
Page 1 of 17 
 

  

 

आर्थिक वर्ि २०७९/८० को  

नीर्ि िथा कार्िक्रम 

 

 

                                                              

 

 

भीमफेदी गाउँपार्िका 

मकवानपरु र्िल्िा 

बागमिी प्रदशे 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 2 of 17 
 

आजको यस गरिमामय सभाका सभाध्यक्षज्यू, 
सभाका सदस्यज्यूहरु,सचिवज्यू, िाष्ट्रसेवक कममिािी तथा अन्य उपचस्थत सम्पूर्म महानभुावहरु । 

1. मलूुकले अबलम्बन गिेको संघीय शासन प्रर्ाली अनरुुप हालै सम्पन्न स्थानीय तहको ननवामिनलाई 
स्वच्छ, ननष्पक्ष, भयिहहत ि मयामददत हहसाबले सम्पन्न गनम अहम ्भनूमका ननवामह गनुमहनुे समस्त मतदाता, 
िाजनैनतक दल, कममिािी, सिुक्षाकमी, आम सञ्चाि जगत, पयमवेक्षक लगायत प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष 
रुपमा संलग्न सम्पूर्ममा हाददमक धन्यवाद ज्ञापन गदै आज  यस भीमफेदी गाउँपानलकाको आ.व. 
२०७९/८० को बाहषमक नीनत तथा कायमक्रम प्रस्ततु गनम गइिहेको छु । 

 

2. िाज्य पनुसंििना सँगै २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको ननवामिनबाट ननवामचित भई कायामिम्भ 
गिेका जनप्रनतनननधहरुको २०७९ साल बैशाख ३० गते सम्पन्न ननवामिन पश्चात कायमकाल समाप्त 
भएको छ ।यसिी स्थानीय तह गठन पश्चात यस भीमफेदी गाउँपानलकामा बहाल िहँदा गाउँपानलकाको 
समग्र हवकास तथा सेवा प्रवाहमा उँहाहरुले पयुामउनभुएको योगदानको उच्ि मूल्याङ्कन गदै यस गरिमामय 
सभामाफम त सम्पूर्म गाउँपानलकाबासीहरुको तफम बाट हाददमक धन्यबाद ददन िाहन्छौं । 

 
 

3. हवश्वव्यापी माहामािीको रुपमा फैनलएको कोिोना भाइिस (कोनभड-१९) संक्रमर् ननयन्रर्को लानग 
कोनभड भाइिस हवरुद्धको खोपको आहवष्काि ि हवकास भइसकेको भएता पनन संक्रमर्को रास अझैपनन 
समाप्त भइसकेको छैन ्। कोनभड-१९ को संक्रमर्बाट ज्यान गमुाएका यस गाउँपानलकाका जनताप्रनत 
गहहिो समवेदना प्रकट गदै संक्रनमत भई उपिािाित सम्पूर्ममा शीघ्र स्वास््यलाभको कामना गदमछु । 

 

4. नेपाली जनताले पटक पटक गदै आएको बनलदानीपूर्म क्राचन्तको मखु्य उपलब्धीको रुपमा िहेको 
संहवधानमाफम त संस्थागत भएको संघीयता कायामन्वयनका क्रममा नसचजमत आशंका ि िनुौतीलाई अवसिको 
रुपमा बदल्न स्थानीय तहले ननवामह गिेको भनूमका हवनभन्न सूिकहरुमाफम त मूल्याहङ्कत भइसकेको छ 
।यसथम जनताले आफ्नो ननकटस्थ सिकािको रुपमा स्थानीय सिकािलाई अङ्गीकाि गरिसकेको अवस्था 
छ ।  

 
 

5.  मलुकुको संहवधान कायामन्वयन तथा संघीयता संस्थागत गदै उपलब्ध स्रोतसाधनको समचुित उपयोग 
ि उत्थानशीलताको हवकास माफम त प्रभावकािी सेवा प्रवाह गने अचन्तम उदे्दश्य ि लक्ष्यका साथ स्थानीय 
आवश्यकता, संभावना ि माग समेतको आधािमा कायामन्वयनयोग्य आयोजना / कायमक्रम तजुममा ि 
त्यसको प्रभावकािी कायामन्वयन गिी ननवामिनअचघ यस गाउँपानलकाका जनतासामू गिेका प्रनतबद्धताहरु 
क्रमशः पूिा गने ददशामा भीमफेदी गाउँपानलका एकजटु भई अचघ बढ्नेछ ।           
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6. भकूम्प, बाढी पहहिो, कोनभड भाइिस लगायत हवहवध प्राकृनतक ि गैिप्राकृनतक हवपचिबाट थनलएको 
मलूुकको समग्र अथमतन्रलाई सधुाि गिी “समदृ्ध नपेालः सखुी नपेाली” को िाहष्ट्रय आकांक्षा  पूिा गनम 
स्थानीय तहको महत्वपूर्म भनूमका हनुे कुिालाई आत्मसात ्गदै आनथमक हवकास, सामाचजक हवकास, 
सशुासन तथा संस्थागत हवकास, वन, वाताविर् तथा हवपद व्यवस्थापनका क्षेरहरुलाई केन्रमा िाखी 
अथमतन्रको ददगोपनामा सहयोग पगु्ने िर्नीनत, कायमनीनत तथा कायमक्रम तय गिी कायामन्वयन गने 
हवषयमा भीमफेदी गाउँपानलका प्रनतबद्ध छ । 

 

7. संघ ि प्रदेश सिकािबाट हविीय हस्तान्तिर् तथा िाजस्व बाँडफाँडमाफम त प्राप्त बजेट तथा 
गाउँपानलकाको आन्तरिक आय लगायत गाउँपानलकाको सचञ्चतकोषमा प्राप्त हनुे सम्पूर्म आम्दानीलाई 
प्राथनमकताको आधािमा जनताको माग, आवश्यकता ि आकाक्षांसँग परिपूिक हनुे गिी समन्याहयक 
हहसाबले इमानदाि, पािदशी तथा वस्तनुनष्ठ भएि सदपुयोग गरिनेछ।  

 

सभाका सदस्यज्यूहरु, 

8. नेपालको संहवधान, स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४, संघीय सिकािका हवनभन्न ऐन, कानून, 
ननयमहरु,  संघीय सिकािको पन्रौं आवनधक योजना, बागमती प्रदेशको प्रथम आवनधक योजना,यस 
भीमफेदी गाउँपानलकाको प्रथम पञ्चबहषमय आवनधक योजना, संघीय तथा प्रदेश सिकािको नीनत, कायमक्रम 
तथा बजेट वक्तव्य, नेपाल सिकािले गिेका अन्तिाहष्ट्रय सचन्ध, सम्झौताहरु, संयकु्त िाष्ट्रसंघको दीगो 
हवकास लक्ष्य, गाउँपानलकाको गत आ.व.को बाहषमक नीनत, बजेट तथा कायमक्रम, गाउँ कायमपानलका 
बैठकका हवनभन्न ननर्मयहरु, गाउँपानलकाले ननमामर् गिेका हवनभन्न कानूनी व्यवस्थाहरु,ननवामिनपूवम 
जनतासामू घोषर्ा गिेका प्रनतबद्धताहरु, गाउँपानलकाबासीको आवश्यकता, माग तथा यस गाउँपानलकाको 
वास्तहवक आनथमक, भौगोनलक ि सामाचजक अवस्था, कोनभड-१९ ि मनसनुजन्य जलउत्पन्न प्रकोपबाट 
सचृजत िनुौनत तथा गाउँपानलकाको हवशेष प्राथनमकतामा पिेका हवषयहरुलाई आधाि मानी यस भीमफेदी 
गाउँपानलकाको आ.व.२०७९/८० को वाहषमक नीनत, बजेट तथा कायमक्रम तजुममा गरिएको बेहोिा 
जानकािी गिाउन िाहान्छु । 

