
 

1 आ.व. २०७६/०७६ को नीति¸कार्ााक्रम र बजेट मन्तव्य,२०७६ 

सानीभेरी गाउँपालिकाको आ.व. २०७६/०७७ को नीलि¸कार्ााक्रम र बजेट मन्िव्र्,२०७६ 

 गाउँसभामा प्रस्ििु लमलि: २०७६/०३/१० 

 गाउँसभामा पाररि लमलि: २०७६/०३/२० 

 अध्र्ाक्ष वाट प्रमालनकरण लमलि: २०७६/०४/०१ 

 प्रस्ििुकिाा: गाउँपालिका उपाध्र्क्ष श्री इन्द्न्िरा ओिी 

गाउँसभाका अध्र्क्ष महोदर्,  

१.   आज म गाउँसभाको र्स गररमामर् गाउँसभाको सदनमा संघीर् िोकिान्द्न्िक गणिन्ि नेपािको गौरवशािी इलिहांस 
बोकेको सानीभेरी गाउँपालिकाको उपाध्र्ाक्षको हैलसर्ििे आलथाक वर्ा २०७६/७७ को नीलि, कार्ााक्रम र बजेट 
पेश गना गइरहेकोछु।र्स ऐलिहांलसक क्षणमा जनर्दु्ध, जनआन्दोिन, जनक्रान्द्न्ि र र्स सानीभेरी गाउँपालिका 
अलिकार  सहहिको स्थालनर् िह प्रालिको संघर्ामा आफ्नो जीवन उत्सगा गनुाहनुे बीर लबरङ्गना महान शहीदहरु प्रलि 
हार्दाक श्रद्धाञ्जिी अपाण गदै घाइिे र वेपत्ता र्ौद्धाहरुप्रलि हार्दाक सम्मान व्र्क्त गना चाहन्छु।  

२.   सावाभौम सत्ता सम्पन्न नपेािी जनिािे िोकिान्द्न्िक हवलिबाट संघ, प्रदेश र स्थानीर् लिनैिहका जनप्रलिलनलिहरु 
र्दएकोछ, आपलस समन्वर्, सहकार्ा र सह-अन्द्स्ित्त्वको मलु्र् मान्र्िामा आिाररि रहह अन्िर सम्वन्ि कार्म गना 
गाउँपालिका सरकार प्रलिवद्ध रहहआएकोछ।  

३.   गाउँपालिकाको भौगोलिक, सामान्द्जक, आलथाक िथा सासं्कृलिक हवहवििािाई आत्मसाथ गदै गाउँपालिका सरकार 
सन्िलुिि र समन्र्ाहर्क हवकासको बाटोमा अन्द्घ बढ्न दृढ छ। सापेन्द्क्षक बेशी र पहाडी भ-ूभाग लमिेर बनकेो 
हवहवििा र्कु्त र्ो गाउँपालिका समहृद्ध हनुनैु राष्ट्रको समहृद्ध हो भने्न मान्र्िाका आिारमा गाउँपालिका सरकार 
सशुासन, हवकास र समहृद्धको बाटोमा अन्द्घ बहढरहेकोछ।  

४.  नपेािको संहविान २०७२ िे संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहको अन्िर सम्बन्ििाई बलिर्ो बनाउन ेआिारको रुपमा 
सहकारीिा, सहअन्द्स्ित्व र समन्वर्को लसद्धान्ििाई आत्मसाि गदै अलिकार र दाहर्त्वका दृहििे माि होइन, सािन 
श्रोिका दृहििे पलन िीन िह एक-अकाामा परस्पर लनभार हनुे मान्र्िािाई संहविानिे स्वीकार गरेको छ। सोही 
मान्र्िा अनरुुप "समदृ्ध नपेाि सखुी नपेािी" बनाउन ेसंघीर् सरकारको उद्देश्र् पूरा गना  गाउँपालिका सरकारिे 
"समदृ्ध गाउँपालिका खसुी जनिा" को िालग "गणुस्िररर् न्द्शक्षा सहज स्वस््र् सेवा र भौलिकपूवाािार - शनु्दर समदृ्ध 
गाउँपालिकाकोिालग पर्ाटन कृहर् हवकास र रोजगार " भने्न मिु नारामा र्ोजनाबद्ध हवकासको बाटोमा अन्द्घ बढ्न े
अठोट गरेको छ। 

५.  आलथाक वर्ा २०७६/७७ को बजेट िथा नीलि र कार्ाक्रमको िक्ष्र् "समदृ्ध गाउँपालिका खशुी जनिा" िाई 
पछ्याउने गरी उच्च दरको आलथाक वृहद्ध हालसि गने, र्वुा श्रमशन्द्क्तिाई गाउँपालिकामै स्वरोजगारी उपिब्ि 
गराउन सरकारी, सहकारी र लनजी के्षिसंगको साझेदारीमा रोजगारीका अवसरहरु लसजाना गरी आगालम ३ वर्ालभि 
रोजगारीका िालग हवदेन्द्शन ुपने बाध्र्िािाई न्र्लुनकरण गना प्रिानमन्िी रोजगार कार्ााक्रमिाइ प्रभावकारी वनाउदै 
रोजगार लसजाना गने नीलि र कार्ााक्रमिाई पहहिो प्राथलमक्ता र्दएकोछु। 

गाउँसभाका अध्र्क्ष महोदर्, 

६. समाज रुपान्िरणको िालग देशमा भएको जनर्दु्ध र जनआन्दोिनिे गदाा ठुिो राजनीलिक पररविान पलछ राज्र्को 
पहचु हवनाका उन्द्त्पलडि, लनमखुा र लसमान्िकृि वगाको राजनैलिक चेिना स्विःस्पूिा रुपमा जागिृ हदैुगदाा राजनैलिक 
जागरणको साथ जनिाका इच्छा, आकांक्षा र चाहनाहरु पलन लनरन्िर रुपमा हवकलसि हदैुआएकोिे स्थानीर् सीलमि 
स्रोि र सािनको समनु्द्चि प्रर्ोगबाट लनरन्िर बढ्दा हवकासका आकांक्षाहरु परुा गने प्रर्त् न गररनछे।उपरोक्त 
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पषृ्ठभलूममा गि आलथाक वर्ा २०७५/0७६ मा बजेट हवलनर्ोजन र लनलि िथा कार्ााक्रम्मा समावेश गररएका 
र्ोजनाहरुको प्रभावकारी कार्ाान्वर्ण अनगुमण र सलमक्षाको दृहििे कलि र्ोजना सम्पन्न भए कलि लनमााणालिन र 
स्िर वृहद्धमा रहेका छन ् त्र्सिाई माि पहहिो प्राथलमक्ता कार्म राख्दै आलथाक वर्ा ०७६ र ७७ मा आम 
नागररक, राजलनलिकदिहरु, वडा कार्ाािर्हरु, हवर्र्गि शाखाहरु, सरकारी िथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरुका 
प्रलिलनलिहरु, न्द्शक्षक बहुद्धन्द्जहवहरु, नागररक समाज, सञ्चारकलमा, र हवकास सरोकारवािाहरुको सझुाबिाई उच्च 
प्राथलमक्ता र्दएर आम सहमलिबाट साझा कार्ाक्रमको रुपमा सानीभेरी गाउँपालिकाको एहककृि गाउँहवकास 
कार्ााक्रममा बजेट हवलनर्ोजन गना महत्वपणुा आिार लिईनेछ। 

गाउँसभाका अध्र्क्ष महोदर्, 

७.  सानीभेरी गाउँपालिकाको संन्द्क्षि पररचर्ः देश संघीर् िोकिान्द्न्िक गणिन्ि स्थापना भइसके पश्चाि राज्र्को पनुा: 
संरचनािे भौगोलिक िथा प्रशासलनक रुपिे नेपाि ७ प्रदेश र ७५३ स्थालनर् िहमा स्थापना  भएकोछ। र्स 
अन्िगाि कणाािी प्रदेश रुकुम(पन्द्श्चम) सानीभेरी गाउँपालिका २०७३ सािमा स्थापना भइ र्सलभि सहवक ५ 
गा.हव.स.(लसम्िी,गरार्िा,अमाा, पलुिामकाँडा र दिुी) रहेकाछन।्भौगोलिक अवस्थाको कुि के्षिफि- १३३.८० 
वगा लमटरमा फैलिर्को सापेन्द्क्षक समनु्ि सिहको बेशी देखी ३१ सर् उचाइ सम्मको पहाडी भागमा रहेकोछ।र्ो 
गाँउपालिका २८.३८ देन्द्ख २८.४० लडग्री उत्तरी अक्षासँ र ८२.१९ देन्द्ख ८२.२४ लडग्री पूवी देशान्िर सम्म 
फैलिएको छ।र्सको लसमाना पूवामा मलुसकोट नगरपािहका र बाहफकोट गाउँपालिका, पन्द्श्चममा जाजरकोट न्द्जल्िा 
र चौरजहारी नगरपालिका उत्तरमा आठलबशकोट नगरपालिकाकासंग लसमाना जोलडकोछ। राहष्ट्रर् जनगणना २०६८ 
अनसुार र्स गाउँपालिकामा ४,१२९ घरिरुी र २२,१९४ जनसंख्र्ा मध्र् महहिा जनसंख्र्ा ११,६६१ र परुुर् 
जनसंख्र्ा १०,५३३ रहेकोछ। प्रशासलनक दृहििे ११ वटा वडामा हवभाजन भई मिदािा संख्र्ा ११,२६६ रहेको 
दगुाम गाउँपालिका सालनभेरीका जनिाको अलसलमि त्र्ाग, वलिदान, पररविानकामी उजाा शन्द्क्त र पसु्पिाि मध्र्पहाडी 
िोकमागािे गदाा सानीभेरी गाउँपालिका सगुम गाउँपालिका लिर हवकासको प्रहक्रर्ामाछ।  

८.   सानीभेरी गॉउपालिकाको एहककृि गाउँहवकास र्ोजनावारे:  सामान्द्जक, आलथाक, भौलिक पूवाािार, वन, वािावरण 
िथा  हवपद् व्र्वस्थापन क्षिे अन्िरगि हवलभन्न हवर्र्हरु: न्द्शक्षा, स्वास््र्, खानेपानी िथा सरसफाई, संस्कृलि 
प्रवाद्वन, िैहङ्गक समानिा िथा सामान्द्जक समावेशीकरण, कृहर्, पर्ाटन, उद्योग िथा वान्द्णज्र्, सहकारी, हवन्द्त्तर् क्षेि, 
सडक िथा पिु, लसंचाई, भवन िथा सहरी हवकास, उजाा, सञ्चार, वन िथा भ-ुसंरक्षण, जिािार संरक्षण, जिवार् ु
पररविान, फोहोर मैिा व्र्वस्थापन, जि उत्पन्न प्रकोप लनर्न्िण, हवपद् व्र्वस्थापन, मानव संसािन हवकास, 
संस्थागि क्षमिा हवकास, राजस्व पररचािन, हवन्द्त्तर् व्र्वस्थापन र हवन्द्त्तर् जोन्द्खम न्र्नुीकरण, सावाजलनक सनुवुाई 
र सामान्द्जक परीक्षण, आन्िररक र अन्द्न्िम िेखापरीक्षण, बेरुज ुफछ्यौट, सेवा प्रवाहका मापदण्ड लनिाारण, सेवा 
प्रवाहमा हवद्यिुीर् सचुना प्रहवलिको प्रर्ोग, नागरीक सन्ििुी सवेक्षण र अन्िरलनकार् समन्वर्गरी सवै क्षेिको 
प्राथलमक्ताक्रम अन्िरसम्वन्द्न्िि सन्िलुिि हवकास, सशुासन र समहृद्ध  िथा संस्थागि हवकास गररनेछ।  

९.  एहककृि गाउँहवकास आबलिक र्ोजनामा केन्िकृि पररचािन: एहककृि गाउँहवकास आन्द्ब्िक र्ोजनामा हवध्र्मान 
संहविान २०७२ र स्थानीर् सरकार संचािन ऐन २०७४ को अलिनमा रहह संघ, प्रदेश र वडा सरकारसंग सहकार्ा 
सहअन्द्स्ित्तव समन्वर् र साझेदारी कामिाई प्रभावकारी बनाइनेछ। संहविान अनसुार व्र्वस्थापहकर् रुपमा रहेको 
गाँउ सभा, सरकारको रुपमा रहेको गाँउ कार्ापालिका र न्र्ार्ीक रुपमा रहेको न्र्ार्पालिकािाई अन्िर सम्बन्ि, 
सहकार्ा र सन्िलुिि रुपमा पररचालिि गररनेछ। गाउँपालिका सरकारका जनप्रलिलनलि र कमाचारीहरु, समाजको 
नेितृ्व गने राजलनिीक दि, नागररक समाज, न्द्शक्षक बहुद्धजीवी, समाजसेवी, सरुक्षा लनकार्हरु, सरकारी िथा 
गैरसरकारी र सामान्द्जक संघ संस्थाहरु, संचार कलमाहरु, हकसान-मजदरु र्वुा, ब्र्ापारी-उद्योगपलि र हवलभन्न 
व्र्वसार्हरुिाइ पररचालिि गरर र्सको प्रलिफि लिने सेवाग्राही आम नागररक हनुछेन भने र्सिाइ संस्थागि 
रुपमा हवकास गररनछे।   
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गाउँसभाका अध्र्क्ष महोदर्, 

१०.  आलथाक वर्ा २०७५/७६ को चाि ुर्ोजनाको संन्द्क्षि सलमक्षा :  आलथाक वर्ा २०७५/७६ मा गाँउपालिकािे 
आलथाक िगार्ि हवलभन्न ऐन, कानून र हवलनर्ोजन ऐन लनमााण, बजेट  र नीलि िथा कार्ाक्रम जनािाको प्रत्र्क्ष 
सहभालगिा र आलथाक गलिहवलिहरुमा सहर्ोग पगु्नेगरी कानून बमोन्द्जम मापदण्डमा रही कार्ाान्वर्न गदाा गि वर्ाको 
केही अनभुव सहहि हवलिगि र व्र्वहारीक रुपमा बजेट लनमााण र र्ोजनाको प्राथालमक्ताकरण र कार्ाान्वर्न गने 
सन्दभामा जनप्रलिलनलि र कमाचारीहरुको सापेन्द्क्षक अनभुव र हवगिको न्द्शक्षा लिदैगदाा आगालम र्दनमा सरकारका 
हरेक कामहरुिाइ अझै प्रभावकारी वनाइनेछ। 

आलथाक ऐन र हवलनर्ोजन ऐन अनसुार समानीकरण, राजस्व वाडँफाडँ, शसाि अनदुान र आन्द्न्िक राजस्वको 
बजेटिाई नीलि िथा कार्ााक्रम र र्ोजनामा हवलनर्ोजन गदाा पहहिो वर्ाको ििुनामा दोश्रो आलथाक वर्ामा केही 
सिुार भइ हवत्तीर् जोन्द्खम न्रू्लनकरण गना प्रर्त्न भएिापलन अझैपलन सापेन्द्क्षक अनभुवको कलमिे प्राथलमक्ता र 
व्र्वहाररक र सरि ढंगिे बजेट हवलनर्ोजन नहदुा न्द्शर्ाक र रकम रकमान्िणको आलथाक जोन्द्खमिािे रकम 
हवलनर्ोजन भएका कलिपए र्ोजनाहरु कार्ाान्वर्नमा चनुौिी आएिापलन चािरु्ोजनाको ९० प्रलिशि भतु्तानी हनुिेु 
सकरात्मक उपिन्द्ब्िका रुपमा लिएकोछु।  

लिनै िहका सरकारको बजेट, प्राकृलिक श्रोि सािन र मानहवर् उजाा शन्द्क्तिाई गाउँहवकस लनमााणमा 
अलिकिम पररचािन र प्राथलमक्ता र्दने क्रममा न्द्शक्षा, स्वस््र्, खानेपानी िथा सरसफाइ, मानव िथा संसािन 
हवकास गि वर्ाकै लनरन्िरिा र्दंदै आलथाक हवकास के्षिको कृहर् र कृहर्जन्र् उद्योग, रोजगार लसजाना र आलथाक 
कृर्ाकिाप वृहद्ध गने आर्ोजनाहरु िाई पदेश सरकार संग साझेदारी गरी पहहिो प्राथलमक्ता र्दएर सडक, लसचाई, 
उजाा, पर्ाटन, संचार, भवन िथा सहरी हवकास िगार्ि बन िथा वािावरण र हवपद व्र्वस्थापनिाई क्रमश 
प्राथालमक्ता र्दएर आलथाक वर्ा २०७६/७७ को नीलि िथा कार्ााक्रम र बजेट ल्र्ाएकोछु।  

११.  गाउँपालिका सरकार प्रलि जनिािे गरेको आशा र भरोसािाई आलथाक र सामान्द्जक रुपान्िरण अवसरको रुपमा 
उपर्ोग गरी जनचाहना परुा गने अबको हाम्रो बाटो भनेको िीव्र आलथाक हवकास र सशुासनहो। र्सथा आत्मलनभारिा, 
स्विन्ि, समदृ्ध, स्वािीन र समाजवाद उन्मूख अथािन्िका िालग सावाजलनक, लनजी, सहकारी क्षेिको प्रभावकारी 
साझेदारी गरी अगालडबढन गाँउपालिका सरकार प्रलिवद्धछ।सावाजलनक खचा अन्िगाि चाि ुखचामा लमिव्र्हर्िा 
कार्म गने र पूजँीगि खचा अन्िगाि पूजँी लनमााण र आलथाक वृहद्ध हालसि गनेिफा  केन्द्न्िि भई हवत्तीर् सशुासनिाई 
ध्र्ान र्दएर खचा पररचािन प्रकृर्ािाई लमिव्र्र्ी प्रणािीबद्द गनेगरी र्ोजना िथा कार्ाक्रम िर्ार गने गाउँपालिका 
सरकारको प्रलिबद्धिा रहेको छ। 

गाउँसभाका अध्र्क्ष महोदर्, 

१२.  बजेटका उद्दशे्र्हरु: गाउँपालिकाको मानव श्रमशन्द्क्त, प्राकृलिक श्रोि सािन र उपिव्ि लिनै िहका सरकारको 
समानीकरण र सशसाि अनदुान र बजेटिाइ भरपूर उपर्ोग गनेगरी बजेटका उद्देश्र्हरु प्रस्ििु गरेकोछु।  

क) जनिाका न्रू्निम आिारभिू आवश्र्किाहरू पररपूलिा गररे गररबी, हवपन्निा र पछौटेपनको अन्त्र् गने, 
सामान्द्जक, आलथाक, पूवाािार हवकासिे समनु्नि, सदुृढ, स्वािीन र समाजवाद उन्मखु अथािन्िको हवकास 
गने। 

ख) गणिन्ि र संघीर्िा कार्ाान्वर्न गना संहविानको अनसूुची ८ र ९ मा उन्द्ल्िन्द्खि स्थानीर् िहको एकि 
िथा साझा अलिकार सूचीको कार्ाान्वर्न गने गराउने। 

ग) दीगो गररबी लनवारण उन्मूख र रोजगार लसजाना गने कार्ाक्रममाफा ि गाँउपालिका जनिाको जीवनस्िर सिुार 
गरी व्र्वसार्मखुी बनाउने। 
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घ)  गाँउपालिकाको समग्र हवकास र समनृ्द्ध्दका िालग उपर्कु्त, सरुन्द्क्षि र िगानीमैिी वािावरण िर्ार गने, 
गाँउपालिका द्वारा प्रदान गररने सेवामा जनिाको स्वालमत्व र पहुँच वृन्द्ध्द गने। 

