
1 
 

 

त्रिपुरासुन्दरी गाउँपात्रिकाको नव ौं गाउँसभामा 

आत्रथिक वर्ि २०७८/७९ का िात्रग 

 अध्यक्ष  श्री शमु्भकुमार थापाजू्यबाट प्रसु्तत नीत्रत तथा 

कार्िक्रम  
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गाउँ  कार्िपात्रिकाको कार्ाििर् 

सल्यानटार,धात्रिङ 

बागमती प्रिेश ,नेपाि  

२०७८ असार १०  
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आ.व २०७८/०७९ को वात्रर्िक नीत्रत,कार्िक्रम तथा बजेट  

"समृद्ध त्रिपुरासुन्दरी,सुखी त्रिपुरासुन्दरीबासी " 

त्रिपुरासुन्दरी गाउँपात्रिकाको सम्मात्रनतनव ौं गाउँसभाका प्रमुख 

अत्रतत्रथजू्य ,त्रवत्रशष्ट अत्रतत्रथजू्य  ,अत्रतत्रथजू्यहरु,त्रजल्ला समन्वर् 

सत्रमत्रतका प्रमुख/उपप्रमुखजू्य, उपाध्यक्ष िगार्त समू्पर्ि 

जनप्रत्रतत्रनत्रिजू्यहरु,राजनीत्रतक पाटीका प्रमुख तथा 

प्रत्रतत्रनत्रिजू्यहरु प्रमुख प्रशासकीर् अत्रिकृत िगार्तसमू्पर्ि 

कमिचारीत्रमिहरु,त्रवत्रभन्न सामात्रजक सौंघ सौंस्थाका प्रमुख तथा 

प्रत्रतत्रनत्रिजू्यहरु ,सौंचारकमी तथा सुरक्षाकमीत्रमिहरु सबैमा 

हात्रदिक अत्रभवादन! 

सर्वप्रथम िोकतान्त्रिक राज्य व्यबस्था पररबतवनका त्रर्त्रिन्न आन्दोिन 

र अत्रियानहरुमा जीर्न उत्सगव गनुवहुने समू्पर्व ज्ञात अज्ञात 

सहीिहरुप्रत्रत िार्पूर्व श्रद्धाञ्जिी अपवर् गिै घाईते,अपाङ्गता िएका 

समू्पर्व योद्दाहरु रउनका पररर्ारप्रत्रत समत्रपवत िई कोत्रिड-१९ को 

पत्रहिो र िोस्रो चरर्को भ्यररयनटबाट संक्रत्रमत िई मृतु्यहुनु िएका 

समू्पर्व व्यन्त्रिहरुमा हात्रिवक समबेिना प्रकट गिै उि महामारीबाट 

प्रिात्रर्त हुनुिएका समू्पर्व महानुिार्हरुमा त्रशघ्र स्वास्थ्य िािको 

कामना गिवछु | 
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नेपािी जनतािे पटकपटक गिै आएको त्याग,बत्रििान र 

ऐत्रतहात्रसक जनयुद्ध र  जनआन्दोिनको गौरर्पूर्व इत्रतहासको 

जगमा नेपािको स्वतिता, साबविौत्रमकता ,िौगात्रिक 

अखण्डता,रात्ररि य एकता,स्वत्रधनता र स्वत्रिमानिाई अकु्षर् राखी 

जनताको सार्विौम अत्रधकार स्वतिता र स्वशासनको अत्रधकारिाई 

आत्मसात गिै संघीय िोकतान्त्रिक गर्तिात्मक शासन ब्यबस्थाको 

माध्यमबाट त्रिगो शान्त्रि, सुशासन, त्रबकास र संरृ्न्त्रद्धको आकांक्षा  

पूरा गनव संत्रबधानसिाबाट पाररत नेपािको संत्रबधान २०७२ को 

पत्रहिो कायावन्वयन स्वरुप सम्पन्न स्थानीय तहको त्रनबावचनमार्व त 

नेपािको इत्रतहासमा स्वतिता, स्वायत्तता र सुशासनको 

अत्रधकारसत्रहत स्थात्रपत यस  त्रिपुरासुन्दरी गाउँपात्रिकाको प्रांगर्मा  

त्रसंहिरबारको अत्रधकार जनताको घरिैिोमा आएको अनुिूत्रत 

हुनेगरी नर्ौ ं गाउँसिाको नीत्रत तथा कायवक्रम पेश गनव पाउँिा 

गौरर्शािी ठानेको छु| 

नेपािको संत्रर्धानिे तीन तहको सरकार व्यर्स्था गरे अनुसार 

जनतािे िेख्न,छुन,बोल्न र प्रत्यक्ष व्यर्हार गनव पाउने संबैधात्रनक 

अत्रधकार प्राप्त स्थानीय सरकार हो|यो सरकार गठन िएको चार बर्व 

पूरा िैसकेको छ । यो सरकारिे ल्याउने नीत्रत कायवक्रमको अन्त्रिम 

बर्व पत्रन हो | यो सरकारिे आफ्नो कायवकाित्रिि िए गरेका राम्रा 

कामहरु नीत्रतगत रुपमा सामना गनुवपरेको चुनौतीहरुिाई सामना 

गनव सक्दा  िार्ी त्रिनहरुमा यस गाउँपात्रिका के्षित्रिि सञ्चािन हुने 

त्रर्कास त्रनमावर्का कायवहरु सहज हुने कुरा यहाँहरुमा त्रबश्वस्त 

गराउन चाहन्छु | 
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त्रबश्विरी रै्त्रिएको कोत्रिड-१९ िोस्रो भ्यररयन्टसम्म आइपुग्दा  

िकडाउन र महामारीका कारर् गाउँपात्रिकािे चाहे जस्तो त्रर्कास 

त्रनमावर्का कायवहरु गनव नसकेको कुरा यहाँहरुमा अर्गत गराउन 

चाहान्छु तथात्रप यसका बाबजुत पत्रन गाउँपात्रिकािे थुपै्र रचनात्मक 

आम नागररकिाई  प्रत्यक्ष र्ा अप्रत्यक्ष रुपमा र्ाइिा हुने खािका 

त्रर्कास त्रनमावर्का कायवहरु संचािन िएको कुरा अर्गत गराउन 

चाहन्छु|सल्यानटार मूि सडक कािोपिे गने काम त्रनमावर्ाधीन 

अर्स्थामा रहेको छ ,त्रिपुरासुन्दरी मन्त्रन्दर  तथा भू्य पाकव  त्रनमावर् 

कायव अन्त्रिम चरर्मा रहेको छ |  सल्यानटारमा के्षिीयस्तरको 

रंगशािा त्रनमावर् कायव शुरु गररएको छ | मनपाङ खोिा सल्यानटार 

खानेपानी सहिगानी आयोजना र गाउँपात्रिकाको संयुि 

साझेिारीमा तत्काि शुरु हुन गईरहेको छ | संघ ,प्रिेश र 

गाउँपात्रिकाको संयोजनमा ररगे्न हाइडि ोपार्रबाट त्रिपुरासुन्दरी 

मन्त्रन्दर र र्रपरका बस्तीमा त्रिफ्ट खानेपानी त्रसंचाई आयोजना 

संचािन हँुिै छ | त्यसैगरी र्डा नं ४ कै साँिीखोिा त्रिफ्ट खानेपानी 

,र्डा नं ५ को त्रचसापानी खोिा त्रिफ्ट खानेपानी आयोजना 

त्रनमावर्ाधीन अर्स्थामा छ | ठुिीबेंसी मूिपानी मुचोक सडक 

स्तरोन्नत्रत, खहरे मसार आँपचौर बेिुन सडकको स्तरोन्नत्रत , पानी 

ट्ांकी कोर्ढंुगा बुट्टार सडक स्तरोन्नत्रत ,र्डा नं २ को सल्यानटार 

चक्रपथ सडक स्तरोन्नत्रत ,त्रतिाहार छेपेडांडा त्रिपुरासुन्दरी मन्त्रन्दर 

सडक स्तरोन्नत्रत , िण्डारीपोखरी त्रबताव आत्रगन्चोक ,सल्लाघारी 

सुनपोखरी आहािे सडक स्तरोन्नत्रत जस्ता कामहरु केहीखण्ड 
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सम्पन्न र केहीखण्ड त्रनमावर्ाधीन अर्स्थामा रहेको अर्गत गराउन 

चाहन्छु | 

गाउँसभाका समू्पर्ि सदस्यजू्यहरु तथा उपस्स्थत समू्पर्ि 

महानुभावहरु ! 

अव म र्स चािू आ.व ०७७/०७८ मा भएका मुख्य-मुख्य 

के्षिगत उपिस्िहरु र्हाँहरु समक्ष प्रसु्तत गनि चाहन्छु : 

१.पूवाििार त्रवकास: 

 

क्र.स त्रर्र्रर् कायव प्रगत्रत 

१. नयाँ सडक त्रनमावर्  ८त्रकमी त्रििी शाखा सडक त्रनमावर् 

कायव सम्पन्न िएको  

२. सडक ग्रात्रबि  १४ त्रकमी सडक ग्रात्रबि कायव सम्पन्न 

िएको  

३. सडक ढिान  ४३७ त्रमटर सडक ढिान कायव सम्पन्न 

िएको  

४. सडक ममवत तथा 

स्तरोन्नत्रत  

६५ त्रक.त्रम सडकहरुको ममवत तथा 

स्तरोन्नत्रत गररएको  

५. सडक सोत्रिङ ५०० त्रमटर सोत्रिङ कायव सम्पन्न िएको  

६. झोिंुगे पुि  २ र्टा सम्पन्न िएको  

७. खानेपानी सुत्रबधा  २२% प्रत्रतशत जनसंख्यामा एक घर एक 

धाराको पहँुच पुगेको   

८. ढि व्यबस्थापन  २६० त्रम. 

त्रसौंचाई र्ोजना 

१ त्रसंचाई कुिो ममवत १३ र्टा त्रसंचाई कुिो ममवत गररएको  
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तथा त्रबस्तार  

२. नयाँ त्रसंचाई कुिो  नयाँ त्रसंचाई कुिोबाट १६५०रोपनी 

जग्गामा त्रसंचाई सुत्रबधा त्रर्स्तार िएको 

३. पाईप त्रर्तरर्  २०,००० त्रम. 

