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भाग-२ 

सानीभेरी गाउँपालिका 

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

सानीभेरी गाउँपाधलकाको आ.ि.२०७९/०८०को नीधत तथा काययक्रम, २०७९ 
 

गाउँ सभामा प्रस्ततु धमधतिः२०७९/०३/०९ 

                                                                                                  गाउँ सभाबाट पाररत धमधतिः२०७९/0३/२५. 
कणायली प्रदेश रुकुम (पजिम) सानीभेरी गाउँपाधलकाको नागररकहरुको प्रधतधनधधमलुक यस गररमामय 

गाउँ सभामा सानीभेरी गाउँपाधलका सरकारको नीधत तथा काययक्रम  प्रस्ततु गनय पाउँदा हवषयत छु। 

         आधथयक िषय २०७९/०८० को नीधत तथा काययक्रम  प्रस्ततु भइ रहेको यस अिसरमा नेपालको 
साियभौम सत्ता, भौगोधलक अिण्डता, राविय वहत, स्िाधभमान, संजिय लोकताजरिक गणतरि ,समािेजशता 
,धमयधनरपेक्षता,सामाजिक रयाय र समाििाद उरमिु  अथयव्यिस्था प्रधत प्रधतिद्ध रहदै संजिय लोकताजरिक 
गणतरिात्मक राज्यव्यिस्था ल्याउनका लागी १० िषे महान िनयदु्ध र िन आरदोलनमा विरगधत प्राप्त गने 
महान सवहदहरु प्रधत उच्च सम्मान साथ भािपणुय श्रद्धाञ्जली अपयण गदयछु। यस क्रममा िाईते तथा अपाङग 
योद्धाहरुप्रधत स्िास््य लाभको कामना गदै शवहद पररिार प्रधत हार्दयक समिेदना व्यक्त गदयछु। 

      आिधधक धनिायचन संजिय लोकताजरिक शासन व्यिस्थाको मेरुदण्ड हो। वि.स.२०७९ िैशाि ३०गते 
शकु्रिारका र्दन दोस्रो स्थाधनय तह सदस्य धनिायचन २०७९ को  ऐधतहाधसक धनिायचनिाट धनिायजचत हनुे सम्पणुय 
गाउँसभा सदस्य ज्यहुरुमा हार्दयक िधाई तथा सफल काययकालको शभुकामना व्यक्त गदयछु भन ेस्थानीय तहको 
धनिायचनमा अमलु्य मत र्दएर विियी गराउनहुनुे सम्पणुय सानीभेरी गाउँिासी प्रधत हार्दयक आभार तथा  नमन 
व्यक्त गनय चाहारछु। नि धनिायजचत िन प्रधतधनधध िाट िनअपेक्षा अनसुारको काम भई समदृ्ध सानीभेरी धनमायणमा 
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अतलुधनय योगदान पुु्याउन ुहनेछ भने्न पणुय विश्वास धलएको छु र धनिायजचत िनप्रधतधनधध प्रधत मतदाताको धनररतर 
ििरदारीको पधन अपेक्षा गरेको छु। २०७४ सालमा धनिायजचत भएर ५ िषय सम्म अध्यक्ष  ,उपाध्यक्ष ,िडा 
अध्यक्ष  ,िडा सदस्य , काययपाधलका सदस्य िस्तो गररमामय पदमा धनिायजचत भइ सानीभेरीका िनताको सेिा 
गने प्रथम िनधनिायजचत िनप्रधतधनधधज्यूहरु लाई गाउँपाधलका सरकार धरयिाद व्यक्त गदयछ। 

समदृ्ध सानीभेरी सिुारी गाउँिासीका लाधग गणुस्तरीय जशक्षा र स्िास््य,उच्च उत्पादकत्ि भएको कृवष 
,पययटन,स्थानीय कच्चा पदाथयमा आधाररत लि ुतथा िरेलउुद्योग ,धनयायतमलुक व्यापार तथा िाजणज्य, उत्पादनशील 
रोिगारी र सीपयकु्त मानि पिुी धनमायण गरी नमनुा पाधलका धनमाणयमा विशेष िोड र्दइनेछ  यसका लाधग 
यहाँहरुको महत्िपणुय सल्लाह, सझुाि,राय र मागयदशयनको अपेक्षा गरेको छु। संस्थागत सशुासन,पारदशी 
काययशैली,समहु गतीजशलता,धमतव्ययीता,धनररतर िनसम्पकय  र भेटिाट सजन्नकटता, तटस्थता, धनष्पक्षता, रयाय, 

नैधतकता र सदाचार मेरो नेततृ्िको सरकारको मखु्य ध्येय रहनेछ। सक्षम,प्रधतस्पधी, छररतो,प्रविधधमैिी,सेिा भाि 
भएका ,उिायिान र क्षमतािान कमयचारीको समहु बनाई सरकारका नीधत तथा काययक्रम काययरियनमा सफलता 
हाधसल गररनेछ। िनताको िशुी र िनतासंगको सामीप्यतालाई शासन ,विकास र सेिा प्रिाहको मलु मरिको 
रुपमा अगाधड बढाइनेछ।  

 सानीभेरी गाउँपाधलकाको पवहलो सरकारले सरुु गरेका सडक, िानेपानी, धसंचाइ, विद्यतु, जशक्षा, स्िास््य, कृवष, 

उद्योग, बाजणज्य तथा मानि पिुीीँ धनमायणमा  गरेको सफलतामा  टेकेर थप ब्यिजस्थत बनाइने छ। धबगतको 
सरकारले धनमायण गरेका ऐन, धनयम,  धनदेजशका, काययविधध को पूणय काययरियणमा िोड र्दइने छ साथै समयानकुुल 
पररमाियन र संशोधन गदै लैिाने नीधत अंगीकार गररने छ।  

 नेपालको संविधान, स्थानीय तहमाफय त प्राप्त गनपुने दीगो धबकासका लक्ष्य संि र प्रदेश सरकाको नीधतगत 
मागयदशयन, गाउँपाधलकाको आिधधक योिना, मध्यमकाधलन िचय संरचना, स्थानीय सरकार संचालन ऐन,कणायली 
प्रदेश सरकारका काननुहरु  र सानीभेरी गाउँपाधलकाले धनमायण गरेका काननुहरु तथा नीधत, धबधध र पद्धधतमा 
टेकेर सानीभेरी गाउँपाधलका सरकार अजि िढ्ने छ।  

सानीभेरी गाउँपाधलका सरकारको प्राथाधमकता तथा दृविकोणिः 
१. गणुस्तरीय जशक्षा, स्िास््य, िानेपानी तथा सरसफाईको विकास माफय त गधतलो मानि पूिीीँको विकास 

गरी बतयमान पसु्तालाई आफ्नो भविष्य आफ्नै गाउँमा देख्न सक्ने बनाउने। 

२.  आधथयक विकास (कृवष र पश ु,पययटन,उद्योग,व्यापार,रोिगारी,मानि संसाधन) को क्षेिमा निीनतम पिुी, 
प्रविधध ,अनसुरधान र निप्रितयनको माध्यमबाट आम िनतालाई काम, रोिगार र अिसर शृ्रिना गने। 

३. र्दगो,िलिाय ुउत्थानशील,भकुम्प प्रधतरोधी ,िातारण,भगुोल तथा माटो  सहुाउँदो भौधतक पिुायधार( सडक, 

भिन,विद्यतु,संचार,यातायात) धनमायण गरी विस्तारै शहरी सेिा सवुिधा गाउँमै विस्तार गदै लैिाने।    

४. िन क्षेिको हैधसयतलाई कायम राख्दै िन,िरयिरत,ुिैविक विविधता, िलाधार, सीमसार, पाररजस्थधतक 
प्रणली, िडीिटुी, दलुयभ प्राणी आर्दको संरक्षण सम्िद्र्धन र प्रिद्र्धन गने। िातािरणीय विपद र िलिाय ु
पररितयनका असर रयनुीकरण,ठोस फोहोर मैला व्यिस्थापनको मााध्यमबाट सफा बिार र बस्ती स्थापाना 
गने। 
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५.  संस्थागत स्मरण, चसु्त दरुुस्त प्रशासन, वििेकशीलता, , ििाफदेहीता, उत्तरदावयत्ि, पारदजशयता, 
समरयावयकता, सदाचाररता िस्ता गणुले सम्पन्न बधलयो संस्थागत तथा संरचनागत  व्यिस्था गने।   

(क)  जशक्षािः  

 १. २१औीँ शाताव्दी सहुाउदो िैज्ञाधनक उत्पादनशील िीिनउपयोगी व्यिसावयक धसपमलुक रोिगार मलुक 
एिम िनमजुि जशक्षा बनाउँदै सक्षम प्रधतस्पधधय नैधतकिान एिम राि र गाउँपाधलकाको विकास र समवृद्ध 
प्रधत प्रधतिद्ध नैधतकिान िनशजक्त उत्पादन तफय  िोड र्दइनेछ।  

