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सानीभेरी गाउँपालिका, लसम्ली,रुकुम(पलिम),कर्ाािी प्रदेश,नेपाि 

स्थानीय राजपत्र 
खण्ड: ५                                          संख्या :१०                              लमलि: २०७८/०४/०१ 

भाग-२ 

सानीभेरी गाउँपालिका 

गाउँ कायाापालिकाको कायाािय 
नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय गाउँ सभाले बनाएको तल लेजिए बमोजिमको ऐन 
काययविधध , धनयमािली, मापदण्ड सियसाधारणको िानकारीको लाधग प्रकाशन गररएको। 

संम्बत ्२०७८ सालको  नीधत,काययक्रम र ििेट मन्तव्य नं. 1 

सानीभेरी गाउँपाधलकाको आ.ि. २०७८/०७९ को नीधत,काययक्रम र ििेट मन्तव्य,२०७८ 

• गाउँ सभामा प्रस्ततु धमधत: 
२०७८/०३/०८ 

• गाउँ सभाबाट पाररत धमधत: 
२०७८/०३/२५ 

• अध्यक्ष िाट प्रमाणीकरण धमधत: 
२०७८/४/०५ 

गाउँ सभाका अध्यक्ष महोदय,  

१.   आि यो गररमामय गाउँ सभामा संघीय लोकताजन्िक गणतन्ि नेपालको गौरिशाली इधतहास 
बोकेको सानीभेरी गाउँपाधलकाको उपाध्यक्षको हैधसयतले आधथयक िर्य २०७८/७९ 
कोनीधत, काययक्रम र बिटे पेश गनय गईरहेको छु।यस ऐधतहाधसक क्षणमा िनयदु्ध, 
िनआन्दोलन, िनक्राजन्तमाआफ्नो िीिन उत्सगय गनुयहनेु  िीर विराङ्गाना महान शहीदहरु 
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प्रधत हार्दयक श्रद्धाञ्जली अपयणगदै घाइते र िेपत्ता यौद्धाहरुप्रधत हार्दयकसम्मानव्यक्तगनय 
चाहन्छु।  

२.  विश्वव्यापीरुपमा फैधलरहेको कोधभड-१९ (कोरोना भाइरस)संक्रमणको कारण गाउँपाधलकाम 
मतृ्य ुहनेु सामाजिक व्यजक्तत्ि टेक िहादरु पनु लगायत सिैलाई हार्दयक श्रदाञ्जली अपयण 
गदै सिै धबरामीहरुको स्िास््य लाभको कामना ब्यक्त गदय छु । कोरोना संक्रमणको प्रभाि 
सानीभेरीगाउँपाधलकामा उच्च िोजिम रवहआएकोले कोरोना भाइरस रोगको संक्रमण 
रोकथाम, उपचार र धनयन्िणका लाधग प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्यि गरी मापदण्ड 
अनसुारको ब्यिस्थापन गरीने छ ।संक्रमणको अिस्था के हनेुहो एर्िन गनय गाह्रो भएतापधन 
आिश्यकताको आधारमा िनुसकैु चाल ुप्रकृधतकाजशर्यकहरुलाई संशोधनगरी िचयगने धसवकने 
धनधतगत ब्यिस्था गररएको छ । कोरोना भाईरस संक्रमणको विरुद्धको संयकु्त 
मोचायमािनप्रधतधनधधहरु, स्िास््यकमीहरु, सरुक्षाकमीहरु, रािनीधतक दलहरु, यिुा साथीहरु, 
जशक्षक बवुद्धजििी र पिकार साथीहरुलाई केजन्ित योिनामा एकीकृत पररचालन गरी 
िनताको जिउ ज्यानको सरुक्षा गनय गाउँपाधलका सरकार प्रधतिद्ध रहदै विपद ब्यिस्थापनको 
कोर् तफय  १ करोडको बिेट ब्यिस्था गरेको छु । 

३.  नेपालको संविधान २०७२ अनसुार साियभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली िनताले लोकताजन्िक 
विधधबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय धतनतैहको सरकार र्दएको हनुालेअन्तरसम्बन्धलाईबधलयो 
बनाउन सहकाररता, सहअजस्तत्ि र समन्ियको धसद्धान्तलाई गाउँपाधलका सरकारले 
आत्मसाथ गछय ।भौगोधलक, सामाजिक, आधथयक तथा सांस्कृधतक विविधता सवहत 
सापेजक्षतबेशी र पहाडी भ-ूभागले बनेको, प्राकृधतक स्रोत साधनको संभािना रहेको सानीभेरी 
गाउँपाधलकाले "गणुस्तररय जशक्षा दीगो स्िस््यसेिा र भौधतकपूिायधार-समदृ्ध गाउँपाधलका 
िसुी िनताको लागी कृवर्पशपुययटन विकास र रोिगार" भने्न मखु्यनारामा गाउँपाधलका 
योिनाबद्ध विकास, समवृद्ध र सशुासनको बाटोमा अजघ बविरहेको छ। 

४.  आधथयक िर्य २०७८/०७९ को बिेट तथा नीधत र काययक्रमको लक्ष्य "समदृ्ध गाउँपाधलका 
िशुी िनता" लाई पछ्याउन आधथयक िृवद्ध दर हाधसल गने, यिुा श्रमशजक्तलाई 
गाउँपाधलकामै स्िरोिगारी उपलब्ध गराउन सरकारी, सहकारी र धनिी के्षिसंगको 
साझेदारीमा रोिगारीका अिसरहरु धसियना गने,रोिगारीका लाधग विदेजशन ुपने बाध्यतालाई 
न्यधुनकरण गनय प्रधानमन्िी र मखु्यमन्िी रोिगार काययक्रमलाइ प्रभािकारी िनाउने साथै 
कृवर् र पश ु विकास उत्पादकत्ि पकेट के्षि विकास गरी रोिगार धसियना गने नीधत र 
काययक्रमलाई पवहलो प्राथधमकता र्दएकोछु। 

गाउँ सभाका अध्यक्ष महोदय, 
५. समाि रुपान्तरणको लाधग देशमा भएको िनयदु्ध र िनआन्दोलनले गदाय ठुलो रािनीधतक 

पररितयन पधछ राज्यको पहुचँ विनाका उजत्पधडत, धनमिुा र धसमान्तकृत िगयको रािनैधतक 
चेतना स्ितःस्फुतयरुपमा िागतृ हदुैँ िनताका इच्छा, आकांक्षा र चाहनाहरु पधन धनरन्तर 
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रुपमा विकधसत हदुैँ आएकोले स्थानीय सीधमत स्रोत र साधनको समजुचत प्रयोगबाट धनरन्तर 
बढ्दा विकासका आकांक्षाहरु परुा गने प्रयत् न गररनेछ।उपरोक्त पषृ्ठभधूममा गत आधथयक 
िर्य २०७७/0७८ माबिटे विधनयोिन र धनधत तथा काययक्रममा समािेश गररएका 
योिनाहरुको प्रभािकारी कायायन्ियन अनगुमन र सधमक्षाको दृविले कधत योिना सम्पन्नभए 
कधत धनमायणाधधन र स्तरिृवद्धमा रहेकाछन िसलाईपवहलो प्राथधमकता र्दएर आधथयक िर्य 
२०७८∕०७९ मा आमिनता,रािधनधतकदलहरु, िडा कायायलयहरु,विर्यगत 
शािाहरु,सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाका प्रधतधनधधहरु,जशक्षक,बवुद्धजिविहरु, 
नागररक समाि, सञ्चारकमी, र विकास सरोकारिालाहरुको सझुािलाईउच्च प्राथधमकता 
र्दएर आम सहमधतबाट साझा काययक्रमको रुपमा सानीभेरी गाउँपाधलकाले एवककृत 
गाउँविकास काययक्रममाबिटे विधनयोिन गनय महत्िपणुय आधार धलएको छु। 

६.  सानीभेरी गाउँपाधलकाको संजक्षप्त पररचयः राज्यको पनुय: संरचनाले भौगोधलक तथा प्रशासधनक 
रुपले रुकुम(पजिम) सानीभेरी गाउँपाधलका २०७३ सालमा स्थापना भईसाविकका ५ 
गा.वि.स.(धसम्ली,गरायला,अमाय, पधुतयमकाँडा र दलुी) रहेकाछन । भौगोधलक के्षिफल- 
१३३.८० िगय वकलो धमटरमा फैधलएको सापेजक्षत समनु्ि सतहको बेशी देिी ३ हिारधमटर 
उचाई सम्मको पहाडीभागमा रहेकोछ।यो गाउँपाधलका २८.३८ देजि २८.४० धडग्री उत्तरी 
अक्षाँस र ८२.१९ देजि ८२.२४ धडग्री पूिी देशान्तर सम्म फैधलएको छ।यसको धसमाना 
पूियमा मधुसकोट नगरपाधलका, बावफकोट गाउँपाधलका र धििेणी गाउँपाधलका रपजिममा 
िािरकोट जिल्ला र चौरिहारी नगरपाधलका उत्तरमा आठविसकोट नगरपाधलकासंगधसमाना 
िोधडएकोछ।राविय िनगणना २०६८ अनसुार यस गाउँपाधलकामा ४,१२९ घरधरुी र 
२२,१९४ िनसंख्या मध्येमवहला िनसंख्या ११,६६१ र परुुर् िनसंख्या १०,५३३ 
रहेकोछ।प्रशासधनक दृविले ११ िटा िडामा विभािन भई मतदाता संख्या११,२६६ रहेको 
गाउँपाधलकाकािनताको अधसधमत त्याग,िधलदान, पररितयनकामी ,श्रमशजक्त, रमध्यपहाडी 
लोकमागयको कारण सानीभेरी गाउँपाधलकासगुम गाउँपाधलको र्दशामा अगाडी ििेको छ । 

७.  सानीभेरी गाउँपाधलकाको एवककृत गाउँ विकास योिना िारे: विधभन्न कर्ठनाई धबच विला 
भए पधनगाउँपाधलकाले आिधधक योिना र मध्यकाधलन िचय संरचना काययपाधलकाले पास 
गरीसकेको हनुाले त्यसै अनरुुप िावर्यक योिना, बिेट, नीधत तथा काययक्रम धनमायण गरी 
सामाजिक विकास,आधथयक विकास, भौधतक पूिायधार विकास, िन,िातािरण तथा विपद् 
व्यिस्थापन र सशुासन र संस्थागत विकास क्रमशः प्रथधमकता र्दएरअन्तर के्षिहरुको 
समन्ियगरीअन्तरसम्िजन्धत सन्तधुलत विकास,सशुासन र समवृद्ध तथा संस्थागत विकास 
गररनेछ। 

८.  एवककृत गाउँ विकासको आिधधक योिनामा केन्िकृत पररचालन: एवककृत गाउँविकास 
आिधधक योिनामा विद्यमान संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४को 
अधधनमा रवह संघ र प्रदेश सरकारसंग सहकायय- सहअजस्तत्ि, समन्िय र साझेदारी कामलाई 
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प्रभािकारी बनाउदै व्यिस्थापकीय रुपमा रहेको गाउँ सभा, सरकारको रुपमा रहेको गाउँ 
काययपाधलका र न्यायीक रुपमा रहेको न्यायपाधलकालाई अन्तर सम्बन्ध, सहकायय र 
सन्तधुलत रुपमा पररचाधलत गररनेछ।गाउँपाधलका सरकारका िनप्रधतधनधध र कमयचारीहरु, 
समािको नेततृ्ि गने रािधनतीक दल, नागररक समाि, जशक्षक बवुद्धिीिी, समािसेिी, 
सरुक्षा धनकायहरु, सरकारी तथा गैरसरकारी र सामाजिक संघ संस्थाहरु, संचारकमीहरु, 
वकसान-मिदरु यिुा, ब्यापारी-उद्योगपधत र विधभन्न व्यिसायहरुलाई पररचाधलत गरर यसको 
प्रधतफल धलने सेिाग्राही आम िनता हनेुछन भने यसलाइ संस्थागत रुपमा विकास गररनेछ। 

गाउँ सभाका अध्यक्ष महोदय, 
९. आधथयक िर्य २०७७/७८ को चाल ुयोिनाको संजक्षप्त सधमक्षा:आधथयक िर्य २०७७/७८ 

मा गाउँपाधलकालेबिेट, नीधत तथा काययक्रम, आधथयक ऐन, विधनयोिन ऐन र विधभन्न 
काययविधध धनमायण गरी िनताको प्रत्यक्ष आधथयक गधतविधधहरुमा सहयोग पगु्नेगरी कानून 
बमोजिम मापदण्डमा रही कायायन्ियन गदाय बिेट कायायन्ियनको पवहलो र दोस्रो चौमाधसक 
उत्साहिनकबिेट िचय भएको, तेश्रो र चौथो चौमाधसकमा धबश्वव्यापी फैधलएको कोधभड-
१९ संक्रमण िोजिमको कारणले रािस्ि बाँडफाँट बाट प्राप्तहनेु अनमुान गरेको आय संघ 
र प्रदेश सरकार बाट र आन्तररक आय गाउँपाधलकाको लक्ष्य परुा नहनु ुर अको धतर 
विकासमा विधनयोिन बिेट कटौती हदुाबावर्यक योिना अपेक्षा गरेिमोजिम कायायन्ियनगनय 
चनुौती भएको कुरा सम्माधनत गाउँसभामा िानकारी गराउन चाहन्छु । 

आ.ि. २०७८।०७९ मा बिेटको सन्दभयमा धतनै तहका सरकारको बिेट, 
प्राकृधतक श्रोत साधन र मानविय उिाय शजक्तलाई गाउँविकास धनमायणमा आिधधक योिना 
र मध्यकाधलन िचय संरचनाले पररकल्पना गरेिमोजिम  प्राथधमकता र्दने क्रममा जशक्षा, 
स्िास््य, िानेपानी तथा सरसफाइ, मानि संसाधन विकास गत िर्यकै धनरन्तरता र्दंदै 
कोधभड-१९ का धबरुद्ध नागररकको सरुक्षा र भोकको धबरुद्ध िाद्य सरुक्षाका लाधग आधथयक 
विकास के्षिको कृवर् र पश ुिन्य उद्योग बाटरोिगार धसियना गरी आधथयक कृयाकलाप 
िृवद्ध गने आयोिनाहरु लाई प्रदेश सरकार संग साझेदारी गरी पवहलो प्राथधमकता 
र्दएरसडक, धसचाई, उिाय, पययटन,संचार, भिन तथा सहरी विकास लगायत िन तथा 
िातािरण र विपद व्यिस्थापनलाई क्रमशःप्राथधमकता र्दएर नीधत तथा काययक्रम र बिेट 
ल्याएको छु।आधथयक िर्यको तेस्रो चौमाधसक सम्म सम्झौता हनु नसकेका योिनाहरुको 
सम्झौता गररने छैन। 

१०. गाउँपाधलका सरकारप्रधतिनताको आशा र हाम्रो प्रधतिद्धता: िनताको आशा र भरोसालाई 
आधथयक र सामाजिक रुपान्तरण अिसरको रुपमा उपयोग गरी िनचाहना परुा गने अबको 
हाम्रो बाटो भनेको तीव्र आधथयक विकास र सशुासनहो। यसथय आत्मधनभयरता,स्ितन्ि, समदृ्ध, 
स्िाधीन र समाििाद उन्मूि अथयतन्िका लाधग साियिधनक, धनिी, सहकारी के्षिको 
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प्रभािकारीसाझेदारी गरी अगाधड बढ्नगाउँपाधलका सरकार प्रधतिद्धछ।साियिधनक िचय 
अन्तगयत चाल ुिचयमा धमतव्यवयता कायम गने र पूिँीगत िचय अन्तगयत पूिँी धनमायण र 
आधथयक िृवद्ध हाधसल गनेतफय  केजन्ित गरी वित्तीय सशुासनलाई ध्यान र्दएर िचय पररचालन 
प्रकृयालाई धमतव्ययी प्रणालीबद्द गनेगरी योिना तथा काययक्रम तयार गने गाउँपाधलका 
सरकारको प्रधतबद्धता रहेको छ। 

गाउँ सभाका अध्यक्ष महोदय, 
११. बिेटको उद्दशे्यहरु:गाउँपाधलकाको मानि श्रमशजक्त, प्राकृधतक श्रोत साधन र उपलव्ध धतन ै

तहका सरकारकोसमानीकरण, रािस्ि बाँडफाँट, सशतय, संपरुक र विशेर् अनदुान र 
बिेटलाईभरपूर उपयोग गने  गरी बिेटका उदे्दश्यहरु प्रस्ततु गरेकोछु। 
क)  िनताका न्यूनतम आधारभतू आिश्यकताहरू पररपूधतय गरेर गररबी, विपन्नता र 

पछौटेपनको अन्त्य गने, सामाजिक,आधथयक, पूिायधार विकासले समनु्नत, सदुृि, 
स्िाधीन र समाििाद उन्मिु अथयतन्िको विकास गने। 

