
 

 

शदु्धोधन गाउँपालिकाको 
११ औ ंगाउँसभामा प्रस्ततु वार्षिक नीलत तथा कार्िक्रम 

२०७९ 
उपाध्र्क्षज्रू्, 
प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतज्रू्, 
गाउँसभाकाका सम्पूर्ि सदस्र्ज्रू्हरु, 
र्वषर्गत शाखाका प्रमखुहरु, 
गाउँपालिका तथा वडा कार्ाििर्का कमिचारी साथीहरु, 

 

" शशक्षा, स्वास््र्, कृर्ष, पर्िटन र पवुािधार , " सशुासन समरृ्द्ध शदु्धोधन गाउँपालिकाको मिु आधार "  भन् ने 
पर्हिो गाउँसभाको दीर्ािकालिन सोचिाई साथिक पाने प्रर्त् नका साथ कार्ािन्वर्न गने क्रममा शदु्धोधन 
गाउँपालिका स्थापना पलिको ११ औ ंसभामा अध्र्क्षको हैलसर्तिे आ.व.०७९/८० को गाउँपालिकाका 
र्वकास नीलत तथा कार्िक्रम र्स गररमामर् सभामा प्रस्ततु गनि पाउदा मिाई अत्र्न्तै खसुी िागेको ि । 

 

 भौगोलिक, प्राकृलतक, ऐलतहालसक, सांस्कृलतक एवम ्पर्िटकीर् महत्वका दृर्िकोर्िे अत्र्न्तै प्रबि सम्भावना 
भएको गाउँपालिका भएता पलन द्रतु र्वकास हनु सकेको िैन। र्वकासको क्रममा पिालड परेका वगि तथा 
समदुार्िाई मूि प्रवाहमा ल्र्ाउने, उत्पादनशीि क्षेत्रमा िगानी अलभवरृ्द्ध गरर आलथिक गलतर्वलधहरुको 
माध्र्मद्धारा रोजगारी सजृना गने ,कृर्ष क्षेत्रको व्र्वसार्र्क र आधलुनर्ककरर् गने सशुासन प्रवद्धिन गरर 
सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररता कार्म गने, पर्िटन र्वकासबाट प्राप्त िाभ लिई सबै क्षेत्रसम्म परु् र्ाउने, वन 
जंगिको संरक्षर् गने, वातावरर्ीर् सन्तिुनिाई कार्म राख् ने, भौलतक पूविधारको र्वकासमा िगानी वरृ्द्ध 
गने तथा सामाशजक र्वकासिाई संस्थागत गरी अपेशक्षत र्वकासको प्रलतफि हालसि गने एवम ्आन्तररक 
आर्को दार्रािाई फरार्किो बनाउने र संस्थागत सदुृर्िकरर् गने तथा नेपािको संर्वधान ,२०७२ को 
अनसूुची-८ मा भए बमोशजमका अलधकारहरुमा संर्ीर् र प्रदेश कानूनसँग नबाँशिने गरर कानून लनमािर् तथा 
कार्ािन्वर्न गरर अत्मालनभिर हनुपुने समग्र चनुौतीहरु हाम्रो साम ुरहेका िन ्। 

 

स्थानीर् तहको र्वकासको माध्र्मद्धारा अपेशक्षत उद्देश् र्हरु हालसि गनि नव लनवािशचत जनप्रलतलनलधहरुको 
कुशि नेततृ्व अलतनै आवश् र्क भए बमोशजम नेपािको संर्वधान, २०७२ िे स्थानीर् सरकारको पररकल्पना 
गरे अनसुार दोस्रो पटक २०७९ बैशाख ३० मा स्थानीर् लनवािचन सम्पन् न भई र्स गाउँपालिकाको नेततृ्व 
मैिे सम्हािे पलि पलन गाउँपालिकाको र्वकास तथा स्थानीर् तहको सञ् चािनमा राजनीलतक दि, कमिचारी 
प्रशासन, नागररक समाज, लनजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्था तथा आम जनसमदुार्बाट रचनात्मक एवम ्



 

 

लसजिनात्मक सहर्ोगको लनरन्तर अपेक्षा गदििु । साथै हामी नवलनवािशचत सबै सदस्र्हरु फुटेर हैन जटेुर 
बहमुलतर् हैन सहमलतर् अभ्र्ासबाट एक भई अगालड बढ्नेिौँ भन् ने प्रर् गदििु ।  

 

र्वगतका वषिहरुको र्ोजना कार्ािन्वर्नबाट आलथिक, सामाशजक र भौलतक पूविधार र्वकासमा केही 
उपिब्धीहरु हालसि भएका िन ्। कृर्ष तथा उद्योगको पर्ािप्त सम्भावना रहेको, गौतम बदु्धको जन्मस्थि 
िशुम्बनी आउने पर्िटक लभत्राउन सक्ने उशिकै सम्भावना रहेको धालमिक, संस्कृलतक, परुाताशत्वक सम्पदा 
प्रचरु मात्रमा हुँदा आध्र्ाशत्मक क्षेत्रको स्वतस्फुति रुपमा र्वकास हदुैं गएको र्वलभन् न जात जालतहरुको 
संस्कृलतक सम्पदाको बजाररकरर् सम्भावना भएको साथै शदु्धोधन गाउँपालिका क्षेत्रमा साना ूूिा उद्योगको 
र्वकास गरी िाभ लिन सक्ने आवस्था रहेको ि ।  

 

समावेशी, समानपुालतक र्वकासमा सरिता लनष् पक्षता र पारदशशिता कार्म राखी लिटो िररतो सेवा हरेक 
नागररकिे महशसु गने गरर प्रत्र्भतू गराउन ुगाउँपालिकाको शजम्मेवारी हो । र्सका िालग स्थानीर् तहमा 
र्क्रर्ालसि सम्पूर्ि राजनीलतक दि, नागररक समाज, बरु्द्धशजवी कमिचारी तथा सम्पूर्ि सरोकारवािाहरुको 
साथ र सहर्ोग प्राप्त भईरहनेि भन् ने र्वश् वास लिएको िु ।  

आलथिक वषि ०७९/८० को नीलत कार्िक्रम तजुिमा गदाि लनम्न र्वषर्िाई मागिदशिनको रुपमा लिईएको ि।  

 नेपािको संर्वधान, २०७२ 

 आलथिक कार्िप्रर्ािी  

 स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ 

 संर्ीर् तथा प्रदेश सरकारका नीलत तथा कार्िक्रमहरु 

 दीगो र्वकासका िक्ष् र्  

 स्थानीर् तहको र्ोजना तथा वजेट तजुिमा ददग्दशिन, २०७४ 

 संर्ीर् मालमिा तथा सामान्र् प्रशासन मन्त्रािर्बाट प्राप्त मागिदशिन तथा लनदेशनहरु 

 वडा भेिाबाट प्राप्त र्ोजनाहरु 

 स्थिगतरुपमा गररने र्ोजनाहरुको अनगुमनबाट प्राप्त लसकाई  

 र्वगतका समीक्षा तथा कार्ािनभुबाट प्राप्त पषृ्ठपोषर् 

 राजनीलतक दि, लबषर्गत शाखाहरु, लनशज क्षेत्र तथा नागररक समाजबाट प्राप्त सिुावहरु 

 लबषर्गत सलमलतहरुको सिुावहरु 

 राजश् व परामशि सलमलतको सिुाव 

 संर्ीर् र प्रदेश सरकारको आ.व. २०७९।८० को  नीलत तथाच बजेट वक्तव्र् 

 सभाका सदस्र्हरुका रार् सिुावहरु 



 

 

