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बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाको गाउँ सभाको आठौं अलिवेशनका अध्यक्षद्वारा 

प्रस्तुत आलथिक वर्ि २०७९/०८० को बालर्िक नीलत तथा कायिक्रम : 

 

यस गररमामय गाउँसभामा उपलस्थत  

गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष ज्यू, 

प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत ज्यू, 

बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाका सम्पूर्ि वडाअध्यक्ष ज्यूहरु, 

गाउँ कायिपालिकाका सदस्यज्यूहरु, 

गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु, सम्परू्ि कमिचारी लमत्रहरु, सञ्चारकमी लमत्रहरु, सुरक्षाकमी लमत्रहरु र 

प्रत्यक्ष प्रशारर्मा सलुनरहनु भएका आम गाउँबासी आमाबुवा, दाजुभाई तथा लददी बलहनीहरु । 

 

सर्िप्रथम, संघीर् लोकिार्रिक गणिरिको स्थापना पश्चाि २०७९ साल बैशाख ३० गिे सम्परन भएको 

स्थानीर् िहको दोस्रो र्नर्ािचन पश्चाि म गाउँपार्लका अध्र्क्षमा र्नर्ािर्चि भएपर्ि बारनीगढी जर्गढ 

गाउँपार्लकाको गाउँ सभाको आठौं अर्िर्ेशन समक्ष आर्थिक र्षि २०७९/०८० को नीर्ि िथा कार्िक्रम प्रस्ििु 

गनि पाउँदा अत्र्रिै गौरर्ार्रर्ि महशसु गरेको िु । र्स महत्र्पणूि घडीमा नेपालको राजनीर्िक पररर्ििनको 

आरदोलनमा आफनो जीर्न उत्सगि गनुिहुने सम्पणूि ज्ञाि अज्ञाि शहीदहरु प्रर्ि हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्र्क्त गद ै

घाइिे िथा बेपत्ता र्ोद्धाहरु प्रर्ि उच्च सम्मान प्रकट गनि चाहारिु । साथै, रार्रिर्िा, स्र्ार्िनिा, सामार्जक 

रर्ार्, समानिा र संघीर् शासन प्रणाली स्थापना गनि संघषि गनुि हुने सम्पणूि नेपाली जनिामा पर्न सम्मान व्र्क्त 

गदििु । 

स्थानीर् िहको पर्हलो र्नर्ािचनबाट र्नर्ािर्चि सम्पणूि जनप्रर्िर्नर्िज्र्हूरुले आफ्नो कार्िकाल 

सफलिापरू्िक सम्परन गनुिभएकोमा हार्दिक िरर्र्ाद ज्ञापन गनि चाहरिु । र्र्गिका सरकारले थालनी गरेका 

महत्र्पणुि िथा गौरबका कार्िक्रमहरुलाई र्नररिरिा र्ददैं त्र्सका अर्िररत्त थप नीर्ि िथा कार्िक्रम साथ अर्घ 

बढ्ने जानकारी गराउन चाहरिु ।  

स्थानीर् िह सदस्र् र्नर्ािचन २०७९ बाट र्नर्ािर्चि हुन ु भएका सम्पणूि नर् र्नर्ािर्चि 

जनप्रर्िर्नर्िज्र्हूरुलाई हार्दिक बिाई िथा सफल कार्िकालको शभुकामना व्र्क्त गदििु । र्स गाउँपार्लकामा 

र्र्गिमा झै अिाम र्जल्लाका स्थानीर् िह, प्रदशे सरकार र संघ सरकारसँगको समरर्र्, सहकाररिा र 

सहअर्स्ित्र्को मारर्िाबाट समग्र र्र्कास र्नमािणमा दत्तर्चत्त भएर लाग्ने र्र्श्वास र्दलाउद ैसोही बमोर्जमको 

अपेक्षा गदििु । 

कोरोना महामारीको प्रभार् सामारर् हुद ै गएको अर्स्थामा र्स महामारीले र्र्गिमा आर्थिक िथा 

सामार्जक क्षेिमा पारेको प्रभार्लाई पनुिस्थार्पि गने र्दशामा र्ो नीर्ि िथा कार्िक्रम पररलर्क्षि रहकेो ि । 

र्नर्ािचन हुदँाका बखि हामी र्नर्ािर्चि जनप्रर्िर्नर्िहरुले आम जनिासँग बारनीगढी जर्गढ गाउँपार्लकाको 

समग्र र्र्कासका लार्ग गरेका प्रर्िर्द्धिाहरुलाई मिूिरुप र्दन सदरै् प्रर्िर्द्ध रहने गाउँर्ासीमा र्र्श्वास र्दलाउन 

चाहारिौं । जनिाका आिारभिू सेर्ा सरु्र्िा जनिाकै सबैभरदा र्नकटका र्नकार्हरुबाट प्रर्ाह गदाि नै बढी 
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प्रभार्कारी हुरि भरने र्र्केररीकरण सम्बरिी र्सद्धारिको पररस्कृि एरं् पररमार्जिि रुप नै संघीर् शासन व्र्र्स्था 

हो । र्सैलाई हामीले गाउँ गाउँमा र्संहदरर्ार पगु्र्ाउने अर्भर्ानको रुपमा र्लएका िौ ँ। 

