
तेमाल गाउँपाललकाको एघारौं गाउँसभामा गाउँपाललकाका अध्यक्ष श्री चन्द्र बहादरु तामाङ ज्यूले प्रस्ततु गर्ु ु
भएको  

आ.व. ०७९/८० को र्ीलत तथा कायकु्रम 

१.१. पषृ्ठभलूमिः 

आदरणीय सदस्यज्यूहरु 

१. सङ्घीय लोकतन्त्न्द्िक गणतन्द्िात्मक शासर् व्यवस्थाको माध्यमबाट लोकतन्द्िका आधारभतू मूल्य 
मान्द्यताको सम्मार्, मार्व अलधकारको संरक्षण र सशुासर् कायम गर्कुा लालग देशले ललएको समदृ्ध 
र्ेपाल, सखुी र्ेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्क्षालाई आत्मसात गदै तेमाल गाउँपाललकाले ललएको ‘समदृ्ध र 
सनु्द्दर तेमालको दीघकुालीर् सोच परुा गरे्तरु् प्रलतवद्ध रही यस गाउँपाललकाका आलथकु वर् ु
२०७९/८० को र्ीलत तथा कायकु्रम प्रस्ततु गदैछु । यस महत्त्वपूण ुघडीमा र्ेपालको राष्ट्रियता, 
अखण्डता, स्वाधीर्ता र लोकतन्द्ि प्रालिको अलभयार्मा र्ेततृ्व प्रदार् गरे् हाम्रा वीर पखुाु, अमर सष्ट्रहद 
तथा अग्रजहरूप्रलत उच्च सम्मार् व्यक्त गदै सामान्त्जक आलथकु रूपान्द्तरणमा उहाँहरूले पयुाउर् ुभएको 
योगदार्को स्मरण गर् ुचाहन्द्छु।  

२. र्ेपालको राज्य परु्िःसंरचर्ा पलछ सम्पन्न भएको दोस्रो चरणको स्थार्ीय तहको लर्वाुचर् पश्चात ्तेमाल 
गाउँपाललकाका तरु्बाट पष्ट्रहलो गाउँ सभामा पष्ट्रहलो पटक र्ीलत, तथा कायकु्रमहरु प्रस्ततु गर् ुयस 
गररमामय गाउँसभामा सम्बोधर्का लालग उपन्त्स्थत हरु् पाउँदा गौरव महससु गरेको छ। र्ेपालको 
संघीय संरचर्ा अन्द्तरगत जर्तासँग प्रत्यक्ष र र्न्त्जकबाट सरोकार राख्न ेस्थार्ीय तहको महत्व, भावर्ा 
र साथकुता सम्पूण ुसवसुाधारणमा समेत वोध गराउर् ेयो सखुद समयलाईको सदपुयोग गर् ुचाहन्द्छु। 

३. यस अवसरमा गाउँपाललकाका समषृ्ट्रद्ध र ष्ट्रवकासका प्रयासहरुमा हरदम साथ र सहयोग गर्कुा 
कायपुाललकाका सदस्यज्यूहरु, गाउँसभाका सम्पूण ु सदस्य ज्यूहरु, राजर्लैतक दलहरु तथा र्ागररक 
समाज, सरकारी तथा गैर सरकारी लर्कायहरु, गाउँपाललकाको सम्पूण ुकमचुारीहरु एवम ्यस सभाका 
शन्त्क्तका स्रोत तेमालवासी सम्पूण ुआदरणीय आमा-बबुा, दाज-ुभाइ तथा दददी-बष्ट्रहर्ीहरुमा हाददुक  अष्ट्रपल 
गदुछु ।  

उपन्त्स्थत गाउँसभा सदस्यज्यूहरु, 

अब म आगामी आलथकु वर् ु२०७९।८० को लागी प्रस्ताष्ट्रवत ष्ट्रवर्यगत र्ीलत तथा कायकु्रमहरु प्रस्ततु 
गरे् अर्मुलत चाहन्द्छु ।  

१. वाष्ट्रर्कु बजेट तथा कायकु्रम तजुमुा गदा ुअवलम्बर् गररएका प्रमखु र्ीलत तथा आधारहरुिः 
२.१ समग्र र्ीलत तथा आधारहरुिः 

     आ.व. २०७९।८० को बजेट तजुमुा गदाु देहायका ष्ट्रवर्यहरुलाई प्रमखु र्ीलतगत मागदुशरु्को 
रुपमा अष्ट्रिकार गररएको छिः 



१. र्ेपालको संष्ट्रवधार्ले स्पष्ट गरेको स्थार्ीय तहको काम, कतवु्य तथा अलधकार सम्बन्द्धी 
प्राथलमकताहरु । 

२. स्थार्ीय सरकार संचालर् ऐर्, २०७४ ले तय गरेको र्ीलतगत व्यवस्था र प्राथलमकताहरु । 

३. अन्द्तर सरकारी ष्ट्रवत्त व्यवस्थापर् ऐर्, २०७४ ले गरेको र्ीलतगत व्यवस्थाहरु । 

४. रान्त्् िय प्राकृलतक स्रोत तथा ष्ट्रवत्त आयोग ऐर्, २०७४ ले तोकेको र्ीलतगत व्यवस्था र 
प्राथलमकताहरु । 

५. स्थार्ीय तहको वाष्ट्रर्कु योजर्ा तथा बजेट तजुमुा ददग्दशरु्, २०७४ ले लर्ददु् ट गरेको आलथकु 
योजर्ा तथा बजेट तजुमुाका आधारहरु । 

६. संन्त्घय तथा प्रदेश सरकारले जारी गरेका र्ीलतगत, कारू्र्गत मापदण्डहरु । 

७. पन्द्रौ योजर्ाले तय गरेका लक्ष्य एवं उद्देश्यहरु । 

८. ददगो ष्ट्रवकासका लक्ष्यको रणर्ीलतले अष्ट्रिकार गरेका लक्ष्य, सूचक एवं प्राथलमकताहरु र 
ष्ट्रवकाससंग अन्द्तरसम्बन्त्न्द्धत ष्ट्रवर्यहरु । 

९. गाउँपाललकाको आन्द्तररक स्रोत र साधर्हरु । 

१०. जर्तासंग गररएका प्रलतवद्धता र ष्ट्रवकाससंग सम्बन्त्न्द्धत भएर सावाुजालर्क रुपमा गररएका 
उदघोर्हरु । 

२.२ क्षिेगत र्ीलत तथा आधारहरुिः 
 (क) आलथकु ष्ट्रवकास सम्बन्द्धी र्ीलत तथा कायकु्रमहरुिः  

१. तेमालको पष्ट्रहचार् र आलथकु स्रोतको महुार्को रुपमा रहेको बोलधन्त्चत्त मालाको खेती 
प्रबदु्धर्मा जोड ददर्कुा साथै माला लर्कासीमा सरल र सहज व्यवस्था लमलाइर्छे । 

