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  “शिक्षा, स्वास््य, कृशि तथा पययटन पवूायधार 

माशिकाजजयन गाईँपाशिकाको सम्वशृिको अधार” 

 

माशिकाजजयन गाईँपाशिका दाचजयिा 

सजदरू पशिम प्रदिे 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

चौथो गाईँसभामा 

प्रस्तजत नीशत तथा  काययक्रम 

२०७६ 
शमशतः२०७६।०३।१० 
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माशिकाजजयन गाईँपाशिकाको चौथौ गाईँसभाका ऄध्यक्ष ज्य,ू 

सभाका सदस्य ज्यू ,पत्रकार , कमयचारी शमत्रहरू तथा ईपशस्थत  सब ैभद्र मशहिा एव ं

सज्जनबनृ्द,   

 

संशघय िोकताशन्त्रक गणतन्त्रको कायायन्वयन संगै स्थानीय सरकारको शनवायचन सम्पन भ भएको दोरो 

विय पजरा भएको छ । माशिकाजजयन गाईँपाशिकाको यस गररमामय चौथो गाईँसभा, तेरो नीशत तथा काययक्रम 

प्रस्तजत गनय पाईँदा खजिी िागेको छ । सवयप्रथम देििाइ यो ऄवस्था सम्म ल्याइ पजर् याईन इशतहासका शवशभन भ 

कािखण्डमा अफ्नो प्राण अहुशत ददइ महत्वपूणय योगदान पजर् याईनज हुने ज्ञात ऄज्ञात िशहदहरु प्रशत हार्ददक 

श्रिाञ्जलीिी ऄपयण गदयछज  । माशिकाजजयन गाईँपाशिका दाचजयिाकाको शवकासमा सहयोग पजर् याईनज हुने  र ईन भतीको 

कामना गनजय हुने सबै ऄग्रजहरुिाइ स्मरण गनय चाहन्छज  ।   

ऄनेकौ करिनाइहरुिाइ सामना गद ैमाशिकाजजयन गाईँपाशिका दाचजयिािे थजपै्र सफिताहरु प्राप्त गरेको छ 

र सारा सफिताहरुको खजिी साट्दै सहयोग गनजयहुने सबै प्रशत हार्ददक अभार सशहत धन्यबाद ज्ञापन गदयछज  ।  

“शिक्षा,स्वास््य,कृर्षि तथा पययटन पजवायधार,माशिकाजजयन गाईँपाशिकाको समशृिको अधार” भने भ मूि नारािाइ 

िीरमा राखेर शवकास शनमायणमा दक्रयािीि जनप्रशतशनशधहरु,संघ संस्था,सशमती,समजह, कमयचारी साथीहरु, 

राजनीशतक दिहरु, नागररक समाज,कृिक,समाजसेवी वजशिजीवी िगायत सम्पूणय माशिकाजजयन बासी अमा–

बजवा, दाजज–भाइ, दददी बशहनीहरुिाइ हाम्रो शवगत प्रशत गवय गदै वतयमानमा ऄथयपूणय शवकास काययमा जजट्दै हाम्रा 

भाशव सन्ततीको समृि र भशवष्य शनमायणका िाशग ऄशपि गदयछौं ।  

अ. व. २०७६/०७७ को नीशत तथा काययक्रम प्रस्तजत गरी  रहदँा हामीिे २० विय पशछको माशिकाजजयन 

गाईँपाशिकाको पररकल्पना  गरी गररबी न्यूनीकरण, ईच्च अर्षथक बृशिदर हाशसि गने, भेदभाव रशहत समावेिी 

सन्तजशित र ददगो शवकास शनमायणमा जोड ददने, शिक्षा, स्वास््य, वन वातावरण, िघजईद्यम, स्वरोजगार , स्वच्छ 

खानेपानी, ससचाइ, वैकशल्पक ईजाय, कृशि, पिजपािन र पययटन के्षत्रको शवकास गरर पारदर्षिता तथा 

जवाफदेशहता ऄशभवृशध गरी सजिासनको प्रत्याभजशत ददने ईद्देश्य राखेका छौं ।  

 नेपािको संशवधानिे स्थानीय सरकारिाइ ददएका ऄशधकारहरुिाइ न्यायोशचत प्रयोग गरी ददगो 

शवकासका िक्ष्यहरु पूरा गदै जनताका अकांक्षाहरुिाइ सम्बोधन गने प्रयत्न गररनेछ । ददगो गजणस्तरीय भौशतक 

पूवायधारको शनमायण र शवकासको िाभवाट वशन्चत वस्तीहरुको शवकासद्वारा नै समृि माशिकाजजयन बनाईने िक्ष्य 

शिइनेछ ।   

 यो विय शभत्र संशवधानमा ईल्िेशखत स्थानीय सरकारिे प्रयोग गनय पाईने ऄशधकारहरु संग सम्बशन्धत 

कानून,नीशत,शनदेशिका,योजना शनमायण गरी कायायन्वयन गररनेछ । 
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अदरणीय ईपशस्थत गाईँसभा सदस्य ज्य ूहरु ! 

ऄव म माशिकाजजयन गाईँपाशिकाको अ.व.२०७६ | ०७७ को सम्रग वार्षिक नीशत तथा काययक्रम प्रस्तजत 

गने ऄनजमशत चाहन्छज  । 

वार्षिक नीशत तथा काययक्रम तजजयमा गदाय ऄविम्बन गररएका प्रमजख अधारहरुः- 

िोकताशन्त्रक गणतन्त्र नेपािको संशवधान, २०७२,स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४,स्थानीय 

तहको योजनातजजयमा तथा बजेट शनमायण ददग्दियन, २०७४(संसोशधत)को ऄशधनमा रही यस गाईँपाशिकाको 

वार्षिक नीशत तथा काययक्रम तजजयमा गदाय प्रत्येक वडा टोि तथा बस्तीबाट प्राप्त शवियगत के्षत्र ऄनजसार समावेिी 

र सहभाशगतामजिक योजना छनौट गरर वार्षिक नीशत तथा काययक्रम तजजयमा गरर गाईँ सभािे योजना तथा 

काययक्रम स्वीकृत गने प्रदक्रया ऄबिम्वन गररएको छ । जसिाइ तपशिि बमोशजमको शविय के्षत्रमा शवभाजन 

गररएको छ । 

१. अर्षथक शवकास क्षते्रः( कृशि, गैर कृर्षि, ईद्योग तथा वाशणज्य, पययटन, सहकारी तथा  शवशिय 

व्यवस्थापन , वन तथा वनस्पतीको ईपयोग ।) 

२.  पवूायधार शवकास क्षते्रः(सडक, ससचाइ, भवन तथा सहरी शवकास, ईजाय, घरेिज तथा िघजईद्यम र संचार ।) 

३. सामाशजक शवकास क्षते्रः( शिक्षा, स्वास््य, खानेपानी तथा सरसफाइ, संस्कृशत प्रवियन, िैंशगक समानता,  

समावेिीकरण र जातीय तथा ऄन्य शवभेद न्यजनीकरण ।) 

४.     वातावरण तथा शवपद ्व्यवस्थापन क्षते्रः( वन तथा भू-संरक्षण, जिाधार संरक्षण, वातावरण संरक्षण, 

जिवायज पररवयतन, फोहोरमैिा व्यवस्थापन, जि ईत्पन भ प्रकोप शनयन्त्रण, शवपद व्यवस्थापन ।) 

५. ससं्थागत शवकास तथा सवेा प्रवाहः( मानव संिाधन शवकास, संस्थागत क्षमता शवकास, संस्थागत   

पूवायधार , चेतना ऄशभवृशि र िसशिकरण।) 

६. शवशिय व्यवस्थापन र सज- िासनः( संघीय सरकार र  प्रदेि सरकार बाट प्राप्त  ऄनजदान यस गाईँ 

पाशिकाको अन्तररक अय तथा ऄन्य गैरसरकारी र दातृ शनकायहरुबाट प्राप्त ऄनजदान र साझेदारी 

कोिको रकमबाट अवश्यक शवशिय व्यवस्था गररनजको साथै शविीय सज-िासनको िाशग पारदर्षिता , 

जवाफदेशहता , सामावेिीतािाइ अत्मसात गदै यी कज राहरु सजशनशित गनय शवशभन भ औजारहरुको प्रयोग 

गररने छ ।) 

अदरणीय ईपशस्थत गाईँसभा सदस्य ज्यहूरु ! 

