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 मार्ादेवी गाउँपार्िकाका सभामा प्रस्िुि २०७९/०८० को नीर्ि िथा कार्िक्रम 

 मायादेवी गाउँपालिकाका  उपाध्यक्षज्य,ू वाडा अध्यक्षज्यू, काययपालिका सदस्य ज्य ू ,सभा सदस्य ज्य,ू प्रमखु प्रशासकीय अधीकृत,  

कमयचारीलमत्रहरु लवलभन्न संघ, संस्थाका प्रलतलनलधहरु, पत्रकार लमत्रहरु, अन्य  उपलस्थत महानभुावज्यहूरु सम्परू्यमा हालदयक अलभवादन । उपलस्थत 

सम्परू्य महानुभावज्यहूरुमा मायादेवी गाउँपालिकाको तर्य वाट हालदयक स्वगत गदयछु । आज हामी यस मायादेवी गाउँपालिकावाट नवलनवायलचत भई 

हाम्रो पलहिो र यस मायादेवी गाउँपालिकाको स्थानीय सरकारको रुपमा नीलत तथा काययक्रम लनमायर्को छैठौ बर्यमा प्रवेश गरेका छौ । स्थानीय 

सरकारको अभ्यासको रुपमा हामी स्वयं आरै्िाई समेत पररमाजयन गदै गई रहकेा छौ । 

यो अवसर जटुाउनका िालग नेपािी आमाका धेरै सपतुहरुिे बलिदानी परू्य संघर्य र साहदत प्राप्त शलहदहरु प्रलत भावपरू्य श्रद्धन्जिी अपयर् गदयछु । 

साथै घाईते र अपांगता भएका व्यलिहरु प्रलत सम्मान व्यि गदयछु । लवलभन्नकाि खण्डमा भएका आन्दोिन र मिूत २००७ को पररवतयन पलछ 

जनतािे आफ्ना प्रलतलनलधहरुवाट बनाएको सलंवधानवाट शासन गने चाहना दोस्रो संलवधान सभाको लनवायचनवाट संलवधान लनमायर्िे परुा गरेको 

छ । हाि मिुुक संघीय िोकतलन्त्रक गर्तन्त्रको अभ्यासको चरर्मा प्रवेश गरेको छ । अझै केन्रीकृत मानलशकता र शासनव्यवस्थापन र खटन 

पटनमा समस्या रहकेो छ । अलहिे पलन केन्रमखुी कमयचारीतन्त्र सोच र केन्र सरकारिे संघीयताको ममय बमोलजम सम्पादन गने कामको लििाईिे 

संघीय िोकतलन्त्रक गर्तन्त्रिाई संस्थागत गनयमा कमी रहने हो लक भन्ने लचन्ता बिेको छ । लदगो लवकास मानव अलधकार संस्थागत ससुान 

पारदलशयता जवार्देलहता र कानुनीराज्यलवना सखुी नेपाि समदृ्ध नेपािको कल्पना पलन गनय सलकदैन । ३ वटा सरकारिे गने कामको देलखन े

आधारजग  भनेको स्थानीय सरकार हो । लसंहदरवारको अलधकार गाउँमा आएको हल्िा भएको छ तर मानलसकता केलन्रकृत छ । केन्र सरकारिे 

समस्यमा ऐन, लनयम वनाउन ु र पयायप्त आलथयक भौलतक व्यवस्थापन, अवश्यक कायायिय व्यवस्थापन र श्रोत साधनको व्यवस्थापन नहुनुिे 

काममा समस्या सजृना भएको छ । जनताका दैलनकलदने सेवाहरु प्रभालवत भएका छन । समयमा सेवा लदन कलठन परेको छ । आज लवधायकी 

अलधकार, काययपालिका र न्यायपालिकाको अलधकारको प्रयोग गने अलधकार स्थानीय सरकारमा हुनुिे जनतािे पाउने सेवा सलुवधा सगुमता 

सजृना भएको छ । यो सेवा सलुवधा प्रयाप्त छैन । 

 

आदरर्ीय यहाँ उपलस्थत सभासदस्य ज्यहूरु आज यो अवस्थामा आउनका िालग हामीिे एक दशक िामो राजनैलतक संक्रमर्वाट द्बन्दको 

रुपान्तरर् र २०७२ को संलवधान घोर्ार्िे आज नयाँयगुको थािनी भएको छ । संघीयताको आफ्नै मौलिक अभ्यासको शरुुवात हामीिे गरेका 

छौ । िोकतालन्त्रक गर्तन्त्रिाई संस्थागत गने लजम्मेवारी र कलमकमजोरी सच्चाउदै अगाडी बिने प्रयास सबैवाट  हुन जरुरी रहकेो छ । यस 

गाउँपालिकाको समग्र लवकासको िालग आ.ब. २०७९/०८० को बालर्यक नीलत तथा काययक्रम यस सम्मालनत सभा समक्ष प्रस्तुत गनय पाउदाँ 

गौरवालन्वत छु । 

यस अवसरमा सभासदस्य ज्यहूरु िगाउत गाउँपालिकािाई लवलभन्न काययमा साथ र सहयोग गनुय हुने सम्परू्य मायादेवी गाउँपालिकाका आदरर्ीय 

आमाबवुा, लदलद-बलहनी तथा दाज ु भाईहरु लनवायलचत सम्परू्य जनप्रलतलनलध एंव लक्रयालशि राजनैलतक दिहरु तथा सामालजक लवकास 

अलभयन्ताहरुको परू्य सहयोग रहने लवश्वास लिएको छु । 

 
 सभासदस्यहज्यहूरु अब मा यस मायादवेी गाउँपालिकाकै आ.ब. २०७९/०८० को नीलत तथा काययक्रम प्रस्ततु गनय 

अनमुलत चाहनछु । स्थानीय तहकै दोस्रो काययकािको लनवायचन पश्चात पलहिो र यो गाउँपालिकाको स्थापना भएको छैठौ 

