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गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री परु्ण ल िंह थापा ज्यबुाट 

 ातौं गाउँ भामा प्रस्ततु गररएको 

नीलत तथा कायणक्रम २०७७ 

२०७७ अ ार १० गते 
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र्स सम्मान्नत सातौं गाउँसभाका सिस्र्ज्र्हूरू, 

● मानव सभ्र्ता तथा मानव जान्तिाईनै चपटेामा पारी न्वश्वव्र्ापी महामारीको रुपमा फैन्िएको कोरोना भाइरस (कोन्भड-१९) संक्रमणसंग 

बदिीपरु गाउँपान्िका जनु्िरहकेो न्वषम पररन्स्थन्तमा र्स गाउँपान्िकाको सात ैगाउँसभामा आन्थयक बषय २०७७/७८ को बान्षयक नीन्त 

तथा कार्यक्रम प्रस्ततु गिछुै। र्स नीन्त तथा कार्यक्रम माफय त कोन्भड-१९ बाट न्शन्थि बनेको अथयतदरिाई गन्तन्शि एवं चिार्मान 

बनाउन ेसाथै बदिीपरुवासी आमाबुबा, िाजभुाई तथा  न्िन्िबन्हनी सबैको जीवन रक्षा गन ेमिु िक्ष न्िएकोछु। 

● नेपािको शासन व्र्वस्थामा र्गुादतकारी पररवतयन ल्र्ाउन तथा वतयमान संघीर् िोकतादरीक गणतदरात्मक शासन व्र्वस्था स्थापना गनय 

सब ैखािका आदिोिन एवं संघषयका क्रममा शहाित प्राप्त गनुयहनुे सम्पणूय ज्ञात अज्ञात अमर शन्हिहरुप्रन्त भावपणूय श्रद्धादजिी अपयण 

गियछु साथै पररवतयनको िान्ग नेततृ्विार्ी भनू्मका खेल्न ेअग्रजहरुप्रन्त साथै महत्वपणूय भनू्मका खेल्न ेसवपै्रन्त उच्च सम्मान प्रकट गियछू। 

● कोन्भड-१९ बाट स्विशे तथा न्विशेमा संक्रन्मत हनुुभएका सब ै नेपािीहरुमा शीघ्र स्वास््र्िाभको कामना गियछु साथै ज्र्ान 

गमुाउनुभएका सम्पणूय नेपािीहरुप्रन्त भावपणूय श्रद्धादजिी अपयण गियछु। 

● कोन्भड १९ महामारीबाट बच्न नेपाि सरकारि े िाग ु गरेको िकडाउनको पणूय पररपािना गनुयभएकोमा सब ै बदिीपरु गाउँपान्िका 

बासीहरुमा िदर्बाि ज्ञापन गियछु साथै महामारी संक्रमणको रोकथाम, न्नर्दरण तथा उपचारमा अग्रपंन्िमा अहोरार खन्टनु भएका 

जनप्रन्तन्नन्ि, राजनीन्तक िि, स्वास््र्कमी, सरुक्षाकमी, राष्ट्रसेवक कमयचारी, संञ्चारकमी, उद्योगी व्र्वसार्ी तथा नागररक समाज 

साथै कोन्भड १९ उपचार कोषमा स्वन्च्छक रुपमा र्ोगिान गनुयहनुे सब ैमहानुभाव एवं संघ संस्थाप्रन्त आभार प्रकट गियछु। 

 

सम्मान्नत गउँसभाका सिस्र्हरु, 

अब म र्स गाउँपान्िकािे आगामी आ.ब.२०७७।०७८ मा अविम्बन गन ेनीन्त तथा कार्यक्रम प्रस्ततु गियछु।  

पर्यटन, कृषि, षिक्षा ,स्वास््र्, सहकारी र पूवायधार, 

समृद्ध बन्दीपुर गाउँपाषिका षनमायणको मुि आधार 
 

 भदने मिू नाराका साथ गाउँपान्िकाको समनृ्ि तफय को र्ारािाई अगान्ड बढाउन ेमिू नीन्त अविम्बन गररएको छ ।  

अब म आ.ब.२०७७।७८ मा र्स गाउँपान्िकािे अविम्बन गन ेक्षेरगत नीन्तहरू संन्क्षप्तमा राख्न चाहादछु । 

मुख्र् कार्यक्रमहरु 

● गाउँ प्रमखुसंग रोजगार कार्यक्रम 

● बाँजो भनु्ममा खेन्तको िान्ग अनुिान कार्यक्रम 

● उपाध्र्क्षसंग मन्हिा न्शप न्वकास तथा क्षमता अन्भबनृ्द्ध कार्यक्रम 

● अध्र्क्षसंग बािबान्िका कार्यक्रम 

● एकहि गोरु १ थान हिो अनुिान कार्यक्रम 

● न्वपदन गभयवती मन्हिा पोषण कार्यक्रम 

● श्रम बैंक स्थापना 

● रोजगार कोषको  स्थापना  

● आफ्नै पानी आफ्न ैिगानी अदतगयत अन्त न्वपदन पररवारिाई ईण्डक्सन चिुो न्वतरण कार्यक्रम 
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● १ न्िटर िघु उत्पािनमा १ रुपैर्ाँ अनुिान कार्यक्रम 

● न्मन्न म्र्ाराथन तथा साईन्क्िङ प्रन्तर्ोन्गता 

● बन्दिपरु पर्यटन भ्रमण वषय २०७८ 

● न्वद्यािर् न्िवा खाजा कार्यक्रम 

● खरको छाना न्वस्थान कार्यक्रम 

● गाउँपान्िकाको केदरिने्ख सबै वडा कार्ायिर्हरुसम्म कािोपर ेकार्यक्रम 

● कोरोना (कोन्भड-१९) कहर रोकथाम कार्यक्रम 

● न्ससाको भ्र्टुावर( स्काईवाक) न्नमायण कार्यक्रम 

● मन्ण मकुुदिसेन पखायि (न्मन्न ग्रेटवाि) न्नमायण सम्पदन 

● साईकि िेन सम्पदन गन े

● जनप्रन्तन्नन्ि पाकय  सम्पदन गन े

● सामिुान्र्क न्वद्यािर्मा स्कुि बस कार्यक्रम 

 

 

(क) आषथयक  षवकास 

कृषि तथा ल िंचाई 

● न्नवायहमखुी कृषी प्रणािीिाई व्र्वसान्र्क कृन्षतफय  उदमखु गि ै व्र्वसान्र्क कृषीिाई बजारको प्रन्तस्पिी हुन एवं न्वषािीरन्हत ( 

प्राङ्गाररक अथायत अगायन्नक), र गणुस्तरीर् उत्पािनका िान्ग कृन्षका सव ैसरोकारवािाहरु ( उत्पािक, प्रशोिनकताय र व्र्ापारी) को 

माग र आवस्र्कता अनुसार उपिब्ि स्रोतको आिारमा सहजीकरण गने नीन्तिाई न्नरदतरता न्िईने छ। 

● बन्दिपरु गाउँपान्िकािाई अगायन्नक उदमखु गाउँपान्िका बनाउन ेनीन्त न्िईनछे। गाउँपान्िका क्षेरका होमस्टे एवं होटिहरुिाई अगायन्नक 

उत्पािनसंग जोड्ने नीन्तिाई न्नरदतरता न्िईने छ। 

● कृन्ष उत्पािकत्त्व वनृ्द्ध गनय न्नन्ित अवन्िका िान्ग न्भदन एवं जोन्खममा परेका कृषकहरु तथा त्र्स्ता सेवा नपगुेका गाउँ क्षरेिाई िन्क्षत 

गरी साना न्संचाई आर्ोजनाहरुिाई न्वशेष प्राथन्मकताका साथ अगाडी बढाउने नीन्तिाई न्नरदतरता न्िईन ेछ। 

● बन्दिपरु गाउँपान्िकाको न्वन्भदन क्षेरिाई न्नन्ित गत ेर बारहरुमा सव्जी मण्डी, थोक, बजार, हाटबजार, तरकारी वा अदर् कृन्ष उत्पािन 

संकिन केदरका रुपमा न्वकास गरी कृषी बजारिाई प्रवद्धयन गने नीन्तिाई न्नरदतरता न्िईन ेछ। 

● कोल्ड स्टोरहरुको स्थापना गरी उत्पान्ित कृषी उपजको समनु्चत भण्डारणको व्र्वस्था गररनेछ। 