माशिकाजजयन गाईँपाशिकािाइ प्राप्त भएका सबै सम्भावना र ऄवसरहरूिाइ सम्पिीको रूपमा ग्रहण 

गदै वार्षिक नीशत तथा काययक्रम तजजयमा गदाय ऄविम्बन गररएका प्रमजख अधारहरुको जगमा टेकेर सवि, समृि 

र सजन्दर माशिकाजजयन गाईँपाशिका शनमायण गने प्रशतबिताका साथ ऄब म माशिकाजजयन गाईँपाशिकाको अगामी 

वियको मजख्य मूख्य के्षत्रका वार्षिक  नीशत तथा काययक्रमहरू प्रस्तजत गने ऄनजमशत चाहन्छज  । 
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१. कृशि तथा पिज शवकास सम्बन्धी नीशतः 

१.१   अगामी अ.व.मा जिवायज र जमीनको सम्भाब्यता को अधारमा एक गाईँ एक ईत्पादन नीशत  

ऄविम्वन गररने छ । 

१.२  व्यवसाशयक रुपमा कृशि पैदावारको ईत्पादन र प्रिोधन गनय तथा ईच्च मजल्य प्राप्त गनय 

सहकारी,  समजह र व्याशि िाइ मि शवउ शवरुवा खररदमा ऄनजदान ईपिब्ध गराइने र पजशजगत 

ऄनजदानको समेत व्यवस्था शमिाइने नीशत िाइ शनरन्तरता ददइने छ । 

१.३  प्रत्येक वडा मा कशम्तमा एईटा कृशि ईपज संकिन केन्द्र तथा गाईँपाशिका शभत्र एईटा शसत 

भण्डारन शनमायण गनय पहि गररने छ । 

१.४  व्यवसाशयक फिफज ि तथा तरकारी खेती गनय इच्छजक कृिकहरुिाइ ऄनजदान र प्रोत्साहन ददइने  

नीशत शिइने छ र वजार सम्मको पहुचँ ऄशभबृशि गररने छ । 

१.५  सम्भाशवत िाईँमा दजग्ध  संकिन केन्द्र स्थापना गररनजका साथै अवश्यकताको अधारमा 

सीपमजिक ताशिम तथा वस्तजगत सहयोग गने नीशतिाइ शनरन्तरता  ददइने छ । 

१.६  बधिािा तथा मासज भण्डारन व्यवशस्थत गने नीशत ऄबिम्वन गररने छ । 

१.६  स्थानीय सम्भाव्यता, तजिानात्मक िाभ-िागत तथा शविेि ऄवसरहरूको ईपयोग गरी कृिक 

तथा कृशि प्राशवशधकहरूको सीप शवकास र ईपयजि कृशि प्रशवशध माफय त कृशिको 

व्यवसायीकरण र शवशवधीकरण,नमजना काययक्रम काययन्वयन गरी कृशि रोजगारीको सृजना 

गररनजका सथै व्यवसाशयक एवं बैज्ञाशनक कृशि प्रणािी ऄविम्वन गररने छ ।  

१.७  कृशि शवकाससंग सम्बशन्धत शवशभन भ सरकारी, ऄधय–सरकारी तथा गैरसरकारी संघ–संस्था, 

शवकासका ऄन्य साझदेारहरू तथा  शनजी  के्षत्रसंग  समन्वय  र  सहकायय  गरी  सावयजशनक  

नीजी  साझेदारी  ऄवधारणा  ऄनजरूप  एकीकृत  कृशि शवकास काययक्रमहरू संचािन गररनजका 

साथै कृशि के्षत्र पशहचान गरी जैशवक (ऄगायशनक) खेतीगनय प्रोत्साहन गररनेछ गररनेछ । 

१.७  सडक र बजारको पहुचँ भएका के्षत्रहरूमा बढी मजल्य भएका कृशि जन्य बस्तजहरूको  

ईत्पादनमा जोड दददै सडक यातायात पहुँच नभएका के्षत्रका िाशग कम तौि तथा बढी मजल्य 

हुने कृशिजन्य बस्तजहरूको ईत्पादनमा जोड ददआनेछ । 

१.८  सम्भाव्यताका  अधारमा  बािी  शविेिका  पकेट  के्षत्रहरू शनधायरण  गरी  सोही  ऄनजसार 

अधजशनक एवम् बजै्ञाशनक तररकाको खाद्यान भ, तरकारी,दजध,फिफूि, मसिावािी, नगदवेािी, 

च्याई, माछापािन,गाइपािन,भैसीपािन,वाख्रापािन,कज खजरापािन र मौरीपािन जस्ता कृशि 

तथा पिजपािन काययक्रमहरूिाइ व्यवसायीकरण गनय कृशि समूह, कृशि सहकारी र व्यशिगत 

फमयहरूिाइ प्रोत्साहन तथा सामाग्रीमा ऄनजदान ददआनेछ । 

१.९  यस गाईँपाशिका शभत्र रहकेा ईद्यमीहरुको पशहचान गरी साझेदार संस्था संगको सहकाययमा 

स्तर ईन भशत ताशिमको व्यवस्था शमिाइने र नयाँ ईद्यमी सृजना गदै िैजाने शनशत शिआने छ ।सो 

काययका िाशग यस पाशिकािे तयार पारेको िघजईद्यम रणशनशत ऄनजरुपका काययक्रमहरु गररने 

छ । 
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१.१० पिज  स्वास््य  सेवामा  शवस्तार,  नस्ि  सजधार, कृशत्रम गभायधान,पिजअहारमा  सजधार   र  पिज  

स्वास््य  सेवाको िाशग प्राशवशधक जनिशिको पररचािन माफय त माशिकाजजयन 

गाईँपाशिकािाइ  पिजपािन के्षत्रको रूपमा शवकास गरी मासज तथा दजधको िाशग अत्मशनभयता 

तफय  ईन्मजख एवं  प्रोत्साहन गररनेछ । 

१.११  कृशि तथा पिजपािनका के्षत्रमा देशखने अकशस्मक माहामारी व्यवस्थापनको िाशग अवश्यक 

पहि गररने छ । 

१.१२  माशिकाजजयन गाईँपाशिकाको अवश्यकाता ऄनजसार यस गाईँपाशिका शभत्र एग्रोभेट संचािन 

 गररने शनशत शिइने छ । 

१.१३  कृशि तथा पिजपािन व्यवसाय िाइ प्रभावकारी वनाईन कृशि गाईँघर शलिशनक तथा पिज  

स्वास््य शिशवरहरु शनयशमत रुपमा संचािन गररने छ । 

१.१४  माशिकाजजयन गाँईपाशिकामा ईत्पादन हुने महिाइ माशिकाजजयनको पशहचान हुने गरर िेबशिङ 

–प्याकेशजङ गरर शनकासी गनय ईद्यमीहरुिाइ सहयोग गने नीशत शिइने छ । 

१.१५  माशिकाजजयन,भगवती,हुनैनाथ,िंकरपजर, डाडाकोट िाइ मकै पकेट के्षत्र र ईकज  ,सिेती 

जोिशजबी सडसी,बाकजिाइ धान पकेट के्षत्रको रुपमा शबकास गररने छ । 

१.१६  कृशि शबमा तथा पिज शबमा िागज गने नीशत शिइने छ । 

१.१७  शबज बृशि समजह बनाइ ईन् नत शबई ईत्पादनमा जोड ददइने छ । 

१.१८  शसचाइ सजशवधा नपजगेको खेती योग्य जशमनमा शसचाइ बढाईन नयाँ प्रशवशधको िाशग पहि 

गररने छ । 

१.१९  वाँझो तथा खेती नगरेको जशमनमा भज-ईपयोग नीशत िागज गरर कृिकहरु िाइ ऄनजदान र 

 प्रोत्साहनको नीशत शिइने छ । 

१.२०  गोि सजधार र वेमौसमी तरकारी ईत्पादनमा जोड ददइने छ । 

१.२१  माछापािन व्यवसायको के्षत्रगत ऄध्ययन गरी कायायन्वयन गने नीशत ल्याइने छ । 

१.२२  प्रत्येक वडामा १|१ जना कृशि र पिज स्वास््य प्रशवशधकहरुको व्यवस्था गरर वािी तथा पिज  

सम्बन्धी रोग शनदानका साथै अधजशनक कृशि पाि-िािा तथा सामजदाशयक ज्ञान केन्द्र संचािन 

गररने छ । 

२. वन, वातावरण तथा भ-ूसरंक्षण सम्बन्धी नीशत 

२.१ वन तथा वनस्पती रोतको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा सदजपयोगबाट स्थानीय समजदायको  

सहभागीता ऄशभबृशि गद ैवन पैदावरबाट प्राप्त राजस्विे गाईँपाशिकाको अर्षथक शवकासमा 

योगदान पजर् याआने हुदा यसको समजशचत व्यवस्थापन गररने छ । 

२.२ वनिाइ  अर्षथक  तथा  वातावरण  मैत्री  बनाईन  बजै्ञाशनक  वन  व्यवस्थापन  योजना  

शनमायण  गनय  तथा  वनजन्य ईद्योगहरू स्थापनािाइ नीशतगत रूपमा खजकज िो बनाईन 

सम्बशन्धत शनकायमा पहि गररने शनशत शिइने छ । 

२.३ हररत सडक शनमायणमा जोड दददै ऄशम्रसो, बाँस, शनगािो, धजपी, गजराँस िगायत ऄन्य जातका  

शबरुवाहरु सडकको छेईमा िगाईन वृक्षारोपण ऄशभयान सञ्चािन गरर ग्राशमण हररत कृर्षि 

सडकको साथै एग्रो इको ( Agro-Eco) पययटनको ऄवधारणा शवकास गररने छ । 
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२.४ गाईँपाशिकािाइ पयायवरणीय,सौन्द्रयीकरण वढाईन हररत पाशिकाको रुपमा शवकास गनय  

वृक्षारोपण िाइ शविेि ऄशभयानको रुपमा संचािन गने शनशत ऄविम्वन गररने छ । 

२.५ नेपाि सरकारकारको वृक्षारोपण ऄशभयानिाइ सफि पानय माशिकाजजयन गाईँपाशिकामा   

हररयािी के्षत्र शवस्तार गनय एक व्यशि एक शवरुवा,एक शवद्याथी एक शवरुवा(शवद्यािय 

हररयािी काययक्रम),प्रत्येक वडामा रोत केन्द्रको रुपमा वहुईिशेश्यय नसयरी स्थापन गने नीशत 

