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आदरणीय गाँउ सभा सदस्यहरु, कमिचारीहरु एवम ्उपस्स्थत सम्पूणि महानभुावहरु,  

 

 १. सारा ववश्व नै कोमभड-१९ को महामारीको चपेटामा परररहेको चनुौमतपूणि र असहज 
पररस्स्थमतमा पमन यस गररमामय गाउँसभामा आमथिक वर्ि २०७८।०७९ को नीमत तथा 
कायिक्रम प्रस्ततु गनि उपस्स्थत भएको छु । 

 २. नेपािको साविभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोमिक अखण्डता, राविय वहत, िोकतन्त्र र 
जनजीववकाका िामग भएका ववमभन्न आन्त्दोिनहरुमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सगि गनुिहनुे ज्ञात 
अज्ञात महान सवहदहरुप्रमत भावपूणि श्रद्धाञ्जिी अपिण गदिछु । साथै नेपािी समाज 
रुपान्त्तरणको क्रममा अग्र पंस्िमा रहेर नतेतृ्वदायी भमूमका मनवािह गनुिहनुे अग्रजहरुप्रमत उच्च 
सम्मान व्यि गदिछु ।  

 ३. ववश्वव्यापी रुपमा फैमिन गएको कोमभड-१९ को महामारीका कारण यस गाउँपामिका सवहत 
नेपािमा हजारौ मामनसहरुको ज्यान गइसकेको छ, हजारौ संक्रममत छन।् यस महामारीबाट 
संक्रममत भई जीवन गमुाउन ु हनुे सम्पूणि नेपािी तथा शोकाकूि पररवारजनप्रमत गवहरो 
समवेदना व्यि गदिछु । उपचाररत सम्पूणि दददीबवहनी तथा दाजभुाइहरुको शीघ्र 
स्वास््यिाभको कामना गदिछु । 

 ४.  कोमभड-१९ को महामारीको कारण हाम्रा प्राथममकताहरु फेररन पगेु । जीवन रहे जीवन 
सधुानि र मसंगानि सवकन्त्छ भने्न मान्त्यतािाई आत्मसात गदै महामारी ववरुद्धको अमभयानमा 
उपिब्ध सबै साधन स्रोतको यथोस्चत पररचािन गरररहेको अवगत नै छ ।  

 ५. यी यावत प्रमतकुिता र चनुौतीका बाबजदु ववस्त्तय अनशुासन कायम गदै हाम्रो ववकासका 
चाहनाहरुिाई मूति रुप ददन यस गाउँपामिकािे ववश्वव्यापी रुपमा स्वीकार गररएको दीगो 
ववकासका िक्ष्यहरु हाँमसि गनेतफि  उन्त्मखु हुँदै आगामी आमथिक वर्िका िामग स्वास््य, 
स्शक्षा, कृवर् ववकास, पश ु ववकास, सडक पूवािधार, खानेपानी, मसंचाई, िस्क्षत क्षेर ववकास, 
सशुासन तथा संस्थागत सदुृढीकरण जस्ता क्षेरगत प्राथममकताहरु रहने त्य उल्िेख गरेको 
छु । 

 ६. जनताको पूणि िोकतन्त्र, ववमधको शासन, सशुासन सवहतको ववद्यतुीय शासन, जनताप्रमत 
उत्तरदायी राज्य, भ्रष्टाचारमिु सभ्य, ससंुस्कृत एवम ् कतिव्यप्रमत दृढ समतामूिक एवम ्



न्त्यायपूणि समाजिाइि आदशिको रुपमा मिदैं स्वच्छ, सफा, शान्त्त, सशुासनयिु, समदृ्ध र सखुी 
नगरको मनमािणको िामग गाँउपामिका सरकार प्रमतवद्ध छ । 

 ७. ददगो आमथिक ववृद्ध हामसि गरी आमथिक ववकास र समवृद्धको चाहनािाइि साथिक तलु्याउन 
सहभमगतामूिक योजना तजुिमा प्रवक्रया एवम ् ददगो ववकासको िक्ष्य अनसुार वडा, टोि 
वस्तबुाट प्राथममकताका साथ छनोट भएका तथा गाउँपामिकािे समेत उच्च प्राथममकताका 
साथ कायािन्त्वयन गनि खोजेका स्शक्षा, स्वास््य, कृवर्, ग्राममण सडक, सूचना तथा संचार 
प्रववमध, सहकारी, उद्योग तथा वास्णज्य, संस्थागत ववकास तथा सेवा प्रवाहसँग सम्बस्न्त्धत 
आयोजनाहरुको प्रमतफि समुनस्ित हनुे गरी कायािन्त्वयन क्षमता बढाउनकुा साथै प्रभावकारी र 
जवाफदेही अनगुमनको व्यवस्था गररनेछ । 

 ८. राजश्व र कर प्रशासन सम्बस्न्त्ध नीमतको मनमािण गरी पवहचान भएका राजश्वका श्रोत, दायरा र 
दर अनसुार प्रगमतशीि एवम ्समतामूिक कर मसद्धान्त्त अनसुार राजश्व प्राप्त गनि प्रभावकारी 
संस्थागत र काननुी व्यवस्था गररनेछ । आन्त्तररक आम्दानीिाइि बढाउँदै आत्ममनभिर र 
आफैमा सक्षम गाउँपामिकाको मनमािणको िामग संभव भएसम्माका सम्पूणि उपायहरु अविम्बन 
गररनेछ ।  

