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आ.ब.०७7/०७8 को िावषाक सलमक्षा 

आदरणीय गाउँपालिका उपाध्यक्ष ज्यू तथा गाउँ सिाका सदस्य ज्यूहरु र पत्रकार महानिुािहरु  
नेपािको ितामान संविधानिे लनर्दाष्ट गरेको राज्यका नीलत, लनदेशक लसद्धान्त, चािूआिलधक योजनाको 
प्राथलमकता, उद्धेश्य, िक्ष्य, र्दगो विकासको िक्ष्य, गाउँपालिकािाई संविधानको अनसुचुी ८ र ९ 
िमोजजम प्राप्त अलधकार, स्थानीय सरकार संचािन ऐन ,२०७४ को पररच्छेद ४ र ५ को प्रािधानका 
आधारमा गाउँपालिकाको आठौँ गाउँसिा मार्ा त चािूआलथाक िषामा लिएका नीलत तथा 
कायाक्रमहरुको सलमक्षा गदै विकासका प्राथलमकता एिं गाउँिासीहरुको चाहना, ईच्छा र मागहरुिाई 
मध्यनजर राखी कायाक्रम तथा आयोजनाहरुिाई प्रिािकारी बनाउन आ.ि.२०७7/०७8 को नीलत 
तथा कायाक्रमिाई यस अजिका सिामा पाररत गरी सवकएको छ।सोही नीलत ,कायानीलतका आधारमा 
कायाक्रम तथा बजेट तयार गरेका लथयौ।केन्र सरकार र प्रदेश सरकारबाट समय समयमा जारी 
िएका नीलतगत कुराहरु यस गाउँपालिकाको मागादशानका रुपमा रहेको छ।  
सिाका सदस्य ज्यूहरु   
अब म, आ.ि. ०७7/०७8 को कायाक्रमको सलमक्षा गने अनमुलत चाहान्छु।  
(क) आलथाक विकास नीलत 

१) आन्तररक आय तर्ा  
• आन्तररक आय िवृद्ध गना सम्िाव्य क्षेत्रहरुको अध्ययन तथा पवहचान गरीएको छ।  
• करको दर िन्दा दायर बवृद्ध गने नीलतिाई प्राथलमकताका साथ अगालि बढाईएको छ । 

• कर संकि कायािाई पारदलसा र व्यिजस्थत गररएको छ । 

• "र्दगो विकास र समवृद्ध हाम्रो प्राथलमता-कर संकिनमा सिैको सहिालगता" िन्ने नारािाई 
साथाकता र्दन ेप्रयास गररएको छ । 

• कर संिग्न कायािाई सरि, सवुिधायकु्त्त तथा व्यिजस्थत बनाउन सबै ििामा कर बझुाउन 
सक्त्ने व्यिस्था लमिाईएको छ । 

• हचिुाको िरमा हनु सक्त्ने कर लनधाारण कायाािाई लनरुत्सावहत गना करका दरहरु लनजित 
गरी पूणारुपमा िाग ुगररएको छ । 

• क्रमस कर संकिन कायािाई बैज्ञालनक र करदाता मैत्री बनाउदै िलगने कुरािाई 
प्राथवकक्ताका साथ अगालि बढाईएको छ । 

२) कृवष तर्ा  
• कृवष क्षेत्रको व्यापक आधनुीवककरण र व्यिसावयकरणमा जोि र्दईएको छ, साथै माटो 

परीक्षण, अगाालनकमा (रैथाने) र  िोपोन्मखु स्थानीय िालिको संरक्षणमा जोि र्दईएको छ।  
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• एक ििा एक उत्पादन कायाक्रम संचािनको िालग आिश्यक प्राविलधक जनशजक्त बढाई 
सेिा प्रिाह गररएको । 

• वटमरु, िटमास, सनु्तिा, आि,ु मकै, गहुँ, धान तथा कोदो खेलतको विकास र प्रबद्धाको िालग 
विलिन्न कायाक्रम संचािन गररदै आएको छ । साथै मकै र िटमास खेलतिाई पकेट रुपमा 
संचािन गना 4 पटक तालिम संचािन गरीएको छ । 

• यस गाउँपालिका ििा नं.1,2,3,4,5,6,7 र 8 मा तरकारी विउँ खररद गरी वितरण काया सचुारु 
गरीएको छ । 

• वकसान सूजचकरणको िालग प्रविष्ट कताा छनोट गरी प्रविवष्ट कतााहरुबाट तथ्याङ्क प्रविवष्ट गने तथा तथ्याङ्ग 
लिने काया जारी गररएको छ  । 

• वकसानहरुिाई अगाालनक कृवषमा प्रोत्सावहत गरी उत्पादन र उत्पादकत्ि बवृद्ध गना 200 
जना कृषकहरुिाई तालिम प्रदान गरीएको छ । 

• यस क्षेत्रको हािापालन तथा माटोिाई उपयकु्त कागलत, वटमरु तथा माल्टाको विरुिा वितरण 
काया प्रारम्ि िई सम्पन्न हनुे क्रम रहेको छ । 

 

३) पश ुविकास तर्ा ः 
• प्राकृलतक र कृलत्रम गिााधानको माध्यमिाट नश्ल सधुार कायाक्रम सञ्चािन गररएको छ। 

कुखरुा पािन, िेिा प्रिद्धान तथा अन्य पशपुािनका िागी आिश्यक र उपयकु्त क्षेत्रको 
पवहचान गररएको छ। 

• कृलत्रम गिााधान कायाक्रम मार्ा त पशजुन्य पदाथाहरुको उत्पादन P+j उत्पादकत्ि िवृद्ध 
गररएको।  

• िमु्ती पश ुस्िास्थ्य जशविर मार्ा त यस गाउँपालिका बालस कृषकहरुिे पािेका पशिुस्तहुरुमा 
आन्तरीक तथा बाह्य परजीिी विरुद्धको औषधी वितरण गररएको छ । 

• व्यिसावयक बाख्रापािन सम्बजन्ध तालिम संचािन गररएको छ । 

• कुशे गाउँपालिका लित्रका रहेका अलधकांस बाख्राहरुमा वप.पी.आर.रोग तथा रेविज विरुद्धको 
खोप िगाईएको। 

• ििा नं 1 देजख 9 सम्मा पश ुस्िास्थ्य उपचारको िालग औषलध खररद काया सम्पन्न गररएको 
छ । 

• यस गाउँपालिका ििा नं.3,4, 5 र 6 मा कुखूरा वितरण काया सम्पन्न गररएको छ । 

• िेिा बाख्राको उत्पादन र उत्पादकत्ि अलिबरृ्ि गना समहु गठन गरी िेिा संरक्षण कायाक्रम 
तथा बाख्रा पकेट कायाक्रम संचािन गररएको छ । 

•  

४) सहकारी तथा विजतय क्षते्र तर्ा  
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• गाउँपालिकामा सहकारी संस्था संचािन तथा लनयमन गने ऐन पाररत गरर िाग ु गररएको 
छ।िैंक सहकारी तथा विजतय संस्थाहरुिाई सामाजजक उतरदावयत्िको काया स्िरुप 
सामदुावयक विकासका गलतविधीहरुमा संिग्न गराईएको छ।िेरोजगार व्यजक्तहरुको 
व्यिस्थापन गना तथ्यांक संकिन कायाक्रम संचािन गररएको छ। साथै िेरोजगार 
व्यजक्त्तहरुिाई 100 र्दन िरािरको रोजगार लसजाना गने काया गरीएको छ । 

• यस गाउँपालिकामा संचालित सहकारी संस्थाहरुको बावषाक प्रगलत  प्रलतिेदन माग गरी 
व्यिजस्थत गना खोजजएको छ । 

ख) सामाजजक ljsf; 

 

५) जशक्षा तर्ा  
• सबै िाििालिकाहरुिाई िाि विकास केन्रमार्ा त विद्यािय जशक्षाको तयारी गररएको छ, सबै 

िाि िालिकाहरुिाई आधारितू जशक्षाको पहचुमा जोिर्दइएको छ।त्यसैगरी विद्याथी िनाा 
िैसकेपलछ विचमै छोड्ने कायािाई लनरुत्सावहत गदै िलगएको छ।कक्षा १ देखी १२ सम्मको 
जशक्षा अलनिाया, विद्याथी प्रोत्साहन तथा छात्रिजृतको व्यिस्थापनमा जोि र्दईएको छ। 

• विद्याियको गणुस्तर अलििवृद्ध गना प्र.अ.को लनयमीत बैठकमा संचािन गररएको छ।उत्कृष्ट 
तथा विपन्न गररि जेहनदार, द्वन्द्ध वपलित अिस्थाका प्राविलधक धारतर्ा का विद्याथीहरुिाई 
अध्यक्ष छात्रिलृत कोष स्थापना गरीएको छ। 

• प्रत्येक िािविकास केन्रमा :jR5 वपउने पालन व्यिस्थापनको िालग बहकु्षेत्रीय पोषण 
कायाक्रम अन्तगात वर्ल्टर वितरण कायाक्रम सम्पन्न हनुे क्रममा रहेका छ। 

• राष्ट्रपलत शैजक्षक सधुार कायाक्रम अन्तगात 3 िटा ििन लनमााण चरणमा हनुकुा साथै 2 िटा 
विद्याियमा gljgtd प्रविलधका सामाग्री प्रादन गरीएको छ ।साथै सोवह कायाक्रम अन्तगात 
पालिका समेतको nfutdf 13 िटा विद्यािय ििनहरु सम्पन्न गररएको छ । 

• जशक्षािाई व्यिसावयक तथा प्रविलधमैत्री बनाउन यस गाउँपालिकाको 3 िटा विद्याियमा 
िाईिेरी, आईलसवट तथा ल्याि सामाग्री जिान गरीएको छ। 

 

६)स्िास्थ्य तर्ा  
• आधारितू स्िास्थ्य र सरसर्ाई तथा पोषण सम्िन्धी नीलत कानून मापदण्ि योजनाको 

तजुामाकायाान्ियन तथा लनयमनमा जोि र्दईएको छ। 
• सामदुावयक स्िास्थ्य केन्रहरुको स्थापना तथा सेिा विस्तार गनुाको साथै सतु्केरी िताको 

व्यिस्था गररएको छ। साथै सतु्केरी हनु नसकी जोजखममा परेकािाई हेिीकप्टरबाट उद्धार 
गररएको छ । 

• विपन्न नागररकहरुिाई  औषधी उपचार लसर्ाररश लनयमीत रुपमा गररएको छ। 



 

4 

 

• गाउँपालिकाको ििा न 2,४र9 स्िास्थ्य सेिा केन्र ििन तथा jy{O{g ;]G6/ सेन्टर 
संचािनमा रहेको छ। 

• गाँउ लित्र विलिन्न समयमा गाउँिर जक्त्िलनक सेिा संचािन गररदै आएको छ। 

• सनुौिा हजार र्दने आमाहरुको स्िास्थ्य अिस्थािाई मजबतु गना प्रत्येक ििामा पोषण 
सामाग्रीहरु वितरण गरी मात ृतथा जशश ुमतृ्य ुदरमा कलम आएको छ । 

• Gfu/Lssf]] जजउँ ज्यानिाई उच्च प्राथलमकता र्ददै कोलिि -19 को एजन्टजेन पररक्षण काया 
िजस्त िजस्तमा संचािन गररदै आएको छ । 

•  ;j} स्िास्थ्य संस्थाबाट एक जनािाई DHIS-2 तालिम उपिब्ध गराईएको । 

• विद्याियमा कुष्ट रोग बारे जनचेतना कायाक्रम सम्पन्न गरीएको  छ । 

• उच्च hf]lvddf रहेका नागररकहरुिाई क्षय तथा कुष्ट रोग खोजपड्ताि कायाक्रम सम्मपन्न गरीएको । 

• गिािलत संग उपाध्यक्ष कायाक्रम सािनु,नङकट् वितरण कायाक्रम 9 ओटै ििा मा सम्पन्न गरीएको । 

• समदुायमा आधाररत निजात जशश ुकायाक्रम तथा पालिका स्तरमा खोप र सरसर्ाई प्रिद्धान साथै पूणा 
खोप िरधरुी सिोक्षन कायाक्रम सम्पन्न गरीएको । 

• विद्यािय स्िास्थ्य जशक्षा आम समूह कायाक्रम सम्पन्न गरीएको । 

• स्िास्थ्य चौवकमा विरालमको िालग OPD वटकटको व्यिस्थापन गररएको । 

• स्िास्थ्य संस्थामा आधारितु तथा आकजस्मक औषलध तथा स्िास्थ्य समाग्री खररद काया सम्पन्न िएको । 

• स्थानीय तहका स्िास्थ्यकमी तथा मवहिा स्िास्थ्य स्ियंम सेविकाको िालग नाक, कान, िाँवट तथा मखु 
सम्बजन्ध प्राथलमक उपचार बारे अलिमजुखकरण कायाक्रम सम्पन्न गरीएको । 

• मात ृ तथा निजशश ु कायाक्रम अन्तगात आमा सरुक्षा गिािलत उत्प्ररेण न्यानो झोिा कायाक्रम सम्पन्न 
गरीएको । 

• रावष्ट्रय मवहिा स्ियंम सेविकािाई यातायात तथा पोषाक िता वितरण कायाक्रम सम्पन्न गरीएको । 

• स्िास्थ्य चौवक िरंगा र स्िास्थ्य चौवक टािे गाउँमा ल्याि संचािन गरीएको । 

• कोलिि 19 िगायत विलिन्न महामारीजन्य रोगहरुको रोक थाम, lgoGq0f तथा लनगरालनको िालग 
सरोकारिाि संग अन्तरवक्रया तथा RRT गठन तथा पररचािन सम्पन्न गरीएको । साथै सिै ििा तथा 
टोि टोिमा स्िास्थ्यकलमा पररचािन गरी एजन्टजेन परीक्षण काया सम्पन्न गरीएको । 

• पालिका स्तररय स्िास्थ्य संस्थाहरुको मालसक सूचना संकिन िेररवर्केशन एिं गणुस्तर सधुार कायाक्रम 
सम्पन गरीएको । 

• उपचार केन्रम आकजस्मक औषलध तथा ल्याि समाग्री ढुिानी कायाक्रमको िालग आिश्यक प्रर्ा मेनश 
छपाई कायाक्रम सम्पन गरीएको । 

• प्रत्येक स्िास्थ्य संस्थामा PNC VISIT कायाक्रम तथा प्रत्येक स्िास्थ्य नागरीक ििा पत्र वटवि रेजजमेन्ट 
उपिब्ध गराईएको ।     

 

 

