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यस गरिमामयसभाका अध्यक्ष ज्यू 

तथा गाउँ सभाका सदस्य ज्यूहरु, 

यशोधिा गाउँपालिकाको यस गरिमामय गाउँ सभामा आ.व.07६/7७ को नीलत तथा काययक्रमम ्रसस्ततु 
गनय पाउँदा हामी अत्यन्त हर्षयत छौं ।िाज्यको पनुः संिचना पलछ जनतािे अनभुलुत गनय सकने स्थानीय 
सिकािको रुपमा हामी लनवयचचत भए पश्चात दोस्रो बार्षयक नीलत तथा काययक्रमम ि बजेट काययन्वयनको 
अचन्तम चिणमा पयुायउन िाग्दै गदाय यस यशोधिा गाउँपालिकाको र्वकास ि उन्नलतको िालग सकृय रुपमा 
अगालि बढ्दै ्रसभावकािी रुपमा दैलनक सेवा ्रसवाह ि र्वकास पथमा िाग्न ु भएका सम्पूणय सभाका 
सदस्यहरुिाइ धन्यवाद ज्ञापन गदयछु ।िोकताचन्िक गणतन्ि तथा स्वतन्िताको लनम्ती अन्दोिनका 
क्रमममा आफ्नो िगतिे मात ृभलुमिाइ उवयिा गनुय हनेु बीि शहीदहरु ्रसलत भावपूणय श्रद्धन्जिी अपयण गदयछु 
। 

अध्यक्ष एवं सदस्य महानभुावहरु 

आ.व.२०७६÷७७ को नीलत तथा काययक्रमम तजुयमाका सैद्धाचन्तक आधािहरु 

1. नेपािको संर्वधान,२०७२, 

2.स्थानीय सिकाि संचािन ऐन, २०७४,  

3.संघीय तथा ्रसदेश सिकािका नीलत तथा काययक्रममहरु,  

4.स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तजुयमा ददग्दशयन २०७४ -पमायचजत_ , 

5.संघीय मालमिा तथा सामान्य ्रसशासन मन्िाियबाट ्रसाप्त मागयदशयन तथा लनदेशनहरु, 

6.विा भेिाबाट ्रसाप्त योजनाहरु, 

7.िाजलनलतक दि, र्वषयगत शाखाहरु, लनजी क्षेि तथा नागरिक समाजबाट ्रसाप्त सझुावहरु, 

8.बजेट तथा योजना तजुयमा सलमलतको लसफारिस, 

9.िाजस्व पिामशय सलमलतको सझुाव, 

10.संघीय ि ्रसदेश सिकािको आ.व.२०७६÷७७ को बजेट वक्तव्य, 

11.यशोधिा गाउँपालिकाको एकीकृत र्वकास योजनाको ्रसािचम्भक ्रसलतवेदन, 

12.स्थानीय तहका र्वलभन्न काननुहरु, 

13.आचन्तिक िाजश्वको अनमुालनत आय आ.व.०७६÷७७, 
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14.समय समयमा व्यक्त ्रसलतबद्धताहरु,  

 

कृर्ष, उद्योग, व्यापाि ि पययटन क्षेिबाट आलथयक बरृ्द्ध गदै र्वकासका सबै पूवायधाि लनमायण गिी 
समदृ्ध गाउँपालिका लनमायण गने दीघयकालिन सोच, चचन्तन सर्हत र्वकासका सबै चिणहरुमा 
जनताको अथयपूण सहभागीत सर्हत सन्तलुित ि चौतफी र्वकासको िालग यशोधिा 
गाउँपालिकाको एकीकृत र्वकास योजना (गरुु योजना) अनसुिण गदै गाउँपालिकािे “शान्ती 
सिुक्षा ि समावेशी यशोधिा गाउँपालिकाको आलथयक समाचजक वरृ्द्ध”भन्ने मिु नािाका साथ 
आ.व.२०७६÷०७७ मा लनम्न अनसुािको नीलत अव्िम्बन गनेछ । 

cWoIf dxf]bo, 

ca d jflif{s gLlt tyf sfo{qmdsf] k|fyldstfx? k|:t't ug{ cg'dlt rfxG5' .  

 

ufpFkflnsfsf k|fyldstfx? M 

 ef}lts k"jf{wf/ 

 lzIff, :jf:Yo, vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ 

 s[lif, kz' tyf ko{6g 

 afnd}qL :yfgLo zf;g 

 jftfj/0f d}qL :yfgLo zf;g  

cWoIf dxf]bo, 

ca d gLlt tyf sfo{qmdsf] p2]Zo k|:t't ug{ rfxG5' . 

 

 u'0f:t/Lo ef}lts k"jf{wf/ ljsf; 

 ufpFkflnsfjf;Lx?sf] cfly{s ;fdflhs hLjgdf cfd'n kl/jt{g 

 afnd}qL ufpFkflnsf 

 aftfj/0f d}qL ufpFkflnsf 

 

 

 

 

पूवायधाि तथा भौचिक र्वकास सम्बन्धी नीलतः 

1.पूवायधाि काययमा जनपरिचािन ि जन सहभागीतामा आधारित काययक्रममिाई ्रसाथलमकताका साथ 
संचािन गरिनेछ । 

2.यस गाउँपालिकािाई स्वास््य सेवा केन्रका रुपमा र्वकास गनय सामदुार्यक अस्पताि, बलथयङ सेन्टि 
एम्बिेुन्स संचािन गनय दात ृ लनकाय, सिकािी तथा गैि सिकािी संघ संस्था, लनजी क्षेििाई आकर्षयत ि 
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्रसोत्सार्हत गरिनेछ । त्यस्तो काययका िालग सिक, खानेपानी, जस्ता न्यूनतम पूवायधाि लनमायणका िालग 
सहयोग गने नीलत अव्िम्बन गरिनेछ । 