मस्न्दर ,पाटी , च तारा ,सामुदात्रर्क भवन सौंरक्षर् तथा त्रनमािर् 

 

१. मठ मन्त्रन्दर ,चचव 

,मिरसा  

९ स्थानमा मठ,मन्त्रन्दर, चचव,मिरसा 

त्रनमावर् गररएको  

२. चौतारा  ३  र्टा चौतारा त्रनमावर् तथा ममवत 

िएको  

३. पाटी तथा 

सामुिात्रयक िर्न  

५  र्टा सामुिात्रयक िर्न त्रनमावर् तथा 

ममवत कायव िएको  

भवन 

१. गाउँपात्रिका र्डा 

कायावियको पक्की 

िर्नहरु  

गाउँपात्रिकामा थप प्रशासकीय िर्न 

तथा र्डा नं २,३ र ५ को र्डा कायाविय 

िर्नहरु त्रनमावर् कायव हँुिै  
स्रोत :पूर्ावधार त्रर्कास शाखा  

 

२.सामात्रजक त्रवकास : 

त्रशक्षा  

✓ स्वास्थ्य,त्रशक्षा , मत्रहिा बािबात्रिका तथा जेष्ठ नागररक 

िगायतका समू्पर्व सात्रर्क सघीय तथा प्रिेशस्तरका 

कायवक्रमहरुिाई प्रिार्कारी रुपमा कायावन्वयन गररएको | 

✓ त्रशक्षकहरुका िात्रग त्रर्द्यािय सुधार योजनासम्बन्धी कायवमूिक 

अनुसन्धान तात्रिम कायवक्रम सम्पन्न गररएको | 



7 
 

✓ रात्ररि य त्रशक्षा त्रिर्स , रास्ट्ि पत्रत रत्रनंग त्रशल्ड ित्रिबि 

प्रत्रतयोत्रगता िगायत त्रर्त्रिन्न खेिकुि कायवक्रमहरु िव्यताका 

साथ सम्पन्न गररएको | 

✓ त्रशक्षा के्षिको त्रनयत्रमत कायवक्रमिाई प्राथत्रमकतामा राखी 

कायावन्वयन गररनुका साथै त्रर्त्रिन्न तहमा आबश्यक अनुिान 

त्रशक्षकको त्रनयुन्त्रि गरी त्रबद्याियको शैत्रक्षक गुर्स्तर सुधानव 

आबश्यक पहि किमी त्रिएको | 

✓ त्रर्त्रिन्न त्रर्द्याियहरुिाई सूचना प्रत्रबत्रध मैिी बनाउन कम्प्युटर 

जडान  गनुवका साथै त्रर्त्रिन्न त्रर्द्याियहरुमा त्रबज्ञान प्रयोगशािा 

त्रनमावर् गनुवका साथै सबै त्रर्द्याियहरुको शैत्रक्षक तथ्ांक 

अनिाइनमार्व त व्यर्न्त्रस्थत गररएको |  

✓ शैत्रक्षक क्यािेन्डर त्रनमावर् , छािाका िात्रग स्यात्रनटरी याड 

त्रर्तरर् गनुवका साथै एउटा त्रर्द्याियिाई थप कक्षा संचािन गनव 

अनुमत्रत प्रिान गररएको । 

 

स्वास्थ्य  

 

✓ कोत्रिड -१९ िोस्रो िहरमा१६९ को PCR परीक्षर् र ४२९ 

जनाको एन्टीजेन  परीक्षर् गरी जम्मा  ५९८ जनाको स्वास्थ्य 

परीक्षर् गररएको | 

✓ अन्त्रिजनसत्रहतको १५ बेडको आइसोिेसन कक्ष प्राथत्रमक 

स्वास्थ्य केन्द्र सल्यानटारमा तयार गररएको | 

✓ १५ शैयाको अस्पताि िर्न सम्प्झौता िई त्रनमावर् सुरुर्ात 

िएको | 

✓ र्डा नं १ मा आधारिूत स्वास्थ्य सेर्ा केन्द्र िर्न त्रनमावर् कायव 

अन्त्रिम चरर्मा रहेको | 

✓ Digital X-Ray मेत्रशन खररि गरी सेर्ा सुचारु गररएको | 
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✓ २० थान कन्सले्टटर त्रपएचसीमा जडान र २६ र्टा अन्त्रिजन 

त्रसत्रिन्डरको व्यर्स्था िएको । 

 

मत्रहिा त्रवकास  

✓ १२६ जना अपाङ्गिाई सहायता सामाग्री त्रर्तरर्ा गररएको | 

✓ १८ जना अपाङ्गिाई मैरीघार त्रर्तरर्ा गररएको | 

✓ ७ र्टा र्डाका २९५ जना मत्रहिाका िात्रग ३ मत्रहने सीपमूिक 

त्रसिाइ रु्नाइ तथा वु्यटीपािवर  सञ्चािन गररएको | 

✓ १९ जना श्रीमान् बेपत्ता िएका मत्रहिाका िात्रग ३८ र्टा बाख्रा 

त्रर्तरर् । 

✓ १८ र्टा त्रर्द्याियका बाि क्लर् र २५ जना अनाथ 

बािर्ात्रिकाका िात्रग खेिकुि तथा शैत्रक्षक सामाग्री त्रर्तरर् 

गररएको | 

✓ जेष्ठ नागररकका िात्रग ५०० थान झुि त्रर्तरर् । 

 

३.आत्रथिक त्रवकास : 

कृत्रर् 

✓ ७ र्टै र्डाहरुमा १००० पाकेट च्याउको त्रर्ऊ त्रर्तरर् गररएको 

| 

✓ १००० पाकेट त्रनशुल्क तरकारीको त्रर्उ , ७५ थान मौरीकोघार, 

३४ थान प्लान्त्रस्ट्क टनेि ,७८ थान से्प्रअर तथा २०८० के.जी 

उन्नत धानको त्रर्ऊ त्रर्तरर् गररएको | 

✓ कृर्कहरुिाई तरकारी खेतीका िात्रग २० गोटा टनेि र 

त्रकटनाशक और्धी छकव ने१०८ र्टा से्प्रयर त्रर्तरर् गररएको | 

✓ माटे परीक्षर् प्रयेगशािा स्थापना गररएको | 

पशु त्रवकास  

✓ १७ प्रकारका पशु आर्धी त्रनशुल्क त्रर्तरर् गररएको | 
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✓ ५४० केजी र्रे् र १२५०केजी त्रहउँिे घाँस त्रकसानिाइ त्रर्तरर् 

गररएको | 

✓ िैसँी प्रबधवन कायवक्रमबाट  १०० र्टा िैसँी त्रकसानिाइ त्रर्तरर् 

गररएको | 

✓ २७६ गाइ िैसीका िात्रग सुते्करी ित्ता  त्रर्तरर् गररएको | 

अन्य  
✓ प्रधानमिी स्वरोजगार कायवक्रमका Employment 

Management Information System(EMIS) मा सूचीकृत 

१०६८ जना व्यन्त्रिहरुमधे्य २५८ जना व्यन्त्रिहरु प्राथत्रमकता 

क्रममा सूचीकृत िई ७१ जना व्यन्त्रिहरुिे रोजगारी पाएको |  

✓ िघु उद्यम कायवक्रममार्व त १५ जनािाई प्लान्त्रम्बङ्ग तात्रिम त्रिई  

प्रत्रबत्रध हस्तािरर् गररएको तथा ६ जना व्यन्त्रिहरुिाई कुखुरा 

पािनसम्बन्धी सीप त्रर्कास तात्रिम र प्रत्रबत्रध हस्तािरर्  

गररएको | 

✓ ४० जना व्यर्सायीका िात्रग  कर भ्याट तात्रिम त्रिइएको । 

✓  हेर्रसँगको साझेिारीमा पशु कृत्रर् तर्व  ३५५ जनािाइ 

अधारशीिा तात्रिम त्रिनुका साथै १५० र्टा बाख्राके खेर त्रनमावर् 

४६१ र्टा बाख्रा र बेका त्रर्तरर् घाँसके १००केजी त्रर्उ र 

८३८०३ त्रर्रुर्ा त्रर्तरर् र र्िरु्िका ३२६२ त्रर्रुर्ा त्रर्तरर् ।  

 

४. वन वातावरर् तथा त्रवपद् व्यवस्थापन: 

✓ १७०० त्रर्रुर्ा रृ्क्षरेपन गररएको  । 

✓ त्रर्पि् व्यर्स्थापन येजना तथा कानुन त्रनमावर् । 

✓ ५ र्टा स्थानमा र्स्ती सरक्षर् गररएको । 

✓ २० थान टेन्टको व्यर्स्था  । 
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५. सौंस्थागत त्रवकास सेवा प्रवाह र सुशासन : 

✓ गाउँपात्रिकात्रििको राजश्व प्रर्ािीिाई अनिाइन प्रर्ािीद्वारा 

व्यर्न्त्रस्थत गररएको | 

✓ कायावियको सेर्ाप्रर्ाहिाई त्रछटो छररतो बनाउन त्रर्कास 

योजनाको सफ्टरे्यर जडान गनुवका साथै  मोबाइि एप्स 

संचािन गरी सूचना प्रर्ाहिाई पारिशी बनाइएको छ| 

✓ सामात्रजक सुरक्षा ित्ता बैंत्रकङ प्रर्ािीमार्व त िुिानी गररएको 

छ | 

✓ गाउँपात्रिकात्रिि िएको आम्दानी र खचवको त्रर्र्रर् रे्र्साइट 

र सामात्रजक संजािमार्व त सार्वजत्रनक गने  गररएको छ | 

✓ गाउँपात्रिकाअिगवत कायवरत कमवचारीहरुको िक्षता एबम् 

क्षमता अत्रिरृ्न्त्रद्धका िात्रग त्रर्त्रर्ध प्रकारका तात्रिमहरु संचािन 

गररएको |  

✓ गाउँपात्रिकाकाबाट िए गरेका कायवहरुमा पारित्रशवता तथा 

जर्ार्िेत्रहता कायम गने उदे्दश्यिे र्डा नं १,३,५ र ६ मा 

सार्वजत्रनक सुनुर्ाई गररएको | 

✓ सार्वजत्रनक सेर्ाप्रर्ाहिाई चुस्त त्रछटा छररता पाररएको । 

✓ ३१ र्टा कानुनहरु राजपिमा प्रकाशन गररएको | 

✓ अनुगमन गरेर माि येजनाके िुिानी गररएको । 

 

६. न्यात्रर्क सत्रमत्रतबाट सम्पादन भएका कार्िहरु:  

✓ १४ र्टा जग्गा त्रर्र्ािसम्बन्धी उजुरी परेकोमा सबै उजुरीहरु 

आपसी छिर्िमा त्रमिापि िएको  

✓ २ जना व्यन्त्रि हराएको सम्बन्धी समस्या समाधान गररएको  

✓ २ र्टा घरेिु त्रहंसा उजुरी परेकोमा सबै उजुरीहरुको 

समस्यासमाधान गररएको 
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✓ ४ र्टा बाित्रबर्ाहसम्बन्धी  समस्या समाधान गररएको  

✓ ४ र्टा खानेपानी तथा सडकसम्बन्धी त्रर्र्ाि िताव िएकोमा४ 

र्टा िाई आपसी त्रमिापि गरी समाधान गररएको| 

✓ १ र्टा उजुरी त्रजल्ला अिाित धात्रिङमा पठाइएको| 

 

र्स सभाका प्रमुख अत्रतत्रथजू्य , त्रबशेर् अत्रतत्रथजू्यहरु, 

गाउँसभाका सदस्यजू्यहरु, अव म आ.व ०७८/०७९ का 

िात्रग नीत्रत,कार्िक्रम र बजेट र्स गररमामर् सभा समक्ष 

प्रसु्तत गनि चाहन्छु| 

दीघिकात्रिन सोच:"कृत्रर् ,जिस्रोत ,पर्िटन र पूवाििार ; समृद्ध 

समाज त्रिपुरासुन्दरीको आिार" 

िक्ष्य : यस गाउँपात्रिकात्रिि रहेको प्राकृत्रतक स्रोत साधनको 

समुत्रचत र अत्रधकतम उपयोग गरी कृत्रर् पेशा व्यर्सायहरुको 

आधुत्रनकीकरर् , घरेिु उद्योग व्यर्सायिाई सर्िीकरर् , पयवटकीय 

गिब्यको प्रचार प्रसार तथा प्रर्द्धवन तथा सामात्रजक न्याय र 

समाबेशी त्रर्कासको आधारमा जोड त्रिई  रोजगारी त्रसजवना गिै 

गररर्ी त्रनर्ारर्मा टेर्ा पुरवयाई हरेक नागररकिाई आत्मत्रनिवर 

बनाइनेछ |  

उदे्दश्य:"समृद्ध त्रिपुरासुन्दरी, सुखी त्रिपुरासुन्दरीबासी "को 

चाहनािाई साकार पानव आत्रथवक, सामात्रजक, पूर्ावधार त्रर्कास 

,र्ातार्रर्ीय तथा त्रर्पि व्यबस्थापन , संस्थागत त्रर्कास , सेर्ाप्रर्ाह 
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र सुशासनको के्षिमा सर्ि सक्षम समृद्ध त्रिपुरासुन्दरी गाउँपात्रिका 

