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आ.व २०७७/०७८ को बात्रर्िक नीत्रत, कायिक्रम तथा बजेट  

"समृद्ध त्रिपुरासुन्दरी, सखुी त्रिपुरासुन्दरीबासी " 

         त्रिपुरासुन्दरी गाउँपात्रिकाको सम्मात्रनत सात  ँगाउँसभाका प्रमुख अत्रतत्रथज्य ू,त्रवत्रशष्ट 

अत्रतत्रथज्यू  ,अत्रतत्रथज्यूहरु  उपाध्यक्षज्यू, त्रजल्िा समन्वय सत्रमत्रतका सदस्यज्यू, वडा 

अध्यक्षज्यूहरु, कायिपात्रिकाका सदस्यज्यूहरु, वडा सदस्यज्यूहरु, राजनीत्रतक तथा 

सामात्रजक प्रत्रतत्रित व्यत्रकत्वहरु िगायत सभाका त्रनमत्रन्ित र आमत्रन्ित पाहुनाहरु तथा  

सम्पूर्ि  कमिचारी त्रमिहरु, पिकार त्रमिहरु हात्रदिक अत्रभवादन ! 

    सातौं गाउँसभाको महत्वपरू्ण अबसरमा सबणप्रथम लोकतान्त्रिक राज्य व्यबस्था पररबतणनका 

न्त्वन्त्भरन आरदोलन र अन्त्भयानहरुमा जीवन उत्सगण गननणहुने सम्परू्ण ज्ञात अज्ञात सहीदहरुप्रन्त्त भावपरू्ण 

श्रद्धाञ्जली अपणर् गद ैघाईते,अपाङ्गता भएका सम्परू्ण योद्दाहरु र उनका पररवार प्रन्त्त समन्त्पणत भई 

काम गने  प्रन्त्तबद्धता व्यक्त गनण चाहरछन  | 

      नेपाली जनताले पटकपटक गद ै आएको त्याग,बन्त्लदान र ऐन्त्तहान्त्सक जनयनद्ध र  

जनआरदोलनको गौरवपरू्ण इन्त्तहासको जगमा नेपालको स्वतरिता, साबणभौन्त्मकता ,भौगान्त्लक 

अखण्डता,रान्त्रिय एकता, स्वन्त्िनता र स्वन्त्भमानलाई अक्षनर् राखी जनताको सावणभौम अन्त्िकार 

स्वतरिता र स्वशासनको अन्त्िकारलाई आत्मसात गद ै संघीय लोकतान्त्रिक गर्तरिात्मक शासन 

ब्यबस्थाको माध्यमबाट न्त्दगो शान्त्रत, सनशासन, न्त्बकास र संवनृ्त्द्धको आकांक्षा  परूा गनण 

संन्त्बिानसभाबाट पाररत नेपालको संन्त्बिान २०७२ को पन्त्हलो कायाणरवयन स्वरुप सम्परन स्थानीय 

तहको न्त्नबाणचनमार्ण त नेपालको इन्त्तहासमा स्वतरिता, स्वायत्तता र सनशासनको अन्त्िकार सन्त्हत 

स्थान्त्पत यस  न्त्िपनरासनरदरी गाउँपान्त्लकाको प्रांगर्मा  न्त्संहदरबारको अन्त्िकार जनताको घरदैलोमा 

आएको अननभून्त्त हुने गरी  सातौं गाउँसभाको नीन्त्त तथा कायणक्रम पेश गनण पाउँदा गौरावशाली  

ठानेको छन | 
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 नेपालको संन्त्विानले तीन तहको सरकार व्यवस्था गरे अननसार जनताले दखे्न,छन न,बोल्न र प्रत्यक्ष 

व्यवहार गनण पाउने संबैिान्त्नक अन्त्िकार प्राप्त स्थानीय सरकार हो|  

वतणमान नेपालको संन्त्बिान िारा ५६ मा राज्यको संरचना संघ, प्रदशे र स्थानीय तह गरी  तीन तहको 

हुनेछ भरने व्यबस्था छ| त्यस्तै अननसचूी ८  र ९ का एकल र साझा अन्त्िकारका न्त्बषयहरुमा सहकायण 

गद ैअगाडी बढ्ने कन रा यहाँहरुलाई जानकारी गराउन चाहरछन | उल्लेन्त्खत अन्त्िकारको प्रयोग गाउँसभा 

र सभाले बनाएका कानननहरुलाई परूा गनण आवश्यक ऐन,न्त्नयमावली र कायणन्त्वन्त्ि बनाएर संचालन हुने 

व्यबस्था छ| यसरी प्राप्त हुने अन्त्िकारको समनन्त्चत प्रयोगबाट न्त्िपनरासनरदरी गाउँपन्त्लकाको क्षेि न्त्भिको 

आन्त्थणक, सामान्त्जक ,भौगोन्त्लक मानवीय न्त्वकासका माध्यमबाट समाबेशी जनउत्तरदायी र 

जवार्दहेी पारदशी सरकारको अननभनू्त्त हुने गरी कायण गने प्रन्त्तबद्धता ब्यक्त गनण चाहरछन | 

अननसचूी ९ मा उल्लेन्त्खत साझा अन्त्िकारहरुसन्त्हत संन्त्बिानले तीन तहको सरकारको अन्त्िकार 

बाँडर्ाड गरेतापन्त्न अझै िेरै न्त्बषयहरुलाई साझा अन्त्िकार के्षिन्त्भि रान्त्खएको छ| सबै तहबाट काननन 

बनाई स्पष्ट कायाणरवयनमा सहजता ल्याउन जरुरी  दने्त्खरछ | 

न्त्बश्वभरी रै्न्त्लएको कोन्त्भड-१९ को महामारीले हाम्रो गाउँपान्त्लका पन्त्न अछन तो रहन सकेन जसका  

कारर्ले केही   उल्लेखनीय न्त्बकास न्त्नमाणर्का कामहरुमा बरदाबरदीको  असरले प्रभावकारी 

कायाणरवयन हुन सन्त्करहकेो छैन| ठनलो िनराशी कोरोना भाइरस न्त्नयरिर् तथा व्यबस्थापनमा खचण 

भईरहकेो छ| न्त्वदशे तथा स्वदशेबाट आएर क्वारेरटाइन र आइसोलेसनमा बस्दा खेरी िेरै 

नागररकहरुलाई सीन्त्मत स्रोत सािन र भौगोन्त्लक कन्त्ठनाइका कारर् मापदण्ड अननरुप व्यबस्थापनमा 

हुन गएको असहजतामा गाउँपान्त्लका क्षमाप्राथी छ | लामो समय बरदाबरदीका कारर् आफ्नो व्यापार 

व्यबसाय बरद गरेर नेपाल सरकारबाट आव्हान भएबमोन्त्जम बरदाबरदीलाई पूर्ण पालना गरी आ-

आफ्नो ठाउँबाट सहयोग पनराई न्त्दनन हुने सम्परू्ण गाउँपान्त्लकाबासी आमाबनबा,दाजनभाई तथा न्त्ददी-

बैन्त्हनीहरु प्रन्त्त गाउँपान्त्लका पररवार हान्त्दणक आभारसन्त्हत िरयबाद प्रकट गदणछ|  

 दीर्िकात्रिन सोच: "कृत्रर् ,जिस्रोत ,पयिटन र पूवािधार ,समृद्ध समाज त्रिपुरासुन्दरीको आधार" 

 िक्ष्य : यस गाउँपान्त्लकान्त्भि रहकेो प्राकृन्त्तक स्रोत सािनको समनन्त्चत र महतम उपयोग गरी कृन्त्ष पेशा 

व्यवसायहरुको आिनन्त्नकीकरर् गद,ै घरेलन उद्योग व्यवसायलाई सवलीकरर् गने, पयणटकीय गरतब्यको प्रचार 
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प्रसार तथा प्रवद्धणन , सामान्त्जक रयाय र समाबेशी न्त्वकासको आिारमा जोड न्त्दई  रोजगारी न्त्सजणना गद ैगररवी 

न्त्नवारर्मा टेवा पनराई हरेक नागररकलाई आत्मन्त्नभणर बनाइनेछ |  

उदे्दश्य: "समृद्ध त्रिपुरासुन्दरी, सुखी त्रिपुरासुन्दरीबासी "को चाहनालाई साकार पानण आन्त्थणक, 

सामान्त्जक, पवूाणिार न्त्वकास ,वातावरर्ीय , संस्थागत न्त्वकास , सेवाप्रवाह र सनशासनको के्षिमा 

सवल सक्षम समदृ्ध न्त्िपनरासनरदरी गाउँपान्त्लका न्त्नमाणर् गररने उद्दशे्य न्त्लईएकोछ | 

अपेत्रक्षत उपिब्धी: 

१.समग्र आन्त्थणक क्षेिको न्त्वकासले हरेक नागररकको जीवनस्तर उकास्न, रोजगारी न्त्सजणना गनण र 

व्यवसाय तथा आयआजणनमा आत्मन्त्नभणर  उरमनख हुदँ ै सकारत्मक पररवतणन आउनेछ | 

२.समग्र सामान्त्जक के्षिको न्त्वकासले न्त्शक्षा, स्वास््य , खानेपानी तथा सरसर्ाई , सासं्कृन्त्तक प्रबिणन 

खेलकन द तथा मनोरंजन ,लैंन्त्गक समानता तथा सामान्त्जक समावेशीकरर्को माध्यमबाट नागररकको 

जीवनस्तरमा सनिार आउनेछ | 

३.पवूाणिार के्षिको न्त्वकासले गाउँपान्त्लकाका सबै वडाहरु सडक संजाल(Road Connectivity)बाट  

जोन्त्डन गई सवणयामी रुपमा चल्ने चक्रपथ बरनेछ  साथै सनरन्त्क्षत भवन तथा सल्यानटार व्यवन्त्स्थत 

सहरीकरर् उरमनख हुननका अलवा सबै नागररकहरुमा संचारको  पहुचँ पनग्नेछ र नवीकरर्ीय तथा 

अनवीकरर्ीय उजाणबाट प्रत्यक्ष लाभान्त्रवत हुनेछन| 

४.वातावरर् तथा न्त्वपद व्यबस्थापनमा न्त्लईएको नीन्त्त तथा कायणक्रमले न्त्वश्व महामारी रुपमा रै्न्त्लएको 

कोन्त्भड-१९ न्त्नयरिर् तथा रयूनीकरर्मा टेवा पनग्नेछ, हरेक न्त्वकास न्त्नमाणर् गदाण बायो-इन्त्रजन्त्नयरीङ्गमा 

रान्त्खएको प्राविानले भकू्षय , नदी कटान न्त्नयरिर् हुननका साथै वातावरर्  संरक्षर् तथा जलवायन 

पररवतणन र यसका प्रभावबाट हुने असरलाई अननकन न्त्लत हुन टेवा पनग्नेछ | 

५.सचूना प्रन्त्बन्त्ि तथा सनशासन के्षिको न्त्वकासले त्याङक संकलन तथा अन्त्भलेख व्यवस्थापन हुदँ ै , 

