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स्थानीय राजपत्र 
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भाग-२ 

सानीभेरी गाउँपालिका 

गाउँ कायाापालिकाको कायाािय 
नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय गाउँ सभाले बनाएको तल लेजिए बमोजिमको ऐन सिवसाधारणको 
िानकारीको लागग प्रकाशन गररएको। 

संम्बत ्२०७४ सालको गरुुयोिना नं.०१  

सानीभेरी गाउँपागलका एवककृत विकास गरुुयोिना कायावक्रम, २०७४ 

;fgLe]/L ufpFkflnsf l;DnL ?s'd -klZrd_ s0ff{nL k|b]z g]kfn  

                                   ufpF;efjf6 kf/lt ldlt M 074/4/15                                               
k|df0fLs/0f ldlt M 074/05/05 

पषृ्ठभमुीीः गणतन्त्र संजियताको माध्यमबाट गसंहदरबार केजन्त्ित िनताको अगधकार िनताकै िरदैलोमा पयुावई 

आफ्नो भाग्य आफैँ  पैसाला गने अगधकार सम्पन्न गनव यहँासम्म पयुावउन ुहनुे िनयदु्ध र िनआन्त्दोलका महान 

सवहद प्रगत श्रद्धान्त्िली तथा िाइते अपांङ्गहरु प्रगत उच्च सम्मान गदै यस स्थागनय व्यिस्थावपका गाउँसभामा 

उपजस्थत हनु ुभएका सम्पूणव सदस्य ज्यूहरुमा अगभिादन गनव चाहन्त्छु । 

देशमा भएको िनयदु्ध र िनआन्त्दोलनिे गदाव ठूला रािनीगतक पररितवन पगछ विगतको सामन्त्ती 
केजन्त्िकृत राज्य यन्त्रको संस्कार र िनताले पररितवनको लागग गरेका विविध आन्त्दोलनको कारण उजपपगित,  

अपहेगलत,  गनमिुा र गसमान्त्तकृत िगवको रािनैगतक चेतना स्ितीःस्पूतवरुपमा िागतृ भएको छ । रािनैगतक 
िागरणको साथ साथै िनताका इच्छा,  आकांक्षा र चाहनाहरु पगन गनरन्त्तर रुपमा उलवदै गइरहेका छन ्
। राज्यको सीगमत स्रोत र साधनको समजुचत उपयोगबाट गनरन्त्तर बढ्दा विकासका आकांक्षाहरु पूरा गनुव 



र विकासको मूल प्रिाहमा आउन नसकेका िगवलाई विकास वक्रयाकलापमा संलग्न गराई सन्त्तगुलत विकास 
गरी स्थागनयतहको स्थापना र चनुािपछी गणताजन्त्रक स्थागनय सरकार प्रागिको अनभुगुत नागररकलाई 
गराउन ुनै गाउँपागलकाको प्रमिु जिम्मेिारी हो ।    

विकास वक्रयाकलापलाई िनताका पक्षमा योिना िद्धरुपमा संचालन गनव मागव गनदेशनको रुपमा 
नेपालको संविधान २० ७२ को अनसूुजच ८ मा उललेजित स्थागनय तहले प्रयोग गने २२ िटा विषयगत 
अगधकारहरुको सूजचअनसुार व्यिस्था भए बमोजिम,  गाउँपागलकाको कायाव जिम्मेिारी नेपालको संविधान,  

नेपाल सरकार(मजन्त्रपररषद) िाट स्िीकृत कायावविस्तगृतकरण प्रगतिेदन र प्रचगलत कानून िमोजिम 
काायावन्त्ियमा ल्याउन आिश्यकछ । ितवमान पररिगतवत सन्त्दभवमा िनताबाट उठाइएका र अपेक्षा गररएका 
कगतपय माग र आिश्यकताहरुको यथोजचत संिोधन हनु नसकेको अिस्था विद्यमान छ । कायावन्त्ियनमा 
ल्याइएका उपरोक्त योिनाहरुको समीक्षा,  विश्लषेण र नया मागलाई संिोधन गरी नयाँ योिनाको तिुवमा 
गनव आिश्यक भएको छ। 

उपरोक्त पषृ्ठभगूममा साविक योिनाहरुलाई कायम राख्दै ितवमान पररिगतवत सन्त्दभवमा िनताबाट 
उठाइएका विकास आकांक्षाहरुलाई पगन यथोजचत रुपमा संिोधन गनुव िरुरी छ भने्न कुरालाई 
गाउँपागलकाको पहलमा सबै रािनैगतकदलहरु,  बवुद्धजिवि र विकास सरोकारिालाको गमगत 
२०७४/०४/०८ गतेको सिवपजक्षय भेलाले ददएको सझुाबलाईे हृदंयगम गदै आम सहमगतबाट साझा 
कायवक्रमको रुपमा सानीभेरी गाउँपागलकाको एवककृत विकास गरुुयोिना तिुवमा कायवक्रम प्रस्ततु गनव 
चाहन्त्छु। 

१. उद्दशे्यीः आगथवक,  सामाजिक र भौगतक पूिावधारका दृविले पछागि परेको सानीभेरी गाउँपागलकालाई एवककृत 
विकास योिना÷कायवक्रम द्वारा आगामी ५ िषव गभर नयाँ नेपाल गनमावण अगभयानको नमूना सानीभेरी 
गाउँपागलकाको रुपमा विकास गने । आगथवक,  सामाजिक र साँस्कृगतक क्षरेको विकासलाई एवककृत 
रुपमा सञ्चालन गरी िनताको आगथवक,  सामाजिक एिं साँस्कृगतक िीिनलाई समनु्नत पाने। 

२. पररचयीः देश संजियलोकताजन्त्रक गणतन्त्र स्थापना भइसके पश्चात राज्य पनुवसंरचना हदुा भौगोगलक तथा 
प्रसासगनक रुपले नपेाललाई  ७ प्रदेशमा विभािन गररएको छ । िस अन्त्तगवत ६ नं.(कणावली) प्रदेश 
गभर रुकुम जिल्लाको सानीभेरी गाउँपागलका दगुवम गाउँपागलका हो । विगतको केजन्त्िकृत र सामन्त्ती 
शासन पद्धगतमा विकासको मूल प्रिाहमा यो गाउँपागलक समावहत हनु सकेन । यातायातको पहचु नभएको 
तथा केन्त्िीय शासन सत्ताको विकास कायवक्रम संचालन गने क्रममा उजचत र प्रभािकारी दृवि पनव नसक्दा 
सानीभेरी गा“उपागलकको िनताहरुले आपूmलाई ठगगएको,  हेवपएको तथा देशको मूल प्रिाहबाट पथृक 
राजिएको अनभुगूत गनव िाध्य भए । िसले गदाव िनताहरु केन्त्िीय राज्य सत्ता प्रगत वििोही िन्त्दै गए । 
फलस्िरुप एक दशक भन्त्दा लामो अिगधमा चलेको िनयदु्धको उद्गमस्थलको रुपमा पगन यस गाउँपागलका 
पररजचत हनु पगु्यो । गणतन्त्र,  संजियता,  धमवगनरपेक्षता,  समानपुागतक,  समािेसी र रज्यको अग्रगामी 
पनुवसंरचना स्थापना गने क्रममा यस गाँउपागलकािाट पचासयौं नेपाली नागररकहरुले ज्यान समेत गमुाउन ु
प¥यो। शवहदहरुले िगाएको रगत र िनयदु्धको िगमा िनआन्त्दोलन, िनिागत र मधेशआन्त्दोलनको 



िलमा देशमा स्थावपत भएको संजियलोकतावकन्त्र गणतन्त्र नेपाल स्थापना,  अन्त्तररम संविधान,  संविधान 
सभाको पवहलो र दोश्रो चनुाि,  संविधान सभािाट संविधानको िोषणाभई देशमा िारीभएको संजिय 
लोकतन्त्र गणतन्त्रापमक संविधान २०७२ िारी भई कायावन्त्ियणको प्रवक्रयामा छ। देसमा रािनीगतक 
सन्त्तलुनको अिस्थाले प्राि िनअगधकारहरु िनताले आशागरे अनसुार कायावन्त्यणहनु अझै िाँकीनैछ । 
प्रगतगागम शजक्तहरु िनयदु्ध र िनआन्त्दोनिाट प्राि भएका उपलजव्धहरु गणतन्त्र,  संिीयता,  धमवगनरपेक्षता,  
समािेशीता,  समान ु पाजत्तक र मौगलक हक अगधकारप्रती षियन्त्र भईरहेको हनुाले यसको रक्षा र 
कायावन्त्ियणगरी प्रपयक्ष िनताको जििन िदल्न आगथवक  सम्िवृद्धको लक्ष्य सवहत भ्रिाचार मकु्त सन्त्तगुलत 
विकास भएको गाउँपागलका गनमावण गनुवपनेछ । 

राज्यपनुरसंरचना आयोगले सरकारलाई िझुाएको प्रगतिेनको आधारमा नेपाल सरकारले रुकुम 
जिल्ला अन्त्तगवत ३ िटा नगरपागलका र ७ िटा गाँउपागलका गनमावण गयो । यसैक्रममा सानीभेरी 
गाउँपागलका र यसमा समािेश भएका साविक गा.वि.स.हरु गसम्ली,  गरायला, अमाव, दलुी(ििा नं.१,  २,  ३ 
र ७,  ८, ९) र पगुतवमकाँिा (ििा नं. १,  २,  ३ र ६,  ७,  ८),  िनसंख्याीः २२,१९४,  क्षेरफलीः १३३.८० 
िगव वकलोगमटर,  केन्त्िीः साविक गा.वि.स. गसम्ली,  ििा संख्याीः ११,  गसमानाीः पूिवमा मगुसकोट नगरपागलका 
र िाँवफकोट गाँउपागलका,  पजश्चममा िािरकोट जिल्ला,  उत्तरमा आठविसकोट नगरपागलका र दजक्षणमा 
चौरिाहारी नगरपागलका रहेको भौगोगलक र प्रशासगनक िनौट रहेकोछ ।  

३. सानीभेरी गॉउपागलकाको एवककृत विकास योिना कायवक्रमका विशेषताहरुीः 
(१) एवककृत विकास गरुुयोिना अगभयाणले जशक्ष्या,  स्िस््य,  कृवष,  सहंकारी,  पिुवधार विकास,  सञ्चार,  

विधतु र पयवटन र सामाजिक  समािेगसकरणलाई पवहलो प्राथगमक्तामा रािी विकास र आगथवक 
संिवृद्धले समनुत समािको गनमावण गनेछ । 

(२) िैज्ञागनक जशक्षा र प्रविगधको विकास गरी परम्परागत गसप र कायवपद्धतीमा पररितवन ल्याई िहृत 
जशक्षा सधुार कायावक्रम अन्त्तरगत तलिाट नमनुा िनाउने, मागथिाट सधुार गदैिने, आिश्यक 
मिविाट गणुस्तर जशक्षा र िनताको व्ययभार िटाउने, व्यिहारीक दक्षिनशजक्तलाई प्रमाणपर ददन े
लक्ष्य सवहत िलु्ला विध्या लयको व्यिस्थापन गने। 

(३) सानीभेरी गॉउपागलका विकासको लागग आगथवक लगागनको लागी सािविगनक, गनिी र सहकारी 
क्षेरमा सरकारी तथा गैरसरकारी संि संस्थाहलाई केजन्त्िकृत, एकीकृत र एकद्वार प्रणागलमा 
पररचालन गररनेछ । 

(४) हरेक क्षेरको विकासलाई नमूनाको रुपमा अगागि बढाउने । 

(५) यिुा विकास र संिदृ्धीकोलागी गणुस्तरीय र व्यिसावयक जशक्षा, गॉउविकास र रोिगार,    

उद्यमशीलता र सीप विकास,    यिुा स्िास््य र सामाजिक सरुक्षामा पररचालन,    सहभागगता र 
नेतपृि विकास,   िेलकुद र मनोरञ्जन,   आयआिनव गसिवना र संिवृद्ध यिुा कलि िैधागनक संरचनाको 
आधारमा अगािी िढाउने । 