त्रनमावर् गररने उदे्दश्य त्रिईएकोछ | 

अपेत्रक्षत उपििी: 

१.समग्र आत्रथवक के्षिको त्रर्कासिे हरेक नागररकको जीर्नस्तर 

उकास्न, रोजगारी त्रसजवना गनव र व्यर्साय तथा आयआजवनमा 

आत्मत्रनिवर  उनु्मख हँुिै  सकारत्मक पररर्तवन आउनेछ | 

२.समग्र सामात्रजक के्षिको त्रर्कासिे त्रशक्षा, स्वास्थ्य , खानेपानी 

तथा सरसर्ाई , सांसृ्कत्रतक प्रबधवन खेिकुि तथा मनोरंजन 

,िैंत्रगक समानता तथा सामात्रजक समारे्शीकरर्को 

माध्यमबाट नागररकको जीर्नस्तरमा सुधार आउनेछ | 

३.पूर्ावधार के्षिको त्रर्कासिे गाउँपात्रिकाका सबै र्डाहरु 

सडक संजाि(Road Connectivity)बाट  जोत्रडन गई 

सर्वयामी रुपमा चल्ने चक्रपथ बने्नछ  साथै सुरत्रक्षत िर्न तथा 

सल्यानटार व्यर्न्त्रस्थत सहरीकरर् उनु्मख हुनुका अिर्ा सबै 

नागररकहरुमा संचारको  पहँुच पुगे्नछ र नर्ीकरर्ीय तथा 

अनर्ीकरर्ीय उजावबाट प्रत्यक्ष िािान्त्रन्वत हुनेछन| 

४.र्ातार्रर् तथा त्रर्पि व्यबस्थापनमा त्रिईएको नीत्रत तथा 

कायवक्रमिे त्रर्श्व महामारी रुपमा रै्त्रिएको कोत्रिड-१९ 

त्रनयिर् तथा नू्यनीकरर्मा टेर्ा पुगे्नछ, हरेक त्रर्कास त्रनमावर् 

गिाव बायो-इन्त्रन्जत्रनयरीङ्गमा रान्त्रखएको प्रार्धानिे िूक्षय , निी 

कटान त्रनयिर् हुनुका साथै र्ातार्रर्  संरक्षर् तथा जिर्ायु 
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पररर्तवन र यसका प्रिार्बाट हुने असरिाई अनुकूत्रित हुन 

टेर्ा पुगे्नछ | 

५.सूचना प्रत्रबत्रध तथा सुशासन के्षिको त्रर्कासिे तथ्ाङक 

संकिन तथा अत्रििेख व्यर्स्थापन हँुिै , व्यन्त्रिगत घटनािताव 

तथा सामात्रजक सुरक्षा प्रर्ािीिाई  प्रिार्काररता तथा 

पारित्रशवता बढ्न गई समाजमा सुरक्षाको अनुिूती र स्थानीय 

सरकारिे त्रिएको भ्रस्ट्ाचारत्रर्रुद्धको शून्य सहनशीिताको 

नीत्रतिे आम नागररकहरुमा जर्ार्िेत्रहता र पारित्रशवताको  

महशुस हुनेछ | 

 

वात्रर्िक नीत्रत, कार्िक्रम तथा बजेट तजुिमागदाि अविम्बन 

गररएका प्रमुख आिारहरु : 

 

यस नीत्रत तथा कायवक्रम तजुवमा गिाव नेपािको संत्रबधान 

अनुसूची ८ मा व्यर्स्था गररएको स्थानीय तहको एकि 

अत्रधकार, अनुसूची ९ मा व्यर्स्था गररएको साझा अत्रधकार 

स्थानीय तहको र्ात्रर्वक योजना तथा बजेट तजुवमा त्रिग्दशवन 

,स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ , रात्ररि य योजनाबाट प्राप्त 

त्रिग्दशवन, आर्त्रधक योजनाहरु ,संघीय सरकार र प्रिेश 

सरकारको  नीत्रत कायवक्रम तथा बजेट रमागविशवन, 

गाउँपात्रिका त्रर्गत बर्वका नीत्रत तथा 

कायवक्रम/योजना,मध्यकात्रिन खचव संरचना त्रिग्दशवन 

,नागररकहरुको माग तथा आर्श्यकता र प्राप्त सुझार्हरु 
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,राजनीत्रतक िि तथा नागररक समाजबाट प्राप्त सुझार्हरुिाई 

अर्िम्बन गिै यो नीत्रत कायवक्रम तथा बजेट तय गररएकोछ | 

 

 

 

 

 

प्राथत्रमकताका के्षिहरु: 

➢ कोत्रिड-१९ को महामारी व्यर्स्थापन  

➢ कृत्रर्मा आधुत्रनकीकरर् र व्यर्सायीकरर्मा जोड  

➢ पूर्ावधार त्रर्कास  

➢ त्रशक्षा के्षिमा गुर्ात्मक सुधार  

➢ र्ातार्रर् र त्रिगो त्रर्कास  

➢ सर्वसुिर् र गुर्स्तरीय स्वास्थ्य सेर्ा प्रर्ाह  

➢ आिररक रोजगार प्रबधवनमा जोड  

➢ खानेपानी र सरसर्ाई व्यबस्थापन  

➢ िैंत्रगक तथा सामात्रजक समारे्शीकरर्  

➢ सूचना प्रत्रबत्रधमा आधाररत सेर्ा प्रर्ाह  

➢ उद्यमशीिता र सहकाररताको त्रर्कास  

➢ सिाचार र सुशासन  

➢ त्रर्पि व्यबस्थापन उद्दार, राहत र पुनःस्थापना  

आत्रथिक त्रवकास : 
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क) आन्तररक आर्: 

"करका के्षिहरु त्रवस्तार, त्रवकासकोआिार" 

१.आफ्नो अत्रधकार के्षित्रििको प्राकृत्रतक र अन्य आत्रथवक स्रोत 

संकिन पररचािनका िात्रग त्रजमे्मर्ार बनाएकोमा आिररक आय 

रृ्न्त्रद्धगनव सम्भाव्य के्षिहरुको अध्ययन तथा पत्रहचान गरी व्यर्न्त्रस्थत 

ढंगिे करको िायरामा ल्याउन एक संयि त्रनमावर् गरी पररचािन 

गररनेछ| 

२.सम्पत्रत कर व्यबस्थापन कायवत्रर्त्रध तजुवमा गरीसम्पत्रत कर िगाउने 

व्यबस्था त्रमिाइने छ | 

३.घर निािाई अत्रनबायव तथा व्यर्न्त्रस्थत गिै घर बहाि करको 

िायरामा ल्याउने कायव गररनेछ| 

४. ढंुगा त्रगट्टी बािुर्ा ,माटो,काठ िाउरा,जड्डीबुटीजस्ता प्राकृत्रतक 

स्रोत साधनिाई करको िायरामा ल्याइनेछ | 

५. संचात्रित इट्टा िट्टा रर्त्रनवचरहरु संचािन त्रबत्रध बनाई कायावन्वयन 

गररनेछ| 

६.करिाता मैिी सेर्ा प्रिान गिै करिाताहरुिाई पुरसृ्कत गररनेछ | 

७.राजश्व संकिनका आधारमा र्डागत रुपमा बढी राजश्व संकिन 

गने र्डािाई बजेट बाँडर्ाँडमा प्राथत्रमकता त्रिइनेछ| 

८. करिाता व्यर्सायीहरुिाई माग बमोत्रजमको PAN/VAT 

सम्बन्धीको तात्रिम त्रिइनेछ| 
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९. नागररकिे समयमा नै कर त्रतने पद्धत्रतको त्रर्कास गराई करको 

िायरािाई र्रात्रकिे पाररने छ ।  

१० असि करिातािाइ पुरसृ्कत गररने छ । 

ख) कृत्रर् तथा पशु त्रवकास : 

"कृत्रर् के्षिमा िगानी , समृ्वस्द्धको त्रबहानी ” 

१.कृत्रर् के्षिको आधुत्रनकीकरर् र व्यर्सायीकरर्मा जोड त्रिई 

आत्मत्रनिवरमुखी कृत्रर्प्रर्ािीिाईव्यर्सायमुखी एबम्प्रत्रतष्पधावत्मक 

कृत्रर् प्रर्ािीमा रुपािरर् गनव जोड त्रिईने छ|माटोको उबवर 

शन्त्रििाई  जोगाइ राख्न माटो परीक्षर् कायविाई त्रनरिरता त्रिईनेछ| 

२.मौरी पािना, कुखुरापािन तथा बेमौसमी खेतीिाई व्यबसात्रयक 

बनाउन प्रोत्साहन गररनेछ| 

३.थिो सुधारमार्व त पशुपािनमा सहजता ल्याउन आबश्यक 

कायवक्रम  ल्याइने छ| 

४.युर्ा तथा कृर्कहरुिाई व्यार्सात्रयक बनाउन त्रबशेर् 

सीपमूिक र व्यर्सात्रयक तािीमको  व्यबस्था त्रमिाइने छ| 

५.र्ािी बीमा र पशु बीमा कायवक्रमिाई प्रिाबकारी बनाउन 

त्रनरिरता त्रिइनेछ| 

६.साझेिारी नीत्रत बनाई कृर्क/कृर्क समूहहरुिाईकृत्रर् औजार 

तथा त्रर्ऊ त्रबजन त्रर्तरर् कायवक्रमिाईत्रनरिरता त्रिइएनेछ| 
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७.कृत्रर् सामाग्री आपूत्रतव, कृत्रर् अनुसन्धान, कृत्रर् प्रसार ,कृत्रर् 

त्रशक्षा, कृत्रर् ऋर् , कृत्रर् त्रर्मा जस्ता उत्पािनका अपररहायव 

तत्विाई समयमा सम्बन्त्रन्धत स्थानमा नै उपिब्ध गराइनेछ | 

८.कृत्रर् तथा पशुपंक्षीजन्य प्राकृत्रतक प्रकोप तथा महामारी रोगको 

त्रनयिर्को नू्यनीकरर्मा ध्यान त्रिईनेछ| 

९.गाउँपात्रिकास्तरीय र्िरू्ि तथा बनस्पत्रतजन्य नसवरी तथा 

पुष्पजन्य केन्द्र स्थापना गरी त्रबरुर्ा उत्पािनमा  अनुिान 

व्यबस्थापनको  नीत्रत त्रिईनेछ| 

१०.प्राकृत्रतक र कृत्रतम गिवधारर्को माध्यमबाट नश्ल सुधार 

कायवक्रमिाई  त्रर्त्रिन्न उदे्दश्य त्रमल्ने सहकारीहरुसंग सहकायव गरी 

आगाडी बढाइने छ | 

११.प्राङ्गाररक मि र जैत्रर्क त्रबर्ािी उत्त्पािन गनव कृर्कहरुको 

बीचमा तात्रिम र प्रत्रबत्रध उपिब्ध गराइनेछ| 

१२. कृत्रर् त्रबऊ  केन्द्र  तथा घाँसको त्रबरुर्ा उत्पािन  केन्द्र 

स्थापना गने व्यन्त्रि र्ा कृत्रर् समूहिाई अनुिान त्रिने नीत्रत 

त्रिइनेछ | 

१३.स्वच्छ तथा सर्ा मासु पसि तथा िुघ्ध डेरी संचािन 

प्रबधवनका  िात्रग आबश्यक नीत्रत बनाई अनुिानको व्यबस्था 

त्रमिाइनेछ| 

१४.बेरोजगार युर्ाहरुिाई आफ्नो सीप र क्षमताअनुसारको 

रोजगारमा आकत्रर्वत गनव कृत्रर् तथा पशु शाखामार्व त अगावत्रनक 

खेती साथै व्यर्सायमा आधाररत पशुपन्छी पािक उद्यमी 
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व्यबसायी र कृर्कहरुिाई प्रिान गिै आएको प्रोत्साहन 