● र्वुाहरुको न्विशे पिार्न हुन े सोंचिाई न्नरुत्सान्हत गरी नमनुाको रुपमा कन्म्तमा १ वाडय ५ व्र्वसान्र्क कृषक उत्पािन गरी कृन्ष 

क्षेरका न्वन्भदन व्र्वसार् गनय प्रोहोत्सान गने नीन्तिाई वढवा न्िईने छ। 

● म ररपािन, उदनत तरकारीको वीउ, ड्रागन फु्रट, सनुकागती, एभोकाडो, न्कवी जस्ता नर्ाँ जातका फिफुि(आँप, न्िन्च)को न्वरुवा 

सन्हतका स्थानीर् जातका फिफुिका न्वरुवा। प्िान्िक टनेि, प्िान्िक पोखरी, माछाको भरुा, आिनु्नक कृषी औजार तथा उपकरण 

आन्िमा न्नन्ित प्रन्तशत अनुिान न्िई प रखी न्कसान, कृषक समहुिाई प्रोत्साहन गने नीन्तिाई वहृत रुपमा वढवा न्िईन ेछ। 
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● भकारो तथा गोठ सिुार कार्यक्रम सञ्चािन गरी कृषी उत्पािनमा वनृ्द्ध गन ेनीन्तिाई न्नरदतरता न्िईने छ। 

● व्र्वसान्र्क कृषकहरुि ेकृषी क्षेरमा गरेको उपिन्ब्ििाई मापन गरी प्रन्तस्पिायका आिारमा परुस्कार गने नीन्तिाई न्नरदतरता न्िईन ेछ। 

● िोप हनु िागेका स्थानीर् रैथान ेजातका बीउ बीजनहरुको संरक्षण गन ेनीन्तिाई न्नरदतरता न्िईने छ। 

● कृन्ष न्वमाका सम्बदिमा अन्भमनु्खकरण गरी कृन्ष न्वमाप्रन्त प्रोत्साहन गन ेनीन्तिाई न्नरदतरता न्िईन ेछ। 

● एक गाउँ एक उत्पािनको नीन्तिाई अगाडी वढाईने छ। 

● न्सचँाई र्ोग्र् फाँटहरू तथा कृन्ष पकेट क्षरेको पन्हचान गरी सो क्षरेमा न्वन्भदन परम्परागत र आिनु्नक प्रन्वन्िको माध्र्मबाट खरे गएको 

पानी  र जन्मनको उपर्ोग गरी कृन्ष उत्पािनमा बनृ्ि गने नीन्त न्िइनेछ । 

● गाउँपान्िकामा भमूी बैक स्थापना गरी खरे गएको जन्मनिाई उपर्ोग गने नीन्त न्िइनछे । 

● गाउँपान्िकामा एग्रो टुररजमिाई प्रवद्धयन गन ेनीन्त न्िईने छ। 

● बार्ोचर प्रन्वन्िबाट प्राङगाररक मि तर्ार गरी कृन्ष उत्पािन वनृ्द्ध गने नीन्त न्िईनेछ। 

● कृन्षको उत्पािन र उत्पािकत्व बढाउनको िान्ग आवश्र्क एवं सम्भाव्र् क्षरेमा चक्िाबदिी गरर खतेी गने कार्यिाई न्नरदतरता न्िईनछे। 

● बाँझो जग्गािाई कृन्ष उत्पािनमा उपर्ोग गरी कृन्ष उत्पािन वनृ्द्ध गन ेनीन्त न्िईनछे। 

● उत्पािक र उपभोक्ता न्बचको मद्यस्थकताय व्र्वस्थापन, प्रन्तस्पन्िय व्र्ाजिर तथा ढुवानी िागत, श्रम कानूनको पररपािना, उत्पािन 

अवरोि दर्नूीकरण र आवश्र्क पवूायिारको व्र्वस्था गरी उत्पािन िागत कम गररनेछ। 

● व्र्वसान्र्क, सामनु्हक र सहकारी खेन्तमा र्वुाहरुिाई प्रोत्सान्हत गन ेनीन्त न्िईनेछ। 

● कृषकहरुिाई समर्मै उदनत न्वउ, मि तथा कृन्ष प्रसार सेवा उपिब्ि गराईनछे। स्थानीर् म न्िक ज्ञान र प्रन्वन्िको संरक्षण र संवद्धयन 

गररनेछ। अगायनीक खेती प्रवद्धयन गररनेछ। 

● सहकारी क्षेरिाई अथयतदरको महत्वपणूय स्तम्भको रुपमा न्वकास गररनेछ। सहकारीिाई उद्यमशीिता, न्वकास र कृन्षको 

आिनु्नन्ककरणमा पररचािन गररनछे। सहकारी संस्थाको नेततृ्वमा कृन्ष उत्पािन तथा वजारीकरणका कार्यक्रम संञ्चािन गररनछे। 

● चक्िाबन्दि कार्यक्रम िाग ुगररने छ। 

 

पश ु ेवा षवका  
● ििु, मास ुर अण्डामा आत्मन्नभयर बनी न्नर्ायत गने नीन्तिाई न्नरदतरता न्िईने छ। 

● सहकारीमा आवद्ध न्कसानहरुिाई सहकारी माफय त प्रन्त न्िटर ििु उत्पािनमा १ रुपैर्ाँ अनिुान न्िईने नीन्तिाई न्नरदतरता न्िईने छ। 

● ििु न्चस्र्ान केदरहरुको स्थापना गरी स्थानीर् कृषकहरुबाट उत्पान्ित ििुिाई न्चस्र्ान केदर माफय त बजारमा सहज पहुचँ परु् र्ाउन े

नीन्तिाई न्नरदतरता न्िईने छ। 

● गाउँपान्िका हराभराको मिु नीन्तिाई न्नरदतरता न्िईन ेछ। 

● पशपुािनका क्षेरमा पशसेुवा प्रसारका कार्यक्रम, समहु सन्मन्तहरु गठन र कार्यक्रममा आवद्धता, तािीम, गोष्ठी जस्ता सचेतनामिुक 

कार्यक्रम संचािन गरर समहुगत रुपमा र ब्र्बसान्र्क फामयहरुिाई न्वन्भदन न्कन्समका अनुिानका कार्यक्रम माफय त न्कसानहरुको प्रवद्धयन 

गने नीन्तिाई न्नरदतरता न्िईने छ। 

● कृन्रम गभायिान माफय त नश्ल सिुार गरी ििु तथा मास ुउत्पािनमा बनृ्द्ध गन ेनीन्तिाई न्नरदतरता न्िईन ेछ। 
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● पश ुन्वमा सम्बदिमा अन्भमनु्खकरण गरर पश ुन्वमा प्रन्त प्रोत्साहन गने नीन्तिाई न्नरदतरता न्िईन ेछ। 

● १ हि गोरु १ थान हिो अनुिान कार्यक्रमको नीन्त न्िईने छ।  

 

उद्योग/वाणर्ज्य/आपतुी 
● उद्यमन्शतिा न्वकास एवं आर्मिुक रोजगारी अन्भवनृ्द्धका कार्यक्रमहरु सञ्चािन गरी मन्हिा, िन्ित, आन्िवासी/जनजाती र न्वपदन 

समिुार् एवं पछान्ड परेका जनसमिुार्िाई िघ ुउद्यम कार्यक्रममा सहभागी गराउने नीन्तिाई न्नरदतरता न्िईने छ। 

● िन्क्षत समिुार्मा आर् आजयनका कार्यक्रमहरु सञ्चािन गने नीन्तिाई न्नरदतरता न्िईने छ। 

● गणुस्तरहीन एवं म्र्ाि नाघेका बस्तहुरुको न्वक्री न्वतरणिाई रोक्न प्रभावकारी किमिाई न्नरदतरता न्िईने छ। 

● एकान्िकार र कृन्रम अभवको न्स्थन्त रहन नन्िन प्रभावकारी न्नर्मन तथथ अनुगमनिाई थप कडाईका साथ िाग ुगररने छ। 

● वेरोजगार र्वुािाई िन्क्षत गरी स्थानीर् साि स्रोत उपर्ोग हुन ेगरी उद्योग किकारखाना खोल्न प्रोत्साहन गरर वन तथा वनस्पन्त जदर् 

उद्योगहरुको स्थपना गरी आर् आजयनमा वढबा न्िईने छ। 

 

 

पयणटन/ िंस्कृलत 
● कोरोना भाइरस संक्रमण जोन्खमको कारण समदृ्ध बदिीपरुको मेरुिण्डको रुपमा रहकेो पर्यटन क्षरेमा परेको नकारात्मक प्रभाविाई 

