
तेमाल गाउँपाललकागाउँसभाको १२ औ ंअलिवेशनका अध्यक्ष श्री चन्द्र बहादरु तामाङ ज्यूले प्रस्ततु गनु ुभएको  

आ.व. ०७९/८० को अर्वुार्षकु सलमक्षा कायकु्रम 

१.१. पषृ्ठभलूम 

आदरणीय सदस्यज्यूहरु 

सङ्घीय लोकतन्त्न्द्िक गणतन्द्िात्मक शासन व्यवस्र्ाको माध्यमबाट लोकतन्द्िकाआिारभतू मूल्य मान्द्यताको 
सम्मान, मानव अलिकारको संरक्षण र सशुासन कायम गनरुार्िय आकांङ्क्क्षालाई आत्मसात गदै तेमाल 
गाउँपाललकाले ललएको ‘समदृ्ध र सनु्द्दर तेमालको दीर्कुालीन सोच पूरा गनेतरु् प्रलतवद्ध रही यस गाउँपाललकाको 
आलर्कु वष ु२०७९/८० को अर्वुार्षकु सलमक्षा कायकु्रम प्रस्ततु गदैछु । यस महत्त्वपूण ुर्डीमा नेपालको 
रार्ियता, अखण्डता, स्वािीनता र लोकतन्द्ि प्रालिको अलभयानमा नतेतृ्व प्रदान गने हाम्रा वीर पखुाु, अमर सर्हद 
तर्ा अग्रजहरूप्रलत उच्च सम्मान व्यक्त गदै सामान्त्जक आलर्कुरूपान्द्तरणमा उहाँहरूले पयुाउन ुभएको योगदानको 
स्मरण गन ुचाहन्द्छु।  

"सशुासन सर्हतको र्वकास आजको आवश्यकता पूवािुार,न्त्शक्षा , स्वास््य र रोजगारमा हाम्रो प्रार्लमकता"भने्न 
सोचसर्हतएर्ारौंगाउँसभाको नीलत, तर्ा कायकु्रमहरुलाई सम्बोिन गरी अर्वुार्षकु सलमक्षा कायकु्रम प्रस्ततु गन ु
पाउदा गौरव महससु गरेको छु। नेपालको संर्ीय संरचना अन्द्तरगत जनतासँग प्रत्यक्ष र नन्त्जकबाट सरोकार 
राख्न ेस्र्ानीय तहको महत्व, भावना र सार्कुता सम्पूणसुवसुािारणमा समते वोि गराउने यो सखुद समयको 
सदपुयोग गन ुचाहन्द्छु। 

यस अवसरमा गाउँपाललकाका समरृ्द्ध र र्वकासका प्रयासहरुमा हरदम सार् र सहयोग गनु ुहनु ेकायपुाललकाका 
सदस्यज्यूहरु, गाउँसभाका सम्पूण ुसदस्य ज्यूहरु, राजनैलतक दलहरु तर्ा नागररक समाज, सरकारी तर्ा गैर 
सरकारी लनकायहरु, गाउँपाललकाको सम्पूण ुकमचुारीहरु एवम ्यस सभाका शन्त्क्तका स्रोत तेमालवासी सम्पूण ु
आदरणीय आमा-बबुा, दाज-ुभाइ तर्ा दददी-बर्हनीहरुमा हाददुक िन्द्यवाद ददन चाहन्द्छु । 

 

 

उपन्त्स्र्त गाउँसभा सदस्यज्यूहरु, 

अब म आलर्कु वष ु२०७९।८० को अर्वुार्षकु सलमक्षा कायकु्रम प्रस्ततु गने अनमुलत चाहन्द्छु ।  

 
 

१.१ क्षिेगत नीलत तर्ा आिारहरुुः 
 (क) आलर्कु र्वकास सम्बन्द्िी प्रगलत र्ववणहरुुः 

१. तेमालको पर्हचान र आलर्कु स्रोतको महुानको रुपमा रहेको बोलिन्त्चत्त मालाको खेती 
प्रबदु्धनमा जोड ददनकुा सारै् माला लनकासीमा सरल र सहज व्यवस्र्ा गररएको । 



२. उबरुायकु्त जलमनको सदपुयोग गरी कृर्ष के्षिको प्रवद्धुनका लालग ललन्त्टटङ लसंचाईको र्प 
व्यवस्र्ालाई लनरन्द्तरता ददइएको । 