२. सवुिधा सम्पन्न भिन, प्रयोगशाला,दक्ष जशक्षकको व्यिस्थापनबाट शैजक्षक गणुस्तर कायम गनय अधधकतम 
प्रयास गररनेछ।  विद्यालय संख्या,शैजक्षक गणुस्तरको अिस्था,पाधलकाको आिश्यकता,शैजक्षक सधुार 
काययदलको धसफाररसको आधारमा विद्यालयको संख्या  क्रमश िटाइ र एक िडा एक नमनुा विद्यालयको 
अिधारणा लाई कडाइ पिुयक काययरियन गररने छ।  

३.  ५ िषय सम्म सिै विद्यालयका भौधतक पिुायधार आिश्यकताको आधारमा धनमायण गररनेछ।  जशक्षण 
धसकाइलाई सूचना प्रिधधमैिी बनाउन आिश्यक पहल गररनेछ। रािपधत शैजक्षक सधुार काययक्रम 
अन्र्तगत अनदुान प्राप्त क्षु्ऋतु् प्रयोगशाला लाई थप व्यिजस्थत बनाइने छ। 

४. १२ कक्षा सम्म विद्याथीलाइ जशक्षण धसकाइ शलु्क क्रमश धनशलु्क गररने छ। गाउँपाधलकामा १ िटा 
विद्यालयलाई िहपु्राविधधक  विद्यालय स्थापना गनय पहल गररने छ। 

५. विस्तारै विद्याथी संख्याको आधारमा दरिरदी हेरफेर गररने छ। कुल विद्याथी संख्याको कम्तीमा १० 
प्रधतशत  विद्याथीलाई प्राविधधक िनशजक्त उत्पादनमा िोड गररने छ। सानीभेरी गाउँपाधलकामा लजक्षत 
िगयबाट विशेषज्ञ िनशजक्त उत्पादन गनय  प्रत्येक िषय उच्च प्राविधधक जशक्षा अध्ययनको  लागी गरीि 
तथा िेहेरदार विद्यार्र्थीमध्ये  २ िनालाइ अध्ययन गनय छाििजृत्त उपलब्ध  गराईने छ। साथै अध्ययन 
परुा गरे पिात  पाधलकामा कम्तीमा २  िषय अधनिायय धनशलु्क सेिा र्दनपुने करारनामा गररनेछ । 
मध्यमस्तरीय प्राविधधक िनशजक्त उत्पादन गनय विशेष िोड र्दइनेछ। सीप पररक्षण गराउन चाहन े
व्यजक्तहरुलाई पाधलकाले आिश्यक समरिय र सहयोग गनेछ।  

६.  जशक्षकलाई निीनतम जशक्षण कौशल, विधध,प्रविधध र प्रिोधधकरण ताधलमको व्यिस्था 
गररनेछ।विद्यालय,िडा काययलय ,जशक्षा यिुा तथा िेलकुद शािाको धनररतर समरिय भइरहने अिस्था 
धसियना गररनेछ। ७ र्दन भरदा बढी जशक्षक तथा प्रधानाध्यापक विदा बस्दा विदा िस्नकुो कारण िोली 
अधनिायय रुपमा जशक्षा,यिुा तथा िेलकुद शािामा िानकारी गराउन ुपने व्यिस्था गररनेछ।  

७. धसकाई उपजब्धको आधारमा उत्कृि विद्यालय छनोट गररनेछ। कक्षा २ उत्तीणय विद्याथीले प्रधत धमनेट 
कम्तीमा ४० िटा शदु्ध अक्षर िाचन गनय सक्ने गरी नयाँ जशक्षण रणधनधत अपनाउन जशक्षकलाई प्रोत्साहन 
गररनेछ। 

८.  िाल विकास जशजक्षकालाइ  विशेष ताधलम र अिसर,  िालमैिी कक्षा कोठा ,िेल र मनोरञ्जनको 
माध्यमबाट नानीहरुको िेलेर धसक्ने अधधकार सधुनित गररनेछ। िालविकास सहयोगी काययकताय तलबमा 
केही िवृद्ध गररनेछ।आधारभतु तह कक्षा १ देजि ५ सम्मको  शैजक्षक  गणुस्तर िजस्कन नर्दन  धबशषे 
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ख्याल गररने छ। प्रत्येक र्दनको जशक्षण योिना सिै जशक्षकले बनाउनपुने व्यिस्था अधनिायय गररने छ 
त्यसमा पाधलकाले आिश्यक सहयोग र समरिय गनेछ। पाधलकाभररमा क्रमशिःवटनको छाना हटाइ पक्की 
भकुम्प प्रधतरोधी भिन धनमायण गदै लधगनेछ। 

९. गाउँपाधलकामा पश ु कृवष प्राविधधक जशक्षा प्रदान गदै आएका विद्यालयलाई सधुार गदै गइनेछ  र 
आिश्यकता हेरी स्तर िवृद्ध गदै िाने नीधत पाधलकाले अंगीकार गनेछ।। 

१०.  ब्यिसावयक जशक्षाको आिश्यकतालाइ ख्याल गदै भौधतक पूिायधार, दक्ष िनशजक्त, सवुिधा सम्पम्न 
भौधतकपूिायधार धबकास गदै िह ुप्राविधीक जशक्षा माफय त दक्षिनशजक्त उत्पादन ि िोड र्दईने छ।  

११. गाउँपाधलका स्तरमा उच्च धसकाई उपलजव्धको आधारमा विद्यालयहरुलाई परुुस्कृत र सम्मान गररने 
छ। 

११.  गाउँपाधलका स्तरमा पररक्षणको लागी एउटा विद्यालयमा एक िना संगीत जशक्षक र  एक  िना  
िेलकुद जशक्षक व्यिस्था गररदै िाने नीधत धलइने छ। क्रमश राम्रो पररणाम आएमा सिै विद्यालयमा 
लाग ुगररने छ। 

१२.  विद्यालयको शैजक्षक गणुस्तर कायम गनयको लागी विद्याथी संख्या,दरुी  र यातायात  पहुँचको अिस्था  
ख्याल गरी पाधलका स्तरमा एक ओटा नमनुा धबद्यालय धनमायण गरीने छ। याथै विद्यालयको तह िटुिा 
िा मिय गररने छ। यस्तो कायय अविभािक भेला विद्यालय व्यिस्थापन सधमधत र िडाको धसफाररस 
अधनिायय चावहने व्यिस्था गररने छ। 

१३.  शैजक्षक गणुस्तर कायम गने केवह विद्यालयिाट विषयगत जशक्षक जझकाइ गाउँपाधलकाको मातहतमा रहेर 
विद्यालय अनगुमन धनयमन मलु्याङकन गने गरी ३ िना अनगुमण प्रजशक्षक ÷सहिकताय जशक्षकको 
व्यिस्था गररने छ। नमनुा कक्षा अध्यापन समेत गने ुयपने व्यिस्था अनगुमन प्रजशकले गनुयपने व्यिस्था 
गररनेछ। 

१३.  करार जशक्षकहरु र कमयचारीहरुको हकमा प्रत्येक िषय असार मसारतमा करार सम्झौता नविकरण गने 
व्यिस्था गररनेछ।  

१४.  योग तथा ध्यान जशक्षालाई प्रत्येक विद्यालयमा विस्तार गदै लधगनेछ । 

१५. सेनेटरी प्याड, आईरन तथा फोधलक एधसड चक्की वितरणलाइ व्यिजस्थत िनाउदै लधगनेछ। यसको 
रेकधडयङ र ररपोवटयङलाई थप व्यजस्थत बनाउदै लधगनछे। 

१६.  सिै विद्यालयमा रहेको विद्याथीलमई  र्दिा िािा स्थाधनय उत्पादन र उपभोगको नीधतलाई ख्याल गदै 
प्रत्येक र्दनको मेरय ुिनाइ गणुस्तररय र्दिा िािा प्रदान गनय सहकारी माफय त िािा ििुाउने व्यिस्था 
धमलाउन।े 

१७. सानीभेरी गापामा रहेको जशक्षा क्यापसलाइ थप व्यजस्थत बनउँदै क्रमशिः बहपु्राविधधक बनाउदै लधगनेछ। 

(ि)  स्िास््यिः  
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१.  स्िास््य उपचार धनशलु्क िनाउन नेपाल सरकाको मापदण्ड धभिका सबै  औषधधहरुलाई धनशलुु्् ु्क 
वितरण गररने छ। पाधलका भरी गररि िरधरुी पवहचान गरी धनशलु्क स्िास््य विमा गरर क्रमस ५ 
िषयमा सिै िर पररिार लाई स्िास््य िीमामा आिद्ध गररने  छ। 

