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आर्थिक बर्ि २०७८ ७९
को

नीर्ि िथा कार्िक्रम 

बौदीकाली गाउँपार्लका
डेढगाउँ  नवलपरासी बदिघाट ससु्िा पूवि

गण्डकी प्रदेश  नेपाल 
२०७८
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बौदीकाली गाउँपार्लकाको छैठौं गाउँ सभामा 

 गाउँपार्लका अध्र्क्ष श्री दगुाि बहादरु रानाले प्रस्ििु गनुिभएको

आर्थिक बर्ि २०७८ ७९ को नीर्ि िथा कार्िक्रम

बौदीकाली गाउँपार्लका
डेढगाउँ  नवलपरासी बदिघाट ससु्िा पूवि  

२०७८ 
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आदरणिर् गाउँसभा अध्र्क्ष ज्र्ु

सम्पिुि गाउँसभा सदस्र् ज्र्हुरु

१. ववश्वव्र्ापी महामारीको रुपमा फैर्लएको कोरोना भाइरस रोग कोर्भड १९  को 

दोश्रो लहर िथा हालै शृ्रणिि प्राकृर्िक प्रकोपको संकटको र्स घर्डमा गररमामर् 

सभा समक्ष म आगामी आर्थिक बर्िको नीर्ि िथा कार्िक्रमहरु प्रस्ििु गनिको 

लार्ग र्हाँ उपणस्थि भएको छ । कोर्भड १९ को रोकथाम िथा प्रर्िकार्िमा 

खवटनहुनु ेसम्पिुि स्वास््र्कमी  सरुक्षाकमी  णशक्षक  िनप्रर्िर्नर्ि िथा कमिचारी 

र सम्पिुि बौदीकालीवासीहरु प्रर्ि उच्च सम्मान समपिि गदिछु । 

२. बौदीकाली गाउँपार्लकाको प्रथम र्नवािणचि गाउँपार्लका अध्र्क्षको हैर्सर्िले र्स 

सम्मार्नि गाउँसभा समक्ष आगामी आर्थिक बर्ि २०७८ ७९ को लार्ग बौदीकाली 

गाउँपार्लकाको बावर्िक नीर्ि िथा कार्िक्रम प्रस्ििु गनि पाँउदा अत्र्न्िै गौरव 

महससु गरेको छु । 

३. राविर्िा लोकिन्र गििन्र र िनिीववका प्रार्िको आन्दोलनका ववर्भन्न 

कालखण्डमा िीवन उत्सगि गनुिहनुे सम्पूिि ज्ञाि अज्ञाि सवहदहरूप्रर्ि भावपूिि 

श्रद्धान्िली अपिि गदिछु । साथै शहीद  वेपत्ता िथा घाईिे पररवारप्रर्ि उच्च 

सम्मान प्रकट गदिछु 

४. बौदीकाली गाउँपार्लकालाई सहर्ोग सल्लाह र सझुाव ददनहुनुे रािनीर्िक दल  

िनप्रर्िर्नर्ि  समािसेवी  णशक्षाप्रमेी  बवुद्धिीवव  कमिचारी णशक्षक िथा सम्पिुि 

बौदीकालीवासी प्रर्ि हाददिक आभार व्र्क्त गदिछु ।
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अव म आगामी आर्थिक बर्ि २०७८ ७९ को नीर्ि िथा कार्िक्रम प्रस्ििु गने अनमुर्ि 

चाहन्छु बस्ििुः कोरोनाको कारिले अिरुा रहन गएको चाल ुआर्थिक बर्िकै नीर्ि 

िथा कार्िक्रमहरुलाई पिुि गने गरी आगामी आर्थिक बर्िको नीर्ि िथा कार्िक्रम 

िर्ार गरेको छु । 

५. दीघिकालीन सोचः बौदीकाली गाउँपार्लकाको दीघिकालीन सोंच खानेपानी  कृर्ी  

पर्िटन र पवुाििारः बौदीकाली ववकासको दीगो आिार रहेको छ । 

६. लक्ष्र्ः बौदीकाली गाउँपार्लकाको लक्ष्र् कृर्ी िथा पशपुालन क्षेरमा 

व्र्वसावर्करि समानपुार्िक समावशेी र समन्र्ार्ीक ववकास गिुस्िरीर् 

णशक्षाको सरु्नणिििा स्वास््र्को सवुविाको पर्ािििा र दीगो पूवाििार ववकास गने

रहेको छ ।

७. उद्धशे्र्ः र्स नीर्ि िथा कार्िक्रममा प्रमखु उदे्दश्र्हरु र्स प्रकार छन

• कोर्भड १९ िथा प्राकृर्िक प्रकोप लगार्िका ववर्भन्न महामारीहरुको र्छिो

छररिो र र्थोणचि ब्र्बस्थापन गरी गाउँपार्लकावासीहरुलाई सरुणक्षि 

बनाउने ।

• कृर्कको व्र्वसावर्क के्षर र ववत्तीर् संस्थामा पहुंच अर्भबदृ्धी गदै 

र्ाणन्रकरि सवहिको व्र्वसावर्क कृर्ी प्रिाली स्थावपि गने ।

• स्थानीर् सम्भावनाका आिारमा स्वरोिगार िथा आर् आििनका 

अवसरहरुको र्सििना गरर समदुार्को णिवनस्िरमा सिुार गने

उद्यमणशलिाको ववकास गने ।
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• खासगरी मवहला दर्लि िनिािी ववपन्न र र्समान्िकृि वगिमा आिारभिू 

णशक्षा स्वास््र् र सामाणिक सरुक्षाको प्रत्र्ाभरू्ि गदै साथै स्थानीर् स्िरमा 

दक्ष िनशणक्त ववकास गने ।

• ववकास प्रर्ासमा स्थानीर्हरुको सहभार्गिा र अपनत्व अर्भबवृद्ध गदै 

पारदणशििा उत्तरदावर्त्व र सशुासन प्रत्र्ाभरु्ि गराउने ।

• गाउँपार्लकाले प्रदान गने सेवालाई प्रववर्िमैरी वनाई सेवाग्राहीलाई सहि

शीघ्र र गिुस्िरीर् सेवा प्रदान गने ।

• गाउँपार्लकाको आन्िरीक आम्दानी र आम्दानीका के्षरहरु ववस्िार गने ।

आदरिीर् सभा सदस्र् ज्रू्हरु

अव म आगामी आर्थिक बर्िको लार्ग प्रमखु नीर्ि िथा कार्िक्रमहरु प्रस्ििु गने अनमुर्ि 

चाहन्छु ।

८. समग्र नीर्ि िथा कार्िक्रमहरुः

• आगामी आर्थिक बर्िलाई सोंच पररवििनको बर्िको रुपमा र्लईनछे ।

• प्राकृर्िक प्रकोप  कोर्भड १९ लगार्िका महामारी िस्िा ववर्म 

पररणस्थर्िवाट गाउँपार्लकावासीहरुको रक्षा गने कार्िलाई प्राथर्मकिा 

ददईनछे  कोर्भड अस्पिाल र सबै स्वास््र् संस्थाहरुको क्षमिा ववकास 

गररनेछ । 
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• व्र्वसावर्क िथा बैज्ञार्नक कृवर्  िरकारी खेिी  फलफूल खेिी िथा 

पशपुालन माफि ि रोिगारी शृ्रिना गरी िनिाको िीवनस्िर सिुार गने नीर्ि 

र्लईनेछ ।

• बौदीकाली गाउँपार्लकाको प्रथम पञ्चबवर्िर् आवर्िक र्ोिना र मध्र्कार्लन 

खचि संरचना र्नमािि गरी कार्ािन्वर्न गररनेछ ।

• गाउँपार्लकाबासीहरुलाई सशुासनको अनभुरु्ि ददन भ्रष्टाचारमकु्त र्नवािणचि 

पदार्िकारी र कमिचारी प्रशासन एवं िनिाप्रर्ि णिम्मेवार संगठन संरचना 

वक्रर्ाणशल बनाउन ेनीर्ि अवलम्बन गररनेछ । 

• गाउँपार्लकाको पर्िटन प्रबद्धिन  िार्मिक  साँस्कृर्िक र प्राकृर्िक सम्पदाको 

ववकास िथा प्रवद्दिन गररनेछ ।

• स्वास््र्  सरसफाई र वािावरि सँरक्षिमा ववशेर् िोड ददईनेछ ।

• गाउँपार्लकाको औद्योर्गक ग्रामको र्नमाििलाई र्नरन्िरिा ददईनछे ।

• १५ शैर्ाको अस्पिाल र गाउँपार्लकाको प्रशासर्नक भवन र्नमाििको थालनी 

गररनेछ  सबै वडा कार्ािलर्हरुको र्नमािि सम्पन्न गररनेछ ।  

• सावििर्नक र्निी साझेदारी कार्िक्रम अन्िगिि र्निी के्षर  दाि ृ र्नकार्  

गैससको सहभार्गिाको लार्ग प्रोत्साहन गरी उनीहरुको समेि लागि 

सहभार्गिा सरु्नणिि गरी कार्िक्रम सँचालन गने नीर्ि अवलम्बन गररनेछ।

• सबै मौसममा चल्ने गरी सडकहरु ममिि र्नमािि र स्िरोन्निी गने कार्िलाई 

र्नरन्िरिा ददईनछे । 
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आदरिीर् सभासदस्र् ज्र्हुरु  

अव म क्षरेगि नीर्ि िथा कार्िक्रमहरु प्रस्ििु गने अनमुर्ि चाहन्छु ।

आर्थिक ववकास सम्बणन्ि नीर्ि िथा कार्िक्रमहरु

कृर्ी िथा पश ुववकासः

९. गाउँपार्लकामा रहेको खेिीर्ोग्र् िर्मनको पूिि सदपुर्ोग सरु्नणिि गनि एवकन 

ि्र्ांक अद्यावर्िक गरी बैज्ञार्नक बर्गिकरि गररनेछ ।

१०. स्थानीर् िलवार् ुअनकुुल बालीनाली छनौट गरी र्िर्नहरुको उत्पादनमा बवृद्ध 

गररनेछ।

११. कृर्ी व्र्वसार् प्रबद्धिन कोर् स्थापना गरी कृर्ी के्षरको आिरु्नवककरि  

र्ाणन्रकरि र व्र्वसावर्वककरि गनि अनदुान र  प्रोत्साहनको ब्र्बस्था गररनेछ 

। र्सै कोर्वाट कृर्ीमा हनु सक्न ेप्रकोप व्र्वस्थापन गररनछे ।

१२. कृर्ीमा उद्यमणशलिाः आिको आवश्र्किा भने्न मलु ममि साकार बनाउन कृर्ी 

पकेट के्षरहरु  िोन िथा सपुरिोन घोर्िा गरी कार्ािन्वर्न गनि कृर्ी ज्ञान केन्र  

प्रिानमन्री कृवर् आिरु्नवककरि पररर्ोिना  प्रदेश सरकार र संघीर् सरकारसँग 

समन्वर् गररनेछ।

१३. स्थानीर् प्रिािीका मौर्लक बालीहरु पवहचान गरी र्िर्नहरुको संरक्षि र 

उत्पादनको लार्ग ववशरे् कार्िक्रम संचालन गररनेछ । 
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१४. कोर्भड १९ को कारि रोिगारी गमेुका  व्र्वसार् बन्द भएका िथा ववदेशवाट 

