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मल्लरानी गाउँपाललकाको नवौं गाउँसभाका 
प्रमनख अलिथी  म्जल्ला समन्वय सलमलिका प्रमनखज्यू, 

ववशरे् अलिलथ म्जल्ला समन्वय सलमलिका उपप्रमनखज्यू, 

 अलिलथ प्रमनख म्जल्ला अलिकारीज्यू, सनरक्षा लनकायका प्रमनखज्यूहरु, म्जल्लाम्थथि सिै कायालुका प्रमनखज्यूहरु, 

उपाध्यक्षज्यू, 

गाउँसभाका सदथयज्यूहरु, 

सबपूर् ुराजनैलिक दलका प्रलिलनलिज्यूहरु, 

सबपूर् ुराष्ट्रसेवक कमचुारी संचारकमी लमत्रहरु,समाजसेवी,वनविजीवव िथा उपम्थथि सबपूर् ुमहाननभावहरु । 

 

नेपालको संवविान २०७२ अननसार थथानीय सरकारका रुपमा मल्लरानी गाउँपाललका वव.सं. २०७३ फागनन २७ गिे 
थथापना भई थथानीय सरकारको रुपमा काय ुगदै आइरहेको छ । संघीय संरचनामा थथानीय सरकार जनिाको सिैभन्दा 
नम्जकको सरकार हो। यही पषृ्ठभमूीमा रहेर मल्लरानी गाउँपाललकाको नवौं गाउँसभामा आलथकु वर् ु२०७८।०७९ को 
नीलि िथा कायकु्रम प्रथिनि गन ुपाउँदा गौरवाम्न्वि महशनस गरेको छन । 

 

राष्ट्रलाई जनमििाट राज्य संचालन गने अवथथामा ल्याउन ववलभन्न आन्दोलनमा जीवन उत्सग ुगननहुनने सबपूर् ुज्ञाि अज्ञाि 
शहीदहरुप्रलि श्रिाुन्जली अपरु् गदुछन । रावष्ट्रयिा  रावष्ट्रय वहि एवं थवालभमान  लोकिन्त्र र जनजीववकाको आन्दोलनको 
नेितृ्व गननहुनने अरजहजहरु प्रलि उच च सबमान यकयत ग गदुछन। नेपाली समाजको यनगान्िकारी रुपान्िरर्का उहाँहरुले 
पनयाुउननभएको योगदानको थमरर् गन ुचाहन्छन । 

 

ववश्व कोरोना भाइरस महामारीको चपेटामा परररहेको पररथथलिमा अत्यन्िै असहज च ननौिीपूर् ुअवथथामा अम्घ िढ्दै गदा ु
मल्लरानी गाउँपाललकाको नवौं गाउँसभा सञ्चालन हनन गइरहेको छ । यथिो असहज पररम्थथलििाट िनजनको क्षलि भएको 
छ । यस महामारीका कारर् अवहलेसबम ज्यान गनमाउननहनने सिै यकयम्त गहरुप्रलि भावपूर् ुश्रिान्जली अपरु् गदुछन र शोक 
सन्िप्त पररवारजनमा हार्दुक समवेदना प्रकट गदुछन साथै संक्रलमि सबपूर्मुा शीघ्र थवाथ्य लाभको कामना गदुछन  । 

 

कोलभड १९ को महामारी रोकथाम र लनयन्त्रर्का लालग अपनाइएको लकडाउन  सामाम्जक दनरी लगायिका कायकुो 
कायाुन्वयनमा अननशालसि र सवक्रयिापूवकु सहयोग गननहुनने गाउँवासी लगायि सबपूर्मुा हार्दुक आभार यकयत ग गन ुचाहन्छन 
। कोलभड १९ को रोकथाम र लनयन्त्रर्मा अरजहपम्तत गमा खट्ननहनने म्चवकत्सक  थवाथथयकमी  जनप्रलिलनलिहरु राष्ट्रसेवक 
कमचुारी  सनरक्षाकमी िथा यकयवथथापन कायमुा खवटनन भएका सिैलाइ हृदय देम्ख नै िन्यवाद र्दन चाहन्छन । यसको 
साथै यस महामारीको रोकथाम  लनयन्त्रर् र उपचारमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न राजनीलिक दल  लनजी के्षत्र  
सहकारी  सामनदावयक संथथा  गैरसरकारी के्षत्र  संचार जगि  सामनदावयक/संथथागि ववद्यालय लगायि सबपूर् ुगाउँवासी प्रलि 
हार्दुक िन्यवाद यकयत ग गदुछन । 

 

थथानीय िहले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको ववकास सबिम्न्ि लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त गन ुसमन्वय सहयोग र सहकाय ु
गदै थथानीय अथिुन्त्रको ववकास र ववथिारिाट समवृिको आिार लनमाुर्मा महत्वपूर् ुभलूमका खेल्दछ ।ववकास लनमाुर्का 
सािनको सेवा प्रदायक लनकायहरुमा सहज पहनँच सँगै लनकायगि अन्िर समन्वय र साझेदारीमा थथानीय िहको महत्वपूर् ु
भलूमका रहन्छ । थथानीय िहले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको योजना नीलि अननरुपकायोजना िथा कायकु्रम िजनमुा 
गदै कायाुन्वयनमा ल्याएका छौ । 
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आदरर्ीय, गाउँ सभाका सदथयज्यूहरु, 

अव म ववकास र समवृिको लक्ष्य प्रालप्तका लालग गररएका महत्वपूर् ुप्रयास ,अवसर र च ननौलिहरुको िारेमा उल्लेख गन ु
चाहन्छन । 
 

महत्वपूर् ुप्रयासहरु : 

आलथकु वर् ु२०७८/०७९को वावर्कु नीलि िथा कायकु्रम प्रथिनि गनन ुअम्घ गाउँपाललकाले ववगि ४ वर् ुदेम्ख हाल सबम 
हाँलसल गरेको प्रगलि संगै च ननौलिका ववर्यमा चचाु गन ुचाहन्छन । गाउँपाललकाले हाल सबम कायकु्रम संचालनमा सहजिा 
ल्याउन ५० वटा थथानीय कानून ियार गरर कायाुन्वयन भएका छन ्। गाउँपाललकालाई ववलि सबमि ढंगले अम्घ िढाउन 
यथिा थथानीय कानूनहरूको महत्वपूर् ु भलूमका रहेको छ ।भौगौललक ववकटिासंग जनिेर गाउँपाललकाको ववकास 
लनमाुर्लाई जीवन्ि िनल्याउन यस गाउँपाललका सदा अरजहसर रहने छ । थथानीय थिरका पयाुपयटुन  िालमकु थथल  कला 
संथकृलिलाई उजागर गदै प्राकृलिक स्रोिहरूको संरक्षर्  संविुन र सदनपयोगका लालग  गाउँपाललकाले आफ्नो भलूमकालाई 
सशत ग ढंगले थथापना गने प्रयत्न गदै आएको यकयहोरा अवगि गराउन चाहान्छन ।भौलिक पूवाुिार, कृवर् म्शक्षा, थवाथ्य र 
वािावरर्का सवालहरु पूर् ुरुपमा सबिोिन भईनसकेको अवथथामा उत ग सवालमा गाउँपाललकाको प्रयास लनरन्िर भईरहन े
प्रलिवििा यस सभािाट गन ु चाहान्छन।  मूल रूपमा संघ र प्रदेश सरकारिाट िोवकएको कायकु्रम सबवम्न्िि िजेट 
लसललङ िोवकएको चौमालसकमा प्राप्त नहनदा योजना सञ्चालनमा केही समथया रहेको छ ।यी समथयाका अलिररत ग कोलभड 
१९ ले लनबत्याएको वृहििेरोजगार जनशम्त गलाई रोजगारी उपलब्ि गराउनकृवर् र पशनपालन जथिा के्षत्रलाई 
यकयवसायीकरर्िफु उन्मनख गराउन  श्रममनलक आयोजना संचालनलाई प्राथलमकिा र्दंदै अनेकौसमथया र  च ननौिीहरुका 
िावजूद पलन अगालड िवढरहेको अवथथा हामी सिैमा अवगि नै छ । 

आदरर्ीय, गाउँ सभाका सदथयज्यूहरु, 

अव म मल्लरानी गाउँपाललकाले आ .ि.२०७८।०७९ नीलि िथा कायकु्रम िजनमुा गदाु ललएका आिारहरु प्रथिनि गदुछन।  

 नेपालको संवविानका प्रथिावना मौललक हक राज्यका लनदेशक लसिान्ि िथा नीलिहरु, 

 संघीय सरकारको आवलिक योजनाले ललएका नीलि िथा प्राथलमकिाहरु, 

 संघीय सरकारले अवलबिन गरेका आलथकु िथा ववत्तीय नीलिहरु, 

 प्रदेश सरकारले अवलबिन गरेका आलथकु िथा ववत्तीय नीलिहरु, 

 थथानीय आलथकु काय ुप्रर्ाली एवम ्एकल िथा साझा अलिकारका सूची 
 थथानीय िहको आवलिक योजनाले िय गरेका प्राथलमकिाहरु, 

 थथानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, 

 थथानीय िह थव-मूल्यांकनका आिारहरु, 

 ववगिका आलथकु िर्मुा गाउँपाललकाले ियार पारेका नीलि, कायकु्रमिथा योजनाहरु, 

 नेपालले अन्िराुवष्ट्रय जगिमा जनाएका लिलभन्न प्रलििििाहरु, 

 ववकासका समसामवयक मनद्घाहरु: र्दगो ववकास सबिन्िी नीलि , जलिायन पररविनु र ववपद् यकयवथथापन,खाद्य िथा 
पोर्र् सनरक्षा,लैलगक सशम्त गकरर् र समावेशी ववकास,िाल मैत्री थथानीय शासन,उजाु संकट लगाएका  सबिम्न्िि 
ववर्यहरु । 

 

 