२. उबरुायकु्त जलमर्को सदपुयोग गरी कृष्ट्रर् के्षिको प्रवदु्धर्का लालग ललन्त्टटङ लसंचाईको थप 
व्यवस्थालाई लर्रन्द्तरता ददइर्ेछ  । 

३. पशसु्वास््यको प्रवदु्धर्का लालग पशखुोपको व्यवस्थालाई लर्रन्द् तरता ददइएको छ । 

४. कृष्ट्रर्को ष्ट्रवष्ट्रवलधकरण गदै सहज लाभको व्यवस्था गर् ुहावापार्ी सुँहाउदो र्लरु्ल खेतीका 
लालग र्लरु्लको ष्ट्रवरुवा ष्ट्रवतरण काय ुलर्रन्द्तरता गररर्छे । 

५. कृर्कको सहभालगता र साझेदारीमा माटो पररक्षण तथा माटो उपचार कायकु्रम सञ् चालर् 
गररर्ेछ । 

६. पशपुालक कृर्कलाई ष्ट्रवशरे् अर्दुार् र लन्त्क्षत वगलुाई बाख्रा ष्ट्रवतरण कायकु्रमका साथै 
ताललमको समेत व्यवस्था गररर्ेछ । 

७. एक वडा एक प्राष्ट्रवलधक कायकु्रमलाई कृर्कहरुको समूहमा आबद्ध गरी कृष्ट्रर्को 
व्यवसाष्ट्रयकरण गररर्छे । 

८. कृष्ट्रर् उपजका लालग पकेट के्षिको ष्ट्रवकासमा जोड ददइर्ेछ । 

९. तेमाल गाउँपाललकाको सवै वडामा तरकारी तथा र्लरु्ल खेतीको सम्भाव्यता अध्ययर् गरी 
व्यवसाष्ट्रयक खेतीलाई प्रवदु्धर् गररर्ेछ । 

१०. पशपुालर्लाई व्यवसायीकरणको लालग ष्ट्रकसार्हरुलाई ज्ञार्, सीप तथा प्रष्ट्रवलध हस्तान्द्तरण गरी 
उत्पादकत्व बढाउर्े र्ीलत ललईर्ेछ । 



११. कृर्क समूहहरुलाई कृष्ट्रर् तथा पशसेुवा सम्बन्द्धी आधारभतू सेवा प्रवाह सेवा केन्द्र मारु्त 
वडा वा बस्तीबाटै गररर्े र्ीलत ललईर्ेछ । 

१२. ष्ट्रकसार्लाई मलको अभाव हरु् र्ददर् गाउँपाललका के्षि लभि रहेका सहकारीसंग समन्द्वय 
गरी अर्दुार्मा मल ष्ट्रवउ ष्ट्रवजर् ष्ट्रवतरण गरे् र्ीलतलाई लर्रन्द्तरता ददइर्छे । 

      पयटुर् ष्ट्रवकास तरु् देहायको र्ीलत अवलम्वर् गररर्ेछिः 
१. तोमसोि कुण्ड, घेलिु पहरा, र्ारायणस्थार् मन्त्न्द्दर लगायतका ऐलतहालसक एवं महत्वपूण ुमठ 

मन्त्न्द्दर गमु्बाहरुको संरक्षण तथा उपयोगलाई सम्बन्त्न्द्धत के्षिको आय आजरु्संग 
अन्द्तरसम्बन्त्न्द्धत गरे् र्ीती ललइर्ेछ । 

२. तेमालमा पयटुर् प्रवरु्द्र्का लागी तेमाल रोसाइवा तामाङ संस्कृलतको डम्रु् पाकु लर्माुण, 
ठूलोपसेलमा पञ्चबरु्द् लर्माुण, तेमाल दोजे घ्याङमा दोजे लर्माुण र तेमाल-७ मा तामाङ 
संग्राहलय लर्माुण गररसकेको तथा थप पयटुर् ष्ट्रवकास तथा पयटुर् प्रवद्धुर्का लालग सावजुालर्क, 
र्ीन्त्ज, सहकारी एवं सामूदाष्ट्रयक के्षिहरुसंग साझेदारी एवं सहकाय ुगरी यसबाट प्राप् त लाभहरु 
आम जर्तासम्म पयुाुइर्ेछ । 

३. यस गाउँपाललका के्षि लभि होटल, ररसोटु एवं होमस्टेको सम्भाव्यता बोकेका के्षिहरुको 
पष्ट्रहचार् गरी स्थार्ीय संस्कृलत, खार्पार् एवं उत्पादकत्वको आधारमा होटल, ररसोटु एवं होमस्टे 
प्याकेज संचालर् गररर्ेछ । 

 (ख) सामान्त्जक ष्ट्रवकास तरु्का र्ीलत तथा कायकु्रमहरुिः 
     शैन्त्क्षक र्ीलत तथा कायकु्रमहरुिः 

१. न्त्शक्षा पूवाुधारको पलर् पूवधुार हो भन्द् र्े ष्ट्रवर्य तेमाल गाउँपाललकाले लर्िःसत ुस्वीकार 
गरेको ष्ट्रवर्य हो । न्त्शक्षाको ष्ट्रवकास ष्ट्रवर्ा अन्द्य कुर्ै पलर् ष्ट्रवकासको ढोका खलु्दैर् 
तसथ ुन्त्शक्षाको ष्ट्रवकासको लालग देहायको र्ीलत अवलम्बर् गरे् व्यवस्था लमलाएको छुिः  

२. र्ेपाल सरकारले घोर्णा गरेको सावजुलर्क न्त्शक्षा सवलीकरण दशक (ष्ट्रव.सं. २०७६-
२०८५) मा गणुस्तरीय न्त्शक्षण-लसकाइको वातावरण लर्माुण गर् ु सबै सामदुाष्ट्रयक 
ष्ट्रवद्यालयहरुमा ष्ट्रवर्यगत रुपमा शैन्त्क्षक सामग्री व्यवस्थापर्का लागी आवश्यक स्रोत 
उपलब्ध गराइर्छे । 

३. ष्ट्रवद्याथी सङ्क््या र भगूोलका आधारमा सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यालयको मूल्याँकर् गरी न्त्शक्षक 
दरबन्द्दी लमलार् तथा ष्ट्रवद्यालय समायोजर्को काय ुअगालड बढाइर्ेछ । 

४. संष्ट्रवधार् प्रदत्त माध्यालमक तहसम्मको न्त्शक्षाको व्यवस्थापर् गर्कुो लालग संन्त्घय न्त्शक्षा 
र्ीलत एवं मापदण्डको अलधर्मा रही आवश्यकता अर्सुार स्वीकृत भई लागू भईसकेका 
र्ीलत, ऐर्, लर्यमावली तथा कायषु्ट्रवलध वा लर्देन्त्शका पररमाजरु् गरेर वा र्याँ र्ीलत, ऐर्, 

