मैवाखोला गाउँपाललका
आ.व. २०७८\०७९ नीलि िथा काययक्रम
मैवाखोला गाउँपाललकाका गाउँसभाका सभाध्यक्ष ज्यू,
सबै वडाका वडाध्यक्ष ज्यू,
गाउँसभाका सम्पूर्य सदस्य ज्यूहरू,
मैवाखोला गाईँपाललकाका लवलिन्नह शाखा, तह र तप्कामा रहेर सेवा गरररहनु िएका सम्पणू ण कमणचारीहरू, सिामा ईपलथथत
पत्रकार, सरु क्षाकमी, र सम्पणू ण गाईँपाललका बासी अमावबु ा, दाजु िाइ, लदलद बलहलनहरू ।
नेपालले संघीय शासन प्रणाली ऄवलम्बन गरर थथानीय जनता\नागररकलाइ थथानीय थतरबाटै सेवा प्रवाह गदै ईनीहरुको हक
ऄलधकारको सरु क्षा गने र शासन प्रणालीमा ऄथणपणु ण सहिालगता सलु नलित गने ईदेश्य ऄनरू
ु प थथानीय सरकारको गठन
िइसके पथचात सरू
ु का अ.व. मा हालमले थथानीय जनताका अधारितू अवश्यकतासगं प्रत्यक्ष जोलडएका कायणक्रमलाइ बलढ
प्राथलमकता लदएका लथयौं । त्यसका अलग सबै िन्दा पलहले हामीले सबै वडा र वथतीलाइ सडक सञ्जाल मार्ण त जोड्ने प्रयत्न
गरर सोलह बमोलजम काम गयय ँ।
अदरणीय महानिु ावहरू अजको लदनमा हाम्रो अवश्यकता, प्राथलमकता, योजना कायणक्रम र्े ररएको छ । थथानीय सरकारको
रूपमा गाईँपाललका बासीको लजवनथतरलाइ सहज बनाईने, लशक्षा, थवाथ्य, यातायत, लबजल
ु ी जथता जनताका अधारितू
अवश्यकतालाइ व्यवलथथत बनाईने सङ्कल्पका साथ हामी ऄगाडी बलढरहेका छौं । गाईँपाललकाको लदगो शालन्त र लवकास
पररवतणनको प्रत्यक्ष महसश
ु गराईने हाम्रो प्रयास लनरन्तर छ । थथानीय सरकारको थथापना िआपलछ त्यसको ऄलधकतम प्रलतर्ल
बाड्न हामी तत्पर छौं ।
गाईँपाललकालाइ हरे क क्षेत्रबाट समृद्द र सम्मनु त बनाईदै नमनू ा गाईँपाललकाको रूपमा यसलाइ ऄगाडी बढाईने हाम्रो प्रयासमा
वतणमान कोलिड-१९ को महामारीले के लह ऄसहज पररलथथलत लसजणना गरे को छ । तर यलह समथया र चनु ौलत बीच पलन ऄवशर र
सम्िावनाको बाटो खोज्दै अज मैवाखोला गाईँपाललकाको अलथणक वषण २०७८\०७९ को वालषणक नीलत तथा कायणक्रम यस
सम्मानीत गाईँसिामा प्रथततु गनण पाईँदा खश
ु ी लागेको छ । यसका लालग सवणप्रथम म मेरो सम्पणु ण गाईँपाललको लटमलाइ धन्यवाद
व्यक्त गनण चाहन्छु ।
अजको यस महत्वपणू ण र ऐलतहालसक घडीमा म सघं ीय लोकतन्त्रको थथापना, राष्ट्र लहतका लालग पटक-पटक िएका
जनअन्दोलन लगायत नेपालको सम्मन्ु नलतका लालग लवलिन्न कालखण्डमा ज्यान ईत्सगण गने सम्पणु ण ज्ञात-ऄज्ञात महान
शलहदहरूप्रलत िावपणु ण श्रद्दासमु न ऄपणण गनण चाहन्छु । साथै अन्दोलनका क्रममा बेपत्ता पाररएका व्यलक्त, पररवार र अर्न्तलाइ
सम्मानम व्यक्त गनण चाहन्छु, सहानिु लु त लदन चाहन्छु । गाईँपाललका सदैब तपाइहरूको हक र ऄलधकारको सवालमा साझेदार
बन्ने प्रलतज्ञा समेत गदणछु ।
गाईँपाललकाले ऐलतहालसक ४ वषण परु ा गरररहदा हामीले बीचमा के ही सहयात्रीहरू, यस गाईँसिाका सदथयहरू गमु ाईनु परको
दःु खत क्षण पलन ऄनिु व गरे का छौं । ईहाँहरु प्रलत म गलहरो समवेदना ऄपणण गनण चाहन्छु ।
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कोलिड-१९ का कारण हाल लवश्विर मानलवय सङ्कट पैदा िएको छ । यो सङ्कटले लवशेष गरर नेपाल जथता थवाथ्य
पवु ाणधारका लहसाबले कमजोर मल
ु क
ु लाइ झन अक्रान्त बनाएको छ । कलतपय ऄवथथामा पयाणप्त र ईलचत समयमा ईपचार नपाएर
देश तथा लवदेशमा कोरोनाका कारण धेरै नेपाली दाजिु ाइ-लददीबलहनीले ज्यान गमु ाईनु परे को छ । यसरी कोरोनाका कारण ज्यान
गमु ाईने नेपाली नागररकहरू प्रलत हालदणक श्रद्दाञ्जली ऄपणण गनण चाहन्छु, शोक सन्तप्त पररवारप्रलत समवेदना प्रकट गनण चाहन्छु ।
ऄलहले पलन धेरै संख्यामा कोरोना लजत्नु पलन िएको छ । उहाँहरुलाइ स-ु थवाथ्य, र समृलिको कामना व्यक्त गनण चाहन्छु ।
ऄलहले पलन धेरै सख्ं यामा नेपाली नागररकहरू कोरोनासँग ललडरहनिु एको छ । म ईहाँहरु सबैलाइ लशघ्र थवाथ्य लािको
कामना लदन चाहन्छु ।
कोरोना िाइरस रोकथाम र लनयन्त्रणका लालग गाईँपाललकाको ऄलियानमा सहयोग गनणहु ुने व्यलक्त, संघसंथथा, सरकारी तथा गैर
सरकारी सघं सथं थालाइ सहयोग र सहकायणका लालग हालदणक धन्यवाद लदन चाहन्छु ।
कोरोना िाआरस रोकथाम तथा लनयन्त्रणका लालग ऄग्रपंलत्तमा खलटनहु ुने यस गाईँपाललका ऄन्तगणतका लवलिन्न थवाथ्य संथथामा
कायणरत थवाथ्य कमी, राष्ट्रसेवक कमणचारी, सरु क्षाकमी लगायत कोलिड-१९ रोकथाम तथा लनयन्त्रणमा ऄहोरात्र खलटलनहुने
महानिु ावहरुलाइ ईच्च सम्मान व्यत्त गनण चाहन्छु ।
आदरर्ीय गाउँसभा सदस्यज्यूहरु,
अब म आगालम आलथयक वषय २०७८\०७९ को नीलि िथा काययक्रम सम्मालनि सभा समक्ष प्रस्िुि गनय चाहन्छु ।
फजेट तथा स्रोत ऩरयचारन तथा स्रोतहरुको ऩहहचान सम्फन्धी नीतत्