 

 सभाध्यक्षज्यू, 

अब म िाल ुआ.व.२०७८/७९ मा यस गाउँपानलकाले गिेका मखु्य मखु्य कामहरुको संचक्षप्त समीक्षा प्रस्ततु 
गनम गइिहेको छु । 

९. घिभाडामा नलई साघुिँो कायमस्थलबाट सेवा प्रवाह गरििहन ु पिेको असहज अवस्थाबाट हाल 
गाउँपानलकाको आफ्नै स्वामीत्वमा िहेको जग्गामा सहुवधासम्पन्न प्रशासकीय भवनको ननमामर् सम्पन्न 
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गिी सम्पूर्म सेवाहरु एकीकृत रुपमा एउटै भवनबाट सेवा प्रवाह सिुारु गरिएको छ ।नयाँ भवनमा 
सिेपश्चात जनप्रनतनननध तथा कायमित कममिािीको मनोबल बढ्न गई सेवा प्रवाहमा थप सहजता तथा 
प्रभावकािीता अनभवहृद्ध भएको छ ।यससँगै गाउँपानलकामा रिक्त िहेका दिबन्दीहरु क्रमशः परिपूनतम 
हुँदै गएका छन ्।जसबाट न्यनुतम कममिािीमाफम त अनधकतम सेवा ददनपुने कायमबोझ तथा कायमिापको 
अवस्थामा क्रमशः सधुाि हुँदै गई कायमपानलकाको कायामलयबाट ननयनमत प्रदान गरिनपुने सेवा सहज ि 
सिल भई सेवाग्राहीको सन्तहुिको स्तिमा सधुाि हनुे अपेक्षा गरिएको छ । 

 

१०. भीमफेदीको गौिव तथा नेपालकै ऐनतहानसक धिोहिका रुपमा िहेको पयमटकीय महत्त्व बोकेको  
चिसापानीगढीको संिक्षर्, सम्वद्धमन गदै ऐनतहानसक ि पयमटकीय गन्तव्यको रुपमा हवकास गनम  सँस्कृनत, 
पयमटन तथा नागरिक उड्ययन मन्रालयसँगको लागत साझेदािीमा सावमजननक खरिद प्रहक्रयामाफम त सो 
क्षेरको पूवामधाि हवकाससम्बन्धी कायमप्रकृया अचघ बहढसकेको छ ।  

 
 

११. यसैगिी स्वास््य सेवालाई थप समय सापेक्ष तथा गरु्स्तिीय बनाउन साहवकको प्राथनमक 
स्वास््य केन्र िहेको स्थानमा ३ बषमनभर ननमामर् सम्पन्न हनुेगिी १५ शैय्याको पृ् वीिन्र अस्पताल 
ननमामर्को चशल्यान्यास भई ननमामर् कायम प्रािम्भ भइसकेको छ ।  

 

१२. गाउँपानलकाको िर्नैनतक महत्वका सडकहरु मध्ये वडा नं.4, 2 ि 9 जोड्ने िानीखोला-धामीडाँडा-
िानीभञ्ज्याङ सडक, वडा नं.9 ि थाहा नगिपानलका जोड्ने दम्की-बदेउ-लामािौि-मनहिी-काउसे सडक 
त्यसैगिी वडा नं.7 ि 8 जोड्ने कोगटे-धाके-स्वाँिा-महादेवटाि सडक तथा वडा नं.8 केन्रसम्म जोड्न े
देउिाली-इपा सडकको ननमामर् तथा स्तिोन्नतीका कायमहरु सञ्चालन भइिहेको छ ।जसबाट दूिदिाजमा 
िहेका वस्तीहरु क्रमशः सडक सञ्जालमाफम त गाउँपानलका केन्रसँग जोनडने क्रममा छन ्। 

 
 

१३. यस गाउँपानलकाको वडा नं.5 को सहुपङबाट वडा नं. ३ को अचम्लङ हुँदै पान्राङ जोड्ने सडक तथा 
वडा नं.6 को धोनसमङ-स्वाँिा-माण्डु सडक स्तिीकिर्को कायम भइिहेको छ ।    

 

१४. हवद्यतु सेवाको पहँिु हवस्ताि ि काठे पोललाई स्टील टु्यबलि पोलद्वािा हवस्थापन गने कायम तीव्र 
गनतमा भइिहेको छ ।नबद्यतु सेवा नपगेुका भीमफेदी ८ ि ९ नं. वडाका बाँकी बस्तीहरुमा हवजलुी 
बानलएको छ भने गाउँपानलकाको करिब ९९ प्रनतशत बस्तीहरुमा हवद्यतु सेवा पयुामइएको छ । 
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१५. िाल ुआनथमक बषमनभरमा यस गाउँपानलकाको वडा नं.5 को दमाि ि सोलाभञ्ज्याङलाई जोड्ने “दमाि-
िाप्तीखोला-खहिे झोलङु्ग ेपलु” ननमामर् सम्पन्न हनुे क्रममा िहेको छ ।जसका कािर् त्यस क्षेरका हवद्याथी 
तथा स्थानीय समदुायको दैननक जीवन सिुचक्षत ि सहज हनुे भएको छ ।  

 

१६. भीमफेदी गाउँपानलकाको उच्ि प्राथनमकतामा िहेको सहुपङ वहृत खानेपानी आयोजनाको बाँकी कायम 
िाल ुआनथमक बषमनभरै सम्पन्न गिी ३०० भन्दा बढी घिधिुीहरुमा सिुचक्षत ि व्यवचस्थत खानेपानी सेवा 
सरुु हनुेछ ।त्यसैगिी वडा नं.2 को िनुनयाँ वहृत खानेपानी आयोजना िाल ुआ.व. नभरै सम्पन्न गिी 
सेवाको सरुुवात गने लक्ष्य नलइउको छ भने गाउँपानलका क्षेरनभरका हवनभन्न साना आयोजनाहरु मममत 
सम्भाि तथा सम्पन्न गिी खानेपानी सेवालाई थप व्यवचस्थत बनाइनेछ । 

 
 

१७. पूवामधाि ननमामर् तथा सावमजननक खरिद कायमलाई पािदशी, प्रनतस्पधी ि व्यवचस्थत बनाउन सावमजननक 
खरिद ऐन तथा ननयमावलीमा व्यवस्था भए बमोचजम सावमजननक खरिद अनगुमन कायामलयद्वािा तयाि 
गरि सञ्चालनमा ल्याइएको हवद्यतुीय खरिद प्रर्ाली (E-Bidding) पद्धनत अबलम्बन गदै लनगएको छ । 

 

१८. गाउँपानलकाको अनधकािक्षेरनभर पने हवषयसँग सम्बचन्धत हवकास ननमामर् सम्बन्धी कायम वा आयोजना 
सम्बन्धी प्रस्तावको वाताविर्ीय अध्ययन सम्बन्धी स्थानीय कानून तथा कायमहवनध बमोचजम गने नीनतगत 
व्यवस्था गरिएको छ । जसअन्तगमत िाल ुआनथमक बषममा िािवटा प्रािचम्भक वाताविर्ीय पिीक्षर् 
प्रनतवेदन कायमपानलका बैठकले स्वीकृत गिी सो सँग सम्बचन्धत कायमक्रम/आयोजना सञ्चानलत भएका 
छन ्।   