फवकि एका र्वुाहरुको मागको आिारमा कृर्ी कमि गनि प्रोत्साहन अनदुान ददन े

नीर्ि र्लईनेछ ।

१५. र्निी िथा सरकारी कृर्ीर्ोग्र् भरू्मलाई बाँझो नराख्न प्रोत्साहन गररनेछ ।

१६. आगामी आर्थिक बर्ि र्भरमा सबै वडाहरुमा वडा स्िरीर् कृर्ी िथा पशपुालन 

सर्मर्ि िथा गाउँपार्लका स्िरीर् एउटा कृर्ी िथा पशपुालक सर्मर्ि गठन  

पररचालन र व्र्वस्थापन गररनछे।

१७. अगािर्नक िरकारी खेिीलाई  प्रोत्साहन गररनछे ।कृर्कको उत्पादन वववक्र नहनु े

अवस्थालाई अन्त्र् गरी कृर्ी उत्पादको सरुक्षा उपलब्ि गराईनेछ । बैज्ञार्नक 

भण्डारि िथा णचस्र्ान केन्रहरुको व्र्वस्थापन गररनेछ ।

१८. र्वुा लणक्षि नमनुा पशपुालक कृर्कलाई अनदुानको व्र्वस्था  र्मलाइनेछ । 

पशिुन्र् उत्पादनको र्नर्ािि प्रबद्धिन गररनछे ।

१९. घमु्िी पश ु स्वास््र् णशववर संचालन गररनछे । पशरुोग र्नर्न्रिको लागी 

आवश्र्क प्रबन्ि गररनेछ । आवर्िक रुपमा माटो पररक्षि  रोग पररक्षि िथा 

णशववर सँचालन गने नीर्ि अवलम्बन गररनेछ ।

२०. पश ुिथा कृर्ी ववमा कार्िक्रम सँचालन गनिको लार्ग प्राथर्मकिा ददईनेछ ।

२१. अदवुा अलैंची प्रशोिन केन्र स्थापना गने नीर्ि र्लईनेछ ।व्र्वणस्थि दगु्ि डेरी 

िथा व्र्वणस्थि मास ुपसल स्थापना गनि िोड ददईनेछ । 
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२२. कृर्ी र पशपुालन सम्बणन्ि व्र्वसावर्क फमि वा समहुलाई ववशरे् प्रोत्साहन र 

अनदुान उपलब्ि गराईनेछ ।

सहकारीः

२३. स्थानीर् रािश्व परामशि सर्मर्िको सदस्र्मा सहकारी के्षरको प्रर्िर्नर्ित्व सरु्नणिि 

गररनेछ । 

२४. स्थानीर् के्षरमा गठन भएका सहकारी संस्थाहरुको क्षमिा ववकास गनुिको साथै  

ववकास र उत्पादनमा सहकारीसंगको  साझेदारी र सहकार्िमा िोड  ददइनेछ ।

२५. कृर्ी सहकारीहरुलाई प्रोत्साहन गरी कृर्ी बिारीकरि र ववकासमा लगानी बवृद्ध 

गने नीर्ि र्लईनछे ।

२६. गाउँपार्लका र्भर एकीकरि हनुे सहकारीहरुलाई करछुटको व्र्वस्था गररनछे 

।

२७. सहकारी माफि ि कृवर्िन्र् उत्पादन िथा कृर्ी मलको खररद ववक्री प्रकृर्ालाई 

सरर्लकरि गररनछे ।

२८. गाउँपार्लका र्भरका सम्पूिि सहकारीलाई सहकारीको र्सद्धान्ि  ववणत्तर् सेवा िथा 

प्रववर्िको पहुँच ववस्िार गनि सहकारी णशक्षा िथा िार्लम सँचालन गररनेछ ।

२९. गाउँपार्लका के्षर र्भर सँचालन हनुे सहकारी संस्थाहरुको दिाि  अनमुर्ि  खारेिी 

र वविटन सम्बन्िी कार्िलाई थप प्रभावकारी िलु्र्ाईनेछ ।

३०. बचि िथा ऋि सम्बन्िी कारोवार गने सहकारीहरुलाई ववणत्तर् अनशुासन कार्म 

गनि बाध्र्कारी ब्र्बस्थाको पररपालनालाई कठोरिापवुिक कार्ािन्वर्न गररनछे ।
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पर्िटनः

३१. बालीघाट क्षेर  अकलादेवी मन्दीर  मौला डाँडा  मौलाकाली डाँडा  चम्के गफुा  

स्र्ालपानी लगार्िका ववर्भन्न गफुाहरु  णशरपोखरी िथा ववर्भन्न मणन्दर िथा 

गमु्वाहरु लगार्िका पर्िटवकर् के्षरहरुको सरँक्षि र प्रबद्धिनको लार्ग आिारभिु 

पवुाििारहरुमा लगानी गररनेछ । र्िर्नहरुको अद्यावर्िक ववस्ििृ पररर्ोिना 

प्रर्िवदेन िर्ार गररनछे । सेिोपानी  विासे गफुा  लालीगरुाँश संरक्षि के्षरको 

प्रचारप्रसार गररनेछ ।

३२. पर्िटवकर् स्थलहरुसम्म पगु्ने न्र्नुिम सवुविार्कु्त सडकहरु र्नमािि गने कार्िलाई 

प्राथर्मकिा ददईनछे । मखु्र् मखु्र् पर्िटवकर् के्षरहरुमा नक्सा सवहिको 

िानकारीमलुक सचुनापाटी राणखनेछ ।

३३. दरै होमस्टे र ल्हापे होमस्टेको क्षमिा ववकास गररनेछ । नर्ाँ घरवास के्षरहरुको 

पवहचान र स्थापना गररनेछ । अर्िर्थ सत्कारको सभ्र्िा िथा िार्लम संचालन 

गररनेछ।

३४. गांउपार्लकाको आर्िकाररक वेभसाईटमा पर्िटन प्रबद्धिनको लार्ग छुटै्ट सेक्सन 

स्थापना गरर प्रचार प्रसार गररनेछ ।

३५. एक आर्थिक बर्िमा १ वटा पर्िटवकर् पवुाििार र्नमािि कार्िक्रम अन्िगिि आगामी 

बर्ि बालीघाट के्षरको पूवाििार ववकास गररनछे ।
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३६. गरुुङ र्भलेि देखी थारु र्भलेि सम्मको पर्िटवकर् पदमागि स्थापनाको लागी 

सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गररनेछ । त्र्सको लागी प्रदेश सरकारसंग समन्वर् 

गररनेछ।

३७. बौदीकाली गाउँपार्लकाको पर्िटन गरुुर्ोिना िर्ार गरी नवलपरासी बदिघाट 

ससु्िा पूवि  णिल्ला र प्रदेश सरकारको पर्िटन र्ोिनासँग एकीकृि गररनेछ । 

उद्योग बाणिज्र् िथा सावििर्नक र्निी साझेदारीः

३८. श्रममा आिाररि िथा कृर्ी िथा पशिुन्र् उद्योग स्थापनाको लार्ग र्नणि 

लगानीकिािहरुलाई प्रोत्साहन गररनेछ ।

३९. साना िथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन गनि स्थानीर् स्िरमा उपलब्ि कच्चा 

पदाथिहरुमा आिाररि उद्योगहरु स्थापना गनि िोड ददईनेछ ।

४०. बौदीकाली गाउँपार्लका वडा नं  २ णस्थि वैडामा एउटा उद्योग ग्राम स्थापना 

गररनेछ र थप लगानीको लार्ग संघीर् सरकार र प्रदेश सरकारसँग सहकार्ि

गररनेछ ।

४१. गररवव र्नवारिका लार्ग लघ ुउद्यम कार्िक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाईनछे । 

दर्लि  िनिािी िथा मवहलाहरुको सीपमा आिाररि उद्योगहरुको ववकास 

गररनेछ।

४२. ववर्भन्न प्रकारका घरेल ुउद्योगहरुको स्थापना गरी सँचालन िथा व्र्वस्थापनको 

लार्ग आवश्र्क पहल गररनेछ । परम्परागि घरेल ुउद्योगहरुलाई र्नरन्िरिा ददन े

नीर्ि अवलम्बन गररनछे ।
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४३. लामो समर्देणख हनु नसकेको बिार अनगुमनलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन 

गररनेछ।

४४. र्नणि के्षर िथा सहकारीहरु सँगको सहकार्िमा सपुथ मलु्र् पसल सँचालन गनि 

प्रोत्साहन गररनेछ ।

४५. राविर् भवन संवहिाको प्रभावकारी  कार्ािन्वर्न गररनछे ।

४६. सावििर्नक र्निी साझेदारी माफि ि पररर्ोिनाहरुको सँचालन र व्र्वस्थापन गनिको 

लागी आवश्र्क िर्ारी गररनेछ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

सामाणिक ववकास सम्बणन्ि नीर्ि िथा कार्िक्रमहरुः

शैणक्षक ववकासः

४७. सबै ववद्यालर्हरुमा इन्टरनेटको सवुविा उपलब्ि गराई ववद्यरु्िर् णशक्षि र्सकाई 

प्रवक्रर्ालाई सहिीकरि गररनेछ ।

४८. ववद्याथी भनािदरलाई बढाउने कार्िक्रम संचालन गररनेछ । ववचैमा ववद्यालर् 

छोड्ने कारि पवहचान गरी त्र्सलाई शनु्र्मा झाने नीर्ि अवलम्बन गररनछे ।

४९. दर्लि अपाङ्ग  एकल मवहला  गररव िथा ववपन्न नागररकका छोराछोरीहरुलाई 

र्नःशलु्क पठनपाठनको ब्र्बस्था र्मलाउन ववशेर् छारवरृ्िको व्र्वस्था गररनेछ।

५०. सवुविार्कु्त भौर्िक पूवाििार भएका ववद्यालर्हरु बनाउन आवश्र्क लगानी 

गररनेछ । ववद्याथीमैरी शैणक्षक वािावरि सरु्नणिि गनि आवश्र्क प्रबन्ि 

गररनेछ।
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५१. बौदीकाली गाउँपार्लका के्षरर्भर एक आरँ्गक क्र्ाम्पस स्थापना गनि प्राथर्मकिा 

ददईनछे।

५२. प्राववर्िक णशक्षा र व्र्वसावर्क णशक्षामा िोड ददईनेछ । त्र्सका लार्ग प्राववर्िक  

बैज्ञार्नक  व्र्वहाररक िथा व्र्वसावर्क णशक्षा प्रदान गने णशक्षालर्हरु स्थापना 

गनि सामदुावर्क िथा र्निी के्षरसंग सहकार्ि गररनेछ ।

५३. आगामी आर्थिक बर्िमा कक्षा १ देखी ५ सम्म लाग ुगने गरी स्थानीर् पाठ्यक्रम 

िर्ार गरी लाग ुगररनछे ।

५४. सामदुावर्क ववद्यालर्का णशक्षक िथा कमिचारीहरुको दरबन्दी र्मलान गररनछे । 

ववद्यालर् समार्ोिनलाई र्नरन्िरिा ददईनछे । 

५५. आिारभिु िहको पररक्षालाई मर्ािददि बनाउन परीक्षा संचालन  अनगुमन िथा 

व्र्वस्थापन कार्िववर्िको ििुिमा गररनेछ ।

५६. णशक्षक र्सकाईको गिुस्िर कार्म गनि ववद्याथी र्सकाई उपलब्िीको परीक्षि र 

व्र्वस्थापन गने खालका कार्िक्रमहरुमा िोड ददईनेछ ।

५७. एक वडा एक पसु्िकालर् स्थापना गररनछे । क्रमशः क्षमिा ववकास गररनेछ।

५८. सामदुावर्क ववद्यालर्लाई ददन े अनदुान िथा सोको बिेट व्र्वस्थापन  आर्

व्र्र्को लेखा अनशुासन कार्म  अनगुमन र र्नर्मन गररनेछ ।

५९. ववद्यालर्हरुको  नक्सांकन गरी  राविर् िथा स्थानीर् मापदण्ड अनरुुपको दरुी  

र्भर आिारभिू िथा माध्र्र्मक ववद्यालर्हरुको व्र्वस्थापन गररनछे । 
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६०. सामदुावर्क ववद्यालर्लाई गररने पूवाििार सहर्ोगमा अपाङ्गमैरी र लैवङ्गकमैरी 

