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गाउँसभामा उपस्थित स्िल्ला समन्वय समममतका उपप्रमखु ज्यू,  गाउँपामलकाका उपाध्यक्ष ज्यू, 
गाउँसभाका सदथय ज्यू हरु, सभाका सस्िब ज्यू,  उपस्थित अमतमििन, सबै कममिारी , संिारकमी तिा 
पेशाकमी, अन्य उपस्थित महानभुाव तिा सरुक्षाकमी सािीहरु, आमिमक वर्म २०७९।०८० का लामग 
बाँफिकोट गाउँपामलकाको नीमत तिा कायमक्रम गाउँपामलका अध्यक्षको हैमसयतमा यस गररमामय सभामा 
प्रथततु गनम पाउँदा अत्यन्तै गौरवास्न्वत भएको छु । सबै भन्दा पफहले यस मममत २०७९।०१।३० 
गते सम्पन्न थिानीय तहको मनवामिन२०७९ बाट यस गाउँसभाका पदामिकारीलाइ मनवामिन गने  सम्पूर्म 
बाँफिकोट गाउँपामलकाबासी दािभाइ, दददी वफहनी तिा देश फवदेशमा रहन ु भएका सवै शभेुच्छुक 
बाँफिकोट बासी नागररकहरुप्रमत हृदयदेस्ख न्यानो सम्झना सफहत हाददमक िन्यवाद  ज्ञापन गदमछु ।  

 फवमभन्न कालखण्ड हुँदै लोकतास्न्िक गर्तन्ि सम्म नेपालको उन्नमत, प्रगमत तिा समफृिका लामग संघर्म 
गने क्रममा आफ्नो ज्यानको बमलदान गने  ज्ञात अज्ञात शहीदहरुप्रमत हाददमक श्रिान्िली व्यक्त गदै 
घाइते तिा अपाङ्गता भएका एवम ्वेपत्ता भएका पररवारिनप्रमत सम्मान एवं सहानभुमूत प्रकट गदमछु 
।रािनीमतक सामास्िक पररवतमनमा नेततृ्वदायी भमुमका मनवामह गने  सबै अग्रिहरुप्रमत आभार ब्यक्त 
गदमछु । लोकतन्िका आिारभतु मलु्य मान्यता, मानव अमिकार, सामास्िक न्याय, सहकायम, सह अस्थतत्व 
र समन्वयको मसिान्तलाई आत्मसाि गदै बाँफिकोट गाउँपामलका फवमिको शासनप्रमत पूर्म रुपमा 
प्रमतवि छ । लोकतन्िलाई सामास्िक िीवनपिमतको रुपमा थिाफपत गने कुरामा हामी हरपल 
प्रयत्नस्शल छौँ ।शासकीय ब्यवथिामा आएको पररवतमनको अनभुमुत सम्पूर्म बाँफिकोट  
गाउँपामलकावासीले अनभुमुत गने  फकमसमका नीमत तिा कायमक्रम कायामन्वयन गररएको छ ।  

आगाामी आमिमक बर्मको बिेट तिममाु गदाम मैले नेपालको संफविान, नेपालले अन्तरार्फ्िय थतरमा गरेका 
सन्िी संझौताहरु थिानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, फवमनयोिन फविेयक २०७९, को मसिान्त, 
प्रािममकता, नेपाल सरकार र कर्ामली प्रदेश सरकारको नीमत तिा कायमक्रम, नेपालको पन्रौ योिनाका 
लक्ष्य तिा उदे्दश्यहरु, बाँफिकोट गाउँपामलकाको फवमभन्न फवर्यगत क्षेिका नीमत तिा कायमक्रम, ददगो 
फवकास लक्ष्य, गाउँपामलकाले आयोिना गरेको राय सझुाव संकलन कायमक्रमबाट आएका बौफिक वगमका 
सझुाब र गाउँसभाका आदरर्ीय सदथयहरुले ददनभुएका सझुावहरुलाई मागमदशमनको रुपमा मलएको 
छु। 

फवमभन्न रािनीमतक दल, संघ संथिा, फवद्वतवगम र गाउँपामलकामभि र बाफहर रहन ुभएका दददी–बफहनी, 
दाि–ुभाइहरुबाट प्राप्त रिनात्मक सझुाबहरुलाई समेत ध्यान ददएको छु । आदरर्ीय दािभुाई तिा 
दददीवफहनीहरु, यस बाँफिकोट गाँउपामलकामा यवुा बेरोिगार फवदेश पलायन दर उच्ि थिानमा रहेको 
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छ,  यद्यफप यस प्रकारको वेरोिगारी समथयाका वीि पमन फवकासका प्रमखु सम्भावना, अवसर हामीसंग 
छन ्। प्राकृमतक,  भौगोमलक,  सामास्िक,  सांथकृमतक, रािनीमतक,  ऐमतहाँमसक दृफिकोर्ले गौरव गनम 
लायक बाँफिकोट गाउँपामलकाको आमिमक, सामास्िक, मानवीय र भौमतक फवकासको गमत, लगानी 
अनरुुपको प्रमतिल तिा प्रभावकाररता वारेमा अझै प्राप्त गने  हामम सवैको प्रयास िारी नै छ । 
बाँफिकोट गाउँपामलकालाई कृफर्, पयमटन र पूवामिारको माध्यमबाट समिृ गाउँपामलकाको रुपमा फवकास 
गनम सक्ने प्रशथत सम्भावना रहको छ ।  

उपस्थित गाउँसभासदथय  तिा उपस्थित महानभुाव ज्यू,  िनताको सवैभन्दा नस्िकको 
सरकारको रुपमा रहेको थिानीय सरकार नीमत तिा काननुको मनमामर् त्यसको कायामन्वयन र योिना 
छनौट देस्ख कायामन्वयन र मलु्यांकन त्यसको दीगोपनको समेतलाई मध्यनिर गरेर योिना छनौट 
तिा कायामन्वयनमा गाउँपामलका सिैं तत्पर र िवािदेफह रहेको छ । फवश्व नै कोरना भाईरसको 
संक्रमर्वाट ििमर भै िनताको थवाथ्य अवथिा र अिमव्यवथिामा नै कमिोर भएको अवथिामा हाम्रो 
गाउँपामलकामा समेत यसको प्रभाव परेको छ  । बतममान नेपालको अिमतन्िमा कोरोना भाईरस तिा 
अन्य आमिमक सामास्िक भौमतक कारर् तिा ददनहू हनुे व्यापार घाटाले देशको अिमतन्ि मिलो मिलो 
छ ।यद्यपी उपलब्ि सािनको उच्ितम प्रयोग गदे गाउँपामलका समिृ बनाउन सम्परु्म िनप्रमतमनिहरु, 

