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आदरणीर् सभाध्र्क्ष महोदर्, 

आदरणीर् गाउँसभा सदस्र् ज्रू्हरु 

1. नेपािको संववधान जारी भएपर्ि दोस्रो पटक र्स गाउँपार्िका र वडाको र्नवािचन सम्पन्न भएको 
ि । र्नष्पक्ष, स्विन्त्र, शान्न्त्िपूणि, स्वच्ि र भर्रवहि वािावरणमा सम्पन्न र्स र्नवािचनिे 
िोकिन्त्रिाई जगैदेन्ि बर्िर्ो बनाएको ि । र्स सिुद पषृ्ठभरू्ममा आठौँ गाउँसभाको प्रथम 
बैठकिाई सम्बोधन गनि पाउँदा मिाई गविको अनभुरू्ि भएको ि । र्स घडीमा नेपािी जनिािे 
मिुकुको स्विन्त्रिा, सावाभौर्मकिा, भौगोर्िक अिण्डिा, स्वाधीनिा, स्वार्भमान, राष्ट्रवहि, िोकिन्त्र 
र अग्रगामी पररवििनको िार्ग पटक-पटक गरेका ऐर्िहार्सक जनआन्त्दोिन, सशस्त्र संघर्ि, मधेश 
आन्त्दोिन िगार्ि ववर्भन्न आन्त्दोिन, त्र्ाग र बर्िदानको स्मरण गदै ज्ञाि अज्ञाि शहीद प्रर्ि 
हार्दिक श्रद्धान्त्जिी िथा बेपत्ता र पीडीि नागररकहरू प्रर्ि उच्च सम्मान व्र्क्त गदििु।  

2. िोकिन्त्र र संघीर्िाको आधारन्शिाको रुपमा रहेको स्थानीर् िहको र्नवािचन र्नष्पक्ष र 
शान्न्त्िपूणि रुपमा सम्पन्न गराउने र्नवािचन आर्ोग, र्नवािचन सम्पन्न गनि अहोरार िवटन ु भएका 
राष्ट्रसेवक कमिचारी, राजनीर्िक दि, आम मिदािा िगार्ि सबैमा हार्दिक धन्त्र्वाद र्दन चाहन्त्िु 
। साथै र्नवािन्चि सम्पूणि जनप्रर्िर्नर्धहरुमा हार्दिक बधाई एवम ्सफि कार्िकािको शभुकामना 
व्र्क्त गदििु ।      

3. ववगि दईु वर्िदेन्ि ववश्वभर फैर्िएको कोभिड-19 को रोकथाम, र्नर्न्त्रण िथा उपचार, प्राकृर्िक 
प्रकोपको प्रभाव न्त्रू्नीकरण र िोजी, उद्धा र िथा राहि वविरण कार्िमा आर्थिक, प्राववर्धक एवम ्
व्र्वस्थापकीर् सहर्ोग परु्ािउने नेपाि सरकार, बागमिी प्रदेश सरकार, र्नजी क्षेर, रावष्ट्रर् िथा 
अन्त्िरािवष्ट्रर् गैर सरकारी संघसंस्था, ववकास साझेदार र्नकार्, सम्पूणि राष्ट्रसेवक कमिचारी, 
जनप्रर्िर्नर्ध, स्थानीर् नागररक, स्वरं्सेवक िगार्ि ववपद्को समर्मा अहोरार िवटई 
अग्रपन्तक्तमा रही सेवा गनुिहनुे सबै प्रर्ि हार्दिक आभार व्र्क्त गदििु । 

4. नेपािको संववधान, संघ, प्रदेश सरकार एवम ्र्स गाउँपार्िकाको आवर्धक र्ोजनािे पररिन्क्षि 
गरेका ववर्र्हरु, र्दगो ववकासको िक्ष्र्, राजनीर्िक दिहरुको चनुावी घोर्णा, सम्माननीर् 
राष्ट्रपर्िबाट २०७९ जेठ १० मा संघीर् संसदमा प्रस्ििु संघीर् सरकारको नीर्ि िथा कार्िक्रम, 
माननीर् प्रदेश प्रमिुबाट २०७९ जेठ २५ मा बागमिी प्रदेश सभामा प्रस्ििु बागमिी प्रदेश 
सरकारको नीर्ि िथा कार्िक्रम, राजनीर्िक दि र अन्त्र् सरोकारवािाहरुबाट प्राप्त सझुावहरु, 
गाउँपार्िकाको मौर्िक ववशेर्िा र स्थानीर्बासीको आकातक्षा, राजनीर्िक दि र नागररक 
समाजबाट प्राप्त सझुावहरु समेिको आधारमा बकैर्ा गाउँ कार्िपार्िकािे र्ो नीर्ि िथा कार्िक्रम 
िजुिमा गरेको ि । 

5. र्ो नीर्ि िथा कार्िक्रमको कार्ािन्त्वर्न गदाि गणुस्िरीर् जनशन्क्तको उत्पादन र उत्पादकत्व ववृद्ध, 
रोजगारीका अवसरहरुको ववृद्ध, कृवर्को आधरु्नकीरण, ववववर्धकरण र व्र्वसार्ीकरण, पर्िटन 
पूवािधारको ववकास र प्रवद्धिन, र्दगो ववकास, पर्ािवरणीर् संरक्षण र सन्त्ििुन, असमानिा र गररबी 
न्त्रू्नीकरण, न्शक्षा, स्वास््र् िथा स्वच्ि िानेपानी मार्थ सहज पहुँच, अत्र्ावाश्र्क उपभोग्र् 
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वस्िहुरुको सदुृढ र सहज आपरु्िि, ववद्यिु ववस्िार िथा भोल्टेज सधुार, िेिकुद ववकास, ववपद 
व्र्वस्थापन, सशुासन र साविजार्नक सेवामा नागररकहरुको सहज पहुँचिाई प्राथर्मकिा र्दईनेि।  
आदरणीर् सभाध्र्क्ष ज्रू्,  

6. अब म र्ीनै पषृ्ठभमूीहरुको सेरोफेरोमा रहेर िर्ार गररएको आ.व. २०७९।८० को समविगि 
नीर्िहरु िथा ववर्र्गि रुपमा हरेक क्षेरको ववकासिाई प्रभावकारी र व्र्वन्स्थि बनाउन क्षेर 
अनसुार िुट्टािुटै्ट नीर्िहरु प्रस्ििु गने अनमुिी चाहन्त्िु ।  
;dli6ut gLltx? 

7. र्स गाउँपार्िका क्षेरका कररब ६० प्रर्िशि घरधरुीका घरमिुीसंग आफ्नो पररवारका नाममा 
जग्गा दिाि प्रमाणपजुाि प्राप्त नभएको, नापनक्सा समेि नभएको ऐिनी जग्गा भएको र त्र्स्िा 
जग्गाको ि्र्ांक संकिन भईसकेको िथा वडा नं. ५ र ६ मा नापीनक्साको कार्ि भईरहेकोमा 
सबै वडाहरुमा नापीनक्सा कार्ि गरी न्त्रू्निम क्षेरफिको जग्गाधनी प्रमाणपजुाि उपिब्ध गराउन 
स्थानीर् िहको िफि बाट र्िव्रिर प्रकृर्ा अगाडी बढाइने िथा सो का िार्ग सम्बन्त्धीि र्नकार्िाई 
आवश्र्क पहि गररनेि । साथै र्स भन्त्दा पवहिे नापीनक्सा सम्पन्न भएका िािपजुाि प्राप्त 
नभएका जग्गा समेिको िािपजुाि वविरणको प्रकृर्ामा समावेश गररनेि । 

8. र्स गाउँपार्िकािाई आ.व. २०७७।७८ माघ २९ गिे बािमैरी घोर्णा गररएकोमा बािमैरी 
शासन अर्भर्ानिाई र्दगोपनाका िार्ग बािमैरी कार्िक्रमिाई र्नरन्त्िरिा र्दइनेि ।साथै 
गाउँपार्िकाको सामान्जक ववकास शािा मािहि रहने गरर बािमैरी र्सकाई केन्त्रको स्थापना 
गररने ि । 

9. र्स गाउँपार्िकाको सबै वडाहरुबाट गाउँपार्िकाको केन्त्रमा जोर्डएको मदन भण्डारी 
िोकमागिसँग सडक सञ्जाि जोर्डसवकएकोमा उक्त सडकहरुिाई स्िरोन्निी गदै िर्गने ि । 

