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आदरिणय गाउँसभा उपा�य� �यू, 

स�पणु� गाउँसभा सद�य �यूह�, 

१. सव��थम मलाई अ�य�तै �व�ास गर� नेपालको सं�वधानले ��याभतु गरेको 

�थानीय तह स�ुदर बौद�काल� गाउँपा�लकाको अ�य�मा �नवा�िचत गराउनहुनेु 

स�पणु� बौद�काल�वासी आमाबवुा, दाजभुाई तथा द�द�व�ह�नह�लाई हा�द�क 

ध�यवाद �ापन गन� चाह�छु । �नवा�चनलाई शाि�तपूण� र �व�छ �पमा स�प� 

गन� सहयोग गनु�हनेु �नवा�चन आयोग, स�पणु� रा�सेवकह�, सरु�ाकम�ह� र 

स�पणु� सरोकारवालाह�लाई हा�द�क ध�यवाद �य� गद�छु । 

२. यस पावन अवसरमा रा��यता, लोकत��, गणत��, जनिज�वका �ा��, नेपाल 

रा�को र�ा र अ�गमनका आ�दोलनमा सहादत �ा� गनु�हनुे स�हदह���त म 

भावपूण� ��ा�ल� समप�ण गद�छु । साथै शह�द, वेप�ा तथा घाईते प�रवार��त 

उ�च स�मान �कट गद�छु। क�रव ७० बष� लामो ब�लदानीपणू� संघष�को 

�व�भ� कालख�डमा नेपाल रा� तथा नेपाल� जनतालाई माग�दश�न गनु�हनेु 

नेत�ृव हामी सबैको ला�ग सदैव �रेणादा�य छ। हामी श�हदको सपना र 

नेत�ृवको माग�दशन�लाई िशरोपर गन� �ण गद�छौ ।  

३. बौद�काल� गाउँपा�लकाको ���तय �नवा�िचत गाउँपा�लका अ�य�को है�सयतले 

यस स�मा�नत गाउँसभा सम� आगामी आ�थ�क बष� २०७९/८० को ला�ग 

बौद�काल� गाउँपा�लकाको बा�ष�क नी�त तथा काय��म ��ततु गन� पाँउदा 

अ�य�तै गौरव महससु गरेको छु ।  
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४. बौद�काल� गाउँपा�लकाको बा�ष�क नी�त तथा काय��म तजु�माको �व�भ� 

चरणमा हामीलाई सहयोग, स�लाह र सझुाव �दान गनु�हनु ेसबै राजनी�तक 

दल, जन��त�न�ध, समाजसेवी, िश�ा�मेी, ब�ु�जी�व, कम�चार�, िश�क तथा 

स�पणु� बौद�काल�वासी ��त हा�द�क आभार �य� गद�छु । 

५. जनताको सबैभ�दा निजकको सरकार, घरदैलोमा सेवा �वाह गन� 

आधार�त�भको �पमा रहेको गाउँपा�लका��त जनताका अपे�ाह� �वभा�वक 

�पमै धेरै रहने कुरा हामीलाई सव��व�दतै रहेको छ । य�ह कुरालाई म�यनजर 

गद� लोकताि��क म�ुय र मा�यतामा आधा�रत समाजवाद ��त ��तब� रह� 

द�गो शाि�त, सशुासन, �वकास र सम�ृ�को चाहाना परुा गन� रा��य उ�े�य 

�ा�� हनुे गर� यो नी�त तथा काय��म तयार गरेको छु। 

आदरणीय गाउँसभा सद�य�यूह�,  

अव म आगामी आ�थ�क बष� २०७९/८० को नी�त तथा काय��म ��ततु गन� 

अनमु�त चाह�छु । 

६. सम�ृ�को द�घ�काल�न सोचः बौद�काल� गाउँपा�लकाको द�घ�काल�न स�च 

“खानेपानी, कृषी, पय�टन र पवुा�धारः बौद�काल� �वकासको द�गो आधार” 

रहेको छ ।  

७. सम�ृ�को ल�यः बौद�काल� गाउँपा�लकाको ल�य “कृषीमा �ाि�त गद� 

�यवसा�यकरण र बजा�रकरणमा जोड, �थानीय उ�पादनमा �व�व�धकरण, 
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द�घ�का�लन पूवा�धार �नमा�ण, समानपुा�तक, समावेशी र सम�यायीक �वकास, 

सबैलाई �नःश�ुक िश�ामा पहुँच स�ुनि�तता, गणु�तर�य �वा��यको स�ुवधाको 

��याभ�ूत र सरुि�त खानेपानीमा सबैको पहुँच �थापना गन�” रहेको छ । 

८. सम�ृ�को उ��ेयः यस नी�त तथा काय��ममा �मखु उ�े�यह� यस �कार 

छन- 

 बौद�काल� गाउँपा�लकाको कृषी, िश�ा र �वा��यको �े�मा आमलु 

प�रवत�न गन� । 

 कृषकको �यवसा�यक �े� र �व�ीय सं�थामा पहुंच अ�भब�ृी गद� कृषी 

कजा� सरल�करण तथा याि��करण स�हतको �यवसा�यक कृषी �णाल� 

�थापना गर� कृषी माफ� त आय आज�नसंग आव� गन� । 

 �थानीय तलुना�मक लाभका �े�ह�को आधारमा �वरोजगार तथा आय 

आज�नका अवसरह�को �ृजना ग�र आम सव�साधारणको जीवन�तरमा 

सधुार गर� उ�मिशलताको �वकास गद� ��व�धमै�ी बनाउन े। 

 सामािजक समावेिशकरण स�हतको गाउँपा�लका �थापना गन� 

बालबा�लका, म�हला, द�लत, जनजाती, �वप� र सीमा�तकृत वग�को 

�हत �ब��न गन� लगानी बढाउदै आधारभतू िश�ा, �वा��य, र सामािजक 

सरु�ाको ��याभ�ूत गन� । 

 साव�ज�नक सेवा �वाहलाई ��व�धमै�ी बनाई �छटो, छ�रतो र 

�मत�ययी�पमा सेवा �वाह गन�, �वि�य पारदिश�ता, उ�रदा�य�व र 
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सशुासन ��याभ�ुत गराउदै गाउँपा�लकाको �नण�य �नमा�ण ���यमा 

सव�साधारणको सहभा�गता बढाउदै गाउँपा�लका��त सकरा�मक सोचको 

�वकास गराउने। 

 गाउँपा�लकाको आ�तर�क राज� र राज�का दायरा �व�तार गद� 

आ�म�नभ�र गाउँपा�लकाको �पमा �वकास गन� । 

आदरणीय सभा सद�य �यूह�, 

अव म आगामी आ�थ�क बष�को ला�ग �मखु नी�त तथा काय��मह� ��ततु गन� 

अनमु�त चाह�छु। 

९. सम� नी�त तथा काय��मह�ः 

 आगामी आ�थ�क बष�लाई चाल ुआ�थ�क बष�को �नर�तरता �व�पः स�च 

प�रवत�नको बष�को �पमा मनाईनेछ । 

 लोकताि��क मू�य मा�यतामा आधा�रत �थानीय �वाय� शासनको 

मा�यम�ारा जनताको जीवन�तर सधुार �याउने मलु काय�भार 

�यवहारमा �याईनेछ । 

 गाउँपा�लका �भ�का सबै वडाह�मा �मशः शहर� �वकास पूवा�धारह� 

�व�तार ग�रनेछ । पवूा�धार  �यून रहेका वडाह�मा गाउँपा�लका �तर�य 

�वकासका �वशेष काय��मह� स�ालन गर� सवै वडाह�लाई 

समान�तरमा पयुा�उदै सवै गाउँपा�लकावासीह�लाई सम�ृ 

गाउँपा�लकाका गौरवशाल� नाग�रकको ��याभ�ुत गराउन आव�यक 
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तयार� ग�रनेछ । लै��क समानता र सामािजक समावेशीकरण माफ� त 

सामािजक �याय र �वतरणमा �याय �था�पत ग�रनेछ । 

 सबै �कारका �वप� ह�वाट गाउँपा�लकावासीलाई सरुि�त गराउन 

आव�यक तयार� ग�रनेछ । 

 खेतीयो�य भ�ूम बाँझो रािखने छैन । �यवसा�यक तथा बै�ा�नक कृ�ष, 

तरकार� खेती, फलफूल खेती तथा पशपुालन माफ� त रोजगार� �ृजना 

गर� जनताको जीवन�तर सधुार र ग�र�व �नवारण गन� नी�त �लईनेछ। 

 गाउँपा�लकालाई �वि�य �पमा पारदश�, उ�रदायी र िज�मेवार 

�नकायको �पमा �वकास गर� सशुासनको अनभु�ुत �दई रा��य�तरमै 

प�हचान कायम गन� ��ाचारम�ु राजनी�त र कम�चार� �शासन एवं 

जनता��त िज�मेवार गाउँपा�लका  �शासन वनाउन ��ाचार�व�� शू�य 

सहनशीलताको नी�त अवल�बन ग�रनेछ। 

 धा�म�क, साँ�कृ�तक र �ाकृ�तक स�पदाको �वकास तथा �ब��न र 

�चार�सार गर� आ�त�रक तथा बा� पय�टकको रोजाईको 

गाउँपा�लकाको �पमा �वकास गन� आव�यक पूवा�धार तयार ग�रनेछ । 

 बौद�काल� गाउँपा�लकाको �थम प�ब�ष�य आव�धक योजना तयार 

भैसकेको छ ।�यसको पणु� काया��वयन ग�रनेछ । द�घ�काल�न स�च 

स�हतको २५ बष� ग�ुयोजना तयार गर� काया��वयन ग�रनेछ । 

म�यका�लन खच� संरचना �नमा�ण गर� काया��वयन ग�रनेछ । 
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 भौ�तक तथा आथ�क सामािजक पवुा�धार �वकासमा जोड �दईनेछ । 

 गाउँपा�लकामा स�ुवधास�प� औ�ो�गक �ामको �नमा�णलाई श�ुवात 

ग�रनेछ । 

 १५ शैयाको अ�पताल र गाउँपा�लकाको �शास�नक भवन �नमा�णको 

काय�लाई स�प� ग�रनेछ । सबै वडा काया�लयह�को �नमा�ण स�प� 

ग�र स�ुवधास�प� भवनवाट सेवा �वाह ग�रनेछ ।   

 �यवसा�यक कृषी र पश,ु गणु�तर�य िश�ा, गणु�तर�य र भरपद� 

आधारभतु �वा��य सेवाको ��यतभ�ुत र सबै मौसममा च�ने गर� 

सडकह� (All weather Roads) मम�त, �नमा�ण र �तरो�ती गन� 

काय�लाई �नर�तरता �दईनेछ ।  

आदरणीय सभासद�य �यहु�, 

अव म ��ेगत नी�त तथा काय��मह� ��ततु गन� अनमु�त चाह�छु । 

आ�थ�क �वकास स�बि�ध नी�त तथा काय��मह� 

कृषीमा �ा�तीः 

१०. कृषी र पशजु�य उ�पादनको महाअ�भयान संचालन ग�रनेछ । महाअ�भयानमा 

सबै बौद�काल�वासीको सहभा�गता �ब��न ग�रनेछ । 

११. कृषकले गाउँपा�लका होईन गाउँपा�लकाले कृषक खो�जे प�तीको �वकास 

ग�रनेछ । 
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१२. वल, मल र जलको ससंुयोजन माफ� त कृषी �वकास गन� काय�लाई �ाथ�मकता 

�दईनेछ।  

१३. कृ�ष �े�लाई आ�थ�क ��याकलापह� ब�ृ� र रोजगार�को �मखु वाहकको 

�पमा �वकास ग�रनेछ । �थानीय कृ�ष नी�तको तजु�मा र काया��वयन 

ग�रनेछ। 

१४. कृषक संर�ण काय��म संचालन ग�रनेछ । कृषकले उ�पादन गरेको कृषी 

उपज, वीउ�वजनको बजा�रकरणको अभाव हनु �दईनेछैन । कृ�ष तथा पश ु

�वमा काय��मको घ�नभतु संचालन ग�रने� । 

१५. �थानीय जलवाय ुअनकुुल बाल�नाल� छनौट गर� �त�नह�को उ�पादनमा ब�ृ� 

ग�रनेछ।मौ�लक वाल� र खेती �णाल�लाई �ो�साहन ग�रनेछ । 

१६. कृषी र पशपु�छ�मा हनुस�ने ग�भीर �कृ�तका महामार�ह�को �भावकार� 

�नय��ण गन� नी�त �लईनेछ ।कृषी �यवसाय �ब��न कोष �थापना गर� कृषी 

�े�को आध�ुन�ककरण, याि��करण र �यवसा�य�ककरण गन� अनदुान र  

�ो�साहनको �यब�था ग�रनेछ । यसै कोषवाट कृषीमा हनु स�न े �कोप 

�यव�थापन ग�रनेछ । 

१७. कृषीमा उ�मिशलताः आजको आव�यकता भ�े मलु मम� साकार बनाउन 

सम� कृषी �े�को �वकासको द�घ�काल�न योजना बनाईनेछ । उ�च म�ुय 

पन� र �नया�त स�भावना भएका वाल� र उ�पादनह� प�हचान गर� �नयातमा 

�ाथ�म�ककरण ग�रनने छ । 
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१८. �थानीय �जातीका मौ�लक बाल�ह� प�हचान गर� �त�नह�को संर�ण र 

उ�पादनको ला�ग �वशेष काय��म संचालन ग�रनेछ ।खेतीयो�य �वशेष 

�े�ह�को प�हचान गर� �ाङगा�रक खेतीको �व�तार ग�रने छ ।  

१९. �यवसा�यक �पमा कृषी पेशा अंगा�न चाहने र बैदेिशक रोजगार�वाट फक� का 

यवुाह�को मागको आधारमा कृषी कम� गन� �ो�साहन अनदुान र �ा�व�धक 

सहायता उपल�ध गराउने नी�त �लईनेछ । 

२०. �नजी तथा सरकार� कृषीयो�य भ�ूमलाई बाझँो नरा� �ो�साहन ग�रनेछ । 

गाउँपा�लका �भ� बाझँो रहेको �निज खेतीयो�य भ�ूम गाउँपा�लकाले भाडामा 

�लई कृषी वा पश ु �यवसाय संचालन गन� चाहन े कृषकह�लाई उपल�ध 

गराईनेछ । 

२१. �थानीय स�भा�यता, तलुना�मक लाभ तथा �विश� अवसरह�को उपयोग गर� 

उपय�ु कृ�ष ��व�धको �योग, �वकास तथा �सारवाट कृषी उ�पादन एवं 

उ�पादक�व बढाईनेछ। 

२२. आगामी आ�थ�क बष� �भ�मा सबै वडाह�मा वडा �तर�य कृषी तथा पशपुालन 

स�म�त तथा गाउँपा�लका �तर�य एउटा कृषी तथा पशपुालक स�म�त/संजाल 

गठन, प�रचालन र �यव�थापन ग�रनेछ। कृषकको सिुचकरण र ब�ग�करण 

ग�रनेछ । 

२३. अगा��नक तरकार� खेतीलाई  �ो�साहन ग�रनेछ ।कृषकको उ�पादन �व�� 

नहनु ेअव�थालाई अ��य गर� कृषी उ�पादको सरु�ा उपल�ध गराईनेछ ।  
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२४. कृ�ष तथा पशजु�य उपजको स�लन र �व��का ला�ग कृ�ष बजार के��ह�, 