बर्यमा प्रवेश भएको छ । यस सन्दभयमा गाउँपालिकाको भौगोलिक क्षेत्र, नागररकिे प्रत्येक्ष अनभुतु गने योजना तजुयमा गनुयको 

साथै काययन्वयमामा प्रत्येक्ष सहभागी गराउने, माग र औलचत्यमा आधाररत लवकास राष्ट्रिे बोकेको सहस्रब्दी िक्ष्य लदगो 

लवकास का सचुकहरुमा आधारीत गलतलवलधहरु संचािन गरर यस के्षत्रको जनताको लशक्षा स्वास््य के्षत्रको लवकास गनुयको 

साथै स्वरोजगार तथा आय-आजयनमा बलृद्ध हुने लकलसमका काययक्रम संचािन गरर गररबी न्यलूनकरर् गने प्रमखु लनलत लिएको 

छु । 

 

आदरर्ीय महानभुावहरु, 
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आगामी आलथयक बर्यमा मायादवेी गाउँपालिका नेपािको संलवधान २०७२ को प्रचलित काननु तथा नीलत लनयम र 

काययलवलधहरु अनसुरर् गद ैसो सम्बलन्ध लनलत तथा काययक्रमको  िालग लनम्न प्रस्ताव पेश गरेको छु । 

१ आर्थिक र्वकास 

१.१ कृर्र्/ पशु 

१.१.१.गाउँपालिको भगूोि, माटोको गरु् क्षमता र अवस्था अनसुार कृलर् शाखाको लसर्ाररसमा बल्क र पाकेट के्षत्र लनधायरर् 

गरर वािी लसर्ाररस गने छ । 

१.१.२ कृलर्को उत्पादकत्व बलृद्ध गनय उन्नत लवउ तथा मिखादका व्यवस्थापन गने, लसचाई कुिो लनमायर् तथा ममयत गररने छ 

। 

१.१.३ यवुाहरुिाई कृलर्मा आकर्यर् बिाउन व्यवसालयक हाईजेलनक टनेि खेलत बेमौसमी तरकारी खेलत तथा नगदवेािीको 

िालग आवश्यक अनदुानको व्यवस्था गररने छ । साथै यवुा स्वरोजगार काययक्रमको िालग बजेट व्यवस्थापन गररनेछ । 

१.१.४ कृलर् तथा पशजुन्य उत्पादनिाई प्रसोधन गरर मलु्यबलृद्ध श्रृंखिामा मा रुपन्तरर् गरर बिी भन्दा बिी िाभ लिने 

काययक्रम संचािन गररनेछ । 

१.१.५ पश ुलवमा तथा वालिलवमा काययक्रमिाई अलभयानको रुपमा संचािन गररने छ । 

१.१.६ परम्परागत खेलत प्रार्िीिाई लवस्थालपत गरर नगद ेवािी र उन्नतजातका पाशपुािनमा जोड लदनेछ । 

१.१.७ उत्पालदत कृलर् तथा पशजुन्य उत्पादनको िालग उलचत मलू्यको बजारको खोलज गनय आवश्यक पहि गररने छ । 

१.१.८ खाद्यसरुक्षाको अलधकारिाई परू्यरुपमा कायायन्वयन गने योजना लनमायर् गररने छ । र कृलर् िाई क्रमशः आधलुनलककरर् 

गररद ैिालगनेछ । 

१.१.९ साना लकसान सहकारी संस्थामा बिी भन्दा बिी लकसानिाई आबद्ध गरर सो संस्था मार्य त आय आजयत तथा 

स्वरोजगार काययक्रम संचािन गररने छ । 

१.१.१० न्यनू आय भएका व्यलिहरुको लजवनस्तर सधुार गनय सामलुहक पशपुािन तथा कृलर् उत्पादनिाई जोडलदईने छ । 

१.१.११ कृलर्मा अनदुानको व्यवस्थािाई कायय योजना बनाई िाग ुगररने छ । 

१.१.१२ लहउँद ेवरे् बहुवरे् घासको लवउँ अनदुानमा लवतरर् गररनेछ । 

१.१.१३ पश ुनश्ल सधुारका िालग कृलतम गवयधान काययक्रमिाई व्यवलस्थत रुपमा संचािन गररनेछ । 

 

१.२ उद्योग िथा िार्िज्र् 

१.२.१ यस गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र साना तथा मझौिा उद्दोग स्थापना गनयको िालग प्रोत्साहन गररने छ । 

१.२.२ यस गाउँपालिका लभत्र संचािनमा रहकेा लवलभन्न  व्यपार तथा व्यसाय दतायका िालग प्रत्येक वडामा घमुलत लशलवर 

सञ्चािन गररनेछ । 

१.२.३ कृलर् उत्पादन गने उद्दोगिाई अनदुान तथा सहयोग उपिब्ध गराउन लवलभन्न      लनकायमा लसर्ाररस गररनेछ  । 

 

 

१.३ पर्िटन 

१.३.१  यस मायादवेी गाउँपालिका लभत्र रहकेा लवलभन्न मठ, मलन्दर, गमु्वा, मलस्जदको संरक्षर् गनयको िालग आवश्यक पहि 

गररने छ । 

१.३.२ यस गाउँपालिकाको लभत्र रहकेो लससहलनयाकोटको संरक्षर् तथा सम्बधयन गरी पययटकीय के्षत्रमा लवकास गररने छ । 

१.३.३ यस मायादवेी गाउँपालिका लभत्र रहकेा धालमयकस्थिहरुको भौलतक लवकासको िालग आवश्यक पहि गररनेछ । 

१.४ सहकारी 
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१.४.१ कृलर् तथा पश ुसहकारी स्थापना गनय आवश्यक पहि गररनेछ ।  

