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अध्यक्ष एवं सदस्य महानभुावहरू 

मायादेवी गाउपालिकाको यस गरिमामय गाउं सभामा 
आ.ब.२०७५।०७६ को नीलि िथा काययक्रम प्रस्ििु गनय पाउदा 
गौिव महससु गिेको छु । िाज्यको पनुः संिचना पश्चाि जनिािे 
देख्न,अनभुलुि गनय सकने  स्थानीय सिकािको रूपमा हामी लनवायचचि 
भएपलछ एक आ.ब.को बार्षयक नीलि िथा काययक्रम ि बजेट 
कायायन्वयन अचन्िम चिणमा पयुायउन िाग्दै गदाय यस मायादेवी 
गाउंपालिकाको र्वकास ि उन्नलिको िालग सकृय रूपमा अगालि बढ्दै 
प्रभावकािी रूपमा दैलनक सेवा प्रवाह ि र्वकास पथमा िाग्न ु भएका  
सम्पूणय सभाका सदस्यहरूिाइ धन्यवाद  ज्ञापन गदयछु । िोकिाचन्िक 

गणिन्ि एवं स्विन्ििाको िालग र्वलभन्न आन्दोिनका क्रममा जीवन 
आहलुि ददनहुनेु शहीदहरु प्रलि भावपूणय श्रद्धन्जिी ब्यक्त गदयछु । 

अध्यक्ष एवं सदस्य महानभुावहरू 

आ व २०७५।७६ को नीलि िथा काययक्रम िजुयमाका सैद्धाचन्िक 
आधािहरु 

 नेपािको संर्वधान, २०७२ 

 स्थानीय सिकाि संचािन एन ,२०७४ 

 संघीय िथा प्रदेश सिकािका नीलि िथा काययक्रमहरू 
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 लिवर्षयय योजना 
 स्थालनय िहको योजना िथा वजेट िजु ुयमा ददग्दशयन २०७४ 

 सघीय मालमिा िथा सामान्य प्रशासन मन्िाियबाट प्राप्त 
मागयदशयन िथा लनदेशनहरु 

 बिा भेिाबाट प्राप्त योजनाहरू 

 िाजलनलिक दि, र्वषयगि शाखाहरू ,लनचज के्षि िथा नागरिक 
समाजबाट प्राप्त सझुावहरु 

 र्वषयगि सलमलिहरुको सझुावहरु  

 बजेट िथा योजना िजुयमा सलमलिको लसफारिस 

 िाजस्व पिामशय सलमलिको सझुाव 

  सघीय ि प्रदेश  सिकािको आ.ब. २०७५।७६ को बजेट 
वक्तव्य 

 सभाका सदस्यहरूका िाय सझुावहरू । 

 मायादेवी गाउंपालिकाको एर्ककृि र्वकास योजनाको प्रािचम्भक 
प्रलिबेदन । 

 स्थानीय िहको योजना बार्षयक बजेट ददग्दशयन,२०७४ । 

 स्थानीय िहका र्वलभन्न कानूनहरू । 

 समय समयमा ब्यक्त प्रलिबद्विाहरू। 
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कृर्ष, उधोग, व्यापाि ि पययटन के्षिबाट आलथयक बचृध्द गदै 
र्वकासका सबै पवुायधाि लनमायण गिी समदृ्ध गाउँपालिका लनमायण 
गने दीघयकालिन सोच सर्हि र्वकासका सबै चिणहरुमा जनिाको 
अथयपणुय सहभालगिा सर्हि सन्िलुिि ि चौिफी र्वकासको िालग 
मायादेवी गाउपालिकाको एर्ककृि र्वकास योजना(गरुू योजना 
)अनसुिण गदै गाउंपालिकािे सखुी ि समदृ्ध मायादेवी भने्न मिु 
मन्िका साथ आ.ब.२०७५⁄०७६ मा लनम्न अनसुािको लनलि 
अबिम्न गने छ । 

 

