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बंगलाचलु� गाउँपा�लका 

क�मरेचौर, दा� 

03 असार 2076 
 



सभा अ�य� �यू,  

सभाका सद�य�यूह�, 

यस ग�रमामय सभाको पाँचौ अ�धवेशनमा गाउँपा�लकाको आ�थ�क बष� २०७६/२०७७ को नी�त 

तथा काय��म स�ब�धी स�बोधन गन� पाउँदा मलाइ� गौरब अनभुतुी भएको छ । 

 

यस गौरबपूण� �णमा म संिघय लोकताि��क आ�दोलनको राजनी�तक स�ष� र आ�दोलनमा रा� र 

जनताको �हतका ला�ग आ�नो अमू�य िजवन अप�ण गनु�हनुे स�पूण� �ात अ�ात श�हदह���त उ�च 

स�मानका साथ भावपूण� �दा�जल� अप�ण गद�छु । घाइते यो�ाह� र वेप�ा नाग�रकह���त उ�च 

स�मान �कट गद�छु । 

 

सं�वधान काया��वयनको छोटो अव�धमा संिघयताको मह�वपूण� आधारमा रहेको �थानीय सरकारको 

आधारभतु आधारिशला तयार भएको छ । �वकास र सशुासनको �प� ���कोण �थानीय काननुको 

�नमा�ण, गाउँपा�लकाको ग�ुयोजना तजु�मा, समायोजन भइ� आएका कम�चार�को �यव�थापन, संघ र 

�देशसँगको अिघ बढाइएका सम�वय र सहकाय�का �यासह� तथा �व�भ� ��तकुलताका वीचमा प�न 

काया��वयनको �यासमा हामीलाइ� अनकुुलता तफ�  अिघ ब�ने आधार तयार भएको छ ।सबैको साझा 

�यासबाट नै छोटो समयमा गाउँपा�लका खोिजने र भे�टने अव�था सजृना भएको छ । यसका ला�ग 

म, हामी सबैको तफ� बाट खसुी �य� गद�छु । 

 

अ�य� महोदय, 

अब म आ.ब. 2075/076 मा अघी बढाइएका नी�त तथा काय��मह�को उपल�धी तथा 

कमीह�को सं�ेपमा चचा� गन� चाह�छु ।  
१. गाउँपा�लकाको संब�ृ�को मे�द�डको �पमा रहेको घोराह�-मकुु� ट�-�यूठान सडकख�ड 

गाउँपा�लकाको  पहल तथा संिघय सरकारको सहयोगमा मदन भ�डार� लोकमाग� कायम भइ� 

कालोप�े काय� �तु गतीमा अगाडी बढेको छ। 

२. गाउँपा�लकाको पहल संिघय संसदका सभामखुको ��या�सलता र संिघय सरकारको म�तबाट 

का� े�वा��य चौक�मा १५ शैया अ�पताल ि�वकृत भइ� संिघय समपूरक अनदुानबाट 

अ�पतालको �नमा�ण काय� �ार�भ भएको र �नकट भ�व�यमै सेवा �ार�भ गन� तयार� रहेको 

छ।  

३. समाजवाद उ�मखु नेपाल� समाजको �नमा�णका ला�ग सामािजक �यायको हक �था�पत गन� 

�वप� तथा घरबार�व�हन अश� ��द�प�डतका ला�ग संिघय सरकारको �वशेष अनदुान र 



�थानीय सरकारको साझेदार� माफ� त जनता आवास नमूना वि�त काय��म गाउँपा�लकाका ५ 

�थानमा �ार�भ ग�रएको छ। 

४.  गाउँपा�लका के�� र आसपासका �े�मा �पउने पानीको हाहाकारलाइ� अ��य गन� �देश 

सरकार र गाउँपा�लकाको संय�ु लगानीमा ठुलो खोला �ल�ट खानेपानी आयोजना �ार�भ 

भएको छ। साथै अ�य खानेपानी आयोजनाह� �ार�भ तथा स�प�को अव�थामा पगेुका 

छन। 

५. यस आ.ब. गाउँपा�लकाको योजना �नमा�णकाल भएकोले बहृत ग�ुयोजना, भवन �नमा�ण तथा 

योजना �नमा�ण मापद�ड, सडक यातायात ग�ुयोजना, बंगलाचलु�, �धम�धमे, गढ�लेख, 

रानीथ�ुक� ज�ता मह�पूण� पय�ट�कय �थलको �ड.�प.आर. तथा ग�ुयोजना र मह�वपूण� 

अजय-भरत कृ�ष माग�, भरत माग�, ��दप वास ुमाग� लगायतका सडकह�को  �ड.�प.आर. 