ङ) कृहर् र कृहर्जन्र् उद्योग, सहकारी, पर्ाटन, वन, जलडबटुी के्षिको हवकास माफा ि आलथाक वनृ्द्ध्द र रोजगारीका 
अवसरहरु सजृना गने। 

च) भ्रिाचार सनु्र् सहनलसल्िा प्रशासन, प्रभावकारी अनगुमन एवं उत्प्ररेरि जनप्रलिलनलि र कमाचारी माफा ि 
प्रभावकारी सेवा प्रदान गरी सशुासन प्रबद्धान गने।  

१३. बजेटका प्राथलमकिाहरु: "जग बलिर्ो नभइ घर बलिर्ो हदैुन" भने्न मान्र्िाको आिारमा आलथाक, सामान्द्जक, 
भौलिक, वन वािावरण िथा सशुासन संस्थागि हवकास समदृ्ध गाँउपालिका लनमााणका िालग बजेट हवलनर्ोजनका 
प्राथलमकिा क्षेि लनिाारण गरेकोछु।  

(क) संहविान र स्थानीर् सरकार संचािन ऐनिे स्थानीर् िहिाई लनदेन्द्शि गरेका हवर्र् अनरुुप संघीर्िा र 
गनिन्ि कार्ाान्वर्न गररनेछ। 

(ख) सामान्द्जक हवकास: न्द्शक्षा, स्वस््र्, खानेपानी िथ सरसफाईको हवकास माफा ि दिुगलिमा मानव हवकास र 
अवसर लसजाना गने क्षेिहरूको प्रवद्धान गररनेछ। 

(ग) आलथाक हवकास: कृहर् र कृहर्जन्र् उद्योग, लसचाइ, उजाा, सहकारी, पर्ाटन िगार्िका के्षिमा पुजँी, प्रहवलि 
र मनहवर् श्रमको हवकासिे आम नागररकको काम, रोजगारी र अवसर लसजाना गने क्षेिहरूको प्रवद्धान 
गररनेछ। 

(घ) भौलिक पवुाािार: सडक, भवन िथ शहरी हवकास र उजाा क्षेिको हवकास गरी सहुविा र रोजगारीको अवसर 
लसजाना गनाे  ेक्षिेहरूको प्रवद्धान गररनेछ। 

(ङ) वन, वािावरण िथा हवपद व्र्वस्थापन: वन िथा भ-ुसंरक्षण, जिािार संरक्षण, जिवार् ुपररविान, फोहोर 
मैिा व्र्वस्थापन, जि उत्पन्न प्रकोप लनर्न्िण, हवपद् व्र्वस्थापन िफा  सनु्दर, सरुन्द्क्षि वािावरण अनकुुिलनर् 
अवसर लसजाना गने क्षेिको प्रवद्धान गररनछे। 

(च) सशुासन िथा संस्थागि हवकास: मानव संसािन हवकास, संस्थागि क्षमिा हवकास िगार्िका क्षिेहरुको 
प्रवद्धान र क्ष्र्मिा हवकास गररनेछ। 

१४. बजेट हवलनर्ोजनको आिार िथा स्रोिको व्र्स्थापन: अब म बजेट हवलनर्ोजनका आिार िथा स्रोि व्र्वस्था सम्बन्िी 
प्रस्िाव पेश गना गएकोछु। नेपािको संहविान अनसूुची ८ र ९ मा उन्द्ल्िन्द्खि गाँपालिका सरकारको एकि िथा 
साझा अलिकार, गाँउपालिकाको आलथाक वर्ा २०७५ र ७६ मा गाँउसभावाट पाररि भएर हवलनर्ोजन ऐनमा समावेस 
गरेका आवलिक र रणनीलिक र्ोजनाहरु, आलथाक वर्ा २०७६ र ७७ मा बन्द्स्ि स्िरवाट िजुामा भै वडा सलमलि 
वैठकिे प्राथलमक्ताको आिारमा र्ोजना िजुामा सलमलिमा वझुाइ छिफि पश्चाि कार्ाापालिकामा पेशभई स्वीकृि 
गरेका समग्र र्ोजनाहरु र संघीर् र प्रदेश सरकार िथा हवलभन्न सरकारी िथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरु संग 
साजेदारीको िालग संपरुक र्ोजनाहरु छनौटका उपर्कु्त आिार भएकोिे िदनसुारका र्ोजनामा रकम हवलनर्ोजन 
गरेकोछु।  

र्स आलथाक वर्ामा पाररि भएको आलथाक ऐनमा राजस्व संकिन िथा असिुीकार्ाको अनभुव, राजस्व परामशा सलमलि र 
स्रोि अनमुान िथा बजेट सीमा लनिाारण सलमलििे र्दएको सझुाप र गाँउपालिका सरकारको आन्द्न्िक श्रोि अनमुान राजस्व, 
गि वर्ाको मौज्दाि रकम, संघीर् सरकार प्रदेश सरकारबाट प्राि हवत्तीर् समानीकरण िथा राजस्व वाँडफाँड अनदुान र 
सशिा अनदुान रकमिाई प्राथलमक्ता र आवश्र्क्ताको आिारमा हवलनर्ोजन गरेकोछु। सानीभेरी गाँउपालिका सरकारको 
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आलथाक स्रोि पहहचान र व्र्वस्थापनको सन्दभामा संन्द्क्षि जानकारी गनुापदाा- संन्द्घर् सरकारवाट समानीकरण अनदुान: रु. 
८ करोड ७८ िाख, संन्द्घर् सरकारवाट राजस्व बाडँफाडँको अनदुान: रु. ७ करोड ५० िाख, संन्द्घर् सरकारवाट शसिा 
अनदुान रु. १३ करोड ६५ िाख, प्रदेश सरकारवाट समालनकरण अनदुान: रु. १ करोड १ िाख २६ हजार, प्रदेश 
सरकारवाट राजस्व वाडँफाडँ अनदुान: रु. ४ िाख  ६० हजार र गाउँपालिका सरकारको गि वर्ाको मौज्दाि रु. १ 
करोड ३० िाख, आन्द्न्िक श्रोि (राजस्व) ७१ िाख ८८ हजार र गि आव २०७५/०७६ को दाहर्त्व स्थान्िरन ६३ 
िाख ८४ हजार ४ सर् समेि गरी आलथाक वर्ा ०७६/७७ को आर् रु.३३ करोड ६३ िाख ९८ हजार ४ सर् अनमुान 
गरेकोछु।                 

गि वर्ाको बजेट पररचािन र प्रभावकारी कार्ाान्वर्नको अनभुवका आिारमा चाि ुआ.व. मा सबै र्ोजनाहरु 
उपभोक्ता हवचमा गठन भएको श्रम सहकारीिे ठुिा र्ोजना र अन्र् उपभोक्ता सलमलििे साना कामहरु गरेको 
सन्दभािाइ सलमक्षा गदाा र्सपािी आम नागररक वाट खासै जनगनुासो नआएिापलन आजको आवश्र्क्तामा 
श्रमसहकारीिाई लनरन्िरिा र्दंदै प्रिान मन्िी रोजगार कार्ााक्रम अन्िरगि सवै वडाहरुमा मापदण्ड लभिका गर्ठि 
श्रलमक उत्पादन सलमलििाइ पहहिो प्राथलमक्ता र्दंदै, र्वुा कल्व र केही लनिानि साना र्ोजनाहरु िाइ उपभोक्ता 
संस्था माफा ि कार्ान्वर्न गने र गापा को समानीकरण वजेटवाट चािखुचा वहार्क सवै पजुीगि खचाका सवै  
र्ोजनाहरुको कार्ाान्वर्नका क्रममा प्रत्र्क र्ोजनाको िागि-स्टामेट वाट ५ प्रलिशि कन्टेन्जेन्सी खचा कटौिी 
गरी लनर्म संगि प्राहवलिक, हवकास लनमााण िथा न्द्जन्सी खररदमा काननु बमोन्द्जम खचा गररनछे।संघीर् िथा प्रदेश 
सरकार वाट प्राि अन्िरसरकारी हवत्तीर् हस्िान्िण सशिा अनदुान रकम सम्वन्द्न्िि मंिािर्को कार्ााहवलि अनसुार 
सम्बन्द्न्िि हवर्र्गि शाखाहरु माफा ि गाउँपालिकाको प्रत्र्क्ष लनर्न्िण, लनदेशन र समन्वर्मा खचा गररनेछ।  

 कार्ाापालिका सरकारको व्र्ापक छिफि पश् चाि गाउँपालिकाको आ.व. ०७६/७७ को बजेट हवलनर्ोजन 
गना संघीर् सशसिा अनदुान कार्ााक्रम बाहेक स्थानीर् िहको अलिकार सूचीलभि पने कार्ााक्रम र र्ोजनाहरुको 
ब्र्-भार स्थानीर् संन्द्चि कोर्मा जम्मा भएको जानकारी आलथाक वर्ा ०७६।७७ को अन्िरसरकारी हवत्तीर् हस्िान्िण 
सम्वन्द्न्ि व्र्वस्था मागादशाण अनसुार र समानीकरण अनदुान राहष्ट्रर् प्राकृलिक श्रोि हवन्द्त्तर् आर्ोगको लसफररसिाई 
सापेन्द्क्षक आिार मालन जनसंख्र्ाको आिारमा सबै वडाहरु, न्र्नु हवकास सूचकाकंको आिारमा वडा नं. ५ र ६ र 
मानव हवकास सूचकाकंको आिारमा वडा नं १ र २ िाई आिार मानी ११ वटा वडाहरुमा रु. ४ करोड ८९ 
िाख बजेट हवलनर्ोजन गरेकोछु। 

गाउँसभाका अध्र्क्ष महोदर्, 

सामान्द्जक हवकास क्षिे िफा : 

१५. न्द्शक्षा क्षिे:  न्द्शक्षा ऐन र लनर्माविीमा रही मापदण्ड लनमााण, कार्ाान्वर्न र लनर्मन गररनेछ। “सानीभेरी 
गाउँपालिकाको शान-शैन्द्क्षक गणुस्िर र लसकाइ उपिन्द्व्िमा सिुार” भन्न ेनार र" न्द्शक्षािाई वैज्ञालनक, प्राहवलिक, 
व्र्ावसाहर्क, सीपमूिक, रोजगारमूिक एवं जनमखुी बनाउँदै सक्षम, प्रलिस्पिी, नैलिक एवं राष्ट्र र गाउँपालिका 
हहिप्रलि समहपाि र सामान्द्जक सँस्कृलिकमा हवकृलि, हवसंगलि र रुडीवादका हवरुद्ध सभ्र् समनु्नि समाज जनशन्द्क्त 
िर्ार गररनछे । शैन्द्क्षक गणुस्िर र्ोजना अन्िरगि आवश्र्क्ता अनसुार न्द्शक्षा ऐन र लनर्माविी संशोिनगरी 
न्द्शक्षक सरुवा, प्रअ लनर्नु्द्क्त, हवध्र्ािर् वैंक खािा संशोिन, हवध्र्ािर्हरु म्र्ाहपङ्ग गरी स्वको आिारमा हवध्र्ािर् 
मजा गने, हवध्र्ािर् र लबर्र्गि न्द्शक्षकको स्वमलु्र्ाङ्कणको हवलि लनमााणगरी कार्ाान्वन गने, स्वमलु्र्ाङ्कणमा पहहिो 
दोश्रो र िेश्रो हनुे हवध्र्ािर्िाइ परुरष्कृि गने र सवैभन्दा कम अङ्क ल्र्ाउने हवध्र्ािर् वाट स्थार्ी िथा अनदुान 
न्द्शक्षक सरुवा र करार न्द्शक्षक करार मकु्त गररनेछ ।  संघीर् सरकार वाट प्राि नमनुा हवध्र्िर् रालि ज्ञाद्वर् 
माहव लसम्िी िाई गाउँपालिकाको समन्वर्मा प्रभावकारी कार्ाान्वर्न र व्र्वस्थापन गररनेछ । प्रदेश सरकार 
वाट प्राि हनु सक्ने स्थानीर्िह नमनुा हवध्र्ािर्  मागगरी गापाको आवश्र्क्ता र मापदण्डको आिारमा गापा िे 
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िर् गनेछ, गापा स्िरको प्राहवलिक न्द्शक्षािर् दलिि िथा जनजािीहरुको वाहलु्र्के्षिमा पहचु पगु्नेगरी स्थापना 
गररनेछ । गाउँपालिकामा स्थानीर् पाठ्यक्रम र हवध्र्ािर् शैन्द्क्षक सिुार र्ोजना नीलि प्रस्िाव पेशगना न्द्शक्षा 
हवज्ञहटम गठनगरी पररचािन गररनेछ।   

क.  न्द्शक्षक ििब अनदुान िफा : प्रारन्द्म्भक बािहवकास केन्ि १७ वटा दरवन्दी, संघीर् सशसािको प्रारन्द्म्भक 
बािहवकास केन्ि ३२ वटामा गापाको थप कार्ााक्रम, आिारभिू िह (१-५) २५ वटा दरवन्दी, आिारभिू 
िह (६-८) ३८ वटा दरवन्दी, माध्र्लमक िह (९-१०) २१ वटा दरवन्दी, माध्र्लमक िह (११-१२): ४ 
वटा दरवन्दी, प्राहवलिक िार िफा  कक्षा (११-१२)  २ वटा दरवन्दी, हवद्यािर् सहार्क १२ दरवन्दी 
सहहि र्सको िालग २ करोड ७५ िाख ४० हजार, हवलनर्ोजन गरेकोछु। 

ख.   सानीभेरी गाँउपालिका अन्िरगि ४५ वटा हवध्र्ािर् र ४८ वटा विहवकस केन्िमा शैन्द्क्षक गणुस्िरको 
िालग शैन्द्क्षक सिुार कार्ााक्रम िफा  बजेट रु. ८० िाख हवलनर्ोजन गरेकोछु। 

ग.  न्द्शक्षाके्षिमा अन्र् कृर्ाकिाप िफा : न्द्शक्षा र्दवश कार्ााक्रम, हवध्र्ािर् स्िरीर् परीक्षा संचािन, व्र्स्थापन 
िथा नलिजा परकाशन (कक्षा ८ समेि),  हवद्यािर् नक्साङ्कण, अक्षराङ्क मलु्र्ाङ्कण पद्धलिमा नलिजा प्रकाशन 
सम्वन्िी सफ्टवेर्र खररद, कक्षा ८ र SEE पररक्षा अनगुमन, SEE पररक्षा केन्ि व्र्स्थापन, उत्कृि न्द्शक्षक 
िथा हवध्र्ालथा परुस्कार, प्रिानध्र्पक बैठक, न्द्शक्षा सलमलि बैठक, पररक्षा सलमलि बैठक, आन्द्न्िक प्रशासन  
सिुार गना प्र.अ. िाई अलभमनु्द्खकरण, पररक्षा केन्िध्र्क्ष अलभमनु्द्खकरण, हवध्र्ािर् अनगुमन, शैन्द्क्षक स्माररका 
र शैन्द्क्षक क्र्ािेन्डर प्रकाशन, गाउँपालिका स्िरीर् रलनङ्ग न्द्शल्ड प्रलिर्ोलगिा सञ्चािन, ECD न्द्शक्षक भेिा 
िथा अन्िरकृर्ा, लबध्र्ािर् िेखा प्रणािी व्र्स्थापन सम्वन्िी िालिम, कार्ाािर् सञ्चािन र इन्िन खचा, 
उत्कृि अङ्क ल्र्ाउन ेहवध्र्ािर् िाइ प्रोत्साहन पसु्कार, स्थानीर् पाठ्यक्रम िर्ारी र हवध्र्ािर् शैन्द्क्षक सिुार 
र्ोजना नीलि प्रस्िाव पेशगना न्द्शक्षा हवज्ञहटम सेवा खररद सहहि र्सक्षिेमा ३४ िाख ५० हजार हवलनर्ोजन 
गरेकोछु। 

घ.  न्द्शक्षा िफा को सशिा अनदुान: सवैका िालग न्द्शक्षा आिारभिु िह र माध्र्लमक िह िथा हवध्र्ािर् क्षेि 
हवकास र खेिकुद हवकास कार्ााक्रम अन्िरगि २७ वटा हक्रर्ाकिापहरु िफा  रु. १० करोड  ७७ िाख  
५६ हजार र वडाबाट हवलनर्ोजन भएको ७० िाख सहहि र्सक्षिेमा समग्र बजेट रु. १५ करोड ३१ िाख  
९६ हजार  हवलनर्ोजन गरेकोछु। 

ङ न्द्शक्षाको िालग खाद्यर् कार्ाक्रम: संर्कु्त राहष्ट्रर् हवश्व खाद्य कार्ाक्रमको आलथाक िथा प्रहवलिक सहर्ोगम नेपाि 
सरकार, न्द्शक्षा हवज्ञान िथा प्रहवलि मन्िािर् अन्िगाि न्द्शक्षको िालग खाद्य पररर्ोजना अन्िगाि सानीभेरी 
गाउँपालिकाको १९ वटा वद्यािर्मा र्दवा खाजा कार्ाक्रम आ.व.०७६/०७७ मा वजेट ३३ िाख ६१ 
हजार प्रस्िाहवि गरेको हनुािे गाउँपालिकािे सम्भाहवि स्रोिको खोन्द्ज गरर सम्बन्द्न्िि हवद्यािर् र 
अलभभावकहरुको साझेदारी िगालनमा हवद्यािर् र्दवा खाजा कार्ाक्रम संचािन गररनछे ।  

१६. स्वास््र् क्षिे : गाउँपालिकािे स्वस््र् सरसफाइ ऐन २०७५, गाउँपालिका स्वास््र् वस्िनु्द्स्थलि हवष्िेर्ण २०७५ र 
स्वस््र् संस्था दिाा कार्ााहवलि, २०७५ कानून लनमााण गरेको हनुािे सोहह बमोन्द्जम स्वास््र् सम्बन्िी नीलि, कानून, 
मापदण्ड, र्ोजना, कार्ाान्वर्न र स्वस््र् संस्था दिाा अनगुमण र लनर्मन गररनछे । स्वस््र् सेवामा सबैको सहज, 
सिुभ, गनुस्िर र समान पहुँच सलुनन्द्श्चि गने गरी गाउँपालिकमा ५ वटा स्वास्र् चौकी, ४ वडा स्वास््र् केन्ि, 
३ वटा वलथाङ्ग सेन्टर, १९ वटा खोप केन्ि, १४ वटा गाउँघर हकन्द्ल्नक संचािनमा आइ सेवा र्दएिापलन अझै 
नागररकहरुको उपचार सेवाको पहचुिाइ सहजगना गाउँपालिकामा न्द्चहकत्सक दरवन्दीमा पन्र सैर्ा अस्पत्ताि र 
आवस्र्क उपकरण सहहि प्रदेश सरकार सामान्द्जक हवकास मन्िािर्मा माग गरी र्स आलथाक वर्ा ०७६/७७ 



 

