
स मािनत गाउँ सभाका सद य यूह , 
१. िव यापी महामारीको पमा फैिलएको कोरोना भाइरस (कोिभड -१९) को संक्रमणले िसजर्ना गरेको यो चनुौतीपणूर् र असहज 

पिरि थितको बीच ब दीपुर गाउँपािलकाको आिथर्क बषर् २०७८/०७९ को नीित तथा कायर्क्रम यस स मािनत सभामा प्र ततु 
गदैर्छु । 

२. नेपालमा अग्रगामी लोकताि त्रक पिरवतर्नको लािग भएका सबै जनआ दोलन, सश  संघषर् र क्राि तका क्रममा जीवन उ सगर् गनुर्हुने 
स पणूर् ज्ञात अज्ञात सिहदह  प्रित भावपणूर् द्धा जली अपर्ण गदर्छु । साथै रा ट्रिहत, लोकत त्र र अग्रगामी पिरवतर्नका लािग भएका 
ऐितहािसक जनआ दोलन, याग, संघषर् र बिलदानमा नेतृ वदायी भिूमका खे ने अग्रजह , सिहद तथा वेप ा नागिरकह  प्रित उ च 
स मान यक्त गदर्छु ।  

३. मानव जाितमािथ शता दीकै ठुलो संकटको पमा पैदा भएको कोिभड -१९ (कोरोना भाइरस) को महामारीका कारण दशे तथा 
िवदशेमा यान गमुाउनहुुने स पणूर् नागिरकह प्रित हािदर्क द्धा जली यक्त गदैर् शोकाकुल पिरवारजनमा गिहरो समवेदना यक्त गदर्छु 
। उपचाररत स पणूर् दाजभुाई तथा िदिद बिहनीह को शीघ्र वा य लाभको कामना गदर्छु । 

४. कोिभड – १९ को जोिखमपणूर् अव थामा अग्र पंिक्तमा रहरे काम गनुर्हुने िचिक सक, वा यकमीर्, सरुक्षाकमीर्, सरसफाईकमीर्, सवारी 
चालक, ए बलुे स चालक, रा ट्रसेवक कमर्चारीह को योगदानको उ च प्रशंसा गदैर् कोिभड -१९ संक्रमण रोकथाम र िनय त्रणमा 
थानीय सरकारले गरेका पहलह मा सहयोग तथा सहकायर् गनुर्हुने जनप्रितिनिधह , राजनैितक दल, नागिरक समाज, स चार कमीर्, 
उद्योगी यवसायीह मा हािदर्क आभार यक्त गदर्छु । 

५. कोरोना भाइरस (कोिभड-१९) ले दशेको अथर्त त्र नै धरासयी भएको वतर्मान समयमा हाम्रो सरकार आ ना नागिरकह को जन वा य 
र जीवन रक्षालाई पिहलो प्रथिमकतामा राखी यो िज नै पनेर् लडाईमा िवगत १५ मिहना दिेख संघीय सरकार, ग डकी प्रदशे सरकार, 
सरकारी तथा गैर सरकारी संघ- सं थाह  एवम ्आम जनसमदुाय सँग सहकायर् गदैर् अगािड बढेको कारणले गदार् नै मानवीय क्षितलाई 
यनूीकरण गनर् सफल भएको छ । यद्यिप कोरोना िव द्धको लडाई सिकएको छैन र यसमा सबैको साथ, सहयोग, धैयर्ता र सहकायर्को 
आव यकता रहकेो हुदँा यो महामारी िव द्धको अिभयानमा अिवचिलत धैयर्ताका साथ एकताबद्ध पमा जट्ुन सबैलाई अनरुोध गदर्छु ।  

६. हाम्रो सरकार िनवार्िचत भए पिछको सु का बषर्ह मा थानीय सरकार स चालनाथर् आव यक ऐन, काननुह को अपयार् ता, 
कमर्चारीको यनूता, संघीयताको नवीनतम अ यासको अनभुव िविहनता, भौितक संरचना र ोत साधनको अपयार् ता ज ता 
सम याह  िवद्यमान िथए र पिछ लो बषर्मा िवकास र समिृद्धको लयमा लागेको थानीय सरकारलाई िव यापी महामारीको पमा 
फैिलएको कोरोना संक्रमणको चपेटामा पिर िवकासको गितलाई बाधा पगुेको छ । यित हुदँा हुदँ ैपिन थानीय ोत, साधन र उपल ध 
जनशिक्तको मह म उपयोग गदैर् “समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली” को राि ट्रय सोचलाई आ मसात गिर “समृद्ध ब दीपुर : सुखी 
व दीपुरवासी” को ग त यमा पगु्न “पयर्टन, कृिष, िशक्षा, वा य, सहकारी र पूवार्धार : समृद्ध व दीपुर गाउँपािलका 
िनमार्णको मूल आधार” नाराका साथ अगािड बढेको हाम्रो सरकारले चार बषर्मा मह वपणूर् उपल धीह  हािसल गरेको छ ।  

गाउँसभाका सद य यूह , 
७. नेपालको संिवधान बमोिजम सहकािरता, सहअि त व र सहस ब धमा आधािरत संघ, प्रदशे र थानीय तहको स ब ध, संिवधान प्र त 

थानीय तहका अिधकार तथा संघ, प्रदशे र थानीय तहका साझा अिधकार सचूीमा िनिदर्  गिरएका यव थाह , आविधक योजना, 
िदगो िवकास ल य प्राि मा नेपाल सरकारको प्रितबद्धता अनसुार िदगो िवकास ल यह को थानीयकरण, गाउँपािलकामा ोत 
साधनको उपल धता, थानीय आव यकता र सं थागत क्षमता समेतलाई यान िददँ ैहाम्रो सरकार चार बषर्को अनभुव, “व दीपुर 
गाउँपािलकाको एकीकृत िवकास गु योजना २०७६-२०९६” ले िनधार्रण गरेका दीघर्कालीन सोच ल य र रणनीित समेतका 
आधारमा गाउँपािलकाको आिथर्क िवकास, सामािजक िवकास, पवूार्धार िवकास, वन, वातावरण र िवपद ् यव थापन, सशुासन र सेवा 
प्रवाहका लगायतका क्षेत्रमा प  ि कोण सिहत नागिरकह ले प्र यक्ष भेट्ने सरकारको पमा सेवा प्रवाह गनर् प्रितबद्ध छ । थानीय 
सरकार स चालन ऐन, २०७४, का प्रावधानह , तीन तहका सरकारवीचको अ तरस ब ध, गाउँसभाबाट पािरत ऐन, कानुन तथा  
कायर्िविधह  समेतलाई आधार मानी (तयार गिरएको) आगामी आिथर्क वषर् २०७८-०७९ को लािग ब दीपुर गाउँपािलकाले 
अिख्तयार गरेका नीित तथा कायर्क्रम यहाँह  समक्ष प्र तुत गदैर्छु ।  

 
 
 
 
 
 



      आिथर्क िवकास 
       कृिष, पशुपंक्षी 

८. िनवार्हमखुी कृिष प्रणालीलाई यवसाियक कृिषतफर्  उ मखु गदैर् कृिषको यवसायीकरणमा जोड िदइनेछ । कृिषमा रासयिनक िबषादीको 
यनूीकरण गदैर्, वायोचर पद्धितबाट प्राङ्गिरक मल उ पादन माफर् त आगर्िनक उ पादनमा जोड िदईनेछ । गाउँपािलका क्षेत्र िभत्रका 
होम टे एवम ्होटलह लाई आगर्िनक उ पादन सँग जोिडनेछ । समृद्ध वाल मि त कको लािग अगार्िनक उ पादनको नीित अनुसार 
सामदुाियक िवद्यालयका (०-५ कक्षाका) िवद्याथीर्ह को िदवा खाजा कायर्क्रमको लािग गाउँपािलका िभतै्र उ पािदत खाद्या नलाई 
प्राथिमकता िदइनेछ ।  