 ९. वडाहरुमा बजेट ववमनयोजन गदाि जनसंख्या, क्षेरफि, ववकटता र पछौटेपना, मानव ववकास 
सूचकांकको अवस्था, पूवािधारको अनपुातमा राजश्व संकिन गनि सक्ने क्षमता र आ.व. 
२०७७/०७८ मा राजश्वको संभावना अनसुार संकमित राजश्वको प्रमतशत र खचिको 
आवश्यकतािाइि मखु्य आधार बनाइिनेछ । गाउँपामिकाको राजश्व नीमतिाइि प्रभावकारी ढङ्गिे 
कायािन्त्वयन गरी िक्ष्य अनसुार वा सोभन्त्दा बढी राजश्व संकिन गनि सफि वडा एवम ्
मनकायिाइि प्रोत्साहन स्वरुप कूि राजश्वको केही प्रमतशतिे हनु आउने रकम प्रशासमनक खचि 
वापत उपिब्ध गराइिनेछ । 
 १०.वडा तथा गाउँपामिकाको मबत्तीय व्यवस्थापन क्षमता र जवाफदेवहता बढाइनेछ । राजनीमतक 
नेततृ्व र कमिचारीको क्षमता अमभववृद्ध गररनेछ । राजनीमतक स्स्थरता, व्यवसावयक 
कमिचारीतन्त्र र सहयोगी समाजको मनमािणको िामग आवश्यक व्यवस्था गररनेछ । 
“मसजिनस्शितािाइि प्रोत्साहन, उत्कृष्टतािाइि पसु्कार” अवधारणा अनसुार उत्कृष्ट काम गने 
कमिचारी र पदामधकारीिाई वावर्िक रुपमा सम्मान सवहत परुस्कृत गररनेछ । साथै 
कमिचारीको व्यवसावयकता अमभवदृ्ध तथा कामप्रती उच्च मनोबि बढाउनका िामग 



कमिचारीहरुको िामग एक वर्िमा कस्म्तमा एक पटक साविजमनक सेवा प्रवाह र आयोजना 
संचािन सम्बस्न्त्ध तामिम मिने तथा प्रोत्साहन भत्ता उपिब्ध गराउने व्यवस्था ममिाइिनेछ 
।वावर्िक कायितामिका मनमािण गरी बजेट तथा योजना तजुिमा, कायिक्रम स्वीकृमत, वावर्िक 
खररद योजना मनमािण, योजना कायािन्त्वयन, उपभोिा समममतहरुको सशस्िकरण, योजना 
अनगुमन तथा मूल्यांकन, सविजमनक सनुवुाइि, प्रगमत सममक्षा िगायतका कायििाइि व्यवस्स्थत 
गररनेछ ।  
 ११.यस आमथिक वर्िमा गाउँपामिकाको पञ्चववर्िय आवमधक योजना मनमािण, ववर्यगत एवम ्
क्षेरगत गरुुयोजना मनमािण, एकीकृत गरुुयोजना मनमािण िगायतका योजना मनमािणसँग 
सम्बस्न्त्धत कायिहरु सम्पन्न गररनेछ । योजना तथा गरुुयोजना मनमािणको िामग आवश्यक 
बजेट व्यवस्था हनुेछ । 

  12. उपरोि व्यवस्था बाहेक केवह मूि ववर्यहरुमा मनम्नानसुार नीमतको तजुिमा गररएको छः 
 

स्शक्षा सम्बस्न्त्ध नीमत 

 

 हरेक वडाका माध्यममक ववद्याियहरुिाई श्रोत सम्पन्न नमनुा ववद्याियको रुपमा ववकास 
गररनेछ। त्यस्तो ववद्याियको आधारभतु तहसम्म अंग्रजेी माध्यममा पठनपाठनको शरुुवात 
गररनेछ। ववद्याियको शैस्क्षक गणुस्तर बवृद्धका िामग शहरबजारका प्रमतवित मनजी 
ववद्याियहरुसँग सहकायि शरुुवात गररनेछ ।  

 हरेक वडाका बाि मबकास केन्त्रहरुमा बािमैरी पूबािधार थप गरी आधमुनक वकन्त्डर 
गाडेनको रुपमा मबकास गररनेछ ।  

 हरेक माध्यममक तथा आधारभतू ववद्याियमा इन्त्टरनेट सवुवधा उपिब्ध गराई प्रववमधमैरी 
स्शक्षण मसकाईको सरुुवात गररनेछ । 

 स्जल्िामा उपिब्ध एफएम रेमडयोहरुसँग समन्त्वय गरर माध्यममक तथा आधारभतू 
तहसम्मका ववमभन्न कक्षाको पठनपाठन शरुुवात गररनेछ ।  

 गाउँपामिकामा एउटा १२ कक्षासम्म पठनपाठन हनुे उच्च माध्यममक ववद्यािय स्थापनाका 
िामग आवश्यक तयारी अस्ि बढाइनेछ । 

