
 

 

 

 

तमानखोला गाउँपाललकाको दोस्रो गाउँाकाको रथम म िलेशनबनटा  
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ाम्मालनत ाकाका 
ाकाध्यक्ष महोदय, 
ाकाका ादस्यज्यूहरु 

१. गणुस्तरिय स्शास््य ानशा, आेलुनक रथमवशलेमैत्री शबक्षा, आेलुनक ि व्याशाावयक कृवर् त ा 
उद्यमशबलाता रथमशर्द्िनको माध्यमटा  जनताको ाामाशजक ि आल िक वशकाामा  नशा परु् याउनन जाको 
लालग पशुािेाि लनमािणमा जोड ददइ वशकाा कायिलाई िगाडी टढाउनन दृढ वशश्वााका ाा  तमानखोला 
गाउँपाललकाको तर्ि टा  म या गाउँाका ामक्ष आल िक शर्ि २०७9/80 को शावर्िक टजन  त ा 
कायिक्रम रथमस्ततु गनि उपशस् त कएको छु । 

२. टजन  त ा कायिक्रम रथमस्ततु गनुिक्दा िगाडी ांशिय लोकताश्त्रक गणत्त्रात्मक बाान व्यशस् ा 
स् ापना ि ास् ागत गदाि ााहादत रथमाप्त गनुिहनुन ाम्मालनत रथम म बवहद स्श.क्या.क लखन  ापा लगाएत 
ाटै परिशतिनमा ज्यान गमुाउनन बवहदहरु रथमलत ाम्मान त ा काशपूणि श्रर्द्ाञ्जली िपिण गदिछु । ननपाल 
ि ननपाली जनताको ाशिकौमात्ता ाम्पन्न गिाउन ि ामाज परिशतिनमा िग्रणी ननततृ्शदायी कलूमका 
लनकाउनकुएका शबखि परुुर् वश.कवप.क कोइिाला, गणनबमान लांह, पषु्पलाल श्रनष्ठ ि ननपालको ांवशेान 
लनमािण गनि ि जािी गनि ार्ल ननता बलुाल कोइिाला रथमलत आदि पूशिक ाम्मानका ाा  स्मिण गनि 
चाह्छु।ननपालको िाजलनलतक स्शत्त्रता, लोकत्त्र ि परिशतिनको क्रममा वशलकन्न जनआ्दोलन, 
ाबस्त्र ांिर्ि ि जनयरु्द्मा शललदानी, ज्यान गमुाएकाहरु रथमलत ाम्मान त ा स्मिण गनि चाह्छु, शनपत्ता 
परिशाि, वपलडत नागरिक रथमलत गवहिो ाम्मान व्यक्त गदिछु। ाा ै ाबस्त्र द्ब्दको ामयमा ािकाि 
पक्षशा  मारिएका तमानखोला गा.कपा.क शडा नं.क ३ तमानका दगुाि टहादिु टढुा, रथमनम टहादिु िलति, 
ओमकाि टढुा ि तमानखोला गा.कपा.क शडा नं.क २ का गंगा टहादिु पनु रथमलत काशपूणि श्रर्द्ा्जली व्यक्त 
गदिछु । तमानखोला गाउँपाललकालकत्र वशलकन्न ामयमा आएका वशपद्का कािण ज्यान गमुाउनन ाम्पूणि  
व्यशक्तहरुरथमलत हाददिक श्रर्द्ाञ्जली व्यक्त गदिछु।  

३. वशश्वव्यापी रुपमा दनखा पिनको कोलकड-१९ को िाि हालाम्म पलन कन वह हदाम्म कायम नै छ । 
महामािीको चपन ामा पिनि या गाउँपाललकाका पलन 3 जना नागरिकहरुलन ज्यान गमुाइाकन का छन ्। 
या महामािीका कािण ज्यान गमुाएका ाटै नागरिकहरुरथमलत हाददिक श्रर्द्ाञ्जली व्यक्त गदिछु । याका 
ाा ै कोिोना महामािीका वशरुर्द् िग्रपशततमा िही ानशाित ाटै स्शास््यकमी त ा या िलकयानमा 
ख ीएका जनरथमलतलनले, िाष्ट्रानशक कमिचािी, ािुक्षाकमी, स्शयंानशक, स्शास््य ािुक्षााँग ाम्टश्ेत 
स्शास््य ाामग्री त ा मानशीय ाहयोग गने ाहयोगी ांि ांस् ा ि नागरिकहरुरथमलत हाददिक े्यशाद 
ज्ञापन गनि चाह्छु । 

४. यो टजन  तजुिमा गदाि ननपालको ांवशेानलन परिकल्पना गिनको ांिीय लोकताश्त्रक गणत्त्रात्मक 
िाज्य रथमणाली, ांवशेानमा उल्लनशखत िाज्यका लनदेशबत लार्द्ा्त त ा नीलतहरु, ननपाल ािकाि, गण्डक  



रथमदनब ािकाि ि तमानखोला गाउँपाललकाका काननु, ददगो वशकााका लक्ष्य, गाउँपाललकाको नीलत 
त ा कायिक्रम ि गाउँ कायिपाललकाको ाशिाम्मलतको लनणियलाई आेाि माननको छु। 

५. आगामी आल िक शर्िको व्ययको िनमुान गदाि आल िक लमतव्यवयता, कायाि्शयन योग्यता, वशकााको 
आशश्यकता, नागरिकको िपनक्षालाई रथमा लमकता ददएक  छु ।यो टजन  तजुिमा गदाि स् ानीय स्रोत ि 
ााेनको परिचालन गिी शबक्षा, स्शास््य ि उत्पादन त ा िोजगािी िलकटरृ्द्ी गने योजना ि 
कायिक्रममा कन श्ित कएको छु । 

