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सानीभेरी गााँउपालिका एकककृत किकास गरुुयोजना कायााक्रम, २०७४ 

१. पषृ्ठभमुीीः गणतन्त्र संघियताको माध्यमबाट लसंहदरबार केघन्त्ित जनताको अलिकार जनताकै 
िरदैिोमा पयुााई आफ्नो भाग्य आफैँ  पैसािा गने अलिकार सम्पन्न गना याँहासम्म पयुााउन ुहनुे 
जनयदु्ध र जनआन्त्दोिका महान सकहद प्रलत श्रद्धान्त्जिी तथा िाइते अपांङ्गहरु प्रलत उच्च सम्मान 
गदै यस स्थालनय व्यिस्थाकपका गाउाँसभामा उपघस्थत हनु ुभएका सम्पूणा सदस्य ज्यूहरुमा अलभिादन 
गना चाहन्त्छु । 

देशमा भएको जनयदु्ध र जनआन्त्दोिनखे गदाा ठूिा राजनीलतक पररितान पलछ किगतको 
सामन्त्ती केघन्त्िकृत राज्य यन्त्रको संस्कार र जनतािे पररितानको िालग गरेका किकिि आन्त्दोिनको 
कारण उघपपलित,  अपहेलित,  लनमखुा र लसमान्त्तकृत िगाको राजनैलतक चेतना स्ितीःस्पूतारुपमा जागतृ 
भएको छ । राजनैलतक जागरणको साथ साथै जनताका इच्छा,  आकांक्षा र चाहनाहरु पलन 
लनरन्त्तर रुपमा उिादै गइरहेका छन ्। राज्यको सीलमत स्रोत र सािनको समघुचत उपयोगबाट 
लनरन्त्तर बढ्दा किकासका आकांक्षाहरु पूरा गनुा र किकासको मूि प्रिाहमा आउन नसकेका 
िगािाई किकास कक्रयाकिापमा संिग्न गराई सन्त्तलुित किकास गरी स्थालनयतहको स्थापना र 
चनुािपछी गणताघन्त्रक स्थालनय सरकार प्रालिको अनभुलुत नागररकिाई गराउन ुनै गाउाँपालिकाको 
प्रमखु घजम्मेिारी हो ।    

किकास कक्रयाकिापिाई जनताका पक्षमा योजना िद्धरुपमा संचािन गना मागा लनदेशनको 
रुपमा नेपािको संकििान २० ७२ को अनसूुघच ८ मा उििेघखत स्थालनय तहिे प्रयोग गने २२ 
िटा किषयगत अलिकारहरुको सूघचअनसुार व्यिस्था भए बमोघजम,  गाउाँपालिकाको कायाा घजम्मेिारी 
नेपािको संकििान,  नपेाि सरकार(मघन्त्रपररषद) िाट स्िीकृत कायाा किस्तलृतकरण प्रलतिेदन र 
प्रचलित कानून िमोघजम काायाान्त्ियमा ल्याउन आिश्यकछ । ितामान पररिलतात सन्त्दभामा 
जनताबाट उठाइएका र अपेक्षा गररएका कलतपय माग र आिश्यकताहरुको यथोघचत संिोिन हनु 
नसकेको अिस्था किद्यमान छ । कायाान्त्ियनमा ल्याइएका उपरोक्त योजनाहरुको समीक्षा,  किश्लषेण 
र नया मागिाई संिोिन गरी नयााँ योजनाको तजुामा गना आिश्यक भएको छ। 

उपरोक्त पषृ्ठभलूममा साकिक योजनाहरुिाई कायम राख्दै ितामान पररिलतात सन्त्दभामा 
जनताबाट उठाइएका किकास आकांक्षाहरुिाई पलन यथोघचत रुपमा संिोिन गनुा जरुरी छ भने्न 
कुरािाई गाउाँपालिकाको पहिमा सबै राजनैलतकदिहरु,  बकुद्धघजकि र किकास सरोकारिािाको 
लमलत २०७४/०४/०८ गतेको सिापघक्षय भेिािे ददएको सझुाबिाईे हृदंयगम गदै आम 
सहमलतबाट साझा कायाक्रमको रुपमा सानीभेरी गाउाँपालिकाको एकककृत किकास गरुुयोजना तजुामा 
कायाक्रम प्रस्ततु गना चाहन्त्छु। 

२. उद्दशे्यीः आलथाक,  सामाघजक र भौलतक पूिाािारका दृकििे पछालि परेको सानीभेरी गाउाँपालिकािाई 
एकककृत किकास योजना÷कायाक्रम द्वारा आगामी ५ िषा लभर नयााँ नेपाि लनमााण अलभयानको 
नमूना सानीभेरी गाउाँपालिकाको रुपमा किकास गने । आलथाक,  सामाघजक र सााँस्कृलतक क्षेरको 



 

2 

किकासिाई एकककृत रुपमा सञ्चािन गरी जनताको आलथाक,  सामाघजक एिं सााँस्कृलतक जीिनिाई 
समनु्नत पाने। 

३. पररचयीः देश संघियिोकताघन्त्रक गणतन्त्र स्थापना भइसके पश्चात राज्य पनुासंरचना हदुा भौगोलिक 
तथा प्रसासलनक रुपिे नपेाििाई  ७ प्रदेशमा किभाजन गररएको छ । जस अन्त्तगात ६ 
नं.(कणाािी) प्रदेश लभर रुकुम घजल्िाकोेे सानीभेरी गाउाँपालिका दगुाम गाउाँपालिका हो । 
किगतको केघन्त्िकृत र सामन्त्ती शासन पद्धलतमा किकासको मूि प्रिाहमा यो गाउाँपालिक समाकहत 
हनु सकेन । यातायातको पहचु नभएको तथा केन्त्िीय शासन सत्ताको किकास कायाक्रम संचािन 
गने क्रममा उघचत र प्रभािकारी दृकि पना नसक्दा सानीभेरी गा“उपालिकको जनताहरुिे आपूmिाई 
ठलगएको,  हेकपएको तथा देशको मूि प्रिाहबाट पथृक राघखएको अनभुलूत गना िाध्य भए । जसिे 
गदाा जनताहरु केन्त्िीय राज्य सत्ता प्रलत कििोही िन्त्दै गए । फिस्िरुप एक दशक भन्त्दा िामो 
अिलिमा चिेको जनयदु्धको उद्गमस्थिको रुपमा पलन यस गाउाँपालिका पररघचत हनु पगु्यो । 
गणतन्त्र,  संघियता,  िमालनरपेक्षता,  समानपुालतक,  समािेसी र रज्यको अग्रगामी पनुासंरचना स्थापना 
गने क्रममा यस गााँउपालिकािाट पचासयौं नेपािी नागररकहरुिे ज्यान समेत गमुाउन ुप¥यो। 
शकहदहरुिे िगाएको रगत र जनयदु्धको जगमा जनआन्त्दोिन, जनजालत र मिेशआन्त्दोिनको 
ििमा देशमा स्थाकपत भएको संघियिोकताककन्त्र गणतन्त्र नेपाि स्थापना,  अन्त्तररम संकििान,  
संकििान सभाको पकहिो र दोश्रो चनुाि,  संकििान सभािाट संकििानको िोषणाभई देशमा जारीभएको 
संघिय िोकतन्त्र गणतन्त्रापमक संकििान २०७२ जारी भई कायाान्त्ियणको प्रकक्रयामा छ। देसमा 
राजनीलतक सन्त्तिुनको अिस्थािे प्राि जनअलिकारहरु जनतािे आशागरे अनसुार कायाान्त्यणहनु 
अझै िााँकीनैछ । प्रलतगालम शघक्तहरु जनयदु्ध र जनआन्त्दोनिाट प्राि भएका उपिघव्िहरु गणतन्त्र,  

संिीयता,  िमालनरपेक्षता,  समािेशीता,  समान ुपाघत्तक र मौलिक हक अलिकारप्रती षियन्त्र भईरहेको 
हनुािे यसको रक्षा र कायाान्त्ियणगरी प्रपयक्ष जनताको घजिन िदल्न आलथाक  सम्िकृद्धको िक्ष्य 
सकहत भ्रिाचार मकु्त सन्त्तलुित किकास भएको गाउाँपालिका लनमााण गनुापनेछ । 

राज्यपनुरसंरचना आयोगिे सरकारिाई िझुाएको प्रलतिेनको आिारमा नेपाि सरकारिे 
रुकुम घजल्िा अन्त्तगात ३ िटा नगरपालिका र ७ िटा गााँउपालिका लनमााण गयो । यसैक्रममा 
सानीभेरी गाउाँपालिका र यसमा समािेश भएका साकिक गा.कि.स.हरु लसम्िी,  गरायिा, अमाा, 
दिुी(ििा नं.१,  २,  ३ र ७,  ८, ९) र पलुतामकााँिा (ििा नं. १,  २,  ३ र ६,  ७,  ८),  जनसंख्याीः 
२२,१९४,  क्षेरफिीः १३३.८० िगा ककिोलमटर,  केन्त्िीः साकिक गा.कि.स. लसम्िी,  ििा संख्याीः 
११,  लसमानाीः पूिामा मलुसकोट नगरपालिका र िााँकफकोट गााँउपालिका,  पघश्चममा जाजरकोट घजल्िा,  
उत्तरमा आठकिसकोट नगरपालिका र दघक्षणमा चौरजाहारी नगरपालिका रहेको भौगोलिक र 
प्रशासलनक िनौट रहेकोछ ।  

४. सानीभेरी गॉउपालिकाको एकककृत किकास योजना कायाक्रमका किशेषताहरुीः 
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(१) एकककृत किकास गरुुयोजना अलभयाणिे घशक्ष्या,  स्िस््य,  कृकष,  सहंकारी,  पिुािार किकास,  

सञ्चार,  किितु र पयाटन र सामाघजक  समािेलसकरणिाई पकहिो प्राथलमक्तामा राखी किकास 
र आलथाक संिकृद्धिे समनुत समाजको लनमााण गनेछ । 

(२) िैज्ञालनक घशक्षा र प्रकिलिको किकास गरी परम्परागत लसप र कायापद्धतीमा पररितान ल्याई 
िहृत घशक्षा सिुार कायााक्रम अन्त्तरगत तििाट नमनुा िनाउने, मालथिाट सिुार गदैजन,े 

आिश्यक मजािाट गणुस्तर घशक्षा र जनताको व्ययभार िटाउने, व्यिहारीक 
दक्षजनशघक्तिाई प्रमाणपर ददने िक्ष्य सकहत खलु्िा किध्या ियको व्यिस्थापन गने। 

(३) सानीभेरी गॉउपालिका किकासको िालग आलथाक िगालनको िागी सािाजलनक, लनजी र 
सहकारी क्षेरमा सरकारी तथा गैरसरकारी संि संस्थाहिाई केघन्त्िकृत, एकीकृत र एकद्वार 
प्रणालिमा पररचािन गररनेछ । 

(४) हरेक क्षेरको किकासिाई नमूनाको रुपमा अगालि बढाउने । 

(५) यिुा किकास र संिदृ्धीकोिागी गणुस्तरीय र व्यिसाकयक घशक्षा, गॉउकिकास र रोजगार,    

उद्यमशीिता र सीप किकास,    यिुा स्िास््य र सामाघजक सरुक्षामा पररचािन,    सहभालगता 
र नेतपृि किकास,   खेिकुद र मनोरञ्जन,   आयआजना लसजाना र संिकृद्ध यिुा किि िैिालनक 
संरचनाको आिारमा अगािी िढाउने । 

(६) गॉउपालिकाको िस्तघुस्थलतमा आिाररत कायाक्रम सञ्चािन गने । 

(७) सामाघजक,   आलथाक,   सांस्कृलतक रुपान्त्तरण सकहत द्वन्त्द्वका कारण र प्रभािको उन्त्मिुन 
गदै दुर्त गलतमा यस गाउाँपालिकािाई नयााँ नेपाि लनमााण अलभयानको किकास नमनुाको 
रुपमा प्रस्ततु गने । 

