
“समधृ्द बैजनाथ हाम्रो अभियान जनताको मुहारमा मुस्कान” 

बैजनाथ गाउँपाभऱका  
बनकटवा, बाॉके 

५ न  ॊ.  ्रददे , नेऩाऱ 

 

 

 

 

 

गाउॉसभा 

२०७६ बाट ऩाररत  

आ. व.  २०७६/०७७ को  नीतत तथा काययक्रम  



बैजनाथ गाउंपालिका 

आ. व . २०७६/७७ को गा. पा . अध्यक्ष 

मान बहादरु रुचाि ठकुरीद्वारा लमलत २०७६ असार ६ गते 

प्रस्तुत नीलत तथा काययक्रम 

सभाका अध्यक्षज्यु  

सभासद्जज्युहरु, 

 सवयप्रथम नेपािको संघीय िोकतालरिक गणतरिात्मक शासन व्यवस्था ल्याउन का 

िालग शहादत प्राप्त गनुय हुने सम्पूणय ज्ञात अज्ञात शलहदहरु प्रलत हार्ददक >4fGhnL व्यक्त गदयछु | 
नेपािको संलवधान २०७२ र स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को पररलध लभि रही 

बैजनाथ गा. पा. को आ. व . २०७६/७७ को नीलत तथा काययक्रम प्रस्तुत गनने  अनुमलत चाहरछु | 

गाउँपालिका िाई प्राप्त हुने संलघय सरकार, प्रदशे सरकारको समानीकरण अनुदान, राजश्व 

बाFडफाड प्राप्त हुने रकम र गाउँपालिकाको आरतररक आयको प्रक्षेपण गरर हुन आउने लनलित 

श्रोत र साधनको रयायोलचत लवतरण ,समावेशी र सहभालगतामुिक श्रोत पररचािन गनने  गरर 

आ. व . २०७६/७७ को नीलत तथा काययक्रम ल्याएको छु  | 

क)  सावयजलनक सेवामा पहुचँ अलभवlृ¢ गनयका िालग ढढिा सुस्ती र अलनयलमतता अरत गनय 

शुरय सहनशीिता को नीलत अविम्बन गरर सुचनाको हक सम्बलरध कानुनको पूणय 

सम्मान गद ैजनमैिी प्रशासन संचािन गररनेछ | समय समयमा खचय सावयजलनक गनने  

तथा सावयजलनक सुनुवाई िाई प्रभावकारी बनाइनेछ | कायय सम्पादनका आधारमा 

कमयचारी िाई प्रोत्साहन गनने  नीलत अविम्बन गरीनेछ | आवश्यक पनने  कमयचारीहरुको 

भनाय करारमा लिन प्रचलित ऐन, लनयम र कानुन अनुसार गररनेछ  |  

ख)  संलवधान प्रदत्त मौलिक हक, आवास, आधारभुत लशक्षा, स्वास््य सवेा, खानेपानी 

तथा सरसफाई जस्ता अत्यरत महत्वपुणय दलैनक जीवन र मानव स्वास््य संग गाँसीएका 

हकहरुका सम्बरधमा प्रत्याभूत हुने गरर काययक्रमहरु संचािन गररनेछन् | 



ग)  सामालजक समावेशीताका िालग लवलभन्न िलक्षत समुदायका मलहिा, बािबालिका, 
युवा, दलित, अपाङ्गता, आढदवासी, जनजालत, िोपोरमुख जालत, अल्पसखं्यक, जेष्ठ 

नागररक सम्बलरध लवशेष काययक्रम अगाडी बढाइनेछ | 

घ)  कृलष, पशुपािन, पययटन, घरेिु तथा साना उद्योग र सहकारी माफय त आर्थथक 

समृलिको िालग ढोका खोलिने भएकोिे सो सम्बलरध उद्यमलशिता, िगानीमैिी 

वातावरण तयार गद ैस्वरोजगार बनाउद ैबेरोजगारको समस्यािाई समाधान गररनेछ |  

ङ) रालिय गौरबको आयोजना नौबस्ता cf}Bf]lus क्षेििाइ लशघ्र संचािनमा ल्याउन प्रदशे 

तथा संघ सरकार संग लवशेष पहि गररनेछ र योग्यता र दक्षताका आधारमा स्थानीय-
बासीको रोजगारको ग्यारेरटी गररनेछ | औधोलगक क्षेि लभि पनने  घरधुरीहरुको 