ददइने छ ।   

२.६ भू–क्षय शनयन्त्रण, ईद्यान शनमायण, मजहान संरक्षण, पानी ररचाजय पोखरी शनमायण, जशडबजटी  

प्रवियनका काययहरु गरी वन, वातावरण तथा भज–संरक्षण सम्बन्धी जन-जागरण ऄशभयानको 

थािनी गररनेछ । 

२.७ संकटापूणय ऄवस्थामा पजगेका जडीबजटी,वन-वनस्पतीहरूको संरक्षण,जैशवक शवशवधताका  

शहसाविे महत्वपूणय के्षत्रको पशहचान  तथा  संरक्षण र ऄशभिेखीकरण  सम्बन्धी  काययक्रमहरू  

तजजयमा गररने छ । 

२.८ जिवायज पररवतयनको नकारात्मक ऄसरिाइ न्यूनीकरण  गनय वार्षिक योजना तजजयमा गदै रेड  

प्िस कावयन सशञ्चतबाट यो गाईँपाशिकािे ऄनजदान प्राप्त गने सम्भावना भएकािे वन के्षत्रको 

व्यवस्थापन तथा शवस्तार गरी अगामी ५ विय शभत्र गाईँपाशिकािाइ घरशभत्रको धजवाँ 

रशहतके्षत्रको रूपमा शवकास गने ऄशभयानिाइ शवशभन भ सरकारी तथा गैर सरकारी संघ 

संस्थाहरूको साझेदारीमा जन चेतनामजिक काययक्रम संचािन गररने छ । 

२.९ गाईँपाशिकाको अर्षथक समृशिका िागी प्राकृशतक सम्पदाहरु, जि,जशमन,जंगि, ढजंगा , रोडा  

,बािजवा, शगटी, खानी तथा खशनज पदाथयको संरक्षण,ईपयोग र प्रयोग गदाय गाईँपाशिकावाट 

ऄशनवायय रुपमा ऄनजमशत शिइ दताय गनजयपने नीशत शिइने छ । 

२.१० माशिकाजजयन गाईँपाशिका शभत्र प्िाशस्टक प्रयोगमा न्यूनीकरण गदै हररत र प्रकृशतमैत्री 

गाईँपाशिकाको रुपमा शवकास गररनेछ ।साथै स्थानीय रोत साधन र प्रशवशधवाट शनर्षमत 

सामाग्रीको प्रयोग गररने शनशत शिइनेछ ।  

२.११ कवजशियती  वन  तथा  पिज शवकास  काययक्रम  ऄन्तगयत  जग्गा  शवशहन,  ऄशत  गरीव,  मशहिा  

घरमूिी  भएका  दशित  तथा जनजातीिाइ प्राथशमकता ददआ समजह गिन गने, वन हस्तान्तरण 

गने र अयमूिक काययक्रमहरू सञ्चािन गररनेछ । 

२.१२ भू–क्षय तथा प्राकृशतक प्रकोपको दशृिकोणबाट संवेदनिीि माशनएका तथा ईच्च जोशखममा 

रहकेा के्षत्रहरुिाइ पशहचान गरर संरक्षणको िाशग प्रवन्ध शमिाआने छ । 

२.१३ सामजदाशयक बन, शनजी बन हरुिाइ शनयमन गने तथा खोटो संकिन गने संकिकहरुिे 

सामजदाशयक बन ईपभोिा सशमती र गा.पा.को सहमतीमा व्यवशस्थत रुपमा खोटो संकिन गने 

नीशत ऄविम्बन गररने छ ।   

२.१४ शनशज तथा सामजदाशयक वन के्षत्रमा डढेिो रोकथामको िाशग सचेतना ऄशभयान िागज गररनेछ । 

२.१५ व्यवसायीक कृिकहरुिाइ सावयजशनक जग्गा वहािमा ईपिव्ध गराइने छ । 
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३.  शिक्षा तथा खिेकज द सम्बन्धी नीशतः 

 

३.१ शवद्यािय बाशहर रहकेा शवद्यािय ईमेर पजगेका बािबाशिकाहरुको भनाय ऄशभयान िाइ  

शनरन्तरता ददनइने छ । 

३.२ बािशवकास केन्द्रहरुको भौशतक पजवायधारको सजदढृीकरण गरर बािशवकास शिक्षाको गजणस्तर  

वृशि गनय शिक्षकहरुिाइ पजनतायजगी ताशिमको व्यवस्था गररने छ । 

३.३ शवगत िामो समय देशख ऄनजमशतशिआ संचािनमा रहकेा शवद्याियहरुको िैशक्षक गजणस्तर 

शवकास गनय अगामी िैशक्षक सत्रको िागी शिक्षाका िाशग गजणस्तर बृशि काययक्रम शविेि 

प्राथशमकताका साथ िागज गररने छ । 

३.४ माशिकाजजयन गाईँपाशिका शभत्रका सबै शवद्याियहरुमा गजणस्तरीय शिक्षा प्रवियनका शवशभन भ 

काययक्रमहरु सञ्चािन गररनेछन । 

३.५ शवद्याियहरुमा शसकाइ गजणस्तर बृशि गनय ऄनजगमन तथा शनरीक्षणमा जोड ददआने छ । 

३.६ शवद्याियमा खानेपानी,िैशगगकमैत्री िौचािय, खेिमैदान, घेराबार, ददवाखाजा, खेिकज दका 

काययक्रमहरु िागू गररनेछ ।  

३.७ शवद्यािय शिक्षकहरुिाइ ताशिमको व्यवस्थापन गरी क्षमता बृशि गररनेछ । शिक्षक, शवद्याथी, 

शवद्यािय प्रिासन र ऄशभभावकहरुको समन्वयमा नमजना शवद्याियको रुपमा शवकास गनय 

प्रोत्साहन गररनेछ । ऄशभभावकहरुको प्रत्यक्ष शनयमन र व्यवस्थापनमा शवद्यािय सजधारको 

नीशत ऄविम्बन गररनेछ । 

३.८ शवद्याियमा शवद्याथीको शसकाइ ईपिब्धी बृशि गनय प्रोत्साहन गररनेछ । माशिकाजजयन 

गाईँपाशिकाका  कशम्तमा २ वटा मा. शव. िाइ जीवन ईपयोगी शसपमजिक प्राशवशधक 

शवद्याियको रुपमा शवकास गररनेछ । 

३.९ शवद्याथीहरुमा ऄनजिासन ,सदाचार र स्वच्छ प्रशतस्पधाय तथा स्वाविम्बी भावनाको शबकास 

गनय पाशिका  स्तरीय खेिकज द र ऄन्य प्रशतयोशगता अयोजना गररने छन्। 

३.१० शवज्ञान शवियको पढाइिाइ व्यवहाररक वनाईन नमजनाको रुपमा माध्यशमक शवद्यािय छनोट 

गरर शवज्ञान समग्री व्यवस्था गररने छ। 

३.११ सामजदाशयक शसकाइ केन्द्रहरुिाइ (CLC)काययसम्पादनको अधारमा सूचना 

प्रशवशधयजि(ICT)बनाइनेछ। 

३.१२ शिक्षण शसकाइमा सजधार ल्याईन र कायययोजनािाइ ऄशभिेखीकरण गनय शिक्षक तथा 

शवद्यािय शनरीक्षकिे गरेको ऄनजसन्धानात्मक काययको ईशचत मजल्यागकन गरी प्रोत्साहन गररने 

छ ।   

३.१३ गाईँपाशिकािे शिक्षा ऐन , शनयमाविी र शिक्षा सशमशतको शछट्टै शनमायण गने छ ।  

३.१४ शवद्यािय  तहको  ऄशन्तम  परीक्षामा  ईत्कृि  ऄंक  ल्याईने  शवद्याथी, सबै भन्दा  ईच्च 

प्रशतितमा शवद्याथीहरू ईतीणय गराईन सफि शवद्याियिाइ पजरस्कारको व्यवस्था गररनेछ । 

३.१५ गाईँपाशिका शभत्र एईटा बहुईिशेश्यय खेि मैदान शनमायण गने कायय गररने छ  । 

३.१६ प्रत्येक शवद्याियमा एईटा पजस्तकािय स्थापना गररने छ । 

३.१७ गाईँपाशिकाको ईकज ,िंकरपजर,ऐरीछाना र माशिकाजजयन मा.शव. मडमा के्षशत्रय खेिकज द सञ्चािन 

हुने गरी खेि मैदान शनमायण गररनेछ । 
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३.१८ शिक्षाको गजणस्तर शवकास गनय शबियगत सशमशतहरु बनाइ ती सशमशतहरुबाट पजनयताजगी 

ताशिम संचािन गररने छ।  

३.१९ िंकरपजर लयाम्पस पस्तीिाइ अशगगक लयाम्पसको रुपमा स्थापना गनय पहि गने काययिाइ 

शनरन्तरता ददइने छ । 

३.२० माशिकाजजयन गाईँपाशिका शभत्रका माशिकाजजयन मा.शव. मड र कृष्ण मा.शव. डाडाँकोटका 

प्राशवशधक शिक्षाियहरुिाइ अवश्यिा ऄनजसार सहयोग नीशत शिइने छ ।  

३.२१ गररव,दशित एवं जेहनेदार शवद्याथीहरुिाइ ईच्च शिक्षाका िाशग छात्रबृशतको व्यवस्था गररनेछ 

। 

३.२२ माशिकाजजयन गाईँपाशिका शभत्रका माध्यशमक शवद्याियहरुमा १ जना खेिकज द शिक्षकको 

व्यवस्था गररने छ । 

३.२३ शवद्याियहरुिाइ अवासीय शवद्यािय बनाईने नीशत ऄविम्वन गररने छ ।  

 