 आफ्नो मबर्यमा राम्रो नमतजा ल्याउने ववर्यगत स्शक्षकहरुिाई परुस्कारका साथै मनस्ित 
प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्थािाई मनरन्त्तरता ददइनेछ । 



 ववमभन्न संिसंस्था र ववकास साझेदारहरुको सहयोगमा गाउँपामिकामा एउटा प्रामबमधक 
स्शक्षािय स्थापना र सञ्चािन गनि आवश्यक पहि गररनेछ।  

 श्री जनता माध्यममक ववद्यािय बधुगाईिाई गाउँपामिका कै उच्च स्शक्षा प्रदान गने मखु्य 
शैस्क्षक केन्त्रको रुपमा ववकास गररनेछ ।     

 ववद्याियमा स्शक्षकहरुको वक्रयाकिाप, पठनपाठनको अवस्था र समग्र ववद्याियमा हनु े
गमतववमधहरु सकु्ष्म ढङ्गिे अध्ययन गरी गाउँपामिकामा प्रमतवेदन गनि स्शक्षा, यवुा तथा 
खेिकुद शाखा अन्त्तगित रहने गरी ववद्यािय मनयमन इिकाइको गठन गररनेछ । ववद्यािय 
अनगुमन   मनयमन र मूल्यांकनको कायििाइि प्रभावकारी बनाइिनेछ ।

 ग्राममण क्षेरको वतिमान शैस्क्षक पररवेशिाइि ब्यापक सधुार गने नीमत मिइिनेछ । पञ्च ववर्िय 
ववद्यािय स्शक्षा सधुार कायियोजना मनमािण गरी िागू गररनेछ । स्शक्षािाइि अपांगमैरी एवम 

 वािमैरी बनाइिनेछ । 

 स्शक्षाबाट ववमखु बािबामिकािाइि स्शक्षाको पहचुमा ल्याउने कायिक्रम तय गरी ववद्यािय 
 उमेरका सम्पणुि बािबामिका स्शक्षाको मिुधारमा ल्याइिनेछ ।

 साक्षरता अमभयान चिाई गाउँपामिकािाई साक्षर गाउँपामिका िोर्णा गररनेछ । 

 प्रत्येक माध्यममक तथा आधारभतू ववद्याियहरुमा ववज्ञान प्रयोगशािा स्थापना गरी सञ्चािन 
गररनेछ । 

 प्रत्येक ववद्याियमा खानेपानी सवहतको वाश कनिर, अपाङ्गमैरी छार र छारा शौचािय र 
सेनेटरी प्याड व्यवस्थापनका िामग भौमतक मनमािणका प्रकृया अगामड बढाइनेछ । 

 गाउँपामिका अन्त्तगितका सामदुावयक मसकाइ केन्त्रहरुको क्षमता अमभववृद्ध गरी थप 
सदुृढीकरणका िामग संि र प्रदेश सरकारको समन्त्वय एवम ्सहकायिमा त्यस्ता केन्त्र माफि त 
समदुाय स्तरमा ववमभन्न शैस्क्षक गमतववमधहरु सञ्चािन गररनेछ ।   

 

 स्वास््य सम्बस्न्त्ध नीमत 

        

 कोमभड १९ संक्रमण रोकथामका िामग क्वारेन्त्टाइन तथा कोमभड अस्थायी अस्पताि 
मनमािण तथा सञ्चािन गररनेछ ।  

 कोमभड-१९ व्यवस्थापन कायिको िामग यस बारागढी गाउँपामिकािे आवश्यकताको 
आधारमा क्वारेनटाइन व्यवस्थापन, कन्त्रायक्ट रेमसङ टोिी व्यवस्थापन,  कोमभड-१९ 



व्यवस्थापन कोर्, होस्ल्डङ सेन्त्टर, कोमभड-१९ मा खवटने जनशस्ििाई तामिम, व्यस्िगत 
सरुक्षा सामाग्री व्यवस्थापनिाई मनरन्त्तरता ददइनेछ । 

 कोमभड परीक्षणको िामग “एक िर एक पररक्षण कायिक्रम” संचािन गररने छ। सो कायिको 
िामग आवश्यकता अनसुार मभवटएम वकट व्यवस्थापन गररने छ ।  

 यस गाउँपामिकाको वडा नं ३ खोपवामा गाउँपामिका स्तरमा १५ शैय्या आधारभतू 
अस्पताि मनमािण कायि सरुु गररनेछ । 

 मनमािणामधन बमथिङ सेन्त्टरको सम्पूणि काम सम्पन्न गरी २४ िण्टे प्रसमुत गहृ सेवा सञ्चािन 
गररनेछ । 

 स्वास््य चौकीहरुको व्यवस्थापन मनयमाविी तजुिमा गरर अनगुमन व्यवस्था प्रभावकारी 
बनाइने छ । प्रत्येक स्वास््य चौकीमा आधारभतू प्रयोगशािा स्थापनाको िामग ववशेर् 
पहि गररनेछ ।  

