
 

 

 

आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ को 

नीति िथा कार्िक्रम 

 

 

 

 

 

 

 

बारागढी गाउँपातिका 

खोपवा, बारा 

 प्रदशे न.ं२, नपेाि 

२०७६ 

 



 

 

गाउँ सभाको बठैकमा गाउँपातिका अध्र्क्ष श्री दवेदत्त बछार थारुि े

प्रस्ििु गनुि भएको 

 

 

 

 

 

 

 

 

आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ 

को  

नीति िथा कार्िक्रम 

 

 

 

 

 

 

 

 

बारागढी गाउँपातिका 

खोपवा, बारा 

प्रदशे न.ं२, नपेाि 

२०७६ 



 

 

१. नेपािी जनिाको त्र्ाग, वतिदान र िामो संघर्िको पररणाम स्वरुप प्राप्त भएको नपेािको संतवधान 

२०७२ िे ददएको अतधकार प्रर्ोग गरी बारागढी गाउँपातिका सरकारको िर्ि बाट िेस्रो पटक आर्थिक 

वर्ि २०७६/०७७ को बारागढी गाउँपातिकाको नीति िथा कार्िक्रम प्रस्िुि गनि पाउँदा ससंगो 

गाउँपातिकािे गविको अनूभुति गरररहकेो छ । 

 

२. समाजवाद उन्मुख राज्र् व्यवस्था प्राप्तीको आन्दोिनमा जीवन उत्सगि गनुिहुने ज्ञाि अज्ञाि महान 

सतहदहरुप्रति श्रद्धाञ्जिी अपिण गदिछु ।राज्र् व्यवस्था पररवििनका र्ुद्ध र आन्दोिनमा आफ्नो शरररका 

अंगहरु गुमाउनु हुने घाइिे िथा अपांग र्ोद्धाहरुको उच्च सम्मान गनि चाहन्छु । वेपत्ता र्ोद्धाहरुको 

स्मरण गद ैसम्पूणि सतहद पररवारप्रति उच्च सम्मान प्रकट गदिछु । रातिर्िा, िोकिन्र र जनजीतवकाको 

आन्दोिनमा अगुवाइि गनुिहुन ेसम्पूणि अग्रजहरुको र्ोगदानको उच्च सम्मान सतहि र्सको िातग नेपािी 

जनिाि े पटक-पटक गद ै आएको ऐतिहातसक जनआन्दोिन, महान जनर्ुद्ध, मधेश आन्दोिन एवम् 

तवतभन्न कािखण्डमा भएका संघर्ि र आन्दोिनको स्मरण गनि चाहन्छु । 

 

३. जनिाको पूणि िोकिन्र, तवतधको शासन, सुशासन सतहिको तवद्यिुीर् शासन, जनिाप्रति उत्तरदार्ी 

राज्र्, भ्रष्टाचारमुक्त सभ्र्, सुसंस्कृि एवम् कििव्यप्रति दढृ समिामूिक एवम् न्र्ार्पूणि समाजिाइि 

आदशिको रुपमा तिदैं स्वच्छ, सर्ा, शान्ि, सशुासनर्सुक्त, समदृ्ध र सखुी नगर तनमािणको िातग 

गाँउपातिका सरकार प्रतिवद्ध छ । 

 

४. ददगो आर्थिक वृतद्ध हातसि गरी आर्थिक तवकास र समृतद्धको चाहनािाइि साथिक िुल्र्ाउन 

सहभतगिामूिक र्ोजना िजुिमा प्रदक्रर्ा एवम् ददगो तवकासको िक्ष्र् अनसुार वडा, टोि वस्िुबाट 

प्राथतमकिाका साथ छनोट भएका िथा गाउँपातिकािे समेि उच्च प्राथतमकिाका साथ कार्ािन्वर्न गनि 

खोजेका तशक्षा, स्वास््र्, कृतर्, ग्रातमण सडक, सूचना िथा संचार प्रतवतध, सहकारी, उजाि, संस्थागि 

तवकास िथा सेवा प्रवाहसँग सम्बतन्धि आर्ोजनाहरुको प्रतिर्ि सुतनतिि हुने गरी कार्ािन्वर्न क्षमिा 

बढाउनुका साथै प्रभावकारी र जवार्दहेी अनुगमनको व्यवस्था गररनेछ । 

 

५. नेपािको संतवधानिे नेपािी जनिाको साविभौतमकिा र नागररक सवोच्चिािाइि संवैधातनक, कानूनी र 

व्यवहाररक रुपमा स्थातपि गररसकेको छ । संतवधान प्रदत्त अवसर, राज्र्बाट गररने सेवा सुतवधा, 

समग्र सुरक्षा र सम्मान सबै जनिाि ेसहज, अनुकूि र वास्ितवक अथिमा अनुभूति हुने दकतसमिे प्राप्त 

गनि सकुन भनेर नै राज्र् पुनिसंरचना गररएको हो । राज्र् पुनिसंरचनाको मूि उद्दशे्र् जनिाको 

घरदिैोमा सुशासन सतहिको सरकार भएकोिे त्र्सिाइि व्यवहाररक रुपमै कार्ािन्वर्न गराउन एवम् 

जनिािाइि राज्र् भएको अनुभूति ददिाउन “समदुार्, सगंठन र कमिचारी सविीकरण”मा जोड 

ददइिनेछ। 

 