सकेसम्म त्यलह स्थानमा उलचत व्यवस्थापन गनय प्रदशे र सघं संग स्थानीय तहåf/f पहि 

गररनेछ |  

च)  पूवायधार लनमायणका तफय  १२ मलहना आवागमन गनयका िालग सबै बाटाहरु ग्रावेि गनने , 
एक वडाबाट अको वडा जोलडने, सडकहरुको स्तरोन्नलत गद ैक्रमश: लपच गद ैिलगनेछ | 
पानी लनकासको िालग ह्युम पाइप, कल्भटय र साना पिु लनमायण गररनेछन् | 
आवश्यकता अनुसार झोिुंगे पुि, ट्रष पिु, कजवे र ठुिा पिु लनमायण गनय आवश्यक 

पहि गररनेछ | ममयत सम्भार गनयका िालग वडाहरुमा नै ममयत सम्भार कोष को 

व्यवस्था गररनेछ |  

छ)  लवB'त थप िाइन लबस्तार गनय क्षमता वृl¢ गनय र व्यवलस्थत गनय लवB'त प्रालधकरणसंग 

समरवय र सहकायय गररनेछ | 

ज)  कलतपय लवकास आयोजना तथा काययक्रमिाई सरकारी, नीलज तथा गैरसरकारी 

संस्थाहरुसंग साझेदारीमा संचािन गनय प्रयास गररनेछ | 

झ)  नागररक सहायता कक्षिाइ लनररतरता ढदइनेछ कमयचारी र जनप्रलतलनलधको क्षमता 

अलभवlृ¢sf] िालग तालिममा लवशेष जोड ढदइनेछ सो काययको गैरसरकारी संघ-
संस्थासंगको सहकाययमा  अलघ बढाइनेछ | 

ञ)  लवपद प्रलतकायय योजना लनमायण गररनेछ लवपद सम्बलरध एक कोषको व्यवस्था गररनेछ 

| NCDR ताईवान र कोहिपुर नगरपालिका / बैजनाथ गाउँपालिका संग भएको 



सम्झौता अनुसार पुवयअनुमान प्रकोप सम्बलरध सेरसर जडान गररनेछ | अनुभव ज्ञान, 
लशप र प्रलवलध को आदान प्रदान गररने व्यवस्था लमिाईनेछ | प्रकोपमा परेका अलत 

लवपन्न गररब पररवारका िालग अरतरालिय/रालिय गैर सरकारी संस्थाहरुसंगको 

सहयोगमा आवास लनमायण साझेदारीमा गररनेछ | भुक्षय नढद लनयरिण रोक्न वृक्षारोपण 

कायय अघी बढाइनेछ, सावयजलनक स्थिहरुमा वृक्षारोपण गनयका िालग अलनवायय 

बनाइनेछ |  

ट) संयुक्त रूपमा आयोजना वा काययक्रम संचािन गनय एक समपुरक कोषको व्यवस्था 

गररनेछ |  

ठ) रयाय सम्पादन काययिाई प्रभावकारी बनाउन सबै वडामा मिेलमिाप केररको स्थापना 

गररनेछ |  

पवूायधार लवकास  

- पालिकास्तरीय गौरवका आयोजनाहरु संचािन गररनेछन, वडा स्तरीय, गाउँपालिका 

स्तरीय, प्रदशे स्तरीय, सघंीय स्तरीय आयोजनाहरुको वगीकरण गरर सोलह अनुसार 

गनय र माग गररनेछ |  

- वडाबाट प्रस्तालवत हुने आयोजनाको रयुनतम अंक र आयोजना संख्या अलधकतम 

तोढकनेछ |  

- घर लनमायण आचार संलहता २०७२ िाइ पूणय रूपमा पािना गनने  नीलत अविम्बन 

गररनेछ  

- सडक, लबजुिी खानेपानी संचार भवन लनमायण जस्ता पूवायधार लनलित मापदनका 

आधारमा सरंचना लनमायण गनने  गरर पररपाटीको व्यवस्था गररनेछ | 

- सडकहरु बाह्र ैमलहना सचुारु गनयका िालग ममयत सम्भार कोषको व्यवस्था गररनेछ | 

- प्रधानमलरि रोजगार काययक्रम अरतगयत श्रममा आधाररत पूवायधार योजना कलम्तमा पलन 

वडामा एउटा संचािन गरर रोजगारी प्रदान गररनेछ | 

 