(८) सामकुहकता र आपमलनभारतामा जोि दददै सानीभेरी गााँउपाककािाई एकककृत किकासमा 
जनतािाई व्यापक सहभागी गराउने । 

(९) किा मेहनत, स्ियं पूाँजीको किकासका साथमा लसलमत पुाँजी पररचािनद्वारा अलिकत्तम िाभ 
हालसि गना जनशघक्त, पजुी, स्थालनथ स्रोत सािन र प्रकिलििाई एकीकृत पररचािनिे आलथाक 
कृयाकिाप िढाउने । 

(१०) गाउाँपालिकाको समंग्र किकासका िालग आलथाक, सामाघजक एिं सााँस्कृतीक क्षरेमा िहृत्तर 
किकासका िागी यो ऐलतहााँलसक अलभयान हनुेछ । 

(११) यस अलभयानमा गााँउपालिका घस्थत सबै राजनैलतक दिहरुको स्ियम ्सकक्रय सहभालगता 
हनुेछ । यो राजनीलतक पररितानका िालग पयाग, िलिदान र योगदान गने, जनताको 
जीिनस्तर बढाउने अलभयान हनुेछ । 

(१२) गररिीको कारण किपणुा जीिन किताईरहेका, श्रमको प्रयोग गना नपाएका, सािन स्रोत 
भएर पलन पयसको ज्ञान, सीप र िातािरणको अभािमा सकह प्रयोग गना नपाएकाहरु सबैका 
िालग यो अलभयान एक समािान हनुेछ । 
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(१३) भौलतक पिुाािारका दृकिकोणिे पलछ परेको यस गााँउपालिकािाई माओिादी केन्त्िको 
नेतपृिमा सम्पणुा राजनैलतक दिहरुिे पहि गरी, सािनस्रोतको केघन्त्िकरण द्वारा लतव्रत्तर 
किकास गनुा यसको मखु्य उदे्दश्य हनुेछ । 

(१४) किकासिाई व्यघक्त किशषेको कारण नभई जनताको सामकुहक पहिमा सम्भि हनुे 
संस्कारको रुपमा किकास गना मद्धत गनेछ । 

(१५) किकास लनमााण चनुाबी मदु्दा मार नभई जनताको जीिन संग जोलिएको अलभन्न अंग हो 
भने्न मान्त्यताका आिारमा सन्त्तलुित ढंगिे समाज किकास अगालि बढाउन जरुरी छ । 

(१६) पूाँजीको अभाि भएको हाम्रो जस्तो देश र अझ पयसमा पलन हाम्रो जस्तो सानीभेरी 
गाउाँपालिकमा स्ियं पूाँजीको किकास गना श्रमिाई पूाँजीमा पररणत गदै अगालि बढ्ने िक्ष्य 
लिईने छ । 

(१७) सानीभेरी गाउाँपालिकको आलथाक कोष अन्त्तरगत यस योजनामा उल्िेघखत योजनाहरु 
संचािन गना भनी प्राि रकमबाट एक किकास कोष खिा गरी संम्पणुा आम्दानीका श्रोतहरु 
केघन्त्ित गररने छन ्। सालनभेरी गाउाँपालिकामा श्रोतसािनहरुको किलनयोजन   गदाा पलन 
यस योजनािाई कायाान्त्ियन गने तपाm केघन्त्ित हनुेछ । 

(१८) संघिय र प्रदेश सरकारिाट प्राि आलथाक सहयेगको प्रयोगिाई एकककृत किकास योजनाको 
आिश्य कता अनसुार खचा गररने छ । 

(१९) माओिादी केन्त्िको   नेतपृिमा राजनैलतक दिहरु किच सौहादाता, सहकाया र स्िस्थ 
प्रलतस्पिााको किकास गररनेछ । 

(२०) सञ्चार माध्यमहरुमा सकहष्णतुा, स्िच्छता र सपयत्य कुराहरुिाई जनतासमक्ष सौहाद्र्िपणुा 
तररकािे िैजाने कुरािाई यो योजनािे प्राथलमकतामा पानेछ । 

(२१) घशक्षक, बकुद्धघजिीहरुिाई गाउाँपालिकाको समग्र एकककृत किकास योजना अन्त्तगातका 
भलूमकाहरुिाई परुा गने गरी घजम्मेिारी ददईनेछ । 

(२२) व्यापारी, व्यािसाकयहरुिाई आ–आफ्नो व्यापार व्यिसाय िकृद्धका िालग सहयोग पयुााउन 
एकककृत किकास योजनामा उहााँहरुको भलूमकािाई समेत सलुनघश्चत गरीने छ । 

(२३) बािबालिका र फरक क्षमता भएका अशक्त-अपाङ्ग व्यघक्तहरु, जेष्ठ नागररक, आददका 
समस्याका बारेमा पलन ठोस योजना बनाई मद्धत गररनेछ । 

(२४) यस योजनाको प्रभािकारी कायाान्त्ियन गना मकहिाहरुको सकृयतािाई पकहिो आिारका 
रुपमा स्िीकार गदै यस योजनािाई सफि पाने गरी उनीहरुको भलुमकािाई सलुनघश्चत 
गररने छ । 

(२५) दलित, अल्पअसंख्या र आददिालस जनजातीहरुिाई यस योजना अन्त्तगात किशेषरुपिे 
प्राथलमकताका आिारमा पररचािन गररने छ । 
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(२६) सानीभेरी गॉउपालिकामा कायारत राष्ट्र सेिक कमाचारीहरुिाई यो योजनाअनसुार पररचािन 
गने र जनसेिाको भािना िदृ्धीगने खािको छिफि गरी उनीहरुिाई आफ्नो दाकयपि 
िोि गराउाँदै कामको मलु्याङ्कन गरी उनीहरुिाई परुस्कृत गररनेछ । 

(२७) किघत्तय सहकारी संस्थाको स्थापानागरी जनताको शेर िगानीमा जनतािाई सेिा ददन नमनुा 
कृकष सहकारीिे कृषको नतेपृि गरेर जनतािाई िाभ र सेिा ददनपुनेछ । 

(२८) संस्कृलतक रुपान्त्तरन र किा प्रििन किकास केन्त्िको लनमााणगरी समाजको संस्कृलत 
रुपान्त्तरन र किाको संरक्षण र किकास गने योजनाको प्राथलमक्ता हनुेछ । 

५. यस योजना अन्त्तगात लनम्न के्षरको किकास गरीनछेीः जनताको किकास एिं एकककृत 
किकासकािागी जन चेतना सकहत सहभालगता,  भौलतक पिुाािारको गरुु योजना तयार पारी 
कायाान्त्ियन,  आलथाक उपपादनका किलभन्न क्षेरको योजनािद्ध  किकास सामाघजक,  सांस्कृलतक 
क्षेरमा सहमलत-सहभालगता समानपुालतक मान्त्यता सकहत पयसको रुपान्त्तरण अलभयान (सबै क्षेरको 
किकासकािालग प्रकिलि र ज्ञान अलभिकृद्ध योजनामा जोि) सकहत लनम्न क्षेरको किकासिाई प्राथलमक्ता 
ददइनेछ । 

क) सामाघजक किकासीः (घशक्षा,  स्िास््य,  खानेपानी तथा सरसफाई,  सरुक्षा,  संस्कृलत प्रिद्धान,  

िैंलगक समानता तथा सामाघजक समािेशीकरण ) 

ख) आलथाक किकासीः (कृकष,  उद्योग तथा िाघणज्य,  पयाटन,  सहकारी,  कित्तीय क्षेर )  

ग) पूिाािार किकासीः (सिक तथा पिु झोिुंगे पिु समेत०,  लसंचाई,  भिन तथा सहरी किकास,  

उजाा,  िि ुतथा साना जिकिद्यतु ९ िैकघल्पक उजाा,  संचार ) 

ि) िातािरण तथा किपद व्यिस्थापनीः (िन तथा भ(ुसंरक्षण,  जिािार संरक्षण,  िातािरण 
संरक्षण,  जििाय ुपररितान,  फोहरमैिा व्यिस्थापन,  जि उपपन्न प्रकोप लनयन्त्रण,  किपद 
व्यिस्थापन ) 

ङ) संस्थागत किकास तथा सेिा प्रिाहीः (मानि संसािन किकास,  संस्थागत क्षमता किकास,  

संस्थागत पूिाािार, नागररक ििापर तथा टोकन प्रणािी,  सेिा प्रिाहका मापदण्ि लनिाारण,  

सेिा प्रिाहमा किद्यतुीय सचुना प्रकििीको प्रयोग ) 

च) कित्तीय व्यिस्थापन र सशुासनीः (िेखांकन,  राजस्ि पररचािन,  कित्तीय अनशुासन,  कित्तीय 
जोघखम न्त्यनुीकरण,  सािाजलनक सनुिुाई,  सामाघजक पररक्षण,  आन्त्तररक िेखा पररक्षण तथा 
आन्त्तररक लनयन्त्रण प्रणािी,  अघन्त्तम िेखा परर क्षण तथा िेरुज ुफछौट,  सचुना तथा संचार 
व्यिस्थापन) 

६. घशक्षा के्षरको िहृत सिुार र किकास सकायााक्रमीः किद्यािय क्षेर िहृत सिुार किकास  
कायााक्रम अलभयाणको रुपमा सञचािन गररनेछ । जसअन्त्तरगत घशक्षा सम्िघन्त्ि सरोकार िािाहरु 
र किज्ञ सकहतको किध्यािय क्षेर िहृत सिुार किकासकोिालग गााँउपालिका स्थरमा घशक्षा लनमाििी 
अनसुार काम,  कताव्य,  अलिकार सकहतको घशक्षा सलमलत गठन गरर समय लसमा लनिारीत ठोस 
योजना सकहत घजम्मेिरी ददईनेछ र जसको प्रलतिेदनको आिारमा पररनाममखुी काम गररनेछ । 
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हाम्रो घशक्षा क्षेर िहृत सिुार र किकास गने क्रम्मा तििाट नमनुा प्रस्ततु  र मालथिाट सिुार 
गदैजाने,  गणुस्तर घशक्षा िढाउने र जनताको व्ययभार िटाउनको िागी किध्यियहरु मजा गदैजाने 
। किध्याियहरुको पूिाािार सिुार,  पठन–पाठनमा लनयलमतता,   प्राकिलिक तथा व्यािसाकयक 
घशक्षामा जोि ददइनेछ । 

घशक्षाको क्षेरमा अलभमखुीकरण तालिम,  पठन पाठनको ढााँचामा िैज्ञालनकताका िालग 
कायाक्रमहरु तजुामा गने । ितामान घशक्षािाई सिुार गरर पठन पाठनमा व्यिघस्थत गने । 
भौलतक पूिाािार सकहत किद्याियको शैघक्षक िातािरणको किकास गने । प्राकिलिक घशक्षािाई 
उपपादनको लबषयीकरण अनसुार कायाान्त्ियन गने । खलु्िा एिं प्राकिलिक घशक्षािय माफा त संपणुा 
जनताको लसप पररक्षण एिं क्षमता अलभिकृद्ध गने । किज्ञान र प्राकिलिक लबषयिाई उच्च मा.लब. 
र क्याम्पसमा समाबेस गने । लबिाथीहरुमा अनशुासन र पढन े रुघच पैदा गने । सम्पूणा 
िाििालिकािाई लबद्यािय जान सक्ने बनाउने । आगामी आ.ि. ०७४/०७६ सम्ममा सबै 
लबद्याियहरुमा कम््यटुर घशक्षािाई अलनिाया गने । गॉउपालिकामा एक प्राकिलिक घशक्षािय र 
प्रपयक ििामा १/१ िटा नमनुा किध्यािय बनाउदै ५ िषा लभरमा घशक्षािाई गणुस्थररय र 
व्यिघस्थत गररसक्नपुनेछ । 

