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यस गरिमामय गाउँसभाका सदस्यहरु, 

बािपाक सलुिकोट गाउँपालिकाको एघािौँ गाँउसभा (दोस्रो काययकािको पहहिो 
गाँउसभा) समक्ष आलथयक वर्य २०७९/२०८० को नीलि िथा काययक्रम प्रस्ििु गनय 
पाउँदा अत्यन्िै गौिवान्न्वि भएको छु । यस महत्वपूर्य घडीमा नपेािको िाजनैलिक 
परिवियनको आन्दोिनमा आफ्नो जीवन उत्सगय गनय हनु ेस्पूर्य ्ािअ्ाि हह दहरु 
प्रलि हार्दयक श्रद्धाञ् जि  ्य्त  गददै  घातिे िथा वेप्ा यो्ाहरु प्रलि उच्च स्मान 
प्रकट गनय चाहान्छु । साथै िाहियिा, स्वाधीनिा, सामान्जक न्याय, समानिा ि संघीय 
हासन प्रर्ाि  स्थापना गनय संघर्य गनुयहनु े स्पूर्य नेपाि  जनिामा स्मान ्य्त  
गदयछु । साि दहक िामो बलिदानपूर्य संघर्यको हवलभन् न काि ण्डमा नेपाि  
जनिािातय निेतृ्व प्रदान गनुयहनुे श्रद्धय नेिाहरुको योगदान हाम्रा िालग सदैव प्रिेर्ादायी 
छ । यो संघर्य ि आन्दोिनमा नागरिकिे परु् याएको योगदानिे हामीिातय किय् य 
पथमा डोर् यातय िहने छ । कोलभड-१९ िगायिका महामाि का कािर् नेपाि लभत्र ि 
बाहहि जीवन गमुाउनहुनुे स्पूर्य महानभुावहरुमा हार्दयक श्रद्धाञ् जि  अपयर् गददै  
परिवािजनप्रलि गहहिो समवेदना प्रकट गदयछु । संक्रलमि स्पूर्य र्दद बहहनी िथा 
दाजभुातयको हीघ्र स्वास् य िाभको कामना समेि गदयछु ।  

आवलधक लनवायचन िोकिान्न्त्रक हासन ्यवस्थाको मेरुद्ड हो । हव.सं. २०७९ 
साि बैहाण ३० गिे हकु्रबािका र्दन स्पन् न भएको स्थानीय िह सदस्यहरुको 
लनवायचनबाट लनवायन्चि स्पूर्य जनप्रलिलनलधहरुिातय हार्दयक बधातय िथा सफि 
काययकािको हभुकामना ्य्त  गदयछु । नव लनवायन्चि जनप्रलिलनलधहरुबाट जनअपेक्षा 
अनसुािको हासन, पूवायधाि हवकास िथा प्रभावकाि  सेवा प्रवाह गददै  संघीयिा 
काययन्वयनमा महत्वपूर्य योगदान िहने हव् वास लिएको छु। 

लनवायचन हुँदाका बणि हामी लनवायन्चि जनप्रलिलनलधहरुिे बािपाक सलुिकोट 
गाउँपालिकाको समग्र समदृ्धीको िालग जनिासँग गिेका प्रलिबद्धिाहरुिातय कायय रुपमा 
ल्याउन हामीसँग भएका सीलमि स्रोि साधन, दक्ष जनहन््त  ्यवस्थापनका 



 
 

अप्ठ्यािाहरु, संक्रमर्काि न कानून ि हवगि वर्यका हाम्रा अनभुवहरुिातय समेि ध्यान 
र्दँदै आम जनिासँग गिेका वचनवद्धिा प्रलि हामी सदैव प्रलिवद्ध िहने कुिा बािपाक 
सलुिकोट बासी जनसमदुायिातय हव् वास र्दिाउन चाहान्छौँ । जनिाका आधािभिू 
सेवा सहुवधा जनिाकै सबैभन्दा लनकटका लनकायबाट प्रवाह गदाय बढ  प्रभावकाि  
हनु्छ भन् न े्यवस्था नै संन्घय हासन प्रर्ाि  हो । यसैिातय हामीिे “गाउँगाउँमा 
लसंहदिवाि” पयुायउन ेअलभयान भनेका छ। । यसै सन्दभयमा आजको गाउँसभामा हामी 
द घयकालिन सोच ि िक्ष्यका साथ आगामी आलथयक वर्य ०७९/०८० मा बािपाक 
सलुिकोट गाउँपालिकािे लिनपुने नीलि िथा काययक्रम ियाि गि  गाउँपालिकाको 
समहृद्धको णाका कोने अवसिमा जहुटिहेका छौँ ।  

गाउँसभा सदस्य ज्यूहरु, 

अब म बािपाक सलुिकोट गाउँपालिकाको आ.व. २०७९/०८० को नीलि िथा 
काययक्रम िजुयमा गदाय लिएका आधािहरु लन्न बमोन्जम प्रस्ििु गदयछुुः- 

 नेपािको संहवधानको प्रस्िावना, मौलिक हक, िाज्यका लनदेहक लसद्धान्ि िथा 
नीलिहरु     

 संन्घय सिकािको आवलधक योजनािे लिएका नीलि िथा प्राथालमकिाहरु  

 संघीय सिकाििे अवि्वन गिेका आलथयक िथा हवन््य नीलिहरु 

 प्रदेह सिकाििे लिएका आलथयक िथा हवन््य नीलिहरु  

 संहवधानमा ्यवस्था भएका एकि िथा साझा अलधकाि सून्च 

 बािपाक सलुिकोट गाँउपालिका िहको आवालधक योजनािे िय गिेका 
प्राथालमकिाहरु  

 नेपाििे अन्ििायहिय जगिमा जनाएका प्रलिवद्धिाहरु  

 स्थानीय सिकाि सञ्चािन ऐन २०७४ िथा अन्य स्थानीय िह सञ् चािन 
स्बन्न्ध ऐन, लनयमावि का प्रावधानहरु 



 
 

 हवकासका समसामहयक मु् ाहरु द गो हवकास िक्ष्य, जिवाय ुपरिवियन ि हवपद 
्यवस्थापन, णाद्य िथा पोर्र् सिुक्षा, िैंलगक सहन््त किर् िथा समावेही 
हवकास 

 बािमैत्री स्थानीय हासन, वािाविर् मैत्री स्थानीय हासन, पूर्य सिसफातय, 
िगायिका अन्य स्बन्न्धि हवर्यहरु 

 लनवायचनको समयमा जाि  गरिएका प्रलिवद्धिा पत्रहरु 

 हवगि आलथयक वर्यहरुमा बािपाक सलुिकोट गाउँपालिकािे ियाि पािेका नीलि 
काययक्रम िथा योजनाहरु 

 बस्िी िथा वडा स्िि बाट आएका सझुावहरु  

 हवलभन् न िाजनैलिक दिहरु, संघसंस्थाका प्रलिलनलधहरु, गाउँपालिकाबासी स्पूर्य 
दाजभुातय िथा र्दद  बहहनीहरुका सल्िाह िथा सझुावहरु । 

 समानपुालिक ि समावेही हवकास। 

गाउँसभाका सदस्यहरु, 

बािपाक सलुिकोट गाउँपालिकाको नीलि िथा काययक्रम िजुयमाका मखु्य उ्े्यहरु 
लन्न अनसुाि िहेका छन,् 

 जनिाको मौलिक हकको रुपमा िहेका न्यूनिम आधािभिू आव्यकिाको 
परिपूलिय गने, 

 जनिािातय आत्मलनभयििा लिि उन्मणु गिाउन िोजगाि का नया ँस्रोिको णोजी 
गने ि बािपाक सलुिकोटबासीको क्षमिाको उच्चिम उपयोग गि  समदृ्ध 
पालिका बनाउने, 

 सीलमि स्रोि साधनका बावजदु पलन भौलिक एवं सामान्जक हवकासको पूवायधाि 
हवकास गि  समदृ्ध बािपाक सलुिकोट गाउँपालिका लनमायर् गने,  

 आलथयक स्वहृद्ध,  सामान्जक, साँस्कृलिक रुपान्ििर् सहहिको मानवीय हवकास 
गने,  



 
 

 कोलभड-१९ िगायि यस्िा प्रकािका महामाि  लनयन्त्रर्, िोकथाम ि 
्यवस्थापनको िालग पूवय ियाि  गने,  

 ्यापक यवुा परिचािनको माध्यमबाट िोजगाि  शृ्रजना गने, आफू सँग भएको 
साधनस्रोि ि सीपको सदपुयोग गि  उत्पादन ि उत्पादकत्व बढाउने,  

 हवकासका पूवायधािको गरु्स्िि यिा कायम गने,  

 गरिवी उन्मिुन गने ि िोजगाि  शृ्रजना गने, 
 सामान्जक होर्र्का सबै अवहेर् अन्त्य गनय आलथयक समहृद्ध ि सामान्जक, 

साँस्कृलिक रुपान्ििर् अलभयान संचािन गने, 
 न्हक्षा, स्वास् य, िोजगाि, णाद्य स्प्रभतु्विा, आवास, िोजगाि, सामान्जक न्याय, 

सामान्जक सु् यस्था, र्दगो  हवकास गददै  समाजवादको आधाि णडा गने,  

 जिस्रोि, उजाय, कृहर्, पययटन, पहपुािन, जंगि, जलडबटु  उत्पादन जस्िा 
आलथयक उपाजयनका के्षत्रिातय समनु्चि ि न्यायसंगि ढंगिे उपयोग गने, कृर्क 
समूह, सहकाि  िातय प्रोत्साहहि गने ि भौलिक पूवायधाि उद्योगको स्थापना गददै  
मानव सचुकाङ् क को हवकास गनय योजनावद्ध ि एहककृि ढंगिे अगालड बढ्ने, 

 ठूिा पूवायधािका आयोजना लनमायर् ि स्ििोन् नलि, स्थानीय प्राथालमकिाका क्षेत्र 
ि आयोजनामा हवलध स्मि ि कानून स्मि िरिकािे साझेदाि  लनकायहरुिातय 
आमन्त्रर् गने, 

 कृहर्, वनमा आधारिि साना िथा िघ ु उद्योगहरुको स्थापना ि संचािनमा 
हवहेर् ध्यान र्दन े ि हवलभन् न उत्पादन ि िोजगािमा हवहेर् ध्यान र्दतय 
पिलनिभििािातय घटाउने, 

 नेपािको संहवधान २०७२ मा मौलिक अलधकािको रुपमा प्रत्याभिू गिेका 
न्हक्षा, स्वास् य, िोजगाि, णाद्य स्प्रभिुा, आवास जस्िा हवर्यिातय कानून 
बनातय प्रभावकाि  ढंगिे िाग ुगने, 

 बािपाक सलुिकोट गाउँपालिका लभत्र उपि्ध साधनस्रोिको अलधकिम 
परिचािनद्वािा िीव्र आलथयक वहृद्ध हालसि गददै  प्राप्ठ् ि स्रोि साधनको न्यायोन्चि 



 
 

हवििर्, आलथयक, सामान्जक असमानिा हटाउने, होर्र् िहहि समाजको लनमायर् 
गददै  समाजवाद  अथयिन्त्रको आधाि णडा गने, 

 स्विन्त्र, लनष्पक्ष, मानवअलधकाि, िैंलगक समानिा, सामान्जक न्याय, समावेही 
ि समानपुालिक लसद्धान्ििातय आत्मसाथ गददै  िोककल्यार्काि  ्यवस्थािातय 
सदुृढ ि र्दगो बनाउँदै िैजाने,  

 हवकास लनमायर्मा के्षत्रीय सन्ििुन कायम गने, पछालड पिेका के्षत्र पहहचान 
गि  प्राथालमकिामा ल्याउने, गाँउपालिका गौिवका आयोजना छनौट गि  
काययन्वयन गने, हवलभन् न कृहर् पहपुािन पकेट के्षत्रको ्िक िथा पकेट 
क्षेत्रको स्िि उन् नलि गने, सचुना प्रहवलधिातय थप सदुृढ गिाउने, हवपन् न 
परिवाििातय आयआजयनका उपाय सझुाउने, स्वास् य के्षत्रको र्दगो ि प्रभावकाि  
्यवस्थापन, हवपद जोन्णमको ्यवस्थापन गने, आयवेुदको संिक्षर् ि हवकास, 
श्रमको स्मान गने ससँ्कृलिको हवकास, प्रहवलध मैत्री न्हक्षामा जोड, पारिवारिक 
ि सामान्जक हहंसामा पिेका ् यन््त को पनुस्थायपना ि संिक्षर्, स्थानीय पायक्रम 
लनमायर् ि पठनपाठन, अनगुमन मलु्यांकनिातय ्यवन्स्थि गने, 

 बजाि, ्यापाि ्यवसाय, और्धी पसि दैलनक उपभोग्य उत्पार्दि वस्िकुो 
हवहक्र हवििर्मा हनु े कािो बजाि , कृलत्रम अभाव िगायिका अपिाधजन्य 
काययहरुको लनिन्िि अनगुमन गि  गिि कायय गनेिातय कािवाह का िालग 
लसफारिस गने ।  

 

चाि ुआलथयक वर्य ०७८/७९ को समीक्षा 
१. बाझोँ जलमनमा णेिी गने कृर्किाई प्रोत्साहन अनदुान (प्रलि िोपनी बाझोँ जलमन 

णेिी गिे बापि रु ३०००) काययक्रम अन्िगयि चाि ुआ. व. २०७८/७९ मा 
थप २५२ िोपनी गि  ज्मा ९०४ िोपनी बाझोँ जलमनमा णेिी भएको छ ।  