७) मवहिा विकास तर्ा  
• लसप तथा क्षमता विकास तालिम प्रदान गररएको छ। 

• मवहिा मालथ हनुे वहंसा र मानि िेच विखन तथा ओसारपसार कायािाइ लनरुत्सावहत गना 
विलिन्न प्रचारात्मक कायाक्रमहरु संचािन गररएको छ। 
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• बहवुििाहिाई लनरुत्सावहत गना चेतनामूिक कायाक्रमहरु संचािन गररदै आएको छ । 

• विपन्न मवहिाहरुको आयआजान िवृद्ध गना अनदुान कायाक्रमहरु संचाि गररदै आएको छ । 

• सनुौिा हजार र्दनका कायाक्रम प्रत्येक ििामा संचािन गरीएको । 

८) िाि विकास तर्ा  
• िािश्रम शोषणिाई दरुुत्साहन गने कायाक्रम संचािन गररएको छ। 

• कुशे गाउँपालिकािाई बिमैत्री गाउँपालिका िोषणको िालग यस क्षेत्रका िाििालिकाको 
क्षमता विकासको िालग विलिन्न वकलसमाका कायाक्रम संचािन गररदै आएको सेि द जचल्िेन 
र पाहालि क्षेत्र विकास अलियfन जाजरकोट तथा गाउँपालिकाको संयकु्त्त साझेदारी कायाक्रम 
संचािन गररदै आएको छ ।उक्त्त कायाक्रम संचािन गरी पालिकािाई सहयोग गने सेि द 
जचल्िेन र पाहालि क्षेत्र विकास अलियन जाजरकोटिाई हार्दाक धन्यिाद र्दन चाहान्छु । 

• िाििालिका सम्बन्धीत सबै काम र क्षेत्रको अनगुमन गरी आिश्यक लनदेशन  र्दन ेकाम 
िएको छ। 

• सिै बािविकास केन्रहरुमा शैजक्षक समाग्री व्यिस्थापन गरी बािमैत्री कक्षा कोठा 
व्यिस्थापन गररएको छ। 

• कुशे गाउँपालिका र पहालि क्षेत्र विकास अलियान विचको िागत साझेदारीमा ििा स्तररय 
जोजखम रहेका बािबालिकािाई खाद्यान्न समाग्री उपिब्ध गराउदै आएको छ । 

• िाि वििाह र िाि श्रम न्यलुनकरण गना आिश्यक कानून लनमााण गरर पहालि क्षेत्र विकास 
अलियान संगको सहकायामा चेतना मिुक कायाक्रम संचािन गररदै आएको छ । 

• अलतअशक्त्त िािलिकाको क्षमता विकासको िालग पहालि क्षेत्र विकास अलियfन र 
गाउँपालिकाको सहकायामा तीन िटा SCHOOL AT HOME कायाक्रम संचािन गररएको छ । 

• बािबालिकाको मौलिक हकिाई सलुनजितता गना जन्म दताा अलियन संचािन गरी यसै 
बषाबाट पजिकरणको सबै कायाहरु लिजजटाईजेसन गने काया गररएको छ । 
 

९) अपाङ्ग तथा जेष्ठ नागररक तर्ा  
• यस पालिकामा रहेका अपाङ्ग बािबालिकाको तथ्याङ्क संकिन र अपंग पररचयपत्र वितरण 

गना िजस्त स्तरमा प्रत्येक बषा जशविर संचािन गररदै आएको छ । 

 

१०) आदीिासी जनजाती उत्थान tkm{M  

• विलिन्न व्यिसावयक खािका तालिम संचािन गररएको छ। 

• जनजालतहरुको उत्थानका िालग उलनहरुको k/Dk/f स ंस्कृलतजस्ता विषयहरुको सम्िद्धान, 

प्रिाद्धन र संरक्षणमा जोि र्दईदै आएको छ। 

• आदीिासी जनजातीको मातिृाषाको उत्थानको िालग ििा नं.8 मा जय जनजाती प्रा.वि िाई 
अनमुलत प्रदान गरी ििन लनमााण काया यसै आ.ब. मा सम्पन्न गररएको छ । 
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११) दलित एिं वपछिा िगाउत्थान तर्ा ःः 
• दलित एिं वपछिा तथा अल्पसंख्यक िगाको उत्थानका िालग प्रालथकताका साथ अिसरहरुको 

ग्यारेजन्ट तथा सम्िद्धान र संरक्षण गररएको छ। 

• लसपमूिक,रोजगारमूिक, तथा आयमूिक कायाक्रम संचािन गनुाका साथै आिश्यक समाग्री 
वितरण काया सम्पन्न गररएको छ। 

• परम्परागत बाजा संकृलतको संरक्षण गना बाजा वितरण काया संचािन गररएको छ । 

 

१२) यिुा तथा खेिकुद विकास तर्ा ः 
• हरेक िषा सबै ििा तथा गाउँपालिकािाट समेत अध्यक्ष कप प्रलतयोलगता संचािन गरीएको 

छ। साथै राष्ट्रपलत रलनङ्ग जशल्ि प्रलतयोलगता आयोजन गरी "स्िास्थ्य र मनोरन्जनको िालग 
खेिकुद" िन्ने नारािाई साथाकता प्रदान गना अलिप्ररेरत गररएको छ । 

 

ग) पूिााधार विकास तर्ा  
• चाि ुआ.ि.२०७7/२०७8 मा िौलतक पूिााधार विकासमा जनसहिालगता उत्साहजनक नहनुे 

पाइएकोिे उपिोक्ताहरुिाई तालिम, प्रजशक्षण, अलिमजुखकरण जस्ता वक्रयाकिापहरु संचािन 
गरर दक्षता र पारदजशाता बढाउने नीलत लिईएको छ। 

 

१३) सिक तर्ा  
• कुशे पाटन नदाई िाि जोड्ने पयाटन मागाको 9 वकिोलमटर सिक ट्रायक यसै बषा 

खोलिएको छ । सो कायािाई आगालम बषामा समेत लनरन्तरता र्दईने छ। 

• प्रत्येक गाउँ,टोिमा मोटरबाटो लनमााण गने काया िैरहेको छ। 

• यस आ.ब. मा ४ िटा सिकको ट्रयाक खोलि पूणारुमा काया सम्पन्न िएको साथै अन्य 
सिकहरु सम्पन्न हनुे क्रममा रहेका छन ्। 

  
१४) ejg tkm{M 

• यस गाउँपालिकाको प्रशासकीय ििन लनमााण गरर संचािन गररएको छ । 
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• बैंक तथा प्रहरी चौकीको संचािनको िालग व्यिजस्थत आिास सवहतको ििनको व्यिस्था 
गररएको छ । 

• शैजक्षक क्षेत्र सधुार तथा गणुस्तररय र बािमैत्री शासन संचािनको िालग ििन, सौचािय 
लनमााण गररएको छ । 

 

 

 

 

 

 

१५) लसंचाई तर्ा  
• िाझँो तथा खेती योग्य लसंचाई हनु बाँकी िलूमिाई लसंचाई गराउन पर्ि कूिोलनमााण र हरेक 

ििामा रहेका कूिाहरु ममात गने काम िएको छ। 

 

१६) सूचना तथा संचार तर्ा  
• सबै ििा कायााियहरुमा  cgnfO{g  सेिा सवहतको इन्टरनेट सेिा विस्तार गररएको छ। 

• गाउँपालिकािे सम्पादन गरेका कायाहरु पारदजशा बनाउन पालिकाको आफ्नो िेबसाइट तथा 
सामाजजक संजाि माध्यबाट प्रविष्ट गने कायािाई लनरन्तरता र्दईएको छ। 

• सूचना तथा tYof+snfO { व्यिजस्थत गना गाउँपालिका प्रोर्ाइि कायाविलध लनमााण तथा तथ्यांक 
संकिन र्ारामको विकास गरीएको छ। 

 

१7) सस्कृलत,पयाटन विकास तर्ा  
• कुशे गाउँपालिकाको ऐलतहालसक तथा k'''/ftflTjs स्थििाई व्यिजस्थत बनाई पयाटन 

प्रबद्धानमा जोि र्दईएको छ।साथै यस गाउँपालिकाको संस्कृलत पयाटन k|j4{gsf] िालग ^# 
िटा मजन्दरहरु लनमााण गररएको छ । 

• संस्कृलत, पयाटन तर्ा को विकासको िालग पैंकको मस्ट मजन्दर, कर्ल्न मस्ट मजन्दरको 
लिवपआर तयार गने काया सम्पन्न िएको छ । 

१8) िरेि ुतथा साना उद्योग तर्ा  
• यिुा उद्यमशीिता विकास गरी आत्मलनिार स्िाबिम्बी बनाउन विलिन्न खािका यिुा िजक्षत 

उद्यमशीि विकासका कायाहरु थािनी गररएको छ।  
• यिुािाई िजक्षत लसप विकास कायाक्रम अन्तगात िकुम्प प्रलतरोलध िर लनमााण गना लसकलमा, 

िकलमािाई पहालि क्षेत्र विकास अलियान मार्ा त तालिम संचािन गररएको छ । 

 

19) खानेपानी तर्ा  
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• स्िच्छ वपउने पानीको व्यिस्थामा सहयोग पयुााउन सरसर्ाई सम्बन्धी जनचेतनामूिक 
कायाक्रम संचािन िैरहेको छ। 

• यस गाउँपालिका लित्र स्िच्छ खानेपानीको उपिब्धताको िालग आबश्यक पहि थािनी 
गररएको छ । साथै यस आ.ब. मा 6 िटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरी िकु्त्तानी िएको 
र अन्य खानेपानी आयोजना सम्पन्नको अजन्तम चर0fमा रहेका छन ्। 

• स्िच्छ वपउने पालन उपिब्ध गराउन पालिका लित्रका सनुौिा हजार र्दन लित्रका 
आमाहरुिाई वर्ल्टर वितरण गने काया गररएको छ । 

 

ि) िातािरण तथा विपद व्यिस्थापनःः 
 

२0) िन तथा िातािरण तर्ा  
• गाउँपालिका लित्रका िनजंगिको संरक्षण काया िैरहेको छ। 

• विपद व्यिस्थापन कोष मार्ा त  दैवि प्रकोपमा परेकािाई आलथाक तथा िौलतक सहयोग 
प्रदान गररएको छ। 

• यस गाउँपालिका लित्र रहेका रेि पाण्िा, बाि, िाि,ु कस्तरुी, िाँरे् मनुाि, कालिज, मगृ  
जस्ता दिुाि जजिजन्तकुो संरक्षणमा जोि र्दईएको छ । 

• यस गाउँपालिकाको कुशे पाटgमा पाईने (यसाा गमु्बा, पाँचऔिे, सपागन्धा, र्ठगो, जशपो) 
जस्ता बहमुलु्य यकु्त्त जलिबवुट तथा विरुिाहरुको संकिन काया व्यिजस्थत गना प्रायस 
गररएको छ । 

 

21) विपद व्यिस्थापन तर्ा  
• यस पालिकामा विरालम तथा सतु्केरीहरुिाई हेलिकप्टर मार्ा त tTsfn उद्धार गने काया 

गरीएको छ । 
 

ङ) संस्थागत विकास तथा सेिा प्रिाह नीलत 

 

२2) सशुासन तर्ा  
• सािाजलनक सेिा प्रिाहमा पारदजशाता ,प्रिािकारीता र समन्िय गना मेिलमिापकतााको व्यिस्था 

गररएको छ। 

•  यस आ.ि मा गाउँका सिै ििाका िजस्तहरुमा व्यजक्त्तगत िटन दताा तथा पजिकरण 
सम्बजन्ध िजुम्त जशविर कायाक्रम संचािन गरर ;]jfu|xLx? सेिा प्रदान गररयो। 

२3) मानि संसाधन संरचना विकास गाउँपालिकाको आन्तररक प्रशासन ििा कायााियको काया 
सम्पादन र विषयगत शाखाहरुको कायाहरुिाई चसु्त र दरुुस्त कायाान्ियनका िागी यथासमयमा 
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अनगुमन, लनरीक्षण र सलमक्षािाई प्रिािकारी िनाईएको छ। यस कायााियका विषयगत शाखा तथा 
ििा कायााियहरुमा ररक्त पदमा पदपूलता गरर कायासंचािन प्रिािकारी गराईएको छ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२4) रावष्ट्रय तथा अन्तरावष्ट्रय सम्िन्ध तर्ा  
• रावष्ट्रय स्तरका अनकुुि स्थानहरुको अििोकन भ्रमण लसकाई एिं आदान प्रदानका 

कायाक्रमहरु िइरहेको छ।  
 

च) विजतय व्यिस्थापन तथा सशुासन नीलतःः 
२६) सशुासन र सेिा प्रिाह तर्ा  

• आिलधक रुपमा सािाजलनक सनुिुाई कायाक्रम संचािन तथा नागररकहरुिे गनुासो िा उजरुी 
गना सक्त्ने संयन्त्रको विकास र गाउँपालिकामा गनुासो सनेु्न अलधकारीको व्यिस्था तथा 
आन्तररक िेखा परीक्षण िाई प्रिािकारी बनाईएको छ। 

 

२७) विविध नीलत 

• स्थानीय सरकारिाई आश्यक पने विलिन्न ऐन तजुामा गरी कायाान्ियन गररएको छ । 

• न्यावयक सलमलतिे उजरुीको कारिाही वकनारा गदाा अपनाउनपुने कायाविलध, प्रशासकीय 
कायाविलध लनयलमत गने कायाविलध अगािी िढाइएको छ। 

• "गाउ पालिका लित्र रहेको सरुजक्षत नागररक आिास" कायाक्रम अन्तगात गाउँपालिका लित्रका 
अलधकांस िरहरुिाई वटन प्रदान गररएको छ र यस कायाक्रमिाई लनरन्तरता र्दईनेछ। 

• सामाजजक सरुक्षा िता बैवकङ प्रणfिी मार्ा त उपिब्ध गराउने व्यिस्थाको थािलन गने प्रयत्न 
गररएको छ । 

• रावष्ट्रय पररचयपत्र तथा पजिकारण वििाग अन्तगात गररब िर पररिार पवहचान कायाक्रम 
संचािनमा रहेको र तत्थाङ्क संकिन गरी /x]sf ] छ। 

 

अन्त्यमा 
गाउँपालिका गौरिका आयोजना, जनसहिालगता, रावष्ट्रय नीलत तथा कायाक्रम कायाान्ियन गरी सशुासन, 

