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बथेानचोक गाउँपालिकाको गाउँसभामा बथेानचोक गाउँपालिकाका अध्र्क्ष श्री 

भगिान अलिकारी ज्र्बूाट प्रस्त त आ.ब. २०७९/८० को नीलत तथा कार्यक्रम   

सभाका सदस्र्हरु  

उपलस्थत गाउँपालिका उपाध्र्क्ष ज्र्ू , प्रम ख प्रशासककर् अलिकृत ज्र्ू ,  िडा 

अध्र्क्ष ज्र्ूहरु ,गाउँसभा सदस्र्हरु , गाउँपालिका कमयचारीहरु , पत्रकारहरु, 

राजलनलतक दिका प्रलतलनलिहरु  एुंि उपलस्थत महान भािहरु  

नेपािी जनताको िामो , त्र्ाग , तपस्र्ा , बलिदानबाट जनताका प्रलतलनलि  

मार्य त बनाईएको नेपािको सुंलबिान २०७२ अन सार दोस्रो स्थानीर् तहको 

लनिायचनद्वारा " समृद्ध बेथानचोक स खी बेथानचोकबासी " को कदियकालिन सोच 

प्राप्त गनय म र मेरो टटमिाई लनिायलचत गराउने सम्पूर्य बेथानचोक बासीिाई 

हार्दयक िन्र्बाद कदन चाहान्छ  । 

 र्स महत्त्िपूर्य घडीमा म सुंलघर् िोकतालन्त्रक गर्तन्त्रात्मक शासन ब्र्बस्थाको 

माध्र्मद्वारा कदगो शालन्त , स शासन , लबकास र समृलद्धको आकाुंक्षा सलहत 

समाजिाद उन्म ख राष्ट्र लनमायर् गनयका िागी पटक पटक गद ैआएका ऐलतहालसक 

जनआन्दोिन, सशस्त्र सुंघषय , त्र्ाग र बलिदान गने सम्पूर्य ज्ञात / अज्ञात शलहदहरु 

प्रलत उच्च सम्मानका साथ भािपूर्य श्रदाञ्जिी अपयर् गदयछ  साथै र्स अिसरमा 

घाईते , लपलडत , र्ोद्धा र बेपत्ता नागटरकहरुिाई सम्मानका साथ सम्झन चाहान्छ  

। 

कोलभड -१९ को महामारीबाट भखयरै उ्द ैगरेको लिश्व अथयतन्त्रिाई रलसर्ा र् के्रन 

र् द्धका कारर् लिश्वव्यापी  सुंकटिे नेपािको समग्र अथयतन्त्र र कार्यप्रर्ािीिाई 

लशलथिताको चपेटामा पारेको ितयमान जोलखमपूर्य र च नौतीपूर्य अिस्थािाई 

आत्मसात गद ैथोरै भएपलन अथयतन्त्रिाई चिार्मान बनाउनका िागी प्रलतबद्ध 

भई आगामी आ.ि. २०७९/८० को नीलत तथा कार्यक्रम प्रस्त त गदछै  । 

जनताको अलसलमत ईच्छा तथा आकाुंक्षा , समृलद्ध प्रलतको उत्कट चाहानािाई 

लसलमत स्रोत तथा सािन लबच तादत्मर्ता लमिाउद ै प्राथलमकताका आिारमा 

लबलनर्ोजन  दक्षता , कार्य सुंचािनमा प्रभािकाटरता तथा आर्थयक अन शासन 

मार्य त कदगो लिकासको िक्ष्र् हालसि गन य  नीलत तथा कार्यक्रमको प्रम ख िक्ष्र् 

हुनेछ । 
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शासनको नलिनतम अििारर्ािे िोकतन्त्रिाई सामालजकीकरर् गने एजेण्डािे 

महत्त्ि पाउदछै । िोकतन्त्रिाई राजलनलतक र कान नी रुपमा मात्रै अभ्र्ास गरेर 

प ग्दनै बरु र्सिाई समृलद्धिे िेपन गरेको खण्डमा  सियसािरर्को उपभोग्र् बस्त  

हुन्छ भन्ने क रामा हामी सचेत छौ । र्सैिाई मध्र्नजर गद ैनेपािको सुंलििान , 

ममय भािना , स्थानीर् सरकार सुंचािन ऐन २०७४ , कदगो लबकास िक्ष्र् (सन् 

२०१६-२०३०) , पन्रौ र्ोजना , नेपाि सरकार तथा प्रदशे सरकारका नीलत तथा 

कार्यक्रम , बेथानचोक गाउँकार्यपालिका तथा गाउँसभाबाट पाटरत ऐन , 

लनर्माििी तथा कार्यलबलिहरु , स्थानीर् तहको र्ोजना तथा बजेट तज यमा 

कदगदशयन तथा प्रचलित कान न तथा मापदण्डिाई आिार बनाई पलब्िक भ्िाईस 

र पलब्िक च्िाईसिाई मूि मन्त्र मान्द ैर्ो  नीलत तथा कार्यक्रम तर् गटरएको छ।    

 