४) स्वास््य,तथा सरसफाइ सम्बन्धी नीशतः 

४.१ माशिकाजजयन गाईँपाशिकामा १५ िैया को ऄस्पताि स्थापना गरी सेवा संचािनका िाशग 

अवश्यक पहि गररनजका साथै सवै स्वास््य संस्थाहरुिाइ थप व्यवशस्थत गररनेछ । 

४.२ शबरामीिाइ ददइने पे्रिण सेवािाइ प्रभावकारी बनाईन गाईँपाशिका स्तरमा एम्बजिेन्स र टोि 

टोिमा स्रेचरको व्यवस्था गररने छ । 

४.३ सबै स्वास््य संघ–संस्थाहरुिाइ सजशवशधा सम्पन भ वनाइ  शनयशमत ऄनजगमन र शनयमन गरी 

बाह्रै मशहना अधारभूत स्वास््य सेवा सशहत औिधी ईपचारको व्यवस्था गररनेछ । 

४.४ गत अ. व. दशेख िजरु गररएको मशहिा स्वास््य स्वयमसेशवका प्रोत्साहन तथा गभयवती मशहिा 

स्वास््य जाँचािाइ दकिोरी मशहिा संग गाईँपाशिका ईपाध्यक्ष काययक्रम ऄन्तगयत संचािन 

गररने छ ।   

४.५ शवपद तथा महामारीको पूवय तयारी हतेज RRT गिन गररने छ । 

४.६ अयजवेद औिधािय, प्राकृशतक शचदकत्सा, योग शिक्षा िगायत ऄन्य वैकशल्पक स्वास््य पिशत 

तथा औिधीको सम्भावना रहेको माशिकाजजयन गाईँपाशिकामा जशडबजटी ईत्पादन तथा प्रिोधन 

केन्द्र स्थापना गनय पहि गररनेछ । 

४.७ स्वास््य चौकीहरुको प्रसजती सेवा क्षमता ऄशभवृशि गरी गजणस्तरीय र सवयसजिभ स्वास्थ सेवाको 

शवस्तार गररनेछ । 

४.८ वडा नं १ र वडा नं ७ मा स्वास््य चौदकको सेवा संचािन गररनजका साथै सवै वडाहरुमा 

मापदण्ड बमोशजम स्वास््य भवन शनमायणको पहि गररने छ । 

४.९ स्वास््य संस्थाहरुमा ऄपजग जनिशि अपजती गररने व्यवस्था शमिाइने छ । 

४.१० शवद्याियमा ऄध्यनरत शवद्याथी तथा शिक्षक कमयचारीहरुको शवद्याियम ैगइ स्वास््य पररक्षण 

र परामियको व्यवस्था शमिाइने छ । 
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४.११ भौगोशिक रुपमा शवकट र स्वास््य संस्थाबाट टाडा रहकेा बस्तीहरुका िाशग पूवायधारको 

सम्भाभ्यता भएको िाईँहरुमा यसै विय देशख सामजदाशयक स्वास््य इकाआ केन्द्रहरु संचािन 

गररने छ । 

४.१२ खोपसेवािाइ प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गनय पस्ती स्वास््य चौकीमा रहकेो कोल्ड चैन 

सवसेन्टरिाइ थप ब्यवशस्थत बनाईनजका साथै गाईँपाशिका स्तरीय कोल्ड चैन सव सेन्टर 

संचािन गररने छ। 

४.१३ माशिकाजजयन स्वास््य चौकी र पस्ती स्वास््य चौकीमा संचाशित प्रयोगिािा सेवा िाइ 

स्तरोन भती गररनजका साथै ऄन्य स्वास््य चौकीहरुमा पशन प्रयोगिाि सेवा शवस्तारको िाशग 

पहि गररने छ । 

४.१४ पूणय संस्थागत सजत्केरी यजि वडा धोिण काययक्रम िागज गनय पहि गररने छ। 

४.१५ नेपाि सरकारिे ऄविम्बन गरेको ऄशनवायय स्वास््य शबमा नीशत िागज गररने छ साथै 

बहुके्षत्रीय पोिण योजनािे ईंशगकत गरेका काययक्रमहरुिाइ शनरन्तरता ददइने छ ।  

४.१६ ११ वटै मा.शव हरुमा योग शिक्षा काययक्रम संचािन गररने नीशत शिइने छ । 

४.१७ गाईँपाशिकाको केन्द्र िंकरपजर पस्तीमा अयजवेद स्वास््य केन्द्र स्थापना गररनजका साथै अयजवेद 

र योग सम्वशन्ध सेवाहरु संचािन गररने शनशत शिइने छ । 

४.१८ गवयती मशहिाहरुका िाशग प्रत्येक स्वास््य संस्थाहरुमा रि नमजना पररक्षण तथा ऄल्रासाईन्ड 

सेवा संचािन गने व्यवस्था शमिाइने छ । 

४.१९ यस गाईँपाशिका ऄन्तगयतका वडाहरुमा एक वडा एक नसय काययक्रमको ऄवधारणा ऄगाडी 

ल्याइने छ । 

४.२० गाईँपाशिका शभत्र एईटा योज भवन स्थापनाका िागी पहि गररने छ ।  

 

५. खानपेानी तथा सरसफाइ तफय  

 

५.१ “एक घर एक धारा, सजरशक्षत खानेपानी हाम्रो नारा” भने भ ऄशभयान सबै सरोकारवािाहरु 

संगको समन्वयमा िागू गररनेछ यसका िाशग ग्राशमण जिरोत व्यवस्थापन पररयोजना सँग 

(MOU) भइ सकेको छ । 

५.२ पानी ईपयोगको वैज्ञाशनक मान्यताका अधारमा पानी ईपयोगिाइ प्राथाशमदककरण गरी 

पशहिो खानेपानी, दोरो ससचाइ तेरो मनोरञ्जलीन र चौथौ औद्योगीकरणका िाशग प्रयोग गररने 

नीशत ऄविम्वन गररने छ ।  

५.३ स्वच्छ खानेपानीको ददगो व्यवस्थापनका िाशग अयोजना शनमायणको क्रममा नै शनशित रकम 

ममयत सम्भार कोिमा राखी प्रत्येक ईपभोिािे न्यजनतम रकम माशसक रूपमा जम्मा गनजय पने 

नीशत शिदै ँ खानेपानी अयोजनाहरू ईपभोिा सशमशतिाइ हस्तान्तरण गररनेछ साथै 

ददगोपनािाइ संस्थागत गने योजनाहरुिाइ प्रोत्साहनको नीशत शिआने छ । 

५.४ शवगतमा शनमायण भइ सञ्चािनमा रहकेा खानेपानी अयोजनाहरू ईपभोिाहरूको 

सहभाशगतामा ददगोरूपमा सञ्चािन गनजयपने नीशत िाइ शनरन्तरता ददइने छ । 
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५.५ एक घर एक िौचियको ऄवधारणािाइ कडाआका साथ पािना गराईँदै अफ्नो घर ऄगाशड  

अफैिे  सरसफाआ गनजयपने ऄवधारणाको शवकास गने गतवियकै नीशतिाइ शनरन्तरता ददइएको 

छ । 

५.६ माशिकाजजयन  गाईँपाशिकािाइ स्वच्छ गाईँपाशिकाको रूपमा  स्थाशपत गनय जसिे फोहोर 

गरेको हो, ईसैिे सफाइ गनजयपने नीशतका साथै पूणय सरसफाइ सूचक प्रभावकारी रुपमा संचािन 

गने नीशत शिआनजका साथै सावयजशनक स्थानमा फोहोर गरेमा दण्ड जरीवाना गने र प्िाशिक 

शवशहन गाईँपाशिका शनमायण गने ददिामा ऄशघ बढाआने नीशत िाइ शनरन्तरता ददइने छ । 

५.७ वजारकेन्द्रको रुपमा शवकास भइरहकेा स्थानहरु िंकररपजर, माशिकाजजयन,मेिखेत, 

चौताशिचौरा, ईकज , जोिशजवी, डाडाकोट, हुनैनाथ बजार के्षत्र,वडा केन्द्रहरुमा ईत्पादन हुने 

फोहर व्यवस्थापन गनय फोहर व्यवस्थापन सशमती गिन गररने छ र ईि केन्द्रहरुिाइ स्वच्छ 

सफा र हररयािीयजि वनाईने कायय सवै ईपभोिाहरुको हुने छ भने भ शबगतको नीशतिाइ 

शनरन्तरता ददइने छ । साथ ै बजार के्षत्रको फोहर संकिन गरी वातावरण प्रदजशित नहुने 

स्थानमा शवसजयन गने नीशत ऄविम्वन गररने छ । 

५.८ माशिकाजजयन गाईँपाशिकािाइ पजणय सरसफाइ के्षत्र घोिणा गररनेछ ।स्वच्छता र सरसफाआिाइ 

व्यशि र समजदायको पशहचानको शबिय बनाआनेछ । 

५.९ मजहान नभएको वस्तीहरुमा शिशफ्टङ तथा पशम्पङ खानेपानी संचािन कायय योजना ऄपनाइने 

छ । 

५.१० माशिकाजजयन गाईँपाशिका शभत्रका कायायियहरु सावयजशनक स्थि,पसि, होटिहरुमा फोहर 

संकिनका िाशग डस्टशवनको व्यवस्थापन गनय पहि गररने छ । 

 