१. o; ufpFkfnLsfsf] cfGtl/s cfDbfgLnfO{ a9fpg ufpFkfnLsf If]q el/ करको दायरालाइ
र्रालकलो agfO{ Gofof]lrt s/ k|0ffnL cjnDag ul/g]5 .
२. यस बषण कर लतने बानीको लवकास गनण अवश्यक कायणक्रमहरु ल्याइनेछ ।
३. hgtfsf cl;ldt cfjZostf / dfunfO{ ;Daf]wg ug{ गाईँपाललकालाइ प्राप्त लसलमत
स्रोतसाधनहरुको सीमालाइ र्रालकलो बनाईन बढी िन्दा बढी संलघय सरकार तथा प्रदेश सरकार समक्ष
योजनाहरुको माग गररनेछ ।
४. गाईँपाललकाबाट सचं ालन हुने लवलिन्नि योजनाहरुलाइ लागत साझेदारीमा लनमाणण तथा कायाणन्वयन गररनेछ।
५. बजेट तथा स्रोतहरुको पररचालन गदाण कम लागतको कम खलचणलो नलतजामख
ु ी पररणाम ल्याईने योजना तथा
कायणक्रमहरु पररचालन गररनेछ ।
कृषि षिकास सम्फन्धी नीतत्

१. lgjf{xd'lv s[lif k|0ffnLnfO{ Joj;flos / cfw'lgs/0f ug{sf nflu s[ifsx:nfO{ ;x'lnotdf
qm0f pknAw u/fOg]5 o;sf nflu 5'6} s[lif sf]ifsf] Joj:yf ul/g]5 .
२. vfBGgdf cfTdlge{/ agfpg pGgt hftsf jLp ljhg / pTkfbg ;fdfu|Lx? s[ifsx?nfO{
afFl8g] 5 .
३. cfu{lgs v]tL k|0ffnL dfkm{t :j:Yo / u'0f:tl/o vfBGg pTkfbg ug{ ljz]if hf]8 lbOg] 5 .
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४. प्रयोगात्मक कृ षक पाठशाला संचालन गरर
व्यावसायीक ज्ञान र लशपको हथतान्तरण गदै कृ षकलाइ
Jofj;flos बन्नक प्रोत्साहन गने नीलत ऄवलम्वन गररनेछ।
५. bGt] cf]v/,Pef]sf8, cª\u'/, सन्ु तला, कागती, लकवी जथता र्लर्ुलहरुको Jofj;flos खेलत गनणको
लालग कृ षकहरुलाइ ईन्नeत खालको लबई र लबरुवाहरु लबतरण गररनेछ।
६. csj/] v';f{gL खेलतलाइ o; jif{ klg लवशेष प्रविणन गरी ऄगाणलनक ईत्पादनमा जोड लदइ बजार
व्यावथथापन गनण लबशेष जोड लदइनेछ ।
७. Jofj;flos तरकारी खेलत प्रविणन गनण ईन्नषत जातका तरकारीका लबईहरु गररब तथा लपछलडएका वगणका
लकशानहरु समक्ष पयु ाणईन लवशेष नीलत ल्याइनेछ ।
८. Jofj;flos मौररपालन व्यावसायलाइ प्रविणन गनण मौररपालन सम्बन्धी अधारितु ताललम तथा घार
लनमाणणमा अवथयक सहयोग गररनेछ ।
९. af´f] hUufx?df kmnkm'n v]lt ug{ k|f]T;fxg ul/g] 5 ।
१०. िकारो सधु ारलाइ ईच्च प्राथलमकतामा रालख अवथयक ऄनदु ानको व्यावथथा गररनेछ ।
११. लवलिन्नु लवद्यालयहरुमा लवद्यालय कृ लष पाठशालाको व्यवथथा गररनेछ ।
१२. लटश्यक
ू ल्चर प्रलवलधबाट अलु खेलत गने प्रलवलधलाइ बलढ िन्दा बलढ कृ षक समक्ष पयु ाणइनेछ।
१३. कृ लषमा अधलु नलककरण गनण अवश्यक प्रालवलधकको व्यावथथा गरर जनताको घर दैलोमा सेवाको प्रत्यािलु त
लदलाइनेछ ।
१४. ऄलैचीमा लाग्ने रोग, ऄलैची बगान व्यावथथापन सम्बलन्ध अवश्यक कायण ऄलैची बगानमै गएर कृ षकसंग
ताललम, ऄन्तक्रणया गररनेछ ।
१५. Ps j8f Ps g;{/Lsf] Joj:yf dfkm{t ;Dk"0f{ j8fdf ;j{;'ne ta/n] lj?jf ljt/0f
ul/g]5 .
१६. लचया तथा कलर् खेलतको सम्िाव्यता ऄध्ययन गरर o;nfO{ Jofj;flos agfOg]5 .
१७. :yfgLo :t/df cfof]lht d]nfdf s[lif k|bz{gL cfof]hgf ul/ pTs[i6 s[ifsnfO{ plrt
k'/:sf/sf] Joj:yf ul/g]5 .
ऩशुऩंऺी षिकास सम्फन्धी नीतत्

