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सनुछहरी गाउँपामिकाको आठौ गाउँसभािा 

गाउँपामिका अध्यक्ष श्री आश बहादरु पनु ज्य ूिे पेश गनुु हुन ेआमथुक वर् ु२०७७/०७८ को मनमि िथा कायुक्रि 

 

यस गाउँसभाका उपाध्यक्ष ज्य,ू 

प्रिखु अमिमथ ज्य,ू 

प्रिखु प्रशासकीय अमिकृि ज्य,ू 

अमिमथ ज्य ू

 वडाअध्यक्ष ज्यहूरु,  

कायुपामिका सदस्य ज्यहूरु, 

वडा समिमिका सदस्य ज्यहूरु, 

  मवर्य गि शाखा प्रिखु ज्य,ू 

 वडा समिब िथा अन्य कििुारी ज्यहूरु, 

सरुक्षाकिी, पत्रकार िगायि अन्य उपमस्थि दाजभुाइ िथा मददी बमहनीहरु । 

 

१ .मवश्वभर कोमभड १९ िहािारीवाट आक्रन्ि परररहकेो यस िनुौिीको असहज पररमस्थिीिा यस सभा मवि यो 

मनिी िथा कायुक्रि प्रस्ििु गदैछु ।  

२.  नेपािको सावुभौिसत्ता, स्विीनिा, िोकिन्त्र, रामरिय महि िथा  हरेक राजमनमि सत्ता पररविुनका मनमति 

संिामिि जनयदु्ध िगायि मवमभन्न आन्दोिनिा अिलु्य मजवन आहुमि गनुुहुने ज्ञाि अज्ञाि िहान मवर शमहदहरू 

प्रमि भाव परु् ुश्रदाञ्जिी अपुर् गदछुु । वपेत्ता योद्दाहरू प्रमि सतिान व्यक्त गदछुु । घाइिे अपागहंरूको सतिान 

समहि मशघ ुस ु स्वास््य िाभको कािना गदछुु । साथै उहाँहरूिे सिाज रूपान्िरर्िा परुाएको योगदानको पनु: 

स्िरर् गनु िाहन्छु ।  

३.  कोमभड १९ को कारर् मवश्व िा नै िानव जािीिामथ शिाव्दीकै सव ैभन्दा ठुिो संकट सजृना भएको छ । 

कोमभड १९ कै कारर् ििुकुकै सिग्र अथु व्यवस्थािामथ गमतभर िक्का परुाएको छ । उद्यि व्यवसाय क्रिश वन्द 

हुने क्रििा रहकेा छन । िाखौको रोजगारी गिुकेो छ अझ ै गतुने अवस्थािा छ । उत्पादन र मविरर् प्रर्ािी 

गमतभररूपिा प्रभामवि हनुे क्रििा छ । जसिे गदाु नेपािी जनिा संग प्रमिवद्दिा गरेको सिदृ नेपाि खसुी नेपािी  

को रामरिय आकंक्षा परुा गराउन िीन िहका सरकारहरूिाइ एउटा िनुौिी वनेको छ  

४. कोमभड १९ को संक्रिर् शरुू भए संग ैनेपाि सरकारिे अमंगकार गरेको एमककृि रर्नीमि कायुशिैीिाइ पमन 

यस सनुछहरी गाउँपामिकािे पमन यहा भएको स्रोि सािन , क्षििािाइ  भरपरु् ु पररिािन गरी कायुन्यवन  गरेको 

हुदा हाि सति  यस सनुछहरीवासीहरूको यस रोगवाट जीवन रक्षा गनु सफि भएका छौ । यसको मनदान अझ ै

अमनश्चि दमेखएकोहुदँा यस रोगको अझ संक्रिर् फैमिन नमदन अझ वढी सिकिाु सहयोग सिन्वय र एकिाको 

आवश्यक दमेखएकोिे यो रोग मबरुद्ध एकमढक्का भएर िाग्न ि सतपरु् ु सनुछहरी गाउँपामिकावासीहरूिाइ 

आव्हान गदछुु ।  
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५ िहािारी रोकथाि मनयन्त्रर् र उपिारका िागी अपनाइएको वन्दावन्दी , सािामजक दरुी िगायिका कायुिा 

अनशुासीि र समक्रयिापवुकु सहयोग गनुुहुने सतपरु् ुसनुछहरीवासी प्रमि आभार व्यक्त गनु  िाहन्छु ।  

६.  जोमखिपुर् ु यस्िो पररमस्थमििा पमन आफ्नो ज्यानिाइ पवाुह नगरी अग्रपमक्तिा रहरे मनरन्िर सेवा प्रवाह 

गरररहनहुुने स्वास््यकिी , कििुारी , रेडक्रस पत्रकार यवुा क्िव मवमभन्न संघ संस्था राजनैमिक दि सरुक्षाकिी 

त्यसै गरी आफ्नो जनिाकोिामग अहोरात्र खमटनहुुने सतपरु् ुजनप्रमिमनमिहरूिे गरेको कािको ि उच्ि प्रशसंा गदै 

िेरै िेरै िन्यवाद मदन िाहन्छु  ।  

७. कोमभड १९ अझ ै अमनश्चििाको रूपिा वन्द ै गइरहकेो सन्दभिुा यहाँहरूको सहयोग अझ ै यसैगरी मनरन्िर 

रमहरहने छ भन्नेकुराको अपेक्षा पमन मिएको छु । आगािी मदनहरूिा पनी कोमभड १९  संक्रिर् रोकथाि िथा 

मनयन्त्रर्कािामग नेपाि सरकार िथा प्रदशे सरकार िथा स्थामनय सरकारिे िािेका कदििा परु् ु साथ मदइ 

सहयोग गनुकोिामग सतपरु् ुसुनछहरीवासीहरूिा हामदकु आव्हान गदछुु ।  

८. संमघय गर्िन्त्र नेपािको संमविानवाट मनमििु नेपािको पमहिो संमविान २०७२ अनसुार गमठि स्थामनय 

िहिा हािी स्थानीय सरकार जनमनवाुमिि भइ सरकार संिािन गरेको कररव ३ वर् ु पगुकेो कुरा मवमदिै छ यो 

