालर्हरुमा एक मशक्षक एक झोला ववतरि 
कार्यक्रम ४०० वविीर् स. संघ 

२१४ २५३११ कक्षा ८ परीक्षामा उत्कृष्ट्ट छािछािा नगि पुरस्कार ४० राजस्व बाँडिाँड प्रिेश 

२१५ २५३११ सामुिानर्क ववद्र्ालर्मा स्वंर्सेवक मशक्षक अनुिान १५०० राजस्व बाँडिाँड प्रिेश 

२१६ २२६११ सामुिानर्क ववद्र्ालर्हरुमा ननरीक्षि तथा अनुगमन २०० राजस्व बाँडिाँड प्रिेश 

२१७ २२५२२ 
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३११२२ खानी ममनी  ममल खररि १०० वविीर् स. संघ 

३८८ ३११२२ सेतुवा ममनी ममल खररि १०० वविीर् स. संघ 
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३९० भ-ूसंरक्षण ३११५९ मशवुलुङ पदहरो ननर्रिि ननमायि २५० वविीर् स. संघ 

जम्मा ५५२५ 
 

वडा िं.  ४ कायािलयको चालु खचि शसमा 

३९१ २११४१ 

पिार्धकारी बैठक भिा (वडा सममनतको बैठक तथा 
अरर् बैठक) २०० राजस्व बाँडिाँड संघ 

३९२ २२११२ संचार महसुल (वडा सर्चवको संचार खचय) १३ राजस्व बाँडिाँड संघ 

३९३ २२२१२ र्रधन (कार्ायलर् प्रर्ोजन) (पेरोल, डडजेल, मोबबल) १८ राजस्व बाँडिाँड संघ 

३९४ २२३१४ र्रधन- अरर् प्रर्ोजन (ग्र्ाँस) १२ राजस्व बाँडिाँड संघ 

३९५ २२६११ 

अनुगमन, मूल्र्ांकन खचय (वडा अरतरगतका र्ोजना 
तथा कार्यक्रमहरुको) २५ राजस्व बाँडिाँड संघ 

३९६ २२६१२ 

पिार्धकारी तथा कमयचारी र्ोजना तथा कार्यक्रम 
कार्ायरवर्न भ्रमि खचय २६४ राजस्व बाँडिाँड संघ 

३९७ २२७११ 

ववववध खचय (िैननक र्चर्ापान, बैठक खाजा, कार्ायलर् 
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३९९ ३११५९ ऐनुवा सोमलङ  ८० वविीर् स. संघ 

४०० ३११५९ र्ािेन मलबाँसे बाटो ममयत ९० वविीर् स. संघ 

४०१ 

खानेपानी 

३११५६ रानीपुल खानेपानी १५० वविीर् स. संघ 

४०२ ३११५६ जजववले खानेपानी  ६० वविीर् स. संघ 

४०३ ३११५६ ओमाम्बा वािाम्बा खानेपानी ममयत १६० वविीर् स. संघ 

४०४ ३११५६ लाप्सेटार साजम्लङ खानेपानी  १०० वविीर् स. संघ 

४०५ ३११५६ र्ासाङ खानेपानी ननमायि १७५ वविीर् स. संघ 

४०६ ३११५६ सोजत्लमा खानेपानी ननमायि १५० वविीर् स. संघ 

४०७ ३११५६ मागेम सङलेवा खानेपानी ममयत १०० वविीर् स. संघ 

४०८ ३११५६ हेल्लोक कािरुी खानेपानी ममयत १५० वविीर् स. संघ 

४०९ ३११५६ मेची खानेपानी ममयत मससंवा ५० वविीर् स. संघ 

४१० 
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३११५५ ओरकिेन मसचंार् ननमायि २०० वविीर् स. संघ 

४११ ३११५९ ढल ननकास सङगम्बु ननमायि १०० वविीर् स. संघ 

४१२ ३११५९ ननर्ोङ टोल ढल ननकास ननमायि १५० वविीर् स. संघ 
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जशक्षा 
२२५२२ बालबामलका सचतेना कार्यक्रम १५० वविीर् स. संघ 

४१४ ३११५९ सरस्वती मावव िननयचर ननमायि २०० वविीर् स. संघ 
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स्वास््र् चौकी तापेथोक र पार्थभरा 
आवव वप्ररटर खररि ५० वविीर् स. संघ 

सामाजजक सरुक्षा        

४१८ श्रममा 
आधाररत 

रोजगारमूलक 

र्ोजना 

३११५९ बतासे बबचको बाटो भौसी गल्ली  १०० वविीर् स. संघ 

४१९ ३११५९ सोजत्लम्मा बाटो ममयत १०० वविीर् स. संघ 

४२० ३११५९ खाम्थाक जाने बाटो ग्र्ाववन ३०० वविीर् स. संघ 

४२१ ३११५९ सङगम्बो बाटो सोमलङ १५० वविीर् स. संघ 

४२२ 

लजक्षि वगि 

२२५२२ िमलत कार्यक्रम ५० वविीर् स. संघ 

४२३ २२५२२ पोषि कार्यक्रम २०० वविीर् स. संघ 

४२४ ३११५९ 

अनत ववपरन वगयलाई जस्ता पाता खररि 
हेल्लोक २५० वविीर् स. संघ 

४२५ र्वुा २२५२२ खेलकुि सामाग्री खररि  १२० वविीर् स. संघ 

  

आर्थिक 
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४२६ उद्यम ववकास ३११२२ वपसानी ममल खररि ३०० वविीर् स. संघ 

  

संस्कद र्ि िथा 
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४२७ 

संस्कृनत  

३११५९ तापेथोक र्सार् चचय भवन २५० वविीर् स. संघ 

४२८ ३११११ र्जम्बरी थाङवामा भवन मसमलङ १७० वविीर् स. संघ 

४२९ अन्र् पूवाििार ३११५९ नछरुवा सावयजननक शौचालर् ननमायि १५० वविीर् स. संघ 

जम्मा ४५७५ 
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४३०   २११४१ 

पिार्धकारी बैठक भिा (वडा सममनतको 
बैठक तथा अरर् बैठक) २०० राजस्व बाँडिाँड संघ 

४३१   २२११२ 

संचार महसुल (वडा सर्चवको संचार 
खचय) १३ राजस्व बाँडिाँड संघ 

४३२   २२२१२ 

र्रधन (कार्ायलर् प्रर्ोजन) (पेरोल, 

डडजेल, मोबबल) १८ राजस्व बाँडिाँड संघ 

४३३   २२३१४ र्रधन- अरर् प्रर्ोजन (ग्र्ाँस) १२ राजस्व बाँडिाँड संघ 

४३४   २२६११ 

अनुगमन, मूल्र्ांकन खचय (वडा 
अरतरगतका र्ोजना तथा 
कार्यक्रमहरुको) २५ राजस्व बाँडिाँड संघ 

४३५   २२६१२ 

पिार्धकारी तथा कमयचारी र्ोजना तथा 
कार्यक्रम कार्ायरवर्न भ्रमि खचय २६४ राजस्व बाँडिाँड संघ 

४३६   २२७११ 

ववववध खचय (िैननक र्चर्ापान, बैठक 
खाजा, कार्ायलर् सुरक्षा सम्बरधी खचय, 
स्वागत तथा सत्कार खचय) २०० राजस्व बाँडिाँड संघ 

जम्मा ७३२   
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४३७ सिक ३११५९ नागटुप्पा बाटो रेमलङ बार ननमायि १५० वविीर् स. संघ 

४३८ 

खानपेानी 

३११५६ तल्लो साँगु- स्र्ाकलुङ खानेपानी ममयत १०० वविीर् स. संघ 

४३९ ३११५६ िेम्बु सल्लेरी टोल खानेपानी ममयत १५० वविीर् स. संघ 
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४४३ ३११५६ सेकाथुम नेसो भवन खानेपानी ममयत ५० वविीर् स. संघ 

४४४ ३११५६ ग्र्ाब्ला खानेपानी ममयत  ३०० वविीर् स. संघ 

४४५ ३११५६ 

मेहेल बोटे खानपेानी ठेसवाल तथा 
घेरावारा  ५० वविीर् स. संघ 
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लेलेप खानेपानी ननमायि साववक लेलेप-३ 
(क्रमागत) ५०० वविीर् स. संघ 
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३११५९ घुरसा सामुिानर्क भवन मसमलङ ननमायि २०० वविीर् स. संघ 
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(क्रमागत) २०० वविीर् स. संघ 

