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गाउँसभाका सदस्र्ज्रू्हरु 

सबै कमिचारीहरु, सरुक्षाकमी, सञ्चारकमी  
तथा सम्पूर्ि उपस्स्थत महानभुावहरु। 

१ नेपालको संववधानको कार्ािन्वर्नसँगै तीन तहका सरकार गठन भई देश समवृि र ववकास तर्ि  अगाडी 
बविरहेकै समर्मा कोलभड-१९को महामारीले लसर्िना गरेको चनूौतीपूर्ि र असहर् पररस्स्थतीका बाबर्दु 
तमानखोला गाउँपाललकाको दशौँ गाउँसभामा आगामी आलथिक वर्ि 2078/079को बावर्िक नीलत तथा 
कार्िक्रम प्रस्ततु गदैछु ।  

२ ववश्वव्र्ापी रुपमा देखा परेको कोलभड-१९ ले देशभरीका नागररकहरुको दैलनक र्नर्ीवनमा प्रलतकुल 
असर पारररहेको छ । महामारीको चपेटामा परेर र्स गाउँपाललकाका पलन २ र्ना नागररकहरुले ज्र्ान 
गमुाइसकेका छन ्। र्स महामारीका कारर् ज्र्ान गमुाएका सबै नागररकहरुप्रलत हार्दिक श्रिाञ्जली 
व्र्क्त गदै कोरोनाबाट संक्रलमत सबैर्नालाई शीघ्र स्वास््र् लाभको कामना गदिछु ।संस्िर् लोकतास्न्िक 
गर्िन्िात्मक शासन व्र्वस्था स्थापना र सस्थागत गदाि साहादत प्राप्त गनुिहनुे सम्मालनत प्रथम शवहद 
स्व.क्र्ा. लखन थापा लगाएत सबै पररवतिनमा ज्र्ान गमुाउने शवहदहरु प्रलत सम्मान तथा भावपूर्ि 
श्रिाञ्जली अपिर् गदिछु । नपेाल र नेपाली र्नताको सविभौमसत्ता सम्पन्न गराउन र समार् पररवतिनमा 
अग्रर्ी नेततृ्वदार्ी भलूमका लनभाउनभुएका स्शखर परुर् वव.वप. कोइराला, गरे्शमान लसंह, पषु्पलाल शे्रष्ठ 
र नेपालको संववधान लनमािर् गनि र र्ारी गनि सर्ल नेता शलुसल कोइराला प्रलत आदर पूविक सम्मानका 
साथ स्मरर् गनि चाहन्छु।नपेालको रार्लनलतक स्वतन्िता, लोकतन्ि र पररवतिनको क्रममा ववलभन्न 
र्नआन्दोलन, सशस्त्र संिर्ि र र्नर्िुमा वललदानी, ज्र्ान गमुाएकाहरु प्रलत सम्मान तथा स्मरर् गनि 
चाहन्छु, वेपत्ता पररवार, वपलडत नागररक प्रलत गवहरो सम्मान व्र्क्त गदिछु। साथै सशस्त्र द्बन्दको समर्मा 
सरकार पक्षवाट माररएका तमानखोला गा.पा. वडा नं. ३ तमानका दगुाि बहादरु बिुा, प्रमे बहादरु िलति, 
ओमकार बिुा र तमानखोला गा.पा. वडा नं. २ का गंगा बहादरु पनु प्रलत भावपूर्ि श्रिान्र्ली व्र्क्त 
गदिछु ।लमलत २०७७ साल साउन १३ गते तमानखोला गाउँपाललका वडा नं. २ खोलेस्वाङमा पवहरोबाट 
ज्र्ान गमुाउने २ र्ना  व्र्स्क्तहरुप्रलत हार्दिक श्रिाञ्जली व्र्क्त गदिछु। साथै ववश्वभरर रै्ललएको कोलभड-
19 को महामारीबाट बच्न सम्पूर्ि नागररकहरूलाई पूर्ि रुपमा स्वास््र् सरुक्षा मापदण्डको पालना गनि 
हार्दिक अनरुोध गदिछु ।  

३ कोरोना महामारीका ववरुि अग्रपङ्तीमा रही सेवारत सबै स्वास््र्कमी तथा र्स अलभर्ानमा खटीएका 
र्नप्रलतलनलध, राष्ट्रसेवक कमिचारी, सरुक्षाकमी, स्वरं्सेवक, स्वास््र् सरुक्षा सँग सम्बस्न्धत स्वास््र् 
सामग्री तथा अन्र् मानवीर् सहर्ोग गने संि संस्था तथा नागररकहरुप्रलत हार्दिक धन्र्वाद ज्ञापन गनि 
चाहन्छु । 

४ र्नताको सबैभन्दा नस्र्कको सरकारको रुपमा स्थानीर् तहले काम गने अवसर प्राप्त गरेको सन्दभिमा 
स्थानीर् तहको लनवािचन पलछ लनवािस्चत र्नप्रलतलनलधप्रलत र्नअपेक्षा बवृि भएको महशसु हामीलाई भएको 
छ । लनवािचनका क्रममा तमानखोला गाउँपाललकाको समग्र ववकासका लालग र्नतासँग गररएका 
प्रलतविताहरुलाई कार्ािन्वर्न गनि हामीसँग उपलब्ध सीलमत श्रोत साधन, र्नशस्क्त, अफ्ठ्याराहरु, 
संक्रमर्कालीन कानून र ववर्र्गत लनकार्हरुको समार्ोर्न र संचालनका र्वटलताका कारर् हामीले 
सोचे र्स्तो गलतमा अस्ि बढ्न धेरै चनुौतीहरु देखा परेका छन ्।हाम्रो गाउँपाललका अन्र् पाललका भन्दा 



दगुिम तथा र्वटल भगुोल हनु,ु छररएका वस्तीहरु हनु,ु इमेल इन्टरनेटको सहर् पहुँच नहनु,ु बैदेस्शक 
रोर्गार तथा शहरकेन्रीत मानलसकताले गाउँिरमा र्वुापसु्ता न्र्नु हनु ु तथा नेपालको संववधानले 
व्र्वस्था गरेको संिीर्ता कार्िन्वर्न गदाि तीन तहको सरकार ववच सहकार्ि, सहअलतस्व समन्वर्मा र 
अलधकार  बारे प्रष्ट नहदुा अन्र्ोलमा रहेको अवस्था भएकोले सोचे अनसुार काम गनि नसवकएको व्र्होरा 
अवगत समेत र्स सभालाई गराउन चाहन्छु । र्सका बाबर्दु पलन हामीहरुले र्स पाललका लभिका 
सवै वडाहरुका सवै वस्तीहरुमा मोटरवाटो परु् र्ाउन,ु स्वास््र् चौकी नभएका तीन वडाहरुमा आधारभतु 
प्राथलमक स्वास््र् केन्र र स्वास््र् संस्था पगु्न एक िण्टा भन्दा बिी समर् लाग्ने तीन वटा 
टोल÷समदुार्मा सामदुावर्क स्वास््र् इकाई तथा प्राथलमक उपचार परामशि केन्र स्थापना गरर आधारभतू 
स्वास््र् सेवा उपलब्ध गराउन,ु तथा पाललका लभिमा बालकक्षा र २१ ववद्यालर्मा कम््र्टुर स्शक्षक 
सवहत ४८ र्ना पाललकाको स्रोतवाट व्र्वस्थापन तथा ववद्यालर्का आधारभतु पूवािधार लनमािर् गरर 
स्शक्षालाई थप व्र्वस्थीत तथा प्रभावकारी गराइन,ु पर्िटन, कृवर्, पश,ु ववद्यतु, प्राकृलतक स्रोत पररचालन 
लगार्त धैरै र्नताहरुलाई खानेपालन, स्वास््र् सरसर्ाईको पहचुँमा पूर्ाउन,ु सामास्र्क ववकृलत तथा 
ववसंगती न्र्लुनकरर्का लागी गररएका प्रर्ासहरु लनकै सान्दलभिक तथा उल्लेख गनि लार्क छन, र्स्ता 
कार्िहरुमा सहर्ोग पूर् र्ाउनहुनु ेसम्पूर्िमा हार्दिक आभार तथा धन्र्वाद व्र्क्त गनि चाहन्छु र आउन े
र्दनमा पलन आम र्नतासँग गरेका प्रलतविताप्रलत सदैव प्रलतवि रहने छौँ भने्न कुरा ववश्वास र्दलाउन 
चाहन्छु ।  
 

गाउँसभा सदस्र्ज्रू्हरु 

५ तमानखोला गाउँपाललका साववकका तीन गा.वव.स.हरु बोङ्गादोभान, तमान र खुंखानी समावेश भई बनेको 
गाउँपाललका हो ।पस्िम बागलङुमा रहेको र कर्ठन भौगोललक अवस्स्थलत रहेको र्ो गाउँपाललका ग्रालमर् 
चररि बोकेको ववववधतार्कु्त र अत्र्न्त सबल सम्भावना भएको गाउँपाललकाको रुपमा रहेको छ । 
ववशेर् गरी र्नताका प्राथलमक आवश्र्कताहरुलाई ध्र्ानमा राख्दै लनशलु्क स्शक्षा र आधारभतु स्वास््र्मा 
र्ोड र्दई कार्िक्रम संचालन गनुि, पवुािधारका कामहरु अगाडी बिाउन,ु एक िर एक धाराको 
अवधारर्ालाई कार्ािन्वर्न गनुि र सबै नागररकमा र्ातार्ातको सहर् पहुँच परु् र्ाउनका लालग ववकासका 
वक्रर्ाकलापहरु संचालन गनुि र्नताका सखु सवुवधालाई ध्र्ानमा राखी पछाडी परेका वगि र के्षिलाई 
समेट्न ुगाउँपाललकाले सरुुवाती समर् देस्खनै प्राथलमकता र्ददै आएका ववर्र्हरु हनु ्। 