7 आ.व. २०७६/०७६ को नीति¸कार्ााक्रम र बजेट मन्तव्य,२०७६ 

देखी गाउँपालिकािे स्वस््र् सेवा स्िर वृहद्ध र हवस्िार गनेछ । स्वस््र् के्षिमा सबैको िालग गनुस्िर सेवा र 
सम्मान पहुँच सलुनन्द्श्चि गना स्वस््र् सिुार र्ोजना अन्िरगि आवश्र्क्ता अनसुार स्वस््र् ऐन संशोिन र कार्ााहवलि 
लनमााणगरी स्थार्ी स्वस््र् कमाचारी सरुवा, स्वस््र् चौकी र स्वस््र् उपचार केन्िका  इन्चाजा लनर्नु्द्क्त, स्वस््र् 
चौकी र स्वस््र् उपचार केन्िहरुको स्वमलु्र्ाङ्कणको हवलि लनमााणगरी कार्ाान्वन गने, स्वमलु्र्ाङ्कणमा पहहिो दोश्रो 
र िेश्रो हनु ेस्वस््र् संस्थािाई परुरष्कृि गने र सवैभन्दा कम अङ्क ल्र्ाउन ेस्वस््र् संस्थाका स्थार्ी कमाचारीहरुिाइ 
सरुवा र करार स्वस््र् कमाचारीहरु िाइ करार मकु्त गररनेछ । एक वडा एक स्वस््र् केन्ि र जनसंख्र्ा र 
दगुामको आिारमा खोपकेन्ि र गाउँघर न्द्क्िलनक सेवा हवस्िार गररनछे। करार स्वास््र् कमाचारीहरुको ििब 
व्र्वस्थापन िफा : ल्र्ाव टेन्द्क्नलसर्न १, ल्र्ाव अलसस्टेन्ट १, डाका रोम अलसस्टेन्ट १, अ.न.लम. ५, अ.हे.व. ५, 
एम्विेुन्स ड्राइभर १ र कार्ाािर् सहर्ोलग १० जना गि वर्ाको स्वस््र् करार अनदुान िाइ लनरन्िरिा र्दने गरी 
र्सक्षेिमा ४१ िाख ९९ हजार बजेट हवलनर्ोजन गरेकोछु।  

वढ्दो जनसंख्र्ा, न्द्चहकत्सक उपचार सेवा पाउन ुपने जनिाको माग र १ स्थानीर् िह १ न्द्चहकत्सक सहहिको 
स्वस््र् उपचा रकेन्ि कणाािी प्रदेश सरकारको नीलि दाहर्त्व भएकोिे गाउँपालिकाको पहिमा वडा नं. ७ लसम्िी 
छोटेवगरमा साहवक लसम्िीको स्वस््र् चौकीिाइ स्िर वृहद्धगरी  करारमा मेलडकि अलिकृि सहहि आवस्र्क 
भौलिक पवुाािार र उपकरण व्र्वस्थापन प्रकृर्ािाई अगाडी वढाउने र प्रदेश सरकार िाइ १५ सैर्ा अस्पत्तािको 
माग  गररनेछ। स्वस््र् के्षिमा गररने सवै कृर्ाकिापहरु िफा : और्लि खररद, स्वास््र् चौकीहरुमा मसिन्द र 
सञ्चार खचा, स्वास््र् चौकी र वलथाङग सेन्टर  ममाि, खोप केन्द लनमााण, वलथाङ्ग सेन्टरमा सोिार खररद, स्टोर,कोल्ड 
चेन व्र्वस्थापन कमाचारी, अटोक्िेभ, डेन्टि सेट, नवेिुाईजर, अटो स्कोप, संक्रमण रोकथाम समाग्री खररद, 
वलथाङ्ग सेन्टरमा अन्द्क्सजन लसलिन्डर, पालिका स्िररर् नलसाङ्ग सलमक्षा कार्ाक्रम, जेष्ठ नागररक िन्द्क्षि/एकृहकि 
महहिा प्रजन्न स्वास््र् न्द्शहवर, र्ोग न्द्शहवर सञ्चािन जनप्रलिलनलि िथा कमाचारीहरु िन्द्क्षि, साल्टर स्केि, िौि 
मेलसन, सवोत्तम हपठो उत्पादन उद्योग स्थापना अनदुान, कुपोर्णका िालग वाि स्वास््र् परुस्कार, पररवार लनर्ोजन 
स्थार्ी बनध्र्ाकरण ि्र्ाङ्क संकिन, कमाचारीिाई खोप सम्बन्िी आिारभिु िालिम, कार्ािर् सहर्ोगीहरुिाई 
फोहरमैिा िथा संक्रकण व्र्वस्थापन सम्वन्िी िालिम, स्वास््र् हवमामा हवपन्न नागररकिाई वाहर्ाक शलु्क अनदुान, 
सामान्द्जक पररक्षण नर्ाँ स्वास््र् संस्थाहरुमा, पालिका स्िररर् अिा वाहर्ाक िथा वाहर्ाक सलमक्षा कार्ाक्रम, स्वास््र् 
संस्थाको सावाजालनक सनुवुाई, अनगुमन िथा सपुररवेक्षण भ्रमण खचा, उत्कृि काम गने स्वास््र् 
चौकी/स्वास््र्कमीिाई परुस्कार, महहिा स्वास््र् स्वरं्म सेहवका प्रोत्साहान र्ािार्ाि खचा सहहि र्सक्षिेमा समग्र 
बजेट रु. ६६ िाख ४८ हजार  २ सर् हवलनर्ोजन गरेकोछु। 

स्वास््र् िफा को सशिा बजेट: प्राथलमक स्वास््र् सेवा कार्ााक्रम,  राहिर् स्वस््र् न्द्शक्षा, सूचना िथा संचार 
सेवा, एकीकृि स्वास््र् कार्ाक्रम र क्षर्रोग लनिन्िण, एकीकृि महहिा स्वास््र् िथा प्रजनन स्वास््र् कार्ाक्रम, 
एहककृि बाि स्वास््र् एवं पोर्ण कार्ाक्रम, अस्पत्ताि लनमाान सिुार िथा व्र्वस्थापन सूचना प्रणािी, महामारी 
िथा रोग लनर्न्िण कार्ाक्रम, अपाङ्गिा रोकथाम िथा कुष्ठरोग लनर्न्िण कार्ाक्रम िगार्ि ३४ वटा 
कृर्ाकिापहरुको िालग रु. १ करोड ४६ िाख ३४ हजार सहहि र्सक्षिेमा समग्र बजेट रु. २ करोड ३७ िाख 
6४ हजार हवलनर्ोजन गरेकोछु। 

१७.  खानपेानी िथा सरसफाई:  गाँउपालिकामा खानेपानी सम्बन्िी नीलि, कानून, मापदण्ड, र्ोजना, कार्ाान्वर्न र लनर्मन 
गररनेछ। खानेपानीमा महसिु लनिाारण, सेवा व्र्वस्थापन, आवस्र्क्तािाई परुागना पनुः श्रोिको नकसाङ्कण गरी 
नभएको ठॉउमा पहहिो प्राथलमक्ता र लनमााणलिन र्ोजनािाई  परुा गररनेछ।सञ्चािनमा आएका र्ोजनाहरुिाई 
अवस्था अनसुार ममाि संभार संरक्षण गरी खानेपानी १ घर १ िारा गाँपालिकािे प्रदेश र संघीर् सरकार संग 
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समन्वर्गरी दीघाकालिन िक्ष्र् सहहि उपभोक्ताको अपनत्व कार्म हनुेगरी खानेपानी र्ोजना लनमााण, ममाि, संभार, 
हवस्िार गररनेछ। लबप्पे लिप्ट खानेपनी र्ोजना लनमााणको अन्द्न्िम चरणमाछ, देउरािी खोिा लसम्िी वजार खानेपानी 
र्ोजना र स्र्ाँिा बाव्वे टाकुरा पकै्रर्ा खानेपानी र्ोजना लनमााणको प्रकृर्ामा DPR सहहि प्रदेश सरकारिे क्रमागि 
रुपमा अगाडी वढाएकोछ।खानेपानी सम्वन्िी सवै ठुिा र्ोजनाहरु  गोबान खोिा गोिचौर, िसुारे गरार्िा अध्र्ाचौर 
लिप्ट खानेपानी र गदुम छहरा भिाचौर खानेपानी, खोिामरु सरेनी पोखरी लिप्ट खानपेानी, िसुारे खोिा कोटगाँउ 
खानेपानी, सहरे फुकु्र खानेपानी, ओखरेनी फुकु्र भइटाकुरा खानेपानी, हकचहकचे खोिा बकेुरी लिप्ट खानेपानी र 
नािे बागखोर सानोिेख काँडा खानेपानी र्ोजनाहरु प्रदेश र संघीर् सरकारिाइ मागको िालग गाउँपालिका वाट 
लसफाररस  गररएकोछ । साना िथा ममाि सम्भार गना पने खानेपानी र्ोनाहरु सम्वन्द्न्िि वडाहरु वाट हवलनर्ोजन 
गररने बजेटवाट लनमााण गनेगरी र्सको िालग समग्र बजेट रु. ६३ िाख ९० हजार हवलनर्ोजन गरेकोछु। 

१८.  सरसफाई िथा फोरमैिा व्र्वस्थापन:  फोरमैिा व्र्वस्थापनका िागी  चाइनावगर वजार, लगठाकोट न्द्जउिा वजार, 
वलिवाङ्ग वजार, पेदी वजार (वारी-पारी), लसम्िी वजार (वारी-पारी) वजार सरसफाइ सलमलि गठनगरी गि वर्ाकै 
र्ोजना वडागि हवलनर्ोजन वजेटवाट लनरन्िरिा र्दएकोछु । पणुा सरसफाइ उन्मखु टोि हाँलसवाङ्ग र फुकु्रटाकुरा 
अगाडी वढेकोिे वडा नं ७, ८ र ९ िाइ पणुा सरसफाइ उन्मखु वडा घोर्णाको िर्ारी गने र वाँकी सवै वडाहरुमा 
रुकुमेिी समाज हवकास केन्ि र सआुहारा कार्ााक्रमको वजेट रु १२ िाख ३७ हजार  संग सहकार्ा र साझेदारी 
गरी पणुा सरसफाइ उन्मखु रणनीलिक र्ोजना सञ्चािन गरी सफासनु्दर गाँउपालिकाको हवकास गरी ससुभ्र् 
संस्कृलिक वािावरण मैलि स्थानीर् िहको पहहचान र्दन सरसफाइ सम्बन्िी कार्ाक्रम संचािन गने नीलि अनसुार 
र्सको िालग गाप वाट बजेट रु. ५ िाख हवलनर्ोजन गरेकोछु।  

१९.  संस्कृलि प्रवाद्धन:  संस्कृलि, भार्ा र िलििकिाको संरक्षण. प्रवद्धान र हवकास सम्बन्िी गाँउपालिकािे नीलि, कानून, 
मापदण्ड लनमााण गरी र्ोजना कार्ाान्वर्न र लनर्मन गनेछ। परुाित्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहािर्को संरक्षण, 
सम्भार, प्रवद्धान र हवकास, परम्परागि जािा, पवाहरुको सञ्चािन र व्र्वस्थापन, जनजालि आर्दवालसको संस्कृलिको 
रक्षा एवं हवकास गने, छुवाछूि, भेदभावपूणा संस्कार हवरुद्ध साँस्कृलिक रुपान्िरण अलभर्ान सञ्चािन गररनेछ। 
िोक सस्कृलिको रक्षा र हवकास गनेगरी र्सके्षिमा- स्थानीर् किा संस्कृलि प्रदाशन िथा प्रवाद्धन, हसुखुोिा शहहद 
गेट लनमााण, छोटे वगरमा र्दु्ध संग्रािर् लनमााण प्रदेश सरकार संग माग,  मगरराङ्जा जनजािीको पाहपनीमेिा 
प्रवाद्धन, वडा नं. २ र ३ मा पंचेबाजा नाच संरक्षण, फागनु १ मा जनर्दु्धको वाहर्ाक उिसवको सन्दभामा सालनभरी 
मौराखारा गोररल्िा म्र्ाराथन कार्ााक्रम गनेगरी गाउँपालिका २० िाख र वडागि हवलनर्ोजन ५ िाख १० हजार 
सहहि र्सक्षिेमा समग्र बजेट रु. २५ िाख १० हजार हवलनर्ोजन गरेकोछु। 

गाउँसभाका अध्र्क्ष महोदर्, 

२०.  िैहङ्गक समानिा िथा सामान्द्जक समावेशीकरण: "बािबालिका, महहिा,दलिि, आदीवासी जनजािी, र्वुा, जेष्ठ 
नागररक, अपाङ्गिा, अल्पसंख्र्क" वगा र के्षििाई राज्र्को मिु प्रवहामा शसक्त प्रलिस्पदााको िागी हवकास गना 
प्रवद्धान, क्ष्र्मिाको हवकास, आर्-आजान लसपमिुक िालिम गनेगरी र्सक्षेिमा कृर्ाकिापहरु:  

क   बाि मैलि स्थालनर् शासन लनमााणकोिागी सानीभेरी गाउँपालिकािे लनम्न कार्ाा गनेछ: वािमैिी स्थानीर् 
शासन अविम्वन गने, गाउँपालिकामा हवलभन्न जोन्द्खममा रहेका बािबालिकाहरूको ि्र्ाङ्क संकिन, हवश्लरे्ण 
र अध्र्ावलिक गने, गाउँपालिकाको  र्ोजना, नीलि िथा लनणार् प्रहक्रर्ामा बािबालिकाको अथापूणा वाि 
सहभालगिा सलुनन्द्श्चि गने, अपाङ्गिामा भएका सबै बािबालिका हरूिाई अपाङ्गिा पररचर् पि, आवश्र्क 
सहार्िा सामग्री र जीवनोपर्ोगी सीप र्दई अलनबार्ा हवद्यािर् भनाा गने, आमाववुा हवहहन, अपागंिा भएका 
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बािबालिका हरुिाई हवशरे् संरक्षण स्र्ाहार र न्द्शक्षाको अवसर सलुनन्द्श्चि गना आवश्र्क कार्ाक्रम िजुामा 
गरी कार्ाान्वर्न गनेगरी र्सको िालग बजेट रु. १५ िाख ५० हजार हवलनर्ोजन गरेकोछु। 

ख  महहिा हवपन्न र हपछलडएका समदुार्िाई प्रवद्धान, लसपमिुक िालिम िथा उद्यमशीििा हवकासमाफा ि काम र 
रोजगारी अवसको पहुँच परु् र्ाई स्वआर्-आजानमाफा ि आत्मलनभार बनाउने, महहिा श्रमीक र्दवस िगार्ि 
हवलभन्न महहिा सम्बन्द्न्ि कर्ााक्रम र महहिा सामान्द्जक र िैङ्गीक हहंसा हवरुद्ध शसक्त कार्ाक्रम सहहि 
र्सक्षेिमा रु. ११ िाख बजेट हवलनर्ोजन गरेकोछु। 

ग)  र्वुा िथा खेिकुद हवकास: र्वुा हवकास र संवृद्धीकोिागी गणुस्िरीर् र व्र्वसाहर्क न्द्शक्षा र िालिम 
गॉउहवकास र रोजगार, उद्यमशीििा र सीप हवकास, र्वुा स्वास््र् र सामान्द्जक सरुक्षामा पररचािन, 
सहभालगिा र नेितृ्व हवकास, बािबालिका िथा र्वुाहरूको शारीररक िथा मानलसक हवकासका िालग र्वुा 
हरुिाई प्राहवलिक िालिम, र्वुाहरुिाई निेतृ्व हवकास िालिम, र्वुा खेिकुद हवकासको िालग र्सक्षेिमा रु.  
५ िाख बजेट हवलनर्ोजन गरेकोछु। 

घ)  आदीवासी जनजालि हवकस, प्रवद्धान, आर्-आजान गना लसपमिुक िालिम, दैलनक न्द्जवनमा मदि र िाभहनु े
गरी गाँउपालिका अन्िरगि सवै जनजालिहरु १०४३ घरघरुी पररवारमा िवुारहहि चिुो साजेदारी कार्ाक्रम 
सञ्चािनिाइ लनरन्िरिा र्दने गरी र्स कार्ाक्रम िफा  रु. ८ िाख हवलनर्ोजन गरेकोछु। 

ङ)  दलििका संवैिालनक हक िथा कानूलन व्र्वस्थािे लनिाारण गरेका सेवा सहुविाहरु र जालिर् छुवाछुि अवराि 
कसरु सजार् ऐन, २०६८ िाई पणुा रुपिे िाग ुगना गाउँपालि सरकार प्रलिवद्ध छ। सामन्िी अथाप्रणािी 
अन्िरगि दलिि समदुार्मा रहेको बालिघरे हवि प्रथाको अन्त्र् गरर हवकल्प स्वरुप ज्र्ािादर लनिाारण गरेर 
दलििका मौलिक सीप, किाहरुिाई आिलुनहककरण र व्र्वसार्ीकरण गररनेछ। दलिि र गैर दलिि समदुार् 
हवचमा सामान्द्जक सदभाव कार्म गना सामान्द्जक साँस्कृलिक रुपान्िरण र अन्िरघिुनका कार्ाक्रमहरु वनाएर 
प्रभावकारी ढंगिे संचािन गररने छ।सानीभेरी गाउँपालिका लभि प्रगलिन्द्शि अन्िर जालिर् हववाह गने 
जोलड(दम्पलि)िाई न्द्जल्िा प्रशासनको मापदण्डमा रु. १ िाखको जीवन हवमा गना लसफाररस गने र अन्िरजालिर् 
प्रमेिाई मान्र्िा र्दएर हववाह गररर्दन ेगैर दलिि अहवभावकिाई सम्मान स्वरुप दोसल्िा ओडाई पसु्िकृि गने 
नीलि िथा कार्ाक्रम बनाई िाग ुगररनछे।राज्र्को समानपुालिक िथा समावेशी नीलििाई अविम्बन गरेर 
स्थालनर् िहबाट प्रभावकारी ढंगिे िाग ुगना हरेक के्षिमा दलिि समदुार्को निेतृ्व हवकास सहहिको अथापणुा 
प्रलिलनलित्व सलुनन्द्श्चि गना नेितृ्त्व, क्षामिा हवकास सम्बन्द्न्ि कार्ाक्रमहरु िाग ुगररनेछ। दलिि नमनुा वन्द्स्ि 
हवकासको िालग एहककृि वन्द्स्ि हवकास कार्ाक्रमको गरुुर्ोजना बनाएर आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था गरी 
प्रभावकारी ढंगिे िाग ुगना संघ र प्रदेश सरकार संग माग गररनेछ। स्थानीर् सरकारिे दलिि छुवाछूि 
मकु्त गाँउपालिका घोर्णा गररएकोिे हवपन्न दलििहरुिाइ आर्-आजान गना लसपमिुक िालिम, हवपन्न दलिि 
वािवालिकाहरु िाइ आलथाक सहर्ोग, सिुाररएको आरन र पञ्चेवाजा पवाद्धान गनेगरी र्सक्षिेमा बजेट रु. 
१० िाख बजेट हवलनर्ोजन गरेकोछु। 

च)  गाँउपालिकामा जेष्ठ नागररकहरुको सम्मान र सहर्ोग गने, फरक क्षमिा भएका अशक्त र अपाङ्ग व्र्न्द्क्तहरुको 
समस्र्ाहरु समािान गना प्राथलमक्ताको पहहचानगरी प्रवद्धान लसपमिुक कार्ााक्रम कार्ाान्वर्ण गना जेष्ठनागररक 
र अपाङ्ग व्र्ान्द्क्तहरुको रु. ३ िाख बजेट हवलनर्ोजन गरेकोछु।  

छ)  शहहद पररवारहरुिाइ सम्मान र सहर्ोग िथा घाईिेहरुिाइ सम्मान, संरक्षण र प्रवद्धान, लसपमिुक िालिम, 
कृहर् जन्र् आर्आजान कार्ााक्रम र जनर्दु्ध र जनआन्दोिनका शहहदहरुको संझनामा शहहद गेट लनमाानको 
िालग रु १६ िाख सहहि िैहङ्गक समानिा िथा सामान्द्जक समावेशीक (बािबालिका, महहिा,दलिि, आदीवासी 
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जनजािी, र्वुा, शहहद पररवार, जेष्ठ नागररक, घाइिे र अपाङ्गिा, अल्पसंख्र्क) र्सक्षिेमा समग्र बजेट रु. 
९३ िाख ८४ हजार हवलनर्ोजन गरेकोछु। 