�नमा�ण काय� स�प� भएको छ। 

६. एक �थानीय तह एक सभाहल तथा एक �थानीय तह एक खेलकुद मैदान �नमा�ण काय� 

�ार�भ भएको छ । 

७. गाउँपा�लका के�� र वडा के�� जो�नको ला�ग �थानीय सडकको �याक ओपन काय� 

स�प� भएको छ। 

८. बैधा�नक �पमा ढु�ा तथा न�दज�य पदाथ� �न�काशनका ला�ग IEE स�प� भएको छ ।  

९. यसै आ.ब. मा स�प� गन� गर� दइु� वटा झोल�ुे पलु �नमा�ण काय� अि�तम चरणमा पगेुको र 

दइु�वटा पलु अक� आ.ब. 2076/077 को ला�ग अगाडी बढाइएको छ । 

१०. आधारभतु �वा��य सेवा �वाहका ला�ग �वा.चौ. नभएका वडा तथा अ�त �भा�वत 

�े�मा पाँचवटा आधारभतु �वा��य के�� �थापना तथा दइु� वटा �वा.चौ. (हाँसीपरु, 

लोहारपानी) मा �याब सेवा संचालनमा �याइएको तथा �व�ालय िश�क अनदुान काय��म 

माफ� त �वा��य सेवामा स�ुढ�करण हनुकुा अलावा िश�ाको गणु�तरमा अ�भव�ृी भइ� ��य� 

�पमा सय जना िशि�त बेरोजगारको �यव�थापन भएको छ । 

११. �वध�ुतय ससुाशन तथा सेवा �वाहलाइ� छ�रतो त�ुयाउन ४ वडा तथा गाउँपा�लकामा 

इ�टरनेट सेवा संचालन ग�रएको र �नकट भ�व�यमा बंगलाचलु�-५, मकुु� ट�मा टे�लसे�टर र 

अ�य वडामा सेवा संचालन गन� काय��म रहेको छ। यसबाट सेवा �वाहमा �भावका�रता 

आइ� सेवाको लागत घ�ने देिख�छ । 



१२. िश�ालाइ� िजवन उपयो�ग र सबैका ला�ग र सधैका ला�ग िश�ाको अवधारणा माफ� त 

संचालन गन� �ा�व�धक िश�ालय तथा नमूना �व�ालयको अवधारणा अगाडी बढाइनकुा साथै 

बाल�वकास के�� र आधारभतु �व�ालय, मा�य�मक �व�ालयह�को �व�तार तथा 

�यव�थापनको नी�त अगाडी बढाइएको छ । यसै अव�धमा नमूना �व�ालय र �ा�व�धक 

िश�ालयको ग�ुयोजना �नमा�ण भइ� सधुा मा.�व. झे�नेटामा �ा�व�धक िश�ा संचालनमा 

आएको छ । 

१३. �देश सरकार  र �थानीय सरकारको साझेदार�मा गाउँपा�लका �तर�य खेलकुद 

मैदान, बह ुउदे�य सभाहल, �माट� ए�ी �भलेज, तरकार� र फलफुलका पकेट �े�ह�, िशत 

भ�डार �नमा�ण काय� अगाडी बढेका छन ्। यसबाट गाउँपा�लकालाइ� आव�यक पन� 

आधारभतु पवुा�धार �नमा�णमा थप इटा थ�पएको छ । 

१४. �धानम��ी रोजगार काय��म तथा म�ुयम��ी �ामीण �वकास काय��म माफ� त 

�सपमलुक ता�लम, असहाय अनदुान तथा �ममा आधा�रत योजनाह� अगाडी बढेकोले 

भ�व�यमा �वरोजगार तथा रोजगार� सजृनामा आशाका �करणह� अनभु�ुत गन� स�क�छ। 

१५. राज�को दायरालाइ� फरा�कलो पान� नी�त अन�ुप यस अव�धमा झ�डै २५० 

�यवसायीह� करको दायरामा आउनकुो साथै संचालनमा आएका �समे�ट उ�ोगीह�बाट 