२.  गाउँपाधलका अस्पताल लाइ व्यिस्थापकीय वहसािले व्यिजस्थत िनाउने अस्पताल भिन धनमायण काययमा 
िोड र्दइ २ िषय धभि नयाँ भिनिाट सेिा र्दन शरुु गने र गाउँपाधलका अस्पताललाई व्यिजस्थत िनाउदै 
िान,े िडाका सिै स्िास््य केररलाइ आिश्यकता हेरी स्तर िवृद्ध गररनेछ  िोप केरर तथा  गाउँिर 
वकजल्नक आिश्यकता अनसुार धनमायण गररनेछ। 

३.  गाउँपाधलका अस्पतालमा आकजस्मक स्िास््य सेिा सरुजक्षत माततृ्ि तथा नििात जशश ुस्िास््य सेिालाइ 
र्दगो िनाइनेछ। 

५.  स्िास््य केररमा सतु्केरी हनुे दर िढाइ जशश ुर सतु्केरर आमाको जििनको ख्याल गदै गभयिधत मवहला 
लाइ  स्िास््य संस्थामा सतु्केरी गराउने लाइ थप सतु्केरी भत्ता प्रदान गररनेछ। 

६.  क्यारसर, मगृौला, हेड इरिरुी, पावकय नसन, स्पाइनल ईरज्यरुी, मटुु रोग, धसकलसेन एधनधमया र अल्िाइमसय 
गायतका ८ प्रकारका रोग पवहचान गरी गाउँपाधलका सरकारले प्रदेश सरकार संग समरिय गरी 
उपचारमा सहयोग गनेछ। 

७. आकजस्मक दिुयटना सतु्केरी मवहला ,गररि िर पररिारलाई िडाको धसफाररसको आधारमा गररि िर 
पररिार पवहचान नहरुिेल िडाको धसफाररको आधारमा धनशलुु्् ु्क एम्िलेुरस सेिा प्रदान गररनेछ। र 
आकजस्मक दिुयटनामा चौरिहारी मधुसकोट गाउँपाधलका अस्पताल र नेपालगंि सम्म िडाको धसफाररसको 
आधारमा लैिान।े 

८.  गाउँपाधलका अस्पतालमा विषेशज्ञ सेिा उपलव्ध गराउन संि र प्रदेश सरकार  समरिय गरी टेधल 
मेधडधसएन सेिा संचालन गने आिश्यक ििेट व्यिस्था गररने छ। 

९. सरुजक्षत माततृ्ि िाल स्िास््य िोप पररिार धनयोिन वकशोर अिस्था लगायतका प्रधतकारात्मक 
प्रिद्धनात्मक उपचारात्मक स्िास््य रणनीधत अिलम्िन गररनेछ। 

१०. स्िास््य कमयचारीलाई िनताको सेिा प्रिाहको कायायलाइ व्यिजस्थत िनाउन ताधलमको व्यिस्था गररने 
छ। इमारदार स्िास््यकमीलाई प्रोत्साहन तथा परुुस्कारको व्यबस्था गररने छ।  

११. गाउँपाधलका अस्पत्ताल र िडा स्िास््य चौकीमा विशेषज्ञ डाक्टरलाई आमरिण गरी स्िास््य जशविर 
संचालन गने व्यिस्था गररनेछ। 

१२. एउटा नयाँ एम्िलेुरस िररद गरी विरामी ओसारपसारमा सहिता ल्याइने छ। 

(ग)  िानेपानी 
१ सानीभेरी गाउँपाधलकामा शदु्ध िानेपानी िनताको हरेक िरमा पयुायउने लक्ष्य यस सरकारले धलएको छ।  

मापदण्डमा आधारीत शदु्ध िानेपानी वितरण गनय स्रोतको  पवहचान गरर ठुला िानेपानी आयोिना सम्पन्न 
गनय पानी नभएका सखु्िा िस्तीहरुलाई  पवहलो प्रथाधमकता र्दइनेछ। धनमायणाधीन योिनाहरु यसै 
आधथयक िषय परुा गररने छ। भएका योिनाहरु ममयत संभार गररने छ। यस काययका लाधग स्थानीय 
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सरकार एक्लैको क्षमताले नभ्याउने भएकोले संि तथा प्रदेश सरकार संग समरिय र सहकायय गररने 
छ। 

३.  पानीका श्रोत नभएका िजस्तहरु  विप्पलेेि, तसुारे अध्याचौर गरायला गाउँ,  मेलचौर तधलिोला,िापािार 
पोिरी धलफ्ट िानेपानी आयोिना समयमै समपन्न गरी एक िर एक धारा धनमायण गने। 

४.  अरु नयँा िानेपानी धलजफ्टङ आयोिना सानीभेरी टुरा चाजख्लमेला, भेरी नर्द, पकै्रया िटे्टिोला ज्याधमरे 
िाली िराचौर साथै थप ठुला धलजप्टङ आयोिनाहरु सम्भाव्यता अध्ययन गरर संि र प्रदेश सरकार सँग 
समरिय गरर िानेपानी आयोिना विस्ततृ धडिाइन तयार गरी िानेपानीको काम गने सिै पाधलका भरर 
शदु्ध िानेपानी ििुाउने नीधत धलईने छ। 

५.  तङगपानी चोतरालोटे िमु्लेपोिरी िडेरी ,धनगालपानी फुकु्रजिउला ,तल्लो छहरे टाकुरा भण्डारीपािा 
चौरििार,छहरा स्कुलटोल ,ठुलािोला सैनारु साइराभनु चाइनािगर ,सानीभेरी नदी टुरा चाख्लेमेला 
,िटे्टिोला ज्याधमरे िराचौर ,सीलानीिोला ,काडागाउँ ,उदीनढुङ्गा नाउला ,वकचवकचे ,साक्चा गैरािारा 
धलजफ्टङ तथा नन धलजफ्टङ िानेपानी आयोिना क्रमशिःसंि र प्रदेश सरकारको सहयोगमा क्रमशिः सम्पन्न 
गदै लधगनेछ।    

(ि)  कृवष  

१.  सानीभेरी गाउँपाधलका  कृवष प्रधान पाधलका हो। हाम्रो मखु्य िाली मकै धान गह ु तरकारी िेधत  
फलफुल दलहन तेलहन र कोशे िाली नै हन।ु हाम्रो पाधलकाका अधधकांश िनसंख्याको मखु्य पेशा 
कृवष नै हो यहाँ साना वकसानहरुको िसोिास रहेका देजिरछ।  

२.  पाधलका भरीका वकसानलाई एउटा कृवष एम्िलेुरस िनाइ  िसको िरमा कृवष िरय िस्त ुउत्पादन भई 
विक्री वितरणको लाधग तयार छ। उत्पार्दत िस्त ुल्याएर ििार सम्म पयुायउन वकसान संग सहकायय र 
समरिय गररनेछ। 

३. िाद्य सरुक्षामा िनताको अधधकार स्थावपत गररने छ।  कृवष सहकारी तथा व्यािसावयक  कृषक समहु 
माफय त व्यािसावयक िेती गनय प्रोत्साहन गररने छ। कृवषमा याजरिवककरण ,विविधधकरण माटो 
पररक्षण,साना कृवष  औिार िररदमा सहधुलयत ,पाररिाररक िेती गनय उत्प्ररेणा ,मल बीउ िररदमा 
सहधुलयत ,प्राङगाररक िेती लगायत उन्नत प्रविधधमा िोड र्दइनेछ।  

४. कृषक पररचयपि र्दएर कृषकलाइ िग्र्रीकरण गररने छ। कृवष िेती गने इच्छा भएका  तर िधमन नहनु े
वकसानको लागी िधमनको भाडा समेत स्थाधनय सरकारले कृषक साझेदारीमा भाडा बाफतको  केही 
रकम व्यबस्था  गनेछ।  त्यसको लागी कजम्तमा ३ देजि ५ रोपधनमा वकसानले िेधत गरेको हनुपुने 
व्यिस्था गररने छ। 

५. एक िडा एक पकेट र ब्लक धनमायण गरीने छ र कृवष सामदुावयक केरर स्थापना गरीने छ। कृवष 
प्राविधधक अधनिायय िनाउनछे । 
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६. उत्पादनको आधारमा कृषकलाइ अनदुान र्दने अनदुान तरकारी फलफुल प्याि लसनु दाल मास मलुाको 
विउ प्यािको विउ आल ुमह र मसलािाली उत्पादन को आधारमा काययविधध िनाइ अनदुान र्दने व्यस्था 
धमलाउन।े 

७.  समयमा मल  व्यिस्थापन धमलाउने कृवष िीमा अधनिायय िनाउन,े साथै हािाहरुी िावढ पवहरोले िेधत नस्ट 
भयो भने त्यसको क्षधतपधुतय वकसानलाइ गाउँपाधलकाले धबमा माफय त   र्दलाउने  व्यिस्था धमलाईने छ। 

८. पाधलका भरीका उत्कृि वकसान छनौट गरर ११ िनालाई प्रतेक िषय  सम्मान गररनेछ। 

९. पाधलका स्तरको कृवष उपि संकलन,विक्रीवितरण तथा धनयायत  केरर संचालन गररनेछ। 

१०.  गाउँपाधलका स्तरमा जचस्यान केरर धनमायण गनय संि तथा प्रदेश सरकार सग ँसमरिय र सहकायय  गररने 
छ। 

