
अनुसूची १ 

आ.व २०७५/०७६ को बार्षिक नीर्ि िथा कार्िक्रम  

त्रिपुरासुन्दरी गाउँपात्रिकाको सम्मात्रनत दोस्रो गाउँसभाका प्रमुख अत्रतत्रिजू्य, त्रिशेष अत्रतत्रिजू्यहरु, 

राजनीत्रतक तिा सामात्रजक प्रत्रतत्रित व्यत्रकत्वहरु उपाध्यक्ष िगायत सभाका सदस्यजु्यहरु र त्रनमन्त्रित र 

आमन्त्रित पाउनाहरु तिा  तमाम कममचारी त्रमिहरु, हात्रदमक अत्रिभादन !! 

दोस्रो गाउँसभाको महत्वपूर्म अिसरमा सिमप्रिम िोकिान्त्रिक राज्य व्यिस्िा पररितमनका त्रित्रभन्न 

आन्दोिन र आत्रभयानहरुमा जीिन उत्सगम गनुम हुने समू्पर्म ज्ञात अज्ञात सत्रहदहरुप्रत्रत भािपूर्म श्रद्धाञ्जिी 

अपमर् गदै घाईते अपाङ्गता भएका समू्पर्म योद्दाहरु र पररिारजनप्रत्रत सेिा समत्रपमत भई काम गने  

प्रत्रतिद्धता व्यक्त गनम चाहन्छु| 

नेपािी जनतािे पटक पटक गरेका त्याग र ित्रिदान  ऐत्रतहात्रसक जनआन्दोिको गौरिपूर्म इत्रतहाँसको 

जगमा नेपािको स्वतिता सािमभौत्रमकता भौगात्रिक अखण्डता,रात्ररि य एकता, स्वत्रिनता र स्वत्रभमानिाई 

अकु्षर् राखी जनताको सािमभौम अत्रिकार स्वतिता र स्वशासनको अत्रिकारिाई आत्मसात गदै संघीय 

िोकिान्त्रिक गर्तनत्त्रात्माक शासन ब्यिस्िाको माध्यमिाट त्रदगो शान्त्रि, सुशासन त्रिकास संिृन्त्रद्धिाई 

पुरा गनम संत्रििानसभािाट पाररत नेपािको संत्रििान २०७२ को पत्रहिो कायामन्वयन स्वरुप सम्पन्न स्िानीय 

तहको त्रनिामचन मार्म त नेपािको इत्रतहाँसमा गठन भएको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपात्रिकाको ऐत्रतहात्रसक 

दोस्रो गाउँसभामा स्िानीय सरकारको नीत्रत तिा कायमक्रम त्रसंहदरिारको अत्रिकार जनताको घरदैिोमा 

आएको अनुभूत्रत हुनेगरी पेश गनम पाउँदा गौरािशािी  ठानेको छु| 

त्रित्रि र त्रििेकको प्रयोग गदै तीनै तहको त्रनिामचनमा  आफ्नो अमूल्य मतदान गनुम हुने समू्पर्म मतदाता, 

त्रनिामचन  सम्पन्न गनम खट्नु हुने समू्पर्म रारि  सेिक कममचारीहरु सुरक्षाकमी पिकार 

मानिअत्रिकारकमीहरु संघसंस्िा पयमिेक्षक  स्वयमसेिकहरु िगायत प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग 

पुयामउनु हुने समू्पर्म महानुभािहरुप्रत्रत हात्रदमक िन्यिाद सत्रहत आभार प्रकट गदमछु| 

नेपािको ईत्रतहाँसमा नेपािी जनतािे कत्रहिे रार्ा शासनको त्रिरुद्धमा, कत्रहिे पंचायती व्यिस्िाको 

त्रिरुद्धमा, कत्रहिे सशस््रि संघषमिे त्रनम्त्त्याएको जत्रटि संक्रमर्काि त्रिताउदै संघीय िोकतान््रत्रतक 

गर्ति स्िापना गने अित्रि सम्म आईपुग्न िेरै दशक पार गनुम परेको छ| हाि उपिन्त्रि स्वरुप सािमभौम 

अत्रिकार सम्पन्न संत्रििान सभािे नेपािी  जनताको अत्रिकारहरु संस्िागत गदै नेपािको संत्रििान २०७२ 

जारी  भए पत्रछ अत्रिकार प्रान्त्रिको राजनैत्रतक संघसम सत्रकएको छ|संत्रििान कायमन्वयन मार्म त, आत्रिमक 

संिृन्त्रद्धको िात्रग दु्रत र प्रभािकारी कायामन्वयनको िात्रग आ.ि ०७५/०७६ को नीत्रत तिा कायमक्रम 

गररमामय सभा समक्ष पेश गनम चाहन्छु| 

नेपािको संत्रििानिे तीन तहको सरकार व्यिस्िा गरे अनुसार जनतािे देख्न छुन िोल्न र प्रत्यक्ष व्यिहार 

गनम पाउने संिैिात्रनक अत्रिकार प्राि स्िानीय सरकार हो|  



नेपािको संत्रििान २०७२ को िारा ५६ मा राज्यको संरचनामा संघीय िोकतान्त्रिक गर्ति नेपािको 

राज्य संरचनामा संघ, प्रदेश र स्िानीय तह गरर तीन तहको हुनेछ भने्न व्यिस्िा छ भने िारा ५७ को 

उपिारा ४ मा स्िानीय सरकारको अत्रिकार सम्बन्धकै अनुसूची ८ मा उले्लन्त्रखत त्रिषयमा त्रनत्रहत रहनेछ 

|उले्लन्त्रखत अत्रिकारको प्रयोग गाउँसभा र सभािे िनाएका कानुनहरुिाई पूरा गनम आिश्यक ऐन 

त्रनयमाििी र कायमत्रित्रि िनाएर संचािन हुने व्यिस्िा छ यसरी प्राि हुने अत्रिकारको समुत्रचत प्रयोगिाट 

त्रिपुरासुन्दरी गाउँपत्रिको के्षि त्रभिको त्रिकास सेिा प्रिाह जनउत्तरदायी र जिार्देही सरकारको 