१.४.२ सहकारी संस्थािाई िेखा व्यवस्थापन सम्बलन्ध तालिम प्रदान गररनेछ । 

१.५ र्वर्िर् के्षत्र 

१.५.१ सा-साना सहकारीहरुिाई एलककृत गराई पजुी बदृ्धी मार्य त ग्रालमर् के्षत्रमा प्रभावकारी सेवाका िालग पहि गररनेछ । 

१.५.२ गाउँपालिका लभत्र लवलभन्न क र ख वगयका लवलिय संस्थाहरु स्थापना गनय आवश्यक पहि गररनेछ । 

 

२ सामार्िक र्वकास 

२.१ र्शक्षा  

२.१.१ यस  मायादवेी गाउँपालिका लभत्र प्रालवलध लशक्षािय स्थापन गनय आवश्यक पहि गररनेछ । 

२.१.२ गाउँपालिका लभत्रका लवद्याियहरुमा लवद्याथी संख्याको अनपुातमा लशक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गनय शैलक्षक 

व्यवस्थापन कोर् स्थापना गररने छ । 

२.१.३ पिन जाने उमेरका लवद्यािय बालहर रहकेा सम्परू्य वािवालिकाहरुिाई लवद्याियमा ल्याउनको िालग सतप्रलतशत भनाय 

अलभयान संचािन गररनेछ ।  

२.१.४  यस गाउँपालिका लभत्र रहकेा सम्परू्य लवद्याियहरुमा मात ृभार्ामा लशक्षा उपिब्ध गराउन प्रोत्साहन गररनेछ । 

२.१.५ सम्परू्य लवद्याियहरुमा वािमैत्री अपाङ्गमेत्री तथा वातावरर्मैत्री पवूायधार लनमायर्िाई अलघ विाईनेछ । 

२.१.६ शैक्षलर्क गरु्स्तर बलृद्ध गनय व्यवस्थापकीय पक्षिाई चसु्तदरुुस्त वनाउन लव.व्य.सलमलतका पदालधकारीहरुिाई क्षमता र 

नेततृव लवकास तालिम प्रदान गररनेछ । 

२.१.७ शैलक्षक गरु्स्तर बलद्ध गनय लवद्याथीहरुको लनयलमत क्षमता पररक्षर् एवम शैलक्षक उपिब्धीको आधारमा 

लवद्याियहरुिाई परुस्कृत र अनदुानको व्यवस्था गररनेछ । 

२.१.८ प्रालवलध लशक्षािय संचािन गरर पठनपाठन गराउन ईच्छुक लवद्याियहरुिाई अनदुान सहयोगको व्यवस्था गररनेछ । 

२.१.९ लशक्षक दरबन्दी लमिान तथा व्यवस्थापन गररनेछ । 

२.१.१० आगामी आलथयक बर्य देलख िाग ु हुने गरर दलित तथा अलतलपन्न जेहने्दार वािवालिहरुका िालग उच्च लशक्षा 

आध्ययनकोर् स्थापना गररनेछ । 

२.१.११ लशक्षाको गरु्स्तर लवकास गनय लशक्षकिाई समय सन्दलभयक तालिम उपिब्ध गराईनेछ । 

२.१.१२ लवद्याियहरुिाई सचूना र प्रालवलध मैत्री बनाउद ैिैजाने नीलतिाई कायम गररनेछ । 

२.१.१३ बाि लशक्षा तथा लशक्षकहरुको पेशागत लहतिाई ध्यानमा रलख लनजहरुको सलुवधा बलृद्ध तर्य  आवश्यक व्यवस्था 

गररनेछ । 

२.१.१४ गाउँ लशक्षा योजना स्थानीय पाठयक्रम लवकास प्रलतभा पलहचान जस्ता काययक्रमको साथै लवद्याियमा शौचािय 

सरसर्ाई र खानेपानीको व्यवस्थापनमा जोड लदईनेछ । 

२.१.१५ मदरसाहरुिाई आवश्यकता अनसुार मिू प्रवाहीकरर्मा ल्याउने र तह बलृद्ध गने तथा अध्ययनरत लवद्याथीहरुका 

िालग आवश्यक पाठयपसु्तकहरु तथा स्वयसेवक लशक्षकको व्यवस्थापन गररने लनलतिाई अविम्बन गररनेछ । 

२.१.१६ लकशोरी लशक्षािाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

२.१.१७ बाि केलन्रत लशक्षर् लसकाई लक्रयाकिाप तथा बािमैत्री लवद्यािय लनमायर् गनय नीलत ल्याईनेछ । 

२.१.१८ लवद्यािय अनमुलत तथा स्तरउन्नती काययिाई लनयमानसुार अगाडी बिाईनेछ । 

२.१.१९ लवद्याियस्तरीय अलतररि लक्रयाकिापहरु संचािन गररनेछ । 

२.१.२० यस गाउँपालिका लभत्र क्याम्पस स्थापना संचािन गनयको िालग संघ तथा प्रदशे सरकारमा पहि गररनेछ । 

२.१.२१ प्रदशे तथा स्थानीय शासन सहयोग काययक्रम अन्तगयत स्थानीय तहमा नलवनतम साझेदारीकोर् संग सहकायय गरर 
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लशक्षा स्वास््य कृलर् खानेपानी भौलतक तथा सामालजक लवकासका योजना संचािन गररनेछ । 

 

 

२.२ स्वास््र् 

२.२.१ लवश्वभार माहामारीका रुपमा दखेापरेको कोरोना भाईरस कोलभड-१९ को रोक थाम तथा लनयन्त्रर् गने लनलत अविम्बन 

गररनेछ । 

२.२.२ सबै स्वास््य संस्थामा चौमालसक रुपमा आवश्यक लनशलु्क और्धीको व्यवस्थापन गररनेछ । 

२.२.३ सबै वडामा बलथयङ्ग सेन्टर स्थापना गने लनलत अविम्बन गररनेछ । 

२.२.४ गाउँपालिका लभत्र लवलभन्न ठाउँमा स्वास््य सम्बन्धी लवलभन्न लनशलु्क लशलवरहरु संचािन गररनेछ । 

