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अध्यक्ष एवं सदस्य महानभुावहरू 

मायादेवी गाउँपालिकाको यस गररमामय गाउँसभामा आ.ब.२०७6/077 को नीलत तथा काययक्रम 
प्रस्ततु गनय पाउदा गौरव महससु गरेको छु । राज्यको पनुः संरचना पश्चात जनतािे देख्न, अनभुलुत 
गनय सक्ने स्थानीय सरकारको रूपमा हामी लनवायचचत भएपलछ दईु आ.ब.को बार्षयक नीलत तथा 
काययक्रम र बजेट कायायन्वयन अचन्तम चरणमा पयुायउन िाग्दै गदाय यस मायादेवी गाउंपालिकाको 
र्वकास र उन्नलतको िालग सकृय रूपमा अगालि बढ्दै प्रभावकारी रूपमा दैलनक सेवा प्रवाह र र्वकास 
पथमा िाग्न ुभएका सम्पूणय सभाका सदस्यहरूिाई धन्यवाद ज्ञापन गदयछु । िोकताचन्िक गणतन्ि 
एवं स्वतन्िताको िालग र्वलभन्न आन्दोिनका क्रममा जीवन आहलुत ददनहुनेु शहीदहरु प्रलत भावपूणय 
श्रद्धान्जिी ब्यक्त गदयछु । 

अध्यक्ष एवं सदस्य महानभुावहरू      

आ व २०७6/077 को नीलत तथा काययक्रम तजुयमाका सैद्धाचन्तक आधारहरु 

 नेपािको संर्वधान, २०७२ 

 स्थानीय सरकार संचािन ऐन ,२०७४ 

 संघीय तथा प्रदेश सरकारका नीलत तथा काययक्रमहरू 

 लिवर्षयय योजना 
 स्थालनय तहको योजना तथा वजेट तजु ुयमा ददग्दशयन २०७5 

 सघीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्िाियबाट प्राप्त मागयदशयन तथा लनदेशनहरु 

 बिा भेिाबाट प्राप्त योजनाहरू 

 राजलनलतक दि, र्वषयगत शाखाहरू,लनचज क्षेि तथा नागररक समाजबाट प्राप्त सझुावहरु 

 र्वषयगत सलमलतहरुको सझुावहरु  

 बजेट तथा योजना तजुयमा सलमलतको लसफाररस 

 राजस्व परामशय सलमलतको सझुाव 

 सङ्घीय र प्रदेश  सरकारको आ.ब. २०७6/077  को बजेट वक्तव्य 

 सभाका सदस्यहरूका राय सझुावहरू । 

 मायादेवी गाउंपालिकाको एर्ककृत र्वकास योजनाको प्रारचम्भक प्रलतबेदन । 

 स्थानीय तहको योजना बार्षयक बजेट ददग्दशयन,२०७४ । 
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 स्थानीय तहका र्वलभन्न कानूनहरू । 

 समय समयमा ब्यक्त प्रलतबद्वताहरू। 

 

कृर्ष, उधोग, व्यापार र पययटन क्षेिबाट आलथयक बचृध्द गदै र्वकासका सबै पवुायधार लनमायण 
गरी समदृ्ध गाउँपालिका लनमायण गने दीघयकालिन सोच सर्हत र्वकासका सबै चरणहरुमा जनताको 
अथयपणुय सहभालगता सर्हत सन्तलुित र चौौतफी र्वकासको िालग मायादेवी गाउँपालिकाको एर्ककृत 
र्वकास योजना (गरुू योजना)अनसुरण गदै गाउँपालिकािे सखुी र समदृ्ध मायादेवी भन्ने मिु मन्िका 
साथ आ.ब.२०७6/077 मा लनम्न अनसुारको लनलत अबिम्बन गनेछ ।  

 
1. कृर्ष पेशा िाई ब्यावसार्यक बनाउन आधलुनकरण गरी, उन्नत जातका लबउ लबजन तथा 

अत्याधलुनक कृर्ष औजारको प्रयोग तफय कृषक हरुिाई लबशेष अनदुान सहलुियत प्रदान गरी 
उत्पादनमा बरृ्द्ध गने लनलत अबिम्बन गररनेछ । 