कृलष 



- कृलष सडक, लसचाई लवस्तार, व्यावसालयक कृलष तालिम, प्रालवलधक सहयोगका क्षेिमा 

िगानी बढाइनेछ, कृलष पेशा िाई यालरिकरण गद ैमयायढदत र आकषयक पेशाको रूपमा 

लवकास गररनेछ |  

- एक वडा एक पकेट क्षेि घोषणा गररनेछ |  

- मि, लवउ, लसचाई, प्रलवलध र कृलष उत्पादनको बजारको सहकारी माफय त व्यवस्थापन 

गररनेछ | 

- अगने लनक तरकारी खेलत प्रवधयन र लवकासमा जोड ढदइनेछ |  

- घर बगैचा स्वास््य र वातावरण सधुारका िालग कागती तथा फिफूिका लबरुवा रोप्नुका 

साथै बाह्र ैमलहना ताजा तरकारी उत्पादनमा लबशेष जोड ढदइनेछ  | 

- लशत भण्डारका िालग आवश्यक पहि गररनेछ |  

  

 

 

 पश ु 

- माशु दधु अण्डामा आत्मलनभयर बनाउनका िालग उन्नत जात का पशुपरछी हरुको 

उत्पादन र लवतरण प्रवधयन गनय काययक्रम संचािन गररनेछन | पशुपरछी लबमा सेवा 

काययक्रम संचािन गररनेछन |  

- दगु्ध संकिन केरर संचािन गनय अनुदानको व्यवस्था लमिाइनेछ |  

- महामारी लवरु¢ भ्यालससन, परजीवी लनयरिण काययक्रम प्रभावकारी ढगंबाट संचािन 

गररनेछन् |  

- पशु आहाराको िालग भुइँ घास, डािे घासको लबउं खेतबारी तथा खालि जग्गामा 

रोप्निाइ अलभयान संचािन गररनेछ |  

- उत्पाढदत वस्तु बजारीकरणको िालग सहकारी माफय त लबढक्र र खरीद गनने  व्यवस्था 

लमिाइनेछ | 

- छाडा पशुको उलचत व्यवस्थापन र सदपुयोग काययक्रम ल्याइनेछ |  



  पययटन  

- पययटन प्रवधयनका िालग लवशेष काययक्रम ल्याइनेछ |  

- बाँके / बर्ददया रालिय लनकुरज बफरजोनमा रहकेो सय गरतब्यमा एक गाभर भ्यािी 

पययटन प्रवधयन गनयका िालग लवशेष काययक्रमहरु संचािन गररनेछ  | मानसरोबरको 

प्रतीकात्मक स्तम्भ र बोटालनकि गाडयन बैजनाथ-६ रयु हररयािी लभयुटावर, पुष्पिाि 

स्मृलत बारटका, लचल्रने पाकय को लनमायण, संरक्षण र सम्बधयन गद ैिलगनेछ | 

   घरेि ुतथा साना pBf]u 

- घरेि ुतथा साना उद्योग संचािन गनय चाहने हरुिाई लवशेष प्रोत्सालहत गररनेछ |  

- १० जना भरदा मालथ रोजगार ढदने उद्योग संग गाउंपालिकािे MOE साझेदारी पि 

तयार गरर िगानी मिैी वातावरण तयार गररनेछ | 

- नौबस्ता औBf]लगक क्षिे लनमायणका िालग बलस्तको उलचत व्यवस्थापन गद ै उक्त 

औBf]लगक क्षेििाइ संचािन गनय प्रदशे र सघंीय सरकारसंग आग्रह गररनेछ  | 

 

 