७. स्िास््यीः सङ् िीय तथा प्रदेश स्तरीय िक्ष्य र मापदण्ि बमोघजम स्थानीयस्तरको स्िास््य सम्बन्त्िी 
िक्ष्य र गणुस्तर लनिाारण,  अन्त्य स्िास््य संस्थाहरू  र घक्िलनक दताा,  सञ्चािन अनमुलत र लनयमन,  

स्थानीयस्तरमा औषलिजन्त्य िनस्पलत,  जिीबटुी र अन्त्य औषलिजन्त्य िस्तकुो उपपादन,  प्रशोिन र 
कितरण,  स्िास््य बीमा िगायतका सामाघजक सरुक्षा कायाक्रमको व्यिस्थापन,  स्थानीयस्तरमा 
औषलि तथा अन्त्य मेलिकि उपपादनहरूको न्त्यूनतम मूल्य लनिाारण र लनयमन,  स्थानीयस्तरमा 
औषलिको उघचत प्रयोग र सूक्ष्मजीि लनरोिक प्रलतरोि  न्त्यूनीकरण,  स्थानीयस्तरमा औषलि र 
स्िास््य उपकरणको खररद,  भण्िारण र कितरण,  स्थानीयस्तरमा स्िास््य सूचना प्रणािीको 
व्यिस्थापन,  स्थानीयस्तरमा जनस्िास््य लनगरानी ९पघलिक हेल्थ सभेिेन्त्स०,  स्थानीयस्तरको 
प्रिद्धाानापमक,  प्रलतकारापमक,  उपचारापमक,  पनुास्थानापमक र ्यालिएकटभ स्िास््य सेिाको 
सञ्चािन,  स्िस्थ जीिनशैिी,  पोषण,  शारीररक लयायाम,  योग अभ्यास,   सलुता,  मददरा र िागू 
पदाथाजन्त्य िस्तकुो प्रयोग लनयन्त्रण तथा सचेतना अलभिकृद्ध,  जनस्िास््य,  आपपकािीन स्िास््य 
तथा मौसमी जन्त्य रोग लनयन्त्रण,   आकघस्मक स्िास््य सेिा प्रिाह तथा स्थानीय सेिाको व्यिस्थापन 
गररनेछ। 

गॉउपालिकमा १५ शैय हघस्पटि र एम्ििेुन्त्स सेिा,  एक ििा एक स्िस््य चौकी,  यातायात 
सकुििा संभाव्यता को किकास संगै सिै ििाहरुमा एक एक िटा बथासेन्त्टर सञ्चािन गरर जनताको 
उपचार सेिा लनयलमत प्रभािकारी िनाईनेछ । िाि मपृयदुर िटाउने,  मातघृशश ु रक्षा,  आम 
जनताको स्िास््यको िागी स्िास््य सम्िघन्त्ि जनचेतना मिुक कायाक्रम ठोस रुपमा सञ्चािन गने 
र हरेक ििा िाई आिस्यक पने दक्ष स्िास््य कायाकताा उपपादन र पररचािनमा ठोस योजना 
तजुामा गरी संिेदनशीि क्षेरमा खटाउने । गााँउपालिमा अस्पतािको किकास,  स्तरउन्नती एिं 
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प्रकिलि र आिश्यक जनशघक्तको व्यिस्था आगामी ०७६ सम्म सम्पन्न गने । स्िास््य आकघस्मक 
कोष खिा गरी संकटमा परेकाहरुको उपचारको व्यिस्था गने,  स्िच्छ खानेपानी उपिव्ि गराउने,  
पानीका महुानहरु संरक्षण गदै पानीको पररक्षण गने र आलथाक कृयाकिाप किकास गरी खानेपानमा 
सिुार गने । जनचेतनाद्वारा रोगको न्त्यलुनकरण गने,  स्िास््य मन्त्राियद्वारा सञ्चालित जनचेतना र 
प्रारघम्भक बचाउ कायाक्रमिाई अझ प्रभािकारी बनाउने ।  

चार पटक गिा जााँच र लतन पटक सपुकेरी जााँच गरर स्िास््य संस्थामा सपुकेरर भएपलछ 
सपुकेरी पोषण भत्ता रु. एक हजार उपिलि गराउने,  बच्चा जम्मेको पैलतस ददनलभर जम्मदताा 
गरी राकष्ट्रय कायाक्रमको दईु बषा लभर सबै सेिा िीएर कागजजता पेश गरे पलछ स्िस्थ िािभत्ता 
रु.१००० उपिलि गराउनेछ । असाकयक िदृ्धिदृ्धा र अपाङ्गहरुको िालग िरमै स्िास््य उपचार 
सेिा उपिलि गराइने छ । 

८. खानपेानीीः खानेपलनको आिस्यक्तािाई परुागना पनुीःश्रोतको नकसाङ्कण गरी नभएको ठॉउमा पकहिो 
प्राथलमक्ता,  लनमााणलिन योजनािाई परुागने, सञ्चािनमा आएका योजनाहरुिाई अिस्था अनसुार 
ममात संभार संसक्षण गरी १ िर १ िाराको दीिकालिन िक्ष्य सकहत उपभोक्ताको अपनपि कायम 
गररनेछ। पानीका श्रोतहरुको संरक्षण र पानी मिु सकु्नबाट रोक्न स्थानीय आिश्यकता अनसुार 
पोखरीहरु खन्न,े  आगामी ५ िषा लभर सबैिाई खानपेानी सेिा उपिव्ि गराउन किलभन्न योजनाहरु 
सञ्चािन गने,  श्रोत भएकामा योजना लनमााण सम्पन्न,  लिफ्टीङ्ग,  आकाशे र अव्यिघस्थत िघस्त भएका 
ठाउाँमा िघस्त सिुार समेत गररनेछ । खानेपानी अभाि भएका गाउाँहरुमा आगामी ५ िषा लभर 
स्िस्थ पालन प¥ुयाउन किलभन्न योजनाहरुिाई क्रमशीः तोककएको समय लभर सम्पन्न गने,  श्रोत 
किकहन स्थानहरुमा किितुको सहायताबाट तथा अकाशे श्रोतबाट स्िस््य खानेपानी प¥ुयाइनेछ । 

किपीयािेख िहृत लि्ट खानेपालन योजना,  पातिपालन पकै्रयागा“उ खानेपालन योजना,  
गोगानखोिा गोिचौर खानेपालन योजना,  जगेुपाति खानेपालन योजना,  कमारेकोट िामाथा्िा 
खानेपालन योजना,  साक्चाखोिा गैरा खानेपालन योजना,  खालतका“िा हालसिाङ नमनुा खानेपालन 
योजना,  ठुिाखोिा खानेपालन योजना,  चाईना िगर खानेपालन योजना,  लसम्िी िजार खानेपालन योजना,  
गमुाखोिा लतलमल्य, श्रीचोर, भिाचौर, घझनचोर खानेपालन योजना,  राम्री चाखिेमेिा टुरा िेपमा  
खानेपालन योजना ममत संभारा संरक्षण िगायत सिैलतरको खानेपानी योजनाहरुिाई व्यिघस्थत गना 
सलमलतहरु बनाई प्रभािकारी बनाउने । ५ िषा लभरमा गाउपालिकाका सबै ििाहरुमा खानेपानी 
एकिर एकिाराको िक्ष्य सकहत जनताको दाकयपि सकहत ददगो सकुििा र सिा शिुभ बनाउमको 
िागी गाउाँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ सम्िघन्त्ि त्याङ संकिन र अद्यािलिक गना संयन्त्र 
तयार गने,  गापाको खानेपानी तथा सरसफाइ योजना बनाउने र सोही अनसुार सरकारी र गैह्र 
सरकारी आयोजनाहरू कायाान्त्ियन गना िगाउने,  एक िर एक िारा बाहेकको लबकल्पिाई क्रमश 
हटाउदै जाने,  पूणा सरसफाइ सम्बघन्त्ि जागरण ल्याउने र ददगो योजना बनाउने,  खानेपानी 
आयोजनािाई ददगो समय सम्म सचुारु राख्न उपभोक्ता सलमलतिाई कक्रयाघशि बनाउने र हरेक 
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िरबाट पानी महशिु उठाउने,  ममात संभार,  पूनस्थाापना तथा सिुार किस्तारको िालग पयााि बजेट 
व्यिस्थापन गने । 

९. सरसफाईीः गााँउपालिका भर चकपा लनमााण गने कायािाई अलभयानको रुपमा सम्पन्न भई खलु्िा 
ददसा मकु्त क्षेर िोषणा भएकोिे अनगुमन र लनयमण गने,  कायाान्त्ियण प्रभािकारी नभएको भए 
किाई पिुाक कायाान्त्ियण गदै फोहर मैिाको पलन उघचत व्यिस्थापन गने । गॉउपालिको िालग 
ढि व्यिस्थापन,  सरसफाईको क्षेरमा आम जनताको सरसफाई प्रलत सकारापमक सोच आिश्यकछ 
। पूणा सरसफाइका  किषय तथा सूचकहरुीः (चपीको प्रयोग,  साबनु पानीिे हात िनुे बानी,  सरुघक्षत 
पानीको प्रयोग,  सरुघक्षत खानाको प्रयोग,  सफा िर आाँगन सफा िातािरण) कायाान्त्ियण र लनरन्त्तरता 
हनुआिस्यकछ जसिे मार सरसफाई सभ्यताको संस्कार अरुिे पाठ लसकोस । यसको िागी 
ठोस योजना र िजेटको व्यिस्था गररनेछ ।  

१०. कृकष जनचेतना तथा जनमघुख किकास कायाक्रमीः ग्रालमण क्षेरमा मखु्यततीः आयआजान र 
रोजगारमिुक कृकष उपपादन,  खाद्यान्न उपपादन,  फिफूि,  तरकारी,  नगदे िालिमा जोि गररनेछ 
। एक गााँउ एक कृकष नमूना उपपादनमा जोि गने । गाउपालिकािे कृकष उपपादनिाई गणुापमक 
रुपमा किकास गनाको िालग कृकष सहंकारीको माध्यमबाट अनसुार आफनो भौगोलिक 
किशेष्ताअनसुार उपपादनको किघशिीकरण नमनुामिुक ढंगिे कृकष उपपादनिाई केघन्त्ित गररनेछ। 
कृकष उपपादनिाइ व्यिसायीकरण,  आिलुनकरण र औद्योलगकरणमा जोिददइनेछ। सिै उिारायोग्य 
जलमनमा लसचाई व्ययस्थाकोिालग अलभयाणकै रुपमा लसचाई कायााक्रम सञ्चािन गररनेछ । 
कृकषकोिागी आिश्यकपने मि,  किउ,  कीटनासक औषलि िगायत औजारहरु सिासिुभ िनाईनेछ। 
कृकष उपपादनमा प्राङ्गाररक मिको प्रयोग गरी आगाालनक उपपादनमा जोिगने । कृकष उपजहरुको 
भण्िारन र िजार व्यिस्थापन सकहत कृकष उपपादनमा सहकारी प्रणािीिाई प्रोपसकहत गररनेछ। 
साना तथा गरीकि रेखामलुन रहेका ककसानहरुको िालग सहलुियत व्याज दरमा कृकष ऋणको 
व्यिसथा र कृकष पेशािाई प्रोपसाकहत गररनेछ।  

हरेक टोि-िािामा १/१ जना कृकष स्िंयमसेिक तयार पाना ४५ ददने कृकष तालिम यकह 
आलथाक िषामा शरुु गरी आगामी आ.ि. लभरमा सिै ििामा सम्पन्न गरीसक्ने,  किशेष उपपादन  
क्षेरका कृकष समहु िा सहकारर संस्थाका कम्तीमा ११/११ जनािाई किशषे तालिम उपिव्ि 
गराउने । अन्त्य ककसानहरुको भेिा गरी एकककृत कृकष किकास कायाक्रम बारे छिफि गने । 
हरेक ििामा १/१ जनािाई कृकष नसारी तालिम ददई किरुिा उपपादनमा आपमलनभार बनाउने । 
प्राङगाररक मिउपपादन संम्बघन्त्ि तालिम ददन े। किउको महपि र उन्नत किउकिजनको प्रयोग 
िारे जानकारर किस्तार गने । प्रपयेक ििामा अगिुा ककसानहरुको सहभालगतामा कघम्तमा ११ 
जनाको कृकष किकास सलमलत गठन गने । 

