
 

 

 

 

 

 

तमानखोला गाउँपाललकाको दोस्रो गाउँसभाको पहिलो अलिवेशनबाट 
पारित भएको  

आलथिक वर्ि २०७९/0८० को नीलत तथा कार्िक्रम 
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गाउँसभाका सदस्र्ज्रू्िरु 

सबै कमिचािीिरु, सिुक्षाकमी, सञ्चािकमी  
तथा सम्पूर्ि उपस्स्थत मिानभुाविरु। 

१ नेपालको संहविान कार्ािन्वर्नसँगै तीन तिको िाज्र् संिचनाको व्र्वस्था भई देश समहृि ि हवकास 
तर्ि  अगाडी बहिििेकै समर्मा कोलभड-१९ लगार्तका मिामािीले लसर्िना गिेको चनूौतीपूर्ि ि असिर् 
परिस्स्थतीका बाबर्दु तमानखोला गाउँपाललकाको दोस्रो गाउँसभाको पहिलो अलिवेशन आगामी आलथिक 
वर्ि 207९/0८०को बाहर्िक नीलत तथा कार्िक्रम प्रस्ततु गदैछु ।  

२ हवश्वव्र्ापी रुपमा देखा पिेको कोलभड-१९ ले अस्िल्ला वर्ििरुदेस्ख र्नर्ीवनमा पारिििेको प्रलतकुल 
असि िालसम्म पलन केिी िदसम्म कार्म नै छ। मिामािीको चपेटामा पिेि र्स गाउँपाललकाका पलन 
३ र्ना नागरिकिरुले ज्र्ान गमुाएका छन ् । र्स मिामािीका कािर् ज्र्ान गमुाएका सबै 
नागरिकिरुप्रलत िार्दिक श्रिाञ्जली व्र्क्त गदिछु ।संस्िर् लोकतास्न्िक गर्िन्िात्मक शासन व्र्वस्था 
स्थापना ि सस्थागत गदाि सािादत प्राप्त गनुििनुे सम्मालनत प्रथम शहिद स्व.क्र्ा. लखन थापा लगाएत 
सबै परिवतिनमा ज्र्ान गमुाउने शहिदिरु प्रलत सम्मान तथा भावपूर्ि श्रिाञ्जली अपिर् गदिछु । नेपाल 
ि नेपाली र्नताको सविभौमसत्ता सम्पन्न गिाउन ि समार् परिवतिनमा अग्रर्ी नतेतृ्वदार्ी भलूमका 
लनभाउनभुएका स्शखि पिुर् हव.हप. कोइिाला, गरे्शमान लसंि, पषु्पलाल शे्रष्ठ ि नेपालको संहविान लनमािर् 
गनि ि र्ािी गनि सर्ल नेता शलुसल कोइिाला प्रलत आदि पूविक सम्मानका साथ स्मिर् गनि 
चािन्छु।नेपालको िार्लनलतक स्वतन्िता, लोकतन्ि ि परिवतिनको क्रममा हवलभन्न र्नआन्दोलन, सशस्त्र 
संिर्ि ि र्नर्िुमा वललदानी, ज्र्ान गमुाएकािरु प्रलत सम्मान तथा स्मिर् गनि चािन्छु, वेपत्ता परिवाि, 
हपलडत नागरिक प्रलत गहििो सम्मान व्र्क्त गदिछु। साथै सशस्त्र द्बन्दको समर्मा सिकाि पक्षवाट 
मारिएका तमानखोला गा.पा. वडा नं. ३ तमानका दगुाि बिादिु बिुा, प्रमे बिादिु िलति, ओमकाि बिुा 
ि तमानखोला गा.पा. वडा नं. २ का गंगा बिादिु पनु प्रलत भावपूर्ि श्रिान्र्ली व्र्क्त गदिछु ।साथै 
र्स गाउँपाललका लभि आएका हवपद्का कािर् हवलभन्न समर्मा ज्र्ान गमुाउने व्र्स्क्तिरुप्रलत िार्दिक 
श्रिाञ्जली व्र्क्त गदिछु।  

३ र्नताको सबैभन्दा नस्र्कको सिकािको रुपमा स्थानीर् तिले काम गने अवसि प्राप्त गिेको सन्दभिमा 
स्थानीर् तिको पहिलो लनवािचन देस्खनै लनवािस्चत र्नप्रलतलनलिप्रलत र्नअपेक्षा बहृि भएको मिशसु िामीलाई 
भएको छ ।र्सैगरि िालै सम्पन्न स्थानीर् ति लनवािचन, २०७९ बाट र्नताको अमूल्र् मत प्राप्त गरि 
लनवािस्चत िुदैँ गदाि लनवािचनका क्रममा तमानखोला गाउँपाललकाको समग्र हवकासका लालग र्नतासगँ 
गरिएका प्रलतवितािरुलाई कार्ािन्वर्न गनि िामीसँग उपलब्ि सीलमत श्रोत सािन, र्नशस्क्त, 
अफ्ठ्यािािरु, संक्रमर्कालीन कानून ि हवर्र्गत लनकार्िरुको समार्ोर्न ि संचालनका र्हटलताका 
कािर् िामीले सोचे र्स्तो गलतमा अस्ि बढ्न िेिै चनुौतीिरु छन।्िाम्रो गाउँपाललका अन्र् पाललका 
भन्दा दगुिम तथा र्हटल भगुोल िनु,ु छरिएका वस्तीिरु िनु,ु इमेल इन्टिनेटको सिर् पिुँच निनु,ु 
बैदेस्शक िोर्गाि तथा शििकेन्रीत मानलसकताले गाउँििमा र्वुापसु्ता न्र्नु िनु ुतथा नेपालको संहविानले 
व्र्वस्था गिेको संिीर्ता कार्िन्वर्न गदाि तीन तिको सिकाि हवच सिकार्ि, सिअलतस्व ि समन्वर्मा 
साथै आ-आफ्ठ्नो अलिकाि  बािे प्रष्ट निुदँा अन्र्ोलताको अवस्था भएकोले सोचे अनरुुप काम गनि कठीन 
ििेको व्र्िोिा अवगत समेत र्स सभालाई गिाउन चािन्छु । र्सका बाबर्दु पलन स्थानीर् तिको 



स्थापना पश्चात िामीिरुले र्स पाललका लभिका सवै वडािरुका सवै वस्तीिरुमा मोटिवाटो परु् र्ाउन,ु 

स्वास््र् चौकी नभएका तीन वडािरुमा आिािभतु प्राथलमक स्वास््र् केन्र ि स्वास््र् संस्था पगु्न एक 
िण्टा भन्दा बिी समर् लाग्ने तीन वटा टोल÷समदुार्मा सामदुाहर्क स्वास््र् इकाई तथा प्राथलमक 
उपचाि पिामशि केन्र स्थापना गरि आिािभतू स्वास््र् सेवा उपलब्ि गिाउन,ु तथा पाललका लभिमा 
बालकक्षा ि २१ हवद्यालर्मा कम्ुर्टुि स्शक्षक सहित ४८ र्ना पाललकाको स्रोतवाट व्र्वस्थापन तथा 
हवद्यालर्का आिािभतु पूवाििाि लनमािर् गरि स्शक्षालाई थप व्र्वस्थीत तथा प्रभावकािी गिाइन,ु पर्िटन, 

कृहर्, पश,ु हवद्यतु, प्राकृलतक स्रोत परिचालन लगार्त िैिै र्नतािरुलाई खानेपालन, स्वास््र् सिसर्ाईको 
पिचुँमा पूर्ाउन,ु सामास्र्क हवकृलत तथा हवसंगती न्र्लुनकिर्का लागी गरिएका प्रर्ासिरु लनकै सान्दलभिक 
तथा उल्लेख गनि लार्क छन, र्स्ता कार्ििरुमा सिर्ोग पूर् र्ाउनिुनुे सम्पूर्िमा िार्दिक आभाि तथा 
िन्र्वाद व्र्क्त गनि चािन्छु ि आउने र्दनमा पलन आम र्नतासँग गिेका प्रलतविताप्रलत सदैव प्रलतवि 
ििने छौँ भने्न कुिा हवश्वास र्दलाउन चािन्छु ।  
 

गाउँसभा सदस्र्ज्रू्िरु 

४ तमानखोला गाउँपाललका साहवकका तीन गा.हव.स.िरु बोङ्गादोभान, तमान ि खुंखानी समावेश भई बनेको 
गाउँपाललका िो ।पस्श्चम बागलङुमा ििेको ि कर्ठन भौगोललक अवस्स्थलत ििेको र्ो गाउँपाललका ग्रालमर् 
चरिि बोकेको हवहवितार्कु्त ि अत्र्न्त सबल सम्भावना भएको गाउँपाललकाको रुपमा ििेको छ । 
हवशेर् गिी र्नताका प्राथलमक आवश्र्कतािरुलाई ध्र्ानमा िाख्दै गिबी लनवािर्, आलथिक हवकास, 
लनशलु्क स्शक्षा ि आिािभतु स्वास््र्मा र्ोड र्दई कार्िक्रम संचालन गनुि, पवुाििािका कामिरु अगाडी 
बिाउन,ु एक िि एक िािाको अविािर्ालाई कार्ािन्वर्न गनुि ि सबै नागरिकमा र्ातार्ातको सिर् 
पिुँच परु् र्ाउनका लालग हवकासका हक्रर्ाकलापिरु संचालन गनुि र्नताका सखु सहुविालाई ध्र्ानमा 
िाखी पछाडी पिेका वगि ि के्षिलाई समेट्न ुगाउँपाललकाले सरुुवाती समर् देस्खनै प्राथलमकता र्ददै 
आएका हवर्र्िरु िनु ्। 

