
1 
 

 
 

 

गाउँपा�लका अ�य� �ी भ� वहादरु वल�ले 

सातौ गाउँसभामा  

��ततु गनु�भएको आ.ब. 2077/078 को 

वा�ष�क नी�त तथा काय��म 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बंगलाचलु� गाउँपा�लका 

क�मरेचौर, दा� 

05 असार 2077 



2 
 

यस ग�रमामय गाउँसभाका सद�य �यूह�,   

बंगलाचलु� गाउँपा�लकाको ग�रमामय गाउँ सभामा आ�थ�क वष� २०७७/७८ को नी�त तथा 

काय��म ��ततु गन� पाउँदा गौरवाि�वत भएको छु । नेपालको सं�वधान जार� भई उ� सं�वधानले 

�यव�था गरे बमोिजम हामी बंगलाचलु� गाउँपा�लका �थानीय सरकारको �पमा रह� �तन वष�को 

वा�ष�क नी�त, काय��म तथा बजेट काया��वयनमा �याई सकेका छ�। स�पूण� �व� को�भड-१९ को 

महामार�बाट गिु�रहेको �वषम प�रि�थ�तमा आ.व. २०७७/७८ को नी�त तथा काय��म पेश 

गद�छु। यस अवसरमा रा��य �वत��ता, सामािजक �याय र संघीय लोकताि��क गणत�� �थापनाका 

ला�ग आ�नो जीवन उ�सग� गनु�हनुे �ात–अ�ात स�हदह� ��त भावपूण� ��ा�ल� अप�ण गद�छु। 

रा��यता, लोकत�� र जनिज�वकाको आ�दोलनमा अगवुाइ गनु�हनुे स�पूण� अ�जह�को योगदानको 

उ�च स�मान स�हत �मरण गन� चाह�छु। देश �भ� र बा�हर को�भड-१९ बाट �यान गमुाएका 

स�पूण� नेपाल�ह�मा हा�द�क ��ा�जल� �कट गद� सं��मत सबैको िश� �वा��य लाभको कामना 

गद�छु।  

�थानीय सरकार जनताको �याग र ब�लदान बाट �ा� उपलि�ध हो । �थानीय जनताको पूण� 

लोकत��, सशुासनको ��याभ�ूत, जनता ��त उ�रदायी सरकार, ��ाचार म�ु गाउँ �नमा�ण तथा स�य 

र स–ुसं�कृत समाज एवंम आ�नो कत��य ��त �ढ रहन ुयस गाउँपा�लकाका आदश� हनुेछन ।   

गाउँको अ�धकार, �ोत साधन, उ�रदा�य�व, पारदिश�ता र जवाफदे�हता स�हतको �थानीय सरकारको 

�पमा �था�पत बंगलाचलु� गाउँपा�लकाको आ�थ�क सम�ृ� र �थानीय �तरमा लोकत��को अ�यासको 

�ममा  सहयोग गनु�हनुे राजनी�तक दलह�, कम�चार�ह�, सरु�ाकम�ह�, प�कार जगत तथा 

बंगलाचलु� गाउँवासीह� ��त ध�यवाद �ापन गद�छु ।  

रा�यको पनुस�रचना संगै संघीय सरकार, �देश सरकार र �थानीय सरकार गर� तीन तहका 

सरकारको हक, अ�धकार र कत��य सं�वधानतः �न�द�� ग�रएका छन ्। सं�वधानले तोकेका एकल 

तथा साझा अ�धकार �े��भ� रह� संघीय सरकार र �देश सरकारले �दएको नी�त �नयमको 

प�र�ध�भ� रह� यस ग�रमामय सभामा आ�थ�क वष� २०७७/७८ को वा�ष�क नी�त तथा काय��म 

��ततु गन� चाह�छु । 

चाल ुआ.व को अि�तम चौमा�सकमा स�ु भएको लकडाउनका कारण �वकास �नमा�णका काय�ह� 

लगाएतका अ�याव�यक बाहेकका अ�य सेवाह� अव�� भएको सबैलाई �व�धतै छ।महामार� 

�ब��को लडाँईलाई उ�च �ाथ�मकतामा रािख कोरोना भाईरसको रोकथाम तथा �नय��णको ला�ग 

पूवा�धार �नमा�ण, सामािजक �वकासका योजनाह�मा कटौती गर� �वपद �यव�थापनमा खच� ग�रएको 

छ। अनमुा�नत राज� संकलनमा भार� मा�ामा �गरावट आएको छ । महामार� र ब�दाब�द� कारण 
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चाल ुआ.व मा अपेि�त उपलि�ध हा�सल गन� स�कएको छैन । सं��मतको प�हचान, �वारे�टाईन र 

आईसोलेसन स�ालन भईरहेकै छन।् आगामी आ.व. २०७७/७८ मा समेत ि�थ�त सहज नहनु े

�नि�त नै छ। जोिखम �यू�नकरण गद� आ�थ�क,सामािजक,पूवा�धार �वकास गन� र सेवा �वाह गन� 

चनुौती थ�पएको छ।  
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गाउँसभाका सद�य �यूह�, 

अब म आ.ब. 2076/07७ मा अघी बढाइएका नी�त तथा काय��मह�को उपल�धी तथा 

कमीह�को सं�ेपमा चचा� गन� चाह�छु ।  

१. संिघय सरकार र गाउँपा�लकाको साझेदार�मा क�मरेचौर �वा��य चौक�मा 15 शैयाको 

बंगलाचलु� अ�पताल भवन स�प� हनुे चरणमा रहेको छ ।गाउँपा�लकाको आ�नै पहलमा 

�योगशाला र िच�क�सक स�हतको अ�पताल सेवा �ार�भ ग�रएको छ । 

२. �वा��य चौक� नभएका ४ वडा म�य वडा नं ६,4, र 7 मा आधारभतु �वा��य के�� भवन 

�नमा�ण स�प� भएको छ । बाँक� वडा नं २ मा यसै आ.ब. 2077/078 देिख �नमा�ण 

�ार�भ हनुेछ । 

३. को�भड-19 को माहामार� रोकथाम, �नय��ण र राहतका ला�ग 30 वटा �वारे�टाइन, 

१२५ वेडको आइसोलेसन, भारत लगायत मलुकुबाट आएका नाग�रकह�लाइ� �समा�े�बाट 

�नश�ुक उ�ार, �वा��य सरु�ा सामा�ी र �वप�  1260 घरप�रवारलाइ� राहत �वतरण 

ग�रएको छ । खा� बै� �थापना गर� भोकमर�बाट सम�यामा परेका नाग�रकको ला�ग पवु� 

तयार� ग�रएको छ । 

४. �शास�कय भवन �नमा�ण काय� �तु गतीमा अगाडी बढेको र दइु�वटा वडा काया�लय �नमा�ण 

काय� स�प� भएको छ । 

५. अश� घरवार �व�हन �वप� नाग�रकका ला�ग 45 आवास गहृ �नमा�ण भैसकेको तथा 

खरका छाना म�ु काय��म �ार�भ भएको छ । 

६. संिघय सरकार, �देश सरकार र अ�य साझेदारह�को सहकाय�मा ठुलो खोला �ल�ट 

खानेपानी आयोजना र मप�स �ल�ट खानेपानी आयोजना यस आ.ब. �भ� स�प� हनुे �ममा 

रहेका छन ्। बंगलाचलु� खानेपानी आयोजना, �वख� �ल�ट खानेपानी आयोजना लगायतका 

खानेपानी आयोजनाह� स�प� भएका छन ्। हाँ�सपरु खानेपानी आयोजना, तापा खानेपानी 

आयोजना, ग�या�� �ल�ट खानेपानी आयोजना लगायतका आयोजनाह� �नर�तर काया��वयनमा 

रहेका छन ्। 

७. गाउँपा�लकाका �व�भ� ग�ुयोजना, मापद�डह�, काननुह�, �व�भ� पूवा�धारह�को �ड.�प.आर. 

