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गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष ज्यू, गाउँसभाका सदस्य ज्यूहरु, राष्ट्रसेवक कमयचारीहरु 

मायादेवी गाउँपालिकाको तर्य बाट हार्दयक स्वागत गनय चाहन्छु। 

हामी ववलभन्न चरणमा नागररक अपेक्षाका आवाजहरु उठाउदै "मायादेवीको पवहचानः सन्तलुित लबकास, 
गणुस्तररय सेवा र सशुासन" भन्ने मिु नाराका साथ सकारात्मक पररवतयनिाइ आत्मसाथ गदै संम्िय 
िोकताम्न्िक गणतन्िात्मक पररपाटीको रुपमा मिुकुिाइ स्थावपत गनय सखुी नेपािी समदृ्ध नेपाि को 
नारािाइ अंलगकार गदै समतामिुक र सामाम्जक न्याय सवहतको आलथयक सामाम्जक ववकासिाई 
साकार पाने र्दशामा अम्ि बढ्दै हामी मायादेवी गाउँपालिकाको पवहिो काययकािको अम्न्तम बजेट 
अलिवेशन मा आइपगेुका छौँ । 

❖ यस महत्वपणुय िडीमा म सङ्घीय िोकताम्न्िक गणतान्िात्मक शासन ब्यवस्थाको माध्यमद्वारा र्दगो 
शान्ती सशुासन ववकास र समवृद्धको आकांक्षा सवहत समाजवाद उन्मखु राष्ट्र लनमायण गनयको िागी 
पटक पटक गदै आएका ऐलतहालसक जनअन्दोिन, सशस्त्र संिषय, त्याग र वलिदान गने सम्पूणय 
ज्ञात अज्ञात शवहदहरुप्रलत उच्च सम्मानका साथ भावपूणय श्रद्धाञ्जिी अपयण गदयछु साथै यस अवसरमा 
िाइते, वपलडत, योद्धा र बेपत्ता नागररकहरुिाई सम्मानका साथ सम्झन चाहन्छु । 

❖ सहमलत, सहकायय र सहअम्स्तत्विाइ आत्मसात गदै समदृ्द मायादेवी बनाउने गन्तब्यमा हामी सदैब 
एकताका साथ वहड्नमुा दइु मत छैन । समसामवयक पररवेश िाइ हेदाय राजनैलतक, प्रशासलनक, 
ववकासको अवस्था िाइ हामीिे सँस्थागत गने र्दशामा एक इट्टा थप्न सर्ि भएका छौँ । 
स्थालनय काननु,ऐन हरुको लनमायण गदै ववलिको शासन जनउत्तरदायी, पारदम्शय सेवा प्रवाह गदै 
जनमतद्वारा स्थावपत भएको हाम्रो काययकािको आलथयक 2078/79  को वावषयक नीलत तथा 
काययक्रम प्रस्ततु गनय पाउँदा म अत्यन्तै हवषयत भएको छु ।  

❖ संम्ियताको ममय अनरुुप स्थानीय सरकारको अलिकारको सर्ि प्रयोगको सन्दभयमा ववलभन्न क्षेिबाट 
आशंका उत्पन्न भइरहेको अवस्थामा सहमलत, सहकायय र सहभालगताको भावनािाइ आलथयक-
सामाम्जक ववकास, सावयजलनक सेवा प्रवाह, पवुायिार ववकास, वातावरण संरक्षण, आलथयक अनशुासन 
तथा सशुासन प्रवद्धयनका काययिाइ उच्च प्राथलमकतामा राख्दै सनु्दर र समनु्नत मायादेवीको पवहचान 
स्थावपत गदै हामी आजका र्दनसम्म आइपगेुका छौँ र भोलिका र्दनका समेत यस मायादेवी 
बासीको हक र वहतका िालग समय समपयण गनय प्रलतवद्द छु ।  

 

कोलभड -19 को महामारी रोकथाम र लनयन्िणका िालग अपनाइएको बन्दाबन्दी, सामाम्जक दरुी 
िगायतका काययमा अनशुालसत र सवक्रयतापूवयक सहयोग गनुयहनेु सम्पणुय मायादेवी बासी प्रलत हार्दयक 
आभार ब्यक्त गनय चाहन्छु ।यस महामारी बाट सँक्रलमत भइ मतृ्यवुरण गरेका मायादेवी वासी प्रलत 
हार्दयक श्रद्धाञ्जिी व्यक्त गदै सङ्क्क्रलमत भइ उपचारका क्रममा रहनभुएका सम्पणुय सवैमा म्शघ्र 



स्वास््यिाभको कामना गदयछु ।यसको उपचार, रोकथाम र लनयन्िणमा अग्रपम्ङ्क्तमा खट्नहुनेु 
म्चवकत्सक, स्वास््यकमी, तथा ब्यवस्थापन काययमा संिग्न सबै कमयचारी तथा जनप्रलतलनलि एवम ्
राजनैतीक दि र सामाम्जक अलभयान्ताहरुिाई हार्दयक िन्यबाद ज्ञापन गदै जीवन रहे सबथोक रहन्छ 
भन्ने मान्यतािाई आत्मसाथ गरर यस महामारीिाई परास्त गने अलभयानमा सबैिाई आ-आफ्नो 
स्थानबाट थप महत्त्वपूणय योगदान पयुायउन आह्वान गदयछु । 

❖ नेपािको संवविानको ममय र भावना ,स्थानीय सरकार संचािन ऐन 2074 ,र्दगो ववकास िक्ष्य, 
पन्ध्रौ योजना, मायादेवी गाँउकाययपालिका तथा गाउँसभाबाट पाररत ऐन, लनयमाविी तथा 
काययववलिहरु, स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तजुयमा र्दग्दशयन तथा प्रचलित काननु तथा 
मापदण्डिाइ आिार बनाइ पम्ब्िक च्वाइस र पम्ब्िक भ्वाइस िाइ मिु मन्ि मान्दै यो नीलत 
तथा काययक्रम तयार गररएको छ ।  

 

(क) सामाम्जक ववकास सम्बन्िी नीलत तथा काययक्रमहरु 

१) संम्िय सरकारबाट प्राप्त शसतय काययक्रम र बजेटसँग तािमेि हनेु गरी स्वास््यका 
काययक्रमहरुिाई प्रभावकारी बनाउन थप बजेटको ब्यवस्था गररने छ । 

२) पालिकाको स्वास््य प्रणािी सिुार तथा गणुस्तरीय स्वास््य सेवाको पहुँच अलभबवृद्ध गने 
काययक्रम िाई प्राथलमकतामा राखी काययक्रम तथा बजेटको ब्यवस्था गरेको छ । 

३) गाउँपालिका बाट संचालित आिारभूत स्वास््य सेवा केन्दहरु र स्वास््य चौकीहरुबाट प्रदान 
गररदै आएका स्वास््य सेवाहरुिाई थप गणुस्तरीय बनाउन र औषलि उपकरणको अभाव हनु 
नर्दन बजेट ववलनयोजन गररनेछ । साथै गाउँपालिका लभि बसोबासगने गररव, लसमान्तकृत तथा 
पछालड परेका समदुाय भएका के्षिहरुमा आवश्यकताका आिारमा स्वास््य सेवाको ववस्तार गदै 
िलगने छ ।  

४) गाउँपालिका स्तरको महामारी, रोग लनयन्िण तथा ववपद् व्यवस्थापनका िागी आकम्स्मक 
योजना बनाई काययन्वयन गररने छ । साथै महामारी तथा प्राकृलतक प्रकोपको ब्यवस्थापन गनय 
पालिका स्तरमा कोष स्थापना गररनेछ ।  

५) कोरोना भाइरस रोगको संक्रमण रोकथाम, उपचार र लनयन्िणका िालग प्रदेश र संम्िय 
सरकारसँग समन्यव गरी मापदण्ड अनसुारको ब्यवस्थापन गररने छ । 

६) कोलभड—१९ महामारी न्यूनीकरणिाई उच्च प्राथलमकता र्दई यसको रोकथाम, लनयन्िण, 

प्रलतकायय र उपचारको व्यवस्था गदै गाउलभि आवश्यक औषलि एवं औषलिजन्य सामग्रीको 
सहज आपूलतय र उपिब्िता सलुनम्ित गरर महामरीबाट जनतािाई सरुम्क्षत राम्खनेछ । 



७) स्वास््य संस्थामा सतु्केरी हनेु दर बढाइ मात ृतथा नवम्शश ुस्वास््य र पोषण म्स्थतीमा सिुार 
ल्याउन स्वास््य संस्थामा सतु्केरी गराउन आउने आमाहरुिाई थप प्रोत्साहनको ब्यवस्था गररने 
छ । 