 गवृहणीहरुिाई बािबामिका हेरचाह र स्वस्थ आहार सम्बन्त्धी आधारभतू तामिम ददइनेछ । 

 प्रत्येक स्वास््य चौकीमा एम्बिेुन्त्सको ब्यवस्था गदै जाने नीमत अविम्बन गररनेछ। 

 वर्िमा १ पटक हरेक वडामा ववशेर्ज्ञ डाक्टर सवहत स्वास््य स्शववर सञ्चािन गररने र ६० 
बर्ि मामथका बदृ्धबदृ्धािाई िरमै गई मनयममत स्वास््य जाँच गनि “िर िरमा स्वास््यकमी” 
कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

 मनशलु्क और्धी ववतरण कायििाई मनयममत र पारदशी बनाइनेछ । 

 
कृवर् तथा पश ुववकास नीमत 

 कृवर् क्षेरको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन मसंचाइि, मिखाद, बीउ मबजनको 
उपिब्धतामा सधुार गनि आवश्यक नीमत मनमािण गरी खररद, ढुवानी िगायतमा अनदुानको 
व्यवस्था गररनेछ । नमनुाको रुपमा संभाववत क्षेरहरुमा बाख्रा फमि, कुखरुा फमि, तरकारी 
खेती, फिफूि खेती संचािन गरी स्वरोजगारीका अवसरहरु मसजिना गररनेछ र यवुाहरुिाइि 
कृवर् क्षेर तफि  आकवर्ित गररदै िामगनेछ । 

 नश्ल सधुारका कायिक्रम सञ्चािन गरी उन्नत नश्लको व्यवसावयक पशपुन्त्छी पािनका िामग 
कृर्कहरुिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

 संिीय सरकार र प्रदेश सरकारसँगको समन्त्वय र साझेदारीमा पश ु तथा वािी बीमा 
कायिक्रमिाइि कृर्कको मबचमा पयुािइनेछ ।  



 खाद्यान्न उत्पादनिाई प्रोत्साहन गनि धान, मकै, गहुँ, र आि ु उत्पादक वकसानहरुको 
िामग मबजबवृद्ध कायिक्रम सञ्चािन गररने छ ।   

 स्थानीय ववऊववजन जोगाउन कृवर् सहकारी संस्था माफि त ववऊववजन वैंक स्थापना गररनेछ 
।  

 गाउँपामिका क्षेर मभर िमु्ती कृर्क पाठशािाको स्थापना गरी अगवुा कृर्क तयार पाररन ेछ 
।  

 हरेक वडामा १/१ जना कृवर् प्राववमधकहरु वाहै्र मवहना पररचािन गररने छ । आवश्यकता 
अनरुुप पश ुस्चवकत्सकको व्यवस्था गररनेछ ।  

 तरकारी, फिफूि, पोमसिो िाँसको ववऊ, ववरुवा एवम सकु्ष्म तत्व अनदुानमा ववतरण 
गररनेछ । 

 ठूिो पररमाणमा कृवर् तथा पशपुािन सम्वन्त्धी ब्यवसायीक फमि स्थापना गनि चाहने 
ब्यस्िहरुिाई ववमभन्न अनदुान माफि त सहयोग गररने छ । 

 माछापािन व्यवसायीिाई ववमभन्न सामग्री तथा अनदुानमिुक कायिक्रमाफि त सहयोग गररनेछ 
। 

 

सडक तथा यातायत सम्बस्न्त्ध नीमत 

 हाइवेसँग जोमडएको गाउँपामिकाको मखु्य सडकहरुिाई कािोपरे गररनेछ।   

 गाउँपामिकाका मखु्य सडकिाई स्तरोन्नमत गरी वाहै्रमवहना सञ्चािन गररनेछ । वहिो र 

धिुोमिु गाउँपामिका मनमािणको िामग आवश्यक कायि अगामड बढाइनेछ । 

 मखु्य सडकमा पने खोिामा पक्की पिु तथा कल्भटि मनमािण गररनेछ ।   

 सडकहरुको स्तरोन्नमत गदाि कािोपरे भन्त्दा स्थानीय श्रोतसाधन र श्रमको उपयोग हनुे र 

गणुस्तरीय समेत हनुे वकमसमका प्रववमधको प्रयोग गररनेछ । 

 गाउँपामिका केन्त्रबाट वडा केन्त्रहरुसम्म पगु्ने सडक आसपास वकृ्षारोपण गररनेछ ।   

 गाउँपामिका केन्त्रबाट हरेक वडा केन्त्र सम्म साविजमनक यातायातको ब्यवस्था ममिाइनेछ।   

 आगामी वर्ि सडक तथा यातायात पूवािधार मनमािणमा मेमसनको प्रयोगिाई हदैसम्म िटाई 

श्रमीकको प्रयोगिाई ब्यापक बनाइने छ ।  

 

  

 

 



भवन तथा शहरी ववकास सम्बस्न्त्ध नीमत 

  

  प्राकृमतक स्रोत, ऐमतहामसक, सामास्जक, सांस्कृमतक पवहचान र आमथिक साम्यिको आधारमा 
गमतशीि गाउँ शहर मनमािण कायििाइि व्यवस्स्थत गररनेछ । यसको िामग शहरी ववकास तथा 
भवन मनमािण सम्बस्न्त्ध मापदण्ड एवम ्संवहता मनमािण गरी त्यसको पूणि कायािन्त्वयन गररनेछ 
। संरचना मनमािण गनुि पूवि नक्सा पास गनुिपने कानूनी प्रावधानिाइि कडाइिका साथ िागू 
गररनेछ । 