१०% रोय�ट� यस काया�लयमा ज�मा हनु आइ� आ�त�रक आयमा उ�ले�य व�ृ� भएको र 

�दषुण र वातावरणीय �भाव �यू�नकरणका ला�ग सामािजक उ�रदा�य�व परुा गराउन खानी 

तथा खानीज�य �े�का वा�स�दाह�को वहृ�र �हतको ला�ग खानी संचालक तथा 

उ�ोगीह�लाइ� उ�रदायीमूलक अ�भयान अगाडी बढाइएको छ । 

१६. आपतका�लन �वा��य उपचारका ला�ग दइु�वटा ए�वलेु�स ख�रदको ���या अगाडी 

बढेको छ।  

१७. �थानीय सडकह�लाइ� �नय�मत �पमा संचालन गन� तथा �थानीय रोजगारलाइ� 

�यवि�थत गन� �नय�मत मम�त स�भार समूह गाउँपा�लकाका ८ वटै वडामा संचालनमा 

�याइएको छ। यसबाट १६ जना �नय�मत रोजगार� सजृना हनुकुो साथै सडकह� �नय�मत 

�पमा संचालन गन� सहजता आएको छ । 

१८. योजना संचालनलाइ� �भावकार� र उ�रदायी बनाउन �. २ लाख स�मका योजना 

वडा सिचवले स�झौता गन� गर� अ�धकार ��यायोजन गरेको र �थलगत �पमा उपभो�ा 

स�म�तलाइ� अ�भमिुखकरण ता�लम तथा योजना खाता संचालनमा �याइएको छ । 



१९. साव�ज�नक �नमा�णलाइ� गणु�त�रय र समयब� त�ुयाउनका ला�ग सघन अनगुमनलाइ� 

अ��कार ग�रएको छ । � २ लाख स�मका योजनाको अनगुमन वडा तहबाटै हनुे �ब�ध 

�मलाइ�एको छ । 

२०. संिघय सरकार र �देश सरकारको सहयोग र �थानीय सरकारको पहलमा 

गाउँपा�लका हुँदै जाने �व.�प. माग�, गणत�� माग�, म�सना-बोझपोखरा-अर�खोला सडक, 

हन�क-बढ�पोखरा-�यजुा सडक, �वामीघाट-�याला-गोठ�बन-�बख� सडक, मलुाबार�-छापडाँडा-

लाहापे-कोइराले-�यूठान बडडाँडा सडक लगायतका रणनै�तक सडकह�को �नमा�ण काय� 

अगाडी बढेको छ । 

क�मह� 

१. कठ�न भगुोल, �यून जनश�ीका वीच उ�ले�य �गती हासील गन� काय�अनभुवको क�म । 

२. अ�स�मत जनआक��ाका वीच योजनाको भारमा आधा�रत �ाथमी�ककरण हनु नस�दा स-

साना  र छ�रएका (५९७) योजनाको कारणले योजना काया��वयन, अनगुमन, र 

अ�भलेखा�नमा अपेि�त उपल�धीमा क�म । 

३. जन ��त�न�ध, कम�चार�  र जनता  �सकाइ  चरणमा रहेकोले संिघयता काया��वयनको ला�ग 

आव�यक �मताको क�म । 

४. �ोत र लागत�वच तालमेल नहदुा अधरुा योजना रहने अव�था। 

५. �वकास �नमा�ण काय�मा अथ�पूण� जनसहभा�गता घ�दै गएको अव�था। 

६. हा�ो कर हा� ैला�ग भ�े अवधारणा बझुाउन नस�कदा �थानीय कर ��तको सकारा�मक 

धारणा कायम गन� �ब��ना�मक काय��मको कमी । 

७. काया��वयन �नकायका वीच सम�वयको कमी । 

८. कृ�ष, िश�ा र �वा��यमा अपेि�त �यासको कमी । 

९. दोहोरो बसाइ� र ब�दो बसाइ�सराइ�ले जनश�ीको आव�यकता पर�पतु�मा सम�या । 

 
 
 
 
 
 
 
 