10. र्स गाउँपार्िकार्भर रहेका बागमिी नर्द, धन्त्सार िोिा, चाँदेिोिा, बकैर्ा िोिा, 
र्समाििोिा र र्ससँग जोर्डएको हरेक िोिाबाट भइरहेको र हनु सक्ने सम्भाववि क्षिीिाई 
मध्र्नजर गदै र्ो िोिाहरुमा आवश्र्क िटबन्त्धन गरी वस्िी िथा उविर भमुी बचाउन संरक्षण 
कार्िक्रमिाई बकैर्ा िथा र्समाि िोिाको न्शरको आवश्र्क क्षेरदेन्ि नै व्र्वन्स्थि बनाइनेि । 
साथै सम्बन्त्धीि सरकारी िथा गैह्र सरकारी र्नकार्सँग समन्त्वर् गरर अन्घ बवढनेि । 

11. बागमिी नर्द, धन्त्सार िोिा, चाँदेिोिा, बकैर्ा िोिा, र्समाििोिा र्नर्न्त्रण प्रणािी 
पररर्ोजना िाग ुगराउन र सो को उन्चि कार्ािन्त्वर्नका िार्ग पहि गररने ि । 

12. बकैर्ा गाउँपार्िकाबाट र्स गाउँपार्िकाका वडाहरुमा गाउँपार्िका स्िरीर् बजेट 
ववर्नर्ोजन गदाि सम्बन्न्त्धि वडाको जनसंख्र्ा, क्षेरफि, भौगोर्िक ववकटिा, ववकास र्नमािण 
कार्िमा स्थानीर् जनिाको अग्रसरिा, आवश्र्किा, भाररि िागि आर्दका आधारमा समिामिुक 
बजेट ववर्नर्ोजन गररनेि । 

13. वडा, ववर्र्गि क्षेर िथा संस्थाहरुबाट माग भई आएका र्ोजनाहरुको संकिन गरी 
गाउँपार्िका स्िरीर् र्ोजना बैंक बनाईएकोमा त्र्स्िा र्ोजनाहरुिाई प्राथर्मकिाको आधारमा 
क्रमश: सञ्चािन गदै िर्गनेि । 
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14. र्स गाउँपार्िकाका ववर्भन्न वडाहरुका दरुदराजमा िररएर रहेका िथा जोन्िममा रहेका 
घरधरुीहरुिाई समेि ववकासको मिुप्रवाहमा ल्र्ाउन त्र्स्िा वस्िीहरुिाई स्थानान्त्िरण गरी 
एवककृि बस्िी ववकास गनि एवककृि वस्िी ववकास गरुुर्ोजना र्नमािण गरर अन्घ बवढनेि । 

15. गाउँपार्िका क्षेरर्भर रहेका प्रत्रे्क घरधरुीिाई समावेस गराएर टोिववकास संस्था गठन 
कार्ििाई र्नरन्त्िरिा र्दइनेि । साथै त्र्स्िा टोि ववकास संस्थािाई गाउँपार्िकाको समग्र 
ववकासमा सहचाररको रुपमा क्रमश: अन्घ बढाइनेि । 

16. गाउँपार्िकाको प्रथम आवर्धक र्ोजना (आ.व. २०७७।७८-२०८१।८२) िर्ार 
भईसकेकोमा उक्त आवर्धक र्ोजनासङ्ग समन्त्वर् हनुेगरी वावर्िक र्ोजनाहरु िर् गररनेिन ् । 
ववकास र्ोजनाहरु अल्पकार्िन, मध्र्कार्िन र र्दघिकार्िन िुट्याएर र्ोजनाहरु कार्ािन्त्वर्न गने 
नीर्ि र्िइनेि । 

17. गाउँपार्िकामा ववकास र्ोजना सञ्चािन गदाि वािावरण िथा प्राकृर्िक स्रोिको संरक्षण गदै 
र्ोजनाहरु कार्ािन्त्वर्न गररनेि ।सरुन्क्षि आप्रवासन कार्िक्रमिाई गाउँपार्िकाको सबै वडाहरुमा 
ववस्िारको रणनीर्ि अविम्बन गररने ि । 

18. १५ वर्ि भन्त्दा बढी अवर्ध कार्ि गरेका र्नजी, राहि करार, वािववकास न्शक्षक िथा 
कमिचारीिाई अवकाश हुँदाको बिि कार्िववर्ध बनाई सवुवधा उपिब्ध गराइने व्र्वस्था गररने ि 
। 

19. गाउँपार्िकाका र्नवािन्चि प्रर्िर्नर्ध र कार्िरि कमिचारीहरुको क्षमिा अर्भववृद्ध, नेितृ्व 
ववकास र ववर्र्गि ज्ञान बढोत्तरी गदै सक्षम र व्र्ावसावर्क जनशन्क्त र्नमािणमा जोड र्दइने ि 
। साथै कमिचारीहरुिाई उन्चि प्रोत्साहनको नीर्ि अविम्वन गररने ि । 

20. स्थानीर् िह स्थापना भए पश्चाि संघीर् व्र्वस्था संस्थागि गनिका िार्ग र्स 
गाउँपार्िकािे ववर्भन्न ऐन, र्नर्म, र्नदेन्शका िथा कार्िववर्धहरु र्नमािण गरर कार्ािन्त्वर्नमा 
ल्र्ाएको ि । संवैधार्नक प्रावधान अनरुुप स्थानीर् िहको एकि अर्धकार र साझा अर्धकार 
सूचीमा रहेका ववर्र्हरुसँग सम्बन्न्त्धि बाँकी रहेका आवश्र्क काननुहरु क्रमश: र्नमािण गररने ि 
। हािसम्म िजुिमा भएका काननुहरुको कार्ािन्त्वर्न प्रभावकाररिाको अध्र्र्न गररने ि । 

21. गाउँपार्िकाको वस्िनु्स्थिीको सम्बन्त्धमा विृन्चर बनाएर अवस्थाको ववश्लरे्ण गररने ि । 

22. गाउँपार्िका क्षेरको साविजार्नक जग्गाहरु संरक्षणको िार्ग ववशेर् अर्भर्ान सञ्चािन 
गररनेि । 

23. र्स गाउँपार्िकाको दन्क्षण भाग न्स्थि वडा नं. १ को श्रीथिी, ख्र्ाकु, मोरङ्गे, 
ईवपिवस्िी, रजवुा वडा नं. २ को धरापे र मोहरी िथा ६ को भाििुोिा, भक्तिाि, बतुजर, 
रामथिी, उपचौरथिी, िोवपल्टो, गडवान, गवरस्थानसङ्ग बारा िथा रौिहट न्जल्िाको र्समा 
सम्बन्न्त्ध समस्र्ा रहेकोमा सो समस्र्ा र्नरुपणको िार्ग नेपाि सरकर िथा सम्बन्न्त्धि 
र्नकार्हरुसङ्ग समन्त्वर् िथा ववशेर् पहि गररनेि । 

24. बकैर्ा गाउँपार्िकाको प्राकृर्िक स्रोिसाधन िथा अन्त्र् राजश्वका क्षेरहरुको समेि पवहचान 
गरर न्त्र्ार्ोन्चि र अथिपूणि रुपमा राजश्वको दार्रा बढाईनेि ।  
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क्षरेगि नीर्ि िथा आधारहरु 

आर्थिक ववकास 

25. कृवर् िथा पशपुािन क्षेर र्स गाउँपार्िकाको ििुनात्मक िाभको क्षेर भएकोिे कृवर् 
क्षेरको आधरु्नकीकरण, ववववर्धकरण िथा व्र्वसार्ीकरणबाट मार र्स गाउँपार्िकाको समनु्निी 
सहज हनुे भएकोिे कृवर् क्षेरको ववकासमा ववशेर् पहि गररनेि । 

26. कृवर् िथा पशपुािन क्षरेमा आवश्र्क अनदुानको व्र्वस्था गने कार्ििाई र्नरन्त्िरिा 
र्दइनेि । उत्पार्दि कृवर्जन्त्र् िथा पशजुन्त्र् उपजको सहज बजार पहुँचिाई सरु्नन्श्चि गररनेि 
। 

27. पशपुािन व्र्वसार्को िार्ग हररर्ो घाँस र साइिेज घाँस उत्पादनको िार्ग ववशेर् अनदुान 
सवहिको कार्िक्रम ल्र्ाइनेि । साथै दाना उद्योग सञ्चािनको िार्ग अनदुान व्र्वस्था सवहि 
प्रकृर्ा अगाडी बढाइने ि । 

28. पशपुािन िथा कृवर्को िार्ग ठुिा आकारका कृवर् केन्त्र िथा कृवर्जन्त्र् उद्योगको 
स्थापानको िार्ग सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गररनेि । 

29. कृवर् क्षेरिाई स्थानीर् उत्पादनको प्रमिु क्षेरको रुपमा ववकास गररनेि । र्सँचाइ, मि 
िाद्य, ववउ ववजनको उपिब्धिामा जोड र्दइनेि । पशजुन्त्र् उत्पादनका कार्िक्रमिाई प्रोत्साहन 
र्दइनेि ।साथै सामदुावर्क बनमा आधाररि उद्यम र बाँझा िथा िािी जर्मनमा फिफुि, 
जर्डबटुी, बेदबाँस वकृ्षारोपणको कार्िक्रम अन्त्र् संघ संस्थाहरुसङ्गको समेि सहकार्िमा सञ्चािन 
गररने ि । 