भइ� �नमा�ण काय� अगाडी बढेको छ । 

८. गाउँपा�लका के�� र वडा के�� जो�ने �थानीय सडकको �याक खो�ने काय� स�प� भइ� 

�तरो�तीका काय�ह� अगाडी बढेका छन ् । संघ तथा �देशको लगानी तथा �थनीय 

सरकारको स��यतामा �व.�प माग�, गणत�� माग�, म�सना-बोझपोखरा-अर�खोला सडक, 

हन�क-ब�ढपोखरा-�यजुा सडक, �वा�मघाट-�याला-�वख� सडक, मलुाबार�-लाहापे-बडडाँडा 
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सडक, घामटार�-घेनेखोला सडक, ज�ुलपानी-गहतेरा-�समलतारा सडक लगायतका रणनै�तक 

सडक �व�तार काय� �त� �पमा अगाडी बढेको छ । 

९. २ वटा झोल�ुे पलु �नमा�ण काय� स�प� भइ� थप दइु�वटा झोल�ुे पलु �नमा�ण काय� �ार�भ 

भएका छन ्। 

१०. िश�ाको गणु�तर अ�भब�ृीको ला�ग �थानीय करार िश�क अनदुान काय��म तथा 

�वा��य सेवा �ब��नको ला�ग आधारभतु �वा��य के�� तथा सामदुा�य �वा��य इकाइ 

�योगशाला सेवा संचालन समेत गर� १२५ िशि�त बेरोजगारह�को �यव�थापन भएको छ। 

११. �व��ुतय शासन तथा सेवा �वाह गन� �शास�कय काया�लय, ८ वटै वडा काया�लय र 

बंगलाचलु� �ाथ�मक अ�पतालमा इ�टरनेट जडान काय� स�प� भएको छ ।      

१२. सधुा मा.�ब. झे�नेटामा �ा�व�धक िश�ालय संचालनमा आएको छ । महे�� मा.�व. 

�ीवार� नमूना �व�ालयको �पमा छनोट भएको छ ।�व�ालयका िजण� र अपया�� संरचनाह� 

�त� �पमा �नमा�ण हनुे �म बढेको छ । 

१३. आपतका�लन �वा��य उपचारको ला�ग १ ए�बलेु�स ख�रद ग�रस�कएको छ र थप 

१ ए�बलेु�स ख�रद �कृयामा रहेको छ । 

१४. संघ, �देश  र �थानीय सरकारको साझेदा�रमा खेलकुद मैदान, बहउुदेि�यय सभाहल, 

�माट� ए�ी �भलेज, िशतभ�डार, �धम�धमे, रानीथ�ुक�, बागे�र� मि�दर उजा, बंगलाचलु� पाक�  

ज�ता पूवा�धार तथा पय�ट�कय �े�को �वकास अगाडी बढेको छ । 

१५. �धानम��ी रोजगार काय��म, म�ुयम��ी �ा�मण �वकास काय��म तथा अ�य लि�त 

काय��म माफ� त आयमलुक तथा रोजगार�मलुक �ममा आधा�रत काय��मह� अगाडी बढेका 

छन। 

१६. योजना तजु�मा काय�मा �भावका�रता आइ� योजना सं�या उ�ले�य �पमा घ�न गएको 

छ । जसबाट योजना काया��वयनलाइ� �त�ता �दइ� �थलगत स�झौता उपभो�ा स�म�तह�को 

ता�लम, सघन अनगुमन, आद�का मा�यमबाट �वषम प�रि�थ�तका वीचबाट हालस�म ८५% 

�गती हा�सल गन� स�भव भएको छ ।  

१७. �थानीय सडकको �नय�मत मम�त तथा स�भार गन� मम�त स�भार कोष �थापना गर� 

मम�त स�भार समूह ८ वटै वडामा संचालनमा �याइ�एको छ । 

१८. राज�को दर भ�दा दायरा बढाउदा �नय�मत राज�मा �गरावट आयताप�न झ�डै 

300 �यवसा�य राज�को दायरामा आउनकुा साथै न�दज�य पदाथ� तथा चनुढु�ाबाट थप 

राज� स�लन भएको छ । 

१९. �ा�व�धक तथा �शास�नक जनश�ी लोकसेवा आयोगबाट पतु� भइ� सेवा �वाहमा 

सहजता आएको छ । 
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सम�याह� 

१. को�भड-19 माहामार�, कठ�न भगुोल, �यून काय� अनभुव । 

२. आव�यकता र �ोतको �स�मतता वीच तालमेल �मलाउन क�ठन । 

३. संिघयता काया��वयन अझै अलमलमा रहन ु। 

४. �मश�ीको उ�च मू�य तथा लागत । 

५. अथ�पूण� जनसहभा�गता घ�दै जान ु। 

६. कर िश�ा �भावकार� नहनु ु। 

७. काया��वयन �नकाय बीच �यून सम�वय । 

८. ख�कदो साव�ज�नक िश�ा । 

९. कृ�ष उ�पादनमा बजारको स�ुनि�तता नहनु ु। 

 

नेपालको सं�वधान, �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, अ�तर सहकार� �व� �यव�थापन ऐन 

२०७४, �देश अ�तरसरकार� �व� �यव�थापन ऐन 2075, �थानीय तहको बजेट तजु�मा �द�दश�न 

२०७5, �तन वष�को अनभुव आधारमा �न�न चनुौ�त, नी�त तथा काय��म यस सातौ गाउँसभामा 

��ततु गद�छु । 

 

चनुौ�तह�ः-  

 पया�� र गणु�त�रय �वा��य पूवा�धार र सेवा कायम गन� । 

 सवैको ला�ग सधैको ला�ग गणु�त�रय िश�ाको स�ुनि�तता कायम गन� । 

 कृ�षमा उ�पादन व�ृी र उ�पादनिशल रोजगार� सजृना गन� । 

 साव�िजनक �नमा�णको समयव�ता र गणु�त�रयता कायम गन� । 

 �ोत तथा साधनको समिुचत काया��वयन माफ� त �थानीय तहको पूण� काया��वयनको �मता 

व�ृ� गन� । 

 �थानीय उ�पादनमा आधा�रत �थानीय अथ�त��को सवल�करण गन� । 

 सेवा �वाहलाइ� सव�सलुभ र नाग�रकमै�ी त�ुयाउने । 

 �वा�थ, सरुि�त, �यवि�थत तथा स�ुदर ब�तीय�ु गाउँ �नमा�ण गन� । 

 �वकास आयोजनाह�मा जनताको अथ�पूण� सहभा�गता अ�भव�ृ� गन� । 

 �वकास पूवा�धारह� �व�तार र पहुँच व�ती �तर स�म परुाउने । 

 सम�ृ, सम�ुत र हर�याल� गाउँपा�लकाको �पमा �वकास गन� । 

 �व�धको शासन �था�पत गन� । 
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��ता�वत नी�त तथा काय��म तजु�माका आधारह�ः- 

 नेपालको सं�वधान, 

 �थानीय सरकार संचालन ऐन 2074, 

 अ�तर सरकार� �व� �यव�थापन ऐन 2074, 

 �थानीय तहको बजेट तजु�मा �द�दश�न 2074, 

 �देश सरकार अ�तरसरकार� �व� �यव�थापन ऐन 2075, 

 अथ� म��ालयबाट �ा� बजेट �स�लङ र माग�दश�न 2077, 

 �देश आ�थ�क मा�मला तथा योजना म��ालयबाट �ा� �स�लङ तथा माग�दश�न 2077, 

 बंगलाचलु� गाउँपा�लकाको काय� �वभाजन �नयमावल�, 2074, 

 बंगलाचलु� गाउँपा�लकाको काय� स�पादन �नयमावल�, 2074, 

 नेपालको प��ौ प�चव�ष�य योजना, 

 ५ नं �देशको प�चव�ष�य योजना, 

 �थानीय आव�यकता, 

 नेपाल सरकार तथा �देश सरकारको आ.ब. 2077/078 को वा�ष�क नी�त तथा 

काय��म। 

  