१. कृर्षिाइ अलथयक समदृ्धीको मेरूदण्ि मान्दै ब्यवसार्यक कृर्ष पेशा 
अबिम्वन गिौं आत्म लनभयि बनौ भने्न उद्देश्यका  साथ कृर्षयिाइ 
ब्यवसार्यकिण िथा बजािीकिण गनय अलभप्ररेिि गरिने छ । अगायलनक 
खेलि गनेिाइ प्रोत्साहन गदै  जैर्वक मि प्रयोगिाइ बढावा दददै खेलि 
योग्य जलमन बांझो िाख्न नपाउने नीलि अनसुिण गरिने छ ।  

२. ब्यवसार्यक कृर्ष िथा पशपुािन,फिफूि,दगु्ध,माछापािन जस्िा 
ब्यवसायमा आकषयक ि आत्मलनभयि बनाउन उचचि प्रार्वलधक सहयोग 
सर्हि पकेट के्षिको रुपमा र्वकास गदै िलगने छ । प्रधानमन्िी कृर्ष 
आधलुनर्ककिण परियोजनािाइ प्रभावकािी रूपमा परिचािन गरिने छ 
। 
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३. एक गाउं एक उत्पादन, एक विा एक उद्द्यान ि एक विा एक 
पोखिीको नीिीिाई कायायन्वनमा ल्याउन साझेदािीको नीलि अविम्बन 
गरिनेछ। 

४. कृर्ष हाट बजािहरूको  स्ििोचन्ि र्वस्िाि िथा गाउंपालिका 
मािहिमा िहने गिी ब्यवस्थापन गरिदै िलगने छ । ििकािी संकिन 
केन्रको ब्यवस्थापनका िालग र्कसानहरूसंग साझेदािी गरिने छ । 

५. पश ु स्वास््य सम्वन्धी चेिनामूिक काययक्रम सचािन गरिने छ 
।ब्यवसार्यक रूपमा पशपुािन गने कृषकिाइ प्रार्वलधक सहयोग 
सर्हि प्रोत्साहन गरिने छ ।  

६. एक गाउं एक सहकािीको ब्यवस्था गनय गाउंपालिकािे सहचजकिण 
गने छ ।सहकािी संस्थाहरूको प्रभावकािी लनयमन गरिने छ ि उद्देश्य 
अनरुुप संचािन गनय प्ररेिि गरिने छ । 

७. स्थानीय र्वकास कोषद्वािा संचालिि सामदुार्य  र्वकास कोष 
काययक्रमिाइ चजल्िा समन्वय सलमलि संग समनवय गिी कोष प्रालप्त 
गने ,आवश्यकिा अनसुाि र्वस्िाि गने िथा काययर्वलध बनाइ ब्यवचस्थि 
गरिने छ ।  
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८. उयोग िथा वाचणज्य के्षिको र्वकास,र्वस्िाि ि संचािनमा सहज 
वािाविण सजृना गदै स्थानीय जनिािे आयआजयन गने अवसि सजृना 
गने िफय  जोि ददइने छ । 

९. स्थानीय िोक संस्कृलिको र्वकास गदै आन्िरिक िथा बाह्य 
पययटकहरुिाइ आकषयण गनय होम स्टे संचािन गनय जागरूक हनेु 
समदुायिाइ सहयोग गरिने छ । गाउंपालिका के्षि लभि िहेका 
पिुािाचत्वक, सास्कृलिक, ऐलिहालसक, धालमयक ,पययटर्कय लनधीहरुको 
पर्हचान, संिक्षण ि प्रवधयन गदै जाने लनलि लिइने छ। 