२. साना लसंचाई काययक्रम माफय ि आ. व. २०७८/७९ मा ३०० िोपनी णेलियोग्य 
जलमनमा लसंचातको सहुवधा थप भएको छ । 



 
 

३. चाि ुआ. व. २०७८/०७९ मा भकािो सधुाि काययक्रम माफय ि ३३ घिधिु  ि 
बेमौसमी ििकाि  णेिी प्रोत्साहनका िालग प्ठ्िाहिक टनेि लबििर् काययक्रम 
माफय ि ६० घिधिु  प्रत्यक्षरुपमा िावान्न्वि भएका छन ्। 

४. त्यसि  नै िैथान ेवाि  प्रवद्र्धन काययक्रम अन्िगयि करिव ६ न्ववन्टि कोदोको 
लबऊ साथै १९ वटा लमलन हटिि लबििर् गरिएको छ भन ेचाि ुआ. व.  मै 
साना ्यवसाहयक उत्पादन केन्र (पकेट) सञ्चािन काययक्रम अन्िगयि २ वटा 
पकेट (ििकाि  ि एभोकाडो पकेट ) के्षत्र सञ्चािन गि  ६० घिधिु  प्रत्यक्षरुपमा 
िाभान्न्वि हनुकुा साथै कन्ये च्याउको लबऊ हवििर् काययक्रम माफय ि १०० 
जना कृर्कहरु िावान्न्वि भएका छन ्। 

५. बाख्राको साना ्यवसाहयक उत्पादन केन्र पकेट लबकास काययक्रम लनिन्िििा 
भएको छ यस अन्िगयि वडा नं ७ मा पकेट काययक्रम सञ्चािन भएको ि उ्त  
काययक्रमबाट ५० कृर्क िाभान्न्वि भएका छन ् भन े प्रजनन्को िालग उन्नि 
नश्र्िका बाख्राहरुको उत्पादन बढेको छ । 

६. अन्घल्िो वर्यको िागि साझेदाि मा बाख्रा प्रवद्र्धन काययक्रमबाट ७० कृर्किे 
लनिन्िििा पाएको ि त्यसबाट िाभान्न्वि हनुकुा साथै उ्त  काययक्रमबाट 
उत्पादन भएको उन्नि नश्र्िका पाठापाठीिाई बजाि किर् गनयको िालग 
पहपुन्छी संकिन केन्र स्थापना भएको छ । त्यसबाट आफ्नो उत्पादनको 
उन्चि मलु्य प्राप्त गि  कृर्कको आयआजयनमा बहृद्ध भएको छ । 

७. मास ुलमसन अन्िगयि बाख्रा प्रवद्र्धन काययक्रममा ७० वटा बाख्राको घनु््ि गोठमा 
यान्त्रीकिर् सहयोग माफय ि सवै वडाका २२ वटा कृर्क समहुका सदस्यहरु ि 
१५ वटा ्यवसाहयक फमयहरु िाभान्न्वि भई बाख्रा प्रजन्न केन्र स्थापनामा 
सहयोग पगेुको छ । 

८. लनहलु्क पहधुन लबमा काययक्रमबाट ३,३०० बाख्रा ि ४८० भंैैसी लबमाको 
दायिामा आएको ि यसिे पहपुन्छी फमयको ्यवसाहयक जोन्णमकिाई 
न्यूनीकिर् गिाई कृर्किाई क्षलिबाट िाहि लमिेको छ । 

९. पह ुफमय िन्क्षि यान्न्त्रकिर् (च्यापकटि), लनहलु्क और्धी उपचाि िथा डािे 
घासका लबउ ि लबरुवा हवििर्बाट कृर्कको ्यवसाय प्रवद्र्धनमा टेवा पगु्नकुा 
साथै कृर्कहरु ्यवसाहयक बन्न सहयोग पगेुको छ । 



 
 

१०. गरिबी लनवािर्का िालग िद्य ु उद्यम लबकास काययक्रम मेड्पा अन्र्िगि यस 
आ.व. मा ४४ जनािाई अलभमणुीकिर् िालिम, ७५ जना िघ ुउद्यमीको छानौट 
गि  ८ र्दन ेिालिम ि ५ वटा समहु गठन गरिएको छ ।  

११. यस काययक्रम अन्िगयि यसै आ.व.मा मढुा बनाउन,े लसिाई कटाई, हािे 
होन्जयि  ि गलुडया बनाउने लसप लबकास िालिम सञ्चािन गि  ७५ जना 
िाभान्न्वि भएका छन ्। साथै िालिम लिनहेरुको िालग १७ वटा लसिाई मेलसन 
ि आव्यक सामग्री समेि हस्िान्ििर् गरिएको छ ।  

१२. यसै काययक्रम अन्िगयि पहहिे नै िालिम लिई ढाकाको ्याग, गलुडया ि बाँसको 
मढुा बनाउन े३० जनािाई स्ििोन्नलि लसप लबकास िालिम र्दतएको छ । यसिे 
उलनहरुिाई ्यवासाहयक बन्न म्ि पगु्न े आहा गरिएको छ । यसि  नयाँ 
उद्यमीबाट २५ ि स्ििोन्निीबाट १६ जना गि  ४१ जना िोजगाि बनेको 
देन्णन्छ ।    

१३. श्रममा आधारिि हवद्यमान लबभेदको अन्त्य गददै  स्थानीय िहमा सनु्चकृि 
बेिोजगाि ्यलिmहरुिाई न्यनुिम िोजगाि  सलुनन्िि गनय एवं सामदुाहयक 
पवुायधािहरुको लबकास माफय ि नागरिकको जीवनयापनमा सधुािल्याउन 
प्रधानमन्त्री िोजगाि काययक्रम अन्िगयि यस गाउँपालिकाको आठै वटा वडामा 
६० वटा योजनाहरु स्पन्न गि  कुि १,४५८ जना ्यन््त िाई िोजगाि  प्राप्त 
भएको छ भने ७,२९० जनसंख्या िाभान्न्वि भएका छन ्।  

१४. कोलभड णोप अलभयानमा कोलभन्हल्ड पहहिो अन्िगयि ७,३७८ जना, दोश्रो 
अन्िगयि ७,९३७ जना, भेिोसेि पहहिो अन्िगयि ४,४८१ दोस्रो  अन्िगयि 
३,३३७ जना, मेडेना पहहिो २८१८ दोश्रो अन्िगयि २३४४ ि जोनसन २,४४४ 
जना गि  ज्मा ज्मा १६,०६२ जनािे कोलभड णोप पाएकाछन ्।   

१५. चाि ुआ.व.मा २६ जना महहिािे यस गाउपालिकाबाट सिुन्क्षि गभयपिन सेवा 
पाएका छन ्। ६३० जना २ वर्य मलुनका बािवालिकाहरुको बहृद्ध अनगुमन 
गने कायय स्पन्न भएको छ । त्यसि  नै ५,१४४ जना जेष्ठ नागरिकिे लनहलु्क 
स्वास् य सेवा िथा पिामहय सेवाबाट िाभान्न्वि भएका छन ्। 



 
 

१६. सलुिकोटको चेि  उपाध्यक्षको कोसेि  काययक्रमबाट १६१ जना गभयविी 
महहिािाई पोर्र् सामाग्री लबििर्बाट गभयविी ि नवाजाि न्हहकुो स्वास् य 
जोणीमिाई कम गनय टेवा पगेुको छ । 

१७. गाउँपालिका लभत्रका स्वास् य संस्थामा न्यनुिम स्वास् य मापद्ड अनगुमन 
कायय स्पन्न भएको ि यसबाट आगामी र्दनहरुमा गनुयपने कायय िथा संस्थागि 
क्षमिा बढाउन ेउपायहरुको स्पस्ट र्दहाबोध गने प्रिेर्ा लमिेको छ । 

१८. यसै आ.व.मा पालिकालभत्र सतु्केि  आमा (PNC) भेट अन्िगयगि १४५ जना 
सतु्केि आमा ि नवजाि न्हहिुाई भेट गि  स्वास् य परिक्षर् गरिएको छ । 

१९. सतु्केि आमा ि नवन्हहहुरुको सिुक्षािाई मध्यनजि गि  स्वास् य संस्थामा 
सतु्केि  हनु नसकी ३५ जना गभयविीिाई िेफि गरिएको छ । 

२०. यस आ.व.मा नेपाि सिकािको उपचाि सहलुियि अनदुान अन्िगयि लबपन्न 
नागरिकहरुिाई रु १,००,०००।– (अक्षरुपी एक िाण) का दििे अनदुान 
पाउने गि  ६ जना मगृौिा िोगी, १७ जना वयान्सि िोगी, ७ जना मटुु िोगी, 
५ जना हेड ईन्ज्यिु /स्पाईनि ईन्जिु , ि १ जना पाकय न्न्सस िोगीिे लसफारिस 
गन्एको छ ।  

२१. महहिा स्वास् य स्वम ्सेहवकाहरुिाई थप यािायाि णचय रु १२,००० दििे 
लबििर् गरिएको छ ।  

२२. बािपक सलुिकोट गा. पा. लभत्रको २७ वटा सामदुाहयक हवद्याियमा 
अध्ययनिि ३४७ जना अलभभावक हवहहन बािवालिकािाई प्रलि हवद्यार्थी 
३००० का दििे छात्रवनृ्् लबििर् गरिएको छ । 

२३. िीनवटा महहिा कृर्क समहुिाई ट्यावटि ि एक वटा महहिा समहुिाई थ्रसेि 
हवििर् गि  सामहुहक कृहर् प्रर्ाि िाई प्रवद्र्धन गने काम भएको छ । 

२४. अन्िििाहिय नाि  र्दवह (माचय ८) को अवसिमा वडास्िि य ि पालिकास्िि य 
सचेिना मिुक काययक्रम सञ्चािन गि  महहिा हहंसा हवरुद्धको १६ र्दने अलभयान 
स्पन्न भएको छ । 

२५. यसै आ.व.मा हवलभन्न न्हहवि सञ्चािन गि  थप ९३ जनािाई हवलभन्न वगयको 
अपाङ्गिा परिचय पत्र लबििर् गि  अपांगिा भएका ्यन््त हरु िाभान्न्वि  । 

२६. पन्िकिर् अन्िगयि, ३,६१६ जना सामान्जक सिुक्षा भ्ा िाभग्रीहरुको वडागि 
नवीकिर् गरिएको छ ।   



 
 

२७. सामान्जक सिुक्षा भ्ा बैंकणािा माफय ि हवििर् गने काम सरुु भएको छ । 
यस प्रर्ि बाट आतपिेको असहजिािाई न्यून गनय पालिकािे अन्य उपायहरुको 
णोजी गरििहेको छ ।  

२८. ्यान््त गि घटना दिाय सप्ताह न्हहवि सञ्चािन ि हस्िलिन्णि घटना दिाय हकिाब 
लडन्जटाईजेसन गने काम स्पन्न गि  ्यन््त गि घटना दिायिाई सबै वडाहरुबाट 
अनिाईन माफय ि सरुुवाि गरिएको छ ।  

२९. एक घि एक धािा णानेपानी काययक्रम अन्िगयि चाि ुआ.व.मा ८५ प्रलिहि 
घिधिु मा णानेपानीको पहुँच लबस्िाि भएको छ । चाि ुआ.व.को अन्ि स्ममा 
९० प्रलिहि घिधिु मा णानेपानी पहुँच लबस्िाि हनु ेदेन्णन्छ।  

३०. घ्या्पेसाि देउिाि  िाकुकोट सडक कािोपते्र आयोजनाको भौलिक प्रगलि 
िगभग ६५ प्रलिहि पूलगसकेको छ ि आगामी आ.व. लभतै्र सो आयोजना स्पन्न 
हनुेछ । 

३१. गाउँपालिकाको प्रहासलनक ि बहउु्ेहीय सभा भवनको लनमायर् कायय स्पन्न 
भत लभलत्र बनावट ि सजावटको ठेका ा स्झौिा भई कायय अन्घ बहढसकेको छ 
। त्यसि  नै वडा नं ६ ि २ को जग्गा प्रालप्त िथा हवस्ििृ आयोजना प्रलिवेदन 
DPR बनाउन ेियि को चिर्मा िहेको छ । 

३२. हलुडँफाटँ णाचोक बािपाक सडकको कुि भौलिक प्रगलि ६० प्रलिहि 
भतसकेको ि आगामी आ.व. मा स्पन्न हनुे देन्णन्छ । 

३३. यसै आ.व. मा ४५ वटा सामदुाहयक भवन नयाँ थािनी एवं पूिाना स्पन्न 
भएका छन ्।  

३४. पययटन उपज लबकास साझेदाि  अन्िगियको संघीय सिकािसँगको ७० ि ३० 
को समपूिक आयोजना र्दि बहादिु ि्िेि स्मलृि पाकय को लनमायर् काययको 
भौलिक प्रगलि ७० प्रलिहि पगेुको छ । 

३५. साबयजलनक बसपाकय  लनमायर्, सौिपानीमा प्राहवलधक न्हक्षािय लनमायर्को िालग 
जग्गा प्रालप्त कायय स्पन्न भएकोछ ।  

३६. संघीय सिकािको सहिय अनदुान अन्िगयि बहाकोटमा गाउँपालिकास्िि य हह द 
आहाकाजी शे्रष्ठ स्मलृि िङ्गहािाको लनमायर् कायय अन्घ बढ  िहेको छ।  

३७. हहहद प्रमे ढकाि स्मलृि १५ हैयाको अस्पिािको लनमायर् कायय आि्भ भएि 
भौलिक प्रगलि २५ प्रलिहि पलुगसकेको छ । 