कानूनी शासन, गाउँिासीको चाहनाका आधारमा र्दगो विकास सवहतको समदृ्ध गाउँ  बनाउने 
अलियानमा सबै पक्षको सहयोग तथा सहकाया लनरन्तर हनुेनै छ िने्न अपेक्षा राख्दछु। 
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                                     "नीलत तथा कायाक्रम" 

2078/079 

 

 

 

कुशे गाउँपालिकाका उपाध्यक्षज्यू,  

गाउँ सिाका आदरणीय सदस्यज्यूहरु,  

तीन तहको शासन प्रणािीका रुपमा केन्र र प्रदेश सरकारको नीलत तथा कायाक्रम पिात कोरोना 
िाइरस(कोलिि-१९) बाट लसजजात विश्वव्यापी महामारीका कारण उत्पन्न असहज पररजस्थलत र 
बन्दाबन्दी बीच आज म यस गररमामय सिामा आलथाक िषा २०७8/७9 को नीलत तथा कायाक्रम 
प्रस्ततु गदैछु ।यस समयमा आम नागररकको जीिनको सरुक्षाप्रलत गजम्िर र जचजन्तत िएको 
जानकारी गराउँदछु ।  
यस जोजखमपूणा समयमा सम्बोधन गरररहँदा म नेपािको संिीय िोकताजन्त्रक, गणतन्त्रात्मक राज्य 
स्थापनाका िालग योगदान गने सम्पूणा ज्ञात अज्ञात शहीदहरुप्रलत िािपूणा हार्दाक श्रद्धान्जिी अपाण 
गना चाहान्छु । त्यसैगरी कोरोना िाइरस(कोलिि-१९) बाट सङ्क्क्रलमत िई ज्यान गमुाउनेस्िदेश 
तथा विदेशमा रहेकासबै नागररक प्रलत समेत हार्दाक श्रद्धान्जिी अपाण गदाछु । साथै यस 
महामारीबाट सङ्क्क्रमीत सबैनागररकहरुको जशघ्रस्िास्थ्य िािको कामना गदाछु ।  
कोरोना िाइरस(कोलिि-१९) को रोकथाम र लनयन्त्रणको िालग नेपाि सरकारिे गरेको बन्दाबन्दी 
र महामारीका त्रासका कारण सिासाधारणिे आफ्ना दैलनक कामहरु सवक्रयरुपमा अगालि बढाउन 
नसकेको ितामान पररजस्थलतिे आगामी र्दनमा थप चनुौती उत्पन्न हनुे र त्यसको सामनाका िालग 
अवहिे देजख नै तयार हनुपुनेछ ।  

यस महामारीका कारण हाम्रो गाउँपालिकाको मात्र निई सम्पूणा देशको नै सािाजलनक सेिा प्रिाह, 

विकास लनमााणका काया र लनयलमत रुपमा सञ्चािन हनुपुने कायाक्रम र आयोजनामा प्रत्यक्ष रुपमा 
नकारात्मक असर पगेुको छ। सेिामूिक, उत्पादनमूिक, औद्योलगक र व्यापारीक 
क्षेत्रहरुकोरोनािाइरस (कोलिि-१९)को कारणिे अिरुद्ध िएका छन । उत्पादन र आधारितू 
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वितरण प्रणािीमा गम्िीर प्रिाि पनुाका साथै यस गाउँपालिकाको पयाटकीय क्षते्रमा समेत गम्िीरधिा 
पगेुको छ ।  
 

 

 

 

यस महामारीको रोकथाम, लनयन्त्रण र उपचारका िालग कुशे गाउँपालिकािे विपद व्यिस्थापन 
कोषको स्थापना गरी काया गदै आइरहेको व्यहोरा यस गररमामय सिा समक्ष जानकारी गराउन 
चाहन्छु । उक्त कोषमा रकम तथा अन्य सहयोग गरी योगदान परु् याउने सबैमा यस ;''vbअिसरमा 
हार्दाक धन्यिाद र्दन चाहन्छु । आगामी र्दनमा समेत यस प्रकारको सहयोगको अपेक्षा राखेको छु ,  
साथै यस महामारी रोकथाम र लनयन्त्रणका िालग अपनाइएको बन्दाबन्दी, सामाजजक दूरी िगायतको 
कायाान्ियनमा अनशुासीत िई सवक्रयतापूिाक सहयोग गने आदरणीय सबै कुशे गाउँबासीहरु तथा 
आम जनसमदुायमा हार्दाक आिार व्यक्त गदाछु । यसको रोकथाम र लनयन्त्रणको अग्रस्थानमा 
खट्नहुनुेजचवकत्सक,स्िास्थ्यकमी,सरुक्षाकमी तथा व्यिस्थापन कायामा संिग्न सबैिाई हार्दाक धन्यिाद 
र्दन चाहन्छु । साथै महामारीको रोकथाम, लनयन्त्रण र उपचारमा प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रुपमा संिग्न 
राजनीलतक दि, नीजज क्षते्र, सहकारी, सामदुावयक संि संस्था, संचारकमी, राष्ट्रसेिक कमाचारी िगायत 
सम्पूणामा कुशे गाउँपालिकाको तर्ा बाट हार्दाक धन्यिाद ज्ञापन गदाछु । हामीिे जजत्नपुने यो रोग 
विरुद्धको ििाईमा सबैको थप ऐक्यिद्धता, सहकाया, समन्िय, धैयाता र आत्मविश्वासको आिश्यकता 
रहेको हुँदा आगामी र्दनमा पलन सबैको सहयोगको अपेक्षा गदाछु । "जीिन रहे सबै गना सवकन्छ " िन्न े
मान्यतािाई आत्मसात गदै यस महामारीका विरुद्धको अलियानमा धैयातापूिाक जटु्न समेत म 
सबैिाई आह् िान गदाछु । 

गाउँ सिाका आदरणीय सदस्यज्यूहरु, 

15 शैयाको कुशे अस्पताि लनमााणको िालग आश्यक पने जग्गा कररि 10 /f]kgL मालिका jx''d''vL  
क्याम्पसको िालग कररि 5 /f]kgL ििा नं.4 को ििा कायााियको ििन लनमााण गना कररि 3 
/f]kgL लनःशलु्क रुपमा उपिब्ध गराउने जग्गा दातहरुिाई गाउँ सिा, कुशे गाउँपालिकाका 
नागररक र मेरो व्यक्त्ती गत तर्ा बाट हार्दाक धन्यिाद र्दन चाहान्छु । 

हािको संकटका बीचमा मानि जीिनको रक्षा गदै आलथाक र सामाजजक जीिनिाई सहज बनाउने 
काममा कुशे गाउँपालिका जवुटरहेको यस सम्मालनत सिामा जानकारी गराउन चाहान्छु 
।गाउँपालिकाको आिलधक योजनाको िक्ष्य बमोजजम गाउँपालिकाको विकास व्यिस्थापनिाई अगालि 
बढाउन हाम्रा नीलत तथा कायाक्रम आिलधक योजनाको दीिाकािीन सोंच, िक्ष्य र उिेश्य प्रालप्तमा 
केजन्रत छन।् 
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त्यसैगरी गाउँपालिकाका िालग आिश्यक पने जनशजक्त व्यिस्थापनका िालग िोकसेिा आयोगमार्ा त 
11 जना िन्दा िढी कमाचारीको लनयकु्ती गरी काया सम्पादन गररदै आएको छ । गत िषासम्म पलन 
िटनादताा जस्तो सामान्य सेिा लिन गाउँपालिका कायाािय धाउनपुने अिस्थाको अन्त्य िएको छ । 

गाउँपालिकाको अलधकार क्षेत्र लित्रका आिश्यक कानूनहरु शीघ्रताका साथ लनमााण िईरहेको छ । 
संविधानप्रदत एकि अलधकार सूचीका केवह कानूनहरु लनमााणको प्रवक्रयामा रहेको साथै हािसम्म 
20 िन्दा बढी विधेयक तथा कायाविलधहरु पाररत गना सर्ि िएको छ ।  
 

 

 

 

समन्िय, सहकाया र सह-अजस्तत्िको संिैधालनक लसद्धान्तिाई आत्मसात गदै संि र प्रदेश सरकारसँगै 
गाउँपालिका अजि बवढरहेको छ िने पालिकामा गाउँस्तरीय राजनीलतक दिहरु संिग्न िएको 
गाउँस्तरीय समन्िय सलमलत गठन िई हािसम्म महत्िपूणा बैठक सम्पन्न िईसकेको छ । 

लछमेकी मिुकु िारतबाट असरुजक्षत तररकािे प्रिेश गरेका िा नेपािकै अन्य क्षेत्रबाट आएकाहरुबाट 
कोलिि संक्रमण रै्िनसक्त्ने जोजखम उच्च िएकािे कोलिि-१९को रोकथाम, लनयन्त्रण र उपचारका 
िालग गाउँपालिकािे विशेष कायाक्रमहरु सञ्चािन गरररहेको छ । गाउँपालिकाको सीमामा सरुक्षा 
गस्ती िढाउन,े सीमाबाट व्यिजस्थत रुपमा ल्याएर क्त्िाररन्टाइनमा राख्न ेव्यिस्था लमिाइएको छ । 
कोलिि-१९को परीक्षणका िालग हामीसँग उपिब्ध स्िास्थ्य उपकरणहरु तथा स्िास्थ्यकमीको उजचत 
व्यिस्थापनमा गाउँपालिका जवुटरहेको छ । 

 कोलिि-१९ का संक्रलमतहरुको संख्या बवढरहेको अिस्थािाईदृवष्टगत गरी िर िरमा स्िास्थ्य 
उपकरण तथा औषधीको आपूलताको व्यिस्था लमिाई कोलिि पररक्षण काया संचािन गरीएको छ ।  
 

सिाका सम्मानीत सदस्यहरु, 

जाजरकोट जजल्िाको सदरमकुाम खिंगा देजख करीि 45 वक.लम. दरुीमा रहेको कुशे गाउँपालिका 
नि उदाउदो गाउँपालिका हो । सालबकको अछाालन, टािेगाउँ, पैक, वढमे र पजारुको केवह िाग गाउँ 
विकास सलमलतिाई समेटेर गठन िएको यस गाउँपालिका जाजरकोट जजल्िाको नै महत्िपूणा धालमाक 
केन्द समेत हो । यस गाउँपालिकाको र्दगो विकास कायम गना दीिाकालिन सोच प्राप्त गना आलथाक, 

सामाजजक र साँस्कृलतक विकासका उिेश्यसवहत नीलत र कायाक्रम प्रस्ततु गरीएको छ ।  
यस गाउँपालिकामा जनप्रलतलनलध आईसकेपलछको करीि ३ िषाको समयमा तीनिटा नीलत तथा 
कायाक्रम प्रस्ततु गरीरहदा कुशे गाउँबासीनागररकिाई केन्रमा राखी सबैको वहत िमोजजम स्थानीय 
सरकार सञ्चािन िएको जानकारी गराउँदछु । गाउँ सरकारिे मिुकुको नै समनु्नत र समद्धृ नमूना 
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पालिका बनाउने उिेश्यका साथ काम गरररहेको छ । गाउँ सरकार सञ्चािनको यस समयमा 
गाउँपालिका लित्र महत्िपूणा संरचनागत आधारशीिाहरु लनमााण िएका छन ्।  

कुशेिासीको अलििाषा र सपना परुा गना लनिााजचत नेततृ्ि लनरन्तर िालगरहेको नै छ।  
 

"कुशे गाउँपालिका, खरको छाना रवहत िर” कणाालि आिास कायाक्रम अन्तागत यस िषा अलधक 
िरधरुी िािाजन्ित िएका छन ् । ग्रालमण क्षेत्रमा सिकका ट्रयाक खोल्ने काया िईरहेको 
छ।ििास्तरीय खेिकुद कायाक्रम, गाउँका मखु्य सिकहरुको स्तरोन्नती, िगायतका कायाक्रमहरु 
लनरन्तर अगालि बवढरहेका छन ्र यी कायाक्रमहरु यस आलथाक िषामा पलन लनरन्तर हनुेछन ्। 

  
 

 

गाउँपालिकामा लनिााजचत िई सकेपलछ हामीिे गाउँपालिकाका सबै ििा कायााियहरुबाट सेिा प्रिाह 
गरी सेिािाई प्रिािकारी बनाउदै स्थानीय सरकारको अनिुलूत र्दिाउन सर्ि िईरहेका छौँ । 
त्यसकारण अब हामी अरु पालिकासंग सकारात्मक तिुना गदै संिीय सरकार तथा प्रदेश 
सरकारबाट प्राप्त अनदुान र आफ्नै आन्तररक आयबाट प्राप्त स्थानीय करिाई अलधकतम उपयोग गदै 
गणुात्मक र्ड्को लिन िौलतक र संस्थागत पूिााधार तय गदै अपेजक्षत रुपमा गाउँपालिकाको 
विकासमा िालग परररहेका नै छौ । 

"सनु्दर, शान्त र समदृ्ध ठाउँ, कुशे गाउँपालिकाको शान-विकासका पूिााधार लनमााण गने हाम्रो 
अलियान"को सोच र िक्ष्य हालसि गना गाउँपालिका सरकार स्थापना पिातका बषामा गाउँपालिकाका 
प्रशासलनक संरचना, कमाचारी व्यिस्थापन, कानून लनमााण, गाउँको आिलधक योजना लनमााण जस्ता 
विषयहरुमा केजन्रत रहन ु परेको यथाथा यहाँहरुिाई जानकारी गराउँदछु।यस लसिलसिामा खचा 
व्यिस्थापनमा विगत िषाको तिुनामा चाि ु आलथाक िषाको दोस्रो चौमालसकसम्म उल्िेख्य सधुार 
िएको छ ।  

अिको पररजस्थलतमा हािको महामारीबाट लसजाना हनुे असर र प्रिाि समेतिाई आकंिन र विश्लषेण 
गदै आगामी बषामा महामारीबाट पगेुको क्षलतको पनुािरण हनुे गरी सामाजजक क्षेत्रको विकास र 
आलथाक पनुरुत्थानमा गाउँपालिकाको प्राथलमकताका क्षेत्रहरु हनुे समेत जानकारी गराउँदछु ।  

आषाढ मवहना सम्ममा कोलिि-१९ संक्रमणिाई जस्थर बनाउने र क्रमशः रोकथाम तथा लनयन्त्रणमा 
सर्िता हालसि गने िक्ष्यका साथ हाम्रो प्रदेश सरकार समेत अगालि िवढरहेको सन्दिामा 
गाउँपालिका क्षेत्रमा समेत आगामी र्दनमा क्त्िाररन्टाइन, आइसोिेसन एंि परीक्षण र उपचारको 
समजुचत प्रिन्ध लमिाइनेछ । नागररकको रोग प्रलतरोधी क्षमता विकासमा जोि र्दईनेछ । 
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साना तथा िरेि ु उद्यमको प्रबधान गना िगानी पररचािन गररनेछ ।सािाजलनक विजतय 
व्यिस्थापनिाई प्रिािकारी बनाईनेछ । राजस्िको प्रिािकारी पररचािनका िालग राजस्िको दायरा 
बढाउने नीलत अििम्बन गररनेछ  
 

