
 

 

 



 

 

दोस्रो गाउँ सभाको पहिलो अधिवेशन (नवौँ अधिवेशन) को पहिलो बैठकमा धमधि 
२०७८ असार १० गिे गाउँपाधलका अध्यक्ष श्री अशोक कुमार जयसवाल द्बारा प्रस्ििु 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

आधथिक वर्ि २०७९/०८० 

को 
नीधि िथा कायिक्रम 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

बारागढी गाउँपाधलका 
खोपवा, बारा 

मिेश प्रदेश, नपेाल 
२०७९ 

 



 

 

     

आदरणीय गाँउ सभा सदस्यिु,  

कमिचारीिु एवम ्उपस्स्थि सम्पूणि मिानभुाविु,  

 

 १. नेपालको संहविान जारी भएपधि दोस्रो पटक स्थानीय िि सदस्य धनवािचन धनष्पक्ष, शास्तिपूणि 
र भयरहिि वािावरणमा सम्पन्न भई दोस्रो गाउँसभाको पहिलो अधिवेशनमा आधथिक वर्ि 
२०७९।०८० को नीधि िथा कायिक्रम प्रस्ििु गनि पाउँदा मलाई गविको अनभुूधि भएको ि 
। 

 २. नेपालको साविभौमसत्ता, स्वािीनिा, भौगोधलक अखण्डिा, राहिय हिि, लोकितर र 
जनजीहवकाका लाधग भएका हवधभन्न आतदोलनिुमा आ्नो अमू्य जीवन उत्सगि गनुििनुे ज्ञाि 
अज्ञाि मिान सहिदिुप्रधि भावपूणि श्रद्धाञ्जली अपिण गदििु । साथै नेपाली समाज 
ुपातिरणको क्रममा अग्र पंस्िमा रिेर नेितृ्वदायी भूधमका धनवािि गनुििनुे अग्रजिुप्रधि उच्च 
सम्मान व्यि गदििु ।  

 ३. िाम्रो हवकासका चािनािुलाई मूिि ुप ददन यस गाउँपाधलकाले हवश्वव्यापी ुपमा स्वीकार 
गररएको दीगो हवकासका लक्ष्यिु िाँधसल गनेिर्ि  उतमखु िुँदै आगामी आधथिक वर्िका लाधग 
स्वास््य, स्शक्षा, कृहर् हवकास, पश ु हवकास, सडक पूवाििार, खानेपानी, धसंचाई, लस्क्षि क्षेर 
हवकास, सशुासन िथा संस्थागि सदुृढीकरण जस्िा क्षेरगि प्राथधमकिािु रिने ि्य उ्लेख 
गरेको िु । 

 ४. जनिाको पूणि लोकितर, हवधिको शासन, सशुासन सहििको हवद्यिुीय शासन, जनिाप्रधि 
उत्तरदायी राज्य, भ्रष्टाचारमिु सभ्य, ससंुस्कृि एवम ् कििव्यप्रधि दृढ समिामूलक एवम ्
तयायपूणि समाजलार्ि आदशिको ुपमा धलदैं स्वच्ि, सर्ा, शाति, सशुासनयिु, समदृ्ध र सखुी 
नगरको धनमािणको लाधग गाउँपाधलका सरकार प्रधिवद्ध ि । 

 ५. ददगो आधथिक वहृद्ध िाधसल गरी आधथिक हवकास र समहृद्धको चािनालार्ि साथिक िु् याउन 
सिभधगिामूलक योजना िजुिमा प्रहक्रया एवम ् ददगो हवकासको लक्ष्य अनसुार वडा, टोल 
वस्िबुाट प्राथधमकिाका साथ िनोट भएका िथा गाउँपाधलकाले समेि उच्च प्राथधमकिाका 
साथ कायाितवयन गनि खोजेका स्शक्षा, स्वास््य, कृहर्, ग्राधमण सडक, सूचना िथा संचार 
प्रहवधि, सिकारी, उद्योग िथा वास्णज्य, संस्थागि हवकास िथा सेवा प्रवािसँग सम्बस्तिि 



 

 

आयोजनािुको प्रधिर्ल सधुनस्िि िनुे गरी कायाितवयन क्षमिा बढाउनकुा साथै प्रभावकारी र 
जवार्देिी अनगुमनको व्यवस्था गररनेि । 