३. पशसु्वास््यको प्रवदु्धनका लालग पशखुोपको व्यवस्र्ालाई लनरन्द् तरता ददइएको । 

४. पश ुपन्द्छीको परन्त्जवी लनयन्द्िणको लालग औषिी खररद गरर सबै वडा कायलुायहरुमा सेवा 
प्रवाह । 

५. सबै वडा कायाुयहरुमा जम्मा १५३११ पश ुपन्द्छीको उपचार गररएको ।  

६. कृर्ष उपजका लालग पकेट के्षिको र्वकासमा जोड ददइएको । 

७. सबै वडाका कृषकहरुलाई र्हउँदे तरकारी लमलनर्कट र्वतरण गराइएको । 

८. वडा नं. १,२,३,४ र ५ मा र्कसान सूचीकरण कायकु्रम सञ्चालनमा रहेको । 

९. कृषक समूहहरुलाई कृर्ष तर्ा पशसेुवा सम्बन्द्िी आिारभतू सेवा प्रवाह सेवा केन्द्र मारु्त 
वडा वा बस्तीमागररएको । 

१०. र्कसानलाई मलको अभाव हनु नददन गाउँपाललका के्षि लभि रहेका सहकारीसंग समन्द्वय 
गरी अनदुानमा मल र्वउ र्वजन र्वतरण गने नीलतलाईलनरन्द्तरता ददइएको  । 

      पयटुन र्वकास तरु् देहायको नीलत अवलम्वन गररनेछुः 
 

१. तेमालमा पयटुन प्रवरु्द्नका लागी तामाङ संग्राहलय लनमाुणलिन अवश्यमा रहेकोतर्ा र्प पयटुन 
र्वकास एवं पयटुन प्रवद्धुनका लालग सावजुालनक, नीन्त्ज, सहकारी एवं सामूदार्यक के्षिहरुसंग 
साझेदारी एवं सहकाय ुगरी यसबाट प्राप् त लाभहरु आम जनतासम्म पयुाुइएको । 

 (ख) सामान्त्जक र्वकास तरु्का नीलत तर्ा कायकु्रमहरुुः 
     शैन्त्क्षक नीलत तर्ा कायकु्रमहरुुः 
''सामदुार्यक र्वद्यालयको भौलतक र शैन्त्क्षक गणुास्तर सिुार बालबाललका र्वद्यालय प्रवेशको मूख्य 
आिार" 

१. तेमाल गाउँपाललका अन्द्तगतु सञ् चाललत बाल र्वकास केन्द्रको लनयलमत अनगुमन गरी 
बालमैिी सूचक बमोन्त्जम सञ् चालन हनु ेव्यवस्र्ालाई लनरन्द्तरता ददइनछे । न्द्यायोन्त्चत 
र्वतरण प्रणालीका आिारमा बालर्वकास केन्द्रलाई शैन्त्क्षक समाग्री र्वतरणको व्यवस्र्ा 
गररएको । 

 

२. र्वद्यालयस्तरीय कायकु्रम कायाुन्द्वयन, प्रवदु्धन गन ुर न्त्शक्षकलाई उत्प्ररेणा प्रदान गरी 
सकारात्मक सझुाबको नीलत अवलम्बन गन ु र्वद्यालयको लनयलमत अनगुमनलाई जोड 
ददईएको ।सारै् सबै न्त्शक्षकहरुलाई अलभभावकसंग लनयलमत सम्पकु गनुपुने नीलत 
ललइएको छ । 

३. र्वद्यालय व्यवस्र्ापन सलमलतले प्रान्त्िक वातावरण बनाउन ेर प्रिान अध्यापकले प्रान्त्िक 
पररणाम ददने गरी वडा न्त्शक्षा सलमलतको समेत पररचालन गररएको । 

४. स्र्ानीय पाठ्यक्रम लनमाुणको काय ुआगाडी बढाइएको । 



५. र्वद्यार्ी संख्या कम भएका र्वद्यालयहरुलाई एक आपसमा समायोजन गरी नमूना 
र्वद्यालयको रुपमा आगामी शैन्त्क्षक सिदेन्त्ख सञ्चालन गने लनलत ललएको । 

खेलकुद सम्बन्द्िी नीलत तर्ा कायकु्रमहरुुः 
गाउँपाललका स्तरीय खेलकुद सलमलत गठनका लालग तेमाल 
गाउँपाललकाखेलकुदर्वकाससलमलतगठन तर्ार्क्रयाकलापसंचालनसम्बन्द्िीकायरु्वलि, २०७९ 
स्वीकृत गररएको । 

