
 संघीयताको कायाान्वयन सँगै स्थापना भएका स्थानीय सरकारको रुपमा यो गाउँपालिकाि ेतेश्रो आ.व. को बजेट कायाक्रम 
तजजामा कायाान्वयन गरी चौथो बजेट कायाक्रम तजजामा गना िागगरहेका छौं । अलसलमत आकांक्षा र चाहनािाई सीमीत श्रोत 
साधनबाट पजरा गना केही कठीन भएता पनन ववकास ननमााण िगायत संस्थागत ववकास गना केही हदसम्म उपिब्धध हालसि 
गररएको छ । अन्योिता र अनजभव ववहहन अवस्थाबाट शजरु गररएका कायाहरुिे सबैको भावनािाई समेट्न नसकेता पनन केही आशा 
र भरोसाका साथ जग स्थापना गने प्रयास गरेका छौं ।  

 यस गाउँपालिकाको समग्र ववकास गना भौगोलिक कठीनाई सडक पूवााधारको दजरावस्था पयााप्त श्रोत साधनको अभाविे 
जटीिता लसजाना गरेको भएता पनन यही क्षेत्रमा सडक, खानेपानी, लसचाँई, भवन जस्ता पूवााधार क्षेत्रमा ठजिो िगानी गरी कृवि र 
पयाटन मार्ा त समजन्नत गाउँपालिका बनाउन अझै पनन प्रशस्त मेहनत गनजा पने र श्रोत साधन जजटाउनज पने अवस्था ववद्यमान छ 
। 

 ववश्वव्यापी रुपमा रै्लिएको कोरोना भाइरस कोलभड १९ को कारणिे गाउँपालिकाको सम्पूणा मेहनत यसै तर्ा  केब्न्ित 
हजनपदाा आ.व. २०७६÷०७७ का िागग तय गररएका नीनत कायाक्रम केही ओझेिमा पना गएका छन ्।यस गाउँपालिकामा गजणस्तरीय 
अस्पताि र ववशेिज्ञ डाक्टर नहजँदा गजणस्तरीय स्वास््य सेवा पजयााउन नसककरहेको अवस्थामा महामारीको रुपमा रै्लिएको कोरोना 
भाइरस कोलभड १९ को संक्रमणको रोकथाम र न्यूननकरण गना अत्यन्त कठीन भएको छ । यद्यवप आम नागररकको सौहादापजणा 
सहयोग र आब्त्मय भावनािे गदाा यस क्षेत्रमा कोरोना भाइरस ववरुद्ध गररएका कक्रयाकिापिे साथाकता पाएको छ । 

 आ.व. २०७७÷०७८ को नीनत कायाक्रम बजेट तजजामा गदाा स्थानीय समस्या र आवश्यकतािाई सम्वोधन र समाधान गने 
गरी कोलभड १९ िगायत अन्य महामारी जन्य रोगिाई समते ननयन्त्रण र रोकथाम गने प्रयास गरी बजेट कायाक्रम तय गररएको 
छ । ववकास ननमााण प्रनत आम नागररकको िगाव र यस क्षेत्रको पहहिो प्राथलमकतामा रहेको सडक संरचनािाई गजणस्तरीय 
बनाउनज पने आवश्यकता र  बाध्यतािाई मध्यनजर गरी “पााँचपोखरी थाङपाल समदृ्धीको आधार –पर्यटन कृषि वन र जलाधार” 
हदघाकािीन सोचिाई पजरा गना यो नीनत कायाक्रम तय गरीएको छ । समदृ्धीको बाटोमा सब ैएकमत भई यस क्षेत्रको ववकटता र 
अप्ठेरोिाई एकादेशको कहानी वनाउने गरी आगामी पजस्तािाई समजन्नत पाँचपोखरी थाङपाि गाउँपालिका हस्तान्तरण गनाको िागी 
आ.व. २०७७÷०७८ को नीनत कायाक्रम बजेटिाई सर्ि वनाउन सम्पूणा महानजभावहरुमा हाहदाक अनजरोध गना चाहन्छौं ।  

 कोराना भाइरस कोलभड १९ को संकमण बाट सवैक्षेत्रमा परेको अवस्थािाई मध्यनजर गरी यस क्षेत्रमा राहतसँगै रोजगारी 
लसजाना गने, कृवि र पयाटन क्षेत्रमा परेको जोखखमिाई न्यूननकरण गना ववशेि कायाकम सञ्चािन गरी यस क्षेत्रका समजदायमा 
परेको सामाब्जक तथा मनोबैज्ञाननक असरिाई सम्बोधन गने गरी आ.व. २०७७÷०७८ को बजेट कायाकम तजजामा गना यो नीनत तथा 
कायाकम तय गरीएको छ ।  

 आदरणीर् सदस्र्ज्रू्हरु  

अव म आगामी आ.व. को िागग नीनत तथा कायाक्रम प्रस्तजत गना गईरहेको छज  । 

पूवायधार षवकास नीति 

❖ सडक यातायात गजरुयोजना ननमााण गरी गाउँपालिका केन्िबाट सबै वडा कायाािय जाने सडकिाई सबै मौसममा 
संचािन हजन सक्ने गरी व्यवस्था लमिाइनेछ । 