पवुाििार र्नमाििलाई प्राथर्मकिा ददइनछे । साथै सबै ववद्यालर्हरुमा सवुविासम्पन्न 

कम््र्टुर प्रर्ोगशाला बनाउने नीर्ि र्लईनेछ ।

गैसस पररचालन िथा समन्वर्ः

६१. गाउँपार्लका र ववर्भन्न संघ संस्थाहरुको सहकार्िमा सञ्चालन हनुे सबै 

कार्िक्रमहरुलाई पारदशी र िनउत्तरदार्ी बनाईनछे । गैरसरकारी संघ 

सस्थाहरुसंगको सहकार्िलाई प्राथर्मकिा ददईने  छ । 

६२. गाउँपार्लका क्षेरर्भर वक्रर्ाशील सबै गैरसरकारी  संस्थाहरुको कार्िलाई  

व्र्वणस्थि गरी  नर्ििामूलक वनाउन र प्रभावकारी पररचालन गनि गैसस पररचालन 

नीर्ि  िर्ार गरी कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

आिारभिु स्वास््र् िथा सरसफाई प्रबद्धिनः

६३. आगामी आर्थिक बर्िमा १५ शैर्ाको सवुविासम्पन्न बौदीकाली आिारभिु अस्पिाल 

स्थापना गररनेछ । अन्र् स्वास््र् संस्थाहरुको क्षमिा ववकास गररनेछ ।

६४. नागररकलाइ स्वस्थ वनाउन स्वास््र् के्षरमा लगानी अर्भववृद्ध गने एवं गिुस्िरीर् 

सविसलुभ स्वास््र् सेवामा समान पहचु स्थावपि गदै सवैको स्वस्थ िीवन प्रत्र्ाभिु 

गरर ददगो ववकास सरु्नणिि गनुिपने काननुी दावर्त्वलाई परुा गररनेछ । 

६५. वैकणल्पक उपचार पद्धिीको प्रबद्धिन गररनछे । स्थानीर् स्िरमा उपलब्ि हनु े

िर्डववुटहरुको व्र्वस्थापन र उपर्ोग गदै आर्वेुद णचवकत्सा प्रिालीलाई थप 

प्रभावकारी गराइनेछ ।  
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६६. गाउँपार्लकाले संचालन गने गरी कम्िीमा एक वटा एम्बलेुन्सको ब्र्बस्थापन 

गररनेछ।

६७. प्रिनन स्वास््र्  मािणृशश ु स्वास््र् र पररवार र्नर्ोिन सेवालाई प्रभावकारी 

बनाईनेछ।

६८. गिुस्िरीर् स्वास््र् सेवामा सवैको सहि पहुँच हनुे गरी प्रभावकारी सेवा उपलब्ि 

गराइनेछ । त्र्सको लागी िनचेिना फैलाउने खालका कार्िक्रमहरु संचालन 

गररनेछ।

६९. स्वास््र् सेवाका आर्ामहरु प्रर्िकारात्मक सेवा प्रबद्धिनात्मक सेवा उपचारात्मक 

सेवा पनुस्थािपनात्मक सेवाहरु समेटेर स्वास््र्का कार्िक्रमहरुको ििुिमा र 

कार्ािन्वर्न गररनेछ ।

७०. नसने रोगको प्रकोपको न्र्रु्नकरि लार्ग स्वास््र् प्रबद्धिनात्मक सेवामा ववशेर् 

िोड ददइनछे साथै र्सको लार्ग र्नदानात्मक सेवा र उपचारात्मक सेवालाई 

ववस्िार गररनेछ।

७१. र्नर्र्मि खोपको प्रबन्ि गररनेछ ।खोप कार्िक्रमलाई थप व्र्वणस्थि वनाउनको 

लार्ग खोपको सकु्ष्म र्ोिना ििुिमा गने खोप केन्रहरुलाई व्र्वणस्थि िथा थप 

र्नमािि गने कार्िलाई िीव्रिा ददईनेछ । 

७२. ववद्यालर्हरुसंगको समन्वर्मा वकशोरवकशोरीहरुलाई दौिरी णशक्षा र र्ौन णशक्षा 

सचेिीकरि कार्िक्रम सञ्चालन गररन ेछ । 
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७३. समर्ानकुुल आइपने रोगहरुको रोकथाम गनि िथा सामना गनि आवश्र्क िर्ारी 

गररने छ ।कोर्भड अस्पिालको क्षमिा ववकास गररनछे । सने रोग िथा नसने 

रोगको रोकथामको लार्ग आवश्र्क कार्िक्रम संचालन गररने छ ।नसने रोगको 

रोकथामको लार्ग पेन ्र्ाकेिलाई थप व्र्वणस्थि र प्रभावकारी बनाईनेछ । 

७४. महामारीको पवुि िर्ारी िथा व्र्वस्थापनको लार्ग आरआरवट लाई िर्ारी 

अवस्थामा राणखने छ साथै उक्त कार्िलाइ और्र्ि खोप िथा स्वास््र् सम्वणन्ि 

सामाग्रीहरु िर्ारी हालिमा राणखन ेछ । 

७५. क्षर्रोग िस्िा रोगहरुको समर्मै पवहचानको लार्ग ल्र्ाव सेवाको स्थापना िथा 

ववस्िार गररने छ । 

७६. म.स्वा.स्वं.से. हरुलाई स्वास््र्का सम्पूिि कार्िक्रमहरुमा समदुार् स्िरमा 

िनचेिना फैलाउने कार्िमा थप उत्प्ररेरि गररने छ । त्र्सको लार्ग 

कार्िसम्पादनमा आिाररि प्रोत्साहनको कार्िक्रम लाग ुगररनछे ।

७७. खाद्य सरुक्षा  पोर्ि िथा सरसफाई के्षरको अर्भबवृद्ध गररनेछ । िािा िथा घरेल ु

उत्पादनको प्रर्ोगलाई प्रोत्साहन गररनछे ।

७८. स्वास््र् िथा सरसफाईका कार्िक्रमहरुलाई व्र्णक्तगि स्वास््र्  पाररवाररक 

स्वास््र्  सामदुावर्क स्वास््र्  प्राथर्मक स्वास््र्  मानर्सक स्वास््र् र प्रिनन 

स्वास््र्संग िादम्र्िा र्मल्न ेगरी संचालन गररनेछ ।
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७९. आवश्र्क स्थानमा बर्थिङ सेन्टरको स्थापना िथा स्थावपि बर्थिङ सेन्टरहरुमा 

आवश्र्क भौर्िक पूवाििारहरुको व्र्वस्थापन गररनेछ । आर्थिक वर्ि अगावै 

स्वास््र् कार्िक्रम संचालनका लार्ग स्वास््र् क्र्ालेण्डर प्रकाशन गररनेछ ।

८०. राविर् स्वास््र् ववमा कार्िक्रमलाई प्रसार प्रसार र ववस्िार गरी प्रभावकारी रुपमा 

कार्ािन्वर्न गररनेछ । ववर्मिहरुको संख्र्ा वदृद्द गने खालका समदुार्स्िरमा 

वक्रर्ाकलापहरु संचालन गररनेछ । ववर्मिहरुको र्नर्र्मि नवीकरिको लार्ग 

प्रोत्सावहि गररन ेछ ।

८१. स्वास््र्का महत्वपिुि ददवसहरु म.स्वा.से ददवस एड्स ददवस ववश्व स्वास््र् 

ददवस क्षर्रोग ददवस िमु्रपान ववरुद्दको ददवसहरुलाई अवसरको रुपमा मनाइन े

छ ।

८२. स्वास््र् संस्थाहरुमा िथा बर्थिङ सेन्टरहरुको औिार उपकरिको खरीद िथा 

व्र्वस्थापनको लार्ग उणचि विेट व्र्वस्थापन गररन ेछ । आिारभिू स्वास््र् 

सेवाका लार्ग आवश्र्क पने र्नशलु्क और्र्िहरुको उपलब्ििालाई सरु्नणिि गररन े

छ । र्सका लार्ग संघ प्रदेश िथा अन्र् र्नकार्संग समन्वर् गरीनेछ । 

८३. आगामी आव र्भर सरुणक्षि रुपमा फोहोर सँकलन  बगीकरि  पनुः उपर्ोग  

प्रशोिन  ववसििनको लार्ग ल्र्ान्डवफल्ड साईटको पवहचान  ववकास र व्र्वस्थापन 

गररनेछ । फोहोरमैलाको सेवा शलु्कको र्निािरि गररनेछ ।
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८४. गाउँपार्लका र्भरका और्िी पसलहरुको र्नर्र्मि अनगुमन गररनेछ । काननु 

बमोणिम सँचालन नभएको पाईएमा काननु अनसुार कारवाही प्रवक्रर्ा िरुुन्ि शरुु 

गररनेछ ।

सँस्कृर्िः

८५. अक्षरर्ारा कार्िक्रमको दार्रा ववस्िार गरी प्रभावकारी रुपमा संचालन गररनेछ।

८६. बौदीकाली गाउँपार्लका र्भर रहेका सोरठी  घाटु  झ्र्ाउरे  कौरा  लाखे िस्िा 

ववर्भन्न परम्परागि नाचहरु िथा लोक भिन र्ार्नमार्ा र सालैिो िस्िा लोक 

भाकालाई सँरक्षि िथा प्रबद्धिन गररनेछ ।

८७. सबै िमि  िाि  भार्ा र समदुार्का लोक संस्कृर्िहरु िथा अमिुि साँस्कृर्िक 

सम्पदाहरुको एकीकृि अर्भलेख िर्ार गरी संरक्षि र ववकास गररनेछ ।

८८. स्थानीर् समदुार् ववशरे्का संस्कृर्िलाई संरक्षि ववकास र प्रबद्धिनमा प्रोत्साहन 

गने नीर्ि र्लइनेछ।

८९. आफ्नै पहल िथा सघँ र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्िमा संस्कृर्ि  संरक्षि र 

पर्िटन प्रबद्धिनका  लार्ग  फरक पवहचान र ववशेर्िार्कु्त सांस्कृर्िक ग्राम र होम 

स्टे को स्थापना संचालन र प्रबद्धिनमा  प्रोत्साहन िथा सहर्ोग गने नीर्ि र्लइनेछ।

९०. गाउँपार्लकामा एक वटा मगर साँस्कृर्िक सगँ्रहालर् स्थापना गने नीर्ि र्लईनेछ। 

९१. गाउँपार्लका िथा देशको सांस्कृर्िक ववकासमा उल्लेखनीर् र्ोगदान परु्ािउन े

लेखक  सावहत्र्कार  गार्क  संर्गिकार िथा कलाकारहरुलाई सम्मान िथा 

अर्भनन्दन गररनेछ।
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९२. णशक्षा स्वास््र् भार्ा संस्कृर्ि कला सावहत्र् आददको ववकासमा र्ोगदान 

परु्ािउने व्र्णक्तत्वहरुलाई उपचार र सम्मान गने नीर्ि र्लइनेछ ।

९३. सम्पिुि िाििािी र प्रचलन अनसुार परम्परागिरुपमा संचालनमा आएका 

शवदाहस्थल र णचहानहरुको पवुाििार ववकास गररनेछ ।

सामाणिक समावेशीकरिः 

९४. सकुुम्वासी समस्र्ा समािान आर्ोगसंगको सहकार्िमा गाउँपार्लका र्भर रहेका 

भरू्मवहनहरुको ि्र्ाँक अद्यावर्िक गरर ववशरे् कार्िक्रम सँचालन गररनेछ ।

९५. र्वुा दर्लि  मवहला  ववपन्न  बालबार्लका िथा सीमान्िकृि समदुार्मा 

सशणक्तकरिका ववशेर् लणक्षि बगि कार्िक्रमहरुलाई पररिाममखुी र ब्र्बणस्थि 

रुपमा सँचालन गररनछे।

९६. मानवीर् मूल्र् र मान्र्िालाई आत्मसाि गरी सभ्र्िा र संस्कृर्िको  प्रबद्धिन 

गदै सरल िीवन शैली र पद्धर्िको िरािलमा बौदीकाली मानविाको केन्र  

स्थापना गने कार्िक्रमलाई र्नरन्िरिा ददईनछे ।

९७. मवहला वहंसा  छुवाछुि  बालश्रम  बहवुववाह  र्ौन वहंसा िस्िा सामाणिक 

अपरािहरुको र्नर्न्रिमा प्रभावकारी कार्िक्रमहरु संचालन गररनछे ।

९८. मवहला नेितृ्व ववकास र सशणक्तकरिका लार्ग क्षमिा ववकास कार्िक्रम िथा 

आर्  आििनका लार्ग सीप ववकास कार्िक्रमहरु कार्ािन्वर्न गररनेछ ।

९९. एकल िथा दर्लि  मवहलाहरुको वहि प्रबद्धिन गने सीप ववकास र आर्  आििन 

गने कार्िक्रम संचालन गनि प्राथर्मकिा ददइनेछ ।
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१००. सामाणिक सचेिीकरि सशक्तीकरि  सामाणिक पररचालन समावशेी र मूल 

