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आ.व २०७९/०८० को वात्रर्िक नीत्रत,कायिक्रम तथा बजेट  

"समृद्ध गाउँ, सम्मुनत त्रिपुरासुन्दरी; सवि स्थानीय सरकार ,सुखी 

नागररक" 

त्रिपुरासुन्दरी गाउँपात्रिकाको एघारौ गाउँसभामा उपत्रस्थत प्रमुख 

अत्रतत्रथज्यू,त्रवशेर् अत्रतत्रथज्यूहरु , अत्रतत्रथज्यूहरु,गाउँपात्रिकाका उपाध्यक्ष 

, िगायत गाउँसभाका सम्पूर्ि सदस्यज्यूहरु, हाम्रो त्रनमन्िर्ािाई स्वीकार 

गरी यस गाउँसभािाई सफि बनाउन र यसको गररमा बढाउन पाल्न ु

भएका राजनीत्रतक दिका प्रमुख तथा प्रत्रतत्रनत्रिज्यूहरु, 

पूविजनप्रत्रतत्रनत्रिज्यूहरु, प्रमुख प्रशासकीय अत्रिकृत िगायत सम्परू्ि 

राष्ट्रसेवक  कमिचारीहरु, बुत्रद्धजीवी, सचंारकमी,सघं संस्थाका प्रमुख एब ं

प्रत्रतत्रनत्रि, सुरक्षाकमी िगायत यहाँ उपत्रस्थत सम्पूर्ि महानुभावहरुमा म 

यस गाउँपात्रिकाको अध्यक्ष र गाउँपात्रिका पररवारको तफि बाट सबैमा 

हात्रदिक स्वागत गदिछु | 

सर्वप्रथम नेपािको रात्ररिय त्रित, आत्रथवक सामात्रिक न्याय सत्रितको िोकतात्रन्िक 

मूल्य मान्यतामा आधाररत समािबाद प्रत्रत प्रत्रतबद्द रिदँै स्थानीय स्र्यतता र 

स्र्शासनिाई आत्मसात गरेको सङ्घीय िोकतात्रन्िक गणतन्िात्मक शासन 

प्रणािीको माध्यमबाट न्यायपूणव त्रर्भेदरत्रित समतामूिक समाि र समुन्नत 

नेपािको त्रनमावण गने उद्देश्यका साथ यस गाउँपात्रिकाको स्थानीय सरकारिे आ.र् 

०७९/८० को र्ात्रषवक नीत्रत तथा कायवक्रम यस गररमामय सभा समक्ष प्रस्तुत गनव 

पाउँदा मैिे गौरबात्रन्र्त भएको मिससु गरेको छु |यस अर्सरमा देशमा सङ्घीय 
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िोकतात्रन्िक गणतन्ि नेपािको स्थापनाको क्रममा मुिुकको स्र्तन्िता 

,सार्वभौत्रमकता,स्र्ाधीनता, स्थायीत्र्सशस्त्र संघषव ,िगायत त्रर्त्रभन्न आन्दोिनको 

क्रममा गौरर्पूणव सिादत प्राप्त गनुव िुने अमर सत्रिदिरुप्रत्रत उच्च सम्मान सत्रित  

िात्रदवक श्रद्धाञ्ििी अपवण गदवछु | घाइतेिरुमा त्रशघ्र स्र्स्थ िाभको कामना गदवछु 

साथ ैपररर्ारिनमा सिानुभतूी प्रकट गदवछु | 

सङ्घीय िोकतात्रन्िक गणतन्ि नेपािको आधारत्रशिाको रुपमा रिकेो स्थानीय 

तिको त्रनर्ावचन दोस्रो पटक सम्पन्न भएको छ | यो त्रनर्ावचन त्रनरपक्ष र  शात्रन्तपूणव 

रुपमा सम्पन्न गनव अिोराि खत्रटनुभएका रारिसरे्क कमवचारी ,रािनीत्रतक दि 

,आम मतदाता , सचंारकमी ,सरुक्षाकमी सबैमा िात्रदवक धन्यबाद त्रदन चािन्छु | 

साथै मतदानमा सिभागी सम्पूणव  मतदाता र त्रनर्ावत्रचत िनप्रत्रतत्रनत्रधिरुिाई िात्रदवक 

बधाईका साथ सफि कायवकािको शुभकामना व्यक्त गदवछु | 

नागररकिरुको चािना र आर्श्यकता अनुरुप घरदैिोमा नागररक सेर्ा पु-याउन े

माध्यमको रुपमा रिकेो स्थानीय तिको त्रनर्ावचनिे प्रत्रतस्पधावत्मक बिुदिीय 

िोकतात्रन्िक शासन प्रणािीको िगिाई अझ दीगो र मिबुत बनाएकोछ | नया ँ

िनादेश सत्रित त्रनधावररत समयमै स्थानीय तिको गठन भए संगै िोकतात्रन्िक मूल्य 

मान्यतामा आधाररत समािबाद प्रत्रत प्रत्रतबद्ध रिी दीगो शात्रन्त, सुशासन,त्रर्कास र 

समुन्नत्रतको चािना पुरा गन ेत्रदशामा अग्रसर रिन थप बत्रियो आधार प्राप्त भएको 

छ| 

त्रर्गत दईु र्षव देत्रख त्रर्श्व मिामारीको रुपमा फैत्रिएको कोत्रभड-१९ को कारण यस 

त्रिपुरासुन्दरी गाउँपात्रिकाका नागररकिरु पत्रन नराम्ररी प्रभात्रर्त भएका छन | यस 

मिामारीको रोकथाम, त्रनयन्िण र उपचारका िात्रग सङ्घीय सरकार ,प्रदेश सरकार 
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र स्थानीय सरकारको समन्र्यमा िामीि े चािेका कदम समेतको पररणाम 

स्र्रूपिाि यसको असर सामान्य िुदँ ैगएको छ | स्थानीय सरकार ,रािनीत्रतक दि 

,रास्ि सेर्क कमवचारी ,स्र्ास््यकमी,सामात्रिक संघसंस्था र आम नागररक सबैको 

संयुक्त प्रयासबाट यस्ताप्राकृत्रतक मिामारीका त्रर्रुद्ध िडन र त्यसबाट त्रसत्रिवत 

प्रत्रतकुि अर्स्थाको सामना गनव सत्रकन्छ भन्ने दृढ त्रर्श्वास राखेको छु |यस 

मिामारी त्रनयन्िण गनव अिोराि खटनुिुने सबैमा िात्रदवक धन्यबाद त्रदन चािन्छु 

|कोत्रभड-१९को त्रर्श्वव्यापी मिामारी ,बाढी पत्रिरो िस्ता प्राकृत्रतक प्रकोपका 

कारण िीर्न गुमाउनु िुने यस गाउँपात्रिका त्रनर्ासी सम्पूणव व्यत्रक्तिरु प्रत्रत िात्रदवक 

श्रद्धाञ्ििी व्यक्त गद ैउिाँिरुको पररर्ार तथा आफन्तिनिरुमा िात्रदवक समबेदना 

प्रकट गदवछु | 

 

नेपािको संत्रबधान २०७२िे तीन तिको सरकार व्यबस्था गरे अनुसार नागररकिे 

प्रत्यक्ष रुपमा देख्न ,भटे\न, बोल्न र त्यस अनुरुपको व्यर्िार गनव पाउने संबैधात्रनक 

अत्रधकार प्राप्त स्थानीय सरकार िो|यस्तो स्थानीय सरकार पाँच र्षवको कायवकाि 

समाप्त भएर भखवरै सम्पन्न भएको त्रनर्ावचन माफव त दोस्रो कायवकािको पत्रििो र्षव 

प्रारम्भ भएको छ | नेपािको संत्रर्धान संघ,प्रदेश एबं स्थानीय सरकारको  

आर्त्रधक योिनाि ेपररित्रक्षत गरेका त्रर्षयिरु,त्रदगो त्रर्कासका िक्ष्य ,सम्मानीय 

रास्िपत्रतज्यूबाट २०७९ िेष्ठ १० गते सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत सङ्घीय सरकारको 

नीत्रत तथा कायवक्रम ,बागमती प्रदेश प्रमुख माननीय यादर् चन्र शमावद्वारा २०७९ 

िेष्ठ १६ गते बागमती प्रदेश सभामा प्रस्तुत प्रदेश सरकारको नीत्रत तथा कायवक्रम 

,रािनीत्रतक दििरुको चनुार्ी घोषणा पि, रािनीत्रतक दि र अन्य सरोकारर्ािा 
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त्रनकायिरुबाट प्राप्त सझुार् समेतको आधारमा गाउँपात्रिकाको स्थानीय सरकारि े

यो नीत्रत तथा कायवक्रम तिुवमा गरेको छ | पत्रििो कायवकािमा भएका नर्ीनतम 

कायविरुिाई यस कायवकािमा पत्रन त्रनरन्तरता त्रददै र सुधार गनुवपने पक्षिाई ित्रििे 

पत्रन आम त्रिपुरासुन्दरीर्ासी आदरत्रणय नागररकिरुसँग सिकायव गरी अत्रघ बढ्ने 

र्ाचा व्यक्त गदवछु ।  गाउँपात्रिका त्रनर्ासी सबै नागररकको पत्रिचान 

,पिुचँ,प्रत्रतत्रनत्रधत्र्,प्रगत्रत र प्रत्रतबद्धताका साथै त्रिपुरासुन्दरीबासीको पत्रिचान 

उच्च िुन्छ भन्ने मान्यताका साथ आम नागररकको िीर्नमा गुणात्मक पररर्तवन 

ल्याउने अठोट सत्रितको समुन्नत त्रिपुरासुन्दरीको आकाकं्षा पुरा गनवका िात्रग  िाम्रो  

मिाअत्रभयानमा सामेि िुन गाउँपात्रिका त्रनर्ासी सम्पूणव 

आमार्रु्ा,त्रददीबत्रिनी,दािुभाईिरुमा िात्रदवक आव्िान गदवछु | 

गररमामय गाउँसभाका प्रमुख अत्रतत्रथज्यू,त्रवत्रशष्ट अत्रतत्रथज्यू,गाउँ सभाका 

सदस्यज्यूहरु, अर् म आत्रथवक र्षव २०७९/०८० का िात्रग नीत्रत तथा कायवक्रम 

यससभा समक्ष प्रस्तुत गनव चािन्छु | 

दीघिकात्रिन सोच: "त्रशक्षा,स्वास््य,कृत्रर्,जिस्रोत,पयिटन र पूवाििार; 

समुन्नत त्रिपुरासुन्दरीको मूि आिार " रिकेो छ | 

िक्ष्य: यस त्रिपुरासुन्दरी गाउँपात्रिकात्रभि रिकेो प्राकृत्रतक र अन्य स्रोत र 

साधनको समुत्रचत र अत्रधकतम पररचािन गरी “कोख देत्रख शोक सम्म 

स्थानीय सरकार” भन्ने मूि नाराका साथ गभावअर्स्थामा त्रनशलु्क पररक्षण 

,सुरत्रक्षत माततृ्र्का िात्रग त्रनशुल्क सतु्केरी घरदैिो सेर्ा त्रनशुल्क खोप र पोषण 

भत्ता सत्रितको बाित्रर्कास ,र्दृ्धा अर्स्थामा ६५ र्षव मात्रथका सबै िेष्ठ 

नागररकिाई घर घरम ैस्र्ास््य सरे्ा ,गरीर्ी र  त्रर्पन्नता  र प्राकृत्रतक त्रर्पत्रत्तका 
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कारण मतृ्य ुभएका नागररकिरुिाई मतृ्यु संस्कार खचव उपिब्ध गराउंदै  प्रत्रर्त्रधमा 

आधाररत गुणस्तरीय त्रशक्षा ,भौत्रतक पूर्ावधार र अनुभर्ी त्रचत्रकत्सक सत्रितको 

स्र्ास््य सरे्ा ,कृत्रषको आधतु्रनत्रककरण ,पयवटकीय क्षेिको प्रर्धवन र 

प्रचारप्रसार,घरेिु उद्योग तथा व्यर्सायिाई सििीकरण ,त्रसपमुिक तात्रिम 

सत्रितको रोिगारी त्रसिवना आम नागररकिाई आत्मत्रनभवर बनाउद ैसामात्रिक न्याय 

सत्रितको िोकतात्रन्िक मूल्य मान्यतामा आधाररत समाि त्रनमावण गने | 

 

उदे्दश्य: 

"समृद्ध गाउँ ,समुन्नत त्रिपुरासुन्दरी –सवि स्थानीय सरकार सुखी 

नागररक"बनाउन े चािनािाई साकार पानव आत्रथवक 

,सामात्रिक,सांस्कृत्रतक,पूर्ावधार त्रर्कास ,ससं्थागत त्रर्कास ,नागररक सेर्ा प्रर्ाि 

,त्रर्पद व्यबस्थापन, समाबेशी तथा गुणस्तरीय र भ्रस्टाचार रत्रित शशुासन माफव त 

समुन्नत त्रिपुरासुन्दरी त्रनमावण गररने उद्देश्य त्रिइएको छ | 

 

सभाका सदस्यज्यूहरु, 

वात्रर्िक नीत्रत तथाकायिक्रम तजुिमागदाि अविम्बन गररएका प्रमुख 

आिारहरु  

यस नीत्रत तथा कायवक्रम तिुवमा गदाव नेपािको संत्रबधानको  अनुसूची-८ मा 

व्यर्स्था गररएको स्थानीय तिको एकि अत्रधकार संत्रर्धानको भाग-४ 

धारा ४९,५० र ५१ अनुसार राज्यn] तय गरेको त्रनदेशक त्रसद्दान्त , 
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अनुसूची-९ मा व्यर्स्था गररएको साझा अत्रधकार स्थानीय तिको र्ात्रषवक 

योिना तथा बिटे तिुवमा त्रदग्दशवन ,स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ , 