 

६. मशहिा, बािबाशिका, जनजाती,दशित,एकि मशहिा,ऄपागग र ज्यषे्ठ नागररक सम्बन्धी नीशत 

६.१ शवकास  अयोजनाहरूको  शनणयय  प्रकृया  र  कायायन्वयनमा  मशहिा सहभाशगता सजशनशितता  

कायम  गदे  िैसगक  सििीकरण  तथा सामाशजक समावशेिकरणको नीशत ऄनजरूप मशहिाको 

अर्षथक तथा सामाशजक िसिीकरणका िाशग काययक्रमहरू सञ्चािन गररनेछ । 

६.२ िैसगक सहसा र मानव वेचशवखन जस्ता सामाशजक ऄपराधजन्य काययिाइ शनयन्त्रण र 

शनरूत्साशहत गने नीशत शिआनेछ । 

६.३ बािमैत्री पूवायधारहरूको शवकास गदै नेपाि सरकारिे ल्याएको बाि मैत्री स्थानीय िासनको 

ऄवधारणा ऄनजरूप स्थानीय तह तथा सरोकारवािाहरूको समन्वयमा बािश्रम मजि 

माशिकाजजयन गाईँपाशिका बनाईने नीशत शिआने छ । 

६.४ बािश्रम ,वािशववाह न्यजनीकरण तथा ऄसहाय बािबाशिकाको संरक्षण गने नीशत शिआनेछ । 
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६.५ जातीय अधारमा हुने छजवाछजत र ऄन्य शवभेदहरूिाइ न्यजनीकरण गदै शवभेद मजि माशिकाजजयन 

गाईँपाशिका शनमायण गने शबगतको नीशतिाइ शनरन्तरता ददइनेछ । 

६.६ दशित र ऄपागगता भएका व्यिी र एकि मशहिाहरुको समानजपाशतक प्रशतशनशधत्वको 

सजशनशितता गदै िशक्षत वगयको सामाशजक तथा अर्षथक ईन भतीका िाशग काययक्रमहरु सञ्चािन 

गररने छ । 

६.७ ऄपागगता भएका व्यशिहरूको वास्तशवक त्यांगक संकिन गरी शवशभन भ सरकारी तथा गैर 

सरकारी शनकाय तथा संस्थाहरूको सहयोगमा सहयोगी ईपकरणहरु , संभाव्य सीप तथा 

स्वास््य ईपचारका साथै समजदायमा अधाररत पजनयस्थापना गृह शनमायण कायय ऄगाशड बढाईन 

पहि गररने छ । 

६.८ स्थानीय स्तरमा ईपिब्ध श्रोत साधनहरुिाइ पररचािन र सदजपयोग गरी शतनीहरुको प्रयोग 

बाट अर्षथक ईन भती गने दकशसमका काययक्रम संचािन गररने नीशत शिइने छ ।  

६.९ गाईँपाशिका शभत्र ईपयजि स्थान छनोट गरी बृिाश्रमको व्यवस्था गररने  नीशत ल्याइने छ । 

 

 

७. सामाशजक शवकास सम्बन्धी नीशत 

  

७.१ सामाशजक रूपान्तरण माफय त गररबी न्यजनीकरणिाइ सहयोग पजर् याईन अर्षथक तथा समाशजक 

रूपमा पछाशड पाररएका वगय तथा समजदायको अवाज ऄशभबृशि गनय र सेवा प्रवाहमा 

ईनीहरूको पहुँच ऄशभबृशि गनयका िाशग संचाशित सामाशजक पररचािन काययक्रमहरूिाइ 

ऄझ िसि र प्रभावकारी बनाईन अश्यकता ऄनजसार  वडा,वस्ती स्तरमा नागररक मञ्चहरू 

गिन गदै िशगने शबगतको नीशतिाइ शनरन्तरता ददइने छ । 

७.२ सरकार प्रमजख संग ऄशभभावक काययक्रम संचािन गररने छ । जस ऄन्तगयत ऄशभभावाक तथा 

ज्येष्ठ नागररकहरु संग गाईँपाशिका ऄध्यक्ष काययक्रम संचािनमा ल्याइने छ । 

७.३ माशिकाजजयन  गाईँपाशिकामा  राशिय  तथा  ऄन्तराशिय  गैर–सरकारी  संस्थाहरूको  

िगानीिाइ  प्रोत्साशहत  गररनेछ र गाईँपाशिका सँगको सहकाययमा काययक्रमहरु संचािन गनय 

प्रोत्साहन गररनेछ ।गैरसरकारी संस्थाहरूको  काययमा  हुन  सके्न  दोहोरोपन  हटाईन,  समन्वय  

र  सहकायय  ऄशभबृशि गनय गाईँपाशिकािे शविेि संयन्त्र बनाईने नीशत ऄविम्वन गररने छ । 

७.४ गैर सरकारी संस्थाहरूबाट सञ्चाशित दक्रयाकिापहरूको चौमाशसक सशमक्षा गने, शनयशमत 

ऄनजगमन गरी गैर सरकारी संस्थाहरु समेतको साझेदारीमा चौमाशसक बजिेरटन प्रकािन गररने 

नीशतिाइ शनरन्तरता ददइने छ । 

७.५ गम्भीर प्रकृशतका रोग िागेका माशिकाजजयन गाईँपाशिकाका नागररकहरु, शवपद|्जोशखममा 

परेका व्यशिहरु र प्राशवशधक शिक्षा ऄध्ययन गने शवद्याथीहरु, ऄसि छोरी बजहारीहरुिाइ 

सम्मान तथा सहयोग गने नीशत शिआनेछ । 



12 
 

७.६ गाईँपाशिका शभत्रका रहकेा सम्पूणय धार्षमक,सावयजशनक एवं पती जग्गाहरुको त्यागक यदकन 

गरी सावयजशनक भवनहरु शनमायण गनय र िजल्क शिइ ईत्पादन काययमा प्रयोग गनय ददने नीशत 

शिइने छ ।   

७.७ नीजी जशमन,मशन्दरको के्षत्र,शवद्याियको के्षत्र,सावयजशनक जशमन, पती ऐिानी जशमन, 

सामजदाशयक वन के्षत्र, वडा तथा गाईँपाशिकाको के्षत्र तथा शसमा के्षत्र यदकन गराईन सम्बशन्धत 

शनकायमा पहि गने|गराईने नीशत शिआने छ ।  

७.८ समाजका सबै नागररकहरुको मानव ऄशधकारको हन् न हुन नददन सामाशजक सजरक्षा 

प्रणािीिाइ सजदढृ बनाइनेछ । वृि-वृिा, एकि मशहिा,ऄिि,बािबाशिका, दशित, िोपोन्मजख 

जनजाशत, ऄपागगता भएका नागररकहरुिाइ शवशभन भ सहुशियत ददने काययक्रमहरु सञ्चािन 

गररनेछ ।   

७.९ बािशववाह, बहुशववाह, जातीय छजवाछजत, ऄनमेि शववाह, सामाशजक कू–संस्कार र ऄन्ध 

शवश्वासको ऄन्त्य गनय शवशभन भ जनचेतनामजिक समाज सजधारका काययक्रमहरु सञ्चािन गररनेछन 

। माशिकाजजयन गाईँपाशिकािाइ समतामजिक सवैखािे शवभेद छजवाछजत  मजि गाईँपाशिका 

बनाआनेछ ।   

७.१० शवभेदहरुको ऄन्त्य, सामाशजक जवाफदेशहता, सामाशजक जागरणको ऄशभयान, शवकास 

शनमायणमा जनताको ऄपनत्व,कज –िासनको शनमूयि, पययटक मैत्री वातारण, प्रशतव्यशि 

अम्दनीमा सजधार, दढिा सजस्तीको ऄन्त्य, जनमैत्री सामाशजक संगिनहरु जस्ता शविेिताहरुबाट 

माशिकाजजयन गाईँपाशिका शचशनने ऄवस्थाको शसजयना गररनेछ ।  

७.११ यस के्षत्रमा शिक्षाको ददयो ईजागर गनजय हुने प्रशतशष्ठत व्यशित्व स्वगीय कािी राम पन्तको 

नाममा स्थापना भएको कािीराम पन्त स्मृशत प्रशतष्ठानको नाममा कािीराम पन्त स्मृशत 

छात्रवृती ऄक्षयकोि स्थापना गररने छ ।  

७.१२ गाईपाशिकाका सबै वडाहरुमा सहकारी माफय त सजपथ मजल्य पसि संचािन गनय शनजी के्षत्र संग 

सहकायय गने नीशत शिइने छ । 

७.१३ गाईँपाशिकािे अफ्नै सव वाहनको व्यवस्थापन गने नीशत ऄविम्वन गररने छ । 

७.१४ सहज र सवय-सजिभ यात्रा गनयका िागी सवारी साधन संचािन गने नीशत ऄविम्वन गररने छ । 

 

 

८. शवद्यजत/ ईजाय सचंार सम्बन्धी नीशत  

  

 

८.१ ग्रामीण  शवद्यजतीकरणको  शवकास  र  शवस्तारमा  शविेि  जोड  दददै  गाईँपाशिका शभत्रका 

सवै वशस्तका घरधजरीहरुमा शवजजशिवशि पजर् याईन  शवद्यजत  शवस्तार , नशवकरणीय तथा 

बैकशल्पक ईजायको प्रयोग र प्रवियनिाइ जोड ददआने शबगतको नीशत कायमै  राशखएको छ । 

८.२ सजधाररएको चजल्हो तथा घट्ट काययक्रम िाइ प्रथाशमकता ददइ ऄगाडी बढाइने छ । 
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८.३ यस गाईँपाशिका शभत्र रहकेा सवै वडा स्वास््य संस्था , माध्यशमक शवद्यािय, सरकारी 

