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सभापोखरी गाईँपार्िका 

र्जल्िा संखुवासभा 

प्रदेश नं.१, नेपाि । 

 

र्मर्ि: २०७८।०३।१०



पानाको पाना 
 

सभाध्यक्ष महोदय, 

गाईँ सभा सदस्य ज्यूहरु, 

1. सभापोखरी गाईँपालिकाको सातौं गररमामय गाईँ सभािाइ सम्बोधन गद ैअ.व. २०७८/०७९ को वालषिक नीलत 

तथा कायिक्रम प्रस्ततु गनि पाईँदा म गौरवालववत भएको छु ।  

2. लवश्वव्यापी माहमारीको रूपमा फैलिएको कोराना भाआरस कोलभड-१९ को चपेटामा परररहकेो चनूौलतपणूि र 

ऄसहज पररलस्थलतमा स्थानीय सरकारको रूपमा रहकेो यस सभापोखरी गाईँपालिकाको अ.व. २०७८।०७९ 

को वालषिक नीलत तथा कायिक्रम प्रस्ततु गनि गआरहकेो छु । सारा लवश्व मानवजालत यस माहमारीको रोकथाम तथा 

लनयवरणका िालग लवश्व समदुायलवच सहकायि, ऐक्यबद्धता, र अत्मलवश्वासका साथ ऄगालड बढ्नपुने छ । 

3. िोकतवर प्रालिको सङ्घषिमा जीवन ईत्सगि गनुिहुने सलहदहरुप्रलत श्रद्धाञ्जिी ऄपिण गदिछु । साविभौमसत्ता, 

स्वालधनता, भौगोलिक ऄखण्डता, राष्ट्रलहत, रालष्ट्रयता, िोकतवर र जनजीलवकाको अवदोिनमा ऄगवुाइ 

गनुिहुने सम्पणूि ऄ्रजजहरुको योगदानको ई्च सम्मानसलहत स्मरण गनि चाहवछु । 

4. संघात्मक शासन व्यवस्था नेपािी जनताको त्याग, बलिदान र िामो सङ्घषिको ईपिलधध हो । यो सरकार 

जनताको सेवा, सरुक्षा, समलृद्ध र सखुका िालग जनतािे बनाएको शासक य व्यवस्था हो । राष्ट्रिाइ यस 

यगुावतकारी मोडमा ल्याआपरु् याईने क्रममा जनतािे गनुिपरेको त्याग, बलिदान र व्यहोनुिपरेको दःुखकटकोको पणूि 

सम्मान गद ैिोकतवरको रक्षा, सदुृढीकरण र सही प्रयोगमा यो स्थानीय सरकार ऄलडग रहनेछ । 

5. जनताको पणूि िोकतवर, सशुासन, जनताप्रलत ईत्तरदायी राज्य, भ्रटकोाचारमकु्त सभ्य र ससंुस्कृत एवम ्कतिव्यप्रलत 

दृढ समाज यस सरकारका अदशि हुनेछन ्। 

6. समलृद्ध ऄब नेपािका िालग मगृतषृ्ट्णा मार हुन सक्दैन । लवकास बाहके समलृद्ध हालसि गने ऄको बाटो छैन । 

लवकासका िालग शालवत र स्थालयत्वमा यस स्थानीय तहिे गम्भीरताका साथ ध्यान लदनेछ । तथ्य, तकि  र 

कननूका अधारमा नागररकका जायज मागहरुिाइ सवुने र परुा गने काम हुनेछ ।  

7. "समदृ्ध नेपाि, सखुी नेपािी" भवने नेपाि सरकारको दीघिकािीन ईद्दशे्य हालसि गनि स्थानीय तहमा "समदृ्ध 

सभापोखरी, सखुी सभापोखरीबासी" को िक्ष्य हालसि गनि लवलभवन लवषयक्षेरगत नीलत ऄविम्बन गररनेछ । 

8. रालष्ट्रयता, िोकतवर, लवकास लनमािण, सशुासन र समलृद्धका के्षरमा सहमलतका साथ ऄलघ बढ्न सभापोखरी 

गाईँपालिका प्रलतबद्ध छ । यो प्रलतबद्धता परुा गनिसभापोखरी गाईँपालिका सबै राजनीलतक दि र ऄवय 

सरोकारवािाको साथ र सहकायिको िालग अव्हान गदिछ । 

9. वतिमान पसु्तािे नै ऄनभुतू गने गरी लवकास र समलृद्ध हालसि गनेतफि  केलवित भएर यस सरकारिे अलथिक वषि 

२०७८/०७९ का नीलत तथा कायिक्रमहरु तय गरेको छ । यो अलथिक वषि सभापोखरी गाईँपालिकाको िालग 

समलृद्धको आलतहास र्ने अधार वषि हुनेछ । 

10. सभापोखरी गाईँपालिकािे लवकासप्रलतको सोच र प्रलक्रया, कायिसंस्कृलत, शासक य प्रणािी, ऄथितवरको 

संरचना र सामालजक वयायका के्षरमा रुपावतरण गनेछ । लवकास नीलत, रणनीलत, कायिनीलत, काननू, संस्था, 

जनशलक्त र स्रोत साधन, सहभालगता, सेवाप्रवाह र नलतजा ऄनगुमन एवम् मलू्याङकनका के्षरमा अमिू 

पररवतिन गररनेछ । 

11. लवश्वव्यापी माहामारीको रूपमा फैलिएको कोराना भाइरस (कोलभड-१९) को रोकथाम लनयवरका िागी बजेटको 

व्यवस्था । 
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12. भौलतक पवूािधार लवकास तफि  गाँईपालिकाको प्रशासलकय भवन, बाँलक रहकेा वडा कायािियका भवन,स्वास्थ्य 

संस्थाका भवन र सामदुालयक भवनहरू लनमािणमा लवशेष जोड लदइनेछ । 

13. हाम्रा नीलतहरु प्रगलतशीि र नवप्रवतिनिाइ प्रोत्साहन गने लकलसमका हुनेछन ् । लवकास र सेवा प्रवाहिाइ 

सहजीकरण गने गरी ऄपणूि नीलत र काननूिाइ पणूिता लदआनेछ, अवश्यकता ऄनसुार नयाँ नीलत र काननू लनमािण 

गररनेछ । 

सभाध्यक्ष महोदय, 

गाईँसभा सदस्य ज्यूहरू, 

ऄब म सभापोखरी गाईँपालिकाको अ.व. २०७८।०७९ को नीलत, कायिक्रम तथा बजेट पेश गने ऄनमुलत चाहावछु । 

 

१. अर्थिक र्वकास सम्बन्धी नीर्ि 

कृर्ष 

14. कृलष ईत्पादन र ईत्पादकत्व वलृद्ध गनि कृलषिाइ अधलुनक करण र व्यवसायीकरण गररनेछ । 

15. कृलष ईपजको सम्भावना भएका के्षरहरूको पलहचान गरर ईत्पादनमा वलृद्ध गनि पकेट के्षरको घोषणा गरर 

कृषकहरूिाइ अत्मलनभिर बनाईन कृलष पयिटन के्षर घोषणा गनि अवश्यक नीलतहरू ऄविम्वन गररनेछ । 

16. लनवािहमखुी कृलष पद्दलतिाइ पणूि रुपमा व्यवसालयक कृलषतफि  रुपावतरण गनि माटो परीक्षण, जिवाय ुऄनकूुि 

कृलष बािीको छनौटिाइ क्रलमक रुपमा कायािववयन गद ैिलगनेछ ।  

17. प्रमखु कृलष ईपज, पशपुवछीजवय तथा मत्स्य ईत्पादनमा अत्मलनभिर हुने र ई्च मलू्यका कृलष ईपजहरुको 

लनयाित वलृद्ध गने नीलत ऄविम्बन गररनेछ । लनयाितयोग्य ई्च मलू्यका कृलष ईपजहरुको खेतीिाइ प्रोत्साहन 

गररनेछ । ऄगािलनक खेती प्रणािीिाइ प्रोत्साहन र कृलषजवय ईपजको अयातिाइ लनरुत्साहन गररनेछ । 

18. कृलषजवय वस्त ु ईत्पादन बढाईन कृषकहरूिाइ तालिम तथा भ्रमण ऄविोकनमा िैजाने नीलत ऄविम्बन 

गररनेछ । 

19. कृलष पेशािाइ मयािलदत बनाईन कृलष ईद्यमशीिता कायिक्रम सञ्चािन गने यस माफि त कृषकहरूिाइ कृलषमेिा 

सञ्चािन गरर ईत्कृटको कृषकहरूिाइ परुस्कृत र प्रोत्साहन गररने र ईत्कृटको ईत्पादनको ब्रालण्डङ गने नीलत लिइनेछ 

। 

20. कृलष ईत्पादनिाइ चालहने मि, लबउ, औषलध, ईपकरण र ऄवय अवश्यक सेवाहरु कृलष तथा पश ु सेवा 

केविमाफि त ईपिधध गराआनेछ । कृषकहरुिाइ माटो परीक्षण प्रमाणपर लवतरण, कृलष बीमा लबस्तार, कृलष ज्ञान 

केविको स्थापना गनि अवश्यक नीलत ऄविम्बन गररनेछ । 

21. कृलषजवय ईपजको भण्डारणका िालग शीत भण्डारणको व्यवस्था गनि अवश्यक नीलत ऄविम्बन गररनेछ । कृलष 

ईत्पादनका साधनहरुको ईपिधधता, ईत्पादन, सञ्चय, लबक्र  लबतरण र मलू्यको ऄनगुमन र लनयमन गररनेछ । 

22. अधलुनक प्रलवलधको प्रयोग गरी साना तथा मझौिा लसंचाइ अयोजनाहरुको लनमािण तथा कायािववयनबाट 

कृलषयोग्य जलमनमा लसंचाइ सलुवधा लवस्तार गररनेछ । 

23. ईवनत जातको ऄिैंचीखेतीको िालग कृलष साझेदारीहरुसँग समववय गरी ऄवतरािलष्ट्रय बजारसम्म पहुचँ वलृद्ध गनि  

अवश्यक नीलत ऄविम्बन गररनेछ । 

24. खाद्य सरुक्षा तथा खाद्य सम्प्रभतुािाइ व्यवलस्थत गनि बजार ऄनगुमन तथा धयवस्थापन सलमलत गठन गरी खाद्य 

सरुक्षा प्रलतकायि योजना (Food Security Response Plan) कायािववयन गररनेछ । 
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25. कृलष ईत्पादनिाइ व्यवलस्थत र सरुलक्षत बनाईन अधारभतू कृलषजवय बािीहरुमा रोगहरुको पलहचान र सचेतना 

ऄलभवलृद्ध गनि अवलधक रुपमा कृलषजवय तालिम सञ्चािन गररनेछ ।  

26. सभापोखरी गाईँपालिकामा कृलष पेशामा अवद्ध कृषकहरुको अयअजिन वलृद्ध तथा मौसमी बेरोजगारीिाइ 

वयनूीकरण गनि कृलष सहकारी सञ्चािनिाइ प्रोत्साहन गररनेछ ।  

27. खाद्य ऄसरुक्षािाइ वयनूीकरण गनि खाद्य सरुक्षा प्रलतकायि योजना (Food Security Response Plan) तयार 

गरी सोको प्रभावकारी कायािववयन गररनेछ । 

28. सखु्खा के्षरमा थोपा लसंचाइ तथा फोहोरा लसंचाइ, लसमेवट पोखरी र प्िालटकोक पोखरी लनमािण गरी वषाितको पानी 

संकिनमा जोड लदआनेछ । 

29. िोपोवमखु तथा मौलिक बािी संरक्षण, सम्बद्धिन तथा प्रवद्धिन कायिमा जोड लदने, यसको िालग ्रजामीण स्तरमा 

लबई बैंक (seed bank) स्थापना गनि अवश्यक नीलत तय गररनेछ । 

30. फिफूि र अि ुतथा ऄवय तरकारी  भण्डारणका िालग सेिर स्टोर तथा रलटकोक स्टोरको लनमािणका िालग यस 

गाईँपालिकामा कायिरत संघ संस्थासँग समववय गररनेछ । 

31. ई्च मलू्य कृलष वस्त ु बजारीकरणको िालग सहकारीमा अधाररत लवक्र  लवतरण प्रणािी (co-operative 

marketing system) िाइ प्रोत्साहन गररनेछ । 

32. जिवाय ुपररवतिनबाट कृलष के्षरमा परेको प्रभाव सम्बवधी ऄध्ययन तथा ऄनसुवधानमा जोड लदआनेछ । 

33. जलडबलुट नसिरी केवि र नमुना अधलुनक खेती व्यवसायिाइबढावा लदआनेछ । 

34. ऄगािलनक खेती जस्तै तरकारी, ्याई,   माखेतीफिफुि व्यवसायिाइ बेरोजगार यवुाहरुमा िलक्षत गरी 

