
सभाका आदरणीय उपाध्यक्ष ज्यू 

उपस्थित गाउँसभाका सदथयज्यूहरू, सहयोगी कर्मचारी मर्त्रहरु, यस सभार्ा उपस्थित सम्पूणम र्हानभुावहरु, 
नेपालको संववधानको अनसूुची ८ र्ा थिानीय सरकारलाई प्रदान गररएको एकल अमधकार, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार 
र थिानीय सरकारको साझा अमधकार अनसूुची ९ र्ा रहेका अमधकार तिा थिानीय सरकार संचालन ऐनको प्रयोग गदै 
गाउँपामलकाले ववगतका वर्महरुर्ा हामसल गरेका र्हत्त्वपूणम उपलस्धधको जगर्ा तयार गररएको आगार्ी आमिमक वर्म 
२०७९।०८० को नीमत तिा कायमक्रर् यस सम्र्ामनत सभा सर्क्ष प्रथततु गनम चाहन्छु । 

 

 

सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीमत र के्षत्रगत प्रर्खु नीमतहरु  
सोचः 
 “पवुामधार, कृवर् र पयमटन हाम्रो धन, सम्र्दृ्ध र्काल ुगाउँपामलकाको पवहचान” 
लक्ष्यः 
पवुामधार ववकास, पयमटन प्रवद्धमन र कृवर् के्षत्रको व्यवसायीकतार्ा जोड ददई थवरोजगार र उद्यर्स्शलताको र्ाध्यर्बाट 
सर्दृ्ध सर्ाजको मनर्ामण गने । 

उद्दशे्यः 
 पवुामधार ववकासको र्ाध्यर्बाट पयमटन प्रवद्धमन गदै पयमटनलाई थिानीय जनताको आयश्रोतको र्खु्य आधारको 

रुपर्ा ववकास गरी कृवर्, स्शक्षा, थवाथ्य क्षेत्रलाई अव्वल वनाई र्ानवीय क्षर्ता ववकासको र्ाध्यर्बाट सम्र्दृ्ध, 

सर्नु् नत, थवाथ्य, सभ्य र सशुासनयकु्त सर्ाजको मनर्ामण गने ।  
क्षते्रगत प्रर्खु मनतीहरु:  

  यस गाउँपामलकाको आगार्ी आमिमक वर्म २०७९।०8० .......... 
१. थवाथ्य कायमक्रर्:  
➢ आ.व. २०७९।०8० र्ा र्काल ु गाउँपामलकाले थवाथ्य के्षत्रर्ा उच्च प्रािमर्कतार्ा राखी बजेट मबमनयोजन 

गररनेछ ।  
➢ यस र्काल ुगाउँपामलकामभत्रको जेष्ठ नागरीक, ववपन् न र फरक क्षर्ता (अपाङ्ग) भएका नागरीकहरुलाई थवाथ्य 

मबर्ा मनशलु्क गराईनेछ। थवाथ्य सेवा प्रवाहलाई नागररकको घर दैलो सम्र् परु् याउने भन् न े र्ान्यताका साि 
थवाथ्य थवयर् सेववकालाई प्रोत्साहन भत्ता उपलधध गराइने छ ।  

➢ प्रत्येक वडार्ा गभमवती र्वहलाहरुलाई प्रसतुी सेवार्ा आउदा प्रसतुी प्रमतक्षालय कक्षको प्रवन्ध मर्लाईनेछ।यस वर्म 
पावाखोला थवाथ्य चौकी र याफु थवाथ्य चौकीर्ा सेवा सरुुवात गररनेछ ।  

➢ नरु् प्रािामर्क थवाथ्य केन्रर्ा स्चवकत्सक सवहतको थवाथ्य सेवा ववर्ा कायमन्वयनर्ा ल्याइनेछ ।  
➢ यस र्काल ु गाउँपामलकार्ा थवाथ्य सेवाको पहचु कर् भएको के्षत्रलाई ववशेर् प्रािामर्कतार्ा राखी सार्दुावयक 

थवाथ्य इकाई थिापना गरीनेछ । यस वर्म र्काल ुगाउँपामलका वडा नं. ५ सवाङ, र्काल ुगा.पा. वडा न. ४ 
चसवुाटार, र्काल ुगा.पा. वडा नं. २ मलम्दमु्सा, र्काल ुगा.पा वडा नं. २ नवुुमगाउँर्ा सार्दुावयक थवाथ्य इकाई 
व्यवथिापन गररनछे ।  

➢ गाउँपामलका अन्तगमतका थवाथ्य संथिाहरुर्ा प्रत्येक र्वहना खोप स्ललनीक र गाउँ घर स्ललनीक संचालनलाई 
मनरन्तरता ददन आवयश्क धयवथिा मर्लाईनेछ । 

➢ थवाथ्य स्जवन ववकासको आधार भन् न ेर्लु र्ान्यताको साि आगार्ी आमिमक वर्म जेष्ठ नागररकको लामग घरदैलो 
उपचार तिा ददघम रोगीलाई मनशलु्क और्धी ववतरण कायमक्रर्लाई अगाडी बढाइन ेछ ।  

➢ र्वहला तिा वालबामलकाको लामग ववशेर् प्रकारका योजनाहरू तयार गरी लागू गररने छ । 

➢ यस पामलका मभत्रका सम्पणुम गभमवमत र्वहलाहरुलाई मनशलु्क गभमजाचँ तिा थवाथ्य परीक्षणको व्यवथिा मर्लाईनछे 
।  