मध्र्नजर गि ैउक्त क्षरेिाई कोरोना महामाररको जोन्खम न्नर्दरन हनुासाथ शीघ्र पनुरुत्थान गनय न्वशेष पहि तथा सनु्विाको व्र्वस्था 

गररनेछ। 

● बन्दिपरु गाउँपान्िकािे गाउँपान्िकाको न्वकासमा पर्यटन क्षरेिाई महत्वका साथ प्राथन्मकतामा राखी िान्मयक, साँस्कृन्तक, प्राकृन्तक 

एवं ऐन्तहान्सक स्थिहरु िवेािर्, न्शवािर्, गमु्बाहरुको पन्हचान, संरक्षण र संवियन गने नीन्त न्िईनछे । 

● टुन्डखेि, न्सि गफुा,खड्गिवेी,थानीमाइ, तीनिारे, मकुुदिशे्वरी गढी,चदरकोट गढी, हुस्िाङकोट गढी, न्वदिबान्सनी,भकुभकेु बराह, ब ि 

शाक्र् मनुी गमु्बा ढुङे न्बहार, पातिीिार गफुा, पहारपानी, रामकोट होमस्टे िगार्त कोरीखा, डाँडाछापआँगाटारी, िरमपानी, अश बोटे, 

बन्दिपरु सामिुान्र् होमस्टे, मोहोररर्ा होमस्टे, न्वदिबान्सनी, भैसेखार, न्वमिनगर, बन्दिपरु बजारन्भर रहकेा सब ैहोमस्टेहरू, चनु पहरा 

रक क्िाइन्वङ, भतु्र्ारह, सदतानशे्वर महािवे, वागेश्वरी, न्सद्धथान, शन्हि पाकय , सन्हि स्मारक, रानीबन तथा अदर् संभाव्र् क्षेरिाई 

पर्यटकीर् क्षेरको रुपमा थप न्वकास र प्रचारप्रसार गररन ेछ। 

● सम्भान्वत सहान्सक पर्यटकीर् एवं सास्कृन्तक क्षेरहरुको पन्हचान र  न्वकास गरी न्िगो आन्थयक न्वकास र रोजगारीको सजृना गन े

नीन्तिाई थप प्रभाकारी बनाई िन्गने छ। 

● पर्यटकीर्, ऐन्तहान्सक, िान्मयक स्थिहरु, िवेािर्, न्शवािर्, गमु्बाहरुको संरक्षण र सम्वर्द्यन गरी थप प्रचारप्रसार गरर पर्यटनसंग जोड्न े

नीन्त न्िईन ेछ। 

● पर्यटकीर् सचुना केदर खडा गरर बन्दिपरु भीन्रएका पर्यटकहरुको न्ववरण Online राख्न ेप्रणािी व्र्वस्था गरी पवुायिार न्नमायण गन ेनीन्त 

न्िईन ेछ। 

● बन्दिपरु पर्यटन न्वकासमा न्वन्भदन सन्मन्तहरुिाई थप सन्क्रर् पारी पर्यटन पवुायिार, गन्तन्शिता र भन्वष्ट्र्सम्बन्दि कार्यक्रमहरुमा थप 

उिरिान्र् पने नीन्त न्िईन ेछ। 

● सहान्सक पर्यटनका केन्ह खिे जस्तै साईकि मागय, पि मागय, रक क्िाईन्वङ्ग आिीको पवुायिार न्वकास गन ेनीन्त न्िईने छ। 
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● न्वन्भदन जातजाती तथा समिुार्मा रहकेा संस्कृन्तक महत्त्वका सम्पिा प्रवियन गरर प्रत्र्क्ष स्वरोजगारमा टेवा पगु्ने गरर पर्यटन न्वकासमा 

जोन्डने छ। 

● जीन्वकोपाजयन र रोजगारीको अवसर बनृ्द्ध गने कृन्ष पर्यटन, शैन्क्षक पर्यटन, िान्मयक पर्यटन, खेि पर्यटन, ग्रान्मण पर्यटन, सँस्कृन्तक एवं 

प्राकृन्तक पर्यटन व्र्वसार्को न्वन्विीकरण तथा न्वस्तारमा जोड न्िइन ेछ । 

● सम्भान्वत पर्यटकीर् एवं सास्कृन्तक क्षेरहरुको पन्हचान र न्वकास गरी न्िगो आन्थयक न्वकास र रोजगारीको सजृना गि ैिन्गन ेनीन्त 

न्िइनछे ।  

●  पर्यटकीर् प्रवियनका िान्ग बन्दिपरु गाउँपान्िका न्भर न्वन्भदन वडाहरुमा तािहरुको न्नमायण गरर जि न्वहारको आनदि प्रिान गन ेनीन्त 

न्िइन ेछ ।  

● गाउँपान्िका न्भर रहकेा सम्पणूय पर्यटकीर् सम्पिा समेन्टने भ्रमण पनु्स्तका प्रकाशन गररन ेछ ।  

● पर्यटन प्रवियनका न्वन्भदन महोत्सवहरु सञ्चािनमा सहर्ोग परु्ायइने छ । खिुा तथा आदतररक डुमे्र-बन्दिपरु न्मन्न म्र्ारथन 

कार्यक्रमहरुिाई न्नरदतरता न्िइन ेछ भन ेमन्हिा न्मनी म्र्ारथनको समेत आर्ोजना गररनछे । साथै खिुा साईकन्िङ, माउटेदट वाईक 

जस्ता प्रन्तर्ोन्गताको आर्ोजना सँचािन गररनछे । 

● न्वकास प्रन्क्रर्ामा समेट्न नसन्कएका मन्हिा, िन्ित, आन्िवासी जनजान्त, अल्पसंख्र्क िगार्त न्वपदन समहूरुिाई समेत पर्यटन 

व्र्वसार्बाट प्राप्त िाभको बाँडफाडँ गनय समावेशी न्सद्धादतको अविम्वनका साथै उपर्कु्त संरचना न्नमायण र न्वकास गररनेछ । 

   

 
 

 

(ख) सामाषिक षवकास 

णशक्षा 
● कोरोना भाइरस महामारीको कारण पठनपाठनमा सजृयना भएको अबरोििाई मध्र्नजर गरी भचुयअि कक्षा संञ्चािन, अनिाईन न्शक्षा 

तथा रेन्डर्ो एवं टेन्िन्भजन माफय त वैकन्ल्पक न्शक्षा सँञ्चािन गरी नर्ाँ शैन्क्षक वषयको पठनपाठन अगाडी बढाईनेछ। 

● आिारभतु बाि न्बकास केदर तथा िन्क्षत समहूका बािबान्िकाहरुको पहचु बढाउन न्वन्भदन प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु ल्र्ाउन ेनीन्त 

अपनाइनछे। 

● रान्ष्ट्रर् तथा अदतयरान्ष्ट्रर् गैरसरकारी संस्थाहरुको साझेिारीमा बािबान्िकाको न्हत र कल्र्ाणको िागी सहर्ोगात्मक र प्रबद्धयनात्मक 

कार्यक्रमहरु संञ्चािन गने नीन्त न्िइनेछ। 

● सामिुान्र्क न्वद्यािर्हरुको पवूायिार न्वकासमा जोड न्िन ेनीन्त न्िईनछे । 

● गाउँपान्िका क्षरेमा रहकेा सामिुान्र्क न्वद्यािर्हरु मध्र् े कन्म्तमा १ न्वद्यािर्िाई प्रान्वन्िक न्वद्यािर् र १ न्वद्यािर्िाई नमनूा 

न्वद्यािर्को रुपमा न्वकास गन ेनीन्त न्िईनछे। 

● प्रान्वन्िक न्वषर् रान्ख न्वद्यािर् संञ्चािन गने न्वद्यािर्िाई प्रोत्साहन गने नीन्त न्िईनछे। 

● न्वद्यािर् पहुचँ भदिा बान्हर रहकेा, बीचमैा कक्षा छाड्ने बािबान्िकािाई न्वद्यािर् न्भत्र्र्ाउन आवश्र्क पहि गन ेनीन्त न्िइनेछ। 
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● गैरसरकारी संस्था माफय त वािबान्िकाहरुिाई खाजाको व्र्वस्था गने गराउन ेनीन्त न्िईनेछ। 

● ससतय कार्यक्रम माफय त न्वद्यािर् तहमा अध्र्र्न गन ेबािबान्िकािाई छारवरृी उपिब्ि गराउन ेनीन्त न्िईनेछ। 

● कन्म्तमा ३ मन्हनाको १ पटक न्वद्यािर्हरुको अनगुमन गरी न्वद्यािर्िाई प्रवद्धयन गने नीन्त न्िईनछे।.   