१. कृ लतम गिाणधान प्रलवलध मार्ण त जनताको गोठमा कम शल्ु कमा ईन्नत जातका पशु पयु ाणईन, कृ षकलाइ
कृ लतम गिाणधान प्रलत लवश्वथत तल्ु याईन टोल टोलमा कृ षक ऄन्तलक्रणया कायणक्रमnfO{ lg/Gt/tf lbOg]5 .
२. Jofj;flos afv|fkfngnfO{ a9fjf lbg ljif]; Joj:yf ul/g]5 . o; k]zfdf ;+nUg
s[ifsx?nfO{ cg'bfgsf] Joj:yf ul/g]5 .
३. gd'gf s[lif tyf kz' kmfd{nfO{ plrt k"/:sf/sf] Joj:yf ul/g]5 .
४. pGgt hftsf] af]o/ afv|fsf lj?jf vl/b ul/ ljt/0f ul/g]5 .
५. ईन्नत घाँसको लबरुवा ईत्पादन तथा ताललमको व्यवथथा गरर पोलषलो अहाराको प्रविणन
ug{]
sfo{qmdnfO{ o; jif{ klg lg/Gt/tf lbOg]5 .
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६. ufpFkfnLsfnfO{ मासु ईत्पादनमा अत्मलनिणर बनाईन व्यवसालहक बंगरु पालन, बाख्रा पालन
tyf
s'v'/f kfngलाइ जोड लदइनेछ। s'v'/f kfngsf] nflu Xofr/Lsf] Joj:yf ul/g] 5 .
७. पशपु क्ष
ं ीमा लाग्ने ljleGg lsl;dsf रोगको /f]syfd tyf लनयन्त्रणको लालग खोप तथा ऄन्य
अवथयक औषधीको व्यवथथा गररनेछ ।
८. Jofj;flos दग्ु ध ईत्पादनलाइ जोड लददै ँ ufpFkfnLsfnfO{ b'Uw pTkfbgdf cfTdlge{/ agfpg
लवशेष पहल गररने 5, / ufO{ kfng / e};L kfngnfO{ k|f]T;fxg ul/g] 5 .
९. ef}uf]lns jftfj/0f ;'xfpbf] kz'kfngdf hf]8 lbOg]5 . ;fDtf]ª cf]bs leQ] nufotsf
If]qdf e]8f afvf| kfng If]qsf] ?kdf ljsf; ul/b} nlug]5 .
१०. Joj;flos df5fkngsf] nflu k|f]T;fxg ul/g] 5 .
नागरयकको आम आजजन सम्फन्धी्

१. sf]le8–!( dxfdf/Lsf sf/0f /f]huf/L u'dfPsf o'jf, >lds, ls;fg, ul/j tyf
ljkGg,kl/jf/nfO{ nlIft ul/ ljleGg l;kd'ns tfnLd tyf 3/]n' l;k / >ddf cfwfl/t
pBf]u :yfkgf ul/ hLjg:t/df ;'wf/ NofOg]5 .
२. sf]le8–!( dxfdf/Lsf sf/0f a}b]lzs /f]huf/ u'dfP/ :jb]zd} s]lx ug{ vf]Hg] o'jfnfO{
;Lk tyf cg'ejsf cfwf/df Joj;fo ug{ ;x'lnot shf{ pknAw ul/g] 5 .
३. थथानीय कच्चा kbfy{df cfwfl/t 3/]n' pBf]ux?nfO{ o; cf=j=df ;d]t लवशेष प्राथलमकता
प्रदान गरर लवकास गररनेछ ।
४. िौलतक k"jfwf{/ लनमाणणको अयोजनाहरुमा बलढ िन्दा बलढ :yfgLo जनशलक्तको प्रयोग गरर रोजगारीको
ऄवसर लसजणना गररनेछ ।
५. :yfgLo :t/df /f]huf/Lsf cjz/ l;h{gf ug{sf nflu /f]huf/Lsf j}slNks cjz/sf]
klxrfg ul/g]5 .
६. :yfgLo o'jfdf sfd ug{] l;ksf] ljsf; ug{sf nflu k|To]s j8faf6 slDtdf @ hgfnfO{
l;k l;Sg] cjz/ k|bfg ul/g]5 .
७. Ho]i7 gful/s-&) jif{ eGbf dflysf_,afnafnLsf -!–% jif{_, clt czQm ckfª\utf ePsf
JolQmnfO{ cfly{s cj:yfsf] cfwf/df Gofgf] sk8f ljt/0f ul/g]5 .
८. Ps :yflgo tx Ps cf}wf]lus uf|d sfo{s|d nfO{ k|fyldstfdf /fv]/ o;} cf=j= leqaf6
cf}wf]lus uf|d :yfkgf ug{ k|f]T;fxg ul/g] 5 .
;'s'Daf;L Joj:yfkg ;DalGw gLltM
!_ufpFkfnLsf leqsf hUufljlxg ;'s'Daf;LnfO{ o;} cf=j= leq Joj:yfkg ul/b} nlug] 5 .
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तिक्षा सम्बन्धी नीतििः

१.
२.
३.

४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.
११.