 ६. राजश्व र कर प्रशासन सम्बस्ति नीधिको धनमािण गरी पहिचान भएका राजश्वका श्रोि, दायरा र 
दर अनसुार प्रगधिशील एवम ्समिामूलक कर धसद्धाति अनसुार राजश्व प्राप्त गनि प्रभावकारी 
संस्थागि र काननुी व्यवस्था गररनेि । आतिररक आम्दानीलार्ि बढाउँदै आत्मधनभिर र 
आरै्मा सक्षम गाउँपाधलकाको धनमािणको लाधग संभव भएसम्माका सम्पूणि उपायिु अवलम्बन 
गररनेि ।  

 ७. वडािुमा बजेट हवधनयोजन गदाि जनसंख्या, क्षेरर्ल, हवकटिा र पिौटेपना, मानव हवकास 
सूचकांकको अवस्था, पूवाििारको अनपुािमा राजश्व संकलन गनि सक्ने क्षमिा र आ.व. 
२०७८/०७९ मा राजश्वको संभावना अनसुार संकधलि राजश्वको प्रधिशि र खचिको 
आवश्यकिालार्ि मखु्य आिार बनार्िनेि । गाउँपाधलकाको राजश्व नीधिलार्ि प्रभावकारी ढङ्गले 
कायाितवयन गरी लक्ष्य अनसुार वा सोभतदा बढी राजश्व संकलन गनि सर्ल वडा एवम ्
धनकायलार्ि प्रोत्सािन स्वुप कूल राजश्वको केिी प्रधिशिले िनु आउने रकम प्रशासधनक खचि 
वापि उपलब्ि गरार्िनेि । 

 ८. वडा िथा गाउँपाधलकाको धबत्तीय व्यवस्थापन क्षमिा र जवार्देहििा बढार्नेि । राजनीधिक 
नेितृ्व र कमिचारीको क्षमिा अधभवहृद्ध गररनेि । राजनीधिक स्स्थरिा, व्यवसाहयक 
कमिचारीितर र सियोगी समाजको धनमािणको लाधग आवश्यक व्यवस्था गररनेि । 
“धसजिनस्शलिालार्ि प्रोत्सािन, उत्कृष्टिालार्ि पसु्कार” अविारणा अनसुार उत्कृष्ट काम गने 
कमिचारी र पदाधिकारीलाई वाहर्िक ुपमा सम्मान सहिि परुस्कृि गररनेि । साथै 
कमिचारीको व्यवसाहयकिा अधभवदृ्ध िथा कामप्रिी उच्च मनोबल बढाउनका लाधग 
कमिचारीिुको लाधग एक वर्िमा कस्म्िमा एक पटक साविजधनक सेवा प्रवाि र आयोजना 
संचालन सम्बस्ति िाधलम धलने िथा प्रोत्सािन भत्ता उपलब्ि गराउने व्यवस्था धमलार्िनेि 
।वाहर्िक कायििाधलका धनमािण गरी बजेट िथा योजना िजुिमा, कायिक्रम स्वीकृधि, वाहर्िक 
खररद योजना धनमािण, योजना कायाितवयन, उपभोिा सधमधििुको सशस्िकरण, योजना 
अनगुमन िथा मू्यांकन, सविजधनक सनुवुार्ि, प्रगधि सधमक्षा लगायिका कायिलार्ि व्यवस्स्थि 
गररनेि ।  



 

 

 ९. यस आधथिक वर्िमा गाउँपाधलकाको पञ्चवहर्िय आवधिक योजना धनमािण, हवर्यगि एवम ्क्षेरगि 
गुु योजना धनमािण, एकीकृि गुु योजना धनमािण लगायिका योजना धनमािणसँग सम्बस्तिि 
कायििु सम्पन्न गररनेि । योजना िथा गुु योजना धनमािणको लाधग आवश्यक बजेट व्यवस्था 
िनुेि । 

 १०.  हव सं २०५१ सालमा प्रारस्म्भक सवेक्षण भई २०५६ सालमा धनणिय भएको दोस्रो 
अतिरािहिय हवमानस्थल धनजगढको धडहपआर, जग्गा प्राधप्त िथा वािावरणीय प्रभाव मू्याङ्कन 
कायि पूरा गरेर मआुब्जा हविरणको अस्तिम चरणमा रिेको बारा स्ज्ला बासीको भाग्य र 
भहवष्यसँग जोधडएको राहिय गौरवको आयोजना अनायास सवोच्च अदालिको धमधि 
२०७९।०२।१२ गिेको धनणिले हवमानस्थल धनमािणमा रोक लगाउने कायि भएको ि ।यस 
सतदभिमा सवोच्च अदालिको धनणियको पनुरावलोकन गरी अतिरािहिय हवमानस्थल बारा 
स्ज्लामा नै धनमािण गराउन हवशेर् पिल गररनेि । 