(ङ) पशपंुजक्ष काययक्रम 

१. पश ुकृषकलाइ व्यिसावयक िनाउन पशमुा नश्ल सधुार काययक्रमलाई अगाडी बढाउन हाल पाधलका भरर 
२ िडाका लाधग एक पश ु प्राविधधक रहने व्यिस्था गररने छ। कृषकलाई प्रदेश सरकारले िोषणा 
गरेको  दधुमा प्रधतधलटर ५ रूपैया अनदुानमा गाउँपाधलका सरकारले दधुमा प्रधतधलटर ३ रुपैया थपगरी 
िम्मा रु ८ अनदुान र्दइने छ।  

२. िधस िोका रागा भैधस कुिरुा गाइ आर्दको फारम संचालन गरी व्यिसाय गने कृषक लाई अनदुान तथा 
उत्कृि वकसान छनौट गरी परुस्कार र्दने व्यिस्था धमलाउने छ। उत्पादन तथा विवक्रको आधारमा 
अनदुान व्यिस्था धमलाईने छ। त्यसका लाधग गाउँपाधलकाले स्पस्ट काययविधध धनमायण गनेछ। 

३. िसी बोका संकलन केरर बनाई त्यसमा चेक िाँच गने व्यिस्था धमलाइ त्यसबाट विक्री वितरण गने 
व्यिस्था धमलाइने छ। भैसीस्रोत केररलाइ थप व्यिजस्थत बनाउदै लधगने छ।  

४. पशकुो बीमा तथा औषधीको व्यिस्था गररनेछ। पशपुालन पकेट क्षेि िोषणा गरी प्रभािकारी काययरियन 
गररनेछ। 

(च)  धसंचाइ 

१. हाम्रो सानीभेरी गाउँपाधलमा  नर्दको वकनारमा रहेका बजस्तमा सजिलै सग ँधसचाई उपलब्ध भएको छ 
तर माधथको डाँडामा सकु्िा क्षेि बवढ भएकोले पािो िधमनलाई प्राधथकता र्दई ठुला धलजफ्टङ आयोिना 
संि र प्रदेश सरकारको सहयोगमा सम्पन्न नीधत धलइने छ,। 

२.  परुाना धनमायण भएका धसचाई आयोिना तथा नहरहरुलाई ममयत सम्भार गदै लधगनेछ। 

३.  नर्द माधथको गरा सधै हरा  भराको धनधत अिलम्ब गरर कायायरियन गररनेछ। धलजफ्टङ धसचाईलाई 
वकसानको उत्पादन सग ँिोडेर लैिाने धनधत धलईने छ । 

४. साना सीचंाइ आयोिना,थोपा धसंचाइ प्रविधध,पलाजस्टक पोिरी ,ररचािय पोिरी लगायतका आधधुनक प्रविधध 
प्रयोग गरी धसंचाइलाइ थप व्यिजस्थत बनाइने छ। 
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५.  भेरीनदी बकुीचौर,भेरीिोला झासल्ला काफलचौर,हासीबाङ सानीभेरी,सानीभेरी नदी गोलचौर,धसुुयबगर 
गमुारिोला श्रीचौर झीनचाँ्ैर,सानीिोला तिरे आर्द धलजफ्टङ तथा नन धलजफ्टङ धसचांई आयोिना काम 
क्रमशिः सम्पन्न गदै लधगनेछ। 

 (छ) संस्कृधत 

१. पाधलका स्तरमा एउटा सास्कृधतक सम्मेलन गने, सामाजिक सास्कृधतक रुपारतार अधभयान अरतगयत 
छुिाछुत गनेलाई दजण्डत गने साथै प्राजचन मठमजरदरलाई सम्भार गने,पररक्षणको लाधग एउटा सवङ्गत 
जशक्षक राजि बालबाधलकालाई सवङ्गत क्षेिमा बालबाधलकाको जशक्षण तथा कलाकाररता स्तरमा सधुार 
ल्याउन प्रयास गने साथै बालबाधलकाको आधन बाधन संस्कार आदत पवहचान सास्कृधतक जशक्षक अथिा 
सधगंत जशक्षक माफय त गररने छ । 

२. पाधलका भरर लाग्ने मेलालाई सरंक्षण  र सम्बधयन गने र व्यिसायीमजुि बनाउदै लधगनेछ। 

३ .पाधलका भररका उत्कृि कलाकार साथै  सानीभेरीमा तथा देशका राविय कलाकार र संगीत माध्यम 
बाट िनताको सेिा गने कलाकारलाई पाधलकाले सम्मान गररनेछ। 

४. पाधलका स्तरको कला सास्कृधतक प्रबद्र्धन मंचलाई व्यिजस्थत गरेर लधगनेछ। 

५. छोटे बगरको यदु्ध संग्र्ालयलाई प्रदेश सरकार सग समरबयन गररने छ। यदु्ध संग्र्ालयमा पाधलका भररका 
सबै शवहदहरुको जििनी र योगदान झलु्् ु्ज्कने िालको बनाइनेछ। 

६. धसम्ली बिारमा रहेको शवहद स्मधृत भिनलाई परुा गरर िनयदु्ध र िनआरदोलन यदु्धवफचर झलु्् ु्ज्कने 
प्रधतक जचरहरु राजिने छ । 

(ि) यिुा तथा िेलकुद 

१. हाम्रो यिुा शजक्त अध्ययन परुा गरेर विदेशको बाटो रोज्ने तथा अध्ययन परुा नगरी  धबचैमा  विदेश 
िाने  गरेकोले पाधलका भररका यिुाहरुलाई  व्यिसावयक बन्न विधभन्न उत्प्ररेणका प्याकेिहरु ल्याइनेछ।  
यिा रोिगारीलाई  ध्यानमा  रािेर विउपिुीको व्यिस्था गररनेछ। यिुालाई कृवष,उद्योग संग िोडेर 
अनदुान र्दइनेछ। यसका लाधग काययविधध व्यिजस्थत बनाउनेछ। 

२. क्रमश एक िडा एक िेलकुद मैदान धनमायण गररने छ ,पाधलका स्तरको बेल्टाप ुरंगशाला लाई परुा गनय 
सिं र प्रदेश सरकार सँग समरियन गररने छ। 

३. िेलकुद जशक्षको व्यिस्थापन गनय, पाधलका स्तरको िेलकुद विकास सधमधतलाई  अधधकार र्दईनेछ , 

पाधलका स्तरमा अध्यक्ष कप िेलकुद काययक्रम सरचालन गररने छ। 

४. िनयदु्ध र्दिशको अिसरमा   फाल्गनु १ गते   गरुरलु्् ु्ला म्याराथनलाइ  थप व्यिजस्थत गरर सम्पन्न 
गररने छ  ,पाधलकाको उतकृि िेलाधडलाई सम्मान गररनेछ।रािपधत रधनङ जशल्डलाई धनयधमत सरचालन 
गररने छ ।   

५.  प्रदेश सरकार संग धमलेर एक िटा किडयहल धनमायण गरीने छ।  

(ि) मवहला तथा बालबाधलका  
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१. सामाजिक र लैवङ्गक वहंसा धनिारण र पनुस्र्थापना कोष स्थापना , टोल र िडाहरुमा मवहला समहु, आमा 
समहु,  र सहकारी स्थापना गरी विपन्न र वपछधडएका मवहलाहरुलाई प्रिद्र्धन गररने छ  र मवहला सँग 
उपाध्यक्ष काययक्रम माफय त मवहलाहरुलाई  उद्यमशील, धसपमलुक, व्यिसावयक बनाई , रोिगारी अिसरको 
पहुँच पुययाई स्िआयआियनमाफय त आत्मधनभयर बनाउने, श्रोतसाधनमा  मवहलाहरुको पहुँच बढाउने र लैवङ्गक 
समानता, मूलप्रिाहीकरण सशजक्तकरणको पक्षमा चेतना बढाउने तथा मवहला श्रधमक र्दिस लगायत 
विधभन्न मवहला सम्बजरध आधारभतू कृयाकलाप गररनेछ।  

२. कुपोषणको अिस्थालाई सधुार गने बहकु्षेधिय काययक्रम माफय त व्यपजस्थत गररने छ। 

३. पाधलका धभि रहेका ११ िटा आमा समहुलाई वक्रयाजशल बनाई स्िास््य सम्बरधी सचेतना काययक्रम 
सरचालन गररने छ। 

४. पाधलका धभि रहेका मवहला जशक्षक,कमयचारी ,व्यिसाधसय मवहला पवहचान गरर क्षमता तथा नेत्तत्ि 
विकास गररने छ। 