कायवक्रमिाई त्रनरिरता त्रिईनेछ| 

१५.कोत्रिड-१९ को िोस्रो िहरको कारर् प्रत्यक्षअसर 

परेकाकृत्रर्/पशुपािक उद्यमी,व्यबसायी र कृर्कहरुिाई िताव हुने 

नयाँ र्मव र िताव िएका र्मवहरुिाई िताव एबम् नर्ीकरर् गिाव 

िागे्न शुल्कमा ५०प्रत्रतशत छुटको व्यबस्था गररने छ| 

१६."वडा भरी फूिबारी, िनी बन  म री पािी" को नीत्रत 

त्रिईकन्त्रिमा एक वस्तीमा,एक जेष्ठ नागररक समूह गठन गरी 

परेर्ा पािन, मौरी पािन कायवक्रमिाई आबश्यक नीत्रत बनाई 

अनुिानको व्यबस्था गररने छ|यो अनुिान नीत्रत सबै प्रकारका 

अपाङ्गमा पत्रन िागू गररने छ| 

१७.कोरोना महामारीका कारर्  त्रर्िेशबाट र्त्रकव एका 

युबाहरुिाई सीप क्षमताको र्गीकरर् गरी स्थानीय उत्पािनमा 

ल्याउन आबश्यक नीत्रत बनाइने छ| 

१८.कम्पोस्ट् मि बनाउने तािीम तथा प्रोत्साहन कायवक्रम 

संचािन गररनेछ| 

१९.कृत्रर्/पशु त्रर्कास कायवक्रम संचािन गनव हेर्र इन्टरनेशनि 

प्रोजेक्टसंगको साझेिारी कायवक्रमिाई त्रनरिरता त्रिइनेछ|  

२०.प्राकृत्रतक प्रकोप र जिर्ायु पररबतवनसंग जुध्न सके्न बैज्ञात्रनक 

र अनुसन्धानमा आधाररतकृत्रर् प्रर्ािीको त्रबकास गररनेछ | 

२१.उन्नत जातको गाई/िैंसी पािनिाई प्रबधवन गनव कृर्कहरुिाई  

प्रोत्साहन स्वरूप पशुसुते्करी ित्ता क्रमश स्थानीय गाईिाई  रु 
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१५००|उन्नत जातका गाई र िैंसीिाई ३०००|- प्रिान गने 

कायवक्रमिई त्रनरिरता त्रिइनेछ | 

२२.शीतिण्डार तथा त्रचसानकेन्द्र त्रनमावर् गनव प्रिेश सरकार र्ा 

उदे्दश्यमूिक सहकारीसंग समन्वय गरी साझेिारीमा त्रनमावर् 

गररनेछ| 

२३.साना त्रसंचाई तथा थोपा त्रसंचाईको व्यबस्था गरी प्रिार्कारी 

रुपमा कायावन्वयनमा ल्याइनेछ | 

२४.कृत्रर् तथा पशु  मेिा प्रिशवनी  र हाट बजार  संचािन गने 

व्यबस्था त्रमिाइनेछ | 

२५.परम्परागत कृत्रर् सामाग्री त्रनमावर्कतावहरुको संरक्षर् र 

बजारीकरर्मा सहयोग गररनेछ | 

२६. कृत्रर्, पशुपंक्षी तथा माछापािन व्यर्साय गने त्रकसानिाई 

मापिण्डको आधारमा  अनुिानको व्यबस्था गररनेछ | 

२७. समुिायस्तरमा कृत्रर् तथा पशु प्रात्रबत्रधकद्वारा सेर्ा उपिब्ध 

गराइने व्यबस्था त्रमिाइनेछ  | 

२८. पशुपंक्षीका िात्रग त्रनशुल्क आर्धीके व्यर्स्था गररनेछ | 

ग) सहकारी तथा त्रवत्तीर् के्षि: 

१.सहकारी संस्था व्यर्न्त्रस्थत गनवका िात्रग सहकारी संस्था संचािन 

तथा त्रनयमन गने ऐन,कानून प्रिार्कारीरुपमा कायावन्वयन गररने 

छ| 
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२.पशु तथा कृत्रर् उत्त्पािनसँग सरोकार राखे्न सहकारीका 

कायवक्रमहरुमा गाउँपात्रिकािे ३०% सम्म साझेिारी गनव सके्न 

नीत्रत बनाइनेछ| 

३.साना त्रकसान कृत्रर् सहकारीसंग कृत्रर् तथा पशुपािनको के्षिमा 

साझेिारी कायवक्रमिाई त्रनरिरता त्रिइनेछ|  

४.हरेक नागररकहरुिाई सहकारीमा आर्द्ध गराउन प्रोत्सात्रहत 

गररनेछ  | 

५.हरेक र्डास्तरमा सहकारी सुपथ पसिहरु संचािन गनव 

प्रोत्साहन गररनेछ | 

६.उत्पािन र रोजगारीमा आर्द्ध सहकारीिाई पुरस्कार त्रिईनेछ | 

७. सहकारीसंगको समन्वयमा एक घर एक रोजगारीअत्रियान 

संचािन गररनेछ | 

८.सहकारीमा आबद्द सिस्यहरुिाई क्षमता त्रर्काससम्बन्धी 

तात्रिम त्रिइनेछ | 

९.कमवचारी तथा त्रशक्षकहरुिाई सहकारीको संचािक सत्रमत्रतमा 

बस्न नपाउने व्यर्स्था गररनेछ | 

घ) सौंसृ्कत्रत तथा पर्िटन: 

१.गुरुयोजनासत्रहतको त्रिपुरासुन्दरीको मन्त्रन्दरमा View Tower 

त्रनमावर् गरी यहाँको सांसृ्कत्रतक र पयवटकीय के्षिको प्रचारप्रसारमा 

व्यापकता ल्याइने कायविाई  त्रनरिरता त्रिइने छ| 
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२. आिररक पयवटन त्रर्कास प्रबधवनका िात्रग गाउँपात्रिकात्रििका 

कमवचारीहरुिाई ७ त्रिन सम्मको पयवटन काज उपिब्ध गराइनेछ 

| 

३.आत्रगन्चोकको र्त्रटक खम्बा,ओडारे बनझाँक्री गुर्ा,कुत्रिने्ड 

मानेत्रिर गुर्ा ,मुचोकको त्रनशान मन्त्रन्दर कार्ि डाँडा सुन्दरी 

माई मन्त्रन्दर ,ररगे्न hydropower,सल्यानटारको रानी पोखरी र 

नरत्रसंह धाम ,त्रिपुरासुन्दरी माईको मन्त्रन्दर, पाँचधारेको िूग्धनाथ 

मन्त्रन्दर,सुन्दरी माई मन्त्रन्दर पयवटक पाकव  ,ऐत्रतहात्रसक आरुघाट 

बजारिाई आिररक र बाहय पयवटक त्रित्र्याउन प्रचार प्रसार 

अत्रियान संचािन गररनेछ| 

४.अत्रिर्ासी कुमाि जातीको परम्परागत पेसाको संरक्षर् गिै 

संसृ्कत्रत संरक्षर् तथा सङ्ग्रािय त्रनमावर् गनव प्रोत्सात्रहत गररनेछ | 

५. त्रर्द्यमान अर्स्थामा रहेका मठ, मन्त्रन्दर, मन्त्रिि, प्राथना गृह, 

चचव गुम्बािगायत धात्रमवक सम्पिाको सरक्षर् र सम्बधवन गररने छ| 

६. बुढीगण्डकी निीमा Rafting व्यर्साय प्रबधवन गनवका िात्रग 

River Guide तात्रिम संचािन गररनेछ | 

७ .त्रर्त्रिन्न जातजात्रत िार्ािात्रर्कोसांसृ्कत्रत संरक्षर् तथा सम्बधवन 

गररने छ| 

८. चाप डांडामा सत्रहि पाकव  त्रनमावर् गरी  पयवटकीयस्थि 

बनाइनेछ |  

९ यस गाउँपात्रिका के्षित्रिि अमरत्रसह थापा पयवटन पाकव  त्रनमावर् 

गनव व्यर्स्था त्रमिाइने छ । 
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पूवाििार त्रवकास  

"त्रिपुरासुन्दरीबासीको रहर ,व्यवस्स्थत सुत्रबिा सम्पन्न 

सल्यानटार शहर" 

ङ) सडक: 

१.त्रिपुरासुन्दरी गाउँपात्रिकात्रििका सबै र्डाहरु छुने गरी त्रनमावर् 

सुरु िएका सल्यानटार-खहरे -काकी गाउँ बेिुन-गरगरे मुचोक 

मुिाबारी -ठुिोबेसी हँुिै गाउँपात्रिका िर्न चक्रपथ त्रनमावर् कायव 

तिारुकताका साथ स्तरोन्नत्रतगने कायविाई त्रनरिरता त्रिईनेछ | साथै 

उि सडक सबवयामी चल्ने बनाउन आर्श्यक पूर्ावधार तयार गिै 

जाने कायव सुरु गररनेछ| 

२.केन्द्र सरकार तथा प्रिेश सरकारसंग समन्वय गिै  सल्यानटार 

मूि सडक खण्ड (टारीबेंसी–खोल्सीहँुिै - बुट्टार– त्रसक्टार सडक ) 

स्तरोन्नत्रत तथा कािोपिेगने कामिाई  त्रनरिरता त्रिइनेछ| 

४.गाउँपात्रिका केन्द्रबाट सबै र्डा कायावियहरुमा पुग्न सत्रकने गरी 

सडक संजाि (Road Connectivity) बाट जोडी यस्ता सडकहरुमा 

पक्की Drain त्रनमावर् , र्ाि ग्यात्रबन,ग्रात्रबिजस्ता कायवहरुिाई 

त्रबशेर् प्राथत्रमकतामा राखी बाहै्र मत्रहना चल्न सके्नगरी 

योजनाहरुिाई त्रनरिरता त्रिइनेछ | 
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५.सबै र्डामा त्रनमावर् िएका हेत्रियाडहरुिाई ममवतका साथ 

व्यर्न्त्रस्थत गररनेछ| 

६.गाउँबस्तीस्तरमा पुरयाईएका साना सडकहरुिाई त्रिगो बनाउन 

गाउँपात्रिका र टेि त्रर्कास सस्थार्ीच  ८०/२० प्रत्रतशतको साझेिारी 

िगानी अर्धरार्ा िागू गररनेछ| 

७ सडक गुरुयेजना त्रनमावर् गरी कायावन्वयनमा ित्रगने छ । 

 

च) आवास तथा पुनत्रनिमािर्: 

१. र्डा नं १ रर्डा नं७ को पक्की र्डा कायाविय िर्न त्रनमावर् गनुवका 

साथै र्डा नं ६ को र्डा कायाविय िर्न ममवत सम्भार गररनेछ | 

२. र्ास्तत्रर्क िूकम्प त्रपत्रडत त्रनस्सा काडव प्राप्त व्यन्त्रिहरुिाई 

िािग्राही कायम  गराउन आर्श्यक  पहि गररनेछ | 

३.गाउँपात्रिका के्षित्रिि बाढी ,पत्रहरो ,िूकम्प ,आगिागी आत्रिबाट 

मानर्ीय तथा आर्ास  पूर्व रुपमा क्षत्रत िएमा पुनत्रनमावर् गनवका 

िात्रग राहत बापत प्रत्रत घरधुरी र्ढीमा रु १५०००|- सम्म राहत 

उपिब्ध गराइनेछ | 

४.रु्स खरको छानामुि गाउँपात्रिका घोर्र्ा गररनेछ | 

५ सल्यानटारमा व्यर्न्त्रस्थत सहरीकरर्का िात्रग सँघ र प्रिेश 

सरकारके समन्वयमा सहरीकरर् गुरुयेजना त्रनमावर् गरी कायावन्वयन 

गररने छ । 

छ) त्रवद्रु्त: 
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१.त्रिपुरासुन्दरी गाउँपात्रिकाका सबै घरधुरीमा त्रर्ि्युतको केन्द्रीय 