   
गाउँसभा सदस्र्ज्रू्िरु 

५ समर्ानकुुल प्रहवलिमैिी स्शक्षा, भिपदो स्वास््र् सेवा, कृहर्, पशपुालन, लिउुद्यम प्रवििन मार्ि त तमानखोला 
गाउँपाललका बासीको र्ीवनस्ति उकास्ने ि गरिबी न्रू्नीकिर् गने कार्िलाई आ.ब. ०७९/०८० मा  
हवशेर् प्राथलमकतामा िास्खएको छ ।गाउँबासीको स्वास््र् अवस्थामा सिुाि ल्र्ाउनका लालग खोप तथा 
पोर्र् कार्िक्रमलाई लनिन्तिता, स्वास््र् संस्थािरुमा र्नशस्क्त ि पवुाििािको व्र्वस्थापन, स्वास््र् 
संस्थािरु मा संचाललत ल्र्ाविरुको स्तिोन्नती, स्वास््र् संस्थामा र्ामेसी सेवा संचालन, एम्बलेुन्स 
संचालन र्स्ता कार्िक्रममा र्ोड र्दइएको छ ।र्सै गिी सचुना प्रहवलिमैिी शैस्क्षक गरु्स्ति सिुािका 
लालग हवद्यालर्िरुमा ईन्टिनटे र्डान, वैकस्ल्पक लसकई सिर्ीकिर्का, अध्र्क्ष पसु्तकालर् कार्िक्रम 
तथा हवद्याथीको क्षमता अलभवृिी तथा प्रलतभा प्रस्रु्टनका लालग गाउँपाललका अध्र्क्ष कप, लगार्तका 
कार्िक्रमिरु समावेश गरिएको छ । त्र्सैगिी तमानखोला गाउँपाललकाको प्रमखु पेशा कृहर् तथा 
पशपुालन ििेको िुँदा कृहर् तथा पशपुालन पेशालाई सम्मानर्नक पेशाको रुपमा स्थाहपत गिी 
आर्आर्िनको दरिलो माध्र्म बनाउन कृहर् उत्पादन तथा उत्पादकत्व बिाउन व्र्ावसाहर्क कृहर् तथा 



पशपुालन सम्बस्न्ि ताललम, उन्नत र्ातका बीउ तथा लबरुवा हवतिर्, नश्ल सिुाि कार्िक्रम, आल ुतथा 
मकै पकेट कार्िक्रम तथा र्लरु्ल हवकास कार्िक्रम लाई प्राथलमकतामा िास्ख बरे्ट हवलनर्ोर्न 
गरिएको छ । र्सैगिी खानपेानीको सिर् आपतुी गनि एक िि एक िािा कार्िक्रमलाई लनिन्तिता र्दई 
अन्र् संस्थािरुसँगको सिकार्िमा खानेपानी र्ोर्ना लनमािर् तथा सञ्चालनलाई लनिन्तिता र्दइएको छ । 
र्सैगिी िोर्गािीका अवसिको सरृ्ना िनुे गिी र्दगो, सन्तलुलत एवम ्समावेशी हवकासका अविािर्ा 
अनरुुपका र्ोर्नािरुलाई प्राथलमकतामा िास्खएको छ । 

 

गाउँसभा सदस्र्ज्रू्िरु 

६ अब म तमानखोला गाउँपाललकाको आ.ब. 07९/0८० को नीलत तथा कार्िक्रम तर्ुिमा गदाि ललइएका 
आिाििरु प्रस्ततु गदिछु ।  

 नेपालको संहविानको प्रस्तावना, मौललक िक, िाज्र्का लनदेशक लसिान्त तथा नीलतिरु, स्थानीर् आलथिक 
कार्िप्रर्ाली एवं स्थानीर् तिका एकल तथा साझा अलिकाि सूची, 

 संिीर् सिकािको आवलिक र्ोर्नाले ललएका नीलत तथा प्राथलमकतािरु 

 संिीर् सिकािले अवलम्बन गिेका आलथिक तथा हवत्तीर् नीलतिरु, 
 प्रदेश सिकािले ललएका आलथिक एवं हवत्तीर् नीलतिरु, 
 स्थानीर् तिको आवलिक र्ोर्नाले तर् गिेका प्राथलमकतािरु, 
 स्थानीर् सिकाि संचालन ऐन तथा अन्र् कानूनी प्राविानिरु, 
 स्थानीर् तिका के्षिगत नीलत, िर्नीलतिरु, र्ोर्ना तथा अध्र्र्न प्रलतवेदनिरु, 
 र्दगो हवकासका लक्ष्र्िरु 

 हवकासका समसामहर्क मदु्दािरुM  कोलभड-19 िोकथाम, लनर्न्िर् तथा उपचाि, सामास्र्क संिक्षर्, 
र्दगो हवकास, र्लवार् ुपरिवतिन,हवपद् व्र्वस्थापन, पोर्र् सिुक्षा, लैङ्गीक सशस्क्तकिर् तथा समावेशी 
हवकास, बालमैिी स्थानीर् शासन , वाताविर्मैिी  स्थानीर् शासन, खलुा र्दशामकु्त तथा परु्ि सिसर्ाई, 
उर्ाि सङ्कट लगार्त अन्ति सम्बस्न्ित हवर्र्िरु, 

 लनवािचनको क्रममा र्ािी गरिएको लनवािचन िोर्र्ापििरु, 
 तमानखोला गाउँपाललकाले आवश्र्क ठानेका  अन्र् लबर्र्िरु । 

 

 

 

गाउँसभा सदस्र्ज्रू्िरुM  

 ७ अब म तमानखोला गाउँपाललकाको आ.ब. २०७९/०८० को नीलत तथा कार्िक्रम तर्ुिमाका प्राथलमकतािरु 
उल्लेख गनि चािन्छु ।  

 सामास्र्क हवकास (स्वास््र् ि स्शक्षा) 
 आलथिक हवकास (कृहर्, पशपुालन, सिकािी, ििेल ुतथा लिउुद्यम, पर्िटन) 
 पवुाििाि हवकास 

 नीलतगत, काननुी एवं संिचनागत हवकास 

 साविर्लनक सेवाप्रवािमा सिुाि ि साविर्लनक खचिमा हवत्तीर् अनशुासन ि पािदस्शिता 



 लस्क्षत वगिको हित संिक्षर्, सशस्क्तकिर् ि क्षमता हवकास 

 ऐलतिालसक सम्पदा एवं पर्िटकीर् स्थलिरुको संिक्षर् ि प्रवििन 

 सिसर्ाई ि वाताविर्ीर् स्वच्छता अलभबहृि 

 वन वाताविर् तथा हवपद् व्र्वस्थापन 

 अन्र् सिकािी लनकार्, गैि सिकािी संि संस्थािरुसँग समन्वर् ि सिकार्ि 
 

 

 

आदिर्ीर् मिानभुाविरु 

८ अब म तमानखोला गाउँपाललकाले ललएका हवलभन्न के्षिगत नीलतिरुलाई संस्क्षप्त रुपमा प्रस्ततु गनि चािन्छु । 

१ सामास्र्क हवकास 

१ स्शक्षा र्वुा तथा खेलकुद 

                       व्र्स्क्त समार् ि िाष्ट्र परिवतिन गरि हवकासमा टेवा परु् र्ाउने माध्र्म नै स्शक्षा िो। नेपालको    
               संहविान(२०७२) को िािा ३१ मा स्शक्षा सम्बस्न्ि अलिकाि उल्लेख गरिएको छ । तीनै  
               उल्लेस्खत अलिकािलाई कार्ािन्वर्न गनि स्थानीर् सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ मा २३ वटा 
               स्शक्षा सम्बस्न्ि अलिकाि स्थानीर् तिलाई प्रदान गरिएको छ । र्समा माध्र्ालमक तिसम्मको 
               शैस्क्षक व्र्वस्थापनको अलिकाि स्थानीर् तिलाई छ । तमानखोला गाउँपाललकाको भौगोललक 

               हवकटता ि सामास्र्क र्हटलतालाई मध्र्नर्ि गदै लनशलु्क ि सविशलुभ स्शक्षाको पिुचँ सबैमाझ 

               परु् र्ाउन लनतान्त अपरििार्ि छ । अको तर्ि  तमानखोला गाउँपाललकाका अलिकांश र्नताको 
               र्ीवन िाने्न आिाि कृहर् ि पशपुालन भएकोले हवद्यालर् तिदेस्ख नै आिलुनक ि वैज्ञालनक कृहर् 

               प्रर्ालीको ज्ञान हवद्याथीलाई र्दन सहकएन भन ेसमिृ तमानखोला को परिकल्पना गनि सहकँदैन । 

               तसथि "स्शक्षामा लगानी समिृीको आिाि व्र्विारिक स्शक्षा मार्ि त र्ीवनस्ति सिुाि" भने्न  

               र्ीवनपर्िन्त शैस्क्षक नािा तर् गरि आलथिक वर्ि २०७९/८० को तमानखोला गाउँपाललका                   
               स्शक्षा तर्ि को नीलत तथा कार्िक्रम तर् गरिएको छ ।                 

१) "बालबाललकालाई स्झकाऔ, हटकाऔ ि लसकाऔ" भने्न मूल वाक्र्का साथ प्रािस्म्भक 
बालहवकासको अनभुव सहित कक्षा १ मा बालबाललकाको भनाि अलनवार्ि गनि सञ्चालनमा 
ििेका बालहवकास केन्रलाई लनिन्तिता र्ददै र्सै वर्ि देस्ख र्नमोलत प्राथलमक हवद्यालर् 
हिर्ा ि कटेिी बालहवकास केन्र, कटेिीमा स्थापना गरिनेछ । साथै बालहवकास 
सिर्कतािलाई नेपाल सिकािको बरे्ट बक्तव्र्मा उल्लेख भएबमोस्र्मको सेवा सहुविा 
उपलब्ि गिाउन आवश्र्क बरे्ट हवलनर्ोर्न गिनेछ । 

२) "िाम्रो पाललका िाम्रो गाउँ सबै बालबाललका हवद्यालर् परु् र्ाऔ"ँ स्शक्षाको उज्र्ालो 
िामबाट कोिी पलन बालबाललका बस्ञ्चत िनु नपिोस ् भने्न मूख्र् उद्देश्र्का साथ 
लन:शलु्क, सिर् ि सविशलुभ स्शक्षा प्रदान गनिका लालग गाउँपाललका किाि स्शक्षकलाई 
लनिन्तिता र्ददै र्सै वर्िदेस्ख थप १ र्ना कम्ुर्टुि स्शक्षक बिु आ.हव.मा थप गरिनछे  