❖ आगामी ३ बिा लभत्र सबै वडा कायाािय पजग्ने सडकिाई गजणस्तरीय ग्राभेलिङ गने साथै कािोपत्रे गनाको िागग 
आवश्यक पहि गररनेछ । 

❖ ५ बिालभत्र सवै वडा कायाािय ननमााण सम्पन्न गररनेछ । 

❖ प्रत्येक वडामा एक पाका , एक वपकननक स्पट र एक खेिकज द मैदानको व्यवस्था गना पहि गररनेछ । 
❖ यस क्षेत्रमा अत्यावश्यक स्थानमा झोिजङ्गे पजि ननमााण कायािाई नतब्रता हदइनेछ । 

❖ भवन ननमााण गदाा नक्सापास गनजापने प्रावधानिाई अननवाया गररनेछ । 
❖ भजकब्म्पय जोखखमिाई मध्येनजर गदै भजकम्प प्रनतरोगध घर ननमााणका िागग अलभप्रेररत गना स्थानीय 

कालिगढहरुिाई तािीमको व्यवस्था गररनेछ । 



❖ यस गाउँपालिकामा उपिधध ववद्यजतको क्षमता ववस्तार गना तथा ववद्यजत नपजगेको स्थानमा ववद्यजनतकरण गना 
साझेदारीमा ट्रान्सर्मार िगायत अन्य पूवााधार क्षमताको ववकास गररनेछ । 

❖ आगामी हदनमा सडक ट्रयाक ओपन गने कायािाई ननरुत्साहहत गने र भएका सडकको सजधार स्तरोन्नती िाई 
प्राथलमकता हदइनेछ । 

❖ आगामी ३ बिा लभत्रमा गजम्वा मठ मब्न्दर र सामजदानयक भवनहरु ननमााण गरी तत्पश्चात यस्ता क्षेत्रमा िगानी 
नगने नीनत लिइनेछ । 

❖ सडकको गजणस्तर सजधार र स्तरोन्नतीको िागग सडक ममात संभार आकब्स्मक कोि स्थापना गरी संचािनमा 
ल्याइनेछ । 

❖ “हाम्रो सडक – हाम्रै िागग”भन्ने अलभयानका साथ सडक मापदण्डिाई पजणा रुपमा िागज गररनेछ । 
❖ भवन ननमााण मापदण्ड िागज हजन भन्दा अनघ वनेका भवनहरुको नक्सा ननयलमत गना ववशेि व्यवस्था गररनेछ । 
❖ गचहान मसानघाटिाई व्यवब्स्थत रुपमा ननमााण र संचािन गररनेछ । 

❖ उज्यािो पाँचपोखरी बनाउन सडक वस्तीको सम्भाव्यता पहहचान गरी यस्ता क्षेत्रमा सौया वत्ती जडान गररनेछ । 
❖ सामजदानयक भवन र मठ मब्न्दर गजम्वािाई ननब्श्चत मापदण्डको आधारमा मात्र ननमााण गने नीनत अविम्बन 

गररनेछ । 
❖ लसचाई र खानेपानीका िागग बहृत योजना संचािनमा ल्याइनेछ । 
❖ परम्परागत लसचाई कज िो िाइ हदगो हजने गरी ननयलमत ममात सम्भार हजने व्यवस्था लमिाइनेछ । 
❖ खानेपाननको संरक्षण, सम्वद्र्धन र हदगो उपयोगको िागग कानून ननमााण गररनेछ । 
❖ आयोजना कायाकमिाई उपभोक्ताको नगद िागत साझेदारीमा सञ्चािनमा हजने व्यवस्था गररनेछ । 
❖ सावाजननक स्थि,सडकहरुमा जथाभावव ननमााण सामग्री राख्ने र पानी छाडने कायािाई ननयन्त्रण गना दण्ड 

सजायको व्यवस्था गररनेछ । 

आर्थयक षवकास नीति 

❖ यस गाउँपालिकामा उद्योग, किकारखाना र ठजिा व्यवसाय स्थापना र सञ्चािनको िागग िगानी तथा व्यवसाय 
मैत्री बाताबरण तयार गरीनेछ । 

❖ २० देखख ४० विा सम्मका यजवा तथा वैदेलशक रोजगारीबाट र्केर आएका व्यब्क्तहरुिे व्यवसाय गना चाहेमा यस 
गाउँपालिकामा िाग्ने कर र शजल्कमा शत प्रनतशत छज टको व्यवस्था गररनेछ । 

❖ गाउँपालिकामा यसै आगथाक बिा लशत भण्डार÷ गचस्यान केन्िको ननमााण कायाको थािनी गररनेछ । 

