अध्यक्ष एवं सदस्य महानुभावहरू
नेपालको सववधान जारी भएपछि पवहलो पटक भएको स्थानीय तह छनवााचन पश्चात
ववश्व शान्ततका अग्रदुत गौतमबुद्धको जतम स्थल दे न्ि नन्जक रहे को समथर िे ती
योग्य भूबनोट, उधोग, ब्यापार र पयाटनको सम्भावना बोकेको रमणीय मायादे वी
गाउपाछलकाको यस गररमामय गाउ सभामा पवहलोपटक बजेट, नीछत तथा कायाक्रम
प्रस्तुत गना पाउदा गौरव महसुस गरे को िु ।
राज्यको पुन सं रचना सं गै गाउं सभाको महत्वपूणा न्जम्मेवारी सम्हाल्ने सुवणा अवसर
प्राप्त

गनुा

हुने

सम्पूणा

सभाका

सदस्यहरूलाइ

बधाइ

ज्ञापन

गदािु

।

प्रजाततर,लोकततर,गणततर एवं स्वततरताको लाछग ववछभन्न आतदोलनका क्रममा
जीवन आहुछत ददनुहन
ु े शवहदहरु प्रछत भावपूणा श्रद्धतजली ब्यक्त गदािु ।
अध्यक्ष एवं सदस्य महानुभावहरू
आ व २०७४।७५ को नीछत तथा कायाक्रम तजुम
ा ाका सै द्धान्ततक आधारहरु
 नेपालको सं ववधान २०७२
 छरववषाय योजना
 स्थाछनय तहको योजना तथा वजेट तुजम
ा ु ा ददग्दशान २०७४
 सघीय माछमला तथा स्थाछनय ववकास मतरालयबाट प्राप्त मागादशान तथा
छनदे शनहरु
 बडा भे लाबाट प्राप्त योजनाहरू
 राजछनछतक दल, ववषयगत कायाालय ,छनन्ज क्षेर तथा नागररक समाजबाट
प्राप्त सुझावहरु

 ववषयगत सछमछतहरुको सुझावहरु

ah]6 tyf of]hgf th'{df ;ldltsf] l;kmfl/;
/fh:j k/fdz{ ;ldltsf] ;emfj
 नेपाल सरकारको आ.ब. २०७४।७५ को बजेट वक्तव्य
 सभाका सदस्यहरूका राय सुझाव ।

ददघाकाछलन सोचः
कृवष, उधोग, व्यापार र पयाटन क्षेरबाट आछथाक बृन्ध्द गदै ववकासका सबै
पुवााधार छनमााण गरी समृध्द गाउँपाछलका छनमााण गने ।
उदे श्यः
गाउँपाछलकामा

रहे का

ववध्दमान

गररबी,

अन्शक्षा,

अतधववश्वास

हटाउदै

ददधाकाछलन सोचले पररलक्ष्ण गरे को समृध्द गाउँपाछलका छनमााण गने उदे श्य
रहनेि ।
प्राथछमकताहरु
छनम्न क्षेरको ववकासको लाछग प्राथछमकता ददइने ि ।
१ आछथाक ववकास सम्बन्तध कायाक्रमहरु
२ सामान्जक ववकास तथा क्षमता ववकास सम्बन्तध कायाक्रमहरु
३ पूवााधार सम्बन्तध कायाक्रमहरु
४ वातावरण तथा ववपत व्यवस्थापन सम्बन्तध कायाक्रमहरु
५ सं स्थागत ववकास तथा से वा प्रवाह सम्बन्तध कायाक्रमहरु

६ ववन्िय व्यवस्थापन र सुशाशन सम्बन्तध कायाक्रमहरु
मायादे वी गाउपाछलकाका च ुनौछत तथा समस्याहरु
१ छतनाउ र दानव नदीको कटान तथा डुवान समस्या ।
२ न्शक्षा,स्वास््य,पेशा ब्यवसाय तथा बेरोजगारी समस्या ।
३ फोहरमैला ब्यवस्थापनको सम्स्या ।
४ गुणस्तरीय पूवााधार ववकास गने समस्या ।
५ सावाजछनक सम्पन्ि सं रक्षण गने

