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बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाको छैठौं गाउँ सभाका अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत आलथिक 

वर्ि २०७८/०७९ को बालर्िक नीलत तथा कायिक्रम : 

 

 यस गररमामय गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु, 

 

बान्नीगढी जर्गढ गाउँपार्िकाको छैठौं सभा समक्ष आर्थिक वषि २०७८/०७९ को नीर्ि िथा कार्िक्रम प्रस्ििु 

गनि पाउँदा अत्र्न्िै गौरवार्न्वि भएको छु ।र्स महत्वपरू्ि घडीमा नेपािको राजनीर्िक पररवििनको आन्दोिनमा 

आफनो जीवन उत्सगि गनुिहुने सम्परू्ि ज्ञाि अज्ञाि शहीदहरु प्रर्ि हार्दिक श्रद्धाञ्जिी व्र्क्त गद ैघाेिे िथा बेपता 

र्ोद्धाहरु प्रर्ि उच्च सम्मान प्रकट गनि चाहान्छु । साथै, रार्रिर्िा, स्वार्िनिा, सामार्जक न्र्ार्, समानिा र संघीर् 

शासन प्रर्ािी स्थापना गनि संघषि गनुि हुने सम्परू्ि नेपािी जनिामा पर्न सम्मान व्र्क्त गदिछु । 

 

वििमान अवस्थामा कोर्भड १९ महामारीको कारर् र्संगो मानव जार्ि मार्थ नै ठुिो संकटपैदा भएको छ । र्वश्व 

स्िरमै र्स महामारीसँग िड्न मौजदुा स्वास््र् सेवा र सरु्विाहरु अपर्ािप्त दरे्िएका छन ्। र्स महामारीमा िािौ ँ

मार्नसको ज्र्ान गेसकेको छ । िािौ ँसंक्रर्मि छन ्। र्स महामारीबाट संक्रर्मि भई नेपाि र्भत्र र बार्हर जीवन 

गमुाउन ुहुने नेपािी िथा र्वश्वभररकै सम्परू्ि महानभुावहरुमा हार्दिक श्रद्धाञ्जिी अपिर् गद ैपररवार जन प्रर्ि गर्हरो 

समवेदना प्रकट गदिछु । साथै संक्रर्मि सम्परू्ि र्ददी बर्हनी िथा दाजभुाेको र्शघ्र स्वास््र् िाभको कामना समेि 

गदिछु । 

 

नेपािको संर्विानिे संघीर् िोकिार्न्त्रक नेपािको संघ, प्रदशे र स्थानीर् िह गरी िीन िहका सरकारिे राज्र् 

शर्क्तको प्रर्ोग गने व्र्ाख्र्ा गरेको छ । र्ी िीनै िहका सरकारिे आफनो क्षेत्रार्िकारर्भत्र रहरे आर्थिक अर्िकार 

सम्बन्िी काननु र्नमािर् गने, र्वर्भन्न र्नर्िर्हरु गने, नीर्ि िथा कार्िक्रमका र्ोजना र्नमािर् गने, वार्षिक बजेट 

र्नमािर् गरी त्र्सको कार्ािन्वर्न गने व्र्ाख्र्ा गरेको छ ।  

 

र्नवािचन हुदँाका बिि हामी र्नवािर्चि जनप्रर्िर्नर्िहरुिे बान्नीगढी जर्गढ गाउँपार्िकाको समग्र र्वकासका 

िार्ग जनिासँग गरेका प्रर्िवद्धिाहरुिाई मिूिरुप र्दन हामीसँग भएका सीर्मि स्रोि, सािन दक्ष जनशर्क्त 

व्र्वस्थापनका अप्ठ्र्ाराहरु, संक्रमर्कािीन काननु र र्वगि वषिहरु हाम्रा िार्ग िेरै चनुौिीहरु रह े। र्द्यर्प आम 

जनिासँग गरेको बचनबद्धिा प्रर्ि हामी सदैव प्रर्िवद्ध रहने गाउँवासीमा र्वश्वास र्दिाउन चाहान्छौं । 

जनिाका आिारभिू सेवा सरु्विा जनिाकै सबैभन्दा र्नकटका र्नकार्हरुबाट प्रवाह गदाि नै बढी प्रभावकारी हुन्छ 

भन्ने र्वकेन्रीकरर् सम्बन्िी र्सद्धान्िको पररस्कृि एवं पररमार्जिि रुप नै संघीर् शासन व्र्वस्था हो । र्सैिाई 

हामीिे गाउँ गाउँमा र्संहदरवार पगु्र्ाउने अर्भर्ानको रुपमा र्िएका छौ ँ। 
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र्सै सन्दभिमा आजको गाउँसभामा हामी दीघिकािीन सोच र िक्ष्र्का साथ आगामी आर्थिक वषि मा बान्नीगढी 

जर्गढ गाउँपार्िकािे र्िन ु पने नीर्ि िथा कार्िक्रम िर्ार गरी गाउँको समरृ्द्धको िाका कोने अवसरमा 

जरु्टरहकेा छौ ँ। 

 

र्वश्वव्र्ापी रुपमा फैर्िएको कोरोना महामारीको कारर् र्वश्व अथििन्त्र नै प्रभार्वि भेरहकेो छ र सरकारिे उठाउने 

राजस्वका िक्ष्र्हरु परूा गनि सर्करहकेो अवस्था छैन । कोरोना भाेरस र्नर्न्त्रर्का िार्ग राज्र्को ठूिो िनराशी 

िचि भेरहकेो सविर्वर्दिै छ । र्वकास र्नमािर्िाई र्िब्र रुपिे अगार्ड बढाउन ु पने बेिामा कोरोना भाेरस 

र्नर्न्त्रर्का िार्ग गररएको बन्दाबन्दीिे र्वकास र्नमािर्का कार्िहरु प्रभार्वि भएको र र्स वषिको बजेटिाई 