➢ प्रत्येक थवाथ्य संथिालाई सर्यअनकुुल औजार उपकरणको व्यवथिा सािै कर्मचारीहरुलाई आवश्यकताको 
आधारर्ा क्षर्ता अमभबवृद्ध तामलर्को व्यवथिा मर्लाईनेछ 

➢ पामलकाका सम्पूणम सतु्केरी आर्ाहरुको लामग “सतु्केरी आर्ा भेटघाट कायमक्रर्” अन्तगमत रू ५०००।- प्रदान गने 
कायमक्रर्लाई मनरन्तरता ददइनेछ । 

➢ र्काल ु गाउँपामलका नरु् प्रािमर्क थवाथ्य केन्रर्ा फारे्सी संचालनर्ा ल्याइनेछ सािै यसलाई वावर्मक रुपर्ा 
आवश्यकताको आधारर्ा अन्य वडाहरुर्ा सर्ेत सेवाके्षत्र ववथतारर्ा ल्याइनछे। 

➢ र्काल ुगाउँपामलका अन्तगमत रहनहुनुे सम्पणुम दमलत सर्दुायहरुलाई मनशलु्क थवाथ्य ववर्ा उपलधध गराईनेछ । 

➢ र्काल ुगाउँपामलका अन्तगमत रहेका ववद्यालयहरुर्ा सािै सवै वडाहरुर्ा आखा थवाथ्य जाचँ स्शववर संचालन 
गरीनेछ ।  

२. आमिमक मबकास: 
२.१ कृवर् तिा पश ुप्रवधमन कायमक्रर् 

➢ कृर्कहरुको आमिमक अवथिालाई र्जबदु बनाउन कृवर् धनको रुपर्ा रहेका पश ुजन्य उत्पादन बवृद्ध गनम पश ु
और्धी खररद, पश ुथयाहार सम्बस्न्ध कायमक्रर्लाई अगाडी बढाइनछे ।  

➢ गाउँपामलका मभत्र रहेका कृर्कहरुलाई ववउ र्ल आधमुनक सार्ाग्री सर्ेत अनदुानर्ा उपलधध गराईनेछ ।  

➢ पश ुथवाथ्य स्शववर तिा प्रथतावर्ा आधाररत कृर्क अनदुान कायमक्रर् अगाडी बढाइने छ ।  

➢ कृवर् के्षत्रको ववकासको लामग एक वडा एक उत्पादन टनेल व्यवथिापन कृवर् तामलर् तिा आकस्थर्क वामल सेवा 
संरक्षण जथता कायमक्रर्हरु अगाडी बढाइने छ ।  

➢ कृवर्र्ा सहकारी सर्हु सािै व्यक्तीगत फर्मको सहभागीता बढाई अनदुान कायमक्रर् संचालन गररनेछ ।  

➢ र्काल ुगाउँपामलकाको जनताको आमिमक अवथिार्ा सधुार ल्याउने कृवर् उपज अलैची खेतीलाई प्रवमदीकरण गनम 
आमिमक वर्म २०७९/०8० र्ा अलैची ग्रमेडङ तिा प्याकेजीङ कायमको सभुारम्भ गररनछे ।  

➢ र्काल ु वासीको आमिमक रुपान्तरणका लामग अल्लो प्रसोधन तिा मसन्के धपु मनर्ामण लगायतका कायमक्रर्हरु 
अगामड बढाइन ेछ । यस बाट र्काल ुगाउँपामलकार्ा रोजगरीका नयाँ अवसरहरु मसजमना हनुे ववश् वास मलइएको छ 
। 

 

 

२.२.रोजगार तफम : 
➢ गाउँपामलका तिा वडा थतरबाट छनौट भएका ५ लाख देस्ख २५ लाख सम्र्का श्रर्प्रधान योजनाहरूको मनर्ामण 

कायमर्ा यस गाउँपामलकाको रोजगार सेवा केन्रर्ा सूस्चकृत बेरोजगारहरूलाई पवहलो प्रािमर्कता ददइनछे । 

➢ संघ तिा प्रदेशले ल्याएको रोजगाररू्लक कायमक्रर्र्ा अपनत्व कायर् गदै रोजगारीका के्षत्र ववथतार गररनेछ |  

➢ दक्ष तिा सक्षर् जनशस्क्तको ववकास गरी आन्तररक रोजगारीको प्रवदमन गनम आवश्यक मसपर्लुक तामलर्को 
पवहचान गरर बेरोजगार व्यस्क्तलाई तामलर् ददई थवरोजगार बन्न उत्प्ररेरत गररनेछ | 

➢ आन्तररक रोजगारी मसजमना गनम सरोकारवाला मनकाय र मनस्ज के्षत्रसँग सहकारी र सर्न्वयर्ा जोड ददईनछे |  

➢ यवुा तिा शैस्क्षक बेरोजगारलाई प्रािमर्कतार्ा राखी थवरोजगारर्लुक कायमर्ा संग्लग्न थिानीय यवुा उद्दर्ीहरुलाई 
प्रोत्सावहत गररनेछ |  

➢ श्रर् सम्बन्धलाई प्रािमर्कता दददै सावमजमनक पवुामधार मनर्ामण, कृवर्, धयबसावयक, उद्योग, ववत्तीय क्षेत्रवाट रोजगारीको 
मसजमना गररनछे |  