समस्या ।

६ छसछमत साधन स्रोतबाट जनताका अपेक्षा तथा आवश्यकता पुरा गनुा पने ।
सम्भावना तथा अवसरहरु
१ छतनाउ र दानव नदीको तटबतध गरी कररडोरको रूपमा ववकास गरी
आकषाक

बनाउने

ब्यवसावयकरण

र

यी

नदीहरुबाट

छसचाइ

सुववधा

छलइ

कृवषलाइ

र बजारीकरण गरी आयआजान बढाउन सवकने ।

२ न्शक्षा र स्वास््य क्षेरको ववकास गरी

चेतना बृवद्ध तथा रोजगारीका अवसर

बढाउन सवकने ।
३ समाजको सहभाछगता र सकृयतामा फोहर मैलाको समुन्चत आयवस्थानपन
गरी पूणा सरसफाइ युक्त गाउपाछलका बनायन सवकने ।
४ मापदण्ड बनाइ प्रभावककारी अनुगमन तथा जनताको साथाक सहभाछगताबाट
ददगो भरपदो र गुणस्तरीय ववकास गना सवकने ।
५ जनप्रछतछनछधहरुको सकृयता र जनताको साथाक सहभाछगतामा सावाजछनक
सम्पन्ि सं रक्षण गरी सदुपयोग गना सवकने ।
६ करका दायरा फरावकलो बनाउदै दरलाइ समसामवयक बनाएर आततररक
आय बृवद्ध गरी क्रमश आत्म छनभार फफा जान सवकने ।
७ छनमााणाछधक गौतमबुद्ध अततराविय ववमानस्थल सं चालन सं गै उधोग,वान्णज्य
तथा पयाटनको क्षेरमा टे वा पुग्ने ।

अव म मायादे वी गाउं पाछलकाले

cf=j

२०७४।७५ समग्र क्षेरगत प्रस्ताववत

प्रमुि नीती तथा कायाक्रमहरू प्रस्तुत गने अनुमछत चाहातिु ।

ु ा जनसहभाछगता प्रवधान गना जनसहभाछगता तथा लागत
स्थानीय ववकासमा अथापण
सहभाछगमा आधाररत योजना कायाातवयनलाइ क्रमश अबलम्वन गररने ि र त्यसरी
सं चालन हुन सक्ने योजनालाइ प्राथछमकता ददइने ि ।र चौतफी ववकासको
लाछगछनम्म नीछत अनुसरण गररने ि ।
क.अछथाक ववकास सम्वन्तधत नीछत
१

कृवषलाइ ब्यवसावयकरण

र बजारीकरण गना अछभप्रेररत गररने ि ।

अगााछनक िे छत गनेलाइ प्रोत्साहन गररने ि ।
२

एक गाउं एक उत्पादन, एक वडा एक उद्द्यान र एक वडा एक पोिरीको

छनतीलाई कायाातवनमा ल्याउन साझेदारीको नीछत अवलम्बन गररनेि।
३ कृवष हाट बजारहरूको

स्तरोन्तत ववस्तार तथा गाउं पाछलका मातहतमा रहने

गरी ब्यवस्थापन गररदै लछगने ि ।

४ एक गाउं एक सहकारीको ब्यवस्था गना गाउं पाछलकाले सहन्जकरण गने ि ।

५ सामुदावय

ववकास कोष कायाक्रम प्रभावकारी दे न्िएकोले यस कायाक्रमलाइ

छनरततरता ददइ क्रमश क्षेर ववस्तार गरी सबै वडाहरुमा लागु गदै लै जाने ।
६ उत्पादनमू लक,आयमूलक र रोजगारी श्रज
ृ ना गने लन्क्षत बगा लगायत अतय
कायाक्रमहरुलाइ प्राथछमकता ददइने ि ।
७ उधोग तथा वान्णज्य क्षेरको ववकास,ववस्तार र सं चालनमा सहज वातावरण
सृजना गदै स्थानीय जनताले आयआजान गने अवसर सृजना गने तफा जोड
ददइने ि ।
८ करका दायराहरु फराछललो बनाउदै लछगने ि ।
९