बै�ा�नक शीत भ�डारण एवं िच�यान के��ह� बनाउन स�भा�यता अ�ययन 

ग�रने छ ।  

२५. सँभा�यता अ�ययन गर� फलफुल तथा तरकार� खेतीको पकेट �े� घोषणा 

ग�र �य�ता �े�मा संचा�लत काय��मह�मा �नर�तरता �ददै अ�य स�भा�य 

वडाह�मा समेत �यावसा�यक फलफूल तथा तरकार� खेती �व�न� गन� 

काय��मह� संचालन ग�रनेछ । 

२६. घ�ुती पश ु�वा��य िश�वर संचालन ग�रनेछ । पशरुोग �नय��णको लागी 

आव�यक �ब�ध ग�रनेछ । आव�धक �पमा माटो प�र�ण, रोग प�र�ण 

तथा िश�वर सँचालन गन� नी�त अवल�बन ग�रनेछ । 

२७. �सचाँई माफ� त कृषीको उ�पादक�व बढाउन सभँावना हेर� हरेक वडामा 

क�तीमा दईु वटा साना �सचाई आयोजना सँचालन एव ँ �नमा�ण गन� नी�त 

अवल�वन ग�रनेछ। 

२८. गाउँपा�लका �भ� उ�कृ� काय� गन� कृषक, कृषी समहु तथा कृ�ष सहकार�लाई 

परु�कृत गन� नी�त �लइनेछ । 

२९. कृषी उ�पादन �ब��नको लागी कृषी हाट बजार संचालन ग�रनेछ । 

३०. पशजु�य बजारको �ब��न ग�रनेछ । �थानीय जातका बा�ाको न� सधुार 

गर� मास ुउ�पादन बढाई बौद�काल�लाई मासमुा आ�म�नभ�र बनाउन हरेक 

वडामा �वशेष काय��मह� संचालन ग�रनछे । 
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३१. कृषी तथा पशपु�छ� �े�को आध�ुनक�करण/�यावसा�यकरण  गर� उ�पादन 

र उ�पादक�व व�ृ� गन�को ला�ग (पशपु�छ� फम� को पूवा�धार �वकास तथा 

गोठ सधुार �यव�थापन, आहार �याव�थापन, पश ु उपचार सेवा,पशपुालन 

ता�लम,��वधी ह�ता�तण,�वशेष अनदुानको काय��म �याब�था ) ज�ता 

काय��मह� �नर�तर संचालन ग�रनेछ | 

३२. पश ुतथा कृषी �वमा काय��म सँचालन गन�को ला�ग �ाथ�मकता �दईनेछ । 

३३. अदवुा/अल�ची/�टमरु/म�रच �शोधन के�� �थापना र संचालन गन� नी�त 

�लईनेछ। �यवि�थत द�ुध डेर� तथा �यवि�थत मास ुपसल �थापना गन� जोड 

�दईनेछ । 

३४. कृषकह�को �मता �वकासको लागी �यवहा�रक कृषक ता�लम संचालन 

ग�रनेछ। 

३५. सहकार�मा आधा�रत कृषी उ�ोग एवं �यवसायको �ब��नमा जोड �दईनेछ । 

३६. गाउँपा�लका �भ� रहेका बाँझो ज�गाह� र सामदुा�यक वन �े�मा घाँस, 

फलफुल, आयआज�न हनुे बोट�व�वाह� लगाउन,े संर�ण गन� र समहुगत 

�पमा िज�मेवार� �दने नी�त �लईनेछ ।  

३७. �नर�द� खोला र बौद�खोला संिचत �े�लाई बेमौस�म खेती गन� �ो�साहन 

ग�रनेछ। 

३८. बौद�खोलामा रे�वो�ाउट माछा पालनको लागी अ�ययन ग�र पय�ट�कय �े�को 

�पमा �वकास ग�रनेछ । 
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सहकार� र �वि�य ��ेको �यब�थापनः 

३९. सहकार� िश�ा, ता�लम र सचुनालाई �यापक र �भावकार� बनाउन स�बि�धत 

संघसं�थालाई �भावकार� ढंगले प�रचालन ग�रनेछ । �वि�य समाविेशता तथा 

�वि�य सा�रता बृ�� गन� सहकार�को �ब��न ग�रनेछ ।  

४०. कृ�ष मल, �वउ�वजन �वतरण, कृ�ष �संचाई, माटो प�र�ण, िशतभ�डार तथा 

संकलन के��ह�को �नमा�ण, व�ृारोपण, र�दान, नस�र� �थापना, जै�वक खेती 

�ब��न, सधुा�रएको चलुो �वतरण, वन संर�ण ज�ता आयोजनाह� संचालन 

सहकार� संघसं�थाह�संग सम�वयमा ग�रनछे ।  

४१. सहकार� संघ/सं�थाह�को �नयमन तथा �ब��नमा संल�न जनशि�, संचालक 

स�म�त, लेखा सपु�रव�ेण स�म�तह�को �मता �वकास ग�रनेछ । 

४२. सहकार� सं�थाह�को भौ�तक �मता �वकास तथा नव�वत�नकार� �ा�व�धक 

�वकासमा सहयोग गन� नी�त �लईनेछ । 

४३. दैनीक उपभो�यव�त,ु कृ�ष स�ब�धी औजार एवं मलवीउ, वन, म��य तथा 

पशजु�य पदाथ� उ�पादन, �वतरण र �व�� गन� सहकार�लाई �वशेष छुट तथा 

अनदुानको �यव�था ग�रनकुा साथै �मखु ब�तीह�मा सपुथ मू�यका सहकार� 

पसल स�ालन गन� �ो�साहन ग�रने छ । 

४४. नाग�रकह�लाई उ�पादन काय� र आयआज�नमा सहभागी बनाउन पर�परागत 

�ान तथा �सपमा आधा�रत �थानीय कु�टर उ�ोग, लघ ुउ�म, साना सेवा वा 
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�यवसाय स�ालन गन� सहकार� र �व�ीय सं�थासँगको सम�वयमा सरल र 

�वना�धतो ऋणको �यव�थाकाला�ग पहल ग�रने छ ।  

४५. �थानीय �े�मा गठन भएका सहकार� सं�थाह�को �मता �वकास गनु�को 

साथै  �वकास र उ�पादनमा सहकार�संगको  साझेदार� र सहकाय�मा जोड  

�दइनेछ । 

४६. कृषी सहकार�ह�लाई �ो�साहन गर� कृषी बजार�करण र �वकासमा लगानी 

ब�ृ� गन� नी�त �लईनेछ । गाउँपा�लका �भ� एक�करण हनेु सहकार�ह�लाई 

करछुटको �यव�था ग�रनेछ । सहकार� माफ� त कृ�षज�य उ�पादन तथा कृषी 

मलको ख�रद �व�� �कृयालाई सर�लकरण ग�रनेछ ।  

४७. गाउँपा�लका �भ�का स�पूण� सहकार�लाई सहकार�को �स�ा�त, �वि�य सेवा 

तथा ��व�धको पहुँच �व�तार गन� सहकार� िश�ा तथा ता�लम सँचालन 

ग�रनेछ। गाउँपा�लका �े� �भ� सँचालन हनुे सहकार� सं�थाह�को दता�, 

अनमु�त, खारेजी र �वधटन स�ब�धी काय�लाई थप �भावकार� त�ुयाईनेछ । 

बचत तथा ऋण स�ब�धी कारोवार गन� सहकार�ह�लाई �वि�य अनशुासन 

कायम गन� बा�यकार� �यब�थाको प�रपालनालाई कठोरतापवु�क काया��वयन 

ग�रनेछ । 

सबैको सहभा�गतामा पय�टन �ब��नः 

४८. बाल�घाट �े�, अकलादेवी म�द�र, मौला डाँडा, मौलाकाल� डाँडा, च�के 

गफुा, वतासे गफुा, �यालपानी लगायतका �व�भ� गफुाह�, िशरपोखर� तथा 
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�व�भ� मठमि�दर तथा ग�ुवाह� साथै लाल�गरुाँश �े� लगायतका पय�ट�कय 

�े�ह�को सँर�ण र �ब��नको ला�ग आधारभतु पवुा�धारह�मा लगानी 

ग�रनेछ। �त�नह�को अ�ाव�धक �व�ततृ प�रयोजना ��तवेदन तयार ग�रनेछ।  

४९. खेलकुद पय�टन, कृषी पय�टन, धा�म�क तथा साँ�कृ�तक पय�टन र �ाकृ�तक 

पय�टनको अनपुम ग�त�यको �पमा एक�कृत �वकास ग�रनेछ । 

५०. गाउँपा�लका �े� �भ� संचा�लत दरै होम�टे र �हापे होम�टेको �मता �वकास 

ग�रनेछ। नयाँ घरवास �े�ह�को प�हचान र �थापना ग�रनेछ । अ�त�थ 

स�कारको स�यता तथा ता�लम संचालन ग�रनेछ। 

५१. ग�ुङ �भलेज (का�क�) देखी था� �भलेज (अमलटार�) स�मको पय�ट�कय 

पदमाग� �थापनाको लागी स�भा�यता अ�ययन ग�रनेछ । �यसको लागी �देश 

सरकारसंग सम�वय ग�रनेछ। 

५२. बौद�काल� गाउँपा�लकाको पय�टन ग�ुयोजना तयार गर� नवलपरासी (बद�घाट 

स�ुता पूव�) िज�ला र �देश सरकारको पय�टन योजनासँग एक�कृत ग�रनेछ ।  

उ�ोग तथा बािण�य र �नजी ��ेसंगको साझेदार�ः 

५३. Innovation मा आधा�रत Start-up �यवसाय �थापना र संचालनमा 

सहजीकरण ग�रनेछ । उ�मिशलता �वकास, संर�ण र पहुँच गन� खालका 

काय��मह�लाई �ाथ�मकता �दईनेछ । 

५४. �ममा आधा�रत तथा कृषी तथा पशजु�य उ�ोग �थापनाको ला�ग �निज 

लगानीकता�ह�लाई �ो�साहन ग�रनेछ । 
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५५. साना तथा मझौला उ�ोगलाई �ो�साहन गन� �थानीय �तरमा उपल�ध क�चा 

पदाथ�ह�मा आधा�रत उ�ोगह� �थापना गन� जोड �दईनेछ । 

५६. बौद�काल� गाउँपा�लका वडा नं. २ ि�थत वैडामा एउटा उ�ोग �ाम �नमा�णको 

काम श�ु ग�रनछे र थप लगानीको ला�ग संघीय सरकार र �देश सरकारसँग 

सहकाय� ग�रनेछ। 

५७. ग�र�व �नवारणका ला�ग लघ ुउ�म काय��मलाई थप �भावकार� बनाईनेछ। 

द�लत, जनजाती तथा म�हलाह�को सीपमा आधा�रत उ�ोगह�को �वकास 

ग�रनेछ। 

५८. �व�भ� �कारका घरेल ुउ�ोगह�को �थापना गर� सँचालन तथा �यव�थापनको 

ला�ग आव�यक पहल ग�रनेछ । पर�परागत घरेल ुउ�ोगह�लाई �नर�तरता 

�दने नी�त अवल�बन ग�रनेछ । ��व�ध ह�ता�तरण र बजार संर�ण ग�रनेछ। 

५९. बजार अनगुमनलाई �भावकार� �पमा संचालन ग�रनछे। 

६०. �निज �े� तथा सहकार�ह� सँगको सहकाय�मा सपुथ म�ुय पसल सँचालन 

गन� �ो�साहन ग�रनेछ । 

६१. रा��य भवन सं�हताको �भावकार� काया��वयन ग�रनेछ । 

६२. साव�ज�नक �नजी साझेदार� माफ� त प�रयोजनाह�को सँचालन र �यव�थापन 

गन�को लागी आव�यक काननु तजु�मा ग�रनेछ । स�भा�वत आयोजनाह� 

प�हचान गर� �ाथ�म�ककरण ग�रनेछ । 
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६३. फोहरमैला तथा सरसफाइ �यव�थापनको काय�लाई साव�ज�नक–�नजी 

साझेदार�मा संचालन ग�रनेछ । 

६४. गाउँपा�लकाको म�ुय म�ुय बजार �े� र चोकमा साव�जनीक शौचालय �नमा�ण 

गर� साव�ज�नक �नजी साझेदार� माफ� त संचालन एवं �यव�थापन ग�रनेछ । 

सामािजक �वकास स�बि�ध नी�त तथा काय��मह�ः 

िश�ा��ेको �वकास र सधुारः 

६५. गाउँपा�लका �भ� िश�ा �ा��को संवैधा�नक र काननुी दा�य�व परुा गन� रा��य 

�ाथ�मकतासंग ताद�यता �मलाउदै पया��ता, सम�या�यकता र ��तफलमखुी हनेु 

गर� िश�ाको �े�मा लगानी ग�रनेछ । 

६६. �वप� प�रवारका �व�ाथ�ह�लाई आ��जेी मा�यमका पा�प�ुतक �नःश�ुक 

उपल�ध गराईनेछ । 

६७. आधारभतु तहस�मको िश�ालाई ��त�पध�, गणु�तर�य, रोजगारमलुक र 

उ�पादनमखुी बनाई हा� ैआव�यकता बमोिजमको मानवसंसाधन �वकासको 

आधार तयार ग�रनेछ । गणु�तर�य मा�या�मक िश�ामा सबैको �नःश�ुक 

पहुँच स�ुनि�त गद� सव��यापी, जीवनोपयोगी, ��त�पध� एवं गणु�तरय�ु 

अ�नवाय� तथा �नःश�ुक िश�ाको ��याभ�ुत ग�रनेछ ।        

६८. मेरै गाउँमा मेरै �ा�व�धक काय��म संचालन ग�रनेछ । �यसका ला�ग 

गाउँपा�लका �भ�का सबै वडाका �वप� तथा जेहे�दार �व�ाथ�ह�को लागी 

�ा�व�धक िश�ाको लागी छा�विृ�को �यब�था ग�रनेछ । 
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६९. सबै मा�या�मक �व�ालयमा प�दै कमाउदै काय��म लाग ुग�रनछे । 