30. कोर्भड-१९ को महामारी िगार्िका कारण वैदेन्शक रोजगारी िथा अन्त्र् क्षेरबाट र्स 
पार्िकामा फवकि एका स्थार्ी बार्सन्त्दािाई कृवर् पशेामा आवद्ध गराउने कार्ििाई ववशेर् जोड 
र्दइनेि।साथै वैदेन्शक रोजगारीबाट फवकि एका र अन्त्र् बरोजगार रू्वाहरुिाई उद्यम व्र्वसार् 
सञ् चािनकोिार्ग िुटै्ट कोर् सञ् चािन गररनेि। 

31. गाउँपार्िका क्षेरमा िरकारी उत्पादन िथा बजारीकरणमा बढोत्तरीका र्नन्म्ि िरकारी 
उत्पादक वकसानको िार्ग प्रोत्साहनको नीर्ि अविम्बन गररने ि ।  

32. एक वडा एक िघ ुउद्यम कार्िक्रम सञ्चािन गररनेि । कृवर् ऋण कोर् व्र्वस्थापन गरी 
व्र्वसावर्क कृवर् कार्ििाई प्राथर्मकिा र्दइनेि । 

33. िाद्य िथा पोर्ण सरुक्षा सरु्नन्श्चििाका िार्ग कृवर्, पशपंुक्षी िथा मत्स्र् क्षेरको 
व्र्वसावर्कीकरण र बजारीकरण माफि ि र्स गाउँपार्िकािाई प्रमिु कृवर् उपजहरुमा आत्मर्नभिर 
बनाउँदै िर्गन ेि । साथै बाँझो जग्गामा िेिीका िार्ग प्रोत्साहनको नीर्ि अविम्बन गररने ि 
। 

34. सम्भाव्र् फिफूि, िरकारी िथा िाद्यान्न बािीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृवद्ध गररने ि 
।साथै उच्च िथा नवीनिम प्रववर्धर्कु्त संरचनामा गररने िेिीिाई र्नरन्त्िरिा र्दइने ि । 

35. दगु्ध उत्पादन गने कृर्कहरुिाई प्रोत्साहन गनि प्रर्िफिमा आधाररि प्रोत्साहन प्रणािीिाई 
र्नरन्त्िरिा र्दइने ि । 
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36. र्सन्ञ्चि क्षेर ववस्िार गरी कृवर् उत्पादनमा ववृद्ध गनि र्िफ्ट र्सँचाइ, र्डप बोररङ, साना 
र्सँचाइ, प्िान्स्टक पोिरी जस्िा कार्िक्रमिाई र्नरन्त्िरिा र्दइने ि । 

37. प्रमिु िाद्यान्न बािीको गणुस्िरीर् उन्नि र्बउ उपिब्धिा ववृद्ध गनुिका साथै स्थानीर् 
रैथाने जार्िका र्बउहरुको संरक्षण िथा प्रवद्धिन गररने ि । 

38. प्राङ्गाररक र कम्पोि मि उत्पादन, जैववक िेिी र सोको उपर्ोग गनि िथा उत्पादनको 
बजारीकरणका िार्ग अनदुान प्रोत्साहन र प्रवद्धिनात्मक कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररने ि ।सहकारी 
िथा सामवुहक िेिीिाई ववशेर् जोड र्दइनेि । 

39. कृवर् हाटबजार, व्र्वन्स्थि पश ु िथा कृवर्जन्त्र् सामाग्री संकिन िथा ववक्रीवविरण 
व्र्वस्थाको िार्ग स्थि िनौट िथा सो को िार्ग आवश्र्क पहि गररनेि । कोर्भडको कारण 
बन्त्द भएका हाटबजारहरु पनु: सञ्चािनमा ल्र्ाई र्नरन्त्िरिा र्दइनेि । 

40. पशपंुक्षीहरुमा िाग्ने ववर्भन्न सतक्रामक रोगहरु ववरुद्ध िोपको सरु्नन्श्चििा गररने ि । 
रैथाने/स्थानीर् जािका पशपंुक्षीहरुको उत्पादनमा जोड र्दँदै आनवुांन्शक स्रोि संरक्षण, प्रवधिन र 
सदपुर्ोग गररने ि । 

41. सहकारी क्षेर नेपाि सरकारको ३ िम्बे अथिनीर्ि मध्रे्को एक प्रमिु िम्बा भएकोिे 
सहकारी क्षेरको प्रवद्धिन िथा ववकासको िार्ग आवश्र्क पहि गररनेि । 

42. सहकारी संस्थािाई थप व्र्वन्स्थि गनि सहकारी सम्बन्त्धी ववर्भन्न कार्िक्रम  िथा 
कृर्ाकिापहरुिाई  र्नरन्त्िरिा र्दइनेि। 

43. सहकारी एकीकरण नीर्ििाई प्राथर्मकिा र्दइनेि। 

44. र्नष्कृर् रहेका सहकारीहरुिाई सकृर्ा बनाउन पहि गररने ि । सकृर्ा हनु नसकेका 
सहकारी संस्थाहरुिाई ववघटनको प्रकृर्ा अगाडी बढाईने ि । 

45. सहकारी संस्थािाई व्र्वन्स्थि रुपमा अगाडी बढाउनका िार्ग एक वडामा एकै प्रकृर्िका 
सहकारी संस्थाहरु एक भन्त्दा बढी दिाि नहनुे गरर व्र्वस्था र्मिाइने ि ।  

46. कृवर् सहकारी नभएका वडाहरुमा कृवर् सहकारी र्नमािणको िार्ग प्रोत्साहन गररने ि । 
बचि िथा ऋण सहकारी र बहउुदे्दश्र् सहकारीको कार्िक्षेर ववस्िारिाई प्राथर्मकिा र्दई सेवा 
परु्ािउन बाँकी रहेका क्षेरमा नर्ाँ सहकारर दिािको िार्ग पहि गररने ि । 

47. नेपािको संववधान र स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे र्नर्दिि गरेको स्थानीर् 
िहको अर्धकार क्षेरर्भरको ववकास र्नमािण सम्बन्त्धी कार्ि सञ्चािनको िार्ग श्रम सहकारी गठन, 
पररचािन िथा व्र्वस्थापन गररनेि । 

48. बकैर्ा ठाकुर मन्न्त्दर पर्िटन पाकि , गौिम बदु्ध पर्िटन पाकि , धनेश्वर पर्िटन पाकि , 
रुरस्थिी पर्िटन पाकि , िटरम्मेश्वर महादेव मन्न्त्दर क्षेर, सत्र्स्वरुप महादेव मन्न्त्दर क्षेर, मोरङ्गे 
धर्रवास झरना, भवुनेश्वर मन्न्त्दर क्षेर, सरस्विी भमरा पर्िटन पाकि , नाग झरना, हात्तीसुँडे िाडन 
वपकर्नक पाकि , सेिडाँडा पर्िटन पाकि , िरेश्वर मन्न्त्दर, र्गिावर वाि उद्यान, कुवट भकारी मन्न्त्दर, 
नौिामे नागेि डाँडा दधेुश्वर महादेव मन्न्त्दर, र्समाि झरना जस्िा रमणीर् क्षरेको ववकास ववस्िार 
गदै गाउँपार्िकाका अन्त्र् स्थानमा पर्िटन क्षेरको ववस्िार गररनेि । गाउँपार्िका र्भर रहेका 
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पर्िटकीर् क्षेरहरुको पवहचान गरी पर्िटन प्रवद्धिन गनि पर्िटन गरुुर्ोजना र्नमािण गरी अन्घ 
बवढनेि । 

49. र्धर्ाि डाँडा भ्रू् टावर, सरस्विी भ्रू् टावर, वटकुिी भ्रू् टावर, सरस्विी मोहरी 
जीपिाईन जस्िा पर्िटकीर् प्रवद्धिन क्षेर ववस्िारको िार्ग आवश्र्क पहि गररने ि । 

50. भमरा होमस्टे, जरेुिी माझी वस्िी होमस्टे, जइुना अधेँरी होमस्टे, र्ठँगन घिेगाउँ होमस्टे 
िगार्ि ठाउँमा होम स्टे र्नमािणको िार्ग सम्भाव्र्िा अध्र्र्न िथा र्नमािणको प्रकृर्ा अगाडी 
बढाइनेि । 

51. बकैर्ा गाउँपार्िका क्षेरर्भर साहर्सक पर्िटन प्रवद्धनको िार्ग सम्भाव्र्िा अध्र्र्नको 
प्रकृर्ा अगाडी बढाइनेि । 