 शदु्धोधन गाउँपालिकाको एर्ककृत र्वकास र्ोजनाको प्रलतवेदन 

 स्थानीर् तहको र्ोजना बार्षिक बजेट ददग्दशिन, २०७४ 

 स्थानीर् तहका र्वलभन् न कानूनहरु 

 समर् समर्मा ब्र्क्त गररएका प्रलतबद्धताहरु  

आ.व २०७९/०८० को दीर्िकालिन सोच उद्दशे्र् नीलत तथा कार्िक्रमको बारेमा संशक्षप्त उल्िेख गनि 
चाहन्िु । 

गाउँपालिकाको दीर्िकालिन सोचः 
र्वकासका सवै भौलतक पूविधार एवम मानवीर् क्षमता र्वकास गरी समदृ्ध आधलुनक र सनु्दर 
गाउँपालिका बनाउदै स-ुशासन, गरीवी लनवारर् एवम रोजगारीको सलुनशश् चततामा र्ोगदान परु् र्ाउने।   

उद्दशे् र्ः- 
गाउँपालिकामा रहेको र्वद्यमान बेरोजगार,बहआुर्ालमक गरीवी र असमानता र्टाई सामाशजक आलथिक 
रुपमा रुपान्तरर् गने। 

आलथिक वषि २०७९।८० का प्राथलमकताका के्षत्रः 
 भौलतक पूविधारहरुको स् तरोन्नलत एवम गरु्स् तररर् लनमािर् कार्िमा जोड। 

 कृर्ष ,पश ु,वन ,वातावरर् र पर्िटन प्रवद्धिन र र्वकासमा जोड। 

 स् वच् ि , पारदशशी  र जनमैत्री ्रष् टचारमकु्त साविजलनक सेवामा जोड। 

 मानवीर् र्वकास , गरु्स् तररर् शशक्षा , सविसिुभ स् वास् ् र् एवम सरसफाईमा जोड। 

 सेवा प्रवाह , संस् थागत र्वकास र स-ुशासनमा जोड। 

 िैलगक समानता र सामाशजक समावेशीकरर्मा जोड। 

 दीगो र्वकास , वातावरर् संरक्षर् र र्वपद व् र्वस् थापनमा जोड। 

 आलथिक ,सामाशजक एवम शासकीर् सधुारमा जोड।  

 आलथिक र्वकास र गरीवी लनवारर्मा जोड। 

 समदृ्ध र स्रोत सम्पन् न नगरीको रुपमा शदु्धोधन गाउँपालिकािाई र्वकास गने । 

 स् थानीर् उद्योग तथा व् र्वसार् प्रवद्धिन र रोजगारी सजृिनामा र्ोगदान ददने र्कलसमको कर 
नीलत अविम्वन गने। 

 कृर्षिमा पकेट क्षेत्र लनधािरर् गरी मत् स् र् पर्िटन एवम धालमिक पर्िटकीर् नगरीको रुपमा 
र्वकास गने। 

 गा.पा लभत्र रहेका ऐिानी , प्रलत , सरकारी , साविजलनक जग् गाको िगत संकिन ,नक् साङ्कन 
,लसमाङ्कन गरी संरक्षर् गने। 



 

 

आलथिक वषि २०७९।८० मा गाउँपालिकामा सञ् चािन हनेु प्रमखु नीलत तथा कार्िक्रमहरु लनम्नानसुार  

 हनेुिन ्।  

आलथिक र्वकास सम्बन्धी नीलत तथा कार्िक्रम 

कृर्ष सम्बन्धी नीलत तथा कार्िक्रमहरु 

१. एक वडा एक बािी पकेट क्षेत्र कार्िक्रमिाई प्राथलमकताका आधारमा अगालड बिाईनेि। 

२. लसचााँइिाई व्र्वशस्थत गनि भै ि ुभ ुज तथा लडप वोररङ्गका वोररङ्गमा िाग् ने र्वद्यतु महशिुमा २०%  

िुट ददने नीलत बनाईने तथा अन्र् र्ोजना अन् तगितका लसचाँइ नहर तथा कुिोहरुिाई ममित गरी थप 
व्र्वशस्थत गररने ि। 

३. रसार्लनक मिको समस्र्ािाई न्र्लुनकरर् गनि र्कसानिाई जैर्वक .खेती तथा जैर्वक मि बनाउन  
प्रोत्साहन गररने ि। 

४. र्कसानिाई उत्पादनमा आधाररत प्रोत्साहान अनदुानको व्र्वस्था गने जसको िालग प्रत्रे्क वडामा 
कृर्ष संकिन केन्द्र लनमािर् गने साथै संचािनमा नआएका कृर्ष संकिनिाई आवश्र्क प्रर्क्रर्ा परुा 
गरी संचािन गररने ि। 

५. एक र्र एक फिफूि कार्िक्रमिाई अगालड बिाईनेि। 

६. र्वलभन्न तरकारी बालिहरुको उत्पादन बिाउन तथा िागत कम गनि प्िार्िक मशल्चङ कार्िक्रमिाई 
प्राथलमकता साथ अगालड बिाईनेि। 

७. गाँउपालिकामा संचालित हाटवजारहरुको उशचत अनगुमन तथा मलु्र्ाङकन गरी स्तरोन्नती गररने ि।  
८. र्वलभन्न वािीहरुको उत्पादन बिाउन लसजन अनसुार ५०% अनदुानमा र्वलभन्न खाद्यान् न तरकारी 

दिहन तथा तेिहन वालिको उन् नत र्वउहरु र्वतरर् गररने ि। 

९. कृर्ष र्ाशन्त्रकरर्िाई प्राथलमकता ददईनेि।  
१०. कृषकको चाहना अनसुार कृषकको मागमा आधाररत कृर्ष कार्िक्रम संचािन गररनेि । 

११. तरकारी र्वषादी न्र्लुनकरर् गनि कार्िर्ोजना बनाई कार्िक्रम संचािन गररनेि । 

१२. व्र्वसार्र्क तरकारी फिफूि, मौरी तथा च्र्ाउ खेलतमा प्रोत्साहन गने नीलत ल्र्ाइने ि । 

१३. कृषक दताि तथा त्र्ाङक अध्र्ावलधक कार्िक्रमिाई अगालड बिाईनेि । 

१४. एक वडा एक प्रार्वलधक राशष् िर् नीलतिाई अविम् वन गररने ि ।  

१५. अगािलनक तरकारी एवम फिफूि उत् पादनमा जोड ददईने ि । 

   पशसेुवा सम्बन्धी नीलत तथा कार्िक्रमहरु  

१६. शदु्धोधन गाउँपालिकािाई दधु,अण्डा र मासमुा आत्मलनभिर बनाउन व्र्वसार्र्क पशपंुक्षी पािक 
कृषकिाई प्रोत्साहन गने नीलत अविम्बन गररने ि। 

१७. पशबुाट मालनसमा सने रोगहरु फैलिन नददन सचेतना मिुक कार्िक्रम संचािन गररने ि। 



 

 

१८. र्ाँसमा आधाररत पशपुािन गरी उत्पादन िागत कम गनि “र्ासँ र्वकास कार्िक्रमिाई" जोड 
ददईने ि। 

१९. र्स गाउँपालिका भररका कृषकहरुिे पािन गदै आएका सबै पशहुरुमा खोप कार्िक्रम संचािन 
गरी “पूर्ि पश ुखोप र्कु्त”गाउँपालिका बनाउन कार्िक्रम संचािन गररने ि । 

२०. र्कसानिाई व्र्वसार्र्क बनाउन तालिम कार्िक्रम संचािन गररने ि । 

२१. एक वडा एक उत्पादन कार्िक्रमिाई जोड ददइने ि । 

२२. पश ुस्वास््र्, बािोपना न्र्लुनकरर् तथा रेर्वज रोग लनर्न्त्रर् कार्िक्रम संचािन गररने ि । 

