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सभाका उपाध्यक्षज्यू, सदस्यज्यूहरू, राष्ट्रसेवक कमयचारीहरु, पत्रकारहरू, बवुिम्जवव  िथा समाजसेवी महानभुावहरु 

 

हामी ववलभन्न चरणमा नागररक अपेक्षाका आवाजहरु उठाउदै "मायादेवीको पवहचानः सन्िलुिि लबकास, गणुस्िररय सेवा र सशुासन" भने्न मिु नाराका साथ 
सकारात्मक पररवियनिाई आत्मसाथ गदै संम्िय िोकिाम्न्त्रक गणिन्त्रात्मक पररपाटीको रुपमा मिुकुिाई स्थावपि गनय सखुी नपेािी समिृ नेपाि को नारािाई 
अंलगकार गदै समिामिुक र सामाम्जक न्याय सवहिको आलथयक सामाम्जक ववकासिाई साकार पाने ददशामा अम्ि बढ्दै हामी मायादेवी गाउँपालिकाको दोस्रो 
काययकािको पवहिो बजेट अलिवेशनमा आइपगुकेा छौँ । 

❖ यस महत्वपणुय िडीमा म सङ्घीय िोकिाम्न्त्रक गणिान्त्रात्मक शासन ब्यवस्थाको माध्यमद्वारा ददगो शान्िी सशुासन ववकास र समवृिको आकाकं्षा सवहि समाजवाद 
उन्मखु राष्ट्र लनमायण गनयको िागी पटक पटक गदै आएका ऐलिहालसक जनअन्दोिन, सशस्त्र संिर्य, त्याग र वलिदान गने सम्पूणय ज्ञाि अज्ञाि शवहदहरुप्रलि उच्च 
सम्मानका साथ भावपूणय श्रिाञ्जिी अपयण गदयछु साथै यस अवसरमा िाइिे, वपलडि, योिा र बेपत्ता नागररकहरुिाई सम्मानका साथ सम्झन चाहन्छु । 

❖ साथै स्थानीय िहको दोस्रो लनवाचयनिाई स्वच्छ, सहज र शाम्न्िपणुय वािावरणमा सम्पन्न गनेका िालग मद्दि गने सम्पणुय राजनैलिक दि, सरुक्षा लनकाय र सम्पणुय 
राष्ट्रसेवक कमयचारी िथा पत्रकार र सञ्चार माध्यमहरुिाई हाददयक िन्यवाद ददन चाहान्छु । 

१. सहमलि, सहकायय र सहअम्स्ित्विाई आत्मसाि गदै समिृ मायादेवी बनाउने गन्िब्यमा हामी सदैब एकिाका साथ वहड्नमुा दईु मि छैन । समसामवयक 
पररवेश िाई हेदाय राजनैलिक, प्रशासलनक, ववकासको अवस्थािाई हामीिे सँस्थागि गने ददशामा एक इट्टा थप्न सफि भएका छौँ । संम्ियिाको ममय अनरुुप 
स्थानीय सरकारको अलिकारको सफि प्रयोगको सन्दभयमा ववलभन्न क्षते्रबाट आशंका उत्पन्न भइरहेको अवस्थामा सहमलि, सहकायय र सहभालगिाको भावनािाई 
आलथयक-सामाम्जक ववकास, सावयजलनक सेवा प्रवाह, पवुायिार ववकास, वािावरण संरक्षण, आलथयक अनशुासन िथा सशुासन प्रवियनका काययिाई उच्च 
प्राथलमकिामा राख्दै सनु्दर र समनु्नि मायादेवीको पवहचान स्थावपि गदै हामी आजका ददनसम्म आइपगुकेा छौँ र भोलिका ददनमा समेि यस मायादेवी बासीको 
हक र वहिका िालग समय समपयण गनय प्रलिवि छु ।  

२. नेपािको संवविान जारी भई राज्यको पनुसंरचना पश्चाि दोस्रो पटक भएको लनवायचन पलछको प्रथम पटक बसेको मायादेवी  गाउँपालिकाको गररमामय 
गाउँसभामा गाउँपालिका अध्यक्षको हैलसयििे आलथयक वर्य २०७९/८० को नीलि िथा काययक्रम प्रस्ििु गनय पाउँदा गौरवाम्न्वि महशसु गरररहेको छु । 

३. नेपािको संवविान-२०७२ िे स्थालनय िहिाई प्रदान गरेका अलिकारहरुको पणुय  कायायन्वयन माफय ि आम नागररकिाई खसुी र सखुी बनाउँदै समिृ, सनु्दर 
िथा स-ुसंस्कृि गाउँपालिका लनमायण गनय हामी लनवायम्चि जनप्रलिलनलिहरु सिै प्रलिबि रहने ववश्वास सम्पणुय मायादेवीबासीिाई ददिाउन चाहन्छु । 

४. आलथयक, सामाम्जक रूपान्िरणका माध्यमबाट ववद्यमान गररवी, असमानिा िथा बेरोजगारीको अन्त्य गदै स्वस््य, समिृ, आिलुनक िथा सनु्दर गाउँपालिका 
लनमायण गने  दीियकालिन सोचसवहि अब म आ.व २०७९/०८० को गाउँपालिकाको नीलि िथा काययक्रम यस गररमामय सभामा प्रस्ििु गनय चाहन्छु । 

 

(१) आलथयक ववकास  

(क)  कृवर्,  पशपुन्छी  र मत्स्य ववकास 

१. कृवर्िाई आलथयक समवृिको मेरूदण्ड मान्दै “व्यवसावयक कृवर् पशेा अविम्वन गरौं, आत्मलनभयर बनौं” भने्न उद्देश्यका साथ कृवर्िाई 
आिलुनकीकरण, व्यवसायीकरण िथा बजारीकरण गनय अलभप्ररेरि गररनेछ । व्यवसावयक िथा साना कृर्कहरूिाई अनदुानको ब्यवस्था गररनेछ 
। 

२. नेपाि सरकारको िोवर्ि नीलि अनसुार यस पालिकाका कृर्कहरुको खाद्यान्न बािीको बजारीकरण िथा ब्यवस्थापन िफय  उन्मखु गररनेछ । 

३. कृवर् एकीकृि गरुुयोजना लनमायण गरर कायायन्वयन गररनेछ ।  

४. गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र उत्पादन गनय सवकने कृवर्जन्य, िरकारीजन्य, फिफुि, मासजुन्य िथा दूग्िजन्य वस्िहुरुमा गाउँपालिकािाई आत्मलनभयर 
बनाउँदै व्यवसावयक कृवर्को माध्यमवाट आलथयक ववृि हालसि गने नीलि लिइने छ । 

५. खलु्िारुपमा मास ुलबवक्र वविरण गने पररपावटको अन्त्य गरी स्वस्थ/स्वच्छ मास ुलबवक्र-वविरणको िालग आवश्यक व्यवस्था लमिाइयन ेछ । 

६. कृवर् पेशािाई सम्मालनि र व्यवसावयक बनाई कृवर्मा आम्श्रि जनिाको जीवनस्िर सिुार गनय िथा यवुा जनशम्ििाई कृवर्मा आकवर्यि गनय 
कृर्कहरुको ि्याङ्क संकिन गरी लनम्श्चि मापदण्डको आिारमा कृर्कको वगीकरण गरी कृर्क पररचय पत्र वविरण गने कायय शरुु गररनेछ ।  

७. वकसानको िागि मलु्य प्राप्तीको सलुनश्चिाको साथै प्राकृलिक प्रकोप िथा जंगिी जनावरबाट हनु ेक्षलिको असरबाट वकसानिाई बचाउनका िागी 
कृवर् िथा पश ुबीमा काययक्रमिाई कृर्कको खेि िथा गोठसम्म परु् याउन गाउँपालिकािे आवश्यक सहयोग िथा सहजीकरण गने छ। 

८. “एक वडा, एक उत्पादन” काययक्रमिाई प्रोत्साहन हनु ेवकलसमका कृवर् गलिववलि सञ्चािन गने नीलि अविम्बन गररने छ ।  

९. माटो र जलमनको रक्षाका िालग रासायलनक मिमा मात्र लनभयर नभै गोठे मि, प्राङ्गाररक मि िथा जैववक मि उत्पादन काययमा प्रोत्साहन गररन े
छ । जैववक ववर्ादीको प्रयोगिाई प्रोत्सावहि गररने छ । 
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१०.  आिलुनक कृवर् व्यवसायबाट मात्र उत्पादन बढ्न,े रोजगारीको सजृना हनु ेहुदँा उत्पादनिाई बढावा दददैं बजारीकरण गने जसका िालग उपिब्ि 
हाटबजारहरुको संरचनात्मक सिुार गदै सहज रुपमा ववलनमय गनयसक्ने व्यवम्स्थि हाटबजारमा रुपान्िरण गररने छ ।  