९. कृिषमा म तथा लागत यनूीकरण गदैर् या त्रीकरण माफर् त उ पादन र उ पादक व विृद्ध गिर खाद्या नमा आ मिनभर्र बनाउन 
कृषकह लाई अनुदानमा कृिष य त्र िवतरण कायर्क्रमलाई िनर तरता िदइनेछ । कृिष य त्रको प्रयोग गनर् किठनाई हुने क्षेत्र, साना 
िकसान लाई लिक्षत गिर एक हल गो  एक थान हलो कायर्क्रमलाई िनर तरता िदइनेछ । 

१०. गाउँपािलका िभत्रका कृिष उ पादनह  संकलन गनर् डुमे्र बजार ि थत साना सहरीबाट ह ता तिरत भवनमा कृिष उपज संकलन के द्र 
के द्र थापना गिरनेछ । गाउँपािलका िभत्र उ पािदत तरकारी, फलफुल, माछा, मास ुर दगु्ध ज य पदाथर्लाई संकलन के द्र स म पयुार्उन 
कृषक, कृिष सहकारी सँग साझेदारी गिर कृिष ए बुले सको यव था गनेर् नीित िलइनेछ । वडा नं. १ को नाहला ि थत िनमार्णािधन 
को ड टोरलाई यसै आ.व. िभत्र स प न गिरने छ । कृिष उपजको समिुचत भ डारणको लािग को ड म / पोटेर्वल को ड 
टोरेजह  थापना गिरनेछ ।  

११. कृिषमा यवुाह को आकषर्ण बढाउन, कोिभड -१९ को कारण रोजगारी गमुाएका, बैदिेशक रोजगारीबाट फकेर् र मको खोजीमा रहकेा 
यवुाह लाई लिक्षत गिर एक वाडर् पाँच यवसाियक युवा कृषक को नीित अवल वन गिरनेछ । यवसाियक कृषकलाई प्रो साहन 
गनर् गाउँपािलका उ कृ  कृषक पुर कार को थापना गिर प्र येक बषर् एक जना उ कृ  यवसाियक कृषकलाई परु कृत गिरनेछ । 

१२. गाउँपािलका िभत्रका कृषकह को त याङ्क एकीकृत गनर् िकसान सूचीकरण कायर्क्रम र कृिष, पशुप छी तथा म य त याकं 
अ याविधक कायर्क्रम स चालन गिर कृषकह को वगीर्करण गिरनेछ । कृिष तथा पश ु िवमाका स ब धमा अिभमिुखकरण गरी 
िवमाप्रित कृषकलाई प्रो साहन गनेर् नीितलाई िनर तरता िदईने छ । लोप हुन लागेका कृिष बालीको संरक्षणको लािग रैथाने बाली 
प्रवद्धर्न कायर्क्रम (बाली िवकास कायर्क्रम) स चालन गिरनेछ । 

१३. वडा नं. १ मा थापना भएको बाख्राको साना यवसाियक कृिष उ पादन के द्र (पकेट) िवकास कायर्क्रमलाई िनर तरता िदई अ य 
वडाह मा समेत पकेट िवकास कायर्क्रमलाई िव तार गिरनेछ । थापना भएका धान, मकै, सु तलाका साना यवसाियक कृिष उ पादन 
के द्र (पकेट) िवकास कायर्क्रम िनर तरता िददँ ैसवै वडामा िव तार गनेर् नीित िलइनेछ । 

१४. कृिषयोग्य भिूमको ख डीकरणलाई िन सािहत गदैर् कृिषको उ पादन र उ पादक व बृिद्ध गनर् चक्लाब दी कायर्क्रमलाई िनर तरता 
िदइनेछ । बाँझो ब द ै गएको जिमनलाई कृिष उ पादनमा प्रयोगको लािग प्रो साहन गनर् कृषकलाई बाँझो जिमन जो न अनुदान 
उपल ध गराउने नीित िलइनेछ । प्र येक वडाबाट बाँझो जिमनको त याङ्क संकलन गिर भिूम बक थापना गिरनेछ ।  िसचाँई नपगुेका 
कृिष भिूमह लाई लिक्षत गिर साना िसचाई कायर्क्रमलाई िनर तरता िदइनेछ ।  

१५. मौिरपालन, उ नत तरकारीको वीउ, ड्रागन फु्रट, सनुकागती, एभोकाडो, िकवी ज ता नयाँ जातका फलफुको िव वा, थानीय जातका 
फलफुलका िव वा, लाि क टनेल, लाि क पोखरी, माछाको भरुा आिदमा िनि त प्रितशत अनदुान िदई पौरखी िकसान, कृषक 
समहुलाई प्रो साहन गनेर् नीितलाई  वढवा िदईने छ । 

१६. पयर्टनलाई कृिष सँग आबद्ध गनर् कृिष पयर्टन (Agro Tourism) को नीित अवल वन गिरनेछ, प्र येक वडालाई क तीमा एक 
उ पादन माफर् त िविश  पिहचान गराइनेछ । ब दीपरुलाई सु तलाको उवर्र भिूमको पमा िचनाउन तथा बनदीपरुको रिसलो र गिुलयो 
सु तलाको मा यमबाट ब दीपरुवासीको आिथर्क तथा सामािजक तर उका न सु तला खेतीलाई प्रबद्धर्न एवं प्रो साहन गनर् एक घर 
ऐक बगैचँा अिभयान स चालन गिरनेछ । यवसाियक र सामिूहक खेतीमा यवुालाई आबद्ध हुन प्रो साहन गिरनेछ ।  

१७. प्र येक वडामा माटो परीक्षण िशिवर र बाली संरक्षण िशिवर स चालन गिरनेछ । घरेलु /पर परागत एवं िनवार्हमूिख कृिष 
उ पादनबाट यवि थत, यवसाियक कृिष उ पादनतफर्  पा तरण गनर्, कुिष पेशामा युवाको आकषर्ण बढाउन, उ पे्ररणा 
एवं हौसला बढाउन, कृषकह ले कृिष कायर् गदार् झे नुपरेका प्रािविधक, मौसमी लगायतका िविवध सम याह  समाधान 
गनेर् कृषकह लाई कृिष िवषेशज्ञह संग जोड्ने हेतुले "कृषक सगँ प्रािविधक" (रेिडयो कायर्क्रम) स चालन गिरनेछ । र कृिष 
िवषेशज्ञको उपि थितमा कायर्क्रम सं चालन गिरनेछ । 

१८. पशमुा लाग्ने रोगह  िनय त्रणको लािग इिपिडिमयोलोजी िरपोिटर्ङ कायर्क्रम स चालन गिरनेछ । पश ुन  सधुारको लािग कृित्रम 
गभार्धान कायर्क्रम स चालन गिर दधु तथा मास ुउ पादनमा विृद्ध गिरनेछ । भकारो तथा गोठ सधुार कायर्क्रमलाई िनर तरता िदइनेछ । 

१९. दधु, मास ुर अ डामा आ मिनभर्र बनी िनयार्त गनेर् नीित िलइनेछ । सहकारीमा आवद्ध िकसानह लाई सहकारी माफर् त प्रित िलटर दुध 
उ पादनमा १ पैयाँ अनुदान िदईने नीितलाई िनर तरता िदईने छ । 