प्रवाहीकरिमा िोड ददइनेछ । ववकास आर्ोिनाको सञ्चालनमा मवहलालाई 

अर्नवार्ि सहभागी  गराउने नीर्ि र्लइनेछ ।

१०१. पूवाििार  र्नमािि  गदाि मवहला मैरी वाल मैरी िथा अपाङ्गमैरी पूवाििार 

र्नमािि गने नीर्ि र्लइनेछ।

१०२. गाउँपार्लका क्षेरर्भरका सवै ववद्यालर्स्िरमा समदुार्स्िरमा वडास्िरमा र 

गाउँपार्लका स्िरमा वालक्लव र वालसंिाल  गठन र पनुगिठन लाई र्नर्र्मि 

गरी क्षमिा ववकासका कार्िक्रम संचालन  गररनेछ ।

१०३. बालमैरी स्थानीर् िह र्नमाििको लागी आवश्र्क प्रबन्ि गररनेछ । बाल 

अर्िकारको सरु्नणिििा कार्म गररनेछ । बालक्लव िथा संिालहरुको क्षमिा 

ववकास कार्िक्रम सँचालन गररनछे ।

खेलकुदः

१०४. एक वडा एक खेल मैदान  एक प्रर्िर्ोर्गिा को अविारिा कार्ािन्वर्न 

गररनेछ । वडाहरुमा खेलमैदानको लागी िग्गा पवहचान िथा खेलकुद पूवाििार 

ववकास र्ोिना िर्ार गरी कार्ािन्वर्न  गररनेछ  ।

१०५. बालबार्लकाहरुको शाररररक िथा मानणशक ववकासका लार्ग 

ववद्यालर्स्िरवाट नै खेलकुद ववकास गनि प्रत्रे्क ववद्यालर्मा अर्नवार्ि खेल 

मैदानको व्र्वस्था गररनेछ ।
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१०६. अन्िरपार्लकास्िरीर् गाउँपार्लका अध्र्क्ष कप भर्लवल प्रर्िर्ोर्गिा संचालन 

गररनेछ ।

१०७. बौदीकाली २  रािाको चौपारीणस्थि िग्गामा आिरु्नक सवुविासम्पन्न 

रंगशाला र्नमािि गररनछे ।

१०८. ववर्भन्न प्रर्िर्ोर्गिाहरुमा गाउँपार्लकाको प्रर्िर्नर्ित्व गने आर्िकाररक 

टोलीलाई प्रोत्साहन गररनेछ ।

१०९. ववर्भन्न क्लव  सँघससँ्थाद्धारा ववर्भन्न समर्मा आर्ोिना हनु ेमेला महोत्सव 

िथा खेलकुद प्रर्िर्ोर्गिालाई र्नर्मन गररनछे । गाउँपार्लकाको अनमुर्ि वेगर 

सँचालन हनु ेसबै प्रकारका कार्िक्रमलाई प्रर्िवन्ि लगाईनछे ।

सामाणिक सरुक्षा िथा स्थानीर् शाणन्ि सरुक्षाः

११०. ८५ बर्ि उमेर नाघेका िेष्ठ नागररकहरुलाई सम्मान स्वरुप बावर्िक रुपमा 

चाडपवि खचि उपलब्ि  गराउन ेकार्िक्रम र्नरन्िर संचालन गररनछे ।

१११. आगामी आर्थिक बर्ि देखी कार्िववर्ि र्नमािि गरी वविरु भत्ता वविरि 

गररनेछ ।

११२. अग्रि स्रष्टा सम्मान र उपचार सहर्ोग  कोर्को स्थापना  गररनेछ ।

११३. गाउँपार्लका प्रहरी सेवा गठन गरी स्थानीर् शाणन्ि िथा सवु्र्वस्था कार्म 

गररनेछ ।

११४. ववद्याथी संग प्रहरी  र्वुासँग प्रहरी िस्िा कार्िक्रमहरु णिल्ला प्रहरी 

कार्ािलर्संगको समन्वर्मा सँचालन गररनेछ ।
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११५. नरम  ववक र रुचाङ्ग कार्िक्षेर रहने गरी प्रहरी चौकी स्थापनाको लार्ग 

सम्बणन्िि र्नकार्संग समन्वर् गररनेछ । प्रहरी चौकीको लार्ग िग्गा पवहचान र 

प्रािी िथा स्थापनाको लार्ग आवश्र्क पहल गररनेछ ।

११६. सामाणिक सरुक्षा सम्बन्िी ि्र्ाङ्कलाई अर्िकिम शदु्ध बनाईनछे । 

सामाणिक सरुक्षा वविरि पद्दिीलाई सरल बनाईनेछ ।

११७. गाउँपार्लकाबाट प्रदान गररन ेसेवाहरुमा असहार् अपाङ्गिा भएका व्र्णक्त

िेष्ठ  नागररक गभिविी सतु्केरीलाई सेवामा अग्रार्िकार ददइनछे ।

११८. बौदीकाली गाउँपार्लकालाई हरेक वकर्समको ववभेदमकु्त समाि र्नमािि गने 

नीर्ि र्लईनेछ । र्सका लार्ग सकारात्मक ववभेदको नीर्ि समेि अवलम्बन 

गररनेछ ।

र्वुा  रोिगारी िथा गररवव र्नवारिः

११९. एक शैणक्षक संस्था एक उद्यम कार्िक्रम संचालन गररनेछ । नमनुा र्वुा 

संसद अभ्र्ासका लार्ग समन्वर् र सहिीकरि गररनेछ ।

१२०. र्वुा ववकासको लार्ग नीर्ि सम्बाद कार्िक्रम संचालन गररनेछ । र्वुा 

प्रर्िभा पवहचान र प्रोत्साहन गने नीर्ि अवलम्बन गररनेछ । साथै र्वुा पररचालन 

माफि ि र्वुा उद्यम कार्िक्रमलाई प्राथर्मकिा ददईनेछ ।

१२१. र्वुाहरुलाई स्वरोिगारी िफि  उन्मखु गराउन व्र्वसार् शरुुवाि अनदुान 

ददन ेब्र्बस्था गररनेछ । ज्ञान  सीप हस्िान्िरि प्रवक्रर्ालाई सहिीकरि गररनछे।
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१२२. अनौपचाररक के्षरका श्रर्मक कामदारहरुको पञ्जीकरि गररनेछ । ि्र्ांक 

व्र्वणस्थि गरी र्निहरुको वहि प्रबद्धिन हनु ेकार्िक्रमहरु संचालन  गररनेछ । 

१२३. प्रिानमन्री रोिगार कार्िक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्ािन्वर्न गरर 

नर्ििामखुी बनाईनेछ।

१२४. औद्योर्गक आर्थिक सामाणिक ववकासका लार्ग  दक्ष िनशणक्त िर्ार गनि  

ववर्भन्न सीपमूलक िार्लम संचालनमा व्र्ावसावर्क िार्लम केन्रहरुसंगको 

सहकार्िलाई  प्राथर्मकिा ददइनछे । 

१२५. गाउँपार्लका र्भरका र्वुावगिलाई सीपूमलक िार्लम  ददई  स्वरोिगारीिाको 

सिृना गररनेछ । स्थानीर् श्रोि सािनको अर्िकिम प्रर्ोग गरी स्थानीर् 

गाउँपार्लकावासीहरुले रोिगारी पाउने खालका र्ोिना िथा कार्िक्रमलाई 

प्राथर्मकिा ददईनछे।

१२६. परम्परागि पेशा सीप र प्रववर्िमा आिाररि व्र्वसार्लाई समावेशीकरि र 

आिरु्नकीकरि गनि प्रोत्साहन गररनेछ  ।

पवुाििार िथा भौर्िक ववकास सम्बणन्ि नीर्ि िथा कार्िक्रमहरुः

सचुना िथा सँचारः

१२७. नेपाल टेर्लकमसँगको समन्वर्मा अण्टकल फाईवर ववस्िार िथा 

ल्र्ाण्डलाईन टेर्लफोन ववस्िारलाई प्राथर्मकिा ददईनेछ ।

१२८. ईन्टरनेट प्रदार्क संस्थाहरुको सेवामा गिुस्िरीर्िा कार्म गनि 

अन्िरवक्रर्ा  समन्वर् िथा प्रोत्साहन गररनेछ ।
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१२९. १०० वाट सम्मका एफएम रेर्डर्ो सँचालन  अनमुर्ि  नववकरि  र्नर्मन 

र खारेिी सम्बन्िी कार्ि गनिको लार्ग काननुको ििुिमा गररनछे । प्रदेश काननुको 

अर्िनमा रही एफएम सँचालन सम्बणन्ि अन्र् कार्िहरु गररनेछ ।

१३०. बौदीकाली क्षेरको पवहचान सञ्चार परकाररिाको माध्र्मवाट समेि गराउन 

र्सको गररमालाई अझ बढी उचो बनाउन आर्थिक सामाणिक र पूवाििार समेिका 

समग्र ववकास अर्भर्ानलाई अझ बढी र्ोगदान ददन प्रोत्सावहि गने उदे्दश्र्ले 

सञ्चारकमी सञ्चार माध्र्मको क्षमिा ववकास सम्बन्िी कार्िक्रम सँचालन गररनेछ। 

साथै गाउँपार्लकाको समवृद्ध िफि को र्ारामा सहर्ोग गने परकार  

सँचारकमी सञ्चार माध्र्मलाई थप प्रोत्सावहि गनिको लार्ग बौदीकाली परकाररिा 

परुस्कार लाई र्नरन्िरिा ददईनेछ ।

स्थानीर्स्िरका आर्ोिना संचालनः

१३१. आगामी आर्थिक बर्िमा सँचालन हनुे प्राववर्िक रुपले सम्भाववि सबै 

आर्ोिनाहरुमा कम्िीमा ६० प्रर्िशि को काम अर्नवार्ि गनुिपने 

व्र्वस्थालाई अर्नवार्ि लाग ुगररनेछ । अन्र्था बिेट िथा कार्िक्रम कार्ािन्वर्न 

नै नगने नीर्ि र्लईनेछ ।

१३२. पचास लाख भन्दा बढीको लागि अनमुान भएका र्ोिनाहरु खलु्ला बोलपर 

आव्हान माफि ि गने व्र्वस्था गररनेछ ।
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१३३. ववर्र्क्षरेगि र्ोिना िथा पररर्ोिना ििुिमा  प्राथर्मवककरि  सँचालन र 