2. माटो पररक्षण काययमा तचौब्रता ददई नगदेवािी, फिफुि तथा पषु्प ब्यवसाय िाई प्रोत्साहन गने 
र अग्यायलनक (Organic)  खेलतिाई लबशेष प्रथलमकतामा राख्ने नीलत अबिम्बन गररने छ ।  

3. कृर्ष र्वकासमा काययमा संिग्न लनकाय संस्थासंग समन्वय र सहकायय गरर कृर्ष लबकाशमा 
एकद्धार प्रणौािी अपनाईने छ । 

4. कृषकहरुिाई बालि तथा पश ुलबमा तफय  उन्मखु हनेु लनलत अबिम्वन गररने छ । 
5. High Value crops र एक गाँउ एक उत्पादनको ब्यवसार्यकरण गररनेछ । कृर्ष बालि 

संरक्षणका िालग रोगबाट हनेु नोक्सालनको लनयन्िणका िालग लबशेष आधलुनक उपकरणमा 
अनदुान उपिब्ध गरौाउने ब्यवस्था गररने छ ।  

6. मायादेवी ३ मा सञ्चालित बलथयङ सेन्टर २४ सै घण्टा संचािन भईरहेकोमा थप भौलतक संरचना 
सधुार तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा जोि ददईनेछ । 

7. प्रभावकारी स्वास््य सेवा उपिब्ध गराउन स्वास््य केन्रहरुको सधुार तथा स्तरबदृ्धी गररने 
नीलत लिइने छ । नेपाि सरकारको एक स्थानीय तह एक अस्पताि नीलत कायायन्वयन गराउन 
मायादेवी ३ बरेबामा अस्पताि लनमायण गरी संचािन गनय संघ र प्रदेश सरकारिाइ र्वशेष 
अनरुोध गररनेछ साथै एक विा एक स्वास््य चौकीिाई प्रथलमकतामा राचखनेछ । । 

8. प्रजनन ्स्वास््य सधुार यवुा प्रजनन ्चशक्षा तथा No Home Delivery को लनलत अपनाईनेछ ।  
9. योगाभ्यास र योग चशक्षामा जोि ददईनेछ साथै रोग िाग्न ुभन्दा रोगको बाटो छेक्न ुउत्तम हनेु 

हदुा जनताको स्वास््य सेवा प्राप्त गने अलधकारिाइ सलुनचश्चत गनय जनस्वास््य आयवेुद तथा 
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होलमयोप्याथीककौा र्वलभनन् र्वलधहरुिाइ अविमव्न गरी प्रभावकारी स्वास््य सेवा उपिब्ध 
गराउने नीलत लिइएको छ । 

10. मानलसक स्वास््य सेवा संचािन गररनेछ ।  
11. नेपाि सरकारबाट लनशलु्क घोषणा गररएका तथा यस गाँउपालिकािाई आवश्यकता भएका 

औषलधहरु सहज रुपमा प्रत्येक स्वास््य सस्थाबाट सबैको पहौँुचमा परुय्ाइने छ । 
12. सबैको स्वास््य सलुनश्चीताको िालग घमु्ती सेवा, घर दैिो र ६० वषय मालथका जेष्ठ नागररक, 

अपाङ्ग, असहायको उपचारमा र्वशेष सरु्वधा प्रदान गररने छ । जेष्ठ नागररकहरूिाइ सम्मान 
गररने छ । फरक क्षमता भएका ब्यचक्तहरूिाइ उलनहरूको आवश्यकता अनसुार सहयोग गररने 
छ ।सबै िचक्षत समदुायहरुिाइ सशचक्तकरण हनु अलभप्रेररत गररने छ । 