रात्ररिय योिनाबाट प्राप्त त्रदग्दशवन, आर्त्रधक योिनािरु ,संघीय सरकार र 

प्रदेश सरकारको  नीत्रत कायवक्रम तथा बिेट र मागवदशवन, गाउँपात्रिका त्रर्गत 

बषवका नीत्रत तथा कायवक्रम/योिना,मध्यकात्रिन खचव संरचना त्रदग्दशवन 

,नागररकिरुको माग तथा आर्श्यकता र प्राप्त सुझार्िरु ,रािनीत्रतक दि 

तथा नागररक समािबाट प्राप्त सुझार्िरुिाई अर्िम्बन गदै यो नीत्रत तथा 

कायवक्रम  तय गररएकोछ | 

प्राथत्रमकताका के्षिहरु: 

➢ कृत्रषमा आधतु्रनकीकरण र उद्यमशीिता 

➢ भौत्रतक पूर्ावधार त्रर्कास  

➢ त्रशक्षा क्षेिमा गुणस्तरीय सुधार ,व्यार्सात्रयक तथा प्रात्रबत्रधक त्रशक्षामा िोड  

➢ र्ातार्रण र त्रदगो त्रर्कास  

➢ सर्वसुिर् र गुणस्तरीय स्र्ास््य सेर्ा प्रर्ाि  

➢ आत्मत्रनभवर तथा रोिगार प्रबधवनमा िोड  

➢ खानेपानी र सरसफाई व्यबस्थापन  

➢ मत्रििा तथा सामात्रिक समार्ेशीकरण  

➢ सूचना प्रत्रबत्रधमा आधाररत सरे्ा प्रर्ाि  

➢ उद्यमशीिता र सिकाररताको त्रर्कास  

➢ सदाचार र सुशासन  
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➢ त्रर्पद व्यबस्थापन उद्दार, राित र पुनःस्थापना  

➢ आन्तररक तथा र्ािय पयवटन प्रबधवन 

➢ प्रशासत्रनक तथा शासकीय क्षमता अत्रभर्तृ्रद्ध र सुशासन  

 

पूवाििार त्रवकास : 

" त्रदगो पवूाििार नै त्रवकासको भरपदो आिार " 

गाउँपात्रिकाको आत्रथवक सामात्रिक त्रर्कासिाई त्रतब्रता त्रदन तथा 

पात्रिकाबासीको िनिीत्रर्कािाई सिि तुल्याउन भौत्रतक त्रर्कास योिना तिुवमा 

गरी पूर्ावधार त्रर्कासमा िोड त्रदइनेछ| पूर्ावधारिरुको छनौट र कायावन्र्यन गररदा  

पात्रिका त्रनर्ासी धेरै नागररक  िाभात्रन्र्त िुने ,त्रदघवकात्रिन प्रत्रतफि त्रदन सक्न े

,त्रदगो त्रर्कास र र्ातार्रणमैिी िुने पक्षिाई ध्यान त्रदइनछे |बिेट अनुसारको 

पूर्ावधार त्रर्कास िोइन त्रक"पवूाििार अनुसारको बजेट "को त्रसद्दान्तिाई 

अर्िम्बन गररनेछ | यसका िात्रग र्डा तथा गाउँपात्रिकािे पूर्ावधार त्रर्कास 

योिनािरुको" योजना बैंक " बनाउन े छ|त्यस योिना बैंकमा छनौट भएका 

पूर्ावधारिरुको सर्के्षण ,त्रडिाइन र िगत इत्रस्टमेट गररनेछ | यसरी सम्भाव्यता 

/प्रात्रबत्रधक अध्ययन भईसकेका आयोिनािरुिाई िनसिभात्रगतामूिक र पारदशी 

त्रर्त्रध बाट प्राथत्रमकीकरण गररनेछ र त्यसका आधारमा माि बिेट त्रर्त्रनयोिन गने  

परम्पराको सुरुर्ात गररनेछ | 
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सडक:  

• त्रिपुरासुन्दरी गाउँपात्रिकािाई सडक सञ्िािको अर्धारणा अनुसार 

गाउँकायवपात्रिकाको कायावियबाट ७ र्टै र्डा कायाविय सम्मको सडकिाई 

आगामी ५ र्षव त्रभि कािोपि ेगन ेकायविाई यसै आत्रथवक र्षव दते्रख कायव 

प्रारम्भ  गररनेछ | 

• यो संगै यस पात्रिकात्रभिका सबै र्डािरु छुने गरी त्रनमावण गररन िागेको 

सल्यानटार-खिरे-काकीगाउँ-र्िेुङ मुचोक –मुिार्ारी –ठूिाबेसी िुदँ ै

सल्यानटार िोड्ने त्रिपुरासुन्दरी चक्रपथको स्तरोन्नत्रत गदैर्ाह्र ै मत्रिना 

यातायातको साधन संचािन गनव सत्रकने गरी त्रनमावण कायव गद ै अगाडी 

बढाइनेछ | 

• सङ्घीय सरकारको योिना र बागमती प्रदेश सरकारको योिनािरुिाई 

कायावन्र्यन गदै स्थानीय सरकारको सिभात्रगतामा खोल्सी –कोषढंुगा–

नरत्रसंिधाम सडक र खोल्सी –िाम बगैंचा त्रसक्टार सडकको कािोपिे गने 

कायविाई कायावन्र्यन गररनछे | 

• र्षावयाममा अत्रर्रि र्षावका कारण बाढी पत्रिरोबाट अर्रोध िुनसक्ने यस 

पात्रिका त्रभिका मूि तथा शाखा सडकिरुको पत्रिचान गरी उक्त 

सडकिरुिाई पक्की डे्रन त्रनमावण, ग्यात्रबन र्ाि,  ग्रात्रर्ि तथा नयाँ ियाक 

खोल्दा िगत इत्रस्टमेटको १% प्रत्रतशत रकम र्ायो-इत्रन्ित्रनररङमा 

प्रकोपबाट िुने क्षते्रतिाई न्यूनीकरण गनव सडकको र्गीकरण अनुसार र 

स्थानीय आर्श्यकता अनुसार ५ % प्रत्रतशत रकम खचव गनुवपने आगामी र्षव 
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देत्रख सो सडकिरु र्ाि ै मत्रिना चिन सक्ने गरी सडक योिनािरुिाई 

संचािन गररनेछ | 

• गाउँपात्रिका र र्डाबाट त्रर्त्रनयोिन गररएका रु.२० िाख देत्रखका योिनािरु 

ठेक्का प्रत्रक्रयाबाट कायवन्र्यन गररनेछ |  

• पात्रिकात्रभिको नागररकिरुको सुत्रर्धािाई ध्यानमा राखी आन्तररक 

यातायातिाई व्यर्त्रस्थत गनवका िात्रग आर्श्यक सििीकरण गररनछे | 

• आगामी आ.र् ०७९/८० मा गाउँपात्रिकाबाट त्रर्त्रनयोिन गररएका योिना 

तथा कायवक्रमिरुको सम्झौता चैि मसान्त त्रभि गररसक्नुपनेछ | 

 

 

आवास तथा पुनत्रनमािर्: 

• त्रनमावण सम्पन्न िुने क्रममा रिकेा ७ र्टै र्डा कायावियको भर्निरुिाई 

प्रत्रबत्रधमैिी भर्नको रुपमा स्तरोउन्नत्रत गररनछे | 

• यस पात्रिका त्रभिका ७ र्टै र्डािरुमा आर्श्यक रिकेो सामात्रिक 

सांस्कृत्रतक र धात्रमवक कायविरुमा प्रयोग गनव सत्रकने गरी सतु्रबधा सम्पन्न 

सामुदात्रयक सेत्रमनार भर्न त्रनमावण कायव शुरु गररनेछ | 

• र्ास्तत्रर्क भकूम्प त्रपत्रडत त्रनस्सा काडव प्राप्त व्यत्रक्तिरु अझैपत्रन भकूम्प 

त्रपत्रडत िाभग्रािी कायम िुन नसकेकोि े उनीिरुिाई िाभग्रािी कायम 

गराउन आर्श्यक कायव गररनेछ | 
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• पात्रिकाको भ-ूउपयोग नक्सा तयार पाररनेछ | गाउँपात्रिकाको भतू्रमिाई र्न 

क्षेि ,कृत्रष क्षिे ,आर्ाशीय क्षेि ,सार्वित्रनक क्षिे ,खिुा क्षेि 

िगायतकारुपमा प्रकात्रशत गने र त्रसमांकन गन े  कायव गररनेछ| सम्भाव्यता 

अध्ययन गरी िग्गा त्रर्कास /िागा एत्रककरण माफव त सल्यानटारको 

योिनाबद्ध सिरीकरण गररनेछ | पात्रिकाका अन्य बस्तीिरूिाई पत्रन 

योिनाबद्ध ढगिे त्रर्कास गदै ित्रगनेछ| 

• प्राकृत्रतक िोत्रखममा परेका सामात्रिक सुत्रबधा ,भौत्रतक पूर्ावधारका 

त्रिसार्िे अपायक र अत्यन्त खत्रचविो बन्न सक्ने बस्तीिरुको स्थानान्तरण 

योिना बनाइ एत्रककृत बत्रस्त त्रर्कासको अर्धारणािाई कायावन्र्यन 

गररनेछ | 

• पात्रिकात्रभिका खिुा र सार्वित्रनक ित्रमन्िारुको पत्रिचान गने त्रसमांकन गने 

सुरक्षा गने र त्रतनिाई सार्वित्रनक उधानको रुपमा त्रर्कत्रसत गदै ित्रगनेछ 

|कत्रम्तमा एक र्डामा एक व्यर्त्रस्थत िररयािी उधानको व्यबस्था गररनेछ | 

त्रर्.पी पाकव  िातीसुंढे,पाँचधारे पाकव  ,कुसुनेचौर पाकव  ,आल्पू पाकव  ,साथै  एक 

र्डा एक पाकव   त्रनमावण तथा स्तरोउन्नत्रत गररनेछ | 

• अचनेटारमा स्माटव त्रभिेि स्थापना गररनेछ | 

• पात्रिकात्रभिका त्रर्त्रभन्न स्थानिरुमा रिकेा चौतारािरुको सरंक्षण र सम्बधवन 

गररनेछ | खोिा र सार्वित्रनक िग्गािरुमा योिनाबद्ध ढंगिे र्कृ्षरोपण  गने 

कायव िाई व्यापकता त्रदईनेछ| 

•  रात्ररिय स्तरका सभा सम्मेिन आयोिना गनवका िात्रग सङ्घीयतथा प्रदेश 

सरकारको समन्र्यमा गाउँपात्रिकाको गौरर्को आयोिनाको रुपमा 
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सल्यानटारमा ७०० िना क्षमताको त्रिपुरासुन्दरी सम्मेिन केन्र भर्नको 

त्रनमावण कायव शुरु गररनेछ | 

• रात्ररिय गौरर्को बुढीगण्डकी आयोिनाबाट प्रभात्रर्त नागररकिरुिाई 

मुस्कान सत्रितको पुनबावस कायवक्रमका िात्रग पिि गने  नीत्रत त्रिइनेछ | 

 

 

आत्रथिक त्रवकास : 

आन्तररक आय: 

"करका के्षिहरु त्रवस्तार, त्रवकासकोआिार" 

• गाउँपात्रिकाि े प्रदेश र सङ्घीय सरकार तथा त्रर्त्रभन्न स्रोतबाट प्राप्त िुने 

अनुदान प्रत्रतको भारिाई कम गद ैआन्तररक आय स्रोतिाई पररचािन गन े

कुरामा त्रबसेष ध्यान त्रदइनेछ| 

• पात्रिकार्ासीिाई समदृ्ध बनाउन सके पात्रिका स्र्त समदृ्द बन्छ भन्ने 

त्रर्श्वास स्थानीय सरकारको रिकेो छ| 

• गाउँपात्रिकाि े रािश्व सम्बत्रन्ध ऐन ,त्रनदेत्रशका तथा कायवत्रर्त्रधिरु 

बनाएरत्यांक प्रणािीिाई व्यबत्रस्थत गरेर प्रत्रबत्रधको उपयोग गदै रािश्व 

पररचािनिाईर्ैज्ञात्रनक पारदशी र पद्दत्रतगत ढंगिे अगात्रड बढाइने छ | 

• करको दरिाई पात्रिकाबासीि ेत्रतनव सक्ने क्षमताको आधारमा त्रनधावरण गद ै

करकोदर भन्दा दायरा र्तृ्रद्ध कुरािाई ध्यान त्रदईनेछ| 
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• व्यर्सायको प्रकृत्रत तथा पँुिीगत िगानीको आधारमा र्गीकरण गरर 

करकोदर त्रनधावरण गररनेछ | यो संगै पात्रिकाको आम्दात्रन र खचव (त्रबशेष 

गरर आन्तररक रािश्व तथा त्रतनको उपयोग) त्रनयत्रमत रुपमा सार्वित्रनक 

गररनेछ | 

• कर संकिनमा िुन सक्ने चिुार्टिाई ध्यानमा राखी अगुमनिाई थप 

प्रभार्कारी बनाइने छ | यो संग संगै रािश्व शाखामा कायवरत कमवचारी र र्डा 

सत्रचबिरुिाई दक्षता अत्रभर्तृ्रद्धको तात्रिम उपिब्ध गराईनेछ | 

• करदातािरुिाई रािश्व सम्बत्रन्ध िानकारी गराई कर त्रतनुव िाम्रो दात्रयत्र् िो 

भन्ने बोध गराइनछे | करदाताको दायरा पत्रिचान गरर त्यांक संकिन गने 

,करको दायरा अत्रभर्तृ्रद्ध गने ,र्डा कायावियि े करदाताको अत्रभिेख 

चसु्तदरुुस्त राख्ने र करको दायरामा ियाउन नीत्रत त्रनयम बनाइनेछ| 

• गाउँपात्रिकाको आन्तररक आयमा गुणात्मक र्तृ्रद्ध गराई त्यसको 

पररचािनबाट त्रर्त्रशष्ट पूर्ावधारिरुको त्रनमावण गनेछ र सामात्रिक सरुक्षा 

क्षेिमा पत्रन उल्िेखीय कायव गररनेछ | 

• आफ्नो अत्रधकार क्षेित्रभिको प्राकृत्रतक र अन्य आत्रथवक स्रोत संकिन 

पररचािनका िात्रग त्रिम्मरे्ार बनाएकोमा आन्तररक आय र्तृ्रद्धगनव सम्भाव्य 

क्षिेिरुको अध्ययन तथा पत्रिचान गरी व्यर्त्रस्थत ढंगिे करको दायरामा 

ल्याउन एक संयन्ि त्रनमावण गरी पररचािन गररनेछ| 

• सम्पत्रत कर व्यबस्थापन कायवत्रर्त्रध तिुवमा गरीसम्पत्रत कर िगाउने व्यबस्था 

त्रमिाइन ेछ | 
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• घर नक्सािाई अत्रनबायव तथा व्यर्त्रस्थत गदै घर बिाि करको दायरामा 