अवस्था सति आउदा हािीिे सिग्र सनुछहरी गाउँपामिकाको मवकास गनु मनिाुर् िथा सिदृ्ध  नेपाि खसुी 

नेपािीको नारािाइ ििुु रूप मदन मवमवि कायुहरू गद ैिीन आमथुक वर्कुो वजटे कायुन्वयन गररसकेका छौ । 

९. हाि मवश्विा िहािारीकोरूपिा फैमिरहकेो कोरोना  भाइरस ( कोमभड १९) वाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरूपिा यस 

सनुछहरी गाउँपामिका पमन अछुिो रहन सकेन जसिे गदाु यो आमथुक वर्कुो नीमि िथा कायुक्रि वजटे 

कायुन्वयनिा दखेा परेका िनुौिीिाइ सािाना गनु सिदृ्ध सुनछहरी गाउँपामिका मनिाुर् गनु यस गाउँपामिकािे 

आमथुक वर् ु०७७।०७८ िा मिएका नीमि िथा कायुक्रि प्रस्ििु गनु िाहन्छु ।  

  

सम्पुर्य गाउँसभा सदस्र् ज्रु्हरू ।  

 

आलथयक लिकास सम्िन्धी नीलि  

क_ कृलि सम्बलन्ध नीलििः- 

१. नेपाि आफै ि ैअमिकांश जनिाहरु कृमर्िा मनभरु रहकेो कृमर् प्रिान दशे भएको हािी सबैिाई मवमदिै छ सोही 

अनसुार यस सनुछहरी गाउँपामिकािा पमन ८८.५०% जनिा कृमर्िा मनभरु रहकेो अवस्था भएकोिे यस 

गाउँपामिकािाई सिदृ्ध गाउँपामिका बनाउनका िामग कृमर् के्षत्रिाई वैज्ञामनक र व्यवसामयक बनाएर आत्ि मनभरु 

कृमर् अथुिन्त्रको मवकास गनु अमनवायु भएकोिे सोमह अनुसारको योजना मनिाुर् गरर कायाुन्वयन गररनेछ । 

२. नेपाि सरकारको सिाजवाद उन्िखु अथु व्यवस्थाको मवकास गने ििु उदशे्यिाई सनुछहरी गा.पा. िे 

आत्िसाथ गरर प्रयोगिा ल्याउनको िामग कृमर् के्षत्रिाई व्यापक मवकास गनुको िामग कृमर् सहकारी र कृर्क 

सिहुहरुिाई व्यापक गठन गरी प्राथमिकिा मदद ैपररिािन गनु जोड मदईनेछ। 

३. आि कृर्क सिदुायको ज्ञान र उत्पादन क्षििा मवकास गनुका िामग मवमभन्न घमुति िामििहरुको व्यवस्था 

मििाईनेछ । 
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४.परतपरागि र मनवाुहिमुख टुके्र उत्पादनको संस्कारिाई अन्त्य गरर आिमुनक वैज्ञामनक र व्यावसायिमुख उत्पादन 

को मवकासिाई मवशरे् जोड मदईनेछ । 

५.उत्पादनिाई व्यावसामयक र आत्ि मनभरु बनाउने कृमर् के्षत्रिाई व्यापक रुपिा राज्यको अनदुान प्रामवमिक र 

प्रमवमिसँग आि मकसानहरुिाई जोडेर िमगनेछ । 

६.आि जनिासति राज्य को श्रोि सािन परुयाुउनको िामग कृमर् सहकारी र कृमर् सिहुिाई मवशेर् िाध्यिको 

रुपिा पररिािन गररनेछ । 

७.बाँजो वा ििाईरहकेो जमिनिाई िक्िावमन्द बनाई सिहुगि रुपिा आउने मकसानहरुिाई आि जनिा सति 

पयुाुउने गरर मवमभन्न मवउ मवजन कृमर् औजार अनदुानको प्रबन्ि गररनकुासाथै िामिि पमन मदईनेछ । 

८.नयाँ ज्ञान प्रमवमि समहि कृमर् के्षत्रिाई व्यापक मवकास गनुका िामग कृमर् िथा पश ुप्रामवमिकहरुको व्यवस्था 

गररनेछ । 

९.मवश्वव्यामप िहािारी कोरोना भाईरसिे गदाु हुन सक्ने भोकिरी र बेरोजगारिाई सिािान गने गरी कृमर् 

मवकासको योजना बनाई कायाुन्वयन गररनेछ । 

१०.सरकारी िवरबाट हुने मवमभन्न प्रकारका अनदुानहरुिाई मनमश्चि एक सिहु वा व्यमक्त केमन्िि हुन जाने 

पररपामटको अन्त्य गरी आि जनिाको पहुिँिा पगु्ने मवमि र प्रकृयाको अवितवन गररनेछ । 

११.पशपुािनका िामग घाँस खिेीिाई मवशेर् िहत्वका साथ अमघ बढाईनेछ । 

१२.बाख्रा पािनिा सिपरुक अनदुान प्रकृयाबाट गने योजनािाई अगाडी बढाईनेछ । 

१२.व्यवसामयक रुपिे सबैभन्दा िेरै उत्पादन गने कृर्कहरुिाई प्रोत्साहन अनदुानको प्रवन्ि गररनकुा साथै 

उत्पामदि वस्ििुाई बजारसति पयुाुउन मनमश्चि प्रमिशि भाडा सहुमियि अनदुानको प्रबन्ि गररनेछ । 

१३.मबउ िथा फिफुि नसुरीिा आत्ि मनभरु बनाउनको िामग मवशेर् योजना बनाई कायाुन्वयन गररनेछ । 

१४.पशपुािन सहकारी िाई मवशरे् योजनाका साथ अगाडी बढाईनेछ । 

१५. वडा नं.१ िा जौं र गहु ँउत्पादन, वडा नं.२ िा आि ुउत्पादन, वडा नं. ३ िा िकै उत्पादन, वडा नं. ४ िा 

सनु्ििा उत्पादन, वडा नं.५ िा िसिाबािी र िाहुरी पािन, वडा नं. ६ िा भटिास उत्पादन, वडा नं. ७ िा 