❖ यस गाउँपालिकामा एक मेघावाट भन्दा कम क्षमताको जिववद्यजत आयोजना सञ्चािन गनाको िागग आवश्यक 
कानजन ननमााण गररनेछ भने सो भन्दा बढी क्षमताको जिववद्यजत आयोजना सञ्चािन गना िगानीकताािाई 
आकविात गररनेछ ।   

❖ भज–उपयोग नीनत तजजामा गरी कायाान्वयनमा ल्याइनेछ । 

❖ सम्भाव्यताको आधारमा प्रत्येक वडािाई कृविको ववलभन्न पकेट क्षेत्रको रुपमा ववकास गररनेछ । 
❖ स्थाननय सामग्रीबाट उत्पादन हजने खाद्य पदाथाको िागग प्रोत्साहन र सहज बजारीकरणको प्रवन्ध गररनेछ । 

 

 

कृषि षवकास सम्बन्धध नीतिहरुुः 

❖ गाउँपालिकाको कृवि पशज प्रोर्ाइि तयार गरी वविय ववज्ञ सरोकारवािाको सहभागीता र समन्वयमा कृवि ववकास 
रणनननत तजजामा गररनेछ । 

❖ बाँजो जग्गा प्रयोगमा ल्याइ कृवि समजह, कृवि सहकारी, उद्यमीहरुिाई कृविमा आकविात गना स्थान,बािी ववशेिका 
आधारमा कृवि औजार अनजदानमा प्रदान गररने व्यवस्था लमिाइनेछ । 



❖ “भररिो भकारी – कृविमा सहकारी”अलभयान सञ्चािन गदै कृवि सहकारी संस्थाहरुसँग साझेदारी गरी स्थानीय 
ववउ उत्पादन र संरक्षण कायाक्रमको शजरुवात गररनेछ । 

❖ यस गाउँपालिकाको मागथल्िो क्षेत्रहरुिाई आिज जोन क्षेत्रको रुपमा ववकास गररनेछ  । 
❖ कृवि उत्पादनमा वढावा गना तथा कृविमा हजने सम्भाववत जोखखम न्यजननकरणका िागग कृवि ववमा कायाक्रम 

सञ्चािन गररनेछ । 
❖ कृवि उत्पादनिाई वजारीकरण गना ढजवानीिाइ व्यवब्स्थत बनाइनेछ । 
❖ सम्भाव्यताको आधारमा यस पालिकाको ववलभन्न क्षेत्रमा ननब्श्चत कृवि उपज संकिन केन्िको स्थापना सञ्चािन 

गररनेछ । 
❖ प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा कृवि एम्बजिेन्सको व्यवस्थाका िागग पहि गररनेछ । 
❖ यस क्षेत्रमा कोदो उत्पादनिाई प्राथलमकता हदइ यसको ब्राब्ण्डङ, प्याककङ गना कायाक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

❖ माटो पररक्षणको आधारमा सम्भाव्यता हेरी आवश्यक स्थानमा सजन्तिा, कागती, जजनार,ककवी, गचया, हटम्मजर, 

कर्ीको िागग िागत साझेदारीमा “हाम्रो कृवि –हाम्रो गौरव”भन्ने नाराका साथ कायाक्रम सञ्चािन गररने व्यवस्था 
लमिाइनेछ । 

❖ नसारी तथा ववउववजन बैंक स्थापनाको िागग पहि गररनेछ ।  

❖ आवश्यकतामा आधाररत रही कृवि सम्बब्न्ध दक्ष प्राववगधकको व्यवस्था गदै िागगनेछ । 
❖ कृवि बािीमा रासायननक र ककटनाशक औिगधको प्रयोगिाई ननयन्त्रण गदै जैववक ककटनाशक प्रववगधको प्रयोग 

गना ककसानहरुिाई प्रोत्साहन गदै िगगनेछ ।  

❖ कृविमा िघजउद्यम कायाकम सञ्चािन गररनेछ । 
❖ कृविमा िगानी बढाउन र कृवििाई व्यवसानयकरण गना कृवि व्यवसाय गने समजह, संस्था,उद्यमीहरुिाई ववना 

व्याजमा िगानी गने वातावरण ननमााण गना कृवि उद्यमलशिता घजम्ती कोि स्थापना गररनेछ । 
❖ गाउँपालिका स्तरीय नमजना कृवि र्मा सञ्चािनमा ल्याइनेछ । 
❖ “ककसानको हात–गाउँपालिकाको साथ” कृविको िागग आवश्यक पने साना लसचाँई, कृवि पानी संकिन,साना पोखरी, 

ड्रम, ब्स्प्रङकि, हढकक पम्प साथै कृवि पूवााधारका िागग मागमा आधाररत ननमााण ममात सम्भार र जडानका 
कायाक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

❖ कृवि मिको सहज प्राब्प्त ववतरण हजने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

पशुपालनुः    

❖ पशजपंक्षी ववमा कायाक्रम संचािन गररनेछ । 
❖ “पशजपािनको आहार र स्याहार – आयआजानको आधार”का िागग पशजपंक्षी व्यवसाय प्रवद्र्धन कोि स्थापना गरी 