८) सामदुावयक लबद्याियहरुमा रहेका म्शक्षक दरबन्दी न्यूनतािाई पररपरुण गदै म्शक्षण लसकाइ 
प्रवक्रयािाई प्रभावकारी बनाउन म्शक्षक ब्यबस्थापन सहयोग अनदुानिाइ लनरन्तरता र्दईने छ। 

९) लबद्याियमा काययरत बािलबकास सहयोगी काययकताय, लबद्यािय कमयचारी र म्शक्षक ब्यबस्थापन 
सहयोग अनदुानमा काययरत म्शक्षकहरुिे लबगत देखी न्यून तिब सलुबिामा पयुायएको 
योगदानिाइ सम्मान गदै स्रोत लसलमतताका बाबजतु उत्साहजनक रुपमा सलुबिाको लमिान गररने  
छ। 

१०) कोलभड 19 िे लबद्यािय संचािन र लबद्याथीको लसकाई तथा मनोलबज्ञानमा पारेको 
नकारात्मक प्रभाविाई न्यूलनकरण गनय म्शक्षक लबद्याथी लब.ब्य.स अलभभावक र सबै 
सरोकारवािाहरुको साझा प्रयासबाट लबलभन्न माध्यम र सामालग्रको उपयोग गदै लबद्याथीको 
लसकाईिाइ लनरन्तरता र्दईने लनलत लिइने छ। 

११) ववद्याियमा ववद्याथीको आखँा/दाँत/कानको जाँच गरी उम्चत परामशयको ब्यवस्था गररने 
छ ।  

१२) स्वास््य संस्था संचािन तथा ब्यवस्थापन सलमलतका काययहरु थप प्रभावकारी वनाइनकुा 
साथै स्वास््य संस्थाको लनयलमत अनगुमन गरी स्वास््यकमीको मनोवि बढाउने र शसुासन 
कायम गने काययिाइ प्राथलमकता र्दइने छ ।  

१३) स्वास््य सचुना प्रणािी तथा आपलुतय ब्यवस्थापनिाई थप ब्यवम्स्थत गनय सम्पणुय स्वास््य 
संस्थाहरु वाटै अनिाइन माध्यमबाट प्रलतवेदन प्रववष्ट गने ब्यवस्था लमिाइनकुा साथै सलमक्षा 
प्रणािीिाई थप ब्यवम्स्थत बनाइने छ ।  

१४) स्वास््य काययक्रमको लनयलमत अनगुमन तथा मूल्याङकन र लनयमन गने संयन्िको 
ववकास गररनेछ । 

१५) गणुस्तररय स्वास््य सेवाका िालग स्वास्थकमीहरु ९सेवा प्रदायक० र सेवाग्राहीहरु 
वीचको सम्बन्ि ववस्तारका िालग वडा स्तर देम्ख गाउँपालिका स्तरसम्म भए गररएका कामको 
सावयजालनक सनुवुाई, सामाम्जक पररक्षण तथा सेवागा्रही को गनुासो व्यवस्थापन गने संयन्िको 
स्थापना गररने छ । 

१६) २४ सै िण्टा सेवा प्रदान गनुय पने स्वास््यकमीहरुका िालग स्थानीय लनकायबाट थप  
सवुविाको व्यवस्था गररने छ ।  

१७) कायय सम्पादनको आिारमा स्वास्थकमी र स्वास््य सस्थाहरुिाई उम्चत प्रोत्साहनको 
ब्यवस्था गररनेछ । 



१८) स्वास््यका काययक्रमहरुिाई थप प्रभावकारी बनाउन स्थानीय, रावष्ट्रय तथा अन्तरावष्ट्रय 
संि संस्था साथै दात ृ लनकायहरुसंग समन्वय गरी स्वास््य के्षिमा स्रोतको ब्यवस्थापन गनय 
पहि गररने छ ।   

१९) गाउँपालिका लभिका गभयवती मवहिा सतु्केरी गराउन िरदेम्ख वलथयङ्ग सेन्टर (कम्हररया 
स्वास््य चौकी) सम्म र वलथयङ्ग सेन्टरबाट ररर्र भएका गभयवती तथा सतु्केरी मवहिािाई 
एम्बिेुन्स सेवा लनःशलु्क प्रदान गररनेछ । 

२०) गाउँपालिका लभि कोलभड(१९ का संक्रलमत नागररकिाई आइसोिेसन सेन्टर/अस्पताि 
सम्म िैजान लनःशलु्क एम्बिेुन्स सेवािाई लनरन्तरता र्दइनेछ । 

२१) मवहिा स्वास््य स्वयम सेववका/स्वास््यकमी/कमयचारीहरुको कामको मूल्यांकन गरी 
परुस्कृत गने व्यवस्थािाई िागू गररनेछ । 

❖ सर्ा टोि िर र बम्स्त यसैमा छ मायादेवीको पवहचान र प्रगलत" भन्ने नाराका साथ स्थानीय टोि 
ववकास सलमलतिाइ सकृय बनाउदै र्ोहरमैिा ब्यवस्थापनको उम्चत प्रबन्ि गनय जोड र्दइने छ 
।र्ोहर उत्पादन गनेबाटै ब्यवस्थापन गनुय पने नीलत अबिम्वन गररने छ।खानेपानीी तथा 
सरसर्ाई सलमलतिाई अझ बढी उत्तरदावय बनाईनेछ । 

❖ सबैको स्वास््य सलुनिीताको िालग िमु्ती सेवा, िर दैिो र ६० वषय मालथका जेष्ठ नागररक, 
अपाङ्ग, असहायको उपचारमा ववशेष सवुविा प्रदान गररने छ । जेष्ठ नागररकहरूिाइ सम्मान गररने 
छ । र्रक क्षमता भएका ब्यम्क्तहरूिाइ उलनहरूको आवश्यकता अनसुार सहयोग गररने छ 
।सबै िम्क्षत समदुायहरुिाइ सशम्क्तकरण हनु अलभप्ररेरत गररने छ । 

❖ आयवेुद म्चवकत्सा सेवािाई व्यवस्थापन गनय आवश्यक काययक्रमहरु ल्याइने र व्यायम योग 
म्शक्षािाई जोड र्दने एंव गणुस्तरीय स्वास््य र योग म्शक्षाको ब्यवस्थापन गने नीलत लिईनेछ । 

❖ आयवेुद म्चवकत्साको माध्यमबाट पलन लबलभन्न रोगको रोकथाम. नागरीकको स्वास््य प्रबद्धयन तथा 
उपचारिाई प्रभावकारी र व्यवम्स्थत गदै समदुाय स्तरमा प्रचारात्मक तथा सन्देशमिुक रुपमा 
नागरीक आरोग्यताका िालग आयवेुदका लबलभन्न स्वास््य पवयिनात्मक काययक्रमहरु संचािन गररने 
छ । 

❖ भान्सामा प्रयोग गररने र गनय सवकने जलडबटुीहरुको औषिीय प्रयोग एवं कोलभड रोकथाममा 
जलडबटुीहरुको उम्चत प्रयोगिाई प्रोत्साहन र्दइने छ ।  

❖ स्वस्थ जीवनशैिी तथा योग काययक्रम ववस्तार गरर मानसीक एवं नसने रोग न्यलुनकरण गने नीलत 
लिइने छ। अत्यावश्यक आयवेुद औषिीहरुको वषैभरी सहज उपिव्िता हनेु व्यवस्था लमिाइने छ 
। 

❖ मायादेवी ३ मा सञ्चालित बलथयङ सेन्टर २४ सै िण्टा सञ्चािन भईरहेकोमा थप भौलतक संरचना 
सिुार गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा जोड र्दईनेछ । प्रभावकारी स्वास््य सेवा उपिब्ि गराउन 
स्वास््य केन्रहरुको सिुार तथा स्तरबदृ्िी गररने नीलत लिइने छ ।  



❖ एकि तथा दलित मवहिाहरुको वहत प्रवद्धन गने, सीप ववकास र आय आजयन गने काययक्रम 
सञ्चािन गनय प्राथलमकता र्दइनेछ । मवहिा बािबालिका तथा अन्य िम्क्षत वगयिाई प्रत्यक्ष 
र्ाइदा पगु्ने खािका आयोजनाहरुिाई प्राथलमकतामा राखी कायायन्वयन गररनेछ ।सामाम्जक 
कुरीलतको रुपमा रहेको वािवववाह, वहवुववाह, रुढीवाद, अन्ि ववश्वास एवं भ्रमहरु हटाउन सामाम्जक 
पररचािन मार्य त सचेतीकरण गररनेछ । 