सहकारी  

- सहकारी संस्थाहरु सहकारीको ममय र भावना अनुसार संचािन गनय िगाई त्यसको 

प्रभावकारी अनुगमन गररनेछ | सामुलहक उत्पादन मि, लबउं, प्रलवलध, कृलष 

उपकरण, तरकारी सकंिन केरर, खसी बोका संकिन केरर, कृलष हाटबजारका 

िालग सहकारी माफय त काययक्रम अलघ बढाईनेछ | 

सामालजक समावशेीकरण 

- मलहिा, बािबालिका, अपांग, दलित, आढदवासी, जनजाती, िोपोरमुख, जेष्ठ 

नागररक, युवा शसलक्तकरण गनय, सरंक्षण सम्वधयन गनय, अवसर प्रदान गनय, 



सामालजक समावेसीता गनय वस्तीस्तर बाट आएका मांगका आधारमा काययक्रम 

संचािन गररनेछ | 

बािबालिका 

- वािवालिकाको चौतफी लवकास गनयका िालग गाउँपालिकािाई बािमैिी 

बनाउनतफय  अलघ बढढनेछ | 

- बािभिेाबाट भएका काययक्रमहरु प्राथलमकताकासाथ संचािन गररनेछ |  

मलहिा  

- आमा-बच्चाको स्वास््यिाई ख्याि राख्द ैआमा सुरक्षाको िालग स्वास््य संस्था वा 

प्रसुती गृह सम्म जाँदा िाग्ने एम्बुिेरसको भाडा लन:शुल्क बनाइनेछ | 

- मलहिा स्वा.  स्वयम सलेवकाहरुिाई प्रोत्साहन भत्ता उपिब्ध गराइनेछ र स्वा.  
लवमा गा. पा. मा गररनेछ | 

- आम आजयन, लशप लवकास, क्षमता अलभवृलि सम्बलरध काययक्रम संचािन गाररनेछ 

| 

- सम्पत्तीमा दम्पलत्तको समान अलधकार सुलनलितताका िालग संयकु्त पुंजी बनाउदा 

लशफाररसमा िाग्न ेकरमा छुट ढदइनेछ | 

- िैंलगक हहसा, मानव वेचलवखन, लवभेद र असमानता लवरुिको जनचेतना 

अलभवृलि गनने  काययक्रम संचािन गररनेछ |  

 

अपाङ्गता  

- अब बन्ने सब ैसंरचनाहरु अपांग, बािबालिका र मलहिा मिैी बनाइनेछ | 

- अपांग भएका व्यलक्तहरुको लशप, क्षमता लवकास गरर उBमलशिता बन्न प्रोत्सालहत 

गररनेछ | 

- सहायक सामग्री ममयत, लनमायण गरर लवतरणको व्यवस्था लमिाइनेछ | 



- अपाङ्गता पलहचान, वागीकरण तथा सुलवधा र सहयोगका िालग पालिका स्तरको 

सलमलतåf/f काययलवलध बनाई िागु गररनेछ | 

दलित 

- परम्परागत पेशाहरुिाई आधुलनढककरण गरर रुपारतरण गररनेछ |  

- दलित बािबालिकािाई लन:शुल्क लशक्षाको व्यवस्था गररनेछ |  

आदीवासी जनजाती 

- जातीय परम्परामा रहकेा भाषा, भेषभूसा, संस्कृलतको जगेनाय गररनेछ र जातीय 

परम्परा झलल्कने स्थानीय स्तरमा रहकेा घरेि ुउत्पाढदत सामग्रीहरुको प्रवधयन गनय 

लशप लवकास तालिम सचंािन गररनेछ  | 

 

िोपोरमखु जाती/अल्पसखं्यक 

- आय आजयन र जीवन उपयोगी लशप जस्ता काययक्रम चिाइनेछ |  

जषे्ठ नागररक  

- जेष्ठ नागररकिाई सम्मान गनुयका साथ ैस्वास््य लशलवर संचािन गररनेछ | 

- सेवा प्रवाहमा ज्येष्ठ नागररकिाई पलहिो प्राथलमकता ढदइनेछ | 

 

यवुा 

- वैदलेशक रोजगारिाई लनरुत्सालहत गद ै स्वदशेमै स्वरोजगार बनाउन लसपमिुक 

आयआजयन व्यवसायीक तालिम ढदइनेछ  | 

- स्वास््य र अनुशालसत नागररक खिेाडी उत्पादन गनय खिेकुद िाई लवशेष ध्यान 

ढदइनेछ | 



- लवकृलत, लवसंगलत, िागु औषध तथा दवु्ययसनी सम्बलरध चेतनामुिक काययक्रम 

संचािन गररनेछ | 

- खेिमैदानको संरक्षण संबधयन र लनमायणका िालग काययक्रम ल्याइनेछ |  

खानपेानी तथा सरसफाई  

- सबै वडामा स्वास््य केरर लवस्तार गनय पहि गररनेछ | 

- पूणय सरसफाईको काययक्रम अलघ बढाईनेछ | 

- स्वच्छ र सफा खानेपानी िालग लनमायण भएका खानेपानी आयोजनाको िालग 

संचािनमा ल्याउन लवशषे पहि गररनेछ |  

- स्वच्छ र सफा गाउँ बनाउनका िालग अलभयान सचंािन गररनेछ | 

धमय ससं्कृलत  

-सबै धमय र संस्कृलतको सरंक्षण र संवधयन गररनेछ | 

 