६. समृद्ध गाउँपातिका तनमािणको िातग साविजतनक, तनजी र सहकारी क्षेरको भूतमकािाइि प्रभावकारी 

बनाइिनेछ । राजश्व र कर प्रशासन सम्बतन्ध नीतिको तनमािण गरी पतहचान भएका राजश्वका श्रोि, 



 

 

दार्रा र दर अनसुार प्रगतिशीि एवम् समिामूिक कर तसद्धान्ि अनुसार राजश्व प्राप्त गनि प्रभावकारी 

संस्थागि र काननुी व्यवस्था गररनेछ त्र्सको िातग आगातम आ व दतेख राजस्व सुधार नीति िाग ू

गररनेछ । 

७. वडाहरुमा बजेट तवतनर्ोजन गदाि जनसंख्र्ा, क्षेरर्ि, तवकटिा र पछौटेपना, मानव तवकास 

सूचकांकको अवस्था, पूवािधारको अनुपािमा राजश्व संकिन गनि सके्न क्षमिा र आ.व. २०७५/०७६ मा 

राजश्वको संभावना अनसुार संकतिि राजश्वको प्रतिशि र खचिको आवश्र्किािाइि मुख्र् आधार 

बनाइिनेछ । गाउँपातिकाको राजश्व नीतििाइि प्रभावकारी ढङ्गिे कार्ािन्वर्न गरी िक्ष्र् अनुसार वा 

सोभन्दा बढी राजश्व संकिन गनि सर्ि वडा एवम् तनकार्िाइि प्रोत्साहन स्वरुप कूि राजश्वको केही 

प्रतिशििे हुन आउने रकम प्रशासतनक खचि वापि उपिब्ध गराइिनेछ । 

 

८. अवको तवकास सुचना र ि्र्ांकको गहन तवशे्लर्ण, अनसुन्धान र प्रमाणमा आधाररि हुनेछ । भू-सूचना 

प्रणािीमा आधाररि तडतजटि गाउँपातिका प्रोर्ाइि तनमािणको कार्ििाइि मूििरुप ददइिनेछ । बजेट 

तवतनर्ोजनको दक्षिा र खचि गने क्षमिा अतभवृतद्ध गररनेछ । व्यवतस्थि र्ोजना, मापदण्ड, अध्र्र्न र 

ि्र्तवना र बजेट तवतनर्ोजन गने, बजेट छने प्रवृतत्तिाइि पूणि रुपमा तनमूिि गद ै वार्र्िक र्ोजना 

कार्ािन्वर्न कार्िर्ोजना बनाइि िागू गररनेछ र उद्दशे्र् अनसुारका नतिजा समर्मै प्राप्त गररनेछ । 

 

९. वडा िथा गाउँपातिकाको तबत्तीर् व्यवस्थापन क्षमिा र जवार्दतेहिा बढाइनेछ । राजनीतिक निेृत्व र 

कमिचारीको क्षमिा अतभवृतद्ध गररनेछ । राजनीतिक तस्थरिा, व्यवसातर्क कमिचारीिन्र र सहर्ोगी 

समाजको तनमािणको िातग आवश्र्क व्यवस्था गररनेछ । “तसजिनतशििािाइि प्रोत्साहन, उत्कृष्टिािाइि 

पुस्कार”अवधारणा अनुसार उत्कृष्ट काम गने कमिचारी र पदातधकारीिाइि वार्र्िक रुपमा सम्मान सतहि 

पुरुस्कृि गररनेछ । साथै कमिचारीको व्यवसातर्किा अतभवृद्ध िथा कामप्रिी उच्च मनोबि बढाउनका 

िातग कमिचारीहरुको िागी एक वर्िमा कतम्िमा एक पटक साविजतनक सेवा प्रवाह र आर्ोजना संचािन 

सम्बतन्ध िातिम तिन ेिथा प्रोिसाहन भािा उपिब्ध गराउने व्यवस्था तमिाइिनेछ । 

 

१० वार्र्िक कार्ििातिका तनमािण गरी बजेट िथा र्ोजना िजुिमा, कार्िक्रम स्वीकृति, वार्र्िक खररद र्ोजना 

तनमािण, र्ोजना कार्ािन्वर्न, उपभोक्ता सतमतिहरुको सशतक्तकरण, र्ोजना अनुगमन िथा मूल्र्ांकन, 

सविजतनक सुनुवाइि, प्रगति सतमक्षा िगार्िका कार्ििाइि व्यवतस्थि गररनेछ ।  

 

११ र्स आर्थिक वर्िमा गाउँपातिकाको पञ्चवर्र्िर् आवतधक र्ोजना तनमािण, तवर्र्गि एवम् क्षेरगि 

गुरुर्ोजना तनमािण, पूवािधार तनमािणसँग समबतन्धि तवस्िृि पररर्ोजना अध्र्र्न गररनेछ । त्र्सको 

िातग आवश्र्क बजेटको व्यवस्था गररनेछ । 

 

१२ उपरोक्त व्यवस्था बाहके केतह मूि तवर्र्हरुमा तनम्नानुसार नीतिको िजुिमा गररएको छः- 

 

 



 

 

 कृतर् सम्बतन्ध नीति 

 

 र्स आर्थिक वर्ि कृतर्को क्षरेमा समृतद्धको इतिहास रच्ने आधार वर्ि हुनेछ । कृतर् क्षेरको तवकासको 

िातग कृतर् गुरुर्ोजना िर्ार गरी िागू गररनेछ । अगाितनक गाउँपातिका तनमािणको िातग कृतर् 