आर्ोजना तज यमा , कार्ायन्िर्न , अन गमन तथा म ल्र्ाङकन सम्बलन्ि नीलत  

 आर्ोजना ब्र्बस्थापन प्रर्ािीका िागी बेथानचोक गाउँपालिकामा 

सुंचािन गन य पने आर्ोजनाहरुको प्रोजेक्ट बैंक तर्ार गटरनेछ र प्रदशे 

तथा सुंघको सहकार्यमा आर्ोजना कार्ायन्िर्न गटरनेछ । 

 नलतजाम िक आर्ोजना प्रार्िीको िागी सहभालगताम िक अन गमन 

तथा म ल्र्ाङकन प्रर्ािीको अििम्बन गटरनेछ । 

 आर्ोजनाबाट प्राप्त नलतजाको प्रभािकारीताको मापनको िागी 

साियजलनक िेखा पटरक्षर् , सामालजक पटरक्षर् , साबयजलनक स न िाई 

लिलिको प्रभािकारी उपर्ोग गटरनेछ । 

 

स शासन प्रिियन तथा सुंस्थागत लबकास सुंम्बलन्ि नीलत   

 बेथानचोक गाउँपालिका प्रलिलि मैत्री गाउँपालिकाको रुपमा पलहचान 

गराउन लडलजटि गाउँपालिकाको रुपमा लबकास गटरने नीलत लिईनेछ । 

 बेथानचोक गाउँपालिकाको लबलत्तर् कारोबारिाई कम््र् टराईज गरी थप 

ब्र्बलस्थत गटरनेछ । िडास्तरबाट सुंकिन हुने राजस्ििाई पारदशी एिुं 

प्रभािकारी बनाउन गाउँपालिकाको केलन्िकृत प्रर्ािीमा आिद्ध गरी थप 

ब्र्बलस्थत बनाईनेछ । 
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 व्यलिगत घटनादताय तथा सामालजक स रक्षा ब्र्बस्थापनिाई थप 

प्रभािकारी बनाउन कमयचारीिाई  आिश्र्क तालिमहरु सुंचािन गरी 

उच्च कोटीको प्रलिलि अििम्बन गने नीलत ल्र्ाईनेछ । 

 व्यलिगत घटनादताय तथा सामालजक स रक्षाको प्रभािकाटरता कार्म गनय 

लबलभन्न ककलसमका जनचेतनामूिक कार्यक्रमहरु गटरने नीलत लिईनेछ । 

 आन्तटरक िेखा पटरक्षर् पद्धतीिाई प्रभािकारी बनाईनेछ । बेरुज  हुन 

नकदने र र्छयर्ौटिाई ब्र्बलस्थत गटरनेछ । 

 गाउँपालिकाको कार्ायिर्मा आन्तटरक सुंचार स दढृ गनय ईन्टरकम 

टेलिर्ोन प्रर्ािीिाई जडान गटरनेछ ।  गाउँपालिकाको कार्य प्रर्ािीिाई 

स रक्षीत , पारदशी र थप ब्र्बलस्थत बनाउन िडा कार्ायिर्हरुमा समेत 

क्रमश लडलजटि प्रलिलि जडान गटरनेछ । 

 सूचना पहुचँ अलभिृलद्ध गनय गाउँपालिकामा जनप्रलतलनलिहरु र 

कमयचारीहरुिाई सूचना प्रलिलि सम्बलन्ि तालिम सुंचािन गटरनेछ । 

सम्पन्न र्ोजना प्रर्ािीिाई सूचना प्रलिलिमा आिद्ध गटरनेछ । 

 नागटरक िडापत्रको प्रभािकाटरता िृलद्ध गनय   प्रलिलिमा आिाटरत 

नागटरक िडापत्र तर्ार गटरनेछ । नागटरक िडापत्रिाई सबै तह , त्का 

तथा िगयको पहुचँमा प र्ायउने तर्य  आिश्र्क काम गटरनेछ । 

    सेिा प्रिाहमा समािेशीता तथा समानताम िक व्यबहारको िागी 

First Come First Service मात्र होईन Last Come First Service 

को नीलत पलन अििम्बन गटरनेछ । र्सबाट अशि , अपाङ्गता , 

भौगोलिक लिकट क्षेत्रमा रहने  सेिाग्राही िाभालन्ित हुनेछन् । 

 स्थानीर् सरकारिाई सजयलमनको सरकार "Government on the 

spot" अन भ ती गराउनका िागी " जनतासगँ जनप्रलतलनलि कार्यक्रम " 

मार्य त गाउँपालिका अध्र्क्ष , उपाध्र्क्ष , िडा अध्र्क्षको उपलस्थतीमा 

प्रत्र्ेक िडामा अन्तरसुंिाद कार्यक्रम मार्य त ग नासो ब्र्बस्थापन गटरनेछ 

।   

 सुंस्थागत क्षमता लिकास मार्य त सेिा प्रिाहमा च स्तता ल्र्ाउन 

जनप्रलतलनलि र कमयचारीको क्षमता अलभिृलद्धमा जोड कदइनेछ । र्सका 

िागी तालिम , प्रलशक्षर् तथा अििोकन भ्रमर् ब्र्बस्थापन गटरनेछ । 
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 समग्र कमयचारी तथा जनप्रलतलनलििाई नलतजाप्रलत जिार्देलहताका 