७०. �व�ालयह�को भौ�तक तथा शैि�क पूवा�धार �वकासको अव�था, आव�यकता 

प�हचान तथा अ�य �वषयह�को �नय�मत अनगुमन ग�रनेछ । �यसको ला�ग 

रणनी�तक स�म�त गठन गर� प�रचालन ग�रनेछ । 

७१. �बचैमा �व�ालय छा�ने कारण प�हचान गर� �ारि�भक वाल �वकास तथा 

अ�य क�ामा समतामलुक पहुँच स�ुनि�चत गर� �ब�ालय उमेर समहुका सबै 

बालबा�लका �व�ालयमा भएको स�ुनि�त ग�रने छ । �व�ालय भना�दरलाई 

बढाउने काय��म संचालन ग�रनेछ। 

७२. सबै �व�ालयह�मा इ�टरनेट र �ा�व�धक उपकरणह�को स�ुवधा उपल�ध 

गराई �व��ुतय िश�ण �सकाई ���यालाई सहजीकरण ग�रनेछ । 

७३. सबै �व�ालयवाट GESI Focal Teacher �यव�था गर� �व�ालयलाई 

छा�ामै�ी बनाइने छ । 

७४. द�लत, अपा�, एकल म�हला, ग�रव तथा �वप� नाग�रकका छोराछोर�ह�लाई 

�नःश�ुक पठनपाठनको �यब�था �मलाउन �वशेष छा�व�ृतको �यव�था 

ग�रनेछ। 

७५.  बौद�काल� गाउँपा�लका �े��भ� एउटा आ�ँगक �या�पस �थापना गन� तयार� 

ग�रनेछ। 

७६. �ा�व�धक, बै�ा�नक, �यवहा�रक तथा �यवसा�यक िश�ा �दान गन� 

िश�ालयह� �थापना गन� सामदुा�यक तथा �नजी �े�संग सहकाय� ग�रनेछ । 
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७७. आगामी आ�थ�क बष�मा क�ा १ देखी ५ स�म लाग ु गन� गर� �थानीय 

पा��म तयार गर� लाग ुग�रनेछ । 

७८. सामदुा�यक �व�ालयका िश�क तथा कम�चार�ह�को दरब�द� �मलान 

ग�रनेछ। �व�ालय समायोजनलाई �नर�तरता �दईनेछ ।  

७९. आधारभतु तहको प�र�ालाई मया��दत बनाउन पर��ा संचालन, अनगुमन तथा 

�यव�थापन काय��व�धको तजु�मा ग�रनेछ । 

८०. िश�क �सकाईको गणु�तर कायम गन� �व�ाथ� �सकाई उपल�धीको पर��ण 

र �यव�थापन गन� खालका काय��मह�मा जोड �दईनेछ । 

८१. उपय�ु पूवा�धारस�हतको बालमै�ी वातावरण स�ुनि�त गर� �ारि�भक 

वाल�वकासको अवसर �व�तार ग�रनेछ । 

८२. �व�ालयमा उमेर समहुका आफना प�रवारका बालबा�लकाह�लाई �व�ालय 

भना� नगराएमा काननु बमोिजक कारवाह� हनु ेत�य अ�भभावकह�लाई बोध 

गराउन अ�भमिुखकरण काय��म संचालन ग�रनेछ । 

८३. िज�ला �भ� वा वा�हरका नमनुा �व�ालयहरसंग साझेदार� गर� अनभुव 

आदान�दान एवं शैि�क गणु�तर ब�ृ� गन� खालका कृयाकलापह� संचालन 

ग�रनेछ । 

८४. एक वडा एक प�ुतकालय �थापना ग�रनेछ । �मशः �मता �वकास 

ग�रनेछ।ई- प�ुतकालय �थापना गन� नी�त �लईनेछ । 
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८५. �व�ालयमा आव�यक जनशि� �यव�थापन, भौ�तक एवं शैि�क पूवा�धार 

�यव�था र िश�ण �सकाइ ���यामा सधुार गर� गणु�तर अ�भब�ृ� ग�रनेछ। 

८६. �व�ालयह�को न�सांकन गर�  रा��य तथा �थानीय मापद�ड अन�ुपको दरु� 

�भ� आधारभतू तथा मा�य�मक �व�ालयह�को �यव�थापन ग�रनछे ।  

८७. सामदुा�यक �व�ालयलाई ग�रने पवूा�धार सहयोगमा अपा�मै�ी र लै��कमै�ी 

पवुा�धार �नमा�णलाई �ाथ�मकता �दइनछे । साथै सबै �व�ालयह�मा 

स�ुवधास�प� क��यटुर �योगशाला बनाउन ेनी�त �लईनेछ । 

८८. गाउँपा�लका �े��भ� सामदुा�यक �व�ालयमा अ�ययन गर� क�ा १० को 

पर��ामा उ�कृ� हनेु छा� र छा�ालाई परु�कृत एवं स�मान ग�रनछे ।उ�कृ� 

�व�ालय, �धानअ�यापक र �व�ालय �यव�थापन स�म�तलाई परु�कृत 

ग�रनेछ। 

८९. �व�ाथ�ह�को �चीको आधारमा सबैलाई �ा�व�धक तथा �यवसा�यक िश�ा र 

सीप �वकासको अवसर �दान गन� �थानीय तह �तर�य संय��को �वकास 

ग�रनेछ । 

९०. गाउँपा�लकाका �वीकृत काय��मह� संचालन गन�को लागी सामदुा�यक 

�सकाई के��ह�को प�रचालन गन� नी�त �लईनेछ । खासगर� व�ृत परामश� 

(Career Counselling) ज�ता काय�ह�लाई लाई CLC माफ� त संचालन 

ग�रनेछ । 
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�वकास साझेदारह�संगको सम�वय र प�रचालनः 

९१. गाउँपा�लका र �व�भ� संघ-सं�थाह�को सहकाय�मा स�ालन हनु े सबै 

काय��मह�लाई पारदश� र जनउ�रदायी बनाईनेछ । आव�य काननुको 

तजु�मा र काया��वयन ग�रनेछ। गैरसरकार� संघ स�थाह�संगको सहकाय�लाई 

�ाथ�मकता �दईन े छ ।  

९२. गाउँपा�लका �े��भ� ��याशील सबै गैरसरकार�  सं�थाह�को काय�लाई  

�यवि�थत गर�  न�तजामूलक वनाउन र �भावकार� प�रचालन गन� गैसस 

प�रचालन नी�त  तयार गर� काया��वयन ग�रनेछ ।  

गणु�तर�य आधारभतु �वा��य सेवाको �यव�थापनः 

९३. सं�वधान�द� �वा��यस�ब�धी हक सबै बौद�काल�वासीले �नवा�ध उपभोग गन� 

पाउने अवसरको �ृजना गर� �वा��य �णाल�को समिुचत �वकास, सबै �वा��य 

सं�थाह�वाट �दान ग�रने सेवाको गणु�तर�यता सधुार गद� सहज पहुँच स�ुनि�त 

गन� आव�यक पहल ग�रनेछ । 

९४. गाउँपा�लका �भ� आधारभतु आकि�मक �वा��य सेवाको पहुँच स�ुनि�त गन� 

नी�त �लईनेछ । �वा��य �वमामाफ� त �वशेष� सेवाको सलुभ पहुँचलाई 

अ�भब�ृ� ग�रनेछ । �वा��य �वमाको �योगवारे �थानीय�तरमा अ�भमिुखकरण 

काय��म संचालन ग�रनेछ ।  

९५. आगामी आ�थ�क बष��भ� गाउँपा�लकाको �वा��य नी�तको तजु�मा ग�र 

काया��वयन ग�रनेछ । 
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९६. गाउँपा�लका �भ�का �मखु �वा��य सेवा के��ह�मा सरुि�त र भरपद� �सतुी 

सेवा �दान गन� ब�थ�ङ से�टर �थापना ग�रनेछ । �शमः सबै �वा��य 

के��ह�मा �व�तार गन� नी�त �लईनेछ ।गभ�वती म�हला र नवजात िशशलुाई 

पौ��क आहारका ला�ग �वशेष �यव�था ग�रने छ । 

९७. ज�टल �कारका �सतुीलाई Higher Centre मा �रफर गनु�परेमा यातायात 

स�ुवधा �व�प नगद अनदुान उपल�ध गराईनेछ । 

९८. आधारभतू �वा��य सेवा, �याि�सन र खोपह� सहज बनाउन आव�यक पहल 

ग�रनेछ। �जनन �वा��य, मातिृशश ु �वा��य र प�रवार �नयोजन सेवालाई 

�भावकार� बनाईनेछ। 

९९. �वा��य र सरसफाइ स�ब�धी जनचेतना अ�भब�ृ� गर� HIV/AIDS लागपुदाथ� 

तथा द�ुय�शनी �नय��ण र हेरचाहको ला�ग �व�भ� �वा��य सं�थाह�को 

सहयोग, सम�वय र साझेदार� गन� नी�त अवल�वन ग�रनेछ । 

१००. आगामी आ�थ�क बष�मा १५ शैयाको स�ुवधास�प� बौद�काल� आधारभतु 

अ�पताल भवनको �नमा�ण स�प� ग�रनेछ । आव�यक जनशि�को 

�यव�थापन ग�रनेछ । 

१०१. नाग�रकलाइ �व�थ वनाउन �वा��य �े�मा लगानी अ�भव�ृ� गन� एवं 

गणु�तर�य सव�सलुभ �वा��य सेवामा समान पहचु �था�पत गद� सवैको �व�थ 

जीवन ��याभतु ग�र �दगो �वकास स�ुनि�त गनु�पन� काननुी दा�य�वलाई परुा 
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ग�रनेछ । �यसको लागी आगामी आ�थ�क बष�मा ३ वटा सामदुा�यक �वा��य 

एकाईको �थापना र संचालन ग�रनेछ । 

१०२.  Universal Health Coverage को अवधारणा अनसुार �थानीय तहमा 

�ब��ना�मक, ��तकारा�मक, उपचारा�मक, पनु�थाना�मक तथा �शामक 

सेवालाई एक�कृत �पमा �वकास तथा �व�तार ग�रनेछ । 

१०३. आयवु��दक र वैकि�पक उपचार प�तीको �ब��न ग�रनेछ । �थानीय 

�तरमा उपल�ध हनु े ज�डव�ुटह�को �यव�थापन र उपयोग गद� आयवु�द 

िच�क�सा �णाल�लाई थप �भावकार� गराइनेछ ।   

१०४. गाउँपा�लकाले संचालन गन� गर� क�तीमा एक वटा ए�बलेु�सको 

�यब�थापन ग�रनेछ। 

१०५. सबै बौद�काल�वासीह�लाई रगत र र�त�व �नःश�ुक �ा� हनु ेगर� 

�यब�था ग�रनछे। 

१०६. अपा�ता रोकथाम तथा पनु�थापना काय��म संचालन ग�रनछे । 

१०७. स�वा रोग, �कटज�य रोग, पशपु�छ�ज�य रोग, जलवायू प�रवत�न र 

अ�य रोग तथा महामार� �नय��णलगायत �वप� �यव�थापन पवू�तयार� तथा 

��तकाय�को एक�कृत उपायह� अवल�बन गन� नी�त �लईनछे । 

१०८. नसन� रोगको �कोपको �य�ुनकरण ला�ग �वा��य �ब��ना�मक सेवामा 

�वशेष जोड �दइनेछ साथै यसको ला�ग �नदाना�मक सेवा र उपचारा�मक 

सेवालाई �व�तार ग�रनछे । 
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१०९. पोषणको अव�थालाई सधुार गन�, �मसावटय�ु तथा हा�नकारक 

खानालाई �न��सा�हत गद� गणु�तर�य एवं �वा��यबध�क खा�पदाथ�को �ब��न, 

उ�पादन, �योग र पहुँचलाई �व�तार गन� नी�त �लईनेछ । 

११०. �नय�मत खोपको �ब�ध ग�रनेछ ।खोप काय��मलाई थप �यवि�थत 

वनाउनको ला�ग खोपको स�ुम योजना तजु�मा गन�, खोप के��ह�लाई 

�यवि�थत तथा थप �नमा�ण गन� काय�लाई ती�ता �दईनेछ ।  

१११. �वा��य �े�को द�गो �वकासको लागी आव�यक लगानी बृ�� ग�रनेछ। 

११२. �व�ालयह�संगको सम�वयमा �कशोर�कशोर�ह�लाई दौतर� िश�ा र 

यौन िश�ा सचेतीकरण काय��म स�ालन ग�रने छ ।  

११३. सन� रोग तथा नसन� रोगको रोकथामको ला�ग आव�यक काय��म 

संचालन ग�रन ेछ ।नसन� रोगको रोकथामको ला�ग पेन �याकेजलाई थप 

�यवि�थत र �भावकार� बनाईनेछ ।  

११४. महामार�को पवु� तयार� तथा �यव�थापनको ला�ग आरआर�ट लाई तयार� 

अव�थामा रािखने छ साथै उ� काय�लाइ औष�ध, खोप तथा �वा��य स�वि�ध 

सामा�ीह� तयार� हालतमा रािखने छ ।  

११५. �यरोग ज�ता रोगह�को समयमै प�हचानको ला�ग �याव सेवाको 

�थापना तथा �व�तार ग�रने छ ।  
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११६. म.�वा.�वं.से. ह�लाई �वा��यका स�पूण� काय��मह�मा समदुाय 

�तरमा जनचेतना फैलाउने काय�मा थप उ���ेरत ग�रने छ । �यसको ला�ग 

काय�स�पादनमा आधा�रत �ो�साहनको काय��म लाग ुग�रनछे । 

११७. खा� सरु�ा, पोषण तथा सरसफाई �े�को अ�भब�ृ� ग�रनछे । ताजा 

तथा घरेल ुउ�पादनको �योगलाई �ो�साहन ग�रनेछ । 

११८. आगामी आव �भ� सरुि�त �पमा फोहोर सँकलन, बग�करण, पनुः 

उपयोग, �शोधन, �वसज�नको ला�ग �या�ड�फ�ड साईटको प�हचान, �वकास 

र �यव�थापन ग�रनेछ । 

११९. उपय�ु �थानको प�हचान गर� �मा से�टरको �नमा�णको लागी 

स�भा�यता अ�ययन ग�रनेछ ।  

१२०. गाउँपा�लका �भ�का औषधी पसलह�को �नय�मत अनगुमन ग�रनेछ । 

काननु बमोिजम सँचालन नभएको पाईएमा काननु अनसुार कारवाह� ���या 

त�ु�त श�ु ग�रनेछ। 

१२१. सनुौला हजार �दनका म�हला (गभ�वती तथा स�ुकेर�), ५ बष� म�ुनका 

बालबा�लका र �कशोर�ह�को पोषण अव�थामा सधुार �याउन संिघय 

सरकारसंगको साझेदार�मा �वगत बष�देिख स�चा�लत बह�ुे�ीय पोषण 

काय��मलाई �नर�तरता �दइनेछ।साथै पोषणमै�ी काय��मह�लाई सबै 

शाखाह�का काय�ह�मा मलु�वाह�करण गद� ल�गनेछ ।  
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१२२. योग तथा �ाकृ�तक िच�क�सा, हो�मयो�याथी, यनुानी, अकुप�चरलगायत 