उपजहरुको अगाितनक उत्पादन गने अतभर्ान ित्काि सुरु गररनेछ । अगाितनक गाउँपातिका तनमािणको 

िातग आवश्र्क कार्ितवतध तनमािण गरी िागू गररनेछ । 

 कृतर्को तवतवधीकरण, व्यवसातर्कीकरण र र्ातन्रकरण गरी िुिनात्मक िाभका बािीहरुको 

उत्पादनमा आत्मतनभिर हुने नीतििाइि अविम्वन गररनछे । “एक वडा एक उत्पादन”भने्न अवधारणा 

अनुसार एउटा वडामा कतम्िमा एक कृतर् पकेट क्षेर तनधािरण गरी कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

  कृतर् क्षेरको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन ससंचाइि, मिखाद, बीउ तबजनको उपिब्धिामा सुधार 

गनि आवश्र्क नीति तनमािण गरी खररदमा आवश्र्क अनदुानको व्यवस्था गररनेछ ।  

  संघीर् सरकार र प्रदशे सरकारसँगको समन्वर् र साझदेारीमा पशु िथा वािी बीमा कार्िक्रमिाइि 

कृर्कको तबचमा पुर् र्ाइनछे । आर्थिक िथा सामातजक रुपिे पतछ परेका कृर्क केतन्िि 

कार्िक्रमहरुिाइि प्रभावकारी बनाउन सहकारी खेिीको सरुुवाि गररनेछ । 

  “एक पकेट क्षरे एक प्रातवतधक”को व्यवस्था गररनेछ । कृतर् पकेट क्षेरमा कृतर् प्रातवतधकको रुपमा 

कृतर् स्वर्मसेवक खटाइनेछ । 

 जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृतत्तको अन्त्र् गरी जग्गाधनीहरुको जग्गा जग्गाधनीिे प्रर्ोग नगरेमा नतजकको 

गररव घरधरूीिाइि सामान्र् करारमा खिेीपािीको िातग प्रदान गररनेछ । साथ ै जग्गा बाँझो राख्न े

जग्गाधनीहरुिाइि जररवाना स्वरुप थप भूतमकर िगाइिनेछ । 

 कृर्कहरुिाइि कृतर् िथा पशुपक्षी सम्बन्धी प्रातवतधक ज्ञान र सीप प्रदान गनि आवश्र्क व्यवस्था 

गररनेछ । रेतडर्ो िथा अन्र् संचार माध्र्म, कि सेन्टर र िातिमको माध्र्मबाट कृतर् ज्ञानको 

प्रसारमा जोड ददइिने छ । 

 माटो पररक्षण पिाि माटो सुहाउँदो बािी िगाउने कार्ििाइि अतभर्ानको रुपमा संचािन गररनेछ । 

संघीर् सरकार र प्रदशे सरकारसँगको समन्वर्मा दकसानहरुिाइि माटो स्वास््र् प्रमाणपरको व्यवस्था 

गररनेछ । 

 उत्कृष्ट कृर्क छनोट गरी वार्र्िक रुपमा पुरुस्कृि गन े व्यवस्था तमिाइनेछ । कृर्कहरुिाइि कृतर् 

प्रतवतधको जानकारी गराउन एवम् कृतर् सम्बन्धी नवीनिम ज्ञान, सीप र कौशिको िातग अगुवा 

कृर्क अध्र्र्न भ्रमणको व्यवस्था गररनेछ । 

 संभव भएसम्म प्रत्र्ेक वडामा र अतनवार्ि रुपमा बजारमा हप्तामा कतम्िमा एक पटक तवदक्र सहकारी 

संस्थासँगको साझेदारीमा हाटबजारको प्रवन्ध गररनछे । गाउँपातिकातभर उत्पादन हुन े कृतर् 

उपजहरुको प्रचारप्रसार एवम् प्रवद्धिनको िातग गाउँपातिका स्िररर् कृतर् मेिा र कृतर् उपजहरुको 

प्रदशिनी जस्िा कार्िक्रमहरु आर्ोजना गररनेछ । 

 पशुपािन व्यवसार्िाइि प्रवद्धिन गनि पशुको नस्ि सुधार कार्ि जारी रातखनेछ । संभव भएसम्म कृतरम 

गभािधारण र सभंव नभए उन्नि जािका बोका तविरण गररनेछ । घाँस े खेति र घाँस नसिरीिाइि 

तनरन्िरिा ददइिनेछ । मुख्र् बजार क्षेरमा व्यवतस्थि बधशािा र दधु डरेीको व्यवस्था गररनेछ । “एक 

घर एक करेसावारी”को अवधारणािाइि कडाइिका साथ कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाइिनेछ । 



 

 

 

तशक्षा सम्बतन्ध नीति 

 

 आर्थिक बर्ि २०७५/७६ दतेख सचातिि प्रदशे न २ को मुख्र्मन्री जर्ूको बेटी पढाउ बेटी बेटी बचाउ 

अभीर्ानिाइ सर्ि बनाउन र्स गाउपातिकाि े पतन र्स गापा तभर छोरी जन्मेको ३५ ददनतभर 

जन्मदिाि गराई आवश्र्क कागजाि पेश गरेमा तनज छोरीको नाममा बैक खािा खोिी एकमुष्ट रु 

५०००/- जम्मा गररददने कार्ििाई तनरन्िरिा ददइनेछ । 

 संतवधानि ् प्राप्त तशक्षा सम्बन्धी अतधकारको पूणि कार्ािन्वर्नको िातग स्वीकृि भएका काननु 