 
 

३८. स्वाँिा स्वस् य  चौकी, सौिपानी स्वास् यचौकी, सौिपानी आयवेुर्दक और्धािय 
ि पाँचणवुा स्वास् यचौकीको भवन लनमायर्को िालग ठेका ा स्झैिा भएि लनमायर् 
कायय अन्घ बहढसकेको छ । 

३९. गाउँपालिकामा स्थानीय हवपद् कोर् स्थापना भत सञ्चािन भतिहेको छ भन े
आकन्स्मक सहायिाको रुपमा लत्रपाि, जाि , पाईप िथा िाहि अनदुान हवििर् 
गने कायय भैिहेको छ ।  

४०. बेमौसमी मनसनुजन्य हवपद् क्षलि भएका ६ वटा लनन्ज आवास पनुुः लनमायर्को 
िालग स्झौिा भई पनुलनयमायर् कायय अगालड बढेको छ ।  

४१. पत्रचाि, अनगुमन िथा मलु्यांकन ि िेणा सलमलिबाट छानलबन गि  बेरुज ुन्यून 
गनय अलधकिम प्रयास भैिहेको छ । 

४२. Electronic fund Transfer (EFT) प्रर्ाि  िाग ु गि  भ्ुत ानीमा पािदन्हयिा 
कायम गनय सरुुवाि भएको छ ।  

४३. स्थानीय सिकाि सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ ि २ िे 
र्दएको अलधकाि के्षत्र ि प्रचलिि कानून बमोन्जम स्थानीय न्याहयक सलमलििे 
आफ्नो भलूमका लनबायह गरििहेको छ । स्थानीय न्याय स्पादनिाई प्रभावकाि  
बनाउन हिेक वडामा मेिलमिाप सहजकिाय लनयनु््त  गि  ४८ घ्टे िालिम पलछ 
सवै वडामा सहजकिाय कायायिय स्थापना गरिएको छ ।  

४४. न्याहयक सलमलििे हाि स्म १११ वटा उजिु  पिेका मध्ये ६० वटाको 
मेिलमिाप गरिएको ि १२ वटाको लनरुपर् गरिएको, ५ वटा न्जल्िा प्रहि  
महहिा सेिमा पठाईएको ि १० वटा णािेज गरिएको छ भन े२० वटा फैसिा 
हनु बाँकी िहेको छ । यसबाट मदु्धामालमिा ि कानूनी सेवा णरिदबाट हनु े
स्थानीयवासीहरुको णचय कम हनु गई आलथयक िथा न्याय के्षत्रमा योगदान पगेुको 
छ । 

 

अब म के्षत्रगि नीलििातय प्रस्ििु गने अनमुलि चाहन्छु  

(१) सामान्जक हवकास के्षत्रुः 
(क)  न्हक्षा 



 
 

 बािपाक बहपु्राहवलधक न्हक्षियमा सञ्चालिि काययक्रमिाई आवास सहहि 
गरु्स्िि य न्हक्षा र्दन े्यवस्था गददै ,  थप काययक्रम हवस्िाि गरिनेछ। 

 एक न्हक्षक एक ल्याप्ठ्टप काययक्रम िागि साझेदाि को आधािमा िाग ु
गरिनेछ। हवद्याियहरुिाई प्रहवलधमैत्री बनाईनेछ। 

 गाँउपालिका लभत्र उच्चन्हक्षाको िालग बहमुणुी वया्पस स्थापनाको पहि 
गरिनेछ। 

 बािपाक सलुिकोट लभत्रको हवद्यािय न्हक्षा (+२ स्म ) िाई अलनवायय 
िथा लनहलु्क गरिनेछ। 

 यस गाँउपालिकामा बोल्न ेहवलभन्न समदुायका मािभृार्ा संिक्षर् िथा प्रवद्धयन 
गनय पायक्रम ियाि गि  औपचारिक मािभृार्ा कक्षा सञ् चािन गरिनेछ। 

 अलभभावक न्हक्षा, सचेिना िगायिका काययक्रम गि  उत्कृि अहवभावक  
िाई पिुस्कृि गरिनेछ। 

 लनवनृ््भिर्को अवलध पगेुका न्हक्षकिाई सेवाबाट अवकास लिन चाहेमा 
आकर्यक प्ठ्याकेजको ्यवस्था गि नेछ। 

 हहहदका बािबच्चा, द्वन्द्वपीलडि, अपाङ् ग, टुहिुा,  अलिहवपन् न परिवािका 
बािबालिका छनौट गि  प्राहवलधक न्हक्षा पढ्नको िागी छात्रवलृिको 
्यवस्था गरिनछे ।  

 पालिका लभत्रका सबै हवद्याियमा भकू्प प्रलििोधी पव की भवन, बािमैत्री 
हौचािय, घेिावाि, णेिमैदान, पसु्िकािय, प्रयोगहािा ि तन्टिनेटको 
्यवस्था गरिनछे ।  

 हैन्क्षक के्षत्रको अनगुमन लनयलमि ि मूल्यांकनिातय प्रभावकाि  बनातनेछ 
।  

 न्हक्षकिातय सेवामिुक िालिम ि हव.्य.स., न्हक्षक अलभभावक संघका 
पदालधकाि िातय नेितृ्व हवकास िालिमको ्यवस्था गरिनेछ ।  



 
 

 हवद्याियमा बािमैत्री अपाङमैत्री कक्षाकोठा, स्वच्छ हपउने पानीको ् यवस्था 
गरिनेछ ।  

 णेिकुद ि अलिरि्त  हक्रयाकिापमा जोड र्दनकुा साथै हवद्याियमा स्काउट, 
िेडक्रस सकय ि, बािविव, हकहोि  विवहरु गठन गरिनेछ ।  

 न्हक्षक-हवद्याथी ि अलभभावकको हिेक ४ महहनामा समीक्षा वैठक । 

 पिुस्काि सँगै द्ड ्यवस्था हनुछे। 

 न्हक्षकहरुिाई हवर्यगि िालिम ि पिुस्कािको ्यवस्था गरिनछे। 

 लनुःहलु्क, अलनवायय ि प्रहवलध मैत्री न्हक्षामा जोड र्दतने छ । 

 कक्षा ८ को परिक्षािाई मयायद ि बनातने छ, उत्कृििाई पिुस्कृि गरिनेछ। 
५ कक्षाको परिक्षािाई गाउँपालिका स्िि य बनातने छ । 

 हवद्यालथयहरुको अन्िलनयहहि प्रलिभा प्रस्फुटनमा सहन्जकिर् गनय सलुिकोटको 
प्रलिभा णोज अलभयान काययक्रम िाई लनिन्िििा र्दतनछे। 

 पालिकालभत्रका सबै नागरिकहरुिाई देहभ्त , भहवष्यप्रलि आस्थावान, सभ्य, 
ससुँस्कृि, योग्य, प्रलिष्पधी, लसजयनन्हि, उद्यमन्हि ि आत्महवश्वासी बनाउन ु
बािपाक सलुिकोट गाँउपालिकाको मिु न्हक्षा नीलि हनुेछ। 

 िाहिय पायक्रम प्रारुप, २०७६ िे परििन्क्षि गिेबमोन्जम आधािभिू िहको 
िालग (कक्षा ६-८ स्म) स्थालनय पायक्रम लनमायर् कायय गि  उ्त  
मायक्रममा आधाि ि कक्षा ६ देणी ८ स्मको िालग स्थालनय हवर्यको 
पायपसु्िक लनमायर् गरिनेछ। 

 लसपय्ुत  ि दक्ष जनहन््त को हवकास गनय प्राहवलधक ि ् यावसाहयक न्हक्षाको 
हवकासमा जोड र्दतनछे। 

 २०७७ देन्ण २०८५ िाई सावयजलनक हवद्यािय सबि किर् दहकको 
रुपमा सफि पानय सहयोग गने णािका काययक्रमहरु सञ् चािन गरिनेछ। 

(ण) स्वास् य 



 
 

 नेपाि सिकाििे लनुःहलु्क हवििर् गने भलन िोकेका स्पूर्य और्धी ि 
आधािभिू स्वास् य सेवा लनुःहलु्क ि प्रभावकाि  िलु्यातने छ ।  

 हलुडफाँटमा लनमायर् भईिहेको १५ हैयाको हहहद प्रमे ढकाि स्मलृि 
अस्पिाि यथान्हघ्र लनमायर् स्पन्न गि  दक्ष प्राहवलधक स्वास् यकमीबाट 
सवयसिुभ ि गरु्स्िि य सेवाको ्यवस्था गरिनेछ। 

  “बािपाक सलुिकोटको चेि   : उपाध्यक्षको कोहेि ” माफय ि गभय अवस्था 
िथा सतु्केि  महहिाहरुिाई पौहिक आहाि लनयलमि प्रदान गरिनछे। 

 प्रत्येक वडामा कन््िमा बर्यको एक पटक हवहेर्् सहहिको स्वास् य 
न्हहवि सञ् चािन गरिनछे। 

 सबै उमेि समूहका नागरिकहरुको स्वास् य आव्यकिािातय ध्यानमा 
िाणी माि ृन्हह ुस्वास् य, हकहोि हकहोि  मैत्री, यौनन्हक्षा िथा प्रजनन ्
स्वास् य, परिवाि लनयोजन, द घयिोगी, एच.्आई.भी. पीलडि िगायिका 
के्षत्रमा काययक्रम लनमायर् गि  िाग ुगरिनछे ।  

 उच्च जोन्णममा िहेका गवयविी महहिाहरुिातय स्वास् य संस्थामा पयुायउन 
लनुःहलु्क ए्बिेुन्स सेवा उपि्ध गिातनेछ ि १ वडा १ ए्विेुसको 
लनलि अनरुुप यस बर्य थप १ वडामा ए्विेुन्स णरिद गरिन ेछ ।  

 हवलभन् न महामाि , सरुवा िोग लनयन्त्रर्को िालग स्वास् य कमीको 
अग्रसििा ि नागरिक सचेिनामा जोड र्दतनछे ।  

 “हवद्याथी संग स्वास् यकमी काययक्रम” संचािन गरिनछे।  

 गाँउपालिकामा मनोसामान्जक पिामहय सेवा संचािन गरिनेछ। 

 प्रत्येक हवद्याियिातय प्राथालमक उपचािका स्वास् य सामाग्री ि गरु्स्िरिय 
सेलनटि  प्ठ्याड उपि्ध गिातने छ । 

 स्वास् य महहिा स्वयमसेहवकािातय यािायाि, पोहाक, संचाि णचयको 
्यवस्था गरिनछे । 



 
 

 स्वास् य सेवा केन्रहरुको हवस्िाि ि संस्थागि हवकास गि  स्वास् य सेवा 
प्रवाह गरिनेछ । 

 पूर्य णोप गाउँपालिका घोर्र्ा प्रहक्रयािाई अगाडी बढातनेछ ।  

 घु् िी अल्रासाउ्ड सेवा उपि्ध गिाई गभयविी महहिािाई गाउँघिमा 
नै सहुवधा उपि्ध गिातने छ । 

 मानलसक ि र्दघय िोगीिाई लनुःहलु्क रुपमा और्धी प्रदान गने ्यवस्था 
स्वास् य चौकीबाट लमिाईने छ । 

 यस गाउँपालिका लभत्रका स्पूर्य स्वास् य संस्थाहरुबाट क्रमहुः चौहवसै 
घ्टा स्वास् य सेवा प्रदान गरिने लनलि अबि्वन गरिने छ । चौलबसै 
घर्टा सेवा प्रदान गने स्वास् यकमीिाई अलिि्त  सहुवधाको ्यवस्था 
गरिने छ । 

 यस बािपाक सलुिकोट गाउँपालिका लभत्रका नागरिकिाई थप स्वास् य 
सेवा प्रदान गनय स्वास् य संस्थाहरुबाट र्दन ेसेवािाई प्रभावकाि  बनाउन 
हाििाई एक स्वास् य केन्रबाट फामेसी सेवाको प्रबन्ध लमिातन ेछ । 
क्रमहुः यस सेवािाई अन्यन्त्र पलन हवस्िाि गरिनेछ । 

 आधािभिु स्वास् य सेवा एवं प्राथलमक स्वास् य सेवाको पहच योग्य 
नभएका ठाउँहरुमा वा समदुायमा स्वास् य सेवाको पहचु पयुायउन 
सामदुाहयक स्वास् य तकाईहरुको हवस्िाि गरि स्वास् य सेवािाई जनिाको 
पहुँचमा योग्य बनाईनछे । 

 गाउँपालिका लभत्र िहेका स्वास् य संस्थाबाट संचालिि गाउँघि न्विनीक 
ि णोप न्विनीकको ्यवस्थापन ि पूवायधािमा हवहेर् ध्यान र्दईने छ । 

 आणँा उपचाि केन्र सँग समन्वय गरि प्रत्येक स्वास् य संस्थाबाट 
चौमालसक रुपमा आणँा जाँच गने ्यवस्था मािईने छ । 

 बलथयङ सेन्टिबाट र्दईने सेवािाई अझ प्रभावकाि  बनाउन आव्यक 
सामाग्रीहरुको ्यवस्थापन ि सिुन्क्षि सतु्केि  गिाउने स्वास् यकमीिाई 



 
 

प्रोत्साहानको ्यवस्था गरिनेछ । यस पालिका लभत्रका गभयविी ि 
सतु्केि का कािर्िे आमा ि बच्चाको ज्यान जोन्णममा पनय जाने अवस्था 
िहेमा आमा ि बच्चाको ज्यान बचाउन जलि सको लछटो उपचाि हनु े
ठाउँ स्म पयुायउन िाग्ने ए्बिेुन्स भाडाको ्यवस्था लमिाईनेछ । 