 ११.नव धनवािस्चि जनप्रधिधनधिज्यूिुले जनिा समक्ष गरेका प्रधिवद्धिा अनुु प गाउँपाधलका 
अतिगििका प्रत्येक घरिरुीलाई ग्यास च ु् िो हविरण गररनेि । 

 १२.िराईबासी हितदिुुको मिान पवि िठमा ब्रिालिुुलाई साडी हविरण गररनेि । 
  12. उपरोि व्यवस्था बािेक केहि मूल हवर्यिुमा धनम्नानसुार नीधिको िजुिमा गररएको िः 
 

स्शक्षा सम्बस्ति नीधि 

 

 िरेक वडाका माध्यधमक हवद्यालयिुलाई श्रोि सम्पन्न नमनुा हवद्यालयको ुपमा हवकास 
गररनेि। त्यस्िो हवद्यालयको आिारभिु ििसम्म अंग्रजेी माध्यममा पठनपाठनको शुु वाि 
गररनेि।  

 िरेक माध्यधमक िथा आिारभूि हवद्यालयमा र्तटरनेट सहुविा उपलब्ि गराई प्रहवधिमैरी 
स्शक्षण धसकाईको सुु वाि गररनेि । 

 गाउँपाधलकामा एउटा १२ कक्षासम्म पठनपाठन िनुे उच्च माध्यधमक हवद्यालय स्थापनाका 
लाधग आवश्यक ियारी अस्घ बढार्नेि । 

 हवधभन्न संघसंस्था र हवकास साझेदारिुको सियोगमा गाउँपाधलकामा एउटा प्राधबधिक 
स्शक्षालय स्थापना र सञ्चालन गनि आवश्यक पिल गररनेि।  



 

 

 श्री जनिा माध्यधमक हवद्यालय बिुगाईलाई गाउँपाधलका कै उच्च स्शक्षा प्रदान गने मखु्य 
शैस्क्षक केतरको ुपमा हवकास गररनेि ।     

 हवद्यालयमा स्शक्षकिुको हक्रयाकलाप, पठनपाठनको अवस्था र समग्र हवद्यालयमा िनुे 
गधिहवधििु सकु्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरी गाउँपाधलकामा प्रधिवेदन गनि स्शक्षा, यवुा िथा 
खेलकुद शाखा अतिगिि रिने गरी हवद्यालय धनयमन र्िकार्को गठन गररनेि । हवद्यालय 
अनगुमन   धनयमन र मू्यांकनको कायिलार्ि प्रभावकारी बनार्िनेि ।

 ग्राधमण क्षेरको वििमान शैस्क्षक पररवेशलार्ि ब्यापक सिुार गने नीधि धलर्िनेि । १० वरे्  
हवद्यालय स्शक्षा योजना लागू गररनेि । स्शक्षालार्ि अपांगमैरी एवम  वालमैरी बनार्िनेि । 

 स्शक्षाबाट हवमखु बालबाधलकालार्ि स्शक्षाको पिचुमा ्याउने कायिक्रम िय गरी हवद्यालय 
 उमेरका सम्पणुि बालबाधलका स्शक्षाको मलुिारमा ्यार्िनेि ।

 साक्षरिा अधभयान चलाई गाउँपाधलकालाई साक्षर गाउँपाधलका घोर्णा गररनेि । 

 प्रत्येक हवद्यालयमा खानेपानी सहििको वाश कनिर, अपाङ्गमैरी िार र िारा शौचालय र 
सेनेटरी प्याड व्यवस्थापनका लाधग भौधिक धनमािणका प्रकृया अगाधड बढार्नेि । 

 गाउँपाधलका अतिगििका सामदुाहयक धसकार् केतरिुको क्षमिा अधभवहृद्ध गरी थप 
सदुृढीकरणका लाधग संघ र प्रदेश सरकारको समतवय एवम ्सिकायिमा त्यस्िा केतर मार्ि ि 
समदुाय स्िरमा हवधभन्न शैस्क्षक गधिहवधििु सञ्चालन गररनेि ।   

 

 स्वास््य सम्बस्ति नीधि 

        

