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आ.व २०७६/०७७ को बात्रर्िक नीत्रत तथा कायिक्रम  

त्रिपरुासनु्दरी गाउँपात्रिकाको सम्मात्रित पाँचौ गाउँसभाका, उपाध्यक्षज्य,ू त्रिल्िा समन्वय सत्रमत्रतका 

सदस्यज्य,ू वडा अध्यक्षज्यहूरु, काययपात्रिकाका सदस्यज्यहूरु, वडा सदस्यज्यहूरु, राििीत्रतक तथा 

सामात्रिक प्रत्रतत्रित व्यत्रकत्वहरु िगायत सभाका त्रिमत्रन्ित र आमत्रन्ित पाउिाहरु तथा  तमाम कमयचारी 

त्रमिहरु, हात्रदयक अत्रवभादि ! 

    पाँचौ गाउँसभाको महत्वपरू्य अबसरमा सबयप्रथम िोकतात्रन्िक राज्य व्यबस्था पररबतयिका त्रवत्रभन्ि 

आन्दोिि र आत्रभयािहरुमा िीवि उत्सगय गिुयहुिे सम्परू्य ज्ञात अज्ञात सत्रहदहरुप्रत्रत भावपरू्य श्रद्धाञ्ििी 

अपयर् गद ै घाईते,अपाङ्गता भएका सम्परू्य योद्दाहरु र पररवारिि प्रत्रत सेवा समत्रपयत भई काम गिे  

प्रत्रतबद्धता व्यक्त गिय चाहन्छु| 

      िेपािी िितािे पटक पटक गरेका त्याग र बत्रिदाि ऐत्रतहात्रसक ििआन्दोिको गौरवपरू्य 

इत्रतहाँसको िगमा िेपािको स्वतन्िता, साबयभौत्रमकता ,भौगात्रिक अखण्डता,रात्ररिय एकता, स्वत्रििता 

र स्वत्रभमाििाई अक्षरु् राखी ििताको सावयभौम अत्रिकार स्वतन्िता र स्वशासिको अत्रिकारिाई 

आत्मसात गद ै संघीय िोकिात्रन्तक गर्तित्िात्माक शासि ब्यबस्थाको माध्यमबाट त्रदगो शात्रन्त, 

सशुासि, त्रबकास र संवतृ्रद्धिाई परूा गिय संत्रबिािसभाबाट पाररत िेपािको संत्रबिाि २०७२ को पत्रहिो 

कायायन्वयि स्वरुप सम्पन्ि स्थािीय तहको त्रिबायचि मार्य त िेपािको इत्रतहाँसमा गठि भएको 

त्रिपरुासनु्दरी गाउँपात्रिकाको ऐत्रतहात्रसक पाँचौ गाउँसभामा स्थािीय सरकारको िीत्रत तथा काययक्रम 

त्रसंहदरबारको अत्रिकार ििताको घरदैिोमा आएको अिभुतू्रत हुिेगरी पेश गिय पाउँदा गौरावशािी  

ठािेको छु| 

िेपािको ईत्रतहासमा िेपािी िितािे कत्रहिे रार्ा शासिको त्रबरुद्धमा, कत्रहिे पंचायती व्यबस्थाको 

त्रबरुद्धमा, कत्रहिे सशस्र्त्ि संघर्यिे त्रिम्त्याएको ित्रटि संक्रमर्काि त्रबताउद ै संघीय िोकतात्रततक 

गर्तन्ि स्थापिा गिे अबत्रि सम्म आईपगु्ि िेरै दशक पार गिुय परेको छ| हाि उपित्रब्ि स्वरुप सावयभौम 

अत्रिकार सम्पन्ि संत्रबिाि सभािे िेपािी  ििताको अत्रिकारहरु संस्थागत गद ै िेपािको संत्रबिाि 

२०७२ िारी  भए पत्रछ अत्रिकार प्रात्रिको राििैत्रतक संघसय सत्रकएको छ|संत्रबिाि काययन्वयि मार्य त, 

आत्रथयक संवतृ्रद्धको िात्रग दु्रत र प्रभाबकारी कायायन्वयिको िात्रग आ.व ०७६/०७७ को िीत्रत तथा 

काययक्रम गररमामय सभा समक्ष पेश गिय चाहन्छु| 



     िेपािको संत्रविाििे तीि तहको सरकार व्यवस्था गरे अिसुार िितािे दखे्ि,छुि,बोल्ि र प्रत्यक्ष 

व्यवहार गिय पाउिे संबैिात्रिक अत्रिकार प्राि स्थािीय सरकार हो|  

      िेपािको संत्रबिाि २०७२ को िारा ५६ मा राज्यको संरचिामा संघीय िोकतात्रन्िक गर्तन्ि 

िेपािको राज्य संरचिामा संघ, प्रदशे र स्थािीय तह गरी  तीि तहको हुिेछ भन्िे व्यबस्था छ भिे िारा 

५७ को उपिारा ४ मा स्थािीय सरकारको अत्रिकार सम्बन्िकै अिसुचूी ८ मा उल्िेत्रखत त्रबर्यमा त्रित्रहत 

रहिेछ |उल्िेत्रखत अत्रिकारको प्रयोग गाउँसभा र सभािे बिाएका काििुहरुिाई परूा गिय आवश्यक 

ऐि,त्रियमाविी र काययत्रवत्रि बिाएर संचािि हुिे व्यबस्था छ| यसरी प्राि हुिे अत्रिकारको समतु्रचत 

प्रयोगबाट त्रिपरुासनु्दरी गाउँपत्रिकाको क्षेि त्रभिको त्रवकास सेवा प्रबाह ििउत्तरदायी र िवार्देही 

सरकारको अिभुतू्रत हुिे गरी कायय गिे प्रत्रतबद्धता ब्यक्त गिय चाहन्छु| 

अिसुचूी ९ मा उल्िेत्रखत साझा अत्रिकारहरु सत्रहत संत्रबिाििे तीि तहको सरकारको अत्रिकार 

बाँडर्ाड गरेतापत्रि अझै िेरै त्रबर्यहरुिाई साझा अत्रिकार क्षेि त्रभि रात्रखएको छ| सबै तहबाट काििु 

बिाई स्पष्ट काययन्वयिमा सहिता ल्याउि िरुरी  दते्रखन्छ | 

१) आत्रथिक त्रवकास नीत्रत: 

क) आन्तररक आय:  

 आन्तररक आय वतृ्रद्ध गिय सम्भाव्य क्षेिहरुको अध्ययि तथा पत्रहचाि गरी व्यवत्रस्थत ढंगिे करको 

दायरामा ल्याउि एक संयन्ि त्रिमायर् गरी पररचािि गररिेछ| 

 सम्पत्रत कर िगाउिे व्यबस्था त्रमिाइिे छ | 

 घर िक्सािाई अत्रिबायय गिय व्यवत्रस्थत गद ैर घर बहाि करिाई पत्रि कायायन्वयि मा ल्याइिेछ| 