गाउँसभाका सद�य �यूह�, 

अब म आ.व. २०७७/७८ को बा�ष�क नी�त तथा काय��म ��ततु गन� चाह�छु।  

 �वा��य तथा सरसफाई 

1.  �व�मान कोरोना भाईरसको महामार�ले �वा��य �े�को �व�तार र सब�लकरण गनु�पन� पाठ 

�सकाएको छ। आगामी आ�थ�क वष� �वा��य सं�थाह�को �तरो��त, पूवा�धार �वकास, 

जनशि� �यव�था र सेवाको समतामूलक पहुँच एवं गणु�तर व�ृ� गन� �वा��य �े�को 

पनु:संरचना ग�रनेछ। कोरोना महामार�को उपचारमा संल�न �वा��य क�म�ह�लाई �ो�सा�हत 

गन� जोिखम भ�ाको �यव�था �मलाईनेछ। महामार� लामो समयस�म र�हरहने अव�था 

रहेमा गाउँपा�लका�ारा स�ालनमा रहेका सामदुा�यक �वारे�टाईन र ISOLATION क�को 

�मता �व�तार ग�रनेछ । 

2. गाउँपा�लकाको क�मरेचौरमा �वशेष� सेवा, अ�याध�ुनक उपकरण र स�ुवधा स�हतको 

�ाथ�मक अ�पतालको संचालन �याइ�नेछ। 
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3. आयवु��दक र �ाकृ�तक िच�क�सा �णाल�को �व�तार र �व��न ग�रनेछ। नाग�रकह�लाई 

योगा�यास र शार��रक �यायमस�हतको िजवनप��त अपनाउन ��ेरत गन� योग के�� �थापना 

ग�रनेछ । �व�ाथ�, िश�क र समदुायमा सकारा�मक सोचको �वकास गन� गाउँपा�लका 

�भ�का सबै �व�ालयमा कि�तमा ७ �दनको योग िश�वर, Art Of Living को आधारभतू 

क�ा काय��म स�ालन गन� नी�त �लइएको छ । हाल संचा�लत हाँ�सपरु आयवु�द 

 औषधालयको सेवालाइ� गाउँपा�लकाको के��मा �व�तार ग�रनेछ । 

4.  �थानीय तहमा एक अ�पताल बनाउने काय��म अन�ुप यस गाउँपा�लकामा स�ुवधा स�प� 

अ�पतालको �नमा�ण काय� स�ु ग�रनेछ। सबै �वा��य सं�थाह�मा �यवि�थत �फबर 

ि�ल�नक स�ालन ग�रनेछ। �नमा�ण स�प� भएका �वा��य चौक�को �यव�थापन र  

नभएका  वडाह�मा आधारभतु �वा��य चौक� भवन �नमा�ण गर� स�ालनमा �याइनेछ । 

5. �वा��य वीमा स�ब�धी काय��म अ�तग�त सवै गाउँवासीको �वा��य वीमा ग�रनेछ। म�हला 

�वा��य �वयंम से�वका र ८४ वष� उमेर काटेका जे� नाग�रकह�लाई �नश�ुक �वा��य 

वीमाको �यव�था �मलाइनेछ।  म�हला �वा��य �वयं से�वकाको कामलाई थप िज�मेवार र 

उ�रदायी बनाउन काय�स�पादनको आधारमा �ो�साहन गन� नी�त �लइनेछ ।सरुि�त मात�ृव, 

वाल �वा��य तथा सं�थागत �स�ुत सेवालाइ� संव��न गन�का ला�ग सबै �वा��य सं�थाह�मा 

�यवि�थत व�थ�� से�टर संचालनको ल�य स�हत आ.ब. 2077/078 देिख आधारभतु 

�व��य के��, लाहापे र डावरमा सेवा �व�तार ग�रनेछ । "उपा�य� स�ुकेर� पोषण 

काय��म" लाइ� �नर�तरता �दइ�नेछ।  

6.  गाउँपा�लकाका स�पूण� गाउँवासीह�लाई सफा र �व�छ खानेपानीको �यव�था �मलाउन “एक 

घर, एक धारा” काय��म स�हत सबै गाउँबासीलाई �व�छ खानेपानी उपल�ध गराउन संघीय  

र �देश सरकारको  सम�वयमा पाइपलाईन �व�तार, ओभरहेड �ाङक� �नमा�णको काय� 

अगाडी बढाइनेछ। 

7. “सफा गाउँ, टोल र घर, बंगलाचलु�वासीको एउटै रहर” भ� ेनारालाई साथ�क बनाउन श�ुय 

फोहोरको नी�त �लइनेछ।  

8. गाउँपा�लकामा पणु�  सरसफाई कायम गन� आ-आ�नो टोलमा सरसफाई गन� टोल �वकास 

सं�थालाई प�रचालन ग�रनेछ। सरसफाईमा उ�कृ� काय� गन� टोल �वकास सं�थालाई 

परु�कृत ग�रनेछ। वडा �तर�य सरसफाई स�म�तले अनगुमन गन� ग�र  ��येक खानेपानी 

सं�थाले आ�नो बा�ष�क आ�दानीको �यूनतम १५ ��तशत रकम गाउँ सरसफाईमा खच� 
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गनु�पन� नी�त �लइएको छ।साव�ज�नक �नजी साझेदार�मा उपय�ु �थान छनोट गर� 

साव�ज�नक शौचालय �नमा�णको �यव�था �मलाउने नी�त �लइनेछ। 

 

आ�थ�क �वकास 

9. “भमूी ब�कमाफ� त ��व�धय�ु कृ�ष, �वरोजगार�मा ब�ृ�, बंगलाचलु�को आ�थ�क सम�ृ�ʺ भ� े

अ�भयानलाई साकार पान� भ�ूम ब�कको �थापना ग�र साम�ुहक खे�त, करार खे�त र 

�यवसा�यक खे�त गन� �ब�ध �मलाईनेछ। करार खे�त गन�को ला�ग ज�गा �लजमा �लदा 

ज�गा वहाल कर �मनाहा गन� नी�त अवल�बन ग�रएको छ।ज�गा बाझो रा� े �व�ृतलाई 

�न��सा�हत गन�को ला�ग ज�गाध�नले ज�गा बाझो राखेमा बाझो रहेको ज�गा भ�ूम ब�कले 

�लजमा �दन स�ने नी�त �लईएको छ । कृ�षयो�य ज�मनमा बि�त �वकास र शह�रकरण 

लाई �न��सा�हत ग�र �यवसा�यक कृ�ष माफ� त उ�पादन र उ�पादक�वमा अ�भव�ृ� ग�र 

खा� सरु�ा योजना तयार ग�रनेछ। श�ुय उपयोग�ब�हन भ�ूमको नी�त अवल�बन गद� सडक 

छेउ, न�द, खोला �कनारको ज�गा र उपयोग �व�हन साव�ज�नक ज�मनमा गाउँटोल माफ� त 

आ�नो टोलमा फलफुल लगायतका नगदे बाल�को �व�वा रो�ने र �यसर� रो�पएका 

�व�वाको उ�पादनको हकभोग समेत टोलले गन� �यव�था �मलाईनेछ।  

 

10. अन�ुपादक �े�मा खच� कटौती ग�रनेछ। ता�लम, गो�ी, से�मनार ज�ता काय��मह� कम 

ग�रनेछ । उ�पादन व�ृ�, आयआज�न व�ृ� र थप रोजगार� �सज�नामा सघाउ पयुा�उने 

काय��मलाई �ो�साहन गन� ग�र बजेट �व�नयोजन गन� �न�त �लईएको छ । 

 

11. कोरोना भाईरसको कारण बैदेिशक रोजगारबाट  घर फ�क� एका बेरोजगार यवुालाई कृ�ष तथा 

पशपंु�ी �यवसायमा आब� गर� अ�य� यवुा कृ�ष �वारोजगार काय��म संचालन ग�रनेछ। 

बैदेिशक रोजगारबाट घर फ�क� एका बेरोजगार यवुा र कृ�ष तथा पश ुउ�मी �यवसा�यलाइ� 

समेट� "एक वडा, एक उ�पादन" नी�त �लइनेछ । बेरोजगारह�को स�भा�वत पि��लाई 

�यवसा�यक कृ�ष, भौ�तक पूवा�धार, �था�नय पूवा�धार, साना तथा मझौला उ�ोग, 

उ�पादनमूलक उ�ोग, �नमा�ण र सेवा �े�मा प�रचालन ग�रनेछ ।�धानम��ी रोजगार 

काय��म माफ� त �धानम��ी कृ�ष आध�ुन�ककरण प�रयोजना, म�ुयम��ी �ा�मण �वकास तथा 

�वरोजगार काय��म, कृ�ष पकेट काय��म लगायतमा  सूिचकृत भएका बेरोजगार 
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�यि�ह�लाई �ममा आधा�रत �यूनतम रोजगार�मा संल�न गराइनेछ। �यावसा�यक कृ�ष 