स्थानीय लोक सं स्कृछतको ववकास गदै आततररक तथा बाह्य पयाटकहरुलाइ
आकषाण गना होम स्टे सं चालन गररने ि ।

ि)सामान्जक ववकास सम्वन्तधत नीछत
१

पूणा साक्षर गाउं पाछलका बनाउने नीछत अबलम्वन गररने ि । सामुदावयक

ववद्धयालयमा गुणस्तरीयता अछभबृद्दीमा जोड ददइने र राम्रो नछतजा ल्याउने
ववद्धादयलाइ पुरस्कृत तथा सम्मान गररने ि ।

२ स्थानीय तहको प्रमुि आधारको रुपमा बालमैरी स्थानीय शासनको अवधारणा
अवलम्बन

गने शुरूवात गदै बालमैरी गाउं पाछलका बनाउने लक्ष्य छलइनेि ।

बाल ववकास केतरहरूको ब्यवस्थापनमा सहयोग गररने ि ।
३ववधालयहरूको भौछतक पूवााधार ववकास गदै लछगने ि ।
४ प्रभावकारी स्वास््य से वा उपलब्ध गराउन स्वास््य केतरकहरुको सुधार तथा
स्तरबृद्दी गररने नीछत छलइने ि ।

५ लन्क्षत तफाको बजेट तथा कायाक्रममा स्वरोजगारमा आधारीत आयमुलक
योजना िनौटमा प्राथछमकता ददईने ि।

६ पशु स्वास््य सम्वतधी चे तनामू लक कायाक्रम सचालन गररने ि ।
७ स्वच्ि

िानेपानी

तथा

सरसफाइ

को

ब्यवस्थापन

गदै

लछगने

ि

।

सरसफाइलाइ मानव सभ्यताको रूपमा हे री पूणा सरसफाइ युक्त गाउं पाछलका
बनाउन जोड ददइने ि ।
८ गाउं पाछलका क्षेर छभर रहे का पुरातान्त्वक, सास्कृछतक, ऐछतहाछसक, धाछमाक
,पयाटवकय छनधीहरुको पवहचान, सं रक्षण र प्रवधान गदै जाने छनछत छलइने ि।
९ लै छगं क समानता तथा सामान्जक समाबेसीकरणको माध्यमबाट मार समाजको
रूपाततरण हुने हुदा सचे तनामूलक कायाक्रमको माध्यमबाट भेदभावरवहत
समाज बनाउन जोड ददइने ि । लै छगं क भेदभावलाइ छनरूत्सावहत गररने ि
।
१०

सुनौला १००० ददन कायाक्रमलाइ छनरततरता ददन ने पाल सरकारलाइ

अनुरोध गने ।
११

सामान्जक पररचालनका कायाक्रमहरु प्रभावकरी रहे को पाइएको र यसको

औन्चत्य

अझै

रहे कोले

सो

कायाक्रमलाइ छनरततरता ददन

र सामान्जक

पररचालकहरुको काम अत्यततै सततोषजनक रहे कोले छनजहरुको से वालाइ
छनरततरता ददन नेपाल सरकारलाइ अनुरोध गने ।

ग)पूवााधार ववकास सम्वन्तधत नीछत
१ यस गाउं पाछलकाको व्यवन्स्थत ववकासको लाछग गुरुयोजना तजुम
ा ा गरी ववकास गने
नीछत अबलम्बन गररनेि ।

२ सडकहरूको

नामाकरण गरी राविय मापदण्ड अनुसरण गदै गाउं पाछलकाको

मापदण्ड बनाइ स्तरबृद्दी गररदै लछगने ि । सुतदर र सुरन्क्षत गाउं पाछलका छनमााण
गना स्वीकृत मापदण्ड पुरा गने पुवााधारमा