 

समग्रमा यी सबै सन्दिामा म अब आगामी आलथाक िषाका िालग यस सम्मानीत गाउँ सिामा तपजशि 
िमोजजमका महत्त्िपूणा क्षेत्रगत नीलत तथा कायाक्रमहरु कायाान्ियन गने गराउने प्रलतिद्धता व्यक्त 
गदाछु । 

 

क)  स्िास्थ्य सम्िन्धी नीलतहरु :    
1. कोलिि-१९ को व्यापकतािे लसजाना हनु सक्त्ने पररजस्थलतको आंकिन गरी क्त्िाररन्टाइन 

व्यिस्थापन, राहत वितरण, सचेतना कायाक्रम, सूचना तथा तथ्याङ \s सम्प्रषेण, उपचार तथा 
लनयन्त्रणमा खवटने स्िास्थ्यकमी तथा कमाचारीिाई सरुक्षा सामाग्रीको व्यिस्थापनका साथै 
उजचत प्रोत्साहन िताको व्यिस्था गररनेछ। 

2. आगालम आ.ब. मा 15 शैयाको कुशे अस्पतािको लनमााण काया अगालि िढाईने छ । 

3. स्िास्थ्य सेिािाई पारदशी र व्यिजस्थत ug{ सबै स्िास्थ्य संस्थाबाट रावष्ट्रय मापदण्ि 
बमोजजमका आधारितू स्िास्थ्य सेिाहरु लनःशलु्क उपिब्ध गराईनेछ ।  

4. सरुजक्षत माततृ्ि तथा बाि स्िास्थ्य कायाक्रम प्रिािकारी बनाउन गाउँपालिकामा qmd;M jy{ 

Og ;]G6/ स्थापना गरी सञ्चािनमा ल्याईने छ। 

5. लनयलमत खोप सेिािाई थप प्रिािकारी रुपमा सञ्चािन गना आिश्यक व्यिस्था लमिाईनेछ 
साथै नयाँखोपको रुपमा आउने कायाक्रमहरु थप गरी काया सञ्चािन गररने र भ्याजक्त्सन 
आपूलता र सञ्चािनकायािाई व्यिजस्थत गररनेछ ।  

6. स्िास्थ्य संस्थाहरुिाई बाि, वकशोर वकशोरी, अपाङ्ग तथा जेष्ठ नागररकमैत्री संस्था बनाईनेछ 
।साथै ििा कायाािय, सबै स्िास्थ्य संस्थाहरु,विद्यािय तथा गाउँपालिकाको कायााियमा 
सेनटरी प्याि व्यिस्थापन गररनेछ। 

7. समदुायमा आधाररत स्िास्थ्य स्ियंसेिक, स्िास्थ्य आमा समूह, टोि विकास संस्था जस्ता संि 
संस्था र आम नागररकहरुको पररचािन गरी स्िास्थ्य सेिािाई थप प्रिािकारी बनाईनेछ । 

8. सने प्रकृलतका रोगहरुको लनयन्त्रण, लनिारण तथा उपचार र नसने प्रकृलतका रोगहरुको 
लनयन्त्रण, उपचारका कायाक्रमहरु समदुाय स्तरसम्म विलिन्न कायाक्रमहरु िलगनेछ। 

9. िागूपदाथाको लनयन्त्रण, HIV/AIDS तथा मर्दराको प्रयोगिाई लनरुत्सावहत तथा सूलताजन्य 
पदाथाको विक्री वितरण र प्रयोगमा प्रिािकारी लनयमन गररने छ । यस्ता अखाद्य 
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पदाथाहरुको प्रयोगिाई रोकथाम गना चेतनामूिक कायाक्रमहरु सञ्चािन गरी यी व्यिहारबाट 
लसजजात स्िास्थ्य समस्याको उपचार तथा पनुःस्थापनाको व्यिस्था लमिाईने छ ।  

10. गाउँपालिकाका प्रत्येक स्िास्थ्य संस्थामा सेिा प्रिाह वििरणको विद्यतुीय अलििेख राख्न े र 
प्रलतिेदन गने कायािाई किाईका साथ िागू गररने छ ।  

11. सबै स्िास्थ्य संस्थाहरुिाई जनचेतनामूिक स्िास्थ्य कायाक्रम सञ्चािन गना विद्यतुीय 
उपकर0fx? उपिब्ध गराउन पहि गररनेछ। 

12. पररिार लनयोजनका ;j} ;]jfx?nfO{ आधलुनक सेिाहरुिाई सम्पूणा सरकारी स्िास्थ्य 
संस्थाहरुबाट १२ मवहना नै उपिब्ध हनुे गरी सलुनजित गररने छ ।  

13. गणुस्तरीय स्िास्थ्य सेिा प्रिाहका िालग प्रत्येक ििामा स्िास्थ्य संस्था स्थापना र सञ्चािनको 
व्यिस्थापन गररनेछ। 

14. स्िास्थ्य सेिामा कायारत कमाचारी तथा स्िास्थ्यकमीको मनोिि िवृद्धका िालग पेशागत सरुक्षा 
सलुनजित गररने र काया मूल्याङ्कनको आधारमा प्रोत्सावहत कायाक्रम ल्याइनेछ । 

15. प्रत्येक ििामा रहेका स्िास्थ्य चौकीको सदुृवढकरण गरी आिश्यक उपकरण उपिव्ध 
गराईनेछ ।विद्यमान स्िास्थ्य संस्थाको विकास र विस्तार गरी आधारितू स्िास्थ्य सेिामा 
सबैको पहुँच कायम गररनेछ ।  

16. लनजित मापदण्ि बनाई सशलु्क तथा लनशलु्क स्िास्थ्य परामशा सेिा प्रिाहको व्यिस्था 
गररनेछ साथै सम्पूणा गाउँबासीिाई स्िास्थ्य बीमामा समेवटनेछ ।  

17. सपन्न हनु नसकेका सामदुावयक स्िास्थ्य संस्था स्थापना गना पहि गररनेछ । 

18. स्त्री रोग तथा पाठेिर खस्ने मवहिाहरुको स्िास्थ्य समस्या समाधानको िालग आिश्यक 
स्िास्थ्य जशविरको व्यिस्था गररनेछ । 

19. स्िास्थ्यका सबै कायाक्रमहरुको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गररनेछ। 

 

ख) जशक्षा सम्िन्धी नीलतहरु: 
1. सामदुावयक विद्याियिे नमूना विद्याियको रुपमा विकास गना चाहेमा िागत साझेदारीको 

आधारमा विकास गना]] नीलत अििम्बन गररनेछ ।  
2. जशक्षण संस्थाको नक्त्सांकन गरी िगूोि र न्यूनतम विद्याथी संख्याको आधारमा समायोजन 

गरर विद्याियको व्यिस्थापन र गणुस्तरमा सधुार गररनेछ। 

3. गणुस्तरीय जशक्षाका िालग विद्याियमा योग्य दक्ष र जशक्षण पेशामा प्रलतिद्ध जशक्षकको आपूलता 
र विकास तथा परीचािन गररनेछ ।  

4. प्राविलधक जनशजक्तको अिाि हटाउन प्राविलधक जशक्षा विस्तार गरी सबै सामदुावयक 
विद्याियिाई पूिााधार सम्पन्न जशक्षण संस्थाको रुपमा विकास गररने छ ।  
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5. पाँचिषा मलुनका बाििालिकाको सिाावङ्गण विकासका िालग प्रारजम्िक बािविकास 
कायाक्रमिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

6. नेततृ्िको सििीकरण, जशक्षण लसकाई प्रवक्रयामा सधुार, पेशागत नैलतकताको प्रिाद्धन र 
प्रविलधको उच्चतम प्रयोग गरी सामदुावयक विद्याियको गणुस्तर अलििवृद्ध गररनेछ ।  

7. अन्तर विद्यािय अनिुि आदान-प्रदान तथा लसकाई पद्धलतमा समािस्यता ल्याउन 
समन्ियकारी िलूमका खेलिनेछ ।  

8. लसकाई उपिजब्ध र कायासम्पादनका आधारमा जशक्षकिाई परुस्कृत गने नीलत अििम्बन 
गररनेछ । 

9. गाउँजशक्षा सलमलत, विद्यािय व्यिस्थापन सलमलत, जशक्षक तथा कमाचारीका क्षमता विकास 
गररनेछ ।  

10. गाउँपालिकाबाट पाररत िएको जशक्षा ऐनको कायाान्ियन गरी विद्यािय व्यिस्थापन सलमलतिाई 
पूणाता र्दइनेछ । 

11. अलििािक,जशक्षक र विद्याथीहरुबीचको लत्रपक्षीय अन्तरवक्रयात्मक कायाक्रम सञ्चािन गरी विद्यािय 
जशक्षाको गणुस्तर सधुारको प्रयास गररनेछ । 

12. विगत बषा देजख सरुुिात गररएको अध्यक्ष छात्रािलृत कायाक्रमिाई आिश्यक कानून बनाई 
व्यिजस्थत गरी शैजक्षक विकासमा योगदान परु् याइनेछ । 

13. विद्यािय समायोजन िई प्रयोगमा नआएमा विद्यािय ििनिाई बाि विकास s]Gb| र 
सामदुावयक लसकाई केन्र तथा समदुायद्धारा उपयोग तथा संरक्षण गने व्यिस्था लमिाईनेछ ।  

14. सबै विद्याियहरुिाई एकै प्रकारको रङ रोगन गने नीलत ल्याईनेछ। ।  
15. प्रत्येक विद्याियबाट कजम्तमा एक जना जशक्षकिाई Ifdtf clej[l4 सम्बन्धी तालिमको 

व्यिस्था गररने छ ।  
16. पालिका स्तरीय अलतररक्त वक्रयाकिाप (खेिकूद, हाजजरीजिार्, िकृ्तत्िकिा, संगीत आर्द) 

सञ्चािन गररने छ ।  
17. प्र.अ.र विद्यािय व्यिस्थापन सलमलतका अध्यक्षिाई विद्यािय सधुार योजना लनमााण सम्बन्धी 

तालिमकोव्यिस्था गररने छ ।  
18. विद्याियहरुको िौलतक पिूााधार लनमााण/सधुार सम्बन्धी कायाक्रम सञ्चािन गररनेछ ।साथै 

उक्त िौलतक संरचना बािमैत्री र अपाङ्गमैत्री बनाईनेछ। 

19. बािविकास केन्रका सहयोगी कायाकताा र विद्यािय कमाचारीिाई आिश्यक तालिमको 
व्यिस्था गररने छ ।  



 

17 

 

20. विद्यािय लनरीक्षण / अनगुमन कायािाई प्रिािकारी बनाईने छ ।विद्याियहरुको 
स्थिगतअनगुमनका क्रममा देजखने समस्याहरुिाई समाधान गना पहिगररनेछ । 

21. जशक्षक दरिन्दी लमिानको कायािाई व्यिजस्थत गररने छ ।  
22. विद्याियहरुमा जशक्षण योजना िायरीको अलनिाया व्यिस्था गररने छ ।  
23. गाउँपालिकाक्षेत्र लित्रका शैजक्षक संस्थामा शैजक्षक गणुस्तर सधुारका कायाक्रम सञ्चािन गररने 

छ ।  
24. विद्याियहरुको गणुस्तर िवृद्ध गना प्रलतस्पधााको िातािरण सजृना गरी परुस्कार एिं दण्िको 

व्यिस्था गररने छ ।  
25. अन्तरवक्रयात्मक श्रव्य दृश्यको माध्यमबाट लसकाइ सहजीकरण गरी गणुस्तरीय जशक्षा 

उपिव्ध गराईने छ ।  
26. कक्षा १ मा िनाा िएका सबै विद्याथीिे माध्यलमक जशक्षा पूरा गने व्यिस्था लमिाईने छ 

।विद्यािय छाड्नकुो कारण अध्ययन अनसुन्धान गरी सधुारका कायाक्रम सञ्चािन गररने छ 
। 

27. विद्याथीहरुमा उच्च नैलतक चररत्र लनमााण र विद्याथीहरुमा आदशा र अनशुालसत नागररकका 
गणुहरु विकास गररने छ ।  

28. प्रत्येक माध्यलमक विद्याियका प्रधानाध्यापकसँग काया सम्पादन करार सम्झौता गने नीलत 
अििम्िन गररनेछ ।   

29. बािमैत्री कक्षाकोठा सञ्चािनका िालग आधारितू तहका विद्याियका िालग सोही बमोजजमका 
र्लनाचर ब्यिस्थापनमा पहि गररने छ ।  

30. हाि िकिाउनको कारणिे विद्यािय बन्द रहेको अिस्थामा नेपाि सरकारिे तोकेको 
मापदण्ि बमोजजम िैकजल्पक विलधहरु प्रयोग गरी पठनपाठन गने व्यिस्था लमिाईनेछ । 

31. उतःकृ्ष्ट तथा विपन्न गररि विद्याथीहरुिाई छात्रिजृतमा अध्ययनको व्यिस्था लमिाउन पहि 
गररनेछ। 

32. गाउँपालिका लित्र गणुस्तरीय  जशक्षा हालसि गने प्रलतस्पधाात्म िातािरणको सजृना गना SEE 
मा उच्च अंक प्राप्त गना सर्ि कुशे गाउँपालिका उत्कृष्ट छात्र १, छात्रा १ एिं प्रत्येक 
ििामा विद्यािय प्रथम हनुे आधारितू  विद्यािय तथा मा.वि.का बािबालिकाहरुको सम्मान 
तथा परुस्कृत गने नीलत लिइनेछ ।  

33. "एक ििा एक बािमैलत्र कक्षाकोठा"िन्ने नाराका साथ प्राथलमक विद्याियका सम्बजन्धत 
जशक्षकहरुिाई बािमैलत्र जशक्षण तालिम र्दइनेछ । 

34. सबै सामदुावयक विद्याियहरुमा विज्ञान प्रयोगशािा लनमााण गना सरुु गररनेछ । 



 

18 

 