समान्जक ववकास 

स्वास््र् 
52. मौर्िक हकहरुको रुपमा रहेको गणुस्िरीर् र्न:शलु्क आधारभिु स्वास््र् सेवािाई सरुन्क्षि 

प्रसूर्ि सेवा सवहिको न्त्र्नुिम सेवा मापदण्ड अनसुारको सेवा सम्पूणि वडाका स्वास््र् 
संस्थाहरुमाफि ि र्नरन्त्िर रुपमा प्रदान गररनेि। 

53. गाउँपार्िका स्िरमा कन्म्िमा एउटा १५ शैर्ाको अस्पिाि रहने प्रावधान रहेको र 
िर्िवन न्स्थि १५ शैर्ाको बकैर्ा आधारभिू अस्पिाि स्थापना भईसकेको िथा उक्त 
अस्पिािको िार्ग सवुवधा सम्पन्न भवन र्नमािणको िार्ग ववस्ििृ आर्ोजना प्रर्िवेदन िर्ार 
भईसकेकोमा ववद्यरु्िर् ठेक्का प्रकृर्ा माफि ि भवन र्नमािण कार्ि अगाडी बढाइने ि । 

54. नेपाि सरकारको नीर्िको रुपमा रहेको नो होम डेर्िभरी कार्िक्रमिाई र्स गाउँपार्िकािे 
समेि आत्मसाि गरी सफि पानि आवश्र्किा अनसुार बर्थिङ्ग सेन्त्टरहरु व्र्वन्स्थि गरी 
आवश्र्किा अनसुार थप गररनेि । नो होम डेर्िभरीिाई बढावा र्दन गभिविीिाई र्न:शलु्क 
र्भर्डर्ो एक्सरे सेवा, र्ािार्ाि सवुवधा िगार्ि सेवाग्राहीहरुिाई प्रोत्साहन गने ववववध 
कृर्ाकिापहरु सञ्चािन गररने ि ।  

55. २४ घण्टे आकस्मीक सेवािाई र्नर्र्मि र प्रभावकारी बनाउनकुा साथै पोर्ण सम्बन्न्त्ध 
कार्िक्रमहरुिाई बहकु्षेरीर् िगानीका रुपमा र्नरन्त्िरिा एवं पूणि पोर्णर्कु्त गाउँपार्िका, पूणि 
िोप, पूणि संस्थागि प्रसरु्ि बनाउनकुा साथै पररवार र्नर्ोजनका िामो समर्का साधनको प्रर्ोग 
दरिाई बढाई कुि प्रजनन ्दरमा कमी ल्र्ाइनेि । उल्िेन्िि सेवाहरुिाई प्रभावकारी बनाउन 
एम्बिेुन्त्स सेवा ववस्िार गनुिका साथै दगुिम क्षेरको िार्ग स्रेचरको व्र्वस्था समेि गररनेि । 
।प्रसिुी सेवाको िार्ग र्दइने प्रोत्साहनिाई र्नरन्त्िरिा र्दइनेि 

56. मवहिा स्वास््र् स्वरं्सेववकाहरुको कार्ििाई प्रभावकारी बनाईनेि । मवहिा स्वास््र् 
स्वरं्सेववका कोर्िाई कार्िववर्ध बनाई व्र्वन्स्थि गररनेि । साथै क्षमिा अर्भववृद्ध गरर आवश्र्क 
प्रोत्साहन सवहि मवहिा स्वास््र् स्वरं्सेववका कार्िक्रमिाई प्रभावकारी बनाउने कार्ििाई 
र्नरन्त्िरिा र्दइनेि ।  
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57. द्वन्त्द्ध वपडीि िथा असाहार् बािबार्िकािाई स्वास््र् ववमा कार्िक्रममा आवद्ध गराइनेि 
। साथै स्वास््र् ववमा कार्िक्रमिाई प्रभावकारी बनाइनेि । 

58. क्षर्रोग, र्भटार्मन ए, ववद्यािर् स्वास््र् न्शक्षा, अन्त्िकृि र्ा, स्वास््र् सम्बन्त्धी जनचेिना 
िगार्िका थप कार्िक्रमहरु सञ्चािन गरर स्वास््र्का ववर्र्वस्िमुा सबै नागररकहरुिाई ससूुन्चि 
गराईनेि । 

59. सरुवा रोगको साथसाथै नसने रोगहरुको रुग्ण दरमा कमी ल्र्ाउने कार्िक्रमहरुिाई 
र्नरन्त्िरिा र्दइनेि। 

60. गाउँपार्िकाका र्बरामीहरुको िार्ग आवश्र्क रगिको व्र्वस्थापन पार्िकाबाट र्न:शलु्क 
रुपमा गररने व्र्वस्थािाई र्नरन्त्िरिा र्दइनेि । 

61. गाउँपार्िकाका ववर्भन्न स्वास््र् संस्थाहरुमा अन्क्सजनको व्र्वस्था गने कार्ििाई 
र्नरन्त्िरिा र्दइनेि । 

62. और्धी उपचारको क्रममा आर्थिक समस्र्ामा परेका हरुको िार्ग आवश्र्क कार्िववर्ध 
िर्ार गरर आर्थिक सहर्ोगको व्र्वस्था र्मिाईने ि । 

63. गाउँपार्िका न्स्थि ववर्भन्न सामदुावर्क स्वास््र् इकाई िथा बर्थिङ्ग सेन्त्टरहरुिाई 
स्िरोन्निीको नीर्ि अविम्बन गररने ि । 

64. गाउँपार्िका न्स्थि हात्तीसुँडेमा स्थावपि आर्वेुद और्धािर्िाई भौर्िक पूवािधारको 
व्र्वस्थापन िगार्ि थप सदुृवढकरणका साथ सञ्चािनको व्र्वस्था र्मिाइने ि । 

65. र्ोग साधना िथा स्वस्थ िानपानको सम्बन्त्धमा सचेिना अर्भववृद्ध गने नीर्ि र्िइनेि । 

न्शक्षा 
66. सामदुावर्क िथा संस्थागि ववद्यािर्को न्शक्षाको र्बचमा देन्िएको िाडि कम गनि शैन्क्षक 

शर २०७६ देन्ि शरुु भएको केही ववद्यािर्हरुका आधारभिु िहमा अंग्रजेी माध्र्मबाट 
पठनपाठन गने ववद्यािर्को संख्र्ा ववस्िार गररनेि । 

67. सामदुावर्क ववद्यािर्का न्शक्षकहरुिाई बािमैरी पठनपाठन सम्बन्त्धी क्षमिा ववकास 
िार्िम सञ्चािन गरर बािमैरी कक्षाको व्र्वस्थापन गनुिका साथै ववर्र् न्शक्षकहरुको समहुमा 
गाउँपार्िका स्िरमा न्शक्षण र्सकाई सम्बन्त्धी नमनुा कक्षाको व्र्वस्था गररनेि । 

68. ववद्यािर् व्र्वस्थापन सर्मर्ि, न्शक्षक अर्भभावक संघका पदार्धकारीहरु, प्रारन्म्भक 
वािववकास सहजकिाि, प्रधानाध्र्ापक, ववर्र् न्शक्षक, गाउँ न्शक्षा सर्मर्िहरुिाई आ-आफ्नो 
भरु्मका, उत्तरदावर्त्व, सीप ववकास िगार्ि न्जम्मेवारी वहन गराउन िार्िम सेर्मनार गोष्ठीहरु 
सञ्चािन गररने ि । 

69. न्शक्षक िार्िमिाई गणुस्िरिा अर्भववृद्ध गदै थप प्रभावकारी बनाइनेि ।अनगुमन, 
सपुररवेक्षण, मूल्र्ाङ्कन, कक्षा अविोकन, पषृ्ठपोर्णिाई जोड र्दँदै गणुस्िरीर् न्शक्षा प्रवद्धिन गररनेि 
र सो सन्त्दभिमा कक्षा १-५ सम्मको न्शक्षािाई ववशेर् प्राथर्मकिा र्दँदै माद्यार्मक न्शक्षाको 
जगिाई मजवदु बनाइने ि । 
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70. ववद्यािर् बावहर रहेका बािबार्िकाहरुिाई ववद्यािर् न्शक्षामा ल्र्ाउनका िार्ग ववशेर् 
प्रोत्साहन कार्िक्रम सञ्चािन गररनेि ।  

71. स्रोि ववद्यािर्, सामदुावर्क ववद्यािर् र अन्त्र् ववद्यािर्हरुमा भौर्िक पवुािधार, ववज्ञान 
प्रर्ोगशािा, जनशन्क्त िगार्िको उन्चि व्र्वस्थापन गररनेि । 

72. प्रत्रे्क वडाका कम्िीमा १-१ ववद्यािर्िाई नमूना ववद्यािर्को रुपमा ववकर्सि गने 
नीर्ििाई र्नरन्त्िरिा र्दइनिे । 

