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र्स गररमामर् सभाका सभाध्र्क्ष 

तथा गाउँ सभाका सदस्य ज्यूहरु, 

यशोधरा गाउँपालिकाको यस गररमामय गाउँ सभामा आ.व.075/76 को नीतत तथा काययक्रम 
प्रस्तुत गनय पाउँदा हामी अत्यन्त हर्षयत छौं ।राज्यको पुनः संरचना पतछ जनतािे अनुभुतत गनय 
सकने स्थानीय सरकारको रुपमा हामी तनवयचचत भए पश्चात प्रथम बार्षयक नीतत तथा काययक्रम र 
बजेट काययन्वयन अन्न्तम चरणमा पुयायउन िाग्दै गदाय यस यशोधरा गाउँपालिकाको र्वकास र 
उन्नततको िाचग सकृय रुपमा अगाडि बढ्दै प्रभावकारी रुपमा दैतनक सेवा प्रवाह र र्वकास पथमा 
िाग्नु भएका सम्पूणय सभाका सदस्यहरुिाइ धन्यवाद ज्ञापन गदयछु ।िोकतान्न्िक गणतन्ि तथा 
स्वतन्िताको तनम्ती अन्दोिनका क्रममा आफ्नो रगतिे मात ृ भुलमिाइ उवयरा गनुय हुने बीर 
शहीदहरु प्रतत भावपूणय श्रद्धन्जिी अपयण गदयछु । 

अध्यक्ष एव ंसदस्य महानुभावहरु 

आ.व.२०७५÷७६ को नीति िथा कार्यक्रम िरु्यमाका सैद्धान्तिक आधारहरु 

1. नेपािको संर्वधान,२०७२ 

2.स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ 

3.संघीय तथा प्रदेश सरकारका नीतत तथा काययक्रमहरु 

4.स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तजुयमा ददग्दशयन २०७४ 

5.संघीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्िाियबाट प्राप्त मागयदशयन तथा तनदेशनहरु 

6.विा भेिाबाट प्राप्त योजनाहरु 

7.राजतनततक दि, र्वषयगत शाखाहरु, तनजी क्षेि तथा नागररक समाजबाट प्राप्त सुझावहरु 

8.बजेट तथा योजना तजुयमा सलमततको लसफाररस 

9.राजस्व परामशय सलमततको सुझाव 

10.संघीय र प्रदेश सरकारको आ.व.२०७५÷७६ को बजेट वक्तव्य 

11.यशोधरा गाउँपालिकाको एकीकृत र्वकास योजनाको प्रारन्म्भक प्रततवेदन । 

12.स्थानीय तहका र्वलभन्न कानुनहरु । 

13.एकीकृत सम्पर्ि कर आ.व.०७५÷७६ 

14.समय समयमा व्यक्त प्रततबद्धताहरु । 
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कृर्ष, उद्योग, व्यापार र पययटन क्षेिबाट आचथयक बदृ्चध गदै र्वकासका सब ै पूवायधार 
तनमायण गरी समदृ्ध गाउँपालिका तनमायण गने दीघयकालिन सोच, चचन्तन सदहत र्वकासका 
सबै चरणहरुमा जनताको अथयपूण सहभागीत सदहत सन्तुलित र चौतफी र्वकासको िाचग 
यशोधरा गाउँपालिकाको एकीकृत र्वकास योजना (गुरु योजना) अनुसरण गदै 
गाउँपालिकािे “ शातिी सुरक्षा र समावेशी र्शोधरा गाउँपालिकाको आर्थयक समान्र्क 
वदृ्र्ध”  भन्ने मुि नाराका साथ आ.व.२०७५÷०७६मा तनम्न अनुसारको नीतत अव्िम्बन 
गनेछ । 

 

पूवायधार िथा भौपिक पवकास सम्बतधी नीतििः 

1.पूवायधार काययमा जनपररचािन र जन सहभागीतामा आधाररत काययक्रमिाई प्राथलमकताका साथ 
संचािन गररनेछ । 

2.यस गाउँपालिकािाई स्वास््य सेवा केन्रका रुपमा र्वकास गनय सामुदातयक अस्पताि, बचथयङ 
सेन्टर एम्बुिेन्स संचािन गनय दात ृतनकाय, सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्था, तनजी क्षेििाई 
आकर्षयत र प्रोत्सादहत गररनेछ । त्यस्तो काययका िाचग सिक, खानेपानी, जस्ता न्यूनतम पूवायधार 
तनमायणका िाचग सहयोग गने नीतत अव्िम्बन गररनेछ । 