   
गाउँसभा सदस्र्ज्रू्हरु 

६ ववश्वव्र्ापी महामारीको रुपमा रै्ललएको कोलभड-१९को दोस्रो लहरका कारर् ववश्वनै आक्रान्त भैरहेको 
बेला र्स महामारीबाट गाउँबासीको स्र्उ ज्र्ानको संरक्षर् गनुि गाउँपाललकाको प्रमखु दावर्त्व भएको 
हुँदा कोलभड-१९ रोकथाम तथा लनर्न्िर्लाई आ.ब. ०७८/०७९मा पलन ववशेर् प्राथलमकतामा रास्खएको 
छ ।त्र्सै गरी गाउँबासीको स्वास््र् अवस्थामा सधुार ल्र्ाउनका लालग खोप तथा पोर्र् कार्िक्रमलाई 
लनरन्तरता, स्वास््र् संस्थाहरुमा र्नशस्क्त र पवुािधारको व्र्वस्थापन, स्वास््र् संस्थाहरु मा संचाललत 
ल्र्ावहरुको स्तरोन्नती, स्वास््र् संस्थामा र्ामेसी सेवा संचालन, एम्बलेुन्स खररद् र्स्ता कार्िक्रममा 
र्ोड र्दइएको छ ।र्सै गरी सचुना प्रववलधमैिी शैस्क्षक गरु्स्तर सधुारका लालग ववद्यालर्हरुमा ईन्टरनटे 



र्डान, वैकस्ल्पक लसकई सहर्ीकरर्का, अध्र्क्ष पसु्तकालर् कार्िक्रम तथा ववद्याथीको क्षमता अलभवृिी 
तथा प्रलतभा प्रस्रु्टनका लालग गाउँपाललका अध्र्क्ष कप, कार्िक्रम उदिोर्र् ताललम लगार्तका 
कार्िक्रमहरु समावेश गररएको छ । त्र्सैगरी तमानखोला गाउँपाललकाको प्रमखु पेशा कृवर् तथा 
पशपुालन रहेको हुँदा कृवर् तथा पशपुालन पेशालाई सम्मानर्नक पेशाको रुपमा स्थावपत गरी 
आर्आर्िनको दररलो माध्र्म बनाउन कृवर् उत्पादन तथा उत्पादकत्व बिाउन व्र्ावसावर्क कृवर् तथा 
पशपुालन सम्बस्न्ध ताललम, उन्नत र्ातका बीउ तथा लबरुवा ववतरर्, नश्ल सधुार कार्िक्रम लाई 
प्राथलमकतामा रास्ख बरे्ट ववलनर्ोर्न गररएको छ । र्सैगरी खानेपानीको सहर् आपतुी गनि एक िर 
एक धारा कार्िक्रमलाई लनरन्तरता र्दई अन्र् संस्थाहरुसँगको सहकार्िमा खानेपानी र्ोर्ना लनमािर् तथा 
सञ्चालनलाई लनरन्तरता र्दइएको छ । र्सैगरी रोर्गारीका अवसरको सरृ्ना हनु ेगरी र्दगो, सन्तलुलत 
एवम ्समावेशी ववकासका अवधारर्ा अनरुुपका र्ोर्नाहरुलाई प्राथलमकतामा रास्खएको छ । 

 

गाउँसभा सदस्र्ज्रू्हरु 

अब म तमानखोला गाउँपाललकाको आ.ब. 078/079 को नीलत तथा कार्िक्रम तर्ुिमा गदाि ललइएका आधारहरु 
प्रस्ततु गदिछु ।  

 नेपालको संववधानको प्रस्तावना, मौललक हक, राज्र्का लनदेशक लसिान्त तथा नीलतहरु, स्थानीर् आलथिक 
कार्िप्रर्ाली एवं स्थानीर् तहका एकल तथा साझा अलधकार सूची, 

 संिीर् सरकारको आवलधक र्ोर्नाले ललएका नीलत तथा प्राथलमकताहरु 

 संिीर् सरकारले अवलम्बन गरेका आलथिक तथा ववत्तीर् नीलतहरु, 
 प्रदेश सरकारले ललएका आलथिक एवं ववत्तीर् नीलतहरु, 
 स्थानीर् तहको आवलधक र्ोर्नाले तर् गरेका प्राथलमकताहरु, 
 स्थानीर् सरकार संचालन ऐन तथा अन्र् कानूनी प्रावधानहरु, 
 स्थानीर् तहका के्षिगत नीलत, रर्नीलतहरु, र्ोर्ना तथा अध्र्र्न प्रलतवेदनहरु, 
 र्दगो ववकासका लक्ष्र्हरु 

 ववकासका समसामवर्क मदु्दाहरुM  कोलभड-19 रोकथाम, लनर्न्िर् तथा उपचार, सामास्र्क संरक्षर्, 
र्दगो ववकास, र्लवार् ुपररवतिन,ववपद् व्र्वस्थापन, पोर्र् सरुक्षा, लैङ्गीक सशस्क्तकरर् तथा समावेशी 
ववकास, बालमैिी स्थानीर् शासन , वातावरर्मैिी  स्थानीर् शासन, खलुा र्दशामकु्त तथा परु्ि सरसर्ाई, 
उर्ाि सङ्कट लगार्त अन्तर सम्बस्न्धत ववर्र्हरु, 

 लनवािचनको क्रममा र्ारी गररएको लनवािचन िोर्र्ापिहरु, 
 तमानखोला गाउँपाललकाले आवश्र्क ठानेका  अन्र् लबर्र्हरु । 

 

 

गाउँसभा सदस्र्ज्रू्हरुM  

 अब म तमानखोला गाउँपाललकाको आ.ब. २०७८/०७९ को नीलत तथा कार्िक्रम तर्ुिमाका प्राथलमकताहरु 
उल्लेख गनि चाहन्छु ।  

 सामास्र्क ववकास (स्वास््र् र स्शक्षा) 
 आलथिक ववकास (कृवर्, पशपुालन, सहकारी, िरेल ुतथा लिउुद्यम, पर्िटन) 



 पवुािधार ववकास 

 नीलतगत, काननुी एवं संरचनागत ववकास 

 साविर्लनक सेवाप्रवाहमा सधुार र साविर्लनक खचिमा ववत्तीर् अनशुासन र पारदस्शिता 
 लस्क्षत वगिको वहत संरक्षर्, सशस्क्तकरर् र क्षमता ववकास 

 ऐलतहालसक सम्पदा एवं पर्िटकीर् स्थलहरुको संरक्षर् र प्रवधिन 

 सरसर्ाई र वातावरर्ीर् स्वच्छता अलभबवृि 

 वन वातावरर् तथा ववपद् व्र्वस्थापन 

 अन्र् सरकारी लनकार्, गैर सरकारी संि संस्थाहरुसँग समन्वर् र सहकार्ि 
 

 

 

आदरर्ीर् महानभुावहरु 

अब म तमानखोला गाउँपाललकाले ललएका ववलभन्न के्षिगत नीलतहरुलाई संस्क्षप्त रुपमा प्रस्ततु गनि चाहन्छु । 

१ सामास्र्क ववकास 

१ स्शक्षा र्वुा तथा खेलकुद 

१) "बालबाललकालाई स्झकाऔ, वटकाऔ र लसकाऔ" भने्न मूल वाक्र्का साथ प्रारस्म्भक 
बालववकासको अनभुव सवहत कक्षा १ मा बालबाललकाको भनाि अलनवार्ि गनि सञ्चालनमा 
रहेका बालववकास केन्रलाई लनरन्तरता र्ददै र्सै वर्ि देस्ख थप १ वटा बालववकास 
केन्र स्थापना गररनछे । साथै बालववकास सहर्कतािलाई नेपाल सरकारको बरे्ट 
बक्तव्र्मा उल्लेख भएबमोस्र्मको सेवा सवुवधा उपलब्ध गराउन आवश्र्क बरे्ट 
ववलनर्ोर्न गरनछे । 

२) "हाम्रो पाललका हाम्रो गाउँ सबै बालबाललका ववद्यालर् परु् र्ाऔ"ँ स्शक्षाको उज्र्ालो 
िामबाट कोही पलन बालबाललका बस्ञ्चत हनु नपरोस ् भने्न मूख्र् उद्देश्र्का साथ 
लन:शलु्क, सहर् र सविशलुभ स्शक्षा प्रदान गनिका लालग गाउँपाललका करार स्शक्षकलाई 
लनरन्तरता र्दइनछे । 

३) ववद्यालर्मा कार्िरत ववद्यालर् कमिचारीको कार्िप्रकृर्ामा सवक्रर्ता ल्र्ाई मनोबल 
बिाउन र्सै आलथिक वर्िदेस्ख नेपाल सरकारको न्र्नुतम पाररश्रलमक संग मेल खानेगरर 
सवुवधा उपलब्ध गराइनेछ । 

४) "र्हाँ ववद्याथी तहाँ स्शक्षक" अलभर्ानलाई प्रभावकारी बनाउन ववद्याथी संख्र्ाको 
आधारमा स्शक्षक दरबन्दी लमलान, ववद्यालर्लाई समार्ोर्न र कक्षा िटाउने नीलत 
अवलम्बन गररनेछ । 