व्यवस्थाहरुको पररपािनामा तवशेर् जोड ददइिनेछ र आवश्र्किाको आधारमा थप कानुनी व्यावस्था 

गद ैजाने नीति तिइिनेछ ।  

 तवद्याथी अनुपािमा तशक्षक व्यवस्थापन एवम् भौतिक संरचनाको तनमािणजस्िा कार्ििाइि प्रभावकारी 

बनाइिनेछ । तवर्र्गि र्ोग्र् एवम् सकारात्मक सोच भएका जनशतक्तिाई तशक्षा क्षेरमा स्वागि 

गररनेछ । 

 ग्रातमण क्षेरको वििमान शैतक्षक पररवेशिाइि ब्र्ापक सधुार गन ेनीति तिइिनेछ । पञ्च वर्र्िर् तवद्यािर् 

तशक्षा सधुार कार्िर्ोजना तनमािण गरी िागू गररनेछ । तशक्षािाइि अपांगमैरी एवम् बािमैरी बनाइनेछ 

। र्सको िातग भौतिक पवूािधार िथा शतैक्षक गणुस्िरको न्र्नुिम मापदण्ड बनाइिनेछ । उक्त 

पररर्ोजना िागु गनि चातहन ेआर्थिक श्रोि िथा अन्र् प्रातवतधक सहर्ोग र परामशि सेवा ब्र्वस्थाको 

िातग प्रदशे िथा केन्ि सरकार एवं दािृ तनकार् र गैर सरकारी संस्था समेि पररचािन गने नीति 

तिइिनेछ ।  

 माध्र्तमक तशक्षािाई गुणस्िररर् बनाइिने छ । तवतभन्न प्रातवतधक तवर्र्हरुको पठन पाठनको िातग 

आवश्र्क प्रकृर्ा बढाइनेछ । र्स गाउँपातिकामा रहकेा दईु वटा माध्र्तमक तवद्यािर्हरुमा  दश जोड 

दईु कक्षाको िातग आवश्र्क प्रकृर्ा अगातड बढाइनेछ । 

 तवपन्न वगिका जेहने्दार बािबातिकाहरुिाइि छारवृतत्तको व्यवस्था गररनेछ । भनाि अतभर्ानिाइि 

प्रभावकारी िुल्र्ाइि सामुदातर्क तवद्यािर्हरुमा बािबातिका एवम् अतभभावकहरुिाइि आकर्र्िि गनि 

गुणस्िररर् पठनपाठनका अतिररक्त आर्थिक वर्ि २०७६/७७ दखेी अन्र् तबर्ेश कार्िक्रम सचािन 

गरीनेछ । 

 तवद्यािर् सुधारको िातग सचूना प्रतवतधको ब्र्ापक प्रर्ोग गररनेछ । तवद्यािर्को प्रशासतनक सुधार 

िथा तनर्मनको िातग गभनेन्सको अवधारणा कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाइनेछ । 

 स्वीकृि तवद्यािर् अनुगमन प्रतिवेदनको अधारमा पुस्िकािर् तनमािण शौचािर्ि तनमाणि िथा अन्र् 

भौतिक पुवािधार तनमाणिमा समेि जोड ददइनेछ ।  

 उत्कृष्ट नतिजा हाँतसि गनि सर्ि तवद्यािर्, उक्त तवद्यािर्मा कार्िरि उत्कृष्ट तशक्षक एवम् उत्कृष्ट 

तवद्याथीहरुिाई सम्मान गरी पुरस्कृि गररनेछ । 

 वार्र्िक शैतक्षक क्र्ािेन्डर तनमािण गरी बार्र्िक कार्ििातिका अनुसार शैतक्षक गतितवतधहरु सञ्चािनमा 

जोड ददइनेछ । 



 

 

 तवद्यािर्मा तशक्षकहरुको दक्रर्ाकिाप  ,पठनपाठनको अवस्था र समग्र तवद्यािर्मा हुने गतितवतधहरु 

सुक्ष्म ढङ्गिे अध्र्र्न गरी गाउँपातिकामा प्रतिवेदन गनि तशक्षा ,र्ुवा िथा खेिकुद शाखा अन्िगिि 

रहन ेगरी तवद्यािर् तनर्मन इिकाइको गठन गररनेछ । तवद्यािर् अनुगमन  ,तनर्मन र मूल्र्ांकनको 

कार्ििाइि प्रभावकारी बनाइिनेछ । 

 तवद्यािर्मा तशक्षकहरुको दक्रर्ाकिाप, पठनपाठनको अवस्था र समग्र तवद्यािर्मा हुने गतितवतधहरु 

सुक्ष्म ढङ्गिे अध्र्र्न गरी प्रतिवेदन गनि तशक्षा र्ुवा िथा खेिकुद शाखा अन्िगिि रहने गरी तवद्यािर् 

तनर्मन इकाईको गठन गररनेछ । तवद्यािर् अनुगमन तनर्मन र मूल्र्ाङ्कनको कार्ििाई प्रभावकारी 

बनाइनेछ । 

 

स्वास््र् सम्बतन्ध नीति 

 प्रदशे सरकार एवम् संघीर् सरकारसँगको समन्वर् र सहर्ोगमा २५ शैर्ाको अस्पिाि स्थापनाको 