र्सै सरदभिमा आजको गाउँसभामा हामी दीघिकालीन सोच र लक्ष्र्का साथ आगामी आर्थिक र्षि मा 

बारनीगढी जर्गढ गाउँपार्लकाले र्लन ु पने नीर्ि िथा कार्िक्रम िर्ार गरी गाउँको समरृ्द्धको खाका कोने 

अर्सरमा जरु्टरहकेा िौ ँ। 

 

आदरर्ीय गाउँ सभा सदस्यज्यूहरु, 

अब म बारनीगढी जर्गढ गाउँपार्लकाले आ.र्. २०७९/०८० को नीर्ि िथा कार्िक्रम िजुिमा गदाि र्लएका 

आिारहरु र्नम्न बमोर्जम प्रस्ििु गदििु : 

 नेपालको संर्र्िानका प्रस्िार्ना, मौर्लक हक, राज्र्का र्नदेशक र्सद्धारि िथा नीर्िहरु,  

 संघीर् सरकारको आर्र्िक र्ोजनाले र्लएका नीर्ि िथा प्राथर्मकिाहरु, 

 संघीर् सरकारले अर्लम्बन गरेका आर्थिक िथा र्बत्तीर् नीर्िहरु, 

 प्रदशे सरकारले र्लएका आर्थिक एरं् र्र्त्तीर् नीर्िहरु, 

 स्थानीर् आर्थिक कार्ि प्रणाली एरं् एकल िथा साझा अर्िकार सचूी, 

 स्थानीर् िहको आर्र्िक र्ोजनाले िर् गरेका प्राथर्मकिाहरु, 

 नेपालले अरिरािर्रि जगिमा जनाएका र्बर्भरन प्रर्िर्द्धिाहरु, 

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ िथा अरर् स्थानीर् िहमा सञ्चालन सम्बरिी ऐन, 

 र्नर्मार्लीका प्रार्िानहरु, 

 र्र्कासका समसामर्र्क मुद्दाहरु : सहस्राब्दी र्र्कास लक्ष्र्, परिौं पञ्चर्र्षिर् र्ोजना, दीगो र्र्कासको 

लक्ष्र्हरु, जलर्ार् ुपररर्ििन र र्र्पद व्र्र्स्थापन, खाद्य िथा पोषण सरुक्षा, लैंर्गक सशक्तीकरण िथा 

समारे्शी र्र्कास, 

 बालमैिी स्थानीर् शासन, र्ािार्रणमैिी स्थानीर् शासन, खलुा र्दसामकु्त िथा सरसफाइ, पणूि उजाि 

संकट लगार्िका अरर् सम्बर्रिि र्र्षर्हरु, 

 र्नर्ािचनको क्रममा जारी गररएका र्नर्ािचन घोषणापिहरु, 

 र्र्गि आर्थिक र्षिमा गाउँपार्लकाले िर्ार पारेका नीर्ि, कार्िक्रम िथा र्ोजनाहरु, 

 र्र्र्भरन राजनीर्ि दलहरु, समाजसेर्ी, र्शक्षापे्रमी, नागररक अगरु्ा, अर्िकारकमी, संघ संस्थाका 

प्रर्िर्नर्िहरु, सञ्चारकमी लगार्ि गाउँर्ासी सम्पणूि दाजभुाइ िथा र्ददीबर्हनीबाट प्राप्त सल्लाह 

सझुार्हरु, 

आदरर्ीय गाउँसभा सदस्यज्यूहरु, 

अब म बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकािे २०७९/०८० मा लिएका मुख्य नीलत तथा कायिक्रमहरु यस 

सम्मालनत सभा समक्ष राख्न चाहान्छु । 
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१. आलथिक लवकास  

(क) कृलर् तथा पशु 

1. कृर्ष के्षिलाई आर्थिक बरृ्द्ध र रोजगारको प्रमखु संर्ाहकको रुपमा र्र्कास गररने ि । 

2. कृर्ष अनसुरिान, र्ार्रिकीकरण, व्र्र्सार्र्करण, बजारीकरण र जलर्ार् ुअनकुुलन प्रर्र्र्िको प्रर्ििन 

गररनेि । 

3. कृर्ष के्षिमा आिरु्नकीकरण गरी आर्थिक बरृ्द्धको आिारलाई मजबिु बनाइनेि ।  

4. गणुस्िरीर् उरनि िथा बणिशंकर र्र्उ र्र्कास गरी र्र्उ र्र्जनमा आत्मर्नभिर हुने र जलबार् ुअसरलाई 

िारन सक्ने र्ािार्रण अनकुुलमैिी स्थानीर् र्र्उ र्र्जनको संरक्षण र र्र्कासमा जोड र्दईनेि ।  

5. र्स गाउँपार्लकामा रहकेो बषे आललुाई भण्डारणका लागी िािासैनमा रर्रिक स्टोर र्नमािणका लार्ग 

पहल गररनेि ।  

6. सार्िजर्नक, सहकारी िथा नीर्ज क्षेिको समरर्र्मा जर्गढ बजारमा र्मनी कोल्डस्टोर र्नमािण प्रर्क्रर्ा 