५) "प्रववलधर्कु्त स्शक्षा, बालमैिी स्शक्षा, गरु्स्तररर् स्शक्षा, ववद्यालर्को भौलतक पवुािधार 
तमानखोला स्शक्षा ववकासका चार आधार" भने्न आदशि वाक्र्लाई आत्मसात गदै र्सै 
आलथिक वर्ि देस्ख ववद्यालर्लाई प्रववलधर्कु्त बनाउन प्रत्रे्क ववद्यालर्मा ईन्टरनेट पहुँच 
ववस्तार, ववद्यालर्मा कम््र्टुर लगार्तका उपकरर् र "एक प्रध्र्ानाध्र्ापक एक 
ल्र्ापटप" को व्र्वस्था, बालववकास सहर्कतािलाई बालमनोववज्ञान सम्बस्न्ध ताललम, 



स्शक्षकको क्षमता ववकासका लालग स्शक्षक पेशागत तथा क्षमता अलभवृवि ताललम, 
कम््र्टुर स्शक्षक र ववद्यालर् लेखा कमिचारीलाई ववद्यालर् प्रशासन सम्बस्न्ध ताललम 
र ववद्यालर्लाई भौलतक पवुािधार सम्पन्न बनाउँदै ललगनेछ । 

६) कोलभड-19 र्स्ता महामारी र ववर्म ्पररस्स्थलतको बेलामा पलन शैस्क्षक गलतमा क्षलत 
नपगुोस भने्न मूल अलभप्रार्ले वैकस्ल्पक माध्र्मबाट लसकाई सहर्ीकरर् गरी ववद्याथीको 
सकाइलाई लनरन्तरता र्दइनछे । 

७) ववद्यालर्मा सबै बालबाललकालाई स्वस्थ राख्न उनीहरुको स्वास््र् चेकर्ाँच गनि प्रत्रे्क 
ववद्यालर्मा ज्वरो ना्ने थमिल गन, तौल ना्न े र्न्ि, प्राथलमक उपचार बाकस र 
स्वास्थर् सामाग्रीको व्र्वस्था गररनेछ । 

८) "ववद्यालर् ववकास मेरो प्रलतबिता सवक्रर् सहभागीता र पारदस्शिता" भने्न मूल वाक्र्लाई 
आत्मसात गदै ववद्यालर्को शैस्क्षक तथा प्रशासलनक कार्िलाई प्रभावकारी बानाउने र्सै 
आलथिक वर्िदेस्ख सम्पूर्ि ववद्यालर् प्रधानाध्र्ापकका लालग प्रोत्साहन कार्िक्रम संचालन 
गररनेछ । 

९) आधारभतु तह उतीर्ि पररक्षामा ५०% ववद्याथी उतीर्ि गराउन नसक्ने ववर्र्गत 
स्शक्षकलाई पवहलो पटक त्र्स्तो भए चेतावनी र्दने त्र्सपलछ पलन त्र्स्तै भए क्रमश 
तलब िटाउने वा रोक्का गने नीलत अवलम्बन गररनेछ । 

१०) गाउँपाललकालाई बालमैिी गाउँपाललका िोर्र्ा गनि र्स पाललका लभिका सम्पूर्ि 
बालबाललकाहरुलाई बालमैिी पाललका िोर्र्ाका सूचक बमोस्र्म न्र्नुतम सेवा, सवुवधा 
र संरक्षर्का कार्िक्रम सञ्चालन गररनछे । 

११) स्शक्षाको गरु्स्तर अलभवृवि गदै स्शक्षा प्रशासनलाई व्र्वस्स्थत गनिका लालग तमानखोला 
गाउँपाललकाको स्शक्षा ऐन तथा लनर्मावली, 2075 लाई आवश्र्क संसोधन गरी 
प्रभावकारी रुपमा कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

१२) गाउँपाललका लभि कस्म्तमा एक नमूना ववद्यालर् स्थापनाका लालग आवश्र्क पहल 
गररनेछ । 

१३) परम्परागत सीपलाई आधलुनक सीपमा ववकास गनि, परम्परागत कृवर् प्रर्ालीलाई 
आधलुनक कृवर् प्रर्ालीमा रुपान्तरर् गने ज्ञान सीपको ववकास गनि "एक ववद्याथी एक 
सीप, एक ववद्यालर् एक उत्पादन" कार्िक्रमलाई लनरन्तरता र्दइनछे । 

१४) ववद्यालर् स्शक्षालाई केबल कक्षा चढ्ने र चिाउने माि नभई र्सलाई श्रम र 
उत्पादनसँग र्ोडी र्ीवन उपर्ोगी र व्र्वहाररक बनाउन ववद्याथीलाई स्थानीर् 
ववर्र्वस्तकुो ज्ञान र्दलाउन स्थानीर् पायक्रम कार्ािन्वर्न, स्थानीर् ववर्र्को 
पायपसु्तक, सन्दभि सामग्री लनमािर् र ववकास गरर र्सै शैस्क्षक सिबाट कक्षा १ मा 
पठनपाठन गररनेछ । 

१५) "तामनखोलको संस्कृलत र सम्पदा हाम्रो सान हाम्रो पवहचान" भने्न वाक्र्लाई आत्मसाथ 
गदै गाउँपाललकाका संस्कृलत, सम्पदा र ऐलतहालसक स्थललाई र्िति सविि पररस्चत 
गराई स्थानीर् तथा रावष्ट्रर् स्तरमा स्चनाउन गाउँपाललका गान लनमािर् गररनेछ । 



१६) "ववद्याथी प्रलतभा पवहचान खोर्ी र सम्मान" भने्न मूल लसिान्तका साथ सरुुवात गररएको 
गाउँपाललका अध्र्क्ष कप प्रलतर्ोलगतालाई लनर्लमतता र्दइनेछ । 

१७) सबै सामदुावर्क ववद्यालर्मा र्ङ्क रु्ड लनर्ेलधत के्षि िोर्र्ा गरर कक्षा ५ सम्मका 
बालबाललकालाई ववद्यालर्मै र्दवा खार्ाको व्र्वस्था गनि "एक ववद्यालर् एक क्र्ास्न्टन" 
र कक्षा ५ भन्दा मालथका बालबाललकालाई "एक ववद्याथी एक हटकेश" कार्िक्रम 
सञ्चालन गररनेछ । 

१८) कक्षा ६ देस्ख १२ सम्म अध्र्र्न गने सामदुावर्क ववद्यालर्का सबै छािाहरु 
ववद्यालर्मा लनरन्तर गरर उनीहरुको पठनपाठनमा सहर्ता ल्र्ाउनका लालग "Sanitary 

Pad" को व्र्वस्था गररनेछ । 

१९) तमानखोला गाउँपाललका अन्तगितका ववद्यालर्मा नेपाल सरकारिारा स्वीकृत स्शक्षक 
दरबन्दीमा र्सै गाउँपाललका लभिका स्शक्षक लनर्कु्त गरर पठन पाठन गनि पाइर्ोस 
भने्न लक्ष्र्का साथ स्शक्षा सेवा आर्ोगले ललने पररक्षाका लालग "स्शक्षक सेवा आर्ोग 
तर्ारी कक्षा" सञ्चालन गररनछे । 

२०) "स्शक्षर् पेशाप्रलत सम्मान र स्शक्षक पवहचान" झल्काउन र्स पाललका लभिका प्रत्रे्क 
स्शक्षकका लालग स्शक्षक पररचर्पि लनमािर् गरर ववतरर् गररनेछ । 

२१) स्शक्षकको स्शक्षर् लसकाइलाई र्ोर्नावि र प्रभावकारी बनाउन र ववद्याथीको गहृकार्ि 
नगने गररपाटी हटाउन स्शक्षकका लालग Lesson Plan Diary र ववद्याथीका लालग 
Homework Diary को व्र्वस्था गररनेछ । 

२२) गाउँपाललका लभिका ववद्यालर्मा स्शक्षर् लसकाईमा एकरुपता ल्र्ाउन तोवकएको पाठ 
तोवकएको समर्मा स्शक्षर् गनिका लालग शैस्क्षक पािो लनमािर् गरर सोही अनरुुप स्शक्षर् 
गने व्र्वस्था गररनेछ । 

२३) उत्कृष्ट स्शक्षर् गने स्शक्षकलाई लसकाई उपलब्धी कमर्ोर भएका ववद्यालर्मा स्शक्षर् 
गनि लगाई अन्तर ववद्यालर् स्शक्षर् लसकाई सञ्चालन गररनेछ । 

२४) " हामी कहाँ छौँ कहा पगु्न ेहो र कसरी पगु्ने हो" भने्न मागिस्चिलाई आत्मसाथ गदै 
र्दगो र र्दििकाललन लक्ष्र्का साथ गाउँपाललका अध्र्क्ष शैस्क्षक सधुार कार्िक्रम 
सञ्चालन गररनेछ । 

२५) ववद्यालर् अनगुमन, मूल्र्ाङ्कन तथा सत्र्ापान कार्िववलधलाई प्रभावकारी रुपमा 
कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

२६) आधारभतु तथा माध्र्ालमक लनशलु्क पररक्षा सञ्चालन, अन्तर ववद्यालर् केन्राध्र्क्ष, 
उत्कृष्ट ववद्यालर्, उत्कृष्ट ववर्र् स्शक्षक उत्कृष्ट ववद्याथीलाई परुस्कृत गररन े
कार्िक्रमलाई लनरन्तरता र्दइनेछ । 

२७) "एक ववद्यालर् एक पसु्तकालर्" लनमािर् गने उद्देश्र्का साथ सञ्चालन गररएको अध्र्क्ष 
पसु्तकालर् कार्िक्रम र्स वर्ि श्री शास्न्त मा.वव. मा स्थापना गररनेछ । 