१०. गणुस्ििीय चशक्षा मायादेवीको प्रलिबद्धिा भने्न मिु धेय सर्हि सबै 
बािबालिकािाइ र्वयाियमा अलनवायय पठाउं,लसकाउं ि टीकाउं भने्न 
अलभयान सर्हि  सामदुार्यक, धालमयक र्वयाियहरूमा भौलिक पवुायधाि 
र्वकास संग संगै गणुस्ििीयिा अलभबदृ्धीमा जोि ददइने ि िाम्रो नलिजा 
ल्याउने र्वयाियहरूिाइ पिुस्कृि िथा सम्मान गरिने छ । कमजोि 
आलथयक अवस्थाका कािण र्वयािय जान नसक्ने अवस्थाका 
बािबालिकाहरुको िालग जनप्रलिलनलधहरू, कमयचािीहरू, चशक्षकहरू, 
समाजका प्रलिर्िि ब्यचक्त, समाजसेवीहरूबाट शैचक्षक अलभभावकत्व 
ग्रहण गिी र्वयािय पठाउने ि र्टकाउने नीलि अनसुिण गरिने छ । 

११. मायादेवी गाउंपलिका लभिका सामदुार्यक ि संस्थागि र्वयाियको 
वीचमा स्वच्छ प्रलिस्पधायको  वािाविण सजृना गने नीलि लिइनेछ 
।बािबालिकाको भनायदि बढाउन ि र्वयािय छाड्ने दि घटाउन बाि 
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मैिी वािाविण सजृना गिी खेल्दै लसक्दै काययक्रम सर्हि प्रर्वलध 
सर्हिको चशक्षामा जोि ददइने छ । 

१२. देशमा िाजनीलिक परिवियनिे पूणयिा पाइ सबै लमिेि समदृ्धी िफय  
िाग्ने समय आएकोिे अब चशक्षक कमयचािीहरुिे िाजनीलि गने होइन 
पेशागि मयायदा पािन गनुय पदयछ भने्न गाउपालिकाको मान्यिा िहेको 
छ । िसथय पेशागि मयायदा अनसुिण गनय सबैिाइ अलभप्ररेिि गने नीलि 
लिइएको छ । 

१३. फिक क्षमिा भएका ब्यचक्त िथा आलथयक  अवस्था कमजोि 
िहेका ब्यचक्तहरूिाइ िोजगािी मिुक उच्च  चशक्षा हालसि गनय 
छािबचृि उपिब्ध गिाउने नीलि लिइने छ ।िचक्षि 
बािबालिकाहरूिाइ प्रदान गदै आएको छािबचृि काययक्रमिाइ 
लनिन्िििा ददइने छ । 

१४. प्रर्वलधयकु्त चशक्षाका िालग चशक्षक िथा र्वयाियहरूको क्षमिा 
र्वकासका काययक्रम संचािन गरिनेछ । 

१५. बाि बालिकाहरूको प्रलिभा प्रष्फुटनका िालग शैचक्षक महोत्सव 
संचािन गरिने छ  । 

१६. र्वयाियहरूको लनयलमििा ि गणुिििीयिाका िालग 
प्रधानाध्यापकहरूिाइ चजम्मेवाि बनाइने छ।र्वयाियहरूमा क्रमशः 
र्वयिुीय हाचजिी िाग ुगरिने छ । 
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१७. खेिकुद र्वकासका िालग खेिकुद र्वकास सलमलि गठन गिी 
खेिकुदका कायययकम अगािी बढाइनेछ।एक स्थानीय िह एक खेि 
मैदान लनमायणका िालग प्रदेश सिकाि संग समन्वय गिी लनमायण गरिनेछ 
। 

१८. शैचक्षक वािाविण सधुािका िालग नमूना र्वयाियहरूको भ्रमण 
गिाइनेछ। 

१९. प्रभावकािी स्वास््य सेवा उपिब्ध गिाउन स्वास््य केन्रकहरुको 
सधुाि िथा स्ििबदृ्धी गरिने नीलि लिइने छ ।नेपाि सिकािको एक 
स्थानीय िह एक अस्पिाि नीलि कायायन्वयन गिाउन मायादेवी ३ 
बिेबामा अस्पिाि लनमायण गिी संचािन गनय संघ ि प्रदेश सिकाििाइ 
र्वशेष अनिुोध गरिन्छ । 