११. दीियकालिन कृवर् योजनािे अविम्बन गरेका नीलिहरुका आिारमा खाद्यान्न वािी,नगदेवािी, िेिहनवािी, दिहनवािी, च्याउखेिी, व्यवसावयक 
िरकारीखेिी, माछापािन, कुखरुापािन काययक्रम सञ्चािन गनय अभप्ररेरि गररनेछ साथै गाई, भैसी र बाख्रामा नश्ल सिुार काययक्रमिाई प्रभावकारी 
बनाई कृलत्रम गभायिान काययक्रम सञ्चािनिाई लनरन्िरिा ददईनेछ । 

१२. कृर्कको सहभालगिामा नेपाि सरकार, प्रदेश सरकारसमेिको सहयोग र समन्वयमा िरकारी िथा फिफुिको संरक्षणको िालग म्शिभण्डार 
(कोल्डस्टोर) लनमायणको िालग जग्गा व्यवस्थापन िथा लड.वप.आर. ियार गरी लनमायण काययको िालग आवश्यक कदम अगाडी बढाइनेछ । 

१२. उत्कृष्ट उत्पादन िथा कृर्क/पशपुािकिाई परुस्कृि/सम्मान गररने छ। 

१५. “कृर्क िथा उिमी, आलथयक ववकासका सारथी’’ भने्न नारािाई साकार बनाउन उब्जाउ जलमन बाँझो नराख्न ेनीलि अविम्वन गररने छ । 

१६. फिफुि खेलि काययक्रमिाई अलभयानको रुपमा संचािन गररने छ । लनयायिमूिक कृवर्जन्य उत्पादन िथा उत्पादन वववविीकरणमा प्राथलमकिा 
ददइने छ । 

(ख) लसंचाई 

१. कृर्कहरुिाई कृवर् लसचाई लमटर लसफाररस लनःशलु्क गररनेछ ।  

२. भलूमगि र लिफ्ट लसँचाई काययक्रमिाई उच्च प्राथलमकिा ददई कृवर्को उत्पादनमा ववृि गनय सिाउ परु् याउने नीलि लिइनेछ । जीणय अवस्थामा रहेका लडप 
वोररङ्ग िथा नहरहरु ममयि गरी संचािन गररने छ ।  

३. सामवुहक लसचाईका आयोजनािाई प्राथलमकिा ददईनेछ ।  

 

(ग) भलूम ब्यवस्था, सहकारी िथा गररवी लनवारण एवं ववत्तीय क्षेत्र 

१. यस गाउँपालिका लभत्रका भलूमहीन दलिि, भलूमहीन सकुुम्बासी, अव्यवम्स्थि वसोवासीहरुको िगि संकिन भै रावष्ट्रय भमूी आयोगको 
सफ्टवेयरमा प्रववष्टी भैरहेको छ । आयोगसँगको समन्वयमा जग्गा िनी प्रमाण पूजाय उपिब्ि गराउन ेकाययको ित्कािै शरुुवाि गररने छ । 
बाँकी रहेका िरवास (गाउँ ब्िक) जग्गाको जग्गा िनी प्रमाण पजुाय यथाम्शघ्र वविरण गररनेछ । 

२. भ-ूउपयोग ऐन, लनयमाविी िथा  नेपाि सरकारको नीलि अनरुुप भलूमको वगीकरण गरी भलुमको समूम्चि उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापन 
गनयका िागी भउूपयोग योजना बनाई कायायन्वयन गने नीलि लिइनछे । गाउँपालिकालभत्र रहेका सहकारी संस्थाहरुको व्यवम्स्थि सञ्चािन 
गनयका िालग सहकारीका साि लसिान्िको अनसुरण गराउन सहजीकरण गदै सहकारीको माध्यमबाट स्व-रोजगारिाई प्रवियन गरी गररवी 
लनवारणमा जोड ददने नीलि लिइनेछ । सहकारीहरुसँग साझेदारीमा काययक्रम संचािन गने नीलि लिइन ेछ। कृवर् सहकारी माफय ि उन्नि लबउ 
लबजनको उत्पादन, प्रबियन र वविरणमा प्रोत्साहन गररने छ । 

३. भलूमवहन िथा िरबारवववहन नागररकहरुको िालग एकि िथा सामवुहक आवासको व्यवस्था गररने छ । 

४. कृर्कहरुको ववत्तीय प्रणािीमा पहुँच ववस्िार गनय िथा प्रत्येक वकसानिाई बैंक खािा खोल्न सहजीकरण गररने छ । मवहिा िथा िि ु
उद्यमीिाई सहलुियिपूणय कजायका िालग बैंक िथा ववत्तीय संस्थाहरुसँग आवस्यक समन्वय गररने छ। 

(ि) उद्योग, व्यापार िथा व्यवसाय  

१. स्थानीय कच्चा पदाथयमा आिाररि िि ु िथा िरेि ु उद्यमहरुको प्रवियन गनय सीपमूिक िालिमको व्यवस्था गरी उत्पाददि वस्िहुरुको 
बजारीकरण सलुनम्श्चि हनु ेव्यवस्था लमिाइनेछ ।  

२. यस गाउँपालिका क्षेत्रमा उद्योग, व्यवसाय र व्यापार सञ्चािनमा गाउँपालिकािे सहयोगी र समन्वयकारी भलूमका लनभाउन ेछ ।  

३. यस गाउँपालिका अन्िरगि सञ्चािनमा रहेका उद्योग/किकारखानाहरुमा लनम्श्चि प्रलिशि स्थानीय नागररकहरुिाई रोजगारी ददनपुने 
व्यवस्थाको िालग उद्योगीहरुसँग समन्वयकारी भलूमका लनवायह गररने छ।  

४.  नेपाि सरकार िथा प्रदेश  सरकार सँग समन्वय र सहकायय गरी औद्यौलगक ग्राम स्थापना गनय जग्गा व्यवस्थापन गरी प्रकृया अगाडी 
बढाइने छ । 

(ङ) श्रम िथा रोजगार प्रबियन 

१. प्रिानमन्त्री रोजगार काययक्रम माफय ि रोजगार सेवा केन्रमा समु्चकृि बेरोजगारहरुिाई रोजगाररको अवसर प्रदान गररनेछ । 
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२. रोजगारीको खोजीमा रहेका बेरोजगार जनशम्ििाई स्थानीय िहलभत्र उपिब्ि हनु े लनमायण सेवा, व्यवसाय, उद्योग र कृवर् िगायिका क्षेत्रका 
रोजगारदािासँग समन्वय गरी रोजगारी प्रदान गनय सहजीकरण गने व्यवस्था लमिाईनेछ । 

३. योजना िथा ववकास काययक्रम िजुयमा गदाय स्थानीय कच्चा पदाथय, सीप र प्रवविीको प्रयोग हनुे िथा रोजगारी लसजयना गने आयोजना छनौटमा 
प्राथलमकिा ददईनेछ ।  

४. सावयजलनक नीम्ज साझेदारीको माध्यमबाट यवुा िम्क्षि उद्यम  व्यवसाय प्रवियन गने नीलि अविम्वन गररने छ । 

५. प्रिानमन्त्री रोजगार काययक्रम सञ्चािन िथा कायायन्वयनको िालग आवश्यक पने सामाग्री ब्यवस्थापन सम्बन्िी नीलि लिईनेछ ।  

 

(२) सामाम्जक ववकास 

(क) म्शक्षा, संस्कृलि, भार्ा, किा िथा सावहत्य 

१. “गणुस्िरीय म्शक्षा , मायादेवीको प्रलिबििा" भने्न नीलििाई अविम्वन गररनेछ । 

२. ववद्यािय म्शक्षाको अलभन्न अङ्गको रुपमा वािववकास केन्द् रहरुिाई ववकास गरर यसको अनभुविाई अलनवायय गरी कक्षा १ मा भनायदर बढाउने  
नीलि लिइनेछ । 

३. परम्परागि पेशा, सीप र प्रववलिमा आिाररि व्यवसायिाई समावेशीकरण र आिलुनकीकरण गनय प्रोत्साहन गररनेछ । यौलनक िैलगंक 
अल्पसंख्यकहरुको मूिप्रवाहीकरणका िालग क्षमिा अलभववृि र आय आजयनमा सहकायय गने काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

४. दवु्ययसनमा फसेका यवुाहरुिाई िम्क्षि गरी िाग ु पदाथय दवु्ययसन एच.आइ.लभ.एड्स लनयन्त्रण गनय समदुाय िहमा सचेिीकरण काययक्रम सञ्चािन 
गररनेछ । दवु्ययसनमिु समाज लनमायणका िालग सकारात्मक सोंच सम्वन्िी िालिमवाट स्वरोजगार र आत्म लनभयरिा िफय  अग्रसर गराइनेछ । 
समदुाय िहमा सञ्चािन गररने पनुस्थापना काययक्रममा सहकायय गररनेछ। 

५. “गणुस्िरीय म्शक्षा मायादेवीको प्रलिबििा” भने्न मिु िेय सवहि सबै बािबालिकािाई ववद्याियमा  