गाउँसभाका अध्र्क्ष महोदर्, 

आलथाक हवकास क्षिे िफा : 

२१.  कृहर् र पसपुन्छी हवकास: “कृहर् नै सम्वहृद्धको आिार - गाउपालिकामा कृर्किाई रोजगार” भने्न मूि नाराका साथ 
कृहर्िाई गररबी लनवारण, रोजगार लसजाना र  बेरोजगारीको अन्त्र् गरी खाद्य सरुक्षाको आिारको रूपमा हवकास 
गररनेछ। कृहर् प्रसार िथा जनशन्द्क्तको प्रके्षपण, व्र्वस्थापन र पररचािन कृहर्मा बेरोजगारको ि्र्ांक संकिन, 
कृर्कहरुको क्षमिा अलभवहृद्ध, प्राहवलिक सेवा, सीप हवकास र सशक्तीकरण गररनेछ।  

पररकल्पनाः सानभेेरी गाउँपािीको कृहर् के्षि अन्िगाि अन्नवािी, िरकारी, फिफूि र पशपुािनको समनु्द्चि 
हवकासबाट आत्मलनभार भइ र्सको व्र्वसाहर्करणबाट स्थानीर् समदुार्को जीवनस्िरमा सिुार ल्र्ाउनेे िक्षहरु: 
उन्नि हवउहवजनको प्रर्ोगबाट िरकारी उत्पादनमा वहृद्ध गन,ु नश्लसिुार गरर पशपुािनिाइ व्र्वसाहर्करण गनुा, 
फिफूिहरुको पकेट के्षि िोकी हवस्िार गनुा, अन्नवािी उत्पादनमा वहृद्ध गना आवश्र्क लसचाइ, मिखाद र कृहर् 
औजारको व्र्वस्थापन गनुा, कृर्कहरुिाइ क्षमिा हवकासको हक्रर्ाकिापहरु संचािन गनुा, कृहर् उत्पादनिाइ 
प्रलिस्पिाात्मक बनाउन कृहर्मा र्ान्िीकरण गनुा, कृहर्को बजाररकरण गनाको िालग पूवाािारहरुको हवकास गनुा। 

िक्ष्र् प्राि गनेको िालग लनम्न लिन्द्खि उद्दशे्र्हरु िर् गररएकोछः  िरकारी वािीको हवउ िथा उत्पादनमा 
वृहद्ध गरी कृर्क आम्दानीमा सिुार ल्र्ाउन,ु उन्निजािको पशपुािनको नश्ल सिुार गरर दिु िथा मासकुो उत्पादमा 
वृहद्ध गनुा, फिफूिखेिीको सम्भाहवि के्षिहरु पहहचान गरर व्र्वसाहर्क रुपमा उत्पादन बढाइ लनकास प्रवद्धान गनुा, 
अन्नवािीको उत्पादकत्व वृहद्ध गरी खाद्य सरुक्षाको प्रत्र्ाभलूि गनुा, कृहर्िाइ आिलुनकरण माफा ि उत्पादनको िागि 
कम गरर र्सको बजार हवस्िार गनुा, कृहर् उत्पादनको मूल्र्शृ्रगिा वृहद्धको िालग कृहर्जन्र् उद्योगको प्रवद्धान गनुा। 

उद्दशे्र् प्राि गनेको िालग लनम्न मखु्र् रणलनलिहरुः िरकारीवािीको हवउ िथा उत्पादनमा वृहद्ध गरी कृर्कहरुको 
आम्दानीमा सिुार ल्र्ाउन, िरकारीको हवउ उत्पादन गना चाहने वा हवउ उत्पादन गरररहेका कृर्कहरुको समहु 
गठन कृर्कहरुिाइ उत्प्रणेा जगाउन गाउपािीकािे अनदुानको व्र्वस्था गनुा, कृर्कबाट उत्पार्दि हवउको हवहक्र 
हविरणको व्र्वस्थापनको न्द्जम्मेवारी सहकारीिाइ प्रदान गनुा, िरकारीको उत्पादन वृहद्धको िालग टेन्टिको 
व्र्वस्थापन, मि िथा लसचाइको व्र्वस्थापन गरर उत्पार्दि िरकारीहरु हाटबजार माफा ि हवहक्र हविरण वा सहकारी 
माफा ि अन्र् ठाउहरुमा हवहक्र हविरणको व्र्वस्थापन गनुा, उत्पार्दि िरकारीको प्रलिस्पिााको आिारमा बजारमूल्र् 
लनिाारण गने कार्ामा गाउँपालिकािे सहजीकरण गरर सम्भाहवि वजार के्षि पहहचान गना कार्ामा सहकारीसँग 
समन्वर्त्मक भलूमका खेिी आवश्र्क सहर्ोग गने, मूल्र् शृ्रगिा बढाइर्दन ेखािको उद्यम सञ्चािन गना चाहानेिाइ 
गाउँपालिकािे हवशेर् अनदुान प्रदान गने वा त्र्स्िा उद्यमको हवकासको िालग केन्द्न्िर् सरकार वा प्रादेशीक 
सरकारिे र्दने सहर्ोग र्दिाउन समन्वर्त्मक भलूमका खेल्ने, सन्ििुीि आहारको िालग िरकारी आवश्र्क भएको 
हदुा प्रत्रे्क घरिरुीमा करेसावारी व्र्वस्थापन अलनवार्ा गने, हवउ उत्पादन िथा िरकारी उत्पादनिाइ प्रोत्साहन 
गना आवश्र्क लनलिहरु िजुामा गरर कार्ाान्वर्न गररनछे।  

पशपुन्छी िफा ः उन्निजािको पशपुािनको नश्ल सिुार गरर दिु िथा मासकुो उत्पादमा वहृद्ध गनुा, गाउँपालिकािे 
सम्भाहवि पशपुािन के्षिहरुमा डािे घाँस िथा हवकलसि घाँस हवस्िार कार्ाक्रम सञ्चािन गरर पश ुआहार व्र्वस्थापन 
गने,  कृर्कबाट उत्पादीि दिु संकिन केन्ि र न्द्चस्र्ान केन्ि स्थापना गनाको िालग सहलुिर्ि दरमा ऋणको 
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व्र्वस्थापन गना स्थानीर्स्िरमा कार्ारि वैकहरु र सहर्ोगको िालग केन्ि सरकार िथा प्रादेशीक सरकारसंग 
समन्वर्त्मक भलूमका खेल्न,े  उन्नि जािका पशपुािन गना चाहाने कृर्कहरुिाइ सहलुिर्ि दरको ऋणको 
व्र्वस्थापन गराउन हवलभन्न लनकार्सँग समन्वर्त्मक भलूमका खेल्न,े  गाउँपालिकाका पश ु प्राहवलिक माफा ि 
व्र्वसाहर्क पशपुािन गना हकसानहरुिाइ प्राहवलिक सहर्ोग प्रदान गने, उन्नि जािको गाई, भैसी बाख्रा, भेडा पािन 
गना हकसानहरुिाइ हावापानी सहुाउदा बाख्रा िथा भेडाको जाि र पाइन ेसम्भाहवि ठाउँको वारेमा  प्राहवलिकिे 
लसपाररस गरर गाउँपालिकािे पश ुहवमाको िालग आवश्र्क व्र्वस्था लमिाउने, गाउँपालिका बाट गोठ िथा खोर 
सिुार कार्ाक्रमहरु सञ्चािन गने, उत्पार्दि दिु िथा मासकुो बजारको िालग सहकारी माफा ि बजार हवस्िारका 
रणलनलिहरु कार्ाान्र्नमा ल्र्ाइने, पशपुािनमा संिग्न कृर्कहरुको समहु गठन गरर आवश्र्क क्षमिा हवकासका 
कार्ाक्रमहरु सञ्चािन गने,  व्र्वसाहर् रुपमा पशपुािनमा सिग्न हकसानहरुिाइ पश ुहवमाको िालग अनदुान प्रदान 
गररनेछ। 

फिफूिखेिी िफा ः सम्भाहवि क्षेिहरु पहहचान गरर व्र्वसाहर्क रुपमा उत्पादन बढाइ लनकास प्रवदान गना, 
व्र्वसाहर्क रुपमा फिफूि खेिी गना चाहाने हकसानहरुको पहहचान गरर फिफूिको वेनाामा अनदुान प्रदान गने, 

गाउँपालिका हनुे सम्भाहवि फिफूिमा सनु्ििा, आप, स्र्ाउ र लिन्द्चिाइ व्र्वसाहर्क रुपमा उत्पादन गनाको िालग 
नमनुा पकेट के्षि घोर्णा गरर त्र्स के्षििाइ आवश्र्क प्राहवलिक ज्ञान प्रदान गने, व्र्वसाहर्क रुपमा फिफूि 
खेिी गरेको जग्गाहरुमा छोटो समर्मा उत्पादन हनु ेखेिी गराउन प्राहवलिक सहर्ोग प्रदान गने, व्र्वसाहर्क रुपमा 
फिफूि खेिी गररएका हकसानहरुिाइ गाउँपालिकाबाट र्सको हवस्िारको िालग अनदुानको व्र्वस्था गने, फिफूि 
खेिी गने खािको आवश्र्क जग्गा भाडामा र्दिाउन गाउँपालिकाबाट आवश्र्क पहि गने, फिफूिको उन्द्चि 
मूल्र् व्र्वस्थापनको िालग लसिभण्डार लनमााणको िालग लनजीके्षिसँग साझेदारी गने, फिफूिको उत्पादनको 
हकसानिाइ उन्द्चि मूल्र् र्दनको िालग फिफूि सहकारी माफा ि बजारीकरण गने, जसु उत्पादन गना उद्योग स्थापना 
गना घरेि ुिथा साना उद्योगसंग समन्वर् गरर गाउँपालिकाबाट आवश्र्क अनदुानको व्र्वस्था गने। 

अन्नवािीको उत्पादकत्व वहृद्ध गरी खाद्य सरुक्षाको प्रत्र्ाभलूि गनाः लसचाइको आर्ोजनाहरु  सञ्चािन गदाा बढी 
भन्दा बढी अन्नवािी उत्पादन हनुे के्षििाइ समेट्न गरर िर्ार गने, भइरहेका लसचाइका आर्ोजनाहरुिाइ ममाि 
सिुार गरर बढी भन्दा बढी लसचाइ के्षि हवस्िार गने,  गाउँपािीकाको सम्पूण अन्नवािी उत्पादन हनुे के्षिहरुमा 
उन्नि जािको हवउ िगाउन हकसानहरुिाइ हवउमा अनदुान प्रदान गने, गोठे मि िथा कम्पोि मिको व्र्वस्थापन 
गनाको िालग गोठ सिुार कार्ाक्रमहरु सञ्चािन गने,  कृहर् र्ान्िीकरणिाइ आवश्र्क कृहर् औजार खररदमा 
अनदुानको व्र्वस्था गररने,  खेिीर्ोग्र् जलमन बाँझो नराख्न ेलनलि गाउँपािीकािे अपनाएकोिे बाँझो रहेका जग्गाहरु 
लिज वा भाडामा उपिब्ि गराइ हवपन्नवगाको िालग सामूहहक खेिीप्रणािी अपनाउन आवश्र्क सहर्ोग प्रदान गने, 

िेक साइडमा वर्ाको दइु खेिी र वेसीसाइडमा वर्ाको ३ खेिी िगाउने नीलि अपनाउने र र्सको िालग कृर्किाइ 
प्राहवलिक सहर्ोग प्रदान गररनेछ।  

पशपुािन र पश ु सम्बन्िी कार्ााक्रम: पशपुन्छी बजार सूचना, बजार िथा हाटबजार पूवाािार लनमााण, 
पशपंुछीजन्र् प्राकृलिक प्रकोप िथा महामारी रोग लनर्न्िण, पशपुन्छी न्द्चहकत्सा सेवा व्र्वस्थापन, पशआुहार 
गणुस्िर लनर्मन, स्थानीर् स्िरमा ि्र्ाङ्क व्र्वस्थापन र सूचना प्रणािी, बिशािा र शीि भण्डारणको ब्र्वस्थापन 
र लनर्मन, कृहर् िथा पशपुन्छी सम्वन्िी बीमा र कजाा सहजीकरण गररनेछ। पलुिामकाँडा वडा नं. १ र २ डािे 
घाँसको खेलिगरी वाख्रा िथा भैसी पािन, गरार्िा वडा नं. ३ र ४ न्द्चउरी वृक्ष रोपन र मौरर पािन िथा डािे 
घाँसको खेलिगरी भैलस पािन, दिुी वडा नं. ५ र ६ डािे घाँसको खेलिगरी वाख्रा र भैसी पािन, लसम्िी वडा नं. 
७, ८ र ९  डािे घाँसको खेलिगरी भैसी पािन िथा दाना उत्पादन गरी िोकि कुखरुा पािन, अमाा वडा नं. 
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१० र ११ डािे घाँसको खेलिगरी भैसी पािन क्षेि लनिाारन गरी पसपुािन , और्लि, पशनुश्ल सिुार, आहाराको 
व्र्वस्था, पशपंुक्षी स्वास््र् सेवा एवं उत्पार्दि पशजुन्र् पदाथाको लनर्ाािको िागी वजारीकरण को व्र्वस्था गनेगरी 
गाउँपालिका हवलनर्ोजन १६ िाख र वडागि हवलनर्ोजन ६१ िाख र कृहर् िथा पश ुिफा को सशिा कार्ााक्रम ६ 
िाख ४५ हजार गरी र्सक्षिेमा ८३ िाख ४५ हजार बजेट हवलनर्ोजन गरेकोछु।   

संघीर् सरकारवाट प्राि सशिा कृहर् र पश ुअनदुान:  माटो पररक्षण गरी माटो सिुारको िालग सामग्री/ प्रहवलि 
हविरण/ हस्िान्िरण, भकारो सिुार कार्ाक्रम, हवलभन्न खोपहरु िगाए वापि भ्र्ान्द्क्सनेटरिाई पाररश्रलमक, पश ु
स्वास्थ व्र्वस्थापनको िालग ओर्लि हविरण, वडाफ्ि ुरोग िगार्ि अन्र्रोगहरुको र्न्िणको िालग वैठक िथा 
नमनुा संकिन गरी पठाउन ेिथा  प्रदेश िथा संघमा ररपोहटाङ्ग गने, पशपुन्छी िथा मत्स्र् उपचार सेवा र िरि 
नाईट्रोजन ढुवानी भण्डारण िथा हविरण िथा व्र्वस्थापन गनेगरी कृहर् र पश ुिफा  रु. ११ िाख ४५ हजार 
सहहि र्सिफा  सवै कार्ााक्रम्मा रु. १ करोड २७ िाख ४५ हजार बजेट हवलनर्ोजन गरेकोछु।  

२२. पर्ाट क्षिेको हवकास र प्रवद्धानः पररकल्पना: “प्राकृलिक, िालमाक, ऐलिहालसक सम्पदाको संरक्षण र प्रवद्धान - पर्ाटन 
गन्िव्र्को हवकासबाट सानीभेरी गाउँपािीकाको शान्द्न्ि र सम्वृहद्धमा र्ोगदान।” र्सको िक्ष्र्हरुः  पर्ाटन हवकासका 
िालग र्दगोरुपमा ऐलिहालसक, िालमाक िथा अन्र् प्राकृलिक सौन्दर्ा भएका स्थिसम्म पहुँचमागा, पदमागा आिारभिू 
भौलिक पूवाािार लनमााण गने। पर्ाटन क्षेिका िालग अवश्र्क पथ प्रदशाक, सञ्चारकिाा, होटि रेस्टुरेण्ट सञ्चािन गने 
दक्ष िथा अिादक्ष मानव श्रोि िर्ार गने ।  सानीभेरी पर्ाटन के्षिको प्रचार प्रसार माफा ि नेपाि, भारि िगाएि 
अन्िरााहट्रिर् मिुकुहरु समेिमा पररन्द्चि गराउने । आन्िररक िथा बाह्य पर्ाटक माफा ि स्थानीर् रोजगारी अलभवृहद्ध 
र राजश्व संकिनमा र्ोगदान परु् र्ाउन।े  

उद्दशे्र्हरु: एहककृि पर्ाटन पूवाािारको हवकास गरी गाउँपािीका जनिाको जीहवकोपाजानमा सिुार ल्र्ाउने, 
पर्ाटहकर् गलिहवलिमा वृहद्धबाट ग्रामीण रोजगारीका अवसरहरु लसजाना गने र र्सको िाभ गाउँपािीकाको िल्िो 
िहसम्म परु् र्ाउने,  नर्ाँ िथा सम्भावना देन्द्खएका स्थानहरुमा पर्ाटन सम्बन्िी सेवा िथा वस्िकुो उत्पादन गना 
स्थानीर् समदुार्को क्षमिा िथा सहभालगिा अलभवृहद्ध गने,  हवलभन्न राहष्ट्रर् िथा अन्िरााहष्ट्रर् स्िरमा गाउँपािीका 
पर्ाटक आकर्ाण गने स्थानहरुको फोटो िथा अन्र् जानकारीहरु प्रचार प्रसार गने,  पर्ाटकीर् आकर्ाक स्थिहरु 
सम्म आविजावि गना सडक सञ्जाि र पदमागाको हवकासबाट सहुविा प्रदान गने,  पर्ाटकका िालग गणुस्िररर् 
होटि, रेस्टुरेण्ट िथा िज स्थापना गना हवलभन्न सहुविा सहहि नीन्द्ज के्षििाई आकहर्ाि गररनेछ । 

 गाउँपािीकाका पर्ाटन प्रवद्धान गने उद्दशे्र् हान्द्शि गना अपनाइन ेरणनीलिहरुः  एहककृि पर्ाटन पूवाािारको 
हवकास गरी गाउँपािीकाभरका जनिाको जीहवकोपाजानमा सिुार ल्र्ाउने, पर्ाटहकर् स्थि भएका वडाहरुमा ग्रामीण 
सडक िथा पिुपिेुसा लनमााण गदाा सकेसम्म पर्ाटहकर् स्थििाई समेट्ने गरी कार्ान्वर्न गने, सडक पहुँच पगेुका 
स्थानबाट नन्द्जक पनेगरी पदमागा वा अन्र् वैकल्पीक मागािाई प्राथलमकिा र्दंदा र्सबाट कम िगानी र लछटो 
प्रलिफि सलुनन्द्श्चि गने। एउटा पर्ाटहकर् हवशेर्िा भएका स्थानमा अन्र् पर्ाटहकर् सम्भाव्र्िाको समेि अध्र्र्न 
गरी एहककृि रुपमा पूवाािार हवकास गररदा जस्िैः िालमाक स्थि ररम्ना दोभानमा जिहक्रडा, िथा प्र्ाराग्िाइलडङ्ग 
वस्ने स्थानको समेि पूवाािार हवकास गररने रणनीलि अन्द्ख्िर्ार गररनेछ। पर्ाटहकर् पूवाािार लनमााणमा सरकारी 
िगानी वृहद्ध गदै सरकारी नीन्द्जके्षि िथा सहकारी लिपन्द्क्षर् साझेदारी िाई प्रवद्धान गने,  पर्ाटन दीघाकािीन 
हवकासका  हहसाबिे  लनमााण  गररने  पर्ाटकीर्  सहका टहरूमा अल्पकािीन,  मध्र्कािीन र दीघाकािीन 
हक्रर्ाकिापहरू हवकास गरी पर्ाटकहरूको के्षिगि हवस्िारमा जोड र्दइनेछ, पािीका केन्िबाट टाढाका स्थानहरुमा 
पर्ाटहकर् गलिहवलिहरु सञ्चािन गरर स्थानीर् उत्पादन र सहभालगिा अलभवहृद्ध गररनछे, आर्दवासी, हवपन्न र जालिर् 
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सांस्कृलिक पहहचान वोकेका समदुार्िाई प्रत्र्क्ष फाइदा पगु्नेगरर होमस्टे, नमूना वस्िी वा पर्ाटन सेवा लसजानामा 
सहर्ोग गरी आलथाक उन्नलिमा संिग्न गराइनेछ।  