अनुभूत्रत हुने गरी कायम गने प्रत्रतिद्धता ब्यक्त गनम चाहन्छु| 

अनुसूची ९ मा उले्लन्त्रखत साझा अत्रिकारहरु सत्रहत संत्रििानिे तीन तहको सरकारको अत्रिकार 

िाँडर्ाड गरेतापत्रन अझै िेरै त्रिषयहरुिाई साझा अत्रिकार के्षि त्रभि रान्त्रखएको छैन| सिै तहिाट कानुन 

िनाई स्पर कायमन्वयनमा सहजता ल्याउन जरुरी  देन्त्रखन्छ | 

१) आर्थिक र्वकास नीर्ि: 

क) आन्तरिक आर्:  

• आिररक आय िृन्त्रद्ध गनम सम्भाव्य के्षिहरुको अध्ययन तिा पत्रहचान गरी व्यिन्त्रस्ित ढंगिे करको 

दायरामा ल्याउन एक संयि त्रनमामर् गरी पररचािन गररनेछ| 

• सम्पत्रत कर िगाउने व्यिस्िा त्रमिाइने छ | 

• घर नक्सािाई अत्रनिायम गनम  व्यिन्त्रस्ित गदै  र घर िहाि करिाई पत्रन कायामन्वयन मा ल्याइनेछ| 

• ढंुगा त्रगट्टी िािुिा ,माटो,काठ दाउरा,जड्डीिुटी जस्ता प्राकृत्रतक स्रोत सािनहरुको सदुपयोग गदै 

राजश्व संकिन कायमिाई प्रभािकारी िनाउदै ित्रगनेछ | 

• संचात्रित इट्टा भट्टा र र्त्रनमचरहरु संचािन गनम त्रित्रि िनाइ कायामन्वयनमा ल्याईनेछ| 

ख) कृर्ष िथा पशु र्वकास : 

• कृत्रष के्षिको आिुत्रनकीकरर् र व्यािसत्रयकरर्मा जोड त्रदई त्रनभमरमुखी कृत्रष प्रर्ािीिाई 

व्यािसत्रयकरर् एिं प्रत्रतस्प्रिात्मक कृत्रष प्रर्ािीमा रुपािरर् गनम जोड त्रदईने छ|माटोको उिमर 

शन्त्रक्तिाइ जोगाइ राख्न माटो पररक्षर् कायममा त्रिशेष जोड त्रदईनेछ| 

• मौरी पािना, कुखुरा पािन तिा टनेि खेत्रतिाई व्यिसात्रयक िनाउन प्रोत्साहन गररनेछ| 

• ििो सुिार कायमक्रम मार्म त पशुपािनमा सहजता ल्याउन आिश्यक नीत्रत ल्याइने छ| 

• युिा तिा कृषकहरुिाई व्यािसात्रयक िनाउन त्रिशेष तािीम त्रदइने छ| 

• िािी िीमा र पशु िीमा कायमक्रमिाई प्रभािकारी िनाउन पहि गररनेछ| 

• साझेदारी नीत्रत िनाई कृषक समूहहरुमा टि याक्टर त्रितरर् कायमक्रम  ल्याइनेछ| 

• त्रित्रभन्न कृषक समूहहरुमा खाद्य अन्नहरु र तरकारी खेत्रतहरुको पकेटके्षि पत्रहचान गरी त्रिशेष 

कायमक्रमहरु ल्याइनेछ| 

• कृत्रष तिा पशुपंक्षीजन्य प्राकृत्रतक प्रकोप तिा महामारी रोगको त्रनयिर्को व्यिस्िा त्रमिाईनेछ| 



• प्राकृत्रतक र कृत्रतम गभमिारर्को माध्यमिाट नश्ल सुिार कायमक्रम शुरु गररनेछ| 

 

ग) सहकािी िथा र्वत्तीर् के्षत्र: 

• गाउँपात्रिकामा सहकारी संस्िा संचािन गनमका िात्रग सहकारी संस्िा संचािन तिा त्रनयमन गने ऐन  

पाररत गरी िागू गररने छ| 

• कृत्रष के्षिमा कायमरत सहकरीहरुिाई साझेदारीमा कृत्रष उत्पादनमा त्रिशेष नीत्रत िनाई सहयोग 

पुरयाईनेछ| 

 

२.आवास िथा पुनर्निमािण: 

२०७२ साि िैशाख १२ गते गएको त्रिनाशकारी भूकम्प र पटक पटक गएको परकम्पनिाट ठूिो 

जनिनको क्षत्रतिे त्रिपुरासुन्दरी गाउँपात्रिकाका नागररकहरुिाई पत्रन त्रित्रक्षि िनाएको छ एकतर्म  

िुढीगण्डकी जिाशययुक्त आयोजनािे िनाएको प्रभात्रितहरुिाई हताहत घर भते्कर िसे्न ठाउँ छैन, 

िनाउ भने डुिान के्षि घर िनाउन प्रत्रतिन्द छ|अने्यि जाउँ आफ्नो जग्गा छैन| ४ िषम भयो भएको जग्गा 

जत्रमन रोक्का छ | कत्रतपय ठाउँहरु आरुघाट िजार के्षि र खहरे िजार के्षिमा मूल्य त्रनिामरर् समेत 

भएको छैन| मूल्य त्रनिामरर् भएका ठाउँहरुमा पत्रन असाधै्य कम मूल्य तोत्रकएको छ |देश को गौरिको 

योजना िन्दा िेरै मान्छेहरु उज्यािोमा िस्लान, उद्योग किकारखानाहरु चिाएर आत्रिमक उन्नत्रत गिामन 

तर जग्गा दाताहरु रँुदै त्रहनु्न पने िाध्यता छ | भुकम्पको ३ िषम त्रित्रतसक्दा पत्रन कत्रतपय िास्तत्रिक 

भूकम्प त्रपत्रडतहरु िाभग्रात्रहको सूत्रचमा पनम सकेका छैनन्| अको तर्म  अनुदान सम्त्झौता गरी घर त्रनमामर् 

हुन सकेको छैन |दक्ष जनशन्त्रक्तको अभाि त्रनमामर् स्ििहरुमा पानी िगायत त्रनमामर् सामग्री पुयामउन 