❖ ज्येष्ठ नागररकहरुको उच्च रक्तचाप, क्यान्सर, मिुमेह जस्ता स्वास््य परीक्षण म्शववर र सहायता 
सामग्री ववतरण काययक्रमहरु के्षिगत रुपमा सञ्चािन गररनेछ। 

❖ गाउँपालिका के्षिलभिका सवै ववद्याियस्तरमा, समदुायस्तरमा, वडास्तरमा र गाउँपालिकीा स्तरमा 
बािक्िव र बािसंजाि गठन पनुगयठन िाई लनयलमत गरी क्षमता ववकासका काययक्रम सञ्चािन 
गररनेछ । 

❖ मायादेवी गीाउँपालिकािाई वािमैिी गाउँपालिका िोषणाको अवस्थामा पयुायउन काययववलििे तोके 
वमोम्जम काययक्रमहरु कायायन्वयन गररनेछ । 

❖ नवजात म्शश,ु वािवालिका गभयवती तथा सतु्केरी मवहिाको स्वास््य वहतका िालग पोषण सम्वन्िी 
काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

❖ गाउँपालिकाको पवहचान र्दने, रोजगारी र स्वरोजगाररता सजृना गने, स्थानीय श्रोत सािनको 
अलतकतम प्रयोग गने योजना काययक्रमिाई प्राथलमकता र्दईनेछ । स्थानीय सहकारीहरुसंगको 
सहकाययमा गररबी न्यूनीकरण र समावेशी ववकास गरी सामाम्जक ववभेद कम गदै िलगनेछ। 

❖ परम्परागत पेशा, सीप र प्रववलिमा आिाररत व्यवसायिाई समावेशीकरण र आिुलनकीकरण गनय 
प्रोत्साहन गररनेछ । यौलनक िैलगंक अल्पसंख्यकहरुको मूिप्रवाहीकरणका िालग क्षमता अलभववृद्ध 
र आय आजयनमा सहकायय गने काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

❖ दवु्ययसनमा र्सेका यवुाहरुिाई िम्क्षत गरी िाग ु पदाथय दवु्ययसन एच.आइ.लभ.एड्स लनयन्िण गनय 
समदुाय तहमा सचेतीकरण काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । दवु्ययसनमकु्त समाज लनमायणका िालग 
सकारात्मक सोंच सम्वन्िी तालिमवाट स्वरोजगार र आत्म लनभयरता तर्य  अग्रसर गराइनेछ । 
समदुाय तहमा सञ्चािन गररने पनुस्थापना काययक्रममा सहकायय गररनेछ। 

❖ “गणुस्तरीय म्शक्षा मायादेवीको प्रलतबद्धता” भन्ने मिु िेय सवहत सबै बािबालिकािाइ ववद्याियमा 
“अलनवायय पठाउं, लसकाउं र टीकाउं” भन्ने अलभयान सवहत  सामदुावयक, िालमयक ववद्याियहरूमा 
भौलतक पवुायिार ववकास सींग संगै गणुस्तरीयता अलभबदृ्धीमा जोड र्दइने र राम्रो नलतजा ल्याउने 
ववद्याियहरूिाइ परुस्कृत तथा सम्मान गररने छ । कमजोर आलथयक अवस्थाका कारण ववद्यािय 
जान नसक्ने अवस्थाका बािबालिकाहरुकोिालग जनप्रलतलनलिहरू, कमयचारीहरू, म्शक्षकहरू, 
समाजका प्रलतवष्ठत ब्यम्क्त, समाजसेवीहरूबाट शैम्क्षक अलभभावकत्व ग्रहण गरी ववद्यािय पठाउने र 
वटकाउने नीलत अनसुरण गररने छ । 



❖ आलथयक वषय 2078/79 को नेपाि सरकार को बजेट मा उल्िेख भएको प्रारम्म्भक बािववकास, 
ववद्यािय कमयचारी तथा लनम्ज श्रोतका म्शक्षक कमयचारीहरु न्यनुतम पाररश्रलमक िागू गरर समय 
सापेक्ष बनाइनेछ ।  

❖ कोलभड १९ को माहामारीबाट सजृना भएको असहज शैम्क्षक वातावरणिाई क्रमशः बैकम्ल्पक 
उपायहरुका माध्यमबाट सहज बनाइने छ र लबद्यालथयको लसकाई प्रकृया र लसकाई वातावरण 
बैकम्ल्पक माध्यमिाई अबिम्बन गनय म्शक्षक र लबद्यालथयिाई प्रोत्सावहत गररनेछ । 

❖  समाज रुपान्तरणको मखु्य आिार म्शक्षा हो भन् ने मान्यतामा टेकेर प्रत्येक नागररकमा लनहीत 
आिारभतु तह सम्म अलनवायय र लनःशलु्क तथा माध्यालमक तह सम्मको लनःशलु्क म्शक्षा पाउने 
संबैिालनक हकिाई उच्च सम्मान गदै म्शक्षा के्षििाई प्राथलमकतामा राम्खने छ। 

❖ भौलतक पूवायिार सिुार, म्शक्षक ब्यवस्थापनको सलुनम्ितता, बािमैिी बसाई ब्यवस्थापन, खेिकुद 
तथा सहवक्रयाकिापमा लबद्यालथयको सहभालगता एवं म्शक्षक र कमयचारीको क्षमता लबकासका िालग 
लबशेष ब्यवस्था लमिाइने छ ।  

❖ लबद्यालथयहरुको लनयलमतता दरिाई उच्च बनाई उलनहरु लसकाइ सलुनम्िततािाइ जोड र्दइनेछ। 
बािलबकास देम्ख कक्षा १२ सम्मको लबद्याियगत म्शक्षक दरबन्दी लबद्याथी संख्या, तह र लबषयगत 
आिारमा अध्ययन गरी दरबन्दी लमिान काययको प्रारम्भ गरीने छ । 

❖ लबद्यालथयको लसकाई प्रलत म्शक्षकिाई र लनयलमतता प्रलत अलभभावकिाइ म्जम्मेवार र जवार्देही 
बनाईने छ । जेहन्दार छािछािािाई प्रोत्साहन गने लनलत अंलगकार गरीनेछ । लबद्यािय म्शक्षा 
उमेर समहुका सबै बािबालिकािाई लबद्यािय लभि ल्याउन र वटकाइ राख् न अलभभावक म्शक्षा तथा 
बहस पैरवी काययक्रम सञ्चािनमा ल्याइने छ ।  

❖ लबद्याियहरुको लनयलमत र सिन सपुरीबेक्षण तथा अनगुमन प्रणािी लबकास गरीने छ । 
गाउँपालिकाबाट सञ्चािन गरीने सबै काययक्रमहरुमा सबैका िालग म्शक्षा तथा अलनवायय लनशलु्क 
म्शक्षा प्रलतको हामी सबैको साझा दावयत्विाई एवककरण गदै अगाडी बढीने छ । 

❖ संस्थागत लबद्याियहरुिे म्शक्षा के्षिमा परु् याएको योगदानिाई थप ब्यवम्स्थत र गणुस्तरीय बनाउन 
प्ररेरत गररने छ । मदरसा म्शक्षाको मिुप्रवाहीकरणिाई ब्यवम्स्थत बनाउदै िलगने छ। 

❖ गाउँपालिका के्षिलभि वक्रयाशीि गैर सरकारी संस्थाहरुको काययिाई व्यवम्स्थत गरी नलतजामूिक 
वनाउन र प्रभावकारी पररचािन गनय गैसस पररचािन नीलत वनाईनेछ । 

❖ “म्शक्षा, स्वास््य, सञ्चार, यातायात, पययटन, उद्योग र व्यापार ववकासका मूि आिार” भन्ने नारा साथयक 
बनाउन मायादेवी गाउँपालिकको ववकासमा अग्रणी के्षि उन्मखु काययक्रम सञ्चािन गने ववषय 



के्षिसंग सम्बम्न्ित संि सस्था, लनजीके्षिसंग समन्वय र सहकायय गरी सावयजलनक लनजी साझेदारीिाई 
प्रबियन गनय तथा त्यस्ता काययक्रमहरु ल्याउन प्रोत्सावहत गररनेछ । 

❖ मवहिा स्वास््य स्वयंसेववका सेवािाई थप प्रभावकारी वनाउन सञ्चािन व्यवस्थापन लनदेम्शका 
वनाई कायायन्वयन गररनेछ । स्वयंसेववकाहरुको वृत्ती ववकासको िालग स्वयंसेववका कोषको 
स्थापना गरी रकम ववृद्ध गदै स्वयंसेववकाको वहत प्रवद्धयनमा पररचािन गनय लनदेम्शका वनाई 
कायायन्वयन गररनेछ ।  

❖ लनजी स्वास््य सींसथ्ाहरुको प्रभावकारी अनगुमन र लनयमन गररनेछ । अवैि रुपमा संचालित 
स्वास््य संस्थाहरु बन्द गराइनेछ ।  