३) तीनवटा मा.हव.का कक्षा ९ ि १० का हवद्याथीिरुलाई व्र्वसार्ी, उद्यमी ि सीपमा 
प्रवििन गनि स्थानीर् उत्पादनको उपभोगमा अलभप्ररेित गनि, हवद्यालर्मा खार्ा तर्ाि, 



हवहक्र गनि प्रोत्सािन गनि प्रलत हवद्याथी रु.२००० का दिले वीउपुरँ्ीका रुपमा उपलब्ि 
गिाइनेछ । 

४) हवद्यालर्मा कार्िित हवद्यालर् कमिचािीको कार्िप्रकृर्ामा सहक्रर्ता ल्र्ाई मनोबल 
बिाउन नेपाल सिकािको न्र्नुतम पारिश्रलमक संग मेल खानेगरि सहुविा उपलब्ि 
गिाइनेछ । 

५) "र्िाँ हवद्याथी तिाँ स्शक्षक" अलभर्ानलाई प्रभावकािी बनाउन हवद्याथी संख्र्ाको 
आिािमा स्शक्षक दिबन्दी लमलान, हवद्यालर्लाई समार्ोर्न ि कक्षा िटाउने नीलत 
अवलम्बन गरिनेछ । 

६) "प्रहवलिर्कु्त स्शक्षा, बालमैिी स्शक्षा, गरु्स्तरिर् स्शक्षा, हवद्यालर्को भौलतक पवुाििाि 
तमानखोला स्शक्षा हवकासका चाि आिाि" भने्न आदशि वाक्र्लाई आत्मसात गदै र्सै 
आलथिक वर्ि देस्ख हवद्यालर्लाई प्रहवलिर्कु्त बनाउन प्रत्रे्क हवद्यालर्मा ईन्टिनेट पिुँच 
हवस्ताि, हवद्यालर्मा कम्ुर्टुि लगार्तका उपकिर् ि "एक प्रध्र्ानाध्र्ापक एक 
ल्र्ापटप" को व्र्वस्था, बालहवकास सिर्कतािलाई बालमनोहवज्ञान सम्बस्न्ि ताललम, 
स्शक्षकको क्षमता हवकासका लालग स्शक्षक पेशागत तथा क्षमता अलभवृहि ताललम, 
कम्ुर्टुि स्शक्षक ि हवद्यालर् लेखा कमिचािीलाई हवद्यालर् प्रशासन सम्बस्न्ि ताललम 
ि हवद्यालर्लाई भौलतक पवुाििाि सम्पन्न बनाउँदै ललगनेछ । 

७) गाउँपाललकालाई बालमैिी गाउँपाललका िोर्र्ा गनि र्स पाललका लभिका सम्पूर्ि 
बालबाललकािरुलाई बालमैिी पाललका िोर्र्ाका सूचक बमोस्र्म न्र्नुतम सेवा, सहुविा 
ि संिक्षर्का कार्िक्रम सञ्चालन गरिनछे । 

८) गाउँपाललका लभि कस्म्तमा एक नमूना हवद्यालर् स्थापनाका लालग आवश्र्क पिल 
गरिनेछ । 

९) हवद्यालर् स्शक्षालाई केबल कक्षा चढ्ने ि चिाउने माि नभई र्सलाई श्रम ि 
उत्पादनसँग र्ोडी र्ीवन उपर्ोगी ि व्र्विारिक बनाउन हवद्याथीलाई स्थानीर् 
हवर्र्वस्तकुो ज्ञान र्दलाउन स्थानीर् पायक्रम कार्ािन्वर्न, स्थानीर् हवर्र्को 
पायपसु्तक, सन्दभि सामग्री लनमािर् ि हवकास गरि र्सै शैस्क्षक सिबाट कक्षा २-३ 
सम्ममा पठनपाठन गरिनेछ ि आगामी शैस्क्षक सिदेस्ख पठनपाठन गिाउने गरि कक्षा 
४ ि ५ को पलन पायपसु्तक तर्ाि गरिनेछ । 

१०) "तमानखोलाको संस्कृलत ि सम्पदा िाम्रो सान िाम्रो पहिचान" भने्न वाक्र्लाई आत्मसाथ 
गदै गाउँपाललकाका संस्कृलत, सम्पदा ि ऐलतिालसक स्थललाई र्िति सविि परिस्चत 
गिाई स्थानीर् तथा िाहष्ट्रर् स्तिमा स्चनाउन लनमािर् गरिएको गाउँपाललका गानको 
लभलडर्ो तर्ाि गरिने छ । 

११) "हवद्याथी प्रलतभा पहिचान खोर्ी ि सम्मान" भने्न मूल लसिान्तका साथ सरुुवात गरिएको 
गाउँपाललका अध्र्क्ष कप प्रलतर्ोलगतालाई लनर्लमतता र्दइनेछ साथै प्राथलमक तिका 
हवद्याथीिरुका लालग गाउँपाललका उपाध्र्क्ष कप सञ्चालन गरिनेछ। 



१२) सबै सामदुाहर्क हवद्यालर्मा र्ङ्क रु्ड लनर्ेलित के्षि िोर्र्ा गरि कक्षा ६ सम्मका 
बालबाललकालाई हवद्यालर्मै र्दवा खार्ाको व्र्वस्था गनि "एक हवद्यालर् एक क्र्ास्न्टन" 
ि कक्षा ६ भन्दा मालथका बालबाललकालाई "एक हवद्याथी एक िटकेश" कार्िक्रम 
सञ्चालन गरिनेछ । 

१३) कक्षा ६ देस्ख १२ सम्म अध्र्र्न गने सामदुाहर्क हवद्यालर्का सबै छािािरु 
हवद्यालर्मा लनिन्ति गरि उनीिरुको पठनपाठनमा सिर्ता ल्र्ाउनका लालग "Sanitary 

Pad" को व्र्वस्था गरिनेछ । 

१४) " िामी किाँ छौँ किा पगु्न ेिो ि कसिी पगु्ने िो" भने्न मागिस्चिलाई आत्मसाथ गदै 
र्दगो ि र्दििकाललन लक्ष्र्का साथ गाउँपाललका अध्र्क्ष शैस्क्षक सिुाि कार्िक्रम 
सञ्चालन गरिनेछ । 

१५) हवद्यालर् अनगुमन, मूल्र्ाङ्कन तथा सत्र्ापान कार्िहवलिलाई प्रभावकािी रुपमा 
कार्ािन्वर्न गरिनेछ । 

१६) आिािभतु तथा माध्र्ालमक लनशलु्क परिक्षा सञ्चालन, अन्ति हवद्यालर् केन्राध्र्क्ष, 
उत्कृष्ट हवद्यालर्, उत्कृष्ट हवर्र् स्शक्षक उत्कृष्ट हवद्याथीलाई पिुस्कृत गरिन े
कार्िक्रमलाई लनिन्तिता र्दइनेछ । 

१७) "एक हवद्यालर् एक पसु्तकालर्" लनमािर् गने उद्देश्र्का साथ सञ्चालन गरिएको अध्र्क्ष 
पसु्तकालर् कार्िक्रम र्स वर्ि श्री र्नर्ागलृत मा.हव. मा स्थापना गरिनेछ । 

१८) हवद्यालर्का स्शक्षक, हवद्याथी अलभभावकका वास्तहवक समस्र्ा नस्र्कबाट बझु्न ि 
उनीिरुका समस्र्ा समािानका उपार्िरुको खोर्ी गनि शैस्क्षक भेला कार्िक्रम सञ्चालन 
गरिनेछ । 

१९) प्रत्रे्क हवद्यालर्को वास्तहवक समस्र्ा बझु्न ि लसकाई अनभुव आदान प्रदान गनि 
प्रत्रे्क महिना मालसक हवद्यालर् प्रिानाध्र्ापक बैठक सञ्चालन गरिने छ।  

२०) "स्वास््र्का लालग खेलकुद िाष्ट्रका लालग खेलकुद" भने्न नािाका साथ सञ्चालन गरिन े
िाष्ट्रपलत िलनङ स्शल्ड प्रलतर्ोलगता व्र्वस्स्थत गनि थप बरे्टको व्र्वस्था गरिनछे । 

२१) गाउँपाललकाले दक्ष्र् र्नशस्क्त उत्पादन गरि पाललकामा नै सेवा गिाउने उद्देश्र्का साथ 
र्स पाललकालभिको १ र्ना हवद्याथीलाई ए.म.हव.हव.एस अध्र्र्नका लालग पूर्ि 
छािवृस्त्तको व्र्वस्था गरिनछे भन े१ र्ना लसलभल ईस्न्र्लनर्ि पढ्ने हवद्याथीका लालग 
रु. १ लाख बिाबिको छािवसृ्त्त प्रदान गरिनेछ।गरिब तथा रे्िेन्दाि छािवसृ्त्त कोर्लाई 
लनिन्तिता र्दइनछे । 

२२) हवद्यालर्मा अध्र्र्नित हवद्याथीले कम उमेिमा वा उमेि नपगु्दै हववाि गने, ति पिुा 
नगरि कक्षा छाड्न,े हवद्यालर्मा लनिन्ति निनुे तोहकएको गिृकार्ि नगने र्स्ता समस्र्ा 
समािान गनि हवद्यालर्गतरुपमा सचेतनामूलक कार्िक्रम सञ्चालन गरिनेछ । 

२३) आलथिक अभावका कािर् शैस्क्षक भ्रमर्बाट वस्ञ्चत बालबाललकाको समस्र्ा समािान 
गनि हवद्याथी शैस्क्षक भ्रमर्को व्र्वस्था गरिनछे । 



२४) स्शक्षर् लसकाइलाई प्रभावकािी बनाउन लसकाई सामग्रीको हवकास ि प्रर्ोग गनि स्शक्षर् 
लसकाई सामग्री ताललम प्रािस्म्भक बालहवकास देस्ख हवद्यालर् तिसम्मका स्शक्षकिरुका 
लालग ताललम सञ्चालन गरिनछे । 