उ�पादन काय�मा बाँझो ज�मन �योग गरेमा �यवसाय करमा छुट �दने नी�त अबल�बन 

ग�रनेछ । 

१२. कृ�षमा उ�पादक�व व�ृ� गन� कृ�ष काय�मा सधुार, बजार�करण, याि��करण, एक�कृत 

वै�ा�नक कृ�ष �णाल� लाग ुगद� करार, सहकार� तथा साम�ुहक खे�तलाई �ो�साहन ग�रनेछ। 

सरकारबाट �दइने अनदुानमा सहकार� तथा सामू�हक खेती �णाल�लाई �ाथ�मकता �दइनेछ। 

कृ�षयो�य ज�मनको च�लावि�द गर� �यवि�थत गन� गैरकाननुी खि�डकरणलाई �नय��ण गन� 

नी�तगत �यव�था ग�रने छ ।  

१३. हरेक �कसानले �ा�व�धक सेवा पाउने कुराको �यार�ट� ग�रनेछ। �यसका ला�ग कृ�ष तथा 

पश ुतफ�  आव�यक �ा�व�धक जनशि�को स�ुनि�तता ग�रनेछ। गाउँपा�लकाले �ददै आएको 

अनदुान वा�त�वक �कसानले  पाउने गर� �बउ/न�, मल, �सँचाई, �बजलु�ज�ता उ�पादनका 

म�ुय सामा�ीमा अनदुान केि��त ग�रनेछ। �ाकृ�तक �कोप र अ�य भ�वत�यबाट कृ�ष 

बा�ल-व�तकुो हानी नो�सानीबाट �कसानलाई सरुि�त गन� सबै बा�लव�तकुो वीमा 

काय��मलाई सहज र स�तो �पमा �कसानको पहुँचमा पयुा�इनेछ। �कसानले उ�पादन गन� 

म�ुय बा�ल- व�तकुो उ�पादन लागतको मू�या�न ग�र उिचत बचतको समेत �यार�ट� हनु े

�यव�था �मलाईने छ।कृषकलाई सह�ुलएतपणु� कजा� उपल�ध गराउने, कृ�ष सामा�ीमा 

अनदुान तथा सहयोग गन�, कृषकको उ�पादनको बजा�रकरण गन� देिख कृषकको आ�दानीको 

बचत गन� स�मका काय�को स�ुनि�तता हनुे ग�र सहकार� सं�थाको सब�लकरण गद� 

कृषकह� लाई सहकार� सं�थामा आब� ग�रनेछ।   

 

 1४.   घरेल ु तथा साना उ�ोग �थापनामा जोड �ददै �थानीय �तरमा उ�पा�दत ब�तहु�लाई 

बजार�करणको उिचत �यव�थापन गर� �दगो आ�थ�क व�ृ� हा�सल गन� नी�त �लइनेछ । 

१५.   आम जनजीवन संग ��य� सरोकार रा� े भ�ूमको �यवि�थत तथा वै�ा�नक उपयोग गन� 

गर� गाउँको भ–ू उपयोग योजना �नमा�ण ग�रनेछ । भ–ू उपयोग योजनामा आधा�रत रहेर 

गाउँका स�पूण� योजना तथा काय��मह� स�ालन हनुेछन ्। 

१६. गाउँपा�लका �भ� �थापना भई स�ालनमा रहेका सहकार� सं�थाह�लाई �यूनतम सद�य 

सं�या र पूिँजको सीमा तोक� समान �कृ�त र उ�े�य भएका सहकार�ह�लाई मज� गन� 

���या स�ु ग�रनेछ। मज� भई आएका सहकार� माफ� त बेरोजगार यवुा तथा म�हलालाई 
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आ�म�नभ�र बनाउन �व�वध काय��म स�ालन ग�रनेछ। सहकार�को मा�यमबाट एक�कृत 

कृ�ष, उ�ोग तथा �यापारको �े�मा लगानी गन� नी�त �लइनेछ । सहकार�ह�ले अन�ुपादक 

�े�मा गन� लगानीलाई �न��सा�हत ग�रनेछ ।सहकार� िश�ा अ�भब�ृ� ग�र अ�धकतम 

कृ�ष/पश ु�यवसायीलाई सहकार�मा आब� ग�रनेछ ।  

१7. कृ�ष योजना पकेट �े� �नधा�रण ग�रनेछ। �कसानलाई आग��नक खे�तमा आ�म�नभ�र बनाउन 

हरेक वडामा कृषक ए�ककृत श�िुजत �यव�थापन (आई�पएम) पाठशाला स�ालन ग�रनेछ।  

माटो सधुारका काय��मलाई �नर�तरता �दइनेछ। बेमौसमी तरकार� खे�त उ�पादनको ला�ग 

हाइटेक �ला��क टनले बनाईनेछ। रसाय�नक �वषाद�को �योगमा �यू�नकरण गद� �ाङगा�रक 

खे�तलाई �ो�साहन ग�रनेछ। साना �संचाई काय��मलाई �नर�तरता �ददै थप �यवि�थत गन� 

नी�त �लइएको छ। िशत भ�डारको उपयोगलाइ� �यवि�थत त�ुयाइ�नेछ ।   

 १8. को�भड-१९ महामार�का कारण रोजगार� गमाुएका ��मक, साना �कसान, असहाय �याि�, 

ग�रब तथा �वप� वग�को प�रवारलाई लि�त ग�र �वा��य, िश�ा, �सप �वकास ता�लम र 

रोजगा�र एवं आयआज�न स�ब�धी �वशेष काय��म स�ालन ग�रनेछ । 

 १9.  वेरोजगार भएका र �ा�व�धक िश�ा पढन चाहने यवुाह�लाई CTEVT वाट संचालन ग�रएका 

छोटो तथा लामो अव�धको �ा�व�धक िश�ा तथा �यवसा�यक ता�लममा छा�व�ृत �दान गर� 

सीप �स�ने अवसरलाई  �दइनछे। 

 

गाउँसभाका सद�य �यूह�, 

िश�ा 

20.  ̎��व�धमा आधा�रत अपन�व स�हतको गणु�तर�य िश�ा, बंगलाचलु�को ��तब�ता ̎ भ�े नारालाई 

साकार पान� �व�ालयलाई सूचना ��व�धय�ु वनाउने काय�को थालनी  आ.व.२०७५।०७६ 

देिखनै स�ु ग�रएको छ। क�ा कोठामा ग�रने िश�ण �सकाइमा सूचना ��व�धको �योगलाई 

�नर�तरता �ददै ��व�धमै�ी िश�कह�बाट अ�य िश�कह�मा सीप ह�तानतरण गन� �यव�था 

�मलाइनेछ। िश�कलाई सूचना ��व�ध मै�ी वनाइ पाठयोजना र शैि�क साम�ी स�हतको 

िश�णलाई �ो�साहन ग�रने छ। �व�ालयको शैि�क गणु�तर प�र�ण गर� उ�कृ� �व�ालय 

लाई परु�कृत ग�रनेछ। �सकाई उपलि�ध ब�ृी र ��व�धमै�ी िश�णलाई आधार मानी 

िश�कह�को मू�यांकन गर� परु�कृत ग�रने छ । वालवा�लकाह�को �सकाइ कृयाकलाप 

अ�भव�ृ� गन� �व�ालयह�मा �व�ान �योगशाला, प�ुतकालय तथा सचुना ��व�धको �यव�था 
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ग�रने छ। �थानीय पा��म �नमा�ण गर� �मश लाग ुग�रने छ । �व�ाथ� ��तभा प�हचान 