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 

२०७४, दइु� वष�को अनभुव आधारमा �न�न चनुौ�त, नी�त तथा काय��म यस पाँचौ गाउँसभामा 

��ततु गद�छु । 

चनुौ�तह�ः-  

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

 �यवि�थत, सरुि�त 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� । 

��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 207६, 

 �देश आ�थ�क मा�मला तथा योजना म��ालयबाट �ा� �स�लङ तथा माग�दश�न 207६, 

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

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

 प��ौ योजनाको आधारप�, 2075, 

 �देश नं ५ को प�चव�ष�य योजना, 2075, 

 �थानीय आव�यकता, 

 नेपाल सरकार तथा �देश सरकारको आ.ब. 2076/077 को वा�ष�क नी�त तथा 

काय��म। 



सभा�य� महोदय, 

अब म उ�लेिखत आधारमा तयार ग�रएको आ�थ�क वष� 2076/077 को नी�त तथा काय��म यस 

ग�रमामय सभा सम� ��ततु गन� चाह�छु । 

१. आ�थ�क �वकास 

क. कृ�ष, सहकार� 

 कृ�ष उ�पादनमा व�ृ� गर� ज�मनको ख�डीकरण रो�न साम�ुहक खे�त �णाल�को अवधारणा 

अ�तग�त �ा�व�धक कृ�ष �वषय पढेका वा प�दै गरेका �व�ाथ�लाइ� उ�पादनमा जो�न �ब�डे 

गठन गर� उ�पादन �ब�डे माफ� त अ�य� कृ�ष रोजगार काय��म अगाडी बढाइनेछ । 

 जनताको आय�तर नवढेस�म �वकासको वा�त�वक ��तफल जन�तरस�म प�ुन नस�न े

यथाथ�तालाई म�यनजर गद� “ व�तकुो �नका�स, सम�ृ वंगलाचलु� वासी ” भ�े मलु 

नाराकासाथ �व�भ�  आयआज�नका काय��मह� संचालन ग�रने छ । 

 एक गाउँ एक उ�पादन काय��म लाग ुगर� कृषकह�लाई �यवसा�यक व� उ���ेरत ग�रने 

छ । 

 कृ�ष �यवसाय गन� चाहने �यवसायीका ला�ग �ो�साहनको नी�त अवल�वन गर�नेछ । 

 यस गाउँपा�लका �भ� ��या�सल सहकार�ह�को �मता अ�भव�ृी गर� �यवि�थत गन� मज�र 

तथा �नयमनको नी�त अवल�वन गर�नेछ । 

 गाउँपा�लका �त�रय सहकार� संजाल गठन गर� आ�थ�क �वकास स�ब�धी नी�त तजु�मा र 

काया��वयनमा प�रचालन गर�नेछ ।  

 बंगलाचलु� गाउँपा�लकालाइ� अगा��नक, पकेट �े�, होम�टे, मगर�ामको धनीको �पमा 

�वकास गद� ल�गनेछ। 

 " एक वडा, एक पोखर� " र " एक वडा, एक बगैचा " को अवधारणालाइ� काया��वयन गन� 

संघ, �देश र �थानीय तहबीच साझेदार� गर�ने छ । 

 कृ�ष यो�य ज�मनलाइ� बाँझो रा� नपाइने �यव�था गर�नेछ । 

 िशत भ�डारको �यव�थापन गद� कृ�ष उपजको सरु�ा एवं उ�च मू�य �ा�ीको नी�त 

अवल�बन गर�नेछ । 

 कृ�ष तथा पश ु�वमालाइ� �ो�साहन गर�नेछ । 

 गाउँपा�लकाको खा� सरु�ा योजना तजु�मा गर�नेछ । 

  

ख. पय�टन 

 धा�म�क, ऐ�तहा�सक, सां�कृ�तक स�पदाह�को संर�ण, र �व��न गर� पय�टक�य आकष�क 

के�� त�ुयाइनेछ । 



 यस गाउँपा�लकाकामा रहेका वंगलाचलु�, गडी लेक, �धम�धमे लेक, रानीथ�ुक�, ��वेणी, उजा 

बागे�र� मि�दर, मदन भ�डार� लोकमाग�का दायाँ बायाँ �े�लाइ� ह�रयाल� �व��न स�हत �हल 

�टेशनका �पमा �वकास गर�नेछ । 

 पय�ट�कय �े�ह�को प�हचान, �ब��न र �यव�थापनको नी�त तजु�माका ला�ग गाउँपा�लका 

�त�रय पय�टन स�म�त गठन गर� ��यािशल त�ुयाइनेछ । 

 �माट� ए�ी�भलेजसँगै जलकु�ठ� गफुाको पय�टन �ब��नमा जोड �दइनेछ । 

२. सामािजक �वकास 

क. �वा��य 

 "�वा��यमा लगानी, �व�थ िज�दगानी" को मलु अ�भ�ायले १५ शैया अ�पताल, �ा.�वा.के., 

आधारभतू �वा��य के��, �वा��य चौक� माफ� त �वा��य सेवाको पहुँच व�ृ�का ला�ग 

लगानीको नी�त अवल�वन गर�नेछ । 

 ए�वलेु�स सेवालाइ� सव�सलुभ र �नय�मत त�ुयाइनेछ । 

 म�हलाह�मा देिखने पाठेघर लगायतका रोगह�को रोकथाम र �नदानका ला�ग घ�ुती �वा��य 

प�र�ण र सचेतनालाइ� वडा तहस�म �व�तार गर�नेछ। 

 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 स�हत उपा�य� स�ुकेर� पोषण काय��म 