१. गाउँपाललकाको गौरबको योजनाको रुपमा वडा नं.-७ चापाखोरी रंगाशालामा एक 
रार्ियस्तरको मापदण्ड परुा हनुे गरी खेल मैदान लनमाुणलिन अवस्र्ामा रहेको । 

  

      स्वास््य तरु्को नीलत तर्ा कायकु्रमहरुुः 
 

• तेमाल गाउँपाललकाको कोलभड-१९ र्वरुद्धको बसु्टर खोप कायकु्रम सञ्चालन गररएको । 

• ४० वष ुभन्द्दा मालर्का नागररकहरुको लालग नसने रोग सम्बन्द्िी लनुःशलु्क स्वास््य तर्ा ल्याव 
पररक्षण कायकु्रम सबै वडा स्वास्र् संस्र्ाहरुमा सञ्चालन गररएको । 

• ३ ददने लमहला स्वास््य तर्ा पाठेर्र र स्तन क्यान्द्सर रोकर्ाम सम्बन्द्िी अलभमखुीकरण 
कायकु्रम गररएको । 

• लनुःशलु्क आखँा न्त्शर्वर मोलतर्वन्द्दकुो लनुःशलु्क अपरेशन तर्ा आखँा रोगीहरुलाई औषिी उपचार 
सम्बन्द्िी ३ ददने ताललम सञ्चालन गररएको । 

• मर्हला स्वास््य सम्बन्द्िी न्त्शवर कायकु्रम सबै स्वास््य संस्र्ाहरु सञ्चालन गररएको । 

• गभवुती मर्हलाहरुको लालग पौर्िक आहाराको व्यवस्र्ापन गराइएको । 

• तेमाल गाउँपाललका अन्द्तगतुका गभवुती मर्हलाहरुलाई प्रसलुत केन्द्रमा सतु्केरी गराए प्रश्चात 
यातायात  लालग ऐम्बलेुन्द्स  सेवा लनशलु्क व्यवस्र्ा गराइएको । 

• तेमाल गाउँपाललका लभिका गभवुती तर्ा सतु्केरी मर्हलाहरुलाई जर्टल समस्या भई अन्द्य 
अस्पतालमा ररर्र गनुपुदाु ऐम्बलेुन्द्स सेवा लनशलु्क व्यवस्र्ा गराइएको । 

• सरुन्त्क्षत माततृ्व कायकु्रम अन्द्तगतु गभवुती मर्हलाहरुलाई पोखरी नारायणस्र्ान स्वास््य 
चौकीमा रहेको ल्याबमा  ए.एन ्लस. प्याकेज पररक्षण लनशलु्क व्यवस्र्ा गराइएको ।  

• तेमाल गाउँपाललकाका सबै स्वास््य संस्र्ाहरुमा र्ट.र्ट. खोप लनशलु्क प्रदान गराइएको । 

• तेमाल गाउँपाललकामा रहेका गाउँर्र न्त्क्ललनक तर्ा खोप न्त्क्ललनकलाई व्यवन्त्स्र्त गरर 
गणुस्तरीय सेवा प्रदान गराइएको । 

• मर्हला स्वास््य स्वयं सेर्वकाहरुलाई प्रोत्साहन गराइएको । 

• कुनैपलन बालवाललकाले कुपोषणको न्त्शकार हनु नपरोष भने्न नीलतलाई अंगीकार गरी ५ 
वषमुलुनका कुषोर्षत  बालबाललकाहरुलाई पौर्िक आहाराको व्यवस्र्ापन गराइएको । 



• सबै स्वास््य संस्र्ाहरुमा लनशलु्क औषिीको व्यवस्र्ापन गरी गणुस्तरीय सेवा प्रदान गने 
कायलुाई लनरन्द्तरता ददईएको  । 

 

  खानेपानी तरु्को नीलत तर्ा कायकु्रमहरुुः 
• प्राणीको जीवन रक्षाको दोस्रो आिार पानी भएकोले खानपेानीको सवु्यवस्र्ा गने र सवै 