िातग आवश्र्क प्रकृर्ा अगातड बढाइनेछ । 

 अति तवपन्न समुदार्का गाउँपातिकाको स्वास््र् सेवा सुतनतिििाको िातग स्वास््र् तवमा 

कार्िक्रमिाइि प्रभावकारी बनाइिनेछ । त्र्स्िा समुदार्का पररवारको िातग स्वास््र् तवमा वापिको 

रकम गाउँपातिकािे नै अनुदानको रुपमा उपिब्ध गराउनछे । 

 एम्बुिेन्स सेवािाइि चौतवसै घण्टा सुचारु गररनेछ । “रोग िागरे उपचार गनुिभन्दा रोग न ैिाग्न नददन ु

उपर्कु्त हुन्छ”भने्न मान्र्िा अनुसार व्यतक्तको व्यवहार र आचरणमा सुधार गनि सचेिामूिक कार्िक्रम 

संचािन गररनेछ । गाउँपातिका केन्िमा नागररक आरोग्र् कार्िक्रम अन्िगिि व्यार्ाम, र्ोगा िथा 

मेतडटेशन कक्षा सञ्चािन गनि आवश्र्क बजेट व्यवस्थापन गररनेछ । 

 

सडक िथा पवूिधार सम्बन्धी नीति 

  

 गाउँपातिका  अन्िगििका सडक सञ्जािहरुको गुरुर्ोजना तनमािण गरी िाग ुगररनेछ । गुरु र्ोजना भन्दा 

बातहर र वािावरणीर् प्रभाव मुल्र्ांकण नगराइि जथाभावी सडक बनाउने कार्ििाइि पूणि रुपमा बन्द 

गररनेछ । 

 आगामी दइुि वर्ितभर प्रत्र्ेक वडा कार्ाििर्को केन्िमा सडक पुर् र्ाउने गरी सडक संजािको तवकास 

गररनेछ । सञ्चािनरि सडकहरुिाइि ददगो रुपमा सञ्चािन हुने दकतसमिे स्िरोन्नति गरी बाह्र ैमतहना 

सुचारु हुने व्यवस्था आगामी ३ वर्ितभर गररनेछ । र्सको िातग संघीर् सरकार र प्रदशे सरकारसँग 

समन्वर् र सहकार्िको नीति तिइिने छ । 

 हरेक वडाहरुमा सडक सजंाि पुर् र्ाउन संघीर् सरकार एवम् प्रदशे सरकारसगँको साझेदारीमा 

आवश्र्क समपूरक बजेटको व्यवस्था गररनेछ । 

 साविजतनक र्ािार्ाि सञ्चािन सम्बतन्ध गुरुर्ोजना िर्ार गरी िागू गररनेछ । गाउँ सरकार र सहकारी 

वा नीतज क्षेरको साझेदारीमा गाउँपातिका र्ािार्ाि सेवा संचािन गररनेछ । गाउँपातिकातभरका 

स्थानीर् रुटमा सञ्चािन हुने सवारी साधनहरुको वैज्ञातनक भाडादर िर् गरी िागु गररनेछ । 



 

 

 

भवन िथा शहरी तवकास सम्बतन्ध नीति 

  

 प्राकृतिक स्रोि, ऐतिहातसक, सामातजक, सांस्कृतिक पतहचान र आर्थिक साम्र्िको आधारमा गतिशीि 

गाउँ शहर तनमािण कार्ििाइि व्यवतस्थि गररनेछ । र्सको िातग शहरी तवकास िथा भवन तनमािण 

सम्बतन्ध मापदण्ड एवम् संतहिा िागू गरी पूणि कार्ािन्वर्न गररनेछ । गाउँ क्षेरमा तनमािण हुने कच्ची 

घरहरुिाइि समेि भुकम्प प्रतिरोतध बनाउन न्र्ुनिम मापदण्ड तनमािण गरी िागु गररनेछ । संरचना 

तनमािण गनुि पूवि नक्सा पास गनुिपने काननूी प्रावधानिाइि कडाइिका साथ िागू गररनेछ । 

  र्स आर्थिक वर्िमा एकीकृि, व्यवतस्थि, वैज्ञातनक, सुरतक्षि र हररि गाउँ शहर तनमािणको िातग गुरु 

र्ोजना बनाइि िागू गररनेछ । सम्बतन्धि जग्गाधनीहरुको सहमतिमा व्यवतस्थि शहरको तनमािणको 

िातग जग्गा तवकास कार्िक्रमिाइि प्रभावकारी ढङ्गिे कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

 खानेपानी, सरसर्ाइि र र्ोहोरमैिा व्यवस्थापन िथा ढि व्यवस्थापनमा तवशेर् ध्र्ान ददइिनेछ । पूणि 

सरसर्ाइिर्ुक्त गाउँपातिका तनमािणको िातग वर्ैभरी सरसर्ाइि अतभर्ान सञ्चािन गररनेछ । 

 

खानपेानी िथा सरसर्ाइि सम्बतन्ध नीति 

 

 ददगो तवकासका १७ िक्ष्र्हरुमध्र्ेको सर्ा पानी र पूणि सरसर्ाइि सम्बतन्ध िक्ष्र् िोदकएको अवतधतभर 

प्राप्त गनि वािावरणमैरी घरका १० सुचकहरुको कार्ािन्वर्न, पूणि सरसर्ाइिर्ुक्त वडा घोर्णा, एक घर 

