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मल्लरानी गाउँपार्लकाको दोस्रो गाउँसभाको पहहलो अर्िवेशनका 
प्रमखु अर्िथी म्िल्ला समन्वय सर्मर्िका प्रमखुज्यू, 

अर्िर्थ प्रमखु म्िल्ला अर्िकारीज्यू, सरुक्षा र्नकायका प्रमखुज्यूहरु,  

म्िल्लाम्थथि सबै कायािलका प्रमखुज्यूहरु, 

उपाध्यक्षज्यू, 

गाउँसभाका सदथयज्यूहरु, 

सबपूणि रािनैर्िक दलका प्रर्िर्नर्िज्यूहरु, 

सबपूणि राष्ट्रसेवक कमिचारी, संचारकमी र्मत्रहरु, समािसेवी, वहुििीहव िथा उपम्थथि सबपूणि 
महानभुावहरु। 

 

नेपालको संहविान िारी पश्चाि संघीय लोकिाम्न्त्रक गणिन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र 
थथानीय िह गरी िीन िहको राज्यको संरचनाको व्यवथथा सँगै थथानीय िहको रुपमा मल्लरानी 
गाउँपार्लकाको थथापना हव.सं २०७३ फाल्गणु २७ गिे भइ थथानीय सरकारको रुपमा काम गदै 
आइरहेको छ । संवैिार्नक व्यवथथा अनरुुप थथानीय िहको व्यवथथापकीय अर्िकार गाउँसभामा रहने 
व्यवथथा अनरुुप म मल्लरानी गाउँपार्लकाको दोस्रो गाउँ सभाको प्रथम अर्िवेशनमा आ.व 
२०७९।८० को नीर्ि िथा कायिक्रम प्रथििु गनि पाउँदा गौरवाम्न्वि महससु गरेको छु । 

सबवि २०७९ वैशाख ३० गिे सबपन्न थथानीय िहको र्नवािचनबाट हामीहरुलाइ मिदान माफि ि 
र्नवािम्चि गनुिहनु ेसबपूणि मल्लरानीवासी आमा बवुा, दािभुाइ िथा दददीवहहनीहरु लगायि सबैमा हाददिक 
िन्यवाद प्रकट गदिछु। यस अवसरमा म वििमान नेपालको संघीय लोकिाम्न्त्रक गणिन्त्रको थथापनाका 
लार्ग सहादि प्राप्त गनुिहनुे सबपूणि शहहदहरु प्रर्ि भावपूणि श्रिाञ्जली अपिण गदिछु।नेपाली समािको 
यगुान्िकारी पररवििनमा उहाँहरुले पयुािउन ुभएको योगदानको थमरण गनि चाहन्छु । 

 

थथानीय िहले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको हवकास सबबन्िी लक्ष्य, उदेश्य प्राप्त गनि समन्वय, 
सहयोग र सहकायि गदै थथानीय अथििन्त्रको हवकास र हवथिारबाट समहृिको आिार र्नमािणमा 
महत्वपूणि भरू्मका खेल्दछ।हवकास र्नमािणका सािन स्रोिको बढोत्तरी, सेवा प्रदायक र्नकायहरुमा सहि 
पहुँचसँगै र्नकायगि अन्िर समन्वय र साेेदारीमा हा्ो महत्वपूणि भरू्मका रहन्छ । यसथि हामीले 
नेपाल सरकार िथा प्रदेश िहको योिना िथा नीर्ि सँगै यस गाउँपार्लकाले नीर्ि, योिना िथा 
कायिक्रम ििुिमा िथा कायािन्वयन गदै आएका छौँ । 

 