भजइ घाँस÷डािे घाँस प्रवाद्धन तथा व्यवसानयक पशजपािन गना ववना व्याज ऋण िगानी गने काया आरम्भ 
गररनेछ । 

❖ पशजजन्य रोग र महामारी ननयन्त्रणको िागग आवश्यक औिगध व्यवस्थापन गनजाका साथै पशज ल्याव सँग 
सम्बब्न्धत औजार सामाग्रीको व्यवस्था गररनेछ । 

❖ स्वस्थकर र गजणस्तरीय मासज ववक्री ववतरण गनाको िागग नमजना बधशािाको स्थापना गररनेछ । 
❖ िागत सहभागगतामा आधाररत रही दजग्ध गचस्यान केन्िको ननमााण थालिनेछ । 
❖ भेडा, चौरी, गाई पािनको िागग प्रोत्साहहत  गररनेछ । 

 

 

 

 

 



पर्यटनुः 

❖ ववश्वका १०० औ ंपयाटककय गन्तव्यहरु मध्ये १६ औ ंस्थानमा पना सर्ि यस गाउँपालिकामा आउने पयाटकको 
िागग सहज सूचना सम्प्रेिण र गन्तव्य पहहचान सहब्जकरण गना नउ्क mबउ त्चबअपष्िन को िागग कायाक्रम 
संचािन गररनेछ । 

❖ साहलसक पयाटनका कायाक्रम जस्तै प्याराग्िाइडडङ,रक क्िाब्म्वङ कायाक्रमिाई हदगो रुपमा संचािन हजने व्यवस्था 
लमिाइनेछ । 

❖ पयाटनको िागग होम स्टे प्रवद्र्धनिाइ ननरन्तरता हदइनेछ । 
❖ पयाटनको िागग गाउँपालिकाको प्रवेशद्धारमा ननमााण गररने सूचना केन्ििाइ प्रववगध मैत्री र आधजननक बनाइनेछ 

। 
❖ कृवि पयाटनिाई प्रोत्साहन हजने गरी कायाक्रम संचािन गररनेछ । 
❖ यस क्षेत्रको पहहचानको रुपमा रहेको पाँचपपोखरी िगायत आमा याङ्ग्री क्षते्रमा केविकार ननमााणको िागग प्रदेश 

र संनघय सरकारसमक्ष आवश्यक बजेट व्यवस्थापनको िागग पहि गररनेछ । 

❖ गाउँपालिकालभत्र रहेका देउरािी ऐनतहालसक गजर्ा, हवेिी ,मठ मब्न्दर, पोखरी, ढज ंगे धारा, अलमिोपानी जस्ता 
पयाटककय धालमाक स्थिहरुको संरक्षण गरी पयाटन प्रवद्ाधन गररनेछ । 

❖ गाउँपालिकामा यसै आ.व. मा बहजआयालमक सांस्कृनतक संग्रहाियको ननमााण थािनी गररनेछ । 
❖ यस क्षेत्रिाई धालमाक तथा आध्याब्त्मक पयाटन स्थिको रुपमा ववकास गना नननत लिइनेछ । 

❖ पयाटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन गना पयाटन मैत्री पूवााधारको ननमााणमा जोड हदइनेछ । 

रु्वा िथा खेलकुदुः 

❖ गाउँपालिका स्तरमा एक वटा रंगशािा ननमााणको िागग पहि गररनेछ भने हरेक वडामा एक वटा खेिकज द मैदान 
ननमााण गने कायािाइ ननरन्तरता हदइनेछ । 

❖ गाउँपालिका स्तरीय ववलभन्न खेिकज द प्रनतयोगगता संचािन गररनेछ । 
❖ राष्ट्रपती रननङ लशल्ड प्रनतयोगगतािाई ननरन्तरता हदइनेछ । 
❖ खेिकज द सम्बब्न्ध कानून ननमााण गरी वडा स्तरमा समेत खेिकज द प्रनतयोगगता संचािन हजने व्यवस्था लमिाइनेछ 

। 
❖ राब्ष्ट्रय, अन्र्तराब्ष्ट्रय ,प्रदेश स्तरीय खेिकज द प्रनतयोगगतामा गाउँपालिकाको प्रनतननगधत्व गरी आगधकारीक रुपमा 

जाने खेिाडीिाई प्रोत्साहन गररने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

❖ ववद्यािय स्तरमा खेिकज द प्रनतयोगगता र तालिम संचािन हजने व्यवस्था लमिाइनेछ । 
❖ राब्ष्ट्रय तथा अन्तराब्ष्ट्रय पदक ववजेता खेिाडीहरुिाई सम्मान गने संस्कारको ववकास गररनेछ । 

❖ स्वयंसेवक खेिकज द प्रलशक्षकको व्यवस्था गरी ववद्यािय तहमा खेिकज द कायाक्रम संचािन गना प्राथलमकता 
हदईनेछ । 

