
 

 

शदु्धोधन गाउँपालिकाको 
नवौं गाउँसभामा प्रस्ततु वार्षिक नीलत तथा कार्िक्रम 

आदरणीर् महानभुावहरु   

'' शशक्षा, स्वास््र्, कृर्ष, पर्िटन र पवुािधार।सशुासन समरृ्द्ध शदु्धोधन गाउँपालिकाको मिु आधार।।'' भन्न ेनाराका साथ 

शदु्धोधन गाउँपालिकाको र्स गररमामर् नवौं गाउँसभामा आ.व. ०७8/79 को नीलत तथा कार्िक्रम प्रस्ततु 
गनि पाउँदा गौरव महशसु गरेको छु। सङ् घीर् िोकताशरिक गणतरिको स्थापना पश् चात स्थानीर् सरकारको 
रुपमा हामी लनवािशचत भएपलछ स्थानीर् तह संचािनको िालग आवश् र्क नन लनर्महरु नभएको ववस्थामा 
संङ् घीर् सरकारको नीलत लनदेशन वनरुुप  र्वलभर न सरोकारवािाहरुसँग समरवर् गदद कानून तर्ार गरी कार्ि 
संचािन प्रर्क्रर्ािाई सहज बनाईएको छ। ४ वटा आलथिक वषिको नीलत तथा कार्िक्रम र बजेट कार्ािरवर्नको 
वशरतम चरणमा आइपगु्दा हामीिे लनवािचनको समर्मा शदु्धोधन बासी समक्ष गरेको प्रलतबद्धता परुा गनि लनररतर 
िालग परेको र सो को प्रलतफि समेत र्हाँहरु समक्ष र्वददतै छ। शदु्धोधनको र्वकास र समरृ्द्धमा हामी 
जनप्रलतलनलधहरु लनररतर िालग रहेकै ववस्थामा र्वगत २ वषि देशि कोलभड १९ को महामारी देशै भरी फैलिदा 
शदु्धोधन समेत वछुतो रहन सकेन। र्सै लबच जनप्रलतलनलधहरुका साथै शदु्धोधन गाउँपालिकामा कार्िरत राष्ट्रसेवक 
कमिचारीहरु शदु्धोधनको समरु नलतमा लनररतर िर्ट रहदाँ वलधकांश जनप्रलतलनलध र राष्ट्रसेवक कमिचारीहरु समेत 
कोलभड १९ को सक्रमणमा परर र्वकास लनमािणका कार्िहरु संचािन गनि वसहज पररशस्थलत सजृना भएको कुरा 
सम्मालनत सभा समक्ष ववगत गराउन चहारछु।  

र्वलभर न कदिन पररशस्थलतमा पलन शदु्धोधनको समरु नतीको िालग लनररतर रुपमा िर्टरहने सम्पणुि  सभाका 
सदस्र्हरु, राष्ट्रसेवक कमिचारीहरु, राजनैलतक दि एवम ्सरोकारवािा शदु्धोधन बालस नागररक िगार्त सबैमा 
हाददिक धरर्वाद ज्ञापन गदद संघीर् िोकताशरिक गणतरिको स्थापना र सढुिर्रकरणका क्रममा शहादत प्राप्त 
गने शर्हदहरु तथा कोलभड १९ को संक्रमणका कारण शदु्धोधन बासी िगार्त देशैभररका ज्र्ान गमुाउने 
नागररकहरु प्रलत श्रद्धारजिी वपिण गदिछु।साथै कोरोना संक्रमणबाट मकु्तहनुभुएका नागररकहरुिाई हाददिक बधाई 
ज्ञापन गदिछु ।  

कोलभड १९ को दोस्रो िहरको सरिास सँगै हाम्रो साम ुचनुौलत थर्पदैँ गएका छन ्। संक्रमणको जोशिम 
कार्म रहने समर् वझै बढ्दै गएको ववस्थामा स्वास््र् सावधानी वपनाउदै र्वकास लनमािणका गलतर्वलधिाई 
लनररतरता ददन प्रलतबद्धता व्र्क्त गदिछु। 

 

सदस्र् महानभुावहरु 

आ.व. २०७८।०७९ को नीलत तथा कार्िक्रम तजुिमाका सैद्धाशरतक आधारहरु र्स प्रकार रहेका छन ्।  

 नेपािको संर्वधान, २०७२ 

 स्थानीर् सरकार संचािन नन, २०७४ 

 संघीर् तथा प्रदेश सरकारका नीलत तथा कार्िक्रमहरु 

 स्थानीर् तहको र्ोजना तथा वजेट तजुिमा ददग्दशिन, २०७४ 

 संघीर् मालमिा तथा सामारर् प्रशासन मरिािर्बाट प्राप्त मागिदशिन तथा लनदेशनहरु 



 

 

 वडा भेिाबाट प्राप्त र्ोजनाहरु 

 राजनीलतक दि, लबषर्गत शािाहरु, लनशज क्षेि तथा नागररक समाजबाट प्राप्त सझुावहरु 

 लबषर्गत सलमलतहरुको सझुावहरु 

 राजश्व परामशि सलमलतको सझुाव 

 संघीर् र प्रदेश सरकारको आ.व. २०७८।०७९ को बजेट वक्तव्र् 

 सभाका सदस्र्हरुका रार् सझुावहरु 

 शदु्धोधन गाउँपालिकाको एर्ककृत र्वकास र्ोजनाको प्रलतवेदन 

 स्थानीर् तहको र्ोजना बार्षिक बजेट ददग्दशिन, २०७४ 

 स्थानीर् तहका र्वलभन्न कानूनहरु 

 समर् समर्मा ब्र्क्त प्रलतबद्धताहरु  

आलथिक वषि २०७८।०७९ मा गाउँपालिकामा सञ् चािन हनुे प्रमिु नीलत तथा कार्िक्रमहरु लनम्नानसुार हनुेछन ्
। 

आलथिक र्वकास सम्बरधी नीलत तथा कार्िक्रम 

कृर्ष र्वकास शािाको आ. व. २०७८।०७९ को प्रस्तार्वत नीलत तथा कार्िक्रमहरु 

१. “कृर्षिाई आलथिक र्वकासको प्रमिु आधार मारदै व्र्वसार्र्क कृर्ष पेशा वविम्वन गरौं आत्म लनभिर बनौं” 
भन्न ेउदे्दश्र्का साथ कृर्षिाई व्र्वसार्र्करण तथा बजाररकरण गनि वलभप्ररेरत गररनेछ।प्रांगाररक (वगािलनक) 
िेलत गने कृषकिाइ प्रोत्साहन गदद जैर्वक मि प्रर्ोगिाई बरावा दददै िेलत र्ोग्र् जलमन बांझो राख्न नपाउने 
नीलत वनसुरण गररनेछ। र्वउ, मििाद र लसंचाईको समस्र्ा रहेका र्कसानहरुको त्र्ाङ्क संकिन गरी उशचत 
व्र्वस्था गररने नीलत वविम्वन गररनेछ ।  

२. एक वडा एक बािी पकेट क्षेि कार्िक्रमिाई प्राथलमकताका आधारमा वगाडी बराईनेछ । 

३. एक घर एक फिफुि कार्िक्रमिाई वगाडी बराईनेछ । 

४. गाउँपालिकामा संचालित हाटबजारहरुको उशचत वनगुमन तथा मलु्र्ाङकन गरी स्तारोर नती गररनेछ । 