क) कृकष किकासका पिुाािार संिन्त्िी कायाीः पालनको श्रोत भएका िा नभएका क्षरेहरुमा लसंचाइ 
उपिव्ि गराउन साना लसंचाइ योजनाहरु उपपादनिाई िकृद्धगने िक्ष सकहत अगािी बढाउने। 
पोखरी लसंचाइ प्रभािकारर रुपमा सञ्चािन गने । स्प्रीङकिर र थोपा लसंचाई जस्ता लसंचाइका 
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अन्त्य सबै प्रकिलिहरु प्रयोग गने गरी कायाक्रम तयगने,  गााँउपालिकाको केही क्षेरमा रासायलनक 
मि र ककट नासक औषलि प्रयोगिाई लनषिेगरी प्रङगाररक मि र िरेि ुऔषलिहरुको 
प्रयोगमा जोि पगु्नेगरर तालिम िगाए तका कायाक्रमहरु सञ्चािन गने र जैिीक खेतीपाती 
उपपादनिाई िढिा ददने । मरु सङकिन एिं गोिर मि उपपादन गने कायाक्रममा जोि 
ददने । कृकष उतपादनको िदृ्धी साँगसाँगै व्यिस्थापन कायािाई किषशे जोि गने । कृकष 
उपपादन सङक िन केन्त्ि र हाटबजार आददको व्यिस्था गने । उन्नत किउ किरुिा उपपादन 
एिं कितरणको व्यस्था गने । चरण क्षेरको किकास र संरक्षण तथा िााँसे जातको बकृ्षारोपणमा 
किशेष जोि ददने । हरेक ििामा हनुे मखु्य उपपादनको छनौट गने र अन्त्य सहायक 
उपपादनको ककटान गने । कृकष पसु्तकािय एिं एग्रोभेट सेन्त्टरहरु सञ्चािन गने । 

ख) कृकष क्षरेको व्यािसाकयककरणीः उपपाददत िस्तकुो प्रसोिन केन्त्िहरुको स्थापना गने । कृकष 
उपपादनमा आिाररत उिोगहरु स्थापना गने । जस्तैीः जसु,  िेरी र घच्स आदद । योजनामा 
प्रभािकारी भलूमका खेल्ने ककसानिाई मि,  किउ,  औजार लनीःशलु्क रुपमा उपिव्ि गरा उन े
लबउ बेनाा,  मि खािि लनमााण,  पोखरी लनमााण,  मरु सङकिन िगाएतका कायामा अनदुानको 
व्यिस्था गने कृकष क्षेरिाई व्यिसाकयकरण गना ककसान हरुिाई प्ररेरत गने । पुंजलगत 
िजेटको को २०५ िजेट कृकषमा खचा गररनेछ । 

ग) आलथाक उपपादनमूिक कायाीः कृकष क्षेरिाई सबैभन्त्दा महपि प्रदान गरी कृकषिाई 
व्यािसायीकरण गदै यसिाई उद्योगको रुपमा किकास गने । “एक टोि एक उपपादन” को 
नीलतिाई प्राथलमकताका आिार तोकी काया सञ्चािन गने । किलभन्नखािे उपपादनका िालग 
सहकारी एिं ककसान समूहहरु गठन गने । उपपाददत िस्तकुो संङ्किन,  भण्िारण एिं 
कितरणका िालग समेत कृकष िजारहरुको किकास गने । ककसान समहु र अन्त्य नीघज क्षेर 
सकहत िजार व्यिस्थापन र उपपादनको िकृद्ध संगै किकलसत गरेर िैजाने । अन्त्य आलथाक 
कृयाकिापहरु सञ्चािन गना किघत्तय सहकाररहरुको सञ्चािनका साथै अन्त्य कित्तीय संस्था 
हरुको किस्तारमा ध्यान ददने । छररएर रहेको पूाँजीिाई केघन्त्ित गने,  स-सानो पूाँजीको 
केघन्त्िकरण द्वारा श्रमिाई पूाँजीमा बदल्दै पूाँजी प्रिाहिाई अगािी बढाउने ।कृकषमा आिाररत 
एिं  स्थानीय कच्चा पदाथामा आिाररत उिोगहरुको स्थापना गना प्ररेरत गने । कृकष क्षेरको 
किकासका िालग एउटै ििामा समेत फरक–फरक माटो र हािापानी भएकािे मखु्य गरर 
३ भागमा बािेर कृकषमा किकास गना िेशीमा पानी िग्ने सापेघक्षक ठुिा िा साना फटहरु 
फैलिएका छन भने पयसकै अको भाग मालथ फैलिएर सापेघक्षक ठुिा िा साना पहाि,  किलभन्न 
िााँिा र खोचहरुमा पानीको महुानहरु छन ्। गााँउपािीकाको सापेघक्षक तराई र पहाि भ-ू
िनोट अन्त्तरगत समनु्त्िसतहमालथ पकहिो भभूागमा तरकारी किउ-किजन र तरकारी उपपादन 
पकेट एररया,  मध्य भभूागमा फिफुि (सनु्त्तिा,  कागती,  केरा र आप) उपपादन पकेट 
एररया र मालथको भभूागमा जलिबटुी,  जैकिक किकििता संरेक्षण,  स्याउ र अन्त्य गेिा गिुी 
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उपपादन पकेट एररया संभाव्यताको अध्याणबाट  उपपादन क्षेर छनौट गरी कृकष पयाटककय 
गन्त्तव्य स्थिको रुपमा किकास गना सककन्त्छ ।  

ि) पशपुािनीः दगु्ि उपपादनका दृकििे भैसी,  गाई पािन िाई व्यिघस्थत गने र सहायकमा बाख्रा 
पािन गने । दगु्ि उपपादनिाई मध्यनजर गरी उन्नत जातका गाई र भैसी पािनमा जोि 
ददने । बाख्रा र िाँगरु पािन गना १ ििा १/१ नमनुा फाराम सकहत व्यापक रुपमा अगािी 
बढाउने । कुखरुा पािन र मपस्य पािनमा जोि ददने । िााँसे खेती, िााँसे उपपादन तथा 
दाना उपपादनमाजोिददने। 

ङ) कायाक्रमीः गााँउपालिकाको मध्य भागिाई सनु्त्तिाजन्त्य उपपादन र पशपुािन एिं दूग्ि 
उपपादन क्षेरका रुपमा किकास गने । यस आ.ि. देखी तीन िषा लभर कघम्तमा संभाव्यता 
ििाहरु मा सनु्त्तिाका ५० हज्जार किरुिा रो्ने । उत्तरी क्षेर  िाई स्याउ उपपादन क्षेरका 
रुपमा किकास गने । यस आ.ि. देघख तीन िषा लभर कघम्तमा ३ ििामा स्याउका २५ हज ्
जार किरुिा रो्ने । कम उचाईको क्षेर एिं नदी ककनारका कघम्तमा ८ ििाहरुमा केरा, 
तरकारी, तरकारी किउ तथा अन्त्य फिफूि क्षेर लनिाारण गरर काया गने । अन्निािी 
उपपादनमा िदृ्धी गना किउ एिं खेलत प्रणलिमा सिुार ल्याउने । लसम ्िीिाई केन्त्ि मानी 
किउ उपपादनमा जोि ददने । स्याउ उपपादन हनु ेक्षेरमा आि ुतथा जिीबटुी खेलतिाई 
सहायक खेलतका रुपमा किकास गने । तरकारी किउ उपपादन तथा ताजा तरकारी खेती 
उपपादनका िालग क्षेर लनिाारण गने । किकिि उपपादनमा जोि ददन मौसम,  माटो र 
िजारिाई समेत ध्यान ददएर अदिुा, अिैची, मौसम,  िााँसखेती आददमा जोिददन े। 

च) जनशघक्त किकास तथा सामाघजक सेिा क्षरे सदुृकढकरण कायाक्रमीः किलभन्न क्षेरका 
स्ियंसेिकहरुिाई तालिम तथा पररचािन, किद्याियहरुको स्तरोन्नती,  सदुृकढकरण,  आिश्यक 
किषयहरुको छनौट र पठनपाठन, पोलिटेक्नीकि घशक्षाियको स्थापना, कृकष क्याम्पसको 
स्थापना, मकहिा,  बािबालिका,  फरक क्षमता भएका व्यघक्तहरु (अशक्त र अपांग) ज्येष्ठ 
नागररक,  दलित,  उपपीलित जालतहरुको िालग संरक्षण,  सम्मान एिं क्षमता किकासका 
कायाक्रम। 

११. भौलतकपूिाािारीः 
क) मखु्य सिकीः गााँउपालिकाको केन्त्ि देखी प्रपयक ििा कायाािय सम्म, ििा कायााियको केन्त्ि 

देखी टोि(साकिक ििा) सम्म  एक ििा एक मखु्य ग्रालमन हररत सिक लनमााण गने िक्ष्य 
राखी मखु्य सिक,  सहायक सिक र स्थानीय सिकको रणनैतीक योजनािाई प्रभािकारी 
बनाउने । मखु्य सिक पूिा पघश्चम र उत्तर दघक्षण जोिने सिकिाई मेरुदण्ि मानी 
गााँउपालिकामा कृकष सिक र अन्त्य सिकहरुको लनमााणिाई जोिदै ररङरोि अििारणाको 
किकास गने । स्थानीय सिक योजना पास गरेर मारकाम गने । पषु्पिाि िोक मागा 
िाई आगामी ४ िषालभर कािोपरेगने कायािाई सम्पन्न गना पहि गने । रुकुम सानीभेरी 
गााँउपालिका अमाा पालथहाल्ना–लसम्िी–पेदी–दिुी िापागार–पालथहाल्ना–आठकिसकोट–
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िोल्पा क्षेलरय सिक,  ररम्ना दोभान–पेदी–ज्यलमरे–क्षेलरय सिक,  रुकुम हालसिाङ–
िााँिाअमाा–मालथल्िो आमिााँिा–सहरे–पलुतामकााँिागााँउ–िकुकचौर–िाहलुनखेत–जाजरकोट 
सिक,  स्याप ुा गााँउपाकका दिुी–ककिोिैटे–काफििााँिा–िापागार हााँस–ुकोट कृकष सिक 
। 

ख) सहायक सिकीः दिुी मेिचौर–िल्िेिास–खेत–मरुीगाि–कोट कृकष सिक,  नायखोिा– 
गााँउिारी–चाखलिमेिा–कृकष सिक,  रुकुम लगठाकोट घजउिा–ज्ञानोदय प्रा.कि.–
िसनिािा– पकै्रया– जाजरकोट सिक,  अमाा िागखोर–पालथहाल्न–लतलमिे–निुाकोट नेटा 
कृकष सिक,  लसम्िी िजार– खामहुािने–मगरराञ्जा–तङ–छेिोहाने्न–अमाा िागखोर कृकष 
सिक,  लसम्िी िजार– आमिााँिा टाकुरा– कालिका लन.मा.कि.–िामािााँिा–जोगीनेटा 
चौरजाहारी नगरपालिका कृकष सिक,  लसम्िी िजार–आम्िााँिा–कि्यािेख घचन्त्त–ुचौरजाहारी 
नगरपालिका कृकष सिक,  लसम्िी िजार–स्यालििोट–उददनढुङ्गा–िरेिी–काफििोट कृकष 
सिक,  मध्यपहािी िोकमागा ियालिखोिा– सहरे– भेरीदह– जैिाने– लिगा– िािमारे– 
फुकु्र घजउिा  कृकष सिक,  श्रीचिर– भिाचौर– नायखोिा–परुानोगााँउ– गााँउिारी–टुरा 
कृकष सिक,  ज्यालमरे ददेुपाखा– गााँउखािी– जराचौर– जमु्िेपोखरी– खाराखािी– 
अतीयचौर–सल्िेरी–िनेखोिा–मेिचौर कृकष सिक,  मेिा सपााचौर– पाखापानी–गाउिारी– 
टुरा–िािापानी–मौराखारा गोररल्िा कृकष सिक,  अमाा पेदीखोिा–घजउिा– िन्त्ठाना–कृकष 
सिक अमाा,  अमाा दिुी क्षेलरय कृकष सिक खण्िको पेदद–साकीमारे–घचन्त्त–ु लतलमिे कृकष 
सिक,  झिुनेटा निुाको खागि कृकष सिक खण्िको लतलमिे–िनठाना– िााँिाअमाा– 
काफििोट–िागखोर–कााँिा कृकष सिक अमाा,  चाईनािगर–पकै्रयागााँउ–िकुकचौर–
चौरजाहारी नगरपालिका कृकष सिक,  गरायिाको पेदी–दमारकोट–कोटगााँउ–कृकष सिक 
दिुी,  मेिचौर– िल्िेिास–छहरा–िापागार कृकष सिक, चाईनािगर–पालथहाल्न–
पलुतामकााँिा गााँउ कृकष सिक,  गरायिा पेदी श्रीचिर कमैदे मौराखारा पयाटककय कृकष सिक। 