  यस आमथिक वर्िमा एकीकृत, व्यवस्स्थत, वैज्ञामनक, सरुस्क्षत र हररत गाउँ शहर मनमािणको    
िामग गरुु योजना बनाइि िागू गररनेछ । सम्बस्न्त्धत जग्गाधनीहरुको सहममतमा व्यवस्स्थत 
शहरको मनमािणको िामग जग्गा ववकास कायिक्रमिाइि प्रभावकारी ढङ्गिे कायािन्त्वयन गररनेछ 
। 

  खानेपानी, सरसफाइि र फोहोरमैिा व्यवस्थापन तथा ढि व्यवस्थापनमा ववशेर् ध्यान ददइिनेछ 
। पूणि सरसफाइियिु गाउँपामिका मनमािणको िामग वरै्भरी सरसफाइि अमभयान सञ्चािन 
गररनेछ । 

  गाउँपामिका अन्त्तगितका सम्पूणि खरका छानाहरुिाई जस्ता पाताद्बारा ववस्थावपत गररनेछ । 

 

सरसफाइि सम्बस्न्त्ध नीमत 

  ददगो ववकासका १७ िक्ष्यहरुमध्येको सफा पानी र पूणि सरसफाइि सम्बस्न्त्ध िक्ष्य  
तोवकएको अवमधमभर प्राप्त गनि वातावरणमैरी िरका १० सचुकहरुको कायािन्त्वयन, पूणि 
सरसफाइियिु वडा िोर्णा, एक िर एक धारा, एक िर एक शौचािय, एक व्यस्ि एक 
रुख, सधुाररएको चिूोको प्रयोग जस्ता कायिक्रमिाइि मनरन्त्तरता ददइनेछ । 

  वडाहरुमा मसजन अनसुार वकृ्षारोपण गने, मवहनामा कस्म्तमा दइुि पटक सरसफाइि अमभयान 
संचािन गने कायििाइि अमभयानकै रुपमा संचािन गररनेछ । गाउँपामिका केन्त्रमा हप्तामा 
एक पटक सरसफाइि अमभयान सञ्चािन गररनेछ । 

  सूचक मनधािरण गरी नमूना वडा िोर्णा गने कायिको थािनी गररनेछ । 

  ववद्यािय, साविजमनक स्थि एवम ् सरकारी कायािियहरुमा अपांगमैरी, वािमैरी साविजमनक 
शौचािय मनमािणमा ध्यान ददइिनेछ । 



  ‘Polluter Pay Principle’ िाइि कडाइिका साथ कायािन्त्वयन गररनेछ । फोहोरमैिाको वगीकरण 
गरी फोहोरिाइि मोहरमा रुपान्त्तर गने नीमतको अविम्बन गररनेछ । यस आमथिक वर्िमा 
कुवहने फोहोरबाट कम्पोष्ट मि मनमािणको कायििाइि नमूनाको रुपमा सरुु गररनेछ । 

  गाउँपामिकािाई स्वच्छ र सफा बनाउने, नागररकहरुिाई गणुस्तररय खानेपानी उपिब्ध 
गराउने र सबै िरमा शौचािय मनमािण भई प्रयोगको शमुनस्ितता कायम गरी क्रमशः नमनुा 
सरसफाई तथा स्वच्छ समदुाय िोर्णा गररनेछ । 

 

पयिटन सम्बस्न्त्ध नीमत 

 

  पयिटन क्षेरिाइि राविय अथितन्त्र एवंम ् यस गाउँपामिकाको अथितन्त्रको प्रमखु आधारको 
रुपमा ववकास गनि प्राकृमतक, ऐमतहामसक, धाममिक पयिटन प्रवद्धिनको िामग सकु्ष्म ढंगिे 
अध्ययन गने तथा सोको िामग आवश्यक पूवािधार ववकासमा जोड ददइिनेछ । यस आमथिक 
वर्िमभर पयिटन गरुुयोजना तयार गरी िागू गररनेछ । 

 

  पयिटकीय स्थिहरुको अध्ययन, पवहचान र प्रचारप्रसारको िामग आवश्यक व्यवस्था ममिाइने 
छ । पयिटन पूवािधार मनमािण, प्रचारप्रसार र पयिटक अनकूुि सेवा सवुवधा ववकासमा जोड 
ददइिनेछ ।  

 
  स्थानीय भार्ा, सावहत्य, किा, संस्कृमत र सम्पदाको संरक्षण र प्रबधिन गनि आवश्यक 

कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

 

वातावरण तथा भ ुसंरक्षण सम्बस्न्त्ध नीमत 

 

 हरेक वडािाई धवुाँमूि बनाउन धवुाँरवहत सधुाररएको चलु्हो तथा ववधमुतय चलु्होको 
प्रयोगिाई प्रोत्सावहत गररनछे ।  

 सडक वकनारामा भकू्षयिाई रोक्दै आमथिक िाभ समेत मिन मछटो हवुकि न े ववरुवाहरु रोपी 
त्यसको संरक्षण र उपयोग गनि सम्बस्न्त्धत क्षेरका स्थानीय समदुायिाई पररचािन गररनेछ । 