ाकाध्यक्ष्य महोदय 

ाकाका ादस्यज्यूहरु 

िट म चाल ु आल िक शर्ि 2078/079 को आय व्ययको य ा ि शस् लत त ा उपलब्ेीहरु रथमस्ततु गनि 
चाह्छु । 

६.  या पाललकाको चाल ुआ.कट.कको जनठ माा्ताम्मको रथमगलत वशशिण छुटै्ट तयाि गिी पनब गिनको छु ।चाल ु
आ.कट.कको जनठ माा्त ाम्म वशलकन्न स्रोतहरुटा  कुल रु.क २5 किोड 80 लाख 05 हजाि 53 ि पैाा 64 
मात्र रथमाप्त कएको छ ।जनठ माा्त ाम्मको िशलेमा कुल वशलनयोजनको 60 रथमलतबत टजन  खचि कएको छ 
। वशशत्तय रथमगलत कम कए पलन िलेकांब योजनाहरु ाम्झौता कई काम कैिहनको ि चालतुर्ि का क्षनत्रगत 
कायिक्रमहरुपलन िलेकांब ाम्पन्न कै ककु्तानीको क्रममा िहनको हुँदा कौलतक रथमगलतको िशस् ा ा्तोर्जनक 
िहनको छ । 

ाकाध्यक्ष महोदय 

ाकाका ादस्यज्यूहरु 

७. िट म आगामी आल िक शर्ि २०79/०80 को टजन का ाोच, लक्ष्य, उद्दनश्य त ा ि िपनशक्षत उपलशब्ेहरु 
रथमस्ततु गदिछु । 

क) ाोचM ाखुी ि ामानM ामनु्नत तमान  

ख) लक्ष्यM स्रोत ााेनको परिचालन एशम ् ाम्यावयक वशतिणर्द्ािा जनताको ाामाशजक, 
आल िकस्तिमा टवृर्द् गदै ाखुी, ामतामलुक ि ाबुाानयकु्त ामनु्नत तमानखोला गाउँपाललका 
लनमािण गने । 

ग) उद्दनश्यहरुM  

१ महामािीको िोक ाम त ा लनय्त्रण गनुि ि आफ्नो पाललकलकत्रका नागरिकहरुलाई 
ाहज ि बलुक स्शास््य ानशा परु् याउन ु।  

२ गणुस्तरिय शबक्षाका लालग शबक्षण ांस् ाहरुको आेलुनक किण कौलतक पशुािेाि ि 
ावुशेाको ाशललकिण गने । 

३ आल िक त ा ाामाशजक रुपमा पलछ पिनका शगिको शबक्षामा पहुँच ालुनशित गने । 



४ ाटै नागरिकलाई गणुस्तिीय स्शास््य ानशा उपलब्े गिाई स्शास््य ि पोर्ण 
ाम्ट्ेी ाचनतना उपलब्े गिाउनन । 

५ गाउँपाललकामा ५ बैयाको िस्पताल लनमािण गने ि पाललका लकत्रका स्शास््य 
ांस् ाहरुको स्तिोन्नती गने । 

६ कृवर् त ा पबपुालनको व्याशाावयकतामा जोड दददै उत्पादकत्श टवृर्द् गने ।  

७ लशक्षत ामूहलाई ाामाशजक ािुक्षा ि ांिक्षणको छातामा ल्याउन ु। 

८ ाडकको लनमािण, ममित ि स्तिोन्नती गिी यातायातको ाहज पहुँच परु् याउन ु। 

९ ानशारथमशाहलाई रथमवशलेमैत्री टनाउँदै ानशा रथमशाहको गणुस्ति िलकशरृ्द्ी गनुि । 

ि) िपनशक्षत उपलशब्ेहरु 

१ रथमस्तावशत टजन  त ा कायिक्रमको ार्ल कायाि्शयनटा  महामािीको िाि ्यून गदै 
आय त ा िोजगािीको िशाि ाजृना हनुनछ, आल िक-ाामाशजक क्षनत्र  प गलतबील 
हनुनछ, पािस्परिक ाम्मान ि िशािावहत ाामाशजक ्याय कायम हनुनछ, "ाखुी ि 
ामानM ामनु्नत तमान" को गाउँपाललकाको ददििकाललन ाोच पूिा गनि योगदान पगु्ननछ  
कन्नन वशश्वाा ललएको छु । 

ाकाध्यक्ष महोदय 

ाकाका ादस्यज्यूहरु 

िट म आ.कट.क २०७9/०80 को क्षनत्रगत टजन  त ा कायिक्रम रथमस्ततु गदिछु । 

स्शास््य 

८. महामािीको िोक ाम त ा लनय्त्रण गनुि ि आफ्नो पाललकलकत्रका नागरिकहरुलाई ाहज ि बलुक 
स्शास््य ानशा परु् याउन गाउँपाललकाको दावयत्शलाई मनन गदै ामग्र स्शास््य रथमणालीमा ाूेाि 
ल्याउनको लालग स्शास््य तर्ि  कुल रु.क १ किोड 27 लाख 72 हजाि 2 ाय वशलनयोजन गिनको छु 
। 

९. .क ांि त ा रथमदनब ािकािाँगको ाहकायि त ा ाम्शयमा तमानखोला गाउँपाललका ि्तगित 
टोङ्गादोकान स्शास््य चौक मा ांचाललत कोलकड-१९ िस्पताललाई आेािकतु िस्पतालको रुपमा 
लनि्तिता ददन त ा व्यशशस् त गनि आशश्यक टजन  वशलनयोजन गिनको छु । 