 
 

१९. गाउँपानलकामा िहेका साहवकका सबै घटना दतामहरु नडचजटाइजेशन गने कायम अचन्तम ििर्मा िहेको 
छ ।यसबाट जन्म, मतृ्य,ु हववाह, बसाइँसिाई ि सम्बन्ध हवच्छेद लगायतका व्यचक्तगत घटना दतामहरुको 
अनभलेखलाई सिुचक्षत ि व्यवचस्थत हनुेछ भने सबै वडाहरुमा अनलाइन प्रर्ालीमाफम त व्यचक्तगत घटना 
दतामको सरुुवात गरिएको छ । सबै वडाका सामाचजक सिुक्षा प्राप्त गने लाभग्राहीहरुको बैहङ्कङ 
प्रर्ालीमाफम त भिा हवतिर् गरिने कायम प्रभावकािी बन्दै गइिहेको छ । 

 

२०. व्यचक्तगत घटना दतामको महत्व, आवश्यकता ि औचित्यता बोध गिाउने हहसाबले गाउँपानलकाको सबै 
वडाहरुमा व्यचक्तगत घटना दताम सप्ताह सम्पन्न गरिएको छ भने हवहवध कािर्ले व्यचक्तगत घटना दताम 
गनम छुट भएकाहरुलाई घटना दतामको दायिामा समेट्न ि व्यचक्तगत घटना दताम ि सामाचजक सिुक्षा 
सम्बन्धी गनुासो सनुवुाई गने उदे्दश्यले गाउँपानलकाका ९ वटै वडाका हवनभन्न २७ स्थानहरुमा व्यचक्तगत 
घटना दताम चशहवि सञ्चालन गरिएको छ । 
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२१. गाउँपानलकाको केन्रलाई Free WiFi Zone को रुपमा हवकास गनम भीमफेदी ५ ि ६ का बजाि क्षेरका 
केहह स्थानहरुमा ननःशलु्क WiFi  जडान गरिएको छ ।जसबाट भीमफेदी बजाि, टािगाउँ, नसमलटाि 
लगायतका क्षेरका जनसमदुाय लाभचन्वत भएका छन ्। 

 

२२. गाउँपानलकाको आन्तरिक आयको सङ्कलनको अवस्थामा वहृद्ध भएको छ । िाल ुआनथमक बषमको 
अन्त्यसम्ममा कि िाजस्व तथा गैिकि िाजस्वको सङ्कलन प्रक्षेहपत आयको ८० प्रनतशतभन्दा बढी हनु े
देचखन्छ । 

 
 

२३. कृहष क्षेरलाई व्यवसाहयक ि याचन्रकीकिर् गने उदे्दश्यका साथ भीमफेदी गाउँपानलका नभरका 
कृषकहरुलाई लचक्षत गिी गाउँपानलकाको ५० प्रनतशत अनदुानमा ५० थान नमननहटलि, २६३ थान 
नसल्पोनलन प्लाहिक, ४ थान मकै छोडाउने मेनसन तथा प्लाहिक पोखिीमा प्रयोग हनुे ७ थान प्लाहिक 
लगायतका कृहष सामग्रीहरु हवतिर् गरिएको छ ।यसैगिी ९७ जना कृषकलाई ७५ प्रनतशत अनदुानमा 
स्प्र ेपम्प हवतिर्को कायम पनन सम्पन्न गरिएको छ । 

 

२४. कृहष उत्पादकत्व वहृद्धका लानग गाउँपानलकाको ५० प्रनतशत अनदुानमा तिकािीको बीउ, एक हजाि 
पाँि सय के.जी. उन्नत जातको धानको बीउ हवतिर् गरिएको छ भने कृहष पेशालाई हवहवनधकिर् ि 
व्यवसायीकिर् गनम ४५ जना कृषकलाई मौिीपालन तानलम सहहत ७० प्रनतशत अनदुानमा मौिीघाि 
हवतिर् गरिएको छ । 

 
 

२५. भीमफेदी-६ जरुिखेतमा गाजि खेती प्रवद्धमन सम्बन्धी कायमक्रम, वडा नं.२ मा अदवुा/बेसािको साना 
व्यवसाहयक कृहष उत्पादन केन्र(पकेट) हवकास कायमक्रम लगायत गाउँपानलकाको वडा नं.४ ि ८ मा 
कृहष पाठशाला तथा गाउँपानलकाका हवनभन्न वडाहरुमा घमु्ती तथा अन्य तानलम कायमक्रमहरु सञ्चालन 
गरिएका छन ्। 

 

२६. यस गाउँपानलकाको िाल ुआनथमक बषमको स्वीकृत वाहषमक कायमक्रम अन्तगमतका वडा नं.२, ९, ४, ३, 
५ लगायतका वडाहरुमा सञ्चानलत नसंिाई आयोजनाको ननमामर् सम्पन्न भई कृहष उत्पादन तथा 
हवहवनधकिर्मा थप टेवा पगु्ने अपेक्षा गरिएको छ । 
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२७. गाउँपानलका नभरका २५ जना कृषकहरुलाई १/१ जोडी बंगिुको पाठापाठी हवतिर् गरिएको छ 
।साथै पश ु नश्ल सधुािका लानग कृनतम गभामधान कायमक्रम सञ्चालन तथा ६० जना कृषकहरुलाई 
व्यावसाहयक कुखिुा तथा बंगिुपालन तानलम प्रदान गरिएको छ । 

 

२८. िेहवजको संक्रमर् ि जोचखम ननयन्रर्का लानग २०० कुकुिलाई ननःशलु्क िेहवज भ्याचससन लगाइएको 
छ ।यसैगिी ३० हजाि बाख्राहरुलाई हप.हप.आि. िोग हवरुद्धको खोप ददइएको छ । 

 
 

२९. भीमफेदी-४ चस्थत ननबवुाटािमा स्वास््य िौकी भवनको ननमामर् सम्पन्न भएको छ भने िाल ुआनथमक 
बषममा थप १ वटा बाह्य खोप केन्र भवन स्थापना गिी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । 

 

३०. आधािभतू स्वास््य सेवा केन्रका लानग भीमफेदी-३ इच्िङुमा जग्गा प्राप्ती भई भवन ननमामर्को कायम 
अचन्तम ििर्मा िहेको छ ।यसैगिी भीमफेदी-२ चस्थत भैसें स्वास््य िौकीमा Birthing Centre 

Waiting Home को स्थापना ि सञ्चालन भएको छ । 

 
 

३१. मातचृशश ुस्वास््यलाई हवशेष प्राथनमकता दददै सतु्केिी आमालाई प्रोत्साहन कायमक्रम अन्तगमत रु २ 
हजाि प्रदान गरिएको छ भने प्रसतुी हनुजाने आमाहरुका लानग ननःशलु्क एम्बलेुन्स सेवा उपलब्ध 
गिाइएको छ । 

 

३२. कोनभड भाइिसको संक्रमर् ननयन्रर् तथा कोनभड हवरुद्धको खोप कायमक्रमलाई व्यवचस्थत ि ननयनमत 
बनाइएको छ ।स्वास््य संस्थाहरुबाट एचन्टिेहवज भ्याचससनको सेवा सरुुवात गरिएको छ ।  

 

३३. स्वास््य संस्थाहरुमा आवश्यक औषधी तथा उपकिर्हरुको आपूनतम तथा व्यवस्थापन प्रभावकािी बनाउँदै 
लनगएको छ । गाउँपानलकाको ग्रामीर् क्षेरका गभमवती महहला लाभचन्वत हनुेगिी ग्रामीर् अल्रा साउण्ड 
कायमक्रम सरुुवात गरिएको छ । 