समेि प्रभाव परेको कुरा गाउँसभा समक्ष राख्न चाहान्छु ।  

 

आदरणीय गाउँ सभा सदस्यज्यूहरु, 

 

अब म बान्नीगढी जर्गढ गाउँपार्िकािे आ.व. २०७८/०७९ को नीर्ि िथा कार्िक्रम िजुिमा गदाि र्िएका 

आिारहरु र्नम्न बमोर्जम प्रस्ििु गदिछु : 

 नेपािको संर्विानका प्रस्िावना, मौर्िक हक, राज्र्का र्नदेशक र्सद्धान्ि िथा नीर्िहरु,  

 संघीर् सरकारको आवर्िक र्ोजनािे र्िएका नीर्ि िथा प्राथर्मकिाहरु, 

 संघीर् सरकारिे अविम्बन गरेका आर्थिक िथा र्बतीर् नीर्िहरु, 

 प्रदशे सरकारिे र्िएका आर्थिक एवं र्वतीर् नीर्िहरु, 

 स्थानीर् आर्थिक कार्ि प्रर्ािी एवं एकि िथा साझा अर्िकार सचूी, 

 स्थानीर् िहको आवर्िक र्ोजनािे िर् गरेका प्राथर्मकिाहरु, 

 नेपाििे अन्िरािर्रि जगिमा जनाएका र्बर्भन्न प्रर्िवद्धिाहरु, 

 स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ िथा अन्र् स्थानीर् िहमा सञ्चािन सम्बन्िी ऐन, 

 र्नर्माविीका प्राविानहरु, 

 र्वकासका समसामर्र्क मदु्दाहरु : सहस्राब्दी र्वकास िक्ष्र्, दीगो र्वकाससम्बन्िी नीर्ि, जिवार् ु

पररवििन र र्वपद व्र्वस्थापन, िाद्य िथा पोषर् सरुक्षा, िैंर्गक सशक्तीकरर् िथा समावेशी र्वकास, 

 बािमैत्री स्थानीर् शासन, वािावरर्मैत्री स्थानीर् शासन, ििुा र्दसामकु्त िथा सरसफाे, परू्ि उजाि संकट 

िगार्िका अन्र् सम्बर्न्िि र्वषर्हरु, 

 र्नवािचनको क्रममा जारी गररएका र्नवािचन घोषर्ापत्रहरु, 

 र्वगि आर्थिक वषिमा गाउँपार्िकािे िर्ार पारेका नीर्ि, कार्िक्रम िथा र्ोजनाहरु, 
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 र्वर्भन्न राजनीर्ि दिहरु, संघ संस्थाका प्रर्िर्नर्िहरु, गाउँवासी सम्परू्ि दाजभुाे िथा र्ददीबर्हनीका 

सल्िाह सझुावहरु, 

 

आदरणीय गाउँसभा सदस्यज्यूहरु, 

 

बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाका नीलत तथा कायिक्रम तजुिमाका मुख्य उदे्दश्यहरु लनम्न रहेका छन ्: 

1. गाउँबासीका मौर्िक हकको रुपमा रहकेा न्र्नूिम आिारभिू आवश्र्किाको पररपरू्ि गने । 

2. सम्परू्ि र्वश्व नै कोरोना भाेरसको महामारीको चपेटामा परररहकेो चनुौिीपरू्ि र असहज अवस्थाको 

सामना गने 

3. गाउँबासीिाई आत्मार्नभिरिा िफि  उन्मिु गराउन रोजगारीका नर्ाँ स्रोिको िोजी गने र गाउँबासीको  

क्षमिाको उच्चिम उपर्ोग गरी समदृ्ध गाउँ बनाउने 

4. सीर्मि स्रोि सािनको बाबजदु पर्न भौर्िक एवं सामार्जक र्वकासको पवूाििार र्वकास गरी समदृ्ध गाउँ 

र्नमािर् गने । 

 

आदरणीय गाउँसभा सदस्यज्यूहरु, 

 

अब म बान्तीगढी जयगढ गाउँपालिकािे २०७८/०७९ मा लिएकंा मुख्य नीलत तथा कायिक्रमहरु यस 

सम्मालनत सभा समक्ष राख्न चाहान्छु । 

 

१. आलथिक लवकास सम्बन्धी नीलतहरुुः- 

 

(क) कृलर् तथा पशु 

1. भ ूउपर्ोग नीर्िको आिारमा जर्मनको वर्गिकरर् गररने छ। 

2. कृर्ष र्ोग्र् जर्मन बाँझो राख्न नपाउने नीर्ि र्िेने छ। 

3. कृर्ष र्ोग्र् जर्मनमा सहकाररिाको आिारमा चक्िाबन्दी िेिीिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

4. पशहुरुको नश्ल सिुारका िार्ग कम उत्पादनर्शि पशकुो उत्पादन िथा उत्पादकत्व बरृ्द्ध गनि कृर्त्रम 

गभाििान सेवा (Artificial Insemination) सेवा सञ्चािन गररनेछ ।  

5. दवैी प्रकोप िथा जंगिी र्हसं्रक जन्िहुरुको कारर्बाट कृषकहरुिे ब्र्वहोनुि परेको क्षर्िबाट रािह प्रदान 

गनि कृर्ष िथा पशपंुक्षी र्वमािाई र्नरन्िर एवं प्रभावकारी बनाेनेछ ।  

6. कृर्ष एंव पशपुािन के्षत्रको र्दघिकार्िन र्वकासमा सहर्ोग पगु्ने हिेुिे कृर्ष ि्र्ांक व्र्वस्थापन कृर्ष 