एक धारा, एक घर एक शौचािर्, एक व्यतक्त एक रुख, सधुाररएको चूिोको प्रर्ोग जस्िा कार्िक्रमिाइि 

अतभर्ानको रुपमा संचािन गररनेछ । 

 वडाहरुमा तसजन अनसुार वकृ्षारोपण गने, मतहनामा कतम्िमा दइुि पटक सरसर्ाइि अतभर्ान संचािन 

गने कार्ििाइि अतभर्ानकै रुपमा संचािन गररनेछ । गाउँपातिका केन्िमा हप्तामा एक पटक सरसर्ाइि 

अतभर्ान सञ्चािन गररनेछ । 

 सूचक तनधािरण गरी नमूना वडा घोर्णा गने कार्िको थािनी गररनेछ । 

 तवपन्न र तवपन्न दतिि घरपररवारको अवस्थािाइि मनन गद ै शौचािर् तनमािणको िातग आवश्र्क 

सामग्रीहरुको तनःशुल्क व्यवस्था गररनेछ । तवद्यािर्, साविजतनक स्थि एवम् सरकारी कार्ाििर्हरुमा 

अपांगमैरी, वािमरैी साविजतनक शौचािर् तनमािणमा ध्र्ान ददइिनेछ । 

  ‘Polluter Pay Principle’ िाइि कडाइिका साथ कार्ािन्वर्न गररनेछ । र्ोहोरमैिाको वैज्ञातनक 

व्यवस्थापनका िातग ल्र्ाण्डदर्ल्ड साइटको स्थापना गररनेछ । र्ोहोरमैिाको वगीकरण गरी 

र्ोहोरिाइि मोहरमा रुपान्िर गने नीतिको अविम्बन गररनेछ । र्स आर्थिक वर्िमा कुतहने र्ोहोरबाट 

कम्पोष्ट मि तनमािणको कार्ििाइि नमूनाको रुपमा सुरु गररनेछ । 

 

 



 

 

 

पर्िटन सम्बतन्ध नीति 

 

 पर्िटन क्षेरिाइि रातिर् अथििन्र एवं र्स गाउँपातिकाको अथििन्रको प्रमुख आधारको रुपमा तवकास 

गनि प्राकृतिक, ऐतिहातसक, धार्मिक पर्िटन प्रवद्धिनको िातग सुक्ष्म ढंगिे अध्र्र्न गने िथा सोको िातग 

आवश्र्क पूवािधार तवकासमा जोड ददइिनेछ । र्स आर्थिक वर्ितभर पर्िटन गुरुर्ोजना िर्ार गरी िाग ू

गररनेछ । 

 पर्िटकीर् स्थिहरुको अध्र्र्न, पतहचान र प्रचारप्रसारको िातग आवश्र्क व्यवस्था तमिाइने छ । 

पर्िटन पूवािधार तनमािण, प्रचारप्रसार र पर्िटक अनुकूि सेवा सुतवधा तवकासमा जोड ददइिनेछ । 

पर्ािवरण पर्िटन िथा एग्रोपर्िटनका िातग संभाव्यिा अध्र्र्न गररनेछ । 

 धार्मिक पर्िटनको सुरुवािको रुपमा श्री राजेश्वरी गढीमाई पाकि  तनमािणको प्रकृर्ा अगातड बढाइनेछ । 

 

वािावरण सम्बतन्ध नीति 

 

 जैतवक तवतवधिाको संरक्षण, वािावरण र व्यवस्थापन, भू-क्षर् तनर्न्र्ण, जिाधार संरक्षण, जनसंख्र्ा 

व्यावस्था सम्बतन्ध नीति, कानुन िथा मापदण्डको व्यवस्था गरी िाग ू गररनेछ । जिवार्ू पररवििन 

अनुकूिन कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । 

 तवपद ् पूवििर्ारी िथा प्रतिकार्ि कार्िर्ोजना बनाइि िागू गररनेछ । सबै घरपररवारिाइि तवपद ्

व्यवस्थापन सम्बन्धी आधारभूि िातिमको व्यवस्था गररनेछ । 

 

र्वुा िथा खिेकूद सम्बतन्ध नीति 

 

 “स्वास््र् िातग खिेकूद रािका िातग खिेकूद”भने्न रातिर् नारािाइि साथिक िुल्र्ाइिनेछ । 

गाउँपातिकास्िररर्, अन्िर स्थानीर् िहका खेिकूद प्रतिर्ोगीिाहरु सञ्चािनको िातग कार्ििातिका 

बनाइि िागू गररनेछ । सुतवधा सम्पन्न खेिकूद मैदान तनमािणको कार्ि पकृर्ा अगातड बढाइनेछ । 

खेिकूद क्षेरको तवकासको िातग व्यवतस्थि नीति बनाइिनछे । 

  र्ुवा शतक्तिाइि उद्यमतशििा, स्वरोजगार र आर् आजिनमा केतन्िि गनि ित्काि छोटो अवधीको 

सीपमूिक एवम् व्यवसातर्क िातिम ददइनेछ । र्ुवाहरुिाइि उत्पादनका क्षेरमा समर्पिि गराइि 

समृतद्धको रेखा कोनिको िातग उत्पादन तिगेट बनाइि पररचािन गररनेछ । 

  नगर प्रहरी सम्बतन्ध तनर्माविी,२०७६ तनमािण गरी िागू गररनेछ । 

 



 

 

िैंतगक समानिा िथा सामातजक समावशेीकरण सम्बन्धी नीति 

 