िाइन जडान िईसकेको छ|यसै  र्र्वत्रििमा काठका पोिमुि 

गाउँपात्रिका बनाउने नीत्रत अबिम्बन गररने छ| 

आबश्यकताअनुसार टि ान्सर्रमरहरुको व्यबस्था समेत त्रमिाउन  

पहि गररने छ|  

२.गाउँपात्रिका के्षित्रिि प्रात्रधकरर्को  त्रर्ि्युत महशुि  

काउन्टरिाई त्रनयत्रमत  रव्यबन्त्रस्थत बनाउन पहि गररनेछ | 

३.सल्यानटार मूि सडकमा रहेका अव्यर्न्त्रस्थत  त्रबि्युतको 

पोिहरुिाई व्यर्न्त्रस्थत गररनेछ |  

सामात्रजक त्रवकास   

ज)त्रशक्षा: 

"समाजबाद उनु्मख समृद्द राष्टर  त्रनमािर्को आिार, दक्ष जनशस्ि 

एबम त्रदगो शैत्रक्षक पूवाििार " 

१.  त्रशक्षक िरबन्दी त्रमिान कायविाई प्रिार्कारी रुपमा अत्रघ बढाई 

त्रबद्याियहरुमा त्रशक्षकहरुको समतामूिक त्रर्तरर्िाई सुत्रनत्रित 

गररनेछ| 

२. धात्रमवक प्रकृत्रतका त्रबद्याियिाई त्रशक्षाको मूिप्रर्ाहीकरर् गनव 

त्रर्शेर् व्यबस्था गररने छ| 

३. त्रर्द्याियमा त्रशक्षक र त्रर्द्याथीहरुको अनुपात हेरी गुर्स्तरीय 

शैत्रक्षक अनुिान कोर् तयार गरी औत्रचत्यको आधारमा प्रिान 

गररने छ| 
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४. त्रशक्षाको गुर्स्तरीयता र समानतामा आधाररत बनाउन 

गाउँपात्रिकास्तरीय परीक्षा व्यर्स्थापन  प्रर्ािी सुरुर्ात गररने छ| 

५. त्रनर्ावत्रचत जनप्रत्रतत्रनत्रध ,त्रशक्षक ,कमवचारीका छोराछोरीिाई 

अत्रनर्ायव रुपमा सरकारी त्रबद्याियमा िनाव गनुवपने व्याबस्थािाई 

प्रिार्कारी बनाइने छ | 

६. त्रशक्षा के्षिमा त्रनजी के्षिको सहिात्रगतािाई व्यर्न्त्रस्थत र त्रनयमन 

गने तथा त्रनजी र साबवजत्रनक त्रर्द्याियका त्रशक्षाको गुर्स्तरको 

अिरिाई कम गनवसरोकारर्ािा त्रनकायहरुसंग अिरत्रक्रया गने 

व्यबस्था गररने छ| 

७. ित्रित,जनजात्रतसीमािकृत िोपोनु्मख जातजात्रत, गरीब तथा 

जेहनिार त्रर्द्याथीहरुिाई आर्श्यकताका आधारमा छािबृत्रत 

,त्रनशुल्क पाठ्यपुस्तक तथा शैत्रक्षक सामग्री त्रर्तरर्मा सहजी- 

करर्  गररनेछ| 

८. समयसापेक्षत्रर्द्याियका प्र.अहरु त्रशक्षक अत्रििाबक संघका 

अध्यक्षहरु, त्रबद्यािय व्यर्स्थापन सत्रमत्रतका अध्यक्षहरु िेिा गरेर 

त्रर्द्याियको समीक्षा गरी िार्ी त्रिनहरुमा शैत्रक्षक गुर्स्तर 

अत्रिरृ्न्त्रद्ध गनव आर्श्यक पहि गररनेछ | 

९. त्रर्द्याियको आर्श्यकता र त्रर्द्याथी संख्या आत्रिका आधारमा 

अनुिान त्रिने प्राबधान त्रमिाइने छ | 

१०.स्थानीय सरोकारर्ािाहरु, समुिाय र त्रर्कासका साझेिारी 

संस्थाहरुसँगको सहकायवबाट त्रशक्षाको गुर्स्तर अत्रिबृन्त्रद्ध गररने छ| 
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११.अपाङ्ग/त्रिन्न क्षमता िएका ब्यन्त्रिहरुको शैत्रक्षक पहँुचमा रृ्न्त्रद्ध 

गररने छ| 

१२.बाित्रर्कास त्रशक्षासम्बन्धी त्रसकाइ  सामाग्रीहरुको स्तर तथा 

सान्दत्रिवकता सुत्रनत्रित गरी त्रतनिाई बाित्रर्कास केन्द्रका 

बािबात्रिकाको स्तरअनुरुप बनाइने छ| 

१३.प्रत्रबत्रधमा आधाररत त्रशक्षर् प्रर्ािीिाई प्रोत्साहन गररनेछ| 

१४.त्रसकाइमा सूचना तथा संचार प्रत्रबत्रधिाई त्रशक्षा प्रर्ािीको अत्रिन्न 

अंगको रुपमा त्रबकास गनव कम्प्युटर निएका त्रबद्याियहरुमा 

कन्त्रिमा पत्रन एक एक र्टा कम्प्युटर र त्रप्रन्टर उपिब्ध गराइने 

नीत्रतिाई त्रनरिरता त्रिइनेछ| 

१५.गाउँपात्रिकात्रिि त्रर्द्याियहरुको निांकन गरी त्रर्द्यािय 

एकीकरर् तथा तह घटाउने नीत्रत अबिम्बन गररनेछ| 

१६.गाउँपात्रिकाको हरेक र्डामा सामुिात्रयक त्रसकाइ केन्द्र स्थापना 

गरी सो मार्व त कायवक्रम संचािन गररनेछ| 

१७.अत्रनबायव तथा त्रनशुल्क आधारिूत त्रशक्षा सुत्रनत्रित 

गनवत्रर्द्याियबात्रहर रहेका बािबात्रिकाहरुिाई त्रर्द्याियहरुमा िनाव 

गराउने कायवक्रमिाई प्रिाबकारी बनाइने छ| 

१८.बाित्रर्कास त्रशक्षक तथा कमवचारीिाई  गाउँपात्रिकाबाट त्रिंिै 

आएको सुत्रर्धािाई त्रनरिरता त्रिइनेछ| 



27 
 

१९.त्रर्गत बर्विेन्त्रख गाउँपात्रिकाको आिररक स्रोतबाटत्रनयुन्त्रि िई  

कायवरत  रहेका आधारिूत तहका सात  र माध्यत्रमक तहका सात 

गरी चौध जना  अनुिान त्रशक्षकहरुको मात्रसक तिब ित्तािाई 

त्रनरिरता त्रिईनेछ| 

२०.सामुिात्रयक क्याम्पसहरुिाई शैत्रक्षक अनुिान त्रिने व्यर्स्थािाई 

त्रनरिरता त्रिईनेछ|  

२१.त्रर्द्याियहरुमा खेिकुि तथा अत्रतररि त्रक्रयाकिापका साथै 

गाउँपात्रिकास्तरमा रास्ट्ि पत्रत कप, अध्यक्ष  कप िगायतको खेिकुि 

प्रत्रतयोत्रगतािाईत्रनरिरता त्रिइनेछ| 

२२. सामुिात्रयक त्रबद्याियका छािाहरुिाई  स्यात्रनटरी  याड त्रर्तरर् 

तथा सरसर्ाई व्यबस्थापन गनव त्रनत्रितरकम अनुिान त्रिने 

कायविाई त्रनरिरता  त्रिईनेछ | 

२३.गाउँपात्रिकात्रििको सबै सामुिात्रयक त्रबद्याियहरुमा स्माटव कक्षा 

संचािन गने व्यबस्था त्रमिाइनेछ| 

२४.उतृ्कर कायव गने त्रबद्यािय, त्रशक्षक तथा उच्च नत्रतजा ल्याउने 

त्रबद्याथीिाई पुरसृ्कत गररनेछ| 

        २५.कोत्रिड-१९ का कारर् त्रर्धाथीको अध्ययन अध्यापनमा असर 

परेकािे त्रर्द्याियमा अत्रतररि कक्षा संचािन गररने व्यबस्था 

त्रमिाइनेछ | 

      २६.प्रते्यक  त्रर्द्याियमा र्ािमैिी र्ाि उद्यानको व्यबस्था क्रमश 

थािनी गररनेछ | 
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      २७. हरेक त्रर्द्याियमा खानेपानी र शौचाियको व्यबस्था त्रमिाइनेछ 

| 

      २८.प्रात्रबत्रधक धारको उच्च त्रशक्षा अध्ययनरत आत्रथवक अर्स्था 

कम्प्जोर र ित्रक्षत र्गवका  त्रर्द्याथीिाई त्रनत्रित मापिण्ड बनाई 

छािरृ्त्रत्तको व्यर्स्था गररनेछ| 

      २९.गाउँपात्रिकात्रिि रहेका स्वास्थ्य ,त्रशक्षा ,कृत्रर् ,िेटेनरी िगायत 

अन्य सार्वजत्रनक सेर्ा कायाविय संचािन व्यबस्थापन गनव 

आर्श्यकताको आधारमा अनुिान नीत्रत अबिम्बन गररनेछ | 

   ३०.स्थानीय पाठ्यक्रम त्रनमावर् गरी कायावन्वयनमा ल्याइनेछ | 

       ३१. त्रर्द्याियमा जंक रु्ड िाई त्रनरुत्सात्रहत गररनेछ | 

       ३२. गाउँपात्रिकास्तरीय खेि त्रशक्षक र संगीत त्रशक्षकको िरबन्दी 

त्रसजवना गरी घुिी रुपमा सबै त्रर्द्याियहरुमा सुत्रबधा उपिब्ध गराई 

खेिकुि र संगीतिाई प्रोत्सात्रहत गररनेछ | 

झ ) मत्रहिा त्रवकास: 

१.गाउँपात्रिका कायाविय तथा र्डा कायाविय  िर्निाई 

मत्रहिामैिी बनाइनेछ| 

२.त्रशक्षा , स्वास्थ्य तथा रोजगारीमा मत्रहिाहरुको पहँुच रृ्न्त्रद्ध गिै 

ित्रगनेछ| 

३.मत्रहिा तथा बािबात्रिकामा कोत्रिड-१९ बाट पनव गएको 

मनोसामात्रजक असरिाई नू्यनीकरर् गनव मनोसामात्रजक 

परामशवको कायवक्रमिाई अगात्रड बढाइनेछ| 
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४.मत्रहिा सशिीकरर्का क्रममा गृत्रहर्ी त्रशक्षािाई प्रोत्सहान 