गाउँ पालिकािे ित्कालिन अगाडी वढाउने हक्रर्ाकिापहरु: गाउँपािीकािे पर्ाटन प्रवद्धान सम्बन्िमा नीलिगि 
िथा कार्ाक्रममा समावेश गनेछ, िालमाक, ऐलिहालसक महत्वका र जनर्दु्ध सम्बन्िी िोपउन्मखु िहमा पगेुका 
सम्पदाहरुको संरक्षण िथा सम्बदद्धानको थािनी गने, मालिका कालिका पदमागा र मन्द्न्दर लनमााण, जंगिगाउँ होमस्टे 
सम्भाव्र्िा अध्र्र्न िथा ररम्ना के्षि िटबन्ि लनमाणाकार्ा शरुु गररने, हवलभन्न वडाहरुमा लनमााण भइरहेका सडक 
पवुाािार लनमााणिाई प्राथलमकिा साथ लनरन्िरिा र्दने, र्स आलथाक वर्ाको अन्त्र् देन्द्ख नर्ाँ आ.व. २०७६।७७ 
को पहहिो िैमालसक अविी सम्म गाउँपािीकाको नेितृ्वमा पर्ाटन, खेिकुद, व्र्ापार वा साँस्कृलिक महोत्सवको 
आर्ोजना गने,  मध्र्पहालड िोकमागाको नन्द्जक पने स्थानमा कन्द्म्िमा १०० जना अलिलथ राख्न सहकने िज िथ 
गणुस्िरीर् खाना खाने रेस्टुराँ सञ्चािन गना नीन्द्ज व्र्वसाहर्िाई उत्प्ररेणा गररनछे । सानीभेरी नदलमा ¥र्ान्द्फ्टङ्ग 
सञ्चािन ( सरकारी िथा नीन्द्ज साझेदारी िगानन्द्ेमा आिाररि ) गने, मौराखारािाई पर्ाा पर्ाटकीर् 
गन्िब्र् स्थिका रुपमा घोर्णा गने, जनर्दु्ध िर्ारीको ऐलिहालसक साँरदिुा घरिाई र्दु्ध संग्रहािर्का 
रुपमा संरक्षण गने, चाईनावगर मालिका िेक पर्ाटन पदर्ािा मागा लनमााण िथा मालिका कालिका मन्द्न्दर 
लनमााण, जङ्गि गाउँिाई होमस्टे गाउँका रुपमा हवकास गने, हाँस ुमौराखारा पर्ाटकहर् पदमागा ममाि, 
कमैदे लिलमिे मौराखारा पर्ाटकहर् पदमागा लनमााण गने र गाउँपािीका लभि सहरउन्मखु बाजार के्षिमा 
सरसफाई अलभर्ान माफा ि प्िास्टीक झोिा र वोिि र फोहोर व्र्वस्थापन गनेगरी र्सिफा  सवै कार्ाक्रमा रु. 
२७ िाख बजेट हवलनर्ोजन गरेकोछु।  

 २३. उद्योग िथा वान्द्णज्र् क्षिे : पररकल्पनाः सानीभेरी गाँउपालिकामा िघ ुउद्यम प्रबद्धाका समस्र्ािाईा रणनैलिक हहसाबिे 
सम्बोिन गरी िन्द्क्षि वगामा गररबीको रेखामलुन रहेका सामान्द्जक रूपिे बहहष्कृि र आलथाक रूपिे हवपन्न र 
सीमान्िकृि समहुिाइ िघ ुउद्यम हवकासको माध्र्मबाट रोजगारी अवसरको लसजाना र आर्स्िर वृहद्ध गने। स्थानीर् 
िहमै उपिब्ि हनु ेस्रोि सािनको अलिकिम उपर्ोग गरी मागमा आिाररि उत्पादन िथा सेवाहरूको हवकासद्वारा 
गररबी न्रू्लनकरण गने,  स्थानीर् सीप र स्रोिको उपर्ोग गने, र्वुा रोजगार लसजाना गना उपिब्ि स्रोि सािन, 
जनशन्द्क्त, सीप र पर्ाटकीर् संभावनाका अवसरहरु, प्रलिस्पिाात्मक िाभका क्षेिहरु र बढ्दो बजारीकरणको 
अवसरबाट िन्द्क्षि बगािे प्रलिपिाात्मक िाभ प्राि गरी न्द्जवीकोपाजान िथा आलथाक समहृद्धमा गणुात्मक सिुार ल्र्ाउन 
सानीभेरी गाँउपालिकािे “स्थालनर् श्रोि सािन र सीपको उपर्ोग बाट उद्यम र रोजगारीमा बहृद्ध, सानीभेरी 
गाँउपालिकाका िन्द्क्षि बगाका जनिाको समहृद्ध” गने दीघाकािीन सोंच रहेकोछ। 

दीघाकािीन सोच परुा गने रणनीलि: सामान्द्जक सामावेशी करणिाई केन्द्न्िि गरी िघ,ु घरेि ुिथा साना उद्योग 
माफा ि ् गररबी न्रू्नीकरण गने, गररबी लनवारणको िालग िघ ु उद्यम हवकास कार्ाक्रमको सफि र बलिर्ो 
अविारणािाई सबै वडाहरुमा अविम्वन गने, गाँउपालिका िहमा उद्यम हवकासका िागी हवलभन्न लनकार्बाट िगानी 
गररने श्रोि िथा प्रदान गररन ेसेवािाई एकीकृि ढङ्गिे पररचािन गना बाहर्ाक संर्कु्त कार्ार्ोजना बनाई कार्ाान्वर्न 
गने, िघ ुहवत्त र अन्र् आलथाक सेवा सबासिुभ ब्र्ाजदरमा साना िथा िघ ुउद्यमीको पहचुमा परु् र्ाउने, सरकारी 
िथा संगर्ठि संस्थाहरुिे १० प्रलिशिसम्म महँगो भएिापलन स्थानीर् उत्पादनको उपर्ोगिाई प्राथलमकिा र्दन 
पैरहव गने, सीप हवकास िालिम र्ददा सहभागीहरुिाई प्रलिस्पिी बन्न सक्नेगरी सीप र्दइने, गाँउको पहहचान बोकेका 
िथा हाि िोपोन्मखु अवस्थामा रहेका लबशेर् सीपमा आिाररि उद्यमहरु (फिामे खकुुरी चिुसुी जस्िा बस्िहुरु) 
को पनुस्थापना गरर सम्मालनि पेशाको रुपमा स्थाहपि गना जोड र्दने, मेड्पा मोडेििाई  िन्द्क्षि समूह अनकुुिन 
गने,“िन्द्क्षि वगाका सबै उद्यममा सररक, कोही पलन नरहनु गररव” भने्न नाराका साथ उद्यम हवकासका 
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कृर्ाकिापहरुिाई केन्द्न्िि गने, वैदेन्द्शक रोजगारबाट प्राि हवप्ररे्णको उपर्ोगद्वारा आर्ाििाई प्रलिस्थापन हनु ेगररे 
उद्यम व्र्वसार् पररचािन गना उत्प्ररेरि गने, िन्द्क्षि वगाको एक घर एक उद्यम सहहिको व्र्वसाहर्क रोजगारमूिक 
अवस्थाको लसजाना गने,  

मध्र्म गरीबकािालग पूणा उद्यमशीििा हवकासको प्र्ाकेज: उद्यम हवकासका िालग सामान्द्जक पररचािन, 
उद्यमशीििा क्षमिा हवकास, प्राहवलिक सीप हवकास हवलभन्न हकलसमका सीप प्रदान गने, िघ ुहवत्त सहुविामा पहुचँ 
बहृद्ध गने, उपर्कु्त प्रहवलिको पहुँचमा बहृद्ध र व्र्वसार् हवकास परामशा सेवा प्रदान गने। 

अलि गरीबकािालग मालथका सबै सेवाका अिावा िपशीिका सबैः समहुमा सञ्चालिि हनुे उद्यमका िालग साझा 
सहुविा केन्िमाफा ि ्िगानी हनुे, ऋण  पाउन नसक्निेाई ऋण पाउन र्ोग्र् वनाउने, समूह गठन भैसकेपलछ 
सहकारी अथवा लनजी साझेदारी संस्था दिाा गने, साझा सहुविा केन्िमा िगानी भएको रकम सदस्र्हरुिाई शेर्रमा 
पररणि गने, साझा सहुविा केन्ि सहकारी वा लनजी संस्थािाई हस्िान्िरण गने। 

र्वुा रोजगार एवं साना व्र्ावसार् हवकास र संवृद्धीकोिागी गणुस्िरीर् र व्र्वसाहर्क न्द्शक्षा, उद्यमन्द्शििा र 
लसप हवकास िथा िालिमको माध्र्मबाट महहिा उद्यमन्द्शििा हवकास गरी सामहुहक उत्पादन र खेलि गना श्रम 
सहकाररहरुको स्थापना गना प्रोसाहहि गररनेछ। अिा वेरोजगार भएका कृर्किाइ व्र्ावसार्ीककरण लिनिाई पूणा 
रोजगार उन्मखु बनाउन े िक्ष्र्राखी सरकारी, सहकारी र नीन्द्ज क्षेिको साजेदारी िगालनिाइ प्रोत्सहान 
गनुापदाछ।प्रदेश सरकार संग माग, समन्वर् र साझेदारी गरर गाउपालिकामा १ नमनुा गावरमेन्ट उिोग िगार्ि 
संभाहवि साना उध्र्ोगहरुमा काम गनेगरर गाउँपालिकाबाट हवलनर्ोजन १० िाख र वडागि हवलनर्ोजन २ िाख 
४० हजार सहहि र्सक्षिेमा रु १२ िाख ४० हजार हवलनर्ोजन गरेकोछु। 

२४. सहकारी र हवन्द्त्तर् क्षिेको हवकास: गाउँपालिकामा सहकारी संस्था सम्बन्िी नीलि, काननु, मापदण्ड, लनमाान 
कार्ाान्वर्न र लनर्मन गने, सहकारी संस्था दिाा, अनमुलि, खारेजी र हवघटन, सहकारी बचि िथा ऋण पररचािन 
सम्बन्िी मापदण्ड, लनर्मन, सहकारी सम्वन्िी स्थानीर् ि्र्ाङ्क व्र्वस्थापन र अध्र्र्न अनसुन्िान, क्षमिा अलभवृहद्ध, 
गररनेछ। सहकारी संस्थाहरुिे कृहर्जन्र् उत्पादन र सेवामिुक कामिाइ पहहिो प्राथलमक्ता र्दएर काम गनुापदाछ 
र गाउँपालिका स्िरमा कृहर् उत्पादन के्षिमा राम्रो काम गरेको सहकारीिाइ  अनदुान वाट परुरष्कृि गररनेछ। 
श्रम सहकारी हरुिाइ हवकास लनमााण उत्पादन सामान्द्जक िथा सेवा मिुक काम जसिे राम्रो गदाछ मापदण्डको 
आिारमा छनौटगरी परुरष्कृि स्वरुप अनदुान प्रदान गररनछे। सहकारी सम्बन्द्न्ि िालिम र भ्रमण कार्ााक्रम सहहि 
गाउँपालिकाबाट २ िाख ५० हजार र वडागि हवलनर्ोजन ५० हजार गरी र्सक्षिेमा समग्र बजेट रु. ३ िाख 
हवलनर्ोजन गरेकोछु। 

गाउँसभाका अध्र्क्ष महोदर्, 

पवुाािार हवकास के्षि िफा :  

२५.  सडक िफा को हवकस लनमााण : गाँउपालिकािे आलथाक वर्ा ०७५।७६ मा र्ािार्ािा हवष्ििृ गरुु र्ोजना लनमााण 
गरी सडकहरुको वलगाकरण, मापदण्ड र अनमुान िागि समेि प्रस्ििु गरेकोछ भने अको लिर गाउँपालिका लभिका 
सम्पणुा सडकहरु लड.हप.आर. गररएकोछ। शहरी िथा वन्द्स्ि हवकास मापदण्ड २०७५ गाउँपालिकािे जारी 
गररसकेको हनुािे घडेरी भवन सडकहरु लनमााणको माप दण्ड लनिाारन भैसकेको हनुािे सोही बमोन्द्जम स्थानीर् 
कृहर् सडक र घोडेटो वाटो सम्बन्िी नीलि, कानून, मापदण्ड, र्ोजना, कार्ाान्वर्न र लनर्मन गररनेछ। गाँउपालिकामा 
मध्र्पहाडी िोकमागा क्षेलिर् सडक र कृहर्ा सडक गरी ३ प्रकारका सडक सञ्जाि हवध्र्मान 
रहहआएकोछ।गाँउपालिकाको केन्ि देखी प्रत्र्क वडा कार्ाािर् सम्म, वडा कार्ाािर्को केन्ि देखी टोि (साहवक 
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वडा) सम्म एक वडा एक हररि कृहर् सडक लनमााण गने िक्ष्र् राखी मध्र्पहाडी पषु्पिाि िोक मागा आगामी २ 
वर्ालभि कािोपिे गने कार्ािाई सम्पन्न गना संघीर् सरकारिाइ ध्र्ान  आकर्ाण गराउने र चौरजहारी हाँसीवाङ 
खण्डमा काम गने चन्िा एण्ड वसन्ि कन्ट्रक्शन प्रा लि कम्पलनका प्रलिलनलि संग समन्वर् र सहकार्ा गरी सडक 
लनमााण आर्ोजना कार्ाान्वर्णिाइ प्रभावकारी वनाउन अनरुोि गररनेछ। अमाा पालथहाल्न काफिवोट गरार्िापेदी 
सल्िीचौर खेि घापागार पोखरी क्षेलिर् सडक र ररम्नादोभान पेदी ज्र्लमरे गाँराघाट क्षेलिर् सडक र हालसवाङ- 
स्र्ािीवोट- काफिवोट- डाडाअमाा-मालथल्िो आमडाडँा-सहरे-पलुिामकाँडा गाँउ-जंगािगाँउ-वाहलुनखेि-जाजरकोट 
क्षेलिर् सडक र मेगा सवााचौर चाखलिमेिा कृहर् सडकको लनमााण गने न्द्जम्मेवारी संघीर् र कणाािी प्रदेश सरकार 
िाइ अनरुोि गररएकोछ। 

सहार्क  सडकः चाईनाबगर पकै्रर्ा बहुकचौर कृहर्सडक, बाहनुीखेि मिामे डाँडा कृर्ी सडक, लगठाकोट न्द्जउिा 
घलिागाउँ पलुिामकाँडागाउँ बसनडाडाँ चाईनाबगर कृहर्सडक, न्द्झनचौर भिाचौर कृहर्सडक र बल्र्ाखका  खने्नबोट गोिडाडँा 
खाराखािी अदर्ाचौर कृहर्सडक, नार्खोिा खािचौर  परुानागाउँ  इजर गाउँबारी  टुरा कृहर्सडक, मेिचौर घापागार 

हाँस ु कृहर्सडक, मेिचौर  बल्िेबास  ररटनाखोिा  खेि मडुीगार  कोटगाउँ कृहर्सडक,  सहरेन्द्जउिा  राउिगाउँ  

बोहरागाउँ जनचाहाना आहव झ्र्ामबारी  भेरीदह  िीगा  फुकु्र न्द्जउिा बागमारे  हसुखुोिा लसम्िी कृहर् सडक, 
सहरेखोिा जनचाहाना भेरीदह कृहर् सडक, लसम्िी  िल्िोआमडाँडा आहव कालिका  डिलसङ्गे, पाखेरोि कृहर्सडक, 

िल्िोआमडाँडा मालथल्िो आमडाँडा हवप्पे न्द्चन्ि ुकृहर्सडक,  लसम्िी  स्र्ािीबोट  खामोहाल्न े  मगरराङ्जा  िैरेनी  

छेिोहाने्न  टोट्के बागखोर कृहर् सडक, ओिीडेरा  खामोहािे  लििेखोिा चौर कृहर् सडक, स्र्ाँलिवोट उर्दन ढुङ्गा 
काँडा वागखोर कृहर्सडक, घडेरी टुनीबोट घण्ठाना लिलमिे न्द्चन्ि ुहवप्प्र् कृहर्सडक, घण्ठाना अमाा डाडँा काफिवोट 
कृहर्सडक, लसम्िी घडेरी काफिवोट के्षलिर् कृहर् सडक, बाघखोर, गालिना, सानोिेख, जमु्िेपोखरी कृहर्सडक, 
काफिबोट  हटमरुबोट खािीखोिा लसिीपाखँा बाघखोर कृहर्सडक, काफिबोट हटमरुबोट, अम्रडेाडा, पोखरा कृहर्सडक, 
िकु्कडाडा, िगनचौर, ठुिािेख, सलिपोिे कृहर् सडकहरु आलथाक वर्ा ०७५ र ७६ मा सम्पन्न भएका र्ोजनाहरुिाई 
ममाि संभार र स्िरवृहद्ध गने र लनमााणलिन सडकहरुिाइ क्रमागि लनरनिरिा र्दनेगरी १ वडा १ कृहर् सडक प्रदेश 
भलुमव्र्वस्था कृहर् िथा सहकारी मंिािर् संग गाउँपालिका साझेदारी गरर आएकोिे र्सको लनरन्िरिाको िालग 
प्रदेश सरकार संग माग गररएकोछ। एक वडा एक मखु्र् हररि कृहर् सडकको नीलि अनसुार कृहर् सडक, 
टोिपदमगा, पर्ाटकीर् पदमागा घोडेटो वाटो र आवश्र्क काठेपिु िफा  आवश्र्क बजेट १ करोड ७९ िाख ३८ 
हजार हवलनर्ोजन गरेकोछु। 

२६.  लसंचाई िफा को हवकास र र्ोजना: सानीभेरी गाँपालिकामा लसचाइ सम्वन्द्न्ि गरुुर्ोजना िजुामा, स्िरोन्नलिका आर्ोजनाको 
पहहचान, कार्ाान्वर्न, ममाि, सम्भार र लनर्मन गररनेछ। साना सिह िथा भलूमगि लसंचाई प्रणािीको संचािन र 
ममाि-संभार र व्र्बस्थापन, नर्द र खोिाहरुबाट ठूिा र साना लसंचाइ र्ोजना सञ्चािन, पोखरी लसंचाइ र्ोजना र 
हवद्यिु उपिव्ि भएसम्म लिफ्ट लसंचाइ र्ोजनाद्वारा बढी भन्दा बढी जलमनमा लसंचाइ परु् र्ाइनछे। संचािनमा आएका 
र्ोजनाहरु िाई संरक्षण, ममाि संभार र आलथाक वर्ा २०७५।७६ मा सम्पन्न नभएका चाि ु र्ोजनाहरुिाई 
लनरन्िरिा र्दएर क्रमागि रुपमा कार्ाान्वर्ण गनेगरी र्सक्षिेमा समग्र बजेट रु. २४ िाख ३१ हजार हवलनर्ोजन 
गरेकोछु। 