 पोर्र्को न्स्थलििाई यस पालिका लभत्र मध्य नजि गरि सनुौिा हजाि 
र्दनका आमा ि बच्चा हकहोि हरुको पोर्र् न्स्थिी सधुाि गनय हाि 
कायायन्वयनमा िहेको वहकेु्षत्रीय पोर्र् काययक्रमिाई थप प्रभावकाि  रुपमा 
काययन्वयनमा ल्यातनेछ । 

 सवै स्वास् य संस्थाहरुमा वलथयङ सेन्टि हवस्िाि गरि हनु्य होम डेलिभि को 
लनलि लिईनछे । 

 आगामी ३ (िीन) वर्य लभत्रमा २५ वर्य देन्ण ६५ वर्य स्मका यस 
गाउँपालिका लभत्र बसोबास गने सवै महहिाहरुको पाठेघिको वयान्सिको 
परिक्षर्को (VIA) ्यवस्था गने लनलि लितनेछ । 

 बािपाक सलुिकोट गाउँपालिका लभत्र बसोबास गने सवै नागरिकहरुिाई 
आगामी ५ वर्य लभत्र स्वास् य हवमा लभत्र आवद्ध गिाउने नीलि लिईनेछ 
। 

 बािपाक सलुिकोट गाउँपालिका लभत्रका ५ (पाँच) वर्य मलुनका 
बािबालिकाहरुको कुपोर्र् दि हून्य बनाउने नीलि लिईनेछ । 

 गाउँपालिका लभत्रका जेष्ठ नागरिक, क वगयका अपाङ्गिाई घिदैिोमा ि 
टोि-टोिमा पगेुि स्वास् य सेवा प्रदान गरिएकोमा लनहलु्क और्धी 
सहहिको स्वास् य सेवािाई लनिन्िििा र्दन ेनीलि लिएको छ । 

 मधमेुह, मगृौिा, किेजो ि हवलभन्न सरुवा िोगहरुको न्यूनीकिर् गनय एवं 
स्वास् य संस्थाको सेवा हवस्िाि गनय सवै स्वास् य संस्थाहरुबाट आगामी 
५ वर्य लभत्रमा प्रयोगहािा सेवा हवस्िाि गनय नीलि लिईनेछ । यस आ.व. 



 
 

मा २ वटा स्वास् य चौकीमा यो सेवा संचािन हनुेछ । साथै प्रयोहािा 
सेवा संचािन काययहवलध माफय ि सेवा सचुारु गने नीलि लितनेछ । 

 हकहोि हकहोि हरुको पोर्र्को अवस्था प्ा िगाउन हवद्याियकै 
हारिि क परिक्षर् ि ि्त  अल्पिाको िालग प्रयोगहािा परिक्षर् गने नीलि 
लितनेछ । 

 हिेक स्वास् य संस्थामा वैकन्ल्पक उजायको प्रयोग गरि चौहवसै घर्टा 
हवद्यलुिय सेवा उपि्ध गिाउने नीलि लितनछे । 

(ग)  णानपेानी िथा सिसफातय 
 "हपउन ेपानी पहुचँमा स्वच्छिा ि हदु्धिा, एक घि एक धािा” बािपाक 

सलुिकोट गाउँपालिकाको प्रलिवद्धिा" भन्न े नािाका साथ पानीको स्रोि 
पहहचान गि  स्वच्छ सिुन्क्षि, सवयसिुभ ि र्दगो णानेपानी योजना लनमायर् 
िथा सिसफातय सेवामा आम नागरिकको पहुँच स्थाहपि गरिनछे । हपउन े
पानीमा सबैको पहुँचमा सलुनन्स्चििा गरिनेछ। 

 मानव मिमतु्र िथा फोहोि पानी ् यवस्थापन गि  मानव िथा वािाविर्ीय 
स्वच्छिा कायम गिाउन, आयोजनाहरु समयमै स्पन् न गिाउन ि 
्यवन्स्थि रुपमा र्दगो आयोजना लनमायर्मा जोड र्दत फोहोि पानीको 
उत्सजयन दरुुपयोग न्यूलनकिर् गने ि फोहोि पानीको ्यवस्थापनमा जोड 
र्दतनेछ । 

 जिवाय ुअनकुुि हनुे ि हवपद न्यूलनकिर् गने, आयोजनाको र्दगोपनमा 
ध्यान र्दनकुा साथै यस हवर्यमा जनचेिना अलभवहद्ध गरिनेछ ।  

 “गाउँ सफा िाणौँ : स्वस्थ बनौ”  भन्ने मान्यिाका साथ घिगाउँ सिसफाई 
अलभयान सञ् चािन गरिनेछ। 

 णानेपानी स्रोिको र्दगोपना िथा सिसफाईका िालग महुान संिक्षर्, महुान 
वरिपि  वकृ्षािोपन, ममयि स्भाि, साना आयोजना लनमायर्, ढि लनकास, 



 
 

डन््पङ्ग सातट लनमायर्का काययिातय सामान्जक काययमा आधारिि िह  
जनसहभालगिामा संचािन गरिन ेछ । 

 प्रत्येक बजाि िथा बन्स्िहरुमा आव्यकिा अनसुाि फोहोि संकिन िथा 
सावयजलनकभ हौचाियको लनमायर् गरिनेछ। 

 प्ठ्िान्स्टकम्ुत  गाउँपालिका लनमायर्को िागी वैकन्ल्पक उपाय सहहि 
सिसफाई काययक्रम िाग ुगरिनेछ ।   

(घ) सामान्जक िथा सासँ्कृलिक प्रवद्धयन 

 बािपाक सलुिकोट गाउँपालिका लभत्र िहेका ऐलिहालसक, साँस्कृलिक 
स्पदा, िोक किा, साहहत्य ि संस्कृलिको प्रवद्धयन गददै  साँस्कृलिक 
किाकमीहरुिातय उन्चि हकलसमिे प्रोत्साहन गरिनेछ । 

 स्थानीय मािभृार्ा, किा, सँस्कृलि, भेर्भरु्ा, सजृनन्हििा, रिलिरिवाज, 
चाडपवय आर्दको संिक्षर् िथा स्वद्धयन गरिनछे। 

 समाज हवद्यमान असि पि्पिागि अभ्यास िथा प्रचालिि कानूनहरुिाई 
अध्ययन गि  स्थानीय िहको कानूनमा समावेह गने प्रयास हनुेछ। 

 यस गाउँपालिका लभत्र प्रचलिि सबै धमय, जािजालि, भार्ाभाहर् ि धालमयक 
समदुायका पि्पिा, रिलिरिवाज िगायि घाटु, सोिठी, िोधी, कौिा, झ्याउिे, 
पञ् चेवाजा जस्िा िोपोन्मणु ससँ्कृलिहरुका साथै हवलभन्न धमयवि्बीहरुको 
आस्थाको केन्रको रुपमा मठमन्न्दि, गु् बा, चैत्य, मन्स्जद, पजुाघिहरुको 
संिक्षर्, स्वद्धयन ि प्रवद्धयन गरिनछे। 

 प्रत्येक वडामा बहयुद्ध्ेय सामदुाहयक भवनहरुको लनमायर् गरिनेछ। 

 ऐलिहालसक िथा पिुािान्त्वक महत्वका स्पदाको णोज अन्वेर्नमा जोड 
र्दन ेि यसिफय  िाग्ने ्यन््त  िथा समूहिातय प्रोत्साहहि गरिनेछ ।  

 गोिणा भकु्प २०७२ स्मलृि पाकय  संिक्षर् िथा प्रवद्धयनको नीलि 
लितनेछ। 



 
 

 र्दि बहादूि ि्िेि स्मलृि पाकय  लनमायर् स्मन्न गि  जनयदु्धका 
हहहदहरुको नामावि  िेणन, यदु्ध संग्रािय लनमायर् संिक्षर् ि स्वद्धयन 
गरिनेछ ।  

(ङ) यवुा, णेिकूद िथा मनोिञ् जन स्बन्धी 
 'िािको िालग णेि, स्वास् यको िालग णेि' भन् न ेनािा िातय ्यवहािमा 

कायायन्वयन गि  णेि माफय ि मनोिञ् जन, िन्दरुुस्िी ि आलथयक 
आयआजयन गने वािाविर् शृ्रजना गरिनेछ ।  

 बहाकोटमा लनमायर्लधन गाउँपालिका स्िि य हहहद आहाकाजी शे्रष्ठ स्मलृि 
िंगहािाको लनमायर् कायय यथान्हघ्र स्पन्न गरिनेछ। 

 “एक वडा : एक णेिमैदान”  अन्िगयि प्रत्येक वडाहरुमा सेभेन ए सातडको 
ग्राउ्ड लनमायर् हनुेछ। 

 णेि के्षत्रका कामिातय प्रोत्साहहि गि  हक्रकेट, फुटबि, भलिबि, 
्याडलमन्टन, एथिेहटवस िगायि णेिका िालग णेिकूद मैदान 
लनमायर्को ्यवस्था गरिने छ ।  

 यवुाहरुिाई आव्यकिा अनसुाि णेिकूद सामग्री, िालिम िथा िोजगाि  
लसजयना गने लबलभन्न गलिहवलधहरुमा िगानी गरिनेछ। 

 यवुा उद्यम हवकास काययक्रम संचािन गि  एक टोि एक यवुा उद्यम 
समहु लनमायर् गि  िगानी गरिनेछ। 

 यवुाहरुिातय सक्षम, सवि ि श्रम बजािमा स्विोजगाि हनु े हकलसमका 
िालिमहरुको ्यवस्था गरिन ेछ ।  

 वडा ि पालिका स्िरिय णेिकुद काययक्रमहरु आयोजना गरिनेछ । 

 िाग ुऔर्धी, जाँडिवसी, जवुािास जस्िा हवकृलि हवसँगलिबाट यवुािातय 
म्ुत  गने गि  चेिना मूिक काययक्रम संचािन गरिन ेछ । 

 बािपाक सलुिकोट िलनङन्हल्ड प्रलियोलगिाको आयोजना गरिन ेछ । 



 
 

 हवलभन् न दघुयटना, उदाि, लनमायर्का काममा यवुा जनहन््त  प्रयोग गने 
नीलि लितन ेछ । 

 बािपाकको णेिमैदानिाई योजनावद्ध रुपमा स्िि किर् गरिनेछ । 

 

(च) िैंलगक समानिा ि सामान्जक न्याय 

 महहिाहरुिातय कुनै पलन पेहामा लनवायद रुपमा िाग्ने ि समान कामको 
समान ज्यािा उपि्ध गिाउने वािाविर् शृ्रजना गरिनेछ ।  

 अपाङ्ग परिचय पत्रको आधािमा सामान्जक सिुक्षा भ्ा िथा सीपमिुक 
िालिमको ् यवस्था गरिने छ साथै िोजगाि  सजृनाको िालग पहि गरिनछे 
। 

 सबै प्रकािका बािश्रम अन्त्य गरिनेछ ।  

 िैंलगक हहसां हवरुद्ध उपाध्यक्ष काययक्रम संचािनमा लनिन्िििा र्दतनेछ। 

 सामान्जक कुि लि ि कुसंस्काि हवरुद्ध कानूनी ि सचेिना माफय ि 
सामाधानमा जोड र्दतने छ । 

 बािहववाह, बहहुववाह, जाँडिवसी, जवुािास, बोवसी, धामी, जादटुुना, 
िाग ु पदाथय ओसाि पसाि, महहिा बेचहवणन िगायिका गैिकाननुी 
काययको अन्त्य गनय चेिनामूिक काययक्रम सञ् चािन गरिनेछ। 

 िघ ुउद्योगको हवकास गि  महहिा, दलिि िथा सीमान्िकृि समदुायको 
िालग स्विोजगािको ्यवस्था गरिन ेछ । 

 दलििहरु मालथ हनु ेसवै प्रकािका छुवाछुि ि भेदभावको पूर्य उन्मिुन 
गि  सामान्जक सदभावयू्त  सभ्य समाज लनमायर् गरिन ेछ । 

 महहिाहरुको आलथयक, सामान्जक सहन््त किर्का िालग ्यवसाहयक सीप 
हवकास िथा उत्पादनन्हि हवकासका काययक्रम संचािन गरिन ेछ । 

 दलिि, अल्पसंख्यक िथा लसमान्िकृि समदुायको पि्पिागि ्यवसाय 
िथा पेहाको संिक्षर् ि उलनहरुको उत्थानको िालग हवलभन्न काययक्रम 
सञ् चािन गरिनेछ। 



 
 

 महहिा, अपाङ्ग, अलिलसमान्िकृि, अल्पसंख्यक, हपछडीएको समदुाय िथा 
हवपन्न वगयिाई आत्मलनभयि बनाउन घिेि ु िथा आधलुनक न्हपमूिक 
िालिम िथा क्षमिा अलभवहृद्ध स्बन्धी हवलभन्न परियोजनाहरु सञ् चािन 
गरिनेछ। 

(२) आलथयक हवकास के्षत्र 

(क)  कृहर् िथा पहपुािन 

 बािपाक सलुिकोटबासीको मखु्य पेहा नै कृहर् भएकािे कृहर्िातय 
आधलुनकीकिर्, ्यवसाहयकिर् ि उत्पार्दि वस्िहुरुको बजाि किर्िातय 
ध्यान र्दतने छ । 