 यस गाउँपाधलकाको वडा नं ३ खोपवामा गाउँपाधलका स्िरमा १५ शैय्या आिारभूि 
अस्पिाल धनमािण कायि सुु  गररनेि । 

 स्वास््य चौकीिुको व्यवस्थापन धनयमावली िजुिमा गरर अनगुमन व्यवस्था प्रभावकारी 
बनार्ने ि । प्रत्येक स्वास््य चौकीमा आिारभूि प्रयोगशाला स्थापनाको लाधग हवशेर् 
पिल गररनेि ।  

 गहृिणीिुलाई बालबाधलका िेरचाि र स्वस्थ आिार सम्बतिी आिारभूि िाधलम ददर्नेि । 

 प्रत्येक स्वास््य चौकीमा एम्बलेुतसको ब्यवस्था गदै जाने नीधि अवलम्बन गररनेि। 



 

 

 वर्िमा १ पटक िरेक वडामा हवशेर्ज्ञ डाक्टर सहिि स्वास््य स्शहवर सञ्चालन गररन ेर ६० 
बर्ि माधथका बदृ्धबदृ्धालाई घरमै गई धनयधमि स्वास््य जाँच गनि “घर घरमा स्वास््यकमी” 
कायिक्रम सञ्चालन गररनेि ।  

 धनशु् क और्िी हविरण कायिलाई धनयधमि र पारदशी बनार्नेि । 

 
कृहर् िथा पश ुहवकास नीधि 

 कृहर् क्षेरको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन अनदुानमा खाद्यान्न बालीिुको बीउ हविरण 
गररनेि। 

 नश्ल सिुारका कायिक्रम सञ्चालन गरी उन्नि नश्लको व्यवसाहयक पशपुतिी पालनका लाधग 
कृर्किुलाई प्रोत्सािन गररनेि । 

 संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँगको समतवय र साझेदारीमा पश ु िथा वाली बीमा 
कायिक्रमलार्ि कृर्कको धबचमा पयुािर्नेि ।  

 िरकारी, र्लरू्ल, पोधसलो घाँसको हवऊ, हवुवा एवम सकु्ष्म ित्व अनदुानमा हविरण 
गररनेि । 

 ठूलो पररमाणमा कृहर् िथा पशपुालन सम्वतिी ब्यवसायीक र्मि स्थापना गनि चािने 
ब्यस्ििुलाई हवधभन्न अनदुान मार्ि ि सियोग गररने ि । 

 मािापालन व्यवसायीलाई हवधभन्न सामग्री िथा अनदुानमलुक कायिक्रमार्ि ि सियोग गररनेि 
। 

 

सडक िथा यािायि सम्बस्ति नीधि 

 गाउँपाधलकाका मखु्य सडकलाई स्िरोन्नधि गरी वाहै्रमहिना सञ्चालन गररनेि । हिलो र 

िलुोमिु गाउँपाधलका धनमािणको लाधग आवश्यक कायि अगाधड बढार्नेि । 

 मखु्य सडकमा पने खोलामा पक्की पलु िथा क्भटि धनमािण गररनेि ।   

 गाउँपाधलका केतरबाट वडा केतरिुसम्म पगु्ने सडक आसपास वकृ्षारोपण गररनेि ।   

 आगामी वर्ि सडक िथा यािायाि पूवाििार धनमािणमा मेधसनको प्रयोगलाई िदैसम्म घटाई 

श्रमीकको प्रयोगलाई ब्यापक बनार्ने ि ।  

 

 

 

 



 

 

भवन िथा शिरी हवकास सम्बस्ति नीधि 

  

  प्राकृधिक स्रोि, ऐधििाधसक, सामास्जक, सांस्कृधिक पहिचान र आधथिक साम्यिको आिारमा 
गधिशील गाउँ शिर धनमािण कायिलार्ि व्यवस्स्थि गररनेि । यसको लाधग शिरी हवकास िथा 
भवन धनमािण सम्बस्ति मापदण्ड एवम ्संहििा पूणि कायाितवयन गररनेि । संरचना धनमािण गनुि 
पूवि नक्सा पास गनुिपने कानूनी प्राविानलार्ि कडार्िका साथ लागू गररनेि । 