● सब ैआिारभतु तह र माध्र्न्मक तहका न्वद्यािर्हरुमा ईदटरनेट जडान गररन ेछ। 

● सब ैकम्प्र्टुर न्वज्ञान / न्शक्षा न्वषर्मा न्नशलु्क र खिुा स्रोतमा आिाररत कम्प्र्टुर हाडयवोर्रस,् सफ्टवोर्सय र खाका (Free Open 

Source Hardware/Software/Framework)िाई प्रवद्धयन हुन ेगरर पठ्र्क्रम न्वकास गरर प्रर्ोगमा ल्र्ाउने नीन्त न्िईने छ। 

● गाउँपान्िकाको सव ैवडाहरुमा सामिुान्र्क न्सकाई केदर संञ्चािन गि ैिन्गनछे। 

 
स्वास््य 

● कोन्भड-१९ महामारी िगार्त संक्रामक रोग रोकथाम, न्नर्दरण र उपचारको िान्ग गणुस्तरीर् स्वास््र् सेवा, औषन्ि एवं उपकरण र 

न्चन्कत्सक तथा स्वास््र्कमीको सेवा न्वस्तार गररनेछ। 

● कोरोना संक्रमणिाई समिुार्मा थप न्वस्तार हुन नन्िन पररक्षणको िार्रा बढाउने, क्वारेन्दटन केदरहरुको स्थापना गने र नागररकमा उत्पदन 

भएको मनेवजै्ञान्नक रासिाई दर्नूीकरण गनय आवश्र्क पहि गररनछे। 

● जनस्वास््र्सँग सम्बन्दित प्रन्तरोिात्मक, न्निानात्मक, प्रवद्धयनात्मक, उपचारात्मक तथा न्नरोिात्मक स्वास््र् सेवाहरु प्राथन्मक 

स्वास््र् सेवाको न्सद्धादतअनुसार संञ्चािन गररनछे। संञ्चािनमा रहकेो अत्र्ावश्र्क स्वास््र् सेवािाई न्वस्तार गररनेछ। 

● आिारभतु स्वास््र् सेवामा सबैको सहज पहुचँ बढाउनका िान्ग गाउँपान्िका, न्नजी तथा गैरसरकारी न्नकार्हरुबाट एकीकृत रुपमा 

न्वशेष कार्यक्रमहरु संञ्चािन गररनेछ। 

● स्वास््र् सेवाबाट बन्ञ्चत गाउँवासी, समिुार् (आन्िवासी/जनजाती, िन्ित, अपाङ्ग, जेष्ठनागररक) िाई िन्क्षत गरी स्वास््र् सम्बदिी 

चेतनामिुक र न्वशेष िन्क्षत कार्यक्रमहरु संञ्चािन गने नीन्त न्िईनछे। 

● मन्हिा स्वास््र् (प्रजनन ्स्वास््र्) र बाि स्वास््र्-खोप पोषणमा थप जोड न्िइने छ। 

● स्वास््र् न्वमा गराउन सब ैगाउँपान्िकाबासीिाई सचेतनामिूक कार्यक्रम संञ्चािन गररनछे। 

● गाउँघर न्क्िन्नक माफय त आम नागररकहरुको टोिमा पगुी प्रेसर, सगुर िगार्तका स्वास््र् परीक्षण गने नीन्त न्िईनछे। 

● स्वास््र् स्वरं्मसेन्वकाहरुको िक्षता बनृ्द्ध गनय पनुतायजकी तान्िम न्िइनेछ। ५० बषय उमेर परुा गरेका परुाना स्वरं्मसेवीकाहरुिाई न्विाई 

गने नीन्त न्िइनछे र पाचँ बषय नाघेका स्वरं्सेन्वकािाई सम्बन्दित वडाको न्सफाररश माफय त नवीकरण गने नीन्त न्िईनछे। 

● िगुयम गाउँहरुमा स्वास््र् न्शन्वर संञ्चािन गने नीन्त न्िईनछे। 

● िरमपानी स्वास््र्च कीबाट ल्र्ाब सेवा उपिब्ि गररसकेको र आ.व. २०७७|०७८ मा X-ray मेन्सन पन्न संचािन गररन ेछ। 

● अझ ैपन्न न्बरामी हुिँा अस्पताि डाक्टरकहा ँजान ुभदिा पजुापाठ गने, िामी झान्क्रकोमा जाने परम्परा छ। त्र्सिाई न्नरुत्सान्हत गनय 

सचेतनामिूक न्वन्भदन कार्यक्रमको आर्ोजना गररनेछ। 

● १ वाडय १ स्वास््र् च कीमा भईरहकेो स्वास््र् सेवािाई न्वस्तार गन ेनीन्त न्िइनछे। 

● अस्पतािमा सरुन्क्षत प्रसतुीका िान्ग प्रोत्साहन गनय एक वन्थिंङ्ग सेदटर एक ओईन्टङ रुमको व्र्वस्था गने नीन्त न्िईनछे। 

● गाउँपान्िकाको केदरमा रहकेो बन्दिपरु अस्पतािमा अप्रेशन सेवाको क्षेरन्िकार थप गररन ेनीन्त न्िईने छ। 
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● बदिीपरु गाउँपान्िकामा एम्बुिेदस सेवा न्वस्तार गरी आम जनताहरुमा स्वास््र् सेवाको पहुचँ न्वस्तार गन ेनीन्त न्िईनेछ। 

● बदिीपरु अस्पताििाई १५ शैर्ाबाट ५० शैर्ाको अस्पतािमा स्तरोदनन्त गन ेन्नन्त न्िईनेछ। 

● स्वास््र् च कीहरुमा टेन्िमेन्डन्सन तथा िरु न्चन्कत्सा पिन्त माफय त आिारभतु स्वास््र्सेवा उपिब्ि गराईने नीन्त न्िईनछे। 

 

खानेपानी तथा  र फाई 
● खानपेानी सनु्बिा नपगुेका ठाउँमा जनताको पहुचँ न्वस्तारका साथै खानेपानीको गणुस्तरमा समेत ध्र्ान न्िइनेछ। 

● ठूिा खानपेानी आर्ोजना माफय त बदिीपरु बजार र घनाबस्ती भएका डुमे्र बजार र वरपरको क्षरेिाई हुन े गरी  DPR गररनेछ र 

खानपेानीको पर्ायप्त व्र्वस्थापन गररनेछ। 

● एक घर एक िाराको सरकारी नीन्तिाई गाउँपान्िकाको हकमा समेत आत्मसाथ गि ैजाने नीन्त न्िईनछे। 

● सरसफाई कार्यक्रमिाई खानेपानी आर्ोजनाको अन्भदन अङ्गको रुपमा संञ्चािन गररनेछ। गाउँक्षरेको सरसफाइ कार्यिाई न्तब्रता र 

न्नरदतरता न्िइनेछ। 

● फोहरमिैा व्र्वस्थापनको िान्ग फोहरिाई कुन्हन ेर नकुन्हन ेफोहरमा वन्गयकरण गरी व्र्वस्थापन गनय सचतेनामिूक कार्यक्रम संञ्चािन 

गररनेछ। 

 

मषहिा   
● मन्हिाहरुको क्षमता अन्भवनृ्द्धको िान्ग आिनु्नक सीप तथा तान्िम िगार्तका कार्यक्रम संञ्चाि गररनेछ। 

● मन्हिाहरुको आर्मा बढोिरी हनुे खािका चेतनामिुक तथा सीपमिुक कार्यक्रम र क्षमता न्वकासका कार्यक्रमहरु संञ्चािन गररनेछ। 

● मन्हिा न्हसंा तथा मन्हिािाई गररने िवु्र्यवहार रोक्न शदूर् सहनशीिताको नीन्त अविम्बन गररनछे। 

● मन्हिािाई समहू सन्मन्त गठन गरी सहकारीमा आबद्ध गराइने नीन्त न्िईनेछ। 

● एकि मन्हिािाई सहकारीमा आबद्ध गराई सहकारीमा माध्र्मबाट न्वन्भदन चेतनामिूक कार्यक्रम संञ्चािन गरी समाजमा 