संचालन गर�नेछ।  

 �नमा�णा�धन बंगलाचलु� अ�पताल, क�मरेचौरमा फाम�सी स�हतको �वषसे� सेवा  संचालन 

गर�नेछ ।  

 आयवु�द तथा �ाकृ�तक िच�क�सा प�तीलाइ� िजवन प�तीको �पमा अ�ा�दै योग िश�ालाइ� 

�व�तार गर�नेछ। 

 आखा उपचारलाइ� �नश�ुक गद� �वा��य �वमा काय��मलाइ� �ार�भ गर�नेछ।  

 म�हला �वा��य �वंयमसे�वका, आमा समूहह�लाइ� थप िज�मेवार, उ�रदायी र उ���ेरत गन� 

�ो�साहनको नी�त अवल�बन गर�नेछ ।  

 सप�दंश �नय��ण, रे�वज खोप �व�तार तथा छाडा चौपाया �नय��णलाइ� �यव�थापन 

गर�नेछ।   

ख. िश�ा 

 "िश�ा नै सम�ृ�को महुान" भ�े नारा स�हत िश�ा स�ब�धी गाउँपा�लकाको नी�त तजु�मा 

गर� नी�त काया��वयनका ला�ग कुल बजेटको कि�तमा २५ ��तशत रकम �व�नयोजन 

गर�नेछ। 

 सं�थागत �व�ालयलाइ� सामदुा�यक �व�ालयमा �वेि�छक मज� गन� नी�त अवल�वन गर�नेछ।  



 िश�क �व�ा�थ� अनपुात �मलान गर� नपगु िश�कका ला�ग �व�ालयको अव�था हेर� �थानीय 

िश�क अनदुान काय��मलाइ� �नर�तरता �दइ�नेछ ।  

 िश�ाको लागत घटाउन र गणु�त�रयता बढाउनको ला�ग �व�ालय मज� गर� आवा�सय 

�व�ालयको अवधारणा अवलमवन गर�नेछ । 

 गाउँपा�लका के��सँगै रहेको मा.�व. �ीवार� तथा सधुा मा.�व झे�नेटालाइ� �मश नमूना 

�व�ालय र �ा�व�धक �व�ालयका �पमा उ�यन गर�नेछ । आव�यकता अनसुार �मश 

चार �व�ालयमा बा� क�ा स�मको पठनपाठनको �ब�ध �मलाइ�नेछ। 

 भौगो�लक �वकटता र आव�यकताका आधारमा सबै वालवा�लकाह�लाइ� िश�ाको पहुँच �भ� 

�याउन �मश वाल मै�ी म�टे�र� पठनपाठन �व�ध स�हत वाल�वकास के�� �व�तारको 

नी�त अवल�वन गरनेछ । 

 सामदुा�यक �व�ालयको गणु�तर अ�भव�ृ� गद� वा�ष�क पर��ामा उ�कृ� अंक �याउने 

�व�ा�थ�, िश�क र �व�ालय समेतलाई स�मान�व�प �ो�साहन गन� नी�त अवल�वन गर�नेछ। 

 �व�ालय �े�लाइ� शा�ती, वालमै�ी तथा �वभेदम�ु �े�को �पमा �वकास गर� छा�व�ृी र 

पोषण काय��मलाइ� �ाथ�मकता �दइनेछ । 

 िश�क र �धा�याधापक, �व�ालय �यव�थापन स�म�त र गाउँपा�लका बीच काय�स�पादन 

स�झौता गर�नेछ । 

 गाउँपा�लका�भ� संचा�लत सामदुा�यक �व�ालयह�मा अ�नवाय� �नश�ुक िश�ाको नी�त 

अ��कार गर�नेछ । 

ग. यवुा तथा खेलकुद 

 �धानम��ी रोजगार काय��म तथा म�ुयम��ी �ामीण �वकास काय��म माफ� त �सप र 

�मय�ु यवुा शि� �वकासको नी�त अवल�बन गर�नेछ। 

 एक वडा एक खेल मैदानको नी�त अवल�बन गद� ��दप वास ुखेलकुद मैदानलाइ� िज�लाकै 

ग�ृमका�लन खेलमैदानका �पमा �वकास गर�नेछ। 

 �दनान�ुदन व�दै गैरहेको वाल�ववाह �यू�नकरण गन� वाल�ववाह �यू�नकरण स�व�धी �व�भ� 

सचेतनामलुक काय��म संचालन ग�रने छ । 

 अ�य� कप ��तयो�गतालाइ� �व�थ िजवन र भावना�मक एकताको ��तकको �पमा अ��कार 

गर�नेछ । 

 रोजगार� सजृनाको ला�ग यवुा उ�मी र �यवसायीह�लाइ� �ो�सा�हत गर�नेछ।  

 बैदेिशक रोजगार�मा गएका �वप� मतृक प�रवारका वालवा�लकाह�को १२ क�ा स�मको 

पठनपाठन समिुचत �यव�था �मलाइनेछ । 

 
 