ल्याउने कायव गररनेछ| 

• ढंुगा त्रगट्टी बािरु्ा ,माटो,काठ दाउरा,िड्डीबुटीिस्ता प्राकृत्रतक स्रोत 

साधनिाई करको दायरामा ल्याइनेछ | 

• संचात्रित इट्टा भट्टा र फत्रनवचरिरु संचािन त्रबत्रध बनाई कायावन्र्यन गररनेछ | 

• करदाता मैिी सरे्ा प्रदान गदै करदातािरुिाई पुरस्कृत गररनेछ | 

• रािश्व संकिनका आधारमा र्डागत रुपमा बढी रािश्व संकिन गने 

र्डािाई बिटे बाँडफाँडमा प्राथत्रमकता त्रदइनेछ | 

• करदाता व्यर्सायीिरुिाई माग बमोत्रिमको PAN/VAT सम्बन्धीको 

तात्रिम त्रदइनेछ | 

• नागररकि ेसमयमा नै कर त्रतने पद्धत्रतको त्रर्कास गराई करको दायरािाई 

फरात्रकिे पाररने छ ।  

 

कृत्रर् तथा पशु त्रवकास : 

"कृत्रर् र उद्यमत्रशिताबाट त्रिउं; आत्रथिक सम्वृत्रद्धमाअग्रसरता” 

• पात्रिकात्रभि भएका सबै कृत्रषयोग्य भतू्रमिरुको आर्श्यकता अनुसार माटो 

परीक्षण गरी त्रर्त्रभन्न कृत्रष बािीिरुका िात्रग 'पकेट क्षेि' घोषणा गररनेछ । 

ती क्षिेमा सिकारी र्ा कृषक समूि माफव त उपयुक्त बािीिरुको व्यार्सात्रयक 

खेती गररनेछ । धान, गिु,ँ तोरी खेतीका िात्रग सुकौरा, ठूिीबेसी र त्रसउरेनी 
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बेसी, आिुखेतीका िात्रग ह्यात्रपङे, खिरे, िपाम, सुकौराबेसी, मास र मकै 

खेतीका िात्रग सल्यानटार, केरा त्रिची, आपँ, मरे्ाका िात्रग सल्यानटारको 

तल्िो भेग, तबुविा खेतीका िात्रग बुट्टार, भईूकटिर, रुखकटिर, अम्बाका 

िात्रग सल्यानटारको तल्िो भेग तथा सुकौरा, खिरे क्षिे, तरकारी खेतीका 

िात्रग त्रसउरेनी, ठुिीबेसी, ह्यात्रपङे, सुकौरा फाटँिाई पकेट क्षेिको रुपमा 

घोषणा गररनेछ । त्यसैगरी, त्रर्त्रभन्न तरकारी, फिफूि र पशुपािन (कुखरुा, 

बाख्रा, बँदेि, सुँगुर, बंगुर, माछा) सत्रितको एकीकृत व्यार्सात्रयक खेतीका 

िात्रग आिािे, मुिाबारी, सुनपोखरी, ह्यात्रपङे, गणेशस्थान, सुकौराफाँट, 

गोिाङबेसी फाँट, चरेुटार, पट्केघारी, िपाम फाटँ, ररङनेफाटँ, बडिरेफाटँ, 

पौर्ाफाँटिाई पकेट क्षेि घोषणा गररनेछ । आत्रगञ्चोक, सल्यानकोट र 

मुिपानीका पिाडी भभूागिरुमा कागती, त्रनबुर्ा, सुन्तिा, नासपाती 

िगायतका फिफूििरुको व्यार्सात्रयक खेतीिाई प्रर्धवन गररनेछ । 

ह्यात्रपङेबेसी, खिरे िुदँै नौत्रबससेम्मको क्षिेमा व्यार्सात्रयक माछापािन 

प्रर्धवन गररनेछ । उपयुक्तता र सभंाव्यताका आधारमा त्रकर्ी खेती, कफी 

खेतीिरुको प्रर्धवन गररनेछ । फिफूिको बेनाव त्रर्तरण गररंदा एउटै क्षिेमा 

समूिगत खेती गने नीत्रतिाई प्रोत्सात्रित गररनछे । 

• उन्नत टनेि प्रत्रर्त्रध माफव त तरकारी खेतीको प्रर्धवन गररनेछ । त्रसंचाई 

नभएका खेतबारीमा त्रसंचाई सुत्रर्धा पुर् याउनका िात्रग आयोिना स्तर 

अनुसार बिटे त्रर्त्रनयोिन गररनेछ र आर्श्यकता अनुसार प्रदेश र संघीय 

सरकारको बिटेका िात्रग पिि गररनेछ । संभाव्यता अनुसार 'त्रित्रफ्टङ' 

त्रसंचाई आयोिनािरुको कायावन्र्यन गररनेछ । पुराना कुिोिरुको 

ममवतसंभारका िात्रग 'कुिो ममवतसंभार कोष' को व्यर्स्था गररनेछ । 
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• सल्यानटारमा उत्पादन िुने मास, घैयाधान, कािो त्रति, झुसते्रति, बेसार, 

अदरु्ा, शखरखण्ड िगायत पात्रिकाका अन्य  खेतीिाई व्यार्सात्रयकरण 

गदै यी उत्पादनका िात्रग बिार प्रर्धवन गररनेछ । गाउँपात्रिकाि े साना 

त्रकसान सिकारी संस्था िगायत अन्य सिकारी र त्रनिी क्षेि समेतको 

साझेदारीमा मास, भटमास, घैयाधान, कािो त्रति, बसेार िगायतका 

त्रर्त्रशष्ट कृत्रष उत्पादनिरुको ब्रात्रण्डङ गरी बिारीकरण गररनेछ । यी 

उत्पादनको ब्रात्रण्डङका िात्रग ग्रेत्रडङ, िेर्ेत्रिङ, प्याकेत्रिङ िस्ता 

कुरािरुमा ध्यान त्रदएर बिार प्रर्धवन गररनेछ । त्रतनको प्रशोधन र मूल्य 

अत्रभर्तृ्रद्धका िात्रग प्रोत्सािन गररनेछ । व्यार्सात्रयक त्रनबुर्ा खेतीबाट चकु 

अत्रमिो र कागती खेतीबाट िसु/त्रभनेगर उत्पादन गरेर ब्रात्रण्डङ गरी 

बिारीकरण गररनेछ । कृत्रष उपिका िात्रग पात्रिकास्तरीय शीतभण्डार 

(कोल्डस्टोर) को स्थापना र संचािन गररनेछ । 

• आत्रगञ्चोक, मुिपानी र सल्यानकोटका पिाडी भभूागिरुमा डािे घाँस/भईू ं

घाँस खेतीको प्रर्धवन गररनछे र  व्यार्सात्रयक रुपमा गाई, भैंसी, बाख्रापािन 

गररनेछ । गाईभंैंसीिरुका िात्रग नश्ल सुधार कायवक्रम संचािन गररनेछ । 

पात्रिकाको उपयुक्त स्थानिरुमा दगु्ध संकिन/त्रचस्यान/प्रशोधन केन्रको 

स्थापना गररनेछ । उत्पात्रदत दगु्ध उत्पादन, मासुिरुिाई स्थानीय र बात्रिरी 

बिारमा समेत आपूत्रतव गररनेछ । यी केन्रिरुको स्थापना र संचािनका िात्रग 

सिकारी/त्रनिी क्षेिसँग साझेदारी/सििीकरण िुनेछ । र्धशािा र 

मासुपसििरुिाई व्यर्त्रस्थत, स्र्च्छ र सरसफाईयुक्त बनाउने कुरामा ध्यान 
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त्रदइनेछ । मासु, अण्डा िस्ता पशुिन्य कृत्रष उत्पादनमा आत्मत्रनभवर बन्द ै

िाने नीत्रत त्रिइनछे । 

• आधतु्रनक कृत्रष प्रत्रर्त्रध, कृत्रष औिार, गुणस्तरीय बीउत्रबिन र मि 

समयत्रभिै उपिब्ध गराउन सिकारी संस्थािरुसँग साझेदारी गररनेछ ।कृत्रष 

यात्रन्िकीकरणिाई प्रोत्सात्रित गररनेछ । कृत्रषमा सिुत्रियतपूणव ऋण सुत्रर्धा, 

कृत्रष त्रबमार पशु त्रबमाको सुत्रर्धा उपिब्ध गराउन गाउँपात्रिकािे त्रर्शेष 

पिि र सििीकरण गनेछ । 

• स्थानीय िातको कुखरुा उत्पादन तथा प्रबधवन गनव इन्कुबेटर खररदमा 

अनुदान त्रदई व्यर्सायिाई प्रोत्सािन गररनेछ | 

• माटोको उर्वरा शत्रक्त क्षेत्रयकरण िुनबाट िोगाउन र रासत्रनत्रयक मिको 

अभार्िाई पररपूत्रतव गरी उत्पादन र्तृ्रद्ध गनव िी.एम.ओ खेत्रत प्रणािीिाई 

त्रर्कास गदै गौमुि र गाईभैंसीको गोबरबाट कम्पोस्ट मि बनाउन उत्पादनको 

आधारमा अनुदानको व्यबस्था त्रमिाईनेछ | 

• खेत्रतयोग्य ित्रमनिाई चकिा बत्रन्दको आधारमा खते्रत गनव र बािँो 

िग्गािाई उत्पादनमा प्रयोग गने त्रकसानिाई रोपनीको आधारमा अनुदानको 

व्यबस्था त्रमिाइनेछ | 

• यस पात्रिकात्रभिका सम्पूणव त्रकसानिरुको सुत्रचकृत कायविाई त्रनरन्तरता 

त्रदइनेछ | 

• पशुपािन ,कुखरुापािन ,मत्स्यपािन तथा उत्पादनमुखी व्यर्सायीक खेत्रत 

कायवमा अनुदान प्रणािीको व्यर्स्था त्रमिाइने छ | 
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सहकारी तथा त्रवत्तीय के्षि: 

• गाउँपात्रिकात्रभि संचािनमा रिकेा सिकारी संस्थािरुिाई 

उत्पादनमुिक कायविरुसंग िोड्न उत्प्रेररत गररनेछ| प्रत्येक मत्रििािाई 

सिकारी संस्थाको सदस्य बनाउने अत्रभयान चिाइनेछ | उनीिरुको 

आर्श्यकता र रुचीको पत्रिचान गरी त्रसप तथा आयमूिक तात्रिमका 

कायवक्रमिरु सचंािन गराइनेछ | सुपथ सिकारी पसि खोल्निाई 

प्रोत्सात्रित गररनेछ | साथ ैसर्ै नागररकिरुिाई उत्पादन सिकारी माफव त 

बिारीकरणको व्यबस्था गररनेछ | 

• सिकारी संस्था व्यर्त्रस्थत गनवका िात्रग सिकारी संस्था संचािन तथा 

त्रनयमन गने ऐन,कानून प्रभार्कारीरुपमा कायावन्र्यन गररने छ| 

• पशु तथा कृत्रष उत्त्पादनसँग सरोकार राख्ने सिकारीका कायवक्रमिरुमा 

गाउँपात्रिकाि े३०% सम्म साझेदारी गनव सक्ने नीत्रत बनाइनछे| 

• साना त्रकसान तथा अन्य कृत्रष सिकारीसगं कृत्रष तथा पशुपािनको 

क्षेिमा साझदेारी कायवक्रमिाई त्रनरन्तरता त्रदइनेछ|  

• िरेक नागररकिरुिाई सिकारीमा आर्द्ध गराउन प्रोत्सात्रित गररनछे  | 

• िरेक र्डास्तरमा सिकारी सुपथ पसििरु संचािन गनव प्रोत्सािन 

गररनेछ | 

• उत्पादन र रोिगारीमा आर्द्ध सिकारीिाई पुरस्कार त्रदईनेछ | 



19 
 

• सिकारीमा आबद्द सदस्यिरुिाई क्षमता त्रर्काससम्बन्धी तात्रिम 

त्रदइनेछ | 

• कमवचारी तथा त्रशक्षकिरुिाई सिकारीको संचािक सत्रमत्रतमा बस्न 

नपाउने व्यर्स्था गररनेछ | 

• गाउँपात्रिकात्रभिका सबै सिकारीका सदस्यिरुिाई त्रर्त्तीय सात्क्षरता 

कायवक्रम ल्याईने छ | 

  

 

संस्कृत्रत तथा पयिटन: 

 

"घुम्न जाऔ ंत्रिपुरासुन्दरी" "सबै त्रमिी गरौं पयिटन प्रवििन, यसैबाट 

बढ्छ, नाम, दाम र शान" 

• सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारको समन्र्यमा त्रिपुरासुन्दरी मत्रन्दरदते्रख सुन्दरी माई 

मत्रन्दर आत्रगन्चोक सम्म त्रिमाियन दृश्य अर्िोकन पदमागव तथा तल्िो 

सल्यानबसेीमाइस्थान देत्रख सल्यानकोट त्रिपुरासुन्दरी मत्रन्दर सम्मको माई 

सर्ारी पदमागव त्रनमावण गने |त्रिपुरासुन्दरी मत्रन्दर पररसरिाई धात्रमवक पयवटकीय 

गन्तब्यको रुपमा त्रर्कत्रसत गनव आर्श्यक गुरु योिना यसै र्षव तयार पाररनेछ | 

• प्रमुख धात्रमवक तथा दृश्यार्िोकनका स्थानिरुिाई समेटेर छोटा (एकत्रदने) 

पदमागविरुको त्रर्कास गररनछे  . 
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• पात्रिकास्तरीय पयवटकीय नक्शा बनाइनेछ र प्रमुख पयवटकीय मागवमा त्रतनिाई 

रात्रखनेछ । 

• पदयािा पयवटन सँगसँगै स्थानीय कृत्रष उत्पादन, खाना, संस्कृत्रतिरुको पत्रन 

प्रर्धवन गररनेछ । स्थानीय उत्पादनको प्रर्धवन गनव 'त्रिपुरासुन्दरी कोसेिी घर' 

को स्थापना गररनेछ, ििा ँपयवटकिरुिाई त्रिपुरासुन्दरी गाउँपात्रिकाका सुन्दर 

पयवटकीय तस्र्ीरिरु, स्थानीय उत्पादन तथा अन्य त्रचनोका सामानिरु 

उपिब्ध िुनेछ  . 