कायायिय, सहकारी िगायत सावयजशनक संस्थाहरुमा संचार एवं इन्टरनेट सेवा पजर् याईने पहि 

गररने छ । 

८.४ सेवा प्रवाहमा टोकन शसस्टम, सावयजशनक सजनजवाइ, जनता संग जनप्रशतशनशधको प्रत्यक्ष संबाद 

रेशडयो काययक्रम शडशजटि नागररक वडापत्र, शडशजटि नोरटस बोडय र शबशबध प्रशबशध संग 

जोड्ने नीशत शिइने छ । 

८.५ एक वडा एक स्माटय स्कूि(Smart School) को ऄवधारणा ऄगाडी साररने छ । 

८.६ सजचनाको हकको प्रत्याभूशत गराईदै शवधजतीय सूचना केन्द्रको (E-Information 

Center) स्थापना गररने छ । गाईँपाशिका के्षत्र शभत्रका शवशभन भ श्रोतहरुको 

(शवद्यािय,शवशभन भ सरकारी शनकायहरु,बैंक, मशन्दर,ऄस्पताि,शवशभन भ फमयहरु, 

अदीको) शडशजटि (digital) श्रोत नलिा तयार पाररने छ । 

८.७ शवपद व्यवस्थापनका गनयका शनशमि मोबाइि एप्स (mobile app) र ईपयजि 

प्रशवशधको शनमायण/ प्रयोग गररने छ । 

८.८ जनप्रशतशनशध,कमयचारी,दकिोर-दकिोरीहरुिाइ अइ.शस.टी. (ICT) ताशिम ददइ 

प्रशवशधमैशत्र हुन सहयोग गररने छ । 

८.९ सम्पूणय वडाको शववरण समेट्ने गरी नगर बस्तजगत शववरण इ-प्रोफाइि (e-profile) 

तयार पाररने छ । 

८.१० सूचना प्रशवशधको ईच्चतम प्रयोग सम्बन्धी वडा स्तरमागइ जनमानसमा 

सचेतनामूिक/ऄशभमजखीकरण काययक्रम गररने छ । 

८.११ सूचना प्रवाहमा एकद्वार प्रणािी ऄपनाइने छ । 

८.१२ शवकास भइरहकेा वजारकेन्द्रहरु र मशन्दरहरुमा सौयय ईजायको प्रयोग तथा प्रवियनको काययिाइ  

शबस्तार गररने  छ । 

८.१३ यस गाईँपाशिका सदरमजकाम र ऄन्य के्षत्रमा िेण्डिाआन टेशिफोन सेवा  तथा इन्टरननेट सेवा 

शवस्तारका िाशग अवश्यक पहि गररनने छ । 

८.१४ यस के्षत्रको मोबाइि फोनसेवाको गजणस्तर सजधारका िाशग मोबाइि टावर,टेशिफोन टावर थप 

गनय अवश्यक पहि गररने छ । 

८.१५ सामजदाशयक एफ .एम.  रेशडयो स्थापना/संचािनका िाशग अवश्यक व्यवस्था शमिाइने छ । 

 

     ९.  पययटन पजवायधार शवकास तथा धार्षमक एवं सास्कृशतक नीशतः 

९.१ यस गाईँपाशिकाको संस्कृशत, परम्परा भेि-भजिा र मौशिक पशहचान झशल्कने एवं पजरातात्वीक 

महत्वका सामग्रीहरु संकिन सम्वियन एवं संरक्षणको िाशग ईपयजि स्थानमा एईटा सांस्कृशतक 

संग्रािय स्थापनाको व्यावस्था गररने छ । 
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९.२ सूदजरपशिम प्रदेि एवं  ऐशतहाशसक भग्नाविेि ईकज महिको ऄध्ययन,ऄनजसन्धान,ऄन्वेिणका 

िाशग काम गररनजका साथै हाि महि वरपर यत्रतत्र छररएर रहकेा मजर्षत एवं शििािखेहरुिाइ 

सजरशक्षत व्यवशस्थत रुपमा राख् न एईटा संग्राियको स्थापना गररने छ । 

९.३ यस गाईँपाशिका शभत्र रहकेा मि मशन्दर तथा देव स्थिहरु सम्म सहज पहुचका िाशग मोटर 

बाटो र पदमागयको शनमायण गनय साझेदारीमा काम ऄगाडी बढाइने छ । 

९.४ यस गाईँपाशिका शभत्र रहकेा मि मशन्दर संग सम्वशन्धत भएर प्रकािन र शनमायण गररएका 

मायाको शचनो तयार गनय शनशज के्षत्रिाइ प्रोत्साहन गररने छ । 

९.५ यस गाईँपाशिका शभत्रका मि मशन्दरहरुमा मशन्दर व्यवस्थापन सशमशत गिन गरी मशन्दरको 

अम्दानीिाइ व्यवशस्थत गराइने छ । मशन्दर हाता शभत्र भौशतक पजवायधार शनमायण  िगायतका 

ऄन्य काययहरु सोही सशमशत संगको साझेदारीमा सम्पन भ गने नीशत शिआएको छ । 

९.६ यस गाईँपाशिका शभत्र रहकेा सवै मिमशन्दरहरु एवं धार्षमक ििीशपिहरुको िगत तथा 

ऄशभिेख  राशखनजका साथै शतनको संरक्षण र सम्वियन का िाशग ईशचत व्यवस्थापन गररने छ ।    

९.७ मजिजक भररका सातवटा  धामहरु मध्ये एईटा धाम श्री माशिकाजजयन देवस्थिमा अईने भिजन 

एवं पययटकहरुिाइ माशिकाजजयन देवस्थि शभत्र मात्रै शसशमत  नराखेर सोमनाथ चस्कोट, 

वन्तोिी, जयपजर, हुनैनाथ औतािेक, बन्ड, सिेती, ईकजमहि, जगदम्वा भगवती मानै,िीङ 

बजानी,तमैराज वल्िेख,चाडी मशन्दर  तथा गैरा रनेवास, पौडीमाण्डौ र शिवमशन्दर िंकरपजर 

को दियन गनय अवश्यक व्यवस्था शमिाइने छ ।  

९.८ यस के्षत्रकै सवै भन्दा ऄग्िो िाई माशिकाजजयन गाईँपाशिकाको न्वािपानी दमौरामा 

भ्यजटावरको व्यावस्थापन गरी पययटकहरु िाइ अकियण गने कामिाइ ऄगाडी बढाइने छ । 

९.९ माशिकाजजयन मशन्दर मड देशख कांसडीखोिा वन के्षत्र हुद ै न्वािपानी दमौरा बजानी हुदै नेटा 

थाप्िा पययटकीय सडकको शनमायण काययिाआ प्राथशमकताका साथ ऄगाडी वढाआने छ । 

९.१० मजिजक भररका सात वटा धामहरु मध्येकै एईटा धाम श्री माशिकाजजयन मशन्दर के्षत्र मड वाट 

शिखर जाने बाटोमा केवजिकारको िागी प्रदेि सरकार ,संशघय सरकार / स्थानीय सरकारको 

साझेदारी हुने गरर शनशज के्षत्र समेत िाइ सहभागी गराइ यसको संचािनका िाशग सम्भाव्यता 

ऄध्ययन गराआने छ । 

९.११ माशिकाजजयन गाईँपाशिकािाइ धार्षमक पययटकीय गाईँपाशिक घोिणा गदै राशिय स्तरको 

पययटकीय के्षत्र घोिणा गराईन पहि गने नीशत शिआने छ । 

 

अदरणीय ईपशस्थत गाईँसभा सदस्य ज्यहूरु ! 

 

९.१२ पययटन सम्बन्धमा शबगतको शनम्न  नीशतहरुिाइ शनरन्तरता ददइने छ।  

९.१२ सवै मशन्दरहरुको गजरुयोजना वनाइ शवशभन भ काययक्रमहरु संचािन गने शनशत शिइने छ  

९.१३ माशिकाजजयन स्वामीको काखमा ऄवशस्थत अराध्यदेव भगवान शिवको तपोभजशम िंकरपजरमा 

महामृत्यजन्जय महादेवको नेपािकै ऄग्िो मध्येको एक मजती स्थापना सशहत एदककृत 

माशिकाजजयन शवकासका िाशग दाताहरूको खोजी गने नीशत िाइ शनरन्तरता ददइने  छ । 
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९.१४ माशिकाजजयन गाईँपाशिका शभत्रपने ऐशतहाशसक,पजराताशत्वक सांस्कृशतक,धार्षमक, सम्पदाहरूको 

ऄध्ययन ऄनजसान्धान गरी संरक्षण तथा प्रवियन गने नीशत शिआने छ । 

९.१५ पययटकीय स्थि मागय र वरीपरीको के्षत्रमा होम स्टे (पाहुना घर) शनमायण गने र पययटक मैत्री 

गाईँपाशिका बनाईन पहि गररने छ। 

९.१६ पययटकीय स्थिहरुमा होटि, िज, ररसोट खोल्न नीशज के्षत्रको सावयजशनक साझेदारीमा पहि 