व्र्वस्थापनमा सवक्रर् िनसहभार्गिा िटुाईन ेछ । सबै भार्ा  बगि  के्षर  र्लङ्ग र 

भगूोलको अथिपूिि सहभागीिा सरु्नणिि गररनछे ।

१३४. प्रत्रे्क र्ोिनाको प्रभाव मलु्र्ाङ्कन गरर लगानीको अनपुािमा उपलब्िी 

मलु्र्ांकन गने नीर्ि अपनाईनेछ ।

१३५. सम्भाव्र् प्राकृर्िक श्रोि िथा सािनको पवहचान िथा अर्भलेख व्र्वस्थापन 

गररनेछ ।

१३६. सरकारी भवन  ववद्यालर् भवन  सभागहृको र्नमाििमा िोड ददईनेछ ।

१३७. संघीर् र प्रदेशस्िरीर् आर्ोिना िथा पररर्ोिनाको प्रभावकारी 

कार्ािन्वर्नको लार्ग समन्वर्  सहिीकरि र सहर्ोग आदानप्रदान गररनेछ ।

१३८. सरुणक्षि नागररक आवास कार्िक्रम लाग ुगररनेछ ।

१३९. पर्िटन क्षेरको ववकास ववस्िार र प्रबिद्धन गने खालका र्ोिनाहरु 

सँचालनलाई प्राथर्मकिा ददईनेछ ।

१४०. भौर्िक पूवाििार िथा  संरचनाहरुको गिुस्िर  कार्म  गने कार्िलाई 

प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता सर्मर्ि र अनगुमन सर्मर्िलाई थप प्रभावकारी  

बनाइनेछ । 

१४१. उपभोक्ता  सर्मर्ि माफि ि  सञ्चालन हनु े आर्ोिनाहरु र्नमािि  सम्पन्न   

भई फरफारक   भएपर्छ  दीघिकालसम्म आर्ोिनाको सञ्चालन व्र्वस्थापन र 

ममिि सम्भारमा  स्वरं्  उपभोक्ताहरुलाई नै  णिम्मेवार बनाउन ेनीर्ि र्लइनेछ 
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।िसको लार्ग गाउँपार्लकाको समन्वर् र सहकार्िमा उपभोक्ताको णिम्मा  

अर्भर्ानलाई र्नरन्िरिा ददईनेछ ।

१४२. उत्कृष्ट कार्ि गने उपभोक्ता सर्मर्ि र वडा सर्मर्िलाई परुस्कृि गने नीर्ि 

अवलम्बन गररनेछ । 

१४३. गाउँपार्लकाको पवहचान ददने रोिगारी र स्वरोिगाररिा सिृना गने स्थानीर् 

श्रोि सािनको अर्िकिम प्रर्ोग गने र्ोिना िथा कार्िक्रमलाई प्राथर्मकिा ददई 

गररवव न्रू्नीकरि एवं समावेशी ववकासबाट सामाणिक र भौगोर्लक ववभेद कम 

गदै िाने नीर्ि र्लइनछे ।

१४४. ववकास  व्र्वस्थापनका दृवष्टले पछार्ड परेका वडाहरुमा सन्िरु्लि ववकास  

गने  नीर्ि अवलम्वन गररनेछ  । सोही अविारिा अनरुुप िनसंख्र्ा क्षेरफल  

ववकासको वििमान अवस्था आन्िररक आर्मा र्ोगदान  ववगिमा र्ोिनाहरुको 

कार्ािन्वर्नको अवस्था  सामदुावर्क अग्रसरिा  गाउँपार्लकाको र्नदेशनको पालना 

िस्िा सूचकका आिारमा वडामा  श्रोि सािनको बाँडफाँड गने नीर्ि अवलम्बन 

गररनेछ ।

१४५. स्थानीर् र्ोिनाहरुको छनौट र प्राथर्मवककरिलाई बैज्ञार्नक बनाउन  

आवश्र्क नीर्िगि सझुावहरु ददन बौदीकाली गाउँपार्लकाका उपाध्र्क्षको 

नेितृ्वमा बौदीकाली गाउँपार्लका के्षरर्भरका बौवद्धक ब्र्णक्तत्वहरु  समािसेवी 

ब्र्णक्तहरु  रािनीर्िक दलका प्रर्िनीर्िहरु समेिलाई समावशे गरी चाल ुआर्थिक 
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बर्िमा पररकल्पना गररएको बौदीकाली र्ोिना उच्चस्िरीर् सर्मर्ि  को गठन र 

पररचालन गररनेछ । 

ववद्यिु र उिािः

१४६. गाउँपार्लका र्भरका सबै वडाहरुमा केणन्रर् प्रशारि लाईनको ववद्यिु 

परु्ािउने व्र्वस्था गररनछे । त्र्सका लार्ग आवश्र्क पहल र समन्वर् गररनछे।

१४७. र्नमािि भई सँचालनमा रहेका साना िलववद्यिुहरुको ममिि सँभार र क्षमिा 

ववस्िार गररनेछ ।

१४८. एक मेगावाट सम्मका िलववद्यिु आर्ोिनाहरुको सँचालन र व्र्वस्थापन 

सम्बन्िी नीर्ि  काननु िथा अन्र् काननुी पवुाििारको ववकास गररनेछ । लगानीको 

लागी र्निी के्षरलाई स्वागि गने नीर्ि र्लईनछे ।

१४९. स्थानीर् र्बद्यिु उत्पादन िथा वविरि प्रिाली र ववद्यिु सेवाको व्र्वस्थापन  

सँचालन  अनगुमन िथा र्नर्मन गररनछे ।

१५०. गाउँपार्लकामा बैकणल्पक उिाि सम्बन्िी प्रववर्िको ववकास र प्रववर्ि 

हस्िान्िरिलाई प्राथर्मकिा ददईनेछ ।

१५१. बैकणल्पक उिाि िथा नववकरणिर् उिािको क्षेरका पर्ािि लगानी गने नीर्ि 

र्लईनेछ । सौर्ि उिाि  बार् ुउिाि  गोवरग्र्ासको प्रर्ोगलाई प्रोत्साहन गररनेछ ।

१५२. स्थनीर् स्िरमा उत्पाददि ववद्यिुलाई राविर् प्रशारिसँग आवद्ध गनिको लार्ग 

आवश्र्क व्र्वस्था गररनेछ । 
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र्संचाईः

१५३. गाउँपार्लका के्षरर्भरका र्सँचाईका मखु्र् श्रोिहरु िथा िलािार क्षेरको 

ववस्ििृ नक्साङकन गरीनेछ । मखु्र् खोला र र्िनका िलािार के्षरहरुको इन्भेन्री 

प्रोफाईल िर्ार गररनछे ।

१५४. महुान संरक्षि िथा िलािार संरक्षिको लार्ग ववशेर् कार्िक्रमहरु संचालन 

गररनेछ ।

१५५. प्रत्रे्क वडामा ठुलो र्सँचाई प्रिालीको ववकास गनिको लागी ववस्ििृ 

पररर्ोिना प्रस्िाव िर्ार गररनेछ ।

खानेपानीः

१५६. गाउँपार्लका के्षरको खानेपानीलाई सरुणक्षि स्वस््र् र भरपदो बनाउन 

“एकीकृि खानेपानी व्र्वस्थापन गरुुर्ोिना” र ववस्ििृ र्डवपआर िर्ार गरी 

कार्ािन्वर्न  गररनछे ।

१५७. खानेपानीको महुान सीमसार िथा िलािार के्षरको सँरक्षि गने नीर्ि 

र्लईनेछ । गाउँपार्लका स्िरीर् िलश्रोि सर्मर्ि गठन गरी सवक्रर् र प्रभावकारी 

बनाईनेछ ।

१५८. बाहखोला बहृि खानपेानी र रुचाङ्ग वहृि खानेपानी आर्ोिना संचालन 

गररनेछ । क्रमशः अन्र् वडाहरुमा बहृि खानेपानी आर्ोिनाहरुको ववस्िार 

गररनेछ ।
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१५९. प्राववर्िक सम्भाव्र्िा र आवश्र्किाको आिारमा र्लणफ्टङ खानेपानी र र्डप 

बोररङ खानेपानी प्रववर्िको प्रर्ोग गररनेछ ।

सडकः

१६०. गाउँपार्लका चक्रपथ र्नमाििको कार्िलाई र्नरन्िरिा ददईनेछ । आगामी 

आर्थिक बर्ि देखी कालोपरे गने कार्ि शरुु गररनेछ ।

१६१. माईिीघाट  डाँडाथर चारघरे मोटरवाटो  भलुाड खहरे ररव्दी मोटरबाटो  

र्सउनदेखी  खैरेनीटार मोटरवाटो  बौदीखोला देखी कुवाकोट मोटरवाटो  शेरा 

देखी नगरडाँडा हदैु ल्हापे मोटरबाटो  सोिीपलक देखी चापा भन्ज्र्ाङ िोड्न े

मोटरबाटोहरुको स्िरोन्निीको कार्ि गररनेछ । त्र्सको लागी संघीर् सरकार र 

प्रदेश सरकारसँग समन्वर् गररनेछ ।

१६२. नर्ाँ रर्ाक खने्न कार्िलाई न्र्नुीकरि गररनछे । नर्ाँ सडक र्नमािि गनै 

पने अवस्थामा सडकको पहुँच नपगेुको वस्िीलाई प्राथर्मकिा ददईनेछ ।

१६३. गाउँपार्लका र्भर र्नमािि िथा स्िरोन्निी र ममिि गररन ेसबै सडकहरुको 

झकुाव बढीमा १२ प्रर्िशि हनु ेगरी र्नमािि गने व्र्बस्थालाई अर्नवार्ि गररएको 

छ । 

१६४. सडक र्नमाििको कार्ि गदाि कम्िीमा ६० प्रर्िशि िस्िै वाल

नाली ग्रावेल आदीको कार्ि अर्नवार्ि गररनछे ।
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शहरी ववकास िथा अन्र् पूवाििार र्नमाििः

१६५. राविर् भवन सवँहिा िथा मापदण्ड  स्थानीर् भवन र्नमािि र सडकको 

आिारभिु मापदण्डलाई प्रभावकारी रुपमा कार्ािन्वर्न गररनेछ ।

१६६. न्र्नुिम सवुविा सवहिको वसपाकि  र्नमािि गनिको लार्ग िग्गाको पवहचान 

भईसकेको छ  थप िग्गा प्रार्ि र संभाव्र्िा अध्र्र्न सवहि कार्ािन्वर्न प्रवक्रर्ा 

अणघ बढाईनेछ ।

१६७. बौदीकाली गाउँपार्लका के्षरका संम्पूिि  सडकहरुलाई समेटने गरी 

बौदीकाली र्ािार्ाि गरुुर्ोिना लाई कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाईनछे । वववरि 

अद्यावर्िक गररनेछ ।

१६८. “एक घर दश फलफुल ववरुवा” कार्िक्रम संचालन गने नीर्ि  र्लईनेछ ।

१६९. सम्पूिि सामदुावर्क कबरु्लर्िी र राविर् बन क्षेरको वििमान अवस्था र 

सो को संरक्षि ववकास र ब्र्वस्थापन िथा सडक वकनारामा बकृ्षारोपि सम्बन्िमा 

अध्र्र्न सवहि हररर्ाली सडक कार्िक्रम संचालन  गररनेछ ।

१७०. एकीकृि बौदीकाली ववकास गरुुर्ोिना र्नमाििको लार्ग आवश्र्क व्र्वस्था 

गररनेछ ।

१७१. घाट िथा शवदाह  स्थलहरुलाई व्र्वणस्थि गररनेछ । प्रत्रे्क वडाहरुमा 

सरुणक्षि शवदाह स्थलहरु र्नमािि गनि प्राथर्मकिा ददईनेछ ।
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१७२. सम्पूिि वडा कार्ािलर्हरुलाई वडा सेवा केन्रका रुपमा ववकास गनि िथा 

वडा कार्ािलर्माफि ि गररने कार्िलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गनिका र्नणम्ि 

आवश्र्क पूवाििार र्नमािि कार्ि अणघ बढाईनेछ।

१७३. बौदीकाली गाउँपार्लकाको पणच्चस बरे् दीघिकार्लन सोच सवहिको पञ्चववर्िर् 

आवर्िक ववकास  र्ोिना  िर्ारी  गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाईनेछ ।