२७.  भवन िथा सहरी हवकास: सहरी िथा बस्िी हवकास भवन संहहिा मापदण्ड २०७५ गाउपालिकािे जारी गरेकोछ 
भने अको लिर गाउँपालिकािे शहरी िथा वस्िी हवकासको हवष्ििृ पररर्ोजना लनमााण गरेको हनुािे सोहह बमोन्द्जम 
भवन र सडक लनमााण अनमुलि र लनर्मन गररनछे।संघीर् मालमिा िथा प्रशासन मन्िािर्को पलछल्िो लनदेशन 
अनसुार जग्गा प्रालि सम्वन्द्न्ि जनिावाट दानगररएको जग्गालिन ेपहहिो र सहज प्राथलमक्ता भएकोिे मध्र्पहालड 
िोकमागा संग जोलडएको सरुन्द्क्षि र पकु्दो जग्गा लसन्द्म्ि वजार देखी द्बवारे सम्मको के्षिमा जहाँ दानजग्गा पाइन्छ 
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स्वहह स्थानमा गाँउपालिका कार्ाािर् भवन लनमााण गनेगरी नेपाि सरकार र प्रदेश सरकार संग मागगरी र्ोजनामा 
साझेदाररको िालग समपरुक बजेट व्र्स्था गररएकोछ।नेपाि सरकार को  हवध्र्ािर् भौलिक पवुाािार र नमनुा 
हविेर्िर्मा सशिा बजेट खचागने कार्ााहवलि अनसुार खचा गररनेछ। हवशरे् अनदुानको िालग संघ र प्रदेश सरकार 
संग न्द्शक्षा, स्वस््र् र खानपेानी र्ोजनाको माग गररनछे।  र्स अन्िरगि भ-ूउपर्ोग रणनीलि र्ोजन लनमााण र 
खोपकेन्ि सहहि गाउँपालिकाबाट ४५ िाख र वडागि हवलनर्ोजन १० िाख र सशिा िफा  हवद्यािर् भौलिक पवुाािार 
लनमााण अनदुान २ करोड ७६ िाख सहहि र्सक्षिेमा समग्र बजेट रु. ३ करोड ३१ िाख हवलनर्ोजन गरेकोछु।  

२८.  उजाा, िघ ुिथा साना जिहवद्यिु: गाउँपालिकामा साना जिहवद्यिु आर्ोजना र वैकन्द्ल्पक ऊजाा सम्बन्िी नीलि, 
कानून, मापदण्ड, र्ोजना िजुामा, कार्ाान्वर्न र हवद्यिु हविरण प्रणािी र सेवाको व्र्वस्थापन, संचािन र लनर्मन 
गररनेछ।उज्र्ािोमा वस्नपाउन ुजनिाको अलिकार िाई स्वीकार गदै गाँउपालिकािाई पूणा रुपिे उज्र्ािो पाने 
िक्ष सहहि  संघीर् र प्रदेश सरकार संग समन्वर् गरी र्सिाइ अगाडी वढाइनेछ। साना जिहवद्यिु आर्ोजना र 
वैकन्द्ल्पक ऊजाा सम्बन्िी गाँउपालिका उज्र्ािो कार्ााक्रम अन्िरगि हवििुीकरण गने सनदभामा िगभग १२० 
हकिो वाट हवििु राज्र्, सहकारी र जनिाको िगालनमा सम्पन्न भएिापनी अझैिेरै अपकु भएकोिे २५० वाट 
हवििु उत्पादन गना सहकने र्ोजना संभाव्र्िा अध्र्न गरी गाउँपालिका सरकारको िगालनमा कार्ान्वर्न गररनेछ। 
लनमाणा भइ मापदण्डको आिारमा गाउँपालिकामा सूचीकृि भएका साना िघ ु जिहवििुहरुिाई संरक्षण, ममाि 
संभारमा सहर्ोग गने र लनमााणालिन र्ोजनाहरुिाई सम्पन्न गना अनदुानको रकम व्र्वस्था र सशिा अनदुान राहष्ट्रर् 
ग्रामीण िथा नवीकरणीर् उजाा कार्ाक्रम िफा  १७ िाख ७५ हजार सहहि गाउँपालिकाबाट रु.  १६ िाख र वडा 
गि हवलनर्ोजन २८ िाख सहहि समग्र बजेट रु ६० िाख ७५ हजार हवलनर्ोजन गरेकोछु। 

२९.  सचुना सञ्चार िफा : गाँउपालिका भर टेलिफोन सेवा उपिव्ि गराउने क्रम्मा नेपाि टेलिकम दरुसञ्चार र एनसेि 
का लनमााण भएका टावर प्रभावकारी सेवा सञ्चािन गना र टावर हवस्िार गना गरार्िाको टुरामा टावर सम्पन्न भै 
संचािनमा आएकोछ िथा अध्र्चौर सव्र्ा भएको र अमाा सानो िेकमा काम अगाडी वढेकोिे संन्द्घर् सरकारको 
ध्र्ान आकर्ाण गराइनछे। सबै वडा कार्ाािर्हरु र गाउँपालिका कार्ाािमा वाइफाइ जडानगरी संचािनमा आएकोिे 
कार्ाािर् के्षिमा लनशलु्क वाइफाइ सहुविा प्रदान गररएकोछ र र्सिाइ हवर्र्गि कार्ाािर्हरु िथ प्रलिलनलि मिुक 
न्द्शक्षा र स्वस््र् संस्थाहरुमा हवसिार गररएको छ। गाउँपालिका राजपिको रुपमा वेबसाइटको माध्र्मवाट 
गाउँपालिका सरकारको सवै सूचना प्रभाह गररएकोछ। एफ एम सञ्चािन गना संभाव्र्िा अध्र्ान प्रलिवेदन 
कार्ाापालिकामा पेशभइ नीलिगि रुपमा छिफि भएकोिे अनदुान र्दइनेछ। गाउँपालिका एक वडा एक पिकार 
को अविारना अनसुार  वडाहरुको सहभालगिामा पिकारीिा िालिम व्र्वस्थापन गररनछे। संचार एफएम, वाइफाइ 
महसिु, सञ्चार कमाचारी, सचुना प्रणािी सफ्टवर्र, पिपलिका छपाइ र सचुना प्रकासन  सहहि र्स कार्ाक्रमहरुिफा  
रु. २९ िाख ५० हजार बजेट हवलनर्ोजन गरेकोछु।  

गाउँसभाका अध्र्क्ष महोदर्, 

वन, वािावरण िथा  हवपद् व्र्वस्थापन क्षिे िफा :  

३०.  वन िथा भ-ुसंरक्षण : गाँउपालिका सामदुाहर्क वनमा पर्ाापर्ाटन/उद्यम प्रविान वन व्र्वस्थापनिाई र्दगो बनाउँदै 
र्स के्षिको उपर्ोग र संरक्षण दवैुिाई प्राथलमकिा र्दइने नीलि अनसुार वन, जङ्गि, वन्र्जन्ि,ु चराचरुुङ्गी, जि 
उपर्ोग, वािावरण, पर्ाावरण िथा जैहवक हवहवििा सम्बन्िी साझा अलिकारहरुमा संघ र प्रदेश सरकार संग 
समन्वर् र सहकार्ाागरी स्थानीर् नीलि, कानून, मापदण्ड, र्ोजना लनमााणगरी कार्ाान्वर्न र लनर्मन गररनेछ। 

df}/fvf/fnfO{ jftfj/0fLo, kof{j/0fLo / kof{–ko{6g ljsf;sf nflu CCA Community Conserved 

Area -;d'bfo4f/f ;+/lIft If]q_ sf] cawf/0ff / cWoog sfo{qmd nflu kxn u/lg]5 . सरकारी, लनजी, 
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सहकारी र समदुार्को साझेदारीमा जलडबटुीिगार्ि वन पैदावारमा आिाररि १ वडा १ उद्योग स्थापना गररनेछ। 
स्थानीर्स्िरमा सामदुाहर्क, कवलुिर्िी र राहष्ट्रर् वनको संरक्षण सम्वद्धान, उपर्ोग र लनर्मन गररनेछ। वन 
उपभोक्ता समूहिाइ व्र्वन्द्स्थि र सहक्रर् वनाएर िेखा िथा अलभिेख व्र्वन्द्स्थि गरर वन संरक्षन र उपर्ोगमा 
न्द्जम्मेवारी र जवाफदेही वनाइनेछ। सावाजलनक खािी जग्गा, पाखा वा क्षेिहरुमा वकृ्षारोपण, सम्भार, उपर्ोग र 
व्र्वस्थापन गररनेछ। जडीबटुी िथा अन्र् गैरकाष्ठ वन पैदावार सम्बन्िी, सभेक्षण, उत्पादन,  सङ्किन, प्रवद्धान, 
प्रशोिन, र बजार व्र्वस्थापन गररनेछ। वनबीउ बगैँचा स्थापना, व्र्वस्थापन र प्रवद्धान, नसारी स्थापना,  लबरुवा 
उत्पादन,  हविरण, रोपण र प्रवद्धान गनेगरी ८ िाख ७० हजार हवलनर्ोजन गरेकोछु। 

३१. जिािार संरक्षण: गाउपालिकामा जिािार, पानी महुान संरक्षण, भसंूरक्षण र जिािार व्र्वस्थापनजन्र् सामदुाहर्क 
अनकूुिन, खानी िथा खलनज पदाथाको संरक्षण, ढंुगा, लगट्टी, बािवुा, माटो, आर्द खानीजन्र् वस्ि ुसम्वन्िी सवेक्षण, 
अन्वेर्ण, उत्खनन, खानीजन्र् वस्िकुो संरक्षण, हवकास, उत्खनन ्र उपर्ोग, व्र्वस्थापन र स्थानीर् खानी िथा 
खनीज पदाथा सम्बन्िी सूचना िथा ि्र्ांक संकिन गररनेछ। कानूनी मापदण्डमा खानी िथा नदीजन्र् पदाथाको 
प्रर्ोग र हवहक्र हविरन गना वािावरण प्रभाव मलु्र्ाङ्कण गरर सोहह मापदण्ड अनसुार उत्खनन्न हवहक्र हविरण अनगुमण 
र लनर्मन गररनेछ। गाउँपालिकाबाट ५ िाख र वडागि हवलनर्ोजन १ िाग सहहि र्सक्षिेकोिागी बजेट रु. ५ 
िाख हवलनर्ोजन गरेकोछु। 

३२.  जिवार् ुपररविान:  जिवार् ुपररविान न्रू्नीकरण िथा अनकूुिनका कार्ाक्रमहरू सञ्चािन गररनेछ। स्वच्छ, हराभर 
र प्रदूर्णमकु्त गाँउपालिका अलभर्ान सञ्चािन गरी जैहवक हवहवििा िथा जिवार् ुपररविान अनकुिनमा सरकार, 
लनजी क्षेि, सहकारी िथा सामदुाहर्क र गैरसरकारी के्षिबीच सहकार्ा सहहि र्सक्षिेमा बजेट रु. १ िाख २० 
हजार  हवलनर्ोजन गरेहकछु। 

३३.  सरसफाई िथा फोहोर मैिा व्र्वस्थापन:  गाउँपालिकािे फोहरमैिा ब्र्वस्थापन कार्ााहवलि २०७५ लनमााण गरेकोिे 
सोही बमोन्द्जम कार्ान्वर्न अनगुमन र लनर्मन गदै सरकारी, सहकारी र लनन्द्ज क्षेि, नागररक समाजको संिग्निा 
गररनेछ। kmf]xf]/ Joj:yfkg ;DaGwL /0fgLlts of]hgf lgdf{0f sfo{qmd / आमनागररक िथा समदुार्को 
चासो र संिग्निामा अलभबरृ्द गरी फोहर संकिन र्दन्द्ख व्र्वस्थापन सम्मका सबै फोहर र प्िाहिक जन्र् 
फोहरहरुको व्र्वस्थापनमा सरििा ल्र्ाउन, वािावरणीर् जोन्द्खम न्रू्नीकरण, प्रदूर्ण लनर्न्िण र हालनकारक 
पदाथाहरुको लनर्मन िथा व्र्वस्थापन गने नीलिलभि रही फोहरमैिा व्र्वस्थापन गररनछे। गाउँपालिकामा रुकुमेिी 
समाज हवकास केन्ि र सआुहारा गैरसरकारी संस्था संग साजेदारी गरर सरसफाइ िथा पणुा सरसफाइ उन्मखु वडा 
कार्ााक्रम संचािन सहहि र्स क्षिेको समग्र बजेट रु. १ िाख ६० हजार  हवलनर्ोजन गरेकोछु। 

३४.  जि उत्पन्न प्रकोप लनर्न्िण: गाँउपालिकामा िटबन्ि नदी िथा पहहरो लनर्न्िण िथा नदी व्र्वस्थापन र जि 
उत्पन्न प्रकोप व्र्वस्थापनिाइा हवशेर् प्राथलमकिाका साथ कार्ाान्वर्न गररनछे। नदीजन्र् पदाथाहरुको उत्खनन ्
गदाा नदी प्रणािीको प्रकार, उपिब्ि नदीजन्र् पदाथाको पररमाण िथा स्थानीर् वािावरणको संवेदनशीििािाइा 
आिार मानी अध्र्न, अनसुन्िान गरी बािावरण प्रभाव मलु्र्ाङ्कण कार्ार्ोजना बनाएर माि नदीजन्र् पदाथाको 
उपर्ोग  गररनेछ। गाँउपालिकामा िटबन्ि नदी िथा पहहरो लनर्न्िण िथा नदी व्र्वस्थापन र जि उत्पन्न प्रकोप 
व्र्वस्थापनिाइा हवशेर् प्राथलमकिाका साथ कार्ाान्वर्न गररनेछ। नदी लनर्न्िण र मानव वन्द्स्ि संरक्षनको िागी 
वढी जोन्द्खम िथा िनजनको क्षेलि हनुसक्ने संभाव्र्िाको अध्र्ानगरी िट्वन्िन र नदी लनर्न्िण गना  चाईनाबगर 
वाहलुन खेि, ररम्ना दइुभेरी छोटेवगर, बेिटाप ु हपरेिहरा, लगठाकोट फल्िेवगर लसस्नेखोिा, हाँसीवाङ सलुिहािे 
फुकु्रन्द्जउिा िट्वन्िन िथा नर्दलनर्न्िण िगार्ि अन्र् सम्भाहवि ठाउँहरुमा र्ोजनावद्ध कार्ाक्रम सञ्चािन गना 
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संघीर् र प्रदेश सरकार संग र्ोजना माग गरी साझेदारी र समन्वर्मा र्स क्षिेको बजेट रु. २ िाख  हवलनर्ोजन 
गरेकोछु। 

३५.  हवपद् व्र्वस्थापन: गाउँपालिकािे हवपद् व्र्वस्थापन सम्वन्द्न्ि ऐन र कार्ााहवलि लनमााण गररसकेको हनुािे सोहह 
बमोन्द्जम नीलि र मापदण्ड र्ोजना लनमाानगरी कार्ाान्वर्न र लनर्मन गररनछे। हवपद् पूवा प्रलिकार्ा र्ोजना खोज 
िथा उद्धार, राहि सामग्रीको पूवा भण्डारणको िर्ारी हविरण र समन्वर् गररनेछ। हवपद् व्र्वस्थापन सम्वन्िी 
गाँउपालिकािे स्थानीर् आपिकािीन कार्ा सञ्चािन प्रणािीको हवकास गना गाँपालिकामा हवपद व्र्वस्थापन सलमलि 
गठन गरीएकोिे हवपद् पूवा िर्ारी िथा प्रलिकार्ा र्ोजनामा सरकारी िथा गैरसरकारी, सामान्द्जक संघ संस्थाहरु र 
स्वर्म सेवक भावना द्ववारा प्ररेरि र्वुा जनशन्द्क्तिाई पररचािन गररनेछ। र्सकोिागी गाँउपालिका अन्िरगि सवै 
वडाहरुको िागी हवपद व्र्वस्थापन सहर्ोग अनदुान रु. ८ िाख ५० हजार हवलनर्ोजन गरेकोछु। 

३६. वारुणर्न्ि (आगिागी लनर्न्िण) :  मानव जन्र् कृर्ाकिापिे जान-अनजान, अचेि र िापरवाही वाट  हवििु 
सट्भइहनुे आगजलनिे प्राकृलिक श्रोि सािन र मानहवर् भौलिक संरचना र िनजनको ठुिो क्षेलि भएकाछन।् शहरी 
हवकस उन्मखु वन्द्स्ि हवकासको भौलिक संरचनािे घनवजार, हवलभन्न व्र्वसार्हरु, सरकारी कार्ाािर्हरु, हवलभन्न 
सेवाप्रदाहर्क संघ-संस्थाका कार्ाािर्हरु, शैन्द्क्षक र स्वस््र् संघ-संस्थाहरुको वृद्धी हवकास संगै सालनभेरीमा उजााको 
क्षेिमा क्रमस हवकासहदैुछ।गाँउघर र वजारक्षेिमा िापरवाही र हवििु सटभइ हनुे आकन्द्स्मक आगजलन िथ 
व्र्ान्द्क्तगि गिि लनहेििे जंगिमा हनु ेआगजलनिाई लनर्न्िन गनुापदाछ। बन, गाँउ घर वजारमा हनुे आगजलनप्रलि 
पूणा सावािान रहन सचेिना मिुक कार्ााक्रम सञ्चािन गने र केही मखु्र् कार्ाािर्हरुमा आगो लनर्न्िन सािनहरुको 
व्र्वस्थापन र वनमा आगजलन गनेिाइ लनर्न्िन गरर  हवध्र्मान कानून बमोन्द्जम कारवाही गनेगरी  र्सको िागी 
बजेट रु. ५० हजार हवलनर्ोजन गरेकोछु। 

गाउँसभाका अध्र्क्ष महोदर्, 

सशुासन िथा संस्थागि हवकासको क्षिे िफा :  

३७.  मानव संसािन व्र्वस्थापन : गाँउपालिका सेवाको व्र्वस्थापन सम्वन्िी नीलि र कानून बमोन्द्जम स्थानीर् िहको 
संगठन संरचना िथा दरबन्दी लनिाारण गररएको छ। स्थानीर् सेवाको व्र्वस्थापनमा सूचना िथा सञ्चार प्रहवलिको 
उपर्ोग, प्रवद्धान र लनर्मन गररनेछ। जनिाका जनप्रलिलनलि र कमाचारीहरुिे सावाजलनक प्रशासनिाई स्वच्छ, 
सक्षम, लनष्पक्ष, पारदशी, भ्रिाचारमकु्त, जनउत्तरदार्ी र सहभालगिामूिक बनाउन ुपदाछ।आलथाक वर्ा ०७६।७७ 
को िालग नेपि सरकारको नीलि कार्ााक्रम र बजेटमा नेपि सरकार प्रदेश र स्थानीर् सरकारको सम्पणुा 
कमाचारीहरुिाई ििव वहृद्ध गरेको नीलि िाइ कार्ाान्वर्न गररनेछ। 