अिैमि र आि ुउत्पादन पकेट मनिाुर् गरर पकेट कायुक्रि संिािन गररनेछ । 

१६. दिु िास ुअण्डािा आत्िमनभरुिाको िामग पशपुािनिाई योजनाबद्ध अगामड बढाईनेछ । 

१७. पश ुस्वास््य उपिारिाई मवशेर् सतवदेनमशि ढंगिे मिईनेछ र और्मि आपमुिुको िामग प्रत्येक वडािा केन्ि 

बनाईनेछ । 

१८.कृमर् प्रोफाईि ियार गरर उत्पादनको के्षत्र मनमश्चि गरर उत्पादन िाई व्यापक वमृद्ध गनु जोड मदईने छ । 

१९. कोमभड प्रभामविवाट गाउँ फकेका कृर्कहरूिाइ गाउँिानै स्थामपि गने गरी कृर्ी जन्य उत्पादनिा कृमर् 

सािाग्रीहरूिा अनदुान मदइनेछ ।  

२०. एक स्थामनय िह एक उत्पादन कायुक्रि संिािन गररनेछ ।  

२१. एक पररवार एक करेसावारी कायुक्रि क्रिश संिािन गररनेछ ।  

२२. साना कृर्कहरूिाइ कृर्ीिा आिारीि साना कृर्ी औजार िथा यन्त्र उपकरर् अनदुान कायुक्रि संिािन 

गररनेछ  
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२३. कृमर् जन्य वस्िहुरूको प्रदशुनी िथा मवमक्र गनुकोिागी पामिका कोशिेीघर स्थापना गररनेछ ।  

२४. मससा,फिाि र सनु खानी उत्खनन्को िागी योजना बनाई कायुन्वयन प्रमक्रयािा िमगने छ l 

 

ख. उधोग सम्िन्धी नीलि   

१. यस सनुछहरी गाउँपामिका अन्िगिु रहकेा साना िथा घरेि ुउिोगिाइ प्रोत्साहन मदने गरर कायुक्रि संिािन 

गररनेछ ।  

२. मनमरक्रय रहकेा साना घरेि ुउिोगिाइ समक्रय वनाइन ेकायुक्रि संिािन गररने छ ।  

३. घरेि ु उिोगिाइ स्वरोजगार संग सतवमन्िि वनाइ रोजगारीको अवसर सजृना गने गरर कायुक्रि संिािन 

गररनेछ  

ग. पर्यटन सम्िलन्ध लनिी  

१. सनुछहरी झरना सरंक्षर् योजना वनाइ कायुन्वयन गररने छ ।  

२. दहवाङ िाि सरक्षर् योजना वनाइ कायुन्वयन गररने छ ।  

३. सनुछहरी गोङ्बाङ मबबाङ् दह िनवाङ दह मििािन दह बजिुरुी जिेवाङ हुदँ ैजिजिा सतिको पयुटन िागु 

मनिाुरर् गरी संरिना मनिाुर्को कायुिाई अगाडी बढाईनकुा साथै प्रिार प्रसारिाइ मवशरे् जोड मदइने छ   

४. सनुछहरी गाउँपामिका अन्िगिु अभ्यासिा रहकेा िौमिक संस्कृिीहरूिाइ संरक्षर्िाइ पयुटन संग िादातयिा 

मििाउद ैआन्िरीक  पयुटनिाइ प्रवदन गररद ैिमगनेछ ।  

५. होिस्टे स्थापना िथा प्रवदन गररने मनमि अमंगकार गररने छ ।  

६. सनुछहरी गाउँपामिका अन्िगिु रहकेा िखु्य िखु्य पयुटमकय स्थिहरूको पमहिान गरी डकुिने्िी िाफुि प्रिार 

प्रसार गररने छ ।  

७. बजिुरुीिा मभउटावर मनिाुर् गरी पयुटन प्रबिुन गनु योजना बनाई कायुन्वयन गररने छ l 

८. मवमभन्न गफुा िठिमन्दर, िामिकुस्थि, प्राकृमिकस्थिहरुिाई व्यबमस्थि गरर पयुटन प्रबिुन गररनेछ l 

घ_ सहकारी सम्बलन्ध नीलििः- 

१. एक गाउँ एक सहकारी सिाजवाद मनिाुर्िाÆ प्रभावकारी भन्ने िान्यिािाई आत्िा साथ गद ैसहकारी मनिाुर् 

कायुिाई जोड मदइनेछ । 

२. सतपरु् ुसहकारीहरुिाई प्रभावकारी ढङ्गिे पररर्ािखुी पररिािन गनु गाउँपामिका स्िररय सहकारी संयन्त्र 

मनिाुर् गरी सहकारीहरुिाई पररिािन गररनेछ । 

३.सहकारीहरुको क्षििा मवकासका िामग आवश्यक अन्िरमक्रया गोष्ठी साथै िामििहरुको संिािन गररनेछ । 

४.सहकारी संस्थाहरुिाई रारि मनिाुर्को एक िहत्वपुर् ुरामरिय अथुिन्त्र मनिाुर्को आिार िान्द ैसोही अनसुार 

जनिाको आमथुक मवकासका िामग िहत्वपरु् ुआयािको रुपिा मवकास मवस्िार र पररिािन गररनेछ । 

५.कृमर् उत्पादकत्व गने सहकारीहरुिाई आवश्यक अनदुानको प्रवन्ि गद ैिमगनेछ । 

६.सतपरु् ुसहकारीहरुिाई मनयमिि अनगुिन र ररपोमटङ प्रर्ािीिाई व्यवमस्थि गररनेछ । 
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सामालिक लिकास िर्य   

 

क_ स्िास््र् सम्बलन्ध नीलििः- 

१.हरेक नागररक स्वास््य सँग बाँच्न पाउने र रोग िाग ेसहज उपिार सेवा मिन पाउने िौमिक हकिाई मवशेर् 

सतवदेनमशििाका साथ मिई सोमह अनसुार स्वास््य के्षत्रिाई व्यवमस्थि ढंगिे अगामड बढाईनेछ । 

२.स्वास््य संस्थाहरुिा स्वास््यकमि ु और्मि र स्वास््य सतबमन्ि अमि आवश्यक सािमग्रहरुको आपमुिु र 