२.२.५ घरमा हुनेप्रसतुीिाई शनु्यमा पयुायउने िक्ष्यरालख मलहिा तथा स्वमसेलवकाहरुिाई कायय सम्पादनमा आधारीत 

प्रोत्साहन प्रदान गरर अलभयान संचािन गररनेछ । 

२.२.६ पोर्र् सम्बन्धी काययक्रम संचािन गररनेछ । 

२.२.७ प्रत्येक वडामा योग लशलवर आयुयवेद स्वास््य लशलवर संचािन गररनेछ । 

२.२.८ लवद्याियमा अध्ययनरत छात्राहरुका िालग स्यनेटरीपैड लनशलु्क लवतरर् गररनेछ । 

२.२.९ खोपयिु गाउँपालिकािाई लदगो बनाई राख्न र कुपोर्र्को पलहचान गरर लशघ्र कुपोर्र् न्यलुनकरर् काययक्रम संचािन 

गररनेछ । 

२.२.१० मलहिाहरुको िालग स्तन, पाठेघर सम्बलन्ध क्यन्सर उपचार गने नीलत लिईनेछ । 

२.२.११ आयवेुद कायायियको भवन लनमायर् कायय गनय लडलपयार तयार गररनेछ । 

२.२.१२ आयवेुद गाउँघर लक्िलनक संचािन काययक्रमिाई लनरन्तरता लदईनेछ । 

२.२.१३ बहुके्षत्रीय पोर्र् काययक्रम अन्तगयत हजार लदनका आमाहरुिाई लवलभन्न लकलसमका पोर्र् तथा खानेपानी सामाग्री 

उपिब्ध गराउने नीलत लिनेछ । 

२.३ खानेपानी िथा सरसफाई 

२.३.१ स्वच्छ र सनु्दर गाउँ स्वस््य लजवनको आधारिाई मतुयरुपलदन गाउँपालिका भरर स्वच्छ खानेपानीको आभाव भएका 

टोिबस्तीहरुमा खानेपानीको आवश्यक व्यवस्था लमिाईनेछ । 

२.३.२ सामाग्री सलहत सरसर्ाई कमीको व्यवस्थापन गररनेछ । 

२.३.३ खानेपानी शलुद्धकरर् वारे जनचेतना मिुक काययक्रम संचािन गररनेछ । 

२.३.४ सरसर्ाई सम्बलन्ध लवलभन्न चेतना मिुक काययक्रम संचानि गररनेछ । 

२.३.५ पानी पररक्षर् गने व्यवस्था लमिाईनेछ । 

२.३.६ परू्य सरसर्ाई यिु मायादवेी गाउँपालिका वनाउन लवलभन्न लकलसमका साझेदारी काययक्रमिाई अगाडी बिाईने लनलत 

अविम्बन गररनेछ  

२.३.७ लवलभन्न सवयजलनकस्थानमा सवयजलनक शौचाियको लनमायर् तथा व्यवस्थापन गररनेछ । 

२.४ संस्कृर्िक प्रवद्धन 

२.४.१ गाउपालिका लभत्रका मठ मलन्दर गमु्बा चचय मलस्जदहरु संरक्षर्को िालग आवश्यक कायय गररनेछ । 

२.४.२ भार्ा किा संस्कृलतको संरक्षर् र सम्वधयनको िालग लबशेर् काययक्रम संचािन गररनेछ । 

२.५ िैंर्गक समानिा सामार्िक न्र्ार् िथा सामावेर्शकरि 

२.५.१ एकि तथा लवपन्न मलहिाहरुिाई आयआजयन तथा लसपमिुक काययक्रम संचािन गनय बजेटको व्यवस्थापन गररनेछ । 

२.५.२ मलहिा सशलिकरर् काययक्रम घरेि ुलहसंा िगायत सबै प्रकारका लहसंा र लवभेधहरुको अनत्य गनयको िालग काययक्रम 
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संचािन गनय बजेटको व्यवस्था गररनेछ । 

२.५.३  जेष्ठ नागररकहरुिाई सम्मानका साथै लनयलमत स्वास््य जाँच गनय व्यवस्था लमिाईनेछ । 

२.६ खेिकुद र्वकास 

२.६.१ खेिकुदको माध्यमवाट स्वास््य यवुा जनशलिको लनमायर् गरर मायादेवीको लवकासको प्रयास गररनेछ । 

२.६.२ वडा तथा गा.पा. स्तरीय खेिकुद प्रलतयोताहरु यवुाहरुको चाहना अनरुुप संचािन गररनेछ । 

 

२.७ िाििार्िका 

२.७.१ बाि क्िवहरिाई नेततृ्व तालिम संचािन गररनेछ । 

२.७.२ वडा स्तररय गाउँ बाि संरक्षर् तथा संम्वधयन सलमलतिाई अलभमलुखकरर् काययक्रम संचािन गररनेछ ।तथा 

आवश्यकता अनसुार सहयोगको नीलत लिईने छ । 

२.७.३ SEE पररक्षामा उच्च अंक ल्यउने एक छात्र र एक छात्राको िालग प्रोत्साहन स्वरुप अध्यक्ष परुस्कारको व्यवस्था 

गररनेछ । 

२.७.४ र्रक क्षमता भएका बािबालिकाहरुिाई लशक्षाको िालग सम्बलन्धत ठाउँमा पयु्रयाउने नीलत लिनेछ । 

२.७.५ बािलवबाह जस्ता रुलिवादी प्रथाको अन्य गनय सामालजक जनचेतना अलभबलृद्ध गररने छ । 

२.८ मर्हिा  

२.८.१  समदृ्ध समाज लनमायर् गनय मलहिा लशक्षािाई लवशेर् ध्यान लदनको िालग चेतनामिूक काययक्रम संचािन गररने छ । 

२.८.२ मलहिाहरुको आय आजयनको िालग लवलभन्न काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