 िैंतगक समानिा, मतहिा सशतक्तकरण, िैतङ्गक मुिप्रवाहीकरण र मतहिा सहभातगिा वृतद्ध गन े

नीतििाइि प्रोत्साहन गररनेछ । सचंातिि आर्ोजना िथा कार्िक्रममा कतम्िमा ४० प्रतिशि मतहिा र 

कतम्िमा १० प्रतिशि अपांग वा अल्पसंख्र्क वा दतिि समुदार्को सहभातगिा सतुनतिि गररनेछ । 

िघु उद्यम िथा तसप तवकास सम्बतन्ध कार्िक्रमहरु सचािनका क्रममा पछाडी परेको बगििाई 

सहभागीिामा तबशेर् प्राथतमकिा ददइनेछ । 

 समाजमा तवकृिीको रुपमा रहकेो दाइजो प्रथािाई न्र्ूनीकरण गनि कडाईका साथ िातगनेछ िथा 

दाइजो प्रथािाई अन्त्र् गनिका िातग कानुन बमोजीम उमेर पुगेका र्ुवा र्ुविी िथा तनजहरुको 

परीवारको सहमिीमा तवना दाइजो तववाह गरेमा दबु ै परीवारका सदस्र्हरुिाई िथा र्ुवा र्ुविी 

समेििाई एक तवशर् समारोहका तबच सम्मान गरी एकमुष्ट रु ५०,०००/- पचास हजार रकम 

पुरस्कार स्वरुप प्रदान गररनछे । 

  असि सामातजक मूल्र् मान्र्िाको संरक्षण एवम् संवद्धिन गररनेछ ।बाि तबवाह गने िथा गराउने 

दबुैिाइि कानुनको कठघरामा उभ्र्ाइिनेछ । 

 ितक्षि वगि, क्षेर एवम् समुदार् केतन्िि व्यवसातर्क एवम् सीपमूिक िातिमहरु सञ्चािन गरी त्र्स्िा 

वगिको सशतक्तकरण गने नीति अविम्बन गररनेछ । 

 कुसंस्कारको रुपमा रहकेो बाि तववाह, दाइजो प्रथािाई न्र्ूतनकरण गनि टोि, वडा एवम् गाउँपातिका 

स्िरमा चेिनामूिक कार्िक्रम गनिका साथै कानूनी कारवाहीिाई कडाइका साथ िागू गररनेछ । 

 तशक्षाबाट तवमुख बािबातिकािाइि तशक्षाको पहुचमा ल्र्ाउने कार्िक्रम िर् गरी तवद्यािर् उमेरका 

सम्पुणि बािबातिका तशक्षाको मुिधारमा ल्र्ाइिनेछ । 

 बाि संरक्षण नीति िागु गरी बािबातिकाको सरंक्षणमा जोड गररनेछ । 

 तवद्यािर्, वडा र गाउँपातिकामा बाि क्िब एवम् सञ्जाि गठन गरी दक्रर्ातशि गररनेछ । 

 पाररवाररक संस्कार एवम् पोर्णको अवस्थामा सुधार गनि टोि र वडा स्िरमा अतभभावक तशक्षा 

कार्िक्रम संचािन गररनेछ । 

 मतहिा शसतक्तकरणको िातग प्रत्र्ेक टोि, वडामा मतहिा समुह एवं सतमति गठन गरी गाउँपातिकामा 

सुतचकृि गररनेछ । सूचीकृि सबै समुहिाइि अनुतशक्षण िातिम ददइनेछ । 

 प्रत्र्ेक वडामा रहकेा मतहिा सतमतििाइि आर्आजिन सम्बन्धी िातिम ददइि आर्आजिनमूिक 

व्यवसार्मा आवद्ध गररनेछ । 

 िैंतगक सहसंा, घरेिु सहसंा न्र्तूनकरण गनि काननुी एवं चिेनामुिक कार्िक्रममा जोड गररनेछ । 

 जेष्ठ नागररक आफ्नै सन्िानबाट अपहतेिि, घृतणि व्यवहारिे जोतखममा रहकेो हुदाँ समाजमा जेष्ठ 

नागररकिाइि सम्मानपूविक वािावरणमा तजउन ेअवस्था सुतनतिि गररनेछ । साथ ैजेष्ठ नागररकिाइि 

संरक्षण नगने दवु्यिवहार गन े सन्िान वा व्यतक्तिाइि कानुन अनुसार दतण्डि गने नीतिको अविम्बन 

गररनेछ । 

 



 

 

 

 सचूना प्रतवतध सम्बन्धी नीति 

 

 गाउँपातिकाको समृतद्धको िातग तवज्ञान र प्रतवतधको क्षेरबाट प्राप्त हुन सके्न िाभ, अवसर र 

संभावनािाइि खोजी गरी र्स क्षेरमा संख्र्ात्मक र गुणात्मक तवकास गररनेछ । 

 गाउँपातिकातभर तवज्ञान, सूचना िथा सञ्चार प्रतवतधको क्षेरमा दक्ष जनशतक्त उत्पादन गनि माध्र्तमक 

िहका सबै तवद्यािर्हरुमा प्रातवतधक तवर्र्को पठनपाठनको व्यवस्था गररनेछ । माध्र्तमक िहका सब ै

तवद्यािर्हरुमा कम््र्ुटर तशक्षक, कम््र्ुटर ल्र्ाव, तवज्ञान प्रर्ोगशािा, तवद्युिीर् हातजरीको व्यवस्था 