उद्योग/वािण य/आपुतीर् 
२०. थानीय आव यकताका आधारमा आयमलुक रोजगारी अिभविृद्धका लािग मिहला, दिलत, आिदवासी/जनजाती र िवप न 

समदुायलाई लिक्षत गिर लघु उद्यम िवकास (मेड) मोडल बमोिजम (लघ ुउद्यम कायर्क्रम माफर् त) नयाँ लघ ुउद्यमी िसजर्ना गिरनेछ । 
थानीय उ पादनको उ पादक व र बजारीकरण विृद्ध गनर् प्रिविध ह ता तरण कायर्क्रम स चालन गिरनेछ । गाउँपािलकाले गरीिव 
िनवारणका लािग लघ ु उद्यम िवकास कायर्क्रममा साझेदारी गनेर् नीित अवल वन गनेर्छ । साना तथा घरेल ु उद्योगको िवकास एवं 
पर परागत पेसा यवसाय संरक्षणमा जोड िदइनेछ । 

२१. हाल सं चालनमा नरहेका उद्यम तर पुन थार्पना गनर् चाहने तथा सं चालनमा रहेका उद्यमको तरो नितको लािग आव यक 
पनर् सक्ने सहयोगका के्षत्रमा थलगत अ ययन गरी आव यकता पिहचान तथा िव े षण गरी पुनतार्जगी र एडभा स सीप 
िवकास तािलम कायर्क्रम सं चालन गिरनेछ । 

२२. थानीय ोत, साधन उपयोग हुने गिर वेरोजगार यवुालाई लिक्षत गदैर् आय आजर्नमा वढबा िदईने छ । वडा नं. १ ि थत िनमार्णाधीन 
उद्योग ग्रामको िनमार्ण कायर्लाई ती ता िदइनेछ ।    

पयर्टन/सं कृित 
२३. कोरोना भाइरस (कोिभड-१९) को कारण िशिथल बनेको पयर्टकीय नगरी ब दीपरुको पयर्टन क्षेत्रको पनु थानका लािग पयर्टन 

यवसायी तथा सरोकारवालासँग पहल तथा िबशेष याकेजको यव था गनेर् नीित अवल वन गिरनेछ । 
२४. गाउँपािलकाको धािमर्क, साँ कृितक, प्राकृितक एवं ऐितहािसक थलह  दवेालय, िशवालय, गु बाह को पिहचान, संरक्षण र संवद्धर्न 

गनेर् नीित िलईनेछ । टुिडखेल, िस  गफुा,खड्गदवेी, थानीमाइ, तीनधारे, मकुु दे री गढी,च द्रकोट गढी, हु लाङकोट गढी, 
िव दबािसनी,भकुभकेु बराह, बौ  शाक्य मनुी गु बा ढुङे िबहार, पातली ार गफुा, पहारपानी, रामकोट होम टे लगायत कोरीखा, 
डाँडाछापआँगाटारी, धरमपानी, अशौबोटे, बि दपरु सामदुािय होम टे, मोहोिरया होम टे, िव दबािसनी, भैसेखार, िवमलनगर, बि दपरु 
बजारिभत्र रहकेा सबै होम टेह , चनु पहरा रक क्लाइि वङ, भु यारह, स ताने र महादवे, वागे री, िसद्धथान, शिहद पाकर् , सिहद 
मारक, रानीबन तथा अ य संभा य क्षेत्रलाई पयर्टकीय क्षेत्रको पमा थप िवकास र प्रचार प्रसार गिरने छ । िविभ न सिमितबाट 
स चािलत पयर्टकीय स पदाह को आय यय सावर्जिनक गराई पारदशीर्ता प्रबद्धर्न गिरनेछ । 

२५. साहिसक पयर्टनह  जीप लाइङ, याराग्लाइिडङ, रक क्लाईि वङ्ग को स भा यता अ ययन गिरनेछ । मिण मकुु दे री पखार्ल (िमिन 
ग्रेट वाल) को िनमार्ण कायर्लाई िनर तरता िददँ ै पयर्टन पवूार्धार साझेदारी कायर्क्रममा गाउँपािलकाले साझेदारी गनेर्छ । िमिन ग्रेट 
वाललाई पयर्टकीय हवको पमा िवकास गनेर् नीित िलइनेछ । प्रधानम त्री रोजगार कायर्क्रमलाई साइकल लेन लगायतका साना पयर्टन 
पवूार्धार िवकासमा आबद्धता गिरनेछ । 

२६. पयर्टनबाट रोजगारी िसजर्ना गनर् यवुाह लाई टुर अपरेटर, पयर्टन गाइडको तािलम प्रदान गिरनेछ । पयार् -पयर्टन र कृिष -पयर्टनलाई 
िदगो आिथर्क िवकासको ोतको पमा थािपत गनर् प्रयास गिरनेछ । िविभ न सां कृितक िविवधता समेट्ने घर वास (होम टे) को 
तापना र प्रबद्धर्न गिरनेछ । आ तिरक तथा वा  पयर्टकको औसत बसाई िदन विृद्ध गनर् स भा य पटर्कीय क्षेत्रको पिहचान गरी पयर्टन 
पवूार्धार िवकासमा लगानी गिरनेछ ।  

२७. ब दीपरु गाउँपािलका क्षेत्र िभत्र रहकेा स पणूर् पयर्टकीय थल, होम टे तथा होटलह को समेत एकीकृत जानकारी प्रदान गराउने 
उ े यले ब दीपरुको प्रवेश िव दमूा पयर्टन सचुना के द्र (Tourism Information Centre, TIC) थापना गिरनेछ । पयर्टकीय 
थलह को GIS प्रिविध माफर् त जानकारी गराइनेछ । ब दीपरुको समग्र पयर्टकीय सचुना सिहतको ब दीपुर पयर्टन वेभसाइट िनमार्ण 
गिरनेछ । होिडङ्ग बोडर्, िडिजटल बोडर्,  ब्रोसर, प प लेट माफर् त पयर्टकीय थलको प्रचार प्रसारलाई िनर तरता िदइनेछ, पयर्टकीय 
स पदाको जानकारी समेिटने पयर्टन पिु तका प्रकाशन गिरनेछ  

२८. पयर्टन प्रबधर्नका लािग नीिज क्षेत्र सँगको लगानीका लािग आव यक काननु िनमार्ण गिरनेछ । िपकिनक पट, िसद्ध गफुा लगायतका 
पयर्टकीय स पदाबाट आ दानी विृद्ध गनर् उक्त क्षेत्रह लाई थप यवि थत गिरनेछ । मेला महो सव, खेलकुद, िमिन याराथन, 
साईकिलङ, माउटे ट वाईक ज ता प्रितयोिगताको आयोजनालाई िनर तरता िदइनेछ । 

सामािजक िवकास 
िशक्षा 
गाउँसभाका सद य यूह , 

२९. कोरोना भाइरस महामारीको कारण पठनपाठनमा सजृर्ना भएको अबरोधलाई म यनजर गरी भचुर्अल कक्षा सं चालन, अनलाईन िशक्षा 
तथा रेिडयो एवं टेिलिभजन माफर् त वैकि पक िशक्षा सँ चालन गरी नयाँ शैिक्षक वषर्को पठनपाठन अगाडी बढाईनेछ । 

३०. आधारभतु तहस मको िशक्षा अिनवार्यर् र िनशु क पाउने हकलाई प्रवद्धर्न गरी लिक्षत समहूका बालबािलकाह को िवद्यालयमा 
पहुच बढाउन िवप न लिक्षत प्रो साहनका कायर्क्रमह  याईनेछ । 



