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आदरणीर् सदस्र्हरु, 

१.  ववश्वव्र्ापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस रोग (कोलभड-१९) को नर्ाँ भेररर्न्टको 
संक्रमणबाट मानव सभ्र्ता र मानव जालत मालथ नै अकल्पलनर् संकट आईपरेको छ । महामारी ववरुद्ध 
बारपाक सलुिकोट  गाउँपालिका आफ्नो सम्पूणय क्षमता, स्रोत र साधनका साथ जवुटरहेको र्स घडीमा 
गाउँसभाको नबौ अलधवेशनमा र्स बारपाक सलुिकोट गाउँपालिकाको आलथयक वर्य २०७८/ ०७९ को नीलत 
तथा कार्यक्रम प्रस्ततु गदैछु । प्रस्ततु नीलत तथा कार्यक्रमिे कोलभड -१९ बाट गाउँपालिका वासीको जीवन 
रक्षा गने र महामारीकोबाट शशलथि भएको ववकास लनमायणिाई चिार्मान बनाउने मूि िक्ष्र् लिएको छु । 

२. नेपािको र्गुान्तकारी अग्रगामी पररवतयनका िालग संशघर् िोकतान्रीक गणतन्रात्मक शासन व्र्वस्था 
स्थापना गनय ऐलतहालसक जनआन्दोिन, महान जनर्दु्ध र सवै खािका आन्दोिन तथा संघर्यका क्रममा शहादत 
प्राप् त गनुयहनुे सम्पणुय ्ात अ्ात अमर शवहदप्रलत भावपूणय श्रद्धा्जलिी अपयण गदयछु । शवहद, बेप्ा तथा घातते 
पररवारप्रलत सम्मान सवहत घाततेको शशघ्र स्वास््र् र जनजीववकाको आन्दोिनको नेततृ्व गनुयहनुे सम्पूणय अग्रजहरु 
प्रलत उच्च सम्मान प्रकट गदयछु । उहाँहरुिे परु् र्ाउन ुभएको अमलु्र् र्ोगदानको स्मरण गनय चाहन्छु । 

३. ववश् वव्र्ापी रुपमा फैलिएको कोलभड-१९  नर्ाँ भेररर्न्टको महामरीबाट स्वदेश तथा ववदेशमा जीवन 
गमुाउन ुभएका सम्पूणय दददीबवहनी तथा दाजभुातप्रलत भावपूणय श्रद्धा्जलिी अपयण गदै शोकाकुि पररवारजन प्रलत 
गवहरो समवेदना व्र्क्त गदयछु । कोलभड-१९ बाट स्वदेश तथा ववदेशमा संक्रलमत  हनु ुभएका सवै नेपािी 
दददीबवहनी तथा  दाजभुतको शशघ्र स्वास््र् िाभको कामना गदयछु । ।र्सैबीचमा गाउँसभािे गाउँसभा सदस्र् 
तथा वडा नं. ४  का वडा सदस्र् समेत रहनुभएका जनसेवामा प्रलतवद्ध शालिन नेता श्री कािरुाम साकी (प्रमे 
नपेािी )िात  गमुाएको छ ।उहाँप्रलत भावपूणय श्रद्धान्जिी अपयण गदयछु । 

 

४.  कोलभड-१९ को महामरीबाट सबै नागरीकिाई सरुशक्षत राख्न िागू गररएको लनशेधा्ा र प्रलतबन्धहरुको  
पूणय पािना गनुय भएकोमा बारपाक सलुिकोट गाउँपालिकावासी सबैमा धन्र्वाद व्र्क्त गदयछु।आगामी ददनमा 
पलन र्स महामारीबाट बच्न स्थालनर् सरकारिे चाल्ने हरेक कदममा लनरन्तर साथ र समथयन पातरहने ववश् वास 
लिएको छु । 

५. संकटको र्स घलडमा एकजटु भई महामारीको रोकथाम, लनर्न्रण र उपचारको कार्यमा अग्रपंलतमा अहोरार 
खवटन ु हनुे स्वास््र्कम , सरुक्षाकम , सरसफाईकम , एम्बिेुन्स चािक िगार्त रा रसेवकको र्ोगदानको 
उच्च प्रशंसा गदयछु । जोशखमपूणय र्स पररशस्थलतमा आ-आफ्नो तहबाट खवटनहुनुे जनप्रलतलनलध, राजलनतीक दि, 
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सञ्चारकम , उद्योगी, व्र्वसार्ी,लनजी क्षेर, नागररक समाज िगार्तका सवै व्र्क्ती तथा संघसंस्थािाई धन्र्वाद 
व्र्क्त गदयछु ।र्स गाउँपालिकािे स्थापना गरेको कोलभड-१९ उपचार कोर्मा स्वैशच्छक रुपमा र्ोगदान 
गनुयहनुे वैंक तथा ववश्र् संस्था, व्र्ाशक्त तथा अन्र् संघसंस्था एवं राजलनती क दि प्रदेश तथा प्रलतलनलध सभामा 
र्स क्षेरबाट प्रलतलनलधत्व गनुयहनुे मानलनर् सांसदहरु र  स्वास््र् सामाग्री तथा शजन्सी सामान सहर्ोग गनुयहनु े
सबै महानभुाव प्रलत आभार प्रकट गदयछु ।  

 

आदरशणर् सदस्र्हरु,  

आलथयक वर्य २०७८/०७९ को लनती तथा कार्यक्रम तजुयमा गदाय देहार् वमोजीमका ववर्र्िाई आधार लिएको 
छु, 

1. नेपािको संववधान, २०७२ िे उल्िेख गरेका राज्र्का लनदेशक लसद्धान्त लनती र दावर्त्व,   

2. स्थालनर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे मागयदशयन गरेका ववर्र्हरु, 
3. चाि ुपन्रौ पन्च ववर्यर् र्ोजनािे तर् गरेका ददघयकालिन सोच समदृ्ध नपेाि सखुी नपेािी सो ददघयकालिन 

सोचिाई कार्यन्वर्न गराउन तर् भएका, राविर् िक्ष्र्, उदे्दश्र्  रणलनती,  कार्यलनती  तथा 
प्राथालमकताहरु  

4. गण्डकी प्रदेश सरकारिे प्रथम पन्च ववर्यर् र्ोजनामा तर् गरेका प्रादेशशक िक्ष्र् तथा रणलनतीहरु,  

5. गाउँपालिकाको प्रथम लरबवर्यर् आवलधक लबकाश र्ोजनािे तर् गरेका दीघयकालिन सोच, िक्ष्र्, रणलनती, 
कार्यलनती  तथा प्राथालमकताहरु  

6. स्थालनर् सरकारिे स्थालनर् चनुावमा जनतासाम ुिगेका जनअनमुोददत चनुावी घोर्णा पर, 
7. ववश् वव्र्ापी महामाररको रुपमा संक्रमण भै रहेको कोलभड -१९ सँग जधु्न आवश्र्क रणलनती र राहत 

मखुी  कार्यक्रमहरु, 

आगामी आलथयक बर्यको लनती  तथा कार्यक्रमको प्राथालमकता । 

 कोलभड --१९ िगार्त सबै स्वास््र् जोशखमबाट गाउँपालिका बासीिात सरुक्षीत राख्न स्वास््र् पवुायधार 
लनमायण सेवाको दार्रा लबस्तार गदै  स्वास््र् जनशक्तीको क्षमता लबकाश  गने । 

 ववश्वब्र्ापी माहामारीको रुपमा फैलिएको कोलभड- १९ को दोस्रो िहरको  सङ्क्क्रमबाट गाउँपालिका 
बासीको शजवन रक्षा गरी  सम्भाववत तेस्रो िहरसंग प्रलतकार्यको  पवुयतर्ारी गने सोको पवुायधारको 
लनमायण गने ।  
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 कृर्ी क्षेरमा िगानी बढात र्सबाट गाउँपालिकािात कृवर्जन्र् र पशजुन्र् उत्पादनमा आत्म लनभयर 
बनाउने कृर्ी पेशािात आलथयक लबकाशको आधार स्तम्भको रुपमा स्थावपत गराउने ।   

 रोजगारी लसजयनाबाट गररबी र बेरोजगारीको अन्र् गदै  ददगो सामाशजक सरुक्षा कार्यक्रमबाट समदृ्ध 
गाउँपालिका लनमायणमा टेवा परु् र्ाउन ।  

 शशक्षािात सीपसंग सीपिात रोजगारीसंग र रोजगारीिात बजारसंग जोड्ने सेतकुो रुपमा शशक्षाको 
आधलुनकरण गनय ।  

 पर्यटकीर् गन्तव्र्को पवहचान गरी सोको पबुायधार लनमायण गदै प्रर्यटन प्रवद्धन गरी आलथयक लबकाशमा 
टेवा परु्ायउने ।   

चाि ुआलथयक बर्यको सलमक्षा  

 एक घर एक धारा खानपेानी कार्यक्रम अन्तरगत चाि ुआलथयक बर्यमा ८५ प्रलतशत घरधरुीमा खानेपानीको 
पहचु लबस्तार भएको छ चाि ुआलथयक बर्यको अन्त सम्ममा नब्बे प्रलतशत घरधरुीमा खानेपानीको पहुँच 
लबस्तार हनुेछ ।  

 बाहाकोट- हुँलडखोिा सडक कािोपरे गने कार्य सम्पन्न भएको छ साथै घ्र्ाम्पेसाि पाल्ख ु सडक 
कािोपरे गनयको िालग ठेक्का सम्झौता काम अगाडी बवढरहेको अवस्था छ  । 

 गाउँपालिकाको प्रशासवकर् भवन भवनको लनमायण कार्य अशन्तम चरणमा पगेुको हाि ८५ प्रलतशत 
भौलतक प्रगलत ७० प्रलतशत लबश्र् प्रगती हाि भएको अवस्था छ भने वडा नं ८ को वडा कार्ायिर्को 
प्रशासवकर् भवन लनमायण कार्य सम्पन्न भत सकेको छ भने वडा नं ६ र २ को वडा कार्ायिर् भवन 
लनमायणको िालग जग्गा प्रालि प्रवक्रर्ा प्रारम्भ भएको छ । 

 नेपाि सरकार लबश्र् हस्तान्तरण अन्तरगत चाि ुआलथयक बर्यमा प्राि भएको अनदुान अन्तरगतको 
कार्ायक्रम  बराम समदुार्को शसशक्तकरण पररर्ोजनाबाट ३३ वटा बराम समद्ध समहु गठन सन्चािन 
तथा दताय हनु आई कुखरुापािन र बाख्रापािन ब्र्वसार्बाट िाभाशन्भत हनु पगेुका छन ।   

 

 हलुडफाँट –खाचोक – रन्चोक- बारपाक सडकको स्तरउन्ती कार्य चाि ुभत रहेको र हाि २० 
प्रलतशत भौलतक प्रगलत हालसि भएको अबस्था छ ।  

 र्स चाि ुआलथयक बर्यमा १० वटा सामदुावर्क भवन लनमायण कार्य सम्पन्न भएका छन ्।  
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 पर्यटकीर् पबुायधार तफय  वडा नं १ र २ मा बदु्ध पाकय , शवहद स्मशृ् पाकय , राउल्ड बोल्ट लनमायण कार्य 
सम्पन्न भत  पर्यटकीर् पबुायधारमा टेवा पगेुको छ भने संशघर् सरकारसंगको िागत साझेदारीमा ददि 
बहादरु रम्तेि पाकय को िालग टेन्डर आह्रान गने प्रवक्रर्ा अशन्तम  चरणमा पगेुको अबस्था छ ।  

 ददवा खाजा कार्ायक्रम अन्तरगत सामदुावर्क लबद्यािर्का कररव लतन हजार  बािबालिकाहरु सो 
कार्यक्रमबाट िाभाशन्तत भएका छन । 

 सामदुावर्क लबद्यािर् सघन अनगुमन कार्यक्रमबाट लबद्यािर्को शैशक्षक गणुस्तरमा कार्म गनयमा 
पषृ्ठपोर्ण प्राि भत  शैशक्षक शसुासनिात प्रवद्धयन गनयमा सहर्ोग पगेुको छ  ।  

 लन:शलु्क तथा अलनबार्य शशक्षा लनलत  कार्यन्वर्न गने राविर् िक्ष्र्िात आत्मसाथ गनय सामदुावर्क 
लबद्यािर्हरुिात शशक्षक तिवी प्रर्ोजनको िालग अनदुान ददने व्र्वस्थाबाट लबद्यािर्मा लबद्याथ बाट 
शलु्क उठाउने कामिाई  अन्त्र् गनुयका साथै सामदुावर्क ववद्यािर्मा ववद्याथ बाट कुनै पलन प्रकारको 
शलु्क उठाउने कार्यिाई बन्देज िगाईएको छ । 

 बारपाक प्रालबलधक शशक्षािर्को बािी लब्ान र पश ु लब्ान लबर्र्मा लडप्िोमा तहको पढात चाि ु
आलथयक बर्यमा सरुु भत आवश्र्क भौलतक संरचना लनमायणको िालग आवश्र्क जग्गा प्रालि भतसकेको 
अबस्था छ ।  

 गाउँपालिका अध्र्क्ष जेहेन्दार छारबृ् ीबाट ६८ जना लबद्याथी िाभाशन्वत भत मध्र्म स्तरको प्रालबलधक 
जनशशक्त उत्पादनमा सलुनशितता भएको छ ।   

 शशक्षक लबद्याथ िात प्रोहोत्साहन गनयको िालग कक्षा १ देखी १२ सम्मका उत्कृष्ठ लबद्याथ िात परुस्कार 
तथा प्रमाणपर लबतरण र शशक्षकहरुिात सम्मान पर तथा कक्षा ८, १० र १२ मा उत्कृष्ट नलतजा 
प्राि गने लबद्याथ हरुिात प्रोहोत्साहन अनदुान प्रदान गररएको छ ।   

 बािबालिकाको शशकात प्रवक्रर्ािात सहज बनाउन प्राथालमक तहिात िशक्षत गरर शैशक्षक सामाग्री 
खररद गरर लबद्यािर्िात लबतरण गरीएको छ ।   

 साना लसँचात कार्यमक्रमिे र्स बारपाक सिुीकोट गाउँपालिकाको बाझो जलमन उपर्ोग तथा कृर्ीको 
उत्पादनमा सकारात्मक सहर्ोग परु् र्ाएको देशखन्छ  ।चाि ुआलथयक बर्यमा ६०० रोपनी बाझो जग्गा 
उपर्ोग भत हराभरा भएका छन ्।   