• काठमाडौंबाट समेत नत्रिकको दरूीमा भएकोिे यस क्षेिमा आन्तररक 

पयवटनको प्रर्धवन गनव त्रनिी क्षेिसँग समेत िातेमािो गदै पयवटकीय 

गत्रतत्रर्त्रधका प्याकेििरु बनाइनेछ | "घुम्न जाऔ ंत्रिपुरासुन्दरी" अत्रभयान 

चिाउन सबै त्रिपुरासुन्दरी गाउँपात्रिकार्ासीिाई पररचािन गररनेछ । यसका 

िात्रग व्यत्रक्तगत सम्पकव  र्ा सामात्रिक सञ्िाििरुको अत्रधकतम उपयोग 

गररनेछ । पयवटनन प्रर्धवनका िात्रग "सबै त्रमिी गरौं पयिटन प्रवििन, 

यसैबाट बढ्छ, नाम, दाम र शान" िाम्रो नारा िुनेछ । 

• गाउँपात्रिकाको धात्रमवक पयवटकीय स्थिको रुपमा रिकेो नरत्रसंिधाम र 

आत्रगन्चोकको स्फत्रटक खम्बाको भौत्रतक पूर्ावधार त्रनमावण गनव आर्श्यक कायव 

गररनेछ |  

• रात्ररिय त्रर्भतू्रत अथर्ा रात्ररिय रुपमा ख्याती प्राप्त व्यत्रक्तिरुका नाममा पाकव  

त्रनमावणका िात्रग आर्श्यक पिि गररनेछ | 

 

 



21 
 

 

त्रवद्यतु: 

• यस पात्रिकात्रभिका सम्पूणव घरधरुी/र्स्तीमा त्रर्धतुीकरण गने कायविाई 

पूणवता त्रदईनछे र काठको पोि मुक्त गाउँपात्रिका बनाइने छ | 

• सडक छेउ र्ा अन्य स्थानमा अव्येबत्रश्तत रुपमा रात्रखएका त्रर्धतुीय 

पोििरुिाई सुरत्रक्षत र व्यर्त्रस्थत बनाइन ेछ | 

• र्ैकत्रल्पक उिावको प्रयोगिाई प्रोत्सात्रित गररनेछ र पात्रिका त्रभिका मुख्य 

मुख्य चोक तथा र्स्तीिरुमा सोिार बत्रत्तको प्रयोग गररनछे | 

• र्ैकत्रल्पक उिावको प्रयोग गरर सल्यानटारमा त्रिउँदे त्रसंचाईका िात्रग 

बुढीगण्डकी नत्रदबाट आर्श्यक पानी तान्ने व्यबस्था गररनेछ | 

 

 

 

सामात्रजक त्रवकास 

त्रशक्षा: 

"त्रशक्षा र स्वास््यमा सुिार ; यही नै त्रदगो त्रवकासको आिार " 

• यस गाउँपात्रिका त्रभिका सामुदात्रयक त्रर्द्याियिरुमा अध्ययनरत त्रर्द्याथी 

िरुिाई माध्यत्रमक ति सम्मको त्रशक्षािाई पूणव रुपमा त्रनशलु्क गराइनेछ| 
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• सर्ै त्रिपुरासुन्दरीबासीिाई स्र्स्थ र त्रशत्रक्षत बनाउने िक्ष्य सत्रित स्थानीय 

सरकार अगात्रढ बढ्नेछ | यसबािके गाउँपात्रिकामा भएका स्र्ास््य सरे्ा र 

त्रशक्षासंग सम्बत्रन्धत पूर्ावधारिरुको स्तरोन्नती र गुणस्तरीय सरे्ाको 

अत्रभबतृ्रद्दिाई त्रर्शेष प्राथत्रमकता त्रदईनेछ| 

• िाि संचात्रित क्याम्पसिरुमा त्रर्ज्ञान िगायत प्रात्रबत्रधक त्रर्षयिरुको 

अध्ययन अध्यापनत्रर्स्तार गररनेछ | 

• माध्यत्रमक तिका त्रर्द्याियिरुमा प्रात्रबत्रधक त्रशक्षािरुको अध्ययनिाई 

त्रर्कास गद ैित्रगनेछ | 

• सामुदात्रयक त्रर्द्याियिरुको गुणस्तर र्तृ्रद्धका िात्रग त्रशक्षकिरुकािात्रग 

पेशागत क्षमता त्रर्कासका कायवक्रमिरु ल्याइनेछ | 

• सामुदात्रयक त्रर्द्यािय तथा क्याम्पसिरुिाई प्रत्रबत्रधमैिी बनाई त्रर्द्यािय 

तथा क्याम्पसिरुिाई फ्री –र्ाई फाई िोन बनाइनेछ| 

• दत्रित सीमान्तकृत तथा त्रबपन्न पररर्ारका त्रर्द्याथीि े त्रचत्रकत्सा त्रर्ज्ञान 

,कृत्रष,र्न इन्िीत्रनयररङ  र्ा अन्य प्रात्रबत्रधक त्रर्षयमा उच्च त्रशक्षा िातँ्रसि 

गनव चािनेे त्रर्द्याथीिरुका िात्रग त्रबशेष छािर्तृ्रत कोष बनाइनेछ |त्रर्पन्न 

पररर्ारका ,आफ्ना अत्रभभार्कगुमाएका त्रर्द्याथीका िात्रग त्रबशेष छािर्तृ्रत 

कोषबाट पाठ्यपुस्तक िगायत शैत्रक्षक सामग्री र त्रर्द्यािय पोशाक त्रकन्नका 

िात्रग सियोग उपिब्ध गररनछे साथ साथ ै प्रत्रतभाशािी र मेधार्ी 

त्रर्धाथीिरुिाई पत्रन छािर्तृ्रतको व्यबस्था गररनेछ |यस्ता छािर्तृ्रतिरु 

त्रनत्रित कायवत्रर्त्रध बनाएर माि गररनछे | 
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• यस गाउँपात्रिकाको इत्रतिास ,समाि,संस्कृत्रत,परम्परागत,किा,ज्ञान, 

सात्रित्य, प्राकृत्रतक स्रोत व्यबस्थापन ,त्रर्कास आत्रद त्रर्षयमा अध्ययन 

,अनुसन्धान गने त्रर्द्वान,शोधाथी,असुन्धानकताव, कृत्रत प्रकाशकिरुिाई 

सम्मान प्रोत्सात्रित गनव अनुसन्धान/सम्मानत्रर्शेष कोषको व्यर्स्था गररनेछ | 

• त्रशक्षक दरबन्दी त्रमिान कायविाई प्रभार्कारी रुपमा अत्रघ बढाई 

त्रबद्याियिरुमा त्रशक्षकिरुको समतामूिक त्रर्तरणिाई सुत्रनत्रित गररदै 

ित्रगनेछ | 

• धात्रमवक प्रकृत्रतका त्रबद्याियिाई त्रशक्षाको मूिप्रर्ािीकरण गनव त्रर्शेष 

व्यबस्था गररने छ| 

त्रर्द्याियमा त्रशक्षक र त्रर्द्याथीिरुको अनुपात िरेी गुणस्तरीय शतै्रक्षक अनुदान 

कोष तयार गरी औत्रचत्यको आधारमा प्रदान गररने छ| 

• त्रशक्षाको गुणस्तरीयता र समानतामा आधाररत बनाउन गाउँपात्रिकास्तरीय 

परीक्षा व्यर्स्थापन  प्रणािी सुरुर्ात गररने छ| 

• त्रनर्ावत्रचत िनप्रत्रतत्रनत्रध ,त्रशक्षक ,कमवचारीका छोराछोरीिाई अत्रनर्ायव रुपमा 

सरकारी त्रबद्याियमा भनाव गनुवपने व्याबस्थािाई प्रभार्कारी बनाइने छ | 

• त्रशक्षा क्षेिमा त्रनिी क्षिेको सिभात्रगतािाई व्यर्त्रस्थत र त्रनयमन गने तथा 

त्रनिी र साबवित्रनक त्रर्द्याियका त्रशक्षाको गुणस्तरको अन्तरिाई कम 

गनवसरोकारर्ािा त्रनकायिरुसंग अन्तरत्रक्रया गने व्यबस्था गररने छ| 

• िैमात्रसक रुपमा त्रर्द्याियका प्र.अिरु त्रशक्षक अत्रभभाबक संघका 

अध्यक्षिरु, त्रबद्यािय व्यर्स्थापन सत्रमत्रतका अध्यक्षिरु भेिा गरेर 
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त्रर्द्याियको समीक्षा गरी भार्ी त्रदनिरुमा शैत्रक्षक गुणस्तर अत्रभर्तृ्रद्ध गनव 

आर्श्यक कायव गररनछे | 

• त्रर्द्याियको आर्श्यकता र त्रर्द्याथी संख्या आत्रदका आधारमा अनुदान 

त्रदने प्राबधान त्रमिाइन ेछ | 

• स्थानीय सरोकारर्ािािरु, समुदाय र त्रर्कासका साझेदारी संस्थािरुसँगको 

सिकायवबाट त्रशक्षाको गुणस्तर अत्रभबतृ्रद्ध गररने छ| 

• अपाङ्ग/त्रभन्न क्षमता भएका ब्यत्रक्तिरुको शतै्रक्षक पिुचँमा र्तृ्रद्ध गररने छ| 

• बाित्रर्कास त्रशक्षासम्बन्धी त्रसकाइ  सामाग्रीिरुको स्तर तथा सान्दत्रभवकता 

सुत्रनत्रित गरी त्रतनिाई बाित्रर्कास केन्रका बािबात्रिकाको स्तरअनुरुप 

बनाइने छ | 

• सामुदात्रयक त्रर्द्याियिरुमा त्रप्र –प्राइमरी देत्रख नै अंग्रेिी माध्यमबाट 

अध्यापन गराउन सुरुर्ात गररनेछ साथै त्रसकाइमा सूचना तथा सचंार 

प्रत्रबत्रधिाई त्रशक्षा प्रणािीको अत्रभन्न अंगको रुपमा त्रबकास गनव कम्प्युटर 

नभएका त्रबद्याियिरुमा कम्प्युटर ल्याबको स्थापना गननेीत्रतिाई िो 

त्रदइनेछ| 

• गाउँपात्रिकात्रभि त्रर्द्याियिरुको नक्सांकन गरी त्रर्द्यािय एकीकरण तथा 

ति घटाउन ेनीत्रत अबिम्बन गररनेछ| 

• गाउँपात्रिकाको िरेक र्डामा सामुदात्रयक त्रसकाइ केन्र स्थापना गरी सो 

माफव त कायवक्रम संचािन गररने नीत्रतिाई त्रनरन्तरता त्रदइनेछ | 
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• अत्रनबायव तथा त्रनशलु्क आधारभतू त्रशक्षा सुत्रनत्रित गनव त्रर्द्यािय बात्रिर 

रिकेा बािबात्रिकािरुिाई त्रर्द्याियिरुमा भनाव गराउन े कायवक्रमिाई 

प्रभाबकारी बनाइने छ | 

• बाित्रर्कास त्रशक्षक तथा त्रर्द्याियका कमवचारीिरुिाई  गाउँपात्रिकाबाट 

त्रदंद ैआएको सुत्रर्धािाई त्रनरन्तरता त्रदइनेछ | 

• त्रर्गत बषवदेत्रख गाउँपात्रिकाको आन्तररक स्रोतबाट त्रनयुत्रक्त भई  कायवरत  

रिकेा आधारभतू तिका सात  र माध्यत्रमक तिका सात गरी चौध िना  

अनुदान त्रशक्षकिरुको बारेमा त्रर्धाियका त्रर्धाथी अनुपातका  आधारमा 

आर्श्यक पुनरार्ोिोकन  गररनेछ  | 

• सामुदात्रयक क्याम्पसिरुिाई शैत्रक्षक अनुदान त्रदने व्यर्स्थािाई त्रनरन्तरता 

त्रदईनेछ  . 