लर्यमावली तथा कायषु्ट्रवलध वा लर्देन्त्शका लर्माुण गरेर न्त्शक्षा के्षिलाई व्यवस्थापर् गदै 
गणुस्तररय न्त्शक्षा सलुर्न्त्श् चत गररर्े र्ीलत  ललइर्ेछ । 

५. तेमाल गाउँपाललका अन्द्तगतु सञ् चाललत बाल ष्ट्रवकास केन्द्रको लर्यलमत अर्गुमर् गरी 
बालमैिी सूचक बमोन्त्जम सञ् चालर् हरु् ेव्यवस्थालाई लर्रन्द्तरता ददइर्छे । न्द्यायोन्त्चत 



ष्ट्रवतरण प्रणालीका आधारमा बालष्ट्रवकास केन्द्रलाई शैन्त्क्षक समाग्री ष्ट्रवतरणको व्यवस्था 
र बाल ष्ट्रवकास सहयोगी कायकुताुलाई ताललमको व्यवस्था लमलाईर्ेछ । 

६. प्राथलमक तह उमेर समूहका सवै बालबाललकाहरुलाई ष्ट्रवद्यालय प्रवेश गराई गणुस्तररय 
न्त्शक्षाको पहुँच अलभवृष्ट्रद्ध गरे् स्टेशर्री सहयोग तथा अन्द्य ष्ट्रवष्ट्रवध कायकु्रमहरु सञ् चालर् 
गररर्ेछ । 

७. शैन्त्क्षक गणुस्तरमा सधुार गरी न्त्शक्षकहरुलाई थप ष्ट्रवर्यवस्तकुो अलभबषृ्ट्रद्ध गराउर् तहगत 
र ष्ट्रवर्यगत छोटो अवलधको ताललमको व्यवस्था गररर्ेछ । 

८. ष्ट्रवद्यालयले प्राि गरेको शैन्त्क्षक र्लतजाका आधारमा उत्कृष्ठ ठहररएका ष्ट्रवद्यालय, ष्ट्रवद्याथी, 
कमचुारी र ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापर् सलमलतलाई उन्त्चत परुुस्कार प्रोत्साहर् ददइर्ेछ । 

९. तेमालको भावी शैन्त्क्षक कायदुदशा लर्धाुरण गरी योजर्ाबद्ध ढंगले न्त्शक्षा के्षिलाई अन्त्घ 
बढाउर् तेमाल गाउँ न्त्शक्षा योजर्ा लर्माुण गरी कायाुन्द्व यर्मा ल्याईर्छे । 

१०. एक आपसमा समन्द्वयात्मक सूचर्ा सम्प्ररे्ण र शैन्त्क्षक गलतष्ट्रवलध संचालर्का लालग 
आवश्यकता अर्सुार प्रधार्ाध्यापकहरुको बैठक संचालर् गररर्ेछ । 

११. ष्ट्रवद्यालयस्तरीय कायकु्रम कायाुन्द्वयर्, प्रवद्धरु् गर् ुर न्त्शक्षकलाई उत्प्ररेणा प्रदार् गरी 
सकारात्मक सझुाबको र्ीलत अवलम्बर् गर् ु ष्ट्रवद्यालयको लर्यलमत अर्गुमर्लाई जोड 
ददईर्ेछ ।साथै सबै न्त्शक्षकहरुलाई अलभभावकसंग लर्यलमत सम्पकु गर्ुपुरे् र्ीलत 
ललइएको छ । 

१२. ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापर् सलमलतले प्रान्त्ज्ञक वातावरण बर्ाउर् ेर प्रधार् अध्यापकले प्रान्त्ज्ञक 
पररणाम ददर्े गरी वडा न्त्शक्षा सलमलतको समेत पररचालर् गररर्ेछ । 

१३. प्रष्ट्रवलध मैिी शैन्त्क्षक वातावरण लर्माुण गर्कुा लालग कम्प्यूटर र्भएका सवै 
ष्ट्रवद्यालयहरुमा कम्प्यूटरको व्यवस्थापर् गदै जार्,े तहका सवै ष्ट्रवद्यालयमा लसलस 
क्यामाराको माध्यमबाट लर्यलमत अर्गुमर् गरे् व्यवस्थालाई लर्रन्द्तरता ददइर्छे । 

१४. "तेमालको अलभयार् प्रलतभा पष्ट्रहचार्"  कायकु्रमलाई थप सवु्यवन्त्स्थत गरी ष्ट्रवद्यालयका 
ष्ट्रवद्याथीहरुको क्षमता र प्रलतभालाई थप प्रोत्साष्ट्रहत गररर्छे । 

१५. ष्ट्रवद्यालयबाट सवै परीक्षाको लसकाइ उपलव्धी ष्ट्रवश्लरे्ण गराई न्द्यूर्तम लसकाई उपलव्धी 
कायम गदै थप शैन्त्क्षक गणुस्तर सधुारका लालग न्त्शक्षण लसकाई सधुार कायकु्रम लागू 
गररर्ेछ । 

१६. ष्ट्रवद्याथीहरुको अलग प्रलतभा पष्ट्रहचार्का लालग ष्ट्रवष्ट्रवध सह ष्ट्रक्रयाकलाप र खेलकुद 
प्रलतयोलगता संचालर् गररर्ेछ । 

१७. न्त्शक्षालाई लसपसंग, लसपलाई श्रमसंग, श्रमलाई रोजगारीसंग, रोजगारीलाई उत्पादर्संग र 
उत्पादर्लाई समषृ्ट्रद्धसंग जोडी सनु्त्ख र समदृ्ध र्ेपालीको राष्ट्रिय पररकल्पर्ा परुा गरे् 
ददशामा तेमाललाई अग्रसर गराउर् सवैको सहमतीमा प्राष्ट्रवलधक धारको न्त्शक्षालय 
स्थापर्ाका लालग सम्भाव्यता अध्ययर् गररर्छे । 

१८. शैन्त्क्षक गणुस्तर सधुारका लालग ष्ट्रवष्ट्रवध शैन्त्क्षक गलतष्ट्रवलध तथा छोटो अवलधका तालीम, 

कायशुाला र गोष्ठी संचालर् गररर्ेछ । 



१९. लर्रन्द्तर न्त्शक्षाका कायकु्रम संचालर्का लालग सामदुाष्ट्रयक लसकाई केन्द्रलाई पररचालर् 
गररर्ेछ । 

 

      खेलकुद सम्बन्द्धी र्ीलत तथा कायकु्रमहरुिः 
१. गाउँपाललका स्तरीय खेलकुद सलमलत मारु्त खेलकुद ष्ट्रवकासका कायकु्रम संचालर् गररर्ेछ 

। 

२. अन्द्तर वडास्तरीय अध्यक्ष कप रु्टवल प्रलतयोलगता सञ्चालर् गरर स्थार्ीय खेलाडीहरुलाई 
प्रोत्साहर् गररर्ेछ । 