५. कृषकको चाहना वनसुार  कृषकको मागमा आधारीत कृर्ष कार्िक्रम संचािन गररनेछ । 

६. व्र्वसार्र्क तरकारी फिफुि तथा  च्र्ाउ िेलतमा प्रोत्साहन गने नीलत ल्र्ाइनेछ । 

७. कृषक दताि तथा त्र्ाङक वध्र्ावलधक कार्िक्रमिाई वगाडी बराईनेछ । 

८. कृर्ष तथा पश ुसेवाका प्रार्वलधकहरुिाई वडामा पिाउने कार्ििाइ लनररतरता ददइने छ ।  

९. तरकारीमा र्वषादी रर्लुनकरण गनि कार्िर्ोजना बनाई कार्िक्रम संचािन गररनछे । 

१०. व्र्वसार्र्क तरकारी, फिफुि,  च्र्ाउ वरर् िेती गनि प्रोत्साहन गने नीलत ल्र्ाइनेछ । 

११. लसंचाई वभाव भएका िेती र्ोग्र् जग्गाहरुमा लसचाईको व्र्वस्था गररनेछ । सो को िालग दतािवािा कृषक 
समूह सर्हतको ब्र्वस्थािाइ लनररतरता ददइनेछ ।  

१२. कृर्ष उत्पादनमा िागत ररू्नीकरण गनि कृर्ष र्ाशरिकरणमा जोड ददईनेछ। 

१३. आकशस्मक बािी संरक्षण कार्िक्रम िाग ुगररनेछ । 

 
 
 



 

 

पशसेुवा शािाबाट गाउँसभामा पेश गने नीलत  

१४. शदु्धोधन गाउँपालिकािाई दधु,वण्डा र मासमुा आत्मलनभिर बनाउन व्र्वसार्र्क पशपंुक्षी पािक कृषकिाई 
प्रोत्साहन गने नीलत वविम्बन गररनेछ ।पश ुबाट मालनसमा सने रोगहरु फैलिन नददन सचेतना मिुक कार्िक्रम 
संचािन गरीनेछ। 

१५. घाँसमा आधाररत पशपुािन गरर उत्पादन िागत कम गनि “घाँस र्वकास” कार्िक्रमिाई जोड ददईनेछ। 

१६. र्स गाउँपालिका क्षेिलभिका कृषकहरुिे पािन गदद आएका पशहुरुमा िोप कार्िक्रम संचािन गररने छ ।  

१७. एक वडा एक उत्पादन कार्िक्रमिाई जोड ददइनेछ। 

१८. पश ुस्वास््र्,बाझोपना रर्लुनकरण कार्िक्रम संचािन गररनेछ। 

१९. पश ुनश्लसधुार कार्िक्रमिाई प्रभावकारी रुपमा संचािन गररनेछ। 

२०. संघीर् सरकारको साझेदारीमा भैसी प्रवद्धिन कार्िक्रम संचािन गररनेछ। 

२१. पश ुर्वमा कार्िक्रमिाई वझ प्रभावकारी बनाइने छ ।  

२२. मास ुतथा दगु्ध पसिको गणुस्तर वलभवरृ्द्ध गनि वनगुमनिाई प्रभावकारी बनाइनेछ।  

२३. पशपुािन गने र्वुा कृषकिाई प्रोत्साहन गने नीलत लिईनेछ। 

२४. पशपंुक्षी पािन कार्िक्रमिाई व्र्वशस्थत बनाउन वनदुानका कार्िक्रमिाई थप प्रभावकारी बनाईनेछ। 

२५. रेर्वज रोग लनर्रिण गनि सामदुार्र्क छोडुवा कुकुर बरध्र्ाकरण तथा  िोप सरचािन गररनेछ । 

२६. छाडा चौपार्को उशचत व्र्वस्थापनका िागी पहि गररने छ ।  

२७. मत्स्र्/माछा पकेट क्षेिको र्वकासको िागी उशचत पहि गररने छ ।  

समाशजक र्वकास सम्बरधी नीलत तथा कार्िक्रम 
शशक्षा शािा 

२८. गणुस्तररर् शशक्षा शदु्धोधनको प्रलतबद्धता भने्न मूि नारा सर्हत सबै बाि बालिकािाई र्वद्यािर्मा वलनवार्ि 
पिाउँ,लसकाउँ,र्टकाउँ र लबकाउँ भर ने वलभर्ानका साथ सामदुार्र्क र्वद्यािर्को शैशक्षक गणुस्तर बरृ्द्धका 
िालग आवश्र्क कार्िर्ोजना लनमािण गरर कार्ािरवर्न गररनेछ । 

२९. शैशक्षक तथा ब्र्वस्थापकीर् पक्षमा सधुारका िालग प्रधानाध्र्ापक, सहार्क प्रधानाध्र्ापक, र िेिा 
सहार्कहरुिाई  समर्ानकुुि िेिाङ्कन र सूचना तथा संचार प्रलबलध सम्बशरध तालिम ददइनेछ । 

३०. सामदुार्र्क र्वद्यािर्का शशक्षकहरुिाई सूचना तथा संचार प्रलबलध सम्बशरध तालिम ददइ शशक्षामा प्रलबलध 
मैिी वातावरण सजृना गररनेछ ।  

३१. कोलभड महामारीको वतिमान समर्मा सरुक्षा साबधानी वपनाउदै लसकाइ सहजीकरणका र्वलभन्न बैकशल्पक 
माध्र्म प्रर्ोग गरर लसकाइ सहजीकरण गररनेछ । 

३२. र्वद्यािर्का प्रधानाध्र्ापक वा वरर् शशक्षकहरु र्वद्यािर् समर् लभि शैशक्षक कार्िक्रम (र्क्रर्ाकिाप) 
तथा गलतलबलध बाहेक वरर् प्रकृलतका बैिक,कार्िक्रम वा र्क्रर्ाकिापमा सहभागी हनुे पररपाटीको वरत्र् 
गररनेछ । 

३३. प्रारशम्भक बाि र्वकास सहजकताि तथा र्वद्यािर् कमिचारीहरुिाई नेपाि सरकारिे तोके बमोशजम सलुबधा 
प्रदान गररनेछ। 



 

 

३४. सामदुार्र्क र्वद्यािर्मा शशक्षक र्वद्याथी वनपुातका आधारमा शशक्षक ब्र्वस्थापन कार्ििाई लनररतरता 
ददइनेछ । 

३५. सबै सामदुार्र्क तथा संस्थागत र्वद्यािर्हरुमा नागररक बडापिको ब्र्वस्था गररनेछ । 

३६. गाउँपालिका स्तरमा  आधारभतू तहको िालग पाठ्रर्क्रमिे लनधािरण गरेबमोशजम स्थानीर् पाठ्यक्रम 
लनमािण गरर कार्िरवर्नमा ल्र्ाइनेछ । 

३७. गाउँपालिका लभि संचालित सबै सामदुार्र्क र्वद्यािर्हरुमा नेपाि सरकारिे तोके बमोशजमको रंगरोगन 
िगाउने कार्ििाई लनररतरता ददनेछ । साथै संस्थागत र्वद्यािर्हरुिे समेत २ बषि लभि तोर्कए 
बमोशजमको रंलगन कक्षा कोिा एवं लसकाइ वातावरण तर्ार गनुिपने नीलत वबिम्बन गररनेछ ।  