(६) गॉउपागलकाको िस्तजुस्थगतमा आधाररत कायवक्रम सञ्चालन गने । 



(७) सामाजिक,   आगथवक,   सांस्कृगतक रुपान्त्तरण सवहत द्वन्त्द्वका कारण र प्रभािको उन्त्मलुन गदै दुर्त 
गगतमा यस गाउँपागलकालाई नयाँ नपेाल गनमावण अगभयानको विकास नमनुाको रुपमा प्रस्ततु गने 
। 

(८) सामवुहकता र आपमगनभवरतामा िोि दददै सानीभेरी गाँउपावकालाई एवककृत विकासमा िनतालाई 
व्यापक सहभागी गराउने । 

(९) किा मेहनत, स्ियं पूिँीको विकासका साथमा गसगमत पुिँी पररचालनद्वारा अगधकत्तम लाभ हागसल 
गनव िनशजक्त, पिुी, स्थागनथ स्रोत साधन र प्रविगधलाई एकीकृत पररचालनले आगथवक कृयाकलाप 
िढाउने । 

(१०) गाउँपागलकाको समंग्र विकासका लागग आगथवक, सामाजिक एिं साँस्कृतीक क्षेरमा िहृत्तर विकासका 
लागी यो ऐगतहाँगसक अगभयान हनुेछ । 

(११) यस अगभयानमा गाँउपागलका जस्थत सबै रािनैगतक दलहरुको स्ियम ्सवक्रय सहभागगता हनुेछ । 
यो रािनीगतक पररितवनका लागग पयाग, िगलदान र योगदान गने, िनताको िीिनस्तर बढाउने 
अगभयान हनुेछ । 

(१२) गररिीको कारण किपणुव िीिन विताईरहेका, श्रमको प्रयोग गनव नपाएका, साधन स्रोत भएर पगन 
पयसको ज्ञान, सीप र िातािरणको अभािमा सवह प्रयोग गनव नपाएकाहरु सबैका लागग यो अगभयान 
एक समाधान हनुेछ । 

(१३) भौगतक पिुावधारका दृविकोणले पगछ परेको यस गाँउपागलकालाई माओिादी केन्त्िको नेतपृिमा 
सम्पणुव रािनैगतक दलहरुले पहल गरी, साधनस्रोतको केजन्त्िकरण द्वारा गतव्रत्तर विकास गनुव यसको 
मखु्य उदे्दश्य हनुेछ । 

(१४) विकासलाई व्यजक्त विशेषको कारण नभई िनताको सामवुहक पहलमा सम्भि हनुे संस्कारको रुपमा 
विकास गनव मद्धत गनेछ । 

(१५) विकास गनमावण चनुाबी मदु्दा मार नभई िनताको िीिन संग िोगिएको अगभन्न अंग हो भने्न 
मान्त्यताका आधारमा सन्त्तगुलत ढंगले समाि विकास अगागि बढाउन िरुरी छ । 

(१६) पूिँीको अभाि भएको हाम्रो िस्तो देश र अझ पयसमा पगन हाम्रो िस्तो सानीभेरी गाउँपागलकमा 
स्ियं पूिँीको विकास गनव श्रमलाई पूिँीमा पररणत गदै अगागि बढ्ने लक्ष्य गलईने छ । 

(१७) सानीभेरी गाउँपागलकको आगथवक कोष अन्त्तरगत यस योिनामा उल्लेजित योिनाहरु संचालन गनव 
भनी प्राि रकमबाट एक विकास कोष ििा गरी संम्पणुव आम्दानीका श्रोतहरु केजन्त्ित गररने छन ्
। सागनभेरी गाउँपागलकामा श्रोतसाधनहरुको विगनयोिन   गदाव पगन यस योिनालाई कायावन्त्ियन 
गने तपवm केजन्त्ित हनुेछ । 

(१८) संजिय र प्रदेश सरकारिाट प्राि आगथवक सहयेगको प्रयोगलाई एवककृत विकास योिनाको आिश्य 
कता अनसुार िचव गररने छ । 

(१९) माओिादी केन्त्िको   नेतपृिमा रािनैगतक दलहरु विच सौहादवता, सहकायव र स्िस्थ प्रगतस्पधावको 
विकास गररनेछ । 



(२०) सञ्चार माध्यमहरुमा सवहष्णतुा, स्िच्छता र सपयत्य कुराहरुलाई िनतासमक्ष सौहाद्र्धपणुव तररकाले 
लैिाने कुरालाई यो योिनाले प्राथगमकतामा पानेछ । 

(२१) जशक्षक, बवुद्धजििीहरुलाई गाउँपागलकाको समग्र एवककृत विकास योिना अन्त्तगवतका 
भगूमकाहरुलाई परुा गने गरी जिम्मेिारी ददईनेछ । 

(२२) व्यापारी, व्यािसावयहरुलाई आ–आफ्नो व्यापार व्यिसाय िवृद्धका लागग सहयोग पयुावउन एवककृत 
विकास योिनामा उहाँहरुको भगूमकालाई समेत सगुनजश्चत गरीने छ । 

(२३) बालबागलका र फरक क्षमता भएका अशक्त-अपाङ्ग व्यजक्तहरु, िेष्ठ नागररक, आददका समस्याका 
बारेमा पगन ठोस योिना बनाई मद्धत गररनेछ । 

(२४) यस योिनाको प्रभािकारी कायावन्त्ियन गनव मवहलाहरुको सकृयतालाई पवहलो आधारका रुपमा 
स्िीकार गदै यस योिनालाई सफल पाने गरी उनीहरुको भगुमकालाई सगुनजश्चत गररने छ । 

(२५) दगलत, अल्पअसंख्या र आददिागस िनिातीहरुलाई यस योिना अन्त्तगवत विशेषरुपले प्राथगमकताका 
आधारमा पररचालन गररने छ । 

(२६) सानीभेरी गॉउपागलकामा कायवरत राष्ट्र सेिक कमवचारीहरुलाई यो योिनाअनसुार पररचालन गने र 
िनसेिाको भािना िदृ्धीगने िालको छलफल गरी उनीहरुलाई आफ्नो दावयपि िोध गराउँदै 
कामको मलु्याङ्कन गरी उनीहरुलाई परुस्कृत गररनछे । 

(२७) विजत्तय सहकारी संस्थाको स्थापानागरी िनताको शेर लगानीमा िनतालाई सेिा ददन नमनुा कृवष 
सहकारीले कृषको नेतपृि गरेर िनतालाई लाभ र सेिा ददनपुनेछ । 

(२८) संस्कृगतक रुपान्त्तरन र कला प्रिधन विकास केन्त्िको गनमावणगरी समािको संस्कृगत रुपान्त्तरन र 
कलाको संरक्षण र विकास गने योिनाको प्राथगमक्ता हनुेछ । 

४. यस योिना अन्त्तगवत गनम्न के्षरको विकास गरीनछेीः िनताको विकास एिं एवककृत विकासकालागी 
िन चेतना सवहत सहभागगता,  भौगतक पिुावधारको गरुु योिना तयार पारी कायावन्त्ियन,  आगथवक उपपादनका 
विगभन्न क्षेरको योिनािद्ध  विकास सामाजिक,  सांस्कृगतक क्षेरमा सहमगत-सहभागगता समानपुागतक मान्त्यता 
सवहत पयसको रुपान्त्तरण अगभयान (सबै क्षेरको विकासकालागग प्रविगध र ज्ञान अगभिवृद्ध योिनामा िोि) 
सवहत गनम्न क्षेरको विकासलाई प्राथगमक्ता ददइनेछ । 

क) सामाजिक विकासीः (जशक्षा,  स्िास््य,  िानेपानी तथा सरसफाई,  सरुक्षा,  संस्कृगत प्रिद्धवन,  लैंगगक 
समानता तथा सामाजिक समािेशीकरण ) 

ि) आगथवक विकासीः (कृवष,  उद्योग तथा िाजणज्य,  पयवटन,  सहकारी,  वित्तीय क्षेर )  

ग) पूिावधार विकासीः (सिक तथा पलु झोलुंगे पलु समेत०,  गसंचाई,  भिन तथा सहरी विकास,  उिाव,  
लि ुतथा साना िलविद्यतु ९ िैकजल्पक उिाव,  संचार ) 

ि) िातािरण तथा विपद व्यिस्थापनीः (िन तथा भ(ुसंरक्षण,  िलाधार संरक्षण,  िातािरण संरक्षण,  

िलिाय ुपररितवन,  फोहरमैला व्यिस्थापन,  िल उपपन्न प्रकोप गनयन्त्रण,  विपद व्यिस्थापन ) 



ङ) संस्थागत विकास तथा सेिा प्रिाहीः (मानि संसाधन विकास,  संस्थागत क्षमता विकास,  संस्थागत 
पूिावधार, नागररक ििापर तथा टोकन प्रणाली,  सेिा प्रिाहका मापदण्ि गनधावरण,  सेिा प्रिाहमा 
विद्यतुीय सचुना प्रविधीको प्रयोग ) 

च) वित्तीय व्यिस्थापन र सशुासनीः (लेिांकन,  रािस्ि पररचालन,  वित्तीय अनशुासन,  वित्तीय िोजिम 
न्त्यनुीकरण,  सािविगनक सनुिुाई,  सामाजिक पररक्षण,  आन्त्तररक लेिा पररक्षण तथा आन्त्तररक 
गनयन्त्रण प्रणाली,  अजन्त्तम लेिा परर क्षण तथा िेरुि ुफछौट,  सचुना तथा संचार व्यिस्थापन) 

५. जशक्षा के्षरको िहृत सधुार र विकास सकायावक्रमीः विद्यालय क्षेर िहृत सधुार विकास  कायावक्रम 
अगभयाणको रुपमा सञचालन गररनेछ । िसअन्त्तरगत जशक्षा सम्िजन्त्ध सरोकार िालाहरु र विज्ञ सवहतको 
विध्यालय क्षेर िहृत सधुार विकासकोलागग गाँउपागलका स्थरमा जशक्षा गनमािली अनसुार काम,  कतवव्य,  

अगधकार सवहतको जशक्षा सगमगत गठन गरर समय गसमा गनधवरीत ठोस योिना सवहत जिम्मेिरी ददईनेछ र 
िसको प्रगतिेदनको आधारमा पररनाममिुी काम गररनेछ । हाम्रो जशक्षा क्षेर िहृत सधुार र विकास गने 
क्रम्मा तलिाट नमनुा प्रस्ततु  र मागथिाट सधुार गदैिाने,  गणुस्तर जशक्षा िढाउने र िनताको व्ययभार 
िटाउनको लागी विध्यलयहरु मिव गदैिाने । विध्यालयहरुको पूिावधार सधुार,  पठन–पाठनमा गनयगमतता,   
प्राविगधक तथा व्यािसावयक जशक्षामा िोि ददइनेछ । 

जशक्षाको क्षेरमा अगभमिुीकरण तागलम,  पठनपाठनको ढाँचामा िैज्ञागनकताका लागग कायवक्रमहरु 
तिुवमा गने । ितवमान जशक्षालाई सधुार गरर पठनपाठनमा व्यिजस्थत गने । भौगतक पूिावधार सवहत 
विद्यालयको शैजक्षक िातािरणको विकास गने । प्राविगधक जशक्षालाई उपपादनको गबषयीकरण अनसुार 
कायावन्त्ियन गने । िलु्ला एिं प्राविगधक जशक्षालय माफव त संपणुव िनताको गसप पररक्षण एिं क्षमता 
अगभिवृद्ध गने । विज्ञान र प्राविगधक गबषयलाई उच्च मा.गब. र क्याम्पसमा समाबेस गने । गबधाथीहरुमा 
अनशुासन र पढने रुजच पैदा गने । सम्पूणव िालिागलकालाई गबद्यालय िान सक्ने बनाउने । आगामी 
आ.ि. ०७४/०७६ सम्ममा सबै गबद्यालयहरुमा कम््यटुर जशक्षालाई अगनिायव गने । गॉउपागलकामा 
एक प्राविगधक जशक्षालय र प्रपयक ििामा १/१ िटा नमनुा विध्यालय बनाउदै ५ िषव गभरमा जशक्षालाई 
गणुस्थररय र व्यिजस्थत गररसक्नपुनेछ । 