 ढंुगा त्रगट्टी बािवुा ,माटो,काठ दाउरा,िड्डीबटुी िस्ता प्राकृत्रतक स्रोत साििहरुको सदपुयोग गद ै

रािश्व संकिि काययिाई प्रभावकारी बिाउद ैित्रगिेछ | 

 संचात्रित इट्टा भट्टा र र्त्रियचरहरु संचािि गिय त्रबत्रि बिाइ कायायन्वयिमा ल्याईिेछ| 

ख) कृत्रर् तथा पशु त्रवकास : 



 कृत्रर् के्षिको आितु्रिकीकरर् र व्याबसत्रयकरर्मा िोड त्रदई त्रिभयरमखुी कृत्रर् प्रर्ािीिाई 

व्याबसत्रयकरर् एबं प्रत्रतस्प्रिात्मक कृत्रर् प्रर्ािीमा रुपान्तरर् गिय िोड त्रदईिे छ|माटोको उबयर 

शत्रक्तिाइ िोगाइ राख्ि माटो पररक्षर् काययमा त्रबशेर् िोड त्रदईिेछ| 

 मौरी पाििा, कुखरुा पािि तथा टिेि खेत्रतिाई व्यबसात्रयक बिाउि प्रोत्साहि गररिेछ| 

 थिो सिुार काययक्रम मार्य त पशपुाििमा सहिता ल्याउि आबश्यक िीत्रत ल्याइिे छ| 

 यवुा तथा कृर्कहरुिाई व्यावसात्रयक बिाउि त्रबशेर् तािीमको व्यबस्था त्रमिाइिे छ| 

 वािी बीमा र पश ुबीमा काययक्रमिाई प्रभाबकारी बिाउि पहि गररिेछ| 

 साझेदारी िीत्रत बिाई कृर्क समहूहरुमा ियाक्टर त्रवतरर् काययक्रमिाई त्रिरन्तरता त्रदइएिेछ| 

 त्रवत्रभन्ि कृर्क समहूहरुमा खाद्य अन्िहरु र तरकारी खेत्रतहरुको पकेटके्षि पत्रहचाि गरी त्रबशेर् 

काययक्रमहरु ल्याइिेछ| 

 कृत्रर् तथा पशपंुक्षीिन्य प्राकृत्रतक प्रकोप तथा महामारी रोगको त्रियन्िर्को व्यबस्था त्रमिाईिेछ| 

 प्राकृत्रतक र कृत्रतम गभयिारर्को माध्यमबाट िश्ल सिुार काययक्रमिाई त्रिरन्तरता त्रदइिेछ| 

 प्राङ्गाररक मि र िैत्रवक त्रबर्ादी उत्त्पादि गिय कृर्कहरुको त्रबचमा तात्रिम र प्रत्रबत्रि उपिब्ि 

गराइिेछ| 

 गाउँपात्रिका त्रभिका कृर्कहरुिाई र्ापर,िौ, सस्युय ,सयूयमखुी रु्ि,अदवुा,हिेदो, बिस्पत्रत िन्य 

िसयरी ,कर्ी,भुँई  स्याउ, कागती िसयरी, मकको त्रबउ पकेट के्षि ,दबुो र रु्िखेत्रतमा प्रोत्साहि गररिेछ| 

 तरकारीका त्रबउ उत्त्पादि गियका िात्रग कृर्कहरुिाई आबश्यक सहयोग गररिेछ| 

 रासायत्रिक मि प्रयोग गरेर माटोको अत्रम्ियपि बढेको ित्रमिहरुमा माटो पररक्षर् पत्रछ कृत्रर् चिु 

त्रबशेर् अिदुािमा उपिब्ि गराईिेछ| 

 स्वच्छ तथा सर्ा मास ुपसि तथा डेरी संचािि प्रबियिको िात्रग आबश्यक िीत्रत बिाई अिदुािको 

व्यबस्था त्रमिाइिेछ| 

 बेरोिगार यवुाहरुिाई आफ्िो त्रसप र क्षमता अिसुारको रोिगारमा आकत्रर्यत गिय कृत्रर् तथा पश ु

शाखा मार्य त अगायत्रिक खेती साथै व्यवसायमा आिाररत पशपुन्छी पाििमा आवश्यक िीत्रत बिाई 

अिदुािको व्यवस्था त्रमिाइिे छ| 



 "एक वडा एक कृत्रर्/पशु प्रात्रबत्रधक" को िीत्रत त्रिइिे छ| 

 कत्रम्तमा एक वडामा ,एक जेष्ठ नागररक समूह गठि गरी परेवा पािि, मौरी पािि काययक्रमिाई 

आबश्यक िीत्रत बिाई अिदुािको व्यबस्था गररिे छ| यो अिदुाि िीत्रत परू्य अपाङ्गमा पत्रि िाग ू

गररिे छ| 

ग) सहकारी तथा त्रवत्तीय षेि: 

 गाउँपात्रिकामा सहकारी संस्था संचािि गियका िात्रग सहकारी संस्था संचािि तथा त्रियमि गिे ऐि  

पाररत गरी िाग ूगररिे छ| 

 पश ुतथा कृत्रर् उत्त्पादि संग सरोकार राख्िे सहकारीका काययक्रमहरुमा गाउँपात्रिकािे ३०% सम्म 

साझेदारी गिय सक्िे िीत्रत बिाइिेछ| 

 

२.आवास तथा पुनत्रनिमािण: 

िेपाि सरकार पिुत्रिमायर् प्रात्रिकरर्बाट भकुम्पबाट बास्तत्रबक त्रपत्रडत िछुटोस भन्िे अत्रभप्रायिे शरुुमा 

उपिब्ि गराईएको सेतो काडय र पिु छुट तथा पिु सवे पश्चात उपिब्ि गराइएको त्रििो काडय प्राि 

पररवारिाई वास्तत्रवक िाभग्राही कायम गराउि सम्बत्रन्ित सरोकारवािा त्रिकायहरुमा आवश्यक पहि 

गररिेछ| के्षतीग्रस्त साबयित्रिक संरचिाहरुको पिुत्रियमायर् गिय संघ, प्रदशे सरकार र पिुत्रिमायर् प्रात्रिकरर् 

साथै अन्य सरोकारवािा संघ संस्थासंग समेत सहकायय गररिे प्रत्रतबद्धता यस गररमामय सभा समक्ष व्यक्त 

गिय चाहन्छु|| 

३.गाउँपात्रिका तथा वडा कायाििय भवन त्रनमािण: 

वडा िं ४ मा त्रिमायर् भई रहकेो वडा कायायिय भवि त्रिमायर् सम्पन्ि हुिे अत्रन्तम चरर्मा रहकेोिे सो 

काययिाई यथासम्भव सम्पन्ि गरर सेवाप्रबाहिाई त्रिरन्तरता त्रदइिे छ|  वडा िं ५ को वडा कायायिय 

हािसम्म त्रिर्य र िोत्रखम रुपको भविमा भाडामा संचािि हुदँ ैआएकोमा उपयकु्त ठाउँमा िग्गा खोिी 