❖ मायादेवी गाउँपालिका के्षि अन्तरगत संचालित मर्दरा पसििाई अनशुालसत एवम मयायर्दत बनाउन 
एक लनदेम्शका बनाई प्रभावकारी लनयमन गने लनलत ल्याईनेछ । िमु्रपान तथा मद्यपानिाई 
लनरुत्सावहत गनय सावयजलनक रुपमा िमु्रपान तथा मद्यपान गनेिाई जररवाना गररनेछ । 

❖ यस मायादेवी  गाउँपालिका अन्तरगतका वपलडत मवहिा तथा वािवालिकाहरुिाई न्यायमा पहुँचको 
लनलत अविम्बन गररनेछ । साथै लनज वपलडत वािवालिका तथा मवहिाहरुिाई  लनशलु्क न्यावयक 
उपचारको व्यवस्था गररनेछ । 

❖ यस मायादेवी गाउँपालिका अनी्तरग्तका सम्पणुय गाउँपालिकावासीिाई न्यायमा पहुँच गराईनेछ। 

❖ “छोरा छोरी दवैु बरावरी” भन्ने मिु नारािाई यस गाउँपालिका अनी्तरग्त साथयक बनाउनको 
लनम्म्त गररएको छोरी ववमा काययक्रमिाइ लनरन्तरता र्दइनेछ । 

❖ मेिा महोत्सव जस्ता ववववि काययक्रमहरु अलत आवश्यक माि गररने छ सो काययमा गररने खचयमा 
लमतव्ययीता अपनाइने छ । 

 (क) आलथयक ववकास सम्बम्न्ि लनलत तथा काययक्रमहरु 

 

❖ यस मायादेवी गाउँपालिकालभि आवश्यक पने पवुायिारहरु तयार गरर सहकारीको सहयोगमा कृवष 
उद्यम पररयोजनाहरु सञ्चािन गररनेछ ।   

❖ मायादेवी गाउँपालिका के्षि लभिको कृषम्ी योग्य जलमनको पवहचान गरी नमनुा व्यवसावयक खेतीको 
रुपमा एक वडा एक उत्पादन काययक्रम सञ्चािन गनय जोड र्दईनेछ । 

❖ समहुीक खेती, करार खेती र र व्यवसावयक खेतीको व्यवस्था लमिाई जग्गा वाझो नराख्न े लनलत 
सवहत बािी बस्तकुो लबमा काययक्रम सहज र सस्तो रुपमा गररने नीलत लिईनेछ । 

❖ “गाउँ-गाउँमा सहकारी,  िर-िरमा स्वरोजगारी” मिु नाराका साथ स्थानीीय क्षेिमा गठन भएका 
सहकारी संस्थाहरुको क्षमता ववकास गनुयका साथै ववकासमा सहकारी संगको साझेदारी सहकाययमा 
जोड र्दईनेछ ।सहकारीहरुको संख्यात्मक ववकासभन्दा गणुात्मक ववकासमा जोड र्दईनेछ । 



❖ अगायलनक तरकारी खेती गनेिाई प्रोत्साहन गररनेछ । स्थानीय श्रोत सािनको अलिकतम प्रयोग 
गरी स्थानीय गाउँवासीिे रोजगारी पाउने खािका योजना तथा काययक्रमिाई प्राथलमकता र्दईनेछ 
। कृवष उत्पादनको िालग कृवष ववउहरु उत्पादन गने व्यवस्था लमिाईनेछ । 

❖ पश ुखोप काययक्रम, पश ुगोठ व्यवस्थापन, पश ुआहारा जस्ता काययक्रम पशपंुक्षी ववकास शाखाको 
सहकाययमा काययक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

❖ दगु्ि व्यवसायिाई प्रोत्साहन गनय यस गाउँपालिका अनी्तरग्त दगु्ि ववकास संस्थासंग समन्वय 
गरी एक दगु्ि म्चस्यान केन्रको स्थापना तथा सञ्चािन गने नीलत लिईनेछ। साथै यस गाउँपालिका 
अनत्रगत कृवष समाग्रीको र्दियकालिन संरक्षण गनय हेत ुएक कृवष म्चस्यान केन्रको स्थापना गने 
लनलत लिईनेछ । 

❖ सावयजलनक जग्गा तथा नदी वकनारमा कृवष र र्िरु्ि तरकारी खेती गनय प्रोत्सावहत गने नीलत 
लिइनेछ । 

❖ उद्योग बजार, रोजगारी प्रवयद्धन स्वरोजगाररता र सीप ववकास प्रवयद्धन, अनौपचाररक श्रलमकहरुको 
िगत संकिन, अलभिेखीकरण तथा ववपन्न वगयका यवुाहरुिाई ब्यवसावयक तालिम र्दने व्यवस्था  
गररनेछ । उपभोक्ता अलिकार, गणुस्तर सम्बन्िी जनचेतना अलभवदृ्धी गराउने र लनयलमत बजार 
अनगुमन र लनयमन प्रणािीको ववकास गररनेछ । 

❖ यस गाउँ पालिका अन्तरगत रहेकीा मठ, मम्न्दर, मम्स्जद तथा पोखरी एवं तािहरुको सदुृढीकरण 
एवम सौन्दयीकरण गरी आन्तररक तथा बाह्य पययटकको पययटकीय केन्र स्थापना गररनेछ  

❖ ववदेशवाट र्वकय  आएका यवुाहरुिाई समेत िम्क्षत गरी यवुािम्क्षत कृवष काययक्रम सञ्चान गररनेछ 
। 

❖ गाउँपालिका लभि रहेका ऐलतहालसक एवं सांस्कृलतक महत्वका िरोहरकाहरुको खोजी पवहचान एवं 
संरक्षण र सम्वियन गने तर्य  जोड र्दनेछ । 

अन्तरावष्ट्रय सहयोग, सहकायय, समन्वय र सम्बन्ि ववस्तार सम्बन्िी नीलत 

❖ मायादेवी गाउँपालिकाको समग्र ववकास िाई केन्रमा राखी पययटन म्शक्षा खेिकुद सांस्कृलतक 
स्वास््य कृवष िगयत एवककृत ववकासका िागी िमु्म्वनी गाडेन र्ाउन्डेशन स्पेन संगको 
सम्बन्ििाई थप संस्थागत समन्वय र सहकायय गररनेछ । 

❖ रावष्ट्रय अन्तरावष्ट्रय सरकारी गैरसरकारी संि संस्थाको सहयोग लिने र्दने र संस्थागत सम्बन्ि 
लबस्तार गरी आथीक तथा प्रालबलिक सहयोग लिने लनलत अनसुार यरुोपको िमु्म्वनी र्ाउन्डेसन स्पेन 
र यस गाउँपालिकाको सम्बन्ि कायम हनुकुो साथै अन्य लनकाय संग समेत सम्बन्ि लबस्तार गने 
नीलत िाईने छ । 

❖ यस गाउँपालिकाको ववकासको िालग ववश्व शान्तीका दतु भगवान गौतम बदु्ध सँग सम्बम्न्ित अन्य 
गाउँपालिकाहरु सँग समन्वय र सहकायय गररने छ । 



❖ मायादेवी गाउँपालिकाको पययटन र कृवषको ववकास एंव र्ोहर व्यवस्थापनका िालग रावष्ट्रय 
अन्तरावष्ट्रय अध्ययन भ्रमणको लनलत अविम्बन गररने छ ।  

❖ सहकारी मार्य त कृवषजन्य उत्पादनको खररद ववक्री प्रकृयािाई सरलिकरण गररनेछ । गाउँ 
लभिका सम्पूणय सहकारीिाई सहकारीको लसद्धान्तको वारेमा जानकारी गराउने नीलत लिईनेछ । 
सहकारीिाई उत्पादनमूिक के्षिमा िगानी गनय िगाई रोजगारीका अवसरहरु सजृना गनय प्ररेरत 
गररनेछ । 

❖ अनतु्पादक खचयको कटौलत र उत्पादक के्षिमा िगानी गने नीलत लिइनेछ । कृवष पेशािाई 
व्यवसायी करण, याम्न्िकरण र  बजारीकरण गराई गररवी लनवारण लनमुयि पानय योगदानमा 
आिाररत कृवष ववउ ववतरण काययक्रम सञ्चािनमा ल्याईनेछ । व्यवसायीक खेती गनेिाई ववउँ, 
ववरुवा तथा कृवष सामाग्री ववतरणमा ५० प्रलतशत र ७५ प्रलतशत अनदुानका काययक्रम ल्याईनेछ 
। 