६. स्िास््यीः सङ् िीय तथा प्रदेश स्तरीय लक्ष्य र मापदण्ि बमोजिम स्थानीयस्तरको स्िास््य सम्बन्त्धी लक्ष्य 
र गणुस्तर गनधावरण,  अन्त्य स्िास््य संस्थाहरू  र जक्लगनक दताव,  सञ्चालन अनमुगत र गनयमन,  स्थानीयस्तरमा 
औषगधिन्त्य िनस्पगत,  ििीबटुी र अन्त्य औषगधिन्त्य िस्तकुो उपपादन,  प्रशोधन र वितरण,  स्िास््य बीमा 
लगायतका सामाजिक सरुक्षा कायवक्रमको व्यिस्थापन,  स्थानीयस्तरमा औषगध तथा अन्त्य मेगिकल 
उपपादनहरूको न्त्यूनतम मूल्य गनधावरण र गनयमन,  स्थानीयस्तरमा औषगधको उजचत प्रयोग र सूक्ष्मिीि 
गनरोधक प्रगतरोध  न्त्यूनीकरण,  स्थानीयस्तरमा औषगध र स्िास््य उपकरणको िररद,  भण्िारण र वितरण,  

स्थानीयस्तरमा स्िास््य सूचना प्रणालीको व्यिस्थापन,  स्थानीयस्तरमा िनस्िास््य गनगरानी पजललक हेल्थ 
सभेलेन्त्स,स्थानीयस्तरको प्रिद्धावनापमक,  प्रगतकारापमक,  उपचारापमक,  पनुवस्थानापमक र ् यागलएवटभ स्िास््य 
सेिाको सञ्चालन,  स्िस्थ िीिनशैली,  पोषण,  शारीररक लयायाम,  योग अभ्यास,   सगुतव,  मददरा र लागू 



पदाथविन्त्य िस्तकुो प्रयोग गनयन्त्रण तथा सचेतना अगभिवृद्ध,  िनस्िास््य,  आपपकालीन स्िास््य तथा मौसमी 
िन्त्य रोग गनयन्त्रण,   आकजस्मक स्िास््य सेिा प्रिाह तथा स्थानीय सेिाको व्यिस्थापन गररनेछ। 

गॉउपागलकमा १५ शैय हजस्पटल र एम्िलेुन्त्स सेिा,  एक ििा एक स्िस््य चौकी,  यातायात सवुिधा 
संभाव्यता को विकास संगै सिै ििाहरुमा एकएक िटा बथवसेन्त्टर सञ्चालन गरर िनताको उपचार सेिा 
गनयगमत प्रभािकारी िनाईनेछ । िाल मपृयदुर िटाउने,  मातजृशश ुरक्षा,  आम िनताको स्िास््यको लागी 
स्िास््य सम्िजन्त्ध िनचेतना मलुक कायवक्रम ठोस रुपमा सञ्चालन गने र हरेक ििा लाई आिस्यक पने 
दक्ष स्िास््य कायवकताव उपपादन र पररचालनमा ठोस योिना तिुवमा गरी संिेदनशील क्षेरमा िटाउने । 
गाँउपागलमा अस्पतालको विकास,  स्तरउन्नती एिं प्रविगध र आिश्यक िनशजक्तको व्यिस्था आगामी ०७६ 
सम्म सम्पन्न गने । स्िास््य आकजस्मक कोष ििा गरी संकटमा परेकाहरुको उपचारको व्यिस्था गने,  

स्िच्छ िानपेानी उपलव्ध गराउने,  पानीका महुानहरु संरक्षण गदै पानीको पररक्षण गने र आगथवक 
कृयाकलाप विकास गरी िानेपानमा सधुार गने । िनचेतनाद्वारा रोगको न्त्यगुनकरण गने,  स्िास््य 
मन्त्रालयद्वारा सञ्चागलत िनचेतना र प्रारजम्भक बचाउ कायवक्रमलाई अझ प्रभािकारी बनाउने ।  

चार पटक गिव िाँच र गतन पटक सपुकेरी िाँच गरर स्िास््य संस्थामा सपुकेरर भएपगछ सपुकेरी 
पोषण भत्ता रु. एक हिार उपललध गराउने,  बच्चा िम्मेको पैगतस ददनगभर िम्मदताव गरी रावष्ट्रय 
कायवक्रमको दईु बषव गभर सबै सेिा लीएर कागििता पेश गरे पगछ स्िस्थ िालभत्ता रु.१००० उपललध 
गराउनेछ । असावयक िदृ्धिदृ्धा र अपाङ्गहरुको लागग िरमै स्िास््य उपचार सेिा उपललध गराइने छ । 

७. िानपेानीीः िानेपगनको आिस्यक्तालाई परुागनव पनुीःश्रोतको नकसाङ्कण गरी नभएको ठॉउमा पवहलो 
प्राथगमक्ता,  गनमावणगधन योिनालाई परुागने, सञ्चालनमा आएका योिनाहरुलाई अिस्था अनसुार ममवत संभार 
संसक्षण गरी १ िर १ धाराको दीिकागलन लक्ष्य सवहत उपभोक्ताको अपनपि कायम गररनेछ। पानीका 
श्रोतहरुको संरक्षण र पानी मलु सकु्नबाट रोक्न स्थानीय आिश्यकता अनसुार पोिरीहरु िने्न,  आगामी 
५ िषव गभर सबैलाई िानेपानी सेिा उपलव्ध गराउन विगभन्न योिनाहरु सञ्चालन गने,  श्रोत भएकामा 
योिना गनमावण सम्पन्न,  गलफ्टीङ्ग,  आकाशे र अव्यिजस्थत िजस्त भएका ठाउँमा िजस्त सधुार समेत गररनेछ 
। िानेपानी अभाि भएका गाउँहरुमा आगामी ५ िषव गभर स्िस्थ पागन प¥ुयाउन विगभन्न योिनाहरुलाई 
क्रमशीः तोवकएको समय गभर सम्पन्न गने,  श्रोत विवहन स्थानहरुमा विधतुको सहायताबाट तथा अकाशे 
श्रोतबाट स्िस््य िानेपानी प¥ुयाइनेछ । 

विपीयालेि िहृत गल्ट िानेपागन योिना,  पातलपागन पकै्रयागा“उ िानेपागन योिना,  गोगानिोला 
गोलचौर िानेपागन योिना,  िगेुपातल िानेपागन योिना,  कमारेकोट लामाथा्ला िानेपागन योिना,  
साक्चािोला गैरा िानेपागन योिना,  िागतका“िा हागसिाङ नमनुा िानेपागन योिना,  ठुलािोला िानेपागन 
योिना,  चाईना िगर िानेपागन योिना,  गसम्ली ििार िानेपागन योिना,  गमुािोला गतगमल्य, श्रीचोर, भलाचौर, 

जझनचोर िानेपागन योिना,  राम्री चािलेमेला टुरा िेपमा  िानेपागन योिना ममत संभारव संरक्षण लगायत 
सिैगतरको िानेपानी योिनाहरुलाई व्यिजस्थत गनव सगमगतहरु बनाई प्रभािकारी बनाउने । ५ िषव गभरमा 
गाउपागलकाका सबै ििाहरुमा िानेपानी एकिर एकधाराको लक्ष्य सवहत िनताको दावयपि सवहत ददगो 



सवुिधा र सिव शलुभ बनाउमको लागी गाउँपागलकाको िानेपानी तथा सरसफाइ सम्िजन्त्ध त्याङ संकलन 
र अद्यािगधक गनव संयन्त्र तयार गने,  गापाको िानपेानी तथा सरसफाइ योिना बनाउने र सोही अनसुार 
सरकारी र गैह्र सरकारी आयोिनाहरू कायावन्त्ियन गनव लगाउने,  एक िर एक धारा बाहेकको गबकल्पलाई 
क्रमश हटाउदै िाने,  पूणव सरसफाइ सम्बजन्त्ध िागरण ल्याउने र ददगो योिना बनाउने,  िानपेानी 
आयोिनालाई ददगो समय सम्म सचुारु राख्न उपभोक्ता सगमगतलाई वक्रयाजशल बनाउने र हरेक िरबाट 
पानी महशलु उठाउने,  ममवत संभार,  पूनस्थावपना तथा सधुार विस्तारको लागग पयावि बिेट व्यिस्थापन गने 
। 

८. सरसफाईीः गाँउपागलका भर चवपव गनमावण गने कायवलाई अगभयानको रुपमा सम्पन्न भई िलु्ला ददसा मकु्त 
क्षेर िोषणा भएकोले अनगुमन र गनयमण गने,  कायावन्त्ियण प्रभािकारी नभएको भए किाई पिुवक 
कायावन्त्ियण गदै फोहर मैलाको पगन उजचत व्यिस्थापन गने । गॉउपागलको लागग ढल व्यिस्थापन,  

सरसफाईको क्षेरमा आम िनताको सरसफाई प्रगत सकारापमक सोच आिश्यकछ । पूणव सरसफाइका  
विषय तथा सूचकहरुीः (चपीको प्रयोग,  साबनु पानीले हात धनुे बानी,  सरुजक्षत पानीको प्रयोग,  सरुजक्षत 
िानाको प्रयोग,  सफा िर आगँन सफा िातािरण) कायावन्त्ियण र गनरन्त्तरता हनुआिस्यकछ िसले मार 
सरसफाई सभ्यताको संस्कार अरुले पाठ गसकोस । यसको लागी ठोस योिना र ििेटको व्यिस्था 
गररनेछ ।  

९. कृवष िनचेतना तथा िनमजुि विकास कायवक्रमीः ग्रागमण क्षेरमा मखु्यततीः आयआिवन र 
रोिगारमलुक कृवष उपपादन,  िाद्यान्न उपपादन,  फलफूल,  तरकारी,  नगदे िागलमा िोि गररनेछ । एक 
गाँउ एक कृवष नमूना उपपादनमा िोि गने । गाउपागलकाले कृवष उपपादनलाई गणुापमक रुपमा विकास 
गनवको लागग कृवष सहंकारीको माध्यमबाट अनसुार आफनो भौगोगलक विशेष्ताअनसुार उपपादनको 
विजशिीकरण नमनुामलुक ढंगले कृवष उपपादनलाई केजन्त्ित गररनेछ। कृवष उपपादनलाइ व्यिसायीकरण,  

आधगुनकरण र औद्योगगकरणमा िोिददइनेछ। सिै उिवरायोग्य िगमनमा गसचाई व्ययस्थाकोलागग अगभयाणकै 
रुपमा गसचाई कायावक्रम सञ्चालन गररनेछ । कृवषकोलागी आिश्यकपने मल,  विउ,  कीटनासक औषगध 
लगायत औिारहरु सिवसलुभ िनाईनेछ। कृवष उपपादनमा प्राङ्गाररक मलको प्रयोग गरी आगावगनक 
उपपादनमा िोिगने । कृवष उपिहरुको भण्िारन र ििार व्यिस्थापन सवहत कृवष उपपादनमा सहकारी 
प्रणालीलाई प्रोपसवहत गररनेछ। साना तथा गरीवि रेिामगुन रहेका वकसानहरुको लागग सहगुलयत व्याि 
दरमा कृवष ऋणको व्यिसथा र कृवष पेशालाई प्रोपसावहत गररनेछ।  

