
 

 

अध्यक्ष एवं सदस्य महानभुावहरू 

नेपालको सववधान जारी भएपछि पवहलो पटक भएको स्थानीय तह छनवााचन पश्चात 
ववश्व शान्ततका अग्रदतु गौतमबदु्धको जतम स्थल देन्ि नन्जक रहेको समथर िेती 
योग्य भबूनोट, उधोग, ब्यापार र पयाटनको सम्भावना बोकेको रमणीय मायादेवी 
गाउपाछलकाको यस गररमामय गाउ सभामा पवहलोपटक बजेट, नीछत तथा कायाक्रम 
प्रस्ततु गना पाउदा गौरव महससु गरेको िु ।  

राज्यको पनु संरचना संगै गाउं सभाको महत्वपूणा न्जम्मेवारी सम्हाल्ने सवुणा अवसर 
प्राप्त गनुा हनेु सम्पूणा सभाका सदस्यहरूलाइ बधाइ ज्ञापन गदािु । 
प्रजाततर,लोकततर,गणततर एवं स्वततरताको लाछग ववछभन्न आतदोलनका क्रममा 
जीवन आहछुत ददनहुनेु शवहदहरु प्रछत भावपूणा श्रद्धतजली ब्यक्त गदािु । 

अध्यक्ष एवं सदस्य महानभुावहरू 

आ व २०७४।७५ को नीछत तथा कायाक्रम तजुामाका सैद्धान्ततक आधारहरु 

 नेपालको संववधान २०७२ 

 छरववषाय योजना 
 स्थाछनय तहको योजना तथा वजेट तजु ुामा ददग्दशान २०७४ 

 सघीय माछमला तथा स्थाछनय ववकास मतरालयबाट प्राप्त मागादशान तथा 
छनदेशनहरु 

 बडा भेलाबाट प्राप्त योजनाहरू 

 राजछनछतक दल, ववषयगत कायाालय ,छनन्ज क्षेर तथा नागररक समाजबाट 
प्राप्त सझुावहरु 



 ववषयगत सछमछतहरुको सझुावहरु  

 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 सझुाव । 

 

ददघाकाछलन सोचः 
कृवष, उधोग, व्यापार र पयाटन क्षेरबाट आछथाक बनृ्ध्द गदै ववकासका सबै 
पवुााधार छनमााण गरी समधृ्द गाउँपाछलका छनमााण गने । 

उदेश्यः 
गाउँपाछलकामा रहेका ववध्दमान गररबी, अन्शक्षा, अतधववश्वास हटाउदै 
ददधाकाछलन सोचले पररलक्ष्ण गरेको समधृ्द गाउँपाछलका छनमााण गने उदेश्य 
रहनेि । 
 

प्राथछमकताहरु 

छनम्न के्षरको 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 संस्थागत ववकास तथा सेवा प्रवाह सम्बन्तध कायाक्रमहरु 

 



६ ववन्िय व्यवस्थापन र सशुाशन सम्बन्तध कायाक्रमहरु 

मायादेवी गाउपाछलकाका चनुौछत तथा समस्याहरु 

१ छतनाउ र दानव नदीको कटान तथा डवुान समस्या । 

२ न्शक्षा,स्वास््य,पेशा ब्यवसाय तथा बेरोजगारी समस्या । 

३ फोहरमैला ब्यवस्थापनको सम्स्या । 

४ गणुस्तरीय पूवााधार ववकास गने समस्या । 

५ सावाजछनक सम्पन्ि संरक्षण गने  समस्या । 

६ छसछमत साधन स्रोतबाट जनताका अपेक्षा तथा आवश्यकता परुा गनुा पने । 

सम्भावना तथा अवसरहरु 

१ छतनाउ र दानव नदीको तटबतध गरी कररडोरको रूपमा ववकास गरी 
आकषाक बनाउने र यी नदीहरुबाट छसचाइ सवुवधा छलइ कृवषलाइ 
ब्यवसावयकरण  र बजारीकरण गरी आयआजान बढाउन सवकने । 

२ न्शक्षा र स्वास््य के्षरको ववकास गरी  चेतना बवृद्ध तथा रोजगारीका अवसर 
बढाउन सवकने । 

३ समाजको सहभाछगता र सकृयतामा फोहर मैलाको समनु्चत आयवस्थानपन 
गरी पूणा सरसफाइ यकु्त गाउपाछलका बनायन सवकने । 

४ मापदण्ड बनाइ प्रभावककारी अनगुमन तथा जनताको साथाक सहभाछगताबाट 
ददगो भरपदो र गणुस्तरीय ववकास गना सवकने ।  