• त्रर्द्याियिरुमा खेिकुद तथा अत्रतररक्त त्रक्रयाकिापका साथै 

गाउँपात्रिकास्तरमा रास्िपत्रत कप, अध्यक्ष  कप िगायतको खेिकुद 

प्रत्रतयोत्रगतािाईत्रनरन्तरता त्रदइनेछ | 

• सामुदात्रयक त्रबद्याियका छािािरुिाई  स्यात्रनटरी  प्याड त्रर्तरण तथा 

सरसफाई व्यबस्थापन गनव त्रनत्रितरकम अनुदान त्रदने कायविाई त्रनरन्तरता  

त्रदईनेछ | 

• गाउँपात्रिका त्रभिको सबै सामुदात्रयक क्याम्पसिरुमा  त्रडत्रिटि कक्षा 

संचािन गने व्यबस्था त्रमिाइनेछ | 
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• उत्कृष्ट कायव गने त्रबद्यािय, त्रशक्षक तथा उच्च नत्रतिा ल्याउने त्रबद्याथीिाई 

पुरस्कृत गररनेछ | 

• प्रत्येक  त्रर्द्याियमा र्ािमैिी र्ाि उद्यानको व्यबस्था क्रमश थािनी 

गररनेछ | 

• िरेक त्रर्द्याियमा खानेपानी र शौचािय सुधारको नीत्रत त्रिईनेछ | 

• गाउँपात्रिकात्रभि रिकेा स्र्ास््य ,त्रशक्षा ,कृत्रष ,भेटेनरी िगायत अन्य 

सार्वित्रनक सरे्ा कायाविय संचािन व्यबस्थापन गनव आर्श्यकताको 

आधारमा अनुदान नीत्रत अबिम्बन गररनेछ | 

• यस गाउँपात्रिका त्रभिका त्रर्द्याियमा CTEVT को सम्बन्धनमा संचात्रित 

१८ मत्रिने प्रात्रबत्रधक त्रर्षयको पठनपाठनिाई सम्बत्रन्धत त्रनकायसंगको 

समन्र्यमा ३ र्षे अर्त्रधको कायवक्रम संचािनका िात्रग आर्श्यक कायव 

अगात्रड बढाइने छ |  

• गाउँपात्रिका स्तरीय खेि त्रशक्षक र संगीत त्रशक्षकको दरबन्दी त्रसिवना गरी 

घमु्ती रुपमा सबै त्रर्द्याियिरुमा सुत्रबधा उपिब्ध गराई खेिकुद र 

संगीतिाई प्रोत्सात्रित गररनेछ | 

• गाउँपात्रिका क्षेि त्रभिका सामुदात्रयक त्रर्द्याियका त्रशक्षक त्रशत्रक्षकािरुिाई 

कम्प्युटर सम्बत्रन्ध आधारभतू तात्रिमको व्यबस्था त्रमिाइनेछ | 

• प्रारत्रम्भक र्ाित्रर्कास तथा त्रशक्षा पाठ्यक्रम २०७७ िे त्रनदेत्रशत गरेका 

आधारभतू तथा त्रर्षयगत सक्षमतािरु िाँत्रसि गराउन र बािर्ात्रिकािाई 
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त्रर्द्यािय त्रशक्षामा आकत्रषवत गनव आर्श्यक शैत्रक्षक सामग्रीिरुको व्यबस्था 

गररनेछ | 

• माई स्कुि त्रटचर (My School teacher) नेपािबाट तयार गरेको 

क्यात्रम्ब्रि त्रर्श्वत्रर्द्यािय अन्तगवत ित्रनिंङ नेपािी पाठ्यक्रम र 

गाउँपात्रिकात्रभिका माध्यत्रमक त्रर्द्याियिरुको कक्षा १० र ११ को 

पाठ्यपुस्तकिाई पूर्ावधार तयार गरी कायावन्र्यन गररने नीत्रत त्रिनछे | 

 

मत्रहिा त्रवकास: 

• मत्रििा शसत्रक्तकरण कायवक्रम संचािन गरी क्षमता अत्रभर्तृ्रद्ध तथा 

उद्यमत्रशिता त्रर्कासमा िोड त्रदइनेछ. 

• मत्रििा त्रिसँा अन्त्यका िात्रग रुतमागव मत्रििा न्याय इकाईको व्यबस्था 

गररनेछ |  

गाउँपात्रिका कायाविय तथा र्डा कायाविय  भर्निाई मत्रििामैिी बनाइनेछ| 

• त्रशक्षा , स्र्ास््य तथा रोिगारीमा मत्रििािरुको पिुचँ र्तृ्रद्ध गद ैित्रगनेछ | 

• मत्रििा सशक्तीकरणका क्रममा गतृ्रिणी त्रशक्षािाई प्रोत्सािन गररने छ  | 

• मत्रििा मात्रथ िुने त्रिसंा र मानब बेचत्रबखन तथा ओसार पसार कायविाई 

त्रनरुत्सात्रित गररने छ| 

• मत्रििािरुिाई मागका अधारमा सीपमूिक व्यार्सात्रयक तात्रिम त्रदई 

व्यबसाय तफव  उन्मुख बनाउने नीत्रत त्रिइनछे| 
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• िेष्ठ नागररक र पाररर्ाररक सम्बन्ध सुधार कायवक्रम ल्याइनेछ |  

• िामो समयदेत्रख श्रीमान बेपत्ता भई एत्रक्िएका मत्रििािरुिाई 

पत्रिचानको आधारमा आय आिवन उन्मुख सिायता नीत्रत बनाई अनुदान 

रकम उपिब्ध गराइनेछ | 

• आमा समूििरुिाई नेततृ्र् तथा क्षमता त्रर्कास तािीम त्रदईनेछ | 

• िैंत्रगक उत्तरदायी समत्रर्कास कायवक्रम कायावन्र्यनमा ल्याइनछे | 

• त्रर्कास त्रनमावणका िरेक चरणमा मत्रििािाई त्रर्शेष प्राथत्रमकता त्रदई 

"त्रवकासमा मत्रहिा,मत्रहिािाई पत्रहिा" को नीत्रतिाई त्रनरन्तरता 

त्रदईनेछ | 

• बाबुआमा त्रर्त्रिन बािबात्रिका संरक्षण कोष , िैंत्रगक त्रिसंा त्रनर्ारण 

कोषिस्ता कोषिरूिाई त्रनरन्तरता त्रदईनेछ | 

बाि त्रवकास: 

१.र्ाि त्रर्र्ाि सामात्रिक कुरीत्रत िातीय भेदभार् िैंत्रगक त्रिसंा र बाि श्रम 

त्रर्रूद सचेतना मूिक अत्रभयानिरु संचािन गररनेछ | 

२.बाि त्रर्कास केन्रको व्यर्स्थापनामा िोड त्रदइनेछ | 

३.बाि श्रमशोषणिाई त्रनरुत्सात्रित गदै ित्रगने छ | 

४.बािमैिी स्थानीय शासन कायवक्रम (CFLG) संचािन गरी र्डा र 

गाउँपत्रिकािाई बािमैिी र्डा तथा गाउँपात्रिका घोषणा गररने छ  | 

५.त्रर्कास त्रनमावणमा िुने भतै्रतक संरचनािरुिाई बािमैिी बनाइनेछ | 
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६.र्डा र गाउँपात्रिकास्तरमा र्ािबात्रिकासँग सम्बत्रन्धत काम कायवर्ािीको 

अनुगमन गनव बाि अत्रिकार समन्वय तथा  अनुगमन सत्रमत्रत गठन गररने 

छ | 

७.िरेक टोि ,र्डा र त्रर्द्याियिरुमा बाि क्िबिरु गठन गरी उनीिरुको िक 

अत्रधकार सतु्रनत्रित गने कायवक्रम संचािन गररने छ|साथ ै गाउँपात्रिकास्तरीय 

बाि संिाि गठन गने व्यबस्था त्रमिाईनेछ| 

८.त्रकशोरत्रकशोरी  समूििरुिाई आर्श्यक नेततृ्र् क्षमता त्रर्कास तािीम 

त्रदइनेछ| 

स्वास््य: 

" त्रिपुरासुन्दरी गाउँपात्रिकाको सरोकार; गाउँ-गाउँमा डाक्टर  " 

• प्रसुती सरे्ाका िात्रग स्र्ास््य संस्थामा पुगेका सुत्केरी मत्रििािरुको 

अन्य स्र्ास््य संस्थामा ररफर गनुवपदाव िाग्ने एम्बुिेन्स शुल्क 

गाउँपात्रिकाको तफव बाट त्रनशलु्क गररनेछ | 

• गाउँपात्रिका त्रभिका सर्ै र्डामा मात्रसक रुपमा दक्ष त्रचत्रकत्सकबाट  

नागररकको स्र्ास््य पररक्षणको व्यबस्था त्रमिाइनेछ | 

• गाउँपात्रिका त्रभिका पाँच र्षव मुत्रनका सबै बािबात्रिकाको पोषण 

अर्स्थािाई मध्यनिर गदै र्तृ्रद्ध अनुगमनिाई त्रबशेष िोड त्रदइनेछ | 

• स्र्ास््यकमीिरुको क्षमता त्रर्कासका िात्रग आर्श्यक तात्रिमको 

व्यबस्था गररनेछ | 
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• मत्रििा स्र्ास््य स्र्यंसेत्रर्कािरुिाई प्रदान गदै आएको मात्रसक 

यातायात खचवमा र्तृ्रद्ध गररनेछ| 

• सबै प्रकारका त्रनयत्रमत खोप सेर्ािाई समयमा नै िगाउने व्यर्स्थािाई 

त्रनरन्तरता त्रदईनेछ। 

• प्रसुती िाउिो कायवक्रमिाई व्यर्त्रस्थत गद ैत्रनरन्तरता त्रदइनेछ | 

• िरेक र्डामा कत्रम्तमा एउटा स्र्ास््य केन्रको पूर्ावधार तयार गरी 

स्र्ास््यमा नागररकको सिि पिुचँको व्यबस्था त्रमिाईने छ | र्डास्तरमा 

स्थापना भएका सामुदात्रयक स्र्ास््य इकाईिाई स्र्ास््य चौकीमा 

स्तरोन्नत्रत गनव आबश्यक पििकदमी त्रिइनछे | 

• मत्रििािरुको प्रिनन स्र्ास््य अत्रधकार सतु्रनत्रित गनव स्र्ास््य सेर्ामा 

कायवरत सरकारी तथा गैरसरकारी त्रनकायिरुको सिकायवमा त्रर्त्रभन्न 

त्रशत्रर्रिरु र घर पररर्ार सदस्यिरुसंग छिफि भेटघाट र अत्रभमुखीकरण 

कायवक्रमिरु सचंािन गररनेछ | 

• बाि तथा मातमृतृ्यु दरमा न्यूनीकरणमा िोड त्रदइनेछ | 

• सुती, मत्रदरा र िागूपदाथविन्य बस्तुिरुको प्रयोग त्रनयन्िण गनव प्रिरीके 

समन्र्यमा सचेतनामूिक कायवक्रमिाई संचािन गदै ित्रगने छ| 

• बत्रथिंङ्ग सरे्ािाई प्रभाबकारी बनाउन सबै स्र्ास््य संस्थािरुमा सुत्केरी 

प्रत्रतक्षािय घर त्रनमावण गरी खान बस्न त्रनशुल्क गने व्यर्स्थािाई 

त्रनरन्तरता त्रदईनेछ | िसका कारण घरमा सुत्केरी िुने शून्य र्डािरु 

घोषणा गदै त्रसंगो गाउँपात्रिका घोषणा गने नीत्रत त्रिईनेछ | 
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• HIV/AIDS संक्रत्रमत व्यत्रक्तिरुिाई एक आत्रथवक र्षवमा एक पटक 

यातायात खचव बापत रु. १०,०००|-आत्रथवक सिायता त्रदन ेकायवक्रमिाई 

त्रनरन्तरता त्रदईनेछ | 

• आठ प्रकारका सम्बेदनशीि रोग िागेका नागररकिरुिाई राज्यबाट 

सुत्रबधा त्रिएकाको िकमा एकपटक र गररर् तथा राज्यको सुत्रबधाबाट 

बत्रन्चत नागररकको िकमा एक आत्रथवक बषवमा रु १०,०००| आत्रथवक 

सियोग त्रदने  नीत्रतिाई त्रनरन्तरता त्रदईनेछ| 

• एक त्रवद्यािय एक नसि कायवक्रमिाई प्रभार्कारी रुपमा कायावन्र्यनमा 

ल्याइने छ| 

• स्र्ास््य र्ीमा कायवक्रमिाई त्रनरन्तरता lदइनछे |  

• एक र्डा एक स्र्ास््य संस्था कायवक्रमिाई त्रनरन्तरता त्रदईनेछ | 

• स्र्ास््यकमीको तिबमानमा एकरुपता कायम गररने छ । 

• सर्ै र्डािरुमा त्रर्शेषज्ञसत्रितको स्र्ास््य त्रशत्रर्रिाई त्रनरन्तरता त्रदईनेछ | 

• त्रनयत्रमत खोप सेर्ामाफव त सरसफाई प्रबधवन कायवक्रम संचािन गररने छ | 

• मत्रििा स्र्ास््य स्र्यसंेत्रर्का कायवक्रमिाई त्रनरन्तरता त्रदईनेछ | 

• सार्वित्रनक मित्र्का स्थािरुमा सार्वित्रनक शौचािय त्रनमावण 

अत्रभयानिाई त्रनरन्तरता त्रदइनेछ | 

• प्रत्येक स्र्ास््य संस्थािाई स्र्ास््य सुरक्षा सामग्रीिरु र आर्श्यक 

औषधीिरुको व्यर्स्था  मिाई स्र्ास््य सरे्ािाई प्रभार्कारी बनाइनछे | 
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• कोत्रभड-१९ रोगको त्रनयन्िण गनव स्र्ास््य संस्थािरुिाई चसु्त र 

प्रभार्कारी बनाइनेछ | 

• गभवर्ती तथा सुत्केरी मत्रििािरुिाई त्रनशलु्क क्यात्रल्सयम, आइरन र 

फोत्रिक एसीड चक्की त्रर्तरण कायविाई त्रनरन्तरता त्रदईनेछ | 

• स्र्ास््य संस्थामा कायवरत िनशत्रक्त उत्रचत व्यबस्थापन गरी कामको 

आधारमा  प्रोत्सािान भत्ताको व्यबस्था त्रमिाईनेछ | 

• स्र्ास््य संस्थािरुमा एम्बुिेन्सको उत्रचत व्यर्स्थापन तथा संचािनिाई 

प्रभार्कारी बनाइनेछ | 

• सासु र्िुारी सरं्ाद कायवक्रमिाई त्रनरन्तरता त्रदईनेछ | 

• पात्रिकात्रभि रिकेा आधारभतू स्र्ास््य केन्र तथा इकाईमा अर्श्यक 

स्र्ास््य कमवचारीको करार दरबन्दी त्रसिवना गररनेछ | 

• सुत्केरी करार मत्रििा कमवचारीिरुिाई ९८ त्रदन सुत्केरी त्रबदा त्रदने प्रबन्ध 

गररनेछ | 

• सल्यानटार PHC को भौत्रतक सरचनाको स्तरोन्नत्रत गररनछे | 

• आपतकािीन त्रर्रामी सुत्केरी दीघव रोगी र आकत्रस्मक त्रबमारीिरुि े

समयमा नै उपचार नपाइ ज्यान गुमाउन नपरोस भन्ने ितुेिे र्डा तििरुमा 

पत्रन क्रमश एमबुिेन्स सरे्ा त्रर्स्तार गदै िाने नीत्रत अबिम्बन गररनेछ| 

• त्रबगत र्षविरुमा िस्तै त्रर्त्रभन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थािरुसंग 