हरेक टोल-िािामा १/१ िना कृवष स्िंयमसेिक तयार पानव ४५ ददने कृवष तागलम यवह आगथवक 
िषवमा शरुु गरी आगामी आ.ि. गभरमा सिै ििामा सम्पन्न गरीसक्ने,  विशेष उपपादन  क्षेरका कृवष समहु 
िा सहकारर संस्थाका कम्तीमा ११/११ िनालाई विशेष तागलम उपलव्ध गराउने । अन्त्य वकसानहरुको 
भेला गरी एवककृत कृवष विकास कायवक्रम बारे छलफल गने । हरेक ििामा १/१ िनालाई कृवष नसवरी 
तागलम ददई विरुिा उपपादनमा आपमगनभवर बनाउने । प्राङगाररक मलउपपादन संम्बजन्त्ध तागलम ददने । 



विउको महपि र उन्नत विउवििनको प्रयोग िारे िानकारर विस्तार गने । प्रपयेक ििामा अगिुा 
वकसानहरुको सहभागगतामा कजम्तमा ११ िनाको कृवष विकास सगमगत गठन गने । 

क) कृवष विकासका पिुावधार संिन्त्धी कायवीः पागनको श्रोत भएका िा नभएका क्षेरहरुमा गसंचाइ उपलव्ध 
गराउन साना गसंचाइ योिनाहरु उपपादनलाई िवृद्धगने लक्ष सवहत अगािी बढाउने। पोिरी गसंचाइ 
प्रभािकारर रुपमा सञ्चालन गने । स्प्रीङकलर र थोपा गसंचाई िस्ता गसंचाइका अन्त्य सबै प्रविगधहरु 
प्रयोग गने गरी कायवक्रम तयगने,  गाँउपागलकाको केही क्षेरमा रासायगनक मल र वकट नासक औषगध 
प्रयोगलाई गनषधेगरी प्रङगाररक मल र िरेल ुऔषगधहरुको प्रयोगमा िोि पगु्नेगरर तागलम लगाए 
तका कायवक्रमहरु सञ्चालन गने र िैिीक िेतीपाती उपपादनलाई िढिा ददने । मरु सङकलन एिं 
गोिर मल उपपादन गने कायवक्रममा िोि ददने । कृवष उतपादनको िदृ्धी सँगसँगै व्यिस्थापन 
कायवलाई विषशे िोि गने । कृवष उपपादन सङक लन केन्त्ि र हाटबिार आददको व्यिस्था गने । 
उन्नत विउविरुिा उपपादन एिं वितरणको व्यस्था गने । चरण क्षेरको विकास र संरक्षण तथा 
िाँसे िातको बकृ्षारोपणमा विशेष िोि ददने । हरेक ििामा हनुे मखु्य उपपादनको छनौट गने र 
अन्त्य सहायक उपपादनको वकटान गने । कृवष पसु्तकालय एिं एग्रोभेट सेन्त्टरहरु सञ्चालन गने । 

ि) कृवष क्षरेको व्यािसावयककरणीः उपपाददत िस्तकुो प्रसोधन केन्त्िहरुको स्थापना गने । कृवष 
उपपादनमा आधाररत उधोगहरु स्थापना गने । िस्तैीः िसु,  िेरी र जच्स आदद । योिनामा 
प्रभािकारी भगूमका िेल्ने वकसानलाई मल,  विउ,  औिार गनीःशलु्क रुपमा उपलव्ध गरा उने गबउ 
बेनाव,  मल िािल गनमावण,  पोिरी गनमावण,  मरु सङकलन लगाएतका कायवमा अनदुानको व्यिस्था गने 
कृवष क्षेरलाई व्यिसावयकरण गनव वकसान हरुलाई प्ररेरत गने । पुंिगगत ििेटको को २०५ ििेट 
कृवषमा िचव गररनेछ । 

ग) आगथवक उपपादनमूलक कायवीः कृवष क्षेरलाई सबैभन्त्दा महपि प्रदान गरी कृवषलाई व्यािसायीकरण 
गदै यसलाई उद्योगको रुपमा विकास गने । “एक टोल एक उपपादन” को नीगतलाई प्राथगमकताका 
आधार तोकी कायव सञ्चालन गने । विगभन्निाले उपपादनका लागग सहकारी एिं वकसान समूहहरु 
गठन गने । उपपाददत िस्तकुो संङ्कलन,  भण्िारण एिं वितरणका लागग समेत कृवष ििारहरुको 
विकास गने । वकसान समहु र अन्त्य नीजि क्षेर सवहत ििार व्यिस्थापन र उपपादनको िवृद्ध संगै 
विकगसत गरेर लैिाने । अन्त्य आगथवक कृयाकलापहरु सञ्चालन गनव विजत्तय सहकाररहरुको सञ्चालनका 
साथै अन्त्य वित्तीय संस्था हरुको विस्तारमा ध्यान ददने । छररएर रहेको पूिँीलाई केजन्त्ित गने,  स-
सानो पूिँीको केजन्त्िकरण द्वारा श्रमलाई पूिँीमा बदल्दै पूिँी प्रिाहलाई अगािी बढाउने ।कृवषमा 
आधाररत एिं  स्थानीय कच्चा पदाथवमा आधाररत उधोगहरुको स्थापना गनव प्ररेरत गने । कृवष 
क्षेरको विकासका लागग एउटै ििामा समेत फरक–फरक माटो र हािापानी भएकाले मखु्य गरर ३ 
भागमा बािेर कृवषमा विकास गनव िेशीमा पानी िग्ने सापेजक्षक ठुला िा साना फटहरु फैगलएका छन 
भने पयसकै अको भाग मागथ फैगलएर सापेजक्षक ठुला िा साना पहाि,  विगभन्न िाँिा र िोचहरुमा 
पानीको महुानहरु छन ्। गाँउपालीकाको सापेजक्षक तराई र पहाि भ-ूिनोट अन्त्तरगत समनु्त्िसतहमागथ 
पवहलो भभूागमा तरकारी विउ-वििन र तरकारी उपपादन पकेट एररया,  मध्य भभूागमा फलफुल 



(सनु्त्तला,  कागती,  केरा र आप) उपपादन पकेट एररया र मागथको भभूागमा िगिबटुी,  िैविक विविधता 
संरेक्षण,  स्याउ र अन्त्य गेिा गिुी उपपादन पकेट एररया संभाव्यताको अध्याणबाट  उपपादन क्षेर 
छनौट गरी कृवष पयवटवकय गन्त्तव्य स्थलको रुपमा विकास गनव सवकन्त्छ ।  

ि) पशपुालनीः दगु्ध उपपादनका दृविले भैसी,  गाई पालन लाई व्यिजस्थत गने र सहायकमा बाख्रा पालन 
गने । दगु्ध उपपादनलाई मध्यनिर गरी उन्नत िातका गाई र भैसी पालनमा िोि ददने । बाख्रा 
र िगँरु पालन गनव १ ििा १/१ नमनुा फाराम सवहत व्यापक रुपमा अगािी बढाउने । कुिरुा 
पालन र मपस्य पालनमा िोि ददने । िाँसे िेती, िाँसे उपपादन तथा दाना उपपादनमािोिददने। 

ङ) कायवक्रमीः गाँउपागलकाको मध्य भागलाई सनु्त्तलािन्त्य उपपादन र पशपुालन एिं दूग्ध उपपादन 
क्षेरका रुपमा विकास गने । यस आ.ि. देिी तीन िषव गभर कजम्तमा संभाव्यता ििाहरु मा 
सनु्त्तलाका ५० हज्िार विरुिा रो्ने । उत्तरी क्षेर  लाई स्याउ उपपादन क्षेरका रुपमा विकास 
गने । यस आ.ि. देजि तीन िषव गभर कजम्तमा ३ ििामा स्याउका २५ हि ्िार विरुिा रो्ने । 
कम उचाईको क्षेर एिं नदी वकनारका कजम्तमा ८ ििाहरुमा केरा, तरकारी, तरकारी विउ तथा अन्त्य 
फलफूल क्षरे गनधावरण गरर कायव गने । अन्निाली उपपादनमा िदृ्धी गनव विउ एिं िेगत प्रणगलमा 
सधुार ल्याउने । गसम ्लीलाई केन्त्ि मानी विउ उपपादनमा िोि ददने । स्याउ उपपादन हनुे क्षेरमा 
आल ुतथा ििीबटुी िेगतलाई सहायक िेगतका रुपमा विकास गने । तरकारी विउ उपपादन तथा 
तािा तरकारी िेती उपपादनका लागग क्षेर गनधावरण गने । विविध उपपादनमा िोि ददन मौसम,  

माटो र ििारलाई समेत ध्यान ददएर अदिुा, अलैची, मौसम,  िाँसिेती आददमा िोिददने । 

च) िनशजक्त विकास तथा सामाजिक सेिा क्षरे सदुृवढकरण कायवक्रमीः विगभन्न क्षेरका स्ियंसेिकहरुलाई 
तागलम तथा पररचालन, विद्यालयहरुको स्तरोन्नती,  सदुृवढकरण,  आिश्यक विषयहरुको छनौट र 
पठनपाठन, पोगलटेक्नीकल जशक्षालयको स्थापना, कृवष क्याम्पसको स्थापना, मवहला,  बालबागलका,  
फरक क्षमता भएका व्यजक्तहरु (अशक्त र अपांग) ज्येष्ठ नागररक,  दगलत,  उपपीगित िागतहरुको 
लागग संरक्षण,  सम्मान एिं क्षमता विकासका कायवक्रम। 

१०. भौगतकपूिावधारीः 
क) मखु्य सिकीः गाँउपागलकाको केन्त्ि देिी प्रपयक ििा कायावलय सम्म, ििा कायावलयको केन्त्ि देिी 

टोल(साविक ििा) सम्म  एक ििा एक मखु्य ग्रागमन हररत सिक गनमावण गने लक्ष्य रािी मखु्य 
सिक,  सहायक सिक र स्थानीय सिकको रणनैतीक योिनालाई प्रभािकारी बनाउने । मखु्य 
सिक पूिव पजश्चम र उत्तर दजक्षण िोिने सिकलाई मेरुदण्ि मानी गाँउपागलकामा कृवष सिक र 
अन्त्य सिकहरुको गनमावणलाई िोिदै ररङरोि अिधारणाको विकास गने । स्थानीय सिक योिना 
पास गरेर मारकाम गने । पषु्पलाल लोक मागव लाई आगामी ४ िषवगभर कालोपरेगने कायवलाई 
सम्पन्न गनव पहल गने । रुकुम सानीभेरी गाँउपागलका अमाव पागथहाल्ना–गसम्ली–पेदी–दलुी 
िापागार–पागथहाल्ना–आठविसकोट–िोल्पा क्षेगरय सिक,  ररम्ना दोभान–पेदी–ज्यगमरे–क्षेगरय 
सिक,  रुकुम हागसिाङ–िाँिाअमाव–मागथल्लो आमिाँिा–सहरे–पगुतवमकाँिागाँउ–िवुकचौर–



िाहगुनिेत–िािरकोट सिक,  स्याप ुव गाँउपावका दलुी–वकलोिैटे–काफलिाँिा–िापागार हाँस–ुकोट 
कृवष सिक । 