लगानी गने नीछत अनुसरण गररनेि।

अव छनमााण हुने भौछतक सं रचनाहरू सडकको अछधकार क्षेर र से ट ब्याक िोडे र
मार छनमााण गनुा पने ि ।
३ आयोजनाको ददगोपना, प्रभावकाररता, छमतव्ययीता, कायाकुशलता कायम गना मागमा
आधारीत सहभाछगतामुलक योजना िनौट तथा कायाातवयन प्रणालीको अवलम्बन
गररने ि।
५ सडक यातायातलाइ प्राथछमकताका आधारमा स्तरबृद्दी गररदै लछगने

ि ।

६ ठू ला योजना तथा पुल छनमााणको लाछग केतर सरकारलाइ अनुरोध गररने ि ।
७ छसं चाइलाइ प्राथछमकता दददै कृषकको माग र औन्चत्यको आधारमा छसचाइ योजना
सं चानल गररने ि ।
८ गाउपाछलकाको केतर तोवकएको स्थान बरे वा(वडा नं .३) मा रहे को अतदाजी ९
ववगाहा क्षेरफल रहे को ऐलानी जग्गा (चौर र पोिरी) गाउं पाछलकाको नाममा
दीघाकाछलन छलजमा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाइ अनुरोध गने । साथै सो
जग्गामा भवन छनमााण, गाडे न र पोिरी सं रक्षण गने ।
९

गाउं पाछलकाको भवन छनमााण काया यसै बषा प्रारम्भ गरर २ बषा छभरमा सम्पन्न
गने र भवन नभएका वडाहरुमा कन्म्तमा १ बषामा १ वडा कायाालय

भवन

सम्पन्न गने नीछत लीइने ि ।
१० अव बन्ने सरकारी तथा छनजी भवनहरू भुकम्पीय सुरन्क्षत बनाउने नीछत
अबलम्वन गररने ि । सरकारी भवनहरू बालमैरी,अपाङग मैरी बनाउनु पने ि
। राविय भवन छनमााण मापदण्ड अनुसरण गररने ि ।

११ बैकन्ल्पक उजाा अततरगत सौया सडक बिीमा लागत सहभाछगता नीछत अनुसरण
गररने ि । बैकन्ल्पक उजाा कायाक्रमलाइ अनुदान उपलब्ध गराउन नेपाल
सरकारलाइ अनुरोध गररने ि ।
१२ आजको एक्काइसौ सताब्दीमा पछन सू चना र सचारको पहुंच नपुगेकोले कन्म्तमा

पछन सबै वडाका केतर सम्म सू चना र सं चारको पहुच पुयााउन नेपाल टे छलकमलाइ
ववशेष आग्रह गररने ि र सबै वडा कायाालयहरूमा इतटरनेट ब्यवस्थापन गररने
ि।

१३ ववधुतको ववस्तार र क्षमता बृद्दीका लाछग नेपाल ववधुत प्राछधकरण सं ग
सहन्जकरण गरी उधोग धतदा तथा कृषकहरूको आवश्यकता पूछता गदै ग्राछमण
ववधुछतकरणमा प्राथछमकता ददइने ि ।

घ) वातावरण तथा ववपत ब्यवस्था सम्वतधी नीछत
१

jftfj/0f

सं रक्षण,तथा भू सं रक्षण, जलाधार सं रक्षणमा जोड ददइने ि । एक

गाउं एक पोिरी सं रक्षण नीछत अबलम्वन गररने ि ।
१ एक घर २ ववरुवा भन्ने सतदे शका साथ हरे क नया बन्ने घर धनीहरुलाइ
ववरुवा लगाइ हुकााउन अछभप्रेररत गररने ि ।
२ औधोछगक क्षेरमा ववरुवा लगाइ हररयाली कायम गना आब्हान गररने ि
।
३ एक वडा एक पाका कायाक्रम सं चालन गररने ि ।
२

"सफा घर, टोल र बन्स्त यसैमा ि मायादे वीको पवहचान र प्रगछत" भन्ने नाराका

साथ स्थानीय टोल सुधार सछमछत, बजार व्यस्थापन सछमछत र छनन्ज क्षेरको सहकाया
अछभबृन्ध्द गदै फोहरमैला ब्यवस्थापनको उन्चत प्रबतध गना जोड ददइने ि ।