२.८.३ लमिा लहसंा, दाइजो प्रथा कुररलत तथा अंधलवश्वास रोक्नको िालग लवशेर् काययक्रम संचािन गररने छ । 

२.९  अपाङ्ग (र्रक क्षमता भएका) 

२.९.१  र्रक क्षमता भएका व्यलिहरुिाई समय-समयमा अपाङ्गता पररचयपत्र लववरर् काययिाई लनरन्तरता लदईने छ । 

२.९.२  र्रक क्षमता भएकाहरुिाई आवश्यकता अनसुारको सहयोग सामाग्री उपिब्ध गराउने नीलत लिने छ । 

२.९.३ र्रक क्षमता भएकाहरुको रोजगारीको िालग लवशेर् प्राथलमकता लदईने छ । 

२.९.४ र्रक क्षमता भएका व्यलिहरुका लशक्षाका िालग लवशेर् जोड लदने छ । 

२.९.५  र्रक क्षमता भएका व्यलिहरुिाई लवलभन्न लकलसमका तालिम प्रदान गररने नीलत लिने छ । 

२.१० मधेशी, मुर्स्िम, िोपोन्मुख, आदीवासी िथा र्पछडावगाि  

२.१०.१ काननुीहक अलधकार सम्बलन्ध अलभमलुखकरर् काययक्रम संचािन गररनेछ । 

२.१०.२ लवपन्न मधेशी , मलुस्िम िोपोन्मखु, आदीवासी िगायतका लपछडावगयको उत्थानका िालग लवलभन्न आयमिुक 

काययक्रम सञ्चािन गररने छ । 

२.१०.३ सबै वगयहरुको धमय संस्कृलतिाई जोगेनय गने नीलत लिनेछ । 

२.१०.४ लवलभन्न पवय तथा लदवसहरु मनाउनको िालग आवश्यक बजेट व्यवस्था गररने छ ।   

२.११ िेष्ठ नागररक 

२.११.१ जेष्ठ नागररक सम्मान तथा सामाग्री लवतरर् काययक्रम संचािन गररने छ । 

२.१०.२ जेष्ठ नागररकहरुको स्वास््य पररक्षर्को िालग घमु्ती लसलवर संचािन गररने छ । 

 

२.१२ रु्वा 

२.१०.१ गाउँपार्िकाको रु्वा नीर्ि वनाईने छ । 

२.१०.२ यवुाहरुको िालग लवलभन्न लकलसमका लसप तथा रोजगारी मिुक काययक्रम संचािन गररने नीलत लिईने छ । 
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३  पूवािधार र्वकास 

३.१ गाउपालिकाको पवूायधार लवकासका िालग गरुुयोजना लनमायर् कायय अगाडी बिाईने छ । 

३.२ गाउँपालिका क्रमागत योजनािाई लनरन्तरता लदइनेछ साथै कोलभड १९ िागयतका लवलभन्न कारर्िे सम्मपन्न हुन 

नसकेका सम्परू्य योजना तथा काययक्रमहरुिाई आ.ब.२०७९/८०मा संचािन हुनेगरर प्रथलमकता लदईनेछ ।साथै लसिबन्दी 

दरभाउपत्र तथा बोिपत्र अह्वान गरर सम्पन्न हुन नसकेका योजना म्याद थप गरर अगालम आ.ब.मा सम्पन्न गररने लनलत 

अविम्बन गररनेछ । 

३.३ लजल्िा समान्व सलमलत, प्रदशे सरकार, संघीय सरकारको समपरु र लवरे्श अनदुानको रुपमा प्राप्त योजनाहरुको सम्मपन्न 

गराउन आवश्यक पहि गररनेछ । 

३.४. पवूायधार लवकासमा अन्य सरकारी गैरसरकारी रालष्ट्रय तथा अन्तरायलष्ट्रय संघ संस्थाहरु संग साझेदारी योजना कायायन्वयन 

गने नीलतलिनेछ । 

३.५ बस्ती लवकास तथा भवन लनमायर् आचार संलहता परू्यरुपमा पािना गररनेछ । 

३.६ व्यवलस्थत वलस्त लवकासकािालग आवश्यक पहि गररनेछ । 

३.७ सडक आलधकार के्षत्रको पािना हुने गररपक्की संरचना तथा घर लनमायर् गदाय नक्सा पास काययिाई व्यवलस्थत वनाईने छ 

। 

३.८ बैकलल्पक उजाय प्रालवलधिाई प्राथलमकता लदई बजेट लवलनयोजन गररनेछ  

३.९ आठवाटै वडाहरुमा लडप टुयवेूि जडान गररने लनलत अविम्बन गररनेछ । 

३.१० सडक कािोपते्र गदाय बस्ती बजार क्षेत्रमा अलनवायय रुपमा नािा लनमायर् गने र सम्बलन्धत सडकको राइट अर्वे 

सडकको नाम र लववरर् जानकारी गराउन होलडङ्ग वोडयको व्यवस्था लमिाईनेछ । 

३.११ सोिारप्यनि सलहतको सडक बिी जडान कायय गररनेछ । 

३.१२ एकद्बार नीलतको अविम्बन गररनेछ । 

३.१३ गाउँपालिकाको एक वडामा कम्तीमा एक वटा रर्लनलतक योजना संचािन गने नीलत अविम्बन गने छ । 

३.१४ सडकहरुको ममयत सधुार तथा स्तरोन्नती कायय गनय ममयत सम्भार कोर्को स्थापनाका िालग आवश्यक रकम 

लवलनयोजन गररनेछ । 

३.१५  गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र रहकेा सडकहरुमा क्रमागत रुपमा कािोपते्र गने काययिाई लनरन्तरता कायत गररनेछ र सोका 

िालग लवशेर् प्राथलमकामा राखी पयायप्त बजेटको व्यवस्था लमिाउन संघीय एवंम प्रदशे सरकारका साथै सम्बलन्धत 