गररने छ| 

५.मत्रहिामात्रथ हुने त्रहंसा र मानब बेचत्रबखन तथा ओसार पसार 

कायविाई त्रनरुत्सात्रहत गररने छ| 

६.मत्रहिाहरुिाई मागका अधारमा सीपमूिक व्यार्सात्रयक 

तात्रिम त्रिई व्यबसायतर्व  उनु्मख बनाउने नीत्रत त्रिइनेछ| 

७.जेष्ठ नागररक र पाररर्ाररक सम्बन्ध सुधार कायवक्रम ल्याइनेछ|  

८.िामोसमयिेन्त्रख श्रीमान बेपत्ता िई एन्त्रक्लएका मत्रहिाहरुिाई 

पत्रहचानको आधारमा आय आजवन उनु्मख सहायता नीत्रत बनाई 

अनुिान रकम उपिब्ध गराइनेछ | 

९.आमा समूहहरुिाई नेतृत्व तथा क्षमता त्रर्कास तािीम त्रिईनेछ| 

१०.िैंत्रगक उत्तरिायी समत्रर्कास कायवक्रम कायावन्वयनमा 

ल्याइनेछ| 

११.त्रर्कास त्रनमावर्का हरेक चरर्मा मत्रहिािाई त्रर्शेर् 

प्राथत्रमकता त्रिई "त्रवकासमा मत्रहिा,मत्रहिािाई पत्रहिा" को 

नीत्रतिाई त्रनरिरता त्रिईनेछ | 

१२. बाबुआमा त्रर्त्रहन बािबात्रिका संरक्षर् कोर् , िैंत्रगक त्रहंसा 

त्रनर्ारर् कोर्जस्ता कोर्हरूिाई त्रनरिरता त्रिईनेछ | 

ञ) बाि त्रवकास: 

१.बाि त्रर्कास केन्द्रको व्यर्स्थापनामा जोड त्रिइनेछ| 

२.बाि श्रमशोर्र्िाई त्रनरुत्सात्रहत गिै ित्रगने छ| 
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३.बािमैिी स्थानीय शासन कायवक्रम (CFLG) संचािन गरी र्डा र 

गाउँपत्रिकािाई बािमैिी र्डा तथा गाउँपात्रिका घोर्र्ा गररने छ  

| 

४.त्रर्कास त्रनमावर्मा हुने िैत्रतक संरचनाहरुिाई बािमैिी 

बनाइनेछ| 

५.र्डा र गाउँपात्रिकास्तरमा र्ािबात्रिकासँग सम्बन्त्रन्धत काम 

कायवर्ाहीको अनुगमन गनव बाि अत्रिकार समन्वर् तथा  

अनुगमन सत्रमत्रत गठन गररने छ| 

६.हरेक टोि ,र्डा र त्रर्द्याियहरुमा बाि क्लबहरु गठन गरी 

उनीहरुको हक अत्रधकार सुत्रनत्रित गने कायवक्रम संचािन गररने 

छ|साथै गाउँपात्रिकास्तरीय बाि संजाि गठन गने व्यबस्था 

त्रमिाईनेछ| 

७.त्रकशोरत्रकशोरी  समूहहरुिाई आर्श्यक नेतृत्व क्षमता त्रर्कास 

तािीम त्रिइनेछ| 

ट) स्वास्थ्य: 

 "स्वस्थ पररवार ,सुखको आिार " 

१. सबै प्रकारका त्रनयत्रमत खोप सेर्ािाई समयमा नै िगाउने 

व्यर्स्था त्रमिाइने छ । 

२.प्रसुती जाउिो कायवक्रमिाई व्यर्न्त्रस्थत गिै त्रनरिरता त्रिइनेछ | 

३.हरेक र्डामा कन्त्रिमा एउटा स्वास्थ्य केन्द्रको पूर्ावधार तयार 

गरी स्वास्थ्यमा नागररकको सहज पहँुचको व्यबस्था त्रमिाईने छ | 
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र्डास्तरमास्थापना िएका सामुिात्रयक स्वास्थ्य इकाईिाई स्वास्थ्य 

चौकीमा स्तरोन्नत्रतगनव आबश्यक पहिकिमी त्रिइनेछ| 

४.मत्रहिाहरुको प्रजनन स्वास्थ्य अत्रधकार सुत्रनत्रित गनव स्वास्थ्य 

सेर्ामा कायवरत सरकारी तथा गैरसरकारी त्रनकायहरुको 

सहकायवमा त्रर्त्रिन्न त्रशत्रर्रहरु र घर पररर्ार सिस्यहरुसंग 

छिर्ि िेटघाट र अत्रिमुखीकरर् कायवक्रमहरु संचािन 

गररनेछ| 

५.बाि तथा मातृमृतु्य िरमा नू्यनीकरर्मा जोड त्रिइनेछ| 

६.सुती मत्रिरा र िागूपिाथवजन्य बसु्तहरुको प्रयोग त्रनयिर् गनव 

प्रहरीके समन्वयमा सचेतनामूिक कायवक्रमिाई संचािन गिै 

ित्रगने छ| 

७.बत्रथिंङ्ग सेर्ािाई प्रिाबकारी बनाउन सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा 

सुते्करी प्रत्रतक्षािय घर त्रनमावर् गरी खान बस्न त्रनशुल्क गने 

व्यर्स्थािाई त्रनरिरता त्रिईनेछ|जसका कारर् घरमा सुते्करी हुने 

शून्य र्डाहरु घोर्र्ा गिै त्रसंगो गाउँपात्रिका घोर्र्ा गने नीत्रत 

त्रिईनेछ | 

८.HIV/AIDS संक्रत्रमत व्यन्त्रिहरुिाई यातायात खचव बापत रु. 

१०,०००|-आत्रथवक सहायता त्रिनेकायवक्रमिाई त्रनरिरता त्रिईनेछ| 

९.आठ प्रकारका समे्बिनशीि रोग िागेका नागररकहरुिाई 

राज्यबाट सुत्रबधा त्रिएकाको हकमा एकपटक र गररर् तथा 

राज्यको सुत्रबधाबाट बन्त्रन्चत नागररकको हकमा एक आत्रथवक 

बर्वमा रु १०,०००| आत्रथवक सहयोग त्रिने  नीत्रतिाई त्रनरिरता 

त्रिईनेछ| 
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१०.एक त्रर्द्यािय एक नसव कायवक्रमिाई प्रिार्कारी रुपमा 

कायावन्वयनमा ल्याइने छ| 

११.स्वास्थ्य र्ीमा कायवक्रमिाई त्रनरिरता िीइनेछ|  

१२.एक र्डा एक स्वास्थ्य संस्था कायवक्रमिाई त्रनरिरता त्रिईनेछ| 

१३.स्वास्थ्यकमीको तिबमानमा एकरुपता कायम गररने छ । 

१४.सरै् र्डाहरुमा त्रर्शेर्ज्ञसत्रहतको स्वास्थ्य त्रशत्रर्रिाई 

त्रनरिरता त्रिईनेछ| 

१५.त्रनयत्रमत खोप सेर्ामार्व त सरसर्ाई प्रबधवन कायवक्रम 

संचािन गररने छ | 

१६.मत्रहिा स्वास्थ्य स्वयंसेत्रर्का कायवक्रमिाई त्रनरिरता त्रिईनेछ | 

१७.सार्वजत्रनक महत्वका स्थाहरुमा सार्वजत्रनक शौचािय त्रनमावर् 

अत्रियानिाई त्रनरिरता त्रिइनेछ | 

१८.प्रते्यक स्वास्थ्य संस्थािाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीहरु र 

आर्श्यक और्धीहरुको व्यर्स्था  मिाई स्वास्थ्य सेर्ािाई 

प्रिार्कारी बनाइनेछ | 

१९. कोत्रिड-१९ रोगको त्रनयिर् गनव स्वास्थ्य संस्थाहरुिाई चुस्त 

र प्रिार्कारी बनाइनेछ | 

२०.गिवर्ती तथा सुते्करी मत्रहिाहरुिाई त्रनशुल्क क्यान्त्रल्सयम, 

आइरन र र्ोत्रिक एसीड चक्की त्रर्तरर् कायविाई त्रनरिरता 

त्रिईनेछ | 

२१. स्वास्थ्य संस्थामा कायवरत जनशन्त्रि उत्रचत व्यबस्थापन गरी 

कामको आधारमा  प्रोत्साहान ित्ताको व्यबस्था त्रमिाईनेछ | 
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२२. स्वास्थ्य संस्थाहरुमा एमु्बिेन्सको उत्रचत व्यर्स्थापन तथा 

संचािनिाई प्रिार्कारी बनाइनेछ | 

२३.रानीपौर्ा आधारिूत स्वास्थ्य केन्द्रमा अर्श्यक स्वास्थ्य 

कमवचारीको करार िरबन्दी त्रसजवना गररनेछ | 

२४. सुते्करी करार मत्रहिा कमवचारीहरुिाई ४५ त्रिन सुते्करी त्रबिा 

त्रिने प्रबन्ध गररनेछ | 

२५. सल्यानटार PHC को िौत्रतक सरचनाको स्तरोन्नत्रत गररनेछ | 

२६. आपतकािीन त्रर्रामी सुते्करी िीघव रोगी र आकन्त्रस्मक 

त्रबमारीहरुिे समयमा नै उपचार नपाइ ज्यान गुमाउन नपरोस िने्न 

हेतुिे र्डा तहहरुमा पत्रन क्रमश एमबुिेन्स सेर्ा त्रर्स्तार गिै िाने 

नीत्रत अबिम्बन गररनेछ| 

२७. त्रबगत र्र्वहरुमा जसै्त त्रर्त्रिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी 

संस्थाहरुसंग साझेिारी गरी स्वास्थ्य  कायवक्रम संचािन गररनेछ| 

२८ सल्यानटार प्राथत्रमक स्वास्थ्य केन्द्रमा त्रर्शेर्ज्ञसत्रहतके 

स्वास्थ्य त्रशत्रर्र राखे्न व्यर्स्था त्रमिाइने छ । 

२९ त्रजल्ला रेडक्रससँग साझेिारीमा गाउँपात्रिका के्षित्रिि र्सेर्ास 

गने नागररकहरुिाइ त्रनशुल्क रगत उपिव्ध गराइने छ । 

३० Covid 19 का कारर् मृतु्य िएका गाउँपात्रिका के्षित्रिि 

र्सेर्ास गने नागररकका अत्रश्रत पररर्ारहरुिाइ त्रकररया खचव 

र्ापत  रु १५०००। उपिव्ध गराइने छ । 

ठ )खानेपानी: 
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१.स्वच्छ खानेपानी मानब जीबनको नैसत्रगवक अत्रधकार हो| 

पानीका मुहानहरु िएका ठाउँमा व्यर्न्त्रस्थत त्रर्तरर् गिै ित्रगनेछ| 

एक घर एक िारा अत्रियानिाई त्रनरिरता त्रिईने छ | स्वच्छ 

त्रपउने पानी प्रबधवन गनव त्रर्त्रिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी 

संस्थासंग सहकायव र प्रोत्सात्रहत गररने छ | 

२.पानीका मुहान सहज निएका ठाउँहरुमा प्रत्रर्त्रधको खोजी 

गरीत्रडप बोररौंग,त्रिस्टौंग प्रत्रबत्रि र आकासे पानी जम्मा गरी 

प्रयोगमा ल्याउने त्रबत्रध अबिम्बन गररनेछ| 

३.खानेपानीको मुहान सरसर्ाई, बृक्षारोपर्, िू-क्षय त्रनयिर् 

गरी, पानीको मुहान संरक्षर् का िात्रग स्थानीय उपिोिाहरुको 

सहिात्रगतामा संरक्षर् गनव प्रोत्साहन गररने छ| 

४.सल्यान्टारको त्रपउने पानी समस्यािाई त्रिगो रुपमा समाधान 

गनव अल्पकात्रिन रुपमा पाँचिारेको त्रडप बोररौंग, देउरािी 

खोिा त्रिट योजनाहरु हाि संचािनमा रहेकोमा िीघवकािीन 

रुपमामन्पाङ्ग खोिा मुहानबाट सल्यानटार खानेपानी आयोजना 

नेपाि सरकारको सहिगानीमा आयोजना संचािन गरी "एक 

घर, एक िारा" त्रर्तरर् कायविाई त्रनरिरता त्रिइनेछ| 

५.पानीका मुहानहरुमा गुर्स्तरीयता मापनका िात्रग पानी 

परीक्षर्का त्रर्त्रिन्न प्रत्रर्त्रधहरु अर्िम्बन गररने छ| 

६.खानेपानी शुद्धीकरर्का िात्रग त्रर्शेर् पहि गने नीत्रत त्रिईनेछ | 

७ सहिगानीमा त्रनमावर् हुने सल्यानटार खानेपानी अयेजनाका 

िात्रग अर्श्यक बजेटके व्यर्स्था गररने छ । 

  ड) जेष्ठ नागररक तथा अपाङगता सम्बन्धमा:  
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१.गाउँपात्रिकाके्षित्रिि रहेका अपाङ्ग व्यन्त्रिहरुको तथ्ाङ्क 