व्यन्त्क्तगत घटनादताण तथा सामान्त्जक सनरक्षा प्रर्ालीलाई  प्रभावकाररता तथा पारदन्त्शणता बढ्न गई 

समाजमा सनरक्षाको अननभतूी र स्थानीय सरकारले न्त्लएको भ्रस्टाचारन्त्वरुद्धको शरूय सहनशीलताको 

नीन्त्तले आम नागररकहरुमा जवार्दने्त्हता र पारदन्त्शणताको  महशनस हुनेछ | 

वात्रर्िक नीत्रत, कायिक्रम तथा बजेट तजुिमा गदाि अविम्बन गररएका प्रमुख आधारहरु : 

यस नीन्त्त तथा कायणक्रम तजनणमा गदाण नेपालको संन्त्बिान अननसूची ८ मा व्यवस्था गररएको स्थानीय तहको 

एकल अन्त्िकार, अननसचूी ९मा व्यवस्था गररएको साझा अन्त्िकार स्थानीय तहको वान्त्षणक योजना तथा 

बजेट तजनणमा न्त्दग्दशणन ,स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ , रान्त्रिय योजनाबाट प्राप्त न्त्दग्दशणन, 

आवन्त्िक योजनाहरु ,संघीय सरकार र प्रदशे सरकारको  नीन्त्त कायणक्रम तथा बजेट र  मागणदशणन, 
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गाउँपान्त्लका न्त्वगतका नीन्त्त तथा कायणक्रम/योजना,नागररकहरुको माग तथा आवश्यकता र प्राप्त 

सनझावहरु ,राजनीन्त्तक दल तथा नागररक समाजबाट प्राप्त सनझावहरुलाई अवलम्बन गद ै यो नीन्त्त 

कायणक्रम तथा बजेट तय गररएकोछ|                         

प्राथत्रमकताका के्षिहरु: 

➢ कोन्त्भड-१९ को महामारी व्यवस्थापन  

➢ कृन्त्षमा आिनन्त्नकीकरर् र व्यवसायीकरर्मा जोड  

➢ पवूाणिार न्त्वकास  

➢ न्त्शक्षा के्षिमा गनर्ात्मक सनिार  

➢ सवणसनलव र गनर्स्तरीय स्वास््य सेवा प्रवाह  

➢ आरतररक रोजगार प्रबिणनमा जोड  

➢ खानेपानी र सरसर्ाई व्यबस्थापन  

➢ लैंन्त्गक तथा सामान्त्जक समाबेशीकरर्  

➢ सचूना प्रन्त्बन्त्िमा आिाररत सेवा प्रवाह  

➢ उद्यमशीलता र सहकाररताको न्त्वकास  

➢ सदाचार र सनशासन  

➢ न्त्वपद व्यबस्थापन उद्दार, राहत र पननस्थापना  

गाउँसभाका सम्पूर्ि सदस्यज्यूहरु, 

यस चािू आ.व ०७६/०७७ मा भएका मुख्य-मुख्य के्षिगत उपित्रब्धहरु: 

१.पूवािधार त्रवकास:  

पवूाणिार न्त्वकास के्षिमा भएका मनख्य मनख्य प्रगन्त्तहरु न्त्नमनाननसार छन| 

क्र.स न्त्ववरर् कायण प्रगती 

१. नयाँ सडक न्त्नमाणर्  ४२ न्त्कमी न्त्भिी शाखा सडक न्त्नमाणर् कायण सम्परन भएको  

२. सडक ग्रान्त्बल  २२ न्त्कमी सडक ग्रान्त्बल कायण सम्परन भएको  

३. सडक ढलान  २४६ न्त्मटर सडक ढलान कायण सम्परन भएको  
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४. सडक ममणत तथा स्तरोरनन्त्त  ९२ वटा सडकहरुको ममणत तथा स्तरोरनन्त्त  गररएको  

५. सडक सोन्त्लङ २०७ न्त्मटर सोन्त्लङ कायण सम्परन भएको  

६. मेन्त्सनरी वाल  २५० न्त्मटर न्त्मटर मेन्त्सनरी वाल न्त्नमाणर् भएको  

७. कजवे न्त्नमाणर्  २ वटा कजवे न्त्नमाणर् भएको  

खानेपानी तथा सरसर्ाई अरतगणतका योजनाहरु 

१ पाइपलाइन न्त्वस्तार  ३८ न्त्कलोन्त्मटर पाइपलाइन खररद तथा न्त्नमाणर् कायण 

गररएको  

२ न्त्लफ्ट खानेपानी न्त्नमाणर् तथा 

ममणत  

८ वटा न्त्लफ्ट खानेपानी न्त्नमाणर् तथा ममणत कायण भएको  

३ खानेपानी न्त्नमाणर्  तथा ममणत  ६० वटा खानेपानी आयोजनाहरु न्त्नमाणर् तथा ममणत भएको  

४ खानेपानी ट्यांकी न्त्नमाणर्  २० वटा भरदा बढी खानेपानी ट्यांकी न्त्नमाणर् भएको  

५ एक घर एक िारा  एक घर एक िारा अविारर्ालाई न्त्नररतरता न्त्दइद ै यस 

आ.वमा ६२७ घरिनरीमा न्त्मटर न्त्सस्टम सन्त्हतको िारा जडान  

६ सरसर्ाई तथा न्त्वन्त्वि  न्त्वशालनगर बजार क्षेिमा व्यवन्त्स्थत ढल न्त्नकास गररएको  

न्त्संचाई योजना 

१ न्त्संचाई कन लो ममणत तथा 

न्त्बस्तार  

२९ वटा न्त्संचाई कन लो ममणत तथा न्त्वस्तार गररएको 

२ पक्की न्त्संचाई कन लो ४०० न्त्मटर मेन्त्सनरी न्त्संचाई कन लो र २ न्त्कलोन्त्मटर पाइप 

खररद गरी न्त्संचाई कन लोमा प्रयोग गररएको  

मन्त्रदर ,पाटी , चौतारा ,सामनदान्त्यक भवन संरक्षर् तथा न्त्नमाणर् 

 मठ मन्त्रदर ,चचण ,मदरसा  ३१ स्थानमा मठ,मन्त्रदर, चचण,मदरसा न्त्नमाणर् गररएको  

 चौतारा  ४ वटा चौतारा न्त्नमाणर् तथा ममणत भएको  

 पाटी तथा सामनदान्त्यक भवन  २४ वटा सामनदान्त्यक भवन न्त्नमाणर् तथा ममणत कायण भएको  
स्रोत :पूवाणिार न्त्वकास शाखा  

 

२.सामात्रजक त्रवकास : 

✓ न्त्वश्व महामारीको रुपमा रै्न्त्लरहकेो कोन्त्भड-१९ न्त्नयरिर् गनण गाउँपान्त्लका स्तरीय समरवय 

सन्त्मन्त्त न्त्नमाणर् गननणका साथै वडास्तरमा समेत समरवय सन्त्मन्त्त गठन गररएको| संघ र प्रदशे 

सरकार संग सहकायण , समरवय र सहकायणको न्त्सद्धारतमा आबश्यक पहलकदमी न्त्लइएको| 
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✓ न्त्नयन्त्मत स्वास््य सेवालाई न्त्नररतरता साथै सान्त्वक रान्त्रिय कायणक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा 

अननशरर् गररएको| 

✓ कोन्त्भड १९ को सम्बरिमा यस गाउँपान्त्लकामा RDT पररक्षर् १८७ जनामा र PCR १६१ 

जनामा पररक्षर् गररएको छ| 

✓ चाल ू आ.वमा न्त्लइएको लक्ष्य रान्त्रिय न्त्शक्षा न्त्दवस, रास्िपन्त्त रन्त्नंग न्त्शल्ड, अध्यक्षकप 

लगायत न्त्वन्त्भरन खेलकन द कायणक्रमहरु भव्यताका साथ सम्परन गररएको| 

✓ न्त्शक्षा क्षेिको न्त्नयन्त्मत कायणक्रमलाई प्राथन्त्मकतामा राखी कायाणरवयन गररननका साथै न्त्वन्त्भरन 

तहमा आबश्यक अननदान न्त्शक्षकको न्त्नयन्त्क्त गरी न्त्बद्यालयको शैन्त्क्षक गनर्स्तर सनिानण 

आबश्यक पहल कदमी न्त्लएको| 

✓ न्त्वन्त्भरन न्त्बद्यालयहरुलाई समयअननसार सचूना प्रन्त्बन्त्ि मैिी बनाउन कम््यनटर जडान  गननणका 

साथै न्त्वन्त्भरन न्त्बद्यालयहरुमा न्त्बज्ञान प्रयोगशाला न्त्नमाणर् गननणका साथै सबै न्त्बद्यालयहरुको 

शैन्त्क्षक त्यांक अनलाइन मार्ण त व्यवन्त्स्थत गररएको|  

✓ शैन्त्क्षक क्यालेरडर न्त्नमाणर् , स्यान्त्नटरी ्याड न्त्वतरर् गननणका साथै तीन वटा न्त्बद्यालयलाई थप 

कक्षा संचालनको अननमती प्रदान गरी शैन्त्क्षक गनर्स्तर वनृ्त्द्धमा न्त्बशेष टेवा पनगेको छ|    

३.आत्रथिक त्रवकास : 

✓ व्यवसान्त्यक पशनपरछी पालन गने कृषकहरुमा ५० प्रन्त्तशत अननदानमा ९ जना कृषकहरुलाई 

अननदान उपलब्ि गराइएको ,रेन्त्बज रोगसम्बरिी जनचेतना कायणक्रम साथै पशन स्वास््य 

न्त्शन्त्वर सम्परन गरी ११५०० गोटा भरदा बढी पशनपरछीलाई न्त्वन्त्भरन प्रकारको औषिी 

उपचार गररएको र कृषकहरुलाई घाँसको न्त्वऊ न्त्वतरर् गननणका साथै नश्ल सनिारको लान्त्ग 

कृषकहरुलाई सामग्री खररद गरी न्त्वतरर् गररएको| 

✓ DISPENSARY LAB भवनको व्यबस्थापन भई न्त्नयन्त्मत सेवाप्रवाह सनचारु गररएको  

✓ २२५ कृन्त्तम गवणिारर् र ६०० गोटा पशनपरछी न्त्वमा कायणक्रम गररएको 

✓ ५७५० केजी उरनत जातका मकैका न्त्वऊ न्त्वतरर् गननणका साथै अदनवा, कागती, केरा लगायत  

१३४४७ गोटा बेनाण न्त्वतरर् गररएको 

✓ कृषकहरुलाई  तरकारी खेतीका लान्त्ग २० गोटा टनेल र न्त्कटनाशक औषिी छकण न १०८ 

वटा स्प्रेयर न्त्वतरर् गररएको | 
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४. संस्थागत त्रवकास सेवा प्रवाह र सुशासन : 

✓ कायणलयको सेवाप्रवाहलाई न्त्छटो छररतो बनाउन योजनाको सफ्टवेयर जडान गननणका साथै  

मोबाइल ए्स संचालन गरी सचूना प्रवाहलाई पारदशी बनाइएको छ| 

✓ गाउँपान्त्लकान्त्भिको कायणलाई न्त्नगरानी बढाउन सी.सी क्यामेरा जडान गररएको  

✓ गाउँपान्त्लका न्त्भि भएको आम्दानी र खचणको न्त्ववरर् सावणजान्त्नक गाउँपान्त्लकाको वेवसाइट 