१२.
१३.
१४.
१५.
१६.
१७.

o; ufpFkfnLsf el/sf ;Dk"0f{ ;fd'bflos ljBfnox?nfO{ Go"gtd k"jf{wf/ ;DkGg
agfpb} nlug]5 .
ufpFkfnLsfaf6 z}lIfs kfqf] lgdf{0f ul/ ;Dk"0f{ ljBfndf Ps?ktf sfod ul/g]5 .
sf]le8–!( dxfdf/Laf6 ljBfyL{x?sf] k9fOdf kg{ uPsf] afwfnfO{ dWogh/ ub{} SEE
/ !@ sIffsfnfO{ lgz'Ns yk cltl/Qm sIff ;~rfngsf nflu ah]6 ljlgof]hg
ul/g]5 .
sIff % / sIff * sf] clGtd kl/Iff ufpFkfnLsf :tl/o ;~rfng ul/ ;fd'bflos
ljBfnosf] z}lIfs u'0f:t/ clej[l¢ ul/g]5 .
sf]le8–!( sf sf/0f ljBfyL{x?df kg{ uPsf] dfgl;s c;/nfO{ sd ug{ dgf]k/fdz{
sfo{qmd ;~rfng ul/g]5 ।
lzIff लनयमावली बमोलजम योग्य, बररश्ठ लशक्षकलाइ नेतत्ृ व सम्ु पेर लवद्यालय प्रशासन र
व्यवथथापनलाइ चथु तदरुु श्त बनाइनेछ ।
यस गाईँपाललका लित्र रहेका सम्पणू ण बाल लवकास के न्रलाइ न्यनु तम पवु ाणधार सलहत नमनू ा बाललवकास
के न्रको रुपमा लवकास गररनेछ ।
यस बषण सवै अधारितु सामदु ालयक लवद्यालयहरुमा इन्टनेटको पहुचं पयु ाणइनेछ ।
d}jfvf]nf ufpFkfnLsf leq /x]sf # j6} ;fd'bflos l;sfO s]Gb|nfO{ rnfodfg agfO{
lg/If/tf 36fpg] k|of; ul/g]5 .
ljBfyL{x?sf] cGt{lglxt Ifdtfsf] k|:km'6g u/fpg ufpFkfnLsf :tl/o cltl/Qm
qm[ofsnfkx? ;~rfng ul/g]5 .
lzIff lbjzsf] cjz/df ljBfnodf pTs[i6 of]ubfg u/]sf ljBfno Joj:yfkg
;ldtLsf ;b:o tyf cWoIf, lzIfs , cleefjs, ljBfyL{x? klxrfg ul/ k'/:sf/
k|bfg ul/g]5 .
ljBfnosf] jflif{s kl/Iffdf pTs[i6 glthf k|fKt ug{] ljBfno / ljBfyL{ nfO{ ljz]if
k'/:sf/ k|bfg ul/g]5 .
lzIf0f k]zfnfO{ dof{lbt / cfsif{s agfpg pTs[i6 / ;jf{]Ts[i6 lzIfsnfO{ k'/:sf/
k|bfg ul/g]5 .
k|ljlw d}qL lzIf0fdf k|f]T;flxt ug{ d}jfvf]nf ufpFkfnLsfdf ;fd'bflos ljBfnosf
lzIfsnfO{ txut ?kdf cfO{ l;=l6= ;DalGw tflnd k|bfg ul/g]5 .
o; ufpFkfnLsf el/sf ;Dk"0f{ ;fd'bflos ljBfnox?df OG6/g]sf] kFx'r pknAw
u/fOg]5 .
o; ufpFkfnLsf el/sf ;Dk"0f{ afnlasf; s]Gb|nfO{ Go'gtd k"jf{wf/;lxt gd'gf afn
ljsf; s]Gb|sf] ?kdf ljsf; ul/g]5 .
;fd'bflos ljBfonsf lzIfsx?nfO{ :yfgLo :t/df pknAw x'g] z}lIfs ;fdfu|L
lgdf{0f tyf k|of]u ug{ k|f]t;flxt ul/g]5 .
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१८. ljBfno aflx/ /x]sf afnafnLsfnfO{ klxrfg ul/ ljBfnodf kxF'rsf] Joj:yf ul/g]5
.
१९. ;fd'bflos ljBfnosf] lzIfs tyf b/aGbL ldnfg , Joj:yfkg, k'g{ljt/0f Pj+ b/aGbL
l;h{gf ljBfnosf] cfjZostf / lzIfssf] of]Uotf Pj+ bIftfsf] cfwf/df ul/g]5 .
२०. k|To]s ljBfnodf cfjZostfsf] cfwf/df nfOa|]/Lsf] Joj:yf ul/g]5 .
२१. d}Jffvf]nf ufpFkfnLsf leqsf k|To]s ljBfnosf sIff !–% df cWog/t ;j}
ljBfyL{x?nfO{ Gofgf] sk8f lgz'Ns ljt/0f tyf Joj:yfkg ul/g]5 .
२२. cfufdL cf=j=df ufpFkfnLsfnfO{ k"0f{ ;fIf/ 3f]if0ff ul/g]5 .
२३. १० वषे गाईँ लशक्षा योजना लनमाणण गरर मैवाखोला गाईँपाललकाको शैलक्षक क्षेत्रलाइ स-ु व्यवलथथत गदै
ललगने छ ।
स्िास््म तथा जनसंख्मा सम्फन्धी नीतत्

१.
२.
३.
४.

५.
६.

७.
८.
९.
१०.
११.