३. ष्ट्रवद्यालयस्तरमा हरु्े खेलकुद तथा अलतररक्त ष्ट्रक्रयाकलापको वाष्ट्रर्कु कायतुाललका लर्माुण 
गरी खेलकुद र अलतररक्त ष्ट्रक्रयाकलापको संचालर् गररर्ेछ । 

४. गाउँपाललकाको गौरबको योजर्ाको रुपमा वडा रं्.-७ चापाखोरी रंगाशाला एक 
राष्ट्रियस्तरको मापदण्ड परुा हरु्े गरी खेल मैदार् लर्माुण गररर्ेछ । साथै गाउँपाललका 
क्षेि लभि रहेका अन्द्य खेल मैदार्हरुको क्रमशिः स्तर बषृ्ट्रद्ध गदै एक वडा एक खेल 
मैदार्को र्ीलतलाई लर्रन्द्तरता ददइर्ेछ । 

५. तेमाल गाउँपाललकाका राष्ट्रियस्तरका खेलाडीहरुको अलभलेख रान्त्ख त्यस्ता खेलाडीबाट 
स्थार्ीयस्तरको खेलकुद ष्ट्रवकासको लालग सहकाय ुगररर्छे । 

       

      स्वास््य तरु्को र्ीलत तथा कायकु्रमहरुिः 
१. तेमाल गाउँपाललकाको पोखरी र्ारायणस्थार्मा अस्पताल सेवा सचुारु गररर्े छ । 

२. तेमाल गाउँपाललकामा लन्त्क्षत समहुका सम्पूण ुवालबाललका हरुलाई पूण ुखोप लगाईर् ेछ 
। 

३. गभवुती मष्ट्रहलाहरुको लालग पौष्ट्रष्टक आहाराको व्यवस्थापर् गररर्े छ । 

४. तेमाल गाउँपाललका अन्द्तगतुका गभवुती मष्ट्रहलाहरुलाई प्रसलुत केन्द्रमा सतु्केरी गराए 
प्रश्चात यातायात  लालग ऐम्बलेुन्द्स  सेवा लर्शलु्क गररर्े छ । 

५. तेमाल गाउँपाललका लभिका गभवुती तथा सतु्केरी मष्ट्रहलाहरुलाई जष्ट्रटल समस्या भई अन्द्य 
अस्पतालमा ररर्र गर्ुपुदाु ऐम्बलेुन्द्स सेवा लर्शलु्क गररर् ेछ । 

६. सरुन्त्क्षत माततृ्व कायकु्रम अन्द्तगतु गभवुती मष्ट्रहलाहरुलाई पोखरी र्ारायण्थार् स्वास््य 
चौकीमा रहेको ल्याबमा ए.एर् ्लस. प्याकेज पररक्षण लर्शलु्क गररर्े छ । 

७. र्सरे् रोगहरुको पष्ट्रहचार्, उपचार  र समदुायमा परु्स्र्थापर्ा कायकु्रम संचालर् गररर् ेछ 
। 

८. तेमालका ४१ वटा सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवधालयहरुमा ष्ट्रवधालय स्वास््य कायकु्रम संचालर् गररर् े
छ । 

९. स्वास््यकमीहरुलाई अत्यावश्क ताललमको व्यवस्था गरी गणुस्तरीय सेवा प्रदार् गर् ु
प्रोत्साहर् गररर्ेछ । 



१०. तेमाल गाउँपाललकाका सबै स्वास््य संस्थाहरुमा ष्ट्रट.ष्ट्रट. खोप लर्शलु्क प्रदार् गररर्े छ । 

११. तेमाल गाउँपाललकामा रहेका गाउँघर न्त्क्ललर्क तथा खोप न्त्क्ललर्कलाई व्यवन्त्स्थत गरर 
गणुस्तरीय सेवा प्रदार् गररर् ेछ । 

१२. क्षयरोग लर्वारणको लालग बस्तीस्तरमा खकार पररक्षणको न्त्शष्ट्रवर संचालर्मा लर्रन्द्तरता 
ददईर्े छ । 

१३. मष्ट्रहला स्वास््य स्वयं सेष्ट्रवकाहरुलाई प्रोत्साहर् गररर्े र्ीलत ललईर्े छ । 

१४. कुर्ैपलर् बालवाललकाले कुपोर्णको न्त्शकार हरु् र्परोर् भने्न र्ीलतलाई अंगीकार गरी ५ 
वर्मुलुर्का कुर्ोष्ट्रर्त  बालबाललकाहरुलाई पौष्ट्रष्टक आहाराको व्यवस्थापर् गररर्े छ । 

१५. सबै स्वास््य संस्थाहरुमा लर्शलु्क और्धीको व्यवस्थापर् गरी गणुस्तरीय सेवा प्रदार् गरे् 
कायलुाई लर्रन्द्तरता ददईर्े छ । 

१६. तेमाल गाउँपाललकामा बसोबास गरे् सम्पूण ुलन्त्क्षत समहुका व्यन्त्क्तहरुलाई कोलभड-१९ 
ष्ट्रवरुद्ध खोप लगाईर्े छ । 

 
      

 खार्ेपार्ी तरु्को र्ीलत तथा कायकु्रमहरुिः 
• प्राणीको जीवर् रक्षाको दोस्रो आधार पार्ी भएकोले खार्पेार्ीको सवु्यवस्था गरे् र सवै 

र्ागररकमा शदु्ध ष्ट्रपउर्े पार्ीको सहज पहुँच ष्ट्रवस्तार कायलुाई लर्रन्द्तरता गररर्ेछ । 

• स्थार्ीयस्तरमा रहेको पार्ीको महुार्हरुको संरक्षण, सम्बद्धुर् र प्रयोग गर् ुतथा टोल 
वस्तीका पार्ीका परम्परागत महुार्हरुलाई स्वच्छ र सर्ा राख्न प्रत्येक वडा सलमलतको 
अगवुाईमा टोल ष्ट्रवकास संस्था, सामदुाष्ट्रयक  संघसंस्था तथा स्थार्ीय समदुाय पररचालर् 
गरे् र्ीलत अवलम्बर् गररर्ेछ ।  

• संचालर्मा रहेका खार्ेपार्ी योजर्ाहरुको ददगो संचालर्, ममतु सम्भार, क्षमता अलभबषृ्ट्रद्ध 
तथा परु्िः लर्माुण जस्ता काय ुउपभोक्ताहरुको समेत लगार्ी तथा सहभालगतामा संचालर् 
गरी गराई आधारभतु खार्ेपार्ी सेवाको सलुर्न्त्श्चतता गर् ुर खार्ेपार्ी सेवा र्पगेुको टोल 
वस्तीमा खार्ेपार्ी सेवा पयुाुउर्े कायकुो लालग योजर्ा तथा कायकु्रम पाललकाको आटर् ै
लगार्ीमा र अन्द्य संघसंस्थाको साझेदारीमा संचालर् गरे् कायलुाई लर्रन्द्तरता ददइर्ेछ 
। 