मार्ण त सावणजन्त्नक र सामान्त्जक संजाल मार्ण त गने  गररएको| 

 

५. न्यात्रयक सत्रमत्रतबाट सम्पादन भएका कायिहरु:  

✓ २० वटा जग्गा न्त्ववाद सम्बन्त्रि उजनरी परेकोमा १९ वटा उजनरीहरु आपसी छलर्लमा 

न्त्मलापि भएको  

✓ १ जना व्यन्त्क्त हराएको सम्बरिी समस्या हल गररएको  

✓ १० वटा घरेलन न्त्हसंा उजनरी परेकोमा सबै उजनरीहरुको समस्या हल गररएको 

✓ १ वटा बालन्त्बवाह सम्बरिी  समस्या हल गररएको  

✓ ४ वटा खानेपानी तथा सडक सम्बरिी न्त्ववाद दताण भएकोमा ३ वटा लाई आपसी न्त्मलापि 

गरी हल गररएको| 

✓ ३ वटा सम्पन्त्तसम्बरिी  उजनरी दताण भएकोमा २ वटा हल गरी बाँकी एउटालाई न्त्जल्ला 

अदालत िान्त्दङमा पठाइएको| 
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यस सभाका प्रमुख अत्रतत्रथज्यू , त्रबशेर् अत्रतत्रथज्यूहरु, गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु, अब म आ.व 

०७७/०७८ को िात्रग नीत्रत,कायिक्रि म तथा बजेट यस गररमामय सभा समक्ष प्रस्तुत गनि चाहन्छु| 

❖ आत्रथिक त्रवकास : 

क) आन्तररक आय:  

                   "त्रिपुरासुन्दरीिे उठाएको कर ,त्रवकासको मूि आधार"  

१. आफ्नो अन्त्िकार के्षिन्त्भिको प्राकृन्त्तक र अरय आन्त्थणक स्रोत संकलन पररचालनका लान्त्ग 

न्त्जम्मेवार बनाएकोमा आरतररक आय वनृ्त्द्ध गनण सम्भाव्य क्षेिहरुको अध्ययन तथा पन्त्हचान गरी 

व्यवन्त्स्थत ढंगले करको दायरामा ल्याउन एक संयरि न्त्नमाणर् गरी पररचालन गररनेछ| 

२. सम्पन्त्त कर लगाउने व्यबस्था न्त्मलाइने छ | 

३. घर नक्सालाई अन्त्नबायण तथा व्यवन्त्स्थत गद ैर घर बहाल करलाई पन्त्न कायाणरवयनमा ल्याइनेछ| 

४. ढनंगा न्त्गट्टी बालनवा ,माटो,काठ दाउरा,जड्डीबनटी जस्ता प्राकृन्त्तक स्रोत सािनहरुको सदनपयोग गद ै 

५. संचान्त्लत इट्टा भट्टा र र्न्त्नणचरहरु संचालन गनण न्त्बन्त्ि बनाई कायाणरवयनमा ल्याईनेछ| 

ख) कृत्रर् तथा पशु त्रवकास : 

"कृत्रर्मा मन िगाउँ ,सुनरुपी अन्न फिाउँ" 

     १. कृन्त्ष के्षिको आिनन्त्नकीकरर् र व्यवसायीकरर्मा जोड न्त्दई आत्मन्त्नभणरमनखी कृन्त्ष 

प्रर्ालीलाई व्यवसायमनखी एबं प्रन्त्तरपिाणत्मक कृन्त्ष प्रर्ालीमा रुपारतरर् गनण जोड न्त्दईने छ| 

माटोको उबणर शन्त्क्तलाई  जोगाइ राख्न माटो परीक्षर् कायणलाई न्त्नररतरता न्त्दईनेछ| 

२. मौरी पालना, कन खनरा पालन तथा टनेल खेतीलाई व्यबसान्त्यक बनाउन प्रोत्साहन गररनेछ| 

     ३. थलो सनिारमार्ण त पशनपालनमा सहजता ल्याउन आबश्यक कायणक्रम  ल्याइने छ| 

४. यनवा तथा कृषकहरुलाई व्यावसान्त्यक बनाउन न्त्बशेष सीपमलूक र व्यवसान्त्यक तालीमको  

व्यबस्था न्त्मलाइने छ| 
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५. वाली बीमा र पशन बीमा कायणक्रमलाई प्रभाबकारी बनाउन पहल गररनेछ| 

६. साझेदारी नीन्त्त बनाई कृषक समहूहरुलाई ियाक्टर न्त्वतरर् कायणक्रमलाई न्त्नररतरता न्त्दइएनेछ| 

७. न्त्वन्त्भरन कृषक समहूहरुमा खाद्यरनहरु जस्तै मास,घैया, मकै , िान ,तोरी तथा तरकारी 

खेतीहरुको पकेट क्षेि पन्त्हचान गरी न्त्वशेष कायणक्रमहरु ल्याइनेछ| 

८. कृन्त्ष तथा पशनपंक्षीजरय प्राकृन्त्तक प्रकोप तथा महामारी रोगको न्त्नयरिर्को रयूनीकरर्मा 

ध्यान न्त्दईनेछ| 

९. गाउँपान्त्लकास्तरीय र्लरू्ल तथा बनस्पन्त्तजरय नसणरी तथा पनरपजरय केरर स्थापना गरी 

न्त्बरुवा उत्पादनमा  अननदानको व्यबस्थापनका नीन्त्त न्त्लईनेछ| 

१०. गड्यौला पालन व्यवसायलाई प्रोत्सान्त्हत गरी आय आजणन  गनण आवश्यक कायणक्रम 

ल्याईनेछ| 

११. प्राकृन्त्तक र कृन्त्तम गभणिारर्को माध्यमबाट नश्ल सनिार कायणक्रमलाई  न्त्वन्त्भरन उद्दशे्य न्त्मल्ने 

सहकारीहरुसंग सहकायण गरी आगाडी बढाइने छ |  

१२. गाउँपान्त्लकान्त्भि  रहेका साना न्त्कसान सहकारी तथा मन्त्हला सहकारी  संस्थाहरुलाई र अरय 

सहकारी संस्थाहरुको साझेदारीमा  कायणक्रम संचालन गनण  प्रस्तावना माग गररनेछ| 

१३. प्राङ्गाररक मल र जैन्त्वक न्त्बषादी उत्त्पादन गनण कृषकहरुको बीचमा तान्त्लम र प्रन्त्बन्त्ि 

उपलब्ि गराइनेछ| 

१४. तरकारीका न्त्बऊ उत्त्पादन गनणका लान्त्ग कृषकहरुलाई आबश्यक सहयोग गररनेछ| 

१५. स्वच्छ तथा सर्ा मासन पसल तथा दनघ्ि डेरी संचालन प्रबिणनका  लान्त्ग आबश्यक नीन्त्त 

बनाई अननदानको व्यबस्था न्त्मलाइनेछ| 

१६. बेरोजगार यनवाहरुलाई आफ्नो सीप र क्षमताअननसारको रोजगारमा आकन्त्षणत गनण कृन्त्ष तथा 

पशन शाखामार्ण त अगाणन्त्नक खेती साथै व्यवसायमा आिाररत पशनपरछी पालक उद्यमी व्यबसायी 

र कृषकहरुलाई प्रदान गद ैआएको प्रोत्साहन कायणक्रमलाई न्त्नररतरता न्त्दईनेछ| 

१७. कोन्त्भड-१९ को कारर् प्रत्यक्ष असर परेका कृन्त्ष/पशनपालक उद्यमी, व्यबसायी र 

कृषकहरुलाई दताण हुने नयाँ र्मण र दताण भएका र्मणहरुलाई दताण एबं नवीकरर् गदाण लाग्ने शनल्कमा 

५०प्रन्त्तशत छन टको व्यबस्था गररने छ| 

१८. "एक वडा एक कृत्रर्/पशु प्रात्रबत्रधक" को नीन्त्त न्त्लइने छ| 
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१९. "वडा भरी फूिबारी, धनी बन  म री पािी" को नीन्त्त न्त्लई कन्त्म्तमा एक वस्तीमा 

,एक जेि नागररक समूह गठन गरी परेवा पालन, मौरी पालन कायणक्रमलाई आबश्यक नीन्त्त 

बनाई अननदानको व्यबस्था गररने छ| यो अननदान नीन्त्त परू्ण अपाङ्गमा पन्त्न लाग ूगररने छ| 

२०. कोरोना महामारीका कारर्  न्त्वदशेबाट र्न्त्कण एका यनबाहरुलाई सीप क्षमताको वगीकरर् गरी 

स्थानीय उत्पादनमा ल्याउन आबश्यक नीन्त्त बनाइने छ| 

२१. बेरोजगार यनवाहरुलाई कृन्त्ष उत्पादनसंग जोड्न हरे्रनामक संस्थासँग समेत साझेदारी गदै 

(soft loan) सनलभ ऋर् प्रदान गनण  न्त्वशेष पहल गररने छ| 

२२. कम्पोस्ट मल बनाउने तालीम तथा प्रोत्साहन कायणक्रम संचालन गररनेछ| 

२३. ३ वषणभरदा बढी बाँझो रहेको जग्गाहरु उत्पादन गछन ण  भरने न्त्कसान वा उद्यमीहरुलाई 

आवश्यक कानननी प्रन्त्क्रयान्त्भि रही भोग चलन गने  न्त्दने नीन्त्त बनाइने छ|  

२४. गाउँपान्त्लकान्त्भि कन्त्म्तमा एउटा दगू्ि डेरी स्थापना गरी संचालनमा ल्याउन न्त्वन्त्भरन कृन्त्ष 

सहकारी संस्थाहरुसंग आवश्यक समरवय र साझेदारी गररनेछ| 

२५. उरनत जातको गाई/भैंसी पालनलाई प्रबिणन गनण कृषकहरुलाई  प्रोत्साहन स्वरूप पशन सनत्केरी 

भत्ता क्रमश स्थानीय गाईलाई  रु १५०० उरनत जातका गाई र भैंसीलाई ३०००|- प्रदान गररनेछ | 

२६. डाले  र भनइ ँ घाँस उत्पादनमा न्त्बशेष  जोड न्त्दईनेछ| 

२७. शीतभण्डार तथा न्त्चसानकेरर न्त्नमाणर् गनण प्रदशे सरकार वा उद्दशे्यमूलक सहकारीसंग 

समरवय गरी साझेदारीमा न्त्नमाणर् गररनेछ| 

२८.साना न्त्संचाई तथा थोपा न्त्संचाईको व्यबस्था गरी प्रभावकारी रुपमा कायाणरवयनमा ल्याइनेछ | 

२९.कृन्त्ष तथा पशन  मेला प्रदशणनी  र हाट बजार  संचालन गने व्यबस्था न्त्मलाइनेछ | 

३०. सल्यानटारको मास खेतीलाई व्यवन्त्स्थत र व्यापारमनखी बनाउन न्त्वन्त्भरन समहूहरुमार्ण त 