१०. .क ांिीय त ा रथमदनब ािकािाँग ाम्शय गिी तमानखोला गाउँपाललकाका ाम्पूणि नागरिकको स्शास््य 
ािुक्षालाई मध्यननजि गदै य ाबीघ्र कोलकड-19 वशरुर्द्को खोपको ाम्पूणि मात्रा लगाउन आशश्यक 
व्यशस् ा लमलाउननछु । 

११. .क ित्याशश्यक और्ेी खरिद त ा वशतिणका लालग रु.क १६ लाख वशलनयोजन गिनको छु । 



१२. .क स्शास््य चौक हरुमा र्ामेाी ानशा ाञ्चालन गिी ित्याशश्यक और्ेीहरुको ाहज उपलब्ेतालाई 
ालुनशित गने उद्दनश्यका ाा  "िध्यक्ष र्ामेाी कायिक्रम" ि्तगित टोङ्गादोकान स्शास््य चौक मा 
र्ामेाी ानशा ांचालनलाई लनि्तिता ददनका लालग रु.क548000 लाख वशलनयोजन गिनको छु । 

१३. .क "गकिशतीागँ उपाध्यक्ष पोर्ण कायिक्रम" का लनम्ती आशश्यक टजन  वशलनयोजन गिनक  छु । 

१४. .क रथमदनब त ा ांिीय ािकािाँगको ााझनदािीमा शबब,ु टालटाललका, वकबोिी, िपाङ्गता कएका व्यशक्त 
ि गकिशतीको पोर्ण शस् लतमा ाुे ाि ल्याउन "टहकु्षनत्रीय पोर्ण कायिक्रम"को लनि्तिताका लालग 
आशश्यक टजन  वशलनयोजन गिनक  छु । 

१५. .क नाने िोगको रथमकोपको ्यूलनकिणका लालग स्शास््य रथमशर्द्िनात्मक ानशामा वशबनर् जोड ददइननछ ाा ै 
याको लालग लनदानात्मक ि उपचािात्मक ानशालाई वशस्तािका लालग टजन को व्यशस् ा गिनको छु । 

१६. .क पूणि खोप ालुनशितता गाउँपाललकाको िशस् ालाई कायम गदै हिनक शडाहरुमा खोपको िशस् ाको 
लनयलमत िनगुमन त ा ालमक्षा ाा ै शैबाख मवहना ि शैबाख २४ गतनलाई पूणि खोप ददशा 
मनाउनको लालग आशश्यक टजन  वशलनयोजन गिनको छु ।  

१७. .क ातु्कन िी मवहलालाई स्शास््य ांस् ामा ातु्कन िी कएशापत रु.क १००० रथमोत्ााहन कत्ताको व्यशस् ालाई 
लनि्तिता ददनका लालग टजन को व्यशस् ा गिनको छु । 

१८. .क मवहला स्शास््य स्शयम ानवशकाहरुलाई स्शास््यका ाम्पूणि कायिक्रमहरुमा स्शास््य ांस् ा ि 
ामदुायको काम ाा ै जनचनतना रै्लाउनन कायिमा उत्रथमनरित गनि ननपाल ािकाि ि रथमदनब ािकािलन 
उपलब्े गिाउनन रथमोत्ााहन कत्तामा रु १०००  प गनिका लालग टजन को व्यशस् ा गिनको छु । 

१९. .क "स्शास््य शीमा कायिक्रम" लाई  प रथमकाशकािी टनाउन ि स्शास््य शीमा कायिक्रमलाई ाटैको 
पहुँचमा परु् याउनको लनशम्त गरिश त ा वशपन्न परिशािको लन:बलु्क स्शास््य शीमा गरिददनको लालग 
आजश्यक टजन  वशलनयोजन गिनको छु । 

२०. .क वशद्यालयहरुमा वकबोि वकबोिीहरुका लालग यौन त ा रथमजनन स्शास््य ाा ै टाल त ा लछ ो 
वशशाहका कािण हनुन िािहरुटािन ाचनतना कायिक्रम ांचालन गनि टजन  वशलनयोजन गिनको छु । 

२१. .क कुनै पलन वशर्यमा स्नातक शा ाोक्दा माल  िध्ययन गरििहनका वशद्या ीलाई या पाललका लकत्र 
िध्ययन त ा िनाु्ेान गनि रथमोत्ााहन स्शरुप "तमानखोला गाउँपाललका िध्यक्ष वर्लोलाप कायिक्रम" 
ांचालन गनि आशश्यक टजन को व्यशस् ा गिनको छु । 

शबक्षा यशुा त ा खनलकुद 

२२. .काामाशजक वशकााको मनरुदण्डको रुपमा िहनको शबक्षाको वशकाा त ा रथमोत्ााहनको लालग कुल रु.क २ 
किोड 52 लाख 16 हजाि वशलनयोजन गिनको छु 



२३. .क.क "वशद्या ी रथमलतका पवहचान खोजी ि ाम्मान" कन्नन मूल लार्द्ा्तका ाा  ारुुशात गरिएको 
गाउँपाललका िध्यक्ष कपलाई लनि्तिता ददनका लालग रु.क२ लाख वशलनयोजन गिनको छु।याैशर्ि दनशख 
रथमा लमक तहका वशद्या ीहरुका लालग ाञ्चालन गरिनन उपाध्यक्ष कपला लालग रु.क 2 लाख वशलनयोजन 
गिनको छु । 