• टोल वस्तीमा रहेका सार्ालतर्ा पोखरीहरु समदुायको अगवुाईमा संरक्षण गरे् अलभयार् 
संचालर्मा जोड ददइर्ेछ । 

• सडक लगायत भौलतक पूवाुधारहरुको लर्माुण गदाु गराउँदा पार्ीको मूल र स्रोतमा हरु् 
सक्र्े क्षतीलाई न्द्यूलर्करण गरे् उपायहरु अवलम्बर् गरे् कायलुाई कायमुा जोड ददइर्छे  
। 

• तेमाल बहृद खार्ेपार्ी आयोजर्ा समयमै सम्पन्न गर् ुगाउँपाललकाको तरु्बाट अर्गुमर् 
एवं ध्यार्ाकर्णु गराईर्छे । 

 



  
 
 
 
 

(ग) पूवाधुार ष्ट्रवकास क्षिेका र्ीलत तथा कायकु्रमहरुिः 
• तेमाल गाउँपाललकाको केन्द्र जोड्र्े तेमाल रेन्द्जेर् दोजे मेच्छे-पौवा-खिीगाउँ-टेकार्परु-

मान्त्म्त सडकलाई सडकको मापदण्ड अर्सुार बाहै्र मष्ट्रहर्ा लर्वाुध रुपमा सवारी साधर् 
संचालर् गर् ुसक्र्े गरी स्तरोन्नती गर् ुप्राथलमकता ददइर्छे । 

• गाउँपाललकाको स्थार्ीय सडक, रणर्ीलतक सडक, कृष्ट्रर् सडकहरुको वलगकुरण गरी सडक 
सञ्जाललाई व्यवन्त्स्थत गररर्छे । 

• यातायात सषु्ट्रवधा तथा वडाहरुको भौगोललक सन्द्तलुर्को आधारमा क्रमशिः बाहै्र मष्ट्रहर्ा 
संचालर् गरे् गरी स्तरोन्नती गर्ुकुा साथै ढलार् र कालोपिे गरे् तरु् संन्त्घय र प्रदेश 
सरकारसंग पहल गरे् र गाउँपाललकाकै स्रोत पररचालर् गरी कायाुन्द्वयर् गरे् लर्लत 
ललइएको छ । 

• वडा कायाुलयबाट गाउँपाललकाको केन्द्र जोड्र्े सडकलाई सडकको मापदण्ड अर्सुार 
बाहै्र मष्ट्रहर्ा लर्वाुध रुपमा सवारी साधर् संचालर् गर् ुसक्र् ेगरी स्तरोन्नती गर् ुप्राथलमकता 
ददइर्ेछ । 

• ष्ट्रवकासको मु् य आधार सडक भएकोले तेमालको रणर्ैलतक योजर्ाको रुपमा राष्ट्रिय 
राजमागबुाट तेमाललाई सहज रुपमा जोड्र्े गरी सडक स्तरोन्नती गरे् र्ीलत ललइएको छ 
। 

• भवर् लर्माुण तरु् स्थार्ीय सरकार संचालर् ऐर्, २०७४ बमोन्त्जम गाउँपाललका के्षि 
लभि भवर् लर्माुणलाई व्यवन्त्स्थत गरे् र्ीलत ललइर्ेछ । साथै राष्ट्रिय भवर् संष्ट्रहता, २०६० 
बस्ती ष्ट्रवकास शहरी योजर्ा तथा भवर् लर्माुण सम्बन्द्धी आधारभतू लर्माुण 
मापदण्ड,२०७२ तथा भवर् लर्माुणको र्मूर्ा मापदण्ड, २०७१ लाई पालर्ा गदै र 
गराउँदै गाउँपाललका के्षिमा बस्ती ष्ट्रवकास गरे् र्ीलत ललइर्ेछ । 

• लर्लमतु पूवाुधारहरुको लर्यलमत ममतु सम्भार, संचालर्, संरक्षण एवं सम्बद्धुर् गर् ुममतु 
सम्भार कोर् स्थापर्ा गररर्ेछ । साथै पूवाुधार लर्माुणमा उपभोक्ता सलमलतहरुको 
प्रभावकारी पररचालर् गरे् र्ीलत ललइर्ेछ । 

• पूवाुधार लर्माुणको क्रममा पयाुवरणीय जोन्त्खम तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कर् गरेर 
माि स्वीकृती गरे् लर्लत ललइर्ेछ।  

 

 (घ) वातावरण तथा ष्ट्रवपद व्यवस्थापर् सम्बन्द्धी र्ीलत तथा कायकु्रमहरुिः 
 

     वातावरण सम्बन्द्धी र्ीलतिः 
• गाउँपाललकाले गाउँपाललका के्षि लभिको वर्के्षिमा बकृ्षारोर्ण कायकु्रम संचालर् गरी 

वर्के्षिलाई बढाइर्े र्ीलत अवलम्बर् गरे्छ । 



• सडकको के्षिालधकार लभि बकृ्षारोपण कायकु्रम संचालर् कायलुाई लर्रन्द्तरता ददइर्छे ।  

• वातावरण संरक्षण प्रलत जर्चेतर्ा अलभबषृ्ट्रद्ध गर् ु प्रवदु्धर्ात्मक कायकु्रमहरु संचालर् 
गररर्ेछ।  

• एक रुख कटार्ी बापत कम्तीमा पाँच ष्ट्रवरुवा हकुाुउर्े र्ीलत ललइर्ेछ । 

     
 
 

 ष्ट्रवपद व्यवस्थापर् सम्बन्द्धी र्ीलतिः 
• गाउँपाललकामा ष्ट्रवपद व्यवस्थापर् कोर्लाई यथावत संचालर् गरी कोर्लाई प्रभावकारी 

बर्ाउर् सम्बन्त्न्द्धत सरोकारवालाहरुको साझेदारीमा ष्ट्रवलभन्न कायकु्रमहरु सञ्चालर्मा 
लर्रन्द्तरता ददइर्छे  । 

• ष्ट्रवपद परेको अवस्थामा उद्दारको लालग आवश्यक परे् यन्द्ि, साधर् तथा औजारहरुको 
उन्त्चत व्यवस्थापर् गरे् र्ीलत अवलम्बर् गररर्ेछ । 

• ष्ट्रवपदका क्षेिमा काम गरे् सहयोगी संस्थाहरुसंग समन्द्वय गरी ष्ट्रवपद व्यवस्थापर् सम्बन्द्धी 
आवश्यक योजर्ा तथा कायकु्रमहरु संचालर् गररर्ेछ । 

 

     र्ोहरमैला तथा सरसर्ाई सम्बन्द्धी र्ीलतिः 
• गाउँपाललकाका बस्तीहरुमा कुष्ट्रहर्े र र्कुष्ट्रहर्े र्ोहोर छुट्याई र्ोहोर व्यवस्थापर् गर् ु