कममिारीहरु, थवाथ्यकमीहरु र थिानीय स्शक्षक वफुिस्िफवहरुको फवमभन्न रािनीमतक दल यवुा समािसेवी 
तिा सम्पूर्म िनताले बतममान अफहलेको अिम व्यवथिाको िनुौती  लाई सामना गदै “ सशुासन र 
सदािार : भथिािारलाइ बफहष्कार ˮ भने्न मलु मन्ि लाई आत्मसाि गरी सम्वस्न्ित भौमतक पवुामिार 
रोिगारमलुका ,थवाथ्य क्षेिमा लगानीको फवथतार र फवपद व्यवथिापन र  पनुमथिापना र रोिगार 
मलुक कायम र असल शासन सबैको अपनत्वको शासन फवभेद र प्रमतशोिको अन्त्य भएको शासन को 
आभास हनुे गरर नै आगामी वर्मको विेट केस्न्ित हनुेछ । यस पररस्थिमतमा गाउँपामलकाको आगामी 
वर्मको विेट नीमत तिा कायमक्रम सामान्य भन्दा िरक हनुेछ । गाउँपामलका वामसलाई समिृ र सखुी 
गराउन,ु नागरीकहरुको थवाथ्य,रोिगार सिुार गरी सहि िीवन यापन गनम पाउन ुपने अमिकारको 
समुनस्ित गदे गाउँपामलका वामसको अमलु्य मतदानवाट प्राप्त स्िम्मेवारी प्रमत म सिै सिेत छु । 
“थवाथ्य स्शक्षा तिा कृफर् पयमटन र पूवामिार, बाफँिकोट गाउँपामलकाको समफृिको  आिार ” भन्न ेमलु 
अमभयानका साि देहाय वमोिीमका नीमतहरु यस गररमामय गाउँसभा समक्ष पेश गनम गईरहको छु । 

 

 नीमत तिा कायमक्रमहरु  



4 
 

१.नेपालको संफविान र फवद्यमान काननु अनरुुप थिानीय तहले सम्पादन गनुमपने कायमहरु तिा नेपाल 
सरकारको आमिमक वर्म २०७९।८० को नीमत तिा कायमक्रम र विेटका प्रािममकताहरुलाई समेत 
आिारको रुपमा मलईएको छ ।  

२.स्शक्षा, शैस्क्षक प्रर्ालीमा व्यवहाररक तामलम सिेतना कायमक्रम, सिुना तिा त्यांक संकलन, संप्ररे्र् 
िथता कायमहरुका लामग फवद्यमान अवथिा फवश्लरे्र्का आिारमा आवश्यकता पफहिान गरी आ व 
२०७९।०८० को नीमत कायमक्रम र विेटको प्रािाममकता ददईनेछ ।  

३.विेट फवमनयोिन गदाम वहवुफर्मय आयोिना तिा िाल ुआमिमक वर्मका अिरुा योिनाहरुलाई सम्पन्न 
गनम प्रािाममकता ददईनेछ । सािै वाफर्मक कायमक्रम तय गदाम थिानीय कच्िा पदािम, सीप र प्रफवमिको 
प्रयोग हनुे तिा रोिगारी मसिमना गने  आयोिनाको छनोट गररनेछ ।  

कोमभड १९ वाट मसमस्ित मनोवैज्ञामनक संकट व्यवथिापन तिा गररवी मनवारर् सम्वस्न्ि नीमत तिा 
कायमक्रमहरु : 

 आमिमक रुपले अमत फवपन्न श्रममक तिा मिदरुहरुलाई रोिगारी उपलव्ि गराउन श्रममलुक 
प्रफवमिको प्रयोग गरी कायामन्वयन गररन ेआयोिनाहरु छनौट गने ।  

 आमिमक रुपलेफवपन्न गभमवती, ज्येष्ठ नागरीक एवं अपांगता भएका व्यस्क्तहरुलाई राहातका 
कायमक्रमहरु संिालन गने  गरी विेटको व्यवथिा गने ।  

 यस बाँफिकोट गाँउपामलकामा रहेका गररव फवपन्न बगमका मबरामी व्यस्क्तहरुको लामग गाडीहरुको 
िौफवसै घण्टा संिालन हनुेगरी तयारी हालतमा राख्नको लामग आवश्यक विेटको व्यवथिा गने 
।  

 कोमभड १९ कारर् फवद्यामिम, गभमवती मफहला, ज्येष्ठ नागरीक, अपांगता भएको व्यस्क्त, मडप्रशेनमा 
रहेका व्यस्क्त, तिा मनोसामास्िक परामशम आवश्यक पने व्यस्क्तहरुलाई मनोपरामशम सेवा 
उपलव्ि गराउने कायमक्रम संिालनको लामग आवश्यक विेटको व्यवथिा गने । आगामी ५ 
वर्म मभि सम्मिृ र नमनुा गाउँपामलका बनाउने दृफिकोर् यस गाउँपामलकाको रहको छ भने 
आन्तररक आम्दानीलाई सवल वनाउदै प्राप्त श्रोत र सािनको अमिकतम सदपुयोगका 
माध्यमबाट गाउँपामलकाको समग्र पक्षको फवकास गने  अमभयान हामीले िलाएका छौँ ।  

 यस गाउँपामलकामा शास्न्त, फवकास, समफृि र सशुासन कायम गरी नागररकको िीवनथतरमा 
गरु्ात्मक सिुार ल्याउन "थवाथ्य, स्शक्षा तिा कृफर् पयमटन र पूवामिार, बाफँिकोट गाउँपामलकाको 
समफृिको आिार ” भन्न ेनारालाई आत्मसात गरी अस्घ बफिरहेका छौँ ।  
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गाउँसभाका सदथयज्यूहरु, गाउँगाउँमा थिानीय सरकार आएपिात िनताहरुमा फवकासका अपेक्षा िेरै 
छन । तर सबै फवकास तिा अपेक्षा एकै पटक परुा गनम असम्भव हनु्छ । यसिम आवश्यकताका 
प्रािममकता, सम्भाव्यता, औस्ित्यताका सािसािै बिेटको सीममतताका वीिबाट फवकासको बाटो 
पफहल्याउने मलु उदे्दश्यले हाममले नीमत, कायमक्रम र बिेट प्रथततु गरेका छौँ । फवगतका वर्ममा पफहलेको 
सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको अनसुरर् गदै यस पटक पमन देहाय अनसुारका आिार र मागमदशमनमा 
टेकेर वाफर्मक नीमत, कायमक्रम तिा बिेट मनमामर् गररएको छ ।  

 नेपालको संफविानमा उल्लेस्खत थिानीय तहको एकल तिा साझा अमिकारहरुको ससु्ि,  

 नेपालको संफविानमा उल्लेस्खत मौमलक हकहरु,  

 थिानीय सरकार सञ्चालन ऐनको ममम तिा उदे्दश्य,  

 नेपाल सरकारबाट थवीकृत संघ, प्रदेश र थिामनय तहको कायम फवथततृीकरर्को प्रमतवेदन, 

 संघीय सरकार तिा प्रदेश सरकारको आवमिक योिनाले मलएका नीमत तिा प्रािममकताहरु, 

 संघीय सरकारले अवलम्वन गरेका आमिमक तिा फवत्तीय नीमतहरु,  

 थिानीय तहको र पफहलेको सरकारले अंमगकार गरेका प्रािममकताहरु,  

 नेपालले अन्तराफिय िगतमा िनाएका प्रमतबिताहरु,  

 संघीय सरकारका क्षेिगत नीमत, रर्नीमत योिना तिा अध्ययन प्रमतवेदनहरु,  

 फवकासका समसामफयक मिुाहरु (ददगो फवकास, िलवाय ु पररवतमन, फवपद व्यवथिापन, पोर्र् 
सरुक्षा,लैंमगक सशस्क्तकरर्, परु्म सरसिाइर,् परु्म खोप, िोहोर मैला व्यवथिापन िथता फवर्यहरु, 