िागी कार्यसम्पादन सम्झौता गरी कार्य ब्र्बस्थापन प्रर्ािी स दढृ गटरने 

छ । 

 गाउँपालिका लभत्र शालन्त स रक्षा कार्म गनय , गाउँपालिकाको प्राकृलतक 

स्रोत सािनको रेखदखे तथा सुंरक्षर् गनय गाउँ प्रहरीको व्यबस्था 

लमिाईनेछ । 

 अथयतन्त्रको लिशेष क्षेत्रमा ध्र्ानकेलन्ित गनय कृलष नीलत , स्िास््र् नीलत , 

पर्यटन नीलत तज माय गरी नीलज क्षेत्रसँग समन्िर् गरी हातेमािो गदै 

अगालड बढ्ने नीलत लिईनेछ । 

 प्रभािकारी र्ातार्ात व्यबस्थापनको िागी आफ्नो मौलिक पलहचान 

बोकेको बेथानचोक सर्ारीको  ब्र्बस्था लमिाईनेछ ।  

 

लिपद ब्र्बस्थापन तथा जििार्  पटरितयन सम्बलन्ि नीलत  

 लिपद जोलखम पूिायन मान , पूियतर्ारी , प्रलतकार्य र प नयिाभ सम्बलन्ि 

क्षमता लबकासका िागी आिश्र्क बन्दोबस्ती तथा सचेतनाका कार्यक्रम 

सुंचािन गटरनेछ । 

 लबकास लनमायर्का गलतलिलि सुंचािन गदाय लिपद जोलखमका सम्बन्िमा 

लिचार प र्ायईनेछ । 

 लिपद सूचना कदएर नआउने भएकािे लिपदसँग िड्न प्रकोप ब्र्बस्थापन 

कोषमा थप रकम ब्र्बलस्थत गटरनेछ । 

 जििार्  पटरितयन मौन लिश्वव्यापी सुंकटको रुपमा दखेा पदछै । जििार्  

पटरितयन अन क ि क्षमता अलभिृद्धी तथा प्रलतक ि प्रभािको न्र् लनकरर्का 

िागी साझेदारीमा कार्यक्रम सुंचािन गटरनेछ ।  

 सडक , नािी ,साबयजलनक स्थि  र ख ल्िा स्थानमा र्ोहोर र्ाल्नेिाई  

कारिाही गटरनछे ।  सोको प्रभािकारी अन गमनको ब्र्बस्था लमिाईनछे 

। सरसर्ाई र र्ोहोर ब्र्बस्थापनिाई ब्र्बलस्थत बनाउन िडा स्तरमा 

र्ोहोर ब्र्बस्थापन तथा अन गमन सलमलत ग न गरी प्रभािकारी रुपमा 

पटरचािन गने नीलत लिइनछे । 
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  जलैिक , अजैलिक र्ोहोरिाई उत्पादन तह दखेी न ै  िर्गयकरर् गरी  

जैलिक र्ोहोरबाट घरमै कम्पोस्ट मि बनाउन प्रेटरत गटरनछे । नगल्न े

र्ोहोर व्यबस्थापनका िागी म ख्र् म ख्र्  ाउँमा इलन्सनटेर राखरे जिाउन े

ब्र्बस्था गटरनछे ।  

 

 

 

राजश्व पटरचािन तथा स्रोत अलभिलृद्ध सम्बलन्ि नीलत 

 ब्र्बसार् करको दार्रा बढाई बढी भन्दा बढी व्यबसार्ीिाई कर लतनय 

प्रोत्सालहत गनय लिलिि कार्यक्रम सलहत कर जागरर् कार्यक्रम सुंचािन 

गन यका साथै राजस्ि सुंकिन कार्यिाई ब्र्बलस्थत गनय लिद्य तीर् प्रार्ािीको 

उपर्ोग िडा कार्ायिर्बाट कर श ल्क तथा दस्त र अस ि गने ब्र्बस्था 

लमिाईनेछ । 

 िार्षयक रुपमा ब्र्बसार् कर अस िी कार्यिाई थप प्रभािकारी बनाउन ' 

व्यबसार् कर लतरौ , लबकास कार्यमा सटरक हौ ' भन्ने नाराका साथ िडा 

सलमलत र टोि लबकास सुंस्थाहरुिाई अलभम लखकरर् सलहत शशि बनाई 

पटरचािन गटरनेछ । 

 गाउँसभाद्वारा पाटरत कर , असोज मसान्त लभत्र ब झाउनेिाई सम्पत्ती कर 

, व्यबसार् कर , घर बहाि करमा िाग्ने करमा १०% छ ट कदईनेछ । 

 गाँउपालिकाअन्तगयत रहकेा साियजलनक जग्गामा गाउँपालिकािे व्यिी 

स्िर्मिे गाउँपालिकाबाट  स्िीकृती लिई अस्थाई सुंरचना बनाई उपभोग 

गनय कदएको खण्डमा बहाि लबटौरी कर अस ि गटरनेछ । र्सरी अस्थार्ी 

सुंरचना बनाई उपभोग गदाय गाउँपालिकािे आिश्र्क परेको खण्डमा जग्गा 

खािी गनय िािा परेको मालनने छैन । 

 आफ्नो िा सगोि पटरिारिे गाउँपालिकािाई भ िानी गन यपने कर श ल्क  , 

दस्त र समर्मा नब झाई बक्र्ौता राखेमा करदातािाई र्स 

गाउँपालिकाबाट प्रदान गटरने क नै पलन सेिा स लििा तथा लसर्ाटरस रोक्का 

गटरनेछ । 
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 बेथानचोक गाउँपालिकािाई लनर्लमत र बार्षयक रुपमा सबै भन्दा बढी कर 