गररने छ । 

९.१७ पययटकीय  स्थिहरूको  प्राकृशतक सौन्द्रययतामा खिि पर् याईन नददने र स्वच्छ तथा 

सरसफाइमा शविेि ध्यान ददन अवश्यक पहि गने नीशत िाइ शनरन्तरता ददइने छ । 

९.१८ भगवती िंकरपजर र माशिकाजजयनको शसमानामा पने वरपािी  के्षत्रिाइ शत्रवणेी धामको रुपमा 

शवकास गरर धार्षमक पययटकीय के्षत्रको रुपमा शवकास गने नीशत शिआनेछ  

९.१९ माशिकाजजयन गाईँपाशिकाको पशहचान सांस्कृशतक शवराितहरु 

झोडो,फाग,सगजन,ढजस्को,ऄिवाशि,िाडो खेि, चैतािो,भाड तथा ऄन्य िजभ काययमा गाइने 

सगजन,कथा दकम्वदशन्त,शवशभन भ देशवदवेताको जनश्रजशत अदद संस्कृशत एव ं ऄन्य ऄमजल्य 

शनधीहरुको ऄध्ययन,ऄनजसन्धान, सम्वधयन संरक्षण र प्रवधयन गने नीशत शिइने छ । 

९.२० गाईँपाशिका स्तरमा ददगो वातावरण मैशत्र िघज औद्योशगक ग्राम स्थापनाका िाशग पहि 

गररनेछ । प्रत्येक वडा केन्द्रिाइ पययटकीय केन्द्रको रुपमा शवकास गररने छ,माशिकाजजयन 

गाईँपाशिका केन्द्र देशख िौल्या,ऐररछाना,देवस्थिी,पनेवाज,माशिकाजजयन न्वािपानी,दफरुडी, 

वजाशन के्षत्र िाइ हाइककग तथा पदमागयको रुपमा शवकास गररने छ । माशिकाजजयन, 

दफरुडी,न्वािपानी,ऐरीछाना,वजानी,भोरकोट र ऄन्य सम्भाशवत स्थानहरुमा घर वास 

काययक्रम िागज गररने छ र गाईँपाशिका केन्द्रिाइ ईत्पादन तथा सेवा प्रवाहको  स्थानको रुपमा 

शवकास गररनेछ । 

  १०. भौशतक पवूयधार सम्बन्धी नीशत  

 

१०.१ गाईँपाशिका शभत्र वन् ने सबै सडक मागयहरू कशम्तमा ६ शमटर चौडाआको हुनज पने र सडक 

छेईमा ऄशनवायय वृक्षारोपणको नीशत ऄविम्वन गररने छ । 

१०.२ माशिकाजजयन गाईँपाशिका देशख मजि सडक संजािवाट वशन्चत रहकेा गाईँ  वस्तीमा सडक 

संजाि गराइने छ । 

१०.३ नेपाि सरकारको प्राथशमिामा रहकेो एक स्थानीय तहमा एक ईद्योगग्राम  स्थापना गने 

नीतीिाइ ऄविम्वन गररने छ । 

१०.४ गाईँपाशिका शभत्र शनमायण गररने सरकारी,गैर सरकारी र व्यशिगत घर गोदाम, भवनहरुमा 

नेपाि सरकारबाट जारी गरेको भवन अचरसंशहता िागज गररने शनशतिाइ ऄविम्वन गररने छ 

। 

१०.५ स्थाशनय स्तरमा दररेट तयार गदाय भौगोशिक सजगमता र दजगयमताको अधारमा ढजवानी गनजय पने 

ऄवस्थािाइ मध्यनजर गरी दर रेट शनधायरण गररने छ । 
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१०.६ यस गाईँपाशिका शभत्र गररने सवै शवकास शनमायणको सम्भाव्यता ऄध्ययनको काययिाआ  

शनरन्तरता ददनजका साथै सबै प्रकारका सडकहरूको नलिागकन,राशिय मापदण्ड ऄनजसार 

सडकहरूको के्षत्र शनधायरण गरर शनमायण गररने शनशत ऄविम्बन गररने छ । 

१०.७ सवै वडाहरुिाइ ग्राशमण कृर्षि सडक सन्जाि माफय त  जोड्न पहि गररनेछ । गाईँपाशिकाको 

केन्द्र देशख वडा केन्द्र सम्म जोड्ने सबै सडकहरुिाइ स्तरोन भती र ग्राशभि गरर सवययाम 

यातायातका साधनहरु चल्ने बनाईन शविेि ध्यान ददआनेछ । 

१०.८ ऄन्य स्थानीय तहहरु जोड्ने सडक, वडाहरु तथा वस्तीहरु जोड्ने सडक र शवशभन भ कृर्षि  

ईत्पादन र पययटन संग जोशडएका कृशि सडकहरु शनमायणमा ध्यान ददइनेछ ।   

१०.९ गाईँपाशिका शभत्र यातायात सञ्चािन योजना शनमायण गरी सडक ममयत तथा सजधार कोि 

स्थापना गररनेछ ।  

१०.१० यो अर्षथक विय शभत्र गाईँपाशिका भवन शनमाणयको कायय थािनी गररने छ ।  

१०.११ गाईँपाशिका शभत्रका सब ै भवन र घरहरुको नलसा पास गने, घर नं. प्रदान गने र एकीकृत 

सम्पशिकर िगाइ बसोबासिाइ व्यवशस्थत गदै जाने नीशत शिइनेछ । 

१०.१२ माशिकाजजयन गाईँपाशिका शभत्र शनमायण गररने सबै प्रकारका भौशतक संरचना शनमायण गदाय 

नलसा पास गनजय पने, प्रत्येक संरचना तथा शनजी घर सम्म कशम्तमा १२ दफटको बाटो हुनजपने, 

नामसारी भएर अएका बाहके कम्तीमा १५० वगय शमटर भन्दा कम के्षत्रफिका 

जशमनदकिाकाट नहुने शनशत शिआने छ । 

१०.१३ गाईँपाशिका शभत्र शनमायण हुने शवशभन भ योजनाहरू र काययक्रमहरु पशहिो चौमाशसक शभत्र 

सम्झौता गरी शनमायण प्रकृया थािनी नगरेमा १% हजयना ,दोरो चौमाशसक शनमायण प्रदक्रया 

थािेको जानकारी नगराएमा सम्झौता खारेजी गररने नीशत शिआ तेरो चौमाशसक वा जेष्ठ 

मसान्त शभत्र भजिानी शिइ सक्नज  पनेछ । समयमा शसमा भीत्र गजणस्तररय काम गने 

योजनाहररमा स्वतः रकम थपे्न ,रकमान्तर गने र पजरष्कार  ददने नीशत ऄशनवायय रुपमा 

कायायन्वयन गररने छ । 

१०.१४ माशिकाजजयन गाईँपाशिका शसमा शभत्रबाट शनकासी हुने ढजगगा शगट्ठी, बािजवा,कृशि ईपज ,वन 

पैदावार,काि, व्यशिगत फमय िाइ सबै प्रकारका संघ–संस्था, होटि, ईद्योग, व्यवसाय, 

घर,पसि, घरभाडा शसफाररस अदीिाइ िजल्क |करको दायरा शभत्र ल्याईने नीशत शिआएको छ 

। 

१०.१५ सेवा प्रवाह गनय सशजिो, समजदायको ऄनजकूितािाइ हरेी वडा सदरमजकामहरुिाआ शवशभन भ संघ–

संस्था संग साझेदारीमा एदककृत नमजना बस्ती शनमायण गनय पहि गररने छ । 

१०.१६ प्राकृशतक प्रकोप न्यजनीकरण गनय र प्राकृशतक प्रकोपबाट शपशडतहरूिाइ व्यवस्थापन गनयका 

िाशग माशिकाजजयन गाईँपाशिकामा गरित शवपद व्यवस्थापन सशमशतिे अवश्यक कायय गने 

शनशत शिएको छ ।  

१०.१७ यजवाहरुिाइ िशक्षत गरर शवशभन भ रोजगारका ऄवसरहरु शृ्रजना गने खािका सीपमजिक 

ताशिमहरु,शवशभन भ कृशि तथा गैर कृशिमा अधाररत िघज ईद्यमहरु संचािनको िाशग ऄनजदान 

तथा ताशिम संचािनको  व्यवस्था गनय यजवा स्वरोजगार कोििाइ शनरन्तरता ददआने छ ।  



17 
 

१०.१८प्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रमिाइ प्रभावकारी रुपमा िागज गररने शनशत ऄविम्बन गररने छ । 

१०.१९ प्रत्येक गाईँमा एईटा सामजदाशयक भवन बनाइने नीशत शिइने छ । 

१०.२० भतोिा खोिामा शवद्यजत ईत्पादनको सम्भ्यावता ऄध्यन गनय पहि गररने छ । 

 

 

११. सजिासन  सम्बन्धी नीशत 

 

 

११.१ सजिासनका अधारभूत औजारहरु- पारदर्षिता, जवाफदेशहता, ईिरदाशयत्व , सहभागीतािाइ 

मजिभूत रुपमा सजशनशित गररने छ । 

११.२ गाईँपाशिकाको गजरु योजना र पाँच विे अवशधक योजना वनाइ गाईँपाशिकाको दीघयकाशिन 

ददगो शवकासमा जोड ददइने छ । 

११.३ गाईँपाशिकाको शवस्तृत पाश्वशचत्र वनाईने र गाईँपाशिकाको अफ्नै वेव साइटका माध्यमवाट 

गाईँपाशिकाको शवस्तृत शववरण तथा सूचनाहरु सावयजशनक गने प्रदक्रयािाइ सजददृढकरण गररने 