 भकारो सधुार कार्यक्रमबाट न्र्नु आर् स्तर भएका वकसानहरुको शजवनस्तरमा सकारात्मक प्रभाव 
परेको छ ।  
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 प्िावष्टकको घर लनमायण गने कार्यक्रमिे कृर्कहरुिात ब्र्वसार्ीकरण र र्शन्रकीकरणमा सहर्ोग 
परु् र्ाउदै िगेको छ साथै र्सबाट वकसानहरुको कृर्ी पेश तफय  ब्र्वसावर्करण हनुे लबर्र्को 
आन्तरीकरण समेतमा टेवा पगेुको छ ।  

 फिफुि लबतरणमा अनदुान लबलभन्न तरकारी तथा खाद्यन्न बािीको  लबउ लबजन लबतरणिे गदाय 
वकसानहरुको स्थालनर् सरकार प्रलत सकारात्मक धारणा लनमायणमा सहर्ोग परु् र्ाएको छ ।  

 साबयजालनक बस पाकय  लनमायण, सौरपानीमा प्राववलधक शशक्षािर्, वहाकोटमा गाउँपालिका स्तरीर् रंगशािा 
लनमायणको िालग जग्गा प्रािी कार्य सम्पन्न भतसकेको छ  ।  

 चाि ुआलथयक बर्यको अशन्तम चौमालसक बाट सरुु भएको कोलभड- १९ को दोस्रो िहरको सङ्क्क्रमणबाट 
जधु्नको िालग २५ बेड क्षमताको सलुिकोट आतसोिेसन अस्पताि सन्चािनमा आएको छ ।  

 बाझो जग्गा राख्न ेकार्यिात रोक्न बाझो जग्गा उपर्ोग अनदुान कार्यलबलध २०७७ जारी गरर गाउँपालिका 
भर बाझो जग्गाको िगत राख्न ेकाम सम्पन्न भत सकेको छ भने र्सबाट १०० कृर्क िाभाशन्भत हनु 
पगेुका छन ।   

 सरुक्षीत गभयपतनबाट लतस जना मवहिािे र्स गाउँपालिकाबाट सेवा पाएका छन भने पाचँ सर् छैसठ्ठी 
जना दतु बर्य मनुीका बािबालिकाहरुको बवृद्ध अनगुमन गने कार्य सम्पन्न भएको छ । साथै चार सर् 
अठह्र  जेष्ठ नागररकिे लनशलु्क स्वास््र् सेवा तथा परामशय सेवाबाट िाभाशन्तत भएको छन ।  

 गाउँपालिका उपाध्र्क्ष कोशेिी कार्यक्रमबाट एक सर् लतस  जना गभयवती मवहिािात पोर्ण सामाग्री 
लबतरणबाट गभयवती र नवजात शशशकुो स्वास््र् जोशखमिात कम गनयको टेवा पगेुको छ ।  

 संस्थागत प्रसतुीको सङ्क््र्ा चाि ुआलथयक बर्यमा एक सर् चैश्स  जना  पगेुको छ सो सङ्क््र्ा गत 
आलथयक बर्यको भन्दा बढी हो र्सबाट स्वास््र् संस्थामा प्रसतुी गराउने कार्य सरुक्षीत हो भने्न चेतना 
आम जनसमदुार्मा लबस्तार भएको देशखन्छ ।  

 पन्र शैर्ाको आधारभतु अस्पतािको ठेक्का सम्झौता अशन्तम चरणमा पगेुको छ सो अस्पताि आगामी 
आलथयक बर्य सम्पन्न हनुे लबश्वास लिएको छु । 

 स्वाँरा स्वास््र् चौकी, सौरपानी स्वास््र् चौकी, सौरपानी आर्ुयबेददक औपधािर् र पाचँखवुा स्वास््र् 
चौकीको भवन लनमायण को िालग ठेक्का सम्झौता भतसकेको छ । मान्रे स्वास््र् चौकी भवन लनमायणको 
िालग जग्गा प्रालि प्रवक्रर्ा सरुु भतसकेको छ ।     
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 बारपाक सिुीकोट गाउँपालिका लभरका स्वास््र् संस्थामा न्र्नुतम स्वास्थ मापदण्ड अनगुमन कार्य 
सम्पन्न भएको छ र्सबाट स्वास्थ संस्थामा आगामी ददनहरुमा गनुय पने कार्य तथा संस्थागत क्षमता 
बढाउने उपार्हरुको स्पस्ट ददशाबोध गने प्ररेणा लमिेको छ । 

 उन ववकाशको िालग भेडा प्रवद्धन कार्ायक्रमबाट पचास वटा भेडा फमयहरु िाभाशन्दत भएका छन । 
र्सबाट पशजुन्र् ब्र्वसार्को ब्र्वसार्ीकरणबाट आर्आजयनमा सकारात्मक असर पगेुको छ ।  

 िागत साझेदारीमा बाख्रा प्रवद्धन कार्ायक्रमबाट स्री कृर्क समहु िाभाशन्दत भएका छन ।  

 लन:शलु्क पशधुन लबमा कार्ायक्रमबाट एक हजार पाँच सर्  बाख्रा दतु सर्  भैसी लबमाको दार्रामा 
आएका छन ्।र्सिे कृवर् ब्र्वसार्को जोशखमिात न्र्नु गनयमा सहर्ोग पगेुको अबस्था छ ।   

 कृर्क समहुिात दश वटा हाते ट्याक्टर लबवरण माफय त कृवर्को ब्र्वसावर्करण तथा र्शन्रकरणमा 
सहर्ोग पगेुको छ ।  

 राहतका िालग रोजगारी कार्यक्रमबाट न्र्नु आए भएका र कोरोनाको महामारीबाट रोजगार गमुाएका 
लतन सर् स्ातस जना नागररकहरुिे अल्पकालिन रोजगारी प्राि गरेका छन । 

 मवहिासंग उपाध्र्क्ष कार्ायक्रमबाट पैसठ्ठी जना मवहिा सीप लबकाश तालिम प्राि गरी स्वरोजगार 
उन्मखु ब्र्वसार्का िालग सक्षम भएका छन । 

 प्रधानमन्री रोजगार कार्ायक्रम बाट न्र्नुतम रोजगारी पाउनेको सङ्क््र्ा लतन सर् पगेुको छ । भने 
गररबी लनवारणको िालग िघ ुउद्यम कार्ायक्रमबाट असी  जना ब्र्शक्तिे सीपमिुक तालिम प्राि गरेका 
छन । भने गाउँपालिका अध्र्क्ष गररलब लनवारण कार्ायक्रमबाट असी जना र्वुाहरुिे सवारी साधन 
सम्बशन्ध तालिम प्राि गरेका छन ।   

 वडा कार्ायिर्को सघन प्रशासलनक अनगुमन कार्य चाि ु आलथयक बर्यमा प्रारम्भ भएको छ र्सबाट 
वडातहमा प्रवाह हनुे सेवािात ब्र्शस्थत र जनमैरी भत शसुासनमा टेवा पगेुको छ ।  

  

 

 

आदरशणर् सदस्र्हरु  

अव म आ.व. २०७८/०७९ को लनती  तथा कार्यक्रम सभामा प्रस्ताववत गदयछु । 
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रतु गलतमा समदुार्स्तरसम्म फैलिएको कोलभड- १९ नर्ा ँ भेररर्न्ट सवहतको संक्रमणको जोशखम न्रू्लनकरण, 

रोकथाम, लनर्न्रण तथा उपचारका िालग गाउँपालिकािे देहार् बमोशजमका लनती  तथा कार्यक्रम अश्तर्ार 
गररनछे ।  

 प्रत्रे्क वडामा वडाध्र्क्षको संर्ोजकत्वमा स्वास््र्कम  समेत रहेको एक संर्कु्त अनगुमन सलमलत गठन 
गरी स्वास््र्सम्बन्धी मापदण्ड पािना गनय िगाउने, होम आतसोिेसनमा गई संक्रलमतको िालग न्रू्नतम 
और्धी  र सहार्ता सामग्री उपिब्ध गरातनेछ । 

 प्रत्रे्क टोिमा कोरोना लनगरानी समूह गठन गरी घरका कुनै पलन सदस्र् अत्र्ावश्र्क काम नपरी 
बावहर लनस्कन नददन,े लनस्कनै पने भएमा स्वास््र् मापदण्ड पािना गनय िगातनेछ । 

 नर्ाँ भातरस ववशेर् गरी बािबालिकाका िालग घातक रहेको हुँदा बािबालिका र अलभभावकिाई िशक्षत 
गदै ववशेर् गरी ग्रामीण भेगमा कोरोना सचेतना स्वास््र् कार्यक्रम िागू गने ब्र्वस्था लमिातनेछ । 

 सबै स्वास््र् चौकीमा अलनवार्य मास्क, सेलनटातजर, अशक्सलमटर र ज्वरो नाप्ने थमोगनका साथै 
अत्र्ावश्र्क और्धीको व्र्वस्था लमिातनेछ । 

 अशक्सजन लसलिन्डर अभावका कारण उपचारमा समस्र्ा भतसकेकाको िालग तरुून्तै लसलिन्डरको 
व्र्वस्था गरातनेछ । 

 -आतसोिेसनमा रहेकामध्रे् श्वासप्रश् वासमा समस्र्ा भएकािाई अशक्सजनको आवश्र्कता पनय सक्ने हुँदा 
त्र्स्ता लबरामीका िालग अशक्सजनको व्र्वस्था गने र अशक्सजन उपिब्ध हनु नसकेमा वा गम्भीर 
प्रकृलतको संक्रमणको िक्षण भएमा तरुून्त नशजकको सवुवधा-सम्पन्न अस्पतािमा रेफर गरी अशक्सजन 
सवहतको एम्बिेुन्समाफय त पठाउने ब्र्वस्था लमिातनछे । 

 स्थानीर् प्रहरीसँग समन्वर् गरी टोिटोिमा चेतनामूिक कार्यक्रम सञ्चािन गने, कोरोनाबाट जोलगने 
उपार्को प्रचार प्रसार गने, लनर्म उल्िंघन गने वा स्वास््र्सम्बन्धी मापदण्डको पािना नगनेिाई 
संक्रामक रोग ऐन, २०२० तथा कोलभड- १९ संकट ब्र्वस्थापन अध्र्ादेश, २०७८  मा भएको 
व्र्वस्था अनसुार काननुी कारबाही हनुे कुराको जानकारी गराउनकुा साथै काननु उल्िंघन गनेिाई 
काननुको दार्रामा ल्र्ाउन सहर्ोग गने। 

 कोरोनाका कारण रोजीरोटी गमुाएर भोकमरीको चपेटामा छटपटाएका मजदरु तथा अलत ववपन्न वगयिाई 
मापदण्ड बनाई राहत ववतरण गने र कोरोना पोशजवटभ भई काममा जान नसक्ने अवस्था भएमा 
आतसोिेसन अवलधभरको िालग लनशश् चत राहत उपिब्ध गराउने। 

 वपलसआर परीक्षणका िालग स्वाब ददतसकेपलछ त्र्स्तो व्र्शक्तिे परीक्षणको नलतजा नआएसम्म घरबावहर 
कतैपलन जान नहनुे कुरा सबैिाई जानकारी गराउने। 

 कोरोना परीक्षण र उपचारका िालग अत्र्ावश्र्क पने और्धी  िगार्त स्वास््र् उपकरणहरु वर्ायत ्
अगावै खररद गरी मौज्दात रा् ने ब्र्वस्था लमिातनछे । 
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 गाउँपालिकामा  बसोबास गने सम्पूणय नागररकिाई कोरोनाववरूद्धको खोप उपिब्ध गराउने कार्यमा 
समन्वर् र सहजीकरण गने । 

 कोरोनाको प्रकोप आगामी केही वर्यसम्म लनरन्तर रूपमा जारी नै रहने सम्भावना भएकोिे आगामी 
आलथयक वर्यको बजेट लनमायण गदाय र्सतफय  ध्र्ान परु् र्ाउने। 

 गाउँपालिका लभर रहेका सबै प्रकारका गैर-सरकारी संस्था तथा नागररक समाजसँग समन्वर् र सहकार्य 
गरी पररचािन गने व्र्वस्था लमिातनेछ । 

 भेिा तथा बैठक आर्ोजना नगने, हनु पलन नददने। सम्भव भएसम्म बैठक भच ुयअि ववलधमाफय त ्गने 
लनती  अश्तर्ार गररनेछ । 

 न्वारान, पास्नी वववाह, व्रतबन्ध, मतृ्र् ुसंस्कारजस्ता सामाशजक कार्यमा न्रू्नतम व्र्शक्तमार उपशस्थत भई 
सम्पन्न गने व्र्वस्था गने गरी लनती  अश्तर्ार गररनेछ । 

 उपभोक्ता सलमलतमाफय त सञ्चािन हनुे स-साना लनमायण सम्बन्धी कार्यहरु कोरोनाको प्रकोप नघटेसम्म 
स्थलगत नगने ब्र्वस्था लमिातनेछ । 

 

1. सामाजीक ववकासः  

१.१)  स्वास््र्ः 

ख)   बाि स्वास््र् सम्वशन्ध नीलतहरु  

  पणुयखोप सलुनशितता वडा तथा गाउँपालिकाको अवस्थािाई कार्म गदै हरेक वडाहरुमा खोपको 
अवस्थाको हरेक वर्य सलमक्षा गररनेछ । साथै गाउँपालिकामा खोप ददवस मनाई पणुय खोपको 
अवस्थािाई हरेक वर्य सलुनशित रहेको घोर्णा गररनेछ । 

  खोप कार्यक्रमिाई थप व्र्वशस्थत वनाउनको िालग खोपको सकु्ष्म र्ोजना तजुयमा कार्यिाई 
लनरन्तरता ददतनेछ । 

 भएका खोप केन्रहरुिाई व्र्वशस्थत वनाउने तथा आवश्र्कतानसुार थप लनमायण गने लनती  
लिईनेछ  । र्स वर्य १ वटा खोप केन्र भवन लनमायण गररनेछ । 