अर्घ बढाइनेि । 

7. कृर्ष उपकरणहरु खररदमा ७५% अनदुान र्दइनेि ।  

8. बेमौसमी बषािका कारण कृर्षबाली/पशपुालनमा पगु्न गएको क्षर्िको राहि र्सघ्र उपलब्ि गराइनेि ।  

9. पशपंुक्षीमा हुने गर्म्भर प्रकृर्िका महामारी र्नर्रिणका लागी आर्श्र्क नीर्ि र्लइनेि ।   

10. बाझो रहकेो जग्गमा सामरू्हक िथा सहकारी खेिी प्रणालीलाई अर्लम्बन गररनेि ।  

11. कृर्ष उत्पादनलाई चार्हने मल, र्बऊ, औषर्ि, उपकरण र अरर् आर्श्र्क सेर्ाहरु कृर्ष िथा पश ुसेर्ा 

शाखा माफि ि उपलब्ि गराइनेि । 

12. आिरु्नक व्र्ार्सार्र्क बाख्रा, गाई, भैंसी, बंगरु लगार्ि अरर् पशपंुक्षी फमिको र्र्कास गनि जोड 

र्दइनेि। 

 

(ख) उद्योग तथा बालर्ज्य 

1. बारनीगढी जर्गढ गाउँपार्लका र्भि घरेल ुिथा साना उद्योगको र्र्स्िार गररनेि । स्थानीर् सीप, स्रोि र 

सािनलाई प्रर्ोग गरी उत्पादन गने लर्क्षि र्गिलाई अनदुानको व्र्र्स्था गररनेि । 

2. आर्थिक अर्स्था कमजोर भएका बेरोजगार र्रु्ार्रु्िीहरुकालागी उद्यमर्शलिा र्र्कास र र्सप र्र्कास 

िार्लम प्रर्र्र्ि हस्िारिरण गररनेि ।  

3. उद्यमीहरुको आर्श्र्किा र मागका आिारमा बजारको अर्स्था र्र्शे्लषण गरी नर्र्न खालका लघ ु

उद्यम स्थापना गररनेि ।  

4. लघ ुिथा घरेल ुउद्योगहरुको िथर्ांक संकलन गरी उद्योगहरुको प्रर्द्धिन र र्र्कासमा जोड र्दइने कार्िलाई 

र्नररिरिा र्दइनेि । 

5. र्रु्ा स्र्रोजगारको लागी सीप र्र्कासको िार्लम र्दई लघ ुिथा घरेल ुउद्योग संचालन गनि आर्थिक 

समस्र्ा व्र्होरी रहकेा र्रु्ार्रु्िीका लार्ग सहुर्लर्ि दरमा ऋण प्रदान गनि र्र्त्तीर् संस्थाहरुसंग समरर्र् 

गररनेि ।  

6. उद्यमीहरुले उत्पादन गरेका सामाग्रीहरुलाई र्र्क्री र्र्िरण गनि प्रोत्साहन गररनेि । 
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7. गाउँपार्लका र्भि रहकेा जग्गाहरुको र्गीकरण गरी जर्गढ बजारलाई व्र्र्सार्र्क क्षेिको रुपमा र्र्कास 

गररनेि र बजार व्र्र्स्थापन सर्मर्िको पनुिः गठन गरी थप सर्क्रर् बनाइनेि । 

 

(ग) पयिटन 

1. पर्िटकीर् गरिव्र् स्थलको रुपमा पर्हचान गररएका िािासैन, र्र्ल्थम, बदािदरे्ी मर्रदर, बारनीगढी 

मर्रदर, जाल्पादेर्ी मर्रदर, चरदामािा मर्रदर, ऐर्िहार्सक स्थल दनािको पञ्चदेर्ल जस्िा ठाउँहरूमा 

परू्ाििार र्र्कास र्नमािणमा जोड र्दईनेि ।  

2. पर्िटन के्षिको परू्ाििार र्र्कास गद ैजाने कार्िलाई र्नररिरिा र्दइनेि । 

3. सम्भाव्र् अरर् पर्िटकीर् क्षेिको पर्हचान िथा प्रचार प्रसार गररनेि । 

4. आरिरीक पर्िटन प्रर्ििनका कार्िक्रम सञ्चालन गररनेि ।  

 

(घ) सहकारी 

1. गाउँ गाउँमा सहकारीका माध्र्मबाट सेर्ा प्रदान गनि स्थानीर् सहकारी ऐन माफि ि र स्थानीर् िहमा 

हस्िारिरण भईसकेका सहकारी संस्थाहरुको प्रर्दिनमा जोड र्दईनेि । 

2. र्शक्षा, िार्लम र सचूनाको माध्र्मबाट सहकारीको संस्थागि क्षमिा र्र्कास र सहकारीसम्बरिी 

जनचेिना अर्भबरृ्द्ध गने सम्बरिमा आर्श्र्क नीर्िहरू अर्लम्बन गररनेि । 

3. मर्हला, गरीब, अपाङ्ग, सीमारिकृि, भरू्महीन िथा र्पिर्डएका र्गि र श्रर्मकहरुका साथै आम 