६. “अलनवायय पठाउं, लसकाउं र टीकाउं” भने्न अलभयान सवहि  सामदुावयक, िालमयक ववद्याियहरूमा भौलिक पवुायिार ववकास स्ंग संगै गणुस्िरीयिा 
अलभबिृीमा जोड ददइने र राम्रो नलिजा ल्याउने ववद्याियहरूिाई परुस्कृि िथा सम्मान गररने छ । कमजोर आलथयक अवस्थाका कारण ववद्यािय 
जान नसक्ने अवस्थाका बािबालिकाहरुकोिालग जनप्रलिलनलिहरू, कमयचारीहरू, म्शक्षकहरू, समाजका प्रलिविि ब्यम्ि, समाजसेवीहरूबाट शैम्क्षक 
अलभभावकत्व ग्रहण गरी ववद्यािय पठाउने र वटकाउन ेनीलि अनसुरण गररने छ । 

७. समाज रुपान्िरणको मखु्य आिार म्शक्षा हो भन् न े मान्यिामा टेकेर प्रत्येक नागररकमा लनहीि आिारभिु िह सम्म अलनवायय र लनःशलु्क िथा 
माध्यालमक िह सम्मको लनःशलु्क म्शक्षा पाउन ेसंबैिालनक हकिाई उच्च सम्मान गदै म्शक्षा क्षेत्रिाई प्राथलमकिामा राम्खने छ। 

८. भौलिक पूवायिार सिुार, म्शक्षक ब्यवस्थापनको सलुनम्श्चििा, बािमैत्री बसाई ब्यवस्थापन, खेिकुद िथा सहवक्रयाकिापमा लबद्याथीको सहभालगिा एवं 
म्शक्षक र कमयचारीको क्षमिा लबकासका िालग लबशेर् ब्यवस्था लमिाइने छ ।  

९. लबद्याथीहरुको लनयलमििा दरिाई उच्च बनाई उलनहरु लसकाई सलुनम्श्चििािाई जोड ददइनेछ।  

१०. लबद्याथीको लसकाई प्रलि म्शक्षकिाई र लनयलमििा प्रलि अलभभावकिाई म्जम्मेवार र जवाफदेही बनाईन ेछ । जेहन्दार छात्रछात्रािाई प्रोत्साहन गने 
लनलि अंलगकार गरीनेछ । लबद्यािय म्शक्षा उमेर समहुका सबै बािबालिकािाई लबद्यािय लभत्र ल्याउन र वटकाई राख् न अलभभावक म्शक्षा िथा बहस 
पैरवी काययक्रम सञ्चािनमा ल्याइन ेछ ।  

११. लबद्याियहरुको लनयलमि र सिन सपुरीबेक्षण िथा अनगुमन प्रणािी लबकास गरीने छ । गाउँपालिकाबाट सञ्चािन गरीन ेसबै काययक्रमहरुमा सबैका 
िालग म्शक्षा िथा अलनवायय लनशलु्क म्शक्षा प्रलिको हामी सबैको साझा दावयत्विाई एवककरण गदै अगाडी बढीने छ । 

१२. संस्थागि लबद्याियहरुिे म्शक्षा क्षेत्रमा परु् याएको योगदानिाई थप ब्यवम्स्थि र गणुस्िरीय बनाउन प्ररेरि गररने छ । मदरसा म्शक्षाको 
मिुप्रवाहीकरणिाई ब्यवम्स्थि बनाउदै िलगने छ। 

१३. गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र वक्रयाशीि गैर सरकारी संस्थाहरुको काययिाई व्यवम्स्थि गरी नलिजामूिक वनाउन र प्रभावकारी पररचािन गनय गैसस 
पररचािन नीलि वनाईनेछ । 

१४. “म्शक्षा, स्वास््य, सञ्चार, यािायाि, पययटन, उद्योग र व्यापार ववकासका मूि आिार” भने्न नारा साथयक बनाउन मायादेवी गाउँपालिकको ववकासमा 
अग्रणी क्षेत्र उन्मखु काययक्रम सञ्चािन गने ववर्य क्षेत्रसंग सम्बम्न्िि संि सस्था, लनजीक्षेत्रसंग समन्वय र सहकायय गरी सावयजलनक लनजी 
साझेदारीिाई प्रबर् िन गनय िथा त्यस्िा काययक्रमहरु ल्याउन प्रोत्सावहि गररनेछ । 

१५.  कक्षा १ देम्ख ५ सम्मका ववद्याियहरुमा सूचना प्रववलि र नववनिम प्रववलिको ववकासमा जोड ददइने छ।  
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१६. म्शक्षकहरुिाई नव-प् रवयिन र अनसुन्िानात्मक काययमा प्ररेरि गररने िथा प्रयोगात्मक म्शक्षा िथा नागररक आरोग्य काययक्रमहरुमा जोड ददइनेछ 
।  

१७. गाउँपालिकाबाट प्रत्येक वर्य जेहेन्दार िथा ववपन्न ववद्याथीहरुिाई प्राववलिक म्शक्षा अध्ययनमा छात्रवलृि प्रदान गने नीलि लिइनेछ ।  

१८. आफ्नो पेशागि म्जवनको िामो अवलि मायादेवी गाउँपालिका अन्िगयिका सामदुावयक ववद्याियहरुमा अपयण गने म्शक्षकहरुिाई ददियसेवा सम्मान 
प्रदान गररने छ । 

१९. ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलि र म्शक्षक, अलभभावकसँग र प्र.अ.को क्षमिा अलभववृिका िालग आवश्यक काययक्रम सञ्चािन गररने छ ।  

२०. रेडक्रस, स्काउट, िेक्वान्दो, ट्रावफक सचेिना जस्िा अलिररि वक्रयाकिापमा जोड ददइने  लिइनेछ ।  

२१. माध्यालमक ववद्याियहरुमा लडम्जटि ह्वाइटबोडय माफय ि पठनपाठनिाई लडम्जटिाइज गदै िलगने छ ।  

२२. सबै ववद्याियहरुमा एकै वकलसमको रङ्गरोगन गररने नीलि लिईनेछ, साथै एक ववद्याियः एक उद्यान काययक्रम िाई जोड ददइनेछ । 

२३. स्थालनय किा, सावहत्य,  संस्कृलि,  एलिहालसक िथा िालमयक िरोहरहरु, रहनसहन आदद समाववष्ट स्थानीय पाठ्यक्रम ियार गरी प्राथलमक िहमा िाग ु
गररने छ ।  

२४. आवश्यकिा िथा औम्चत्यका आिारमा शैम्क्षक वक्रयाकिापहरुमा संस्थागि ववद्याियहरुसँग सहकायय गने नीलि लिइने छ । गाउँपालिकाको समग्र 
शैम्क्षक ववकासका िालग ववज्ञ समहु गठन गरर आवस्यक राय परामशय लिइने छ। 

२५. छात्राहरुिाई लनयलमि ववद्यािय आउने वािावरण शृ्रजना गररने छ र संिीय सरकारको सहयोगमा सामदुावयक ववद्याियमा अध्ययनरि वकशोरीहरुिाई 
गणुस्िरीय सेलनटरी प्याड लनःशलु्क र भरपदो िररकाबाट उपिब्ि गराउँदै आएकोमा वविरणमा सहजिाका िालग भेम्ण्डङ्ग मेम्शनहरुको व्यवस्थापन 
गदै िलगने छ।   

२६. संिीय सरकार र प्रदेश सरकारको सहयोगमा क्रमशः सबै ववद्याियहरुमा ववज्ञान प्रयोगशािाको उम्चि ब्यवस्था गररने नीलि  लिईन्ुका साथै 
राष्ट्रपलि शैम्क्षक सिुार काययक्रम िथा मखु्यमन्त्री शैम्क्षक सिुार काययक्रम माफय ि  भौलिक पूवायिार ववकासमा जोड ददइने छ ।   

२७. नेपाि सरकार, प्रदेश सरकारको सहयोगमा  प्राववलिक िारको म्शक्षािाई ववकास र ववस्िार गररने नीलि लिइने छ । 

२८. फरक शारीररक क्षमिा भएका ववद्याथीका िालग ववशेर्  म्शक्षा स्रोि कक्षाको स्िरोन्निीमा जोड ददइने नीलि लिइने छ ।  

२९. ववद्याथी संख्याका आिारमा म्शक्षक दरबन्दी िथा कक्षाकोठाको व्यवस्थापन गने नीलि लिइने छ ।  

३०. पढ्दै कमाउँदै काययक्रमिाई नमूनाको रुपमा एउटा ववद्याियवाट सरुुवाि गररने छ । राष्ट्रपलि  शैम्क्षक सिुार काययक्रम सँगको साझेदारीमा 
कायायन्वयन प्रवक्रया अगालड वढाइन ेछ। 

३१. सरकारी ववद्याियमा काययरि म्शक्षक , लनजामलि कमयचारी िथा जन-प्रलिलनलिका छोराछोरीहरुिाई सरकारी ववद्याियमा अध्ययन गराउन अलभप्ररेरि  
गररनेछ ।  