 कोल्ड चेन व्र्वस्थापनको िालग चावहने सामाग्री तथा स्थानको व्र्वस्थापन गररनेछ । 

   गभयवलत मवहिािाई हरेक पटक गभय जांच गनय स्वास््र् संस्थामा जांदा २ प्र्ाकेट आर्ोलडन 
र्कु्त ननु ववतरण गररनेछ । 

   पोर्ण शशक्षा कार्यक्रमिाई थप प्रभावकारी बनातनेछ । 
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  हरेक स्वास््र् संस्थामा स्वास््र् शशक्षा कनयर राशखनेछ र पोवर्िा खानेकुराको प्रदशयन गने र 
स्थानीर् स्तरका पोवर्िा खानेकुराहरुको उपभोग ववृद्ध गराउन आवश्र्क शशक्षा, परामशय ददतन े
व्र्वस्था लमिातने छ । 

  पांच वर्य मलुनका वच्चाहरुको उपचार व्र्वस्था कार्यक्रमिाई प्रभावकारी वनातने छ । साथै 
र्स कार्यक्रमिाई व्र्वशस्थत वनाउन रु एक िाख शजवन जि तथा एमोक्सीलिन खररदका िालग 
ववलनर्ोजन गररएको छ । बच्चािात प्रत्रे्क मवहना बच्चाको पोर्ण अबस्थाको अबोिोकन गनय 
मवहनाको एक पटक बर्यको १२ पटक बच्चाको तौि लिन िगातनेछ ।  

  प्रत्रे्क बच्चािात २ बर्य लभर आवश्र्क पने खोप लनर्म पबुयक िगाई  प्रत्रे्क मवहना बच्चाको 
पोर्ण अवस्थाको अविोकन गनय मवहनाको २ पटक वर्यको २४  पटक बच्चाको तौि लिन 
िगातने छ । त्र्सका िालग एक पटकको रु ५० कादरिे १२००।- वरावरको बच्चािाई 
पोर्ण सधुारका िालग प्रदान गररनेछ । 

ग) पररवार स्वास््र् कार्यक्रम 

  वर्यमा एक पटक संघ तथा प्रदेश स्वास््र् लनकार्संग समन्वर् गरी स्थार्ी वन्ध्र्ाकरण 
शशववर संचािन गररनेछ । 

  नव वववाहीत दम्पलतहरुको पवहचान गरी आवश्र्क साधन छनौटको िालग परामशय प्रदान 
गररनेछ । 

  सम्पणुय स्वास््र् संस्थाहरुमा ५ वटा साधन लडपो / वपल्स / कण्डम/ IUCD / तम्पिान्ट 
हरुको सेवा प्रदान गनय आवश्र्क पहि गररने छ । 

  सेवाग्राही मैरी प.लन. सेवा प्रदान गररनेछ । 

  आमा सरुक्षा कार्यक्रमिाई थप प्रभावकारी वनाउन र्ातार्ात खचयको ववतरण प्रणािीिाई 

चसु्त बनातनेछ । 

  पणुय गभयवलत जांच एंव पणुय संस्थागत सतु्केरी जस्ता अलभर्ानिाई िागू गररने छ । र्सका 
िालग म.स्वा.स्व.स स्वास््र्कम  तथा जनप्रलतलनधीहरु पररचािन गररने छ । र्स 

अलभर्ानको संर्ोजक उप-प्रमखुिाई वनातने छ । 

  “तच्छातएको गभय, सरुशक्षत तथा स्वस््र् गभय” भन्न े मिु नाराका साथ हरेक गभयिाई 

पररवारमा तथा समाजमा उत्सवको रुपमा स्थावपत गराउन प्रर्त्न गररनेछ । 
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  आकशस्मक प्रसलुत सेवािाई व्र्वशस्थत तथा थप शजम्वेवार बनाउन वलथयङ सेन्टरहरुमा थप 

उपचार आवश्र्क परेमा वा प्रशेण गनुयपरेमा िाग्ने एम्विेुन्स खचय र्स गाउँपालिका . वाट 
स्रोध भनाय गररनेछ । (रु- १०००० दस हजार सम्म) 

  PMTCT कार्यक्रमिाई लनरन्तरता ददतनेछ । 

  स्वास््र् आमा समूहिाई सदुृढीकरण गने कार्यक्रमहरु राशखने छ । 

घ) रोग लनर्न्रण कार्यक्रम 

 

●    समर्ानकुुि आतपने रोगहरुको रोकथाम गनय तथा सामना गनय आवश्र्क तर्ारी गररने छ 

। महामारीको पवुय तर्ारी तथा व्र्वस्थापनको िालग प्रलतकारी र्ोजना बनात िागू गररने छ। 

●    सने रोग तथा नसने रोगको रोकथामको िालग आवश्र्क कार्यक्रम संचािन गररने छ । 
नसने रोगको रोकथामको िालग पेन प्र्ाकेजिाई थप व्र्वशस्थत गररनेछ । र्सिाई 

आवश्र्क पने सामाग्रीहरुको व्र्वस्थापन गाउँपालिकावाट नै गररने छ। 

●    महामारीको पवुय तर्ारी तथा व्र्वस्थापनको िालग आर. आर वट िात तर्ारी अवस्थामा 
राशखने छ साथै उक्त कार्यिात और्धी , खोप तथा स्वास््र् सम्वशन्ध सामाग्रीहरु तर्ारी 
हाितमा राशखने छ 

●  क्षर्रोगको नर्ाँ रोगी प्ा िगाउनको िालग समर् समर्मा जोशखम स्थानहरु पवहचान गरी 

पररक्षण शशववर संचािन गररनेछ। 

● डट्स ववलधवाट उपचारात्मक पद्दलतिाई थप प्रभावकारी बनाउने छ । र्समा स्वास््र् 

कम को लनगरानीिाई बढातनेछ। 

● जवटि प्रकारका क्षर्रोगहरु (DR/SDR )िाई समर्मै पवहचान तथा व्र्वस्थापन को िालग 

पहि गररने छ। 

●क्षर्रोग तथा नसने रोगहरुको समर्मै पवहचानको िालग ल्र्ाव सेवाको स्थापना तथा 

ववस्तार गररने छ। 

 क्षर्रोगका ववरालमिाई पोर्ण भ्ाको ब्र्वस्थापन गररने छ। 

●    कुष्ठरोगका ववरालम तथा पररवारका िालग जनचेतनामूिक कार्यक्रम ल्र्ातनछे। 
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ङ) म.स्वा.स्वं.से.कार्यक्रम 

  म.स्वा.स्वं.से. हरुिाई स्वास््र्का सम्पूणय कार्यक्रमहरुमा समदुार् स्तरमा जनचेतना 
फैिाउने कार्यमा थप उत्प्ररेरत गररने छ । 

  वशन्चलतकरणमा परेका समदुार् तथा सेवाग्राहीहरुको पवहचान गने, सेवा लनरन्तता 
गराउने, स्वास््र् आमा समहुिाई थप सढृुढीकरण गराउन म.स्वा.स्वं.से. हरुिाई थप उत्प्ररेरत 

गररनेछ । 

  सेवाग्राहीको खोजी गने तथा सेवाग्राहीको लनरन्तरताको िालग संचार गनयको लनशम्त 

ववशेर्त मात ृ तथा वािस्वास््र् समन्वर्का िागी मोबातयि स्वास््र् कार्यक्रम संचािानाथय 

म.स्वा.स्वं.से. हरुिाई संचार खचय वापत प्रलत मवहना  रु २०० का दरिे प्रदान गररने छ । 

  ६० वर्य परुा भएका तथा अन्र् कारणिे सेवा प्रदान गनय कदठन भएका म.स्वा.स्वं.से. 

हरुिाई स-सम्मान ववदात कार्यक्रम राशखने छ । 

 

च) स्वास््र् संस्थाको फोहोर मैिा व्र्वस्थापन तथा गणुस्तर सधुार कार्यक्रम 

  स्वास््र् संस्थावाट लनस्कने फोहोरमैिाको उशचत व्र्वस्थापनका िालग स्वास््र् सेवा ववभाग स्वास््र् 
मन्रािर्को लनदेशशकाको पािना गररने छ । 

 स्वास््र् संस्थाको सरसफातिाई ववशेर् जोड ददतने छ । गाउँपालिका अन्तगयतका स्वास््र् संस्थाहरुको 

सरसफातको लनर्लमत अनगुमन गरी उत्कृष्ट सरसफात गने संस्था तथा का.स. हरुिाई परुस्कृत गररन े
छ । 

 हरेक स्वास््र् संस्थामा गणुस्तर सधुार सलमलत गठन गररनेछ र गणुस्तर सधुारका कार्यक्रमहरु िागू 
गररनेछ । 

  फोहोरमैिा व्र्वस्थापन तथा गणुस्तर सधुारका िालग आवश्र्क पने उपकरण तथा सामाग्रीहरुको 
उपिब्धतािाई    सलुनशित गररनेछ । 

 वलथयङ सेन्टरहरुमा प्िासेन्टा वपट तथा फोहोर व्र्वस्थापन गनय  खाडिहरुको लनमायण  अलनवार्य गररने छ 
। 

  स्वास््र् संस्थाहरुको ममयत संभार तथा खानेपानीको व्र्वस्थापनको िालग र्थेस्ट वजेटको व्र्वस्था 
गररने छ । 
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  गणुस्तरको स्वमूल्र्ाङ्कन गरी उपभोक्ताको सनु्तषु्टीमा ववृद्ध ल्र्ाउने वक्रर्ाकिाप संचािन गररने छ । 

 

छ) स्वास््र् पवुायधार 

  स्वास््र् सेवामा सवयव्र्ापी पहुंच ववृद्ध गनयको िालग र्स गाउँपालिका अन्तरगयतका वडाहरुमा १/१ 

वटा स्वास््र् संस्था संस्थापना संस्थापना गनयको लनशम्त कशम्तमा ५ रोपनी तत ्तत ्स्थानमा जग्गाको 
व्र्वस्थापन गररनेछ । साथै र्सको भवन लनमायणको िालग प्राि हनुे वजेटमा समपरुक वजेटको 

व्र्वस्था समेत गररनेछ । 

  र्सरी हरेक वडामा स्वास््र् संस्था संस्थापना गदाय पलन सेवाको मिुधारमा आउन नसकेका 

समदुार्िाई आधारमूत स्वास््र् प्रदान गनयको लनशम्त स्थालनर् स्रोतमा सामदुावर्क स्वास््र् तकातको 

स्थापना गररने छ । 

 

 स्वास््र् व्र्वस्थापन सूचना प्रणािी 
स्वास््र् व्र्वस्थापन सूचना प्रणािीिात प्रभावकारी वनाउन लनम्न नीलत तथा कार्यक्रमहरु 
अविम्बन गररने छ । 

★    स्वास््र् संस्थाहरुवाट गररने मालसक प्रलतवेदन पद्दलतिाई लनरन्तरता ददतन ेछ 

★    म.स्वा.स्वं.से हरुको मालसक सलमक्षािाई प्रभावकारी वनातने छ साथै लनर्मानसुार उत्प्ररेणा 

गररने छ । 

★    स्वास््र् संस्था प्रमखुहरुको मालसक वैठक तथा सलमक्षािाई लनरन्तरता ददतने छ । 

★    मालसक अनिातन त्र्ाङ्क प्रवेष्टीकरण को िालग आवश्र्क पने तन्टरनेट सेवािाई उपिब्ध 
गरातने छ । 

★    स्वास््र् सेवाहरुको रेकलडयङ तथा ररपोवटयङको िालग आवश्र्क पने फाराम रशजष्टर छपाईमा 
िालग र्थोशचत वजेट व्र्वस्थापन गररने छ । 

★    स्वास््र् संस्थाहरुको लनर्लमत अनगुमन तथा सपुरीवेक्षण कार्यिाई लनरन्तरता ददतने छ । 

★    स्वास््र् संस्थाहरुको तथा स्वास््र्कम हरुको क्षमता अलभववृद्ध वा तालिम गनयका िालग 
स्वास््र् संस्था मै कोशचङको िालग सम्वशन्धत लनकार्हरुसंग समन्वर् गररने छ । 
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★    रेकलडङ ररपोवटङ कार्यमा संम्िग्न स्वास््र् कलमयिाई DHIS2 को तालिमको िालग प्रवन्ध 

लमिातने छ । 

  

झ) सामाशजक सरुक्षा कार्यक्रम 

❖    राविर् ववमा कार्यक्रमिाई प्रसार प्रसार गरी थप प्रभावकारी बनातने छ ।  

   स्वास््र् ववमािाई प्रभावकारी बनाउने लनती  लिईनेछ । 

❖    ववलमतहरुको सं्र्ा ववृद्ध गने खािका समदुार्स्तरमा वक्रर्ाकिापहरु संचािन गररनेछ । 
(घरदैिो कार्यक्रम, ववमा दताय शशववरहरु) 

❖    गरीवीको पररचर् पर प्राि गनय नसकेका दलित िगार्त ववपन्न नागरीकहरुको ववमाको िालग 

गाउँपालिकाको तफय वाट ववलमत गने व्र्वस्था लमिातने छ । 

❖    ववलमतहरुको लनर्लमत नवीकरणको िालग प्रोत्सावहत गररने छ । 

सामाशजक सरुक्षा भ्ािात आगामी आलथयक वर्यबाट अलनवार्य रुपमा बैवङ्कङ प्रणािीमा िलगनेछ ।  

ञ) स्वास््र् शशक्षा र व्र्वहार 

★    समर्ानकुुि प्रभाव पाने रोगहरुको रोकथाम तथा व्र्वस्थापनको िालग F.M. रेलडर्ो पर 
पलरकाहरुमा सन्देश प्रवावहत गररनेछ । 

★    स्थानीर् स्तरमा हनुे ववशेर् मेिा तथा महोत्सवहरुमा स्वास््र् शशक्षा प्रवद्धन गने 

वक्रर्ाकिापिात संचािन गररनेछ । 

★    स्वास््र् संस्थाहरुमा स्वास््र् शशक्षा कनयरको अलनवार्यता गररने छ । 

★    वकशोर वकशोरीहरुसंग स्वास््र्कम  हरुको अन्तरकृर्ा लनर्लमत गररनेछ । 

★    सम्पूणय स्वास््र् संस्थाहरुिाई वकशोर वकशोरी मैरी वनातने छ । 

★    माध्र्ालमक शशक्षामा प्रजनन स्वास््र्का ववर्र्हरुको कक्षा स्वास््र्कम वाटै गररनेछ । र्सका 
िालग स्वास््र्कम  िाई उत्प्ररेीत गनय खाजा खचय व्र्वस्थापन गररने छ । 