 
 

३४. शारििीक अपांगता भएका बालबानलकाहरु लचक्षत हनुेगिी त्यस्ता बालबानलकाहरुको पहहिान, उपिाि, 
शल्यहक्रया, पूनस्थामपना, सहायक सामग्री हवतिर्, हफचजयोथेिापी, अनगुमन तथा सामाचजकीकिर् कायमक्रम 
अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पनुस्थामपन केन्रसँग सम्झौता गिी हाल कायामन्वयनको अवस्थामा िहेको छ 
।यसैगिी अपाङ्गता भएका व्यचक्तहरुका लानग परििय पर हवतिर् चशहवि तथा अनत अशक्त अपांगता 
भएका व्यचक्तका लानग घिदैलो सेवा कायमक्रम सञ्चालन गरिएको छ । 
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३५. साहवकमा झै िाल ुआनथमक बषममा पनन ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कायमक्रमलाई ननिन्तिता दददैं यस 
भीमफेदी गाउँपानलका नभरका ५२२ जना ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई सम्मान गरिएको छ । 

 
 

३६. गरिबी ननवािर्का लानग लघउुद्यम हवकास कायमक्रम(मेड्पा) अन्तगमत सञ्चानलत हवनभन्न व्यवसाहयक 
सीप हवकास तानलमबाट सयौं गाउँपानलकाबासी प्रत्यक्ष लाभाचन्वत भएका छन ्, जसबाट सयभन्दा बढी 
व्यचक्त स्विोजगाि समेत भएका छन ्।  

 

३७. न्याहयक सम्पादनतफम  गाउँपानलकाको न्याहयक सनमनतमा दताम हनु आएका कुल ४८ हववादमध्ये 
न्याहयक सनमनत तथा मेलनमलाप केन्रबाट २९ वटा हववाद समाधान तथा मेलनमलाप भएका छन ्भन े
५ वटा हववाद हाल छलफलको क्रममा िहेको छ । 

 
 

३८. भौगोनलक हवकटताको कािर् हवद्यालय चशक्षा नलन असहजता भएका कालीटाि, िनुनयाँ, बाघमािा, 
घण्टेखोला, िातोमाटे, नयाँगाउँ लगायत क्षेरका  बालबानलकाहरुलाई लचक्षत गिी भीमफेदी गाउँपानलका 
वडा नं.2 भैसेंचस्थत श्रीकृष्र् मा.हव.लाई एउटा हवद्यालय बस उपलब्ध गिाइएको छ । 

 

३९. आवश्यकता ि वास्तहवक जीवनसँग जोड्ने ि कमम तथा संस्काि नसकाउने जीवनोपयोगी सीपमा आधारित 
कक्षा १ देचख ५ सम्मको लानग स्थानीय पाठ्यक्रम हवकासको तयािी अचन्तम अवस्थामा िहेको छ 
।संभव भएसम्म यसै शैचक्षक सरबाट उक्त पाठ्यक्रम गाउँपानलका नभरका हवद्यालयहरुमा लागू गरिनेछ 
। 

 

 सभाध्यक्षज्यू, 
अब म यस भीमफेदी गाउँपानलकाको आ.व.२०७९/८० को क्षेरगत नीनत तथा आधािहरु प्रस्ततु गनम िाहान्छु 
। 

क)आनथमक हवकास 

कृहष 

४०.  कृहषयोग्य भनूम वहृद्ध गनम बाँझो जनमनमा खेती गने हकसानलाई प्रोत्साहन गने नीनत नलइनेछ ।कृहष 
उपजको न्यूनतम समथमन मूल्य ननधामिर् ि कृहष एम्बलेुन्स सञ्चालन सम्बन्धी संभाव्यता अध्ययन गरिनेछ 
। 
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४१.  गाउँपानलका नभरका कृषकहरुलाई कृहष तथा पश ुसम्बन्धी ननःशलु्क पिामशम सेवा उपलब्ध गिाउन 
हकसान कल सेन्टिको स्थापना ि सञ्चालन गरिनेछ । 

४२.  कृहष सम्बन्धी कायमक्रम कृषक समूहमा आधारित िही सञ्चालन गनमका लानग कृषकहरुलाई कृषक 
समूहमा आवद्ध हनु प्ररेित गरिनेछ ।सो को लानग आवश्यक कायमक्रम तय गिी लागू गरिनेछ । 

४३. पिम्पिागत तथा जीवन ननवामहमखुी कृहष पेशालाई आधनुनहककिर् गदै कृहष पेशालाई व्यवसाहयक ि 
मयामददत बनाई यवुावगमलाई कृहष पेशाप्रनत आकहषमत गनम हवनभन्न हकनसमका अनदुान कायमक्रमहरु सञ्चालन 
गरिनेछ । 

४४. नसँिाई सहुवधा नपगेुका कृहषयोग्य भनूममा ठूला तथा साना नसँिाई आयोजनाहरु सञ्चालन गरिनेछ 
।मममत ि स्तिीकिर् गनुमपने नसँिाई आयोजनाहरुलाई प्राथनमकता ददइनेछ । 

४५. भौगोनलक हवचशिता ि संभावना अनसुाि पशपुालन, फलफुल, तिकािी, दलहन, तेलहनको पकेट क्षेर 
ननधामिर् गिी व्यवसाहयक कृहष उत्पादन कायमलाई प्रोत्साहन गने नीनत नलइनेछ ।कृषकलाई समयमै 
मलबीउ उपलब्ध गिाउन आवश्यक सहजीकिर् गरिनेछ । 

४६. अगामननक तिकािी/फलफूल तथा अन्य कृहष उपजहरुको उत्पादन तथा हवक्रीहवतिर्लाई प्ररेित गने 
नीनत अबलम्बन गरिने छ । 

 

पयमटन 

४७. भीमफेदी-८ चस्थत िहेको प्रनसद्ध धानममक तथा पयमटकीय स्थलको रुपमा िहेको लटिम्मेश्वि महादेव 
मचन्दि क्षेरको पूवामधाि हवकास गदै पयमटन प्रवद्धमन गनम हवनभन्न माध्यमबाट प्रिािप्रसाि गरिनेछ ।  

४८. ऐनतहानसक तथा पिुाताचत्वक महत्वको चिसापानीगढीको संिक्षर् तथा पनुःननमामर् कायम सम्पन्न गिी 
पयमटकीय आकषमक केन्रको रुपमा हवकास गरिनेछ । 

४९. भीमफेदी-६ मा अवचस्थत ऐनतहानसक भीमसेन मचन्दि ि हािीसाि क्षेर, भीमफेदी-४ चस्थत गपेु्तश्विी 
गफुा, भीमफेदी-9 चस्थत मैरीबगैंिा, भीमफेदी-१ मा िहेको प्रनसद्ध धानममकस्थल नरखण्डेश्वि महादेव 
मचन्दि ि आसपासको क्षेर, भीमफेदी-५ चस्थत हािीसढेु क्षेर, भीमफेदी-२ चस्थत उग्येन याङ्फेल नलङ 
बौद्ध गमु्बा क्षेरको भौनतक पूवामधाि हवकास गिी पयमटन आगमनको केन्रको रुपमा हवकास गरिदै लनगने 
छ ।साथै नयाँ पयमटकीय स्थल ि कायमक्रमहरु पहहिान गिी आवश्यक पूवामधाि ननमामर्मा सहयोग ि 
समन्वय गरिने छ । 