लतने करदातािाई प्रोत्साहान स्िरुप  सम्मान गटरनेछ । 

 बेथानचोक गाउँपालिकाको स्िालमत्िमा रहकेो सुंरक्षर् र भोगचिन गनय 

सके्न भिन , जग्गा जलमन , खोिानािा तथा प्राकृलतक स्रोत सािनको 

अलभिेख अद्यािलिक गरी  प्राप्त राजस्ििाई आम्दानीको माध्र्मको रुपमा 

पटरचािन गटरनेछ । र्स्तो स्रोत पटरचािन गदाय प्रलतष्पिायत्मक  पद्धलतको 

अििम्बन गटरनेछ । 

 स्रोत पटरचािन र ब्र्बस्थापनमा बेथानचोक गाउँपालिकािाई सक्षम र 

आत्मलनभयर बनाउन प्रचलित कान न बमोलजम िगाउन सककने सबै 

स्रोतहरुको बास्तलबक पलहचान , लिश्लेषर् तथा समग्र राजश्व सम्भाव्यताको 

लिस्तृत अध्र्र्न गटरनेछ ।      

 

न्र्ालर्क शाखा  

 न्र्ालर्क सलमलतिाई थप ब्र्बलस्थत बनाउन न्र्ालर्क ईजिास लनमायर् गरी 

न्र्ार् सम्पादन कार्यिाई लछटोछटरतो , प्रभािकारी रुपमा  सुंचािन 

गटरनेछ । 

 साम दालर्क मेिलमिाप केन्ििाई थप ब्र्बलस्थत गटरनेछ । 

 न्र्ालर्क सलमलतबाट लनश ल्क रुपमा प्रिाह गटररहकेो न्र्ार् सम्पादन 

कार्यिाई लनरन्तरता कदईनेछ । 

 न्र्ालर्क सलमलत र जनता लबच प्रत्र्ेक िडामा गई ग नासो / समस्र्ा सुंकिन 

र समािान गने कार्य गटरनेछ । 

 कान लन साक्षरता सम्बलन्ि कार्यक्रम िडास्तरमा सुंचािन गटरनेछ । 

 हहुंसा लपलडत मलहिाहरुको प नःस्थापना ,  उद्धार र लनश ल्क कानूनी 

उपचारको िागी प्रदेश सरकारको सहकार्यमा सेिा केन्ि सुंचािन गरी  सेिा 

प्रदान गटरनेछ । 

 न्र्ालर्क सलमलतका कामिाई प्रभािकारी बनाउन म द्दा दताय , बहस 

रै्सिािाई च स्त द रुस्त बनाईनेछ ।  
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सामालजक लबकास सम्बलन्ि नीलत 