★    समर् समर्मा स्वास््र्का ववलभन्न ववर्र्हरुमा सडक नाटक, दोहोरी लगत, वकृ्तत्वकिा जस्ता 
प्रलतर्ोलगता संचािन गररन ेछ । सो कार्यक्रम सञ्चािन गदाय शशक्षा शाखासँग आवश्र्क समन्वर् 

गरीनेछ । 

★    स्वास््र्का महत्वपणुय ददवसहरु म.स्वा.से ददवस, एड्स ददवस, ववश्व स्वास््र् ददवस, क्षर्रोग 
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ददवस, धमु्रपान ववरुद्दको ददवस िाई अवसरको रुपमा मनातने छ । 

★    सलुतयजन्र् पदाथयको लनर्मन ऐन तथा लनर्माविीको प्रभावकारी कार्ायन्वर्न गररने छ, साथै 
र्सका िालग वजार अनगुमनिात लनर्लमत र प्रभावकारी गररने छ ।   

ट) लनशलु्क और्धी  तथा भण्डारण कार्यक्रम 

★    और्धी , खोप तथा स्वास््र् सम्वशन्ध सामाग्रीहरुको भण्डारणको िालग अत्र्ाधलुनक भण्डारण 

कक्षको लनमायण कार्य शरुु गररनेछ । 

★    स्वास््र् संस्थाहरुमा तथा वलथयङ सेन्टरहरुको औजार उपकरणको खरीद तथा व्र्वस्थापनको 

िालग उशचत वजेट व्र्वस्थापन गररने छ । 

★    आधारभतू स्वास््र् सेवाका िालग आवश्र्क पने लनशलु्क और्धी हरुको उपिब्धतािाई 
सलुनशित गररने छ । र्सका िालग संघ, प्रदेश तथा अन्र् लनकार्संग समन्वर् गरीनेछ । लनशलु्क 

और्धी  को िालग  आवश्र्क वजेट ववलनर्ोजन  गररनेछ । 

★    गाउँपालिकाबाट स्वास््र् संस्थाहरुमा और्धी  तथा अन्र् सामाग्रीहरुको ढुवानी व्र्वस्था 

लमिातनेछ साथै केन्र तथा प्रदेशवाट शजल्िा माफय ट प्राि हनु आउने और्धी हरुको समेत 
ढुवानीको व्र्वस्था लमिातनेछ । 

ठ) राविर् र्ौन तथा एड्स लनर्न्रण  कार्यक्रम             

●    प्रारशम्भक जाँचमा शंकास्पद देशखएका लबरामीहरूिातय सलुनशित गररने जाँचको सेवा पातयने स्थान 
सम्म जानको िागी र्ातर्ात खचयको ब्र्बस्थापनको िालग पहि गररने छ। 

●    PLHIV हरूिाई उपचार केन्र (ART site) सम्म जान र्ातर्ात खचयको  व्र्वस्था गररने छ। 

●    एच.आतय.लभ. प्रभाववत बच्चाहरूको पोर्ण तथा शशक्षाको िागी मालसक १ हजार रूपैर्ा प्रदान 

गररने वक्रर्ाकिापिातय लनरन्तरता ददतयनेछ । 

ड) मानलसक स्वास््र् सम्बशन्ध  

 मानलसक स्वास््र् सम्बशन्ध कार्यक्रक आधारभतु तह सम्म सन्चािन गररनेछ ।  

 र्स बारपाक सलुिकोट गाउँपालिका मा कार्यरत स्वास््र्का जनशशक्तिे ददन लमल्ने और्धी 
लबरामीहरुिात लबतरण गररनेछ । र्सका िालग स्वास््र् कम िात आवश्र्कता बमोशजमको 

तालिम तथा अलभमशुखकरण गररनेछ ।   

१.२) जनसं्र्ा नीलत 



16 
 

➢    ववद्यमान आलथयक, सामाशजक तथा िैविक असमानतावाट जनसं्र्ाको ववृद्ध, संरचना, 

ववतरण तथा वसातसराई जस्ता जनसं्र्ा सम्वशन्ध पररसूचकहरुको प्रभाविाई मध्रे्नजर 
गरर नीलत तर् गररनेछ । 

➢    प्रजनन दर र मतृ्र्दुरको अध्र्र्न गररनेछ । 

➢    मात ृर शशश ुमतृ्र्दुर घटातनेछ । 

➢    जेष्ठ नागररकको रेखदेख , उपचार र सामाशजक सरुक्षा तथा रू्वा जनशशक्तको वैदेशशक 
पिार्नको उशचत व्र्वस्थापन अध्र्ानगरीस्थानीर् स्तरमै रोजगारी लसजयना गररनेछ । 

➢    जनसं्र्ाको असमान ववतरण,  आन्तररक र वाह्य वसातसराईको असर मूल्र्ाङ्कन 

गररनेछ । 

➢    िैविक असमानताको अध्र्र्न गररनेछ । 

➢    ववद्यािर् स्तरमा वकशोर वकशोरी सालथ शशक्षा तथा र्ौन शशक्षा कार्यक्रम िाग ुगररनेछ 
। 

➢    जनसं्र्ा पाश्वयशचर ( Population Profile ) तर्ारगरीजनसं्र्ाका आधारमा र्ोजना तजुयमा 
गररनेछ । 

क) अन्र् 

 ●    जलडववुट प्रशोधन केन्रको स्थापना गररने छ । साथै आर्वेुद सेवािात थप व्र्वशस्थत एवं 
ववस्तार गररने छ । 

●    स्वास््र् क्षेर एक वहआुर्ालमक क्षेर भएको हदुा हरेक ववर्र्गत नीलतहरुमा स्वास््र्का 
िक्ष्र्हरु हालसि हनुसक्ने नीलतहरु अविम्बन गररने छ। 

●    स्वास््र् घर , स्वास््र्  गाउँ तथा स्वस्थ समदुार्  जस्ता अलभर्ानहरु संचािन गररनेछ । 

१.३ भार्ा तथा  संस्कृलत प्रवद्धन 

 गाउँपालिकाको सबै जातजाती भार्ा धमय सस्कृलत र मौलिक परम्पराको संरक्षण गररनेछ ।  

 ऐलतहालसक धालमयक सास्कृलतक पर्यटन प्रवद्धन िागी बारपाक सिुीकोट गाउँपालिका क्षेर लभरका मठ 
मशन्दर, ऐलतहालसक स्थि र गमु्बाहरुको ममयत सम्भार सम्वद्धन संरक्षण गदै िलगनेछ ।  



17 
 

 गाउँपालिकामा सन्चािन हनुे मौलिक ररलतररवाज चाडपबय परम्परा धमय संस्कृलतको संरक्षण सम्बद्धन र 
प्रवद्धन गररनेछ ।  

 ववगतका जनर्दु्ध िगार्तका आन्दोिनहरुमा सहादत हालसि गनुयभएका शवहदहरुको सम्झनामा पाकय , 
स्मारक आदद लनमायण गरी रा रिाई उच्च र्ोगदान गनेहरुको उच्च कदर एवं सम्मान गने संस्कृलतिाई 
बढवा ददईनेछ । 

 बराम, गरुुङ, तमाङ, मगर र  घिे भार्ाहरुको संरक्षण गदै िोप हनु िागेका भार्ाको बारेमा अध्र्र्न 
अनसुन्धान गने ब्र्वस्था लमिातनेछ ।  

 सामाशजक कुसंस्कार लबरुद्ध सचेतनामिुक अलभर्ानहरु सन्चािन गदै िलगनछे ।  

   

१.४)   िैिीक समानता र समाबेशीकरण  

 सामाशजक रुपमा पछाडी परेका बगय र समदुार्को पहुँचमा अलभबवृद्ध गदै सामाशजक रुपान्तरण माफय त 
गररबी न्र्नुीकरणिात सहर्ोग परु्ायउन सामाशजक पररचािन कार्यक्रमिात अझ ससक्त प्रभावकारी 
बनातनेछ ।  

 र्स गाउँपालिकािात मवहिा मैरी, बाि मैरी, अपाि मैरी, गाउँपालिकाको रुपमा लबकाश गररनेछ ।  

 मवहिा, दलित, आददबासी, जनजाती र लबपन्न बगयका नागररकहरुको सामाशजक तथा आलथयक उन्नतीको 
िालग लबशेर् कार्यक्रम सन्चािन गररनेछ ।  

 सामाशजक सरुक्षा भ्ािात लनर्लमत मर्ायददत सरि र सहज बनातनेछ ।   

 ववपन्न वािवालिकाहरुको पािनपोर्ण एवं शशक्षा, स्वास््र्को िालग र्ोगदान गने वहसाबिे वाि संरक्षण 
अक्षर् कोर्को व्र्वस्थािात लनरन्तरता  ददतनेछ । 

 वाि लबवाह र िैिीक वहंसा कम गनय मवहिा समहु बाि क्िव आमा समहु र र्वुा समहु पररचािन 
गने लनती अश्तर्ार गररनछे ।  

 समदुार्का ब्र्शक्तको मानलसक तथा भौलतक वववरण तथा त्र्सको सधुारको िालग िैविक वहंसा बाि 
बालिका मालथको दवु्र्यवहार, मानलसक आघात र कोलभड जोशखम तथा असर तथा समस्र्ा अनगुमनको 
िालग मवहिा समहु, बाि क्िव, र्वुा समहुहरुको पररचािन गने र प्रगलत वववरण वडा कार्ायिर् र 
गाउँपालिकामा अद्यावलधक गने ब्र्वस्था लमिातनेछ । 

 सवै वािबालिकाको वहत र अलधकार रक्षाको िालग आवश्र्क समन्वर् गनय िामो समर्देखी बाि 
अलधकार र सामाजीक अलभर्ानमा सवक्रर् भलुमका खेल्दै आएका एक जनािात बािबालिका सहजकताय 
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मनोनीत गने र आवश्र्क कार्यलबलध माफय त कार्य सन्चािन तथा बाि अलधकार संरक्षणको िालग कोर् 
स्थापना गने व्र्वस्था लमिातनेछ ।  

 मवहिाको हक वहत र अलधकार रक्षा गनय मवहिा मालथ हनुे सबै खािे वहंसाको लबरुद्धमा सचेतना गनय 
एंव मवहिाहरुको क्षमता अलभबवृद्ध गरात आत्मलनभयर बनाउन ेउदे्दश्र् सवहत मवहिा शसशक्तकरण गनयको 
िालग उपाध्र्क्षसंग मवहिा कार्ायक्रम सन्चािन गररनेछ । र्सका िालग मवहिा लबकाश अलधकृत र 
सरोकारवािा मध्रे्बाट एक जना सहजकताय लनर्कु्त गररनेछ ।     

        १.५) शशक्षा सम्बशन्ध  

 पालिकालभरका सबै नागररकहरुिाई देशभक्त, भलबर्प्रलत आस्थावान, श्रमप्रलत ववश् वास गने, सभ्र् 
,ससंुस्कृत ,र्ोग्र्, प्रलतस्पध  , लसजयनशशि,उद्यमशशि र आत्मववश्वासी बनाउने बारपाक सलुिकोट 
गाँउपालिकाको मिु शशक्षा नीलत हनुेछ  । 

  लसपर्कु्त र दक्ष जनशशक्तको ववकास गनय प्राववलधक र व्र्ावसावर्क शशक्षाको ववकासमा जोड 
ददतनेछ । र्सका िालग गाँउपालिकालभर एक प्राववलधक शशक्षािर् स्थापनाको कार्यिाई लतव्रता 
ददतनेछ । 

  संशघर् सरकारिे घोर्णा गरे अनरुुप २०७७ देशख २०८५ िाई सावयजलनक ववद्यािर् सबिीकरण 
दशकको रुपमा सफि पानय सहर्ोग  गने खािका कार्यक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । र्सका िालग 
कक्षा १ देशख ५ सम्मका बािबालिकाहरुका िालग ददवा खाजाको व्र्वस्था, बािलबकास कक्षाका 
सहजकतायहरुको िालग उशचत पाररश्रलमकको व्र्वस्था,लनर्लमत ववद्यािर् अनगुमन एवम आधारभतु 
र माध्र्लमक तहका शशक्षकहरुका िालग समसामवर्क तालिमको व्र्वस्था गररनेछ । 

  ववद्यािर् भनाय अलभर्ानिाई प्रभावकारी रुपमा िागगुरीपालिकालभर ववद्यािर्बावहर रहेका 
बािबालिकाहरुिात शशक्षाको मिु धारमा समावहत गनय सहर्ोग गनय “वािवालिकाहरुिात ववद्यािर् 
ल्र्ाऔ ँ,पढातमा वटकाऔ”ँ अलभर्ान सञ्चािन गररनछे ।  

 राष्टपलत शैशक्षक सधुार कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्ायन्वर्नमाफय त ववद्यािर्हरुको भौलतक संरचना 
र लसकात सवुवधामा सधुार गररनेछ ।  

  पालिकालभर असि पठन संस्कृलतको ववकास गनय आवश्र्क एक सावयजलनक पसु्तकािर् स्थापना 
गररनेछ । साथै वड/वडामा सामदुावर्क पसु्ताकािर् स्थापनाको लनती  अबिम्बन गररनेछ । 
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  सावयजलनक ववद्यािर् र शशक्षण संस्थाहरुको शजवपएस पद्धलतमा आधाररत नक्सांकनगरीभगुोि 
,न्र्नुतम ववद्याथ  सं्र्ा र ववद्यािर् सेवा क्षेरको जनसं्र्ाको आधारमा  समार्ोजन गने नीलत 
अविम्वन गररनेछ ।  

  ववद्यलुतर् शैशक्षक सामग्रीको ववकास गरी अनिातन र भच्र्र्अुि शशक्षा प्रदान गररनेछ । र्सका 
साथै दरु शशक्षा र पराचार शशक्षामाफय त पलन शैशक्षक कार्यक्रमहरु सञ्चािन गनय आवश्र्क प्रवक्रर्ा 
अगालड बढातनेछ । 

  “एक ववद्यािर् एक वव्ान प्रर्ोगशािा”, “एक ववद्यािर् एक कम्प्र्टुर कक्ष”  कार्यक्रममाफय त 
सवै माध्र्लमक र आधारभतु ववद्यािर्हरुमा वव्ान प्रर्ोगशािा र कम्प्र्टुर कक्ष स्थापना गररनेछ 
र वव्ान शशक्षािात रुशचकर बनाउन बै्ालनक लसकात ववलधमा जोड ददतनेछ । 