 कृर्कहरुिातय औजाि णरिद, मि िथा उन् नि बीउलबजन णरिद गनय 
अनदुान ि प्राहवलधक सेवा प्रदान गने नीलि अवि्वन गरिन ेछ । कृहर् 
िथा पहपुािन के्षत्रमा कानून बनाई उत्पादनको आधािमा अनदुानको 
लनलि िागू गरिनेछ। 

 सावयजलनक पोणि , कुिो, कुवा, णोिा, नद  जस्िा जिस्रोिको संिक्षर् 
गि  णेलियोग्य जलमनहरुमा लसंचातको उन्चि ्यवस्था लमिाईनेछ ।  

 बािपाक, सौिपानी ि स्वािामा अिैची, आि,ु अल्िो िथा 
िाकुमाझिाकुि बोट, िाकुकोट, देउिाि  पन्रङुमा ििकाि , कफी ि 
फिफुिको िालग स्भा्यिा अध्ययन गरि पकेट के्षत्र घोर्र्ा गरि एक 
घि १०० हवरुवा प्रदान गने िथा आव्यक िालिम ि सामाग्रीहरुको 
उपि्ध िथा आधलुनक कृहर् ि पहपुािनको िालग ् यन््त गि वा सहकाि  
ढाँचाको काययक्रमहरुको सहयोग ि समन्वय गरिनेछ। 

 स्थानीय णोिा िथा पोणि हरुमा आधलुनक माछापािनका िालग आव्यक 
्यवस्था लमिातनेछ। 

 बािपाक ि पाल्णमुा स्थानीय कृहर् िथा उद्योगहरुबाट उत्पार्दि 
बस्िहुरुको लबहक्र हवििर्को िालग कोहेि  घि स्थापना गरिनेछ। 



 
 

 कृहर् ए्विेुन्सको ्यवस्था गि  उत्पाद ि कृर्ी उपजिाई सहज ढंगबाट 
बजाि स्म परु् याउन टेवा परु् याईनछे। 

 यस के्षत्रको समस्यािाई केन्न्रि गि  हि गनय एक उपसलमलि गठन 
गि नेछ। 

 कृहर् प्रहवलध ि प्राहवलधकको ्यवस्था गि  हकसानको घिदैिो मै कृहर् 
सेवा उपि्ध गिातने छ ।  

 हकसानहरुिातय सधुारिएको गोठ, मि णाडि ि हपसाब संकिन गने 
ट्यांकी लनमायर् गनय प्ररेिि गरिन ेछ ।  

 प्रांगारिक िथा क्पोि मि उत्पादनिाई प्रोत्साहहि गने नीलि लितनेछ 
। 

 अिैँची, आि ु उत्पादन, फिफूि उत्पादनमा जोड र्दनकुा साथै 
हकसानिातय सोह  अनसुािका प्राहवलधक सेवा ि औजािको ्यवस्था गरिन े
छ । 

 हकसानहरुिातय कृहर् ि पहपंुक्षी हवमा काययक्रम संचािन गरिन ेछ । 

 अगवुा कृर्क अध्ययन भ्रमर्, िालिम ि उत्कृष्ठ कृर्किातय पिुस्कािको 
्यवस्था गरिनछे ।  

 ्यवसाहयक पहपंुक्षीपािन, घाँस णेिी, नसयि  स्थापना गि  ्यवसाहयक 
हकसानिातय अनदुानको ्यवस्था गरिन ेछ । 

 एक वडा एक संकिन केन्रको नीलि लितनछे । 

 वन्यजन्िबुाट कृर्कहरुिाई हनुे क्षलि न्यूलनकिर्को िालग आव्यक पहि 
गरिनेछ । 

(ण)  घिेि ुिथा साना उद्योग 

 हवलभन्न ्यवसायिाई दिायको अलनवायय दायिामा ल्याईन ेछ। 

 णलनज, कृहर् ि वन पैदाविमा आधारिि घिेि ु िथा साना उद्योगहरुको 
स्थापना गि  िोजगाि  ि आयआजयनमा बहृद्ध गरिनेछ ।  



 
 

 गाँउपालिका लभत्र िहेको णानी िथा णलनजपदाथयहरुको अन्वेर्र् ि 
उत्णनन गनयका िालग ्यवस्था लमिातनेछ ि यसमा आधारिि उद्योगिाई 
प्रोत्साह ि गरिनछे। 

 अल्िो प्रहोधन केन्रको हवस्िारिकिर्  ि अल्िो बाट बनाउन सहकन े
सामाग्रीको िागी िालिमको ्यवस्था िथा बजाि किर्को िागी 
्यवस्थापन गरिनेछ। 

 कृहर्, वन िथा घिेि ुउद्योगहरु संचािन गने यवुाहरुिाई प्रोत्साहन स्वरुप 
अनदुान ि पिुस्कािको ्यवस्था गरिनेछ। 

 लसस्नो, िो्त ा िगायिका स्थानीय कच्चा पदाथयबाट उत्पादन वहृद्ध गनय 
सहयोग गरिनछे । 

 बजाि अनगुमन ि लनयमन प्रभावकाि  गिातने छ । 

 हस्िकिा ि पि्पिागि लसप िथा व्रहवलधमा आधारिि उद्यमन्हििा 
प्रवद्धयनको नीलि लितनछे। 

 िघ ुउद्यम काययक्रम माफय ि िालिम, प्रहवलध हस्िान्त्रर्, हवउपूजी प्रवाह ि 
वजाि किर् सहयोग माफय ि स्थानीय उद्यमी हवकासमा जोड र्दतनेछ। 

 िघ ुिथा घिेि ुउद्योगहरुको ि यांक संकिन गि  उद्योगहरुको िगि 
िाख् ने ि त्यसको प्रवद्धयन ि हवकासमा जोड र्दन ेनीलि अवि्वन गरिन े
छ । 

 यवुा स्विोजगािको िालग सीपमूिक िालिमको ्यवस्था गरिनछे। 

(ग)  पययटन 

 पययटन के्षत्रको पूवायधाि लनमायर् गददै  जाने काययिातय लनिन्िििा र्दतने छ 
। 

 गाउँपालिकाका स्भाहवि स्थानमा होमस्टे सञ् चािनका िालग आव्यक 
प्रहक्रया अगालड बढातने छ ।  



 
 

 बािपाक, भ्यूटावि, सलुिकोट, िाकुकोट, िाप्राक जान ेरयाक, र्दिबहादिु 
स्मलृि पाकय , भकु्प स्मलृि पाकय ,  नािदपोणि , लसिा गफुा, देउिाि को 
मिुाबाि , देवी देउिाि  पाकय , संग्राहिय िगायि गाउँपालिका लभत्र िहेका 
गफुा, मन्न्दि, पजुा स्थिको पहहचान गि  ्यापक प्रचाि प्रसाि गरिनेछ 
।  

 बािपाकिाई गोिणा भकू्प २०७२ को बािेमा अध्ययन ि भकू्पको 
केन्र िहेको स्थानिाई संिक्षर् िथा प्रचाि प्रसाि गरिनेछ। 

 कृहर् पययटनको हवकास गने नीलि अवि्बन गरिने छ । 

 रुपाकोट उिाजङु-धाचे बर्दयडाँडा म्चे थामडाँडा हालिसडेु िगायिका 
के्षत्रमा मनोिम स्थिहरुको पूवायधाि लनमायर् िथा संिक्षर् गि  
पयायपययटकीय गन्ि्यको रुपमा हवकास गरिनेछ। 

 संभाहवि स्थानहरुमा हहहद स्मलृिपाकय  िथा हपकलनक स्पोटहरुको लनमायर् 
गरिनेछ। 

 जनयदु्धका प्रथम हहहद र्दिबहादिु ि्िेिको स्मिर्मा र्दिबहादिु 
स्मलृिपाकय  लनमायर्िाई लछटो स्पन्न गि  हहहदहरुप्रलि स्मान एवं यदु्ध 
पययटन प्रवद्धयन गरि ्यवन्स्थि रुपमा सञ् चािन गरिनछे। 

 पययटकीय पथमागयहरु, प्राकृलिक स्थिहरु िथा साँस्कृलिक सं्पदाहरुको 
अनसुन्धान, पहहचान, हवकास िथा प्रचािप्रासाि गनय ि बाह्य िथा आन्िरिक 
पययटन प्रवद्धयन गरिनेछ। 

 देउिाि , सलुिकोट, थिा, िन्चोक, बािपाक पययटन पदमागय लनमायर् 
गरिनेछ। 

 बािपाक रुबीनािा पययटकीय पदमागयको प्रचािको ्यवस्था गरिनछे । 

(घ)  सहकाि  
 सहकाि  संस्थाको दिाय अनमुलि िथा लनयमन काययिातय ्यवन्स्थि गनय 

सहकाि  ऐनिातय समय अनकुुि परिमाजयन गरिने छ ।  



 
 

 सहकाि को समायोजन गि  गरु्स्िि य बनाउने नीलि अवि्बन गरिने छ 
। 

 एक सहकाि  एक उत्पादन नीलििाई अवि्बन गरिनेछ। 

 सहकाि हरुिाई िालिम, अनगुमन, समन्वय ि आव्यक क्षमिा 
हवकासको नीलि लितनछे। 

 'गाउँगाउँमा सहकाि  घिघिमा िोजगाि ' भन् ने नािािातय साथयक िलु्याउन 
सहकाि  माफय ि कृहर् जन्य ि वनपैदाविमा आधारिि उद्योग स्थापना गि  
िोजगाि  शृ्रजना गने, साथै प्रत्येक वडामा हहहद परिवाि, द्वन्द्वपीलडि, 
अलिहवपन् न, एकि महहिाहरुको सहकाि  संस्थामा हेयि सलुनन्् चि हनु े
्यवस्था लमिातने छ । 

 कृहर् सहकाि हरुिाई प्रोत्साहन गने नीलि लितनेछ । 

(ङ)  हवन््य के्षत्र 

 हवन््य सहकाि  माफय ि हकसानहरुिातय सहलुियि ्याजमा ऋर् उपि्ध 
गिातने छ । 

 िाकुकोट पाल्णमुा िहेको ग्िोवि आतएमई बैँक ि बािपाकमा िहेको 
प्रभ ुबैँकको हाणािाई स्िि य, सिि ि लछटोछरििो सेवा प्रदान गनयका 
िागी आव्यक समन्वय िथा ्यवस्था गरिनेछ। 

 स्थानीय स्ििमा उत्पार्दि बस्िहुरुको लनयायिको िालग सहकाि हरुसँग 
समन्वय गि  कृर्कहरुिाई उत्पादनमा आधारिि अनदुान प्रदान गने 
्यवस्था लमिाईनेछ। 

 सौिपानी, देउिाि  के्षत्रमा थप बैंक हाणाहरु स्थापना जोड गरिनछे । 

(च)  णानी िथा णलनज 

 वािाविर् प्रलिकुि असि नपने गि  प्रचलिि कानून बमोन्जम बािाबिर् 
प्रभाव मलु्याङ्कन गि  गाउँपालिका लभत्र िहेका णोिानािाबाट ढुङ्गा, बािवुा 
उत्णनन ्गि  लबक्री हवििर् गनय आव्यक नीलिगि ्यवस्था गरिनछे । 



 
 

त्यसै गरि ग्याजी िामाणानी िगायि अन्य णलनज पदाथयहरुको 
उत्णननिाई पलन जोड र्दतनछे । 

(३) पूवायधाि हवकास के्षत्र 

(क)  स्थानीय सडक, सडक पिु िथा झोिङेु्ग पिु 

 'समहृद्धको आधाि आधलुनक भौलिक पूवायधाि' को नािािातय आलथयक 
हवकासको मूि नािा बनातन े छ । हवकलसि भौलिक पूवायधाि हवना 
आलथयक समहृद्ध ि जनजीवनमा सहजिा अस्भव भएकोिे सडक, 
णानेपानी, हवद्यिु, आवास िथा सहि किर्, सावयजालनक भवन जस्िा 
हवर्यमा उच्च प्रथालमकिा र्दतने छ । 

 गाउँपालिकाकोसबै वडाहरुस्म १२ महहना नै चल्ने गरु्स्िरिय सडक 
स्ििोन्निी गि  लनमायर् गरिनेछ। 

 बािपाक सलुिकोट गाउँपालिकाको पूवायधाि ्यवस्थापन स्बन्धी ऐन 
२०७६ का ्यवस्थाहरुिाई कडाईका साथ िाग ुगददै  िलगनछे। 

 हाि लनमायर् कायय भईिहेको घ्या्पेहाि, देउिाि , िाकु, स्वाँिा, सौिपानी 
हुँदै बािपाक स्म जोड्ने सडकको कािोपते्र गरु्स्िि य ि समयमा गनय 
समन्वय ि सहकायय गरिनेछ। 

 गाउँ सडक गरुुयोजना लनमायर् गरिनेछ । 

 देउिि -अमिे-ििुवीि चौिािा-बाह्रमिेु सडकिाई प्रथालमकिा र्दईनेछ । 

 उल्टे. मसाि. भािसु्वाँिा. डाँडागाँउ. पाल्ण ुहुँदै गाउँपालिका स्म जोड्न े
सडक १२ महहना सञ् चािन हनु ेस्िि य सडक लनमायर् गनय समन्वय ि 
सहकायय गरिनेछ। 

 चनौटे, िाकुमाझिाकुि बोट हुँदै गाउँपालिका स्म १२ महहना सञ् चािन 
हनुे स्िि य सडक लनमायर् गरिनेछ। 

 बहाकोट, गदुुयम, ग्याजी िािमाटे सलुिकोट णाचोक भञ् ज्याङ जोड्न ेसडक 
स्िि उन्नलि गरिनछे।वैकन्ल्पक सडकको रुपमा हवकास गरिनछे। 