35. अध्यक्षसँग बािबालिका कायाक्रम मार्ा त लसकाई सहजजकरण तथा अनगुमन गररनेछ । 

36. विद्याियका बािबालिकाका िालग असि आचरण र आत्मरक्षा सम्बन्धी आिश्यक कायाक्रम 
सञ्चािन गररनेछ । 

37. १ विद्यािय १ पसु्तकािय स्थापनाको नीलत अििम्िन गना आिश्यक प्रकृयाको थािलन 
गररनेछ । 

38. स्िास्थ्य शाखाको समन्ियमा विद्यािय खिेुपलछ कोरोना िाईरस (कोलिि-19) को िर कम 
गना "विद्यािय स्िास्थ्य कायाक्रम" संचािन गरी विद्याथीहरुिाई मनोपरामशा सेिा 
र्दइनेछ।साथै बाि वििाहन्यूलनकरण गना मनोपरामशा सेिा र्दइनेछ। 

39. प्रत्येक विद्याियका िेखा सम्बन्धी काया गने जशक्षक िा िेखापाििाई िेखा सम्बन्धी तालिम 
र्दइनेछ। 

40. राज्यिे िोषणा गरेको आधारितू जशक्षा अलनिाया र लनःशलु्क गने नीलतिाई व्यिहारमा 
कायाान्ियन गना िनाा अलियान तथा अन्य प्रोत्साहनमूिक कायाक्रम सञ्चािन गररनेछ। 

ग) कृवष तथा पशपंुन्छी विकास तर्ा का नीलत : 
1. कृषकहरुिे िागतको आधारमा उत्पादनको उजचत मूल्य प्राप्त गने गरी कृवष उपजको 

बजारीकरणको प्रबन्ध गररनेछ । सािाजलनक िनक्षेत्र, सिक तथा   उपयोग विवहन 
सािाजलनक सरकारी जमीनमा र्िरू्ि र अन्य विरुिा रोप्ने र संरक्षण गने कायाक्रम 
अलियानको रुपमा सञ्चािन गररनेछ । लनजी तथा बाँझो जग्गामा र्िरू्ि तथा अन्य विरुिा 
िगाउन कृषकिाई अलिप्ररेरत गररनेछ ।  

2. कुशे गाउँपालिकािाई कुखरुा,अण्िा,मास,ुदधु र तरकारीमा क्रमशःआत्मलनिार बनाउदै 
िलगनेछ साथै ओखर, सनु्तिा तथा कागलत क्षेत्रको रुपमा विकास गररनेछ। 

3. कृषकहरुिाई माटोको प्रकार गणुस्तर, हािापानी अनकूुि खेती गना मि, लबउ र प्राविलधक 
सेिा तथा कृवष औजार  उपिब्ध गराईने छ ।  

4. प्राविलधकहरु गोठ तथा र्मामा पगुी पशपंुक्षी सम्बन्धी सेिा र्दने व्यिस्था लमिाईनेछ ।  
5. प्रत्येक ििाका कृषकहरुिाई प्राविलधक तालिम उपिव्ध गराई एक ििा एक उत्पादन 

कायाक्रमिाई लनरन्तरता र्दईनेछ ।  
6. कृवषिाई व्यिसावयकरण गनाको िागी विलिन्न लनकायहरु संग आिश्यक पहि गररनेछ । 

7. व्यिसावयक कृवष तथा पशजुन्य उत्पादनमा कृषकहरुिाई सिाउ परु् याउने खािका 
कायाक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ ।  

8. कृवष उपजमा वकटनाशक औषधीको प्रयोगिाई लनरुत्सावहत गदै जैविक विषादी र प्राङ्गाररक 
मिको प्रयोग गरी अगाालनक उत्पादनमा बढािा र्दईने छ ।  

9. पश ुबीमा, नश्ल सधुार तथा कृवष बीमा कायाक्रम सञ्चािन गररने छ ।  
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10. कृवष तथा पशपंुक्षी जन्य प्राकृलतक प्रकोप तथा महामारी रोग lgoGq0f सम्िन्धमा रोकथाम 
तथा लनयन्त्रणको नीलत अििम्िन गररने छ ।  

11. आलथाक तथा सामाजजक क्षेत्रका वहसाबिे पछािी पाररएका िगाहरुिाई प्राथलमकता र्दई 
रोजगार कायाक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

12. िैदेजशक रोजगारीिाई कम गना कृवष, पशपुािन र उद्योग व्यािसायहरुको व्यािसावयकरणमा 
विशेष प्राथलमकता सवहत कायाक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ ।  

13. गाउँपालिकाका उत्कृष्ट कृषकहरुिाई सम्मान गररनछे। 

14. आि,ु मकै, िटमास तथा धान िािीको विउ बवृद्ध कायािाई व्यापक बनाइनेछ। 
15. कोरोन िाइरस Covid-19 को कारण स्िदेश वर्ताा िएका र टोिटोिमा िएका बेरोजगार 

यिुायिुतीिाई लसपमूिक तथा कृवषसम्बन्धी तालिम र्दइनेछ । 

16. व्यिसावयक रुपमा तरकारी र र्िरू्ि खेती गने कृषकहरुिाई विउ र विरुिा अनदुान र्दन े
व्यिस्था लमिाईनेछ। 

17. प्राकृलतक र कृलतम गिाधारणको माध्यामबाट नस्ि सधुार कायाक्रमिाई प्रचारप्रसार गरी दधु 
तथा मासकुो उत्पादकत्ि बवृद्ध गना अलिमजुखकरण तालिमको व्यिस्था लमिाईनेछ 

18. आगामी आ.ि.मा प्राङ्गररक अगाालनक खेती अलियानिाई सचुारु गने व्यिस्था गररनेछ । 
गाउँपालिकामा िैदेशीक रोजगारी पलछ र्केका रोजगारविवहनिाई रोजगारी र्दने गरी 
कायाक्रम अगालि बढाईने छ। 

19. यस गाउँपालिकामा उत्पादन हनुे सनु्तिा खेलतिाई प्राथलमकताका सालथ अगालि बढाउन 
विलिन्न कायाक्रम संचाि गदै िलगने छ, त्यसको बजारीकरण गना समेत आश्यक प्रकृया 
अगालि बढाईने छ । 

 

ि) आयिेुद सम्बन्धी नीलत 

1. विद्यािय आयिेुद एंि योग जशक्षा कायाक्रम सञ्चािन गरी योग जशक्षािाई प्रिािकारी 
बनाइनेछ।साथै सरुिा रोग सँग िड्नको िालग रोग प्रलतरोधात्मक क्षमता बढाउने जलिबटुी 
जन्य औषधीको सेिन, योग तथा ध्यान कायाक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ। 

2. स्थानीय जलिबटुीहरुको पवहचान र बजारीकरण तथा लनजी स्िास्थ्य संस्था (आयिेुद तथा 
िैकजल्पक जचवकत्सक) हरुको िगत संकिन तथा अलििेजखकरण गररनेछ। 

3. आयूिेद औषाधाियमा आएका विरामीहरुिाई लनः शलु्क वितरणका िालग अत्यािश्यक 
आयिेुद औषधीहरु खररद गररनेछ। 

4. विलिन्न प्रकारका सरुिा रोग प्रकोप तथा महामारी  लनयन्त्रण तथा व्यिस्थापनका िालग 
सचेतना रै्िाउन व्यजक्तगत सरसर्ाई, रोग प्रलतरोधात्मक क्षमता िढाउने जलिबवुट तथा 
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संतलुित िोजन गरी दीिा जीिनयापन गनाका िालग अलियान मूिक कायाक्रमहरु सञ्चािन 
गररनेछ। 

 

 

 

 

 

ङ) पयाटन सम्िन्धी नीलत 

1. आन्तररक एिं jfx|o पयाटक लित्रofउन सहयोग पगु्ने खािका पयाटकीय स्थिहरुको 
पवहचान, मनोरिन पाका को लनमााण ज्ञान पाका  आर्दको व्यिस्थापन गना प्रकृया अगालि बढाईने 
छ ।  

2. कुशे पाटनमा साहलसक पदमागा लनमााणमा सहयोग पगु्ने खािका पूिााधार विकास एिं 
प्रिद्धानात्मक कायाक्रम सञ्चािन गररनछे ।  

3. लनलमात ऐलतहालसक पाटी ,पौिा, मठ, मजन्दर ,मजस्जद ,चचा  र झोिङु्गे पिु िगायतिाई 
संरक्षण सलमलत गठन गरर संरक्षण र संिद्धान गररनेछ । 

4. पयाटन गन्तव्यहरुिाई एकीकृत गरी पयाटन प्याकेजको लनमााण गरी पयाटकिाई आकवषात गने 
नीलत अििम्िन गररनेछ ।  

5. पयाटकको उजचत सेिा, सत्कार र सरुक्षा प्रिन्ध सवहतको पयाटकीय आिास व्यिस्थापन गना 
होटिहरुको न्यूनतम सेिा र गणुस्तर मापदण्ि लनधाारण गररनेछ । 

6. गाउँपालिकाको मखु्य पयाटकीय स्थिहरुको पवहचान गरी सो प्रिाद्धन गदाा विलिन्न माध्यमबाट 
प्रचारप्रसार गररनेछ।  

7. गाउँपालिकामा रहेका धालमाक एिं पयाटकीय स्थिहरु सवहत िातािरणीय तथा प्राकृलतक 
रुपमै सनु्दर पैंकको मस्टो मजन्दर र कर्ल्ना मस्टो मजन्दरिाई धालमाक स्थिको स्तरोन्नती 
गरी आन्तररक तथा jfx|o पयाटकीयहरुिाई आकवषात गना प्रचारप्रसारको व्यिस्थापन 
गररनेछ। 

 

च) उद्योग सम्बन्धी नीलत 

1. स्रोत साधनको उपयोग गरी कृवष तथा गैरकृवष उत्पादन, प्रशोधन, रोजगारी लसजाना र स्थानीय 
समवृद्धको आधारको रुपमा िि,ु िरेि ुतथा साना उद्यमहरुिाई अलियानको रुपमा विस्तार 
गना अलिप्ररेरत गररनेछ ।  
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2. िि ुतथा िरेि ुउद्योग संचािनको िालग आिश्यक पूिााधारको व्यिस्था गररने छ । 

3. स्थानीय िस्तकुो उपिोग र उत्पादनिाई प्रोत्साहन गरौ िने्न अलियान सञ्चािन गरी कृवषजन्य 
र हाते कागज िस्तकुो प्रशोधन उद्योग स्थापना गना पहि गररनेछ ।  

4. बेरोजगारहरुको tYof+s अलििेख व्यिस्थापन गरी स्िरोजगार तथा सीपमूिक कायाक्रम 
कायाान्ियनमा जोि र्दइनेछ ।  

5. रोजगार उपिब्ध गराउने र स्थानीय उद्योगिाई कर छुट, अनदुान तथा सहलुियत ऋणको 
िालग सहजजकरण गररनेछ ।  

6. विदेशबाट र्वका एका तथा रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यजक्तहरुमा रहेको सीपको वििरण 
समेत रोजगार सूचना केन्रमा अद्यािलधक गरी त्यस्तो जनशजक्तिाई स्थानीय तह लित्र 
उपिब्ध हनुे लनमााण सेिा व्यिसाय, उद्योग कृवष िगायत क्षेत्रमा रोजगारदातासँग समन्िय 
गरी रोजगारी प्रदान गना सहजीकरण गररनेछ । 

 

छ) यिुा तथा खेिकूद नीलत 

1. खेिकूदको समजुचत विकास गना पूिााधारको लनमााण, लसकाई, प्रलतयोलगता आर्दको आयोजना 
गररने छ ।  

2. प्रत्येक ििामा एक ब्यिजस्थत खेि मैदान स्थापना गररने छ ।  
3. अध्यक्ष कप खेिकुद प्रलतयोलगतािाई लनरन्तरता र्दईनेछ। 

4. पालिकास्तरीय िलिबि/रू्टबि र विद्याियस्तरीय खेिकूद सञ्चािनगररनेछ ।  
5. पाका , खिुाक्षेत्र तथा खेि मैदानको व्यिस्थापनको िालग सरकारी तथा सािाजलनक जमीन 

प्रयोगमा ल्याइने छ ।   
6. पाका  तथा खलु्िा क्षेत्र लनमााण गदाा न्यूनतम मापदण्ि कायम गरी मवहिा िािबालिका, जेष्ठ 

नागररक र र्रक क्षमता मैत्री बनाइनेछ । 

 

ज) सहकारी तथा अन्य वितीय क्षते्रसँग सम्िन्धी नीलत 

1. गाउँपालिका जस्थत सहकारी संस्थाहरुको अनमुलत, लनयमन, विस्तार, प्रजशक्षण सम्बन्धी 
कायाक्रम सञ्चािन गररने छ ।  

2. सहकारीको माध्यमबाट स्थानीय स्रोत श्रम, साधन सीप र पूजँीको अलधकतम पररचािन गरी 
आलथाक, सामाजजक रुपान्तरण गररने छ ।  

3. सहकारीहरुको काया प्रकृलत र क्षेत्र अनसुार क्रमशःमजारमा िैजाने नीलत लिइनेछ । 

4. विलिन्न खािमा सहकारी जशक्षा, सहकारी ब्यिसाय प्रिाद्धन जस्ता सहकारी सम्िन्धी आिश्यक 
तालिम सञ्चािन गररने नीलत अििम्िन गररने छ । 
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5. सहकारी संस्थाको मापदण्ि कायाान्ियन र लनयमनमा विशेष जोि र्दने नीलत अििम्िन गररने 
छ ।  

6. सहकारीिे मालसकरुपमा सहकारी शाखामा वििरण बझुाउनपुने ब्यिस्था गररनेछ ।  
7. गाउँपालिकाको नीलत तथा कायाक्रम अनसुारको योजना सहकारी तथा अन्य वितीय 

संस्थाहरुिे प्राथलमकतामा राख्नपुने नीलतिाई अििम्िन गररने छ ।  
8. स्थानीय सहकारीहरुिाई विलधसम्मत ढंगबाट सञ्चािन गना र लनयमन गना सूचना प्रविलधमा 

आधाररत एवककृत तथ्याङ्क लनमााण र अद्यािलधक गररनेछ ।  
 

 

झ) सामाजजक विकास सम्िन्धी नीलतहरु  
1. गाउँपालिका लित्रका व्यापारी, बेरोजगार, मवहिा,बािबालिका, ज्येष्ठ नागररक,अपांगता िएका 

व्यजक्त,आर्दिासी,जनजाती,दलित, तथा यौलनक अल्पसंख्यकका िालग विलिन्न कायाक्रम सञ्चािन 
गररनेछ । 