3. गाउँपालिकाको भौगोलिक सूचना ्रसणािी GIS योजना काययन्वयनमा ल्याइनेछ । 

4.भौलतक पूवायधाि तथा संिचनाहरुको गणुस्ति कायम गरिने काययिाई ्रसभावकािीरुपमा बनाउन 
उपभोक्ता सलमलत तथा अनगुमन सलमलतिाई ्रसभाकािी बनाइने लनलत लिएको छ । 

5.बैकचल्पक उजायको रुपमा सौयय उजाय शनु्य फोहिमैिाको रुपमा बायोग्यासको र्वकास गरिने नीलत 
लिइएको छ । 

6.गाउँपालिकाको पर्हचान ददने, िोजगािी ि स्विोजगािीता सृजयना गने स्थानीय साधनको अलधतम ्रसयोग 
गने योजना काययक्रममिाई ्रसाथलमकता ददइ गरिबी न्यूनीकिण एंव समावेशी र्वकासबाट सामाचजक र्वभेद 
न्यलुनकिण गदै जाने नीलत लिएको छ। 

7.विा कायायियको भवन नभएको ठाँउमा क्रममशः विा कायायियहरुको िालग भवन लनमायण गने छ ।  

8.पिुानो बजाििाई क्रममशःसधुाि गरि सिक व्यवचस्थत गनय साथै ढि तथा नािीको व्यवस्था गरिनेछ । 

9.यस वषय यशोधिा गाउँपालिकामा एक यातायात बसपाकय  तथा देशको मखु्य मखु्य शहि संग जोड्न 
बस सेवा संचिन गने छ ।  

10. भौलतक पूवायधाि लनमायण गदाय मर्हिा मैिी, बािमैिी तथा अपांङमैिी बनाउने लनलत लिएको छ।  

11.सावयजलनक जग्गा संिक्षण गरि अलतक्रममण हनु नददन आवश्यक काननु एव लनलत लनमायण गरिने छ। 

12.गाउँपालिकामा रिङ िोि लनमायण ्रसर्क्रमया शरुु गरिने छ। 

13. गाउँपालिका स्तिी मखु्य मखु्य सकििाई कािोपिे गिी आवत जावत सहज बनाइने छ ।  

१४. एक विामा एक पोखिी सनु्दिीकिणको अवधािणािाई काययन्वय गरिने छ ।  

१५. गाउँपालिका स्तिी लसचाइ कुिोिाई ममयत गदै र्वस्ताि गरिने छ ।  

१6. लसचाइको िालग र्वलभन्न विामा लिप बोरिङं जिान को िालग संघ सिकाि एवं ्रसदेश सिकाि सग ँ
आवश्यक पहि गरिने छ ।  

१८= ufpFkflnsfsf] k'jf{wf/ ljsf;df ;dk'/s sf]ifaf6 /sd ljlgof]hg ub}{ nlug]5 . 

!(= ozf]w/f ufpFkflnsfsf If]q leqsf ufpFjf;Lx?sf] 3/sf] km';sf] 5fgfnfO{ 

lj:yflktul/ km';sf] 3/ d'Qm ufpFkflnsf jgfpg cfufdL # jif{leqdf ;DkGg ug]{ 

u/L ljz]if sfo{qmd ;+rfng ug]{ gLlt cjnDag ul/g] 5 . 
सशुासन ्रसवधयन,संगठन र्वकास ि कायायिय व्यवस्थापन सम्बन्धी नीलतहरुः 
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1.यशोधिा गाउँपालिकाको काययिाई ्रसभाकािी जनमखुी, जवाफदेहीता, पािदचशयता, लमतव्ययीत तलु्याउन 
काययबोझ तथा समयानकुुि व्यवस्थापनको िालग कमयचािीको दिवन्दी तेरिजमा परिमाजयन गिी र्वस्ताि 
गरिने छ । 

2.गाउँपालिकाको वस्त ुचस्थती झल्कने श्रोत नक्सा, आवलधक गाउँर्वकास योजना,जालतगत त्याङक यस 
आ.ब. मा Digitalized  गरिनेछ । 

3.गाउँबासीहरुका िालग आधलुनक सेवा ्रसवाहमा उत्कृष्ट कायय गने गाउँपालिकाको कायय ्रसकृलत 
अलभिम्बन गनय कमयचािीहरुिाई थप तालिम गोष्ठीको व्यावस्था गरिनेछ । 

4.जन साहभागीतामिुक तथा नलतजामखुी सावयजलनक सेवा ्रसवाहका लनम्ती संघीय मालमिा तथा सामान्य 
्रसशासन मन्िािय एंव चजल्िा समन्वय सलमलतसंग गरिएको कायय सम्पादन सम्झौता अनरुुप भ–ूउपयोग 
काययक्रमम, भवन अचाि संर्हता, सिक मापदण्ि, िाजस्व परिचािन, पूणय खोप घि लभिको ्रसदरु्षत धवुा िर्हत 
काययिाई अगािी बढाइनेछ । 

5.गाउँपालिकाको ्रसशासलनक तथा संगठलनक संिचना ि संस्थागत ्रसणािीिाई चसु्त दरुुस्त, र्वश्वाशलनयता, 
क्षमतायूक्त ि ्रसभावकािी बनाउदै अत्यावश्यक रिक्त दिबन्दीहरुमा उपयूक्त ्रसर्क्रमयाबाट पदपलुतय गरिनेछ 
। 

६. सूचना ्रसर्वलध ्रसयोग गरि गाउँपालिकाको सूचनाहरुिाई पािदचशय बनाउन गाउँपालिकाको वेब साईट 
तथा सामाचजक संजाि माफय त सवयजलनर्किणिाइ थप व्यवचस्थत बनाइने छ । 

७. सावयजलनक स्थानमा जवुातास, मददिा, िाग ु औषधको किोबाि तथा सेवन गने होहल्िा गने 
्रसवलृतिाईन्यनुीकिण गनय ्रसहिी ्रसशासन सँग समन्वय गरि सामाचजक वाताविणिाइ सशुासन यकु्त 
बनाउनमा जोि ददने छ । 