d}jfvf]nf ufpFkfnLsf leqsf ;Dk"0f{ j8fnfO{ k"0f{ vf]k ;'lglZrt tyf lbuf]kgf] ?kdf
ljsf; ul/g]5 .
यस गाईँपाललका लित्र रहेका सम्पणु ण थवाथ्य संथथा
nfO{ cfwf/e't ;]jf;'ljwf ;DkGg
agfOg]5 .
सवै थवाथ्य चौकीहरुमा बलथणङ सेन्टर संचालन गरर
cfjZos hgzlQm / k|ljlwn] ;'ljwf
;DkGg agfOg]5 .
थवाथ्य चौकीहरुमा अवश्यक न्यनु तम िौलतक सलु वधा र अवश्यक ईपकरणहरु ईपलब्ध गराइ hl6n
cj:yfsf /f]u / lj/fd afx]ssf /f]usf] pkrf/ ufpFkfnLsf leqsf :jf:Yo ;+:yfdf
;xh ?kdf pknAw x'g] Joj:yf ldnfOg]5 .
o; ufpFkfnLsfdf ;'ljwf ;DkGg c:ktfn lgdf{0fsf nflu k|of; cufl8 a8fO;s]sf]n]
To;nfO{ o;} cf=a=af6 लनमाणण ug{ ljz]if k|of; ul/g]5 .
यस गाईँपाललकामा रहेका मलहला थवाथ्य थवयसं ेलवका, मलहला थवाथ्य कायणकताण तथा थवाथ्य
कमीहरुलाइ clwstd पररचालन गरर समपणु ण जनतामा थवाथ्य जनचेतना मल
ु क कायणक्रम सञ्चालन
गरर सवै जनतामा थवाथ्य सेवाको पहुचं पयु ाणइनेछ ।
यस गाईँपाललका ऄन्तगणत रहेका सवै थवाथ्य संथथामा कायणरत जनशलक्तको पणु ण ऄनगु मन गरर दरवन्दीमा
रहेका कमणचारीलाइ ऄन्यत्र काजमा राखीने नीलतलाइ लनरुत्सालहत गररनेछ ।
थवाथ्य क्षेत्रमा लगालन गनण चाहने लनज क्षेत्रलाइ प्रोत्सालहत गररनेछ ।
:jf:Yo rf}ls :yfkgf ug{ afFsL j8fdf o;} cf=j=af6 :yfkgf ug{ k|f]T;fxg ul/g]5 .
लवलिन्न थवाथ्य चौकीहरुको िवन लनमाणणको लालग अवश्क पहल गररनेछ ।
:jf:Yo ;+:yfdf sfo{/t :jf:YosdL{ sf] Go"gtd kfl/>fldsdf Ps?ktf Nofpg
cfjZos Joj:yf ul/g]5 .
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१२. clt ljkGg cfly{s cj:yf ePsf JolQmx?sf] hl6n lsl;dsf pkrf/df ;xof]u ug{
:jf:Yo ;xof]u sf]ifsf] Joj:yf ul/g]5 .
१३. ljleGg lsl;dsf ;?jf /f]u / dxfdf/Laf6 aRg ljz]if :jf:Yo ;DalGw gLlt tyf
of]hgf to ul/g]5 .
१४. :jf:Yo ;+:yfdf sfo{/t :jf:YosdL{nfO{ cfjZostfsf] cfwf/df tflndsf] Joj:yf
ul/g]5 .
१५. PNC HOME Visit ug{ cfslif{t गररने 5 .
खेरकुद संग सम्फन्न्धत नीतत्

१. यस गाईँपाललकामा लनमाणणलधन गाईँपाललकाकै } गौरवको रंगशाला dbg e08f/L :d[tL /u+zfnfnfO{
;DkGg ug{ k|b]z / सघं ीय सरकारसगं ;xsfo{sf nflu पहल गररनेछ ।
२. अधारितु लवद्यालयबाट राम्रो खेल्ने खेलाडीहरुलाइ
b]zsf pTs[i6 Jjfj;flos Snadf
cjz/sf] nflu k|of; ul/g]5 .
३. राम्रा खेलाडी ईत्पादन गनण लवलिन्न खेलकुद कायणक्रम तथा प्रलशक्षण लशलवर सच
ं ालन गररनेछ ।
४. खेल क्षेत्रलाइ प्रोत्साहन गनण यस गाईँपाललका रहेका राम्रो खेलाडीलाइ रालष्ट्रय खेल संथथा संग अवि गनण
लवशेष पहल गररनेछ ।
५. प्रत्येक वडामा कलम्तमा एक वटा र्ुटबल खेलमैदानको लनमाणण गने नीलत ऄवल्म्वन गररनेछ ।
६. k|To]s j8fdf Go'gtd cfwf/e't k"jf{wf/ ;lxtsf] v]nd}bfg lgdf{0f ul/g]5 .
७. :yfgLo :t/df cfof]hgf ul/g] ljleGg v]ns'b sfo{qmddf :yfgLo Snj ;+u ;xsfo{ ul/
v]ns'bsf] ljsf; ul/g]5 .
८. ljBfnoaf6 g} pTs[i6 v]nfl8sf] pTkfbgsf nflu ;Dk"0f{ ljBfnonfO{ cfjZos v]n
;fdfu|L lgz'Ns ljt/0f ul/g]5 .
९. v]ns'bdf nfdf] of]ubfg u/]sf v]nfl8sf] ;Ddfg :j?k ljz]if sfo{qmd cfof]hgf ul/g]5 .
१०. ufpFkflnsfdf v]ns'b ljsf;sf nflu kflnsf :tl/o v]ns'b ljsf; ;ldlt u7g ul/g]
5.
षिऻान तथा प्रषिधी सम्फन्धी नीतत्