 जग्गा बाँझो राख्न ेकायििाई मनरुत्सावहत गनि खािी जग्गाका सवेक्षण र माटो परीक्षण गरी 
जममनको प्रकृमत अनसुारको भउुपयोग नीमत अविम्बन गररनेछ ।  



 ऐिानी पमति जग्गा पवहचान गरी अमतक्रमण हनुबाट जोगाउने र वकृ्षारोपण गरी हररयािी 
कायम गनि आवश्यक पहि गररनेछ । 

 

यवुा तथा खेिकूद सम्बस्न्त्ध नीमत 

 कोमभड-१९ कारण बैदेस्शक रोजगारबाट फकेकाहरुिाई पामिकैमा रोजगार उपिब्ध 

गराउनिाई ििउुद्म, कृवर् व्यवसावयकरणिाई प्राथममकता ददईने छ। 

 गाऊँपामिकास्तरमा उपयिु स्थानको खोस्ज गरर १ रंगशािाको मनमािण गररनेछ भने हरेक 

वडाहरुमा १÷१ वटा खेिकुद मैदान मनमािण गररनेछ । 

 गाउँपामिका स्तरीय वावर्िक खेिकुद महोत्सव आयोजना गररनेछ ।   

 यूवाहरुिाई सकारात्मक सोंच र सनुौिो भववश्यको भावना जागतृ गराउन क्याररयर 

काउस्न्त्सिीङ कायिक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । 

 

िैंमगक समानता तथा सामास्जक समावेशीकरण सम्बन्त्धी नीमत 

  िैंमगक समानता मवहिा सशस्िकरण िैंमगक मिुप्रवाहीकरण र मवहिा सहभामगता ववृद्ध गने 
नीमतिाइि प्रोत्साहन गररनेछ ।संचामित आयोजना तथा कायिक्रममा कस्म्तमा ३३ प्रमतशत 
मवहिा र कस्म्तमा १० प्रमतशत अपांग वा अल्पसंख्यक वा दमित समदुायको सहभामगता 
समुनस्ित गररनेछ । िि ुउद्यम तथा मसप ववकास सम्बस्न्त्ध कायिक्रमहरु सचािनका क्रममा 
पछाडी परेको बगििाई सहभामगतामा मबशेर् प्राथममकता ददइनेछ ।   

  असि सामास्जक मूल्य मान्त्यताको संरक्षण एवम ्संवद्धिन गररनेछ । बाि मबवाह गने तथा 
गराउने दबैुिाइि काननुको कठिरामा उभ्याइिनेछ । 

  िस्क्षत वगि एवम ्समदुाय केस्न्त्रत व्यवसावयक सीपमूिक तामिमहरु सञ्चािन गरी त्यस्ता 
वगिको सशस्िकरण गनर ् नीमत अविम्बन गररनेछ । प्रत्येक वडामा अमनवायि रुपमा 
स्थापना हनुे टोि ववकाश संस्थाहरुमा िस्क्षत वगिहरुको सहभामगता समुनस्ित गररनेछ । 

  समाजमा कुसंस्कारको रुपमा रहेको बाि वववाह र दाइजो प्रथािाइि न्त्यूमनकरणं गनि टोि ,
वडा एवम ् गाउँपामिका स्तरमा चेतनामिुक कायिक्रम गनिका साथै काननुी कावािवहिाइि 
कडाइिका साथ िाग ुगररनेछ । 

  स्शक्षाबाट ववमखु बािबामिकािाइि स्शक्षाको पहचुमा ल्याउने कायिक्रममा तय गरी ववद्यािय 
उमेरका सम्पणुि बािबामिका स्शक्षाको मिुधारमा ल्याइिनेछ । 



  ववद्यािय, वडा र गाउँपामिकामा बािक्िब एवम ्संजाि गठन गरी वक्रयास्शि गररनेछ । 

  पाररवाररक संस्कार एवम ् पोर्णको अवस्थामा सधुार गनि टोि र वडा स्तरमा अमभभावक 
स्शक्षा कायिक्रम संचािन गररनेछ । 

  मवहिा शसस्िकरणको िामग प्रत्येक टोि, वडामा मवहिा समहु एवं समममत गठन गरी 
गाउँपामिकामा ससु्चकृत गररनेछ । सूचीकृत सबै समहुिाइि अनसु्शक्षण तामिम ददइनेछ । 

  प्रत्येक वडामा रहेका मवहिा समममतिाइि आयआजिन सम्बन्त्धी तामिम ददइि आयआजिनमूिक 
व्यवसायमा आवद्ध गररनेछ । 

  िैंमगक वहंसा, िरेि ुवहंसा न्त्यूमनकरण गनि काननुी एवं चेतनामिुक कायिक्रममा जोड गररनेछ 
। 

  अपाङ्गगता भएका व्यस्िहरुको िामग ववशेर् कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

मसचाई, खानपेानी तथा भवन सम्बस्न्त्ध नीमत 

 खेतीयोग्य जमीनमा मसंचाई सवुवधा पयुािउन ववमभन्न कुिाहरु मनमािणका साथै वहउँदे 
पोखरीहरुको मनमािण गररनेछ ।  