सूचना तथा संचाि सम्बन्धी नीलतः 

1. यस गाउँपालिका अन्तगयत सम्पूणय र्वषयवस्तकुो ्रसकाशन तथा ्रससािण िगायतका काययहरुको िालग 
दिु संचािको पहचुमा पहि गरिने छ । 

2. विा कायायियहरुमा आउने सेवा ग्राहीहरुिाई सूचनाको पहचुको िालग Free WiFi को व्यवस्था 
गरिनेछ । 

3. गाउँपालिकाको कायायियमा digitalनागरिक विापिको एव digital notice board को व्यवस्था गरिने 
छ। 

4.लछटो छरितो , सावयसिुभ सेवा ददनको िालग आवश्यक साफ्टवेयि जिान गिी यसै आ.ब मा्रसयोगमा 
ल्याउनेछ । 
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5. गाउँ सभा, काययपालिका, र्वषयगत सलमलतहरुबाट हनेु लनणयय तथा र्क्रमयाकिापि मालसक ्रसगलत 
्रसलतवेदनहरुिाई वेब साईट माफय त ्रसकाचशत गरि अलनवायय रुपमा नागरिकको सूचनामा पहचु हनेु गरि 
व्यवस्था लमिाउने छ । 

६। ्रसेस सल्िाहकािको भलूमकािाइ शसक्त बनाउन आधािभतू उपकिण ि सेवाहरु ्रसदान गरिने छ । 

6. गाउँका काययक्रमम तथा  सूचनाहरु सम्पूणय जनतामा पयुायउन ि पािदचशयता कायम  गनय संचाि 
माध्यमहरु एफ.एम. पिपलिका तथा सामदुार्यक टेलिलभजनहरु संग सहकायय गरि काययन्वयनमा 
ल्याउनेछ। 

७. यस गाउँपालिकाबाट संचालित mobile application and audio notice board सेवा िाइ थप 
व्यवचस्थत गरिने छ ।  

 

मानव संसाधन सम्बन्धी नीलतः 

1.गाउँपालिका कायायिय, विा कायायिय ि र्वषयगत शाखा कायायियहरुको कमयचािीहरुमा चैन अफ 
कमाण्िको सेवाग्राही ्रसलत उििदायी तथा जवाफदेर्हता ि कमयचािी आचािसंर्हता लनमायण गरि िाग ु
गरिनेछ । काययित कमयचािीहरुको आचािसंर्हता बनाई कायायन्वयन गरिने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

2. कमयचािीहरुिाई समय सापेक्ष र्वलभन्न सीप मिुक तालिम काययक्रमम संचािन गरिने छ। 

3. मसु्कान सर्हतको सेवा (Service With Smile) कमयचािी तथा जन ्रसलतलनलधहरु जनताका सेवक हनु 
भने्न अनभुलुत हनेुखािको सेवा ्रसवाहको िालग आवश्यक वाताविण लमिाइने छ। 

4. कमयचािीहरुको काययसम्पादन मलु्याङकन गिी उत्कृष्ठ काम गने कमयचािीहरुिाई पिुस्कृत गने नीलत 
लिइएको छ। 

मयायदा पािन सम्बन्धी नीलतः 

1.गाउँ सभा संचािन काययर्वलध २०७४ मा उल्िेख मयायदा पािन सम्बन्धी र्वर्वध र्वषयहरुिाई 
किाईका साथ पािनामा जोि ददएको छ । 

2.जन लनवायचचत पदालधकािीहरुका िालग बनाइएको आचािसंर्हता किाईका साथ िाग ुगरिएको छ । 

 

सामाचजक र्वकास तफय  अविम्बन गरिने नीलतहरुः 

1.गाउँपालिकाबाट र्वलभन्न संघसंस्थाहरुिाई ्रसदान गरिने काययक्रममहरुको सावयजलनक परिक्षण ्रसलतवेदन 
गाउँपालिकामा पेश गनय िगाइने व्यवस्था लमिाईनेछ तथा काययक्रममहरुको सावयजलनक गरिने नीलत 
लिइनेछ। 

2. मर्हिा, बािबालिका तथा अन्य िचक्षत वगयिाई आयमूिक तालिमको व्यवस्था गरिने छ । 
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3. र्वकास आयोजनाको संचािनमा मर्हिाहरुिाई अलनवायय सहभागी गिाउने नीलत लिएको छ । 

4. हरियािी ्रसवधयन गने काययिाई ्रसभाकािी रुपमा संचािन र्वस्ताि गरिने छ । 

5. गाउँपालिका लभि काययित िार्िय तथा अन्तिार्िय गैि सिकािी संघ संस्थाहरु संग आवश्यक 
समन्वय गरि सामाचजक परिचािन ि र्वकास लनमायणमा सहकायय गरिनेछ । 

6. चशक्षा ि ्रसाथलमक स्वास््य सेवािाई ्रसभावकािी ि न्यायोचचत बनाइनेछ । 

7. गाउँ स्तिमा िचक्षत र्वकासका काययहरु संचािन गनय समन्वय सलमलतहरु गठन गरि कायय संचािनको 
्रसर्क्रमया अगािी बढाइनेछ ि लतलनहरुको क्षमता र्वकास सम्बन्धी र्क्रमयाकिापिाईअगािी बढाइनेछ । 

8. समग्र कृर्ष उत्पादन ि बजािीकिणिाई ्रसोत्सार्हत गरिनेछ । 

9. सामाचजक परिचािन, समावेशी ि मिु ्रसवाहीकिणमा जोि ददनेछ । 

10. मर्हिा, बािबालिका, दलित, आदीवासी जनजाती, जेष्ठ नागरिक, मधेशी, मचुस्िम, अपाङता भएका तथा 
र्पछलिएका वगयिाई समाचजक परिचािनको माध्यमद्धािा सशचक्तकिण ि आलथयक र्वकासका काययक्रममहरु 
संचािन गरिनेछ साथै उक्त काययक्रमम गैिसिका संस्था, मर्हिा समूह, आमा समूह आददवासी जनजाती, 
दलित सामदुायका समूह संस्थाहरुसंग सहकायय गरि काययक्रमम संचािन गरिनेछ । 