ि) गणतन्ि र संघीयता कायायन्ियन गनय संविधानको अनसूुची ८ र ९ मा उजल्लजित 
स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधधकार सूचीको कायायन्ियन गने गराउने। 

ग) दीगो गररबी धनिारणउन्मूि र रोिगार धसियना गने काययक्रम माफय त गाउँपाधलका 
िनताको िीिनस्तर सधुार गरी व्यिसायमिुी बनाउने। 

घ) गाउँपाधलकाको समग्र विकास र समवृद्धका लाधग उपयकु्त, सरुजक्षत र लगानीमैिी 
िातािरण तयार गने, गाउँपाधलका द्वारा प्रदान गररने सेिामा िनताको स्िाधमत्ि र 
पहुँच िृवद्ध गने। 

ङ) कृवर् र पशिुन्य उद्योग,सहकारी,पययटन, िन, िधडबटुी के्षिको विकास माफय त 
आधथयक िृवद्ध र रोिगारीका अिसरहरु सिृना गने। 

च) भ्रिाचार शनु्य सहनजशलता प्रशासन, प्रभािकारी अनगुमन एिं उत्प्ररेरत िनप्रधतधनधध 
र कमयचारी माफय त प्रभािकारी सेिा प्रदान गरी सशुासन प्रबद्धयन गने। 

छ)  गाउँपाधलकाको श्रोत साधन प्रयोग गरी नयाँ भेररयन्ट कोधभड-१९ कोरोना भाइरसको 
संक्रमण लाई रोकथाम धनयन्िण गरी िनताको जिउ ज्यानको सरुक्षा गने ।  

ि)  "गणुस्तररय जशक्षा दीगो स्िास््य सेिा र भौधतक पूिायधार-समदृ्ध गाउँपाधलका िसुी 
िनताको लाधग कृवर्-पश-ुपययटन विकास र रोिगार" भने्न गाउँपाधलकाको नारा लक्ष्य 
कायायन्ियन गने । 

 
१२. बिेटका प्राथधमकताहरु: "िग बधलयो नभई घर बधलयो हदैुन" भने्न मान्यताको आधारमा 

सामाजिक विकास, आधथयक विकास,भौधतक पूिायधार विकास, िन िातािरण तथा सशुासन 
संस्थागत विकास समदृ्ध गाउपाधलका धनमायणका लाधग बिेट विधनयोिनका प्राथधमकता के्षि 
धनधायरण गरेकोछु। 
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(क) संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐनले स्थानीय तहलाई धनदेजशत गरेका विर्य 
अनरुुप संघीयता र गनतन्ि कायायन्ियनगररनेछ। 

(ि) सामाजिक विकास: जशक्षा, स्िस््य, िानेपानी तथ सरसफाईको विकास माफय त दिु 
गधतमा मानि विकास र अिसर धसियना गने के्षिहरूको प्रिद्धयनगररनेछ। 

(ग) आधथयक विकास: कृवर् र पश ु िन्यउद्योग, धसचाइ, उिाय, सहकारी, पययटन 
लगायतका के्षिमा पुिँी, प्रविधध र मानविय श्रमको विकासले आम िनताको काम, 
रोिगारी र अिसर धसियना गने के्षिहरूको प्रिद्धयनगररनेछ। 

(घ) भौधतक पिुायधार: सडक, भिन तथा शहरी विकास र उिाय के्षिको विकास गरी 
सवुिधा र रोिगारीको अिसर धसियना गरने् के्षिहरूको प्रिद्धयन गररनेछ। 

(ङ) िन, िातािरण तथा विपद व्यिस्थापन: िन तथा भ-ुसंरक्षण, िलाधार संरक्षण, 
िलिाय ुपररितयन, फोहोर मैला व्यिस्थापन, िल उत्पन्न प्रकोप धनयन्िण, विपद् 
व्यिस्थापन तफय  सनु्दर, सरुजक्षत िातािरण अनकुुलनीय अिसर धसियना गने के्षिको 
प्रिद्धयन गररनेछ। 

(च) सशुासन तथा संस्थागत विकास: मानि संसाधन विकास, संस्थागत क्षमता विकास 
लगायतका के्षिहरुको प्रिद्धयन र क्षमता विकास गरी सेिा प्रिाह प्रभािकारी 
गररनेछ। 

१३.  बिेट विधनयोिनको आधारहरु: 
(क)नेपालको संविधान २०७२ अनसूुची ८ र ९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ 

मा उजल्लजित गाउँपाधलका सरकारको एकल तथा साझा अधधकारसूची र दावयत्ि धभि 
पने काययक्रम र योिनाहरु ।  

(ग)आधथयक िर्य २०७७ र ७८मा गाउँसभािाट पाररत भएर विधनयोिन ऐनमा समािेस गरेका 
क्रमागत गौरिका योिनाहरु । 

(घ)गाउँपाधलकाको आिधधक योिना र मध्यकाधलन िचय संरचनाले तय गरेको प्राथधमकरण 
रणनीधतक योिनाहरु। 

(ङ)आधथयक िर्य २०७८।०७९ मा बजस्तस्तरिाट तिुयमा भएर िडा सधमधत िैठकले 
प्राथधमकताको आधारमा योिना तिुयमा सधमधतमा िझुाई छलफल पिात काययपाधलकामा 
पेश भई स्िीकृत गरेका समग्र योिनाहरु।  

(च)संघीय र प्रदेश सरकार बाट सशतय बिेट तथा विधभन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संघ 
संस्थाहरु संग साझेदारीको लाधग समपरुक योिनाहरु । 

(छ)आ.ि.२०७४ देजि हाल सम्म सामाजिक विकास, आधथयक विकास, भौधतक पूिायधार विकास, 
िन िातािरण विपद ब्यिस्थापन र सशुासन तथा संस्थागत विकास का के्षिमा कामहदैु 
आएका आयोिनाहरु र  ममयत र स्तर बवृद्धका धनरन्तर योिनाहरु ।  

१४. आधथयक िर्य २०७८/०७९ को लाधग संजक्षप्त आय अनमुान : 
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१. संघीय सरकार अन्तरसरकारी विजत्तय हस्तान्तरण समानीकरण अनदुान: रु. ९ करोड  
६१ लाि । 

२. संघीय सरकार रािस्ि बाँडफाँट अनदुान: रु. ७ करोड ६२ लाि, ३५ हिार । 

३. संघीय सरकारिाट प्राप्त सशतय अनदुान रु. १८ करोड २५ लाि २६ हिार ।  

४. संघीय सरकारिाट प्राप्त विशेर् अनदुान रु ८३ लाि ।  

५. संघीय संपरुक अनदुान रु. १ करोड ५३ लाि । 

६. प्रधानमन्िी रोिगार काययक्रम रु. १ करोड ७४ हिार । 

७. प्रदेश सरकारिाट प्राप्त हनेु समानीकरण अनदुान: रु. ९७ लाि ६८ हिार । 

८. प्रदेश सरकारिाट प्राप्त हनेु रािस्ि िाँडफाँट अनदुान रु. ४ लाि १६ हिार । 

९. प्रदेश सरकारिाट प्राप्त हनेु संपरुक अनदुान रु. १ करोड ५० लाि  । 

१०. प्रदेश सरकारिाट प्राप्त हनेु विशेर् अनदुान रु. ६० लाि  । 

११. प्रदेश सरकारिाट प्राप्त हनेु सशतय अनदुान रु. १ करोड ९६ लाि ४९ हिार ।  

१२. गाउँपाधलका गत बर्यको मौज्दात रु. ३ करोड। 

१३. गाउँपाधलका सरकारको आन्तररक श्रोत रु. १ करोड ५७ लाि १८ हिार ४ सय। 

१४. समग्र आय रु.४८ करोड ५०  लाि ८६ हिार ४ सय अनमुान गररएको छ । 

गाउँ सभाका अध्यक्ष महोदय, 
सामाजिक विकास क्षिे तफय : 
१५. जशक्षा क्षिे:  जशक्षा ऐन,धनयमािली र काययविधधमा रही “सानीभेरी गाउँपाधलका समवृद्धको 

आधार-शैजक्षक गणुस्तर र धसकाइ उपलजव्धमा सधुार”गाउँपाधलका सरकाको दूर दृविको 
आधारमा जशक्षालाई िैज्ञाधनक, प्राविधधक, व्यािसावयक, सीपमूलक, रोिगारमूलक एिं 
िनमिुी बनाउँदै सक्षम, प्रधतस्पधी, नैधतक एिं राि र गाउँपाधलका वहतप्रधत समवपयतिनशजक्त 
तयार गनुय, साियिधनक जशक्षामा गणुस्तरीय जशक्षा प्रदान गनय सूचना प्रविधधको प्रयोग गरी 
जशक्षण धसकाई सधुारगररने छ। शैजक्षक गणुस्तरयोिना अन्तगयत आिश्यकता अनसुार 
जशक्षा ऐन, धनयमािली र काययविधधको आधारमा  जशक्षक सरुिा, प्रअ धनयजुक्त, विद्यालय 
र विर्यगत जशक्षकको स्िःमूल्याङ्कनको विधध धनमायणगरी कायायन्िन गने, स्िःमूल्याङ्कनमा 
पवहलो, दोश्रो र तेश्रो हनेु विद्यालयलाई परुरष्कृत गने र सिैभन्दा कम अङ्क ल्याउने विद्यालय 
िाट स्थायी तथा अनदुान जशक्षक सरुिा र करार जशक्षक करार मकु्त गनय सवकने गत 
िर्यको नीधत कायम गररएको छ। 

संघीय सरकार िाट सहयोग प्राप्त नमनुा विद्यालय राप्ती ज्ञानोदय मावि धसम्ली 
लाई गाउँपाधलकाको नमूना तथा प्राविधधक जशक्षा विद्यालयको रुपमा सहयोग र धनयमन 
गररनेछ भने प्रदेश सरकार िाट प्राप्त हनेुनमूना तथा प्राविधधक विद्यालयको रुपमापजिम 
के्षिको भेरीदोभान माविलाई सहयोग र धनयमन गररनेछ ।गाउँपाधलका स्थानीय पाठ्यक्रम 
धनमायण गरी कायायन्ियन चाल ुशैक्षक सि देजि गररनेछ । जशक्षाका लाधग िाद्य पररयोिना 
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अन्तगयत विद्यालय र्दिा िािा काययक्रम वक्रयाकलापको रुपमा रहेको पररपरुक एकीकृत 
विकास समाि द्वारा संचाधलत विद्यालय स्तरीय स्िास््य तथा सरसफई काययक्रमको 
धनरन्तरता समन्िय,साझेदारी र प्रभािकारी काययन्ियन गररने छ। 

क. गाउँपाधलका अनदुान करार जशक्षक/कमयचारी/बाल विकासहरुलाई माधसक पाररश्रधमकमा 
२ हिार िवृद्ध गररएको छ ।पाररश्रधमक (तलि) अनदुान तफय : प्रारजम्भक बालविकास 
केन्ि १७ िटा,गापाको थप अनदुान सशतय प्रारजम्भक बालविकास केन्ि ३२ िटा,आधारभतू 
तह (१-५) २६ िटा, आधारभतू तह (६-८) ४ ० िटा, माध्यधमक तह (९-१०) २६ 
िटा,माध्यधमक तह (११-१२): २ िटा,प्राविधधक धार तफय  ३ िटा, विद्यालय सहायक 
१३ िटा, विद्यालय कम््यटुर सहायक २१ िटा अनदुान सवहत १७८ िटा दरिन्दीलाई 
आधारभतू पाररश्रधमकको लाधग ३ करोड ३६ लाि २७ हिार विधनयोिन गरेको छु। 

ि. सानीभेरी गाउँपाधलकालाई नेपाल सरकार बाट सशतयको रुपमा प्राप्त अनदुान बाट ४४ िटा 
विद्यालय सहयोगी,९ िटा विद्यालय सहायक र ३२ िटा िालविकास सहिकतायहरुको लाधग 
रु. १ करोड ३२ हिार, आधारभतू (कक्षा १-५) तहका स्िीकृत दरिन्दीका स्थायी 
जशक्षक- ५९, अस्थायी जशक्षक- १६, राहत  जशक्षक-३५ र (कक्षा ६-८) तहका स्िीकृत 
दरिन्दी स्थायी जशक्षक- ९, अस्थायी जशक्षक- १, राहत  जशक्षक-१८ र माध्यधमक तहका 
स्िीकृत दरिन्दी  (कक्षा ९-१०) तहका जशक्षक स्थायी -३, अस्थायी-२, राहत-५ र 
(कक्षा ११-१२) तहका जशक्षक स्िीकृत दरिन्दी स्थायी-4, अनदुान-२ जशक्षकहरुको 
लाधग तलब भत्ता रु. ७ करोड ५ लाि सवहत सशतय अनदुान काययक्रमतफय  बिेट रु. ८ 
करोड ५ लाि ३२ हिार विधनयोिन गरेकोछु। 

ग. जशक्षा क्षिेमा आधारभतू वक्रयाकलाप तफय :दधलत धबपन्न िेहन्दार छाि-छािालाई 
मापदण्डको आधारमा प्राविधधक जशक्षा पढ्न सहयोग गने, जशक्षा र्दिस काययक्रम, विद्यालय 
स्तरीय परीक्षा संचालन, व्यस्थापन तथा नधतिा प्रकाशन,कक्षा ८ र SEE पररक्षा अनगुमन, 
SEE पररक्षा केन्ि व्यस्थापन,उत्कृि जशक्षक तथा विद्याथी परुस्कार, प्रधानाध्यपक बैठक, 
जशक्षा सधमधत बैठक, पररक्षा सधमधत बैठक,आन्तररक प्रशासन  सधुार गनय प्र.अ. लाई 
अधभमजुिकरण, पररक्षा केन्िाध्यक्ष अधभमजुिकरण, विद्यालय अनगुमन, शैजक्षक स्माररका र 
शैजक्षक क्यालेन्डर प्रकाशन, गाउँपाधलका स्तरीय रधनङ्ग जशल्ड प्रधतयोधगता सञ्चालन,ECD 
जशक्षक भेला तथा अन्तरकृया, कायायलय सञ्चालन र इन्धन िचय, उत्कृि अङ्क ल्याउने 
विद्यालय लाई प्रोत्साहन परुस्कार, कक्षाकोठा र फधनयचर व्यिस्थापन सवहतआधारभतू 
कृयाकलापमा ३८ लाि १५हिार विधनयोिन गरेकोछु। 

घ. जशक्षाको लाधग िाद्य काययक्रम: संयकु्त राविय विश्व िाद्य काययक्रमको आधथयक तथा प्रविधधक 
सहयोगमा नेपाल सरकार, जशक्षा विज्ञान तथा प्रविधध मन्िालय अन्तगयत जशक्षको लाधग 
िाद्य पररयोिना अन्तगयत सानीभेरी गाउँपाधलकातोवकएका विद्याथीको हरुको लाधग  र्दिा 
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िािाका काययक्रम प्रभािकारी कायायन्ियनको लाधग मापदण्डमा संचालन, अनगुमन र 
धनयमन गने गरी ििेट १ करोड ४६ लाि ६१ हिार विधनयोिन गरेकोछु। 

ङ. जशक्षा क्षिेको सशतय अनदुानका आधारभतू कृयाकलापहरु: आधारभतू तह धनशलु्क पाठ्यपसु्तक, 
विद्यालय संचालन तथा ब्यिस्थापन अनदुान, शैजक्षक पहुँच सधुनजित अनदुान, विद्यालय शैजक्षक 
सधुार अनदुान, सामदुावयक विद्यालयका छािाहरुलाई स्याधनटरी ्याड, प्रधत विद्याथी लागतको 
आधारमा जशक्षण धसकाई सामग्री, िेलकुद तथा अधतररक्त कृयाकलाप र आधारभतू साियिधनक 
विद्यालयका विद्याथीहरुको लाधग छाि िजृत्त सवहत सशतय बिेट रु. २ करोड ५३ लाि १५ 
हिार सवहत भौधतक पूिायधार बाहेक यस क्षिेमा समग्र बिेट रु. १६ करोड ३८ लाि ३२ 
हिार विधनयोिन गरेकोछु ।  