५. पाधलका धभिका रहेका ४० िषय पगेुका तर विहे नगरी बसेका साथै विहे गरेका तर एकल िीिन 
विताइरहेका असाहय तथा विपन्न मवहलालाई सामाजिक सरुक्षा भत्ताको दायरमा ल्याईने छ  

६. पैतकृ सम्पजत्तमा समान अधधकार स्थावपत गने, मवहला सशजक्तकरणको लाधग आधथयक उत्पादन र नेततृ्ि 
धबकास गने तथा छोरीलाई अशं र्दनेलाई पाधलका स्तरमा सम्मान गररने छ। 

(झ) बाल संरक्षणरबालमैिी स्थानीय शासनिः  

१. सानीभेरी गाउँपाधलकामा बालबाधलका सम्बरधी प्रोफाइल तथा कायययोिना धनमायण गरी काययरियन 
गररनेछ। 

२. बालिाधलका सम्िरधी संगठन संरचनागत धबकास र शसजक्तकरण, िनचेतना र कानूनी प्रवक्रयामा िोड, 

बालमैिी स्थानीय शासन िोषणाको तयारी गररने छ। 

३. बाल उद्दार, अनाथ टुहरुा संरक्षण धबवहन बालिाधलकाको पवहचान गरी धबशेष सामाजिक सरुक्षा भत्ता र 
शैजक्षक सामाग्र्ी धबतरण गररने छ। 

५. धबद्यालयमा छािा मैिी बातािरणको लागी छािा मैिी शौचालय र सेधनटरी प्याडको ब्यिस्था गररने 
छ।  

७.  बाल वििाह धनयरिण गनयका धग िनचेतनामलुक काययक्रम गररने छ। 

(ञ) आर्दिासी िनिाधतिः 
१. िनिाती हरुको धमय, संस्कृधत, भाषा, संस्कार र पवहचा तथा हकवहत लाई  संरक्षण र प्रिद्र्धन गररने छ। 

२. अधत धबपन्न असाहय िनिाधतलाई आधथयक सहयोग र सिै िनिाधतहरुलाई सधुाररयको चलुो वितरण 
गररने छ। 

(ट) दधलत विकास  

१. दधलतका संिैधाधनक हक तथा कानूनी व्यिस्थाले धनधायरण गरेका सेिा सवुिधाहरु र िातीय छुिाछुत 
अपराध कसरु सिाय ऐन, २०६८ लाई पूणय रुपले लाग ुगररने छ।  
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२. सामरती अथयप्रणाली अरतगयत दधलत समदुायमा रहेको बाधलिरे विि प्रथाको अरत्य गरर विकल्प स्िरुप 
ज्यालादर धनधायरण गरेर दधलतका मौधलक सीप, कलाहरुलाई आधधुनवककरण र व्यिसायीकरण गररनेछ। 

३. अधत विपन्न दधलत पवहचान गरर क्रमश आिाजशय भिन ,जशप मलुका ताधलम तथा आयआियनको काययक्रम 
लाग ुगररने छ। 

४. दधलत समदुायमका धबपन्न असाहय छाि(छािाहरुको पवहचान गरी प्राविधधक जशक्षा प्रदान गररनेछ।   

(ठ) िेष्ठ नागररक संरक्षण र सम्मान काययक्रम  

१. िेष्ठ नागररकहरुलाई सम्मानपूणय िीिन जिउन पररिाररक ब्यिहार पररितयन र िेष्ठ नागररक र्दिा  केरर 
स्थापना गररने तथा अनभुि पसु्तारतरण गररने छ।  

२.  अधत धबपन्न असाहय संरक्षण धबवहन िेष्ठ नागररकहरुको पवहचान गरी आिास, िाद्य र कपासको ब्यिस्था 
गररने छ। 

३. िेष्ठ नागररकको सामाजिक सरुक्षा भत्ता वितरण गदाय अपाङ्गता भएका िेष्ठ नागररकहरुलाई बैङ्क सग 
समरियन गरर  सहि गररने छ। 

(ड) शवहद पररिारहरु र िाईतेहरुलाई सम्मानिः 
१. िनयदु्ध र िनआरदोलनका शवहद पररिारहरु र िाईतेहरुलाई सम्मान, संरक्षण र प्रिद्र्धन गररने छ। 

२.  िाइते तथा अपाङ्ग हरुको अिस्था हेरी अपाङ्ग पररचयपि प्रदान गरी उपचारमा आधथयक सहयोग गररने 
छ। 

३.  अधतविपन्न  शवहद पररिार र िाईतेहरुलाई धसपमलुक ताधलम र आयआियन गनय आधथयक अनदुानमा 
सहयोग गररने छ। 

४ .शवहदहरुको संझनामा यदु्ध संग्र्ालय, शवहद स्मधृत भिन, शवहद गेट, प्रधतक्षलय र स्मारक क्रमश धनमायण 
गररने छ। 

५.  शवहद स्मधृत प्रधतष्ठानलाई व्यबजस्थत गररने छ।  

६. िनयदु्धका िाइते तथा शवहद पररिारका छोराछोरीका लाधग अध्ययन सहायताको व्यिस्था गररने छ। 

७.  िाईते तथा अपांग पूनस्थापना केरर धनमायण गरी धसपमलुक काययक्रम संचालन गरीने छ। 

ढ) पययटन  

१.  गाउँपाधलकाको पययटन रणनीधत योिनालाई ध्यान र्दएर प्राकृधतक, धाधमयक, ऐधतहाधसक र कृवष पययटन 
गरतव्यको एवककृत पूिायधारको विकास गरी गाउँपाधलकामा एक गनतव्य स्थान छनौट  गररने छ। 

२.  पययटन तथा उद्योग  पययटनको प्रधतफल गाउँ(गाउँमा पुययाउन नयाँ पययटकीय गरतब्यको पवहचान, 

पययटकीय पदमागयको विस्तार र होमस्टे लगायत पययटन मैिी िस्त ुउत्पादन गरी आयआियनमा टेिा 
पुययाइने छ। 

३.  गाउँपाधलकामा पययटक आकषयण गने स्थानको फोटो र अरय सौरदयय र सवुिधा िानकारीको लाधग  प्रचार 
प्रसार गररने छ।  
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४.  पययटकका लाधग गणुस्तररय होटल, रेस्टुरेण्ट र लि स्थापना गनय विधभन्न सवुिधा सवहत नीजि क्षेिलाई 
आकवषयत गररनेछ।  

५. ऐधतहाधसक पययटन क्षेिहरु प्रिद्र्धन गनय मौरािारा गरुरल्ला यदु्ध पबुायधार, छोटेिगरमा यदु्ध संग्र्हालय 
धनमायण, िनयदु्धको तयारी गरेको दलुी सादुयलु्् ु्ला िरको संरक्षण, िनमजुक्त सेनाले ताधलम गरेका 
लोपउरमिु अिशेषहरु हरुलाई क्रमश योिनाबद्ध तररका संरक्षण गररने छ।  

६. ररम्ना दोभानमा धाधमयक पययटनको लाधग मु्एच ु् अनसुार भौधतक पिुायधार धबकास गरी विएङ्गल झोलङुगे 
पलुको धनमायणको मु्एच ु् गररनेछ।  

७. नमनुा होम स्टे गाउँ िोषणा गरी पययटक आकषयण गने नीधत धलइनेछ। सानीभेरी नदीमा ्ु्याजफ्टङ 
संचालन गररनेछ। यदु्ध पययटन,प्यारागलाइधडङ,च्यअप अषु्mज्दष्लन लाधग साम्भव्यता अध्ययन गररनेछ। 

८.  सम्भाब्यता अध्यन गरी पाधलका स्तरमा एक िटा वपक्नीक पाकय  धनमायण गरीने छ। 

(ण) सहकारी  क्षिे  

१.  गाउँपाधलकामा सहकारीहरुको एवकन त्याङ्क सङ्कलन गरी समस्या र समाधानका उपाय िोजिने 
,उत्पादन,श्रम,विजत्तय सहकारी हरुलाई मापदण्ड अनसुार सरचालन गनय पाधलका स्तरमा सहकारी कायायलय 
स्थापना गने र सहकारी कायायलय माफय त ताधलम ,अनगुमन तथा धनयमण गररने  छ।  

२.  प्रत्येक  िडामा गठन भएका श्रम सहकारीलाई व्यिजस्थत बनाई विकास धनमायणका काम गररने छ। 

३.  सहकारी संस्थाहरुले कृवषिरय उत्पादन र सेिामूलक कामलाई पवहलो प्राथधमक्ता र्दएर राम्रो काम गने 
सहकारी संस्थालाई प्रगधतको आधारमा अनदुान प्रदान तथा सम्मान गररने छ। 

४. मवहला सहकारी, बचत तथा ऋण सहकारी, साना वकसान सहकारी, शवहद पररिार िाईते अपाङ्ग आयआियन 
कृवष समहु संस्थाहरुलाई सशजक्तकरण गदै कृवष काययलाई योगदान गनेगरी अनदुानको ब्यिस्था  गरीने 
छ।  