13. सफा टोि र ,सफा घर"बचस्त यसैमा छ मायादेवीको पर्हचान र प्रगलत" भन्ने नाराका साथ 
स्थानीय टोि र्वकास सलमलतिाइ सकृय बनाउदै फोहरमैिा ब्यवस्थापनको उचचत प्रबन्ध गनय 
जोि ददइने छ ।फोहर उत्पादन गनेबाटै ब्यवस्थापन गनुय पने नीलत अबिम्वन गररने 
छ।खानेपानौी तथा सरसफाई सलमलतिाई अझ बढी उत्तरदार्य बनाईनेछ । 

14. स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ को ब्यवस्थापन गदै िलगने छ।सरसफाइिाइ मानव 
सभ्यताको रूपमा हेरी पूणय सरसफाइ यकु्त गाउंपालिका बनाउन जोि ददइने छ । आशयलनकबाट 
सरुचक्षत खानेपानी ब्यवसथ्ापन  गने तथा सबै नागररकहरूिाइ आधारभतू स्वच्छ खानेपानी 
उपिब्ध गराउन संघीय सरकार र प्रदेश सरकार संग सहकायय गरी स्वच्छ खानेपानीको 
ब्यवस्थापन गररदै जाने नीलत लिइएको छ । 

15. फोहरमैिा ब्यवस्थापनमा संिग्न जनसचक्तको उत्प्रेरणा बढाउनमा जोि ददई फोहरमैिा 
ब्यवस्थापनमा उचचत मापदण्ि अपनाई दण्ि र जररवाना िाई प्रभाबकारी बनाईनेछ । फोहोर 
िाई मोहरमा पररणत गने नौीलत अविम्बन गररने छ । 

16. मायादेवी 3 केन्हौिीमा लनमायण हनु िागेको खेि मैदानिाई रार्िय स्तरको खेिमैदानमा 
लबकास गररने छ तथा सोको िालग आवश्यक बजेटको िालग प्रदेश सरकार र सर्िय सरकारसँग 
पहि गररने छ । 

17. गाँउपालिका स्तरीय खेिकुद प्रलतयोगीता ब्यवस्थीत ढङ्गिे आयोजना गररनेछ । उत्कृस्ट 
खेिािी िाई लसल्ि प्रदान तथा सम्मान गररनेछ ।  

18. यवुाहरुको बढ्दो खेि प्रलतको आकय षक िाई मध्यनजर गरर लबलभन्न गाउँपालिकास्तररय 
खेिकुद गलतलबलध संचािन गनय सहयोग गररनेछ । 

19. एक गाउं एक सहकारीको ब्यवस्था गनय गाउौँपालिकािे सहचजकरण गने छ ।सहकारी 
सौंस्थाहरूको प्रभावकारी लनयमन गररने छ र उद्देश्य अनरुुप संचािन गनय प्रेररत गररने छ । 
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20. यवुाहरुको भर्वश्य सनु्दर बनाउन उलनहरुिाई आय आजयन र सामाचजक सेवाका काययमा 
संिग्न गरायईनेछ । यवुा दौुब्ययसलन लबरुद्धको सचेतनामिुक काययक्रम िाग ुऔषध दबु्ययसलन 
पनुस्थापना केन्र स्थापनाका िालग सहकायय गररनेछ । 

21. मर्हिा र्हंसा न्यलुनकरण र िैङ्गीक लबभेदको अन्त्य गनय सचेतना मिुक काययक्रम गररनेछ । 
22. दलित ,अल्पसंख्यक र्पछलिएको बगय क्षेिको उत्थान र जालतय भेदभाबको अन्त्य गररनेछ । 
23. अपाङ्ग , दलित असहायको सामाचजक चजबनको सरुक्षाको सलुनचश्चतता गररनेछ । 
24. मर्हिाहरुका िालग  लसिौाई कटायई , कम्पौ्यटुर तालिम मैन बत्ती लनमायण तालिम 

फिफुि खेती तालिम िगायत लसप लबकास तथा उद्यम पौ्रबरद्नौात्मक काययक्रम संचािन 
गररनेछ । 

25. लबलभन्न ददबसहरु मनाउने नौीलत अबिम्बन गररनेछ । 
26. जेष्ठ नागररक समाजको गठन र लतनको क्षमता र अनभुब िाई पौँुचजका रुपमा लिई उचचत 