सचूीकरर् िथा कृषक दिाि कार्िक्रम सञ्चािन गनि संघ र प्रदशे सरकारसंग समन्वर् गररनेछ । 
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7. कृषकहरुको न्र्नूिम बचिको ग्र्ारेन्टी गररनेछ । र्सका िार्ग कृषकिे उत्पादन गने मलू्र्, बािीबस्िकुो 

उत्पादन िागिको मलू्र्ाँकन गरेर उर्चि बचिको ग्र्ारेन्टी हुने गरी न्र्नूिम समथिन मलू्र् िोर्कनेछ ।  

8. सहकारी संग समन्वर् गरी ग्रार्मर् के्षत्रबाट आउने कृर्ष उपजहरुिाे व्र्वर्स्थि गनि कृर्ष उपज संकिन 

केन्र स्थापना गररनेछ । कृर्ष उपजहरुिाई र्नर्ािि गने कार्ििाे प्रवििन गररनेछ । प्रमिु कृर्ष उपज, 

पशपुन्छीजन्र् िथा मत्स्र् उत्पादनमा आत्मर्नभिर हुने र उच्च मलू्र्का कृर्ष उपजहरूको र्नर्ािि वरृ्द्ध गने 

नीर्ि अविम्बन गररनेछ । र्नर्ाििर्ोग्र् उच्च मलू्र्का कृर्ष उपजहरूको िेिीिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

अगािर्नक िेिी प्रर्ािीिाई प्रोत्साहन र कृर्षजन्र् उपजको आर्ाििाई र्नरूत्साहन गररनेछ ।  

9. कृर्ष उत्पादनिाई चार्हने मि, र्बऊ, औषर्ि, उपकरर् र अन्र् आवश्र्क सेवाहरु कृर्ष िथा पश ुसेवा 

केन्रमाफि ि उपिब्ि गराेनेछ र कृर्ष जन्र् उपजको भण्डारर्का िार्ग र्शि भण्डारर् स्थापना गररनेछ।  

10. छािासैन र काँडाकोटिाेि वषे आि ुिेर्िको ब्िक के्षत्र र्वकास गरी कृषकहरुिाेि आि ुिेिी िफि  

आकर्षिि गररनेछ । 

11. व्र्र्क्तगि िथा प्रर्िरपिाित्मक अनदुानको सट्टा कृषकहरुिे र्वउ,मि, नश्ल, र्सचाे, र्बजिुी जस्िा 

उत्पादनका मखू्र् सामानहरुमा अनदुान र्देने नीर्ि र्देनेछ । 

12. पश ुघमु्िी र्शर्वरिाई र्नरन्िरिा र्देनेछ । 

13. आिरु्नक व्र्ावसार्र्क बाख्रा, गाई, भैंसी, बंगरु िगार्ि अन्र् पशपंुक्षी फमिको र्वकास गनि जोड र्देनेछ। 

14. कृर्षको व्र्ावसार्र्करर्का िार्ग कृर्ष र्ार्न्त्रकरर्मा अनदुान र्दे र्कसानहरुिाई प्रोत्सार्हि गररनेछ । 

 

(ख) उद्योग तथा बालणज्य 

1. घरेि ुिथा साना उद्योगहरुिाई कच्चा पदाथिको आर्ाि िथा उद्योगजन्र् उत्पादनको र्नर्ािि, वस्िुको 

बजारीकरर्मा र्वशेष सहुर्िर्ि र्देनेछ । 

2. बान्नीगढी जर्गढ गाउँपार्िका र्भत्र घरेि ुिथा साना उद्योगको र्वस्िार गररनेछ । स्थानीर् सीप, स्रोि र 

सािनिाई प्रर्ोग गरी उत्पादन गने िर्क्षि वगििाई अनदुानको व्र्वस्था गररनेछ । 

3. िघ ुिथा घरेि ुउद्योगहरुको ि्र्ांक संकिन गरी उद्योगहरुको प्रवद्धिन र र्वकासमा जोड र्देने कार्ििाई 

र्नरन्िरिा र्देनेछ । 

4. र्वुा स्वरोजगारको िार्ग सीप र्वकासको िार्िम र्दई िघ ुिथा घरेि ुउद्योग संचािन गनि आर्थिक समस्र्ा 

व्र्होरर रहकेा र्वुाहरुका िार्ग सहुर्िर्ि दरमा ऋर् प्रदान गनि र्वतीर् संस्थाहरुसंग समन्वर् गररनेछ । 

5. उिमीहरुिे उत्पादन गरेका सामाग्रीहरुिाई र्वक्री र्विरर् गनि साझा सरु्विा केन्र स्थापना गररनेछ । 

 

(ग) पयिटन 

1. पर्िटकीर् गन्िव्र् स्थिको रुपमा पर्हचान गररएका छािासैन, र्वल्थम, बदािदवेी मर्न्दर, बान्नीगढी मर्न्दर, 

जाल्पादवेी मर्न्दर, चन्दामािा मर्न्दर, ऐर्िहार्सक स्थि दनािको पञ्चदवेि जस्िा ठाउँहरूमा पवूाििार 

र्वकास र्नमािर्मा जोड र्दईनेछ ।  
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2. पर्िटन के्षत्रको पवूाििार र्वकास गद ैजाने कार्ििाई र्नरन्िरिा र्देनेछ । 

3. सम्भाव्र् अन्र् पर्िटकीर् क्षेत्रको पर्हचान िथा प्रचार प्रसार गररनेछ । 

4. आन्िरीक पर्िटन प्रवििनका कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

 

(घ) सहकारी 

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

हस्िान्िरर् भईसकेका सहकारी संस्थाहरुको प्रवदिनमा जोड र्दईनेछ । 

2. दशै र्िहार जस्िा चाडपविका वेिा सहुर्िर्ि दरमा ननु र्चनी जस्िा उपभोग्र् सामाग्रीको र्विरर्िाई 