73. आवासीर् ववद्यािर्हरुको शरुुवाि गररनेि।साथै गाउँपार्िका क्षेरमा क्र्ाम्पस सञ्चािन 
गनि आवश्र्क पहि गररन ेि । 

74. कोर्भड-१९ बाट भएको शैन्क्षक क्षर्ि न्त्रू्र्नकरणका िार्ग र्सकाई प्रवद्धिन कार्िक्रम 
सञ् चािन गररनेि। सो को िार्ग वैकन्ल्पक न्शक्षण र्सकाई पवहचान िथा कार्िक्रम गररनेि। 

75. गाउँपार्िका र्भर रहेका सामदुावर्क ववद्यािर्हरुमा ववधाथी संख्र्ाको आधारमा न्शक्षक 
दरवन्त्दी र्मिान कार्ििाई र्नरन्त्िरिा र्दइनेि । साथै दरवन्त्दी र्मिान गदाि समेि दरवन्त्दी अपगु 
भएको अवस्थामा कार्िववधी र्नमािण गरी त्र्स्िा ववद्यािर्हरुिाइ ववशेर् अनदुान र्दने मागिमा अन्घ 
बवढनेि । 

76. भौगोर्िक ववकटिािाई समेि ध्र्ानमा रान्ि ववद्याथी सत ख्र्ाको आधारमा ववद्यािर्    
समार्ोजनको नीर्ि र्िईनिे। 

77. प्रसूर्ि सट् टा न्शक्षक व्र्वस्थापनिाई र्नरन्त्िरिा र्दइनेि। 

78. गाउँपार्िका र्भरका सामूदावर्क ववद्यािर् सविीकरण नीर्ि अविम्बन गररनेि। 

79. हररि ववद्यािर्को अवधारणािाई र्नरन्त्िरिा र्दइनेि । 

80. बािमैरी ववद्यािर् र ववद्याथी र्सकाउ वटकाउ कार्िक्रमिाई र्नरन्त्िरिा र्दइनेि । 

81. प्राववर्धक न्शक्षा िथा उच्च न्शक्षाका िार्ग जेहेन्त्दार िारवनृ्त्त कार्िक्रमिाई मापदण्ड  
सवहि ववस्िार गदै र्नरन्त्िर रुपमा सञ् चािन गररनेि । सो को िार्ग दर्िि, र्समान्त्िकृि 
समदार्का ववपन्न नागररक िथा अपाङ्गहरुिाई ववशेर् प्राथर्मकिामा रान्िनिे । सो को िार्ग 
शनु्त्र् व्र्ाज ऋण उपिब्ध गराउने व्र्वस्था गररनेि ।अववभावक वववहन अनाथ वािवार्िकाहरु 
ववशेर् संरक्षण कार्िक्रम सञ्चािन गररनेि । 

82. गाउँपार्िका र्भर प्राववर्धक न्शक्षा र्न:शलु्क उपिब्ध गराइनेि। 

83. बािमैरी कार्िक्रमहरु सञ् चािनको िार्ग बािकोर्को स्थापना गरर सञ् चािन गररनेि। 

84. स्थानीर् पाठ्यक्रम र्नमािण गरर कार्ािन्त्वर्नमा ल्र्ाईने ि । 

85. कक्षा ११ र १२ सञ्चार्िि सामदुावर्क माद्यार्मक ववद्यािर्िाई थप अनदुानको व्र्वस्था 
गररने ि । 

86. बाि ववकास न्शक्षक िाथ ववद्यािर् कमिचारीहरुको ििबमान संघीर् सरकारको नीर्ि 
अनरुुप कार्ािन्त्वर्न गररदैँ िर्गने ि । 

87. जहाँ ववद्याथी त्र्हाँ न्शक्षक भने्न नारािाई साथिक बनाई शैन्क्षक गणुस्िर अर्भववृद्ध गनि 
ववर्र्गि, िहगि न्शक्षक, कमिचारी, वािववकास न्शक्षक व्र्वस्थापन गररने ि । 
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88. र्ोग सम्बन्न्त्ध ववर्र्वस्ििुाई ववद्यािर् न्शक्षामा समावेश गरर सो अनरुुपका कृर्ाकिापहरु 
व्र्वन्स्थि रुपमा सञ्चािन गररने ि । 

िानेपानी िथा सरसफाई 

89. स्वच्ि िानेपानी मार्थ सबैको पहुँच सरु्नन्श्चि गररनेि । जसका िार्ग १ घर १ धारा 
नीर्ि अविम्बन गरर िाग ुगररनेि । 

90. हरेक वडाको एक वस्िीिाई सरसफाईमा नमनुा वस्िीको रुपमा ववकर्सि गनि आवश्र्क 
पहि गररनेि ।सो को िार्ग टोि ववकास संस्थािाई सवि र सक्षम बनाई कार्ािन्त्वर्न गररनेि 
। 

91. गाउँघर सरसफाईको नीर्ि अविम्बन गररनेि । 

92. गाँउपार्िका स्िरमा नै जिस्रोि सर्मर्ि दिाििाई र्नरन्त्िरिा र्दइने ि । 

93. गाँउपार्िका र्भर िानेपानीको स्वच्ििा पररक्षण कार्ििाई अगार्ड बढाइनेि । 

94. गाउँपार्िका र्भरको फोहोर मैिा व्र्वस्थापनको िार्ग र्नश्चि क्षेर िोवक व्र्वन्स्थि 
गररनेि । 

भार्ा, सावहत्र् िथा संस्कृर्ि प्रवद्धिन 

95. स्थानीर् भार्ा, किा, सावहत्र् संस्कृिी, परुािान्त्वक िथा ऐर्िहार्सक सम्पदाको संरक्षण 
सम्बद्धिन गरर आन्त्िररक पर्िटन प्रवद्धिनमा जोड र्दइनेि । 

96. ववर्भन्न धमि, जािी, संस्कृिी अनसुार मतृ्र् ुसंस्कार कृर्ाकिापको िार्ग आवश्र्क व्र्वस्था 
र्मिाइने ि । 

97. अर्ि र्समान्त्िकृि िथा िोपोन्त्मिु आर्दवासी जनजािीहरुको संस्कृर्ि संरक्षण िथा 
प्रवद्धिनका िार्ग संग्रहािर् र्नमािणको िार्ग जोड र्दइनेि । 

98. गाउँपार्िका स्िरीर् झरना-बकैर्ा बाङ्मर् प्रर्िष्ठान गठन प्रकृर्ा अगाडी बढाइनेि । 

िैवङ्गक समानिा र समावेशीकरण 

99. बािवववाह र्नवारणका िार्ग सम्बन्न्त्धि र्नकार्सँगको सहकार्ििाई र्नरन्त्िरिा र्दईनेि । 

100. िैवङ्गक समानिा िथा सामान्जक समावेशीकरण प्रवद्धिन गनि मवहिा, बािबार्िका, दर्िि, 
आर्दवासी जनजािी, जेष्ठ नागररक िथा अपाङ्गिा भएका व्र्न्क्तहरुको सशक्तीकरण गनि आवश्र्क 
क्षमिा ववकासका कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनेि । 

101. मवहिाहरुिाई सीपमूिक िार्िम प्रदान माफि ि क्षमिा अर्भववृद्ध गरर उनीहरुिाई आर्थिक 
रुपमा आत्मर्नभिर बनाउन आवश्र्क कार्िक्रम सञ्चािन गररनेि । 

102. िैवङ्गक वहंसा न्त्रू्नीकरणका िार्ग सरोकारवािा र्नकार्हरुसँग अन्त्िरकृर्ा कार्िक्रम 
सञ्चािन गररनेि । वकशोरीहरुको क्षमिा अर्भववृद्ध कार्िक्रम सञ्चािन गररनेि । 

103. ववशेर् अवस्थामा रहेका गभिविी, वदृ्ध र वािवार्िकाहरुिाई आवश्र्क सेवा प्रदान 
गररनेि । अर्ि ववपन्न वगिका मवहिाहरुिाई कार्िववर्ध बनाई ववपन्न मवहिा प्रसिुी पोर्ण सवुवधा 
उपिब्ध गराउने व्र्वस्था गररनेि । 
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104. िन्क्षि वगि उत्थान कार्िक्रम अविम्बन गरर ववपन्न दर्िि समदुार्को मौर्िक आधरु्नक 
उद्योग सञ्चािन गनि चाहेमा पररर्ोजना िागि सहभार्गिाको आधारमा सौर्िर्ि ऋण िथा अनदुान 
उपिब्ध गराउने नीर्ि अविम्बन गररनेि ।  

105. अपाङ्ग पररचर् पर वविरण गनुिका साथै अपाङ्गिा भएका व्र्न्क्तहरुका िार्ग सहार्क 
सामाग्री उपिब्ध गराउने िथा सीप ववकास िार्िम सञ्चािन गररनेि । 