समस्या देन्त्रखएको छ,घर िनाउन अनुदान रकमको कमी पटक पटक रकम त्रनकासा र भुक्तानीमा 

सास्ती, एकि जेि नागररक र त्रिपन्न िगमका िाभग्राहीहरुिे त्रकन घर िनाउन सकेनन पत्रहचान गरी 

गाउँपात्रिकािे त्रित्रभन्न सरोकारिािा त्रनकायहरुसंग समेत समन्वय गरी सम्पन्न गनम अगुिाई गने छ 

|भुकम्प िाट के्षतीग्रस्त सािमजत्रनक संरचनाहरुको पुनत्रनममामर् गनम संघ, प्रदेश सरकार र पुनत्रनमामर् 

प्रात्रिकरर् सािै अन्य सरोकारिािा संघ संस्िासंग समेत सहकायम गररने छ| सािै हाि सम्म त्रित्रभन्न 

गित व्याख्या हँुदै िाभग्राही कायम हुन नसकेका िास्तत्रिक भूकम्प त्रपत्रडतहरुको पत्रहचान गरर 

िाभग्राही कायम गने प्रत्रतिद्धता यस गररमामय सभा समक्ष व्यक्त गनम चाहन्छु|| 

३.गाउँपार्िका िथा वडा कार्ाििर् भवन र्नमािण: 

स्िानीय तहको पुनसंरचना गदाम भौगोत्रिक त्रमिान सात्रिकका गात्रिसहरुिाई त्रसंगै िडाहरुमा समािेश 

गने गदाम भौगोत्रिक पूिामिार र पुराना संरचनाहरु कतै कतै अपायक परेका छन् | सात्रिक एउटा गात्रिस 

हाि एउटा माि िडा कायम रहेको ठाउँमा खासै समस्या छैन तर त्रिपुरासुन्दरी गाउँपात्रिकाको िडा नं ४ 



मा पुरानो संरचना अनुसार तयार भएको गात्रिस भिन हाि िडा कायामिय अपायक भई उत्रचत सिैिाई 

पायक पने ठाउँमा सानम पने आिश्यतािाई ध्यान त्रदइनेछ|  िडा नं ५ को िडा कायामिय हािसम्म त्रजर्म 

र जोन्त्रखम रुपको भिनमा भाडामा संचािन हँुदै आएकोमा उपयुक्त ठाउँमा जग्गा खोजी गरी आफ्नै 

कायामिय भिन त्रनमामर् गरी सिै िडा कायामियहरु आफ्नै भिनिाट सेिा प्रदान गने नीत्रत अििाम्बन 

गररनेछ| कायामियिाट प्रदान गररने सिै सेिा सुत्रििाहरुको त्रिषयमा नागररक िडापि मार्म त सुत्रचत 

गररने व्यिस्िा त्रमिाईनेछ| भिन भािको कारर् गाउँपात्रिकाको कायम सम्पादनमा समस्या परेको हँुदा 

यसै िषम भिन त्रनमामर् गरी कायम सम्पादनमा सहजता ल्याइनेछ| 

४. पूवािधाि: 

सडक: 

• त्रिपुरासुन्दरी गाउँपात्रिका त्रभिका सिै िडाहरु छुने गरी त्रनमामर् सुरु भएका सल्यानटार-खहरे 

काकी गाउँ िेिुन ,ओडारे मुिािारी ठुिोिेसी हँुदै गाउँपात्रिका भिन चक्रपि त्रनमामर् कायम 

तदारुकताका साि त्रनमामर् सम्पन्न गररनेछ| सािै उक्त सडक सिमयामी चल्ने िनाउन आिश्यक 

पूिामिार तयार गदै जाने कायम सुरु गररनेछा| पुनत्रनममामर्िाई ध्यानमा राखी िस्ती स्तरमा पुरयाईएका 

सडकहरुिाई त्रदगो िनाउन २५/७५को साझेदारी अिािरार्ा िागू गररनेछ| 

• सल्यानटार त्रभिका सडकहरु क्रमश ग्रात्रिि गरी गाउँपात्रिका चोक िाट क्रमश कािोपिे  गनम यसै 

आ.ि. िाट िािनी गररनेछ | सडक कािो पिे संगै सल्यानटार मूि सडक खण्ड १५ त्रमटर चौडा 

कायम गरी आिश्यकता अनुसार ढि र  सडक पेटी त्रनमामर् गरी त्रकनारमा त्रिरुिा रोपी हररयािी 

सडक िनाउन पहि गररनेछ| 

• गाउँपात्रिका केन्द्रिाट सिै िडा कायामियहरुमा पुग्न सत्रकने गरी सडक संजाि जोडी यस्ता 

सडकहरुमा नािा,कत्रटंग िाि ग्यात्रिन,ग्रात्रिि जस्ता कामहरु सम्पन्न गरी िाहै्र मत्रहना चल्न सके्न 

िनाईने छ| गाउँपात्रिका त्रभि महत्वपूर्म सडक खण्डहरु नामकरर् गरी मापदण्ड तयार गरेर 

नीत्रतगत रुपमा त्रनर्मय भईसकेको हँुदा उक्त नीत्रतिाई कायामन्वयन गनम सत्रक्रयता पूिमक अगाडी 

ित्रढने छ| 

५) र्शक्षा: 

• नेपािको संत्रििानिे त्रशक्षा सम्बन्धी हकिाई मौत्रिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गनुमका सािै राज्यका 

त्रनदेशक त्रसद्धािमा त्रशक्षािाई नागररकका आिारभूत आिश्यकताको रुपमा उपिि गराउनु 

राज्यको दात्रयत्वको रुपमा त्रिइएको छ| राज्यको समग्र त्रिकास त्यो देशको त्रिकाउ र त्रटकाउ 

शैत्रक्षक जनशन्त्रक्तहरु नै हुन्| आज अत्रिकांश युिा जनशन्त्रक्त देश त्रिकासमा त्रिमुख छन्| िीचमा 

पढ्न छोड्ने र त्रित्रभन्न िहानामा देश छोड्ने िहर िढदो छ|हामीिे रारि  त्रिकास र हाम्रो भूत्रमका िारे 

त्रशक्षा मार्म त िुझाउन जरुरी छ| सामुदात्रयक त्रिद्याियहरु प्रत्रत हेने हाम्रो दृत्ररकोर् त्यत्रत 