 दशेको स्रोत र साम्र्यिाई अलििम सद पर्ोग गनय सके्न रालष्ट्रर् लशक्षा र 

अन्तरालष्ट्रर् बजारमा प्रलतष्पिाय गनय सके्न ग र्स्तटरर् लशक्षा  द िै पाटािाई 

लशक्षािे समेटन सक्न  पछय । श्रम , लसप र उत्पादनसँग नजोलडने लशक्षािे 

दशेको समृलद्धमा र्ोगदान कदन सक्दनै । माटो स हाउँदो प्रालिलिक लशक्षािे 

मात्र बेरोजगार र लनलष्क्रर् जनसुंख्र्ािाई सकक्रर् बनाउँछ । लशक्षािाई 

लसपसँग , लसपिाई श्रमसँग , श्रमिाई रोजगारसँग , रोजगारिाई आर्सँग 

, आर्िाई पूँजीसँग , पूँजीिाई िगानीसँग , िगानीिाई प्रलिलिसँग र 

प्रलिलििाई समृद्धीसँग जोड्ने लशक्षाको िागी बेथानचोक बहुप्रालबलिक 

लशक्षािर् स्थापनाको िागी प्रर्त्न गटरनेछ । 

 लशक्षाका द ई िार छन् पढेर लसके्न र गरेर लसके्न । पढेर लसककने लशक्षािे 

ज्ञानका आिारमा सामालजक तह सोपान खडा गरेको छ , गरेर लसके्न 

लशक्षािे पढाईका साथ िृलत्त र व्यबसार्को पलन लनमायर् गदयछ । र्सका 

िागी उद्यमलशि सीप तालिम कार्यक्रम मागका आिारमा सुंचािन गटरने 

छ ।र्सका साथै सुंघ सरकारसँग समन्िर् गरी पढ्द ैकमाउदै कार्यक्रम श रु 

गटरनेछ । 

 लिद्यािर् स्तरको पढाईको ग र्स्तर अलभिृद्धीको िागी अलभभािक लशक्षा 

कार्यक्रम सुंचािन गटरनेछ ।  

  अब बन्ने लिद्यािर् तथा सरकारी भिनिाई अपाङ्गता मैत्री बनाउन 

प्रोत्सालहत गटरनेछ । 

 िेथानचोक गाउँपालिका लभत्र अध्र्र्न गरी SEE पटरक्षामा सिोत्कृष्ट 

नलतजा ल्र्ाउने लिद्याथीिाई प रस्कृत गटरनेछ । 

 सृजनात्मकता , अन सन्िान लिज्ञान तथा प्रलिलि लबकासको िागी बषयमा 

एक पटक िृहत लिज्ञान प्रदशयनीको आर्ोजना गटरनेछ । 

 खेिक दको माध्र्मबाट बेथानचोकिाई लचनाउनका िागी ' एक िडा एक 

खेि मदैान ' लनमायर् गटरनेछ । 

 ज्र्ेष्ठ नागटरकमा भएको लसप तथा अन भिबाट ज्ञान हालसि गनयका िागी 

' अन्तर प स्ता लसप हस्तान्तरर् ' कार्यक्रम स रु गटरनेछ । 
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 ज्र्ेष्ठ नागटरकिे राज्र्िाई गरेको र्ोगदानिाई कदर गदै ज्र्ेष्ठ नागटरक 

लिश्राम स्थि लनमायर् गटरनेछ । 

 बेथानचोकको ग्रालमर् भेगमा रहकेा लिद्यािर्हरुमा लशक्षक अभािको 

समस्र्ा न्र् लनकरर्का िागी ग र्स्तटरर् लशक्षा प्रदान गनय " अध्र्क्षसँग र् िा 

लिद्याथी " तथा घ म्ती लशक्षक कार्यक्रम सुंचािन गटरनेछ । 

 बेथानचोकको िार्मयक , साुंस्कृलतक , पौरालर्क , मौलिक पलहचानिाई 

समेट्ने गरी लिद्यािर् स्तटरर् स्थानीर् पाठ्यक्रमिाई  तर् गरी िाग  

गटरनेछ । 

 ' सम न्नत र समदृ्ध बेथानचोकको आिार , मलहिा क्षमताको लबकास ' भन्न े

सोचिाई मूतयरुप कदन गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र मलहिा शशलिकरर् साथै 

उद्यमलशिता गनय    " उपाध्र्क्षसगँ मलहिा पलहिा " कार्यक्रम सुंचािन 

गटरनेछ ।  

 उपचार गन य भन्दा रोग िाग्न नकदन  नै उत्तम उपार् भने जस्तै ज्र्ेष्ठ 

नागटरकहरुको रोगको समर्मै पलहचान र रोकथाम गरी लजिनको रक्षाको 

िागी ' गाउँपालिका अध्र्क्ष ज्र्षे्ठ नागटरक स्िास््र् पटरक्षर् कार्यक्रम ' 

अन्तगयत ६० बषय  प गेका नागटरकिाई लनश ल्क होि बडी स्िास््र् पटरक्षर् 

गटरनेछ । 

 एम्ब िेन्स सेिािाई सबैको समान  रुपमा पहुँच प र्ायउन एम्ब िेन्स भाडाको 

प नराििोकन गटरनेछ । 

 ' स त्केरी आमा पोलषिो खाना ' कार्यक्रम मार्य त आमा तथा िच्चा द िैको 

स्िास््र्मा हरेलिचार गटरनेछ । 

 सम दार् स्तरमा देलखन सके्न रोग लनर्न्त्रर्का िागी सरकारी तथा गैर 

सरकारी सुंघसस्थाहरुको सहकार्यमा सम दार्को माग बमोलजम 

आिश्र्कताका आिारमा स्िास््र् लशलिर सुंचािन गटरनेछ । 

 ६० बषय प गेका साम दालर्क मलहिा स्िास््र् स्िर्ुंसेलिकाहरुिाई कदघय सेिा 

सम्मान सलहत लिदाई गटरनेछ । 

 'आहतमा परेकािाई राहत ' कदन  पछय भन्ने मान्र्तािाई आत्मसात गद ै

लिपदमा परेका जटटि प्रकृलतका रोग िागेकािाई सामालजक सुंरक्षर्को 

लजिन चक्र लसद्धान्त अन्तगयत  ' िडाध्र्क्ष मार्य त लिपद सहर्ोग ' कार्यक्रम 

मार्य त लिपदमा परेकािाई सहर्ोगको ब्र्बस्था लमिाईनेछ । 
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 ' गाउँपालिका अध्र्क्षसगँ िाििालिका कार्यक्रम ' मार्य त िाि अलिकार 