१६. स्िास््य क्षिे : गाउँपाधलकाले स्िास््य सरसफाई ऐन २०७५,गाउँपाधलका स्िास््य 
िस्तजुस्थधत विष्लेर्ण २०७६, स्िास््य संस्था दताय काययविधध२०७५, स्िास््य योिना र 
गाउँपाधलका अस्पताल संचालन काययवियधध २०७६ कानून कोआधारमा स्िास््यसम्बन्धी नीधत 
र योिना धनमायण,मापदण्ड अनसुार स्िास््य संस्था दताय अनगुमन र धनयमन गररनेछ ।संघीय 
सरकारबाट प्राप्त शसतय काययक्रम र बिेटसँग तालमले गरी स्िास््यका काययक्रमहरुलाई 
प्रभािकारी सेिा प्रिाह गररनेछ । गाउँपाधलका अस्पताल, स्िास््य चौकीहरु, आधारभतू 
स्िास््य सेिा केन्िहरुबाट प्रदान गररदै आएका स्िास््य सेिाहरुलाई थप प्रभािकारी, 
गणुस्तरीय बनाउन र और्धध उपकरणको अभाि हनु नर्दन बिटे ब्यिस्था गररनेछ । 
गाउँपाधलका अस्पतालमा आकजस्मक स्िास््य सेिा, सरुजक्षत माततृ्ि तथा निजशश ुस्िास््य 
सेिा, बवहरंग र अन्तरंग सेिा विस्तार, गणुस्तरीय र प्रभािकारी बनाउन अत्यािश्यक पने 
श्रोत ब्यिस्था गररने छ ।स्थानीय स्िास््य संस्था संचालन तथा व्यिस्थापन सधमधतका 
काययहरु थप प्रभािकारी िनाइनकुा साथै स्िास््य संस्थाको धनयधमत अनगुमन गरी 
स्िास््यकमीको मनोिल बिाउने तथा स्िास््य के्षि शसुासन कायम गने काययलाइ प्राथधमकता 
र्दइनेछ । गाउँपाधलकामा कोरोना भाइरस रोगको संक्रमण रोकथाम, उपचार र धनयन्िणका 
लाधग प्रदेश संघीय सरकारसँग समन्यि गरी मापदण्ड अनसुारको ब्यिस्थापन गदै महामारी 
रोग धनयन्िण तथा प्राकृधतक प्रकोपको ब्यिस्थापन गनय  धबपद कोर् लाई धमतब्ययी र 
प्रभािकारी िंगले पररचालन गररनेछ । स्िास््य सचुना प्रणालीलाइ थप ब्यिजस्थत र 
प्रभािकारी बनाउन सम्पणुय स्िास््य संस्थाहरु िाटै अनलाइन माध्यमबाट प्रधतिेदन प्रविि 
गने ब्यिस्था धमलाइनकुा साथै त्याकंको गणुस्तर सधुारको लाधग धनयधमत त्याकं गणुस्तर 
पररक्षण तथा सधमक्षा काययलाईथप व्यिजस्थत गररने छ ।स्िास््य संस्थामा सतु्केरी हनेु दर 
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बिाइ मात ृतथा निजशश ुस्िास््य र पोर्ण जस्थधतमा सधुार ल्याउन स्िास््य संस्थामा सतु्केरी 
गराउन आउने आमाहरुलाई थप प्रोत्साहनको ब्यिस्था गररने छ । विगत िर्यदेजि सञ्चाधलत 
िेष्ठ नागररक, ५ िर्य मधुनका बालबाधलकाहरु र मवहला स्िास््य स्ियं सेविकाहरुलाई उपलव्ध 
गराउदै आएको धनःशलु्क स्िास््य सेिा काययक्रमलाई धनरन्तरता र्दई थप ब्यिजस्थत बनाइने 
छ । उच्च रक्तचाप, क्यान्सर, मधमुेह, दम, कलेिो, धमगौला लगायतका नसने रोगको पवहचान, 
परीक्षण र उपचारका काययक्रमहरु प्रदेश तथा संजघय सरकारसँग समन्िय गरी थप प्रभािकारी 
बनाइने छ ।स्िास््यका काययक्रमहरुलाई थप प्रभािकारी बनाउन स्थानीय, राविय तथा 
अन्तराविय संघ संस्था साथै दात ृ धनकायहरुसंग समन्िय गरी स्िास््य के्षिमा स्रोतको 
ब्यिस्थापन गनय पहल गररने छ । सरुजक्षत माततृ्ि, बाल स्िास््य, िोप, पररिार धनयोिन, 

वकशोरािस्था लगायतका प्रधतकारात्मक,  प्रिद्धयनात्मक,उपचारात्मक स्िास््य सेिालाई 
िनताको सहि पहुँचमा पयुायउने रणनीधत अबलम्बन  गररने छ । स्िास््य संस्थामा विशेर्ज्ञ 
सेिा उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकार संग समन्िय गाउँपाधलका अस्पताल बाट टेलीमधेडधसन 
सेिा संचालन गनय आिश्यक रकमको व्यिस्था गररने छ । घरमा प्रसतुी हनेु काययलईइ 
धनरुत्सावहत गरी स्िास््य संस्थामा प्रसधुत गराउने मवहलाहरूको प्रधतशतमा बवृद्धगनय प्रसधुत 
केन्िहरूलाई व्यिजस्थत र प्रभािकारी बनाइने छ।  

स्िास््य सेिामा र्दगो, सियसलुभ,गणुस्तरर समान पहुँच सधुनजित हनेु गरी 
गाउँपाधलकामा १ िटा पन्र सैया अस्पताल, ४ िटा स्िास््य चौकी, ७ िटा आधारभतू 
स्िास््य सेिा केन्ि,३ िटा िधथयङ्ग सेन्टर, १९ िटा िोप केन्ि, १४ िटा गाउँघर जक्लधनक 
संचालनमा आई सेिा प्रिाह गररएको छ।सिै िडाहरुमा भिन धनमायण र आधारभतू 
स्रोतसाधन परुा गने प्रवक्रयामा गाउँपाधलका अगाडी ििेको छ । पन्र सैया गाउँपाधलका 
अस्पतालमा गापा अनदुान बाट मेधडकल अधधकृत, ल्याि टेजक्नधसयन, फामेसी, स्टाफ नसय, 
डाकय रुम, SBA अनमीर दतायचलानी िनशजक्त ब्यिस्था गररएको र आिश्यक्त अनसुार स्तर 
बवृद्ध गदै आधथयक िर्य २०७७/७८ मा गाउँपाधलका अस्पत्ताल भिन धनमायणको प्रवक्रया 
अगाडी बिेकोछ । 

स्िास््यके्षिमा सबैको लाधग गणुस्तरीयसेिा र समान पहुँच सधुनजित गनय स्िास््य 
सधुार योिना अन्तगयत आिश्यकता अनसुार गाउँपाधलका स्थायी र अनदुान करार स्िास््य 
कमयचारी सरुिा, आधारभतू स्िास््य सेिा केन्िहरुमा इन्चािय धनयजुक्त, स्िःमूल्याङ्कनको 
विधध धनमायणिगरी कायायन्ियन गने, स्िमलु्याङ्कणमा पवहलो दोश्रो र तेस्रो हनेु स्िास््य 
संस्थालाई परुरष्कृत गने र सिैभन्दा कम अङ्क ल्याउने स्िास््य संस्थाका स्थायी 
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कमयचारीहरुलाई सरुिा र करार स्िास््य कमयचारीहरुलाई करार मकु्त गने गत िर्यको 
नीधत कायम गररएको छ । 

स्िास््य के्षिमा स्थायी कमयचारी तलि-भत्ता र कायायलय प्रशासन िचय तथा सशतय 
आधारभतु कृयाकलाप बिटे रु. २ करोड ३६ लाि १५ हिार र करार स्िास््य 
कमयचारीहरुको तलब व्यिस्थापन तफय : मेधडकल अधधकृत १, ल्याि टेजक्नधसयन १, ल्याि 
अधसस्टेन्ट १, डाकय रुम अधसस्टेन्ट १, अ.न.मी. ९, अ.हे.ि. १३,फामेसी सहायक र दताय 
सहायक २, एम्िलेुन्स ड्राइभर १ र कायायलय सहयोगी १४ िनासवहत गत िर्यको स्िास््य 
करार अनदुान लाई धनरन्तरता र्दने गरी यस के्षिमा ९८ लाि ६५हिार बिेट विधनयोिन 
गरेकोछु। 

स्िास््य के्षिमा आधारभतु कृयाकलापहरु तफय : और्धध िररद,गाउँपाधलका 
अस्पतालमा धडजिटल एक्स-रे मेजशनर और्धध िरीद, टेधलमेधडसन सेिा संचालन, 
स्िास््यकमीहरुलाई जिन्सी, सूचना प्रणाली र कायायलय सहयोगीहरुलाई संक्रमण रोकथाम 
र सरसफाई ताधलम, सबै िधथयङ सेन्टरमा ्लासेन्टवपट धनमायण, िधथयङ बेड र नधसयङ 
सेिाग्राहीलाई लत्ता-कपडा िरीद, पाधलकास्तररय नधसयङ्ग सधमक्षा, कुपोर्ण अन्त्यका लाधग 
िाल स्िास्थ परुस्कार, स्िास््य इकाई बाट प्रदान गररने िोप सेिा, सरुजक्षत माततृ्ि तथा 
प्रिनन स्िास््य, पोर्ण लगायत स्िास््य विमामा विपन्न नागररकलाई िावर्यक शलु्क अनदुान, 
पाधलकास्तरीय अधय िावर्यक तथा िावर्यक सधमक्षा काययक्रम, स्िास््यको लाधग सक्षम प्रणाली 
साझेदारीमा स्िास््य सेिाको सदुृिीकरण र समानपुाधतक उपभोगमा सधुार, स्िास््य संस्था 
र समदुायमा प्रदान गररने सेिाको गणुस्तर सधुार, स्िास््य सेिा प्रणालीको सदुृिीकरण र 
कोरोना भाइरस रोकथाम र धनयन्िण काययक्रम, स्िास््य संस्थाहरुमामसलन्द र सञ्चार 
िचय, संक्रमण रोकथाम समग्री िररद, उत्कृि काम गने स्िास््य संस्था/स्िास््यकमीलाई 
परुस्कार, अस्पतालमा काययरत कमयचारीलाई प्रोत्सहान भत्ता, कोरोना िोजिममा िटेका 
स्िास््य कमयचारीहरुलाई िोजिम भत्ता र स्िास््य स्ियम्सेविका प्रोत्साहन तथा यातायात 
िचयरु. ८० लाि ७० हिार सवहत यस क्षिेमा समग्र बिेट रु.४ करोड १५ लाि  ५० 
हिार विधनयोिन गरेको छु। 

१७. िानेपानी तथा सरसफाई: गाउँपाधलकामा िानेपानी सम्बन्धी नीधत र मापदण्ड तय गरी 
िानेपानी आिश्यकतालाई परुागनय श्रोतको नक्साङ्कन गरी नभएको ठॉउमा पवहलो 
प्राथधमकता र धनमायणाधीन योिनाहरुलाई परुा गररनेछ।सञ्चालनमा आएका योिनाहरुलाई 
अिस्था अनसुार ममयत संभार संरक्षण गरी िानेपानी १ घर १ धारा गाउँपाधलकाले प्रदेश 
र संघीय सरकार संग समन्िय गरी दीघयकालीन लक्ष्य सवहत उपभोक्ताको अपनत्ि कायम 
हनेुगरी िानेपानी योिना धनमायण, ममयत,विस्तारर ब्यिजस्थत गररनेछ। 
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िानेपानी विकासको लाधग प्रदेश बाट प्राप्त विशरे् अनदुान िानेपानी योिनाहरुलाई 
६० लाि िडा मा कायायन्ियन गररने छ । साना तथा ममयत सम्भार र पाईप िररद 
गनुयपने िानेपानी योनाहरु र प्रदेश विशेर् अनदुानिाट िानेपानी योिनाहरु सवहत समग्र 
बिेट रु.१करोड ५९ लाि ८५  हिार विधनयोिन गरेको छु। 

१८. सरसफाई तथा फोहरमैला व्यिस्थापन: गाउँपाधलका स्तरमा फोहर ब्यिस्थापन गनय डजम्पङ 
साइट तयारी गने नीधत रहेको छ । फोरमैला व्यिस्थापनका लागी चाइनािगर, पेदी ििार 
र धसम्ली ििारमा सरसफाइ सधमधत गठन गरी कामगनय गत िर्यकै योिना धनरन्तरता 
र्दएकोछु ।पणुय सरसफाइ उन्मिु टोल घोर्णाको तयारी गने र िाँकी सिै िडाहरुमा 
सआुहारा काययक्रम संग साझेदारी गने गरी ससुभ्य सांस्कृधत र िातािरणमैिी स्थानीय 
तहको पवहचान र्दन सरसफाइ सम्बन्धी काययक्रम संचालन गने नीधत अनसुार यसको लाधग 
गापा िाटबिेटरु. ६ लाि विधनयोिन गरेको छु। 

१९.  संस्कृधत प्रियद्धन:संस्कृधत, भार्ार लधलतकलाको संरक्षण, प्रिद्धयन र विकास सम्बन्धी 
गाउँपाधलकाले नीधत, कानून, मापदण्ड धनमायण गरी योिना कायायन्ियन र धनयमन गररनेछ। 
परुातत्ि, प्राचीन स्मारक र संग्रहालयको संरक्षण, सम्भार, प्रिद्धयन र विकास,परम्परागत 
िािा, पियहरुको सञ्चालन र व्यिस्थापन,िनिाधत आर्दिासीको संस्कृधतको रक्षा एिं विकास 
गने, छुिाछूत, भेदभािपूणय संस्कार विरुद्ध साँस्कृधतक रुपान्तरण अधभयान सञ्चालन गररनेछ। 
लोक सस्कृधतको रक्षा र विकास गनेगरी यसके्षिमास्थानीय कला संस्कृधत प्रिद्धयन मञ्चलाई 
सहयोग गदै समदुायको कुलदेउतामा आधाररत मठमजन्दरहरु धनमायण गररने छ ।छोटेिगरमा 
यदु्ध संग्रालय धनमायणको लाधग प्रदेश सरकार संग बहिुवर्यय योिना मागसवहत DPR अनसुार 
काम सचुारु गररएको छ । िनिातीको पावपनीमेला प्रियद्धन,पंचेबािा, दमा मगर, मयरु, 
पैसेरी, ख्याली र धसंगारु नाचहरुलाई संरक्षण र प्रिद्धयन गनय यसतफय  बिेट रु. २३ लाि 
३० हिार विधनयोिन गरेको छु। 

गाउँ सभाका अध्यक्ष महोदय, 
२०. लैवङ्गक समानता तथा सामाजिक समािेशीकरण:"बालबाधलका, मवहला,दधलत, आदीिासी 

िनिाती, यिुा, िेष्ठ नागररक, अपाङ्गता, अल्पसंख्यक" िगय र के्षिलाई राज्यको मलु 
प्रिाहमा सशक्त प्रधतस्पधायकोलागी विकास गनय संरक्षण, प्रिद्धयन र विकास गररने छ । 
िनचेतनाको स्तर िृवद्ध, क्षमताको विकास, धसपमलुक ताधलम र आय-आियनगनेगरी 
यसके्षिमा वक्रयाकलापहरु धनम्न बमोजिम रहेकाछन:  

क बाल संरक्षण/बालमैिी स्थानीय शासन घोर्णाको  लाधग सानीभेरी गाउँपाधलकाले बाल बाधलका 
सम्िजन्ध प्रोफाइल तथा कायययोिना धनमायण गरेको हनुाले कायायन्ियन गररनेछ । आमाबाबवुिवहन 
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बाल-बाधलकाहरुको सामाजिक सरुक्षा भत्ता, जशक्षा तथा स्िास््य सेिाको उपलब्धता,िन्मदताय 
नभएका कारण सामाजिक सरुक्षा भत्ताबाट बजञ्चत बालबाधलकाको सरुक्षा भत्ता सधुनजित,िवटल 
रोगबाट ग्रधसत बालबाधलकाको उपचारमा सहयोग,हाल कोधभड १९ का कारण बालबाधलका 
भोकमरीमा पनय सक्ने हदुा आिश्यक सहयोग,यौन दुयव्यिहार, बेचवििनमा परेका 
बालबाधलकाहरुको संरक्षण तथा विकासका लाधग काययक्रमहरु,विद्यालयमा बालमैिी अध्यापनका 
लाधग काययक्रमको व्यिस्था,बालवििाह अिस्थालाई मध्यनिर गदै स्कूल तथा समदुाय तहमा 
बालवििाह विरुद्धको काययक्रमको व्यिस्था,धसमान्तकृत बालबाधलकाको लाधग विशेर् 
काययक्रमसवहत बालमैिी स्थानीय शासन प्रिद्धयन र घोर्णा प्रवक्रय नीधतरही आएको छ 
।बालिाधलका सम्िन्धी संगठन संरचनागत विकास र शसजक्तकरण, िनचेतना र कानूनी 
प्रवक्रयामा िोड, बाल र्दिस र उद्दार, अनाथ टुहरुा बालिाधलकाहरुको पवहचान गरी विशेर् 
सामाजिक सरुक्षा भत्ता माधसक रु. २ हिार र संरक्षण धबवहन बालिा-धलकाहरुको पवहचानिगरी 
िावर्यक रुपमा शैजक्षक सहायता रु. ५ हिार सहयोग प्रदान गररनेछ ।पवहचान धबवहन 
बालिाधलकालाई कानूनी सहायता, बालवििाह सम्िन्धी समदुाय र विद्यालय प्र.अ. धबचमा 
अन्तरकृया गने र गाउँपाधलकाको  योिना, नीधत तथा धनणयय प्रवक्रयामा बालबाधलकाको अथयपूणय 
िाल सहभाधगता सधुनजित गररनेछ ।अपाङ्गतामा भएका सबै बालबाधलका हरूलाई अपाङ्गता 
पररचय पि वितरण,आिश्यक सहायता सामग्री र िीिनोपयोगी सीप र्दई अधनिायय विद्यालय 
भनाय गरीजशक्षाको अिसर सधुनजित गररने छ । विद्यालयमा छािामैिी बातािरणको लागी 
सेधनटरी ्याडको ब्यिस्था र बैंकिाता छोरीको सरुक्षा जििनभररको प्रदेश साझेदारीमा गापािाट 
िावर्यक नया ँिाता िोल्न आउने प्रधत व्यजक्त रु. १ हिार बैंक िातामा िम्मा गने गरी 
बालिाधलका क्षिेमा बिेट रु. २१लाि ४० हिार विधनयोिन गरेको छु। 