सकारात्मक देन्त्रखदैन जो त्यही संस्िामा त्रजिि सेिा गदमछ, उसिाई कम त्रिश्वास छ आज म र हामी 



मार्म त उत्पात्रदत जनशन्त्रक्त देशको आिश्यकता अनुसार खपत हुन्छ| स्िानीय सरकार संचािन ऐन 

प्राि भएपत्रछ स्िानीय सरकारको त्रजमे्मिारी मार्म त सिै शैत्रक्षक संस्िाहरु व्यिन्त्रस्ित र उदे्धश्य 

मुिक िनाउनु जरुरी छ | 

• भूकम्प पत्रछ अस्िायी टहरामा हेदै आयको अध्ययन अध्यापनिाई सुरत्रक्षत त्रििािय भिनमा त्रछटो 

भन्दा त्रछटो स्िानािरर् गररने छ| 

• त्रिपुरासुन्दरी गाउँपात्रिका त्रभि सामुदात्रयक त्रिद्याियहरुकोस्तर उन्नत्रत गरी सुत्रििायुक्त भिन 

गुर्स्तरीय जीिनउपयोगी एिं पररर्ाममुखी संस्िाको रुपमा अििम्बन गररने छ| 

• त्रिद्याियमा त्रशक्षक र त्रििािीहरुको अनुपात हेरी गुर्स्तरीय शैत्रक्षक अनुदान कोष तयार गरी 

औत्रचत्यको आिारमा प्रदान गररने छ| 

• त्रशक्षाको गुर्स्तरीयता र सम्मानतामा आिाररत िनाउन गाउँपात्रिकास्तरीय पररक्षा प्रर्ािी सुरुिात 

गररने छ| 

• गाउँपात्रिका त्रभि त्रशक्षक दरिन्दी त्रमिान कायमिाई प्रभािकारी रुपमा अत्रघ िढाई त्रिद्याियहरुमा 

त्रशक्षकहरुको समतामूिक त्रितरर् सुनत्रित गररने छ| 

• गाउँ त्रशक्षा सत्रमत्रतिाई त्रक्रयात्रशि िनाइ शैत्रक्षक कायमक्रम कायामन्वयन र अनुगमनमा त्रिशेष जोड 

त्रदईने छ| 

• त्रिद्याियको व्यिस्िापन सुिार गनम त्रिियािय व्यिस्िापन सत्रमत्रत र त्रश.अ संघिाई सत्रक्रय िनाइने 

छ| 

• दत्रित,जनजात्रत त्रसमािकृत िोपउनु्मख जातजात्रत, गररि तिा जेहनदार त्रिद्यािीहरुिाई 

आिश्यकताका आिारमा छाििृत्रत तिा शैत्रक्षक सामग्री त्रितरर् गररने छ| 

• युिाहरुमा त्रित्रभन्न खेि र रचनात्मक कायमक्रमहरु संचािन गरी नैत्रतक चाररत्रिक अनुशासनको 

त्रिकास गरी समाजप्रत्रत  दात्रयत्व िोि गराउने कायमक्रमहरु समािेश गररने छ| समयअनुसर 

त्रिद्याियका प्र.अहरु त्रशक्षक आत्रभभािक संघका अध्यक्षहरु त्रिद्यािय ब्यब्सिापन सत्रमत्रतका 

अध्यक्षहरु भेिा गरी तत् तत् त्रिद्याियको समीक्षा गरर भािी त्रदनहरुमा अझ राम्रो कसरी िनाउन 

सत्रकन्छ भने्न सन्दभममा अिरत्रक्रयात्मक कायमक्रमहरु संचािन गररने छ| 

• गाउँपात्रिकाको भौगोत्रिक अिस्िा, त्रिद्यािय त्रशक्षक र त्रिद्यािीको अनुपात एिं स्िानीय आिश्यकता 

अनुसार त्रिद्यािय िाई समायोजन िा तोत्रकएको कक्षासम्म माि संचािन गराउने नीत्रत त्रिइने छ| 

• अपाङ्ग/त्रभन्न क्षमता भएका ब्यन्त्रक्तहरुको शैत्रक्षक पहँुचमा िृन्त्रद्ध गररने छ| 

• मन्त्रित्रमत्रडया त्रशक्षर् प्रर्ािीिाई प्रोत्साहन गररनेछ|(कुनै १ सामुदात्रयक त्रिद्याियिाई छनौट गरर 

नमुना प्रयोग को व्यिस्िा गररनेछ)| 

• सामुदात्रयक त्रिद्याियको त्रशक्षक तिा कममचारीको दरिन्दी त्रमिान कायम त्रनयम संगत गररने छ| 

• सामुदात्रयक त्रिद्याियको नक्सांकन ,अनुमत्रत ,स्वीकृत्रत समायोजन तिा त्रनयमन गररनेछ| 

• सामुदात्रयक त्रिद्याियको शैत्रक्षक पूिामिार त्रनमामर् मममत सम्भार संचािन र व्यिस्िापनमा जोड 

त्रदईनेछ| 



• सामुदात्रयक त्रिद्याियको जग्गाको स्वात्रमत्व सम्पत्रतको अत्रभिेख संरक्षर् र व्यिस्िापनमा जोड 

त्रदइनेछ| 

• सामुदात्रयक त्रिद्याियतर्म  SEE परिक्षामा उतृ्कस्ट गे्रड प्राि गने पांच पांच जना छाि र छािािाई 

"र्त्रपुिासुन्दिी गाउँपार्िका छात्र वृद्धि कोष" मार्म त पुरसृ्कत गने नीत्रत िनाई प्रदान गररनेछ| 

६) स्वास्थ्य: 

• सिै त्रचज िसु्त िाँचे चात्रहने हो, िाँच्दा पत्रन स्वस्ि भएर िाँचु्न िान्छनीय छ| स्वस्ि समाज त्रनमामर् गने 

स्वस्ि  िच्चा जन्माउने समय देन्त्रख नै ख्याि गनुम पदमछ| स्वस्ि िच्चा, आमा घर पररिार सदस्यहरु र 

सिै स्वस्ि रहन र राख्न सत्रकयो भने त्यो घर पररिार शुखी पररिार हुन्छ| नेपाि सरकारिे पत्रन 