४५० ३११५९ 
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४७६ २२६११ 

अनुगमन, मूल्र्ांकन खचय (वडा अरतरगतका र्ोजना 
तथा कार्यक्रमहरुको) २५ राजस्व बाँडिाँड संघ 

४७७ २२६१२ 

पिार्धकारी तथा कमयचारी र्ोजना तथा कार्यक्रम 
कार्ायरवर्न भ्रमि खचय २६४ राजस्व बाँडिाँड संघ 

४७८ २२७११ 

ववववध खचय (िैननक र्चर्ापान, बैठक खाजा, कार्ायलर् 
सुरक्षा सम्बरधी खचय, स्वागत तथा सत्कार खचय) २०० राजस्व बाँडिाँड संघ 

जम्मा ७३२   

 
 

आ.ब. २०७७/७८ का फक्ताङलङु गाउँपार्लका विा नं. ७ का र्ोजनाहु   

ववर्र्गि क्षते्र        

क्र.स 

पवुाििार 
र्बकास 

खचि जशर्िक र्ोजनाको नाम बजेट ु . 
हजार मा   

४७९ खानेपानी ३११५६ र्ाङमा खानेपानी ममयत ३५० वविीर् स. संघ 

४८० ३११५८ खानेपानी फिल्टर खररि ३०० वविीर् स. संघ 
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४८१ उद्र्म 
ववकास 

२२५१२ मसकमी डकमी तामलम २०० वविीर् स. संघ 

४८२ ३११५९ वालुङ बचत तथा सहकारी सामान खररि १०० वविीर् स. संघ 

संस्कद र्ि िथा पर्िटन ववकास  
४८३ 

धमयसंस्कृनत 

पूवायधार 

३११५९ गुम्बा शौचालर् ननमायि ६०० वविीर् स. संघ 

४८४ ३११५९ लामा भवन ननमायि १००० वविीर् स. संघ 

४८५ ३११५९ गुम्बा सोलार खररि तथा वार्ररङ २०० वविीर् स. संघ 

४८६ २५३१४ लामा भाषा मशक्षि कार्यक्रम १०० वविीर् स. संघ 

४८७ ३११५९ 

लोपोरमुख वालुङ जातीर्को 
संग्रहालर्(क्रमागत) ३०० वविीर् स. संघ 

जम्मा ३१५० 
 

वडा िं.  ७ कायािलयको चालु खचि शसमा 

४८८ २११४१  

पिार्धकारी बैठक भिा (वडा सममनतको बैठक तथा 
अरर् बैठक) १८० राजस्व बाँडिाँड संघ 

४८९ २२११२ संचार महसुल (वडा सर्चवको संचार खचय) १३ राजस्व बाँडिाँड संघ 

४९० २२२१२ र्रधन (कार्ायलर् प्रर्ोजन) (पेरोल, डडजेल, मोबबल) १८ राजस्व बाँडिाँड संघ 

४९१ २२३१४ र्रधन- अरर् प्रर्ोजन (ग्र्ाँस) १२ राजस्व बाँडिाँड संघ 

४९२ २२६११ 

अनुगमन, मूल्र्ांकन खचय (वडा अरतरगतका र्ोजना 
तथा कार्यक्रमहरुको) २५ राजस्व बाँडिाँड संघ 

४९३ २२६१२ 

पिार्धकारी तथा कमयचारी र्ोजना तथा कार्यक्रम 
कार्ायरवर्न भ्रमि खचय २६४ राजस्व बाँडिाँड संघ 

४९४ २२७११ 

ववववध खचय (िैननक र्चर्ापान, बैठक खाजा, कार्ायलर् 
सुरक्षा सम्बरधी खचय, स्वागत तथा सत्कार खचय) २०० राजस्व बाँडिाँड संघ 

जम्मा ७१२  

प्रदेश सरकारबाट िस्तान्तररत कायिक्रम (सशति अिुदाि)  

४९५  २६३११ 

स्थानीर् तहमा लैंर्गक दहसंा ननवारिका लार्ग  संरक्षि 
कोष स्थापना १००  

प्रदेश सरकारबाट िस्तान्तररत कायिक्रम (समपुरक अिुदाि)  
४९६ ३११५९ माङछागा पर्यटकीर् सडक ननमायि, सङुसाब,ु वडा नं. ४ ५००० 

 
४९७ ३११५९ मुहाक मसचंार् ननमायि, वडा नं. ५, तापेथोक ५००० 

 

जम्मा १००००  

संघीय सरकारबाट िस्तान्तररत कायिक्रम (ववशेर् अिुदाि)  
४९८  ३११५६ टोल स्तरीर् स्वच्छ खानेपानी आर्ोजना ननमायि ५०००  

 संघीय सरकारबाट िस्तान्तररत कायिक्रम (सशति अिुदाि)    

    २६३११ सशति अिुदाि कायिक्रम १७४५००  

   
कुल जम्मा बजेट ४१९७५५.१९  

 

 

  

 

 



63 
 

प्रधानमजरि रोजगार कार्यक्रम र्ोजनाहरु 

क्र.स.ं र्ोजनाको नाम स्थान 

बजेट 
रकम 

१ सावादिन स्वास््र् चौकी र मदहला सहकारी ससं्थाको ठेसगाह्रो ननमायि  सावादिन २००.०० 

२ रववकला मावव िोकाने सम्म वकृ्षारोपि कार्यक्रम सावादिन ५०.०० 

३ नाक्ला मकु्तरुा सडक ममयत  सावादिन  १००.०० 

४ तमेरुङ िेखख गरैीगाउँ हँुिै खेल मिैान पिमागय ननमायि सावादिन १००.०० 

५ जनता आ.वव. सावादिन खले मिैान ममयत  सावादिन १००.०० 

६ खेजेननम स्वास््र् चौकी िेखख खजेेननम आ.वव. सम्मको गोरेटो बाटो ममयत  खेजेननम ५०.०० 

७ चावाखु कृवष सडक सोमलङ ननमायि खेजेननम २५०.०० 

८ तोसोक डाँडा िेखख आले सम्म र मभरकुना िेखख गमु्बा सम्म बाटो ममयत खेजेननम २००.०० 

९ मनकामना आववबाट तल्लो गोरेटो बाटो वपथुङ सम्म बाटो ममयत खेजेननम ५०.०० 

१० 

मसमल भोटे खेत िेखख आिशय मावव हँुिै मेरथेम खोला पलु सम्म गोरेटो 
बाटो  खेजेननम २००.०० 

११ मसररसे जाने बाटो ममयत  खेजेननम २२५.०० 

१२ दहमाली आवव खजेेननम िेखख िोबाटो सम्म  गोरेटो बाटो ममयत खेजेननम ५०.०० 

१३ काब्राबोटे हँुिै भक्त आ.वव.  सम्म पिमागय ममयत ववपरन श्रममकको ज्र्ाला मलङखखम ५०.०० 