क) मवहिाहरुका िालग न्यूनतम सशजक्तकरणका आयामहरु ( िैवङ्गक समता, प्रजनन स्िास्थ्य, 

जीिनोपयोगी जशक्षा, पगुीसरी सम्पन्नता र संस्थागत सहिागीता ) िाई पूरा गने उिेश्यका 
साथ क्षमता विकास, लसप तथा व्यिसायीकता विकास र नेततृ्ि तथा संस्थागत विकासका 
तालिमहरु सँगै मवहिामैत्री व्यिसायीक उपकरणहरु उपिब्ध गराईनेछ । साथै िैवङ्गक 
समानता तथा सामाजजक समािेशीकरणका िालग िजक्षत िगा     (आर्दबासी/जनजाती, 
दलित,  यौलनक अल्पसंख्यक) का माग सम्बोधन हनुे गरी आिश्यक कायाक्रम तय गरी 
रकम विलनयोजन गररनेछ । 

2. बच्चा जन्मेको ३५ र्दन लित्र जन्म दताा गराउन प्रोत्साहन गररनेछ ।३५ र्दनलित्र जन्म दताा 
गराएमा कुनै पलन शलु्क नलिने नीलत अििम्िन गररनछे । 

3. मवहिाहरुको क्षमता अलििवृद्ध गना सीपमूिक तालिम प्रदान गरर आत्मलनिाता तर्ा  उन्मखु 
गराउन "गाउँ उपाध्यक्षको ध्येय विपन्निाई आय वपलितिाई न्याय"कायाक्रमिाई संचािन 
गना व्यिस्था लमिाईने छ । 

4. र्दगो विकासका िक्ष्यहरु(Sustainable Development Goals-SDG) अनरुुपका कायाक्रमहरु 
सञ्चािन गरी समनु्नत कुशे गाउँपालिकाको सपना परुा गने िक्ष्य लिइनेछ । 

5. िैवङ्गक समानता तथा समािेशीकरण र दलित एिं बाि विकासका िालग चेतनामूिक 
कायाक्रम गररने छ ।  
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6. आलथाक सामाजजक रुपिे विपन्न िगा तथा समदुायको उत्थानको िालग आय आजान गरीिी 
न्य ''नीकरण, रोजगारी प्रिद्धान जस्ता कायाक्रमिाई विशेष प्राथलमताका साथ अगालि बढाईने 
तथा त्यस्ता िगािाई प्रधानमन्त्री रोजगार कायाक्रममा विशेष जोि र्दईने छ ।  

7. गरीबीको कारण समाजमा रहेका खरका छाना िएका िरहरुको िगत लिई खरकोछानािाई 
विस्तावपत गरी जस्तापाताद्धारा छाउने कायािाई प्राथलमकताका साथ अगा8L j9fO{g] 5 .  

8. सामाजजक सरुक्षा तथा व्यजक्तगत िटनादताा प्रणािी सदुृढीकरण गना आिश्यक कायाक्रम 
सञ्चािन गररनेछ । 

9. छुिाछुत तथा िेदिाि उन्मिुन कायाक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

10. सबै टोिमा रहेका आमा समूह र यूिा क्त्िब, बाि क्त्िबिाई अलनिाया सूचीकृत गना पहि 
गररनेछ। 

11. विपन्न तथा एकि मवहिाहरुिाई स्िरोजगार बनाउन लसपयकु्त तालिमको प्रबन्ध गररनेछ। 

12. अपाङ्गता तथा ज्येष्ठ नागररकको िालग सामाजजक सरुक्षा तथा पररचय पत्रको िालग सूचना 
प्रिाहिाई व्यापक बनाइनछे। 

13. हरेक टोिमा  गठन िएका िािक्त्िि िाि सन्जाि सलमलतहरुको क्षामता अलििदृ्धी गने 
कायािाइ लनरन्तरता र्दइनछे ।  

14. सामाजजक पराम्परागत रुपमा रहेको बािवििाहिाई लनरुत्सावहत गना अन्तवक्रयात्मक 
कायाक्रम सञ्चािन गररनेछ। 

15. दलितहरुिे सञ्चािन गदै आएको परम्परागत पेशा व्यिसायिाई समयानकुुि, प्रविलधयकु्त र 
पहुँचयकु्त बनाउदै िलगनेछ। 

16. अपाङ्गताको प्रकृलतको आधारमा उनीहरुिाई जशपमूिक, रोजगारमूिक र आयमूिक 
कायाक्रमहरुको व्यिस्था लमिाईनेछ। 

17.  अध्यक्ष छात्रिजृत कोष सञ्चािन गरी शैजक्षक विकासमा योगदान परु् याइनेछ ।  
18. वकशोर वकशोरीिाई िजक्षत गरी प्रजनन स्िास्थ्य/बािविबाह/बहवुििाह/कानूनी सचेतना 

सम्बन्धी अलिमखुीकरण कायाक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  
19. सबै िगाका (रातो, लनिो, पहेँिो र सेतो पररचय पत्र प्राप्त गरेका) अपाङ्गता िएका व्यजक्तहरुका 

िालग लसपमूिक तालिम तथा संरक्षण, संिद्धानका िालग सहायक सामाग्री/राहत प्याकेजको 
व्यिस्था गररनकुा साथै अन्य विशेष कायाक्रमको व्यिस्था गररनेछ । 

20. नागररकहरुिाई न्यायमा पहुँच, कानूनमा सिि र कताव्यमा अब्बि बनाउनका िालग न्यावयक  
सलमलत सँग प्रहरी साझेदारी कायाक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

21. कुशे गाउँ.पालिकाका सबै नागररकहरुमा न्यायमा पहुँच बढाई चसु्त, दरुुस्त र स-ुव्यस्थीत 
ढङ्गबाट समानता कायम गदै न्यावयक काया सम्पादन गररनेछ । 



 

24 

 

 

ञ) खानेपानी सम्िन्धी नीलतहरु  
1. खानेपानीको स्रोत संरक्षण तथा उपयकु्त पूिााधार विकास गरी खानेपानीको आपूलता व्यिस्था 

गररनेछ साथै सबै गाउँपालिकाबासीहरुिाई िरपदो, शदु्ध र गणुस्तरीय खानेपानीको सेिाका 
िालग "एक िर एक धारा" नीलत सबै ििाहरुमा विस्तार गररदै िलगने छ ।  

2. सबै खानेपानी आयोजनाहरुिाई सलमलतमा आिद्ध गरी न्यूनतम शलु्कको व्यिस्था गरी ममात 
सम्िार कोषको सञ्चािन गररने छ ।  
 

ट) संस्कृलत प्रिद्धान सम्िन्धी नीलतहरु  
1. यस गाउँपालिका लित्रका सबै जातजातीहरुको पिा, बाजा, संस्कार, e]ife'';f संस्कृलतको 

संरक्षणको िालग संग्राहियको लनमााण गने नीलत अििम्िन गररने छ ।  
2. साँस्कृलतक सम्पदाको अध्ययन तथा tYfofs+ संकिन गरी आलथाक विकासमा टेिा परु् याउन े

सक्त्ने सम्पूणा सम्पदा तथा संस्कृलत झल्काउने स्थान र समदुायको संरक्षण र व्यिस्थापनमा 
जोि र्दइनेछ । 

3. स्थानीय संस्कृलत तथा सम्पदािाई असर गना सबैखािे गलतविलध रोकथाम लनयन्त्रण र लनयमन 
गररनेछ ।  

4. गाउँपालिका लित्र बसोबास गने विलिन्न जातजालतमा आधाररत िाषा, संस्कृलत, सम्पदा तथा 
परम्पराको संरक्षण कायामा जोि र्दइनेछ ।  

5. संस्कृलतको संरक्षणका िालग उपाध्यक्ष तीज गीत प्रलतयोलगता सञ्चािन गररनेछ । 

6. कुशे गाउँपालिकाका विलिन्न सांस्कृलतक वटमिाई लनमााण गना आश्यक कायाक्रमको व्यिस्था 
गररने छ। 

 

ठ) पूिााधार विकास सम्िन्धी नीलतहरु  

1. गाउँपालिका क्षेत्रलित्र लनमााण हनुे सिकहरुमा लनमााण गना प्रोत्सावहत गररनेछ र लनमााण सम्पन्न  
सिकिाई पवहिो प्राथलमकतामा राखी स्तरोन्नती गने नीलत लिइनेछ ।  

2. प्रत्येक ििामा एक गौरिको योजना लनमााण गरर उक्त योजनािे अरु ििाहरुमा पलन प्रत्यक्ष िा 
अप्रत्यक्ष प्रिाि देजखने गरर गाउँस्तरीय ििा गौरिको आयोजनाको िालग आिश्यक बजेटको 
विलनयोजन गने नीलत ल्याईनेछ । 

3. आगामी ३ िषा लित्र अपेजक्षत िक्ष्य हालसि गना सहयोग पगु्ने गरर गाउस्तरीय गौरि, 

ििास्तरीय गौरि र टोिस्तरीय  गौरिका योजना र कायाक्रम तय गरर कायाान्ियन गने 
व्यिस्था लमिाइनेछ ।  
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4. िस्ती तथा टोिको पवहचान तथा ििा सलमलतको प्राथलमकतामा लसर्ाररश िएका ििास्तरीय 
योजनाहरु कायाान्ियनाथा आगामी आ.ि. ०७8.०७9 मा आिश्यकता अनसुार बजेटउपिव्ध 
गराइनेछ ।  

5. र्दगो विकासका िालग नागररक सहिालगता अलििवृद्ध गना प्रत्येक योजनाहरुमा जनश्रमदान 
तथा िागत सहिालगतािाई अलनिाया िागू गररनेछ ।  

6. िकूम्प िगायत विपदको समयमा व्यजक्तगत तथा सािाजलनक ििनहरु ित्कन गई धनजनको 
क्षलत हनुे सम्िािनािाई न्यूलनकरण गना र िस्तीहरुमा िौलतक पूिााधारका संरचनाहरु 
व्यिजस्थत बनाउदै िकूम्प प्रलतरोधी िर लनमााणका िालग सचेतना कायाक्रम एिम दक्ष 
कालिगढको तालिमको व्यिस्थामा जोि र्दइनेछ ।  

7. गाउँपालिकाबाट सञ्चािन हनुे पूिााधार लनमााणका कायाक्रमहरुको गणुस्तर कायम गना 
अनगुमन, सपुररिेक्षण र मूल्याङ्कन काया व्यिजस्थत गररनेछ । त्यसैगरी योजनाको अजन्तम 
िकु्तानी गनुा पूिा सािाजलनक परीक्षण तथा ििास्तरीय योजनामा ििा अनगुमन सलमलत तथा 
ििा कायााियको लसर्ाररश र पालिकास्तरीय योजनामा पालिकास्तरीय अनगुमन सलमलतको 
लसर्ाररश विना िकु्तानी गररने छैन । यसका िालग ििास्तरीय र पालिकास्तरीय अनगुमन 
सलमलतिाई अझ सवक्रय िनाईनेछ । 

8.  गाउपालिकाबाट िौलतक पूिााधार लनमााणका योजना ठेिा प्रवक्रयाबाट सञ्चािन गदाा बोिपत्र 
सम्बन्धी खररद कायािाई पारदशी, प्रलतस्पधाात्मक र समान अिसर सृजना गना विगत देजख 
िागू गररएको इ–विलिङ्ग (E-bidding) बाट खररद गने नीलतिाई अििम्िन गररनेछ ।  

9. सानालतना िैपरी आउने पूिााधार लनमााण गनाका िालग कूि पूजीीँगत बजेटको 4 प्रलतशत 
कन्टेनजेजन्स तथा विपद व्यिस्थापन कायाको िालग 1 प्रलतशत कर्ि गरीने व्यिस्थािाई 
लनरन्तरता र्दईने छ ।  

10. ििा कायााियको ििन निएको ििाहरुमा क्रमशः ििा कायाािय ििनको लनमााणका िालग 
आिश्यक रकम संिीय तथा प्रदेश सरकारसँग माग गररनेछ। 

11. िौलतक पूिााधार विकास तर्ा का आयोजनामा विपद जोजखम न्यूलनकरण (DRR) पक्षिाई ध्यान 
र्दइ िातािरणमैलत्र र अन्य मानिीय विकासका कायाक्रमहरुमा िैवङ्गक समानता तथा 
सामाजजक पक्षिाई ध्यान र्दइ बािमैत्री र अपाङ्गमैत्री बनाइने कुराको सलुनजिता गदै 
िलगनेछ। 

12. स्थानीय सिक,ग्रामीण सिक र कृवष सिकिाई स्तरोन्नती गरर कृवष उत्पादन िवृद्ध गरर 
िजारीकरणमा जोि र्दइने छ । 

13. िागत साझेदार tyf सहिालगतामा योजना कायाान्ियन गने विलधिाई प्राथलमकता र्दईने छ ।  
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14. कुनै आयोजना तथा कायाक्रम दोहोरो पना गएमा गाउँ कायापालिकाको बोिा बैठकबाट उक्त 
आयोजना तथा कायाक्रमहरुिाई संशोधन गररने छ ।  

15. विकास लनमााणको कायािाई प्रिािकारी कायाान्ियन गना उपिोक्ता सलमलतिाई तालिमको 
व्यिस्था गररनेछ। 

16. आलथाक िषा २०७8/७9 मा लनमााण तथा सञ्चािन हनुे आयोजना तथा पूिााधार विकास 
सम्बन्धी कायामा ििालित्रकै जनशजक्त एिं रोजगार विवहन श्रलमकहरुिाई प्राथलमकता र्दई 
लनमााण सम्पन्न गने नीलत अबिम्बन गररनेछ । 

17. विकास लनमााणमा ;fj]{Ts[i6 काम गने उपिोक्ता सलमलतका पदालधकारीिाई उच्च कदर गदै 
सम्मान गररनेछ । 

18. उत्कृष्ट प्रविलधको प्रयोग गना प्राविलधकहरुिाई Recent Technology को बारेमा लसपमूिक 
तालिम र्दइनेछ । 

19. प्रत्येक ििा कायााियको ििनमा एउटै वकलसमको रङ्गरोगन प्रयोग गने नीलत अबिम्बन 
गररनेछ । 

 

ि) लसंचाई सम्बन्धी नीलतहरु 

1. प्रयााप्त लसंचाईको सवुिधाको आपूलताका िालग प्रदेश सरकार, संिीय सरकारसँग प्रयााप्त सहकाया 
गररने छ ।  