२८) ववद्यालर्का स्शक्षक, ववद्याथी अलभभावकका वास्तववक समस्र्ा नस्र्कबाट बझु्न र 
उनीहरुका समस्र्ा समाधानका उपार्हरुको खोर्ी गनि प्रत्रे्क ववद्यालर्मा 
"गाउँपाललका अध्र्क्षसँग मेरा कुरा" कार्िक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

२९) "स्वास््र्का लालग खेलकुद राष्ट्रका लालग खेलकुद" भने्न नाराका साथ सञ्चालन गररन े
राष्ट्रपलत रलनङ स्शल्ड प्रलतर्ोलगता व्र्वस्स्थत गनि थप बरे्टको व्र्वसथा गररनेछ । 

३०) वर्िको ३ पटक असल स्शक्षक, असल ववद्याथी असल अलभभावक, पवहचान गरर परुस्कृत 
गररनेछ ।  

३१) "रमाईलो पिाई र्दगो लसकाई" कार्िक्रम सञ्चालन गररने र्सका लालग प्रत्रे्क 
ववद्यालर्को प्रत्रे्क कक्षामा बकु कनिर स्थापना गररनछे । 

३२) ववद्याथीको पठन सीपको ववकास, सावहत्र्ीक सरृ्ना अध्र्र्न र वाचन, शैस्क्षक सामग्री 
लनमािर् र प्रदशिन गनि " पिाई मेला आर्ोर्ना गररनछे । 

३३) ववद्यालर्को कक्षाकोठा छापामर् बनाउन साथै लसकाईमा ववद्याथीको ठोस धारर्ा 
बसाली ववद्यालर्को शैस्क्षक गरु्स्तर उकास्न प्रत्रे्क ववद्यालर्मा "एक ववद्यालर् एक 
लसकाई सामग्री" ववतरर् कार्िक्रम सञ्चालन गररनछे । 

३४) गररब तथा रे्हन्दार ववद्याथीका लालग स्थापना गररएको रे्हन्दार छािवृस्त्त कोर्लाई 
लनरन्तरता र्दइनछे । 

३५) छररएर रहेका बस्तीको कारर् ववद्याथीको लसकाईमा आउने समस्र्ा हटाउन िर र 
ववद्यालर्को भौगोललक दरुीका आधारमा ववद्यालर्को वावर्िक पररक्षाको समर्मा 
ववद्याथीलाई छािवासको व्र्वस्था गररनेछ । 

३६) स्शक्षक र ववद्याथीका लकेुर रहेका प्रलतभाको उर्ागर गनि "प्रलतभाको खोर्ी" कार्िक्रम 
सञ्चालन गररनेछ । 

३७) वकशोर वकशोरीमा देखापने शारररीक, मानलसक, संवेगात्मक, नैलतक समस्र्ा समाधान 
गनि उनीहरुका लालग " छािा छािका कुरा उपाध्र्क्षसँग" कार्िक्रम सञ्चालन गररनेछ 
। 

३८) आलथिक अभावका कारर् शैस्क्षक भ्रमर्बाट वस्ञ्चत बालबाललकाको समस्र्ा समाधान 
गनि ववद्याथी शैस्क्षक भ्रमर्को व्र्वस्था गररनछे । 

३९) बालबाललका तथा वकशोर वकशोरीहरुलाई शारररीक तथा मानलसक रुपमा स्वस्थ 
बनाईराख्न माध्र्ालमक तहका ववद्याथीहरुका लालग र्ोग तथा मनोपरामशि कार्िक्रम 
सञ्चालन गररनेछ । 

४०) बेरोर्गार र्वुाहरुलाई मागमा आधाररत सीपमूलक ताललमको व्र्वस्था गररनेछ । 

४१) तमानखोला गाउँपाललकाको गाउँपाललका खेलको रुपमा रहेको तारो खेल (आचिरी) को 
आधलुनकीकरर् गदै र्स पाललकाबाट रावष्ट्रर्, अन्तरावष्ट्रर् स्तरका खेलाडी उत्पादन 
गनिका लालग आधलुनक खेल सामग्रीको व्र्वस्थापन, ताललम तथा पवुािधार लनमािर्मा 
ववशेर् र्ोड र्दइनछे । 



४२) गाउँपाललकालभि खेलकुदको के्षिको ववकास तथा व्र्वसावर्कता ववकासमा टेवा 
परु् र्ाउनका लालग तमानखोला खेलकुद ववकास कोर्लाई लनरन्तरता र्दइनछे । 

 

२ स्वास््र् 

१) कोलभड-१९ लगाएत अन्र् संक्रामक रोगहरुको रोकथाम, लनर्न्िर् र उपचारमा ववशरे् 
प्राथलमकता र्दईने छ ।संिीर् र प्रदेश सरकारसँगको समन्वर् तथा सहकार्िमा 
तमानखोला गाउँपाललका अन्तगित  बोङ्गादोभान स्वास््र् चौकीमा सञ्चाललत कोलभड-
19 अस्थार्ी अस्पताललाई लनरन्तरता र्दई थप व्र्वस्स्थत बनाइनछे । 

२) तमानखोला गाउँपाललकाका सम्पूर्ि नागररकको स्वास््र् सरुक्षालाई मध्रे्नर्र गदै 
र्थाशीघ्र सबै नागररकलाई कोलभड-19 ववरुिको खोप लगाउनको लालग संिीर् तथा 
प्रदेश सरकारसँग आवश्र्क समन्वर् गररनेछ । 

३) गरु्स्तरीर् स्वास््र् सेवामा सबैको पहुँच हनुेगरी प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराईनछे 
। 

४) पोर्र्र्कु्त खनेकुराको बारेमा चेतना अलभवृवि गदै पोर्र् कार्िक्रमलाई थप प्रभावकारी 
बनाइनेछ । 

५) नवर्ात स्शश ुमतृ्र्दुर, स्शश ुमतृ्र्दुर, मात ृमतृ्र्दुर र बाल मतृ्र्दुरलाई िटाई और्त 
आर् ुबिाउन प्रर्त्न गररनेछ । 

६) स्वास््र् पवुािधार, और्लध तथा उपकरर्को उपलब्धता वृवि गररनछे । 

७) स्वास््र् के्षिमा सरकारी, सहकारी तथा गैर सरकारी के्षिसँग समन्वर् एवम ्सहकार्ि 
गरर स्वास््र् सेवालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । 

८) नसने रोगको प्रकोपको न्र्लुनकरर्का लालग स्वास््र् प्रवििनात्मक सेवामा ववशेर् र्ोड 
र्दइनेछ साथै र्सको लालग लनदानात्मक र उपचारात्मक सेवालाई ववस्तार गररनछे  

९) परु्िखोप सलुनस्ितता वडा तथा गा.पा.को अवस्थालाई कार्म गदै हरेक वडाहरुमा 
खोपको अवस्थाको लनर्लमत अनगुमन  तथा सलमक्षा गररनछे । साथै बैशाख मवहनालाई 
खोप मवहनाको रुपमा मनाउने र गाउँपाललका पूर्ि खोप िोर्र् गरेको र्दन बैशाख 
२४ गतेलाई पूर्िखोप र्दवस मनाई पूर्ि खोपको अवस्थालाई हरेक वर्ि सलुनस्ित रहेको 
िोर्र्ा गररनेछ । 

१०) खोप कार्िक्रमलाई थप व्र्वस्स्थत वनाउनको लालग खोपको सकु्ष्म र्ोर्ना तर्ुिमा 
कार्िलाई लनरन्तरता र्दइने छ । 

११) खोप केन्रहरुलाई थप व्र्वस्स्थत गररन ेछ र्सको लालग आवश्र्क सामाग्रीहरुको 
ब्र्वस्था गररनेछ । 

१२) पोर्र् स्शक्षा कार्िक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । स्थालनर् उत्पादन (र्स्तैM मकै, 

र्ौ, गह,ु भटमास, केराउ) र्स्ता अन्नको सलमश्रर् गरर ववश्व स्वास््र् संगठनको मापदण्ड 
अनसुार बनाइएको सवोत्तम वपठो हरेक ६ मवहना परुा गरेको बच्चाले प्राप्त गरेको 
सलुनस्ित गररने छ र्सको लालग  लि ुउद्यम कार्िक्रम मार्ि त आवश्र्क वरे्ट व्र्वस्था 



गररने छ । साथै ५ बर्ि मलुनका बालबाललकाहरुको स्वास््र् कमीहरुले लनर्लमत तौल 
अनगुमन गरेको सलुनस्ित गररने छ । 

१३) हरेक स्वास््र् संस्थामा स्थापना गररएको स्वास््र् स्शक्षा कनिर लाई थप ब्र्वस्स्थत 
गररने छ र पोर्ीला खानेकुराको प्रदशिन गने र स्थानीर् स्तरका पोवर्ला खानेकुराहरुको 
उपभोग वृवि गराउन आवश्र्क स्शक्षा, परामशि र्दइने व्र्वस्था लमलाइने छ । 

१४) पांच वर्ि मलुनका वच्चाहरुको उपचार व्र्वस्था कार्िक्रमलाई प्रभावकारी वनाइने छ 
। साथै र्स कार्िक्रमलाई व्र्वस्स्थत गनि आवश्र्क और्धी तथा सामाग्रीहरुको 
उपलब्धताको सलुनस्ित गररन ेछ । 

१५) सम्परु्ि स्वास््र् संस्थाहरुमा ५ वटा साधन लडपो, वपल्स, कण्डम, आई.रू्.लस.डी(IUCD) 
र इम्पलान्ट सेवा उपलब्धताको सलुनस्ितता गररने छ । 

१६)  सेवाग्राही मैिी पररवार लनर्ोर्न सेवा प्रदान गररन ेछ साथै पररवार लनर्ोर्न सेवा र्दन 
तथा परामशिका लालग छुटै्ट गो्र् कोठाको व्र्वस्था गररनेछ । 