३१. राि ट्रय तथा अ तर्राि ट्रय गैरसरकारी सं थाह को साझेदारीमा बालबािलकाको िहत र क याणको लागी सहयोगा मक र प्रबद्धर्ना मक 
कायर्क्रमह  सं चालन गनेर् नीित िलइनेछ । 

३२. सामदुाियक िवद्यालयह मा अपाङ्गमैत्री, कि तमा आधारभुत खानेपानी तथा शौचालयको सुिवधा पुगेको र िशक्षण िसकाई 
कायर्मा सहयोगमैत्री पवूार्धार िवकासमा जोड िदइनेछ । 

३३. गाउँपािलका क्षेत्रमा रहकेा सामदुाियक िवद्यालयह  म ये कि तमा १ िवद्यालयलाई प्रािविधक िवद्यालय र १ िवद्यालयलाई नमनूा 
िवद्यालयको पमा िवकास गनेर् नीित िलईनेछ । 

३४. प्रािविधक ज्ञान र सीपयुक्त उद्यमशील जनशिक्त िनमार्ण गिर िशक्षालाई मयार्िदत पेश तथा जीवन िनवार्हसंग जोड्न 
िवद्यालयमा प्रािविधक िवषय पठनपाठन गनर् जोड िदईनेछ । र प्रािविधक िवषय पठनपाठन गनेर् िवद्यालयलाई प्रो साहन गनेर् 
नीित िलईनेछ । 

३५. िवद्यालय पहुचँ भ दा बािहर रहकेा, बीचैमा कक्षा छाड्ने बालबािलकालाई िवद्यालय िटकाईराख्न आव यक पहल गिरनेछ । सोको 
लािग िदवा खाजा कायर्क्रम सं चालनलाई िनर तरता िदईनेछ । 

३६. अपांगता भएका र आिथर्क पले िवप न पिरवार एवं दिलत िवद्यािथर्लाई छात्रवतृ्री उपल ध गराइनेछ । 
३७. सरकारी िवद्यालयको शैिक्षक गुण तर सुधार एवं आम जनतामा सरकारी िवद्यालयको शैिक्षक गुण तरप्रित िव त 

िदलाउन िवद्यािथर्, िशक्षक, अिभवावक र सरोकारवाला पक्षह संग िनयिमत छलफल तथा अ तकृर् याका कायर्क्रमह  
सं चालन गिरनेछ।  "एक ह ामा एक िवद्यालय" अिभयान सिहत प्र येक ह ामा कि तमा एक िवद्यालयको अनुगमन गनेर् 
यव था िमलाईनेछ । 

३८. सरकारी िवद्यालयको शैिक्षक गुण तरप्रित आम नागिरकमा सकरा मक धारणाको िवकास गरी िवद्यालयको शैिक्षक 
गुण तरप्रित िव त िदलाउन स पूणर् जनप्रितिनिध तथा रा ट्रसेवक कमर्चारी, िशक्षकह ले आ ना स तितह लाई सरकारी 
िवद्यालयमा पढाउने नीित िलईनेछ । 

३९. गाउँपािलकाको सवै वडाह मा सामदुाियक िसकाई के द्र सं चालन गदैर् लिगनेछ । 
४०. िशक्षण िसकाईलाई प्रिविधमैत्री बनाउन स पूणर् िवद्यालयह मा िवदु्यतीकरण गिरनेछ । समपूणर् सामुदाियक िवद्यालयह मा 

इ टरनेटको िव तार गिरनेछ  र "एक िवद्यालयलाई एक यापटप" कायर्क्रम सं चालन गिर स पूणर् सामुदाियक 
िवद्यालयलाई एक यापटप िवतरण गिरनेछ । 

४१. मा यािमक तहमा िवज्ञान िवषयको पठनपाठनलाई प्रयोगमा आधािरत बनाउन िवज्ञान प्रयोगशाला िनमार्ण कायर्लाई 
िनर तरता िदईनेछ । 

४२. प्रािविधक िवषयको पढाईलाई प्रो साहन गनर् तथा प्रािविधक िवषयमा िवद्यािथर् एवं अिवभावकको आकषर्ण वृिद्ध गनर् र 
गाउँपािलकामा प्रािविधक ज्ञान, सीप, प्रिविध र क्षमतायुक्त दक्ष जनशिक्त उ पादन गनर् अिभपे्रिरत गनेर् हेतुले २ जना जेह दार 
िवद्यािथर्लाई उ च िशक्षामा इि जिनयिरङ्ग िवषयको अ ययानको लािग छात्रवृित प्रदान गिरनेछ । 

४३. थानीय पाठ्यक्रमको िनमार्ण गिर आधारभुत तहमा  लागु गिरनेछ । 
वा य 

४४. कोिभड-१९ महामारी लगायत संक्रामक रोग रोकथाम, िनय त्रण र उपचारको लािग गणु तरीय वा य सेवा, औषिध एवं उपकरण र 
िचिक सक तथा वा यकमीर्को सेवा िव तार गिरनेछ । 

४५. कोरोना संक्रमणलाई समदुायमा थप िव तार हुन निदन पिरक्षणको दायरा बढाउने, क्वारेि टन के द्रह को थापना गनेर् र नागिरकमा 
उ प न भएको मनेवैज्ञािनक त्रासलाई यनूीकरण गनर् आव यक पहल गिरनेछ । 

४६. जन वा यसँग स बि धत प्रितरोधा मक, िनदाना मक, प्रवद्धर्ना मक, उपचारा मक तथा िनरोधा मक वा य सेवाह  प्राथिमक 
वा य सेवाको िसद्धा तअनसुार सं चालन गिरनेछ । सं चालनमा रहकेो अ याव यक वा य सेवालाई िव तार गिरनेछ । 

४७. वा य सेवाबाट बि चत गाउँवासी, समदुाय (आिदवासी/जनजाती, दिलत, अपाङ्ग, जे नागिरक) लाई लिक्षत गरी वा य स ब धी 
चेतनामलुक र िवशेष लिक्षत कायर्क्रमह  सं चालन गनेर् नीित िलईनेछ । वा य िवमा गराउन सबै गाउँपािलकाबासीलाई 
सचेतनामलूक कायर्क्रम सं चालन गिरनेछ। 

४८. क तीमा बषर्को एकपटक वा य सं थामा गई आ नो वा य जाँच गिर आ नो वा थको बारेमा जानकारी प्रा  गनर् तथा 
सवर्साधारण जनतामा िनयिमत वा य जाँच गनेर् बानीको िवकास गनर् एव िनजह को वा य सं थामा पहुचँ विृद्ध गनेर् उ े यले 
बषर्को १ िदन मेरो वा यको लािग अिभयान स चालन गिरनेछ र ब दीपरु अ पताल माफर् त िबशेषज्ञ िचिक सक माफर् त वा य 
जाँच गनेर् यव था िमलाइनेछ । 



४९. ब दीपरु गाउँपािलकामा ए बलुे स सेवा िव तार गरी आम जनताह मा वा य सेवाको पहुचँ िव तार गनर् ब दीपरु अ पताल र 
धरमपानी वा य चौकीको लािग एक एक वटा ए वलुे सको यव था गिरनेछ । 

५०. ब दीपरु अ पतालको सु ढीकरण गिरनेछ तथा अ पताललाई १५ शैयाबाट तरो नित गिर ५० शैयाको बनाउने नीित िलईनेछ । 
खानेपानी तथा सरसफाई 

५१. ठूला खानेपानी आयोजना माफर् त ब दीपरु बजार र घनाब ती भएका डुमे्र बजार र वरपरको क्षेत्रलाई हुने गरी DPR गिरनेछ । बांगेिसमल 
खानेपानी आयोजना र भमुसेर् बोिरङ खानेपानी आयोजना स प न गिरनेछ । 