(ख)  जनस्वास््य िथा पोर्ण 

१. नेपाि सरकारको नीलि अनसुार अत्यावश्क स्वास््य सेवाको पहुँच एवं गणुस्िरीय सेवा प्रवाहका िालग स्वास््य सेवा पूवायिार ववकास र नेपाि 
सरकारिे स्वास््य संस्थाहरुमा लनःशलु्क  उपिब्ि गराउन िोवकएका और्िीहरुको भरपदो आपूिीको व्यवस्था लमिाइनेछ ।  

२. और्िी, और्िीजन्य सामग्री र उपकरण िथा स्वास््य सरुक्षा सामग्रीहरुको खररद प्रवक्रयािाई प्रभावकारी व्यावम्स्थि र गणुस्िरीय बनाईनछे ।  

३. स्वास््य सेवािाई प्रभावकारी र सहज बनाउन सबै स्वास््य संस्थाहरुिाई व्यवम्स्थि रुपिे सञ्चािन गररनेछ । नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार र 
अन्य सहयोगी संस्थासमेिको सहयोगमा स्वास््य संस्थाहरुका परुाना भवनहरुको स्थानमा क्रमश सवुविा सम्पन्न भवन लनमायण गरी सेवा प्रवाहिाई 
थप प्रभावकारी बनाइन ेछ।  

४. हाि मायादेवी गाउँपालिका वडा नं. ३ मा सञ्चालिि बलथयङ सेन्टर २४ सै िन्टा सञ्चािन भइरहेकोमा थप भौलिक संरचना सिुार गरी प्रभावकारी 
सेवा प्रवाहमा जोड ददईनेछ ।  

५. प्रभावकारी स्वास््य सेवा उपिब्ि गराउन स्वास््य केन्रहरुको सिुार िथा स्िरववृि गररने नीलि लिइने छ । यस क्षेत्रका नागररकमा स्वास््य 
सेवामा पहुँच अलिववृि गनयका िालग मायादेवी गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन नम्जककै  १५ शैयाको आिारभिू अस्पिािको लनमायण प्रकृया प्रारम्भ 
गररनेछ । १५ शैयाको अस्पिाि समयमै लनमायण सम्पन्न गनय आवश्यक बजेट अभाव हनु नददन नेपाि सरकारसँग समन्वय गररनेछ ।  

६. गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालिि एम्बिेुन्स सेवािाई प्रभावकारी बनाइनेछ । उम्चि मापदण्ड िथा काययववलि बनाई स्वास््यकमीको लसफाररसका आिारमा 
गभयविी मवहिा, जवटि रोग िागकेा ववरामी, ७० बर्यमालथका  ज्येि नागररक, अलि अशि “क” र “ख”वगयको पररचय पत्र भएका अपाङ्ग 
िगायििाई रुपन्देही म्जल्िाभरी  लनशलु्क र अन्य ववरामीहरुिाई न्यूनिम शलु्कमा एम्बिेुन्स सेवा उपिबि गराइने छ । 
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७. खोप, सरुम्क्षि माितृ्व, प्रजनन स्वास््य, पोर्ण जस्िा जनस्वास््यसँग सम्बम्न्िि आिारभिु सेवा सवुविािाई प्रभावकारी बनाउन मवहिा स्वास््य 
स्वयंसेववकािाई उत्प्ररेरि गरी उम्चिरुपमा पररचािन गररनेछ ।  

८. आमा र म्शशकुो स्वास््यिाई ध्यान राम्ख बलथयङ्ग सेन्टर िथा अस्पिािमा सरुम्क्षि सतु्केरी गराउन प्रोत्साहन गरीनेछ ।   

९. गाउँपालिकाका सबै वडा िथा टोिहरुिाई लनयलमि खोप सलुनम्श्चििाका िालग जनस्वास््य कायायियसँगको समन्वयमा स्थानीय सामदुावयक संस्था, 
स्वास््यकमी र मवहिा स्वयम  सेववकािाई अझ बढी वक्रयाम्शि बनाईदै िलगनेछ ।  

१०. मवहिा स्वास््य स्वयम  सेववका र स्वास््य कमीहरुिाई उच्च मनोविका साथ सेवाप्रवाहमा िगाउन आमा स्वास््य सरुक्षा र बाि स्वास््य सिुार 
काययक्रमका िालग ववशेर् प्रोत्साहन रकम उपिब्ि गराउन ेव्यवस्था लमिाइनेछ । 

११.  संि िथा प्रदेश सरकारको समन्वयमा मवहिाहरुको पाठेिरको मखुको क्यान्सर परीक्षणिाई  सहज र सरि बनाइनेछ । प्रत्येक वकशोरीिाई 
पाठेिर क्यान्सर ववरुद्घको खोपको व्यवस्था गररने छ । 

१२. ७० बर्यमाथम््का  ज  ्येि नागररक, अलि अशि “क” र “ख”वगयको परम््चय पत्र भएका अशि िगाएििाई िरदैिो उपचार काययक्रम सञ्चािन 
गरी ज्येि नागररक एवं अशिहरुिाई सम्मालनि म्जवनको अनभुलुि गराउने नीलि अविम्वन गररनेछ ।  

१३. मायादेवी गाउँपालिका लभत्रका नागररकहरुिाई ब्िड आवश्यक परेमा सरि र सहज िररकािे लनःशलु्क रुपमा ब्िड-बैंकहरुबाट उपिब्ि गराउने 
व्यवस्था गर्ाईनेछ । 

१४. नागररक आरोग्य केन्रिाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन  गरर  आयवेुद पििी र योग अभ्यासको माध्यमबाट शाररररक िथा मानलसक स्वास््य 
सिुारका िालग काययक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ ।  

१५. “स्वस्थ नागररकको आिार , िरिरमा लनयलमि मवहिा स्वास््य स्वयम सेवीकाको भेटिाट” भने्न मान्यिाका साथ मवहिा स्वास््य स्वयम सेवीकािाई 
थप प्रोत्साहन उपिब्ि गराई  सेवा प्रवाहिाई प्रभावकारी बनाउन ेनीलि लिइनेछ ।  

१६. प्रत्येक स्वास््य चौकीमा आवश्यक स्वास््य उपकरण िथा सामग्रीको व्यवस्थापन गररदैं िलगने नीलि अविम्वन गररनेछ ।  

१७. प्रयोगशािा िथा वलथयङ्ग सेन्टरको सेवािाई थप व्यवम्स्थि र भरपदो वनाइने छ  

 (ग) खानपेानी िथा सरसफाई 

१. सवैका िालग स्वच्छ खानेपानी सवुविा परु् याउनका िालग ओभरहेड ट्याङकी लनमायणका िालग जोड ददंदै स्वच्छ खानेपानी ब्यवस्थापन गनय् े िथा 
ह्याण्डपाइपको पानीिाई ववस्थापन गदै जान े नीलि लिइन े छ । साथै अगामी आ.ब. लभत्र यस पालिका अन्िरगि एक स्थानमा ओभरहेड ट्याङकी 
लनमायणका संि र प्रदेश सरकारसँग सहकायय र समन्वय गरर आवश्यक बजेट माग गररनेछ ।  

२. गाउँपालिकािे खानेपानी िथा सरसफाईका सम्बन्िमा रणनीलिक योजना ियार गरर काययक्रम कावायन्वयन गनय संिीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय 
गररनेछ ।  

३. “सफा र सनु्दर मायादेवी” अलभयान अन्िगयि 2०७९ श्रावण मवहनादेम्ख प्रत्येक मवहनाको पवहिो शलनवार जन-प्रलिलनलि, संि संस्था, म्शक्षक, कमयचारी, 
आम नागररक िगायिको सहभालगिामा प्रत्येक टोि िथा वम्स्िमा सरसफाई अलभयान संचािन गररने छ । “मेरो गोम्ज ,मेरो पवहिो डस्टववन” अलभयान 
सञ्चािन गररने छ। 

 

(ि)  मवहिा, वािबालिका र सामाम्जक समावेशीकरण 

१. आलथयक, सामाम्जक र शैम्क्षक रुपमा पछाडी परेका मवहिा, दलिि, आददवासी जनजािी, ममु्स्िम, वपछडावगय, अपांङ्गिा भएका व्यम्ि िगायिका वगय िथा 
समदुायिाई सीपमूिक, आयमिुक र रोजगारमिुक काययक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

२. गाउँपालिका लभत्र हनुे िौवङ्गक वहंसा लनवारण गनय सचेिनामूिक काययक्रमको िालग मवहिा वहंसा ववरुिको १६ ददन ेअलभयान प्रत्येक वडामा सञ्चािन 
गररनेछ साथै बावर्यक वजेटमा िैवङ्गक समनानिा िथा सामाम्जक समावेम्शकरण सम्बन्िी काययक्रमिाई प्राथलमकिा ददईने छ। 

३. मवहिा ववरुि हनु ेसबै प्रकारका वहंसा, ववभेद र ववहष्करण अन्त्यका िालग िैंलगक समानिा िथा मवहिा सशम्िकरणमा सहयोग पगु्ने काययक्रम सञ्चािन 
गररनेछ । यस्िा काययक्रमहरुमा शैम्क्षक संस्थाहरुिाई समेि आवि गररने छ । 