साझेदारी गरी स्र्ास््य  कायवक्रम सचंािन गररनेछ | 
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• सल्यानटार प्राथत्रमक स्र्ास््य केन्रमा त्रर्शेषज्ञ सत्रितको स्र्ास््य त्रशत्रर्र 

राख्ने व्यर्स्था त्रमिाइने छ । 

• नेपाि रेडक्रस सोसाइटीसंग साझेदारीमा गाउँपात्रिका क्षेित्रभि बसोर्ास 

गने नागररकिरुिाइ त्रनशुल्क रगत उपिव्ध गराइने कायवका िात्रग 

रक्तदान कायवक्रमिाई अत्रभयानको रुपमा सचंािन गररनेछ  । 

• सामुदात्रयक स्र्ास््य संस्थािरुमा सरसफाईका िात्रग करेसाबारी फोिोर 

व्यबस्थापन ,शुद्ध सफा त्रपउने पानी उपिब्ध गराउन रािनीत्रतक दि र 

सरोकारर्ािािरुको सिभात्रगतामा अत्रभयान संचािन गरी उत्कृस्ट 

स्र्ास््य संस्था समुदाय टोि र पररर्ारिाई पुरस्कृत गररने कायविाई 

सुरुर्ात गररनेछ | 

• अस्पताि तथा स्र्ास््य चौकीमा स्र्ास््य सिकारी औषत्रध पसि 

संचािन गरी शुिभ मूल्यमा त्रर्क्री त्रर्तरण गररनेछ | 

 

खानेपानी: 

• मनपाङ खोिा खानेपानी आयोिनािाई समय त्रसमा त्रभिै सम्पन्न 

गररनेछ | 

• स्र्च्छ खानेपानी मानब िीबनको नैसत्रगवक अत्रधकार िो| पानीका 

मुिानिरु भएका ठाउँमा सरंक्षण र व्यर्त्रस्थत गरी  त्रर्तरण गदै ित्रगनेछ| 

एक घर एक िारा अत्रभयानिाई त्रनरन्तरता त्रदईन े छ | स्र्च्छ त्रपउन े
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पानी प्रबधवन गनव त्रर्त्रभन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थासंग सिकायव र 

प्रोत्सात्रित गररने छ | 

• पानीका मुिान सिि नभएका ठाउँिरुमा प्रत्रर्त्रधको खोिी गरी त्रडप 

बोररंग,त्रित्र्टंग प्रत्रबत्रि र आकासे पानी िम्मा गरी प्रयोगमा ल्याउन े

त्रबत्रध अबिम्बन गररनछे| 

• स्र्च्छ त्रपउने पानीका मुिानिरुमा गुणस्तरीयता मापनका िात्रग पानी 

परीक्षणका त्रर्त्रभन्न प्रत्रर्त्रधिरु अर्िम्बन गररने छ| 

• खानेपानी शुद्धीकरणका िात्रग त्रर्शेष पिि गने नीत्रत त्रिईनेछ | 

सििगानीमा त्रनमावण िुने सल्यानटार खानेपानी अयेिनाका िात्रग 

अर्श्यक बिेटके व्यर्स्था गररने छ । 

• परम्परागत ढंगबाट संचािन िुदँै आएका कुर्ा ,ढंुगेधारा िगायत 

खानेपानीका स्रोत भएका स्थानिरुको  आर्श्यक सरंक्षण र सम्बधवन 

गररनेछ |  

 

 

जेष्ठ नागररक तथा अपाङगता सम्बन्िमा: 

• बैत्रकङ सरे्ा माफव त त्रदइदै आएको सामात्रिक सरुक्षा भत्तािाई घर घरमा 

पुयावउने व्यर्स्था त्रमिाइने छ | 
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• िेष्ठ नागररकिरुका िात्रग त्रनयत्रमत स्र्ास््य पररक्षणको व्यबस्था गररने छ | 

प्रत्येक प्रमुख र्स्तीिरुमा िेष्ठ नागररक त्रमिन तथा भटेघाट केन्रको त्रनमावण 

गररनेछ | 

• गाउँपात्रिकाक्षेित्रभि रिकेा अपाङ्ग व्यत्रक्तिरुको त्याङ्क सङकिन, 

अपाङ्गता िेष्ठ नागररक पररचयपि त्रर्तरण र अद्यार्त्रधक गररनछे| 

• सीमूिक रोिगारमूिक तथा आयमूिक कायवक्रम संचािनमा िोड 

त्रदइनेछ|साथ ैअब बन्ने सरंचनािरु अपाङ्गमैिी बनाउने नीत्रत त्रिइनेछ |   

• अपाङ्गता पत्रिचान र्गीकरण तथा सुत्रबधा र सियोगका  िात्रग 

गाउँपात्रिकास्तरमा नै कायवत्रबत्रध बनाई िागू गररनेछ | 

• अपाङ्गतासम्बन्धी कायवत्रर्त्रधिाई आर्श्यकताबमोत्रिम सशंोधन गररनेछ | 

• िेष्ठ नागररकका िात्रग सम्मान कायवक्रम संचािन गररने छ | 

 

दत्रित एबम त्रपछडा वगि उत्थान: 

• दत्रित अल्प संख्यक एबं त्रपछडा र्गवका नागररकिरुिाई त्रबशेष क्षमता 

अत्रभर्तृ्रद्ध तथा शसत्रक्तकरणका कारणिरु माफव त उनीिरुिाई 

आत्मात्रनभवर िुने त्रसप त्रसकाइने छ | उनीिरुिे उत्पादनमुिक तथा 

रोिगारीमुिक रोिगारी गनव चािमेा प्रोत्शात्रित गने नीत्रत त्रिईनेछ | 
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• छुर्ाछुत तथा भदेभार् सामात्रिक अपराध िो। छुर्ाछुत तथा भेदभार् 

अन्त्यका िात्रग सचेतना कायवक्रम संचािन गररनेछ | 

 

• गाउँत्रभिका अत्रत गररर् , उत्पीत्रडत दत्रित ,आत्रदबासी, त्रभन्न क्षमता 

भएका व्यत्रक्त त्रपछडीएका र्गव तथा त्रसमान्तकृतिरुको पत्रिचानगरी 

त्रतनीिरु ित्रक्षत शसत्रक्तकरण क्षमता त्रर्कास ,िैंत्रगक समानता र 

समाबेशीकरण,िीर्न स्तर सुधार ,गररर् न्यूनीकरण तथा सामात्रिक 

त्रर्कासका कायवक्रमिरु संचािन गररनेछ | 

• मेड्पा कायवक्रम गाउँपात्रिका सर्ै र्डािरु माफव त आरन सुधार परम्परागत 

पेशा व्यर्साय भएका समुदायिाई आधतु्रनक सीपमूिक तािीमको 

व्यबस्था गरी त्रसप र प्रत्रबत्रध  िस्तान्तरण गररनेछ | 

 

युवा तथा खेिकुद त्रवकास: 

• अध्यक्ष उद्यमशीिता कायवक्रम माफव त गाउँपात्रिकात्रभिका यरु्ािरुिाई 

इिेक्ित्रसयन ,पिम्बीङ् मोबाइि तथा कम्प्युटर ररपेररंङ त्रसकमी डकमी 

तथा ित्रस्पटात्रिटी िगायतका त्रर्षयमा त्रसपमुिक तात्रिम प्रदान गररनेछ | 

• पात्रिकामा संचािनमा रिकेा सर्ै त्रकत्रसमका खेििाई  प्रोत्सािन गररनछे | 

• र्डा नं १ को िात्ती सुड़ेमा गाउँपात्रिकस्तरीय सुत्रबधा सम्पन्न ब्याडत्रमन्टन 

कभडव िि त्रनमावणका िात्रग आबश्यक बिटे त्रर्त्रनयोिन गररनेछ | क्षेिीय 

रंगशािाको त्रनमावण कायविाई त्रनरन्तरता त्रदईनेछ | 
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• बेरोिगार यरु्ािरुिाई उनीिरुको सीपका अधारमा प्रधानमन्िी रोिगार 

कायवक्रममाफव त त्रर्कास त्रनमावणमा िोड्ने कायविाई उच्च प्राथत्रमकता 

त्रदईनेछ | 

• प्रिरीको समन्र्यमा कुित तथा दबु्यवसनीमा िागेका युबािरुिाई 

रुपान्तरणका िात्रग त्रर्शेष  कायवक्रमिरु ल्याइनेछ | 

• युबािरुमा त्रर्त्रभन्न खेि र रचनात्मक कायवक्रमिरु संचािन गरी नैत्रतक 

चाररत्रिक अनुशासनको त्रर्कास गरी समािप्रत्रत  दात्रयत्र् बोध गराउने 

कायवक्रमिरु समाबेश गराउनिाई उत्रचत रकम त्रर्त्रनयोिन गररने छ | 

• अन्तर र्डास्तरीय त्रर्त्रभन्न खेििरुको आयोिना गरी खेिकुदिाई प्रबद्धवन 

र त्रर्कास गररनेछ| 

• त्रबद्याियिरुमा खेिकुद तथा अत्रतररक्त त्रक्रयाकिापका  साथ ै

गाउँपात्रिकास्तरमा रास्िपत्रत कप, अध्यक्ष कप िगायतको खेिकुद 

प्रत्रतयोत्रगता संचािन गररनेछ | 

• गाउँपात्रिका स्तरीय तथा र्डास्तरीय खेिकुद त्रर्कास सत्रमत्रत गठन गरी 

त्रर्त्रभन्न खेिको व्यबस्थापन गररनेछ | 

• त्रबद्याियस्तरमा स्काउट त्रशक्षािाई त्रशक्षाको अत्रभन्न अंगको रुपमा त्रर्कास 

गररनेछ | 
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संस्थागत त्रवकास सेवा प्रवाह र सुशासन 

गाउँपात्रिकाको संस्थागत सुिार , सचूना  प्रत्रबत्रि र सुशासन: 

“जनप्रत्रतत्रनत्रिहरु शासक नभई सेवक भई सेवा प्रवाह गररनेछ”  

• गाउँपात्रिकाको त्रडत्रिटि त्रभिेि प्रोफाइि त्रनमावण गररनेछ | 

• साइबर अपराध त्रनयन्िणका िात्रग सम्बत्रन्धत त्रनकायसंगको समन्र्यमा 

सचेतना कायवक्रम संचािन गररनेछ | 

• गाउँपात्रिका त्रभिका सबै कायाविय संघ संस्था समूििरुि ेआफ्नो सेर्ा 

प्रर्ाििाई सरि र सिि तररकािे त्रछटो र सतु्रबधा त्रदने कायविाई कडाई 

पुर्व कायावन्र्यन गररनेछ | 

• भ्रस्टचार त्रर्संगत्रत र त्रर्कृत्रतिाई न्यूनीकरण गनव गाउँपात्रिकाका सबै 

कमवचारीिरुिाई कानूनको पररत्रधत्रभि रिी कायवक्षमताको आधारमा 

पुरस्कृत गने र तोत्रकएको काम बािके थप समय काममा िगाउँदा थप 

सुत्रबधा त्रदने व्यबस्था गररनेछ | 

• सर् ै प्रकारका सरे्ा सुत्रर्धािाई र्जै्ञात्रनकरण गरी प्रभार्कारी बनाइ 

िनतिाई सुिर् तररकािे सरे्ा त्रदइनेछ | 

• गाउँपात्रिकाि े आफ्नो त्रक्रयाकिापिरुिाई व्यर्त्रस्थत गनव यसबाट 

गुणस्तरीय सेर्ा प्रर्ाि गनवका िात्रग त्यसै अनुसारको सांगठात्रनक संरचना 
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,दक्ष िनशत्रक्त र भौत्रतक स्रोत साधनिे सम्पन्न िुनुपछव|िसका िात्रग 

त्रनम्न कुरामा ध्यान त्रदईनछे; 

• पात्रिकाको प्रशासत्रनक कायविाई आधारभतु भौत्रतक स्रोत साधन तथा 

सूचना प्रत्रबत्रध सम्पन्न बनाइनेछ| 

• त्रनर्ावत्रचत िनप्रत्रतत्रनत्रध पदर्िािी भएको ६ मत्रिना त्रभि आर्श्यक पने 

स्थानीय नीत्रत योिना ऐन कानून कायवत्रर्त्रध र मापदण्डको त्रनमावण 

गररनेछ र आर्त्रधक र अन्य क्षेिगत योिनािरुिाई पररस्कृत गद ैित्रगने 

छ | 

• स्थानीय त्यांक व्यबस्थापनिाई चसु्त दरुुस्त रात्रखनेछ | 

•  प्रत्येक शाखा/इकाईिरुको कमावचारीिरुको कायवसम्पादनमा गुणस्तरीय 

सुधार ल्याउन, तदअनुकुिका पशेागत त्रर्कासका कायवक्रमिरु,दक्षता 

अत्रभर्तृ्रद्धका िात्रग तात्रिम प्रत्रशक्षण तथा अत्रभमुखीकरणका 

कायवक्रमिरु संचािन गररनेछ | दक्ष कमवचारीिरुबाट माि पररणाममुखी 

नत्रतिा त्रनकाल्न सत्रकन्छ भन्ने त्रर्श्वास रत्रिआएको छ |  

• कायावियत्रभिका त्रिन्सी सामानिरुको खररद प्रत्रक्रयािाई पारदशी 

,त्रमतव्ययी र िर्ाफदते्रिता कायम गनवका िात्रग सार्वित्रनक खररद ऐन 

बमोत्रिम र्ात्रषवक खररद योिना बनाइ िागू गररनेछ | 

•  आर्श्यकता अनुसार टोि त्रर्कास संस्था, मत्रििा समुि ,कृषक समूि 

,बाि क्िब ,सामुदात्रयक मेित्रमिापकताविरुिाई त्रर्त्रभन्न तात्रिम 

प्रत्रक्षशण तथा अत्रभमुखीकरण कायवक्रम संचािन गरीने छ | 
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• कायवपात्रिका तथा र्डा सदस्यिरुिाई स्थानीय शासन सम्बत्रन्ध नीत्रत 