२५) हवहवि कािर्ले हवद्यालर्मा लनर्लमत पठनपाठन िनु नसक्दा समर्मै लनिािरित 
हवर्र्वस्तकुो पठनपाठपाठन पिुा िनु नसक्ने समस्र्ाको समािान गनि हवद्यालर्लाई 
अलतरिक्त कक्षा सञ्चालन अनदुान िकमको व्र्वस्था गरिनछे । 

२६) स्शक्षा र्वुा तथा खेलकुद शाखालाई थप व्र्वस्स्थत बनाई शाखाबाट सम्पादन िनुे 
कार्िलाई लछटो छरितो ि प्रहवलिमैिी बनाइनेछ । 

२७) बेिोर्गाि र्वुािरुलाई मागमा आिारित सीपमूलक ताललमको व्र्वस्था गरिनेछ । 

२८) तमानखोला गाउँपाललकाको गाउँपाललका खेलको रुपमा ििेको तािो खेल (आचििी) को 
आिलुनकीकिर् गदै र्स पाललकाबाट िाहष्ट्रर्, अन्तिाहष्ट्रर् स्तिका खेलाडी उत्पादन 
गनिका लालग आिलुनक खेल सामग्रीको व्र्वस्थापन तथा खेलमैदान लनमािर्मा हवशेर् 
पिल गरिनेछ । 

२९) खेलकुदको हवकास ि र्वुािरुलाई खेलप्रलत थप आकहर्ित गनि ि उनीिरुको खेल 
क्षमता अलभवृिी गनि गाउँपाललका खेल आचििी ि िाहष्ट्रर् खेल भललबलको प्रस्शक्षर् 
कार्िक्रम संचालन गरिनेछ । 

३०) गाउँपाललकालभि खेलकुदको के्षिको हवकास तथा व्र्वसाहर्कता हवकासमा टेवा 
परु् र्ाउनका लालग तमानखोला खेलकुद हवकास कोर्लाई लनिन्तिता र्दइनछे । 

 

२ स्वास््र् 

१) कोलभड-१९ लगाएत अन्र् संक्रामक िोगिरुको िोकथाम, लनर्न्िर् ि उपचािमा हवशरे् 
प्राथलमकता र्दईन े छ। कोलभड-१९ िोकथाम तथा लनर्न्िर्मा परिचालन लगिएका 
कन्याक्ट टे्रलसङ हटम(CICT)को दार्िालाइ थप परिस्कृत गदै अन्र् संक्रामक 
िोगिरुको िोकथाम तथा लनर्न्िर्मा समेत परिचालन गरिनेछ । संिीर् ि प्रदेश 
सिकािसँगको समन्वर् तथा सिकार्िमा तमानखोला गाउँपाललका अन्तगित  बोङ्गादोभान 
स्वास््र् चौकीमा सञ्चाललत कोलभड-१९ अस्थार्ी अस्पताललाइ अिािभतू अस्पतालमा 
परिर्त गिी थप व्र्वस्स्थत बनाइनेछ । 

२) कोलभड-१९ को िोकथाम तथा लनर्न्िर्का लालग पाललका तथा वडा खोप समन्वर् 
सलमती, स्वास््र्कमी, र्वुा, म.सा.स्वा.से. लगाएत सिेकािवालािरूको परिचालन गिी 
तमानखोला गाउँपाललकाका सम्पूर्ि नागरिकिरूलाइ र्थाशीघ्र कोलभड-१९ हवरुिको 
सवै मािा खोप  लगाइ पूर्िखोप पाललका सलुनस्श्चत गरिनछे । 

३) गरु्स्तिीर् स्वास््र् सेवामा सबैको पिुँच िनुेगिी प्रभावकािी सेवा उपलब्ि गिाईनछे 
। र्सका लालग नेपाल सिकािले तोकेको न्रू्नतम सेवा मापदण्ड ि स्तरिर् उपचाि 
पद्दतीको प्रभावकािी कार्ािन्वर्नको लालग अवश्र्क ताललम, अनसाइट कोस्चङ, 
अनगुमन तथा समन्वर् गरिने छ । 



 

४) समदुार्मा ििेको कुपोर्र्को भािलाइ कम गनि पोर्र्र्कु्त खानेकुिाको बािेमा चेतना 
अलभवृहि गदै पोर्र् कार्िक्रमलाइ बालबच्चा हकशोिहकशोिी ि गभिवती साथसाथै 
मालनसको र्ीवनचक्र लबलि (Lifecycle Approach)अनसुाि पोर्र् प्रवििनात्मक 
कार्िक्रमिरु गरिनछे। पोर्र् अवस्थामा सिुाि ल्र्ाउनको लालग बिकेु्षलिर् पोर्र् 
कार्िक्रमलाइ थप प्रभावकािी बनाइनेछ। बोगादोभान स्वास््र् चौकीमा सञ्चाललत 
बहििग उपचाि सेन्टिलाइ थप ब्र्वस्स्थत गरिनेछ । 

५) पोर्र् स्शक्षा कार्िक्रमलाई थप प्रभावकािी बनाइनेछ । स्थालनर् उत्पादन (र्स्तैM मकै, 

र्ौ, गि,ु भटमास, केिाउ) र्स्ता अन्नको सलमश्रर् गरि हवश्व स्वास््र् संगठनको मापदण्ड 
अनसुाि बनाइएको सवोत्तम हपठो ििेक ६ महिना पिुा गिेको बच्चाले प्राप्त गिेको 
सलुनस्श्चत गरिने छ र्सको लालग लि ु उद्यम कार्िक्रम तथा पोर्र्मैिी वडा तथा 
पाललका मार्ि त आवश्र्क वरे्ट व्र्वस्था गरिने छ । साथै ५ बर्ि मलुनका 
बालबाललकािरुको स्वास््र् कमीिरुले लनर्लमत तौल अनगुमन गिेको सलुनस्श्चत गरिन े
छ । 

६) ििमा िनुे सतु्केिीलाइ शून्र्मा कार्म गिी मात ृतथा नवस्शश ुकार्िक्रमलाइ गरु्स्तरिर् 
बनाइ नवर्ात स्शश ु मतृ्र्दुि, स्शश ु मतृ्र्दुि, मात ृ मतृ्र्दुि ि बाल मतृ्र्दुि तथा 
हवकलागतालाई िटाई और्त आर् ुबिाउन प्रर्त्न गरिनेछ । 

७) गरु्स्तरिर् स्वास््र् सेवा प्रदान गनि स्वास््र् पवुाििाि, और्लि तथा उपकिर्को 
उपलब्िता वहृि गरिनेछ । 

८) स्वास््र् क्षेिमा सिकािी, सिकािी तथा गैि सिकािी के्षिसँग समन्वर् एवम ्सिकार्ि 
गरि दोिोिो खचि िटाई स्वास््र् सेवामा थप प्रभावकािी बनाइनेछ ।  

९) नसने िोगको प्रकोपको न्र्लुनकिर्का लालग स्वास््र् प्रवििनात्मक सेवामा हवशेर् र्ोड 
र्दइनेछ साथै र्सको लालग लनदानात्मक ि उपचािात्मक सेवालाई हवस्ताि साथै ४० 
बर्ि मालथका नागरिकका लालग बर्िमा १ चोटी लनशलु्क स्वास्थ परिक्षर् गरिनछे । 
नसने िोगको िोकथाम तथा लनर्न्िर्को लालग समदुार् तथा हवद्यालर् स्तिमा लबलभन्न 
सचेतनात्मक  हक्रर्ाकलापिरु सञ्चालन गरिन ेछ ।   

१०) परु्िखोप सलुनस्श्चतता वडा तथा गा.पा.को अवस्थालाई कार्म गदै ििेक वडािरुमा खोप 
कार्िकमको सकु्ष्म र्ोर्ना लनर्लमत अनगुमन  तथा सलमक्षा गरिनेछ । साथै बैशाख 
महिनालाई खोप महिनाको रुपमा मनाउने ि गाउँपाललका पूर्ि खोप िोर्र् गिेको र्दन 
बैशाख २४ गतेलाई पूर्िखोप र्दवस मनाई पूर्ि खोपको अवस्थालाई ििेक वर्ि सलुनस्श्चत 
ििेको िोर्र्ा गरिनेछ । 

११) खोप कार्िक्रमलाई थप व्र्वस्स्थत वनाउनको लालग पाललकास्तिमा कोल्डचेन 
ब्र्वस्थापनको लालग ILR तथा ब्र्ाकअपको ब्र्वस्था गरिने छ। 



१२) पांच वर्ि मलुनका वच्चािरुको उपचाि व्र्वस्था कार्िक्रमलाई प्रभावकािी वनाइने छ 
। साथै र्स कार्िक्रमलाई व्र्वस्स्थत गनि आवश्र्क और्िी तथा सामाग्रीिरुको 
उपलब्िताको सलुनस्श्चत गरिन ेछ । 

१३) सम्परु्ि स्वास््र् संस्थािरुमा ५ वटा सािन लडपो, हपल्स, कण्डम, आई.रू्.लस.डी(IUCD) 
ि इम्पलान्ट सेवा उपलब्िताको सलुनस्श्चतता गरिने छ । साथै सन्तानका ििि 
पलुगसकेका दम्पलतिरुको लालग प्रदेश तथा स्वास््र् कार्ािलर्सँग समन्वर् गिी 
भ्र्ासेक्टोमी तथा लमलनल्र्ाप क्र्ाम्प सञ्चालन गरिनेछ ।  

१४)  सेवाग्रािी मैिी परिवाि लनर्ोर्न सेवा प्रदान गरिन ेछ साथै परिवाि लनर्ोर्न सेवा र्दन 
तथा पिामशिका लालग स्वास्थ सस्थािरुमा छुटै्ट गोुर् कोठाको व्र्वस्था गरिनेछ । 