ि मवहलातफय - सामाजिक र लैवङ्गक वहंसा धनिारण र पनुस्थायपना कोर् स्थापना, टोल र िडाहरुमा 
मवहला समहु, सधमधत र सहकारी स्थापना गरी विपन्न र वपछधडएका मवहलाहरुलाई प्रिद्धयन, 
धसपमलुक ताधलम तथा उपाध्यक्ष उद्यमशील, धसपमलुक, व्यिसाय काययक्रम माफय त काम र 
रोिगारी अिसरको पहुँच परु् याई स्ि आयआियनमाफय त आत्मधनभयर बनाउने, श्रोत र साधनमा 
मवहलाहरुको पहुँच, स्िाधमत्ि र धनयन्िण बिाउने र लैवङ्गक समानता, मूलप्रिाहीकरण र 
सशजक्तकरणको पक्षमा चेतना बिाउने र मवहला श्रधमक र्दिस लगायत विधभन्न मवहला सम्बजन्ध 
आधारभतू कृयाकलाप गने गरी यस के्षिमा रु.२० लाि ३५ हिार बिटे विधनयोिन गरेको 
छु। 

ग) यिुा तथा िेलकुद विकास:यिुा विकास र संिृवद्धको लागी गणुस्तरीय र व्यिसावयक जशक्षा, 
प्राविधधक ताधलम र रोिगार, उद्यमशीलता र सीप विकास, यिुा स्िास््य, सामाजिक सरुक्षामा 
र विकास धनमायणमा पररचालन गररने छ । बालबाधलका तथा यिुाहरूको शारीररक तथा 
मानधसक विकास, यिुा क्लि गठन प्रजशक्षक प्रजशक्षण, यिुा प्रधतभा पवहचान र प्रोत्सहान र 
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यिुा र्दिस तथा महोत्सिलाई प्राथधमकता र्दइने छ ।गाउँपाधलका स्तरको बेलटापमुा रंगशाला 
िेल मैदान, एक िडा एक िेल मैदान र एक विद्यालय एक िेल मैदान धनमायण गने गाउँपाधलका 
सरकारको दीघयकाधलन सोंचअनसुार क्रमश: कायायन्ियन गररने छ।यिुाहरुलाई व्यजक्तत्ि 
विकास तथा नेततृ्ि विकास र सामाजिक उत्तर दावयत्ि अधभमिुीकरण गरी समाि सधुार तथा 
कोरोना भाइरस प्रधतकाययमा यिुा पररचालन गररने छ । गाउँपाधलका  अध्यक्ष कप िेलकुद 
काययक्रम, गाउँपाधलका  िेलकुद विकास सधमधतलाई १ िना कमयचारी सवहत कायायलय 
व्यिस्थापन र िेलकुद सामाग्री वितरण सवहत यस के्षिमा रु.५२ लाि १५ हिार बिटे 
विधनयोिन गरेको छु। 

घ) आर्दिासी िनिाधत विकास काययक्रम- िनिाती हरुको धमय, संस्कृधत, भार्ा, संस्कार र पवहचा 
तथा हकवहत लाई संरक्षण र प्रिद्धयन गने, अधत विपन्न असहाय िनिाधतलाई आधथयक हयोग र 
धबधभन्न काल िण्डका परुाना िनप्रधतधनधधहरु संग अन्तरकृया तथा सम्मान गने गरी यस तफय  
रु. ११ लाि ७० हिार विधनयोिन गरेको छु। 

ङ)  दधलत विकास र प्रिद्धयन काययक्रम : दधलतका संिैधाधनक हक तथा कानूधन व्यिस्थाले 
धनधायरण गरेका सेिा सवुिधाहरु र िातीय छुिाछुत अपराध कसरु सिाय ऐन, २०६८ लाई 
पणुय रुपले लाग ुगनय गाउँपाधलका सरकार प्रधतिद्ध छ। सामन्ती अथय प्रणाली अन्तगयत दधलत 
समदुायमा रहेको बाधलघरे विि प्रथाको अन्त्य गरर विकल्प स्िरुप ज्यालादर धनधायरण गरेर 
दधलतका मौधलक सीप, कलाहरुलाई आधधुनवककरण र व्यिसायीकरण गररनेछ। दधलत र गैर 
दधलत समदुाय विचमा सामाजिक सदभाि कायम गनय सामाजिक साँस्कृधतक रुपान्तरण र अन्तर 
घलुनका काययक्रमहरु िनाएर प्रभािकारी िंगले संचालन गररनेछ।राज्यको समानपुाधतक तथा 
समािेशी नीधतलाई अिलम्बन गरेर स्थानीय तहबाट प्रभािकारी िंगले लाग ुगनय हरेक के्षिमा 
दधलत समदुायको नेततृ्ि विकास सवहतको अथयपणुय प्रधतधनधधत्ि सधुनजित गनय नेततृ्त्ि क्षमता 
विकास काययक्रमहरु गररनेछ।स्थानीय सरकारले दधलत छुिाछूतमकु्त गाउँपाधलका घोर्णा 
गरेको हनुाले विपन्न दधलतहरुलाई दधलत अधधकार, कतयब्य र क्षमता विकास गनय 
अधभमजुिकरण, आयआियन तथा मौधलक धसप र ब्यिसायको प्रिद्धयन गनय धसपमलुक 
ताधलम,विपन्न दधलत िालिाधलकाहरु लाई आधथयक सहयोग र धबपन्नलाई प्राविधधक जशक्षामा 
सहयोग तथा सधुाररएको आरन र पञ्चेिािा पियद्धयन गने गरी यस क्षिेमा रु.१२ लाि ५० 
हिार बिेट विधनयोिन गरेको छु। 

च) िेष्ठ नागररक तथा अपाङ्गता व्यजक्तहरुको संरक्षण र सम्मान काययक्रम:गाउँपाधलकामा िेष्ठ 
नागररकहरुलाई सम्मानपणुय जििन जिउन पररिाररक ब्यिहार पररितयन, धमलन केन्ि स्थापना, 
संरक्षण धबवहन िेष्ठ नागररकहरुलाई सहयोग र संरक्षण गने नीधत धलइएको छ ।पररचय पि 
धबतरणमा सहयोग र अन्तरपसु्ता धसप हस्तान्तरण काययक्रम गररने छ।अपाङ्ग भएका 
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व्यजक्तहरुलाई सम्मान गदै धसप तथा आयआियन काययक्रम गने, अपाङ्ग पररचयपि वितरण 
जशविर चलाउने, सहयोग सामग्री वितरण गने, भौधतक पूिायधारमा अपाङ्गमैिी संरचना धनमायण 
गनय ध्यान र्दइने छ।फरक क्षमता भएका अशक्त र अपाङ्ग व्यजक्तहरुको समस्याहरु समाधान 
गनय प्राथधमकताको पवहचान गरी धसपमलुक काययक्रम गनय िेष्ठ नागररक र अपाङ्ग व्याजक्तहरुको 
सम्मान सहयोग काययक्रम तफय  रु. ८ लाि ९० हिार बिेट विधनयोिन गरेको छु। 

छ) िनयदु्ध र िनआन्दोलनका शवहद पररिारहरु र घाईतेहरुलाइ सम्मान, संरक्षण र प्रिद्धयन गररने 
छ । धसपमलुक ताधलम र कृवर् िन्य आयआियन गनय धबपन्न घाइते तथा अपाङ्ग हरुलाई  
आधथयक सहयोग गररने छ ।प्रदेश सरकार शहीद पररिारहरुलाई माधसक भत्तामा गापाको थप 
१ हिार साझेदारी  काययक्रम गररने छ ।शवहदहरुको संझनामा हाँसीिाङ्ग मध्यपहाडी सडकमा 
शवहद गटे धनमायण सवहतरु.१६ लाि३८ हिार बिेट विधनयोिन गरेको छु। 

गाउँ सभाका अध्यक्ष महोदय, 
आधथयक विकास क्षिे तफय : 
२१. कृवर् र पशपुन्छी विकास: “कृवर् पश ुनै सम्िवृद्धको आधार - गाउँपाधलकामा कृर्कलाई 

रोिगार” भने्न मूल नाराका साथ कृवर् के्षि अन्तगयत अन्निाली, तरकारी, फलफूल र 
पशपुालनको समजुचत विकासबाट आत्मधनभयर भई यसको व्यिसायीीकरणबाट समदुायको 
िीिनस्तरमा सधुार,गररबी धनिारण, रोिगार धसियना र बेरोिगारीको अन्त्य गरी िाद्य 
सरुक्षाको विकास गररनेछ। कृवर् प्रसार तथा िनशजक्तको प्रके्षपण, व्यिस्थापन र 
पररचालन कृवर्मा बेरोिगारको त्यांक संकलन, कृर्कहरुको क्षमता अधभिृवद्ध, प्राविधधक 
सेिा, सीप विकास र सशक्तीकरण गररनेछ।उन्नत विउवििनको प्रयोगबाट तरकारी 
उत्पादनमा िृवद्ध गनुय, नश्लसधुार गरीी पशपुालनलाई व्यिसायीीकरण गनुय,पशपुन्छी र 
फलफूलहरुको पकेट के्षि तोकी विस्तार गनुय, अन्निाली उत्पादनमा िृवद्ध गनय आिश्यक 
धसचाइ, मलिाद र कृवर् औिारको व्यिस्थापन गनुय, कृर्कहरुलाई क्षमता विकासको 
वक्रयाकलापहरु संचालन गनुय, कृवर् उत्पादनलाई प्रधतस्पधायत्मक बनाउन कृवर्मा यान्िीकरण 
गनुय, कृवर्को बिारीीकरण गनयको लाधग पूिायधारहरुको विकास गररने छ । 

क) पश ुपन्छी विकास क्षिेमा गाउँपाधलकाको योिना :  

(१) संघीय र प्रदेश सरकार, भधुम ब्यिस्था, कृवर् तथा सहकारी मन्िालयको सहयोग र 
गाउँपाधलकाको साझेदारी र नेततृ्िमा समदुायमा आधाररत भैसी श्रोत केन्ि विस्ततृ पररयोिना 
प्रस्ताि तयार गरी भैसी श्रोत केन्ि िडा नं. २ धगठाकोट जिउला रहेको छ भने यस अन्तगयत 
िडा नं.१,२,४को पवहलो कलिर,िडा नम्िर ७,८,९,१०,११ को दोस्रो कलिर र िडा 
नम्िर ३,५,६ को तेस्रो कलिर विभािन गरी प्रत्येक िडामा २५ घरधरुीको समूह गठन 
गरी कामको सरुुिात गररएको छ । भैसी श्रोत केन्ि धबस्ततृ पररयोिनाले पररकल्पना 
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गरेिमोजिम संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सामवुहक लगानी, स्िाधमत्ि 
र जिम्मेिारी रहने गरी पकेट के्षिको क्लिरहरुमा भैसी दधु प्रिद्धयन, उत्पादन, वितरण र 
बिारीकरण गरी कृर्कहरुको जििन र आय आियनमा पररितयन गररनेछ । 

(२) गाउँपाधलकाले मखु्य बाख्रा पकेट के्षि  िडा नम्िर ३,४,५,६ र सहायक बाख्रा पकेट िडा 
नं. १,२,७,८,९,१० र ११ लाई धनधायरण गरेको हनुाले संघीय र प्रदेश सरकारसंग  बाख्रा 
श्रोत पकेट काययक्रममा सञ्चालमा साझेदारी गरी योिनाको प्रभािकारी कायायन्ियन, अनगुमन 
र धनयमन गररनेछ । 

(३) लोकल कुिरुा पालन गनय मध्यपहाडी लोकमागय करीडोर बाउनीिेत देजि धगठाकोट हदैु 
हाँसीिाङ्ग सम्मलाई पकेट के्षिको रुपमा भधुम ब्यिस्था, कृवर् तथा सहकारी मन्िालयको 
सहयोग र गाउँपाधलकाले साझेदारी लगानीमा कामको सरुुिात गररनेछ । 

  करार कमयचारी व्यिस्थापन, पश ुसेिा प्रसार, पश ुउपचारको क्षमता िृवद्ध, पश ु
उपचार प्रयोगशाला सेिा काययक्रम, पश ु रोकथाम सेिा काययक्रम,पश ु पकेट के्षि तथा 
उत्पादकत्ि सधुार आहारा विकास काययक्रम, िनचेतना तथा धसप विकास काययक्रम, 
साझेदारीमा व्यिसावयक फमय सधुार काययक्रम, पश ुतथा पशिुन्य पदाथयको बिारीकरण, 
संघीय शसतय र स्थानीय सरकारबाट अनदुान प्राप्त लागत साझेदारीमा भैँसी दधु प्रिद्धयन 
काययक्रम र लागत साझेदारीमा बाख्राको साना व्यिसावयक कृवर् उत्पादन केन्ि (पकेट) 
विकास काययक्रम संचालन र पश ुधबमा काययक्रम लगायत यस क्षिेमा ७३ लाि ४१ हिार 
बिेट विधनयोिन गरेको छु । 

 

 

ि) कृवर् विकास काययक्रम: 
(१) फलफुल पकेट क्षिे- सनु्तला, कागती, धलची, आपँ, केरा पकेट के्षि- िडा नं. १,२,७,८.९, 

१० र ११ लाई र वकधब र दातेँ ओिर पकेट के्षि  िडा नं. ५ र ११ लाई छनौट गरर 
धबरुिा लगाउने काम सचुारु भएकोले यसको धनरन्तरता, स्तरिृद्धी र विकास गररने छ । 

(२) तरकारी र तरकरी धबउ उत्पादन पकेट क्षिे- िडा नं. ९, ८, ७, ४, ३, २ १ लाई छनौट 
गरर कृर्क हरुको लागत सहभाधगतामा कामको सरुुिात भएकोले यसको धनरन्तरता, स्तरिृद्धी 
र विकास गररने छ । 

(३) मसला बाली पकेट क्षिे-बसेार, अदिुा, वटमरु िडा नं. १ लाई धनधायरण गरी प्रदेश भमुी 
ब्यिस्था, कृवर् तथा सहकारी मन्िालय सहयोग र गाउँपाधलकाको साझेदारीमा कामको 
सरुुिात भएकोले यसको धनरन्तरता, स्तरिृवद्ध र विकास गदै मसला प्रशोधन उद्योगको 
सरुुिात गररएको छ । 
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करार कमयचारी व्यिस्थापन, कृवर् सेिा विस्तार सम्पकय  कायायलय ब्यिस्थापन, 
कृवर्: सघन बाली, तरकारी विकास आयोिना,फलफुल िेती विस्तार र 
सदुृिीकरण,च्याउिेती, मौरीपालन,साना धसचाई,माटो सधुार र गोठमल ब्यिस्थापन,मसला 
बाली,बिार विकास तथा आधथयक विश्लरे्न, कायायलय व्यिस्थापन तथा प्रशासधनक िचय, 
कृर्क दताय व्यिस्थापन, राविय र स्थानीय महत्िका िाद्य तथा पोर्ण सरुक्षामा टेिा 
पयुायउने िाली िस्तकुो साना व्यिसावयक कृवर् उत्पादन केन्ि (पकेट) विकास काययक्रम 
संचालन गरी कृर्कहरुमा स्िरोिगार धसियना गनय यस क्षिेमा ७२ लाि ७ हिार बिेट 
धबधनयोिन गरेको छु । 