व्यवस्थापन गरी अभाव हुन मदईनेछैन । 

३.हरेक प्रकारका मवपदिाई िध्यनजर राख्द ै१०% और्मि बिि राख्ने काििाई मनरन्िरिा र व्यवमस्थि गररनेछ । 

४.स्वास््य के्षत्रिाई प्रमवमििमैत्र बनाउनकुा साथै स्वास््य संस्थाहरुिा आवश्यक सािग्रीको भरपदो व्यवस्थापन 

गररनेछ । 

५.गाउँपामिकािा पन्र शयैाको हमस्पटि मनिाुर् कायुिाई कायाुन्वयन गनु मवशेर् पहि गररनेछ । 

६.गभवुिी िमहिाहरुको िामग मवशरे् स्वास््य कायुक्रि बनाई प्रभावकारी कायाुन्वयनिा जोड मदईनेछ । 

७.बमथुङ सेन्टर हरुिाई समुविा सतपन्न र व्यवमस्थि गररनकुा साथै डेमिभरी हुन नसक्ने केसिाई ररफर गने 

काििाई व्यवमस्थि गनु िमिरहकेो कायुक्रििाई मनरन्िरिा मदईनेछ । 

८.गभुविी िमहिाहरुिाई मनयमिि स्वास््य िेकजाँिको िामग प्रेररि गने कायुक्रिहरु बनाई कायुन्वयन गररनेछ । 

९.स्वास््यकिी र िमहिा स्वयि सेमवकाहरुको क्षििा मवकासकोिामग सिय सियिा िामििको प्रबन्ि गररनेछ । 

१०.स्वास््य क्षेत्रको टोि स्िररय प्रमिमनिीको रुपिा रहकेो िमहिा स्वास््य सेमवकाहरुको प्रभावकाररिािाई थप 

मवकास गद ैसिय सापेमक्षक मवकासिा मवशरे् जोड मदईनेछ । 

११.प्रत्येक वडाका स्वास््य संस्थाहरुिाई िोमकएको िापडण्द अनसुारको आिारिा संिािन गनु जोड मदईनेछ । 

१२.गाउँघर मक्िमनक भवन नभएका स्थानहरुिा भवन बनाउन योजना बनाईनेछ । 

१३.स्वास््य के्षत्रिाई प्रभावकारी ढंगिे अगाडी बढाउन स्वास््य प्रोफाईि ियार पाररनेछ । 

१४.आि नागररकिाई सहज स्वास््य पहुिँिा ल्याउनको िामग गाउँपामिकािा एक एतंबिेुन्सको व्यवस्था गनु 

मवशेर् पहि गररनेछ । 

१५.गाउँपामिकास्िरिा एक वटा ल्यावको प्रवन्ि गररनेछ । 

१६.स्वास््य मविािाई आि रुपिा प्रभावकारी ढंगिे िमगनेछ । 

१७.िाध्यमिक मवद्याियस्िरिा स्वास््य फोकि पसुनको व्यवस्था गरर छात्राहरुिाई खवुाईने आईरन िमक्किाई 

प्रभावकारी कायुन्वयन िा िमगनेछ । 

१८.मवद्याियिा छात्राहरुिाई स्यामनटरी प्याड मनिाुर् र मविरर् िाई प्रभावकारी कायाुन्वयन गररनेछ । 

१९.कोरोना भाईरस अथाुि कोमभड-१९ को रोकथाि का िामग कायु योजना बनाई प्रभावकारी कायुन्वयन गररनछे 

। 
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ख_ लशक्षासम्बलन्ध नीलििः- 

१.नेपािको संमविान २०७२ अनसुार मशक्षा हरेक नागररकको िौमिक हक मभत्र पने भएकोिे मनशलु्क िथा 

अमनवायु  मशक्षािाई व्यवमस्थि गररनेछ । 

२.सतपरु् ुमवद्याियको भौमिक अवस्था सिुारिाई मवशेर् जोड मदईनेछ । 

३.शमैक्षक गरु्स्िरिाई नयाँ उिाईिा उठाउन गाउँपामिका मशक्षा एन ियार बनाई कायाुन्वयन गररनेछ । 

४.सतपरु् ुमवद्याियहरुिाई एकरुपिािा संिािन पररिािन गनु जोड मदईनेछ । 

५.बदमिदो पररमस्थमि अनसुार मवद्याियहरुिाई प्रमवमििमैत्र र गरु्स्िर मशक्षाको उिाई उठाउन योजनाबद्ध अगाडी 

बमढनेछ । 

६.शमैक्षक गरु्स्िरको नाििा आफ्नो गाउँ छोडेर समुविा सतपन्न शहर केमन्िि प्रवमृत्त अन्त्य गनु शमैक्षक 

गरु्स्िरिाई नयाँ उिाईिा उठाउन æिरेो छोरा छोरी िरैै गाउँको मवद्याििा भन्ने िान्यिािाई कायि गनु मवशेर् 

छिफि बहसका साथ योजनाबद्ध अमघ बमढनेछ । 

७.व्यापाररक सोिबाट संिामिि मवद्याियहरुिाई मनरुत्सामहि गनु सािदुामयक िथा सरकारी मवद्याियहरुिाई 

मवशेर् व्यवस्थापनका साथ प्राथमिकिा मदईनेछ । 

८.अनौपिाररक मशक्षाको िाध्यििाई पमन िहत्वको साथ जोड मदद ै मनरक्षर व्यमक्तहरुिाई साक्षर बनाउन जोड 

मदईनेछ  

९.िमिरहकेो मशक्षक अनदुान कायुक्रििाई मनरन्िरिा मदईनेछ साथै दगुिु बमस्िहरु जहाँ मशक्षाको पहुिँ नपगु्न े

ठाउँिा िमिरहकेो बािमशक्षा कक्षाहरुिाई पमन व्यवमस्थि गररनेछ । 

१०.मवद्याियहरुिाई अपाङ्ग िमैत्र बाििमैत्र र छात्राितै्री बनाउन प्रयत्न गररनेछ । 

११.मवद्यािय भन्दा बामहर कोहीपमन बािबामिकािाई रहन नमदन मवशरे् योजना बनाई कायाुन्वयन गररनेछ । 

१२.गररबीको रेखािमुन रहकेा बािबामिका अपाङ्ग र बेसाहारा बािबामिकाहरुिाई मशक्षाबाट बमञ्िि हुन 