५२. वातावरणीय प्रदषुण कम गनर् तथा बजार क्षेत्रबाट िन कने फोहरमैलाको यव थापन गनर्, धवुा धलुो कम गनर्, सफा बजार एवं सफा 
सडक िनमार्ण गनर् बजार क्षेत्रिभत्र "एक घर/सटर एक ड टिवन" को अवधारणा लाग ूगिरनेछ, हरेक यवसाय तथा पसलह बाट 
िन कने फोहरलाई उक्त ड टिवनमा यव थापन गनेर् साथै हरेक िदन िवहान आ नो घर/ यवसाय/पसल वरपर तथा अगाडीको सडक 
समेत अिनवायर् सफा गनुर्पनेर् बा यकारी नीित अवल वन गिरनेछ । 

५३. ब दीपरु बजार क्षेत्र तथा िभडभाड हुने क्षेत्रह मा सावर्जिनक शौचालय थापना गनेर् साथै शौचालयको वातावरणमैत्री दीगो 
यव थापनमा जोड िदइनेछ । 

मिहला, बालबािलका, ये नागिरक, अपाङ्गता भएका यिक्तह  
५४. सीप िसिक मिहलाह को क्षमता अिभविृद्ध गनर् साथै िसकेको सीपलाई आय आजर्नसंग जोिड आिथर्क तर उका न तथा 

सामािजक तर सुधार गनर् िवप न मिहला, एकल मिहलाका लािग क्षमता िवकास, सीप िवकास तािलम एवं कायर्क्रमह  
सं चालन गिरनेछ । साथै िसकेको सीपलाई पेशासंग, जीवन िनवार्हसंग जोड्न सहायता पुर् याउने उदे्य यले व तुगत 
सहायता समेत प्रदान गिरनेछ । 

५५. मिहला िहसंा तथा लिगक िहंसा िव द्ध शू य सहनशीलताको नीित अवल बन गरी लैङ्िगक िहंसा, मिहला िहंसा, घरेलु 
िहंसा तथा सामािजक कुिरितिव द्ध अिभयानमुलक सचेतना कायर्क्रम सं चालन गिरनेछ ।  

५६. मिहला, बालबािलका, अपाङ्गता भएका यिक्त, ये  नागिरक र यौिनक तथा लिगक अ पसंख्यकको त यांक संकलन 
र अद्याविधक गिरनेछ । 

५७. गाउँपािलकामा तथा स पूणर् रा ट्रका लािग कुशल एवं सक्षम मिहला नेतृ वको िवकास गनर् नेतृ व िवकास तािलमह  
सं चालन गिरनेछ । 

५८. बाल अिधकारको सुिनि तताको लािग बालमैत्री थानीय शासनको प्रवद्धर्न गिरनेछ । 
५९. बालबािलकालाई घर, िवद्यालय वा अ य जुनसुकै थान र अव थामा शारीिरक, मानिसक, यौनज य वा अ य कुनै 

िकिसमका दु यर्वहार, यातना, उपेक्षा, अपहरण र भेदभावमुक्त बनाउन आव यक पहल गिरनेछ । 
६०. प्र यक बालबािलकालाई पिरवार तथा रा यबाट िशक्षा, वा य, पालन पोषण, उिचत याहार, खेलकुद, मनोर जन तथा 

सवार्ङ्िगण िवकासको हकलाई प्रवद्धर्न गिरनेछ ।बाल िवकास एवं बाल सहभािगताका लािग सावर्जिनक िवद्यालयह मा 
तथा समुदायमा बाल क्लब गठन गिरनेछ र गठन गनर् पे्रिरत गनेर् नीित िलईनेछ । 

६१. बालबािलकाको हक, अिधकार प्रवद्धर्न, सुिनि तता एवं बालबािलकाको हीतको लािग उपयोग गनर् बालकोष खडा 
गिरनेछ । साथै गाउँपािलका अ यक्षसंग बालबािलका कायर्क्रमलाई िनर तरता िदईनेछ । 

६२. बालबािलकालाई कलकारखाना, खानी वा य तै अ य जोिखमपूणर् काममा लगाउन पुणर् पमा िनषेध गिर बाल म 
यूनीकरणला लािग आव यक पहल गिरनेछ । 

६३. अपाङ्गता भएक यिक्तह को पहुँचको लािग सडक, यातायात, सावर्जिनक थल, सरकारी भवन, अ पताल र िवद्यालयह  
िव यापी मापद ड अनु प िनमार्ण गनेर् नीितलाई आ मसाथ गदैर् पूवार्धार एवं संरचनाह  अपाङ्गमैत्री बनाउद ैलिगने नीित 
िलईनेछ । 

६४. अपाङ्गता भएका यिक्तह को स मानपूवर्क एवं मयार्िदत जीवनयापनका लािग व तुगत टेवा सिहतको  सीप िवकास तथा 
क्षमता िवकास कायर्क्रमह  सं चालन गिर अपांगता भएक यिक्तको आयअजर्न क्षमता, मनोवल र आ मस मानमा  वृिद्ध 
गनेर् नीित िलईनेछ । 

६५. अपांगता भएका यिक्तह लाई िविवधताको पिहचान सिहत मयार्िदत र आ मस मानपूवर्क जीवनयापन गनर्, सावर्जिनक 
सेवा तथा सुिवधामा प्राथिमकताका साथ अवसर प्रा  गनर् रा यको तफर् बाट िवतरण गिरदै आएको आपांगता काडर्को 
बहुआयािमक उपयोग उपयोग गिरनेछ । 

६६. य नागिरकको संरक्षण तथा सामािजक सुरक्षा लिक्षत कायर्क्रमह  तजुर्मा गिर सं चालन गिरनेछ साथै सं चािलत 
कायर्क्रमह लाई थप यवि थत, मयार्िदत एवं वैज्ञािनक बनाउदै लिगनेछ । 



६७. य नागिरकको जीवन यापनलाई सहज बनाउन, एकल तथा असाहय जे नागिरकह लाई समाजमा घुलिमल एवं 
आ मस मानमा अिभवृिद्ध गनर् गाउँपािलकायर्पािलकाको कयार्लय तथा वडा कायार्लयह मा य  नागिरक सेवा तथा 
िमलन के द्र सं चालन गिरनेछ । 

६८. ये  नागिरकह को िनयिमत वा य पिरक्षणका लािग गाउँघर िक्लिनक सं चालनलाई िनर तरता िदईनेछ । 

युवा तथा रोजगारी स ब धी नीित 
६९. बढ्दो युवा िवदेश पलायनदरलाई कम गनेर् बेरोजगार रहेका यिक्त,बैदेशीक रोजगारीबाट फिकर् एका, कोिभड १९ को 

कारण रोजार गुमाएका, िवदेश जान तयार भएर पिन जान नपाएका यिक्तह को पिहचान गिर उनीह को मागको आधारमा 
सीप तथा क्षमता िवकास तािलम सं चालन गिरनेछ । 

७०. गाउँपािलकामा उपल ध हुने ोत तथा साधनलाई एिककृत गिर रोजगारीका अवसरह  वृिद्ध गरी रोजगारी प्रदान गनर् प्रधानम त्री 
रोजगार कायर्क्रम, यवुा रोजगारीका लािग पा तरण पहल आयोजना तथा गाउँ प्रमखुसँग रोजगार कायर्क्रम स चालन गिरनेछ।  

७१. रोजगार सेवा के द्रमा सचुीकृत बेरोजगारह लाई रोजगारीको हक स ब धी ऐन, २०७५ बमोिजम यनूतम रोजगारीको यव था गनर्का 
लािग रोजगार कोषको थापना गिरनेछ । 