ठाँउमा उपयोग गररनेछ ।  
27. जेष्ठ नागररकको मयायददत चजबनका िालग अनभुबको साटासाटमा टेवा ददन ददवा सेवा केन्र 

स्थापना गने सरकारी गैर सरकारी लनकाय सौंग आवश्यक समन्वय गररनेछ ।  
28. बािबािीकाको रुचचिाई ध्यानमा राखी चचल्रेन पाकय  र फन पाकय को लनमायण गनय लनजी 

क्षेििाई प्रोत्शाहन गररने छ ।  
29. लबलभन्न धमय धमायिम्भीहरुका मसानघाट ब्यवस्थापन गररनेछ ।  
30. महीिा शसक्तीकरण काययक्रम अन्तरगत मर्हिा र्हंसा बािबालिका माथी हनेु लबलभन्न र्हंसा 

सम्बचन्ध सचेतना मिुक काययक्रम िाग ुगररने छ ।  
31. सामाचजक सरुक्षा भत्तािाई सवयसिुभ रुपमा लबतरण गनय लबचत्तय संस्थाहरु संग समन्वय गरर 

घमु्ती बैंक संचािनका िालग पहि गररनेछ । 
32. सामदुार्यक लबद्याियको शैचक्षक गणुस्तर सधुारमा जोि ददईनेछ र लबद्यािय, लबद्याथी, चशक्षक 

संख्याको साथै भौलतक संरचनामा अनपुालतक सधुार तथा ब्यवस्थापनका िालग लबशेष लनलत 
अबिम्वन गररनेछ । 

33. मायादेवी गाउंपलिका लभिका सामदुार्यक र संस्थागत र्वद्याियको वीचमा स्वच्छ प्रलतस्पधायको  
वातावरण सृजना गने नीलत लिइनेछ ।बािबालिकाको भनायदर बढाउन र र्वद्यािय छाड्ने दर 
घटाउन बाि मैिी वातावरण सृजना गरी खेल्दै लसक्दै काययक्रम सर्हत प्रर्वलध सर्हतको चशक्षामा 
जोि ददइने छ ।  

34. लबद्यािय प्रलतको आम जनताको अपनत्वको भावनामा लबकाश र सधुार गररनेछ । अपाङ्ग 
मैिी भौलतक संरचना लनमायणमा जोि ददईनेछ ।  

35. गणुस्तरीय चशक्षा मायादेवीको प्रलतबद्धता भने्न मिु धेय सर्हत सबै बािबालिकािाइ 
र्वद्याियमा अलनवायय पठाउं, लसकाउं र टीकाउं भन्ने अलभयान सर्हत  सामदुार्यक, धालमयक 
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र्वद्याियहरूमा भौलतक पवुायधार र्वकास सौंग संगै गणुस्तरीयता अलभबदृ्धीमा जोि ददइने र राम्रो 
नलतजा ल्याउने र्वद्याियहरूिाइ परुस्कृत तथा सम्मान गररने छ । कमजोर आलथयक अवस्थाका 
कारण र्वद्यािय जान नसक्ने अवस्थाका बािबालिकाहरुकोिालग जनप्रलतलनलधहरू, कमयचारीहरू, 
चशक्षकहरू, समाजका प्रलतर्ष्ठत ब्यचक्त, समाजसेवीहरूबाट शैचक्षक अलभभावकत्व ग्रहण गरी 
र्वद्यािय पठाउने र र्टकाउने नीलत अनसुरण गररने छ । 

36. फरक क्षमता भएका ब्यचक्त तथा आलथयक  अवस्था कमजोर रहेका ब्यचक्तहरूिाइ रोजगारी 
मिुक उच्च  चशक्षा हालसि गनय छािबचृत्त उपिब्ध गराउने नीलत लिइने छ ।िचक्षत 
बािबालिकाहरूिाइ प्रदान गदै आएको छािबचृत्त काययक्रमिाइ लनरन्तरता ददइने छ ।  