११. बािमैिी स्थानीय शासन घोषणाको िालग र्वलभन्न काययक्रमम गरिने छ । 

12.लभन्न क्षमता भएका नागरिकहरुका िालग र्वलभन्न काययक्रममहरु संचािन गरिनेछ । 

13. बािर्ववाह न्यनुीकिणका िालग अलभभावकहरुिाई चेतनामिुक काययक्रमम ्रसभावकािी रुपमा संचािन 
गिी गाउँपालिकािाई बािर्ववाह मकु्त गाउँपालिका घोषणा गरिने छ। 

14. मर्हिा साशक्तीकिण, समानता, आत्मा लनभयिता का िालग आय आजयन तथा सीपमिुक तालिम तथा 
काययक्रममहरु संचािन गरि मर्हिा क्षमता र्वकासको िालग थप काययक्रममको व्यवस्था गरिने छ। 

15. घिेि ुर्हसा तथा िैलगक र्वभेद न्यूनीकिणका गनय र्वशेष काययक्रमम संचािन गरिनेछ । 

१६. बािबालिकाको िगानी योजना एवं बार्षयक गाउँ र्वकास योजना बमोचजमका काययक्रमम संचािन 
गरिने छ ।  

 

चशक्षा ि संस्कृलत सम्बन्धी नीलतः 

१.गिीबीको िेखामनुी िहेको कुनै परिवािको सदस्यिे माध्यलमक चशक्षामा A+ ल्याउने छाि छािािाई 
्रसार्वलधक चशक्षा अध्ययनको िालग आलथयक सहयोग गरिनेछ । 
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2. उच्च चशक्षाको िालग गरिब तथा जेहेन्दाि र्वद्याथीहरुको िालग र्वशेष छाि वचृिको व्यवस्था गरिने 
छ । 

3. गाउँपालिका लभिका शैचक्षक संस्थाहरुको शैचक्षक गणुस्ति सधुानय काययक्रमम संचािन गरिनेछ । 

4. ्रसािचम्भक बािर्वकास केन्रहरुको पूवायधाि लनमायण काययिाई लनिन्तिता ददइनेछ । यस काययमा दात ृ
लनकाय संगको साझेदािीिाई लनिन्तिता ददने लनलत लिइएको छ । 

5. बािमैिी चशक्षण र्वलध, लनिन्ति र्वद्याथी मलु्याङकन जस्ता र्क्रमयाकिापबाट लसकाई उपिब्धी वरृ्द्ध 
गिाउने काययिाई अनगुमन द्धािा जोि ददने छ । 

6. र्वद्याियहरुमा स्वास््य तथा पोषण काययक्रमम माफय त र्वद्याियको सिसफाई, भौलतक तथा वाताविण, 

जोचखम, न्यूलनकिण, स्वास््य , सिुचक्षत बनाउने तफय  र्वशेष ध्यान ददइनेछ । 

७.चशक्षामा सबैको पहुँच वरृ्द्धका िालग गाउँपालिका लभि िहेको शैचक्षक संस्थाहरुको गणुस्ति सधुाि 
गनयका िालग गाउँपालिका स्तिीय चशक्षक,अलभभावक, र्वज्ञहरु सँग छिफि गिी आवश्यक काययर्वधी 
तथा काययन्वयनमा जोि ददइनेछ । 

८. यशोधिा गाउँपालिका लभिका सम्पूणय सामदुार्यक एव धालमयक र्वद्याियहरुमा र्वद्याथी एवं चशक्षकको 
अनपुात हेिी गाउँपालिका स्तिी चशक्षक कोटा अनदुानिाइ थप गिी लनिन्तिता ददने छ । 

9. चशक्षकहरुको क्षमता र्वकास गनयका िालग नवीनतम चशक्षण र्वलध, शैचक्षक समाग्री, लनमायण तथा ्रसयोग 
र्वधी सम्बन्धी समय समयमा उचचत काययक्रमम संचािन गरिनेछ । 

11. अनौपचारिक चशक्षािाई कायायन्वयन गनयCLC िाई चजम्मेवाि बनाइ पूणय साक्षि घोषणा गने लनती 
अविम्बन गरिने छ। 

12.चशक्षा क्षेिमा काम गने संघ संस्था, (NGO,INGO) हरुिे काययक्रममिाई स्थानीय तह (चशक्षा)बाट 
अनमुोदन गिाई गाउँपालिकाबाट स्वीकृत लिएि माि कायायन्वयन गने व्यवस्थाको िाग ुगरिनेछ । 

13. गरिब जेहेन्दाि र्वद्याथीहरु भय िर्हत वाताविणमा चशक्षा ्रसाप्त गने अवसिका साथै छािवलृत ्रसदान 
गरिने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

14.नेपािको संर्वधान बमोचजम मौलिक हकको रुपमा िहेको चशक्षा ्रसाप्तीको अलधकाििाई अलनवायय ि 
लनः शलु्क कायम गनय पहि गरिनेछ । 

15. सामदुार्यक एव धालमयक र्वद्याियहरुको आवश्यकता पर्हचान गिी र्वद्याियको भौलतक संिचना 
सधुािका िालग नेपाि सिकाि एव ्रसदेश सिकािबाट आवश्यक पहि गरिने छ ।  

१६। उच्च चशक्षाियको स्थापनाको िालग ्रसदेश सिकाि एवं संघ सिकाि सँग अवश्यक पहि गरिनेछ 
। 

१७। ्रसर्वलधक चशक्षािाइ थप व्यवचस्थत बनाउदै उच्च चशक्षाको िालग आवश्यक पहि गरिने छ ।  
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१८। मा=र्व= तह का र्वद्यािय नभएका विामा मा=र्व= तहमा स्तिउन्नलत गनय िालग आवश्यक पहि गरिने 
छ। 