सुंरक्षर् र प्रिियन गन यका साथै िाििालिकाको  क्षमता पलहचान गरी िृलत 

पथ लनमायर्का िागी ट्यािने्ट हन्ट कार्यक्रम गटरनेछ । 

 अलभभािक लबलहन बािबालिकाको  सुंरक्षर्को िागी प्रत्र्ेक मलहना 

प्रत्र्ेक िािबालिकािाई रु.२०००।- सुंरक्षर् भत्ता उपिब्ि गराईनेछ । 

 बेथानचोक गाउँपालिकािाई िैंलगक हहुंसा म ि , िािमैत्री गाउँपालिका 

घोषर्ा गनय  लिशेष पहि गटरनेछ । 

 ' समलृद्धका िालग र् िाको कक्रर्ालशिता , हातमा लसप र कदमागमा 

उद्यमलशिता  ' सोच कार्ायन्िर्नका िागी ' उपाध्र्क्षसगँ उद्यमलशि 

कार्यक्रम ' मार्य त र् िाको लसपिाई उत्पादसँग जोडी र् िाद्वारा उत्पाकदत 

बस्त िाई ब्रालन्डङ गटरनेछ । 

  गाउँपालिका लभत्रका र् िा जनशिीिाई लनजामती सेिा तथा लशक्षक 

सेिामा आकषयर् गनयका िागी तर्ारी कक्षा सुंचािन गटरनेछ । 

 बेथानचोक गाउँपालिकाका लशक्षकिाई प्रोत्साहान गनय  , ब्र्बस्थापन , 

मानलिकी , लबज्ञान , ईलन्जलनर्टरङ सुंकार् अन्तगयत स्नातक र स्नातकोत्तर 

अध्र्र्नरत मेिालि एक जना लबद्याथीिाई प्रत्र्ेक बषय  छात्रिृत्ती  स्िरुप 

रु.५०,०००।- प्रदान गटरनेछ साथै र्स बेथानचोक गाउँपालिकाको 

लिद्यािर्मा अध्र्र्न गरी MBBS  अध्र्र्न गने लबद्याथीिाई िार्षयक 

रु.२०००००।- छात्रिृत्ती प्रदान गटरनेछ । 

 कार्यसम्पादको आिारमा रात कदन नभलन खट्ने स्िास््र्कमीिाई 

प्रोत्साहान गटरनेछ । 

 आर् िेद लचककत्साको माध्र्मबाट पलन लबलभन्न रोगको रोकथाम , 

नागटरकको स्िास््र् प्रिियन तथा उपचारिाई प्रभािकारी र ब्र्बलस्थत 

गद ै सम दार्स्तरमा प्रचारात्मक तथा सन्दशेम िक रुपमा नागटरक 

आरोग्र्ताका िागी आर् िेदका लिलभन्न स्िास््र् प्रिियनामक कार्यक्रमहरु 

सुंचािन गटरनेछ । ढ ङ्खकय  स्िास््र् चौकीमा अिलस्थत आर् िेद केन्ििाई 

थप शशि बनाईनेछ ।     

 खेिक द मार्य त पर्यटनिाई प्रिदयन गनय अन्तरपालिका खेिक द 

प्रलतर्ोलगतािाई लनरन्तरता कदइनेछ ।  
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पिूायिार लिकास  

      पूिायिार  सुंरचनािे उत्पादन प्रककर्ािाई सहलजकरर् गरी अथयतन्त्रको 

िागत घटाउँछ । उत्पादन र उपभोग िीचको सम्बन्िमा सलजिो बनाउँछ । 

र्सको ग र्ात्मक प्रभाििे अथयतन्त्रका अन्र् आर्ाम कृलष , उद्योग , पर्यटन 

, उजाय क्षेत्रिाई चिार्मान बनाउँछ । र्सै पृष्ठभूमीमा रहेर  र्ो आ.ि.मा  

बेथानचोक गाउपालिकािे ग र्स्तटरर् सडक लनमायर्मा जोड कदई  कािोपत्र 

सडक लनमायर् स रु गटरनेछ । 

   भ मी मार्य त उत्पादन तथा उत्पादकत्ि भ मीिृलद्धका िागी भ -उपर्ोग 

नीलत बनाई जग्गािाई आिास क्षेत्र , कृलष क्षेत्र , बन क्षेत्र , औद्योलगक क्षेत्र 

, चरीचरन क्षेत्रमा छ ट्टर्ाई भ -उपर्ोग  ब्र्बलस्थत गने नीलत लिइनेछ । 

 साबयजलनक सम्पत्तीको रुपमा रहने साबयजलनक जग्गा , साियजलनक भिनको 

अलभिेख राखी सुंरक्षर् गटरनेछ ।र्सका िागी साियजलनक तथा सरकारी 

जग्गा सुंरक्षर् सलमलत ग न गरी कार्य अगाडी बढाइनेछ । 

 उज्र्ािो बेथानचोक अलभर्ानिाई सर्ि बनाउन बेथानचोकका म ख्र् 

सडकमा सोिार बत्ती जडान गटरनेछ । 

 बेथानचोक गाउँपालिकािई का को पोि म ि गाउँपालिका बनाउन प्रर्त्न 

गटरनेछ । 

 िड्क खोिा र च्र्ाल्टी खोिाको पानीबाट लबद्य त उत्पादन गनयका िागी 

सम्भाव्यता अध्र्र्न गटरनेछ । 

 गाउँपालिका लभत्रका नागटरकहरुिाई सर्ा र स्िच्छ लपउने पानी उपिब्ि 

गराउन जनसहभालगतामा आिाटरत खानेपानी आर्ोजना सुंचािन गटरनेछ 

। हाि सुंचािनमा रहेको ' एक घर एक िारा ' कार्यक्रमिाई थप प्रभािकारी 

बनाईनेछ । 

 बेथानचोक लभत्र रहेका प रातालत्िक , िार्मयक  , साुंस्कृलतक मह्तत्ि बोकेका 

बस्त हरुको सुंकिन गरी बेथानचोक सुंग्राहिर् स्थापना गटरनेछ । 

 ' बेथानचोक लबकासको आिार पर्यटन र पिूायिार  ' भन्ने नारािाई साथयक 

बनाउन बेथानचोक नारार्र् मलन्दर , कपेर महाुंकाि मलन्दर , कपेर 

डाँडामा ऐलतहालसक गढी , ग म्ब डाँडा , तीनतिे झरना , क्षेत्रपाि महाुंकाि 
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, भैरि अल्काप री तीनिारा झरना , रतनखोिा , छ्याङछ्याङ खोिा , हकय  