आफ्िै कायायिय भवि त्रिमायर् यसै बर्य सम्पन्ि गरी संचाििमा ल्याउि आबश्यक प्रत्रक्रया अगाढी 

बढाईिेछ| साथै सबै वडा कायायियहरु आफ्िै भविबाट सेवा प्रदाि गिे िीत्रत अबिम्बि गद ैित्रगिेछ| 



कायायियबाट प्रदाि गररिे सबै सेवा सतु्रबिाहरुको त्रबर्यमा िागररक बडापि मार्य त सतु्रचत गररिे 

व्यबस्था त्रमिाईिेछ| भवि अभावको कारर् गाउँपात्रिकाको कायय सम्पादिमा समस्या परेको हुदँा यसै 

वर्य भवि त्रिमायर् कायय सम्पन्ि गरी सेवा प्रदाि गररिेछ| 

४. पूवािधार: 

सडक: 

 त्रिपरुासनु्दरी गाउँपात्रिका त्रभिका सबै वडाहरु छुिे गरी त्रिमायर् सरुु भएका सल्यािटार-खहरे काकी 

गाउँ बेििु ,ओडारे मुिाबारी ठुिोबेसी हुदँै गाउँपात्रिका भवि चक्रपथ त्रिमायर् कायय तदारुकताका 

साथ स्तरौन्िती गररिेछ| साथै उक्त सडक सबययामी चल्िे बिाउि आबश्यक पवूायिार तयार गदै िािे 

कायय सरुु गररिेछा| पिुत्रियमायर्िाई ध्यािमा राखी बस्ती स्तरमा परुयाईएका सडकहरुिाई त्रदगो बिाउि 

२५/७५को साझेदारी अवािरार्ा िाग ूगररिेछ| 

 सल्यािटार त्रभिका सडकहरु क्रमश ग्रात्रबि गरी गाउँपात्रिका चोक बाट क्रमश कािोपिे  गिय यसै 

आ.व. बाट थाििी गररिेछ | सडक कािो पिे संगै सल्यािटार मिू सडक खण्ड १५ त्रमटर चौडा 

कायम गरी आबश्यकता अिसुार ढि र  सडक पेटी त्रिमायर् गरी त्रकिारमा त्रबरुवा रोपी हररयािी 

सडक बिाउि पहि गररिेछ| 

 गाउँपात्रिका केन्द्रबाट सबै वडा कायायियहरुमा पगु्ि सत्रकिे गरी सडक संिाि िोडी यस्ता 

सडकहरुमा िािा,कत्रटंग वाि ग्यात्रबि,ग्रात्रबि िस्ता कामहरु सम्पन्ि गरी बाहै्र मत्रहिा चल्ि सक्िे 

बिाईिे छ| गाउँपात्रिका त्रभि महत्वपरू्य सडक खण्डहरु िामकरर् गरी मापदण्ड तयार गरेर िीत्रतगत 

रुपमा त्रिर्यय भईसकेको हुदँा उक्त िीत्रतिाई कायायन्वयि गिय सत्रक्रयता पबूयक अगाडी बत्रढिे छ| 

 उपभोक्ता सत्रमत्रत मार्य त गररएका त्रिमायर्का कामहरुमा दक्ष कामदारहरुको अभावमा काममा भिे 

ित्रत गरु्स्तररयता कायम गिय कत्रठिाइ देत्रखएकोिे पन्र िाख भन्दा मात्रथका योििाहरुिाई 

त्रशिबन्िी दरभाउपि तथा बोिपि आव्हाि गरी त्रिमायर् कायय सरुु गररिे छ| 

 यवुा स्वरोिगारको िात्रग क्षमता त्रवकास,त्रसप त्रवकास, व्यावसात्रयक तात्रिम संचािि गरी 

गाउँपात्रिका स्तरमा रोिगारीको त्रसियिा गरी यबुाशत्रक्त पिायि हुिबाट रोक्ि स्थािीय श्रममिूक 

काययक्रमहरु संचाििमा ल्याईिेछ| यवुा शत्रक्तिाई त्रवकास त्रिमायर् काययमा केत्रन्द्रत गराइिे छ| 



५) त्रशषा: 

 भकूम्प पत्रछ अस्थायी टहरामा हदे ैआयको अध्ययि अध्यापििाई सरुत्रक्षत त्रबिािय भविमा त्रछटो 

भन्दा त्रछटो स्थािान्तरर् गिय पहि गररिे छ| 

 गाउँपात्रिका त्रभि त्रशक्षक दरबन्दी त्रमिाि काययिाई प्रभाकारी रुपमा अत्रघ बढाई त्रबद्याियहरुमा 

त्रशक्षकहरुको समतामिुक त्रवतरर्िाई सतु्रित्रश्चत गररिेछ| 

 िात्रमयक प्रकृत्रतका त्रबद्याियिाई त्रशक्षाको मूिप्रवाहीकरर् गिय त्रबशेर् व्यबस्था गररिे छ| 

 त्रवद्याियमा त्रशक्षक र त्रबिाथीहरुको अिपुात हरेी गरु्स्तरीय शैत्रक्षक अिदुाि कोर् तयार गरी 

औत्रचत्यको आिारमा प्रदाि गररिे छ| 

 त्रशक्षाको गरु्स्तरीयता र सम्माितामा आिाररत बिाउि गाउँपात्रिकास्तरीय पररक्षा प्रर्ािी सरुुवात 

गररिे छ| 

 गाउँ त्रशक्षा सत्रमत्रतिाई त्रक्रयात्रशि बिाइ शैत्रक्षक काययक्रम कायायन्वयि र अिगुमिमा त्रबशेर् िोड 

त्रदईिे छ| 

 त्रशक्षा क्षेिमा त्रित्रि क्षेिको सहभात्रगतािाई व्यवत्रस्थत र त्रियमि गिे तथा त्रित्रि र साबयित्रिक 

त्रबद्याियका त्रशक्षाको गरु्स्तरको अन्तरिाई कम गिे सरोकारवािा त्रिकायहरु संग अन्तरत्रक्रया र 

तात्रिमको व्यबस्था गररिे छ| 

 दत्रित,िििात्रत त्रसमान्तकृत िोपउन्मखु िातिात्रत, गररब तथा िेहिदार त्रबद्याथीहरुिाई 

आवश्यकताका आिारमा छािबतृ्रत तथा शैत्रक्षक सामग्री त्रवतरर् गररिे छ| 

 यबुाहरुमा त्रवत्रभन्ि खेि र रचिात्मक काययक्रमहरु संचािि गरी िैत्रतक चाररत्रिक अिशुासिको 

त्रवकास गरी समािप्रत्रत  दात्रयत्व बोि गराउिे काययक्रमहरु समाबेश गराउििाई उत्रचत रकम 

त्रवत्रियोिि गररिे छ| समयअिसुर त्रबद्याियका प्र.अहरु त्रशक्षक आत्रभभाबक संघका अध्यक्षहरु 