सिैिाई नू्यनतम भए पत्रन स्वास्थ्यमा पहँुच पुर्म याउन एक गाउँपार्िका एक प्राथर्मक स्वास्थ्य केन्द्र 

को अििारार्ा त्रिएर आएको छ| यस गाउँपात्रिका त्रभि पत्रन त्रछटो भन्दा त्रछटो पन्ध्र शैयाको 

हन्त्रस्पटि संचािन गनम आिशकीय पूिामिार तयार गदै जाने नीत्रत त्रिइनेछ| प्राित्रमक स्वास्थ्य 

केन्द्र,स्वास्थ्य चौकी ईकाईमा चौत्रिसै घण्टा सेिा प्रदान गने कममचारीहरु प्रत्रत उते्प्रर्ा जगाउने 

कायमक्रम तयार गररनेछ | 

• हरेक िडामा कन्त्रिमा एउटा स्वास्थ्य केन्द्रको पूिामिार तयार गरी स्वास्थ्यमा नागररकको सहज 

पहँुचको व्यिस्िा त्रमिाईनेछ|हाि सम्म िडा नं १ र ५ मा स्वास्थ्य संस्िाहरु छैनन क्रमश स्िात्रपत 

गने नीत्रत त्रिइनेछ| आपतकािीन त्रिमारी सुते्करी त्रदघम रोगी र आकन्त्रिक त्रिमारीहरुिे समयमा नै 

उपचार नपाइ ज्यान गुमाउन नपरोस भने्न हेतुिे प्राित्रमक स्वास्थ्य केन्द्र सल्यानटार मा चािू 

अिस्िामा रहेको एमु्बिेन्स सेिािाई अझ व्यिन्त्रस्ित गररने छ| िडा तहहरुमा पत्रन क्रमश उक्त सेिा 

त्रिस्तार गदै िाने नीत्रत अििम्बन गररनेछ| त्रिगत त्रदनहरुमा जसै्त त्रित्रभन्न सरकारी तिा गैरसरकारी 

संस्िाहरुसंग साझेदारी गरी अिग अिग िडाहरुमा अिगअिग त्रशत्रिर संचािन गररनेछ| 

• मत्रहिाहरुको प्रजनन स्वास्थ्य अत्रिकार सुत्रनत्रित गनम स्वास्थ्य सेिामा कायमरत सरकारी तिा 

गैरसरकारी त्रनकायहरुको सहकायममा त्रित्रभन्न त्रशत्रिरहरु र घर पररिार सदस्यहरु संग छिर्ि 

भेटघाट र अत्रभमुन्त्रखकरर् कायमक्रमहरु संचािन गररनेछ| 

• प्रते्यक िडामा जेस्ठ नागररक आराम तिा भेटघाट गने स्िि त्रनमामर् गदै ित्रगनेछ| 

• िाि तिा मातृमृतु्य दरमा नू्यत्रनकरर्मा जोड त्रदइनेछ| 

• सुती मत्रदरा र िागूपदािम जन्य िसु्तहरुको प्रयोग त्रनयिर् र सचेतना कायमक्रमिाई अत्रभिृन्त्रद्ध गदै 

ित्रगने छ| 

• ित्रिंङ्ग सेिािाई प्रभािकारी िनाउन सिै स्वास्थ्य संस्िाहरुमा सुते्करी प्रत्रतक्षािय घर त्रनमामर् गरी 

खान िस्न त्रनशुल्क व्यिस्िा गररने छ|जसका कारर् घर मा सुते्करी हुने शुन्य िडाहरु घोषर्ा गदै 

त्रसंगो गाउँपात्रिका घोषर्ा गने नीत्रत त्रिईनेछ| 

• िडा नं १ र २ सल्यानटारमा यसै िषम देन्त्रख उक्त कायमक्रम कायामन्वयनमा ल्याइनेछ| 

७)खानेपानी: 



• स्वच्छ खानेपानी मानि जीिनको नैसत्रगमक अत्रिकार हो| पानीका मुहानहरु भएका ठाउँमा व्यिन्त्रस्ित 

त्रितरर् गदै ित्रगनेछ| एक घर एक िारा अत्रभयान चिाइने छ | स्वच्छ त्रपउने पानी प्रििमन गनम 

त्रित्रभन्न सरकारी तिा गैरसरकारी संस्िा संग सहकायम र प्रोत्सात्रहत गररने छ | 

• पानी का मुहान सहज नभएका ठाउँहरु मा प्रत्रित्रिको खोजी गरी र्डप बोरििंग र्िद्धटिंग प्रर्बर्ध र 

आकासे पानी जम्मा गरी प्रयोगमा ल्याउने त्रित्रि अििम्बन गररनेछ| 

• खानेपानीको मुहान सरसर्ाई िृक्षारोपर् भू क्षय त्रनयिर् गरी मुहान संरक्षर् का िात्रग स्िानीय 

उपभोक्ताहरुको सहभात्रगतामा संरक्षर् गनम प्रोत्सहान गररने छ| 

• सल्यान्टारको त्रपउने पानी समस्यािाई त्रदगो रुपमा समािान गनम अल्पकात्रिन पािंचधािेको र्डप 

बोरििंग देउिािी खोिा र्िट योजना संचािन गनम त्रदगोपनको िात्रग मंपांग खोिा मुहान गरी नेपाि 

सरकारको सहिगानीमा आयोजना मार्म त स्वच्छ त्रपउने पानीिाइ उच्च प्राित्रमकता राखी स्रोतको 

अत्रिकतम प्रयोग र समानुपात्रतक त्रितरर्मा ध्यान त्रदंदै एक घि एक धािा त्रितरर् नीत्रत त्रिईनेछ| 

८) र्बधुि:  

• त्रिपुरासुन्दरी गाउँपात्रिकाका सिै घरिुरी मा त्रििुतको केन्द्रीय िाइन जडान भईसकेको छ|यस 

िषमदेन्त्रख २ िषम त्रभि मा काठका पोिमुक्त गाउँपात्रिका िनाउने नीत्रत अििम्बन गररने 

छ|आिश्यकता अनुसार टि ान्सर्रमरहरुको व्यिस्िा त्रमिाउन  पहि गररने छ|पटक पटक त्रििुत 