५०. भीमफेदी गाउँपानलका ि मकवानपिुगढी गाउँपानलकाको नसमानामा पने बङु्दल झिना(जोडी झिना) 
को पूवामधाि हवकासका लानग मकवानपिुगढी गाउँपानलकासँग आवश्यक समन्वय ि सहकायम गिी हवनभन्न 
गनतहवनधहरु सञ्चालन गरिनेछ । 

५१. ऐनतहानसक भीमफेदी बजािलाई पनुजामगतृ गिी साँस्कृनतक शहिको रुपमा अगाडी बढाउन पहल गरिनेछ 
। 
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५२. गाउँपानलकामा सञ्चानलत होमस्टेहरुको प्रवद्धमन, हवकास तथा प्रिािप्रसाि गरिनेछ । 

 

उद्योग तथा वाचर्ज्य 

५३. भीमफेदी गाउँपानलकानभर सञ्चानलत व्यवसाहयक प्रनतष्ठानहरुलाई व्यवसाय किको दायिामा ल्याउन 
प्रोत्साहन स्वरुप “लघउुद्यमी ि स्विोजगाि बनौः ननःशलु्क व्यवसाय दताम गिौं " भने्न नािालाई आत्मसात ्
गदै आगामी आनथमक बषममा व्यवसाय कि प्रयोजनका लानग दताम हनुे व्यवसायको दताम शलु्क  नलाग्ने 
व्यवस्था गरिनेछ ।  

५४. पिम्पिागत सीप ि क्षमताको प्रबद्धमन ि हवकास गिी तलुनात्मक लाभ प्रदान गने खालका घिेल ु
उद्यमलाई प्रोत्साहन गने नीनत नलइनेछ ।  

५५. िोजगािको दायिा बढाउन तथा उत्पादनमूलक क्षेरमा सहभानगता बढाउन गाउँपानलकाबाट यवुा उद्यम 
कायमक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।प्रधानमन्री िोजगाि कायमक्रम प्रभावकािी ढंगबाट अगाडी बढाइनेछ । 

५६. वैदेचशक िोजगािीबाट फकेका यवुाहरुको सीप ि ज्ञानलाई स्थानीय िोजगािी नसजमना, उद्यमशीलता 
प्रबद्धमन गिी उपयोग गने नीनत नलइनेछ । 

५७. गाउँपानलकामा गरिबी ननवािर्मा सहयोग पगु्ने गिी लघउुद्यम कायमक्रम सञ्चालन गरिनेछ । साथै 
गाउँपानलकास्तिमा सञ्चालन हनुे घिेल ु तथा साना उद्योगको प्रवद्धमन गिी उद्यमीहरुलाई व्यवसाहयक 
बनाउन सीपमलुक तानलम, बजाि तथा सहनुलयत दिको ऋर्को व्यवस्थाको लानग आवश्यक पहल तथा 
वाताविर् तयाि गरिनेछ । 

५८. ननजी क्षेरलाई प्रोत्साहन तथा आकषमर् गनम लगानीमैरी वाताविर् नसजमना गिी सावमजननक ननजी 
साझेदािीमा काम गने गिी आवश्यक नीनतगत तथा कानूनी व्यवस्था गरिने छ । 

५९. गाउँपानलका नभर सञ्चालन हनुे उद्योग, व्यवसाय तथा लघउुद्यमलाई प्रवद्धमन, हवकास, प्रभावकािी 
व्यवस्थापन तथा आवश्यक सहजीकिर् गनम उद्योग हवकास तथा व्यवसाय प्रवद्धमन शाखा/इकाईको 
स्थापना गरिनेछ । 

 

सहकािी 

६०. सहकािी संस्थाको संस्थागत क्षमता हवकास, संस्थागत सशुासन कायम गनम आवश्यक तानलम, कायमक्रम,  
हवनध तथा मापदण्ड ननमामर् गिी सहजीकिर् ि ननयमन गरिनेछ । 

६१. सहकािी संस्थाहरुको ननयनमत अनगुमन तथा अनभलेख व्यवस्थापन गिी सहक्रय ि ननचष्क्रय सहकािी 
संस्थाहरुको वगीकिर् गिी ननचष्क्रय संस्थाहरुलाई खािेजीको प्रहक्रयामा लनगनेछ । 

६२. सहकािीको नसद्धान्त अनरुुप सहकािी संस्थाहरुलाई प्रनतस्पधी भन्दा सहयोगी भावनाको हवकास गदै 
उहह प्रकृनतका हवषयगत सहकािीहरुलाई एकीकिर् हनु प्रोत्साहन गरिनेछ । 
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६३. सहकािी क्षेरलाई पानलकाबासीको आनथमक सबलीकिर्को मखु्य साझेदािको रुपमा स्थाहपत गरिनेछ 
। 

६४. सहकािीसँग सम्बचन्धत आवश्यक कानून ननमामर् गिी कायामन्वयन गरिनेछ । 

 

(ख) सामाचजक हवकास 

चशक्षा 

६५. सामदुाहयक हवद्यालयलाई शैचक्षक अब्बलताको अग्रभागमा िाख्न शैचक्षक हवकासका ४ “प”- पहँिु, प्रहवनध, 
पूवामधाि ि प्रोत्साहनको नसद्धान्त अनरुुप अगाडी बढाइनेछ । हवद्यालयहरुमा इन्टिनेट सेवा ि हवद्याथीको 
िाहना ि आवश्यकता सम्बोधन गनमका लानग “हवद्याथीसँग अध्यक्ष कायमक्रम” सञ्चालन गरिनेछ । 

६६. माध्यानमक तहका हवद्यालयहरुमा माध्यानमक तहको चशक्षक दिबन्दी व्यवस्थापन गनम पहल गरिनेछ 
ि अन्य हवद्यालयहरुमा पनन हवद्याथी संख्याको आधािमा चशक्षक दिबन्दी नमलान गरिनेछ ।त्यसैगिी 
समय, दूिी ि हवद्याथी संख्याको आधािमा हवद्यालय मजम तथा नयाँ हवद्यालय स्थापना गरिनेछ । 

६७. हवद्यालयको शैचक्षक गरु्स्ति सधुािका लानग हवद्याथी, चशक्षक, अनभभावक ि हवद्यालयहरुलाई प्रनतस्पधाममा 
आधारित प्रोत्साहन कायमक्रम सञ्चालन गरिने छ । 

६८. भीमफेदी-४ चस्थत बािाही मा.हव. ि भीमफेदी-१ चस्थत िाहष्ट्रय मा.हव.मा हवद्यालय बस सेवा सञ्चालन 
गरिनेछ, साथै आवश्यकताको आधािमा अन्य हवद्यालयहरुमा पनन यो सेवा क्रमशः हवस्ताि गदै लनगने 
छ । 

६९. आधािभतू तह अथामत ् कक्षा ८ सम्मका सम्पूर्म हवद्याथीहरुलाई ददवा खाजाको व्यवस्था गरिनेछ 
।हवद्यालय नसम कायमक्रमलाई ननिन्तिता दददैं थप हवस्ताि गरिनेछ । 

७०. गाउँपानलकाद्वािा सञ्चानलत प्राहवनधक हवषय अध्यापन हनुे हवद्यालयहरुमा अध्ययनित हवद्याथीहरुमध्ये 
गरिब, हवपन्न ि जेहेनदाि हवद्याथी पहहिान गिी उच्ि चशक्षा अधययनको लानग छारवचृिको व्यवस्था 
गरिने छ ि ती हवद्याथीले अध्ययन सम्पन्न गिेपश्चात गाउँपानलकामा सेवा गनुमपने व्यवस्था गरिनेछ । 