४. अपाङ्गिाको प्रकृलि अनरुुप आय आजयनको िालग िालिम िथा सवुविाजनक सामग्री वविरणको ब्यवस्था लमिाईनेछ । 

५. सवै टोि, वडा हुँदै गाउँपालिकािाई ३ वर्यलभत्र बािमैत्री िोर्णा गनय आवश्यक काययहरु प्रारम्भ गररनछे  । 
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६. जेि नागररकहरुको आिारभिु अलिकारको संरक्षण गदै उनीहरुको िालग सम्मानजनक िथा सन्िवुष्टपूवयक जीवनयापनका आवश्यक काययक्रम कायायन्वयन 
गने िफय  जोड ददइने छ । 

७. िर नभएका अलि ववपन्न पररवारिाई संिीय र प्रदेश सरकारको सहयोग र समन्वयमा गाउँपालिकाको समेि आफ्नै िगानीमा एकीकृि नमनुा बस्िी 
लनमायण प्रकृयािाई अगाडी बढाउन सम्भाब्यिा अध्ययन गररनेछ ।  सरुम्क्षि नागररक आवास काययक्रमिाई आलथयक वर्यको शरुुबाट नै कायायन्वयन 
गररनेछ । 

८. दलिि वगयको उत्थान, ववकास, संरक्षण, सम्वियन, सशिीकरण  र आय आजयनका िालग ववशेर् जोड ददईनेछ ।  

९. ममु्स्िम िथा वपछलडएका वगयको आय आजयन, सीप ववकास जस्िा प्रत्यक्ष फाईदा पगु्न ेकाययक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । 

१०. न्याय, कानून िथा मानव अलिकार प्रवियन सम्बन्िी काययहरुिाई प्राथलमकिा दददै सबै वकलसमका अन्याय र अत्याचारको अन्त्यको िालग पहि गररनेछ 
।  

११. सबै जाि, जालि वगय समदुायको िमय, संस्कृलिको सम्मान र संरक्षण गररनेछ । 

 

 (ङ)  यवुा, खेिकुद िथा नव-प्रबियन 

१. शैम्क्षक, बौविक, सावहम्त्यक काययक्रम िथा खेिकुद माफय ि बािबालिका िथा यवुाहरुमा जागरण ल्याइने नीलि लिइनेछ ।  

२. फुटवि, कबड्डी, वक्रकेट, ब्याडलमन्टनजस्िा खेिकुद प्रलियोलगिा माफय ि मायादेवीको पवहचान उँचो वनाउन प्रयत्न गररनेछ ।  

३. आजका यवुा नै भोिीका राष्ट्रका कणायिार हनु ेभएकािे ववद्यािय म्शक्षामा पलन खेिकुदिाई लसकाइको अलभन्न अंगको रुपमा ववकास गररनेछ ।  

४. खेिकुदबाट म्शक्षक, कमयचारी, लबद्याथी िगायि आम नागररकहरुको क्षमिा ववकास गररनेछ । स्वास््य का िालग खेिकुदमा जोड ददइनछे ।  
५. संि र प्रदेश सरकारको समन्वयमा खेिकुद पूवायिारको ववकास, व्यवस्थापन र खेिकुद गलिववलि सञ्चािन गररनेछ । 

६. यवुा िम्क्षि काययक्रमहरुिाई प्रभावकारी बनाई यवुाहरुको क्षमिा ववकास र यवुा रोजगारीको िालग प्राववलिक सीपका िालिम काययक्रम  सञ्चािन 
गररनेछ । प्राववलिक म्शक्षाियहरुसँग सहकायय गरी यवुा स्वरोजगार काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

७. ववद्यािय स्िरका ववद्याथीहरुको प्रलिभा प्रस्फुटन गनयका िालग ववलभन्न अलिररि वक्रयाकिापहरु सञ्चािन गररनेछ । 

८. यवुाहरुमा उद्यमशीििा, सजृनशीििा एवम  सकारात्मक सोचको ववकास गने अलभप्रायका साथ सोही अनरुुपका सीप र क्षमिा अलभववृि गने 
काययक्रमहरु सञ्चािन गदै िलगनेछ ।  

 

(३) पूवायिार ववकास  

(क) भवन, वस्िी,  आवास िथा शहरी ववकास 

१.  मायादेवी गाउँपालिकको प्रशासनीक भवन लनमायण कायय सम्पन्न गररनेछ साथै २ नं. वडा कायायिय लनमायणको िालग आवश्यक प्रकृया अगालड बढाईनेछ 
।  

२. सबै प्रकारको ऐलिहालसक, परुािाम्त्वक र िालमयक िथा पययटकीय क्षेत्र िथा संरचनाहरुको संरक्षण,  प्रवियन गररनछे । 

३. रावष्ट्रय भवन संवहिा बमोम्जम भकूम्पीय सरुम्क्षि िर लनमायण गनय प्रोत्साहन गरीने छ । नक्सा पास गराई िर लनमायण गने काययिाई अलनवायय गराइनछे।  

४.  मायादेवी गाउँपालिकाको भ ूउपयोग नीलि बनाई कृवर् क्षेत्र, आवास क्षेत्र, ब्यापाररक एवं औद्योलगक क्षते्र,  होटि ब्यवसाय क्षेत्रको रूपमा वगीकरण गरी 
ब्यवम्स्थि र सनु्दर पालिका बनाइने छ । 

५. नयाँ लनमायण गने िर िथा भवनहरुिे अलनवायय रुपमा सडक मापदण्ड अनसुारको क्षेत्र छोडी लनमायण गनुयपने नीलि लिइन ेछ। 

६. शहरोन्मखु क्षेत्र िथा पानी लनकासको समस्या भएका वम्स्िहरुमा नािी िथा ढि लनकासको व्यवस्था गदै जान ेनीलि लिइने छ। 

(ख)  सडक, पिु िथा यािायाि व्यवस्था 

१. गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र सडक िथा यािायािको पहुँचको अवस्था,  लनमायण, ममयि, सिुार, स्िरोन्निी र पनुलनयमायण गनुयपने सडकको माग संकिन, सडक 
यािायािसँग सम्बम्न्िि आवश्यक सेवा िथा सवुविाको सान्दलभयक योजना ियार र भववष्यमा सडकको व्यवम्स्थि ववकास गनय सडक गरुुयोजना 
लनमायण गररनेछ । सडक स्िरोन्निीसँगै नािी लनमायण गररनेछ ।  
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२. मायादेवी गाउँपालिकाको प्रशासलनक भवन र १ र २ नं. वडा कायायियिाई सडक सञ्जािसँग जोड्नको िालग दानव नददमा मोटरेबि पदि पिु 
लनमायणको िालग लड.वप.आर ियार गरर संिीय र प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गररने छ ।  

३. सडकको चौडाई न्यूनिम ६ लमटर कायम गनय सबैिाई अलभप्ररेरि गररनेछ । सबै सडकहरुको मापदण्ड लनमायण र नामाकरण गररनेछ । 

४. सडकको क्षेत्रालिकार (चौडाई) पयुायउने दावयत्व सडकको दाया ँ वायाँ िर जग्गा हनु े नागररकको हनुे हुँदा सबै नागररकहरुिाई सकारात्क सोँच, 
भावना र ववचार सवहि ववकास लनमायणमा पूणयरुपमा सिाउ परु् याउन ुहनुेछ भने्न ववश्वास लिइएको छ। वववाद भई योजना कायायन्वयन हनु नसक्न े
वािावरण सजृना भएमा त्यस्िो योजनािाई वववादरवहि क्षेत्रमा कायायन्वयन गने नीलि अविम्वन गररनेछ । 

५. गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र सडक सञ्जाि लनमायणका िालग सडक गूरुयोजना ियार गरी व्यवम्स्थि र योजनाबि िरीकािे स्िरीय सडक सञ्जाि लनमाणय 
गररने नीलि अनसुरण गररनेछ । “हाम्रो सडक,  हाम् रो सहभालगिा, स्िरीय सडक, हाम्रो प्रलिबििा” अनरुुप गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका कच्च्ी 
सडकिाई नािी कल्भटय, ह  ्यमुपाइप सवहि वपच सडकमा स्िरोन्नलि गररनेछ । साथै कािो पते्र सडकमा भएका खाल्डा खलु्डीहरुिाई मर् मि गरी 
सिुार गररनेछ । नम््मायणालिन अवस्थामा रहेको क्रमागि अिरुो आयोजनाहरुिाई क्रमागि रुपमा परुा गदै िलगनेछ । 

६. यस मायादेवी गाउँपालिका अन  ्िर  गि रहेका भौलिक स्ंरचनाहरु जस्िै िमयशािा, मम्न्दर आदद र नया ँसंरचना ियार हनुे आयोजनाको ददियकालिन 
संरक्षण एवम स्ंविनको िालग उपभोिा सलमलि बनाई हस्िान्िरण गरी आयोजना सञ्चािन गररनेछ । 