संकलन गरी न्त्वक्री न्त्वतरर्मा आबश्यक सहयोग गररने नीन्त्त ल्याइनेछ| 

 

 

ग) सहकारी तथा त्रवत्तीय के्षि: 



12 
 

१.सहकारी संस्था व्यवन्त्स्थत गनणका लान्त्ग सहकारी संस्था संचालन तथा न्त्नयमन गने ऐन,  पाररत 

गनण कानून न्त्नमाणर् गरी लागू गररने छ| 

२. पशन तथा कृन्त्ष उत्त्पादनसँग सरोकार राख्ने सहकारीका कायणक्रमहरुमा गाउँपान्त्लकाले ३०% 

सम्म साझेदारी गनण सक्ने नीन्त्त बनाइनेछ| 

३.साना न्त्कसान कृन्त्ष सहकारीसंग कृन्त्ष तथा पशनपालनको के्षिमा साझेदारी    कायणक्रम 

ल्याइनेछ|  

र्) संस्कृत्रत तथा पयिटन: 

१.गनरुयोजनासन्त्हतको न्त्िपनरासनरदरीको मन्त्रदरमा View Tower न्त्नमाणर् गरी यहाँको सांस्कृन्त्तक र 

पयणटकीय क्षेिको प्रचारप्रसारमा व्यापकता ल्याइने कायणलाई यस आ.व मा पन्त्न न्त्नररतरता न्त्दइने 

छ| 

२. सल्यानटारमा दरै र कन माल जान्त्तहरुको लोक संस्कृन्त्त झन्त्ल्कने कला संस्कृन्त्त प्रस्तनन्त्तका 

लान्त्ग   वडा नं १ मा दराई होमेस्टे साथै वडा नं ३ मनलपानीको ओडारेमा   

होमस्टे(Homestay) न्त्नमाणर् साथै प्रबिणनका  लान्त्ग स्थानीय सरकारबाट शनरु गरी थप वनृ्त्द्धका 

लान्त्ग  प्रदशे सरकार र केररीय सरकारसंग आबश्यक पहल गररनेछ |  

३.आन्त्गरचोकको र्न्त्टक खम्बा,ओडारे बनझाँक्री गनर्ा,ररग्ने hydropower,सल्यानटारको रानी 

पोखरी र नरन्त्संह िाम ,न्त्िपनरासनरदरी माईको मन्त्रदर, पाँचिारेको दगू्िनाथ मन्त्रदर,ऐन्त्तहान्त्सक 

आरुघाट बजार आरतररक र बाहय पयणटक न्त्भत्र्याउन प्रचार प्रसार अन्त्भयान संचालन गररनेछ| 

४. कन माल जातीको परम्परागत पेसाको संरक्षर् गदै संस्कृन्त्त संरक्षर् तथा सङ्ग्रालय न्त्नमाणर् 

गररनेछ | 

५. न्त्वद्यमान अवस्थामा रहकेा मठ, मन्त्रदर, मन्त्स्जद, प्राथना गहृ, चचण गनम्बा लगायत िान्त्मणक 

सम्पदाको सँरक्षर् र सम्बिणन गररने छ| 

 

❖ पूवािधार त्रवकास  

"त्रिपुरासुन्दरीबासीको रहर ,व्यवत्रस्थत सतु्रबधा सम्पन्न सल्यानटार शहर" 

ङ) सडक: 
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१.न्त्बश्व महामारीको रुपमा रै्न्त्लरहकेो कोरोना भाइरस (कोन्त्भड-१९) रोकथाम तथा रयनूीकरर्को 

लान्त्ग साथै न्त्वपदको जोन्त्खमलाई मध्यनजर गद ै प्रत्येक वडामा उपयनक्त स्थान छनौट गरी क्रमश 

आपतकान्त्लन सामनदान्त्यक भवन न्त्नमाणर् गद ैलैजाने नीन्त्त न्त्लइनेछ| 

२.न्त्िपनरासनरदरी गाउँपान्त्लकान्त्भिका सबै वडाहरु छन ने गरी न्त्नमाणर् सनरु भएका सल्यानटार-खहरे 

काकी गाउँ बेलनन ,ओडारे मनलाबारी ठनलोबेसी हुदँै गाउँपान्त्लका भवन चक्रपथ न्त्नमाणर् कायण 

तदारुकताका साथ स्तरोरनन्त्त गने कायणलाई न्त्नररतरता न्त्दईनेछ | साथै उक्त सडक सबणयामी चल्ने 

बनाउन आबश्यक पवूाणिार तयार गद ै जाने कायण सनरु गररनेछ| पननन्त्नणमाणर्लाई ध्यानमा राखी 

गाउँबस्ती स्तरमा पनरयाईएका सडकहरुलाई न्त्दगो बनाउन ५०/५० प्रन्त्तशतको साझेदारी अविरार्ा 

लाग ूगररनेछ| 

३.केरर सरकार तथा प्रदेश सरकारसंग समरवय गद ै  सल्यानटार मलू सडक खण्ड (टारीबेंसीहुदँ ै–

बनट्टार – न्त्सक्टार सडक ) स्तरोरनन्त्त तथा कालोपि गने काम यसै आ.व दने्त्ख शनरु गररनेछ| 

४.गाउँपान्त्लका केररबाट सबै वडा कायाणलयहरुमा पनग्न सन्त्कने गरी सडक संजाल (Road 

Connectivity) बाट जोडी यस्ता सडकहरुमा पक्की Drain न्त्नमाणर् , वाल ग्यान्त्बन, ग्रान्त्बल जस्ता 

कायणहरुलाई यस आ.वबाट न्त्बशेष प्राथन्त्मकतामा राखी बाहै्र मन्त्हना चल्न सक्ने गरी योजनाहरु 

सम्परन गररनेछ   |गाउँपान्त्लकान्त्भिका  महत्वपरू्ण सडक खण्डहरु नामाकरर् गरी मापदण्ड तयार गरेर 

नीन्त्तगत रुपमा न्त्नर्णय भईसकेको हुदँा उक्त नीन्त्तलाई कायाणरवयन गनण सन्त्क्रयता पबूणक अगान्त्ड 

बढाइनछे| 

५.भकूम्प पश्चात अस्थाई संरचनाबाट संचालन हुदँ ै आएको गाउँपान्त्लकान्त्भि रहकेा सबै स्वास््य 

संस्थाहरुलाई आबश्यकताअननसारको पननन्त्नणमाणर् वा ममणत सम्भार कायणलाई यथाशीघ्र सम्परन गराउन 

आबश्यक पहल गररनेछ| 

६.गाउँपान्त्लका कायाणलय क्षेिन्त्भि बाँकी रहकेा भवन न्त्नमाणर् साथै वडा कायाणलयका भवनहरु 

क्रमश न्त्नमाणर्/सम्परन  गद ैलन्त्गनेछ| 

७. सबै वडामा न्त्नमाणर् भएका हने्त्ल्याडहरुलाई व्यवन्त्स्थत गररनेछ| 

च) आवास तथा पुनत्रनिमािर्: 
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१.नेपाल सरकार पननन्त्नमाणर् प्रान्त्िकरर्बाट  लाभग्राही कायम भई आवास न्त्नमाणर् गररसकेका र 

न्त्कस्ता प्राप्त गनण वाँकी रहेकाहरुलाई तत्काल रकम उपलब्ि गराउन पहल गररनेछ साथै पटक-पटक 

न्त्नबेदन न्त्दई हालसम्म पन्त्न  वास्तन्त्वक लाभग्राही कायम हुन नसकेका व्यन्त्क्तहरुलाई  पनू 

:आबश्यक कागजपि सन्त्हत लाभग्राही कायम गराउन पहल गररने  प्रन्त्तबद्धता यस गररमामय सभा 

समक्ष व्यक्त गनण चाहरछन  |  

छ) त्रवदु्यत: 

१.न्त्िपनरासनरदरी गाउँपान्त्लकाका सबै घरिनरीमा न्त्वद्यनतको केररीय लाइन जडान भईसकेको छ| यसै  

वषण न्त्भिमा काठका पोलमनक्त गाउँपान्त्लका बनाउने नीन्त्त अबलम्बन गररने छ| आबश्यकताअननसार 

िारसर्रमरहरुको व्यबस्था न्त्मलाउन  पहल गररने छ| पटकपटक न्त्वद्यनत लाइन जाने र आउने गदाण 

न्त्विनतीय सामानहरुको क्षन्त्तलाई मध्येनजर राख्द ैउन्त्चत व्यबस्थापन गनण पहल गररने छ| 

२.न्त्वद्यनत महशनल बनझाउन िान्त्दङ्गबेसी जाननपने कारर्ले िान्त्दङ्गका उत्तरी के्षिका अन्त्िकांश 

मान्त्नस महसनल जररबानामा परेको समस्यालाई मध्ये नजर गरी यसै आ.व. बाट यस गाउँपान्त्लका न्त्भि 

प्रािी- करर्को  न्त्वद्यनत महशनल  काउरटर तत्काल स्थापना गरी सेवामा सहजता ल्याउन पहल 

गररनेछ | 

३.गाउँपान्त्लकान्त्भि व्यवन्त्स्थत  न्त्वद्यनतीकरर्का  लान्त्ग आवश्यक पहल गररनेछ | 

❖ सामात्रजक त्रवकास   

  ज)  त्रशक्षा: 

"समाजबाद उन्मुख समृद्द राष्ट्र त्रनमािर्को आधार, दक्ष जनशत्रि एबम त्रदगो शैत्रक्षक पूवािधार " 

१.  न्त्शक्षक दरबरदी न्त्मलान कायणलाई प्रभावकारी रुपमा अन्त्घ बढाई न्त्बद्यालयहरुमा न्त्शक्षकहरुको 

समतामलूक न्त्वतरर्लाई सनन्त्नन्त्श्चत गररनेछ| 

२. िान्त्मणक प्रकृन्त्तका न्त्बद्यालयलाई न्त्शक्षाको मूलप्रवाहीकरर् गनण न्त्बशेष व्यबस्था गररने छ| 

३. न्त्वद्यालयमा न्त्शक्षक र न्त्वद्याथीहरुको अननपात हरेी गनर्स्तरीय शैन्त्क्षक अननदान कोष तयार गरी 

औन्त्चत्यको आिारमा प्रदान गररने छ| 

४. न्त्शक्षाको गनर्स्तरीयता र समानतामा आिाररत बनाउन गाउँपान्त्लकास्तरीय परीक्षा प्रर्ाली 

सनरुवात गररने छ| 
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५. गाउँ न्त्शक्षा सन्त्मन्त्तलाई न्त्क्रयाशील बनाइ शैन्त्क्षक कायणक्रम कायाणरवयन र अननगमनमा न्त्बशेष जोड 

न्त्दईने छ| 

६. न्त्शक्षा क्षेिमा न्त्नजी क्षेिको सहभान्त्गतालाई व्यवन्त्स्थत र न्त्नयमन गने तथा न्त्नजी र साबणजन्त्नक 