३८. र्वद्यािर्मा लनर्लमत उपशस्थत नहनुे , कक्षा छाडन े ,कक्षा दोहोराउने तथा र्वद्यािर्  छाडने जस्ता 
शैशक्षक क्षलत ररू्लनकरण गनिका िालग सबै र्वद्याथी लनर्लमत र्वद्यािर् आउन ेवातावरण सजृना गररनेछ 
। 

३९. कोलभड १९ बाट सचेत रहदै बाि बालिकाहरुिाई लसकाइ सहजीकरणमा सहर्ोग गदद शैशक्षक सधुारका 
िालग वलभभाबक शशक्षा कार्िक्रमिाई समेत लबषशे जोड ददइनेछ। 

४०. बािबालिकामा वरतर लनर्हत क्षमताको प्रस्फुटन गराइ प्रलतभाको िोजी तथा पर्हचान गरी थप प्रोसाहन 
गनिको िालग र्वद्यािर् तथा गाउपालिका स्तरमा लबलभन्न लबधामा वलतररक्त र्क्रर्ाकिाप  संचािन 
कार्ििाई लनररतरता ददइनछे । 

४१. सामदुार्र्क र्वद्यािर्मा ९५ प्रलतशत भरदा बरी उपशस्थत भइ उत्कृष्ट नलतजा प्राप्त गने र्वद्याथीहरुिाई 
प्रोत्साहन गने कार्िको थािनी गररनेछ । 

४२. गाउँपालिका स्तरीर् शैशक्षक र्ोजना लनमािण तथा शैशक्षक बिेुर्टन प्रकाशनको शरुुवात गररनेछ। 

४३. संस्थागत र्वद्यािर्हरुिे एक शैशक्षक सिमा िाग ुगरेका पाठ्यपसु्तक (प्रकाशन) तथा र्वद्याथीसँग लिन े
शलु्क  कशम्तमा २ बषिसम्म र्थावत रुपमा िाग ुगनुिपने ब्र्वस्थािाई लनररतरता ददइनेछ ।    

४४. गाउँपालिका क्षेि लभि संचालित सबै र्वद्यािर्हरुमा एकरुपता हनुे गरी प्राथलमक तह र आधारभतू तह 
उत्तीणि परीक्षा गाउँपालिका स्तरमा संचािन तथा ब्र्वस्थापन गने कार्ििाई लनररतरता ददइनेछ । 

४५. र्वद्यािर् िलु्ने तर कक्षा संचािन नभएका ददनमा शशक्षक कमिचारीहरुिे र्वद्यािर् समर्मा आवश्र्क 
शैशक्षक र्ोजना तर्ार गरी रचनात्मक कार्िमा संिग्न हनुे नीलत वबिम्बन गररनेछ । 

४६. वरर् र्वद्यािर्हरुिे गरेका शशक्षण लसकाइका वसि वभ्र्ास वविोकन गरी त्र्सका राम्रा पक्षको 
वनशुरण गदद सामदुार्र्क र्वद्यािर्को शैशक्षक र्क्रर्ाकिाप तथा लसकाइ प्रकृर्ा सधुार गदद िलगनेछ । 

४७. सबै र्वद्यािर्हरुिाई आफ्नो र्वद्यािर्का सबै प्रकृलतका वलभिेिहरुिाई ब्र्वशस्थत रुपिे संरक्षण तथा 
ब्र्वस्थापन गनि थप शजम्मेबार बनाइनेछ। 

४८. सामदुार्र्क लसकाइ केररहरुबाट संचािन हदैु आएका सीपमूिक र आर्मूिक तालिमिाई ब्र्बशस्थत 
गदद सम्बशरधत सरोकारवािा संस्थाहरुसँग समरवर् गदद सञ्चािनमा लनररतरता ददइनेछ। 

४९. र्वद्यािर्को समग्र शैशक्षक उपिशब्ध र र्वषर्गत लसकाइ उपिशब्ध बरृ्द्ध गने सम्बरधमा सबै सामदुार्र्क 
र्वद्यािर्का प्रधानाध्र्पकहरुिे गाउँपालिका शशक्षा शािासँग र सबै र्वषर्गत शशक्षकहरुिे 
प्रधानाध्र्ापकसँग कार्ि सम्पादन करार गने कार्ििाई लनररतरता ददइने छ। 



 

 

५०. र्वद्यािर्मा संचािन हनुे सबै आबलधक परीक्षाको नलतजा प्रकाशन पलछ र्वद्यािर् ब्र्वस्थापन सलमलतका 
वध्र्क्ष, प्रधानाध्र्ापक, र्वषर्गत शशक्षक, शशक्षा शािा तथा सामाशजक र्वकास सलमलत लबच प्राप्त लसकाइ 
उपिशब्ध सम्बरधमा छिफि तथा वरतरर्क्रर्ा गने कार्िको थािनी गररनेछ। 

५१. र्वद्यािर्मा हनु ेभौलतक लनमािण तथा ममित संभार कार्ििाई र्वद्यािर् सधुार र्ोजनाका आधारमा व्र्वशस्थत 
गदद िलगनेछ। 

५२. र्वद्यािर् पोसाकमा रहेका र्वद्याथीहरुिाई (बािबालिका) कुनै पलन पसिबाट सूलतिजरर् तथा मादक 
पदाथि बेच लबिन गने कार्िको वरत्र् गररनेछ। 

५३. सबै र्वद्यािर् हातालभि र्वद्याथीहरुिे प्र्ाकेशजङ्ग िाद्य वस्त ु(जङ्क फुड) उपभोग गने कार्िको वरत्र् 
गररनेछ । 

५४. र्वुा तथा िेिकुद र्वकास कार्िक्रमिाई र्ोजनाबद्ध रुपमा क्रमश  ब्र्वशस्थत गदद िलगनेछ । 

मर्हिा, बािबालिका तथा जेष्ठ नागररक तफि  
५५. बािबालिका, र्कशोर र्कशोरीहरुको क्षमता लबकास गनि लबलभन्न कार्िक्रम गने नीलत वबिम्बन गररनेछ 
। 

५६. मर्हिा, बािबालिका ,जेष्ठ नागररक, फरक क्षमता भएका ब्र्शक्त, पछालड परेका ब्र्शक्तहरुिाई लबकासको 
मिु प्रबाहमा ल्र्ाउन लबषशे नीलत वबिम्बन गररनछे। 

५७. िशक्षत बगिका कार्िक्रमिाई सीपमिुक र उत्पादनमिुक हनुे गरी िाग ु गररनेछ। मर्हिा िशक्षत 
कार्िक्रमहरु बरी प्रभावकारी बनाउन उपाध्र्क्षको संर्ोजकत्वमा प्रभावकारी कार्ािरवर्न तथा वनगुमन, 
मलु्र्ाङ्कन गने नीलत वनसुरण गररनेछ । 

५८. िैर्ङ्गक र्हंसा तथा घरेि ुर्हंसा  र्वरुद्ध कार्िक्रमहरु सञ् चािन गरर मर्हिाहरुिाई सशशक्तकरण गररनेछ  
। सनुौिो हजार ददनका बािबालिकाहरुको स्वास््र् प्रवद्धन गरर कुपोषण मकु्त गराइनेछ। 