सङकिन, अपाङ्गता जेष्ठ नागररक पररचयपि त्रर्तरर् र अद्यार्त्रधक 

गररनेछ| 

२ सीमूिक रोजगारमूिक तथा आयमूिक कायवक्रम संचािनमा 

जोड त्रिइनेछ|साथै अब बने्न संरचनाहरु अपाङ्गमैिी बनाउने नीत्रत 

त्रिइनेछ| 

३.अपाङ्गता पत्रहचान र्गीकरर् तथा सुत्रबधा र सहयोगका  िात्रग 

गाउँपात्रिकास्तरमा नै कायवत्रबत्रध बनाई िागू गररनेछ| 

४.अपाङ्गतासम्बन्धी कायवत्रर्त्रधिाई आर्श्यकताबमोत्रजम संशोधन 

गररनेछ| 

५.जेष्ठ नागररकका िात्रग सम्मान कायवक्रम संचािन गररने छ| 

६.एक गाउँ एक जेष्ठ नागररक िेटघाट तथा आराम सामुिात्रयक 

िर्न त्रनमावर् गररनेछ| 

 

ढ) दत्रित एबम त्रपछडा वगि उत्थान: 

१.छुर्ाछुत तथा िेििाि सामात्रजक अपराध हे । छुर्ाछुत तथा 

िेििाि अन्त्यका िात्रग सचेतीकृत कायवक्रम संचािन गररनेछ| 

२.सीपमूिक, रोजगारमूिक तथा आयमूिक कायवक्रम संचािनमा 

जोड त्रिइनेछ| 

३.आरन सुधार परम्परागत पेशा व्यर्साय िएका समुिायिाई 

आधुत्रनक सीपमूिक तािीमको व्यबस्था गररनेछ| 
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४.ित्रित एबम् त्रपछत्रडएको समुिायको हकत्रहतको संरक्षर् िात्रग 

कानुन त्रनमावर् गरी मागको अधारमा कायवक्रम सञ्चािनगररनेछ| 

र्) रु्वा तथा खेिकुद त्रवकास:  

१.गाउँपात्रिकस्तरीय सुत्रबधा सम्पन्न Multifunctional किडव हि 

त्रनमावर्का िात्रग आबश्यक बजेट त्रर्त्रनयोजन गररनेछ | 

२.बेरोजगार युर्ाहरुिाई उनीहरुको सीपका अधारमा प्रधानमिी 

रोजगार कायवक्रममार्व त त्रर्कास त्रनमावर्मा जोड्ने कायविाई उच्च 

प्राथत्रमकता त्रिईनेछ| 

३.प्रहरीको समन्वयमा कुित तथा िुब्यवसनीमा िागेका 

युबाहरुिाई रुपािरर्का िात्रगत्रर्शेर्  कायवक्रमहरु ल्याइनेछ| 

४.युबाहरुमा त्रर्त्रिन्न खेि र रचनात्मक कायवक्रमहरु संचािन गरी 

नैत्रतक चाररत्रिक अनुशासनको त्रर्कास गरी समाजप्रत्रत  िात्रयत्व 

बोध गराउने कायवक्रमहरु समाबेश गराउनिाई उत्रचत रकम 

त्रर्त्रनयोजन गररने छ | 

५.अिर र्डास्तरीय त्रर्त्रिन्न खेिहरुको आयोजना गरी 

खेिकुििाई प्रबद्धवन र त्रर्कास गररनेछ| 

६.त्रबद्याियहरुमा खेिकुि तथा अत्रतररि त्रक्रयाकिापका  साथै 

गाउँपात्रिकास्तरमा रास्ट्ि पत्रत कप, अध्यक्ष कप िगायतको 

खेिकुि प्रत्रतयोत्रगता संचािन गररनेछ| 

७. गाउँपात्रिकास्तरीय तथा र्डास्तरीय खेिकुि त्रर्कास सत्रमत्रत 

गठन गरी त्रर्त्रिन्न खेिको व्यबस्थापन गररनेछ | 
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८.त्रबद्याियस्तरमा स्काउट त्रशक्षािाई त्रशक्षाको अत्रिन्न अंगको 

रुपमा त्रर्कास गररनेछ | 

 

 

सौंस्थागत त्रवकास सेवा प्रवाह र सुशासन  

त)सूचना  प्रत्रबत्रि तथा सुशासन: 

१.गाउँपात्रिकािाई प्राप्त हुने राजश्विाई थप व्यर्न्त्रस्थत,प्रत्रबत्रधमैिी, 

त्रछटो, आर्श्यकताअनुसार ररपोटव हेनव त्रमल्ने र समयसापक्ष 

बनाउन सम्पत्रत , िूत्रम , व्यर्साय तथा नगिी रत्रसििाई E-

Billing मार्व त कायवन्वयनमा ल्याइने प्रत्रक्रयािाई त्रनरिरता 

त्रिइनेछ| 

२.गाउँपात्रिकािे त्रिने सेर्ा सुत्रबधा, नीत्रत त्रनयम, सूचना तथा 

गत्रतत्रर्त्रधहरु सबै नागररकको पहँुचमा पुयावउन मोबाईि एप्स 

"साझा त्रिपुरासुन्दरी"िाई नागररक समक्ष अझ बढी पररसृ्कत 

साथै प्रयेगकतावमैिी बनाउिै ित्रगनेछ| 

३.योजना/कायवक्रमको सम्प्झौता प्रत्रक्रयामा कमवचारी र 

सेर्ाग्राहीिाई हुने त्रढिा सुस्ती र एक न्त्रक्लकमा समू्पर्व ररपोटव हेनव 

त्रमल्ने साथै कमवचारी र सेर्ाग्राहीर्ीचको िूरी कम गनवका िात्रग 

यस आ.र्  ०७८/७९ मा पत्रन यस प्रर्ािीिाई त्रनरिरता त्रिईिै 

र्ोजना सौंचािन तथा अत्रभिेख व्यबस्थापन सटवेर्रिाई 

प्रिार्कारी रुपमा कायावन्वयनमा  ल्याइनेछ| 
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४.त्रडत्रजटि सोधपुछ कक्ष, त्रडत्रजटि सूचना पाटी ,त्रडत्रजटि 

नागररक बडापिको व्यबस्थापन गररनेछ । सेर्ाग्राहीहरुको 

बाक्लो उपन्त्रस्थत हुने कायाविय तथा सार्वजत्रनक 

स्थानहरुमा(गाउँपात्रिका ,र्डा कायाविय ,प्रतीक्षािय ,स्वास्थ्य 

चौकी)मा त्रनशुल्क इन्टरनेट सेर्ाको क्रमश त्रबस्तार गिै िैजाने 

नीत्रत त्रिईनेछ| 

५.त्रर्त्रिन्न कायावियहरु (र्डा कायाविय , त्रबद्यािय र स्वास्थ्य 

चौकी)हरुमा जोत्रडएको त्रर्ि्युतीय  हात्रजरीिाई गाउँपात्रिकाको 

सञ्जाि (NETWORK)मा जोडी गाउँपात्रिकाबाट त्रनगरानी गने 

व्यबस्था त्रमिाईनेछ| 

६.गाउँपात्रिकाको कायाविय र अिगवतका शाखाहरुमा 

गत्रतत्रबत्रधहरुको त्रनगरानी तथा पारित्रशवता कायम गनव सी.सी. 

क्यामरा जडानिाई प्रिार्कारी बनाई कायावियबाट िए गरेका 

सेर्ाप्रर्ाहिाई   गाउँपात्रिकाको कायावियबाट  त्रनगरानीको 

व्यबस्था त्रमिाइनेछ| 

७.सामत्रजक सुरक्षा ित्तािाई बास्तत्रर्क िािग्राहीको हातमा 

पु~याउन र पारित्रशवता कायम गने उदे्वश्यिे सामात्रजक सुरक्षा 

ित्तािाई बैंत्रकङ् प्रर्ािीमार्व त िुिानी गने व्यबस्था त्रनरिरता 

त्रिइने छ | 

८.सबै र्डा कायावियहरुबाट व्यन्त्रिगत घटना िताविाई अनिाइन 

प्रर्ािीमा ित्रगनेछ|जसका िात्रग र्डामा कायवरत कमवचारीहरुिाई 

सूचना तथा संचार प्रत्रबत्रधसम्बन्धी तािीमको समेत व्यबस्था 

त्रमिाईनेछ| 
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९.सरै् र्डाअिगवतको बजारउनु्मख के्षििाई Free Wi-Fi 

ZONE/ CC Camera जडान गररने छ ।| 

१०.गाउँपात्रिका र र्डा तहका सूचनाहरुिाई रे्बसाइटमार्व त 

प्रकाशन र अद्यार्त्रधक गने कायविाई त्रनरिरता त्रिईनेछ| 

११.गाउँपात्रिका तथा र्डा तहमा पत्रन नागररकहरुिे गुनासो तथा 

उजुरी गनव सके्न संयिको त्रबकास गररनेछ|  

१२.आर्त्रधक रुपमा साबवजत्रनक सुनुर्ाई कायवक्रम आयोजना 

गररनेछ|साबवजत्रनक सुनुर्ाईमा उठेका सर्ाि र सम्बािका 

त्रबर्यमा सत्रमक्षा गररनेछ| 

१३.उपिोिा सत्रमत्रत र्ा त्रनमावर् व्यबसायीबाट सम्पािन हुने 

त्रर्कास त्रनमावर् कायवको प्रिार्कारी रुपमा साबवजत्रनक परीक्षर् 

तथा साबवजत्रनक सुनुर्ाईजस्ता कायविाई थप प्रिार्कारी 

बनाइनेछ| 

१४. यस गाउँपात्रिकािे त्रिएको भ्रस्टाचार त्रबरुद्ध शून्य 

सहनशीिताको नीत्रतिाई व्यर्हाररक रुपमा कायावन्वयनमा 

ल्याइनेछ| 

१५.यस गाउँपात्रिकािाई पेश्की रत्रहत र बेरुजुमुि गाउँपात्रिका 

बनाइनेछ | 

१६. गाउँपात्रिकात्रििका कायावियहरुबाट त्रिईने नागररक 

सेर्ाप्रर्ाहिाई "रहरिे काम गर  ,हाँसेर सेवा गर  ँ" को नीत्रत 

अर्िम्बन गररनेछ | 
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१७.स्थानीय तह खररि ऐन तथा त्रनयमार्िीर्मेत्रजमसार्वजत्रनक 