२३. पश ुनश्लसधुार कार्िक्रमिाई प्रभावकारी रुपमा संचािन गररने ि ।  

२४. मास ुतथा दगु्ध पसि संचािन तथा सधुारमा प्रोत्साहन गररने ि । 

२५. कृर्ष तथा पशपुािन क्षेत्रमा िगालन बरृ्द्ध गने नीलत अविम्बन गररने ि  । 

२६. कृर्ष तथा पशपुािन गने र्वुा कृषकिाई प्रोत्साहन गने नीलत लिईने ि  । 

२७. उत्पादनमा आधाररत अनदुान कार्िक्रमिाई क्रमसः िाग ुगदै िाने नीलत अविम्बन गररने ि। 

२८. पश ुसेवाका प्रार्वलधकहरुिाई क्रमश वडा वडामा पूाई कार्िक्रम संचािन गररने ि । 

२९. पश ुउत्पादनको बजार व्र्वस्था लमिाउन कार्िक्रम संचािन गररने ि । 

३०. पशपंुक्षी पािन कार्िक्रमिाई व्र्वशस्थत बनाउन अनदुानका कार्िक्रमिाई थप प्रभावकारी बनाईने 
ि। 

३१. रेर्वज रोग लनर्न्त्रर् गनि सामदुार्र्क िोडवुा कुकुर बन्ध्र्ाकरर् तथा खोप संचािन गररने ि।  

३२. पश ुर कृर्ष र्वमा परु्ि रुपमा िाग ुगनि आवश् र्क व् र्वस् था लमिाईने ि । 

३३. गाउँपालिका लभत्र िाडा पश ुचौपार्ाहरुबाट हनेु हानी नोक्सानी रोक्नका िालग आवश्र्क जग्गाको 
व्र्वस्थापन गरी गौशािा लनमािर्मा जोड ददइने ि । 

सामाशजक र्वकास सम्बन्धी नीलत तथा कार्िक्रमहरु 

शशक्षा तफि का नीलत तथा कार्िक्रमहरु 

३४. गरु्स्तरीर् शशक्षा शदु्धोधनको प्रलतबद्धता भन्ने मूि नारा सर्हत सबै बािबालिकािाई अलनवार्ि रुपमा 
र्वद्यािर्मा भनाि गरी गरु्स्तरीर् शशक्षा प्रदान गनिका िालग आवश्र्क कार्िर्ोजना लनमािर् गरी 
कार्ािन्वर्न गररनेि, अनगुमन तथा लनरीक्षर्िाई प्रभाबकारी बनाइनेि । 

३५. र्वद्यािर् शाशन् त क्षेत्रको अवधारर्ािाई िाग ुगरी कार्ािन्वर्न गररने ि । 

३६. सामदुार्र्क तथा संस्थागत र्वद्यािर्का शशक्षकहरुिाई सूचना तथा संचार प्रर्वलध सम्बन्धी शशक्षकको 
क्षमता र्वकास र परु्िताजगी तालिम ददई कक्षा कोूामा प्रलबलध मैत्री वातावरर् सजृना गररनेि ।   



 

 

३७. सामदुार्र्क र्वद्यािर्मा आवश्र्क शशक्षक दरबन्दी व्र्वस्थापन गरी एक कक्षाकोूा एक शशक्षक 
कार्िक्रम क्रमशः कार्ािन्वर्न गररने ि ।  

३८. गाउँपालिका स्तरमा आधारभतू तहको िालग पाठ्यक्रमिे लनधािरर् गरे बमोशजम स्थानीर् पाठ्यक्रम 
लनमािर् गरी कार्ािन्र्न गररने ि । 

३९. र्वद्यािर्मा लनर्लमत उपशस्थत नहनेु , कक्षा िाडने ,कक्षा दोहोराउने तथा र्वद्यािर्  िाडने जस्ता 
शैशक्षक क्षलत न्रू्लनकरर् गनिका िालग सबै र्वद्याथशी  लनर्लमत र्वद्यािर् आउने वातावरर् सजृना गरी  
शैशक्षक सधुारका िालग अलभभाबक शशक्षा कार्िक्रमिाई समेत र्वषेश जोड ददइने ि ।  

४०. बाि बालिकामा अन्तर लनर्हत क्षमताको प्रस्फुटन गराइ प्रलतभाको खोजी तथा पर्हचान गरी थप 
प्रोसाहन गनिको िालग र्वद्यािर् तथा गाउपालिका स्तरमा लबलभन्न लबधामा अलतररक्त र्क्रर्ाकिाप  
संचािन कार्ििाई लनरन्तरता ददई शदु्धोधन शैशक्षक महोत् सव संचािन गररने ि ।  

४१. सामदुार्र्क र्वद्यािर्मा ९५ प्रलतशत भन्दा बिी उपशस्थत भइ उत्कृि नलतजा प्राप्त गने 
र्वद्याथशी हरुिाई प्रोत्साहन गने कार्िको थािनी गररनेि । 

४२. गाउँपालिका स्तरीर् शैशक्षक नीलत तथा र्ोजना लनमािर् गरी क्रलमक रुपमा कार्ािन्वर्न गररनेि । 

४३. र्वद्यािर् कमिचारी तथा बािर्वकास सहजकतािको पाररश्रलमकका िालग तोर्कएको अनदुान ल् र्ाई 
लनरन् तरता ददईने ि । 

४४. गाउँपालिका लभत्र संचालित र्वद्यािर्हरुमा एकरुपता हनेु आबलधक परीक्षा तथा आधारभतू तह 
उिीर्ि परीक्षा गाउँपालिका स्तरमा संचािन तथा ब्र्वस्थापन गररनेि । 

४५. अन्र् क्षेत्रका नमनुा र्वद्यािर्हरुिे गरेका शशक्षर् लसकाईका असि अभ्र्ास कार्ािन् वर्नको िालग 
सरोकारवािासर्हतको शैशक्षक अविोकन ्रमर् अनशुरर् गदै सामदुार्र्क र्वद्यािर्को शैशक्षक 
र्क्रर्ाकिाप तथा लसकाइ प्रकृर्ा सधुार गदै िलगनेि । 

४६. र्वद्यािर्को समग्र शैशक्षक उपिशब्ध र र्वषर्गत लसकाइ उपिशब्ध बरृ्द्ध गने सम्बन्धमा सबै 
समदुार्र्क र्वद्यािर्का प्रधानाध्र्पकहरुिे गाउँपालिका शशक्षा शाखासँग र सबै र्वषर्गत 
शशक्षकहरुिे प्रधानाध्र्ापकसँग कार्ि सम्पादन करार गररनेि । 

४७. र्वद्यािर्मा संचािन हनेु सबै आबलधक परीक्षाको नलतजा प्रकाशन पलि नलतजा सलमक्षा गरी 
र्वद्यािर् ब्र्वस्थापन सलमलत, प्रधानाध्र्ापक, र्वषर्गत शशक्षक, शशक्षा शाखा तथा सामाशजक र्वकास 
सलमलत लबच लसकाइ उपिशब्ध सम्बन्धमा ििफि गरी नलतजा सधुार कार्िको थािनी गररनेि । 

४८. र्वद्यािर्मा हनेु भौलतक लनमािर् तथा ममित संभार कार्ििाई र्वद्यािर् सधुार र्ोजनाका आधारमा 
व्र्वशस्थत गदै अपाङ्गमैत्री संरचना बनाइनेि । 