स्वरोजगार बनाईन नीलज तथा व्यलक्तगत तवरमा लबशेष सहयोग प्रदान गररनेछ । 

35. ऄिैंची गणुस्तर वलृद्ध तथा बजारीकरणको िालग  सधुाररएको भट्टीऄनदुान र लवतरणमा सरकारी तथा गैरसरकारी 

संस्थासँग समववय गररनेछ । 

36. भकारो सधुार कायिक्रमिाइ कायािववयनमा ल्याईनकुा साथै जैलवक मि तथा लवषादी ईत्पादन गने ईद्योग 

स्थापना गनि प्रोत्साहन गररनेछ । 

37. ठाईँ तथा हावापानी ऄनसुार सहुाईँदो फिफुिहरुको बोट लबरुवा िगाइ क्षेर लबस्तार गररने छ । 

38.  गरीब तथा लवपव न पररवारहरुिाइ पलहचान गरी तरकारी खेतीमा ऄनदुान लदने  नीलत लिइनेछ। 

39. कृलष के्षरमा कायिरत लनजी, सहकारी, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरू लवच समववय, सहकायि गदै 

साझेदारीमा काम गने नीलत ऄविम्वन गररनेछ । 

40. यसगाईँपालिकामा ऄवय अवश्यकता ऄनसुार फिफुि तथा तरकारी संकिन केवि लनमािण गनि पहि गररनेछ । 

पशुपन्छी 

41. पशपुलवछ जवय ईपजको सम्भावना भएका के्षरहरूमा पश ु व्यवसाय माफि त ईत्पदनमा वलृद्ध गनि पकेट के्षरको 

घोषणा गरर पशपुवछी पयिटन के्षर घोषणा गनि अवश्यक नीलतहरू ऄविम्वन गररनेछ । 

42. पश ु व्यवसायिाइ व्यवलस्थत गनि पश ुचरणको िालग सम्भालवत ठाईँ पलहचान गरी सञ्चािन गनि अवश्यक 

नीलत ऄविम्बन गररनेछ ।   

43. मौसमी कृलरम गभािधान (Artificial Insemination) िाइ ्रजामीण दगुिम के्षरमा सामदुालयक पश ु प्रजनन 

केविको सरुुवात गनि र ती ठाईँमा वयनू ईत्पादकत्व भएका भािे पशहुरुिाइ बवध्याकरण गनि प्रोत्साहन गररनेछ । 

यसका साथै नश्ल सधुार कायिक्रमिाइ कायािववयन गनि अवश्यक नीलत ऄविम्बन गररनेछ । 



पानाको पाना 

 

44. अधलुनक व्यावसालयक भेडा,बाख्रा,गाइ,भैंसी, बंगरु िगायत ऄवय पशपंुक्षी फमिको लवकास गनि जोड लदआनेछ। 

45. लहईँदमा पशहुरुको अहारा अपलूतिको िालग स्थानीय पोलषिा घाँसहरुको पलहचान रसंरक्षण गरी स्थानीय स्रोत 

साधनबाट पौलटकोक अहारको प्रवद्धिन गररनेछ । 

46. यस गाईँपालिकामा अवश्यकता ऄनसुार अधलुनक बधशािा लनमािण गनि पहि गररनेछ । 

47. गाईँपालिकाका प्रत्येक वडामा पश ुस्वास्थ्य सेवा सलुनश् चत गनि लनजी पाराभेट र ्रजामीण स्वास्थ्य कायिकतािहरु 

पररचािनमा गाईँपालिकाको संिग्नतािाइ प्रोत्साहन गररनेछ । 

48. पशपुवछी जवय वस्त ुईत्पादन बढान कृषकहरूिाइ अवश्यक तालिम, भ्रमण ऄविोकनमा िलगनेछ । 

49. गाईँपालिका स्तरीय घमु्ती पश ुलशलवर सञ्चािन गनि अवश्यक कायिक्रम तय गररनेछ ।  

सहकारी 

50. स्थानीय सहकारी ऐन तजुिमा गने रस्थानीय तहमा हस्तावतरण भइसकेका सहकारी संस्थाहरु, दताि हुन अईने 

संस्थाहरुको सञ्चािन, नवीकरण, लनयमन र खारेजी गररनेछ ।  

51. स्थानीय तहको दीगो र समतामिूक अलथिक लवकास तथा ऄ्रजगामी सामालजक रुपावतरणका िालग सवि र 

सक्षम सहकारी प्रणािीिाइ लवकास गनि अवश्यक नीलत ऄविम्बन गररनेछ । 

52. स्थानीय श्रम, सीप र पूँजीिाइ ऄलधकतम रुपमा पररचािन गने गरी सहकारीिाइऄथितवरको एक सबि 

स्तम्भको रूपमा लवकलसत गद ैअलथिक तथा सामालजक लवकासको िक्ष्यमा योगदान परु् याईने नीलत ऄविम्बन 

गररनेछ ।  

53. लशक्षा, तालिम र सचूनाको माध्यमबाट सहकारीको संस्थागत क्षमता लवकास रसहकारीसम्बवधी जनचेतना 

ऄलभबलृद्ध गने सम्बवधमा अवश्यक नीलतहरूऄविम्बन गररने छ । 

54. कृलष के्षर िगायत ऄवय ईत्पादन तथा सेवामा अधाररत सबै प्रकारका व्यवसायमा सहकारीिाइ लक्रयाशीि 

तलु्याईने नीलत ऄविम्बन गररनेछ । 

55. सहकारीको लवकास, लवस्तार र प्रवद्धिनको िालग दीघिकािीन योजना, मानव संशाधन लवकास, अवश्यक संगठन 

संरचनाहरुको लनमािण एवम ्काननुी व्यवस्थाहरु तय गनि अवश्यक नीलत ऄविम्बन गररनेछ । 

56. सहकारीको लवकास, लवस्तार र प्रवद्धिन गनि सरकार, सहकारी, नीजी क्षेर तथा लवकास साझेदारहरु बीच सहकायि 

र सहयोगिाइ प्रवद्धिन गने नीलत ऄविम्बन गररनेछ । 

57. सहकारीको लनलदिटको मलू्य र लसद्दावतहरुको ऄभ्यास गद ैप्रभावकारी व्यवस्थापन लवलधको ऄविम्बन तथा लनयमन 

माफि त सहकारी के्षरमा सशुासन कायम गने नीलत ऄंगीकार गररनेछ । 

58. सहकारी प्रवलद्धित ईद्योग व्यवसायको लवकास तथा लवस्तार गद ैसहकारी के्षरिाइ प्रलतस्पधी, प्रभावकारी एवम ्

गणुस्तरीय बनाईन अवश्यक नीलत ऄविम्बन गररनेछ । 

59. मलहिा, गरीब, ऄपाङ्ग, सीमावतकृत, भलूमहीन तथा लपछलडएका वगि र श्रलमकहरुका साथै अम नागररकहरुको 

जीवनस्तरमा सधुार ल्याईन सहकारीको पहुचँ ऄलभवलृद्ध गररनेछ । 

ईद्योग 

60. सभापोखरी गाईँपालिका के्षरमा सञ्चािनमा रहकेा ठूिा, मझौिा, घरेि ु तथा साना ईद्योगहरुको लववरण 

ऄद्यावलधक गरी ईक्त ईद्योग व्यवसायको ऄलधकृत पूँजी, स्वरुप, प्रकृलत, के्षरका  अधारमा वगीकरण गने तथा 

सञ्चािन र लनयमनका िालग अवश्यक नीलत ऄविम्बन गररनेछ । 



पानाको पाना 
 

61. घरेि ु तथा साना ईद्योगहरुिाइ क्चा पदाथिको अयात तथा ईद्योगजवय ईत्पादनको लनयाित, वस्तकुो 

बजारीकरणमा लवशेष सहुलियत लदआनेछ ।  

62. सभापोखरी गाईँपालिकामा सहकारीमाफि त सञ्चालित जलडबटुी तथा कृलषजवय ईद्योगिाइ बढावा लदआनेछ । 

63. सभापोखरी गाईँपालिकामा प्रचरु मारामा सम्भावना रहकेो सम्भाव्य ईत्पादनिाइ व्यवसायीकरण गनि अगामी 

अलथिक वषिबाट औद्योलगक ्रजामको स्थापना गनि प्रदेश सरकारसँग समववय गररनेछ । 

64. सभापोखरी गाईँपालिकालभर घरेि ु तथा साना ईद्योगको लवस्तार गररनेछ । स्थानीय सीप, स्रोत र साधनिाइ 

प्रयोग गरी राडीपाखी, खाँडी, ऄल्िो ढाका जस्ता ईत्पादन गने िलक्षत वगििाइ ऄनदुानको व्यवस्था गररनेछ । 

65. सभापोखरी गाईँपालिकामा बाँसजवय ईत्पादनिाइ व्यवसायीकरण गनि लवषय लवशेषज्ञसँगको समववयमा 

सीपमिूक तालिम सञ्चािन  गनि अवश्यक कायिक्रम तय गररनेछ । 

66. काठजवय ईद्योगिाइ व्यवलस्थत गनि सभापोखरी गाईँपालिकािे अवश्यक नीलत ऄविम्बन गनेछ । 

रोजगार प्रवर्द्िन 

67. प्रधानमलवर रोजगार कायिक्रम ऄवतगित सञ्चालित कायिक्रम को िगत संकिन गने, पलहचान गने र कायिववयन 

गने कायििाइ लवशेष जोड लदइनेछ । 

68. स्वरोजगार कायिक्रमिाइ प्रोत्साहन गरी स्थानीय ईद्यमलशितािाइ जोड लदने कायिक्रमहरुिाइ मखु्य 

प्राथलमकतामा रालखनेछ । 

69. गाईँपालिकाबाट अ.व. २०७८/०७९ मा वालषिक बजेट लवलनयोजन गदाि प्रत्यक्ष रोजगारी लसजिना हुने 

अयोजनाहरुिाइ ई्च प्राथलमकता प्रदान गररनेछ  । 

70. गाईँपालिकाबाट लवलनयोलजत योजनाहरुबाटप्रत्यक्ष िाभ्रजाहीहरु स्थानीयबासी हुने र स्थानीयबासीमा रोजगारी 

लसजिना हुने ऄवस्थामा ईक्त अयोजनाहरु ईपभोक्ता सलमलतबाट सञ्चािन गररनेछ । 

71. बैदलेशक रोजगारीको ऄनभुव प्राि गरी स्वदशे फकेका मानव संशाधनिाइ स्वरोजगारमिूक, अयमिूक तथा 

ईत्पादनमिूक ईद्योग, सेवा तथा व्यवसायमा अकलषित गररनेछ । 

72. गाईँपालिकाबाट स्वीकृलत प्राि गरी लवलभवन के्षरहरुमा सीप तथा क्षमतामिूक कायिक्रमहरु सञ्चािन गने 

प्रस्तावना पेश भएको खण्डमा ईक्त कायिक्रम सञ्चािन गररने क्षेरहरुसँग समववय गरेर दोहोरोपन नअईने गरी 

क्षेर लनधािरण गररनेछ । 

73. वैदलेशक रोजगारबाट अलजित पूँजी, सीप, ऄनभुवको प्रयोग गरीस्वदेशमा ईद्यमशीिता प्रवद्धिन क्षेरमा िगानी 

गरी योगदान लदने ईद्यमीिाइ प्रोत्सालहत गररनेछ । 

गरीबी न्यूनीकरण 

74. नेपािको संलवधानमा ईलल्िलखत जनताको मौलिक हक तथा सम्बद्ध नीलतहरुको साथै दीगो लवकासका िक्ष्य 

ऄनसुार गरीबी हटाईने कायिको िालग समेत सभापोखरी गाईँपालिकािे अवश्यक रणनीलत र कायिनीलत तय 

कायिक्रमहरु सञ्चािन गनेछ । 

75. यस गाईँपालिकािाइ गररबीमकु्त गाईँपालिकाको रुपमा लवकास गररनेछ । गररबी लनवारण तथा सामदुालयक 

लवकासमा संिग्न गैरसरकारी संस्था तथा वैदलेशक सहयोगिाइ एकद्वार प्रणािीमाफि त गररबी घटेको पररणाम 

दलेखने कायिक्रम तय गने नीलत सभापोखरी गाईँपालिकािे लिनेछ । 



पानाको पाना 
 

76. गररबहरुको सङ्ख्या यलकन गनि सभापोखरी गाईँपालिकािे सञ्चािन गने गररब घरपररवारको पलहचान कायिको 

थािनी गनछे । स्थानीय मानक समेत रहने गरी गररबी पररचय परको व्यवस्था गररनेछ । सो पररचयपर 

धारकहरुिाइ कायिलवलध तय गरी क्षमता ऄलभवलृद्ध, पूँजीगत ऄनदुान तथा रोजगारी लदआनेछ । ऄनदुान, सेवा 

सलुवधा वा सहुलियतिाइ कामसँग अवद्ध गररनेछ । 

राजस्व 

77. गाईँपालिका क्षेरमा करको दायरािाइ फरालकिो पानि यस क्षेरमा पाआने वन पैदावार, घरेि ुईत्पालदत वस्त ुतथा 