➢ रोजगार सेवा केन्रको संचालन तिा धयबथिापनर्ा िप प्रभावकारी बनाइने छ |  

➢ यवुा रोजगारीका लामग रुपान्तरण पहल आयोजना तिा कार्का लामग पाररश्रमर्कर्ा आधाररत सार्दुावयक 
आयोजनालाई िप सशक्त रुपर्ा कायामन्वयन गररनछे |  



➢ बैदेस्शक रोजगाररवाट फकेका रोजगारी गरु्ाएका यवुाहरुको मसप र क्षर्ताको भरपरु उपयोग गरर रोजगारी र 
ववकाश दबैुलाई र्हत्वका साि कायामन्वयन गररनछे |                   

➢ कुनै पमन कार् ठुलो या सानो हदैुन भने्न भावनाको जागतृ गराई कार्को सम्र्ान गने पररपाटीको मनर्ामण गदै 
थवरोजगार उन्र्खु स्जवनशैली, उपयुमक्त पाररश्रमर्क र सार्ास्जक संरक्षण सवहतको िप धयबथिापन र्काल ु
गाउँपामलकाको नीमत हनुेछ | 

➢ प्रधानर्न्त्री रोजगार कायमक्रर्का आयोजना तिा पामलका थतरीय आयोजनार्ा यस गाउँपामलकाको रोजगार 
सेवाकेन्रबाट खटाईएका लाभग्राहीहरूलाई कायमथिलर्ा भएको दघुमटनार्ा परेका श्रमर्कहरुलाई कुनै पमन वकमसर्को 
चोटपटक लागेर्ा तत्काल उपचारका लामग “गाउँपामलका उपचार कायमक्रर् व्यवथिापन कोर्को” थिापना गररनेछ |  

➢ र्काल ुगाउँपामलकालाई बेरोजगार र्कु्त गाउँपामलका बनाउन पहलकदर्ी चामलनछे |  

➢ रोजगार कायमक्रर्लाई प्रभावकारी बनाउन रोजगार सेवा केन्रको लामग सवारी साधनको व्यवथिा गरी कायमक्रर् 
प्रभावकारी बनाउन िप पहल गररनेछ | 

 

३. भौमतक पूवामधार तिा संरचनात्र्क ववकास तफम ः 
➢ र्काल ुगाउँपामलका के्षत्रर्ा सडक मनर्ामण गदाम सडकको अमधकार के्षत्र कायर् गरेर र्ात्र सडक मनर्ामणर्ा जोड 

ददइनेछ / ljif]z u/L 6\os cf]kg eO;s]sf] af6f]x?nfO{ ax|} dlxgf ;~rfngdf cgpg] u/L cfjZos ah]6sf] 

Joj:yfkg u/L lgdf{0f sfo{ cuf8L a8fpg hf]8 lbOg]5 . 

➢ गाउँ के्षत्रर्ा रहेका सडकहरूको नार्ाकरण तिा Right of Way मनधामरण गने गरी सडक र्ापदणड गरुुयोजना 
वनाइ कायामन्वयनर्ा ल्याईनछे । 

➢ प्राकृमतक प्रकोपबाट हनुे सम्भाववत दघुमटनाबाट आर् र्कालवुामसको सरुक्षाको लामग शहरी ववकास र्न्त्रालयबाट 
जारी राविय भवन संवहता एवर् ्भवन मनर्ामण र्ापदण्ड र संघीय र्ामर्ला तिा थिानीय ववकास र्न्त्रालयबाट जारी 
वथती ववकास शहरी योजना तिा भवन मनर्ामण सम्बस्न्ध आधारभूत र्ागमदशमन २०७२ लाई लागू गररनेछ  । 

➢ मड.वप.आर. गररएका सम्पूणम योजनाहरूलाई बजेटर्ा यसै वर्म देस्ख मनरन्तरता ददइनछे । सािै बहवुवर्मय योजनार्ा 
रास्खनेछ। 

➢ गाउँपामलकाको प्रशासकीय भवन मनर्ामणको लामग संघीय सरकारसँग आवश्यक बजेट र्ाग गररनेछ । 

➢ ववद्यतु नपगेुका टोल वथतीहरुर्ा ववद्यतु प्रामधकरणसँग सर्न्वय गरी सवै टोलर्ा केन्रीय ववद्यतु प्रसारण लाइन 
र्ाफम त उज्यालो र्काल ुगाउँपामलकाको अवधारणा कायामन्वयन गररनेछ ।  

➢ वडा थतरर्ा वडाभेला र्ाफम त छनौट भई आएका योजनाहरुलाई सार्ान्य प्राववमधक सपुररवेक्षण General Technical 

Supervision तिा उपलधध श्रोत साधनको अमधकतर् प्रयोग एवर् ् उपयोमगताको मसद्धान्तको आधारर्ा 
प्रािमर्वककरण गरी कायामन्वयन गररने छ ।  

➢ गाउँ के्षत्रको भउूपयोग योजना र गाउँको सर्ग्र ववकासको लामग बहृत गाउँ ववकास योजना Comprehensive 

Town Development Plan मनर्ामण गने कायम अगामडबढाईनेछ ।  
➢ k|To]s वडा कायामलयdf ;8ssf] kx'Fr ;'lglZrt x'g]u/L ववथततृ अध्ययन तिा लागत अनरु्ान तयार गरी नेपाल 

सरकार तिा दात ृमनकायसँग  सडक मनर्ामणका लागी योजना र्ाग गररनछे । 

➢ खानेपानीको सर्थया भएको यस गाउँपामलकाका सवै वडा तिा गाउँहरुर्ा खानेपानीको लागी ववमभन्न साना तिा 
ठुला योजनाहरु वनाइ लागू गररने छ . 