नागररकमा शदु्ध र्पउने पानीको सहज पहुँच र्वस्तार कायलुाई लनरन्द्तरता ददइएको । 

• संचालनमा रहेका खानेपानी योजनाहरुको ददगो संचालन, ममतु सम्भार, क्षमता अलभबरृ्द्ध 
तर्ा पनुुः लनमाुण जस्ता काय ुउपभोक्ताहरुको समेत लगानी तर्ा सहभालगतामा संचालन 
गरी गराई आिारभतु खानेपानी सेवाको सलुनन्त्श्चतता गन ुर खानेपानी सेवा नपगेुको टोल 
वस्तीमा खानेपानी सेवा पयुाुउने कायकुो लालग योजना तर्ा कायकु्रम पाललकाको आटन ै
लगानीमा र अन्द्य संर्संस्र्ाको साझेदारीमा संचालन गने कायलुाई लनरन्द्तरता ददइएको 
। 

 

• सडक लगायत भौलतक पूवाुिारहरुको लनमाुण गदाु गराउँदा पानीको मूल र स्रोतमा हनु 
सक्ने क्षतीलाई न्द्यूलनकरण गने उपायहरु अवलम्बन गने कायलुाईकायमुा जोड ददइएको  
। 

• तेमाल बहृद खानेपानी आयोजना समयमै सम्पन्न गन ुगाउँपाललकाको तरु्बाट अनगुमन 
एवं ध्यानाकषणु गराईएको । 

(ग) पूवािुार र्वकास क्षिेका नीलत तर्ा कायकु्रमहरुुः 
 

• वडा नम्बर ७ तामाङ संग्रहलाय को सम्झौता भई लनमाणुलिन अवस्र्ामा । 

• गाउँपाललकास्तरीय  तर्ा वडा स्तरीय गरी जम्मा ११७ वटा योजना सम्झौता भएकोमा 
३४ वटा योजना सम्पन्न भई भकु्तानी भएको । 

• प्रस्तार्वत तेमाल रंगशाला वडा नम्बर ७ को सम्झौता भई लनमाुणलिन अवस्र्ामा । 

• प्रस्तार्वत रणलनलतक सडक वडा नम्बर ८ बाहेक ८ वटा रणलनलतक सडकको टेण्डर 
आव्हान सम्पन्न । 

• इन्त्न्द्जयररङ सामाग्री खररदका लालग  टेण्डर आव्हान गरी सामाग्री खररद गररएको। 

• गाउँपाललकाको स्र्ानीय सडक, रणनीलतक सडक, कृर्ष सडकहरुको वलगकुरण गरी सडक 
सञ्जाललाई व्यवन्त्स्र्त गराइएको । 

• यातायात सरु्विा तर्ा वडाहरुको भौगोललक सन्द्तलुनको आिारमा क्रमशुः बाहै्र मर्हना 
संचालन गने गरी स्तरोन्नती गनुकुा सारै् ढलान र कालोपिे गने तरु् संन्त्र्य र प्रदेश 
सरकारसंग पहल गने र गाउँपाललकाकै स्रोत पररचालन गरी कायाुन्द्वयन गने व्यवस्र्ापन 
गररएको । 



• वडा कायाुलयबाट गाउँपाललकाको केन्द्र जोड्ने सडकलाई सडकको मापदण्ड अनसुार 
बाहै्र मर्हना लनवाुि रुपमा सवारी सािन संचालन गन ुसक्न ेगरी स्तरोन्नती गन ुप्रार्लमकता 
ददइएको। 

 (र्) वातावरण तर्ा र्वपद व्यवस्र्ापन सम्बन्द्िी नीलत तर्ा कायकु्रमहरुुः 
 

     वातावरण सम्बन्द्िी नीलतुः 
• सडकको के्षिालिकार लभि बकृ्षारोपण कायकु्रम संचालन कायलुाई लनरन्द्तरता ददइएको 

। 

 

र्वपद व्यवस्र्ापन सम्बन्द्िी नीलतुः 
• गाउँपाललकामा र्वपद व्यवस्र्ापन कोषलाई यर्ावत संचालन गरी कोषलाई प्रभावकारी 

बनाउन सम्बन्त्न्द्ित सरोकारवालाहरुको साझेदारीमा र्वलभन्न कायकु्रमहरु सञ्चालनमा 
लनरन्द्तरता ददइएको । 

• र्वपद परेको अवस्र्ामा उद्दारको लालग आवश्यक पने यन्द्ि, सािन तर्ा औजारहरुको 
उन्त्चत व्यवस्र्ापन गराइएको । 

• र्वपदका क्षेिमा काम गने सहयोगी संस्र्ाहरुसंग समन्द्वय गरी र्वपद व्यवस्र्ापन सम्बन्द्िी 
आवश्यक योजना तर्ा कायकु्रमहरु संचालन गराइएको । 