५. सहकारी ,िैंक तथा विजत्तय संस्थाहरुको धनयमनलाई प्रभािकारी बनाइनेछ।  

६. सहकारी माफय त सस्तो संचालनलाई अभ्यासको रुपमा अगाधड बढाइनेछ।  

(प)लि ुउद्योग   

१. सानीभेरी गाँउपाधलकाको लि ुउद्यम प्रबद्र्धन रणनीधतक योिना अनसुार  लजक्षत िगय गररबीको रेिामधुन 
रहेका आधथयक रूपले विपन्न र सीमारतकृत समहुलाई लि ु उद्यम विकासको माध्यमबाट रोिगारी 
अिसरको धसियना र आयस्तर िवृद्ध गररने छ।  

२.  स्थानीय तहमै उपलब्ध हनुे स्रोत साधनको अधधकतम उपयोग गरी मागमा आधाररत उत्पादन तथा 
सेिाहरूको विकासद्वारा गररबी रयूधनकरण गररने छ।  

३.  स्थानीय सीप र स्रोतको उपयोग गनय, यिुा रोिगार धसियना गनय उपलब्ध स्रोत साधन र पययटकीय 
संभािनाका अिसरहरु िोिी गररने छ।  

४. गाउँपाधलकामा गामेरट उद्योग र अरय धनजि लगाधनका साना उद्यमीहरुलाई प्रविधध र अनदुानले स्तर 
बदृ्धी गररने छ।  
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५. मसला संकलन र प्रशोधन केरर धनमायण र सञ्चालन गने, फलफूल र तरकारी पकेट क्षेििाट उतपार्दत 
िस्तलुाई प्रशोधन गनय साना उद्योग धनमायण र सञ्चालन गररने छ। 

६. सहकारी ,िैंक तथा विजत्तय संस्थाहरुको धनयमनलाई प्रभािकारी बनाइनेछ।  

७. सहकारी माफय त सस्तो संचालनलाई अभ्यासको रुपमा अगाधड बढाइनेछ।  

८.  सानीभेरी गाउँपाधलका िडा नं. ३ को बैरेनीतरालाई संि र प्रदेश सरकार संग समरिय गरी धनमायण 
गरीने छ। 

(फ) सडक संिाल विकास धनमायण र स्तरिवृद्धिः  

१. गाउँपाधलकामा मध्यपहाडी लोकमागय, क्षेिीय सडक र कृषी सडक गरी तीन प्रकारका सडक सञ्जालले 
गाउँपाधलका केरर देजि िडा कायायलय सम्म, िडा कायायलय देजि टोलसम्म नाधलको धनकास सवहत एक 
िडा एक हररत सडक धनमायण र स्तरिदृ्धी गरी सबै सडकहरुलाई १२ मवहना सूचारु गररनेछ। 
स्यालािोला िडा कायायलय काधलका डलधसङगे लामडाँडा िोगीनेटा,िइुटे पोिरी ,चाइनाबगर पकै्रया 
बकुीचौर कोटिहारी,िैदाने पािेरोल ,सीम्ली मंगरराङिा िरेली उदीनढङगा,सपायचौर चाख्लेमेला राम्री 
टुरा बाधापानी,भलाचौर धतधमले,िरठाना जचरत,ुधगठाकोट िसनडाडा चाइनािगर,िमु्लेपोिरी काँडा बागिोर 
लगायताका कृवष सडकको स्तर उन्नधत गररने छ।  

२.  अमाय पाधथहाल्न धसम्ली पेदी बिार,सल्लीचौर िापागार हाँस ुपोिरी क्षेधिय सडक र ररम्ना गारािाट 
क्षेधिय सडक धनमायण र स्तर बदृ्धी गरी गाउँपाधलकालाई समदृ्ध बनाइने छ।  

३. सपायचौर चाजख्लमेला बाधापानी मौरािारा टुरा पययटवकय सडक र बेलटाप ु भलाचौर कमैदे मौरािा 
पययटकीय सडकले गाउँपाधलकाको बह ुचजचयत मौरािारा गरुरल्ला म्याराथन काययक्रमलाई सहि माि हैन 
मौरािाराको िैविक धबविधता र पाकृधतक सरुदरताको सगुम सेिा धलएर अध्ययन गने िातािरण बनाईन े
छ।  

4. माधथ उल्लेजित सडक हरु संि तथा प्रदेश सरकार सग ँसमरियन गरर परुा गररने छ। 

(ब)  सहरी तथा बजस्त विकास 

१. सहरी तथा बस्ती विकास भिन संवहता मापदण्डको आधारमा  गाउँपाधलकामा धसम्ली, पेदीबिार, 

चाइनािगर, धगठाकोट जिउला, बधलिाङ्ग, काफलिोट, बागिोर, फुकु्र जिउला लगायतका क्षेिहरुमा शहरी 
तथा िस्ती विकास सिं तथा प्रदेश सरकार सग ँसमरियन गरर क्रमश गररने छ। 

२.  गाउपाधलका स्तर का ग्र्ाधमण बिारहरुमा प्रधतक्षालय,सडक िजत्त तथा सडक वकनारामा िकृ्षारोपण गररने 
छ। 

३.  गाउँपाधलका प्रशासकीय भिन र यस िषय िडा नं। ५, ८ र १०  तथा बावक िडाहरुको क्रमागत 
धनमायण गररने छ भने  िडा काययलयहरुको िग्गा प्रधप्तको प्राथधमकताको आधारमा भिन धनमायण गररने 
छ। 
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४.  संि र प्रदेश सरकार संग साझेदारी गरी िरको छानामा बसोिास गरर जििन िोजिममा रहेका िनताको 
पवहचान गरी दईु िषय धभि िरको छाना मकु्त गदै अधतधबपन्न सहारा विवहन िनताको िनता आिास 
बाट िर धनमायण गररने छ।  

५. गाउँपाधलका अस्पत्तालको आधधुनक भिन धनमायणाको प्रकृयामा छ, स्िास््य चौकीहरु, आधारभतु स्िास््य 
सेिा केररहरु, िोप केररहरुको केही पक्की भिन धनमायण भएको र कच्ची भिन मकु्तगरी समग्र् स्िास््य 
क्षेिमा धबरामी मैिी र्दगो गनुस्तर सेिा र अनलाइन ररपोटय र्दने गरर पक्की भिन धनमायण गररने छ।  

६.  िनयदु्ध र िनआरदोलनका शवहदहरुको सम्झना स्िरुप शवहद स्मधृत भिन, यदु्ध संग्र्ाहलय, शवहद गेट र 
शवहद स्मारक धनमायणगरी सिै महान शवहदहरुलाई सम्मान गररने छ। 

७. सिै िडा कायायलयका भिनहरु क्रमश सम्पन्न गदै लधगनेछ। 

(भ)  उिाय तथा साना िलविद्यतु  

१.  गाउँपाधलकामा साना िलविद्यतु आयोिनाहरुलाई  ममयत सम्भारको लागी अनदुानको व्यव्स्था गररने छ।  

२.  उज्यालोमा िस्न पाउने िनताको माग अनसुार गाउँपाधलकामा सिै िडा तथा टोलहरुलाई पूणयरुपले दईु 
िषय धभि धबधधुत करण गररनेछ। 

३.  राविय ग्र्ाधमण तथा निीकरणीय उिायको सशतय अनदुान काययक्रमको काययविधध, माग र आिस्यक्ताको 
आधारमा प्रभािकारी ढंगले काययरियण गरीने छ। 

४. जिल्ला विद्यतु वितरण केररबाट गाउँपाधलकामा हनुे ठेक्कालाई अनगुमण गरर विद्यधुतय मापदण्डका 
आधारमा सेिा विस्तार गररने छ। 

५.  केरर सरकारको विद्यधुतय चलुो अनदुान काययक्रमलाई मापदण्डको आधारमा गाउँपाधलकामा काययरियण 
गररने छ। 

(म)  सूचना सञ्चार र प्रविधध  

१. गाँउपाधलकामा दूरसञ्चारले धनमायण गरेका टेधलकम टािर िडा नं। ४ टुरा र िडा नं.११ अमाय सानोलेि 
िडा नं ६ दलुीको छहरालेिमा धनमायण भई संचालनमा आएकोले फोन र द्धन्रछनु् सेिा विस्तार तथा 
प्रभािकारी बनाइने छ।  

२. िडा नं ३ अध्याचौर र िडा नं २ को भलाटाकुरीमा टेधलकम टािर धनमायण गरी धसम्ली(पेदी देिी 
बधलिाङ(चाइनािगर सम्मको क्षेिलाई सूचाना(सञ्चारको पहचु बदृ्धी गररने छ।  

३.  गाउँपाधलका कायायलय र सबै िडा कायायलय तथा सरकारी र विषयगत कायायलयहरु, सिै जशक्षा र 
स्िस््य संस्थाहरुमा द्र्त गधतको अजप्टकल फाईिर इरटरनेटर िाइफाई िडानगरी  त्यस क्षेिलाई प्रविधध 
मैधि बनाईने छ।  