अ�य िच�क�सा प�तीलाई गाउँपा�लकास�म �वकास तथा �व�तार गन� पहल 

ग�रनेछ । 

१२३. �थानीय �तरमा उपल�ध औषधीज�य ज�डबटु�, ख�नज एवं जा�तव 

��यको प�हचान, संर�ण, संकलन, �ब��न गद� आयवु�द िच�क�सामा वै�ा�नक 

अनसु�धान तथा सदपुयोग गर� आतम�नभ�रता अ�भब�ृ� ग�रनेछ । 

मौ�लकता र सं�कृ�तवाट सम�ुतीः 

१२४. कुनै �यि�, जा�त वा समदुायको धम�, दश�न, सोच�वचार, मा�यता, 

आ�था र �व�ासलाई स�मान र धा�म�क स�ह�णतुाको वातावरण कायम गद� 

सामािजक साम�ज�यता कायम ग�रनेछ । 

१२५. पर�परागत भौ�तक लोककला एवं िश�पकला उ�पादन गन� मौ�लक 

सीप र ��व�धको संर�ण र �यवसा�यकरण ग�रनेछ । 

१२६. गाउँपा�लका�भ�का रैथाने जा�तको प�हचान र सं�कार झ�कन े गर� 

सां�कृ�तक गाँउह�को प�हचान र �वकास गर� पय�टन �ब��न ग�रने छ । 

�थानीय समदुाय �वशषेका सं�कृ�तलाई संर�ण,�वकास र �ब��नमा �ो�साहन 

गन� नी�त �लइनेछ।  

१२७. �थानीय �तरमा �च�लत समदुायको आ�नै मातभृाषामा आधारभतू िश�ा 

�ा� गन� �यव�था �मलाउन पा�प�ुतक बनाई स�बि�धत भाषा भाषीह�को 

बाह�ुयता रहेका �े�का �व�ालयमा लाग ुगन� आव�यक तयार� ग�रने छ ।  
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१२८. पर�परागत पेसा, �यवसाय र लोपो�मखु कला, �ान र �सपको प�हचान 

गर� सोको संर�ण र स�बध�नका ला�ग आव�यक काय��म बनाई लागू ग�रने 

छ ।  �य�ता ��याकलापह�को �चार�सार गर� �ब��न ग�रनेछ । 

१२९. िश�ा, �वा��य, भाषा, सं�कृ�त, कला, सा�ह�य आ�दको �वकासमा 

योगदान पयुा�उने �यि��वह�लाई स�मा�नत ग�रनेछ ।  

१३०. अ�रया�ा काय��मको दायरा �व�तार गर� �भावकार� �पमा संचालन 

ग�रनेछ। 

१३१. बौद�काल� गाउँपा�लका �भ� रहेका घाटु, �याउरे, सोरठ�, कौरा, लाखे, 

�व�भ� जा�ाह� ज�ता �व�भ� पर�परागत नाचह� तथा लोक भजन, या�नमाया 

र सालैजो ज�ता लोक भाकालाई संर�ण तथा �ब��न ग�रनेछ । सबै धम�, 

जात, भाषा र समदुायका लोक सं�कृ�तह� तथा अमतु� साँ�कृ�तक स�पदाह�को 

एक�कृत अ�भलेख तयार गर� संर�ण र �वकास ग�रनेछ । 

१३२. आ�नै पहल तथा सँघ र �देश सरकारसगँको सहकाय�मा सं�कृ�त  

संर�ण र पय�टन �ब��नका  ला�ग  फरक प�हचान र �वशेषताय�ु सां�कृ�तक 

�ाम र होम �टे को �थापना, संचालन र �ब��नमा  �ो�साहन तथा सहयोग 

गन� नी�त �लइनेछ। 

१३३. गाउँपा�लका�भ� १ वटा सबै जातजाती र सं�कृ�त झ�कन े गर� 

सां�कृ�तक सं�हालय गन� नी�त �लईनेछ।  
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१३४. सां�कृ�तक स�पदा ��ेको मौ�लक एवं ऐ�तहा�सक वातावरणको प�हचान 

र संर�णमा जोड �दईनेछ । 

सामािजक समावेशीकरण स�हतको गाउँपा�लकाः 

१३५. नेपालको सं�वधान, बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ र �नयमावल�, 

२०७८ तथा �व�भ� समयमा नेपाल रा� प� भई जार� गरेका रा��य तथा 

अ�तरा��य ��तव�ताह�ले बालबा�लकाको अ�धकारको ला�ग �यव�था गरेका 

�ावधानह� परुा गन� आव�यक तयार� तथा काया��वयन ग�रनछे । 

१३६. अ�भभावक�व�हन, �हंसा, द�ुय�वहार, शोषण, बेच�वखन, बाल�ववाह ज�ता 

कारणवाट जोिखमको अव�थामा रहेका वालवा�लकाह�को उिचत संर�ण, 

पनु�थापना, �नःश�ुक िश�ाको �यारे�ट� तथा उनीह�को सीपिश�ामा जोड 

�दने नी�त अवल�बन ग�रनेछ । 

१३७. बा�लका तथा �कशोर� मा�थ भौ�तक वा �व�भ� अनलाईन माफ� त हनु 

स�न ेयौनज�य शोषण र अपराधलाई �न��सा�हत गन� आव�यक काय��मह� 

संचालन ग�रनेछ। 

१३८. �वप� वाट हनुस�न ेजोिखममा बालबा�लका, अपा�, असहाय, म�हला 

तथा जे� नाग�रकह�लाई अ�ा�धकार �दई आव�यक �व�ध ग�रनेछ । 

१३९. ज�मदता�, नाग�रकता, रा��यप�रचयप� आद�वाट बि�त 

बालबा�लकालाई रा�यको आभाष �दई प�रचयप�को स�ुनि�तताको ला�ग पहल 

ग�रनेछ । 



 

बौद�काल� गाउँपा�लकाको आ�थ�क बष� २०७९/८० को लागी नी�त तथा काय��म ॥29॥ 

१४०. नेपालको सं�वधान ��याभतु गरेको खा� स��भतुाको हक, आवासको 

हक �चलन गराउने, भ�ूममा रहेको दोहोरो �वा�म�व अ��य गद� �कसानको 

�हतलाई �यानमा राखी वै�ा�नक भ�ूमसधुार गन�, भ�ूमको उ�पादनशीलता, 

�कृ�त तथा वातावरणीय स�तलुन समेतका आधारमा समिुचत उपयोग गन�, 

अ�यवि�थत बसोबासलाई �यव�थापन गन� तथा योजनाब� र �यवि�थत ब�ती 

�वकास गन�, ��येक �कसानलाई कृ�ष काय�का ला�ग भ�ूममा पहुँच, भ�ूमह�न 

द�लतलाई ज�मन उपल�ध गराउने, आवास�बह�न द�लतलाई बसोबासको 

�यव�था, भ�ूममा�थ �कसानह� र भ�ूमह�न सकुु�बासीह�को अ�धकार स�ुनि�त 

गन� रा��य ल�य �ा� गन� रा��य भ�ूम आयोगसंगको सहकाय� र सम�वयमा 

गाउँपा�लका �भ� रहेका भ�ूम�हनह�को त�याँक अ�ाव�धक ग�र �वशेष 

काय��म सँचालन ग�रनेछ । 

१४१. यवुा, द�लत, म�हला, �वप�, बालबा�लका तथा सीमा�तकृत समदुायमा 

सशि�करणका �वशेष लि�त बग� काय��मह�लाई प�रणाममखुी र �यबि�थत 

�पमा सँचालन ग�रनेछ । ��येक बष� लै��क समानता र सामािजक 

समावेिशकरण प�र�ण स�प� गर� न�तजा साव�ज�नक ग�रनेछ । 

१४२. गाउँपा�लकाको �वकास �यासमा तजु�मा, �ोत साधनको बाँडफाँड र 

प�रचालनलाई लै��क उ�रदा�य र सामािजक �पमा समावेशी बनाउन 

अ�धकतम �यास ग�रनछे । 



 

बौद�काल� गाउँपा�लकाको आ�थ�क बष� २०७९/८० को लागी नी�त तथा काय��म ॥30॥ 

१४३. म�हला �हंसा, छुवाछुत, बाल�म, बह�ुववाह, यौन �हंसा ज�ता सामािजक 

अपराधह�/ सामािजक कु�र�तह�को �नय��णमा �भावकार� काय��मह� 

संचालन ग�रनेछ । 

१४४. म�हला सहभा�गता, नते�ृव �वकास र सशि�करणका ला�ग �मता 

�वकास काय��म तथा आय  आज�नका ला�ग सीप �वकास काय��मह� 

काया��वयन ग�रनेछ । 

१४५. एकल तथा द�लत  म�हलाह�को �हत �ब��न गन�, सीप �वकास र आय  

आज�न गन� काय��म संचालन गन� �ाथ�मकता �दइनेछ । 

१४६. सामािजक सचेतीकरण, सश�ीकरण, सामािजक प�रचालन, समावशेी र 

मूल �वाह�करणमा जोड �दइनछे । �वकास आयोजनाको स�ालनमा म�हला 

लगायत �समा�तकृत समहुलाई अ�नवाय� सहभागी  गराउने नी�त �लइनेछ । 

१४७. जनुसकैु पूवा�धार  �नमा�ण  गदा� म�हला मै�ी, वाल मै�ी तथा अपा�मै�ी 

पूवा�धार �नमा�ण गन� नी�त �लइनेछ। 

१४८. बालबा�लकामाथी हनुे वा हनुस�ने सबै �कारका शार��रक वा मान�सक 

�हंसा, ��त वा द�ुय�वहार, प�र�याग, उपे�ा, शोषण वा यौन द�ुय�वहारवाट 

उनीह�लाई संर�ण ग�रनेछ । �यसका ला�ग �वशेष काय��म संचालन 

ग�रनेछ । 

१४९. गाउँपा�लका �े��भ�का सवै �व�ालय�तरमा, समदुाय�तरमा, वडा�तरमा 

र गाउँपा�लका �तरमा वाल�लव र वालसंजाल गठन र पनुग�ठन गर� �च�लत 
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काननु अनसुार दता� गराई आ�नो धारणा बनाउन स�म बालबा�लकाह�लाई 

�नजह�संग स�ब� सबै �वषयह�मा आ�नो �वचार अ�भ�य� गन� पाउने 

अवसरको स�ुनि�तता ग�रनेछ । साथै �नय�मत �पमा �मता �वकासका 

काय��म संचालन  ग�रनेछ । 

१५०. बाल�याय �णाल�लाई स�ुढ बनाई काया��वयन ग�रनेछ । 

१५१. बालमै�ी �थानीय तह �नमा�णको लागी आव�यक �ब�ध ग�रनेछ । 

बाल अ�धकारको स�ुनि�तता कायम ग�रनछे । 

१५२. बालसंर�णका सवालह�लाई गाउँपा�लकाको आव�धक तथा द�घ�का�लन 

योजनामा अ�नवाय� �ाथ�मकताकासाथ समावेश ग�रनेछ । 

१५३. पछाडी परेका वा पा�रएका वग�, समदुाय र �े�का समदुायको �वकासका 

ला�ग �वशेष काय��मह� संचालन गर� समानपुा�तक �वकास ग�रनछे । 

१५४. गाउँपा�लकाको �वकास �यासलाई सामािजक समाविेशकरण र 

लै��क�करण ग�रद� ल�गनेछ ।  

खेलकुद माफ� त रा� �नमा�णमा योगदानः 

१५५. खेलकुदको मा�यमवाट �व��य, स�म, मया��दत, अनशुा�सत खेलाडी र 

�ृजनिशल नाग�रक तयार गन� तथा रा��य �वकासमा टेवा पयुा�उन �या� 

अवसरह�को �ृजना ग�रनेछ । 

१५६. हरेक वडावाट खेलकुदको �वकास, �व�तार र �ब��न तथा खेलाडीह� 

उ�पादन गन� एक वडा- एक खेल मैदान- एक ��तयो�गता को अवधारणा 
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काया��वयन ग�रनेछ। वडाह�मा खेलमैदानको लागी ज�गा प�हचान तथा 

खेलकुद पूवा�धार �वकास योजना तयार गर� काया��वयन  ग�रनेछ  । 

१५७. स�ुवा��य र त�द�ु�तीका ला�ग सबै उमेर समहुका �यि�ह�लाई 

खेलकुदमा �यापक सहभा�गताका ला�ग �ो�साहन ग�रनेछ । 

१५८. खेलाडीह�लाई पया�� अनभुव र अवसर �दान गन� �थानीय �तरदेिख 

�ादेिशक र रा��य�तरस�म खेलकुदका काय��मह� आयोजना र सहभा�गता 

गराईनेछ । 

१५९. खेलकुदलाई जनजीवनको अ�भ� अ� बनाउन तथा बालबा�लकाह�को 

शा�र�रक तथा मानिशक �वकासका ला�ग �व�ालय�तरवाट नै खेलकुद �वकास 

गन� ��येक �व�ालयमा अ�नवाय� खेल मैदानको �यव�था ग�रनेछ । 

१६०. बौद�काल� १ माईतीघाट र बौद�काल� २ राजाको चौपार�ि�थत ज�गामा 

आध�ुनक स�ुवधास�प� रंगशाला �नमा�ण ग�रनेछ । 

१६१. �व�भ� ��तयो�गताह�मा गाउँपा�लकाको ��त�न�ध�व गन� आ�धका�रक 

टोल�लाई �ो�साहन ग�रनेछ । 

१६२. गाउँपा�लका तथा वडा �तर�य खेलकुद स�म�त गठन र प�रचालन 

ग�रनेछ । 

हा�ो �ाथ�मक दा�य�वः सामािजक सरु�ा तथा �थानीय शाि�त सरु�ा  

१६३. नेपालको सं�वधान बमोिजम आ�थ�क �पले �वप�, अश� र असहाय 

अव�थामा रहेका, असहाय एकल म�हला, अपा�ता भएका, बालबा�लका, 
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आ�नो हेरचाह आफ�  गन� नस�न े�यि�ह�लाई रा��य नी�त अनसुार सामािजक 

सरु�ाको अ�धकार स�ुनि�त गन� आव�यक पहल ग�रनछे । 

१६४. ८५ बष� उमेर नाघेका जे� नाग�रकह�लाई स�मान �व�प बा�ष�क 

�पमा चाडपव� खच� उपल�ध गराउने काय��म �नर�तर संचालन ग�रनेछ । 

१६५. �वधरु प�ुष सामािजक संर�ण �ो�साहन भ�ा �वतरण काय��म �नर�तर 

संचालन ग�रनेछ । 

१६६. अ�ज ��ा स�मान र उपचार सहयोग  कोषको �थापना  र संचालन 

ग�रनेछ। 

१६७. गाउँपा�लका �हर� सेवा गठन गर� �थानीय शाि�त तथा स�ुयव�था 

कायम ग�रनेछ। 

१६८. �व�ाथ� संग �हर�, यवुासँग �हर� ज�ता काय��मह� िज�ला �हर� 

काया�लयसंगको सम�वयमा सँचालन ग�रनेछ । 

१६९. नरम, ववक र �चा� काय��े� रहन ेगर� �हर� चौक� �थापनाको ला�ग 

स�बि�धत �नकायसंग सम�वय ग�रनेछ । काल�ग�डक� क�रडोरको उपय�ु 

�थानमा �हर� �वट �थापना गर�नेछ । 

१७०. सामािजक सरु�ा स�ब�धी त�या�लाई अ�धकतम श�ु बनाईनछे । 

ब��कङ �णाल�वाट सामािजक सरु�ा �वतरण प�तीलाई सरल बनाईनेछ । 

१७१. गाउँपा�लकाबाट �दान ग�रने सेवाह�मा असहाय अपा�ता भएका �यि�, 

जे�  नाग�रक, गभ�वती, स�ुकेर�लाई सेवामा अ�ा�धकार �दइनेछ । 
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१७२. बौद�काल� गाउँपा�लकालाई हरेक �क�समको �वभेदम�ु समाज �नमा�ण 