 

     र्ोहरमैला तर्ा सरसर्ाई सम्बन्द्िी नीलतुः 
• सावजुालनक शौचालयको लनमाुणका लालग साझेदार संस्र्ाहरुको खोजी गरी लनरन्द्तरता 

ददइएको । 

• सावजुालनक भवन, सरकारी कायालुय, स्वास््य संस्र्ा, र्वद्यालयहरुलाई पूणतु सरसर्ाई 
कायलुाई लनरन्द्तरता ददइएको । 

 

 (ङ) लैर्िक समानता तर्ा समावेशीकरण सम्बन्द्िी नीलत तर्ा कायकु्रमहरुुः 
• अपांगता भएको व्यन्त्क्तहरुका लालग स्वास््य न्त्शर्वर तर्ा आवश्यक सहायता सामाग्री र्वतरण 

कायकु्रम सञ्चालन गररएको ।जसमा २७० जनाको स्वास््य पररक्षण गररएको  

• तेमाल गाउँपाललकाको सबै वडाहरुमा ६० वष ुमालर्का ५३० जना जषे्ठ नागररकलाई जषे्ठ 
नागररक काड ुर्वतरण गररएको । 

• लैलगक समानता तर्ा सामान्त्जक समवेसीकरण रणलनलत कायपुाललकाबाट स्वीकृत गरर ववे 
साइटमा प्रकाशन गररएको । 

• गाउँपाललका लभिका १८ वष ु मलुनका बाबआुमाकाको मतृ्य ु भएका, वेपत्ता भएका तर्ा 
संरक्षण र रेखदेखबाट बन्त्ञ्चत भएका बालबाललकाको अवदेन संकलन गररएको । 

• अपांगता वलगकुरण गरी  जम्मा २७ जनालाई काड ुर्वतरण गररएको । 



• तेमालका सवै मर्हला, बालवाललका, आददवासी जनजाती, दललत, र्वपन्न वग,ु जेष्ठ नागररक, 

र्रक क्षमता (अपािता) भएका व्यन्त्क्तहरुको क्षमता र्वकास तर्ा आलर्कु, समान्त्जक 
सशन्त्क्तकरणको नीलत अवलम्बनलाई लनरन्द्तरता ददइएको । 

• संर्विान प्रदत्त मर्हलाहरुको हक र अलिकारहरुको कायाुन्द्वनय गररने नीलत अवलम्बन 
गररएको। 

• गाउँपाललका के्षिमा संचालन हनुे हरेक अवसर र गलतर्वलिमा सम्भव भएसम्म पचास 
प्रलतशत मर्हला सहभालगतागराइएको। 

• लैंलगक र्हंसा लनवारण कायकु्रम सञ्चालन गररएको । 

 

(च) तेमाल गाउँपाललकाको न्द्यार्यक सलमलतमा आ.व.2079/80 मा दता ुभएका र्ववादहरु तर्ा 
काय ुप्रगलत र्ववरण 

1.तेमाल गाउँपाललकाको न्द्यार्यक सलमलतले आ.व. 079/80 को लालग सामदुार्यक 
मेललमलापकताु सूचीकृत तर्ा अद्यावलिकका लालग सूचना प्रकाशन गरी मेललमलापकताु 
सूचीकृत गररएको। 

2.तेमाल गाउँपाललकाको न्द्यार्यक सलमलतमाआ.व.2079/80 को श्रावण मर्हनादेन्त्ख 
हालसम्म दताु भएका 8 वटा उजरुीहरुमध्ये 3 वटा न्द्यार्यक सलमलतले मेललमलाप 
गराइएको,1वटा योजनासम्बन्द्िी र्ववाद वडामा लमलाएको भन्ने मौन्त्खक जानकारी प्राि 
भएको र बाँकी प्रर्क्रयामा रहेको 

3. तेमाल गाउँपाललका न्द्यार्यक सलमलतमा आ.व. 2079/80 मा मेललमलापकताु 
सूचीकृतको लालग लनवेदन पेश गरेका मेललमलापकताुको र्ववरण तपशील बमोन्त्जम 
रहेको छ। 

1. क्र.सं नामर्र ठेगाना सम्पकु नं. 
2.  उपासना पररयार तेमाल -1 सस्यूखुकु मेललमलापक