७२. िनमार्ण यावसायी ठेकेदारबाट स प न गिरने सावर्जिनक िनमार्ण कायर्मा रोजगार सेवा के द्रमा सचुीकृत बेरोजगारह लाई संलग्न गराउन 
प्राथिमकता िदनपुनेर् प्रचिलत काननूको कायार् वयनमा उिचत यव था गिरनेछ । 

७३. थानीय तहमा थापना भएको रोजगार सेवा के द्रलाई म बकको थापना गिरनेछ पमा उपयोग गरी रोजगार सेवा के द्र र िबिभ न 
रोजगार प्रदायक संघ सं था, िब ीय सं था, गैर सरकारी सं था तथा सरोकारवाला िनकाय िबच सम वय गराई सावर्जिनक पवूार्धार 
िनमार्ण, कृिष उ पादन, उद्योग, कलकारखाना, िब ीय िक्रयाकलाप, सामािजक िवकास आिदको क्षेत्रमा रोजगारीको िसजर्ना गिरनेछ । 

७४. सबैले काम गनर् पाउने अव था सुिनि त गदैर् देशको मुख्य सामािजक आिथर्क शिक्तको पमा रहेको मशिक्तलाई दक्ष र 
यवसाियक बनाउने र वदेशमै रोजगारी अिभवृि  गनेर् उदे्य यले "एक युवा एक सीप" अिभयान सं चालन गिरनेछ  र सो 
अिभयान माफर् त युवाह लाई िनजको इ छाअनुसारको कि तमा एक सीप िसकाउने प्रव ध िमलाईनेछ। सीप तथा क्षमता 
िवकासको लािग प्रदेश तथा संघि थत तािलम के द्रह मा समेत िसफािरस गिरनेछ । 

७५. वैदेिशक रोजगारीबाट आजर्न भएको पँुजी, सीप, प्रिविध र अनुभवलाई वदेशमा उ पादनमुलक के्षत्रमा लगाउन प्रो साहन 
गिरने छ । 

७६. कोिभड -१९ संक्रमण रोकथाम, िनय त्रण तथा उपचार, िवपद ् यव थापन र मानवीय सेवामा यवुाह लाई पिरचालन गनेर् नीित िलईनेछ। 
पूवार्धार िवकास 
थानीय सडक,पुल तथा झोलुङ्गेपुल 
गाउँसभा सद य यहू , 

७७. सडक सं जाल तथा भौितक पूवार्धारह को िवकास गदार् उपल ध ोत साधनलाई म यनजर राख्दै सो को िम ययी 
उपयोग गरी िवकासको लाभलाई स पूणर् ब दीपुरबासीह मा समतापूणर्, यायोिचत िवतरण गनर् सडक सं जाल तथा 
भौितक पूवार्धारह को िवकास गदार् क्रमशः बहुसंख्यक जनताले लाभ िलने आयोजनाह लाई पिहलो प्राथिमकतामा 
रािख सं चालन गिरनेछ । 

७८. सडकले भार बहन गनेर् क्षमता, सवारी चाप र योगदान लगायत िविभ न प्रचिलत माप डका आधारमा गाउँपािलका 
िभत्रका सडकह को विगर्करण गिर दीघर्कािलन गु योजना तयार गरी िवकस, िव तर एवं तरो नती गिरनेछ । 

७९. प्राकृितक प्रकोप तथा जलवायु प्रितकुलताका कारण हुन सक्ने असर एवं हानी नोक्सानीलाई यूनीकरण गनर् वातावरणीय 
प्रभाव मु याङ्कन समेतका आधारमा सडक तथा पुल पुलेसा िडजाइन तथा िनमार्णमा िवषेश सतकर् ता अपनाईनेछ । 
बायोइि जिनयिरङ्ग लगायतका उपयुक्त पद्धितलाई सतही भू-क्षय िनय त्रण कायर्मा प्रभावकारी ढङ्गले लागु गिरनेछ ।   

८०. िनमार्ण कायर्मा हेवी ईक्युपमे ट प्रयोग नहुने तथा थानीय जनता एवं लाभग्राहीह बाट नगद एव जनसहभािगता जुट्ने 
प्रकृितका योजनाह  प्रचिलत सावर्जिनक खिरद कानूनको अिधनमा रही उपभोक्ता सिमितमाफर् त कायार् वयन गिरनेछ । 

८१. बषेर् िवकासको प्रवृितलाई यूनीकरण गनर् हरेक वषर् चैत्र मसा त िभत्र िनमार्ण कायर् सक्नेगरी आयोजनाको कायार् वयन 
गिरनेछ । सोही बमोिजम आयोजनाह को प्राथिमकताक्रम िनधार्रण गिर िनमार्ण यवसायी एवं उपभोक्ता सिमितह संग 
योजना स झौता गिर कायर् अगािड बढाइनेछ ।  

८२. राजमागर्देखी गाउँपािलका के द्र जोड्ने तथा गाउँपािलका के द्रदेिख वडा के द्रस म जोड्ने सडकह लाई पिहलो 
प्राथिमकतामा राखी िनमार्ण, तरो नती तथा कालोपते्र गिरनेछ । 



८३. िनमार्णिधन एवं िनमार्ण स प न भएका सडक तथा पुल पुलेसाको संरक्षण एवं दीगो उपयोगका लािग उिचत यव था 
गिरनेछ। नयाँ सडक िनमार्ण गदार् तथा सडकको तरो नती गदार् बाढी तथा भेलको उपयुक्त िनकास हुने गरी नाली 
िनमार्णलाई प्राथिमकतामा रािखनेछ । 

८४. तुलना मक पमा बढी लागत पनेर् तथा िवषेश प्रािविधक ज्ञान, सीप तथा क्षमताको आव यकता पनेर् खालका पुवार्धारको 
िनमार्ण गनर् सघंीय सरकार तथा प्रदेश सरकारसंग आयोजना पेश गरी लागत साझेदारी गिर वा नगरी िनमार्ण स प न 
गिरनेछ । 

भवन तथा सहरी िवकास 
८५. "समृ  ब दीपुरः सुखी ब दीपुरबासी" को गाउँपािलकाको सोचलाई पुरा गनर् आधुिनक पूवार्धारयुक्त योजनावद्ध 

वातावरणमैत्री िवपद् प्रितरोधी, यवि थत, समावेशी, आिथर्क पमा गितिशल र सुस य सहर तथा वि त िवकास गिरनेछ 
। 

८६. पुराताि वक,ऐितहािसक एवं साँ कृितक िवशेषता पिहचान झ कने गरी पयर्टकीय स भावनालाई ि ट्रगत गदैर् ब दीपुर 
बजारलाई सां कृितक क्षत्रको पमा यव थापन तथा िवकास गिरनेछ। 

८७. ब दीपुर बजारमा यातायात चाप तथा पािकग सम यालाई ि गत गदैर् ब दीपुर बसपाकर् को दीगो एवं सुरिक्षत यव थापन 
गिरनेछ । 

८८. ग्रामीण पयर्टन, सहकारीता प्रवद्धर्न, थानीय मौिलक उ पादन, प्राकृितक ोतको उपयोग, बजार िव तार, होम टेको 
िवकास माफर् त गुण तिरय जीवनमा जोड िदईनेछ । 

८९. प्राकृितक तथा भौगोिलक िहसाबले जोिखयुक्त नदी िकनारा, िभरपाखामा रहेका व तीह को पिहचान गिर ती थानह मा 
हुन सक्ने व ती िव तारलाई िन सािहत गिर जोिखमयुक्त व तीलाई सुरिक्षत थानको पिहचान गिर य ता थानह मा 
यवि थत र भरपद  वि त िवकास कायर्लाई अिघ बढाईनेछ । 