  यस आधथिक वर्िमा एकीकृि, व्यवस्स्थि, वैज्ञाधनक, सरुस्क्षि र िररि गाउँ शिर धनमािणको    
लाधग गुु  योजना बनार्ि लागू गररनेि । सम्बस्तिि जग्गािनीिुको सिमधिमा व्यवस्स्थि 
शिरको धनमािणको लाधग जग्गा हवकास कायिक्रमलार्ि प्रभावकारी ढङ्गले कायाितवयन गररनेि 
। 

  खानेपानी, सरसर्ार्ि र र्ोिोरमैला व्यवस्थापन िथा ढल व्यवस्थापनमा हवशेर् ध्यान ददर्िनेि 
।पूणि सरसर्ार्ियिु गाउँपाधलका धनमािणको लाधग वरै्भरी सरसर्ार्ि अधभयान सञ्चालन 
गररनेि । 

  गाउँपाधलका अतिगििका सम्पूणि खरका िानािुलाई जस्िा पािाद्बारा हवस्थाहपि गररनेि । 

 

सरसर्ार्ि सम्बस्ति नीधि 

  ददगो हवकासका १७ लक्ष्यिुमध्येको सर्ा पानी र पूणि सरसर्ार्ि सम्बस्ति लक्ष्य  
िोहकएको अवधिधभर प्राप्त गनि वािावरणमैरी घरका १० सचुकिुको कायाितवयन, पूणि 
सरसर्ार्ियिु वडा घोर्णा, एक घर एक िारा, एक घर एक शौचालय, एक व्यस्ि एक 
ुख, सिुाररएको चलूोको प्रयोग जस्िा कायिक्रमलार्ि धनरतिरिा ददर्नेि । 

  सूचक धनिािरण गरी नमूना वडा घोर्णा गने कायिको थालनी गररनेि । 

  हवद्यालय, साविजधनक स्थल एवम ्सरकारी कायािलयिुमा अपांगमैरी, वालमैरी साविजधनक 
शौचालय धनमािणमा ध्यान ददर्िनेि । 

  गाउँपाधलकालाई स्वच्ि र सर्ा बनाउन,े नागररकिुलाई गणुस्िररय खानेपानी उपलब्ि 
गराउने र सबै घरमा शौचालय धनमािण भई प्रयोगको शधुनस्िििा कायम गरी क्रमशः नमनुा 
सरसर्ाई िथा स्वच्ि समदुाय घोर्णा गररनेि । 

 

 



 

 

पयिटन सम्बस्ति नीधि 

 

  पयिटन क्षेरलार्ि राहिय अथिितर एवंम ् यस गाउँपाधलकाको अथिितरको प्रमखु आिारको 
ुपमा हवकास गनि प्राकृधिक, ऐधििाधसक, िाधमिक पयिटन प्रवद्धिनको लाधग सकु्ष्म ढंगले 
अध्ययन गने िथा सोको लाधग आवश्यक पूवाििार हवकासमा जोड ददर्िनेि । यस आधथिक 
वर्िधभर पयिटन गुु योजना ियार गरी लागू गररनेि । 

 

  पयिटकीय स्थलिुको अध्ययन, पहिचान र प्रचारप्रसारको लाधग आवश्यक व्यवस्था धमलार्न े
ि । पयिटन पूवाििार धनमािण, प्रचारप्रसार र पयिटक अनकूुल सेवा सहुविा हवकासमा जोड 
ददर्िनेि ।  

 
  स्थानीय भार्ा, साहित्य, कला, संस्कृधि र सम्पदाको संरक्षण र प्रबििन गनि आवश्यक 

कायिक्रम सञ्चालन गररनेि । 

 

वािावरण िथा भ ुसंरक्षण सम्बस्ति नीधि 

 

 सडक हकनारामा भूक्षयलाई रोक्दै आधथिक लाभ समेि धलन धिटो िहुकि ने हवुवािु रोपी 
त्यसको संरक्षण र उपयोग गनि सम्बस्तिि क्षेरका स्थानीय समदुायलाई पररचालन गररनेि । 

 जग्गा बाँझो राख्न ेकायिलाई धनुत्साहिि गनि खाली जग्गाका सवेक्षण र माटो परीक्षण गरी 
जधमनको प्रकृधि अनसुारको भउुपयोग नीधि अवलम्बन गररनेि ।  

 ऐलानी पधिि जग्गा पहिचान गरी अधिक्रमण िनुबाट जोगाउने र वकृ्षारोपण गरी िररयाली 
कायम गनि आवश्यक पिल गररनेि । 

 