३ ववपत ब्यवस्थापन कायामा सचे तनामूलक कायाक्रम सं चालन गरी तयू न जोन्िमको
वातावरण बनाउने तथा उद्दार र राहत ब्यवस्थापन गना ववपत ब्यवस्थापन तथा
आकन्स्मक कोषको ब्यवस्था गररने ि ।
४ जलवायु पररवतान सम्बन्तध कायाक्रम प्रभावकारी दे न्िएको हुदा सो कायाक्रमलाइ
छनरततरता ददन नेपाल सरकारलाइ अनुरोध गने ।
५ स्थानीय ववपत ब्यवस्थापन सछमछत बनाइ कृयाशील तुल्याइने ि ।
६ मायादे वी गाउपाछलका हुदै बग्ने छतनाहु

दानव र घाघरा नदीले बषेनी जनताको

िे तीयोगय जछमन र बसोवास कटान गरी करोडौको क्षछत पुयााइरहे को र समयमै
रोकथाम नभएमा वन्स्त तथा िे तीयोग्य जछमनको क्षछत भइ जनजीवन किकर
भइरहनुका साथै छतनाउ र घाघरा नदीले छनमााणाछधन अततराविय गौतम बुद्द ववमान
स्थलमा समे त क्षछत पुयााउने सम्भावना रहे कोले जनताको तटबतध पररयोजना
माफात नदी छनयतरण तथा वकनारामा सडक छनमााण गरी कररडोरको रुपमा
ववकास गना आवश्यक भएकोले केतदीय योजनाको रुपमा समाबे श गरी तत्काल
कायाातवयन गना नेपाल सरकारलाइ अनुरोध गने ।
ङ) सं स्थागत ववकास तथा सेवा प्रवाह सम्वन्तधत नीछत
१ कमाचारीहरूलाइ अनुशाछसत र से वाग्राही प्रछत उिरदायी बनाउदै उत्प्रेररत गराइ
उच्च मनोबलका साथ से वा प्रवाह प्रभावकारी रूपमा सं चालन गराउने र राम्रो
काम गनेलाइ प्रोत्साहन र िराव काम गने लाइ सुधार तथा दण्डीत गररने ि ।
कायासम्पादन

तथा मूल्याङकनको आधारमा प्रोत्साहन गररने ि ।

२ मतरायबाट ववस्तृत सं गठन तथा ब्यवस्थापन परीक्षण गरी नया दरवतदी कायम
नहुदा सम्म

तत्काल आवश्यक पने कायाालय सहयोगी, हल्का सवारी चालक र

प्राववछधक कमाचारी

करारमा छलने बाहे क अतय क्षेरको

नेपाल सरकार सं ग अनुरोध गररति ।

कमाचारी ब्यस्थापनको लाछग

।

४ सं स्थागत क्षमता ववकास गदै लै जान कमाचारीहरुलाइ छसपमू लक ताछलम,गोष्ठी तथा
पदाछधकारीहरूलाइ ने तत्ृ व ववकास ताछलम ददने नीछत अवलम्वन गररने ि ।
५ पारदछसाता र उिरदावयत्व कायम गदै सुशासन कायम गना वडा तह सम्म नै
नागररक बडा पर, उजुरी पे टीकाको ब्यवस्था गररने ि । पवहलो से वा ग्राहीलाइ
पवहला से वा ददने नीछत अनुसरण गररने ि ।
६ से वा प्रवाहमा ववधुतीय सू चना प्रववछधको प्रयोग क्रमश वडा तह सम्म पुयााइने ि ।

च) वविीय ब्यवस्थापन र सूशासन सम्वन्तधत नीछत
१ सावाजछनक वविीय जोन्िम तयुनीकरणका लाछग पेश्कीलाई छनरुत्सावहत गदै वेरुजु
शुतयको नीछत अवलम्बन गररनेि।
२ क्रमश आत्म छनभारता हुनका लाछग करका दरहरुलाई समसामवयक बनाउदै
दायरालाई फरावकलो पादै स्थानीय कर प्रणालीलाई वैज्ञाछनक तुल्याउने नीछत
अबलम्बन गररनेि। एवककृत सम्पन्ि करको तयारी यो आ. ब.मा पुरा गरी
२०७५ श्रावण दे न्ि एवककृत सम्पन्ि कर लगाइने छनछत छलइने ि ।
३ से वा प्रबाहलाई िररतो र जनमुन्ि तुल्याउन उपलब्ध स्रोत साधनको अछधकतम्
उपयोग माफात जनताको नन्जकबाट से वा प्रवाह गने नीछत अबलम्वन गरी प्रत्येक
वडाबाट प्रभावकारी से वा प्रवाह गररने ि ।
४