आत्मसम्मानका साथ बाँच्न र आर् आजयन गरी छोराछोरीको न्शक्षान्िक्षाका िान्ग दर्नूतम ब्र्ाजिरमा ऋण उपिब्ि गराउन े नीन्त 

न्िईनछे। 

 

 

 

बािबालिका  
● बािमैरी स्थानीर् शासनको अबिारणा तथा नेपाि सरकार, संघीर् मान्मिा तथा सामादर् प्रशासन मदरािर्बाट जारी “बािमैरी 

स्थानीर् शासनः रान्ष्ट्रर् रणनीन्त र कार्ायदवर्न कार्यन्वन्ि-२०६८” िाई आत्मसाथ गरी र्स बदिीपरु गाउँपान्िकािाई पणूय रुपमा 

बािमैरी स्थानीर् तहको रुपमा स्थान्पत गराउने उिेश्र् न्िईनेछ। 

● आ.व. २०७६/७७ िने्ख कार्ायदवर्नमा ल्र्ाईएको बािमरैी स्थानीर् शासन  कार्यक्रमिाई क्रमशः कार्ायदवर्न गि ैिैजान ेनीन्त अनुरुप 

र्स बषयमा पन्न न्नरदतरता न्िईनेछ। 

● बािबान्िकािाई सब ैन्कन्समका िवु्र्यवहार, र्ातना, अपहरण र भेिभावमकु्त बनाउन आवश्र्क पहि गररनेछ। 
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● सावयजन्नक न्वद्यािर्हरुमा अध्र्र्नरत न्वपदन बािबान्िकाहरुको स्वास््र् तथा पोषण सम्बन्दि न्वशेष िन्क्षत कार्यक्रम संञ्चािन गन े

नीन्त न्िइनछे। 

● सावयजन्नक न्वद्यािहरुमा बािक्िब गठन गररनछे। बािक्िब गठन भईसकेकाहरुका िान्ग न्नरदतरता न्िईनेछ। हरेक न्वद्यार्को 

व्र्वस्थापन सन्मन्तको बैठकमा बाि क्िवबाट १ जना बािक र १ जना वान्िकािाई आमन्दरत सिस्र् रुपमा आमदरण गनुयपन ेनीन्त 

अविम्बन गररनेछ। 

● वािश्रम दर्नूीकरणको नीन्त न्िईनछे। 

● “न्बहवेारी २० बषय पारी” भदने नीन्तिाई कडाईका साथ कार्ायदवर्न गररनेछ। 

● बािक्िवहरुिाई सचेतनामिूक कार्यक्रम सञ्चािन गरी बािक्िव माफय त बािन्ववाह दर्नूीकरणका िान्ग पहि गररनेछ। 

● बािबान्िकाको न्हतको न्नन्म्त बािकोष खडा गररनछे। 

●  गाउँपान्िका अध्र्क्षसँग बािबान्िका कार्यक्रम िाई न्नरदतरता न्िई बाि अन्िकारको सनु्नन्ितता न्िने नीन्त न्िईनछे। 

 

अपाङ्गता भएकाहरु 
● न्वश्वव्र्ापी मापिण्ड अनुरुप सडक, र्ातार्ात, सावयजन्नक स्थि, सरकारी भवन, अस्पताि र न्वद्यािर्हरु अपाङ्गमैरी बनाउि ै

िन्गनेछ। 

● सामान्जक आन्थयक पवूायिारहरुको न्वकास गरी अपाङ्गता भएका व्र्न्क्तहरुको िान्ग स्वतदर, स्वाविम्बी र मर्ायन्ित जीवनर्ापनका 

अवसरहरुको न्सजयना गररनेछ। 

● अपाङ्गता भएका व्र्न्क्तहरुको सशन्क्तकरणका िान्ग उनीहरुका संस्थाहरु तथा सरकारी एवं रान्ष्ट्रर्/अदररान्ष्ट्रर् गरैसरकारी 

संस्थाहरुबीच अदतरसम्बदि, सहकार्य, सहर्ोग र समदवर्िाई सदुृढ बनाईने नीन्त न्िईनेछ। 

● अपाङ्गता भएकाहरुको त्र्ाङ्क अद्यावन्िक गरी अपाङ्गताको प्रकृन्तका आिारमा काडय न्वतरण गरी आवश्र्क सहर्ोग गन ेनीन्त 

न्िईनछे। 

● अपाङ्गता भएका गाउँपान्िकामा सनु्चकृत व्र्न्क्तहरुिाई बन्दिपरु अस्पतािको न्टकट र प्रर्ोगशािा शलु्क न्नशलु्क गररन ेछ। 

 

यवुा तथा रोजगारी  म्बन्धी नीलत 
● संघ र प्रिशे र स्थानीर् तहश्रमको सम्मान, रोजगारीको अवसर, स्वरोजगार, श्रम व्र्वस्थापन र सामान्जक संरक्षणका िान्ग 

न्नम्नानुसारका रोजगारी सम्बदिी नीन्तहरु अबिम्वन गररनछे । 

● बेरोजगार र्वुाहरुिाई स्विशेम ै रोजगारीका अवसरहरु न्सजयना गरर र्वुाहरुको न्विशे पिार्निरिाई दर्नूीकरण गनय साथै न्वश्वव्र्ापी 

महामारीको रुपमा फैन्िएको कोरोना भाईरस संक्रमणका कारण रोजगारी गमुाएका तथा बैिने्शक रोजगारीबाट न्फताय भएका र्वुाहरुिाई 

उनीहरुि ेन्विशेमा न्सकेको ज्ञान, सीप र िक्षताको उपर्ोग गनय  “गाउँ प्रमुखसगँ रोिगार कार्यक्रम” संञ्चािन गररनछे।  

● गाउँपान्िकामा उपिब्ि हुन ेस्रोत तथा सािनिाई एन्ककृत गरर प्रिानमदरी रोजगार कार्यक्रम, र्वुा रोजगारीका िान्ग रुपादतरण पहि 

आर्ोजना तथा गाउँ प्रमखुसँग रोजगार कार्यक्रम सञ्चािन गररनछे।  

● रोजगार सेवा केदरमा सचुीकृत बेरोजगारहरुिाई रोजगारीको हक सम्बदिी ऐन, २०७५ बमोन्जम दर्नूतम रोजगारीको व्र्वस्था गनयका 

िान्ग रोिगार कोिको स्थापना गररनेछ । 

●  न्नमायण व्र्ावसार्ी ठेकेिारबाट सम्पदन गररन ेसावयजन्नक न्नमायण कार्यमा रोजगार सेवा केदरमा सचुीकृत बेरोजगारहरुिाई संिग्न गराउन 

प्राथन्मकता न्िनपुन ेप्रचन्ित काननूको कार्ायदवर्नमा उन्चत व्र्वस्था गररनेछ । 
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● स्थानीर् तहमा स्थापना भएको रोजगार सेवा केदरिाई श्रम बैंकको स्थापना गररनछे रुपमा उपर्ोग गरी रोजगार सेवा केदर र न्बन्भदन 

रोजगार प्रिार्क संघ संस्था, न्बिीर् संस्था, गरै सरकारी संस्था तथा सरोकारवािा न्नकार् न्बच समदवर् गराई सावयजन्नक पवूायिार 

न्नमायण, कृन्ष उत्पािन, उद्योग, किकारखाना, न्बिीर् न्क्रर्ाकिाप, सामान्जक न्वकास आन्िको क्षरेमा रोजगारीको न्सजयना गररनेछ । 

● बेरोजगारहरुको ज्ञान न्सप र्ोग्र्ता अनुभव र बजारको मागको आिारमा आवश्र्क पने न्सप तथा क्षमता न्वकास तान्िमको पन्हचान 

गरर सम्बन्दित तान्िम केदिमा न्सफाररस गररनेछ 

● र्वुा तथा बरेोजगारहरुिाई प्राथन्मकतामा राखी न्िगो रुपमा कृन्ष उत्पािन, उद्यम न्वकास तथा स्वरोजगारमिुक कार्यमा स्थान्पत गराउन 

कृषक तथा उद्यमीहरुिे उत्पान्ित बस्तुको बजार व्र्वस्थापन तथा बजार मलु्र् सनु्नन्ितताको िान्ग आवश्र्क समदवर्, सहर्ोग तथा 

सहजीकरण गररनेछ । 

● कामको सम्मान,स्वरोजगार उपर्तु पाररश्रन्मक र सामान्जक सरुक्षा सन्हतको श्रम व्र्वस्थापन र्स गाउँपान्िकाको नीन्त हनुेछ । 