वडा तहबाट सचेतर्ा अलभयार् संचालर् गररर्ेछ । 

• सावजुालर्क शौचालयको लर्माुणका लालग साझेदार संस्थाहरुको खोजी गरी लर्रन्द्तरता 
ददइर्ेछ । 

• सावजुालर्क भवर्, सरकारी कायालुय, स्वास््य संस्था, ष्ट्रवद्यालयहरुलाई पूणतु सरसर्ाई 
कायलुाई लर्रन्द्तरता ददइर्ेछ  । 

 

 (ङ) लैष्ट्रिक समार्ता तथा समावेशीकरण सम्बन्द्धी र्ीलत तथा कायकु्रमहरुिः 
• सहकाय,ु सहअन्त्स्तत्व र भाइचाराको र्ीलत अर्रुुप ष्ट्रवकास र लर्णयु प्रकृयामा समावेशी 

सहभालगताको र्ीलत अवलम्बर्लाई लर्रन्द्तरता  गररर्ेछ ।  

• तेमालका सवै मष्ट्रहला, बालवाललका, आददवासी जर्जाती, दललत, ष्ट्रवपन्न वग,ु जेष्ठ र्ागररक, 

र्रक क्षमता (अपािता) भएका व्यन्त्क्तहरुको क्षमता ष्ट्रवकास तथा आलथकु, समान्त्जक 
सशन्त्क्तकरणको र्ीलत अवलम्बर्लाई लर्रन्द्तरता गररर्छे । 

• लन्त्क्षत वगकुा कायकु्रमहरु संचालर् गदाु क्षमता ष्ट्रवकास, लसप ष्ट्रवकास, र्ेततृ्व ष्ट्रवकास, प्रष्ट्रवलध 
हस्तान्द्तरण, सचेतर्ा तथा संस्कृलत संरक्षण र प्रवदु्धर् जस्ता कायकु्रम समारू्पालतक ढंगबाट 
संचालर् गररर्े र्ीलत ललइर्ेछ । 

• संष्ट्रवधार् प्रदत्त मष्ट्रहलाहरुको हक र अलधकारहरुको कायाुन्द्वर्य गररर्े र्ीलत अवलम्बर् 
गररर्ेछ । 



• गाउँपाललका के्षिमा संचालर् हरु्े हरेक अवसर र गलतष्ट्रवलधमा सम्भव भएसम्म पचास 
प्रलतशत मष्ट्रहला सहभालगता गराइर्ेछ । 

• बाह्य एवं घरेल ु ष्ट्रहंसामा परेका मष्ट्रहलाहरुको सहयोगको लर्लमत्त मर्ोपरामश ुतथा सीप 
ष्ट्रवकास सष्ट्रहतको परु्स्थाुपर्ा कायकु्रमहरु एवं लैष्ट्रिक ष्ट्रहंसा लर्वारण कायकु्रम संचालर् 
गररर्ेछ । 

• न्द्याष्ट्रयक सलमलत मारु्त मष्ट्रहलाहरुको कारू्र्ी हक र अलधकार सम्बन्द्धी ताललम तथा 
अर्नु्त्शक्षणको व्यवस्थालाई लर्रन्द्तरता ददइर्छे । 

• मष्ट्रहलाहरुलाई व्यवसाष्ट्रयक बर्ाउर् सवै वडाहरुमा उद्यमन्त्शलता ताललम संचालर् गरे् 
गराउर्े र उद्यम गरे् लसपयकु्त मष्ट्रहलाहरुको समूहलाई वीउ पुनँ्त्जको व्यवस्था गरे् र्ीलत 
अवलम्बर् गररर्ेछ । 

• बालमैिी स्थार्ीय शासर्को प्रत्याभतूी गर् ुआवश्यक कायकु्रमहरु संचालर्  गररर्ेछ । 

• वडास्तरीय बाल क्लव, गाउँपाललका स्तरीय बाल सञ्जाल गठर् र पररचालर् गरे् र्ीलत 
अवलम्बर् गररर्ेछ । 

• गाउँपाललका के्षि लभि रहेका ८० वर्भुन्द्दा मालथका जषे्ठ र्ागररकहरुको वडागत रुपमा 
लगत संकलर् गरी जषे्ठ र्ागररकहरुसंग भएको ज्ञार् तथा अर्भुव र्याँ पसु्तालाई हस्तान्द्तरण 
गरे् कायकु्रम संचालर् काय ुलर्रन्द्तरता  गररर्ेछ । 

• जेष्ठ र्ागररकहरुको स्वास््य जष्ट्रटलतालाई ध्यार्मा रान्त्ख क्रमशिः स्वास््य न्त्शष्ट्रवर संचालर् 
कयकु्रमलाई लर्रन्द्तरता ददइर्ेछ ।  

• गाउँपाललकामा स्थायी रुपमा बसोबास गरे् ६० वर् ुभन्द्दा मालथका जेष्ठ र्ागररकहरुलाई 
५०% प्रलतशत अर्दुार्मा स्वास््य ष्ट्रवमा कायकु्रम सञ्चालर् गरे् लर्लत ललइएको । 

• दललत समदुायको परम्परागत पेशा, कला तथा सीप संरक्षण गदै आधलुर्कीकरण र 
व्यावसायीकरण गरे् र्ीलत अवलम्बर् कायलुाई लर्रन्द्तरता ददइर्ेछ। 

• दललत ष्ट्रवद्याथीलाई उच्च न्त्शक्षासम्म अध्ययर्का लालग छािबनृ्त्त्तको व्यवस्थालाई लर्रन्द्तरता 
ददइर्ेछ । 

• आददवासी जर्जातीहरुको संष्ट्रवधार् प्रदत्त अलधकारलाई सलुर्न्त्श्चत गदै आलथकु, सामान्त्जक 
एवं साँस्कृलतक ष्ट्रवकासका साथै भार्ा, संस्कृलत, परम्परा र पु् यौलल सीपको संरक्षण तथा 
प्रवदु्धर् गररर्े र्ीलत अवलम्बर् गररर्ेछ । 

• आददवासी जर्जातीको भार्ा तथा ललष्ट्रप ष्ट्रवकासका लालग भार्ा कक्षाको व्यवस्था गररर्ेछ 
। 

• र्रक क्षमता (अपािता) भएका व्यन्त्क्तहरुको लगत रान्त्ख उर्ीहरुको ष्ट्रहत संरक्षणको 
कायकु्रम संचालर् गरे् र्ीलत अवलम्बर् गररर्ेछ । 

• ष्ट्रवद्यालय तथा स्वास््य केन्द्रहरुका साथै प्रशासलर्क भवर्हरुमा क्रमशिः अपाि मैिी 
संरचर्ाहरुको लर्माुण गररर्े र्ीलत अवलम्बर् गररर्ेछ । 



• यवुाहरुलाई पररवतरु्को संवाहक र र्तेतृ्वको साझेदारको रुपमा ष्ट्रवकास गदै समान्त्जक, 

