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गाईँ सभा सदस्य ज्यूहरु, 

1. सभापोखरी गाईँपालिकाको अ.व. २०७९/०८० को वालषिक नीलत तथा कायिक्रम यस सम्मालनत सभा 

समक्ष प्रस्ततु गनि पाईँदा म गौरवालववत भएको छु ।  

2. िो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 । 

3. यो सरकार जनताको सेवा, सरुक्षा, समलृद्ध र सखुका िालग जनतािे बनाएको शासकीय व्यवस्था हो । हाम्रो 

स्थानीय सरकार जनताको सेवा र सरुक्षामा सदैव ऄलडग रहनेछ । 

4. लवकास र समदृ्दीका िालग शालवत र स्थालयत्वमा यस स्थानीय तहिे गम्भीरताका साथ ध्यान लदनेछ । तथ्य, 

तकि  र कननूका अधारमा नागररकका जायज मागहरुसम्बोधन हुनेछ ।  

5. रालष्ट्रयता, िोकतवर, लवकास लनमािण, सशुासन र समलृद्धका के्षरमा सविपक्षीय सहमलतका साथ ऄलघ बढ्न 

सभापोखरी गाईँपालिका प्रलतबद्ध छ । यो प्रलतबद्धता परुा गनिसभापोखरी गाईँपालिकाका सबै राजनीलतक 

दि र ऄवय सरोकारवािाको साथ र सहकायिको िालग अव्हान गदिछ । 

6. वतिमान पसु्तािे नै ऄनभुतू गने गरी लवकास र समलृद्ध हालसि गनेतर्ि  केलवित भएर यस सरकारिे अलथिक 

वषि २०७९/०८० का नीलत तथा कायिक्रमहरु तय गरेको छ । यो अलथिक वषि सभापोखरी गाईँपालिकाको 

िालग समलृद्धको आलतहास र्ने अधार वषि हुनेछ । 

7. भौलतक पवूािधार लवकास तर्ि  गाँईपालिकाको प्रशासलकय भवन, बाँलक रहकेा वडा कायािियका 

भवन,स्वास्थ्य संस्थाका भवन र सामदुालयक भवनहरू लनमािणमा लवशेष जोड लदइनेछ । 

8. 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 । 

गाईँसभा सदस्य ज्यूहरू, 

ऄब म सभापोखरी गाईँपालिकाको अ.व. २०७९।०८० को नीलत, कायिक्रम पेश गने ऄनमुलत चाहावछु । 

 

१. अर्थिक र्वकास सम्बन्धी नीर्ि 

कृर्ष 

9. कृलष के्षरमा सामलुहक खेलत प्रणािी ऄविम्बन गरी पकेट के्षर मार्ि त कायिक्रम ऄगाडी बढाआने छ ।  

10. कृलषि ईत्पादन र ईत्पादकत्व वलृद्ध गनि कृलष समहु र कृषकहरुिाइ अधलुनकीकरण र व्यवसायीकरण  

गररनेछ । 

11. 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 । 

12. लनवािहमखुी कृलष पद्दलतिाइ पणूि रुपमा व्यवसालयक कृलषतर्ि  रुपावतरण का िालग अवश्यक कायिक्रम तय 

गररनेछ ।  

13. ऄगािलनक खेती प्रणािीिाइ प्रोत्साहन र कृलषजवय ईपजको अयातिाइ लनरुत्साहन गद ैलनयाित वलृद्ध गररनेछ  
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14. कृलषजवय ईपजको भण्डारणका िालग शीत भण्डारणको व्यवस्था गनि अवश्यक नीलत ऄविम्बन गररनेछ । 

15. कृलषमा अधलुनकीकरण गरी अवश्यक लवई मि को ईलचत प्रववध गनि प्रालवलधक र व्यवस्थापकीय प्रववध 

गररने नीलत ऄविम्बन गररनेछ । 

16. स्थानीय ईत्पादनिाइ प्राथलमकता लदनका िालग कृलष पेशािाआ सम्मालनत र मयािलदत बनाईनकुा साथै ईत्कृष्ट 

कृषकहरुको पलहचान गरी परुस्कृत प्रोत्साहन र बजारीकरणको नीलत तय गररनेछ । 

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

वयनूीकरण गनि कृलष सहकारी सञ्चािनिाइ प्रोत्साहन गररनेछ ।  

18. िो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 । 

19. र्िरु्ि अि ु  र ऄवय तरकारी भण्डारणका िालग सेिार स्टोरको लनमािण तथा ईलचत बजारीकरणको 

व्यवस्थाका िालग सम्बलवधत लनकाय संघ सस्था लसत समववय गररनेछ । 

20. ठाईँ तथा हावापानी ऄनसुार सहुाईँदो र्िरु्िहरुको बोट लबरुवा िगाइ क्षेर लबस्तार गररने छ साथै वालि 

लबमा गनि सलकने छ । 

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

22. स्थालनय ईत्पादनिाइ प्राथलमकता लदइने छ  र ईत्पालदत बस्त ुतथा समा्रजीहरुिाइ व्यवलस्थत गररनेछ । 

23. सभापोखरीको अम्दानीको ठूिो मेरुदण्ड ऄिैंलच खेती लवस्तार गनि नषिरी स्थापना गरर रोग लनधािरण गनि 

ऄिैलच तथा रुिाक्ष जस्ता महत्वपणुि बस्तकुो ऄनसुवधान केविको स्थापना गनि लवषय लवज्ञहरुसंग समववय 

गरर सहयोग माग्न ेनीलत ल्याआनेछ । 

24. एक वडा एक कृलष तथा एक पश ुप्रालवलधक व्यवस्थापन गररनेछ । 

25. रुिाक्षिाइ नगदवेािीको रुपमा मावयता लदआनेछ । 

26. जलडवलुटजवय लटम्मरु, मेि, जिलवर, भक्यौिो, ऄह्रो, बह्ररो, ऄमिा र बेि सलजवन जस्ता प्रजालतिाइ 

संरक्षणमा सहयोग गने नीलत ल्याआनेछ । 

पशुपन्छी 

27. पशपुलवछ जवय ईपजको सम्भावना भएका के्षरहरूमा पश ुव्यवसाय मार्ि त ईत्पदनमा वलृद्ध गनि पकेट के्षरको 

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

28. नश्ल सधुार कायिक्रमिाइ कायािववयन गनि अवश्यक नीलत ऄविम्बन गररनेछ । 

29. अधलुनक व्यावसालयक भेडा,बाख्रा,गाइ,भैंसी, बंगरु, ्याङ्गरा, चौरी िगायत ऄवय पशपंुक्षी र्मिको 

लवकास गनि जोड लदआनेछ। 

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

स्रोत साधनबाट पौलष्टक अहारको प्रवद्धिन गररनेछ । 

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

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

कायिकतािहरु पररचािनमा गाईँपालिकाको संिग्नतािाइ प्रोत्साहन गररनेछ । 

33. गाईँपालिका स्तरीय घमु्ती लशलवर संचािन गनि अवश्यक पहि गररने छ र पश ुलवमा गनि सलकनेछ । 
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 सहकारी 

34. स्थानीय सहकारी ऐन तजुिमा गने र स्थानीय तहमा हस्तावतरण भइसकेका सहकारी संस्थाहरु, दताि हुन 

अईने संस्थाहरुको सञ्चािन, नवीकरण, लनयमन र खारेजी गररनेछ । 

35. स्थानीय तहको लदगो र समतामिूक अलथिक लवकास तथा ऄ्रजगामी सामालजक रुपावतरणका िालग सवि र 

सक्षम सहकारी प्रणािीिाइ लवकास गनि अवश्यक नीलत ऄविम्बन गररनेछ । 

36. स्थानीय श्रम, सीप र पूँजीिाइ ऄलधकतम रुपमा पररचािन गने गरी सहकारीिाइ ऄथितवरको एक सवि 

स्तम्भको रुपमा लवकलसत गद ैअलथिक तथा साकालजक लवकासको िक्ष्यमा योगदान पयुािईने नीलत लिइनेछ 

। 

37. लशक्षा तालिम र सचूनाको माध्यमबाट सहकारीको संस्थागत क्षमता लवकास र सहकारी सम्बवधी जनचेतना 

ऄलभबलृद्ध  गररनेछ । 

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

तलु्याइनेछ । 

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

सांगठलनक संरचनाको लनमािण एवम ्काननुी व्यवस्थाहरु तय गनि अवश्यक नीलत ऄविम्बन गररनेछ । 

40. सहकारी के्षरको लवकासका िालग सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था, नीजी के्षर तथा लवकास साझेदारहरु 