१५) ििेक बलथिङ सेन्टिमा एउटा÷एउटा प्रसलुत कुरुवा कक्ष (Maternity Waiting Room) 
को सलुनस्श्चत गिी त्र्सको लालग आवश्र्क सामाग्रीिरुको ब्र्वस्था गरिने छ। र्सको 
लालग हव.वाई.सी. बागलङु तथा रे्र्िमेड र्ाउण्डेसनसंग आवश्र्क समन्वर् गरिने छ 
।र्सबाट पूवि तथा उत्ति प्रसलुत सेवालाई प्रदान गनि तथा सेवा उपभोग बिाउन मद्दत 
पगु्नेछ । साथै स्वास््र् सस्थािरुमा कमिचािी आवास गिृ लनमािर् गनि अवश्र्क पिल 
गरिनेछ । 

१६) “इच्छाइएको गभि, सिुस्क्षत तथा स्वस्थ गभि” भने्न मलु नािाका साथ ििेक गभिलाई 
परिवािमा तथा समार्मा उत्सवको रुपमा स्थाहपत गिाउन सामास्र्क परिचालन गरिनेछ 
। साथै अलनस्श्चत ििन गएको गभिलाई सिुस्क्षत गभिपतनको लालग बोंगादोभान स्वास््र् 
चौकीमा ििेको सिुस्क्षत गभिपतन सेवालाइ सवै बलथिङ सेन्टििरुमा हवस्ताि गरिन ेछ 
। र्सको लालग एस.हव.ए. अ.न.मी. िरुलाई आवश्र्क ताललमको व्र्वस्था गरिनेछ 
। 

१७) गभिवती तथा सतु्केिी अवस्थामा िनुसक्ने र्हटलता न्रू्लनकिर्को लालग “उपाध्र्क्ष 
सिुस्क्षत मात—ृस्शश ुकार्िक्रम” लाई लनिन्तिता र्दईन ेछ र्स अन्तगित गभि ििेको १२ 
िप्तादेस्ख सतु्केिी भएको ४५ र्दन सम्म २२५ क्र्ास्ल्सर्म यावलेट हवतिर् ि वलथिङ 
सेन्टििरुमा थप उपचाि आवश्र्क पिेमा वा प्ररे्र् गनुिपिेमा लाग्ने एम्बलेुन्स तथा 
र्ातार्ात खचिबापत पाललकाबाट सोिभनाि गने कार्िलाई लनिन्तिता र्दइनछे । 

१८) स्शशकुो गभािवस्थामा शारििीक ि मानलसक हवकास िनु ेभएकोले गभािवस्थामा आवश्र्क 
पोर्र्को परिपतुी गने उद्देश्र्का साथ गभिवतीसँग उपाध्र्क्ष पोर्र् कार्िक्रम सञ्चालन 
गरिनेछ । 

१९) गभािवस्थामा िनुे स्वास््र् र्ोस्खमको समर्मै पहिचान गरि त्र्सको उस्चत 
व्र्वस्थापनका लालग सम्पूर्ि गभिवती महिलािरुको ANC PACKAGE TEST  साथै 
अल्ट्रासाउण्ड लनशलु्क परिक्षर् गने  व्र्वस्था गरिनेछ । 

२०) क्षर्िोगको समर्मै पहिचान गनिको लालग तीन वटै स्वास््र् चौकीका ल्र्ा.अ. िरुलाई 
स्वास््र् कार्ािलर् संग आवश्र्क समन्वर् गरि आिािभतू ताललमको लालग ब्र्वस्था 
गरिने ि र्हटल प्रकािका क्षर्िोगिरु (MDR/SDR) लाई समर्मै पहिचान तथा 



व्र्वस्थापन को लालग पिल गरिने छ । क्षर्िोगका लबिामीलाई पोर्र् भत्ताको व्र्वस्था 
गरिनेछ । साथै क्षर्िोगीका परिवािका सदस्र्िरुलाई खकाि परिक्षर् गनि र्ातार्ात 
खचिको व्र्वस्था गरिनेछ । 

२१) समार्मा लकेुि ििेको छािे िोगको पहिचान गरि त्र्सको लनिःशलु्क उपचाि गने 
ब्र्वस्था गरिने छ। साथै छािे िोग संग सम्वस्न्ित अन्िहवश्वास ि सामास्र्क लान्छना 
िटाउन सचेतनात्मक हक्रर्ाकलाप गरिने छ । 

२२) महिला स्वास््र् स्वरं् सेहवकािरुलाई स्वास््र्का सम्पूर्ि कार्िक्रमिरुमा स्वास््र् संस्था 
ि समदुार् लबचको पलुको काम साथै र्नचेतना रै्लाउने कार्िमा थप उत्प्ररेित गरिने 
छ ।साथै ६० वर्ि उमेि पगेुका म.स्वा.स्व.से. िरुले स्वास््र् के्षिमा परु् र्ाएको 
र्ोगदानको कदि गदै नगद रु २० िर्ाि सहित सम्मानर्नक हवदाई गरिनेछ । 

२३) स्वास््र् सेवामा सविव्र्ापी पिुंच वृहि गनिको लालग र्स गाउपाललका अन्तिगितका 
स्वास््र् संस्थाको भवन नभएको वडा नं. ४  लाम्मेलामा आिािभतू स्वास््र् सेवा 
केन्रको भवन लनमार्ि गनिको लनस्म्त मापदण्ड अनसुािको र्ग्गाको व्र्वस्थापन गिी 
भवन लनमािर् प्रहक्रर्ा सरुु गरिनेछ । 

२४) र्स गाउँपाललका तीन वटै स्वास््र् चौकीवाट सञ्चालन भईििेको  प्रर्ोगशालािरुलाई 
थप ब्र्वस्स्थत गरिने छ ।   

२५) तमानखोला गाउँपाललकामा अत्र्ावश्र्क और्िीिरुको उपलब्ितालाई सलुनस्श्चत गरि 
आिािभतू उपचािलाई गरु्स्तरिर् बनाउन अिक्ष र्ामेसी कार्िक्रम लाई लनिन्तिता 
र्दईने छ। र्सको प्रभावकारिताको मूल्र्ांकन गिी अन्र् स्वास््र् संस्थािरुमा पलन 
हवस्ताि गरिन ेछ । 

२६) र्स गाउपाललकामा ५ शैर्ा को आिािभतू अस्पतालको भवन लनमािर् कार्िलाई समर्मै 
सरुु गनि संस्िर् सिकािसंग आवश्र्क पिल गरिन ेछ । 

२७) अत्र्ावश्र्क अवस्थामा हविामी रिर्ि तथा ओसािपोसाि गनि र्स वर्िदेस्ख एम्बलेुन्स 
सेवा पभावकािी रुपमा सञ्चालन गरिनेछ साथै सतु्केिीको लालग लनशलु्क तथा ज्रे्ष्ठ 
नागरिक, क ि ख वगिको अपाङ्गता भएका व्र्स्क्तिरु ि अती गरिब हवपन्न नागरिकिरुको 
लालग ५०% छुटको व्र्वस्था गरिनेछ । 

२८) गाउँपाललकािािा सञ्चाललत प्राथलमक स्वास््र् उपचाि पिामशि केन्रबाट प्रदान गरिएको 
स्वास््र् सेवाको मलु्र्ाङ्कन गरि थप व्र्वस्स्थत गदै ललगनछे । 

२९) गाउँपाललकाका स्वास््र् संस्था अन्तगित संचाललत गाउिि स्क्ललनक, तथा बाह्य खोप 
स्क्ललनकिरुलाई थप ब्र्वस्स्थत गरिने छ । भवन नभएका गाउँिि स्क्ललन तथा खोप 
स्क्ललनकिरुको भवन बनाउन हव.वाई.लस. बागलङु तथा रे्र्िमेड र्ाउण्डेसन संग 
आवश्र्वm सिकार्ि गिीनछे । 

३०) तमानखोला गाउँपाललकाको बोङ्गादोभान स्वास््र् चौकीमा स्थापना गरिएको एक्सिे 
इलसर्ी लभडर्ो एक्सिे ि ल्र्ाव सेवालाई थप ब्र्बस्स्थत गरि अिािभतू अस्पतालको 
रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । 



३१) आवश्र्कतामा आिारित स्वास््र् र्ोर्ना, समर्मै सहि सूचनाको प्रवाि ि स्थानीर् 
सूचनाको अलिकतम प्रर्ोगका लालग स्वास््र् व्र्वस्थपान सूचना प्रर्ालीलाई थप 
प्रभावकािी बनाउन सम्परु्ि स्वास््र् संस्थािरुमा हवद्यतुीर् अलभलेख तथा पलतिवेदनको 
लालग अवश्र्क कम्र्टुि  हप्रन्टि ि ईन्टिनेट सेवा हवस्ताि साथै स्वास्थर्कमीलाई 
आवश्र्क ताललमको व्र्वस्था गरिनेछ । 

३२) स्वास््र् वीमा कार्िक्रमलाई प्रचाि प्रसाि गिी थप प्रभावकािी बनाइने छ र्सका लालग 
वीमा अलभकताि ि स्वास््र् संस्थाका वीमा समन्वर्कताििरुलाई सहक्रर् रुपमा परिचालन 
गरिने छ ।साथै स्तिोन्नतीका लालग प्रस्ताहवत बोङ्गादोभान स्वास््र् चौकीलाई स्वास््र् 
वीमा कार्िक्रमको पहिलो सम्पकि  हवन्द ुकार्म गनि स्वास््र् वीमा बोडिसँग आवश्र्क 
समन्वर् गरि स्वास््र् लबमा कार्िकमलाइ थप पभावकािी बनाइनेछ । 

३३) स्थानीर् स्तिमा िनुे हवशेर् मेला तथा मिोत्सविरुमा स्वास््र् स्शक्षा प्रबििन तथा 
प्राथलमक उपचाि डेक्स संचालन गरिनछे । 

३४) हकशोि हकशोिीिरु संग स्वास््र्कमीिरुको अन्तिहक्रर्ा लनर्लमत गने कार्िको लालग 
सम्पूर्ि स्वास््र् संस्थािरुलाई हकशोि हकशोिी मैलि संस्था वनाउन आवश्र्क कार्िक्रम 
सञ्चालन गरिने छ । 