हवकास र सशुासन अर्भवहृि गदै प्रभावकारी सेवा प्रवाहको आिार केन्रहवन्दकुो रुपमा थथापना गदै 
िनिालाइ पयुािउन ुपने कृहर्, म्शक्षा, थवाथ्य, हवद्यिु, खानेपानी िथा सरसफाइ लगायिका सावििर्नक 
सेवा सहुविाको प्रत्याभरू्ि ददन हा्ो महत्वपूणि भरू्मका रहन्छ।यसका लार्ग सरकारी, र्निी, गैरसरकारी, 
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सामदुाहयक क्षेत्र सँग साेेदारी र सहकायिको अपेक्षा राखेका छौँ।शाम्न्ि सरुक्षा, रोिगारी अर्भवहृि, 
सामाम्िक सरुक्षा र मानव संशािनको क्षमिा हवकासमा सहयोगी भरू्मका र्नवािह गदै थथानीय सरकारको 
संयन्त्रबाट प्रवाह हनुे सेवालाइ समावेशी, व्यवसाहयक, प्रर्िथपिी, सेवामखुी र थवावलबबी बनाउँदै 
थथानीय सरकारको सशुासनको संथथागि हवकासमा हामी प्रर्िवि छौ । 

आदरणीय, गाउँ सभाका सदथयज्यूहरु, 

अव म हवकास र समहृिको लक्ष्य प्रार्प्तका लार्ग गररएका महत्वपूणि प्रयास, अवसर र चनुौिीहरुको 
बारेमा उल्लेख गनि चाहन्छु । 
महत्वपूणि प्रयासहरु : 

 गाउँपार्लकालाई हवर्ि सबमि ढंगले अम्घ बढाउन थथानीय कानूनहरूको महत्वपूणि भरू्मका रहेको 
छ सोका लार्ग गाउँपार्लकाले हाल सबम कायिक्रम संचालनमा सहििा ल्याउन ६८ वटा थथानीय 
कानून ियार गरर कायािन्वयन गरेकोछ ।  

 गाउँपार्लकाको ५ वरे् आवर्िक योिना र्नमािण भएको छ । 

 गाउँपार्लका अन्िरगि ममिि गनुिपने  योिनाहरूको ममिि संभार कोर् थथापना गरी सडक ममिि 
संभार गने गररएको छ । 

 गाउँपार्लकाका वडाहरुमा हवर्यगि क्षेत्रहरुको प्रर्िशि र्निािरण गरी विेट र्समा र्निािरण गने 
गररएको छ । 

 एउटा वडामा कम्बिमा २ लाख वरावरको १ वटा योिना श्रममलुक गने गरी सरुुवाि गररएको 
छ । 

 योिना कायािन्वयनलाइ सहि िथा अपनत्व र्सििना गनिका लार्ग टोल हवकास संथथाहरु गठन 
गररएको र कम्बिमा १ वटा योिना टोल हवकास संथथा माफि ि संचालन गनि शरुुवाि गररएको 
छ। 

 गाउँपार्लकामा मौिदुा गैर सरकारी संथथाका कायिक्रमहरु गाउँ सभावाट थवीकृि गरी संचालन 
गनुि पने व्यवथथा गररएको छ । 

 गाउँपार्लकामा भए गरेका हक्रयाकलापहरूमा पारदम्शििा कायम गनिका लार्ग सावििर्नक सनुवुाइ, 
सामाम्िक परीक्षण र प्रगर्ि सर्मक्षा कायिक्रम गरी प्रगर्ि सर्मक्षा, बाहर्िक विेट िथा कायिक्रम 
पमु्थिका पथुिक प्रकाशन गररएको छ ।  

 योिना संचालनका लार्ग गठन गररएका उपभोक्ता सर्मर्िसंग योिना सबेौिा गनिका लार्ग घमु्बि 
म्शहवर संचालन गररएको छ । 

 गाउँपार्लकाको पाँच वर्िमा िबमा ३५८१.५ र्मटर र्सचाइ कुलो र्नमािण र ममिि गरीएको छ । 
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 यािायािलाइ सहि बनाउनका लार्ग गाउँपार्लकाका सबै वडाहरुमा गरी पाँच वर्िमा कुल िबमा 
५.४ हक.मी. घोरेटो बाटो, १०.१९ हक.मी. मो.बा. र्नमािण भएको र १२.१७ हक.मी. बाटो 
थिरोन्नर्ि गरीएको छ । 