भन्ज्र्ाङ ,थलिडाँडा , गजराम थ म्को , ग म्ब डाँडा , लत्चोक , लशि ग र्ा , 

शालन्त महाुंकाि , पटगाँउ डाँडा कामी डाँडा , भ ग्दउे महाुंकाि , कािीदिेी 

मलन्दर , लतिेश्वर महादिे , िक्ष्मी नारार्र् मलन्दर र ग र्ाहरु  िगार्त 

ऐलतहालसक , साुंस्कृलतक तथा प्राकृलतक सम्पदाको सुंरक्षर् , सुंिियन गरी 

प्रचार / प्रसार मार्य त पर्यटक आकर्षयत गटरनेछ । बेथानचोक नारार्र्स्थान 

जानकािागी केबिकारको सुंभाव्यता अध्र्र्न गटरनेछ । 

 बेथानचोक १ च्र्ामराङबेसीको प्रकोप जोलखम भूलमको ख्र्ाि राखी 

द ि यङखोिा च्र्ामराङबेलश स रुङ्ग मागयको सम्भाव्यता अध्र्र्न गटरने । 

 शहरी लबकासको पूिायिारको स्तम्भको रुपमा मालनने बसपाकय  , साबयजलनक 

शौचािर् , प्रलतक्षािर् , मनोरञ्जन पाकय  लनमायर्को िागी प्रदेश सरकार 

तथा सुंलघर् सरकारको समन्िर्मा कार्य प्रारम्भ गटरनेछ । 

 सरकारी तथा गैर सरकारी सुंस्थाबाट सुंचािन हुने सभा सम्मेिन मार्य त 

पर्यटन प्रिियन गनय बेथानचोक सभा हिको लनमायर् गटरनेछ । 

 बेथानचोकका  घना बस्तीमा लिस्तार गरीएको लिद्य त प्रसारर् िाईनको 

कारर् द घयटनाको जोलखम देखीएकािे लिद्य त प्रालिकरर्को समन्िर्मा उि 

प्रशारर् िाईनिाई स रलक्षत  ाउँमा स्थानान्तरर् गटरनेछ । 

 

आर्थयक लबकास सम्बलन्ि नीलत 

 बेथानचोक गाँपालिकामा आिश्र्क पने पूिायिारहरु तर्ार गरी 

सहकारीको सहर्ोगमा कृलष उद्यम पटरर्ोजना सुंचािन गटरने छ । 

 बेथानचोक गाउँपालिका लभत्रको कृलष र्ोग्र् जलमनको पलहचान गरी 

नम ना व्यबसालर्क खेतीको रुपमा  ' एक िडा एक उत्पादन ' कार्यक्रम 

सुंचािन गनय जोड कदइनेछ । 

 साम दालर्क खेती , करार खेती  र व्यबसालर्क खेतीको ब्र्बस्था लमिाई 

जग्गा बाझो नराख्ने नीलत सलहत िािी बस्त को लिमा गनय प्रोत्सालहत 

गटरनेछ । 
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 लिश्वव्यापी खाद्यान्न सुंकटको सामािान गनय गाउँपालिकामा बसोबास गने 