१४ खेवेङ हँुिै सानो पार्थभरा सम्म पिमागय ममयत मलङखखम ५०.०० 

१५ जनौटे िेखख जनकल्र्ाि हँुिै साववक ४ सम्मको पिमागय ममयत मलङखखम १००.०० 

१६ तावा खोला लघजुलववद्र्तु कुलो ममयत  मलङखखम ७५.०० 

१७ र्थवा िेखख तावा खोप केरर सम्म पिमागय ममयत मलङखखम ८०.०० 

१८ ननरौंला सार्ला सबु्बा टोल सनुवुार हँुिै डाँडा गाउँ पिमागय ममयत मलङखखम ५०.०० 

१९ बस्नेतबारी र्माधारा हँुिै वडा कार्ायलर् सम्म पिमागय ममयत मलङखखम ५०.०० 

२० बदहिार लप्सीबोटे कोठेबारी हँुिै हािीलङु सम्म पिमागय ममयत मलङखखम ५०.०० 

२१ माझकटेरी हँुिै ररजाल गाउँसम्म पिमागय ममयत मलङखखम ५०.०० 

२२ भष्ट्मेठौवा हँुिै महारी सम्म पिमागय ममयत मलङखखम ५०.०० 

२३ मोर्थकबङु हँुिै खोप केरर जाने पिमागय ममयत मलङखखम ५०.०० 

२४ मसवंा बजार िेखख सेतीिेवी पिमागय ननमायि मलङखखम ५०.०० 

२५ सकुिेमबङु हँुिै िेवराज टोल कृवष सडक सोमलङ  मलङखखम १००.०० 

२६ वाखेडाँडा हँुिै महेरर आवव सम्म पिमागय ममयत मलङखखम ५०.०० 

२७ लोकिाबङु सरसिे हवल्िार हँुिै ज्र्ाममरे सम्म पिमागय ममयत मलङखखम ७०.०० 

२८ गढीडाँडा फिररम जाने बाटो ममयत  र्खाब ु १००.०० 

२९ नवुा खोला िेखख गाउँको खाजाघर सम्म बाटो ममयत  र्खाब ु १००.०० 

३० मेक्वाखोला काठे पलु ननमायि र्खाब ु ३००.०० 

३१ र्क्पाखा च्र्ानडाँडा गोरेटोबाटो ममयत र्खाब ु ५०.०० 

३२ ववपधुाम आवव िेखख डाँडा टोल सम्म बाटो छेकबार ननमायि र्खाब ु १५०.०० 

३३ सेवालङु मावव  िेखख पाक्वा सम्म बाटो ममयत र्खाब ु ५०.०० 

३४ ढङढङे बाटो ममयत मससंवा  तापेथोक १००.०० 

३५ िरगासे चौतारो िेखख र्ाम्िुदिन जाने बाटो सोमलङ तापेथोक ३००.०० 



64 
 

३६ वतैाङ्ग ुबाटो ममयत ववपरन श्रममकको ज्र्ाला तापेथोक १००.०० 

३७ पावयती मावव कञ्चनजंघा आवव जाने बाटो सोमलङ  तापेथोक १००.०० 

३८ र्लागाउँ िेखख िाक्र् ूजाने बाटो ममयत लेलेप ५०.०० 

३९ केक्र्ाप भवन नजजकबाट लङुथुङ स्वास््र् चौकी जाने ठाडो बाटो ममयत  लेलेप १५०.०० 

४० गोवाटार िेखख स्कुल डाँडा जाने बाटो ममयत लेलेप ६०.०० 

४१ छोवाथे पदहरो बाटो ममयत लेलेप ५०.०० 

४२ टाँसी गाउँ िेखख लावाजजन जाने बाटो ननमायि लेलेप ११०.०० 

४३ तपु्पङु िेखख रममत ेजाने बाटो ममयत लेलेप १००.०० 

४४ र्ाङजुवा िेखख ग्र्ाब्ला बाखखम जाने  बाटो ममयत लेलेप १५०.०० 

४५ लगै्र्ाप तसेो बाटो ममयत ववपरन श्रममकको  लेलेप ५०.०० 

४६ लाङलोवा ठाडो बाटो ममयत लेलेप ५०.०० 

४७ सेक्र्ङु िेखख टाँसी गाउँ जाने बाटो ममयत लेलेप ५०.०० 

४८ स्कुल डाँडा िेखख ठोनेमसङ बाटो ननमायि लेलेप १३०.०० 

४९ ढोङमे कुलो गाह्रो ननमायि तमोर खोला सम्म ओगोला ३००.०० 

५० ववपरन श्रममकको ज्र्ाला कार्ायलर् ७०.०० 

   
५१७०.०० 
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३.६ सशिि अनदुान (जशक्षा, स्वास््र्, कद वर्, पश,ु मवहला िथा बालबार्लका ) 
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खण्ि ४ गाउँसभाको र्नणिर्हु  िथा ववर्र्गि सर्मर्िका पदार्िकारीहु  

गाउँ सभाको र्नणिर्हु  

१. गाउँसभा बैठक संखर्ाः- ७ औँ   बैठक प्रारम्भः- दिनको १ बजे  

सभा बैठक सञ्चालन ममनतः २०७७।०३।१०    बैठक स्थगनः- बेलुका ५ बजे 

   

फक्ताङलङु गाउँपार्लकाको सािौं गाउँसभा गाउँपार्लका अध्र्क्ष श्री सरोज र्लम्बजु्रू्को अध्र्क्षिामा आज 
फक्ताङलङु गाउँपार्लकाको गाउँसभा बैठक र्नम्न महानभुावहु को उपजस्थर्िमा बसी िपर्सल बमोजजमका 
ववर्र्हु मा मलफल गरी िपर्सल बमोजजम अनमुोदन िथा पाररि गने र्नणिर् गररर्ो । 

मस.नं. पि नाम, थर हस्ताक्षर 

१. अध्र्क्ष(गाउँसभा अध्र्क्ष) श्री सरोज मलम्ब ु  

२. उपाध्र्क्ष गाउँपामलका श्रीमती िुलमार्ा मलम्ब ु  

३. सिस्र् (गाउँ सभा) श्री र्ज्ञ प्रसाि मलम्ब ु  

४. सिस्र् (गाउँ सभा) श्री हकय  मस ंपराजुली  

५. सिस्र् (गाउँ सभा) श्री आर्तराम मलम्ब ु  

६. सिस्र् (गाउँ सभा) श्री िि बहािरु मलम्ब ु  

७. सिस्र् (गाउँ सभा) श्री िेउ प्रसाि मलम्ब ु  

८. सिस्र् (गाउँ सभा) श्री छोवाङ शपेाय  

९. सिस्र् (गाउँ सभा) श्री छेतेन भोटे शेपाय  

१०. सिस्र् (गाउँ सभा) श्री छेतेन लामा शपेाय  

११. सिस्र् (गाउँ सभा) श्री ननमा नावा  

१२. सिस्र् (गाउँ सभा) श्री मालती िजी  

१३. सिस्र् (गाउँ सभा) श्री सररता मािेन  

१३. सिस्र् (गाउँ सभा) श्री पेम्बा िुटी शेपाय  

१४. सिस्र् (गाउँ सभा) श्री मलला मार्ा मलम्ब ु  

१५. सिस्र् (गाउँ सभा) श्री अशोक मलम्ब ु  

१६. सिस्र् (गाउँ सभा) श्री पे्रम बहािरु मलम्ब ु  

१७. सिस्र् (गाउँ सभा) श्री बबना िजी  

१८. सिस्र् (गाउँ सभा) श्री मभम बहािरु मलम्ब ु  

१९. सिस्र् (गाउँ सभा) श्री र्ुगेन अरछोङबो  

२०. सिस्र् (गाउँ सभा) श्री ननमा खाण्डु शेपाय  

२१. सिस्र् (गाउँ सभा) श्री तेजबबर मलम्ब ु  

२२. सिस्र् (गाउँ सभा) श्री मन कुमारी बबक  

२३. सिस्र् (गाउँ सभा) श्री र्ररकला मलम्ब ु  
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२४. सिस्र् (गाउँ सभा) श्री छिमिी मलम्ब ु  

२५. सिस्र् (गाउँ सभा) श्री दिलकुमार मलम्ब ु  

२६. सिस्र् (गाउँ सभा) श्री ववमला विेवा  

२७. सिस्र् (गाउँ सभा) श्री कृष्ट्ि कुमारी गुरुङ  

२८. सिस्र् (गाउँ सभा) श्री नववन मलम्ब ु  

२९. सिस्र् (गाउँ सभा) श्री हेम बहािरु मलम्ब ु  

३०. सिस्र् (गाउँ सभा) श्री सुकमार्ा कामी  

३१. सिस्र् (गाउँ सभा) श्री दिल कुमार मलम्ब ु  

३२. सिस्र् (गाउँ सभा) श्री भर्गमान मलम्ब ु  

३३. सिस्र् (गाउँ सभा) श्री उमा लामगािे गुरुङ  

३४. सिस्र् (गाउँ सभा) श्री छुम्बे शेपाय  

३५. सिस्र् (गाउँ सभा) श्री टाँसी शेपाय   

३६. सिस्र् (गाउँ सभा) श्री ममङमा िूटी शेपाय   

३७. सिस्र्-सर्चव(प्र.प्र.अ.) श्री सरतोष शे्रष्ट्ठ   

३८. लेखापाल बल बहािरु ववश्वकमाय  

३९. वडा सर्चव/अनमी र्जरिरा बरार्ली  

४०. वडा सर्चव पवन कुमार िेव  

४१. वडा सर्चव ओम प्रकाश पौडले  

४२. रोजगार सरं्ोजक अननल रार्  

४३. सू.प्र.अ. जर् प्रसाि ररजाल  

४४. र्जरजननर्र अजुयन मसग्िेल  

४५. ए.सव.र्जरजननर्र हेम राज ववष्ट्ट  

४६. ए.सव.र्जरजननर्र वविरु महत  

४७. ना.प्रा.स. कृवष ओम प्रकाश शमाय  

४८. ना.प्रा.स. कृवष गोपाल भण्डारी  

४९. ना.प्रा.स. कृवष रार्धका काकी  

५०. ना.प्रा.स. पशु संजर् मलम्ब ु  

५१. ना.प्रा.स. पशु िगुाय प्रसाि भट्टराई  

५२. स्वफकर् सर्चव मभम प्रसाि मलम्ब ु  

५३. एम.आर्.एस. अपरेटर बुद्ध मलम्ब ु  

54. गिक प्रदिप पौडले  

55. गिक  सुसन राई  

56. सब-र्जरजननर्र ववराज कट्टेल  
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57. सब-र्जरजननर्र अरुि कुमार र्ािव  