गर� उ�कृ� ��तभाह�लाई �ो�साहन ग�रने छ। �व�ालय स�ालन हनु नस�ने अवधीभर 

बैकि�पक मा�यम�ारा क�ा स�ालन ग�रनेछ ।गाउँपा�लका के��सँगै रहेको मा.�व. �ीवार� 

तथा सधुा मा.�व झे�नेटालाइ� �मश नमूना �व�ालय र �ा�व�धक िश�ालयका �पमा उ�यन 

गर�नेछ । आव�यकता अनसुार �मश चार �व�ालयमा बा� क�ा स�मको पठनपाठनको 

�ब�ध �मलाइ�नेछ।   

21. बढदो �व�ाथ�को चापलाई �यव�थापन गन� �व�ालयको भौ�तक �वकास, �व�ालय सरसफाइ 

र सरुि�त वातावरणको ला�ग �व�ालयको पूवाधा�र �वकासमा जोड �दइने छ। गाउँपा�लका 

�भ�का सवै �व�ालयह�लाई एकै �क�समको रंगरोगन गन� �ो�साहन ग�रने छ। �व�ालयमा 

सरुि�त र �व�छ खानेपानीको �यव�था ग�रने छ। �व�ालयमा  ज�फुड �नषधे गद� �ाथ�मक 

तहका बालबा�लकाह� लाई �नश�ुक, �व�छ र �वा��यवध�क खाजा खवुाईने छ। पूव� 

�ाथ�मक क�ा देिख क�ा ३ स�म रमाइलो र सजावट य�ु वालमै�ी क�ा �यव�थापन 

ग�रने छ। यसवाट क�लला वालवा�लकाह� रमाइलो वातावरणमा खे�दै �स�दै गन� अवसर 

�ा� गन� छन।् �व�ालयमा अ�ययनरत सवै छा�ाह�लाई आव�यक पन� सेनेटर� �याड 

�नश�ुक उपल�ध गराईने छ। �व�ालय समायोजन भई �ा� हनु े अनदुानवाट पचह�र 

��तशत रकम अ�नवाय� �पमा �व�ालयको �योगशाला, ��व�ध, प�ुतकालय र उपलि�ध 

सधुार सूचाकंमा खच� गनु�पन� �यव�था ग�रने छ। सामदुा�यक �व�ालयमा �ा�व�धक िश�ा 

स�ालन गन� संघ र �देश सरकारसँग पहल ग�रनेछ। गाउँपा�लका�भ�का सामदुा�यक 

�व�ालयह�मा लगानी, ���या र उपलि�धमा संतलुन कायम गन� काय�योजना बनाई गणु�तर 

अनगुमन संचालन ग�रनेछ।  

 

जे� नाग�रक, म�हला, बालबा�लका तथा अपा� 

२2. “सामािजक �याय र समताका  ला�ग सकरा�मक �वभेद” को नी�त अन�ुप हाल स�ालन 

ग�रदै आएको �मता �वकास तथा �वरोजगार काय��मलाई �नर�तरता �ददै �वधवा तथा 

एकल म�हला, ���पी�डत म�हला, बेरोजगार तथा अ�त �पछ�डएका र �बप� समदुायको ला�ग 

रोजगारमूलक ता�लमको �यव�थालाई थप �भावकार� बनाइनेछ । सबै �कारका घरेल ु

�हंसामा परेका म�हलाह�लाई �याय �दलाउन उ�च �ाथ�मकता �दइनछे । अपांग र 

बालवा�लका लि�त काय��मह� स�बि�धत लि�त समदुायको परामश�मा तय गर� 
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�भावकार� �पमा लाग ु गन� नी�त अवल�बन ग�रनेछ । अपा� प�रचयप� घुिँ�त िश�वर 

स�ालन गर�  �वतरण ग�रनेछ । 

२3. बौ��क अपा�ता भएका �यि�ह�को त�या� स�लन गर� �नजह�लाई प�रचयप�को 

आधारमा थप स�ुवधा उपल�ध गराउने नी�त �लइनेछ। म�हलाह�को सशि�करण गन�को 

लागी ʺम�हलासँग उपा�य�ˮ काय��मका �पमा सधुा�रएको च�ुहो काय��म स�ालनमा 

�याइ�नेछ।  

24. जे� नाग�रक र अपा� नाग�रकको भावनालाई कदर गद�  जे� नाग�रक संर�ण �ाम र 

अपा� संर�ण �ाम �नमा�णमा पहल ग�रनेछ। हरेक वष� जे� नाग�रकह�लाई ग�रदै आएको 

स�मान काय��मलाई �नर�तरता �दइनेछ ।  

25. वडा स�म�त, टोल �वकास सँ�था, आमा समूह, �थानीय �लब,  समदुाय र सरु�ा �नकायको 

सहकाय�मा सामदुा�यक �हर� साझेदार� काय��म माफ� त समाजमा �व�मान सम�याको �पमा 

देिखएको लाग ुपदाथ� सेवन र द�ुय�सन ज�ता काय��म �यू�नकरणका ला�ग �भावकार� �पमा 

काय��म स�ालन ग�रनेछ। बाल संर�ण गहृ, सधुार के��, �र�ेस से�टर �थापना गर� 

स�ालन गन� चाहने सामािजक सं�था र �नजी �े�लाई आव�यक सहयोग गन� नी�तलाई 

�नर�तरता �दइनेछ। वडा तथा गाउँ�तर�य वाल�लवह�को �मता �वकासको ला�ग �वशेष 

काय��मह� स�ालनमा �याइनेछ। 

 

गाउँसभाका सद�य �यूह�, 

सँ�कृ�त तथा पय�टन 

26. कोरोना भाईरसको महामार�का कारण पय�टन �यवसाय ठ�प भएका छन।् पय�टन     

�यवसायको पनु:उ�थान गन�को �न�ती गाउँपा�लकाबाट आव�यक नी�तगत सहयोग ग�रनेछ। 

 २७. बंगलाचलु� गाउँपा�लका वडा.नं. १,२,५, र ८ मा रहेका बागे�र� मि�दर, उजा, �धम�धमे 

पय�ट�कय �े�, बंगलाचलु� पाक� , र रानीथ�ुक� पय�ट�कय �े�को �ब��न ग�रनेछ । साथै 

वडा नं ४ मा रहेको ग�ढलेख �नमा�णका ला�ग �देश सरकारसँग पहल ग�रनेछ । 
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२८. नेपालका �व�भ� पय�टक�य �थल म�ये मह�वपूण� ग�त�य �थलको �पमा रहेको बंगलाचलु� 

�े�को इ�तहास, भगूोल, धम� र सं�कृ�त झ�कने खालका काय��मह� काया��वयनमा �याइने 

छ ।   

२९. पय�टन पूवा�धार �नमा�ण र �चार �सार गन� बंगलाचलु� गाउँपा�लका वडा नं. २ मा 

�नमा�णा�धन सभाहल  स�ालनमा �याइनेछ ।   

30. रा��य �वत��ता, सामािजक �याय र संघीय लोकताि��क गणत�� �थापनाका ला�ग आ�नो 

जीवन उ�सग� गनु�हनुे श�हदह�को स�झनामा श�हद �दवस र रा��यता, लोकत�� र 

जनिज�वकाको आ�दोलनमा अगवुाइ गनु�हनुे स�पूण� अ�जह�को योगदानको उ�च स�मानको 

ला�ग श�हद ध�दवसको �दन �सज�ना�मक काय��मको आयोजना ग�र मनाइनेछ।  

 

 

गाउँसभाका सद�य �यूह�, 

  खेलकुद 

३१. “�वा��यका ला�ग खेलकुद रा�का ला�ग खेलकुद” अ�भयानलाई साथ�क बनाउन बंगलाचलु� 

गाउँपा�लका वडानं.४ ज�ुलेपानीमा �नमा�णा�धन ��दप वास ुखेलमैदान �नमा�ण काय�का ला�ग 

संिघय सरकार सँग पहल ग�रनेछ। यवुाह�लाई खेलकुद तफ�  �ो�सा�हत गन� श�ु ग�रएको 

गाउँ�तर�य अ�य� कप ��तयो�गतालाई �नर�तरता �दइनेछ । 

३२. गाउँ ग�ुयोजना अनसुार गाउँपा�लका �े�मा रहेका खेलकुद मैदानह� म�ये रा��य, �े�ीय र 