स्वास््य सम्बन्धी नीलतः 

1-आधािभतु स्वास््य सेवािाई गणुस्तिमा सधुाि गरि क्रममश र्वशेषज्ञ सर्हतको सेवा सरुुवात गनयको 
िालग नेपाि सिकाि एवं ्रसदेश सिकाि सँग आवश्यक पहि गरिने छ ।  

2. संचघय सिकािको नीलत अनसुाि यसै वषय देचख १५ शैयाको अस्पताि संचािन गनय संचघय सिकाि 
सँग आवश्य पहि गरिने छ । 

3.स्वास््य सेवा ्रसदायक सावयजलनक नीचज ि सामदुार्यक संस्थाहरु संग सहकायय गरि गभयवलत मर्हिा ि 
सतु्केिी तथा नवजात चशशकुो स्वास््य सिुक्षा सलुनचश्चत गरिनेछ।  

४. संचालित बैदौिी बलथंग सेन्टि एव गौिी बलथंग सेन्टििाइ लनिन्तिता ददइ िंगपिु स्वास््य चौकीमा 
नयाँ बलथंग सेन्टि संचािनको िालग आवश्यक पहि गरिने छ ।  

५.मात ृचशश ुसिुक्षा काययक्रममिाई लनिन्तिता ददइने छ। 

६.अशक्त ,जेष्ठ नागरिक ि बािबालिकाहरुिाई ध्यानमा िाचख र्वलभन्न र्वशेषज्ञ सर्हतको स्वास््य चशर्वि 
संचािन गरिने छ। 

७.आमा ि चशश ुसिुक्षा काययक्रमम अन्तगयत (सनुौिो १००० ददन) िाई ्रसभावकािी रुपमा िाग ुगरिने 
नीलत लिइएको छ। 

८. यस गाउँपालिका लभि आयवेुद स्वास््य केन्र स्थापनाको िाग संचघय सिकाि तथा ्रसदेश सिकाि 
संग  आवश्यक पहि गरिने छ। 

9. ्रसत्येक विाका आवश्यक पने स्वास््य चौकीमा गणुस्तिीय स्वास््य सेवा सर्हत वलथयङ सेन्टिहरु 
र्वस्ताि गरिने छ ।स्वास््य सेवािाइ गिीब र्वपन्न वगयसम्म ्रसभावकािी रुपमा ्रसदान गरिनेछ । 

10. र्वद्यािय स्वास््य तथा पोषणिाई काययन्वयन गनय S.H.N. KiT Boxतथा सामाग्री पनुः व्वयस्थािाई 
लनिन्तिता ददइने छ। 

११. एम्बिेुन्स सेवािाई ्रसभावकािी बनाइ थप सेवाको िालग सम्बचन्धत लनकाय लसत मागको िालग 
पहि गरिने छ ।  

11. ्रसत्येक विामा स्वास््य चशक्षा सम्बन्धी काययक्रमम संचािन गरिनेछ । 

१२. मर्हिा स्वास््य स्वय सेर्वकािाई मालसक रुपमा ्रसोत्साहन भिाको व्यवस्था गरिनेछ ।  

१३. यस गाउँपालिकामा गदठत सम्पूणय आमा समूहिाई सरु्ढणीकिण गरि सर्क्रमय बैठक गनयको िालग 
व्यवस्था गरिने छ । 

१४. बैदौिी स्वास््य चौकीमा संचालित ्रसयोगशािा सेवािाई लनिन्तिता ददने छ साथै गौिी स्वास््य 
चौकीमा नयाँ ्रसगोगशािा सेवाको िालग आवश्यक व्यवस्थापन गरिने छ । 
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१५. सतुकेिी सेवा, अशक्त आपंगिाइ चजल्िा लभिका उच्च स्वास््य सेवा ्रसदायक सम्म लनशलु्क 
एम्बिेुन्स सेवा ्रसदान गरिने छ ।  

१६. नसने िोग सम्बचन्ध व्यपक ्रसचाि ्रससाि एव अलभमचुखकिण गरिने छ ।  

१७. सबै स्वास््य संस्थाहरुको िालग जग्गा एव भवनको िालग आवश्यक पहि गरिने छ । 

१८. स्वास््य संस्थाहरुको मापिण्ि अनसुािको भवन लनमायणको काम सरुुवात गरिने छ ।  

१९. स्वास््य संस्थाहरुमा लनधायरित आधािभतू स्वा. सेवाहरु ददनका िालग आवश्यक उपकिण, समाग्री 
एव औषलधको उचचत व्यवस्था हनेु छ ।  

20. No more home delivery काययक्रममिे यसोधिा गाउँपालिका अन्तगयतका बसलतहरु घिमै हनेु गिेका 
्रससलुतहरुिाइ शनु्यमा गिाइ सम्भार्वत र्वलभन्न संक्रममणका साथै सम्भार्वत खतिािाइ लनयलुनकिण गनय 
सहयोग गरिने छ ।  

२१. स्वास््य सेवाका त्यांकमा गणुस्ति सधुाि तथा स्वास््य संस्थास्तिबाट रिपोर्टंग गरिने व्यवस्था 
गरिने छ ।  

कृर्ष /पश ुसम्बन्धी नीलत 

1.यस गाउपालिका लभि िहेका सबै जनताको वाँच्ने आधाि कृर्ष पेशा भएको हदुा कृर्ष उत्पादकत्व 
वरृ्द्ध गनयआधलुनर्ककिण ि व्यवसार्यकिण गनय ्रसदेश ि संचघय सिकाि संग समन्वय गिी स्थानीय 
सिकािको स्रोत समेत व्यापक रुपमा परिचािन गदै िलगने छ ।  

2.सामदुार्यक तथा सहकारिमा आधारित कृर्ष ्रसणालििाई र्वशेष अनदुानको व्यवस्था गरिने छ। 

3.भलुमको उत्पादकत्व वरृ्द्ध गनय भ ुउपयोग नीलतका आधािमा समग्र भलुमको उपयोग मा जोि ददइने 
छ।सहकािी ि सामरु्हकखेलतिाई ्रसोत्साहन गिीने छ। 