७१. आवश्यकता अनसुाि थप हवषयका प्राहवनधक हवद्यालय सञ्चालन गरिने छ । 

७२. हवद्यालय व्यवस्थापनलाई थप सधुाि गदै माध्यानमक हवद्यालयहरुलाई ICT मैरी बनाउन पहल गरिनेछ 
।  

७३. लामो समयसम्म चशक्षर् पेशामा आवद्ध िही चशक्षामा योगदान पयुामएका चशक्षकहरुलाई सम्मान तथा 
चशक्षर् पेशामा नयाँ पसु्तालाई आकहषमत गनम “चशक्षक स्वर्ीम अवकाश योजना” सञ्चालन गरिनेछ । 

७४. कक्षा १ देचख अङ्ग्रजेी भाषामा अध्यापन गने कायमलाई प्रबद्धमन गरिने छ । 

७५. भीमफेदी-४ चस्थत चिउिीबगैँिा खेल मैदान लगायत गाउँपानलकामा िहेका अन्य खेलकूद मैदानहरुको 
थप भौनतक पूवामधाि हवकास गदै लनगनेछ ।हवनभन्न हकनसमका शारिरिक तथा अन्य खेलकूद प्रनतयोनगताहरु 
सञ्चालन गिी खेलकूद क्षेरलाई प्रबद्धमन गरिनेछ । 
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स्वास््य 

७६. मातचृशश ु स्याहाि अन्तगमत "घि-घिमा झण्डा, सतु्केिीलाई अण्डा कायमक्रम"लाई ननिन्तिता दददैं 
प्यानलएहटभ केयि ि ज्येष्ठ नागरिक स्वास््य स्याहाि कायमक्रमलाई थप प्रभावकािी रुपमा सञ्चालन 
गरिनेछ । 

७७. ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई प्रत्येक महहना गाउँपानलकाबाट स्वास््यकमी खटाई ननःशलु्क स्वास््य पिीक्षर् 
गिी आवश्यक उपिाि ि पिामशम सेवा उपलब्ध गिाइने छ । 

७८. शारििीक रुपमा अपाङ्गता भएका बालबानलकाहरुलाई HRDC बनेपासँग समन्वय गिी ननःशलु्क उपिािको 
व्यवस्था नमलाइने छ । 

७९. स्वास््य बीमा कायमक्रमलाई थप प्रभावकािी बनाइने छ ।  

८०. आवश्यकता अनसुाि ग्रामीर् बस्तीहरुमा बालबानलकाहरुलाई खोप लगाउन खोप केन्र स्थापना गरिन े
छ ि सोही स्थानमा गाउँघि चसलननक सञ्चालन गरिनछे । 

८१. ग्रामीर् अल्रासाउण्ड सेवालाई प्रभावकािी रुपमा सञ्चालन गिी गभमवती महहलाहरुको स्वास््य उपिािको 
व्यवस्था गरिनेछ । 

८२. भीमफेदी-6 चस्थत ननमामर्को क्रममा िहेको १५ शैय्याको पृ् वीिन्र अस्पताल ननमामर् गिी आवश्यकता 
अनसुािको डासटि तथा स्वास््य प्राहवनधकहरुको व्यवस्था गरिनेछ । 

८३. भीमफेदी-7, ८ का कोगटे, इपा लगायतका क्षेरका नबिामीहरुको लानग एम्बलेुन्स सेवा सञ्चालन गरिने 
छ । 

८४. संघ ि प्रदेश सिकािबाट हस्तान्तरित स्वास््य सेवा सम्बन्धी कायमहरुलाई थप प्रभावकािी रुपमा 
सञ्चालन गरिनेछ । 

 

खानेपानी तथा सिसफाई 

८५. खानेपानीको समस्या िहेका हवनभन्न क्षेरहरुमा प्रदेश सिकािसँगको समन्वय ि सहकायममा खानेपानी 
आयोजना सम्पन्न गनम आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ । 

८६. भीमफेदी बजािका खानेपानी उपभोक्ताहरुको सहभानगतामा भीमफेदी बजाि वहृिि खानेपानी 
आयोजनाको उचित व्यवस्थापन गरिने छ । 

८७. खानेपानीको महुान संिक्षर् तथा खानेपानीको आवश्यक मममत सम्भािको लानग आवश्यक बजेट 
हवननयोजन गरिने छ । 

८८. वडा नं.4 पान्राङ, ननबवुाटाि क्षेरको खानेपानीको समस्या सम्बोधन गनम प्रदेश सिकािसँग समन्वय 
गरि कायम अचघ बढाउन पहल गरिनेछ । 
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८९. भीमफेदी-८ चस्थत ननमामर्ाधीन मालगाउँ-स्वाँिा खानेपानी आयोजना, महाहवि खानेपानी आयोजना तथा 
भीमफेदी-१ चस्थत चशखिबास-नयाँगाउँ खानेपानी आयोजनालाई आगामी आनथमक बषमनभर सम्पन्न गिी 
सेवा सञ्चालन गरिनेछ ।  

 

संस्कृनत प्रबद्धमन 

९०. गाउँपानलकामा िहेका बहजुाती, बहभुाहषक, बहधुानममक, बहसँुस्कृनतक मूल्य मान्यतालाई संिक्षर् ि 
प्रवद्धमन गरिनेछ । 

९१. धानममक आस्था ि मान्यता अनरुुपका मठमचन्दि, गमु्बा तथा ििमहरुको ननमामर् तथा संिक्षर्मा यथोचित 
लगानी गरिनेछ । 

९२. पिम्पिागत सीप, सामाचजक मूल्य मान्यता, रिनतरिवाज, पिम्पिा, िालिलन ि प्रथा पिम्पिा, 
िाडपवमहरुलाई समयसापेक्ष परिमाजमन गदै संिक्षर् गरिनेछ । 

९३.  साँस्कृनतक तथा ऐनतहानसक महत्त्वका भीमसेनजारा, कृष्र्जारा, नरखण्डीजारा, ल्होसाि लगायतका 
धानममक ि मौनलक साँस्कृनतक पवम, मेलाहरुको संबद्धमन ि प्रबद्धमनसँग सम्बचन्धत कायमक्रमहरुका लानग 
आवश्यक समन्वय ि सहयोग  गरिनेछ । 

९४. कला, साहहत्य माफम त िाहष्ट्रय जीवनमा महत्वपूर्म योगदान पयुामउनहुनुे महानभुावहरुलाई यथोचित सम्मान 
गरिनेछ । 

 

 

 लैहङ्गक समानता तथा सामाचजक समावेशीकिर् 

९५. भीमफेदी गाउँपानलकालाई बालमैरी स्थानीय सिकाि घोषर्ाका लानग कायमक्रम सञ्चालन गनम आवश्यक 
बजेट व्यवस्थापन गरिनेछ । 

९६. द्वन्द्व प्रभाहवत, लैहङ्गक हहंसा, सामाचजक हवभेद तथा हवनभन्न कािर्ले बचञ्चनतकिर्मा पिेका व्यचक्तहरुका 
लानग मनोसामाचजक पिामशम सेवा उपलब्ध गिाइनेछ । 

९७. भीमफेदी गाउँपानलकालाई सहयोगापेक्षी सडक मानवमकु्त, पूर्म खोपयकु्त, वाताविर्मैरी गाउँपानलका 
बनाउन आवश्यक कायमक्रम ल्याइने छ ।ज्येष्ठ नागरिकको सिुक्षा ि सम्मान कायमक्रम सञ्चालन गरिन े
छ ।  