बीच सहकायि र सहयोगिाइ प्रवद्धिन गने नीलत लिइनेछ । 

41. सहकारी प्रवलद्धित ईद्योग व्यवसायको लवकास तथा लवस्तार गद ैसहकारी क्षेरिाइ प्रलतस्पधी, प्रभावकारी 

एवम ्गणुस्तरीय बनाईन अवश्यक नीलत ऄविम्बन गररनेछ । 

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

नागररकहरुको जीवनस्तरमा सधुार ल्याईन सहकारीको पहुचँ ऄलभवलृद्ध गररनेछ । 

ईद्योग 

43. स्थानीय ईद्यम तथा व्यवसाय िाआ अवश्यक पने क्चा पदाथिको व्यवस्थापन गरर ईत्पालदत बस्त ु र 

सेवाको लनयाित तथा वस्तुको बजारीकरणमा लवशेष व्यवस्था गररनेछ । 

44. सभापोखरी गाईँपालिकामा संचािनमा रहकेा सहकारी मार्ि त सञ्चालित जलडबटु्टी तथा कृलषजवय 

ईद्योगहरुिाइ बढावा लदआनेछ । 

45. यस गाईँपालिकामा लभर 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 । 

46. यस गाईँपालिकामा बाँसजवय ईत्पादनिाइ व्यवसायीकरण गनि सीपमिूक तालिम सञ्चािन गनि अवश्यक 

प्रबवध लमिाइनेछ । 

47. काठजवय ईद्योगिाइ प्रवद्धिन र व्यवलस्थत गनि अवश्यक नीलत ऄविम्बन गररनेछ । 

48. औद्योगीक ्रजाम स्थापना गनि नीलत ल्याआनेछ । 
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रोजगार प्रवर्द्िन 

49. रोजगार प्रवर्द्िनका िालग भैरहकेा ईद्धमीहरुको संरक्षण र नयाँ ईद्यमी श्रजृनाका िालग िघ ुईद्यम लवकास 

कायिक्रम िाआ यवुा रोजगारी सँग जोडीने छ । 

50. नयाँ िघ ुईद्यमी श्रजृनाका िालग व्यावसालयक सचेतना तालिम कायिक्रमहरुिाआ लनरवतरता लदआने छ । 

51. िघ ुईद्यम र ईद्यमलशिताको वातावरण श्रजृना गररने छ । 

52. प्रधानमवरी रोजगार कायिक्रम ऄवतगित सञ्चालित कायिक्रमको िगत संकिन गने, पलहचान गने र 

कायािववयन गने कायििाइ लवशेष जोड लदइनेछ । 

53. एक पररवार एक रोजगार नीलत ऄविम्बन गरी प्रत्येक पररवारिाइ अलथिक समलृद्धको बाटो तर्ि  ईवमखू 

गराइनेछ । 

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

प्राथलमकतामा रालखनेछ । 

55. गाईँपालिकाबाट लवलनयोलजत योजनाहरुबाट प्रत्यक्ष िाभ्रजाहीहरु स्थानीयबासी हुने र स्थानीयबासीमा 

रोजगारी लसजिना हुने ऄवस्थामा ईक्त अयोजनाहरु ईपभोक्ता सलमलतबाट सञ्चािन गररनेछ । 

56. बैदलेशक रोजगारीको ऄनभुव प्राि गरी स्वदशे र्केका मानव संशाधनिाइ स्वरोजगारमिूक, अयमिूक 

तथा ईत्पादनमिूक ईद्योग, पेशा तथा व्यवसायमा अकलषित गररनेछ । 

57. गाईँपालिकाबाट स्वीकृलत प्राि गरी लवलभवन के्षरमा सीप तथा क्षमतामिूक कायिक्रमहरु सञ्चािन गने 

प्रस्तावना पेश भएको खण्डमा ईक्त कायिक्रम सञ्चािन गररने क्षेरहरुसँग समववय गरेरे दोहोरोपन 

नअईनेगरी क्षेरहरु लनधािरण गररनेछ । 

58. वैदलेशक रोजगारीबाट अलजित पूँजी, सीप, ऄनभुवको प्रयोग गरी स्वदेशमा ईद्यमशीिता प्रवद्धिन के्षरमा 

िगानी गरी योगदान लदने ईद्यमीहरुिाइ प्रोत्सालहत गररनेछ । 

गरीबी न्यूनीकरण 

59. गरीवी िाआ ईद्यम र ईत्पादकत्व सँग जोड लदआ अवश्यक कायिक्रम तय गररने छ । 

60. अलथिक रुपिे लवपवन व्यलक्तहरुिाइ ईलनहरुको अवश्यकता र रुची ऄनसुारका लवलभवन लकलसमका 

अयमिूक सीप लवकासका ऄवसरहरु प्रदान गरी गरीबी लनवारणका िालग अवश्यक कायिहरु गररनेछ ।  

राजस्व 

61. गाईँपालिका क्षेरमा करको दायरािाइ र्रालकिो पानि यस क्षेरमा पाआने वन पैदावार, घरेि ुईत्पालदत वस्तु 

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

ल्याआनेछ । 

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

ल्याआनेछ । 

63. कर योग्य क्षेरहरूको पलहचान गरर करको दायरािाइ र्रालकिो बनाइनेछ । 

64. करको दरमा समायनकुुि पररमाजिन गररनेछ । 

65. एलककृत सम्पलतको दायरा र्रालकिो वनाइनेछ ।  



पानाको पाना 

 

66. प्रत्यक्ष वातावरणमा प्रभावपाने हाआड्रोपावरहरुिाइ पालिकालभर प्रभालवत परेकोिे करको दयरामा 

ल्याआप्रभालवत क्षेरमानै व्यवस्थापन गनि नीलत ल्याआने छ । 

गुनासो सुनुवाइ  

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

68. गाईँ कायिपालिकाको कायाििय तथा वडा कायािियहरुमा रहकेो ईजरुीपेलटकािाइ र्द्मैालसक रुपमा खोिी 

प्राि ईजरुी तथा गनुासोहरुिाइ अवश्यक सम्बोधन गररनेछ । 

69. पालिका सम्म अईन नसक्नेहरुको िालग टोि वलस्त तथा वडाहरुमा गनुासो लसलवर समेत संचािन गनि 

सलकनेछ । 

न्याय िथा कानूनी मार्मिा  

न्याय  

70. वडा स्तरका सवि साधारणिाइ वयायमा पहुचँ पयुािईन मेिलमिाप केवि गठन गरी मेिलमिापको माध्यमबाट 

स्थानीय लववादमा लवषयहरु लनरुपण गने प्रलक्रयािाइ बढावा लदआनेछ । 

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

तलु्याईन अवश्यक रणनीलत, कायिनीलत ऄविम्बन गररनेछ । 

72. सभापोखरी वयालयक सलमलतको कायािियिाइ थप व्यवलस्थ बनाईद ैिलगनेछ । 

73. स्थानीय समदुाय, टोिबालस िगायत जनप्रलतलनलधहरुिाइ मेिलमिाप सम्बवधी अधाभतु तालिमको 

व्यवस्था लमिाआनेछ । 

74. प्राकृलतक श्रोतमा अधारीत लववाद समाधान तथा दोवर्द् रुपावतरणको िालग सम्बलवधत संस्था िाइ 

पालिकामा सलूचकृत गरर प्रररचािनमा गनि सलकनेछ । 

75. मेिलमिाप सम्बवधी तालिम लिएका जनशक्तीहरुको ऄलभिेख तयार गरर सलूचकृत गरर पनुर ताजकी 

तालिम पश्चात सेवा प्रवाहमा अवश्यक सहयोगमा प्रववध लमिाआनेछ । 

76. पालिका स्तररय मेिलमिाप कोष स्थापना गररने छ । 

77. पालिका स्तरमा मनोपरमशि दाता ईत्पादन गनि ईपयकु्त कायिक्रमहरु ऄगाडी बढाआनेछन । 

78. माद्् यलमक लवद्यायमा स्टार् नषि स्वास्थ्य लशलक्षका व्यवस्थापका िालग संघ र प्रदशेमा माग गररनेछ । 

कानून 

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

काननूहरुिाइ स्थानीय राजपर तथा वेबसाइटमा  प्रकाशन गरी लनयलमत रुपमा साविजलनकीकरण गररनेछ । 

80. सभापोखरी गाईँपालिकाबाट पाररत तथा ऄनमुोदन भएका ऐन, लनयमाविी, लवलनयम, कायिलवलध 

िगायतका काननूहरुिाइ  कायिववयन गने गराइनेछ, अवश्यकता ऄनसुार छिर्ि गरर लनयम बमोलजम 

संशोधन गने थप अवश्यक ऐन तथा कायिलवलध लनमािण गररनेछ । 

81. लवषयगत सलमलतिे पेश गरेको प्रलतवेदनको अधारमा कापािलिकािे छिर्ि गरर लनणिय लिने नीलत तयार 