लनकायहरु संग पहि गररनेछ । 

३.१६ लवपन्न घर पररवारहरुको िालग िलक्षत काययक्रम रु्सको छानो हटाई लटनको छाना िगाउने र जनता आवास 

काययक्रमका िालग आवश्यक पहि गररने छ । 

३.१७ यस गाउँपालिका लभत्रा रहकेा अधरुो योजनािाई प्रथालमकतामा रालख आगालम आ.ब.मा समपन्न गनय आवश्यक बजेको व्यवस्था गररनेछ । 

३.१८ समग्र मायादेवी गाउँपालिकाको पवूायधार लवकास काययक्रम अन्तगयत लनमायर्लधन १५ शैयाको अस्पताि प्रशासकीय भवन र अन्य आवश्यक 

संरचनाहरुको लनमायर् काययिाई लनरन्तरता लदईनेछ । 

३.१९  गाउँपालिकास्तरीय योजनाहरु सञ्चािन गदाय बिी जन-सहभागीता जटुाउन सक्ने योजना तथा क्रमागत योजनाहरुिाई प्राथलमकता लदई 

सञ्चािन गररने छ । 
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४ वातावरर् तथा लवपत व्यवस्थापन 

४.१ लवपत व्यवस्थापन 

४.१.१ वातावरर् तथा लवपत व्यवस्थापन सलमलत गठन तथा लवपत व्यवस्थापन कायययोजना लनमायर् गरर लवपत 

व्यवस्थापनकोर् स्थापना गरर लवपद व्यवस्थापन कायय अलघ बिाईनेछ । 

४.१.२ आपतकालिन उदार काययिाई प्रभावकारी वनाउन स्थानीय यवुा तथा सरुक्षा लनकाय र रेडक्रस िगायत 

सरोकारवािाहरुको सहभालगतामा गाउँपालिकास्तर र वडा स्तरमा आपतकालिन उदार तथा सहयोग सलमलत गठन 

गररनेछ । 

४.१.३ लवपतको आवस्थामा तत्काि राहत र पनुयलनमायर् कायय संचािन गनय लवपद व्यवस्थापन कोर्मा  आवश्यक बजेट 

व्यवस्थापन गररनेछ । 

४.१.४ गाउँपालिका लभत्र रहकेा पोखरी ताि इनारहरुको संरक्षर्को िालग आवश्यक वजेटको व्यवस्थापन गररनेछ । 

४.२ वाताबरर् 

४.२.१  गाउँपालिकास्तरमा लनमायर् गररने सबै योजनाहरु वातावरर्मैत्री वनाई वातावरर् संरक्षर्मा जोडलदनेछ । 

४.२.२ वातावरर् संरक्षर् सम्बलन्ध काययक्रम संचािन गररनेछ । 

४.३ र्ोहरमैिा व्यवस्थापन 

४.३.१ सरसर्ाई सम्बलन्ध जनचेतनामिुक काययक्रम संचािन गरनेछ र जथाभावी र्ोहर गनय जो सकैुिाई दण्ड जररवाना गररने 

नीलत लिनेछ । 

४.३.२ सरकारी गैरसरकारी कायायिय, बाक्िो वस्ती, टोि बजारवाट लनस्केको र्ोहरिाई गाउँपालिकावाट र्ोहर संकिन 

गरर उलचत व्यवस्थापन गररनेछ । 

 

५ संस्थािग र्वकास िथा सेवा प्रवाह 

५.१.१ गाउँपालिकाको लनलश्चत क्षेत्रहरु गाउँपालिका कायायिय वडा कायाय ियहरु र पययटलकय क्षेत्रहरुमा Free wi fi Zone 

बनाउने िक्ष्य अनरुुप सम्बलन्धत लनकाय संग समन्वय गरर सो काययिाई अगाडी बिाईने छ । 

५.१.२  गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका सरुक्षा लनकायको काययिाई सहलजकरर् गनय गाउँपालिकाको श्रोत साधनिे भ्याए सम्म 

आवश्यकता हरेी आवश्यक भौलतक तथा अन्य प्रालवलधक सहयोग उपिब्ध गराइने लनलत लिनेछ । 

५.१.३ गाउँपालिका के्षत्र लभत्र रहकेा बैंक तथा लवलिय संस्था तथा सहकारी संस्था आदीिाई समय समयमा 

िोककल्यार्कारी काययका िालग पररचािन गराउने नीलत लिनेछ । 

५.१.४  गाउँपालिकाका लवलवध गलतलवलधहरुको सबै गाउँपालिकावासीहरुमा जानकारी गराई सशुासन अलभवलृद्ध गनय गाउँ 

मोबाईि एपको प्रयोग गररनेछ । 

५.१.५ सेवा प्रवाहिाई अझै व्यवलस्थत लछटो छररतो र सेवाग्रहीमैत्री बनाउन कमयचारीहरुमा सेवा गने भावनाको लवकास 

गराइनेछ । 

५.१.६ मायादवेी गाउँपालिकािाई सशुासनमैत्री गाउँपालिकाको रुपमा स्थालपत गनयका िालग भ्रष्टाचारमा शनु्य 

सहनलशिताको लनलत प्रभावकारी रुपमा अगाडी बिाइने छ ।  साथै सबै वडामानागररक वडापत्र कर दर सम्बलन्ध 

लववरर्हरुिाई Digitalizedप्रलवलधमार्य त नागररकहरुिाई ससुलुचत गराईनेछ । 

५.१.७ गाउँपालिका कायायिय मताहतमा रहकेा सबै वडा कायायियहरुमा सशुासन यिु वनाउन सम्पादन भएका काम 

कावायहीहरुको सन्दभयमा वर्यमा कम्तीमा एक पटक सावयजलनक सनुवुाई काययक्रम सञ्चािन गररने छ । 