    

    

    

 

प्रस्िाव नं. १. गाउँकार्िपार्लकाबाट ववर्भन्न र्मर्िमा र्नणिर् गरी र्ोजनाहु मा बजेट ववर्नर्ोजन गररएको 
सम्बन्िमा । 

र्नणिर् नं. १. प्रस्िाव नं. १ उपर मलफल गदाि गाउँकार्िपार्लकाबाट ववर्भन्न र्मर्िमा ववर्भन्न बजेट 
जशर्िकबाट ववर्नर्ोजजि भइ खचि भएका देहार् बमोजजमका र्ोजनाहु  लाई सविसम्मि पाररि गने र्नणिर् 
गररर्ो । 

  ववर्भन्न जशर्िकहु मा भएको बजेट ववर्नर्ोजन 

क्र.सं. र्ोजनाको नाम का.पा. र्नणिर् र्मर्ि 

भैपरी आउन े
पुजँीगि 

कुल बजेट ु . 
चौर्िस लाख 

पर्िटन, संस्कद र्ि 
िथा खेलकुद 

कुल बजेट 
ु .५,००,०००।- 

सिक ममिि 

कुल बजेट 

ु पाँच लाख- 

लजक्षि वगि 
कुल बजेट 
ु .दश लाख- 

१ र्थवा पवहरो ग्र्ाववन वाल र्नमािण २०७६।०६।०८     ३२५०००.००   

२ रानीपलु-लेलेप जोड्ने मोटरवले काठे पलु र्नमािण २०७६।०७।२० ४२८८३८.५९       

३ िापेथोक-इखाब ुजोड्ने मोटरवले काठे पलु र्नमािण २०७६।०७।२० ४१४२३७.४८       

४ 

र्मु वा क्र्ाजम्पङ जोड्न ेमोटरवले काठे पलु 
र्नमािण २०७६।०७।२० ४७१८८३.९       

५ र्सवा-खेजेर्नम जोड्ने मोटरवले काठे पलु र्नमािण २०७६।०७।२० ४३७४०९.०४       

६ र्ासाङ-िोरङदेन सम्म जान ेबाटो ममिि २०७६।०७।२०     ३००००.००   

७ वफर्लङ्गो िाँिा बाटो ममिि २०७६।०७।२०     १२०००.००   

८ अजम्जलेसा बाटो ममिि २०७६।०७।२०     ५००००.००   

९ लेलेप र्वुा क्लब, विा नं. ६, लेलेप २०७६।०८।०६   २५०००.००     

१० वकराँि र्ाक्थङु चमु्लङु, २०७६।०८।०६   २५०००.००     

११ माङमागा र्वुा क्लब, इखाब ु २०७६।०८।०६   २५०००.००     

१२ 

चौथो पार्थभरा गोल्िकप फुटबल प्रर्िर्ो-
२०७६(लाखे जात्रा) २०७६।०८।०६   ५००००.००     

१३ फक्ताङलङु र्वुा क्लब २०७६।०८।२४   २५०००.००     

१४ सावाददन बर्थिङ सेन्टर स्थापना लगि साझेदारी २०७६।०८।२४ 585181.00       

१५ इखाब-ुसनुदेवी सम्म सिक ममिि २०७६।०८।२४ ५०००००.००       

१७ मानाभरा र्थु स्पोवटिङ क्लब २०७६।०९।१३   ५००००.००     

१८ र्संवा स्पोवटिङ्ग क्लब २०७६।०९।१३   ७५०००.००     

१९ 

फक्ताङलङु गा.पा. स्िरीर् फुटबल क्लब परु् े
मेला 
मा सम्पन्न खेलमा सहभागी भए वापि सहर्ोग २०७६।०९।१३   ५००००.००     

२० हाङबोु ङ बाटो ममिि २०७६।०९।१३     ६००००.००   

२१ 

चाख ुगोरेटो बाटो ममिि(दठङ्गे खोला झो.प.ु विा 
नं.१ सावाददन जान ेगोरेटो बाटो ममिि २०७६।०९।१३ १०००००.००       

२२ र्मु वा िमोर पारी सवारी सािन चल्ने बाटो ममिि २०७६।०९।१३ ५००००.००       
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२३ ग्र्ाब्ला खानेपानी ममिि २०७६।०९।१३ १०००००.००       

२४ ४ नं. विा कार्ािलर् ठेस गाह्रो र्नमािण २०७६।१०।२३ १०००००.००       

२५ मेची पर्िटन महोत्सव-२०७६ २०७६।१०।२३       २०००००.०० 

२६ गा.पा. स्िरीर् पुु र् भर्लबल वटम २०७६।१०।२३       २०००००.०० 

२७ गा.पा. स्िरीर् मवहला फुटबल वटम २०७६।१०।२३       १०००००.०० 

    कुल जम्मा रकम ३१८७५५०.०१ 325000.00 ४७७०००.०० 500000.00 

प्रस्िाव नं. २.र्स आर्थिक वर्िको अन्त्र्मा भवन िथा सिक र्नमािण र्ोजनाहु को ठेक्का म्र्ाद सम्बन्िमा। 

र्नणिर् नं. २. प्रस्िाव नं. २ उपर मलफल गदाि चाल ुआर्थिक वर्ि ०७६/७७मा देहार् बमोजजम ठेक्का 
प्रवक्रर्ा माफि ि कार्ािन्वर्न हनुे र्ोजनाहु लाई क्रमागि र्ोजनामा राखी सम्बजन्िि कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहु को 
म्र्ाद अवर्ि थप गररने र्नणिर् गररर्ो ।   

क्र.सं. र्ोजनाको नाम ववननर्ोजजत बजेट  कैफिर्त 

१. ओलाङचुङगोला स्वास््र् चौकी भवन ननमायि रु.२३,०७,०००।- क्रमागत 

२. वडा नं. ५ कार्ायलर् भवन ननमायि रु.२०,३९,४00।- क्रमागत 

३. वडा नं. ६ कार्ायलर् भवन ननमायि रु.३०,९२,७00।- क्रमागत  

४. र्खाबु-सेगुङवा-साप्चुङवा पाटीडाँडा सडक ननमायि रु.४७,५०,०००।- क्रमागत 

५. साम्िेन डाँडनेी-मुररङला पर्यटकीर् सडक ननमायि रु.११,२८,६००।- क्रमागत 
प्रस्िाव नं. ३. राजस्व परामशि सर्मर्िको प्रर्िवेदन, चाल ु आ.व.को आर् व्र्र्, ्ोि अनमुान र्निािरण 
सर्मर्िको प्रर्िवेदन, आगामी वर्िको लार्ग अथि सम्बन्िी वविेर्क, ववर्नर्ोजन ऐन, आ.व.२०७७/७८ को 
बजेट वववरण सम्बन्िमा । 

र्नणिर् नं. ३. प्रस्िाव नं. ३ उपर मलफल गदाि र्स गाउँसभाबाट आर्थिक वर्ि ०७७/७८ को राजस्व 
परामशि सर्मर्िको प्रर्िवेदन, २०७७, आर्थिक ऐन, २०७७, ववर्नर्ोजन ऐन, २०७७ र आ.व. ०७७/७८ 
को बजेट ु .४१,९७,५५,१९०।-(अक्षु पी एकचार्लस करोि सन्िानब्बे लाख पचपन्न हजार एकसर् नब्बे 
ु पैर्ाँ पाररि गररने सविसम्मि र्नणिर् गररर्ो ।  

प्रस्िाव नं. ४. ममिि गनुिपने पदमागि िथा सिक र वर्ािर्ाममा गाउँपार्लका केन्रसँग र्नर्र्मि सिक सचुाु  
राख्न उिर दजक्षण लोकमागिमा पने र्संसवा खोला मार्थ मोटरेवल काठे पलु र्नमािण गने सम्बन्िमा । 

र्नणिर् नं. ४. र्स गाउँपार्लकाको ममिि सम्भार कोर् (ववववि कोर् खािा) बाट देहार् बमोजजमका सिक 
िथा पदमागि ममिि सम्भार िथा र्नमािण गररने र्नणिर् गररर्ो । 