गररनेछ । 

82. वजेट लवलनयोजन गदाि लनदलेशका बमोलजम गनि अवश्यक पहि गररनेछ । 



पानाको पाना 

 

मानव ऄर्धकार 

83. मानव ऄलधकारको संरक्षण, बाि ऄलधकारको संरक्षण, घरेि ु लहसंाको िगायतका कायिहरूिाइ लनयवरण 

गनि लवषेश जोड लदइनेछ । 

84. लहसंा रोकथाम गने क्रममा लपलडत परुुषहरुको लवषयमा संबोधन गररनेछ । 

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

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

86. लहसंामा परेका बेसाहारा मलहिाहरुिाइ सेर्हाईस भएको स्थान सम्म पठाईन सहयोग गने नीलत ऄविम्बन 

गररनेछ । 

87. लकशोररहरुिाइ अत्मारक्षा तालिममा सहयोग र बेसाहारा सडक बािबालिकाहरुिाइ व्यवस्थापन गने नीलत 

ल्याआनेछ । 

पूवािधार र्वकास 

सडक िथा यािायाि र भवन 

88. सभापोखरी गाईँपालिकाको प्रशासकीय भवन लनमािणका िालग DPR तयार गरी लनमािण कायिको थािनी 

गररनेछ । 

89. 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 ।  

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

91. 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 पररचािन गररनेछ । 

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

93. बाह्रलबसे-डके-खाँदबारी सदरमकुाम जोड्ने सडक स्तरोवनलतका िालग प्रदशे सरकार, संघीय सरकार संग 

समववय गरर सडक खण्ड ्रजाभेि, कािोपरे तथा स्तरोवनलत गने नीलत लिआनेछ । 

94. 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 । 

95. गाईँपालिका स्तररय ठुिा अयोजनाहरू पालिका अरै्िे प्रदशे र केवि सरकार संग समववय गरी सञ्चािन 

गने नीलत ऄविम्बन गररनेछ । 

96. पालिका लभर अवश्यक मोटरेवि पिु लनमािणका िालग लड.लप.अर. तयार गरी संघ र प्रदशे सरकारमा 

अवश्यक बजेट तथा योजनाका माग गरी लनमािण कायि ऄगाडी बढाइनेछ । साथै झो.प.ु लनमािण गनि संघ र 

प्रदशे सरकारमा समववय गरर बजेट ब्यवस्थापन गने नीलत लनमािण गररनेछ । 

 



पानाको पाना 

 

जिर्वदु्यि 

97. 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 । 

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

लवद्यतु प्रत्येक वस्तीमा सचूारु गररनेछ । 

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

100. यस गाईँपालिका लभर लनमािणालधन हाआड्रो पावरहरुबाट प्रभालवत जनताहरुिाइ सेवा सलुवधा तथा 

ऄलधकारहरु ईपिब्ध गराईन अवश्यक पहि गरर सेवा सलुवधा सलूनलश्चत गररनेछ । 

101. लवद्यलुतय केलविय सेवा पगु्न बाकँी रहकेो ठाईमा संघ र प्रदशे सरकार  सँग पहि गरर सहयोग परु् याआनेछ । 

सूचना िथा सञ्चार प्रर्वर्ध 

102. दरू सञ्चार सेवािाइ प्रभावकारी बनाईन हाि सञ्चािनमा रहकेो टेलिकमका टावरहरुको स्तरोवनती तथा 

अवश्यकता ऄनसुार थप टावरको लनमािणमा जोड लदइ मोवाइि तथा 4G नेटवकि िाइ चसु्त दरुुस्त बनाईन 

अवश्यक कायिहरु ऄगाडी बढाइनेछ ।   

103. लडलजटि सभापोखरी गाईँपालिकाको ऄलभयानिाइ साकार बनाईन प्रत्येक वडाहरुमा आवटरनेट सेवा 

लवस्तार गररस्तरोवनलत गररनेछ ।  

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

िालग लवशेष कायिक्रमहरु तजुिमा गरी िाग ूगररनेछ । 

105. कायाििय कामकाजमा प्रयोग गररदैं अएका ASCII र्वटहरु  (जस्तैः कालवतपरु, लप्रलत, प्रलतमा इत्यादी) 

िाइ पणूि रुपमा लवस्थालपत गरी नेपािी यलुनकोड ऄलनवायि रुपमा िाग ु गररनेछ । हस्तलिलखत 

दस्ताबेजहरुको स्थानमा कम््यटुराआज्ड कागजातहरुको मार प्रयोग गररनेछ । 

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

लनरवतर ऄद्यावलधक गररनेछ ।  

107. Biometric Attendance System िे Manual Attendance System िाइ लवस्थालपत गरी 

प्रशासलनक चसु्ततािाइ कायम गररनेछ ।   

108. कायािियको गलतलवलधहरुिाइ लनरवतर सचूना प्रवाह गनि सामालजक सञ्जािहरु रे्सबकु, लट् वटर, यट्ुयबुमा 

अलधकाररक एकाईण्ट खोिी प्रयोगमा ल्याआनेछ । 

109. 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. 

110. एर्.एम. रेलडयो सञ्चािन (व्यवस्थापन तथा सञ्चािन) कायिलवलध स्वीकृत गरी स्थानीय स्तरमा १०० 

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

111. स्थानीय सचूना प्रभाहको िालग स्थानीय एर्.एम. हरु सँग समववय गरी सहकारीको माध्यबाट प्रभावकारी 

बनाआनेछ ।  



पानाको पाना 

 

खानेपानी व्यवस्थापन 

112. गाईँपालिका भरी स्व्छ, सर्ा खानेपानीको व्यवस्था गनि एक घर, एक धारा खानेपानी ईपिब्धताको 

िालग लवकासका साझेदारहरुको सहयोग र समववयमा थप कायिक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । 

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

थप सम्भावना र अवश्यकतािाइ मध्यनजर गरी कायिक्रम तजूिमा गररनेछ । 

114. स्थानीय स्तरमा प्रकृलतक पानीका श्रोतहरु संरक्षण गररनेछ । 

साविजर्नक सहकारी र्नजी साझेदारी 

115. सभापोखरी गाईँपालिकािे अ.व. २०७९/०८० 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 

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

मापदण्ड िाग ुगररनेछ । 

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

estimate) तयार गररनेछ । 

118. 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 । 

119. गाईँपालिका के्षरमा ऄनलधकृत रुपमा गररने ्िलटङ (Plotting) िाइ पणूि रुपमा लनरुत्साहन गररनेछ । 

120. हाि सम्म लनमािण भएका घरहरुिाइ पलन नक्सा पास गनि िगाइ व्यवलस्थत गररनेछ । 

र्नमािण आजाजि 

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

व्यवसायीको पारदलशिता, स्व्छता, आमावदाररता, जवार्दलेहता, लवश्वसलनयता तथा भेदभावरलहत 

प्रलतस्पधािको लवकास गररनेछ । 

जग्गा नापी िथा नक्शा 

122. गाईँपालिकामा बवन ेसाविजलनक, संस्थागत तथा नीजी भवन संरचनाको नक्शा पास गनुिपने प्रावधानिाइ 

तरुुवत िाग ुगररनेछ । 

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

व्यवस्था लमिाआनेछ । 

124. सभापोखरी गाईँपालिका लभर रहकेा भलुमलहन गररव सकुुमवालसहरुिाइ जग्गा व्यवस्थापन गरर िािपजुाि 

लवतरणको व्यवस्था लमिाआनेछ । 



पानाको पाना 
 

भू-ईपयोग 

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

गररनेछ । 

126. 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 

के्षर, 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 । 

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

लनरुत्सालहत गद ैकृलष योग्य भलूमको समलुचत ईपयोग एवम ्संरक्षण सलुनलश्चत गररनेछ । 

128. वन तथा ऄवय प्राकृलतक सम्पदाको संरक्षण एवम ्समलुचत ईपयोग सलुनलश्चत गररनेछ । 

129. जोलखम भएको क्षेरमा तटववदन गररने नीलत ल्याआनेछ । 

 

वस्िी र्वकास 

130. एकीकृत वस्ती लवकासको ऄवधारणािाइ वस्ती लवकास कायिक्रम तय गरी िाग ुगनि दीघिकािीन रणनीलत 

बनाआनेछ । 

131. प्राकृलतक प्रकोपको जोलखम वयलूनकरण तथा व्यवस्थापनमा सामदुालयक क्षमता लवकास तथा जोलखमयकु्त 

वस्तीको पलहचान गरी वस्ती स्थानावतरण गनि अवश्यक कदम चालिनेछ । 

132. सभापोखरी गाईँपालिकामा शवदाह शंकार स्थििाइ व्यवलस्थत गद ै िलगनेछ । शवदाहस्थिबाट हुने 