४९. एक वडा एक सामदुार्र्क माध् र्ालमक र्वद्यािर् कार्िक्रम संचािन गररने ि । 



 

 

५०. भौलतक पूविधारको स् तरोन् नती गरी सवै र्वद्यािर्िाई सरु्वधाजनक रुपमा र्वकास गररने ि । 

५१. आवश् र्क कार्िर्वलध लनमािर् गरी संस् थागत र्वद्यािर्को लनर्मन गररने ि । 

५२. अलधकार सम् पन् न संर्न् त्रको लनमािर् गरी शशक्षाको प्रभावकारी अनगुमन,लनररक्षर् र सपुरीवेक्षर् गररने 
ि । 

५३. संस् थागत र्वद्यािर्मा कार्िरत शशक्षक र कमिचारी न् र्नुतम पाररश्रलमकको सलुनशश् चता गररने ि । 

५४. गाउँपालिकाको शशक्षा र स् वास् ् र् क्षेत्रमा अध् र्र्न अनसुन् धान गनि शोधकतािहरुिाई प्रोत् साहन गररने 
ि । 

५५. िागत सािेदारीका आधारमा एक शशक्षक एक ल् र्ाटप कार्िक्रम क्रमश कार्ािन् वर्न गररने ि ।  

५६. संस्थागत र्वद्यािर्हरुिे एक शैशक्षक सत्रमा िाग ुगरेका पाठ्यपसु्तक (प्रकाशन) तथा र्वद्याथशी सग 
लिने शलु्क कशम्तमा २ बषिसम्म र्थावत रुपमा िाग ुगनुिपने ब्र्वस्थािाई लनरन्तरता ददइनेि ।    

५७. सामदुार्र्क लसकाइ केन्द्रहरुबाट संचािन हदैु आएका सीपमूिक र आर्मूिक तालिमिाई 
व् र्वशस्थत गदै सम्बशन्धत सरोकारवािा संस्थाहरुसँग समन्वर् गदै सञ्चािनमा लनरन्तरता ददइनेि। 

५८. अलभभावक िागत सािेदारीमा बाि उद्यान सर्हतको भौलतक पूविधार ,खेि सामाग्री ,सरुक्षा ,पोषर् 
,लसकाई सहशजकरर् व् र्वस् थापन गररने ि ।   

५९. र्ज्ञोदर् दधुनाथ थारु बहमुखुी क्र्ाम्पसको शैशक्षक गरु्स्तर सधुार गरी प्रभावकारी रुपमा संचािन 
तथा व्र्वस्थापन गनि संर् तथा प्रदेशस्तरमा आवश्र्क समन्वर् गररनेि । 

६०. र्वुा तथा खेिकुद र्वकास कार्िक्रमिाई र्ोजनाबद्ध रुपमा क्रमशः व् र्वशस्थत गदै िलगने ि । 

६१. र्वद्यािर्को नलतजामा आधाररत ससति अनदुान कार्िक्रम िाग ुगररने ि । 

६२. र्स गाउँपालिका लभत्रका सामदुार्र्क तथा संस् थागत र्वद्यािर्हरुमा कार्िरत शशक्षक, कमिचारीहरुको 
एकै प्रकारको पोशाक बनाउने नीलत अविम् वन गररनेि । 

६३. र्वद्याथशी  संख् र्ा न् र्नु भई शशक्षक र्वद्याथशी  अनपुात कम भएका र्वद्यािर्हरुिाई क्रमशः समार्ोजन 
गने नीलत अविम् वन गररनेि । 

मर्हिा बािबालिका, जेष्ठ नागररक शाखाको नीलत तथा कार्िक्रमहरुः 
६४. बािबालिका, र्कशोर र्कशोरी तथा अपाङ्गताहरुको क्षमता लबकास गनि लबलभन्न कार्िक्रम गने नीलत 

अबिम्बन गररने ि ।   

६५. िशक्षत वगिका कार्िक्रमिाई सीपमिुक र उत्पादनमिुक हनेु गरी िाग ुगररने ि ।मर्हिा िशक्षत 
कार्िक्रमहरु बिी प्रभावकारी बनाउन उपाध्र्क्षको संर्ोजकत्वमा प्रभावकारी कार्ािन्वर्न तथा 
अनगुमन,मलु्र्ाङ्कन गररने नीलत अनशुरर् गररने ि । 



 

 

६६. िैर्ङ्गक र्हंसा तथा र्रेि ुर्हंसा र्वरुद्ध कार्िक्रमहरु सञ्चािन गरी मर्हिाहरुिाई सशशक्तकरर् गररने 
ि।सनुौिो हजार ददनका बािबालिकाहरुको स्वास््र् प्रवद्धन गरर कुपोषर्मकु्त गराइनेि।  

६७. जेष्ठ नागरीकका िालग फूसिदको समर्मा एक ूाउँमा भेिा भइ मनोरञ्जनका र्क्रर्ाकिाप ( 
भजनर्क्रतिन )गने तथा अनभुव आदानप्रदान गनिको िालग अलभप्ररेरत गररने ि । 

६८. बाि र्ववाह, दाइजो प्रथा र्वरुद्ध चेतनामूिक एवम ्क्षमता अलभवरृ्द्ध सम्बन्धी तालिमहरु सञ् चािन 
गररनेि ।  

६९. िाग ु पदाथि दवु्र्िसन, चेलिवेटी बेचलबखन एवम ् कुप्रथा, कुसंस्कारिाई लनरुत्साहन गनि सडक 
नाटकहरु सञ् चािन गररनेि । 

७०. मानवसेवा आश्रम ,बदृ्धबदृ्धा आश्रम जस्ता मानवीर् कल्र्ार्का िालग र्वशेष सहर्ोग गररने ि । 

स्वास््र् तफि का नीलत तथा कार्िक्रमहरु 

७१. सवै नागररकिाई स् वास् ् र् सेवामा पहुँच वरृ्द्ध गरी आकशस्मक स्वास््र् सेवा प्राथलमक स्वास््र् 
केन्द्र माफि त उपिब्ध गराउने र स्वास््र् लनकार्हरुिाई स्वास््र्मा सबै नागररकको पहुँच सलुनशित 
गराउने माध्र्म बनाईने ि । 

७२. स्थानीर् तहमा आधारभतू स्वास््र् सेवाको एर्ककृत रुपमा र्वकास र र्वस्तार गरर संर्वधान र 
स्थानीर् ऐन कानूनिे लनदेश गरे अनसुारको आवश्र्क नीलतगत, र्वशिर् र व्र्वस्थापकीर् 
माध्र्मद्धारा स्वास््र् क्षेत्रमा सशुासन कार्म गररने ि।  

७३. स्वास््र् सेवा प्रदार्क व्र्शक्त तथा संस्थािाई नागररकको स्वा्र्प्रलत संवेदनशीि र शजम्मेवार 
बनाउन लनर्मनकारी नीलत अविम्वन गररने ि । 

७४. नसने रोगहरुको उपचारिाई प्राथलमक स्वास््र् सेवाको तह देशखनै व्र्वस्थापन गरी प्रषेर् 
अस्पतािसम्म पहँचु सलुनशित गररने ि । 

७५. कुपोषर्िाई न्रू्नीकरर् गने र पोषर् सम् बशन्ध जनचेतना बिाउने ि।र्वद्यािर् जाने उमेरका 
बािबालिकाहरुका स्वास््र् तथा पोषर् प्रवद्धिनिाई र्वशेष रुपिे सम् बोधन गररने ि। 

७६. सतु्केरी मर्हिा तथा कुपोर्षत बािबालिकाहरुको गाउँपालिका उपाध्र्क्ष तथा स्वास््र् संस्था माफि त 
अनगुमन गरी सतु्केरी आमा भेटर्ाट तथा पोषर् कार्िक्रम संचािन गररने ि । 