कोलभड १९  को दोस्रो महामारीमा पलन आ .व . २०७७।०७८मा गरेका मनख्य कायहुरुको संम्क्षप्त सलमक्षा गन ुचाहन्छन। 
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१. कोलभड १९ संकट रोकथाम लनयन्त्रर् र यकयवथथापनका लालग मल्लरानी -४ म्थथि प्यूठान क्याबपसमा ५ िेड 
क्षमिाको अम्क्सजन सवहि अथथायी कोरोना अथपिाल थथापना गररएको छ उत ग अथपिालमा थवाथ्यकमी 
यकयवथथापन  लिरामीहरूको सेवाको लालग लनशनल्क और्िी वविरर्  आपिकाललन उदारका लालग सवारी सािनको 
यकयवथथापन िथा मनोसामाम्जक परामश ु सेवाहरु प्रदान गररएको छ त्यथिै िढ्दो संक्रमर् रोकथामका लालग 
समनदाय थिरमा प्राथलमकिाका आिारमा कोरोना पररक्षर् िथा खोप लगाउन ेकाय ुलनरन्िर भइरहेको छ । 

रू १८ करोडको लगालनमा १५ शैयाको आिारभिू अथपिाल लनमाुर् कायकुो लालग ववद्यनिीय िोलपत्र आयकरान गरी 
प्रकृया अगाडी वढाइएको छ । उज्यालो मल्लरानी कायकु्रम अन्िरगि गाउँपाललकाको प्राथलमकिामा रहेको फन सको 
छाना ववथथापन गने काय ुअम्न्िम चरर्मा पनगेको छ । 

२. उज्यालो मल्लरानी कायकु्रम अन्िरगि गाउँपाललकाको प्राथलमकिामा रहेको फन सको छाना ववथथापन गने काय ु
अम्न्िम चरर्मा पनगेको छ । 

३. मल्लरानी गाउँपाललकाको पवहचानको रूपमा रहेको मल्लरानी पयटुकीय क्षेत्र ववकासका यस गाउँपाललको १ 
करोड ५० लाख र नेपालसरकारको रू ३ करोड ५० लाखको लागि साझेदारीमा २०८० फाल्गनर् मसान्ि 
सबम सबपन्न हनने गरी वपकलनक थथल,पोखरी,पावकुङथथल,म्चल्रेनपाकु,िङ्कर,शौचालय रलसढी लगाएिका संरचना 
लनमाुर्को लालग ववद्यनिीय िोलपत्र आह्वान ियारी भइरहेको छ । साथै यस कायकुा लालग थथानीय िासीहरू 
समेि लगानी गन ुइच छनक रहेकोले ववकास प्रमेी यकयम्त गहरूमा हार्दुक िन्यवाद यकयत ग गन ुचाहन्छन । 

४. नेपाल सरकारको नीलि अननरुप एक घर एक िाराको अविारर्ालाई पूर्िुा र्दनको लालग खानेपानीको के्षत्रमा 
यस गाँउपाललकाले िेरै नै लगानी गनन ुपने हनन्छ । सीलमि श्रोि सािनका िावजदू जनिालाई खानेपानीको पहनचँ 
प नयाुउन ेउद्दशे्यले गाँउपाललकािाट लनम्बवनी प्रदेश सरकारसँगको सहकायमुा वडा नं. ४ मा म्झमरुक मल्लरानी 
ललफ्ट खानपेानी र वडा नं. ३ दोमाई खोला ललफ्ट खानपेानी योजना वहनववर्यु योजनाको रुपमा लनमाुर् काय ु
गि आ.व.२०७६।०७७ देम्ख सनरुवाि गरर यस वर्कुो वजेटिाट प्राववलिक लागि अननमान वमोम्जमको काय ु
सबपन्न भएको छ । थथानीय पूवाुिार ववकास साँझेदारी कायकु्रम अन्िरगि देउराली एकरािे देउघर च नम्न्िखोला 
ललफ्ट खानपेानीको लनमाुर् कायपु्रारबभ गररएको छ । यसै गरी  गि वर् ुदेम्ख संचालन गररएको वडा नं. २ 
को पर्दमेपानी दमार मरभ नङ खा.पा. योजना सबपन्न भइ कररव ७० घरमा यकयम्त गगि खानेपानीको लाइन जडान 
गने काय ुसबपन्न भएको छ । लनम्बवनी प्रदेश सरकारको सशि ुअननदान िफुवाट चालन आ. व.को िनदँी ललफ्ट 
खानपेानी र पालेवन सारीवाङ खानपेानी योजना सबपन्न गररएको छ । वडा नं. ३ को खररकापाटा दोभान ललफ्ट 
खानेपानी आगालम वर् ुसबपन्न गने योजना रहेको छ । 

५. नेपाल सरकारको समपनरक अननदान र गाउँपाललकाको लागि साझेदारीमा मल्लरानी पयटुकीय माग ुथिरोन्निीको  
काय ुअगालड वढाइएको छ । यस गाउँपाललकाको सवै भन्दा ववकट रहेको वडा नं. १ मा गि आ.व. देम्ख 
लनम्बवनी प्रदेश सरकार र गाउँपाललकाको लागि साझेदारीमा मकाुवाङ्ग सोलहाल्ना गोयलछेडी सडक थिरोन्निी 
गने काय ु यस अF.व.मा सबपन्न भएको छ । थथानीय पूवाुिार ववकास साझेदारी कायकु्रम अन्िरगि चालन 
आ=j= df देउराली थाम सोलहाल्ना मोटरवाटो नयाँ ट्रयाक खोल्ने र मनन्डाँडा च नजा मोटरिाटो थिरोन्निी गने 
काय ुसबपन्न भएको छ । 

६. जनिाको घरदैलोमा गई सेवा पनयाुउने उद्देश्यले जेष्ठ नागररकअपांगिा पररचय पत्र वविरर् गने काय ुर उपभोत गा 
सलमलिको क्षमिा ववकास िथा योजना सबझौिा गने काय ु सबवम्न्िि वडाहरुमा घनम्बि म्शववर माफुि सबपन्न 
गररएको छ । 

७. मनख्यमन्त्री रजहामीर् ववकास िथा रोजगार कायकु्रम अन्िरगि ७ जना ववपन्न नागररकको आवास लनमाुर्  ११ 
जना ववपन्न पररवारको आवास ममि ुगररएको छ । यसै गरी प्रववलि हथिान्िरर् -आरन_ कायकु्रम अन्िरगि ५ 
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जना यनवाहरूलाई काठ काट्ने आरा मेलसन  पराबपरागि लसप हथिान्िरर् कायकु्रम अन्िरगि १० जना 
यनवाहरूलाइ वेम्ल्डङ मेलसन उपलयकि गराइएको छ । त्यथिै गरी थवाथ्य सामारजही िफु अम्क्सजन 
कन्सन्टे्रटर गभवुिी र सनत्केरी मवहलाका लालग आवश्यक और्िी र सामारजही खररद गरर उपलयकि गराइएको छ 
।मवहलाहरूलाई थवरोजगार गराउने उद्देश्यले यकयनटीपालरु िाललम सबपन्न गररएको छ । वडा नं. ३ का ववपन्न 
पररवारलाई िाख्रापालन कायकु्रम  र वडा नं. २ मा टनेल खेिी ववथिारका कायकु्रमहरू संचालन  र ५ वटा 
लसंचाइ कन लो लनमाुर् गररएको छ । 

८. थथानीय पूवाुिार ववकास साँझेदारी कायकु्रम अन्िरगि  चालन आ.व.को शवहद लमत्रमम्र् टंक थमलृि प्रलिष्ठानको 
अिनरो भवन लनमाुर्, प्यूठान िार एशोम्शयसन भवन लनमाुर् काय ु र सामनदावयक रेलडयो प्यूठानको थिरोन्निी 
काय ुसबपन्न गररएको छ ।  

९. लनमाुर् कायलुाई प्रभावकारी र गनर्थिरीय वनाउन सावजुलनक खरीद कायलुाई ववद्यनिीय प्रर्ालीिारा प्रलिथपिी 
र पारदम्श ुवनाई लनमाुर् कायहुरु संचालन गररएको छ र अननगमन कायलुाई प्रभावकारी वनाइएको छ । 

१०. नेपाल सरकारको सशि ुअननदान िफु गरे्श मम्न्दर पररसरमा पाकु लनमाुर् र पोखरेडाँडा भगविी मम्न्दर वास 
(Wash) सवहिको शौचालय लनमाुर् काय ु सबपन्न गररएको छ । यसैगरी लनम्बवनी प्रदेश सरकारको सशि ु
अननदान िफु िनँदी लसंचाइ कन लो  जनकल्यार् आ.वव. माखानेपानी र पनथिकालय लनमाुर्  भाननभत ग मा.वव.सभाहल 
लनमाुर् काय ुसबपन्न गररएको छ ।  

११. नेपाल सरकार सशि ुअननदान िफु गररवी लनवारर्का लालग लघन उद्यम ववकास कायकु्रम अन्िरगि वडा नं ३ 
र ५ मा ४० जना नयाँ उद्यमी शृ्रजना गररएको र मागमा अिाररि िाललम कायकु्रमहरू संचालन गररएको छ। 

१२. वडा कायाुलय िफु संचालन हनने गरी थवीकृि भएका सडक  खानेपानी  लसंचाइ कन लो र अन्य योजनाहरू 
सबपन्न गररएको छ । 

१३. प्रिानमन्त्री रोजगार कायकु्रम माफुि आ.व. २०७७।७८ मा २८६ जना सूम्चकृि िेरोजारहरुले न्यूनिम 
१०० र्दनको रोजगारीको प्रत्याभलूि गदै ८१ वटा योजनामा संलग्न भएका छन ् । त्यथिै गरी आ व 
२०७८।७९ को लालग मल्लरानी गाउँपाललका अन्िरगिका सिै वडामा जबमा ४५९ जना िेरोजगार 
यकयम्त गहरू सूम्चकृि भएका छन ्। 

१४. म्शक्षािफुका प्र.अ.,म्शक्षक र ववद्याथी प्रोत्साहन, प्रववलिमैत्री ववद्यालय,राष्ट्रपलि रलनङ म्शल्ड ,खेलकन द,ववद्यालय रंग 
रोगन, ववद्यालय ममिु िथा कक्षा कोठा लनमाुर्, wash सनवविा सवहिको शौचालय लनमाुर् लगायिका 
कायकु्रमहरु सबपन्न भएका छन ्। 