2. लसंचाई सवुिधाको िालग िैकजल्पक पद्धलतको समेत विकास गररनेछ । 

  
ढ) ििन लनमााण तथा शहरी विकास सम्िन्धी नीलतहरु  

1. पूिाधार लनमााणमा उत्कृष्टता र्दनका िालग योजनाहरुबाट संकिन हनु आउने कन्टेन्जेन्सी 
कोषिाई कायाविलध बनाई विकास योजनामा खवटन ेकमाचारीहरुिाई आिश्यक सामाग्री खररद 
र प्रोत्साहन िताको व्यिस्था गररनेछ । 

2. जनतािाई विकास लनमााण प्रवक्रयामा अलधकतम सहिालगता गराईने नीलत अििम्बन्न गररन ेछ 
।  

3. सामदुावयक, विद्यािय ििन, जेष्ठ नागररक विश्राम गहृ, आमा समूह ििन, तथा अन्य संि 
संस्थाको ििनको िालग समायोजन िएका विद्याियका तथा अन्य संि संस्थाका ररक्त 
ििनहरुिाई प्रयोगमा ल्याउने व्यिस्था गररनेछ र सम्िि निएमा मात्र लनमााणमा िजेटको 
व्यिस्था गररने छ ।  

 

ण) उजाा िि ुतथा साना जिविद्यतु सम्िन्धी नीलतहरु  



 

27 

 

1. सबै j8f sfof{nox?df िैकजल्पक उजााको आिश्यक व्यिस्था गरीने छ ।  

@ स्थानीय सरकारहरुिाई 1 (एक) d]3fjf6 सम्मको विद्यतु उत्पादन र सञ्चािनको िालग 
अलधकार िए बमोजजम सो बमोजजमका कायाक्रम सञ्चािन गररने छ ।  

     # सूचना माग्न े र पाउने आम नागररकको नसैलगाक अलधकार िएकोिे सोको प्रत्यािलूत गना   
गाउँपालिकािे आफ्ना गलतविलधहरुिाई विलिन्न माध्यमबाट सहज र सिासिुि रुपमा प्राप्त गना सक्त्ने 
तथा सािाजलनक गने व्यिस्था लमिाईनेछ ।  

    $ पत्रपलत्रका, एर्.एम. रेलियो मार्ा त गाउँ पालिकाका गलतविलधहरु आिश्यकतानसुार प्रकाशन र 
प्रसारण गररनेछ ।   

    % गाउँपालिकािे सम्पादन गरेका कायाहरु पारदजशा बेिसाइटमा प्रविवष्ट गने कायािाई लनरन्तरता 
र्ददै विद्यतुीय शासनको अिधारणा अबिम्बन गररनेछ। 

    ^ गाउँपालिका तथा ििाका कमाचारीहरुिाई सूचना प्रविलध सम्बन्धी क्षमता अलििवृद्धमूिक 
तालिमहरु प्रदान गररनेछ । 

     & अनिाइन प्रणािी मार्ा त व्यजक्तगत िटना दताा गनाका िागी ििा कायााियहरुमा किर 
वप्रन्टर खररद गररनेछ । 

 

त) िन िातािरण तथा ि-ूसंरक्षण सम्िन्धी नीलतहरु  
  

1. िातािरण संरक्षणका िालग लिलिजन िन कायाािय तथा प्रदेश सरकारसंग समन्िय गरी काया 
अगालि िढाईने छ ।  

2. िन कायाािय तथा अन्य सम्िद्ध सरकारी तथा गैर सरकारी लनकायहरुको साझेदारीमा 
नसारीहरुको स्थापना र विस्तार गररने छ ।  

3. उझाि एिं खािी जग्गा,सामदुावयक िन तथा सरकारी जग्गामा उत्कृष्ट खािका विरुिा 
िकृ्षारोपण गना पहि गररनेछ । 

   

थ) जिाधार संरक्षण तथा जििाय ुपररितान सम्िन्धी नीलतहरुः  
1. जिाधार क्षेत्रको पवहचान गरी प्रिािकारी संरक्षणको व्यिस्था लमिाईने छ ।  
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2. नदीजन्य पदाथा जस्तैः ढंुगा, लगिी, बाििुाको आंकिन गरी लनर्दाष्ट क्षेत्रहरुबाट त्यस्ता िस्तमुा 
उत्खनन, संकिन, प्रशोधन ओसारपसार र विवक्र वितरणिाई व्यिजस्थत र प्रिािकारी 
बनाईनेछ ।  

द) सरसर्ाई /र्ोहोरमैिा व्यिस्थापन सम्िन्धी नीलतहरु  
1. दीिाकालिन रुपमा र्ोहोरको प्रसोधन र k''''gM प्रयोग गने गरर लनजज क्षेत्रसँग र्ोहोर 

व्यिस्थापन कायािाई अगालि बढाईने छ ।  
ध) प्रकोप लनयन्त्रण र विपद व्यिस्थापन सम्िन्धी नीलतहरु  

1. विपद र महामारीको पूिा तयारी प्रलत कायाका िालग ििास्तरको समेत प्रलतलनलधत्ि हनुे गरी 
प्रत्येक िषा टोिी पनुागठन र वक्रयाजशि गराइने छ ।  

2. विपदको अिस्थामा तत्काि उद्धार िालग आिश्यक सामग्री तथा सरुजक्षत िासस्थानको 
व्यिस्थाको िालग बजेटको व्यिस्था गररने छ ।  

3. विपद व्यिस्थापन कायामा उद्धारको िालग सहजताको िालग गाउँपालिकामा  हेलिकोप्टर बस्न 
सक्त्ने हेलिप्यािको लनमााण गररने छ ।  

4. िाढी पवहरो आगिागी जस्ता प्राकृलतक प्रकोपबाट प्रिािीतिाई तत्काि राहत, औषधोपचार 
,खानपान िताकपिा उपिव्ध गराउनको िालग तयारी गररनेछ िने विपद् व्यिस्थापन 
कोषको बवृद्धको िालग सािाजलनक नीजज र गैरसरकारी संस्थाहरु संग समन्िय गररने छ ।  

5. कोलिि-१९ र सो बाहेकका सबै प्रकारका विपदको रोकथाम तथा न्यूलनकरणको िालग पूिा 
तयारी, प्रलतकाया र पनुाःिािका कायाक्रम सञ्चािन गना स्थानीय विपद व्यिस्थापन कोषमा 
बजेटको व्यिस्था गररनेछ ।  

6. हाि िएको विपद व्यािस्थापन कोषमा थप रकम जम्मा गरर सोही कोषबाट कोरोना 
िाईरस(Covid-19) को रोकथाम खचा गररनेछ। 

 

ऩ) सशुासन तथा संस्थागत विकास सम्िन्धी नीलतहरु 

1. प्रत्येक ििािे मालसक काया प्रगलत प्रलतिेदन तयार गरर गाउँपालिकाको कायााियमा अलनिाया 
बझुाउन पने व्यिस्था गररनेछ तथा नागररक ििापत्र, सािाजलनक सनुिुाई, िमु्ती सेिा, 
विद्यलुतय शासन जस्ता सेिा प्रिाहका नविनतम आयामहरुिाई अलधकतम प्रयोगमा ल्याइनेछ 
। 

2. गाउँपालिका कायाािय लित्र सेिा प्रिाह लनबााध रुपमा सञ्चािन गना िैकजल्पक उजााको 
व्यिस्था गररनेछ। 

3. उपाध्यक्षको संयोजकत्िमा सशुासन सलमलतका पदालधकारीहरुको समेतको संिग्नतामा 
तै्रमालसक रुपमा सबै ििामा अनगुमन गने व्यिस्था लमिाइनेछ। 
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4. करारमा कायारत कमाचारीहरुको तिबमान समय सापेक्ष बनाइनेछ। 

5. गाउँपालिका लित्रका सबै संि संस्थाहरुमा गाउँपालिकाको अध्यक्षिे तोकेको िा 
कायापालिकाको बैठकबाट लनणाय गरेको १ जना सदस्य रहन ेव्यिस्था लमिाईने छ। 

6. आन्तररक िेखापरीक्षण र सामाजजक परीक्षणिाई प्रिािकारी रुपमा अगालि िढाईनेछ ।  
7. विकट एंि ठूिा ििामा सेिाग्राहीिाई ििा कायााियसम्म आउन िण्टौ समय िाग्ने र पहुँच 

निएका व्यजक्त आएर ;]jf लिन नसक्त्ने अिस्थामा रहेकोिे बेिाबेिामा ििाका विलिन्न 
ठाँउमा कायााियिे सेिा र्दने गरी िमु्ती सेिा सञ्चािन गररनेछ । 

8. जनप्रलतलनलध र कमाचारीको कायासम्पादन क्षमता अलििवृद्ध िालग शैजक्षक अध्ययन अििोकन 
भ्रमणको व्यिस्था लमिाइनेछ । 

9. ििा लित्र तरकारी, र्िरू्ितथा ls/fg पसि अनगुमन तथा लनयमनिाई लतव्रता प्रदान 
गररनेछ। 

10. स्थायी, अस्थायी एंि करार सेिामा कायारत कमाचारीहरुको मनोबि उच्च राख्न एिं 
कायासम्पादनमा सहजता ल्याउन  स्थानीय िता उपिब्ध गराइनेछ । 

11. गाउँपालिका तथा ििा कायााियहरुबाट प्रिाह गररने विकास लनमााण, व्यजक्तगत िटना दताा 
तथा अन्य सेिा प्रिाह छररतो एिं प्रिािकारी बनाउदै सेिाग्राहीको सहजताका िालग सहायता 
कक्ष (Help Desk) स्थापना गरर तहाँबाट आिश्यक सूचना तथा र्ारम लनःशलु्क वितरण 
गने व्यिस्था लमिाइनेछ । 

12. गाउँपालिकाबाट लनयलमत रुपमा गररने सेिा प्रिाह, विकास तथा कायाक्रमहरुको प्रिािकारीता 
िगायतका विषयहरुमा सन्तवुष्ट मापन गरी सािाजलनक रुपमा सझुाि प्राप्त गरी सेिा प्रिाहको 
गणुस्तरमा सधुार ल्याई नागररकको सूचनाको हकिाई सम्मानजनक रुपमा सहिालगताको 
िालग सािाजलनक सनुिुाई,सामाजजक परीक्षण र पालिका रेलियो कायाक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

13. गाउँपालिकाको संगठन संरचना र कमाचारी दरबन्दी पनुराििोकन गना विशेषज्ञ टोिीद्धारा 
संगठन व्यिस्थापन सिेक्षण गरी प्राप्त प्रलतिेदनको आधारमा पररमाजान गरी आिश्यक 
जनशजक्त व्यिस्थापान गररनेछ।स्थानीय तथा करारमा कायारत कमाचारीहरुको अिकाश 
पलछको ;]jf ;'''/Iffsf ]  िालग कमाचारी कल्याण कोष स्थापना गरी पालिका द्धारा रकम 
जम्मा गररनेछ। 

14. करार सेिामा कायारत कमाचारीहरुिाई स्थानीय  कमाचारी कल्याणकारी कोष स्थापना गरी 
मालसक रुपमा कमाचारी तर्ा बाट ^ प्रलतशत रकम कर्ि गरी sd{rf/L sNof0f sf]ifdf जम्मा 
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गने व्यस्था गना कायाविधी बनाई िागू गररनेछ।साथै पूिााधार तर्ा का प्राविलधक 
कमाचारीहरुिाई वर्ल्ि िताको व्यिस्था गने नीलत िागू गररनेछ। 

15. कमाचारीको मनोिि उच्च /fVg कमाचारीहरुिाई 10 र्दनको आलथाक सवुिधा सवहतको 
भ्रमण विदाको व्यिस्था गररने छ । 

16. गाउँपालिका लित्रको गनुासो सम्बोधन गना हेिो कुशे कायाक्रम सञ्चािनमा ल्याईनेछ । 

प) नागररकको खाद्य सरुक्षा हाम्रो बजार अनगुमन" िने्न ध्येय अनरुुप बजारमा खाद्यबस्तकुो गणुस्तर 
लनयन्त्रण, मूल्यसूचीको लनयमनका िालग उपाध्यक्षको संयोजक एक सलमलत गठन गरीने व्यिस्था 
लमिाईनेछ । 

र्) मानि संसाधन विकास सम्िन्धी नीलतहरुः  
1. कमाचारी क्षमता विकास गना आिश्यक तालिम तथा क्षमता विकास कायाक्रम सञ्चािन 

गररनेछ ।  
2. Right man in Right time in Right place का आधारमा कमाचारी व्यबस्थापन गने व्यिस्था 

लमिाइनेछ ।  
3. कमाचारीहरुिाई काम प्रलत अलिप्ररेरत गराई मनोिि उच्च राख्न विशेष प्रोत्साहनका कायाक्रम 

िागू गररनेछ । 

4. गाउँपालिकाको प्रशासलनक तथा सगठलनक संरचना र संस्थागत प्रणािीिाई चसु्त दरुुस्त, 

विश्वसलनयता, क्षमतायकु्त र प्रिािकारी बनाउदै अत्यािश्यक ररक्त दरिन्दीहरुमा उपयकु्त 
प्रवक्रयाबाट पदपूलता गररनेछ ।  

5. सशुासन स्थापनाको िालग आिश्यक कानून, लनयम, विलनयमाििी, कायाविलध आर्दको लनमााण 
गरी Chain of Command लनमााण गररनेछ ।  

6. गाउँपालिकाको काया सम्पादनिाई लछटो, छररतो, पारदशी एिं सेिाग्राहीमैत्री तलु्याउन 
व्यिस्थापकीय क्षमता अलििवृद्धमा जोि र्दईने छ । 

7. गाउँपालिकाको संस्थागत क्षमता िवृद्धका िालग िौलतक पूिााधार विकास तथा अलििेख 
प्रणािीिाई व्यिजस्थत गदै िलगने छ ।  

8. उत्कृष्ट काया गने गाउँपालिकाका कमाचारी, करदाता, उपिोक्ता सलमलत, टोि विकास सलमलत, 

संचारकमीिाई परुस्कृत गने पद्धलतको थािनी गरी यसिाई लनरन्तरता र्दईने छ । 

  
ब) राजस्ि पररचािन सम्िन्धी नीलतहरु  

1. आन्तररक आयमा सिि बनाउन राजश्वमा सधुार गरी सहज, सरि र दायरा र्रावकिो िनाई 
सिासिुि बनाउने ।  
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2. यस गाउँपालिमा लित्र पाईने बहमूुल्य खलनज पदाथा (स्िेट,क्त्िाटाजाईट) को पवहचना गरी सो 
व्यिजस्थलत pTvgg र लनकालसका माध्यमाबाट अलधक राजस्ि संकिन गरीने नीलत यसै आ.ब. 
मा अगालि बढाईने छ ।  