७७. आमा, नवजात शशश,ु बािबालिका र र्कशोरीहरुको स्वास््र् प्रवदिनमा अत्र्न्त महत्वपूर्ि भलूमका 
खेल्ने गरु्स्तरीर् नलसिङ्ग तथा MIDWIFERY SERVICE सहज, सिुभ एवं प्रभावकारी रुपमा स्थानीर्  
जनताको पहँचुमा परु्ािउन आवश्र्क दक्ष जनशशक्तको पररचािन र बलृत र्वकासको सलुनशितता 
गररनेि । 



 

 

७८. मर्हिा स्वास््र् स्वर्सेर्वकाहरुिाई प्रोत्सार्हत गदै स्थानीर् समदुार्को टोि टोिमा स्वास््र् सेवा 
प्रदान गने जनशशक्तको रुपमा र्वकास गदै समर् अनसुार कार्िदक्षतामा वरृ्द्ध गदै िलगने ि। 

७९. सबै साविजलनक नीलतहरुमा स्वास््र्को मदु्धािाई सम्बोधन गनि स्थानीर् स्तरमा रहेका सबै क्षेत्रहरुमा 
स्वास््र्मा बहकु्षेलत्रर् सहकार्ि र सहर्ोगिाई प्रभावकारी िङ्गबाट कार्िन्वर्न गदै िलगने ि । 

८०. स्वास्थर्कमशी  र सेवाग्राही वीच पेशागत समुधरु सम् बन्धको सलुनशितता सम् वशन्धत लनकार्हरुसंग 
समन्वर् गरी स्वास््र्कलमिहरुको सरुक्षाको प्रत्र्ाभलुत गनुिको साथै आम जनसमदुार्को स्वास््र् 
सरुक्षा र र्वरामीहरुप्रलत स्वास््र्कलमिहरुिे लनवािह गनुि पने पेशा धलमिता (आचारसंर्हता)को 
पािनािाई सलुनशित गररने ि।  

८१. जेष्ठ नागररकहरुको स्वास््र्का समस्र्ाहरुिाई प्राथलमक स्वास््र् सेवाको तह देशख नै व्र्वस्थापन 
गरी ज्रे्ष्ठ नागररकको पहुँच सलुनशित गररने ि । 

८२. स्वास््र् सेवािाई प्रभावकारी, सरुशक्षत, र्वश् वालसिो, जनकेशन्द्रत तथा समतामिुक बनाउदै स्वास््र् 
सेवाको उपर्ोगमा बरृ्द्ध गरर स्वास््र् क्षेत्रको उदेश्र् प्रालप्तको िालग स्वास््र् सेवाको गरु्स्तररर्तामा 
अलधकतम बरृ्द्ध गदै िलगने ि । 

८३. ६० बषि पगुेका मर्हिा स् वर्म सेवीकाहरुिाई अवकाश हदुाँ सम् मान स् वरुप प्रोत् सार्हत गररने ि।  

८४. मोलतपरु प्राथलमक स् वास् ् र् केन्द्रमा र्वशेषज्ञ सर्हतको स् वास् ् र् सेवा र्वस् तार गररने ि । 

८५. र्स शदु्धोधन गाँउपालिकािाई २०८२ सम्ममा वािमैत्री गाँउपालिका र्ोषर्ा गररने ि। जसको 
िालग र्स आ.व २०७९/८० देशख नै र्वलभन्न र्वषर्का सूचकहरुिाई िक्ष्र् अनसुारको प्रगलत 
हालसि गनिको िालग सम्वशन्धत शाखाहरुिाई शजम्मेवार वनाईने ि । 

८६. स्थानीर् स्तरमा रहेका जनताहरुिाई आधारभतू स्वास््र् सेवाको प्रत्र्ाभतूी ददिाउनकुो साथै र्स 
आ.व देशख स्वास््र् चौंकीहरुमा हिाको १ पटक मेलडकि अर्फसरद्धारा चेकजाँच गने , सम्वशन्धत 
स्वास््र् सस्थाका स्वास््र्कमशी हरुिाई ज्ञान र सीपमा आधाररत दक्षताको र्वकास गदे िलगने ि। 

८७. मोलतपरु प्राथलमक स् वास् ् र् केन्द्रमा  २४ र्ण् टे आकशस् मक सेवाको प्रभावकाररता वरृ्द्ध गराईने ि।  

८८. गाँउपालिका लभत्र स्थार्ी वसोवास गने अपाँङ्ग,अशक्त तथा र्वपनँ्न नागररकहरुिाई उपर्कु्तताको 
आधारमा लनःशलु्क स्वास््र् र्वमा गररनेि।साथै स् वास् ् र् र्वमा कार्िक्रमको पहुँच र प्रभावकाररतामा 
वरृ्द्ध गररने ि । 

८९. मोलतपरु प्राथलमक स्वास््र् केन्द्रमा सतु्केरी भईसकेपलि कशम्तमा २ पटक र्रमै पलुग 
स्वास््र्कमशी द्धारा आमा र वच्चाको चेकजाँच तथा सतु्केरी मर्हिाहरुिाई पोषर् िोिा र्वतरर् 
गररने ि । 



 

 

९०. मर्हिा स्वास््र् स्वरं् सेर्वकाको अक्षर् कोषिाई थप गरर विाईने ि साथै नर्ाँ स्थापना भएका 
स्वास््र् संस्थाहरु अन्तगित रहेका मर्हिा स्वर्म सेर्वकाहरुको िालग समेत अिग्गै अक्षर्कोष 
स्थापना गररने ि । 

९१. र्वद्यािर्मा अध्र्र्न गने वािवालिकाहरुिाई मर्हनाको १ पटक स्वास््र्कमशी द्धारा सामान् र् 
चेकजाँच गने साथै स्वास््र् शशक्षािाई समेत प्रभावकारी वनाईने ि । 

९२. गाँउपालिका क्षेत्रलभत्रका असहार्, अशक् ि, अपाँगहरुिाई आवश् र्कताको आधारमा शजल्िा लभत्र 
लनःशलु्क एम्विेुन्स सेवा उपिब्ध गराइने ि । 

९३. आर्वेुद, र्ोग, प्राकृलतक शचर्कत्सा तथा अन्र् वैकशल्पक शचर्कत्सािाई प्रवधिन गने नीलत अबिम्बन 
गररने ि ।                              

९४. गाउँपालिका लभत्रका सम्परु्ि वडाहरुमा आर्वेुद स्वास््र् सेवािाई र्वस्तार गररदै िलगने ि।                                                                 

९५. आर्वेुद स्वास््र् सेवािाई जनमखुी ,प्रभावकारी र सवि शिुभ  बनाउन आर्वेुद प्रार्वलधक जनशशक्त 
थप गररने ि ।                                          

९६. जेष् ू  नागररक , असार् र अशक्त भएका नागररकहरुिाई आवश् र्कता अनसुार र्रमा नै स् वास् ् र् 
पररक्षर् र उपचार गने व् र्वस् था लमिाईने ि । 

वातावरर् र्वपद् व्र्वस्थापन खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्िता सम्बन्धी नीलत तथा कार्िक्रमहरु 

९७. वातावरर् संरक्षर्को िालग वैकशल्पक उजाि (वार्ो ग्र्ाँस, सधुाररर्को चिुो ,सौर्ि उजाि र र्वद्यलुतर् 
चिुो ) जडानिाई प्रोत्साहन गने नीलत लिइने ि । 

९८. साविजलनक शौचािर् र संस्थागत शौचािर्हरु बािमैत्री, िैर्ङ्गक मैत्री र अपाङ्ग मैत्री बनाउने नीलत 
अविम्वन गररनेि । 