ग) स्थानीयमागाहरुीः योजनाबद्ध रुपिे ररङरोिहरु संग जोिने गरी क्रमशीः लनमााण गने । 
गााँउपालिका र लसम्िीिजार लभरका बाटाहरु, पेदीिजार लभरका िाटाहरु, चाईनािगर िजार 
लभरका िाटाहरु र  अन्त्य संभाकित िजारहरु लभरका िाटाहरुिाई िजाररकरणको मापदण्ि 
अनरुुप योजनामा किकास गने । एक अको गााँउ टोि जोड्ने िोिेटो िाटाहरु लनमााण र 
सरसफाई गने । 

ि) सिकलनमााण कायाान्त्ियन गने लनकायहरुीः मखु्य सिकहरु संिको केघन्त्िय योजनाद्वारा 
सञ्चालित रणनैतीक सिक सञ्जाि बमोघजम सिक किभागद्धारा लनमाान गने । सहायक सिक 
प्रदेशको सिक किभाग,  अन्त्य दाता तथा गााँउपालिकाको संयकु्त पहिमा सहायक एिं 
ररङरोिहरु रणनैलतक नेटिका  संग जोड्ने गरी लनमााण गररने छन । स्थालनय सिकहरु 
गााँउपालिका र अन्त्य गैरसरकारी संि संस्थाको साझेदारीमा स्थानीय ररङरोिहरु सहायक 
एिं रणनैलतक मागासंग जोिने गरी लनमााण गररने छन ्। 
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१२. किितुीः उज्यािोमा िस्नपाउन ुजनताको अलिकार िाई स्िीकार गदै गााँउपालिकािाई पूणा रुपिे 
अध्यारो रकहत पाने िक्ष्य सकहत घजल्िा समन्त्िय सलमलतको नेतपृि र रुकुम उज्यािोको सहभालगता 
र समन्त्ियमा केघन्त्िय िाईन किस्तारको योजनाको प्रकक्रया अगािी िढेको हनुािे कायाान्त्ययणमा 
प्रभािकारी िनाउन किशेष पहि गने । गााँउपालिका उज्यािो कायााक्रम अन्त्तरगत किितुीकरण 
गने सनदभामा िगभग १०० ककिो िाट किितु राज्य,  साजेदारी र जनताको िगालनमा सम्पन्न 
भएकोछ । लनमाणा भएकािाई संरक्षण, ममात संभारमा सहयोग गने र लनमााणालिन  योजनाहरुिाई 
सम्पन्न गना ध्यनददईनेछ । आिश्यक्ता अनसुार िैकल्पीक उजाा किकासिाई ध्यनददईनेछ ।  

१३. सञ्चार तफा ीः आगामी २ िषा लभर गााँउपालिकाभर टेलिफोन सेिा उपिव्ि गराउने क्रम्मा NTC, 

CDMA  र NCEll का लनमााण भएका टािर प्रभािकारी सेिा सञ्चािन र टािर किस्तारगना सम्झौता 
भई लनमााणको प्रकक्रयाम घजम्मा लिएका संस्थाहरु संग सम्पका  समन्त्िय गरी कायाान्त्ियणमा 
प्रभािकारी ल्याउने । साज्यदारी, सहकारी र लनजी िगालनमा संभाव्यताको खोजीगरी प्रभािकारी 
सचुना प¥ुयाने िक्ष्य सकहत सानीभेरी मौराखार एफ.एम.् रेलिओ सञ्चािन गना गााँउपालिकािे 
प्रोपसाकहत गनेछ । 

१४. लसचाई तफीः नदद र खोिाहरुबाट िहृत ठूिा र साना लसंचाइ योजना सञ्चािन,  पोखरी लसंचाइ 
योजना र किद्यतु उपिव्ि भएसम्म लिफ्ट लसंचाइ योजनाद्वारा बढी भन्त्दा बढी जलमनमा लसंचाइ 
प¥ुयाइनेछ । साथ साथै मूि संरक्षणका िालग िकृ्षारोपण र आकासे पानी सञ्चालित एिं मूि 
श्रोत संरक्षणका िालग पोखरीहरु खलनने छ । साना लसंचाइ एिं पोखरी लनमााणमा जोि ददइने 
छ। गााँउपालिका कृकष किकास कायााियबाट साना लसंचाइ,  संिको लसंचाइ लिलभजन र लसंचाइ सि 
लिलभ जन प्रदेश कायााियिाट ठूिा—मझौिा संपूणा लसंचाइ योजनाको लनमााण काया,  जलमनको उपयोग 
र िालि अनसुार लसंचाईका आिारमा गााँउपालिकामा आिश्यकता अनसुार लसचाई पोखरी,  पानीका 
श्रोतहरु नभएका स्थानहरुमा आकासे पानी संकिन र पोखरी योजना परुा गदै हाि सम्भि भएका 
र योजनामा समािेश भएका किलभन्न लसंचाई योजनाहरुिाई प्राथलमकताक्रम तोकी ५ िषा लभर परुा 
गरीनेछ । 

लसंचाइहरुका िालग आगालम आ.ि. २०७४/०७५ देघख खारखोिा हालसिाङ लसचाइ 
योजना,  देउताखोिा लसचाइ योजना,  मालथल्िो लसिाने खोिा लसचाई योजना,  देउताखोिा मरेुओराि 
िेिटाप ुलसचाई योजना,  दिेुररचौर मझेउिा लसचाई योजना,  चाइनािगर लसचाई योजना,  कल्िेरी 
लसचाई योजना,  फुकु्रघजउिा लसचाई योजना,  अमााको िारीओिाि देखी को्चाहदैु तल्िो राता पहर 
सम्मको  लसचाई योजना,  देउताखोिा मरिािोट लसचाई योजना िगायत छुट्न गएका अन्त्य लसचाई 
योजनाहरु ठोस योजनाको साथ क्रमस कायान्त्ियन गररनेछ ।  

१५. शहरीकरण एिं िघस्त किकासीः लछतररएर रहेका िघस्तहरुिाई किकासको पूिाािार साँगै सिन 
िघस्त किकास गने तफा  योजनािद्ध रुपमा िालग पने । लसम्िी र पेदीिाई नगर किकास सलमलत 
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गठन गरी बजाररकरण,  ्िालनङ गने काम सरुुिात गररनेछ । चाईना िगरिाई ददिाकालिन 
योजना सकहत टाउन ्िालनङको िालग रेखाङकन गने,  अन्त्य सम्भाकित क्षेरहरु िलििाङ,  हॉसीिाङ,  

लगठाकोट घजउिा िगायत ठाउहरुमा सव्र्यगरी आगामी आ.ि. २०७४/०७५ देघख क्रलमक 
रुपमा किकास गने । यातायात सञ्चािन संगै किस्तार भएका अन्त्य स-साना क्षेरहरुका बस्ती 
किकासिाई योजनािद्ध ई क्रलमकरुपमा अगालि बढाइनेछ । गााँउपालिका कायािय,  ििा 
कायाियहरु,  स्िास््य चौककहरु,  अन्त्य सरकारी कायाािय,  प्रहरीकायािय र किद्याियहरुमा 
आिश्यकता र प्राथालमकताका आिारमा क्रमस भिन लनमााण गररनेछ । 

१६. रोजगारी एिं साना व्यािसायीः  यिुा किकास र संिदृ्धीकोिागी गणुस्तरीय  र व्यिसाकयक 
घशक्षा,  गॉउकिकास र रोजगार,  उद्यमशीिता र सीप किकासमा सहभालगता,  आयआजना लसजाना गने 
िक्षसकहत कृकष एिं िनपैदािारमा आिाररत साना व्यािसायहरु सञ्चािन गने । हरेक ििामा 
उक्त व्यिसायहरु सञ्चािन गना िगाउन किलभन्न सम्भाव्यताहरु पकहल्याई अध्ययन र तालिममा 
सहयोग गने । कृकष क्षेरिाई व्यािसाकयकरण गदै औिो लगकककरण गना योजना तजुामा गरी कृकष 
किकास माफा त हरेक ििा िाई एक मखु्य उपपादन क्षेरका रुपमा छनौट गरी सो अनरुुपका 
आिश्यक प्रकिलि र तालिम उपिव्ि गराउने । ककसान हरुिाई सकृय पाने जसिे गदाा हजारौँ 
रोजगार लसजाना गरर आय आजान बढ्नेछ । सामकुहक खेलत गना किलभन्न खािका सहकाररहरुको 
स्थापना गने । खररद लबकक्रका केन्त्िहरु स्थापना गने । सीप मिुक तालिम दददै सो अनरुुपको 
पेशामा सकक्रय बनाउने । स-साना उिोगहरुको स्थापना गने । ककसानहरु अिा िेरोजगार 
भएकािे कृकषको व्यािसायीककरण र औिोलगकककरण द्वारा लतनिाई पूणा रोजगार बनाउने । 
यिुाहरुिाई गााँउपालिका एकककृत किकास योजनामा पररचािन गरी उपपादनमा िकृद्ध गररनेछ । 

१७. एकककृत किकास कोषीः स्थानीय स्िायत्त शासन ऐन अनसुार गााँउपालिकामा प्राि हनुे संपूणा 
रकमहरु गााँउपालिकाको संघचत कोषमा जम्मा हनुे प्राििानछ । शशता रुपमा प्राि हनुे रकमिाई 
सोही क्षेरमा र लनशता रुपमा प्राि हनुे रकमिाई प्रस्ततु योजना कायाान्त्ियनमा पलन सहयोग 
प¥ुयाउने उदे्दश्यिे खचा गररने छ । सानीभेरी गााँउपालिका एकककृत किकास योजनािाई पूणा र 
प्रभािकारी रुपमा कायाान्त्ियन गना किद्यमान श्रोत र सािन अपयन्त्त न्त्यून हनु ेदेघखन्त्छ । न्त्यून 
श्रोत र सािन पररपूलता गने कायामा िाग्न यसक्षेरका सभासदहरु,  गााँउपालिकाघस्थत सिै राजनीलतक 
दिहरु एिं पूिा र ितामान जनप्रलत लनलिहरु तथा सिैकिकास प्रमेी नागररकहरुको कताव्य हनुेछ 
। यसरी सिैको सामकुहक प्रयत्नबाट सानीभेरी गााँउपालिका एकककृत किकास योजनािाई 
कायाान्त्ियन गना प्राि हनुे रकमिाई तत ्तत ्योजना कायाान्त्ियन गने लनकायका कोष िा खाता 
माफा त सञ्चािन गररने छ । यसको साथै प्रस्ततु योजनािाई नै केघन्त्ित गरी प्राि हनुे रकमिाई 
एकद्वार प्रणािी माफा त खचा गनुापने आिश्यकता देघखएमा िा कोषको माध्यमबाट खचा गदाा िढी 
भन्त्दा िढी सहयोग प्राि हनुे घस्थलत देघखएमा प्रचलित कानून िमोघजम गााँउपालिका अन्त्तगात छुटै्ट 
... किकास कोष पलन खिा गना सककने छ । यसरी गठन हनुे कोषमा कि.सं. २०७६ सम्ममा 
न्त्यनुतम ... करोि जटुाउन सक्ने गरी आ आफ्नो क्षेरबाट आिश्यक पहि र प्रयत्न गनुा सिै 
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किकास सरोकारिािाहरु एिं राजनीलतक दिका नतेा हरुको कताव्य हनुे छ । यसको साथै श्रोत 
िकृद्ध गना करका नयां नयां क्षेर लनिाारण र श्रोत िकृद्धगना जोि ददईने छ । लबलभन्न आय आजानका 
योजना पकहल्याई जनपररचािनद्वारा कोषको िकृद्ध गने । किलभन्न राकष्ट्रय,  अन्त्तराकष्ट्रय दाताहरुको 
पररचािन गने । 