१७) िरमा हनुे सतु्केरी लाई शून्र्मा कार्म गनि हरेक बलथिङ सेन्टरमा एउटा÷एउटा प्रसलुत 
कुरुवा कक्ष (Maternity Waiting Room) को स्थापना गरी त्र्सको लालग आवश्र्क 
सामाग्रीहरुको ब्र्वस्था गररने छ। र्सको लालग वव.वाई.सी. बागलङु तथा रे्र्रमेड 
र्ाउण्डेसनसंग आवश्र्क समन्वर् गररने छ ।र्सबाट पूवि तथा उत्तर प्रसलुत सेवालाई 
प्रदान गनि तथा सेवा उपभोग बिाउन मद्दत पगु्नेछ । 

१८) “इच्छाइएको गभि, सरुस्क्षत तथा स्वस्थ गभि” भने्न मलु नाराका साथ हरेक गभिलाई 
पररवारमा तथा समार्मा उत्सवको रुपमा स्थावपत गराउन सामास्र्क पररचालन गररनेछ 
। साथै अलनस्ित रहन गएको गभिलाई सरुस्क्षत गभिपतनको लालग सवै बलथिङ 
सेन्टरहरुवाट सरुस्क्षत गभिपतन सेवा ववस्तार गररने छ । र्सको लालग एस.वव.ए. 
अ.न.मी. हरुलाई आवश्र्क ताललमको व्र्वस्था गररनेछ । 

१९) गभिवती तथा सतु्केरी अवस्थामा हनुसक्ने र्वटलता न्रू्लनकरर्को लालग “उपाध्र्क्ष 
सरुस्क्षत मात—ृस्शश ुकार्िक्रम” लाई लनरन्तरता र्दईन ेछ र्स अन्तगित गभि रहेको १२ 
हप्तादेस्ख सतु्केरी भएको ४५ र्दन सम्म २२५ क्र्ास्ल्सर्म ट्यावलेट ववतरर् र वलथिङ 
सेन्टरहरुमा थप उपचार आवश्र्क परेमा वा प्ररे्र् गनुिपरेमा लाग्ने एम्बलेुन्स तथा 
र्ातार्ात खचिबापत पाललकाबाट सोधभनाि गने कार्िलाई लनरन्तरता र्दइनछे । 

२०) स्वास््र् संस्थामा प्रसतुी गराउने कार्िलाई बधावा र्दनको लालग संस्थामा सतु्केरी हनुे 
मवहलाहरुलाई उपध्र्ाक्ष सतु्केरी िरभेट कार्िक्रम अन्तरगत उपाध्र्क्ष मार्ि त पोवर्लो 
झोला ववतरर् गररने छ ।  

२१) गभािवस्थामा हनुे स्वास््र् र्ोस्खमको समर्मै पवहचान गरर त्र्सको उस्चत 
व्र्वस्थापनका लालग सम्पूर्ि गभिवती मवहलाहरुको लनशलु्क स्वास््र् र्ाँच गने व्र्वस्था 
गररनेछ । 

२२) क्षर्रोगको नर्ाँ रोगी पत्ता लगाउनको लालग समर् समर्मा र्ोस्खम स्थानहरु पवहचान 
गरी पररक्षर्को लालग स्क्रीलनङ क्र्ाम्पहरु सञ्चालन गररन ेछ । 



२३) क्षर्रोगको समर्मै पवहचान गनिको लालग तीन वटै स्वास््र् चौकीका ल्र्ा.अ. हरुलाई 
स्वास््र् कार्ािलर् संग आवश्र्क समन्वर् गरर आधारभतू ताललमको लालग ब्र्वस्था 
गररने र र्वटल प्रकारका क्षर्रोगहरु (MDR/SDR) लाई समर्मै पवहचान तथा 
व्र्वस्थापन को लालग पहल गररने छ । क्षर्रोगका लबरामीलाई पोर्र् भत्ताको व्र्वस्था 
गररनेछ । साथै क्षर्रोगीका पररवारका सदस्र्हरुलाई खकार पररक्षर् गनि र्ातार्ात 
खचिको व्र्वस्था गररनेछ । 

२४) नसने रोगको रोकथाम तथा लनर्न्िर्को लालग समदुार् तथा ववद्यालर् स्तरमा लबलभन्न 
सचेतनात्मक  वक्रर्ाकलापहरु सञ्चालन गररन ेछ 

२५) समार्मा लकेुर रहेको छारे रोगको पवहचान गरर त्र्सको लनिःशलु्क उपचार गने 
ब्र्वस्था गररने छ। साथै छारे रोग संग सम्वस्न्धत अन्धववश्वास र सामास्र्क लान्छना 
हटाउन सचेतनात्मक वक्रर्ाकलाप गररने छ । 

२६) मवहला स्वास््र् स्वरं् सेववकाहरुलाई स्वास््र्का सम्पूर्ि कार्िक्रमहरुमा स्वास््र् संस्था 
र समदुार् लबचको पलुको काम साथै र्नचेतना रै्लाउने कार्िमा थप उत्प्ररेरत गररने 
छ ।साथै ६० वर्ि उमेर पगेुका म.स्वा.स्व.से. हरुले स्वास््र् के्षिमा परु् र्ाएको 
र्ोगदानको कदर गदै सम्मानर्नक ववदाई गररनेछ । 

२७) स्वास््र् सेवामा सविव्र्ापी पहुंच वृवि गनिको लालग र्स गाउपाललका अन्तरगितका 
स्वास््र् संस्थाको भवन नभएका वडाहरु मध्र् २ र ६ मा लनमार्ािलधन भवनहरु 
समर्मै पूरा गनि आवश्र्क पहल गररने छ। वडा नं. ४  लामेलामा आधारभतू स्वास््र् 
सेवा केन्रको भवन लनमार्ि गनिको लनस्म्त मापदण्ड अनसुारको र्ग्गाको व्र्वस्थापन 
गरी भवन लनमािर् प्रवक्रर्ा सरुु गररनेछ । 

२८) र्स गाउँपाललका तीन वटै स्वास््र् चौकीवाट सञ्चालन भईरहेको  प्रर्ोगशालाहरुलाई 
थप ब्र्वस्स्थत गररने छ । ल्र्ाव सेवा लाई लछटो तथा प्रभावकारी वनाउन बोंगादोभान 
स्वास््र् चौकीमा Analyzer मेलसन थप गररनेछ । 

२९) तमानखोला गाउँपाललकामा अत्र्ावश्र्क और्धीहरुको उपलब्धतालाई सलुनस्ित गरर 
आधारभतू उपचारलाई गरु्स्तररर् बनाउन अधक्ष र्ामेसी कार्िक्रम लाई लनरन्तरता 
र्दईने छ। र्स कार्िक्रमको लालग वोंगादोभान स्वास््र् चौकीमा र्स आ.व. देस्ख 
र्ामेसी सेवा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गररन ेछ र र्सको प्रभावकाररताको आधारमा 
अन्र् स्वास््र् संस्थाहरुमा पलन ववस्तार गररने छ । 

३०) र्स गाउपाललकामा ५ शैर्ा को आधारभतू अस्पतालको भवन लनमािर् कार्िलाई समर्मै 
सरुु गनि संस्िर् सरकारसंग आवश्र्क पहल गररन ेछ । 

३१) गाउँपाललकाले संचालन गने गरी र्सै आ.ब.मा एक एम्बलेुन्स खररद् गररनेछ । 

३२) गाउँपाललकािारा सञ्चाललत प्राथलमक स्वास््र् उपचार परामशि केन्रबाट प्रदान गररएको 
स्वास््र् सेवाको मलु्र्ाङ्कन गरर थप व्र्वस्स्थत गदै ललगनछे । 



३३) गाउँपाललकाका स्वास््र् संस्था अन्तगित संचाललत गाउिर स्क्ललनक, खोप केन्रहरुलाई 
थप ब्र्वस्स्थत गररने छ । भवन नभएका गाउँिर स्क्ललनको भवन बनाउन वव.वाई.लस. 
बागलङु तथा रे्र्रमेड र्ाउण्डेसन संग आवश्र्वm समन्वर् गररने छ । 

३४) तमानखोला गाउँपाललकाको बोङ्गादोभान स्वास््र् चौकीमा स्थापना गररएको एक्सरे 
सेवालाई थप ब्र्बस्स्थत गररनेछ । 

३५) आवश्र्कतामा आधाररत स्वास््र् र्ोर्ना, समर्मै सवह सूचनाको प्रवाह र स्थानीर् 
सूचनाको अलधकताम प्रर्ोगका लालग स्वास््र् व्र्वस्थपान सूचना प्रर्ालीलाई थप 
प्रभावकारी बनाउन सम्परु्ि स्वास््र् संस्थाहरुमा ईन्टरनेट सेवा ववस्तार तथा 
स्वास्थर्कमीलाई आवश्र्क ताललमको व्र्वस्था गररनेछ । 

३६) स्वास््र् संस्थाहरुको लनर्लमत अनगुमन तथा सपुरीवेक्षर् कार्िलाई थप प्रभावकारी  
गराइनेछ । 

३७) स्वास््र् वीमा कार्िक्रमलाई प्रसार प्रसार गरी थप प्रभावकारी बनाइने छ र्सका लालग 
वीमा अलभकताि र स्वास््र् संस्थाका वीमा समन्वर्कतािहरुलाई सवक्रर् रुपमा पररचालन 
गररने छ ।साथै स्तरोन्नतीका लालग प्रस्ताववत बोङ्गादोभान स्वास््र् चौकीलाई स्वास््र् 
वीमा कार्िक्रमको पवहलो सम्पकि  ववन्द ुकार्म गनि स्वास््र् वीमा बोडिसँग आवश्र्क 
समन्वर् गररनेछ । 