१५. प्यनठान क्याबपसलाई भौलिक संरचनाको लालग र्दइएको अननदान िाट भौलिक संरचना लनमाुर् भएको छ। 

१६. जेष्ठनागररक,संरक्षक िथा सरोकारवाला ववच अन्िरकृया कायकु्रम, मवहला सलमलि संथथाका सदथयहरुलाई 
आिारभिू िाललम, जेष्ठ नागररक र्दवस, लैंलगक वहंसा ववरुि १६ र्दने अलभयान ,अन्िरावष्ट्रय अपांगिा र्दवस र 
मवहला र्दवस कायकु्रम, मवहला लसप लिकास िाललम,जेष्ठ नागररक सबमान कायकु्रम सबपन्न भएका छन ्। 

१७. एक वरे् वहउदे घाँसको लिउ लििरर्, पशन थवाथ्य म्शववर ,ब्यवसावयक िंगनर पालन कृर्कहरुलाई खोर सनिार 
कायकु्रम,ब्यवसावयक भैसीपालन कृर्कहरुलाई राँगो वविरर्, यकयवसावयक िाख्रापालक कृर्कलाई खोरसनिार 
कायकु्रम, िहनिवर्यु घासको ववउ  सेट्स , िाख्रा पालक वकसानलाई िाललम लिलभन्न खोप खररद िथा वविरर् 
लसडलेस वकबिनको लिरुवा लििरर् ,लमलनरल यकलक लििरर्,लागि साझेदारीमा िाख्रा प्रििुन कायकु्रम, िाख्राको 
साना ब्यवसावयक कृवर् उत्पादन ( पकेट) ववकास कायकु्रम,पशनमा कृलिम गभाुिान कायकु्रम, कोलभड प्रभाववि 
भई गाँउ फकेका कृर्कहरुलाई उत्पादन सामरजहीमा अननदान कायकु्रम सबपन्न भएका छन ्। 

१८. सामनदावयक ववद्यालयहरुको ववद्यालय यकयवथथापन सलमलिको पननगठुन भइ ववद्यालय संचालन, रेखदेख र 
यकयवथथापनलाइ प्रभावकारी िनाइएको छ। 
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१९. सावजुलनक सेवा प्रवाहलाई लछटो छररिो सेवा प्रदान गन ुर सनशासन कायम गनकुा लागी गाउँपाललका, वडा 
कायालुय र सामनदावयक माध्यलमक ववद्यालयहरुमा ववद्यनिीय जडान भइ कायाुन्वयनमा ल्याइएको छ ।इन्टरनेट 
सनवविा  गननासो सनने्न अलिकारी  सूचना अलिकारीको यकयवथथाले जनिामा थथानीय सरकार प्रलि ववश्वास िढेको 
महशनस गरेको छन । 

२०.  थथानीय न्यायीक सलमलिले न्याय सलमलिमा आएका वववादहरुको मेललमलापको माध्यमिाट लमलापत्र गराइ 
थथानीय िह मै न्याय लनरुपर् गररएको छ । 

२१. न्याय सबपादन सबवन्िी अलभमनम्खकरर्,न्यावयक सलमलिको अध्ययन अवलोकन भ्रमर्  कायकु्रम सबपन्न भएको 
छ भने गाउँपाललकाको मेललमलाप कक्ष  लनमाुर् भएको छ । 

 

आदरर्ीय गाउँसभा सदथयज्यूहरु  
अि म मल्लरानी गाउँपाललकाको आलथकु वर् ु२०७८।०७९ को नीलि िथा कायकु्रम प्रथिनि गने अननमिी चाहन्छन  ।  

आलथकु ववकास 

पशन सेवा िफुः 
१. पशनपंक्षी उत्पादन िथा उत्पादकत्वमा वृवि ल्याइ पशनउत्पादनमा आत्मलनभरु गन ु संभाब्यिाको आिारमा 

लिलभन्न पशन पंम्क्षहरुका पकेट के्षत्र पवहचान गरर सो पकेटहरुमा प्याकेज कायकु्रम संचालन गने र पशनपालन 
ब्यिसाय लाई ब्यािसावयकरर्मा जोड र्दइनेछ । 

२. पशनपालन यकयवसायलाई यकयवसावयकरर् र लिलिलिकरर् गदै िजार यकयवथथापन िफु उन्मनख िनाउने लिलभन्न 
वकलसमका उन्नि भ नईघाँसको लिकास गरर पशन आहाराको आपनलि ुगने र घाँसको लिउको श्रोि केन्ि थथापना 
रुपमा उत्पादन गन ु कृर्क समनह माफुि थालनी गररनेछ । साथै उन्नि जािको घासको िीउ िेनाुको 
उत्पादन वविरर् गनकुा लालग कृर्क समनहलाइ जोड र्दइनेछ । 

३. नश्लसनिार कायकु्रम िाट पशन पंम्क्षहरुमा संख्यात्मक भन्दा गनर्ात्मक पररििनु गराई गनर्थिरयनत ग पशनपंम्क्ष 
उत्पादन िढाउनका लालग उपयनत ग कायकु्रम अवलबिन गररनेछ ।  

४. लनिाुहमनखी पशनपंम्क्ष पालनलाई ब्यिसायमनखी उन्मनख गराउदै गररवी न्यनलनकरर् गन ुटेवा पनराउन भौगोललक 
के्षत्र िथा िनलनात्मक फाईदाको आिारमा सनहाउदो पशनपालन ब्यिसायलाई प्रविन गन ुलागि साझेदारीमा 
कायकु्रम संचालन गररनछे । साथै िाख्राको साना यकयवसावयक कृवर् उत्पादन केन्ि (पकेट) ववकास 
कायकु्रमलाई लनरन्िरिा  र्दइनेछ । 

५. उन्नि पशनपालन प्रलिलिको प्रचार प्रसार गरी उन्नि पशन पालन ब्यिसाय िारे कृर्कहरुलाई जानकारी 
गराइनेछ ।पशनिन संरक्षर्का लालग लिलभन्न रोग लिरुि खोप, िाह्य िथा आन्िररक परम्जिी िथा उपचार 
सेवा कायकु्रमहरु  प्रभावकारी रुपमा संचालन गरी पशनहरुका संक्रामक रोग लनयन्त्रर् गने र पशनिन सनरक्षर् 
गररनेछ । 

६. पशनजन्य पदाथकुो उत्पादन िथा उत्पादकत्व िवृि गरर आन्िररक माग पूलि ु गन ु सवकने के्षत्रहरुमा 
संबभाििाको आिारमा सघन पशन लिकास कायकु्रम संचालन गररनछे । 

७. आयमनलक कायकु्रमको रुपमा कन खनरा, िाख्रा, भैसी, िंगनर पालन कायकु्रम संचालन गरी रोजगारको अिसरहरु 
शृ्रजना गननकुा साथै कृर्कको आयमा िवृिगरी गररवीको न्यनलनकरर् गदै जाने  र जीवनथिर उठाउने खालका 
कायकु्रमहरु ल्याइनछे  । 

८. कृलिम गभाुिान सेिा लिथिार गरर उन्नि िाच छा िाच छी पाडा पालड उत्पादन गरर दनि उत्पादनमा  िवृि  
गन ुकायकु्रम संचालन गररनछे । 
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कृवर् सेवा िफुः 
९. उत्पादन र उत्पादकत्व वृविका लालग आिनलनक जािको िीउ आिनलनक उपकरर् र सामारजहीहरु 

कृर्कसमनहलाई लागि साझेदारीमा वविरर् गररनेछ िर वविरर्मनखी कायकु्रम जसले प्रलिफलको सनलनम्िििा 
गदैन त्यथिा कायकु्रम लनरुत्सावहि गररनेछ। 

१०. ववपन्न वगकुा यकयम्त गहरुलाइ आय आजनुका रुपमा आिनलनक ढंगले संचालन गने गरी लागि साझेदारीमा 
कृवर् उत्पादनलाइ आिनलनवककरर् गने र उत्पार्दि वथिनलाइ िजार सबम पनयाुउनको लालग संकलन केन्ि 
िथा हाट िजारको थथापना गरी उत्पार्दि वथिनलाइ िजारको  पहनँचको सनलनम्िििा गररनेछ ।  

११. कृवर्मा आिनलनकीकरर् र यकयवसावयकरर् गन ुसाना वकसानहरुलाइ सहकारीको माध्यम िाट एकीकृि गदै 
सामनवहक खेिी िरकारी िीउ लिजन फन ल िथा अन्य कृवर् उपजको िजार यकयवथथापन गरर औद्योलगक रजहाम 
लिकासको योजना िय गररनछे । 

१२. गाउँपाललका अन्िरगिका लसप र श्रम भइ आलथक लगानीको अभािमा ब्यिसाय गन ुनसवकरहेका १८ िर् ु
देखी ५० िर् ु सबमका यनवाहरु लाइ यनवा लम्क्षि यकयिसाय संचालान िरकारी  खेिी संचालनको लालग 
प्रथिाि आहावन गरी पाललका लभत्रका जागरुक यनवाहरुलाई ब्यिसायमा कृवर् सबिम्न्ि मापदण्ड ियार गरी 
वाथिववक कृर्कको पवहचान गरीनेछ । आफनो उत्पादनको आफै िजारीकरर् गने र थथालनय थिरमा हाट 
िजार संचालन  िरकारी संकलन र खलंगामा रहेको िरकारी िजारलाइ संचालनमा ल्याइने छ ।  

१३. ब्यिसावयक सोच भएका िर जग्गाको अभािमा खेिी गन ु नसवकरहेका अपांगिा न्यनन आय भएका कृर्क 
उद्यमी छनौट गरी कायकु्रमा समावेश गराइ उनीहरुको आयथिर र पोर्र्मा सनिार ल्याइने कायकु्रम 
ल्याइनेछ । 

१४. माटोको उिरुा शम्त ग र प्रांगारीक खेिीलाइ िढवा र्दनको लागी समनहको मागमा आिाररि भकारो सनिार 
कायकु्रम संचालन गरीनेछ । 

१५. घर घरमा लसचाई पोखरी लनमाुर् गरेका कृर्कहरुलाई गाउँपाललकािाट प्रदान गररन ेअननदानमा प्राथलमकिा 
र्दइनेछ । 