िाइन जाने र आउने गदाम त्रििुतीय सामानहरुको क्षत्रतिाई मधे्यनजर राख्दै उत्रचत व्यिस्िापन गनम 

पहि गररने छ| 

• त्रििुत महशुि िुझाउन िात्रदङ्गिेसी जानुपने कारर्िे िात्रदङ्गका उत्तरी के्षिका अत्रिकांस मात्रनस 

महसुि जररिानामा परेको समस्यािाई मधे्य नजर गरी यसै आ.ि. िाट सल्यानटारमा प्रात्रिकरर्को 

हँुदा त्रििुत महशुि  काउन्टर राख्न पहि गररने छ| 

९)सूचना िथा सिंचाि प्रर्बर्ध: 

• गाउँपात्रिकाको सेिा सुत्रििा नीत्रत त्रनयम सूचना तिा गत्रतत्रित्रिहरु सिै नागररकको पहँुचमा पुयामउन 

मोिाईि एप्स "साझा र्त्रपुिासुन्दिी" ,योजना संचािन कायमक्रम, त्रडत्रजटि सोिपुछ कक्ष, त्रडत्रजटि 

सूचना पाटी, त्रििुतीय हात्रजरी प्रर्ािी तिा त्रडत्रजटि नागररक िडापिको व्यिस्िापन गररनेछ| 

• गाउँपात्रिकाको कायामिय र अिगमतका शाखाहरुमा गत्रतत्रित्रिहरुको त्रनगरानी तिा पारदत्रशमता 

कायम गनम सी.सी. क्यामरा जडान गररने छ| 

• गाउँपात्रिका तिा िडा कायामियहरुमा हस्तत्रिन्त्रखत रुपमा संचािन गररने कायमहरुिाई सूचना 

प्रत्रित्रिको प्रयोग मार्म त त्रिस्िात्रपत गररदै ित्रगनेछ| 

• गाउँपात्रिकाको १ देन्त्रख ७ िटै िडा कायामियहरुिाट सामात्रजक सुरक्षा तिा व्यन्त्रक्तगत घटना दताम 

प्रर्ािी िागु गररने छ जसका िात्रग िडामा कायमरत कममचारीिाई सूचना तिा संचार प्रत्रित्रि सम्बन्त्रन्ध 

तािीमको समेत व्यिस्िा त्रमिाईनेछ| 

• सिै िडामा संचात्रित इन्टरनेट सेिाको सेिा प्रिाह तिा क्षमतामा त्रिकास गररनेछ| 



• गाउँपात्रिका र िडा तहका सूचनाहरुिाई िेिसाइट मार्म त प्रकाशन र अद्याित्रिक गररनेछ| 

• गाउँपात्रिका तिा िडा तहमा पत्रन नागररकहरुिे गुनासो तिा उजुरी गनम सके्न संयि को त्रिकास 

गररनेछ|  

• आित्रिक रुपमा सािमजत्रनक सुनुिाई कायमक्रम आयोजना गररनेछ|सािमजत्रनक सुनुिाईमा उठेका 

सिाि र सम्बादका त्रिषयमा सत्रमक्षा गररनेछ| 

• उपभोक्ता सत्रमत्रत िा त्रनमामर् व्यिसायीिाट सम्पादन हुने त्रिकास त्रनमामर् कायमको प्रभािकारी रुपमा 

सािमजत्रनक पररक्षर् तिा सािमजत्रनक सुनुिाई कायमिाई प्रभािकारी िनाइनेछ| 

 

१०) मर्हिा र्बकास: 

• त्रशक्षा स्वास्थ्य तिा रोजगारीमा मत्रहिाहरुको पहँुच िृन्त्रद्ध गदै ित्रगनेछ| 

• मत्रहिा शसन्त्रक्तकरर्का क्रममा गृत्रहर्ी त्रशक्षािाई प्रोत्सहान गररने छ| 

• मत्रहिा मात्रि हुने त्रहंसा र मानि िेचत्रिखन तिा ओसार पसार कायमिाई त्रनरुत्सात्रहत गररने छ| 

• मत्रहिा हरुिाई त्रसिाई िुनाई बु्यटी पािमर िगायतका व्यािसात्रयक तात्रिम त्रदई व्यिसायतर्म  सत्रक्रय 

िनाउने नीत्रत त्रिइनेछ| 

• सासु िुहारी सम्बाद कायमक्रमिाई त्रनरिरता त्रदईनेछ|  

११) बाि र्वकास: 

• िाि त्रिकास केन्द्र स्िापनामा जोड त्रदइनेछ| 

• िाि श्रमशोषर्िाई त्रनरुत्सात्रहत गदै ित्रगने छ| 

• िािमैिी स्िानीय शासन कायमक्रम (CFLG)संचािन गररनेछ| 

• त्रनमामर् हुने संरचनाहरु िाि तिा ित्रक्षत िगम मैिी िनाइनेछ| 

• िाििात्रिका सम्बन्त्रन्धत सिै काम र के्षिको अनुगमन गरर आिश्यक त्रनदेशन समेत त्रदन कानून 

त्रनमामर् गरी एक बाि अर्धकाि अनुगमन सर्मिी गठन गररने छ| 

• हरेक टोिमा िाि क्लिहरु गठन गरी उनीहरुको हक अत्रिकार सुत्रनत्रित गने कायमक्रम संचािन 

गररने छ|सािै पात्रिका स्तरीय िाि संजाि गठनको गने व्यिस्िा त्रमिाईनेछ| 

१२) अपािंग:  

• गाउँपात्रिका के्षित्रभि रहेका अपाङ्ग व्यन्त्रक्तहरुको तथ्ांक संकिन र अध्याित्रिक गररनेछ| 

• त्रशपमूिक रोजगारमूिक तिा आयमूिक कायमक्रम संचािनमा जोड त्रदइनेछ|सािै अि िने्न 

संरचनाहरु अपाङ्गमैिी िनाउने नीत्रत त्रिइनेछ| 

• अपाङ्गता पत्रहचान ित्रगमकरर् तिा सुत्रििा र सहयोगको िात्रग गाउँपात्रिकास्तरमा नै कायमत्रित्रि िनाई 