५ जनप्रछतछनछधहरुको सकृयता र जनताको साथाक सहभाछगतामा सावाजछनक 
सम्पन्ि संरक्षण गरी सदपुयोग गना सवकने । 

६ करका दायरा फरावकलो बनाउदै दरलाइ समसामवयक बनाएर आततररक 
आय बवृद्ध गरी क्रमश आत्म छनभार फफा  जान सवकने । 

७ छनमााणाछधक गौतमबदु्ध अततराविय ववमानस्थल संचालन संगै उधोग,वान्णज्य 
तथा पयाटनको के्षरमा टेवा पगु्ने । 



 

 

 

अव म मायादेवी गाउंपाछलकाले cf=j २०७४।७५ समग्र क्षेरगत प्रस्ताववत 
प्रमिु नीती तथा कायाक्रमहरू प्रस्ततु गने अनमुछत चाहातिु । 

 

 

स्थानीय ववकासमा अथापणुा जनसहभाछगता प्रवधान गना जनसहभाछगता तथा लागत 
सहभाछगमा आधाररत योजना कायाातवयनलाइ क्रमश अबलम्वन गररने ि र त्यसरी 
संचालन हनु सक्ने योजनालाइ प्राथछमकता ददइने ि ।र चौतफी ववकासको 
लाछगछनम्म नीछत अनसुरण गररने ि । 

 

क.अछथाक ववकास सम्वन्तधत नीछत  

   १   कृवषलाइ ब्यवसावयकरण  र बजारीकरण गना अछभप्ररेरत 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 गाउंपाछलका मातहतमा रहने 
गरी ब्यवस्थापन गररदै लछगने ि ।  

 

४ एक गाउं एक सहकारीको ब्यवस्था गना गाउंपाछलकाले सहन्जकरण गने ि । 



५ सामदुावय  ववकास कोष कायाक्रम प्रभावकारी देन्िएकोले यस कायाक्रमलाइ 
छनरततरता ददइ क्रमश के्षर ववस्तार गरी सबै वडाहरुमा लाग ुगदै लैजाने । 

६ उत्पादनमूलक,आयमूलक र रोजगारी श्रृजना गने लन्क्षत बगा लगायत अतय 
कायाक्रमहरुलाइ प्राथछमकता ददइने ि । 

७ उधोग तथा वान्णज्य क्षेरको ववकास,ववस्तार र संचालनमा सहज वातावरण 
सजृना गदै स्थानीय जनताले आयआजान गने अवसर सजृना गने तफा  जोड 
ददइने ि । 

८ करका दायराहरु फराछललो बनाउदै लछगने ि । 

९  स्थानीय लोक संस्कृछतको ववकास गदै आततररक तथा बाह्य पयाटकहरुलाइ 
आकषाण गना होम स्टे संचालन गररने ि ।  

 

ि)सामान्जक ववकास सम्वन्तधत नीछत  

१  पूणा साक्षर गाउंपाछलका बनाउने नीछत अबलम्वन गररने ि । सामदुावयक 
ववद्धयालयमा गणुस्तरीयता अछभबदृ्दीमा जोड ददइने र राम्रो नछतजा ल्याउने 
ववद्धादयलाइ परुस्कृत तथा सम्मान गररने ि । 

२ स्थानीय तहको प्रमिु आधारको रुपमा बालमैरी स्थानीय शासनको अवधारणा 
अवलम्बन  गने शरुूवात गदै बालमैरी गाउंपाछलका बनाउने लक्ष्य छलइनेि । 
बाल ववकास केतरहरूको ब्यवस्थापनमा सहयोग गररने ि । 

३ववधालयहरूको भौछतक पूवााधार ववकास गदै लछगने ि । 

४ प्रभावकारी स्वास््य सेवा उपलब्ध गराउन स्वास््य केतरकहरुको सधुार तथा 
स्तरबदृ्दी गररने नीछत छलइने ि । 

५ लन्क्षत तफा को बजेट तथा कायाक्रममा स्वरोजगारमा आधारीत आयमलुक 

योजना िनौटमा प्राथछमकता ददईने ि। 



६ पश ुस्वास््य सम्वतधी चेतनामूलक कायाक्रम सचालन गररने ि । 

७ स्वच्ि िानेपानी तथा सरसफाइ को ब्यवस्थापन गदै लछगने ि । 
सरसफाइलाइ मानव सभ्यताको रूपमा हेरी पूणा सरसफाइ यकु्त गाउंपाछलका 
बनाउन जोड ददइने ि ।  