१८. पयाटनीः गााँउपालिकाका आकषाक नदी,  ताि,  कहमाि,  गफुा,  संस्कृलत, चािपिा-मेिा, जाती 
जनजातीको किशेषता र मौलिकतािाई राकष्ट्रय र अन्त्तराकष्ट्रय स्तरमा प्रचार प्रसार गरी पयाटन 
केन्त्िको रुपमा रहेको कुरािाई स्थाकपत गने ।पयाटन पूिाािार किकासमा किलभन्न क्षेरको पररचािन 
गने । मखु्य गरी किकास पयाटन,  जिीबकुट तथा प्राकृलतक आकषाणमूघख पयाटन मा जोि ददईन े
छ । राजनैलतक आन्त्दोिनको किकास र अनसुन्त्िान मूघख पयाटन िाई िढािा ददईने छ । 
जनयदु्ध संस्कृती िाई केन्त्िकिन्त्द ु मानी सो सम्बघन्त्ि पयाटनको किकास गनाको िालग 
गााँञउपालिकामा िलिदानी यदु्ध संग्राहियको स्थापना गररने छ । दईुभेरी दोभानमा रहेको 
ररम्निाई केन्त्ि मानी िालमाक लतथास्थि पयाटनको किकास र प्रििान गने तफा  जोि ददईने छ । 
मौराखारा िेख जैकिक किकििता र हाई लभउटािर पयाटकीय र जैकिक किकििताको पयाटक पदमागा,  
दहनेटा,  लरशिुगािे,  पोखरी देघख मौराखारासम्मा पयाटकीय स्थि किकास गररनेछ । िेिटाप ु
मेिा र भेरी दहिाई आघन्त्रक र िाह्य पयाटक स्थ िनाउन सककने आिारछ । 

१९. सामाघजक किकासीः मकहिा तथा बािबालिकाहरुको समान हक अलिकारिाई हर क्षेरमा 
प्राथलमकताका साथ िाग ु गने । छुिाछूत संस्कारको अन्त्त गदै दलित जातीिाई सामाघजक 
किकासको स्तरमा स्थाकपत गना किशेष प्राथलमकता ददने । परम्परागत पेशाहरुको आिलुनकीकरण 
गने । जेष्ठ नागररकहरुको सम्मान र सहयोग गने । फरक क्षमता भएका (अशक्त र अपाङ्ग) 
व्यघक्तहरुको समस्याहरु समािान गने योजना तय गरी िाग ुगने । जनजालत र यिुा सकहत 
िघक्षत िगािाई उपथान देघखने गरर िघक्षत समहुको कायाक्रम र बजेट तय गररनेछ । साथै 
पिुाािार किकास गदाा अपांग एिं िैंलगक मैरी िनाउने तफा  जोि दददैँ भलुमहीनहरुिाई रोजगारी 
एिं बसोिासको व्यिस्था गररनेछ । 

२०. यिुा तथा खेिकुदीः सानीभेरी गााँउपालिका एकककृत किकास कायाक्रमको मेरुिण्ि यिुाहरु हनु 
र हरेक क्षेरमा यिुाहरुको नेतपृि,  सह भालगता र सकृयतािाई प्राथलमकता सकहत स्थाकपत गने,  

सााँस्कृलतक एिं सामाघजक रुपान्त्तरणमा यिुाहरुको उजाािाई सकह ढंगिे उपयोग गने ।  स्थानीय 
स्तरिाट खेिकुद किकासिाई प्राथलमकता दददै यिुाहरुिाई खेि क्षेरमा पेर्ररत गना किशेष योजना 
तयार गरर गााँउपालिकामा एक रङ्गशािा,  प्रपयेक ििामा एक एक खेि मैदान र सबै किद्याियहरुमा 
खेिमैदानको व्यिस्था गररनेछ । 

२१. सशुासनीः सानीभेरी गााँउपालिकमा सशुासन कायम गने घजम्मेिारीिोि र इमान्त्दाररताको किकास 
गना व्यापक छिफि कायाक्रम तय गने । सबै क्षेरमा कायारत सम्बघन्त्ित लनकाय,  व्यघक्त र 
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व्यघक्तपिहरुमा पूणा जनभािनाको किकास अलभिकृद्ध गने । दण्िकहनताको अन्त्पय गना लनररक्षण,  

अनगुमन,  दण्ि,  जररिानाको प्रापिान लनयम र काननु बमोघजम उघचत रुपमा कायाान्त्ियन गरीनेछ। 

२२. सााँस्कृलतक किकासीः जनजालत आददिालसको संस्कृलतको रक्षा एिं किकास गने । छुिाछूत,  

भेदभािपूणा संस्कार किरुद्ध सााँस्कृलतक रुपान्त्तरण अलभयान सञ्चािन गने । िोक सस्कृलतको रक्षा 
र किकास गने । गााँउपालिका िाई नयााँ किकास र नयााँ संस्कृलत सकहतको नयााँ समाजमा बदल्न े
। उपरोक्त योजनािाई कायाान्त्ियन गनाको िालग संि,  प्रदेश,  घजल्िाघस्थत किकास सम्िन्त्िी 
सरकारी कायाािययहरु,  राकष्ट्रय एिं अन्त्तराकष्ट्रय गैर सरकारी संस्था एिं दात ृलनकायहरु,  नेपाि 
सरकार िगायत अन्त्य किकास सम्िन्त्िी लनकायहरु बाट आिश्यक सहयोग प्राि हनुे कुरामा 
सानीभेरी गााँउपालिका रुकुम किश्वस्त हदैु संस्कृलतक रुपान्त्तरन र किा प्रििन किकास केन्त्िको 
लनमााणगरी समाजको संस्कृलत रुपान्त्तरन र किाको संरक्षण,  प्रिद्र्िन र किकास गना जोि ददइनेछ। 

२३. जनयदु्धीः जनयदु्धका र जनआन्त्दोिनका सकहत पररिार,  िाईते अपाङ्गता पररिारहरुको अिस्था 
व्यिघस्थत हनु सककरहेको छैन । सकहद पररिार िाईते अपाङ्गता भएका व्यघक्तहरुको सम्मान,  

संरक्षण,  स्िस््य उपचार,  घशक्षा,  लसपकिकास,  रोजगार र पनुास्थापना िगायतका कायाक्रम किशेष 
प्राथलमकता ददईनेछ । 

२४. िनीः िन,  जङ्गि,  िन्त्यजन्त्त,ु  चराचरुुङ्गी,  जि उपयोग,  िातािरण,  पयाािरण तथा जैकिक किकििता 
सम्बन्त्िी स्थानीय नीलत,  कानून,  मापदण्ि,  योजना,  कायाान्त्ियन र लनयमन,  स्थानीयस्तरमा 
सामदुाकयक,   किलुियती र राकष्ट्रय िनको संरक्षण,  सम्िद्धान,  उपयोग र लनयमन तथा िन उपभोक्ता 
समूहको व्यिस्थापन,   स्थानीयस्तरमा नदी ककनार,  नदी उकास,  नहर ककनार तथा सिक ककनारमा 
िकृ्षारोपण व्यिस्थापन,  स्थानीयस्तरमा लनजी तथा व्यिसाकयक िनको प्रिद्धान र लनयमन,  सािाजलनक 
खािी जग्गा,  पाखा िा क्षरेमा िकृ्षारोपण,  सम्भार,  उपयोग र व्यिस्थापन,  जिीबटुी तथा अन्त्य 
गैरकाष्ठ िन पैदािार सम्बन्त्िी,  सभेक्षण,  उपपादन,  सङ्किन,   प्रिद्धान,  प्रशोिन,  र बजार व्यिस्थापन,  

िनबीउ बगैँचा स्थापना,  व्यिस्थापन र प्रिद्धान,  नसारी स्थापना,  लबरुिा उपपादन,  कितरण,  रोपण र 
प्रिद्धान,  िन्त्यजन्त्त ुर चराचरुुङ्गीको संरक्षण,  व्यिसाकयक पािन,  उपयोग र अनगुमन,  स्थानीय प्राणी 
उद्यान ९घचलियाखाना० को स्थापना र सञ्चािन,  स्थानीय िन्त्यजन्त्त ु पयाटन र आयआजान,  

स्थानीयस्तरमा िन,  िन्त्यजन्त्त ुतथा चराचरुुङ्गीको अलभिेखाङ्कन र अध्ययन अनसुन्त्िान,   जैकिक 
किकििताको अलभिेखाङ्कन,  स्थानीयस्तरमा हररयािी प्रिद्धान,  स्थानीय साना जि उपयोग सम्बन्त्िी 
क्षेरगत अयोजना तजुामा,  कायाान्त्ियन र अनगुमन,  रैथाने प्रजालतको संरक्षण र प्रिद्धान,  

 स्थानीयस्तरमा िातािरणीय जोघखम न्त्यूनीकरण,  स्थानीयस्तरमा प्रदूषण लनयन्त्रण र 
हालनकारक पदाथाहरूको लनयमन तथा व्यिस्थापन स्थानीयस्तरमा न्त्यून कािानमखुी तथा 
िातािरणमैरी किकास अििम्बन बिम्बन गररनेछ। 

२५. तटबन्त्दन तफा ीः  RCC तट्िन्त्िन छोटेिगर सकहद स्मतृी भिन र बेिटाप ुखेिमैदान (रङ्शािा),  

दइुभेरी ररम्ना तट्िन्त्िन तथा नददलनयन्त्रण,  चाईनािगर तट्िन्त्िन तथा नददलनयन्त्रण,  िैरेलनटाप ु
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तट्िन्त्िन तथा नददलनयन्त्रण,   सिेुहािे तट्िन्त्िन तथा नददलनयन्त्रण ,  फल्िेिगर तट्िन्त्िन तथा 
नददलनयन्त्रण,  खैरेलन टाप ु र िाहलुनखेत तट्िन्त्िन तथा नददलनयन्त्रण िगायत अन्त्य सम्भाकित 
ठााँउहरुमा योजनािद्ध कायाक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

२६. सरकारी तथा गैर सरकारी संिसंस्थाीः राकष्ट्रय,  अन्त्तराकष्ट्र सरकारी तथा गैर सरकारी 
संिसंस्थाहरुिाई स्थानीय तहिाई प्राि अलिकार मापदण्िको लसमालभर रही जनताको सेिा र 
किकास गना,  सहकाया,  समन्त्िय,  पररचानिन र लनयमन गने । 

२७. पररिातनका सचुकहरुीः सानीभेरी गाउाँपालिकाको एकीकृत िककास गरुुयोजना िाई प्रभािकारी र 
व्यिघस्थत कायाान्त्ियणगना आलथाक िषा २०७४/०७५ िाट िागहुनुेगरी सानीभेरी गाउाँकायाापालिकािे 
दीिाकालिन,मध्यकालिन र अल्पकालिन पररितानका सूचकहरु प्राथलमक्ता र आिस्यक्ताको आिारमा 
लनिाारणगरी लनघस्चत समय लसमालभर कायाा सम्पन्नगने िक्ष्यराखी लनम्न लनणाय गरेकोछ । 