घ. म�हला, वालवा�लका तथा लि�त वग� 

 लै��क तथा घरेल ु �हंसाम�ु वडा तथा पा�लका घोषणा काय��मह�लाइ� �ाथ�मकता 

�दइनेछ। 

 " वालवा�लकामा लगानी, �ृजनिशल पा�लकाको िजवनी " को नी�त अवल�वन गर�नेछ । 

 वालमै�ी अ�भयानको ला�ग लि�त तफ� को कि�तमा १५% रकम लगानी गर�नेछ । 

 वाल �मलाइ� �नषधे गद� वालमै�ी �थानीय शासनको अवधारणा अवल�बन गर�नेछ। 

 द�लत, आ�दवासी जनजा�त, �ये� नाग�रक, अपा�, एकल म�हला लगायतका लि�त वग�को 

हक �हत संर�णका साथै उ�थान र �वकासका ला�ग �वषशे काय��म संचालन ग�रने छ । 

 आपतका�लन अव�थामा रहेका अपा�, अश�, असाहाय, �हँसा �प�डत तथा ��द �प�डत 

�यि�ह�को प�हचान ग�र उ�नह�को सामािजक सरु�ा कायम रा� गाउँपा�लका �त�रय 

पनुः�थापना के�� तथा आयमलुक काय��म संचालन गर�नेछ । 

 सामािजक कल�को �पमा �या� रहेको वाल�ववाह, वह�ुववाह र लै��क �हंसालाइ� 

�न��सा�हत गन� सामदुा�यक �व��ना�मक तथा �नयमना�मक प��तलाइ� अवल�बन गर�नेछ। 

 जवुातास खे�नलाइ� �न��सा�हत गद� म�दरा तथा सतु�ज�य व�तकुो उपभोग, �व�� �वतरण 

�णाल�लाइ� मापद�डमा आधा�रत त�ुयाइ� �न��सा�हत गन� नी�त अवल�वन गर�नेछ । 

३. पूवा�धार �वकास 

क. सडक तफ�  

 गाउँपा�लका, वडा, �वा��य सं�था तथा �व�ालयह�को �यूनतम पूवा�धार �नमा�ण काय�लाइ� 

अगाडी बढाइनेछ । 

 यस गाउँपा�लकाको स�दभ�मा सडक यातायात �वकासको प�हलो पूवा�धार रहेकोले 

गाउँपा�लकामा �नमा�ण भएका कि�च सडकह�को �तरो�ती गर� बा�ै म�हना च�न स�नेगर� 

सचुा� गन� द�गो मम�त स�भारको �यव�था ग�रने छ । 

 गाउँपा�लकाको बहृत ग�ुयोजना अनसुार योजनाब� �वकासको �णाल�लाइ� अवल�वन 

गर�नेछ। 

 पूवा�धार तफ�  गाउँपा�लका �तरमा कि�तमा � १ करोड र वडा �तरमा कि�तमा � १० 

लाख लागतका गौरवका आयोजना संचालनमा �याइ�ने छ। 

 यस गाउँपा�लकामा रहेका बेरोजगारह�का ला�ग �थानीय �तरमै रोजगार� सजृना गन� �ममा 

आधा�रत योजनाह�लाइ� �ाथ�मकता �दइनेछ । 

 आयोजनाका �कृ�त हेर� दरभाउप� वा बोलप�बाट �नमा�ण काय� गराउदा �. ५ लाख भ�दा 

माथीका �नमा�ण काय�ह� इ�-�ब�ड� माफ� त संचालन गर�नेछ । 

 