यवुा िथा खेलकूद सम्बस्ति नीधि 

 गाऊँपाधलकास्िरमा उपयिु स्थानको खोस्ज गरर १ रंगशालाको धनमािण गररनेि भन ेिरेक 

वडािुमा १÷१ वटा खेलकुद मैदान धनमािण गररनेि । 

 गाउँपाधलका स्िरीय वाहर्िक खेलकुद मिोत्सव आयोजना गररनेि ।   

 

लैंधगक समानिा िथा सामास्जक समावेशीकरण सम्बतिी नीधि 



 

 

  लैंधगक समानिा महिला सशस्िकरण लैंधगक मलुप्रवािीकरण र महिला सिभाधगिा वृहद्ध गने 
नीधिलार्ि प्रोत्सािन गररनेि ।संचाधलि आयोजना िथा कायिक्रममा कस्म्िमा ३३ प्रधिशि 
महिला र कस्म्िमा १० प्रधिशि अपांग वा अ्पसंख्यक वा दधलि समदुायको सिभाधगिा 
सधुनस्िि गररनेि । लघ ुउद्यम िथा धसप हवकास सम्बस्ति कायिक्रमिु सचालनका क्रममा 
पिाडी परेको बगिलाई सिभाधगिामा धबशेर् प्राथधमकिा ददर्नेि ।   

  असल सामास्जक मू्य मातयिाको संरक्षण एवम ्संवद्धिन गररनेि । बाल धबवाि गने िथा 
गराउने दबैुलार्ि काननुको कठघरामा उभ्यार्िनेि । 

  लस्क्षि वगि एवम ् समदुाय केस्तरि व्यवसाहयक सीपमूलक िाधलमिु सञ्चालन गरी त्यस्िा 
वगिको सशस्िकरण गनर ्नीधि अवलम्बन गररनेि ।  

  समाजमा कुसंस्कारको ुपमा रिेको बाल हववाि र दार्जो प्रथालार्ि तयूधनकरणं गनि टोल ,
वडा एवम ् गाउँपाधलका स्िरमा चेिनामलुक कायिक्रम गनिका साथै काननुी कावािहिलार्ि 
कडार्िका साथ लाग ुगररनेि । 

  स्शक्षाबाट हवमखु बालबाधलकालार्ि स्शक्षाको पिचुमा ्याउने कायिक्रममा िय गरी हवद्यालय 
उमेरका सम्पणुि बालबाधलका स्शक्षाको मलुिारमा ्यार्िनेि । 

  हवद्यालय, वडा र गाउँपाधलकामा बालक्लब एवम ्संजाल गठन गरी हक्रयास्शल गररनेि । 

  पाररवाररक संस्कार एवम ् पोर्णको अवस्थामा सिुार गनि टोल र वडा स्िरमा अधभभावक 
स्शक्षा कायिक्रम संचालन गररनेि । 

  महिला शसस्िकरणको लाधग प्रत्येक टोल, वडामा महिला समिु एवं सधमधि गठन गरी 
गाउँपाधलकामा ससु्चकृि गररनेि । सूचीकृि सबै समिुलार्ि अनसु्शक्षण िाधलम ददर्नेि । 

  प्रत्येक वडामा रिेका महिला सधमधिलार्ि आयआजिन सम्बतिी िाधलम ददर्ि आयआजिनमूलक 
व्यवसायमा आवद्ध गररनेि । 

  लैंधगक हिंसा, घरेल ुहिंसा तयूधनकरण गनि काननुी एवं चेिनामलुक कायिक्रममा जोड गररनेि 
। 

  अपाङ्गगिा भएका व्यस्ििुको लाधग हवशेर् कायिक्रम सञ्चालन गररनेि । 

 

 

 



 

 

धसचाई, खानपेानी िथा भवन सम्बस्ति नीधि 

 गाउँपाधलका कायािलयको व्यवस्स्थि प्रशासकीय भवन धनमािणको कायि सम्पन्न गररनिे साथै 
गाउँपाधलका धभर रिेका स्वास््य चौकी, हवद्यालय िथा जेष्ठ नागररक आश्रयस्थल भवनिु 
धनमािण िथा ममिि सम्भार गररनेि । 

 सम्पूणि जनिालाई शदु्ध खानेपानीको पिुँच परु् याउन एक घर एक चापाकल कायिक्रम 
सञ्चालन गररनेि । 