सामा्रजी, ऄवतरािलष्ट्रय अयात लनयाितका वस्तहुरु, ढुङ् गा, लगटी, बािवुाको प्रयोगिाइ करको दायरामा ल्याआनेछ 

। 

78. सभापोखरी गाईँपालिका क्षेरका सबै व्यवसायीहरुिाइ ऄलनवायि व्यवसाय दताि गराइ करको दायरामा ल्याआनेछ 

। 

79. कर योग्य क्षेरहरूको पलहचान गरर करको दायरािाइ फरालकिो बनाइनेछ । 

80. करको दरमा समायनकुुि पररमाजिन गररनेछ । 

81. अम जनता र सरोकारवािाहरुमा कर तथा राजस्व सम्बवधमा ऄसि शासनको महत्वबारे जानकारर र 

जनचेतानाका िालग सचुना प्रदान गने, कायिक्रम तथा  तालिम  सञ्चािन गररनेछ । 

82. एक कृत सम्पलत्त करिाइ स्वाविम्ब र अत्मलनभिर सभापोखरी गाईँपालिकाको अधारको रुपमा लवकास 

गररनेछ । 

83. एलककृत सम्पलतको दायरा फरालकिो वनाइनेछ । 

गुनासो सुनुवाइ  

84. कायािियमा प्राि लिलखत तथा मौलखत ईजरुी तथा गनुासाहरूिाइ तत्काि सम्बोधन गररनेछ । 

85. गाईँ कायिपालिकाको कायाििय तथा वडा कायािियहरुमा रहकेो ईजरुीपेलटकािाइ द्वमैालसक रुपमा खोिी प्राि 

ईजरुी तथा गनुासोहरुिाइ अवश्यक सम्बोधन गररनेछ । 

न्याय िथा कानूनी मार्मिा  

न्याय  

86. अधारभतू वयायमा नागररकको पहुचँ ऄलभवलृद्ध गनि वयालयक पहुचँ सम्बवधी कायिक्रमहरु तजुिमा गरी कायािववयन 

गररनेछ । 

87. मेिलमिापको माध्यमबाट स्थानीय लववादमा लवषयहरु लनरुपण गने प्रलक्रयािाइ बढावा लदआनेछ । 

88. वयालयक आजिासिाइ व्यवलस्थत गद ैस्थानीय तहमा वयायसम्पादनिाइ चसु्त, दरुुस्त र ऄनमुानयोग्य तलु्याईन 

अवश्यक रणनीलत, कायिनीलत ऄविम्बन गररनेछ । 

89. सभापोखरी वयालयक सलमलतको कायािियिाइ थप व्यवलस्थ बनाईद ैिलगनेछ । 

कानून 

90. सभापोखरी गाईँपालिकाबाट पाररत तथा ऄनमुोदन भएका ऐन, लनयमाविी, कायिलवलध िगायतका 

काननूहरुिाइ स्थानीय राजपर तथा वेबसाइटमा  प्रकाशन गरी लनयलमत रुपमा साविजलनक करण गररनेछ । 



पानाको पाना 

 

91. सभापोखरी गाईँपालिकाबाट पाररत तथा ऄनमुोदन भएका ऐन, लनयमाविी, कायिलवलध िगायतका 

काननूहरुिाइ  कायिववयन गने गराईने गराइनेछ । 

मानव ऄर्धकार 

92. मानव ऄलधकारको संरक्षण, बाि ऄलधकारको संरक्षण, घरेि ु लहसंाको िगायतका कायिहरूिाइ लवशेष जोड 

लदइनेछ । 

93. मानव ऄलधकारको संरक्षण, बाि ऄलधकारको संरक्षण, घरेि ु लहसंाको ऄवत्य गनि सामालजक तथा अलथिक 

लवकास शाखा तथा काननुी मालमिा आकाआ माफि त लवशेष कायिक्रम तय गररनेछ । 

पूवािधार र्वकास 

सडक िथा यािायाि र भवन 

94. सभापोखरी गा.पा. दखेी लजल्िा सदरमकुाम खादबारी जोड्ने बाह्रलबसे-डके-खाँदबारी सडक खण्डिाइ 

सभापोखरी गौरवका सडक सञ्जािको रुपमा लवकास गरर  बाहै्र मलहना यातायातका साधनहरू सहजरूपमा 

अवत जावतको व्यवस्था गनि सडकको स्तरोवनलतिाइ लनरवतरता लदआनेछ ।  

95. सभापोखरी गाईँपालिकामा लनमािणलधन ५ शैयाको ऄस्पताि लनमािण कायििाइ लतब्रता लदइनेछ ।  

96. सडक तथा यातायातको सञ्चािन िागत तथा दरुी कम गनि तथा सडक सरुक्षा सलुनलित गनि अवश्यकता 

ऄनसुार सडकको रेखाङ्कन गनि सभापोखरी समलृद्धको गरुुयोजना लनमािण गररनेछ ।  

97. सडकको क्षेरालधकार लमलचने गरी मानव लनलमित समस्या खडा गने कायि पणूि रुपमा लनरुत्सालहत गनि लवलनयम, 

कायिलवलध र लनदेलशका बनाइ िाग ुगररनेछ । सडकको के्षर (right of way)  लनयमानसुार ऄलनवायि छोड्न 

छोडाईन पहि गररनेछ । 

98. सडकिाइ लनरवतर सञ्चािन गनिका िालग पक्क  पिु, पानीका ढि तथा नािी व्यवस्थापन गररनेछ साथै 

प्रत्येक वडाहरुमा क्रलमक रुपमा मोटरबाटोिाइ स्तरोवनलत गररनेछ । 

99. सभापोखरी गाईँपालिकाको सबै वडाहरु तथा टोिहरुिाइ समेट्ने गरी सडक लवस्तार भइरहकेो मोटरबाटोिाइ 

रणनीलतक महत्वको मोटरबाटोको स्तरोवनलत गरी बाह्र मलहना चल्ने बनाआनेछ ।गाईँपालिका क्षेरमा रहकेा 

सडकिाइ वषैभरी सञ्चािन गनिका िालग प्रधानमलवर रोजगार कायिक्रम िगायतका कायिक्रमहरूिाइ पणूि 

कायिववयन गररनेछ । 

100. सडक पहुचँ नपगेुका क्षेरहरुमा नयाँ रयाक खोिी सडक लवस्तार गने कायििाइ लनरवतरता लदआनेछ । 

101. मखु्य सडक सञ्जािबाट टाढा भएका वस्ती तथा प्राकृलतक सम्पदाहरु मलू्याङ्कन गरी पक्क  पिु व्यवस्थापन 

गनि काठेपिुहरुिाइ लवस्थालपत गररनेछ । 

102. सभापोखरी गाईँपालिकामा रहकेा ्रजामीण सडक सञ्जाि, पिु पिेुसामा पने व्यलक्तगत जग्गाहरुको िगत 

संकिन गरी लकत्ताकाट गराईने नीलत ऄविम्बन गररनेछ । 

103. बाह्रलबसे-डके-खाँदबारी सदरमकुाम जोड्ने सडक स्तरोवनलतका िालग प्रदेश सरकार, संघीय सरकार संग 

समववय गरर सडकखण्ड ्रजाभेि, कािोपरे तथा स्तरोवनलत गने नीलत लिआनेछ । 

104. सभापोखरी गाईँपालिकाको लनमािणालधन प्रशासक य भवनको लनमािण कायििाइ लतब्रताका साथ लनमािण कायि 

ऄगालड बढाइनेछ । 

105. सभापोखरी गाईँपालिकाको केविमा लनमािणालधन सभाहिको लनमािण कायििाइ सम्पवन गररनेछ ।  



पानाको पाना 

 

106. सभापोखरी गाईँपालिकाको वडा नं. ६ को वडा कायाििय भवन लनमािण कायि तथा अवश्यक सामदुालयक भवन 

लनमािण, ममित र व्यवस्थापनको ऄवस्थािाइ हरेी बजेट व्यवस्थापनिाइ लनरवनतरता लदइनेछ । 

107. गाईँपालिकाका महत्वका अयोजनाहरू सडक, पिु, भवन, लसंचाइ, खानेपानी, पयिटन र ऄवय लवकासका 

अयोजनाहरूको सम्भाव्यता ऄध्ययन, वातावरण प्रभाव मलू्याङ्कन र लड.पी.अर तयार गरर प्रदशे सरकार, 

केवि सरकारमा अयोजना माग पेश गररनेछ । 

108. गाईँपालिका स्तररय ठुिा अयोजनाहरू पालिका अफैिे प्रदशे र केवि सरकार संग समववय गरी सञ्चािन गने 

नीलत ऄविम्बन गररनेछ । 

जिर्वदु्यि 

109. नदीनािा र खोिाको स्रोत र सही ठाईँ पलहचान गरी बहृत ्जिलवद्यतु अयोजना छनौट गरी केविीय प्रसारण 

िाइनसँग ल्रजड जडान गरी गाईँपालिकाको सबै वडा तथा टोिहरुमा परु् याईन पहि गररनेछ । 

110. ठूिा जिलवद्यतु अयोजना कायािववयनमा अईन ुऄगालड साना जिलवद्यतु अयोजनािाइ पलन सदुृढ गरी लवद्यतु 

प्रत्येक वस्तीमा सचूारु गररनेछ । 

111. सालवकमा लनमािण सरुूभइ ऄधरुो रहकेाजिलवद्यतु अयोजनाहरुिाइअवश्यकता तथा दीगोपनाको अधारमा 

पणूिता प्रदान गनि अवश्यक नीलत ऄविम्बन गररनेछ । 

112. सभाखोिा िघ ुजि लवद्युत, लचण्डेखोिा िघ ुजि लवद्यतु िाइ ममित स्तरोवनलत गररनेछ । 

सूचना िथा सञ्चार प्रर्वर्ध 

113. लडलजटि सभापोखरी गाईँपालिकाको ऄलभयानिाइ साकार परु् याईन प्रत्येक वडाहरुमा आवटरनेट सेवा स्तरोवनलत 

गररनेछ ।  

114. सचूना तथा सञ्चार प्रलवलध सम्बवधी सेवाहरु, पहुचँ एवम ् लवस्तार सलुनलश् चत गनि कायिक्रम तजुिमा गरी िाग ु

गररनेछ । 

115. लवकास एवम ्साविजलनक सेवा प्रवाह सम्बवधी चनुौलत सामना गनि सचूना तथा प्रलवलधमा अधाररत नवीनतम 

तथा मौलिक प्रयोग (Innovative Use)  प्रवद्धिन गनि लवशेष कायिक्रम िाग ुगररनेछ । 

116. शैलक्षक के्षरमा सचूना तथा सञ्चार प्रलवलधिाइ समायोजन गद ैतालिम तथा शैलक्षक गणुस्तर ऄलभवलृद्धको िालग 

लवशेष कायिक्रमहरु तजुिमा गरी िाग ूगररनेछ । 

117. लनजी क्षेर समेतको सहभालगतामा  Group SMS, IPT Software, मोबाआि एप, दताि चिानी सम्बवधी 

सफ्टवेयरहरुको लनमािण गरी कायािियमा  सञ्चािनमा ल्याइ भचुिऄि (Virtual) सभापोखरी गाईँपालिका 

बनाइनेछ । 

118. कायाििय कामकाजमा प्रयोग गररदैं अएका ASCII फवटहरु  (जस्तैः कालवतपरु, लप्रलत, प्रलतमा इत्यादी) िाइ 

पणूि रुपमा लवस्थालपत गरी नेपािी यलुनकोड ऄलनवायि रुपमा िाग ुगररनेछ । हस्तलिलखत दस्ताबेजहरुको स्थानमा 

कम्प्यटुराआज्ड कागजातहरुको मार प्रयोग गररनेछ । 

119. गाईँपालिकामा लवलभवन सभा तथा सेलमनारहरुमा प्रोजक्टरिाइ लवस्थालपत गरी आवटरएलक्टभ ह्वाआटबोडि 

(Interactive Whiteboard) को प्रयोगिाइ लवस्तार गररनेछ । 

120. लडलजटि नोलटस बोडि, LED नोलटसबोडिको प्रयोग गरी गाईँपालिकामा भआरहकेा लवलभवन गलतलवलधहरु लनरवतर 

ऄद्यावलधक गररनेछ ।  



पानाको पाना 

 

121. Biometric Attendance System िे Manual Attendance System िाइ लवस्थालपत गरी प्रशासलनक 

चसु्ततािाइ कायम गररनेछ ।   

122. कायािियको गलतलवलधहरुिाइ लनरवतर सचूना प्रवाह गनि सामालजक सञ्जािहरु फेसबकु, लट् वटर, यट्ुयबुमा 

अलधकाररक एकाईण्ट खोिी प्रयोगमा ल्याआनेछ । 

123. Paperless Office को ऄवधारणािाइ िाग ु गनि गाईँपालिकामा हुने तथा गररने सम्पणूि लक्रयाकिापहरुको 

सफ्ट कलप सचूना तथा ऄलभिेख केविमा लडलजटि भण्डारण गररने व्यवस्था लमिाआनेछ । 

एफ. एम. 