  सवै माध्र्लमक र आधारभतु ववद्यािर्हरुमा  आतलसवट प्रर्ोगशािा,वव्ान प्रर्ोगशािा ,व्र्वशस्थत 
पसु्तकािर् र उच्च गलतको तन्टरनेट सेवा ववस्तार गररनेछ । 

  ववद्याथ हरुको अन्तलनयवहत प्रलतभा प्रस्फुटनमा सहजीकरण गनय सलुिकोटको प्रलतभा खोज अलभर्ान 
कार्यक्रमिाई लनरन्तरता ददतनेछ । 

  ववद्याथ हरुको सवायिीण ववकास गनय र शशक्षणलसकातिाई रोचक बनाउन समर्समर्मा 
पालिकास्तररर् अलतररक्त वक्रर्ाकिापहरु सञ्चािन गररेनेछ । कक्षा ८ को परीक्षािाई अझै 
मर्ायददत एवम प्रभावकारी वनातनेछ र कक्षा ५ को परीक्षािाई पलन पालिकास्तरमा सञ्चािन 
गररनेछ । 

  शैशक्षक गणुस्तर सदुृढ गनय एक पालिकास्तररर् शैशक्षक गणुस्तर सधुार सझुाव सलमलत गठन 
गररनेछ र सलमलतिे ददएका सझुावहरुिात औशचत्र् पवुष्टको आधारमा प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्वर्न 
गररनेछ । 

  गररव तथा जेहेन्दार लबद्याथ िात प्रोहोत्साहन गनय शवहद ददिबहादरु रम्तेि छारबृ् ी कोर् स्थापना 
गररनेछ । 

 दगुाय मालबको खेिकुद ग्राउण्ड लनमायण, शशव आधारभतु लबद्यािर्को भवन लनमायणको िालग जग्गा 
प्रालि गने माझथर मालबको अधरुो घेरावार सम्पन्न गने कार्यको िालग आवश्र्क बजेटको ब्र्वस्था 
गररनेछ ।  
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१.६)     र्वुा तथा खेिकुद 

 “बारपाक सलुिकोटको िालग खेिकुद ,स्वास््र्का िालग खेिकुद” भने्न मिु नाराका साथ 
समर्समर्मा पालिकास्तररर् खेिकुद गलतववलधहरु सञ्चािन गरी ववद्याथ  एंवम र्वुाहरुको 
लसजयनशशिता ववकास;जालतर्,क्षेलरर् तथा रािीर् एकता प्रवद्र्धन र  खेिाडीहरुको क्षमता 
ववकासमा जोड ददतनेछ । 

  पालिकालभर लनशज क्षेरबाट सञ्चािन गररने खेिकुद कार्यक्रमिाई प्रोत्साहन गररनेछ । र्सका 
िालग आवश्र्क अनदुानको व्र्वस्था गररनेछ । 

  सामाशजक कुररती हटात सामाशजक चेतना जगाउन,आन्तररक पर्यटन प्रवद्धन गनय  र कृर्ीसग ँ
सम्वन्धीत स्वरोजगार कार्यक्रमवारे जनचेतना  जगाउन र्वुा पररचािन गररनछे । 

  र्वुाहरुको लसजयनशशिता ,श्रम र सीपिात प्रोत्सावहत गने खािका कार्यक्रमहरु सञ्चािन 
गररनेछ । पालिकालभरका महत्वपणुय सांस्कृलतक सम्पदाको संरक्षण गनय सांस्कृलतक बैभवको 
संरक्षणमा र्वुा अलभर्ान सञ्चािन गररनेछ । 

  गाँउपालिकाको प्रलतष्ठाको रुपमा रहेको गाँउपालिका स्तररर् खेिकुद मैदान लनमायण र हरेक 
वडामा खेिकुद पवुायधारको  रुपमा रहेको खेि मैदान लनमायणको कार्यिाई लनरन्तरता ददतनेछ 
। 

 र्वुाहरुको नेततृ्व लबकाश र क्षमता अलभबवृद्ध र्सवा पररचािन र प्रलतलनलधत्व र पहँच स्थापीत 
गनय गाउँपालिका स्तररर् र्वुा शसक्तीकरण कार्यक्रम संन्चािनको िालग आवश्र्क बजेटको 
ब्र्वस्था गररनेछ । साथै उक्त र्ोजना सन्चािनको िालग एक जना सहजकताय लनर्कु्त गररनेछ 
।  

१.७) बािबालिका सम्बशन्ध  

 बाि अलधकार र बाि अलधकार संरक्षण  सम्बशन्ध सचेतनामिुक कार्यक्रम सन्चािन 
गररनेछ ।  

 बाि अलधकार सलमलतको सस्थागत क्षमता अलभबवृद्ध गररनेछ । गाउँपालिकाको बाि 
बािबालिका सम्बशन्ध ऐन, २०७७ िात कार्यन्वर्न गररनेछ । कार्ायिर्मा एक जना 
बाि कल्र्ाण अलधकारी तोवकनेछ  

 लबद्यािर् स्तर र  सामदुार् स्तरमा  बाि क्िव गठन र सन्चािनमा लतब्रता ददतनेछ ।  
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 बािमैरी स्थालनर् शासनिात अलभबवृद्ध गनयको िालग बािबालिका लनती  तजुयमा गरी िाग ु
गररनेछ ।  

१.८) जेष्ठनागररक सम्बशन्ध  

 अन्तरपसु्ता छिफि र अन्तरवक्रर्ामा जोड ददतनेछ ।  

 जेष्ठ नागररकको त्र्ाङ्क संकिन र अद्याबलधक गररनेछ । 

  सबै वडाहरुमा जे ठ नागररक ववश्रामस्थि, आरामस्थिको स्थापनाको लनती  लिईनेछ 
। 

 घरमानै पगेुर स्वास््र् पररक्षणिाई लनरन्तरता ददईनछे । 

 जे ठ नागरीकहरुको लनशलु्क स्वास््र् पररक्षण कार्यक्रमिाई लनरन्तरता ददईनछे । 

 चाि ु आलथयक बर्य २०७७।०७८ मा वडा नं ५ मा लनमायण भएको जेष्ठ नागररक 
लबश्रम गहृिात सन्चािनमा ल्र्ातनेछ ।  

१.९) अपािता भएका ब्र्शक्त सम्बशन्ध  

 अपािता भएका ब्र्शक्तहरुको आत्म लनभयर र मर्ायददत शजवनको सलुनशितताको िागी 
पहि गररनेछ । 

 कार्ायिर्को भौलतक संरचना लनमायण गदाय अपाि मैरी बनातनेछ । 

 अपािता भएका ब्र्शक्तको सीप लबकाश तालिम सहार्ता सामाग्री लबतरण र 
रोजगारीको िालग प्राथालमकता ददतनेछ । 

 गाउँपालिका लभर रहेका अपािको वहत र शजलबकोपाजयनमा टेवा परु्ायउने अलभप्रार् 
सवहत बहृत अपाि कोर् स्थापना गररनेछ । र्स कार्यक्रम सन्चािननको िालग 
अपाि कार्यक्रम सहजकताय सन्चािन गररनेछ । 

१.१० आददवासी जनजाती सम्वन्धी  

आददवासी जनजातीको उत्थानको िालग आवश्र्क  कार्यक्रम सन्चािनको िालग 
बजेट लबलनर्ोजन गररनेछ । र्स कार्यक्रम सन्चािनको िालग एक जना सहजकताय 
लनर्कु्त गररनेछ  

१.११ दलित उत्थान सम्वशन्ध  
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दलितको उत्थान र शसशक्तकरणको िालग आवश्र्क बजेट सवहतको कार्ायक्रम 
सन्चािन गररनछे । सो कार्ायक्रम सन्चािनको िालग पाचँ सदशस्र्र् एक संजाि 
गठन गररन ेब्र्वस्था लमिातनछे ।  

 

   

 

 

२. आलथयक ववकास  

२.१) रोजगारी  

 स्थालनर् सरकारबाट सन्चािन हनुे र्ोजनाहरुिात सम्भव भए सम्म श्रमप्रधान प्रलबलधको 
रुपमा कार्यन्वर्न गने ब्र्वस्था गररनेछ । श्रम तथा रोजगार बैङ्कको अबधारण कार्यन्वर्न 
गनयको िालग श्रम रोजगार बैङ्क सन्चािन कार्यलबलध तजुयमा गरी िाग ुगररनेछ । र्सरी श्रम 
बैङ्कमा आबद्ध सवक्रर् जनशक्तीिात सरकारी, गैर सरकारी, लनशज क्षेर  तथा उपभोक्ता 
सलमलतबाट कार्यन्वर्न गनय सवकने र्ोजनामा पररचािन गररनेछ ।  

 बाझो जग्गाको िगत राख्न ेकाम चाि ुआलथयक बर्यमा अद्यावलधक गरी आगामी  आलथयक बर्यमा 
र्सिात भमुी बैङ्कको अबधारण अनरुुप ववकाश गरी सोबाट कृवर् क्षेरमा स्वरोजगारी सजृना 
गररनेछ।   

 गररबी लनवारण गने लबलभन्न प्रकारका दक्ष तथा अधय दक्ष जनशक्ती उत्पादनको िागी 
"गाउँपालिका अध्र्क्ष गररलब लनवारण कार्यक्रम" िात लनरन्तरता ददतनेछ।साथै र्स  कार्यक्रम 
कृवर् तथा पशपंुक्षी क्षेरमा समेत लबस्तार गने ब्र्वस्था लमिातनेछ ।   

 र्ोजनाका हरेका लबर्र्मा रोजगारीिात अन्तर सम्बशन्ध लबधाको रुपमा सलुनशित गरातनेछ ।  

 गाउँपालिका मा रहेको रोजगार सेवा केन्रिात संशघर् सरकारको सहर्ोगमा क्षमता लबकाश 
गने त्र्सको सदुृढीकरण गररनेछ ।  

 रोजगारीको क्षेरमा श्रम र ज्र्ािादरिात सन्तलुित गने लनती  अश्तर्ार गररनेछ ।  

 स्थालनर् सरकार उद्यमशशि बने्न नागररकिात उद्यमशशि बनाउने लनशज क्षेरको उद्यमशशितािात 
समेत उपर्ोग गने लनती अश्तर्ार गररनेछ ।  

 संशघर् सरकारको समन्वर्मा गाउँपालिका लभर बैदेशशक रोजगारमा जाने नागररकहरुको िगत 
राख्न े उक्त िगतको समर् समर्मा अद्याबलधक गने बैदेशशक रोजगारिात भरपदो सरुशक्षत 
ब्र्वशस्थत र मर्ायददत बनाउदै िलगनेछ ।  
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 बैदेशशक रोजगारबाट प्राि ्ाप सीप अनभुव पुजँीिात उत्पादनमा िगाउन प्रोहोत्साहन गररनेछ 
।  

 ववदेशबाट रोजगार गमुाएर फवकय एका श्रलमकहरुिाई लसप र क्षमता हेरी पनुस्थापना गने लनती 
लिईनेछ । 

 बैदेशशक रोजगारिात मर्ायददत र सम्मालनत  गनयको िालग लबश्र् साक्षरता कार्यक्रम सन्चािन 
गररनेछ ।  

 

२.२) सहकारी र लबश्र् क्षरे  

 कृवर् र पशपुािनमको मिुत ब्र्वसावर्करणमा कृर्ी सहकारीहरुिात पररचािन 
गररनेछ । सहकारीहरुको क्षमता अलभबवृद्ध र सस्थागत लबकाशमा सहशजकरण 
गररनेछ ।सहकारी माफय त िगानी अलभबवृद्धगरीउद्योग मैरी बाताबरण सजृन गररनेछ 
।  

 सहकारी ऐन, २०७५ को शशघ्र कार्यन्वर्न गररनेछ । सहकारी लनर्ामाविी, 
सहकारी दताय लनदेशशका, सहकारीहरुको लनर्मन मापदण्ड वनाई िाग ुगररनेछ । 

 सहकारी समहु सन्जाि लनमायणमा  प्राथालमकता दददै सरकारी संस्थाहरुको सघन 
अनगुमन गने ब्र्वस्था लमिातनेछ ।   

 

२.३) उद्योग तथा बाशणज्र्   

 गाउँपालिकामा आद्यौलगक ग्राम स्थापनाको िालग संशघर् सरकार प्रदेश सरकार समक्ष पहि 
गररनेछ । स्थालनर् स्तरमा पातने कच्चा पद्धाथयमा आधाररत रोजगार मिुक उद्योगको 
स्थापना गररनेछ । 

 छैठौ गाउँ  सभािे पाररत गरेको औद्यौलगक ब्र्वसार् ऐन, २०७६ तथा साबयजालनक लनजी 
साझेदारी ऐन, २०७६ कार्यन्वर्न गररनेछ ।  

 स्थालनर् बजारिात ब्र्वशस्थत र स्वच्छ प्रलतस्पलधय बनाउन तथा उपभोक्ता ठलगनबाट 
जोगाउनको िालग ब्र्ापारीहरुको सहभालगतामा ब्र्ापार आचार संवहता बनात िाग ुगररनेछ 
।  
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 प्रलतस्पधायमा छनौट भएका ब्र्वसार् लबकाश सेवा प्रदार्क संस्थाहरु माफय त आवश्र्कता 
पवहचानको आधारमा सीप लबकाश तालिम सन्चािन गररनेछ ।  

 प्रलतस्पधामा छनौट भएका ब्र्वसार् लबकाश सेवा प्रदार्क सस्था माफय त िघ ुउद्यम कार्यक्रम 
सन्चािन गररनेछ ।  

 उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रलतस्पधाय बवृद्ध गनयको िालग कम्तीमा ५ जनाको समहुमा 
प्रलबलध हस्तान्तरण गररनेछ ।  

 बारपाक सिुीकोट गाउँपालिकामा सशुचकृत प बेरोजगार र्वुाहरुिात सम्भाव्र्ताको आधारमा 
कुक, वेटर, ड्रातलभङ, प्िशम्बङ, लसिात-कटात, मेकालनकि जस्ता सीप मिुक िामो तथा 
छोटो अबलधका तालिमहरु सन्चािन गररनेछ ।र्सका िालग संघ र  प्रदेश सरकारहरुसंग 
िागत साझेदारीमा कार्ायक्रम सन्चािान गने ब्र्वस्था लमिातनेछ ।    