३८) ववश्वब्र्ापी महामारीको रुपमा रै्ललएको कोरोना भाईरस (Covid-19) संगसंगै स्वास््र् 
ब्र्वहारमा आएको पररवतिनलाई र्दििकाललन बनाउन अवसरको रुपमा स्वस्थ नागररक, 

स्वस्थ िर, स्वस्थ गाउ र्स्ता अलभर्ानहरु संचालन गररनेछ । साथै वडा तथा 
टोलस्तरमा र्नचेतनामलुक कार्िक्रमहरु सञ्चालन गररनछे । 

३९) स्थानीर् स्तरमा हनुे ववशेर् मेला तथा महोत्सवहरुमा स्वास््र् स्शक्षा प्रबधिन तथा 
प्राथलमक उपचार डेक्स संचालन गररनछे । 

४०) स्वास््र् संस्थाहरुमा स्वास््र् स्शक्षा कनिरको स्थापना तथा ब्र्वस्थापन गररनेछ । 

४१) वकशोर वकशोरीहरु संग स्वास््र्कमीहरुको अन्तरवक्रर्ा लनर्लमत गने कार्िको लालग 
सम्पूर्ि स्वास््र् संस्थाहरुलाई वकशोर वकशोरी मैलि संस्था वनाउन आवश्र्क कार्िक्रम 
सञ्चालन गररने छ । 

४२) माध्र्ालमक स्शक्षामा प्रर्नन स्वास््र्का ववर्र्हरुको तथा बाल तथा लछटो वववाहले 
पाने असर बारेमा कक्षा संचालन गररनछे । 

४३) स्वास््र्का महत्वपरु्ि र्दवसहरु म.स्वा.से. र्दवस, एड्स र्दवस, ववश्व स्वास््र् र्दवस, 

क्षर्रोग र्दवस, धमु्रपान ववरुद्दको र्दवस, रक्तचाप र्दवस, मधमेुह र्दवस लाई अवसरको 
रुपमा ललई सविसाधारर्हरुमा र्नचेतना तथा र्दवसहरुको मलु मिमको बारेमा र्ानकारी 
गराइनेछ । 

४४) सलुति तथा मर्दरार्न्र् पदाथिको लनर्मन ऐन तथा लनर्मावलीको प्रभावकारी कार्ािन्वर्न 
गररने छ, साथै र्सका लालग वर्ार अनगुमनलाइ लनर्लमत र प्रभावकारी गररने छ । 



४५) आधारभतू स्वास््र् सेवाका लालग आवश्र्क पने लनशलु्क और्लधहरुको उपलब्धतालाई 
सलुनस्ित गररने छ । र्सका लालग संि, प्रदेश तथा अन्र् लनकार्संग समन्वर् गरीनेछ 
। 

४६) स्वास््र् संस्थाहरुमा अत्र्ावश्र्क सामाग्रीहरु उपलब्धतालाई सलुनस्ित गररने छ । 

४७) र्ौन रोगहरुकोबारेमा र्ाकारीका लालग सचेतनामूलक कार्िक्रम सञ्चालन गररनेछ साथै 
संक्रलमतहरुको उपचार, परामशि तथा स्र्ववकोपार्िनका लालग गैरसरकारी संि 
संस्थाहरुसँग आवश्र्क समन्वर् र सहकार्ि गररनेछ । 

४८) ववद्यालर् स्तरमा वकशोर वकशोरी तथा र्ौन स्शक्षा कार्िक्रम संचालन गररनेछ । 

४९) त्र्मा आधाररत र्ोर्ना बनाउन तथा  र्स गाउँपाललका लभि अध्र्र्न तथा अनसुन्धान 
कार्िमा प्रोत्साहन गनिका लालग कुनै पलन ववर्र्मा स्नातक वा सो भन्दा मालथ अध्र्र्न 
गरररहेका ववद्याथीहरुलाई "तमानखोला गाउँपाललका अध्र्क्ष वर्लोलसप कार्िक्रम" 
सञ्चालन गररनेछ । 

५०) स्वास््र् के्षि एक वहआुर्ालमक के्षि भएको हदुा हरेक ववर्र्गत नीलतहरुमा स्वास््र्का 
लक्ष्र्हरु हालसल हनुसक्ने नीलतहरु अवलम्बन गररने छ । 

 

३ खानेपानी तथा सरसर्ाई 

१) एक िर एक धाराको कार्िक्रमलाई लनरन्तरता र्दइ नवेासँगको सहलगानीमा ववस्पोल, 
सन्तर, वहर्ा र भर्रवङ्गा खानेपानी आर्ोर्ना तथा गोखाि वेलरे्र्र सँगको सहकार्िमा 
खोलेस्वाङ र श्रीवाङ खानेपानी आर्ोर्नाहरु लनमािर् तथा संचालन गररनेछ ।साथै 
खानेपानीबाट वस्ञ्चत नागररकहरुलाई एक िर एक धाराको अलभर्ान र्थाशीघ्र सम्पन्न 
गनि संि, प्रदेश लगार्त अन्र् संि संस्थासँग समन्वर्, सहकार्ि र सहलगानी गररनछे 
। 

२) लनलमित खानेपानी आर्ोर्नाहरुको ममित तथा स्तरोन्नती गरी थप व्र्वस्स्थत बनाईनछे 
। 

३) खानेपानी महुान शदुृिीकरर् तथा महुानको संकलन केन्रको सरुक्षा गरी खानेपानीको 
गरु्स्तर कार्म तथा सधुार गररनेछ । 

४) समदुार् स्तरमा ववतरर् गररएको खानेपानीको गरु्स्तर मापन गररनेछ र शवुिकरर्को 
लालग आवश्र्क व्र्वस्था साथै सचेतनामलुक वक्रर्ाकलापहरु संचालन गररनछे । 

५) र्ोहोरमैला व्र्वस्थापन तथा गरु्स्तर सधुारका लालग आवश्र्क पने उपकरर् तथा 
सामाग्रीहरुको उपलब्धतालाई सलुनस्ित गररनेछ । 

६) समूदार्बाट लनस्कन े र्ोहोर मैला उस्चत ब्र्वस्थापनको लालग समूदार् स्तरको 
अन्तरवक्रर्ा कार्िक्रमहरु सञ्चालन गररने छ र टोल स्तरमा र्ोहोरमैला ब्र्वस्थापनको 
लालग आवश्र्क र्लाउन े खाल्डो (Incinirator) तथा टीनको र्म्मा गने भाडोको 
ब्र्वस्था गररन ेछ । 

 



४ समावेशीकरर्, गररबी लनवारर् तथा कला संस्कृलत 

१) मवहला, दललत, र्नर्ाती,अपाङ्ग,बालबाललका, र्वुा लगार्तका लस्क्षत वगिको 
सशस्क्तकरर्का लालग क्षमता अलभववृिका कार्िक्रमहरु संचालन गररनेछ । 

२) ज्रे्ष्ठ नागररक सम्मान कार्िक्रमलाई लनरन्तरता र्दइनेछ । 

३) तमानखोला गाउँपाललकालभि छुवाछुत तथा सालमस्र्क ववभेदलाई पूर्ि रुपमा अन्त्र् गनि 
आवश्र्क कार्िक्रम संचालन गररनेछ । 

४) बालममैिी स्थानीर् शासनलाई कार्ािन्वर्न गदै अस्ि बविनेछ । 

५) तमानखोला गाउँपाललका लभिको स्थानीर् भार्ा तथा संस्कृलतको संरक्षर् तथा ववकास 
गनिका लालग आवश्र्क कार्िक्रम संचालन गररनेछ । 

६) तमानखोला गाउँपाललका लभि रहेका अनाथ तथा असहार् बालबाललकाहरुको 
पालनपोर्र् तथा लनMशलु्क स्शक्षार्दक्षाको लालग तमानमा एक गाउँपाललका स्तररर् 
बालगहृ संचालन गररनछे । 

७) मवहला वहंसा तथा बाललबवाहको अन्त्र् गनि आवश्र्क कार्िक्रम संचालन गररनछे । 

८) वकशोर, वकशोरी तथा वहंसा वपलडतहरुको लालग सचेतना कार्िक्रम संचालन गररनेछ । 

९) ववपन्न नागररक और्धी उपचार सहार्तालाई लनरन्तरता र्दइनेछ । 

१०) भमूी सम्बस्न्ध समस्र्ा समाधान आर्ोगसँगको सहकार्िमा र्स गाउँपाललका लभि रहेका 
भमूीवहन तथा अव्र्वस्स्थत वसोवासीहरुको उस्चत व्र्वस्थापन गररनेछ ।  

 

 

२ आलथिक ववकास 

१ कृवर् तथा पशपुालन 

१) परम्परागतबाट आधलुनक, लनवािहमखुीबाट व्र्ावसावर्क कृवर् प्रर्ाली स्थापनाका लालग 
कृवर्को उत्पादन, व्र्वस्थापन एवं बर्ारीकरर् गररनछे ।  

२) गाउँपाललकालभि प्रत्रे्क टोलमा कृवर् उत्पादन समूह लनमािर्मा ववशरे् र्ोड र्दइनछे  
३) कृवर्र्न्र् वस्तहुरुमा रसार्लनक मल एवम ् ववर्ादीलाई लनरुत्सावहत गदै कृवर् 

उत्पादनका लालग रै्ववक ववर्ादीको प्रर्ोगलाई प्रोत्साहन गदै र्दगो कृवर् प्रर्ालीलाई 
अस्ि बिाइनेछ । 