● न्विशे पिार्न हुने र्वुा सोचिाई न्नरुत्सान्हत गरी नमनूाको रुपमा र्वुा व्र्वसान्र्क कृषक उत्पािन गरी कृन्ष पश ुक्षेरका न्वन्भदन 

व्र्वसार् गनय प्रोत्साहन गने नीन्त न्िईनेछ। 

● र्वुाहरुको न्शक्षा, तान्िम, रोजगारीिाई न्वशेष ध्र्ान न्िइनछे। र्वुाहरुिाई गाउँ न्भरनै आफ्नो भन्वष्ट्र् छ भदने भावनाजागतृ गराउन एवं 

आफ्नो श्रम र न्सपको सिपुर्ोग गनय प्रोत्सान्हत गन ेनीन्त न्िईनेछ। 

● र्वुाहरुको सवायङ्गीण व्र्न्क्तत्व न्वकासका िान्ग खेिकुिमा सहभागी हुन प्रेररत गररनछे। 

● र्वुा खिेाडीहरुिाई प्रोत्साहन गनय गाउँपान्िकाकप रन्नङशील्ड भन्िवि प्रन्तर्ोन्गता (वडास्तरीर्) कार्यक्रमिाई न्नरदतरता न्िईनछे। 

● खलु्िा बदिीपरु ि ड प्रन्तर्ोन्गता कार्यक्रमिाई न्नरदतरता न्िईनेछ। 

● कोन्भड -१९ संक्रमण रोकथाम, न्नर्दरण तथा उपचार, न्वपि ्व्र्वस्थापन र मानवीर् सेवामा र्वुाहरुिाई पररचािन गन ेनीन्त न्िईनेछ। 

 

जेष्ठ नागररक 

● ज्र्ेष्ठ नागररकहरुिाई िन्क्षत गरी ज्र्ेष्ठ नागररक भिा िगार्तका सामान्जक सरुक्षाका कार्यक्रमहरु सञ्चािन र व्र्वस्थापन गररनेछ। 

● ज्र्ेष्ठ नागररकहरुको ज्ञान, न्सप र अनुभविाई सिपुर्ोग गि ैजान ेनीन्त न्िईनछे। 

● गाउँघर न्क्िन्नक माफय त ज्र्ेष्ठनागररकहरुको स्वास््र् परीक्षण गन ेनीन्त न्िईनेछ। 

● ज्र्ेष्ठ नागररकहरुिाई सम्मान गने नीन्तिाई न्नरदतरता न्िईनछे। 

● गाउँकार्यपान्िकाको कार्ायिर्मा ज्र्ष्ठ नागररक सेवा तथा न्मिन केदर संञ्चािन गररनछे र आगामी वषयहरुमा र्सिाई क्रमशः 

वडाहरुमा समते न्वस्तार गररनछे। 

 

कोरोना राहत कायणक्रम 
● कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र न्नर्दरणका िान्ग गररएको बदिाबदिीको कारण िनै्नक जीवनर्ापनमा परेको प्रन्तकुि प्रभाविाई 

सहज बनाउन गाउँपान्िकािे ल्र्ाएको राहत कार्यक्रमिाई संक्रमण जोन्खम रहिासम्म न्नरदतरता न्िईनछे। 

● असंगन्ठत क्षरेमा िनै्नक ज्र्ािािारीमा काम गने श्रन्मकहरुिाई िन्क्षत गरर ल्र्ाईएको “श्रममा आिाररत राहत कार्यक्रम” िाई कोरोना 

महामारीको जोन्खम रहसेम्म न्नरदतरता न्िईनेछ। 

● मानव सभ्र्तािाई चपटेामा परर न्वश्वभर महामारीको रुपमा फैन्िएको कोरोना भाईरस ( कोन्भड -१९) संक्रमणबाट नपेाि पन्न अछुतो 

रहन नसकेको सदिभयमा न्सन्थि बनेको अथयतदरिाई पनु: गन्तन्शि एवं चिार्मान बनाउनेको िान्ग सम्पणुय आन्थयक गन्तन्वन्िहरुिाई 

प्रोत्साहन गनय न्वशेष नीन्त न्िईने छ। 
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(ग) पूवायधार षवकास 

भौलतक पूवाणधार 
● गाउँपान्िका केदरिाई न्जल्िा सिरमकुामसम्म र गाउँपान्िकाको केदरबाट वडा केदर जोड्न े सडकहरु न्नमायण, स्तरउदनन्त तथा 

कािोपरे गनय प्राथन्मकता न्िईने छ। 

● समिुार्बाट पन्हचान गररएका भ न्तक पवूायिारका क्षरेहरुको न्नमायणमा जोड न्िइनछे ।  

● सावयजन्नक तथा न्नन्ज क्षेरबाट स चािन गररन ेहरेक खािका न्वकास न्नमायण तथा सेवा प्रन्क्रर्ामा वातावरण संरक्षण तथा प्रवियनमा 

न्वशेष जोड न्िइन ेछ । सावजन्नक सडकको िार्ाँ बाँर्ा वकृ्षारोपण गन ेनीन्त न्िइनेछ ।  

● पवूायिारको न्वकास एवं न्नमायण गिाय आन्थयक तथा सामान्जक रुपिे पछाडी परेका वगय समिुार् जाती र क्षेर िाभान्दवत हुन ेगरर सदतिुन 

कार्म गनय नीन्त न्िईनेछ ।  

● गाउँपान्िका न्भरका रणनीन्तक सडकहरुको पन्हचानको िान्ग आवश्र्क मापिण्डहरु तर् गरर सबैखािे सडकहरु मापिण्ड न्भरको 

जग्गा िगत कट्टा गि ैजान ेनीन्त न्िईनेछ । साथै गाउँपान्िका न्भरका सडक र आर्ोजनाहरूको अन्भिखे तर्ार गररनछे ।  

● हरेक वषयको चरै मसादतन्भर पूव्ायिार तफय का आर्ोजनाहरु सम्पदन गराउने नीन्त न्िईनछे । आफ्नो वडान्भरका सब ै र्ोजनाहरुको 

सबैभदिा पन्हिा उपन्भक्ता सन्मती गठन, सम्झ ता र सम्पदन गराउन ेवडािाई आगामी बषय न्िईन ेबजेट रकममा थप अंक प्रिान गररन े

नीन्त न्िईनछे। 

● रोिर, डोजर, एक्साभेटर, न्वटुन्मन प्रर्ोग हुन ेर्ोजनाहरु ठक्का प्रकृर्ाबाट गन े र उपभोक्ता सन्मन्तको नगि िागत सहभान्गता हुन े र 

वास्तन्वक जनसहभान्गता जट्ुने र्ोजनाहरु उपभोक्ता सन्मतीमाफय त गन ेनीन्त न्िईनेछ। 

 

बस्ती षवका , शहरी योजना तथा भवन लनमाणर्  म्बन्धी नीलत 
● र्स गाउँपान्िकाको वस्ती न्वकास, शहरी र्ोजना तथा भवन न्नमायण सम्वन्दि आिारभतु मापिण्डिाई पररस्कृत गरी कडाका साथ 

कार्ायदवर्न गररनछे। 

● भकूम्प प्रन्तरोिी भवन न्नमायण आचार संन्हतािाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गि ैिन्गनेछ। 

● सरकारी भवनहरु न्नमायण गिाय अपाङ्गमैरी भएमा मार नक्सा पास गन ेनीन्त न्िइनेछ। 

● नक्शा पास गन ेगराउन र भ-ूकम्प प्रन्तरोिी भवन बनाउन आवश्र्क तान्िम र सचतेनामिूक कार्यक्रम संञ्चािन गररनछे। 

● सडक मापिण्डिाई कडाइका साथ कार्ायदवर्न गने नीन्त न्िईनछे। 

● बदिीपरु बजार संरक्षण मापिण्डिाई कडाइका साथ कार्ायदवर्न गररनछे। 

● ऐन्तहान्सक साँस्कृन्तक महत्व बोकेका बन्स्तहरुको संरक्षण एवं प्रवद्धयन गन ेनीन्त न्िईनेछ। 
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 चुना प्रषवलध 
● एक वडा एक सचूना केदर स्थापना गररन ेछ । 

● आगामी आ.व.मा गाउँ कार्यपान्िकाको कार्ायिर् र वडा कार्ायिर्हरुबीच ईदटरनेटमा आिाररत ररपोटय पेश गन े र स्वीकृन्त गन े