५९. जेष्ठ नागरीकका िालग फूसिदको समर्मा एक िाउँमा भेिा भइ मनोरञ्जनका र्क्रर्ाकिाप(भजन कृतन) 
गने तथा वनभुव आदानप्रदान गनिको िालग वलभप्ररेरत गररनेछ। 

 

स्वास््र् तफि  
६०. संर्वधानिे लनदेश गरे वनरुुप गणुस्तररर् स्वास््र् सेवामा सबैको सहज, सिुभ र समान पहुँच स्थार्पत 

गनि आधारभतू स्वास््र् सेवा लनशलु्क प्रदान गररनछे। 

६१.  र्स गाउपालिका क्षेिलभि कोलभड १९ बाट नागररकहरुिाइ सरुशक्षत राख्न मोलतपरु स्वास््र् केररमा 
स्थापना भएको वस्थार्ी कोरोना वस्पताििाई कोरोना रोगको प्रथम सेवा र्वरदकुो रुपमा स्थार्पत गरर 
आवस्र्क जनशक्ती ब्र्ावस्थापन र वत्र्ावस्र्क सामाग्री को उपिब्धतािाई लनररता दददै आवस्र्कता 
वनसुार स्तरोन्नती गररनेछ । 

६२. कोलभड १९ बाट बािबालिकािाइ सरुशक्षत राख्न बािमैिी कोलभड आइसोिेसन स्थापना गररने छ ।   

६३. कारोना संक्रमणको कारणिे र्स गाँउपालिकामा स्थापना भएको वस्पतािमा उपचार हनु नसकी वरर्ि 
जान ुपदाि एम्विेुरस िचि वापत ददईदै आएको रकमिाई लनररतरता ददईने छ। 

६४. संकास्पद कोरोना संक्रलमत हरुिाई लन शलु्क गररदैं आएको  PCR पररक्षणिाई लनररतरता ददईने छ। 



 

 

६५. Medical Team द्धारा समदुार् स्तररर् कोरोना रोगको जाँचपडताि , उपचार तथा ब्र्ावस्थापन गदे 
आईरहेको कार्ििाई लनररतरता ददई उक्त कार्िमा टोि र्वकास सलमलतिाई समेत शजम्वेवार वनाई थप 
र्क्रर्ाकिापहरु संचािन गररनेछ ।  

६६. कोरोना रोगको कारणिे कुनैपलन नागररकको मतृ्रू् भएमा गाँउपालिकाद्धवारा लन शलु्क गररदै आएको 
शव ब्र्ावस्थापन कार्ििाई लनररतरता ददईने छ। र्स गाँउपालिकालभि वसोवास गने १८ वषि भरदा 
मालथका सम्पूणि नागररकहरुिाई कोर्वड १९ रोग र्वरुद्धको िोप सलुनशस्चतताकोिालग आबस्र्क पहि 
गररनेछ । 

६७. सबै लिंग, क्षेि र समदुार् लभिका आथीक रुपिे र्वपन्न, शाररररक र मानलसक रुपिे वशक्तहरुिाई 
प्राथलमकताको साथ स्वास््र् सेवा सलुनश्चत गररनेछ । 

६८.  सबै नागररकहरुिाइ आकशस्मक स्वास््र् सेवाको सलुनशश्चत गररनेछ ।   

६९.  आधारभतु स्वास््र् सेवाको एर्ककृत रुपमा र्वकास गरी आवश्र्क नीलतगत, र्वशत्तर् र व्र्वस्थापर्कर् 
माध्र्मद्धारा स्वास््र् क्षेिमा सशुासन कार्म गररनेछ ।  

७०. प्राथलमक स्वास््र् सेवाका लसद्धारतहरु बाट वनपु्राशणत प्रवधिनात्मक, प्रलतरोधात्मक लनरोधात्मक सेवामा 
ददईआएको प्राथलमकतािाई कार्मै राख्दै, स्थानीर् तहको पहिमा समदुार्मा आधाररत स्वास््र् प्रणािीको 
गणुस्तर, पहुँच र प्रभावकाररतामा वलभवरृ्द्ध गनि िाई प्राथलमकता ददईने। 

७१. स्वास््र् सेवाहरु सविसिुभ, प्रभावकारी र गणुस्तररर् बनाउन  स्वास््र् उपकरण र पूवािधारको व्र्वस्था 
गररने छ । साथै कमिचारीको ब्र्बसार्र्क क्षमता बरृ्द्ध गररने छ ।   

७२. स्वास््र् सेवा प्रदार्क व्र्शक्त तथा संस्थािाई नागररकको स्वा्र्प्रलत संवेदनशीि र शजम्मेवार बनाउन 
लनर्मनकारी नीलत वविम्वन गररनेछ।  

७३. नसने रोग मतृ्र्कुो प्रमिु कारण बनेको, र्सको लनर्रिण व्र्शक्त र समाजको जीवन शैिीमै पररवतिन 
आए पलछ माि संभव हनुे भएकोिे त्र्स वनरुुपको स्वास््र् प्रणािी र्वकास गनि नसने रोगहरुको 
उपचारिाई प्राथलमक स्वास््र् सेवाको तह देशिनै व्र्वस्थापन गरी प्रषेण वस्पताि सम्म पहचु सलुनशश्चत 
गररने। आर्वेुद र वरर् उपचार पद्धलतिाई नसने रोगहरुको रोकथाम, उपचार र लनर्रिणको िागी 
एर्ककृत गररने छ। 

७४. कुपोषणिाई ररू्नीकरण गने र पोषण संबशरध जनचेतना बराउदै र्वद्यािर् जाने उमेरका 
बािबालिकाहरुको स्वास््र् तथा पोषण प्रवद्धिनिाई र्वशेष ध्र्ान ददइने छ ।  

७५. मानलसक स्वास््र्संग सम्बशरधत समस्र्ाप्रलत आवश्र्क जनचेतनाको वलभबरृ्द्ध गनि, त्र्सको रोकथाम, 

उपचार र लनर्रिण गनि ,प्राथलमक स्वास््र् सेवाको तह देशिनै व्र्वस्थापन गरी प्रषेण वस्पताि सम्म 
पहचु सलुनशश्चत गररनेछ।  

७६. वरधोपन, पक्षघात, बर्हरोपन, पोलिर्ो र वरर् जरमजात र बंशानगुत र्वकिांगताहरुको िागी स्वास््र् 
सेवा र वपांगमैिी स्वास््र् पूवािधार र्वकास गररने र स्वास््र् सेवामा वपांगहरुको पहुँच सलुनशश्चत 
गररनछे । 



 

 

७७. आमा, नवजात शशश,ु बािबालिका र र्कशोरीहरुको स्वास््र् प्रबधिनमा वत्र्रत महत्वपूणि भलूमका िेल्ने 
गणुस्तरीर् नलसिग तथा लमडवाइफ्री सेवा सहज, सिुभ एवं प्रभावकारी रुपमा स्थानीर्  जनताको पहचुमा 
परु्ािउन आबश्र्क दक्ष जनशक्तीको पररचािन र बलृत र्वकासको सलुनशश्चतता गने।  