१. ufpFsfo{kfnLsfsf] sfof{no / ;a} j8fdf clgjfo{ ?kdf OG6/g]6sf] Joj:yf ul/g]5 .
२. ufpFkfnLsfsf] sfo{ ;DkfbgnfO{ ;j{;'ne, r':t b'?:t / k|ljlwd}qL agfpg k|ljlwsf]
clwstdf k|of]u ul/g]5 .
३. गाईँपाललकाको वेिसाइड तथा र्े सबक
ु पेजबाट सम्पणु ण सचू नाहरुको सम्प्रेषण गरर सचू नाको हकको
प्रत्याितु ी लदलाइनेछ ।
४. ufpFkfnLsfsf ljleGg zfvf dfkm{t k|jfx x'g] ;]jf ;'ljwfnfO{ e/kbf{], u'0f:tl/o / ;xh
agfpg ljleGg ;ˆ6j]o/sf] k|of]u ul/g]5 .
५. ufpFkfnLsf af6 k|fKt ;]jfsf nflu cfjZos kmf/fd, of]hgf ;Demf}tf,lgj]bg nufotsf
sfuhkq ufpFkfnLsfsf] j]e;fO6af6} k|fKt ug{ ;lsg] Joj:yf ldnfOg]5 .
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६. ufpFkfnLsf, j8f sfof{no, :jf:Yo ;+:yf / ljBfnodf clgjfo{ O-xflh/sf] Joj:yf
ldnfOg]5 .
७. ljlQo tyf cfly{s ;'zf;g sfod ub{} al8 kf/blz{ / k|lt:kwf{Tds agfpgsf nflu o;
uf=kf= af6 ;~rflnt of]hgfx?nfO{ O{-ljl8ª k|0fflndfkm{t 7]Ssf cfJxfg ug{] gLlt
cjnDag ul/g]5 .
८. o; cf=j= df ufpFkfnLsf leqsf d'Vo ahf/nfO{ lkm| jfO{kmfO{ hf]gsf] ?kdf ljsf;
ul/g]5 .
९. ;a} ;fd'bflos ljBfnox?df Go"gtd sDKo'6/ k|ljlw pknAw u/fOg]5 .
लैंलगक ;dfgtf र समावेशीकरर् सम्बन्धी नीलििः
१. n}+lus lje]bnfO{ Go"lgs/0f ug{ ljleGg sfo{qmdx? cfof]hgf ul/g]5 .
२. dlxnfx?nfO{ cfly{s s[ofsnfkdf ;lqmo agfpg dlxnf pBdlzntf sfo{qmd
;~rfng ul/g]5 .
३. dlxnfx?nfO{ Joj;flos / ;Ifd agfpg dlxnfsf] gfddf Joj;fo btf{ ubf{ nfUg]
z'Nsdf lgz'Ns k|bfg ul/g]5 .
४. :yfgLo l;k, ;|f]t tyf ;fwgdf cfwfl/t n3' pBf]u :yfkgf dfkm{t dlxnfnfO{
cfTdlge{/ agfOg]5 . ;fy} pTkflbt j:t'sf] plrt ahf/sf] Joj:yf ldnfOg]5 .
५. यस गाईँपाललका लित्रका ऄलतलवपन्न तर काम गनण सक्षम मलहलाहरुलाइ cfjZos kF'hLsf] Joj:yf
ldnfOg] 5 .
६. सहकारीको माध्यमबाट ;fd'lxs jrt / nufgLsf nflu k|f]T;fxg ul/g] gLlt cjnDag
ul/g]5 .
७. घरे लु मलहला लहसं ा न्यलु नकणरको लालग मलहला लवकास शाखा मार्ण त जनचेतनामल
ु क कायणक्रमहरु
संचालन गररनेछ ।
८. मलहलाहरुलाइ हरे क लबकास लनमाणण, नीलत लनमाणणको कायण तथा हरे क क्षेत्रहरुमा ऄलनवायण ऄथणपणु ण
सहिालगता गराइनेछ ।
९. बालवाललकाहरुलाइ योजना छनोट, नीलत लनमाणण र लनणणय लनमाणणमा ऄथणपणु ण सहिालगता गराइनेछ ।
१०. प्रत्येक लवद्यालयमा बालक्लव गठन गरर सलक्रय बनाइनेछ ।
११. गाईँपाललका थतरीय एक बालक्लव गठन गरर समाजमा रहेका लबकृ लतहरु जथतैः बाललबवाह,
लागपू दाथण दव्ु यणशनी, बाल श्रमशोषण, घरे लु लहसं ा, बाललवझ्याइ रोक्न तथा न्यलु नकरण गनण पररचालन
गररनेछ ।
१२. बालवाललकामा नेतत्ृ व क्षमताको लवकास गने अवश्यक कायणक्रम ल्याइनेछ ।
१३. गररब, ऄनाथ, ऄसहाय बालवाललकाहरुको खोजी गरी संरक्षण सम्बधणन
;jf{lª\u0f लवकासको
लालग अवश्यक व्यवथथा गररनेछ ।
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१४. ufpkflnsf leqsf परम्परागत पेशाको संरक्षण, सम्वधणन तथा अधलु नकीकरणको लालग अवश्यक
कायणक्रमहरु सचं ालन गररनेछ ।
१५. जालतय छुवाछुत तथा िेदिावलाइ न्यलु नकरण गनण सचेतनामल
ु क कायणक्रमहरु संचालन गररनेछ ।
१६. ऄसाहय ऄलिवावक लवलहन तथा अफ्नो हेरचाह अर्ै गनण नसक्ने जेष्ठ नागरीकहरुको यस बषण लबवरण
सक
ं लन गरी अवश्यक सरं क्षण सम्वधणन गररनेछ ।
१७. राज्यले सहयोग नगरे का ऄपांग व्यलक्तहरुलाइ गाईँकायणपाललकाले थवीकृ त गरे को अलथणक सहयोग
ईपलव्ध गराइनेछ ।
खानेऩानी तथा सयसपाई सम्फन्धी नीतत्

१. गाईँपाललका leq सचं ाललत खानेपानी योजनाहरु sf] lbuf] ;~rfng / lg/Gt/tfsf nflu
cfjZos dd{t ;Def/ ul/g]5 .
२. गाईँपाललका लित्र रहेका ;Dk"0f{ खानेपानी महु ानहरुको लबवरण संकलन गरी महु ान संरक्षण गररनेछ ।
३. खानेपानी अयोजना छनोट गदाण बढी िन्दा बढी श्रमदान जटु ् न सक्ने खानेपानी अयोजनाहरुलाइ छनोट
गररनेछ ।
४. सबै नागररकको घर-घरमा थवच्छ खानेपानीको व्यवथथा गररनेछ ।
५. खानेपानीको क्षेत्रमा काम गने सरकारी गैह्रसरकारी तथा ऄन्य संघ सथथाहरु संग सहकायण गरर
खानेपानीको अवथयक व्यवथथा गररनेछ ।
६. यस गाईँपाललकालाइ प्लाथटीक मक्त
ु गाईँपाललका बनाईन अवश्यक कायणक्रमहरु संचालन गररनेछ ।
७. ;fj{hlgs If]q, al8 dflg;sf] hd36 x'g] If]qdf ;fj{hlgs zf}rfno lgdf{0f ul/g]5 .
८. ;fd'bflos ljBfnodf xftw'gsf nflu ;fa'g nufotsf ;/;/kmfO ;DalGw ;fdfu|L
ljt/0f ul/g]5 .
९. नसड्ने र्ोहोरमैलाहरुलाइ व्यवथथापन गनण डलम्पङ साइडको व्यवथथा गररनेछ ।
१०. ufpFkfnLsfsf d'Vo d'Vo ahf/df plrt 9nlgsf;sf] Joj:yf ul/g]5 .
११. ;fd'bflos ;/;kmfOdf ;d'bfonfO{ clwstd kl/rfng ul/g]5 .
१२. k/Dk/fut s'jf,9'Ë]wf/fsf] ;+/If0f ul/g]5 .
बफद्मत
ु तथा उजाज सम्फन्धी नीतत्