नागररकहरुको जीर्नस्िरमा सिुार ल्र्ाउन सहकारीको पहुचँ अर्भर्रृ्द्ध गररनेि । 

4. सार्बकमा स्थानीर् र्र्कास कोषबाट संचार्लि गाउँ र्र्कास कोषलाई सहकारी सँस्थाको रूपमा प्रर्द्धिन 

गने नीर्ि र्लईनेि ।  

 

(ङ) खानी तथा खलनज 

1. र्ािार्रणमा प्रर्िकुल असर नपने गरी प्रचर्लि काननु बमोर्जम गाउँपार्लका र्भि रहकेा 

खोलानालाबाट ढंुगा, र्गटी र बालरु्ा उत्खनन ् गरी र्बक्री र्र्िरण गनि आर्श्र्क नीर्िगि प्रबरि 

र्मलाइनेि । 

 

(च) रोजगार प्रवर्द्िन तथा गररबी न्यूनीकरर् 

1. भारि लगार्ि िेस्रो मलूकुबाट आएका व्र्र्क्तलाई प्रत्र्क्ष रोजगारी र्सजिना हुने आर्ोजनाहरुलाई उच्च 

प्राथर्मकिा प्रदान गररनेि  । 

2. र्स गाउँपार्लकाले सञ्चालन गने आर्ोजनाहरुमा आर्श्र्क श्रर्मकहरु परु्िि गदाि रोजगार सेर्ा केररमा 

सरू्चकृि भएका बेरोजगार व्र्र्क्तलाई प्राथर्मकिा र्दइने नीर्ि र्लइनेि । 

3. प्रिानमरिी रोजगार कार्िक्रम अरिगिि सञ्चालन हुने आर्ोजनमा लाग्ने र्नमािण सामाग्री/औजारहरु िथा 

आर्ोजनामा खर्टने श्रर्मकहरुको ज्र्ालाका लागी गाउँपार्लकाबाट थप बजेट र्र्र्नर्ोजन गररनेि । 
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4. बैदरे्शक रोजगारीको अनभुर् प्राप्त गरी स्र्दशे फकेका मानर् संशािनलाई स्र्रोजगारमलूक, आर्मलूक 

िथा उत्पादनमलूक उद्योग, सेर्ा िथा व्र्र्सार्मा आकर्षिि गररनेि । 

 

२. सामालजक लवकास  

(क) लशक्षा 

1. बारनीगढी जर्गढ गाउँपार्लका र्भिका प्रारर्म्भक बाल र्शक्षा िथा र्र्द्यालर्को गणुस्िर अर्भबरृ्द्ध 

गनि िार्लमको नीर्ि सर्हि मापदण्ड बमोर्जम र्र्द्यालर्को नक्साङ्कनको आिारमा अनमुर्ि र गाँभ्ने 

नीर्ि र्लइनेि र र्र्द्याथी संख्र्ाको अनपुािमा र्शक्षक दरबरदी अभार् रहकेो र्र्द्यालर्मा दरबरदी 

र्मलान र गाउँपार्लका र्शक्षक अनदुान कार्िलाई र्नररिरिा र्दइनेि ।  

2. “र्रु्ाका लागी खेलकुद रारिका लागी खेलकुद” भरने मलु नाराका साथ माध्र्र्मक र्र्द्यालर्मा 

अध्र्र्नरि र्र्द्याथीहरुका लागी खेलकुद प्रर्िर्ोर्गि सञ्चालन गररनेि । 

3. र्शक्षण र्सकाई र्क्रर्ाकलापमा र्र्द्याथी, र्शक्षक, अर्भभार्कहरूको उत्साहजनक सहभार्गिाका 

लार्ग उत्कृष्ट कार्िसम्पादन गने र्शक्षक र प्रिानाध्र्ापक सम्मार्नि एरं् प्रोत्सार्हि गने कार्िलाई 

र्नररिरिा र्दइनेि।  

4. र्र्द्यालर्को र्शक्षण र्सकाई र्ािार्रण प्रभार्कारी बनाउनका लागी Clean & Green नीर्ि 

अपनाइनेि।  

5. र्र्द्यालर्को र्नर्मिि भौर्िक संरचना सदुृर्िकरणका लागी "म गिुि ममिि मेरो र्र्द्यालर्" नीर्ि 

अपनाइनेि  

6. र्र्द्यालर्मा अध्र्नरि पढाईमा कमजोर िाििािाहरुको र्सकाई उपलर्ब्ि बरृ्द्धका लागी उपचारात्मक 

कक्षाहरु संचालन गररनेि । 

7. र्र्द्यालर् स्र्ास्थर् िथा पोषण कार्िक्रमलाई प्रभार्कारी बनाइनेि ।  

8. र्र्द्यालर् खाजा कार्िक्रमको उर्चि व्र्र्स्थापन गररनेि । 

9. सबै र्र्द्यालर्हरुमा स्र्च्ि खानेपानी, शौचालर् र फोहोर व्र्र्स्थापनको व्र्र्स्था गररनेि  । 

10. सामदुार्र्क र्र्द्यालर्को शैर्क्षक गणुस्िर अर्भर्रृ्द्ध गने र्क्रर्ाकलापमा जोड र्दइनेि ।  

11. सामदुार्र्क र्र्द्यालर्लाई क्रमशः प्रर्र्र्ि उरमखु बनाईनेि, कक्षा दाहोर् र्ाउने दर, र्र्द्यालर् िाड्ने 