२४.  स् ानीय रुपमा नै दक्ष जनबशक्त उत्पादन गने उद्दनश्यका ाा  तमानखोला गाउँपाललकालकत्रका 
वशद्या ीका लालग १ जनाको लालग एम.कलट.कलट.कएा.क िध्ययनमा पूणि छात्रशृशत्त ि लट.कई.क लालकल 
ईश्जलनयरिङ पढ्नन एक जनालाई शावर्िक रु.क १ लाख छात्रशृशत्त रथमदान गनि गरिट त ा जनहन्दाि 
छात्रशृशत्त कोर्मा आशश्यक िकम वशलनयोजन गिनको छु । 

२५. .क वशद्या ीहरुमा उद्यमबीलता त ा व्यशाावयकता गने उद्दनश्यका ाा  कक्षा ९ ि १० का 
वशद्या ीहरुलाई ददशा खाजा व्यशस् ापनका लालग वशउँपजुी स्शरुप उपलब्े गिाउन रु.क ८ लाख 
वशलनयोजन गिनको छु । 

२६. .क "तमानखोला ांस्कृलत ि ाम्पदा हाम्रो ाान हाम्रो पवहचान" कन्नन शा्यलाई आत्माा  गदै 
गाउँपाललकाका ांस्कृलत, ाम्पदा ि ऐलतहालाक स् ललाई यत्रतत्र ाशित्र परिशचत गिाई स् ानीय त ा 
िावष्ट्रय स्तिमा शचनाउन तयाि गरिएको गाउँपाललका गानको लकलडयो छायांकन गरिननछ जाको लालग 
रु.क १ लाख ५० हजाि वशलनयोजन गिनको छु । 

२७. .कआेािकतु त ा माध्यालमक लनबलु्क परिक्षा ाञ्चालन, ि्ति वशद्यालय कन ्िाध्यक्ष, उत्कृष्ट वशद्यालय, 
उत्कृष्ट वशर्य शबक्षक, उत्कृष्ट वशद्या ीलाई पिुस्कृत गने कायिक्रमलाई लनि्तिता ददइ आशश्यक 
टजन  वशलनयोजन गिनको छु । 

२८. .क एक वशद्यालय एक पसु्तकालय लनमािण गने उद्दनश्यका ाा  ाञ्चालन गरिएको "िध्यक्ष पसु्तकालय 
कायिक्रम" ि्तगित या शर्ि श्री जनजागलृत मा.कलट.क टोङ्गादोकानमा पसु्तकालय स् ापनाका लालग रु.क २ 
लाख वशलनयोजन गिनको छु । 

२९. .क "स्शास््यका लालग खनलकुद िाष्ट्रका लालग खनलकुद" कन्नन नािाका ाा  ाञ्चालन गरिनन िाष्ट्रपलत िलनङ 
शबल्ड रथमलतयोलगतालाई  प व्यशशस् त टनाई ाञ्चालन गनिको लालग आशश्यक  प टजन को व्यशस् ा 
गिनको छु । 

३०. .क टालटाललका त ा वकबोि वकबोिीहरुलाई बारििीक त ा मानलाक रुपमा स्शस्  टनाईिाख्न 
माध्यालमक तहका वशद्या ीहरुका लालग योग त ा मनोपिामबि कायिक्रम ांचालन गनि रु.क १ लाख 
वशलनयोजन गिनको छु । 



३१. .क "रथमवशलेयकु्त शबक्षा, टालमैत्री शबक्षा, गणुस्तरिय शबक्षा, वशद्यालयको कौलतक पूशािेाि तमानखोला" 
कन्नन आदबि शा्यलाई आत्माा  गदै याै आल िक शर्िदनशख वशद्यालयलाई रथमवशलेयकु्त टनाउन रथमत्यनक 
वशद्यालयमा इ् िनन को पहुचँ वशस्तािका रु.क 5 लाख टजन  वशलनयोजन गिनको छु । 

३२. .क "टालटाललकालाई शझकाऔ, व काऔ ि लाकाऔ" कन्नन मूल शा्यका ाा  रथमािशम्कक टालवशकााको 
िनकुश ावहत कक्षा १ मा टालटाललकाको कनाि िलनशायि गनि ाञ्चालनमा िहनका टालवशकाा 
कन ्िलाई लनि्तिता दददै याै शर्ि दनशख  प २ श ा टालवशकाा कन ्ि स् ापना गनिका लालग 
आशश्यक टजन  लटलनयोजन गिनको छु । 

३३. टनिोजगाि यशुाहरुलाई मागमा आेारित ाीपमूलक ताललमको व्यशस् ाका लालग आशश्यक टजन  
वशलनयोजन गिनको छु । 

३४.  गाउँपाललकालकत्र यशुा ाबशक्तकिण त ा  खनलकुदको क्षनत्रको वशकाा त ा व्यशाावयकता वशकाामा 
 नशा परु् याउनका लालग तमानखोला यशुा त ा खनलकुद वशकाा कोर्को लालग रु 20 लाख वशलनयोजन 
गिनको छु । 

 खाननपानी त ा ािार्ाई: 

३५. .क एक िि एक ेािा कायिक्रममा लनि्तिता ददई ननशा ांस् ााँगको ाहलगानीमा  ाापिुी खाननपानी 
आयोजना ांचालन गनिका लालग गने गिी कुल रु.क 9 लाख वशलनयोजन गिनको छु । 

३६. .क ामदुाय स्तिमा र्ोहोिमैला व्यशस् ापन स् लको व्यशस् ापन ि व्यशशस् त रथमयोगको लालग 
आशश्यक टजन  वशलनयोजन गिनको छु । 

 ामाशनबीकिण गरिटी लनशािण त ा कला ांस्कृलत: 