७८. मर्हिा स्वास््र् स्वर्सेर्वकाहरु िाई स्थानीर् समदुार्को टोि टोिमा स्वास््र् सेवा प्रदान गने जन 
शशक्तको रुपमा शस्वकार गदद समर्वनसुार कार्िदक्षतामा वदृ्धी गदद ६० वषि उमेर पगेुका म.स्वा.से 
हरुिाई सम्मानजनक र्वदाईको ब्र्ावस्था लमिाइनछे। 

७९. मर्हिा, वािवालिका, तथा जेष्ठ नागरीक हरुिाइ स्थानीर् स्तरमै उपिब्ध पोषणरू्क्त िानाको पहीचान 
गरी उनीहरुको पोषण प्रबद्धिनमा सहर्ोग गरी स्वास््र् स्थीलतमा सधुार ल्र्ाउने। 

८०. स्वास््र् सेवािाई सविसिुभ, गणुस्तररर् र प्रभावकारी वनाउन स्थानीर् स्तरको स्वास््र् वनसुरधानिाई 
प्रत्साहीत गररने छ। 

८१. स्वास्थर्कमी र सेवाग्राही र्वच पेशागत समुधरु संबरधको सलुनशश्चतता संवशरधत लनकार्हरुसंग समरवर् 
गरर स्वास््र्कलमिहरुको सरुक्षाको प्रत्र्ाभलुत गनुिको साथै आम जनसमदुार्को स्वास््र् सरुक्षा र र्वरामीहरु 
प्रलत स्वास््र्कलमिहरुिे लनवािह गनुि पने पेशा धलमिता (आचारसंर्हता)को पािनािाई सलुनशश्चत गररनेछ। 

८२. सामदुार्र्क िगार्त सबै स्वास््र् संस्थामा, सबै तहमा मानव तथा पशपंुक्षीमा प्रलतजैर्वक औषलधहरुको 
प्रभावकारीता मा प्रलतरोध बढ्दै गएकोिे र्सका िालग लनरोधात्मक तथा रोकथामकािालग सम्वशरधत 
शािाहरुसंग समरवर् गदे आवस्र्क कदम चालिनछे। 

८३. जेष्ठ नागररकहरुको संख्र्ामा भैरहको बरृ्द्धिाई ध्र्ानमा राख्दै स्वास््र्का समस्र्ाहरुिाई प्राथलमक 
स्वास््र् सेवाको तह देशिनै व्र्वस्थापन गरी  ज्रे्ष्ठ नागररकको पहचु सलुनशश्चत गने । साथै ८० वषि 
मालथका जेष्ठ नागररकिाई समर् समर्मा घरदैिोमा गई परु्ािउदै आएको सेवािाई लनररतरता ददइनेछ। 

८४. स्वास््र् र्वमा कार्िक्रमिाई सवै नाररकको पहुँमा सहज र सरि रुपमा परु्ािउनकुो साथै स्वास््र् र्वमा 
माफि त प्राप्त हनुे सेवािाई र्वश्वसलनर्,गणुस्तररर् वनाउने। 

८५. स्वास््र् क्षेिको सरुक्षा तथा स्वास््र् समाग्रीहरुको संरक्षणकोिागी स्वास््र् संस्थाहरुमा नेपाि सरकारिे 
तोकेको वग्नी लनर्रिण उपकरण जडान गरर स्वास््र् क्षेिका महत्वपूणि सम्पती हरुिाई संरक्षण गने 
नीलत वविम्वन गररनेछ ।  ।  

८६. आर्वेुद र्ोग तथा प्राकृलतक शचर्कत्सिाई प्रवद्धिन गदद िैजाने नीलत वविम्बन गररनेछ। 

८७. बहमुलु्र् औषलध जरर् जलडबटुी िेलतिाई प्रवद्धिन गने नीलत वविम्बन गररनेछ। 

८८. जनताको घरदैिो सम्म आर्वेुद स्वास््र् सेवाको पहुँचिाई लनररतर गने नीलत वविम्बन गररनेछ। 
वातावरण र्वपद् व्र्वस्थापन िानपेानी सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बरधी नीलत  

८९. सम्पूणि गाउँपालिका बासीरदाहरुमा सरुशक्षत र पर्ािप्त िानेपानीको पहुँच सलुनशश् चत गदद िलगने नीलत 
वविम्वन गररनेछ। 

९०. िानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता (वास) र्ोजना लनमािण र्सै वषि तर्ार गरी गाँउपालिकािाई पूणि 
सरसफाई र्कु्त गाउँपालिका घोषणा गनि आवश्र्क कार्िक्रम सञ् चािन गररनेछ । 

९१. उपर्कु्त स्थानमा ल्र्ाण्डर्फल्ड साइटको पर्हचान गरी लनमािण कार्ि वगाडी बराइने छ। साथै लनमािणालधन 
शवदाह गहृिाई व्र्वस्थीत गररनेछ। 



 

 

९२. र्स गाउपालिकाको सहभालगतामा िररद गरर सञ् चािनमा रहेको बारुण र्रिबाट र्वपद्को ववस्थामा 
प्रभावकारी रुपमा प्रर्ोगमा ल्र्ाइनेछ। 

९३. मूख्र् बजारको सरसफाइ पवद्धिन िागी लनशज क्षेि संग सहकार्ि गदद वगालड बरने नीलत वविम्वन 
गररनेछ। 

९४. बजार तथा मेिा िाग्ने स्थानहरुमा साविजलनक शौचािर् लनमािण गदद सोको सञ्चािनको शजम्वेवारी 
स्थानीर्िाई नै ददने नीलत वविम्वन गररनेछ।  

९५. वातावरण संरक्षणको िालग वैकशल्पक उजाि (वार्ो ग्र्ाँस, सधुाररर्को चिुो र सौर्ि उजाि) जडानिाई 
प्रोत्साहन गने नीलत लिइनछे । 

९६. साविजलनक शौचािर् र संस्थागत शौचािर्हरु बािमैिी, िैर्ङ्गक मैिी र वपाङ्ग मैिी बनाउने नीलत 
वविम्वन गररनेछ । 

९७. िानेपानीका श्रोतहरुको संरक्षणमा ध्र्ान ददइने नीलत वविम्वन गररनेछ ।  

९८. गाउँपालिकािाई हररत गाउँपालिका बनाउन, मापदण्ड पगेुका र लनमािण कार्ि सम्पन्न भएका सडकको 
दाँर्ा बाँर्ा तथा साविजलनक जग्गाको संरक्षण गनि उक्त स्थानहरुमा बकृ्ष रोपण गरर हररर्ािी प्रवधिनको 
नीलत लिइनेछ । 

९९. प्िार्ष्टकजरर् झोिाहरुको प्रर्ोगिाई लनरुत्सार्हत गदद िैजाने नीलत वविम्वन गररनेछ।साथै फाइबर 
झोिा उत्पादन गने साना उद्योगहरुिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

१००. र्वलभर न घोिा तथा कूिाहरुको सफाइ गरर ताि तिैर्ा तथा नदी नािाहरुको संरक्षणको िागी फोहर 
फ्र्ाक्ने र लबषादी राख्न ेकार्ििाइ दण्डीत गने नीलत लिइनेछ । 