३५) स्वास््र्का मित्वपरु्ि र्दवसिरु म.स्वा.से. र्दवस, एड्स र्दवस, हवश्व स्वास््र् र्दवस, 

क्षर्िोग र्दवस, िमु्रपान हवरुद्दको र्दवस, िक्तचाप र्दवस, मिमेुि र्दवस लाई अवसिको 
रुपमा ललई सविसािािर्िरुमा र्नचेतना तथा र्दवसिरुको मलु मिमको बािेमा र्ानकािी 
गिाइनेछ । 

३६) सलुति तथा मर्दिार्न्र् पदाथिको लनर्मन ऐन तथा लनर्मावलीको प्रभावकािी कार्ािन्वर्न 
गरिने छ, साथै र्सका लालग वर्ाि अनगुमनलाइ लनर्लमत ि प्रभावकािी गरिने छ । 

३७) र्ौन िोगिरुकोबािेमा र्ाकािीका लालग सचेतनामूलक कार्िक्रम सञ्चालन गरिनेछ साथै 
संक्रलमतिरुको उपचाि, पिामशि तथा स्र्हवकोपार्िनका लालग गैिसिकािी संि 
संस्थािरुसँग आवश्र्क समन्वर् ि सिकार्ि गरिनेछ । 

३८) हवद्यालर् स्तिमा हकशोि हकशोिी तथा र्ौन स्शक्षा कार्िक्रम संचालन गरिनेछ । 

३९) त्र्मा आिारित र्ोर्ना बनाउन तथा  र्स गाउँपाललका लभि अध्र्र्न तथा अनसुन्िान 
कार्िमा प्रोत्सािन गनिका लालग कुनै पलन हवर्र्मा स्नातक वा सो भन्दा मालथ अध्र्र्न 
गरिििेका हवद्याथीिरुलाई "तमानखोला गाउँपाललका अध्र्क्ष रे्लोलसप कार्िक्रम" 
सञ्चालन गरिनेछ । साथै कुनै ब्र्स्क्त तथा संि संस्थाद्वािा गरिने रिसचि तथा अध्र्र्न 
कार्िलाइ पोत्सािन गरिनेछ ।  

४०) स्वास््र् लबर्र्मा अध्र्ापन गिाउने क्र्ाम्पस तथा हवश्वलबद्यालर्िरुसंग सिकार्ि (MUO) 
गिी हवद्याथीिरुबाट स्वास््र् प्रवििन गने कार्िलाइ पभािवकािी रुपमा सञ्चालन गरिनछे  

४१) गाउँपाललकामा र्दििकाललन रुपमा मेलडकल अलिकृतको उपलब्ितालाइ सलुनस्श्चत गनि 
एमलबलबएस अध्र्र्न गनि स्चहकत्सा स्शक्षा अर्ोगले ललने प्रवेश परिक्षा पास गिी नेपालमा 



पढ्नको लालग र्ोग्र् र्स गाउँपाललकामा स्थार्ी ठेगाना भएका मध्रे्बाट १ र्ना 
हवद्याथीलाइ पाललकाबाट पूर्ि छािबलृतको ब्र्वस्था गरिन ेछ । 

४२) स्वास््र् क्षिे एक विआुर्ालमक के्षि भएको िदुा ििेक हवर्र्गत नीलतिरुमा 
स्वास््र्लाइ केन्रहवन्दमुा िाखेि नीलतिरु अवलम्बन गरिने छ । 

 

३ खानेपानी तथा सिसर्ाई 

१) एक िि एक िािाको कार्िक्रमलाई लनिन्तिता र्दइ नवेासँगको सिलगानीमा थासपिुी 
खानेपानी आर्ोर्ना, पात्ले खानेपानी आर्ोर्ना, सेन्नामा खानेपानी आर्ोर्ना ि रिभाङ 
केशिािा खानेपानी आर्ोर्ना लनमािर् तथा संचालन गरिनछे ।साथै खानेपानीबाट वस्ञ्चत 
नागरिकिरुलाई एक िि एक िािाको अलभर्ान र्थाशीघ्र सम्पन्न गनि संि, प्रदेश 
लगार्त अन्र् संि संस्थासँग समन्वर्, सिकार्ि ि सिलगानी गरिनेछ ।  

२) लनलमित खानेपानी आर्ोर्नािरुको ममित तथा स्तिोन्नती गिी थप व्र्वस्स्थत बनाईनछे 
। 

३) खानेपानी मिुान शदुृिीकिर् तथा मिुानको संकलन केन्रको सिुक्षा साथै खानेपानीको 
लनर्लमत र्ाँच तथा सहुिकिर् गिी खानेपानीको गरु्स्ति कार्म तथा सिुाि गरिनेछ 
। 

४) समदुार्स्तिमा हवतिर् गरिएको खानेपानीको गरु्स्ति मापन गरिनेछ ि शहुिकिर्को 
लालग आवश्र्क व्र्वस्था साथै सचेतनामलुक हक्रर्ाकलापिरु संचालन गरिनछे । 

५) र्ोिोिमैला व्र्वस्थापन तथा गरु्स्ति सिुािका लालग आवश्र्क पने उपकिर् तथा 
सामाग्रीिरुको उपलब्ितालाई सलुनस्श्चत गरिनेछ । 

६) समूदार्बाट लनस्कन े र्ोिोि मैला उस्चत ब्र्वस्थापनको लालग समूदार् स्तिको 
अन्तिहक्रर्ा कार्िक्रमिरु सञ्चालन गरिने छ ि टोल स्तिमा र्ोिोिमैला ब्र्वस्थापनको 
लालग आवश्र्क खाल्डो तथा हटनको र्म्मा गने भाडोको ब्र्वस्था गिी उस्चत लबसर्िन 
गरिने छ । 

 

४ समावेशीकिर्, गरिबी लनवािर् तथा कला संस्कृलत 

१) महिला, दललत, र्नर्ाती,अपाङ्ग,बालबाललका, र्वुा लगार्तका लस्क्षत वगिको 
सशस्क्तकिर्का लालग क्षमता अलभवहृिका कार्िक्रमिरु संचालन गरिनेछ । 

२) ज्रे्ष्ठ नागरिक सम्मान कार्िक्रमलाई लनिन्तिता र्दइनेछ । 

३) तमानखोला गाउँपाललकालभि छुवाछुत तथा सामास्र्क हवभेदलाई पूर्ि रुपमा अन्त्र् गनि 
आवश्र्क कार्िक्रम संचालन गरिनेछ । 

४) बालमैिी स्थानीर् शासनलाई कार्ािन्वर्न गदै अस्ि बहिनछे । 

५) तमानखोला गाउँपाललका लभिको स्थानीर् भार्ा तथा संस्कृलतको संिक्षर् तथा हवकास 
गनिका लालग आवश्र्क कार्िक्रम संचालन गरिनेछ । 



६) तमानखोला गाउँपाललका लभि ििेका अनाथ तथा असिार् बालबाललकािरुको 
पालनपोर्र् तथा माध्र्ालमक ति सम्मको लनMशलु्क स्शक्षार्दक्षाको लालग तमानखोला-
३, तमानमा संचाललत बालगिृलाई थप व्र्वस्स्थत गरिनछे । 

७) महिला हिंसा तथा बाललबवािको अन्त्र् गनि आवश्र्क कार्िक्रम संचालन गरिनछे । 

८) हकशोि, हकशोिी तथा हिंसा हपलडतिरुको लालग सचेतना कार्िक्रम संचालन गरिनेछ । 

९) खिको छाना हवस्थापनको लालग संिीर् सिकािको कार्िक्रममा छुट भएका परिवािको 
लालग सिुस्क्षत नागरिक आवास कार्िक्रम सञ्चालन गरि तमानखोला गाउँपाललकालाई 
खिको छानो मकु्त पाललका बनाईनेछ । 

१०) हवपन्न नागरिक और्िी उपचाि सिार्तालाई लनिन्तिता र्दइनेछ । 

११) भमूी सम्बस्न्ि समस्र्ा समािान आर्ोगसँगको सिकार्िमा र्स गाउँपाललका लभि ििेका 
भमूीहिन तथा अव्र्वस्स्थत वसोवासीिरुको उस्चत व्र्वस्थापन गरिनेछ ।  

 

 

२ आलथिक हवकास 

१ कृहर् तथा पशपुालन 

१) पिम्पिागतबाट आिलुनक, लनवाििमखुीबाट व्र्ावसाहर्क कृहर् प्रर्ाली स्थापनाका लालग 
कृहर्को उत्पादन, व्र्वस्थापन एवं बर्ािीकिर् गरिनछे ।  

२) गाउँपाललकालभि प्रत्रे्क टोलमा कृहर् उत्पादन समूि लनमािर्मा हवशरे् र्ोड र्दइनछे  
३) कृहर्र्न्र् वस्तिुरुमा िसार्लनक मल एवम ् हवर्ादीलाई लनरुत्साहित गदै कृहर् 

उत्पादनका लालग रै्हवक हवर्ादीको प्रर्ोगलाई प्रोत्सािन गदै र्दगो कृहर् प्रर्ालीलाई 
अस्ि बिाइनेछ । 

४) कृहर्मा र्ास्न्िहककिर्लाई प्रवििन गदै कृहर्र्न्ििरु अनदुानको कार्िक्रम संचालन 
गरिनेछ ।  

५) कृहर् वीमाको बािेमा र्नतािरुलाई शसुसु्चत गनि अलभमसु्खकिर्का कार्िक्रमिरु 
संचालन गरिनछे । 

६) व्र्ावसाहर्क तिकािी खेती प्रबििन गनि ुलाहष्टक तथा र्लामे टनले हवतिर् कार्िक्रम 
सञ्चालन गरिनेछ । 

७) कृहर् उत्पादनलाई बिावा र्दन मौसमी तथा बेमौसमी खेतीसम्बन्िी ि बाली िाभेष्टीङ 
ताललम सन्चालन गरिनछे ।  