3. गाउँपालिकाको भौगोलिक सूचना प्रणािी GIS योजना काययन्वयनमा ल्याइनेछ । 

4. भौततक पूवायधार तथा संरचनाहरुको गुणस्तर कायम गररने काययिाई प्रभावकारी रुपमा बनाउन 
उपभोक्ता सलमतत तथा अनुगमन सलमततिाई प्रभाकारी बनाइनेछ । 

5. बैकन्ल्पक उजायको रुपमा सौयय उजाय शुन्य फोहरमैिाको रुपमा बायोग्यासको र्वकास गररने 
नीतत लिइएको छ । 

6. गाउँपालिकाको पदहचान ददने, रोजगारी र स्वरोजगारीता सजृयना गने स्थानीय साधनको अचधतम 
प्रयोग गन े योजना काययक्रमिाई प्राथलमकता ददइ गररबी न्यूनीकरण एंव समावेशी र्वकासबाट 
सामान्जक र्वभेद कायम गदै जाने नीतत लिइनेछ । 

7. विा कायायियको जग्गा तथा भवन नभएको ठाँउमा क्रमशः विा कायायियहरुको िाचग जग्गाको 
व्यवस्था तथा भवन तनमायण गररने नीतत लिइएको छ ।  

8. पुरानो बजारिाई क्रमशःसुधार गरर सिक व्यवन्स्थत गनय साथ ैढि तथा नािीको व्यवस्था 
गररनेछ । 

9. यस यशोधरा गाउँपालिकामा एक व्यवन्स्थत यातायात बसपाकय  तथा देशको मुख्य मुख्य शहर 
संग जोड्न बस सेवा संचिन गनय  नीतत लिइनछे । 
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10. पूवायधार तनमायण गदाय मदहिा मैिी, बािमैिी तथा अपांङमैिी भवन तनमायण गने नीतत लिइनछे 
।  

11. सावयजतनक जग्गा संरक्षण गरर अततक्रमण हुन नददन आवश्यक व्यवस्था लमिाईने छ। 

12.गाउँपालिकामा  ररङ रोि सम्भाव्यता अध्ययन गरर यसै आ.व.मा तनमायण प्रक्रक्रया शुरु गररन े
छ। 

13.कुिो तथा नदद तनयन्िण र कटानको समस्यािाई समाधान गदै नदद क्रकनारमा हररत सिक 
तनमायण गन ेकाययको सम्भाव्यता अध्ययन गररने छ।सो काययको िागी प्रदेश तथा संतघय सरकार 
संग समेत अनुरोध गररने छ। 

 

सुशासन प्रवधयन,संगठन पवकास र कार्ायिर् व्र्वस्थापन सम्बतधी नीतिहरुिः 

1.यशोधरा गाउँपालिकाको काययिाई प्रभाकारी जनमुखी, जवाफदेहीता, पारदलशयता, लमतव्ययीत 
तुल्याउन काययबोझ तथा समयानुकुि व्यवस्थापनको िाचग कमयचारी संगठन र्वकासको नीतत 
लिइनेछ । 

2.गाउँपालिकाको वस्तु न्स्थती झल्कने श्रोत नक्सा, आवचधक गाउँर्वकास योजना,जाततगत 
त्याङक  यसै आ.व. देखख तयार गररनेछ । 

3.गाउँबासीहरुका िाचग आधतुनक सेवा प्रवाहमा उत्कृष्ट कायय गने गाउँपालिकाको कायय प्रकृतत 
अलभिम्बन गनय कमयचारीहरुिाई अध्ययन भ्रमणका िाचग अवसर प्रदान गररनेछ । 

4. जन साहभागीतामुिक तथा नततजामुखी सावयजतनक सेवा प्रवाहका तनम्ती संघीय मालमिा तथा 
स्थानीय र्वकास मन्िािय एंव न्जल्िा समन्वय सलमततसंग गररएको कायय सम्पादन सम्झौता 
अनुरुप भ–ूउपयोग काययक्रम, भवन अचार संदहता, सिक मापदण्ि, राजस्व पररचािन, पूणय खोप घर 
लभिको प्रदरु्षत धवुा रदहत काययिाई अगािी बढाइनेछ । 