,कानून सम्बत्रन्ध योिना तिुवमा सम्बत्रन्ध  क्षमता अत्रभर्तृ्रद्ध,न्यायीक 

सत्रमत्रत ,अनुगमन सत्रमत्रतको क्षमता अत्रभर्तृ्रद्ध,त्रबषयगत सत्रमत्रत 

/उपसत्रमत्रत/ सामुदात्रयक संस्थािरुिाई पत्रन आर्श्यकता अनुसारको 

पत्रिचान गद ैक्षमता त्रर्कास का त्रर्त्रभन्न कायवक्रमिरु संचािन गररनेछ | 

• पात्रिकाबाट त्रदइने िरेक त्रकत्रसमका सिुत्रियत अनुदान सियोगका िात्रग 

कायवत्रर्त्रध तथा मापदण्डको व्यबस्था गरी त्रतनको अनुशरण गररनेछ |  

• सूचना प्रत्रबत्रध तथा सुशासन क्षिेको त्रर्कासि ेत्याङक संकिन तथा 

अत्रभिेख व्यर्स्थापन िुदँै , व्यत्रक्तगत घटनादताव तथा सामात्रिक सुरक्षा 

प्रणािीिाई  प्रभार्काररता तथा पारदत्रशवता बढ्न गई समािमा सुरक्षाको 

अनुभतूी र स्थानीय सरकारि े त्रिएको भ्रस्टाचारत्रर्रुद्धको शून्य 

सिनशीिताको नीत्रतिे आम नागररकिरुमा िर्ाफदते्रिता र 

पारदत्रशवताको  मिशसु िुनेछ | 

 

• गाउँपात्रिकाबाट सम्पादन िुने सरे्ाप्रर्ाि,त्रर्कास त्रनमावण तथा सार्वित्रनक 

सरोकारका त्रबषयिरुमा नागररकिरुसंग त्रनरन्तर सम्पकव मा रिी गुनासो तथा 

सुझाबिरु संकिनका िात्रग गाउँपात्रिकामा २४ सै घण्टा सचंािन िुने गरी 

िटिाइन टेत्रिफोन सरे्ा संचािन गररनछे | 
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• गाउँपत्रिकाको पत्रििो कायवकािको उपित्रब्ध र भार्ी योिना समेट्ने गरी 

आधतु्रनक त्रर्कासका सम्भार्ना साथै पयवटन प्रबधवनमा टेर्ा पुग्ने गरी 

र्तृत्रचि त्रनमावण गररनेछ | 

• गाउँपात्रिकाको नर्त्रनर्ावत्रचत िनप्रत्रतत्रनत्रधिरुको व्यत्रक्तगत त्रर्र्रण समेट्ने 

गरी  प्रोफाइि त्रनमावण गररनेछ | 

• गाउँपात्रिकािाई प्राप्त िुने रािश्विाई थप व्यर्त्रस्थत,प्रत्रबत्रधमैिी, त्रछटो, 

आर्श्यकता अनुसार ररपोटव िनेव त्रमल्ने र समयसापक्ष बनाउन सम्पत्रत , भतू्रम 

, व्यर्साय तथा नगदी रत्रसदिाई E-Billing माफव त कायवन्र्यनमा ल्याइन े

प्रत्रक्रयािाई त्रनरन्तरता त्रदइनछे | 

• गाउँपात्रिकाि े त्रदन े सरे्ा सतु्रबधा, नीत्रत त्रनयम, सूचना तथा गत्रतत्रर्त्रधिरु 

सबै नागररकको पिुचँमा पुयावउन मोबाइि ऐप्समा गाउँपात्रिकाको 

प्रशासत्रनक सार्वित्रनक सेर्ा प्रर्ाि सम्बत्रन्ध त्रर्र्रण र सम्बत्रन्धत 

कमवचारीिरुको उपिब्धताको बारेमा पत्रन अध्यार्त्रधक गरी सार्वित्रनक 

सेर्ाका बारेमा नागररकिाई सुशतु्रचत गररनेछ साथै"साझा 

त्रिपुरासुन्दरी"िाई नागररक समक्ष अझ बढी पररस्कृत साथ ैप्रयेगकतावमैिी 

बनाउद ैित्रगनेछ | 

• योिना/कायवक्रमको सम्झौता प्रत्रक्रयामा कमवचारी र सेर्ाग्रािीिाई िुने त्रढिा 

सुस्ती र एक त्रक्िकमा सम्पूणव ररपोटव िनेव त्रमल्ने साथै कमवचारी र 

सेर्ाग्रािीर्ीचको दरूी कम गनवका िात्रग आगामी  आ.र्  ०७९/८० मा पत्रन 

यस प्रणािीिाई त्रनरन्तरता त्रदईदै योजना संचािन तथा अत्रभिेख 

व्यबस्थापन स्टवेयरिाई प्रभार्कारी रुपमा कायावन्र्यनमा  ल्याइनेछ| 
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• त्रडत्रिटि सोधपुछ कक्ष, त्रडत्रिटि सूचना पाटी ,त्रडत्रिटि नागररक 

बडापिको व्यबस्थापन गररनेछ । सरे्ाग्रािीिरुको बाक्िो उपत्रस्थत िुने 

कायाविय तथा सार्वित्रनक स्थानिरुमा(गाउँपात्रिका ,र्डा कायाविय 

,प्रतीक्षािय ,स्र्ास््य चौकी)मा त्रनशलु्क इन्टरनेट सरे्ाको क्रमश त्रबस्तार 

गदै िैिान ेनीत्रत त्रिईनेछ |  

• त्रर्त्रभन्न कायावियिरु (र्डा कायाविय , त्रबद्यािय र स्र्ास््य चौकी)िरुमा 

िोत्रडएको त्रर्द्युतीय  िात्रिरीिाई गाउँपात्रिकाको सञ्िाि 

(NETWORK)मा िोडी गाउँपात्रिकाबाट त्रनगरानी गने व्यबस्था 

त्रमिाईनछे | 

• गाउँपात्रिकाको कायाविय  अन्तगवतका र्डा कायावियिरुको  

गत्रतत्रबत्रधिरुको त्रनगरानी तथा पारदत्रशवता कायम गनव सी.सी. क्यामरा 

िडानिाई प्रभार्कारी बनाई कायावियबाट भए गरेका सरे्ाप्रर्ाििाई  

गाउँपात्रिकाको कायावियबाट  त्रनगरानीको व्यबस्था त्रमिाइनेछ |  

• सामत्रिक सरुक्षा भत्तािाई बास्तत्रर्क िाभग्रािीको िातमा पु~याउन र 

पारदत्रशवता कायम गने उद्वेश्यि े सामात्रिक सुरक्षा भत्तािाई बैंत्रकङ् 

प्रणािीमाफव त भकु्तानी गने व्यबस्था त्रनरन्तरता त्रदइने छ | 

• सबै र्डा कायावियिरुबाट व्यत्रक्तगत घटना दताविाई अनिाइन प्रणािीमा 

ित्रगनेछ|िसका िात्रग र्डामा कायवरत कमवचारीिरुिाई सूचना तथा सचंार 

प्रत्रबत्रधसम्बन्धी तािीमको समेत व्यबस्था त्रमिाईनेछ| 

• सर् ैर्डा कायावियको पररसर र अन्य बिारउन्मुख क्षेििाई Free Wi-Fi 

ZONE/ CC- Camera िडान गररन ेछ ।  
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• गाउँपात्रिका र र्डा तिका सचूनािरुिाई र्ेबसाइटमाफव त प्रकाशन र 

अद्यार्त्रधक गने कायविाई त्रनरन्तरता त्रदईनेछ| 

• गाउँपात्रिका तथा र्डा तिमा पत्रन नागररकिरुिे गुनासो तथा उिुरी गनव 

सक्ने संयन्िको त्रबकास गररनेछ|  

• आर्त्रधक रुपमा साबवित्रनक सुनुर्ाई कायवक्रम आयोिना गररनेछ | 

साबवित्रनक सुनुर्ाईमा उठेका सर्ाि र सम्बादका त्रबषयमा सत्रमक्षा गररनेछ| 

• गाउँपात्रिकाबाट प्रर्ाि िुने सार्वित्रनक सरे्ा प्रर्ाि ,उपभोक्ता सत्रमत्रत र्ा 

त्रनमावण व्यबसायीबाट सम्पादन िुने त्रर्कास त्रनमावण कायवको प्रभार्कारी 

रुपमा साबवित्रनक परीक्षण तथा साबवित्रनक सुनुर्ाईिस्ता कायविाई थप 

प्रभार्कारी बनाइनेछ| 

• यस गाउँपात्रिकािे त्रिएको भ्रस्टाचार त्रबरुद्ध शून्य सहनशीिताको 

नीत्रतिाई व्यर्िाररक रुपमा कायावन्र्यनमा ल्याइनेछ | 

• यस गाउँपात्रिकािाई पेश्की रत्रित र बेरुिुमुक्त गाउँपात्रिका बनाइनेछ | 

•  गाउँपात्रिकात्रभिका कायावियिरुबाट त्रदईने नागररक सरे्ाप्रर्ाििाई 

"त्रजम्मेवारी र जवाफदेत्रह बनौ ,मुस्कान सत्रहत  सेवा प्रवाह गरौ ँ" 

को नीत्रत अर्िम्बन गररनछे | 

• संगठन तथा व्यर्स्थापन सर्के्षण योिना त्रनमावण गरी करार िनशत्रक्त 

व्यबस्थापन सम्बन्धी कायवत्रर्त्रध तिुवमा गररनेछ| 

• िनउत्तरदायी स्थानीय प्रशासन र त्रर्त्रधको शासन स्थापना गररने छ | 
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• त्रनमावण सामाग्री तथा त्रनमावण िुने संरचनािरुिाई थप गुणस्तरीय र त्रदगो 

बनाउन Material Testing Lab स्थापना गररनेछ | 

• गाउँपात्रिका तथा र्डा कायावियमा करार /अस्थायी रुपमा कायवरत 

कमवचारीिरुिाई योगदानमा आधाररत सामात्रिक सरुक्षा कायवक्रम िागू 

गररने छ | 

•  व्यत्रक्तगत,संस्थागत,नीत्रतगत र्ा सामात्रिक रुपमा िुने कुनै पत्रन भ्रस्टाचार 

प्रर्तृ्रतका त्रर्रुद्ध र भ्रस्टाचार मुक्त स्थानीय सरकार र समाि त्रनमावणका 

िात्रग सम्पूणव िनप्रत्रतत्रनत्रध ,रारिसरे्क कमवचारी र नागररक  समाििाई 

पररचात्रित गररनछे | 

• योिना अनुगमन सत्रमत्रतमा तेस्रो पक्ष प्रात्रबत्रधकबाट त्रनरपक्ष  गुणस्तरीय 

मापनका िात्रग प्रात्रबत्रधकको व्यबस्था त्रमिाइने छ | 

•  गाउँपात्रिका र र्डािरुमा योिना तिुवमा गदाव बिेट त्रर्त्रनयोिन पूर्व 

प्रात्रबत्रधकको इत्रस्टमेटको आधारमा माि  बिेट त्रर्त्रनयोिन गररने कायविाई 

प्राथत्रमकता त्रदइनेछ | 

• गाउँपात्रिका अन्तगवतका र्डा कायावियिरुिाइ{  अत्रप्टकि फाइबर 

कनेत्रक्टत्रभत्रटबाट िोत्रडने कायविाई त्रनरन्तरता त्रदइनेछ | 
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वाताबरर् तथा त्रवपद ब्यबस्थापन: 

"त्रदगो त्रवकासका िात्रग, वातावरर् संरक्षर्" 

वन तथा भूसंरक्षर् ,वातावरर् संरक्षर् तथा जिािार संरक्षर् : 

• स्थानीय समुदायको अग्रात्रधकार रिने गरी बन पैदार्ार र बन क्षेिको 

नोक्सानी निुने गरी बन क्षेिको व्यार्सात्रयक त्रबकासमा िोड त्रदईनेछ | 

• गाउँपात्रिकाको आधा भन्दा बढी भभूाग ढाकेको बनक्षिेको संरक्षण 

,सम्बधवन व्यबस्थापनको कायवमा सामुदात्रयक र्न उपभोक्ता समुि र 

त्रडत्रभिन र्न कायावियसंग समन्र्य र साझेदारी गररनेछ | 

• सामुदात्रयक र्न उपभोक्ता समुििरुसंग समन्र्य गरी गैर काष्ठ र्न 

पैदार्ारको उत्पादन तथा अन्य िररत उद्यमत्रशिाताका गत्रतत्रर्त्रधिाई 

प्रोत्षात्रित गररनेछ | पटकेघारीमा भएको बिेघारीबाट बेिपि संकिन 

गरी पशुपत्रतनाथ तथा अन्य धात्रमवक त्रपठ िरुमा पठाउनका िात्रग पिि 

गररनेछ | 

• पात्रिका स्तरीय नसवरी स्थापना गरी उत्पात्रदत बेनाविाई सडक त्रकनारा र 

अन्य खिुा स्थानमा र्कृ्षरोपण गने कायविाई पत्रििो र्षवदते्रख न ै

व्यापकता त्रदईनछे | नसवरी संचािनिाई आफैं  त्रदगो रुपमा सचंािन गनव 

त्रबत्रध अपनाइनेछ | 

• खानेपानीका मुिान क्षिेिरुिाई" पानी मुिान संरक्षण क्षेि "घोषणागरी 

सोत्रि अनुरुप संरक्षणका कायविरु गररनछे | 
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• पात्रिकात्रभिका भएका 