124. एफ.एम. रेलडयो सञ्चािन (व्यवस्थापन तथा सञ्चािन) कायिलवलध स्वीकृत गरी स्थानीय स्तरमा १०० 

वाटसम्मको रेलडयोको ऄनमुलत, दताि, नवीकरण, सञ्चािन र लनयमन गररनेछ । 

खानेपानी व्यवस्थापन 

125. गाईँपालिका भरी स्व्छ, सफा खानेपानीको व्यवस्था गनि एक घर, एक धारा खानेपानी ईपिधधताको िालग 

लवकासका साझेदारहरुको सहयोग र समववयमा थप कायिक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । 

126. खानेपानी अयोजनाहरु सञ्चािन गदाि लवगतमा सरुु गररएका क्रमागत अयोजनाहरुिाइ प्राथलमकता राख्द ैथप 

सम्भावना र अवश्यकतािाइ मध्यनजर गरी कायिक्रम तजूिमा गररनेछ । 

127. गाईँपालिकाबाट सञ्चालित खानेपानी अयोजनाहरुको ऄपनत्व बोध गराईन ईपभोक्ताहरुको िागत 

सहभालगता सलुनलित गररनकुा साथै ममित सम्भार सलमलतिाइ लक्रयालशि गराआनेछ । 

साविजर्नक सहकारी र्नजी साझेदारी 

128. सभापोखरी गाईँपालिकािे अ.व. २०७८/०७९ मा लवलभवन लवषयके्षरगत कायिक्रमहरु सञ्चािन गदाि सहकारी 

र लनजी क्षेरसँग साझेदारी गनि सक्नेछ । यसका िालग सभापोखरी गाईँपालिकािे एक समपरूक कोष खडा गनेछ 

। 

भवन िथा भवन संर्हिा 

129. सभापोखरी गाईँपालिकामा नयाँ लनमािण हुने भवनहरु भवन अचार संलहता मापदण्ड परुा गरी गाईँपालिकाबाट 

ऄनमुलत लिएर लनमािण गनुि पनेछ । ऄवयथा सभापोखरी गाईँपालिकाबाट ईपिधध गराआनेभवन पवूािधार सम्बवधी 

सेवा सलुवधाबाट बलञ्चत गराआनेछ । 

130. सभापोखरी गाईँपालिकामा स्व्छ, हराभरा, स्वस्थ्य तथा दीगो शहरी लवकासको िालगभवन लनमािण मापदण्ड 

िाग ुगररनेछ । 

131. लवकलसत मिुकुमा ऄपनाआएको भवन संलहता समेतको ऄनसुरण गरी आवटरनेशनि स्टेट ऄफ अटिमा अधाररत 

हुने गरी बनाआने ऄत्याधलुनक भवनहरुको लनमािण संलहताको  नीलतगत अधार तय गररनेछ । 

132. नयाँ भवन लनमािण गदाि भकूम्प प्रलतरोधी र काठको मारा कम हुने गरी िागत ऄनमुान (Design estimate) 

तयार गररनेछ । 



पानाको पाना 
 

133. भ-ूकम्पको जोलखमिाइ मध्यनजर गरी नेपाि सरकार संघीय मालमिा तथा सामावय प्रशासन मवराियिे जारी 

गरेको वस्ती लवकास सहरी योजना तथा भवन लनमािण सम्बवधी अधारभतू मागिदशिन, २०७२ िाइ साविजलनक 

भवनहरुमा ऄलनवायि िाग ुगररनेछ भने नीजी भवनहरुमा क्रलमक रुपमा िाग ुगररनेछ । 

134. गाईँपालिका के्षरमा ऄनलधकृत रुपमा गररने प्िलटङ (Plotting) िाइ पणूि रुपमा लनरुत्साहन गररनेछ । 

135. सहकारी तथा सामदुालयक भवनहरु लनमािणको प्रस्तावनाहरु ईपर जनसाङ्लख्यक ऄनपुात, अवश्यकता, 

प्रलतफि र औलचत्य समेतिाइ मध्यनजर गरी सभापोखरी गाईँपालिकािे पूँजीगत ऄनदुान ईपिधध गराईन 

सक्नेछ । 

र्नमािण आजाजि 

136.  "घ"  वगिको लनमािण व्यवसायी आजाजत पर सम्बवधी कायिलवलधिाइ अवश्यक सशोधन गरी लनमािण 

व्यवसायीको पारदलशिता, स्व्छता, आमावदाररता, जवाफदलेहता, लवश्वसलनयता तथा भेदभावरलहत प्रलतस्पधािको 

लवकास गररनेछ । 

जग्गा नापी िथा नक्शा 

137. गाईँपालिकामा बवने साविजलनक, संस्थागत तथा नीजी भवन संरचनाको नक्शा पास गनुिपने प्रावधानिाइ तरुुवत 

िाग ुगररनेछ । 

138. सालवकदेलख जग्गा भोगचिन गद ै लफल्ड बकु ईतार गररसकेका तर जग्गा दताि गनि बाँक  रहकेाहरुको िगत 

संकिन गरी जग्गा दताि प्रलक्रयािाइ सहजीकरण गररनेछ । 

139. साविजलनक तथा ऐिानी जग्गा, घर िगायतका सम्पलत्तहरुको ऄद्यावलधक ऄलभिेख राखी ईपयोगको व्यवस्था 

लमिाआनेछ। 

भू-ईपयोग 

140. जलमनको स्वरुप, प्रकृलत तथा जिवायकुो अधारमा वगीकरण गरी भ-ूईपयोगको वैज्ञालनक नीलत ऄविम्बन 

गररनेछ । 

141. सभापोखरी गाईँपालिकाको सम्रज भलूमिाइ अधारभतू रुपमा कृलष के्षर, अवासीय के्षर, व्यवसालयक के्षर, 

औद्योलगक क्षेर, धालमिक वन क्षेर,  साँस्कृलतक तथा परुातालत्वक के्षर, पयिटन क्षेर, नदी तथा ताितिैया क्षेर, 

वन के्षर, साविजलन ईपयोग तथा खिुा के्षर, लनमािण सामा्रजी (ढंुङगा, बािवुा लगट्टी) ईत्खनन के्षर िगायतका 

लवलभवन भ-ूईपयोगका क्षेरहरु (Land Use Zone) मा वगीकरण गररनेछ । 

142. कृलषयोग्य भलूमको गैर कृलष प्रयोग, कृलष भलूमिाइ बाँझो राख्ने प्रवलृत र ऄलनयलवरत खलण्डकरणिाइ लनरुत्सालहत 

गद ैकृलष योग्य भलूमको समुलचत ईपयोग एवम ्संरक्षण सलुनलित गररनेछ । 

143. स्व्छ, सवुदर, सलुवधा सम्पवन तथा सरुलक्षत वस्ती लवकास र योजनावद्ध एवं दीगो शहरीकरण सलुनलित गररनेछ 

। 

144. वन तथा ऄवय प्राकृलतक सम्पदाको संरक्षण एवम ्समलुचत ईपयोग सलुनलित गररनेछ । 

वस्िी र्वकास 



पानाको पाना 
 

145. एक कृत वस्ती लवकासको ऄवधारणािाइ वस्ती लवकास कायिक्रम तय गरी िाग ु गनि दीघिकािीन रणनीलत 

बनाआनेछ । 

146. सरुलक्षत वस्ती स्थानका अधार तथा मापदण्डहरु लनधािरण गरी वस्ती लवकासिाइ व्यवलस्थत गररनेछ । 

147. प्राकृलतक प्रकोपको जोलखम व्यवस्थापनमा सामदुालयक क्षमता लवकास तथा जोलखमयकु्त वस्तीको पलहचान गरी 

वस्ती स्थानावतरण गनि अवश्यक कदम चालिनेछ । 

148. स्व्छ, सवुदर, सलुबधा सम्पवन तथा सरुलक्षत वस्ती लवकास र योजनावद्ध एवं दीगो शहरीकरण सलुनलित गररनेछ 

। 

149. सभापोखरी गाईँपालिकामा शवदाहस्थििाइ व्यवलस्थत गद ै िलगनेछ । शवदाहस्थिबाट हुने वातावरण 

प्रदषुणिाइ वयनूीकरण गनि अधलुनक प्रलवलध के्रमोटोररयम (Crematorium) को प्रयोग क्रलमक रुपमा गररनेछ ।  

योजना िथा ऄनुगमन 

ईपभोक्ता सर्मर्ि पररचािन 

150. जनता तथा ईपभोक्ता हरूिाइ ई्चतम सहभालगता गराईनको िागी ईपभोक्ता सलमलतबाट योजनाहरूसञ्चािन 

गररनेछ । 

151. सलमलतमा कुनै फौजदारी ऄलभयोगमा कसरुदार ठहररएको, वा सो प्रकृलतको ऄलभयोगको मदु्दा वयालयक एवम ्

ऄथिवयालयक लनकायहरुमा लवचाराधीन रहकेो, पेश्क  फछ्यौय ट नगरेको, भ्रष्ट्राचार गरेको, बहुलववाह गरेको व्यलक्त 

रहन पाईने छैन । र  प्रत्येक सदस्यिे अयोजना सम्झौताका क्रममा अफ्नो नागररकताको प्रलतलिलप साथ ईपयुिक्त 

व्यहोरामा कसरुदार नठहररएको स्व-घोषणा पर समावेश गनुिपनेछ । 

152. साविजलनक िाभको पद धारण गरेको कुनै पलन व्यलक्त (पदालधकारी, कमिचारी, लशक्षक, संघसंस्थाका व्यलक्त) 

सलमलतमा बस्न पाईने छैन ।  

153. सलमलतका मखु्य पदालधकारीहरुिे अयोजना सम्झौता गदाि २/२ प्रलत फोटो ऄलनवायि रुपमा पेश गनुिपनेछ । 

154. सलमलतिे अम भेिामा लनणिय ऄलभिेख तोलकएको ढाँचामा कलम्तमा १ जना पदालधकारी र १ जना कमिचारी 

समेतिाइ रोहवरमा राखी सलमलत गठन गनुिपनेछ । 

155. ईपभोक्ता सलमलतबाट योजना सञ्चािन गदाि १०% िागत सहभालगतािाइ िाग ुगराईने नीलत लिइनेछ । 

156. सलमलतिे काम सम्पवन गररसकेपलछ बाँक  रहन गएका खप्ने सामानहरु ममित सम्भार सलमलत गठन भएको भए सो 

सलमलतिाइ र सो नभए गाईँ कायिपालिकाको कायािियिाइ बझुाईन ु पनेछ । तर ममित सम्भार सलमलतिाइ 

बझुाएको सामानको लववरणको एक प्रलत गाईँ कायिपालिकाको कायािियमा जानकारीको िालग बझुाईनपुनेछ ।  

157. गाईँपालिका स्तरीय ऄनगुमन तथा सपुरीवेक्षण सलमलत तथा वडा स्तरीय ऄनगुमन तथा सपुरीवेक्षण सलमलतबाट 

लनरवतर अयोजना ऄनगुमन हुनेछ । यसप्रकार ईपयुिक्त सलमलतहरुिे राय सलहतको प्रलतवेदन तयार गनेछ ।  

158. एक सलमलतमा एकाघरका एक जना मार सदस्य सलमलतमा बस्न पाईने छ । 

159. ईपभोक्ता सलमलतबाट अयोजना सञ्चािन गदाि गाईँ कायिपालिकाको कायािियिे तोलकएको शलु्क प्राि गरी 

सम्बलवधत ईपभोक्ता सलमलतिाइ योजनासम्बद्ध कागजातहरु सलहतको फाराम ईपिधध गराईनेछ ।  

160. ईपभोक्ता सलमलतिाइ योजना सम्झौता भएपिात कायािदशे प्रदान गनुिऄलघ गाईँ कायिपालिकाको कायािियबाट 

ऄनलुशक्षण कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

ऄनुगमन 



पानाको पाना 
 

161. सभापोखरी गाईँपालिकाबाट सञ्चािन गररने लवलभवन योजनाहरुिाइ वडा स्तरीय तथा गाईँपालिका स्तरीय 

षऄनगुमन सलमलतबाट गररनेछ ।  

162. ऄनगुमन सम्बवधी व्यवस्थािाइ प्रभावकारी बनाईन गाईँ कायिपालिकाको कायािियको भलूमकािाइ सबि, 

सक्षम तथा प्रभावकारी बनाआनेछ । 

वािावरण िथा र्वपद् व्यवस्थापन 

वन 

163. ईपिधध बन क्षेरबाट सभापोखरी गाईँपालिकाको कुि ्रजाहिस्थ ईत्पादनमा साथिक योगदान हुने सक्ने यथाथििाइ 

स्वीकार गद ैवन के्षरबाट रोजगारी सजृना गने गरी एक बन एक ईपभोक्ता समहुको स्थापना गररनेछ । 