गाउँपालिकमा समग्रके्षिको कामिाइ लछटो छररिो र प्रभावकारी सेवा प्रदान गना  स्थानीर् सरकार मािहत्का 
प्रशासन समहुका कमाचारीहरुिे थप समर् काम गरेवापि कार्ापालिकािे लनमााण गरे बमोन्द्जम कमाचारी प्रोत्सहान 
भत्ता कार्ााहवलि २०७५ अनसुार थप सहुविा उपिव्ि गराइनेछ। हाििाई प्रशासन समहुका स्थार्ी कमाचारी 
ििव भत्ता रु २ करोड ३५ िाख, गाउँपालिका र वडा कार्ाािर् अन्िगाि करार कमाचारी को ििव भत्ता ३७ 
िाख ७७ हजार, सशिा बजेट अन्िगाि न्द्शक्षक, बािहवकास, कार्ाािर् सहर्ोलगहरुको ििब भत्ता ६ करोड ४९ 
िाख, गाउँपालिका करार न्द्शक्षक, हवद्यािर् सहार्क र बािहवकासहरुको ििब भत्ता २ करोड ७५ िाख, सशिा 
स्वास््र् स्थार्ी कमाचारीहरुको ििब भत्ता १ करोड ४७ िाख ३९ हजार, गाउँपालिका स्वास््र् करार मेलडकि 
अलिकृि सहहि स्वास््र् कमाचारीहरुको ििब भत्ता ५९ िाख ९९ हजार, कृहर् िथा पश ुसेवाका स्थार्ी कमाचारी 
ििब भत्ता ५२ िाख ३४ हजार, गापा करार पश ुिथा कृहर् कमाचारीहरुको ििब भत्ता १२ िाख ४९ हजार र 
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कणाािी प्रदेश कानून बमोन्द्जम जनप्रलिलनलिहरुको ििब िथा सेवा सहुविा िफा  ६८ िाख ५० हजार सहहि समग्र 
ििब भत्ता रु १६ करोड ३७ िाख ४८ हजार हवलनर्ोजन गरेकोछु। 

गाउँसभाका अध्र्क्ष महोदर्,  

३८. सशुासन िथा संस्थागि क्षमिा हवकास: सानेीभेरीगाँउपालिकामा सशुासन िथा संस्थागि हवकासको क्रम्मा सबै 
जनिाको हहि र सन्िहुि सवोपरी ठानी कार्ा सम्पादन गनुापने, जहाँ काम त्र्हा प्रशन, जसिाई प्रशन उसकै जवाफ 
भने्न मान्र्िामा आिाररि प्रिक्ष्र् उत्तरदाहर्त्व सलुनन्द्श्चि गना दक्ष्र् जनशन्द्क्त पररचािन र व्र्वस्थापन गररनेछ। 
आलथाक वर्ा ०७६/०७७ मा संस्थागि कामिाइ आवश्र्क्तामा आिाररि व्र्वन्द्स्थि गना कार्ापालिका बैठक ३६ 
वटा, गाँउ सभा बैठक ६ वटा, ११ वडा कार्ाािर् बैठक १९८ वटा वैठकहरु  सहुविामा गणनाहनुेछ। पानी 
िथा हवजिुी, संचार महसिु (इन्टरनेट र फोन सलु्क गा.पा. र वडा कार्ाािर्), इन्िन (पदालिकारी), इन्िन 
गा.पा. कार्ाािर्, ११ वडा कार्ाािर्हरु, सवारी सािन ममाि खचा गा.पा. कार्ाािर् र ११ वडा कार्ाािर्हरु, 
हवमा िथा नवीकरण खचा(वाईक, गाडी), मेलसनरी िथा औजार ममाि सम्भार िथा सञ् चािन खचा, मसिन्द िथा 
कार्ाािर् सामाग्री गा.पा. कार्ाािर् र ११ वडा कार्ाािर्, पसु्िक िथा सामाग्री खचा, इन्िन-अन्र् प्रर्ोजन (ग्र्ास, 
मट्टी िेि), पिपलिका,छपाई िथा सूचना प्रकाशन खचा, अन्र् कार्ािर् संचािन खचा, कमाचारी िालिम खचा 
(प्रशासनीक,प्राहवलिक, िेखा, न्द्जन्सी), सीप हवकास िथा जनचेिना िालिम र गोष्ठी सम्बन्द्न्ि खचा, हवहवि कार्ाक्रम 
खचा(हवलभन्न र्दवसहरु), अनगुमन, मलु्र्ांकन खचा( जनप्रलिलनलि र कमाचारी), भ्रमण खचा(जनप्रलिलनलि र कमाचारी), 
हवहवि खचा (खाना न्द्चर्ा नास्िा) वडा कार्ाािर् समेि, सभा सञ् चािन खचा, मेन्द्शनरी सामान ममाि िथा संम्भार 
र गाउँपालिका र वडा कार्ाािर् िथा हवर्र्गि कार्ाािर्हरुको घरभाडा सहहि र्सक्षिेको समग्र खचा रु. २ करोड 
५९ िाख १९ हजार हवलनर्ोजन गरेकोछु। 

३९. राजस्व पररचािन: गाँउपालिकामा राजस्व लनर्न्िण, संकिन र बाँडफाँड, प्राकृलिक स्रोि सािन र व्र्वसाहर्क कर, 
पवुाािार सेवा र उपर्ोगमा सेवा शलु्क दस्िरु सम्बन्िी सबै आलथाक कृर्ापकिापिाई करको दार्रमा ल्र्ाई 
राजस्वको दार्रा फराहकिो गरी राजस्व पररचािन सलमलि वनएर व्र्वन्द्स्थि गररनछे। आलथाक कृर्ापकिापको 
हवस्िारमा सहर्ोग पगु्ने गरी कर प्रणािीिाइ िगानी मैिी बनाई उत्पादनमूिक उद्योग िथा व्र्वसार् प्रवद्धान गने, 
करको संरचना र करका दरहरूमा समर् सापेक्ष सिुार गरी कर प्रणानीिाई थप प्रगलिशीि वनाइनछे। र्सकोिागी 
अन्िरकृर्ा, हवलभन्न छिफि र परामशा गोष्ठी िगाएि चेिना मिुक कार्ााक्रम गने र िक्ष अनसुारको समर्लसमा 
लभि वढी राजस्व संकिन गने वडा र साखा िाइ परुस्कार स्वरुप थप र्ोजना गाउँपालिकािे प्रदान गनेछ। 
राज्र्को सावाजलनक सम्पन्द्त्त (ऐिालन) जग्गािाइ संघ र प्रदेश सरकारको कानून संग नवान्द्झने गरर व्र्वन्द्स्थि गरर 
करको दार्राना ल्र्ाउन ुपदाछ । स्थानीर् सरकारवाट जनिािे सेवा सहुविा लिन ुर राज्र्िाइ जनिािे कर वझुाउन ु
किाव्र् भएकोिे सेवा लिने अलिकार र कर वझुाउन ेकिाव्र्िाई समान कार्ाान्वन गनेगरी छिफि परामशा गना 
र्सक्षिेको िागी बजेट रु. १ िाख  हवलनर्ोजन गरेकोछु। 

४०. हवन्द्त्तर् व्र्वस्थापन र जोन्द्खम न्र्नुीकरण: गाउँसभा वाट िेखा सलमलि गठन भइसकेको हनुािे कानून बमोन्द्जम 
आफनो क्षेिलिकार लभिरही समग्र आर् व्र्र्िाइ व्र्वन्द्स्थि पारदन्द्शा गररनेछ। संहविान, स्थानीर् सरकार सञ्चािन 
ऐन, सावाजलनक खररद ऐन, गापाको आलथाक र हवलनर्ोजन ऐन िथा हवत्तीर् व्र्सथापनका सवै कानूनहरु जानकारी 
लिएरमाि सही कार्ाान्वर्न गना राजनन्द्ेलिक इच्छाशन्द्क्त र प्रलिबद्धिा िथा प्रशासन संर्न्िको सकारात्मक सहक्रर् 
प्रभावको िालग कमाचारी र जनप्रलिलनलिहरुिाइ हवर्र्हवज्ञवाट अलभमखुी करण र हवत्तीर् जोन्द्खम न्र्लुनकरणगना 
अन्िरहक्रर्ा गना र्सक्षिेको िागी बजेट रु. २ िाख हवलनर्ोजन गरेकोछु। 
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गाउँसभाका अध्र्क्ष महोदर्, 

४१. सावाजलनक सनुवुाई र सामान्द्जक परीक्षण:  गाँउपालिक सरकारिे समग्र हवर्र्मा सेवा प्रवाहा समर्लसमा लभि प्रदान 
र प्रभावकारी वनाउदै हवकास लनमााण कार्ा िोहकएको मापदण्ड िथा गणुस्िर बमोन्द्जम हनुे कुरािाई सलुनन्द्श्चि गनुा 
पदाछ। सरकार संचािनको समग्र कार्ाप्रणािी सरि पारदशी र उत्तरदार्ी बनाउदै वडाहरु र गाँउपालिका 
सरकारबाट लनमााण भएका हवकास िथा पूवाािार संरचनाहरुको समर्मै काम सम्पन्न गना र गणुस्िरको सलुनन्द्श्चि र 
प्रभावकारी लनर्मन गना समाजका अगवुाहरु राजनीलिक दि न्द्शक्षक िथा वहुद्धन्द्जवी र नागररक समाज सञ्चार 
लमलडर्ा िथा र्वुा सचेि जजुारु शन्द्क्त र सेवा प्रदार्ीक िथा सरोकार राख्न ेसम्वन्द्न्िि पक्षहरुको उपन्द्स्थलिमा गापा 
सरकारिे वाहर्ाक ३ चौमालसक सावाजलनक सनुवुाइ र सामान्द्जक पररक्षण गरर सोही कुरा गाउँपालिकाको वेबसाइटमा 
रान्द्खनेछ।स र्सक्षेिको िागी बजेट रु. ३ िाख ५० हजार हवलनर्ोजन गरेकोछु। 

४२. आन्िररक, अन्द्न्िम िेखापरीक्षण िथ बेरुज ुफछार्ौट: गाउँ पालिकािे आन्िररक लनर्न्िण कार्ार्ोजना िाग ुगदाा 
नेपि सरकार अथामन्िािर् महािेखा लनर्न्िक कार्ाािर्ि र गाउँपालिकािे जारी गरेका आन्िररक लनर्न्िण 
प्रणािीको लसद्धान्ि, नीलि, ढाँचा र कार्ाहवलििाई मागादशानको रुपमा लिनपुनेछ।गाउँ कार्ापालिका र मािहि 
कार्ाािर्हरुको आलथाक कारोवारको आन्िररक िेखापरीक्षण लनर्लमििा, लमिव्र्हर्िा, कार्ादक्षिा र प्रभावकाररिाको 
िालग गाउँ पालिकािे आफ्नो र मािहिका कार्ाािर्हरुको आन्िररक लनर्न्िण प्रणािी सदुृढ गना कार्ार्ोजना 
बनाई िाग ुगनेछ। गाउँ कार्ापालिकामा आलथाक हवत्तीर् सशुासन प्रभावकारी वनाउन स्थानीर् सरकारको िेखा 
सलमलि गाउँ सभावाट गठन भइसकेकोछ र आन्द्न्िक िेखा पररक्षण िाइ व्र्वन्द्स्थि प्रभावकारी वनाइ सम्वन्द्न्िि 
पक्ष, कामाचारी र जनप्रलिलनलिहरुिाइ अलभमनु्द्खकरण र अन्िरकृर्ात्मक कार्ााक्रम गने गरी र्सक्षिेको िागी बजेट 
रु. १ िाख हवलनर्ोजन गरेकोछु।   

४३. सेवा प्रवाहका मापदण्ड लनिाारण: सेवा प्रवाहको मापदण्ड जानकारीको िालग गाउँपालिका र वडा कार्ाािर्हरुमा 
सवैिे देख्न ेर वझु्न ेगरी बडा नागररक पि रान्द्खएकोछ र्सिाइ अझै र्दगो र प्रष्कृि गरी समर् सपेन्द्क्षक प्रभावकारी 
वनाइनेछ। सेवा प्रवाह लनकार्को स्वरुप र प्रकृलि, लनकार्को काम, किाव्र् र अलिकार, लनकार्मा रहने कमाचारी 
संख्र्ा र कार्ा हववरणसेवा प्रदान गने लनकार्को शाखा र न्द्जम्मेवार अलिकारी, सेवा प्राि गना िाग्न ेदस्िरु र 
अवलि, लनणार् गने प्रकृर्ा र अलिकारी, लनणार् उपर उजरुी सनेु्न अलिकारी सलुनन्द्स्चि गररनेछ। आलथाक वर्ाको 
कार्ाक्रम वा आर्ोजना सम्वन्िी हववरण वेबसाइट राखी आफ्नो कार्ाािर्को सूचना लनर्लमि रुपमा प्राि गने 
प्रहक्रर्ािाई व्र्वस्थीि गना र्सक्षिेको िागी बजेट रु. ७ िाख हवलनर्ोजन गरेकोछु। 

४४. सेवा प्रवाहमा हवद्यिुीर् सचुना प्रहवलिको प्रर्ोग: सेवा प्रवाहमा हवद्यलुिर् सूचना प्रहवलिको प्रर्ोगको सन्दभामा 
गउँपालिकाबाट गररने सबै नीलि, ऐन, कानून िगार्ि सम्मपूणा लनणार्हरु नागररकिाई जानकारी गना वेबसाईट, 
राजपि, नागररक वडापि लडन्द्जटि सूचना पाटीिाई प्रर्ोगमा ल्र्ाइकोछ र्सिाइ अझै प्रभावकारी वनाइनेछ। 
सूचना प्रहवलिको प्रर्ोगको सन्दभामा गाउँपालिका कार्ाािर्, हवर्र्गि कार्ाािर् र वडा कार्ाािर् हदैु  क्रमस मा 
हव हदैु सवै हवध्र्ािर् र स्वस््र् चौकीहरुमा लडन्द्जटि हाजरी िथा अनिाइन सेवाको प्रर्ोग र हवस्िार गरी 
प्रभावकारी कार्ाान्वर्न गदै लडन्द्जटि उन्मखु गाँउपालिका बनाउने िक्ष लिइएकोछ। ित्काििाइ गाँउपालिका र 
वडा कार्ाािर्हरु र मा हव सहहि वडा नमनुा हवध्र्िर्हरु स्वस््र् चौकीहरुमा पकु्दो ध्र्ानर्दएर र्सक्षिेको िागी 
बजेट रु. २ िाख हवलनर्ोजन गरेकोछु। 

४५. नागरीक सन्ििुी सवेक्षण: सानीभेरी गाँउपालिका जनिाको स्थालनर् सरकारिे राज्र्को श्रोि सािनिाइ अत्र्लिक 
नागररक हहिमा प्रर्ोग गना र जनशन्द्क्त वाट गररने सेवाप्रवाहका सम्पणुा कामप्रलि नागररकहरुको सन्िहुि र असन्िहुि 
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केछ र्सिाइ संस्थागि वर्वस्थापन गना आवश्र्क संरचना, जनशन्द्क्त र कार्ााक्रम िर्गरर जनिावाट सझुाप लिएर 
जनिािाइ प्रभावकारी सेवा र्दनेगरी र्सक्षिेको िागी बजेट रु. १ िाख हवलनर्ोजन गरेकोछु। 

४६. संमपूरक बजेट व्र्वस्थापन: नेपािको संहविान २०७२ अनसुार राज्र्को पनुरसंचना र राज्र्शन्द्क्तको वाडँफाड गने 
क्रममा संघीर्, प्रदेश र स्थानीर् सरकार गठन र लिनै िहको एकि र साझा अलिकार सूची अनसुार राहष्ट्रर् 
प्राकृलिक श्रोि हवत्तीर् आर्ोग र अन्िर सरकारी हवत्तीर् हस्िान्िरण ऐनिे हवत्तीर् संन्द्घर्िा अनरुुप लसफाररस 
गरेबमोन्द्जम संघ र प्रदेश वाट स्थानीर् िहको माग र िर्ारीको आिारमा  प्राि हनु सक्ने संपरुक अनदुान िाइ 
अनमुान गरी स्थानीर् िहवाट संपरुक कार्ााहवलि अनसुार सझेदारीको आिारमा उत्पादन मिुक र हवकास लनमााणमा 
काम गनेगरी संमपरुक बजेट रु ६० िाख  हवलनर्ोजन गरेकोछु। 

४७. अन्िर िह/लनकार् समन्वर्: नपेािको संहविान २०७२ को मिु ममा र भावना अनसुार सानीभेरी गाँउपालिका 
सरकारिे अन्िर िह र लनकार्, संघीर् र प्रदेश सरकार र न्द्जल्िा समन्वर् िथा संघ र प्रदेशमा प्रलिलनलित्व 
गनुाभएका माननीर् सदस्र्ज्र्रुु, अन्र् स्थानीर् िहहरु संग र सरकारी िथा गैर सरकारी संघ-संस्थाहरु संग समन्वर्, 
सहकार्ाा र साझेदारी अगाडी दढ्न आवश्र्क सवै प्रकारका कार्ााक्रम र वैठकको िालग समन्वर् कोर्को स्थापना 
गना र्सक्षिेको िागी बजेट रु.१ िाख हवलनर्ोजन गरेकोछु। 

४८. सूरक्षा सम्बन्द्न्ि:  गाँउपालिकािे नगर प्रहरी वारे लनदेशन, लनर्न्िण, पररचािन र भरनपोर्ण गने नीलि, कानून, 
मापदण्ड वनाएकोिे  संघीर्, प्रदेश र स्थानीर् कानूनको अलिनमा रहह नगर प्रहरीको सञ्चािन िथा व्र्वस्थापन र 
लनर्मन गररनेछ। न्द्जल्िा प्रहरी कार्ाािर् र स्थालनर् प्रहरीचौकीहरु संग आपलस सहकार्ा, समन्वर् र सरुक्षा िगार्ि 
आवश्र्क समग्र हवर्र्मा साजेदारी गरी नागररकहरु िाइ प्रभावकारी सेवा प्रवाह गररनेछ। र्सक्षेिमा कामगने 
नगरप्रहरीको करार सेवा ििब अन्र् सेवा कमाचारी ििव-भत्तामा जोलडएको छ। र प्रहरी चौहक लसम्िी र 
चाइनावगरिाइ कार्ाािर्मा आवश्र्क पने भौलिक सामालग्र, वाइक ममाि, वाइक इन्िन र हवपदको अवस्थामा 
आवश्र्क सामालग्रको िालग र्सक्षिेको बजेट रु. २ िाख  ५० हजार हवलनर्ोजन गरेकोछु। 

गाउँसभाका अध्र्क्ष महोदर्, 

४९. सरकारी िथा गैर सरकारी संस्थाहरु वारे: आशा प्रोजेक्ट कार्ाक्रम, रुकुमेिी समाज हवकास केन्ि, सआुहारा 
कार्ाक्रम, बहकेु्षिीर् पोर्ण र्ोजना कार्ााक्रम, गरीबी संग हवश् वेस्वर कार्ाक्रम, के.रू्.हव.के (KUBK) कार्ााक्रम 
िगार्ि र्सक्षेिमा कामगने सामान्द्जक संघ संस्थाहरु संग समन्वर्, सहकार्ाा, साझेदारी गरी कुनै पलन आर्ोजनामा 
दोहरोपन नहनुेगरी पररनाममखुी काम देखीने र जनिािे प्रत्र्क्ष िाभलिनेगरी सहमलि र साजेदारीमा र्ोजना िजुामा, 
बजेट हवलनर्ोजन, कार्ान्वण, अनगुमण र सलमक्षा गरी  कार्ाक्रम्मा र्दगोपना, सशुासन र प्रभावकाररिाको आिारमा 
लनरन्िरिा र्दईनेछ। गैरसरकारी संघ संस्थाहरुको उत्पादन िथा सेवामिुक कार्ााक्रमहेरी गाउँपालिका सरकारिे 
साझेदारी गना र्सक्षिेको बजेट रु. ५ िाख ५० हजार हवलनर्ोजन गरेकोछु।  