क्र.सं. ममयत, सम्भार तथा ननमायि गनुयपने र्ोजनाको नाम ववननर्ोजजत बजेट  कैफिर्त 

१. माङगेना कृवष सडक ममयत प्राववर्धक र्जष्ट्टमेट ब. उपभोक्ता सममनत 

२. हाक्पा पिमागय सोमलङ ममयत प्राववर्धक र्जष्ट्टमेट ब. उपभोक्ता सममनत 

३. मससंवा मोटरेवल काठे पुल ननमायि प्राववर्धक र्जष्ट्टमेट ब. कोटेशन मािय त 

प्रस्िाव नं. ५. सामदुावर्क स्वास््र् इकाइ स्थापना सम्बन्िमा । 

र्नणिर् नं. ५. प्रस्िाव नं. ५ उपर मलफल गदाि स्वास््र् िफि  मलबाँसे, मामाङ्खे र खानीगाउँमा सामदुावर्क 
स्वास््र् इकाइ स्थापना गररने र्नणिर् सविसम्मि पाररि गररर्ो । 

आजको बैठक र्ही अन्त्र् गररर्ो । 
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गाउँपार्लकाका सर्मर्िहु  िथा सर्मर्िका पदार्िकारीहु  

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

सदस्र्ः  श्री हेम बहादरु र्लम्ब ु

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

(ग) सशुासन सर्मर्िः संर्ोजकः श्री र्भम बहादरु र्लम्ब ु

सदस्र्ः  श्री कद ष्ण कुमारी गुु ङ 

सदस्र्ः  श्री नववन र्लम्ब ु

 

 

 

१. गाउँ कार्िपार्लका (कार्िववभाजन)  र्नर्मावली, २०७४ को अनसूुची १ बमोजजम 
गाउँपार्लकामा रहने ववर्र्गि शाखाहु  संर्ोजक देहार्का पदार्िकारीहु लाई  संर्ोजक 
िोक्नेः 

 सामान्र् प्रशासन शाखा - श्री देउ प्रसाद र्लम्ब ु

 राजवास िथा आर्थिक प्रशासन शाखा - श्री र्ज्ञ प्रसाद र्लम्ब ु

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

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

 गाउँपार्लकाको उपाध्र्क्ष श्री फूलमार्ा र्लम्ब ु-संर्ोजक 

 गाउँ कार्िपार्लकाको प्रमखु प्रशासक र् अर्िकद ि  

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

 गाउँ कार्िपार्लकाले िोकेको मवहला सदस्र् श्री र्ललामार्ा र्लम्ब ु-सदस्र् 

 गाउँ कार्िपार्लकाको राजस्व शाखा प्रमखु श्री बल बहादरु ववश् वकमाि -सदस्र् सजचव 

३. गाउँ कार्िपार्लकाको कार्िसम्पादन र्नर्मावली, २०७४ को र्नर्म १५ को उपर्नर्म (१) 
बमोजजम कार्िपार्लकामा र्नणिर्को लार्ग पेश भएका प्रस्िावमा र्नणिर् गनुिपूवि आवश्र्किा 
अनसुार रार्, सल्लाह र सझुाव र्लनका  लार्ग देहार् बमोजजमको सर्मर्ि गठन गनेः  
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साविजर्नक सेवा िथा क्षमिा ववकास सर्मर्ि  

 संर्ोजक श्री देउ प्रसाद र्लम्ब ु

 सदस्र् सररिा मादेन 

आर्थिक ववकास सर्मर्ि 

 संर्ोजक श्री दि बहादरु र्लम्ब ु

 सदस्र् श्री पेम्बा फुटी शेपाि 
सामाजजक ववकास सर्मर्ि 

 संर्ोजक श्री मेिेन शेपाि (भोटे) 

 सदस्र् श्री र्ज्ञ प्रसाद र्लम्ब ु

पूवाििार ववकास सर्मर्ि 

 संर्ोजक श्री आईिराम र्लम्ब ु

 सदस्र् श्री हकि र्सं पराजलुी 
 सदस्र् श्री मोवाङ शेपाि 

वािावरण िथा ववपद् व्र्वस्थापन सर्मर्ि 

 संर्ोजक श्री र्नमा नावा 
 सदस्र् श्री मालिी दजी 

वविेर्क सर्मर्ि 

 संर्ोजक श्री मेिेन लामा शेपाि 
 सदस्र् श्री र्ललामार्ा र्लम्ब ु

न्र्ावर्क सर्मर्ि 

 संर्ोजक श्री फुलमार्ा र्लम्व ु- गाउँपार्लका उपाध्र्क्ष 

 सदस्र् श्री हकि र्सँह पराजलुी 
 सदस्र् श्री दि बहादरु र्लम्व ु

ववपद व्र्वस्थापन सर्मर्ि 

 अध्र्क्षः श्री सरोज र्लम्व,ु गाउँकार्िपार्लकाको अध्र्क्ष 

 सदस्र्ः श्री फुलमार्ा र्लम्व,ु गाउँकार्िपार्लकाको उपाध्र्क्ष 

 सदस्र्ः श्री सन्िोर् शे्रष्ठ, प्रमखु प्रशासक र् अर्िकद ि 

 सदस्र्ः श्री र्नमा नावा, 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 
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 सदस्र्-सजचवः र्ोजना अनगुमन िथा ि्र्ाङ्क शाखा प्रमखु 

 

गाउँ जशक्षा सर्मर्ि 
 मशक्षा सममनत संर्ोजकः श्री सरोज मलम्बु 

 मशक्षा सममनत सह-संर्ोजकः श्री िुलमार्ा मलम्बु 

 मशक्षा सममनत सिस्र्ः  श्री ननमा नावा 
 मशक्षा सममनत सिस्र्ः  श्री मालती िजी 
 मशक्षा सममनत सिस्र्ः  श्री मललामार्ा मलम्बु 

 मशक्षा सममनत सिस्र्ः  श्री ववद्र्ा खड्का 
 मशक्षा सममनत सिस्र्ः  श्री ववशाल राई 

 मशक्षा सममनत सिस्र्ः  श्री सरतोष शे्रष्ट्ठ 

 मशक्षा सममनत सिस्र् सर्चव  श्री जर् प्रसाि ररजाल 
 

गाउँपार्लका कार्ािलर् ववपद व्र्वस्थापन फोकल पसिनः ना.प.से.प्रा. दगुाि प्रसाद भट्टराई,९८५२६६०४९२ 

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

मस.नं. पि नाम, थर ठेगाना मोवार्ल नं. 
१. गाउँपामलका अध्र्क्ष श्री सरोज मलम्ब ु िक्ताङलुङ वडा नं.४-र्खाब ु 9852660607 

२. गाउँपामलका उपाध्र्क्ष  श्रीमती िुलमार्ा मलम्ब ु िक्ताङलुङ वडा नं.१-सावादिन 9852660608 

३. वडा अध्र्क्ष-१ श्री र्ज्ञ प्रसाि मलम्ब ु िक्ताङलुङ वडा नं.१-सावादिन 9842775431 
४. वडा अध्र्क्ष-२ श्री हकय  मस ंपराजुली िक्ताङलुङ वडा नं.२-खजेेननम 9847262769 
५. वडा अध्र्क्ष-३ श्री आर्तराम मलम्ब ु िक्ताङलुङ वडा नं.३-मलङखखम 9863677049 
६. वडा अध्र्क्ष-४ श्री िि बहािरु मलम्ब ु िक्ताङलुङ वडा नं.४-र्खाब ु 9862622162 

७. वडा अध्र्क्ष-५ श्री िेउ प्रसाि मलम्बु िक्ताङलुङ वडा नं.५-तापेथोक 9842793251 

८. वडा अध्र्क्ष-६ श्री छोवाङ शेपाय िक्ताङलुङ वडा नं.६-लेलेप 9842660231 

९. वडा अध्र्क्ष-७ श्री छेतेन भोटे शेपाय िक्ताङलुङ वडा नं.७-ओलाङचुङगोला 994240024 

१०. प्रवक्ता श्री छेतेन लामा शेपाय िक्ताङलुङ वडा नं.७-ओलाङचुङगोला 9852660611 

११. का.पा.सिस्र् श्री ननमा नावा िक्ताङलुङ वडा नं.६-लेलेप 9840975511 

१२. का.पा. सिस्र् श्री मालती िजी िक्ताङलुङ वडा नं.२-खजेेननम 9862652018 

१३. का.पा. सिस्र् श्री सररता मािेन िक्ताङलुङ वडा नं.१-सावादिन 9842012745 
१३. का.पा. सिस्र् श्री पेम्बा िुटी शेपाय िक्ताङलुङ वडा नं.६-लेलेप 9862771830 
१४. का.पा. सिस्र् श्री मलला मार्ा मलम्ब ु िक्ताङलुङ वडा नं.५-तापेथोक 9866793512 
१५. वडा सिस्र्-१ श्री अशोक मलम्ब ु िक्ताङलुङ वडा नं.१-सावादिन 9842662054 