९८. हवभेद, बचञ्चनतकिर् तथा बहहष्किर्मा पिेका वगम तथा समदुायको शासन, हवकास ि सेवा प्रवाहमा 
साथमक सहभानगताको सनुनचश्चतता प्रदान गिी अपनत्व प्रदान गरिनेछ । 
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९९. सामाचजक सिुक्षा प्राप्त गनम छुट भएका तोहकएका वगम, समदुाय तथा उमेि समूहका लचक्षत 
नागरिकहरुलाई सामाचजक सिुक्षा भिा प्राप्तीको सनुनचश्चतता गरिनेछ ।सामाचजक सिुक्षा भिा हवतिर् 
कायमलाई प्रभावकािी बनाउन सिलीकृत गरिनेछ ।  

१००. यस गाउँपानलकामा िहेका अनत नसमान्तीकृत हवपन्न िेपाङ समदुायको हहत ि उन्ननतका लानग 
हवनभन्न आयमूलक कायमक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।िेपाङ बीमा कायमक्रमलाई ननिन्तिता ददइने छ । 

१०१. अव्यवचस्थत बसोबासी, भनूमहीन दनलत ि सकुुम्बासीहरुलाई गाउँपानलकाद्वािा संकनलत 
फािमहरुको बािेमा भनूम आयोगसँगको समन्वय ि सहकायममा जग्गाधनी प्रमार् पजुाम उपलब्ध गिाइनेछ 
।  

१०२. महहला हहंसा हवरुद्ध शनु्य सहनशीलताको नीनत नलइने छ । 

१०३. उपभोक्ता सनमनतमाफम त सम्पन्न हनुे हवकास कायमक्रममा महहला सहभानगता बढाइनेछ । 

 

स्थानीय न्याहयक कायमसम्पादन 

१०४. गाउँपानलकामा न्याहयक सनमनत िहने संवैधाननक व्यवस्था बमोचजम न्याहयक इजलास माफम त 
हनुे न्याहयक सम्पादनको कायम प्रभावकािी बनाइनेछ । 

१०५. न्याहयक सनमनतका लानग हवषयगत दक्षता भएका जनशचक्तको व्यवस्था गिी न्यहयक 
कायमसम्पादनलाई थप प्रभावकािी बनाइनेछ । 

 

सभाध्यक्षज्यू, 

(ग) पूवामधाि हवकास 

१०६. गाउँपानलका स्तिीय यातायात गरुुयोजना यथाशीघ्र सम्पन्न गिी व्यवचस्थत, सिुचक्षत ि 
वाताविर्मैरी सडक ननमामर्लाई अनभयानको रुपमा सञ्चालन गरिने छ । 

१०७. सडक सञ्जाल नपगेुको बस्तीस्तिमा सडक सेवा हवस्ताि गरिने छ ।हालसम्म ननमामर् सम्पन्न 
भएका सडकहरुको क्रमशः स्तिोन्नती गदै ददगो ि बाहै्र महहना सञ्चालन हनुे हकनसमको बनाइनेछ । 

१०८. गाउँपानलकाको केन्रदेचख वडा कायामलय सम्म जोड्ने सडकलाई क्रमशः कालोपर वा स्ल्याब 
ढलान गरिने छ ।त्यसैगिी वडाका मखु्य सडकहरुको पनन स्ल्याब ढलान गरिदै लनगने छ ।सडकलाई 
आनथमक हवकासको कायमसँग सामञ्जस्य गरिने छ ।सडकमा पिेका जग्गाहरुको लगत कट्टा गिी सडक 
नससाङ्कन कायमको सरुुवात गरिनेछ । 

१०९. भीमफेदी बजाि क्षेरका मखु्य तथा नभरी सडकहरुलाई ढलको व्यवस्थापन सहहत कालोपर 
वा स्ल्याब ढलान गिी सौन्दयीकिर् गरिने छ । 
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११०. बागमती प्रदेश सिकािद्वािा स्तिोन्नती भइिहेको भैसें भीमफेदी सडक ननमामर् कायम आगामी 
आनथमक वषमनभर सम्पन्न गनम आवश्यक पहल तथा सहजीकिर् गरिनेछ । 

१११. वडा सनमनतले बाहषमक योजना छनोट गने क्रममा कचम्तमा एउटा न्यनुतम २० लाखको वडा 
गौिवको योजना छनौट गिी कायामन्वयन गरिने छ।  

११२. आफ्नै स्वामीत्वको भवन नभएका वडा कायामलयहरुका लानग क्रमशः जग्गा प्राप्त गिी भवन 
ननमामर् गरिनेछ । 

११३. ग्रामीर् हवद्यतुीकिर् कायमको स्तिोन्नती गिी भोल्टेज सधुाि सहहत सिुचक्षत हवद्यतुीकिर्को कायम 
गरिनेछ । 

११४. सम्पूर्म गाउँपानलकाबासीलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गिाउने कायमलाई हवशेष प्राथनमकता 
ददइनेछ । सो को लानग आवश्यकता ि संभावनाका आधािमा ठूलो, मझौला ि साना खानेपानी आयोजना 
सञ्चालन गरिनेछ । 

११५. गाउँपानलका नभरका आवश्यक स्थानहरुमा काठका पलु हवस्थापन गदै झोलङु्गे पलु ननमामर् 
गरिनेछ । साथै ठूला बस्ती तथा स्थानहरुमा पक्कीपलु तथा फलामेपलु ननमामर् गने कायमलाई प्राथनमकता 
ददइनेछ ।ननमामर्ाधीन भैसें-भीमफेदी सडक खण्ड अन्तगमत िहेका फलामे पलु (बेनलनिज) लाई 
गाउँपानलका नभरै उपयोग गनम पहल गरिनेछ । 

११६. दूिसंिाि सेवा प्रदायक संस्थाहरुसँग समन्वय गिी भीमफेदी ३ इसिङु, भीमफेदी ९ बदेउ, 
नसन्कीखाडल, भीमफेदी-१ सालघािी तथा भीमफेदी-७ कोगटे लगायत संिािको पहँिु नभएका तथा 
नेटवकम  कमजोि भएका क्षेरमा टेनलफोन नेटवकम  ि इन्टिनेट सेवा हवस्ताि गरिनेछ । 

११७. सिुचक्षत नागरिक आवास कायमक्रम माफम त गाउँपानलका नभर िहेका सम्पूर्म खिको छाना भएका 
घिहरुलाई हवस्थापन गने कायमलाई थप प्रभावकािी बनाई ननिन्तिता ददइनेछ ।   

११८. सडक तथा घिहरुको मापदण्ड तयाि गिी सिुचक्षत सडक तथा घि ननमामर् गने गिी सडक 
तथा घि नससापासको मापदण्ड/कायमहवनध तयाि गिी आगामी आ.व.देचख कायामन्वयन गरिने छ । 

११९. प्राकृनतक श्रोत तथा खानीको समन्याहयक उपयोगका लानग गाउँपानलकाको क्षेरनभर िहेका 
खानी तथा खननज पदाथमको संभाहवत क्षेरको पहहिान गिी लगत संकलन गिी लगानीमैरी वाताविर्का 
लानग सहजीकिर् गरिनेछ । 

(घ) वन, वाताविर् तथा हवपद् व्यवस्थापन 

१२०. जैहवक हवहवधतायकु्त यस गाउँपानलकाको वन क्षेरको संिक्षर्, हवकास तथा बहउुपयोग गने 
नीनत नलइनेछ । 