९०. आगामी आिथर्क वषर्िभत्र ब दीपुर के्षत्रिभत्र रहेका घरका फुस तथा खरका छानाह लाई ज तापाताले प्रित थापन गिरनेछ 
। 

९१. भवन िनमार्ण गदार् राि ट्रय भवन संिहताको पालनामा िवशेष जोड िदई नयाँ  प्रभावकारी कायार् वयको िनयिमत अनुगमन 
गिरनेछ । 

९२. नयाँ भवन िनमार्ण गदार् पर परागत प्रिविध र थानीय वा तुकलालाई प्रो साहन गनेर् नीित िलईनेछ । पुराताि वक मह वका 
भवन िनमार्ण गदार् पर परागत प्रिविध र वा तुकलाको जगनार् गिरनेछ ।  

९३. नक्सापास गरेपिछ मात्र भवन िनमार्ण गनेर् पिरपािटको िवकास गनर् आव यक पहल गिरनेछ । नक्सापास गदार् सडक 
मापद डको पालनालाई कडाईका साथ लागु गिरनेछ । 

उजार्, लघु तथा साना जलिवदु्यत, वैकि पक उजार् 
९४. पर परागत काठेपोललाई आधुिनक ि टलपोलले  क्रमश िव थपान गदैर् लिगनेछ । 
९५. नवीकरणीय उजार् प्रिविध (वायोग्यास, िवदु्यतीय चुलो, सुधािरएको चुलो, सौयर् उजार्) जडानमा अनुदान िदईनेछ । 
९६. व छ नवीकरणीय उजार्को उ पादन, िवकास तथा प्रयोलाई प्राथिमकता िदईनेछ । 

 
वातावरण तथा िवपद यव थापन 
गाउँसभा सद य यहू , 

 
९७.  ब दीपुर बजार, डुमे्रबजार लगायतका आसपासका थानह बाट उ सगर् हुने फोहरमैलाको उिचत यव थापन गरी प्रदुषण 

यूनीकरण गरी सफा एवं हराभरा ब दीपुर िनमार्णको लािग आधुिनक या डिफ ड के्षत्र िनमार्ण गिरनेछ । 
९८. Bio-engineering मा जोड िदई सडक छेउछाउ, खोला खो सामा वृक्षारोपण, बाँसरोपण, ख तथा बाँसद्वारा तटब ध, 

सावर्जिनक तथा खाली नाङ्गा ठाँउमा वृक्षारोपण गिरनेछ । 
९९. प्रारि भक वातावरणीय पिरक्षण र वातावरणीय प्रभाव मु यांकन गिर प्रचिलत नीित, कानून तथा मापद डको पालना गरी 

नदीज य पदाथर् ढंुगा, िगटी, बालुवाको उ खनन,् संकलन, प्रसोधन र ओसारपसार र िविक्र िवतरणलाई यवि थत बनाईनेछ 
। 

१००. बाढी, पिहरो, आगलािग ज ता प्राकृितक प्रकोप तथा िवपद्को अव थामा त काल उद्धारका लािग Rapid- Response 
Team गठन गरी आव यक सामाग्रीह  सिहत सुरिक्षत वास थानको यव था, राहत, औषिधउपचार, खानपान तथा 
ल ाकपडा उपल ध गराउनको लािग तयारी गिरनेछ । 



१०१. िवपद् जोिखम यूनीकरण तथा िवपद्को खोज उद्धार र राहतस ब धी कायर्लाई यवि थत गनर् "िवपद् पूवर्तयारी तथा 
प्रितकायर् योजना" तयार गरी लागु गिरनेछ । 

१०२. लाि कज य पदाथर्बाट हुने वातावरणीय प्रदुषण यूनीकरण गनर् ४० माइक्रोन भ दा पातलो लाि कको आयात तथा 
िविक्र िवतरण र प्रयोगमा पूणर् पमा प्रितव ध लगाईनेछ । 

१०३. आगलागीबाट हुनसक्ने क्षतीलाई यूनीकरण गनर् वा णय त्र तयारी अव थामा रािखनेछ ।व यज तु र मानव वीचको 
द्व दलाई कम गनर् आव यक कायर्क्रम बनाई लागु गिरनेछ ।  

१०४. िवपद् प ातको पूनिनमार्ण र पून थार्पनामा "अझ राम्रो र बिलयो" िनमार्ण कायर्मा जोड िदईनेछ । 
कोरोना राहत कायर्क्रम 

१०५. कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र िनय त्रणका लािग थापना गिरएको कोरोना कोषलाई उिचत पिरचालन गिरनेछ । 
१०६. असंगिठत क्षेत्रमा दिैनक यालादारीमा काम गनेर् िमकह लाई लिक्षत गिर याईएको “ ममा आधािरत राहत कायर्क्रम” लाई 

िनर तरता िदईनेछ । 
१०७. कोरोना भाईरस ( कोिभड -१९) संक्रमणबाट िसिथल बनेको अथर्त त्रलाई पनु: गितिशल एवं चलायमान बनाउनेको लािग स पणुर् 

आिथर्क गितिविधह लाई प्रो साहन गनर् िवशेष नीित िलईने छ । 
सं थागत िवकास, सेवा प्रवाह र सुशासन 

१०८. िनमार्णाधीन वडा कायार्लय भवनह  यसै आ.व.मा िनमार्ण स प न गिरनेछ । वडा कायार्लयह लाई थप यवि थत र सेवाग्राही मैत्री 
बनाइने छ ।  

१०९. गाउँपािलकाबाट तोिकएको समयिभत्र तोिकएको कायर् गनेर्, तोिकएको िमितमा बडाको बैठक ब ने, मािसक िरपोटर् बझुाउने, वडा यक्ष र 
वडासिचवले आफु िबदामा ब न ुअिघ मािथ लो तहबाट वीकृित िलने, वडा यक्षले ३ िदनभ दा बढी िबदामा ब दा वडा सद यलाई 
कायर्वाहक िदने, स वि धत वडाका जनप्रितिनिध वा कमर्चारीको नाममा बे ज ुवा ितनुर् बझुाउन ुपनेर् रकम नभएमा  िशषर्कका आधारमा 
आगामी बषर् वडामा िदइने बजेटमा प्रित िशषर्क दरले थप अनुदान िदइने गनेर् नीित िलइनेछ । 

११०. वडा सिचव लगायतका वडा र गाउँपािलकाका कमर्चारीह लाई प जीकरण, योजना, राज  संकलन विृद्ध, यव थापन सचूना 
प्रणालीको प्रयोग तथा क्षमता अिभविृद्ध तािलमको लािग कुल चाल ुखचर्को िनि त प्रितशत बजेट िविनयोजन गिर क्षमता अिभविृद्धका 
कायर्क्रमह  स चालन गिरने छ ।  

१११. कायार्लयमा Less Paper Governance को अवधारणालाई अवल वन गिर सचूना प्रिविध मैत्री बनाइनेछ । सबै िवषयगत शाखा र  
वडा कायार्लयको गाउँपािलका के द्र सँग प्र यक्ष स पकर्  गिर सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गनर् िवद्यतुीय स टवेयर प्रणालीमा आबद्ध 
गिरनेछ । सबै वडामा राज  संकलनमा अनलाईन प्रणालीलाई िनर तरता िदइनेछ । गाउँपािलका कायार्लयमा िसिसटीभी जडान र 
िडिजटल हािजरी प्रणाली यव थापन गिरनेछ । यिक्तगत घटना दतार्का सबै अिभलेखह को िडिजटाइजेशन स प न गिरनेछ । ३५ िदन 
िभतै्र यिक्त घटना दतार्को लािग अिभयान स चालन गिर पणूर् घटना दतार् गाउँपािलका घोषणाको नीित अवल वन गिरनेछ । 