२०. बलथयङ सेन्टििाइ २४ सै घण्टा ब्यवचस्थि िरिकािे संचािन 
गरिने छ साथै एम्बिेुन्स संचािन गने नीलि लिइएको छ । 

२१. िोग िाग्न ुभन्दा िोगको बाटो छेक्न ुउिम हनेु हदुा जनिाको 
स्वास््य सेवा प्राप्त गने अलधकाििाइ सलुनचश्चि गनय जनस्वास््य आयवेुद 
िथा होलमयोप्याथीकका र्वलभन्न र्वलधहरुिाइ अविम्वन गिी प्रभावकािी 
स्वास््य सेवा उपिब्ध गिाउने नीलि लिइएको छ । 

२२. अत्यावस्यक औषधीको अभाव हनु नददने नीलि अबिम्वन गरिने 
छ । 
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२३. िचक्षि वगय िफय को बजेट िथा काययक्रममा स्विोजगािमा 
आधािीि आयमिुक योजना छनौटमा प्राथलमकिा ददईने छ। 

२४. जेि नागरिकहरूिाइ सम्मान गरिने छ । फिक क्षमिा भएका 
ब्यचक्तहरूिाइ उलनहरूको आवश्यकिा अनसुाि सहयोग गरिने छ ।सबै 
िचक्षि समदुायहरुिाइ सशचक्तकिण हनु अलभप्ररेिि गरिने छ । 

२५. स्वच्छ खानेपानी िथा सिसफाइ को ब्यवस्थापन गदै िलगने छ 
। सिसफाइिाइ मानव सभ्यिाको रूपमा हेिी पूणय सिसफाइ यकु्त 
गाउंपालिका बनाउन जोि ददइने छ । आशयलनकबाट सिुचक्षि खानेपानी 
ब्यवस्थापन  गने िथा सबै नागरिकहरूिाइ आधािभिू स्वच्छ 
खानेपानी उपिब्ध गिाउन संधीय सिकाि ि प्रदेश सिकाि संग 
सहकायय गिी स्वच्छ खानेपानीको ब्यवस्थापन गरिदै जाने नीलि 
लिइएको छ । 

२६. िैलगंक समानिा िथा सामाचजक समाबेसीकिणको माध्यमबाट 
माि समाजको रूपान्ििण हनेु हदुा सचेिनामूिक काययक्रमको 
माध्यमबाट भेदभाविर्हि समाज बनाउन जोि ददइने छ । िैलगंक िथा 
जािीय भेदभाविाइ लनरूत्सार्हि गरिने छ । 



9 
 

२७. यस गाउंपालिकाको  दीघयकालिन सोच सर्हि मायादेवीको एर्ककृि 
र्वकास योजनाको अनसुिण गिी गणुस्ििीय ि दीगो र्वकास गने नीलि 
अबिम्बन गरिनेछ । 

२८. सनु्दि ि सिुचक्षि गाउंपालिका लनमायण गनय स्वीकृि मापदण्ि पिुा 
गने पवुायधािमा  िगानी गने नीलि अनसुिण गरिनेछ। २०७५ श्रावण 
१ गिे देचख नक्सापास गिेि भवन िथा  भौलिक संिचनाहरू बनाउन ु
पने नीलि लिइएको छ । अव लनमायण हनेु  भवन िथा भौलिक 
संिचनाहरू सिकको अलधकाि के्षि ि सेट ब्याक छोिेि माि लनमायण 
गनुय पने  नीलि लिइएको छ । 

२९. आयोजनाको ददगोपना, प्रभावकारििा, लमिव्ययीिा, काययकुशििा 
कायम गनय मागमा आधािीि सहभालगिामिुक योजना छनौट िथा 
कायायन्वयन प्रणािीको अविम्बन गरिने छ।  