�थानीय र�शाला �नमा�णका ला�ग उपय�ु �थानह�को प�हचान गर� �ाथ�मकताका आधारमा 

�नमा�ण काय� अिघ बढाइनेछ ।   

पूवा�धार �वकास 

३३. चाल ुआ�थ�क वष�मा ठे�ा लागेका र स�झौता भएका स�ा�लत आयोजनालाई �नयमानसुार 

�याद थप ग�र स�प� गन� गर� बजेट �व�नयोजन ग�रनेछ। बहवु�ष�य आयोजनाह� तो�कएको 

समयाव�ध �भ�ै स�प� गन� ग�र �ोत स�ुनि�त ग�रनेछ । ठे�ा लागेर ब�दाब�द�का कारण 

स�प� हनु नसकेका संघ र �देशका एकल वा साझेदार�का आयोजनाह�को  �याद थप गन� 
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संिघय र �देश सरकारसंग अनरुोध ग�र अधरुा आयोजनाह�को �नमा�ण काय� स�प� 

ग�रनेछ।   

३४. “गाउँको सम�ृ�को आधार, फरा�कलो र �यवि�थत सडक पूवा�धार” भ� ेनारालाई आ�मसाथ 

गर� सडक �नमा�ण तथा �ब�तार ग�न� काय�लाई �नर�तरता �दइनेछ।गाउँपा�लकाका गौरवका 

योजनाह�लाइ� संघ र �देशको साझेदार� र योजदानमा �तरो�ती गन�नी�त �लइनेछ । गाउँ 

यातायात ग�ु योजना संसोधन गर� ग�ुयोजनाले तोकेको मापद�ड र �ाथ�मकताको  

आधारमा �तरो��त भएका क�ची सडकह�लाई �मशः कालोप�े गन� र सो बाहेकका म�ुय 

म�ुय सडकह� र गाउँ �भ�का पर�परागत सडकह�को �तरो��त ग�रनेछ। 

३५. संघीय सरकारको सा�बक रा��य �ाथ�मकता �ा� योजना मदन भ�डार� लोकमाग� कालोप�े 

काय� आगामी आ.ब. मा स�प� गन� सरोकार �नकायमा पहल ग�रनेछ ।  

३६. गाउँपा�लकाको पूिजगँत बजेटको �यनुतम ३ ��तशत बजेट सडक मम�त तथा संभार गन� 

काय�को ला�ग �व�नयोजन ग�रनेछ।   

37. गाउँपा�लका �े��भ� रहेका पर�परागत कुलाह� तथा नद�मा बाधँ बाँधी  हदैु आएको सतह 

�संचाइको ला�ग �न�म�त क�ची कुलाह� लाई प�ी र प�ी कुलाह�लाई मम�त ग�रनेछ।   

  

भ�ूम तथा भवन �यव�थापन 

३८. भ�ूम स�ब�धी सम�या समाधान आयोग नी�त अन�ुप गाउँपा�लका�भ� रहेका भ�ूमह�न 

सकुु�बासी, अ�यवि�थत बसोबासीको प�हचान र लगत संकलन ग�रनेछ। भ�ूम स�ब�धी 

सम�या समाधान आयोगले प�हचान र �मािणकरण गरेको भ�ूमह�न सकुु�बा�स र अ�यवि�थत 

बसोबासीको घर ज�गा नापजाँच, न�शा �े�ता तयार गर� ज�गाधनी �माणपूजा� �वतरण 

ग�रनेछ। गाउँपा�लका �भ�का सडकको �े� अ�तग�त पन� सडक मापद�ड बमोिजमको 

भ�ूमलाई गाउँपा�लकाको �वा�म�वमा �याईनेछ।  

39. गाउँपा�लका �े��भ� �नमा�ण ग�रने स�पूण� सरकार� तथा साव�ज�नक भवनह� भवन �नमा�ण 

सं�हताको आधारमा रह� बालमै�ी, अपा�मै�ी, भकू�प ��तरोधा�मक, वातावरण तथा 

सरसफाईमै�ी र अ�नी सरुि�त वनाइनेछ। बंगलाचलु� भवन �नमा�ण सं�हता समयानकुुल 

प�रमाज�न गर� लागू ग�रनेछ। न�शा पास �कृयालाई �भावकार� बनाउन घिु�त िश�वर 
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स�ालन ग�रनेछ। संघीय सरकार र गाउँपा�लकाको लागत साझेदार�मा बंगलाचलु�मा �नमा�ण 

स�ु ग�रएको तराई मधेश सम�ृ� काय��मलाई �नर�तरता �दइनेछ।   

40. वडा साव�ज�नक ज�गा संर�ण स�म�त माफ� त गाउँ�े� �भ�का साव�ज�नक कुलो, घोला, 

गौचरण, नद� उकास, पोखर�, खेलकुद �े� ज�ता साव�ज�नक ज�गाह�को नापजाच गर� लगत 

रा� ेकाय� स�प� ग�रनेछ। 

41. �डिजटलाईज ��व�धबाट गाउँ पा�विच� तयार गन�, घर न�व�रङ गन� तथा घरधरु� स�ब�धी 

स�पणु� त�या�ह� एक�कृत �पमा संकलन गर� स�टवेयर �णाल�मा रा� े काय� आ.व 

२०७७/७८ को प�हलो चौमा�सकमा स�प� ग�रनेछ। 

42. गाउँको �यवि�थत शहर�करणका ला�ग भवन �नमा�ण मापद�डलाई थप �भावकार� �पमा 

लाग ु गन� घरधनी, �नमा�ण �यवसायी तथा डकम�ह� लाई चरणव�  �पमा उपल�ध 

गराइएको ता�लमलाई �नर�तरता �दइनेछ। यसर� ता�लम �लएका �यवसायीलाई मा� 

गाउँपा�लकामा भवन �नमा�णको अनमु�त �दने �यव�था ग�रनेछ । भवन �नमा�ण सं�हता तथा 

भवन �नमा�ण मापद�डको बारेमा �यापक जनचेतना जगाउने काय��म �याइनेछ। �नमा�ण 

स�प� भइसकेका तर भवन �नमा�ण सं�हता र भवन �नमा�ण मापद�ड अन�ुप नभएका 

भवनह�लाई मापद�ड अन�ुप बनाउन �नि�त समय �दई अ�भयानको �पमा स�ालन ग�रनेछ 

। भवन मापद�ड लागहुनु ु पूव� स�प� भएका घरको न�शा�न गर� न�शा �नय�मत 

ग�रनेछ। 

43. हालस�म प�न �ब�तु लाइन जडान नभएका �थानह�को प�हचान गर� ती �थानह�मा �व�तु 

लाइन जडानको �यव�था ग�रनेछ। क�तपय �थानह�मा लाइन जडान भए प�न लो 

भो�टेजको कारणले उ�प� हनुे सम�या समाधान गन� नेपाल �व�तु �ा�धकरण, �व�तु �वतरण 

के�� घोराह�सँग सम�वय गर� �व�तु आपू�त�लाई �नय�मत ग�रनेछ। सब-सटसन �नमा�ण र 

�वप� वग�लाइ�  �नश�ुक �मटर जडानको ला�ग नेपाल �व�तु �ा�धकरणमा पहल ग�रनेछ । 

44.  आ.व २०७७/७८ �भ� सबै वडा काया�लयको �शास�नक भवन �नमा�ण ग�रनेछ।  

45.  ज�टल �कृ�तका, आध�ुनक उपकरण �योग ग�रने र द� जनशि� आव�यकता पन� खालका 

पूवा�धार �नमा�णका काय�ह� ठे�ामा लगाई समप� ग�रनेछ। �ममा आधा�रत कामह� 

उपभो�ा स�म�त माफ� त गन� �मता �वकासको ता�लम स�ालन ग�रनेछ।  

गाउँसभाका सद�य �यूह�, 
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वन,वातावरण तथा �वपद �यव�थापन 