5. गाउँपालिकाको प्रशासतनक तथा संगठतनक संरचना र संस्थागत प्रणािीिाई चसु्त दरुुस्त, 

र्वश्वाशतनयता, क्षमतायकू्त र प्रभावकारी बनाउदै अत्यावश्यक ररक्त दरबन्दीहरुमा उपयूक्त 
प्रक्रक्रयाबाट पदपुतत य गररनेछ । 

6. उत्कृष्ट कायय गने गाउँपालिकाका करदाता, उपभोक्ता सलमतत, सचंारकमी,िाइ पुरस्कृत गने 
नीतत लिइएको छ । 

7. सूचना प्रर्वचध प्रयोग गरर गाउँपालिकाको सूचनाहरुिाई पारदलशय बनाउन गाउँपालिकाको वेब 
साईट तथा सामान्जक संजाि माफय त थप व्यवस्थीत गररनेछ । 
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8. सावयजतनक स्थानमा जुवातास, मददरा, िागु औषधको करोबार तथा सेवन गने होहल्िा गन े
प्रवतृतिाई न्युनीकरण गनय प्रहरी प्रशासन सँग समन्वय गरर सामान्जक वातावरणिाइ सुशासन 
युक्त बनाउन ेतनती लिइनेछ । 

सूचना िथा संचार सम्बतधी नीतििः 

1. यस गाउँपालिका अन्तगयत सम्पूणय र्वषयवस्तुको प्रकाशन तथा प्रसारण िगायतका काययहरुको 
िाचग संचार काययन्वयनमा ल्याउनेछ । 

2. कायायियमा आउन ेसेवा ग्राहीहरुिाई सूचनाको पहुचको िाचग Free WiFi को व्यवस्था गररनेछ 
। 

3. गाउँपालिकाको कायायिय तथा विाहरुको नागररक विा पि व्यवस्थाको िाचग डिन्जटि 
प्रर्वचधिाई सहज पहुच हुने गरर व्यवस्था लमिाउनेछ । 

4. तछटो छररतो , सावयसुिभ बनाउन आवश्यक साफ्टवेयरहरुको व्यवस्था यसै आ.व. देखख 
प्रयोगमा ल्याउनेछ । 

5. गाउँ सभा, काययपालिका, र्वषयगत सलमततहरुबाट हुने तनणयय तथा क्रक्रयाकिाप र मालसक प्रगतत 
प्रततवेदनहरुिाई वेब साईट माफय त प्रकालशत गरर अतनवायय रुपमा नागररकको सूचनामा पहुच हुन े
गरर व्यवस्था लमिाउने छ । 

6. गाउँका काययक्रम तथा  सूचनाहरु सम्पूणय जनतामा पुयायउन र पारदलशयता कायम  गनय संचार 
माध्यमहरु एफ.एम. पिपत्रिका तथा सामुदातयक टेलिलभजनहरु संग सहकायय गरर काययन्वयनमा 
ल्याउनेछ। 

 

मानव संसाधन सम्बतधी नीतििः 

1.गाउँपालिका कायायिय, विा कायायिय र र्वषयगत शाखा कायायियहरुको कमयचारीहरुमा चनै अफ 
कमाण्ि को सेवाग्राही प्रतत उिरदायी तथा जवाफदेदहता र कमयचारी आचारसंदहता तनमायण गरर िागु 
गररनेछ । काययरत कमयचारीहरुको आचारसंदहता बनाई कायायन्वयन गररने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

2. कमयचारीहरुिाई समय सापेक्ष र्वलभन्न सीप मुिक तालिम काययक्रम संचािन गररने नीतत 
लिइनेछ। 

3. मुस्कान सदहतको सेवा (Service With Smile) कमयचारी तथा जन प्रतततनचधहरु जनताका सेवक 
हुन भन्ने अनुभुतत हुने खािको सेवा प्रवाह गररनेछ । 

4. कमयचारीहरुको काययसम्पादन मुल्याङकन गरी उत्कृष्ठ काम गने कमयचारीहरुिाई पुरस्कृत गन े
नीतत लिइने छ । 
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मर्ायदा पािन सम्बतधी नीतििः 

1. गाउँ सभा संचािन काययर्वचध २०७४ मा उल्िेख मयायदा पािन सम्बन्धी र्वर्वध र्वषयहरुिाई 
किाईका साथ पािनामा जोि ददनेछ । 