१०१. र्वपद् ब्र्ावस्थापन कोषिाइ लनररतरता ददइ वझ प्रभावकारी रुपमा पररचािन गने नीलत वविम्वन 
गररनछे । र्वपद् व्र्वस्थापन र्ोजना र प्रलतकार्ि र्ोजना तर्ार गरी कार्ािरवर्नमा ल्र्ाईनेछ ।  

१०२. लबपद् तथा जोशिम ररू्लनकरण र उद्धार कार्िका िागी पदालधकारी तथा कमिचारीको क्षमता वलभबदृ्धी 
गदद जाने नीलत वविम्वन गररनेछ । 

१०३. साविजलनक जग्गाहरुको पर्हचान गने, संरक्षण गने र उक्त जग्गाहरुमा सामरु्हक, संस्थागत वा व्र्शक्तगत 
रुपमा व्र्वसार्र्क कृर्ष गनि चाहने र्कसानहरुिाई साविजलनक जग्गा लिजमा ददई कृर्ष उत्पादन बराउन 
प्रोत्साहन गररनेछ र वकृ्षारोपण गदाि फिफुि, औषधी जरर् तथा आर् आजिन हनुे िािका र्वरुवा रोप्न 
प्रोत्साहन गररनेछ। 

१०४. लतनाउ तथा दानव नदी को नदीजरर् पद्धाथि व्र्वस्थापन गदाि स्थानीर्िाई पने क्षती कम गनि तटबरद 
गने कार्ििाइ प्राथलमकता ददइनेछ । 

१०५. िेती र्ोग्र् जलमन बाँझो राख्न ेकार्ििाई लनरुत्सार्हत गररनेछ । 

१०६. र्वलभर न कारणबाट र्वपद् मा परेकाहरुिाई राहत उपिब्ध गराउने लनती वविम्वन गररनेछ । 

भौलतक पूवािधार र्वकास तफि  
१०७. दीघिकालिन नीलत वनरुुप हरेक बशस्तहरु र्ातार्ात सञ् जाि सँग जोड्ने नीलत वविम्वन गररनेछ। 

गाउँपालिका लभिका सबै सडकहरु प्रथालमकताको आधारमा क्रमश  कािो पिे गररदै िलगनेछ।साथै 
प्रमिु सडकहरु तथा वडा कार्ाििर् जोड्ने सडकहरु कािोपिे गररनेछ। 



 

 

१०८. गाउँपालिका भवन, लनमािणालधन वडा कार्ाििर् भवन, आधारभतु स्वास््र् भवन िागार्त वरर् भौलतक 
पूवािधारका र्ोजनाहरु आगामी वषिमा सम्पर न गररनेछन।् साथै कोलभडको कारण सम्पर न हनु नसकेका 
र्ोजनाहरु क्रमागत गरी आगामी वषिमा सम्पर न गररनेछ। 

१०९. भवन लनमािण संर्हता वनसुरण गरर ब्र्वशस्थत वसोवास लनमािण गनि र भकूम्पीर् सरुशक्षत घर लनमािण 
गनि सबै नागररकिाई वलभप्ररेरत गररनेछ। सरकारी, वधिसरकारी, ब्र्वसार्र्क तथा लनजी सबै भवन 
तथा संरचना लनमािण गदाि नक्शा पास गरेर लनमािण गने र परुाना घरहरुको वलभिेशिकरण तथा लनर्लमत 
गररने नीलत वबिम्वन गररनेछ । 

११०. जलमनको वैज्ञालनक भ ुउपर्ोग वलगिकरण (आवास, ब्र्ापाररक, औद्योलगक, ििुा क्षेि, कृर्ष, लमशश्रत) गरर 
सोर्ह वनसुार कार्िरवर्न गने नीलत वबिम्वन गररनेछ। 

१११. भौलतक पूवािधार लनमािणमा साविजलनक िररद नन र शदु्धोधन गाउँपालिकाको साविजलनक िररद 
लनर्माविीको वनसुरण गररनेछ। 

११२. आर्ोजनाको दीगोपना, प्रभावकाररता, लमतब्र्र्र्ता, कार्िकुशिता कार्म गनि मागमा आधारीत 
सहभालगतामिुक र्ोजना छनौट तथा कार्ािरवर्न प्रणािीको वविम्वन गररनेछ।साथै प्रधानमरिी रोजगार 
कार्िक्रमसँग साझेदारी गरी र्ोजना कार्िरवर्न गने नीलत वविम्बन गररनेछ । 

११३. िूिा र्ोजना तथा पिु लनमािणको िालग संघीर् सरकार र प्रदेश सरकारिाई वनरुोध गरर कार्ािरवर्न 
गने नीलत वनसुरण गररनेछ । 

११४. शदु्धोधन गाउँपालिकाको सबै वडाहरुका साविजलनक स्थिहरु पर्हचान गरी पाकि  लनमािण गने कार्ििाई 
लनररतरता ददइनेछ। 

११५. दवािह क्षेिको र्वकास तथा उत्िनन ्  कार्ििाइ प्राथलमकता ददई िशुम्बनीसँग जोडी पर्िटन प्रवद्धिन 
गररनेछ । 

११६. “फरार्किो सडक, र्वकासको पूवािधार” भर ने नारा सर्हत सञ् चािनमा रहेका सडकहरु फरार्किो पाने 
कार्ििाई जोड ददइने छ। सडक लसमा (वलधकारक्षिे) लनधािरण गरी कार्ािरवर्नमा ल्र्ाइनेछ । 

११७. उपभोक्ता सलमलत माफि त पूवािधार संरचना लनमािण गदाि िागत साझेदारीिाई वलनवार्ि गररने नीलतिाई 
लनररतरता ददइनेछ। 

११८. गाउँपालिकाको समग्र र्वकासिाई सरतलुित, दीगो तथा समावेशी बनाइनेछ।आगामी आलथिक वषिदेशि 
गाउँपालिकाको आवलधक र्ोजना तजुिमा गरी सोही बमोशजम र्वकासका र्क्रर्ाकिाप संचािन गररनेछ। 

११९. वार्षिक र्ोजना तथा कार्िक्रमहरु समर्मै सम्पर न गनि वार्षिक िररद र्ोजना लनमािण गरी कार्ािरवर्नमा 
ल्र्ाइनेछ। 

१२०. सडकिाई प्राथलमकताका आधारमा क्रमश कािोपिे गररने र सडकको स्तरोन्नती गदाि नािी लनमािण र 
वकृ्षरोपणिाई प्राथलमकता ददईने छ । 

१२१. संभाव्र्ता वध्र्र्न गरी आवश्र्क देशिएका लसंचाई आर्ोजनाहरुिाई क्रमश कार्ािरवर्न गदद िलगने र 
नर्ाँ र्ोजनाहरुको थप संभाव्र्ता वध्र्र्न कार्ििाई लनररतरता ददइने छ। 

१२२. लसर्ाभार क्षेिको संरक्षणका िालग कार्िर्ोजना लनमािण गरी पर्िटन प्रवद्धिनमा जोड ददइने छ।साथै 
मनोरञ्जन पाकि  लनमािण गररनेछ। 



 

 

 

 

संस्थागत र्वकास तथा सशुासन सम्वरधी नीलत तथा कार्िक्रम 

१२३. पारदशशिता तथा जवाफदेर्हता कार्म गरी नागररक मैिी सेवा प्रवाहको व्र्वस्था गररनेछ।सशुासन र्कु्त 
चसु्त प्रशासन संर्रिको र्वकास गररनेछ।पदालधकारीहरुिाई जवाफदेही बनाउदै र्ोजना तथा 
कार्िक्रमहरुको प्रभावकारी वनगुमन र कार्ि सम्पादनमा सहशजकरण गने संर्रिको रुपमा र्वकास 
गररनेछ  । 