 थिानीय तहको मध्यकामलन खिम संरिनामा अनरुुप प्रािममकतामा परेका फवर्यहरु,  

 थिानीय तहले आवश्यक देखेका अन्य फवर्यहरु,  

 गाउँपामलकामा रहेका फवमभन्न फवर्यगत समममतले अवलम्वन गरको नीमतहरु  

 स्िल्ला समन्वय समममत रुकुम पस्िमबाट प्राप्त मनदेशन तिा स्िल्ला सभाका मनर्मयहरु 

 

गाउँसभाका सदथयज्यूहरु , अव म यस गररमामय गाउँसभामा आमिमक वर्म २०७९।०८० को  आय 
ब्ययको संस्क्षप्त  अनमुान पेश गनम िाहन्छू । 

मस न  आम्दानीको फववरर् रकम रु  

१ संघीय शशतम िाल ुअनदुान    190,900,000.00  
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२ संघीय शशतम पिुीगत अनदुान     36,300,000.00  

३ संघीय समानीकरर् न्यनुतम ३०० सिुमा आिाररत ५७३ 
कायमसम्पादनमा आिाररत ५५ 

    92,800,000.00  

४ संघीय रािथवा बाँडिाँड     89,475,000.00  

५ संघीय फवशेर् अनदुान       8,000,000.00  

६  संघीय समपरुक अनदुान       9,000,000.00  

७  प्रदेश  समानीकरर् 1375 न्यनुतम सिुमा आिाररत ७३९८ 

गरी  
      8,773,000.00  

८ प्रदेश समपरुक अनदुान       9,806,000.00  

९ प्रदेश रािथव बाँडिाँड         565,853.00  

१० प्रदेश फवशेर् अनदुान       6,000,000.00  

११  प्रदेश शशतम अनदुान     19,560,000.00  

१२  आन्तररक आम्दानी       3,600,000.00  

       474,779,853.00  
 

 पिुीगत खिम                143,846,000.00  
 

 िाल ुखिम                330,933,853.00  

 

 गाउँसभाका सदथयज्यूहरु , अव म यस गररमामय गाउँसभामा क्षेिगत रुपमा नीमत तिा कायमक्रम 
प्रथततु गनम िाहन्छु। 

बाफँिकोट गाउँपामलकाका क्षिेगत नीमत तिा कायमक्रमहरुुः  

स्शक्षाुः 

१. सबै आिारभतु सामदुाफयक फवद्यालयहरुमा मन्टेश्वरी   कक्षा  र  आिारभतु तहका कक्षाहरुमा  
अंग्रिेी माध्यममा मनशलु्क पठन पाठन शरुुवात गररनेछ । 

२. सबै फवद्यालयहरुमा अग्रिेी, गस्र्त, फवज्ञान र नेपाली फवर्यको पठन पाठनको लामग फवर्यगत 
स्शक्षकको व्यवथिा गरर राम्रो अंक ल्याउन िोड ददइनेछ । 
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३. प्राफवमिक फवर्यको थनातक तहको पठनपाठन शूरुवात   गनम आवश्यक पूवामिार तयार गने । 

४. स्शक्षाबाट बस्ञ्चत हनु नददन फवशेर् कायमक्रम संिालन गररनेछ । 

५. स्शक्षकहरुलाई सम्बस्न्ित फवर्य पठनपाठन समस्न्ि तामलम प्रदान गररनेछ । 

६. फवद्यालयहरुको भवन, साइन्स ल्याब, कम््यटुर ल्याव, पथुतकालय, खेलकुद मैदान, तारबार, 
शौिालय र खानेपानी मनमामर्मा िोड ददइनेछ । 

७. बालमैिी थिानीय शासनमा िोड ददइनेछ ।बालफववाह न्यनीकरर् गने नीमत तिा कायमक्रम 
मलइनेछ । 

८. फवद्यािीहरुलाई अमतररक्त फक्रयाकलपमा िोड ददइनेछ । 

९. सामदुाफयक फवद्यालयहरुको थतरोन्नमत गरी गरु्थतररय स्शक्षा प्रदान गररनेछ । 

१०. गाउँपामलकालाइ उच्ि स्शक्षाको लामग हब गराइनेछ। 

११. सबै फवद्यालय स्शक्षालाई सूिना प्रफवमि मैिी  बनाइनेछ । 

१२. एक फवद्यालय एक प्राफवमिक स्शक्षामा िोड ददइनेछ । 

१३. सबै पामलका बासीलाइ फवत्तीय स्शक्षा प्रदान गररनेछ । 

१४. फवद्यालय ददवा खािा कायमक्रममा थिानीय खाद्य वथत ुउत्पादनलाई प्रोत्साहन  गरी  
बाँफिकोटमै उत्पाददत िना,भटमास र केराउ तिा खाद्यान्न  तरकारी दगु्ििन्य पदािमको प्रयोग 
गरी फवद्यालय बाटै थवथि आगाममनक खािाको व्यवथिा गररनेछ । 

१५. सामदुाफयक फवद्यालयको कक्षा ११ र १२ को पररक्षा शलु्क पनुरावलोकन गररनेछ । 

१६. कक्षा १ देस्ख ५ सम्म पररक्षा प्रर्ामली र पास अङ्कलाई थिानीयकरर् गररनेछ । 

१७. गाउँपामलकामा रहेका अमत गररव,  आमा बवुा मबफहन र गररव फवपन्न बालबामलकालाई 
फवद्यालयमा छाि वसृ्त्त उपलव्ि गराइनेछ ।  

१८. प्रत्येक वर्म एस इ इ परीक्षामा गाउँपामलकाबाट उत्कृि नमतिा ल्याउने िेहेन्दार दमलत 
िनिामत  तिा अन्य िामतको समदुायका एक एक िना छाि, छािा लाई ५-५ हिार प्रोत्साहन 
ददइनेछ ।  

१९. पिदै कमाउदै कायमक्रम अन्तगमत बाँफिकोट गाउँपामलकामा रहेका फवद्यालयहरु  श्री 
िनकल्यार् माफव पीपल र  श्री नेरामाफव दलुीपोखरामा कायमक्रम लाग ुगने नीमत मलइनेछ ।  

 

 