छ । संशवधान ऄनजसार स्थानीय तहिे ईिाईन पाईने कर, िजल्क दस्तजर िाइ ऄशनवायय रुपामा 

ईिाईँदै माशिकाजजयन गाईँपाशिकाको अन्तररक अम्दानी बढाईदै िैजाने शबगतको नीशतिाइ 

शनरन्तरता ददइने छ । 

११.४ सरकारी, सहकारी र नीजी िगानी बाट समृि माशिकाजजयन गाईँपाशिका शनमायण गने 

नीशतिाइ काययन्वयन गदै िगानी मैत्री माशिकाजजयन गाईँपाशिका बनाईन पहि गररनेछ । 

११.५ “अफ्नो गाईँ सजन्दर र समृि बनाई” भने भ नीशतका अधारमा सबै वडाहरूमा शवकास शनमायण 

काययिाइय ऄगाडी बढाईने नीशत शिआएक छ । रािसेवक कमयचारीहरुिाइ काययसम्पादनको 

अधारमा राम्रो काम गनेिाइ पजरस्कृत गने तथा शजम्मेवारी पजरा नगरी अिटाि गनेिाइ सचेत 

गने, स्पिीकरण सोध् ने र सजधार नभएमा दशण्डत गने नीशत शिआने छ । 

११.६ माशिकाजजयन गाईँपाशिका र  गाईँपाशिकाका सबै वडा कायायियहरुमा नागररक वडापत्र, 

सजझाव पेटीका राशखने छ । गाईँपाशिका तथा सब ै वडा कायायियहरुको अम्दानी खचय 

चौमाशसक रुपमा सावयजशनक गनय िगाआने छ । सबै गाईँपाशिकाको अफ्नो वेवसाआट माफय त 

सम्पूणय गशतशवशधहरु सावयजशनक गनजय पने नीशत शिआने छ ।  

११.७ सावयजशनक सेवा प्रवाहिाइ शछटो, छररतो, पारदिी,जवाफदेही र जनईिरदाशय बनाइनेछ । 

भ्रिाचार िजन्य सहनिीिताको नीशत ऄनजसार ऄविम्बन गररनेछ । राम्रो काम गनेिाइ 

प्रोत्साहन र खराब काम गनेिाइ दशण्डत गने नीशत शिआनेछ । गाईँपाशिकाको सेवा प्रवाहको 

सामाशजक पररक्षण,संचाशित काययक्रमहरुको सावयजशनक िेखापररक्षण र काययक्रममा 

सहभाशगतको िैशगक पररक्षण गररने छ । 

११.८ गैर–सरकारी, संघ–संस्थाहरु संग साझदेारी गरी पररणाममजखी काम गनय प्रोत्साहन गररनेछ । 

सबै NGO-INGO हरुिे गाईँपाशिका शभत्र संचािन गररने काययक्रमहरुिाइ गाईँसभाबाट 

ऄशनवायय रुपमा पाररत गनजयपने नीशत शिआनेछ ।  
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११.९ गाईँपाशिकामा एकीकृत त्याड्ढ व्यवस्थापन प्रणािी िागू गररनेछ र गाईँपाशिको शवस्तृत 

वस्तजशस्थशत शवरण तयार गनयको िाशग सफ्टवेयर शनमायण गने प्रदक्रया िाइ ऄगाडी वढाइने छ 

। सूचना प्रशवशधमतै्री  गाईँपाशिकाको रुपमा पररचय ददइ योजनाबि शवकासमा जोड 

ददइनेछ ।माशिकाजजयन  गाईँपाशिकाको कमयचारी संगिन व्यवस्थापनमा सजधार गरी ईच्च 

जनिशिको शवकासमा जोड ददद ै“स्थानीय  कमयचारी  सेवा  शनयमाविीको” तजजयमा गरी 

िागज गररनेछ ।  

११.१० गाईँपाशिकाको राजस्व सजधार, कायययोजना शनमायण गरी प्रगतीिीि कर प्रणािी िाग ू

गररनेछ । जनताबीच सेवा प्रवाह र कर राजस्वको महत्वको बारेमा जागरणका काययक्रमहरु 

िागज गररनेछ ।   

   ११.११  न्याशयक सशमशतको दायरा फरादकिो बनाईँदै न्याय सेवािाइ शछटो छररतो बनाइनेछ । 

सामाशजक मेिशमिाप माफय त सबैिे न्याय पाएको र सजरशक्षत रहेको ऄनजभूती प्रदान गररनेछ 

। न्याशयक सशमशतमा वैकशल्पक सदस्यको व्यवस्था गररनेछ ।  

११.१२  समजदाय,बस्ती,वडा स्तरबाट छनौट भइ अएका योजनाहरुिाइ समेटेर योजना बैक शनमायण 

गरी गाईँपाशिका क्षमता शभत्र परेका गाईँपाशिकािे र थप वजेट अवश्यक हुने योजना तथा 

काययक्रमहरु िाइ सम्बशन्धत शनकायमा पेि गने नीशत शिइनेछ र यस गाईँपाशिको ५ विे 

अवशधक योजनामा सावेि गरर प्राथशमकता क्रम ऄनजसार संचािनमा ल्याइने छ ।   

११.१३ गाईँपाशिकामा काययरत कमयचारीहरुको सेवा सजशवधाको सजशनशित गनयका िाशग “कमयचारी 

कल्याण कोि”  को व्यवस्थापन गनय काययशवशध तयार गररनेछ । 

११.१४  गाईँपाशिका शभत्रमा सम्भाशवत बजारहरुिाइ व्यवशस्थत गदै शनयशमत ऄनजगमन गने र मूल्य 

सूची राख् न िगाइने छ । 

११.१५ अ.व.  ०७६|०७७ को नीशत काययक्रम तथा बजेट कायायन्वयन गनय अवश्यक नीशत, शनयम तथा  

काययशवधीहरु तत्काि शनमायण गरी िागू गररनेछ ।  

११.१६ शवगत २ वियमा गाईँसभाबाट पाररत नीशत, काययक्रमहरुिाइ शनरन्तरता दददै यो अ. व.को 

ऄशभन भ ऄंग मानी ऄशघ बढ्ने नीशत शिआनेछ । 

 

गाईँपाशिकाको समग्र शवकासका िाशग गजरु योजना( MASTER PLAN ),कायय योजना(ACTION PLAN) 

१. यस गाईँपाशिका शभत्र संञ्चािन गररने भौशतक पजवायधार कृशि स्वास््य शिक्षा शसचाइ खानेपानी शवद्यजत 

वनस्पशत जैशवक शवशवधताहरुको  गजरु योजना (MASTER PLAN), कायय योजना (ACTION PLAN) 

MPAP /EIA/IEE को ऄवधारणाको शनशत िागज गररने छ। 

२.  दशित मशहिा ऄल्पसंख्यक जनजाशत शपशछशडएको वगय जस्ता िशक्षत समजदाय जीशवकोपाजयनका िाशग 

संभाव्यता ऄध्ययन गररने छ । 
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अदरणीय ईपशस्थत गाईँसभा सदस्य ज्यहूरु ! 

यस माशिकाजजयन गाईँपाशिकाको चौथो गाईँसभामा प्रस्तजत नीशत तथा काययक्रमहरुको संचािन तथा कायायन्वयन 

गनय अर्षथक विय २०७६|०७७ मा संघीय सरकारको शवशिय  समाशनकरण र राजश्व वाँड-फाँड बाट प्राप्त हुने 

ऄनजदान , प्रदेि सरकारकोबाट शवशिय समानीकरण र राजश्व बाँडफाँडवाट प्राप्त हुने ऄनजदान, िसतय ऄनजदान , 

सामाशजक सजरक्षा बाफत प्राप्त हुन सके्न ऄनजदान ,गाईँपाशिकाको अफैिे प्राप्त  गनय सके्न राजश्वको ऄनजमान र 

ऄन्य सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थावाट प्राप्त हुन सके्न ऄनजदान समपजरक ऄनजदान सशहत वार्षिक शवशनयोशजत 

कजि बजेट ४२ करोड ४४ िाख ८६ हजार ऄनजमान प्रस्तजत गररएको छ । जसको शवस्तृत शववरण यस 

गाईँपाशिकाको अ.व. ०७६|०७७ को बजेट विव्य , अर्षथक ऐन २०७६ र शवशनयोजन ऐन २०७६ माफय त 

प्रस्तजत गररने छ । 

 

अदरणीय ईपशस्थत गाईँसभा सदस्य ज्यहूरु ! 

 

ऄन्तमा यस माशिकाजजयन गाँईपाशिकाको समग्र शवकास र सम्वृशिको िाशग यस 

गाँईपाशिकामा दक्रयाशिि राजनैशतक दि, जन शनवा्यशचत जनप्रशतशनशधहरु, नागररक समाज, शनशज 

के्षत्र , समस्त बौशिक वगय , पत्रकार तथा अम नागररकको साझा सहमती र प्रशतबिताका साथ 

प्रभावकारी सहभाशगता जनाईनका िाशग हार्ददक ऄनजरोध गदै समजन भत र सम्वृि माशिकाजजयन 

गाँईपाशिका बनाईने हाम्रो ऄशभयानमा सबै पक्षबाट सृजनात्मक र रचनात्मक सहयोगको ऄपेक्षा गदै 

हृदयको केन्द्र शवन्दज वाटै साधजवाद  टक्राईदै शवदा हुन्छज  । 

 

*****धन्यवाद****** 