2. जन तनवायचचत पदाचधकारीहरुका िाचग बनाइएको आचारसंदहता किाईका साथ िागु गररनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सामान्र्क पवकास िर्य  अविम्बन गररने नीतिहरुिः 

1.गाउँपालिकाबाट र्वलभन्न संघसंस्थाहरुिाई प्रदान गररने काययक्रमहरुको सावयजतनक पररक्षण 
प्रततवेदन गाउँपालिकामा पेश गनय िगाइने व्यवस्था लमिाईनेछ तथा काययक्रमहरुको सावयजतनक 
गररने नीतत लिइनेछ। 

2. मदहिा, बािबालिका तथा अन्य िक्षक्षत वगयिाई प्रत्यक्ष फाईदा पुग्न ेखािका आयोजनाहरुिाई 
प्राथलमकता ददइने छ । 

3. र्वकास आयोजनाको संचािनमा मदहिाहरुिाई अतनवायय सहभागी गराउने नीतत लिइनेछ । 

4. हररयािी प्रवधयन गने काययिाई प्रभाकारी रुपमा संचािन गररनेछ । 

5. गाउँपालिका लभि काययरत रान्ष्िय तथा अन्तरान्ष्िय गैर सरकारी संघ संस्थाहरु संग आवश्यक 
समन्वय गरर सामान्जक पररचािन र र्वकास तनमायणमा सहकायय गररनेछ । 

6. लशक्षा र प्राथलमक स्वास््य सेवािाई प्रभावकारी र न्यायोचचत बनाइनछे । 

7. गाउँ स्तरमा िक्षक्षत र्वकासका काययहरु संचािन गनय समन्वय सलमततहरु गठन गरर कायय 
संचािनको प्रक्रक्रया अगािी बढाइनेछ र तततनहरुको क्षमता र्वकास सम्बन्धी कायय अगािी बढाइनेछ 
। 

8. समग्र कृर्ष उत्पादन र बजारीकरणिाई प्रोत्सादहत गररनेछ । 

9. सामान्जक पररचािन, समावेशी र मुि प्रवाहीकरणमा जोि ददनेछ । 

10. मदहिा, बािबालिका, दलित, आदीवासी जनजाती, जेष्ठ नागररक, मधेशी, मुन्स्िम, अपाङता 
भएका तथा र्पछडिएका वगयिाई समान्जक पररचािनको माध्यमद्धारा सशन्क्तकरण र आचथयक 
र्वकासका काययक्रमहरु संचािन गररनेछ साथ ैउक्त काययक्रम गैरसरका संस्था, मदहिा समूह, आमा 
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समूह आददवासी जनजाती, दलित सामुदायका समूह संस्थाहरुसंग सहकायय गरर काययक्रम संचािन 
गररनेछ । 

११. बािमैिी स्थानीय शासनको रुपमा र्वलभन्न काययक्रम संचािन गररनेछ । 

12.लभन्न क्षमता भएका नागररकहरुका िाचग र्वलभन्न काययक्रमहरु संचािन गररनेछ । 

13. बािर्ववाह न्युनीकरणका िाचग अलभभावकहरुिाई चतेनामुिक काययक्रम प्रभावकारी रुपमा 
संचािन गररने नीतत लिइएको छ । 

14. मदहिा साशक्तीकरण, समानता, आत्मा तनभयरता का िाचग आय आजयन तथा सीपमुिक 
तालिम तथा काययक्रमहरु संचािन गरर मदहिा क्षमता र्वकास िाचग नीतत लिनेछ । 

15. घरेि ुदहसा तथा िैचगक र्वभेद न्यूनीकरणका गनय र्वशषे काययक्रम संचािन गररनेछ । 

 

लशक्षा र संस्कृति सम्बतधी नीतििः 

१.गरीबीको रेखामुनी रहेको कुन ैपररवारको सदस्यिे माध्यलमक लशक्षामा A+ ल्याउने छाि 
छािािाई प्रार्वचधक लशक्षा अध्ययनको िाचग आचथयक सहयोग गररनेछ । 

2. किा संस्कृततको र्वकास र संरक्षण गररनेछ । 

3. गाउँपालिका लभिका शैक्षक्षक संस्थाहरुको शैक्षक्षक गुणस्तर सुधानय काययक्रम संचािन गररनेछ । 