थवाथ्युः 
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१. गाउँपामलका थतरमा उच्िथतरको प्रयोगसाला मनमामर् गरर टेमलमेमडमसयनको माध्यमबाट थवाथ्य 
उपिारको व्यवथिा गररनेछ । 

२. प्रत्येक वडामा प्रफवमि र िनशस्क्त सफहतको बमिमङ सेन्टर संिालन गने  नीमत मलइनेछ । 

३. प्रत्येक वडाका थवाथ्य ईकाई  कायामलयहरुलाइ आिारभतु थवाथ्य इकाइहरुमा रुपान्तरर् 
गररनेछ । 

४. सवै थवाथ्य संथिामा आवश्यक िनशस्क्त, और्मि, उपकरर्, र भौमतक पूवामिारको व्यवथिा 
गररनेछ । 

५. मनयममत खोप र समय समयमा फवशेर्ज्ञ थवाथ्य स्शफवरको व्यवथिा गररनेछ । 

६. आकस्थमक दघुमटनामा परेका नागररकहरुलाइ प्रािममक थवाथ्य उपिार केन्ि सम्म मनशलु्क 
एम्बलेुन्स सेवा प्रदान गररनेछ । 

७. सबै वडाहरुमा रहेका िेष्ठ नागररकहरुलाई घरघरमा गई थवाथ्य पररक्षर् गने  व्यवथिा 
ममलाइनेछ । 

८. दीघम र असाध्य रोगीहरुलाई और्मि उपिार सहयोग तिा राहत उपलव्ि गराइनेछ । 

९. सबै वडाहरुलाइ परु्म सरसिाइ यकु्त वडा घोर्र्ा गररनेछ । 

१०. गभमवती मफहलाहरुलाई मनयममत थवाथ्य परीक्षर् र बमिमङ सेन्टरमै सतु्केरी हनुे व्यवथिा 
ममलाइनेछ । 

११. फवद्यालय स्शक्षा मािम त योग फवर्यको अध्यन र ध्यान केन्ि संिालन गररनेछ । 

१२. गाउँपामलकामा आयवेुद उपिार केन्ि र िमडबटुी प्रविनमको योिना संिालन गररनेछ 
। 

१३. क्यान्सर, मगृौलो रोगी, मटुुरोगी र थपाइनल इन्िरुी रोगबाट पीमडत नागररकलाई 
पफहिान गरी  राहातको व्यवथिा गररनेछ ।  

१४. फवद्यालय थवाथ्य कायमक्रमको सरुुवात गररनेछ । 

१५. पामलकाथतरको अथपतालमा एम फव फव एस डाक्टरको व्यवथिा गरी उपिार प्रर्ालीको 
सूरुवात गररनेछ । 

 

कृफर्, पशपुालन र मसंिाईुः  
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१. फवगत द्वन्दकालमा थिानीय थतरमा घर िग्गा कारोवार भइ हकभोग भै रहेको र नामासारी 
हनु नसकेका िग्गाको हकमा मेलममलाप मािम त नामसारी गनम सहिीकरर् गररनेछ । 

२. सवै वडामा माटो र हावापानी अनसुार व्यवसाफयक अन्न, िलिुल र तरकारी तिा मसला 
बालीको सामफुहक रुपमा खेती प्रर्ालीको सरुुवात गनम आवश्यक मसंिाई, मल, मबउ, और्मि 
र खेतमै प्राफवमिक िनशस्क्त मनयममत पररिालन गररनेछ । 

३. कृर्कहरुको रुस्ि र अवथिा अनसुार भैसी, गाई, बाख्रा, बंगरु, कुखरुा, हाँस लगाएतका पशपंुछी 
पालना सम्वस्न्ि तामलम प्रदान गरी सहमुलयतपरु्म ऋर् उपलब्ि गराउन सहिीकरर् गररनेछ 
। 

४. िग्गा बाँझो राख्न नददन िग्गािनी, गाउपामलका र िग्गा खेमत गनम िाहने व्यस्क्तको बीिमा 
लीि समझौता गररनेछ । िग्गामा व्यवसाफयक खेती गनम प्ररेरत गरर अनदुान रकम उपलव्ि 
गराइनेछ । 

५. सहकारी  मािम त दगु्ि बिारको प्रविमन गरी फकसान र उपभोक्तालाई उपयकु्त मलु्यमा फकनबेि 
गने  व्यवथिा ममलाइनेछ । 

६. बैदेस्शक रोिगारबाट िफकम एका ब्यस्क्तलाई कृफर्मा आिाररत उद्योग थिापना गनम उपयकु्त 
वातावरर् तयार गरर आवश्यक पवुामिार बनाउन पहल गररनेछ । 

७. सबै कृर्कहरुलाई पररिय पिको व्यवथिा र सबै प्रकारका कृफर् बाली र पशपुन्छीहरुको 
लामग बाली मबमा र पश ुमबमा गराइनेछ । 

८. कृफर् उत्पादनहरु गाउँपामलका बाफहर मनकासी गनम आवश्यक सहिीकरर् गररनेछ । 

९. बेरोिगार यवुाहरुलाई कृफर् उद्योग खोल्न सहिीकरर् गररनेछ । 

१०. पामलकामा एउटा सफुविा सम्पन्न तरकारी तिा िलिुल कोल्डथटोरको मनमामर् गररनेछ 
। 

११. खाली रहेका डाँडापाखाहरु मध्ये उपयकु्त क्षेिमा स्िउरीको मबरुवा रोपर् गरी मौरीपालन  
व्यवसायको रुपमा फवकास गररनेछ । 

१२. उच्ि पहामड क्षेिमा आल ुखेमतको प्रबिनम गररनेछ । 

१३. अदवुा, बेसार, र मकै बीउको व्यवसाफयक उत्पादनको माध्यमबाट कृर्कको आय 
आिमनमा वफृि गररनेछ । 

१४. पयमटकलाई आकर्मर् गनम केरा, सनु्तला, िलिुल, भैसी पालनबाट खवुा, कुराउनी, घ्यू 
तिा माछा प्रबिनममा िोड ददइनेछ । 
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१५. कृफर् समहुलाई सहकारीमा पररर्त गरर सामफुहक खेती गनम अमभप्ररेरत गररनेछ । 

१६. गाउँपामलकालाई खाद्यान्न, तरकारी, दिु, मास,ु अण्डा उत्पादनमा आत्ममनभमर बनाइनेछ 
। 

१७. कृफर्मा आिाररत उद्योग थिापनामा िोड ददइनेछ। 

१८. घाँसपातको लामग मभरालो ठाउमा गएर काट्ने गदाम ज्यान नै िोस्खममा परेको 
अवथिालाई मध्येनिर गदै घाँस प्रविन र डाले घाँस रोपर्मा िोड ददइनेछ । 

१९. गाउँपामलकामा संिामलत कुलोहरुको मनयममत मममत सम्भार गने  र मसिाई नपगेुको 
खेतहरुमा नयाँ कुलो मनमामर् तिा सन्िालन गने । 