प्रभावकारी बनाउन सपुथ मलु्र् पसि संचािन गररनेछ । 

3. र्शक्षा, िार्िम र सचूनाको माध्र्मबाट सहकारीको संस्थागि क्षमिा र्वकास र सहकारीसम्बन्िी जनचेिना 

अर्भबरृ्द्ध गने सम्बन्िमा आवश्र्क नीर्िहरू अविम्बन गररनेछ । 

4. मर्हिा, गरीब, अपाङ्ग, सीमान्िकृि, भरू्महीन िथा र्पछर्डएका वगि र श्रर्मकहरुका साथै आम 

नागररकहरुको जीवनस्िरमा सिुार ल्र्ाउन सहकारीको पहुचँ अर्भवरृ्द्ध गररनेछ । 

5. सार्बकमा स्थानीर् र्वकास कोषबाट संचार्िि गाउँ र्वकास कोषिाई सहकारी सँस्थाको रूपमा प्रवद्धिन 

गने नीर्ि र्िईनेछ ।  

 

(ङ) खानी तथा खलनज 

 वािावरर्मा प्रर्िकुि असर नपने गरी प्रचर्िि काननु बमोर्जम गाउँपार्िका र्भत्र रहकेा िोिानािाबाट 

ढंुगा, र्गटी र बािवुा उत्िनन ्गरी र्बक्री र्विरर् गनि आवश्र्क नीर्िगि प्रबन्ि र्मिाेनेछ । 

 

(च) रोजगार प्रवर्द्िन तथा गररबी न्यूनीकरण 

1. भारि िगार्ि िेस्रो मिूकुबाट आएका व्र्र्क्तिाई प्रत्र्क्ष रोजगारी र्सजिना हुने आर्ोजनाहरुिाई उच्च 

प्राथर्मकिा प्रदान गररनेछ  । 

2. बैदरे्शक रोजगारीको अनभुव प्राप्त गरी स्वदशे फकेका मानव संशािनिाई स्वरोजगारमिूक, आर्मिूक 

िथा उत्पादनमिूक उद्योग, सेवा िथा व्र्वसार्मा आकर्षिि गररनेछ । 

3. वैदरे्शक रोजगारबाट (भारि िगािर् अन्र् मिूकु) आर्जिि पूँजी, सीप, अनभुवको प्रर्ोग गरी स्वदशेमा 

उद्यमशीििा प्रवद्धिन के्षत्रमा िगानी गरी र्ोगदान र्दने उद्यमीिाई प्रोत्सार्हि गररनेछ ।  

4. गाउँपार्िका स्िररर् र्ोजनाहरुमा भारिबाट फकेका र्वुाहरूिाई रोजगार सेवा केन्रमा सरु्चकृि गराे 

प्रत्र्ेक वडामा श्रर्मकहरूिाई वडागि रूपमा संचार्िि आर्ोजनामा पररचािन गने सम्बन्िमा आवश्र्क 

व्र्वस्था गररनेछ । 

5. कोर्भडबाट रोजगार गमेुका र्वुाहरुिाई िर्क्षि गरी कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । 
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२. सामालजक लवकास सम्बन्धी नीलत 

(क) लशक्षा 

1. र्शक्षर् र्सकाई र्क्रर्ाकिापमा र्वद्याथी, र्शक्षक, अर्भभावकहरूको उत्साहजनक सहभार्गिाका िार्ग 

उत्कृष्ट कार्िसम्पादन गने र्शक्षक र प्रिानाध्र्ापक र उत्कृष्ट अंक प्राप्त गने र्वद्याथीिाई सम्मार्नि एवं 

प्रोत्सार्हि गने कार्ििाई र्नरन्िरिा र्देनेछ ।  

2. र्वद्यािर्का शैर्क्षक सचूना र ि्र्ाङ्कहरूिाई एर्ककृि शैर्क्षक व्र्वस्थापन सचूना प्रर्ािीमा 

अध्र्ावर्िक गने क्षमिाको र्वकासका िार्ग र्शक्षकहरूको सहभार्गिामा अर्भमरू्िकरर् िार्िम 

संचािन गररनेछ ।  

3. सामदुार्र्क र्वद्यािर्मा कार्िरि र्शक्षक कमिचाररहरूको क्षमिा अर्भवरृ्द्ध गद ैगरु्स्िरीर् र्शक्षा प्रदान 

गनि व्र्वहाररक िार्िम संचािन गररनकुा साथै कोरोना भाईरस कोर्भड-१९ िे र्नम्त्र्ाएको र्वषम 

पररर्स्थर्िबाट पाठ र्सक्द ैबैकर्ल्पक माध्र्मबाट र्सकाई सहर्जकरर् गनि र्शक्षकहरूको िार्ग सचूना 

प्रर्वर्ि िार्िम संचािन गरी र्वद्याथीहरूका िार्ग उपर्ोगी हुने श्रव्र् दृश्र् पाठको र्वकास गनि सक्षम 

बनाईनेछ ।  

4.  गाउँपार्िका र्भत्रको शैर्क्षक प्रर्ार्ििाई र्नर्मन गनि बनाेएका र्शक्षा ऐन, र्नर्माविी, र कार्िर्वर्ि 

जस्िा काननूी दस्िावेज क्रमशः कार्ािन्वर्न गररद ैिर्गनेछ । 

5. गाउँपार्िकाको शैर्क्षक र्वकासका िार्ग र्ोजना वद्ध कार्ि गनि सरोकारवािा सबैको सहभागीिा र 

अपनत्वहुने गरी गाउँ र्शक्षा र्ोजना (VEP) कार्ािन्वर्न गद ैिर्गनेछ ।  

6. र्वद्याथीहरूको अन्िरर्नर्हि प्रर्िभािाई प्रस्फुटन गनि सजृनात्मक र अर्िररक्त र्क्रर्ाकिापिाई पठन 