4. प्रारन्म्भक बािर्वकास केन्रहरुको पूवायधार तनमायण काययिाई तनरन्तरता ददइनेछ । यस काययमा 
दात ृतनकाय संगको साझदेारीिाई तनरन्तरता ददने तनतत लिइएको छ । 

5. बािमैिी लशक्षण र्वचध, तनरन्तर र्वद्याथी मुल्याङकन जस्ता क्रक्रयाकिापबाट लसकाई उपिब्धी 
वदृ्चध गराउने काययिाई अनुगमन द्धारा जोि ददने छ । 

6. र्वद्याियहरुमा स्वास््य तथा पोषण काययक्रम माफय त र्वद्याियको सरसफाई, भौततक तथा 
वातावरण, जोखखम, न्यूतनकरण, स्वास््य , सुरक्षक्षत बनाउने तफय  र्वशषे ध्यान ददइनेछ । 

७.लशक्षामा सबैको पहँुच वदृ्चधका िाचग गाउँपालिका लभि रहेको शैक्षक्षक संस्थाहरुको गुणस्तर 
सुधार गनयका िाचग गाउँपालिका स्तरीय लशक्षक,अलभभावक, र्वज्ञहरु सँग छिफि गरी आवश्यक 
काययर्वधी तथा काययन्वयनमा जोि ददइनेछ । 

८. यशोधरा गाउँपालिका आधारभुत तह  -४-१२_ उमेर सम्मका सामुदातयक र्वद्यािय संस्थागत 
र्वद्यािय, मदरसा, धालमयक र्वद्यािय बािर्वकास केन्रहरुको लशक्षक त्याङक र्ववरण अनुसार 
पूणय भनाय घोषणा गने काययक्रम अगािी बढाउने तनती लिनेछ । 
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9. लशक्षकहरुको क्षमता र्वकास गनयका िाचग नवीनतम लशक्षण र्वचध, शैक्षक्षक समाग्री,  तनमायण 
तथा प्रयोग र्वधी सम्बन्धी समय समयमा उचचत काययक्रम संचािन गररनेछ । 

11. अनौपचाररक लशक्षािाई कायायन्वयन गनय CLC िाई न्जम्मेवार बनाइ पूणय साक्षर घोषणा गन े
तनती अविम्बन गररने छ। 

12. लशक्षा क्षेिमा काम गने संघ संस्था, (NGO,INGO) हरुिे काययक्रमिाई स्थानीय तह (लशक्षा)बाट 
अनुमोदन गराई गाउँपालिकाबाट स्वीकृत लिएर माि कायायन्वयन गने व्यवस्थाको िागु गररनेछ । 

13. गररब जेहेन्दार र्वद्याथीहरु भय रदहत वातावरणमा लशक्षा प्राप्त गने अवसरका साथ ै
छािवतृत प्रदान गररने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

14.नेपािको संर्वधान बमोन्जम मौलिक हकको रुपमा रहेको लशक्षा प्राप्तीको अचधकारिाई 
अतनवायय र तनः शुल्क कायम गनय पहि गररनछे । 

 

 

स्वास््र् सम्बतधी नीतििः 

1-आधारभुत स्वास््य सेवािाई गुणस्तरमा सुधार गरर क्रमश र्वशषेज्ञ सदहतको सेवा सुरुवात 
गररने छ। आधारभुत स्वास््य सेवािाई तनशुल्क गररने छ। 

2. संतघय सरकारको नीतत अनुसार यसै वषय देखख १५ शैयाको अस्पताि संचािन गनय पहि 
चगरनेछ । 

3.स्वास््य सेवा प्रदायक सावयजतनक नीन्ज र सामुदातयक संस्थाहरु संग सहकायय गरर गभयवतत 
मदहिा र सुत्केरी तथा नवजात लशशुको स्वास््य सुरक्षा सुतनन्श्चत गररनेछ।  

४.संतघय सरकारको नीतत अनुसार यसै वषय देखख १५ शैयाको अस्पताि तनमायणको िाचग गौरी 
२मा स्वास््य चौकी को स्तरोन्नतत गररने नीतत लिइएको छ। 

५.मात ृलशश ुसुरक्षा काययक्रमिाई तनरन्तरता ददइने छ। 

६.अशक्त ,जेष्ठ नागररक र बािबालिकाहरुिाई ध्यानमा राखख र्वलभन्न र्वशषेज्ञ सदहतको 
स्वास््य लशर्वर संचािन गररने छ। 