ख. खानेपानी पूवा�धारतफ�  

 खानेपानीका महुानह� संर�ण गन� काय�लाई �नर�तरता �ददै �ल�ट खानेपानी आयोजना तथा 

अ�य न�वनतम ��व�ध माफ� त संिघय र �देश सरकारको सहयोग �लइ� आगामी दइु� वष� �भ� 

आधारभतु खानेपानीको प�रप�ुत� ग�रने छ। 

ग. भवन तथा शहर� �वकास तफ�  

 आ.ब. 2075/076 देखी �ार�भ भएको ए�ककृत व�ती �वकास गन� अ�ययन गर� 

ए�ककृत व�ती �वकासको �कृयालाइ� �नर�तरता �दइनेछ । 

 भकु�प ��तरोधी तथा वातावरणमै�ी भौ�तक संरचना �नमा�णका ला�ग बायो इ�जी�नय�र�को 

अवधारणालाइ� अवल�वन गर�नेछ । 

 �थानीय सरकार तथा अ�तग�त काया�लयलाइ� भौ�तक पूवा�धारय�ु त�ुयाउन �ाथ�मकता 

�दइनेछ । 

 संघीय तथा �देश सरकारको सहयोगमा �ा�मण �वकास काय��मलाइ� अगाडी बढाइनेछ । 

 गाउँपा�लकाको भ-ुउपयोग योजना तथा भवन �नमा�ण मापद�डले तोकेको �थानह�मा �नधा��रत 

मापद�ड काया��वयन गर� �यवि�थत र स�ुदर वि�त �नमा�णको नी�त �लइनेछ । 

 �े�ता अनसुारको �फ�ड र �फ�ड अनसुारको �े�ता नभएका ज�गाह� पनुः ना�प गन� पहल 

गर�नेछ । 

 भवन �नमा�ण मापद�ड र आचारसं�हता �यापक जनचेतनामलुक काय��म संचालन गर�नेछ । 

 डकम�ह�लाइ� ता�लमको �यव�था गर� सरुि�त भवन �नमा�ण गन� ता�लम �ा� डकम�बाट 

मा� �नमा�ण गन� नी�त अवल�बन गर�नेछ । 

घ. संचार तफ�  

 संचारको पूण� �वकासका ला�ग NTC BTS टावरको �नमा�णको पहललाइ� �नर�तरता �दइ�नेछ । 

ङ. �संचाइ� 

 �सचाइ�को पहुँच अ�भव�ृ� गद� कृ�षमा आधा�रत �थानीय अथ�त�� सवल�करण गन� नी�त 

अवल�वन गर�नेछ । 

च. उजा� 

 �व�तु �े�को सम� सम�यालाइ� गाउँपा�लका �े�मा �व�तुको सव�टेशन �नमा�ण र महसलु 

काउ�टर संचालनको पहल गर�नेछ । गाउँपा�लका �े��भ� पन� म�ुय कालोप�े सडक तथा 

बजार के��मा सौय� सडक ब�ी तथा �स.�स. �यामरा जडान गर� सरु�ा र सौ�दय� �ब��न 

गर�नेछ । 

 संघ तथा �देश सरकारको सहयोग तथा साझेदार�मा सौय�, जल तथा वाय ु उजा�का 

मा�यमबाट आगामी दइु� वष��भ� स�पूण� घरधरु�मा �व��ुतकरण स�प� गर�नछे। 



४. वातावरण तथा �वपद �यव�थापन 

क. वन तथा भ-ुसंर�ण, वातवरण संर�ण 

 वनको संर�णमा सामदुा�यक वनह�लाई �ो�सा�हत गद� खा�ल ज�मनमा व�ृारोपण गन� नी�त 

अवल�बन गर�नेछ । 

 कृ�ष वन नी�तलाइ� अवल�ब�ध गर�नेछ । 

 िज�वकोपाज�नको ला�ग बनको अवधारणालाइ� साथ�क त�ुयाउन यस �े�मा ज�डबटु� संभावना 

रहेका सामदुा�यक, साझेदार�, धा�म�क तथा कब�ुलयती बनको बै�ा�नक �यव�थापन र 

�नयमनमा जोड �दइनेछ । 

 ह�रयाल� तथा वातावरणमै�ी �वकासलाइ� �नर�तरता �दन जलवाय ुअनकुुलनका ला�ग "एक 

वडा एक, पोखर�" तथा "एक वडा, एक बगैचा" को अ�भयान संचालन गर�नेछ । 

 सामदुा�यक वनले आज�न गरेको आयलाई समाज �वकासमा लगा�न गन� �ो�सा�हत गर�नेछ । 

 गाउँपा�लका �े��भ� छ�रएर रहेका साव�ज�नक ज�गा संर�णको नी�त अवल�वन गर�नेछ । 

 वन तथा वातावरण संर�ण गर� धवुाँ म�ु, सरुि�त भा�छाको नी�त  अवल�वन गर�नेछ । 

ख. �वपद �यव�थापन 

 सामदुा�यक �वप� जोिखम �यव�थापनको अवधारणा अवल�बन गद� �वपद पूव� सूचना 

�णाल�लाइ� �व�तार गर�नेछ । 

 �वशेष काय��म माफ� त खरको छाना �व�थापनको नी�त अवल�वन गर�नेछ। 

 संिघय सरकार तथा �देश सरकारबाट अनमु�त �लइ� संचालनमा रहेका र संचालन ���या 

अघी बढाएका उ�ोगबाट हनुे खानी तथा ख�नजज�य पदाथ�को उ�खनन,् स�लन र 

ढुवानीलाइ� �यवि�थत गन� आव�यक नी�त तजु�मा गदा� वातावरणीय �भाव र �थानीय 

समदुायको हक�हतलाइ� म�यनजर गर�नेछ । 

ग. फोहोरमैला �यव�थापन 

 घरेल ुफोहोर �यव�थापनको ला�ग श�ुय फोहोरको अवधारणा अवल�बन गर�नेछ । 

 गाउँपा�लका �े�को पूण� सरसफाइ� काय��मलाइ� �नर�तरता �दइनेछ । 

 गाउँपा�लका �े� लाइ� पला��क झोला म�ु �े�को �पमा �वकास ग�रनेछ ।  

५. सं�थागत �वकास तथा सेवा �वाहः- 

क. सूचना ��व�ध 

 काया�लयबाट �दान ग�रने सेवालाई सेवा�ा�हमै�ी वनाउन काया�लय तथा सवै वडा 

काया�लयह�लाई भौ�तक स�ुवधा स�प� र सचुना ��व�धमै�ी त�ुयाइने छ । 

 उ�च �मताको नेट जडान, �व��ुतय हािज�र, �वध�ुतय नाग�रक वडाप�, मोवाइल SMS 

�णाल� �योग गर� सूचना ��व�ध मै�ी गाउँपा�लका �नमा�णमा �नर�तरता �दइ�नेछ । 



 पारदिश�ता र जवाफदे�हता कायम गर� सशुिुचत हनु े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 । 