२०. सम्भव हनुे थिानमा मसिाई पोखरी मनमामर्मा िोड ददइनेछ । 

२१. आिमुनक कृफर् औिारहरुको प्रयोगमा िोड ददइनेछ ।कृफर्मा यान्िीफककरर्, 
आिमुनफककरर्, व्यवसाफयकरर्, र रोिगार मैिी खेतीपातीमा िोड दददै कृर्कलाई कृफर् मबमामा 
समेफटनेछ । 

२२. बाँफिकोट गाउँपामलकामा रहेका उत्कृि भैसी, बाख्रापालक कृर्क तिा िममलाइ  
परुथकृत गने  ,  नयाँलाई तामलम  तिा  प्रोत्साफहत गने  नीमत मलइनेछ । 

२३. एक घर एक िेष्ठ फकसान  प्रोत्साहन भत्तालाइ मनरन्तरता ददइनेछ । 

२४. भोकमरीबाट सरुक्षा प्रदान गनम  सहकारीहरुको सहभामगतामा खाद्यभण्डार थिापना 
गनमको लामग समपरुक लागत ददने नीमत मलइनेछ । 

 

 

 

 

 

खानपेानी, सड्क, फवद्यतु र संिार तिा भौमतक पूवामिारुः 
१. वढ्दो िनसंख्या तिा िलवाय ु पररवतमन अनकुुलता कायम रहने गरी थिानीय थतरका 

खानेपानीको महुान संरक्षर्मा फवशेर् िोड ददइनेछ । 

२. एक घर एक िारा कायमक्रम लाग ुगरी  बाँफिकोटवासी सवै नागररकलाइ थवच्छ र सिा 
खानेपानी उपलव्ि गराउन फवशेर् कायमक्रम संिालन गने र यस अस्घ मनमामर् भएका 
खानेपानी योिनाको मनयममत मममत सिुार गररनेछ । 
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३. बेरोिगार यवुाहरुलाई खानेपानीको संरक्षर् मनमामर् र ्लस्म्बङ सम्बस्न्ि तामलम प्रदान गरर 
योिना मनमामर् र संिालनमा लगाइनेछ । 

४. थिानीय वथतीबाट तल्लो क्षेिमा खानेपानीको महुान भइ खानेपानीको समथया भएका 
वथतीहरुमा मलफ्ट तिा सोलार मसथटमबाट खानेपानी परु् याउने नीमत मलइनेछ । 

५. सबै वडालाई परु्म सरसिाईका  सिुकहरु परुा गराई पामलकालाई नै परु्म सरसिाई यकु्त 
पामलका घोर्र्ा गने । 

६. बिार क्षेिमा उत्पादन हनुे िोहोरिन्य वथतहुरुको न्यमुनकरर् गरर उस्ित व्यवथिापन गने 
। 

७. फवद्यालयहरुलाइ वातावरर् स्शक्षाका माध्यमबाट आफ्ना कायमक्षेिमा बातावरर् सिुार 
कायमक्रम संिालन र मनयममत अनगुमन गनम पररिालन गररनेछ । 

८. बिार क्षेिहरुमा सहरी सफुविा यकु्त शौिालयहरु मनमामर् गररनेछ । 

९. सबै कच्िी सड्कहरुलाई ग्राभेल गरी बाहै्र मफहनामा गाडी सन्िालन गनम सक्ने बनाइनेछ 
। 

१०. बाँफिकोट गाउँपामलकामा रहेका सबै सड्कको तलमामि ३-३ लेयर बाँस लगायत अन्य 
रुखहरु रोपर् कायमलाई िोड ददइनेछ । 

११. सावमिमनक गाडी रोफकने  पाकम  तिा वस थटेशनहरुमा मबश्रामथिल मनमामर् गररनेछ । 

१२. बिार क्षेिमा बकृ्षरोपर् तिा िोहरमैला ब्यवथिापन गरी सनु्दर र आकर्मक बनाइनेछ 
।  

१३. परुाना वर पीपल िौतारीहरुको संरक्षर् र नयाँ ठाउँमा वर फपपल रोफपनेछ । 

१४. आवश्यकता अनसुार झोलङु्गे पलुको मनमामर् र परुानोलाई मममतसम्भार गररनेछ 
।बाँफिकोट गाउँपामलका वडा नं ३ डाने र वडा नं ४ र ९ िोड्ने तामसमबाङमा यसै आमिमक 
वर्ममा झोलङु्गे पलु मनमामर् गरी सन्िालनमा ल्याइने छ । 

१५. सबै घरमा मबिलुी बत्ती परु् याइ लोड सेमडङको अन्त्य गने ।थवथि , बैकस्ल्पक  तिा  
नफवकरर्ीय उिामको प्रयोग अमभवफृि गररनेछ । 

१६. सबै क्षेिमा मोबाइलको सफुविा परु् याउन र ४G-५G सेवा परु् याउन आवश्यक पहल 
गररनेछ । 

१७. यवुा यवुमतहरुलाई इलेक्िोमनक उपकरर्  एवम ्मोवाइल मममत तामलम प्रदान गररनेछ 
। 
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१८. सबै कायामलय र फवद्यालयहरुमा  सिुना प्रफवमिमा आिाररत मडस्िटल सेवा प्रदान गने 
। सबै कायामलय र फवद्यालयमा मडस्िटल हास्िरी, मसमसफटमभ, वेवसाइट, ग्रपु एस एम एस, 
इमेल, अनलाइन प्रफवमि र नयाँ सफ्टवयरको प्रयोगबाट मछटो छररतो तिा प्रभावकारी सेवा 
प्रदान गररनेछ । 

१९. थिानीय थतरमा उत्पाददत फवद्यतुको मममत सम्भार र प्रयोगमा िोड ददइनेछ । 

२०. मानवीय श्रमबाट सम्पादन गनम सफकने सावमिमनक कायममा डोिर संिालन नगने  र 
वातावरर्ीय िोस्खमलाई मध्य निर गरेर माि डोिर संिालन गने  नीमत मलइनेछ । 
यसको कडाईका साि अनगुमन  तिा ब्यवथिापन गररनेछ । 

२१. सबै योिनाको संम्झौता उपभोक्ताहरुको रोहवरमा गने र सावमिमनक लेखा पररक्षर्   
योिना सन्िालन थिलमा नै सक्कल फवल भपामईको आिारमा आम लाभग्राही, सरोकारवाला 
समदुाय तिा िनप्रमतमनमि र कायामलयको उपस्थिमतमा गररनेछ । 

२२. बाँफिकोट गाउँपामलका क्षेिलाइ  पलाफिक मकु्त क्षिे  घोर्र्ा गररनेछ । 

२३. बाँफिकोट गाउँपामलकाको १० वटै वडालाई   प्रमतमनमित्व गने  गरर ररङ रोडको 
मनमामर् तिा थतरोन्नती गने  नीमत मलइनेछ । 