गन� नी�त �लईनछे । यसका ला�ग सकारा�मक �वभेदको नी�त समेत अवल�बन 

ग�रनेछ । 

यवुा, रोजगार� तथा ग�र�व �नवारणः 

१७३. यवुाह�लाई प�रवत�नका संवाहक र द�गो �वकासका उ��रेक शि�को 

�पमा �वकास गन� रा�, रा��यता, लोकत�� र मानव अ�धकारका आधारभतु 

�स�ा�त एवं म�ुयमा�यताह�को बोध गराउने काय��म संचालन ग�रनेछ । 

१७४. यवुाको उमेर समहुको आव�यकतानसुार िश�ा आज�न तथा विृ�को 

अवसरको खोजीमा रहेका यवुाह�लाई लि�त ग�र काय��म संचालन ग�रनेछ। 

१७५. “गाउँपा�लकाको लागी �वयंसेवा” काय��ममाफ� त रोजगार�मा आव� 

गन� काय��म संचालन ग�रनेछ । 

१७६. बौद�काल� गाउँपा�लकालाई यवुा तथा �कशोर�कशोर�मै�ी, पर�परागत 

हा�नकारक अ�यास, �वभेद र �हंसाम�ु �थानीय तहको �पमा �वकास 

ग�रनेछ। 

१७७. साझा सवाल प�हचान, योजना तजु�मा र काया��वयनमा यवुाह�को 

अथ�पूण� सहभा�गता स�ुनि�त ग�रनेछ । 

१७८. यवुा �वरोजगार, उ�मिशलता �वकास तथा कृषीमा यवुाह�लाई 

आक�ष�त गन� �वशेष काय��म संचालन ग�रनेछ । 

१७९. नमनुा यवुा संसद अ�यासका ला�ग सम�वय र सहजीकरण ग�रनेछ । 



 

बौद�काल� गाउँपा�लकाको आ�थ�क बष� २०७९/८० को लागी नी�त तथा काय��म ॥35॥ 

१८०. यवुा �वकासको ला�ग नी�त स�बाद काय��म संचालन ग�रनेछ । यवुा 

��तभा प�हचान र �ो�साहन गन� नी�त अवल�बन ग�रनेछ । साथै यवुा 

प�रचालन माफ� त यवुा उ�म काय��मलाई �ाथ�मकता �दईनेछ । 

१८१. लघ,ु साना तथा मझौला उ�म समेतका �यवसाय आर�भ गन� 

उ�मशीलता ता�लम तथा �यवसाय �वकास सेवा �दान ग�रने छ । यवुाह�लाई 

�वरोजगार� तफ�  उ�मखु गराउन �यवसाय श�ुवात (Start-Up) अनदुान �दने 

�यब�था ग�रनेछ । �ान, सीप ह�ता�तरण ���यालाई सहजीकरण ग�रनेछ। 

१८२. यवुा रोजगार�को लागी �भावकार� काय�योजना तयार� गर� काया��वयन 

ग�रनेछ। 

१८३. क�ा आठ भ�दा म�ुनको �व�ालय िश�ा �ा� गर� �म बजार �वेश 

गरेका यवुालाई लि�त ग�र ता�लम काय��म संचालन ग�रनेछ । 

१८४. यवुाह�को �नि�त रोजगार स�ब�धी सचुना र काय��ममा पहुँच बढाउन 

यवुा परामश� सेवा लगायतका संय��ह�को �थापना ग�रनेछ । अनौपचा�रक 

�े�का ��मक कामदारह�को प�ीकरण ग�रनेछ । त�यांक �यवि�थत गर� 

�नजह�को �हत �ब��न हनुे काय��मह� संचालन  ग�रनेछ । 

१८५. यवुाको �मता र शैि�क �तरमा आधा�रत �यवहा�रक, �ा�व�धक र 

�म बजार सहुाउद� िश�ा र ता�लममा जोड �दद� उ�मिशलता र 

�वरोजगारलाई �ो�साहन ग�रनेछ। 
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१८६. गाउँपा�लकामा IDEA BANK �थापना गर� बौ��क स�पि�ह� एक��त 

ग�र रोजगार�संग आव� गद� ल�गनेछ ।  

१८७. �धानम��ी रोजगार काय��मलाई �भावकार� �पमा काया��वयन ग�र 

न�तजामखुी बनाईनेछ। 

१८८. पर�परागत पेशा, सीप र ��व�धमा आधा�रत �यवसायलाई समावेशीकरण 

र आध�ुनक�करण गन� �ो�साहन ग�रनछे । 

पवुा�धार तथा भौ�तक �वकास स�बि�ध नी�त तथा काय��मह�ः 

सचुना तथा सँचार ��व�धः 

१८९. गाउँपा�लकाका �वकास काय��म, सेवा तथा योजनाका बारेमा 

बौद�काल�वासीलाई ससूुिचत गन� “बौद�काल� मखुप�” �काशन ग�रने छ । 

साथै अनलाईन काय��म उ�पादन ग�रनेछ । 

१९०. �थानीय प�प��का, �थानीय एफ. एम. रे�डयो एवं टे�ल�भजनमाफ� त 

गाउँपा�लकाका ग�त�व�धह�, �काशन, एवं �सारण ग�रनेछ । 

१९१. नेपाल टे�लकमसँगको सम�वयमा अि�टकल फाईवर �व�तार तथा 

�या�डलाईन टे�लफोन �व�तारलाई �ाथ�मकता �दईनेछ । 

१९२. संचार तथा प�का�रताको �वकास अ�भब�ृ� गन� आव�यक काय��मह� 

संचालन ग�रनेछ । 

१९३. १०० वाट स�मका एफएम रे�डयो सँचालन, अनमु�त, न�वकरण, 

�नयमन र खारेजी स�ब�धी काय� गन�को ला�ग काननुको तजु�मा ग�रनेछ । 
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�देश काननुको अ�धनमा रह� एफएम सँचालन स�बि�ध अ�य काय�ह� 

ग�रनेछ। 

१९४. बौद�काल� �े�को प�हचान स�ार/प�का�रताको मा�यमवाट समेत 

गराउन यसको ग�रमालाई अझ बढ� उचो बनाउन,  आ�थ�क सामािजक र 

पूवा�धार समेतका सम� �वकास अ�भयानलाई अझ बढ� योगदान �दन �ो�सा�हत 

गन� उ�े�यले स�ारकम�/स�ार मा�यमको �मता �वकास स�ब�धी काय��म 

सँचालन ग�रनेछ। साथै गाउँपा�लकाको सम�ृ� तफ� को या�ामा सहयोग गन� 

प�कार/ सँचारकम�/स�ार मा�यमलाई थप �ो�सा�हत गन�को ला�ग बौद�काल� 

प�का�रता परु�कार लाई �नर�तरता �दईनछे। आगामी आ�थ�क बष�मा �थम 

पटक �वतरण ग�रनेछ । 

१९५. आगामी आ�थ�क बष� �भ� सबै साव�ज�नक सं�थाह�मा गणु�तर�य 

ई�टरनेटको पहुँच पयुा�ईने छ । 

१९६. �वकास एवं साव�ज�नक सेवा �वाह स�ब�धी चनुौती सामना गन� सचुना 

तथा संचार ��व�धमा आधा�रत न�वनतम तथा मौ�लक �योग �ब��न �वशेष 

काय��म श�ुवात ग�रनेछ । 

१९७. सचुना तथा संचार ��व�धलाई यवुा, म�हला तथा बालबा�लका स�ब�धी 

�वषयह� मूल �वाह�करण गन� मा�यमको �पमा �था�पत गद� ल�गनेछ । 
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१९८. सचुना तथा संचार ��व�धको न�वनतम �योऊ माफ� त कृ�ष �े�को 

उ�पादक�व, ��त�पध� �मता र बजार �व�तार लगायतका �वषयह� स�बोधन 

ग�रनेछ । 

�थानीय�तरका आयोजना संचालनः 

१९९. भौ�तक तथा सामािजक पूवा�धारको मा�यमवाट म�हला, अपाँग, 

�पछ�डएको �े�, उ�पी�डत, उपेि�त एवं द�लत वग� स�हतका सबै �थानीय 

जनताह�को सामािजक सेवा, आ�थ�क अवसर र �ोतको पहुँचमा अ�भबृ�� हनेु 

काय��ह तथा आयोजनाह� संचालन ग�रनछे । 

२००. �थानीय पूवा�धार �वकासका ला�ग उपय�ु सं�थागत संरचनाको �वकास 

एवं �ा�व�धक �मताको अ�भब�ृ� ग�रनेछ । 

२०१. �थानीय आयोजनाह�को काया��वयनलाई द�गो र भरपद� बनाउन 

�ममलुक, बातावरण-मै�ी तथा सहभा�गता�मक काय��णाल� अपनाईनेछ । 

२०२. आगामी आ�थ�क बष�मा सँचालन हनु े �ा�व�धक �पले स�भा�वत सबै 

आयोजनाह�मा क�तीमा ६० ��तशत structure को काम अ�नवाय� गनु�पन� 

�यव�थालाई अ�नवाय� लाग ुग�रनेछ ।  

२०३. �वषय�े�गत योजना तथा प�रयोजना तजु�मा, �ाथ�म�ककरण, सँचालन 

र �यव�थापनमा स��य जनसहभा�गता जटुाईने छ । सबै भाषा, बग�, �े�, 

�ल� र भगूोलको अथ�पूण� सहभागीता स�ुनि�त ग�रनेछ । 
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२०४. ��येक योजनाको �भाव (Outcomes) म�ुया�न ग�र लगानीको 

अनपुातमा उपल�धी म�ुयांकन गन� नी�त अपनाईनेछ । 

२०५. स�भा�य �ाकृ�तक �ोत तथा साधनको प�हचान तथा अ�भलेख 

�यव�थापन ग�रनेछ । 

२०६. सरकार� भवन, �व�ालय भवन, सभागहृको �नमा�णमा जोड �दईनेछ । 

२०७. संघीय र �देश�तर�य आयोजना तथा प�रयोजनाको �भावकार� 

काया��वयनको ला�ग सम�वय, सहजीकरण र सहयोग आदान�दान ग�रनेछ । 

२०८. सरुि�त नाग�रक आवास काय��म �नर�तर संचालन ग�रनेछ । 

२०९. भौ�तक पूवा�धार तथा  संरचनाह�को गणु�तर  कायम  गन� काय�लाई 

�भावकार� बनाउन उपभो�ा स�म�त र अनगुमन स�म�तलाई थप �भावकार�  

बनाइनेछ ।  

२१०. उपभो�ा  स�म�त माफ� त  स�ालन हनुे  आयोजनाह� �नमा�ण  स�प�   

भई फरफारक भएप�छ  द�घ�कालस�म आयोजनाको स�ालन, �यव�थापन र 

मम�त स�भारमा  �वयं उपभो�ाह�लाईनै िज�मेवार बनाउने नी�त �लइनेछ 

।जसको ला�ग गाउँपा�लकाको सम�वय र सहकाय�मा “उपभो�ाको िज�मा” 

अ�भयानलाई �नर�तरता �दईनेछ । 

२११. उ�कृ� काय� गन� उपभो�ा स�म�त र वडा स�म�तलाई परु�कृत गन� 

नी�त अवल�बन ग�रनछे । 
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२१२. काव ु�भ�को प�रि�थ�तमा प�न स�झौता बमोिजम काय� स�प� नगन�, 

तो�कए बमोिजम काम नगन�, सरकार� स�पि�को हा�न नो�सानी वा द�ुपयोग 

गन� उपभो�ा स�म�तह�लाई कालोसचुीमा रािखनेछ ।  

२१३. गाउँपा�लकाको प�हचान �दने, रोजगार� र �वरोजगा�रता सजृना गन�, 

�थानीय �ोत साधनको अ�तकतम �योग गन� योजना तथा काय��मलाई 

�ाथ�मकता �दई ग�र�व �यूनीकरण एवं समावेशी �वकासबाट सामािजक र 

भौगो�लक �वभेद कम गद� जाने नी�त �लइनछे । 

२१४. �वकास  �यव�थापनका ���ले पछा�ड परेका वडाह�मा स�त�ुलत 

�वकास  गन�  नी�त अवल�वन ग�रनेछ  । सोह� अवधारणा अन�ुप जनसं�या, 

�े�फल, �वकासको वत�मान अव�था, आ�त�रक आयमा योगदान, �वगतमा 

योजनाह�को काया��वयनको अव�था, सामदुा�यक अ�सरता, गाउँपा�लकाको 

�नद�शनको पालना ज�ता सूचकका आधारमा वडामा  �ोत साधनको बाडँफाँड 

गन� नी�त अवल�बन ग�रनेछ । 

२१५. गैरसरकार� सं�था, सामदुा�यक संघसं�था एवं उपभो�ाह�को समहु तथा 

�निज �े�लाई �थानीय आयोजना संचालनमा साझेदार �नकायको �पमा संल�न 

गराईनेछ । 

२१६. उपभो�ा स�म�त माफ� त पूवा�धार �वकास काय��म संचालन गदा� 

आव�यकताको आधारमा हे�भ मेिशनह�को �योग गन� स�ने नी�त अवल�बन 

ग�रनेछ । 
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२१७. �थानीय आयोजना काया��वयन �याले�डर �नमा�ण गर� लाग ुग�रनेछ ।  

�व�तु र उजा�मा सबै गाउँपा�लकावासीको पहुँच �थापनाः 

२१८. आगामी आ�थ�क बष��भ� गाउँपा�लका �भ�का सबै वडाह�मा केि��य 

�शारण लाईनको �व�तु पयुा�उने �यव�था ग�रनेछ ।  

२१९. �नमा�ण भई सँचालनमा रहेका लघ ु जल�व�तुह�को मम�त सभँार र 

�मता �व�तार ग�रनेछ । 

२२०. एक मेगावाट स�मका जल�व�तु आयोजनाह�को सँचालन र �यव�थापन 

स�ब�धी नी�त, काननु तथा अ�य काननुी पवुा�धारको �वकास ग�रनेछ । 

लगानीको लागी �नजी �े�लाई �वागत गन� नी�त �लईनेछ । 

२२१. �थानीय �ब�तु उ�पादन तथा �वतरण �णाल� र �व�तु सेवाको 

�यव�थापन, सँचालन, अनगुमन तथा �नयमन ग�रनेछ । 

२२२. गाउँपा�लकामा बैकि�पक उजा� स�ब�धी ��व�धको �वकास र ��व�ध 

ह�ता�तरणलाई �ाथ�मकता �दईनेछ । 

२२३. बैकि�पक उजा� तथा न�वकरिणय उजा�को �े�का पया�� लगानी गन� 

नी�त �लईनेछ । सौय� उजा�, बाय ुउजा�, गोवर�यासको �योगलाई �ो�साहन 

ग�रनेछ । 

२२४. गाउँपा�लका�तरमा न�वकरिणय उजा�को �वकास र �ब��न गन�को ला�ग 

उिचत र आव�यक लगा�न गन� �यब�था ग�रनेछ । 
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�संचाई सेवाको उपल�धताः 