त्रबद्यािय ब्यब्सथापि सत्रमत्रतका अध्यक्षहरु भेिा गरी तत ् तत ् त्रवद्याियको समीक्षा गरर भावी 

त्रदिहरुमा अझ राम्रो कसरी बिाउि सत्रकन्छ भन्िे सन्दभयमा अन्तरत्रक्रयात्मक काययक्रमहरु संचािि 

गररिे छ| 



 स्थािीय सरकार समदुाय र त्रवकासका साझेदारीहरु संगको सहकाययबाट त्रशक्षाको गरु्स्तर अत्रभबतृ्रद्ध 

गररिे छ| 

 अपाङ्ग/त्रभन्ि क्षमता भएका ब्यत्रक्तहरुको शैत्रक्षक पहुचँमा वतृ्रद्ध गररिे छ| 

 बाित्रवकास त्रशक्षा सम्बन्िी त्रसकाई सामाग्रीहरुको स्तर तथा सान्दत्रभयकता सतु्रित्रश्चत गरर त्रतििाई 

बाित्रवकास केन्द्रका बािबात्रिकाको स्तरअिरुुप बिाइिे छ| 

 मत्रल्टत्रमत्रडया त्रशक्षर् प्रर्ािीिाई प्रोत्साहि गररिेछ|(कुिै १ सामदुात्रयक त्रवद्याियिाई छिौट गरर 

िमिुा प्रयोग को व्यबस्था गररिेछ)| 

 सामदुात्रयक त्रबद्याियको शैत्रक्षक पवूायिार त्रिमायर् ममयत सम्भार संचािि र व्यबस्थापिमा िोड 

त्रदईिेछ| 

 त्रसकाईमा सचूिा तथा संचार प्रत्रबत्रि िाई त्रशक्षा प्रर्ािीको अत्रभन्ि अंगको रुपमा त्रबकास गिय 

कम््यटुर िभएको त्रबद्याियमा कत्रम्तमा पत्रि एक वोटा कम््यटुर र त्रप्रन्टर उपिब्ि गराइिेछ| 

 गाउँपात्रिका त्रभि त्रबद्याियहरुको िक्सांकि गरी त्रबद्यािय एत्रककरर् तथा तह घटाउिे िीत्रत 

अबिम्बि गररिेछ| 

 गाउँपात्रिकाको हरेक वडामा सामदुात्रयक त्रसकाई केन्द्र स्थापिा गरी सो मार्य त काययक्रम संचािि 

गररिेछ|  

 अत्रिबायय तथा त्रिशलु्क आिारभतू त्रशक्षा सतु्रित्रश्चत गिय त्रबद्यािय बात्रहर रहकेा बािबात्रिका हरुिाई 

त्रबद्याियहरुमा भिाय गराउिे काययक्रमिाई प्रभाबकारी बिाइिे छ| 

 सामदुात्रयक त्रबद्याियतर्य  SEE पररषामा उत्कृस्ट गे्रड प्राि गिे पांच पांच ििा छाि र छािािाई 

"त्रिपुरासुन्दरी गाउँपात्रिका छाि वृत्रि कोर्" मार्य त परुस्कृत गिे िीत्रत बिाई प्रदाि गररिेछ| 

 बाित्रवकास त्रशक्षकिाई गाउँपात्रिकाबाट त्रददं ैआएको सतु्रविािाई त्रिरन्तरता त्रदइिेछ| 

 त्रवद्याियको अवस्था त्रशक्षक दरबन्दी संख्या,त्रवद्याथी संख्या र सात्रवकमा त्रशक्षक दरबन्दी िपाएका र 

कम भएका त्रबद्याियिाई त्रित्रश्चत मापदण्डको आिारमा आिारभतु तह कक्षा ८ सम्म  (७ 

त्रबद्यािय) र मा.त्रव तह कक्षा १० र ् १२( ७ त्रबद्यािय) संचाििमा रहकेा त्रबद्याियमा 

गाउँपात्रिकाको स्रोतबाट कत्रम्तमा एक,एक वोटा त्रशक्षक दरबन्दी कायम गरी त्रवद्याियको 



आवश्यकताको आिारमा त्रबशेर् तह अंग्रेिी, गत्रर्त, र त्रबज्ञाि त्रबर्यको त्रशक्षक त्रियतु्रक्त गिे 

व्यबस्था त्रमिाइिे छ|  

 गाउँ त्रशक्षा सत्रमत्रतिाई त्रक्रयाशीि बिाई शैत्रक्षक काययक्रम काययन्वयि र अिगुमि गिय त्रिम्मेवार 

बिाइिे छ| 

 त्रबद्याियहरुमा खेिकुद तथा अत्रतररक्त त्रक्रयाकिाप साथै गाउँपात्रिका स्तरमा रास्िपत्रत कप, 

अध्यक्ष  कप िगायतको खेिकुद प्रत्रतयोत्रगता संचािि गररिेछ| 

 प्रदशे सरकारसंग समन्वय गरी एक उत्कृस्ट रंगशािा त्रिमायर् गिय िग्गा खररद गरी त्रिमायर् कायय सरुु 

गररिेछ| 

६) स्वास््य: 

 सबै त्रचि बस्त ुबाँचे चात्रहिे हो, बाँच्दा पत्रि स्वस्थ भएर बाँच्ि ुबान्छिीय छ| स्वस्थ समाि त्रिमायर् 

गिे स्वस्थ  बच्चा िन्माउिे समय दते्रख िै ख्याि गिुय पदयछ| स्वस्थ बच्चा, आमा घर पररवार 

सदस्यहरु र सबै स्वस्थ रहि र राख्ि सत्रकयो भिे त्यो घर पररवार सखुी पररवार हुन्छ| िेपाि सरकारिे 

पत्रि सबैिाई न्यिूतम भए पत्रि स्वास््यमा पहुचँ परु ्ययाउि एक गाउँपात्रिका एक प्राथत्रमक 

स्वास््य केन्र को अबिारार्ा त्रिएर आएको छ| यस गाउँपात्रिका त्रभि पत्रि त्रछटो भन्दा त्रछटो पन्र 

शैयाको हत्रस्पटि संचािि गिय आवश्यकीय पवूायिार तयार गद ैिािे िीत्रतिाई त्रिरन्तरता त्रदइिेछ| 

प्राथत्रमक स्वास््य केन्द्र,स्वास््य चौकी ईकाईमा चौत्रबसै घण्टा सेवा प्रदाि गिे कमयचारीहरु प्रत्रत 

उत्प्रेर्ा िगाउिे काययक्रमिाई त्रिरन्तरता त्रददं ैित्रगिेछ| 

 हरेक वडामा कत्रम्तमा एउटा स्वास््य केन्द्रको पवूायिार तयार गरी स्वास््यमा िागररकको सहि 

पहुचँको व्यबस्था त्रमिाईिे छ | वडा िं १मा आिारभतू स्वास््य चौकी स्थापिा गिे प्रत्रक्रयाको 