ताु 
9803390855 

3 रोजय तामाङ तेमाल-1कल्लेरीपाखा मेललमलापक
ताु 

9813802056 

4 कान्द्छामान तामाङ तेमाल-1कल्लेरीपाखा मेललमलापक
ताु 

9813020008 

5 सत्यमान तामाङ तेमाल-2 लामागाउँ मेललमलापक
ताु 

9818630305 

6 मानकाजी लामा तेमाल - 2 चखुा मेललमलापक
ताु 

9840646123 



7 इन्द्रन्त्जत तामाङ तेमाल-3 सरमर्ली मेललमलापक
ताु 

9818860149 

8 लसजनुा लामा तेमाल-3 सरमर्ली मेललमलापक
ताु 

९८४१३७३७२५ 

9 पाल्छाङडोल्मो तामाङ तेमाल-3 सरमर्ली मेललमलापक
ताु 

9801217571 

१0 रमेश लामा तेमाल -3 सरमर्ली मेललमलापक
ताु 

9801214198 

11 कमल बहादरु र्ताने तेमाल-4 कल्लेरी मेललमलापक
ताु 

9841155823 

12 लसर्द्ध बहादरु शे्रष्ठ तेमाल-4 माहरेु मेललमलापताु 9611146195   

13 न्त्चतमाया तामाङ तेमाल-4 माहरेु मेललमलापक
ताु 

9849146342 

14 सोम बहादरु तामाङ तेमाल-4 कल्लेरी मेललमलापक
ताु 

9813662021 

15 रू्लमाया लामा तेमाल-4 रे्ददचे मेललमलापक
ताु 

9823265594 

16 िावा डोन्द्डुप तामाङ तेमाल-4 भञ्ज्याङ मेललमलापक
ताु 

9860146171 

17 पेमा लामा तेमाल-4 भञ्ज्याङ मेललमलापक
ताु 

9843038157 

18 लाल कुमारी लामा तेमाल-4 पाताडटोल मेललमलापक
ताु 

9818726925 

19 स्त्री माया तामाङ तेमाल-5 तोङलालर्म्ला मेललमलापक
ताु 

9840846384 

20 ददल कुमार मोक्तान तेमाल-5 लगम्दी मेललमलापक
ताु 

9851184855 

21 खड्ग बहादरु लामा तेमाल -5 लगम्दी मेललमलापक
ताु 

9801032672 

22 सनुमाया लामा तेमाल-5 काङललन मेललमलापक
ताु 

9860444985 

23 राम माया लामा तेमाल-5 नारायणस्र्ान मेललमलापक
ताु 

9813602701 

24 काललदास दाहाल तेमाल-5 नारायणस्र्ान मेललमलापक
ताु 

9841576910 

25 लक्ष्मी कुमारी लामा तेमाल -5 
नारायणस्र्ान 

मेललमलापक
ताु 

9861433015 



26 जगत तामाङ तेमाल -5 
नारायणस्र्ान 

मेललमलापक
ताु 

9818222178 

27 ढुवाङ दोजे तामाङ तेमाल-6 ठूलोपसेल मेललमलापक
ताु 

9813702048 

28 असोक तामाङ तेमाल-6 आम्दोङ मेललमलापक
ताु 

9841130779 

29 चेत बहादरु राना तेमाल-6 ठूलोपसेल मेललमलापक
ताु 

9808917562 

30 गोर्वन्द्द लिपाठी तेमाल-6 ठूलोपसेल मेललमलापक
ताु 

9841982113 

31 मञ्जु नेपाली तेमाल-6 पकुवाल मेललमलापक
ताु 

9818752768 

32 लमना मोक्तान तेमाल-6 ठूलोपसेल मेललमलापक
ताु 

9818379351 

33 संजय कुमार (लामा) 
तामाङ 

तेमाल-6 छाप मेललमलापक
ताु 

9860145835 

34 ध्रवु न्त्चमौररया तेमाल-7 कालापानी मेललमलापक
ताु 

9841327835 

35 पञ्चमान तामाङ तेमाल-7 काल्िार मेललमलापक
ताु 

9860023846 

36 र्वरेन्द्र बहादरु तामाङ तेमाल-7 िुल्खु मेललमलापक
ताु 

9849544350 

37 र्वष्ण ुमाया तामाङ तेमाल-7 मेटवाल मेललमलापक
ताु 

9818204093 

38 प्रमे राज तामाङ तेमाल-7 खैरीपाखा मेललमलापक
ताु  

9840113716 

39 पोते तामाङ तेमाल-7 िुल्खु मेललमलापक