वातावरण प्रदषुणिाइ वयनूीकरण गनि अधलुनक प्रलवलध के्रमोटोररयम (Crematorium) को प्रयोग क्रलमक 

रुपमा गररनेछ ।  

133. बजार के्षरहरुमा बैकलल्पक ईजाि सलहत सडक बलत्त र नमनुा बजार बनाईने नीलत ल्याआनेछ । 

 

योजना िथा ऄनुगमन 

ईपभोक्ता सर्मर्ि पररचािन 

134. अवश्कता ऄनसुार वडा सलमलतको मातहामा टोिलवकास सलमलत गठन गरर ईक्त संस्थामार्ि त योजना 

संचािन तथा ऄनगुमन गनि प्राथलमकता लदआनेछ । 

135. योजना बैंकको ऄवधारणा कायािववयनका िालग अवश्यक कायि गररने छ । 

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

137. सलमलतिे काम सम्पवन गररसकेपलछ बाँकी रहन गएका ख्ने 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 ।  



पानाको पाना 
 

138. 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 ।  

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

140. ईपभोक्ता सलमलतबाट वा टोि लवकास सलमलतबाट अयोजना सञ्चािन गदाि गाईँ कायिपालिकाको 

कायािियिे तोलकएको शलु्क प्राि गरी सम्बलवधत ईपभोक्ता सलमलतिाइ योजनासम्बद्ध कागजातहरु 

सलहतको र्ाराम ईपिब्ध गराईनेछ ।  

141. ईपभोक्ता सलमलतिाइ वा टोि लवकास सलमलतिाइ योजना सम्झौता भएपश्चात कायािदशे प्रदान गनुिऄलघ गाईँ 

कायिपालिकाको कायािियबाट ऄनलुशक्षण कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

ऄनुगमन 

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

ऄनगुमन सलमलतबाट गररनेछ ।  

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

सक्षम तथा प्रभावकारी बनाआनेछ । 

वािावरण िथा र्वपद् व्यवस्थापन 

वन 

144. ईपिब्ध 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 । 

145. सभापोखरी गाईँपालिकामा रहकेा ताितिैया / लसमसार के्षरिाइ संरक्षण र संबद्धिन कायिक्रम संचािन गरी 

पयिटकीय गवतव्य क्षेरको रुपमा लवकास गररनेछ । 

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

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

147. गाँईपालिका लभर जलडबटुी िगायतका वन पैदावरमा अधाररत ईद्योग स्थापना गररनेछ । यस्ता ईद्योगमा 

सरकारी, लनजी, सहकारी र समदुालयक साझेदारी रहनेछ । 

148. लवकासात्मक गलतलवलधहरु सञ्चािन गदाि सडक क्षेरहरु असपासमा वकृ्षरोपण गरी सम्बलवध सामदुालयक 

वन ईपभोक्ता समहुहरुिाइ लवशेष सहयोग गररनेछ । 

149. जैलवक लवलवधता र प्राकृलतक स्रोतको संरक्षण िगायत वातावरणीय सेवाबाट प्राि हुने िाभ वलृद्ध गद ै

वयायोलचत लवतरण सलुनलश्चत गररनेछ । 

150. सम्पणुि वडाहरुको साविजलनक खलु्िा जग्गाहरुको पलहतान गरर रेकडि ऄधावलद्ध गररने छ र ईक्त जग्गािाइ 

लवपदको समयमा सदपुरोग गररनेछ । 

151. पालिका के्षर लभर रहकेो वन संरक्षण र ईपयोगको िालग सामदुालयक वन ईपभोक्ता समहु गठन गनि सहयोग 

तथा संरक्षण र ईपयोगको िालग समदुायिाइ हस्तावतरण गनि सहयोग गररनेछ । 



पानाको पाना 
 

152. प्राकृलतक श्रोतमा अधाररत एक वन एक हररत ईद्यम सरूुवात गरी ्िालस्टक वयलूनकरण गद ै वातावरण 

संरक्षण गनि नीलत ल्याआनेछ र संघ, प्रदशे र सरोकारवािा संग वजेट माग गररनेछ । 

153. संघ, प्रदशे र सरोकारवािाहरुमा समववय गरर पालिका स्ताररर नषिरर स्थापना गनि नीलत ल्याआनेछ । 

154. र्ोहोर व्यवस्थापनको िालग ठाई पलहचान गरर डलम्पङ्ग साआट व्यवलस्थत गररनेछ । 

155. वन तथा सामदुालयक वन व्यवस्थापनको िालग वन प्रालवलधक व्यवस्थापन गरर पररचािन गररनेछ । 

156. जिवाय ुपररवतिन जोलखम वयलनकरण तथा ऄनकुुिन सम्बवधी नीलत ल्याआनेछ । 

157. परुालत्वध संपदाको संरक्षण गररनेछ । 

158. लवपत तथा प्रकोप प्रभालवत क्षेरमा अआपरेको समस्याहरु सलमलतको लसर्ाररसमा मार कावािही प्रकृया 

ऄगाडी वढाईन नीलत ल्याआनेछ । 

159. जलडबलुट संकिन तथा प्रसोधनको व्यवस्था लमिाआनेछ । 

वन्यजन्िु 

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

नीलत ऄविम्बन गररनेछ । 

161. ववयजवय ईद्योगको प्रवद्धिन, ईत्पादनको लवलवलधकरण र बजारीकरण मार्ि त ऄथितवरमा टेवा परु् याईन वन 

के्षरको दीगो लवकास तथा संरक्षणमा नीजी के्षरिाइ अकलषित गररनेछ । 

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

भू- संरक्षण 

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

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

जिाधार के्षरको एकीकृत संरक्षण तथा व्यवस्थापन गररनेछ । 

वािावरण 

165. सभापोखरी गाईँपालिका लभर वातावरण संरक्षण र सवतिुनको िालग एक घर पाँच लवरुवा रो्ने 

कायिक्रमिाइ ऄलनवायि गररनेछ । सबैभवदा बढी लवरुवा रो्ने र हुकािईने घरपररवारिाइ लवशेष सम्मान र 

परुस्कारको प्रदान गररनेछ । 

166. वातावरण संरक्षण गनि वकृ्षरोपण कायिक्रम सञ्चािन गदािरूिाक्ष, लततेचाप, पाखासाँच, रानी चाप,िामपाते, 

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

प्राथलमकता लदआनेछ । 

पयािवरण 

167. 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 । 

168.  ्िालष्टक झोिाको सट्टामा कागजी झोिा, जटुको झोिािाइ प्रोत्साहन गररनेछ । 



पानाको पाना 
 

169. जिवाय ुपररवतिनमा पाररलस्थकीय प्रणािी, स्थानीय जनता र जीलवकोपाजिनमा पनि सक्ने प्रभाविाइ कम 

गनि वयनूीकरण तथा ऄनकूुिनका कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

जिाधार संरक्षण 

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

फोहोरमैिा व्यवस्थापन 

171. र्ोहोरमैिाको व्यवस्थापन गनि स्थानावतरण केवि(Transfer Station), ल्याण्डलर्ि साआट, प्रशोधन 

्िाण्ट, कम्पोष्ट ्िाण्ट, बायोग्याँस ्िाण्ट िगायत र्ोहोरमैिाको संकिन, ऄलवतम लवसजिन तथा 

प्रशोधनका िालग अवश्यक पने पवूािधार तथा संरचनाको लनमािण तथा सञ्चािन गनि अवश्यक नीलत 

ऄविम्बन गररनेछ । 

172. र्ोहोरमैिाको ईत्पादनमा कमी ल्याईने, र्ोहोरमैिाको पथृकीकरण गने, र्ोहोरमैिा लनष्ट्काशन, र्ोहोरमैिा 

संकिन, र्ोहोरमैिा ढुवानी, र्ोहोरमैिाको वयनूीकरण, पनुः प्रयोग, पनुः चक्रण गनि अवश्यक कायिक्रम 

तय गररनेछ । 

173. स्थालनय बासीहरुमा सचेतीकरण र समववय गरी र्ोहोरमैिा व्यवस्थापन गररने छ । 

र्वपद् व्यवस्थापन 

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

ल्याआनेछ । 

175. लवपद ् व्यवस्थापनमा संघ, प्रदशे र स्थानीय समदुाय, संघ संस्था, नीजी क्षेरसँगको सहयोग, समववय र 

सहकायि गररनेछ । 

176. प्रकोप व्यवस्थापन कोषको स्थापना तथा सञ्चािन र स्रोतसाधनको पररचािन गररनेछ । 

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

178. लवपद ्पवूि तयारी खोज तथा ईर्द्ार राहत सामा्रजीको पवूि भण्डारण लवतरण र समववय गररनेछ । 