❖ यजवा स्वरोजगार अलभवदृ्गध हजने कायाक्रम संचािन गररनेछ । 
❖ वैदेलशक रोजगारीमा जाने व्यब्क्तहरुिाई िक्षक्षत गरी स्थानीय स्तरमा तालिम लसप ववकास भािा प्रलशक्षण 

कायाक्रम संचािन गररनेछ । 

❖ वैदेलशक रोजगारबाट र्केका व्यब्क्तहरुको मनोबैज्ञाननक सामाब्जक समस्यािाइ न्यजननकरण गना परामशा कायाक्रम 
संचािन गररनेछ । 

❖ पालिका स्तरीय कभाडहि ननमााणको िागग पहि गररनेछ । 

❖ नमूना यजवा संसद कायाक्रम सञ्चािन ल्याइनेछ । 

 

 

 



वािावरण िथा षवपद व्र्वस्थापन नीतिुः 

❖ गाउँपालिकािाई प्िाब्ष्टक ननिेगधत क्षेत्रको रुपमा अगाडी बढाउन सरकारी कायाािय, ववद्याियहरु तथा अन्य 
क्षेत्रिाई कमशः प्िाब्ष्टक ननिेगधत क्षेत्र बनाइनेछ । 

❖ लशशाजन्य पदाथाको र्ोहोरमैिा व्यवस्थापनका िागग आवश्यक कायाक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

❖ एक घर एक ववरुवा अलभयान संचािन गररनेछ । 

❖ बाँझो र सावाजननक जग्गामा वकृ्षारोपण गने कायािाइ प्राथलमकता हदइनेछ । 
❖ धजवाँ रहहत र ववद्यजनतय चजल्होको प्रयोगिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 
❖ भजकम्प मैत्री घरहरुको ननमााण कायािाई अननवाया गदै िगगनेछ । 
❖ “पाँचपोखरीका जिाधार – जीवन ब्जउने आधार” नाराका साथ जिाधार क्षेत्रको संरक्षण, ममात सम्भार र 

सरसर्ाई अलभयान संचािन गररनेछ । 
❖ ननजी वन िगाउनका िागग प्रोत्साहहत गररनेछ । 

❖ ववपद सम्वब्न्ध कायाका िागग प्रत्येक वडामा ववपद व्यवस्थापन केन्िको स्थापना गरी राहत र उद्धार 
सामाग्रीको व्यवस्थापन गररनेछ । 

❖ ववपद व्यवस्थापन सम्बब्न्ध रणनननतक कायायोजना ननमााण गरी कायाान्वयन हजने व्यवस्था लमिाइनेछ । 
❖ स्वास््यजन्य र्ोहोर मैिाको व्यवस्थापन गना आवश्यक प्रवन्ध गररनेछ । 

❖ भजक्षय प्रनतरोधात्मक वकृ्षारोपण जस्तैः– अलम्रसो ननगािो रोप्न ेकायािाई ननरन्तरता हदइनेछ । 

❖ खानेपानी मजहान संरक्षण र व्यवस्थापन गना आवश्यक कानजन ननमााण गररनेछ । 
❖ सडक र सावाजननक स्थिमा पशजपब्न्छ छाडा छोडने पशजपन्छी धनीिाई दण्ड सजाय हजने व्यवस्था गररनेछ । 
❖ सामजदानयक र कवजलियती वन िाई प्रोत्साहन,संरक्षण र सम्र्बद्धन गने नीनत लिईनेछ । 

❖ प्रत्येक वडाको वस्ती टोिमा आवश्यकता अनज जुसार व्यवब्स्थत र्ोहोरमैिा ववसजान केन्िको व्यवस्था गदै 
िगगनेछ । 

लक्षिि वर्य र समावेशशकरण नीतिुः 

❖ सामाब्जक कज रीनत, कज प्रथा, िैंगगक हहसंा, मानव वेचववखन ववरुद्ध सचेतना मजिक अलभयान संचािन गररनेछ । 

❖ महहिाद्धारा सञ्चालित सहकारी संस्थािाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

❖ महहिा पजनास्थापन गहृ सञ्चािनको िागग पहि गररनेछ । 
❖ घजम्ती लशववर÷घर दैिो अलभयान मार्ा त जेष्ठ नागररक र अपांग पररचयपत्र ववतरणिाई थप प्रभावकारी 

वनाइनेछ । 
❖ सामाब्जक ववकृती र ववसंगती हटाउन प्रत्येक टोि वब्स्तसम्म सामाब्जक जागरण अलभयान संचािन गररनेछ । 

❖ महदराको प्रयोग, ववतरणिाई ननयमन र ननयन्त्रण गना कानून ननमााण गररनेछ । 
❖ यस क्षेत्रमा िाग्ने ववलभन्न जात्रा, पवा,मेिाहरुमा महदराको उपयोगिाई ननयन्त्रण गदै िागगनेछ । 

❖ बािबालिकाको बहजआयालमक ववकासका िागग गजणस्तरीय पठन पाठनका साथै अनतररक्त कक्रयाकिापमा संचािन 
गना प्राथलमकता हदइनेछ । 