८) व्र्ावसाहर्क कृहर् प्रवििनका लालग अनदुानमा उन्नत लबउ तथा लबरुवा हवतिर् गरिनेछ   
९) कृर्किरुलाई गरु्स्तिीर् सेवा र्दन कृहर् तथा पश ुप्राहवलिकिरुलाई हवलभन्न क्षमता 

अलभवृहि ताललमिरुमा सिभालग गिाइनेछ ।  
१०) गरिबीको िेखामलुन ििेका हकसानिरुलाई सिलुलर्तपूर्ि कर्ािका लालग आवश्र्क 

सिर्ीकिर् गरिनेछ । 



११) उत्कृष्ट कृर्क छनौट गरि पिुस्कृत गनि अध्र्क्ष उत्कृष्ट कृर्क पिुस्काि कार्िक्रम 
सञ्चालन गरिनेछ । 

१२) कृहर् आिलुनकतालाई प्रवििन गनि प्रहवलिमैिी कृहर् प्रदशिन कार्िक्रम ि तरिका प्रदशिनी 
कार्िक्रम संचालन गरिनेछ । 

१३) स्थानीर् कृहर् उत्पादनको बर्ािीकिर्लाई व्र्वस्स्थत गनि प्रत्रे्क वडामा एक/एक 
कृहर् संकलन केन्र ि एउटा पाललकास्तिको कृहर् संकलन केन्र स्थापना गरिनछे । 

१४) पशिुोगको परिक्षर् तथा समस्र्ािरुको लनदान गनिका लालग भेटनिी प्रर्ोगशाला 
व्र्वस्थापन गरिनछे । 

१५) व्र्ावसाहर्क उत्पादनलाई बिावा र्दन हिँउदे भईु तथा डाले िाँसको बीउ खरिद् तथा 
हवतिर् गरिनेछ । 

१६) पशपुस्कं्षमा िनुे परिर्ीवी संक्रमर्लाई लनर्न्िर् गनि आन्तरिक तथा बाह्य पिर्ीहव 
लनर्न्िर् कार्िक्रम सञ्चालन गरिनेछ । 

१७) उन्नत र्ातको पश ुि सिुारिएको गोठलाई प्रोत्सािन कार्िक्रम संचालन गरिनछे । 

१८) पशपंुस्क्ष पालक हकसानिरुलाई आवश्र्कता अनसुाि स्थलगत अलभमसु्खकिर् कार्िक्रम 
संचालन गरिनछे । 

१९) हकसानिरुलाई सहुविा परु् र्ाउन और्िी खरिद् तथा हवतिर् गरिनेछ । 

२०) िसु्म्त भेडा/बाख्रापालक कृर्किरुलाई पाल तथा सोलाि सेट हवतिर् कार्िक्रम संचालन 
गरिनेछ । 

२१) उन्नत र्ातको बाख्रा पालनका लालग नश्ल बोका खरिद तथा हवतिर् गरिनछे । 

२ सिकािी 
१) सिकािी संस्थाको दताि, नहवकिर् तथा लनर्मन कार्िलाई व्र्वस्स्थत गरिनेछ । 

२) कानून हवपरित संचालनमा ििेका संस्थािरुको दताि खिेर् गरिनेछ । 

३) प्रत्रे्क परिवािलाई आ-आफ्ठ्नो आर् अनसुाि सिकािीमा बचतको लालग अलभप्ररेित गरिन े
छ । 

४) गाउँपाललका लभिका सिकािी संस्थाको त्र्ाङ्क संकलन गिी अलभलेस्खकिर् गरिनछे 
। 

५) सिकािी संस्थाका सदस्र्िरुका लालग सिकािी स्शक्षा ताललम प्रदान गरिनछे । 

६) एक वडा एक सिकािी वा कृहर् सिकािी संस्था सञ्चालन गनि आवश्र्क सिर्ोग तथा 
प्रवििन गरिनछे । 

७) गाउँपाललकाको सिकािी शाखालाई थप व्र्वस्स्थत बनाईनेछ । 

३ ििेल ुतथा लिउुद्यम 

१) लस्क्षत वगििरुका लालग उद्यमशीलता हवकास तथा स्विोर्गािी लसर्िना गने कार्िक्रमिरु 
सञ्चालन गरिनेछ । 

२) गाउँपाललकालभि ििेका ििेल ु तथा लि ु उद्यम उद्योगिरुको त्र्ाङ्क संकलन गरि 
उद्योगिरुको प्रवििन तथा हवकासमा र्ोड र्दइनेछ । 



३) र्वुा तथा महिला स्विोर्गािका लालग सीप हवकासको ताललम र्दइ ििेल ुतथा लिउुद्यम 
संचालन गनि प्रोत्सािन गरिनछे । 

४) कृहर्मा आिारित उद्योग स्थापना ि संचालनमा प्रोत्साहित गरिनेछ । 

४ पर्िटन 

१) तमानखोला गाउँपाललका लभि ििेका ऐलतिालसक तथा पर्िटकीर् मित्वका के्षििरुको 
संिक्षर् तथा सम्बििन गिी पर्िटन के्षिको रुपमा हवकास गरिनेछ । सोले सहिदपाकि  
लनमािर्को कामलाई लनिन्तिता र्दइनछे । 

२) पर्िटनको प्रचिु संभावना ििेको बिािताल, शोलेडाँडा ि नौडल्ले पिाडको हवकास तथा 
संिक्षर्का लालग हवशेर् र्ोर्ना सञ्चालन गरिनछे । 

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

४) पर्िटकीर् ठाउँिरुको प्रचािप्रसािका लालग पर्िटन प्रवििन गोष्ठी संचालन गरिनछे । 

५ िोर्गाि प्रवििन तथा गरिबी न्रू्लनकिर् 

१) तमानखोला गाउँपाललका बासीको उद्यमशीलता प्रवििनका लालग व्र्ावसाहर्क तथा उद्यम 
सिलुलर्त ऋर् व्र्वस्थापन कार्िक्रम सञ्चालन गरिनेछ । 

२) गरिबी लनवािर्का लालग संिीर् एवं प्रदेश सिकािसँग समन्वर् गिी कार्िक्रमिरु 
संचालन गरिनछे । 

३) िोर्गाि सेवा केन्रबाट बेिोर्गाििरुको त्र्ाङ्क संकलन तथा अलभलेस्खकिर् गिी र्स 
वर्ि कुल ९० र्नाको लालग न्र्नुतम १०० र्दनको िोर्गािी सलुनस्श्चत गरिनछे । 

 

 

३ पवुाििाि हवकास 

१ सडक तथा र्ातार्ात 

१) गाउँपाललकालभि सडक ि र्ातार्ातको हवकास तथा व्र्वस्थापनका लालग सडक तथा 
र्ातार्ात गरुुर्ोर्ना लनमािर् गरिनेछ । 

२) वस्तीबाट वडा तथा गाउँपाललका केन्र र्ोड्न ेअििुा सडकिरुलाई हवशेर् प्राथलमकताका 
साथ लनमािर् गरिनछे । 

३) संि तथा प्रदेश सिकािको सिलगानीमा बलुतिवाङ देस्ख बोङ्गादोभान गाउँपाललका केन्र 
र्ोड्ने सडकलाई कालोपिे गने र्ोर्नाका लालग संिीर् सिकािसँग सिकार्ि गरिनेछ 
।  

४) बोङ्गादोभान, खुंखानी, नर्ाि सडक स्तिोन्नती गनि संिीर् तथा प्रदेश सिकािसँग समन्वर् 
ि सिकार्ि गरिनछे । 

५) बोङ्गादोभान बोङ्खानी िोिपाटन सडक लनमािर् तथा स्तिोन्नतीलाई लनिन्तिता र्दइनछे  
६) गाउँपाललका लभिका सम्परु्ि सडकिरुलाई बाहै्र महिना संचालन र्ोग्र् बनाउन वाहर्िक 

ममित संभाि र्ोर्ना बनाई कार्ािन्वर्न गरिनेछ । 



७) गाउँपाललका लभि आवश्र्क स्थानमा मोटिेबल पलु लनमािर्को संभाव्र्ता अध्र्र्न गिी 
हवस्ततृ परिर्ोर्ना प्रलतवेदन तर्ाि गरि लनमािर् गनिका लालग संिीर् तथा प्रदेश 
सिकािसँगको समन्वर् ि सिकार्ि गरिनेछ । 

८) ललगा, लसल्गमु, खोलेस्वाङ, भर्िबोङ्गा, पहििा, बोङ्गाखानी, हिर्ा, सेउला, खुंखानी, नर्ाि, 
थासपिुी, लाम्मेला, तमान, बोङ्गादोभान ग्रामीर् कृहर् सडकको हवस्ताि गनि संिीर् तथा 
प्रदेश सिकािसँग समन्वर् ि सिकार्ि गरिनछे । 

२ आवास तथा भवन 

१) तमानखोला गाउँपाललका लभि मौललक िि संिक्षर् तथा लनमािर्लाई हवशेर् प्राथलमकता 
र्दइनेछ र्सको लालग तमानखोला भवन मापदण्ड, २०७८ लाई पूर्ि रुपमा 
कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाइनेछ। नागरिक आवास कार्िक्रम अन्तिगत छनौट भएका ९७ 
ििको खिको छाना हवस्थाहपत गने कार्िक्रमलाई लनिन्तिता र्दइ र्सै आ.ब. लभि 
सम्पन्न गरिनेछ । 

२)  संिीर् तथा प्रदेश सिकािसँगको समन्वर्मा हवपद्का कािर् ििबाि लबहिन भएका 
नागरिकिरुको पनुस्थािपना ि पनुलनिमािर् कार्िलाई प्राथलमकताका साथ कार्ािन्वर्न 
गिनेछ । 

३) वडा कार्ािलर्, हवद्यालर् ि स्वास््र् संस्थािरुको लनमािर्ालिन भवनिरुको लनमािर् 
कार्िलाई लनिन्तिता र्दइनेछ । कार्ािलर् भवन लनमािर्का लालग र्ग्गा व्र्वस्थापन 
नभएका वडा कार्ािलर्िरुको भवन लनमािर्का लालग र्ग्गा व्र्वस्थापनको लालग हवशरे् 
पिल गरिनेछ । 