२४. बाँफिकोट गाउँपामलका कायामलय थिानलाइ मध्यनिर गरी यातायात सन्िालनको लामग  
सेन्टर थटेसन बनाउने एवम ्बाँफिकोटसंग िोमडने सडकहरु क) लामगम, पीपल, थयाप ुम, 
बाँफिकोट सडक, ख) नदवुा मग्मा बाँफिकोट सडक,  ग) सेराखेत बडगाईखोला बाँफिकोट 
सडक  घ )  िेरा गाराघाट मछनखेत फपपल रेवतखोला सडक, ङ )  दहनेटा दलुी मग्मा 
दामािौर  बाँफिकोट सडक ि)  बाँइपोले  भम्प ु सडक खण्डहरुलाई थतरोन्नमत गरी पक्की 
बनाउने नीमत मलइनेछ । 

२५.   बाँफिकोट गाउँपामलकामा खरको छानो भएका फवपन्न  २४२ घरिरुीलाइ प्रमतघरिरुी 
५० हिार लागत गाउँपामलकाबाट ब्यहोने र उपयकु्त, सरुस्क्षत आवास मनमामर् गने  मनर्मय 
गररनेछ । 

२६. बाँफिकोट गाउँपामलका २ कुनाखेतमा गाउँपामलका थतरीय रंगशाला मनमामर् गरी यसै 
वर्म सन्िालनमा ल्याइने छ।बाँफिकोट गाउँपामलका १० ठूला खकम मा रंगशाला 
मनमामर्कोलामग मड पी आर गररनेछ । 

२७. बाँफिकोट गाउँपामलका कायामलय भवन तिा मछनखेत स्थित अथपतालको िग्गा प्राप्त 
गनमकोलामग आवश्यक पहल गररनेछ । 
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२८. अस्घल्लो गाउँसभा र कायमपामलकाले मलइएका उस्ित कायमक्रम र मनर्मयको स्िम्मेवारी 
मलइ मनरन्तरता ददइनेछ । 

२९. सन्िार माध्यमहरुलाइ प्रोत्साहन गदै यस गाउँपामलकाबाट सन्िामलत कायमक्रमहरुको 
कायमप्रगमत फववरर् सन्िार माध्यमहरुद्वारा सवै नागररकलाइ सूिना प्रवाह गररनेछ । 

     पयमटन र संथकृमत, साफहत्युः 

१. गाउँपामलकाका प्रमखु पयमटकीय पवुामिारहरुको पफहिान गरर मनमामर् सिुार गने 
।बाँफिकोट गाउँपामलका क्षेि मभिका तासुमकाँड पयमटकीय थिल थयाप ुम तालको सौन्दयम 
िोगाउन रेमलङ सफहतको पैदल मागमको लामग पहल गने  र  नदीिन्य गेग्रानलाइ 
व्यवथिापन गररनेछ । 

२. थयाप ुमतालमा पयमटकीय गमतफवमि सन्िालन गनम तिा व्यावसाफयक  माछा पालन, फवक्री 
फवतरर् र पयमटकीय पवुामिारको उपयोग गनमकालामग गाउँपामलकाको थवाममत्वमा मलइ 
सन्िालन गने  नीमत मलइनेछ । 

३. पयमटकहरुको सफुविाको लामग होटेल, होमथटे, िलयािा, पदमागम सिुार, पि प्रदशमक 
तामलम, पयमटन मेला आदद कायममा गाउँ पामलकाले आवश्यक सहयोग तिा उत्प्ररेर्ा  
प्रदान गने  नीमत मलइनेछ । 

४. पामलका मभिका सबै पयमटकीय क्षेिको मबकास मबथतार गररनेछ । 

५. ग्रामीर् पयाम पयमटन र कृफर् पयमटनको माध्यमबाट बाँफिकोट गाउँपामलकालाई पयमटकीय 
गन्तब्यको रुपमा फवकास गने  नीमत मलइनेछ । 

६. गाउँपामलका बाफहर थवदेश र मबदेशमा रहन ुभएका सम्परु्म मानभुाबहरुको सहभामगतामा 
पामलकाका पयमटकीय फवकाशका लामग सम्मेलनको आयोिना गररनेछ । 

७. पामलका मभि नास्िने नाि र गाईन गीत संगीत प्रिा परम्पराको संरक्षर् र सम्बिमन 
गररनेछ । 

८. द्वन्दकालमा ज्यान गमुाउनहुनुे शफहदको सम्मानकालामग शामलक, पाकम  तिा थमारक 
थिापना गने  नीमत मलइनछे । 

९. थिानीय साफहत्यकार कफव, कलाकार, ममुतमकारको कृमत प्रकाशन र प्रदमशनीमा सहयोग 
गने र स्रिा तिा सिमकहरुलाइ उस्ित सम्मान गररनेछ । 
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१०. थिानीय साँथकृमतक मेलालाई फवशेर्ता सफहतका पयमटकीय मेलामा पररर्त 
गररनेछ । 

११. थिानीय पररकार र अगाममनक वथतकुो प्रबिन गररनेछ । 

१२. साफहत्यको फवकासको लामग प्रकास्शत कृमतको मलु्याङकन गरर पामलकाले 
बाफर्मक  परुथकार प्रदान गररनेछ । 

१३. बर्मको एक पटक साफहत्य सम्मेलनको आयोिना गररनेछ । 

१४. प्रत्येक वडामा एकवटा व्यवस्थित बगैिा वा पाकम  मनमामर्को लामग आवश्यक 
पूवामिार मनमामर्मा िोड ददइनेछ । 

१५. रुकुम स्िल्ला बाँिीकोट गाँउपामलका काँडा स्थित बिुुमथतमा भौमतक पवुामिार 
फवकास एवं वातावरर्ीय सिुार कायम   गररनेछ ।  

१६. तासुमकाँडा, मेलगैरी,  थयाप ुम भम्प ु झारमारे, डम्माना, कालाभौरा, िमुलेख, 
दहनेटा,  गपु्ती दह, मिशलुगारे लगायतका पयमटकीय  थिलमा  पूवामिार फवकासगने  नीमत 
मलइनेछ । 

१७. गाउँपामलकामा रहेका िामममक तिा पयमटकीय थिलहरुलाई  पूवामिारको 
फवकासकालामग पहल गररनेछ । 

१८. बाँफिकोट गाउँपामलका ६ मा रहेको भम्प ुिौरलाई फपस्क्नक थिल  तिा यदु्द 
थमारकको रुपमा फवकाश गररनेछ । 

१९. मौमलक साँथकृमत िगेनाम गनम  मेलगैरी, थयाप ुम र मग्मामा  बाफर्मक रुपमा 
सांथकृमतक नाँि गान तिा प्रदशमनी एवम ्खेलकुद आयोिना गररनेछ । 

उद्योग बास्र्ज्युः 

१. बाँफिकोट गाउँपामलका ४ सेराखेतमा रहेको  कर्ामली अल्लो गलैंिा उद्योगलाइ  
ब्यवस्थित गररनेछ । 