थाििी तथा वडा िं ५ को सामदुात्रयक स्वास््य ईकाईबाट स्वास््य चौकीमा अपग्रेड गिय  आबश्यक 

पहिकदमी त्रिइिेछ| आपतकािीि त्रबमारी सतु्केरी त्रदघय रोगी र आकत्रस्मक त्रबमारीहरुिे समयमा िै 

उपचार िपाइ ज्याि गमुाउि िपरोस भन्िे हतेुिे वडा तहहरुमा पत्रि क्रमश एमबिेुन्स सेवा त्रवस्तार गदै 

िािे िीत्रत अबिम्बि गररिेछ| साथै सबै स्वास््य संस्थाहरु सम्म सवययामी एम्बिेुन्स सेवा 

सन्चाििको िात्रग सडक संिाि त्रबस्तार तथा स्तरौउन्ित्रत गद ै ित्रगिे छ| त्रबगत त्रदिहरुमा िस्तै 



त्रवत्रभन्ि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुसंग साझेदारी गरी अिग अिग वडाहरुमा अिगअिग 

त्रशत्रबर संचािि गररिेछ| 

 मत्रहिाहरुको प्रििि स्वास््य अत्रिकार सतु्रित्रश्चत गिय स्वास््य सेवामा काययरत सरकारी तथा 

गैरसरकारी त्रिकायहरुको सहकाययमा त्रवत्रभन्ि त्रशत्रवरहरु र घर पररवार सदस्यहरु संग छिर्ि भेटघाट 

र अत्रभमतु्रखकरर् काययक्रमहरु संचािि गररिेछ| 

 प्रत्येक वडामा िेस्ठ िागररक आराम तथा भेटघाट गिे स्थि त्रिमायर् गद ैित्रगिेछ| 

 बाि तथा मातमृतृ्य ुदरमा न्यतू्रिकरर्मा िोड त्रदइिेछ| 

 सतुी मत्रदरा र िागपूदाथय िन्य बस्तहुरुको प्रयोग त्रियन्िर् र सचेतिा काययक्रमिाई अत्रभवतृ्रद्ध गदै 

ित्रगिे छ| 

 बत्रथिंङ्ग सेवािाई प्रभाबकारी बिाउि सबै स्वास््य संस्थाहरुमा सतु्केरी प्रत्रतक्षािय घर त्रिमायर् गरी 

खाि बस्ि त्रिशलु्क व्यवस्था गररिे छ|िसका कारर् घर मा सतु्केरी हुिे शनु्य वडाहरु घोर्र्ा गदै 

त्रसंगो गाउँपात्रिका घोर्र्ा गिे िीत्रत त्रिईिेछ| 

 वडा िं १ र २ सल्यािटारमा यसै वर्य देत्रख उक्त काययक्रम कायायन्वयिमा ल्याइिेछ| 

 HIV/AIDS संक्रत्रमत व्यत्रक्तहरुिाई यातायात खचय बापत रु. ५०००|- आत्रथयक सहायता उपिब्ि 

गराइिेछ| 

७)खानेपानी: 

 स्वच्छ खािेपािी मािब िीबिको िैसत्रगयक अत्रिकार हो| पािीका महुािहरु भएका ठाउँमा व्यवत्रस्थत 

त्रवतरर् गद ै ित्रगिेछ| एक घर एक िारा अत्रभयाििाई त्रिरन्तरता  त्रदईिे छ | स्वच्छ त्रपउिे पािी 

प्रबियि गिय त्रवत्रभन्ि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था संग सहकायय र प्रोत्सात्रहत गररिे छ | 

 पािीका महुाि सहि िभएका ठाउँहरुमा प्रत्रवत्रिको खोिी गरी त्रडप बोररिंग,त्रित्र्टिंग प्रत्रबत्रध र 

आकासे पािी िम्मा गरी प्रयोगमा ल्याउिे त्रबत्रि अबिम्बि गररिेछ| 

 खािेपािीको महुाि सरसर्ाई बकृ्षारोपर् भ ू क्षय त्रियन्िर् गरी महुाि संरक्षर् का िात्रग स्थािीय 

उपभोक्ताहरुको सहभात्रगतामा संरक्षर् गिय प्रोत्सहाि गररिे छ| 



 सल्यान्टारको त्रपउिे पािी समस्यािाई त्रदगो रुपमा समािाि गिय अल्पकात्रिि पािंचधारेको त्रडप 

बोररिंग देउरािी खोिा त्रि्ट योििा संचािि गिय त्रदगोपिको िात्रग मंपांग खोिा महुािको 

डी.पी.आर त्रिमायर् कायय सम्पन्ि भईसकेकोिे सोत्रह अिसुार त्रिमायर् काययिाई अगाढी बढाईिेछ| 

िेपाि सरकारको सहिगािीमा आयोििा मार्य त स्वच्छ त्रपउिे पािीिाइ उच्च प्राथत्रमकतामा  राखी 

स्रोतको अत्रिकतम प्रयोग र समािपुात्रतक त्रवतरर्मा ध्याि त्रददं ै "एक घर, एक धारा" त्रवतरर् 

िीत्रतिाई त्रिरन्तरता त्रदइिेछ| 

८) त्रबधुत:  

 त्रिपरुासनु्दरी गाउँपात्रिकाका सबै घरिरुी मा त्रबितुको केन्द्रीय िाइि िडाि भईसकेको छ|यसै  वर्य 

त्रभि मा काठका पोिमकु्त गाउँपात्रिका बिाउिे िीत्रत अबिम्बि गररिे छ| आबश्यकता अिसुार 

िान्सर्रमरहरुको व्यबस्था त्रमिाउि  पहि गररिे छ| पटक पटक त्रबितु िाइि िािे र आउिे गदाय 

त्रवितुीय सामािहरुको क्षत्रतिाई मध्येििर राख्द ैउत्रचत व्यबस्थापि गिय पहि गररिे छ| 

 त्रबितु महशिु बझुाउि िात्रदङ्गबेसी िािपुिे कारर्िे िात्रदङ्गका उत्तरी के्षिका अत्रिकांस मात्रिस 

महसिु िररबािामा परेको समस्यािाई मध्ये ििर गरी यसै आ.व. बाट सल्यािटारमा प्रात्रिकरर्को 

हुदँा त्रबितु महशिु  काउन्टर तत्काि स्थापिा गरी सेवामा सहिता ल्याईिेछ | 

९) सूचना तथा सिंचार प्रत्रबत्रध: 

 गाउँपात्रिकाको सेवा सतु्रबिा, िीत्रत त्रियम, सचूिा तथा गत्रतत्रवत्रिहरु सबै िागररकको पहुचँमा पयुायउि 

मोबाईि ए्स "साझा त्रिपुरासुन्दरी"को त्रिमायर् कायय अत्रन्तम चरर्मा रहकेो र सो ए्स िाई 

िागररक साम ुअझ बढी पररस्कृत साथै USER FRIENDLY बिाउद ैित्रगिेछ| 

 योििा/काययक्रमको सम्झौता प्रत्रक्रयामा कमयचारी र सेवाग्राहीिाई हुिे त्रढिा ससु्ती र एक त्रक्िकमा 