पाठनको अर्भन्न अंग बनाई र्स्िा कार्िक्रम र्नर्र्मि रूपमा संचािन गनि र्वद्यािर्िाई प्रोत्सार्हि 

गररन्छ ।  

7. सामदुार्र्क र्वद्यािर्को शैर्क्षक गरु्स्िर अर्भवरृ्द्ध गने र्क्रर्ाकिापमा जोड र्देनेछ ।  

8. सामदुार्र्क र्वद्यािर्िाई क्रमशः प्रर्वर्ि उन्मिु बनाईनेछ, कक्षा दाहोर् र्ाउने दर, र्वद्यािर् छाड्ने 

दरिाई घटाईनेछ । 

 

(ख) स्वास््य सेवा  

1. कोरोनाको िक्षर् देिीएकाहरुको स्वास््र् पररक्षर् िथा उपचारका िार्ग आवश्र्क व्र्वस्थापन गररनेछ ।  

2. कोरोनाबाट बच्न अपनाउन ुपने ब्र्वहारहरुबारे वडा िथा टोिस्िरमा जागरर् कार्िक्रम संचािन गने, 

स्वास््र् सामाग्री उपिब्ि गराउने िथा स्वास््र्कमीहरुिाई ढुक्क संग सेवामा िर्टने वािावरर् िर्ार 

पाररनेछ ।  

3. कोर्भड-१९ िथा र्बर्भन्न र्बपि उद्धारमा िर्टने स्वरं्सेवक िथा स्वास््र्कमीहरूको मनोवि उच्च राख्न 

स्वास््र् र्बमा िगार्िका अन्र् प्रोत्साहनमिूक कार्िक्रम ल्र्ाेनेछ ।  
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4. सामार्जक र्वकास मन्त्रािर्बाट प्राप्त भएको एम्बिेुन्स िाेि महामारी रोकथाम सतु्केरी मर्हिा, वदृ्धवदृ्धा 

िाेि िर्क्षि गरी  सेवा प्रदान गररनेछ ।  

5. गाउँपार्िकामा स्वास््र् बीमा कार्िक्रमिाई उच्च प्राथर्मकिा र्देनेछ ।  

6. गभिविी मर्हिाहरुको स्वास््र् अवस्थामा ध्र्ान र्दन ग्रार्मर् अल्िासाउण्ड कार्िक्रम मार्सक रुपमा 

प्रत्रे्क स्वास््र् संस्थाहरुबाट घमु्िी सेवा माफि ि संचािनका िार्ग ब्र्वस्था गररनेछ ।   

7. जेष्ट नागररक िर्क्षि गरी म स्वस्थ मेरो गाँउ स्वस्थ गाँउपार्िका अध्र्क्ष स्वास््र् कार्िक्रम समदुार् स्िर 

सम्म सञ्चािन गररनेछ । 

8. मािमृतृ्र्दुर मध्र्नजर गद ैसतु्केरी घरभेट कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

9. एच. आे. र्भ. संक्रर्मि व्र्र्क्तिाेि बार्षिक पोषर् िचि जीवन र्नवािह िचि िथा स्वर्मसेवक पररचािन 

कार्िक्रमिाेि र्नरन्िरिा र्देनेछ । 

10. ५ शैय्र्ाको कोरोना अस्पिाििाई आवश्र्क स्वास््र् सामाग्री सर्हि व्र्वस्थापन गररनेछ ।  

11. भािमुारेमा १५ शैय्र्ाको आिारभिू अस्पिाि र्नमािर् कार्ििाई अगाडी बढाेएकोछ ।  

12. पोषर्मैत्री गाउँपार्िका घोषर्ा गने कार्िको थािनी गररनेछ । 

 

(ग) संस्कृलतको प्रवर्द्िन तथा सामालजक समावेलशता 

1. मर्हिा, र्वुा, अपाङ्ग िथा बाि अर्िकारको सरु्नर्श् चिाका िार्ग सरकारी, गैर सरकारी र र्नजी क्षेत्रका 

सबै सरोकारवािासँग सहकार्ि गररनेछ । 

2. िर्क्षि वगिहरुको क्षमिा र्वकासको िार्ग आवश्र्क कार्िक्रम िथा र्ोजना बनाेि कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

3. र्बर्भन्न िर्क्षि बगिहरुिाेि क्षमिा र्वकासको िार्ग िैङ्र्गक उतरदार्ी बजेटको िजुिमा गरी 

कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाेिनेछ । 

4. परू्ि रूपमा अपाङ्गिा भएका र अरूको साहरामा र्जवन र्नवािह गने व्र्र्क्तहरूको र्नर्म्ि र्जवन र्नवािह 

कार्िक्रमिाई र्नरन्िरिा र्दईनेछ ।  

5. सांस्कृर्िक िथा ऐर्िहार्सक सम्पदाहरुको पर्हचान िथा संरक्षर् गररनेछ । 

6. र्वुाहरुमा र्सजिनात्मक क्षमिाको र्वकास गरी सीपमिूक र व्र्वसार्र्क िार्िम माफि ि स्वरोजगार र्सजिना 

हुने कार्िक्रमिाे र्नरन्िरिा र्देनेछ । 

7. गाउँ के्षत्रर्भत्र छुवाछुि, िथा सामार्जक र्वभेदिाई परू्ि रुपमा अन्त्र् गनि आवश्र्क कार्िक्रमिाई 

र्नरन्िरिा र्देनेछ । 

8. िैङ्र्गक समानिा िथा सामार्जक समावेर्शकरर् (GESI) नीर्ि बनाईनेछ ।  

9. कम उमेरमा गररने र्ववाहिाई र्नरुत्सार्हि गररनेछ । 

10. स्थानीर् भेषभषुा, पर्हरन, किा संस्कृर्ि, िोपन्मिु बाजागाजा संरक्षर्को िार्ग र्वशेष पहि गररनेछ । 