ि) सहायक सिकीः दलुी मेलचौर–िल्लेिास–िेत–मरुीगाि–कोट कृवष सिक,  नायिोला– गाँउिारी–
चािगलमेला–कृवष सिक,  रुकुम गगठाकोट जिउला–ज्ञानोदय प्रा.वि.–िसनिािा– पकै्रया– 
िािरकोट सिक,  अमाव िागिोर–पागथहाल्न–गतगमले–निुाकोट नेटा कृवष सिक,  गसम्ली ििार– 
िामहुालने–मगरराञ्जा–तङ–छेलोहाने्न–अमाव िागिोर कृवष सिक,  गसम्ली ििार– आमिाँिा 
टाकुरा– कागलका गन.मा.वि.–लामािाँिा–िोगीनेटा चौरिाहारी नगरपागलका कृवष सिक,  गसम्ली 
ििार–आम्िाँिा–वि्यालेि जचन्त्त–ुचौरिाहारी नगरपागलका कृवष सिक,  गसम्ली ििार–
स्यागलिोट–उददनढुङ्गा–िरेली–काफलिोट कृवष सिक,  मध्यपहािी लोकमागव ियागलिोला– 
सहरे– भेरीदह– िैधाने– गलगा– िािमारे– फुकु्र जिउला  कृवष सिक,  श्रीचिर– भलाचौर– 
नायिोला–परुानोगाँउ– गाँउिारी–टुरा कृवष सिक,  ज्यागमरे ददेुपािा– गाँउिाली– िराचौर– 
िमु्लेपोिरी– िारािाली– अतीयचौर–सल्लेरी–धनेिोला–मेलचौर कृवष सिक,  मेिा सपावचौर– 
पािापानी–गाउिारी– टुरा–िाधापानी–मौरािारा गोररल्ला कृवष सिक,  अमाव पेदीिोला–जिउला– 
िन्त्ठाना–कृवष सिक अमाव,  अमाव दलुी क्षगेरय कृवष सिक िण्िको पेदद–साकीमारे–जचन्त्त–ु गतगमले 
कृवष सिक,  झलुनेटा निुाको िागल कृवष सिक िण्िको गतगमले–िनठाना– िािँाअमाव– 
काफलिोट–िागिोर–काँिा कृवष सिक अमाव,  चाईनािगर–पकै्रयागाँउ–िवुकचौर–चौरिाहारी 
नगरपागलका कृवष सिक,  गरायलाको पेदी–दमारकोट–कोटगाँउ–कृवष सिक दलुी,  मेलचौर– 
िल्लेिास–छहरा–िापागार कृवष सिक, चाईनािगर–पागथहाल्न–पगुतवमकाँिा गाँउ कृवष सिक,  

गरायला पेदी श्रीचिर कमैदे मौरािारा पयवटवकय कृवष सिक। 

ग) स्थानीयमागवहरुीः योिनाबद्ध रुपले ररङरोिहरु संग िोिने गरी क्रमशीः गनमावण गने । गाँउपागलका 
र गसम्लीििार गभरका बाटाहरु, पेदीििार गभरका िाटाहरु, चाईनािगर ििार गभरका िाटाहरु र  
अन्त्य संभावित ििारहरु गभरका िाटाहरुलाई ििाररकरणको मापदण्ि अनरुुप योिनामा विकास गने 
। एक अको गाँउ टोल िोड्ने िोिेटो िाटाहरु गनमावण र सरसफाई गने । 

ि) सिकगनमावण कायावन्त्ियन गने गनकायहरुीः मखु्य सिकहरु संिको केजन्त्िय योिनाद्वारा सञ्चागलत 
रणनैतीक सिक सञ्जाल बमोजिम सिक विभागद्धारा गनमावन गने । सहायक सिक प्रदेशको सिक 
विभाग,  अन्त्य दाता तथा गाँउपागलकाको संयकु्त पहलमा सहायक एिं ररङरोिहरु रणनैगतक नेटिकव  
संग िोड्ने गरी गनमावण गररने छन । स्थागनय सिकहरु गाँउपागलका र अन्त्य गैरसरकारी संि 
संस्थाको साझेदारीमा स्थानीय ररङरोिहरु सहायक एिं रणनैगतक मागवसंग िोिने गरी गनमावण गररने 
छन ्। 

११. विधतुीः उज्यालोमा िस्नपाउन ुिनताको अगधकार लाई स्िीकार गदै गाँउपागलकालाई पूणव रुपले अध्यारो 
रवहत पाने लक्ष्य सवहत जिल्ला समन्त्िय सगमगतको नेतपृि र रुकुम उज्यालोको सहभागगता र समन्त्ियमा 
केजन्त्िय लाईन विस्तारको योिनाको प्रवक्रया अगािी िढेको हनुाले कायावन्त्ययणमा प्रभािकारी िनाउन 



विशेष पहल गने । गाँउपागलका उज्यालो कायावक्रम अन्त्तरगत विधतुीकरण गने सनदभवमा लगभग १०० 
वकलो िाट विधतु राज्य,  सािेदारी र िनताको लगागनमा सम्पन्न भएकोछ । गनमाणव भएकालाई संरक्षण, 

ममवत संभारमा सहयोग गने र गनमावणागधन  योिनाहरुलाई सम्पन्न गनव ध्यनददईनेछ । आिश्यक्ता अनसुार 
िैकल्पीक उिाव विकासलाई ध्यनददईनेछ ।  

१२. सञ्चार तफव ीः आगामी २ िषव गभर गाँउपागलकाभर टेगलफोन सेिा उपलव्ध गराउने क्रम्मा NTC, CDMA  
र NCEll का गनमावण भएका टािर प्रभािकारी सेिा सञ्चालन र टािर विस्तारगनव सम्झौता भई गनमावणको 
प्रवक्रयाम जिम्मा गलएका संस्थाहरु संग सम्पकव  समन्त्िय गरी कायावन्त्ियणमा प्रभािकारी ल्याउने । 
साज्यदारी, सहकारी र गनिी लगागनमा संभाव्यताको िोिीगरी प्रभािकारी सचुना प¥ुयाने लक्ष्य सवहत 
सानीभेरी मौरािार एफ.एम.् रेगिओ सञ्चालन गनव गाँउपागलकाले प्रोपसावहत गनेछ । 

१३. गसचाई तफीः नदद र िोलाहरुबाट िहृत ठूला र साना गसंचाइ योिना सञ्चालन,  पोिरी गसंचाइ योिना र 
विद्यतु उपलव्ध भएसम्म गलफ्ट गसंचाइ योिनाद्वारा बढी भन्त्दा बढी िगमनमा गसंचाइ प¥ुयाइनेछ । साथ 
साथै मूल संरक्षणका लागग िकृ्षारोपण र आकासे पानी सञ्चागलत एिं मूल श्रोत संरक्षणका लागग पोिरीहरु 
िगनने छ । साना गसंचाइ एिं पोिरी गनमावणमा िोि ददइने छ। गाँउपागलका कृवष विकास कायावलयबाट 
साना गसंचाइ,  संिको गसंचाइ गिगभिन र गसंचाइ सि गिगभ िन प्रदेश कायावलयिाट ठूला—मझौला संपूणव 
गसंचाइ योिनाको गनमावण कायव,  िगमनको उपयोग र िागल अनसुार गसंचाईका आधारमा गाँउपागलकामा 
आिश्यकता अनसुार गसचाई पोिरी,  पानीका श्रोतहरु नभएका स्थानहरुमा आकासे पानी संकलन र पोिरी 
योिना परुा गदै हाल सम्भि भएका र योिनामा समािेश भएका विगभन्न गसंचाई योिनाहरुलाई 
प्राथगमकताक्रम तोकी ५ िषव गभर परुा गरीनेछ । 

गसंचाइहरुका लागग आगागम आ.ि. २०७४/०७५ देजि िारिोला हागसिाङ गसचाइ योिना,  
देउतािोला गसचाइ योिना,  मागथल्लो गसलाने िोला गसचाई योिना,  देउतािोला मरेुओराल िेलटाप ुगसचाई 
योिना,  दिेुररचौर मझेउला गसचाई योिना,  चाइनािगर गसचाई योिना,  कल्लेरी गसचाई योिना,  फुकु्रजिउला 
गसचाई योिना,  अमावको िारीओिाल देिी को्चाहदैु तल्लो राता पहर सम्मको  गसचाई योिना,  देउतािोला 
मरलािोट गसचाई योिना लगायत छुट्न गएका अन्त्य गसचाई योिनाहरु ठोस योिनाको साथ क्रमस 
कायवन्त्ियन गररनेछ ।  

१४. शहरीकरण एिं िजस्त विकासीः गछतररएर रहेका िजस्तहरुलाई विकासको पूिावधार सँगै सिन िजस्त 
विकास गने तफव  योिनािद्ध रुपमा लागग पने । गसम्ली र पेदीलाई नगर विकास सगमगत गठन गरी 
बिाररकरण,  ्लागनङ गने काम सरुुिात गररनेछ । चाईना िगरलाई ददिवकागलन योिना सवहत टाउन 
्लागनङको लागग रेिाङकन गने,  अन्त्य सम्भावित क्षरेहरु िगलिाङ,  हॉसीिाङ,  गगठाकोट जिउला लगायत 
ठाउहरुमा सव्र्यगरी आगामी आ.ि. २०७४/०७५ देजि क्रगमक रुपमा विकास गने । यातायात सञ्चालन 
संगै विस्तार भएका अन्त्य स-साना क्षेरहरुका बस्ती विकासलाई योिनािद्ध ई क्रगमकरुपमा अगागि 



बढाइनेछ । गाँउपागलका कायवलय,  ििा कायवलयहरु,  स्िास््य चौवकहरु,  अन्त्य सरकारी कायावलय,  

प्रहरीकायवलय र विद्यालयहरुमा आिश्यकता र प्राथागमकताका आधारमा क्रमस भिन गनमावण गररनेछ । 

१५. रोिगारी एिं साना व्यािसायीः  यिुा विकास र संिदृ्धीकोलागी गणुस्तरीय  र व्यिसावयक जशक्षा,  
गॉउविकास र रोिगार,  उद्यमशीलता र सीप विकासमा सहभागगता,  आयआिनव गसिवना गने लक्षसवहत कृवष 
एिं िनपैदािारमा आधाररत साना व्यािसायहरु सञ्चालन गने । हरेक ििामा उक्त व्यिसायहरु सञ्चालन 
गनव लगाउन विगभन्न सम्भाव्यताहरु पवहल्याई अध्ययन र तागलममा सहयोग गने । कृवष क्षेरलाई 
व्यािसावयकरण गदै औधो गगवककरण गनव योिना तिुवमा गरी कृवष विकास माफव त हरेक ििा लाई एक 
मखु्य उपपादन क्षेरका रुपमा छनौट गरी सो अनरुुपका आिश्यक प्रविगध र तागलम उपलव्ध गराउने । 
वकसान हरुलाई सकृय पाने िसले गदाव हिारौँ रोिगार गसिवना गरर आय आिवन बढ्नेछ । सामवुहक 
िेगत गनव विगभन्न िालका सहकाररहरुको स्थापना गने । िररद गबवक्रका केन्त्िहरु स्थापना गने । सीप 
मलुक तागलम दददै सो अनरुुपको पेशामा सवक्रय बनाउने । स-साना उधोगहरुको स्थापना गने । 
वकसानहरु अधव िेरोिगार भएकाले कृवषको व्यािसायीककरण र औधोगगवककरण द्वारा गतनलाई पूणव 
रोिगार बनाउने । यिुाहरुलाई गाँउपागलका एवककृत विकास योिनामा पररचालन गरी उपपादनमा िवृद्ध 
गररनेछ । 