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

र्वत्तीय व्यवस्थापन सशुासन 

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

कायिशैिीमा प्रस्ततु हुनपुनेछ । 

181. सरकारी सवारी साधन सरकारी काममा ऄलधकृत व्यलक्त (authorized personnel) बाट मार प्रयोग 

गररनेछ । 

िेखांकन 

182. Electronic Fund Transfer (EFT) िाइ अ.व. २०७९।०८० बाट ऄलनवायि िाग ुगररनेछ ।  

183. मालसक र रैमालसक रुपमा खचि लनयलमत र व्यवलस्थत गररने छ । 

184. बेरुज ुिाआ घटाईन अवश्यक कायिलवधीहरुको पणूि पािना गररने छ । 



पानाको पाना 

 

र्वत्तीय ऄनुशासन 

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

िालग स्थानीय राजस्व नीलत ऄविम्वन गररनेछ । 

186. करको दर बढाईन ु भवदा करको दायरा लवस्तारिाइ प्राथलमकता लदइ करको दायरािाइ थप र्रालकिो 

बनाईँद ैिलगनेछ । 

187. 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 । 

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

अवश्यक समववय गररनेछ । 

189. सभापोखरी गाईँपालिका लभर रहकेा सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था तथा संगलठत समहुहरुको सामालजक 

िेखा पररक्षण साविजलनलक करण गररनेछ । 

र्वत्तीय जोर्खम न्यूनीकरण 

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

191. 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 

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

लवकासको प्रलक्रयामा रचनात्मक प्रलतलनलधत्व गराइ पारदलशिताको माध्यमर्द्ारा स्थानीय तहको लवकास 

लनमािण कायि र सेवा प्रवाहिाइ गणुस्तरीय र प्रभावकारी बनाइ लजम्मेवारीको संस्कार बसाईन साविजलनक 

सनुवुाइको कायििाइ व्यवलस्थत गररनेछ । 

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

अन्िररक िेखा परीक्षण िथा अन्िरीक र्नयन्रण प्रणािी 

194. अवतररक िेखा परीक्षणिाआ प्रभावकारी बनाईन लनयलमत रुपमा अ िे प गने व्यवस्था गररने छ । 

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

व्यवस्था एवम ्कायिलवलधहरु पािना गरी गराइ लवत्तीय ऄनशुासन कायम गररनेछ । 

196. अवतररक िेखापरीक्षण आकाइिाइ ऄलविम्ब गठन गरी सभापोखरी गाईँपालिकाबाट लनलदिष्ट ईद्दशे्य हालसि 

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

197. सभापोखरी गाईँपालिकाबाट गररने अम्दानी तथा खचि र त्यसको िेखाङ्कन प्रचलित काननूर्द्ारा लनलदिष्ट 

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

198. अवतररक िखेापरीक्षण सम्बवधी सधुारका लवषयवस्तहुरुिाइ प्रभावकारी पानि नीलतगत पषृ्ठपोषण प्राि गने 

संयवरको लवकास गररनेछ । 



पानाको पाना 

 

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

ऄर्न्िम िेखा परीक्षण 

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

खचिहरुको सम्पणूि र्ाँटबारीहरुिाइ महािेखा परीक्षकको कायािियको स्थिगत डोर समक्ष अलथिक ऐन, 

लनयम, कायिलवलध एवम ्औलचत्य समेतको अधारमा ऄलवतम िेखा परीक्षण गररनेछ । 

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

तत्काि प्रमाण मगाइ बेरुजु र्र्छ्यौट गररनेछ । 

बेरुजु फछ्यौट 

202. ऄलवतम िेखापरीक्षणबाट औल्याआएका बेरुजहुरुको ऄद्यावलधक िगत कायम गररनेछ । 

203. भएको बेरुज ु र्र्छ्यौटको िालग मातहतका कायािियहरु, सलमलतहरु तथा व्यलक्तहरुिाइ ताकेता गरी 

प्रमाणहरु समपरीक्षणको िालग महािेखा परीक्षकको कायािियमा िेखापढी गराआनेछ । 

204. महािेखा परीक्षकको लवभागबाट बेरुजकुो िगत कट्टा भइ अएपश्चात सम्बलवधत कायािियहरु, सलमलतहरु 

तथा व्यलक्तहरुिाइ बेरुज ुिगत कट्टाको जानकारी गराआनेछ । 

205. सभापोखरी गाईँपालिकामा अलथिक सशुासन कायम राख्न बेरुज ु र्र्छ्यौट सलमलत गठन गरी महािेखा 

परीक्षकको कायािियबाट ऄलवतम िेखा परीक्षणका क्रममा दलेखएका बेरुजहुरुिाइ र्र्छ्यौट गने ऄलभयान 

सञ्चािन गररनेछ । 

सूचना िथा सञ्चार व्यवस्थापन 

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

बनाइनेछ । 

207. लवकास लनमािणका सम्पणूि गलतलबलधहरुिाआि रेलडयो तथा परपलरका मार्ि त प्रचार प्रसार एवं जानकारी 

गराआनेछ । 

208. ऄलभिेख ब्यवस्थापनमा नवीनतम सचूना प्रलबलधको प्रयोग गररनेछ । 

संस्थागि र्वकास िथा सेवा प्रवाह र शुसासन 

मानव संशाधन र्वकास 

209. 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 । 

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

मलू्याङ्कन गरी परुस्कार र दण्ड (Reward and Punishment) को व्यवस्था गररनेछ । 

211. 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 । 



पानाको पाना 

 

212. 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 हरेरे्र तथा कटौलत  गद ै जाने र स्वलणिम लवदाइ (golden handshake) गने सलहतको मानव 

संशाधन व्यवस्थापन (human resource management)नीलतिाइ ऄविम्बन गररनेछ । 

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

सम्भार कोष िगायतका लवलनयम, लनदलेशका तथा कायिलवलधहरु तय गररनेछ । 

214. लवलत्तय सेवा प्रवाहिाइ प्रभवाकारी बनाईनका िालग प्रत्येक पालिका बासी नागररकहरुिाइ बैलँकङ 

पद्धलतमा अवद्ध गनिका िालग वडागत रुपमा बैलँकङ सचेतना लसलवर सञ्चािन गनि अवश्यक कायि 

ऄगाडी बढाइनेछ । 

संस्थागि क्षमिा र्वकास 

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

ऄलभिेख केवििाइ सदुृढीकरण गररनेछ । 

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

प्रवाहमा जोड्न सलकने सम्भाव्यताको ऄध्ययन गरी ईलचत कायिक्रम तय गररनेछ । 

217. कमिचारी तथा जनप्रलतलनधहरुिाइ क्षमता लवकासका िालग कायिक्रम तयार गररनेछ । 

संस्थागि पवूािधार 

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

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

र्रालकिो तथा प्रभावकारी बनाआनेछ । 

219. लवद्यतुीय शासन प्रणािी(e-governance system) मार्ि त सभापोखरी गाईँपालिका क्षेरका सबै सरकारी 

तथा गैरसरकारी कायािियहरुको काम कारवाहीहरुमा प्रभावकाररता ल्याईन कमिचारीहरुको क्षमता लवकास 

जस्ता कायिक्रमहरु संचािन कायििाइ ऄविम्बन गररनेछ । 

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

ऄनरुुप ऄविम्वन गररनेछ । 

221. 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 

222. 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 

। 

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

ऄपिोड गने, बजेट तथा कायिक्रमको खचि साविजलनक गररनेछ । 



पानाको पाना 

 

सेवा प्रवाहमा र्वदु्यिीय सूचना प्रर्वर्धको प्रयोग 

224. लवद्यतुीय सचूना प्रलवलध साविजलनक सेवा प्रवाहका लवलभवन क्षेरहरुमा प्रयोग गरी स्वचालित सेवा प्रवाह 

(Auto-piloting Service Delivery) बनाईन जोड लदआनेछ । 

सुशासन 

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

प्रवाह गररनेछ । 

सामार्जक र्वकास सर्मर्ि 

र्शक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वर्ध 

226. लवद्याियहरुको भौलतक ऄवस्थाको लवशे्लषण गरी अवश्यक भौलतक पवुािधार लनमािण तथा सदुृढीकरणका 

िालग प्रथलमकताका अधारमा अवश्यक कायिहरु ऄगाडी बढाइनेछ । 

227. लवद्याथी संख्याका अधारमा लशक्षक दरबवदी लमिान तथा व्यवस्थापन गरी गणुस्तरीय लवद्यािय लशक्षा 

प्रवद्धिन गररनेछ । 

228. सम्पणुि लवद्याियहरुिाइ बाि मैरी तथा प्रलवलधमैरी बनाआनेछ । 

229. लवद्याियको अलथिक, भौलतक, शैलक्षक तथा व्यवस्थापकीय गलतलवलधका सवदभिमा प्र.ऄ., लब.व्य.स. 