४. गाउँपाधलका धभिको समग्र् कामको प्रचार, धनगरानी र िनताको वहतमा पररचालन गदै  आएको सामदुावयक 
रेधडयो मौरािारा एफ।एम। लाई स्तरिवृद्ध गने, समयानकुुल आधधुनवककरण गररदै लधगनेछ  र एक 
िडा एक पिकार उत्पादन गरी गाउँपाधलकाको सशुासन र प्रचारलाई ब्यिजस्थत गररने छ। 

५.  पिकार र पिकाररता क्षेिको महत्िलाई ध्यानमा राजि पिकाररता परुस्कार व्यिस्था गररने छ। 
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६. जिल्लामा भएका पिकारहरु सग ँसमरियन तथा सहकायय गरेर िाने नीधत धलइनेछ। 

७. गाउँपाधलकामा अजप्टकल फाईिरको पहल गरी अजप्टकल फाईबरलाई िडा कायायलय सम्म पहचु विस्तार 
गररने छ। 

८.  सूचना प्रविधधको धतब्र पररितयनलाई मध्यनिर गदै गाउँपाधलकालाई केररमा रािी विधभन्न सफ्टिेर 
प्रणालीको विकास गरी सबै कायायलय तथा विद्यालयहरुको व्यिस्थापकीय पक्षलाई एवककृत गरर प्रविधध 
मैिी बनाईने छ।  िसको लागी गाउँपाधलकाबाट ईरटरनेटको ब्यिस्था गररने छ। 

९.  गाउँपाधलको विकास धनमायणका योिनालाई पारदशी बनाउन रु तीन लाि भरदा माधथका योिनाहरुको 
साियिधनक लेिा पररक्षण गने व्यिस्था धमलाइनेछ।  

(य) िन तथा भसंुरक्षण 

१.  गाउँपाधलकामा सामदुावयक िनको संरक्षण र उपयोग नीधत अनसुार िन, िङ्गल, िरयिरत,ु चराचरुुङ्गी, िल 
उपयोग, िातािरण, पयायिरण तथा िैविक विविधता सम्बरधी योिना धनमायण गरी कायायरियन गररनेछ।  

२. गाउँपाधलकामा  सामदुावयक िन  र िलिाय ुपररितयन अनकुुधलत काययक्रम गररने छ।  

३.  गाउँपाधलकामा प्रदषुण धनयरिण, हरीयाली प्रियद्धन र फोहोर मैला व्यिस्थापनको लाधग स्िच्छ िातािरण 
अधभयान चलाइनेछ।  

४.  िन सम्पदा र प्राकृधतक श्रोत साधनमाधथ समदुायको अग्र्ाधधकारलाई सधुनजित गरी सामदुावयक िन 
उपभोक्त समूहहरुलाई सिलीकरण गररने छ। 

५. मौरािारालाई िैविक विविधता संरक्षण का लाधग संि सरकार तथा प्रदेश सरकार सग ँगररनेछ। 

६. गाउँपाधलका धभिका सिै िन उपभोक्ता सधमधतहलाई गठन पनुगठन साबयिधनक लेिा पररक्षण गनयका 
लाधग एक िना िन सहिकतायको ब्यिस्थापन गररन ेछ।  

७.  मध्यपहाडी सडक, क्षेधिय सडक र िडाका कृवष सडकहरु तथा सानीभेरी र भेरी नदी फाँट िारीपारीको 
साियिधनक िधमनमा बकृ्षारोपन तथा संरक्षण गररने छ।  

८.  सामदुावयक िनमा आगलागी धनयरिण गनयका लाधग उपभोक्ता तथा िन(उपभोक्ता सधमधतलाई बवढ 
जिम्मेिारी बनाईने छ र आगलाधग गनेलाई पवहचान गरर काननु बमोजिम कारिाही गररने छ। 

९. सानीभेरी र भेरी नदी फाँट, मध्यपहाडी, क्षेधिय र कृवष सडक संग िोधडएका साियिधनक िधमनको संरक्षण 
र सरकारी कायायलयको संस्थागत प्रयोग गररने छ। 

(र) िलाधार संरक्षण 

१. गाउँपाधलकामा िलाधार व्यिस्थापन, पानी महुान र भसंूरक्षण, सामदुावयक अनकूुलन िानी तथा िधनि 
पदाथयको संरक्षण, ढंुगा, धगट्टी, बालिुा, माटो तथा िानीिरय िस्त ुअरिेषण, उत्िनन, संरक्षण, उपयोग र 
व्यिस्थापन गररने छ।  

२.  सानभेरी तथा ठुधलभेरी नर्द वकनार मा नर्द कटान रोकाथामका लाधग िृक्षारोपण र तटबरधनको 
व्यिस्थापन गररने छ। 

३. धसमसार क्षेिको पवहचान गरर संरक्षण गररने छ। 
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(ल) िलिाय ुपररितयन  

१.  संिीय र प्रदेश सरकार,  सामाजिक संिसंस्थाहरु संग साझेदारी गरी िलिाय ु पररितयनको असरलाई 
रयूनीकरण गनय स्िच्छ, हराभर र प्रदूषणमकु्त गरी िैविक विविधता तथा िलिाय ुपररितयन अनकूुलनका 
काययक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ।  

(ि) सरसफाई तथा फोहोर व्यिस्थापन 

१. फोहर ब्यिस्थापन समिरधी रणनीधत योिना धनमायण गरी सरकारी, धनजि क्षेि तथा बिार ब्यिस्थापन 
सधमधतको संलग्नतामा गाउँपाधलका धभि बिार उरमिु क्षेिहरुमा सरसफाई तथा फोहर ब्यिस्थापन 
गररनेछ।  

२.  िातािरणीय िोजिम रयूनीकरण, प्रदूषण धनयरिण र हाधनकारक पदाथयहरुको धनयमन तथा व्यिस्थापन 
गने नीधतधभि रही फोहरमैला व्यिस्थापनको लाधग गाउँपाधलका स्तरमा डजम्पङ साइडको लाधग 
सम्भाव्ियता अध्यन गरर तरुुरत कायायरियन  गररन ेछ। 

३.  सफा िर आगन तथा टोल सरसफाईको लाधग िडाका टोल छनौट गरर सरसफाई यकु्त टोल र िडा 
िोषणा गदै िान।े 

४.  साबयिधनक स्थान िधत सक्यौ सफा सरुदर बनाई सानीभेरीको सरुदरताको पवहचान र्दईने छ। 

(श)  विपद् व्यिस्थापन 

१.  गाउँपाधलकामा विपद् व्यिस्थापन सम्िजरध कानून धनमायण गरी सोवह बमोजिम नीधत र मापदण्ड अनसुार 
योिना धनमायणगरी कायायरियन र अनगुमन गररनेछ। 

२.  गाउँपाधलकामा विपद व्यिस्थापन सधमधत गठन, विपद् पूिय तयारी तथा धबपद प्रधतकायय योिना, धनमायण 
गरी सरकारी तथा गैरसरकारी, सामाजिक संि संस्थाहरु र स्ियंसेिक भािनामा प्ररेरत यिुा िनशजक्तलाई    
पररचालन गनेका लाधग स्काउट र स्ियसेिक पररचालन गररनेछ। 

३. गाउँपाधलकमा आइपने धबधभन्न िाले रोग र प्रकृधतक िरय धबपदको प्रधतकायय गरी िनताको जिउ धनको 
सरुक्षा गदै विपदिरय प्रकोप धनयरिण, राहत र उद्धार व्यिस्थापन गनय धबपद कोषलाई  ब्यिजस्थत गररन े
छ।  

४. विपदको समयमा राज्यका विधभन्न समयरिहरु सग समरियन गरर व्यिस्थापन तथा धनयरिण गररन े
छ। 

(ष) मानि संसाधन व्यिस्थापन 

१. गाँउपाधलका सेिाको व्यिस्थापन सम्िरधी नीधत र कानून बमोजिम स्थानीय तहको संगठन संरचना तथा 
दरबरदी धनधायरण गररनेछ।  

२. स्थानीय सेिाको व्यिस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधधको उपयोग, प्रिद्र्धन र धनयमन गदै िनप्रधतधनधध 
र कमयचारीहरुले साियिधनक प्रशासनलाई स्िच्छ, सक्षम, धनष्पक्ष, पारदशी, भ्रिाचारमकु्त, िनउत्तरदायी र 
सहभाधगता मूलक बनाइने छ।  
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३. गाउँपाधलका कायायलय, धबषयगत शािा तथा शािा कायायलयहरु र िडा कायायलयका स्थायी तथा करार 
कमयचारीहरुलाई क्षमता अधभिदृ्धी र राम्रो काम गनेलाई प्रोत्साहान गररने छ। 