 गाउँपार्लकाको प्रशासकीय भवन र्नमािणको लार्ग िग्गा व्यवथथापन गररएको छ ।  

 मेड्पा कायिक्रम माफि ि १३९ िना नयाँ उद्यमी र्सििना गररएको साथै उद्यमीहरुको माग वमोम्िम 
र्सप हवकास िार्लम प्रदान गररएको छ । त्यथिै गरी ११८ िनालाइ हवर्भन्न प्रहवर्ि हथिान्िरण 
गररएको छ। 

 लैहिक हहंसा पीर्डि महहला िथा हकशोर हकशोरीहरुलाइ सरुम्क्षि आश्रय थथलको व्यवथथापन िथा 
प्रयोगको सरुुवाि भइसकेको छ । 

 थथानीय थिरका पयािपयिटन, िार्मिक थथल, कला संथकृर्िलाई उिागर गदै प्राकृर्िक स्रोिहरूको 
संरक्षण, संवििन र सदपुयोगका लार्ग  गाउँपार्लकाले आफ्नो भरू्मकालाई सशक्त ढंगले थथापना 
गने प्रयत्न गदै आएको व्यहोरा अवगि गराउन चाहान्छु।भौर्िक पूवाििार, कृहर्, म्शक्षा,  थवाथ्य, 

खानेपानी, सरसफाइ र वन िथा वािावरणका सवालहरु पूणि रुपमा सबबोिन भईनसकेको 
अवथथामा उक्त सवालमा गाउँपार्लकाको प्रयास र्नरन्िर भईरहने प्रर्िवििा यस सभामा गनि 
चाहन्छु। 

आदरणीय गाउँसभा सदथयज्यूहरु, 
अब म मल्लरानी गाउँपार्लकामा कायिक्रम संचालन गदाि भोग्न ुपरेका समथया िथा चनुौिीहरू प्रथििु 
गने अनमुिी चाहन्छु।  

 प्रथम चौमार्सक र्भत्र सवै वडाहरुमा नै उपभोक्ता सर्मर्िसँग सबेौिा गने काम गररए पर्न 
उपभोक्ताले समयमा नै काम शरुु नगने, काम शरुु गरे पर्न समयमै भकु्तानी माग नगने हुँदा 
िोहकएको समयमा भौर्िक िथा हवत्तीय प्रगर्ि हार्सल गनि नसहकएको अवथथा छ । 

 साना िथा टुके्र योिना वहढ हनुे कारणले गदाि पर्न आशार्िि सफलिा हार्सल हनु सकेको 
छैन।  

 रोिगारी शृ्रिना हनुे खालका हवर्भन्न र्सप हवकास िार्लमका लार्ग दरखाथि आव्हान गररए पर्न 
सरोकारवालाहरुले सो सबबन्िमा ध्यान नददएको  अवथथा छ । 

 कर्िपय समयमा प्राकृर्िक हवपत्ती, महामारी िथिा समथयाहरुले गदाि भैपरी आउने खचि बढी 
देम्खएर अन्य हवकासका कामहरु गनि वािा पगेुको देम्खन्छ । 
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 यी समथयाका अर्िररक्त कोर्भड १९ ले र्नबत्याएको वहृि बेरोिगार िनशम्क्तलाई रोिगारी 
उपलब्ि गराउन कृहर् र पशपुालन िथिा क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण िफि  उन्मखु गराउन 
श्रममलुक आयोिना संचालनलाई प्राथर्मकिा ददंदै अनेकौ समथया र  चनुौिीहरुका बाविूद पर्न 
अगार्ड बहढरहेको अवथथा हामी सबैमा अवगि नै छ । 