ताु 

9823808733 

40 मदन कुमार शाही तेमाल-7 माख्लोटोल मेललमलापक
ताु 

9865064687 

41 पेमा लामा तेमाल-7 चापाखोरी मेललमलापक
ताु 

9851243713 

42 बेनी बहादरु शे्रष्ठ तेमाल-8 भोटेपाटी मेललमलापक
ताु 

9841825565 

43 रामहरी मैनाली तेमाल-7 भोज्याुङ मेललमलापक
ताु 

9851279740 



44 र्वष्ण ुमाया तामाङ तेमाल-8 टेकानपरु मेललमलापक
ताु 

9860860338 

45 सरेुश कुमार दोङ तेमाल-9 मकु्पाटार मेललमलापक
ताु 

9841848758 

46  लभम बहादरु दोङ तेमाल-9 मेच्छे मेललमलापक
ताु 

9861586050 

47 उत्तर लसं लामा तेमाल-9 चोपाटार मेललमलापक
ताु 

9803568622 

48 लसि बहादरु दोङ तेमाल-9 मेच्छे मेललमलापक
ताु 

9860439572 

49 मान कुमार लामा तेमाल-9 मेच्छे मेललमलापक
ताु 

9818999913 

50 रन्त्श्मता भण्डारी तेमाल -9 मेच्छे मेललमलापक
ताु 

9813243485 

 
 

 (छ) सेवा प्रवाह, संस्र्ागत र्वकास तर्ा सशुासन सम्बन्द्िी नीलत तर्ा कायकु्रमहरुुः 
 

१. सावजुालनक सेवा प्रवाहलाई गणुस्तरीय, समावेशी एवं सहज बनाउन र्वद्यलुतय शासन प्रणाली 
अवलम्बन गरर प्रशासलनक कायरु्वलिलाई सरललकरण र संक्षेपीकरण गराइएको । 

२. नेपाल सरकारर्द्ारा स्वीकृत दरवन्द्दी ढाँचा बमोन्त्जम वडा कायाुलय तर्ा गाउँपालकाको 
कायालुयमा जनशन्त्क्त व्यवस्र्ापन गररएको । 

३. सवै वडा कायाुलयहरुलाई गाउँकायपुाललकाको कायसुञ्जालसंग जोड्ने नीलत अवलम्बन 
कायलुाई लनरन्द्तरता ददइएको । 

पञ्जीकरण शाखा 
१. प्रर्म िैमालसक समान्त्जक सरुक्षा भत्ता  तीन करोड चार लाख बयलीस हजार पाँच सय अठ्तीस लनकासा 

गरर र्वतरण गररयो । 

२. दोस्रो िेमालसक समान्त्जक सरुक्षा भत्ता ३ करोड अठार लाख सोह्र हजार आठ सय सत्तहत्तर रुपैया लनकास 
गरर र्वतरण गररयो । 

३. वडा नं. २ र ३ मा नयाँ आउन ुभएको वडा सन्त्चवहरुलई अलभमून्त्खकरण ताललम ददई वडा कायाुलयमा 
खटाइएको । 

४. सबै वडा कायाुलयमा आउन ेव्यन्त्क्तगत र्टना तर्ा सामान्त्जक सरुक्षा सम्बन्द्िी समस्याहरुको समािान 
गररयो । 

 

र्वन्त्त्तय व्यवस्र्ापनुः 
१. नेपालको संर्विानमा उल्लेन्त्खत राजस्वका स्रोतहरुको दायरालाई र्रार्कलो पादै अलिकतम आन्द्तररक 

स्रोत संकलन गदै र्वन्त्त्तय स्वावलम्बन तरु् अग्रसर हनुे नीलत ललइएको । 



२. गाउँपाललकाको आन्द्तररक आम्दानी हनु ेस्रोतहरुको पर्हचान गरी ददगो र भरपदो रुपमा र्वकास 
कायलुाई लनरन्द्तरता ददइएको । 

 
  

सूचना, संचार तर्ा प्रर्वलि तरु्ुः  

१. तेमाल गाउँपाललकालाई सूचनामैिी बनाई स्र्ानीय सञ्चार माध्यमहरुको र्वकास र प्रवरु्द्न गराइएको । 

२. राजस्व संकलन सेवा लगायत सहज सूचना प्रवाहको लालग ३ वटा वडा कायाुलयसम्मआटनै र्ाइबर 
मारु्त पयुाुइएको,बाकी ६ वटा वडाहररु, ४१ वटा र्वद्यालय र सबै स्वास््य संस्र्ाहरुमा यसै वष ु
अन्त्प्टकल र्ाइबर जडान गनकुा लालग गाउँपाललकाबाट टेण्डर अव्हान गरी काय ुसम्झौता भएको । 