न्त्वद्यालयका न्त्शक्षाको गनर्स्तरको अरतरलाई कम गनण सरोकारवाला न्त्नकायहरुसंग अरतरन्त्क्रया 

गने व्यबस्था गररने छ| 

७. दन्त्लत,जनजान्त्त सीमारतकृत लोपोरमनख जातजान्त्त, गरीब तथा जेहनदार न्त्वद्याथीहरुलाई 

आवश्यकताका आिारमा छािबनृ्त्त ,न्त्नशनल्क पाठ्यपनस्तक तथा शैन्त्क्षक सामग्री न्त्वतरर्मा 

सहजी- करर्  गररनेछ| 

८.  समयसापेक्ष न्त्वद्यालयका प्र.अहरु न्त्शक्षक अन्त्भभाबक संघका अध्यक्षहरु, न्त्बद्यालय 

व्यवस्थापन सन्त्मन्त्तका अध्यक्षहरु भेला गरेर न्त्वद्यालयको समीक्षा गरी भावी न्त्दनहरुमा शैन्त्क्षक 

गनर्स्तर अन्त्भवनृ्त्द्ध गनण आवश्यक पहल गररनछे | 

९. आिारभतू तह पठनपाठन हुने न्त्वद्यालयको आवश्यकता न्त्बद्याथी संख्या आन्त्दका आिारमा 

अननदान न्त्दने प्राबिान न्त्मलाइने छ | 

१०.स्थानीय सरोकारवालाहरु, समनदाय र न्त्वकासका साझेदारीहरु संगको सहकायणबाट न्त्शक्षाको 

गनर्स्तर अन्त्भबनृ्त्द्ध गररने छ| 

११.अपाङ्ग/न्त्भरन क्षमता भएका ब्यन्त्क्तहरुको शैन्त्क्षक पहुचँमा वनृ्त्द्ध गररने छ| 

१२.बालन्त्वकास न्त्शक्षासम्बरिी न्त्सकाइ  सामाग्रीहरुको स्तर तथा सारदन्त्भणकता सनन्त्नन्त्श्चत गरी 

न्त्तनलाई बालन्त्वकास केररका बालबान्त्लकाको स्तरअननरुप बनाइने छ| 

१३.प्रन्त्बन्त्िमा आिाररत न्त्शक्षर् प्रर्ालीलाई प्रोत्साहन गररनेछ| 

१४.न्त्सकाइमा सचूना तथा संचार प्रन्त्बन्त्िलाई न्त्शक्षा प्रर्ालीको अन्त्भरन अंगको रुपमा न्त्बकास गनण 

कम््यनटर नभएका न्त्बद्यालयहरुमा कन्त्म्तमा पन्त्न एक एक वटा कम््यनटर र न्त्प्ररटर उपलब्ि गराइनेछ| 

१५.गाउँपान्त्लकान्त्भि न्त्बद्यालयहरुको नक्सांकन गरी न्त्बद्यालय एकीकरर् तथा तह घटाउने नीन्त्त 

अबलम्बन गररनेछ| 
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१६.गाउँपान्त्लकाको हरेक वडामा सामनदान्त्यक न्त्सकाइ केरर स्थापना गरी सो मार्ण त कायणक्रम संचालन 

गररनेछ|  

१७.अन्त्नबायण तथा न्त्नशनल्क आिारभतू न्त्शक्षा सनन्त्नन्त्श्चत गनण न्त्वद्यालयबान्त्हर रहकेा 

बालबान्त्लकाहरुलाई न्त्बद्यालयहरुमा भनाण गराउने कायणक्रमलाई प्रभाबकारी बनाइने छ| 

१८. बालन्त्वकास न्त्शक्षकलाई गाउँपान्त्लकाबाट न्त्ददं ैआएको सनन्त्विालाई न्त्नररतरता न्त्दइनेछ|  

१९.गत बषणदने्त्ख गाउँपान्त्लकाको आरतररक स्रोतबाट न्त्नयनन्त्क्त भई  कायणरत  रहकेा आिारभतू तहका 

सात  र माध्यन्त्मक तहका सात गरी चौि जना  अननदान न्त्शक्षकहरुको मान्त्सक तलब भत्तालाई 

न्त्नररतरता न्त्दईनेछ| 

२०.सामनदान्त्यक क्याम्पसहरुलाई एक जना न्त्शक्षक बराबरको प्रोत्साहन अननदान न्त्दने व्यवस्थालाई 

न्त्नररतरता न्त्दईनेछ|  

२१.न्त्बद्यालयहरुमा खेलकन द तथा अन्त्तररक्त न्त्क्रयाकलापका साथै गाउँपान्त्लकास्तरमा रास्िपन्त्त कप, 

अध्यक्ष  कप लगायतको खेलकन द प्रन्त्तयोन्त्गता संचालन गनण प्रोत्सान्त्हत गररनेछ| 

 २२. सामनदान्त्यक न्त्बद्यालयका छािाहरुलाई  स्यान्त्नटरी  ्याड र भेन्त्रटंङ्ग मेन्त्सन न्त्नशनल्क उपलब्ि   

गराइने व्यबस्था न्त्मलाइनेछ| 

२३.कोन्त्भड-१९ ले न्त्बद्यालयहरुलाई  पारेको प्रभावलाई रोकथाम तथा न्त्नयरिर् गनण सबै 

सामनदान्त्यक न्त्बद्यालयलाई सरसर्ाई व्यबस्थापन गनण न्त्नन्त्श्चत रकम अननदान न्त्दने व्यबस्था 

न्त्मलाइनेछ| 

 २४.गाउँपान्त्लकान्त्भिको सबै सामनदान्त्यक न्त्बद्यालयहरुमा स्माटण कक्षा संचालन गने व्यबस्था 

न्त्मलाइनेछ| 

२५.उत्कृष्ट कायण गने न्त्बद्यालय, न्त्शक्षक तथा उच्च नन्त्तजा ल्याउने न्त्बद्याथीलाई पनरस्कृत गररनेछ | 

        २६.कोन्त्भड-१९ का कारर् न्त्विाथीको अध्ययन अध्यापनमा असर परेकाले न्त्वद्यालयमा अन्त्तररक्त 

कक्षा संचालन गररने व्यबस्था न्त्मलाइनेछ | 
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      २७.प्रत्येक  न्त्वद्यालयमा वालमैिी वाल उद्यानको व्यबस्था क्रमश थालनी गररनेछ | 

      २८. हरेक न्त्वद्यालयमा खानेपानी र शौचालयको व्यबस्था न्त्मलाइनेछ | 

      २९.प्रान्त्बन्त्िक िारको उच्च न्त्शक्षा अध्ययनरत आन्त्थणक अवस्था कम्जोर र लन्त्क्षत वगणका  

न्त्वद्याथीलाई न्त्नन्त्श्चत मापदण्ड बनाई छािवनृ्त्त्तको व्यवस्था गररनेछ| 

      ३०. गाउँपान्त्लकान्त्भि रहकेा स्वास््य ,न्त्शक्षा ,कृन्त्ष ,भेटेनरी लगायत अरय सावणजन्त्नक सेवा कायाणलय 

संचालन व्यबस्थापन गनण आवश्यकताको आिारमा अननदान नीन्त्त अबलम्बन गररनेछ | 

झ ) मत्रहिा त्रवकास: 

१.गाउँपान्त्लका कायाणलय तथा वडा कायाणलय  भवनलाई मन्त्हलामैिी बनाइनेछ| 

२.न्त्शक्षा , स्वास््य तथा रोजगारीमा मन्त्हलाहरुको पहुँच वनृ्त्द्ध गद ैलन्त्गनेछ| 

३.मन्त्हला तथा बालबान्त्लकामा कोन्त्भड-१९ बाट पनण गएको मनोसामान्त्जक असरलाई रयनूीकरर् 

गनण मनोसामान्त्जक परामशणको कायणक्रमलाई अगान्त्ड बढाइनेछ| 

४.मन्त्हला सशक्तीकरर्का क्रममा गनृ्त्हर्ी न्त्शक्षालाई प्रोत्सहान गररने छ| 

५.मन्त्हलामान्त्थ हुने न्त्हसंा र मानब बेचन्त्बखन तथा ओसार पसार कायणलाई न्त्नरुत्सान्त्हत गररने छ| 

६.मन्त्हलाहरुलाई न्त्सलाई बननाई, ब्यनटी पालणर लगायतका व्यावसान्त्यक तान्त्लम न्त्दई व्यबसायतर्ण  

सन्त्क्रय बनाउने नीन्त्त न्त्लइनेछ| 

७.सासन बनहारी सम्बाद कायणक्रमलाई न्त्नररतरता न्त्दईनेछ|  

८.लामोसमय दने्त्ख श्रीमान बेपत्ता भई एन्त्क्लएका मन्त्हलाहरुलाई पन्त्हचानको आिारमा आय 

आजणन उरमनख सहायता नीन्त्त बनाई अननदान रकम उपलब्ि गराइनेछ | 

९.आमा समहूहरुलाई नेततृ्व तथा क्षमता न्त्वकास तालीम न्त्दईनेछ| 

१०.लैंन्त्गक उत्तरदायी कायणक्रम कायाणरवयनमा ल्याइनेछ| 

११.न्त्वकास न्त्नमाणर्का हरेक चरर्मा मन्त्हलालाई न्त्वशेष प्राथन्त्मकता न्त्दई "त्रवकासमा मत्रहिा, 

मत्रहिािाई पत्रहिा" को नीन्त्त अबलम्बन गररनेछ| 

ञ) बाि त्रवकास: 

१.बाल न्त्वकास केररको व्यवस्थापनामा जोड न्त्दइनेछ| 
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२.बाल श्रमशोषर्लाई न्त्नरुत्सान्त्हत गद ैलन्त्गने छ| 

३.बालमैिी स्थानीय शासन कायणक्रम (CFLG)संचालन गररनेछ| 

३.न्त्नमाणर् हुने संरचनाहरु बाल तथा लन्त्क्षत वगणमैिी बनाइनेछ| 

४.वालबान्त्लका सम्बन्त्रित सबै काम र के्षिको अननगमन गरी आवश्यक न्त्नदेशन समेत न्त्दन 

काननू न्त्नमाणर् गरी एक बाि अत्रधकार अनुगमन सत्रमत्रत  गठन गररने छ| 

५.हरेक टोल ,वडा र न्त्बद्यालयहरुमा बाल क्लबहरु गठन गरी उनीहरुको हक अन्त्िकार सनन्त्नन्त्श्चत 

गने कायणक्रम संचालन गररने छ|साथै गाउँपान्त्लकास्तरीय बाल संजाल गठन गने व्यबस्था 

न्त्मलाईनेछ| 

६.न्त्कशोरी  समहूहरुलाई आवश्यक नेततृ्व न्त्वकास तालीम न्त्दइनेछ| 

 ट) स्वास््य:  

                                  "स्वच्छ पररवार ,सखुको आधार "  

१.सबै न्त्चज बस्तन बाँचे चान्त्हने हो, बाँच्दा पन्त्न स्वस्थ भएर बाँच्नन बारछनीय छ| स्वस्थ समाज 