दरलाई घटाईनेि । 

12. सबै सामदुार्र्क र्र्द्यालर्हरुमा स्थानीर् पाठ्र्क्रम र्नमािण गरी कार्ािरर्र्न गररनेि ।  

 

(ख) स्वास््य सेवा  

1. “गाउँपार्लका अध्र्क्ष ज्र्ेष्ठ नागररक घरभेट कार्िक्रम” लागु गररनेि ।  

2. “गभिर्िी मर्हलाहरुलाई गाउँपार्लकाको उपाध्र्क्ष पोषण कोसेली र्र्िरण कार्िक्रम” सञ्चालन गररनेि । 

3. सामदुार्र्क मर्हला स्र्ास्थर् स्र्र्मसेर्र्कालाई प्रोत्साहनको व्र्र्स्था गररनेि । 

4. बर्थिङ सेरटरहरुको सदुृर्िकरण र सरसफाईका लागी अनुदानको व्र्र्स्था गररनेि ।  

5. प्रजन् न स्र्ास्थर्को सेर्ाको प्रत्र्ाभरू्ि गरी शि प्रर्िशि संस्थागि सतु्केरी गाउँपार्लका घोषणा गररनेि । 
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6. शिप्रर्िशि स्र्ास्थर् संस्थामा सरुर्क्षि िररकाले गभिपिन गने कार्िलाई र्र्स्िार गररनेि ।  

7. पुणि खोप गाउँपार्लका घोषणा कार्िक्रमलाई र्नररिरिा र्दइनेि ।  

8. सबै स्र्ास्थर् चौकीमा मार्सक घमु्िी USG सेर्ा प्रदान गने व्र्र्स्था र्मलाइनेि ।  

9. कोर्भड-१९ लगार्ि र्र्र्भरन महामारी रोग र्नर्रिणका लागी आर्श्र्क व्र्र्स्था गररनेि ।  

10. गाउँपार्लकाको स्र्ास्थर् िथा सरसफाई नीर्ि िजुिमा गरी लागु गररनेि ।  

11. र्र्द्यालर् स्र्ास्थर् िथा पोषण कार्िक्रम लागू गररनेि ।  

12. सामार्जक र्र्कास मरिालर्बाट प्राप्त भएको एम्बलेुरस लाइि महामारी रोकथाम सतु्केरी मर्हला, 

र्दृ्धर्दृ्धा लाइि लर्क्षि गरी  सेर्ा प्रदान गररनेि ।  

13. गाउँपार्लकामा स्र्ास्थर् बीमा कार्िक्रमलाई प्राथर्मकिा र्दइनेि ।  

 

(ग) संस्कृलतको प्रवर्द्िन, िैङ्लगक समानता तथा सामालजक समावेलशकरर् 

1. सांस्कृर्िक िथा ऐर्िहार्सक सम्पदाहरुको पर्हचान िथा संरक्षण गररनेि । 

2. स्थानीर् भेषभषुा, पर्हरन, कला संस्कृर्ि, लोपरमखु बाजागाजा संरक्षणको लार्ग र्र्शेष पहल गररनेि । 

3. समदुार्मा रहकेा स्थानीर् पाटीपौर्ा, पटकानी र िार्मिक िथा सार्िजर्नक स्थलहरुको संरक्षण िथा 

सम्र्द्धिन गररनिे । 

4. मर्हला, दर्लि, अल्पसंख्र्क र लर्क्षि र्गिको क्षमिा र्र्कासका लागी र्सपमलूक आर्आजिनका 

कार्िक्रमहरु सञ्चालन गररनेि ।  

5. बालर्र्र्ाह रर्नूीकरणका लागी र्र्शेष कार्िक्रम सञ्चालन गररनेि ।  

6. अनाथ र टुहुरा बालबार्लकाहरुको पर्हचान गरी संरक्षणका लागी पहल गररनेि ।  

7. ज्र्ेष्ठ नागररक िथा अपाङ्गिा भएका व्र्र्क्तहरुका लागी स्र्ास्थर् र्शर्र्र सञ्चालन गररनेि ।  

8. र्र्द्यालर्बाट बार्हर रहकेा र्कशोरीहरुका लागी सीपमूलक कार्िक्रम सञ्चालन गररनेि । 

9. िाउपडी गोठहरुको र्नर्र्मि अनगुमन गरी उर्चि व्र्र्स्थापन गररनेि ।  

10. मर्हला, र्रु्ा, अपाङ्ग िथा बाल अर्िकारको सरु्नर्श् चिाका लार्ग सरकारी, गैर सरकारी र र्नजी 

क्षेिका सबै सरोकारर्ालासँग सहकार्ि गररनेि । 

11. र्बर्भरन लर्क्षि बगिहरुलाइि क्षमिा र्र्कासको लार्ग लैङ्र्गक उत्तरदार्ी बजेटको िजुिमा गरी 

कार्ािरर्र्नमा ल्र्ाइिनेि । 

12. गाउँ के्षिर्भि िुर्ािुि, िथा सामार्जक र्र्भेदलाई पणूि रुपमा अरत्र् गनि आर्श्र्क कार्िक्रमलाई 