नमदन मवशरे् कायुक्रि बनाई कायुन्वयन प्रमक्रयािा िमगनेछ । 

१३.सतपरु् ुिा.मव.हरुिा व्यवमस्थि पसु्िकािय मवज्ञान प्रयोगशािा र कतप्यटुर मशक्षाका िामग व्यवमस्थि गररनेछ 

१४.मवद्यािय क्षेत्रिाई शामन्ि क्षेत्र बनाउन जोड मदईनेछ । 

१५.िोकसेवा ियारी कक्षािाई प्रभावकारी ढंगिे मनरन्िरिा मदईनेछ । 

१६.प्रामवमिक मशक्षािाई जोड मदईनेछ । 

१७ निनुाको रूपिा यस आ.व. ०७७।७८ दखेी िगर खाि भार्ावाट प्राथमिक िह सतिको मविािय 

संिािनकोिामग मनमि योजना वनाइ कायुन्वयन गररने छ ।  

१८. शमैक्षक गरु्स्िरिाई प्रोत्साहनसाथ िामथ उठाउन उत्कृष्ट मवद्याथी,मशक्षक र मवद्याियिाई परुस्कारको प्रबन्ि 

गररनकुा साथै छात्रवमृिको व्यबस्थापन गरर कायुन्वयन गररने छ l 
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ग_ खानेपालन स्िच्छिा र सरसर्ाई सम्बलन्ध नीलििः- 

१.सफा मपउने पामन र स्वच्छ वािावरर्िा बाँच्न पाउने आि नागररकको िौमिक हकिाई समुनमश्चि गनु योजना 

बनाई कायाुन्वयन गररनेछ । 

२. सफा खानेपामन स्वास््य मजन्दगानी भन्ने कुरािाई आत्िसाथ गरर शदु्ध खानेपामनको पहुिँिा आि जनिािाई 

ल्याउने अमभयानिाई मनरन्िरिा मदईनेछ । 

३.मशमक्षि र सिेि सिाजको सभ्यिाको पमहिान सरसफाई हुने भएकोिे हरेक व्यमक्तको सरसफाई, सािामजक 

सरसफाई, वािावरमर्य सरसफाईिाई ध्यान मदद ैिहत्वपुर् ुयोजना बनाई कायाुन्वयन गररनेछ । 

४.सनुछहरी गाउँपामिका िाई परु् ुसरसफाई गाउँपामिका बनाउन योजनाबद्ध मिव्र कायाुन्वयन प्रकृयािाई अगाडी 

बढाईनेछ । 

५.खानेपामन सरसफाई िथा स्वच्छिा सतबमन्ि अमभयानिाई परु्िुा मदनको िामग कायाुन्वयन प्रकृया िाई 

अगाडी बढाईनेछ । 

६.सावजुमनक स्थान हरुिा खानेपामन र शौिाियहरुको व्यवस्थापन गररनेछ । 

घ_ मलहिा िथा बािबालिका सम्बलन्ध नीलििः- 

१.हरेक के्षत्रिा हरेक नागररकको सिान अमिकार रहकेो संवैिामनक अमिकारिाई कायाुन्वयन गररनेछ । 

२.िमहिा िथा बािबामिकाहरुिाई हरेक के्षत्रिा सिानपुािीक आिारिा सहभामगिािाई समुनमश्चि गररनेछ । 

३.पैमत्रक सतपमत्त िामथ सिान अमिकार र सिान कािको सिान ज्यािािाई व्यावाहाररक कायाुन्वयन गररनेछ 

४.बािबामिकािाँई रारि मनिाुर्को बमियो खतबाको रुपिा मवकास गनु र सिाज मवकासिाई समह मदशािा 

अगाडी बढाउन प्रत्येक मवद्याियहरुिा बािक्िव ग्रामिर् स्िरिा बाि संगठनहरु मनिाुर् गरर सिेिनाका साथ 

पररिािन गनु मवशरे् योजना बनाई पररिािन गररनेछ । 

५.िाि ृ मशश ु ितृ्यदुरिाई न्यमुनकरर् गनु िमहिा के्षत्रिा उच्ि सिेिना फैिाउन िहत्वपरु् ु कायुक्रिहरु बनाई 

कायाुन्वयन गररनेछ । 

६.िमहिाहरुिाई गररने भदेभाव परु् ु दृमष्टकोर्िाई परु्िु नकाद ै िमहिाहरुको प्रमिभा क्षििािाई प्ररफुठन गनु 

मवमशष्ट अवसरहरुको मसजनुा गद ैिमगनेछ । 

७.सतपरु् ुसंरिनाहरु मनिाुर् गदाु बािितै्री र िमहिाितै्री बनाउन जोड मदईनेछ । 

८.अशक्त असाहाय र अनाथ बािबामिकाहरुको संरक्षर्को िामग योजना बनाई कायाुन्वयन गररनेछ । 

९.िमहिा महसंा र बािअमिकार हननको मवर्यिा व्यापक जनिेिना मनिाुर् गने योजना बनाईनेछ । 

१० वाि मववाह न्यमुनकरर्कोिामग संस्थागि कायुक्रिहरूिाइ कडाइकासाथ संिािन गररनेछ ।  

११ अपागिंा िथा जषे्ठ नागरीकहरूको ि्याकंहरूिाइ व्यवमस्थि गनुकोिागी सतवमन्िि वडािा मशमवर संिािन 

गरी व्यवमस्थि  गररनेछ ।  
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ङ_ रु्िा िथा खेिकुद सम्बलन्ध नीलििः- 

१.नेपािको जनसंख्याको ५०% यवुाशमक्तिाई रारि मनिाुर्को िहत्वपरु् ु शमक्तकै रुपिा ग्रहर् गद ै व्यापक 

पररिािनको योजना बनाईनेछ । 

२.यवुाहरुिाई सिेि र संगमठि रुपिा पररिािन गनु यवुाक्िव र यवुासिहूिाई व्यापक मक्रयामशि गररनेछ । 

३.यवुाशमक्तिाई कुिि दवु्युसमन बाट िकु्त राख्न यवुा िेिनाका िहत्वपरु् ुकायुक्रिहरु बनाई कायाुन्वयन गररनेछ 