८ गाउंपाछलका के्षर छभर रहेका परुातान्त्वक, सास्कृछतक, ऐछतहाछसक, धाछमाक 
,पयाटवकय छनधीहरुको पवहचान, संरक्षण र प्रवधान गदै जाने छनछत छलइने ि। 

९ लैछगंक समानता तथा सामान्जक समाबेसीकरणको माध्यमबाट मार समाजको 
रूपाततरण हनेु हदुा सचेतनामूलक कायाक्रमको माध्यमबाट भेदभावरवहत 
समाज बनाउन जोड ददइने ि । लैछगंक भेदभावलाइ छनरूत्सावहत गररने ि 
। 

१० सनुौला १००० ददन कायाक्रमलाइ छनरततरता ददन नेपाल सरकारलाइ 
अनरुोध गने । 

११ सामान्जक पररचालनका कायाक्रमहरु प्रभावकरी रहेको पाइएको र यसको 
औन्चत्य अझै रहेकोले सो कायाक्रमलाइ छनरततरता ददन र सामान्जक 
पररचालकहरुको काम अत्यततै सततोषजनक रहेकोले छनजहरुको सेवालाइ 
छनरततरता ददन नेपाल सरकारलाइ अनरुोध गने । 

 

 

 

ग)पूवााधार ववकास सम्वन्तधत नीछत   

१ यस गाउंपाछलकाको व्यवन्स्थत ववकासको लाछग गरुुयोजना तजुामा गरी ववकास गने 
नीछत अबलम्बन गररनेि । 

 



२ सडकहरूको  नामाकरण गरी राविय मापदण्ड अनसुरण गदै गाउंपाछलकाको  
मापदण्ड बनाइ स्तरबृद्दी गररदै लछगने ि । सतुदर र सरुन्क्षत गाउंपाछलका छनमााण 
गना स्वीकृत मापदण्ड परुा गने पवुााधारमा  लगानी गने नीछत अनसुरण गररनेि। 
अव छनमााण हनेु भौछतक संरचनाहरू सडकको अछधकार के्षर र सेट ब्याक िोडेर 
मार छनमााण गनुा पने ि । 

३ आयोजनाको ददगोपना, प्रभावकाररता, छमतव्ययीता, कायाकुशलता कायम गना मागमा 
आधारीत सहभाछगतामलुक योजना िनौट तथा कायाातवयन प्रणालीको अवलम्बन 
गररने ि।  

५ सडक यातायातलाइ प्राथछमकताका आधारमा स्तरबदृ्दी गररदै लछगने  ि । 

६ ठूला योजना तथा पलु छनमााणको लाछग केतर सरकारलाइ अनरुोध गररने ि । 

७ छसंचाइलाइ प्राथछमकता दददै कृषकको माग र औन्चत्यको आधारमा छसचाइ योजना 
संचानल गररने ि ।    

८ गाउपाछलकाको केतर तोवकएको स्थान बरेवा(वडा नं.३) मा रहेको अतदाजी ९ 
ववगाहा के्षरफल रहेको ऐलानी जग्गा (चौर र पोिरी) गाउंपाछलकाको नाममा 
दीघाकाछलन छलजमा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाइ अनरुोध गने । साथै सो 
जग्गामा भवन छनमााण, गाडेन र पोिरी संरक्षण गने ।   

९  गाउंपाछलकाको 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 भकुम्पीय सरुन्क्षत बनाउने नीछत 
अबलम्वन गररने ि । सरकारी भवनहरू बालमैरी,अपाङग मैरी बनाउन ुपने ि 
। राविय भवन छनमााण मापदण्ड अनसुरण गररने ि । 



११ बैकन्ल्पक उजाा अततरगत सौया सडक बिीमा लागत सहभाछगता नीछत अनसुरण 
गररने ि । बैकन्ल्पक उजाा कायाक्रमलाइ अनदुान उपलब्ध गराउन नेपाल 
सरकारलाइ अनरुोध गररने ि । 

१२ आजको एक्काइसौ सताब्दीमा पछन सूचना र सचारको पहुंच नपगेुकोले कन्म्तमा 
पछन सबै वडाका केतर सम्म सूचना र संचारको पहचु पयुााउन नेपाल टेछलकमलाइ 
ववशेष आग्रह गररने ि र सबै वडा कायाालयहरूमा इतटरनेट ब्यवस्थापन गररने 
ि।  

१३ ववधतुको ववस्तार र क्षमता बृद्दीका लाछग नेपाल ववधुत प्राछधकरण संग 
सहन्जकरण गरी उधोग धतदा तथा कृषकहरूको आवश्यकता पूछता गदै ग्राछमण 
ववधछुतकरणमा प्राथछमकता ददइने ि । 