(१) पबुाािार किकास:  

1.1 ५ िषा लभर भ-ूउपयोग योजना (Land Use Plan) बनाई जमीनको िगीकरणमाफा त मापदण्ि 

कायाान्त्ियन भएको हनुछे । 

1.2 ५िषा लभर स्थानीय तहको कायाािय भिन लनमााण भएको हनुेछ । 

1.3 ५ िषा लभर सबै ििाको कायाािय भिन लनमााण भएको हनुेछ । 

1.4 ५ िषा लभर सबै ििा केन्त्ि जोिने गरी बाहै मकहना चल्ने सिक संजाि संचािनमा आएको 
हनुेछ । 

1.5 ५बषा लभर सिक अलिकार क्षेर (Right of Way) लनिाारण गरी कायाान्त्ियन भएको हनुछे 
। 

1.6 ५ िषा लभर िरिरुीमा लबद्यतु सेिा पगेुको हनुेछ ।   

1.7 ५ िषा लभर िरिरुी इन्त्टरनेट सेिाको पहुाँच लभर हनुछे । 

1.8 ५ िषा लभर लनमााण हनु े सबै ककलसमका सािाजलनक पिुाािारहरु बािमैरी, िैलगक मैरी, 
अपांगता मैरी र िातािरण मैरी मापदण्िका आिारमा मारै लनमााण भएको हनुछे । 

1.9 १० िषा लभर सिक ककनारमा िकृ्षारोपण तथा हररतपकट्टहरु (Green Belt ) लनमााण भएका 
हनुेछ । 

1.10 ५ िषा लभर िषा लभर मखु्य सहरी क्षेरमा खानेपानीका पाइप, ढि तथा सबै प्रकारका तारहरु 
भलूमगत रुपमा व्यिघस्थत गररएको हनुेछ । 

1.11 ५ िषा लभर िषा लभर सबै नदी र खोिा प्रणािी फोहोरमैिा र ददसाकपसािबाट मकु्त भएका 
हनुेछ । 

1.12 ५ िषा लभर िषा लभर सिकमा सिक बघत्तको व्यिस्था भएको हनुेछ । 

1.13 १० िषा लभर प्रपयेक िरिरुीिे खबर गरेको १५ लमनेट लभर एम्बिेुन्त्स सेिा प्राि भएको 
हनुेछ। 
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1.14 ५ िषा लभर िषा लभर कघम्तमा एउटा टलमानि सकहतको बसपाका  संचािनमा आएको हनु े
। 

1.15 ५ िषा लभर २ िटा सिारी सािन क्षमताको पाकका ङस्थिको व्यिस्था भएको हनु ]] । 

1.16 ५ िषा लभर गाउाँपालिकामा ३)) जना क्षमताको सभागहृ सञ्चािन भएको हनुेछ । 

1.17 ५ िषा लभर बषा लभर शहरी तथा ग्रामीण यातायात प्रणािी एक अकाासाँग जोलिएका तथा 
प्रलतस्पिाापमक, सलुबिायकु्त, सरुघक्षत र व्यिघस्थत रुपमा संचािन भएको हनुेछ । 

1.18 ५ िषा लभर िस्ती किकास, शहरी योजना तथा भिन लनमााणसम्बन्त्िी आिारभतू लनमााण 
मापदण्ि, २०७२ पररपािना भएको हनुेछ ।  

1.19 १ िषा लभर सबै पूिाािार लनमााणको क्रममा गणुस्तर सलुनश्चत गने व्यिस्था भएको हनुछे । 

1.20 २ िषा लभर  प्रमखु बजार केन्त्िहरुमा कृकष उपजको बजारमूल्य दैलनक रुपमा राखेको 
हनुेछ। 

1.21 २ िषा लभर प्रपयेक पसिमा उपभोक्ता मूल्यसूची राघखएको हनुेछ । 

1.22 २ िषा लभर िषा लभर कघम्तमा एउटा आिलुनक र व्यिघस्थत पश ुबिशािा संचािनमा 
भएको हनुछे । 

1.23 २ िषा लभर पशपंुक्षी व्यिस्थापन सम्बन्त्िी मापदण्िहरु पररपािना गने गराउने व्यिस्था 
भएको हनुछे । 

  

(२) आलथाक किकास: 
2.1 १ िषा लभर स्थानीय तहको केन्त्िमा कघम्तमा एउटा बैंक संचािनमा आएको हनुेछ  । 

2.2 ३ िषा लभर सबै नागररकहरुको बैंक खाता भएको हनुेछ । 

2.3 ३ िषा लभर कघम्तमा एउटा नमनुा एकककृत बस्ती किकास हनुेछ । 

2.4 ५ िषा लभर प्रपयेक िस्तीस्तरमा कम्तीमा ५ िटा िि ुउद्यम संचािनमा आएको हनुछे । 

2.5 ५ िषा लभर कम्तीमा ३ िटा स्थानीय कच्चा पदाथामा आिाररत ठुिा उद्योग  सञ्चािनमा 
आएको हनुछे । 

2.6 २ िषा लभर बाह्य िगानीको उपयक्ु्त िातािरण तयार भई िगानी २५ प्रलतशतिे अलभबकृद्ध 
भएको हनुछे । 

2.7 ५ िषा लभर प्रपयेक पररिारमा कघम्तमा एकजना पूणा रोजगार हनुेछ । 

2.8 ५ िषा लभर २ िटा सकुििा सम्पन्न पयाटकीय गन्त्तव्य स्थिको किकास भएको हनुेछ । 
2.9 १ बषामा कघम्तमा ३ पटक प्रपयेक पसिको बजार अनगुमन भएको हनुछे । 

2.10 १ बषामा होटि, रेिुरा, बार, भोजनािय र चमेनागहृ आददको पूबाािार सेिा र खाद्य गणुस्तर 
सलुनघश्चत  गना िषामा कघम्तमा ३ पटक प्रपयेक पसिको लनरीक्षण र अनगुमन भएको हनुछे। 

2.11 ५ िषा लभर खेलतयोग्य जमीनमा लसंचाई सकुििा पगेुको हनुेछ 

2.12 २ िषा लभर एक गाउाँ एक उपपादन िागू हनुछे । 

2.13 २ िषा लभर दगु्िजन्त्य उपपादनमा १० प्रलतशत बकृद्ध भएको हनुेछ । 

2.14 २ बषा लभर १०० किगाह जमीनमा सहकारी खेलत प्रणािी किकास भएको हनुछे । 
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2.15 २ बषा लभर िैदेघशक रोजगारीबाट प्राि आयमध्ये कघम्तमा ५० प्रलतशत बरािरको रकम 
उपपादनमूिक व्यिशायमा िगानीको िातािरण तयार भएको हनुेछ । 

2.16 २ बषा लभर मास,ु अन्त्िा, फिफुि, तरकारी र दगु्ि पदाथामा २५ प्रलतशत उपपादन बकृद्ध 
भएको हनुछे । 

2.17 ३ बषा लभर कित्तीय संस्थामाफा त कृकष लबमा भएको हनुछे । 

2.18 ३ बषा लभर कित्तीय संस्थामाफा त पश ुलबमा भएको हनुेछ । 

2.19 २ बषा लभर पकहचान भएको कृकष पकेट क्षेरमा कृकष, बागबानी, मपस्यपािन, मौरीपािन आदद 
गना कृषकहरु प्ररेरत भएका हनुेछ ।  

 

(३) सामाघजक किकास 

3.1 ३ बषा लभर हरेक िरिरुीको पाररिाररक कििरण (Household Folder)अद्यािलिक र सरुघक्षत 
भएको हनुछे। 

3.2 २ बषा लभर पूणा व्यघक्तगत िटना दताा (जन्त्म, मपृय,ु िसाइसराई, सम्िन्त्ि किच्छेद) भएको 
हनुेछ। 

3.3 ३ िषा लभर सबैको िालग लनशलु्क आिारभतू स्िस््य सेिाको सलुनश्चतता भएको हनुेछ । 

3.4 ५ िषा लभर नागररकिे बढीमा  १५ लमनेटलभर आकघस्मक स्िास््य सेिाको सकुििा लनरन्त्तर प्राि 
गरेका हनुछे। 

3.5 ३ िषा लभर स्थानीय तहमा कघम्तमा १५ सैयाको सकुििासम्पन्न अस्पताि संचािनमा आएको 
हनुेछ । 

3.6 ३ िषा लभर कघम्तमा २५ प्रलतशत घशश ुतथा बािबालिकाको िालग ददिा स्याहार केन्त्िको 
सकुििा उपिलि भएको हनुेछ ।   

3.7 १ प्रपयेक बषा िाि स्िास््य, मकहिा स्िास््य एिं सिुभ स्िस््य सेिाको प्रपयाभलूतका िालग 
२ िटा िघुम्त स्िास््य लसकिर संचािन भएको हनुेछ। 

3.8 २ िषा लभर सबै नागररकिे प्राथलमक उपचार लबलिको जानकारी पाएका हनुेछन । 

3.9 २ िषा लभर मात ृमपृयदुर २५ प्रलतशतिे िटेको हनुछे । 

3.10 ५ िषा लभर ५० प्रलतशत नागररकिे स्िस््य िीमाको सलुबिा प्राि गरेका हनुछेन । 

3.11 ३ िषा लभर गभा रहेको ददनदेघख हजार ददनसम्म गभािलत मकहिा तथा घशशकुा िागी पोषण 
सलुनघश्चतता गररएको हनुेछ ।  

3.12 २ िषा लभर व्यघक्तगत र सामदुाकयक सरसफाइ घशक्षा बारे सबै नागररक जानकार हनुेछन 
।  

3.13 २ िषा लभर किद्यािय िािमैरी भई पढाई लनरन्त्तर र गणुस्तरीय रुपमा संचािन भएको 
हनुेछ। 

3.14 ३ िषा लभर यिुा जनशघक्तिे प्राकिलिक तथा व्यािसाकयक घशक्षा हालसि गरेको हनुेछन । 

3.15 २ िषा लभर अपांगता भएका व्यघक्तहरुिे लनशलु्क माध्यलमक घशक्षा हालसि गरेका हनुछेन 
। 
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3.16 २ िषा लभर देखी लबद्यािय उमेर समहुका शतप्रलतशत बािबालिका लनरन्त्तर लबद्यािय गएका 
हनुेछन । 

3.17 २ िषा लभर सत प्रलतशत नागररकहरु साक्षर हनुेछन । 

3.18 ३ िषा लभर सबै लबद्याियमा कम््यटुरको माध्यमबाट पढाई भएको हनुेछ । 

3.19 २ िषा लभर िाििालिकािाई माध्यलमक घशक्षासम्म अध्ययनको सलुनघश्चतता गररएको हनुछे 
।  

3.20 २ बषा लभर प्रपयेक अलभभािकिे आफ्ना िाििालिकािाई किना भेदभाि समानस्तरको शैघक्षक 
अिसर उपिलि गराएका हनुेछ ।  

3.21 ३ बषा लभर सामदुाकयक किद्याियको शैघक्षक गणुस्तर कघम्तमा लनजी किद्यािय सरह भएको 
हनुेछ । 

3.22 २ िषा लभर अलत लबपन्न, किपन्न दलित, िोपोन्त्मखु र सीमान्त्तकृत समदुायका किद्याथीहरुिाई 
छारबघृत्त प्रदान गररएको हनुछे । 