 
 

 गाउपालिका लभत्र सवयसिुभ आविजाविको िालग गरु्स्िि य ि ्यवन्स्थि 
सावयजलनक यािायाि सञ् चािन गरिनेछ। 

 “हवन्हि पहहचान ि परिस्कृि मानवस्रोिको आधाि : वडा/टोिमा स्िि य 
सामान्जक पूवायधाि”  भन्ने अलभयान सञ् चािन गरिनेछ। 

 पालिकामा हनुे भौलिक पूवायधाि लनमायर् ि िन्क्षि वगयका काययक्रममा 
स्बन्न्धि के्षत्रका यवुा िथा वेिोजगाि ्यन््त हरुिातय दक्षिा ि क्षमिाको 
आधािमा संिग्न गिातय स्विोजगाि गिाउने नीलि लितने छ । 

 साना णोिामा झोिङेु पिु ि गाडी जाने णोिामा मोटि पिु लनमायर् 
गरिनेछ ।  

 सडक सिसफाई, ढिलनकास ि सडक सिुक्षामा हवहेर् ध्यान र्दतने छ 
।  

 उपभो्त ा सलमलिको कायय क्षमिा, कायय कुहििा अलभवहृद्ध गनय 
अलभमणुीकिर् काययक्रम सञ् चािन गरिनेछ। 

 स्थानीय संिचनाहरुको स्थानीय िथा पि्पिागि किा, संस्कृलि झल्को 
आउने हवर्यिाई प्राथलमकिा र्दतनछे । 

(ण)  लसंचात 

 पालिका लभत्र िहेको पानीको स्रोिको पहहचान गि  कुिो लसंचात, लिफ्ट 
लसंचात, थोपा लसंचात, प्ठ्िाहिक पोणि , लसमेन्ट पोणि  लनमायर्मा जोड 
र्दन ेि त्यमा प्रहवलधको उच्चिम प्रयोग गने नीलि लितनेछ । 

 लनमायर्ाधीन आयोजना ित्काि स्पन् न गने ि पिुाना आयोजनाको ममयि 
संभाि गने काययिाई जोड र्दतनेछ । 

 लसंचातको सहुवधािाई हकसानको आधािमूि आव्यकिा ठानी 
प्राथलमकिाका साथ लसंचातको ्यवस्था गने नीलि लितएको छ। 

(ग)  भवन िथा सहि  हवकास 



 
 

 सिुन्क्षि आवास सहुवधा सबै नागरिकको अलधकाि भएकोिे सिुभ ि 
सिुन्क्षि आवास लनमायर्मा जोड र्दतनेछ ।  

 सावयजालनक िथा ्यवसाहयक प्रयोजनका भवनहरु लनमायर् गदाय सिुक्षा 
स्बन्न्ध मापद्डिातय ध्यान र्दतनछे ।  

 बािपाक सलुिकोट गाउँपालिकाको भवन लनमायर् मापद्ड ि आचािसंहहिा 
कायायन्वयनमा ल्याईनछे। 

 बािपाक सलुिकोट गाउँपालिका लभत्रका घिधिु  एहकन गि  
गाउँपालिकाको सेवािाई प्रभावकाि  रुपमा कायायन्वयनका िागी घि 
न्बि िाख्न ेकाययक्रम संचािन गि नेछ। 

 दलििवस्िी िगायिका घि लनमायर् गनय नसकेका हवपन् न एवं असाहाय 
गि व नागरिकिाई आव्यक सहयोग लनलि लिईनेछ। 

 अ्यवन्स्थि ि असिुन्क्षि भवन ि संिचनाहरु हटाई मापद्ड अनसुाि 
बनेका भवन ि संिचनाहरुको नवसा पासको प्रहक्रया कायायन्वयन 
ल्याईनेछ। 

 भकु्पबाट क्षलिग्रस्ि लनन्ज आवास पनुलनमायर् स्पन् न भएका टोि 
बन्स्िहरुिाई पनु लनमायर् प्रालधकिर्को लनयमानसुाि लनमायर् स्पन् न प्रमार् 
पत्र हवििर् सहहि लनजी आवास पनु लनमायर् स्पन् न भएको घोर्र्ा गददै  
िलगनेछ। 

 गाउँपालिका के्षत्र लभत्र संचािन हनु सवन े साना जिहवधिु आयोजना 
संचािनका िागी थप स्भा्यिा अध्ययन गरिनेछ। 

 हवधलुिकिर् भएका टोि बस्िीहरुमा जोन्णमय्ुत  प्रसािर् िाईनिाई 
नेपाि हवधिु प्रालधकिर्संगको समन्वय ि सहकाययमा ् यवन्स्थि गि नेछ। 

(घ)  उजाय, िघ ुिथा साना जिहवद्यिु िफय  
 बािपाक सलुिकोट गाउँपालिकाका सबै घि परिवािमा हवद्यिु परु् याउने 

कायय िदारुकिाका साथ स्पन् न गरिन ेछ ।  



 
 

 जिहवद्यिु बाहेकका सौयय उजाय, गोवि ग्यास, बायोग्यास जस्िा वैकन्ल्पक 
हवलध पलन प्रयोग गरिन ेछ। 

 गाउँपालिका १-४ न्बि वडा स्म केन्र य हवद्यिु हवस्िािमा भएको 
हढिातिाई िदारुकिाका साथ अन्घ बढाउन ि ५-८ न्बि बडा स्मको 
सामदुहयक हवद्यिु हवििर्को प्रकृयामा देन्णएको जहटििािाई सहजीकिर् 
गनय पहि गरिनेछ। 

(ङ)  सञ् चाि 

 गाउँपालिकाका सबै हवर्यगि कायायियहरुमा काम प्रभावकाि  िलु्याउन 
लडन्जटि सेवा प्रवाहका िालग आव्यक ्यवस्था गरिन ेछ ।  

 हाि संचािनमा िहेका अस्पिाि, आधािभिू िथा माध्यालमक हवद्यािय, 
प्राहवलधक न्हक्षािय, वडा कायायियमा रिु गलिको तन्टिनेट सेवा जडान 
गि  सेवा प्रवाहमा ्यवन्स्थि गिातने छ । 

 लमलडया के्षत्रका संयन्त्र माफय ि बािपाक सलुिकोट गाउँपालिका सिकािका 
गलिहवलधको प्रचािप्रसाि ि सावयजलनक सूचनाको जानकाि  गिाईने ।  

(४)  वन, वािाविर् िथा हवपद् ्यवस्थापन 

(क)  वन िथा वािाविर् संिक्षर्  

 'सफा सनु्दि हिाभिाुः हाम्रो बािपाक सलुिकोट गाउँपालिका' भन् ने नािाका 
साथ कायययोजना बनातय िाग ुगरिन ेछ । 

 फोहोि मैिा ्यवस्थापनका िालग सचेिना मूिक काययक्रमहरु सञ् चािन 
गरि िोहकएको स्थानमा फोहोिमैिा ्यवस्थापन गरिनेछ। 

 “गाउँ सफा िाणौँ, स्वस्थ बनौँ” भन्ने नािाका साथ घिगाँउ सिसफाई 
अलभयान सञ् चािन गरिनेछ। 

 प्रत्येक बजाि िथ बन्स्िहरुमा आव्यकिा अनसुाि फोहोि संकिन िथा 
सावयजलनक हौचाियको लनमायर् गरिनेछ। 



 
 

 वनजंगिको नवसाङ् कन ि संिक्षर् गरिन ेछ । त्यहाँ लभत्र िहेका काठपाि, 
रुणहवरुवा, जलडवटु  ि पहपंुक्षीको संिक्षर्मा हवहेर् जोड र्दतनछे ।  

 वनस्पदा, जैहवक हवहवधिा ि जिाधाि स्पदाको संिक्षर् माफय ि हवपद् 
न्यूलनकिर्का उपाय अवि्वन गि  सो क्षेत्रको उत्पादन ि उत्पादकत्वमा 
स्थानीय नागरिकहरुिातय समाहहि गि  आयआजयन वहृद्ध गरिने छ । 

 भ-ूक्षय हनु सवन ेउच्च जोन्णम भएका    के्षत्रमा भ-ूसंिक्षर् योजना लनमायर् 
गि  िाग ुगरिनेछ ।  

 बािपाक सलुिकोट गाउँपालिकाको   णोिािे कटान हनुे ि बाढ को उच्च 
जोन्णम भएका स्थानमा िटबन्धको ्यवस्था गरिनेछ ।  

 हव् व्यापी रुपमा प्रभाव परििहेको जिवाय ु परिवियनका असििातय 
न्यूलनकिर् गने ि प्रकृलि संग अनकूुलिि हनु ेउपायको णोजी गि  जीवन 
पद्धलििातय सिि ि सहज िलु्यातने छ । 

 हवपद्को पूवय ियाि  िथा प्रलिकायय योजना ि हवपद् ् यवस्थापन कोर् लनमायर् 
गि  णोज िथा उद्धाि, िाहि हवििर्, पनुुःसंिचना आर्द काययिातय 
्यवन्स्थि िलु्यातन ेछ । 

 हवपद स्बन्न्ध सबै चक्रको आंकिन िथा िेणाजोणा गि  स्थानीय 
सिकाि, प्रहि , सेना, नागरिक समाज, िेडक्रस िगायि हवलभन् न 
संघसंस्थासंग समन्वयात्मक सहकाययमा हवपद प्रलिकायय स्बन्न्ध काययक्रम 
संचािन गरिनेछ ।  

 डडेिो िगाउन ेसंस्कृलििाई लनरुत्साहहि गनय आव्यक द्ड जरिवानाको 
लनलि । 

 

भलूम ्यवस्थापन 

 गाउँपालिकाको भ-ूउपयोग योजना िजुयमा गि  िाग ुगरिनेछ । भलूमको 
वगीकिर् गरिनेछ । नीन्ज ि सिकाि  कृहर्योग्य भलूम बाँझो िान्णने छैन 
।  



 
 

 िामो समयदेन्ण समाधान हनु नसकेको भलूमह न दलिि, भलूमह न सकुु्बासी 
ि अ्यवन्स्थि बसोबासीको समस्या समाधान गने िाहिय भलूम आयोगसँग 
सहकायय गि  यथाथय िगि लिई जग्गाधनी प्रमार् पजुाय उपि्ध गिाईनेछ 
।  

 अलि गरिब, एकि ि सीमान्िकृि भलूमह न परिवािको िालग आवास लनमायर् 
ि जीहवकोपाजयनको काययक्रम सञ्चािन गरिनछे ।  

  जमीन बाँझो िाणेमा जरिवाना गने नीलि लितएको छ भन ेबाँझो जलमन 
णेिी गने लनलििाई प्रोत्साहन र्दन ेलनलििाई यिावि र्दईनेछ । 

       पनु: लनमायर् िथा नवलनमायर् स्बन्धी 

 िाहिको उपय्ुत  सदपुयोग गनय नसकेका, िाहि पाउन नसकेका, हढिा 
भई छुटेका ि अन्य केह  समस्या भएका ्यन््त हरुिाई सहयोग ि 
समन्वयको सलुनन्स्चि गरिनेछ। 

 भकु्पबाट भन्त्कएका केहह सामदुाहयक िथा साबयजलनक भवनहरु, 
हवद्यािय, स्वास् य चौकी, ऐलिहालसक धालमयक िथा साँस्कृलिक धिोहिको 
पनु:लनमायर् हनु बाँकी छ। त्यसको पनु:लनमायर्को िालग लबलभन्न श्रोिहरु 
जटुाई ित्काि लनमायर् स्पन्न गरिनेछ। 

 बािपाक िगायिका अन्य गाउँहरुको अध्ययन िथा सबेक्षर् गि  स्माटय 
गाउँको रुपमा हवकास गने उद्धे्य सहहि आव्यक पवुायधािको ियाि  
गरिनेछ। 

५ सहुासन िथा संस्थागि हवकास 

अनगुमन, मूल्याकंन ि लनि क्षर् 

 स्थानीय सिकाि संचािन ऐन, २०७४ अनसुािको गाउँपालिका स्िि य 
अनगुमन सलमलि हक्रयान्हि बनातय अनगुमन कायय प्रर्ाि िातय चसु्िदरुुस्ि 
बनाएि प्रभावकाि  रुपमा स्बन्न्धि योजनाको धिाििमा पगुी लनलमयि 



 
 

वस्िकुो ठोस हव् िेर्र्का आधािमा अनगुमनको पाटोिातय जनअनमुोदन 
बनातय भ्ुत ानीको प्रहक्रया अगालड बढातनछे। न्ज्मेवाि  प्राप्त अलधकाि  
न्ज्मेवाि भतय नाँपजाच िथा मूल्यांकनमा यथायथ न्चत्रर् गनुयपने 
्यवस्थािाई कडातका साथ िाग ुगरिने छ । 

 सरुुमा बस्िी स्ििबाट योजना माग गने, आएका योजनाका स्भा्यिाका 
अध्ययन छिफि द्वािा लनर्यय गि  सोका आधािमा बजेट सहहिको 
प्राहवलधक िागि तहिमेट ियाि गि  काम सरुु गने, काम सरुु गनुय पहहिे 
िागि बजेट सहहिको होलडयङ बोडय स्थापना सहहिको पहहिो अनगुमन, 
काम भतिहेको हवचको अवस्थामा दोस्रो अनगुमन, काम स्पन् न भए 
प् चाि अन्न्िम अनगुमन िथा मलु्यांकन गिे प् चाि सामान्जक िेणा 
परिक्षर् पलछ लिन्णि अनगुमन प्रलिवेदन उपि छिफि, गाउँपालिका 
अध्यक्षको पिामहय प्रलिवेदन अनमुोदन गि  भ्ुत ानी प्रहक्रया अगालड 
बढातनेछ ।  