4.अगायनीक कृर्ष उत्पादनिाई महत्व ददने गरि अलभयान संचािन गरिने छ। 

5.पशपुचन्छजन्य तथा मत्स्य उत्पादनमा आत्मलनभयि हनेु ि लनयायत वरृ्द्ध गने नीलत अविम्वन गरिने छ।  

6.कृर्ष उत्पादनिाई चार्हने मि, लबउ, उपकिण ि अन्य आवश्यक सेवाहरु संचघय सिकाि ि ्रसदेश 
सिकाि संग समन्वय ि साझेदािी गरि उपिब्ध गिाउने ि खाद्य स्वच्छता ्रसवद्धयन गनय ्रसभावकािी 
लनयमनको व्यवस्था लमिाईने छ।कृषकहरुिाई ्रसर्वलध ि सीपको व्यवहारिक ज्ञान ्रसाप्त गने व्यवस्था 
लमिाईने छ। 

7.  कृर्ष र्वउ लबजन लबतिणको िालग कृर्ष लिपो स्थापना गनय पहि गरिने छ। 

8.चाि ु आ.व. मा कृर्षयोग्य जलमनमा सानालसचाइ आयोजनामा िगालन बरृ्द्ध गिीने छ।जनताको 
सहभालगतामा मझौिा ि ठुिा लसचाई आयोजनाहरु लनमायण गनय ्रसदेश ि केन्र सिकाि संग सहकायय गने 
ि आगामी ३ वषय लभि लसंचाई नभई कृर्ष योग्य जलमन बाझो िाख्ने अवस्थािाई लनमुयि गने गरि काययिाई 
अलभयानकै रुपमा अगािी बढाईने छ। 
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9. ्रसदेश सिकािको एक स्थानीय तह एक कोल्ि स्टोि भने्न नीलत अनसुाि गाउंपालिकाको उपयकु्त 
स्थानमाकोल्ि स्टोिचचस्यान केन्र) लनमायण काययको िालग आवश्यक पहि गरिने छ ।  

10.कृर्ष उत्पादनिाई सहज रुपमा बजािको व्यवस्था लमिाउन ्रसत्येक हप्ता स्थानीय स्तिमा उत्पाददत 
वस्तहुरु उपिब्ध हनेु गरि नया साप्तार्हक हाट बजाि तथा संकिन केन्रको सम्भाव्यता अध्ययन तथा 
सम्भाव्यता अध्ययनका आधािमा लनमायण गनय आवश्यक व्यवस्था लमिाइने छ। 

11.कृर्षमा आधारित साना तथा मझौिा उद्योग स्थापनाको िालग िागलन कतायहरु सँग आवश्यक पहि 
गरिने छ ।  

12. सहकािीिाई लबकास तथा अथयतन्िको महत्वपूणय र्हस्साको रुपमा लबकास गरि उत्पादन वरृ्द्ध, 
िोजगािी शृ्रजयना ि र्वतिणमा लतनको भलुमका बढाईने छ। 

13.माछा पोखिी लनमायण गरि आय आजयन बरृ्द्ध गने कृषक समूहहरुको िालग नीचज सिकािी साझेदािी 
काययक्रमम अन्तगयत लबकास गनय आवश्यक व्यवस्था लमिाईने छ। 

14. व्यवसार्यक पशपुािन तथा गोठ सधुाि, पश ुआहाि, नसि सधुाि तथा पश ुपािनमा आधलुनकीकिण 
सम्बन्धी काययक्रममिाइ लनिन्तिता ददइ र्वस्ताि गरिने छ ।  

िाजस्व परिचािन एंव अलभवरृ्द्ध सम्बन्धी नीलत 

1. वार्षयक पेशा व्यवसाय किका दि बमोचजम किदाता पर्हचान गने सम्बन्धमा पेशा व्यवसायको ्रसकृलत 
अकाि एंव ठाँउ ि मािपोत कायायियको मलु्याशङकन समेतका  अधाि लिइने छ । पेशा व्यवसायको 
्रसलतलनधी मिुक संघ संस्थाहरुबाट गाउँपालिकाद्धािा तोर्कएको दिबन्दीका अधािमा पेशा व्यवसायका 
किदाता ्रसष्टयाइ शे्रणी लनधायिण गिी सहयोग सहमलतका आधािमा कि असिुी व्यवस्थापनिाइ सहज 
बनाउन ्रसलतलनधीमिुक संघ संस्थाहरुको सहकाययमा काययक्रममहरु संचािन गरिनेछ । 

2. अपांग असहाय अशक्त दैवी ्रसकोप र्पलित द्धन्द्ध र्पलित जेष्ठ नागरिक दलित ६० वषय अन्य ७० वषय 
मालथका जस्ता सम्बन्धीत लसफारिस  लन शलु्क तथा कायय ्रसकृलत अनसुाि न्यूनतम िाजस्व लिइ 
काययन्वयन गरिनेछ । 

3. पेशा व्यवसाय कि लिदा एउटै फमयबाट फिक फिक ्रसकृलतका व्यवसाय संचािन गिेके हकमा 
तोर्कए बमोचजमको फिक फिक ्रसकृलतका व्यवसाय किको दििे हनु आउने िकम जोिी व्यवसाय कि 
लिइनेछ । 

4. िाजस्व संकिन काययिाइ थप ्रसभावकािी बनाउन गाउँवासीहरुिाइ सेवा सरु्वधा उपिब्ध गिाउदा 
गाउँपालिकामा भकु्तान गनुय पने कुनै कि शलु्क दस्तिु बाँकी निहेको आधािमा किमा आवश्यक छूटको 
व्यवस्था गरिने छ ।  

5. गाउँपालिका द्धािा गने िाजस्व सम्बन्धी लनणयय ि आलथयक कािोबािमा पािदचशयता ि सहभागीता ्रसवधयन 
गरिनेछ । 
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6. किमा पिदचशयता कायम गनयको िालग कि संकिनमा सूचना ्रसर्वलधको उपयोग गरिने छ। 