५.१.८ गाउँपालिकाका सम्परू्य कमयचारीहरु जनप्रलतलनलध लनमायर् सलमलतका पदालधकारी संघ संस्था गाउँपालिका अन्तगयतका 

लवलभन्न समहूका पदालधकारीहरुिाई नेततृ्व क्षमता लवकास काननु तथा काम कतयब्य र अलधकार सम्बलन्ध भ्रमर् गोष्ठी 
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तालिम सेलमनार अलभमलुखकरर् काययक्रम संचािन गररने छ । 

५.१.९  गाउँपालिकाको लस्वकृत ररि दरबन्दीमा आवश्यकता अनसुार कमयचारीको व्यवस्थापन गनय लनयमानसुार करारमा 

पदपतूी गररद ैिगनेछ । 

५.१.१० कायायियको अलभिेख तथा व्यवस्थापनिाई चसु्तदरुुस्त वनाई प्रालवलधक मैत्री एवाम सबै वडा कायायियिाई 

लवद्यलुतय सशुासनमा आवद्ध गररनेछ । 

५.१.११ आवश्यकता अनसुार गाउँपालिकामा काययरत सम्परू्य कमयचारीहरुिाई उपयिु तालिमहरुको व्यवस्था तथा 

सञ्चािन गरर दक्ष बनाउने नीलत लिने छु । 

५.१.१२गाउँपालिका लभत्र रहकेा वडा कायायिय सामदुालयक मा.लव. लवद्यािय िगायतका मखु्य-मखु्य चोकमा 

लस.लस.टी.भी. क्यमरा जडान गरर गाउँपालिकाको काम कारवाहीिाई प्रभावकारी रुपम संचािनमा ल्याईनेछ । 

५.१.१३ गाउँपालिकाको कायायियमा योजना तथा लजन्सी सम्बलन्ध साफ्टवयेर िाग ुगररनेछ । 

५.१.१४ अनिाईन राजस्व संकिनको व्यवस्थािाई प्रभावकारी संचािन तथा काययन्वयनमा ल्याईनेछ । 

५.१.१५ गाउँपालिकाको स्रोत र सम्भाव्यता अध्यय गरर स्थानीयतहको आय बलृद्ध गने काययक्रम संचािन गररनेछ । 

५.१.१६ गाउँपालिकाको स्रोत नक्सा तयार गररनेछ । गाउँपालिकाको गररबी नक्साकन र बस्तगुत लववरर् समेत तयार गररनेछ ।  

५.१.१७ सबै लवर्यगत लवस्ततृ पररयोजना तयार गरर साझेदारीमा संघ तथा प्रदशेको बजेट प्राप्त गनय आवश्यक कायय गने छ । 

५.१.१८ जनप्रलतलनलध तथा कमयचारीहरुको क्षमता लवकास काययक्रमिाई लनरन्तरता लदईनेछ । 

५.१.१९ स्थालनय पत्रकारहरुको क्षमता लवकासका लक्रयाकिाप संचािन गररनेछ । 

५.१.२० सावयजलनक सनुवुाई सामालजक िेखापररक्षर् तथा सावयजलनक िेखापररर् काययक्रमहरुिाई लनरन्तरता लदईने छ । 

५.१.२१ अनगुमन तथा मलू्याङ्कन प्रर्ािीिाई प्रभावकारी वनाउन सचूकसलहतको अनगुमनको िाचाँ तयार गररनेछ । 

५.१.२२ सामालजक सरुक्षा भिा लवतरर् प्ररर्ािीिाई बैंक मार्य त भिुानी लदने व्यवसथािाई लनरन्तरता लदईनेछ र बैंक संगको समन्वयमा 

असि जेष्ठ नागररक तथा परू्य अपाङ्गहरुिाई घरमै पगुेर लवतरर् गने व्यवस्था लमिाईनेछ  

५.१.२३ नेपि सरकारको नीलत अनरुुप पेश्की शनु्य नीलत अविम्बन गरनेछ । 

५.१.२४ पेश्की बेरुज ुर्छयौट काययिाई प्रथलमकता लदई न्यलूनकरर् गररनेछ । 

५.१.२५ कायायिय कि ररलसभर र्ोन र ईन्टरकमको व्यवस्था लमिाईनेछ । 

५.१.२६ सपयदशं िगायतका लवर्यमा सचूना सन्दशेमिूक होलडङ्गबोडय चोक बजार तथा चौरहामा िगाई जनधनको क्षलत हुनवनट 

बचाईनेछ ।. 

५.१.२७ उत्कृष्ट कायय गने र कायायियमा लनयलमत हुने कमयचारीिाई प्रोत्साहन/परुस्कृत गररनेछ । 

५.१.२८ गाउँपालिका लभत्र लवद्युलतकरर्मा लबशेर् जोड लददै अलत गररब लवपन्न घरपाररवार दलित लसमान्कृत वगयिाई लनःशुल्क लवद्युत लमटर 

लवतरर् गने नीलत लिईनेछ । 

५.१.२९ मसु्कान सलहतको सेवा लदईने छ । 

५.१.३० गाउँपालिकाको लनर्यय काययन्वयन लवकास लनमायर्मा समन्वय  र अन्य आवश्यक काययमा पररचािन गने गरर नगर प्रहरी भनाय तथा 

पररचािन गनय नीलतगत व्यवस्था गररनेछ । 

५.१.३१ आवश्यकता, औलचत्य तथा मूल्याङ्कनका आधारमा कमयचारीको व्यवस्थापन गररने छ । 
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६ प्रधानमन्त्री रोिगार कार्िक्रम 

६.१.१. देशमा लवद्यामान वेरोजगारीदर कम गनयका िालग आवेदन आह्वन गरर रोजगारसेवा केन्रमा  सूलचकृत गररनेछ । 