राजर्ैलतक र आलथकु के्षिका समग्र न्त्जम्मवेारी सम्हाल्र् सक्र्े गरी र्ेततृ्व ष्ट्रवकास गराउर् े
र्ीलत ललइर्ेछ । 

• यवुाहरुमा ष्ट्रहंसा, दवु्यसुर् र अराजक प्रवृन्त्त्त हरु् र्ददर् लर्यन्द्िणका र्ीलत अवलम्बर् गररर्ेछ 
। 

• यवुाहरुलाई ष्ट्रवपद व्यवस्थापर्, सामान्त्जक ष्ट्रवकास, वातावरण संरक्षण, खेलकुद लगायतका 
के्षिमा स्वयंसेवकको रुपमा पररचालर् गररर्ेछ । 

 
  
 
 

(च) सेवा प्रवाह, संस्थागत ष्ट्रवकास तथा सशुासर् सम्बन्द्धी र्ीलत तथा कायकु्रमहरुिः 
 

१. सावजुालर्क सेवा प्रवाहलाई गणुस्तरीय, समावेशी एवं सहज बर्ाउर् ष्ट्रवद्यलुतय शासर् प्रणाली 
अवलम्बर् गरर प्रशासलर्क कायषु्ट्रवलधलाई सरललकरण र संके्षपीकरण गररर्ेछ । 

२. र्ेपाल सरकारर्द्ारा स्वीकृत दरवन्द्दी ढाँचा बमोन्त्जम वडा कायाुलय तथा गाउँपालकाको 
कायाुलयमा जर्शन्त्क्त व्यवस्थापर् गररर्ेछ । 

३. सवै वडा कायाुलयहरुलाई गाउँकायपुाललकाको कायसुञ्जालसंग जोड्र्े र्ीलत अवलम्बर् 
कायलुाई लर्रन्द्तरता ददइर्ेछ । 

४. गाउँपाललकाका जर्प्रलतलर्लध तथा कमचुारीहरुको क्षमता ष्ट्रवकासका लालग आवश्यकता 
अर्सुार अर्नु्त्शक्षण ताललम तथा प्रन्त्शक्षण संचालर् कायलुाई लर्रन्द्तरता ददइर्छे ।  

५. गाउँपाललकामा कायरुत कमचुारीहरुलाई प्रोत्साहर् गरी उच्च मर्ोवलका साथ सावजुालर्क 
सेवा प्रवाह गर् ुआन्द्तररक आम्दार्ीबाट कायदुक्षता, काय ुसम्पादर्, सपुरीवेक्षणको आधारमा 
प्रोत्साष्ट्रहत गररर्ेछ । 

ष्ट्रवन्त्त्तय व्यवस्थापर्िः 
१. र्ेपालको संष्ट्रवधार्मा उल्लेन्त्खत राजस्वका स्रोतहरुको दायरालाई र्राष्ट्रकलो पादै अलधकतम आन्द्तररक 

स्रोत संकलर् गदै ष्ट्रवन्त्त्तय स्वावलम्बर् तरु् अग्रसर हरु्े र्ीलत ललइर्ेछ । 

२. गाउँपाललकाको आन्द्तररक आम्दार्ी हरु् ेस्रोतहरुको पष्ट्रहचार् गरी ददगो र भरपदो रुपमा ष्ट्रवकास 
कायलुाई लर्रन्द्तरता ददइर्ेछ । 

 
  

सूचर्ा, संचार तथा प्रष्ट्रवलध तरु्िः  

१. तेमाल गाउँपाललकालाई सूचर्ामैिी बर्ाई स्थार्ीय सञ्चार माध्यमहरुको ष्ट्रवकास र प्रवरु्द्र् गररर्ेछ । 
स्थार्ीय पि-पलिका, रेलडयो तथा अर्लाइर्हरुलाई थप व्यवन्त्स्थत, ष्ट्रवश्वसर्ीय र प्रलत्पधी बर्ाइर्ेछ । 

२. राजस्व संकलर् सेवा लगायत सहज सूचर्ा प्रवाहको लालग ३ वटा वडा कायालुयसम्म आटर्ै र्ाइबर 
मारु्त पयुाुइएको र बाकी ६ वटा वडाहरुमा यसै वर् ुआटर्ै अन्त्प्टकल र्ाइबर जडार् गरी गाउँपाललका 



केन्द्रसँग सोझै जोलडर्े छ। यसबाट वडाहरुमा इन्द्टरर्टे राजश्व संकलर्, लसलस क्यामेरा सभेलेन्द्स, ई 
हान्त्जरी व्यवस्थापर् लगायतका कायमुा सहजीकरण हरु्ेछ। 

३. गाउँपाललकाको प्रशासलर्क कायलुाई व्यवन्त्स्थत बर्ाउँर् र कागज रष्ट्रहत तथा अर्लाईर् सेवाको प्रबदु्धर् 
गर् ुआवश्यक सूचर्ा प्रष्ट्रवलध पूवाुधार सष्ट्रहत यस के्षिमा प्रयोग भईरहेका सटटवेयर प्रयोगमा जोड ददईर् े
छ। 

४. सबै कमचुारीहरुलाई सूचर्ा प्रलबलध मैिी बर्ाउर्को लालग सूचर्ा प्रलबलध सम्बन्त्न्द्ध प्रन्त्शक्षण कायकु्रम 
संचालर् गररर्े छ। 

५. गाउँपाललका लभिका सम्पूण ुडाटा व्यवस्थापर् को लालग आटर्ै सभरुको व्यवस्था गररएको छ। साथै 
आलथकु कारोबार लाइ Cyber threats बाट बचाउर्को लालग Firewall system,SSL,सभरु अपग्रडे र 
डाटा ब्याकअपको ब्यवस्थापर् गरेको छु।   

६. सेवाग्राहीको अलधकारलाई सम्वोधर् गदै सवै वडा कायाुलय र ष्ट्रवर्यगत इकाइमा क्षलतपूलतसुष्ट्रहतको 
र्ागररक वडापि जारी गररएको मा सो को प्रभावकारी कायाुन्द्वयर्का लालग कमचुारीहरुलाई उत्तरदायी 
बर्ाईर्े छ। यसबाट गाउँपाललकाको सेवा प्रवाह अझै प्रभावकारी र ष्ट्रवश्वसर्ीय हरु्े ष्ट्रवश्वास ललइएको 
छ। 

७. सेवा प्रवाहका हरेक के्षिमा प्रलबलधको ष्ट्रवकास तथा लबस्तार गरी E-Governance लाई लतव्रता ददईर् े
छ। सेवाहरुलाई प्रथम चरणमा कम्प्यटुर प्रलबलधमा आधाररत तथा दोस्रो चरणमा इन्द्टरर्ेटमा आधाररत 
online Service बर्ाई प्रवाह गरे् र्ीलत रहेको छ।  