७. नागरिकता लसफारिस, छािवचृिको िालग लसफारिस एव औषलधउपचािको िालग लसफारिस लनशलु्क 
गरिने छ ।  

८. ३५ ददन लभि घटना दताय गिाएमा लनशलु्क दताय गरिने छ ।  

(=ufpFkflnsfnfO{ j'emfpg'kg]{ cf=j=@)&^.)&& sf] s/ z'Ns dxz'n cflb j}zfv d;fGt 

leq j'emfPdf !) k|ltzt\ 5'6 lbg] gLlt lnOg]5 . 3/jxfn s/ ;+sngnfO{ Jojl:yt / 

k|efjsf/L jgfpg nut ;+sng cg'udg d'Nof+sg ul/ sfof{Gjog ub}{ nlug]5 . 

 

!)= cfGtl/s /fhZj clej[l4sf nflu ;fj{hlgs lghL ;fem]bf/L cGtu{t Joj;fo s/, 

k;n 3/ h:tf If]qdf ePsf] ;fj{hlgs lghL ;fem]bf/Ldf hf]8 lbOg]5 . 

 

 

वन वाताविण, सिसफाइ तथा खानेपानी नीलत 

1.चजल्िा वन कायायियसंग समन्वय गरि गाउँपालिकालभि आवश्यक ठाउँमा वकृ्षािोपण तथा तािबािको 
सरुुवात गरिने छ। 

2.वाताविणीय सिसफाइ सम्बन्धी नीलतहरु अविम्बन गिी आवश्यक व्यवस्था गरिने छ । 

3. फोहिको उचचत व्यवस्थापनमा जोि ददनेछ । 

4. गाउँपालिका लभि बाढी पर्हिो, आगिालग, भकुम्प, हवा हिुी आदी जस्ता ्रसाकृलतक र्वपिी बाट तिुन्तै 
िाहत कायय गनय गाउँपालिका, सशसि ्रसहिी, नेपाि ्रसहिी, िेिक्रमससंग समन्वय गरि ्रसाथलमक िाहत 
दीघयकालिन योजना बनाउन गाउँपालिकामा र्वपि व्यवस्थापन केन्र स्थापना गिी उचचत व्यवस्थापन 
गरिने छ । 

५. एक घि एक धािाको नािा अनरुुप योजना लनमायण गिी आवश्यक कायय आगािी बढाइने छ । 

यूवा तथा खेिकुद नीलत 

1. यस गाउँपालिकामा अवचस्थत खेिमैदानहरुिाइ पर्हचान गिी उचचत पूवायधाि व्यवस्थापनका िालग 
आवश्यक पहि गरिने छ ।  

2. गाउँपालिका लभिका वेिोजगाि यूवाहरुिाइ स्विोजगाि तफय  ्रसोत्साहन गनय र्वलभन्न िोजगाि सीपमिुक 
काययक्रममिाइ लनिन्तिता ददइ थप र्वस्ताि गरिने छ। 

३। गाउँपालिकास्तिी र्वलभन्न खेिकुद काययक्रममिाइ लनिन्तिता ददने छ । 

उद्योग/ घिेि ुउद्योग नीलतः 

1.बजाि क्षेिमा उद्योग स्थापना गनय र्वलभन्न उद्योगी तथा व्यापािीसंग पहि गरिनेछ । 

2.घिेि ुतथा साना उद्योगको स्थापना तथा र्वकासमा ्रसवधयनमा जोि ददनेछ । 
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3.स्थानीय स्रोत साधनमा आधारित उद्योग स्थापना गनय ्रसोत्साहन गरिनेछ । 

 

जनसंख्या, सामाचजक र्वकाससम्बन्धी नीलतः 

1.बािमैिी स्थानीय शासनमा बाि सहभागीता बािबालिकाको शिीरिक मानलसक र्वकासका साथै क्षमता 
र्वकासिाइ बाि संजाि तथा बाि क्िब गठन साथै उत्कृष्ट र्वद्याथी सम्मान खेिकुद समाग्री र्वतिण 
कायय िाई लनिन्तिता ददइदै बािमैलि स्थानीय शासन घोषणाका िालग आवश्यक ्रसर्क्रमया आगािी बढाइने 
छ ।  

2. ७५ बषय सम्मका जेष्ठनागरिकहरुिाइ गाउँपालिका स्तिीय र्वलभन्न र्क्रमयाकिाप गिी सम्मान गरिने छ 
।  

३. र्वपन्न, गरिब मर्हिा एवं र्कशोि र्कशोिीहरुको िालग आयमूिक एव अनदुान उचचत व्यवस्था गरिने 
छ ।  

४. गाउँपालिका लभिका सक्षम यवुायूलतहरुको िालग क्षमता अनरुुप र्वभन्न आयमूिक र्क्रमयाकिापको 
व्यवस्था गरिने छ ।  

५। गरिलबलनविण कोष सम्बचन्ध र्वलभन्न र्क्रमयाकिापहरुका िालग लनलत अविम्बन गरिने छ । 

पययटन सम्बन्धी नीलत 

1.गाउँपालिका लभिका धालमयक संस्कृलतक एलतहलसक सम्पदाहरुको संिक्षण एंव पययटकीय स्थिको रुपमा 
र्वकास ्रसचाि ्रससाि तथा ्रसवधयन गरिने नीलत लिनेछ । 

2. पोखिी एंव ताििाइ सनु्दिीकिण गरि आन्तरिक तथा बाह्रीय पययटकहरुिाइ आकर्षयत गरिने योजना 
तथा काययक्रममको नीलत लिइनेछ । 

३। पययटन पवयद्धनका िालग फोटो पदयशलन गने छ ।  

४। मधेशको किा सस्कृलतको समिक्षण गनय अलभयान चिाउने छ ।  

५। लसमा क्षेिका बलसन्दहरुको आपसी सहयोग ि सम्बन्ध ि सरु्ढिण बनाउन अलभयान चिाउने छ 

/f]huf/ ;DalGw lglt M 

!= a}b]lzs /f]huf/LnfO{ ;'/lIft, Jojl:yt, dof{lbt, pknAwL d'ns P+jd zf]if0f /lxt agfpg] 

gLlt !_ :yflgo :t/df /f]huf/Lsf] k|j2gsf nfuL ;fj{hlgs lgdf{0f sfo{x?df ;Dej 

eP;Dd >dd'ns k|ljlwsf] k|of]u u/L /f]huf/L l;h{gfdf hf]8 lbg] gLlt lnOg]5 . 