र्नररिरिा र्दइनेि । 

13. लैङ्र्गक समानिा िथा सामार्जक समारे्र्शकरण (GESI) नीर्िलाई पणुिरुपमा कार्ािरर्र्न गररनेि ।  

14. सामार्जक सरुक्षा भत्तालाई थप व्र्र्र्स्थि िथा र्िटो िररिोरुपमा लाभग्राहीहरुले प्राप्त गने कार्िका 

लागी बैङ्कसंग आर्श्र्क समरर्र् गररनेि । 

15. सामार्जक सरुक्षाबाट बर्ञ्चि एकल जीर्न ज्र्नू बाध्र् भएका मर्हला, बालबार्लका िथा 

साहारार्र्र्हन लगार्ि असहार् व्र्र्क्तहरुका लार्ग एउटा िुटै्ट कोषको व्र्र्स्था गररनेि । 
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16. “एक्काईसौ सिाब्दीको सरदशे, िुर्ािुि माथी पणूि बरदजे” भरने नाराका साथ दर्लि सशर्क्तकरण 

अर्भर्ान सञ्चालन गररनेि ।  

 

३. पूवाििार लवकास  

1. जर्गढ बजारमा रहकेो अव्र्र्र्स्थि खानेपानीलाई र्नर्र्मि रुपले सञ्चालन गनि खानेपानीको पनुि 

र्नमािण गरी र्मटर प्रर्र्र्ि लाग ूगररनेि ।  

2. खानेपानीलाई र्नर्र्मि रुपले सचूारु गनि ममिि सम्भार कार्िकिािको व्र्र्स्था गररनेि ।  

3. खानेपानी िथा सरसफाई स्र्च्ििा सर्मर्ि गठन गरी पररचालन गररनेि ।  

4. गाउँपार्लकाको मलु प्रशासकीर् भर्न र्नमािण कार्िलाई र्िब्रिाका साथ अर्घ बढाइनेि ।  

5. सामदुार्र्क र्र्द्यालर्हरुमा खानेपानीको र्र्स्िार िथा शौचालर्को र्नमािण गररनेि ।  

6. सडकको के्षिार्िकार र्मर्चने गरी मानर् र्नर्मिि समस्र्ा खडा गने कार्ि पणूि रुपमा र्नरुत्सार्हि गनि 

र्र्र्नर्म, कार्िर्र्र्ि र र्नदरे्शका बनाई लाग ुगररनेि । सडकको के्षि (Right of Way)  र्नर्मानसुार 

अर्नर्ार्ि िोड्न िोडाउन पहल गररनेि । 

7. सडकलाई र्नररिर सञ्चालन गनिका लार्ग पक्की पलु, पानीका ढल िथा नाली व्र्र्स्थापन गररनेि 

साथै प्रत्र्ेक र्डाहरुमा क्रर्मक रुपमा मोटरबाटोलाई स्िरोरनर्ि गररनेि । 

8. र्र्द्यिु नपगेुका गाउँ िथा टोलहरुमा र्र्द्यिुीकरण माफि ि र्र्द्यिु सेर्ा प्रर्ाह गररनेि । र्र्द्यिु परु् र्ाउन 

नसर्कने दगुिम टोलहरुमा बैकर्ल्पक उजािको कार्िक्रम माफि ि सौर्ि उजाि उपलब्ि गराइनेि । 

9. संघीर् सरकार र  प्रदशे सरकारको समरर्र्मा गाउँ र्भि खर परालले िाएका सबै गाउँ र्ासी जनिाको 

िानो जस्िापािाले िाउने व्र्र्स्था र्मलाइनेि । 

10. परू्ाििार व्र्र्स्थापन प्रणाली (IMS) माफि ि आर्ोजनाहरुको लगि र्स्टमेट, सम्झौिा लगार्ि अनगुमन 

िथा व्र्र्स्थापन कार्ि गररनेि ।  

 

४. सूचना तथा सञ्चार प्रलवलि 

1. गाउँपार्लकाको प्रत्र्ेक र्डा िथा स्र्ास्थर् चौकीहरुमा जडान गररएको ईरटरनेटको क्षमिा बरृ्द्ध गररनेि ।  

2. गाउँपार्लका र्भिका सम्पणूि कार्ािलर्मा हस्िाक्षररि हार्जरी प्रणाली लाई पणूि रुपमा र्र्स्थार्पि गरेर 

ई-हार्जरी प्रणालीको र्र्कास गरी प्रशासर्नक चसु्ििालाई कार्म गररनेि ।   

3. गाउँपार्लका स्िरीर् सचूना प्रर्र्र्ि केरर र र्डाहरूमा सामदुार्र्क सचूना प्रर्र्र्ि केररको स्िरोरनर्िको 

लार्ग आर्श्र्क व्र्र्स्था र्मलाइनेि । 

4. प्रत्र्ेक र्डा कार्ािलर्मा अनलाइन प्रणालीबाट व्र्र्क्तगि घटना दिाि गने कार्िलाइि र्नररिरिा र्दइनेि ।  

5. गाउँपार्लकाको राजश्व संकलन केररलाई प्रर्र्र्िमैिी बनाउन REMIS प्रणाली लाग ूगररनेि ।  

 