खररि कायविाई व्यर्न्त्रस्थत ,पारिशी ,त्रमतव्ययी र उत्तरिायी 

बनाइनेछ| 

१९.सगठन तथा व्यर्स्थापन सरे्क्षर् येजना त्रनमावर् गरी करार 

जनशन्त्रि व्यबस्थापनसम्बन्धी कायवत्रर्त्रध तजुवमा गररनेछ| 

२०. गाउँपात्रिका के्षित्रिि ल्याण्ड िाइन टेत्रिर्ोन सेर्ा थप 

त्रबस्तार गनव आर्श्यक पहि गररनेछ| 

२१.जनउत्तरिायी स्थानीय प्रशासन र त्रर्त्रधको शासन स्थापना 

गररने छ| 

२२. त्रनमावर् सामाग्री तथा त्रनमावर् हुने संरचनाहरुिाई थप 

गुर्स्तरीय र त्रिगो बनाउन Material Testing Lab स्थापना 

गररनेछ | 

२३.त्रिपुरासुन्दरी गाउँपात्रिका र अिगवतका र्डा कायावियहरुमा 

कायवरत समू्पर्व कमवचारीहरुिाई खाजा कायवक्रम ल्याइने छ | 

२४.गाउँपात्रिका तथा र्डाकायावियमा करार /अस्थायी रुपमा 

कायवरत कमवचारीहरुिाई योगिानमा आधाररत सामात्रजक सुरक्षा 

कायवक्रम िागू गररने छ | 

वाताबरर् तथा त्रवपद ब्यबस्थापन:"त्रदगो त्रवकासका िात्रग, 

वातावरर्" 

     थ ) वन तथा भूसौंरक्षर् ,वातावरर् सौंरक्षर् तथा जिािार 

सौंरक्षर् : 
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१.स्थानीय समुिायको अग्रात्रधकार रहने गरी बन पैिार्ार र बन 

के्षिको नोिानी नहुने गरी बन के्षिको व्यार्सात्रयक त्रबकासमा 

जोड त्रिईनेछ| 

२.परम्परागत चुल्होबाट खाना पकाउन बाध्य आमा, 

त्रििीबत्रहनीहरुको स्वास्थ्यमा  प्रत्यक्ष  प्रिार् पाने घरत्रििको 

धुर्ाँिाई नू्यनीकरर् गनवका िात्रग आधुत्रनक सुधाररएको चुिो, 

बायोग्यास जडानमा आबश्यक अनुिान त्रिंिै बैकन्त्रल्पक उजाव 

प्रबधवनिाई त्रबशेर् प्राथत्रमकतामा रान्त्रखनेछ| 

३.गाउँपात्रिकात्रििका  त्रर्त्रिन्न सडक खण्डमा रहेको घुिी बाटो 

,चोक र बजार के्षिहरुमा सौयव सडक बत्ती (STREET SOLAR 

LIGHT) तथा CC CAMERA जडान कायविाई त्रनरिरता त्रिईनेछ| 

४.आपतकािीन उद्दार तथा राहत सामाग्री संकिन केन्द्र त्रनमावर् 

गरी संचािन गररनेछ| 

५.नेपाि सरकारद्वारा स्वीकृत र्ाताबरर्मैिी स्थानीय शासन 

अर्धारार्ा(EFLG) अनुरुप बाताबरर् मैिी संरचनागत त्रर्कास 

त्रनमावर्मा त्रर्शेर् जोड त्रिइनेछ| 

६.िू-क्षयिगायत बाढी,पत्रहरो रोकथामका त्रनन्त्रि हरेक योजनाको 

कूि िागतको १ % प्रत्रतशत रकम बायो-इन्त्रन्जत्रनयररङमा खचव 

गनुवपने प्राबधानिाई त्रर्शेर् नीत्रत बनाई कायवन्वयनमा जोड 

त्रिइनेछ| 

७. त्रिपुरासुन्दरी गाउँपात्रिकाअिगवत र्ातार्रर् प्रिुर्र् ,जिर्ायु 

पररबतवन आत्रिसंग सम्बन्त्रन्धत अध्ययन तथा अनुसन्धानकताविाई 

प्रोत्साहनका िात्रग अनुिानको व्यर्स्था गररनेछ  | 
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८.निी खोिाबाट कटान िएका उर्वर जत्रमनहरु जसै्त  

ह्यात्रपंगेखोिा ,कासे्ट्खोिा ,बगुर्ाखोिा ,मिने खोिा गरे्शखोिा र 

िपांङखोिामा तटबन्दनका िात्रग योजना बनाइनेछ| 

९.त्रर्पि जोन्त्रखम समे्बिनशीि िूउपयोग योजना त्रनमावर् गररनेछ 

साथै त्रर्पि जोन्त्रखम के्षि पत्रहचान गरी निांकन गररने छ | 

१०. आपतकात्रिन उद्दारका िात्रग आर्श्यक सामाग्री बारुर्यि 

,शर् बाहन पररचािनका  िात्रग राज्यका सबै तहसंग आर्श्यक 

समन्वय र सहकायव गररनेछ | 

११. प्रते्यक र्डामा र्न पाकव  त्रनमावर् गररनेछ | 

१२ गाउँपात्रिका के्षित्रििका मूि सडक छेऊमा रृ्क्षारेपर् गरी 

हररयािी मागव त्रनमावर् गररने कायवके थािनी गररने छ । 

द) सरसफाई तथा फोहोरमैिा व्यबस्थापन: 

१.स्यात्रनटरी ल्याण्डत्रर्ि साइट तथा डन्त्रम्पङ साइट छुट्टयाउनका 

िात्रग सम्भाव्यता अध्ययन गरी कायवन्वयनमा ल्याइनेछ| 

२.गाउँपात्रिका, र्डास्तर, टोिस्तरमा सरसर्ाई तथा र्ोहोर 

व्यबस्थापन समूह गठन गरी त्रक्रयाशीि बनाईनेछ| 

३."फोहोरिाई, मोहोर "बनाउनका िात्रगप्लान्त्रस्ट्क पुनप्रयोग 

तथा र्ोहोरको त्रर्त्रर्ध प्रयोगको त्रर्त्रधिाई अबिम्बन गिै ित्रगने 

छ| 

४ टेि त्रर्कास सस्थाहरुिाइ र्ोहोरमैिा व्यबस्थापन गनव 

त्रजमे्मर्ार बनाइने छ । 

ि)भूत्रम व्यबस्थापन: 
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१.साबवजत्रनक  जग्गाको पत्रहचान र अत्रििेख गरी अत्रतक्रमर्िाई 

त्रनयिर् गररनेछ | 

२.िूत्रम बैंक स्थापना गरी सोको उपयोगिाई कायावन्वयन गररनेछ| 

३. िूत्रमको त्रडत्रजटि नापी प्रर्ािी क्रमश िागू गररनेछ| 

४.सल्यानटारमा व्यर्न्त्रस्थत र्स्ती त्रबकासको िात्रग आबश्यक नीत्रत 

त्रिइनेछ| 

५. गाउँपात्रिकात्रििको िूत्रम पून:नापी गनव पहिकिमी थात्रिनेछ | 

६.सल्यानटार शहरीकरर् िाई मधे्य नजर राख्िै जग्गा 

खण्डीकरर् गिाव ८ आना िन्दा सानो त्रकत्ता काट नगने नीत्रत 

अबिम्बन गररनेछ| 

७ सल्यानटार स्वास्थ्य केन्द्रका िात्रग जग्गा खररि प्रत्रक्रया अत्रघ 

र्ढाउन बजेटके  व्यर्स्था गररने छ । 

 

 

न) त्रवत्रवि : 

१.घबगवका  त्रनमावर् व्याबसायी ईजाजत पि कायवत्रर्त्रध अनुरुप 

उपिब्ध गराइनेछ | 

२.सामात्रजक सुरक्षा ित्ता बैंकमार्व त टोिटोिमा  त्रर्तरर् गने 

व्यबस्था त्रमिाइनेछ | 

३.सहीि,बेपत्त्ता द्वन्दत्रपडीत पररर्ार र त्रतनका सित्रतहरुिाई 

गाउँपात्रिकाबाट उनीहरुको योगिानको किर गिै त्रबशेर् 

कायवक्रम ल्याईनेछ  | 
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४.गाउँपात्रिकास्तरीय न्यात्रयक सत्रमत्रतिाई थप प्रिार्कारी  

बनाइनुका साथैर्डास्तरीय मेित्रमिाप केन्द्रिाई व्यर्न्त्रस्थत 

बनाईनेछ | 

५.गाउँपात्रिका कायाविय के्षि हातामा रु्िर्ारी रृ्क्षारेपर् तथा 

ब्यबन्त्रस्थत सर्ारी पात्रकिं गको व्यबस्था त्रमिाईनेछ | 

६. अम सञ्चार नीत्रत र्नाइ त्रशत्रक्षत युर्ा र्गविाइ पिकाररतामा 

अकत्रर्वत गनव पिकार महासघको साझेिारीमा तात्रिम त्रिइने छ । 

७ त्रर्कास साझेिार गैरसरकारी सस्था टुकी नेपाि असमान 

नेपाि सुअहारा कायवक्रम हेर्र इन्टरनेशनि नेपािजस्ता 

सस्थाको सहकायवमा कायवक्रम सञ्चािन गररने छ । 

 

"त्रिपुरासुन्दरी बासीको रहर ,व्यवस्स्थत सुत्रबिा सम्पन्न 

सल्यानटार शहर" 

गाउँपात्रिकाको के्षित्रिि गौरबका आयोजना, जनसहिात्रगता, रात्ररि य 

नीत्रत तथा कायवक्रम,आर्त्रधक योजना,सुशासन ,कानुनी शासन 

त्रिपुरासुन्दरीबासीको चाहनाको आधारमा "त्रिपुरासुन्दरी बासीको 

रहर ,व्यवस्स्थत सुत्रबिा सौंम्पन्न सल्यानटार शहर" बनाउने 

अत्रियानिाई आत्रथवक त्रर्कास,सामात्रजक त्रर्कास,पूर्ावधार त्रर्कास 

,त्रर्पि तथा र्ाताबरर् व्यबस्थापनमा जोड त्रिनका िात्रग संघ, प्रिेश 

र स्थानीय तहको सहकायवमा एकीकृत बस्ती त्रर्कास कायवक्रम यसै 

बर्वबाट थािनी गररनेछ| जिाशययुि बुढीगण्डकी आयोजनामा पने 

घर गोठ, र्िरु्ि र बोट त्रर्रुर्ाको उत्रचत मूल्याङ्कन गरी 
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मुआब्जाको ह्रासकट्टी नगनव सम्बन्त्रन्धत त्रनकायमा आर्श्यक पहि 

गररनेछ | 

अन्त्यमा, 

चािू आ.र्  ०७७/०७८ को नीत्रत तथा कायवक्रम ,योजना तथा बजेट 

कायावन्वयनमा िागु्न हुने जनप्रत्रतत्रनत्रध साथीहरु,कमवचारीत्रमिहरु तथा 

आम नागररकमा हात्रिवक धन्यबाि ज्ञापन गिवछु र आत्रथवक र्र्व 

०७८/०७९ को मात्रथ उले्लन्त्रखत नीत्रत तथा कायवक्रम तथा 

योजनाहरुको कायावन्वयन गनव बजेट त्रर्त्रनयोजन गरी कायव संचािन 

गररनेछ| यस बर्वको नीत्रत,कायवक्रम, योजना र बजेट कायवन्वयनमा 

यहाँहरुको अझ बढी सहयोग र त्रक्रयाशीिताको अपेक्षा गिवछु| यस 

नीत्रत तथा कायवक्रम तजुवमा गनव सहयोग गनुवहुने समू्पर्व 

महानुिार्हरुिाई हात्रिवक कृतज्ञतासत्रहत धन्यबाि व्यि गिवछु| 

धन्यबाि नमस्कार!! 

२०७८|०३|१० 

शमु्भकुमार थापा 

अध्यक्ष 
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