➢  vfg]kfgLsf] of]hgf lgdf{0f ubf{ Ps 3/ Ps wf/fsf] cjwf/0f cjnDjg u/L sfo{Gogdf Nofpgsf] nflu hf]8 

lbOg]5 . 

➢ o; ufpFkflnsf If]qdf /x]sf ljz]if 7fpF tyf 7''nf vf]nfx?df Motarable k'nsf] l8=lk=cf/=u/L u/L pQm 

of]hgfsf] lgdf{0fsf] लामग संघीय सरकारसँग बजेट र्ाग u/Lg]5 . 

➢ ef}lts k"j{wf/ ljsf;sf of]hgfx?nfO{{ afnd}qL tyf ckfËd}qL jgfpgdf hf]8 lbOg]5 . 



➢ o; ufpFkfnsfdf ;~rfng x'g] ;Dk'0f{ of]hgfx?nfO{ lbuf] ljsf;sf nIox? :yfgLs/0f ;DaGwL  lglt agfO{ 

sfo{Gog ug{ hf]8 lbOg]5 . 

➢ भञ् ज् याङबाट र्ास्ससर्ा जोड्ने सरुुङ र्ागमको अध्ययन छलफल यसै वर्मबाट अगाडी बढाइने छ । सो बह ु
आयमर्क र्ागमको DPR तयार गनम आवश्यक बजेटको व्यवथिापन गररनेछ । उक्त के्षत्रको ववकासको लागी 
सम्बन्ध कायर् गनम मछर्केी पामलकासँग सर्न्वय र सहकायम गररनेछ ।  

➢ र्काल ु गा.पा. को केन्रको रुपर्ा रहेको नरु् बजारको ढलान कायम आगार्ी आमिमक वर्म २०७९/०8० र्ा 
सम्पन् न गररनछे । गाउँपामलका मभत्रको अन्य र्हत्वपणुम सडकहरुको थतर उन् नतीलाई अगाडी बढाइन ेछ । 

र्काल ुगा.पा. को पयमटकीय आकर्मणको केन्रको रुपर्ा रहेको र्काल ु वहर्ाल, स्शवधारा लगायत सबै वडाका 
र्हत्वपणुम थिानहरु झल्कने गरर र्काल ु गाउँपामलकाको केन्र नरु् बजारर्ा पाकम  मनर्ामण यसै आ.व. 
२०७९/०8० र्ा सम्पन् न गररनेछ । 

 

 

 

 

४.  संथकृती तिा पयमटन प्रवद्धमन 

➢ र्काल ु गाउँपामलकाको ववमभन्न साँथकृमतक तिा धामर्मक पयमटकीय क्षते्रको पवहचान गरी र्काल ु
गाउँपामलकालाई साँथकृमतक तिा अन्य पयमटकीय क्षेत्रको रुपर्ा ववकास गररनेछ | 

➢ ए ]मतहामसक हेदाङना गढी संरक्षणको आवश्यक व्यवथिा मर्लाइने छ । उक्त गढीको अध्ययनको लामग 
आगार्ी आमिमक वर्म अध्ययन तिा दथतावेस्जकरण सम्बन्धी कायमक्रर् अगाडी बढाइने छ ।  

➢ स्शवधारा पयमटन क्षेत्रको ववकासको लामग आगार्ी आमिमक वर्मर्ा एक गरुुयोजना मनर्ामणको लामग 
गाउँपामलकाले पहल गनेछ । 

➢ र्काल ुगाउँपामलकाका अन्य सांथकृमतक, धामर्मक तिा पयमटवकय थिानको पवहचान गरी आन्तरीक तिा 
वाह् य पयमटनर्ा जोड ददनेछ ।  

➢ र्काल ुगाउँपामलका क्षेत्र भीत्र रहेका सावमजमनक  र्ठ, र्स्न्दर, गमु्बा, पाटी, पौवा, चचम, प्रास्चन थर्ारक, 
ताल, तलैया, पोखरी, पाकम , पती जग्गा, सावमजमनक जग्गा, खेलकुद रै्दान, देवालय तिा सावमजमनक 
सम्पस्त्तहरुको अमभलेख राखी ती सम्पस्त्तहरुको थवामर्त्व गाउँपामलकार्ा ल्याई संरक्षण गने नीमत तिा 
कायमववमध बनाउन कायमक्रर् अवलम्बन गरीनेछ ।  

 

५. जनशस्क्त ववकास र प्रशासन सधुार  तफम ः 
➢ कायम वववरण तयार गरी व्यस्क्तगत तिा शाखागत रुपर्ा सूचकर्ा आधाररत कायम सम्पादन सम्झौता गररनेछ र 

यसको नमतजालाई दण्ड र परुथकार प्रणालीसँग आबद्ध गररनेछ । 

➢ गाउँपामलका मभत्रहनुे जनुसकैु भ्रष्टचारजन्य वक्रयाकलापर्ा शनु्य शहनशीलताको नीमत अवलम्वन गररनछे । 