❖ कृवष तथा पशपंुक्षीपािनिाई व्यवसावयक बनाउन व्यवसावयक कृवष तथा पशपंुक्षी पािक 
कृषकहरुिाई सहज र सरि रुपमा पूँजी व्यवस्थापनका िालग ववत्तीय के्षिसँग समन्वय गररनेछ । 

❖ प्राङ्गाररक खेतीिाई प्रोत्साहन र्दईनेछ । माछापािनको िालग सावयजलनक तथा लनम्ज पोखरी 
लनमायणमा जोड र्दईनेछ । 

❖ गाउँपालिकाको स्वालमत्वमा रहेका ताि तिैया पोखरीमा व्यवसावयक रुपमा मत्स्य पािन गनय 
गाउँपालिकाबाट ठेक्का पट्टा गरी लिजमा र्दइने नीलत लिईएको छ । 

 

(ख) पूवायिार तथा भौलतक ववकास सम्बन्िी नीलत तथा काययक्रमहरु- 

 

❖ “हाम्रो सडक, हामो सहभालगता, स्तरीय सडक, हाम्रो प्रलतबद्धता” अनरुुप गाउँपालिका के्षिलभिका 
कच्चीी सडकिाई नािी कल्भटय, ही्यमुपाइप सवहत वपच सडकमा स्तरोन्नलत गररनेछ । साथै 
कािो पिे सडकमा भएका खाल्डा खलु्डीहरुिाई मरी्मत गरी सिुार गररनेछ । नम्ीमायणालिन 
अवस्थामा रहेको क्रमागत अिरुो आयोजनाहरुिाई क्रमागत रुपमा परुा गदै िलगनेछ ।  

❖ यस मायादेवी गाउँपालिका अनी्तरग्त रहेका भौलतक सींरचनाहरु जस्तै िमयशािा, मम्न्दर आर्द र 
नयाँ संरचना तयार हनेु आयोजनाको र्दियकालिन संरक्षण एवम सींवद्धनको िालग उपभोक्ता सलमलत 
बनाई हस्तान्तरण गरी आयोजना सञ्चािन गररनेछ । 

❖ पूवायिार ववकासका िालग जनपररचािन र जनसहभालगतामा आिाररत काययक्रमिाई 
प्राथलमकताकासाथ सञ्चािन गररनेछ । यस मायादेवी गाउँपालिका अनी्तरग्त सञ्चािन हनेु 
आयोजना तथा पररयोजनाहरुिाई अपनत्व, स्वालमत्व संरक्षण पारदशी एंव र्दगो ववकास िक्ष्य 
प्राप्तम्ीका िालग ८०∕२० र ९०∕१० का आयोजनाहरु ल्याउने लनलत लिईनेछ । 



❖ “एक वडा एक खेिकुद मैदान” को अविारणा अनरुुप मायादेवी गाउँपालिकामा जग्गा पवहचान तथा 
खेिकुद पूवायिार ववकास योजना तयार गरी एक/एक खेिकुद मैदान लनमाणय गररनेछ । 

❖ सम्पूणय वडा कायायियहरुिाई वडा सेवा केन्रका रुपमा ववकास गनय तथा वडा सलमलत कायायिय 
मार्य त गररने काययिाई प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गनयका लनम्म्त आवश्यक पूवायिार लनमायण कायय 
अम्ि बढाईनेछ ।  

❖ ठूिा आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन तथा लड.वप.आर. गरी सामाम्जक, आलथयक र वातावरणीय 
दृवष्टकोणबाट सम्भाव्य आयोजनाहरुको कायायन्वयनमा जोड र्दईने छ । अिरुा तथा क्रमागत 
आयोजनाहरुिाई प्राथलमकता र्दई सम्पन्न गदै िलगनेछ । 

❖ भौलतक पूवायिार तथा संरचनाहरुको गणुस्तर कायम गने काययिाई प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता 
सलमलत र अनगुमन सलमलतिाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । 

❖ उपभोक्ता सलमलत मार्य त सञ्चािन हनेु आयोजनाहरु लनमायण सम्पन्न भई र्रर्ारक भएपलछ 
दीियकािसम्म आयोजनाको सञ्चािन, व्यवस्थापन र ममयत सम्भारमा स्वयं उपभोक्ताहरुिाई नै 
म्जम्मेवार बनाउने नीलत लिइनेछ ।  

❖ समदुायसंग सहकायय गरी सौयय सडक बत्ती जडान तथा सञ्चािनमा जनसहभालगतािाई प्रोत्सावहत 
गररनेछ, साथै वैकम्ल्पक उजाय प्रवद्धयन गने काययिाई प्रोत्सावहत गदै िलगनेछ। 

❖ वपच, नािी,  हररयािी, ववद्यलुतकरण, पावकय ङ्ग सवहतको नमूना सडकिाई बजेटमा प्राथलमकता र्दईनेछ 
। वडाहरुवाट प्राप्त समी्पणुय योजनाहरुको प्रोजेक्ट बैंक बनाइ कायायन्वयन गररनेछ। 

❖ ववकास व्यवस्थापनका दृवष्टिे पछालड परेका वडाहरुमा सन्तलुित ववकास गने नीलत अविम्वन 
गररनेछ । सोही अविारणा अनरुुप जनसंख्या, क्षेिर्ि, ववकासको अवस्था, आन्तररक आयमा 
योगदान जस्ता सूचकका आिारमा वडा स्तरीय श्रोतसािनको बाीँडर्ाीँड गने नीलत अविम्बन 
गररनेछ । 

❖ ग्राभेि सडक लनमायण के्षिमा ८०-२० को जनसहभालगताको लनलत लिईनेछ । ह्यमु पाइप, कल्भटय, 
तटबन्ि, पिु जस्ता संरचना लनमायण काययमा अवस्था हेरी कम्म्तमा १५% उपभोक्ता िगत 
सहभालगतामा गररनेछ । 

❖ ५ िाख भन्दा मालथको सबै प्रकारको योजनाहरुमा गणुस्तर पररक्षण अलनवायय गररनेछ ।  

❖ पूवायिार लनमायण गदाय मवहिा मैिी, वाि मैिी, अपाङ्गमैिी तथा वातावरण मैिी हनेु नीलत लिइनेछ । 

❖ हेलभ इम्क्वपमेन्ट प्रयोग हनेु कािो पिे, आर.लस.लस. ढिान, भवन तथा पूवायिार लनमायण हनेु 
प्रकृतीका आयोजनाहरु अम्ख्तयार दरुुपयोग अनसुन्िान आयोगको ६१ बुदेँ पररपि अनसुार 
बोिपिको माध्यमबाट अलनवायय िाग ुगने नीलत लिइनेछ । 

❖ गाउँपालिका केन्र तथा वडा कायायिय सम्म आउने जाने बाटोिाइ स्तरोन्नती गरी आवश्यकता 
अनसुार कािो पिे बाटोको रुपमा लबकास गररदै िलगनेछ । 

 



 

(ि) वातावरण तथा ववपत व्यवस्थापन सम्बम्न्ि नीीलत तथा काययक्रमहरु 

 

❖ यस मायादेवी गाउँपालिकामा रहेको आकम्स्मक ववपत व्यवस्थापन कोषको रकमिाई ववृद्ध गरी 
लबपत राहत ववतरण गरी अलभभावकत्वको भलुमका लनवायह गररनेछ । 

❖ ववपद् पूवय तयारी तथा प्रलतकायय योजना र जोम्खम न्यूलनकरण तयारीको कायय गररनेछ । ववपद् 
न्यूलनकरणका िालग पूवय सूचना प्रणािी सम्वन्िी काययक्रम तजुयमा र कायायन्वयन गररनेछ । 

❖ यस गाउँपालिका लभि रहेको लतनाउ र दानव खोिाको लबलभन्न ठाउँहरुमा नर्द कटान डबुान जस्ता 
समस्या हटाउन आवश्यक तटवन्ि र्ोहोरमैिा व्यवास्थापनका िालग आवस्यक पने डम्म्पङ्ग साईड 
लनमायणका िालग जग्गा खोम्ज काययमा जोडर्दने तथा बनाई ३ वषय लभि र्दियकालिन बाढी तथा 
पवहरो लनयन्िण व्यवस्थापन गररनेछ । 

❖ एक पररवार दीुई ववरुवा को अविारणािाई सर्ि बनाउन प्रत्येक नक्सा पास गने िरिनीिे 
वकृ्षारोपणिाई जोड र्दने छ । कम्म्तमा दईु ववरुवा रोप्न ुपने अलनवाययता कायम गररनेछ । 