 गाउँपामिका अन्त्तगित रहेका सम्पूणि वडा कायाििय, स्वास््य चौकी, ववद्याियहरुमा 
खानेपानीको िामग चापाकिको व्यवस्था गररनेछ । 

 गाउँपामिका कायािियको व्यवस्स्थत प्रशासकीय भवन मनमािणको कायि थामिनेछ साथै 
गाउँपामिका मभर रहेका स्वास््य चौकी, ववद्यािय तथा जेि नागररक आश्रयस्थि भवनहरु 
मनमािण तथा ममित सम्भार गररनेछ । 

 सम्पूणि जनतािाई शदु्ध खानेपानीको पहुँच परु् याउन एक िर एक चापाकि कायिक्रम 
सञ्चािन गररनेछ । 

ववज्ञान तथा प्रववमध सम्बन्त्धी नीमत  

  गाउँपामिकाको समवृद्धको िामग ववज्ञान र प्रववमधको क्षेरबाट प्राप्त हनु सक्ने िाभ, अवसर र 
संभावनािाइि खोजी गरी यस क्षेरमा संख्यात्मक र गणुात्मक ववकास गररनेछ । 

  गाउँपामिकामभर ववज्ञान, सूचना तथा सञ्चार प्रववमधको क्षेरमा दक्ष जनशस्ि उत्पादन गनि 
माध्यममक तहका सबै ववद्याियहरुमा प्राववमधक ववर्यको पठनपाठनको व्यवस्था गररनेछ । 



माध्यममक तहका सबै ववद्याियहरुमा कम्प्यटुर स्शक्षक, कम्प्यटुर ल्याव, ववज्ञान 
प्रयोगशािा, ववद्यतुीय हास्जरीको व्यवस्था गररनेछ । 

  ववद्यतुीय शासनको िामग आवश्यक पहि गररनेछ । िेखा, राजश्व प्रणािीिाइि सफ्टवेयरको 
प्रयोग गरी व्यवस्स्थत गररनेछ । 

  माध्यममक तथा आधारभतू सामूदावयक ववद्याियहरुमा ववज्ञान प्रयोगशािा व्यवस्स्थत गररनेछ 
। 

 

संस्थागत ववकास, सशुासन तथा सेवा प्रवाह सम्बस्न्त्ध नीमत 

 आगामी आमथिक वर्िमा गाउँपामिकाको प्रशासमनक खचि कम्तीमा १० प्रमतशतिे िटाइनेछ ।  
 गाउँपामिकाको नीमत तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा स्थानीय गैरसरकारी संस्था तथा 

अन्त्तरािविय गैरसरकारी संस्थाहरुिाई आमन्त्रण गरी साझेदारीको िामग अवपि गररनेछ ।  
 वेभसाइट माफि त गाउँपामिकाको आम्दानी तथा खचि चौमामसक रुपमा साविजमनक गररनेछ ।  
 ववकासका वावर्िक योजना मनमािण र कायािन्त्वयनमा समदुाय पररचािनका िामग साववकका 

वडािाई समेटेर टोि सधुार समममत गठन गरर सवक्रय वनाइनेछ ।  
 सवै वडाको िरधरुी दताि गरर िरधरुी पवहचानको िामग मनस्ित कोड प्रदान गररनेछ । 

 

सरकारी तथा गैर सरकारी संि-संस्था सञ्चािन सम्बस्न्त्ध नीमत 

  गाउँपामिका क्षेरमा कायि गनि इच्छुक गैरसरकारी संिसंस्थािे गाउँसभाबाट अमनवायि रुपमा 
बजेट तथा कायिक्रम स्वीकृत गराइि गाउँपामिकाको संस्चत खाताबाट नै मनकासा हनु े
व्यवस्था गनुिपनेछ । गाउँसभाबाट स्वीकृत नगराइि कुनै पमन बजेट तथा कायिक्रम संचािन 
गनि पाइिने छैन । 

  कुनै पमन सरकारी, गैर सरकारी संिसंस्था, मनकाय, क्षेर, ववर्यगत कायािियिे 
गाउँपामिकामभर आयोजना, कायिक्रम संचािन गनुिपूवि गाउँपामिकाको स्वीकृमत मिन,े 
गाउँपामिकाको नीमत तथा कायिक्रम अनरुुप आयोजना वा कायिक्रम सञ्चािन गनुिपने 
व्यवस्थािाइि कडाइिका साथ िागू गररनेछ । 

 



आमथिक ववकास सम्बस्न्त्ध नीमत 

 खेर गइरहेको श्रमिाई उत्पादनमा जोड्न हाते मसपमिुक िि ुउधम कायिक्रम  सञ्चािन 
गररनेछ।  

 ब्यवसायीक क्षेरमा िाग्न चाहने यूवाहरुिाई आधारभतू तामिम, यन्त्र उपकरण सहयोगको 
ब्यवस्था ममिाइनेछ ।  

 बैदेशीक रोजगारबाट फकेका तथा बेरोजगार यवुाहरुको त्याङ्क संकिन गरर उनीहरुिाई 
स्वरोजगारमिुक तामिम र मसपको पररक्षण गरर श्रम बजारमा पठाइने छ ।  