164. सभापोखरी गाईँपालिकामा रहकेा ताितिैया के्षरिाइ संरक्षण र संबद्धिन कायिक्रम संचािन गरी पयिटक य 

गवतव्य क्षेरको रुपमा लवकास गररनेछ । 

165. सभापोखरी गाईँपालिकाको समलृद्धको िालग वन जंगिको सदपुयोग गने नीलत ऄगालड बढाआनेछ । वैज्ञालनक वन 

व्यवस्थापनको कायिक्रम ऄवतगित वनजवय पदाथि ईत्पादन र सदपुयोग गने कायिक्रम ऄलघ बढाआनेछ । 

166. सभापोखरी गाँईपालिका लभर जलडबटुी िगायतका वन पैदावरमा अधाररत ईद्योग स्थापना गररनेछ । यस्ता 

ईद्योगमा सरकारी, लनजी, सहकारी र समदुालयक साझेदारी रहनेछ । 

167. लवकासात्मक गलतलवलधहरु सञ्चािन गदाि सडक के्षरहरुमा वकृ्षरोपण ऄलभयानिाइ िाग ुगररनेछ । 

168. वन व्यवस्थापनिाइ थप पारदशी, जवाफदहेी, ईत्तरदायी र समावेशी बनाइ सक्षम बनाआनेछ । 

169. दीगो वन व्यवस्थापनद्वारा वन के्षरको ईत्पादकत्व र वन पैदावरको ईत्पादन वलृद्ध गररनेछ । 

170. जैलवक लवलवधता र स्रोतको संरक्षण िगायत वातावरणीय सेवाबाट प्राि हुने िाभ वलृद्ध गद ैवयायोलचत लवतरण 

सलुनलित गररनेछ । 

171. नीजी के्षरिाइ वन लवकास तथा लवस्तारमा संिग्न गराईँद ैवनजवय ईद्यमको प्रवद्धिन, ईत्पादनको लवलवलधकरण र 

बजारीकरणबाट मलू्य ऄलभवलृद्ध र हररत रोजगारी लसजिना गररनेछ । 

172. वन के्षरमा सशुासन, समावेशीकरण र सामालजक वयाय प्रवद्धिनको िालग व्यवस्थापनिाइ थप सक्षम बनाआनेछ । 

173. धराति ऄनरुुप ईवनत जातको बोटलबरुवाको वकृ्षरोपणिाइ प्रोत्साहन गररनेछ ।  

वन्यजन्िु 

174. सभापोखरी गाईँपालिकाको सम्पणूि के्षरको सम्भाव्यता ऄध्ययन गरी ववयजवतु अरक्षण के्षर लवकासको नीलत 

ऄविम्बन गररनेछ । 

175. ववयजवय ईद्योगको प्रवद्धिन, ईत्पादनको लवलवलधकरण र बजारीकरण माफि त ऄथितवरमा टेवा परु् याईन वन 

के्षरको दीगो लवकास तथा संरक्षणमा नीजी के्षरिाइ अकलषित गररनेछ । 

176. ववयजवत ुलशकारका गलतलवलधहरुिाइ कडा लनगरानी राखी काननूी कारबाहीको दायरामा ल्याआनेछ । 

भू- संरक्षण 

177. सभापोखरी गाईँपालिकामा रहकेा जोलखमयकु्त के्षरहरुिाइ लनयवरण र संरक्षण गररनेछ । 

178. जैलवक लवलवधता र जैलवक स्रोतको संरक्षण िगायत वातावरणीय सेवाबाट प्राि हुने िाभको वयायोलचत लवतरण 

सलुनलित गररनेछ । 



पानाको पाना 
 

179. जि तथा भलूमको संरक्षण साथै भलूमको ईत्पादकत्व वलृद्ध गरी कृलष ईत्पादन बढाईन, सहयोग परु् याईन जिाधार 

के्षरको एक कृत संरक्षण तथा व्यवस्थापन गररनेछ । 

वािावरण 

180. सभापोखरी गाईँपालिका लभर वातावरण संरक्षण र सवतिुनको िालग एक घर पाँच लवरुवा रोप्ने कायिक्रमिाइ 

ऄलनवायि गररनेछ । सबैभवदा बढी लवरुवा रोप्ने र हुकािईने घरपररवारिाइ लवशेष सम्मान र परुस्कारको प्रदान 

गररनेछ । 

181. वातावरण ऄनकुुिका वन पैदावारहरुको लवस्तार, लवलवलधकरण गररनेछ । वातावरण संरक्षण र व्यवस्थापन 

गररनेछ । 

182. दीगो वन व्यवस्थापन गरी वन के्षरको ईत्पादकत्व र वन पैदावर ईत्पादनको वलृद्ध गररनेछ  । 

183. वातावरण संरक्षण गनि वकृ्षरोपण कायिक्रम सञ्चािन गदाि रूिाक्ष, लततेचाप, पाखासाँच, रानी चाप,िामपाते, 

साि, बेत, िालिगरुाँस, लचमि, िौठसल्िा, धपुी, पाईिेलनया, ऄशोक, ईत्तीस, ओखरिाइ मखु्य प्राथलमकता 

लदआनेछ । 

पयािवरण 

184. पयािवरण संरक्षणिाइ सामालजक ईत्तरदालयत्वको कामको सचूीमा प्राथलमकता लदआनेछ । कायाििय कामकाजमा 

कायािियीय गलतलवलधहरु सञ्चािन गदाि Save the Office Paper Stop को ऄवधारणािाइ कायािववयन गरर 

पयािवरण ऄलभयान सञ्चािन गररनेछ । 

185.  प्िालटकोक झोिाको सट्टामा कागजी झोिा, जटुको झोिािाइ प्रोत्साहन गररनेछ । 

186. जिवाय ुपररवतिनमा पाररलस्थक य प्रणािी, स्थानीय जनता र जीलवकोपाजिनमा पनि सक्ने प्रभाविाइ कम गनि 

वयनूीकरण तथा ऄनकूुिनका कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

जिाधार संरक्षण 

187. स्व्छ खानेपानीको महुानहरु पलहचान तथा खोजी गरी पानीका महुानहरुको संरक्षण गररनेछ । 

188. एक टोि एक पोखरीको ऄवधारणािाइ क्रलमक रुपमा िाग ुगररद ैिलगनेछ ।  

फोहोरमैिा व्यवस्थापन 

189. फोहोरमैिाको व्यवस्थापन गनि स्थानावतरण केवि(Transfer Station), ल्याण्डलफि साआट, प्रशोधन प्िाण्ट, 

कम्पोटको प्िाण्ट, बायोग्याँस प्िाण्ट िगायत फोहोरमैिाको संकिन, ऄलवतम लवसजिन तथा प्रशोधनका िालग 

अवश्यक पने पवूािधार तथा संरचनाको लनमािण तथा सञ्चािन गनि अवश्यक नीलत ऄविम्बन गररनेछ । 

190. फोहोरमैिाको ईत्पादनमा कमी ल्याईने, फोहोरमैिाको पथृक करण गने, फोहोरमैिा लनष्ट्काशन, फोहोरमैिा 

संकिन, फोहोरमैिा ढुवानी, फोहोरमैिाको वयनूीकरण, पनुः प्रयोग, पनुः चक्रण गनि अवश्यक कायिक्रम तय 

गररनेछ । 

र्वपद् व्यवस्थापन 

191. लवपद ्पवूि तयारी तथा प्रलतकायि योजना जोलखम वयलूनकरण सम्बवधी कायियोजना बनाइ कायािववयनमा ल्याआनेछ 

। 



पानाको पाना 

 

192. लवपद ्व्यवस्थापनमा संघ, प्रदशे र स्थानीय समदुाय, संघ संस्था, नीजी के्षरसँगको सहयोग, समववय र सहकायि 

गररनेछ । 

193. प्रकोप व्यवस्थापन कोषका स्थापना तथा सञ्चािन र स्रोतको साधनको पररचािन गररनेछ । 

194. लवपद ्वयनूीकरण सम्बवधी पवूि सचूना प्रणािी सम्बवधी कायिक्रमको तजुिमा र कायािववयन गररनेछ । 

195. लवपद ्पवूि तयारी खोज तथा ईद्वार राहत सामा्रजीको पवूि भण्डारण लवतरण र समववय गररनेछ । 

196. लवपद ्जोलखम के्षरको नक्साङ्कन तथा वस्तीहरुको पररचािन र स्थानावतरण गररनेछ । 

र्वत्तीय व्यवस्थापन सशुासन 

197. साविजलनक पद धारण गरेका व्यलक्तिे मयािलदत, लमतव्ययी एवम ् ईदाहरणीय रुपमा प्रस्ततु भइ ऄनकुरणीय 

कायिशैिीमा प्रस्ततु हुनपुनेछ । 

198. सरकारी सवारी साधन सरकारी काममा ऄलधकृत व्यलक्त (authorized personnel) बाट मार प्रयोग गररनेछ । 

िेखांकन 

199. महािेखा परीक्षकको कायािियबाट स्वीकृत एक कृत अलथिक संकेत तथा वगीकरण र व्याख्या ऄनरुुप 

अम्दानी तथा खचिको िेखाङ्कन कायम गररनेछ ।  

200. गाईँपालिकामा हुने सबै प्रकारका अलथिक कारोबारिाइ बैंलकङ प्रणािीमा अवद्ध गरी शवूय नगद कारोबारिाइ 

िाग ुगररनेछ । 

201. प्रदशे तथा स्थानीय सलञ्चत कोष धयवस्थापन प्रणािी [Sub-National Treasury Regulatory 

Application (SuTRA)]मा गाईँपालिकाको लवत्तीय गलतलवलधहरुिाइ िेखांकन गररनेछ ।  

202. Electronic Fund Transfer (EFT) िाइ अ.व. २०७८।०७९ बाट ऄलनवायि िाग ुगररनेछ ।  

र्वत्तीय ऄनुशासन 

203. संघीय लवत्त संरचनािाइ  सदुृढ र सबि बनाईने रालष्ट्रय नीलतिाइ टेवा परु् याईन समदृ्ध ऄथितवर लनमािणका िालग 

स्थानीय राजस्व नीलत ऄविम्वन गररनेछ । 

204. करको दर बढाईन ुभवदा करको दायरा लवस्तारिाइ प्राथलमकता लदइ करको दायरािाइ थप फरालकिो बनाईँद ै

िलगनेछ । 

205. अयअजिन र व्यवसाय गने लचलकत्सक, आलवजलनयर, वलकि, सल्िाहकार, किाकार, खेिाडी, लवलभवन लशक्षण 

संस्थामा प्राध्यापन गने व्यलक्तहरु िगायत सबैिाइ स्थायी िेखा नम्बर प्रदान गने कायििाइ लनरवतरता लदइ 

करदातािाइ करको दायरामा ल्याआनेछ । 

206. करदाता तथा अम नागररकका िालग सचूनामिूक एवम ् सचेतना ऄलभवलृद्ध सम्बवधी करदाता लशक्षा 

कायिक्रमिाइ लनरवतर रुपमा सञ्चािन गररनेछ । यस्तो लशक्षा, सचूना र सचेतना सम्बवधी कायिहरु अवश्यकता 

ऄनसुार नीजी, गैरसरकारी, ईपभोक्ता लहतकारी एवं पेशागत संघसंस्थाहरु समेतको सहभालगता र समववयमा 

सञ्चािन गररनेछ । 

207. करको बारेमा जानकारी लदन स्थानीय पाठक्रममा नेपािको कर प्रणािी सम्बवधी लबषय समावेश गनि अवश्यक 

समववय गररनेछ । 

र्वत्तीय जोर्खम न्यूनीकरण 

208. अलथिक दालयत्व लसजिना हुने लवषयमा कुनै पलन लनणिय गदाि स्रोतको सलुनलितता कायम गरेर मार गररनेछ ।  



पानाको पाना 
 

209. गाईँपालिका मातहतका कायािियहरु सकेसम्म व्यापाररक के्षर र प्रमखु मागिमा घर बहािमा नलिइ वयनूतम 

अवश्यकता र सलुवधा भएको घर बहािमा लिने व्यवस्था गररनेछ । 

साविजर्नक सुनुवाइ, सामार्जक पररक्षण 

210. स्थानीय तह र नागररकहरुका बीचमा दोहोरो संवाद स्थालपत गनि र त्यस्तो संवादबाट जनतािाइ दशे लवकासको 

प्रलक्रयामा रचनात्मक प्रलतलनलधत्व गराइ पारदलशिताको माध्यमद्वारा स्थानीय तहको लवकास लनमािण कायि र सेवा 

प्रवाहिाइ गणुस्तरीय र प्रभावकारी बनाइ लजम्मेवारीको संस्कार बसाईन साविजलनक सनुवुाइको कायििाइ 

व्यवलस्थत गररनेछ । 

211. साविजलनक सनुवुाइका िालग सहजकतािको प्रबवध र बजेट व्यवस्था गररनेछ ।  

अन्िररक िेखा परीक्षण िथा अन्िरीक र्नयन्रण प्रणािी 

212. अवतररक िेखा परीक्षणको माध्यमबाट सभापोखरी गाईँपालिकाको अलथिक प्रशासन सम्बवधी काननूी 