37. र्वद्याियहरूको लनयलमतता र गणुरतरीयताका िालग प्रधानाध्यापकहरूिाइ चजम्मेवार बनाइने 
छ। र्वद्याियहरूमा क्रमशः र्वद्यतुीय हाचजरी िाग ुगररने छ । 

38. र्वद्याियहरुको शैचक्षक गणुस्तर अलभवृर्द्ध गनय सरकारी, गैरसरकारी, लनजी क्षेि, 
अलभभावकहरु, र्वद्यािय व्यवस्थापन सलमलत, चशक्षक अलभभावक संघ िगायत सरोकारवािा 
सबैको साथ सहयोग लिइने छ । यसका िालग सरोकारवािाहरुको क्षमता र्वकास गररनकुा साथै 
समदुाय पररचािन गररने छ । 

39. सामदुार्यक र्वद्याियहरुिाई बािमैिी बनाई र्वद्याियमा बािमैिी चशक्षण लसकाइ प्रर्क्रया 
अबिम्बन गररने छ । 

40. गाँउपालिका क्षेिलभि संचािनमा रहेको आधारभतू र्वद्यािय र माध्यलमक तहका र्वद्याियहरु 
मध्ये शैचक्षक गणुस्तर, भौलतक ब्यवस्थापन, बाि मैिी कक्षा ब्यवस्थापन, खानेपानी शौचािय, 
बाहृय वाताबरणका र्हसाबिे १/१ वटा र्वद्याियहरुिाई नमूना र्वद्याियको रुपमा छनोट गररने 
छ । 

41. यस गाँउपालिकाको पाँच वषयौे गाउँ चशक्षा योजना तयार गरी कायायन्वयनमा ल्याइने छ । 
42. शैचक्षक गणुस्तर अलभवरृ्द्ध गने सन्दयभयमा चशक्षकहरुको क्षमतामा र्वकास गनय उनीहरुको 

आवश्यकतामा आधाररत तालिम संचािन गरी सक्षम बनाइने छ । 
43. उच्च तथा प्रार्वलधक चशक्षामा सबै तह र तप्काका बािबालिकाहरुको पहुँच अलभवलृध गनय 

शैचक्षक सहयोग उपिब्ध गराइने छ । 
44. यस गाउँपालिका क्षेि लभिका आम जनसमदुायहरुको चेतना स्तर अलभवरृ्द्ध र लनरन्तर 

लसकाइका िालग अनौपचाररक चशक्षाका काययक्रमहरु संचािन गररने र यसका िालग सामदुार्यक 
लसकाइ केन्रहरुको प्रबरौ्द्धन गररने छ । 

45. र्वद्याियमा आधाररत र समदुायमा आधाररत बािलबकास कक्षाहरुको गणुस्तर अलभवरृ्द्ध र 
पनुसंरचना जोि ददइने छ । चशक्षामा परुस्कार र दण्िको व्यवस्थािाई प्रभावकरी रुपमा 
कायायन्वयनमा ल्याइने छ । 
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46. गाउँ क्षेिमा सञ्चालित उद्योग तथा ब्यवसार्यक फमय दताय नर्वकरण काययिाई ब्यवस्थीत गने 
लनती अविम्बन गरीने छ ।  

47. स्थानीय उद्यमीिाई उद्योग संचािन गनय आवश्यक वातावरण तयार गररने छ । सावयजलनक 
नीचज साझेदारीको सहकाययमा जोि ददइने छ । कृर्ष तथा वन्यजन्त ुउद्योग स्थापनामा प्रोत्साहन 
गररने छ । जिवाय ुअनकुुिन उद्योग स्थापनामा जोि ददइने छ ।  

48. गाँउपालिका लभिका सहकारी र र्वचत्तय संस्थािाई उत्पादनमिुक क्षेिमा िगानीको िालग 
प्रोतस्ाहन गनय र्वशेष लनलत अविम्बन गररने छ ।  