११२. मेरो गाउँपािलका मेरो योगदान नीित अवल वन गदैर् यवसाय कर स पि , कर समयमै ितनर् नागिरकलाई प्रो साहन गनेर् नीित 
अवल वन गिरनेछ । उ कृ  करदाता परु कृत गनेर् नीितलाई िनर तरता िदइनेछ । कुल यवसाय करको िनि त रकम यवसायी िहत 
कोषमा ज मा गिरनेछ र उक्त कोष यवसायीको क याणको लािग प्रयोग हुने यव था िमलाइनेछ ।  

११३. करको दायरा फरािकलो पािर आ तिरक आयका नवीनतम तथा थायी ोतह को पिहचान गिरनेछ । उ च राज  संकलन गनेर् 
कमर्चारीलाई प्रो साहनको नीित अवल वन गिरनेछ । करदाता िशक्षा स चालन तथा राज  संभा यता अ ययन गिरनेछ । आ तिरक 
राज को प्रमखु ोतको पमा रहकेो ढंुगा, िगिट बालवुा ज ता नदीज य पदाथर्को संकलन, उ खनन र िविक्र िवतरणलाई थप यवि थत 
गिरनेछ । 

११४. उपभोक्ता सिमितलाई पे की िदने कायर् िन सािहत गिरनेछ । पे की फ यौट र शू य बे जकुो लािग लेखा सिमितलाई िक्रयािशल 
बनाइनेछ । आ तिरक लेखा परीक्षण प्रणालीलाई सु ढ र सबल बनाइनेछ । 

११५. रा ट्रसेवक कमर्चारीको मनोवल उ च पादैर् उ प्रेरणाका नीितह  अवल वन गिरनेछ । कमर्चारीलाई अितिरक्त समयमा काम गरेवापत 
मको यायोिचत स मान गनर् प्रदान गिरएका मौिद्रक तथा गैर मौिद्रक सेवा, सिुवधालाई िनर तरता िदइनेछ ।  

११६. प्रमखु प्रशासकीय अिधकृत र शाखा प्रमखुह बीच प  कायर् सचूकका आधारमा कायर् स पादन स झौता (Performance 
Contract) गिरनेछ । शाखा प्रमखुह ले आ नो शाखा मातहतका कमर्चारी सँग कायर् स पादन स झौता गनेर् यव था िमलाइनेछ । 



उ कृ  कायर् स पादन गनेर् कमर्चारीलाई कायार्लयले उ कृ  कमर्चारी पुर कार प्रदान गनेर्छ । तोिकएको कायर् िज मेवारी परूा नगनेर् र 
आचरण िवपिरत काम गनेर् कमर्चारीलाई द डको नीित अवल वन गिरनेछ, कमर्चारी आचारसंिहता लाग ूगिरनेछ । 

११७. राज  संकलन, योजना कायार् वयन, सेवा प्रवाहको अव था लगायतका सचूकह  िनधार्रण गिर उ कृ  कायर् स पादन गनेर् वडा 
कायार्लयलाई गाउँपािलका नमूना वडा पुर कार प्रदान गिरनेछ । 

११८. गाउँपािलका कायार्लयलाई भ्र ाचारमकु्त र सदाचारयकु्त बनाउन सशूासनका मलूभतु मू य र मा यतालाई यवहारमा लाग ूगिरनेछ । 
अनलाईन घटना दतार् प्रणाली लाग ू हुन बाँकी वडामा अनलाईन प्रणाली लाग ूगिरनेछ । सवै वडामा नागिरक वडापत्र र उजरुी पेिटका 
अिनवायर् गिरनेछ । कायार्लय र वडाह मा प्रा  गनुासालाई सा ािहक पमा फ यौट गिरनेछ । सेवाग्राहीको सहजीकरणको लािग हे प 
डेक्सको यव था गिरनेछ । सावर्जिनक सनुवुाईलाई िनर तरता िददँ ैवडा तरस म पयुार्इने छ । 

११९. गाउँपािलकाको गितिबिध समेटेर चौमािसक िडिजटल बलुेिटन प्रकाशन गिरनेछ । गाउँपािलकाको मोवाइल ए स तयार गिर सचुा  
गिरनेछ । सचूनाको हक स ब धी ऐन अनसुार गाउँपािलका कायार्लयले प्रकाशन गनुर्पनेर् िवषयह  तै्रमािसक प्रकाशन गिरनेछ ।  १ 
लाख भ दा बढीको भकु्तानीलाई वेभसाइटमा प्रकाशन गनेर् प्रणालीको िवकास गिरनेछ ।  

सुचना प्रिविधस ब धी 
१२०. सबै वडा कायार्लयह लाई Internet मा आधािरत स चार तथा सचुना प्रिविध मैत्री बनाइनेछ, एक वडा एक सूचना के द्र को नीित 

िलइनेछ । 
१२१. बि दपरु गाउँपािलका अ तगर्तका कायार्लयह मा कायर्रत कमर्चारी र िवद्यालयका िशक्षकह लाई सचूना प्रिविध प्रयोगमा 

अिभमिुखकरण गनेर् नीितलाई िनर तरता िदईने छ । 
१२२. पयर्टक र पयर्टन यवसाियह को Digital अिभलेिखकरणलाई प्रभावकारी बनाईने छ । 

गाउँ सभाका सद य यूह , 
अ यमा, 

१२३. संघीय लोकताि त्रक गणत त्र नेपालको तीन तहको रा य संरचनामा थानीय तहले हािसल गरेका राजनैितक, सामािजक र आिथर्क 
उपलि धलाई संरक्षण गदैर् थप उ नत र िदगो बनाई ब दीपरुको समग्र िहत र िवकास अिभविृद्ध गनर् तथा कोिभड-१९ को कारण प्रभािवत 
सामािजक आिथर्क क्षेत्रलाई पनुजीर्वन िदई िवकासको गितलाई ती ता िदन आिथर्क बषर् २०७८-७९ को नीित तथा कायर्क्रम प्र ततु 
गरेको छु । 

१२४. व दीपरु गाउँपािलकाको िवकास र समिृद्धको मागर्दशर्नको पमा रहकेो यो नीित तथा कायर्क्रमको आधारमा याइने बजेटको सफल 
कायार् वयनबाट गाउँपािलकाको  समग्र िवकास र महामारीको असर यनूीकरणमा मह वपणूर् योगदान पगु्नेछ । 

१२५. यो नीित तथा कायर्क्रमको कायार् वयनमा सबैबाट सिक्रय सहयोगको अपेक्षा गदैर् ब दीपरु गाउँपािलकाको समग्र िवकासमा योगदान गनेर् 
जनप्रितिनिध, राजनैितक दल, नीिज तथा गैरसरकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, िवकास साझेदार, नागिरक समाज, स पणुर् रा ट्र सेवक 
कमर्चारीह , स चार जगत, उद्योगी यवसायी, िमक वगर्, सामािजक संघ- सं थाह  एवं दशे तथा िवदशेमा रहन ुभएका स पणूर् दाज ु
भाई तथा िदिद बिहनीह मा हािदर्क ध यवाद यक्त गनर् चाह छु । 
 
ध यवाद । 

               
              पूणर् िसंह थापा 

अ यक्ष  
२०७८ असार १०  
 

  



 