 वैदेशीक रोजगारीबाट फकेका यूवाहरुिाई ब्यवसायीक कृवर् र स्वरोजगारमिुक उधममा 
संिग्न ववमभन्न अनदुानमूिक कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

 यवुा बेरोजगारीिाइि सम्बोधन गनि यवुा िस्क्षत कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ । दमित मवहिा, 
द्वन्त्द्वपीमडत, ववपन्न तथा सीमान्त्तकृत समदुायको आत्ममनभिरताको िामग िस्क्षत वगि ववशेर् 

 कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ ।

 

राजश्व संकिन तथा पररचािन सम्बस्न्त्ध मनमत 

 गाउँपामिकाको राजश्व सधुार कायियोजना तजुिमािाई प्रभावकारी बनाइनेछ । 

 गाऊँपामिकामा करको दर मनधािरण गदाि प्रगमतस्शि कर प्रणािी िागू गररनेछ ।  
 मखु्य राजश्वका स्रोतहरुः सम्पस्त्त कर, िरनक्सा पास तथा अमभिेख दस्तरु, ब्यवसाय कर, 

बहाि ववटौरी शलु्क, सम्पस्त्त मूल्यांकन शलु्क, मसफाररस तथा प्रमास्णत दस्तरुको दर तथा 
असिुी प्रवक्रया मनधािरण गरर सफ्टवेयर प्रणािीबाट अमभिेखीकरण गने ब्यवस्था ममिाइनेछ 
।  

 आम जनतािाई कर तथा राजश्वको महत्वका वारेमा जनचेतना ववस्तार गररनेछ । 

 गाउँपामिका क्षेरमभर सञ्चािनमा रहेका उद्योग, व्यवसायीहरुिाई करको दायरामा ल्याउन 
कर संकिन प्रणािीिाई प्रभावकारी बनाउँदै िमगनेछ । 

सामास्जक सरुक्षा तथा समावेशी प्रवदिन सम्बस्न्त्ध नीमत 

 हरेक नागरीकको वैंक खातािाई अमनवायि गरर वदृ्धवदृ्धा, एकि मवहिा, तथा अपाङ्ग 
नागररकको सामास्जक सरुक्षा भत्ता, प्रधानमन्त्री रोजगार कायिक्रम अन्त्तगित काम गने 



श्रममकहरुको पाररक्षममक वैंक माफि त व्यस्िको खातामा मसधै पठाउने कायिको मनरन्त्तरता 
ददइनेछ । 

 जेि नागरीक र अपांग नागररकहरुिाई सवक्रय जीवन स्जउने बातावरण तयार पानि उपयूि 
सीपमिुक तामिम तथा जीवनोपयागी मसपहरु प्रदान गररनेछ ।  

 जातीय छुवाछुत र सामास्जक कुररमत, कुसंस्कार, रुवढवादी अन्त्धववश्वासको अन्त्त्य गनि 
साँस्कृमतक सधुार कायिक्रम  सञ्चािन गररेनेछ । 

काननु तथा न्त्याय सम्पादन सम्बस्न्त्ध नीमत 

 गाउँपामिकामा दताि हनु आएका सवै वववादहरुिाई मछटो र छररतो मछनोफानो हनुे ब्यवस्था 
ममिाइनेछ। यसका िामग सामदुायीक मेिममिाप केन्त्रहरुिाई अमधकतम पररचािन गररनेछ  

 उपरोि नीमत तथा कायिक्रमको कायािन्त्वयनका िामग मनम्नमिस्खत ऐन, मनयम, मनदेस्शका, 
कायिववमधहरु तत्काि तजुिमा गरी िाग ुगररनेछ        

o गाउँपामिकाको ववमनयोजन ऐन  
o गाउँपामिकाको आमथिक ऐन 

o आधारभतू स्वास््य तथा सरसफाई ऐन   
o कृवर् उत्पादन प्रोत्साहन मूल्य सहायता कोर् कायिववमध  
o प्रशासकीय कायिववमध मनयममत गने ऐन 

o सरुस्क्षत आप्रवासन सम्बन्त्धी कायिववमध 

o पश ुसेवा कायिक्रम सञ्चािन कायिववमध 

  यी नीमत तथा कायिक्रमको कायािन्त्वयनमा गाउँपामिकािाई सबैबाट सवक्रय सहयोग हनु े1३.
ववश्वास व्यि गदिछु । 

अन्त्त्यमा, नेपािको संववधान कायािन्त्वयनको क्रममा गाउँ सरकारको तफि बाट प्रस्ततु गररएको सातौँ 
नीमत तथा कायिक्रम प्रस्ततु गनि पाउने सअुवसर प्रदान गने सबै गाउँवासी सम्पूणि जनसमदुाय, गाउँ 
कायिपामिका र गाउँसभाका सदस्यहरु, राजनीमतक दि एवम ्भात ृसंगठनका प्रमतमनमधहरु, रािसेवक 
कमिचारीहरु, सरुक्षाकमी, मनजी क्षेर, नागररक समाज, संचार जगत सबैिाइि हाददिक धन्त्यवाद ज्ञापन 
गदिछु । 

 

धन्त्यवाद । 