ऄध्यक्ष, लशक्षक ऄलभभावक संघ ऄध्यक्ष र गाईँ लशक्षा सलमलत लबच गणुस्तर सधुार, जवार्दहेीता 

ऄलभबलृद्ध तथा शैलक्षक सशुासन कायम गनिका िालग समय समयमा ऄवतरलक्रयात्मक कायिक्रमहरु 

सञ्चािन गररनेछ ।  

230. शैलक्षक के्षरिाइ राजलनलतक हस्तके्षपमकु्त बनाइ लवद्याियिाइ शालवत के्षर बनाईने नीलत ऄविम्बन   

गररनेछ । 

231. एक स्थानीय तह एक नमनूा लवद्याियको ऄवधारणािाइ कायािववयनका िालग अवश्यक कायि ऄगाडी 

बढाइनेछ । साथै एक स्थानीय तह एक प्रालवलधक लवद्याियको ऄवधारणा ऄनसुार श्री जनज्योलत मा.लव 

धपुमूा प्रालवलधक धारको कक्षा संचािनको िालग  अवश्यक कायिक्रमहरु ऄगाडी बढाआनेछ ।  

232. श्री लरवेणी पलब्िक क्याम्पस बाह्रलबसेको शैलक्षक, भौलतक तथा व्यवस्थापकीय पक्षमा सधुार गरर 

सभापोखरी गाईँपालिका लभर गणुस्तरीय ई्च लशक्षामा सबैको पहुचँ ऄलभबदृ्दी गररने छ ।  

233. लवद्याियमा ऄं्रजेजी माध्यममा कक्षा सञ्चािन गने नीलत लिइनेछ । जसका िालग अवश्यक क्षमता लवकास 

तालिमको व्यवस्था गरी लशक्षण लसकाइिाइ ईपिलब्धमिुक तथा समयसापेक्ष बनाइनेछ । 

234. सामदुालयक तथा संस्थागत लवद्यािय बीचमा भएका ऄवतरहरुिाइ कम गद ै एक ऄकािका ऄसि 

ऄभ्यासहरुिाइ एक अपसमा अदान–प्रदान गनि सहकायिको वातावरण लसजिना गद ैिलगनेछ । 

235. लनरक्षर प्रौढ व्यलक्तहरु तथा लवद्यािय ईमेर समहुका लवद्यािय बालहर रहकेा वािबालिकाहरुको वडागत 

रुपमा तथ्याङ्क संकिन गरी साक्षरता तथा लवद्याथी भनाि सम्बवधी ईपयकु्त कायिक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । 

236. लवद्याियको शैलक्षक सचूना व्यवस्थापन प्रणािीिाइ सदुृढीकरण गनिका िालग लवद्याियका प्र.ऄ. तथा 

लशक्षकहरुिाइ  (IEMIS) सम्बलवध तािीमको ब्यवस्था लमिाइ लवद्याियका सम्पणूि तथ्याङ्कहरुिाइ 

ब्यवलस्थत ढंगिे लमिाइनेछ । 



पानाको पाना 

 

237. लवद्यलुतय पहुचँ नभएका लवद्याियहरुमा लवद्यतुको पहुचँ तथा बैकल्पीक ईजाि (सोिार) को ब्यवस्था गरर 

आवटरनेटको पहुचँ लवस्तार गनिका िालग अवश्यक कायिहरु गररनेछ । 

238. लवद्याियहरुमा लवज्ञान प्रयोगशािा र पसु्तकाियको स्थापना तथा सचूना प्रलवलधमैरी लशक्षण लसकाइ 

लक्रयाकिाप सञ्चािन गनिका िालग अवश्यक व्यवस्था लमिाआनेछ । 

239. पठन संस्कृतीको लवकास गनिका िालग साविजलनक पसु्तकाियको स्थापना गनिका िालग अवश्यक कायि 

गररनेछ । 

240. लवद्याियिाइ प्रदान गररने लवलभवन ऄनदुान तथा कायिक्रमहरुिाइ िलक्षत वगि सम्म पयुािईनका िालग 

अलथिक पारदलशिताको नीलत ऄविम्बन गररनेछ र लवद्याियको सामालजक पररक्षणिाइ ऄलनवायि र ऄझ 

प्रभावकारी बनाइनेछ । 

241. सभापोखरी गाईँपालिका ऄनदुान ऄवतगितका लशक्षक तथा बाि लवकास सहजकताि, संलघय स्रोतका बाि 

लवकास सहजकताि तथा लवद्यािय कमिचारीहरुिाइ प्रदान गररँद ैअएको तिब भत्तामा समय सापेक्ष वलृद्ध 

गद ैिलगनेछ ।  

242. लनयलमत रुपमा लवद्याियहरुको सहभालगतामिुक ढंगिे भौलतक, शैलक्षक, अलथिक तथा व्यवस्थापकीय 

पक्षहरुको प्रभावकारी ऄनगुमन तथा सपुररवेक्षण गरी प्राि पषृ्ठपोषणका अधारमा रणलनलतहरु लनमािण तथा 

कायािववयन गररनेछ । 

243. स्थानीय भाषा, धमि, संस्कृती, ररलतररवाज, पेशा–व्यवसाय तथा पयिटन र पयािवरण िाइ मध्यनजर गरी 

स्थानीय अवश्यकता र सम्भावनाहरुिाइ पलहचान तथा ईजागर गद ैअधारभतु तहको स्थानीय पाठ्यक्रम 

लनमािण गररनेछ । 

244. लवद्याियमा गणुस्तरीय लदवा खाजा कायिक्रम प्रभावकारी ढंगिे कायािववयनका िालग अवश्यक बजेटको 

व्यवस्था लमिाआनेछ । 

245. रारपलत शैलक्षक सधुार कायिक्रमबाट प्राि भौलतक लनमािणका योजनाहरुिाइ कायािववयन गनिका िालग 

अवश्यक बजेटको व्यवस्था लमिाआनेछ । 

246. लवद्याथीहरुको ऄवतलनिलहत क्षमताको प्रस्रु्टन गरी चौतर्ी लवकास गने ईद्दशे्यिे लवलभवन लकलसमका 

ऄलतररक्त लक्रयाकिापहरु सञ्चािन गररनेछ । 

247. बािबालिकाहरुको शाररररक, मानलसक, सामालजक तथा संवेगात्मक लस्थलतिाइ मध्यनजर गरी लवद्यािय 

स्वास्थ्य सचेतनामिुक कायिक्रम, मनोपरामशि तथा ईत्पे्ररणामिुक कायिक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ ।  

248. लवद्याियहरुमा िैंलगक तथा समालजक समावेशीकरणको मिु ममि ऄनसुार ईपयकु्त लकलसमका कायिक्रमहरु 

कायािववयन गररनेछ । 

249. लवद्याियका प्र.ऄ., लशक्षक तथा लवद्याथीहरुिाइ कायिसम्पादन तथा लसकाइ ईपिलब्धको अधारमा 

प्रोत्साहनका माध्यमबाट थप ईजाि प्रदान गररनेछ । 

250. लवद्याियहरुमा लशक्षक–कमिचारीहरुको लनयलमतता तथा प्रभावकारी लशक्षण लसकाइ लक्रयाकिापको िालग 

आ–हालजरीिाइ क्रमागत रुपमा िाग ुगररनेछ । 

251. लबद्याियका हरेक गलतलवलधमा लबद्यािय व्यवस्थापन सलमलत र लशक्षक ऄलभभावक संघिाइ ऄझ 

लजम्मेवार र जवार्देही बनाईद ैिलगनेछ । 



पानाको पाना 

 

252. बािबालिकाको लशक्षा प्रलत ऄलभभावकहरुिाइ जागरुक बनाईनका िालग सम्पणूि लवद्याियहरुमा ऄलनवायि 

रुपमा ऄलभभावक लशक्षा कायिक्रम सञ्चािनका िालग अवश्यक प्रववध लमिाआनेछ । 

253. अलथिक ऄवस्था कमजोर भएका तथा ऄसहाय बािबालिकाहरुिाइ लसकाआ प्रलक्रयामा सहज बनाईन 

लवद्याथी पोशाक तथा शैलक्षक साम्रजी कायिक्रम िाइ लबषेश प्राथलमकताका साथ ऄगाडी बढाइनेछ ।  

254. सम्पणुि वाि लवकास केविहरुको भौलतक, शैलक्षक तथा व्यवस्थापकीय सधुार गरी बाि लवकास 

सहजकतािहरुको क्षमता लवकासका अवश्यक तालिमको व्यवस्था गरी बािमनोलवज्ञानमा अधाररत लशक्षण 