➢ कायम सम्पादन संझौताको आधारर्ा उत्कृष्ट कार् गने कर्मचारीलाई परुथकार एवर् ्सम्र्ान गररनेछ । 

➢ कर्मचारीहरुको सीप तिा क्षर्ता अमभबवृद्ध गनम तामलर् तिा मसप ववकासर्ा जोड ददईनेछ । 

 

६. ज्येष्ठ नागररक, र्वहला वालबामलका तिा अपाङ्गा सम्बन्धी व्यवथिा 
➢ जेष्ठ नागररक सम्र्ान कायमक्रर्लाई मनरन्तरता ददइने छ ।  

➢ बाल वववाह अन्त्य गनम बाल वववाह सम्बन्धी जनचेतना र्लुक कायमक्रर् संचालन गररने छ  

➢ र्वहला सर्ह ुतिा र्वहला सर्हु लाई बचत तिा ऋण संचालन कायमक्रर्लाई अगाडी बढाइने छ । 

➢ दताम भएका र्वहला सर्हुलाई संचालन गनमका लामग जनचेतना कायमक्रर् संचालन गररनेछ ।  



➢ अपाङ्गता भएका व्यस्क्तहरुलाई जीववकोपाजमन हनुे वकमसर्को ववमभन् न मसपर्लुक तामलर् तिा कायमक्रर् 
संचालन गररनेछ ।  

➢ सबै ववपन् न दददद बवहनीहरुलाई आफुर्ा अन्तरमनवहत क्षर्ताको उजागर गने , अकामको कुरा सवह वा 
गलत के छ छुट् याउन सलने र ववमभन् न पररस्थितीर्ा आफै मनणमय मलनका लामग आत्र्ाववश् वास बढाउने 
कायमक्रर् संचालन गररनेछ । 

 
 

 

७. र्र्मत संभार सम्बन्धी व्यवथिा 
➢ सम्पन्न सबै प्रकारका पूवामधार ववकासका आयोजनाहरुको लगत खडा गरी अमभलेख रास्खने व्यवथिालाई प्रभावकारी 

बनाईनेछ ।  
➢ र्र्मत संभार कोर्र्ा कुल ववकास अनदुानको कम्तीर्ा २% रकर् राखी सो कोर्बाट योजना बनाई योजनाहरु तिा 

गाउँपामलकाबाट मनमर्मत ववमभन्न भौमतक संरचनाहरूको र्र्मत सम्भार कायम अगामड बढाईनेछ । 

8. आयोजना संचालनर्ा पारदस्शमता 
➢ सबै वकमसर्का आयोजना तिा कायमक्रर्हरु सम्पन्न भए पमछ फरफारक गनुम पूवम सावमजमनक परीक्षण कायमववमध, 

२०६७ अनसुार सावमजमनक परीक्षण गराउन ुपने व्यवथिालाई िप प्रभावकारी बनाईनछे ।  
➢ आयोजनाहरुको आयोजना थिलर्ा सूचनापाटी राख्न ेव्यवथिालाई कडाईका साि पालना गराईनेछ । 

➢ गाउँपामलकाबाट संचालन भईरहेको तिा सम्पन्न भईसकेको आयोजनाहरुलाई वेवसामईट तिा अन्य सार्ास्जक 
सञ् जाल र्ाफम त सावमजमनक गरी सूचनाको हकलाई प्रवद्धमन गररनेछ । 

 

९. अनगुर्न एवं रू्ल्याकंन 

➢ थिानीय सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ र्ा व्यवथिा भएको गाउँथतरीय सपुररवेक्षण तिा अनगुर्न समर्मतलाई 
वक्रयास्शल गरी गाउँपामलकाद्वारा सञ् चामलत योजना, सेवाप्रवाह, सार्ास्जकसरुक्षा भत्ता ववतरणका मबर्यर्ा प्रभावकारी 
रुपर्ा मनयमर्त अनगुर्न गररनेछ । 

➢ अनगुर्न तिा रू्ल्याङ्कनबाट प्राप् त सझुावलाई आगार्ी योजना छनौट, सञ् चालन तिा व्यवथिापनर्ा पषृ्ठपोर्णको 
रुपर्ा ग्रहण गरी कायामन्वयनर्ा ल्याईनछे । 

 

१०. स्शक्षा तिा खेलकुद तफम ः 
➢ आधारभतू तिा र्ाध्यमर्क ववद्यालयको शैस्क्षक गणुथतर अमभवृवद्धका लामग शैस्क्षक जनशस्क्त  पामलकाले अनदुानर्ा 

करार स्शक्षकको व्यवथिापन गररनेछ । 

➢ र्काल ुगाउँपामलकाको स्शक्षार्ा िप हैसला प्रदान गने हैमसयतले पामलकामभत्रका ववद्यालय अमभभावकहरुर्ा जनचेतना 
फैलाउदै अमभभावक स्शक्षा कायमक्रर् गररनेछ । 

➢ गाउँ स्शक्षा समर्मत र्ाफम त ववद्यालय अनगुर्न तिा मनररक्षण गरी िप शैस्क्षक सधुारका लामग सहयोग र सचेत 
गराइनेछ । 