२२. पययटन क्षिेको विकास र प्रिद्धयनःगाउँपाधलकाको पययटन रणनीधत योिनाले धनदेशन 
गरेिमोजिम योिनाको प्राथधमकतालाई ध्यान र्दइने छ । “प्राकृधतक, धाधमयक, ऐधतहाधसक 
सम्पदाको संरक्षण र प्रिद्धयन गरी पययटन गन्तव्यको एवककृत पययटन पूिायधारको विकास 
गरी गाउँपाधलका िनताको िीविकोपाियनमा सधुार ल्याउने, पययटकीय गधतविधध िृवद्धबाट 
ग्रामीण रोिगारीका अिसरहरु धसियना गने र यसको लाभ तल्लो तहसम्म पयुायइने छ 
।गाउँपाधलकामा पययटक आकर्यण गनय स्थानहरुको फोटो तथा अन्य िानकारीहरु प्रचार 
प्रसार गने,  पययटकीय आकर्यक स्थलहरु सम्म आितिाित गनय सडक सञ्जाल र पदमागयको 
विकासबाट सवुिधा प्रदान गने,  पययटकका लाधग गणुस्तरीय होटल, रेस्टुरेण्ट तथा लि 
स्थापना गनय विधभन्न सवुिधा सवहत नीजि के्षिलाई आकवर्यत गररनेछ ।ररम्ना दोभान धाधमयक 
पययटकीय वियाङ्गल ⁄ धिभिु पलु धनमायण र मध्यपहाडी लोक मागयको द्वारे देजिमौरािारा 
सम्म केिलुकार सञ्चालनको लाधग संघ र प्रदेश सँग साझेदारी गरी काययक्रम कायायन्ियन 
गररनेछ।  

गाउँपाधलकाले पययटन प्रिद्धयन सम्बन्धमा तत्काधलन अगाडी ििाउने 
वक्रयाकलापहरु: धाधमयक, साँस्कृधतक, ऐधतहाधसक र कृवर् पययटन महत्िका के्षिहरुमा 
गाउँपाधलका यदु्ध संग्रहालयका रुपमा छोटेिगर र दलुी सादुयल्ला घर संरक्षण र विकास 
गने,लोपउन्मिु तहमा पगुेका सम्पदाहरुको संरक्षण तथा सम्बदद्धयनको थालनी गने,  ररम्ना 
दोभानमा धाधमयक पययटनको लाधग DPR गरी भौधतक पिुायधारको विकास र संरक्षण गने, 
धाधमयक पययटकीय विएङ्ग झोलङेु्ग पलु धनमायणको पहल गने, गाँराघाट धसम्ली चाइनािगर 
चौरिहारी सानीभेरी भेरी नदीमा र् यापव्टङ्ग सञ्चालनको लागी भौधतक पिुायधार विकास गने, 
मौरािारा प्राकृधतक पाकय को लाधग DPR गरीएकोले सोही अनसुार काम गने गाउँपाधलकाको 
नीधत र योिना रहेकोले कायायन्ियन गररनेछ ।भलाचौर धतधमले कमैदे मौरािारा पययटकीय 
सडक प्रदेश समपरुक, मौरािारा गरुरल्ला म्याराथन तथा  स्थानीय साँस्कृधतक तथा कृवर् 
उपि प्रदशन गने र गाउँपाधलका धभि शहरउन्मिु बिार के्षिमा सरसफाई अधभयान 
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माफय त ्लाजस्टक झोला र िोतल र फोहोर व्यिस्थापन गने गरी यस क्षिेमा रु. ६० 
लाि ७५ हिार बिेट विधनयोिन गरेको छु।  

२३. लघ ुउद्योग काययक्रम: सानीभेरी गाँउपाधलकाको लघ ुउद्यम प्रबद्धयन रणनीधतक योिना अनसुार 
लजक्षत िगय गररबीको रेिामधुन रहेका आधथयक रूपले विपन्न र सीमान्तकृत समूहलाई लघ ु
उद्यम विकासको माध्यमबाट रोिगारी अिसरको धसियना र आयस्तर िृवद्ध गररनेछ ।स्थानीय 
तहमै उपलब्ध हनेु स्रोत साधनको अधधकतम उपयोग गरी मागमा आधाररत उत्पादन तथा 
सेिाहरूको विकासद्वारा गररबी न्यूधनकरण गने,  स्थानीय सीप र स्रोतको उपयोग गने, यिुा 
रोिगार धसियना गनय उपलब्ध स्रोत साधन, िनशजक्त, सीप र पययटकीय संभािनाका अिसरहरु 
िोिी गररनेछ । 

मेड्पा मोडेललाई लजक्षत समूह अनकुुल हनेु गरी“लजक्षत िगयका सबै उद्यममा सररक, 
कोही पधन नरहनु गररि”भने्न नाराका साथ प्रधतष्पधायमा छनौट भएका व्यिसाय विकास सेिा 
प्रदायक संस्थाहरु माफय त लघ ुउद्यम विकास मोडेलमा नयाँ लघ ुउद्यमी धसियना गने, अधत 
गररब पररिारहरुको लाधग कजम्तमा १० िनाको लाधग हनेु गरी साझा सवुिधा केन्ि िडा नं. 
10 मा स्थापना भएकोले सदुृि गररनेछ ।लजक्षत िगयको एक घर एक उद्यम सवहतको 
व्यिसावयक रोिगारमूलक अिस्थाको धसियना गररने यिुा रोिगार एिं साना व्यािसाय विकास 
र संिृवद्धको लाधग गणुस्तरीय र व्यिसावयक जशक्षा, उद्यमजशलता र धसप विकास तथा ताधलमको 
माध्यमबाट मवहला उद्यमजशलता विकास गरी सामूवहक उत्पादन र िेधत गनय श्रम सहकारी र 
सहकायय कृर्क समूहहरुको स्थापना गनय प्रोत्सावहत गररनेछ।अधय िेरोिगार भएका कृर्कलाई 
व्यिसायीकरण गरी धतनलाई पूणय रोिगार उन्मिु बनाउने लक्ष्य रािी सरकारी, सहकारी र 
नीजि के्षिको साझेदारी लगानीलाई प्रोत्सहान गररनेछ ।प्रदेश सरकार संग समन्िय र साझेदारी 
गरी गाउँपाधलकामा १ गामेन्ट उधोग सञ्चालनमा आएकोले स्तरिृर्द्द गररने छ । भैसी पकेट 
के्षि सचुारु भएको हनुाले दधु सङ्कलन केन्ि धनमायण र सञ्चालन गररनेछ । मसला संकलन 
र प्रशोधन केन्ि धनमायण र सञ्चालन गने, फलफुल र तरकारी पकेट के्षििाट उतपार्दत 
िस्तलुाइ प्रशोधन गनय साना उद्योग धनमायण र सञ्चालन गनय गाउँपाधलका बाट सहयोग  गनय 
यस क्षिेमा रु १ लाि ६० हिार विधनयोिन गरेको छु। 

२४. सहकारी र वित्तीय क्षिेको विकास: गाउँपाधलकामा सहकारी ऐन, नीधत र मापदण्ड अनसुार 
सहकारी संस्था दताय, अनमुधत, िारेिी र विघटन, सहकारी बचत तथा ऋण पररचालन 
सम्बन्धी मापदण्ड, धनयमन, सहकारी सम्िन्धी स्थानीय त्याङ्क व्यिस्थापन र क्षमता 
अधभिृवद्ध गररनेछ ।सहकारी संस्थाहरुले कृवर्िन्य उत्पादन र सेिामलुक कामलाई पवहलो 
प्राथधमकता र्दएर काम गनुयपदयछ र गाउँपाधलका स्तरमा कृवर् उत्पादन के्षिमा राम्रो काम 
गरेकोले सस्तो पसल संचालन गनय िनप्रिाह कृवर् सहकारी संस्थालाई अनदुान प्रदान 
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गररनेछ ।बचत तथा ऋण सहकारी, कृवर् सहकारी र साना वकसान सहकारी संस्थाहरुलाई 
सिधलकरण गदै कृवर् काययलाई योगदान गने गरी सक्दो अनदुानको सवहत सहकारीका शेर 
सदस्यहरुलाइ अधभमिुीकरण गरी क्षमता अधभिृवद्ध गने गरी यस क्षेिमा बिेट रु. १७ 
लाि ९५ हिार विधनयोिन गरेको छु। 

गाउँ सभाका अध्यक्ष महोदय, 
पूिायधार विकास क्षिे तफय :  

२५. सडक संिाल विकास धनमायण:गाउँपाधलकाले यातयात विस्ततृ गरुु योिना धनमायण गरी सडकहरुको 
िगीकरण, मापदण्ड र अनमुान लागत समेत प्रस्ततु गरेकोछ भने अको धतर गाउँपाधलका धभिका 
सम्पणुय सडकहरु धड.वप.आर. गररएको छ। शहरी तथा िजस्त विकास मापदण्ड २०७५ 
गाउँपाधलकाले िारी गररसकेकोले घडेरी भिन, सडकहरु धनमायणको मापदण्ड धनधायरण भैसकेको 
हनुाले सोही बमोजिम स्थानीय कृवर् सडक र घोरेटो िाटो सम्बन्धी नीधत,मापदण्ड, योिना, 
कायायन्ियन र धनयमन गररनेछ। गाउँपाधलकामा मध्यपहाडी लोकमागय के्षिीय सडक र कृर्ी 
सडक गरी मखु्य र सहायकसडक सञ्जाल विद्यमान रवह आएको छ।गाउँपाधलकाको केन्ि देजि 
िडा कायायलय सम्म, िडा कायायलय देजि टोलसम्म नाधलको धनकास हनेु गरी एक िडा एक 
हररत सडक धनमायण गने लक्ष्य रािी गाउँपाधलकाले सबै काम अगाडी बिाएको छ ।  

(१) मखु्य सडक-मध्यपहाडी पषु्पलाल लोक मागय चाल ुआधथयक िर्य धभि कालोपिे गने काययलाई 
सम्पन्न गनय संघीय सरकारको योिना र गाउँपाधलकको धनगरानीमा चौरिहारी हासँीिाङ िण्डको 
३२ वकलो धमटर सडक कालो पिे हनु ुगाउँपाधलका विकासको आधार हो ।अमाय झारमारे 
काफलिोट धसम्ली पेदी बिार िेत घापागार हाँस ुपोिरी के्षिीय सडक रररम्नाबधलिाङ पेदी 
ज्यधमरे गाँराघाट के्षधिय सडक धनमायण स्तर बदृ्धी र ममयत संभार, सिायचौर चाजख्लमेला बाधापानी 
मौरािारा टुरा पययटकीय सडकको धनमायण गने जिम्मेिारी संघीय तथा कणायली प्रदेश सरकारको 
भएको हनुाले अनरुोध गररएको छ। 

(२) सहायक सडकहरु-गाउँपाधलकाले १४२  वकलोधमटर सडक DPR गरी हाँसीिाङ मगरराङ्िा 
घडेरी काफलिोट घण्ठाना आमडाँडा काधलका सहरे चार घधतयगाउँ पधुतयमकँडा बसनडाँडा 
िंगलगाउँ बकुीचौर कामीगाउँ बाहनुीिेत गापा पूिय पजिम कृवर् सडक, चाईनाबगर पकै्रया 
बवुकचौर िंगलगाउँ बसनडाँडा कृवर् सडक, धगठाकोट जिउला घधतयगाउँ पधुतयमकाँडा गाउँ 
बसनडाँडा चाइनािगर कृवर्सडक, धसम्ली स्यालीबोट मगरराङ्िा छेलोहाने्न टोट्के काँडा घडेरी 
स्याधलिोट कृवर् सडक, पेदी बल्यािकय  गोलडाँडा िारा िाली अध्याचौर स्याला कृवर् सडक, 
बेलटाप ु भलाचौर धतधमले कमैदे मौरािा पययटकीय सडक, नायिोला िालचौर गाउँबारीटुरा 
कृवर्सडक, मेलचौर वकलोघटेै घापागारहाँस ुकोटगाउँ कृवर्सडक, मेलचौर बल्लेबास ररटनािोला 
िेत मरुीगार कोटगाउँ दमार गमुािोला कृवर् सडक,सहरेजिउला चन्िदोय आ.वि.बोहरा गाउँ 
िनचाहाना भेरीदह लीगा फुकु्रजिउला हसुिुोला टाकुरा कृवर् सडक, धसम्ली काधलका पािेरोल 
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लामाडाँडा कृवर्सडक, तल्लो आमडाँडा वि्पे जचन्त ुकृवर्सडक, घडेरी टुनीबोट घण्ठाना अमलाचौर 
धतधमले जचन्त ुसाकीमारे िडा कायायलय कृवर् सडक,घण्ठाना अमाय डाँडा काफलिोट राधनजचउरा 
घडेरी कृवर् सडक,काफलबोट वटमरुबोट, अम्रडेाडा, पोिराधनरा पाधथहाल्न बागिोर गाधतना घडेरी 
कृवर्सडक,बाउनीिेत धसमलचौर कल्लेरी कामीगाउँ बकुीचौर कृवर् सडक, चाइना िगर िंगलगाउँ 
बकुीचौ कृवर् सडक, मेलचौर धनेिोला सल्लीचौर कृवर् सडक, फुकु्रजिउला धलगा भेरीदह 
पययटवकय सडक, धलगा िैधाने पािेरोल टुधनगैरा घधतयगाउँ कृवर् सडक, सजल्लचौर सल्यारी दमारा 
कृवर् सडक, काधलका डजल्सङे्ग धब्पे कृवर् सडक, ओलीडेरा िामोहाले धततेिोला चौर कृवर् 
सडक, हाँधसिाङ िाधतकाँडा मगरराङ्िा कृवर् सडक,लिुडाडा, लगनचौर, ठुलालेि, सधतपोले कृवर् 
सडक, लािरुीबोट िडा कायायलय पोिरी कृवर् सडक, नििोधत आवि जिरजिरे कृवर् सडक, 
स्याधगने साक्चा फारुला कृवर् सडक, मध्यपहाडी रिेला पािापानी डाँरा धसतल मावि कृवर् 
सडकहरु संघ र प्रदेश संपरुक साझेदारी सवहत सशयतको रुपमा धनमायण भएकोले प्राथधमकताको 
आधारमा क्रमश: ग्राविल गने, नाधल धनमायण सवहत स्तरिृवद्ध गरी धनयधमत सचुारु गररनेछ । 
अमायिोला र िारिोला झोप ुधनमायण भई सचुारु भएको, परुुिोला लगायत धनमायणाधीन चाल ु
िर्यमा काम गदै  सहरे जिउला तल्लो भलाचौर, छोटेिगर बेलटाप ुर घोगने िैपाले झोप ुर 
गोगन िोला, घापागार र वपरेतरा धछिाङ मोटरेिल पलुको संघमा माग गररएको छ । धनमायणधधन 
झोलङेु्ग पलु सवहत साना सडक धनमायण गने र धनमायण भएका सडकहरु ममयत संभार र स्तरिृवद्ध 
तफय  रु.३ करोड ५९ लाि ९५ हिार विधनयोिन गरेको छु। 

२६. धसंचाई तफय को विकास र योिना: सानीभेरी गाउँपाधलकामा धसचाई सम्िजन्ध गरुुयोिना तिुयमा, 
स्तरोन्नधतका आयोिनाको पवहचान, कायायन्ियन, ममयत, सम्भार र धनयमन गररनेछ। साना सतह 
तथा भधूमगत धसंचाई प्रणालीको संचालन र ममयत-संभार र व्यिस्थापन,नर्द र िोलाहरुबाट 
ठूला र साना धसंचाई योिना सञ्चालन,पोिरी धसंचाई योिना र विद्यतु उपलव्ध भएसम्म धलफ्ट 
धसंचाइ योिनाद्वारा बिी भन्दा बिी िधमनमा धसंचाई परु् याइनेछ।प्रदेश सरकार बाट प्राप्त र 
साझेदारी संचालनमा आएका योिनाहरु लाई संरक्षण, ममयत संभार र आधथयक िर्य 
२०७७।०७८ मा सम्पन्न नभएका चाल ु योिनाहरुलाई धनरन्तरता र्दएर क्रमागत रुपमा 
कायायन्ियन गररनेछ ।मेघा मसेुिोला मरेुिोला गोलचौर बहृद धसचाई योिना, तसुारे गरायला 
गाउँ पजम्पङ्ग धसचाई आयोिना, भरालिोला बाहनुीिेत धसचाई कुलो योिना,अमाय िोला धसचाई 
योिना, छहरे पानी तल्लो आमडाडा धसचाई योिना, अधेरी िोला ठुलोिोला तल्लो माधथल्लो 
चाइनािगर धसचाई  योिना, सोता धल्ट धसचाई योिना, सहरे जिउला धसचाई योिना, फुकु्र 
जिउला धसचाई योिना, िारिोला पेदािोला धसचाई योिना, मलुपानी धसचाई योिना, डाँरा 
तसुारे पजम्पङ्ग धसचाई योिना, देउतािोला मधुडगाड कोटगाउँ धल्ट धसचाई, घापागार िेत 
सल्लीचौर धसचाई योिना, ओिरेनी िोला गाउँिारी वकमटाकुरा पाइप धसचाई योिना, 
रानीजचउरा कोलडाँडा पेदा धसचाई ममयत स्तर उन्नती, योिनाहरु प्रदेश सरकार संग साझेदारी 
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गरी कायायन्ियन गररनेछ । साना कुलो धसचाई र पाइप धसचाई धनमायण ममयत संभार गने गरी 
यस क्षिेमा समग्र बिेट रु. ३५ लाि ७० हिार विधनयोिन गरेको छु। 