३७. .क ाामाशजक-आल िक रुपलन पछाडी पिनका शगिको ाबशक्तकिण ि मलुरथमशावहकिण त ा ामाजमा िहनका 
कुरि ी,कुरथम ा,वशकनद ि ििनल ु वहंााको ि्त्य गरि ामतामलुक ाामाशजक ्याय ि ामानता कायम 
गनुिका ाा ै गाउँवपलकाको कार्ा त ा ांस्कृलतको ांिक्षण त ा वशकााको लालग या बीर्िकमा रु.क 
५0 लाख 50 हजाि वशलनयोजन गिनको छु। 

३८. .क मवहला, दललत, जनजाती, िपाङ्ग टालटाललका लगायत लशक्षत शगिको ाबशक्तकिण का लालग क्षमता 
िलकशृवर्द् कायिक्रम ांचालन गनि आशश्यक टजन  वशलनयोजन गिनको छु । 

३९. .क तमानखोला गाउँपाललका लकत्रको स् ानीय कार्ा त ा ांस्कृलतको ांिक्षण ि वशकााका लालग ाचनतना 
त ा खोजमलुक कायिक्रम ाञ्चालन गनिका लालग आशश्यक टजन को व्यशस् ा गिनको छु। 



४०. .क तमानखोला गाउँपाललका लकत्र िहनका िना  त ा िाहाय टालटाललकाको पालनपोर्ण त ा लनबलु्क 
शबक्षाददक्षाको लालग तमान गाउँमा ांचाललत टालगहृलाई  प व्यशशस् त गनि तमानखोला वशकाा 
कोर्टा  खचि गने गिी रु.क 7 लाख वशलनयोजन गिनको छु । 

४१. .क ांिीय ािकािको कायिक्रममा छु  कएका तमानखोला गाउँपाललकाका जनताहरुको खिको छाना 
वशस् ावपत गरि तमानखोला गाउँपाललकालाई खिको छानामकु्त पाललका टनाउन ािुशक्षत नागरिक 
आशाा कायिक्रमको लालग रु.क 6 लाख वशलनयोजन गिनको छु । 

४२. .क वशपन्न नागरिक और्ेी उपचाि ाहायतालाई लनि्तिता ददनको लालग आशश्यक टजन  वशलनयोजन 
गिनको छु । 

४३. .क कमूी ाम्टश्े ामस्या ामाेान आयोगाँगको ाहकायिमा या गाउँपाललका लकत्र िहनका कमूीवहन 
त ा िव्यशशस् त शाोशााीहरुको उशचत व्यशस् ापन गनिका लालग आशश्यक टजन  वशलनयोजन गिनको 
छु । 

कृवर् त ा ाहकािी 

४४. .क दनबकै मूख्य पनबाको रुपमा िहनको कृवर् या गाउँपाललकाका नागरिकको पलन मखु्य पनबाको रुपमा 
िहनको छ । त्याैलन ामग्रा गाउँपाललकाको आल िक वशकााको लालग कृवर्मा आेलुनवकिण ि 
व्याशाावयकिण गरि उत्पादकत्श टवृर्द् गनि जरुिी छ । त्याैलन कृवर् त ा पबपुालन क्षनत्रमा 
आेलुनवककिण ि व्याशाावयकिण रथमशर्द्िन गनिका लालग कुल रु.क ६2 लाख 60 हजाि वशलनयोजन 
गिनको छु । 

४५. .क कृवर्मा याश्त्रक िण रथमशर्द्िनका लालग आेलुनक कृवर् य्त्रहरुको रथमयोगलाई रथमोत्ााहन गनि 
िनदुानको कायिकम ांचालनका लालग आशश्यक टजन  वशलनयोजन गिनको छु । 

४६. .क टालल वशकाा कायिक्रम मार्ि त उन्नत जातको खनतीको वशकााको लालग उन्नत शीउ, लटरुशा वशतिण 
ि व्याशाावयक खनती ाम्ट्ेी ताललम कायिक्रम ाञ्चालन गनि टजन को व्यशस् ा गिनको छु । 

४७. .क िााायलनक मल त ा िााायलनक वशर्ादीको रथमयोगमा कमी ल्याई रथमातग्रारिक खनतीलाई रथमशर्द्िन 
गनिका लालग कृर्कहरुलाई मलखाद व्यशस् ापन त ा जैवशक वशर्ादीको रथमयोग ाम्ट्ेी ताललम 
कायिक्रम ाञ्चालन गनि आशश्यक टजन  वशलनयोजन गिनको छु । 

४८. .क वशलकन्न िन्नशाली ि नगदनशालीको ाामवुहक त ा ाहकािी खनतीमा जोड ददनका लालग ननपाल ािकाि 
ि रथमदनब ािकािाँगको ाहकायिमा पकन   त ा जोनका कायिक्रम ाञ्चालन गनिका लालग आशश्यक 
टजन  वशलनयोजन गिनको छु । 



४९. .क क-ूटनो  ि ांकाव्यताका आेािमा र्लरु्ल खनतीको वशकााका लालग स्याउ, ओखि, वकशी, कागती 
को वशरुशा वशतिण ि र्लरु्ल खनती ाम्ट्ेी ताललम ाञ्चालनका कायिक्रमलाई रथमा लमकतामा िाखनको 
छु । 

५०. .क गाउँपाललका िध्यक्ष उत्कृष्ठ कृर्क पिुस्कािका लालग रु.क50 हजाि वशलनयोजन गिनको छु । 

५१. .क व्याशाावयक पबपुालन रथमशर्द्िनका लालग पब ुनश्ल ाुे ाि कायिक्रम, कनडाटाख्रा पालन ाम्ट्ेी ताललम 
कायिक्रम, िमु्ती कनडा/टाख्रापालक कृर्कहरुका लालग पाल त ा ाोलाि ान  वशतिण, व्याशाावयक 
कुखिुा पालनको लालग खोि ाुे ाि कायिक्रमलाई रथमा लमकतामा िाशख आशश्यक टजन  वशनयोजन 
गिनको छु । 