न्त्नमाणर् गने स्वस्थ  बच्चा जरमाउने समय दने्त्ख नै ख्याल गननण पदणछ| स्वस्थ बच्चा, आमा घर 

पररवार सदस्यहरु र सबै स्वस्थ रहन र राख्न सन्त्कयो भने त्यो घर पररवार सनखी पररवार हुरछ| 

नेपाल सरकारले पन्त्न सबैलाई रयूनतम भए पन्त्न स्वास््यमा पहुचँ पनर्णयाउन एक गाउँपात्रिका 

एक प्राथत्रमक स्वास््य केन्र को अबिारार्ा न्त्लएर आएको छ| यस गाउँपान्त्लकान्त्भि पन्त्न 

न्त्छटो भरदा न्त्छटो परर शैयाको हन्त्स्पटल संचालन गनण आवश्यकीय पूवाणिार तयार गद ै जाने 

नीन्त्तलाई न्त्नररतरता न्त्दइनेछ| प्राथन्त्मक स्वास््य केरर,स्वास््य चौकी ईकाईमा चौन्त्बसै घण्टा सेवा 

प्रदान गने कमणचारीहरुप्रन्त्त उत्प्रेर्ा जगाउने कायणक्रमलाई न्त्नररतरता न्त्ददं ैलन्त्गनेछ| 

२.न्त्वश्व महामारीको रुपमा रै्न्त्लरहकेो कोन्त्भड-१९ रोकथाम तथा रयनूीकरर् गनण हाल क्वारेरटाइन 

र आइसोलेसनको  रुपमा  प्रयोग भईरहकेा शैन्त्क्षक संस्थाहरुबाट अलग गनणको न्त्नन्त्म्त स्वास््य 

क्षेिको आफ्नै क्षेिान्त्िकारन्त्भि रहने गरी छन ट्टै क्वारेरटाइन र आइसोलेसन न्त्नमाणर्को कायणलाई यस 

आ.वमा उच्च प्राथन्त्मकतामा रान्त्खनेछ| 

३.हरेक वडामा कन्त्म्तमा एउटा स्वास््य केररको पवूाणिार तयार गरी स्वास््यमा नागररकको सहज 

पहुचँको व्यबस्था न्त्मलाईने छ | वडामा स्थापना भएका सामनदान्त्यक स्वास््य इकाईलाई  स्वास््य 

चौकीमा स्तरोरनती गनण  आबश्यक पहलकदमी न्त्लइनेछ| आपतकालीन न्त्बमारी सनत्केरी दीघण रोगी 



19 
 

र आकन्त्स्मक न्त्बमारीहरुले समयमा नै उपचार नपाइ ज्यान गनमाउन नपरोस भरने हतेनले वडा 

तहहरुमा पन्त्न क्रमश एमबनलेरस सेवा न्त्वस्तार गद ै लाने नीन्त्त अबलम्बन गररनेछ| साथै सबै 

स्वास््य संस्थाहरु सम्म सवणयामी एम्बनलेरस सेवा सरचालनका लान्त्ग सडक संजाल न्त्बस्तार तथा 

स्तरोरनती गद ैलन्त्गने छ| न्त्बगत वषणहरुमा जस्तै न्त्वन्त्भरन सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुसंग 

साझेदारी गरी अलगअलग वडाहरुमा अलगअलग प्रकृन्त्तका न्त्शन्त्बर संचालन गररनेछ| 

४.मन्त्हलाहरुको प्रजनन स्वास््य अन्त्िकार सनन्त्नन्त्श्चत गनण स्वास््य सेवामा कायणरत सरकारी तथा 

गैरसरकारी न्त्नकायहरुको सहकायणमा न्त्वन्त्भरन न्त्शन्त्वरहरु र घर पररवार सदस्यहरुसंग छलर्ल 

भेटघाट र अन्त्भमनखीकरर् कायणक्रमहरु संचालन गररनेछ| 

५.बाल तथा मातमृतृ्यन दरमा रयनूीकरर्मा जोड न्त्दइनेछ| 

६.सनती मन्त्दरा र लागपूदाथण जरय बस्तनहरुको प्रयोग न्त्नयरिर् र सचेतनामलूक कायणक्रमलाई 

संचालन गद ैलन्त्गने छ| 

७.बन्त्थिंङ्ग सेवालाई प्रभाबकारी बनाउन सबै स्वास््य संस्थाहरुमा सनत्केरी प्रन्त्तक्षालय घर न्त्नमाणर् 

गरी खान बस्न न्त्नशनल्क गने व्यवस्थालाई न्त्नररतरता न्त्दईनेछ| जसका कारर् घरमा सनत्केरी हुने 

शरूय वडाहरु घोषर्ा गद ै न्त्संगो गाउँपान्त्लका घोषर्ा गने नीन्त्त न्त्लईनेछ| साथै वडा नं १ र २ 

सल्यानटारमा यसै वषण देन्त्ख उक्त कायणक्रम कायाणरवयनमा ल्याइनेछ| 

८.HIV/AIDS संक्रन्त्मत व्यन्त्क्तहरुलाई यातायात खचण बापत रु. १०,०००|- आन्त्थणक सहायता 

उपलब्ि गराइनेछ| 

९.आठ प्रकारका सम्बेदनशील रोग लागेका नागररकहरुलाई न्त्वगतमा ५,००० रुपयाँ न्त्दद ै

आएकोमा सो रकमलाई यस आ. व मा रु .५,०००|-हजार वनृ्त्द्ध  गरी रु १०,०००| कायम गने 

नीन्त्त न्त्लईनेछ| 

१०.प्रसनती जाउलो कायणक्रमलाई व्यवन्त्स्थत गद ैन्त्नररतरता न्त्दईनेछ| 

११.एक न्त्वद्यालय एक नसण कायणक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कायाणरवयनमा ल्याइने छ| 

१२.स्वास््य वीमा कायणक्रमलाई संचालनमा ल्याइनेछ|  

१३.एक वडा एक स्वास््य संस्था कायणक्रमलाई न्त्नररतरता न्त्दईनेछ| 

१४.स्वास््यकमीको तलबमानमा एकरुपता ल्याइने छ| 

१५..आवश्यकताअननसार न्त्वशेषज्ञ सन्त्हतको स्वास््य न्त्शन्त्वरलाई न्त्नररतरता न्त्दईनेछ| 

१६.न्त्नयन्त्मत खोप सेवामार्ण त सरसर्ाई प्रबिणन कायणक्रम संचालन गररने छ | 
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१७.मन्त्हला स्वास््य स्वयंसेवीका कायणक्रमलाई न्त्नररतरता न्त्दईनेछ | 

१८.सल्यानटार प्राथन्त्मक स्वास््य केररलाई स्तरोरनती गररनेछ| 

१९.प्रत्यके स्वास््य संस्थालाई स्वास््य सनरक्षा सामग्रीहरु र आवश्यक औषिीहरुको व्यवस्था  

मलाई स्वास््य सेवालाई प्रभावकारी बनाइनेछ | 

२०.आवश्यकताको आिारमा कोन्त्भड-१९ रोगको न्त्नयरिर् गनण स्वयमसेवक पररचालनको 

वयवस्था गररनेछ| 

२१.गभणवती तथा सनत्केरी मन्त्हलाहरुलाई न्त्नशनल्क क्यान्त्ल्सयम चक्की न्त्वतरर् कायणलाई 

न्त्नररतरता न्त्दईनेछ | 

२२. स्वास््य संस्थामा कायणरत जनशन्त्क्त उन्त्चत व्यबस्थापन गरी कामको आिारमा  प्रोत्साहान 

भत्ताको व्यबस्था न्त्मलाईनेछ | 

२३. स्वास््य संस्थाहरुमा एम्बनलेरसको उन्त्चत व्यवस्थापन तथा संचालनलाई प्रभावकारी 

बनाइनेछ | 

 

ठ ) खानेपानी: 

१.स्वच्छ खानपेानी मानब जीबनको नैसन्त्गणक अन्त्िकार हो| पानीका मनहानहरु भएका ठाउँमा 

व्यवन्त्स्थत न्त्वतरर् गद ैलन्त्गनेछ| एक र्र एक धारा अन्त्भयानलाई न्त्नररतरता  न्त्दईने छ | स्वच्छ 

न्त्पउने पानी प्रबिणन गनण न्त्वन्त्भरन सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थासंग सहकायण र प्रोत्सान्त्हत गररने 

छ | 

२.पानीका मनहान सहज नभएका ठाउँहरुमा प्रन्त्वन्त्िको खोजी गरी त्रडप बोररंग,त्रित्र्टंग प्रत्रबत्रध 

र आकासे पानी जम्मा गरी प्रयोगमा ल्याउने न्त्बन्त्ि अबलम्बन गररनेछ| 

३.खानेपानीको मनहान सरसर्ाई, बकृ्षारोपर्, भ-ूक्षय न्त्नयरिर् गरी, पानीको मनहान संरक्षर् का 

लान्त्ग स्थानीय उपभोक्ताहरुको सहभान्त्गतामा संरक्षर् गनण प्रोत्साहन गररने छ| 

४.सल्यारटारको न्त्पउने पानी समस्यालाई न्त्दगो रुपमा समािान गनण अल्पकान्त्लन रुपमा  

पाँचधारेको त्रडप बोररंग, देउरािी खोिा त्रि्ट योजनाको उन्त्चत व्यबस्थापन गदै 

दीघणकालीन रुपमा मरपाङ्ग खोला मनहानबाट सल्यानटार खानेपानी आयोजना नेपाल सरकारको 
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सहलगानीमा आयोजना संचालन गरी  "एक र्र, एक धारा" न्त्वतरर् नीन्त्तलाई न्त्नररतरता 

न्त्दइनेछ| 

५.पानीका मनहानहरुमा गनर्स्तरीयता मापनका लान्त्ग पानी परीक्षर्का न्त्वन्त्भरन प्रन्त्वन्त्िहरु 

अवलम्बन गररने छ| 

६.खानेपानी शनद्धीकरर्का लान्त्ग न्त्बशेष पहल गने नीन्त्त न्त्लईनेछ | 

  ड) जेि नागररक तथा अपाङगता सम्बन्धमा:  

१.गाउँपान्त्लकाके्षिन्त्भि रहेका अपाङ्ग व्यन्त्क्तहरुको त्याङ्क  सङकलन, अपाङ्गता जेष्ठ नागररक  

पररचयपि न्त्वतरर् र अद्यावन्त्िक गररनेछ| 

२.शीमलूक रोजगारमलूक तथा आयमलूक कायणक्रम संचालनमा जोड न्त्दइनेछ|साथै अब बरने 

संरचनाहरु अपाङ्गमैिी बनाउने नीन्त्त न्त्लइनेछ| 

३.अपाङ्गता पन्त्हचान वगीकरर् तथा सनन्त्बिा र सहयोगका  लान्त्ग गाउँपान्त्लकास्तरमा नै 