९९. खानेपानीका श्रोतहरुको संरक्षर्मा ध्र्ान ददइने नीलत अविम्वन गररनेि ।  

१००. र्वपद् व् र्वस्थापन कोषिाई लनरन्तरता ददइ अि प्रभावकारी रुपमा पररचािन गने नीलत अविम्वन 
गररनेि।  

१०१. लबपद् तथा जोशखम न्रू्लनकरर् र उद्धार कार्िका िागी पदालधकारी तथा कमिचारीको क्षमता 
अलभबरृ्द्ध गदै जाने नीलत अविम्वन गररनेि । 

१०२. साविजलनक जग्गाहरुको पर्हचान गने, संरक्षर् गने र उक्त जग्गाहरुमा सामरु्हक, संस्थागत वा 
व्र्शक्तगत रुपमा व्र्वसार्र्क कृर्ष गनि चाहने र्कसानहरुिाई साविजलनक जग्गा लिजमा ददई कृर्ष 
उत्पादन बिाउन प्रोत्साहन गररनेि र वकृ्षारोपर् गदाि फिफूि, औषधीजन्र् तथा आर् आजिन हनेु 
खािका र्वरुवा रोप्न प्रोत्साहन गररनेि। 

१०३. लतनाउ तथा दानव नदीको नदीजन्र् पद्धाथि व्र्वस्थापन गदाि स्थानीर्िाई पने क्षलत कम गनि 
तटबन्द गने कार्ििाइ प्राथलमकता ददइनेि । 

१०४. खेती र्ोग्र् जलमन बाँिो राख् ने कार्ििाई लनरुत्सार्हत गररनेि । 

१०५. र्वलभन् न कारर्बाट र्वपद् मा परेकाहरुिाई राहत उपिब्ध गराउने नीलत अविम्वन गररनेि । 



 

 

१०६.   सम्पूर्ि गाउँपालिका बालसन्दाहरुमा सरुशक्षत र पर्ािप्त खानेपानीको पहुँच सलुनशश् चत गदै िलगने 
नीलत अविम्वन गररनेि। 

१०७. उपर्कु्त स्थानमा ल्र्ाण्डर्फल्ड साइटको पर्हचान गरी लनमािर् कार्ि अगालड बिाइने ि। साथै 
लनमािर्ालधन शवदाह गहृिाई व्र्वशस्थत गररनेि। 

१०८. मखु्र् बजारको सरसफाइ प्रवद्धिनका िालग लनशज क्षेत्रसंग सहकार्ि गदै अगालड बिने नीलत अविम्वन 
गररनेि। 

१०९. बजार तथा मेिा िाग्ने स्थानहरुमा साविजलनक शौचािर् लनमािर् गदै सोको सञ्चािनको शजम्मेवारी 
स्थानीर्िाई नै ददने नीलत अविम्वन गररनेि।  

११०. प्िार्िकजन्र् िोिाहरुको प्रर्ोगिाई लनरुत्सार्हत गदै िैजाने नीलत अविम्वन गररनेि।साथै 
फाइबर िोिा उत्पादन गने साना उद्योगहरुिाई प्रोत्साहन गररनेि । 

१११. र्वलभन् न र्ोिा तथा कूिाहरुको सफाइ गरर ताि तिैर्ा तथा नदी नािाहरुको संरक्षर्को िालग 
फोहर फ्र्ाक्ने र लबषादी राख् ने कार्ििाइ दशण्डत गने नीलत लिइनेि । 

११२. शदु्धोधन गाउँपालिका लभत्र रहेका दरवाह पाकि , समर्देवी पाकि  र लसर्ाभार मशन्दर पररसरमा 
वकृ्षारोपर् फूि तथा फिफूिका र्वरुवाहरु रोपर् गने कार्ििाई अशर् बिाइने ि । 

 

भौलतक पूवािधार र्वकास तफि का नीलत तथा कार्िक्रमहरु 

११३. सडक, पूवािधार तथा लबकास लनमािर्का कामहरुमा पारदशशी ता ल्र्ाउन १५ िाख भन्दा मालथका 
सम्पूर्ि लनमािर्  र्वद्यतुीर् बोिपत्र  र  दरभाउपत्र (E-Bidding) माफि त गररनेि । 

११४. गाउँपालिकाको सवै वडाहरु समेटने गरी चक्रपथको DPR र्सै बषि लभत्र तर्ार गररनेि । 

११५. गाउँपलिका पररसर लभत्र बगैचा लनमािर् Fountain  लनमािर्िाइ बजेटको व् र्वस्था गदै लनमािर् कार्ि 
अगालड बिाइने ि । 

११६. गाउँपालिका लभत्र आवश् र्क पने ूाउँमा साविजलनक शौचािर् लनमािर्का िालग बजेट व्र्वस्था 
गररनेि । 

११७. उपभोक्ता सलमलत गूनमा र्ििाईिाई सधुादै सम्पूर्ि सम्िौताहरु हरेक वषि चैत्र मसान्तसम्ममा 
सक्ने िक्ष्र् राख्दै पजुीगत खचि बिाई दीगो लबकास तफि  अग्रसर गररने ि । 

११८. उपभोक्ता सलमलतिाई ददने तालिमका साथ साथै लसकमशी  र डकमशी  तालिम,प्रार्वलधकहरुिाई समेत 
लबलभन्न स्तरोन्नलत मिुक तालिम गराउने व् र्वस्था लमिाइने ि ।  

११९.  फरार्किो सडक, र्वकासको पूवािधार   " नारािाई उर्द्धत गदै गाउँपालिकािे Transportation 

Master  Plan बनाई सोही अनसुार सडक लनमािर्िाई प्राथलमकताको आधारमा गरु्स्तरीर् पूवािधारमा 
ध्र्ान दददै बजेट लबलनर्ोजन गने  साथै  मखु्र् सडकिाइ चौडा गरी  स्तरोन्नलत गदै ASPHALT 

PAVEMENT सर्हतको कािोपते्र गररनेि । 

१२०. नर्ा ँभवनको नक्शा पास र परुानो भवनिाई लनर्लमत प्रर्क्रर्ामा ल् र्ाई थप कडाईका साथ लनर्मन 
गररनेि । 



 

 

१२१. ूुिा र्ोजना तथा पिु लनमािर्का िालग संर्ीर् सरकार तथा प्रदेश सरकािाई अनरुोध गरी कार्ािन्वर्न 
गने नीलत लिईनेि । 

१२२. पर्िटकीर् दृशष् टकोर्िे महत् वपूर्ि क्षेत्रको रुपमा रहेको प्राशचन ,परुाताशत् वक सम् पदाका दवािहा ,लसहाभार 
िगार्तका क्षेत्रहरुिाई र्वशेष तररकािे संरक्षर् र प्रवदिन गररने ि । 

१२३. र्स पालिकालभत्र सञ् चािनमा रहेका र हनेु सडक पूवािधारहरुमा भै.ि.ुभ.ुज, पालिका देशख वडा, वडा 
देशख वडा सम्मका सडक ३० फुट र लभत्री सडक २० फुटको मापदण् ड कार्म गरी कार्ािन् वर्नमा 
ल् र्ाईने ि । 

प्रधानमन्त्री रोजगार / सामाशजक पररचािन तथा उद्यम र्वकास सम्बन्धी नीलत तथा कार्िक्रमहरु 

१२४. र्स पालिकामा सशुचकृत भएका बेरोजगार व्र्शक्तहरुिाई न्र्नुतम रोजगारी प्रदान गरर साविजलनक 
पवुािधारको र्वकास लनमािर् संगै सामाशजक संरक्षर्को प्रत्र्ाभलूत गराईनेि । 