१६. समरजह कृवर् ुके्षत्रलाई उत्पादन मनलक र यकयवसावयक िनाउन थथलगि अवलोकन गरी प्राववलिक सहयोगलाई 
जोड र्दइनेछ । 

१७. गाउँपाललकाको कृवर् उपजहरुको यकयवथथापन गन ु म्चथयान केन्िको थथापना गन ु प्रदेश र संघमा पहल 
गररनेछ । 

 

पयटुनः 
१८. मल्लरानी पयटुन प्रविनु लागी वडा  नं ४ म्थथि मल्लरानी डाँडामा पयटुन ववकासको लागी हाल भइरहेको 

मल्लरानी पयटुन मागकुो थिरोन्निी गरर पयटुवकय गन्ियकयथथल िनाउनका लागी आवश्यक पहल गररनछे  
साथै पयटुकलाई आकवर्िु िनाउन कलात्मक वकलसमको मूलि ुराख्न ेयकयवथथा लमलाईनेछ । 

१९. पयटुन प्रििनुको लागी सानीलेख, कन खनरेगौडा,गोरखपनरे िनरी देखी माझपानी सबम Trekkingको लागी 
आवश्यक अध्ययन अननसन्िान गररनेछ । 
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२०. मल्लरानी र झाँवक्रथथानमा पयटुन प्रविनु गन ु म्जपलाईन सञ्चालनको लागी लनम्ज के्षत्र संग सहकाय ुगने 
काम अगालड िढाइनछे । 

२१. खलंगािजार र मल्लरानी के्षत्रलाई सांथकृलिक िथा प्राकृलिक पयटुकीय के्षत्रका रुपमा लिकास गरीनेछ  
साथै गाउँपाललका लभत्रका ववलभन्न सांथकृलिक सबपदा िथा मठमम्न्दर संरक्षर् गदै क्रमशपयटुवकय 
गन्ियकयको रुपमा  लिकास गरीने छ ।  

२२. वडा नं ४ भट्टाचौर मा वपकलनक थपट र देम्शनी डाडँामा वहल पाकु लनमाुर् कायलुाई लनरन्िरिा र्दई 
पयटुकीय गन्ियकयको रुपमा ववकास गररनेछ । 

 

सहकारीः 
२३. सहकारी संथथाहरुको सनदृवढकरर् ववकास र पविुुनको लागी लनयलमि अननगमन लनयमन र लनररक्षर्को 

यकयवथथा लमलाइनेछ । सहकारी संघ संथथाहरु संग सहकाय ुगरी उत्पादन मूलक यकयवसाय सञ्चालन गने 
काय ुअम्घ िढाइनछे । 

२४. लनम्ज क्षेत्र  गैर सरकारी के्षत्र र ववकासका साझेदारहरु संगको सहकायिुाट सहकारी पविुुन समनह 
सहकारीकरर्  सहकारी चेिना  सहकारीमा रहेको पनजँी पररचालन सहकारी माफुि लगानी अलभवृवि र 
सहकारी खेिी प्रर्ाली लगायिका कायकु्रम सञ्चालन गररनेछ । 

२५. कन नै पलन सरकारी िथा गैर सरकारी संघ/संथथाहरुले संचालन गने कायकु्रमहरुको लालग गाँउपाललकावाट 
अननमलि ललनन पने र गाँउपाललकाको नीलि अननरुप कायकु्रम संचालन गने गरी एकिार नीलि अवलबवन 
गररनेछ । 

 

सामाम्जक ववकास 

थवाथ्य 

२६. सिै नागररकहरुलाई थवथथ िनाई उत्पादकत्व अलभिवृि गन ुर सवल मानव लनमार् ुगन ुथवाथ्य के्षत्रलाई 
लिशेर् प्राथलमकिा र्दई िजेट लिलनयोजन गररनेछ । 

२७. लनशनल्क आिारभिू थवाथ्य सेवा आम गाउँवासीको सनलभ र सरल पहनचँका लालग गाउँपाललकाद्वारा उच च 
प्राथलमकिा राखी काय ु गररनेछ । थवाथ्य िीमा कायकु्रममा सिै नागररकलाई पहनँच पनग्ने गरी काम 
अगालड िढाइनेछ ।  

२८. संथथागि प्रसनिी प्रििुनका लालग नि म्शशनका लालग वेवव थयाबफो, कटनवेड, िेिी िेल, िेिी लोसन,िेिी 
सािनन, िेिी पाउडर,कटन रोल,नङकटर लगायिका थवाथ्य सामारजहीहरु 'नवम्शशन थयाहार उपहार 
कायकु्रम'लाई लनरन्िरिा र्दइनेछ । 

२९. प्रत्येक नागरीकलाई थवाथ्य सबिम्न्ि मौललक हकको सनलनम्िििा गररनछे । 

३०. मानलसक थवाथ्य, मनख, आखँा,नाक  कान  घाँटी िथा मवहलाको पाठेघर सबिम्न्ि सेवाको उपचार िथा सेवा 
लिथिार गररनेछ । 

३१. थवाथ्य सेवाको सनिार एवं र्दगो ववकासकालालग मल्लरानी गाउँपाललकामा रहेको थवाथ्य शाखा, मािहिका 
सिै थवाथ्य संथथाहरु, गाउँघर म्क्ललनक,खोप म्क्ललनक रमवहला थवाथ्य सेवा प्रत्याभ नि गराई ववर्यगि 
कायकु्रम एिं संघ संथथाहरुसँग सहकाय ुएिं समन्वय कायम गदै ललगने छ । 

३२. िाल िथा माि ृम्शशन थवाथ्य सेवालाइ लनरन्िरिा र्दइु पूर् ुगभ ुजाँच िथा संथथागि प्रसनिीमा लिशेर् जोड 
र्दईनेछ । 



 

8 

३३. ववद्यालय थवाथ्य िथा पोर्र् कायकु्रमलाइ लनरन्िरिा र्दई कन पोर्र्,रत ग अल्पिा  परजीवव लनयन्त्रर् र 
ब्यम्त गगि सरसफाई संग सबिम्न्िि कायकु्रम सञ्चालन गररनेछ । 

३४. जेष्ठ नागररकको सबमानगदै 'जनिासगँ थवाथ्यकमी कायकु्रम' अन्िगिु घरैमा गई और्लि िथा उपचार 
कायकु्रम प्रभावकारी रुपमा संचालनमा ल्याईनछे । 

३५. नसने रोग न्यूलनकरर्का रोकथाम िथा थवथथ जीवनशैली अिलबवन गने कायकु्रमलाई यसैिर् ुदेम्ख थालनी 
गररनेछ । 

३६. नयाँ मवहला थवाथ्य थवंयसेववकाहरुकालालग यसै िर् ुआिारभ नि िाललम िथा पनराना मवहला थवाथ्य थवंय 
सेववकहरुका लालग पननिाुजगी िाललम संचालन गररने छ । 

३७. गभवुिी मवहलाहरुका लालग लन:शनल्क क्याम्ल्सयम िथा फोललक एलसड चक्कीको यकयवथथा गररने छ।  

३८. मल्लरानी गाउँपाललका के्षत्रलभत्रका गररि, अलि गररि, फरक क्षमिा भएका यकयम्त ग, असहाय, लिपन्न 
पररवारका नागररक, िथा जवटल प्रसव अिथथाका सनत्केरीहरुलाई ववविकृि सेवाकालालग प्ररे्र् गनन ु परेमा 
प्ररे्र् खच ुउपलब्ि गराईने छ । एच.आई.लभ. िथा पननः दोहोररएका क्षयरोगीहरुलाई पोर्र् िथा यािायाि 
खच ुउपलब्ि गराईने छ । 

३९. मल्लरानी गाउँपाललका अन्िगिुका थवाथ्य संथथाहरुमा मानलसक थवाथ्य कायकु्रम प्रभावकारी रुपमा 
संचालन िथा और्लि उपचारको यकयवथथा लमलाईनेछ ।  

४०. खलंगा प्राथलमक थवाथ्य केन्ििाट 'टेललमेलडलसन सेवा' को थाललन गरर उपचार, सल्लाह िथा लिशेर्ज्ञ 
सेवाको ववकास गररनेछ । 

४१. कोरोना संक्रमर् लनयन्त्रर्कालालग प्रलि–जैलिक प्रलिरोिलाई न्यूलनकरर् गदै संक्रमर् रोग लनयन्त्रर् िथा 
यकयवथथापनका लालग एकिार थवाथ्य पिलिको ववकास िथा लिथिार गररनेछ । 

४२. थवाथ्य सेवाको पहनचँ थथानीयिह सबम पनयाउुन गाउँघर म्क्नलललनकलाई थप प्रभावकारी िनाउदै भौलिक 
पूवाुिार थप गररदै ललगनछे । 

४३. पूर् ुखोप दीगोपनालाई थथावयत्व कायम गन ुखोप कायकु्रमलाई ववशरे् जोड र्दईनछे । 

४४. सिै थवाथ्य संथथाहरुिाट प्रदान गररन ेवकशोर वकशोरी यौन िथा प्रजनन थवाथ्य सेवाको लिथिार गरर सिै 
थवाथ्य संथथाहरुलाई सनम्चकृि गररदै ललगनेछ । 

४५. मल्लरानी गाउँपाललकाका थवाथ्य केन्िहरुमा थवाथ्य सबवन्िी ि्याकंहरु सरल र सहज िनाउन थवाथ्य 
यकयवथथापन सूचना प्रर्ाली थथलगि प्रम्शक्षर् गररनेछ । 

 

िहनके्षत्रीय पोर्र् कायकु्रम 
४६.  मवहला िालिाललका र वकशोरीहरुमा हनने सिै प्रकारको कन पोर्र्को अवथथा घटाउन िहनके्षलत्रय पोर्र् 

कायकु्रमलाई थप लिथिार गररनेछ । ववपन्न वग ुिथा सीमान्िकृि समनदायमा लिशेर् प्याकेजका कायकु्रम 
सवहि २ वडालाई यसै आलथकु वर् ुलभत्र पोर्र्मैत्री थथानीय शासन लागन गररनेछ । 