१७४. ववर्भन्न ववर्र्गि क्षेरको ववकास अविारिा सम्वन्िी अध्र्र्न सवहि 

के्षरगि ववकास रिनीर्िपर िर्ार गररन ेछ ।

१७५. पूवाििार ववकासका लार्ग िनपररचालन र िनसहभार्गिामा आिाररि 

कार्िक्रमलाई  प्राथर्मकिाकासाथ सञ्चालन गररनेछ ।

१७६. पूवाििार र्नमािि गदाि मवहला मैरी वाल मैरी अपाङ्गमैरी िथा वािावरि 

मैरी हनु ेनीर्ि र्लइनछे।

१७७. प्रववर्िमा आिाररि घर नम्वररङ प्रिाली शरुुवाि गररनेछ । 

१७८. सडक िथा पलु ममिि संभार कोर् स्थापना गरी त्र्सको पररचालन गनि 

र्नदेणशका वनाई लागू गररनेछ ।

१७९. सडक िथा अन्र् पवुाििार र्नमािि उपभोक्ता सर्मर्ि माफि ि गदाि नगदै 

लागि सहभार्गिा िटुाउन ुपने व्र्वस्थालाई अर्नवार्ि गररनेछ । अन्र्था उपभोक्ता 

सर्मर्ि माफि ि र्ोिना कार्ािन्वर्न गररने छैन । 

१८०. सबै प्रकारका कार्िक्रमहरुमा आवश्र्किा अनसुार श्रमदान वा लागि 

सहभार्गिालाई कणम्िमा १० प्रर्िशि कार्म गररनेछ । 
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१८१. पचास लाख भन्दा बढी लागि अनमुान भएका र्ोिनाहरु गरर त्र्सैको 

आिारमा सँचालन र व्र्वस्थापन हनुे नीर्ि र्लईनेछ ।

१८२. गाउँपार्लका र्भर भवन लगार्िका सँरचना र्नमािि गदाि बौदीकाली 

गाउँपार्लकाको आवास  वस्िी ववकास  शहरी पवुाििार िथा भवन र्नमािि सम्बन्िी 

आिारभिु र्नमािि मापदण्ड  २०७८  को र्नमािि िथा कार्ािन्वर्न गररनछे । 

मापदण्डको अर्नवार्ि पालना गदै नक्सापास गने कार्िलाई अर्नवार्ि गररएको छ 

। उक्त मापदण्डको पालना नभएमा आिारभिु र्सफाररस समेिका कार्िहरु रोक्का 

राणखनेछ ।

१८३. कार्लगण्डकी कररडोर  प्रदेश स्िरीर् सडक र रिनैर्िक सडकहरुमा 

लगानीमा दोहोरोपन नआउने गरी स्िरोन्निीको लागी सम्बणन्िि िह र 

र्नकार्हरुसँग समन्वर् गररनेछ । त्र्स्िा कार्िहरुमा गाउँपार्लकाकको 

प्राथर्मकिाका र्ोिनाहरु समावशे गररनेछ ।

१८४. बौदीकाली ४  व्र्ाघन देखी ससु्िा िोड्ने प्रस्िाववि सरुुङ मागिको र्नमाििको 

लागी सम्बणन्िि िहसंग पहल र सहकार्ि गररनेछ ।

वन  वािावरि िथा ववपद व्र्वस्थापन सम्बणन्ि नीर्ि िथा कार्िक्रमहरुः 

वािावरि प्राकृर्िक श्रोि सँरक्षि र िैववक ववववििाः

१८५. वैकणल्पक िथा नववकरणिर् उिािको प्रर्ोगलाई प्रोत्साहन गररनछे ।
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१८६. वार् ुप्रदरु्ि कम गनि ईट्टा  क्रशर िथा अन्र् उद्योगहरुको सँचालन मापदण्ड 

िोकी कार्ािन्वर्न गररनेछ । त्र्स्िा उद्योगहरुले सामाणिक उत्तरदावर्त्व अन्िगिि 

मखु्र् सडक खण्डको दाँर्ा वार्ाँ वकृ्षारोपि गनुिपनेछ ।

१८७. ववकास र्नमाििका ठुला आर्ोिनाहरु संचालन गदाि  खानी उत्खनन  ढुङ्गा 

र्गट्टी  वालवुा उत्खनन ्गदाि प्रारणम्भक वािावरिीर् परीक्षि गरी सोको अक्षरशः 

पालना गररनेछ ।

१८८. स्थानीर् स्िरमा वािावरिीर् िोणखम न्र्नुीकरिको लार्ग दीघिकार्लन 

र्ोिना र कार्िर्ोिना बनाईनेछ ।

१८९. स्थानीर्स्िरमा िनस्वास््र्मा प्रर्िकुल असर पाने वकर्समका उपभोग्र् 

बस्िहुरुको वववक्र वविरिलाई र्नर्न्रि गररनेछ ।

१९०. वािावरि र ववकासलाई सँगसँगै लैिानको लार्ग बार्ो ईणन्िर्नर्ररङ 

पद्धर्िलाई आत्मसाि गररनेछ । 

१९१. और्िीर् गिु भएका िर्डबवुटहरुको संरक्षि िथा प्रबद्धिन गररनेछ ।

१९२. वडा िहमा सामदुावर्क कम्पोष्ट ्लान्टको अविारिालाई अगाडी  बढाउन 

प्रोत्साहन गररनेछ। 

१९३. गाउँपार्लका के्षरमा रहेका ववर्भन्न खानीहरुको उत्खनन  अन्वेशि  

उत्पादन  ढुवानी िथा ववक्री वविरिलाई र्नर्र्मि गनि कार्िववर्ि र्नमािि गररनछे 

। र्सको पवुाििार ववकासको लार्ग सँघ र प्रदेश सरकारसँग आवश्र्क सहकार्ि 

गररनेछ ।
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१९४. गाउँपार्लका र्भरका नदी र नदीिन्र् पदाथिको संकलन  उत्खनन िथा 

ववक्री वविरिलाई व्र्वणस्थि गररनेछ । प्रर्िवेदनको पिुि कार्ािन्वर्न 

गररनेछ।

वन  िलािार सँरक्षि िथा भसंूरक्षिः

१९५. वन उपभोक्ता समहुहरुको अर्भमणुखकरिका लार्ग िार्लम संचालन 

गररनेछ।

१९६. सावििर्नक िग्गाको सरंक्षि वडा सर्मर्ि र समदुार्को सहभार्गिामा 

गररनेछ ।

१९७. वन के्षरलाई अर्नर्णन्रि डढेलो अर्िक्रमि चररचरि र चोरी र्नकासीबाट 

प्रभावकारी ढंगले संरक्षि गनि उपभोक्ताहरुलाई पररचालन गररनछे ।

१९८. लालीगरुांश क्षेर संरक्षि िथा घोरल संरक्षि कार्िक्रम संचालन गररनेछ 

।मगृ  घोरल  णचिवुा लगार्ि गाउँपार्लकार्भर पाईन ेबन्र्िन्िहुरुको संरक्षि 

गने कार्ि गररनेछ ।

१९९. अर्म्रसो खेिीलाई प्रोत्साहन गररनेछ । अर्म्रसो प्रशोिन केन्र स्थापनाको 

लागी पहल गररनछे । नमनुा बकृ्षारोपि कार्िक्रम सँचालन गररनेछ ।

२००. सामदुावर्क वन उपभोक्ता सर्मर्िहरुसंग सहकार्ि गरी सामदुावर्क वन 

माफि ि ् स्थानीर्हरुको आर्आििन बढाउन वन िथा वन पैदावारमा आिाररि 

उद्यमणशलिा ववकाश िथा उद्योग व्र्वसार्  संचालन िर्डववुट  एवं फलफुल 

खेिी  र प्रशोिन  कार्िलाई प्रोत्साहन गररनछे ।
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२०१. सम्पिुि पानीका महुानहरु  िलािार क्षेर  सीमसार क्षेर िथा पवहरो र पवहरो 

संवेदनशील के्षरहरुको नक्साङकन गररनेछ ।

२०२. प्रत्रे्क वडामा कम्िीमा १ वटा ररचािि पोखरी र्नमािि गररनेछ । 

फोहोरमैला व्र्वस्थापनः

२०३. िैववक र अिैववक फोहरलाई  उत्पादन िहदेणख  नै वर्गिकरि गरी छट्टाछुटै्ट 

संकलन गने  व्र्वस्था र्मलाइनेछ । 

२०४. मखु्र् मखु्र् सावििर्नक स्थलहरुमा फोहोर फ्र्ाक्न डस्टववन वा फोहर 

खाल्डोको ब्र्बस्था गररनेछ ।

२०५. पानीको महुान सडक नाली  सावििर्नक र खलु्ला स्थानमा फोहर 

फाल्नेलाई कारवाही  गररनेछ । फोहरमैला व्र्वस्थापनमा िनिा गाउँपार्लकाको 

साझेदारी अविारिा शरुुवाि गररनछे ।

२०६. सरसफाई र फोहर व्र्वस्थापनलाई व्र्वणस्थि वनाउन टोलटोलमा टोल 

ववकास सँस्था गठन पररचालन गररनेछ । अनगुमनको लार्ग टोल ववकास 

सँस्थाहरुका पदार्िकारी मध्रे्वाट एक अनगुमन सर्मर्ि बनाईनछे साथै त्र्सको 

प्रभावकारी रुपमा पररचालन गने नीर्ि र्लइनेछ ।

२०७. फोहर व्र्वस्थापन िथा सरसफाई कार्िमा सावििर्नक र्निी  साझेदारी

समदुार्मा आिाररि सशलु्क फोहर  व्र्वस्थापनको नीर्िलाई शरुुवाि ददँदै 

वडागि रुपमा एकीकृि व्र्वस्थापन  गने गरी व्र्वस्था र्मलाईनेछ ।
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२०८. व्र्वणस्थि ल्र्ाण्डपवफल्ड साईटको लार्ग िग्गा पवहचान  खररद िथा र्नमािि 

व्र्वस्थापन गररनेछ ।

िलउत्पन्न प्रकोप र्नर्न्रि िथा ववपद व्र्वस्थापनः

२०९. हालै भएको र्नरन्िर बर्ािको कारिवाट क्षिी भएका सडक  पलु िथा अन्र् 

पूवाििारहरुको पनुर्नमािि र ममििसम्भारलाई प्राथर्मकिा ददईनछे ।

२१०. स्थानीर् ववपद् व्र्वस्थापन सर्मर्िलाई प्रभावकारी बनाउदै ववपद पूवि िर्ारी 

िथा प्रर्िकार्ि र्ोिना र िोणखम न्रू्र्नकरि िर्ारीको कार्ि गररनेछ । ववपद 

न्रू्र्नकरिका लार्ग  पूवि सूचना प्रिाली सम्वन्िी कार्िक्रम ििुिमा र कार्ािन्वर्न 

गनि प्राववर्िक अध्र्र्न गररनेछ ।

२११. समदुार् िथा ववद्यालर्हरुमा ववपद् सामना गनि र्नर्र्मि िार्लम र 

िनचेिनामलुक कार्िक्रमहरु संचालन गररनछे ।

२१२. गाउँपार्लकामा स्थापना भएको ववपद् व्र्वस्थापन आकणस्मक कोर्  लाई 

र्नरन्िरिा ददईनछे । 

२१३. ववपद व्र्वस्थापनको लागी खलुा के्षरहरुको पवहचान गररनेछ । कम्िीमा 

१ वटा १०० व्र्णक्त क्षमिाको सावििर्नक भवन र्नमािि गररनेछ ।

२१४. प्रकोप संवेदनणशलिाको आिारमा भू उपर्ोग र्ोिना िर्ार गररनेछ ।
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२१५. ववपद्को अवस्थामा खोि िथा  उद्धारको लार्ग ववपद् व्र्वस्थापनमा काम  