➢ राविय शैस्क्षक मनमतका सकारात्र्क पक्षलाई अङ्गल्दै गाउँ पामलका थतरीय शैस्क्षक मनमत बनाइ कायमन्वयन गररनेछ 
। 

➢ आधारभतू तह कक्षा 8 को परीक्षालाई पामलका थतरीय र्यामददत र आधमुनक ढंगबाट सञ्चालन तिा व्यवथिापन 
गररनेछ । यसै परीक्षार्ा रू्ल प्रर्ाण पत्रर्ा स्ज पी ए को ग्रडे वृवद्ध गनम चाहेर्ा परीक्षािीहरुलाई र्ौका परीक्षाको 
अवसर प्रदान गररनछे । 

➢  



➢ ववद्द्द्यालय प्रमतभा पवहचान कायमक्रर् कक्षा १-५, ६-8 र ९-१२ कक्षाका ववद्यािीहरुको प्रमतभा उजागार गरी िप 
प्रोत्साहन गनम वाल आकर्मक कायमक्रर्हरु अस्घ वढाउनछे । 

➢ ववद्यालयर्ा स्शक्षा स्शकाइ तिा प्रशासमनक र ववमभन्न त्याङकहरुको मनरन्तर अध्यावमधक गनम ववद्यालयका प्र अ 
तिा स्शक्षकहरुलाई  IEMIS ईमर्ज तिा कम्प्यटुर तामलर् सञ्चालन गराइनेछ । 

➢ पामलकार्ा एक प्राववमधक स्शक्षा सञ्चालनका लामग मनमत तिा कायमक्रर्हरु वनाइ अगाडी वढाइने छ । 

➢ ववद्यािीहरुको चौतफी ववकासका लामग खेलकुद अपररहायम भएकोले ववद्यालको तह अनसुार ववमभन्न खेलकुद ववधार्ा 
स्शक्षकहरुलाई खेल सम्बस्न्ध ववशरे् प्रस्शक्षण गरी बालबामलकाहरुलाई खेलकुद प्रमतयोमगता गररनेछ । 

➢ यवुा पथुताहरुलाई खेलकुदको ववमभन्न ववधार्ा ववकास अभ्यास गराउनका लामग योग्य तिा दक्ष प्रस्शक्षकहरुबाट 
तामलर् ददइनछे । सािै उनीहरुलाई र्ामिल्लो तहर्ा प्रमतथपधामर्ा सहभागी गराइनेछ । 

➢ अंग्रजेी र्ाध्यर्बाट पठनपाठन गनम चाहने ववद्यालयहरुलाई पामलकाको मनमत मनयर् अनसुार सञ्चालन गनम अनरु्मत प्रदान 
गररनेछ । 

➢ र्ातभृार्ाद्धारा थिानीय पाठ्यक्रर् सञ्चालन गनम चाहने ववद्यालयहरुलाई पामलकाको मनमत मनयर्ानसुार सञ्चालन गनम 
अनरु्मत प्रदान गररनेछ । 

➢ वडागत नर्नुा ववद्यालयहरु वनाउनका लामग स्शक्षक तामलर् अमभभावक स्शक्षा नतेतृ्व ववकास तामलर् भौमतक 
पूवामधार मनर्ामण र व्यवथिापनर्ा जोड ददइनछे । 

➢ सर्य सापेक्ष स्शक्षा ववकासको आधार भन् ने र्लु र्ान्यताको साि आगार्ी आमिमक वर्म र्काल ुगाउँपामलकार्ा 
थिानीय पाठ् य सार्ाग्री मनर्ामण गररने छ । गाउँस्शक्षा योजना मनर्ामण कायमलाई आगार्ी आमिमक वर्म सरुु गररने छ 
सािै अमभभावक स्शक्षार्ा ववशेर् जोढ ददइने छ ।  

➢ स्शक्षकहरुको क्षर्ता अमभववृद्धको लामग तामलर्को व्यवथिा गररने छ ।  

➢ पामलका थतरीय खेलकुद समर्मतको मनर्ामण गरी “थवाथ्यको लामग खेल, स्शक्षाको लामग खेल” भन् ने नाराको साि 
खेल प्ररे्ी यवुाहरुको लामग प्रस्शक्षण केन्र थिापना गरी बजेटको व्यवथिा गररनेछ । 

➢ र्काल ु गाउँपामलकामभत्र अंग्रजेी,गणीत,ववज्ञान र कम्प्यटुर स्शक्षक नभएका ववद्यालयहरुर्ा आवश्यक स्शक्षक 
व्यवथिापन गररदै लमगनेछ ।   

➢ र्काल ुगाउँपामलकार्ा बालस्शस्क्षका नभएका ववद्यालयर्ा आवश्यकताका आधारर्ा बालस्शस्क्षकाहरुको व्यवथिापन 
गररदै लमगनेछ ।  

➢ र्काल ु गाउँपामलका स्थित ववद्यालयहरुर्ा कायमरत स्शक्षक तिा अन्य कर्मचारीहरुको न्यनु वतेनको अवथिालाई 
सम्बोधन गररदै लमगनछे ।  
 

११. सूचना तिा सञ् चार सम्बस्न्ध: 
➢ आगार्ी आमिमक वर्म सार्ास्जक सरुक्षा तिा व्यस्क्तगत घटना दताम लाई नागररकको पहचुर्ा परु् याउन वडा कायामलय 