 गाउँपालिका लभर लनरपेक्ष गररबी  तथा न्र्नु आर् भएका  जनताको िालग शजवनस्तर 
उकास्नको िालग लबशेर् अलभर्ान सन्चािन गररनेछ ।  

२.४) पर्यटन  

 गाउँपालिका क्षेरलभरका प्रशशद्ध तीथयस्थिहरुिाई पर्यटकीर् क्षेरको रुपमा ववकास गनय र 
त्र्सिाई आलथयक ववकासका अवसरहरुसँग जोड्ने गरी गाउँपालिकाको वावर्यक र अवालधक 
र्ोजना बनाई िाग ुगररनेछ । 

 शवहद ददि बहादरु रम्तेि स्मलृतपाकय   तथा र्दु्धपाकय  ताकुकोटिाई र्दु्ध संग्रािर् सवहत ववशेर् 
पर्यटवकर् केन्र बनाउने कार्ायिर्िात लनरन्तरता ददतनेछ  । 

 धालमयक पर्यटवकर् क्षेरहरुको व्र्ापक प्रचार प्रसार गरी प्रवद्धनात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चािन 
गररनेछ ।धलमयक स्थिहरुको पनुलनमायण कार्य र्थासम्भव लछटो सम्पन्न गनयको िालग सहर्ोगी 
लनकार्हरुसँग समन्वर् र सहकार्य गररनेछ । 

 पर्यटकहरुको बारपाक सलुिकोट बसाई िम्बाउने गरी थप पर्यटवकर् स्थिहरुको ववकासका 
कार्यक्रम पवहचान गरी कार्ायन्वर्न गररनेछ । 

 मनोरन्जन, दृश्र्ाविोकन तथा साहलसक पर्यटनका िालग गाउँपालिका क्षेरलभरका पर्यटकीर् 
गन्तव्र्िाई अगाडी वढाउने वातावरण सजृना गररनेछ । 

 ववलभन्न जातजाती ववशेर्को सांस्कृलतक परम्परा झल्कने संस्कृलत प्रवद्धयन कार्यक्रम सञ्चािन गरी 
आन्तरीक तथा बाह्र्र् पर्यटकिाई आकवर्यत गने व्र्वस्था लमिाईनेछ । 
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 पर्यटवकर् गन्तव्र्को संरक्षण गने लनलत अश्तर्ार गदै पर्यटकीर् गरुुर्ोजना तजुयमा गरी िाग ु
गररनेछ ।  

 पर्यटनमैरी ,सफा सनु्दर र आकवर्यत हनुेगरीजनताको सहभालगतामा "बारपाक सलुिकोटको रहर 
,सफा सनु्दर र सभ्र् गाउँघर " अलभर्ान कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछन ्।समदुार्को सहकार्यमा 
सौर्य उजायको माध्र्मबाट मु् र् बजार क्षेरमा ब्ी व्र्वस्थापनको शरुुवात गररनेछ । 

 बारपाक सलुिकोट गाउँपालिकािाई पर्यटकीर् गन्तव्र्को रुपमा अगाडी बढाउन लबद्यमान 
ऐलतहालसक, धलमयक, सास्कृलतक सम्पदाको संरक्षण, प्रवद्धयनको कार्य गनुयका साथै अध्र्र्न 
अनसुन्धानिाई अद्याबलधक गरी अलभिेशखकरण गररनेछ । 

 बारपाक सलुिकोट गाउँपालिकािाई पर्यटन मैरी गाउँपालिका अलभर्ानको िालग ववलभन्न स्थिमा 
होमस्टेको रुपमा सम्भाव्र्ता अध्र्ानगरीलनजी (४०%) साझेदारी (६०%) मा घरवास (Home 

Stay) ववकासमा जोड ददईनेछ । 

 सलुिकोट डाँडा ,सलुिकोटगढी  ,धनु्चोकपोखरी , बैजनीताि, मातकोट देबी, मशन्दर र सीता 
गफुा जस्ता धाम क तथा प्राकृलतक सम्पदाहरुमा प्रर्यटकीर् प्रद्धदन गनय पर्यटवकर् पबुायधारको 
लनमायण गररनेछ ।  

२.५) कृर्ी लबकाश सम्बशन्ध  

 कृर्ी पेशािात सम्मालनत पेशाको रुपमा स्थापीत गनय र्वुाहरुिात कृर्ी पेशा प्रलत आकवर्यत पेशाको 
रुपमा लबकाश गररनेछ ।  

 गाउँपालिका लभर कृर्ी अन्तरगतका तरकारीजन्र् फिफुि मासजुन्र् तथा दधुजन्र् बस्तहुरुमा 
गाउँपालिकािात आत्म लनभयर बनाउन आर्त प्रलतस्थापन मिुक लबशेर् कार्यक्रम सन्चािनमा 
प्राथालमकता ददतनेछ । । 

 वडाहरुको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न लबश्लशेणगरीसोको आधारमा कृर्ी पकेट क्षेरहरु घोर्णा गररनेछ ।  

 सहकारी तथा लनशज क्षेर समहु माफय त  उच्च मलु्र्का कृर्ी बािी नगदेबािीको बजारीकरणमा सघाउ 
पगु्ने पबुायधार लबकाशमा जोड ददतनेछ ।  

 "प्रधानमन्री कृर्ी आधनुीकरण कार्यक्रम" संग समन्वर् गरी कृर्क समहुिात अनदुान उपिब्ध 
गराउनको िागी कार्यक्रम सन्चािन गररनेछ ।  

 " ब्र्वसार्ी कृर्ी उत्पादन प्रशोधन र बजारीकरण गररने स्थानसम्म कृर्ी सडक सन्जाि परु् र्ाईनेछ  
।  
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 कृर्ी उत्पादनको क्षेरमा लसंचात सलुबधा परु्ायउनका िागी गाउँपालिका प्रदेश सरकार संशघर् सरकारका 
सरोकारवािा लनकार्हरु लबलभन्न गैह्र सरकारी  लनकार्हरु कृर्ी सरकारी सामदुावर्क सस्था कृर्क 
समेतको सहभालगतामा ददगो र भरपदो लसँचात प्रणािीको लबकाशमा जोड ददतनेछ ।  

 गाउँपालिकाको क्षेरमा उपर्कु्त क्षेरमा एक नमनुा अगायलनक कृर्ी फामय सन्चािनमा प्रोत्साहन गररनेछ 
।  

 उत्पादन र उत्पादकत्वमा अलभबवृद्ध गनयको िालग कृर्ीको आधनुीकरण उन्नत लबउँ लबजन आधलुनक 
प्रलबलध कृर्ीमा र्शन्रकरणमा प्रोहत्साहन गररनेछ । 

 र्सरी माथी उल्िेशखत लनती हरु कार्यन्वर्न गनयको िालग साना लसँचात फिफुि तथा तरकारी श्रोत 
केन्र स्थापना प्िावष्टक घर लनमायण, भकारो सधुार कार्यक्रम, बाझो जग्गा नराख्निेात अनदुान, ग्रामीण 
भमुी बैङ्क, कोल्ड स्टोर, सहलुिर्त ऋण कार्यक्रम, प्रलतफिमा आधाररत अनदुान कृर्कको न्र्नुतमा 
िागत उठ्नेगरीकृर्ी उपज बजारको ग्र्ारेन्टी, नलबन लसँचात प्रलबलधमा अनदुान, अन्नबािी बीउ उत्पादन 
कार्यक्रम मौरी पािन कार्यक्रम सन्चािन गररनेछ । 

 

२.६ पशपंुक्षी तथा मत्र्पािन   

 पशपुािनमा उन्नत नश्ल सधुार सम्बशन्ध कार्यक्रम सन्चािन गररनेछ ।  

 

 कृर्कहरुको त्र्ाङ्क अद्याबलधक गनय कृर्क दताय ब्र्वस्थापन कार्यक्रम िागत साझेदारीमा बाख्रा पािन 
कार्यक्रम  सञ्चािन गररनेछ । 

 भेडा पािनको िालग खकय  सधुार तथा उन लबकाश कार्ायक्रम सन्चािन गररनछे ।  

 पशरुोग लनर्न्रणको िालग और्धी खररद तथा ववतरणको साथै पशपुक्षीमंा खोपको  ब्र्वस्था लमिातनेछ 
। पवहरोबाट क्षलत भएका पशपुािन सम्बशन्ध पबुायधारको अझ राम्रो अझ बलिर्ो अवधारणा अनसुार 
सधुार गररनेछ ।  

 अलसना पवहरो भकुम्प बाढी र आगिागीबाट पशधुनिात सरुशक्षत राख्न ेगरी जनचेतना अलभबवृद्ध गररनछे 
। 

 कृर्क समहु तथा कृर्कहरुको अविोकन भ्रमण गने कार्ायक्रम सन्चािन गररनेछ । 

 कुखरुापािन ब्र्वसार्िात प्रवद्धन  गनयको िालग ह्याशचङ मेलसन र खकुुराको दाना बनाउने मेलसन 
िगार्त खोर ब्र्वस्थापनको िालग आवश्र्क उपकरण तथा सामाग्री ववतरण गने कार्ायक्रम सन्चािन 
गररनेछ ।  
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 उत्कृष्ट वकसान सम्मान कार्ायक्रम िाग ुगररनेछ । 

 पश ु धनको संरुक्षण तथा रोगजन्र् महामारी बाट बचाउनको िालग पश ु स्वास््र् शशववर सन्चािन 
गररनेछ । 

 नेपाि सरकार लबश्र् हस्तान्तरण अन्तरगत मत्स्र्पािन ब्र्वसार् प्रवद्धन कार्यक्रमिात प्रभावकारी 
रुपमा कार्यन्वर्न गररनेछ ।  

 पश ुहाट बजारको अवधारणा अनरुुप लबलभन्न स्थानमा पश ुउपजको बजारीकरणको िागी  पश ुसंकिन 
केन्रको स्थापना गररनेछ ।  

 कृर्क कृर्क समहु कृर्ी फमयको क्षमता अलभबवृद्ध गनयको िालग लबलभन्न लबधामा आवश्र्कता बमोशजम 
सीपमिुक तथा ्ानमिुक तालिमको ब्र्वस्था गररनेछ ।  

 गणुस्तररर् मास उत्पादन तथा उपभोगको िालग बधशािाको अबधारणा िाग ुगररनेछ ।  

 गाउँपालिकाको आठौ गाउँ सभाबाट पाररत पश ुस्वास््र् ऐन ,२०७७ िाग ुगररनेछ ।      

 

 

३.) पूवायधार ववकास  

३.१) स्थालनर् सडक   

 गाउँपालिका कार्ायिर् देशख प्रत्रे्क वडा केन्रसम्म पगु्ने सडक स्जलाि ववस्तार एवं स्तरोन्नलत गरर 
'हाम्रो सडक राम्रो सडक ' अलभर्ान सञ्चािन गररनछे । 

 बारपाक सलुिकोट गाउँपालिकाको पूवायधार व्र्वस्थापन सम्बशन्ध ऐन, २०७६ का व्र्वस्थाहरुिाई 
कडाईका साथ िाग ुगदै िलगनेछ ।  

 गाउँपालिकाका प्रमखु वस्तीहरुमा साना सवारी एवं गाउँपालिका बस जस्ता सावयजलनक र्ातार्त 
सञ्चािन  गने आवश्र्क पहि गररनेछ । सडकहरुिाई चाि ुअवस्थामा राखी रहन गाउँपालिका 
स्तरीर् ममयत सम्भार कोर्को व्र्वस्थािात लनरन्तरता ददतनेछ  । 

 उपभोक्ता सलमलतको कार्य क्षमता , कार्य कुशिता अलभववृद्ध गनय अलभमखुीकरण कार्यक्रम सञ्चािन 
गररनेछ ।  

 गाउँपालिका लभर रहेका खोिा तथा नददजन्र् स्रोतहरुको पवहचान तथा पररचािनका िालग IEE  
(प्रारशम्भक वातावरशणर् पररक्षण )गरी सम्भाव्र्ताको आधारमा लगट्टी, बािवुा, ढुिा िगार्तका 
लनमायण सामाग्रीको काननु बमोजीम ठेक्का िगाई आन्तररक आर्मा जोड ददईनछे । 
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 वडा कार्ायिर्हरुको भवन लनमायण गरर आवश्र्क भौलतक पूवायधार सवहत, सचुना प्रववलध समेतको 
व्र्वस्था गरर वडाबाट सञ्चािन गररने सेवा सवुवधािाई चसु्त तथा दरुुस्त र प्रभावकारीरुपमा सेवा 
प्रवाह गररदै िलगनेछ ।  

 ध्र्ाम्पेशाि -देउरािी -ताकुकोट -स्वाराँ -सौरपानी सडक कािोपरे गदै िलगनेछ । अरु मु् र् 
सडकिाई स्तरउन्नती गदै िलगनेछ । सडकको संरक्षण गनेको िालग आवश्र्क सं्र्ामा 
हेरािहुरुिाई वफल्डमा खटाईनेछ । 

 पोखरी-स्नान-मान्रे सडकको रर्ाक खोल्ने काम आगामी आ.व. लभर सम्पन्न गररनेछ । 

 गाउँपालिका लभर नर्ाँ सडक खने्न कार्यिाई रोक िगाईनेछ । कार्म भएका सडकिाई स्तरउन्नती 
गने र बाहै्र मवहना र्ातार्त सञ्चािन हनुे गरी सडकको ववकाश गदै िलगनेछ । 

 गाउँपालिकाको सवै वडाहरुको केन्रिाई जोड्ने सडकिाई ववशेर् प्राथलमकात ददईनेछ । 

 गाउँपालिका लभरका मु् र् सडकहरुिाई बाहै्र मवहना गाडी संचािन गनय सवकने  बनाउन जोड 
ददईनेछ  । 

 DTMP िे तर् गरेको सडक मापदण्डिाई काडाईपवुयक कार्ायन्वर्नगरीव्र्वशस्थत सडक संजाि 
लनमायणमा जोड ददईनेछ । 

 सडक संजाििाई उत्पादन एवं रोजगारी सँग जोड्न पहि गररनेछ । 

 