लसकाइ वातावरणको सलूनलश्चतता गररनेछ। 

255. कक्षा १–५ मा ऄध्यापन गने लशक्षकहरुिाइ क्षमता लवकास तालिम तथा कक्षा ६–८ र माध्यलमक तहमा 

ऄध्यापन गने गलणत, ऄं्रजेजी, लवज्ञान, नेपािी र सामालजक लवषयका लशक्षकहरुको क्षमता लवकास तालिम 

सञ्चािन गरी गणुस्तरीय लशक्षाको ब्यवस्था गररनेछ । 

256. लशक्षण लसकाआिाइ प्रभावकारी बनाआ लवद्याथी लसकाआ ईपिब्धी ऄलभबलृद्द गनिका िालग ऄं्रजेजी, गलणत, 

लवज्ञान, नेपािी र सामालजक लवषयको तहगत रुपमा लवषयगत समहु लनमािण गरी लशक्षण लसकाआका क्रममा 

दलेखएका समस्याहरु समाधान गनिका िालग अवश्यक प्रववध लमिाआनेछ । 

257. गाईँपालिकाको शैलक्षक कायिक्रमहरुमा एकरुपता कायम गनिका िालग शैलक्षक क्यािेण्डर लनमािण र गाईँ 

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

सापेक्ष बनाईँद ैिलगनेछ ।  

258. लवद्याियहरुको भौलतक तथा शैलक्षक स्तरोवनलतका िालग मालथल्िा लनकाय, सरकारी तथा गैर सरकारी संघ 

संस्थाहरुसँग सहकायि गरी ऄगाडी बढ्ने नीलत ऄपनाइनेछ । 

259. शैलक्षक क्षेरिाइ मयािलदत, ऄनशुालसत एवं व्यवलस्थत बनाईन गाईँ लशक्षा सलमलत तथा कायिपालिकाबाट 

अवश्यक नीलत बनाइ िाग ुगररनेछ । 

260. लवद्यालथि, लशक्षा अवालसय छारवासका िालग संघ तथा प्रदशे सरकार संग समववय गरर व्यवस्थापन गने 

नीलत ल्याआनेछ । 

स्वास््य िथा जनसंख्या 

261. गाईँपालिका लभरका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट अधारभतु औषलध ईपचारको व्यवस्था सविसिुभ ढंगिे 

प्रदान गररनेछ र औषलधको पयािि ईपिब्धता तथा लवतरण गनि अवश्यक बजेटको व्यवस्था गररनेछ ।  

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

अवश्यक ब्यवस्थापन गनि पहि गररनेछ । 

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

264. कुपोलषत जोलखम बािबालिकाहरूको िालग लवशेष कायिक्रम बाि लभटा, अर. य ूलट.एर् लवतरण कायिक्रम 

सञ्चािन गररनेछ । 

265. स्वास्थ्य सेवामा अवश्यक टेवा पयुािईने ईद्दशे्यिे जनताहरुिाइ लवषेश सेवाहरु प्रदान गने नीलत लिआनेछ । 

266. लनम्न वगिका पररवारिाइ लन:शलु्क स्वास्थ्य लवमा गररनेछ । 

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

लनजहरूको प्रोत्साहन भत्तामा वलृद्ध गररनेछ । 



पानाको पाना 
 

268. पालिका लस्थत माध्यलमक लवद्याियमा ऄध्यनरत छाराहरूिाइ स्यालनटरर ्याड ईपिब्धतािाइ लनरवतरता 

लदआनेछ । 

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

270. 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 । 

271. योग तथा व्यायामशािा लनमािण गररनेछ । 

272. स्वास्थ्य संस्थामा एक्स रे (x-ray) सेवाको सरुुवात गररनेछ । 

273. मेलडकि ऄलर्सरबाट स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सेवा प्रदान गनि थािनी गररनेछ । 

274. ६० दखेी ६८ वषि ईमेर समहुका ऄसाहाय एकि परुुषिाइ चाड पवि खचिको व्यवस्था गररनेछ । 

275. ८० वषि दखेी माथीका वदृ्द वदृ्दा हरुिाआ ६/६ मलहनामा गआ स्वास्थ्य जाँच गररने छ ।  

276. ८५ वषि भवदा माथीका बदृ्द हरुिाआ चाड पवि खचिको व्यवस्था गररनेछ । 

खानेपानी िथा सरसफाइ 

277. एकीकृत जिाधार संरक्षण कायिक्रम सञ्चािन गरी सभापोखरी गाईँपालिकाका जिाशय क्षेरहरुको लवशेष 

संरक्षण गररनेछ । 

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

संरक्षण गररनेछ । 

279. सभापोखरी गाईँपालिकाका जनतािाइ स्व्छ, सर्ा, गणुस्तरीय र दीगो रुपमा व्यवस्थापन हुने खािको 

खानेपानी र ईलचत सरसर्ाआको व्यवस्था लमिाआनेछ । 

280. सभापोखरी गाईँपालिकालभर एक घर एक धाराको व्यवस्था गररनेछ । खानेपानीमा पहुचँ नपगेुका के्षरहरुमा 

पाँच वषिलभर स्व्छ खानेपानी ईपिब्ध गराआनेछ । सखु्खा्रजस्त के्षरमा लिलफ्टङ खानेपानी योजना ऄलघ 

बढाआनेछ । 

संस्कृर्ि िथा पयिटन प्रवर्द्िन 

281. सभापोखरी गाईँपालिकाको साँस्कृलतक रहनसहन, परम्परा, भेषभषुा तथा लवलशष्टताहरुिाइ संरक्षण तथा 

प्रवद्धिन गनिअवश्यक कायिक्रम तजूिमा गररनेछ । 

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

र सम्बद्धिन गने कायिमा जोड लदआनेछ ।  

283. सभापोखरी गाईँपालिकामा साँस्कृलतक सं्रजहाियको स्थापना गने सम्भाव्यता ऄध्ययन गरी अवश्यक 

कायिक्रम तजूिमा गररनेछ । 

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

प्रलतष्ठान स्थापना गनि अवश्यक पहि गनेछ । 

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

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



पानाको पाना 
 

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

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

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

संरचनाहरूको लनमािणिाइ ई्च प्राथलमकतामा रालख लवकास गररनेछ । 

287. धालमिक पयिटलकय क्षेरको रूपमा रहकेो गोरूजरेु लहमाि, रानीढुङ्गा, लसदे्धढुङ्गा दईेरालि, च्िेवा र 

खेवारीङ महादवेस्थि, िामा िमेलन गरु्ा, बौिहा थुम्का, सेलल्र् झरना, दईेरािी भ्य ूटावर, हरेिो डाडा, 

गडी डाँडा, दमु्सीकुर िाआ पयिटकीय के्षरको रुपमा लवकास संरक्षण र प्रवद्धिन गररनेछ । 

288. सभापोखरी गा पा लभर पयिटकीय तथा धालमिक स्थिहरुमा अवश्यक्ता ऄनसुार हलेि्याड स्थापना कायि 

ऄगाडी बढाआने छ । 

289. 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 । 

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

। 

291. पयिटकीय गवतव्य स्थिको रुपमा पलहचान गररएका ठाईँहरुमा पवूािधार लनमािण गरी व्यवसायमा िगानी गनि 

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

अकलषित गनि अवश्यक तालिम र सहुलियत ऋण ईपिब्ध गराआनेछ । 

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

एसोलसयशन, रेलकङ एजेलवसज एसोलसयशन ऄर् नेपाि, नेपाि एसोलसयशन ऄर् टुर एण्ड राभि 

एजेण्टस् सँग अवश्यक समववय गररनेछ । 

293. सभापोखरी गाईँपालिकामा रहकेा ऐलतहालसक तथा पयिटकीय के्षरहरुिाइ जोड्ने यातायात र पदमागिहरुिाइ 

व्यवलस्थत गररनेछ । 

294. प्राकृलतक प्रकोप र लवपदक्ो समयमा मानवीय ईर्द्ार गनिका िालग प्रदशे सरकारसँग सहकायि र समववय गरी 

सभापोखरी गाईँपालिकालभर ईपयकु्त स्थानमा हलेि्याड लनमािणको सम्भाव्यता ऄध्ययन गरी लनमािण कायि 

ऄगालड बढाआनेछ । 

295. सभापोखरी गाईँपालिकाको सामालजक साँस्कृलतक लवकासका िालग होम स्टेको ऄवधारणािाइ सरुुवात 

गनि अवश्यक कदम ऄगालड बढाआनेछ । 

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

प्रवद्धिन गररनेछ । 

297. अवतररक तथा व्याय पयािपयािटन ऄगाडी बढाईन सभाखोिाको लनलश्चत के्षरमा माछा संरक्षण गररनेछ । 