७. पूवायिार ववकासका िालग जनपररचािन र जनसहभालगिामा आिाररि काययक्रमिाई प्राथलमकिाकासाथ सञ्चािन गररनेछ । यस मायादेवी गाउँपालिका 
अन  ्िर  गि सञ्चािन हनुे आयोजना िथा पररयोजनाहरुिाई अपनत्व, स्वालमत्व संरक्षण पारदशी एंव ददगो ववकास िक्ष्य प्राप्तम््का िालग ८०∕२० र 
९०∕१० का आयोजनाहरु ल्याउन ेलनलि लिईनेछ ।  

८. “एक वडा एक खेिकुद मैदान” को अविारणा अनरुुप मायादेवी गाउँपालिकामा जग्गा पवहचान िथा खेिकुद पूवायिार ववकास योजना ियार गरी 
एक/एक खेिकुद मैदान लनमाणय गररनेछ । 

(ग)  जिस्रोि, ववद्यिु िथा स्वच्छ उजाय 

१. ववद्यिु वविरण प्रणािीिाई प्रभावकारी बनाउन ववद्यिु प्रालिकरणसँग समन्वय गरी आवश्यकिा अनसुार ट्रान्सफमयरको क्षमिा ववृि, थप िथा िाईन 
ववस्िार गरी सबै िरहरुमा र वस्िीहरुमा ववद्यिुीय सेवा पयुायउने नीलि लिइनेछ ।  

२. वैकम्ल्पक उजाय समेिको प्रयोग गदै गाउँपालिकाका बजार क्षेत्रहरुमा उज्यािो मायादेवी काययक्रमको शरुुआि गररनेछ । 

३. गइुठा िथा दाउरा ववस्थापन गने िथा ववद्यिु उजाय खपि बढाउन ेनीलि लिइने छ। 

(ि)  सूचना िथा सञ्चार प्रववलि ववकास 

१. सूचना िथा सञ्चार प्रववलि ववकासमा प्राथलमकिा ददँदै सबै सेवाहरू सूचना प्रववलि मैत्री बनाउँदै िलगने नीलि अविम्वन गररनेछ । 

२. गाउँ काययपालिकाको कायायिय, वडा कायायिय िथा ववर्यगि शाखा िथा इकाईहरू, स्वा्य संस्थाहरूको सेवा प्रवाहिाई सूचना-प्रववलिमैत्री बनाउदै 
िलगनेछ । सबै कमयचारीहरुिाई कम्प्यूटरको आिारभिू ज्ञान र सीपको ववकास गराईनेछ । 

३. सेवा प्रवाहमा सूचना प्रववलिको प्रयोग वढाउदैं कायायियको रुपमा ववकास गदै िलगनेछ । गाउँपालिकावाट जनप्रलिलनलि र कमयचारीिाई गररने कागजी 
पत्राचारिाई लनरुत्सावहि गरी एस.एम.एस. प्रणािीिाई प्रभावकारी बनाईनेछ । 

 (४) वन, वािावरण िथा ववपद् व्यवस्थापन  

  (क)  वन,  हररयािी र जैववक ववववििा 

१. बेिबास -बेथरी सडक नह रको दायाबँाँया ववलभन्न जािका बोटववरुवा वकृ्षारोपण गरी सनु्दरीकरण गरीनेछ ।  

२. नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारसगकँो सहयोगमा “एक स्थानीय िहःएक नमूना कृवर् वन” काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । नदी उकास क्षेत्र ,
सावयजलनक िथा लनजी जलमन ,खोिावकनारा िगायि खािी क्षेत्रमा वकृ्षारोपण अलभयान सञ्चािन गररनेछ ।  

३. हररयो मायादेवी काययक्रमिाई शरुुवाि गनय आिलुनक नसयरी स्थापनामा जोड ददई सावयजलनक जग्गा, ऐलिहालसक स्थिहरु,नदी वकनार, नदी 
उकास, नहर िथा सडक वकनारा िथा लनजी जग्गामा वकृ्षारोपण काययक्रम संचािन गनय प्रोत्साहन गररनेछ  यसबाट रोजगारीको सजृना हनुकुा 
साथै वािावरण संरक्षणमा सिाउ पगु्नेछ।  

४. जिवाय्ु पररविनयका असरहरुिाई न्यलुनकरण गनयका िालग अनकुुिन काययहरु गदै वािावरण संरक्षण गने नीलि अविम्वन गररनेछ ।  

५. गाउँपालिकाको प्रत्येक वडाहरुमा क्रमशः बाि उद्यान पाकय  लनमायण गररदैं िलगने छ ।  
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(ख) भ-ूसंरक्षण र जिािार व्यवस्थापन 

१. भ–ूसंरक्षण र जिािार व्यवस्थापन गरी सावयजलनक पोखरी, नदी वकनाराको िटबन्ि िथा दानव र लिनाउ नदी मा भरपदो िटबन्िको िालग संि 
र प्रदेशसंग समन्वय गरी व्यवम्स्थि बनाउँदै िलगने नीलि अविम्वन गररनेछ । 

२. एक गाउँ , एक पोखरी नीलि अनरुुपको काययक्रम िाई कायायन्वयन गररनेछ । िालमयक िथा ऐलिहालसक महत्व बोकेका परुाना पोखरीहरुको 
संरक्षण, सम्वियन िथा सनु्दरीकरण गने नीलि अपनाइनेछ । लि पोखरीहरु माफय ि पोखरी लसंचाइ योजना संचािन गररने छ। 

३. गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका सावयजलनक स्थिहरुको संरक्षण र सम्वियनका िालग योजना बनाई सरोकारवािाहरुको सहभालगिा जटुाई वकृ्षारोपणका 
काययक्रम क्रमशः सञ्चािन गररनेछ ।  

(ग)  वािावरण िथा फोहोरमैिा व्यवस्थापन 

१. वािावरण िथा फोहोरमैिा ब्यबस्थापनको िालग टोि ववकास संस्थाहरुसँग सहकायय गने नीलि अविम्वन गररनेछ ।  

२. ‘मेरो टोि मैिे नै सफा राख्छु’  भने्न अलभयानका साथ टोि ववकास संस्थाको सकृयिामा सनु्दर मायादेवीको पवहचान ददन ेगरी फोहरमैिा ब्यवस्थापन 
गररने छ । 

३. फोहरमैिा व्यवस्थापनको िालग सम्भाव्यिा अध्यनन गरी उपयिु स्थानको पवहचान गरी क्रमशः व्यवम्स्थि रुपमा कावायन्वयन गदै िलगनेछ  । 

४. स्थानीयस्िरबाट उत्सजयन हनुे फोहोरमैिा,  प्रदरु्ण न्यनुीकरण िथा ढि लनकासको उम्चि व्यवस्थापन गररने छ । 

५. िरलभतै्रबाट फोहरको वलगयकरण गने नीलि अविम्वन गररने छ। लछमेकी स्थानीय िहसंगको सहकाययमा फोहर ववसजयन गने ठाउ व्यवस्थापन 
िगायिका काययका िागी पहि गररने छ। 

(ि)    ववपद् व्यवस्थापन  

१. ववपद् पूवय ियारी िथा प्रलिकायय योजना र जोम्खम न्यूलनकरण ियारीको कायय गररनेछ । ववपद् न्यूलनकरणका िालग पूवय सूचना प्रणािी सम्वन्िी काययक्रम 
िजुयमा र कायायन्वयन गररनेछ । 

२. यस गाउँपालिका लभत्र रहेको लिनाउ र दानव खोिाको लबलभन्न ठाउँहरुमा नदद कटान डबुान जस्िा समस्या हटाउन आवश्यक िटवन्ि फोहोरमैिा 
व्यवास्थापनका िालग आवस्यक पने डम्म्पङ्ग साईड लनमायणका िालग जग्गा खोम्ज काययमा जोडददने िथा बनाई ३ वर्य लभत्र ददियकालिन बाढी िथा पवहरो 
लनयन्त्रण व्यवस्थापन गररनेछ । 

३. एक पररवार द्ुई ववरुवा को अविारणािाई सफि बनाउन प्रत्येक नक्सा पास गने िरिनीिे वकृ्षारोपणिाई जोड ददने छ । कम्म्िमा दईु ववरुवा रोप्न ु
पने अलनवाययिा कायम गररनेछ । 

४. सडक, नािी, सावयजलनक र खलु्िा स्थानमा फोहर फाल्नेिाई कारवायही गररनेछ । सो को प्रभावकारी अनगुमन व्यवस्था लमिाइनेछ । सरसफाई र फोहर 
व्यवस्थापनिाई व्यवम्स्थि वनाउन वडा स्िरमा फोहोर व्यवस्थापन िथा अनगुमन सलमलि गठन गरी प्रभावकारी रुपमा पररचािन गने नीलि लिइनेछ । 

५. जैववक अजैववक फोहरिाई उत्पादन िहदेम्ख नै वलगयकरण गरी छट्टाछुटै्ट संकिन गने व्यवस्था लमिाइनेछ । जैववक फोहरवाट िरैमा कम्पोष्ट मि 
वनाउन प्ररेरि गरी गमिा, कौशी,  छि, करेशावारीमा िरकारी खेिी गनय प्रोत्सावहि गररनेछ । 