२२५. गाउँपा�लका �भ�को �संचाई �े�को �वकास तथा �व�तार स�ब�धी 

चनुौतीह�को स�बोधन गन� गाउँपा�लका ��े�भ�का �सँचाईका म�ुय �ोतह� 

तथा जलाधार �े�को �व�ततृ न�साङकन गर�नेछ । म�ुय खोला र �तनका 

जलाधार �े�ह�को इ�भे��� �ोफाईल तयार ग�रनेछ । गाउँपा�लका�तर�य 

�संचाई ग�ुयोजना बनाई काया��वयन ग�रनेछ । 

२२६. भौगो�लक र धरात�लय �भ�ताको आधारमा �व�वध �कृ�तको �संचाई 

��व�ध, संरचना र �ोतको आव�यकता र मह�वलाई उिचत तवरवाट ���गत 

गर� सबै �व�धह�को उ�चतम उपयोग गन� नी�त �लईनेछ ।  

२२७. जलवायू प�रवत�नको �भावलाई स�बोधन गन� जलवायू जोिखम 

�यव�थापन एवं �कोप जोिखम �यव�थापन स�ब�धी काय��मह� संचालन 

गर� अनकुुलन र अ�पीकरण काय��ममा जोड �दईनेछ । 

२२८. महुान संर�ण तथा जलाधार संर�णको ला�ग �वशेष काय��मह� 

संचालन ग�रनेछ । 

२२९. ��येक वडामा ठुलो �सँचाई �णाल�को �वकास गन�को लागी �व�ततृ 

प�रयोजना ��ताव तयार ग�रनेछ । 

श�ु खानेपानीमा सबैको पहुँच �थापनाः 

२३०. गाउँपा�लकाभर� सफा र सरुि�त खानेपानीको स�ुवधा उपल�ध गराउन 

एकघर एकधारा काय��म �भावकार� �पमा संचालन ग�रनछे । 
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२३१. गाउँपा�लका �भ� रहेका साव�ज�नक पानीको महुान र �नकासलाई 

संर�ण ग�रनेछ। पानीको महुान र �नकासलाई असर पन� गर� कुनैप�न संरचना 

�नमा�ण गन� �दईनेछैन । 

२३२. गाउँपा�लका �े�को खानेपानीलाई सरुि�त, �व��य र भरपद� बनाउन 

“एक�कृत खानेपानी �यव�थापन ग�ुयोजना” र �व�ततृ �ड�पआर तयार गर� 

काया��वयन  ग�रनेछ। 

२३३. खानेपानीको महुान, सीमसार तथा जलाधार �े�को सँर�ण गन� नी�त 

�लईनेछ। गाउँपा�लका �तर�य जल�ोत स�म�त गठन गर� स��य र �भावकार� 

बनाईनेछ । 

२३४. �ा�व�धक स�भा�यता र आव�यकताको आधारमा �लि�टङ खानेपानी र 

�डप बो�रङ खानेपानी ��व�धको �योग ग�रनछे । 

द�गो र �तर�य सडक पूवा�धारः 

२३५. गाउँपा�लका �भ�का सबै सडकह�को तह, �तनको अ�धकार �े� तथा 

�त सडक छेउमा भवन �नमा�णको ला�ग छो�नपुन� सेट�याक सडक �वभाग र 

रा��य सडक मापद�ड बमोिजम तो�क काया��वयन ग�रनेछ । 

२३६. नयाँ �नमा�ण तथा �तरो�ी हनेु सडकह� क�तीमा ८ �मटरको हनु ेनी�त 

�लईनेछ । 

२३७. गाउँपा�लका च�पथलाई कालोप�े गन� काय� श�ु ग�रनेछ । 

च�पथलाई १२ म�हनानै च�ने गर� �तरो�ती ग�रनेछ । All weather 
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Roads को अवधारणा काया��वयन गन� बाटो हेरालकुो �यव�था र प�रचालन 

ग�रनेछ । 

२३८. बौद�खोला क�रडोर र �नर�द�खोला क�रडोरको �नमा�ण ग�रनेछ । 

२३९. माईतीघाट- डाँडाथर-चारघरे मोटरवाटो, भलुाड-खहरे-�र�द� मोटरबाटो, 

�सउनदेखी- खैरेनीटार मोटरवाटो, बौद�खोला देखी कुवाकोट मोटरवाटो, शेरा 

देखी नगरडाँडा हदैु �हापे मोटरबाटो, सोतीपलक देखी चापा भ��याङ जो�ने 

मोटरबाटो, थो�ेनी-राईका-राउद� मोटरबाटो, राईकोट- चापाभ��याङ- 

मधकुोट- मौलाथर- आमडाँडा- राईका- वटाङ- सांगरु� पलु मोटरवाटोह�को 

�तरो�तीको काय� ग�रनेछ। �यसको लागी संघीय सरकार र �देश सरकारसँग 

सम�वय ग�रनेछ। 

२४०. नयाँ �याक ख�े काय�लाई �यनुीकरण ग�रनछे । नयाँ सडक �नमा�ण 

गन� पन� अव�थामा सडकको पहुँच नपगेुको व�तीलाई �ाथ�मकता �दईनेछ । 

२४१. गाउँपा�लका �भ� �नमा�ण तथा �तरो�ती र मम�त ग�रने सबै सडकह�को 

झकुाव बढ�मा १२ ��तशत हनेु गर� �नमा�ण गन� �यब�थालाई अ�नवाय� 

ग�रएको छ ।  

२४२. सडक �नमा�णको काय� गदा� क�तीमा ६० ��तशत structure ज�तै 

वाल, नाल�, �ावेल आद�को काय� अ�नवाय� ग�रनेछ । 
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भवन तथा शहर� �वकासः 

२४३. �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ तथा अ�य �च�लत काननुको 

अ�धनमा रह� गाउँपा�लका �े��भ� जोिखम संवेदनिशल भउूपयोग न�सा तयार 

गर� काया��वयन ग�रनछे । 

२४४. गाउँपा�लका �भ� Soil Stability तथा Bearing Capacity कम भएको 

तथा Liquefaction high risk areas ह� Geotechnical Investigation 

बाट प�हचान गर� धेरै �भरालो ज�मन, बालवुाको सतह, स�भा�वत बाढ� 

आउनस�न े र �भरालो ज�मनको फेद�वाट सरुि�त दरु� छाडेर मा� भवन 

�नमा�णको अनमु�त �दने �ब�ध ग�रनेछ । 

२४५. गाउँपा�लका �भ�का सामदुा�यक ख�ुला �े�ह�मा संवेदनिशल सेवाह� 

(�व�तु, खानेपानी, साव�ज�नक शौचालय, ढल�नकास) बाहेक अ�य कुनै प�न 

संरचना �नमा�णको ला�ग �वीकृती �दान ग�रनेछैन । 

२४६. रा��य भवन सँ�हता तथा मापद�ड, �थानीय भवन �नमा�ण र सडकको 

आधारभतु मापद�डलाई �भावकार� �पमा काया��वयन ग�रनेछ । 

२४७. �यनुतम स�ुवधा स�हतको वसपाक�  �नमा�ण गन�को ला�ग ज�गाको प�हचान 

भईसकेको छ, थप ज�गा �ा�� र संभा�यता अ�ययन स�हत काया��वयन ���या 

अिघ बढाईनेछ । 
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२४८. बौद�काल� गाउँपा�लका �े�का सं�पूण�  सडकह�लाई समेटने गर� 

बौद�काल� यातायात ग�ुयोजना (RMTMP) लाई काया��वयनमा �याईनेछ । 

�ववरण अ�ाव�धक ग�रनेछ । 

२४९. एक घर-दईु फलफुल �व�वा काय��म संचालन गन� नी�त  �लईनेछ। 

२५०. काल�ग�डक� वेशीको संर�ण, �वकास र �यव�थापन तथा का�लग�डक� 

क�रडोर �कनारामा ब�ृारोपण स�ब�धमा अ�ययन स�हत ह�रयाल� सडक 

काय��म संचालन  ग�रनेछ । 

२५१. एक�कृत बौद�काल� �वकास ग�ुयोजना �नमा�णको ला�ग आव�यक 

�यव�था ग�रनेछ । 

२५२. घाट तथा शवदाह  �थलह�लाई �यवि�थत ग�रनेछ । ��येक 

वडाह�मा सरुि�त शवदाह �थलह� �नमा�ण गन� �ाथ�मकता �दईनेछ । 

२५३. �व�भ� �वषयगत �े�को �वकास अवधारणा स�व�धी अ�ययन स�हत 

�े�गत �वकास रणनी�तप� तयार ग�रन ेछ । 

२५४. शहर� पूवा�धार योजना तजु�मा गदा� खलुा चौर, खेलकुद मैदान, �वा��य 

सं�था, �व�ालयज�ता साव�ज�नक �थलह�लाई जोडन ेसडक संजाललाई �कोप 

�यव�थापनमा सहयोग पयुा�उन आकि�मक बाटोको �पमा तोक� सडकको 

�े�ा�धकार संर�णलाई �वशेष �यान �दईनेछ । 

२५५. सबै सडकह�को �े�ा�धकार तो�क काया��वयन ग�रनेछ । 
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२५६. पूवा�धार �नमा�ण गदा� म�हला मै�ी, वाल मै�ी, अपा�मै�ी तथा वातावरण 

मै�ी हनु ेनी�त �लइनछे। 

२५७. साव�ज�नक पाक� , साव�ज�नक शौचालयह�, साव�ज�नक वस �वसौनीह�को 

�वकास तथा �यब�थापनमा Corporate Social Responsibility अनसुार 

नीिज �े�लाई संल�न गराउने नी�त �लईनछे ।  

२५८. सडक तथा पलु मम�त संभार कोष �थापना गर� �यसको प�रचालन गन� 

�नद�िशका वनाई लागू ग�रनेछ । 

२५९. सबै �कारका काय��मह�मा आव�यकता अनसुार �मदान वा लागत 

सहभा�गतालाई कि�तमा १० ��तशत कायम ग�रनेछ ।  

२६०. १ करोड भ�दा बढ� लागत अनमुान भएका योजनाह� DPR ग�र 

�यसैको आधारमा सँचालन र �यव�थापन हनु ेनी�त �लईनेछ । 

२६१. गाउँपा�लका �भ� भवन लगायतका सँरचना �नमा�ण गदा� “बौद�काल� 

गाउँपा�लकाको आवास, व�ती �वकास, शहर� पवुा�धार तथा भवन �नमा�ण 

स�ब�धी आधारभतु �नमा�ण मापद�ड, २०७८” को समयानकुुल संसोधन र 

अ�नवाय� काया��वयन ग�रनेछ । मापद�डको अ�नवाय� पालना गद� न�सापास 

गन� काय�लाई अ�नवाय� ग�रएको छ । उ� मापद�डको पालना नभएमा 

आधारभतु �सफा�रस समेतका काय�ह� रो�ा रािखनेछ । 

२६२. का�लग�डक� क�रडोर, �देश �तर�य सडक र रणनै�तक सडकह�मा 

लगानीमा दोहोरोपन नआउने गर� �तरो�तीको लागी स�बि�धत तह र 
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�नकायह�सँग सम�वय ग�रनेछ । �य�ता काय�ह�मा गाउँपा�लकाकको 

�ाथ�मकताका योजनाह� समावेश ग�रनेछ । 

२६३. बौद�काल� ४, �याघन देखी स�ुता जो�न े ��ता�वत स�ुङ माग�को 

�नमा�णको लागी स�बि�धत तहसंग पहल र सहकाय� ग�रनेछ । 

वन, वातावरण तथा �वपद �यव�थापन स�बि�ध नी�त तथा काय��मह�ः 

वातावरण संर�ण तथा जै�वक �व�वधताः 

२६४. �व�छ तथा �व��य वातावरण कायम गन� सबै �कारका �दषुण 

रोकथाम, �नय��ण र �यू�नकरणका ला�ग �भावकार� �णाल� �थापना 

ग�रनेछ। 

२६५. �वकास आयोजनाका सबै चरणमा वातावरणीय प�लाई आ�त�रक�करण 

ग�रनेछ। 

२६६. वातावरणीय �भाव म�ुयांकन ��तवेदनह�लाई व�तपुरक बनाउन 

आव�यक पहल ग�रनेछ । 

२६७. वैकि�पक तथा न�वकरिणय उजा�को �योगलाई �ो�साहन ग�रनेछ । 

२६८. वाय ु �दषुण कम गन� ई�ा, �शर तथा अ�य उ�ोगह�को सँचालन 

मापद�ड तोक� काया��वयन ग�रनछे । �य�ता उ�ोगह�ले सामािजक 

उ�रदा�य�व अ�तग�त म�ुय सडक ख�डको दाँया वायाँ व�ृारोपण गनु�पन�छ । 
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२६९. �वकास �नमा�णका ठुला आयोजनाह� संचालन गदा�, खानी उ�खनन, 

ढु�ा �ग�ी, वालवुा उ�खनन ्गदा� �ारि�भक वातावरणीय पर��ण गर� सोको 

अ�रशः पालना ग�रनछे। 

२७०. वातावरण र �वकासलाई सँगसँगै लैजानको ला�ग बायो ईि�ज�नय�रङ 

प��तलाई आ�मसात ग�रनेछ ।  

२७१. गाउँपा�लका �े�मा रहेका �व�भ� खानीह�को उ�खनन, अ�वेशण, 

उ�पादन, ढुवानी तथा �व�� �वतरणलाई �नय�मत गन� काय��व�ध �नमा�ण 

ग�रनेछ। यसको पवुा�धार �वकासको ला�ग सँघ र �देश सरकारसँग आव�यक 

सहकाय� ग�रनेछ । 

२७२. गाउँपा�लका �भ�का नद� र नद�ज�य पदाथ�को संकलन, उ�खनन तथा 

�व�� �वतरणलाई �यवि�थत ग�रनेछ । 

द�गो �वकासको आ�त�रक�करणः 

२७३.  �वा��य तथा सरसफाईका ला�ग चेतनामलुक काय��म संचालन 

ग�रनेछ । आधारभतु सेवा प�ुन े गर� �व��य र मया��दत बसोवासलाई 

�ाथ�मकता �दईनछे । 

२७४. सन २०३० स�म पणु� सरसफाईय�ु गाउँपा�लका �नमा�ण ग�रनछे । 

२७५. ��व�धय�ु कृषी, �वरोजगार�मा ब�ृ� र आ�थ�क सम�ृ� माफ� त जनताको 

जीवन�तरमा सधुार गन� नी�त  �लईनेछ । 
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२७६. साना तथा घरेल ु��गह�लाई �ो�साहन गर� मया�द�त काम र उिचत 