४७. म्शशन िथा िाल्यकालीन पोर्र्मा थिनपान, पूरक खाना, थयाहार सनसार सबिन्िी िानी यकयवहार सरसफाई 
थवच छिा खाद्य सनरक्षा संक्रमर्को अवथथामा समनम्चि उपचारजथिा ववर्यहरुलाई एकीकृि रुपमा सबिोिन 
गरी कायाुन्वयन गररनेछ । 

४८. रावष्ट्रय योजना आयोगको निेतृ्व एवम ्समन्वयमा थवाथ्य, कृवर् ववकास, पशनपन्छी ववकास ,खानेपानी िथा 
सरसफाई म्शक्षा मवहला िालिाललका िथा समाज कल्यार् र संघीय मालमला िथा सामान्य प्रशासन 



 

9 

मन्त्रालय सवहि यस मल्लरानी गाउँपाललकामा कायाुन्वयनमा रहेको िहनके्षत्रीय पोर्र् कायकु्रमलाई थप 
सनदृढीकरर् गररनेछ ।  

४९.  मल्लरानी गाउँपाललकामा कायाुन्वयनमा रहेको िहनके्षत्रीय पोर्र् कायकु्रमलाई थप सनदृढीकरर् गररनेछ । 

५०. नेपालको लालग र्दगो ववकासको लक्ष्य अननसार पाँच वर्मु नलनका िालिाललकामा हनने प नड्कोपनलाई सन ्
२०३० को अन्त्यमा १५ प्रलिशिमा झाने, ख्याउटेपनलाई घटाएर ४ प्रलिशिमा पनयाुउने , रत गअल्पिालाई 
१० प्रलिशिमा झाने लक्ष्य ललइएको छ भने प्रजनन उमेरका मवहलाहरुमा हनने रत गअल्पिासबिन्िी 
समथयालाई १० प्रलिशिमा झाने लक्ष्य अननरुप कायाुन्वयनमा रहेको िहनके्षत्रीय पोर्र् कायकु्रमलाई थप 
लिथिार गरर  कायाुन्वयन गररनेछ ।  

५१.  िहनके्षत्रीय पोर्र् कायकु्रमको एकीकृि िावर्कु योजना ियार गररनेछ । 

५२. पोर्र् सबवन्िी िाल अननदानको प्रभावकारी उपयोगको सबवन्िमा आमा िथा म्शशन थयाहारकिाुलाई 
अलभमनखीकरर् गररनेछ । 

५३.  नेपाल सरकारिाट वविरर् भएको िाल पोर्र् भत्तालाई िाल्यकाललन म्शशन आहारसँग आवि गराइनेछ। 

५४.  पोर्र् िथा खाद्य सनरक्षा सलमलिको गठन गननकुा साथै,क्षमिा लिकास गररनेछ । 

५५.  थथानीय िह िथा वडामा पोर्र् डेथकको थथापना गररनछे । 

५६.  पोर्र्  प्रविन यकयम्त ग, समूह, संथथा पवहचान गरी पररचालन गररनेछ । 

५७.  यकयवसावयक योजनामा आिाररि मवहला सहकारी िथा समूहलाई उिमशीलिा ववकासको लालग शनरुवािी 
पूजी अननदान प्रदान गररनेछ । 

५८. उिमशील सीप ववकास िाललम माफुि लैंलगक संवेदनशील पोर्र्लाई सबवोिन गररनेछ । 

५९.  मवहला सहकारी सलमलि िथा समूहमा आयआजनु िथा पोर्र् सबिन्िी िाललम संचालन गररनेछ । 

६०.  वृहि पोर्र् लिशेर् प्याकेज माफुि थवाथ्य समन्वयकिाु /मवहला सामनदावयक थवा थ्य थवयमसेवकको 
क्षमिा अलभवृवि गररनेछ । 

६१.  वृहि पोर्र् कायकु्रम ववथिार गररनेछ । 

६२. सामनदावयक ववद्यालयमा खानपेानी योजना िथा सरसफाई सबिन्िी वक्रयाकलाप  संचालन गररनछे । 

६३.  िाल क्लवमाफुि पोर्र् िथा सरसफाई सचेिना अलभयान संचालन गररनेछ । 

६४.  अलभभावक िथा समनदायका सदथयहरुलाई पोर्र् म्शक्षा सबवन्िी सचेिना गने । 

६५.  वकशोरीहरुको लनयलमि ववद्यालय सनलनम्ििा  पोर्र् खानपानी िथा सरसफाई सबिन्िी वकशोरी अलभभािक 
ववद्यालय यकयवथथापन सलमलि र अलभभावक म्शक्षक िीच अन्िरवक्रया गररने  

 

म्शक्षा  

६६. प्रारम्बभक िाललिकास म्शक्षालाई गनर्थिरीय र प्रभावकारी िनाइनेछ साथै आिारभिू िहको पवहलो चरर्लाई 
लसकाइको जगको रुपमा ववकास गररनेछ ।  

६७. माध्यलमक िहका ववद्याथीलाई दैलनक पठन पाठनको अलिररत ग नेपाल थकाउट, जनलनयर रेडक्रस सकुल र 
खेलकन द लगाएिका अलिररत ग वक्रयाकलापमा सहभागी हनन प्रोत्साहन गररनेछ । 

६८. मल्लरानी गाउँपाललकाका जनप्रलिलनिी  कमचुारी, म्शक्षक, ववद्यालय कमचुारी,िाललिकास म्शक्षक र ववद्यालय 
यकयवथथापन सलमलि सदथयका छोराछोरीहरुलाई सामनदावयक ववद्यालयमा भनाु गराउन अलभप्ररेरि गने काम 
लनरन्िरिा र्दइनछे । 
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६९. ववद्यालय उमेर समूहका िालिाललकाको भनाुमा पहनँचको सनलनम्िििा गदै लसकाइ उपलम्ब्िमा क्रलमक रुपमा 
सनिार गन ुप्रववलिमैत्री ववद्यालय कायकु्रमलाई ववथिार गररनेछ 

७०. कोरोना भाइरसको महामारीवाट पठनपाठन प्राय िन्द भएकोअवथथामा िैकम्ल्पक म्शक्षर् लसकाइमा जोड 
र्दइनेछ । 

७१. गाउँपाललकाका सामनदावयक ववद्यालयहरुमा लेखा प्रर्ालीलाई यकयवम्थथि गन ुववद्यालय सहायक र लेखा संग 
सबवम्न्िि काम गने म्शक्षकको क्षमिा ववकास  गररनेछ । 

७२. सामनदावयक िथा संथथागि ववद्यालयहरुका असल अभ्यासलाई सम्बमललि गदै संथथागि ववद्यालयहरुको 
प्रभावकारी लनयमन गररनेछ । 

७३. ववद्यालय अननगमन ,लनरीक्षर् िथा सनपररवेक्षर् प्रवक्रयालाई प्रभावकारी  िनाई  प्राववलिक सहायिा प्रदान गन ु
रोिर समूह पररचालन गररनछे । 

७४. सूचना िथा सञ्चार प्रववलिलाई म्शक्षा प्रर्ालीको अलभन्न अंगको रुपमा एवककृि गदै म्शक्षर् लसकाई 
प्रवक्रयालाई सूचना प्रववलिमैत्री िनाइनेछ  । 

७५. सिै ववद्यालयहरुमा योग्य िथा सक्षम लिर्यगि म्शक्षकको ब्यवथथापन गरी उनीहरुको उत्प्ररेर्ा, पेशागि 
नैलिकिा र सक्षमिामा अलभवृवि गरी ववद्याथीको लसकाइ प्रिी जवाफदेही िनाइनछे । 

७६. म्शक्षक सक्षमिाका आिारमा लनरन्िर पेशागि ववकासका कायकु्रमहरु सञ्चालन गररनछे । 

७७. ववद्यालयहरुमा सह - अलिररत ग वक्रयाकलाप सञ्चालनका माध्यमिाट िालिाललकाहरुको प्रलिभा पवहचान गदै 
प्रलिभाको उजागरर् गने कायमुा जोड र्दइनेछ । 

७८. आिारभिू िहको परीक्षालाई थिरीकृि गररनछे ।  

७९. थथानीय पाठ्यक्रमलाई आिारभिू िह कक्षा ८ सबम क्रलमक रुपमा ववथिार गररनेछ । 

८०. म्शक्षकको पेशागि ववकास  प्र.अ िैठक फोकल म्शक्षक िैठक माफुि वविालयका शैम्क्षक  थवाथ्य र 
पोर्र् सबिम्न्िि गलिववलि सलमक्षा गरी लसकाइ उपलब्िीमा क्रलमक सनिार गररनेछ । 

८१. मल्लरानी गाउँपाललका लभत्र कायरुि मवहला म्शक्षक प्रसनिी भत्ताको यकयवथथा लमलाइनेछ । 

८२. ववद्यालयको शासकीय सनिार सवहि जनसहभालगिा,  सरोकारवालाहरुको प्रलिलनलित्व, पारदम्शिुा  अपनत्व र 
उत्तरदावयत्व प्रविुनु गन ुसहभालगिामूलक संयन्त्र लनमाुर् गरी शैम्क्षक सनशासन कायम राम्खनछे । 

८३. शैम्क्षक पूवाुिार लनमाुर् गदाु ववपद प्रलि सबिेदनम्शल अपांग मैत्री र िालिाललका मैत्री हनने गरी लनमाुर् 
गररनेछ । 

८४. खेलकन दको माध्यमिाट यनवाहरुको प्रलिभा पवहचान गदै प्रलिभाको उजागरर् गने कायमुा जोडर्दइनेछ । 

८५. ववपन्न जेहेन्दार ववद्याथीहरुको लालग उच च म्शक्षा हालसल गनकुा लालग संघ र प्रदेश संग समन्वय गरी 
छात्रवृम्त्तका लागी आवश्यक पहल गररनेछ । 

 

खानपेानी िथा सरसफाइःु 
८६. प्रत्येक नागरीकलाइ थवच छ वपउनेपानी उपलब्ि गराउन ववलभन्न खानेपानी योजनाहरुलाइ अगाडी िढाइनेछ 