 बािपाक सलुिकोट गाउँपालिका लभत्रका बजाि, ् यवसाय, संघ संस्था समूह, 
सहकाि , वन पैदावाि, वन्यजन्ि,ु उद्योग, णानी, सामान्जक महत्वका 
स्थि, सावयजालनक कायायिय, और्धी पसि, हन्स्पटि, फामेसी, सडक 
पूवायधाि, लनन्ज के्षत्रको समय समयमा अनगुमन गि  ्यवन्स्थि गरिने छ 
। 

 हवकास लनमायर् क्षेत्रका जहटििाको हि गि  समयसीमा लभत्र काययस्पादन 
सहजीकिर् गनय समस्या सामाधान सलमलि लनमायर् गि  कायायन्वयनमा 
सहजीकिर् गरिने छ । 

 बािपाक सलुिकोट गाउँपालिका लभत्रका लनकायका काययहरुिातय थप र्दगो 
ि प्रभावकाि  बनाउन स्थानीय िह सिकाििे हवलभन् न सझुाव संकिनका 
माध्यमबाट सिकािको काययप्रर्ाि मा थप सधुाि गरिनेछ ।  

 

न्याय िथा काननु स्बन्धी 



 
 

 सावयजालनक कायय ि सेवािातय नागरिक मैत्री ्यवन्स्थि प्रभावकाि  
जनअनमुोदन योग्य मापद्डमा आधारिि कानून लनमायर् गरिने छ । 

 सामान्जक समावेहीकिर् संग जोलडएको न्याहयक सलमलििातय स्थानीय 
सिकािको अलभन् न अंगको रुपमा काम गने गि  सदुृढ ि हव् वसनीय 
िलु्याउन ेप्रगलिन्हि न्यायको अनभुलूि गिातने छ । 

 न्याय सेवािातय सबैका िालग न्याय ि न्यायमा समान पहुँच अलभवहृद्ध गि  
लछटो छरििो, लनष्पक्ष प्रभावकाि , जनउ्िदायी, सिि, पहुँच योग्य, 
जवाफदेह  पािदही, सूचना प्रहवलधमैत्री बनातय न्याहयक सलमलि प्रलि 
जनआस्था ि हव् वासमा अलभवहृद्ध गिाउन े िथा समिामूिक न्यायको 
शृ्रजना गरिन ेछ । 

 सामान्जक सद् भावका िालग न्यायको पहुँचिातय सिुभ बनात मेिलमिाप 
केन्रिातय ्यवन्स्थि गि  स्थानीय स्ििमा सद् भावना गलिहवलधहरु 
अवि्बन गरिन ेछ । 

 

सावयजलनक सेवा प्रवाह िथा सहुासन 

 प्रत्येक वर्यमा गाउँपालिकाबाट गरिएको णचयहरुको जनअनमुोदन गिाउन 
सवै सिकािवािाको उपन्स्थलिमा सावयजलनक सनुवुातय िथा जनिेणा 
परिक्षर् गरिन ेछ । 

 “सेवा लिन ेघिघिबाट, सिकाि  काम प्रहवलधबाट” भन् न ेमूिमन्त्रका साथ 
प्रहवलधमैत्री गाउँपालिका लनमायर् गि  एहककृि सफ्टवेयिबाट किप्रर्ाि , 
बजाि लनगिानी, नवहा लडन्जट िातजेहन, योजना स्झौिा गरिने छ । 

 गाउँपालिकाबाट गरिन े प्रत्येक गलिहवलधमा लनस्पक्ष, स्विन्त्र, सवयमान्य 
लसद्धान्ििातय कानून बमोन्जम अवि्बन गरिने छ । 

 गाउँपालिका लभत्रका सवै वडा कायायियहरुमा लछटोछरििो प्रभावकाि  
सेवा प्रवाह गरिने छ । अलनयलमििा, हढिाससु्िी, भ्रिाचाि ि हवकृलिका 



 
 

हवरुद्ध लनरुत्साहहि गनय लनयलमि, अनगुमन, लनदेहन ि आव्यक काययहवलध 
ियाि गरि कायायन्वयन गरिनेछ । 

 किको दि ि दायिा बािे समयानकूुि परिमाजयन गरि नागरिकिाई सचेिना 
गिाईने छ । 

 णचय गने अन्ख्ियाि  ि णचयको काययहवलध स्थानीय सिकाि संचािन ऐन, 
२०७४ एवं प्रचलिि आलथयक ऐन बमोन्जम हनुे छ । 

 हान्न्ि सिुक्षा अमन चयन कायम गनय हवहेर् कायययोजना लनमायर् गि  
िाग ुगरिने छ । अन्य हवर्य हवगिका नीलि िथा काययक्रममा पारिि 
भए अनसुाि गरिने छ । 

 लनजामिी सेवा ऐन ि लनयमावि  बमोन्जम कमयचाि िे आचािसंहहिा ि 
आचिर् पािना नगिेमा सो बमोन्जम सजाय गरिनेछ। 

 सक्षम ि हवश्वसलनय न्यायप्रर्ाि , हासहकय सधुाि, पािदन्हयिा, जबाफदेहहिा, 
सदाचाि ि प्रहवलधमा आधाि ि चसु्ि सेवा प्रवाह नै भ्रिाचाि िहहि सदाचाि 
य्ुत  समाज लनमायर्को आधाि हो । हाम्रो उदे्य भनेको सावयजलनक 
लनकायका काम कािबाहहिाई पािदन्हयिा, जबाफदेहह, सदाचाि य्ुत  ि 
प्रहवलध मैलत्र बनाई जनसहभालगिा ि जन हवश्वासमा अलभवहृद्ध गनुय हो । 

 भ्रिाचािुः समाज हवरुद्धको अपिाध हो, भ्रिाचाि गने ि गिाउन ेदईु लसका ाका 
एउटै पाटा हनु, सचेि ढङ्गिे भ्रिाचाि गने ि अचेि ढङ्गिे भ्रिाचाि गनुय 
फिक ि होिा िि दवैु समाज हविोलध ित्व हनु भन्न े मिु ममयिात 
आत्मसाथ गददै  भ्रिाचाि जन्य कायय लनयन्त्रर् गि  सहुासनको अनभुलुि 
र्दिातनेछ । त्यसका लनलम् सामान्जक िथा बैयन््त क बझुाईमा 
सकािात्मक रुपान्ििर्को थािनी गि नेछ भने भ्रिाचािजन्य 
हक्रयाकिापका लबरुद्ध लनिोधात्मक एवं स्बन्न्धि न्ज्मेवाि पक्षिाई 
द्डात्मक कािबाहहिाई प्रभावकाि  बनाईने छ ।  



 
 

 हाम्रा िर्नीलिक हवकास आयोजनाको कायायन्वयनमा आईपने 
समस्याहरुिाई हि गनय योजना काययन्वयनको बस्िलुनष्ठ समयिालिका 
लनमायर् ि िाग ुगरिनछे । 

 कुनै पलन रुपमा सावयजलनक स्रोिको उपयोग हनु ेकाययमा अलनयलमि लबि 
लबजक जाि  िथा पेह गने ि हकिे कागजाि ियाि गने गिाउन ेकाययिात 
सावयजलनक अपिाधकै रुपमा लितनछे भन े त्यस्िो संस्था वा ्यन््त सँग 
कुनै कािोबाि गरिने छैन काननु बमोन्जम कािबाह को प्रहक्रया अगाडी 
बढातनेछ । त्यस्िो काययमा दवाव र्दने काययिात मलियािको रुपमा लित 
कानूनी कािबाह  गरिनेछ ।  

 जनिासँग  अन्ििहक्रया काययक्रमिात लनिन्िि रूपमा काययिालिका बनात 
सञ्चािनमा ल्यातने छ साथै प्रत्येक चौमालसक रूपमा सावयजलनक लनकायिे 
गिेका काययहरू सावयजलनक गनुयपने प्रावधानिात कडातका साथ िाग ु
गरिनेछ । 

 

श्रम/िोजगाि 

 हैन्क्षक िथा गैह्र हैन्क्षक वेिोजगािहरुको िगि ियाि गरिने छ ।  

 श्रम सहकाि  माफय ि कामका िालग णाद्यान् न वा स्थानीय हवकासमा 
लनमायर्का काममा श्रम प्रयोग गरिन ेछ । 

 श्रलमकहरुको न्यायोन्चि हकहहि िथा सामान्जक सिुक्षाको संिक्षर् गनय 
श्रलमक संगठनको सझुावका आधािमा काययक्रम िय गरिन ेछ । 

          महहिा बािवालिका ि जेष्ठ नागरिक 

 महहिाहरुिातय स्विोजगाि बनाउन सीपमूिक िाि म संचािन गि  आय-
आजयनमा आत्म लनभयि बनाउने लिि जोड र्दन े। 



 
 

 संघीय सिकाििे उपि्ध गिाउने जेष्ठ नागरिक भ्ा यथासमयमै वडा 
कायायिय बाट उपि्ध गिातने छ । गाउँपालिकाबाट थप स्मान 
काययक्रम अगालड बढातने छ । 

 महहिाहरुको पैलत्रक स्पन््मालथ समानहक स्थाहपि गनय हवहेर् अलधकाि 
सहहि समान सहभागीिाको ग्यािेन्ट  गने । 

 महहिाहरुिातय पेहामा लनवायद ढंगिे िाग्न े अलधकाि सहहि परुुर् ि 
महहिाको पाि  श्रलमक समान हनुे ्यवस्था गने । 

 बािवालिकाको पोर्र् ि न्हक्षामा हवहेर् ध्यान र्दतने छ । असाय अस्त  
वािवालिकाको संिक्षर् ि न्हक्षामा ध्यान र्दतने छ । 

 जेष्ठ नागरिकका अनभुव, ्ान, सीपको कदि गने ि उलनहरुका जहटि 
समस्या सामाधान लिि ध्यान र्दतन ेछ । 

 

हहहद परिवाि, वेप्ा परिवाि, घातिे योद्धाबािे  

 १० वरे् महान जनयदु्ध ि जनआन्दोिनका क्रममा हाहद् प्राप्ठ् ि गने 
हहहदहरुको स्मलृि ि स्मान हनु ेहवहेर् काययक्रम संचािन गरिने छ । 
फागनु १ गिे हहहद र्दवसको सन्दभयमा गाउँपालिका लभत्र सावयजालनक 
हवदा लनलि लिईनेछ। 

 हहहदका नामबाट पाकय , स्ि्भ णडा गि  तलिहासको संिक्षर् गरिने छ 
। 

 हहहदका छोिाछोि िातय न्हक्षा ि िोजगाि का अवसिमा प्राथालमकिा र्दतन े
छ । 

 घातिेहरुको लनुःहलु्क उपचािगने ि छोिाछोि िातय लनुःहलु्क न्हक्षाको 
्यवस्था गरिनछे । 

 हहहदहरुिातय स्मान गने संस्कृलि लनमायर् गने, हहहदका जीवनी प्रकाहन 
गने, हहहद परिवाि स्मान काययक्रम आयोजना गि नेछ । 

बहकेु्षत्रीय पोर्र् 



 
 

 आलथयक वर्य २०७९।८० मा बहकेु्षत्रीय पोर्र् काययक्रमिाई लनिन्िििा र्दन े
। 

अलभिेण ्यवस्थापन 

 गाउँपालिका लभत्रका सवै घिधिु िाई घि न्बि र्दई एउटै अलभिेण िथा 
सूचनाको प्रकृयामा िगीनेछ। 

 गाउँपालिका लभत्रका बेिोजगाि जनहन््त  हैन्क्षक स्िि आद को ि याङ्क संकिन 
गि  ्यवन्स्थि लनलि लिईनेछ। 

 

जनप्रलिलनलध िथा कमयचाि  आचाि संहहिा 

 सावयजलनक पदालधकाि हरुको जीवन ि ्यवहाििाई सावयजलनक वस्ि ु वा 
स्रोिको रुपमा न्स्वकाि गि  नागि कका साम ु पािदन्हय िथा सदाचािको 
्यवहाि क अनभुलूि र्दिातनेछ । 

 कानूनबमोन्जम सावयजलनक आय ि सावयजलनक णचय प्रर्ाि बाट सावयजलनक 
पदालधकाि को लनन्ज जीवनिात लनिपेक्ष िलु्यातनेछ । भने काननु ि नागि कका 
नजिमा सावयजलनक पद ि न्ज्मेवाि िाई णिुा हकिावको रुपमा न्स्वकाि 
गरिनेछ ।   

 कमयचाि को काययस्पादन स्ििमा सधुाि गि  उत्प्रिे ि िथा णिो भलूमकाय्ुत  
िलु्याउन काययस्पादनमा आधाि ि हवहेर् प्रोत्हाहनको प्ठ्याकेजको ्यवस्था 
गि नेछ । 

 िािसेवक कमयचाि  पदालधकाि मा सामान्जक चेिनाको हवकास गि , सोचमा 
सकािात्मक परिवियन जागिृ गिाई समाजसेवाको के्षत्रमा कायय गनय उत्प्रिे ि 
गनय हवलभन्न िालिम, अन्ििहक्रया, घटना परिघटनाको अध्ययन आर्द क्षेत्रमा 
संिग्न बनातनेछ । 



 
 

 जनप्रलिनीलध िथा िािसेवक कमयचाि िे पद य दाहयत्विाई आत्मसाथ गददै  
पूर्यरुपमा आचािसंहहिािाई पािना गने ्यवस्था लमिातनेछ । 