lgoldt k|zf;lgs ;]jf k|jfxnfO{ d':sfg ;lxtsf] (service with
smile) sf] gLlt lnOg]5 .

५ कमाचारी र राजनीछत वीच अततर सम्वतधलाइ से वा प्रवाह सं ग आवद्ध गररने ि ।

६

ु ाइ कायाक्रम ,सामान्जक परीक्षण
सावाजछनक सुनव

गरी पारदशीता जवाफदे हीता

सुछनस्चत गररनेि ।
७ आततररक ले िा छनयतरण प्रणाली

अबलम्वन गदै आततररक तथा अन्ततम ले िा

प्रणाली समयमै सम्मपन्न गराउदै बेरुजु फर्छ्यौट कायालाइ प्राथछमकता ददइने ि
।
८ सुशासन युक्त सं रचनाको रूपमा गाउं पाछलकालाइ स्थावपत गररने ि ।
यसका अछतररक्त छनम्न थप नीछत अबलम्वन गररने ि ।
१

सावाजछनक जग्गाको पवहचान, अछभले िन, सं रक्षण र व्यवस्थापन गदै भू-उपयोग
योजनानुसार समुन्चत उपयोगको नीती छलइने ि।

२ ववकास साझेदारको योगदान र पररचालनलाई प्रभावकारी तुल्याउन र आततररक
आयमा अछभवृन्ध्द हाछसल गना सावाजछनक छनजी साझेदारी(PPP)को अवधारणामा
आधाररत लगानीको नीती अवलम्बन गररने ि।
३ गैरसरकारी सं स्थाहरू सं ग लागत साझेदारीको आधारमा मार सहकाया गररने ि
।
४
५

ljsf;sf sfo{x?nfO{ kl/0ffdd'lv jgfpg glthfdf cfwfl/t(Result
based) ljsf; ug]{ kl/kf6L cjnDjg ul/g]5 .
;–;fgf 6's|] of]hgf agfO{ kl/0ffd b]vfpg g;lsg] of]hgf lgdf{0f ug]{
klqmof P+j kl/kfl6sf] cGTo ul/g]5 .

अतत्यमा यस गाउँपाछलकाले अन्घ सारे को ददघाकाछलन सोच, उदे श्य,
प्राथछमकता, नीछत तथा कायाक्रमको सफल कायाातवयनले यस गाउँपाछलकालाइा
समृध्द बनाउन योगदान पुराउने कुरामा ववश्वास राख्दै बजेट, योजना तथा
कायाक्रम तजुम
ा ा गना सहयोग पुयााउनुहन
ु े सम्पुणा गाउँपालका बासी आदरन्णय

नागररकहरू,
कायाक्रम

राजनीछतकमीहरू,

तजुम
ा ा

सछमछतका

सभाका

सदस्यज्यूहरू,

पदाछधकारीहरू,

ववषयगत

बजेट

तथा

सछमछतका

पदाछधकारीहरू, बुन्ध्दन्जवव, समाजसेवी, न्शक्षक, प्राध्यापक, रािसेवक
कमाचारीहरू लगायत सबैलाइा हाददाक धतयवाद दददै योजना तथा कायाक्रमहरू
तोवकएको समयमा गुणस्तररय रूपमा सञ्चालन गरी कायाातवयन गना यहाहरूको
महत्वपुणा भूछमका रहने कुरामा ववश्वास राख्दै ववदा हुतिु ।
धतयवाद, जय मायादे वी ।।।।
अध्यक्ष

ध्रबु नारायण चौधरी

मायादे वी गाउँपाछलका, रूपतदे ही