11. समदुार्मा रहकेा स्थानीर् पाटीपौवा, पटकानी र िार्मिक िथा साविजर्नक स्थिहरुको संरक्षर् िथा 

सम्वद्धिन गररनेछ । 
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12. मर्हिाहरुको क्षमिा र्वकास िथा मिू प्रभावर्हकरर् गनि मर्हिा सशर्क्तकरर्का कार्िक्रमहरु सञ्चािन 

गररनेछ ।  

13. दर्ििहरुको क्षमिा र्वकास िथा उत्पादकत्व वरृ्द्ध गनि दर्िि िर्क्षि कार्िक्रमहरुिाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  

14. ज्रे्ष्ठ नागररकहरुको सरुक्षा िथा सम्मार्नि जीवनर्ापन गनि ज्र्ेष्ठ नागररक र्मिन केन्र स्थापना गनि पहि 

गररनेछ ।  

15. सामार्जक सरुक्षा भतािाई थप व्र्वर्स्थि िथा र्छटो छररिोरुपमा िाभग्राहीहरुिे प्राप्त गने कार्िका िागी 

बैङ्कसंग समन्वर् गरी जनिाको घरदैिोमा सेवा परु् र्ाेनेछ । 

16. सामार्जक सरुक्षाबाट बर्ञ्चि एकि जीवन ज्र्नू बाध्र् भएका मर्हिा, बािबार्िका िथा साहारार्वर्हन 

िगार्ि असहार् व्र्र्क्तहरुका िार्ग एउटा छुटै्ट कोषको व्र्वस्था गररनेछ । 

 

३. पूवािधार लवकास नीलत 

1. सडकको के्षत्रार्िकार र्मर्चने गरी मानव र्नर्मिि समस्र्ा िडा गने कार्ि परू्ि रुपमा र्नरुत्सार्हि गनि 

र्वर्नर्म, कार्िर्वर्ि र र्नदेर्शका बनाई िाग ुगररनेछ । सडकको के्षत्र (Right of Way)  र्नर्मानसुार 

अर्नवार्ि छोड्न छोडाउन पहि गररनेछ । 

2. सडकिाई र्नरन्िर सञ्चािन गनिका िार्ग पक्की पिु, पानीका ढि िथा नािी व्र्वस्थापन गररनेछ साथै 

प्रत्र्ेक वडाहरुमा क्रर्मक रुपमा मोटरबाटोिाई स्िरोन्नर्ि गररनेछ । 

3. गाउँपार्िकाको सबै वडाहरु िथा टोिहरुिाई समेट्ने गरी सडक र्वस्िार भईरहकेो मोटरबाटोिाई 

रर्नीर्िक महत्वको मोटरबाटोको स्िरोन्नर्ि गरी बाह्र मर्हना चल्ने बनाेनेछ । गाउँपार्िका क्षेत्रमा रहकेा 

सडकिाई वषैभरी सञ्चािन गनिका िार्ग सडक ममिि सम्भार समहू (Road Maintenance Group) 

पररचािन गरी सडक ममिि गरी स्िरोन्नर्ि गररनेछ । 

4. आवर्िक गाउँ र्वकास र्ोजनाको कार्ािन्वर्नमा जोड र्दद ैनदी िटबन्िनको गरुु र्ोजना िर्ार गने सडक, 

िानेपानी र र्सचाे के्षत्रको प्राथर्मकिाका आिारमा गरुु र्ोजना बनाेनेछ । 

5. र्वद्यिु नपगेुका गाउँ िथा टोिहरुमा ग्रार्मर् र्वद्यिुीकरर् माफि ि र्वद्यिु सेवा प्रवाह गररनेछ । र्वद्यिु 

परु् र्ाउन नसर्कने दगुिम टोिहरुमा बैकर्ल्पक उजािको कार्िक्रम माफि ि सौर्ि उजाि उपिब्ि गराेनेछ । 

6. संघीर् सरकार र  प्रदशे सरकारको समन्वर्मा गाउँ र्भत्र िर पराििे छाएका सबै गाउँ वासी जनिाको 

छानो जस्िापािािे छाउने व्र्वस्था र्मिाेनेछ । 

7. पवूाििार व्र्वस्थापन प्रर्ािी (IMS) माफि ि आर्ोजनाहरुको िगि र्स्टमेट, सम्झौिा िगार्ि अनगुमन 

िथा व्र्वस्थापन कार्ि गररनेछ ।  

8. गाउँपार्िका भरी स्वच्छ, सफा िानेपानीको व्र्वस्था गनि एक घर, एक िारा िानेपानी उपिब्ििाको 

िार्ग कार्िक्रमहरू सञ्चािन गररनेछ । 

9. िानेपानी आर्ोजनाहरु सञ्चािन गदाि र्वगिमा सरुु गररएका क्रमागि आर्ोजनाहरुिाई प्राथर्मकिा 

राख्द ैथप सम्भावना र आवश्र्किािाई मध्र्नजर गरी कार्िक्रम िजूिमा गररनेछ । 
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10. गाउँपार्िकाको प्रशासकीर् भवन र्नमािर्का िार्ग उर्चि स्थानमा जग्गाको प्रबन्ि गरी भवन र्नमािर् 

प्रर्क्रर्ािाई अगाडी बढाेनेछ । 

11. सामदुार्र्क र्वद्यािर्को भौर्िक संरचना अन्िगिि र्वद्यािर् भवन, िानेपानी िथा शौचािर् र्नमािर् 

गररनेछ ।  

 

(ख) सूचना तथा सञ्चार प्रलवलध 

1. गाउँपार्िकाको प्रत्रे्क वडामा आिरु्नक सञ्चार र्बस्िारको  अर्भर्ानिाई साकार िलु्र्ाउन प्रत्रे्क 