१६. वडा सिस्र्-१ श्री प्रेम बहािरु मलम्बु िक्ताङलुङ वडा नं.१-सावादिन 9842642862 

१७. वडा सिस्र्-१ श्री बबना िजी िक्ताङलुङ वडा नं.१-सावादिन 9842784498 

१८. वडा सिस्र्-२ श्री मभम बहािरु मलम्ब ु िक्ताङलुङ वडा नं.२-खजेेननम 9862612746 

१९. वडा सिस्र्-२ श्री र्ुगेन अरछङबो िक्ताङलुङ वडा नं.२-खजेेननम 9804984564 

२०. वडा सिस्र्-२ श्री ननमा खाण्डु शेपाय िक्ताङलुङ वडा नं.२-खजेेननम 9844682231 

२१. वडा सिस्र्-३ श्री तजेबबर मलम्बु िक्ताङलुङ वडा नं.३-मलङखखम 9844722914 

२२. वडा सिस्र्-३ श्री मन कुमारी बबक िक्ताङलुङ वडा नं.३-मलङखखम सम्पकय  न.ं नभएको 
२३. वडा सिस्र्-३ श्री र्ररकला मलम्ब ु िक्ताङलुङ वडा नं.३-मलङखखम 9816015749 

२४. वडा सिस्र्-४ श्री छिमिी मलम्बु िक्ताङलुङ वडा नं.४-र्खाब ु 9742666313 

२५. वडा सिस्र्-४ श्री दिलकुमार मलम्ब ु िक्ताङलुङ वडा नं.४-र्खाब ु 9840471937 

२६. वडा सिस्र्-४ श्री ववमला विेवा िक्ताङलुङ वडा नं.४-र्खाब ु सम्पकय  न.ं नभएको 
२७. वडा सिस्र्-४ श्री कृष्ट्ि कुमारी गुरुङ िक्ताङलुङ वडा नं.४-र्खाब ु 9842764580 

२८. वडा सिस्र्-५ श्री नववन मलम्बु िक्ताङलुङ वडा नं.५-तापेथोक 9866794872 

२९. वडा सिस्र्-५ श्री हेम बहािरु मलम्ब ु िक्ताङलुङ वडा नं.५-तापेथोक 9863715757 

३०. वडा सिस्र्-५ श्री सकुमार्ा कामी िक्ताङलुङ वडा नं.५-तापेथोक सम्पकय  न.ं नभएको 
३१. वडा सिस्र्-६ श्री दिल कुमार मलम्बु िक्ताङलुङ वडा नं.६-लेलेप 9840471937 

३२. वडा सिस्र्-६ श्री भर्गमान मलम्ब ु िक्ताङलुङ वडा नं.६-लेलेप 9863677496 

३३. वडा सिस्र्-६ श्री उमा लामगािे गुरुङ िक्ताङलुङ वडा नं.६-लेलेप सम्पकय  न.ं नभएको 
३४. वडा सिस्र्-७ श्री छुम्ब ेशेपाय िक्ताङलुङ वडा नं.७-ओलाङचुङगोला सम्पकय  न.ं नभएको 
३५. वडा सिस्र्-७ श्री टाँसी शेपाय  िक्ताङलुङ वडा नं.७-ओलाङचुङगोला 994240024 

३६. वडा सिस्र्-७ श्री ममङमा िूटी शेपाय  िक्ताङलुङ वडा नं.७-ओलाङचुङगोला सम्पकय  न.ं नभएको 
स्वफकर् सर्चव(अध्र्क्ष सर्चवालर्) श्री मभम प्रसाि मलम्व ु िक्ताङलुङ वडा नं.३-मलङखखम ९८६२६३२११९ 
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फक्ताङलङु गाउँपार्लकामा कार्िरि कमिचारीहु ः 

कार्ायलर्को नामः िक्ताङलुङ गाउँपामलकाको कार्ायलर् 

कार्ायलर्को ठेगानाः तापेथोक, ताप्लेजुङ  

  

क्र.

सं. 
कमयचारी  
संकेत नं. 

कमयचारीको 
नामथर 

कमयचारीको 
स्थार्ी ठेगाना पि सेवा/समूह शे्रिी/तह 

हालको पिमा  
ननर्ुजक्त ममनत 

समार्ोजन भएको 

मोवार्ल नं. 

पिपूनत यको 
अवस्था 

संघ
 

प्रिे
श 

स्थ
ान
ीर्

 

प ून
तय 

ररक्
त 

1 202693 सरतोष शे्रष्ट्ठ 

मशवसताक्षी 
नपा-८, झापा 

प्रमुख प्रशासकीर् 

अर्धकृत 

नेपाल प्रशासन/ 

सामारर् प्रशासन रा.प.त.ृ/शा.अ. ०८/२५/२०७४ 

सं
घ - - ९८५२६६०४९१ पूनत य - 

2 २१९१५० 

पवन कुमार 

िेव 

राजववराज, 

सप्तरी 
खररिार(वडा 
सर्चव) 

नेपाल प्रशासन/ 

सामारर् प्रशासन रा.प.अनं.द्र्ध. ०९/१२/२०७३ 

सं
घ     ९८६३८९७५२४     

3 १३६९४५ 

ओम प्रकाश 

पौडेल 

िुङमलङ न.पा., 
ताप्लेजुङ 

खररिार(वडा 
सर्चव) 

नेपाल प्रशासन/ 

सामारर् प्रशासन सहार्क चौथो ०९/१४/२०७१     स्थानीर् ९८४२६७४८९०   ररक्त 

4 180453 

बल बहािरु 

ववश्वकमाय 
बुद्धशाजरत 

गापा, झापा लेखापाल 

नेपाल प्रशासन/ 

लेखा रा.प.अनं.प्र. ०१/२६/२०७४ 

सं
घ      ९८५२६६०१७७  काज ररक्त 

6 १९४०४१ सरतोष थापा 
र्टहरी 
उप.म.न.पा. 

जनस्वास््र् 

ननरीक्षक 

नेपाल स्वास््र्/ 

हेल्थ र्रस्पेक्सन अर्धकृत छैठौं ०६/१३/२०७६     स्थानीर् ९८४२१२७५६७ पूनत य   

7 २१८००५ 

दिनेश 

भट्टरार् 

िुङमलङ न.पा., 
ताप्लेजुङ हेल्थ अमसस्टेरट 

नेपाल स्वास््र्/ 

हेल्थ र्रस्पेक्सन सहार्क पाँचौ ०८/१२/२०७३     स्थानीर् ९८५२६६०३१० पूनत य   

8 २१८१८१ 

पे्रम कुमारी 
मलम्ब ु

िक्ताङलुङ 

गापा, ताप्लेजुङ हेल्थ अमसस्टेरट 

नेपाल स्वास््र्/ 

हेल्थ र्रस्पेक्सन सहार्क पाँचौ ०८/१३/२०७३     स्थानीर् ९८४२१७००९८ पूनत य   

9 १३१४२३ 

दटकािि 

भट्टराई 

िक्ताङलुङ 

गापा, ताप्लेजुङ मस.अ.हे.ब. 

नेपाल स्वास््र्/ 

हेल्थ र्रस्पेक्सन सहार्क पाँचौ १०/१७/२०६८     स्थानीर् ९८१४००४०३९ पूनत य   

10 १६१०७० 

दहमािेवी 
अर्धकारी 

िक्ताङलुङ 

गापा, ताप्लेजुङ मस.अ.न.मी. 
नेपाल स्वास््र्/ 

कम्र्ुननटी नमसयङ सहार्क पाँचौ ३२/०३/20७१     स्थानीर् ९८४४६१८८०९ पूनत य   

11 १९५४६७ 

डम्बर बहािरु 

गुरुङ 

िुङमलङ न.पा., 
ताप्लेजुङ प.अ.हे.ब. 