हवज्ञान िथा प्रहवधि सम्बतिी नीधि  

  गाउँपाधलकाको समहृद्धको लाधग हवज्ञान र प्रहवधिको क्षेरबाट प्राप्त िनु सक्ने लाभ, अवसर र 
संभावनालार्ि खोजी गरी यस क्षेरमा संख्यात्मक र गणुात्मक हवकास गररनेि । 

  गाउँपाधलकाधभर हवज्ञान, सूचना िथा सञ्चार प्रहवधिको क्षेरमा दक्ष जनशस्ि उत्पादन गनि 
माध्यधमक ििका सबै हवद्यालयिुमा प्राहवधिक हवर्यको पठनपाठनको व्यवस्था गररनिे । 
माध्यधमक ििका सबै हवद्यालयिुमा कम्प्यटुर स्शक्षक, कम्प्यटुर ्याव, हवज्ञान 
प्रयोगशाला, हवद्यिुीय िास्जरीको व्यवस्था गररनेि । 

  हवद्यिुीय शासनको लाधग आवश्यक पिल गररनेि । लेखा, राजश्व प्रणालीलार्ि स्टवेयरको 
प्रयोग गरी व्यवस्स्थि गररनेि । 

  माध्यधमक िथा आिारभूि सामूदाहयक हवद्यालयिुमा हवज्ञान प्रयोगशाला व्यवस्स्थि गररनेि 
। 

 

संस्थागि हवकास, सशुासन िथा सेवा प्रवाि सम्बस्ति नीधि 

 आगामी आधथिक वर्िमा गाउँपाधलकाको प्रशासधनक खचि कम्िीमा १० प्रधिशिले घटार्नेि ।  
 गाउँपाधलकाको नीधि िथा कायिक्रम कायाितवयनमा स्थानीय गैरसरकारी संस्था िथा 

अतिरािहिय गैरसरकारी संस्थािुलाई आमतरण गरी साझेदारीको लाधग अहपल गररनेि ।  
 वेभसार्ट मार्ि ि गाउँपाधलकाको आम्दानी िथा खचि चौमाधसक ुपमा साविजधनक गररनेि ।  
 हवकासका वाहर्िक योजना धनमािण र कायाितवयनमा समदुाय पररचालनका लाधग साहवकका 

वडालाई समेटेर टोल सिुार सधमधि गठन गरर सहक्रय वनार्नेि ।  
 सवै वडाको घरिरुी दिाि गरर घरिरुी पहिचानको लाधग धनस्िि कोड प्रदान गररनेि । 



 

 

 

सरकारी िथा गैर सरकारी संघ-संस्था सञ्चालन सम्बस्ति नीधि 

  गाउँपाधलका क्षेरमा कायि गनि र्च्िुक गैरसरकारी संघसंस्थाले गाउँसभाबाट अधनवायि ुपमा 
बजेट िथा कायिक्रम स्वीकृि गरार्ि गाउँपाधलकाको संस्चि खािाबाट नै धनकासा िनु े
व्यवस्था गनुिपनेि । गाउँसभाबाट स्वीकृि नगरार्ि कुनै पधन बजेट िथा कायिक्रम संचालन 
गनि पार्िने िैन । 

  कुनै पधन सरकारी, गैर सरकारी संघसंस्था, धनकाय, क्षेर, हवर्यगि कायािलयले 
गाउँपाधलकाधभर आयोजना, कायिक्रम संचालन गनुिपूवि गाउँपाधलकाको स्वीकृधि धलने, 
गाउँपाधलकाको नीधि िथा कायिक्रम अनुु प आयोजना वा कायिक्रम सञ्चालन गनुिपने 
व्यवस्थालार्ि कडार्िका साथ लागू गररनेि । 

 

आधथिक हवकास सम्बस्ति नीधि 

 खेर गर्रिेको श्रमलाई उत्पादनमा जोन न िािे धसपमलुक लघ ुउिम कायिक्रम  सञ्चालन 
गररनेि।  

 ब्यवसायीक क्षेरमा लाग्न चािने यूवािुलाई आिारभूि िाधलम, यतर उपकरण सियोगको 
ब्यवस्था धमलार्नेि ।  

 वैदेशीक रोजगारीबाट र्केका यूवािुलाई ब्यवसायीक कृहर् र स्वरोजगारमलुक उिममा 
संलग्न हवधभन्न अनदुानमूलक कायिक्रम सञ्चालन गररनेि । 