२७. भिन तथा शहरी विकास: सहरी तथा बस्ती विकास भिन संवहता मापदण्ड २०७५गाउँपाधलकाले 
िारी गरेको छ भने अको धतर गाउँपाधलकाले शहरी तथा िस्ती विकासको विष्ततृ पररयोिना 
धनमायण गरेको हनुाले सोही बमोजिम भिन र सडक अनमुधत,धनमायण र धनयमन गररनेछ । 
गाउँपाधलका प्रशासकीय भिन संघीय सरकारिाट क्रमागत ३ बरे् संपरुक अनदुानिाट संपन्न 
गने गरी हाल चाल ु भएकै स्थानमा धनमायण गररनेछ । िडा नं. ५, ८ र १० मा िडा 
कायायलयहरु क्रमागत धनमायण गररनेछ भने बाँकी िडा काययलयहरु िग्गा प्रधप्तको प्रथधमकताको 
आधारमा पहल गररनेछ । संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त संपरुक तथा सशतय र विशेर् अनदुान 
बाट सरुजक्षत नागररक आिास काययक्रम केन्िबाट छनौट भएको नमनुा विद्यालय राप्ती ज्ञानोदय 
मावि धसम्ली विद्यालयको क्रमागत भिन धनमायण र नेपाल राविय मा.वि. घापागार बालमैिी 
भिन, शौचालय घेरािार  धनमायण योिना र शवहद स्मधृत भिन छोटेिगर बिेट िचय गने 
काययविधधको आधारमा यस क्षिेमा समग्र बिेट रु.४ करोड ८० लाि विधनयोिन गरेको छु।
  

२८. उिाय, लघ ुतथा साना िलविद्यतु:गाउँपाधलकामा साना िलविद्यतु आयोिना र िैकजल्पक ऊिाय 
सम्बन्धी नीधत, कानून, मापदण्ड, योिना तिुयमा, कायायन्ियन र विद्यतु वितरण प्रणाली र सेिाको 
व्यिस्थापन, संचालन र धनयमन गररनेछ।उज्यालोमा िस्न पाउँन ु िनताको अधधकार लाई 
स्िीकार गदै गाउँपाधलकालाई पूणयरुपले उज्यालो र्दन केन्िीय विद्यतु लाइनको पहुँचमा परु् याउने 
अधभयानको नेततृ्ि पूिय उिाय तथा गहृ मन्िी श्री िनादयन शमाय ज्यलेु गरेको हनुाले काम भएको 
छ, अपगु कामलाई परुा गनय ध्यान आकर्यण गररएको छ।गाउँपाधलका सरकार सिै धबद्यालयहरु 
र स्िास््य संस्थाहरुलाई केन्िीय लाइनको पहुँच बवृद्ध नहुँदा सम्म िैकजल्पक उिाय (सोलार) 
परु् याउने लक्ष्य कायायन्ियनको  प्रवक्रयामा छ । साना िलविद्यतु आयोिना र िैकजल्पक उिाय 
सम्बन्धी गाउँपाधलका उज्यालो काययक्रम अन्तगयत विद्यतुीकरण गने सनदभयमा १२० वकलो 
िाट विद्यतु सरकारी, सहकारी र िनताको श्रम साझेदारीमा सम्पन्न भई गाउँपाधलकामा सूचीकृत 
भएका िलविधतुहरुलाई संरक्षण, ममयत संभार र काठको पोल बदल्न सहयोग गररनेछ ।राविय 
ग्रामीण तथा निीकरणीय उिायको सशतय अनदुान काययक्रमको काययविधधको आधारमा िचय गने 
गरी यस तफय को समग्र बिेट रु२० लाि  ५० हिार विधनयोिन गरेको छु। 

२९. सूचना सञ्चार र प्रविधध तफय :गाउँपाधलकामा टेधलफोन सेिा उपलव्ध गराउने क्रममा नेपाल 
टेधलकम दरुसञ्चार र एनसेलका धनमायण भएका टािर प्रभािकारी सेिा सञ्चालन गनय र टािर 
विस्तार गनय िडा नं. ४ टुरा र िडा नं.११ अमाय सानोलेकमा टािर सम्पन्न भै संचालनमा 
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आएता पधन फोन सेिा र 4G सेिा प्रभािकारी नभएकाले सम्बजन्धत धनकायलाई ध्यानाकर्यण 
गराइनेछ । दलुी ६ को छहरा लेक सभे भई काम सचुारु भएको छ भने िडा नं.३ अध्याचौर 
र िडा नं. २ को भलाटाकुरीमा टेधलकम टािर धनमायणको योिना माग गरी संघीय सरकारको 
ध्यान आकर्यण गराइएको छ।गाउँपाधलका र सबै िडा कायायलयहरु, विर्यगत कायायलयहरु 
तथा प्रधतधनधधमूलक जशक्षा र स्िास््य संस्थाहरुमा िाइफाइ िडान गरी  संचालनमा आएकोले 
यसलाई धनन्तरता र्दइनेछ । कायायलय के्षिमा धनशलु्क िाइफाइ सवुिधा प्रदान गररएको 
छ,िाइफाइको माध्यमिाट सञ्चालन िेबसाइटले गाउँपाधलका सरकारको सिै सूचना प्रिाह 
गरेको छ, अनलाइनको माध्यमिाट गररने समग्र काम र लेिा शािाको शिु अनलाइन भकु्तानी 
लगायत जिल्ला, प्रदेश र संघीय सरोकारिालाहरुसंग अनलाइन बाट गररने सिै कामहरु सहि 
िंगले सम्पादन गनय स्तर बवृद्ध गररनेछ । 

गाउँपाधलका तथा मातहतका शािाहरुले सम्पादन गरेका कामहरुलाई संथागत गनय̧  
पारदशीता कायम गनय तथा नागररकलाई स-ुसूजचत गराउन प्रत्येक ४  मवहनामा साियिधनक 
सनुिुाई गररनेछ ।गाउँपाधलकाले आयोिना गरेका ठुला काययक्रम¸ गाउँ सभा¸ साियनधनक सनुिुाई 
आर्दलाई स्थानीय सञ्चार माध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गररनेछ । गाउँपाधलकाको विकास 
धनमायणका योिनाहरुलाई पारदशी बनाउन ३ लाि भन्दा माथीका योिनाहरुको साियिधनक 
लेिा परीक्षण अधनिायय सञ्चार माध्यमबाट गने व्यिस्था धमलाइने छ । मौरािारा सामदुायीक 
एफ एम सञ्चालनमा आएकोले गाउँपाधलका धभिको समग्र कामको प्रचार, धनगरानी र िनताको 
वहतमा पररचालन गदै सामदुावयक रेधडयो मौरािारा एफ एम स्तरोन्नती तथा आिश्यक सामाग्री 
िररद अनदुान, िनवहतमा िारी लोक कल्यानकारी सूचना विज्ञापन प्रसारण तथा प्रकाशन, एक 
गाउँ एक पिकारको लाधग आधारभतू पिकारीता ताधलम सञ्चालन, संचारकमीको लाधग क्षमता 
विकास तथा फेलोधसप तथा िाइफाइ महसलु, सचुना प्रणाली सफ्टियर, पिपधिका छपाइ र 
सचुना प्रकाशन सवहत यस क्षिेमा रु.१६लाि ५ हिार बिेट विधनयोिन गरेको छु। 

गाउँ सभाका अध्यक्ष महोदय, 
िन,िातािरण तथा  विपद् व्यिस्थापन क्षिे तफय :  

३०. िन तथा भ-ुसंरक्षण:गाउँपाधलका िन ऐन अनसुार सामदुावयक िनमा पयायपययटन/उद्यम प्रिद्धयन 
िन व्यिस्थापनलाई र्दगो बनाउँदै यस के्षिको उपयोग र संरक्षण दिैुलाई प्राथधमकता र्दइने 
नीधत अनसुार िन, िङ्गल, िन्यिन्त,ु चराचरुुङ्गी, िल उपयोग, िातािरण, पयायिरण तथा िैविक 
विविधता सम्बन्धी साझा अधधकारहरुमा संघ र प्रदेश सरकार संग समन्िय र सहकायय गरी 
गाउँपाधलकाको िन ऐन अनसुार नीधत, कानून, मापदण्ड, योिना धनमायण गरी कायायन्ियन र 
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धनयमन गररनेछ।मौरािारालाई  िातािरणीय,पयायिरणीय र पयायपययटन विकासको लाधग समदुाय 
द्वारा संरजक्षत के्षिको अिधारणा र अध्ययन, िधडिटुी संरक्षण र प्रशोधन गरी आयिेुर्दक 
और्धी, हियल र मसाि तेल उत्पादन काययक्रमको लाधग पहल गररनेछ । सरकारी, धनिी, 
सहकारी र समदुायको साझेदारीमा िधडबटुी लगायत िन पैदािारमा आधाररत उद्योग स्थापना 
गररनेछ। स्थानीयस्तरमा सामदुावयक,किधुलयती र राविय िनको संरक्षण सम्िद्धयन,उपयोग र 
धनयमन गररनेछ।िन उपभोक्ता समूहलाइ व्यिजस्थत र सवक्रय िनाएर लेिा तथा अधभलेि 
व्यिजस्थत गरी िन संरक्षण र उपयोगमा जिम्मेिारी र ििाफदेही िनाउन गाउँपाधलका िन 
सहिकताय (कमयचारी)।व्यिस्थापन गररनेछ । साियिधनक िाली िग्गा, पािा िा के्षिहरुमा 
िृक्षारोपण, सम्भार, गनय िडीबटुी तथा अन्य गैरकाष्ठ िन पैदािार सम्बन्धी, सिेक्षण, उत्पादन,  
सङ्कलन, प्रिद्धयन, प्रशोधन, र बिार व्यिस्थापन गररनेछ।मध्यपहाडी, के्षिीय सडक र िडाका 
कृवर् सडकहरु तथा सानीभेरी र भेरी नदी फाँट िारीपारीको साियिधनक िधमनलाई क्रमशः  
गाउँपाधलका सरकार र सरकारी कायायलयको स्िाधमत्ि  धलइएकोले िृक्षारोपन तथा संरक्षण 
गने गरी यस क्षिेमा रु १२ लाि १० हिार विधनयोिन गरेको छु। 

३१. िलाधार संरक्षण: गाउँपाधलकामा िलाधार, पानी महुान संरक्षण, भ ू संरक्षण र िलाधार 
व्यिस्थापन, सामदुावयक अनकूुलन, िानी तथा िधनि पदाथयको संरक्षण, िंुगा, धगट्टी, बालिुा, 
माटो, आदी िानीिन्य िस्त ुसम्िन्धी सिेक्षण, अन्िेर्ण, उत्िनन, िानीिन्य िस्तकुो संरक्षण, 
विकास, उत्िनन ्र उपयोग, व्यिस्थापन र स्थानीय िानी तथा िनीि पदाथय सम्बन्धी सूचना 
तथा त्यांक संकलन गररनेछ।गाउँपाधलकाको कानूनी मापदण्डमा िानी तथा नदीिन्य 
पदाथयको प्रयोग र विवक्र वितरण गनय िातािरण ऐन र काययविधध अनसुार िातािरन प्रभाि 
मूल्याङ्कन गरर सोही मापदण्ड अनसुार उत्िनन्न विक्री वितरण अनगुमन र धनयमन गने गरी रु 
३ लाि बिटे विधनयोिन गरेको छु। 

३२. िलिाय ुपररितयन:संघीय र प्रदेश सरकार, सरोकार सामाजिक संघ-संस्थाहरु संग साझेदारी गरी 
िलिाय ुपररितयन न्यूनीकरण तथा अनकूुलनका काययक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ। स्िच्छ, हराभरा 
र प्रदूर्णमकु्त गाउँपाधलका अधभयान सञ्चालन गरी िैविक विविधता तथा िलिाय ु पररितयन 
अनकुलनमा सानीभेरी गा.पा. र आशा प्रोिेक्ट काययक्रम धबच सम्झौता भई सिै िडाहरुमा 
काययक्रम लाग ुभएकोले योिना धनमायणमा सहभाधगता, योिना काययन्ियनमा साझा सहमधत र 
धनयमन गररनेछ । िलिाय ुपररितयन बारे िनचेतना फैलाउन साँस्कृधतक काययक्रमको लाधग 
यस के्षिमा  २ लाि बिेट विधनयोिन गरेको छु। 

 
३३. सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यिस्थापन:गाउँपाधलकाले फोहरमैला ब्यिस्थापन काययविधध २०७५ 

धनमायण गरेकोले सोही बमोजिम कायायन्ियन अनगुमन र धनयमन गदै सरकारी, सहकारी र धनजि 
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के्षि, नागररक समािको संलग्नतामा गररनेछ। फोहर ब्यिस्थापन सम्िन्धी रणनीधत, योिना 
धनमायण काययक्रम र आम नागररक तथा समदुायको चासो र संलग्नतामा अधभबवृद्ध गरी फोहर 
संकलन देजि व्यिस्थापन सम्मका सबै फोहर र ्लाविक िन्य फोहरहरुको व्यिस्थापनमा 
सरलता ल्याउन, िातािरणीय िोजिम न्यूनीकरण, प्रदूर्ण धनयन्िण र हाधनकारक पदाथयहरुको 
धनयमन तथा व्यिस्थापन गने नीधत धभि रही फोहरमैला व्यिस्थापन गररनेछ।गाउँपाधलका 
स्तरमा डजम्पङ साटको दीघयकाधलन सोच सवहत तत्काल लाई धसम्ली पेदी र चाइना बगरको 
ििारलाई फोहर ब्यिस्थापन गनय यस क्षिेको लाधग रु. ३ लाि बिेट विधनयोिन गरेको छु। 

३४. िल उत्पन्न प्रकोप धनयन्िण:संघीय र प्रदेश सरकारसंग गाउँपाधलकाले समन्िय र साझेदाररमा 
तटबन्ध नदी तथा पवहरो धनयन्िण तथा नदी व्यिस्थापन र िल उत्पन्न प्रकोप व्यिस्थापनलाइय 
विशेर् प्राथधमकताका साथ कायायन्ियन गररनेछ। नदीिन्य पदाथयहरुको उत्िनन ्गदाय नदी 
प्रणालीको प्रकार, उपलब्ध नदीिन्य पदाथयको पररमाण तथा स्थानीय िातािरणको 
संिेदनशीलतालाइय आधार मानी अध्ययन, अनसुन्धान गरी िातािरण प्रभाि मूल्याङ्कन कायययोिना 
बनाएर माि नदीिन्य पदाथयको उपयोग गररनेछ।नदी धनयन्िण र मानि िजस्त संरक्षणको 
लागी ििी िोजिम तथा धनिनको क्षधत हनुसक्ने संभाव्यताको अध्ययन गरी तट्िन्धन र नदी 
धनयन्िण गनय चाईनाबगर देजि िाहधुनिेत िण्ड,ज्यधमरे वपरेतरादेिी बेलटाप ुहदैु ररम्ना दइु 
भेरी िण्ड र हाँसीिाङ देिी छोटेिगर हदैु माझिगर फल्लेिगर धसस्नेिोला िण्ड नर्द धनयन्िण 
लगायत अन्य सम्भावित ठाउँहरुमा योिनािद्ध काययक्रम सञ्चालन गनय संघीय र प्रदेश सकारसंग 
साझेदारी गरी उल्लेिधनय टत्िन्धन धनमायण गररएतापधन अझै ब्यिजस्थत र धनरन्तर अगाडी 
बिाइने छ । 

३५. विपद् व्यिस्थापन:गाउँपाधलकाले विपद् व्यिस्थापन सम्िजन्ध ऐन र कायायविधध धनमायण गरेको 
छ। सोवह बमोजिम नीधत र मापदण्ड अनसुार योिना धनमायण गरी कायायन्ियन र अनगुमन 
गररनेछ। धबश्वव्यापी फैलेएको कोधभड-१९(कोरोना भाइरस) प्रकोप विपद् लाइ धनयन्िण र 
रोकथाम गनय विपद िोजिम न्यधुनकरण, विपद प्रधतकायय योिना,धबपद प्रधतकायय वटम गठन, 
िोि तथा उद्धार, राहत सामग्रीको तयारी रवितरण गनय गाउँपाधलकाले मापदण्ड बनाएको 
हनुाले सोही िमोजिम काम गररनेछ।विपद् व्यिस्थापन सम्िन्धी गाउँपाधलकाले स्थानीय 
आपतकालीन कायय सञ्चालन प्रणालीको विकास गनय गाउँपाधलकामा विपद व्यिस्थापन सधमधत 
गठन गरीएकोले विपद् पूिय तयारी तथा प्रधतकायय योिनामा सरकारी तथा गैरसरकारी, सामाजिक 
संघ संस्थाहरु र स्ियंसेिक भािना द्विारा प्ररेरत यिुा िनशजक्तलाई पररचालन 
गररनेछ।गाउँपाधलकमा आइपने विधभन्न िाले रोग र प्रकृधतक िन्य विपदको प्रधतकायय गरी 



 

 