 हवर्यगि सलमलि, हवर्यगि कायायिय ि प्रहासन जनप्रलिलनधीको काययस्पादन 
िाई न्जहवि िथा सिलिकृि बनाईनेछ । 

 जनप्रलिलनधी िथा कमयचाि , न्हक्षकका छोिाछोि हरुिाई सावयजलनक हवद्याियमा 
पढाउन जोड गने नीलि लितएकोछ। 

       योजना िजुयमा, कायायन्वयन िथा िेणाप्रर्ाि   

 गाउपालिकाका समग्र लनलि लनमायर् कायायन्वयन मलु्याङ्कन आद  हवर्यमा सहज 
बनाउन एक लनलि आयोग बनाईनेछ। 

 भगुोि िथा लबर्य के्षत्रगि रुपमा नागि किाई प्रत्यक्ष सहभागी बनात संकिन 
गि एका योजनाहरुको गहन हवश्लरे्र् माफय ि छनौट गि  बािपाक सलुिकोट 
गाउँपालिका योजना बैङ्कको लनमायर् गि नछे । सिकाि  िथा गैिसिकाि  
के्षत्रबाट समेि सोह  योजना बैङ्क बाट मात्र योजना काययन्वयन गि ने परिपाट  
को ्यवस्था गरिनछे । 

 बजेट लनमायर्िाई ्यवन्स्थि ि अलभिेणबद्ध िलु्याउन िथा चसु्ि प्रलिबेदनका 
िालग सतु्र प्रर्ाि  लनिन्िििा र्दतनेछ जसिे गदाय बजेट लभत्रका हवहवध 
अलनयलमििाको अन्त्यमा थप जोड हनुेछ । 

 लनलमयि योजनाहरु कायायन्वयनको शे्रस्िा फाँटबाि  ्यवन्स्थि गि  िान्णनेछ ि 
चौमालसक रुपमा आन्िरिक िेणा परिक्षर् प्रर्ाि  िाई कायायन्वयन गरिनेछ 
। 

 आन्िरिक लनयन्त्रर् प्रर्ाि  िाई प्रभावकाि  ि ्यवस्थीि गरिनेछ। 

 महािेणा परिक्षकको कायायियबाट हवकास गरिएका प्रर्ाि हरु (SuTRA, 

CGAS, NAMS, PAMS, LMBIS, PLMBIS)को पूर्य रुपमा प्रयोग गरिनेछ। 

 भ्ुत ालन प्रहक्रया िाई सिि प्रभावकाि  ि पािदन्हय बनाउनको िागी भ्ुत ालनमा 
EFT  को प्रयोग गरिनछे। 



 
 

 

 

 

 

 

 

सिकाि  िथा गैह्र सिकाि  संघ संस्था समन्वय ि परिचािन  

 बािपाक सलुिकोट गाउँपालिका के्षत्रलभत्र,स्थालनय सिकािको नीलि काययक्रम ि 
मापद्ड लभत्र िहह काययक्रम गनय तच्छुक सिकाि  िथा गैिसिकाि  संघ 
संस्थाहरुसँग आव्यक समन्वय गि  आकहर्यि गने नीलि लितनेछ । 

 कुनै पलन सिकाि  गैिसिकाि  संघसंस्था लनकाय, के्षत्र, हवर्यगि कायायियिे 
गाउँपालिका लभत्र, आयोजना, काययक्रम सञ्चािन गनुयपूवय गाउँपालिकाको स्वीकृलि 
लिन,े गाउँपालिकाको नीलि िथा काययक्रम अनरुूप आयोजना वा काययक्रम 
संचािन गनुयपने ्यवस्थािाई स्थानीय सिकाि काययहवलध बनाएि काययक्रम 
कडातका साथ िाग ुगरिनेछ । 

 गैिसिकाि  संस्था संचािन काययहवलध समयसापेक्ष परिमाजयन गरि प्रभावकाि  
बनातनेछ । योजना, बजेट िथा काययक्रम लनमायर् ि कायायन्वयनमा एकद्वाि 
नीलि लितनछे ।साथै सामान्जक के्षत्रका सेवा प्रदायक संघसंस्थाहरूसँग 
काययस्पादन किाि गि  सोको कायायन्वयन अवस्थाको लनिन्िि नलिजामूिक 
अनगुमर् ि लनि क्षर् गरिनेछ । 

 सिकाि ि सामदुाहयक संस्थालबचको समन्वय, सहकायय ि अन्ििस्बन्धिाई 
उपिन््धमिुक िलु्याउन, सबै संघ सस्थाहरुका बाहर्यक काययक्रम पेह गनय 
िगात काययक्रम काययन्वयन िथा समन्वय स्झौिा गरिनेछ । जसिे गदाय 
काययक्रममा िहन े दोहोिोपनाको अन्त्य हनुेछ भन े प्रभावकाि  लनयमन ि 
अनगुमनमाफय ि वास्िहवक उपिन््ध हालसि हनुछे । यसबाट संस्थागि 



 
 

अन्ििस्बन्ध िथा समन्वयमा बढावा हनुे हदुा संस्थागि आकर्यर् ि 
हक्रयान्हििा बढ्न ेअपेक्षा लिएको छु । 

       बजेट कायायन्वयन 

 बजेट काययन्वयनमा प्रचलिि काननुको पािना, पािदन्हयिा ि चसु्ि प्रलिवेदन 
प्रर्ाि को हवकास गि नेछ ।जसका िालग मालसक, चौमालसक िथा बाहर्यक 
काययक्रम काययन्वयन योजनाको लनमायर् गि , सो अनसुाि काययन्वयनिाई 
्यवन्स्थि ि समयबद्ध िलु्यातनेछ । 

 बैधालनक रुपमा प्रहक्रया पिुा गि  स्झौिा पिाि वा लनयमानसुाि अनमुलि 
लिएि  मात्र काययन्वयन चिर्मा प्रवेह गरिनछे । स्झौिा वा अनमुलि हवना 
गि एको कामिात कायायियको वैधालनक प्रर्ाि  लभत्र आवद्ध गि नेछैन भन े
कायायियको आन्िरिक दाहयत्व मालननछैेन । स्झौिा वा अनमुलि हवनाका 
काययिात अवैधालनक किाि गरिनेछ । 

      िाजस्व प्रहासन िथा परिचािन  

 बािपाक सलुिकोट गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका िाजस्वका के्षत्र पहहचानिाई 
्यापक ि बै्ालनक िलु्याउदै, िाजस्वका दि ि दायिाका आधािहरुिाई 
बस्िलुनष्ठ िथा प्रगलिन्हि बनाउदै िलगनेछ । 

 आन्िि क आ्दानीका स्रोि ि के्षत्रबाट िाजस्व संकिन गनय िाजस्वका क्षेत्र, 

दि ि दायिािाई सामान्जक आलथयक अवस्था, सामान्जक न्याय, आलथयक 
सहभालगिाको स्िि, सामान्जकमहत्व िथा संवेदनन्हििा, मानहवय स्वास् य िथा 
सिुक्षा ि हवपन्निा िथा गरिलब लनवािर्िमा भलूमका आर्दका आधािमा लनधायिर् 
गि नेछ । 

 िाजस्व प्रहासनिात क्षमिावान, पािदही ि प्रहवलधमा आधाि ि भई सतु्रमा 
अलभिेणबद्ध िलु्याउन िालिम िथा प्रहवलधमा िगानी गरिनेछ भन े
नागि कस्ििमा िाजस्व संकिन प्रलिको हवश्वसलनयिा अलभबहृद्ध गनय आव्यक 



 
 

पिामहय िथा छिफििात भौगोलिक क्षेत्रगि रुपमा िथा योगदान क्षेत्रका 
रुपमा सञ्चािन गरिनछे । 

 बािपाक सलुिकोट गाउँपालिकासँग कुनै पलन रुपमा स्बन्ध िाख्न े संस्था, 
क्पनी ि गाँउपालिका भगूोि के्षत्रलभत्र कुनै पलन ्यवसाय, हक्रयाकिाप िथा 
कािोबाि गने ् यन््त  वा संस्थािात लनिपेक्ष सेवाग्राह को रुपमा काननुी नागरिक 
ठानी, सून्चकृि भएपिाि मात्र पहहिो सेवा स्बन्ध कायम गरिनछे । जसिे 
गदाय बािपाक सलुिकोट गाउँपालिकाको लनयमन िथा अलभिेण प्रर्ाि मा आवद्ध 
गनय सहकनेछ ि सून्चकृि पक्षिात समेि हवकास साझेदािको रुपमा दाहव गने 
बैधालनक अलधकाि प्राप्त हनुछे । 

 आन्िरिक िाजश्व अलधकिम संकिन प्रयोजनको िागी गाँउपालिका बाट प्रदान 
गरिने सेवा प्राप्त गनय ि उपभो्त ा सलमलिमा िहनको िागी अलनवायय रुपमा कि 
लििेको हनुपुनेछ िि हवपद िथा प्रकोप, भहवि्य, हवपन्न समदुायिाई आलथयक 
सहायिा प्रदान गने स्बन्धमा िाग ुहनु ेछैन । 

      सामान्जक सासं्कृलिक रुपान्ििर् िथा सभ्यिाको हवकास 

 हाि सामान्जक स्बन्ध, मानहवय ्यवहाि ि काययहैि मा यदाकदा देन्णदै 
आएको अिाजक काययहैि मा रुपान्ििर् गि  सभ्य, योगदानमूिक ि 
उत्पादनन्हि जनहन््त  लनमायर्का िालग मर्दिा लनयन्त्रर्, स्विोजगाि िगायि 
काययमा िगानी गि नेछ । काययक्रम बनात िाग ुगि नेछ । 

 नागरिक ि सिकाि बीचमा आपसी अन्ििस्बन्धिात प्रभावकाि  बनातनेछ 
सोका िालग हिेक महहना वडा स्ििको स्बहृद्धका िालग साझा योगदान 
काययक्रम िागू गरिनछे । 

 मालसक रुपमा वडा सदस्यहरूसँग अध्यक्ष अन्ििहक्रया काययक्रम संचािन 
गरिनेछ। 

 बािपाक सलुिकोट गाउँपालिका लभत्र घिेि ु मर्दिा उत्पादन गने, सेवन गने, 

िागू और्लध ओसािपसाि गने, जवुािास णेल्न,े साँस्कृलिक रूपमा हवचिन 



 
 

ल्याउनेणािका कायय गने जो कोहहिाई पलन काननु बमोन्जम कािवाहहको 
दायिामा ल्यातनेछ । 

गाउँपालिका गौिवका योजना 

 बािपाक ढि लनकास आयोजना, 
 घ्या्पेहाि, देउिाि , िाकुकोट सडक, 

 िाकुकोट, स्वाँिा, सौिपानी, बािपाक सडक 

 हहहद प्रमे ढकाि स्मलृि अस्पिाि, 

 हहहद आहाकाजी स्मिृी िंगहािा, 
 हहहद र्दि बहादिु ि्िेि स्मलृिपाकय , 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

गाउँसभाका सदस्य ज्यूहरु, 

िोकिान्न्त्रक हवलध ि पद्धलिबाट लनमायर् गिेका नीलि िथा काययक्रमहरुको 
प्रभावकाि  ि ्यवन्स्थि काययन्वयन गनय सवै हवकास साझेदाि संग सहकायय, 
िचनात्मक सहयोग िथा साझेदाि को अपरिहायय आव्यकिा छ । यसैिे यस 
स्मालनि गाउँसभा माफय ि समदृ्ध बािपाक सलुिकोट गाउँपालिका लनमायर्को 
महाअलभयानमा सहकाययका िालग स्पूर्य सिकाि  लनकायहरु, लनन्ज क्षेत्र, 
अन्ििाहिय संघ संस्थाहरु, गैि सिकाि  संघ संस्थाहरु, हवलभन् न हवकास 
साझेदािहरु, टोि हवकास संस्थाहरु एंव अन्य सिोकािवािा संग म हार्दयक 
अनिुोध गनय चाहान्छु । 

अन्िमा, प्रस्ििु योजना िथा काययक्रमिे यस गाउँपालिकाको समग्र 
हवकासमा सकिात्मक ि दिुगामी प्रभाव पाने हव् वास लिदै आगामी आलथयक वर्य 
२०७९/८० को प्रस्िाहवि योजना िथा काययक्रम मस्यौदा ियाि पानय प्रत्यक्ष 
अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गनुय हनु े संघीय संसद िथा प्रदेह सभाका मानलनय 
सदस्य ज्यूहरु, हवर्य हव् महानभुावहरु, िाजनैलिक दि, नागरिक समाज, 
वहुद्धन्जहव लमत्रहरु, गैि सिकाि  संस्थाका साझेदाि लमत्रहरु, टोि हवकास 
संस्थाका लमत्रहरु, हवकास साझेदाि लमत्रहरु, रेड यूलनयनका लमत्रहरु, न्हक्षक, 
प्राध्यापक, पत्रकाि िथा यस गाउँपालिका वासी स्पूर्य दाजभुातय र्दर्द वहहनीहरु, 
गाउँपालिकाका हिेक गलिहवलधको बािेमा सत्यि य सूचना प्रवाह गि  सहयोग 
परु् याउन ुहनु ेसंचािकमी लमत्रहरु एंव िाष् र सेवक कमयचाि हरुिातय म हार्दयक 
धन्यवाद ्ापन गदयछु । 

धन्यवाद ! 
............................ 

हवष्र् ुप्रसाद भट्ट 

अध्यक्ष 