१. ufpFkfnLsf leq ;~rflnt n3' hnljB't kl/of]hgfx?nfO{ lbuf] / e/kbf{] agfpg
cfjZos dd{t ;Def/ nufotsf] Joj:yf ul/g]5 .
२. यस गाईँपाललकामा रहेका लनमाणणाधीन लघु जललवद्यतु पररयोजनाहरुलाइ अवश्यकताका अधारमा
ऄनदु ान लदइ समयमै कायण सम्पन्न गररनेछ ।
३. यस गाईँपाललका लित्र रहेका ऄलत लवपन्न गररब जनतारुलाइ लबजल
Nofpgsf nflu
ु ीको पहुचं मा
j8f:tl/o of]hgf agfOg]5 .
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४. हाल संचाललत लघु जललवद्यतु अयोजनाहरुको ईत्पादन क्षमता बृिी गरर जललवद्यतु को ऄलधकतम
ईपिोग गररनेछ ।
५. ufpFkfnLsf leqsf d'Vo d'Vo ahf/ If]qdf ;f}o{ phf{ dfkm{t ;8s atLsf] Joj:yf
ul/g]5 .
ऩमजटन सम्फन्धी नीतत्

१. गाईँपाललका लित्र रहेका सबै पयणटकीय थथलहरुको पलहचान गरर लबथतृत सम्िाव्यता ऄध्ययन तथा
थथलगत सिे गरर एलककृ त लडजाइन तयार ul/ ;"lr tof/ गररनेछ ।
२. गाईँपाललका लित्र रहेका d'Vo d'Vo पयणटकीय थथलहरुको klxrfg ul/ 5'§} k|rf/ k|;f/sf
nflu ljleGg ;fdfu|L k|sf;g tyf ljt/0f ul/g]5 .
३. ko{6g If]qsf] ;+VofTds / u'0ffTs clej[l¢ tyf /f]huf/L l;h{gf ug{ ko{6g If]qdf
:yflgo ;d'bfosf] ;+nUgtfdf lghL If]qnfO{ ;d]6]/ ko{6g If]qsf] Joj;flos/0f ug{
cfjZos of]hgf th{"df ul/g]5 .
४. d}jfvf]nf ufpFkfnLsfsf] ko{6g u'?of]hgfsf cfwf/df k|fyldstfsf cfwf/df ko{6lso
If]qsf ljsf; ul/g]5 .
५. ufpFkfnLsf leq /x]sf ko{6sLo uGtJosf] सरं क्षण, सम्बधणन गरर पयणटन प्रबदणनको लालग
लवलिन्न माध्यमबाट प्रचारप्रसार गररनेछ।
६. पयणटकीय थथल जलजले-लमल्के , If]qnfO{ अकषणक पयणटकीय थथलको रुपमा लवकास गनणको लालग
सम्बलन्धत लछमेकी लजल्लाका गाईँपाललका तथा नगरपाललका संग अवश्यक समन्वय गरर योजना तथा
कायणक्रम तजमणु ा गररनेछ।
७. nfnLu'F/f;sf] /fhwfgL जलजले-लमल्के , तीनजरु े If]qdf kfOg] ;a} k|hftLsf uF'/f;nfO{ Ps}
:yfgdf cjnf]sg ug{ kfOg] ul/ /ldt] 9fk / ‰ofp kf]v/L If]qdf u'F/f; uf8{]g
agfOg]5 .
८. u|fld0f ko{6gnfO{ Jojl:yt ug{ xf]d:6] ko{6gnfO{ ljz]if k|fyldstf lbO{ k/Dk/fut
s[lif k|0ffnL / cfw'lgs s[lif ks]6 hf]gx?nfO{ ko{6sLo cfO6dsf] ?kdf ljsf; /
k|j¢{g ul/g]5 .
९. hgg]tf dbg e08f/Lsf] hGd3/ nfO{{ P]ltxfl;s, /fhgLlts / ko{6sLo uGtJosf]
?kdf ljsf; ul/ k|rf/k|;f/ ul/g]5 .
१०. पयणटन प्रवधणनको लालग यस गाईँपाललका लित्र संचालनमा रहेका होमथटेहरुलाइ अकषणक पयणटकीय
गन्तव्यथथलको रुपमा लवकास गनणको लालग होमथटे संचालकहरुको व्यवथथापकीय कौशल ऄलिवृिी
गने ईद्देश्यले ऄध्ययन, भ्रमण, ताललम,सेलमनार गोष्टीको लालग अवश्क योजना, कायणक्रम सच
ं ालन
गररनेछ ।
११. a]/f]huf/ o'jfx?nfO ko{6s ky k|bz{sf] ?kdf tflnd k|bfg u/L /f]huf/Lsf] cj;/
;[hgf ul/g] 5 .
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सयकायी तथा गैयसयकायी सघं संस्था सम्फन्धी नीतत्

१. यस मैवाखोला गाईँपाललका क्षेत्रमा अफ्नो कायणक्षेत्र बनाएका गैर सरकारी संघ सथथाहरुको कायणक्रम ,
बजेट, समय ताललका, कायणक्रमको औलचत्य, प्रिाव, ऄवसर, लािालन्वत क्षेत्रसमेतको लवश्लेषण र
मल्ू यङ्कन गरे र मात्र राय सलहत लथवकृ ती लदइनेछ । साथै गाईँ कायणपाललकाको कायाणलयले प्रथतालवत
कायणक्रमको क्षेत्र पररवतणन गनण सक्नेछ र गाईँ कायणपाललकाको कायणलयमा एक गैर सरकारी सघं सथथा
ऄनगु मन इकाइ गठन गरर ऄनगु मन sfo{nfO+{ प्रिावकारी बानइनेछ ।
फन िाताियण संयऺण तथा हरयमारी प्रिद्जधन सम्फन्धी नीतत्

१. ईच्च पलहरोको जोलखममा रहेका क्षेत्रहरुलाइ वायो इलन्जन्यररङ लवधीको प्रयोग गरर वाढी पलहरो जथता
प्राकृ लतक प्रकोपबाट जोगाईन अवश्यक व्यवथथा गररनेछ ।
२. ufpFkfnLsf leq ;~rfng ul/g] of]hgfx?df clgjfo{ jftfj/0fLo k|efj d"Nofª\sg
ug{] k|of; ul/g]5 .
३. j8fdf /x]sf] kf]v/Lsf] klxrfg u/L cfjZos ;+/If0f ul/g]5 .
संगठन संयचना b/aGbL य कामजषिियण तथा सुशासन य सेिा प्रिाह सम्फन्धी नीतत्