49. गाँउपालिकाको केन्र र विा काययियको सम्पयकय  सिकिाई प्राथलमकता ददई लनमायण कायय 
एवं स्तरोन्नतीमा जोि ददइनेछ ।जनतािाई सहज रुपमा आवतजावतको िालग सवै विाहरुमा 
सिक ममयत तथा स्तरोन्नती कायय िाई जोि ददईनेछ ।  

50. स्थानीय र्वपत ब्यवस्थापन सलमलतिाइ प्रभावकारी बनाइने छ । र्वपत जोचखम 
न्यूलनकरणकाययमा सचेतनामूिक काययक्रम संचािन गरी न्यून जोचखमको वातावरण बनाउने तथा 
उद्दार र राहत ब्यवस्थापन गनय र्वपत ब्यवस्थापन तथा आकचस्मक कोषको ब्यवस्था गररने छ 
साथै मायादेवी गाउँपालिका हदैु बग्ने लतनाउ, दानव र घाौँघरा नदीमा सङ्घीय तथा प्रदेश 
सरकारसंगको सहयोग र सहकाययमा जनताको तटबन्ध पररयोजना माफय त नदी लनयन्िण तथा 
र्कनारामा सिक लनमायण गरी कररिोरको रुपमा र्वकास गने नीलत अबिम्वन गररने छ । 

51. २०७५ श्रावण १ गते देचख नक्सापास गरेर भवन तथा  भौलतक सौंरचनाहरू बनाउन ुपने 
नीलत लिइएकोमा सो काययिाई लनरन्तरता ददईनेछ तथा अव लनमायण हनेु भवन तथा भौलतक 
सौंरचनाहरू सिकको अलधकार क्षेि र सेट ब्याक छोिेर माि लनमायण गनुय पने  नीलत लिइएको 
छ ।  

52. र्वस्ताररत गाँउ क्षेिका जलमनमा बढ्दै गएको अव्यवस्थीत बसोबास र लबना सयभे लिजाईनका 
सिक खोल्ने काययिाई लनरुत्सार्हत गररनेछ ।  

53. गाँउपालिका क्षेिका स्थालनय सिकहरुमा भएका समस्याहरुिाई गाँउपालिकािे तत्काि 
सम्वोधन गनय पहि गनेछ र र्वलभन्न सिकहरुको सिक अलधकार क्षेिलभि अलतक्रमण गने 
प्रवचृत्तिाई लनरुत्सार्हत गररनेछ ।  

54. लसंचाइिाइ प्राथलमकता दददै कृषकको माग र औचचत्यको आधारमा लसचाइ योजना संचानि 
गररने  नीलत लिइने छ ।  अनावश्यक रूपमा भलूमगत पानी खेर जान नददने नीलत लिइने छ ।  

55. बैकचल्पक उजाय अन्तरगत सौौयय सिक बत्तीमा िागत सहभालगता नीलत अनसुरण गररने छ 
। बैकचल्पक उजाय काययक्रमिाइ अनदुान उपिब्ध गराउन संघीय सरकार र  प्रदेश सरकारिाइ 
अनरुोध गररने छ । 
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56. सिक, पिुजस्ता भौलतक पौुवायधार लनमायणमा आलथयक, वातावरणीय, सामाचजक पक्षको 
मूल्याङ्कन एवं अध्ययनको आधारमा गणुस्तरीय एवं वातावरणमैिी भौलतक पौुवायधार लनमायणमा 
जोि ददइनेछ ।  

57. उपभोक्ता सलमलतमाफय त गररने योजनाहरू स्थानीय श्रम, लसप, प्रर्वलधमा संचािन हनु सक्ने 
माि हनु ु पने तथा उपभोक्तािे चजम्मामा लिने काम ठेक्कामा ददन नपाइने नीलत पूणयरूपमा 
कायायन्वयन गररने छ ।  ५ िाख भन्दा ठूिा योजनाहरूको गणुस्तर पररक्षण गने नीलत अनसुरण 
गररने छ । 