 गाउँपा�लका तथा अ�तग�त �नकायबाट जनतालाइ� �दान ग�रने सेवाह�मा छ�रतो र 

�भावकार�ता �याउन क��यटुर �व�ल� तथा सूचना ��व�ध �णाल� अवल�बन गर�नेछ । 

ख. सं�थागत �मता �वकास 

 गाउँपा�लकाको �शास�कय भवन, वडा काया�लयको भवन �नमा�ण तथा संचार, �व�तु आ�दको 

पहुँच सवै वडा तहमा �व�तार गर� उिचत काय� वातावरणमा सेवा �वाहको �यव�था 

�मलाइ�नेछ। 

 "सेवा �वाह र सशुासनः उ���ेरत जनशि� उ�च उ�पाद��व" भ�े नाराका साथ सेवा 

�वाहमा �भावका�रता अ�भव�ृ� गन� �मता अ�भव�ृ� गन� काय� र कम�चार� काय� स�पादन 

�ो�साहन कोष �थापना गर� ��त�पधा��मक काय� वातावरणको सजृना गर�नेछ । 

ग. सं�थागत �वकास 

 टोल सधुार स�म�त गठन गर� जन�नवा�िचत �थानीय तहको भरपद� सारथीको �पमा 

प�रचालन गर�नेछ । 

 हा�ो कर हा� ैला�ग भ�े अ�भ�ायका साथ सम�ृ� र अ�त आव�यक सेवा �वाहको ला�ग 

�ोत जटुाउन आधारभतु करको दरह�लाइ� �यून गद�, नैस�ग�क अ�धकार नाग�रकता �ा�ीको 

�सफा�रसलाइ� �नश�ुक गर� �ग�तिशल करको दायरा व�ृ� गद� �ोत उ�चतम स�लन र 

प�रचालन गन� नी�त अवल�बन गर�नेछ । 

 �थानीय तहलाइ� �ा� अ�धकार काया��वयन गन� करदाता िश�ा अ�भयान संचालनमा �याइ� 

उ�कृ� करदाताह�लाइ� स�मानको नी�त अवल�बन गर�नेछ। 

 आ�थ�क �वकासको मे�द�डको �पमा रहेको नीिज �े� तथा सहकार� �े�लाइ� �ो�साहन गन� 

साव�ज�नक �निज साझेदार� अवधारणा अवल�बन गर�नेछ । 

 अ�धकार र कत��य ��त सचेत र उ�रदायी बनाउन कम�चार�, जन��त�न�ध र नाग�रकको 

आचारसं�हता बनाइ� लाग ुगर�नेछ । 

 सामािजक सरु�ा भ�ा काय��मलाइ� �भावकार� बनाउन �वतरण र अ�भलेख �णाल�लाइ� 

�यवि�थत त�ुयाइ�नेछ । 

 गैरसरकार� �े�लाइ� आ�थ�क, सामािजक �वकासको साझेदारको �पमा प�रचालन तथा 

�नयमन गर�नेछ। 

 यस गाउँपा�लकाको सरु�ा �यव�थालाइ� �यवि�थत गन� नगर �हर�को �यव�था गर�नेछ । 



 �निज �े�ह�सँगको साझेदार� र सम�वयमा �थानीय यातायात सचुा�का ला�ग �टह�को 

प�हचान तथा संचालनको पहल गर�नेछ ।     

 
 
 
 

अ�य� महोदय, 

 "योजनाब�, सफा, स�ुदर र ह�रयाल�, पूवा�धारय�ु सखुी र सम�ृ बंगलाचलु�" भ�े नारालाइ� साकार 

पान�को ला�ग मा�थका नी�त तथा काय��मह� ख�बाको �पमा रहनेछन ्। नी�त तथा काय��मको 

सफल काया��वयन गाउँपा�लकाबाट मा� स�भव नहनुे हनुाले यहाँ उपि�थत सभा सद�य�यूह�, नीिज 

�े�, सहकार� �े�, कम�चार� स�हत स�पूण� बंगलाचलु�बासीह�को रचना�मक एवं सकृय सहयोगको 

अपे�ा ग�रएको छ । 

 

ध�यवाद । नम�कार ।। 

��ततुकता� 

भ� वहादरु वल� 

अ�य� 

बंगलाचलु� गाउँपा�लका 

क�मरेचौर, दा� । 
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