@_  :yflgo :t/df /f]huf/L l;h{gf ug{sf nfuL ;+3 / k|b]z ;/sf/ ;Fu cfjZos ;dGjo ub}{ 

/f]hfuf/ ;]jf s]Gb| / k|wfgdGqL /f]huf/ sfo{qmd nfO{ k|efjsf/L ?kdf ;+rfng ul/g]5 . 

#_  :yflgo :t/df /f]huf/L l;h{gfsf nfuL lghL ;/sf/L / u}/;/sf/L If]q ;Fu cfjZos 

;xsfo{ u/L yk /f]huf/Lsf] cj;/ l;h{g ul/g]5 . 
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$_ a]/f]huf/ o'jf o'jltx?sf nfuL /f]huf/d'ns / l;kd'ns tflndx? ;+rfng u/L bIf / ;Ifd 

hgzlSt ljsf; u/L cfGt/Ls /f]huf/Lsf] k|jwg{ / lj:tf/ ug]{ gLlt canDag ul/g]5 . 

%_  /f]huf/L l;h{gf ;DaGwL cWoog cg';+wfg u/L /f]huf/Lsf] gofF If]q klxrfg ul/g]5 . 

^_  ;a}sf nfuL /f]huf/sf] k|Tofe'tL x'g] vfnsf sfo{qmdx? to ul/g]5 . 

&_  a]/f]huf/ JolQsf nfuL a}+s tyf ljQLo ;+:yf dfkm{t ;x'lnotk'0f{ qm0f pknJw u/fOg]5 . 

*_  /f]huf/ ;'rgf Joj:yfkg k|0fnLsf] :yfkgf u/L ;Dk'0f{ a]/f]huf/ JolQx?sf]] 8f6fnfO{ 

Jojl:yt ul/g]5 . 

(_  j}b]lzs /f]huf/Lsf qmddf ;d:ofdf k/]sf o'jfo'jtLnfO{ cfjZos ;xof]u ;dGjo k/fd{z 

k|bfg ub}{ cfkmg} ufFp 7fFpdf kl/jf/ ;Fu} a;L sfd ug]{ jftfj/0fsf] l;h{gf u/L ;'vL g]kfnL 

/ ;Dj[4 g]kfn sf] gf/fnfO{{ ;fsf/ agfpg] gLlt canDag ul/g]5 . 

!)_  :yfgLo:t/df ;a}eGbf a9L /f]huf/L lbg] lgsfonfO{ plrt k'/:sf/sf] Joj:yf ;lxt ;Ddfg 

ul/g]5 . 

!!_  ozf]w/f ufpFkflnsfsf] cleofg >dsf] ;Ddfg  sfo{qmd ;a} j8fx?df ;+rfng ul/g]5 . 

!@_    /f]huf/ k|j2{g sfo{qmd nfO{{ k|efjsf/L ?kdf ;+rfng ul/g]5 . 

!#_ a]/f]huf/x?sf] 1fg,l;k,of]Uotf,cg'ej / ahf/sf] dfusf cfwf/df cfjZos kg]{ ;Lk ljsf; 

tflndsf] klxrfg u/L ;DalGwt tflnd s]Gb|df l;kmfl/; ul/g]5 . 

ljwfog 

!= g]kfnsf] ;+ljwfg, :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g @)&$ df ePsf] Joj:yfx?sf] sfof{Gjogsf 

nflu ozf]w/f ufpFkflnsfnfO{ k|fKt ePsf] clwsf/ If]q leq /lx ljleGg  P]g, sfg"g, 

sfo{ljlw, lgodfjnL tyf lgb]{lzsf agfOg] 5 . 

@= P]g, sfg"g, sfo{ljlw, lgodfjnL tyf lgb]{lzsf agfpgsf nflu ;f] ;+u ;DalGwt ljz]if1af6 

cWoog cg';Gwfg, k/fdz{ ug{ cfjZos ah]6 ljlgof]hg ul/ sfof{Gjogdf n}hfg] 5 . 

 

अन्तयमा यस गाउँपालिकािे दीघयकािीन सोच उद्देश्य ्रसाथलमकताका साथ अचघ सािेका नीलत तथा 
काययक्रममको ्रसभावकािी तथा सफि काययन्वयनिे गाउँपालिकािाई समदृ्ध बनाउन योगदान प 'यायउने 
कुिामा र्वश्वास िाख्दै नीलत, काययक्रमम तथा बजेटतजुयमा गनय सहयोग पयुायउन ु हनेु सम्पूणय सभाका 
सदस्यहरु, र्वषयगत सलमलतका पदालधकािीहरु, बदु्धचजवीहरु,समाजसेवी, चशक्षक ्रसाध्यापक, िाि सेवक 
कमयचािीहरु िगायत सबै गाउँपालिका वासीहरु समेतिाई हाददयक धन्यावाद व्याक्त गदै नीलत,काययक्रमम 
अनरुुप उचचत स्रोत साधनका व्यवस्थाको ्रसलतद्धता गदै यस गाउँपालिकाको“शान्ती सिुक्षा ि समावेशी 
यशोधिा गाउँपालिकाको आलथयक समाचजक समवरृ्द्ध” भने्न नािा सफि बनाउन सबैको साथ सहयोग ि 
सहकाययको आशा ि र्वश्वास िाख्दै र्वदा हनु्छु । धन्यावाद  
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