१. यस गाईँपाललकामा चालहने जनशक्ती छनौट गदाण समावेशी लसिान्तको अधारमा यसै गाईँपाललकाको
जनतालाइ ईच्च प्राथलमकता लदइने नीलत ल्याइनेछ ।
२. संलघय तथा प्रादेलशक सरकारको ऄनदु ानमा प्राप्त हुने योजना, पररयोजना तथा लजल्ला समन्वय
सलमलतबाट समायोजन िइ अईने लवलिन्न दरवलन्दका कमणचारीहरुको यथोलचत पररचालन गने नीलत
ऄबलम्बन गनणक
ु ा साथै ईक्त पदहरुको कायणवोझ, कायणपद्दती र कमणचारीहरुको अवश्यकता लगायतका
लबषयहरु ऄध्ययन गरर दरवन्दीमा हेरर्े र तथा कटौती गदै जाने र थवलणणम लवदाइ गने सलहतको मानव
संसाधन व्यवथथापन गने नीलत ऄवलम्वन गररनेछ।
३. गाईँकायणपाललका र वडा कायणलयहरुको दरवन्दी सरं चना सघं ीय सरकार र प्रादेलशक सरकारसगं सगं ठन
र लवकास सम्बन्धी अवश्यक समन्वय, परामशण र साझेदारी गरर सोलह ऄनरुु प पदपलु तण समायोजन,
दवणन्दी सृजना, सरुवा,बढु ुवा तथा वृलतलवकास प्रणालीलाइ व्यवलथथत गररनेछ।
४. गाईँपाललका लथथत सावणजलनक लनकायहरुमा सम्पादन हुने सेवाप्रवाह तथा काम कारवालहको ईलचत
मल्ू यङकन गरर परू थकार तथा दण्डको व्यवथथा गररनेछ ।
५. गाईँपाललका थतरमा एलककृ त सेवा के न्रको ऄवधारणलाइ सेवा प्रवाहमा जोड्न सलकने
सम्िाव्यताको ऄध्ययन गरर ईलचत कायणक्रम तय गररनेछ ।
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सडक, बौततक मोजना य ऩुिाजधाय षिकास तथा िस्ती षिकास य बिन तनभाजण सम्िन्धी नीतत्

१. ufpFkfnLsf leqsf ;8sx?sf] If]qflwsf/-/fO6 ckm j]_ tf]ls ;8s lgdf{0f ul/g]5
२.
३.
४.

५.
६.

७.
८.
९.
१०.

११.
१२.

.
ufpFkfnLsf leq lgdf{0f ul/g] ;8ssf] jlu{s/0f ul/ ;f]lx adf]lhd ah]6
ljlgof]hg ul/g]5 .
ufpFkfnLsf leq lgdf{0f ul/g] ;j} lsl;dsf ;8sdf clgjfo{ gfnLsf] Joj:yf
ul/g]5 .
ufpFkfnLsf leq ;~rfnLt 7'nf 7'nf ;8s cfof]hgf, df]6/]jn k'n lgdf{0fsf nflu
l8=kL=cf/= clgjfo{?kdf lgdf{0f ul/g]5 / sfo{Gjogsf] ;Gbe{Dff k|b]z ;/sf/ /
;+l3o ;/sf/;+u cfjZos ;fem]bf/L ul/g]5 .
ufpFkfnLsf leqsf d'Vo d'Vo ahf/ leqsf ;8sdf ;8s sfnf]kq] jf 9nfO{ ul/
:t/f]GgtL ul/g]5 .
गाईँपाललका लित्र रहेका सबै मख्ू य सडकहरु तथा शाखा बाटोहरु लाइ बाह्रै मलहना चल्ने बनाईनको
लालग नाली काट्ने, ग्रािेल गने, ह्यु म पाइप लगाईने जोलखमयक्त
ु ठाँईमा तारजाली सलहतको पखाणल
लगाईने कायणक्रम तजमणु ा गररनेछ ।
श्रमदान बढी जटु ् ने सडक तथा िौलतक योजनाहरुलाइ बलढ प्राथलमकता लदइनेछ ।
प्रत्येक वडाको के न्र hf]8\g] ;8snfO{ d"Vo k|fyldstfdf /flv :t/f]GgtL ul/g]5 .
खाद्यन्न ईत्पादन हुने थथानहरुमा प्लटीङ तथा िवन लनमाणण कायणलाइ लनरुत्सालहत गने
लक्रयाकलापहरु सचं ालन गररनेछ ।
गाईँपाललका िररका ऄलतक्रलमत जग्गाहरु पणु रुण पमा गाईँपाललकाको मातहतमा ल्याइ ईपयोग निएका
सावणजलनक जग्गाहरुको सम्िाव्यता ऄध्ययन गरर सोलह ऄनरुु प योजना छनोट गरर अय अजणनमा
टेवा पयु ाणईने नीलत ऄवलम्वन गररनेछ ।
िक
ु म्प प्रलतरोधी िवन लनमाणण सम्बलन्ध अधारितु ताललमको व्यवथथा गाईँपाललकाले व्यवथथापन
गररनेछ ।
ufpFkfnLsf leq gLlh tyf ;fj{hlgs ejgx? lgdf{0f ubf{ ejg cfrf/ ;+lxtf
clgjfo{ nfu' ul/g]5 .

अदरणीय गाईँसिाका सदथयज्यहू रू, यस नीलत तथा कायणक्रमलाइ ऄक्षरश कायाणन्वयन गनण सके को खण्डमा गाईँपाललकालाइ
ईच्चग पहाडी क्षेत्रको समृि सम्मनु त नमनु ा गाईँपाललकाको रूपमा लवकास गराईनसलकने जानकारी गराईदछु ।

कौलशला थत्लुङ(ललम्बु)
ईपाध्यक्ष
मैवाखोला गाईँपाललका
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