३०. सिक यािायाििाइ प्राथलमकिाका आधािमा स्ििबदृ्धी गदै िलगने  
छ िथा पक्की सिक लनमायणमा जोि ददइने छ ।अधिुा योजना सम्पन्न 
गनय जोि ददइने छ । 

३१. गाउंपालिकास्ििमा ठूिा योजना लनमायण गने िथा प्राथलमकिाका 
आधािमा बढी महत्वपूणय योजना पर्हिा संचािन गने नीलि लिइने छ 
। 
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३२. ठूिा योजना िथा पिु लनमायणको िालग संघीय  सिकाि ि प्रदेश 
सिकाििाइ अनिुोध गरि कायायन्वयन गने नीलि अनसुिण गरिने छ ।  

३३. लसंचाइिाइ प्राथलमकिा दददै कृषकको माग ि औचचत्यको 
आधािमा लसचाइ योजना संचानि गरिने  नीलि लिइने छ ।   
अनावश्यक रूपमा भलूमगि पानी खेि जान नददने नीलि लिइने छ ।  

३४. गाउंपालिकाको प्रशासकीय भवन लनमायण कायय  २ बषय लभिमा 
सम्पन्न गने ि भवन नभएका विाहरुमा  बषयमा १ विा कायायियको 
प्रशासकीय भवन सम्पन्न गने नीलििाइ लनिन्िििा ददइने  छ । चजल्िा 
समन्वय सलमलिको खािामा िहेको िकम भवन लनमायण प्रयोजनमा 
प्रालप्तको  िालग अनिुोध गरिने छ ।  

३५. अव बने्न सिकािी िथा लनजी भवनहरू भकुम्पीय सिुचक्षि बनाउने 
नीलि अबिम्वन गरिने छ । सिकािी भवनहरू बािमैिी,अपाङग मैिी 
बनाउन ुपने छ । िार्िय भवन लनमायण मापदण्ि अनसुिण गरिने छ । 

३६. बैकचल्पक उजाय अन्ििगि सौयय सिक बिीमा िागि सहभालगिा 
नीलि अनसुिण गरिने छ । बैकचल्पक उजाय काययक्रमिाइ अनदुान 
उपिब्ध गिाउन संघीय सिकाि ि  प्रदेश सिकाििाइ अनिुोध गरिने 
छ । 

३७. सबै विा कायायियहरूमा इन्टिनेट ब्यवस्थापन गरि  २०७५ 
श्रावण १ गिे देचख ब्यचक्तगि घटना अन िाइन दिाय गरिने छ।  



11 
 

३८. र्वधिुको र्वस्िाि ि क्षमिा बदृ्धीका िालग नेपाि र्वधिु प्रालधकिण 
संग सहचजकिण गिी उधोग धन्दा िथा कृषकहरूको आवश्यकिा पूलिय 
गदै ग्रालमण र्वधलुिकिणमा प्राथलमकिा ददइने छ । 

३९. उपभोक्ता सलमलिमाफय  गरिने योजनाहरू स्थानीय श्रम,लसप,प्रर्वलधमा 
संचािन हनु सक्ने माि हनु ुपने िथा उपभोक्तािे चजम्मामा लिने काम 
ठेक्कामा ददन नपाइने नीलि पूणयरूपमा कायायन्वयन गरिने छ ।  ५ िाख 
भन्दा ठूिा योजनाहरूको गणुस्िि परिक्षण गने नीलि अनसुिण गरिने छ 
। 

४०. गाउंपालिका स्ििका सिकहरू ममयि संहाि गरि लनयलमि रूपमा 
संचािन गनय ममयि संहाि काययक्रमको ब्यवस्था गरिने छ । 
गाउंपालिका लभिका सिकहरूको पयायविणीय शलु्क उठाइ सोही 
सिकको ममयि संहािमा िगानी गनय प्राथलमकिा ददइनेछ । 

४१. लनजी जग्गा िथा सावयजलनक जग्गामा पने सिकहरूको िगि 
कट्टा गरि सावयजलनक बाटो कायम गने काययको थािनी गरिने छ ।  