46. व�यज�त,ु चराच�ु�ी तथा वन�प�तलाई म�यनजर गर� वन �े�मा आव�यक मा�ामा पोखर� 

�नमा�ण गन� काय�को थालनी ग�रनेछ। गाउँपा�लकाको व�तगुत �े�लाई म�यनजर गर� 

सामूदा�यक वनको काय�योजना संशोधन गन� नी�त �लइनेछ। जलवाय ुप�रवत�नले �व�लाई नै 

चनुौ�त �दइरहेको वत�मान प�र��ेमा जलवाय ु प�रवत�नलाई त�लो तहबाट नै सामना गन� 

खालका ग�त�व�धह�लाई �ो�सा�हत ग�रनेछ। जलवाय ु अनकुु�लत �वकास काय��मह� 

स�ालन गर� ह�रत अथ�त��को �बद�न गन� नी�त �लइनेछ । 

47. गाउँ �े��भ� रहेका साव�ज�नक �थल र न�द �कनारह�मा �थान अनकूुल व�ृारोपण गन� 

नी�त �लइनेछ। टोल �वकास सं�था, �थानीय समदुायको सहयोगमा सामदुा�यक वन संर�ण 

गन�,व�ृारोपण ग�रएका बोट �व�वाह� कटान हनु न�दन, जगंल� जीव ज�तकुो अवैध िशकार, 

चोर� �नकासी तथा ओसारपसार रो�न ग�ती प�रचालन ग�रनेछ। वन संर�णको ला�ग 

गाउँ�े�का �व�भ� सामदुा�यक वनह�मा तारवार ग�रने काय�लाई �नर�तरता �दइनेछ । 

जथाभावी वन�े� �वेश गन� �नषधे ग�रनेछ।   

48. एक घर दईु फलफूलको अवधारणा अन�ुप ��येक घरमा फलफूलका �व�वा रो�ने काय�लाई 

�नर�तरता �दइनेछ।    

49.  �व�भ� संघ सँ�था तथा टोल �वकास सँ�था, सामदुा�यक वनह�को सहभा�गतामा भ–ू �य तथा 

�वपदलाई म�यनजर गर� ब�ृारोपण र तारवार गन� गर� �यव�था �मलाइनेछ। जी�वको 

पाज�नका ला�ग वनजंगलको अवधारणालाई साथ�क त�ुयाउन गाउँपा�लका �भ� रहेका 

सामदुा�यक वनमा नकारा�मक �भाव नपन� गर� काय�योजना बनाइ सामदुा�यक तथा �नजी 

�े�को लगानीमा फन पाक� , �रसोट� र �पक�नक �थलको �थापना गर� स�ालन गन� नी�त 

�लईएको छ।  

50. गाउँपा�लका र सामदुा�यक वनको सहकाय�मा सघन व�ृारोपण काय��म स�ालन ग�रनेछ। 

वेरोजगारको सूिचमा रहेका वेरोजगारह�लाई गाउँपा�लकाका �व�भ� ��ेमा रोजगारको 

�यव�था �मलाउने गर� सरकार� तथा गैर सरकार� सँ�था र �नजी �े�सँग आव�यक सम�वय 

ग�रनेछ ।  

51. ब�दो जनसं�याको कारण गाउँका साव�ज�नक �थल र �ाकृ�तक स�पदाह�को अ�त�मण 

ब�दै गएकोले यसलाई �नयमन र �नय��ण गन� ��येक वडाका वडा�य�को संयोजक�वमा 

ग�ठत साव�ज�नक ज�गा संर�ण उपस�म�तलाई ��यािशल बनाई स�बि�धत वडामा रहेको 
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साव�ज�नक ज�गा, ताल, पोखर�, गौचरण लगायतका साव�ज�नक मह�वका �े�को संर�ण तथा 

स�बद�न ग�रनेछ ।  

52. “�वप� �यू�नकरणको ला�ग पूव� तयार�मा जटु�” भ�े अ�भयानलाई साकार पान� �वप� 

�यव�थापन स�म�तलाई अझै �भावकार� बनाइनेछ। गाउँ �वप� ��तकाय� योजना बनाई 

नेपाल� सेना, नेपाल �हर�, टोल �वकास सं�था, �थानीय �लब र रेड�ससँग सहकाय� गर� 

�वपद �यू�नकरण एवम ्�यव�थापनको ��याकलापलाई �भावकार� �पमा स�ालन ग�रनेछ। 

53. वा�णय�� र �वप� जोिखम �य�ुनकरणका सामा�ी स�हतको अ�तर �थानीय तह �वप� 

�यव�थापन के�� �थापना गर� बा�णय�� स�ालनमा �याइनेछ । स�भा�वत जोिखमको 

प�हचान ग�र अ�तर �थानीय तह �वप� �यव�थापन के��को सब�लकरण र �व�तार 

ग�रनेछ। जलवाय ु अनकूुलन, बैकि�पक उजा� तथा �वप� ��तकाय�योजनाले अगँालेका 

�वषयलाई �ाथ�मकता �दई काया��वयन ग�रनेछ । 

 

 

राज� �शासन 

54. कोरोना भाईरस महामार�को कारण लकडाउनको अव�धभर स�ालन हनु नसकेका 

�यवसायह�लाई राहत �व�प लकडाउन अव�धभरको घर बहाल कर र �यवसाय करमा  

छुट तथा सह�ुलयत �दने नी�त अवल�बन ग�रनेछ।  

55. घर ज�गा बहाल कर असलु� काय�को श�ुवातका ला�ग स�पि� कर, �यवसाय कर र वडा 

काया�लयबाट �वाह हनुे सेवाह�सँग एक आपसमा आव� गर� असलु� ���यालाई अ�नवाय�, 

�यवि�थत र �भावकार� �पमा प�रचालन गन� राज�सँग स�वि�धत राज� शाखाका कम�चार�, 

वडाका कम�चार�, वडा स�म�तका पदा�धकार�लाई ता�लमको �यव�था �मलाइनेछ। 

56. गाउँपा�लका �े��भ� कुनै �याि� वा सं�थाले भवन, घर, पसल, �यारेज, गोदाम, टहरा, छ�पर, 

कारखाना, ज�गा वा पोखर� परैु वा आंिशक तवरले बहालमा �दएको हकमा उ� काय�लाई 

�यवि�थत तथा �भावकार� �पमा काया��वयन गन�का ला�ग घर ज�गा बहाल कर सधुार 

काय� योजना तयार गर� लाग ुग�रनेछ।   

57.  राज� संकलन तथा आ�थ�क कारोबारमा पारदिश�ता तथा सहजता कायम गन� गाउँपा�लका 

�भ�ै वािण�य ब�कको शाखा �व�तार ग�रनेछ। समयमै कर बझुाउने र सबैभ�दा वढ� कर 
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बझुाउने करदातालाई स�मान ग�रनेछ। राज� �णाल�लाई �यवि�थत गन� �यवसायकर र 