१६. एवककृत विकास कोषीः स्थानीय स्िायत्त शासन ऐन अनसुार गाँउपागलकामा प्राि हनुे संपूणव रकमहरु 
गाँउपागलकाको संजचत कोषमा िम्मा हनुे प्रािधानछ । शशतव रुपमा प्राि हनु ेरकमलाई सोही क्षेरमा र 
गनशतव रुपमा प्राि हनु ेरकमलाई प्रस्ततु योिना कायावन्त्ियनमा पगन सहयोग प¥ुयाउने उदे्दश्यले िचव गररन े
छ । सानीभेरी गाँउपागलका एवककृत विकास योिनालाई पूणव र प्रभािकारी रुपमा कायावन्त्ियन गनव 
विद्यमान श्रोत र साधन अपयन्त्त न्त्यून हनु ेदेजिन्त्छ । न्त्यून श्रोत र साधन पररपूगतव गने कायवमा लाग्न 
यसक्षेरका सभासदहरु,  गाँउपागलकाजस्थत सिै रािनीगतक दलहरु एिं पूिव र ितवमान िनप्रगत गनगधहरु 
तथा सिैविकास प्रमेी नागररकहरुको कतवव्य हनुछे । यसरी सिैको सामवुहक प्रयत्नबाट सानीभेरी 
गाँउपागलका एवककृत विकास योिनालाई कायावन्त्ियन गनव प्राि हनु ेरकमलाई तत ्तत ्योिना कायावन्त्ियन 
गने गनकायका कोष िा िाता माफव त सञ्चालन गररने छ । यसको साथै प्रस्ततु योिनालाई नै केजन्त्ित 
गरी प्राि हनुे रकमलाई एकद्वार प्रणाली माफव त िचव गनुवपने आिश्यकता देजिएमा िा कोषको माध्यमबाट 
िचव गदाव िढी भन्त्दा िढी सहयोग प्राि हनुे जस्थगत देजिएमा प्रचगलत कानून िमोजिम गाँउपागलका अन्त्तगवत 
छुटै्ट ... विकास कोष पगन ििा गनव सवकने छ । यसरी गठन हनुे कोषमा वि.सं. २०७६ सम्ममा 
न्त्यनुतम ... करोि िटुाउन सक्ने गरी आ आफ्नो क्षेरबाट आिश्यक पहल र प्रयत्न गनुव सिै विकास 
सरोकारिालाहरु एिं रािनीगतक दलका नेता हरुको कतवव्य हनुे छ । यसको साथै श्रोत िवृद्ध गनव करका 
नयां नयां क्षेर गनधावरण र श्रोत िवृद्धगनव िोि ददईने छ । गबगभन्न आय आिवनका योिना पवहल्याई 
िनपररचालनद्वारा कोषको िवृद्ध गने । विगभन्न रावष्ट्रय,  अन्त्तरावष्ट्रय दाताहरुको पररचालन गने । 

१७. पयवटनीः गाँउपागलकाका आकषवक नदी,  ताल,  वहमाल,  गफुा,  संस्कृगत, चािपिव-मेला, िाती िनिातीको 
विशेषता र मौगलकतालाई रावष्ट्रय र अन्त्तरावष्ट्रय स्तरमा प्रचार प्रसार गरी पयवटन केन्त्िको रुपमा रहेको 



कुरालाई स्थावपत गने ।पयवटन पूिावधार विकासमा विगभन्न क्षेरको पररचालन गने । मखु्य गरी विकास 
पयवटन,  ििीबवुट तथा प्राकृगतक आकषवणमूजि पयवटन मा िोि ददईने छ । रािनैगतक आन्त्दोलनको 
विकास र अनसुन्त्धान मूजि पयवटन लाई िढािा ददईने छ । िनयदु्ध संस्कृती लाई केन्त्िविन्त्द ुमानी सो 
सम्बजन्त्ध पयवटनको विकास गनवको लागग गाँञउपागलकामा िगलदानी यदु्ध संग्राहलयको स्थापना गररने छ 
। दईुभेरी दोभानमा रहेको ररम्नलाई केन्त्ि मानी धागमवक गतथवस्थल पयवटनको विकास र प्रिधवन गने तफव  
िोि ददईने छ । मौरािारा लेि िैविक विविधता र हाई गभउटािर पयवटकीय र िैविक विविधताको 
पयवटक पदमागव,  दहनेटा,  गरशलुगािे,  पोिरी देजि मौरािारासम्मा पयवटकीय स्थल विकास गररनेछ । 
िेलटाप ुमेला र भेरी दहलाई आजन्त्रक र िाह्य पयवटक स्थ िनाउन सवकने आधारछ । 

१८. सामाजिक विकासीः मवहला तथा बालबागलकाहरुको समान हक अगधकारलाई हर क्षेरमा प्राथगमकताका 
साथ लाग ुगने । छुिाछूत संस्कारको अन्त्त गदै दगलत िातीलाई सामाजिक विकासको स्तरमा स्थावपत 
गनव विशेष प्राथगमकता ददने । परम्परागत पेशाहरुको आधगुनकीकरण गने । िेष्ठ नागररकहरुको सम्मान 
र सहयोग गने । फरक क्षमता भएका (अशक्त र अपाङ्ग) व्यजक्तहरुको समस्याहरु समाधान गने योिना 
तय गरी लाग ुगने । िनिागत र यिुा सवहत लजक्षत िगवलाई उपथान देजिने गरर लजक्षत समहुको कायवक्रम 
र बिेट तय गररनेछ । साथै पिुावधार विकास गदाव अपांग एिं लैंगगक मैरी िनाउने तफव  िोि दददैँ 
भगुमहीनहरुलाई रोिगारी एिं बसोिासको व्यिस्था गररनेछ । 

१९. यिुा तथा िेलकुदीः सानीभेरी गाँउपागलका एवककृत विकास कायवक्रमको मेरुिण्ि यिुाहरु हनु र हरेक 
क्षेरमा यिुाहरुको नेतपृि,  सह भागगता र सकृयतालाई प्राथगमकता सवहत स्थावपत गने,  साँस्कृगतक एिं 
सामाजिक रुपान्त्तरणमा यिुाहरुको उिावलाई सवह ढंगले उपयोग गने ।  स्थानीय स्तरिाट िेलकुद 
विकासलाई प्राथगमकता दददै यिुाहरुलाई िेल क्षेरमा पेर्ररत गनव विशेष योिना तयार गरर गाँउपागलकामा 
एक रङ्गशाला,  प्रपयेक ििामा एक एक िेल मैदान र सबै विद्यालयहरुमा िेलमैदानको व्यिस्था गररनेछ 
। 

२०. सशुासनीः सानीभेरी गाँउपागलकमा सशुासन कायम गने जिम्मेिारीिोध र इमान्त्दाररताको विकास गनव 
व्यापक छलफल कायवक्रम तय गने । सबै क्षेरमा कायवरत सम्बजन्त्धत गनकाय,  व्यजक्त र व्यजक्तपिहरुमा 
पूणव िनभािनाको विकास अगभिवृद्ध गने । दण्िवहनताको अन्त्पय गनव गनररक्षण,  अनगुमन,  दण्ि,  िररिानाको 
प्रापधान गनयम र काननु बमोजिम उजचत रुपमा कायावन्त्ियन गरीनेछ। 

२१. सासँ्कृगतक विकासीः िनिागत आददिागसको संस्कृगतको रक्षा एिं विकास गने । छुिाछूत,  भेदभािपूणव 
संस्कार विरुद्ध साँस्कृगतक रुपान्त्तरण अगभयान सञ्चालन गने । लोक सस्कृगतको रक्षा र विकास गने । 
गाँउपागलका लाई नयाँ विकास र नयाँ संस्कृगत सवहतको नयाँ समािमा बदल्ने । उपरोक्त योिनालाई 
कायावन्त्ियन गनवको लागग संि,  प्रदेश,  जिल्लाजस्थत विकास सम्िन्त्धी सरकारी कायावलययहरु,  रावष्ट्रय एिं 
अन्त्तरावष्ट्रय गैर सरकारी संस्था एिं दात ृ गनकायहरु,  नपेाल सरकार लगायत अन्त्य विकास सम्िन्त्धी 
गनकायहरु बाट आिश्यक सहयोग प्राि हनुे कुरामा सानीभेरी गाँउपागलका रुकुम विश्वस्त हदैु संस्कृगतक 



रुपान्त्तरन र कला प्रिधन विकास केन्त्िको गनमावणगरी समािको संस्कृगत रुपान्त्तरन र कलाको संरक्षण,  

प्रिद्र्धन र विकास गनव िोि ददइनेछ। 

२२. िनयदु्धीः िनयदु्धका र िनआन्त्दोलनका सवहत पररिार,  िाईते अपाङ्गता पररिारहरुको अिस्था व्यिजस्थत 
हनु सवकरहेको छैन । सवहद पररिार िाईते अपाङ्गता भएका व्यजक्तहरुको सम्मान,  संरक्षण,  स्िस््य 
उपचार,  जशक्षा,  गसपविकास,  रोिगार र पनुवस्थापना लगायतका कायवक्रम विशेष प्राथगमकता ददईनेछ । 

२३. िनीः िन,  िङ्गल,  िन्त्यिन्त्त,ु  चराचरुुङ्गी,  िल उपयोग,  िातािरण,  पयाविरण तथा िैविक विविधता सम्बन्त्धी 
स्थानीय नीगत,  कानून,  मापदण्ि,  योिना,  कायावन्त्ियन र गनयमन,  स्थानीयस्तरमा सामदुावयक,   किगुलयती र 
रावष्ट्रय िनको संरक्षण,  सम्िद्धवन,  उपयोग र गनयमन तथा िन उपभोक्ता समूहको व्यिस्थापन,   स्थानीयस्तरमा 
नदी वकनार,  नदी उकास,  नहर वकनार तथा सिक वकनारमा िकृ्षारोपण व्यिस्थापन,  स्थानीयस्तरमा गनिी 
तथा व्यिसावयक िनको प्रिद्धवन र गनयमन,  सािविगनक िाली िग्गा,  पािा िा क्षेरमा िकृ्षारोपण,  सम्भार,  

उपयोग र व्यिस्थापन,  ििीबटुी तथा अन्त्य गैरकाष्ठ िन पैदािार सम्बन्त्धी,  सभेक्षण,  उपपादन,  सङ्कलन,   

प्रिद्धवन,  प्रशोधन,  र बिार व्यिस्थापन,  िनबीउ बगैँचा स्थापना,  व्यिस्थापन र प्रिद्धवन,  नसवरी स्थापना,  
गबरुिा उपपादन,  वितरण,  रोपण र प्रिद्धवन,  िन्त्यिन्त्त ुर चराचरुुङ्गीको संरक्षण,  व्यिसावयक पालन,  उपयोग 
र अनगुमन,  स्थानीय प्राणी उद्यान ९जचगियािाना० को स्थापना र सञ्चालन,  स्थानीय िन्त्यिन्त्त ुपयवटन र 
आयआिवन,  स्थानीयस्तरमा िन,  िन्त्यिन्त्त ुतथा चराचरुुङ्गीको अगभलेिाङ्कन र अध्ययन अनसुन्त्धान,   िैविक 
विविधताको अगभलेिाङ्कन,  स्थानीयस्तरमा हररयाली प्रिद्धवन,  स्थानीय साना िल उपयोग सम्बन्त्धी क्षेरगत 
अयोिना तिुवमा,  कायावन्त्ियन र अनगुमन,  रैथाने प्रिागतको संरक्षण र प्रिद्धवन,   स्थानीयस्तरमा िातािरणीय 
िोजिम न्त्यूनीकरण,  स्थानीयस्तरमा प्रदूषण गनयन्त्रण र हागनकारक पदाथवहरूको गनयमन तथा व्यिस्थापन 
स्थानीयस्तरमा न्त्यून कािवनमिुी तथा िातािरणमैरी विकास अिलम्बन बलम्बन गररनेछ। 

२४. तटबन्त्दन तफव ीः  RCC तट्िन्त्धन छोटेिगर सवहद स्मतृी भिन र बेलटाप ुिेलमैदान (रङ्शाला),  दइुभेरी 
ररम्ना तट्िन्त्धन तथा नददगनयन्त्रण,  चाईनािगर तट्िन्त्धन तथा नददगनयन्त्रण,  िैरेगनटाप ुतट्िन्त्धन तथा 
नददगनयन्त्रण,   सलेुहाले तट्िन्त्धन तथा नददगनयन्त्रण ,  फल्लेिगर तट्िन्त्धन तथा नददगनयन्त्रण,  िैरेगन टाप ु
र िाहगुनिेत तट्िन्त्धन तथा नददगनयन्त्रण लगायत अन्त्य सम्भावित ठाँउहरुमा योिनािद्ध कायवक्रम सञ्चालन 
गररनेछ । 

२५. सरकारी तथा गैर सरकारी संिसंस्थाीः रावष्ट्रय,  अन्त्तरावष्ट्र सरकारी तथा गैर सरकारी संिसंस्थाहरुलाई 
स्थानीय तहलाई प्राि अगधकार मापदण्िको गसमागभर रही िनताको सेिा र विकास गनव,  सहकायव,  समन्त्िय,  