3.23 ३ िषा लभर “एक किद्यािय एक खेि मैदान संचािनमा आएको हनुेछ ।  

3.24 ३ िषा लभर “एक स्थानीय तह एक खेिकुद ग्राम“ संचािनमा आएको हनुेछ । 

3.25 ३ िषा लभर िािमैरी स्थानीय तह िोषणा भएको हनुेछ । 

3.26 ३ िषा लभर िातािरण मैरी स्थानीय तह िोषणा भएको हनुछे ।  

3.27 ३ िषा लभर अपाङ्गमैरी स्थानीय तह िोषणा भएको हनुेछ ।  

3.28 १ िषा लभर खलु्िा ददसामकु्त स्थानीय तह िोषणा भएको हनुछे ।  

3.29 ३ िषा लभर िरलभरको ििुााँमकु्त स्थानीय तह िोषणा भएको हनुेछ । 

3.30 २ िषा लभर बािश्रममकु्त स्थानीय तह िोषणा भएको हनुेछ । 

3.31 २ िषा लभर जेष्ठ नागररकमैरी स्थानीय तह िोषणा भएको हनुछे ।   

3.32 २ िषा लभर मानब बेचलबखन मकु्त स्थानीय तह िोषणा भएको हनुेछ । 

3.33 २ िषा लभर छुिाछुतमकु्त स्थानीय तह िोषणा भएको हनुेछ । 

3.34 २ िषा लभर अिैि मददरा लनषलेित स्थानीय तह िोषणा भएको हनुेछ । 

3.35 २ िषा लभर िाि कििाह उन्त्मिुनको िोषणा भएको हनुछे । 

3.36 २ िषा लभर लनरक्षरता उन्त्मिुन क्षेर िोषणा भएको हनुेछ । 

3.37 २ िषा लभर जिुातास मकु्त स्थानीय तह िोषणा भएको हनुेछ । 

3.38 २ िषा लभर पूणा खोपयकु्त क्षेर िोषणा भएको हनुेछ । 

3.39 ५ िषा लभर प्रपयेक िरिरुीमा गणुस्तरीय खानेपानी पगेुको हनुेछ । 

3.40 २ िषा लभर ३ िटा सािाजलनक शौचािय लनमााण भएका हनुेछ । 

3.41 २ िषा लभर गााँउपालिकामा एक जनयौद्धा 'संग्रहािय संचािनमा आएको हनुेछ । 

3.42 ५ बषा लभर शतप्रलतशत नागररक सामदुाकयक संस्थामा आिद्ध गरी सीप र उद्यमघशिता 
प्रबिान गररएको हनुछे । 

3.43  २ बषा लभर प्रपयेक ििाका कघम्तमा एक सामदुाकयक पसु्तकािय िा E-Library स्थापना 
भएको हनुछे । 

3.44  ३ बषा लभर एक ििा एक सामदुाकयक सूचना केन्त्ि लनयलमत संचािनमा आएको हनुछे । 
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3.45  २ बषा लभर सामाघजक, िालमाक, सांस्कृलतक कुरीलतहरु लबरुद्धको अलभयान संचािन भएको 
हनुेछ।  

 

(४) िातािरण तथा किपद् व्यिस्थापन: 
4.1 २ बषा लभर भौगलभाक नक्सा प्रकाशन भई कायाान्त्ियनमा आएको हनुेछ । 

4.2 २ बषा लभर एक ििामा कघम्तमा एक पोखरी लनमााण तथा संरघक्षत भएको हनुछे ।  

4.3 ५ बषा लभर शत प्रलतशत क्षेरफिमा संरघक्षत िन क्षरेको लबस्तार र प्रभािकारी व्यिस्थापन 
भएको हनुछे । 

4.4 २ बषा लभर कम्तीमा "एक ििा: एक नसारी" स्थापना गरी सािाजलनक क्षेरमा िकृ्षारोपण 
गरी हररयािी परिद्धान गरेको हनुेछ । 

4.5 २ बषा लभर प्रपयेक बस्तीमा कघम्तमा एक साबाजलनक खलु्िा क्षेर िोषणा गरी संरक्षण 
गररएको हनुेछ । 

4.6 ३ बषा लभर कघम्तमा एक संरक्षण क्षेर लनिाारण र व्यिस्थापन गररएको हनुेछ । 

4.7 २ बषा लभर हरेक बस्तीमा फोहोरको बगीकरण गरी उघचत व्यिस्थापन भएको हनुेछ ।  

4.8 २ बषा लभर मापदण्ििे तोके बमोघजम ् िाकिकको झोिा प्रयोगमा पूणातया बन्त्देज िगाइएको 
हनुेछ ।   

4.9 ३ बषा लभर जििाय ु पररितानको जोघखम पकहचान गरी न्त्यूनीकरणका उपाय अपनाई 
जीकिकोपाजानसाँग आिद्ध गररएको हनुेछ । 

4.10 २ बषा लभर  पानीका महुानहरुको अलभिेख राखी उक्त स्रोतका दीगो संरक्षण गररएको 
हनुेछ। 

4.11 २ बषा लभर  किपद् जोघखम क्षेर तथा बस्तीहरूको संकटासन्नताको पकहचान र नक्साङ्कन 
भएको हनुछे । 

4.12 २ बषा लभर एक किपद व्यिस्थापन केन्त्ि स्थापना भएको हनुछे ।  

4.13 ५ बषा लभर सबै असरुघक्षत, अव्यिघस्थत, अनलिकृत, अलनयघन्त्रत आदद बस्ती सरुघक्षत स्थानमा 
स्थानान्त्तरण तथा व्यिस्थापन भएको हनुेछ ।  

4.14 १ बषा लभर भलूमकहन, सकुुम्िासी अव्यिघस्थत बसोिासीको िगत तयार गरी ५ बषा लभर 
उघचत व्यिस्थापन गररएको हनुे ।  

4.15  ३ बषा लभर मकु्त कमैया, मकु्त हलिया, हरुिा, चरुिा, कमिरी आददको पनुीःस्थापन सम्बन्त्िी 
काया सम्पन्न गने ।  

4.16 ५ बषा लभर शतप्रlतशत िरिरुीमा कघम्तमा एक बैकघल्पक उजााको प्रयोग भएको हनुेछ 

(५)  संस्थागत किकास, सेिाप्रिाह तथा सशुासन: 
5.1 सभा तथा कायापालिकाका लनणायहरु ३ िण्टा लभर सािाजलनक हनुेछ । 

5.2 १ बषा लभर संिीय मालमिा तथा स्थानीय किकास मन्त्रािय िा अन्त्य मन्त्राियबाट उपिलि 
नमूना काननु बमोघजम आिश्यक कानून स्िीकृत गरी िागू भएको हनुेछ । 

5.3 प्रपयेक आ.ि.को पकहिो चौमालसक लभर अचि सम्पघत्त तथा स्थानीय तहमा हस्तान्त्तरण भई 
आएका (किद्यािय भिन, स्िास््य केन्त्ि/उपकेन्त्ि भिन, कृकष पश ुसेिा केन्त्िका भिन, अन्त्य 
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सरकारी र सामदुाकयक भिन, जग्गा जमीन, पूाबािार, सम्पन्न योजना, आयोजना िा कायाक्रम) 
आददको कििरण अद्यािलिक गरी सािाजलनक भएको हनुेछ। 

5.4 प्रपयेक आ.ि.को पकहिो चौमालसकलभर स्थानीय तहका गैर सरकारी सामाघजक संि संस्थाको 
कििरण अद्यािलिक गरी साािाजलनक भएको हनुेछ ।  

5.5 ३ बषा लभर स्थानीय तहको कायाािय पररसर, सम्पदा, साािाजलनक, ऐिानी, पती जग्गा, साािाजलनक 
भिन, भौलतक पिुाािार, स्थानीय बजार, पाकका ङ्गस्थिको प्रभािकारी सरुक्षा, संरक्षण र व्यिस्थापन 
भएको हनुेछ । 

5.6 २ बषा लभर सूचना प्रकिलिको प्रयोग गरी स्थानीय त्यांक अध्यािलिक र संरक्षण गररएको 
हनुेछ। 

5.7 २ बषा लभर अनिाइन (Online) पद्धलतिाट व्यघक्तगत िटना दताा सम्बन्त्िी सेिा उपिलि 
भएको हनुेछ।  

5.8 २ बषा लभर सूचना प्रकिलिको माध्यमबाट सािाजलनक सेिाहरु लछटो छररतो रुपमा लनरन्त्तर 
प्रिाह भएको हनुेछ । 

5.9 आिश्यक कागजात र प्रकक्रया पगेुको ददन िरको नक्सा पास भएको हनुेछ ।  

5.10 चौमालसक रुपमा किकास लनमााण र सािाजलनक सेिा आददको सािाजलनक सनुिुाई गररएको 
हनुेछ। 

5.11 आफ्नो सबै कायाको प्रपयेक चौमालसक र िाकषाक प्रलगत प्रलतिेदन सािाजलनक भएको हनुेछ।    
 

(६)  बजेट, योजना तथा कित्तीय व्यिस्थापन 

6.1 प्रपयेक आ.ि.मा राजश्व सम्भाव्यता अध्ययन र प्रक्षेपण भई आन्त्तररक आयमा १५ प्रलतशत 
अलभबकृद्ध भएको हनुेछ। 

6.2 प्रपयेक आलथाक बषा लभर सिै लबषयक्षेर समेटी आिलिक योजना तयार भई साािाजलनक 
भएको हनुेछ । 

6.3 आिलिक र रणनीलतक किकास योजनाको आिारमा मार िfकषाक किकास योजनाहरु तजुामा 
भइ संचािनमा रहेका हनुेछg । 

6.4 मध्यकािीन खचा संरचना  तजुामा भई प्रपयेक बषा पररमाजान भएको हनुेछ । 

6.5 प्रपयेक आलथाक बषाको अन्त्पयमा सबै पेश्की फछ्र्यौट भएको हनुेछ । 

6.6 प्रपयेक आलथाक बषा अघन्त्तम िेखा परीक्षण हुाँदा असिु गनुापने बेरुज ुशनु्त्य भएको हनुेछ । 

6.7 प्रपयेक आलथाक बषा अघन्त्तम िेखा परीक्षण हुाँदा लनयलमत िा सम्परीक्षण बेरुज ुशतप्रलतशत 
(बढीमा एक प्रलतशत) भएको  हनुेछ । 

6.8 आ.ि. २०७४/७५ को पकहिो चौमालसकलभर सशुासन अलभबकृद्ध, सदाचार परबिान सम्बन्त्िी 
नीलतगत व्यिस्था स्िीकृत भई िागू भएको हनुेछ । 

6.9 आ.ि. २०७४/७५ को पकहिो चौमालसकलभर श्रोत नक्सांकनसकहतको पाश्र्िघचर 
अद्यािलिक गरी सािाजलनक भएको हनुेछ । 

6.10 २०७४/७५ आलथाक बषा लभर सिक गरुु योजना तयार भई कायाान्त्ियन भएको  हनुेछ । 
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6.11 १ बषा लभर सहभालगतामूिक एिं समािेशी योजना तजुामा र कायाान्त्ियन (किपन्न िगा, क्षेर, 

लिङ्ग, समदुायका व्यघक्तको सहभालगता सलुनघश्चत भएको) प्रकक्रया अििम्िन भएको हनुे, 
आदद। 

अन्त्तमा यहाहरुको सििाह सझुाब छिफिबाट अघिबढ्ने दृढ संकल्प गदै यो लनलत तथा कायाक्रमिाई 
यो स्थानीय तहको व्यिस्थापककय गााँउसभाको हिबाट पास गररददनहुनुे छ भने्न आसा र किस्िास गरेको 
छु । 

िन्त्यबाद !! 

सानीभेरी गााँउसभाद्धारा पाररत आलथाक बषा २०७४/०७५ को सानीभेरी गााँउपालिका 
एकककृत किकास गरुुयोजना कायाक्रम, २०७४ यस सानीभेरी गााँउपालिका अध्यक्ष श्री 
नरबहादरु पनु बाट प्रमाघणकरण  गररएको छ । 

 

 

 

नाम : नर बहादरु पनु  

पद : गााँउपालिका अध्यक्ष 

लमलत : २०७४/०५/०५ 

 