५२. .क पब ुस्शास््य कायिक्रम ि्तगित पब ुउपचाि त ा और्ेी खरिद् त ा वशतिण, खोप खरिद् ि पब ु
स्शास््य शबवशिका लालग रु.क 10 लाख 50 हजाि वशलनयोजन गिनको छु । 

५३. .क ाहकािी ांस् ाको दताि, नवशकिण, लनयमन, िनगुमन त ा ांस् ागत क्षमता वशकाा गने व्यशस् ा 
लमलाएको छु । ाहकािी ादस्यहरुको क्षमता िलकशृवर्द्को लालग ाहकािी शबक्षा ताललम ाञ्चालन गनि 
आशश्यक टजन  वशलनयोजन गिनको छु । 

 पयि नM 

५४. .क तमानखोला गाउँपाललका लकत्र िहनका ऐलतहालाक त ा पयि क य महत्शका क्षनत्रहरुको ांिक्षण त ा 
ाम्टर्द्िन गिी पयि न क्षनत्रको रुपमा वशकाा गनिको लालग टिाहताल ांिक्षण, ाोलन ावहदपाकि  
लनमािणको कामलाई रथमा लमकता ददएको छु । 

५५. .क पयि न पदमागिको लालग ाूचनाटोडि लनमािण त ा टा ो लनदेबक ाूचकको व्यशस् ा, पयि क य 
ठाउँहरुको रथमचािरथमाािका लालग पयि न गोष्ठी ाञ्चालन गनि ाा ै रथमत्यनक शडामा होमस् न लनमािण त ा 
व्यशस् ापन िनदुानको कायिक्रमको ारुुशातको लालग आशश्यक टजन  वशलनयोजन गिनको छु । 

ििनल ुत ा लिउुद्यमM  

५६. .क ििनल ु त ा लिउुद्यम रथमशर्द्िनका लालग यशुा त ा मवहलाका लालग व्यशाावयक ाीप वशकाा 
कायिक्रम ाञ्चालन गनि आशश्यक टजन  वशलनयोजन गिनको छु ।  

५७. .क यशुा त ा लशक्षत शगिहरुको लालग ांि ि रथमदनबागँको ाहकायिमा उद्यमबीलता वशकाा त ा 
स्शिोजगािी लाजिना गने कायिक्रमका लालग आशश्यक टजन  छूट्टाएको छु  

५८.  यशुा, मवहला त ा कोलकड-19 का कािण िोजगाि गमुाएकाहरुका लालग व्याशाावयक त ा उद्यम 
ाहलुलयत ऋण व्यशस् ापन गनि रु.क 7 लाख वशलनयोजन गिनको छु ।  



 ाडक, पलु त ा पूशािे ाि लनमािणM  

५९. .क.क गाउँपाललका लकत्रका ाम्पूणि ाडकहरुलाई ममित त ा स्तिोन्नती गिी टाहै्र मवहना ांचालन गनि 
ममित ांकाि कोर्मा रु.क 65 लाख टजन  वशलनयोजन गिनको छु । 

६०. .क गाउँपाललका लकत्रका आशश्यक ि ाम्काव्य ाटै स् ानमा झोलङु्गन पलु लनमािण गनि आशश्यक स्रोतको 
व्यशस् ा गिनको छु । 

६१. .क शशस्तटा  शडा त ा गाउँपाललका कन ्ि जोड्नन िेिुा ाडकहरूलाई पिुा गनि त ा कइिहनका 
ाडकहरुको स्तिोन्नती गनि आशश्यक टजन  वशनयोजन गिनको छु । 

६२. .क ांिीय त ा रथमदनब ािकााँगको ाम्शय ि ाहकायिमा गाउँपाललका लकत्रका मो िनटल पलु लनमािण 
गनि आशश्यक स् ानमा पलु लनमािणको ांकाव्यता िध्ययन ि वशस्ततृ परियोजना रथमलतशनदन तयाि गरि 
लनमािण गनिका लालग आशश्यक टजन  वशनयोजन गिनको छु । 

कशन त ा शस्ती वशकाा 

६३. .क गाउँपाललकालकत्रको रथमबाालनक कामलाई  प व्यशशस् त ि रथमकाशकािी टनाउनको लनशम्त 
गाउँपाललकाको रथमबाालनक कशन ि शडा कायािलयहरुको कशन लनमािणलाई लनि्तिता ददन आशश्यक 
टजन  वशलनयोजन गिनको छु । 

६४. .क ाामदुावयक कशनहरुलाई व्यशशस् त गनि त ा आशश्यक स् ानमा नया कशनहरु लनमािण गनि 
आशश्यक टजन  वशलनयोजन गिको छु । 

६५. .क स्शास््य त ा शबक्षाका पशुािेािहरूलाई  प व्यशशस् त गनि स्शास््य ांस् ाहरु ि वशद्यालयका कशन 
लनमािणको कामलाई लनि्तिता ददई आशश्यक टजन  वशलनयोजन गिनको छु । 

उजाि 

६६. .क गाउँपाललका लकत्र कएका काठका पोललाई वशस् ावपत गने कायिलाई वशबनर् रथमा लमकतामा िाखनको 
छु । 

६७. .क ांि ि रथमदनबाँगको ाम््शयमा गाउँपाललका लकत्रका लि ुजलवशद्यतु आयोजनाको ममित ि स्तिोन्नती 
गरि  प व्यशशस् त ि किपदो टनाउनका लालग आशश्यक टजन  वशलनयोजन गिनको छु । 