६. यस गाउ्ँपालिका अन्िर  गि हरेक वडा िहमा एक हररि बाि उद्यान पाकय  लनर  माण गरी सञ्चािनमा ल्याईनेछ ।जिवाय ु अनकुुिन सम्वम्न्ि 
काययक्रमहरु कायायन्वयन गररने छ। 

७. सावयजलनक जग्गाको सरंक्षण वडा सलमलि र समदुायको सहभालगिामा गररनेछ । गाउँपालिकामा स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन रणनीलिक प्रलिकायय योजना 
िजुयमा गरर ववपद् न्यूनीकरण गने काययिाई प्राथलमकिा ददईनेछ ।  

८. स्थानीय िथा पयायवरण संरक्षण, जिवाय ुपररवियन न्यनुीकरण िथा जिवायजुन्य जोम्खम कम गनय स्थानीय अनकुुिन कायय योजना लनमायण िथा कायायन्वयन 
गररने छ । 

(५) सशुासन िथा संस्थागि ववकास  

 (क) स्थानीय सेवा िथा जनशम्ि ब्यबस्थापन 

१. गाउँपालिका, वडा कायायियहरु, ववर्यगि शाखाहरु, स्वास््य संस्थाहरुमा काययरि सबै कमयचारीहरुिाई आचरण र अनशुासन पूणयरुपमा पािना गदै 
मसु्कान सवहिको सेवा प्रवाह गनय अलभप्ररेरि गररनेछ ।  

२. गाउँपालिकाको संस्थागि ववकास, िथा सशुासन, जवाफदेवहिा िथा पारदम्शयिा कायम गनय आवश्यकिानसुार गाउँपालिकाको ऐन, लनयमहरु, 

काययवविीहरु, लनदेम्शकाहरु िजुयमा िथा संसोिन गरी कायायन्वयनमा ल्याइनेछ । 
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३. लनवायम्चि जनप्रलिलनलि एवं कमयचारीहरुको क्षमिा ववकासका िालग क्षमिा ववकासका काययक्रमहरु सञ्चािन गदै िलगने नीलि लिइनेछ । त्यसका 
िालग प्रदेश प्रम्शक्षण प्रलििानिाई अनरुोि गररनेछ ।  

४. कमयचारी र राजनीलि वीचको अन्िरसम्बन्ििाई सेवाप्रवाहसँग आवि गररनेछ । अन्िरसम्बन्ििाई ब्यवम्स्थि गनय जनप्रलिलनिीहरु र कमयचारीहरूको 
काम कियब्य र अलिकारिाई अहस्िक्षेपकारी िरीकािे समन्वयात्मक ढङ्गबाट गने नीलि अबिम्वन गररनछे । 

५. रावष्ट्रय पररचयपत्र िथा पम्ञ्जकरण ववभागको सहकाययमा सामाम्जक सरुक्षा िथा व्यम्िगि िटना दिाय प्रणािी सदुृढीकरण गरर व्यवम्स्थि र 
अद्यावलिक गररने काययिाई लनरन्िरिा ददइनेछ ।  

६. लनयलमि र प्रभावकारी बजार अनगुमनको माध्यमबाट गणुस्िर, नापिौि, खाद्य सरुक्षा र उपभोिा वहि संरक्षण सम्बन्िी काययहरु व्यवम्स्थि गररनेछ 
। 

७. जनिािाई लनष्पक्ष र लछटो छररिो सेवा ददनका िालग जन्म दिाय, वववाह दिाय, मतृ्य ुदिाय जस्िा पम्ञ्जकरण िथा बैंकमा जान नसक्न ेअलि अशिको 
िालग बैंकसँगको सहयोगमा सामाम्जक सरुक्षा भत्ताको िरमै सेवा परु् याउने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

८. गाउँपालिका क्षेत्रमा आवश्यक शाम्न्ि िथा सवु्यवस्था कायम गरी गाउँपालिका एवं गाउँक्षेत्र लभत्रको सावयजलनक सम्पम्त्तको सरुक्षा एवं संरक्षण गनय, 
अनालिकृि लनमायण िथा सावयजलनक सम्पम्त्तको अलिक्रमण रोकथाम िथा लनयन्त्रण गनय नगर प्रहरीको व्यवस्था गने नीलि लिइनेछ । 

(ख)  सङ्गठन िथा क्षमिा ववकास 

१. उपभोिा सलमलिको क्षमिा अलभववृि गररनेछ । उपभोिा सलमलि िथा अन्य ववलभन्न संि संस्थािारा सञ्चािन गररने काययक्रमहरुमा स्वीकृि िागि 
अनमुान बमोम्जम नगदमा आिाररि जन-सहभालगिािाई जोड दददै िलगनेछ ।उपभोिा सलमिीहरुिाई खररद ववलिको पािना गनय अलभप्ररेरि गररनेछ 
।  

२. स्थानीय िह संस्थागि क्षमिा  स्वःमूल्याङ्कन (LISA) काययवविीिे लनददयष्ट गरेका लबर्यक्षेत्रहरु, सूचक र मापदण्डहरुको प्रभावकारी कायायन्वयन गरी 
मायादेवी गाउँपालिकािाई उत्कृष्ट िथा सवि गाउँपालिकाको रुपमा स्थावपि गररनेछ ।  

३. कमयचारीिाई उच्च मनोविका साथ काययसम्पादनमा िाग्न अलभप्ररेरि गनय परुस्कार र सम्मानको ब्यवस्था गररनेछ । साथै यस पालिकाको सेवा 
प्रवाहको काययचाप मध्यनजर गदै अलिररि समयमा समेि सेवा प्रवाहिाई चसु्ि र दरुुस्ि बनाई राख्न रास्ट्रसेवक कमयचारीहरुको मनोबि उच्च 
पानयका िालग मौदरक प्रोत्साहनको व्यवस्था लमिाईनेछ । 

४. कमयचारीको सेवा सवुविाका सम्बन्िमा सवङ्घय सरकारिे आ.व २०७९/८० मा गरेको व्यवस्थािाई आत्मसाथ कायायन्वयन गररनेछ । 

५. गाउँपालिका र अन्िगयिको वियमान संगठन संरचनािाई आवश्यकिा र औम्चत्यको आिारमा पररमाजयन गरर नयाँ संगठन संरचना लनमायण गरर 
सेवाप्रवाहिाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै िलगनेछ ।  

६. सेवा प्रवाहमा नववनिा र लसघ्रिा ल्याउनका िालग जनप्रलिलनलि र कमयचारीहरुको िालग क्षमिा ववकासका काययक्रम सञ्चािन गने िथा अन्िरपालिका 
लसप िथा अनभुव आदान प्रदान काययक्रम सञ्च्ािन गररनेछ साथै ववलभन्न स्थान्ीय िहहरु सँग भलगनी सम्बन्ि स्थापनाका िालग पहि गररने छ । 

७.  प्रदेश र सङ्घीय सरकारिे कायायन्वयनमा ल्याईसकेको आन्िररक पययटन काज गाउँपालिकाको सम्बवृि वहि र ववकासको िालग अहोरात्र खवटन े
कमयचारीहकरुको वमृ्त्त र नववन लसकाई अनकुरणका िालग काययलबिी बनाई आन्िररक पययटन काजको ब्यवस्थापन गररनछे ।                             

(ग)  राजश्व िथा श्रोि पररचािन 

गाउँपालिकािे राजश्व पररचािन सम्वन्िमा लनम्न लनलि अविम्वन गनेछः- 

१. करदािािे लिरेको करको मलु्याङ्कन गरी लनयलमि कर लिने करदािािाई प्रत्यक्ष रुपमा थप सेवा सवुविा संग जोड्दै जाने नीलि लिइने छ। साथै 
असि िथा उत्कृष्ट करदािािाई सम्मान गने नीलि लिइने छ। 

२. सावयजलनक सेवा र राजश्वलबच िादाम्यिा कायम गदै कर नलिने संस्था वा व्यिीिाई कर लिने वािावरणको शृ्रजना गररने छ।  

३. व्यवसाय कर लिदा ँएउटै फमयमा फरक, फरक प्रकृिीका व्यवसाय सञ्चािन भएको हकमा िोवकए बमोम्जमको फरक फरक प्रकृिीको व्यवसाय करको 
दरिे हनु आउन ेरकम जोडी व्यवसाय कर लिइनछे । 

४. व्यवसाय करको दर र दायरा बढाउने र बढी भन्दा बढी व्यवसायी हरुिाई कर लिनय प्रोत्सावहि गनय ववववि काययक्रम सवहि कर जागरण काययक्रम 
सञ्चािन गरम््नेछ ।  