सम्परू्य ररपोटय हिेय त्रमल्िे साथै कमयचारी र सेवाग्राही त्रबचको दरुी कम गियको िात्रग आगामी आ.व 

०७६/७७ दते्रख योजना सिंचािन तथा अत्रभिेख व्यबस्थापन स्टवेयरिाई प्रयोगमा ल्याईिेछ|  

 गाउँपात्रिकाको कायायिय र अन्तगयतका शाखाहरुमा गत्रतत्रबत्रिहरुको त्रिगरािी तथा पारदत्रशयता कायम 

गिय सी.सी. क्यामरा िडाि िाई प्रभावकारी काययन्वयि गररिेछ| 



 गाउँपात्रिका तथा वडा कायायियहरुमा हस्तत्रित्रखत रुपमा संचािि गररिे काययहरुिाई सचूिा 

प्रत्रबत्रिको प्रयोग मार्य त त्रवस्थात्रपत गररद ैित्रगिेछ| 

 गाउँपात्रिकाको १ दते्रख ७ वटै वडा कायायियहरुबाट सामात्रिक सरुक्षा तथा व्यत्रक्तगत घटिा दताय 

प्रर्ािी िाग ु गररिे छ िसका िात्रग वडामा काययरत कमयचारीिाई सचूिा तथा संचार प्रत्रबत्रि 

सम्बत्रन्ि तािीमको समेत व्यबस्था त्रमिाईिेछ| 

 सबै वडामा संचात्रित इन्टरिेट सेवाको सेवा प्रबाह तथा क्षमतामा त्रवकास गररिेछ| 

 गाउँपात्रिका र वडा तहका सचूिाहरुिाई वेबसाइट मार्य त प्रकाशि र अद्यावत्रिक गररिेछ| 

 गाउँपात्रिका तथा वडा तहमा पत्रि िागररकहरुिे गिुासो तथा उिरुी गिय सक्िे संयन्ि को त्रबकास 

गररिेछ|  

 आवत्रिक रुपमा साबयित्रिक सिुवुाई काययक्रम आयोििा गररिेछ|साबयित्रिक सिुवुाईमा उठेका 

सवाि र सम्बादका त्रबर्यमा सत्रमक्षा गररिेछ| 

 उपभोक्ता सत्रमत्रत वा त्रिमायर् व्यबसायीबाट सम्पादि हुिे त्रवकास त्रिमायर् काययको प्रभावकारी रुपमा 

साबयित्रिक पररक्षर् तथा साबयित्रिक सिुवुाई काययिाई प्रभावकारी बिाइिेछ| 

 

१०) मत्रहिा त्रबकास: 

 त्रशक्षा स्वास््य तथा रोिगारीमा मत्रहिाहरुको पहुचँ वतृ्रद्ध गद ैित्रगिेछ| 

 मत्रहिा शसत्रक्तकरर्का क्रममा गतृ्रहर्ी त्रशक्षािाई प्रोत्सहाि गररिे छ| 

 मत्रहिा मात्रथ हुिे त्रहसंा र मािब बेचत्रबखि तथा ओसार पसार काययिाई त्रिरुत्सात्रहत गररिे छ| 

 मत्रहिा हरुिाई त्रसिाई बिुाई ब्यटुी पाियर िगायतका व्यावसात्रयक तात्रिम त्रदई व्यबसायतर्य  सत्रक्रय 

बिाउिे िीत्रत त्रिइिेछ| 

 सास ुबहुारी सम्बाद काययक्रमिाई त्रिरन्तरता त्रदईिेछ|  

 त्रवकास त्रिमायर्का हरेक चरर्मामा मत्रहिािाई त्रबशेर् प्राथत्रमकता त्रदई "त्रबकासमा 

मत्रहिा,मत्रहिािाई पत्रहिा" को िीत्रत अबिम्बि गररिेछ| 



११) बाि त्रवकास: 

 बाि त्रवकास केन्द्र स्थापिामा िोड त्रदइिेछ| 

 बाि श्रमशोर्र्िाई त्रिरुत्सात्रहत गद ैित्रगिे छ| 

 बािमैिी स्थािीय शासि काययक्रम (CFLG)संचािि गररिेछ| 

 त्रिमायर् हुिे संरचिाहरु बाि तथा ित्रक्षत वगय मैिी बिाइिेछ| 

 वािबात्रिका सम्बत्रन्ित सबै काम र के्षिको अिगुमि गरर आवश्यक त्रिदेशि समेत त्रदि काििू 

त्रिमायर् गरी एक बाि अत्रधकार अनुगमन सत्रमती गठि गररिे छ| 

 हरेक टोिमा बाि क्िबहरु गठि गरी उिीहरुको हक अत्रिकार सतु्रित्रश्चत गिे काययक्रम संचािि गररिे 

छ|साथै पात्रिका स्तरीय बाि संिाि गठिको गिे व्यबस्था त्रमिाईिेछ| 

१२) जेष्ठ नागररक तथा अपािंगता सम्बन्धमा:  

 गाउँपात्रिका क्षेित्रभि रहकेा अपाङ्ग व्यत्रक्तहरुको त्यांक संकिि, अपाङ्गता िेि िागररक 

पररचयपि त्रवतरर् र अध्यावत्रिक गररिेछ| 

 त्रशपमिूक रोिगारमिूक तथा आयमिूक काययक्रम संचाििमा िोड त्रदइिेछ|साथै अब बन्िे 

संरचिाहरु अपाङ्गमैिी बिाउिे िीत्रत त्रिइिेछ| 

 अपाङ्गता पत्रहचाि बत्रगयकरर् तथा सतु्रबिा र सहयोगको िात्रग गाउँपात्रिकास्तरमा िै काययत्रबत्रि 

बिाई िाग ूगररिेछ| 

१३) दत्रित एबिं त्रपछडा वगि उत्थान: 

 छुवाछुत तथा भेदभाद उन्मिुिको िात्रग प्रभावकारी काययक्रम संचािि गररिेछ| 

 त्रशपमिुक रोिगारमिूक तथा आयमिुक काययक्रम संचाििमा िोड त्रदइिेछ| 

 आरि सिुार परम्परागत त्रसिाई बिुाई पेश भएका समदुायिाई आितु्रिक तात्रिमको व्यबस्था 

गररिेछ| 



 दत्रित एबं त्रपछडा समदुायको हक त्रहतका िात्रग काम गिे गरर गाउँसभा द्वारा काििु त्रिमायर् गरर एक 

दत्रित पररर्द गठन गररिेछ| 

१४) युवा तथा खेिकुद त्रवकास:  

 कुित तथा दबु्ययसिीमा िागेका यबुाहरुिाई रुपान्तरर्को िात्रग िोड त्रदइिेछ| 

 यवुाहरुिाई त्रवत्रभन्ि व्यावसात्रयक तािीम प्रदाि गररिे छ| 

 अन्तर वडास्तरीय त्रवत्रभन्ि खेिहरुको आयोििा गरी खेिकुदिाई प्रबद्धयि र त्रवकास गररिेछ| 