१२४. वेरुजिुाई कम गदद क्रमश  शरुर् वेरुजकुो नीलत वविम्वन गररनेछ  । परुाना वेरुजहुरु वसिुउपर र 
फछ्र्र्ौटमा जोड ददइने छ। 

१२५. गाउँपालिका र वडा कार्ाििर्बाट हनुे आलथिक कारोवारहरुमा र्वद्यलुतर् प्रणािी माफि त माि कारोबार 
गरी आलथिक वनशुासन कार्म गररनेछ। 

१२६. रर्ार् र्रिो पाउन ु रर्ार् नपाउन ु सरह हो भने्न कानूनी लसद्धारतिाइि वंलगकार गदद शदु्धोधन 
गाउँपालिकाको रर्ार्ीक सलमलतबाट लछटो छररतो र सविसिुभ रर्ार् सम्पादन गने कार्ििाइि र्वशेष 

जोड ददइनेछ। 

१२७. नेपािको संर्वधान २०७२ को धारा २१७ िे प्रदान गरेको स्थानीर् तहको रर्ार्र्क वलधकार वरतगित 
शदु्धोधन गाउँपालिकामा रर्ार्र्क सलमलत गिन भइि रर्ार् सम्पादनको कार्ि शरुु भइसकेको छ भन े
आ.व. 078/79 लभिै इजिास िडा गरर वझ व्र्वशस्थत रंगबाट रर्ार्र्क  लनरोपण गररनेछ। 

१२८. शदु्धोधन गाउँपालिकाका ग्रालमण क्षेिमा सविसाधारणमा कानूनी सम्वरधी जानकारी गराउन कानूनी 
सचेतनाका कार्िक्रम संचािन गररनेछ । 

१२९. गाउँपालिका क्षेिका सवै वडाहरुमा र्ववाद लनरुपण गनि मेिलमिाप केरर स्थापना भइसकेको छ भन े
लत मेिलमिाप केररहरुको व्र्वस्थापनमा जोड ददइनेछ। 

१३०. गाउँपालिकाको र्वकासमा सहर्ोग परु् र्ाउन नागररकहरुिाई जनचेतना जगाउनका िालग प्रत्रे्क टोिमा 
गिन भएका टोि र्वकास संस्थाहरुिाई वलभमशुिकरण तथा क्षमता र्वकासमा जोड ददइनेछ। 

१३१. गाउँपालिकािे सबै नागररकहरुको जानकारीका िालग गाउँपालिका र वडा कार्ाििर्मा नागररक वडापि 
वद्यावलधक गने कार्ििाई लनररतरता ददइनेछ। 

१३२. सूचना प्रवाहका िालग गाउँपालिका कार्ाििर्मा लडशजटि सूचना पाटी तथा नागररक वडापि को व्र्वस्था 
गररनेछ। 

१३३. गाउँपालिका क्षेिको एर्ककृत शजरसी प्रणािीको वविम्वन गररने छ । PAMS को प्रर्ोग गदद र्वद्यलुतर् 
शजरसी प्रलतवेदन प्रणािीको वनसुरण गररनेछ ।  

१३४. राजश् व भकु्तानी प्रर्क्रर्ािाई सहज बनाउन E-Payment माध्र्मको वविम्बन गररनेछ। 

१३५. जरम, मतृ्र्,ु वसाई सराई, र्ववाह र सम्बरध र्वच्छेद, जस्ता घटना दताि कार्ििाई वझ प्रभावकारी रुपमा 
वनिाइन माध्र्मिाई व्र्वशस्थत गररनेछ।साथै दताि शशर्वर कार्िक्रम संचािन गररनेछ । 

१३६. सामाशजक सरुक्षा भत्ता र्वतरणिाई बैंर्कङ् प्रणािी माफि त र्वतरण गररएको छ। र्सिाई वझ लछटो 
छररतो र व्र्वशस्थत गररनेछ। 



 

 

१३७. नागररकिाई सहज, लछटो, छररतो सेवा परु् र्ाउन सबै र्वषर्गत शािाहरुको सढुिरीकरण गनि आवश्र्क 
कार्िर्ोजना लनमािण गरी कार्ािरवर्निाई लनररतरता ददइनेछ। 

१३८. प्रत्रे्क वडा कार्ाििर्मा कम्तीमा वषिको एकपटक साविजलनक सनुवुाई कार्िक्रम सञ् चािन गरी 
पारदशशिता कार्म गररनेछ।साथै सामाशजक पररक्षणिाई लनररतरता ददइनेछ। 

१३९. उपभोक्ता माफि त सञ् चािन गररने आर्ोजनाहरुमा कार्ि सम्पादन मूल्र्ांकनमा आधाररत भकु्तानी 
प्रणािीिाई लनररतरता ददइनेछ। 

१४०. गाउँपालिकाको कार्िपद्धलतिाई व्र्वशस्थत र िचि प्रणािीिाई पारदशशि बनाई समग्र कार्िसम्पादन स्तरमा 
सधुारगदद सशुासनको प्रत्र्ाभतूी कार्म गररनेछ। 

१४१. नागररकहरुको गनुासो सनेु्न वलधकारी माफि त तत्कािै सम्बोधन गने कार्ििाई लनररतरता ददइनेछ। 

१४२. शदु्धोधन गा.पा.लभि इिाका प्रहरी कार्ाििर् स्थापनाको िालग पहि गररनेछ । 

१४३. िररद प्रणािीिाई र्ोजनावद्ध रुपमा व्र्वशस्थत गरी श्रोतसाधनको उच्चतम उपर्ोग गने नीलत वबिम्वन 
गररनेछ ।साविजलनक िररद नन तथा लनर्माविीको पािना गरर िररद प्रकृर्ा पारदशी र प्रलतस्पधी 
बनाइने छ। र्वद्यतुीर् िररद प्रकृर्ािाई वनसुरण गररनेछ। 

१४४. गाउँपालिका र वडा कार्ाििर्हरुबाट प्रदान गररने सेवा प्रवाहमा नागररकको सहज पहुँचको व्र्वस्था 
लमिाइने छ। 

१४५. भलूम सम्बरधी समस्र्ा समाधान आर्ोगको (भलूमहीन दलित/भलूमहीन सकुुम्बासी/वव्र्वशस्थत बसोबास) 
कार्िक्रमिाई लनररतरता ददइनेछ। 

१४६. करका दार्राहरु फरार्किो बनाउदै िलगने छ र कर प्रणािीिाई पारदशी र नागररक मैिी बनाउने । 

१४७. प्रदेश सरकार र केरर सरकारको सहकार्िमा िागत सहभालगता समेतका र्ोजनाहरु कार्ािरवर्नमा 
लनररतरता ददइनेछ। 

१४८. शाशरत सरुक्षा कार्म गनि, वबैध कारोवार रर्लुनकरण गनि तथा आवश्र्क िाउँहरुमा लनर्लमत वनगुमन 
गरी कारवाही गनि नगर प्रहरीको क्षमता वलभवरृ्द्ध गरी गाउँपालिकाको र्वकास लनमािण र नीलत लनर्म 
कार्ािरवर्नमा िटाईने छ। 