७.आमा र लशशु सुरक्षा काययक्रम अन्तगयत (सुनौिो १००० ददन) िाई प्रभावकारी रुपमा िागु गररन े
नीतत लिइएको छ। 

८. यस गाउँपालिका लभि आयुवेद स्वास््य केन्र स्थापनाको िाग संतघय सरकार तथा प्रदेश 
सरकार संग  आवश्यक पहि गररने छ। 



9 
 

9. प्रत्येक विाका आवश्यक पने स्वास््य चौकीमा गुणस्तरीय स्वास््य सेवा सदहत वचथयङ 
सेन्टरहरु र्वस्तार गररने छ ।स्वास््य सेवािाइ गरीब र्वपन्न वगयसम्म प्रभावकारी रुपमा प्रदान 
गररनेछ । 

10. यशोधरा गाउँपालिकामा एम्बुिेन्स, दमकि तथा िेक्टर संचािनका िाचग आवश्यक पहि 
गरर र्वद्यािय स्वास््य तथा पोषणिाई काययन्वयन गनय S.H.N. KiT Box तथा सामाग्री पुनः 
व्वयस्थािाई तनरन्तरता ददइने छ। 

11. प्रत्येक विामा स्वास््य लशक्षा सम्बन्धी काययक्रम संचािन गररनेछ । 

कृपि /पशु सम्बतधी नीति 

1.यस गाउपालिका लभि रहेका सबै जनताको वाँच्ने आधार कृर्ष पेशा भएको हुदा कृर्ष 
उत्पादकत्व वदृ्चध गनयआधतुनक्रककरण र व्यवसातयकरण गनय प्रदेश र संतघय सरकार संग समन्वय 
गरी स्थानीय सरकारको स्रोत समेत व्यापक रुपमा पररचािन गररने छ। 

2.सामुदातयक तथा सहकाररमा आधाररत कृर्ष प्रणालििाई र्वशषे अनुदानको व्यवस्था गररने छ। 

3.भुलमको उत्पादकत्व वदृ्चध गनय भु उपयोग नीततका आधारमा समग्र भुलमको उपयोग मा जोि 
ददइने छ।सहकारी र सामुदहकखेततिाई प्रोत्साहन गरीने छ। 

4.अगायनीक कृर्ष उत्पादनिाई महत्व ददने गरर अलभयान संचािन गररने छ। 
 

5.पशुपन्न्छजन्य तथा मत्स्य उत्पादनमा आत्मतनभयर हुन ेर तनयायत वदृ्चध गने नीतत अविम्वन 
गररने छ।  

6.कृर्ष उत्पादनिाई चादहने मि, त्रबउ, उपकरण र अन्य आवश्यक सेवाहरु संतघय सरकार र 
प्रदेश सरकार संग समन्वय र साझदेारी गरर उपिब्ध गराउने र खाद्य स्वच्छता प्रवद्यधन गनय 
प्रभावकारी तनयमनको व्यवस्था लमिाईने छ।कृषकहरुिाई प्रर्वचध र सीपको व्यवहाररक ज्ञान प्राप्त 
गने व्यवस्था लमिाईने छ। 

7.  कृर्ष र्वउ त्रबजन त्रबतरणको िाचग कृर्ष डिपो स्थापना गनय पहि गररने छ। 

8.चाि ु आ.व. मा कृर्षयोग्य जलमनमा सानालसचाइ आयोजनामा िगातन बदृ्चध गरीन े
छ।जनताको सहभाचगतामा मझौिा र ठुिा लसचाई आयोजनाहरु तनमायण गनय प्रदेश र केन्र सरकार 
संग सहकायय गने र आगामी 4 वषय लभि लसचंाई नभई कृर्ष योग्य जलमन बाझो राख्न ेअवस्थािाई 
तनमुयि गन ेगरर काययिाई अलभयानकै रुपमा अगािी बढाईने छ। 