। 

४.यवुाशमक्तिाई आत्िमनभरु आमथुक उपाजनु सँग जोडेर अगाडी बढाउनकोिामग यवुा िमक्षि मवमभन्न 

व्यवसामयक िामििको संिािन गररनेछ । 

५.सकारात्िक सोि र दक्षिाकासाथ अगाडी बढ्न िाहने यवुा व्यवसायहरुिाई अनदुान प्रदान गररनेछ । 

६.रारिको िामग खिेकुद स्वास््यको िामग खिेकुद भन्ने नारािाई मवशेर् आत्िसाथ गद ैखिेके्षत्रिाई प्रमिभा 

क्षििाको प्रस्फुठनको िाध्यि यवुा एकिाको मवकासका िामग खिे के्षत्रिाई प्रभावकारी ढंगिे अगाडी बढाईनेछ 

। 

७.खिेकुद मवकासका िामग एक वडा एक व्यवमस्थि खेि िैदान मनिाुर् कायुिाई मनरन्िरिा मदईनेछ । 

८.खिेकुदिाई मवद्यािय के्षत्रबाट व्यवमस्थि मवकास गनु सोही प्रकारको योजना बनाई कायाुन्वयन प्रकृयािाई 

अगाडी बढाईनेछ । 

९.सिय सियिा  मवमभन्न खेिकुद प्रमियोमगिाहरुको आयोजना गररनेछ । 

च_  िेष्ठ नागररक िलक्षि िगयसम्बलन्ध नीलििः- 

१.जषे्ठ नागररक मजउँदो इमिहास हुन त्यसैिे जषे्ठ नागररकहरुको रक्षा र सतिान गनु मवमभन्न  कायुक्रिहरु बनाएर 

कायाुन्वयन गररनेछ । 

२.जषे्ठ नागररकहरुिे पाउने सािामजक सरुक्षा भत्ता सहज ढंगिे उनीहरुको हाििा पगु्न सहज वािावरर् मसजनुा 

गररनेछ । 

३.जषे्ठ नागररकहरुिाई उनीहरुको मसप क्षििा र आत्ि मनभुर हुनको िामग मवमभन्न अवसरहरुिा जोड्न प्रयत्यन 

गररनेछ । 

४.जषे्ठ नागररकहरुिाई सािामजक सतिान आदर गने सांस्कृमिको मवकास गनुका साथै आफ्नो सन्िानबाट हुन े

अवहिेना गनु मदईनेछैन र हरेक सन्िानिे आफ्नो बवुा आिािाई स-सतिानको साथै पािन पोर्र् गने किुव्यिाई 

अमनवायु गररनेछ । 

५.अपाङ्ग दमिि आमदवासी जनजामििाइ सिानपुामिक संविैामनक आिारिा हरेक मनमि मनिाुर् र कायाुन्वयन 

प्रमक्रयािा अमनवायु सहभामगिाको समुनमश्चि गररनेछ । 

६.िमक्षि वगकुो प्रमिस्पिाुत्िक क्षििा मवकास को िामग मवमभन्न योजना बनाई कायाुन्वयन गररनेछ । 

७.िमक्षि वगिुाई आत्िमनभुर वनाई रारििाई योगदान मदने वनाउनका िामग मवमभन्न मसपििुक िामििहरु 

संिािन गररनेछ । 

८.िमक्षि वगिुाई मवमशमष्टकरर् गरेर व्यावसामयक अनदुानको प्रवन्ि गररनेछ । 
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९.अपाङ्गिा भएका व्यामक्त्तहरुिाई पररिय पत्रको व्यवस्था गररनकुा साथै मनशलु्क स्वास््य वीिा कायुक्रििाइ 

क्रिागिरूपिा संिािन गररनेछ  । 

१०.अपाङ्गिा भएका व्यामक्त्तहरुको पमहिान गरर अपाङ्गिा प्रकृमिको आिारिा सहायिा सािामग्रहरुको 

व्यावस्था गररनेछ । 

११.अपाङ्गिा व्यामक्तहरुिाई सािामजक रुपिा गररने अपिानको अन्त्य गरर सतिान र सहयोगको वािावरर् 

मनिाुर् गररनेछ । 

१२.जामिय छुवाछुि िकु्त गाउँको घोर्र् गद ैजाने योजना वनाइनेछ । 

छ_उिाय िथा िघु साना ििलिधुि सम्िन्धी नीिी  

१ साना िघ ुजिमवििुहरूको िििु सतभार िथा सरक्षर् गरी संिािन गररने छ ।  

२ मविमुिकरर् नभएको वडािा वकैमल्पक सौयु उजाु िाफुि मविमुिकरर् गने मनमि योजना वनाइ संिािन गररने 

छ ।    

 

ि_  पुिायधार  सम्बलन्ध नीलि 

१.अमि आवश्यक मवद्यािय स्वास््य मशक्षा िगायिका भवन मनिाुर् कायु िाई मवशेर् िहत्वका साथ जोड 

मदईनेछ । 

२.भवन नभएका वडा कायाुिय भवनहरुको मनिाुर् कायुिाई क्रिश. परुा गनु जोड मदईनेछ । 

३.गाउँघर मक्िमनक भवन नभएका स्थानहरुिा गाउँघर मक्िमनक भवन मनिाुर् गररनेछ । 

४.प्रत्येक वडाहरुिा मनिाुर् गररने समहदसििृी सभाहििाई परु्िुा मदईनेछ । 

५.मजर् ुअवस्थािा रहकेो मवमभन्न भवनहरुको िििु संहार गरर प्रयोजनिा ल्याउन योजना बनाईनेछ । 

६.झोिुङ्ग ेपिु हरुको मनिाुर् िििु र समह सदपुयोगिाई ध्यान मदईनेछ । 

७.सडक िोटरपिुको मड.पी.आर. बनाई सोमह  अनसुारको कायुन्वयन प्रमक्रयािाई अगाडी वढाईनेछ । 

८.नया िोटरवाटो मनिाुर्िाई कि प्राथमिकिा मदद ै मनिाुर् भईसकेको िोटरवाटोिाई स्िर उन्निी गरी वाह्रिास 