१२१. वन जंगलमा संभाहवत कृहष, फलफूल तथा पयामपयमटनको संभावनाको अध्ययन गरिने छ । 

१२२. बायो इचन्जननयरिङमा आधारित सडक तथा पूवामधाि हवकासमा जोड ददइ वाताविर्ीय क्षनत 
न्यनुीकिर् गरिनेछ । 
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१२३. संभाहवत हवपद जोचखमको पूवमसतकम ता ि पूवमतयािी सम्बन्धी हवनभन्न कायमक्रमहरु सञ्चालन 
गरिनेछ । मनसनुजन्य तथा जलउत्पन्न प्रकोपबाट हनुे क्षनतलाई कम गनम नदी ननयन्रर् तथा बस्ती 
बिाउ कायमक्रमलाई प्राथनमकता ददइनेछ । 

१२४. गाउँपानलका क्षेरनभर हनुससने संभाहवत हवपद् जोचखम क्षेरको पहहिान तथा नससाङ्कन गरिनेछ 
।हवपदको समयमा तत्काल उद्दाि, िाहत हवतिर्, पनुःस्थापना तथा पनुननममामर् सम्बन्धी कायमको लानग 
स्षि कायमयोजना बनाई लागू गरिनेछ । 

१२५. गाउँपानलकानभरको फोहोिमैला व्यवस्थापन गनम उपयकु्त नीनत तथा कायमक्रम सञ्चालनमा 
ल्याइनेछ । 

१२६. हवपद व्यवस्थापन सनमनतलाई प्रभावकािी ढंगबाट कायम अचघ बढाउनको लानग यस सम्बचन्धत 
पदानधकािी, कममिािी, वडास्तिीय हवपद व्यवस्थापन सनमनत लगायतको हटमलाई आवश्यक तानलमको 
व्यवस्था गरिनेछ । 

१२७. गाउँपानलकाको हवपद व्यवस्थापन कोषमा आवश्यक िकम थप गिी परििालन गरिनेछ । 

१२८. गाउँपानलकाको पहहलो दाहयत्व गाउँपानलका बासीको जीवन िक्षा गनुम हो । समय समयमा 
भयावह रुपमा देखा पने माहामािी ि अन्य हवपदबाट जनतालाई सिुचक्षत िाख्न संघ संस्था तथा 
कायामलयहरुसँगको समन्वयमा आवश्यक कायम गरिनेछ । 

 

(ङ) सशुासन तथा संस्थागत हवकास 

१२९. गाउँपानलकामा रिक्त िहेका दिबन्दीको क्रमशः पदपूनतम गरिदै लनगने छ ।गाउँपानलकामा 
कायमित कममिािीको कायमक्षमता ि कायमकुशलतामा वहृद्ध गनम आवश्यक तानलम, गोष्ठी तथा अवलोकन 
भ्रमर्को व्यवस्था कममिािी प्रशासनलाई सबलीकिर् गरिनेछ ।सेवा ननवतृ िाष्ट्रसेवक कममिािीहरुको 
ज्ञान, सीप ि अनभुवलाई उपयोगमा नलइने छ । 

१३०. गाउँपानलकाबाट उपलब्ध गिाइने सेवा प्रवाहलाई थप सिल, सहज, गरु्स्तिीय ि हवश्वसनीय 
बनाइनेछ । 

१३१. गाउँपानलकाको आन्तरिक आयलाई वहृद्ध गने हवनभन्न संभाव्य श्रोतहरुको खोजी ि प्रयोग गरिनेछ 
। आन्तरिक आयको दि ि दायिामा समसामहयक परिवतमन गदै आय संकलन वहृद्ध गरिनेछ । 

१३२. नवीनतम ्प्रहवनधको प्रयोग गिी िाजस्वको संकलनलाई थप व्यवचस्थत ि प्रभावकािी बनाउन 
गाउँ कायमपानलकाको कायामलय तथा सबै वडा कायामलयबाट सफ्टवेयि प्रर्ालीमाफम त िाजस्व संकलन 
गने व्यवस्था गरिनेछ । 

१३३. नभिे नागरिक बडापरलाई नडचजटल नागरिक बडापरले क्रमशः हवस्थाहपत गदै सेवाग्राहीमैरी 
सावमजननक सेवा प्रवाह सञ्चालनका लानग आवश्यक कायम गरिनेछ । 
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१३४. गाउँपानलकानभर हनुे सानानतना देवानी प्रकृनतका हववाद समाधान गिी समदुायस्तिमा ददगो 
शान्ती स्थापना गनम न्याहयक सनमनतका सदस्य तथा प्रत्येक वडामा िहेका मेलनमलाप केन्रका 
मेलनमलापकतामहरुलाई आवश्यक तानलम ि क्षमता हवकास कायमक्रम गिी न्याय सम्पादन कायमलाई 
नछटो ि हवश्वसनीय बनाइनेछ ।  

१३५. कममिािीको कायमसम्पादनको आधािमा उत्कृि कममिािीलाई सम्मान ि पिुस्काि हवतिर् गरिनेछ 
। कममिािीहरुलाई मौदरक तथा गैिमौदरक प्रोत्साहन उपलब्ध गिाई कायामलयको कामप्रनत थप 
चजम्मेवाि बनाइनेछ । 

१३६. संघीय तथा प्रदेश सिकािको बजेट वक्तव्यमाफम त  ननजामती कममिािीको मानसक तलबभिा 
१५ प्रनतशतले वहृद्ध गने घोषर्ा बमोचजम यस गाउँपानलकामा कायमित कममिािीहरुका लानग नमनत २०७९ 
श्रावर् महहनादेचख लागू हनुेगिी सरुु तलबमानमा १५ प्रनतशत थप गरिने छ ।   

 

 
 

सभाध्यक्षज्यू, 
सभाका सदस्यज्यूहरु,  

 उल्लेचखत नीनत तथा कायमक्रमको आधािमा आगामी आ.व.207९/८० को लानग बनेको बाहषमक आयोजना 
/कायमक्रम कायामन्वयन पश्चात गाउँपानलकाको आनथमक, भौनतक, सामाचजक तथा साँस्कृनतक, वाताविर्ीय 
लगायत समग्र पक्षमा सकािात्मक उपलब्धी हानसल भएको हनुेछ । प्राकृनतक श्रोत, कृहष, पयमटन ि पूवामधािको 
हवकास ि उत्थानशीलता माफम त गाउँपानलका सबल ि समदृ्धीको बाटोतफम  उन्मखु हनुेछ ।सामाचजक न्याय 
कायम भई समतामूलक समावेशी समाज ननमामर्को आधाि तयाि भएको हनुेछ । 

 

अन्त्यमा, 

मलाई आनथमक बषम २०७९/८० को  नीनत तथा कायमक्रम तयाि गनम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गनुमहनुे 
आम भीमफेदी गाउँपानलकाबासी, सम्पूर्म जनप्रनतनननध, कममिािी लगायत सबैलाई हाददमक धन्यवाद ज्ञापन गनम 
िाहन्छु । कोनभड-19 लगायत अन्य माहमािीबाट जोनगन सिुक्षात्मक उपायहरु अबलम्बन गनम ि संभाहवत 
मनसनुजन्य प्रकोपबाट हनुससने जोचखमलाई मध्यनजि गिी पूवम सतकम ता अपनाउन सम्पूर्म भीमफेदी 
गाउँपानलका बासीमा अनिुोध गदै आ.व.207९/८० को नीनत तथा कायमक्रमको प्रस्ततुी यही समाप्त गनम 
िाहन्छु ।।धन्यवाद।।। 

                                                             

 संचजव शे्रष्ठ 

                   उपाध्यक्ष 

भीमफेदी गाउँपानलका 