58. भ-ुउपयोग योजना र वस्ती र्वकास योजना िाग ुगररने छ । सावयजलनक जलमन लमचेर घर 
लनमायण गने काययिाइ लनरुत्सार्हत गरर सायवयजनीक जलमनको िगत लिई संरक्षणमा जोि ददइने छ 
।  

59. सिक छेउछाउ लनमायण भएका भवनिाई उचचत ब्यवस्थापन गररने छ । वस्ती र्वकास 
माफय त नवीन शहर र वजारको र्वकासमा जोि ददइने छ ।  

60. खािी पलतय जग्गामा उपभोक्ता समूह, र्वद्यािय पररवार र नागररक समाज माफय  वकृ्षारोपण 
काययक्रम संचािन गनय जोि ददईनेछ । 

61. कमयचारीको बरृ्द्ध र्वकासमा उचचत ध्यान ददइने छ ।कमयचारीके मनोवि उच्च राख्दै काम 
प्रलत उत्प्रेररत गनय प्रोत्साहन भत्ताके व्यवस्था गररने छ ।  कामको मलु्याङ्कनको आधारमा 
उत्कृष्ट कमयचारी िाई र्वशेष परुुस्कारको ब्यवस्था गररने छ ।   

62. गाउँपालिका का  अस्थायी र करार तथा दैलनक ज्यािादारीका कमयचारीको कामको आधारमा 
मलु्याङ्कन गरर सेवा लनरन्तरता ददईने छ ।  

63. कमयचारीको क्षमता र्वकासमा अध्ययन अनसुन्धान तालिम भ्रमण अनभुव साटासाटको 
ब्यवस्था लमिाईने छ । 

64. सावयजलनक सनुवुाई, जनता संग जनप्रलतलनलधको प्रत्यक्ष संवाद नागररक विा पि र र्वर्वध 
प्रर्वलध संग जोलिने छ ।  

65. न्यार्यक सलमलतिाइ प्रभावकारी बनाइ सिुभ र सहज तररकािे न्याय सम्पादन गररने नीलत 
लिइने छ । सबै विामा मेिलमिाप केन्र गठन भईसकेकोिे मेिलमिापको माध्यमबाट 
सामाचजक सद्भाव सर्हतको मायादेवी  लनमायण गने नीलत अविम्वन गररने छ ।  

66. सबै विा कायायियहरूमा इन्टरनेट ब्यवस्थापन गरर  २०७6 श्रावण १ गते देचख ब्यचक्तगत 
घटना अन िाइन दताय तथा ब्यवासाय कर तथा सम्पचत्तकर सङ्किन काययिाई सहज, चसु्त, 
प्रभावकारी तथा पादयशी तररकािे सञ्चािन गररनेछ ।  

67. र्वचत्तय जोखीम न्यनु गररनौुका साथै आन्तररक िेखापररक्षण शाखािाई ब्यवस्थीत गररने छ 
।  
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अन्त्यमा यस गाउँपालिकािे ददघयकालिन सोच, उदेश्य, प्राथलमकताका साथ अचघ सारेका नीलत 
तथा काययक्रमको सफि कायायन्वयनिे यस गाउँपालिकािाइय समदृ्भ बनाउन योगदान परुाउने 
कुरामा र्वश्वास राख्दै नीलत तथा काययक्रम तजुयमा गनय सहयोग पयुायउनहुनेु सम्पणुय, सभाका 
सदस्यज्यूहरू, र्वषयगत सलमलतका पदालधकारीहरू, बरु्द्भचजर्व, समाजसेवी, चशक्षक, प्राध्यापक, 
रािसेवक कमयचारीहरू िगायत सबैिाइय हाददयक धन्यवाद दददै नीलत तथा काययक्रमहरू अनसुार 
यस गाउँपालिकािाई सखुी र समदृ्ध मायादेवी बनाउन सबैको साथ, सहयोग र सहकाययको आशा 
र र्वश्वासका साथ र्वदा माग्दछु । 

धन्यवाद 

जय मायादेवी 
अध्यक्ष 

ध्रबु नारायण चौधरी 
मायादेवी गाउँपालिका, रूपन्देही 

 