गने ववर्भन्न सरकारी  एवं  गैह्र सरकारी र्नकार्हरुसंग समन्वर् गरी स्वरं्सेवक 

र उद्धार राहि सामाग्रीहरुको भण्डारि र पूवि िर्ारीको व्र्वस्था र्मलाइनेछ ।

सँस्थागि ववकास  सेवा प्रवाह र सशुासन सम्बणन्ि नीर्ि िथा कार्िक्रमहरुः 

गाउँपार्लका प्रहरीः

२१६. गाउँपार्लकाको सम्पणत्त िथा अन्र् सरकारी सम्पत्तीको सरुक्षा र संरक्षि  

स्थानीर् स्िरमा हनु ेसभा समारोह  परम्परा िथा िारा चाडपविको सरुक्षा  स्थानीर् 

बिार िथा पावकि ङ स्थलको रेखदेख र व्र्वस्थापन  सरसफाई  न्र्ावर्क सर्मर्िको 

र्नििर् कार्ािन्वर्न  सरकारी िग्गा र सम्पणत्तको संरक्षि  ववपद व्र्वस्थापन 

सम्बन्िी खोिी  उद्धार  राहि िथा पनुस्थािपना  छाडा पश ुचौपार्ाको र्नर्न्रि 

िस्िा क्षेरहरुमा पररचालन गनि आगामी आर्थिक बर्िमा गाउँपार्लका प्रहरीको 

गठन  सँचालन र व्र्वस्थापन गनि आवश्र्क िर्ारी गररनेछ । गाउँपार्लका प्रहरी 

सम्बन्िी नीर्ि  काननु र मापदण्डको र्नमािि र कार्ािन्वर्न गररनछे ।

स्थानीर् सेवाको व्र्वस्थापन िथा मानव सँसािन ववकासः

२१७. स्थानीर् सेवाको व्र्वस्थापन सम्बणन्ि नीर्ि मापदण्ड सेवा शििको ििुिमा 

र कार्ािन्वर्न गररनेछ ।
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२१८. सँवविानको िारा ३०२ को उपिारा २ बमोणिम समार्ोिन भएका 

कमिचारीहरुको व्र्वस्थापन  उपर्ोग सम्भार र समन्वर्को लार्ग प्रभावकारी 

व्र्वस्था गररनछे ।

२१९. कमिचारीहरुको कार्िसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन लाग ु गररएको 

बैज्ञार्नक प्रोत्साहन प्रिाली लाई र्नरन्िरिा ददईनछे ।

२२०. सबै कमिचारीहरुलाई सेवा िीवनको सरुक्षाको प्रत्र्ाभिुी ददन सामाणिक 

सरुक्षा कोर्मा आवद्ध गररनेछ ।

२२१. कमिचारीहरुलाई कार्ि सम्पादनको आिारमा दण्ड र परुस्कृि गररनछे ।

२२२. संवविान र कानूनद्वारा प्राि अर्िकारको प्रर्ोग  र कििव्र् पालनाका लार्ग 

आवश्र्क मानव श्रोिको वैज्ञार्नक र ि्र्परक ववश्लरे्ि गरी संगठन  अध्र्र्न  

गरी संगठन संरचना र िनशणक्त व्र्वस्थापन गने नीर्ि  र्लइन ेछ ।

२२३. कमिचारीहरुको क्षमिा ववकासको लार्ग िार्लम संचालन गररनेछ ।

सँस्थागि क्षमिा ववकासः

२२४. संघीर् सरकार  प्रदेश सरकार णिल्ला णस्थि ववर्भन्न कार्ािलर् ववर्र्गि 

शाखाहरु िथा वडा कार्ािलर्हरु बीच सहकार्ि र सौहादििा कार्म गरी बस्िु

सेवा िथा ववकास आर्ोिनाहरुलाई समन्वर्ात्मक पररपूरि र पररपोर्ि गररनेछ।

२२५. गाउँपार्लकाको र्समानाको बैज्ञार्नक नापिाँच गराईनेछ । र्नरन्दीखोला 

वररको भू भाग बौदीकाली गाउँपार्लकामा समावेश गनि संघीर् सरकार समक्ष पेश 

गररनेछ ।
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२२६. सम्पिुि िनप्रर्िर्नर्ि िथा कमिचारीहरुको लार्ग आचार संवहिको िर्ार गरी 

कठोरिापवुिक कार्ािन्वर्न गररनछे।

२२७. सावििर्नक सेवा िथा सेवा प्रवाहमा गिुस्िरीर्िा  र्मिव्र्र्ीिा र 

प्रभावकारीिा अर्भबवृद्ध गररनछे । सेवा प्रवाह प्रवक्रर्ामा सरलीकरि र सेवामा 

सविसािारि िनिाको पहुँच अर्भववृद्ध गररनेछ ।

२२८. िनप्रर्िर्नर्ि िथा कमिचारी क्षमिा अर्भववृद्ध गनि प्रववर्िमैरी िार्लम प्रदान 

गररनेछ ।

२२९. िनिाको रार् सझुाव ग्रहि गनि गनुासो सनु्न र िवाफदेवहिा वहन गनिका 

लार्ग गाउँपार्लकासंग बौदीकालीबासी सविसािारिहरुको सोझो सम्पकि को उपर्कु्त 

सरल संर्न्रको ववकास गररनेछ ।

२३०. सेवाग्राहीहरुलाई गिुस्िरीर् र सहि सेवा प्रदान गनिका लार्ग सेवाग्राहीमैरी 

वडा कार्ािलर्को घोर्िा गने नीर्ि ल्र्ाइनेछ ।िसका लार्ग अर्भलेख 

व्र्वस्थापनको अवस्था  रािश्व सँकलन र दाणखला  वववादहरुको र्नरुपिमा 

कार्िकुशलिाको प्रर्ोग  िनप्रर्िर्नर्ि िनिा ववचको सम्बन्ि िस्िा सचुकहरु 

प्रर्ोग गररनेछ ।

२३१. गाउँपार्लकाको कार्ि प्रिालीलाई सरुणक्षि  पारदणशि र थप व्र्वणस्थि 

वनाउन वडा कार्ािलर्हरुमा समेि क्रमशः र ईन्रानेट प्रिालीमा आवद्ध 

गररनेछ । वडास्िरवाट संकलन हनुे रािश्वलाई  
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को माध्र्मवाट गाउँपार्लकाको केणन्रकृि प्रिालीमा आवद्ध गराउने कार्िको 

शरुुवाि गररनेछ ।

२३२. अनलाईन व्र्णक्तगि घटना दिाि कार्िक्रमलाई थप ब्र्बणस्थि बनाईनेछ ।

२३३. गाउँपार्लका वा मािहिका कार्ािलर्लाई आवश्र्क पने अवफस उपकरि

स्टेशनरी िथा मेणशनरी सामानहरु खररद गदाि गिुस्िर णचन्ह प्राि र ग्र्ारेन्टी 

भएका सामानहरुलाई प्राथर्मकिा ददइनछे साथै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथर्मकिा 

ददइनेछ ।

२३४. कार्ािलर्मा भएका सािन मेणशन उपकरिहरुको समर्मानै र्नर्र्मि ममिि 

सम्भार गने अर्िकिम पररचालन गने र स्रोि अर्भववृद्धमा समेि प्रर्ोग गने नीर्ि 

र्लइनेछ । 

२३५. गाउँपार्लका र वडा कार्ािलर्बाट समेि आर्ोिना हनु ेसभा बैठकलाई 

र्मिव्र्र्ी र छररिो बनाईनेछ ।

रािश्व पररचालन  श्रोि अर्भबवृद्ध र व्र्वस्थापनः

२३६. कोर्भड १९ को महामारीको कारि आएको संकटको कारि आगामी 

आर्थिक बर्िमा कुनै पर्न करका दरहरुमा बवृद्ध नगने नीर्ि अवलम्बन गररनेछ । 

अर्िकारके्षरर्भरका करका दार्राहरु ववस्िार गररनेछ ।

२३७. प्रत्रे्क बर्ि भार १ देखी ७ सम्म कर िागरि कार्िक्रम संचालन गने िथा 

रािश्व संकलन कार्िलाई ब्र्वणस्थि गरी वडा कार्ािलर्हरु बाटै कर शलु्क दस्िरु 

सँकलन गने व्र्वस्था र्मलाईने छ ।
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२३८. वावर्िक  पेशा व्र्वसार् कर र घर बहाल कर असलुी कार्िलाई थप 

प्रभावकारी वनाउन वडा सर्मर्ि र टोल ववकास संस्थाहरुलाई पररचालन िथा 

णिम्मेवार वनाउन ेनीर्ि र्लईन ेछ ।

२३९. अपाङ्ग  असहार् अशक्त दैवी प्रकोप पीर्डि द्वन्द्व पीर्डि िेष्ठ 

नागररकहरुलाई वडा कार्ािलर् िथा गाउँकार्िपार्लकाको कार्ािलर्वाट गररन े

र्सफाररसहरु काननु बमोणिमको प्रवक्रर्ा परुा गरी र्नःशलु्क गने व्र्वस्था 

र्मलाईनेछ ।

२४०. श्रोि पररचालन र व्र्वस्थापनमा बौदीकाली गाउँपार्लकालाई  सक्षम र 

आत्मर्नभिर बनाउन प्रचर्लि कानून बमोणिम लगाउन  सवकन े रािश्वका सबै 

श्रोिहरुको वस्िपुरक पवहचान ववश्लरे्ि प्रके्षपि समिामलुक प्रगर्िणशल र 

न्र्ार्पूिि बनाई  रािश्वको दार्रा बवृद्ध गररनेछ । 

२४१. कुनै पर्न र्ोिनाहरुको सम्झौिा गनुि अगावै उपभोक्ता सर्मर्िका 

पदार्िकारीहरुले   आफुले बझुाउन ुपने  सम्पणत्त कर व्र्वसार् कर र बहाल 

कर चकु्ता  गरी त्र्सको प्रमाणिि कागिाि सँलग्न राख्नपुने कार्िलाई अर्नवार्ि  

गररनेछ । सो र्ोिनाबाट लाभाणन्वि  उपोक्ताहरुलाई त्र्स्िा कर शलु्क र्िनि 

प्रोत्सावहि  गररनेछ  ।

२४२. सँघीर् िथा प्रादेणशक काननुको अिीनमा रही सम्पत्ती कर  घर वहाल कर  

घर िग्गा रणििेशन शलु्क  सवारी सािन कर  सेवा शलु्क िथा दस्िरु  व्र्वसार् 

कर  मालपोि  मनोरञ्जन करलाई थप बैज्ञार्नक बनाईनेछ ।
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२४३. ढुङ्गा  र्गटी  वालवुा  माटो  स्लेट ढुङ्गा आदी प्राकृर्िक िथा खानीिन्र् 

बस्िकुो वववक्र िथा र्नकासीलाई ब्र्बणस्थि गररनेछ ।

२४४. आर्थिक बर्ि २०७८ ७९ देखी अर्नवार्ि रुपमा सम्पणत्त कर प्रिाली लाग ु

गररनेछ ।

२४५. बौदीकाली गाउँपार्लकालाई र्िनुि वा बझुाउन ुपने रािश्व  रोर्ल्टी  सेवा 

शलु्क वा दस्िरु िोवकएको समर्मा नबझुाउने िनुसकैु ब्र्णक्त सँस्था र्नमािि 

व्र्वसार्ीहरुलाई कालोसचुीमा राखी काननु अनसुार कारवाही गररनेछ ।

ववणत्तर् पारदणशििा र उत्तरदावर्त्वः

२४६. चाल ुआर्थिक बर्िमा िर् भएको सावििर्नक सनुवुाई कार्िक्रम कोर्भड १९ 

को महामारीको कारि रोवकए पर्न सावििर्नक सेवाको गिुस्िर कार्ि शैली र 

व्र्वहारको लेखािोखा गनि सावििर्नक सनुवुाइ सावििर्नक पररक्षि िस्िा ववर्ि 

िथा औिारहरुको पिुि प्रर्ोग गने नीर्ि  र्लइनेछ ।

२४७. सशुासन पारदणशििा र िवाफदेवहिामा अर्भववृद्ध गराउन गाउँपार्लकाले 

र्लएको समग्र नीर्ि र संचार्लि कार्िक्रम आर्ोिनाले पारेको सामाणिक प्रभावको  

लेखािोखा गने गरी सामाणिक परीक्षि र सवै आर्ोिना कार्िक्रमहरुमा सावििर्नक 

परीक्षि र वडाके्षरगि  रुपमा सावििर्नक सनुवुाई  कार्िक्रम सम्पन्न गररनेछ ।

२४८. गाउँपार्लकाको सेवा प्रवाह िानकारी सन्देश र अनरुोि गाउँपार्लका 

वासीहरुलाई मोवाइल ए्स माफि ि ् हाि हािमा उपलव्ि गराउने र 
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बौदीकालीवासीहरुको सझुाव सल्लाह ग्रहि गरी नागररकको अर्भमिलाई सम्मान 