िल्ने वनाउन जोड मदईनेछ साथै मनिाुर्मिन िोटरवाटोिाई परु्िुा मदईनेछ । 

९.सञ्िािनिा रहकेो झो.प ुहरुिाई संरक्षर् गने योजना वनाईनेछ । 

१०.पवुाुिार मनिाुर् गदाु वािावरमर्य असरिाई मवशरे् ख्याि गद ैमनिाुर् कायुिाई अगाडी वढाईनेछ । 

११.पवुाुिार मनिाुर् कायुिाई कोरोनावाट रोजगार खोमसएका िजदरुरहरुिाई रोजगार सजृना हुने गरी 

पररिािनको योजना वनाईनेछ । 

१२.ग्रामिर् के्षत्रिाई मविमुिकरर्को िामग मवस्िार कायुिाई िुििािा सतपन्न गनु जोड मदईनेछ । 

१३ प्रिानिन्त्री रोजगार कायुक्रििाइ समुिकृि भएका वरेोजगार यवुाहरूिाइ कमतििा १०० मदनको रोजगार 

सजृना हुने गरी कायुक्रि संिािन गररनेछ ।  

१४ गाउपामिका केन्िसंग नजोमडएको वडाहरूको वाटोहरूिाइ क्रिश यस वर् ुपमन योजना संिािन गररने छ ।  
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झ_िन  िािािरर् लिपद व्र्िस्थापन सम्बलन्ध नीलििः- 

१.वन िथा वािावरर्िाई िानव जीवन संग जोडेर मवकास गनुको िामग कायुक्रि वनाई कायुन्वयन गररनेछ । 

२.हाि रहकेो वनजङ्गिको संरक्षर्का िामग व्यापक जनिेिनाको मवकास गद ैआिजनिाको आमथुक स्िरको 

मवकास गनु वन सतपदा संग जोमडनेछ । 

३.वनको संरक्षर् र सािदुामयक मवकासका िामग सािदुामयक वन कबिेुिी वन सिहुहरुिाई योजनावद्ध मनिाुर् र 

समक्रय वनाउने योजना वनाइनेछ । 

४.वनजङ्गि िामथको अमिक्रिर् आगजनी वनजङगि फडानी जस्िा कायुिाई पुर् ु ि रोकेर हररयो सनुछहरी 

गाउँपामिका वनाउन जोड मदइनेछ । 

५.वन प्रयोग गरर शलु्क र शलु्कवाट वन मवकास भन्ने िान्यिािाई व्यावहारीक प्रयोगिा िगीनेछ । 

६.नाङ्गो पाखापखरेोिा आमथुक मवकास हुने प्रकृमिको वकृ्षारोपर्िाई जोड मदइनेछ साथै मनिाुर् भएका 

िोटरवाटोको उजाड भिुीिा वकृ्षारोपर् गरी हररि सडक मनिाुर्िा जोड मदइनेछ । 

७.भकु्षय रोक्न स्वच्छ वािावरर् मनिाुर् गनु आमथुक उपाजनु वढाउने प्रकारका फिफुिको वकृ्षारोपर्िाई 

प्राथमिकिा मदइनेछ । 

८.मवमभन्न प्रकारको नसुरी उत्पादन योजना वनाई कायुन्वयन गररनेछ । 

९.प्रत्यके व्यामक्तको जन्ि वा ितृ्युिा सतझनाको िामग वकृ्षारोपर् गने संस्कारिाइ प्रोत्साहन गररनेछ । 

१० मनिाुर् कायु सतपन्न भइसकेको िोटरवाटो वररपरी वकृ्षारोपर् गरर हररि सडक वनाउन जोड मदइनेछ ।  

  

ञ_लिपद व्र्िस्थापनसम्बलन्ध नीलििः- 

१.सनुछहरी गाउँपामिका प्राकृमिक मवपदको उच्ि जोमखि के्षत्र भएकोिे मवपद न्यनुीकरर् योजना वनाइ 

प्रभावकारी कायुन्वयन गररनेछ । 

२.मवपद व्यवस्थापन समिमि र मवपद कायुदििाई  क्षििा मवकास समहि प्रभावकारी पररिािन गररनेछ । 

३.मवपद व्यवस्थापन कोर्िाई वमियो वनाउनकुा साथै पारदमशिुा पररिान गररनेछ । 

४.मवपद व्यवस्थापनका िामग सतवमन्िि मनकायहरु र आिजनिािाई पररिािन गनु जोड मदइनेछ । 

५.मवमभन्न प्रकोपिा परी हुने मपमडिहरुको और्मि उपिार गनुुका साथै ित्काि राहि उपिब्ि गने योजनाको 

कायाुन्वयन प्रकृयािाई प्रभावकारी ढंगिे मनरन्िरिा  मदईनेछ । 

६.मवपद व्यवस्थापन कायुदिको क्षििा मवकासका िामग आवश्यक िामिि मदनकुा साथै आवश्यक पने मवपद 

व्यवस्थापन सािग्रीहरुको व्यवस्थापन गररनेछ । 

७.मवपद जोमखि न्यमुनकरर् गनु आिजनिािा व्यापक जनिेिनाििुक योजना बनाई कायाुन्वयन गररनेछ । 

८.मवपद व्यवस्थापन  समिमिको प्रोफाईि अनसुार कायुयोजना िाई कायाुन्वयन गररनेछ । 

 

 ट_मानि संसाधन िथा संस्थागि लिकास सम्िन्धी नीलि  

१ हाि सिायोजन िथा  िोकसेवा पररक्षावाट यस सनुछहरी गाउँपामिकाको दरवन्दी अनसुारको सव ैकििुारीको 

पदपमुिु भइसकेको हुदा महजोको कििुारीको अभाविा सेवा प्रवाह अवरूद हुने अवस्था रहने अि छनौट भइ 
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आएका कििुारीहरूिाइ सेवा प्रवाहिाइ िसु्ि दरुूस्ि वनाइ प्रभावकारी सेवा प्रवाह गराउनकोिामग िामििको 

व्यवस्था मििाइने छ ।  

२ गाउँपामिका अन्िगिुका कायाुियवाट प्रवाह हुने सेवा प्रवाहिाइ मवििुीय सेवािाफुि सेवा प्रवाह गने 