 यवुा बेरोजगारीलार्ि सम्बोिन गनि यवुा लस्क्षि कायिक्रम सञ्चालन गररनेि । दधलि महिला, 
द्वतद्वपीधडि, हवपन्न िथा सीमातिकृि समदुायको आत्मधनभिरिाको लाधग लस्क्षि वगि हवशेर् 

 कायिक्रम सञ्चालन गररनेि ।

 

राजश्व संकलन िथा पररचालन सम्बस्ति धनधि 

 गाउँपाधलकाको राजश्व सिुार कायियोजना िजुिमालाई प्रभावकारी बनार्नेि । 

 गाऊँपाधलकामा करको दर धनिािरण गदाि प्रगधिस्शल कर प्रणाली लागू गररनेि ।  



 

 

 मखु्य राजश्वका स्रोििुः सम्पस्त्त कर, घरनक्सा पास िथा अधभलेख दस्िरु, ब्यवसाय कर, 
बिाल हवटौरी शु् क, सम्पस्त्त मू्यांकन शु् क, धसर्ाररस िथा प्रमास्णि दस्िरुको दर िथा 
असलुी प्रहक्रया धनिािरण गरर स्टवेयर प्रणालीबाट अधभलेखीकरण गने ब्यवस्था धमलार्नेि 
।  

 आम जनिालाई कर िथा राजश्वको मित्वका वारेमा जनचेिना हवस्िार गररनेि । 

 गाउँपाधलका क्षेरधभर सञ्चालनमा रिेका उद्योग, व्यवसायीिुलाई करको दायरामा ्याउन 
कर संकलन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै लधगनेि । 

सामास्जक सरुक्षा िथा समावेशी प्रवदिन सम्बस्ति नीधि 

 िरेक नागरीकको वैंक खािालाई अधनवायि गरर वदृ्धवदृ्धा, एकल महिला, िथा अपाङ्ग 
नागररकको सामास्जक सरुक्षा भत्ता, प्रिानमतरी रोजगार कायिक्रम अतिगिि काम गने 
श्रधमकिुको पाररक्षधमक वैंक मार्ि ि व्यस्िको खािामा धसिै पठाउने कायिको धनरतिरिा 
ददर्नेि । 

 जेष्ठ नागरीक र अपांग नागररकिुलाई सहक्रय जीवन स्जउने बािावरण ियार पानि उपयूि 
सीपमलुक िाधलम िथा जीवनोपयागी धसपिु प्रदान गररनेि ।  

 जािीय िुवािुि र सामास्जक कुररधि, कुसंस्कार, ुहढवादी अतिहवश्वासको अतत्य गनि 
साँस्कृधिक सिुार कायिक्रम  सञ्चालन गररेनिे । 

काननु िथा तयाय सम्पादन सम्बस्ति नीधि 

 गाउँपाधलकामा दिाि िनु आएका सवै हववादिुलाई धिटो र िररिो धिनोर्ानो िनुे ब्यवस्था 
धमलार्नेि। यसका लाधग सामदुायीक मेलधमलाप केतरिुलाई अधिकिम पररचालन गररनेि  

 उपरोि नीधि िथा कायिक्रमको कायाितवयनका लाधग धनम्नधलस्खि ऐन, धनयम, धनदेस्शका, 
कायिहवधििु ित्काल िजुिमा गरी लाग ुगररनेि        

o गाउँपाधलकाको हवधनयोजन ऐन  
o गाउँपाधलकाको आधथिक ऐन 

  यी नीधि िथा कायिक्रमको कायाितवयनमा गाउँपाधलकालाई सबैबाट सहक्रय सियोग िनु े1३.
हवश्वास व्यि गदििु । 

अतत्यमा, नेपालको संहविान कायाितवयनको क्रममा गाउँ सरकारको िर्ि बाट प्रस्ििु गररएको दोस्रो 
गाउँसभाको पहिलो नीधि िथा कायिक्रम प्रस्ििु गनि पाउने सअुवसर प्रदान गने सबै गाउँवासी सम्पूणि 



 

 

जनसमदुाय, गाउँ कायिपाधलका र गाउँसभाका सदस्यिु, राजनीधिक दल एवम ् भाि ृ संगठनका 
प्रधिधनधििु, रािसेवक कमिचारीिु, सरुक्षाकमी, धनजी क्षेर, नागररक समाज, संचार जगि सबैलार्ि 
िाददिक ितयवाद ज्ञापन गदििु । 

 

ितयवाद । 