। 

८७. खानेपानी  थवच छिा िथा सरसफाइ (वास योजना) लनमाुर् गरर प्राथलमकिाका आिारमा सबपूर् ु वडा र 
िम्थि समेट्ने गरी प्रदेश सरकारको नीलि अवलबवन गरर एक घर एक िारा योजना अगालड िढाइनेछ । 
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८८. गाँउपाललका क्षते्र लभत्र संचालनमा रहेका खानेपानी योजनाहरुलाई दीगो रुपमा संचालन गनकुा लालग 
खानेपानी उपभोत गा िथा यकयवथथापन सलमलिहरुलाई खानेपानी ममिु संभार िथा यकयवथथापन सबवन्िी 
िाललमको यकयवथथा गररनेछ । 

 

लैवङ्गक समानिा िथा सामाम्जक समावेशीकरर्ः 
८९. लैवङ्गक ववभेदको अन्त्य गदै पछाडी परेका वग ुिथा समनदाय ,दललि, आर्दिासी जनजािी, वपछलडएका वग,ु 

अपांगिाभएका यकयाम्त ग,लैवङ्गक िथा यौलनक अल्पसंख्यकलाई राज्यको सवै लनकायमा समाननपालिक समावेशी 
लसिान्िको आिारमा सहभागी हनने हकको प्रत्याभिूी गरेको छ । आलथकु समवृि र र्दगो ववकासका लागी 
समान अरजहसरिा र नेितृ्वदायी भ नलमका थथावपि गदै श्रोि सािन, अवसर, लाभमा मवहलाको समान पहँनच 
थथावपि गन ुसक्ने लम्क्षि कायकु्रम संचालन गने नीलि ललईनेछ ।  

९०. संवविानको भावना मम ुअननरुप गाँउपाललका के्षत्रमा मानव ववकास सनचकाङकंको आिारमा पछाडी परेका 
वग ु समनदायको सशम्त गकरर् गदै  आलथकु िथा सामाम्जक रुपान्िरर्को लागी लम्क्षि वगकुा कायकु्रमहरु 
संचालन गररनेछ । सीप िथा क्षमिा ववकास िाललम संचालन गरी पाललका के्षत्रमा उपलब्ि रोजगारीका 
अवसरहरुको उपयोगका लागी सक्षम वनाउने कायलुाइ प्राथलमकिा र्दइनछे । 

९१. नेपालको संवविानले िालिाललकाको हकलाई मौललक हकको रुपमा यकयवथथा गरी िालअलिकार महासन्िीमा 
अंवकि गरेका िालअलिकारका चार आयाम िालिचाउ,िालसंरक्षर्,िाललिकास र िालसहभालगिा जथिा 
ववर्यलाई समेटेको छ । पाललका के्षत्रमा रहेका िालिाललका हरुको ि्यांक संकलन गरी उलनहरुको 
वाथिववक अवथथा पवहचान गररनेछ । िालिाललका िथा वकशोर वकशोरीहरुलाई सवै प्रकारका वहंसा 
,दनयकयवुहार र शोर्र्वाट मनत ग गराउदै उलनहरुको हक अलिकार प्रयोग गन ु योग्य र सक्षम नागररकको 
रुपमा ववकास गने खालका कायकु्रम सञ्चालन गररनेछ ।  

९२. ज्येष्ठ नागररकको ज्ञान,सीप र अननभवलाई पाललका के्षत्रको ववकासमा  प्रयोग गन ु पाललका थिरमा ज्येष्ठ 
नागररक संजाल िथा जेष्ठ नागररक कल्यार् सलमलि माफुि ज्येष्ठ नागरीक लम्क्षि कायकु्रमलाई थप 
प्रभावकारी वनाईनछे ।  

९३. ज्येष्ठ नागरीकलाई सबमान गने वकलसमका कायकु्रमहरु िथा थवाथ्य सनरक्षा अन्िगिु लनशनल्क आखा म्शववर 
संचालन गररनछे ।  

९४. िालिाललका थयाहार  ज्येष्ठ नागररक आश्रय केन्ि र अशत ग थयाहार केन्ि जथिा मानवीय सेवामा खवटन े
संघ,संथथाहरुको यकयवथथापन खच ुमा आवश्यकिाको आिारमा सहयोग गररनेछ । 

९५. िालश्रम  िालवववाह र िोक्सी प्रथा जथिा सामाम्जक कन रीलि न्यूलनकरर्का लालग सचेनिामूलक कायकु्रम 
सञ्चालन गररने छ । 

९६. अपाङ्गिाभएका ब्यम्त गहरुको आलथकु िथा सामाम्जक सशम्त गकरर्का लागी कायकु्रम संचालन गररनछे 
।पाललका क्षते्रलभत्रका भौलिक संरचना यािायाि सेवा सनवविा, सािन श्रोि, सनचना िथा संचार प्रववलिलाई 
अपाङ्गमैत्री वनाउन ेनीलि ललईनेछ । सवै प्रकारका फरक क्षमिा भएका ब्याम्त गहरुको सहज जीवनयापनको 
लागी पननःथथापना थवाथ्योपचार र सहायक सामारजहीहरुको यकयवथथा गन ु  सरोकारवाला लनकाय संग 
सहकाय ुगररनछे । 

९७. वहंसामा परेका मवहलाहरुलाई गाउँपाललकावाट उम्चि संरक्षर्को यकयवथथा लमलाइनछे ।  

९८. सामाम्जक सनरक्षा भत्ता वाट वम्ञ्चि ग वग ु (मध्यम अपाङ्गिा) का अपांगिा भएक यकयम्त गहरुलाई प्रोत्साहन 
रकम र्दने यकयवथथा गररनछे । 
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९९. िालिाललकाको हक वहि सरक्षर्को लालग अध्यक्ष संग िालिाललका कायकु्रम संचालन गररनेछ । 

 

रोजगार सेवा िफुः 
१००. कोलभड १९को महामारीका कारर् रोजगार गनमाएका श्रलमक,असहाय, गररि िथा ववपन्न वगलुाई लम्क्षि 

गरर लसप ववकास िाललम र रोजगारी सबिम्न्ि आय आजनुको लिशेर् कायकु्रम संचालन गररनेछ । 

१०१. पयाुप्त आन्िररक रोजगारी भइ नसकेको आवथथामा कोलभड १९को ववश्वब्यापी महामारीले थवदेशको 
रोजगारी सङ्कनम्चि हनन ेर वैदेम्शक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरु फवकुने सबभाववि पररम्थथलिले िेरोजगारको 
संख्या िढ्ने जोम्खम देम्खएको छ । िेरोजगारको सबभाववि पंम्त गलाई यकयावसावयक कृवर्, िहृि भौलिक 
पूवाुिार, थथालनय पूवाुिार, लनमाुर् र सेवा के्षत्रमा पररचालन गररनेछ । 

१०२. सीपयनत ग र दक्ष श्रलमकहरुको अभावलाई सबिोिन गन ु आवश्यकिा अननसार छोटो अिलिको िाललम 
संचालन गररनछे । 

१०३. प्रिानमन्त्री रोजगार कायकु्रमलाई सीपयनत ग दक्ष जनशम्त ग, रोजगारीको क्षेत्र र रोजगार सबिम्न्ि अन्य 
कायकु्रमसँग आिि गरी यथाथ ुउत्पादनमनलक रोजगारी लसजनुा गन ु िेरोजगार लम्क्षि अलभयानको रुपमा 
कायनु्वयन गररनेछ । 

१०४. गाउँपाललकामा ववद्यमान गररिीको म्थथिी मापन गरी गररिी अन्त्यका लालग रोजगारीको यकयवथथा र आय 
आजनुका लम्क्षि कायकु्रमहरु संचालन गनेछ । 

१०५. मल्लरानी गाउँपाललका अन्िगिु संघ, प्रदेश िथा गाउँपाललका िाट संचालन हनने सबपूर् ुववकास लनमाुर्का 
कायहुरुमा रोजगार सेवा केन्िमा सनम्चकृि िेरोजगार यकयम्त गहरुलाई प्रालथमकिा र्दइनछे । 

 

पूवािुार ववकास सडक िथा पनलः 
१०६. गाउँपाललकामा गररएका पूवाुिार ववकासका भौलिक संरचनाको दीगो यकयवथथापनका लालग आलथकु वर् ु

२०७८।०७९ देम्ख पाँच लाख भन्दा मालथका आयोजनाहरुमा ममिु संभार कोर्मा ५ प्रलिशि रकम 
जबमा गन ुनीलि ललइनेछ  र उत ग संरचना सोही कोर्मा भएको रकमिाट ममिु सबभार गररनेछ ।  

१०७. गाँउपाललका के्षत्र लभत्र संचालनमा रहेका सडकहरुको थिरोन्निी कायलुाई जोड र्दइनेछ । श्रममनलक 
कायलुाई प्रविनु गन ुवडाहरुमा कम्बिमा एकवटा योजना श्रममनलक हनने गरी लनमाुर् गररनेछ। 

१०८. मल्लरानी गाउँपाललकाको समिृ ववकासको लालग नीम्ज के्षत्रलाई प्रोत्साहन गदै सावजुलनक-नीम्ज 
साझेदारीमोडलिाट ववकास लनमाुर्का कायहुरु सञ्चालन गने नीलि अवलबवन गररनेछ । 

१०९. थथानीय थिरमा भएका साना खोलाहरुमा लमलन पनलको लनमाुर् गन ुआवश्यक पहल गररनेछ । 

११०. उज्यालो मल्लरानी अन्िगिु फन सका छाना ववथथावपि गने कायलुाई अम्न्िम रुप र्दईनेछ । 

 

लसंचाइः 
१११. गाउँपाललका लभत्रका नर्द लनयन्त्रर् गरी ववलभन्न लसंचाइु कन लो िथा िाँिहरुमा िारजाली लगाउन े काय ु

अम्घ िढाइनेछ । 

११२. लसँचाइको अभावमा िाँझो रहेका खेलियोग्य जलमनमा लसचँाइको पहनँच पनयाुइ कृवर् उत्पादन िढाउन 
सहयोग पनयाुइनेछ  