पररचानलन र गनयमन गने । 

२६. पररिवतनका सचुकहरुीः सानीभेरी गाउँपागलकाको एकीकृत िवकास गरुुयोिना लाई प्रभािकारी र व्यिजस्थत 
कायावन्त्ियणगनव आगथवक िषव २०७४/०७५ िाट लागहुनुेगरी सानीभेरी गाउँकायावपागलकाले 
दीिवकागलन,मध्यकागलन र अल्पकागलन पररितवनका सूचकहरु प्राथगमक्ता र आिस्यक्ताको आधारमा गनधावरणगरी 
गनजस्चत समय गसमागभर कायाव सम्पन्नगने लक्ष्यरािी गनम्न गनणवय गरेकोछ । 



(१) पबुावधार विकास:  

1.1 ५ िषव गभर भ-ूउपयोग योिना (Land Use Plan) बनाई िमीनको िगीकरणमाफव त मापदण्ि 

कायावन्त्ियन भएको हनुेछ । 

1.2 ५िषव गभर स्थानीय तहको कायावलय भिन गनमावण भएको हनुेछ । 

1.3 ५ िषव गभर सबै ििाको कायावलय भिन गनमावण भएको हनुेछ । 

1.4 ५ िषव गभर सबै ििा केन्त्ि िोिने गरी बाहै मवहना चल्ने सिक संिाल संचालनमा आएको हनुछे 
। 

1.5 ५बषव गभर सिक अगधकार क्षेर (Right of Way) गनधावरण गरी कायावन्त्ियन भएको हनुेछ । 

1.6 ५ िषव गभर िरधरुीमा गबद्यतु सेिा पगेुको हनुछे ।   

1.7 ५ िषव गभर िरधरुी इन्त्टरनेट सेिाको पहुँच गभर हनुेछ । 

1.8 ५ िषव गभर गनमावण हनुे सबै वकगसमका सािविगनक पिुावधारहरु बालमैरी, लैगगक मैरी, अपांगता मैरी 
र िातािरण मैरी मापदण्िका आधारमा मारै गनमावण भएको हनुेछ । 

1.9 १० िषव गभर सिक वकनारमा िकृ्षारोपण तथा हररतपवट्टहरु (Green Belt ) गनमावण भएका हनुेछ । 

1.10 ५ िषव गभर िषव गभर मखु्य सहरी क्षेरमा िानेपानीका पाइप, ढल तथा सबै प्रकारका तारहरु भगूमगत 
रुपमा व्यिजस्थत गररएको हनुेछ । 

1.11 ५ िषव गभर िषव गभर सबै नदी र िोला प्रणाली फोहोरमैला र ददसावपसािबाट मकु्त भएका हनुछे 
। 

1.12 ५ िषव गभर िषव गभर सिकमा सिक बजत्तको व्यिस्था भएको हनुेछ । 

1.13 १० िषव गभर प्रपयेक िरधरुीले िबर गरेको १५ गमनेट गभर एम्बलेुन्त्स सेिा प्राि भएको हनुेछ। 

1.14 ५ िषव गभर िषव गभर कजम्तमा एउटा टगमवनल सवहतको बसपाकव  संचालनमा आएको हनुे । 

1.15 ५ िषव गभर २ िटा सिारी साधन क्षमताको पावकव ङस्थलको व्यिस्था भएको हनु ]] । 

1.16 ५ िषव गभर गाउँपागलकामा ३)) िना क्षमताको सभागहृ सञ्चालन भएको हनुछे । 

1.17 ५ िषव गभर बषव गभर शहरी तथा ग्रामीण यातायात प्रणाली एक अकावसँग िोगिएका तथा 
प्रगतस्पधावपमक, सगुबधायकु्त, सरुजक्षत र व्यिजस्थत रुपमा संचालन भएको हनुेछ । 

1.18 ५ िषव गभर िस्ती विकास, शहरी योिना तथा भिन गनमावणसम्बन्त्धी आधारभतू गनमावण मापदण्ि, 

२०७२ पररपालना भएको हनुछे ।  

1.19 १ िषव गभर सबै पूिावधार गनमावणको क्रममा गणुस्तर सगुनश्चत गने व्यिस्था भएको हनुेछ । 

1.20 २ िषव गभर  प्रमिु बिार केन्त्िहरुमा कृवष उपिको बिारमूल्य दैगनक रुपमा रािेको हनुछे। 

1.21 २ िषव गभर प्रपयेक पसलमा उपभोक्ता मूल्यसूची राजिएको हनुेछ । 

1.22 २ िषव गभर िषव गभर कजम्तमा एउटा आधगुनक र व्यिजस्थत पश ुबधशाला संचालनमा भएको हनुेछ 
। 

1.23 २ िषव गभर पशपंुक्षी व्यिस्थापन सम्बन्त्धी मापदण्िहरु पररपालना गने गराउने व्यिस्था भएको 
हनुेछ । 

  



(२) आगथवक विकास: 
2.1 १ िषव गभर स्थानीय तहको केन्त्िमा कजम्तमा एउटा बैंक संचालनमा आएको हनुेछ  । 

2.2 ३ िषव गभर सबै नागररकहरुको बैंक िाता भएको हनुछे । 

2.3 ३ िषव गभर कजम्तमा एउटा नमनुा एवककृत बस्ती विकास हनुछे । 

2.4 ५ िषव गभर प्रपयेक िस्तीस्तरमा कम्तीमा ५ िटा लि ुउद्यम संचालनमा आएको हनुेछ । 

2.5 ५ िषव गभर कम्तीमा ३ िटा स्थानीय कच्चा पदाथवमा आधाररत ठुला उद्योग  सञ्चालनमा आएको 
हनुेछ । 

2.6 २ िषव गभर बाह्य लगानीको उपयक्ु्त िातािरण तयार भई लगानी २५ प्रगतशतले अगभबवृद्ध भएको 
हनुेछ । 

2.7 ५ िषव गभर प्रपयेक पररिारमा कजम्तमा एकिना पूणव रोिगार हनुेछ । 

2.8 ५ िषव गभर २ िटा सवुिधा सम्पन्न पयवटकीय गन्त्तव्य स्थलको विकास भएको हनुेछ । 
2.9 १ बषवमा कजम्तमा ३ पटक प्रपयेक पसलको बिार अनगुमन भएको हनुेछ । 

2.10 १ बषवमा होटल, रेिुरा, बार, भोिनालय र चमेनागहृ आददको पूबावधार सेिा र िाद्य गणुस्तर सगुनजश्चत  
गनव िषवमा कजम्तमा ३ पटक प्रपयेक पसलको गनरीक्षण र अनगुमन भएको हनुेछ। 

2.11 ५ िषव गभर िेगतयोग्य िमीनमा गसंचाई सवुिधा पगेुको हनुछे 

2.12 २ िषव गभर एक गाउँ एक उपपादन लागू हनुेछ । 

2.13 २ िषव गभर दगु्धिन्त्य उपपादनमा १० प्रगतशत बवृद्ध भएको हनुछे । 

2.14 २ बषव गभर १०० विगाह िमीनमा सहकारी िेगत प्रणाली विकास भएको हनुछे । 

2.15 २ बषव गभर िैदेजशक रोिगारीबाट प्राि आयमध्ये कजम्तमा ५० प्रगतशत बरािरको रकम 
उपपादनमूलक व्यिशायमा लगानीको िातािरण तयार भएको हनुेछ । 

2.16 २ बषव गभर मास,ु अन्त्िा, फलफुल, तरकारी र दगु्ध पदाथवमा २५ प्रगतशत उपपादन बवृद्ध भएको 
हनुेछ । 

2.17 ३ बषव गभर वित्तीय संस्थामाफव त कृवष गबमा भएको हनुेछ । 

2.18 ३ बषव गभर वित्तीय संस्थामाफव त पश ुगबमा भएको हनुछे । 

2.19 २ बषव गभर पवहचान भएको कृवष पकेट क्षेरमा कृवष, बागबानी, मपस्यपालन, मौरीपालन आदद गनव 
कृषकहरु प्ररेरत भएका हनुेछ ।  

 

(३) सामाजिक विकास 

3.1 ३ बषव गभर हरेक िरधरुीको पाररिाररक वििरण (Household Folder)अद्यािगधक र सरुजक्षत भएको 
हनुेछ। 

3.2 २ बषव गभर पूणव व्यजक्तगत िटना दताव (िन्त्म, मपृय,ु िसाइसराई, सम्िन्त्ध विच्छेद) भएको हनुछे। 

3.3 ३ िषव गभर सबैको लागग गनशलु्क आधारभतू स्िस््य सेिाको सगुनश्चतता भएको हनुछे । 

3.4 ५ िषव गभर नागररकले बढीमा  १५ गमनेटगभर आकजस्मक स्िास््य सेिाको सवुिधा गनरन्त्तर प्राि गरेका 
हनुेछ। 



3.5 ३ िषव गभर स्थानीय तहमा कजम्तमा १५ सैयाको सवुिधासम्पन्न अस्पताल संचालनमा आएको हनुछे 
। 

3.6 ३ िषव गभर कजम्तमा २५ प्रगतशत जशश ुतथा बालबागलकाको लागग ददिा स्याहार केन्त्िको सवुिधा 
उपललध भएको हनुछे ।   

3.7 १ प्रपयेक बषव िाल स्िास््य, मवहला स्िास््य एिं सलुभ स्िस््य सेिाको प्रपयाभगूतका लागग २ िटा 
िजुम्त स्िास््य गसविर संचालन भएको हनुेछ। 

3.8 २ िषव गभर सबै नागररकले प्राथगमक उपचार गबगधको िानकारी पाएका हनुेछन । 

3.9 २ िषव गभर मात ृमपृयदुर २५ प्रगतशतले िटेको हनुछे । 

3.10 ५ िषव गभर ५० प्रगतशत नागररकले स्िस््य िीमाको सगुबधा प्राि गरेका हनुेछन । 

3.11 ३ िषव गभर गभव रहेको ददनदेजि हिार ददनसम्म गभविगत मवहला तथा जशशकुा लागी पोषण सगुनजश्चतता 
गररएको हनुेछ ।  

3.12 २ िषव गभर व्यजक्तगत र सामदुावयक सरसफाइ जशक्षा बारे सबै नागररक िानकार हनुछेन ।  

3.13 २ िषव गभर विद्यालय िालमैरी भई पढाई गनरन्त्तर र गणुस्तरीय रुपमा संचालन भएको हनुेछ। 

3.14 ३ िषव गभर यिुा िनशजक्तले प्राविगधक तथा व्यािसावयक जशक्षा हागसल गरेको हनुेछन । 

3.15 २ िषव गभर अपांगता भएका व्यजक्तहरुले गनशलु्क माध्यगमक जशक्षा हागसल गरेका हनुेछन । 

3.16 २ िषव गभर देिी गबद्यालय उमेर समहुका शतप्रगतशत बालबागलका गनरन्त्तर गबद्यालय गएका हनुेछन 
। 

3.17 २ िषव गभर सत प्रगतशत नागररकहरु साक्षर हनुेछन । 

3.18 ३ िषव गभर सबै गबद्यालयमा कम््यटुरको माध्यमबाट पढाई भएको हनुछे । 

3.19 २ िषव गभर िालिागलकालाई माध्यगमक जशक्षासम्म अध्ययनको सगुनजश्चतता गररएको हनुेछ ।  

3.20 २ बषव गभर प्रपयेक अगभभािकले आफ्ना िालिागलकालाई विना भेदभाि समानस्तरको शैजक्षक अिसर 
उपललध गराएका हनुछे ।  

3.21 ३ बषव गभर सामदुावयक विद्यालयको शैजक्षक गणुस्तर कजम्तमा गनिी विद्यालय सरह भएको हनुेछ । 

3.22 २ िषव गभर अगत गबपन्न, विपन्न दगलत, लोपोन्त्मिु र सीमान्त्तकृत समदुायका विद्याथीहरुलाई छारबजृत्त 
प्रदान गररएको हनुेछ । 