वडाहरुमा ेन्टरनेट सेवा जडान गररसकेकोिे र्सको र्दगोपनािाई र्वषेश ध्र्ान र्दईनेछ । 

2. र्डर्जटि नोर्टस बोडि, LED नोर्टसबोडिको प्रर्ोग गरी  गाउँपार्िकामा भेरहकेा र्वर्भन्न गर्िर्वर्िहरु 

र्नरन्िर अद्यावर्िक गररनेछ ।  

3. गाउँपार्िका र्भत्रका सम्परू्ि कार्ाििर्मा हस्िाक्षररि हार्जरी प्रर्ािी िाई परू्ि रुपमा र्वस्थार्पि गरेर 

ेहार्जरी प्रर्ािीको र्वकास गरी प्रशासर्नक चसु्ििािाई कार्म गररनेछ ।   

4. गाउँपार्िका स्िरीर् सचूना प्रर्वर्ि केन्र र वडाहरूमा सामदुार्र्क सचूना प्रर्वर्ि केन्रको स्िरोन्नर्िको 

िार्ग आवश्र्क व्र्वस्था र्मिाेनेछ । 

5. प्रत्र्ेक वडा कार्ाििर्मा अनिाेन प्रर्ािीबाट व्र्र्क्तगि घटना दिाि गने कार्ििाेि र्नरन्िरिा र्देनेछ ।  

6. हाि सञ्चािनमा रहकेो ेन्टरनेट सेवािाई थप प्रभावकारी बनाउन गाउँपार्िका कार्ाििर्, स्वास््र् 

चौकी, वडा कार्ाििर्हरु िथा र्वद्यािर्हरुमा रुि गर्िको े न्टरनेट सेवा जडान गररने व्र्वस्था र्मिाेनेछ  

7. जर्गढ बीच बजारमा रहकेो बदािदेवी सामदुार्र्क अध्र्र्न केन्रको उर्चि व्र्वस्थापन गरी सबैको 

पहुचँर्ोग्र् बनाेनेछ । 

8. गाउँपार्िकािे आफ्न ैसामुदार्र्क एफ.एम. रेर्डर्ो स्थापना गने नीर्ि र्िेनेछ । 

 

४. वन, वाताबरण, फोहोर मैिा तथा लवपद व्यवस्थापन 

(क) वातावरण संरक्षण तथा फोहोर मैिा व्यवस्थापन 

1. र्वकासात्मक गर्िर्वर्िहरु सञ्चािन गदाि सडक के्षत्रहरुमा वकृ्षरोपर् अर्भर्ानिाई िाग ुगररनेछ । 

2. गाउँपार्िकामा रहकेा जोर्िमर्कु्त के्षत्रहरूिाई र्नर्न्त्रर् र संरक्षर् गररनेछ । 

3. जि िथा भरू्मको संरक्षर् साथै भरू्मको उत्पादकत्व वरृ्द्ध गरी कृर्ष उत्पादन बढाउन, सहर्ोग परु् र्ाउन 

जिािार के्षत्रको एर्ककृि संरक्षर् िथा व्र्वस्थापन गररनेछ । 

4. वािावरर् अनकुुिका वन पैदावारहरुको र्वस्िार, र्वर्वर्िकरर् गररनेछ । वािावरर् संरक्षर् र 

व्र्वस्थापन गररनेछ । 

5. स्वच्छ िानेपानीको महुानहरु पर्हचान िथा िोजी गरी पानीका महुानहरुको संरक्षर् गररनेछ । 

6. सफा सनु्दर हराभरा: हाम्रो राम्रो बान्नीगढी जर्गढ गाउँपार्िका अर्भर्ान संचािन गररनेछ ।  फोहोर 

मैिा व्र्वस्थापनका िार्ग चेिनामिूक कार्ििाई र्नरन्िरिा र्देनेछ । 
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7. डर्म्पङ साेड व्र्वस्थाको उर्चि प्रबन्ि गररनेछ । 

 

(ख) लवपद व्यवस्थापन 

1. र्वपदबाट हुने क्षर्ि न्र्रू्नकरर्का िार्ग ित्काि राहि र उद्धारका कार्िमा जोड र्देनेछ । र्स कार्िमा 

प्रहरी, सहर्ोगी संस्था र सम्बर्न्िि र्नकार्हरुको पररचािनमा जोड र्देनेछ । 

2. र्वपद ् पवूि िर्ारी िथा प्रर्िकार्ि र्ोजना जोर्िम न्र्रू्नकरर् सम्बन्िी कार्िर्ोजनािाेि कार्ािन्वर्नमा 

ल्र्ाेनेछ । 

 

५. खेिकुद 

1. िेिकुद सम्बन्िी कार्िक्रम सञ्चािन गररनकुा साथै हाि सञ्चािनमा रहकेा िेि मैदानको स्िरोन्नर्ि 

गररनेछ । 

2. र्वुाहरुिाई िेिप्रर्ि आकर्षिि गररने कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

 

६. शालन्त सुरक्षा 

 गाउँबासीहरुको शार्न्ि सरुक्षा एवं अमनचर्न कार्म गनि आवश्र्क नीर्ि अविम्बन गररनेछ । 

७. न्यालयक सलमलत 

 गररब असहार् िथा पछार्ड पाररएका व्र्र्क्तहरुको िार्ग र्न:शलु्क काननुी परामशि िथा सहर्ोग उपिब्ि 

गराेनेछ । 

 

८. सुशासन तथा संस्थागत लवकास 

 ८.१) कर सम्बन्धी नीलत 

 बान्नीगढी जर्गढ गाउँपार्िका र्भत्र सञ्चािनमा रहकेा साना-ठुिा सबै व्र्ापार व्र्वसार्िाई 