उजाःु 
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११३. िजार के्षत्रमा सडक वम्त्त ववथिारमा जोड र्दइननका साथै गाउँपाललका क्षते्र लभत्रका ववद्यालय र थवाथ्य 
संथथाहरुमा सौय ुउजाु प्रववलि जडान गररनेछ । 

 

सञ्चारः 
११४. जनिा सन-सनम्चि हनन पाउन े सूचनाको हकको प्रत्याभलूि गन ु कायालुयिाट सबपार्दि कायकु्रमहरुको 

सावजुलनक सनननवाइु  सावजुलनक पररक्षर्  चौमालसक सावजुलनकरर् गने कायलुाइ ुलमलडया सहकाय ुगरर सूचना 
प्रवाह गररनेछ । 

११५. गाउँपाललका लभत्र टेललफोन ववथिार नभएका ठाउँमा ल्यान्डलाइन ववथिारको लागी पहल गररनेछ । 

११६. गाउँपाललकािाट प्रकाशन हनने सूचनाहरु थथानीय संचार माध्यमिाट प्रकाशन िथा प्रशारर् गने नीलि 
ललईनेछ । 

११७. गाँउपाललका लभत्र मोवाइल नेटववकुङमा समथया भएको ठाउँहरुमा नेपाल टेललकम संग सहकाय ु गरी 
टावर राख्न पहल गररनेछ । 

यकयवम्थथि शहरीकरर् िफु 

११८. यकयवम्थथि शहरीकरर्का लालग भवन लनमाुर् संवहिा ियार गरी लागू गररन े छ । वजार के्षत्रलभत्र 
जथाभावव सडक अवरोि हनने गरी लनमाुर् भएका टहरा, पशनचौपाया िथा लनमाुर् सामारजही राख्न े जथिा 
कायलुाई लनरुत्सावहि गररनछे । 

११९. नयाँ लनमाुर् हनने भवन गाँउपाललकावाट नक्शा पास गरेर मात्र लनमाुर् गने नीलि अवलबवन गररनेछ । 
लनमाुर् भई सकेका भवनहरु लनयमाननसार नक्सा अलभलेखीकरर् गने कायलुाई लनरन्िरिा र्दइनछे । 

१२०. सावजुलनक खरीद प्रर्ालललाई प्रलिथपिी, पारदशी र गनर्थिरीय वनाउदै ललगनेछ। उपभोत गा सलमलिवाट 
गने कायहुरु कानून वमोम्जम गठन भएका लाभरजहाही समनह, सामनदावयक संथथा (समनदाय थिरका सहकारी 
संथथा, टोल ववकास संथथा, आमा समनह, कृवर् समनह,) माफुि काय ुसंचालन गररनछे र उपभोत गा सलमलि र 
यथिा संथथाहरुको क्षमिा ववकासका कायकु्रमहरु संचालन गररनेछ । 

 

वन वािावरर् िथा ववपद् यकयवथथापन 

१२१. पयाुवरर्ीय सन्िनलन कायम गन ु सामनदावयक वन महासंघ र सामनदावयक वन उपभोत गा सलमलि सगँ 
सहकाय ुगरर उपयनत ग थथानहरुमा वृक्षारोपर्  गररनेछ । 

१२२. जलडिनटी  फलफूल  दालम्चनी  अमला  पाखनवेद  मालालगरी  वटमनर जथिा िहनउपयोगी िोट ववरुवालाइ 
वृक्षारोपर् कायकु्रम अन्िगिु समावेश गररनेछ । 

१२३. वन िथा वािावरर् संरक्षर्को लागीवायो इम्न्जलनयररङ कायकु्रम सञ्चालन गरर वृक्षारोपर् गरीनेछ । 

१२४. वािावरर्ीय प्रदूर्र् लनयन्त्रर्को मापन गरर गाउँपाललकाको वािावरर्ीय ववश्लरे्र् गररनेछ । 

 

जलािार संरक्षर् 

१२५. गाउँपाललका लभत्रका जलािारहरुको पवहचान गरी संरक्षर् गररनेछ । 

१२६. जलािार के्षत्रको संरक्षर्का लागी ररजाज ुपोखरी लनमाुर् कायलुाइ लनरन्िरिा र्दइनेछ। 

 

 

जलवायन पररविनु 
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१२७. ववकास योजना संचालन गदाु अवथथा पवहचान गरर ववथििृ पररयोजना प्रलिवेदन िथा  वािावरयीय प्रभाव 
मूल्यांकन का अभ्यासहरूलाइ संथथागि गररनेछ । 

१२८. थथानीय थिरमा रहेका पानीका मनहान संरक्षर् गरी जलवायन पररविनुिाट हनने प्रभावलाइ न्यूलनकरर् गन ु
सहयोग पनग्ने कायकु्रमलाई प्राथलमकिा र्दइनछे। 

१२९. वािावरर्मैत्री ववकास पूवाुिार लनमाुर्मा जोड र्दइनेछ । 

 

फोहोरमैला यकयवथथापनः 
१३०. मल्लरानी डाडँा पयटुकीय क्षते्रमा फोहर यकयवथथापनका लालग आवश्यक यकयवथथा गररनेछ । 

१३१. गाउँपाललका लभत्रको फोहोरमैला संकलन गरी उम्चि यकयवथथापन गनकुो लालग सबिम्न्िि सरेकारवालाहरू 
संग आवश्यक समन्वय गरी फोहोरमैला यकयवथथापन नीलि िनाइनेछ र जग्गाको यकयवथथा गरी ल्याण्ड 
वफल्ड साइटको लनमाुर् गररनेछ । 

१३२. फोहोरमैला यकयवथथापनको लालग सहकारी संथथा गैर सरकारी संथथा र टोल ववकास संथथाहरू संग 
समन्वय गरर कायकु्रम संचालन गररनछे । 

१३३. अन्िर थथानीय िहिीच समन्वय गदै फोहोर मैलाको उम्चि यकयवथथापनको लालग दीघकुालीन योजना 
लनमाुर् गररनेछ र आगालम िर्हुरुमा फोहोरमैलालाई  वैकम्ल्पक आबदानीका रुपमा ववकास गररनेछ । 

 

प्रकोप लनयन्त्रर् िथा ववपद् यकयवथथापनः 
१३४. गाउँपाललका लभत्र रहेका ववपदका सबभाववि जोम्खमका के्षत्रहरूको पवहचान गरर ववपद न्यूलनकरर् िथा 

यकयवथथापनको लालग मल्लरानी गाउँपाललकाकोववपद पूविुयारी िथा प्रलिकाय ुयोजनाियार गररनेछ र सोही 
आिारमा आवश्यक पूविुयारी गररनेछ । 

१३५. गाउँपाललका िथा वडा थिररय ववपद् यकयवथथापन सलमलिको सवक्रय पररचालनको लालग क्षमिा अलभवृवि 
कायकु्रम संचालन गररनेछ । 

१३६. गाउँपाललका अन्िगिुको प्राथलमक थवाथ्य केन्िमा एबवनलेन्सको यकयवथथा गररनेछ । 

 

 

सनशासन िथा संथथागि ववकास 

मानव संशािन ववकास संथथागि क्षमिा ववकास  

१३७. मल्लरानी गाउँपाललकाको क्षमिा ववकास योजनाको खाका ियार गरर कायाुन्वयन गररनछे 
।कमचुारीहरुको क्षमिा ववकास गननकुो साथैकायकु्षमिा र कायकुन शलिाका आिारमा प्रोत्साहन िथा 
पनरथकृि गररनेछ। प्रमनख प्रशासकीय अलिकृिले शाखा प्रमनख र गाउँपाललका अध्यक्षले प्रमनख प्रशासकीय 
अलिकृि संग  कायसुबपादन सबझौिा गरर काय ुसबपादनलाई यकयवम्थथि वनाईनेछ। 

१३८. वडा िथा गाउँपाललकाथिरीय दश लाख भन्दा मालथका भौलिक पूवाुिार लगायि ववकास लनमाुर्का 
कायहुरु सावजुलनक खररद ऐन लनयमावली िमोम्जम सावजुलनक सूचना आयकहान गरी खनला प्रलिथपिाु गरी 
अगाडी िढाइनेछ । यथिो सूचना आलथकु वर् ु२०७८।७९को पवहलो चौमालसक लभत्र प्रकाशन गने गरी 
िय गररने छ ।  

१३९. आलथकु वर्कुो अन्त्यमा आएर नयाँ योजना थवीकृि गरी संचालन गने पिलिको अन्त्य गररनेछ साथै वडा 
िथा गाउँपाललकाथिरीय योजना संचालन गदाु उपभोत गाको वढी लागि साझेदारी हनने योजनालाइ पवहलो 
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प्राथलमकिामा राम्खनेछ र उपभोत गा सलमलििाट हनने काम जवटल अवथथाको िाहेक श्रममूलक प्रववलिमा जोड 
र्दइनेछ यसले आन्िररक रोजगारीमा टेवा पनग्नछे । 

१४०. अननगमन कायलुाइ प्रभावकारी िनाउन  अननगमन काययुोजना र सूचक सवहिको अननगमन सबवन्िी 
कायवुविी लनमाुर् गररने छ । पाललकालभत्र संचालन िथा यकयवथथापन हनन े भौलिक पूवाुिार ववकासका 
योजनाहरुमा गनर्थिरीयिा र लागि प्रभावकाररिा कायम गन ुर त्यथिा योजनाको अम्न्िम वकथिा भ नत गानी 
गदाु अननगमन  प्रलिवेदन र सावजुलनक सनननवाइ िथा सामाम्जक पररक्षर् गराइनेछ ।  

१४१. नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारिाट छनौट संचालन र यकयवथथापन भएका योजनामा दोहोरोपना आउन 
नर्दने गरी योजना छनौट गररनेछ  साथै यथिा योजनाहरु िोवकएको समयलभत्र िोवकएको गनर्थिर पररमार् 
र लागिमा संचालन िथा यकयवथथापन गन ुगाउँपाललकािाट उम्चि समन्वयात्मक काय ुगररनेछ । 

१४२. गाउँपाललकाको आन्िररक यकयवथथापन प्रर्ालीलाई च नथि िनाउनका लालग मल्लरानी गाउँपाललकाको 
आन्िररक यकयवथथापन प्रर्ाली लनदेम्शका जारी गरर कायाुन्वयनमा ल्याईनेछ । 