106. अपाङ्ग, दर्िि, आर्दवासी जनजार्ि, अल्पसतख्र्क, र्समान्न्त्िकृि समदुार्को सशक्तीकरणको 
िार्ग आवश्र्क कार्िक्रम संचािन गररनेि । उक्त समदुार्िाई रोजगार िगार्िका अवसरहरुमा 
प्राथर्मकिाको नीर्ि अविम्बन गररनेि । 

107. सहर्ोगापेक्षी सडक मानवमकु्त अर्भर्ानिाई अन्त्र् र्नकार्हरुसँगको समन्त्वर् िथा 
सहकार्िमा र्नरन्त्िरिा र्दइने ि । 

108. गाउँपार्िकाका बािबार्िका िथा र्वुािाई िन्क्षि गरी िाग ु और्ध दवु्र्िसन, जािीर् 
ववभेद, सामान्जक कुरीर्ि, र्ौर्नक िथा घरेि ु वहंसा, मानव वेचवविन र ववद्यिुीर् अपराध ववरुद्ध 
सचेिना अर्भर्ान कार्िक्रम सञ्चािन गररने ि । 

109. अर्ि ववपन्न मवहिाहरुिाई प्रववर्ध हस्िान्त्िरण कार्िक्रम सञ्चािन गररने ि । 

110. मवहिाहरुको आर्थिक सशन्क्तकरणका िार्ग ववर्भन्न आर्आजिनका कार्िक्रम सञ्चािन 
गररने ि । 

111. १० वरे् जनर्दु्ध िथा जनआन्त्दोिनका घाइिे, अपाङ्ग र शवहद पररवार सवहि बवहगिर्मि 
पररवारिाई राहि िथा पनुस्थािपना कार्िक्रम सञ्चािन न्जववकोपाजिनमा सहर्ोग गररनेि । 

112. मवहिा मार उपभोक्ता रहेका उपभोक्ता सर्मिीिाई बढी प्राथर्मकिा र्दइनेि । 

113. वडाहरुमा मनोववमशिकिािको व्र्वस्था गररनेि। 

114. बाि श्रम न्त्रू्र्नकरण गनि ववशेर् कार्िक्रम सञ्चािन गररनेि। 

115. एकि मवहिाहरुको िार्ग आर् आजिन िथा क्षमिा ववकासका कार्िक्रम सञ्चािन 
गररनेि। 

116. जेष्ठ नागररकका अनभुव संगाल्दै संरक्षण र सम्बद्धिनमा ध्र्ान र्दइनेि । 

 

िेिकुद िथा मनोरन्त्जन 
117. िेिकुद क्षेरको ववकास माफि ि र्स गाउँपार्िकािाइ न्जल्िा, रावष्ट्रर् िथा अन्त्िरावष्ट्रर् स्िरमा 

पररन्चि गराउन आवश्र्क िेिकुद कार्िक्रमहरु संचािन गररनेि । साथै िेिाडीहरुको 
आवश्र्क क्षमिा ववकासमा जोड र्दइनेि । 

118. गाउँपार्िका स्िरीर् िेिकुद ववकास सर्मर्ि िाई व्र्वन्स्थि गररने ि । 

119. गाँउपार्िका स्िरीर् कभडि हिको र्नमािण कार्ििाई प्राथर्मकिाको साथ अगाडी बढाइने ि 
। साथै िेिाडीहरुको िार्ग आवश्र्क प्रन्शक्षणको िार्ग प्रन्शक्षकको व्र्वस्था गररनेि । 

120. िेिकुद क्षेरको ववकास र ववस्िारका िार्ग िेिकुद क्षेरका ववर्भन्न सँस्थाहरुसङ्ग समन्त्वर् 
गरर अन्घ बवढनेि । 
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121. न्जल्िाका अन्त्र् स्थानीर् िहहरुसँगको िागि साझेदारीमा सञ्चािन हुँदै आएको स्थानीर् िह 
सवहद स्मिृी फुटबि कार्िक्रम िथा रावष्ट्रर् माझी गोल्ड कपको िार्ग गररने िागि साझेदारीिाई 
र्नरन्त्िरिा र्दइन ेि । गाउँपार्िकामा सञ्चािन हनु ेबकैर्ा कप फुटबििाई र्नरन्त्िरिा र्दइने ि 
। साथै फुटबि, भर्िवि, वक्रकेट, कराँिे, व्र्ाडर्मन्त्टन जस्िा िेिहरुिाई प्रोत्साहन गने नीर्ि 
अविम्वन गररने ि । 

122. जरेुिी न्स्थि िेिकुद मैदानिाई र्मर्न रङ्गशािाको रुपमा ववस्िार गदै िर्गनिे । हात्तीसुँडे 
न्स्थि र्नर्मिि गाउँपार्िका स्िरीर् रंगशािािाई आवश्र्क सधुार गदै िर्गने ि । नेपाि 
सरकारसँगको सहकार्िमा कमिचिुी िेि मैदानको स्िरोन्निी गदै िर्गनेि । 

123. एक वडा एक िेिमैदान र्नमािण कार्ििाई र्नरन्त्िरिा र्दइने ि । 

 

पवुािधार ववकास 

 

as}of ufpFkflnsfsf] /x/ ljsf;df nx/ eGg] gf/fnfO{ lg/Gt/tf lbFb} b]xfo adf]lhdsf 

k'[jf{wf/ ljsf;sf ultljlw ;~rfng ul/g] 5 . 

 

सडक र्नमािण  
124. गाउँपार्िकाको केन्त्रबाट प्रत्रे्क वडा केन्त्रसम्म र्नमािण गररएको सडकहरुिाई स्िरोन्निी 

गररनेि । प्रत्रे्क वडा केन्त्र देन्ि प्रत्रे्क गाउँसम्म न्त्रू्निम मापदण्ड अनसुारको सडक र्नमािण 
कार्ििाई र्नरन्त्िरिा र्दइनिे । 

125. गाउँपार्िका र्भर रर्ाक ओपन भइसकेका सडकहरुिाइ बाहै्र मवहना चल्ने बनाउन िी 
सडकहरुको क्रमानगुि िवरिे स्िरोन्निी गदै िर्गनिे । साथै सडकहरु स्ल्र्ाब ढिान र वपचको 
कार्ििाई प्राथर्मकिा र्दइनेि । 

126. गाउँपार्िकाको पारवाहन गरुुर्ोजना िर्ार गरी गाउँपार्िकाका सबै वडाहरुिाई व्र्वन्स्थि 
िरीकािे सडक संजािमा जोड्ने कार्ि अन्घ बढाइनेि । 

127. ववशेर् महत्वका क्षेरहरु पर्िटन पाकि , ववद्यािर् िगार्िका क्षेरमा सडक सञ् जाि सहज 
गराइनेि। 

128. "बकैर्ा बासीको आवश्र्किा गोि सडकिाई प्राथर्मकिा" भन्ने अवधारणाको साथ ववकास 
गर्िववर्ध सञ्चािन गररनेि । 

129. मन्त्थिी हात्तीसुँडे सडक, र्ठँगन हात्तीसुँडे सडक, जरेुिी घमु्िी सडक, श्रीपरु रिनपरुी सडक, 
बागदेव सरस्विी दोभान सडक, वहरामनुी हुँदै बागमिी जोड्ने सडक, सधुा सािििे सडक िथा 
ववजिडाँडा र्धर्ाि पातदरेु सडकिाई ववशेर् प्राथर्मकिाको साथ स्िरोन्निी गररनेि ।  

130. गाउँपार्िकामा र्नमािण िथा स्िरोन्निी भएका सडकहरुको र्नर्र्मि, आवर्धक िथा 
आकन्स्मक ममिि सम्भार कार्ििाई र्ोजनाबद्ध ढङ्गबाट कार्ािन्त्वर्न गररने ि  

131. पूवािधार र्नमािणको गणुस्िर मापनका िार्ग र्मर्नल्र्ावको व्र्वस्थापनका िार्ग आवश्र्क 
पहि गररनेि। 
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132. सडक र्नमािणको कारणबाट र्सन्जिि भ-ूक्षर् िथा पवहरो न्त्र्नीकरणका िार्ग बार्ो 
इन्न्त्जर्नर्ररङ िथा सडक सौन्त्दर्ीकरणको िार्ग वकृ्षारोपण कार्ििाई ववशेर् ध्र्ान र्दइने ि । 

133. वािावरणीर् पररक्षण गरेर र्ोजना सञ्चािन प्राथर्मकिा र्दइनेि । 

134. र्स गाउँपार्िका वडा नं. ७ र्भरकोटमा बसपाकि  र्नमािण कार्ििाई अगाडी बढाइनेि । 

 