❖ “जेष्ठ नागररकको अनजभव– यजवा पजस्ताका िागग गौरव”अलभयानका साथ जेष्ठ नागररकको अनजभव आदान प्रदान 
सम्मान कायाक्रम संचािन गररनेछ । 

❖ ववलभन्न ककलसमका हहसंा वपडडत ककशोरी र महहिाको संरक्षण सम्वद्र्धन गना यसै आ.व. मा िैंगगक हहसंा 
ननवारण कोि संचािन गररनेछ । 

❖ आहदवासी जनजातीको परम्परागत सीप किाको संरक्षण र सवंद्र्धन गदै िगगनेछ । 

❖ अपांगता सम्वब्न्ध जजनसजकै लसर्ाररस ननशजल्क गराइनेछ भने अपांगता भएका व्यब्क्तिे व्यवसाय गना चाहेमा 
कर शजल्क छज ट हजने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

❖ ववद्यािय ननयलमत रुपमा नपठाउने अलभभावकहरुिाई गाउँपालिकाबाट प्रदान गररने सेवा सजववधाबाट वब्ञ्चत 
गररने व्यवस्था लमिाईनेछ ।ु् 



❖ ५० विा उमेर पजगेका दलितहरुको िागग ननशजल्क स्वास््य ववमा कायाक्रम संचािन गररनेछ । 
❖ यसै आ.व.मा सामाब्जकरण तथा समावेशी नीनतको तजजामा गरी कायाान्वयन गररनेछ । 
❖ महहिा उद्यमीहरुिाइ प्रोत्साहन गना ववशेि व्यवस्था गररनेछ । 
❖ जेहेन्दार तथा आर्ागथक अवस्था कमजोर भएका बािबालिकाको क्षमता अलभबजद्गधको िागग गाँउ बाि संरक्षण 

सलमनतको कोि वदृ्गध गरी मापदण्ड बनाई यसै आ.व. देखख छात्रववृत्त तथा पोत्साहनका कायाकम सञ्चािन 
गररनेछ । 

शशिा सम्बन्धध नीतिुः  

❖ “आधारभजत लशक्षाको अगधकार – समजन्नत गाउँपालिकाको आधार”िाई साथाक बनाउन लशक्षा क्षेत्रमा पयााप्त 
िगानी गररनेछ । 

❖ शैक्षक्षक गजणस्तर अलभवदृ्धीको िागग हटच र्र नेपाि र हेल्प नेपाि सँगको साझेदारी कायाक्रमिाई ननरन्तरता 
हदइनेछ । 

❖ लशक्षाको गजणस्तर वदृ्धी गना प्रधानाध्यापकहरु सँग काया सम्पादन सम्झौता गरी सोही आधारमा ववद्याियको 
काया सम्पादन मापन गरी ववद्याियमा जाने अनजदानिाई ननधाारण गररनेछ । 

❖ भजगोि, जनसंख्याको आधारमा तथा न्यजन ववद्याथी संख्या भएका ववद्याियहरुिाई गाभ्ने नननतिाई ननरन्तरता 
हदइनेछ । 

❖ वकृ्षारोपण गने र बगैंचाको व्यवस्था गने ववद्याियिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

❖ अत्यावश्यक स्थानमा बाि ववकास केन्िको स्थापना गररनेछ । 

❖ ववद्याियमा पोशाक निगाइ जाने,ववद्यािय पाठ योजना नवनाउने तथा मादक पदाथा सेवन गरी ववद्यािय 
जाने लशक्षकिाइ कारबाही हजने व्यवस्था गररनेछ । 

❖ वव.व्य.स. अध्यक्षहरुसँग ननयलमत अन्तरकृया र छिर्ि कायाक्रम संचािन गररनेछ । 

❖ ववद्याियहरुमा ननयलमत स्वास््य पररक्षण हजने व्यवस्था लमिाइनेछ । 
❖ स्थानीय पाठ्यपजस्तक िागज गना आवश्यक व्यवस्था गररनेछ । 
❖ ववद्याथीहरुको व्यब्क्तत्व ववकासका िागग ववद्याियहरुमा ननयलमत रुपमा हाजीरीजवार् वत्ततृ्वकिा, ननवन्ध 

प्रनतयोगगता, गायन प्रनतयोगगता संचािन हजने व्यवस्था गररनेछ । 
❖ परीक्षा ननतजा र कायासम्पादनमा उत्कृष्ट सामजदानयक ववद्याियिाई प्रोत्साहन पजरस्कारको व्यवस्था गररनेछ । 

❖ ववद्याियहरुमा गजणस्तरीय स्याननटरी प्याड ववतरण हजने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

❖ लसजानात्मक नव प्रवतान गना ववद्याथी र उच्च लशक्षा अध्ययन गने तर आथीक अवस्था कमजोर भएका 
ववद्याथीहरुिाइ प्रोत्साहन र छात्रववृत्त पदान गने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