❖ सडक, नािी, सावयजलनक र खलु्िा स्थानमा र्ोहर र्ाल्नेिाई कावायही गररनेछ । सो को प्रभावकारी 
अनगुमन व्यवस्था लमिाइनेछ । सरसर्ाई र र्ोहर व्यवस्थापनिाई व्यवम्स्थत वनाउन वडा 
स्तरमा र्ोहोर व्यवस्थापन तथा अनगुमन सलमलत गठन गरी प्रभावकारी रुपमा पररचािन गने नीलत 
लिइनेछ । 

❖ जैववक अजैववक र्ोहरिाई उत्पादन तहदेम्ख नै वलगयकरण गरी छट्टाछुटै्ट संकिन गने व्यवस्था 
लमिाइनेछ । जैववक र्ोहरवाट िरैमा कम्पोष्ट मि वनाउन प्ररेरत गरी गमिा, कौशी,  छत, 

करेशावारीमा तरकारी खेती गनय प्रोत्सावहत गररनेछ । 

❖ यस गाउीँपालिका अन्तरग्त हरेक वडा तहमा एक हररत बाि उद्यान पाकय  लनरम्ाण गरी 
सञ्चािनमा ल्याईनेछ ।जिवाय ुअनकुुिन सम्वम्न्ि काययक्रमहरु कायायन्वयन गररने छ। 

❖ सावयजलनक जग्गाको सरंक्षण वडा सलमलत र समदुायको सहभालगतामा गररनेछ । 

 

(ङ) राजस्व पररचािन तथा श्रोत अलभववृद्ध सम्बन्िी लनलत तथा काययक्रमहरु 

❖ मायादेवी गाउँपालिका क्षेिलभि सञ्चािनमा रहेका लसमेन्ट फ्याम्क्ि, ईट्टा उद्योग, रड/र्िाम उद्योग 
िगायतका अन्य ठुिा उद्योगहरुिे व्यवसाय वा सेवामा पूजँीगत िगानी, उत्पादन, लनयायत, िाभ र 
आलथयक कारोबारको आिारमा आपसी समझदारीमा बावषयक व्यवसाय कर िगाईनेछ ।  

❖ व्यवसाय करको दर र दायरा बढाउने र बढी भन्दा बढी व्यवसायी हरुिाई कर लतनय प्रोत्सावहत 
गनय ववववि काययक्रम सवहत कर जागरण काययक्रम सञ्चािन गनुयका साथै राजस्व संकिन काययिाई 
व्यवम्स्थत गरी वडा कायायियहरु बाटै व्यवम्स्थत कर,  शलु्क तथा दस्तरु असिु गने व्यवस्था 
गररनेछ । 



❖ वावषयक रुपमा व्यवसाय कर असिुी काययिाई थप प्रभावकारी बनाउन “व्यवसाय कर लतरौीँ, 
ववकास काययमा सररक हौँ” भन्ने नाराका साथ वडा सलमलत र टोि ववकास संस्थाहरुिाई 
अलभममु्खकरण सवहत सशक्त बनाई पररचािन गररनेछ । 

❖ गाउँसभा द्वारा पाररत कर साउन मवहना लभिै बझुाउनेिाई सम्पत्तीकर, व्यवसाय कर, बहाि ववटौरी 
कर, िर जग्गा बहाि करमा िाग्ने करमा १० प्रलतशत छुट र्दइनेछ। चाि ु आलथयक वषयको 
आषाढ मसान्त सम्म कर नबझुाई बक्यौता कायम हनु आएमा बक्यौता कायम हनु आएको आ.व. 
बाट पवहिो वषय १० प्रलतशत र त्यस पलछका प्रत्यीेक वषयमा 20 र तेस्रो बषयदेखी २५ 
प्रलतशतका दरिे वविम्ब जररवाना समेत जोडी हािकै दररेटमा बक्यौता समेत असिु गररनेछ । 
तर कायायियबाट भएका अन्य सम्झौताको हकमा सम्झौता बमोम्जम हनु बािा पने छैन । 

❖ करदाता वववरण लडम्जटि प्रवविम्ीमा आवद्घ गरी प्रत्येक करदाताको स्माटय ट्याक्स एकाउन्ट 
बनाई िाग ुगररनेछ । साथै समयमै कर भकु्तानीिाई थप व्यवम्स्थत बनाउन स्वचालित एस. एम. 
एस. प्रवविीबाट करदातािाई सचुना उपिब्ि गराईनेछ । 

❖ व्यवसाय कर लिदाँ एउटै र्मयमा र्रक, र्रक प्रकृतीका व्यवसाय सञ्चािन भएको हकमा तोवकए 
बमोम्जमको र्रक र्रक प्रकृतीको व्यवसाय करको दरिे हनु आउने रकम जोडी व्यवसाय कर 
लिइनेछ । 

❖ यस गाउँपालिका के्षि लभिका कुनै व्यम्क्त वा संस्थािे भवन, जग्गा, गोदाम सेड आर्द आम्शंक वा पणुय 
रुपमा वहािमा िगाएका िनीसंग लनजिे वहािमा िगाएको अंक रकमको १० प्रलतशतका दरिे 
सम्बनल्ित िनीसीँग वहािकर लिइनेछ । 

❖ गाउँपालिका अनी्तरग्त रहेका सावयजलनक जग्गामा गाउँपालिकािे वा व्यम्क्त स्वयमिे 
गाउँपालिकाको म्स्वकृती लिई अस्थाई संरचना बनाई उपभोग गनय र्दइएको खण्डमा वहाि ववटौरी 
कर असिु गररनेछ । यसरी अस्थाई संरचना बनाई उपभोग गदाय गाउँपालिकािे आवश्यक परेको 
खण्डमा सम्झौता भंग गरी उक्त जग्गा खािी गनय बािा परेको मालनने छैन । 

❖ सम्पत्ती कर, व्यवसाय कर, िर बहाि कर, बहाि ववटौरी कर, मनोरञ्जन कर आर्दिाई पारदशी र 
प्रभावकारी बनाउन आवश्यकता अनसुार काययवविी,  लनदेम्शका बनाई व्यवम्स्थत गररनेछ । 

❖ केबिु सञ्चािक र लडस होम ववके्रता लडिरहरु संग समन्वय गरी प्रत्येक केबिु संचािकबाट 
ग्राहक संख्याका आिारमा मालसकरुपमा मनोरञ्जन कर लिने व्यवस्था लमिाईनेछ । 

❖ आफ्नो वा सगोि पररवारिे गाउँपालिकािाई भकु्तान गनुयपने कर शलु्क दस्तरु समयमा नबझुाई 
बक्यौता राख्न े करदातािाई यस गाउँपालिका बाट प्रदान गररने कुनै पलन सेवा सवुविा तथा 
लसर्ाररस रोक्का गररनेछ ।यही बदुाँ नक्सा पास नगरेका व्यम्क्त तथा सगोि पररवारिाई पलन िाग ु
हनेुछ । 



❖ कुनै पलन योजना सम्झौता गनुय अगावै उपभोक्ता सलमलतका पदालिकारीहरुिे आरु्िे बझुाउन ुपने 
सम्पत्ती कर, व्यवसाय कर, िर वहाि कर िगायत भकु्तान गनुय पने रकम अलनवायय हनेुछ । सो 
योजनाबाट िाभाम्न्वत हनेु उपभोक्ताहरुिाई त्यस्ता कर लतनय प्रोत्सावहत गररनेछ । 

❖ मायादेवी गाउँपालिकािाई लनयलमत र बढी कर लतने करदाताहरुिाई प्रोत्साहन तथा सम्मान 
गररनेछ । 

❖ मायादेवी गाउँपालिकाको स्वालमत्वमा भोगालिकार रहेको संरक्षण र पररचािन गनय सक्ने भवन, 

जग्गा जलमन, हाट वजार, पोखरी, खोिानािा तथा अन्य भौलतक सम्पत्तीको अलभिेख अध्यावलिक 
गरी राजस्व आम्दानीको माध्यमको रुपमा पररचािन गररनेछ । यस्ता श्रोतको पररचािन गदाय 
प्रलतस्पिायत्मक पद्वतीको अविम्बन गररनेछ । 

❖ सम्पत्ती कर बझुाउने कुनै कर दातािे आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्ती िकुाई वा खण्डीकरण गरी 
वा भौलतक संरचना नदेखाई सम्पत्ती मलु्याङी्कन गराई कर लतरेको प्रमाम्णत भएमा वास्तवम्ीक 
सम्पत्तीको मलु्याङकनबाट िाग्ने कर रकममा साववकमा बझुाएको रकम िटाई बाकी रहेको 
रकममा ५० प्रलतशतिे हनेु थप रकम जररवाना गरी कर समेत असिु उपर गररनेछ । सम्पत्ती 
मलु्याङी्कन गदाय लनजको नाममा स्वालमत्व प्राप्त भएको लमलत र सम्पत्ती कर िाग ुभएको वषय दवैु 
त्यिाई ध्यानमा राखी गणना गररनेछ । 