४२. प्रदेश सिकािको एक स्थानीय िह एक बहउुद्दशे्यी सामदुार्यक 
भवन ि एक खेि मैदान लनमायण गने नीलि अनरुूप प्राप्त बजेट सोही 
प्रयोजनमा खचय गरिने छ । 

४३. jftfj/0f संिक्षण,िथा भ ू संिक्षण, जिाधाि संिक्षणमा जोि 
ददइने छ ।नदी र्कनािा,सावयजलनक जग्गा,सिक र्कनािा,औयोलगक 
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के्षि,र्वयािय परिसि,सिकािी कायायिय परिसि,लनचज बन िाि 
पोखिीको छेउ जस्िा स्थानहरूमा बकृ्षािोपण कायय प्रभावकािी रूपमा 
संचािन गरिने छ । एक गाउं एक पोखिी संिक्षण नीलि अबिम्वन 
गरिने छ । 

४४. एक घि २ र्वरुवा भने्न सन्देशका साथ हिेक नया बने्न घि 
धनीहरुिाइ र्वरुवा िगाइ हकुायउन अलभप्ररेिि गरिने छ । 

४५. औधोलगक के्षिमा र्वरुवा िगाइ हरियािी कायम गनय आब्हान 
गरिने छ । 

४६. एक विा एक पाकय  काययक्रम संचािन गरिने छ ।  

४७. सबै पदालधकािी, चशक्षक िथा कमयचािीहरूबाट कचम्िमा २ 
र्वरूवा िगाउने ि हकुायउने नीलि प्रभावकािी रूपमा कायायन्वयनमा 
ल्याइने छ । 

४८. "सफा घि, टोि ि बचस्ि यसैमा छ मायादेवीको पर्हचान ि प्रगलि" 
भने्न नािाका साथ स्थानीय टोि र्वकास सलमलििाइ सकृय बनाउदै 
फोहिमैिा ब्यवस्थापनको उचचि प्रबन्ध गनय जोि ददइने छ ।फोहि 
उत्पादन गनेबाटै ब्यवस्थापन गनुय पने नीलि अबिम्वन गरिने छ। 
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४९. प्िाष्टीकको प्रयोगिाइ क्रमश कम गदै जान शरुूमा कािो 
प्िार्ष्टक प्रयोगमा िोक िगाइने छ ।यसका िालग सिोकािवािा 
सबैको सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ । 

५०. स्थानीय र्वपि ब्यवस्थापन सलमलििाइ  प्रभावकािी बनाइने छ । 
र्वपि जोचखम न्यूलनकिणकाययमा सचेिनामूिक काययक्रम संचािन गिी 
न्यून जोचखमको वािाविण बनाउने िथा उद्दाि ि िाहि ब्यवस्थापन 
गनय र्वपि ब्यवस्थापन िथा आकचस्मक कोषको ब्यवस्था गरिने छ । 

५१. मायादेवी गाउपालिका हदैु बग्ने लिनाह,ु दानव घाघिा नदीमा 
संघीय िथा प्रदेश सिकाि संगको सहयोग ि सहकाययमा जनिाको 
िटबन्ध परियोजना  माफय ि नदी लनयन्िण िथा र्कनािामा सिक 
लनमायण गिी करििोिको रुपमा र्वकास गने नीलि अबिम्वन गरिने छ 
।  

५२. सिुचक्षि भवन लनमायणको िालग नागरिकहरूिाइ अलभप्ररेिि गने 
नीलि अबिम्वन गरिने छ  

५३. सावयजलनक जग्गाको पर्हचान, अलभिेखन, संिक्षण गदै उचचि 
उपयोग गरिने लनलि अबिम्वन गरिने छ । 