 त्रबद्याियहरुमा खेिकुद तथा अत्रतररक्त त्रक्रयाकिाप साथै गाउँपात्रिका स्तरमा रास्िपत्रत कप, 

अध्क्षय कप िगायतको खेिकुद प्रत्रतयोत्रगता संचािि गररिेछ| 

 प्रदशे सरकारसंग समन्वय गरी एक उत्रत्क्रस्ट रंगशािा त्रिमायर् गिय िग्गा खररद गरी त्रिमायर् कायय सरुु 

गररिेछ| 

 

१५) सिंस्कृत्रत तथा पयिटन: 

 गरुुयोििा सत्रहतको त्रिपरुासनु्दरीको मत्रन्दरमा View Tower त्रिमायर् गरी यहाँको सांस्कृत्रतक र 

पययटकीय क्षेिको प्रचार प्रसारमा व्यापकता ल्याइिे काययिाई यस आ.व मा पत्रि त्रिरन्तरता त्रदइिे छ| 

 बढुीगण्डकी ििाशययकु्त आयोििाबाट प्रतक्ष्य सरोकार राख्िे सल्यािटारमा दरै र कुमाि 

िात्रतहरुको िोक संस्कृती झत्रल्किे किा संस्कृत्रत प्रस्ततु्रत साथै वडा िं ३ मिुपािीको ओडारेमा   

होमस्टे(Homestay) त्रिमायर् साथै प्रबियिको िात्रग आबस्यक प्रदशे सरकार र केन्द्रीय सरकार संग 

आबश्यक पहि गररिेछ |  

 आत्रगन्चोकको र्त्रटक खम्बा,ओडारे बिझाँक्री गरु्ा,ररग्िे hydropower,सल्यािटारको रािी पोखरी 

र िरत्रसंह िाम ,त्रिपरुासनु्दरी माईको मत्रन्दर,ऐत्रतहात्रसक आरुघाट बिार आन्तररक र बाहय पययटक 

त्रभत्र्याउि प्रचार प्रसार अत्रभयािमा त्रतब्र पाररिेछ| 

१६) वाताबरण तथा त्रवपद ब्यबस्थापन: 



 स्थािीय समदुायको अग्रात्रिकार रहिे गरर बि पैदावार र बि के्षिको िोक्सािी िहुिे गरर बि के्षिको 

व्यावसात्रयक त्रबकासमा िोड त्रदईिेछ| 

 परम्परागत चलु्होबाट खािा पकाउि बाध्य आमा, त्रदत्रदबत्रहिीहरुको स्वास््यमा  प्रतक्ष्य प्रभाव पािे 

घरत्रभिको िवुाँिाई न्यिूीकरर् गियको िात्रग आितु्रिक सिुाररएको चिुो, बायोग्यास िडािमा 

आबश्यक अिदुाि त्रददं ैबैकत्रल्पक उिाय प्रबियििाई त्रबशेर् प्राथत्रमकतामा रात्रखिेछ|  

 कृत्रर् के्षिमा प्रयोग हुिे रासायत्रिकमि र त्रबर्ात्रदहरुिाई न्यिूीकरर् गद ैआगायत्रिक खेती र उत्पादि 

गिे कृर्किाई त्रबशेर् सहयोग गररिेछ| 

 िेपाि सरकारद्वारा स्वीकृत वाताबरर् मैिी स्थािीय शासि अविारार्ा(EFLG) अिरुुप बाताबरर् 

मैिी संरचिागत त्रवकास त्रिमायर्मा त्रबशेर् िोड त्रदइिेछ| 

 भ-ूक्षय िगायत बाढी,पत्रहरो रोकथामको  त्रित्रम्त हरेक योििाको कुि िागतको केत्रह प्रत्रतशत रकम 

बायो-इत्रन्ित्रियररङमा खचय गिुयपिे प्राबिाििाई त्रबशेर् िीत्रत बिाई काययन्वयिमा िोड त्रदइिेछ| 

 होटि र बसपाकय  के्षिमा हुिे समदुायको चापिाई हरेी िपांग,बेििु भन्ज्यांग, मचुोक भन्ज्यांग, 

सिुपोखरी र सल्यािटार सािागाउँ आत्रद ठाउँमा साबयित्रिक शौचािय त्रिमायर् यसै कायय शरुु गररिे छ| 

 

१७) सरसफाई तथा फोहोरमैिा व्यबस्थापन:  

 टोि स्तरमा सरसर्ाई तथा र्ोहोर व्यबस्थापि समहू गठि गरर त्रक्रयाशीि बिाईिेछ| 

 बस्तीस्तरको र्ोहोर व्यबस्थापि गिे ठाउँ छिौट गिय समहूिाई त्रिम्बेवार बिाउद ैित्रगिेछ| 

 कुइिे र िकुइिे र्ोहोर घरमै छुट्याउिे व्यबस्था गररिे छ| 

 साबयित्रिक स्थािमा र्ोहोर र्ाल्ि त्रिरुत्सात्रहत गिय चरर्बद्ध काययक्रमहरु संचािि गररिे छ| 

 सल्यािटारमा ल्याण्डत्रर्ल्ड साइडको उत्रचत व्यबस्था र प्रयोग गररिेछ| 

 ्िात्रस्टक पिुप्रययोग त्रवत्रििाई अबिम्बि गद ैित्रगिे छ| 

18) भुत्रम व्यबस्थापन: 



 साबयित्रिक भतू्रमको पत्रहचाि र अत्रभिेख गरी अत्रतक्रमर्िाइ त्रियिर् गररिेछ | 

 सरकारी प्रत्रत िग्गाको िगत त्रिई सो को संरक्षर्का िात्रग उपयक्त काययदि गठि गररिेछ| 

 त्रडत्रिटि िापी प्रर्ािी क्रमश िाग ूगररिेछ| 

 सल्यािटारमा व्यवत्रस्थत बत्रस्त त्रबकासको िात्रग आबश्यक िीत्रत त्रिइिेछ| 

१९) त्रबत्रबध : 

 गाउँपात्रिकाको यातायत कत्रठिाइ िाई मध्येििर राख्द ै सरुु गररएको चक्रपथ त्रिमायर् काययिाई 

सत्रक्रयता पबूयक अगाडी बढाइिे छ| 

 स्थािीय तह सहकारी ऐि तिुयमा गररिे छ|स्थािीय तह बिार अिगुमि त्रिदते्रशका तिुयमा गररिे छ| 

 न्यात्रयक सत्रमत्रतिे उिरुीको कारबाई त्रकिारा िगाउदा अपिाउिेपिे काययत्रवत्रि को सम्बन्िमा 

आवश्यक काििूको तिुयमा गररिे छ| 

 स्थािीय तहको उपभोक्ता सत्रमत्रत गठि पररचािि तथा व्यबस्थापि सम्बन्िी काययत्रवत्रि तिुयमा 