3. आन्तररक आय िवृद्ध गनाका िालग राजश्वका / करका विलिन्न क्षेत्रहरुको पवहचान गररनेछ ।  
4. यसै आ.ि. िाई कर सहिालगता िषाको रुपमा अगालि िढाई गाउँपालिका लित्रका सम्पूणा 

करयोग्य व्यिसायिाई करको दायरामा ल्याईनेछ ।  
5. आन्तररक स्रोतको अलििवृद्धका िालग पूिााधारको विकास गरर सेिा शलु्कमा आिद्ध गररनेछ 

। 

6. राजश्व, मािपोत ,लतरो आर्द ििा कायााियमा नै बझुाउनका िागी आिश्यक व्यिस्था 
लमिाइनेछ । 

7. गाउँपालिका क्षेत्र लित्रका सरकारी जग्गामा बनेका िर टहरािाई कायाविलध बनाई सो 
बमोजजम बहाि लबटौरी कर लिईनेछ । 

8. गाउँपालिका क्षेत्र लित्रका नदीजन्य पदाथा (जस्तै ढुङ्गा, लगटी, बाििुा) दहतर िहतर लनकासी 
गनाका िालग लनयम अनसुार खिुा प्रलतस्पधााबाट िातािरजणय प्रिाि मूल्याङ्कन (EIA) गरी ठेिा 
िगाईनेछ । 

9. गाउँपालिका क्षेत्रलित्र सेिा प्रदान गना इच्छुक कुनै पलन संि/सस्था/ र्मा/ कन्सल्टेन्सी/ 
कम्पनी/व्यजक्तगत िगायतिे पालिकाक्षेत्र लित्र ठेिा पिा गदाा िा अन्य पूिााधारजन्य विकास 
लनमााणका काम गना र सामाजजक काम गना आर्नो 
संि/सस्था/र्मा/कन्सल्टेन्सी/कम्पनी/व्यजक्तगत रुपमा समेत सूजचकरण गनुापनेछ । 

10. राजस्ि संकिनको िालग धेरै हनुेिे धेरै र थोरै हनुेिे थोरै कर लतने नीलत अबिम्िन गररनेछ 
। 

ि) रोजगार सम्बन्धी नीलत 

1. गाउँपालिका लित्र रहेको रोजगारसेिा केन्रिाई सदुृढीकरण गदै श्रलमकहरुको सीप र 
क्षमताको उपयोग गदै रोजगारीको खोजजमा रहेका व्यजक्तहरुिाई रोजगारीको प्रालप्तमा सहयोग 
गने तथा सबै प्रकारका श्रमशोषण अन्त्य गररनेछ । 

2. सबै गाउँिासीको जीिन सरुजक्षत,मयाार्दत तथा गणुस्तरीय बनाउनका िागी रोजगारीका 
अिसरहरु लसजाना गरी कायाान्ियन गररनेछ। 

3. देशलित्र अनौपचारीक रोजगारीको वहस्सा कररब ८५ प्रलतशत रहेको जस्थलत तथा ितामान 
विश्वव्यापी महामारीको अिस्थामा औपचारीक क्षेत्रको रोजगारीमा रहेका श्रमीकिाई समेत 
प्रत्यक्ष मकाा पारेको विषम पररस्थलतमा आलथाक पनुाउत्थान गना उजााशीि श्रमशजक्तको िागी 
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उद्यम व्यिसाय िा सेिा क्षेत्रमा रोजगार िा स्िरोजगारका िालग विलिन्न उत्पादनमूिक 
तालिममा जोि र्दइनेछ । 

4. यिुा स्िरोजगार जस्ता कायाक्रमहरु संचािन गना प्राथलमकता र्दइनेछ । 

5. विदेशबाट काम लसवक आएका र कोरोना िाईरस (कोलिि-19) को कारणिे नेपाि 
र्वका एका यिुाहरुिाई कृवष तथा उत्पादन मूिक क्षेत्रमा काम िगाउन प्रोत्साहन गररनेछ। 

 

 

d_ dlxnf,afnaflnsf tyf h]i7 gful/s ;DalGw gLlt 

 

!_ :yfgLo :t/df afnaflnsfx?nfO{ Covid nfufot cGo ;?jf /f]usf] ;+qmd0faf6 

hf]ufpg :jf:Yo tyf ;/;kmfO{,3/]n' :ofxf/ / :jf:Yo pkrf/ ;DalGw hfgsf/L 

cleefas / :jo+ afnaflnsfx?nfO{ pknAw u/fpg :yfgLo ;+rf/ dfWod,:jf:Yo 

:jo+;]ljsf tyf afn Sna nfO{ kl/rfng ul/g]5 . 

@_ :yfgLo txsf] afn clwsf/ ;+/If0f tyf ;+j4{g sfo{ljwL d:of}bf tof/ u/L nfu' 

ul/g]5 . 

#_ ckf+Ë tyf czQm afnaflnsfx?sf] nflu  School at home 3/d} ljBfno 

sfo{qmdsf] nflu kflnsfaf6 jh]6sf] Joa:yfkg ul/g]5 . 

$_ kflnsfdf afn x]NknfO{g :yfkgfsf nflu cfjZos kxn ul/g]5 . 

%_ s'z] ufpFkflnsfdf :yflkt cfktsflng afn p4f/ sf]ifnfO{ lg/Gt/tf lbg cfjZos 

ah]6sf] Joa:yf ul/g]5 . 

^_ :yfgLo txdf afn clwsf/ ;ldlt u7g,;jnLs/0f tyf kl/rfng ul/g]5 . 

&_ afn Sna tyf afn ;+hfnsf] Ifdtf ljsf;,btf{,gjLs/0f tyf afnaflnsfsf] g]t[Tjdf 

laleGg sfo{qmd ;+rfng ul/g]5 . 

*_ afn Snasf efO{alxgLx?sf] Ifdtf ljsf; ;DalGw tflndsf] plrt Joa:yf ul/g]5 . 

(_ afn>d,afn ljafx cGTo / afnaflnsf lj?4 x'g] lx+;f Go"lgs/0fsf nflu kflnsfn] 

agfPsf /0fg}lts of]hgfx?sf] k|efasf/L sfof{Gjog ul/g]5 . 

!)_ afnljsf; s]Gb| b]lv sIff # ;Ddsf sIffsf]7fx? afnd}qL lgdf{0f ug]{ -sfk]{6,lk 

kmd,/fpG8 6]jn nufot sIffsf]7f Aoa:yfkg ;fdu|Lsf] Aoa:yfkg ul/g]5 . 

!!_ Ps j8fdf Ps gd'gf afnljsf; s]Gb| / Pp6f gd'gf ljBfno lgdf{0f ul/g]5 . 

!@_ l;dfGts[t,blnt,ckf+Ëtf ePsf of}lgs tyf n}lËs,cNk;+Vos,ue{jtL tyf ;'Ts]/L 

dlxnf,;+/Ifs ljlxg afnaflnsfx?nfO{ ljif]z k|fyldstf lbO{g] 5 . 

!#_ aflnsfd}qL,ckf+ud}qL,;'/lIft :jf:Yo s]Gb|x?sf] k|a4{g ub}{ aflnsf / ckf+Ë nlIft 

v]ns'bsf sfo{qmdx? ;+rfng ul/g]5 . 

!$_ dlxnf dfyL x'g] lx+;f / dfga a]rljvg tyf cf];f/k;f/ sfo{nfO{ lg?T;flxt ug{ 

ljleGg k|rf/fTds sfo{x? ;+rfng ul/g]5  
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!%_o; ufpFkflnsf leq /x]sf dlxnf,afnaflnsf,ckf+Ëtf, h]i7 gful/sx?sf] tTYofÍ         

;+sng u/L Aoal:yt ul/g]5 . 

!^_ s'z] ufpFkflnsfnfO{ afnd}qL ufpFkflnsf 3f]if0ffsf] nflu o; If]qsf afnaflnsfsf] 

Ifdtf ljsf;sf] nflu ljleGg lsl;dsf sfo{qmd ;+rfng ul/b} cfPsf] ;]e b lrN8«]g,/ 

kxf8L If]q ljsf; cleofg hfh/sf]6 tyf ufpFkflnsfsf] ;+o'Qm ;fem]bf/Ldf ljleGg 

sfo{qmd ;+rfng ul/g]5 . 

!&_ afnaflnssf] df}lns xsnfO{ ;'lglZrttf ug{ hGd btf{ cleofg ;+rfng u/L ut 

aif{af6 ;+rfng ul/Psf] klGhs/0f l8lh6fO{h];gsf] sfo{nfO{ yk Aoal:yt ul/g]5 .  

!*_ pTs[i6 तथा विपन्न गररि विद्याथीहरुिाई छात्रिृजतमा अध्ययनको व्यिस्था लमिाउन पहि 
गररनेछ। 

!(_ गाउँपालिका लित्र गणुस्तरीय  जशक्षा हालसि गने प्रलतस्पधाात्म िातािरणको सजृना गना SEE मा उच्च 
अंक प्राप्त गना सर्ि कुशे गाउँपालिका उत्कृष्ट छात्र १, छात्रा १ एिं प्रत्यके ििामा विद्यािय प्रथम हनु े
आधारितू  विद्यािय तथा मा.वि.का बािबालिकाहरुको सम्मान तथा परुस्कृत ul/g]5 . 

@)_ cWoIf;Fu afnaflnsf sfo{qmdnfO{ lg/Gt/tf lbO{g]5 . 

@!_ pkfWoIf;Fu lszf]/L tyf ue{jtL sfo{qmdnfO{ lg/Gt/tf lbO{g]5 . 

@@_  afnaflnsf x/fpg],a]afl/;] km]nf kg]{,a]rljvg tyf cf];f/k;f/df kg]{,lx+;f,b"Jo{jxf/ 

zf]if0f tyf cGo hf]lvddf kg{ ;Sg] cj:yfnfO{ dWogh/ ub]}{ afnaflnsfsf] ;+/If0fsf] nflu 

g]kfn k|x/Lsf] ;xsfo{df :yfgLo k|x/L OsfO{ dfkm{t ljz]if ;r]tgf sfo{qmd ;+rfng ul/g]5 . 

@#_ ;a} ;/sf/L sfof{nox?nfO{ afn,lszf]/,lszf]/L,ckf+Ë tyf h]i7 gful/s d}qL ;+:yf 

agfO{g]5 . ;fy} j8f sfof{no,;a} :jf:Yo ;+:yfx?,ljBfno tyf ufpFkflnsfsf] sfof{nodf 

:oflg6/L Kof8sf] Aoa:yfkg ul/g]5 . 

@$_ afnaflnsfsf] clwsf/sf] ;Ddfg,;+/If0f,k|j4{g / kl/k"lt{ ugf{sf nflu ufpFkflnsfn] ;]e 

b lrN8]«g / kxf8L If]q ljsf; cleofg hfh/sf]6;Fusf] ;fem]bf/Ldf lalaw sfo{qmd ;+rfng 

ul/g]5 . 

@%_ hf]lvddf /x]sf afnaflnsfx?sf nflu cfjZostfdf cfwfl/t cfktsflng ;xof]u 

ul/g]5 . 

@^_ afn lajfx lj?4sf sfg'gx?sf] k|efasf/L sfof{Gjogdf ul/g]5 . 

@&_ s'z] ufpFkflnsfsf] afnaflnsfsf] a:t'l:ytLsf] k|ltj]bg tof/ ul/g]5 . 
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@*_ afn Snadf cfj4 efO{alxgLx?,:yfgLo afnclwsf/ ;ldlt,gful/s ;dfh / 

;/f]sf/jfnfnfO{ s'z] ufpFkflnsfn] agfPsf] afnaflnsf ;DalGw sfg'gL ;Fufnf]af/] 

cled'vLs/0f sfo{qmd ;+rfng ul/g]5 . 

@(_ ue{jtL dlxnfn] lgoldt :Jff:Yo hfFr,aflnsf / lszf]/LdfyL x'g] lx+;fsf] cGTosf nflu 

;xh agfpg / afnaflnsfx?sf] JolQmTj ljsf;sf nflu ;d'bfodf cfwfl/t k|f/lDes 

afnljsf; sfo{qmdx? ;+rfng ul/g]5 . 

#)_   afn>d d'Qm :yfgLo tx,afnd}qL :yfgLo tx 3f]if0ff sfo{qmdnfO{ ljz]if cleofgsf 

?kdf ;+rfng ul/g]5 . 

 

cGo gLltx? 

1. गाउँपालिकाको दीिाकालिन विकासको िालगयोजना लनमााण गदाा र्दगोविकासका िक्ष्य र 
सूचकहरुको आधारमा गररनेछ ।  

2. स्थानीय तहको िेखा प्रणािीिाई व्यिजस्थत गना स्थानीय सजञ्चत कोष ब्यिस्थापन प्रणािी 
SUTRA सफ्टियरमार्ा त आलथाक कारोबार सञ्चािन गररनेछ ।    

3. प्रदेश सरकार र संिीय सरकारसँग सहकाया, समन्िय र सह अजस्तत्िको आधारमा समुधरु 
सम्बन्ध स्थावपत गरी विकास लनमााण काया गररनेछ ।  

4. सरकारको तर्ा बाट उपिब्ध गराइने सबै प्रकारको सेिामा सेिाग्राहीको सेिा पाउने 
अलधकारिाई व्यिहारमा उताना र यस कायाका िालग खवटएका कमाचारी तथा 
जनप्रलतलनलधिाई अझै जनताप्रलत उतरदायी हनु आिश्यक थप पहि गररनेछ । 

5. सिारी साधन तथा ईन्धनको व्यिजस्थत प्रयोगको िालग आश्यक कायाविलध तयार गरी 
किाईका साथ िाग ुगररने छ । 

 

अन्त्यमा  

यस गाउँपािकाका उपाध्यक्ष ज्यू, गाउँ सिाका सदस्यहरु, पत्रकार, राष्ट्र सेिाक 
कमाचारी ज्यूहरु, सरुक्षाकलमा, नागररक समाज, विलिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी 
संस्थाका प्रलतलनलध ज्यूहररु तथा अन्य सम्पूणा उपजस्थत गाउँबासी दाज ुिाई तथा र्दर्द 
बवहलनहरु प्रस्ततु नीलत तथा कायाक्रम कायाान्ियन गने कायामा यहाँहरुको साथ र 
सहयोगको अपेक्षा राख्दै धन्यिाद र्दन चाहान्छु । 
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                                                                                   k|:t''tstf{  

            xl/rGb| j:g]t 

         s''z] ufpFkflnsf cWoIf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