 शन शाताशिण ि वशपद् व्यशस् ापन 

६८. .क वशपद् व्यशस् ापनका लालग वशपद् व्यशस् ापन कोर्टा  खचि गने गरि रु.क 30 लाख वशलनयोजन 
गिनको छु । 



६९. .क नदद वकनाि ि जोशखममा िहनका शशस्तहरुको ांिक्षणका लालग आशश्यक टजन  वशलनयोजन गिनको छु  

७०. .क शन लडलकजनाँगको ाहकायिमा ााशिजलनक खालल जग्गा, पाखा त ा ाडक वकनािामा शकृ्षािोपण गनि 
रु.क १ लाख वशलनयोजन गिनको छु । 

७१. .क गाउँपाललका लकत्र िहनका जलडट ुीहरुको पवहचान, ांिक्षण ि उपयोग गरि आ्तरिक आय 
िलकशृर्द्ीका लालग जलडट ुी पाकि  लनमािणका लालग रु.क ५ लाख वशलनयोजन गिनको छु । 

७२. .क वशपद् व्यशस् ापनमा आशश्यक उर्द्ाि त ा िाहत ाामग्रीको व्यशस् ापनको लालग आशश्यक 
टजन को व्यशस् ा गिनको छु । 

 ांस् ागत ानशा रथमशाह ि ाबुाान 

७३. .क गाउँपाललकाको ानशालाई  प पािदबी ि ानशाग्रावहमैत्री टनाउन गाउँपाललकामा लडशज ल नागरिक 
शडापत्र ि शडा कायािलयहरुमा नागरिक शडापत्र त ा ाझुाट पनव काको व्यशस् ापनका लालग 
आशश्यक टजन  वशलनयोजन गिनको छु । 

७४. .क ्यायीक ालमलतको कायिाम्पादनलाई  प ादुृढीकिण गनि ि रथमत्यनक शडामा स् ापना कएका 
मनललमलाप कन ्िलाई  प वक्रयाबील टनाउनका लालग आशश्यक टजन  छुट्टाएको छु । 

७५. .क गाउँपाललकालन गिनका हिनक वक्रयाकलापको टािनमा ामयमै ाूचना त ा जानकािी ददन िन लडयो 
कायिक्रम ांचालन गनिका लालग आशश्यक टजन को व्यशस् ा गिनको छु । 

७६. .क पाललकाका योजना त ा कायिक्रमको टािनमा जनताको गनुााो ांशोेन गनि ााशिजलनक ानुशुाई 
कायिक्रम ाञ्चालन गनिका लनशम्त रु ३ लाख वशलनयोजन गिनको छु । 

७७. .क ानशा रथमाशहलाई  प रथमकाशकािी टनाउन त ा ाबुाान रथमशर्द्िन गनि ि्तिपाललका िनकुश आदान 
रथमदान त ा िशलोकनको लालग आशश्यक टजन  छुट्टाएको छु । 

७८. .क ननपाल ािकािाँग एकरूपता हनुन गिी गाउँपाललका त ा पाललका ि्तगित स्शास््य ांस् ा ि शडा 
कायािलय, वशद्यालयहरुमा कायिित ाम्पूणि किाि स्शास््यकमी, रथमावशलेक कमिचािी, शबक्षक, 
टालवशकाा ाहजकताि त ा कायािलय ाहयोगीहरुको तलटमानमा २०७9 ााउन १ गतनदनशख लाग ु
हनुन गिी रु.क 1 हजाि 5 ाय टवृर्द् गिनको छु । 

७९.  कमिचािी कल्याण कोर्को लालग रु.क 8 लाख वशलनयोजन गिनको छु । 

८०. .क कमिचािी त ा जनरथमलतलनलेहरुको क्षमता िलकशृवर्द् गिी ानशा रथमशाहलाई लछ ो, छरितो ि रथमवशलेमैत्री 
टनाउन ामयानकुु क्षमता वशकाा ताललम ाञ्चालन गनिका लालग आशश्यक टजन  वशलनयोजन गिनको  
छु । 



८१. .क ााशिजलनक ानशा रथमशाहलाई लछ ो छरितो, लमतव्ययी, पािदबी ि रथमकाशकािी टनाई गाउँपाललकालाई 
लडशज ल पाललकाको रूपमा वशकाा गनि वशद्यतुीय ाबुाान योजना तयाि गनि आशश्यक व्यशस् ा 
लमलाएको छु । 

ाकामखु महोदय 

ाकाका ादस्य ज्यूहरु  

 िट म क्षनत्रगत नीलत त ा कायिक्रम कायाि्शयन गनि आशश्यक पने टजन  वशलनयोजन ि स्रोत िनमुान रथमस्ततु 
गनि चाह्छु । 

८२. .क आगामी आल िक शर्िको नीलत त ा कायिक्रम कायाि् शयन गनि जम्मा रु.क 32 किोड 24 लाख 48 
हजाि 2 ाय  खचि हनुन िनमुान गिनको छु। 