गररिेछ| 

 घ)बगयको त्रिमायर् व्यबसायी ईिाित पि सम्बन्िी काययत्रवत्रि तिुयमा गररिेछ| 

 सम्पत्रत कर व्यबस्थापि काययत्रवत्रि तिुयमा गररिेछ| 

 करार ििशत्रक्त व्यबस्थापि सम्बन्िी काययत्रवत्रि तिुयमा गररिेछ| 

 बाि मैिी स्थािीय शासि काययक्रम तिुयमा गररिेछ| 

 बाताबरर् मैिी स्थािीय शासि काययक्रम तिुयमा गररिेछ| 

 िैत्रगक त्रहसंा न्यिूीकरर् गिय िोड त्रदइिेछ| 

 िेस्ठ िागररकका िात्रग सम्माि काययक्रम संचािि गररिे छ| 

 ििउत्तरदायी स्थािीय भ्रस्टाचारमकु्त स्थािीय प्रशासि र त्रवत्रिको शासि स्थापिा गररिे छ| 

 सामात्रिक सरुक्षा भत्ता घरघरमै त्रवतरर् गिे व्यबस्था गररिे छ| 

 सत्रहद पररवार र त्रतिका सन्ततीहरुिाई गाउँपात्रिकािे तोकेको रािश्व शलु्कमा छुट त्रदइिेछ | 



 त्रबिमाि अवस्थामा रहकेा मठ, मत्रन्दर, मत्रस्िद, प्राथिा गहृ, चचय गमु्बा िगायत िात्रमयक सम्पदाको 

सँरक्षर् र सम्बियि गररिे छ| 

 "एक घर एक धारा" काययक्रम सल्यािटारमा आत्रभयािको रुपमा अगात्रढ बढाइिेछ,आबश्यकता 

अिसुार त्रित्रफ्टंग र त्रडप बोररंग प्रत्रबत्रि मार्य त त्रपउिे पािी उपिब्ि गररिे छ| िेपाि सरकारको 

सहिगािी आयोििा अन्तगयत मंपांगखोिा सल्यािटार खािेपािी आयोििा पत्रि यसै वर्य दते्रख शरुु 

गररिेछ| 

 गम्भीर प्रत्रकत्रतका रोग िागेका मटुु,किेिो,मगृौिा,क्यान्सर र बे्रि ट्यमुर िस्ता सम्बेदिशीि रोग 

िागेका त्रिपरुासनु्दरी गाउँबासीिाई सम्बत्रन्ित डाक्टर व अस्पताि को त्रसर्ाररस मा एकपटक रु 

५०००|- सहायता त्रदईिेछ| 

 गाउँपात्रिकाको कायायिय क्षेि आसपासमा ब्यबत्रस्थत पात्रकिं गको व्यबस्था गररिेछ| 

 सल्यािटार िामो बगैचा आसपासमा रहकेा बडुा र िोिा आँपका रुखहरु व्यबस्थापि गरी ियाँ 

बिस्पत्रत िन्य त्रबरुवा हरु रो्िे काययिाई त्रबशेर् िोड त्रदइिे छ|  

 सबै वडामा त्रिमायर् भएका हिेी्याडहरुिाई व्यवत्रस्थत गररिेछ| 

 एक गाउँ एक िेि िागररक भेटघाट तथा आराम सामदुात्रयक भवि त्रिमायर् गररिेछ| 

 सल्यािटार शहरीकरर् िाई मध्ये ििर राख्दै िग्गा खत्रण्डकरर् गदाय ८ आिा भन्दा सािो त्रकत्ता काट 

िगिे िीत्रत अबिम्बि गररिेछ| 

 त्रिपरुासनु्दरी गाउँपात्रिकामा ल्याण्ड िाइि र्ोि थप त्रबस्तार गिय आवश्यक पहि गररिेछ| 

 यस गाउँपात्रिकािाई पेश्की रत्रहत गाउँपात्रिका बिाईिे छ| 

 

"कृत्रर् जिस्रोत,पयिटन,सम्बृि समाज त्रिपुरासुन्दरीको आधार" 

"त्रिपुरासुन्दरी बासीको रहर ,व्यवत्रस्थत सुत्रबधा सिंम्पन्न सल्यानटार शहर" 

पात्रिका गौरबकाका आयोििा ििसहभात्रगता रात्ररिय िीत्रत तथा काययक्रम,आवत्रिक योििा,सशुासि 

,काििुी शासि त्रिपरुासनु्दरी बासीको चाहिाको आिारमा "त्रिपरुासनु्दरी बासीको रहर ,व्यवत्रस्थत 



सतु्रबिा संम्पन्ि सल्यािटार शहर" बिाउिे अत्रभयाििाई आत्रथयक त्रवकास,सामात्रिक त्रवकास,पवूायिार 

त्रवकास ,त्रवपद तथा वाताबरर् व्यबस्थापिमा िोड त्रदिको िात्रग संघ, प्रदशे र स्थािीय तहको 

सहकाययमा एत्रककृत बस्ती त्रवकास काययक्रम यसै बर्यबाट थाििी गररिेछ| हाि डी.पी.आर तयार भएको 

टारीबेसी सल्यािटार सडक कािोपिे यसै बर्यबाट सरुु गररिेछ| 

त्रबगत दते्रख ख्याती प्राि सल्यािटारको मास खेतीिाई व्यवत्रस्थत र व्यापारमखूी बिाउि त्रवत्रभन्ि समहूहरु 

मार्य त संकिि गरी त्रबत्रक्र त्रवतरर्मा आबश्यक सहयोग गररिे िीत्रत ल्याइिेछ| 

र अन्त्यमा गत आत्रथयक बर्य  ०७५/०७६ को िीत्रत तथा काययक्रम ,योििा तथा बिेट कायायन्वयिमा 

िाग्ि ुहुिे ििप्रत्रतत्रित्रि साथीहरु,कमयचारी त्रमिहरु तथा आम िागररकमा हात्रदयक िन्यबाद ज्ञापि गदयछु र 

आत्रथयक वर्य ०७६/०७७ को मात्रथ उल्िेत्रखत िीत्रत तथा काययक्रम तथा योििाहरुको काययन्वयि गिय 

बिेट त्रबत्रियोिि गरर कायय संचािि गररिेछ| यस बर्यको िीत्रत,काययक्रम, योििा र बिेट काययन्वयिमा 

यहाँहरुको अझ बढी सहयोग र त्रक्रयात्रशिको अपेक्षा गदयछु| यस िीत्रत तथा काययक्रम तिुयमा गिय सहयोग 

गिुय हुिे सम्परू्य महािभुावहरुिाई हात्रदयक कृतज्ञाता सत्रहत िन्यबाद व्यक्त गदयछु| 

 

िन्यबाद िमस्कार!! 

२०७६|०३|१० 

                                                         शम्भु कुमार थापा  

                                              अध्क्यष 

 

                                                                            

                                                           

 

   



 