४. गाउँपाधलका अरतरगत धबधभन्न क्षेिहरुमा गाउँपाधलका अनदुानका करार कमयचारीहरुलाई गणुस्तरीय सेिा 
प्रिहा, जिम्मेिारी र ििाफदेही मलु्याङ्कणको आधारमा तािवककरण गररने छ। 

५. सबै क्षेिका सिै कमयचारी तथा जशक्षकहरुलाई गणुस्तरीय सेिा प्रदान, अनभुिको आदन(प्रदान र 
तािवककरणको लाधग कानून सम्ित सरुिारकाि सरुिारपद स्थापना गररने छ। 

(स)  गाउँपाधलका सरकार सशुासन तथा संस्थागत क्षमता विकास 

१.  सानीभेरी गाँउपाधलकामा सशुासन तथा संस्थागत क्षमता विकासको कायययोिना धनमायण गरी आम 
नागररकको वहत र सरतवुि सिोपरी ठानी कायय सम्पादन गररने छ। 

२. गाउँपाधलका सरकारले प्रधतिद्धता अनसुार काययसम्पादन गने, िनताको शाजरत सरुक्षा, संरक्षण र रयाय 
सम्पादन गने, भ्रिाचार धबरुद्ध र सदाचारको पक्षमा सशुासन कायम गरी नेततृ्ि धबकास गनय धबधभन्न 
ताधलम, साधन स्रोत र प्रविधधयकु्त ई-गभनेस बनाइने छ। 

४. िनताको माग र गनुासो सामाधान गनय िहाँ काम त्यहा प्रशासन, िसको प्रश्न उसकै ििाफ भन्ने 
मारयतामा आधाररत प्रत्यक्ष उत्तरदावयत्ि सधुनजित गनय दक्ष िनशजक्त व्यिस्थापन गरी पररचालन 
गररनेछ। काययरत सिै कमयचारीका लाधग पोषाको व्यिस्था गररनेछ। 

(ह)  रयावयक सधमधत 

१.  नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐन¸२०७४ ले रयावयक सधमधतलाई र्दएको अधधकार 
धसमाधभि गाउँपाधलकाको कानून बमोजिम उिरुीको कारिाही र वकनारा गदाय अपनाउनपुने कानूनको 
आधारमा स्पिता, एकरूपता एिं पारदजशयता कायम गरी कानूनको शासन तथा रयाय प्रधतको िनविश्वास 
कायम र िडा मेलधमलाप केररका मेलधमलाप कतायहरुलाई रयायीक अभ्यास गनय क्षमता अधभिदृ्धी गररने 
छ।  

 

 

 

 

(क्ष)  रािस्ि पररचालन  

१.  गाउँपाधलकामा रािस्ि धनयरिण, संकलन र बाँडफाँड, प्राकृधतक स्रोत साधन र व्यिसावयक कर, पिुायधार 
सेिा र उपयोगमा सेिा शलु्क दस्तरु सम्बरधी सबै आधथयक कृयापकलाप हरुलाई करको दायरमा ल्याई 
रािस्िको दायरा फरावकलो गरी रािस्ि पररचालन सधमधत माफय त व्यिजस्थत गररनेछ।  

२. करका दरहरु माि नबढाई करको दायरा बढाइने छ। सबै नागररकलाई हामीले धतरेको कर हाम्र ै
विकासका लाधग हो भने्न भािनाको विकास गररने छ। नागररकता िाफत धलइदै आएको धसफाररस र 
सामाजिक सरुक्षा िाफत धलइने  शलु्कलाई धनशलु्क बनाइनेछ।  
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३.  आधथयक कृयापकलापको विस्तारमा सहयोग पगु्ने गरी कर प्रणालीलाई लगानी मैिी बनाई उत्पादनमूलक 
उद्योग तथा व्यिसाय प्रिद्र्धन गने, करको संरचना र करका दरहरूमा समय सापेक्ष सधुार गरी कर 
प्रणाधललाई प्रगधतशील िनाइने छ। करका दरमा सामारय हेरफेर गररनेछ।   

(ि)  सेिा प्रिाहमा विद्यतुीय सचुना प्रविधधको प्रयोग 

१.  सेिा प्रिाहमा विद्यधुतय सूचना प्रविधधको प्रयोग गदाय गाउँपाधलकाले नीधत, ऐन, कानून लगायत सम्मपूणय 
धनणययहरु िनतालाई िानकारी गनय िेबसाईटको रािपि, नागररक िडापि, धडजिटल सूचना पाटीलाई थप 
सधुार र धबकास गररने छ। 

२.  गाँउपाधलका, शािा र िडा कायायलयहरु, सिै विध्यालयहरु, अस्पत्ताल र सिै आधारभतु स्िस््य सेिा 
केररहरुमा धडजिटल हाँिरी तथा अनलाइन सेिाको प्रयोग र विस्तार गरी प्रभािकारी कायायरियन गदै 
धडजिटल उरमिु गाँउपाधलका बनाउने लक्ष काययरियण गररने छ।  

३.  गाउँपाधलका तथा मातहतका कायायलयहरुबाट प्रिाह हनुे सेिालाई प्रभािकारी गनय अनलाईन धसस्टमको 
विकास गरी सेिा प्रिाह गररनेछ। 

४.  सानीभेरी गाउपाधलका धभि हनुे टेरडर लगायत िरीद प्रणालीलाई ब्यिजस्थत गनय अन लाईन धसस्टमको 
प्रयोगरी व्यिजस्थत गरीने छ। 

(ज्ञ) नागरीक सरतिुी सिेक्षण  

१.  सानीभेरी गाँउपाधलका िनताको सरकार भएकोले राज्यको श्रोत साधनलाई अत्यधधक नागररक वहतमा 
प्रयोग गने र िनशजक्त िाट गररने सेिाप्रिाहका सम्पूणय कामप्रधत नागररकहरुको सरतवुि र असरतवुि के 
छ यसलाइ संस्थागत व्यिस्थापन गनय आिश्यक संरचना, िनशजक्त र कायायक्रम तय गरर िनतािाट 
सझुाि धलएर प्रभािकारी सेिा गरीने छ। 

(क) सरुक्षा  

१.   गाँउपाधलकाले नगर प्रहरी िारे धनदेशन, धनयरिण, प्रभािकारी पररचालन र भरन पोषणमा सवुिधा िवृद्ध 
गररने छ। संिीय, प्रदेश र स्थानीय कानूनको आधारमा  नगर प्रहरीको कमाण्ड धबस्तार, सञ्चालन तथा 
व्यिस्थापन र धनयमन गररनेछ। 

२.  कानूनको आधारमा नगर प्रहरीले आफनो कतयव्य परुा गदै सिै प्रकारका गैरकानून कृयकलाप धनयरिण 
गने छ। 

३. जिल्ला प्रशासन कायायलय, जिलु्् ु्ला प्रहरी कायायलय लगायत जिल्ला जस्थत सिै सरुक्षाका धनकायहरु र 
स्थाधनय प्रहरीचौकीहरु संग आपधस समरिय र सहकायय, सरुक्षा लगायत आिश्यक समग्र्ी विषयमा 
साझेदारी गरी िनताहरुलाई प्रभािकारी सेिा प्रिाह गररनेछ।  

(ि) सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरु 

१. आशा प्रोिेक्ट काययक्रम, कृवषक्षेि धबकास काययक्रम, सआुहारा र स्िास््य सक्षम प्रणाली काययक्रम, 

बहकु्षेिीय पोषण योिना कायायक्रम, गरीबी संग विश्वसे्िर काययक्रम, लगायत यसक्षेिमा कामगने सामाजिक 
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संि संस्थाहरु संग समरिय, सहकायय, साझेदारी गरी िनतामा धबकास र समवृद्धको लाधग लगानी धभिाइने 
छ।   

(ग) रोिगार काययक्रम  

१. संिीय सरकारको प्रधानमरिी रोिगार काययक्रम र प्रदेश सरकाको मखु्यमरिी रोिगार काययक्रम संग 
गाउँपाधलकाले साझेदारी गरी रोिगार धसियना बाट ब्यरोिगार लाई रयधुनकरण गररने छ। 

२. बेरोिगारहरुको सूची तयार गरी रोिगार लजक्षत उत्पादनका काययक्रम, सीपमूलक तालीम,कृषक सहकायय 
समहु गठन गरर सहधुलयत ऋणको व्यिस्थाको लाधग गाउँपाधलकाले बैङ्क सग ँसहिीकरण गनेछ। 

३. रोिगार काययक्रमलाई गाउँपाधलकाको उत्पादन सग ँसाझेदारी गरेर लैिाने छ। 

अरत्यमा प्रस्ततु नीधत तथा काययक्रम तिुयमा गनय महत्िपणुय सझुाि र्दन ुहनुे सम्पणुयमा हार्दयक हार्दयक आभार 
प्रकट गनय चाहारछु।  

 

                              आज्ञाले  

                            र्दपक बढुाथोकी                               

                             प्रमिु प्रशासकीय अधधकृत 

 