आदरणीय, गाउँ सभाका सदथयज्यूहरु, 

अव म मल्लरानी गाउँपार्लकाले आ.ब.२०७९।०८० नीर्ि िथा कायिक्रम ििुिमा गदाि र्लएका 
आिारहरु प्रथििु गदिछु ।  

 नेपालको संहविानका प्रथिावना मौर्लक हक राज्यका र्नदेशक र्सिान्ि िथा नीर्िहरु, 

 नेपालको संहविानको थथानीय आर्थिक कायि प्रणाली एवम ् एकल िथा साेा अर्िकारका 
सूचीहरु 

 थथानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, 

 नेपालले अन्िरािहष्ट्रय िगिमा िनाएका र्बर्भन्न प्रर्िबििाहरु, 

 संघीय सरकारको आवर्िक योिनाले र्लएका नीर्ि िथा प्राथर्मकिाहरु, 

 संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले अवलबबन गरेका आर्थिक िथा हवत्तीय नीर्िहरु, 

 मल्लरानी गाउँपार्लकाको आवर्िक योिनाले िय गरेका प्राथर्मकिाहरु, 

 थथानीय िह थव-मूल्यांकनका आिारहरु, 

 थथानीय िह हवत्तीय सशुासन िोम्खम मूल्यांकन कायिहवर्िका आिारहरु, 

 हवगिका आर्थिक बर्िमा गाउँपार्लकाले ियार पारेका नीर्ि, कायिक्रम िथा योिनाहरु, 

 हवकासका समसामहयक मदु्घाहरु: ददगो हवकास सबबन्िी नीर्ि, िलबाय ु पररवििन र हवपद् 
व्यवथथापन, खाद्य िथा पोर्ण सरुक्षा, लैर्गक सशम्क्तकरण र समावेशी हवकास, बाल मैत्री 
थथानीय शासन, उिाि संकट लगाएका  सबबम्न्िि हवर्यहरु । 

 गाउँ कायिपार्लका िथा गाउँसभाका र्नणियहरु । 

आदरणीय, गाउँ सभाका सदथयज्यूहरु, 

    अव म आ .व . २०७८।०७९ मा गरेका मखु्य मखु्य कायिहरुको संम्क्षप्त सर्मक्षा गनि चाहन्छु । 

१. मल्लरानी गाउँपार्लका वडा नं ४ म्थथि खलंगामा १५ शैयाको आिारभिू अथपिाल र्नमािण 
कायिको सरुुवाि भइसकेको छ । 

२. उज्यालो मल्लरानी कायिक्रम अन्िरगि गाउँपार्लकाको प्राथर्मकिामा रहेको फुसको छाना 
हवथथापन गने कायि अम्न्िम चरणमा पगेुको छ । 

३. मल्लरानी गाउँपार्लकाको पहहचानको रूपमा रहेको मल्लरानी पयिटकीय क्षेत्रको हवकासमा 
गाउँपार्लका र नेपाल सरकारको साेेदारीमा हपकर्नक थथल, पोखरी, पाहकि ङ थथल, वाल उद्यान 
(म्चल्रेन पाकि ), बङ्कर, शौचालय र र्सढी लगाएिका संरचना र्नमािण भइरहेकोछ । साथै यस 
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कायिका लार्ग थथानीय बासीहरू समेि लगानी गनि इच्छुक रहेकोले हवकास प्रमेी व्यम्क्तहरूमा 
हाददिक िन्यवाद व्यक्त गनि चाहन्छु । 

४. सीर्मि श्रोि सािनका बाविूद िनिालाई खानेपानीको पहुँच पयुािउने उदे्दश्यले गाँउपार्लकाबाट 
लमु्बवनी प्रदेश सरकारसँगको सहकायिमा वडा नं. ४ मा म्ेमरुक मल्लरानी र्लफ्ट खानपेानी र 
वडा नं. ३ मा दोमाई खोला र्लफ्ट खानपेानी योिना अम्न्िम चरणमा पगेुकोछ साथै वडा नं. ३ 
को खररकापाटा दोभान र्लफ्ट खानेपानी यसै वर्ि संचालन गने योिना रहेको छ । 