कायुिाइ जोड मदने गरी संिािन गररनेछ ।  

३ पारदमशिुा, जवाफदमेहिा उत्तरदामयत्व वहन गने गरी जनउत्तरदायी भावाना कायुशमैि अनसुारको 

कििुारीिन्त्रको मवकास गने िफु जोड मदइनेछ ।  

४ गाउँगाउँकायुपामिका कायुियको भवनिाइ क्रिागिरूपिा मनिाुर् गररने िथा वडा कायुिय भवन मनिाुर् 

गररने छ ।   

ठ_सुचना िथा संचार  सम्िन्धी लनिी- 

१.यगुअनरुुप सिूना सञ्िार र प्रकाशनको आवश्यकिा िाई गाउँपामिकाको महि अनरुुप व्यापक रुपिा प्रयोग 

गररनेछ  

२.सनुछहरी गाउँपामिकाको शि प्रमिशि जनिा फोनको पहुिँिा आएको मस्थमि छ इन्टरनेटको पहुिँिाई व्यापक 

बनाई जनिाको महि र उन्नमिको िामग सदपुयोग गनु जोड मदईनेछ । 

३.गाउँपामिकाको भए गरेको कािहरुको सकारात्िक सन्दशे आि जनिाहरु िाझ पयुाुउनको िामग मविमुिय वा 

पत्र पमत्रका संञ्िार िाध्यिबाट प्रिार प्रसार गनु जोड मदईनेछ । 

४.गाउँपामिकाको उपिमब्िहरुिाई  आि जनिा मवि सावजुमनक गनुको िामग सनुछहरी गा.पा. सँग रेमडयो 

कायुक्रि ििाईनेछ । 

५.मवमभन्न सियिा गाउँपामिका बिेुटीन  मभत्तपेात्रो िगायि प्रकाशन िाई जोड मदईनेछ । 

६.सतपरु् ुकायाुियको सिूना आदान प्रदान र ररपोमटुङ गनु ईन्टरनेट िाध्यििाई जोड मदद ैिमगनेछ । 

७ इन्टरनेटिाइ व्यवमस्थि गरी प्रत्येक वडाको मनमश्चि स्थानिा हट स्पट खडा गरी मि वाइफाइ स्थापना क्रिश 

गररनेछ ।  

 ड_लिलिध सम्बलन्ध नीलििः- 

१.न्याय समिमििाई पारदशी र प्रभावकारी पररिािन गनु जोड मदइनेछ । 

२.न्याय समिमिको कािकायुिाई जनिािा आिाररि रमह जनउत्तर दामयत्व वनाउन अमिकिि प्रयास गररनेछ । 

३.सिाजिा व्याप्त  अन्िमवश्वास रुमढवादी मवकृमि मवसंगिीको अन्त्य गनु मवशेर् जोड मदइनेछ । 

४.हरेक व्यामक्त संघसंस्था उिोग किकारखाना व्यापार व्यावसायीहरु िाई अमनवायु करको दायरािा ल्याई राज्य 

प्रमिको किुव्य मनवाुह गने वािावरर् वनाइनेछ । 

५.करको दायरािाई फरामकिो वनाई राजश्व संकिनिाई वमृद्ध गनु मवमभन्न श्रोिहरुको खोमजगररनेछ । 

६.भ्रष्टिार िकु्त सशुासन यकु्त सनुछहरी गाउँपामिका बनाउन प्रयत्न गररनेछ । 

७.उपभोक्ताहरुको हकमहि र संरक्षर्िाई मवशेर् िध्यनजर राख्द ैनापिौि िथा बजार अनगुिनिाई प्रभावकारी 

बनाईनेछ । 

८.हरेक कािकायुिाई सहज र मछटो छररटो जनिाको पहुिँसति पयुाुउन ध्यान मदईनेछ । 

९.आि जनिाको सिुनाको हकिाई िध्यनजर राख्द ैमनयमिि सावजुमनक सनुवुाई कायुक्रि गररनेछ । 
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१०.सिाज मवकासको मिव्रिा सहज जनसेवाको िामग जनप्रमिमनमि र कििुारीहरुको क्षििा मवकासका 

िामििहरुको आयोजना गररनेछ । 

११.पयुटन मवकासिाई सािामजक सिमृद्धको एक िहत्वपरु्ु प्रिखु आिार िान्द ैपयुटन प्रविुनको योजना बनाई 

कायाुन्वयन गररनेछ । 

१२.यहाँको संस्कार संस्कृमि खामन कृमर् प्राकृमिक िामिकु स्थिहरुिाई पयुटनसँग जोड्ने योजना बनाईनेछ । 

१३.यदु्ध पयुटन प्रविुनिाई पमन जोड मदईनेछ । 

। 

१४.मििािन दखेी कोठेमभर सतिको जगंििाई रेडपाण्डा(हाब्रे) संरक्षर् के्षत्र बनाएर िमगनेछ । 

१५.सतपरु् ुभार्ा िि ुसंस्कृमि र जामििाई सिान दृमष्टकोर्का साथ संरक्षर् र मवकास गररनेछ । 

१६.बािमववाह बहुमववाह जवुािास िाई पुर् ुमनर्िे गद ैिमगनेछ साथै िमदरापन सेवन िथा बेिमबखनिाई कदाई 

पवुकु मनयिन गद ैिमगनेछ । 

१७.गाउँपामिकाको किजोर आमथुक अवस्थािाई ध्यान मदद ै मवमभन्न आमथुक उपाजनु हुने स्रोिहरुको खोमज 

गररनेछ । 

१८.साना िथा घरेि ुउिोगहरु मनिाुर् गनु प्रोत्साहन गररनेछ साथै उिोगबाट उत्पामदि वस्ििुाई बजारीकरर्को 

व्यवस्था मििाउन योजना बनाईनेछ । 

१९. संस्कार संस्कृमि अबितबनिा हुने फजिु खिु र मवकृमि मवसंगमििाई हटाई कि खिुिा सास्कृमिक िलु्य 

िान्यिा कायि हुने गरी मनयिनकारी नीमि बनाई कायुन्वयन गररनेछ l 

 

 

 

धन्र्िाद िर् सुनछहरी गाउँपालिका 

लमलि २०७७ असार १० गिे 

  