गनि मोवाइल ए्सको ववकास र प्रभावकारी कार्ािन्वर्नमा िोड ददइनेछ।

२४९. कार्ािलर्का सवारी सािन र अवफस उपकरि िथा सावििर्नक सम्पणत्तको 

र्मिव्र्र्ी ढंगवाट पररचालन गररनेछ । सवारी  सािनहरुको पररचालन  र्मिव्र्र्ी 

र व्र्वणस्थि वनाउन सवारी सािन चलानी गनुिपने ब्र्बस्था गररनेछ । पदार्िकारी 

र कमिचारीहरुलाई उपलव्ि गराइने सवारी सािन पररचालनलाई व्र्वणस्थि 

वनाइनेछ । सवारी पाशलाई अर्नवार्ि गराईनेछ । र्सको अनगुमनको लार्ग 

णिल्ला प्रशासन कार्ािलर् र नेपाल प्रहरीसँग सहकार्ि गररनेछ ।

२५०. आन्िररक लेखा परीक्षि पद्धर्िलाई  प्रभावकारी वनाइने छ। वरेुिू हनु 

नददन े र रीिपूविकको फछिर्ौट कार्िलाई व्र्वणस्थि गररनेछ । असलु गनुिपने 

बेरुि ुकठोरिापवुिक असलु उपर गररनेछ।

२५१. गाउँपार्लकावाट  कार्ािन्वर्न  हनु ेर्ोिना  कार्िक्रमहरुमा ववत्तीर् िोणखम 

न्रू्र्नकरिका लार्ग   र्नमािि िथा खररद प्रवक्रर्ालाई  ववढ प्रर्िस्पिाित्मक वनाउन 

सावििर्नक खररद ऐन बमोणिम ववद्यिुीर् प्रिाली अवलम्बन गररनछे ।

ईलाका प्रशासन कार्ािलर् मालपोि िथा नापी कार्ािलर्को स्थापनाः

२५२. नेपालको संवविानले स्थानीर् िहलाई ददएको अर्िकार प्रर्ोग गनिको लागी 

आर्थिक बर्ि २०७८ ७९ र्भर गाउँपार्लका र्भर मालपोि सेवा केन्र िथा नापी 

कार्ािलर् स्थापना गनिको लार्ग संघीर् सरकारसँग सहकार्ि र समन्वर् गररनछे 
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। त्र्सै गरी इलाका प्रशासन कार्ािलर्को स्थापनाको लागी णिल्ला प्रशासन 

कार्ािलर् गहृ मन्रालर् िथा सरोकारवालाहरुसंग समन्वर् र सहकार्ि गररनछे।

नागररक सन्िवुष्ट सवेक्षिः

२५३. गाउँकार्िपार्लका कार्ािलर्  वडा कार्ािलर् िथा सबै ववर्र्गि शाखाहरुले 

प्रवाह गरेको सावििर्नक सेवावाट िनिाका चाहना र आवश्र्किाहरुको पररपिुी 

भए नभएको बारे कम्िीमा बर्िमा १ पटक नागररक सन्िवुष्ट सवेक्षि गने कार्िलाई 

र्नरन्िरिा ददईनछे । 

अन्र् क्षरेगि नीर्ि िथा कार्िक्रमहरुः

न्र्ावर्क सर्मर्िको क्षमिा ववकास र मध्र्स्थिा व्र्वस्थापनः

२५४. न्र्ावर्क सर्मर्िको क्षमिा ववकास गरी न्र्ार् सम्पादनलाई र्छटो र 

प्रभावकारी बनाउन े नीर्ि अवलम्बन गररन े छ । न्र्ावर्क सर्मर्िको र्नििर् 

कार्ािन्वर्नको लागी उपर्कु्त संर्न्रको र्नमािि गररनेछ ।

२५५. न्र्ावर्क सर्मर्ि र मध्र्स्थिा सम्बणन्ि सीप िार्लम र ज्ञान अर्भबवृद्ध 

सम्बणन्ि कार्िक्रमहरु सँचालन गररने छ ।

२५६. न्र्ार्ीक सर्मर्िको लार्ग व्र्वणस्थि ईिलास र सणचवालर्को र्नमाििलाई 

प्राथर्मकिा ददईनछे ।

स्थानीर् बिार व्र्वस्थापनः
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२५७. स्थानीर् ब्र्ापार  वस्िकुो माग र आपिुीको अनगुमन  उपभोक्ता अर्िका 

र वहि प्रबिद्धन गनि बिार िथा हाट बिारको व्र्वस्थापन गररनछे ।

२५८. स्थानीर् बस्िहुरुको उत्पादन  आपिुी िथा र्नकासी प्रके्षपि गरी मलु्र् 

र्निािरि गररनछे । स्थानीर् बिार व्र्वस्थापनको लार्ग उद्योग बाणिज्र् 

सँघ ससँ्थाहरुसँग सहकार्िमा काम गररनेछ ।

२५९. स्थानीर् बस्ि ुिथा सेवा ब्र्ापारको मलु्र् िथा गिुस्िरको अनगुमनलाई 

प्रभावकारी बनाईनेछ। स्थानीर् स्िरका व्र्ापाररक फमिको दिाि  अनमुर्ि  

नववकरि  खारेिी  अनगुमन र र्नर्मन प्रभावकारी बनाईनेछ ।

२६०. र्निी िथा गैरसरकारी के्षरसँग समन्वर् र सहकार्ि गरी स्थानीर् बिार 

प्रबिद्धन  सहिीकरि र र्नर्मन गररनेछ ।

स्थानीर् ि्र्ाङ्क र अर्भलेख संङ्कलन व्र्वस्थापनः

२६१. गाउँपार्लका के्षरर्भरको आिारभिु ि्र्ाङ्क सँकलनलाई बैज्ञार्नक बनाई 

ववकासका हरेक के्षरमा आवद्ध गररनेछ । आगामी बर्ि अद्यावर्िकको कार्ि 

गररनेछ।

२६२. ब्र्णक्तगि घटना दिािको अर्भलेख िथा पञ्जीकरि व्र्वस्थापनलाई ववद्यरु्िर् 

प्रिालीमा आवद्ध गररएको छ । त्र्सलाई थप प्रभावकारी बनाईनछे ।

२६३. नेपाल सरकार िथा ववश्व बैंक वीच भएको ऋि सम्झौिा बमोणिम लाग ु

भएको गाउँपार्लकामा सामाणिक सरुक्षा िथा व्र्णक्तगि घटना दिाि प्रिाली 

सदुृढीकरि आर्ोिना सँचालनलाई र्नरन्िरिा ददईनेछ । 
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उपभोक्ता सर्मर्िको पररचालन िथा अनगुमनः

२६४. उपभोक्ता सर्मर्िमाफि ि गने भनी खररद ववर्ि छनौट भएका र्ोिनाहरुको 

कार्ािन्वर्नको लार्ग उपभोक्ता सर्मर्िको गठन  पररचालन र कार्ािन्वर्नको लागी 

समर्िार्लका र्नमािि गरी कार्ािन्वर्न गररनछे ।

२६५. काव ु र्भरको पररणस्थर्िमा पर्न सम्झौिा बमोणिम कार्ि सम्पन्न नगने  

सरकारी सम्पणत्तको हार्न नोक्सानी वा दरुुपर्ोग गने उपभोक्ता सर्मर्िहरुलाई 

कालोसचुीमा राणखनछे ।

कोर्भड १९ लगार्िका महामारीको ब्र्बस्थापनः

२६६. कोर्भड १९ को ववश्वव्र्ापी संक्रमिको कारिवाट उत्पन्न असहि पररणस्थर्ि 

ित्काल सामान्र् अवस्थामा आउन सक्ने नदेणखएकोले र्सको असरलाई 

न्र्नुीकरि गदै िनिीवन र्नर्र्मि गने ववर्र्लाई प्राथर्मकिा ददईनेछ ।

२६७. कोर्भड अस्थार्ी अस्पिालको लागी आवश्र्क औिार उपकरि र 

िनशणक्तको ब्र्बस्थापन गररनछे ।

२६८. महामारीको र्स ववर्म पररणस्थर्िलाई सम्बोिन गनि गाउँपार्लकाले 

प्राथर्मकिा पररवििन गरी सामाणिक ववकास िथा स्वास््र् र सरसफाई िस्िा 

के्षरलाई प्राथर्मकिा ददईनेछ ।

२६९. हाल अभ्र्ासमा रहेको र्ोिना ििुिमा ववर्ि र प्रवक्रर्ा अनरुुप गाउँटोल 

भेलाको आर्ोिना गनि स्वास््र्का दृवष्टकोिले िोणखमपिुि हनुे भएकोले नागररक 

सहभार्गिाका वैकणल्पक ववर्िहरु प्रर्ोग गनि िोड ददईनेछ ।
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२७०. आर्थिक रुपले अर्ि ववपन्न श्रर्मक िथा मिदरुलाई रोिगारी उपलब्ि 

गराउन श्रममलुक प्रववर्िको प्रर्ोग गरी कार्ािन्वर्न गररन े र्ोिना छनौटमा 

प्राथर्मकिा ददईनछे।

२७१. कोर्भड १९ को ब्र्बस्थापनमा खवटने स्वास््र्कमी िथा िनशणक्तलाई 

स्वास््र् सरुक्षा सामाग्रीहरुको अभाव नहनु ेगरर व्र्वस्थापन गररनेछ । काननु 

बमोणिम िोणखम भत्ता उपलब्ि गराईनेछ ।

आदरिीर् गाउँसभा सदस्र्ज्रू्हरु  

२७२. मैले प्रस्ििु गरेको नीर्ि िथा कार्िक्रमको कार्ािन्वर्वाट बौदीकालीवासी 

िनिाका आिारभिु आवश्र्किाहरु क्रमशः पिुी हुँदै िाने ववश्वास र्लएको छु । 

साथै सावििर्नक सेवाको प्रभावकारीिा एवं गिुस्िर अर्भबवृद्ध हनुे ववश्वास पर्न 

र्लएको छु। सामाणिक र आर्थिक के्षरहरुमा र्नमािि र नवर्नमाििले र्िव्रिा पाई 

िनिाको आर्थिक र सामाणिक क्षेरमा सकरात्मक पररवििन हनु ेमेरो ववश्वास छ 

। मैले र्स नीर्ि िथा कार्िक्रमलाई सोंच र व्र्वहार पररवििनको आिारको 

रुपमा प्रस्ििु गरेको छु । साथै कोरोनाको संक्रमि ब्र्बस्थापन र अन्र् प्राकृर्िक 

प्रकोप र त्र्सवाट शृ्रिना हनुसक्न ेसमस्र्ाहरु माथी वविर् प्राि गनि महत्वपिुि 

भरु्मका खेल्ने ववश्वास समेि गरेको छु ।

२७३.  अन्त्र्मा र्ो नीर्ि िथा कार्िक्रमको कार्ािन्वर्नमा सबै पक्षको पिुि सहर्ोग 

रहने अपेक्षा समेि गरेको छु । नीर्ि िथा कार्िक्रम िर्ारीको क्रममा रचनात्मक 

सझुाव र सल्लाह उपलब्ि गराउने सम्पिुि रािनीर्िक दल  संघसंस्था एवं 
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बौदीकालीवासीहरु प्रर्ि कृिज्ञ छु । साथै सबै िनप्रर्िर्नर्ि र कमिचारीहरुमा 

िन्र्वाद समेि ज्ञापन गदिछु।

२७४. बौदीकाली िथा बौदीकालीवासीको िर् होस। िन्र्वाद ।