व्यवस्था एवम ्कायिलवलधहरु पािना गरी गराइ लवत्तीय ऄनशुासन कायम गररनेछ । 

213. अवतररक िेखापरीक्षण आकाइिाइ ऄलविम्ब गठन गरी सभापोखरी गाईँपालिकाबाट लनलदिटको ईद्दशे्य हालसि गनि 

गररएको िगानी लनयलमत, लमतव्ययी र प्रभावकारी बनाईने कायिको थािनी गररनेछ । 

214. सभापोखरी गाईँपालिकाबाट गररने अम्दानी तथा खचि र त्यसको िेखाङ्कन प्रचलित काननूद्वारा लनलदिटको 

प्रलक्रया ऄनरुुप भए वा नभएको परीक्षण गरी लवत्तीय पारदशीता र जवाफदलेहता कायम गररनेछ । 

215. अवतररक िेखापरीक्षण सम्बवधी सधुारका लवषयवस्तहुरुिाइ प्रभावकारी पानि नीलतगत पठृपोपोषण प्राि गने 

संयवरको लवकास गररनेछ । 

216. महािेखा परीक्षकबाट हुने ऄलवतम िेखा परीक्षणिाइ सहयोग परु् याआनेछ । 

ऄर्न्िम िेखा परीक्षण 

217. सभापोखरी गाईँपालिकाको लवलभवन शीषिकमा लवलनयोजन भइ एक अ.व. को समाि भआसकेपलछ गरेका 

खचिहरुको सम्पणूि फाँटबारीहरुिाइ महािेखा परीक्षकको कायािियको स्थिगत डोर समक्ष अलथिक ऐन, लनयम, 

कायिलवलध एवम ्औलचत्य समेतको अधारमा ऄलवतम िेखा परीक्षण गररनेछ । 

218. ऄलवतम िेखापरीक्षणका क्रममा औल्याआएका रटुी, कमजोरीहरु सम्बलवधत कायािियसँग सम्पकि  गरी तत्काि 

प्रमाण मगाइ बेरुज ुफछ्यौय ट गररनेछ । 

बेरुजु फछ्यौट 

219. ऄलवतम िेखापरीक्षणबाट औल्याआएका बेरुजहुरुको ऄद्यावलधक िगत कायम गररनेछ । 

220. भएको बेरुज ुफछ्यौय टको िालग मातहतका कायािियहरु, सलमलतहरु तथा व्यलक्तहरुिाइ ताकेता गरी प्रमाणहरु 

समपरीक्षणको िालग महािेखा परीक्षकको कायािियमा िेखापढी गराआनेछ । 

221. महािेखा परीक्षकको लवभागबाट बेरुजकुो िगत कट्टा भइ अएपिात सम्बलवधत कायािियहरु, सलमलतहरु तथा 

व्यलक्तहरुिाइ बेरुज ुिगत कट्टाको जानकारी गराआनेछ । 



पानाको पाना 
 

222. सभापोखरी गाईँपालिकामा अलथिक सशुासन कायम राख्न बेरुज ु फछ्यौय ट सलमलत गठन गरी महािेखा 

परीक्षकको कायािियबाट ऄलवतम िेखा परीक्षणका क्रममा दलेखएका बेरुजहुरुिाइ फछ्यौय ट गने ऄलभयान 

सञ्चािन गररनेछ । 

सूचना िथा सञ्चार व्यवस्थापन 

223. गाईँपालिकामा ऄवतर सञ्चारिाइ प्रभावकारी तलु्याईन आवटरकम प्रलवलधको प्रयोग र लवस्तार गररनेछ । 

224. सञ् चारको माध्यमिाइ व्यवस्थापन गनि, सचूना प्रवाह गनि यस गाईँपालिकाको वेबसाआटिाइचसु्त दरुुस्त 

बनाइनेछ । 

225. लवकास लनमािणका सम्पणूि गलतलबलधहरुिाआि रेलडयो तथा परपलरका माफि त प्रचार प्रसार एवं जानकारी गराआनेछ । 

226. टेलिलभजन, टेलिफोन तथा आिवटरनेट सेवाको पहुचँ र गणुस्तर ऄलभबलृद्धका िालग अवश्यक पवूािधार लनमािण गनि 

नेपाि टेलिकम, एनसेि र नेपाि टेलिलभजन िगायतका कम्पनीहरुमा लबषेश पहि गररनेछ । 

227. ऄलभिेख धयवस्थापनमा नवीनतम सचूना प्रलबलधको प्रयोग गररनेछ । 

संस्थागि र्वकास िथा सेवा प्रवाह र शुसासन 

मानव संशाधन र्वकास 

228. सभापोखरी गाईँपालिकामा रहकेो जनशलक्तको पलहचान गरी गैरसरकारी संस्थाहरुिे कुनै पलन कायिक्रमको िालग 

जनशलक्त छनौट गदाि समावेशीताको लसद्दावत, सहायता लमिान (Aid Harmonization) को लसद्दावत 

ऄविम्बन गने नीलत लिआनेछ । 

229. गाईँपालिका लस्थत साविजलनक लनकायहरुबाट सम्पादन हुने सेवा प्रवाह तथा काम कारवाहीको ईलचत 

मलू्याङ्कन गरी परुस्कार र दण्ड(reward and punishment) को व्यवस्था गररनेछ । 

230. गाईँ कायिपालिका र वडा कायािियहरुको दरबवदी सरंचना संघीय सरकार र प्रादलेशक सरकारसँग संगठन र 

लवकास (organization and  Management) सम्बवधी अवश्यक समववय, परामशि र साझेदारी गरी सोही 

ऄनरुुप पदपलूति, समायोजन, दरबवदी लसजिना, सरुवा, बढुवा तथा वलृत्त लवकास प्रणािी (career 

development system) िाइ व्यवलस्थत गररनेछ । 

231. संघीय तथा प्रादलेशक सरकारको ऄनदुानमा प्राि हुने योजना, पररयोजना तथा लजल्िा समववय सलमलतबाट 

समायोजन भइ अईने लवलभवन दरबवदीका कमिचारीहरुको यथोलचत पररचािन गने नीलत ऄविम्बन गनुिका साथै 

ईक्त पदहरुको कायिबोझ, कायिपद्दलत र कमिचारीको अवश्कता िगायतका लवषयहरुको ऄध्ययन गरी दरबवदी 

हरेफेर तथा कटौलत  गदै जाने र स्वलणिम लवदाइ (golden handshake) गने सलहतको मानव संशाधन 

व्यवस्थापन (human resource management)नीलतिाइ ऄविम्बन गररनेछ । 

232. सभापोखरी गाईँपालिका मातहतका कमिचारी प्रशासन सम्बवधी लवलनयम, कमिचारी कल्याण कोष, ममित सम्भार 

कोष िगायतका लवलनयम, लनदलेशका तथा कायिलवलधहरु तय गररनेछ । 

संस्थागि क्षमिा र्वकास 

233. सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुको नीलत, कायिक्रम िगायतका लवषयमा सधुार ल्याईन सचूना तथा ऄलभिेख 

केवििाइ सदुृढीकरण गररनेछ । 

234. गाईँपालिका स्तरमा एलककृत सेवा केवि (Integrated Service Center) को ऄवधारणािाइ सेवा प्रवाहमा 

जोड्न सलकने सम्भाव्यताको ऄध्ययन गरी ईलचत कायिक्रम तय गररनेछ । 



पानाको पाना 

 

संस्थागि पवूािधार 

235. गाईँपालिकाको क्षमता वलृद्ध िगायतको कायि प्रभावकारी गनि, सेवा प्रवाह, कमिचारी व्यवस्थापन िगायतका 

लवषयिाइ प्रभावकारी बनाईन अवतररक श्रोत वलृद्ध गनि कर प्रणािी(tax system)िाइ फरालकिो तथा 

प्रभावकारी बनाआनेछ । 

236. लवद्यतुीय शासन प्रणािी(e-governancesystem) माफि त सभापोखरी गाईँपालिका क्षेरका सबै सरकारी तथा 

गैरसरकारी कायािियहरुको काम कारवाहीहरुमा प्रभावकाररता ल्याईन कमिचारीहरुको क्षमता लवकास जस्ता 

कायिक्रमहरु संचािन कायििाइ ऄविम्बन गररनेछ । 

237. क्षमता लवकास योजना(capacity development plan) तय गरी गाईँपालिकाको अवश्यकता र चाहना 

ऄनरुुप ऄविम्वन गररनेछ । 

238. सामालजक अलथिक ईद्यमलशिताको लवकास गद ैयवुा िलक्षत सेवा, सलुवधा र रोजगार िगायतका ऄवसरहरुमा 

वलृद्ध गद ै पिायन हुनबाट जोगाईन लवलभवन लकलसमका क्षमता लवकास तथा अयअजिनका कायिक्रमहरु 

सञ् चािन गनि रोजगार सचूना केवि स्थापना सम्बवधमा अवश्यक कदम बढाआनेछ । 

नागररक बडापर िथा टोकन प्रणार्ि 

239. लडलजटि नागररक बडापरको लनमािण गरी बडापरमा साविजलनक लनकायबाट प्रवाह गररने सबै सेवाहरुको िागत, 

समय, प्रलक्रया, सम्बलवधत ऄलधकारी र गनुासो सनुवुाइ गने प्रलक्रयािाइ लनरवतर ऄद्यावलधक गररनेछ । 

240. गाईँपालिकाको कायािियबाट स्वीकृत कायिक्रम, ऐन काननु, लनणिय िगायतका सचुनाहरू वेवसाइटमा ऄपिोड 

गने, बजेट तथा कायिक्रमको खचि साविजलनक गररनेछ । 

सेवा प्रवाहमा र्वदु्यिीय सूचना प्रर्वर्धको प्रयोग 

241. लवद्यतुीय सचूना प्रलवलध साविजलनक सेवा प्रवाहका लवलभवन क्षेरहरुमा प्रयोग गरी स्वचालित सेवा प्रवाह (Auto-

piloting Service Delivery) बनाईन जोड लदआनेछ । 

सुशासन 

242.  गाईँपालिका लभरका कायािियहरू साविजलनक सेवा प्रवाह गदाि लछटो, छररतो, चसु्त, दरुूस्त ढँगिे सेवा प्रवाह 

गररनेछ । 

 

 

सामार्जक र्वकास सर्मर्ि 

र्शक्षा 

243. लशक्षा क्षेरमा सरोकारवािाहरूिाआ सलक्रय सहभालगता ऄलभवलृद्ध गद ै लजम्मेवारी बनाइ भौलतक पवूािधार र 

शैलक्षक व्यवस्थापनिाइ क्रमश लवद्याियको चौतलफि  लवकासमा जोड लदआनेछ । 

244. लवद्याियमा लशक्षण सधुार योजनाका साथ लवद्याथी केलवित लशक्षण लवलध र पयािि शैलक्षक साम्रजी प्रयोग गद ै

लवद्यािय स्तरबाट अवलधक र लनरवतर लवद्यालथि मलू्यांकन गरर पठृपोपोषणका साथ कक्षा लिने व्यवस्थािाइ पणूि 

रूपमा िाग ुगररनेछ । 
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245. लशक्षा के्षरिाइ समलृद्धको अधारको रुपमा ्रजहण गद ैएक स्थानीय तह एक नमनुा लवद्याियको ऄवधारणािाइ 

कायािववयन गनि अवश्यक कायिक्रम तजूिमा गररनेछ । 

246. लवद्याियहरुमा लशक्षकहरुको लनयलमतता तथा प्रभावकारी लशक्षण लसकाइ लक्रयाकिापको िालग लवद्याथी चेक 

लिटको तथा आ-हालजरी क्रमागत रुपमा लवद्याियहरुमा िाग ुगररद ैिलगनेछ । 

247. लशक्षामा सचूना तथा सञ्चार प्रलवलधको प्रभाव तथा महत्विाइ अत्मसात गद ै एक लवद्यािय एक कम्प्यटुर 

लशक्षकको कायिक्रम िाग ुगररदैं िलगनेछ । 

248. लवद्याियमा लवज्ञान प्रयोगशािाको व्यवस्थापन,सचुना प्रलवलधमैलर (ICT) लशक्षण लसकाइ व्यवस्थापन गनि 

अवश्यक वजेटको व्यवस्था गररनेछ । 

249. लवगतमा रहकेो नीजी स्रोतको लशक्षकहरुको समस्यािाइ लनमुिि पाद ै लवद्याथी सङ्ख्याको प्रक्षेपण गरी 

लशक्षककोदरबवदी पदपलूतििाइ लनरवतरता गररनेछ । 

250. योग्य र बररठपो लशक्षकिाआि नेततृ्व सलुम्पएर लबद्यािय प्रशासन तथा धयवस्थापनिाआि चसु्त दरुुस्त बनाईन 