५४. दमकि ब्यवस्थापन िथा संचािनको िालग स्थानीय िहहरू वीच 
सहकायय ि साझेदािीको नीलि अबिम्वन गरिने छ । 
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५५. सशुासन यकु्त चसु्ि प्रशासन संयन्िको र्वकास गरिने छ । 
पदालधकािीहरूिाइ जवाफदेही बनाउदै योजना िथा काययक्रमहरूको 
प्रभावकािी अनगुमन ि कायय सम्पादनमा सहचजकिण गने संयन्िको 
रूपमा र्वकास गरिने छ । 

५६. कमयचािीहरूिाइ अनशुालसि ि सेवाग्राही प्रलि उििदायी बनाउदै 
उत्प्ररेिि गिाइ  उच्च मनोबिका साथ सेवा प्रवाह प्रभावकािी रूपमा 
संचािन गिाउने िथा अनभुव ,काययक्षमिा, इमान्दारििाका आधािमा 
िाम्रो काम गनेिाइ प्रोत्साहन ि खिाव काम गनेिाइ सधुाि िथा 
दण्िीि गरिने नीलि अबिम्वन गरिने छ ।पिुस्काि,बचृि र्वकास,क्षमिा 
अलभबदृ्धीको अवसििाइ कायय सम्पादनमा आधारिि बनाइने छ । 

५७. मन्िायबाट प्राप्त प्रस्िार्वि संगठन संिचनािाइ सामान्य परिमाजयन 
सर्हि पारिि गिेि संगठन संिचना अनसुाि  रिक्त पदहरु पदपूलियको 
िालग सम्वचन्धि लनकायमा अनिुोध गने  िथा ित्काि आवश्यक पने 
कायायिय सहयोगी,हल्का सवािी चािक ि प्रार्वलधक कमयचािीहरू  
किािमा लिइ सेवा प्रवाहिाइ शचुारू िाख्न े नीलि लिइने छ 
।कमयचािीहरूको समायोजन यथाशीघ्र गिी  कमयचािीहरूमा िहेको 
मनोबैज्ञालनक र्वर्वधिा हटाउन संघीय सिकाििाइ र्वशेष अनिुोध 
गरिन्छ । 
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५८. संस्थागि क्षमिा र्वकास गदै िैजान कमयचािीहरुिाइ क्षमिा 
र्वकास िालिम लसपमूिक िालिम,गोिी िथा पदालधकािीहरूिाइ नेितृ्व 
र्वकास िालिम ददने नीलि अविम्वन गरिने छ । 

५९. पािदलसयिा ि उििदार्यत्व कायम गदै सशुासन कायम गनय विा 
िह सम्म नै नागरिक बिा पि, उजिुी पेटीकाको ब्यवस्था गरिने छ ।  

६०. सामाचजक सिुक्षा भिा बैंक माफय ि सहज िरिकािे र्वििण गने 
नीलि अबिम्वन गरिने छ ।  

६१. सावयजलनक र्विीय जोचखम न्यनुीकिणका िालग पेश्कीिाई 
लनरुत्सार्हि गदै वेरुज ुशनु्यको नीलि अविम्बन गरिनेछ। 

६२. किका दायिाहरु फिालििो बनाउदै िलगने छ । एर्ककृि 
सम्पचि कि २०७५ श्रावण १ गिे देचख िाग ु गरिने छ 
।ब्यवसायीहरूिाइ आफ्नो ब्यवसाय ब्यवचस्थि रूपमा संचािन गिाउन 
उयोग वाचणज्य संघ मायादेवी शाखा,िाजस्व कायायिय िगायि सिोकाि 
लनकायहरूको समन्वयमा अलभप्ररेिि गरिने छ । आफ्नो ब्यवसाय 
अलनवाययरूपमा सम्वचन्धि विा कायायियमा दिाय गिी ब्यवसाय संचािन 
गनुय पने नीलि अबिम्वन गरिने छ । 

६३. न्यार्यक सलमलििाइ प्रभावकािी बनाइ सिुभ ि सहज िरिकािे 
न्याय सम्पादन गरिने नीलि लिइने छ । सबै विामा मेिलमिाप केन्र 
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गठन गिी मेिलमिापको माध्यमबाट  सामाचजक सद्भाव सर्हिको 
मायादेवी  लनमायण गने नीलि अविम्वन गरिने छ । 