नेपाल स्वास््र्/ 

हेल्थ र्रस्पेक्सन सहार्क चौथो १०/१७/२०६८     स्थानीर् ९८४२७४३६६२ पूनत य   

12 १३८९८२ 

दिल कुमारी 
मलम्ब ु

िक्ताङलुङ 

गापा, ताप्लेजुङ प.अ.न.मी. 
नेपाल स्वास््र्/ 

कम्र्ुननटी नमसयङ सहार्क चौथो ०३/१९/२०७०     स्थानीर् ९८६२६३५८५३ पूनत य   

13 २२०६२२ 

कृष्ट्िमार्ा 
मलम्ब ु

िक्ताङलुङ 

गापा, ताप्लेजुङ अ.न.मी. 
नेपाल स्वास््र्/ 

कम्र्ुननटी नमसयङ सहार्क चौथो १२/०४/२०७३     स्थानीर् ९८४२६५८८३९ पूनत य   

14 २११५०३ 

हस्तकला 
तम्मािेन 

िक्ताङलुङ 

गापा, ताप्लेजुङ अ.न.मी. 
नेपाल स्वास््र्/ 

कम्र्ुननटी नमसयङ सहार्क चौथो १०/१२/२०७१     स्थानीर् ९८६२७७१९३३ पूनत य   

15 २२७७०७ 

र्जरिरा 
बरार्ली 

ममक्लाजुङ 

गापा, पाँचथर अ.न.मी. 
नेपाल स्वास््र्/ 

कम्र्ुननटी नमसयङ सहार्क चौथो १०/१७/२०७४     स्थानीर् ९८६२७६२८२३     

16 २३३०९३ िेव कुमार साहु 

राजववराज 

न.पा., सप्तरी अ.हे.ब. 

नेपाल स्वास््र्/ 

हेल्थ र्रस्पेक्सन सहार्क चौथो ०७/१९/२०७५     स्थानीर् ९८६२०५४४९७     

१७ १५६६१३ धनराज शेपाय 
िक्ताङलुङ 

गापा, ताप्लेजुङ 

कार्ायलर् 

सहर्ोगी 
नेपाल प्रशासन/ 

सामारर् प्रशासन शे्रिी ववदहन ०२/२०/२०७६     स्थानीर् ९८६७९९६२६७     

18 २०३९५४ 

मधुसुिन 

नघममरे 

िक्ताङलुङ 

गापा, ताप्लेजुङ 

कार्ायलर् 

सहर्ोगी 
नेपाल प्रशासन/ 

सामारर् प्रशासन शे्रिी ववदहन       स्थानीर् ९८४२७४७२२०     

१९ १७७४०७ 

िगुाय प्रसाि 

ननरौंला 
िक्ताङलुङ 

गापा, ताप्लेजुङ 

कार्ायलर् 

सहर्ोगी 
नेपाल प्रशासन/ 

सामारर् प्रशासन शे्रिी ववदहन       स्थानीर् ९८४२६४२६१२     

20 १५४६७९ पशुयराम गौतम 

िक्ताङलुङ 

गापा, ताप्लेजुङ 

कार्ायलर् 

सहर्ोगी 
नेपाल प्रशासन/ 

सामारर् प्रशासन शे्रिी ववदहन       स्थानीर् ९८४२६८८९३०     

२१   

जर् प्रसाि 

ररजाल 

झापा गापा, 
झापा 

सूचना प्रववर्ध 

अर्धकृत 

गाउँपामलका 
कार्ायलर् अर्धकृत छैठौं  २०७५।०१।२३     स्थानीर् ९८५२६६०१७८     

22   अजुयन मसग्िेल 

िुङमलङ नपा, 
ताप्लेजुङ र्जरजननर्र 

गा.पा.कार्ायलर् 

वा अरतगयत अर्धकृत छैठौं २२/०८/२०७६     स्थानीर् ९८४२७९८१४४   से.क. 

२३   ववराज कट्टेल 

भरपुर नपा, 
झापा सब-र्जरजननर्र 

गा.पा.कार्ायलर् 

वा अरतगयत सहार्क पाँचौ १२/०९/२०७६     स्थानीर् ९८४४६३७८०८   से.क. 

24   

अरुि कुमार 

र्ािव 

लाहान नपा, 
मसरहा सब-र्जरजननर्र 

गा.पा.कार्ायलर् 

वा अरतगयत सहार्क पाँचौ ०१/१४/२०७७     स्थानीर् ९८१३८३३३०३   से.क. 

२५   वविरु महत 

िुङमलङ नपा, 
ताप्लेजुङ 

अमसस्टेण्ट सब-

र्जरजननर्र 

गा.पा.कार्ायलर् 

वा अरतगयत सहार्क चौथो       स्थानीर् ९८६३६३२९३८   से.क. 

26   अननल रार् 

िक्ताङलुङ 

गापा, तापेथोक रोजगार संर्ोजक 

गा.पा.कार्ायलर् 

वा अरतगयत अर्धकृत छैठौं ०९/२४/२०७६     स्थानीर् ९८४२०१२७००   से.क. 
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२७   सञ्जर् मलम्ब ु

पार्थभरा 
र्ाङवरक गापा 

ना.प.से.प्रा.(पश ु

से.प्रा.) 
गा.पा.कार्ायलर् 

वा अरतगयत सहार्क चौथो       स्थानीर् ९८४११९२४५२   से.क. 

28   

िगुाय प्रसाि 

भट्टरार् 

िुङमलङ नपा, 
ताप्लेजुङ 

ना.प.से.प्रा.(पश ु

से.प्रा.) 
गा.पा.कार्ायलर् 

वा अरतगयत सहार्क चौथो       स्थानीर् ९८४२६६०८८६   से.क. 

२९   

मभम प्रसाि 

नघममरे 

पार्थभरा 
र्ाङवरक गापा 

ना.प.से.प्रा.(पश ु

से.प्रा.) 
मसवंा पश ुसेवा 
केरर सहार्क चौथो       स्थानीर् ९८६२००८०९५   से.क. 

30   

ओम प्रकाश 

शमाय मोरङ 

ना.प्रा.स.(कृवष 

से.प्रा.) 
गा.पा.कार्ायलर् 

वा अरतगयत सहार्क चौथो       स्थानीर् ९८६९७३१२२५   से.क. 

३१   रार्धका काकी संखुवासभा 
ना.प्रा.स.(कृवष 

से.प्रा.) 
गा.पा.कार्ायलर् 

वा अरतगयत सहार्क चौथो       स्थानीर् ९८६३७१७२६३   से.क. 

32   

गोपाल 

भण्डारी ताप्लेजुङ 

ना.प्रा.स.(कृवष 

से.प्रा.) 
गा.पा.कार्ायलर् 

वा अरतगयत सहार्क चौथो       स्थानीर् ९८४४६५४६९३   से.क. 

३३   बुद्ध मलम्ब ु

िक्ताङलुङ 

गापा, हेल्लोक 

एम.आर्.एस. 

अपरेटर 

गा.पा.कार्ायलर् 

वा अरतगयत सहार्क पाँचौ २०७६।०८।०१     स्थानीर् ९८४२७९२००१   से.क. 

34   सुसन राई 

िक्ताङलुङ, 

लावाजजन फिल्ड सहार्क 

गा.पा.कार्ायलर् 

वा अरतगयत सहार्क चौथो २०७६।०८।०१     स्थानीर् ९८४२७५८९४७   से.क. 

३५   प्रदिप पौडेल 

िक्ताङलुङ 

गापा, खेजेननम फिल्ड सहार्क 

गा.पा.कार्ायलर् 

वा अरतगयत सहार्क चौथो २०७६।०८।०१     स्थानीर् ९८४२७४३७५२   से.क. 

36   खगेरर नघमसङ 

बबतायमोड नपा, 
झापा 

हलुका सवारी 
चालक 

गा.पा.कार्ायलर् 

वा अरतगयत         स्थानीर् ९८४४६५७०९०   से.क. 

३७   राजु मलम्बु(क) 

िक्ताङलुङ 

गापा, ताप्लेजुङ 

कार्ायलर् 

सहर्ोगी 
गाउँपामलका 
कार्ायलर्         स्थानीर् ९८६४१८५७३१   से.क. 

38   ववकी मलम्ब ु

िक्ताङलुङ 

गापा, ताप्लेजुङ 

कार्ायलर् 

सहर्ोगी 
गा.पा.कार्ायलर् 

वा अरतगयत         स्थानीर्     से.क. 

३९   झुमा मलम्ब ु

िक्ताङलुङ 

गापा, ताप्लेजुङ 

कार्ायलर् 

सहर्ोगी 
गाउँपामलका 
कार्ायलर्   २०७६।११।०४     स्थानीर् ९८४३३४४२४१   से.क. 