वहालकर स�ब�धी काय��व�ध लाग ुग�रनेछ। 

58. गाउँपा�लकाले हालको संबैधा�नक तथा कानूनी �यव�था अनसुार राज� संकलनको ला�ग 

दरह� कायम भइसकेको र थप दायरा �नधा�रण गर� �यसको �चार �सार गन� आव�यक 

देिखएकोले राज� ��पेण गनु� भ�दा प�हले नै सरोकारवालाह�सँग पया�� परामश� गरेर 

करको दर भ�दा दायरा फरा�कलो वनाइनेछ। करदाताले �तनु�पन� कर रकम स�वि�ध 

जानकार� उपल�ध गराउन कर िश�ा स�व�धी सचेतना काय��म संचालन गन� नी�त 

�लइनेछ।  

गाउँसभाका सद�य �यूह�, 

सशुासन तथा सेवा �वाह  

59. �थानीय सरकारको काम कारवाह�लाई �भावकार� वनाउँदै �नमा�ण ग�रएका ऐन 

कानूनह�लाई काया��वयनमा �याइ �वषयगत �े�का अ�याव�यक कानून तजु�मा गन� 

काय�लाई �नर�तरता �दइनछे । 

60. �या�यक स�म�तका पदा�धकार� तथा गाउँ काय�पा�लकाबाट सूिचकृत मेल�मलापकता� तथा 

सहजकता�ह�लाई समयानकूुल पूनता�जगी तथा �मता �वकास स�ब�धी ता�लम �दान 

ग�रनेछ। पदा�धकार�, वडा सिचव, तथा सहायक कम�चार�को ला�ग �या�यक काय��व�ध ऐन 

तथा सो सँग स�बि�धत �वषयमा ता�लम �दई �या�यक �न�पणको �यव�था 

�मलाइनेछ।.�या�यक स�म�तको �े�ा�धकार �भ� पन� म�ुाह�को �न�प� छान�बन गर� 

�प�डत प�लाई �यायको ��याभतुी हनुेगर� समयमै म�ुा मा�मलाको �छनोफानो ग�रनेछ।  

61. जन��त�न�धह� र कम�चार�ह�लाई �मता अ�भव�ृ� स�ब�धी ता�लम �दान गर� 

गाउँवासीलाई सहज �पमा सेवा �वाह गन� सं�थागत स�ु�ढकरण ग�रनेछ । गाउँपा�लकाको 

स�ठन संरचना पनुरावलोकन गर� जनशि� पू�त� गन� काय�लाई �ाथ�मकता �दइनेछ । 

गाउँपा�लका के�� र वडा काया�लयह�मा �व�तुीय हािजर� तथा नाग�रकलाई सूचना �दन 

मोवाइल एि�लकेसनह�को �योगलाई �भावकार� बनाइनेछ। पारदिश�ता तथा जवाफदे�हता 

कायम गर� नाग�रकमै�ी सेवा �वाहको �यव�था ग�रनेछ। गाउँपा�लकाबाट जनतालाई �दान 

ग�रने सेवाह�मा �छटो छ�रतो, च�ुत, द�ु�त र �भावकार� बनाउन क��यटुरकृत सेवा 

�णाल�को �बकास गद� ल�गनेछ। 
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62.   पारदिश�ता र जवाफदे�हता कायम गर� सशुिुचत हनुे सूचनाको हकलाइ� �व��न गन� तथा भए 

गरेका ग�त�व�धह� जनमानसस�म प�ु याउन �वकासको सचुकका �पमा  सामािजक प�र�ण, 

साव�ज�नक सनुवुाइ� ज�ता �व�ध लगायत बंगलाचलु� गाउँपा�लकाको आ�नै पहलमा रे�डयो 

बंगलाचलु� संचालनमा �याइनेछ । 

 6३. कम�चार�लाई काम��त उ���ेरत गन� र मनोवल उ�च रा� काय� स�पादनमा आधा�रत 

�ो�साहन स�ुवधा उपल�ध गराइनेछ। �वषम प�रि�थतका वावजदु प�न करार �वा��यकम� 

साथीह�को आधारभतु तलबमानमा ब�ृी ग�रनेछ । साथै कम�चार� र िश�कलाई �दान 

ग�रदै आएको परु�कारलाई �नर�तरता �दइनेछ। गाउँपा�लकाका कम�चार� र जन��त�न�धको 

सावा�धक िजवन वीमा ग�रनेछ। कम�चार�ह�को योगदानमा आधा�रत �नव�ृतभरण 

काय��मलाई यसै आगामी आ.व देिख कानून बनाई काय��वयन ग�रनेछ।   

6४. यस बंगलाचलु� गाउँपा�लका �े��भ� बसोवास गन� जे� नाग�रक, एकल म�हला, �वधवा 

म�हला, पूण�अपा�ता, अ�तअश� अपा�ता  भएका �यि�, लोपो�मखु आ�दवासी जनजा�त, 

लगायतका लि�त वग�ह�लाइ� नेपाल सरकारले �नधा�रण गरेको नी�त �भ� रह� ब�क माफ� त 

सामािजक सरु�ा भ�ा �वतरण ग�रनेछ । 

6५. ८० वष� मा�थका जे� नग�रक र पूण� अपा�ता भएका लाभ�ाह�ह�लाइ� ब�कमाफ� त घरमै 

भ�ा �वतरणको �यव�था �मलाईनेछ। सामािजक सरु�ा भ�ा �ा� गन� लाभ�ाह�ह�को फोटो 

स�हतको �ववरण अनलाइन �णाल�मा अ�ाव�धक ग�रनेछ।  

6६. सामािजक सरु�ा तथा �यि�गत घटना दता� �णाल� पूण� �पमा काया��वयनमा �याइनेछ 

जसको ला�ग एम आइ� एस अपरेटर, �फ�ड सहायक, वडा सिचव तथा अ�य कम�चार� सेवा 

�दायकलाइ� आव�यक ता�लम �दान ग�रनेछ। अनलाइन लाग ु हनु ु अिघका सवै घटना 

दता�ह� �ववरणलाइ� �डिजटाइजेशन गर� अनलाइन �णाल�मा ��व�ी ग�रनेछ। सामािजक 

सरु�ा तथा �यि�गत घटना दता� स�ुढ�करण अयोजना काया��वयन गन� ��येक वडामा दता� 

िश�वर स�ालन ग�रनेछ। 

6७. उपभो�ाह�को �हतलाई म�यनजर रािख गणु�तर�य उपभो�यव�तहु�को उपयोग र �ब�� 

�वतरण गन� काय�लाई मया��दत र �यवि�थत गन� बजार अनगुमनलाई �नर�तरता 

�दइनेछ।संघीय सरकारको मालपोत तथा नापी काया�लय �थानीय तहलाई ह�ता�तरण गन� 

नी�त अन�ुप मालपोत तथा नापी काया�लय गाउँपा�लकाको मातहतमा �याई गणु�त�रय सेवा 

�वाह ग�रनेछ।  
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6८. गाउँवासीलाई सरु�ाको अनभु�ूत �दलाउन सरु�ा �नकायसँगको सहकाय�मा �व�भ� �थानमा 

हनुस�ने अपरा�धक घटना �नय��ण गन�  सहकाय� ग�रनेछ।  

6९. गाउँपा�लका �भ� रहेका टोल �वकास सं�थाको गठन तथा �मता �वकास अ�भव�ृ� गर� 

गाउँपा�लकाको �वकास र जनचेतनामूलक काय�मा ��य� सहभागी गराईनेछ। उ�कृ� काय� 

गन� टोल �वकास सं�थालाई परु�कृत गन� नी�त �लइनेछ ।   

७०.  सशुासन �ब��न तथा ��चार �नय��णका ला�ग ʺ म ��चार ग�द�न,ँ म ��चार हनु �द�,ँ म 

देश र जनताका ला�ग ईमा�दार भएर काम गन�छुˮ   भ�े ��त�ा स�हतको काय� सं�कृ�तको  

�व��न ग�रनेछ।  

 

सभाका सद�य�यूह�, 

æबचौ  र बचाऔ� महामार�बाट, उठाऔ पूवा�धार; जटुौ कृ�ष उ�पादनमा, बनौ �वरोजगारÆ भ� े
नारालाई साकार पान�का ला�ग मा�थ उ�लेिखत नी�त तथा काय��मह� आधारको �पमा रहनेछन।् 

यी नी�तह�को सफल काया��वयनको ला�ग गाउँपा�लकामा कृयाशील राजनी�तक दल, सरकार� तथा 

गैर सरकार� संघसं�थाह�, प�कार जगत, नाग�रक समाज लगायत स�पूण� बंगलाचलु�बासी आमा–

बवुा, दाज–ुभाइ, �दद�–ब�हनीह�को रचना�मक स�लाह, सझुाव र सहयोगको अपे�ा गरेको छु। 

कोरोना भाईरसको महामार�को समयमा �कोप रोकथाम तथा �नय��ण गन� र नाग�रकको जनिजवन 

सामा�य बनाउन गाउँपा�लकासंग हातेमालो गद� सहयोग गनु�हनुे स�पूण� सरकार� तथा गैर सरकार� 

संघ सं�था, �नजी �े�, समदुाय, सहयोगी हातह� र स�पूण� गाउँबासीह�मा हा�द�क ध�यवाद �दन 

चाहा�छु।  अ��यमा, देश �भ� र बा�हर रहनभुएका स�पूण� बंगलाचलु� गाउँबासीह� को�भड-१९ 

को महामार�बाट सरुि�त रहँदै गाउँ �वकासमा योगदान गनु�हनु हा�द�क अपे�ा स�हत अनरुोध 

गद�छु।  

 

ध�यवाद।।। 

 ��ततुकता� 

भ� वहादरु वल� 

गाउँपा�लका अ�य� 