प्रधानाध्यापक लमिान कायििाइ यथाशक्य सदुृढीकरण गररनेछ । 

251. लशक्षाको ऄवधारणािाआि कायिमिूक बनाईद ै बािमैरी शैलक्षक वातावरण कायम गनि सम्वलवधत शैलक्षक 

सरोकारवािासँग संयकु्त योजनासलहत सहकायि र समववयको नीलत लिइनेछ । 

252. लबद्यािय धयवस्थापन सलमलत, लशक्षक ऄलभभावक संघ, गाईँ लशक्षा सलमलतिे  शैलक्षक लवकासका 

कायिक्रमहरुको कायि योजना लनमािण गरी कायािववयन गररनेछ । 

253. लबद्याियिाआि प्रदान गररने लबलभव न ऄनदुान रकमहरुिाआि िलक्षत बगिसम्म परु् याईन अलथिक पारदलशिताको नीलत 

ऄविम्वन गररनेछ र लबद्याियको सामालजक पररक्षणिाआि ऄलनवायि र प्रभावकारी बनाआि कायािववयन गररनेछ । 

254. सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुको सहकायि र समववयमा लबद्यािय बालहर रहकेा लबद्यािय ईमेरका 

बािबालिकाहरुको पलहचान गरी ईनीहरुिाआि  औपचारीक लशक्षाको मिु प्रवाहमा समेट्न  लबलभवन खािका 

लसजिनात्मक र रचनात्मक कायिक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । 

255. बस्ती बस्तीमा लनरक्षर जनसंख्याको पलहचान गरी ऄनौपचारीक लशक्षा संचािन गरर पणुि रूपमा साक्षर बनाइनेछ 

। 

256. सभापोखरीगाईँपालिका क्षेर लभरका लवद्याियहरुमा अवश्यकता लनधािरण गरी लवलभव न लवद्याियहरुमा 

कामकाजमा खटाईन सक्नेछ । 

257. लबद्यालथिहरूिाइ चौतलफि  लवकास गनि लशक्षण लसकाइका ऄिवा लवद्यालथिहरूको ऄवतलनिलहत क्षमताको प्रस्फुटन र 

लवकासका िालग गाईँपालिका स्तरीय खेिकूद ्तथा ऄलतररक्त लक्रयाकिाप संञ्चािन गनि गराईन प्राथलमकता 

तथा प्रोत्साहन लदआनेछ । 

258. बाि कक्षािाइ बािमनोभावना ऄनसुार अकषिक, मनोरञ्जनात्मक, सजृनात्मक, लशक्षामिुक तथा प्रलवलधमैलर 

बनाइ बािकेलवित वातावरणमा पठन पाठन गने वातावरणको लसजिना गनि अवश्यक वजेटको व्यवस्था गररनेछ । 

259.  सबै लबद्यािय तथा बाि लवकास केवििाआि स्तरबलृद्ध गरी लशक्षकहरुिाआि क्षमता लवकासको िालग 

सरोकारवािासँग अवश्यक पहि गररनेछ । 

260. शैलक्षक क्षेरिाइ राजनीलतक हस्तके्षपमकु्त गराआनेछ । लवद्याियहरुिाइ शालवत क्षेर बनाआनेछ । लवद्यािय 

लशक्षकको लवषयगत गणुस्तर मापदण्ड तयार गररनेछ । यसका अधारमा लशक्षकहरुिाइ प्रोत्साहन र दण्डको 
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व्यवस्था गररनेछ । सम्रज शैलक्षक ईपिलधधका सचूकहरुको अधारमा सभापोखरी गाईँपालिकालभर एक ईत्कृटको 

लवद्याियिाइ परुस्कार प्रदान गररनेछ । 

261. लवद्याियको शैलक्षक सचूना व्यवस्थापन प्रणािी (IEMIS) िाइ सदुृधीकरण गनिका िागी लवद्याियका 

प्रध्यानध्यापक र लशक्षकहरूिाइ कम्प्यटूर तथा (IEMIS) सम्बवधी तालिमको व्यवस्था गरर लवद्याियको 

तथ्याङ्किाइ व्यवलस्थत ढंगिे ऄलभिेखांकन गररनेछ । 

262. सचूना प्रलवलधमैरी ऄध्यापन कायििाइ प्रोत्साहन गनि अवश्यक पवूािधारको व्यवस्था गररनेछ । सबै 

लवद्याियहरुमा आवटरनेट सेवा परु् याआनेछ । 

263. स्थालनय मातभृाषा, सस्कृलत, िाइ मध्यनजर गद ैस्थानीय माग र अवश्यकताको अधारमा अधारभतु तहको 

पाठ्यक्रममा मातभृाषाको पाठ्यक्रम समावेश गने नीलत िगाइनेछ । 

264. लवद्याियमा पठनपाठनमा ऄं्रजेजी माध्यममा कक्षा संञ्चािन गने नीलत िइनेछ अवश्यक क्षमता ऄलभवलृद्धका 

िालग तालिमको व्यवस्था गरर ईपिलधधमिूक लशक्षण लसकाइिाइ मजबतु बनाईद ैिलगनेछ । 

265. गाईँपालिकामा कलम्तमा एक प्रालवलधक लशक्षािाय स्थापनाका िालग अवश्यक तयारर ऄलघ बढाइनेछ । 

266. लवद्याियमा लवलभवन प्रकोप तथा कोलभड-१९ जस्ता माहमारी सम्बवधी जनचेतना फैिाइ कलठन पररलस्थलतमा 

भयरलहत वातावरण लसजिना गरर लक्रयालसि लसकाइका िालग लवद्यालथिहरूिाइ ईत्प्रेररत बनाईन र प्रलवलधको 

पहुचँका अधारमा पलहचान तथा वलगिकरण गरर वैकलल्पक प्रणालिबाट लवद्यालथिको लसकाइ सहलजकरणका 

िालग अवश्यक प्रववधहरू गररनेछ । 

267. बाि लशलक्षकाको सेवा सलुवधामा समय सापेक्ष वलृद्ध गरी कायि समय समेत लनधािरण गररनेछ । 

268. सामदुालयक लवद्याियमा ऄध्ययनरत ऄसहाय, गररव तथा जेहवेदार लवद्यालथि छनौट गरर पोषाक तथा स्टेशनरी 

खचि ईपिधध गररनेछ । 

269. शैलक्षक कायिक्रमहरूमा एकरूपता कायम गनिका िालग शैलक्षक क्यािेवडर तथा शैलक्षक प्रोफायि लनमािण र गाईँ 

लशक्षा योजना लनमािण गरी त्यसका अधारमा भएका कायिक्रमिाइ ऄझ पररष्ट्कृत, पररमालजित र समय सापेक्ष 

बनाईँद ैिलगनेछ । 

270. सामदुालयक र संस्थागत लवद्यािय बीचमा भएका ऄवतरहरूिाइ कम गद ैसामदुालयक र संस्थागत लवद्याियमा 

भएका राम्रा ऄभ्यासहरूिाइ एक अपसमा अदान-प्रदान गनि सहकायिको वातावरण लसजिना गद ैिलगनेछ । 

271. लवद्याियका हरेक गलतलवलधमा लवधािय व्यवस्थापन सलमलत, लशक्षक ऄलभभावक संघ, प्रध्यानध्यपक, 

लशक्षकिाआ ऄझ लजम्मेवार र जवाफदलेह बनाईद ैिलगनेछ । 

272. लशक्षा क्षेरिाइ मयािलदत, ऄनशुालसत एवं व्यवलस्थत बनाईन  गाईँ लशक्षा समलत, गाईँकायिपालिकावाट 

अवश्यक नीलत बनाइ िाग ुगररनेछ । 

273.  

स्वास््य 

274. लवश्वव्यापी माहमारीको रूपमा फैलिएको कोराना भाइरस कोलभड-१९ को रोकथाम तथा लनयवरणका िालग 

अवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गररनेछ । 

275. जनतामा गणुस्तरीय स्वास्थ्य सेवाहरुको प्रत्याभतू गनि यस गाईँपालिकामा रहकेा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सेवा 

केविको व्यवस्थापन, अवश्यक पने जनशलक्त धयवस्थापन र पररचािनका िालग अवश्यक नीती, योजना तयार 

गरी कायािववयन गनि पहि गररनेछ । 
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276. गाईँपालिका लभरका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट अधारभतु औषलध ईपचारको व्यवस्था सविसिुभ ढंगिे प्रदान 

गररनेछ र औषलधको पयािि ईपिधधता तथा लवतरण गनि अवश्यक बजेटको व्यवस्था गररनेछ ।  

277. गाईँपालिकाका सबै वडा र बस्तीहरुमा खानेपानी तथा शौचाियहरुको ऄनगुमन तथा लनरीक्षण गरी अवश्यक 

धयवस्थापन गनि पहि गररनेछ । 

278. एम्बिेुवस सेवािाइ सविसिुभ र सबैको पहुचँ योग्यबनाइ सेवािाइ लवस्तार लनरवतरताका जनमैलरबनाआनेछ । 

279. कुपोलषत जोलखम बािबालिकाहरूको िालग लवशेष कायिक्रम बाि लभटा, अर. य ू लट.एफ लवतरण कायिक्रम 

सञ्चािन गररनेछ । 

280. सभापोखरीगाईँपालिकामा स्वास्थ्य बीमा कायिक्रमिाइ ई्च प्राथलमकता लदआनेछ ।रालष्ट्रय बीमा बोडिबाट 

स्वास्थ्य वीमा कायिक्रम सरुु भआसकेपलछस्वास्थ्य बीमाबाट बीलमत नहुनेिाइ गाईँपालिकाबाट कुनैपलन सहायता 

प्रदान गररनेछैन । 

281. गाईँपालिकामा ५ शैयाको ऄस्पताि लनमािणको िालग अवश्यक य पवूािधार तय गररनेछ ।  

282. लनशलु्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरररहकेा स्वास्थ्य स्वयंम सेलवकाहरूको पररचािनमा जोड लदआनेछ र लनजहरूको 

प्रोत्साहन भत्तामा वलृद्ध गररनेछ । 

283. पालिका लस्थत माध्यलमक लवद्याियमा ऄध्यनरत छाराहरूिाइ स्यालनटरर प्याड ईपिधधतािाइ लनरवतरता 

लदआनेछ । 

284. सभापोखरी गाईँपालिकामा स्वास्थ्य प्रयोगशािा (LAB) सञ्चािनिाइ लनरवतरता लदआनेछ । 

285. गभिवती मलहिा र नवजात लशशकुो स्वास्थ्य ऄवस्था सधुार गनिका िालग २४ घवटे प्रसलुत सेवा सञ्चािन तथा 

व्यवस्थापन िालग क्षमता ऄलभवलृद्ध गरर सेवा वलथिङ सेवटर थप  गररनेछ । 

खानेपानी िथा सरसफाइ 

286. एक कृत जिाधार संरक्षण कायिक्रम सञ्चािन गरी सभापोखरी गाईँपालिकाका जिाशय क्षेरहरुको लवशेष 

संरक्षण गररनेछ । 

287. स्थानीय वातावरण ऄनकूुिनका वन पैदावरहरुको लवस्तार, भ-ूक्षय लनयवरण र नदी महुान तथा लकनाराको 

संरक्षण गररनेछ । 

288. सभापोखरी गाईँपालिकाका जनतािाइ स्व्छ, सफा, गणुस्तरीय र दीगो रुपमा व्यवस्थापन हुने खािको 

खानेपानी र ईलचत सरसफाआको व्यवस्था लमिाआनेछ । 

289. सभापोखरी गाईँपालिकालभर एक घर एक धाराको व्यवस्था गररनेछ । खानेपानीमा पहुचँ नपगेुका क्षेरहरुमा पाँच 

वषिलभर स्व्छ खानेपानी ईपिधध गराआनेछ । सखु्खा्रजस्त के्षरमा लिलफ्टङ खानेपानी योजना ऄलघ बढाआनेछ । 

संस्कृर्ि िथा पयिटन प्रवर्द्िन 

290. सभापोखरी गाईँपालिकाको साँस्कृलतक रहनसहन, परम्परा, भेषभषुा तथा लवलशटकोताहरुिाइ संरक्षण तथा प्रवद्धिन 

गनिअवश्यक कायिक्रम तजूिमा गररनेछ । 

291. सभापोखरी गाईँपालिकािे बहुजातीय, बहुभालषक, बहुसाँस्कृलतक र बहुअयालमक लवशेषताहरुको संरक्षण र 

सम्बद्धिन गने कायिमा जोड लदआनेछ ।  



पानाको पाना 
 

292. सभापोखरी गाईँपालिकामा साँस्कृलतक सं्रजहाियको स्थापना गने सम्भाव्यता ऄध्ययन गरी अवश्यक कायिक्रम 

तजूिमा गररनेछ । 

293. सभापोखरी गाईँपालिकाका किा, सालहत्य र संस्कृलतको जगेनाि र लवकास गनि सभापोखरी गाईँपालिकािे 