४) कृवर्मा र्ास्न्िवककरर्लाई प्रवििन गदै कृवर्र्न्िहरु अनदुानको कार्िक्रम संचालन 
गररनेछ ।  

५) कृवर् वीमाको बारेमा र्नताहरुलाई शसुसु्चत गनि अलभमसु्खकरर्का कार्िक्रमहरु 
संचालन गररनछे । 

६) व्र्ावसावर्क तरकारी खेती प्रबििन गनि ्लावष्टक तथा र्लामे टनले ववतरर् कार्िक्रम 
सञ्चालन गररनेछ । 

७) कृवर् उत्पादनलाई बिावा र्दन मौसमी तथा बेमौसमी खेतीसम्बन्धी ताललम सन्चालन 
गररनेछ ।  



८) व्र्ावसावर्क कृवर् प्रवििनका लालग अनदुानमा उन्नत लबउ तथा लबरुवा ववतरर् गररनेछ   
९) कृर्कहरुलाई गरु्स्तरीर् सेवा र्दन कृवर् तथा पश ुप्राववलधकहरुलाई ववलभन्न क्षमता 

अलभवृवि ताललमहरुमा सहभालग गराइनेछ ।  
१०) गररबीको रेखामलुन रहेका वकसानहरुलाई सहलुलर्तपूर्ि कर्ािका लालग आवश्र्क 

सहर्ीकरर् गररनेछ । 

११) सबै वडामा माटो पररक्षर् स्शववर संचालन गररनछे । 

१२) पशरुोगको पररक्षर् तथा समस्र्ाहरुको लनदान गनिका लालग भेटनरी प्रर्ोगशाला 
व्र्वस्थापन गररनछे । 

१३) व्र्ावसावर्क उत्पादनलाई बिावा र्दन वहँउदे भईु तथा डाले िाँसको बीउ खररद् तथा 
ववतरर् गररनेछ । 

१४) पशपुस्कं्षमा हनुे पररर्ीवी संक्रमर्लाई लनर्न्िर् गनि आन्तररक तथा बाह्य परर्ीवव 
लनर्न्िर् कार्िक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

१५) उन्नत र्ातको पश ुर सधुाररएको गोठलाई प्रोत्साहन कार्िक्रम संचालन गररनछे । 

१६) पशपंुस्क्ष पालक वकसानहरुलाई आवश्र्कता अनसुार स्थलगत अलभमसु्खकरर् कार्िक्रम 
संचालन गररनछे । 

१७) अण्डामा आत्मलनभिर बनाउनका लनस्म्त अनदुानमा लेर्सि कुखरुा ववतरर् कार्िक्रम 
सञ्चालन गरनेछ । 

१८) वकसानहरुलाई सवुवधा परु् र्ाउन और्धी खररद् तथा ववतरर् गररनेछ । 

१९) िसु्म्त भेडा/बाख्रापालक कृर्कहरुलाई पाल तथा सोलार सेट ववतरर् कार्िक्रम संचालन 
गररनेछ । 

२०) उन्नत र्ातको बाख्रा पालनका लालग नश्ल बोका खररद तथा ववतरर् गररनछे । 

२१) अपाङ्गता भएका तथा एकल मवहलाहरुको आर्आर्िन बिृी गनि कुखरुाका चल्ला 
ववतरर् कार्िक्रम संचालन गररनेछ । 

२२) व्र्ावसावर्क तथा सामूवहक कृवर् तथा पशपुालन गनि चाहने कृर्कहरूको लालग 
आवश्र्कता अनसुार र्ग्गा चक्लाबन्दी गने व्र्वस्था लमलाई सामूवहक खेती गने 
कृर्कहरुलाई आवश्र्क सहर्ोग, सहस्र्करर् र प्रोत्साहन गररनेछ । 

२ सहकारी 
१) सहकारी संस्थाको दताि, नववकरर् तथा लनर्मन कार्िलाई व्र्वस्स्थत गररनेछ । 

२) कानून ववपररत संचालनमा रहेका संस्थाहरुको दताि खरेर् गररनेछ । 

३) प्रत्रे्क पररवारलाई आ-आफ्ठ्नो आर् अनसुार सहकारीमा अलनवार्ि बचतको लालग 
अलभप्ररेरत गररने छ । 

४) गाउँपाललका लभिका सहकारी संस्थाको त्र्ाङ्क संकलन गरी अलभलेस्खकरर् गररनछे 
। 

५) सहकारी संस्थाका सदस्र्हरुका लालग सहकारी स्शक्षा ताललम प्रदान गररनछे । 

६) गाउँपाललकाको सहकारी शाखालाई थप व्र्वस्स्थत बनाईनेछ । 



३ िरेल ुतथा लिउुद्यम 

१) कोलभड-१९ का कारर् रोर्गारी गमुाएका बेरोर्गारहरुका लालग उद्यमशीलता ववकास 
तथा स्वरोर्गारी लसर्िना गने कार्िक्रमहरु सञ्चालन गररनछे । 

२) गाउँपाललकालभि रहेका िरेल ु तथा लि ु उद्यम उद्योगहरुको त्र्ाङ्क संकलन गरर 
उद्योगहरुको प्रवििन तथा ववकासमा र्ोड र्दइनेछ । 

३) र्वुा तथा मवहला स्वरोर्गारका लालग सीप ववकासको ताललम र्दइ िरेल ुतथा लिउुद्यम 
संचालन गनि प्रोत्साहन गररनछे । 

४) कृवर्मा आधाररत उद्योग स्थापना र संचालनमा प्रोत्सावहत गररनेछ । 

४ पर्िटन 

१) तमानखोला गाउँपाललका लभि रहेका ऐलतहालसक तथा पर्िटकीर् महत्वका के्षिहरुको 
संरक्षर् तथा सम्बधिन गरी पर्िटन के्षिको रुपमा ववकास गररनेछ । सोले सवहदपाकि  
लनमािर्को कामलाई लनरन्तरता र्दइनछे । 

२) प्रत्रे्क वडामा होमस्टे लनमािर् तथा व्र्वस्थापन अनदुान कार्िक्रमको सरुुवात गररनेछ 
। 

३) पर्िटन पदमागिको लालग सूचनाबोडि लनमािर् तथा बाटो लनदेशन कार्िक्रम संचालन 
गररनेछ । 

४) पर्िटकीर् ठाउँहरुको प्रचारप्रसारका लालग पर्िटन गोष्ठी संचालन गररनछे । 

५ रोर्गार प्रवििन तथा गररबी न्रू्लनकरर् 

१) र्वुा, मवहला तथा कोलभड-19 का कारर् रोर्गार गमुाएकाहरुका लालग व्र्ावसावर्क तथा 
उद्यम सहलुलर्त ऋर् व्र्वस्थापन कार्िक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

२) गररबी लनवारर्का लालग संिीर् एवं प्रदेश सरकारसँग समन्वर् गरी कार्िक्रमहरु 
संचालन गररनछे । 

३) रोर्गार सेवा केन्रबाट बेरोर्गारहरुको त्र्ाङ्क संकलन तथा अलभलेस्खकरर् गरी 
न्र्नुतम १०० र्दनको रोर्गारी सलुनस्ितता गररनेछ । 

४)  

 

३ पवुािधार ववकास 

१ सडक तथा र्ातार्ात 

१) गाउँपाललकालभि सडक र र्ातार्ातको ववकास तथा व्र्वस्थापनका लालग सडक तथा 
र्ातार्ात गरुुर्ोर्ना लनमािर् गररनेछ । 

२) वस्तीबाट वडा तथा गाउँपाललका केन्र र्ोड्न ेअधरुा सडकहरुलाई ववशेर् प्राथलमकताका 
साथ लनमािर् गररनछे । 

३) संि तथा प्रदेश सरकारको सहलगानीमा बलुतिवाङ देस्ख बोङ्गादोभान गाउँपाललका केन्र 
र्ोड्ने सडकलाई कालोपिे गने र्ोर्नालाई ववशरे् प्राथलमकता र्दइनेछ ।  

४) बोङ्गादोभान बोङ्खानी िोरपाटन सडक लनमािर् तथा स्तरोन्नतीलाई लनरन्तरता र्दइनछे  



५) गाउँपाललका लभिका सम्परु्ि सडकहरुलाई बाहै्र मवहना संचालन र्ोग्र् बनाउन वावर्िक 
ममित संभार र्ोर्ना बनाई कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

६) गाउँपाललका लभि आवश्र्क स्थानमा मोटरेबल पलु लनमािर्को संभाव्र्ता अध्र्र्न गरी 
ववस्ततृ पररर्ोर्ना प्रलतवेदन तर्ार गरर लनमािर् गनिका लालग संिीर् तथा प्रदेश 
सरकारसँगको समन्वर् र सहकार्ि गररनेछ । 

७) गाउँपाललकाका सडकहरु लनमािर् गदाि वातावरर्मैिी प्रववलध अवलम्बन गररनेछ । 

२ आवास तथा भवन 

१) सरुस्क्षत नागररक आवास कार्िक्रम अन्तरगत छनौट भएका ९७ िरको खरको छाना 
ववस्थावपत गने कार्िक्रमलाई लनरन्तरता र्दइनछे । 

२)  संिीर् तथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वर्मा ववपद्का कारर् िरबार लबवहन भएका 
नागररकहरुको पनुस्थािपना र पनुलनिमािर् कार्िलाई प्राथलमकताका साथ कार्ािन्वर्न 
गरनेछ । 

३) वडा कार्ािलर्, ववद्यालर् र स्वास््र् संस्थाहरुको लनमािर्ालधन भवनहरुको लनमािर् 
कार्िलाई लनरन्तरता र्दइनेछ । कार्ािलर् भवन लनमािर्का लालग र्ग्गा व्र्वस्थापन 
नभएका वडा कार्ािलर्हरुको भवन लनमािर्का लालग र्ग्गा व्र्वस्थापनको लालग ववशरे् 
पहल गररनेछ । 