१४९. र्वगत देशि गाउँपालिका, शािा कार्ाििर्, वडा कार्ाििर्हरुमा र स्वास््र् चौकीहरुमा कार्िरत 
कमिचारीहरुिाई स्वीकृत दरबरदीको आधारमा लनररतरता ददइने छ ।  

१५०. गाउँपालिका वरतगितका लनकार्हरुबाट प्रदान भए गरेका सेवा सम्बरधमा सहजीकरण गनि सलमलतबाट 
लनर्लमत वनगुमन गररनेछ। 

१५१. गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह र र्वकासिाई साविजलनक गनि सञ्चार क्षेिको भलूमकािाई महत्व ददइने छ 
। 

१५२. र्स गाउँपालिकािाई सूचना तथा संचार मैिी बनाइने छ । साथै गाउँपालिका क्षेिलभि सूचना केररको 
स्थापनमा जोड ददइनेछ । 

१५३. सूचनाको हक प्रत्रे्क नागररकको पहचुसम्म परु् र्ाउने नीलतिाई लनररतरता ददइनेछ । 



 

 

१५४. र्स गाउँपालिकाको र्वलभन्न आर्ोजना तथा कार्िक्रमको िालग गदिन उपभोक्ता सलमलतको कार्िक्षमताको 
िेिाजोिा गरी लसमीत स्रोतको उच्च सदपुर्ोग गनि व्र्वस्था लमिाइने छ ।सामदुार्र्क र्वद्यािर्को 
शैशक्षक उपिब्धीको मूल्र्ांकन गरी राम्रो गने र्वद्यािर्िाई परुस्कृत गने नीलत वबिम्वन गररनेछ। 

१५५. वडा स्तरीर् आमा समूह, र्वुा क्िव र मर्हिा सञ् जाि वडा सलमलतको उपशस्थतीमा पनुगििन गनि पहि 
गररनेछ।साथै गाउँपालिकामा वलभिेशिकरणका िालग वलभप्ररेरत गररनेछ। 

१५६. टोि र्वकास संस्था स्थानीर् क्िब िागार्तका वनौपचाररक क्षेिको भकु्तानी गदाि वार्षिक िेिा पररक्षण 
प्रलतवेदनिाई वलनवार्ि गररनेछ।त्र्स्ता संस्थािाई बैंर्कङ्ग प्रणािी माफि त भकु्तानी गररनेछ। 

१५७. नागररकको आर्स्तर वरृ्द्ध गनि र्वलभन्न र्कसीमका सीपमूिक र आर्आजिन तालिम कार्िक्रम सञ्चािनिाई 
लनररतरता ददइनेछ । 

१५८. “एक घर एक रोजगार” नीलत कार्ािरवर्का िालग आवश्र्क दीघिकालिन र्ोजना तर्ार गररनेछ । 
प्रधानमरिी रोजगार कार्िक्रमिाई प्रभावकारी रुपमा संचािन गररनेछ ।तोर्कएका र्ोजना साझेदारीमा 
संचािन गररने छ ।   

१५९. साविजलनक, लनशज र सहकारी  माफि त स्थानीर् स्रोत र साधनिाई पररचानि गरी ददगो र्वकास गररनेछ। 

१६०. ५०० भरदा कम सदस्र् संख्र्ा भएका तथा उदे्दश् र् लमल्न े सहकारीहरुिाई मजि गदद िलगने र 
सहकारीहरुको क्षमता र्वकासको िालग प्रोत्साहन गररनेछ। 

१६१. सहकारी संस्थाहरुको क्षमता र्वकास गनि र्वलभर न र्कलसमका साझेदारी कार्िक्रम संचािन तथा लनर्मनका 
िागी आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था लमिाइनेछ। 

१६२. गाउँपालिकाको आर् आजिनका िालग व्र्वसार्र्क पूवािधार लनमािणिाई लनररतरता दददै र वरर् सम्भाव्र् 
क्षेिको पर्हचान गररनेछ ।  

१६३. र्स गाउँपालिका वरतरगतका जनप्रलतलनलध र कमिचारीहरुको क्षमता वरृ्द्धका िालग सचुना प्रर्वलध 
सम्बरधी तालिम कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ।  

१६४. कर सप्ताह र घमु्ती सेवा सञ्चािन गरी राजस्व वराइने छ ।आलथिक वनशुासन कार्म गनि हरेक 
आलथिक कारोबार बैंर्कङ्क प्रणिीबाट माि संचािन गररनेछ । 

१६५. साविजलनक र्वशत्तर् जोशिम ररू्नीकरणका िालग पेश्कीिाई लनरुत्सार्हत नीलत वविम्वन 
गररनेछ।कमिचारी तथा जनप्रलतनीलधहरुिाई साविजलनक िररद र्ोजना तजुिमा िगार्तमा वलभमशुिकरण 
कार्िक्रम ददने नीलत वबिम्वन गररनेछ। 

१६६. सशुासनर्कु्त संरचनाको रुपमा गाउँपालिकािाई स्थार्पत गररने नीलत वनसुरण गररनेछ।संघ, प्रदेश सँग 
समरवर्को आधारमा स्थानीर् सरकार संचािन हनुछे। 

१६७. सेवा प्रवाहिाई मसु्कान सर्हतको (service with smile) नीलत लिइने छ।कमिचारी र जनप्रलतलनधी जनताका 
सेवक हनु ् भने्न वनभुलुत हनुे गरी कामप्रलत उत्तरदार्ी बनाई कार्ि सम्पादनका आधारमा प्रोत्सार्हत 
गररनेछ । 

१६८. कमिचारीहरुको पेशागत ब्र्बसार्र्क दक्षता वलभबरृ्द्ध गररनेछ । कमिचारीहरुको उत्प्ररेणा र मनोबि 
उच्च राशिनेछ ।   

 



 

 

वरत्र्मा र्स गाउँपालिकािे दीघिकालिन सोच, उदे्दश्र्, प्राथलमकताका साथ वशघ सारेका नीलत तथा कार्िक्रमको 
सफि कार्ािरवर्निे र्स गाउँपालिकािाई समदृ्ध बनाउन र्ोगदान परु् र्ाउने कुरामा र्वश् वास राख्दै नीलत तथा 
कार्िक्रम तजुिमा गनि सहर्ोग परु् र्ाउन ुहनुे सम्पूणि, सभाका सदस्र्ज्रू्हरु, लबषर्गत सलमलतका पदालधकारीहरु, 

बरु्द्धशजवी, समाजसेवी, शशक्षक, प्राध्र्ापक, राष्ट्रसेवक कमिचारीहरु िगार्त सबैिाई हाददिक धरर्वाद दददै नीलत 
तथा कार्िक्रमहरु वनसुार र्स गाउँपालिकािाई सिुी र समदृ्ध बनाउन सबैको साथ, सहर्ोग र सहकार्िको 
आशा र र्वश् वासका साथ र्वदा माग्दछु । 

 

लमलत  २०७८।०३।१०   धरर्वाद, जर् शदु्धोधन 

वध्र्क्ष 

र्कशनुचरर चौधरी 
शदु्धोधन गाउँपालिका, रुपरदेही 

 