 

घ) वातावरण तथा ववपत ब्यवस्था सम्वतधी नीछत  

१ jftfj/0f संरक्षण,तथा भू संरक्षण, जलाधार संरक्षणमा जोड ददइने ि । एक 
गाउं एक पोिरी संरक्षण नीछत अबलम्वन गररने ि । 

१ एक घर २ ववरुवा भन्ने सतदेशका साथ हरेक नया बन्ने घर धनीहरुलाइ 
ववरुवा लगाइ हकुााउन अछभप्ररेरत गररने ि । 

२ औधोछगक के्षरमा ववरुवा लगाइ हररयाली कायम गना आब्हान गररने ि 
। 

३ एक वडा एक पाका  कायाक्रम संचालन गररने ि ।  

२  "सफा घर, टोल र बन्स्त यसैमा ि मायादेवीको पवहचान र प्रगछत" भन्ने नाराका 
साथ स्थानीय टोल सधुार सछमछत, बजार व्यस्थापन सछमछत र छनन्ज क्षेरको सहकाया 
अछभबनृ्ध्द गदै फोहरमैला ब्यवस्थापनको उन्चत प्रबतध गना जोड ददइने ि । 



३ ववपत ब्यवस्थापन कायामा सचेतनामूलक कायाक्रम संचालन गरी तयून जोन्िमको 
वातावरण बनाउने तथा उद्दार र राहत ब्यवस्थापन गना ववपत ब्यवस्थापन तथा 
आकन्स्मक कोषको ब्यवस्था गररने ि । 

४ जलवाय ुपररवतान सम्बन्तध कायाक्रम प्रभावकारी देन्िएको हदुा सो कायाक्रमलाइ 
छनरततरता ददन नेपाल सरकारलाइ अनरुोध गने । 

 

५ स्थानीय ववपत ब्यवस्थापन सछमछत बनाइ कृयाशील तलु्याइने ि । 

६ मायादेवी गाउपाछलका हदैु बग्ने छतनाह ु दानव र घाघरा नदीले बषेनी जनताको 
िेतीयोगय जछमन र बसोवास कटान गरी करोडौको क्षछत पयुााइरहेको र समयमै 
रोकथाम नभएमा वन्स्त तथा िेतीयोग्य जछमनको क्षछत भइ जनजीवन किकर 
भइरहनकुा साथै छतनाउ र घाघरा नदीले छनमााणाछधन अततराविय गौतम बदु्द ववमान 
स्थलमा समेत क्षछत पयुााउने सम्भावना रहेकोले जनताको तटबतध पररयोजना  
माफा त नदी छनयतरण तथा वकनारामा सडक छनमााण गरी कररडोरको रुपमा 
ववकास गना आवश्यक भएकोले केतदीय योजनाको रुपमा समाबेश गरी तत्काल 
कायाातवयन गना  नेपाल सरकारलाइ अनरुोध गने । 

ङ) संस्थागत ववकास तथा सेवा प्रवाह सम्वन्तधत नीछत 

१ कमाचारीहरूलाइ अनशुाछसत र सेवाग्राही प्रछत उिरदायी बनाउदै उत्प्रेररत गराइ  
उच्च मनोबलका साथ सेवा प्रवाह प्रभावकारी रूपमा संचालन गराउने र राम्रो 
काम गनेलाइ प्रोत्साहन र िराव काम गनेलाइ सधुार तथा दण्डीत गररने ि । 
कायासम्पादन  तथा मूल्याङकनको आधारमा प्रोत्साहन गररने ि । 

 २ मतरायबाट ववस्ततृ संगठन तथा ब्यवस्थापन परीक्षण गरी नया दरवतदी कायम 
नहदुा सम्म     तत्काल आवश्यक पने कायाालय सहयोगी, हल्का सवारी चालक र 



प्राववछधक कमाचारी  करारमा छलने बाहेक अतय क्षेरको  कमाचारी ब्यस्थापनको लाछग 
नेपाल सरकार संग अनरुोध गररति ।  । 

४ संस्थागत क्षमता ववकास गदै लैजान कमाचारीहरुलाइ छसपमूलक ताछलम,गोष्ठी तथा 
पदाछधकारीहरूलाइ नेततृ्व ववकास ताछलम ददने नीछत अवलम्वन गररने ि । 

५ पारदछसाता र उिरदावयत्व कायम गदै सशुासन कायम गना वडा तह सम्म नै 
नागररक बडा पर, उजरुी पेटीकाको ब्यवस्था गररने ि । पवहलो सेवा ग्राहीलाइ 
पवहला सेवा ददने नीछत अनसुरण गररने ि । 