१२५. र्स स्थालनर् तहिे सञ्चािन गने र्ोजना तथा आर्ोजनाहरुमा आवश्र्क श्रलमकहरु पूलति गदाि रोजगार 
सेवा केन्द्रमा सशुचकृत बेरोजगार व्र्शक्तहरुिाई पर्हिो प्राथलमकता ददईनेि । 

१२६. गाउँपालिका तथा वडागत आर्ोजनाहरु प्रधानमंन्त्री रोजगार कार्िक्रमसंग सािेदारी गरर सञ्चािन 
गररनेि । 

१२७. र्वलभन्न तालिम प्रदार्क संर्संस्था ,शाखा कार्ाििर्हरु तथा वडा कार्ाििर्हरु माफि त भएका 
तालिमहरुको त्र्ांक अध्र्ावलधक गने तथा उक्त तालिमहरुबाट भए गरेका उपिशब्धहरु संग 
सम्बशन्धत स्वरोजार, तथा रोजगारीको शचत्रर् गररनेि । 

१२८. गाउँपालिकाका प्रत्रे्क वडामा एक मर्हिा उद्यम केन्द्र स्थापनाको र्वकास गररनेि । 

१२९. र्वपन्न वगि तथा समदुार्का मर्हिाहरुको आलथिक श्रोत साधनमा पहुँच बिाउन आर् आजिन र मर्हिा 
सशशक्तकरर् कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनेि । 

१३०. र्पिलडएका वगि र समदुार्िाई ब्र्वसार्र्क कृर्ष र िर् ुउद्यममा र्वशेष प्राथलमकता ददईनेि। 

१३१. वेरोजगार र्वुा र र्वुातीिाई शशपमिुक उद्यमशशिता तालिम ददईनेि । 

संस्थागत र्वकास तथा सशुासन सम्वन्धी नीलत तथा कार्िक्रम 

१३२. सेवा प्रवाहिाई प्रभावकारी, पारदशशिता र जवाफदेर्हता बनाउन र्वद्यतुीर् शासन (e-governance) को 
अवधारर्ा कार्ािन्वर्न गनि सूचना तथा सञ् चार प्रर्वलधको अनसुरर् गदै िलगनेि ।  

१३३. र्स शदु्धोधन गाउँपालिकािे अन्र् पालिका तथा अन्र् र्वदेशी संस्थाहरुसँग कृर्ष एवम ्पर्िटन क्षेत्रको 
र्वकासका िालग भलगनी सम्बन्ध कार्म राख् ने नीलत अविम्बन गररनेि ।  

१३४. "न्र्ार् सम्पादन र्ििो हनु,ुन् र्ार् नपाउनसुरह हो" भन्ने कानूनी लसद्धान् तिाई अंलगकार गदै शदु्धोधन 
गाउँपालिकाको न् र्ार्ीक सलमलतबाट लिटो ,िररतो र सविसिुभ न् र्ार् सम् पादन गने कार्ििाई र्वशेष 
जोड ददईनेि । 



 

 

१३५. कानूनको अज्ञानता क्षम्र् हदैुन भन्ने काननुी लसद्धान्तिाइि मध्र्नजर गदै शदु्धोधन गाउँपालिकाका 
ग्रालमर् क्षेत्रमा सविसाधारर्मा कानून सम्वन्धी जानकारी गराउन कानूनी सचेतनाका कार्िक्रम संचािन 
गररनेि। 

१३६. जन्म, मतृ्र्,ु वसाई सराई, र्ववाह र सम्बन्ध र्वच्िेद, जस्ता र्टना दताि कार्ििाई अि प्रभावकारी रुपमा 
अनिाइन माध्र्मिाई लनरन्तरता ददइने ि। 

१३७. सामाशजक सरुक्षा भिा र्वतरर्िाई बैंर्कङ् प्रर्ािी माफि त र्वतरर् गररएको ि। र्सिाई अि लिटो 
िररतो र व्र्वशस्थत गररनेि। 

१३८. नागररकिाई सहज, लिटो, िररतो सेवा परु् र्ाउन सबै र्वषर्गत शाखाहरुको सदुृिीकरर् गनि आवश्र्क 
कार्िर्ोजना लनमािर् गरी कार्ािन्वर्निाई लनरन्तरता ददइनेि। 

१३९. प्रत्रे्क वडा कार्ाििर् र गाउँपालिकामा कम्तीमा वषिको एकपटक साविजलनक सनुवुाई कार्िक्रम 
सञ् चािन गरी पारदशशिता कार्म गररनेि।साथै सामाशजक पररक्षर्िाई लनरन्तरता ददइनेि।  

१४०. मानव अलधकारको प्रवद्धिन , सर्हष् र्तुा र सदभाव , सामाशजक न् र्ार् कार्म राख् न न् र्ार्र्क सलमलत र 
मेिलमिाप केन् द्रहरुको कामकारवीिाई थप प्रभावकारी बनाईदै िलगने ि । 

१४१. साविजलनक, लनशज र सहकारी  माफि त स्थानीर् स्रोत र साधनिाई पररचानि गरी दीगो र्वकास गने 
तफि  ध् र्ान ददइने ि। 

१४२. र्स गाउँपालिका अन्तरगतका जनप्रलतलनलध र कमिचारीहरुको क्षमता वरृ्द्धका िालग सचुना प्रर्वलध 
सम्बन्धी तालिम कार्िक्रम सञ्चािन गररनेि।  

१४३. कमिचारी तथा जनप्रलतलनलधहरुिे र्स गाउँपालिकामा सेवा प्रवाहमा मसु्कान सर्हतको (service with 

smile) सेवा भन् ने नीलतको अविम् वन गररने ि ।कमिचारी र जनप्रलतलनधी जनताका सेवक हनु ्भन्न े
अनभुलुत हनेु गरी कामप्रलत उिरदार्ी बनाई कार्ि सम्पादनका आधारमा प्रोत्सार्हत गररनेि । 

१४४. नागररकको आर्स्तर वरृ्द्ध गनि र्वलभन्न र्कलसमका सीपमूिक र आर्आजिन तालिम कार्िक्रम 
सञ्चािनिाई लनरन्तरता ददइनेि । 

१४५. गाउँपालिका अन्तगितका लनकार्हरुबाट प्रदान भए गरेका सेवा सम्बन्धमा सहशजकरर् गनि सलमलतबाट 
लनर्लमत अनगुमन गररनेि। 

१४६. शाशन्त सरुक्षा कार्म गनि, अबैध कारोवार न्र्लुनकरर् गनि तथा आवश्र्क ू ाउँहरुमा लनर्लमत अनगुमन 
गरी कारवाही गनि नगर प्रहरीको क्षमता अलभवरृ्द्ध गरी गाउँपालिकाको र्वकास लनमािर् र नीलत लनर्म 
कार्ािन्वर्नमा खटाईने ि। 

१४७. सहकारी संस्थाहरुको क्षमता र्वकास गनि र्वलभन् न र्कलसमका तालिम संचािनको िागी आवश्र्क 
बजेटको व्र्वस्था लमिाइने ि ।  

१४८. करको दार्रामा आउनपुने तर अिैसम्म नआएको व्र्शक्त, लनकार् वा संस् थाको त्र्ाङ्क संकिन गरर 
सोही आधारमा दताि तथा कारवार्हको प्रर्क्रर्ािाई अगालड बिाइने ि । 

१४९. एकीकृत बजार अनगुमनिाई अलभर्ानकै रुपमा गाउँपालिका भरर संचािन गररने ि। 



 

 