कायणन्त्बन्त्ि बनाई लाग ूगररनेछ| 

४.अपाङ्गतासम्बरिी कायणन्त्वन्त्िलाई आबश्यक बमोन्त्जम संशोिन गररनेछ| 

५. जेष्ठ नागररकका लान्त्ग सम्मान कायणक्रम संचालन गररने छ| 

६. एक गाउँ एक जेष्ठ नागररक भेटघाट तथा आराम सामनदान्त्यक भवन न्त्नमाणर् गररनेछ| 

७. प्रत्येक वडामा जेष्ठ नागररक आराम तथा भेटघाट गने स्थल न्त्नमाणर् गद ैलन्त्गनेछ| 

ढ) दत्रित एबम त्रपछडा वगि उत्थान: 

१.छन वाछन त तथा भेदभाद उरमनलनका लान्त्ग प्रभावकारी कायणक्रम संचालन गररनेछ| 

२.शीपमलूक, रोजगारमलूक तथा आयमलूक कायणक्रम संचालनमा जोड न्त्दइनेछ| 

३.आरन सनिार परम्परागत पेशा व्यवसाय भएका समनदायलाई आिनन्त्नक सीपमलूक तालीमको 

व्यबस्था गररनेछ| 

४.दन्त्लत एबम न्त्पछन्त्डएको समनदायको हकन्त्हतको संरक्षर् लान्त्ग काननन न्त्नमाणर् गरी एक दत्रित 

पररर्द गठन गररनेछ| 

र्) युवा तथा खेिकुद त्रवकास:  
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१.बेरोजगार यनबाहरुको सीपको वगीकरर् गरी  आवश्यकता बमोन्त्जम मागको आिारमा 

तालीमको व्यबस्था गररनेछ| 

२.बेरोजगार यनवाहरुलाई उनीहरुको सीप अननसार प्रिानमरिी रोजगार कायणक्रममार्ण त न्त्वकास 

न्त्नमाणर्मा जोड्ने कायणलाई उच्च प्राथन्त्मकता न्त्दईनेछ| 

३.कन लत तथा दनब्यणसनीमा लागेका यनबाहरुलाई रुपारतरर्का लान्त्ग न्त्बशेष  कायणक्रमहरु ल्याइनेछ| 

४.यनबाहरुमा न्त्वन्त्भरन खेल र रचनात्मक कायणक्रमहरु संचालन गरी नैन्त्तक चाररन्त्िक अननशासनको 

न्त्वकास गरी समाजप्रन्त्त  दान्त्यत्व बोि गराउने कायणक्रमहरु समाबेश गराउनलाई उन्त्चत रकम 

न्त्वन्त्नयोजन गररने छ | 

५.अरतर वडास्तरीय न्त्वन्त्भरन खेलहरुको आयोजना गरी खेलकन दलाई प्रबद्धणन र न्त्वकास गररनेछ| 

६.न्त्बद्यालयहरुमा खेलकन द तथा अन्त्तररक्त न्त्क्रयाकलापका  साथै गाउँपान्त्लकास्तरमा रास्िपन्त्त 

कप, अध्यक्ष कप लगायतको खेलकन द प्रन्त्तयोन्त्गता संचालन गररनेछ | 

७. गाउँपान्त्लकास्तरीय तथा वडास्तरीय खेलकन द न्त्वकास सन्त्मन्त्त गठन गरी न्त्वन्त्भरन खेलको 

व्यबस्थापन गररनेछ | 

❖ संस्थागत त्रवकास सेवा प्रवाह र सुशासन  

त) सूचना  प्रत्रबत्रध तथा सुशासन: 

१.गाउँपान्त्लकालाई प्राप्त हुने राजश्वलाई थप व्यवन्त्स्थत,प्रन्त्बन्त्िमैिी, न्त्छटो, आवश्यकताअननसार 

ररपोटण हनेण न्त्मल्ने र समयसापक्ष बनाउन सम्पत्रत , भूत्रम , व्यवसाय तथा नगदी रत्रसद लाई E-

Billing मार्ण त कायणरवयनमा ल्याइनेछ | 

२.गाउँपान्त्लकाको सेवा सनन्त्बिा, नीन्त्त न्त्नयम, सचूना तथा गन्त्तन्त्वन्त्िहरु सबै नागररकको पहुचँमा 

पनयाणउन मोबाईल ए्स "साझा त्रिपुरासुन्दरी" लाई नागररक समक्ष अझ बढी पररस्कृत साथै 

USER FRIENDLY बनाउद ैलन्त्गनेछ| 

३.योजना/कायणक्रमको सम्झौता प्रन्त्क्रयामा कमणचारी र सेवाग्राहीलाई हुने न्त्ढला सनस्ती र एक 

न्त्क्लकमा सम्परू्ण ररपोटण हेनण न्त्मल्ने साथै कमणचारी र सेवाग्राही वीचको दरूी कम गनणका लान्त्ग यस 

आ.व  ०७७/७८ मा पन्त्न यस प्रर्ालीलाई न्त्नररतरता न्त्दईद ै योजना संचािन तथा अत्रभिेख 

व्यबस्थापन स्टवेयरलाई प्रभावकारी रुपमा कायाणरवयनमा  ल्याइनेछ|  
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४.न्त्डन्त्जटल सोिपनछ कक्ष, न्त्डन्त्जटल सचूना पाटी ,न्त्डन्त्जटल नागररक बडापिको व्यबस्थापन 

गररनेछ |सेवाग्राहीहरुको बाक्लो उपन्त्स्थत हुने कायाणलय तथा सावणजन्त्नक 

स्थानहरुमा(गाउँपान्त्लका ,वडा कायाणलय ,प्रन्त्तक्षालय ,स्वास््य चौकी)मा न्त्नशनल्क इरटरनेट 

सेवाको क्रमश न्त्बस्तार गद ैलैजाने नीन्त्त न्त्लईनेछ| 

५.न्त्वन्त्भरन कायाणलयहरु (वडा कायाणलय , न्त्बद्यालय र स्वास््य चौकी)हरुमा जोन्त्डएको न्त्वद्यनतीय  

हान्त्जरीलाई गाउँपान्त्लकाको संजाल (NETWORK)मा जोडी गाउँपान्त्लकाबाट न्त्नगरानी गने 

व्यबस्था न्त्मलाईनेछ| 

६.गाउँपान्त्लकाको कायाणलय र अरतगणतका शाखाहरुमा गन्त्तन्त्बन्त्िहरुको न्त्नगरानी तथा पारदन्त्शणता 

कायम गनण सी.सी. क्यामरा जडानलाई प्रभावकारी बनाई कायाणलयबाट भए गरेका सेवाप्रवाहलाई   

गाउँपान्त्लकाको कायाणलयबाट  न्त्नगरानीको व्यबस्था न्त्मलाइनेछ| 

७.सामन्त्जक सनरक्षा भत्तालाई बास्तन्त्वक लाभग्राहीको हातमा पन~याउन र पारदन्त्शणता कायम गने 

उद्वेश्यले आ.व ०७७/७८ को पन्त्हलो चौमान्त्सकबाट सामान्त्जक सनरक्षा भत्तालाई बैंन्त्कङ् प्रर्ाली 

मार्ण त भनक्तानी गने व्यबस्था न्त्मलाईनेछ| 

८.सबै वडा कायाणलयहरुबाट व्यन्त्क्तगत घटना दताणलाई अनलाइन प्रर्ालीमा लन्त्गनेछ| जसका 

लान्त्ग वडामा कायणरत कमणचारीहरुलाई सचूना तथा संचार प्रन्त्बन्त्िसम्बरिी तालीमको समेत 

व्यबस्था न्त्मलाईनेछ| 

९.सबै वडामा संचान्त्लत इरटरनेट सेवाको सेवा प्रबाह तथा क्षमतामा न्त्वकास गररनेछ| 

१०.गाउँपान्त्लका र वडा तहका सचूनाहरुलाई वेबसाइटमार्ण त प्रकाशन र अद्यावन्त्िक गने 

कायणलाई न्त्नररतरता न्त्दईनेछ| 

११.गाउँपान्त्लका तथा वडा तहमा पन्त्न नागररकहरुले गननासो तथा उजनरी गनण सक्ने संयरिको 

न्त्बकास गररनेछ|  

१२.आवन्त्िक रुपमा साबणजन्त्नक सनननवाई कायणक्रम आयोजना गररनेछ| साबणजन्त्नक सनननवाईमा 

उठेका सवाल र सम्बादका न्त्बषयमा सन्त्मक्षा गररनेछ | 

१३.उपभोक्ता सन्त्मन्त्त वा न्त्नमाणर् व्यबसायीबाट सम्पादन हुने न्त्वकास न्त्नमाणर् कायणको प्रभावकारी 

रुपमा साबणजन्त्नक परीक्षर् तथा साबणजन्त्नक सनननवाई जस्ता कायणलाई प्रभावकारी बनाइनेछ | 

१४. यस गाउँपान्त्लकाले न्त्लएको भ्रस्टाचार न्त्बरुद्ध शरूय सहनशीलताको नीन्त्तलाई प्रभावकारी 

रुपमा कायाणरवयनमा ल्याइनेछ | 
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१५. यस गाउँपान्त्लकालाई पेश्की रन्त्हत गाउँपान्त्लका बनाईनेछ | 

१६. यस गाउँपान्त्लकालाई बेरुजनमनक्त गाउँपान्त्लका बनाइनेछ | 

१७. गाउँपान्त्लकान्त्भिका कायाणलयहरुबाट न्त्दईने नागररक सेवाप्रवाहलाई "रहरिे काम गर  

,हाँसेर सेवा गर  ँ" को नीन्त्त अवलम्बन गररनेछ | 

१८. स्थानीय तह खररद ऐन तथा न्त्नयमावली तजनणमा गरी खररद कायणलाई व्यवन्त्स्थत ,पारदशी 

,न्त्मतव्ययी र उत्तरदायी बनाइनेछ| 

१९. सम्पन्त्त कर व्यबस्थापन कायणन्त्वन्त्ि तजनणमा गररनेछ| 

२०. करार जनशन्त्क्त व्यबस्थापनसम्बरिी कायणन्त्वन्त्ि तजनणमा गररनेछ| 

२१. न्त्िपनरासनरदरी गाउँपान्त्लकान्त्भि ल्याण्ड लाइन र्ोन थप न्त्बस्तार गनण आवश्यक पहल गररनेछ| 

२२. जनउत्तरदायी स्थानीय प्रशासन र न्त्वन्त्िको शासन स्थापना गररने छ| 

❖ वाताबरर् तथा त्रवपद ब्यबस्थापन: 

     "त्रदगो त्रवकासका िात्रग, वातावरर्"   

     थ ) वन तथा भूसरंक्षर् ,वातावरर् संरक्षर् तथा जिाधार सरंक्षर् : 

१.स्थानीय समनदायको अग्रान्त्िकार रहने गरर बन पैदावार र बन के्षिको नोक्सानी नहुने गरर बन 

क्षेिको व्यावसान्त्यक न्त्बकासमा जोड न्त्दईनेछ| 

२.परम्परागत चनल्होबाट खाना पकाउन बाध्य आमा, न्त्ददीबन्त्हनीहरुको स्वास््यमा  प्रत्यक्ष  

प्रभाव पाने घरन्त्भिको िनवाँलाई रयनूीकरर् गनणका लान्त्ग आिनन्त्नक सनिाररएको चनलो, बायोग्यास 