८३.  आगामी आल िक शर्िका लालग िनमुान गरिएको खचि व्यहोने स्रोतमध्यन ननपाल ािकािटा  रथमाप्त हनुन 
वशशत्तय ामानीकिण िनदुान रू.क 7 किोड 37 लाख, िाजश्व टाँडर्ाडटा  रथमाप्त हनुन रु.क 6 किोड 
84 लाख ५१ हजाि, िोयल् ी रु.क ५४ हजाि ९ ाय १०, ांिीय ाबति िनदुान रु.क ११ किोड 
५८ लाख, ामपिुक िनदुान 1 किोड ४५ लाख, वशबनर् िनदुान १ किोड ५० लाख, याैगिी 
रथमदनब ािकािटा  रथमाप्त हनुन वशत्तीय ामालनकिण िनदुान 72 लाख 29 हजाि, रथमदनब ािकािको 
िाजश्व टाडर्ाडटा  रथमाप्त हनुन रु.क 25 लाख 70 हजाि, ामपिुक िनदुान रु.क ५० लाख ि वशबनर् 
िनदुान रु.क50 लाख, पाललकाको आ्तिीक िाजश्वटा  रु.क30 लाख टनहोदाि रु.क1 किोड 21 लाख 
43 हजाि 2 ाय 90 ्यून हनुनछ । उक्त ्यून टजन  पूलति गनि चाल ु आल िक शर्िको िााि 
माा्ताम्म खचि कई टाँक  िहनन िनमुालनत नगद मौज्दात रु.क१ किोड 21 लाख 43 हजाि 2 ाय 
टा  उपयोग गरिननछ । 

 

ाकाध्यक्ष महोदय 

गाउँाकाका ादस्य ज्यूहरु 

िट म आल िक शर्ि 207९/0८० को िाजश्वको नीलत रथमस्ततु गनि चाह्छु । 

८४.  गाउँपाललकाको क्षनत्रालेकािलकत्रका किका आेाि र्िावकलो पादै आ्तरिक िाजश्व टवृर्द् गनि कि 
त ा गैिकि िाजश्वको िलेकतम परिचालन गने नीलतलाई िटलम्टन गिनको छु । 

८५.  कि त ा गैिकि िाजश्व ांकलनलाई रथमकाशकािी टनाउन काननुी, ांस् ागत ाुे ाि त ा िाजश्व 
रथमबाानमा कायिित जनबशक्तको क्षमता िलकशवृर्द् गरिननछ । 

८६.  गाउँपाललका लकत्रका ाटै व्याशाि व्यशाायलाई िलनशायि किको दायिामा ल्याउन आशश्यक व्यशस् ा 
गिनको छु । 



८७.  गाउँपाललकालन ाकंलन गने कलूमकि, मनोिञ्जन कि, वशज्ञापन कि लगायत आदद को दि ि दायिाको 
आशश्यक िध्ययन गिी िाजश्व ांकलनलाई  प रथमकाशकािी टनाईननछ । 

८८.  िाजश्व ाम्ट्ेमा व्यशस् ा गनि रथमस्ताश गरिएको ि ि वश नेयक, 207९ याैाा  रथमस्ततु गिनको छु 
।उक्त रथमस्ताश ाम्टत ्207९ ााल ााउन १ गतनटा  लागू हनुन व्यशस् ा लमलाएको छु । 

ाकाध्यक्ष महोदय 

गाउँाकाका ादस्यज्यूहरु 

८९.  ि्तमा टजन  तजुिमाका लालग मागिदबिन गनुिहनुन गाउँपाललका िध्यक्षज्यू, शडाध्यक्षज्यूहरु त ा 
ाम्पूणि जनरथमलतलनले, िाष्ट्रानशक कमिचािी, लनजी क्षनत्र, नागरिक ामाज त ा पत्रकाि जगतटा  रथमाप्त 
ाझुाश, ाहयोग ि ाल्लाहरथमलत हाददिक आकाि रथमक  गदिछु । या टजन को ार्ल कायाि् शयनमा 
ननपाल ािकाि, रथमदनब ािकाि, गाउँपाललका ि ािोकािशालाको पयािप्त ाहयोग रथमाप्त हनुन वशश्वाा 
ललएको छु । 

े्यशाद । 

 

रथमस्तावशत टजन  ाािाबं 

आम्दानी तर्ि  
क्र.का.क स्रोत टजन   कैवर्यत 

1 वशशत्तय ामालनकिण िनदुान ांि 73700000   

2 िाजश्व टाडर्ाँड ांि 68451000   

3 ाबति िनदुान ांि 115800000   

4 ामपिुक िनदुान ांि 14500000   

5 वशबनर् िनदुान ांि 15000000   

6 वशशत्तय ामालनकिण िनदुान रथमदनब 7229000   

7 िाजश्व टाडर्ाँड रथमदनब 2570000   

8 ामपिुक िनदान रथमदनब 5000000   

9 वशबनर् िनदुान रथमदनब 5000000   

10 आ्तिीक आय 3000000   

11 िोयल् ी 54910   

12 गत शर्िको मौज्दात  12143290   

  जम्मा 322448200   



खचि तर्ि  
१ शबक्षा,यशुा त ा खनलकुद 25016000   

२ स्शास््य 12622200   

३ ामाशनबीकिण, गरिटी लनशािण त ा कला ांस्कृलत 4950000   

४ कृवर्  3085000   

५ पबाुनशा 3275000   

६ ििनल ुत ा लि ुउद्यम 900000   

७ ाहकािी 100000   

८ पयि न 250000   

९ पशुािेाि (पाललका स्तिीय) ३७०००००   

१०  शडास्तरिय योजना ३५७०००००   

११ ांस् ागत वशकाा ानशा रथमशाह ि ाबुाान 3350000   

१२ शन शाताशिण त ा वशपद् व्यशस् ापन 3600000   

१३ कोर्हरु २७५०००००   

१४ चाल ुखचि 43100000   

१५ ाबति िनदुान ांि 115800000   

१६ ामपिुक िनदुान ांि 14500000   

१७ वशबनर् िनदुान ांि 15000000   

१८ ाबति  रथमदनब 5000000   

१९ ामपिुक िनदुान रथमदनब 5000000   

  जम्मा 322448200   
 

 

 