३.२) लसँचाई  

 पानीका महुानको संरक्षण गरी पानी सङ्किन पोखरी र आवश्र्कताको आधारमा आकाशे पानी 
सङ्किन पोखरी लनमायण गरी साना लसँचाई प्रणािीको ववकाश गरीनेछ । 

 पररक्षणको रुपमा थोपा लसँचाई प्रणािीको प्रवद्धयन गरीनेछ । 

 मालिमटार लसँचाई आर्ोजनािाई अगाडी वढाउन पहि गरीनेछ । 

 कृवर् ववकासिाई सहर्ोग पगु्ने खािका लसँचाई र्ोजना तजुयमा गरी िाग ुगरीनेछ । 

 बाह्रमिेु खानेपानी र्ोजनाको स्तर उन्नती गने ब्र्वस्था लमिातनेछ ।  

३.३) भवन तथा वस्ती ववकास  

 बारपाक सलुिकोट गाउँपालिकाको भवन लनमायण मापदण्ड र आचारसंवहता कार्ायन्वर्नमा 
ल्र्ाईनेछ । 
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 बारपाक सलुिकोट गाउँपालिका लभरका घरधरुी एवकन गरी गाउँपालिकाको सेवािाई 
प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्वर्नका िालग घर नम्बर राख्न ेकार्यक्रम सञ्चािन गरीनेछ ।  

  दलितवस्ती िगार्तका घर लनमायण गनय नसकेका ववपन्न एवं असाहार् गरीव नागरीकिाई 
आवश्र्क सहर्ोग लनती  लिईनेछ । 

 अव्र्वशस्थत र असरुशक्षत भवन र तथा संरचनाहरु हटाई मापदण्ड अनसुार बनेका भवन 
र संरचनाहरुको नक्सा पासको प्रवक्रर्ा कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाईनेछ ।  

 भकुम्पबाट क्षलतग्रस्त लनशज आवास पनुलनयमायण सम्पन्न भएका टोि बशस्तहरुिआई 
पनुःलनमायण प्रालधकरणको लनर्मानसुार लनमायण सम्पन्न प्रमाण पर ववतरण सवहत लनजी 
आवास पनुलनमायण सम्पन्न भएको घोर्णा गदै िलगनेछ । 

 गाउँपालिका क्षेरलभर सञ्चािन हनुे सक्ने साना जिववद्यतु आर्ोजना सञचािनका िालग 
थप सम्भाव्र्ता अध्र्ान गरीनेछ ।  

 ववद्यलुतकरण भएका टोि बस्तीहरुमा जोशखमर्कु्त प्रसारण िाईनिाई नेपाि ववद्यतु 
प्रालधकरण सँगको समन्वर् र सहकार्यमा व्र्वशस्थत गरीनेछ ।  

३.४) सञ्चार  

 आजको र्गु सचुना र संचारको र्गु हो । सचुना र संचार प्रववलध ववना समवृद्धको 
पररकल्पना गनय सवकदैन । र्स गाउँपालिकाको अलधकांश भागमा टेिीफोन जडानका 
िालग नेपाि टेलिकम सँग ताकेता गरी राशखएको छ । र्स तफय  आवश्र्क मारामा  
टेलिफोन टावर जडान गने तफय  आवश्र्क पहिकदमी गरीनेछ । आगामी ददनमा ईन्टरनेट 
सवहतको सचुना प्रववलधको ववकासका िालग नेपाि टेलिकम तथा अन्र् लनजी क्षेरसँग 
समन्वर् गरीनेछ । सवयसाधारणिाई सवयसिुभ ढंगिे तन्टरनेटमा पहुँच प्राि गनेको िालग 
आवश्र्क वातावरण बनाईनेछ । 

 गाउँपालिकामा सचुना प्रववलध केन्र स्थापना गरी सवयसाधरणिाई सूचना प्रववलधको पहुँच 
अलभबवृद्ध गदै िलगनेछ ।  

 गाउँपालिकाको कार्ायिर् तथा सवै वडा कार्ायिर्िाई सचुना प्रववलध मैरी बनाई सेवािाई 
प्रभावकारी बनाईनेछ । 

 गाउँपालिका लभरका सबै सामदुावर्क लबद्यािर्मा तन्टरनेट सेवा लबस्तार गने ब्र्वस्था 
लमिातनेछ ।  
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 मोवाति फोनको टावर लबस्तारको िालग नेपाि टेलिकम समक्ष आवश्र्कता बमोशजम 
पहि गररनेछ ।  

 बारपाकमा आतटी पाकय  लनमायणको िालग अध्र्र्न गररनेछ । 

 गाउँपालिका कार्ायिर्मा सभयर रुम  स्थापना गनय आवश्र्क बजेट लबलनर्ोजन गररनेछ ।    

३.५) ऊजाय तथा ववद्यतु  

 उजाय ववकासको महत्वपूणय पूवायधार हो । र्स गाउँपालिका क्षेरलभर ववगतमा िघ ु जिववद्यतु, 
सौर्यव्ी तथा सधुाररएको चिुोको प्रर्ोग व्र्ापक रुपमा गरीएको छ , जनु असाध्रै् सराहलनर् छ, 
वातावरण मैरी उजायको प्रर्ोग माफय त र्स गाउँपालिकािाई समदृ्ध बनाउन प्रर्ासरत सम्पूणय 
दातसंृस्था, नेपाि सरकार, र्स क्षेरलभरका सम्पूनय जनता तथा सरोकारवािाहरुिाई प्रोत्साहन तथा 
सराहना गदै आगामी ददनमा समेत र्स्ता कार्यक्रमिाई लनरन्तरता ददँदै ववद्यतुको राविर् प्रशारण 
िाईनमा नजोडीएका गाउँ बस्तीहरुमा र्थालसघ्र राश रर् प्रशारण िाईनमा जोड्ने काम अगाडी 
बवढरहेको छ । र्सिाई समर्मा सम्पन्न गनय पहि गरीनेछ । 

 उज्र्ािो नेपाि अलभर्ान अन्तगयत "जनताको िालग जनताको आम्दानी" भने्न नीलत अनरुुप 
गाउँपलिका लभरका सम्भाववत ववद्यतु उत्पादनका क्षेर पवहचनगरीजनसमदुार्को सहभालगतामा 
जिववद्यतु उत्पादन गने िक्ष्र् लिईएको छ । दरौदी, हुँडीखोिा, स्थिुखोिा, रामरुि खोिाको 
पानीको श्रोतको भरपरु प्रर्ोग गरीनेछ । 

 केशन्रर् ववद्यतु िाईनिाई ववस्तार गरी र्सै आ.व. लभर काठे पोििाई फिामे पोििे ववस्थापन 
गरीने कार्यिात लनरन्तरता ददतन्छ  । 

 वैकशल्पक उजायको प्रर्ोगिाई प्रोत्साहन गरीनेछ । 

 जिलबद्यतु लबकाशको  िालग उजाय लबकाश लनदेशशका जारी गरी कार्यन्वर्न गररनेछ ।  

 उजाय संग सम्बशन्धत संरचनाहरु जस्तै बार्ो ग्र्ास िघ ुजिलबद्यतु आर्ोजना अझ राम्रो अझ बलिर्ो 
अवधारणा अनरुुप पनुयिाभ गने गरी कार्ायक्रम तथा वक्रर्ाकिाप सन्चािन गररनेछ ।  

 उज्र्ािो बारपाक सलुिकोट अलभर्ान कार्यक्रम सञ्चािन गरीनेछ । 

 

३.६) खानपेानी र सरसफाई  
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 गाउँपालिका लभरका जनतािाई सरुशक्षत खानेपानीको प्रबन्ध लमिाउनका िालग पहि गरीनेछ । 
खानेपानी अभाव भएका वशस्तहरुमा स्वच्छ खानेपानीको सवुवधा गारउन खानेपानी आर्ोजनाहरु सञ्चािन 
गररनेछ । 

 साववक खानापनी तथा सरसफाई सव लडलभजन कार्ायिर् माफय त सञ्चािनमा रहेका बहवुवर्यर् 
आर्ोजनाहरिाई तोवकएकै समर्मा सम्पन्न गनय थप पहि गरीनेछ । फोहोरमैिा व्र्वस्थापन गने 
,खानेपानीको शवुद्धकरण गरेर मार वपउने , सरसफाईमा ध्र्ान ददने संस्कारको ववकास गने तथा र्स 
सम्बन्धमा "सफा र स्वच्छ खानपेानी बारपाक सलुिकोटको शान" नारा िाई मतुयरुप ददन कार्यक्रमहरु 
सन्चािनमा ल्र्ाईनेछ । 

 आगालम २ वर्यलभर गाउँपालिका लभरका सबै घरमा "एक घर एक धारा करेसाबारी हरभरा" को लनम्ती 
अनरुुप प्रत्रे्क टोिमा खानेपानी परु् र्ाउन जोड गरीनेछ । 

 बजार र बशस्तहरुमा आवश्र्कता अनसुार फोहोर संकिन र सावयजलनक शौचािर् लनमायणमा जोड 
ददईनेछ । 

 बारपाक गाउँको ढि लनकास र सरसफाईिाई ववशेर् प्राथलमकता ददईनेछ । ववशेर् कार्ायक्रम माफय त 
ददशा खिुा रुपमा छोड्ने कामिाई कडाईका साथ रोवकनेछ । 

 खानेपानी महुान सढृुढीकरण तथा महुानको संकिन केन्रको सरुक्षा गरी खानेपानीको गणुस्तर सधुार 
गररनछे । 

●    आवश्र्कता अनसुार मालसक तथा रैमालसक रुपमा खानेपानीको गणुस्तर सधुारकमा िालग  खानेपानी 
उपभोक्ता सलमलतहरुिात जवाफदेही र शजम्मेवार बनातनेछ । 

 आगामी आलथयक गाउँपालिकाका सबै घर घरुीमा सफा खानेपानीको पहचुँ सलुनशित गररनेछ ।  

 

 

४) वातावरण तथा ववपद व्र्वस्थापन  

४.१) वन तथा भ ूसंरक्षण  

 गाउँपालिका क्षेर लभरका सावयजलनक जग्गा, सामदुावर्क वन, धालमयक वन तथा कविुर्ती वन र लनजी 
जग्गामा समेत ववलभन्न प्रकारका फिफुि तथा जलडववुट खेतीको ववस्तार गने, वनजन्र् स्रोतहरुको 
संरक्षण तथा व्र्वस्थापन गने वन्र्जन्तहुरु तथा जैववक ववववधताको संरक्षण गदै िलगनेछ ।  
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 गाउँपालिका क्षेरलभरका समदुार्द्बारा व्र्वस्थापन गरीएका वन स्थालनर् समदुार्को सहभालगतामा वन 
जन्र् स्रोतको व्र्वस्थापनबाट आर् आजयनमा ववृद्ध गरी उत्पादनमखुी वन व्र्वस्थापनको नीलतिाई 
अविकार गरीनेछ । 

 बारपाक सलुिकोट क्षेरिाई समदुार्मा आधाररत एकीकृत प्राकृलतक स्रोत व्र्वस्थापन, जैववक ववववधता 
संरक्षण तथा पर्ायपर्यटनको ववकासको िालग बारपाक सलुिकोट संरशक्षत वनको अवधाराणा अनसुार 
व्र्वस्थापन गने पहि गरीनेछ । 

 वन डढेिो , चट्याङ, सु् खा खडेरी, हरुी बतास , अलसना  जस्ता प्राकृलतक ववपद् सम्वन्धी आम 
सचेतना मिुक  कार्यक्रम सञ्चािन गरी त्र्सको जोशखम न्र्लुनकरण िालग ववशेर् पूवय तर्ारी कार्यक्रम 
िागू गरीनेछ ।  

 ववद्यलुतर् उपकरण ( करेन्ट) ववर्ादीको प्रर्ोग गदै खोिा नददमा माछा माने कार्यिाई लनर्धे गरी माछा 
िगार्त जिचरको समशुचत संरक्षण गरीनेछ । 

 ववश् वव्र्ापी उणता, हररतगहृ प्रभाव र जजन तहको ववनासशिाई मध्र्नजर गदै वातावरण संरक्षण , 
ददगो ववकास र पाररशस्थलतक पद्धलतको संरक्षणको िालग वह-ु वर् र् तथा बह-ुउपर्ोगी बकृ्ष जस्तै वर, 
वपपि ,स्वामी, रुराक्ष , अशोक वकृ्ष आदद वकृ्षारोपण गदै िलगनेछ । 

 प्रदेश सरकारको िागत सझेदारीमा खोिा / नददको  कटानी लनर्न्रण, पोखरी लनमायण, पालनका महुान 
संरक्षण जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चािन गरीनेछ ।  

 पालिका लभरको भवन कार्ायिर्हरुमा स्थानीर् बनमा उत्पाददत काठ र काठजन्र् फलनयचर तथा अन्र् 
सामाग्रीको प्रर्ोगमा जोड ददतनेछ ।  

 सामदुावर्क वन र अन्र् वनमा डढेिो लनर्न्रणको िालग लनर्लमत रुपमा वनको सफात गने सावयजानीक 
बाटो वन पथ लनमायण गने आवश्र्कता अनसुार कृलरम जिाशर् तथा पानी पोखरी लनमायणमा जोड 
ददतनेछ ।  

 सडक नदद वकनारा सावयजालनक स्थान र प्रत्रे्क लनजी घरधनीिे बावर्यक रुपमा कम्तीमा एक बकृ्षारोपण 
कार्ायिात प्रवद्धयन गदै पालिका हररर्ािी कार्यक्रम सन्चािन गने ब्र्वस्था लमिात र्स कार्यका िालग 
आवश्र्क नसयरी स्थापना गररनेछ ।   

४.२) ववपद् व्र्वस्थापन  
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 भ-ू क्षर् तथा प्राकृलतक प्रकोपको दृश टकोणबाट संवेदनशशि मालनएका क्षेरमा प्रकोपको जोशखमिाई 
न्रू्लनकरण गनय गाउँपालिकामा स्थालनर् ववपद् जोशखम व्र्वस्थापन र्ोजना तजुयमा गरी कार्ायन्वर्नमा 
जोड ददईनेछ । 

 आपतकालिन कार्य सन्चािन कार्यववधी बनाई िाग ुगरीनेछ । 

 ववपद् व्र्ावस्थापनको िालग आवश्र्क बजेट व्र्वस्था गरी प्रकोपमा परेका व्र्ाक्तीको तत्काि 
उद्धार, राहत र पनुः लनमायण जस्ता कार्यक्रम सञचािन गरीनेछ  । ववपद् व्र्ावस्थापनका िालग 
गाउँपालिका स्तरमा "ववपद् व्र्वस्थापन कोर्" सञ्चािनिाई लनरन्तरता ददईनछे । 