अर्नवार्िरुपमा दिाि प्रर्क्रर्ामा ल्र्ाे राजश्व संकिनमा वरृ्द्ध गररनेछ ।  

 आर्थिक वषि २०७८/७९ बाट एर्ककृि सम्पर्त कर िाग ुगने कार्िको थािनी गररनेछ । 

 आ.व. २०७८/०७९ मा सम्परू्ि कर र्थावि राख्ने नीर्ि अविम्बन गररने छ । 

 

८.२) लवत्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी नीलत 

 िचि गने अर्ख्िर्ारी र िचिको कार्िर्वर्ि स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ एवं प्रचर्िि आर्थिक 

ऐन, र्नर्म बमोर्जम गने व्र्वस्था र्मिाेनेछ । 

 गाउँपार्िकामा भएको आम्दानी िथा िचिको मार्सक र्ववरर् गाउँपार्िकाको वेभसाेटमा रार्िने 

व्र्वस्था र्मिाेनेछ । 
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 कार्ि सम्पादनका आिारमा उत्कृष्ठ कार्ि सम्पादन गने शािा िथा वडा कार्ाििर्िाई प्रोत्साहन स्वरुप 

कार्ाििर् व्र्वस्थापन िफि  थप बजेटको व्र्वस्था र्मिाेनेछ ।  

 

८.३) कमिचारी तथा सेवा प्रवाह सम्बन्धमा 

 कार्ि सम्पादनका आिारमा र्नर्िि मापदण्ड बनाई र्स गाउँपार्िकामा कार्िरि कमिचारी मध्र् े

सवोउत्कृष्ठ १ जना र उत्कृष्ठ ५ जना कमिचारीिाई सम्मान गने व्र्वस्था र्मिाेनेछ । 

 कमिचारीको मनोवि उच्च राख्द ै सेवा प्रवाहमा गरु्स्िरीर्िा कार्म गनि कमिचारी प्रोत्साहन भताको 

व्र्वस्था र्मिाेनेछ । 

 

९. लवलवध 

 जंगिी जनावरको आक्रमर्को न्र्नूीकरर्का िार्ग आवश्र्क नीर्ि र्िेनेछ र्स कार्ििाई सरुक्षा 

र्नकार्सँग समन्वर् गरी र्नरन्िरिा र्देनेछ । 

 बान्नीगढी जर्गढ गाउँपार्िकार्भत्र रहकेा भमूीर्हन िथा सकुुम्बासीिाई िािपजूाि र्विरर् गने कार्ि 

अगाडी बढाेनेछ ।  

 

आदरणीय सम्मानित गाउँसमा सदस्यज्यूहरु, 

िोकिार्न्त्रक र्वर्ि र पद्धर्िहरुबाट र्नमािर् गरेका नीर्ि िथा कार्िक्रमहरुको प्रभावकारी र व्र्वर्स्थि 

कार्िन्वर्न गनि सबै र्वकास साभेदारहरुसँग सहकार्ि रचनात्मक सहर्ोग िथा साझेदारीको अपररहार्ििा छ । र्सैिे 

र्स सम्मार्नि गाउँसभा माफि ि समदृ्ध गाउँपार्िका र्नमािर्को महाअर्भर्ानमा र्हाँहरुको सहकार्िको िार्ग 

सम्परू्ि सरकारी, र्नकार्हरु, र्नजीक्षेत्र, अन्िरािर्रिर् संघ संस्थाहरु, गैर सरकारी संघ संस्थाहरु, र्वर्भन्न र्वकास 

साभेदारहरु, टोि र्वकास संस्थाहरु एवं अन्र् सम्परू्ि सरोकारवािाहरुसँग हार्दिक अनरुोि गनि चाहान्छु । 

 

अन्त्यमा, 

प्रस्ििु नीर्ि िथा कार्िक्रमिे र्स गाउँपार्िकाको समग्र र्वकासमा सकारात्मक र दरुगामी प्रभाव पाने 

र्वश्वास र्िँद ैआगामी आर्थिक वषि २०७८/०७९ को प्रस्िार्वि नीर्ि िथा कार्िक्रम मस्र्ौदा िर्ार पानि प्रत्र्क्ष 

िथा अप्रत्र्क्ष रुपमा सहर्ोग गनुिहुने गाउँसभाका सदस्र्हरु, प्रमिु प्रशासकीर् अर्िकृि, कमिचारीहरु, र्वषर् 

र्वज्ञ महानभुावहरु, राजनीर्िक दि, नागररक समाज, बरु्द्धजीवी, गैर सरकारी संस्थाका साझेदार र्मत्रहरु, टोि 

र्वकास संस्थाका र्मत्रहरु, र्वकास साभेदार र्मत्रहरु, र्शक्षक, सम्परू्ि गाउँवासी दाजभुाे र्ददी बर्हनीहरु, गाउँको 

हरेक गर्िर्वर्िको बारेमा सत्र्ि्र् सचूना प्रवाह गरी सहर्ोग परु् र्ाउन ुहुने संचारकमी र्मत्रहरु एवं रारिसेवक 

कमिचारीहरुिाई हार्दिक िन्र्वाद ज्ञापन गदिछु । 



12 | “बार्षिक नीर्ि िथा कार्िक्रम, २०७८” 

 

“समृलर्द्को आधारुः बान्नीगढी सरकार” भन्ने हाम्रो नारािाई साथिक बनाउन हामी सबै गाउँपार्िकाबासी 

एकर्ढक्का भएर अगाडी बढ्न सकौं । मािा बान्नीगढी, मािा बरदादेवी, मािा कार्िका, मािा जाल्पादेवी र मािा 

शोडषादवेीिे हामी सबैको रक्षा गरून ।   

  

- धन्तयवाद । जय िेपाल 

 

श्री राजेन्र बहादुर खड्का 

गाउँपालिका अध्यक्ष 

बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका 

नमनतिः २०७८ असार १० 