25  

िनताको जिउ धनको सरुक्षा गदै िडाहरुको लागी सिैिाले विपदिन्य प्रकोप धनयन्िण, राहत 
र उद्धार  व्यिस्थापन गनेगरी यस क्षिेमा रु.१ करोड बिेट विधनयोिन गरेको छु। 

३६. िारुणयन्ि(आगलागी धनयन्िण):मानििन्य कृयाकलापले िान-अनिान, अचेत र लापरिाही 
िाट  विद्यतु सट् भई हनेु आगिधनले प्राकृधतक श्रोत साधन र मानविय भौधतक संरचना र 
धनिनको ठुलो क्षधत हनेु गरेको छ । शहरी विकास उन्मिु िजस्त विकासको भौधतक संरचनाले 
घनाििार, विधभन्न व्यिसायहरु, सरकारी कायायलयहरु, विधभन्न सेिा प्रदायाक संघ-संस्थाका 
कायायलयहरु, शैजक्षक र स्िास््य संघ-संस्थाहरुको िृवद्ध विकास संगै सानीभेरीमा उिायको के्षिमा 
क्रमशः विकास  हदैु छ।गाउँ घर र ििार के्षिमा लापरिाही र विद्यतु सट भई हनेु आकजस्मक 
आगिधन तथ व्यजक्तगत गलत धनयतले िंगलमा हनेु आगिधनलाई धनयन्िण गनुयपदयछ।िन, 
गाउँ घर ििारमा हनेु आगिधनप्रधत पूणय सािाधान रहन सचेतना मलुक कायायक्रम सञ्चालन गने 
र केही मखु्य कायायलयहरुमा आगो धनयन्िण साधनहरुको व्यिस्थापन र िनमा आगिधन 
गनेलाई धनयन्िण गरी  विद्यमान िन ऐन बमोजिम कारिाही गरी िनको संरक्षणमा टेिा 
परु् याउन यसको लाधग बिेट रु.१ लाि विधनयोिन गरेको छु। 

गाउँ सभाका अध्यक्ष महोदय, 
सशुासन तथा संस्थागत विकासको क्षिे तफय :  

३७. मानि संसाधन व्यिस्थापन: गाउँपाधलका सेिाको व्यिस्थापन सम्िन्धी नीधत र कानून बमोजिम 
स्थानीय तहको संगठन संरचना तथा दरबन्दी धनधायरण गररएको छ। स्थानीय सेिाको 
व्यिस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधधको उपयोग, प्रिद्धयन र धनयमन गररनेछ।िनताका 
िनप्रधतधनधध र कमयचारीहरुले साियिधनक प्रशासनलाई स्िच्छ, सक्षम, धनष्पक्ष, पारदशी, 
भ्रिाचारमकु्त, िन उत्तरदायी र सहभाधगतामूलक बनाउन ुपदयछ।आधथयक िर्य २०७८।०७९ 
को लाधग नेपल सरकारको नीधत काययक्रम र बिटेमा नेपाल, सरकार प्रदेश र स्थानीय सरकारको 
सम्पणुय स्थायी कमयचारीहरुलाई तलि सेिा सवुिधा िारे िनु नीधत तय गरेको छ, सोही नीधतलाई 
कायायन्ियन गररनेछ। 

गाउँपाधलकमा समग्र क्षिेको कामलाई प्रभािकारी बनाउन- गाउँपाधलका स्थायी दरबजन्द 
कमयचारी तलि, स्थानीय भत्ता, महंगी भत्ता र पोशाक सवहत (दरबजन्द कमयचारी ३०), 
गाउँपाधलका स्थायी कृवर् र पश ुदरबजन्द कमयचारी तलि, स्थानीय भत्ता, महंगी भत्ता र पोशाक 
सवहत (दरबन्दी ८), करार सेिा शलु्क- गाउँपाधलका र िडा कायायलयका करार कमयचारी, 
कायायलय सहयोगीको तलि र बालिाधलका तथा सूचना प्रविधध अधधकृतको स्थानीय तथा महंगी 
भत्ता र पोशाक सवहत (दरबजन्द कमयचारी २६), गाउँपाधलका नगर प्रहरी- तलि र िाद्यान्न 
सवहत (दरबजन्द कमयचारी ५) र सेिा सवुिधा  पदाधधकारी/िनप्रधतधनधध सवहत ३ करोड ४६ 
लाि २३ हिार विधनयोिन गरेको छु। 
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गाउँ सभाका अध्यक्ष महोदय,  
३८. सशुासन तथा संस्थागत क्षमता विकास:सानीभेरी गाउँपाधलकामा सशुासन तथा संस्थागत 

विकासको क्रममा आम नागररकको वहत र सन्तवुि सिोपरी ठानी कायय सम्पादन गनुयपने, िहाँ 
काम, त्यहाँ प्रशासन, िसलाई प्रश्न, उसकै ििाफ भने्न मान्यतामा आधाररत प्रत्यक्ष उत्तरदावयत्ि 
सधुनजित गनय दक्ष िनशजक्त व्यिस्थापन गरी पररचालन गररनेछ।आधथयक िर्य २०७८/०७९ 
मा संस्थागत कामलाई व्यिजस्थत गनय काययपाधलका बैठक ३० िटा,गाउँ सभा बैठक ६ िटा,११ 
िडा कायायलय बैठक १३२ िटा िैठकहरु  सवुिधामा गणना हनेुछ। पानी तथा वििलुी, संचार 
महसलु (इन्टरनेट र फोन शलु्क गा.पा. र िडा कायायलय),इन्धन(पदाधधकारी),इन्धन गा.पा. 
कायायलय, सिै िडा कायायलयहरु,सिारी साधन ममयत िचय गा.पा. र सिै विर्यगत 
कायायलयहरु,गाडी र बाइक विमा तथा निीकरण िचय,मेधसनरी तथा औिार ममयत सम्भार तथा 
सञ् चालन िचय,मसलन्द तथा कायायलय सामाग्री गा.पा.कायायलय र सिै िडा कायायलयहरु,पसु्तक 
तथा सामाग्री िचय, इन्धन-अन्य प्रयोिन(ग्यास र मट्टीतेल),पिपधिका,छपाई तथा सूचना प्रकाशन 
िचय,नागररक उपचार सहयोग, कमयचारी ताधलम िचय(प्रशासनीक,प्राविधधक, लेिा, जिन्सी),सीप 
विकास तथा िनचेतना ताधलम र गोष्ठी सम्बजन्ध िचय,विविध काययक्रम िचय(विधभन्न 
र्दिसहरु),अनगुमन, मूल्याङ्कन िचय(िनप्रधतधनधध र कमयचारी),भ्रमण िचय(िनप्रधतधनधध र 
कमयचारी),विविध िचय (िाना जचया नास्ता) िडा कायायलय समेत, सभा सञ् चालन िचय, मेजशनरी 
सामान ममयत तथा संम्भार र गाउँपाधलका र िडा कायायलय तथा विर्यगत कायायलयहरुको 
घरभाडा र सवहत यस क्षिेको समग्र िचयको लाधग रु.१ करोड ७७ लाि बिेट विधनयोिन 
गरेको छु। 

३९. रािस्ि पररचालन:गाउँपाधलकामा रािस्ि धनयन्िण, संकलन र बाँडफाँट, प्राकृधतक स्रोत साधन 
र व्यिसावयक कर, पिुायधार सेिा र उपयोगमा सेिा शलु्क दस्तरु सम्बन्धी सबै आधथयक 
कृयापकलापहरुलाई करको दायरामा ल्याई रािस्िको दायरा फरावकलो गरी रािस्ि पररचालन 
सधमधत िनाएर व्यिजस्थत गररनेछ।आधथयक कृयापकलापको विस्तारमा सहयोग पगु्ने गरी कर 
प्रणालीलाइ लगानीमैिी बनाई उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यिसाय प्रिद्धयन गने, करको संरचना 
र करका दरहरूमा समय सापेक्ष सधुार गरी कर प्रणालीलाई थप प्रगधतशील िनाउन 
सरोकारिाला संग अन्तरकृया, विधभन्न छलफल र परामशय गोष्ठी लगायत चेतनामूलक काययक्रम 
गने र लक्ष्य अनसुारको समयधसमा धभि ििी रािस्ि संकलन गने िडा र शािालाई परुस्कार 
स्िरुप थप योिना गाउँपाधलकाले प्रदान गनेछ। सडक र सवुिधाको पहुँचमा रहेको साियिधनक 
सम्पजत्त (ऐलानी) िग्गालाई संघ र प्रदेश सरकारको कानून सँग निाजझने गरर व्यिजस्थत गरी 
करको दायरामा ल्याइने छ। स्थानीय सरकारिाट िनताले सेिा सवुिधा धलन ु र राज्यलाई 
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िनताले कर िझुाउन ुकतयव्य भएकोले सेिा धलने अधधकार र कर िझुाउने कतयव्यलाई समान 
कायायन्ियन गने गरी छलफल परामशय गनय यस क्षिेको लागी बिेट रु. १ लाि विधनयोिन 
गरेको छु। 

४०. विजत्तय व्यिस्थापन र िोजिम न्यनुीकरण: गाउँ सभाबाट लेिा सधमधतले कानून बमोजिम आफनो 
के्षिाधधकार धभि रही समग्र आय व्ययलाई व्यिजस्थत पारदशी गनय सहयोग गनेछ।संविधान, 
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, नेपाल सरकारको साियिधनक िररद ऐन र धनयमािली, गापाको 
आधथयक ऐन र साियिधनक िररद धनयमािली, विधनयोिन ऐन तथा वित्तीय व्यिस्थापनका सिै 
कानूनहरु िानकारी धलएर माि सही कायायन्ियन गनय रािनीधतक इच्छा शजक्त र प्रधतबद्धता 
तथा प्रशासन संयन्िको सकारात्मक सवक्रय प्रभािको लाधग कमयचारी र िनप्रधतधनधधहरुलाई 
विर्य विज्ञिाट अधभमिुीकरण र वित्तीय िोजिम न्यधुनकरण गनय अन्तरवक्रया गनय यस क्षिेको 
लागी बिेट रु. १ लाि विधनयोिन गरेको छु। 

गाउँ सभाका अध्यक्ष महोदय, 
४१. साियिधनक सनुिुाई र सामाजिक परीक्षण:गाउँपाधलका सरकारले समग्र विर्यमा सेिा प्रिाह समय 

धसमा धभि प्रदान र प्रभािकारी िनाउदै विकास धनमायण कायय तोवकएको मापदण्ड तथा गणुस्तर 
बमोजिम हनेु कुरालाई सधुनजित गररनेछ।सरकार संचालनको समग्र काययप्रणाली सरल, पारदशी 
र उत्तरदायी बनाउदै िडाहरु र गाउँपाधलका सरकारबाट धनमायण भएका विकास तथा पूिायधार 
संरचनाहरुको समयमै काम सम्पन्न गनय र गणुस्तरको सधुनजित र प्रभािकारी धनयमन गनय 
समािका अगिुाहरु, रािनीधतक दल, जशक्षक तथा िवुद्धजििी र नागररक समाि, सञ्चार धमधडया 
तथा यिुा शजक्त र सेिा प्रदायक तथा सरोकार राख्ने सम्िजन्धत पक्षहरुको उपजस्थधतमा गापा 
सरकारले िावर्यक ३ चौमाधसक साियिधनक सनुिुाई र सामाजिक पररक्षण गरर सोही कुरा 
गाउँपाधलकाको िेबसाइटमा राजिनेछ।यस क्षिेको लागी बिेट रु. ३ लाि विधनयोिन गरेको 
छु। 

४२. आन्तररक, अजन्तम लेिा परीक्षण तथ बेरुि ु फछययौट: गाउँपाधलकाले आन्तररक धनयन्िण 
कायययोिना लाग ुगदाय नेपल सरकार अथयमन्िालय,महालेिा धनयन्िक कायायलय, स्थानीय सरकार 
संचालन ऐन, वित्तीय प्रणाली र गाउँपाधलकाले िारी गरेका आधथयक ऐन आन्तररक धनयन्िण 
प्रणालीको धसद्धान्त,नीधत, िाँचा र काययविधधलाई मागयदशयनको रुपमा धलनपुनेछ।गाउँ काययपाधलका 
र मातहत कायायलयहरुको आधथयक कारोिारको आन्तररक लेिापरीक्षण धनयधमतता, 
धमतव्यवयता,काययदक्षता र प्रभािकाररताको लाधग पाधलकाले आफ्नो र मातहतका कायायलयहरुको 
आन्तररक धनयन्िण प्रणाली सदुृि गनय कायययोिना बनाई लाग ुगररनेछ। गाउँ काययपाधलकामा 
आधथयक वित्तीय सशुासन प्रभािकारी िनाउन स्थानीय सरकारको लेिा सधमधत गाउँ सभािाट 
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गठन भइसकेको छ र आन्तररक लेिा पररक्षण लाई व्यिजस्थत र प्रभािकारी िनाई सम्िजन्धत 
पक्ष,कामयचारी र िनप्रधतधनधधहरुलाई अधभमजुिकरण र अन्तरकृया गरी जिम्मिेार र ििाफदेही 
बनाइने छ । 

४३. सेिा प्रिाहका मापदण्ड धनधायरण:सेिा प्रिाहको मापदण्ड िानकारीको लाधग गाउँपाधलका र िडा 
कायायलयहरुमा सिैले देख्न ेर िझु्ने गरी नागररक िडा पि राजिएको छ। यसलाई अझै पररष्कृत 
गरी समय सापेक्ष र  प्रभािकारी िनाइनेछ। सेिा प्रिाह धनकायको स्िरुप र प्रकृधत,धनकायको 
काम, कतयव्य र अधधकार,धनकायमा रहने कमयचारी संख्या र कायय वििरण, सेिा प्रदान गने 
धनकायको शािा र जिम्मिेार अधधकारी, सेिा प्राप्त गनय लाग्ने दस्तरु र अिधध, धनणयय गने 
प्रकृया र अधधकारी, धनणयय उपर उिरुी सनेु्न अधधकारी सधुनजस्चत गररनेछ।आधथयक िर्यको 
काययक्रम िा आयोिना सम्िन्धी वििरण गाउँपाधलकाको िेबसाइटमा रािी आफ्नो कायायलयको 
सूचना धनयधमत रुपमा प्राप्त गने प्रवक्रयालाई व्यिजस्थत गनय यस क्षिेको लाधग बिेट रु. १ 
लाि विधनयोिन गरेको छु। 

४४.सेिा प्रिाहमा विद्यतुीय सूचना प्रविधधको प्रयोग:सेिा प्रिाहमा विद्यतुीय सूचना प्रविधधको प्रयोगको 
सन्दभयमा गाउँपाधलकाबाट गररने सबै नीधत, ऐन, कानून लगायत सम्पूणय धनणययहरु नागररकलाई 
िानकारी गनय िबेसाईटको रािपि, नागररक िडापि धडजिटल सूचना पाटीलाई प्रयोगमा 
ल्याइएकोले यसलाई अझै प्रभािकारी िनाइनेछ। सूचना प्रविधधको प्रयोगको सन्दभयमा 
गाउँपाधलका कायायलय, विर्यगत कायायलय र िडा कायायलय हदैु  क्रमशः मा. वि. हदैु सिै 
विद्यालयहरु, गाउँपाधलका अस्पताल र सिै आधारभात स्िास््य सेिा केन्िहरुमा धडजिटल हाँजिरी 
तथा अनलाइन सेिाको प्रयोग र विस्तार गरी प्रभािकारी कायायन्ियन गदै धडजिटल उन्मिु 
गाउँपाधलका बनाउने लक्ष्य धलइएको छ।तत्काललाई गाउँपाधलका र िडा कायायलयहरु र मा.वि. 
सवहत िडा नमूना विद्यालयहरु स्िास््य चौकीहरुमा पकु्दो ध्यान र्दएर यस क्षिेको लाधग बिेट 
रु. ११ लाि विधनयोिन गरेको छु । 

४५. नागरीक सन्तिुी सिेक्षण: सानीभेरी गाउँपाधलका िनताको स्थानीय सरकार भएको हनुाले 
राज्यको श्रोत साधनलाई अत्यधधक नागररक वहतमा प्रयोग गनय र िनशजक्तिाट गररने 
सेिाप्रिाहका सम्पूणय कामप्रधत नागररकहरुको सन्तवुि र असन्तवुि के छ, यसलाई संस्थागत 
व्यिस्थापन गनय आिश्यक संरचना, िनशजक्त र काययक्रम तय गरी िनतािाट सझुाि धलएर 
िनतालाई प्रभािकारी सेिा र्दने नीधत अिलम्िन गरीएको छ।  