५०. सानीभेरो गाउँपालिका भ-ुउपर्ोग नीलि : संघीर् संरचना अनकूुि स्थानीर् भ-ूउपर्ोग र्ोजनाहरु िजुामा, र्ोजनाको 
आिारमा भलूम वन िथा अन्र् प्राकृलिक सम्पदाको संरक्षण एवम ्समनु्द्चि उपर्ोग सलुनन्द्श्चि गररनेछ। लनर्दाि भ-ू
उपर्ोगको के्षि वा भ-ूउपर्ोग र्ोजना बमोन्द्जम भलूम िथा भलूमश्रोिको उपर्ोगका िालग उत्प्ररेरि गना प्रोत्साहनमखुी 
कार्ाक्रमहरु संचािन गना भ-ूउपर्ोग नीलि, र्ोजना र सो अनरुुपका िालग संस्थागि भौलिक पवुाािार संरचनाको 
लनमााण गना  हवर्र् हवज्ञहरुसंग परामशागरर कार्ान्वर्ण गनेगरी भ-ूउपर्ोग रणनीलि र्ोजन लनमााण गनेगरी र्सक्षिेमा 
बजेट रु. ६ िाख ५० हजार हवलनर्ोजन गरेकोछु। 

५१. सानीभेरी गाउँपालिकामा न्र्ाहर्क सलमलि सम्वन्द्न्ि काम र प्रस्िावनाः नेपिको संहविान र स्थानीर् सरकार संचािन 
ऐनिे न्र्ाहर्क सलमलििाइ र्दएको अलिकार लसमालभि प्रचलिि कानून बमोन्द्जम उजरुीको कारवाही र हकनारा गदाा 
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अपनाउनपुने कार्ाहवलि २०७५ लनमााण गरी सकेको हनुािे  स्पििा, एकरूपिा एवं पारदन्द्शािा कार्म गरी कानूनको 
शासन िथा न्र्ार् प्रलिको जनहवश्वास कार्म राखीनेछ।न्र्ाहर्क सलमलिको कार्ाािर् व्र्स्थापन, न्र्ाहर्क सलमलिको 
मदु्धा दिाा देन्द्ख आवश्र्क पने पसु्िकहरुको व्र्वस्थापन,न्र्ार् सम्वन्िी वडा र जनस्िरमा कार्ाक्रमहरुको व्र्स्थापन 
गने, मदु्धा दिाा र फैसािा गने अलिकारी र कमाचारीको व्र्वस्थागने, न्र्ार्ीक सलमलििाइ व्र्वन्द्स्थि गना मेिमेिाप 
सलमलि गठन र प्रन्द्शक्षण, इजिास खडा, भ्रमण भत्ता र कोठाभाडा र स्टेस्नरी सामाग्री खररद गरर समग्र न्र्ार्को 
कामिाई व्र्वन्द्स्थि गने गरी रु. ६ िाख हवलनर्ोजन गरेकोछु। 

५२. जनर्दु्ध र जनआन्दोिन: र्ो देशमा जनर्दु्ध र जनआन्दोिनमा ठुिो भलुमका खेिन ेजनर्दु्ध र जनआन्दोिनका 
महान सहहद पररवार, घाईिे अपाङ्गिा हरुको र्ोगदानिाइ सामान्द्जक रुपमा गाउँपालिका सरकारिे सम्मान गरेिापलन 
घरको अवस्था व्र्वन्द्स्थि हनु सहकरहेको छैन।क्रमस व्र्वन्द्स्थि गनेगरी जनर्दु्ध िथ जनआन्दोिनका सहहद 
पररवारहरुिाई सम्मान िथा सहर्ोग, घाइिेहरुिाई लसपमिुक िालिम र आर्आजानको िालग कृहर् जन्र् उत्पादन 
कार्ागनेगरी  र्सक्षिेमा  ३ िाख ५० हजार बजेट हवलनर्ोजन गरेकोछु। 

५३. सामान्द्जक सरुक्षा भत्ता:  नेपाि सरकारको राहष्ट्रर्कोर् वाट हविरन गररने सामान्द्जक सरुक्षा भत्ता प्राि गना मापदण्ड 
पगेुका कुनैपलन नागररकिे खाइपाइ आएको सामान्द्जक सरुक्ष सेवासहुविा छुट्नछैेन। सम्वन्द्न्िि वडा कार्ाािर्हरुिे 
आफनो सेवाके्षि लभिका सरुक्षा भत्ता प्राि गना र्ोग्र् नागररकहरुको व्र्न्द्क्तगि हववरण एम आइ एस मा इन्द्न्ट्र 
अपडेट गरी डाटािाइ व्र्वन्द्स्थि र पारदलसा वनाई सेवाग्राही जनिा िाइ समर्मा हविरण गररनेछ।  

५४. नागररक उपचार वारे गाउँपालिकािे उपचार सहार्िा कार्ााहवलि लनमाान गरेको हनुािे स्वहहवमोन्द्जम मापदण्डको 
आिारमा जनर्दु्ध र जनआन्दोिनका घाइिे अपाङ्ग िगार्ि नागररकिाइ खचा गनेगरी र्सक्षेिमा रु ७ िाख वजेट 
हवलनर्ोजन गरेकोछु । 

५५. सानीभेरी गाउँपालिकाको दीघाकालिन सोच समदृ्ध गाँउपालिका, सखुी जनिाको िक्ष्र् हाँलसि गना "गणुस्िररर् 
न्द्शक्षा, सहज स्वास््र् सेवा र भौलिक पूवाािार, सनु्दर, समदृ्ध गाँउपालिकाको िालग पर्ाटन, कृहर् हवकास 
र रोजगार" भने्न पररकल्पना िर् गरेको छ।गाँउपालिकामा उपिब्ि हनुे स्रोि र सािनिाइा अलिकिम 
उपर्ोग गरर चसु्ि दरुूस्ि सेवा प्रबाह, अत्र्ाबश्र्क र अहपरहार्ा पूवाािार लनमाणा, न्द्शक्षा स्वास््र्मा सहज 
पहचु र रोजगारी सजृना गरी आत्मलनभार बनाउने िफा  गाउँपालिकाको जोड रहेको छ । हवर्र्गिरूपमा 
देहार् अनसुारको पररकल्पना बनाइा कार्ाक्रम केन्द्न्िि गरी आलथाक वर्ा २०७६/०७७ बाट संचािन गना 
गाँउपालिका प्रलिबद्ध रहेको छ।   

(१) पबुाािार हवकास:  

 

मध्र्पहाडी िोकमागाको पूवामा मलुसकोट नगरपालिकाको लसमाना हवन्द ु देन्द्ख पन्द्श्चममा चौरजहारी नगरपालिकाको 
लसमाना हवन्दसुम्म गरी र्स गापाको १८ हक.लम. र्स िोकमागामा रहेको छ। र्स िोकमागािाइा मेरूदण्डको रूपमा 
लिदै वडा केन्ि िथा महत्वपूणा पर्ाटकीर् िथा ऐलिहाँलसक स्थिहरू जोडने सडक लनमााण गदै पालिकावासीिाइा 
गणुस्िरीर् र प्रभावकारी सेवा प्रदान गना पूवाािार हवकास िफा  देहाएको पररकल्पना िर् गररएको छ ।  

१. जनिािाइा सहज र सरिरूपमा गणुस्िररर् सेवा उपिब्ि गराउन गाँउपालिका िथा वडाका भवनहरू लनमााण 
गररनेछ । कार्ाािर्बाट प्रदान गररने सेवािाइा प्रभावकारी बनाइा लछटो छररिोरूपमा सेवा प्रदान गनाको िालग 
प्रलबिीमैिी कार्ास्थि र एकि हवन्द ुसेवासंचािन गररनछे । 

२. हािसम्म सडक नपगेुको वडाको केन्ि जोडने सडक हवस्िार गदै लनमााण भएका सडकिाइा बर्ाभरी नै संचािन 
हनुे गरी सिुार र अपग्रडे गररनेछ । सडकको कारण सजृना हनु ेभकू्षर् र पहहरो लनर्न्िण िथा रोकथाम गनाको 
िालग Bio-Engineering प्रलबिी अबिम्बन गररनेछ ।  
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३. र्स गाँउपालिका लभि रहेका िघ ुजिहवद्यिुको क्षमिा सिुार गदै त्र्सबाट समेटन सहकन ेघरिरुीिाइा सोही 
सेवाबाट समेटदै केन्द्न्िर् प्रसारण िाइान हवस्िारको िालग प्रदेश र केन्िसँग समन्वर् गरर २४ सैं घण्टा सेवा 
उपिब्ि गराइने छ ।  

४. गाँउपालिकाको कन्द्म्िमा स्थानमा फोहोर मैिा हवसजान स्थि पहहचान गरी हवसजान स्थिको लनमाणा िथा हवकास 
गररनेछ । हवसजान स्थिमा नै पनु प्रर्ोग हनु सक्ने र नसक्ने फोहोरको ब्र्बस्थापनको समनु्द्चि ब्र्बस्था गरी 
पालिका सभा र सनु्दर बनाइने छ । 

५. सभा िथा बहृद कार्ाक्रम संचािन गनाको िालग पालिकाको उपर्कु्त स्थानमा कन्द्म्िमा ३०० जना अटने क्षमिा 
भएको एक सभागहृ लनमाणा कार्ाको थािनी गरी ५ वर्ा लभि सम्पन्न गररनछे।  

६. र्स पालिकाको प्रमखु उत्पादनहरू फिफूि, िरकारी, अन्नबालि, लबउ लबजन िथा दगु्ि पदाथािाइा ब्र्बन्द्स्थि 
गदै हकसानिाइा ब्र्बसाहर्क आिलुनक कृहर् प्रणािी िफा  आबद्ध गरी आत्मलनभार बनाउन ५ वर्ा लभि ३ वटा 
वटा िरकारी संकिन केन्ि िथा कन्द्म्िमा १ वटा न्द्चस्र्ान केन्ि स्थापना गररनेछ । साथै उपभोक्ताको स्वस््र् 
र स्वच्छ मास ुउपभोगको अलिकारिाइा सम्मान गदै कन्द्म्िमा एउटा आिलुनक पश ुबिशािा लनमााण गररनेछ ।  

७. र्स पालिकामा रहेको जग्गा जलमनबारे हवस्ििृ अध्र्र्न गरी बैज्ञालनक उपर्ोगको िालग भ ूउपर्ोग रणनीलिक 
र्ोजना लनमााण गरर र्ोजनािे िोके बमोन्द्जमको स्थानमा िोहकए अनसुारको पूवािाार हवकास गरी शहरर िथा वस्िी 
हवकास गररनेछ ।  

८. साना िथा ठूिा स्िरका खानेपानी आर्ोजना संचािन गरी ५ वर्ा लभि एक घर एक िारा उपिब्ि गराइने छ 
।   

 

(२) आलथाक हवकास: 
जनिाको आलथाक हवकास हवना अन्र् हवकासका कार्ाहरू गौण हनुे महससु गरर उपिब्ि स्रोि र सािनिाइा 
देहाएको के्षिका जोडर्दने पररकल्पना गररएको छ ।  

१. १ वर्ा लभि कृहर् उपजको पकेट के्षि पहहचान गरी एक गाँउ एक उत्पादन नीलि अबिम्बन गदै 
वागवानी, मत्स्र्पािन, मौरीपािन िफा  हकसानिाइा प्रोत्साहीि गरी आत्मलनभार बनाइने छ ।  

२. हकसान िथा अन्र् समहुहरूको आलथाक हवकास िथा प्रबिानको िालग सहकारीमा आबद्ध गराइा ३ वर्ा 
लभिमा एक ब्र्न्द्क्त एक बैक खािा संचािन भएको हनुेछ   

३. कन्द्म्िमा ५ वर्ा लभि एक घर एक रोजगार उपिब्ि गराइने छ त्र्सका िालग िघ ुउद्यम, साना उद्योग 
िथा मझौिा उद्योग स्थापना िथा संचािन गना गाँउपालिकाबाट उद्योग मैिी नीलि बनाइ कार्ाान्वर्न 
गररनेछ ।   

४. कन्द्म्िमा लसंचाइाको सलुबिा नपगेुका ३५ प्रलिशि खेलिर्ोग्र् जलमनमा लसंचाइ सलुबिा उपिब्ि गराइनेछ 
।  

५. कन्द्म्िमा ३ वर्ा लभि हकसानहरूिाइा कृहर् िथा पश ुहवमामा आबद्ध गररनेछ ।  

 

(३) सामान्द्जक हवकास 

१. ५ वर्ा लभि गाँउपालिकामा कन्द्म्िमा १५ सैर्ाको सहुविा सम्पन्न अस्पिाि संचािन भइा जनिािाइा गणुस्िररर् 
िथा लनशलु्क आिारभिु स्वास््र् सेवाको सहुविा पगेुको हनुेछ साथै वाहर्ाक रूपमा २ वटा घनु्द्म्ि स्वास््र् न्द्शहवर 
संचािन गरी गाँउ/टोिमा नै स्वास््र् सहुविा प्रदान गररनेछ,  

२. आगामी ३ वर्ा लभि प्रत्रे्क गभावलि आमा िथा न्द्शशकुा िागी गभा अबस्था देन्द्ख हजार र्दनसम्म पोर्ण उपिब्ि 
गराउन पोर्ण कार्ाक्रम संचािन गरर गभाहवि आमा र न्द्शशकुो स्वास््र् सलुनन्द्श्चििा गरीनेछ। 
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३. ३ वर्ा लभि माध्र्लमक िहको कक्षा कम्प्र्टुरको माध्र्मबाट न्द्शक्षामा सूचना प्रहवलिको संचािन गरी गणुस्िरीर् 
न्द्शक्षा प्रदान गने, उमेर पगेुका शि प्रलिशि बािबालिका लबद्यािर् भनाा भै लनर्लमिरूपमा हवद्यािर् गएका िथा 
हवद्यािर्हरू बाि मैिी रूपमा संचािन भएका साथै २ वर्ा लभि सवै नागररक साक्षर भएका हनुेछन ्। प्रत्रे्क 
वडाका कन्द्म्िमा एक सामदुाहर्क पसु्िकािर् वा E-Library स्थापना भएको हनुछे। 

४. २ वर्ा लभि गाउँपालिकामा एक जनर्ोद्धा 'संग्रहािर् स्थापना भइा संचािनमा आएको हनुेछ। 

५. ३ वर्ा लभि गाँउपालिका पूणारूपमा छुवाछुि िथा भेदभाब मकु्त र मैिीपूणा ब्र्बहारिे र्कु्त भएको हनुेछ,  

(४) वािावरण िथा हवपद् व्र्वस्थापन: 
4.1 २ बर्ा लभि एक वडामा कन्द्म्िमा एक पोखरी लनमााण िथा संरन्द्क्षि भएको हनुेछ।  

4.2 ३ बर्ा लभि कम्िीमा "एक वडा: एक नसारी" स्थापना गरी सावाजलनक के्षिमा वृक्षारोपण, संरन्द्क्षि वन के्षिको 
हवस्िार भै हररर्ािी प्रवद्धान भएको हनुेछ। 

4.3 २ बर्ा लभि  हवपद् जोन्द्खम के्षि िथा बस्िीहरूको संकटापन्निाको पहहचान र नक्साङ्कन भएको हनुेछ। 

4.4 २ बर्ा लभि एक हवपद व्र्वस्थापन केन्ि स्थापना भै संचािनमा आएको हनुेछ।  

4.5 ५ बर्ा लभि शि प्रलिशि घरिरुीमा कन्द्म्िमा एक बैकन्द्ल्पक उजााको प्रर्ोग भएको हनुछे,  

 
 

(५)  संस्थागि हवकास, सेवाप्रवाह िथा सशुासन: 
५.१ ३ वर्ा लभि गाँउपालिका सँग सम्बन्द्न्िि लनणार्हरू App को माध्र्मबाट घरमै बसी बसी हेना सक्न े
अबस्था िर्ार गरर सशुासन प्रबद्धान गररनेछ, साथै सूचना प्रहवलिको प्रर्ोग गरी स्थानीर् ि्र्ांक अध्र्ावलिक 
र संरक्षण िथा अनिाइन (Online) पद्धलिवाट व्र्न्द्क्तगि घटना दिाा सम्बन्िी सेवा उपिब्ि गराइनेछ । 

५.२ पालिकाका सबै र्ोजना िथा कार्ाक्रमहरूिाइा पालिकाको बेभ साइटमा अपिोडगरी सवासािारणको 
पहुँचमा परु्ााइने छ,  

५.३ देखी ४ बर्ा लभि स्थानीर् िहको कार्ाािर् पररसर, सम्पदा, सावाजलनक, ऐिानी, पिी जग्गा, सावाजलनक 
भवन, भौलिक पवुाािार, स्थानीर् बजार, पाहका ङ्गस्थिको प्रभावकारी सरुक्षा, संरक्षण र व्र्वस्थापन भएको हनुेछ। 

५.४ आगामी बर्ाबाट नै लनर्लमिरूपमा सावाजलनक सनुवुाइा, सामान्द्जक परीक्षण िथा आर्ोजनागि रूपमा 
सावाजलनक परीक्षण संचािन गरी जवाफदेहहिा र उत्तरदाहर्त्वको प्रत्र्ाभलूि गनुाका साथै सेवा प्रबाहमा 
गणुस्िररर्िा कार्म गना िथा नागररकिाइा सूसनु्द्चि गना लनर्लमिरूपमा रेलडर्ो कार्ाक्रम संचािन गररनेछ,  

५.५ आगामी बर्ाबाट नै आबलिक र्ोजना कार्ाान्वर्न गरी र्ोजनािे लनर्दाि गरेको के्षि अनसुार कार्ाक्रम 
िथा आर्ोजना संचािन गररनेछ,  

५.६ गाँउपालिकािाइा भ्रिाचार शनु्र् सहनलसल्िा र बेरूज ुशनु्र् गाँउपालिका बनाइनछे । 

५६. अन्त्र्मा, प्रस्ििु नीलि, कार्ाक्रम र बजेट िजुामा गना महत्वपणुा सझुाप र्दनहुनु ेप्रलिलनलि सभाका माननीर् सदस्र्ज्र्,ु 
राहष्ट्रर् सभाका माननीर् सदस्र्ज्र्,ु कणाािी प्रदेशका माननीर् मन्िी िथा सभा सदस्र्ज्र्हुरु, न्द्जल्िा समन्वर् 
सलमलिका प्रलिलनलिज्र्,ु न्द्जल्िा न्द्स्थि हवर्र्गि कार्ाािर्का प्रमखु ज्र्हुरु, कार्ाापालिका िथ गाँउसभाका माननीर् 
सदस्र्ज्र्हुरु र हवलभन्न राजनीलिक दिका नेिाज्रू्हरुप्रलि हार्दाक आभार प्रकट गदाछु। नीलि िथा कार्ाक्रम 
छिफिका क्रममा सझुाव र्दनहुनुे स्थानीर् सरकारका प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृि ज्र् ुिगार्ि हवर्र्गि शाखाका 
वररष्ठ कमाचारी ज्र्हुरु,  लनजी क्षेि िथा नागररक समाज, न्द्शक्षक बहुद्धन्द्जवीहरु गैरसरकारी िथा सामान्द्जक संघ 
संस्थाका प्रलिलनलिहरु, पिकार संचार लमलडर्ाहरु िथा  गाँउपालिका लभि र बाहहर रहन ुभएका सम्पणुा र्ददीबहहनी 
दाजभुाइहरु सबैिाई हार्दाक िन्र्वाद ज्ञापन गदाछु।    

िन्र्वाद। 