गररनेछ । 

 तवद्युिीर् शासनको िातग आवश्र्क पहि गररनेछ । िेखा, राजश्व प्रणािीिाइि सफ्टवरे्रको प्रर्ोग गरी 

व्यवतस्थि गररनेछ । 

 गाउँपातिका कार्ाििर्मा िीि गतिको इन्टरनेट सेवा सतहिको तवद्युिीर् पुस्िकािर्को स्थापना 

गररनेछ । स्थापना हुने पुस्िकािर्िाइि सामुदातर्क सूचना केन्िको रुपमा तवकास गररनेछ । 

  

 ससं्थागि तवकास, सशुासन िथा सवेा प्रवाह सम्बतन्ध नीति 

 साविजतनक प्रशासनिाइि स्वच्छ, सक्षम, तनष्र्क्ष, पेशागि अनुशासनप्रति प्रतिवद्ध, पारदशी, 

भ्रष्टाचारमुक्त, प्रतवतधर्ुक्त, जनउत्तरदार्ी र सहभातगिामूिक बनाउँद ै िातगनेछ । भ्रष्टाचार गने र 

गराउने दवुैिाइि दतण्डि गने नीतिको अविम्बन गररनेछ । 

 गाउँपातिका िथा प्रत्र्ेक वडामा सूचना िथा ि्र्ाकं व्यवस्थापनको िातग सूचना िथा अतभिेख 

व्यवस्थापन केन्ििाइि व्यवतस्थि गररनेछ । वडा कार्ाििर्बाट हुने गरेका साविजतनक सेवाप्रवाह िथा 

तवकास तनमािण सम्बतन्ध कार्िको मातसक रुपमा प्रगति प्रतिवेदन पेश गने व्यवस्थािाइि कडाइिका साथ 

कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाइिनेछ । 

 साविजतनक सुनुवाइि, सामातजक पररक्षण, साविजतनक पररक्षण, व्यवस्थापन पररक्षण, गुनासो 

व्यवस्थापनमा उपर्ुक्त तवतध तनमािण गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाइिनेछ । “जनिासगँ 

अन्िरदक्रर्ा”कार्िक्रमिाइि तनरन्िर रुपमा कार्ििातिका बनाइि कार्ािन्वर्न गनुिपने प्रावधानिाइि 

कडाइिकासाथ कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

 वडा कार्ाििर् एवम् गाउँपातिकाको प्रशासकीर् भवन तनमािणको िातग आवश्र्क जग्गा प्रातप्तिाइि 

अतभर्ानको रुपमा सञ्चािन गररनेछ । 

 

 

 



 

 

सरकारी िथा गरै सरकारी सघं-ससं्था सञ्चािन सम्बतन्ध नीति 

 

 गाउँपातिका क्षेरमा कार्ि गनि इच्छुक गैरसरकारी संघसंस्थािे गाउँसभाबाट अतनवार्ि रुपमा बजेट िथा 

कार्िक्रम स्वीकृि गराइि गाउँपातिकाको संतचि खािाबाट नै तनकासा हुने व्यवस्था गनुिपनेछ । 

गाउँसभाबाट स्वीकृि नगराइि कुनै पतन बजेट िथा कार्िक्रम संचािन गनि पाइिने छैन । 

 कुनै पतन सरकारी, गैर सरकारी संघसंस्था, तनकार्, क्षेर, तवर्र्गि कार्ाििर्ि े गाउँपातिकातभर 

आर्ोजना, कार्िक्रम संचािन गनुिपूवि गाउँपातिकाको स्वीकृति तिने, गाउँपातिकाको नीति िथा 

कार्िक्रम अनुरुप आर्ोजना वा कार्िक्रम सञ्चािन गनुिपने व्यवस्थािाइि कडाइिका साथ िागू गररनेछ । 

१३ संघ, प्रदशे र स्थानीर् िहतवचमा समन्वर्, सहकार्ि र सहअतस्ित्वको भावना तवकास गनि सकेमा मार   

रातिर् एकिा अतभवृतद्ध गनि बि पुग्ने, तवतभन्न वगि, क्षेर, समुदार्तवचको भावनात्मक सम्बन्ध प्रगाढ 

हुने र आर्थिक सामातजक रुपान्िरणको काम सहज हुनेछ । जनिाको आर्थिक, सामातजक र सांस्कृतिक 

रुपान्िरणमा नेपािको संतवधानिे तनर्दिष्ट गरेको िक्ष्र् हातसि गनि गाउँ कार्ािपातिका प्रतिवद्ध छ र 

१४ अन्त्र्मा, नेपािको संतवधान कार्ािन्वर्नको क्रममा गाउँ सरकारको िर्ि बाट प्रस्ििु गररएको पतहिो 

नीति िथा कार्िक्रम र बजेटको प्रभावकारी कार्िन्वर्नमा महत्वपुणि र्ोगदान पुर् र्ाउने र्ो िेस्रो नीति 

िथा कार्िक्रम प्रस्िुि गनि पाउने सुअवसर प्रदान गने गाउँ कार्िपातिका र गाउँसभाका सदस्र्हरु, 

रािसेवक कमिचारीहरु, गाउँबासी, सुरक्षाकमी, तनजी क्षेर, नागररक समाज, सचंार जगि सबैिाइि 

हार्दिक धन्र्वाद ज्ञापन गदिछु । 

 

 धन्र्वाद ।   