❖ श्रोत पररचािन र व्यवस्थापनमा मायादेवी गाउँपालिकािाई सीुक्षी्म र आत्मलनभयर बनाउन, 

प्रचलित काननु बमोम्जम िगाउन सवकने सवै स्रोतहरुको वास्तववक पवहचान, ववश्लेषण, प्रक्षेपण 
समतामिुक, प्रगलतम्शि र न्याय पणुय बनाई राजस्वको दायरािाई अलिकतम रुपमा र्रावकिो 
पाररनेछ । 

❖ गाउँपालिकाबाट सञ्चालित आयोजनाहरुको अपनत्व, संरक्षण तथा ववकास लनमाणयमा जनसहभागीता 
भन्ने मिु नाराका साथ अलनवायय िगत सहभालगताको व्यवस्था गररनेछ । 

❖ अशक्त, अपाङ्ग असहाय, तथा दैवी प्रकोप वपलडत र ७० वषय परुा भएका जेष्ठ नागररकिाई 
गाउँपालिका तथा वडा कायायियबाट उपिब्ि हनेु सबै लसर्ाररस लनीःशलु्क रुपमा प्रदान गररनेछ 
। 

 

िर नक्शा पास, लनयलमत तथा अलभिेम्खकरण 

१) मायादेवी गाउँपालिका मातहतका के्षिमा लनमायण गररने सबै वकलसमका भवनहरुको (MRT मा पने 

भवनहरु बाहेक) structural analysis report कम्म्तमा लतन वषय अनभुव प्राप्त ईम्न्जलनयर (B.E.Civil) 

अथवा structural ईम्न्जलनयरिे तयार गरेको िर नक्साको र्ाईििाई माि िर नक्सा पास 
प्रवक्रयामा अम्ि बढाईनेछ । 



२) सावयजलनक जग्गा, कुिो जस्ता सावयजलनक सम्पती मालथ लनमायण गररएका भवनहरुको नक्सा पास 
काययपालिकाको लनणयय बमोम्जम हनेुछ । 

३) अगामी वषय EBPS (electronic building permit system) िाग ुगररनेछ । 

४) ठुिो के्षिर्िओगटेको भवनहरुको नक्सापास गदाय परामशयदातािे अलनवायय रुपमा cadastral 
survey draft पेश गनुयपने छ ।  

५) अगामी वषय मायादेवी गाउँपालिका अन्तगयत रहेका सम्पूणय स्थालनय सडकहरुको सडक अलिकार 
क्षेि तोवकनछ । 

६) नयाँ लनमायण गरीने िर सँरचनाहरु र लनमायण भैसकेका सँरचनाहरुको नक्शा पास, लनयलमत तथा 
अलभिेम्खकरण गदाय बाटो भएको तर्य  साईट प्िानमा अलनवायय रुपमा उक्त बाटोको राइट अर् वे 
(Right of Way) ROW र सेट ब्याक (Set Back)  मापदण्ड अनसुार छोड्नपुने । 

७) कुिो भएको खण्डमा कुिो तर्य  नक्शामा रहेको राज कुिोको चौडाई छाडी त्यसपलछ मापदण्ड 
अनसुार अलनवायय रुपमा सेट व्याक (Set Back) छोड्नपुने । 

८) नक्शा पास, लनयलमत तथा अलभिेम्खकरण गनय ई .वव.वप.एस . (Electronic Building Permit System-

EBPS) को प्रयोग गरी अनिाईन प्रणािी िाग ुगने र परामशय दाताहरु िाई समेत अलनवायय रुपमा 
अनिाईन मार्य त नक्शाको काम गने व्यवस्था लमिाईने नीलत लिईनेछ। 

९)  ववगतमा सरकारी तथा सावयजलनक जग्गा, बाटो, कुिो अलतक्रमण गरी लनमायण भईसकेका िर 
सँरचनाहरुिाई सरकारी तथा सावयजलनक जग्गा, बाटो, कुिोको भागमा पने संरचनाको के्षक्रर्ि 
कट्टा गरी बाँकी भागको के्षक्रर्िको नक्शा लनयलमत तथा अलभिेम्खकरण गने । 

१०) ववगतमा नक्शामा नापी नक्शामा बाटो नरहेको तर वर्ल्डमा बाटो लनमायण गरी बनेका िर 
सँरचनाहरुको नक्शा लनयलमत तथा अलभिेम्खकरण गदाय  सँरचनाको नक्शा बनाउने परामशयदातािे 
नापी नक्शा अनसुार र वर्ल्ड नाप अनसुार दवैु वकलसमको साईट प्िान )Site plan (बनाएर पेश 
गनुयपने र सम्बम्न्ित वडा कायायिय बाट उक्त िर सँरचना सम्म पगु्ने गरी वर्ल्डमा बाटो रहेको 
भलन वडािे प्रमाम्णत गरेको लसर्ारीस पि अलनवायय रुपमा पेश गनुयपने । 

११) ठुिा संरचनाहरु जस्तै उद्योग, किकारखाना, फ्याक्िी, अस्पताि, व्यापाररक प्रयोजनका भवनहरु 
र एउटै वकत्तामा दईु वा दईु भन्दा बवढ संरचनाहरु लनमायण भएको संरचनाहरुको नक्शा पास, 

लनयलमत तथा अलभिेम्खकरण गदाय परामशय दातािे वर्ल्ड नक्शामा संरचनाहरुको म्स्थती र लनमायण 
भएको सँरचनाको सवह स्थान देम्खने गरी Cadastral Survey Report  नक्सा सवहत अलनवायय 
रुपमा पेश गनुयपने । 



मायादेवी गाउँपालिका अन्तरग्तका सम्पणुय भौलतक संरचनाको हकमा नक्सा पास नगरी संरचना 
लनमाणय गनय पाइने छैन । परुाना लनमाणय भई सकेका सींरचनाका हकमा पलन चाि ुआ.व. लभि 
नक्सा अलभिेम्खकरण गराई प्रमाम्णत गराउन ु पनेछ । यसरी लनमाणय भई सकेका भौलतक 
संरचनाका हकमा पौष मसान्त सम्म नक्सा पास गराएमा नक्सा पास दस्तरुमा १० प्रलतशत 
छुट र्दइनेछ । साथै अस्थायी रुपमा लनमाणय गररने भौलतक सींरचनाको हकमा (माटो तथा 
खर, खपडािे छाएको िर, गोठ आर्द) पलन गाउँ पालिकाबाट म्स्वकृत गराई अस्थायी भौलतक 
संरचना वापत रु. 50० दस्तरु लतरी भौलतक संरचना लनमाणयको अनमुलत लिन ुपनेछ । रावष्ट्रय 
भवन मापदण्ड पणुय रुपमा िाग ुगने लनलत लिईनेछ । 

 

(च) सशुासन प्रबद्धयन तथा संस्थागत ववकास सम्बम्न्ि लनलत तथा काययक्रमहरु 

 

❖ मायादेवी गाउँपालिका प्रवविी मैिी गाउँपालिकाको रुपमा पवहचान गराउन लडम्जटि गाउँपालिकाको 
रुपमा ववकास गररने लनलत लिईनेछ । 

❖ मायादेवी गाउँपालिकाको ववम्त्तय कारोवारिाई कम्प्यरुीकृत गरी थप व्यवम्स्थत गररनेछ । 
वडास्तरवाट संकिन हनेु राजश्विाई पारदशी एवं प्रभावकारी बनाउन गाउँपालिकाको केम्न्रकृत 
प्रणािीमा आवद्ध गरी थप व्यवम्स्थत वनाइनेछ । 

❖ व्यम्क्तगत िटना दताय तथा सामाम्जक सरुक्षा व्यवस्थापनिाई थप प्रभावकारी बनाउन कमयचारीिाई 
ववलभन्न वकलसमको तालिमहरुको सञ्चािन गरर उच्च कोटीको प्रवविी अविम्बन गने लनलत 
लिईनेछ । 

❖ कािोबजारी लनयन्िण गनय व्यवसायी र टोि ववकास संस्थाहरुिाई सहभागी बनाई अनगुमन संयन्ि 
लनमायण गररनेछ र आवश्यक मापदण्ड बनाई त्यस्तो काययिाई दम्ण्डत गने नीलत लिइनेछ । 

❖ व्यम्क्तगत िटना दताय तथा सामाम्जक सरुक्षाको प्रभावकाररता कायम गनय ववलभन्न वकलसमका 
जनचेतना मिुक काययक्रमहरु गररने लनलत ल्याईने छ। 