२. सावमिमनक नीस्ि सहकारी मोडेलमा औद्योमगक ग्राम थिापनामा िोड ददइनेछ । 

३. थिानीय स्रोत सािन, सीप, कच्िा पदािममा आिाररत उद्योगहरु िथतै पहाडी कागि, 
दाना,  कापी, मबउ प्रशोिन, िसु, गामेन्ट, िमनमिर, रामडपास्ख, ि्पल, ितुा, मग्रल, 
साबनु, अिार, बाँस िोया, िलामे औिार, िाँका बनुाई, हु्रयमुपाइप, ब्लक इट्टा 
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मनमामर् सम्वस्न्ित तामलम ददइ उद्योग थिापना , संिालन गनम आवश्यक सहयोग 
गररनेछ । 

४. घरेल ुतिा साना उद्योगहरुको सहि रुपमा दताम, नवीकरर्, मनयमन, संिालन तिा 
व्यवथिापनमा सहयोग गररनेछ । 

५. उद्योग थिापना तिा संिालनको लामग बैंक र सहकारी मािम त सहमुलयत व्यािदरमा 
ऋर्को व्यवथिा गररनेछ । 

६. वैदेस्शक रोिगारबाट िफकम एका र मबदेश िान लागेका व्यस्क्तहरुलाइ उद्यमशीलता 
तामलम ददई उद्योग थिापनामा सहयोग गररनेछ ।  

७. अपाङ्गता भएका व्यस्क्तहरुलाई उनीहरुको क्षमता अनसुारको तामलम ददई रोिगार 
बनाईनेछ । 

८. उद्यमशीलता प्रविमनको लामग लघ ुउद्यम फवकास कायमक्रम संिालन गररनेछ । 

९. दमलत समदुायलाई कपडा गामेन्ट, ितु्ता ि्पल मनमामर्, साबनु मनमामर्, नेपाली 
कागि उद्योग र ग्रील उद्योग िथता साना उद्योग थिापनामा िोड ददने नीमत 
अबलम्बन गररनेछ । 

 

व्यापार तिा वास्र्ज्युः 

१. व्यापार व्यवसायको दताम, नफवकरर्, अनगुमन र मनयमनलाई व्यवस्थित गररनछे ।  

२. कालो विारी, एकामिकार, अथवथि प्रमतथपिाम, कृमिम अभाव मसिमना  गने  लगायत उपभोक्ता 
फहत फवपररतका कायम हनु नददन मनयममत अनगुमन गररनेछ । 

सहकारीुः  

१. सपुि मलु्यमा सहकारी पसल संिालन गने  नीमत मलइनेछ । 

२. सहकारीको दताम, नफवकरर्, खारेिी, अनगुमन, मनयमनलाई सरल, सहि, मछटोछररतो र 
प्रभाबकारी बनाइनेछ । 

३. कृफर्, श्रम सहकारीहरु मािम त उत्पादन, फवकास मनमामर् लगायतका कामहरु गररनेछ । 

४. श्रम बैंकको थिापना गरी  गाउँपामलकाबाट सन्िामलत योिना तिा मनमामर्का कायमक्रममा 
यवुाहरुलाई पफहलो प्रािममकता ददइ रोिगाररको समुनस्ितता गररनेछ ।  
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५. सहकारीमा आवद्द ब्यस्क्तहरुलाइ लस्क्षत गरी अवलोकन, अध्ययन भ्रमर् तिा तामलम  संिालन 
गररनेछ । 

६. सहकारी मािम त उद्योग थिापनामा िोड ददइनेछ। 

७. सहकारीको माध्यमबाट पिुी संकलन गरी उत्पादन  कायममा लगाउने र रोिगार मसिमना गररनेछ 
। 

लैंमगक समानता तिा सामास्िक समावेशीकरर्ुः 

१. एकल मफहला, दमलत, अपांग, िनिाती, िेष्ठ नागररक, गररब, तिा यवुा लस्क्ष्यत 
आयआिमनका कायमक्रमहरु संिालन गररनेछ । 

२. सीप तिा क्षमता फवकाश तामलम संिालन केन्ि, मसफट हल, बालगहृ, मफहला आपतकालीन 
पनुथिापना केन्ि, वदृाश्राम, कोसेली घर लगाएतको थिापना,संिालन तिा व्यवथिापन गने 
। 

३. अपांग पररिय पि, िेष्ठ नागररक पररिय पि फवतरर्लाई सहि बनाई पररिय पिको 
आिारमा यातायात, फवद्यालय, अथपताल, रोिगारी, सपुि मलु्यमा पसल लगायतमा सहमुलयत 
तिा सफुविा पाउने व्यवथिा गररनेछ । 

४. िातीय, लैंमगक, क्षेिीय फवभेद, असमानता, उत्पीडन उन्मलुन गनम सिेतनामलुक कायमक्रम 
संिालन गररनेछ । 

५. न्याफयक समममतको सदुृफिकरर्को लामग वडा थतरमा मेलममलाप कतामको व्यवथिा गने। वडा 
थतरमा मेलममलापकतामको क्षमता फवकासकालामग तामलम सन्िालन गररनेछ । 

६. गाउँपामलका थतरबाट दमलत नमनुा वथती घोर्र्ा गरी एकीकृत बथती फवकास कायमक्रम लाग ु
गररनेछ । 

रोिगारी मसिमनाुः 

१. कृफर् र वनमा आिाररत उद्योग, व्यवसाय, उद्यमशीलता प्रविमन मािम त यवुा बेरोिगार 
हरुलाई पररिालन गने  नीमत अवलम्बन गने।थिानीय सामदुाफयक वन उपभोक्ता तिा 
लाभग्राहीहरुलाइ तामलम प्रदान तिा क्षमता फवकास गने  नीमत मलइनेछ । 

२. गाउँपामलकाका योिनाहरु रोिगार मसिमना गने  खालका छनोट गररनेछ । 
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३. प्राफवमिक तिा व्यवसाफयक तामलम केन्िको संिालन गरर थवरोिगारमलुक कायमक्रम 
संिालन गररनेछ । 

४. रोिगार सेवाकेन्ि मािम त बेरोिगारहरुको अमभलेख व्यवस्थित र अद्याबमिक गररनेछ । 
पवुामिार मनमामर् तामलम, भकुम्प प्रमतरोिात्मक संरिना मनमामर् गने  मसपाल ुममस्ि, मसकमी, 
डकमी, खानेपानी, झोलङु्गे पलु, सड्क पलु, ठुला भवन मनमामर्, रंगरोगन, ्लस्म्बङ, वायररङ, 
सटररङ आदद फवर्यमा तामलम ददई थिानीय िनशस्क्तको उत्पादन गने  एवम ् रोिगार 
उपलब्ि गराउन प्रयत्नशील रहनेछ । 

५. प्रिानमन्िी रोिगार कायमक्रम तिा मखु्यमन्िी रोिगार कायमक्रमबाट वाथतफवक बेरोिगारले 
माि रोिगार पाउने गरर व्यवस्थित र सफह रुपमा संिालन गने  नीमत अबलम्बन गररनेछ 
।    

 