ववद्यिुीकरण 

135. र्स बकैर्ा गाउँपार्िकाका सबै वडाहरुमा ववद्यिु सेवा उपिब्ध गराउने कार्ििाई र्नरन्त्िरिा 
र्दइनेि । साथै हािसम्म ववद्यिु नपगेुका क्षेरहरुिाई पवहिो प्राथर्मकिामा रान्िने ि  । 

136. बकैर्ा गाँउपार्िका वडा नं. ४ र्भमसेन दमारमा र्नमािणार्धन सव स्टेशनिाई र्िटो र्नमािण 
गनि सम्बन्न्त्धि र्नकार्मा पहि गररने ि । 

137. गाउँपार्िकाको ववर्भन्न क्षेरहरुमा ववद्यिु सेवा उपिब्धिामा सहजिाका िार्ग फ्रू्ज शािा 
स्थापनाको िार्ग आवश्र्क पहि गररने ि । गाउँपार्िका कार्ाििर्मा भोल्टेज सधुार कार्ि 
प्राथर्मकिाको साथ गररनेि । 

 

पिु िथा झोिङु्ग ेपिु 

138. बकैर्ा गाउँपार्िका र्भर आवश्र्किा अनसुार पक्कीपिु, वेिीवजृ िथा झोिङु्गे पिुको 
र्नमािणको िार्ग प्रदेश िथा संघ र अन्त्र् संस्थासङ्ग समन्त्वर् गरर अन्घ बवढनेि ।  
 

भवन िथा शहरी ववकास 

139. भवन र्नमािणिाइ व्र्वन्स्थि गनि िर्ार भएको गाउँपार्िकाको शहरी ववकास मापदण्ड िथा 
भवन र्नमािण संवहिा अनसुार र्नमािण कार्ििाई र्नरन्त्िरिा र्दइने ि । साथै व्र्वन्स्थि 
शहरीकरणिाई प्राथर्मकिा र्दइ सोवह बमोन्जम गरुुर्ोजना र्नमािण गरी अन्घ बवढनेि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

140. जोन्िम बस्िीहरुको पवहचान गरर आवश्र्किा अनसुार स्थानान्त्िरणका िार्ग पहि गररनेि। 

141. घर नक्सा पासको कार्ििाई सबै वडामा सूचना प्रवाह गरर र्नरन्त्िरिा र्दइनेि । 

142. बकैर्ा गाउँपार्िका र्भरका कृवर्क्षेर र गैह्र कृवर् क्षरे जर्मन िुट्याइनेि । 

र्सचाईँ 
143. गाउँपार्िकाको पहुँचमा रहेका र्संचाई आर्ोजनाहरुिाई र्नरन्त्िरिा र्दइनेि। 

144. गाउँपार्िका र्भर संचािन गनि सवकने बहृि र्सचाइ पररर्ोजनाहरुको ववस्ििृ आर्ोजना 
प्रर्िवेदन िर्ार गरी आवश्र्क बजेट व्र्वस्थाको िार्ग संघीर् िथा प्रदेश िहमा पहि गररनेि । 

वािावरण िथा ववपद व्र्वस्थापन 

145. गाउँपार्िकाबाट सडक र्नमािण िगार्िका ववकास र्नमािण कार्ि सञ्चािन गदाि आवश्र्किा 
अनसुार वािावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ्कन गरर वािावरण मैरी बनाइनेि । 

146. चट्याङ्गको सरुक्षाका िार्ग अर्ि संवेदनसीि क्षेरमा िाईवटङ्ग एरेिरको प्रर्ोग गरर 
चट्यातबाट वरे्नी भइरहेको मानवीर् क्षर्ििाई न्त्रू्नीकरण गने कार्ििाई र्नरन्त्िरिा र्दइनेि । 

147. सामदुावर्क वनहरुसँगको सहकार्िकमा वन िथा जिाधार क्षेरको संरक्षण गररनेि ।साथै 
बनजङ्गिमा िोप हुँदै गएका जर्डबटुी िथा फिफुिजन्त्र् वोटववरुवाहरुिाई आवश्र्किा अनसुार 
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ववस्िार गदै संरक्षण गररनेि । सामदुावर्क वन उपभोक्ता सर्मर्िसङ्ग वन िथा समदुार्मा 
आधाररि अर्भमनु्िकरण िथा सचेिनामिुक कार्िक्रम सञ्चािन गररने ि । 

148. बकैर्ा गाउँपार्िकाको वन ऐन २०७८ पाररि भइसकेकोमा गाउँपार्िका र सामदुावर्क वन 
उपभोक्ता सर्मर्िहरुसङ्गको सहकार्िमा संरक्षण, सम्बद्धिन, उद्यमन्शििा िथा उपभोग गने नीर्ि 
र्िइनेि र सो सम्बन्त्धमा कार्िववर्ध बनाइ अन्घ बवढनेि । 

149. घरबाट र्नस्कने फोहोर व्र्वस्थापनको िार्ग कन्त्टेनरहरुको व्र्वस्थापन गदै फोहोरको उन्चि 
व्र्वस्थापन समेिमा ध्र्ान परु्ािईनेि । गाउँपार्िकाका ववर्भन्न स्थानहरुमा साविजार्नक 
शौचािर्हरुको व्र्वस्थाको िार्ग आवश्र्क अध्र्र्न गररनेि ।वािावरण संरक्षणमा टोि ववकास 
सर्मर्ििाई न्जम्मेवार बनाइनेि । 

150. एक घर दईु फिफुि ववरुवा कार्िक्रमिाई व्र्वन्स्थि गररनेि । 

151. समदृ्ध र हराभरा बकैर्ा गाउँपार्िकाको नारा सवहि र्दगो ववकासिाई मध्र्नजर गदै ववकास 
गर्िववर्ध सञ्चािन गररनेि । 

152. बाढी, पवहरो, चट्याङ, हावाहरुी, आगिागी िगार्िका प्रकोप वपर्डिहरुिाई आवश्र्क 
सहर्ोग गररनेि।जोन्िम न्त्रू्र्नकरणका िार्ग आवश्र्क पूवििर्ारी गररनेि । 

153. सडक दघुिटना जोन्िमिाई न्त्र्नीकरणका िार्ग रावफक र्नर्मको पािना िथा सडक 
सदुृवढकरणको िार्ग आवश्र्क कार्क्रि म गररनेि । 

154. जोन्िम वस्िीहरुको पवहचान गरर आवश्र्किा अनसुार स्थानान्त्िरण गररनेि। 

उद्योग 

155. र्स गाउँपार्िकामा ववर्भन्न उद्योग सञ्चािन गनि चाहन े र्नजी व्र्वसार्ीहरुिाई प्रोत्साहनको 
नीर्ि र्िइनेि । 

156. र्नजी क्षेरसङ्गको सहकार्ि िथा साझेदारीमा प्राङ्गाररक र कम्पोि मि उत्पादन िगार्िको 
कृवर्जन्त्र् उद्योग स्थापनाको िार्ग पहि गररनेि । 

संस्थागि ववकास, सेवा प्रवाह र सशुासन 

157. बकैर्ा गाउँपार्िकाको सेवाप्रवाहिाई चसु्ि दरुुस्ि र सहज बनाउन गाउँपार्िकाको स्थार्ी 
प्रशासकीर् भवन र्नमािणको िार्ग ववद्यरु्िर् ठेक्का माफि ि ठेक्का सझौंिा समेि भइसकेकोमा भवन 
र्नमािण प्रकृर्ािाई रिु रुपमा अन्घ बढाईनेि । 

158. गाउँपार्िका र्भरका सबै कार्ाििर्हरुमा आवश्र्किा अनसुार कमिचारीहरुको व्र्वस्था गने र 
सेवा प्रवाहिाई प्रभावकारी बनाउन आवश्र्क पवुािधार, ईन्त्टरनेट प्रणािी, सूचना प्रणािीको 
ववकास गदै जनप्रर्िर्नर्ध िथा कार्ाििर्का कमिचारीहरुिाई क्षमिा ववकासका कार्िक्रमहरुिाई 
र्नरन्त्िरिा र्दइनेि । 

159. ववन्त्तर् व्र्वस्थापनको जवाफदेवहिा र क्षमिामा अर्भववृद्ध गनि िेिाङ्कन प्रणािीिाई चसु्ि 
दरुुस्ि र कम्प्र्टुराईज गररनेि । 

160. कार्िक्रम िथा बजेटको आर्व्र्र् वववरण सन्जिै देन्िने ठाउँमा टाँस गनुिका साथै 
साविजार्नक सनुवुाई कार्िक्रम र्नर्र्मि रुपमा सञ्चािन गररनेि । 
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161. सामान्जक सरुक्षा भत्ता वविरण बैवकङ्ग प्रणािी माफि ि गने कार्ििाई र्नरन्त्िरिा र्दइने ि । 
साथै र्स गाउँपार्िकाबाट हनुे सम्पणुि कारोवारहरु बैवकङ्ग प्रणािी माफि ि गररने ि । 