४) सामदुावर्क भवनहरुई व्र्वस्स्थत बनाई आवश्र्क स्थानहरुमा थप सामदुावर्क 
भवनहरू लनमािर् गररनेछ । 

५) गाउँपाललकाको प्राशासलनक भवन लनमािर्लाई लनरन्तरता र्दइनेछ । 

३ उर्ाि  
१) गाउँ के्षिका परुाना काठका पोललाई ववस्थावपत गरी र्लामे पोलहरु र्डान गररनछे 

। 

२) लि ुर्लववद्यतुको भरपदो व्र्वस्था नभएका समदुार् तथा के्षिमा वैकस्ल्पक उर्ािको 
व्र्वस्था गररनछे । 

३) तमानखोला गाउँपाललका लभिका लि ुर्लववद्यतु आर्ोर्नाको ममित तथा स्तरोन्नती 
गरर थप व्र्वस्स्थत गदै ललगनेछ । 

४) गाउँपाललकामा केस्न्रर् प्रसारर् लाईन ववस्तारका लालग ववशेर् पहल गररनेछ । 

 

४ वन वातावरर् तथा ववपद् व्र्वस्थापन 

१ वन, वातावरर्, वन्र्र्न्त ुभ-ूसंरक्षर् 

१) नर्द वकनार, नर्द उकास, साविर्लनक खालल र्ग्गा, पाखा तथा सडक वकनारमा 
वृक्षारोपर् गररनेछ । 

२) र्लवार् ुपररवतिन अनकुुलन कार्िक्रमहरु संचालनमा ववशरे् प्राथलमकता र्दइनेछ ।  
३) र्लडबटुीको पवहचान र उपर्ोगका बारेमा र्ानकारीमलुक कार्िक्रम संचालन गररनेछ  
४) लामो समर्देस्ख भोगालधकार गरररहेका र्ग्गाहरुलाई करको दार्रामा ल्र्ाईनेछ । 



५) प्राकृलतक स्रोतको र्थाभावव दोहन गने कार्िलाई रोक लगाइनेछ । 

२ ववपद् व्र्वस्थापन 

१) ववपद् व्र्वस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन ववपद् व्र्वस्थापन कोर्मा आवश्र्क बरे्ट 
ववलनर्ोर्न गररनछे । 

२) गाउँपाललका लभिका ववपद् र्ोस्खम के्षिको नक्शाङ्कन तथा वस्तीहरुको पवहचान गररनेछ 
। 

३) गाउँपाललका लभिका खोलानालाका कारर् गाउँबासीले भोग्न ु परेका समस्र्ाहरुलाई 
न्र्नुीकरर् गनि आवश्र्क कार्िक्रमहरु संचालन गररनछे । 

४) ववपद् र्ोस्खम न्रू्लनकरर्का लालग सचेतनामलुक कार्िक्रमहरु संचालन गररनेछ । 

५) ववपद् व्र्वस्थापनका लालग उिार तथा राहत सामाग्रीको व्र्वस्थापन गररनेछ । 

 

५ संस्थागत ववकास सेवा प्रवाह र सशुासन 

१ संिीर् सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीर् सरकारबीच सहकार्ि सह अस्स्तत्व र समन्वर्को 
लसिान्तलाई अवलम्बन गररनेछ । 

२ गाउँपाललकाको सेवा प्रवाहलाई लछटो, छररतो, सरल, सहर्, पारदशी, गरु्स्तरीर् र सूचना 
प्रववलधमैिी बनाइनेछ । 

३ गाउँपाललकामा लडस्र्टल नागररक वडापि तथा वडा कार्ािलर्हरुमा नागररक वडापि सझुाव 
पेवटका सूचना पाटीको  व्र्वस्थापनलाड्ढ थप व्र्वस्स्थत गररनेछ । 

४ न्र्ावर्क सलमलतको कार्िसम्पादनलाई थप सदुृिीकरर् गररनेछ र प्रत्रे्क वडामा स्थापना भएका 
मेललमलाप केन्रलाई थप वक्रर्ाशील बनाई सदुृिीकरर् गररनेछ । 

५ न्र्ावर्क सलमलतका सदस्र्हरु तथा मेललमलापकतािको लालग समर्ानकुुल क्षमता अलभविृी ताललम 
संचालन गररनछे । 

६ रार्श्व संकलनलाई प्रववलधमैिी बनाई समसामवर्क सधुार गररनेछ । 

७ गाउँपाललकाबाट सम्पादन गररने कार्ि लमतव्र्र्ी, प्रभावकारी, लनर्लमत र कार्िदक्षतापरु्ि िंगबाट 
सम्पादन गनि आन्तररक लनर्न्िर् प्रर्ाली तर्ार गरी कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

८ सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा सशुासन प्रवििन गनि अन्तरपाललका अनभुव 
आदानप्रदान तथा अवलोकन भ्रमर्को कार्िक्रम संचालन गररनेछ । 

९ नेपाल सरकारसँग एकरुपता हनुे गरर गाउँपाललकामा कार्िरत कमिचारी तथा स्शक्षकहरुको 
तलब वृवि समार्ोर्न गररनछे । 

१० कोलभड-19 को संक्रमर् र्ोस्खमको अवस्थामा अग्रपङ्तीमा रही काम गने स्वास््र्कमी तथा 
कमिचारीहरुको कामको मूल्र्ाङ्कन गरी उस्चत प्रोत्साहन गररनेछ । 

११ कमिचारीको सेवा सवुवधा र सरुक्षर्को लालग कमिचारी कल्र्ार् कोर्लाई लनरन्तरता र्दई 
आवश्र्क रकमको व्र्वस्था गररनेछ । 

१२ कमिचारी तथा र्नप्रलतलनलधहरुलाई समर्ानकुुल क्षमता अलभवृवि कार्िक्रमहरु संचालन गररनेछ 
। 



१३ सरकारी, गैरसरकारी, सामदुावर्क संि संस्था तथा लनर्ी के्षिसँग आवश्र्क समन्वर् र साझेदारी 
गररनेछ । 

१४ गाउँपाललका लभिका आफ्ठ्नो के्षिालधकारको साविर्लनक सम्पस्त्तहरुको रेखदेख तथा ममित 
संभारको आवश्र्क प्रबन्ध लमलाइनेछ । 

१५  गाउँपाललकामा भएका लनर्िर्हरु ववद्यतुीर् माध्र्मबाट अलभलेस्खकरर् गरी साविर्लनक गने 
नीलत ललइनेछ । 

१६ उत्कृष्ट कार्िसम्पादन गने कमिचारीलाई परुस्कारको व्र्वस्था गररनेछ । 

१७ महालेखा परीक्षकको कार्ािलर्बाट औलँ्र्ाइएका सबै प्रकारका बेरुर् ु र्छ्यौट कार्िलाई 
प्रभावकारी रुपमा अगाडी बिाइनेछ । 

१८ गाउँपाललकाको वेबसाइट अद्यावलद्यक गरी समर्मै सूचना तथा आवश्र्क दस्ताबेर्हरु प्रकाशन 
गररनेछ । 

१९ गाउँपाललकाले गरेका हरेक कार्िक्रमहरुको बारेमा समर्मै सूचना तथा र्ानकारी र्दन रेलडर्ो 
कार्िक्रम संचालन गररनेछ । 

२० साविर्लनक सनुवुाई कार्िक्रमलाई थप व्र्वस्स्थत तथा सबैको चासो एवं गनुासो संवोधन हनुे 
गरी समर्मै संचालन गररनछे । 

 

    गाउँसभा सदस्र्ज्रू्हरु 

 तमानखोला गाउँपाललकाको सामास्र्क-आलथिक उपलस्ब्धहरुलाई संरक्षर् गदै थप उन्नत बनाउने, 
कोलभड-19 महाकारीको रोकथाम तथा लनर्न्िर् गने र महामारीबाट प्रभाववत सामास्र्क-
आलथिक क्षेिलाई पनुर्ीवन र्दई ववकास लनमािर्लाई लतब्रता र्दने अठोटका साथ आलथिक वर्ि 
2078/079 को नीलत तथा कार्िक्रम प्रस्ताव गररएको छ । 

 प्रस्ताववत नीलत तथा कार्िक्रमको सर्ल कार्ािन्वर्नबाट महामारीको असर न्रू्न गदै आलथिक-
सामास्र्क के्षि थप गलतशील हनुेछ, पारस्पररक सम्मान र अवसरसवहत सामास्र्क न्र्ार् कार्म 
हनुेछ, "सखुी र समानM समनु्नत तमान" को गाउँपाललकाको र्दििकाललन सोच पूरा गनि र्ोगदान 
पगु्नेछ । 

 र्ो नीलत तथा कार्िक्रम कार्ािन्वर्नमा गाउँ कार्िपाललकालाई सबैबाट सवक्रर् सहर्ोग पगु्न े
ववश्वास व्र्क्त गदिछु । 

 अन्त्र्मा गाउँपाललकाको समग्र ववकासमा र्ोगदान गने रार्नीलतक दल, राष्ट्रसेवक, लनर्ी, 
सहकारी र सामदुावर्क के्षि, श्रलमक वगि, नागररक समार्, आम सञ्चार र्गत ्लगार्त सम्पूर्ि 
आमा बवुा, र्ददीबवहनी तथा दार्भुाइहरूलाई हार्दिक धन्र्वाद ज्ञापन गदिछु ।  
 

धन्र्वाद् । 

 
   

 

 