६४. ;]jf k|jfxnfO{ d':sfg ;lxtsf] (service with smile) sf] gLlt 

लिइने छ। कमयचािी ि जनप्रलिलनलध जनिाका सेवक हनु ्भने्न अनभुलुि 
हनेु गिी सेवा प्रवाह गरिने छ । 

६५. कमयचािी ि िाजनीलि वीच अन्िि सम्वन्धिाइ सेवा प्रवाह संग 
आवद्ध गरिने छ ि अन्िि सम्वन्धिाइ  ब्यवचस्थि गनय 
पदालधकािीहरूको ि कमयचािीहरूको काम कियब्य ि अलधकाििाइ 
अहस्िके्षपकािी िरिकािे समन्वयात्मक ढंगिे पािना गने नीलि 
अबिम्वन गरिने छ । 

६६. सावयजलनक सनुवुाइ काययक्रम ,सामाचजक पिीक्षण  गिी पािदशीिा 
जवाफदेहीिा सलुनस्चि गरिनेछ । 

६७. आन्िरिक िेखा लनयन्िण प्रणािी  अबिम्वन गदै आन्िरिक िथा 
अचन्िम िेखा पिीक्षण समयमै सम्मपन्न गिाउदै बेरुज ु फर्छ्यौट 
काययिाइ प्राथलमकिा ददइने छ । 

६८. सशुासन यकु्त संिचनाको रूपमा गाउंपालिकािाइ स्थार्पि गरिने 
छ । 
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६९. संघीय सिकाि ि प्रदेशसिकाि संगको सहकाययमा संचािन हनेु 
परियोजनाको िालग समपिुक कोषको ब्यवस्था गरिने छ । 

७०. संघ,प्रदेश संग समन्वयको आधािमा स्थानीय सिकाि संचािन हनेु 
छ ।  ठूिा योजनाहरु संघ ि प्रदेश सिकाि संगको सहभालगिामा 
संचािन गने नीलि अबिम्वन गरिने छ । 

७१. िाम्रो काम गने उपभोक्ता सलमलि ि िाम्रो काम गने कमयचािीिाइ 
पिुस्का िथा सम्मानको ब्यवस्था गरिने छ । 

७२. गाउं ब्िक जग्गाको िािपूजाय उपिब्ध गिाउन नापी कायायिय 
संग समन्वय गिी अगालि बढीने नीलि अबिम्वन गरिने छ 

 

 अन्त्यमा यस गाउँपालिकािे ददघयकालिन सोच, उदेश्य, प्राथलमकिाका 
साथ अचघ सािेका नीलि िथा काययक्रमको सफि कायायन्वयनिे यस 
गाउँपालिकािाइय समधृ्द बनाउन योगदान पिुाउने कुिामा र्वश्वास िाख्दै 
नीलि िथा काययक्रम िजुयमा गनय सहयोग पयुायउनहुनेु सम्पणुय, सभाका 
सदस्यज्यूहरू, र्वषयगि सलमलिका पदालधकािीहरू, बचुध्दचजर्व, 
समाजसेवी, चशक्षक, प्राध्यापक, िािसेवक कमयचािीहरू िगायि 
सबैिाइय हाददयक धन्यवाद दददै नीलि िथा काययक्रमहरू अनसुाि यस 
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गाउंपालिकािाइ सखुी ि समदृ्ध मायादेवी बनाउन सबैको साथ,सहयोग 
ि सहकाययको आशा ि र्वश्वासका साथ  र्वदा माग्दछु ।  

२०७५⁄०३⁄०९ 

धन्यवाद, जय मायादेवी । 

अध्यक्ष 

   ध्रबु नािायण चौधिी 
मायादेवी गाउँपालिका, रूपन्देही 
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