४) सामदुाहर्क भवनिरुई व्र्वस्स्थत बनाई आवश्र्क स्थानिरुमा थप सामदुाहर्क 
भवनिरू लनमािर् गरिनेछ । 

५) गाउँपाललकाको प्राशासलनक भवन लनमािर्लाई लनिन्तिता र्दइनेछ । 

६) गाउँपाललका लभि लनमािर् िनु ेभवन तथा संिचनािरु अपाङ्गमैिी ि बालमैिी बनाइनछे  
३ उर्ाि  

१) गाउँ के्षिका पिुाना काठका पोललाई हवस्थाहपत गिी र्लामे पोलिरु र्डान गरिनछे 
। 

२) लि ुर्लहवद्यतुको भिपदो व्र्वस्था नभएका समदुार् तथा के्षिमा वैकस्ल्पक उर्ािको 
व्र्वस्था गरिनछे । 

३) तमानखोला गाउँपाललका लभिका लि ुर्लहवद्यतु आर्ोर्नाको ममित तथा स्तिोन्नती 
गरि थप व्र्वस्स्थत गदै ललगनेछ । 

४) गाउँपाललकामा केस्न्रर् प्रसािर् लाईन हवस्तािका लालग हवशेर् पिल गरिनेछ । 

 

४ वन वाताविर् तथा हवपद् व्र्वस्थापन 

१ वन, वाताविर्, वन्र्र्न्त ुभ-ूसंिक्षर् 



१) नर्द हकनाि, नर्द उकास, साविर्लनक खालल र्ग्गा, पाखा तथा सडक हकनािमा 
वृक्षािोपर् गरिनेछ । 

२) र्लवार् ुपरिवतिन अनकुुलन कार्िक्रमिरु संचालनमा हवशरे् प्राथलमकता र्दइनेछ ।  
३) गाउँपाललका लभि उपलब्ि र्लडबटुीिरुको पहिचान, संिक्षर् ि सदपुर्ोग गरि आन्तरिक 

आर् अलभवृहिका लालग र्लडबटुी पाकि को लनमािर् गरिनेछ । 

४) प्राकृलतक स्रोतको र्थाभाहव दोिन गने कार्िलाई िोक लगाइनेछ । 

२ हवपद् व्र्वस्थापन 

१) हवपद् व्र्वस्थापनलाई प्रभावकािी बनाउन हवपद् व्र्वस्थापन कोर्मा आवश्र्क बरे्ट 
हवलनर्ोर्न गरिनछे । 

२) गाउँपाललका लभिका हवपद् र्ोस्खम के्षिको नक्शाङ्कन तथा वस्तीिरुको पहिचान गरिनेछ  
३) गाउँपाललका लभिका खोलानालाका कािर् गाउँबासीले भोग्न ु पिेका समस्र्ािरुलाई 

न्र्नुीकिर् गनि आवश्र्क कार्िक्रमिरु संचालन गरिनछे । 

४) हवपद् र्ोस्खम न्रू्लनकिर्का लालग सचेतनामलुक कार्िक्रमिरु संचालन गरिनेछ । 

५) हवपद् व्र्वस्थापनका लालग उिाि तथा िाित सामाग्रीको व्र्वस्थापन गरिनेछ । 

 

५ संस्थागत हवकास सेवा प्रवाि ि सशुासन 

१ संिीर् सिकाि प्रदेश सिकाि ि स्थानीर् सिकािबीच सिकार्ि सि अस्स्तत्व ि समन्वर्को 
लसिान्तलाई अवलम्बन गरिनेछ । 

२ गाउँपाललकाको सेवा प्रवािलाई लछटो, छरितो, सिल, सिर्, पािदशी, गरु्स्तिीर् ि सूचना 
प्रहवलिमैिी बनाइदै ललगनछे । 

३ गाउँपाललकामा लडस्र्टल नागरिक वडापि तथा वडा कार्ािलर्िरुमा नागरिक वडापि सझुाव 
पेहटका सूचना पाटीको  व्र्वस्थापनलाई थप व्र्वस्स्थत गरिनेछ । 

४ गाउँपाललकाको िार्श्व आम्दानीलाई थप व्र्वस्स्थत गनि िार्श्व संकलनला लालग सफ्ठ्टवेर्िको 
सरुुवात गरिनेछ। 

५ न्र्ाहर्क सलमलतको कार्िसम्पादनलाई थप सदुृिीकिर् गरिनेछ ि प्रत्रे्क वडामा स्थापना भएका 
मेललमलाप केन्रलाई थप हक्रर्ाशील बनाई सदुृिीकिर् गरिनेछ । 

६ न्र्ाहर्क सलमलतका सदस्र्िरु तथा मेललमलापकतािको लालग समर्ानकुुल क्षमता अलभविृी ताललम 
संचालन गरिनछे । 

७ गाउँपाललकाबाट सम्पादन गरिने कार्ि लमतव्र्र्ी, प्रभावकािी, लनर्लमत ि कार्िदक्षतापरु्ि िंगबाट 
सम्पादन गनि आन्तरिक लनर्न्िर् प्रर्ाली तर्ाि गिी कार्ािन्वर्न गरिनेछ । 

८ सेवा प्रवािलाई थप प्रभावकािी बनाउन तथा सशुासन प्रवििन गनि अन्तिपाललका अनभुव 
आदानप्रदान तथा अवलोकन भ्रमर्को कार्िक्रम संचालन गरिनेछ । 

९ गाउँपाललकामा कार्िित कमिचािी तथा स्शक्षकिरुको तलबमा समर्ानकुुल बिृी गरिनछे । 

१० कमिचािीको सेवा सहुविा ि सिुक्षर्को लालग कमिचािी कल्र्ार् कोर्लाई लनिन्तिता र्दई 
आवश्र्क िकमको व्र्वस्था गरिनेछ । 



११ कमिचािी तथा र्नप्रलतलनलििरुलाई समर्ानकुुल क्षमता अलभवृहि कार्िक्रमिरु संचालन गरिनेछ 
। 

१२ गाउँपाललका लभिका आफ्ठ्नो के्षिालिकािको साविर्लनक सम्पस्त्तिरुको िेखदेख तथा ममित 
संभािको आवश्र्क प्रबन्ि लमलाइनेछ । 

१३  गाउँपाललकामा भएका लनर्िर्िरु हवद्यतुीर् माध्र्मबाट अलभलेस्खकिर् गिी साविर्लनक गने 
नीलत ललइनेछ । 

१४ उत्कृष्ट कार्िसम्पादन गने कमिचािीलाई पिुस्कािको व्र्वस्था गरिनेछ । 

१५ मिालेखा पिीक्षकको कार्ािलर्बाट औलँ्र्ाइएका सबै प्रकािका बेरुर् ु र्छ्यौट कार्िलाई 
प्रभावकािी रुपमा अगाडी बिाइनेछ । 

१६ गाउँपाललकाको वेबसाइट अद्यावलद्यक गिी समर्मै सूचना तथा आवश्र्क दस्ताबेर्िरु प्रकाशन 
गरिनेछ । 

१७ गाउँपाललकाले गिेका ििेक कार्िक्रमिरुको बािेमा समर्मै सूचना तथा र्ानकािी र्दन िेलडर्ो 
कार्िक्रम संचालन गरिनेछ । 

१८ साविर्लनक सनुवुाई कार्िक्रमलाई थप व्र्वस्स्थत तथा सबैको चासो एवं गनुासो संवोिन िनुे 
गिी समर्मै संचालन गरिनछे । 

१९ तमानखोला गाउँपाललका लभिको टोल एहकन गरि टोल हवकास संस्था गठन गरि 
टोल/समदुार्लभि ििेको साविर्लनक सम्पस्त्त लनमािर् ि लनलमित साविर्लनक सम्पस्त्तको अनगुमन 
ि संिक्षर् गनि तथा टोलको समग्र हवकासका लालग स्र्म्मेवाि बनाइनेछ । 

२० सिोकािवाला तथा नागरिकिरुलाई हवकास तथा र्ोर्ना लनमािर्मा साझेदािी गिाउन वर्िमा 
एकपटक नागरिक सभा सञ्चालन गरिनेछ । 

 

    गाउँसभा सदस्र्ज्रू्िरु 

 तमानखोला गाउँपाललकाको सामास्र्क-आलथिक उपलस्ब्ििरुलाई संिक्षर् गदै थप उन्नत बनाउने, 
सबै प्रकािका हवपद्को िोकथाम तथा लनर्न्िर् गने ि मिामािीबाट प्रभाहवत सामास्र्क-आलथिक 
क्षेिलाई पनुर्ीवन र्दई हवकास लनमािर्लाई लतब्रता र्दन े अठोटका साथ आलथिक वर्ि 
207९/0८० को नीलत तथा कार्िक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । 

 प्रस्ताहवत नीलत तथा कार्िक्रमको सर्ल कार्ािन्वर्नबाट तमानखोला गाउँपाललकाको आलथिक-
सामास्र्क के्षि थप गलतशील िनुेछ, पािस्परिक सम्मान ि अवसिसहित सामास्र्क न्र्ार् कार्म 
िनुेछ, "सखुी ि समानM समनु्नत तमान" को गाउँपाललकाको र्दििकाललन सोच पूिा गनि र्ोगदान 
पगु्नेछ । 

 र्ो नीलत तथा कार्िक्रम कार्ािन्वर्नमा गाउँ कार्िपाललकालाई सबैबाट सहक्रर् सिर्ोग पगु्न े
हवश्वास व्र्क्त गदिछु । 

 अन्त्र्मा गाउँपाललकाको समग्र हवकासमा र्ोगदान गने िार्नीलतक दल, िाष्ट्रसेवक, लनर्ी, 
सिकािी ि सामदुाहर्क के्षि, श्रलमक वगि, नागरिक समार्, आम सञ्चाि र्गत ्लगार्त सम्पूर्ि 
आमा बवुा, र्ददीबहिनी तथा दार्भुाइिरूलाई िार्दिक िन्र्वाद ज्ञापन गदिछु ।  



 

िन्र्वाद् । 