र्ाफम त संचालन हनु ेआवश्यक व्यवथिा मर्लाइने छ ।  

➢ नागररकको सचुनार्ा पहचु परु् याउन पामलकाले संचालन गनम कायमक्रर्हरुलाई थिामनय रेमडयोको र्ाध्यर्बाट 
नागररकलाई स-ुससु्चत गररनछे ।  

➢ कायमपामलकार्ा हनुे कायमक्रर्हरुलाई मडस्जटाइजेशन गररन ेछ । वडा कायामलयर्ा हनु ेसेवा प्रवाहलाई क्रर्श 
मडस्जटाइजशेन र्ाफम त संचालन हनुे आवश्यक व्यवथिा गररने छ ।  

➢ थिानीय सरकारको प्रर्खु दावयत्वको रुपर्ा रहेको जनता सरुक्षा कायमक्रर्लाई सफल बनाउन नरु् बजारर्ा हनुे 
चट् याङ जन्य ववपतको व्यवथिापन गनम आगार्ी आमिमक वर्म र्काल ुगा.पा. र्ा चट् याङबाट सरुक्षा गनम मडभाइस 
राख् ने कायमको सभुारम्भ गररने छ । यसले नरु् बजार तिा सो को नस्जक रहेका के्षत्रका जनतालाई सरुस्क्षत 



बनाउने ववश् वास मलइएको छ । आगार्ी वर्महरुर्ा यस कायमक्रर्लाई गा.पा. का अन्य के्षत्रहरुर्ा ववथतार गररने छ 
।  

 

 

१२. आयवेुद कायमक्रर् सम्बन्धी  
➢ पञ् चकर्म अवलम्बनको र्ाध्यर्बाट सने तिा नसने रोगको रोकिार् तिा न्यमुनकरण गररनेछ ।  
➢ पञ् चकर्मको र्ाध्यर्बाट आयवेुद थवाथ्य संथिार्ा आउने सेवाग्राहीहरुको थवाथ्य प्रवद्धमन गररनछे ।  
➢ आयवेुद थवाथ्य संथिार्ा आउने सेवाग्राहीहरुको जाँच गरी पञ् चकर्मको र्ाध्यर्बाट थवाथ्य संरक्षण, प्रवद्धमन, 

आवश्यक उपचार र परार्शम ददने व्यवथिा मर्लाईनेछ ।  
➢ पञ् चकर्म सेवाबाट ववरार्ीहरु तिा सेवाग्राहीहरुको थवाथ्य संरक्षण,प्रवद्धमन र पनुथिामपनार्ा सघाउ परु् याईनेछ ।  
➢ पञ् चकर्म अन्तगमत पूवमकर्मको रुपर्ा थनेहन,थवेदन,स्शरोधारा,कट्टीवस्थत,ग्रीवावस्थत,नथय आदी संचालन गररनेछ ।  
➢ गणुथतरीय और्धी र थवाथ्य सार्ग्रीको सहज तिा प्रभावकारी आपूती एवर् ्उपयोगलाई समुनस्श् चत गदै आयवेुद 

थवाथ्य संथिार्ा सेवा मलन आउने सेवाग्राहीलाई तोवकएका और्धी मन:शलु्क रुपर्ा मनरन्तर उपलधध गराईनेछ ।  
➢ सेवाग्राही शारीररक, र्ानमसक एवर् ्आध्यास्त्र्क रुपर्ा थवथि तिा सवल भई मनरोगी र्काल ुगाउँपामलका मनर्ामणर्ा 

टेवा परु् याइनेछ ।  
१३. उद्यर् ववकास कायमक्रर् : 

➢ ववशेर् गरर गररबीको रेखार्नुी रहेका र्वहला, यवुा, दमलत, जनजाती , र्धेसी, र्सु्थलर् वा आमिमक, सार्ास्जक तिा 
सांथकृमतक दृवष्टकोणले वपछमडएका  र मसर्ान्तकृत वगमलाई यस कायमक्रर्र्ा प्रािमर्कता ददइने छ ।सािै वैदेस्शक 
रोजगारबाट फवकम एका यवुाहरुलाई लस्क्षत गरी यो कायमक्रर् संचालन गररनेछ ।  

➢ आगार्ी आमिमक वर्म उद्यर् ववकास गनम उद्यर्स्शलता ववकास तामलर्, प्राववमधक मसप ववकास तामलर् जथता 
कायमक्रर्लाई अगाडी बढाइन ेछ । 

➢ थिामनय थतरर्ा खेर गईरहेको कच्चा पदािमहरुलाई सवह सदपुयोग गदै भौमतक प्रमबमध र िोरै पुजँी लगामनर्ा 
सञ् चालन हनु ेमसप ववकास तामलर्हरु ददईने छ ।  
 

४.  आगार्ी आव ०७९।8० का लामग र्ामि प्रथततु  मनमत तिा कायमक्रर्हरु कायामन्वयन गनम देहाय वर्ोस्जर्को  
वजेट व्यवथिा गररएको छ ।   

 

 

 

आगार्ी आमिमक वर्म २०७९/8० को राजथव र व्यय अनरु्ान (वजेट) को साराशं । 

 

 

आम्दानीको स्रोत                                  रकर् (हजारर्ा) 
संघ सर्ामनकरण १०९९०० 
संघ राजथवा बाडँफाडँ १००७३१ 