वन वातावरर् तिा फवपद् व्यवथिापनुः 
१. सामदुाफयक वनहरुको उपभोक्ता समममतहरु मािम त संरक्षर्, संविमन गने  र कवमुलयमत 

वनबाट कम आय भएका व्यस्क्तहरुका लामग आयआिमनका कायमक्रम संिालन गररनेछ 
। 

२. सामदुाफयक वनहरुको आय र अनगुमन थिानीय सरकार ऐन अनसुार व्यवस्थित गररनेछ 
। 

३. वकृ्षारोपर्, िलािार संरक्षर्, फवपद िोस्खम नक्साङ्कन गने  नीमत मलइनेछ  । 

४. फवपद् पवुम तयारी तिा प्रमतकायम योिना बनाई फवपद् व्यवथिापन समममतहरुलाइ 
फक्रयामसल बनाई तत्काल सहयोग गने  गरर मानवीय स्रोत र फवपद् व्यवथिापन कोर्को 
व्यवथिा गरर फवपदमा परेका नागररकलाई सहयोग उपलब्ि गराईने छ। 

५. िलवाय ुअनकुुलन योिनाको मनमामर् गरी कायामन्वयन गररनेछ ।  

६. आपतकालीन केन्ि थिापना गरर थवयंसेवकहरु तयार गरर पररिालन तिा संिालनमा 
ल्याइनेछ । 

७. िोस्खमपरु्म वथतीहरुको थिानान्तरर् गनम व्यवस्थित बथती फवकाश कायमक्रम संिालन 
गररनेछ ।  

८. “एक गाउँ एक नसमरी ”  "एक घर दश िलिुल" मबरुवा कायमक्रम लाग ुगररनेछ । 



18 
 

९.   िोस्खमयकु्त सानो भेरी नदी तिा थिानीय खोलाहरुमा तटबन्िन एवम ् भ ुसंरक्षर् 
गने  नीमत मलइनेछ । 

 

संथिागत फवकास,सशुासन र सेवा प्रवाहुः 
१. गाउँपामलकामा रहेका सवै वडा कायामलयहरुको आफ्नै प्रशासमनक भवन मनमामर् 

गररनेछ ।  

२. संगठन संरिना तिा दरवन्दी फववरर् अनसुार कममिारीहरुको व्यवथिा गररनेछ  । 

३. कममिारी तिा िनप्रमतमनमिहरुको क्षमता फवकास गनमको लामग आवश्यकता अनसुार 
क्षमता अमभबफृि तामलमको व्यवथिा गररनेछ । 

४. गनुासो पेफटकाको व्यवहाररक प्रयोग गररनेछ । 

५. हरेक मफहना कममिारी बैठक, शाखा प्रमखुहरुसंग कायमसम्पादन करार सम्झौता र 
सोको आिारमा दण्ड तिा परुथकारको व्यवथिा गररनेछ  । 

६. गाउँपामलकाका  सवै सूिनाहरु गाउँपामलकाको वेव साइट तिा सिुना पाफट मािम त 
प्रकाशन  गररनेछ । 

७. एफककृत सेवा प्रवाह अविारर्ा कायामन्वयन, आयोिनाहरुको प्रभावकारी अनगुमन 
तिा मलु्याङकन, गरु्थतर, पररमार्, समय र लागतको समुनस्िता, उपभोक्ता 
समममतहरुको सदुृफिकरर् र क्षमता फवकास, एकल अमिकार तिा साझा अमिकार 
कायामन्वयनको लामग आवश्यक काननुको मनमामर् गररनेछ  । 

८. िनप्रमतमनमि, कममिारी, स्शक्षकहरुले मददरािन्य पदािम सेवन गरी सावमिमनक 
थिलमा मयामदा फवपरीतका कायम गरेमा अनशुासनको कारबाही गररनेछ ।  

९. कायम सम्पादनमा उत्कृि कममिारीलाई प्रोत्साहन गरी कायामलयको सेवा प्रवाह 
संिालन गने  नीमत मलइनछे । 

१०. पफहलेको बेरुि ुरकम िच्यौट र नयाँ बेरुि ुशनु्य गनम पहल  गररनेछ । 

११. िनताको सरकार िनताको घरआगँनमा भने्न अमभप्रायलाइ परुा गनम घमु्ती सेवा 
तिा घरदैलो सेवालाइ प्रभावकारी एवम ्व्यवस्थित गररनेछ । 

 

बहकु्षिेीय पोर्र्  
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बहकु्षेिीय पोर्र् योिना  अन्तगमत सन्िालन गनुमपने िप नीमत तिा फक्रयाकलापहरु देहायबमोस्िम 
गररने छ ।  

१ गभमवमत, सतु्केरी र बालबामलकालाई  पामललका।अध्यक्ष। उपाध्यक्षको कोसेली कायमक्रम :  
पोर्र् झोला मबतरर् । 

२ एक घर, एक नमनुा करेसाबारी । 

३ गभमवमत सम्मान, भेला र घमु्ती मभमडयो एक्सरे सेवा । 

४ सबै गभमवमतहरुको घर घरमा झण्डा र हात हातमा अण्डा । 

५ गभमवमत र सतु्केरीहरुलाई पोमसलो फपठो मबतरर् । 

६ सनुौलाहरु ददनका आमाहरुसंग आयआिमन कायमक्रम । 

७ एक वडा, एक पोर्र् मैिी नमनुा गाउ कायमक्रम । 

८ पोर्र् मैिी गाउ, टोल र पोर्र् मैिी वडा घोर्र्ा कायमक्रम । 

९ पोर्र् सहिकताम पररिालन । 

१० एक वडा, एक पोर्र् दतुका लामग फकशोरी कायमक्रम । 

११ कुपोर्र् पफहिानका लामग समदुाय थतरमा पोर्र् लेखािोखा । 

१२ सबै थवाथ्य संथिा, वडा कायामलयहरुमा थतनपान कक्ष र पोर्र् प्रदमशनी कक्ष मनमार्म । 

१३ एक गभमवमत, एक िलिूलको मबरुवा मबतरर् कायमक्रम । 

१४ एक घर, एक िठेुल्नो मनमार्म कायमक्रम । 

१५ सासबुहुारी र श्रीमान श्रीममत अन्तरफक्रया कायमक्रम । 

१६ पशिुन्य श्रोत उपभोगका लामग सनुौलो हिार ददनका घरपररवारलाई अण्डा, कुखरुाका िल्ला, 
स्घउ मबतरर् । 

 

अन्त्यमा बाँफिकोट गाउँपामलकाको छैठौं गाउँसभामा पाल्नहुनुे अमतमि महानभुाव, गाउँसभा सदथय ज्यू 
हरु सम्पूर्म कममिारी लगायत सवै सहभागीहरुलाइ हाददमक िन्यवाद ज्ञापन गदमछु ।उपस्थित सवैको 
रिनात्मक सहयोग सल्लाह तिा सझुावलाइ सदैव हृदयङ्गम गने  फवश्वास ददलाउन िाहन्छु । 