६ सेवा प्रवाहमा ववधतुीय सूचना प्रववछधको प्रयोग क्रमश वडा तह सम्म पयुााइने ि । 

 

च) वविीय ब्यवस्थापन र सूशासन सम्वन्तधत नीछत 

१ सावाजछनक वविीय जोन्िम तयनुीकरणका लाछग पेश्कीलाई छनरुत्सावहत गदै वेरुज ु
शतुयको नीछत अवलम्बन गररनेि। 

२ क्रमश आत्म छनभारता हनुका लाछग करका दरहरुलाई समसामवयक बनाउदै 
दायरालाई फरावकलो पादै स्थानीय कर प्रणालीलाई वैज्ञाछनक तलु्याउने नीछत 
अबलम्बन गररनेि। एवककृत सम्पन्ि करको तयारी यो आ. ब.मा परुा गरी 
२०७५ श्रावण देन्ि एवककृत सम्पन्ि कर लगाइने छनछत छलइने ि । 

३ सेवा प्रबाहलाई िररतो र जनमनु्ि तलु्याउन उपलब्ध स्रोत साधनको अछधकतम ्
उपयोग माफा त जनताको नन्जकबाट सेवा प्रवाह गने नीछत अबलम्वन गरी प्रत्येक 
वडाबाट प्रभावकारी सेवा 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 सेवा प्रवाह संग आवद्ध गररने ि । 



६  सावाजछनक सनुवुाइ कायाक्रम ,सामान्जक परीक्षण  गरी पारदशीता जवाफदेहीता 
सछुनस्चत गररनेि । 

७ आततररक लेिा छनयतरण प्रणाली  अबलम्वन गदै आततररक तथा अन्ततम लेिा 
प्रणाली समयमै सम्मपन्न गराउदै बेरुज ुफर्छ्यौट कायालाइ प्राथछमकता ददइने ि 
। 

८ सशुासन यकु्त संरचनाको रूपमा गाउंपाछलकालाइ स्थावपत गररने ि । 

 

यसका अछतररक्त छनम्न थप नीछत अबलम्वन गररने ि । 

१  सावाजछनक जग्गाको पवहचान, अछभलेिन, संरक्षण र व्यवस्थापन गदै भ-ूउपयोग 
योजनानसुार समनु्चत उपयोगको नीती छलइने ि। 

२ ववकास साझेदारको योगदान र पररचालनलाई प्रभावकारी तलु्याउन र आततररक 
आयमा अछभवनृ्ध्द हाछसल गना सावाजछनक छनजी साझेदारी(PPP)को अवधारणामा 
आधाररत लगानीको नीती अवलम्बन गररने ि। 

३ गैरसरकारी संस्थाहरू संग लागत साझेदारीको आधारमा मार सहकाया गररने ि 
। 

४ ljsf;sf sfo{x?nfO{ kl/0ffdd'lv jgfpg glthfdf cfwfl/t(Result 

based) ljsf; ug]{ kl/kf6L cjnDjg ul/g]5 . 

५ ;–;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 सारेको ददघाकाछलन सोच, उदेश्य, 
प्राथछमकता, नीछत तथा कायाक्रमको सफल कायाातवयनले यस गाउँपाछलकालाइा 
समधृ्द बनाउन योगदान परुाउन े कुरामा ववश्वास राख्दै बजेट, योजना तथा 
कायाक्रम तजुामा गना सहयोग पयुााउनहुनु ेसम्पणुा गाउँपालका बासी आदरन्णय 



नागररकहरू, राजनीछतकमीहरू, सभाका सदस्यज्यूहरू, बजेट तथा 
कायाक्रम तजुामा सछमछतका पदाछधकारीहरू, ववषयगत सछमछतका 
पदाछधकारीहरू, बनु्ध्दन्जवव, समाजसेवी, न्शक्षक, प्राध्यापक, रािसेवक 

कमाचारीहरू लगायत सबैलाइा हाददाक धतयवाद दददै योजना तथा कायाक्रमहरू 

तोवकएको समयमा गणुस्तररय रूपमा सञ्चालन गरी कायाातवयन गना यहाहरूको 
महत्वपणुा भछूमका रहने कुरामा ववश्वास राख्दै ववदा हतुिु ।  

धतयवाद, जय मायादेवी ।।।। 

  अध्यक्ष 

  ध्रबु नारायण चौधरी 
मायादेवी गाउँपाछलका, रूपतदेही 

 