अभ्र्ासिाई थप चसु्त बनाउन सफ्टवेर्र र हाडयवर्रमा जोड न्िईने छ। 

● गाउँपान्िकाको केदर र वडा केदरमा (टेन्िफोन र इदटरनेटको) न्सिै सञ्चार सञ्जाििाई बैकन्ल्पक प्रन्वन्ि सन्हत थप चसु्त बनाईन ेछ। 

● समिुार्मा आिाररत रेन्डर्ो प्रणािी ( Walkie Talkie ) िाई गाउँपान्िकामा हुने  कार्यक्रमहरुमा थप प्रभावकारी रुपमा प्रर्ोग गररन े

छ। 

● सव ैआिारभतु तह स्तरको न्वद्यािर्हरु, स्वास््र् केदरहरु र सरकारी न्नकार्हरुमा Broadband Internet को पहचु परु् र्ाउन ेनीन्त 

न्िईन ेछ। 

 
 

उजाण र बैकणपपक उजाण 
● रान्ष्ट्रर् तथा शाखा िाइनको न्वस्तारका िान्ग बजेटको व्र्वस्था गररनेछ । 

● िघ ुजिन्वितु, पेन्ल्रसेट हाइड्रोपावर तथा स र्य उजायको माध्र्मबाट उज्र्ािो बदिीपरुको नीन्तिाइ न्नरदतरता न्िइनछे ।  

● बैकन्ल्पक उजायको उपर्ोगिाइ प्राथान्मकता न्िन ेनीन्त न्िइनेछ । 

● साना जिन्बितु आर्ोजनाको न्नयमाण र उपर्ोग सम्वदिमा अध्र्र्न गि ैजाने नीन्त न्िइनछे  । 
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(घ) वातावरण तथा षवपद व्र्वस्थापन 

वन 
● नाङ्गा डाँडाहरुमा वकृ्षारोपण गन ेनीन्तिाई न्नरदतरता न्िईनेछ। 

● बन क्षरेमा उपिब्ि हुन े अन्म्रसो, कुरीिो, िप्सी, विेबाँस, मदडुिा, तेजपिा न्चउरी जस्ता न्वन्भदन प्रजान्तका रुख न्वरुवा एवं 

जडीबुटीिाई व्र्वसार्ीक खेती तफय  उदमखु गरी आर् आजयनको माध्र्म बनाउने नीन्त न्िईनछे। 

● बन र बनक्षेरिाई व्र्वस्थापन गरी आर्मिुक क्षरेको रुपमा न्वकास गने नीन्त न्िईनछे। 

● बन, कृन्ष, भ ूतथा जिािार संरक्षण, वातावरण आन्ि परस्पर सम्बन्दित न्वषर्हरुमा एकीकृतरुपमा र्ोजना सञ्चािन गन ेनीन्त न्िईनछे। 

● बन पिैाबरमा आिाररत िघ ुउद्मम कार्यक्रम सञ्चािन गने नीन्त न्िइनेछ । 

● समहूर्द्ारा न्बरूवा उत्पािन गने नीन्त न्िइनछे । 

● न्नजी वन िताय गनय प्रोत्साहन गन ेनीन्त न्िइनछे । 

● बन क्षरेमा रहकेा सावयजन्नक जग्गाहरूमा उद्यान न्नमायणको नीन्त न्िइनेछ । 

● व्र्वसान्र्क रूपमा काठ िाउरा न्नकासी तथा वनजदर् जन्डबुटी वा गरै काष्ठ वन पैिाबर न्बक्री न्वतरणमा कर िगाउन ेनीन्त न्िइनेछ । 

● बन फँडानीिाइ न्नरूत्सान्हत गरी िोपोदमखू वदर्जदत ुसंरक्षणमा जोड न्िन ेनीन्त न्िइनेछ । 

● हरीर्ो बढाउ सदततीिाई जोगाउ भदने नाराका साथ एक व्र्न्क्त एक रुख को नीन्तिाई न्नरदतरता न्िईनछे ।  

● क्षन्तपनू्तय बकृ्षारोपणिाई अन्नवार्य गराईनेछ । 

● एक व्र्न्क्त एक फिफूिको न्बरूवाको नीन्तिाइय अन्घ बढाइनछे । 

● एक घर िइु न्बरूवाको नीन्तिाइ नक्सापाससँग आबि गन ेन्नरदतरता न्िइनेछ । 

● बनमा डडेिो िगाउन प्रन्तवदि िगाइनछे । डडेिो िगाउनिेाइ कडा कारबाही गररनेछ । डडेिो िगाउने व्र्न्क्तको पन्हचान गरी सचूना 

गने व्र्न्क्तिाइय गोप्र् रूपमा परुस्कृत गररनेछ ।  

● बदर्जदतुहरूको चोरी न्नकासीको कार्यिाइय न्नरूत्सान्हत गररनेछ । 

● आफ्नो पानी आफ्न ैिगानी अदतगयत न्वपदन वगयमा ईण्डक्सन चिुो न्वतरण गने नीन्त न्िईने छ। 

 

 

 

 ावणजलनक जग्गा  िंरक्षर् 
● गाउँपान्िका क्षरे न्भरका सावयजन्नक जग्गाहरुको संरक्षणको िान्ग न्वशेष पहि गररन ेछ। गाउँपान्िका क्षेर न्भरका ऐिेानी/प्रन्तजग्गाको 

िगत न्िई संरक्षणको कार्यिाई अगान्ड बढाईन ेछ र ऐिानी/प्रन्त जग्गाको उपर्ोग गरी आर् आजयनको रुपमा पररमाण गनय र्ोजना र 

कार्यक्रमहरु बनाई कार्ायदवर्न गररने छ। साथै सारकारी जग्गाहरुको समेत न्िई व्र्वन्स्थत गररन ेछ। सावयजन्नक जग्गामा बनेका घर, 

भवन, सटर, टहरा, घमु्ती, जग्गा जन्मनहरुिाई गाउँपान्िकाको िार्रामा ल्र्ाउन ेनीन्तिाई न्नरदतरता न्िईन ेछ। 
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वातावरर् 
● पानीको स्रोतको न्िगोपनाको िान्ग परुाना कुवा महुान तथा पोखरीहरूको ममयत सम्भार एवं संरक्षणका साथै पनुभयरण पोखरी 

(Recharge Pond) बनाउने कार्यिाइ जोड गने नीन्त न्िइनछे । 

● नेपाि सरकारि ेतर्ार गरी िाग ुगरेको वातावरणमरैी स्थानीर् शासनको प्रारुप अनुरुप सम्बन्दित कार्यक्रमहरु संञ्चािन गि ैिन्गनेछ। 

● प्राकृन्तक वातावरणको संरक्षण, पनुःस्थापना र िीगो उपर्ोगमा जोड न्िईनेछ। 

● पानीको महुान तथा पोखरीहरुको संरक्षण गरी ररचाजय न्सस्टममा ध्र्ान परु्ायईनछे। 

● वातावरण व्र्वस्थापनको िान्ग संस्थागत न्वकास गन े न्वन्भदन न्नकार्हरुको भनू्मका र न्जम्मेवारीमा स्पिता ल्र्ाई पवूायिार न्वकास 

कार्यिाई वातावरण मरैी बनाईनछे। 

 

षवपद् व्यवस्थापनः  

● बाढी पन्हरो आगिागी िगार्तका प्राकृन्तक प्रकोपबाट जनिनको क्षन्त भएकाहरुका पररवारका िान्ग खोज उिार राहतको सेवा 

उपिब्ि गराइने नीन्त न्िइनछे । 

● न्वपि ्व्र्वस्थापनमा सरुक्षा न्नकार्, टोि न्वकास संस्था, गैससको सहर्ोग न्िन ेनीन्त न्िईनछे । 

● क्षन्तको मलू्र्ांकनका आिारमा दर्नूतम राहत उपिब्ि गराइने नीन्तिाई न्नरदतरता न्िइनछे । 

● र्स गाउँपान्िकाको वडाहरु नं. ५ चट्र्ाङ्ग गई मानवीर् क्षन्त हुन ेकार्यिाई न्नर्दरण गनय  संभाब्र् क्षेरको अध्र्र्न गरी अन्थयङ्ग 