प्रदेस सर्ामनकरण ५९७५ 
प्रदेश राजथव वाडँफाड ६४४8.१8 
आन्तरीक राजथव ५००० 

गत वर्मको अल्या रकर् (अनरु्ामनत) 104817 



जम्र्ा (क) २४३०५४.१8 
संस्घय सशतम अनदुान १५५६०० 

प्रदेश सशतम अनदुान १२8६ 

जम्र्ा (ख) १५६88६ 
कुल जम्र्ा (क+ख) 489757.१8 

कुल बजेट अनरु्ामनत वववरण 

वववरण रु. हजारर्ा 
केस्न्रय सरकार (ववत्तीय सर्ानीकरण) ७३५००.००० 
केन्रीय सरकार (राजश्व बाडँफाड) ४०७२१.४8० 

प्रदेश सरकार ववत्तीय सर्ानीकरण ६९९३.००० 
प्रदेश सरकार   
(सवारी साधन करको बाडँफाड) 

२०००.००० 

 र्ौद्द्जात (आन्तररक श्रोत) ४२७३५.५९२ 

ववशेर् अनदुान (केस्न्रय सरकार) ५०००.००० 
ववशेर् अनदुान (प्रदेश सरकार) १००००.००० 
आन्तरीक आय १५००.००० 

स्जल्ला सर्न्वय  ४०००.००० 
 

 

 

आदरस्णय गाउँसभा सदथयज्यूहरु, 
   व्यथतताको वावजदु पमन हाम्रो मनर्न्त्रणालाई हाददमक रुपर्ा थवीकार गरी आठौँ गाउँसभालाई 
सफलता पवुमक सम्पन्न गनम पाल्न ु हनुे सवै गाउँसभा सदथयज्यहुरुर्ा हाददमक आभार व्यक्त गनम चाहन्छु । सािै 
हार्ीलाई यस गाउँपामलकाको वजेट नीमत तिा कायमक्रर् तजुमर्ा गनम सल्लाह सझुाव र पषृ्ठपोर्ण ददन ु हनुे सवै 
जनप्रमतमनमधज्यूहरु, ववर्यगत शाखाका प्रर्खुज्यूहरु लगायत सवैर्ा पनुः हाददमक कृतज्ञता प्रकट गदै यस कायमर्ा 
रातददन नभमन कार् गने सहकर्ी कर्मचारी सािीहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गदमछु। 

 

*** धन्यवाद *** 
 

मर्मत २०७९/0३/10 

 

 ओसदी मछररङ शेपाम 
 अध्यक्ष 

 र्काल ुगाउँपामलका कायामलय 

  



 

 
14.  आगार्ी आव ०७९।८० का लामग र्ामि प्रथततु  मनमत तिा कायमक्रर्हरु कायामन्वयन गनम देहाय वर्ोस्जर्को  

वजेट व्यवथिा गरेको छु ।   
 

 

आगार्ी आमिमक वर्म २०७९/८० को राजथव र व्यय अनरु्ान (वजेट) को साराशं । 

 

आय तफम  धयय तफम  

श्रोत क्र.सं. वववरण 
रकर् रू. 
(हजारर्ा) 

क्र.
सं. वववरण रकर् रू. (हजारर्ा) 

संघ
ीय
 स

रक
ारक

ो व
वत्त

ीय
 ह

थत
ान्त

रण
 त

फम
 

1 ववत्तीय सर्ामनकरण   प्रशासमनक खचम चाल ु  

2 राजश् व बाडँफाड   
संघीय सरकारको 
हथतान्तररत सशतम 
कायमक्रर् खचम 

 

3 सशतम अनदुान   पुजँीगत ववकास खचम  

4 मबशेर् अनदुान     

5 सर्परुक अनदुान     

 जम्र्ा     

प्रदे
श 

सर
क
ारक

ो व
वत्त

ीय
 ह

थत
ान्त

रण
 त

फम
 

1 
ववत्तीय सर्ामनकरण 
अनदुान 

    

2 राजश् व बाडँफाड     

3 सशतम अनदुान     

4 सर्परुक अनदुान     

5 जम्र्ा     

 आन्तररक स्रोत     

  कुल जम्र्ा     
 

 

आदरस्णय गाउँसभा सदथयज्यूहरु, 
   व्यथतताको वावजदु पमन हाम्रो मनर्न्त्रणालाई हाददमक रुपर्ा थवीकार गरी आठौँ गाउँसभालाई 
सफलता पवुमक सम्पन्न गनम पाल्न ु हनुे सवै गाउँसभा सदथयज्यहुरुर्ा हाददमक आभार व्यक्त गनम चाहन्छु । सािै 
हार्ीलाई यस गाउँपामलकाको वजेट नीमत तिा कायमक्रर् तजुमर्ा गनम सल्लाह सझुाव र पषृ्ठपोर्ण ददन ु हनुे सवै 
जनप्रमतमनमधज्यूहरु, ववर्यगत शाखाका प्रर्खुज्यूहरु लगायत सवैर्ा पनुः हाददमक कृतज्ञता प्रकट गदै यस कायमर्ा 
रातददन नभमन कार् गने सहकर्ी कर्मचारी सािीहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गदमछु। 

 

*** धन्यवाद *** 
 

मर्मत २०७९/0३/10 

 

 ओसदी मछररङ शेपाम 
 अध्यक्ष 



 र्काल ुगाउँपामलका कायामलय 

 