५. वावर्यक रुपमा व्यवसाय कर असिुी काययिाई थप प्रभावकारी बनाउन “व्यवसाय कर लिरौ्,ँ ववकास काययमा सररक हौँ” भने्न नाराका साथ वडा 
सलमलि र टोि ववकास संस्थाहरुिाई अलभममु्खकरण सवहि सशि बनाई पररचािन गररनेछ । 
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६. नदीजन्य पदाथय चोरी लनकासी पैठारी िथा अवैि उत्खनन रोकथामका िालग ववशेर् रणनीलि अपानाइनेछ ।  
७. “मैिे लिरेको कर मेरै मायादेवीको ववकासका िागी हो” भने्न अनभुलुि सवहि करदािा म्शक्षा काययक्रम सञ्चािन गरम््ने छ । 

८. कर संकिनका िागी गाउँपालिकाका ववलभन्न ठाउँहरुमा िमु्िी म्शववरहरु सञ्चािन गरम््ने छ। 

९. प्राकृलिक श्रोि िथा नदीजन्य पदाथयहरुको उम्चि व्यवस्थापन गरी आन्िररक राजश्व बढाउने िथा करका दायराहरु बढाई गाउँपालिकाको आय श्रोि 
ववृि गदै िैजाने नीलि अनसुरण गररने छ। 

१०. अपाङ्गिा भएका व्यम्िहरुिाई सम्मान गदै सबै प्रकारका लसफाररस दस्िरु छुट ददने नीलि अविम्वन गररनेछ ।  

 

(ि)  ि्याकं प्रणािी िथा योजना र ववकास व्यवस्थापन 

१. गाउँपालिकाको वस्िमु्स्थलिको यथाथय वववरण संकिन गरी  ववलभन्न प्रयोजनमा उपयोग गनेका  िालग गाउँपालिकाको लभिेज प्रोफाईि लनमायण गररनेछ 
। 

२. प्राकृलिक स्रोि सािनको सम्बियन, संरक्षण िथा ददगो/उम्चि उपयोग गनयको िालग प्रारम्म्भक वािावरणीय पररक्षण (आई.ई.ई) को प्रलिबेदन ियार 
गररनेछ ।  

३. नेपाि सरकारको पन्ध्रौ योजना र प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्ीय योजनाको सोच, काययक्रम, िक्ष्य र उिेश्यसँग सामाञ्जस्यिा कायम हनु ेगरी 
मायादेवी गाउँपालिकाको प्रथम पञ्चवर्ीय योजना ियार गरी योजनाबिरुपमा ववकास प्रवक्रयािाई अगाडी बढाउन ेनीलि अविम्वन गररनेछ । योजना 
र वावर्यक काययक्रमिाई सामाञ्जस्यिा कायम गनय मध्यम कालिन खचय संरचनाको लनमायण गररनेछ । 

४. नक्शा पास, लनयलमि िथा अलभिेम्खकरण गनय ई.लब.वप.एस. (Electronic Building Permit System-EBPS) को प्रयोग गरी अनिाईन प्रणािी िाग ुगने र 
परामशय दािाहरुिाई समेि अलनवायय रुपमा अनिाईन माफय ि नक्शाको काम गने व्यवस्था लमिाईने छ ।  

५. ववकास लनमायण िथा काययक्रममा साझेदार संस्थाहरु गैरसरकारी संस्थाहरुसँग  सहयोग समन्वय र सहजीकरण गररनेछ । 

६. आयोजना िथा काययक्रमको प्रभावकारी कायायन्वयन जोड ददइनेछ ।अनगुमन प्रणािीिाई स्वचालिि िथा प्रभावकारी वनाइने छ। असार मवहनामा 
अत्यलिक पूमँ्जगि खचय हनुे पररपावटको अन्त्य गनय वावर्यक खररद योजना िथा कायय-योजना बनाई कायायन्वयन गररने छ। 

७. ददगो ववकासका िक्ष्यहरु, िैवङ्गक सवािहरु, वािावरम्णय सवािहरु , वािवालिकाका सवािहरुिाई मध्यनजर गदै योजना िथा काययक्रम िजुयमा गने 
नीलि अविम्वन गररनेछ ।  

८. गाउँपालिकाको समग्र वहि र ववकास व्यवस्थापनका िालग समय समयमा ववलभन्न क्षेत्रमा ववशेर् योगदान पयुायउन ुभएका ज्येि नागररक, सामाम्जक, 
राजनीलिक व्याम्ित्व, समाजसेवी उद्योगी, म्शक्षाप्रमेी िगायि महत्वपूणय व्यम्ित्वहरुिाई सम्मान गने नीलि अविम्वन गररनेछ ।  

 

(ङ)    नीलि, कानून, न्याय िथा सशुासन 

 

१. गाउँपालिकामा हाि सम्म िजुयमा भएका स्थानीयकानूनहरुको पािना गनुय गराउनकुा साथै औचीत्यका आिारमा संशोिन िथा पररमाजयन गररनेछ । 
संवविानिे स्थानीय िहिाई प्रदान गरेको अलिकार कायायन्वयन गनय आवश्यक पने थप कानूनहरु लनमायण गररने छ । कानूनहरूको कायायन्वयन 
गरी/गराई ववलिको शासन अविम्वन गरी सशुासनयिु स्थानीय िहका रुपमा मायादेवी गाउँपालिकािाई स्थावपि गररने छ । 

२. जनिाको सवोपरी वहििाई ध्यानमा राखी कानूनिे अलिकार प्रदान गरेका न्यायीक काययिाई लनष्पक्ष, व्यवम्स्थि ववश्वासयोग्य, पारदशी बनाउदै िलगन े
छ । मेिलमिापको माध्यमबाट समाजमा सामाम्जक सवहष्णिुा बढाउने ववर्यिाई जोड ददइनेछ । सबै वडामा मेिलमिाप केन्रिाई वक्रयाम्शि 
बनाइनेछ ।  

३. मायादेवी गाउँपालिकामा मेिलमिाप सम्बन्िी काययवविी लनमायण गरी प्रभावकारी रुपमा कायायन्वयन गरी न्याय सम्पादन काययिाई व्यवम्स्थि गररनेछ 
।  

४. न्याय, कानून िथा मानव अलिकार प्रवियन सम्बन्िी काययहरुिाई प्राथलमकिा दददै सबै वकलसमका अन्याय र अत्याचारको अन्त्यको िालग कायय 
गररनेछ। 

५. अनतु्पादक खचयहरु कटौिी गने नीलि अविम्बन गररनेछ। खररद प्रकृयािाई पारदशी, प्रलिस्पिी एवं लमिव्ययी बनाउनका  िालग सावयजलनक खचयमा 
लमिव्ययीिा सम्बन्िी लनदेम्शका पािना गररनेछ । ववद्यिुीय बोिपत्रको अनसुरण गररनेछ ।  

६. सावयजलनक परीक्षण, सामाम्जक परीक्षण र सावयजलनक सनुवुाई जस्िा वक्रयाकिापको माध्यमबाट पारदम्शयिा अलभववृि गदै िलगनेछ ।  

७. गनुासो सनुवुाई इकाईको व्यवस्था गरी जनगनुासोिाई समयमै व्यवस्थापन गने कायय गररनेछ । 
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८. सरकारी कायय प्रणािीमा पादयम्शिा र जवाफदेवहिा अलभववृि गरी सशुासन कायम गररनेछ  ,ववत्तीय अनशुासनिाई कडाइका साथ पािना गदै बेरुज ु
फछयौटयिाई अलभयानकोरुपमा सञ्चािन गररनेछ ।  

९. आन्िररक लनयन्त्रण प्रणािीिाई थप व्यवम्स्थि र प्रभावकारी बनाउन ेनीलि अविम्वन गररनेछ । 

१०. “मायादेवी गाउँपालिका, न्याय सक्षम गाउँपालिका” नारािाई पणुय रुपमा गाउँवासीिाई न्याय्ीक अन्ुभ्ूि्ी ददिाउन न्यावयक सलमलिका पदालिकारी 
िथा कमयचारीहरु मेिलमिापकिायहरुका िालग ववलभन्न वकलसमका िालिम िथा काययक्रमहरु सञ्चािनमा ल्याईनेछ । 

अन्त्यमा यस गाउँपालिकािे ददियकालिन सोच, उदे्दश्य, प्राथलमकिाका साथ अम्ि सारेका नीलि िथा काययक्रमको सफि कायायन्वयनिे यस गाउँपालिकािाइय 
समिृ बनाउन योगदान परु् याउने कुरामा ववश्वास राख्दै नीलि िथा काययक्रम िजुयमा गनय सहयोग पयुायउनहुनुे सम्पणुय राष्ट्रसेवक कमयचारी, सभाका सदस्यज्यूहरू, 
ववर्यगि सलमलिका पदालिकारीहरू, बवुिम्जववहरु, समाजसेवी ज्यहुरु, म्शक्षक, प्राध्यापक िगायि सबैिाइय हाददयक िन्यवाद दददै नीलि िथा काययक्रमहरू अनसुार 
यस गाउँपालिकािाई हाम्रो मायादेवी, सखुी र समिृ मायादेवी  बनाउन सबैको साथ, सहयोग र सहकाययको आशा र ववश्वासका साथ ववदा माग्दछु । 
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