िाईन्नङ्ग एरेिर राखीनछे । 

● बन, वातावरण र न्वपि ्व्र्वस्थापन क्षेरमा िगानी गन ेनीन्त न्िइनेछ।  

● जिचर र थिचरहरुको संरक्षणका िान्ग करेदटिगाई माछा माने, न्वषािी प्रर्ोग गनेहरुिाई कडा कारबाही गने नीन्त न्िईनछे ।  

 

 

(ङ) संस्थागत षवकास, सेवा प्रवाह र सुिासन 

कायाणिय व्यवस्थापनः 
● कार्ायिर् भवन नबनेका वडा कार्ायिर्हरुका िान्ग र्थान्शघ्र भवन बनाइनेछ । भएका वडा कार्ायिर्हरुिाई अझ व्र्वन्स्थत र 

सेवाग्राही मैरी बनाइन ेछ । हाि न्नमायणान्िन वडाकार्ायिर्हरुिाई न्नरदतरता न्िन ेनीन्त न्िइनेछ । 

●  गाउँपान्िकाबाट तोन्कएको समर्न्भर तोन्कएको कार्य गने , तोन्कएको न्मन्तमा बडाको बैठक बस्ने, मान्सक ररपोटय बुझाउन,े वडाध्र्क्ष 

र वडासन्चविे आफु न्बिामा बस्न ुअन्घ मान्थल्िो तहबाट स्वीकृन्त न्िन,े वडाध्र्क्षि े३ न्िनभदिा बढी न्बिामा बस्िा वडा सिस्र्िाई 

कार्यवाहक न्िन,े कार्ायिर्मा उपन्स्थत कमयचारीिे पोशाक िगाउने, सम्वन्दित वडाका जनप्रन्तन्नन्ि वा कमयचारीको नाममा बेरूज ुवा 

न्तनुय बुझाउन ुपने रकम नभएमा प्रत्र्ेक न्शषयकका आिारमा आगामी बषय वडामा न्िइने बजेटमा प्रन्त न्शषयक  िरि ेथप अनिुान न्िइने गने 

नीन्त न्िइनछे । 

● वडा सन्चव िगार्तका वडा र गापाका कमयचारीिाइ तान्िमको न्नरदतरता न्िइनेछ । 
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 चुना प्रषवलध 

● बन्दिपरु गाउँपान्िकाको क्षेरान्िकार न्भर रहकेो सम्पणुय न्वषर्गत शाखाहरुको  त्र्ाङ्क व्र्वन्स्थत र सरुन्क्षत राख्नको िान्ग Cloud 

मा आिाररत स्थानीर् त्र्ाङ्क व्र्वस्थापन प्रणािीको व्र्वस्था गरर अभ्र्ास सरुु गने नीन्त न्िईन ेछ। 

● बन्दिपरु गाउँपान्िकाको Online राजस्व व्र्वस्थापन प्रणािीिाई चसु्त र प्रभावकारी बनाई Disaster Recovery प्रणािीमा पन्न 

आवि गररन ेनीन्त न्िईने छ।   

● बन्दिपरु गाउँपान्िकाको अन्डर्ो नोटस बोडय सेवािाई चसु्त रान्खने नीन्त न्िईन ेछ। 

● सचुना प्रन्वन्िमा आिाररत प्रणािीहरु एक र्द्ार प्रणािी माफय त व्र्वस्थापनको नीन्त न्िईन ेछ। 

● र्स गाउँपान्िकाको कार्ायिर् र अदतगयतका कार्ायिर्हरुमा Digital हान्जरर व्र्वस्थापन प्रणािीको अभ्र्ास गन ेनीन्त न्िईने छ। 

● बन्दिपरु गाउँपान्िकाको िनै्नक प्रशासनीक कार्यहरुमा न्नशलु्क र खिुा स्रोतमा आिाररत सफ्टवोर्य (Free Open Source Software 

and Framework) प्रर्ोगमा प्रोहोत्साहन गररन ेनीन्त न्िईने छ। 

● बन्दिपरु गाउँपान्िका र अदतगयतमा न्नकार्हरुिाई प्रन्वन्ि  

 

राजस्व  म्बन्धी नीलतहरु 

● आदतररक आर्का नर्ाँ र स्थार्ी स्रोतहरुको खोजी गररन ेनीन्त न्िईनछे। 

● “व्र्वसार् कर, सम्पन्त कर जस्ता करहरु न्तरी गाउँपान्िकाको न्वकासमा मिैे पन्न र्ोगिान गनुयपछय” भदने मादर्ताको न्वकास गराउन े

नीन्त न्िईनछे। 

● अनिाईन न्सिमबाट राजश्व संकिन गन ेनीन्तिाई न्नरदतरता न्िईनेछ। आगामी बषय सब ैवडामा अनिाईनको प्रभावकारी सेवा स्थापना 

गनय न्वशेष पहि गररनेछ। 

● राजश्व असिुीमा संिग्न कमयचारीको मनोबि उच्च गराउन आवश्र्क उत्प्रेरणात्मक नीन्त न्िईनेछ। 

 

पेश्की /बेरुज ुफर्छ्यौट  म्बन्धी नीलतहरु 

● उपभोक्ता सन्मन्तिाई पेश्की न्िन ेकार्यिाई न्नरुत्सान्हत गररनेछ।.   

● हािसम्मको बेरुजिुाई र्कीन गरी फछौट गनय गराउन िेखा सन्मन्तिाई सन्क्रर् गरी कार्य अन्घ बढाइनेछ । 

● परुानो पश्की फछ्र् ट बाँकी रहकेा व्र्न्क्त वा संघसंस्थाहरुिाई अन्बिम्ब पेश्की फछ्र् ट गराउन आवश्र्क पहि गररनछे। 

● हािसम्मको बेरुजिुाई शूद्र्मा झाने नीन्त न्िईनेछ। 

 

 

िेखापािन तथा िेखा व्यवस्थापन  म्बन्धी नीलत 

● िेखा व्र्वस्थापन तथा िेखापािनिाई न्मिव्र्र्ी र प्रभावकारी बनाइनेछ। 

● सावयजन्नक खचयको न्मिव्र्र्ीतािाई न्वशेष ग्राहर्ता न्िईनेछ। 

● गाउँपान्िकाको आर् व्र्ार्िाई मान्सक रुपमा सचूना पाटी तथा वेवसाईटमा सावयजन्नक गररनेछ। 
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कमणचारी प्रशा न 

● कमयचारीको मनोवि उच्च पाने नीन्त न्िईनेछ। कार्ायिर्को हीत र आदतररक आर्मा सन्क्रर् रुपमा िाग्न ेकमयचारीिाई उत्कृि कमयचारी 

घोषणा गनय आवश्र्क मापिण्ड तर्ार गररन ेछ। 

● कमयचारीिाई सेवाप्रन्त िगनशीि र कतयव्र्न्नष्ठ बनाउन िण्ड र परुस्कारको नीन्त कार्ायदवर्नमा ल्र्ाईनेछ। 

 

भ्रस्टचार लनवारर् कायणयोजना 
● गाउँपान्िका कार्ायिर्िाई भ्रिाचारमकु्त र सिाचारर्कु्त बनाउन आवश्र्क पहि गररनछे। 

● सशुासनका आिारभतु मादर्ताहरुिाई आत्मसात गि ैतिअ्नुकुिको व्र्वहर गि ैिन्गनछे।. 

● बदिीपरु गाउँपान्िका गाउँकार्यपान्िका कार्ायिर् र र्स अदतयगतका वडा कार्ायिर्हरुिाई िशेकै उत्कृि नमनूा कार्ायिर् र अनुकरणीर् 

गाउँपान्िका बनाउन चाि ुआ.व. िखेी न ैआवश्र्क कार्यको थािनी गररनेछ। 

● कार्ायिर्को उजरुीपटेीका माफय त उजरुी गनुासाहरुिाई िनै्नक रुपमा प्राप्त गरी फछ्र् ट गि ैजान ेनीन्त न्िईनेछ। 

● गाउँकार्यपान्िका कार्ायिर्मा सब ैनागररकहरुिे  स्पि िखे्न र पढ्न सक्ने गरी न्डन्जटि नागररक बडापर रान्खनेछ। 

● सेवाग्राहीहरुिाई सहजीकरण गनयका िान्ग कार्ायिर्को मखुमैा हले्पडेक्सको व्र्वस्था गररनेछ। 

● गाउँपान्िकाका वडाहरुमा अनिाईन घटना ितायको कार्यिाई आगामी आ.व. न्भर सब ैवडाहरुमा न्वस्तार गररनछे। 

 
 
 
 
 
 

धन्यवाद 