प्रलतठपोान स्थापना गनि अवश्यक पहि गनेछ । 

294. सभापोखरी गाईँपालिका क्षेर लभर रहकेा ऐलतहालसकधालमिक लतथि स्थि, सास्कृलतक र पयिटलकय क्षेरको 

ऄध्ययन, पलहचान गरर संरक्षण, प्रवद्धिन र लवकास गने नीलत लिइनेछ । 

295. सभापोखरी गाईँपालिका लभर रहकेो ऐलतहालसक, धालमिक, सास्कृलतक तथा पयिटलकय के्षरको धरोहरको रूपमा 

रहकेो   बाह्रलबसे -लरवेणीधाम धालमिक पयिटलकय क्षेर, सभापोखरी धालमिक लतथिस्थि तथा पयिटलकय क्षेर, 

बवदकेु धालमिक पयिटलकय के्षर स्थिहरूको संरक्षण एवं प्रवद्धिन गनि गरुूयोजना बमोलजम पवूािधार संरचनाहरूको 

लनमािणिाइ ई्च प्राथलमकतामा रालख लवकास गररनेछ । 

296. धालमिक पयिटलकय क्षेरको रूपमा रहकेो गोरूजरेु लहमाि, रानीढुङ्गा, लसदे्धढुङ्गा दईेरालि, चप्िेवा र खेवारीङ 

महादवेस्थि, िामा िमेलन गफुा, बौिहा थमु्का, सेलल्फ झरना, दईेरािी भ्य ूटावर, हरेिो डाडा, िालिगरुास 

संरक्षण िगायतका के्षरहरूमा संरक्षण र प्रवद्धिन गररनेछ । 

297. यस गाईँपालिका लभर रहकेा दईेरालिहरू, पोखरीहरू, ऐलतहालसक गलढहरू, मठमलवदर, घाट, चचि, गमु्बा र 

जालतय सस्कृलत झलल्कने पाकि , स्थालनय सं्रजहािय सम्पदाको संरक्षण र प्रवद्धिन गरर लवकास गररनेछ । 

298. सभापोखरी गाईँपालिका वडा नं. ६ दवेि िाइन लस्थत मल्छविनाथ मलवदरमा रथयारको थािलन गररनेछ । 

299. सभापोखरी क्षेर िगायतका क्षेरहरूमा पदमागि पयिटन क्षेरको पलहचान गरर पयिटन पदयारा लवकास गररनेछ । 

300. पयिटक य गवतव्य स्थिको रुपमा पलहचान गररएका ठाईँहरुमा पवूािधार लनमािण गरी व्यवसायमा िगानी गनि 

सहकारी र लनजी क्षेरिाइ प्रोत्साहन गररनेछ । यसका िालग पयिटन व्यवसायी र यवुाहरुिाइ पयिटन ईद्योगमा 

अकलषित गनि अवश्यक तालिम र सहुलियत ऊण ईपिधध गराआनेछ । 

301. लनमािणिाइ ई्च प्राथलमकता लदइ नेपाि पयिटन बोडि, होटि एसोलसयसन नेपाि, नेपाि माईवटेनररङ 

एसोलसयशन, रेलकङ एजेलवसज एसोलसयशन ऄफ नेपाि, नेपाि एसोलसयशन ऄफ टुर एण्ड राभि एजेण्टस् सँग 

अवश्यक समववय गररनेछ । 

302. सभापोखरी गाईँपालिकामा रहकेा ऐलतहालसक तथा पयिटक य के्षरहरुिाइ जोड्ने यातायात र पदमागिहरुिाइ 

व्यवलस्थत गररनेछ । 

303. प्राकृलतक प्रकोप र लवपदक्ो समयमा मानवीय ईद्वार गनिका िालग प्रदशे सरकारसँग सहकायि र समववय गरी 

सभापोखरी गाईँपालिकालभर ईपयकु्त स्थानमा हलेिप्याड लनमािणको सम्भाव्यता ऄध्ययन गरी लनमािण कायि 

ऄगालड बढाआनेछ । 

304. सभापोखरी गाईँपालिकाको सामालजक साँस्कृलतक लवकासका िालग होम स्टेको ऄवधारणािाइ सरुुवात गनि 

अवश्यक कदम ऄगालड बढाआनेछ । 

305. लवलभवन मठ, मलवदर, दलेवथान, गमु्वा, चचि िगायतका धालमिक, पयिटलकय स्थिहरूको संरक्षण जेगनाि र प्रवद्धिन 

गररनेछ । 

306.  

िैंर्गक समानिा 



पानाको पाना 
 

307. मलहिा लवरुद्धका सबै लकलसमका लहसंा र लवभेदिाइ प्रभावकारी ढंगबाट ऄवत्य गनिका िालग िलक्षत कायिक्रम 

सञ्चािन गररनेछ । सभापोखरी गाईँपालिकालभर सञ्चािन गररने कायिक्रमहरु मलहिामैरी बनाआनेछ । 

308. सभापोखरी गाईँपालिका लभर मलहिा सरुलक्षत अवासको व्यवस्था गररनेछ । 

सामार्जक समावेशीकरण 

309. मलहिा, यवुा, ऄपाङ्ग तथा बाि ऄलधकारको सलुनलश् चताका िालग सरकारी, गैर सरकारी र लनजी क्षेरका सबै 

सरोकारवािासँग सहकायि गररनेछ । 

310. िलक्षत वगिहरुको क्षमता लवकासको िालग अवश्यक कायिक्रम तथा योजना बनाआि कायािववयन गररनेछ । 

311. सामालजक सरुक्षा भत्ता प्राि गने िाभ्रजाहीहरुको नयाँ नाम दताि, िगत कट्टा, पररचय पर लबतरणर समयमै 

सामालजक सरुक्षा भत्ता बैंलकङ प्रणािीबाट लबतरण गररनेछ । 

312. सामालजक सरुक्षा भत्ता प्राि गने िाभ्रजाहीहरुको नयाँ नाम दताि, िगत कट्टा, पररचय पर लबतरण ऄनिाआन 

माफि त गरी सबै वडा कायािियिाइ चौमालसक रुपमा ऄद्यावलधक गनि िगाआिनेछ । 

313. सामालजक सरुक्षा लवतरण गदाि अलथिक पारदिलशतािाआि ऄलनवायि चसु्त दरुुस्त बनाआनेछ । 

314. लबलभवन िलक्षत बगिहरुिाआि क्षमता लवकासको िालग िैङ्लगक ईत्तरदायी बजेटको तजुिमा गरी कायािववयनमा 

ल्याआिनेछ । 

315. मलहिा तथा बािबालिकामालथ हुने लबलभव न प्रकारको घरेि ु लहसंाको लनवारण गररनेछ ।बाि श्रम शोषण, बहु 

लववाह र बाि लबवाहिाइ पणूि रुपमा लनरुत्सालहत गद ै सालवकमा सञ् चालित बािमैरी सशुासनको 

ऄवधारणािाइ कायािववयन गने कायििाइ थप कायिक्रम तजुिमा गरी कायिववयन गररनेछ । 

316. मलहिा तथा बािबालिकाको िालग अलथिक, सामालजक िगायत ऄवय शसलक्तकरण र क्षमता लवकासका 

कामहरु गररनेछ । 

317. ऄपाङ्गता तथा फरक क्षमता भएका धयलक्तहरुिाआि िलक्षत गरी साविजलनक सरोकार रहने भौलतक संरचनाहरुको 

लनमािण गदाि ऄपाङ्गमैरी संरचना लनमािणका िालग गाईँपालिकाबाट अवश्यक कायिक्रम तजूिमा गरी कायािवयवन 

गररनेछ । 

सरकारी िथा गैर सरकारी संघ संस्था सम्वन्धी नीर्िः 

318. यस गाईँपालिकाके्षरमा अफ्नो कायिके्षर बनाएका गैर सरकारी संघ संस्थाहरुिाइ कायिक्रम सञ् चािन गनि ईक्त 

संघ संस्थाहरुको कायिक्रम, बजेट, समय तालिका, कायिक्रमको औलचत्य, प्रभाव, ऄवसर,िाभालववत क्षेर 

समेतको लवश् िषेण र मलू्याङ्कन गरेर मार राय सलहत स्वीकृलत लदइनेछ साथै गाईँ कायिपालिकाको कायािियिे 

प्रस्तालवत कायिक्रमको के्षर पररवतिन गनि सक्नेछ र गाईँ कायिपालिकाको कायािियमा एक गैरसरकारी संघ संस्था 

ऄनगुमन इकाइ गठन गरी ऄनगुमन कायििाइ प्रभावकारी बनाआनेछ । 

319. सभापोखरीगाईँपालिका क्षेरमा रहकेा सरकारी लनकायहरुको ऄनगुमन, लनयमन र समववय  कायििाइ प्रभावकारी 

बनाआनेछ । 

खेिकूद िथा मनोरञ्जन 



पानाको पाना 
 

320. सभापोखरी गाईँपालिकाबाट लवलभवन के्षरका खेिकूद लवकास गनिका वालषिक रुपमासभापोखरीगेम्स 

(Sabhapokhari Games) को अयोजना गररनेछ ।सभापोखरी गेम्स अयोजना गनिका ईद्यमी, व्यवसायी, 

संघसंस्थाहरु, अयोजक, सह-अयोजक, प्रायोजकहरुसँग समववय गररनेछ । 

321. यवूाहरूिाइ सकरात्मक सोच र सनुौिो भलवष्ट्यको भावना जागतृ गराईन क्याररयर काईलवसि गररनेछ । 

322. गाईँपालिका लभरका यवूाहरूिाइ लवलभवन खेिकुदका अयोजनाहरू सञ्चािन गनि, रेलनङको व्यवस्थापन गनि 

प्रोत्साहन गररनेछ । 

323. सम्रज खेिकुद के्षरको लवकास गनि खेिकुद लवकास सलमलतको गठन, सञ्चािन तथा कायिवयन गनि अवश्यक 

काननु लनमािण गररनेछ । 

324. सभापोखरी गाईँपालिकामा एक कबडि हिको व्यवस्थापन गररनेछ । 

325. खेिकूदको लवकास गनिका िालग एकेडेमी स्थापना गनि सम्भाव्यता ऄध्ययन गररनेछ । 

सार्हत्य 

326. गाईँपालिकामा रहकेा सालहत्य, किा, संलगत के्षरमा योगदान पयुािईने प्रलतभाहरूको संरक्षण, सम्वद्धिन र 

लवकासका िागी  प्रोत्साहन गद ैअवश्यक  बजेटको व्यवस्था गररनेछ । 

327. मनोरञ्जनको क्षेरहरुिाइ व्यवलस्थत गनि कायिलवलध तय गररनेछ । 

र्वर्वध 

328. बाह्रलबसे-डके-खाँदबारी सडकखण्डको स्तरोवनलतका िालग प्रदेश सरकार र केवि सरकारबाट प्राि समपरुक 

ऄनदुान, सशति ऄनदुानका बजेटको कायिववयन समयमै गने र  प्रदशे सरकार र केवि सरकार समक्ष थप बजेटको 

माग गररनेछ । 

329. धपु ुबहृत खानेपानी अयोजनािाइ सम्पवन गनि थप बजेटको व्यवस्था गनि प्रदेश सरकार र केवि संग माग पेश 

लनरवतर गररनेछ । 

330. बाह्रलबसे प्रहरी चौलकको भवन लनमािण गनिका िालग अवश्यक बजेटको व्यवस्था गनि प्रदशे सरकार केवि 

सरकारसंग माग पेश गररनेछ । 

331. प्रदशे सरकार सामालजक लवकास मवरािय, स्थालनय सरकार यस सभापोखरी गाईँपालिका र करूणा 

फाण्डेशनको रीपक्षीय साझेदारीमा सञ्चालित ऄपाङ्ग रोकथाम तथा पनुस्थािपना कायिक्रमिाइ प्रभावकारी 

रूपमा सञ्चािन, कायिववयन गनि अवश्यक बजेट, जनशलक्तको व्यवस्थापन गररनेछ । 

332. लवद्यतु लवस्तारको पहुचँ भवदा बालहर रहकेा दगुिम के्षरका बािबालिकाहरूिाइ ईज्यािो कायिक्रम माफि त लवशेष 

सहायता कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

 

 गाँईपार्िकाको भौगोर्िक र्समांकन 

333. सभापोखरी गाँईपालिकािे लसमाना जोलडएको लवलभवन गाँईपालिका तथा लजल्िाहरूसंगको लसमांकन 

सम्बवधमा एलकन गनि सम्वलवधत मवरािय िगायतका लनकायहरू संग समववय गरी एलकन गररनेछ । 

 



पानाको पाना 

 

र ऄन्त्यमा, सभापोखरी गाईँपार्िकाको नीर्ि िथा कायिक्रम िय गनि र्नरन्िर सहायिा प्रदान 

गनुिहुने हािहरुप्रर्ि हार्दिक अभार व्यक्त गदिछु । 

धन्यवाद । 

र्मर्िः२०७८।०३।१० गिे  

 