५. वन, वाताबरर्, फोहोर मैिा तथा लवपद व्यवस्थापन 

(क) वातावरर् संरक्षर् तथा फोहोर मैिा व्यवस्थापन 
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1. बारनीगढी बजार क्षेिम रहकेो फोहोरमैलाको र्दघिकार्लन व्र्र्स्थापनका लागी डर्म्पङ साईड र्नमािण 

गरी सञ्चालन गररनेि ।  

2. गाउँपार्लकामा रहकेा जोर्खमर्कु्त के्षिहरूको पर्हचान गरी जोर्खम रर्रू्नकरण गररनेि । 

3. जल िथा भरू्मको संरक्षण साथै भरू्मको उत्पादकत्र् र्रृ्द्ध गरी कृर्ष उत्पादन बढाउन, सहर्ोग परु् र्ाउन 

जलािार के्षिको एर्ककृि संरक्षण िथा व्र्र्स्थापन गररनेि । 

4. र्ािार्रण अनकुुलका र्न पैदार्ारहरुको र्र्स्िार, र्र्र्र्र्िकरण गररनेि,  र्ािार्रण संरक्षण र 

व्र्र्स्थापन गररनेि । 

5. स्र्च्ि खानपेानीको महुानहरु पर्हचान िथा खोजी गरी पानीका महुानहरुको संरक्षण गररनेि । 

6. जर्गढ बजारमा खानेपानी र फोहोरमैलालाई उर्चि व्र्र्स्थापन गनि खानेपानी िथा फोहोरमैला 

व्र्र्स्थापन सर्मर्ि गठन गररनेि ।  

 

(ख) लवपद व्यवस्थापन 

1. र्र्पदबाट हुने क्षर्ि रर्रू्नकरणका लार्ग ित्काल राहि र उद्धारका कार्िमा जोड र्दइनेि । र्स कार्िमा 

प्रहरी, सहर्ोगी संस्था र सम्बर्रिि र्नकार्हरुको पररचालनमा जोड र्दइनेि । 

2. र्र्पद ्परू्ि िर्ारी िथा प्रर्िकार्ि र्ोजना जोर्खम रर्रू्नकरण सम्बरिी कार्िर्ोजनालाइि कार्ािरर्र्नमा 

ल्र्ाइनेि । 

 

६. शालन्त सुरक्षा 

1. गाउँपार्लका के्षिको शार्रि सरुक्षा र अमनचर्न कार्म गनि आर्श्र्क नीर्ि अर्लम्बन गररनेि । साथै 

र्स गाउँपार्लका अरिगििको जर्गढ प्रहरीचौकीलाई ईलाका प्रहरी कार्ािलर्को रुपमा स्िरोरनर्ि िथा 

र्डा नं. ६ दनािमा अस्थार्ी प्रहरी चौकी स्थापनाका लागी सम्बर्रिि र्नकार्मा पहल गररनेि ।  

 

७. न्यालयक सलमलत 

1. गररब असहार् िथा पिार्ड पाररएका व्र्र्क्तहरुको लार्ग र्न:शलु्क काननुी परामशि िथा सहर्ोग 

उपलब्ि गराइनेि । 

2. टोल बस्िीस्िरमा हुने सक्ने सामारर् खालका र्र्र्ादहरु समािान गनिका लागी रर्ार्र्क परामशिका 

लागी मेलर्मलाप सहजकिािको व्र्र्स्था गररनेि । 

 

८. सुशासन तथा संस्थागत लवकास 

     क. राजश्व  

1. बारनीगढी जर्गढ गाउँपार्लका र्भि सञ्चालनमा रहकेा साना-ठुला सबै व्र्ापार व्र्र्सार्लाई 

अर्नर्ार्िरुपमा दिाि प्रर्क्रर्ामा ल्र्ाइ राजश्व संकलनमा र्रृ्द्ध गररनेि ।  
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2. आ.र्. २०७९/०८० मा राजश्व संकलन गनि सर्कने सबै सम्भार्र्ि के्षिको पर्हचान गरी करको दार्रा 

बरृ्द्ध गने नीर्ि अर्लम्बन गररनेि र करको दर र्र्शे्लषण गरी आर्श्र्किा अनसुार लचकिाको नीर्ि 

र्लइनेि ।    

 

    ख. साविजलनक सेवा प्रवाह 

1. सार्िजर्नक खचि गदाि हुन सक्ने आर्थिक अर्नर्र्मििालाई रोक्दै भ्रष्टाचार मकु्त गाउँपार्लका बनाउन 

सार्िजर्नक सम्पर्त्तको दरुुपर्ोग रोक्ने, बेरुजकुो पणूि रुपमा र्नर्रिण गद ै सशुासन मैिी शासन 

व्र्र्स्थाको अनभुरू्ि र्दलाईनेि । 

2. बारनीगढी जर्गढ गाउँपार्लकाको स्माटि पार्लका एप्समा गाउँपार्लकाको पाश्वर्चिलाई अध्र्ार्र्िक 

गरी गाउँपार्लकाको पाँच बषै आर्र्िक र्ोजना, मध्र्कार्लन खचि संरचना, राजश्व सिुार र्ोजना, 