9. प्रदेश सरकारको एक स्थानीय तह एक कोल्ि स्टोर भन्ने नीतत अनुसार गाउंपालिकाको 
उपयुक्त स्थानमाकोल्ि स्टोरचचस्यान केन्र) तनमायण काययको आरम्भ गररने छ। 
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10.कृर्ष उत्पादनिाई सहज रुपमा बजारको व्यवस्था लमिाउन प्रत्येक हप्ता स्थानीय स्तरमा 
उत्पाददत वस्तुहरु उपिब्ध हुने गरर नया साप्तादहक हाट बजार तथा संकिन केन्रको सम्भाव्यता 
अध्ययन तथा सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा तनमायण गनय आवश्यक व्यवस्था लमिाइने छ। 

11.कृर्षमा आधाररत साना तथा मझौिा उद्योग स्थापना गने काययिाई प्रोत्साहन गररने छ। 

12. सहकारीिाई त्रबकास तथा अथयतन्िको महत्वपूणय दहस्साको रुपमा त्रबकास गरर उत्पादन 
वदृ्चध, रोजगारी श्रजृयना र र्वतरणमा ततनको भुलमका बढाईने छ। 

13.माछा पोखरी तनमायण गरर आय आजयन बदृ्चध गने कृषक समूहहरुको िाचग नीन्ज सरकारी 
साझदेारी काययक्रम अन्तगयत त्रबकास गनय आवश्यक व्यवस्था लमिाईने छ। 

14. व्यवसातयक पशुपािन तथा गोठ सुधार, पशु आहार, नसि सधुार तथा पश ु पािनमा 
आधतुनकीकरण सम्बन्धी काययक्रम संचािन गररने नीतत लिइएको छ । 

रार्स्व पररचािन एंव अलभवदृ्र्ध सम्बतधी नीति 

1. वार्षयक पेशा व्यवसाय करका दर बमोन्जम करदाता पदहचान गने सम्बन्धमा पेशा व्यवसायको 
प्रकृतत अकार एंव ठाँउ र मािपोत कायायियको मुल्याशङकन समेतका  अधार लिइने छ । पेशा 
व्यवसायको प्रतततनधी मुिक संघ संस्थाहरुबाट गाउँपालिकाद्धारा तोक्रकएको दरबन्दीका अधारमा 
पेशा व्यवसायका करदाता प्रष्टयाइ शे्रणी तनधायरण गरी सहयोग सहमततका आधारमा कर असुिी 
व्यवस्थापनिाइ सहज बनाउन प्रतततनधीमुिक संघ संस्थाहरुको सहकाययमा काययक्रमहरु संचािन 
गररनेछ । 

2. अपांग असहाय अशक्त दैवी प्रकोप र्पडित द्धन्द्ध र्पडित जेष्ठ नागररक दलित ६० वषय 
अन्य ७० वषय माचथका जस्ता सम्बन्धीत लसफाररस  तन शुल्क तथा कायय प्रकृतत अनुसार न्यूनतम 
राजस्व लिइ काययन्वयन गररनेछ । 

3. पेशा व्यवसाय कर लिदा एउटै फमयबाट फरक फरक प्रकृततका व्यवसाय संचािन गरेके हकमा 
तोक्रकए बमोन्जमको फरक फरक प्रकृततका व्यवसाय करको दरिे हुन आउने रकम जोिी व्यवसाय 
कर लिइनेछ । 

4. राजस्व संकिन काययिाइ थप प्रभावकारी बनाउन गाउँवासीहरुिाइ सेवा सुर्वधा उपिब्ध 
गराउदा गाउँपालिकामा भुक्तान गनुय पन े कुन ैकर शुल्क दस्तुर बाँकी नरहेको आधारमा सेवा 
सुर्वधा उपिब्ध गराउने नीतत लिनेछ । 

5. गाउँपालिका द्धारा गने राजस्व सम्बन्धी तनणयय र आचथयक कारोबारमा पारदलशयता र 
सहभागीता प्रवधयन गररनछे । 

6. आगामी आ.व. देखख एकीकृत सम्पर्ि कर िागु गनय चािु आ.व.मा तयारी पुरा गररनेछ । 
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वन वािावरण िथा सरसर्ाइ नीति 

1.न्जल्िा वन कायायियसंग समन्वय गरर गाउँपालिकालभि आवश्यक ठाउँमा वकृ्षारोपण तथा 
तारबारको व्यवस्था गने नीतत लिइनेछ । 