❖ सशुासन पारदम्शयता र जवार्देवहतामा अलभववृद्ध गराउन गाउँपालिकािे लिएको समग्र नीलत र 
संचालित काययक्रम आयोजनािे पारेको सामाम्जक प्रभावको िेखाजोखा गने गरी सामाम्जक परीक्षण 
र सवै आयोजना काययक्रमहरुमा सावयजलनक परीक्षण र वडाके्षिगत रुपमा सावयजलनक सनुवुाई 
काययक्रम सम्पन्न गररनेछ। 

❖ आन्तररक िेखा परीक्षण पद्धलतिाई प्रभावकारी वनाइने छ । वेरुजू हनु नर्दने र र्छ्र्यौटिाई 
व्यवम्स्थत गररनेछ । कायायियका सवारी सािन र अवर्स उपकरणको लमतव्ययी ढंगवाट 
पररचािन गररनेछ । 

❖ मायादेवी गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह, जानकारी, सन्देश र अनरुोि गाउँवासीहरुिाई मोवाइि एप्स 
मार्य त ् हात हातमा उपिव्ि गराउने र गाउँवासीहरुको सझुाव सल्िाह ग्रहण गरी नागररकको 



अलभमतिाई सम्मान गनय मोवाइि एप्सको शरुुवात गरर प्रभावकारी कायायन्वयनमा जोड र्दइनेछ । 
मोवाइि एप्स प्रयोग संवम्न्ि जानकारीका िालग सवै वडा कायायियहरुमा लडम्जटि जानकारी वोडय 
राख्न े व्यवस्था लमिाइनेछ। मायादेवी गाउँपालिकाको आलिकाररक वेभसाइटको लनयलमत अपडेट 
गरी नागररकिाई प्रवाह गने सेवािाई सूचना  प्रववलिमा आिाररत वनाउन अलभप्रेररत गररनेछ । 

❖ गाउँपालिका कायायियमा आन्तररक सञ्चार सदुृढ गनय इन्टरकम टेलिर्ोन प्रणािीिाई जडान 
गररनेछ । गाउँपालिकाको कायय प्रणािीिाई सरुम्क्षत पारदम्शय र थप व्यवम्स्थत वनाउन वडा 
कायायियहरुमा समेत क्रमश लडम्जटि प्रववलि जडान गररनेछ । 

❖ सूचनामा पहुंच ववृद्ध गनय गाउँपालिकामा जनप्रलतलनलिहरु र कमयचारीहरुिाई सूचना प्रववलिसंग 
संवम्न्ित तालिम अलभमखुीकरण सञ्चािन गररनेछ । गाउँपालिकाको सूचना केन्रिाई थप 
व्यवम्स्थत र सदुृढ बनाइने छ । गाउँपालिकाको भौगोलिक सूचना प्रणािीिाई अद्यावलिक गदै 
योजना तजुयमा राजश्व पररचािन र योजना कायायन्वयनमा ल्याईनेछ । 

❖ गाउँपालिकाको संस्थागत ववकास, तथा सशुासन, जवार्देवहता तथा पारदम्शयता कायम गनय 
आवश्यकतानसुार गाउँपालिकाको ऐन, लनयमहरु, काययवविीहरु, लनदेम्शकाशरु तजुयमा तथा संसोिन 
गरी कायायन्वयनमा ल्याइनेछ ।सेवा प्रवाहमा सूचना प्रववलिको प्रयोग वढाउदैं कायायियको रुपमा 
ववकास गदै िलगनेछ । गाउँपालिकावाट जनप्रलतलनलि र कमयचारीिाई गररने पिाचारिाई 
लनरुत्सावहत गरी एस.एम.एस. प्रणािीिाई प्रभावकारी बनाईनेछ । 

❖ सेवाग्राही नागररकहरुको गनुासो व्यवस्थापन गनय हरेक वडामा एक जना गनुासो सनु्ने प्रलतलनलिको 
व्यवस्था लमिाइनेछ । साथै गाउँकाययपालिकामा समेत गनुासो व्यवस्थापनिाई थप व्यवम्स्थत 
वनाइनेछ। 

❖ कोलभड -19 को महामारीमा अहोराि खवटनहुनेु सम्पणुय स्वास््यकमी हरु प्रलत उच्च सम्मान प्रकट 
गदै आगालम र्दनमा समेत सेवा के्षिमा खरोरुपमा खट्नहुनेुछ भन्ने अपेक्षा राख्दै आफ्नो ज्य ु
ज्यानको समेत प्रवाह नगरर अरुिाइ बचाउन िालग पनुयहनेु मायादेवी गाउपालिकामा काययरत 
सम्पणुय स्वास््यकमीहरुको मनोबि उच्च बनाइराख्न जोम्खम को अवस्थामा प्रोत्साहन स्वरुप 
जोम्खम भत्ताको व्यवस्था लमिाईनेछ ।                                                                     

❖ मायादेवी गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहको काययचाप मध्यनजर गदै अलतररक्त समयमा समेत सेवा 
प्रवाहिाई चसु्त र दरुुस्त बनाई राख्न रास्िसेवक कमयचारीहरुको मनोबि उच्च पानयका िालग 
प्रोत्साहन स्वरुप  प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था लमिाईनेछ । 

❖ गाउँपालिका के्षि लभि शाम्न्त स-ुव्यवस्था कायम गनय, सावयजलनक सम्पत्तीको संरक्षण तथा रेखदेख 
गनय, कुनै पलन वकलसमका सम्प्रदावयक िटनािाई लनरुत्सावहत गनय, चोरी लनकासी तथा अवैि कािो 
बजारी लनयन्िण गनय र आम गाउँवासीहरुको स्वतन्िताको हकको सलुनम्स्चत गनय नगर प्रहरीको 
व्यवस्था गररनेछ । 



❖ क्षलतपूलतय सवहतको नागररक वडापिको प्रभावकाररता ववृद्ध गनय श्रव्य दृश्य प्रववलिमा आिाररत 
नागररक वडापि तयार गररनेछ । नागररक वडापििाई सबै तह, तप्का तथा वगयको पहचुमा 
परुय्ाउने तर्य  आवश्यक कायय गररनेछ ।  

❖ जनप्रलतलनलि तथा कमयचारीहरुको आचार संवहतको कायायन्वयनिाई प्रभावकारी बनाइनेछ। स्थानीय 
तहबाट प्रदान गररने सेवाको गणुस्तरमा सिुार गदै प्रवक्रया सरिीकृत गने र सेवामा सवयसािारण 
जनताको पहुँच अलभववृद्ध गने नीलत लिइनेछ । 

❖ प्रचलित कानून बमोम्जम वडा कायायियबाट सम्पादन गररने सबै वकलसमका सेवाहरुिाई 
ववकेन्रीकरण सेवा सञ्चािन गने र ववकेन्रीकरण सेवा सञ्चािनको नीलतिाई प्रभावकारी र 
व्यवहाररक बनाइने छ । 

❖ आफ्ना काम कारवाही, लनणययहरुको लनयलमत प्रकाशन गरी ससूुम्चत गने नीलत लिइनेछ।यस 
मायादेवी गाउँपालिकािाई भ्रष्टीाचारमा शनु्य सहनशीिताको नीलतिाई लनरन्तरता र्दइनेछ । 

❖ "मायादेवी गाउँपालिका, न्याय सक्षम गाउँपालिका" नारािाई पणुय रुपमा गाउँवासीिाई न्यायीीक 
अनीुभीूतीी र्दिाउन न्यावयक सलमलतका पदालिकारी तथा कमयचारीहरु मेिलमिापकतायहरुका िालग 
ववलभन्न वकलसमका तालिम तथा काययक्रमहरु सञ्चािनमा ल्याईनेछ । 

अन्त्यमा यस गाउँपालिकािे र्दियकालिन सोच, उदे्दश्य, प्राथलमकताका साथ अम्ि सारेका नीलत तथा 
काययक्रमको सर्ि कायायन्वयनिे यस गाउँपालिकािाइय समदृ्ध बनाउन योगदान परु् याउने कुरामा 
ववश्वास राख्दै नीलत तथा काययक्रम तजुयमा गनय सहयोग पयुायउनहुनेु सम्पणुय राष्ट्रसेवक कमयचारी, 
सभाका सदस्यज्यूहरू, ववषयगत सलमलतका पदालिकारीहरू, बवुिम्जववहरु, समाजसेवी ज्यहुरु, 
म्शक्षक, प्राध्यापक िगायत सबैिाइय हार्दयक िन्यवाद र्ददै नीलत तथा काययक्रमहरू अनसुार यस 
गाउँपालिकािाई हाम्रो मायादेवी, सखुी र समदृ्ध मायादेवी  बनाउन सबैको साथ, सहयोग र 
सहकाययको आशा र ववश्वासका साथ ववदा माग्दछु । 
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