बार्षिक खररद र्ोजना िर्ार गरी कार्ािरर्र्नमा ल्र्ाइनेि ।  

3. गाउँपार्लकाबाट प्रदान गररने सेर्ा प्रर्ाहलाई र्िटो िररिो, पारदर्शि, एर्म ् र्र्श्वसर्नर् बनाउन, 

कमिचारी र जनप्रर्िर्निीको क्षमिा र्र्कासका लागी सरकारी िथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरुसंग 

साझेदारी कार्िक्रम गररनेि ।  

4. सार्िजर्नक खचिमा र्मिर्व्र्िा अपनाउन ईरिन, सर्ारी सािन ममिि, भत्ता र र्र्र्र्ि प्रकृर्िका खचिमा 

कटौर्ि गररनेि ।  

5. गाउँपार्लकाबाट हुने भकु्तानी प्रर्क्रर्ालाई सरल, सहज र प्रभार्कारी बनाउन र्र्द्यिुीर् भकु्तानी E-

payment प्रणालीलाई लाग ूगररनेि ।  

6. कमिचारीको मनोर्ल उच्च राख्द ैसेर्ा प्रर्ाहमा गणुस्िरीर्िा कार्म गनि कमिचारी प्रोत्साहन भत्ताको 

व्र्र्स्था र्मलाइनेि । 

7. र्र्द्यिु महशलु बझुाउने कार्िलाई सहजिाका लागी र्डा नं. ५ कार्लका र र्डा नं ६ दनािको पार्क 

पने स्थानमा र्र्द्यिु र्रु्नट कार्ािलर् स्थापनाका लागी सम्बर्रिि र्नकार्मा पहल गररनेि । 

 

९. लवलवि 

1. जंगली जनार्रको आक्रमणको रर्नूीकरणका लार्ग आर्श्र्क नीर्ि र्लइनेि र्स कार्िलाई सरुक्षा 

र्नकार्सँग समरर्र् गरी र्नररिरिा र्दइनेि । 

2. बारनीगढी जर्गढ गाउँपार्लकार्भि रहकेा भमूीर्हन िथा सकुुम्बासीलाई लालपजूाि र्र्िरण गने कार्ि 

अगाडी बढाइनेि ।  

आदरणीय सम्मानित गाउँसमा सदस्यज्यूहरु, 

लोकिार्रिक र्र्र्ि र पद्धर्िहरुबाट र्नमािण गरेका नीर्ि िथा कार्िक्रमहरुको प्रभार्कारी र व्र्र्र्स्थि कार्िरर्र्न 

गनि सबै र्र्कास साभेदारहरुसँग सहकार्ि रचनात्मक सहर्ोग िथा साझेदारीको अपररहार्ििा ि । र्सैले र्स 

सम्मार्नि गाउँसभा माफि ि समदृ्ध गाउँपार्लका र्नमािणको महाअर्भर्ानमा र्हाँहरुको सहकार्िको लार्ग सम्पणूि 

सरकारी, र्नकार्हरु, र्नजीक्षेि, अरिरािर्रिर् संघ संस्थाहरु, गैर सरकारी संघ संस्थाहरु, र्र्र्भरन र्र्कास 

साभेदारहरु, टोल र्र्कास संस्थाहरु एरं् अरर् सम्पणूि सरोकारर्ालाहरुसँग हार्दिक अनरुोि गनि चाहारिु । 
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अन्त्यमा, 

प्रस्ििु नीर्ि िथा कार्िक्रमले र्स गाउँपार्लकाको समग्र र्र्कासमा सकारात्मक र दरुगामी प्रभार् पाने 

र्र्श्वास र्लँद ैआगामी आर्थिक र्षि २०७९/०८० को प्रस्िार्र्ि नीर्ि िथा कार्िक्रम मस्र्ौदा िर्ार पानि प्रत्र्क्ष 

िथा अप्रत्र्क्ष रुपमा सहर्ोग गनुिहुने गाउँसभाका सदस्र्हरु, प्रमखु प्रशासकीर् अर्िकृि, कमिचारीहरु, र्र्षर् 

र्र्ज्ञ महानभुार्हरु, राजनीर्िक दल, नागररक समाज, बरु्द्धजीर्ी, गैर सरकारी संस्थाका साझेदार र्मिहरु, 

र्र्कास साभेदार र्मिहरु, र्शक्षक, सम्पणूि गाउँर्ासी दाजभुाइ र्ददी बर्हनीहरु, गाउँको हरेक गर्िर्र्र्िको बारेमा 

सत्र्िथर् सचूना प्रर्ाह गरी सहर्ोग परु् र्ाउन ुहुने संचारकमी र्मिहरु एरं् रारिसेर्क कमिचारीहरुलाई हार्दिक 

िरर्र्ाद ज्ञापन गदििु । 

“समृलर्द्को आिारः बान्नीगढी सरकार” भरने हाम्रो नारालाई साथिक बनाउन हामी सबै गाउँपार्लकाबासी 

एकर्ढक्का भएर अगाडी बढ्न सकौं । मािा बारनीगढीले हामी सबैको रक्षा गरून ।   

 

 

- धन्तयवाद । 

 

श्री टेक बहादुर साउद 

गाउँपालिका अध्यक्ष 

 बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका 

नमनतिः २०७९ असार १० 