 स्थानीर् तहामा ववपद् व्र्ावस्थापन पूवय तर्ारी तथा जोशखम न्र्लुनकरण र्ोजना तर्ार बनाई 
ववकासको मूि प्रवावहकारण गदै िलगनेछ । 

 लबपद् जोशखम न्र्नुीकरण तथा प्रलतकार्य वक्रर्ाकिापमा आवश्र्क पने  आलथयक तथा प्रालबलधक 
सहार्ता राविर् लबपद् जोशखम न्र्नुीकरण तथा ब्र्वस्थापन प्रालधकरण संग समन्वर् गरी पतु  गने 
ब्र्वस्था लमिातनेछ ।   

४.३ ) फोहोर मैिा तथा ढि व्र्वस्थापन  

 गाउँ बस्तीमा टोि ववकास सलमती गठन र पररचािन गरी सरसफाई अलभर्ानको रुपमा नै 

सञ्चािन गरी" Make Barpak Sulikot , Clean and Green " नारािाई साकार बनाउन टोि 
ववकास सलमलतिाई पररचािन गदै िलगनेछ । 

 घर घरबाट लनस्कने फोहरिई कुवहने र नकुवहने फोहरमा ववभाजन गरी कुवहने फोहोरिाई 
कम्पोस्ट मिको रुपमा उपर्ोग गराउन अलभप्ररेरत गरीनेछ ।  

 बारपाकमा सरसफाई सम्बन्धी ववशेर् कार्ायक्रम सञ्चािन गरीनेछ । 

४.४  जिबार् ुपररवतयन  

 जिबार् ुपररवतयन अनकुुिन लनती  अबिम्वन गररनेछ । र्सका िालग स्थालनर् अनकुुिन र्ोजना 
बनाउनको िालग आवश्र्क पहि गररनेछ ।  

 जिवार् ुपररवतयनबाट बस्तीहरुिाई सरुशक्षत राख्न पहि गररनेछ ।  

 जिवार् ुपररवतयनबाट सशृजत समस्र्ासंग जधु्नको  िालग स्थालनर् स्तरमा ठोस लनती  तथा कार्यक्रमको 
ब्र्वस्था गररदै िलगनेछ । 

 आकाशे पानीको संकिन गनय समदुार्िात प्रोहोत्साहन गने कार्ायक्रम अविम्वन गररनेछ ।  
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 जिबार् ुपररवतयन अनकुुि कृर्ी लनती  तथा लबकाश लनती  अविम्वन गररनेछ ।  

४.५ जिाधार संरक्षण  

 जिधार क्षेरमा बकृ्षारोपण गने ब्र्वस्था लमिात गाउँपालिका लभरको जिाधार संरक्षण गने लबर्र्मा 
खानेपानी तथा सरसफात उपभोक्ता सलमलत र  वन उपभोक्ता सलमलतको क्षमता लबस्तारको िालग 
तालिम सन्चािन गररनेछ ।  

 भकुम्प तथा पवहरोिे क्षलत गरेका पानीका स्रोतहरुिाई पनु: लनमायण गने ब्र्वस्था लमिातनेछ । 

४.६ जिउत्पन्न प्रकोप लनर्न्रण । 

 जिउत्पन्न प्रकोप लनर्न्रणको िालग स्थालनर्  ठोस लनती  संरचना को ब्र्वस्था गदै िलगनेछ ।  

 प्रकोप लनर्न्रणको िालग बार्ो तशन्जलनर्ररि र चेक यामामको लनमायण गररनेछ ।  

 बाढी ग्रस्त क्षेरमा  बकृ्षारोपण गने ब्र्वस्था लमिातनेछ  

५)  शसुासन तथा सस्थागत क्षमता लबकाश  

 स्थालनर् सेवाका कमयचारी तथा जनप्रलतलनलधहरुको  आचार संवहत बनात िाग ुगरीनेछ । 

 प्रत्रे्क कमयचारीिात कार्यलबवरण उपिब्ध गरातददने छ । कमयचारीहरुिे तोवकए बमोशजमको कार्य 
सम्पादन गरे नगरेको अनगुमन गरीनेछ ।  

 प्रमखु प्रशासवकर् अलधकृत  ववर्र्गत शाखाका प्रमखुसँग अलनवार्य रुपमा कार्य सम्पादन सम्झौता 
गरीनेछ ।  

 लबद्यलुतर् हाशजरिात प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्वर्न गरीनेछ ।  

 कमयचारीिात उच्च मनोबिमा काम गनयको िालग उपर्कु्त  बातावरणको सजृना गरीनेछ ।  

 लनती तथा कार्यक्रम िाग ुगदाय अन्तर लबर्र्गत शाखाको दोहोरोपन तथा सम्भालबत द्धन्दिात समाधान 
गनय समन्र्िात प्रभावकारी बनाईनेछ ।  

 न्र्ावर्क सलमलतको छुटै्ट तजिाश बनाउने र त्र्सको क्षमता लबकाश गने प्रत्रे्क वडामा मेिलमिाप 
केन्र लनमायण गरीनेछ ।  

 वडा कार्ायिर्मा कार्यरत वडा सशचवहरुिात प्रत्रे्क मवहना गाउँपालिकामा अनशुशक्षण कार्यक्रम 
सन्चािन गरीनेछ ।  

 सेवाको वररपरर जनता होतन जनताको वररपरर सेवा हो भने्न र्शुक्तिात आत्म साथ गरी सेवा प्रवाह 
गरीनेछ ।  
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 जनगनुासो ब्र्वस्थापन गनय उजरुी पेवटका हेिो गाउँपालिका अध्र्क्ष कार्यक्रम सन्चािन गरीनेछ ।  

 गाउँपालिकामा र्स चाि ुआलथयक बर्यबाट कमयचारी लबद्यलुतर् हाशजरी प्रणािी सरुु भएको छ आगामी 
आलथयक बर्यबाट सबै वडा कार्ायिर्  र स्वास््र् संस्था तथा सामदुावर्क लबद्यािर्मा समेत  लबस्तार 
गरीनेछ ।  

  नागरीक वडापरको सरिीकरण र बजारीकरण गरी क्षलतपतु  सवहतको नागरीक बडापर िाग ुगरीनेछ  

 लबर्र्गत शाखा प्रमखुहरुिात शजम्मेवार र जवाफदेही बनाउन आफु भन्दा मालथल्िो अलधकारीिात 
आफुिे गरेको कामको सम्बन्धमा लनर्लमत रुपमा लबविङ गने मालसक, चौमालसक, मध्र्वलध र बावर्यक 
प्रलतबेदन प्रणािीिात काननुी रुपमा बाध्र्कारी बनातनेछ ।  

 कार्ायिर्को वेवसातड लनर्लमत रुपमा अद्याबलधक गरीनेछ । 

 र्ोजना सम्झौता कार्ायन्वर्न अनगुमन मलु्र्ाङ्कनिनत सचुना प्रलबलध संग आबद्ध गरीनेछ ।  

  साबयजालनक सनुवुात ,सामाशजक पररक्षण, तेस्रो पक्षको मलु्र्ाङ्कन, सचुना प्रवाह ,खचयको लबवरण लनर्लमत 
रुपमा साबयजालनक गरी स्थालनर् सरकार प्रलत नागरीकको सकारात्मक छलब लनमायण गरीनेछ ।  

 स्थालनर् सरकारका लनर्लमत काम कारवाहीिात वेवसातडमा राशखनेछ । साथै कार्ायपालिका लनणयर्हरु 
समेत वेवसातडमा राशखनेछ ।  

 सेवा प्रवाह र लबकाशिात प्रभावकारी बनाउन सेवाग्राहीको पषृ्ठपोर्ण लिने पद्धलतिात संस्थागत गदै 
प्रलबलध मैरी बनातनेछ ।  

 प्रशासलनक लनणयर्िात पारदश  सहभालगतामिुक बनातनेछ ।  

 बारपाक सलुिकोट गाउँपालिका स्थापना भएपछी १८ वटा स्थानीर् काननु लतन दजयन वढी लनर्ामाविी, 
कार्यववलध मापदण्ड, लनदेशशका लनणायण भईसकेका छन ्। लनमायण भएका काननुको कार्यन्वर्न शशघ्ररुपमा 
गरीनेछ बाकी ँकाननु लनमायण कार्य आगामी आलथयक वर्य लभर सम्पन्न गरीनेछ । 

 आगामी आलथयक वर्यबाट नर्ाँ प्रशासवकर् भवनबाट कार्ायिर्को सम्पणुय प्रशासलनक तथा सेवा प्रवाहका 
कार्ायहरु प्रदान गररनेछ ।  

 

६. राजश्व लनती  र राजश्व परीचािन  

 नेपािको संववधान २०७२, अन्तरसरकारी ववश्र् व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ र स्थालनर् सरकार 
सञ्चािन ऐन , २०७४ िे स्थालनर् तहािाई प्रदान गरेका ववश्र् अलधकार क्षरेको अलधनमा रही 
राजश्वका आधारमा दर लनधायरण गरी राजश्व पररचािन गने लनती  अश्तर्ारी गरीनेछ । 

 वडागत राजश्व िक्ष्र् र ववर्र्गत राजश्व िक्ष्र् वकटान गरीनेछ , राजश्व उठाउने सम्पूणय शजम्मेवारी 
वडाहरुिाई ददईनेछ । 
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 व्र्ावसार् मैरी र कारदाता मैरी राजश्व लनती  अश्तर्ार गरीनेछ । 

 चाि ुआलथयक वर्यबाट कार्यन्वर्नमा आएको सम्पती करको सलमक्षा गरी आगामी आलथयक बर्यबाट  
प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वर्न गररनेछ । 

 व्र्ावसार् कर असरु उपर गरीने व्र्वस्थािाई प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्वर्न गरीनेछ । 

 राजश्व असिु उपर गने ,चहुावट न्रू्लनकरण गने कार्यिाई प्रभावकारी बनाउन गाउँपालिका राजश्व 
अलधकारी तोवकनेछ । 

 आन्तररक आर् ठेक्का कार्यववधी बनाई िाग ुगरीनेछ ।गाउँपालिका क्षेर लभरका घाट तथा नददहरुमा 
रहेको  नददजन्र् पद्धाथयबाट प्राि हनुे राजश्विात चहुावट हनु नददनको िालग लनर्लमत अनगुमन 
गनयको िालग राजश्व परामशय सलमलतको वक्रर्ाशशिता बढातनेछ ।  

 करदातािात कर लतने दावर्त्व प्रलत उत्प्ररेरत गनय उत्कृष्ट करदाता सम्मान कार्यक्रम सन्चािन गने 
ब्र्वस्था लमिातनेछ ।   

 चाि ुआलथयक बर्यबाट वडािे राजश्व पररचािन गरेको प्रगतीिात आधार मागी वडागत बजेट लसलिङ 
तर् गने गरी मापदण्ड तर्ार गरी िाग ुगररनेछ ।  

 

 

७. र्ोजना तजुयमा कार्यन्वर्न र अनगुमन मलु्र्ाङ्कन  

 गाउँपालिकाको प्रथम लरबवर्यर् लबकाश  र्ोजना को प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वर्न गनयको िालग 
आवालधक र्ोजना र वावर्यक बजेट लबच तािमेि गराउनको िालग मध्र्म कालिन खचय संरचना बनाई 
िागू गरीनेछ सोको िालग आवश्र्क बजेट ववलनर्ोजन गरीनेछ । 

 गाउँपालिकाबाट कार्यन्वर्न गरीने र्ोजनाको अनगुमन मलु्र्ाङ्कन कार्यववलधको कडातका साथ िाग ु
गरीनेछ । र्ोजना तथा अनगुमान शाखािाई स्रोत साधन र जनशशक््िे भररपूणय बनाई संस्थागत 
क्षमता अलभबवृद्ध गराउदै गाउँपालिकाको ववकास प्रशासनको आधारस्तम्भको रुपमा अगाडी बढाईनेछ 
। 

 र्ोजना तथा अनगुमान मलु्र्ाङ्कन ददग्दशयन  तथा अनगुमन मलु्र्ाङ्कन सचुक तर्ार पारी अनगुमन गने 
गराईनेछ । 

८. गैर सरकारी संस्था तथा जनपररचािन  
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 नेपाि सरकार बाट काननु बमोशजम सम्झौता भत र्स गाउँपालिकाको भौगोलिक क्षेर लभर 
कार्यरत राविर् तथा अन्तराविर् गैर सरकारी संस्थाहरुको सन्चािन , लनर्मन तथा समन्वर् 
गनयको िालग लनदेशशका बनात िाग ुगररनेछ ।  

 िागत साझेदारीमा र्ोजना कार्यन्वर्न गदाय संर्कु्त अनगुमन गने ब्र्वस्था लमिातनेछ ।  

 सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरु संस्थाहरुिे सन्चािन गने कार्यक्रमिात अलनबार्य रुपमा 
गाउँ सभाबाट पाररत गरे पलछ मार कार्यन्वर्न गने ब्र्वस्था लमिातनेछ । 

 संस्था दताय ऐन, २०७७ कार्यन्वर्को िालग संस्था दताय लनर्माविी बनात िाग ुगररनेछ 
।आगामी आलथयक बर्यबाट संस्था दताय गने कार्यको सूरुवाद गररनेछ ।  

 टोि लबकाश संस्था गठन दताय सन्चािन गनयको िालग आवश्र्क प्रवन्ध लमिातने छ । 
गाउँपालिकामा लनर्मबमोशजम दताय भएका टोि लबकाश संस्थाहरुिात लबकाश लनमायण तथा 
पालिकाको लनती  कार्ायन्वर्नमा आवश्र्कता बमोशजम पररचािन गने ब्र्वस्था लमिातनेछ । 

 उपभोक्ता सलमलत , बाि क्िव ,आमा समहु, बन उपभोकता सलमलत, वकसान सन्जाि, कृर्क 
समहु, र्वुा क्िवहरुिात जनपररचािनमा संिग्न गनयको िालग आवश्र्कता बमोशजम 
प्रोहोत्साहन गररने ब्र्वस्था लमिातनेछ ।    

 

 

 