िागू गररनेछ| 



१३) दर्िि एबिं र्पछडा वगि उत्थान: 

• छुिाछुत तिा भेदभाद उनु्मिनको िात्रग प्रभािकारी कायमक्रम संचािन गररनेछ| 

• त्रशपमुिक रोजगारमूिक तिा आयमुिक कायमक्रम संचािनमा जोड त्रदइनेछ| 

• आरन सुिार परम्परागत त्रसिाई िुनाई पेश भएका समुदायिाई आिुत्रनक तात्रिमको व्यिस्िा 

गररनेछ| 

• दत्रित एिं त्रपछडा समुदायको हक त्रहतका िात्रग काम गने गरर गाउँसभा द्वारा कानुन त्रनमामर् गरर 

एक दर्िि परिषद गठन गररनेछ| 

१४) रु्वा िथा खेिकुद र्वकास:  

• कुित तिा दुब्यमसनीमा िागेका युिाहरुिाई रुपािरर्को िात्रग जोड त्रदइनेछ| 

• युिाहरुिाई त्रित्रभन्न व्यािसात्रयक तािीम प्रदान गररने छ| 

• अिर िडास्तरीय त्रित्रभन्न खेिहरुको आयोजना गरी खेिकुदिाई प्रिद्धमन र त्रिकास गररनेछ| 

१५) सिंसृ्कर्ि िथा पर्िटन: 

• त्रिपुरासुन्दरीको मन्त्रन्दरमा View Tower त्रनमामर् गरी यहाँको संसृ्कत्रतक र पयमटकीय के्षिको प्रचार 

प्रसारमा व्यापकता ल्याइनेछ| 

• िुढीगण्डकी जिाशययुक्त आयोजनािाट प्रतक्ष्य सरोकार राखे्न सल्यानटारमा दरै र कुमाि 

जात्रतहरुको िोक संसृ्कती झन्त्रल्कने किा संसृ्कत्रत प्रसु्तत्रत सत्रहत होमसे्ट(Homestay) त्रनमामर् गदै 

ित्रगनेछ|  

• आत्रगन्चोकको र्त्रटक खम्बा,ओडारे िनझाँक्री गुर्ा,ररगे्न hydropower,सल्यानटारको रानी पोखरी 

र नरत्रसंह िाम ,त्रिपुरासुन्दरी माईको मन्त्रन्दर,ऐत्रतहात्रसक आरुघाट िजार आिररक र िाहय पयमटक 

त्रभत्र्याउन प्रचार प्रसार अत्रभयानमा त्रतब्र पाररनेछ| 

१६) वािाबिण िथा र्वपद ब्यबस्थापन: 

• गाउँपात्रिकाका िनजंगिको संरक्षर् गररने छ| 

• स्िानीय समुदायको अग्रात्रिकार रहने गरर िन पैदािार र िन के्षिको नोक्सानी नहुने गरर िन के्षिको 

व्यािसात्रयक त्रिकासमा जोड त्रदईनेछ| 

• कृत्रष के्षिमा प्रयोग हुने रासायत्रनकमि र त्रिषात्रदहरुिाई नू्यनीकरर् गदै आगामत्रनक खेती र उत्पादन 

गने कृषकिाई त्रिशेष सहयोग गररनेछ| 

• िैकन्त्रल्पक उजामको प्रििमन गरी िातािरर् संरक्षर्मा टेिा पुयामईनेछ| 

• नेपाि सरकारद्वारा स्वीकृत िातािरर् मैिी स्िानीय शासन अििारार्ा(EFLG) अनुरुप िातािरर् 

मैिी संरचनागत त्रिकास त्रनमामर् मा त्रिशेष जोड त्रदइनेछ| 

• भू-क्षय रोकिामको त्रनत्रमत्त िायो इन्त्रन्जत्रनयररङ प्रत्रित्रिको त्रिस्तार गररनेछ| 



१७) सिसफाई िथा फोहोिमैिा व्यबस्थापन:  

• टोि स्तरमा सरसर्ाई तिा र्ोहोर व्यिस्िापन समूह गठन गरर त्रक्रयाशीि िनाईनेछ| 

• िस्तीस्तरको र्ोहोर व्यिस्िापन गने ठाउँ छनौट गनम समूहिाई त्रजमे्बिार िनाउदै ित्रगनेछ| 

• कुइने र नकुइने र्ोहोर घरमै छुट्याउने व्यिस्िअ गररने छ| 

• सािमजत्रनक स्िानमा र्ोहोर र्ाल्न त्रनरुत्सात्रहत गनम चरर्िद्ध कायमक्रमहरु संचािन गररने छ| 

• सल्यानटारमा ल्याण्डत्रर्ल्ड साइडको उत्रचत व्यिस्िा र प्रयोग गररनेछ| 

• प्लान्त्रिक पुनप्रमयोग त्रित्रििाई अििम्बन गदै ित्रगने छ| 

18) भुर्म व्यबस्थापन: 

• सािमजत्रनक भूत्रमको पत्रहचान र अत्रभिेख गरी अत्रतक्रमर्िाइ त्रनयिर् गररनेछ | 

• सरकारी प्रत्रत जग्गाको िगत त्रिई सो को संरक्षर्का िात्रग उपयक्त कायमदि गठन गररनेछ| 

• त्रडत्रजटि नापी प्रर्ािी क्रमश िागू गररनेछ| 

• सल्यानटारमा व्यिन्त्रस्ित िन्त्रस्त त्रिकासको िात्रग आिश्यक नीत्रत त्रिइनेछ| 

१९) र्बर्बध : 

• गाउँपात्रिकाको यातायत कत्रठनाइ िाई मधे्यनजर राख्दै सुरु गररएको चक्रपि त्रनमामर् कायमिाई 

सत्रक्रयता पूिमक अगाडी िढाइने छ| 

• स्िानीय तह सहकारी ऐन तजुममा गररने छ|स्िानीय तह िजार अनुगमन त्रनदेत्रशका तजुममा गररने छ| 

• न्यात्रयक सत्रमत्रतिे उजुरीको कारिाई त्रकनारा िगाउदा अपनाउनेपने कायमत्रित्रि को सम्बन्धमा 