❖ प्रत्येक ववद्याियहरुमा बािक्िव गठन गरी बािबालिका िक्षक्षत कायाक्रम संचािन गररनेछ । 
❖ पाँचपोखरी लसकाइ मेिािाई शकै्षक्षक पयाटन अलभवदृ्धी गने माध्यमको रुपमा ववकास गररनेछ । 
❖ सामजदानयक ववद्याियको संस्थागत क्षमता ववकासको िागग भोनतक सम्पत्ती अलभिेख व्यवस्थापन र िेखापािन 

कायािाइ प्रलशक्षण तालिम मार्ा त सजदृढीकरण गररनेछ । 

❖ ववद्याियको पजस्तकाियिाई शैक्षक्षक क्षेत्रको रुपमा व्यवब्स्थत गदै िगगनेछ । 
❖ सामजदानयक ववद्याियहरुमा बािमैत्री लशक्षा प्रणािी अविम्वन गना ववशेि अलभयान संचािन गररनेछ । 
❖ ववद्याियहरुमा नैनतक लशक्षा पठन पाठन िाइ प्राथलमकता हदइनेछ । 

❖ ववद्याियहरुमा करेसावारी कायाक्रम संचािन गरीनेछ । 

 

 

 

 



स्वास््र् सम्बन्धध नीतिुः 

❖ सबै वडाहरुमा बगथाङ सेन्टरको स्थापना गरी संचािनमा आएका बगथाङ सेन्टरको स्तरोन्नती गररनेछ । 

❖ भौगोलिक कहठनाइ, जनसंख्या तथा ववरामीको चापिाइ मध्येनजर गरी सामजदानयक स्वास््य एकाई तथा गाउँघर 
ब्क्िननक संचािन गररनेछ । 

❖ महहिा स्वास््य स्वंयमसेववका क्षमता अलभवदृ्धी गनाको िागग पजनजाागरण तालिम संचािन गररनेछ साथै 
प्रोत्साहनको व्यवस्था गररनेछ । 

❖ कोरोना संक्रमणको अवस्थामा अग्रपंनतमा खहटएका स्वास््य कमाचारीहरुको िागग जोखखम भत्ता उपिधध हजने 
व्यवस्था गररनेछ । 

❖ गाउँपालिका एक ल्याब केन्िको स्थापना गररनेछ । 

❖ स्वास््य चौकक भवनहरुको ननमााण र स्तरोन्नतीिाई ननरन्तरता हदईनेछ । 

❖ नतपेनीमा ननमााणागधन प्राथलमक स्वास््य केन्ििाई यसै आ.व. देखख संचािनमा ल्याउन ववशेि पहि गररनेछ । 

❖ कोरोना भाईरस कोलभड (१९ को ववरुद्ध ववशेि मनोसामाब्जक परामशा अलभयान र स्वास््य पररक्षण कायाक्रम 
संचािन गररनेछ । 

❖ पचहत्तर विा उमेर पजगेका ववपन्न जेष्ठ नागररकहरुिाई आफ्नो पायक पने स्वास््य चौककबाट औिगध ववतरण 
हजने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

❖ कोरोना रोकथाम ननयन्त्रणको िागग स्थापना गररएको प्रकोप व्यवस्थापन कोििाई ननरन्तरता हदइ बजेट 
ववननयोब्जत हजने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

सुशासन र संस्थार्ि सुदृढीकरण नीतिुः 

❖ यसै आ.व. देखख व्यब्क्तगत घटना दताा प्रणािीिाई वडामा अनिाइन प्रणािीमा हजने व्यवस्था गररनेछ । 
❖ गाउँपालिका सजचना र कक्रयाकिापिाई वेभसाइट मार्ा त ननरन्तर सावाजननक हजने व्यवस्था गररनेछ । 
❖ गाउँपालिका कायाािय,वडा कायाािय,स्वास््य चौकी र ववद्याियहरुमा नागररक वडापत्र,गजनासो पेटीका र हटिाइन 

उजजरी प्रणािीको व्यवस्था गररनेछ । 
❖ प्रत्येक महहना ननयलमत रुपमा कमाचारी बैठक हजन व्यवस्था लमिाइनेछ साथै जनप्रनतननगध र कमाचारी ववच 

अन्तकृया हजने व्यवस्था अविम्बन गररनेछ । 
❖ सावाजननक सजनजवाइ कायाक्रमिाइ ननरन्तर रुपमा संचािन गररनेछ । 
❖ गाउँपालिकाको ववियगत सलमनतिाइ प्रभावकारी रुपमा पररचािन गरी चौमालसक रुपमा समीक्षा हजने व्यवस्था 

गररनेछ । 
❖ प्रत्येक चौमालसकमा गाँउपालिकाबाट भए गरेका कायाको समीक्षा गरी गाँउपालिकाको आम्दानी खचािाइ वेवसाइट 

मार्ा त सावाजननकककरण हजने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

❖ योजना तथा कायाक्रमहरुको ननयलमत तथा ननतजामा आधाररत अनजगमन गरी अनजगमन प्रनतवेदनिाइ ननयलमत 
रुपमा सावाजननक हजने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