६.१.२ COVIDE-19 को कारर्वाट बैदेलशक रोजगारमा जनानपाएका तथा लवदेशवाट र्लकय न बाध्य भएका व्यलिहरुिाई सलूचकृत गरर लवशेर् 

प्राथलमकता साथ रोजगारी प्रदान गररनेछ । 

६.१.३ संबैधालनक अलधकारहरुको अलधकतम प्रयोग गद ैएक घर/एक रोजगारको नीलत लनमायर्का िालग संघीय सरकार र प्रदेश सरकार संग पहि 

गररने छ । 

६.१.३  संघ तथा प्रदेश सरकारिे ल्याएको रोजगार मुिक काययक्रममा अपनत्व कायम गदै रोजगारीका क्षेत्र लवस्तार गररने छ । 

६.१.४ बैदेलशक रोजगारवाट लर्ताय आएका श्रलमकहरुको लसप पलहचान गरर स्वरोजगार मूिक काययमा संिग्न स्थानीय युवा उद्यामीहरुिाई 

प्रोत्सालहत गररनेछ । 

६.१.५ पालिकास्तररय लवकास लनमायर्का योजनाहरुमा आवश्यक श्रलमकहरुको िालग रोजगारसेवा केन्रमा सलूचकृत वेरोजगार व्यलिहरुिाई 

प्रथलमकता लदनेछ । 

६.१.६ मलहिा तथा परुुर् कामदारहरुिाई हरेक काममा सामान ज्यिा उपिब्ध हुने गरर नीलतगत व्यवस्था कायम गररनेछ । 

६.१.७ यस गाउँपालिका लभत्र बासोबास गने अलतलवपन्न पररवारहरुको पलहचान गरर न्यनुमत आवश्यकतावाट बलञ्चत नहोउन उद्दशे्यिे अन्तररक 

रोजगारी वा स्वरोजगारीमा संिग्न गराउने काययिाई पलहिो प्राथलमकता लदईनेछ । 

६.१.८ व्यवसाय सञ्चािन र सुरक्षाको प्रत्याभतू गद ैआय-आजयनका काययहरु गनय र उत्प्रेररत गने नीलत लिईने छ । 

६.१.९ वेरोजगार लवपन्न र कृलर् िगायतका क्षेत्रका काम गने मजदरुहरुको अवस्था र आवश्यकतािाई मध्यनजर गद ै प्रधानमन्त्री रोजगार 

कायायक्रम अन्तगयत रोजगारीको अवसरिाई अझै प्रभावकारी बनाईने छ । 

७ लवलवध 

७.१ प्रदशे सरकार तथा संघीय सरकार संगको साझेदारी सहकायय सह-िगानीमा संचािन हुने सडक खानेपानी लसचाई 

भवन पययटन लवकास कृलर् पशपंुलछ लवकासका साथै सबै योजनाहरुको िालग समपरुक कोर् स्थापना  गरर 

काययन्वयनको पहि गररनेछ । 

७.२ िागऔुर्ध मादक पदाथयको उत्पादन तथा लवक्री लवतरर्िाई परू्यरुपमा बन्देज गनय प्रशासन संग सहकायय गरर काययक्रम 

संचािन गररनेछ । 

७.३ यवुाहरुिाई खेदकुद प्रलत आकर्यक बिाउन खेिकुद मैदानको लनमायर् प्रलशक्षर् लवलभन्न प्रलतयोलगताको आयोजना, 

गा.पा. बलहरको खेदकुदमा सहभागीता,खेि समाग्रीहरु लवतरर् गनय आवश्यक बजेट लवलनयोजन गररने छ । 

७.४ वडाहरुको काययसम्पादन मलू्याङ्कनको आधारमा लवकास लनमायर् सम्बलन्ध योजनाहरुिाई  प्राथलमकता लदइने छ । 

७.५ राजश्व सम्बलन्ध नीलतिाई प्रभावकारी रुपमा कायायन्वयनका िालग सो सम्बलन्ध काययलवलध बनाई िाग ुगररने छ । 

७.६ स्थानीयतहिाई अधयन्ययीक अलधकार प्राप्त भएकोिे यसको प्रभावकारीतािाई अलभबलृद्ध गररने छ ।  

७.७ न्याय सम्पादनको काययमा संिग्न हुने सबैको क्षमता अलभबलृद्धका िालग आवश्यकता अनसुारको काययक्रम संचािन 

गररने छ । 

७.८ लवलभन्न लवर्यगत के्षत्रको िलग सल्िाहकार लनयिु गनय सलकने छ । 
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७.९ जनसमदुायको सेवा सलुवधाको िालग सेवा केन्र स्थापना गनय सलकने छ । 

  

 अन्त्यमा लवगतमा गाउँसभािे अलख्तयार गरेका नीलतहरुिाई प्राथलमकताका साथ काययन्वयन गद ै िालगने 

प्रलतवद्धताका साथ नीलत तथा काययक्रमहरुको कायायन्वयनमा सहयोग प्राप्त गने उद्दशे्यिे जनस्तर समेतको सहभागीता 

रहनेे गरर प्रचलित स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ र मायादवेी गाउँपालिका सम्बलन्धत ऐन काननुहरुको 

अलधनमा रलह लजम्मेवारी सलहतका आवश्यक सलमलत र उप-सलमलतहरुको लनमायर् गररने छ । मायादवेी गाउँपालिकाको 

दशौ गाउँसभा तयारी गनय सहयोग पयुायउन ु हुने सम्परू्य गाउँसभाका सदस्य ज्यहूरु कमयचारी साथीहरुिाई हालदयक 

धन्यवाद ज्ञापन गदयछु । साथै आगामी लदनहरुमा पलन यहाँहरुको सलक्रय सहभालगता सकारात्मक सोच र लनरन्तर 

सहयोग हुने लवश्वास व्यि गद ै यो नीलत तथा काययक्रमिाई सवयसम्मत रुपमा पाररत गररलदन ु हुन माननीय सदस्य 

ज्यहूरुमा अनरुोध गद ैलवदा हुन्छु ।  

 

धन्र्वाद । 

 