८. अर्लाईर् मारु्त उपलब्ध गराउर् सष्ट्रकर्े सबै प्रकारका सेवाहरुलाई गाउँपाललकाको आटर्ै ववे ईमले 
इन्द्टरर्ेटको माध्यमबाटै उपलब्ध गराउर् Digital Demand, Digitally Serve को र्ीलत अवलम्बर् 
गररर्ेछ। आम गाउँबासीलाई सेवा तथा सूचर्ा ददर्े प्रयोजर्को लालग ल्याईएको छ ।  

९. गाउँपाललकाबाट जारी गररर्े सेवा तथा सेवा ललर् सम्पकु राख्न परे् स्थार्हरु, एवम ्सूचर्ा तथा सावजुलर्क 
जार्कारीका ष्ट्रवर्यहरुको अलावा र्ागररकरुको दैलर्की संगजोलडएका ष्ट्रवष्ट्रवध ष्ट्रवर्यहरु गाउँपाललको 
वेवसाइट तथा अलधकारी रे्सबकु मरु्त गाउँबासीको समक्ष पयुाइर्ेछ। 

१०. कमचुारीहरुको काय ुसम्पादर्मा अधाररत प्रोत्साहर् प्रणाली यसै श्रावण मष्ट्रहर्ा देन्त्ख लाग ुगररर्े छ। 
कमचुारीहरुको काय ु सम्पादर् मूल्याङ्कर् पद्दलतलाई प्रभावकारी र वैज्ञालर्क बर्ाई सेवामखुी एवम ्
जवार्देही बर्ाइर्ेछ।  

११. पारदन्त्शतुा एवम ् सशुासर्का लालग गाउँपाललकासँग सम्बन्त्न्द्धत सूचर्ाहरुलाई ष्ट्रवद्यतुीय तथा सञ्चार 
माध्यमबाट सावजुलर्कीकरण गररर्ेछ। राजपिको लर्यलमत प्रकाशर्को व्यवस्था गररर्ेछ। 

१२.  गाउँपाललकाले तजुमुा गरेका सबै र्ीलत तथा कार्रु्हरु गाउँपाललकाको वेवसाइटमारु्त सावजुलर्क 
गररर्ेछ। वेवसाईट लर्यलमत रुपमा अद्यावलधक गरे् व्यवस्थालमलाएको छु। 



१३. गाउँपाललकाको संगठर्ात्मक संरचर्ा तथा आवश्यक कमचुारी दरबन्द्दी गत पररर्दबाटस्वीकृत भई 
सञ्चालर् हुँदै आएकोमा स्थार्ीय परु्िःसंरचर्ा पश्चात्को संगठर्ात्मक स्वरुप बमोन्त्जम दरवन्द्दी व्यवस्थामा 
परु्रावलोकर् गररर्ेछ। 

१४. वडा तथा गाउँपाललकामा कायरुत कमचुारीको क्षमता ष्ट्रवकास गर् ुकाय ुक्षमता तथा रुचीको आधारमा 
सरुवा तथा न्त्जम्मेवारी हेररे्रको र्ीलत अवलम्बर् गररर्छे। 

१५. गाउँपाललकाको संस्थागत क्षमता अलभबषृ्ट्रद्ध तथा मार्व संसाधर् ष्ट्रवकासका लालग गाउँ क्षमता ष्ट्रवकास 
योजर्ा तजुमुा गररर्छे। 

१६. वडा कायाुलयलाई र्ागररकहरुको पष्ट्रहलो र र्न्त्जकको सरकारको रुपमा ष्ट्रवकास गररर्ेछ। वडा 
कायाुलयहरुलाई भौलतक सषु्ट्रवधा सम्पन्न गररदै ललगर्छे र आवश्यक जर्शन्त्क्तको व्यवस्था गररर्ेछ। 
प्रत्येक कायाुलयहरुमा रहेका र्ागररक वडापि लर्यलमत अद्यावलधक गररर्ेछ। 

१७. गाउँपाललकामा आबश्यक र उपयकु्त थप कारू्र्हरुको तयार गरी गाउँवासीहरुलाई सरल, सहज र 
प्रभावकारी सेवा प्रदार् गररर्छे। 

१८. यस गाउँपाललका के्षिलाई सशुासर् मैिीगाउँ Good Governance Friendly City बर्ाउर् आवश्यक 
कायाुरम्भ ष्ट्रवगत वर्बुाट सरुुवात गररएकोमा उक्त कायलुाई प्रभावकारी बर्ाउर् लर्रन्द्तरता ददई 
सशुासर्को अर्भलूत ददलाउर् ेगरी सेवा तथा कायकु्रम सञ्चालर्को र्ीलत ललइर्छे। 

१९. गाउँपाललकाबाट सम्पादर् हरु्े हरेक आयोजर्ा तथा कायकु्रमहरुको सावजुलर्क परीक्षण, सावजुलर्क 
सरु्वुाई, सामान्त्जक परीक्षण जस्ता कायहुरुबाट पारदन्त्शतुा एवम ् स्थार्ीय सशुासर् कायम गररर्छे। 
गरु्ासो सनेु्न र समाधार् गरे् पररपाटीको ष्ट्रवकास गररर्ेछ। सावजुलर्क खररद प्रष्ट्रक्रयालाई पारदशी र 
ष्ट्रवश्वसर्ीय बर्ाइर्ेछ। गणुस्तर मापदण्ड बर्ाई लागू गररर्ेछ। ष्ट्रवकास कायहुरुको ब्यवन्त्स्थत अर्गुमर् 

र्ीलत तथा प्रणाली स्थापर्ा गरी कायाुन्द्वयर् गररर्ेछ। 

२०. आलथकु पारदन्त्शताको लालग वडा कायालुयमा कायरुत ष्ट्रवर्यगत शाखाका कमचुारी, वडा सन्त्चव तथा 
उपभोक्ता सलमलत सावजुलर्क खररद प्रष्ट्रक्रया सम्बन्द्धी अलभमखुीकरण ताललम उपलब्ध गराईर्ेछ। 

 
 

 अन्द्त्यमा, र्ीलत तथा कायकु्रमको समयवद्ध एवं सर्ल कायाुन्द्वयर्बाट तेमालको समाबेशी र दीगो 
ष्ट्रवकासमा सघाउ पगु्र्े, आलथकु ष्ट्रवकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव परे्, रोजगारीको के्षिमा बषृ्ट्रद्ध भई जर्ताको 
जीवर्स्तरमा सकारात्मक प्रभाव परे् देन्त्खन्द्छ साथै सामान्त्जक सदभाव र समन्द्वय तथा भाततृ्व 
ष्ट्रवकासमा समते टेवा पगु्छ भने्नमा म पूण ुष्ट्रवश्वस्त छु । र्ीलत तथा कायकु्रम तयार गर् ुप्रत्यक्ष र 
परोक्ष रुपमा सहयोग पयुाुउर् ुहरु्े सवैमा धन्द्यवाद ददर् चाहन्द्छु । उपन्त्स्थत सवै महार्भावहरुमा 
हाददुक कृतज्ञता अपणु गदुछु । 
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