❖ कमाचाररको क्षमता ववकासिाइ तािीम प्रलशक्षण र अनजभव आदान प्रदानका कायाक्रम संचािन गररनेछ । 
❖ वडा कायााियहरुको संस्थागत सजदृढीकरणको िागग आवश्यक व्यवस्था गररनेछ । 
❖ गाउँ सभाबाट ववननयोब्जत योजना कायाक्रमहरुको िागग चैत्र मसान्तसम्म उपभोक्ता सलमनत गठन भई योजना 

कायाक्रम कायाान्वयनमानगएमा त्यस्ता योजना कायाक्रमको बजेट स्वतः रोक्का र किज हजने व्यवस्था गररनेछ । 
❖ कमाचारीहरुको आन्तररक मूल्यांकन प्रणािीको ववकास गरी काम र सेवाको आधारमा पजरस्कृत र दण्ड सजाय हजने 

व्यवस्था गररनेछ । 
❖ राजश्व संकिन प्रणािीिाइ सफ्टवेयर प्रणािीमा आवद्ध गरी राजश्व संकिनिाइ पारदशी र व्यवब्स्थत गररनेछ 

। 
❖ राजश्व सजधार कायायोजना ननमााण गरी आन्तररक आय वदृ्गधका िागग करको दायरा बढाउने व्यवस्था गररनेछ । 



❖ यसै आ.व.देखख अलमनको व्यवस्था गरी सावाजननक,सरकारी,ननजी तथा सामजदानयक सम्पत्तीको िगत संकिन गरी 
व्यवब्स्थत गररनेछ । 

❖ सामाब्जक सजरक्षा भत्ता बैंककङ माध्यमबाट ववतरण गने व्यवस्थाको थािनी गररनेछ । 

❖ गैरसरकारी संस्थाहरुिे गाउँपालिकामा कायाकम सञ्चािन गदाा अनजमनत लिनजपने व्यवस्थाको प्रभावकारी 
कायाान्वयन गररनेछ । 

❖ उपभोक्ता हक हहतको संरक्षण गनाको िागग उपभोक्ता सचेतना कायाकम सञ्चािन गररनेछ साथै बजार 
अनजगमनिाई प्रभावकारी बनाउनको िागग वजार अनजगमन ननदेलशका जारी गरी कायाान्वयनमा ल्याइनेछ । 

धर्ार् सम्पादन नीतिुः 

❖ यसै आ.व.मा न्यानयक इजिासको व्यवस्था गररनेछ । 

❖ वडा स्तरमा नछटो छररतो रुपमा मजद्धा मेिलमिाप मार्ा त सहब्जकरण गना मेिलमिापकतााको व्यवस्था गररनेछ 
भने मेिलमिाप कतााको कामको आधारमा प्रोत्साहन गने नीनत अविम्वन गररनेछ । 

❖ मेिलमिापकतााको क्षमता अलभवदृ्धी कायाक्रम संचािन गररनेछ । 
❖ कानूनी सचेतना अलभयान संचािन गररनेछ । 
❖ न्यानयक सलमनतिाइ व्यवब्स्थत रुपमा संचािन गरी न्यानयक सम्पादन कायािाइ सहज र नछटो छररतो वनाइनेछ 

। 

राहि साँर् रोजर्ारी तनतिुः 

❖ “राहतका िागग रोजगार काममा हजनजपछा अग्रसर“भन्ने नाराका साथ रोजगार र आयआजान हजने खािका ववशेि 
आयोजना र कायाक्रम छनौट गरी कायाान्वयन गररनेछ । 

❖ गाउँपालिकाबाट संचािन हजने आयोजना र कायाक्रमहरु बढी भन्दा बढी सजगचकृत बेरोजगारहरुिाइ आवद्ध गने 
नननत अविम्वन गररनेछ । 

❖ सूगचकृत बेरोजगारहरुको बैंक खाता खोल्न सहब्जकरणको िागग बैंक सँग समन्वय गरी घजब्म्त लशववर मार्ा त बैंक 
खाता खोल्ने अलभयान संचािन गररनेछ । 

❖ कोलभड १९ को कारणबाट लसब्जात गररवव न्यूननकरणको िागग यस्ता व्यब्क्तको िगत संकिन गरी काममा 
आवद्ध गदै रोजगारी राहत कायाकम सञ्चािन गररनेछ । 

❖ कोलभड १९ को कारणबाट वैदेलशक रोजगारीबाट र्केका व्यब्क्तहरुिाइ रोजगारी प्रदान गना उनीहरुको सीप क्षमता 
आवश्यकता पहहचान गरी कृवि िघजउद्यम व्यवसाय आकविात गना ववशेि कायाक्रम संचािन गररनेछ । 

❖ आयोजना कायाक्रम छनौट र कायाान्वयन गदाा श्रममजिक कायािाई प्राथलमकता हदईनेछ । 

 