162. साविजार्नक सेवा प्रवाह िथा साविजार्नक िररद प्रणािीिाई प्रर्िस्पधी, जवाफदेही, पारदशी र 
गणुस्िरीर् बनाउँदै िर्गनेि । 

163. सर्मक्षा, साविजार्नक सनुवुाई, सामान्जक पररक्षण जस्िा सशुासनिाई प्रवद्धिन हनुे कार्िक्रमहरु 
सञ्चािन गररनेि । 

164. भ्रिाचारजन्त्र् कृर्ाकिाप प्रर्ि शनु्त्र् सहनशीििाको अवधारणा माफि ि सशुासनमा टेवा 
परु्ािईनेि । बेरुजिुाई र्नर्न्त्रण गनि आन्त्िररक र्नर्न्त्रण प्रणािीिाई प्रभावकारी बनाइनेि ।  

165. पन्ञ्जकरणिाई व्र्वन्स्थि गनि अनिाईनमा आधाररि घटना दिाि कार्ििाइ सबै वडाबाट 
संचािन गररनेि । 

166. गाउँपार्िकाको पाश्विन्चर, श्रोि नक्सा र ववकास गर्िववर्ध सम्वन्त्धी समेवटएको वतृ्तन्चर 
र्नमािणजस्िा कार्ििाई र्नरन्त्िरिा र्दँदै गाउँपार्िकाको वास्िववक दपिण जानकारी गराईनेि। 

167. सेवा प्रवाहमा सहजिा ल्र्ाउन गाउँ कार्िपार्िकाको कार्ाििर् िथा वडा कार्ाििर्हरुिाई 
फर्निचर, कम्प्र्टुर िथा मेर्सनरी औजारिे ससुन्ज्जि गरी सेवा प्रवाहिाई चसु्ि र दरुुस्ि बनाइनेि 
। 

168. र्दगो र भरपदो आर्का स्रोिहरु माफि ि राजश्व संकिन र त्र्सको समनु्चि पररचािन ववना 
स्थानीर् स्वार्त्तिाको प्रवद्धिन सम्भव िैन ।थप राजस्वका क्षेर पवहचान गरर दार्रा ववस्िार गने 
प्रर्ास गररनेि । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्िक्रम 

169. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्िक्रमिाई गाउँपार्िकाको अन्त्र् ववकास र्ोजना िथा कार्िक्रमहरु सङ्ग 
समन्त्वर् गरर अगाडी बढाइनेि। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्िक्रम अन्त्िगििको जनशन्क्त पररचािन 
गदै र्नमािण सामाग्री गाउँपार्िकािे व्र्वस्था गने नीर्ि अविम्वन गररनेि । 

170. र्स गाउँपार्िका अन्त्िगिि दिाि भएका बेरोजगार व्र्क्तीहरुिाई न्त्रू्निम रोजगारीको प्रत्र्ाभरू्ि 
गराउन कामका िार्ग पाररश्रर्मकमा आधाररि सामदुावर्क आर्ोजना सञ्चािन गरर श्रममूिक 
आर्ोजना माफि ि समदुार्को ववकास संगै सामान्जक संरक्षणको प्रत्र्ाभरु्ि गराईनेि । 

171. र्वुा रोजगारीका िार्ग रुपान्त्िरण पहि आर्ोजना िथा कामका िार्ग पाररश्रर्मकमा आधाररि 
सामदुावर्क आर्ोजना सञ्चािनिाई थप सशक्त रुपमा कार्ािन्त्वर्न गररनेि । 

172. नेपाि सरकारको नीर्ि बमोन्जम "आफ्नो माटो न्चनौँ, आफ्नै गाउँ बनाऔ"ँ स्वाविम्बन 
अर्भर्ान सञ्चािन गरर र्वुाहरुिाई रोजगारीको अवसर पवहचानमा सहजीकरण गररनेि । 

173. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्िक्रम सञ्चािनिाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्र्किा अनसुार 
साझेदारी कोर् र्नमािण गरर सञ्चािन गररनेि । साथै नेपाि सरकार िथा बागमिी प्रदेश सरकार 
सङ्गको सहकार्िमा रोजगार सञ्चािन कार्िववर्ध र्नमािण गरर श्रम सहकारीसङ्ग आवद्ध गदै िाग ु
गररनेि । 

सूचना िथा सञ्चार 
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174. गाउँपार्िका स्िरमा बकैर्ा एफ.एम. सञ्चािन, परपर्रका साथै अन्त्र् सञ्चार सेवा सञ्चािनको 
िार्ग प्रकृर्ा अगार्ड बढाइनेि । 

175. नेपाि टेर्िकमको टावर ववस्िारका िार्ग ववर्भन्न र्नकार्हरुसङ्ग समन्त्वर् गदै सञ्चार सवुवधा 
ववस्िार गररनेि ।  

अन्त्र् 

176. बकैर्ा २ कािापानी र्धर्ाि िथा बकैर्ा ७ िल्िो र्संिान टोि गोवे्र िहरे सम्म फैर्िएर 
रहेको र्रेुर्नर्मिाई नेपाि सरकार र बागमिी प्रदेश सरकारसङ्ग समन्त्वर् गदै पररक्षणको 
कार्ििाई अगार्ड बढाइनेि । 

177. बकैर्ा ८ र ९ मा रहको फिाम िानीिाई नेपाि सरकार र बागमिी प्रदेश सरकारसङ्ग 
समन्त्वर् गदै पररक्षण िथा उत्िनन ्को िार्ग पहि गररनेि । 

178. िरको िानामकु्त गाँउपार्िका र्नमािणको िार्ग ववपन्न वगि, द्वन्त्द्व वपर्डि, सवहद पररवार, 
र्समान्त्िकृि वगििाई प्राथर्मकिामा रािेर जस्िाको िाना िाउने कार्िका िार्ग अनदुानको 
व्र्वस्थािाई र्नरन्त्िरिा र्दइनेि। 

179. सेवा प्रवाहिाई प्रभावकारी बनाउनको िार्ग गाउँपार्िका िथा वडा कार्ाििर्हरुमा आवश्र्क 
सफ्टवरे्रको व्र्वस्थापन गररनेि। 

180. रावष्ट्रर् पररचर्पर िथा पञ्जीकरण ववभाग अन्त्िगिि सञ्चार्िि सामान्जक सरुक्षा िथा व्र्न्क्तगि 
घटना प्रणािी सदुृवढकरण कार्िक्रम सञ्चािन गररनेि । 

आदरणीर् सभाध्र्क्ष महोदर्, 

आदरणीर् गाउँसभा सदस्र् ज्रू्हरु 

181. सम्पूणि नागररकको सवािङ्गीण वहि गदै हािसम्म प्राप्त उपिन्ब्धिाई संस्थागि गदै ववकास 
र्नमािणिाई गर्ि र्दने अठोटका साथ आर्थिक वर्ि २०७९/८० को नीर्ि िथा कार्िक्रम प्रस्ििु 
गरेको िु । 

182. सम्मार्नि गाउँसभामा प्रस्िाववि र्स नीर्ि िथा कार्िक्रमको कार्ािन्त्वर्न पश्चाि ् र्स 
गाउँपार्िकाको राजनीर्िक, आर्थिक र सामान्जक व्र्वस्थामा उल्िेख्र् सधुार भई सामान्जक न्त्र्ार् 
स्थावपि हनुे र नागररकको जीवनस्िरमा सधुार िथा रुपान्त्िरण हनुे ववश्वास गरेको िु । नीर्ि 
िथा कार्िक्रमको कार्ािन्त्वर्नमा र्स गाउँपार्िकािाई वहिकारी संघ र संस्था िथा नागररक 
समाजबाट अपेन्क्षि सहर्ोग प्राप्त हनुे ववश्वास व्र्क्त गदै राजनीर्िक दि, राष्ट्रसेवक कमिचारी, 
र्नजी, सहकारी र सामदुावर्क क्षेर, श्रर्मक वगि, नागररक समाज, आमसञ्चार िगार्ि सम्पूणि 
र्ददीबवहनी िथा दाजभुाइहरुमा हार्दिक धन्त्र्वाद ज्ञापन गदििु। गाउँपार्िकाको नीर्ि िथा 
कार्िक्रमको कार्ािन्त्वर्नमा सबैको महत्वपूणि भरू्मका रहने अपेक्षा गदै र्स गाउँपार्िकाका सम्पूणि 
नागररकहरुवीच समन्त्वर् समझदारी एवम ्सहकार्िको आशा गदििु ।धन्त्र्वाद।।।  
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                        भक्त बहादरु िरी  -pkfWoIf_ 

र्मर्ि: २०७९ असार १० गिे           बकैर्ा गाउँkflnsf 