जडानमा आबश्यक अननदान न्त्ददं ैबैकन्त्ल्पक उजाण प्रबिणनलाई न्त्बशेष प्राथन्त्मकतामा रान्त्खनेछ|  

३.गाउँपान्त्लकान्त्भिका  न्त्वन्त्भरन सडक खण्डमा रहकेो घनम्ती बाटो ,चोक र बजार के्षिहरुमा सौयण 

सडक बन्त्त्त (STREET SOLAR LIGHT) तथा CC CAMERA जडान कायणलाई 

न्त्नररतरता न्त्दईनेछ| सो को अननगमन न्त्नयमक न्त्नकायबाट गररनेछ | 

४.कृन्त्ष के्षिमा प्रयोग हुने रासायन्त्नक मल र न्त्बषादीहरुलाई रयूनीकरर् गद ै आगाणन्त्नक खेती र 

उत्पादन गने कृषकलाई न्त्बशेष सहयोग गररनेछ| 

५.नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत वाताबरर्मैिी स्थानीय शासन अविारार्ा(EFLG) अननरुप 

बाताबरर् मैिी संरचनागत न्त्वकास न्त्नमाणर्मा न्त्बशेष जोड न्त्दइनेछ| 
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६.भ-ूक्षय लगायत बाढी,पन्त्हरो रोकथामका न्त्नन्त्म्त हरेक योजनाको कूल लागतको १ %  प्रन्त्तशत 

रकम बायो-इन्त्रजन्त्नयररङमा खचण गननणपने प्राबिानलाई न्त्वशेष नीन्त्त बनाई कायणरवयनमा जोड 

न्त्दइनेछ| 

७.होटल र बसपाकण  क्षेिमा हुने समनदायको चापलाई हरेी लपाङ ,बेलनन भरज्याङ, मनचोक 

भरज्याङ, आन्त्गरचोक ,सननपोखरी  सल्यानटार सानोगाउँ र रानीपौवा आन्त्द ठाउँमा साबणजन्त्नक 

शौचालय न्त्नमाणर् कायणलाई अगान्त्ड बढाईनेछ  | 

८.नदी खोलाबाट कटान भएका उवणर जन्त्मनहरु जस्तै  ह्यान्त्पंगेखोला ,कास्टेखोला ,बगनवाखोला 

,मदने खोला गर्ेशखोला र लपांङखोलामा तटबरदनका लान्त्ग योजना बनाइनेछ| 

 

द) सरसफाई तथा फोहोरमैिा व्यबस्थापन: 

१.कन न्त्हने र नकन न्त्हने र्ोहोर घरमै छन ट्याउन लगाउने  अन्त्भमनखीकरर् कायणक्रम समनदायस्तरमा 

संचालन गररनेछ | 

२.गाउँपान्त्लका, वडास्तर, टोल स्तरमा सरसर्ाई तथा र्ोहोर व्यबस्थापन समहू गठन गरर 

न्त्क्रयाशील बनाईनेछ| 

३.बस्तीस्तरको र्ोहोर व्यबस्थापन गने ठाउँ छनौट गनण समहूलाई न्त्जम्मेवार बनाउद ैलन्त्गनेछ| 

४.साबणजन्त्नक स्थानमा र्ोहोर र्ाल्न न्त्नरुत्सान्त्हत गनण चरर्बद्ध कायणक्रमहरु संचालन गररने छ| 

५.सल्यानटारमा ल्याण्डन्त्र्ल्ड साइडको उन्त्चत व्यबस्था र प्रयोग गररनेछ| 

६."फोहोरिाई, मोहोर " बनाउनका लान्त्ग  ्लान्त्स्टक पननप्रयोग  तथा र्ोहोरको न्त्वन्त्वि 

प्रयोगको न्त्वन्त्िलाई अबलम्बन गद ैलन्त्गने छ| 

 

 

 

ध) भूत्रम व्यबस्थापन: 

१.साबणजन्त्नक भनू्त्म जग्गाको पन्त्हचान र अन्त्भलेख गरी अन्त्तक्रमर्लाई  न्त्नयरिर् गररनेछ | 

२.सरकारी पन्त्तण जग्गाको लगत न्त्लई सो को संरक्षर्का लान्त्ग  कायणदल गठन गररनेछ| 



26 
 

३. भनू्त्मको न्त्डन्त्जटल नापी प्रर्ाली क्रमश लाग ूगररनेछ| 

४.सल्यानटारमा व्यवन्त्स्थत वस्ती न्त्बकासको लान्त्ग आबश्यक नीन्त्त न्त्लइनेछ| 

५. गाउँपान्त्लकान्त्भिको भनू्त्म पनू:नापी गनण पहलकदमी थान्त्लनेछ | 

६. सल्यानटार शहरीकरर् लाई मध्ये नजर राख्द ै जग्गा खण्डीकरर् गदाण ८ आना भरदा सानो 

न्त्कत्ता काट नगने नीन्त्त अबलम्बन गररनेछ| 

 

न) त्रवत्रवध : 

१. घ) बगणका  न्त्नमाणर् व्यबसायी ईजाजत पि कायणन्त्वन्त्ि अननरुप उपलब्ि गराइनेछ | 

२.सामान्त्जक सनरक्षा भत्ता बैंक मार्ण त टोलटोलमा  न्त्वतरर् गने व्यबस्था न्त्मलाइनेछ | 

३.सहीद,बेपत्त्ता द्वरदन्त्पडीत पररवार र न्त्तनका सरततीहरुलाई गाउँपान्त्लकाबाट उनीहरुको 

योगदानको कदर गद ैन्त्बशेष कायणक्रम ल्याईनेछ  | 

४.वडास्तरीय मेलन्त्मलाप केररलाई व्यवन्त्स्थत बनाईनेछ | 

५.गाउँपान्त्लकास्तरीय रयान्त्यक सन्त्मन्त्तलाई थप प्रभावकारी  बनाइने छ| 

६.गाउँपान्त्लकाको कायाणलय क्षेि आसपासमा ब्यबन्त्स्थत पान्त्किं गको व्यबस्था न्त्मलाईनेछ | 

गाउँपान्त्लकाको क्षेिन्त्भि गौरब आयोजना, जनसहभान्त्गता, रान्त्रिय नीन्त्त तथा कायणक्रम,आवन्त्िक 

योजना,सनशासन ,कानननी शासन न्त्िपनरासनरदरीबासीको चाहनाको आिारमा "न्त्िपनरासनरदरी बासीको 

रहर ,व्यवन्त्स्थत सनन्त्बिा संम्परन सल्यानटार शहर" बनाउने अन्त्भयानलाई आन्त्थणक न्त्वकास,सामान्त्जक 

न्त्वकास,पवूाणिार न्त्वकास ,न्त्वपद तथा वाताबरर् व्यबस्थापनमा जोड न्त्दनका लान्त्ग संघ, प्रदशे र 

स्थानीय तहको सहकायणमा एकीकृत बस्ती न्त्वकास कायणक्रम यसै बषणबाट थालनी गररनेछ| हाल 

डी.पी.आर तयार भएको टारीबेसी सल्यानटार सडक कालोपिे संघीय र स्थानीय तहको साझेदारीमा 

यसै बषणबाट सनरु गररनेछ | 

जलाशययनक्त बनढीगण्डकी आयोजनामा पने घर गोठ,र्लर्न ल र बोट न्त्वरुवाको उन्त्चत मलू्याङकन 

गरी मनआब्जाका लान्त्ग सम्बन्त्रित न्त्नकायमा आवश्यक पहल गररनेछ | 

यस सभाका प्रमुख अत्रतत्रथज्यू , त्रबशेर् अत्रतत्रथज्यहूरु, गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु, अब म आ.व 

०७७/०७८ को िात्रग िात्रग अनुमात्रनत संत्रक्षप्त बजेट यस गररमामय सभा समक्ष प्रस्तुत गनि चाहन्छु| 
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त्रशर्िक  त्रवत्तीय 

समानीकरर्  

शसति 

अनुदान  

त्रबशेर् 

अनुदान  

समपुरक 

अनुदान  

राजश्व 

बाँडफाड 

जम्मा  

संघीय सरकार  १३ करोड ८ 

लाख  

२० करोड ५१ 

लाख  

- ४ करोड  ६ करोड ७२ 

लाख ९३ 

हजार ३० 

रुपयाँ  

४४ करोड ३१ 

लाख ९३ 

हजार ३० 

रुपयाँ  

प्रदशे 

सरकारबाट 

प्राप्त  

९९ लाख ७३ 

हजार  

२ करोड १९ 

लाख २१ 

हजार  

३० लाख  १ करोड  १ करोड ७३ 

लाख ४९ 

हजार  

६ करोड २२ 

लाख ४३ 

हजार  

आरतररक 

राजश्व  

- - - - - १ करोड ८५ 

लाख 

(अननमान्त्नत ) 

जम्मा  १४ करोड ७ 

लाख ७३ 

हजार  

२२ करोड ७० 

लाख २१ 

हजार  

३० लाख  ५ करोड  ८ करोड ४६ 

लाख ४२ 

हजार ३० 

रुपयाँ  

५२ करोड ३९ 

लाख ३६ 

हजार ३० 

रुपयाँ  

गत वषणको बाँकी मौज्दात  ६ करोड १९ 

लाख  

न्त्जल्ला समरवय सन्त्मन्त्तबाट प्राप्त समपनरक अननदान   २ करोड  

गैर-सरकारी संस्था  (हरे्र) द्वारा  कृन्त्ष र पशन तर्ण  न्त्वन्त्भरन कायणक्रममा  सहकायण गनणका उपलब्ि गराईएको  

साझेदारी रकम    

रु.१ करोड  

कुि जम्मा  ६१ करोड ५८ 

लाख ३६ 

हजार ३० 

रुपयाँ  

अरत्यमा, 

 चाल ू आ.व  ०७६/०७७ को नीन्त्त तथा कायणक्रम ,योजना तथा बजेट कायाणरवयनमा लाग्नन हुने 

जनप्रन्त्तन्त्नन्त्ि साथीहरु,कमणचारीन्त्मिहरु तथा आम नागररकमा हान्त्दणक िरयबाद ज्ञापन गदणछन  र 

आन्त्थणक वषण ०७७/०७८ को मान्त्थ उल्लेन्त्खत नीन्त्त तथा कायणक्रम तथा योजनाहरुको कायाणरवयन गनण 

बजेट न्त्वन्त्नयोजन गरी कायण संचालन गररनेछ| यस बषणको नीन्त्त,कायणक्रम, योजना र बजेट 

कायणरवयनमा यहाँहरुको अझ बढी सहयोग र न्त्क्रयाशीलताको अपेक्षा गदणछन | यस नीन्त्त तथा कायणक्रम 

तजनणमा गनण सहयोग गननणहुने सम्परू्ण महाननभावहरुलाई हान्त्दणक कृतज्ञतासन्त्हत िरयबाद व्यक्त गदणछन | 

िरयबाद नमस्कार!! 

२०७७|०३|१० 
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शम्भुकुमार थापा 

अध्यक्ष 

 

                                                                            

                                                           

 

   

 