298.  मलछविनाथ रथयार सरुु गररनेछ । 

299. सभापोखरी लतथि धाममा अवज जावतका िालग केवि कार DPR को िालग संघ प्रदशे र लनलज के्षर 

सहयोग लिने नीलत लिआएको छ । 

300. सलहद स्मलृत पाकि , बदु्ध लवहार र सं्रजाहिय स्थापनाको िालग अवश्यक प्रववध लमिाईन संघ र प्रदशे सँग 

ऄनरुोध गररनेछ । 



पानाको पाना 
 

िैंर्गक समानिा र सामार्जक समावेशीकरण 

301. पालिकालभर रहकेा मलहिाहरुिाइ शशलक्तकरणका िालग मलहिा समहुको लनमाणिका िालग कायिलवलध 

लनमाणि गरी कायािववयनमा जोड लदआने छ । 

302. मलहिा समहुहरुिाइ रोजगारमिूक वनाईनका िालग लसपमिूक र व्यावसालयक तालिमको व्यावस्था गररने 

छ । 

303. अयोजना छनौट तथा सञ्चािन गदाि  कलम्तमा ३० प्रलतशत मलहिा ऄपाङ्गता भएका व्यलक्त,लपछलडएका 

समहूिाइ ऄलनवायि रुपमा सहभालग गराईने नीलत लनमाणि गरी कायािववयनमा जोड लदआनेछ । 

304. ऄपाङ्ग पररचयपर लवतरण कायििाइ व्यावलस्थत  वनाईनको िालग वजेटको व्यवस्था गरी प्रभावकारी 

कायिववयनमा जोड लदआनेछ ।  

305. लवद्यमान पररलस्थलतमा समाजमा लवकराि ऄवस्थाको रुपमा रहकेा वित्कार तथा यौनजवय 

लहसंावयनूीकरणका िालग अवश्यक नीलत लनमाणि गरी कायािववयनमा जोड लदआनेछ । 

306. सभापोखरी गाईँपालिकामा जलटि समस्याको रुपमा रहकेो वाि लववाह िाइ वयलूनकरण गनिका िालग 

अवश्यक नीलत लनमाणि गरी कायािववयन गररने । 

307. यस गाईँपालिका लभर रहकेा सडक वािवालकाहरुको तथ्याङ्क संकिन गरी ईलनहरुको पनुथािस्थापनाका 

िालग अवश्यक नीलत लनमािण गरी कायािववयन गररने । 

308. लकशोरीहरुिाइ वािलववाह,यौनजवय दरुिव्यवहार, चेलिवेटी वेचलवखन वारे जानकारी गराईन वजेटको 

व्यावस्था गरी लवद्यािय र समदुायमा सचेतनामिुक कायिक्रम सञ्चािनका लनलम्त नीलत लनमाणि गरी 

कायािववयनमा गररने । 

309. पालिकालभर रहकेा साहारालवहीन जेष्ठ नागररकहरुको तथ्याङ्क संकिन गरी ईलनहरुको पनुस्थािपनाका 

िालग जेष्ठ नागरीक अवास केवदस्थापनाका िालग अवश्यक नीलत लनमािण गरी कायािववयन गररने । 

310. ऄपाङ्गहरुको िालग लवशेष नीलत लनमािण गरर ऄव लनमािण गने संरचनाहरु ऄपाङ्गमैलर वनाईने नीलत 

ल्याआनेछ । 

311. िलक्षत वगिका (दलित, मलहिा, जनजाती, ऄल्पसंख्यक, िोपईवमखु, लसमावतकृत, ऄपाङ्ग) िालग 

ईपिलब्धमिूक कायिक्रमहरु संचािन गररनेछ । 

सरकारी िथा गैर सरकारी संघ ससं्था सम्वन्धी नीर्िः 

312. 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 

के्षर समेतको लवश् िेषण र मलू्याङ्कन गरेर मार राय सलहत स्वीकृलत लदइनेछ साथै गाईँ कायिपालिकाको 

कायािियिे प्रस्तालवत कायिक्रमको क्षेर पररवतिन गनि सक्नेछ र गाईँ कायिपालिकाको कायािियमा एक 

गैरसरकारी संघ संस्था ऄनगुमन इकाइ गठन गरी ऄनगुमन कायििाइ प्रभावकारी बनाआनेछ । 

313. सभापोखरीगाईँपालिका के्षरमा रहकेा सरकारी लनकायहरुको ऄनगुमन, लनयमन र समववय  कायििाइ 

प्रभावकारी बनाआनेछ । 

 



पानाको पाना 
 

खेिकूद िथा मनोरञ्जन 

314. पालिका स्तरीय खेिकुद मैदान व्यवस्थापन संघ तथा प्रदशे सरकार सँग समववय गरर व्यवस्थापन गने नीलत 

ल्याआनेछ । 

315. खेि क्षेरिाइ प्रवद्धिन गनिका िालग अवश्यकता, माग र ईपयकु्तताका अधारमा बहुईपयोगी कवड हि 

लनमािण   गररनेछ । 

316. सभापोखरी गाईँपालिकाबाट लवलभवन के्षरका खेिकूद लवकास गनिका िालगअवश्यक खेिकुद 

लक्रयाकिापहरु अयोजना गररनेछ । सो कायिका िालग ईद्यमी, व्यवसायी, संघसंस्थाहरु, अयोजक, सह-

अयोजक, प्रायोजकहरुसँग समववय गररनेछ । 

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

गनि प्रोत्साहन गररनेछ । 

318. सम्रज खेिकुद के्षरको लवकास गनि खेिकुद लवकास सलमलतिाआ लक्रयालशि र व्यवलस्थत गररने साथै 

सञ्चािन तथा कायिवयन गनि अवश्यक काननु र कायिलवधी लनमािण गररनेछ । 

सार्हत्य 

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

लवकासका िागी  प्रोत्साहन गद ैअवश्यक  बजेटको व्यवस्था गररनेछ । 

320. मनोरञ्जनको क्षेरहरुिाइ व्यवलस्थत गनि कायिलवलध तय गररनेछ । 

र्वर्वध 

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

सरकारसंग माग पेश गररनेछ । 

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

र्ाईण्डेशनको रीपक्षीय साझेदारीमा सञ्चालित ऄपाङ्ग रोकथाम तथा पनुस्थािपना कायिक्रमिाइ 

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

323. लवद्यतु लवस्तारको पहुचँ भवदा बालहर रहकेा दगुिम के्षरका बािबालिकाहरूिाइ ईज्यािो कायिक्रम मार्ि त 

लवशेष सहायता कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

324. अवलधक योजनाको पलहचान गरर अवलधक योजना संचािन यसै अ.व. ०७९/०८० बाट सरुु गररनेछ 

325. बैकलल्पक ईजािको सामा्रजी प्रयोगमा जोड लदआनेछ । 

326. जेष्ठ नागररकिाइ ईलचन सम्मान गररने व्यवस्था लमिाआनेछ । 

327. समदुालय प्रहरी साझेदारी कायिक्रमिाइ सहयोग गने नीलत लिआनेछ । 

328. मानव लवकास सचूकाङ्कको अधारमा पछाडी परेका समदुायहरुको सशलक्तकरणको र समानपुालतक 

लवकास गने िक्ष लिआनेछ । 

329. सभापोखरी गाईँपालिका सँग लसमाना जोलडएका गाईँ तथा नगरपालिका सँग भौलतक पवुािधार तथा ऄवय 

अवश्यक गलतलवलध समववय गरर नीलत ऄगाडी बढाआने छ । 

330. चैनपरु बाह्रलवसे सडकिाइ गौरवको अयोजनामा राख्ने नीलत ल्याआनेछ । 



पानाको पाना 

 

331. िाआसन प्राि गरर ऄनमुलत लिएका खानी जवय ईद्योग हरुको ऄनमुन लनररक्षण गरर त्यस्ता ईद्योगहरुको 

अवश्यक लनयमन गने व्यवस्था लमिाआनेछ । 

332. सभापोखरी गाईँपालिकाको ऐलतहालसक सास्कृलतक पररचय र वतृलचर लनमािण गररनेछ । 

333. सभापोखरी गाईँपालिकाको योजनाबद्ध ढंगिे लवकास गरर समलृद्ध तर्ि  ऄगाडी बढ्नका िालग पाँच वषे 

अवलधक योजना लनमािण तथा कायािववयन गररनेछ । 

 गाँईपार्िकाको भौगोर्िक र्समांकन 

334. सभापोखरी गाँईपालिकािे लसमाना जोलडएको लवलभवन गाँईपालिका तथा लजल्िाहरूसंगको लसमांकन 

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

 

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

गनुिहुने हािहरुप्रर्ि हार्दिक अभार व्यक्त गदिछु । 

धन्यवाद । 

र्मर्िः२०७९।०३।१० गिे  

 