लशक्षा  

- आधारभूत तहको लशक्षा लन:शुल्क र अलनवायय बनाइनेछ |  

- आधारभूत तहमा लवBfथी लशक्षक आनुपातमा मापदण्डिाई लशक्षक अनुदान को 

व्यवस्था र लवBfिय सचंािन र व्यवस्थापनका िालग लवBfथी अनुपातमा रकम 

उपिब्ध गराईनेछ |  

- पालिका स्तरीय अलतररक्त ढक्रयाकािाप, तहगत खेिकुद प्रलतयोलगता, तहगत 

उत्कृष्ट लवBfथी, लवषयगत लशक्षक उत्कृष्ट, संचािन एवं पुरुस्कृत गररनेछ | 

- एक वडा एक लवBfियमा प्रलशक्षण बापत टककग रटचर प्रलवलध िागु गररनेछ | 

- मा. लव. तह संचािनका सहयोगका िालग दरवरदी नभएका लवBfियहरुको लशक्षक 

अनुदान उपिब्ध गराईनेछ | 

- प्रालवलधक लशक्षाियमा थप लवषयको अध्ययन अध्यापनको व्यवस्था लमिाइनेछ | 

- व्यावसालयक धारको लवBfिय संचािनका िालग पहि गररनेछ | 



- शुभप्रभात बहुमखुी सयाम्पसको सम्बरधनका िालग लवशेष पहि गद ै भौलतक 

संरचना तयार गररनेछ | 

वातावरण तथा लवपद 

- लवपद व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था गररनेछ |  

- गैर सरकारी संघ संगको साझेदारीमा सेरसर बोडय (लवपद अग्रीम सूचना प्रणािी ) 
जडान गररनेछ | 

-  लवपद व्यवस्थापन सम्बलरध तालिम तथा अनुभव आदान प्रदानका िालग सम्बरध 

लवस्तार गररनेछ | 

- प्रलतकायय योजना तयार गरर अलग्रम तयारी सामग्री खररद गरर भण्डारण गररनेछ | 

- सावयजलनक स्थिहरुमा लिक्षारोपणका िालग अलनवायय लवरुवा उत्पादन गररनेछ | 

- नढद लनयरिण र भ-ूक्षयका िालग काययक्रम ल्याइनेछ, प्रदशे र संघ संग पहि 

गररनेछ  

 सावयजलनक सवेा तथा क्षमता लवकास  

- पालिका तथा वडाबाट सेवा प्रवाह भैरहकेो हले्पडसे्किाई लनररतरता ढदइनेछ |  

- जन-प्रलतलनलध र कमयचारीको क्षमता अलभवृलिका िालग तालिमको साथै उलचत 

पुरुसकारको व्यवस्था गररनेछ |  

- सचूना मैिी गाउँपालिका बनाउन प्रयत्न गररनेछ | 

- संस्थागत क्षमता अलभवृलि गररनेछ |  

- नागररकिाई मुस्कान सलहतको सेवा प्रदान गररनेछ | 

- नागररकबाट प्राप्त गुनासोको समयम ैसम्बोधन गररनेछ | 

लवयेयन तथा लवत्तीय अनशुासन  

- नभईनहुने ऐन, कानुन, काययलवलध तत्काि गाउँ सभामा पेश गररनेछ |  

- माहािेखाबाट सुझावका रूपमा पेश गररएका सुझाव, असिु उपर र लनयलमत 

गनुयपनने  सबै कुरा आर्थथक ऐन बमोलजम गररनेछ |  



- अधयवार्थषक रूपमा सावयजलनक सुनुवाई गररनेछन | 

- राजश्व संकिन / व्यवस्था गनय लवध्युलतया सफ्टवेयरको प्रयोग गररनेछ |  

- पालिकाबाट हुने आर्थथक कारोबारिाई व्यवलस्थत बनाउन थप प्रयास गररनेछ |   

 

मान बरादार ाचाऱ ठका रब 

अध्यक्ष,  बजैनाथ गाउॉ ऩालऱका 

       धन्यवाद 

 