रानीपोखरी,भण्डारेपोखरी,सुनपोखरी,कनेिपोखरी,(अग्रौता) मिे पोखरी 

िगायत सबै नया ँ ,पुराना पोखरीिरुको सरंक्षण ,ििाधार व्यव्स्थापन 

तथा र्न्यिन्तु संरक्षणका उद्देश्यि ेसमेत पोखरीिरु त्रनमावण गररनेछ | 

• पत्रिरो भकू्षय नत्रद कटान र्ा अन्य त्रर्पद िोत्रखमयुक्त स्थान क्षेििरुको 

पत्रिचान गरी त्रर्पद व्यबस्थापन गुरुयोिना बनाइनेछ | 

• पात्रिका र र्डास्तरीय त्रर्पद व्यबस्थापन सत्रमत्रतिरु गठन गरी त्रर्पद 

,आकत्ररमक घटना र्ा मिामारीको बेिा त्रतनको पररचािन गररनेछ र 

पात्रिका स्तरमा आपतकािीन उद्दार कायवदिको व्यबस्था गररनेछ | 

• काष्टखेोिा मन्पांग खोिा ,आन्ख ु खोिा िपांग खोिा ,खिरे खोिा 

,ह्यात्रपंगे खोिा र गणेश खोिा, बुढीगण्डकी नत्रद िगायतबाट भएका 

नत्रद कटान क्षेििरुमा तटबन्धन र बासँ रोपणका कायविरु गररने छन | 

• बाढी पत्रिरो आगिागी तथा अन्य त्रर्पदबाट प्रभात्रर्त व्यत्रक्त तथा 

पररर्ारिाई पात्रिकाबाट तत्काि राित उपिब्ध गराइनेछ | 

• प्राकृत्रतक त्रर्पद तथा आकत्ररमक घटनाका बारेमा तत्काि उद्दार तथा 

राित त्रर्तरण गनव नेपाि रेडक्रस सोसाइटी संग आर्श्यक साझदेारी 

गररनेछ | 

• गाउँपात्रिका त्रभि रािी कात्रिन आकत्ररमक उद्दारका िात्रग नेपािी 

सेनासंगको समन्र्यमा नाइट त्रभिन िते्रिकप्टर अर्तरण गनवका िात्रग 

आर्श्यक कायव गररनेछ | 
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• परम्परागत चलु्िोबाट खाना पकाउन बाध्य आमा, त्रददीबत्रिनीिरुको 

स्र्ास््यमा  प्रत्यक्ष  प्रभार् पाने घरत्रभिको धरु्ाँिाई न्यूनीकरण गनवका 

िात्रग आधतु्रनक सुधाररएको चिुो, बायोग्यास िडानमा आबश्यक 

अनुदान त्रदंदै बैकत्रल्पक उिाव प्रबधवनिाई त्रबशेष प्राथत्रमकतामा रात्रखनेछ| 

• आपतकािीन उद्दार तथा राित सामाग्री संकिन केन्र त्रनमावण गरी 

संचािन गररनेछ | 

• नेपाि सरकारद्वारा स्र्ीकृत र्ाताबरणमैिी स्थानीय शासन 

अर्धाराणा(EFLG) अनुरुप बाताबरण मैिी सरंचनागत त्रर्कास 

त्रनमावणमा त्रर्शेष िोड त्रदइनेछ | 

• भ-ूक्षयिगायत बाढी,पत्रिरो रोकथामका त्रनत्रम्त िरेक योिनाको कूि 

िागतको १ % प्रत्रतशत रकम बायो-इत्रन्ित्रनयररङमा खचव गनुवपने 

प्राबधानिाई त्रर्शेष नीत्रत बनाई कायवन्र्यनमा िोड त्रदइनेछ| 

• त्रिपुरासुन्दरी गाउँपात्रिका अन्तगवत र्ातार्रण प्रदषुण ,ििर्ायु पररबतवन 

आत्रदसंग सम्बत्रन्धत अध्ययन तथा अनुसन्धानकताविाई प्रोत्सािनका 

िात्रग अनुदानको व्यर्स्था गररनेछ  | 

• त्रर्पद िोत्रखम सम्बेदनशीि भउूपयोग योिना त्रनमावण गररनेछ साथ ै

त्रर्पद िोत्रखम क्षेि पत्रिचान गरी नक्सांकन गररने छ | 

•  आपतकात्रिन उद्दारका िात्रग आर्श्यक सामाग्री बारुणयन्ि ,शर् बािन 

पररचािनका  िात्रग राज्यका सबै तिसंग आर्श्यक समन्र्य र सिकायव 

गररनेछ | 
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• गाउँपात्रिका क्षेित्रभिका मूि सडक छेऊमा र्कृ्षरोपण गरी िररयािी मागव 

त्रनमावण कायवको थािनी गररन े छ । 

सरसफाई तथा फोहोरमैिा व्यबस्थापन: 

• प्रमुख र्स्ती र्ा चोकका सडक त्रकनारामा अिैत्रर्क फोिोर संकिनका 

िात्रग आर्श्यक प्रबन्ध त्रमिाइनेछ | सडक छेउछाउ तथा सार्वित्रनक 

स्थानमा फोिोर फाल्ने प्रर्तृ्रतिाई पूणव रुपमा दरुुत्साईत गररने छ | 

• सल्यानटारका िात्रग स्यात्रनटरी ल्याण्ड त्रफल्ड साइटको व्यबस्था गररनेछ र 

फोिोर संकिन र व्यबस्थापनका िात्रग आर्श्यक प्रबन्ध त्रमिाइनेछ |  

• गाउँपात्रिकास्तर, र्डास्तर र टोि स्तरमा सरसफाई तथा फोिोर 

व्यबस्थापन समूि गठन गरी त्रक्रयाशीि बनाईनेछ | 

• "फोहोरिाई, मोहोर "बनाउनका िात्रग प्िात्रस्टक पुनप्रयोग तथा 

फोिोरको त्रर्त्रर्ध प्रयोगको त्रर्त्रधिाई अबिम्बन गदै ित्रगने छ| 

• टोि  त्रर्कास सस्थािरुिाइ फोिोरमैिा व्यबस्थापन गनव त्रिम्मेर्ार बनाइन े

छ । 

 

भूत्रम व्यबस्थापन: 

• साबवित्रनक  िग्गाको पत्रिचान र अत्रभिेख गरी अत्रतक्रमणिाई त्रनयन्िण 

गररनेछ | 
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• भतू्रम बैंक स्थापना गरी सोको उपयोगिाई कायावन्र्यन गररनेछ| 

• भतू्रमको त्रडत्रिटि नापी प्रणािी क्रमश िागू गररनेछ | 

• सल्यानटारमा व्यर्त्रस्थत र्स्ती त्रबकासको िात्रग आबश्यक नीत्रत 

त्रिइनेछ | 

• गाउँपात्रिकात्रभिको भतू्रम पून:नापी गनव पििकदमी थात्रिनेछ | 

• सल्यानटार शिरीकरण िाई मध्ये निर राख्दै िग्गा खण्डीकरण गदाव ८ 

आना भन्दा सानो त्रकत्ता काट नगने नीत्रत अबिम्बन गररनेछ | 

• सल्यानटार स्र्ास््य केन्रका िात्रग िग्गा खररद प्रत्रक्रया अत्रघ र्ढाउन 

बिेटके  व्यर्स्था गररने छ । 

सत्रहद  j]kQf तथा द्वन्द पीत्रडत 

• सशस्त्र द्वन्द ,िनआन्दोिन तथाअन्य त्रर्त्रभन्न आन्दोिनमा सिभागी 

भई सिादत प्राप्त गनुव िुने सत्रिद पररर्ार व्यपत्ता पररर्ारिन एबं द्वन्दमा 

परी घाइते तथा अपाङ्ग भएका व्यत्रक्तिरुिाई गाउँपात्रिका माफव त 

आयआिवन कायवक्रममा सिभागी गराई आयस्तर र्तृ्रद्धमा िोड त्रदनेछु 

| 

• सत्रिद प्रत्रतष्ठान त्रनमावण एबं सत्रिद तथा द्वन्द त्रपत्रडतिरुको िीर्नी 

संगािो प्रकाशन गरी सम्मान गररनेछ |  
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भार्ा सात्रहत्य संस्कृत्रत र किा : 

• िाम्रा िातीय र सांस्कृत्रतक त्रर्त्रर्धता िाम्रा अमूल्य त्रनत्रध िुन त्रतनिाई 

पयवटन पबवधन संग िोडेर आत्रथवक सम्र्तृ्रद्धका िात्रग प्रबधवन गररने छ | 

• स्थानीय भाषा ,भेषभषुा,किा रिनसिन ,िीर्नशैत्रिको संरक्षण र सम्बधवन 

गररनेछ | प्रत्येक र्स्तीिरुमा एक संस्कृतक िि/मंचको व्यबस्था गरेर 

स्थानीय संस्कृत्रत र किाको प्रबधवन गररनेछ | त्रत मन्च/ििमा सोरठी 

,घाटु,मारुनी,िाखे नाच ,बािन,भिनिरुको प्रदशवन गनव सांस्कृत्रतक 

क्यािेन्डर बनाइने छ | सात्रित्य किा र संगीतको साधनमा िागेका 

पात्रिकात्रभिका व्यत्रक्तत्त्र्िरुिाई सम्मात्रनत  तथा प्रोत्सात्रित गने ÷गररनेछ | 

• त्रनयत्रमत रुपमा सात्रित्रत्यक कायवक्रमिरु आयोिना गररनेछन र सात्रित्य 

,किा,संगीत,संस्कृत्रत आत्रद क्षिेमा साधनारत व्यत्रक्तत्र्िरुको बारेमा 

अत्रभिेखीकरण गररनेछ | 

• त्रिपुरासुन्दरी माई स्थान िगायत अन्य स्थानीय िािा 

,मेिा,चाडपर्विरुको,प्रचार प्रसार गरेर ,सांस्कृत्रतक तथा धात्रमवक पयवटनको 

प्रर्धवन गररनेछ | 
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स्थानीय बजार व्यबस्थापन : 

• स्थानीय व्यापार उपभोक्ताको अत्रधकार र बिार अनुगमन िगायतका िात्रग 

कानून तथा मापदण्डको त्रनमावण गररनेछ | 

• स्थानीय उत्पादनको मूल्य त्रनधावरण र अन्य र्स्तु तथा सरे्ािरुको मुल्यमा 

एकरूपता ल्याइनेछ यसका साथै स्थानीय उपभोग्य सामग्रीको दर रेट 

त्रनधावरण गररनछे | 

• बिारिरुको त्रनयत्रमत अनुगमन गररनेछ |खाध्यतथा अन्य उपभोग्य 

बस्तुिरुको गुणस्तर र मूल्यको त्रनरन्तर अनुगमन गररनेछ | 

• त्रकसानको उत्पादनिाई बिार सम्म पुयावउनका िात्रग आर्श्यक सििीकरण 

गररनेछ | 

न्यात्रयक सत्रमत्रत र यसका कायविरु  

• कानूनिे त्रनत्रदवष्ट गरेका न्याय सम्पादनिाई चसु्त ,दरुुस्त र त्रछटो छररतो रुपमा 

सेर्ा प्रर्ाि गररनेछ | 

• न्यात्रयक सत्रमत्रत र मेित्रमिाप सििकताविरुको क्षमता अत्रभर्तृ्रद्ध गरी गुनासो 

सुनुर्ाईिाई व्यर्त्रस्थत गररनेछ | 

• र्डास्तरमा िुने सामान्य त्रर्र्ाद तथा उिुरीिाई मेित्रमिापकतावद्वारा 

सििीकरण गरी व्यर्स्थापन गररनेछ | 
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सहकायि र समन्वय : 

नेपािको सतं्रबधानको सतं्रघयताको मूि ममव समन्र्य ,सिअत्रस्तत्र् र सिकाररताको 

त्रसद्दान्तिाई अर्िम्बन गदै ,संघीयतािाई अझ मिबुत बनाउदै देशको समग्र 

प्रगत्रत र उन्नत्रतमा योगदान त्रदनका िात्रग अन्य पात्रिका ,प्रदशे र सङ्घीय 

सरकारसंग समन्र्य र सिकायव गररनछे | 

• नत्रद,खोिा,र्न िस्ता प्राकृत्रतक स्रोतको उपयोग र व्यबस्थापन ,र्ातार्रण 

संरक्षण ,त्रर्पद व्यबस्थापन ,पूर्ावधार त्रर्कास ,पयवटन र खेिकुद त्रर्कास िस्ता 

त्रर्षयिरुमा त्रछमेकी पात्रिकािरुसंग समन्र्य र सिकायव गररनछे | 

• रात्ररिय स्तरका ठूिाटार सत्रित उस्तै भगूोि भएका र अन्तरात्रस्िय स्तरमा समेत 

उस्तै भगूोि र्ा त्रमल्दो िलु्दो त्रबशेषता भएका स्थानीय सरकारिरुसंग भत्रगनी 

सम्बन्ध त्रर्स्तार गररनछे | 

अन्त्यमा, 

पत्रििो कायवकािको नीत्रत तथा कायवक्रम ,योिना तथा बिटे कायावन्र्यनमा िाग्नु 

िुनुिुने पुर्व िनप्रत्रतत्रनत्रध साथीिरु, /fi6«सरे्क कमवचारीिरु तथा आम 

उपभोक्तामा  िात्रदवक धन्यबाद ज्ञापन गदवछु र आगामी आत्रथवक र्षव ०७९/०८० को 

मात्रथ उल्िेत्रखत नीत्रत तथा कायवक्रम तथा योिनािरुको कायावन्र्यन गनव बिटे 

त्रर्त्रनयोिन गरी कायव संचािन गररनेछ | यस बषवको नीत्रत,कायवक्रम, योिना र बिटे 
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कायवन्र्यनमा यिाँिरुको अझ बढी सियोग र त्रक्रयाशीिताको अपेक्षा गदवछु | यस 

नीत्रत तथा कायवक्रम तिुवमा गनव सियोग गनुविुने सम्पूणव िनप्रत्रतत्रनत्रधज्यूिरु, प्रमुख 

प्रशासकीय अत्रधकृत , िेखा अत्रधकृत , सचूना अत्रधकृत िगायत सम्पूणव कमवचारी 

साथीिरुिाई िात्रदवक कृतज्ञता सत्रित धन्यबाद व्यक्त गदवछु | 

धन्यबाद नमस्कार !! 

२०७९|०३|१० 

राजु उपे्रती  

अध्यक्ष 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