पा�र��मकको �यव�था गर� �व�नभ�रतामा जोड �दईनेछ । 

२७७. सबैलाई अ�नवाय� िश�ाका साथै �ा�व�धक, जीवनोपयोगी िश�ा, ��व�धमा 

आधा�रत अपन�व स�हतको गणु�तर�य िश�ा एवं सव�सलुभ र पहुँचयो�य िश�ा 

�णाल�को �वकास ग�र काया��वयन ग�रनेछ । 

२७८. भेदभावर�हत समानतामा आधा�रत समाजको �नमा�णमा जोड �दईनेछ । 

जलबायू प�रवत�न तथा अनकुुलनः 

२७९. जलवाय ुप�रवत�नका कारण देिखएका सम�याह� तथा �व�भ� �े�ह�मा 

हनु स�ने हा�न तथा नो�सानीलाई कम गर� जोिखम �यू�नकरण र अनकूुलन 

गन� समदुायको अनकूुलन �मता र जलवाय ुउ�थानशील �वकासलाई �व��न 

गन� म�त प�ुने काय��मह�लाई �ाथ�मकता �दईनेछ । 

२८०. ग�रब, सीमा�तकृत, भ�ूम�हन, आद�वासी तथा संकटाप� घरधरु�, म�हला 

तथा अपाँगता भएका �यि�ह�लाई लि�त ग�र कृ�षमा आधा�रत अनकुुलन 

काय��मह� संचालन गन� नी�त �लईनेछ । 

२८१. स�ुखा, खडेर� ज�ता जलवायूज�य �कोपह�बाट बाल�नाल�को सरु�ा 

गन� ��व�ध �भ�ाउने काय�लाई �ाथ�मकता �दईनेछ । 

२८२. वाल� �व�व�धकरण, कृषी जै�वक �व�वधताको संर�ण र �ा�ा�रक खेती 

�णाल�लाई �ब��न ग�रनेछ । 



 

बौद�काल� गाउँपा�लकाको आ�थ�क बष� २०७९/८० को लागी नी�त तथा काय��म ॥51॥ 

२८३. सरुि�त, द�गो र उ�थानशील बसोवास र पूवा�धार �वकास गर� 

जलवायूमै�ी गाउँपा�लका �नमा�ण गन� नी�त �लईनेछ । 

वन, जलाधार सँर�ण तथा भसंूर�णः 

२८४. द�गो वन �यव�थापन�ारा वन �े�को उ�पादक�व र वन पैदावारको 

उ�पादन गन� रा��य नी�त अवल�बन ग�रनेछ । 

२८५. वन उपभो�ा समहुह�को अ�भमिुखकरणका ला�ग ता�लम संचालन 

ग�रनेछ। 

२८६. साव�ज�नक ज�गाको सरं�ण वडा स�म�त र समदुायको सहभा�गतामा 

ग�रनेछ । 

२८७. �निज �े�लाई वन �वकास तथा �व�तारमा संल�न गराउदै वनज�य 

उ�मको �ब��न, उ�पादनको �व�व�धकरण र बजार�करणवाट म�ुय अ�भब�ृ� 

र ह�रत रोजगार� �ृजना गन� नी�त �लईनेछ । 

२८८. लाल�गरुांश �े� संर�ण तथा घोरल संर�ण काय��म संचालन 

ग�रनेछ। मगृ, घोरल, िचतवुा लगायत गाउँपा�लका�भ� पाईन ेब�यज�तहु�को 

संर�ण गन� काय� ग�रनेछ। 

२८९. अ��सो खेतीलाई �ो�साहन ग�रनेछ ।अ��सो �शोधन के�� �थापनाको 

लागी पहल ग�रनेछ । नमनुा ब�ृारोपण काय��म सँचालन ग�रनेछ । 

२९०. स�पणु� पानीका महुानह�, जलाधार �े�, सीमसार �े� तथा प�हरो र 

प�हरो संवेदनशील �े�ह�को न�साङकन ग�रनेछ । 
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फोहोरमैला �यव�थापनः 

२९१. जै�वक र अजै�वक फोहरलाई उ�पादन तहदेिख  नै व�ग�करण गर� 

छ�ाछु�ै संकलन गन� �यव�था �मलाइनेछ । फोहोरमैला �यब�थापनमा 3R 

(Reduce, Reuse and Recycle) अवधारणालाई �ब��न ग�रनछे ।  

२९२. घरह�वाट उ�पादन हनुे जै�वक फोहोरलाई घर�भ�ैवाट �यवि�थत गन� 

�ो�साहन ग�रनेछ । 

२९३. म�ुय म�ुय साव�ज�नक �थलह�मा फोहोर �या�न ड�ट�वन वा फोहर 

खा�डोको �यब�था ग�रनेछ । 

२९४. पानीको महुान, सडक, नाल�, साव�ज�नक र ख�ुला �थानमा फोहर 

फा�नेलाई कारवाह�  ग�रनेछ ।  

२९५. एक�कृत �पमा फोहोरमैला �यब�थापन योजना बनाई लाग ुग�रनेछ । 

२९६. सरसफाई र फोहर �यव�थापनलाई �यवि�थत वनाउन टोलटोलमा टोल 

�वकास सँ�था गठन/प�रचालन ग�रनेछ । अनगुमनको ला�ग टोल �वकास 

सँ�थाह�का पदा�धकार� म�येवाट एक अनगुमन स�म�त बनाईनछे साथै �यसको 

�भावकार� �पमा प�रचालन गन� नी�त �लइनेछ । 

२९७. �यवि�थत �या�ड�फ�ड साईटको ला�ग ज�गा प�हचान, ख�रद तथा 

�नमा�ण �यव�थापन ग�रनेछ । 
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�व�भ� �कोप �नय��ण तथा �वपद �यव�थापनः 

२९८. जलवायूज�य तथा अ�य �कोपह�वाट �यि�को जीवन तथा स�पि�, 

�वा��य, जी�वकोपाज�न, भौ�तक पूवा�धार र सां�कृ�तक एवं वातावरणीय 

स�पदामा हनुे ��तको �यनीकरणका काय��मह� संचालन ग�रनछे । 

२९९. जोिखम संवेदनशील �वकास र बह�ुकोप �वप� �यव�थापनको अवधारणा 

अवल�बन ग�रनेछ । 

३००. जनचेतनामलुक तथा सचुनामलुक काय��मह� तयार गर� सचुना तथा 

संचारका मा�यमह�को �भावकार� उपयोग माफ� त सबैमा पहुँच हनु ेगर� �वप� 

स�ब�धी जानकार�, सचेतना र �सकाई समदुाय�तरस�म अ�भब�ृ� ग�रनेछ । 

३०१. �वप� जोिखम लेखाजोखा तथा न�शा�न गन� �णाल�को �वकास 

ग�रनेछ। 

३०२. िश�ा, �वा��य, कृ�ष, उ�ोग, पय�टन, उजा�, आवास, यातायात, 

खानेपानी, सरसफाई लगायतका पूवा�धार तथा सां�कृ�तक/ऐ�तहा�सक स�पदामा 

पन�स�ने �वप� जोिखमको प�हचान गर� पूव�तयार� गन� संय��को �वकास 

ग�रनेछ । 

३०३. �थानीय �वप� �यव�थापन स�म�तलाई �भावकार� बनाउदै �वपद पवू� 

तयार� तथा ��तकाय� योजना र जोिखम �यू�नकरण तयार�को काय� ग�रनेछ । 

�वपद �यू�नकरणका ला�ग  पूव� सूचना �णाल� स�व�धी काय��म तजु�मा र 

काया��वयन गन� �ा�व�धक अ�ययन ग�रनेछ । 
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३०४. समदुाय तथा �व�ालयह�मा �वप� सामना गन� �नय�मत ता�लम र 

जनचेतनामलुक काय��मह� संचालन ग�रनेछ । 

३०५. गाउँपा�लकामा �थापना भएको “�वप� �यव�थापन आकि�मक कोष” 

लाई �नर�तरता �दईनछे ।  

३०६. �वप�को अव�थामा खोज तथा उ�ारको ला�ग �वप� �यव�थापनमा 

काम  गन� �व�भ� सरकार�  एवं  ग�ै सरकार� �नकायह�संग सम�वय गर� 

�वयंसेवक र उ�ार राहत सामा�ीह�को भ�डारण र पूव� तयार�को �यव�था 

�मलाइनेछ । 

३०७. सरुि�त समाज �नमा�णको ला�ग �वप� सरुि�त सं�कृ�त (Culture of 

Safety) को �ब��न र अवल�बन ग�रनेछ । 

३०८. �थानीय �ान, सीप, �ोत र साधनको अ�धकतम उपयोग गद� समदुायमा 

आधा�रत �वप� जोिखम �य�नकरणका काय��मह� काया��वयन ग�रनेछ । 

सँ�थागत �वकास, सेवा �वाह र सशुासन स�बि�ध नी�त तथा काय��मह�ः 

�थानीय �हर�ः 

३०९. गाउँपा�लकाको स�पि� तथा अ�य सरकार� स�प�ीको सरु�ा र संर�ण, 

�थानीय �तरमा हनु े सभा समारोह, पर�परा तथा जा�ा चाडपव�को सरु�ा, 

�थानीय बजार तथा पा�क� ङ �थलको रेखदेख र �यव�थापन, सरसफाई, 

�या�यक स�म�तको �नण�य काया��वयन, सरकार� ज�गा र स�पि�को संर�ण, 
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�वपद �यव�थापन स�ब�धी खोजी, उ�ार, राहत तथा पनु�था�पना, छाडा पश ु

चौपायाको �नय��ण ज�ता �े�ह�मा प�रचालन गन� आगामी आ�थ�क बष�मा 

गाउँपा�लका �हर�को गठन, सँचालन र �यव�थापन गन� आव�यक तयार� 

ग�रनेछ । गाउँपा�लका �हर� स�ब�धी नी�त, काननु र मापद�डको �नमा�ण र 

काया��वयन ग�रनेछ । 

�थानीय सेवाको �यव�थापन तथा मानव सँसाधन �वकासः 

३१०. �देश काननुको अ�धनमा रह� गाउँपा�लकावाट ग�रने सेवा �वाहको 

ला�ग आव�यक कम�चार�को �यव�था ग�रनछे । 

३११. गाउँपा�लकामा �व�भ� सेवा �लन आउन े सेवा�ाह�ह�को सहायताको 

लागी नाग�रक सहायता क�को �थापना ग�र संचालन ग�रनछे । 

३१२. �थानीय सेवाको �यव�थापन स�बि�ध नी�त मापद�ड, सेवा शत�को तजु�मा 

र काया��वयन ग�रनेछ । स�ँवधानको धारा ३०२ को उपधारा २ बमोिजम 

समायोजन भएका कम�चार�ह�को �यव�थापन, उपयोग, स�भार र सम�वयको 

ला�ग �भावकार� �यव�था ग�रनेछ । 

३१३. सबै कम�चार�ह�लाई सेवा जीवनको सरु�ाको ��याभतुी �दन सामािजक 

सरु�ा कोषमा आव� ग�रनेछ । कम�चार�ह�लाई काय� स�पादनको आधारमा 

द�ड र परु�कृत ग�रनछे । 
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३१४. सं�वधान र कानून�ारा �ा� अ�धकारको �योग  र कत��य पालनाका 

ला�ग आव�यक मानव �ोतको वै�ा�नक र त�यपरक �व�षेण गर� संगठन  

अ�ययन  गर� संगठन संरचना र जनशि� �यव�थापन गन� नी�त  �लइने छ। 

३१५. कम�चार�ह�को �मता �वकासको ला�ग ता�लम संचालन ग�रनेछ । 

सचुना ��व�ध र सं�थागत �मता �वकासः 

३१६. गाउँपा�लकाको काय��कृया र उपल�धीह�को बारेमा लेखाजोखा गर� 

सबल र दवु�ल प�ह�को प�हचान गर� �वकास र सशुासनमा रहेका 

कमीकमजोर�ह�को जानकार� �लने, आव�धक स�म�ा गन� संय��को �वकास 

ग�रनेछ । 

३१७. संघीय सरकार, �देश सरकार, िज�ला ि�थत �व�भ� काया�लय, �वषयगत 

शाखाह� तथा वडा काया�लयह� बीच सहकाय� र सौहाद�ता कायम गर� ब�त,ु 

सेवा तथा �वकास आयोजनाह�लाई सम�वया�मक प�रपूरण र प�रपोषण 

ग�रनेछ। 

३१८. गाउँपा�लकाको �समानाको बै�ा�नक नापजाँच गराईनेछ ।  

३१९. स�पणु� जन��त�न�ध तथा कम�चार�ह�को ला�ग आचार सं�हतको तयार 

गर� कठोरतापवु�क काया��वयन ग�रनेछ। 

३२०. साव�ज�नक सेवा तथा सेवा �वाहमा गणु�तर�यता, �मत�ययीता र 

�भावकार�ता अ�भब�ृ� ग�रनेछ । सेवा �वाह ���यामा सरल�करण र सेवामा 

सव�साधारण जनताको पहुँच अ�भव�ृ� ग�रनेछ । 
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३२१. जन��त�न�ध तथा कम�चार� �मता अ�भव�ृ� गन� ��व�धमै�ी ता�लम 

�दान ग�रनेछ। 

३२२. सेवा�ाह�ह�लाई गणु�तर�य र सहज सेवा �दान गन�का ला�ग 

सेवा�ाह�मै�ी वडा काया�लयको घोषणा गन� नी�त �याइनेछ ।जसका ला�ग 

अ�भलेख �यव�थापनको अव�था, राज� सँकलन र दािखला, �ववादह�को 

�न�पणमा काय�कुशलताको �योग, जन��त�न�ध-जनता �वचको स�ब�ध ज�ता 

सचुकह� �योग ग�रनछे । 

३२३. गाउँपा�लकाको काय� �णाल�लाई सरुि�त, पारदिश� र थप �यवि�थत 

वनाउन वडा काया�लयह�मा समेत �मशः CCTV र ई��ानेट �णाल�मा आव� 

ग�रनेछ । वडा�तरवाट संकलन हनुे राज�लाई  Intranet Computer 

System को मा�यमवाट गाउँपा�लकाको केि��कृत �णाल�मा आव� गराउने 

काय�को श�ुवात ग�रनेछ । 

३२४. अनलाईन �यि�गत घटना दता� काय��मलाई थप �यबि�थत 

बनाईनेछ। 

३२५. काया�लयमा भएका साधन मेिशन उपकरणह�को समयमानै �नय�मत 

मम�त स�भार गन�, अ�धकतम प�रचालन गन� र �ोत अ�भव�ृ�मा समेत �योग 

गन� नी�त �लइनेछ ।  

३२६. गाउँपा�लका र वडा काया�लयबाट समेत आयोजना हनेु सभा, बैठकलाई 

�मत�ययी र छ�रतो बनाईनछे । 



 