40   स्र्ाङब ुशेपाय 
िक्ताङलुङ 

गापा, ताप्लेजुङ 

कार्ायलर् 

सहर्ोगी 
वडा नं. १ वडा 
कार्ायलर्         स्थानीर् ९८१००२८८५७   से.क. 

४१   प्रनतक्षा गुरुङ 

िुङमलङ नपा, 
ताप्लेजुङ अ.न.मी. 

सावादिन 

स्वास््र् चौकी सहार्क चौथो २०७६।०८।०१     स्थानीर् 9840472680   से.क. 

42   

सेमरतक 

पौडेल 

िक्ताङलुङ 

गापा, ताप्लेजुङ 

कार्ायलर् 

सहर्ोगी 
वडा नं. २ वडा 
कार्ायलर्         स्थानीर् ९८४४६१८४९७   से.क. 

४३   भूममका पौडेल 

िक्ताङलुङ 

गापा, ताप्लेजुङ अ.न.मी. 
खेजेननम 

स्वास््र् चौकी सहार्क चौथो २०७६।०८।०१     स्थानीर् 9842784493   से.क. 

44   प्रनतक्षा मलम्ब ु

िक्ताङलुङ 

गापा, ताप्लेजुङ अ.न.मी. 
खेजेननम 

स्वास््र् चौकी सहार्क चौथो २०७४।०९।०१     स्थानीर् ९८६३६७७२१५   से.क. 

४५   

सान बहािरु 

मलम्ब ु

िक्ताङलुङ 

गापा, ताप्लेजुङ 

कार्ायलर् 

सहर्ोगी 
वडा नं. ३ वडा 
कार्ायलर्         स्थानीर्  9842639841   से.क. 

46   पुनम मलम्ब ु

िक्ताङलुङ 

गापा, ताप्लेजुङ अ.हे.ब. 

मसवंा स्वास््र् 

चौकी सहार्क चौथो २०७६।०८।०१     स्थानीर् 9843627543   से.क. 

४७   र्ञ्जना मलम्ब ु

िक्ताङलुङ 

गापा, ताप्लेजुङ अ.न.मी. 

सामुिानर्क 

स्वास््र् र्कार् 

मलङखखम सहार्क चौथो 2076।०५।१५     स्थानीर् 9840993722   से.क. 

48   

राजु मलम्बु(ख-

रनपाल) 

िक्ताङलुङ 

गापा, ताप्लेजुङ 

कार्ायलर् 

सहर्ोगी 
वडा नं. ४ वडा 
कार्ायलर्         स्थानीर् 9862767885   से.क. 

४९   अमतृा मलम्ब ु

िक्ताङलुङ 

गापा, ताप्लेजुङ अ.न.मी. 
र्खाबु स्वास््र् 

चौकी, वडा नं.४ सहार्क चौथो २०७६।०८।०१     स्थानीर् 9842109830   से.क. 

50   सहारा लावुङ 

िक्ताङलुङ 

गापा, ताप्लेजुङ अ.न.मी. 
र्खाबु स्वास््र् 

चौकी, वडा नं.४ सहार्क चौथो २०७६।०८।०१     स्थानीर् 9862650948   से.क. 

५१   आरती मलम्ब ु

िक्ताङलुङ 

गापा, ताप्लेजुङ अ.हे.ब. 

र्खाबु स्वास््र् 

चौकी, वडा नं.४ सहार्क चौथो २०७६।०८।०१     स्थानीर् 9844633112   से.क. 

52   

मर्तवीर 

मलम्ब ु

िक्ताङलुङ 

गापा, ताप्लेजुङ 

कार्ायलर् 

सहर्ोगी 
र्खाबु स्वास््र् 

चौकी, वडा नं.४         स्थानीर् 9848834133   से.क. 

५३   लक्ष्मि मलम्ब ु

िक्ताङलुङ 

गापा, ताप्लेजुङ 

कार्ायलर् 

सहर्ोगी 
वडा नं. ५ वडा 
कार्ायलर्         स्थानीर् ९८४०४७१७५८   से.क. 

54   सजृना मलम्ब ु

िक्ताङलुङ 

गापा, ताप्लेजुङ अ.न.मी. 
तापेथोक 

स्वास््र् चौकी सहार्क चौथो २०७४।०९।०१     स्थानीर् 9844652339   से.क. 

५५   

कमला 
अङथुपो पाँचथर अ.न.मी. 

तापेथोक 

स्वास््र् चौकी, 
वडानं.५ सहार्क चौथो २०७६।०८।०१     स्थानीर् 9862772228   से.क. 
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56   अननता मलम्ब ु

िक्ताङलुङ 

गापा, ताप्लेजुङ अ.न.मी. 

सामुिानर्क 

स्वास््र् र्कार् 

हेल्लोक सहार्क चौथो २०७६।०५।१५     स्थानीर् ९८६४२२७८७७   से.क. 

५७   ववक्रम मलम्ब ु

िक्ताङलुङ 

गापा, ताप्लेजुङ 

कार्ायलर् 

सहर्ोगी 
तापेथोक 

स्वास््र् चौकी         स्थानीर् ९८६४१८४२१४   से.क. 

58   सममर मलम्ब ु

िक्ताङलुङ 

गापा, ताप्लेजुङ 

कार्ायलर् 

सहर्ोगी 
वडा नं. ६ वडा 
कार्ायलर्         स्थानीर्  9866794929   से.क. 

५९   भीमा मलम्ब ु

िक्ताङलुङ 

गापा, ताप्लेजुङ अ.न.मी. 
लुङथुङ स्वास््र् 

चौकी, लेलेप सहार्क चौथो २०७४।०९।०१     स्थानीर् 9862646413   से.क. 

60   उमेश मलम्ब ु

िक्ताङलुङ 

गापा, ताप्लेजुङ अ.हे.ब. 

लुङथुङ स्वास््र् 

चौकी, लेलेप सहार्क चौथो २०७६।१०।०६     स्थानीर् 9840980559   से.क. 

६१   

डडल्ली कुमार 

मलम्ब ु

िक्ताङलुङ 

गापा, ताप्लेजुङ अ.हे.ब. 

सामुिानर्क 

स्वास््र् र्कार्, 

लेलेप सहार्क चौथो २०७६।०५।१५     स्थानीर्  9863677353   से.क. 

६२   प्रववि रार् 

मसररजंघा गापा, 
ताप्लेजुङ अ.हे.ब. 

सामुिानर्क 

स्वास््र् र्कार् 

घुरसा सहार्क चौथो       स्थानीर् 9863677135   से.क. 

६३   नछररङ शेपाय 
िक्ताङलुङ 

गापा, ताप्लेजुङ 

कार्ायलर् 

सहर्ोगी 
लुङथुङ स्वास््र् 

चौकी, लेलेप         स्थानीर् ९८४३१५०६१९   से.क. 

64   

तेजरजङ 

वामलङ शेपाय 
िक्ताङलुङ 

गापा, ताप्लेजुङ 

कार्ायलर् 

सहर्ोगी 
वडा नं. ७ वडा 
कार्ायलर्         स्थानीर्     से.क. 

६५   

कामना 
सवेहाङ 

िक्ताङलुङ 

गापा, ताप्लेजुङ अ.न.मी. 
ओलाङचुङगोला 
स्वास््र् चौकी सहार्क चौथो २०७६।०८।०१     स्थानीर् 9863719757    से.क. 

66   

डण्डु लामा 
भोदटर्ा 

िक्ताङलुङ 

गापा, ताप्लेजुङ 

कार्ायलर् 

सहर्ोगी 
ओलाङचुङगोला 
स्वास््र् चौकी   २०७६।०२।१०     स्थानीर्     से.क. 

६७   

र्ाम कुमारी 
मलम्ब ु

िक्ताङलुङ 

गापा, ताप्लेजुङ 

सामाजजक 

पररचालक 

िक्ताङलुङ गापा 
अरतगयत         स्थानीर् 9842747987   से.क. 
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िस्वीरमा फक्ताङलङु गाउँपार्लका 

कुम्भकणि वहमाल (फक्ताङलङु)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कञ् चनजंर्ा वहमाल (लेलेप)  
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फक्ताङलङु गाउँपार्लकाको सािौँ गाउँसभा पिाि जखजचएको सामवुहक िजस्वर 

 
जनप्रनतननर्ध तथा कमयचारी ववच मैबिपुिय िुटवल खेल 