१५०. इन्टरनेट र अनिाइनको माध्र्मबाट सफ्टवेर्र प्रोगाम जस्ता अदृश्र् सेवाहरुको कारोबार गने तर 
करको दार्रामा नआउने प्रवशृि देशखएको ि । सम्बद्ध लनकार्सँग समन्वर् गरर करको दार्रामा 
तत्काि ल् र्ाइने ि। 

१५१. करिाई सेवा प्रवाह सँग जोलड असिु गनि पहि गररने ि।   

१५२. व्र्वसार् दताि र नर्वकरर्िाई प्रभावकारी बनाउन आवश्र्क प्रचार प्रसार गरी सूशचकृत गररने ि। 

१५३. टोि र्वकास संस् था स् थानीर् क् िब िगार्तका अनौपचाररक क्षेत्रको भकु्तालन गदाि बार्षिक िेखा पररक्षर् 
प्रलतवेदनिाई अलनवार्ि गररनेि ।त् र्स् ता संस् थािाई बौंर्कङ्ग प्रर्ािी मापित भकु्तानी गररने ि। 

१५४. स्थानीर् नागररकहरुिाई सहज रुपमा कर लतने बानीको र्वकास गनि जनचेतना अलभवरृ्द्ध गररने ि।  

१५५. करको दर बिाउने भन्दा पलन नर्ाँ नर्ाँ करका क्षेत्रहरुको पर्हचान गरर करको दार्रािाई बिाउदै 
िलगने ि। 

१५६. राजश्व सङ्किन क्षमता अलभवरृ्द्धको िालग प्रत् रे्क आ.व.मा बर्ि कर लतने व्र्शक्त र संस्थािाई कर 
ददवसको अवसरमा गाउँपालिकाबाट औपचाररक कार्िक्रम आर्ोजना गरी सम्मालनत एवम ्प्रोत्सार्हत  
गदै िलगने ि। 

१५७. आन्तररक िेखापरीक्षर् सम्बन्धी वार्षिक र्ोजना बनाई एक आ.व.मा तै्रमालसक रुपमा आन्तररक 
िेखापरीक्षर् गररने व्र्वस्था लमिाइनेि ।  

१५८. िेखा परीक्षर्का सविमान्र् लसद्धान्त लनर्लमतता, लमतव्र्र्र्ता, कार्िदक्षता र प्रभावकारीतािाई 
केन्द्रलबन्दमुा राशख आन्तररक िेखापरीक्षर् गररने ि ।साथै स्थिगत िेखापररक्षर् गररने ि । 

१५९. आलथिक कारोवारसँग सम्बद्ध कुनै कमिचारीको सरुवा वा सेवालनवतृ हुँदा अलनवार्ि रुपमा िेखापरीक्षर् 
गरेर मात्र रमाना/अवकाश पत्र ददइनेि । 

१६०. कार्ाििर्बाट सम्पादन गररने कार्िमा लमतव्र्र्र्ता, प्रभावकारीता, लनर्लमतता र कार्िदक्षता िङ्गबाट 
सम्पादन गने, र्विीर् प्रलतवेदन प्रर्ािीिाई र्वश्वसलनर् बनाउने तथा प्रचलित काननु बमोशजम 
कार्िसम्पादन गने अवस्था सलुनशितता गनि गाउँपालिकाको आन्तररक लनर्न्त्रर् प्रर्ािी लनदेशशका, 
2078 कार्ािन्वर्नमा िलगने ि । 

१६१. कमिचारीहरुको पेशागत व् र्वसार्र्क दक्षता अलभबरृ्द्ध गररनेि।कमिचारीहरुको उत्प्ररेर्ा र मनोबि 
उच्च राख् न प्रोत् सार्हत गदै िलगने ि ।   

१६२. वेरुजिुाई कम गदै क्रमशः शनु्र् वेरुजकुो नीलत अविम्वन गररनेि। परुाना वेरुजहुरु असिु उपर 
र फछ्र्र्ौटमा जोड ददइने ि। 

१६३. साविजलनक खररद ऐन तथा लनर्माविीको पािना गरर खररद प्रकृर्ािाई पारदशशी  र प्रलतस्पधशी  बनाइने 
ि। र्वद्यतुीर् खररद प्रकृर्ािाई लनरन् तरता ददइने ि । 

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



 

 

१६५. भलूम सम्बन्धी समस्र्ा समाधान आर्ोगको (भलूमहीन दलित/भलूमहीन सकुुम्बासी/अव्र्वशस्थत बसोबास) 
कार्िक्रमिाई लनरन्तरता ददइनेि। 

१६६. सबै नागररकहरुको जानकारीका िालग गाउँपालिका र वडा कार्ाििर्मा Digital नागररक वडापत्र 
अद्यावलधक गने कार्ििाई लनरन्तरता ददइनेि। 

१६७. गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र एर्ककृत शजन्सी प्रर्ािीको अविम्वन गररने ि।PAMS को प्रर्ोग गदै र्वद्यलुतर् 
शजन्सी प्रलतवेदन प्रर्ािीको अनसुरर्िाई लनरन् तरता ददइने ि । 

१६८. आ.व २०७९/०८० बाट SUTRA प्रर्ािीको माध् र्मबाट खररद व् र्वस् थापनका  कार्िहरु गनुिका साथै 
E-Payment िाग ुगरी चेकरर्हत गाउँपालिकाको रुपमा र्वकलसत गररने ि।  

१६९. नागररकहरुको गनुासो सनु्ने अलधकारी (Nodal Officer) माफि त तत्कािै गनुासो सम्बोधन गने कार्ििाई 
लनरन्तरता ददइनेि। 

१७०. शदु्धोधन गाउँपालिकािाई केन् द्र मालन इिाका प्रसाशन कार्ाििर् , ईिाका प्रहरी कार्ाििर् र प्रहरी 
चौकी स्थापनाको िालग पहि गररनेि । 

१७१. सूचनाको हक प्रत्रे्क नागररकको पहचुसम्म परु् र्ाउने नीलतिाई लनरन्तरता ददइनेि । 

१७२. गाउँपालिकाको क्षेत्रलभत्र संचािन हनेु कार्िक्रमको गरु्स् तरीर्ता र प्रभावकाररताको िालग िेखा 
सलमलतिाई थप सर्क्रर् बनाइनेि । 

१७३. पेश् की ददने कार्ििाई लनरुत्सार्हत गदै ू े क् का र उपभोक्ताबाट हनेु कार्िहरुमा कार्िसम् पादनमा आधाररत 
रलनङ्ग लबिको भकु्तालन ददईने ि । 

अन्त्र्मा र्स गाउँपालिकािे प्राथलमकताका साथ अशर् सारेका नीलत तथा कार्िक्रमको सफि कार्ािन्वर्निे 
र्स गाउँपालिकािाई समदृ्ध बनाउन र्ोगदान परु् र्ाउने कुरामा र्वश् वास राख्दै नीलत तथा कार्िक्रम तजुिमा 
गनि सहर्ोग परु् र्ाउन ु हनेु सम्पूर्ि, सभाका सदस्र्ज्रू्हरु, लबषर्गत सलमलतका पदालधकारीहरु, बरु्द्धशजवी, 
समाजसेवी, शशक्षक, प्राध्र्ापक, राष्ट्रसेवक कमिचारीहरु िगार्त सबैिाई हाददिक धन्र्वाद दददै नीलत तथा 
कार्िक्रमहरु अनसुार र्स गाउँपालिकािाई सखुी र समदृ्ध बनाउन सबैको साथ, सहर्ोग ,समन् वर् र 
सहकार्िको आशा र र्वश् वासका साथ र्वदा माग्दिु । 
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