४६. समपूरक बिेट व्यिस्थापन: नेपालको संविधान २०७२ अनसुार राज्यको पनुसंचना र 
राज्यशजक्तको िाँडफाट गने क्रममा संघीय,प्रदेश र स्थानीय सरकार गठन र धतनै तहको एकल 
र साझा अधधकार सूची अनसुार राविय प्राकृधतक श्रोत तथा वित्त आयोग र अन्तर सरकारी 
वित्तीय हस्तान्तरण ऐनले वित्तीय संघीयता अनरुुप धसफाररस गरे बमोजिम संघ र प्रदेश िाट 
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स्थानीय तहको साझेदारी मागको आधारमा उत्पादन तथा विकास धनमायणको काम गने गरी 
समपूरक बिेट रु २ करोड  विधनयोिन गरेको छु । 

४७. अन्तर तह/धनकाय समन्िय:नेपालको संविधान २०७२ को मलु ममय र भािना अनसुार सानीभेरी 
गाउँपाधलका सरकारले अन्तर तह र धनकाय, संघ र प्रदेश सरकार र जिल्ला समन्िय तथा संघ 
र प्रदेशमा प्रधतधनधधत्ि गनुयभएका माननीय सदस्यज्यहुरु, अन्य स्थानीय तहहरु संग र सरकारी 
तथा गैर सरकारी संघ-संस्थाहरु संग समन्िय, सहकायय र साझेदारी कायययोिनामा अगाडी दढ्न 
आिश्यक सिै प्रकारका काययक्रम र िैठकको लाधग समन्ियको काम गनय यस क्षिेको लाधग 
बिेट रु २ लाि विधनयोिन गरेको छु। 

४८. सरुक्षा सम्बजन्ध: गाउँपाधलकाले नगर प्रहरी िारे धनदेशन, धनयन्िण, पररचालन र भरनपोर्ण गने 
नीधत, कानून, मापदण्ड िनाएकोले संघीय, प्रदेश र स्थानीय कानूनको अधधनमा रही नगर 
प्रहरीको कमाण्ड विस्तार, सञ्चालन तथा व्यिस्थापन र धनयमन गररनेछ।जिल्ला प्रहरी कायायलय 
लगायत जिल्ला जस्थत सिै सरुक्षा धनकायहरु र स्थानीय प्रहरी चौकीहरुसंग आपसी समन्िय र 
सहकायय, सरुक्षा लगायत आिश्यक समग्र विर्यमा साझेदारी गरी िनताहरुलाई प्रभािकारी सेिा 
प्रिाह गररनेछ।स्थानीय तहमा घट्ने अपराधधक घटना धनयन्िण र न्यनुीकरण गनय कानूनी 
सचेतनामलुक काययक्रम सञ्चालन गररनेछ ।प्रहरी चौकी धसम्ली र चाइनािगरलाई कायायलयमा 
आिश्यक पने भौधतक सामाग्री,िाइक ममयत र इन्धन तथा  विपदको अिस्थामा आिश्यक 
सामाग्री र कायायलय िचयको  लाधग यस क्षिेको बिेट रु. ३ लाि विधनयोिन गरेको छु। 

गाउँ सभाका अध्यक्ष महोदय, 
४९. सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरु िारे:आशा प्रोिके्ट काययक्रम, रुकुमलेी समाि विकास 

केन्ि,सआुहारा र स्िास््यका लाधग सक्षम प्रणाली काययक्रम, बहकेु्षिीय पोर्ण योिना 
काययक्रम,गरीबसंग विश् िेस्िर काययक्रम, के.यू.वि.के (KUBK) काययक्रम लगायत यस के्षिमा 
काम गने सामाजिक संघ संस्थाहरुसंग समन्िय, सहकायय, साझेदारी गरी कुनै पधन आयोिनामा 
दोहरोपन नहनेुगरी पररनाममिुी काम देिीने र िनताले प्रत्यक्ष लाभधलनेगरी सहमधत र 
साझेदारीमा योिना तिुयमा, बिेट विधनयोिन, कायायन्ियन, अनगुमन, धनयमन र सधमक्षा गरी  
काययक्रममा र्दगोपना, सशुासन र प्रभािकाररताको आधारमा धनरन्तरता र्दने नीधत धलइएको छ 
। गैरसरकारी संघ संस्थाहरुको उत्पादन तथा सेिामलुक काययक्रम हेरी तत्काललाई स्िास््यको 
लाधग सक्षम प्रणाली ले संचालन गने मखु्य वक्रयाकलाप- स्िास््य पहुँच र समानपुाधतक उपभोगमा 
सधुार, स्िास््य संस्था र समदुायमा प्रदान गररने सेिामा गणुस्तर सधुार, स्िास््य सेिा प्रणालीको 
सदुृिीकरण र कोरोना भाईरस रोकथाम धनयन्िण कायायक्रम कायायन्ियन ििटे रु ५ लािमा 
गाउँपाधलकाले  साझेदारी २ लाि सवहतबिेट रु. ७ लाि विधनयोिन गरेको छु। 

५०. न्यावयक सधमधत सम्िजन्ध काम र प्रस्तािनाःनेपलको संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐनले 
न्यावयक सधमधतलाई र्दएको अधधकार धसमा धभि गाउँपाधलकाको कानून बमोजिम उिरुीको 
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कारिाही र वकनारा गदाय अपनाउनपुने काययविधध २०७५ धनमायण गरी सकेको हनुाले स्पिता, 
एकरूपता एिं पारदजशयता कायम गरी कानूनको शासन तथा न्यायप्रधतको िनविश्वास कायम 
राजिनेछ।न्यावयक सधमधतको कायायलय संचालन तथा मेशनरी ममयत र मसलन्द िचय, घरभाडा, 
कायय प्रगधत वििरण फारम छपाई, मेलधमलाप केन्िका पदाधधकारीहरुलाई चौमाधसक अन्तरकृया, 
िडामा धसफाररस सफल असफलमदु्दाको माधसक धबिरण संकलन तथा बैठक, िडा मेलधमलाप 
केन्िका मेलधमलाप कतायहरुलाई न्यायीक अभ्यास गनय अन्तरकृया र  न्याय सम्पादनमा योगदान 
गनेलाई परुष्कृत गने, न्याय सधमधतको माधसक बैठक र िावर्यक प्रगधत सधमक्षा सवहत समग्र 
न्यायको कामलाई व्यिजस्थत गने गरी रु. ३ लाि विधनयोिन गरेको छु। 

५२. िनयदु्ध र िन आन्दोलन: गाउँपाधलकामा िनयदु्ध र िनआन्दोलनका महान शवहद पररिार, 
घाईते अपाङ्गता हरुको योगदानलाई िावर्यक रुपमा गाउँपाधलका सरकारले सम्मान गदै आएको 
छ ।सामाजिक रुपमा शहीदहरुको  स्थावपत मूल्य-मान्यता संस्कारको विकास गरेतापधन सिै 
शहीद पररिारको अिस्था व्यिजस्थत हनु सवकरहेको छैन यसलाई विशेर् ध्यान र्दइनेछ ।िनयदु्ध 
र िनआन्दोलनका महान शहीद पररिारहरुलाई सम्मान तथा सहयोग र सबै शहीद 
पररिारहरुलाई माधसक १ हिार सामाजिक सम्मान भत्ता सहयोग गने गरी गरी ८ लाि ८८ 
हिार बिेट विधनयोिन गरेको छु। 

५३. सामाजिक सरुक्षा भत्ता: व्यजक्तगत घटना दताय प्रणालीलाई व्यिजस्थत गदै िेष्ठ नागररकहरुको 
अधनिायय सनराइि बैंक शािा कायायलयमा िाता िोली बैंक माफय त सेिा ग्राहालाई भकु्तानी र्दने 
प्रवक्रया कोधभड १९ को कारणले प्रभावित भएतापधन अिस्था सहि भएमा धनरन्तरता र्दइनेछ 
।नेपाल सरकारको राविय कोर् िाट वितरण गररने सामाजिक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गनय मापदण्ड 
पगुेका कुनै पधन नागररकले िाइपाई आएको सामाजिक सरुक्षा सेिा सवुिधा छुट्ने छैन। 
सम्िजन्धत िडा कायायलयहरुले आफनो सेिा के्षि धभिका सामाजिक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गनय योग्य 
नागररकहरुको व्यजक्तगत वििरण एम आइ एस मा इजन्ि अपडेट गरी डाटालाई व्यिजस्थत र 
पारदशी िनाई सेिाग्राही िनतालाई समयमा वितरण गररनेछ।दधलत बालिाधलका,िेष्ठ नागररक 
भत्ता (७० िर्यमाधथ),िेष्ठ नागररक भत्ता (दधलत ७० िर्यमाधथ),अधत असक्त अपाङ्ग,असहाय एकल 
मवहला भत्ता (६० िर्य मधुन आयश्रोत नभएका, न्यून आय भएका श्रम गनय नसक्ने, अपाङ्गता  
भत्ता (पूणय असक्त अपाङ्गता भएको,विधिुा मवहलाा र असहाय एकल मवहलाा भत्ता (६० िर्य 
माधथका) लगायत यस के्षिमा डाटा अपडेट र मागको आधारमा हाल सम्म रु. ४ करोड ६८ 
लाि प्राप्त हनेु देजिएकोले मापदण्डमा वितरण गररनेछ । 

५४. नागररक उपचार सहयोग गने िारे- गाउँपाधलकाले उपचार सहायता कायायविधध धनमायण गरेको 
हनुाले सोही िमोजिम मापदण्डको आधारमा िनयदु्ध र िनआन्दोलनका घाइते अपाङ्ग लगायत 
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असहाय विपन्न िनतालाई उपचार सहयोग गने गरी यस क्षिेमा रु ८ लाि ििेट विधनयोिन 
गरेको छु। 

५५. बहकु्षिेीय पोर्ण काययक्रम: गाउँपाधलकामा  मवहला, वकशोरी र बालबाधलकामा हनेु कुपोर्णको 
अिस्थामा सधुार ल्याउने उदे्दश्यका साथ बहकेु्षिीय पोर्ण योिनालाई प्राथधमकताका साथ  
कायायन्ियन गने, पोर्णमैिी स्थानीय शासन (NFLG) अिलम्बन गनय पोर्णमैिी िाडय घोर्णाका 
लाधग एक िडा, एक पोर्णमैिी नमूना गाउँको अधभयान यसै िर्यबाट कायायन्ियन गररनेछ ।मवहला, 
वकशोरी र बालबाधलकामा हनेु कुपोर्णको अिस्थामा सधुार ल्याउने उदे्दश्यले नेपाल सरकारको 
प्राथधमकतामा रहेको बहकेु्षिीय पोर्ण योिना कायायन्ियनलाई यस गाउँपाधलकाले उच्च 
प्राथधमकतामा रािेकोले सोही अनरुुप चाल ुआ.ि. २०७८।०७९ को लाधग नेपाल सरकारबाट 
प्राप्त हनेु बिटे र यस गाउँपाधलकाले छुट्याएको समपूरक रकम समेतलाई विर्यगत तथा के्षिगत 
विधनयोिन गरी पोर्ण सधुारको लाधग तोवकएको वक्रयाकलापमा िचय प्रभािकारी कायायन्ियन तथा 
अनगुमन, सशुासन र पारदजशयताको सधुनजितता गररनेछ ।गभयिधत, सतु्केरी र बालबाधलकालाई  
गाउँपाधलका उपाध्यक्ष कोसेली पोर्ण झोला वितरण, एक घर, एक नमूना करेसाबारी,गभयिधत 
सम्मान, भेला र घमु्ती धभधडयो एक्सरे सेिा, सबै गभयिधतहरुको घर घरमा झण्डा र हात हातमा 
अण्डा, गभयिधत र सतु्केरीहरुलाई पोधसलो वपठो वितरण, सनुौला हिार र्दनका आमाहरुसंग 
आयआियन काययक्रम,एक िडा, एक पोर्णमैिी नमूना गाउँ काययक्रम,पोर्णमैिी गाउँ, टोल र पोर्ण 
मैिी िडा घोर्णा काययक्रम,पोर्ण सहिकताय पररचालन,एक िडा, एक पोर्ण दतुका लाधग वकशोरी 
काययक्रम,कुपोर्ण पवहचानका लाधग समदुाय स्तरमा पोर्ण लेिािोिा,सबै स्िास््य संस्था, िडा 
कायायलयहरुमा स्तनपान कक्ष र पोर्ण प्रदयशनी कक्ष धनमाणय,एक गभयिधत, एक फलफूलको धबरुिा 
वितरण काययक्रम,एक घर, एक िठेुल्नो धनमाणय काययक्रम,सास ुबहुारी र श्रीमान श्रीमधत अन्तरवक्रया 
काययक्रम र पशिुन्य श्रोत उपभोगका लाधग सनुौलो हिार र्दनका आमाहरुलाई अण्डा, कुिरुाका 
चल्ला, जघउ वितरण गररने छ ।मवहला र बालबाधलकाको स्िास््य अधभिृवद्ध गनयमा उल्लेिनीय 
भधूमका धनबायह गदै आउन ुभएका मवहला स्ियमसेिकहरुका लागी क्षमता विकास तथा प्रोत्साहन 
र पोर्ण सहि कतायको साझेदारी पारश्रधमक सवहत यस क्षिेमा  सशतय सवहत ३० लाि ७४ 
हिार बिेट विधनयोिन गरेको छु । 

५६. रोिगार काययक्रम िारे-प्रधानमन्िी रोिगारमा गाउँपाधलकामा सूचीकृत बेरोिगार व्यजक्क्तहरुलाई 
न्यूनतम रोिगारी प्रत्याभतु गराउन,ु सामदुावयक पूिायधारहरुको विकास माफय त नागररकको 
जििनयापन सधुार ल्याउन संघीय सरकारले प्रधानमन्िी रोिगार काययक्रम सञ्चालनमा ल्याई 
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काययविधध िारी गरेको हनुाले सोही मापदण्डको आधारमा िडाहरुिाट छनोट भई गाउँ सभाबाट 
पास भएका योिनाहरुमा सक्दो िडाहरुको सझेदारीमा िचय गररनेछ ।रोिगार संयोिक र 
प्राविधधक सहायकको तलि, भत्ता र पोसाक तथा रोिगार सेिा केन्िको सदुृिीकरण र रोिगार 
सेिा केन्िको सँचालन  गने सशतयको रुपमा िम्मा रु. २ करोड ८४ लाि विधनयोजित 
बिेटलाई गाउँपाधलकाले प्रभािकारी रुपमा कायायन्ियन  गनेछ।  

५७. पञ्चीकरण शािा र काययक्रम िारे- स्थानीय त्याङ्क संकलन र अधभलेि व्यिस्थापन एम. आइय. 
एस. अपरेटर र वफल्ड सहायक कमयचारी व्यिस्थापन, व्यजक्तगत घटना दताय तथा सामाजिक 
सरुक्षा व्यिस्थापन सूचना प्रणाली व्यिजस्थत गनय मेजशनरी औिार तथा फधनयचर ममयत सम्भार, 
मसलन्द सामान िररद, सञ्चार सामाग्री प्रसारण तथा छपाइय, विभागले उपलव्ध गराएको ताधलम 
िाका बमोजिम घटना दताय तथा सामाजिक सरुक्षा सम्िन्धमा गापा/िडा कायायलयका 
कमयचारीहरुको लाधग ताधलम तथा िनप्रधतधनधधलाई अधभमजुिकरकण र दताय जशविर सञ्चालन गनय 
केही काम बाँकी भएकोले यस तफय   रु. २२ लाि ८५ हिार ििेट विधनयोिन गरेको छु । 

अन्त्यमा,प्रस्ततु नीधत,काययक्रम र बिटे तिुयमा गनय महत्िपणुय सझुाि र्दन ुहनेु प्रधतधनधध 
सभाका माननीय सदस्यज्यू,कणायली प्रदेशका माननीय मन्िी तथा सभा सदस्यज्यूहरु, जिल्ला 
समन्िय सधमधतको प्रमिुज्यू, जिल्ला जस्थत विर्यगत कायायलयका प्रमिुज्यूहरु, काययपाधलका 
तथा गाउँसभाका माननीय सदस्यज्यूहरु र विधभन्न रािनीधतक दलका नेताज्यूहरु प्रधत हार्दयक 
आभार प्रकट गदयछु।नीधत तथा काययक्रम छलफलका क्रममा सझुाि र्दनहुनेु स्थानीय सरकारका 
प्रमिु प्रशासकीय अधधकृतज्यू लगायत विर्यगत शािाका िररष्ठ कमयचारीज्यूहरु, शवहद पररिार, 
घाइते अपाङ्ग तथा लजक्षत िगय समदुायका प्रधतधनधधज्यहुरु, यिुा साथीहरु, धनिी के्षि तथा 
नागररक समाि, जशक्षक, िवुद्धजििीहरु गैरसरकारी तथा सामाजिक संघ संस्थाका प्रधतधनधधहरु, 

पिकार, संचार धमधडया र सरुक्षा धनकायका प्रधतधनधधज्यूहरु लगायत गाउँपाधलका धभि र बावहर 
रहन ुभएका सम्पणुय आमा-बिुा र्ददी-बवहनी दाि-ुभाइहरु सबैलाई हार्दयक धन्यिाद ज्ञापन गदयछु। 

धन्यिाद। 
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