३. गाउँपाललकाको प्रशासलनक कायलुाई व्यवन्त्स्र्त बनाउँन र कागज रर्हत तर्ा अनलाईन सेवाको प्रबदु्धन 
गन ुआवश्यक सूचना प्रर्वलि पूवाुिार सर्हत यस के्षिमा प्रयोग भईरहेका सटटवयेर प्रयोगमा जोड 
ददईएको । 

४. गाउँपाललका लभिका सम्पूण ुडाटा व्यवस्र्ापन को लालग आटनै सभरुको व्यवस्र्ा गररएको छ। सारै् 
आलर्कु कारोबार लाइ साइवार थ्रटेबाट बचाउनको लालग र्ाइवाल रउटार सभरु अपग्रडे र डाटा 
ब्याकअपको ब्यवस्र्ापन गररएको।   

५. सेवाग्राहीको अलिकारलाई सम्वोिन गदै सवै वडा कायाुलय र र्वषयगत इकाइमा क्षलतपूलतसुर्हतको 
नागररक वडापि जारी गररएको मा सो को प्रभावकारी कायाुन्द्वयनका लालग कमचुारीहरुलाई उत्तरदायी 
बनाईने छ। यसबाट गाउँपाललकाको सेवा प्रवाह अझै प्रभावकारी र र्वश्वसनीय हनुे र्वश्वास ललइएको 
छ। 

६. अनलाईन मारु्त उपलब्ि गराउन सर्कने सबै प्रकारका सेवाहरुलाई गाउँपाललकाको आटनै ववे ईमले 
इन्द्टरनेटको माध्यमबाटै उपलब्ि गराउन लडन्त्जटल लडमण्ड र लडन्त्जटल सभे अवलम्बन गररएको । 
आम गाउँबासीलाई सेवा तर्ा सूचना ददने प्रयोजनको लालग ल्याईएको छ ।  

७. गाउँपाललकाबाट जारी गररने सेवा तर्ा सेवा ललन सम्पकु राख्न पने स्र्ानहरु, एवम ्सूचना तर्ा सावजुलनक 
जानकारीका र्वषयहरुको अलावा नागररकहरुको दैलनकी संगजोलडएका र्वर्वि र्वषयहरु गाउँपाललको 
वेवसाइट तर्ा अलिकारी रे्सबकु मरु्तगाउँबासी समक्ष पयुाइएको। 

८. पारदन्त्शतुा एवम ् सशुासनका लालग गाउँपाललकासँग सम्बन्त्न्द्ित सूचनाहरुलाई र्वद्यतुीय तर्ासञ्चार 
माध्यमबाट सावजुलनकीकरण गररएको ।  

९. गाउँपाललकाले तजुमुा गरेका सबै नीलत तर्ा काननुहरु गाउँपाललकाको वेवसाइटमारु्त सावजुलनक 
गररएको। ववेसाईट लनयलमत रुपमा अद्यावलिक गने व्यवस्र्ालमलाएको छु। 

१०. गाउँपाललकामा आबश्यक र उपयकु्त र्प कानूनहरु तयार गरी गाउँवासीहरुलाई सरल,सहज र 
प्रभावकारी सेवा प्रदान गररएको । 

 



अन्द्त्यमा, नीलत तर्ा कायकु्रमको समयवद्ध एवं सर्ल कायाुन्द्वयनबाट तेमालको समाबेशी र दीगो 
र्वकासमा सर्ाउ पगु्ने, आलर्कु र्वकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पने, रोजगारीको के्षिमा बरृ्द्ध भई जनताको 
जीवनस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पने देन्त्खन्द्छ सारै् सामान्त्जक सदभाव र समन्द्वय तर्ा भाततृ्व 
र्वकासमा समेत टेवा पगु्छ भने्नमा म पूण ुर्वश्वस्त छु । अर्वुार्षकु सलमक्षा कायकु्रम तयार गन ु
प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा सहयोग पयुाुउन ु हनुे सवैमा िन्द्यवाद ददन चाहन्द्छु । उपन्त्स्र्त सवै 
महानभावहरुमा हाददुक कृतिता अपणु गदुछु । 

 
 

 

       चन्द्र बहादरु तामाङ 

       अध्यक्ष 
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