सबै नागटरकको खाद्य स रक्षाको प्रत्र्ाभ ती गटरनेछ । सबै तहका सरकार 

िीच सहकार्य गरी िहुआर्ालमक कृलष उत्पादनमा जोड कदद ैबेथानचोक 

गाउँपालिकािाई खाद्यान्नमा आत्मलनभयर स्थानीर् तह बनाउनका िागी 

लसचाँई ,लिउलबजनको ब्र्बस्था लमिाईनेछ । 

 कृलषमा लिलिलिकरर् तथा व्यबसार्ीकरर्का िागी प्रर्ोगशािा देखी 

खेतसम्म ज्ञानको हस्तान्तरर् (Lab To Land) कार्यक्रम मार्य त नर्ा 

आलिस्कार भएका कृषक औजारिाई साियजलनक नीलत साझेदारी मार्य त 

कृषकको खेतमा प र्ायउने ब्र्बस्था लमिाईनेछ । 

 हरेक ककसानसँग ' माटोको स्िास््र् पटरक्षर् काडय ' Soil Health Report 

Card मार्य त माटोको आम्िीर् पन , खनीज पदाथयको अिस्थाको 

आिारमा कृलष प्रालिलिकबाट रसार्लनक मिको समान पालतक प्रर्ोग गनय 

लसकाउने ब्र्बस्था लमिाईनेछ । 

 कृलष उत्पादनको मूल्र् अलभिृद्दीको िागी 'र्ामय ट  र्ाईबर , र्ाईबर ट  

रे्बटरक , रे्बटरक ट  रे्सन अथायत जहा ि्सी उत्पादन हुन्छ , त्र्ही 

प्रशोिन , प्रशोिन भएर अचार उत्पादन , उत्पाकदत अचारिाई बजारसँगै 

जोड्न आिश्र्क ब्र्बस्था लमिाईनेछ । 

 कृलष उद्यमलशितािाइ अलभिृद्धी गनयका  िागी बैंक तथा लबलत्तर् 

सुंस्थासँगको सहकार्यमा कृषकिाई सहुलिर्त ब्र्ाजदरमा कृलष ऋर् 

उपिब्ि गराईने ब्र्बस्था लमिाईनेछ । 

 कृलषिाई सम्मालनत पेशाको रुपमा लबकास गनय उत्कृष्ट कृषकिाई 

सामालजक सम्मानको ब्र्बस्था लमिाईनेछ । 

 गाउँ गाउँमा सहकारी , घर-घरमा स्िरोजगारी मूि नाराका साथ स्थानीर् 

तहमा ग न भएका सहकारी सुंस्थाहरुको क्षमता लबकास गन यका साथै कृलष 

, पश  तथा श्रम सहकारी स्थापनामा जोड कदइनेछ । 

 गाउँपालिका लभत्र कृलष सामाग्रीको कदघयकालिन सुंरक्षर्का िागी 

साझेदारीमा एक कृलष लचस्र्ान केन्िको स्थापना गने नीलत लिइनेछ । 
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 बेथानचोकको भौगोलिक स न्दरता , कृलष िािीका कारर् दखेीने 

स न्दरताको उपर्ोग गनय र्स बेथानचोकमा भ्रमर् गनय प्रोत्सालहत गनय 

प्रचार प्रसार गद ैAgro Tourism को नीलत लिइनेछ । 

 सम्मेिन मार्य त पर्यटन प्रिियन गनय सालहलत्र्क महोत्सि कार्यक्रम गटरनेछ 

भने बेथानचोकको मौलिक उत्पादनको ब्रालन्डङिाई प्रमोसन र प्रिियन गनय 

र्ो आर्थयक बषयमा बेथानचोक महोत्सबको आर्ोजना गटरनेछ । 

 बेथानचोकको जि, जलमन, जङ्गि ,जडीब टीको महत्म उपर्ोग गनय नीलज 

क्षेत्रिाई प्रोत्सालहत गने नीलत लिइनेछ ।   

 बेथानचोक गाउँपालिकामा कृलष क्षेत्रको लिलिलिकरर्का िागी समग्र 

बेथानचोक गाउँपालिकािाई लचर्ा , ककर् , स न्तिा ,कागती , आि बखडा 

पकेट एटरर्ाको रुपमा लबकलसत गटरने नीलत लिइनेछ । 

 उत्पादनिाई बजारमा नजोलडने व्यबस्थािे अथयतन्त्रमा टेिा प ग्न सक्दनै । 

र्सका िागी कृषकबाट उत्पाकदत बस्त को सुंिकन केन्ि तथा कृलष हाट 

बजारको ब्र्बस्था गने नीलत लिइनेछ । 

 पदर्ात्रा पर्यटन प्रिदयनका िागी महाभारत टे्रि तथा ....... टे्रिको िागी 

प्रर्त्न गटरनेछ । 

 गाउँपालिका लभत्र सुंचािनमा रहकेा होटि , टरसोटय , होमस्टेहरुको 

प्रभािकारी लनर्मन गद ैलर्निाई आन्तटरक तथा िाहर् पर्यटन प्रिदयन गनय 

महत्त्िपूर्य आिारको रुपमा लबकास गटरनेछ । 

अलन्तममा र्ो नीलत कार्यक्रमको केन्िलिन्द मा जनता हुनेछन । नीलतमा उल्िेलखत 

व्यबहारमा िागू गनय  रु.५९,११,३९,०००।-  अक्षरुपी ( रु. उनानसा ी करोड 

एघार िाख उनानचालिस हजार ) जसमा चाि  रु.३१,०,५,००,०००।- अक्षरुपी 

(रु. एकतीस करोड पाच िाख ) , प लजगत तर्य  रु.२८०,६,३९०००।- अक्षरुपी 

(रु.अ ाईस करोड छ िाख उनानचालिस हजार ) बजेटको लसलिङ तोकेको छ  । 

सबैिाई समान अबसर , समान अलिकारको प्रत्र्ाभूलत गटरनेछ । 

र्ो नीलत तथा कार्यक्रमको प्रभािकारी कार्ायन्िर्नको िागी सहकार्य र समन्िर् 

आिश्र्क छ । र्सको प्रभािकारी कार्ायन्िर्नको िागी सबैको अथयपूर्य सहभालगता 

हुनेमा लिश्वस्त छ  । र्ो नीलत तथा कार्यक्रम तज यमा गनय सहर्ोग प र्ायउन हुने सम्पूर्य 

राष्ट्रसेिक कमयचारी , सभाका सदस्र्ज्र्ूहरु , लबषर्गत सलमलतका पदालिकारी , 
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ि लद्धलजिी , समाजसेिी , राजनीलतक दिका प्रलतलनलि , लशक्षक िगार्त सबैिाई 

हार्दयक िन्र्बाद कदद ै नीलत तथा कार्यक्रम अन सार र्स बेथानचोक 

गाउँपालिकािाई समृद्ध बेथानचोक , स खी बेथानचोकिासी ' को पथमा लहड्न 

सबैिाई आह्तिान गदयछ  । 
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