आिश्यक कानूनको तजुममा गररने छ| 

• स्िानीय तहको उपभोक्ता सत्रमत्रत गठन पररचािन तिा व्यिस्िापन सम्बन्धी कायमत्रित्रि तजुममा 

गररनेछ| 

• घ)िगमको त्रनमामर् व्यिसायी ईजाजत पि सम्बन्धी कायमत्रित्रि तजुममा गररनेछ| 

• सम्पत्रत कर व्यिस्िापन कायमत्रित्रि तजुममा गररनेछ| 

• करार जनशन्त्रक्त व्यिस्िापन सम्बन्धी कायमत्रित्रि तजुममा गररनेछ| 

• िाि मैिी स्िानीय शासन कायमक्रम तजुममा गररनेछ| 

• िातािरर् मैिी स्िानीय शासन कायमक्रम तजुममा गररनेछ| 

• िैत्रगक त्रहंसा नू्यनीकरर् गनम जोड त्रदइनेछ| 

• जेस्ठ नागररकका िात्रग सम्मान कायमक्रम संचािन गररने छ| 

• जनउत्तरदायी स्िानीय भ्रिाचारमुक्त स्िानीय प्रशासन र त्रित्रिको शासन स्िापना गररने छ| 

• सामात्रजक सुरक्षा भत्ता घरघरमै त्रितरर् गने व्यिस्िा गररने छ| 

• सत्रहद पररिार र त्रतनका सितीहरुिाई गाउँपात्रिकािे तोकेको राजश्व शुल्कमा छुट त्रदइनेछ | 



• त्रििमान अिस्िामा रहेका मठ, मन्त्रन्दर, मन्त्रिद, प्रािना गृह, चचम गुम्बा िगायत िात्रममक सम्पदाको 

सँरक्षर् र सम्बिमन गररने छ| 

• "खिको छानो िर्हि गाउँपार्िका"िनाउन प्रत्रत घर २ िन्डि जस्ता पाता उपिि गराइने छ| 

• "एक घि एक धािा" कायमक्रम सल्यानटारमा आत्रभयानको रुपमा अगात्रढ िढाइनेछ,आिश्यकता 

अनुसार त्रिन्त्रटंग र त्रडप िोररंग प्रत्रित्रि मार्म त त्रपउने पानी उपिि गररने छ| नेपाि सरकारको 

सहिगानी आयोजना अिगमत मंपांगखोिा सल्यानटार खानेपानी आयोजना पत्रन यसै िषम देन्त्रख शुरु 

गररनेछ| 

• गम्भीर प्रत्रकत्रतका रोग िागेका मुटु,किेजो,मृगौिा,क्यान्सर र बे्रन टु्यमर जस्ता समे्बदनशीि रोग 

िागेका त्रिपुरासुन्दरी गाउँिासीिाई सम्बन्त्रन्धत डाक्टर ि अस्पताि को त्रसर्ाररस मा एकपटक रु 

५०००|- सहायता त्रदईनेछ| 

• गाउँपात्रिकाको कायामिय के्षि आसपासमा ब्यिन्त्रस्ित पात्रकंगको व्यिस्िा गररनेछ| 

• सल्यानटार िामो िगैचा आसपासमा रहेका िुडा र िोिा आँपका रुखहरु व्यिस्िापन गरी नयाँ 

िनस्पत्रत जन्य त्रिरुिा हरु रोपे्न कायमिाई त्रिशेष जोड त्रदइने छ|  

• उपभोक्ता सत्रमत्रत मार्म त गररने त्रिकास त्रनमामर्का कामहरुमा १० प्रत्रतशत अत्रग्रम नगद जम्मा 

गनुमपने नीत्रत त्रिइनेछ| 

• सिै िडामा त्रनमामर् भएका हेिीप्याडहरुिाई व्यिन्त्रस्ित गररनेछ| 

• एक गाउँ एक जेि नागररक भेटघाट तिा आराम सामुदात्रयक भिन त्रनमामर् गररनेछ| 

• सल्यानटार शहरीकरर् िाई मधे्य नजर राख्दै जग्गा खन्त्रण्डकरर् गदाम ८ आना भन्दा सानो त्रकत्ता 

काट नगने नीत्रत अििम्बन गररनेछ| 

• त्रिपुरासुन्दरी गाउँपात्रिकामा ल्याण्ड िाइन र्ोन त्रिस्तार गनम आिश्यक पहि गररनेछ| 

• यस गाउँपात्रिकािाई पेश्की रत्रहत गाउँपात्रिका िनाईने छ| 

२०) र्त्रपुिासुन्दिी गाउँपार्िकाका गौिबका र्ोजनाहरु: 

❖ त्रिपुरासुन्दरी मन्त्रन्दरमा भू्य टािर(View Tower) त्रनमामर् गररने छ| 

❖ सिै िडा छुने गरी त्रनमामर्ात्रिन चक्रपि(Ringroad) गररने छ| 

अन्त्यमा: 

"कृर्ष जिस्रोि,पर्िटन ,समृ्बि समाज र्त्रपुिासुन्दिीको आधाि" 

"र्त्रपुिासुन्दिी बासीको िहि ,व्यवद्धस्थि सुर्बधा सिंम्पन्न सल्यानटाि शहि" 

पात्रिका गौरिकाका आयोजना जनसहभात्रगता रात्ररि य नीत्रत तिा कायमक्रम,आित्रिक योजना,शुसासन 

,कानुनी शासन त्रिपुरासुन्दरी िासीको चाहनाको आिारमा "त्रिपुरासुन्दरी िासीको रहर ,व्यिन्त्रस्ित सुत्रििा 

संम्पन्न सल्यानटार शहर" िनाउने अत्रभयानिाई आत्रिमक त्रिकास,सामात्रजक त्रिकास,पूिामिार त्रिकास 



,त्रिपद तिा िातािरर् व्यिस्िापनमा जोड त्रदंदै त्रिपुरासुन्दरी गाउँपात्रिकाको प्रसु्तत नीत्रत तिा कायमक्रम 

को कायामन्वयन गररनेछ| 

 

 

                                                                         शमु्भ कुमार िापा  

                                                                              अध्यक्ष 

                                                       त्रिपुरासुन्दरी गाउँपात्रिका िात्रदङ्ग 

 

   

 