2.वातावरणीय सरसफाइ सम्बन्धी नीततहरु अविम्बन चगरनेछ । 

3. फोहरको उचचत व्यवस्थापनमा जोि ददनेछ । 

4. गाउँपालिका लभि बाढी पदहरो, आगिाचग, भकुम्प, हवा हुरी आदी जस्ता प्राकृततक र्वपिी बाट 
तुरन्तै राहत कायय गनय गाउँपालिका, सशसि प्रहरी, नेपाि प्रहरी, रेिक्रससगं समन्वय गरर प्राथलमक 
राहत दीघयकालिन योजना बनाउन गाउँपालिकामा र्वपि व्यवस्थापन केन्र स्थापना गररनेछ । 

र्ूवा िथा खेिकुद नीति 

1. यस गाउँपालिकामा अवन्स्थत खेिमैदानहरुिाइ पूवायधारयूक्त सुर्वधा सम्पन्न खेिमैदानको 
वकास र संरक्षण चगरनेछ । 

2. गाउँपालिका लभिका वेरोजगार यूवाहरुिाइ स्वरोजगार तफय  प्रोत्साहन गनय र्वलभन्न रोजगार 
सीपमुिक काययक्रम संचािन गररनेछ । 

उद्र्ोग/ घरेि ुउद्र्ोग नीतििः 

1.बजार क्षेिमा उद्योग स्थापना गनय र्वलभन्न उद्योगी तथा व्यापारीसंग पहि गररनेछ । 

2.घरेि ुतथा साना उद्योगको स्थापना तथा र्वकासमा प्रवधयनमा जोि ददनेछ । 

3.स्थानीय स्रोत साधनमा आधाररत उद्योग स्थापना गनय प्रोत्साहन गररनेछ । 

र्न संख्र्ा िथा सामान्र्क पवकास सम्बतधी नीतििः 

1.बािमैिी स्थानीय शासनमा बाि सहभागीता बािबालिकाको शरीररक मानलसक र्वकासका साथ ै
क्षमता र्वकासिाइ बाि संजाि तथा बाि क्िब गठन साथ ैउत्कृष्ट र्वद्याथी सम्मान खेिकुद 
समाग्री र्वतरण कायय गदै िचगनेछ । 

2. गाउँपालिका लभिका र्वद्यािय भन्दा बादहर रहेका बािबालिकाहरुिाइ र्वद्यािय भनाय सत 
प्रततशत गराउने योजना ल्याइ काययन्वयन गररनेछ । 

पर्यटन सम्बतधी नीति 

1.गाउँपालिका लभिका धालमयक संस्कृततक एततहलसक सम्पदाहरुको संरक्षण एंव पययटकीय स्थिको 
रुपमा र्वकास प्रचार प्रसार तथा प्रवधयन गररने नीतत लिनेछ । 

2. पोखरी एंव ताििाइ सुन्दरीकरण गरर आन्तररक तथा बाह्रीय पययटकहरुिाइ आकर्षयत गररन े
योजना तथा काययक्रमको नीतत लिइनेछ । 
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अन्तयमा यस गाउँपालिकािे दीघयकािीन सोच उद्देश्य प्राथलमकताका साथ अतघ सारेका नीतत तथा 
काययक्रमको प्रभावकारी तथा सफि काययन्वयनिे गाउँपालिकािाई समदृ्ध बनाउन योगदान प'यायउन े
कुरामा र्वश्वास राख्दै नीतत, काययक्रम तथा बजेट तजुयमा गनय सहयोग पयुायउनु हुने सम्पूणय सभाका 
सदस्यहरु, र्वषयगत सलमततका पदाचधकारीहरु, बुद्धन्जवीहरु,समाजसेवी, लशक्षक प्राध्यापक, राष्ि 
सेवक कमयचारीहरु िगायत सबै गाउँपालिका वासीहरु समेतिाई हाददयक धन्यावाद व्याक्त गदै 
नीतत,काययक्रम तथा बजेट अनुसार यस गाउँपालिकाको “ शातिी सुरक्षा र समावेशी र्शोधरा 
गाउँपालिकाको आर्थयक समान्र्क वदृ्र्ध”  भन्ने नारा सफि बनाउन सबैको साथ सहयोग र 
सहकाययको आशा र र्वश्वास राख्दै र्वदा हुन्छु ।   धतर्ावाद  

 

र्शोधराको र्र् होस ्सबैको र्र् हेस ्। 

   र्गरर्ेश कुमार पाण्डरे् 

          अध्र्क्ष 

र्शोधरा गाउँपालिका कपपिवस्िु 