3.23 ३ िषव गभर “एक विद्यालय एक िेल मैदान संचालनमा आएको हनुेछ ।  

3.24 ३ िषव गभर “एक स्थानीय तह एक िेलकुद ग्राम“ संचालनमा आएको हनुेछ । 

3.25 ३ िषव गभर िालमैरी स्थानीय तह िोषणा भएको हनुेछ । 

3.26 ३ िषव गभर िातािरण मैरी स्थानीय तह िोषणा भएको हनुेछ ।  

3.27 ३ िषव गभर अपाङ्गमैरी स्थानीय तह िोषणा भएको हनुेछ ।  

3.28 १ िषव गभर िलु्ला ददसामकु्त स्थानीय तह िोषणा भएको हनुेछ ।  

3.29 ३ िषव गभर िरगभरको धिुाँमकु्त स्थानीय तह िोषणा भएको हनुेछ । 

3.30 २ िषव गभर बालश्रममकु्त स्थानीय तह िोषणा भएको हनुेछ । 

3.31 २ िषव गभर िेष्ठ नागररकमैरी स्थानीय तह िोषणा भएको हनुेछ ।   

3.32 २ िषव गभर मानब बेचगबिन मकु्त स्थानीय तह िोषणा भएको हनुछे । 



3.33 २ िषव गभर छुिाछुतमकु्त स्थानीय तह िोषणा भएको हनुछे । 

3.34 २ िषव गभर अिैध मददरा गनषगेधत स्थानीय तह िोषणा भएको हनुेछ । 

3.35 २ िषव गभर िाल वििाह उन्त्मलुनको िोषणा भएको हनुेछ । 

3.36 २ िषव गभर गनरक्षरता उन्त्मलुन क्षेर िोषणा भएको हनुेछ । 

3.37 २ िषव गभर ििुातास मकु्त स्थानीय तह िोषणा भएको हनुेछ । 

3.38 २ िषव गभर पूणव िोपयकु्त क्षेर िोषणा भएको हनुेछ । 

3.39 ५ िषव गभर प्रपयेक िरधरुीमा गणुस्तरीय िानेपानी पगेुको हनुेछ । 

3.40 २ िषव गभर ३ िटा सािविगनक शौचालय गनमावण भएका हनुेछ । 

3.41 २ िषव गभर गाँउपागलकामा एक िनयौद्धा 'संग्रहालय संचालनमा आएको हनुेछ । 

3.42 ५ बषव गभर शतप्रगतशत नागररक सामदुावयक संस्थामा आिद्ध गरी सीप र उद्यमजशलता प्रबधवन 
गररएको हनुेछ । 

3.43  २ बषव गभर प्रपयेक ििाका कजम्तमा एक सामदुावयक पसु्तकालय िा E-Library स्थापना भएको 
हनुेछ । 

3.44  ३ बषव गभर एक ििा एक सामदुावयक सूचना केन्त्ि गनयगमत संचालनमा आएको हनुेछ । 

3.45  २ बषव गभर सामाजिक, धागमवक, सांस्कृगतक कुरीगतहरु गबरुद्धको अगभयान संचालन भएको हनुेछ।  

 

(४) िातािरण तथा विपद् व्यिस्थापन: 
4.1 २ बषव गभर भौगगभवक नक्सा प्रकाशन भई कायावन्त्ियनमा आएको हनुेछ । 

4.2 २ बषव गभर एक ििामा कजम्तमा एक पोिरी गनमावण तथा संरजक्षत भएको हनुछे ।  

4.3 ५ बषव गभर शत प्रगतशत क्षेरफलमा संरजक्षत िन क्षेरको गबस्तार र प्रभािकारी व्यिस्थापन भएको 
हनुेछ । 

4.4 २ बषव गभर कम्तीमा "एक ििा: एक नसवरी" स्थापना गरी सािविगनक क्षेरमा िकृ्षारोपण गरी 
हररयाली परिद्धवन गरेको हनुेछ । 

4.5 २ बषव गभर प्रपयेक बस्तीमा कजम्तमा एक साबविगनक िलु्ला क्षेर िोषणा गरी संरक्षण गररएको 
हनुेछ । 

4.6 ३ बषव गभर कजम्तमा एक संरक्षण क्षेर गनधावरण र व्यिस्थापन गररएको हनुछे । 

4.7 २ बषव गभर हरेक बस्तीमा फोहोरको बगीकरण गरी उजचत व्यिस्थापन भएको हनुछे ।  

4.8 २ बषव गभर मापदण्िले तोके बमोजिम ्लाविकको झोला प्रयोगमा पूणवतया बन्त्देि लगाइएको हनुछे 
।   

4.9 ३ बषव गभर िलिाय ुपररितवनको िोजिम पवहचान गरी न्त्यूनीकरणका उपाय अपनाई िीविकोपािवनसँग 
आिद्ध गररएको हनुेछ । 

4.10 २ बषव गभर  पानीका महुानहरुको अगभलेि रािी उक्त स्रोतका दीगो संरक्षण गररएको हनुछे। 

4.11 २ बषव गभर  विपद् िोजिम क्षेर तथा बस्तीहरूको संकटासन्नताको पवहचान र नक्साङ्कन भएको हनुछे 
। 

4.12 २ बषव गभर एक विपद व्यिस्थापन केन्त्ि स्थापना भएको हनुेछ ।  



4.13 ५ बषव गभर सबै असरुजक्षत, अव्यिजस्थत, अनगधकृत, अगनयजन्त्रत आदद बस्ती सरुजक्षत स्थानमा 
स्थानान्त्तरण तथा व्यिस्थापन भएको हनुेछ ।  

4.14 १ बषव गभर भगूमवहन, सकुुम्िासी अव्यिजस्थत बसोिासीको लगत तयार गरी ५ बषव गभर उजचत 
व्यिस्थापन गररएको हनुे ।  

4.15  ३ बषव गभर मकु्त कमैया, मकु्त हगलया, हरुिा, चरुिा, कमलरी आददको पनुीःस्थापन सम्बन्त्धी कायव 
सम्पन्न गने ।  

4.16 ५ बषव गभर शतप्रlतशत िरधरुीमा कजम्तमा एक बैकजल्पक उिावको प्रयोग भएको हनुेछ 

(५)  संस्थागत विकास, सेिाप्रिाह तथा सशुासन: 
5.1 सभा तथा कायवपागलकाका गनणवयहरु ३ िण्टा गभर सािविगनक हनुेछ । 

5.2 १ बषव गभर संिीय मागमला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय िा अन्त्य मन्त्रालयबाट उपललध नमूना 
काननु बमोजिम आिश्यक कानून स्िीकृत गरी लागू भएको हनुेछ । 

5.3 प्रपयेक आ.ि.को पवहलो चौमागसक गभर अचल सम्पजत्त तथा स्थानीय तहमा हस्तान्त्तरण भई आएका 
(विद्यालय भिन, स्िास््य केन्त्ि/उपकेन्त्ि भिन, कृवष पश ु सेिा केन्त्िका भिन, अन्त्य सरकारी र 
सामदुावयक भिन, िग्गा िमीन, पूवबाधार, सम्पन्न योिना, आयोिना िा कायवक्रम) आददको वििरण 
अद्यािगधक गरी सािविगनक भएको हनुेछ। 

5.4 प्रपयेक आ.ि.को पवहलो चौमागसकगभर स्थानीय तहका गैर सरकारी सामाजिक संि संस्थाको वििरण 
अद्यािगधक गरी साविविगनक भएको हनुेछ ।  

5.5 ३ बषव गभर स्थानीय तहको कायावलय पररसर, सम्पदा, साविविगनक, ऐलानी, पती िग्गा, साविविगनक भिन, 

भौगतक पिुावधार, स्थानीय बिार, पावकव ङ्गस्थलको प्रभािकारी सरुक्षा, संरक्षण र व्यिस्थापन भएको हनुेछ 
। 

5.6 २ बषव गभर सूचना प्रविगधको प्रयोग गरी स्थानीय त्यांक अध्यािगधक र संरक्षण गररएको हनुेछ। 

5.7 २ बषव गभर अनलाइन (Online) पद्धगतिाट व्यजक्तगत िटना दताव सम्बन्त्धी सेिा उपललध भएको 
हनुेछ।  

5.8 २ बषव गभर सूचना प्रविगधको माध्यमबाट सािविगनक सेिाहरु गछटो छररतो रुपमा गनरन्त्तर प्रिाह 
भएको हनुेछ । 

5.9 आिश्यक कागिात र प्रवक्रया पगेुको ददन िरको नक्सा पास भएको हनुेछ ।  

5.10 चौमागसक रुपमा विकास गनमावण र सािविगनक सेिा आददको सािविगनक सनुिुाई गररएको हनुेछ। 

5.11 आफ्नो सबै कायवको प्रपयेक चौमागसक र िावषवक प्रगगत प्रगतिेदन सािविगनक भएको हनुेछ।    
 

(६)  बिेट, योिना तथा वित्तीय व्यिस्थापन 

6.1 प्रपयेक आ.ि.मा रािश्व सम्भाव्यता अध्ययन र प्रक्षेपण भई आन्त्तररक आयमा १५ प्रगतशत अगभबवृद्ध 
भएको हनुेछ। 

6.2 प्रपयेक आगथवक बषव गभर सिै गबषयक्षेर समेटी आिगधक योिना तयार भई साविविगनक भएको हनुेछ 
। 



6.3 आिगधक र रणनीगतक विकास योिनाको आधारमा मार िfवषवक विकास योिनाहरु तिुवमा भइ 
संचालनमा रहेका हनुेछg । 

6.4 मध्यकालीन िचव संरचना  तिुवमा भई प्रपयेक बषव पररमािवन भएको हनुेछ । 

6.5 प्रपयेक आगथवक बषवको अन्त्पयमा सबै पेश्की फछ्र्यौट भएको हनुेछ । 

6.6 प्रपयेक आगथवक बषव अजन्त्तम लेिा परीक्षण हुँदा असलु गनुवपने बेरुि ुशनु्त्य भएको हनुेछ । 

6.7 प्रपयेक आगथवक बषव अजन्त्तम लेिा परीक्षण हुँदा गनयगमत िा सम्परीक्षण बेरुि ुशतप्रगतशत (बढीमा 
एक प्रगतशत) भएको  हनुछे । 

6.8 आ.ि. २०७४/७५ को पवहलो चौमागसकगभर सशुासन अगभबवृद्ध, सदाचार परबधवन सम्बन्त्धी नीगतगत 
व्यिस्था स्िीकृत भई लागू भएको हनुेछ । 

6.9 आ.ि. २०७४/७५ को पवहलो चौमागसकगभर श्रोत नक्सांकनसवहतको पाश्र्िजचर अद्यािगधक गरी 
सािविगनक भएको हनुेछ । 

6.10 २०७४/७५ आगथवक बषव गभर सिक गरुु योिना तयार भई कायावन्त्ियन भएको  हनुेछ । 

6.11 १ बषव गभर सहभागगतामूलक एिं समािेशी योिना तिुवमा र कायावन्त्ियन (विपन्न िगव, क्षेर, गलङ्ग, 

समदुायका व्यजक्तको सहभागगता सगुनजश्चत भएको) प्रवक्रया अिलम्िन भएको हनुे, आदद। 

अन्त्तमा यहाहरुको सललाह सझुाब छलफलबाट अजिबढ्ने दृढ संकल्प गदै यो गनगत तथा कायवक्रमलाई यो 
स्थानीय तहको व्यिस्थापवकय गाँउसभाको हलबाट पास गररददनहुनुे छ भने्न आसा र विस्िास गरेको छु ।  

धन्त्यबाद !! 

सानीभेरी गाँउसभाद्धारा पाररत आगथवक बषव २०७४/०७५ को सानीभेरी गाँउपागलका एवककृत विकास गरुुयोिना कायवक्रम, 
२०७४ यस सानीभेरी गाँउपागलका अध्यक्ष श्री नरबहादरु पनु बाट प्रमाजणकरण  गररएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

आज्ञाले, 

नाम:भूपाल स िं सिष्ट 

प्रमुख प्रशा कीय असिकृत 