१४३. गाँउपाललकामा संचालन हनने कायकु्रमलाइ अझ प्रभावकारी  पारदशी िनाउन सावजुलनक सनननवाइ  
सामाम्जक पररक्षर्  प्रगलि सलमक्षा समन्वय िैठक जथिा कायकु्रमलाइ लनरन्िरिा र्दइनेछ । 

१४४. गाउँपाललकाको िेरूजनहरूको अलभलेखीकरर् िथा समपररक्षर् गरर प्रलिवेदन  ियार गने कायलुाइ 
लनरन्िरिा र्दँदै िेरूजनलाई कम गदै ललगनछे । 

 

सूचना प्रववलि िफुः 
१४५. गाउँपाललका िथा सवै वडा कायाुलयमा लागू गररएको अनलाइन राजश्व प्रर्ालीलाइ थप सनदृढ र 

प्रभावकारी िनाइनेछ । राजश्व प्रशासनलाइ थप प्रभावकारी र प्रववलिमैत्री िनाउन कमचुारीहरुका लालग थप 
िाललमका साथै प्रववलि सनिार िथा क्षमिा ववकासमा लगानी गररनेछ । 

१४६. गाउँपाललकािाट सबपादन गररएका वक्रयाकलाप समेटी प्रत्येक ४।४ मवहनामा पाललका िनलेवटन सवहि 
वक्रयाम्शल पत्रकारहरु िीचमा आम संचार अन्िरसबवाद कायकु्रम संचालन गररनेछ ।  

१४७. वविनिीय हाम्जरी प्रर्ाली संचालन लनदेम्शका २०७८ अननसार गाउँपाललका अन्िरगिका सबपूर् ुआिारभिू 
ववद्यालय  र थवाथ्य स ंथथाहरुमा वविनिीय हाम्जरीको ववथिार गररनेछ  हाम्जररको लनयमन गाउँपाललकािाट 
गने यकयवथथा लमलाइनेछ । 

१४८. गाउँपाललका अन्िरगिका ववद्यालय हरुलाई सूचना प्रववलि मैलत्र िनाइनेछ । 

१४९. सामाम्जक सनरक्षा भत्ता वविरर् लाभरजहाहीहरुको अलनवाय ुिैँक खािा खोली िैक माफुि वविरर् गररनेछ । 

१५०. पम्िकरर् िथा घटना दिाुअनलाइन प्रर्ालीलाइ वडा कायाुलयिाटसञ्चालनगरी अनलाइन िाटै प्रमार् पत्र 
प्रदान गररने यकयवथथा गररनछे । 

१५१. मल्लरानी गाउँपाललकाले ियार गरेको लडम्जटल प्रोफाईललाई लनयलमि पाररवारीक घरिनरी वववरर्लाई 
अद्यावलिक गदै यकयवम्थथि गररनेछ । साथै लडम्जटल प्रोफाईलाई गाउँपाललका थिरीय कायकु्रम  योजना 
िजनमुा िथा िजेट लनमाुर्का लागी आिार िनाईनेछ । 
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१५२. 'कर डर होइन गाउँपाललकाको ववकासको भर हो' भने्न ि्यलाइ आत्मसाथ गदै सवै प्रकारका आलथकु 
वक्रयाकलापहरु राजश्व प्रशासनको दायरालभत्र ल्याइनछे । 

१५३. कर र मतृ्यन शाश्वि सत्य हनन ्भने्न मान्यिालाई कायाुन्वयनमा ल्याउन यकयापक रुपमा कर सप्ताह, घनबिी 
कर संकलन, करदािा म्शक्षा कायकु्रम संचालन गररनेछ ।  

१५४. राजश्व संकलनलाई सरल पारदम्श ु र प्रववलिमैलत्र वनाउन गाउँपाललका र वडा  िाट अलनवाय ु रुपमा 
सफ्टवेरको प्रयोग गरी राजश्व संकलन गररनछे । 

१५५. िोकेको समयलभत्र कर िनझाउने करदािालाई ५ देम्ख १० प्रलिशिसबम छनटको यकयवथथा गररनेछ । 

१५६. गाँउपाललका के्षत्रमा उत्खनन,् संकलन िथा लनकाशी हनने नदीजन्य पदाथकुो लालग प्रदेश सरकारको 
कायवुवलि अननरुप यकयवम्थथि गदै गाँउपाललकाको आयश्रोि वृवि गररनछे । 

१५७. उत्कृि करदािाको पवहचान गरर पनरथकृि गररनेछ । 

१५८. लनयलमि िजार अननगमन गरर कर नलिने कर िक्यौिा राख्न ेिथा पटक पटक सूचना प्रवाह गदाु समेि 
अटेर गने करदािाको वववरर् संकलन गरी करको दायरमा ल्याईनछे ।  

१५९. राजश्व परामश ुसलमलिको भलूमकालाइ प्रभावकारी र पररर्ाममनखी िनाउन राजश्व परामश ुसलमलिको काय ु
सञ्चालन कायवुवलि लनमाुर् गरी लागन गररनेछ ।  

 

न्यावयक सलमलि: 

१६०. गाउँिासीको न्यायमा पहनँच थथावपि गन ुसहज कानननी उपचारको ब्यवथथालाई कायाुन्वयन गररनेछ । 

१६१. न्यावयक सलमलि र मािहिका  मेललमलाप किाुहरुको क्षमिा अलभवृवि गदै न्याय सबपादनको कायलुाई 
प्रभावकारी िनाइनेछ । 

१६२. गाउँपाललकाका सिै वडा र मेललमलाप केन्ििाट लिवादलाइ समािान गन ु न्याय सबपादनको क्षेत्रमा 
म्जल्लाकै उत्कृि िनाउन पहल गररनेछ । 

१६३. गाउँपाललकाको मेललमलाप कक्ष िाट न्याय लनरुपर् काय ुगररनेछ । 

१६४. गाउँपाललका लभत्र रहेका न्याय संग सबवम्न्िि सरोकारवालाहरुको समन्वयमा न्यावयक काय ु सबपन्न 
गररनेछ । 

 

उद्यमशीलिा ववकास: 

१६५. गररवी न्यूनीकरर्का लालग लघनउद्यम ववकास कायकु्रम माफुि आयआजनु अलभववृि गन ुउद्यमी छनौट   
लसप लिकास िाललम र यकयवसावयक प्रविुन  गने कायकु्रम सञ्चालन गररनछे । 

१६६. औदे्यलगक रजहाम के्षत्रका लालग कायवुवलि लनमाुर् गरी आवश्यक के्षत्र पवहचान गररनेछ । 

 

भलूमवहन सनकन बिासी पवहचान िथा यकयवथथापन : 

१६७. भलूमवहि सनकन बिासी र अयकयवम्थथि िसोिासका प्रयासहरुलाई यकयवम्थथि गराउन संघीय भमूी यकयवथथा 
आयोग संग सहकाय ुगररनेछ । 

१६८. संघीय सरकारको भ-ूउपयोग नीलिलाई अवलबवन गनकुा लालग नीलि लनमाुर् गरी सोही अननरुप काय ुगने 
नीलि ललइनेछ । 

 सहकाय ुिथा समन्वय: 
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१६९. नवीनिम ववकासका लसकाइहरूआदान प्रदानको लालग अन्िर थथानीय िहको सहकाय ु र समन्वयलाइ 
प्रगाढ गराउनभइरहेका प्रयासहरूलाइ लनरन्िरिा र्ददै समन्वयकारी भलूमका लनवाुह गररनेछ । 

१७०. च नँजाठाटीमा ववम्त्तय क्षेत्रको उपम्थथलि गराउन वैंक संग समन्वय गरी िैंवकङ सेवा प्रवाहको यकयवथथा 
लमलाइनेछ । 

१७१. गाउँपाललकाको प्रशासकीय भवन लनमाुर्को लालग जग्गा प्राप्ती गन ुसहकाय ुिथा समन्वयलाई प्राथलमकिा 
र्दइने छ । 

१७२.  

गाउँसभाका सदथयज्यूहरु  
आगामी आलथकु वर्कुो मूल कायभुार भनेको जनिाको जीवन जोगाउने आलथकु ववकास समवृि र समावेशी 

ववकासका लालग केम्न्िि भएर काय ुगने नै हो । सडक  खानेपानी  लसचँाई  ववद्यनि र सञ्चार नपनगेका िथिीहरुमा यी 
पूवाुिार लिकासलाई प्राथलमकिा र्दइने छ । गाउँपाललकािाट सेवा प्रदान गररन े कायाुलयहरुलाई पूवाुिार प्रववलि र 
जनशम्त गका वहसािले सनसबपन्न गररनेछ । सनशासन सनदृवढकरर्मा नागररक लनगरानीलाई प्रोत्सावहि गररनछे । भ्रिाचार 
शनन्य सहनम्शलिालाई संथथागि रुपमा ववकास गन ु पारदम्शिुा जवाफदेवहिा सहभालगिामूलक म्जबमेवारीपनको ववकासमा 
जोड र्दइनेछ ।  

 

अन्िमा यस गाउँपाललकाको ववकासमा साझेदारी र सहयोग गने संघ िथा प्रदेश सरकार ववकास साझेदार 
संथथाहरु नागररक समाज राजनीलिक दल लनजी के्षत्र गैर सरकारी संथथा पत्रकार िथा संचार के्षत्र लगाएि सबपूर् ु
कमचुारी िथा गाउँिासी दाजनभाई र्ददी ववहनीहरुमा िन्यवाद यकयत ग गदुछन । वावर्कु नीलि िथा कायकु्रम िजनमुा मा 
महत्वपूर् ुसहयोग पनयाुउन ेसिै जनप्रलिलनलि कमचुारी ववज्ञ राजनीलिक दल संघ संथथा सिैमा रृदयदेम्ख िन्यवाद यकयत ग 
गदै यसको कायाुन्वयनमा सिै पक्षको साथ सहयोग प्राप्त हननेमा ववश्वास यकयत ग गदुछन ।  

 

िन्यवाद । 

अमरध्वज राना मगर 

अध्यक्ष 
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