बौद�काल� गाउँपा�लकाको आ�थ�क बष� २०७९/८० को लागी नी�त तथा काय��म ॥58॥ 

राज� प�रचालन, �ोत अ�भबृ�� र �यव�थापनः 

३२७. सचुना ��व�धको �वकाससंग ै�थानीय कर�णाल�लाई आव� ग�रनेछ । 

३२८. �व��यापी आ�थ�क म�द� तथा को�भड १९ को महामार�को कारण 

आएको संकटको कारण आगामी आ�थ�क बष�मा जनतासंग जो�डएका करका 

दरह�मा ब�ृ� नगन� नी�त अवल�बन ग�रनेछ । अ�धकार�े��भ�का करका 

दायराह� भने �व�तार ग�रनेछ । 

३२९. गाउँपा�लकावाट �लइन ेकर, राज�व, श�ुक आ�द �यवि�थत र �नयमन 

ग�रने छ। "सम�ृ बौद�काल� �नमा�णमा मेरो योगदान" काय��म अ�तग�त 

�नय�मत कर �तन� करदातालाई स�मान ग�रने छ । 

३३०. राज� संकलन काय�लाई �यवि�थत गन� सबै �कारका कर तथा गैरकर 

वडा काया�लयह� बाटै सँकलन हनु े�यव�था �मलाईन ेछ । 

३३१. वा�ष�क  पेशा �यवसाय कर र घर बहाल कर असलु� काय�लाई थप 

�भावकार� वनाउन वडा स�म�त र टोल �वकास सं�थाह�लाई प�रचालन तथा 

िज�मेवार वनाउने नी�त �लईन ेछ । 

३३२. अपा�, असहाय, अश�, दैवी �कोप पी�डत, ��� पी�डत, जे� 

नाग�रकह�लाई वडा काया�लय तथा गाउँकाय�पा�लकाको काया�लयवाट ग�रन े

�सफा�रसह� काननु बमोिजमको ���या परुा गर� �नःश�ुक गन� �यव�था 

�मलाईनेछ । 
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३३३. कुनै प�न योजनाह�को स�झौता गनु� अगावै उपभो�ा स�म�तका 

पदा�धकार�ह�ले   आफुले बझुाउन ुपन�  स�पि� कर, �यवसाय कर र बहाल 

कर च�ुा  गर� �यसको �मािणत कागजात सँल�न रा�पुन� काय�लाई अ�नवाय�  

ग�रनेछ । सो योजनाबाट लाभाि�वत  उपो�ाह�लाई �य�ता कर श�ुक �तन� 

�ो�सा�हत  ग�रनेछ  । 

३३४. संघीय तथा �ादेिशक काननुको अधीनमा रह� स�प�ी कर, घर वहाल 

कर, घर ज�गा रिज�ेशन श�ुक, सवार� साधन कर, सेवा श�ुक तथा द�तरु, 

�यवसाय कर, मालपोत, मनोर�न करलाई थप बै�ा�नक बनाईनछे । 

३३५. ढु�ा, �गट�, वालवुा, माटो, �लेट ढु�ा आद� �ाकृ�तक तथा खानीज�य 

ब�तकुो �व�� तथा �नकासीलाई �यवि�थत ग�रनेछ । 

३३६. आ�थ�क बष� २०७९/८० देखी अ�नवाय� �पमा स�पि� कर �णाल� 

लाग ुग�रनेछ। 

३३७. बौद�काल� गाउँपा�लकालाई �तनु� वा बझुाउन ुपन� राज�, रोय�ट�, सेवा 

श�ुक वा द�तरु तो�कएको समयमा नबझुाउने जनुसकैु �यि�/सँ�था/�नमा�ण 

�यवसायीह�लाई कालोसचुीमा राखी काननु अनसुार कारवाह� ग�रनेछ । 

सशुासन 

३३८. सशुासन�ारा गाउँपा�लकाको प�हचान �दने नी�त अवल�बन ग�रनेछ । 
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३३९. काया�लयको काम कारवाह�ह�लाई खलुा पारदश� बनाउन,े सदाचारय�ु, 

उ�च मनोवल भएका िज�मेवार रा�सेवकवाट काय�स�पादन हनु ेगर� आव�यक 

�ब�ध �मलाईनछे । 

३४०. अनभु�ुतको तहमा सशुासन काया��वयन हनेु गर� काया�लय र 

सेवा�ाह�वीच समुधरु अ�तरस�ब�ध हनेु गर� गनुासो स�ेु, सहकाय� गन� र 

सधुार गन� �णाल�को �वकास ग�रनेछ । 

३४१. काया�लयवाट हनुे सामािजक जीवनका जनुसकैु नी�त �नमा�ण, �नण�य 

�नमा�णह�मा सहभा�गतामलुक प�तीको �वकास गर� आ�थ�क अनशुासन, 

पारदिश�ता र जवाफदे�हता �ब��न ग�रनेछ । 

�वि�य पारदिश�ता र उ�रदा�य�वः 

३४२. गाउँपा�लकावाट हनु ेसरकार� कोषको संचालन तथा �यव�थापन, बजेट 

तजु�मा, �नकासा तथा खच�, आ�थ�क कारोवारको लेखांकन तथा ��तवदेन, 

आ�त�रक �नय��ण, लेखाप�र�ण तथा अ�य सबै आ�थ�क ग�त�व�धह�लाई 

�यबि�थत गर� गाउँपा�लकाको �वि�य �यब�थापन �णाल�लाई िज�मेवार, 

पारदश�, न�तजामलुक तथा उ�रदा�य बनाईनेछ । 

३४३. जनताको सबैभ�दा निजकको सरकार भएकोले आफुले �वाह गरेको 

सेवाको गणु�तर�यता कायम गद� उपल�ध साव�ज�नक �ोतह�को �भावकार�, 

स�म, पारदिश�ता र �यायोिचत प�रचालन गन� नी�त �लईनेछ । 
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३४४. �था�पत काननुी एवं �नधा��रत ���याह�को पूण��पमा पालना गद� 

पारदिश�ता कायम गन� तथा आध�ुनक सचुना ��व�धमा आधा�रत रह� �वि�य 

सचुनामा पहुँचको स�ुनि�तता कायम ग�रनछे । 

३४५. ��येक चौमा�सकमा गाउँपा�लका�तर�य साव�ज�नक सनुवुाई काय��म 

संचालन ग�रनेछ । ��येक म�हनाको आय�यय म�हना समा� भएको एक ह�ा 

�भ� साव�ज�नक गन� �यब�था �मलाईनेछ ।  

३४६. गाउँपा�लकाको सेवा �वाह, जानकार�, स�देश र अनरुोध गाउँपा�लका 

वासीह�लाई मोवाइल ए�स माफ� त ् हात हातमा उपल�ध गराउने र 

बौद�काल�वासीह�को सझुाव स�लाह �हण गर� नाग�रकको अ�भमतलाई 

स�मान गन� मोवाइल ए�सको �वकास र �भावकार� काया��वयनमा जोड 

�दइनेछ। 

३४७. गाउँपा�लका तथा वडा काया�लयका सवार� साधन र अ�फस उपकरण 

तथा साव�ज�नक स�पि�को �मत�ययी ढंगवाट प�रचालन ग�रनेछ । सवार�  

साधनह�को प�रचालन �मत�ययी र �यवि�थत वनाउन सवार� साधन चलानी 

गनु�पन� �यब�था ग�रनछे । पदा�धकार� र कम�चार�ह�लाई उपल�ध गराइने 

सवार� साधन प�रचालनलाई �यवि�थत वनाइनेछ । सवार� पाशलाई अ�नवाय� 

गराईनेछ । यसको अनगुमनको ला�ग िज�ला �शासन काया�लय र नेपाल 

�हर�सँग सहकाय� ग�रनेछ । 

३४८. वे�जू हनु न�दन ेर र�तपूव�कको फछ�यौट काय�लाई �यवि�थत ग�रनेछ। 

असलु गनु�पन� बे�ज ुकठोरतापवु�क असलु उपर ग�रनेछ। 
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३४९. �थानीय तह �वि�य सशुासन जोिखम म�ुयांकन (FRA) र �थानीय तह 

सं�थागत �मता �वम�ुयांकन (LISA) समयमै स�प� गर� न�तजा साव�ज�नक 

ग�रनेछ । 

३५०. गाउँपा�लकावाट  काया��वयन  हनुे योजना  काय��मह�मा �व�ीय 

जोिखम �यू�नकरणका ला�ग  �नमा�ण तथा ख�रद ���यालाई  व�ढ 

��त�पधा��मक वनाउन साव�ज�नक ख�रद ऐन बमोिजम �व�तुीय �णाल� 

अवल�बन ग�रनेछ । 

ईलाका �शासन काया�लय, मालपोत तथा नापी काया�लयको �थापनाः 

३५१. नेपालको सं�वधानले �थानीय तहलाई �दएको अ�धकार �योग गन�को 

लागी आ�थ�क बष� २०७९/८० �भ� गाउँपा�लका �भ� मालपोत सेवा के�� 

तथा नापी काया�लय �थापना गन�को ला�ग संघीय सरकारसँग सहकाय� र 

सम�वय ग�रनेछ । �यसै गर� इलाका �शासन काया�लयको �थापनाको लागी 

िज�ला �शासन काया�लय, गहृ म��ालय तथा सरोकारवालाह�संग सम�वय र 

सहकाय� ग�रनेछ। 

नाग�रक स�त�ु� सव��णः 

३५२. गाउँकाय�पा�लका काया�लय, वडा काया�लय तथा सबै �वषयगत 

शाखाह�ले �वाह गरेको साव�ज�नक सेवावाट जनताका चाहना र 

आव�यकताह�को प�रपतु� भए नभएको बारे क�तीमा बष�मा १ पटक नाग�रक 
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स�त�ु� सव��ण गन� काय�लाई �नर�तरता �दईनेछ । �ा� सझुावह�को अ�नवाय� 

काया��वयन हनुेछ । 

अ�य ��ेगत नी�त तथा काय��मह�ः 

�थानीय अदालत र म�य�थता �यव�थापनः 

३५३. गाउँपा�लकाको �वकास र नाग�रकह�को स�ुवधाको लागी मेल�मलाप 

तथा म�य�थता सेवालाई �भावकार� बनाईनेछ । 

३५४. �थानीय अदालतको �मता �वकास गर� �याय स�पादनलाई �छटो र 

�भावकार� बनाउने नी�त अवल�बन ग�रने छ । �या�यक स�म�तको �नण�य 

काया��वयनको लागी उपय�ु संय��को �नमा�ण ग�रनेछ । 

३५५. �यायीक स�म�तको ला�ग �यवि�थत ईजलास र सिचवालयको �नमा�ण 

ग�रनेछ । 

�थानीय बजार �यव�थापनः 

३५६. �थानीय उ�पादनह�को �व��लाई �यबि�थत गन�, �थानीय �यापार, 

ब�तकुो माग र आप�ुत�को अनगुमन, उपभो�ा अ�धकार र �हत �ब��न गन�को 

लागी सा�ा�हक हाटबजारको �यव�था ग�रनछे । 

३५७. �थानीय ब�तहु�को उ�पादन, आपतु� तथा �नकासी ��ेपण गर� म�ुय 

�नधा�रण ग�रनेछ । �थानीय बजार �यव�थापनको ला�ग उ�ोग बािण�यसंग 

स�बि�धत सँघ/सँ�थाह�सँग सहकाय�मा काम ग�रनेछ । 
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३५८. �थानीय ब�त ुतथा सेवा �यापारको म�ुय तथा गणु�तरको अनगुमनलाई 

�भावकार� बनाईनेछ। �थानीय �तरका �यापा�रक फम�को दता�, अनमु�त, 

न�वकरण, खारेजी, अनगुमन र �नयमन �भावकार� बनाईनेछ । 

�थानीय त�या� र अ�भलेख �यव�थापनः 

३५९. साव�ज�नक तथा सरकार� स�पि�को अ�भलेख राखी संर�ण र सदपुयोग 

ग�रने छ  साथै मानव संशाधन, �ाकृ�तक �ोत साधन, धा�म�क, सा�कृ�तक, 

परुाताि�वक स�पदा आ�दको अ�भलेखीकरण र अ�ाव�धक गर� �यवि�थत 

ग�रने छ । 

३६०. �वप� तथा �यून आय भएका नाग�रक, फरक �मता भएका नाग�रक, 

बाल��मक, �हंसा पी�डत म�हला, अ�पसं�यक जा�त र ��� पी�डतको अ�भलेख 

६ म�हना �भ� तयार पा�रनेछ । 

३६१. गाउँपा�लका �े��भ�को आधारभतु त�या� सकँलनलाई बै�ा�नक बनाई 

�वकासका हरेक �े�मा आव� ग�रनेछ । आगामी बष� अ�ाव�धकको काय� 

ग�रनेछ। 

३६२. �यि�गत घटना दता�को अ�भलेख तथा प�ीकरण �यव�थापनलाई 

�व��ुतय �णाल�मा आव� ग�रएको छ । �यसलाई थप सधुार गद� �यबि�थत 

बनाईनेछ । 
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३६३. नेपाल सरकार तथा �व� ब�क वीच भएको ऋण स�झौता बमोिजम लाग ु

भएको गाउँपा�लकामा सामािजक सरु�ा तथा �यि�गत घटना दता� �णाल� 

स�ुढ�करण आयोजना सँचालनलाई �नर�तरता �दईनेछ ।  

आदरणीय गाउँसभा सद�य�यूह�,  

३६४. मैले ��ततु गरेको नी�त तथा काय��मको काया��वयवाट बौद�काल�वासी 

जनताका आधारभतु आव�यकताह� �मशः पतु� हुँदै जाने �व�ास �लएको 

छु। गाउँपा�लकाको सम� �वकासमा केशेढु�ा सा�वत हनुेछ भ�े आशा �लएको 

छु साथै साव�ज�नक सेवाको �भावकार�ता एवं गणु�तर अ�भब�ृ� हनु े�व�ास 

प�न �लएको छु। सामािजक र आ�थ�क �े�ह�मा �नमा�ण र नव�नमा�णले 

�त�ता पाई जनताको आ�थ�क र सामािजक �े�मा सकरा�मक प�रवत�न हनेु 

मेरो �व�ास छ । मैले यस नी�त तथा काय��मलाई स�च र �यवहार 

प�रवत�नको आधारको �पमा ��ततु गरेको छु । कृषीमा �ा�ती �याउदै 

जनताको जीवन�तर उका�ने, सधुा�रएको िश�ा �णाल�को �वकास गन�, 

आधारभतु �वा��य सेवाको स�ुनि�तता हनुे, द�गो पवूा�धार �वकास हनुे, 

सं�थागत �पमा सवल र स�म हनु ेसाथै कोरोनाको सं�मण �यब�थापन र 

अ�य �ाकृ�तक �कोप र �यसवाट �ृजना हनुस�ने सम�याह� माथी �वजय 

�ा� गन� मह�वपणु� भ�ुमका खे�ने �व�ास समेत गरेको छु । 

३६५. अ��यमा यो नी�त तथा काय��मको काया��वयनमा सबै प�को पणु� 

सहयोग रहन ेअपे�ा समेत गरेको छु । नी�त तथा काय��म तयार�को �ममा 
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रचना�मक सझुाव र स�लाह उपल�ध गराउने स�पणु� राजनी�तक दल, 

संघसं�था एवं बौद�काल�वासीह� ��त कृत� छु । साथै सबै जन��त�न�ध र 

कम�चार�ह�मा ध�यवाद समेत �ापन गद�छु। 

३६६. बौद�काल� तथा बौद�काल�वासीको जय होस। ध�यवाद । 

 

�काश ओझा 
अ�य� 

बौद�काल� गाउँपा�लका 