५. नेपाल सरकारको समपरुक अनदुान र गाउँपार्लकाको लागि साेेदारीमा मल्लरानी पयिटकीय 
मागि थिरोन्निीको  कायि अम्न्िम चरणमा पगेुको छ । यस गाउँपार्लकाको सवै भन्दा हवकट 
रहेको वडा नं. १ मा गि आ.व. देम्ख लमु्बवनी प्रदेश सरकार र गाउँपार्लकाको लागि 
साेेदारीमा मकािवाि सोलहाल्ना गोयलछेडी सडक थिरोन्निी गने कायि अम्न्िम चरणमा पगेुको 
छ । म्े्कु पाण्डेडाँडा गठुकसेरी सडक थिरोन्नर्िको काम यस आ.व मा सरुुवाि गररएको छ 
। 

६. िेष्ठ नागररक अपांगिा पररचय पत्र हविरण गने कायि र्नरन्िर भइरहेको  र उपभोक्ता सर्मर्िको 
क्षमिा हवकास िथा योिना सबेौिा गने कायि सबवम्न्िि वडाहरुमा घमु्बि म्शहवर माफि ि सबपन्न 

गररएको छ । 

७. मखु्य मन्त्री शैम्क्षक सिुार कायिक्रम अन्िरगि २३ हवद्यालयका २०० िना हवपन्न हवद्याथी लाइ 
छात्रवरृ्ि प्रदान गरीएको छ। ४ वटा हवद्यालयहरुमा रंगरोगन, १ वटा अपाि आवास गहृमा 
रंगरोगन, ४ वटा हवद्यालयहरुमा शौचालय र्नमािण, १० वटा हवद्यालयहरुमा घेराबार, पखािल 
र्नमािण, ३ वटा हवद्यालयहरुमा ईन्टरनेट िडान गरीएको छ । 

८. र्नमािण कायिलाई प्रभावकारी र गणुथिरीय वनाउन सावििर्नक खरीद कायिलाई हवद्यिुीय 
प्रणालीिारा प्रर्िथपिी र पारदम्शि वनाई र्नमािण कायिहरु संचालन गररएको छ र अनगुमन 
कायिलाई प्रभावकारी वनाइएको छ । 

९. नेपाल सरकार सशिि अनदुान िफि  गररवी र्नवारणका लार्ग लघ ु उद्यम हवकास कायिक्रम 
अन्िरगि ८० िना नयाँ उद्यमी र्सििना गरर ५९ िनालाइ प्रहवर्ि हथिान्िरण गररएको र परुाना 
५४ िनालाइ थिरोन्नर्ि  गररएको छ । 

१०. वडा कायािलय िफि  संचालन हनु ेगरी थवीकृि भएका सडक, खानेपानी, र्संचाइ कुलो र अन्य 
योिनाहरू सबपन्न गररएको छ । 

११. प्रिानमन्त्री रोिगार कायिक्रम माफि ि १३८ िना सूम्चकृि बेरोिारहरुले न्यूनिम १०० ददनको 
रोिगारीको प्रत्याभरू्ि गदै ८५ वटा योिनामा संलग्न भएका छन ् । त्यथिै गरी आ व 
२०७९।८० को लार्ग मल्लरानी गाउँपार्लका अन्िरगिका सबै वडामा िबमा गरी ६६२ िना 
बेरोिगार व्यम्क्तहरू सूम्चकृि भएका छन ्। 
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१२. म्शक्षा िफि का प्र.अ., म्शक्षक र हवद्याथी प्रोत्साहन, प्रहवर्ि मैत्री हवद्यालय, खेलकुद, हवद्यालय रंग 
रोगन, हवद्यालय ममिि िथा कक्षा कोठा र्नमािण, लगायिका भौर्िक संरचनाका कायिक्रमहरु 
सबपन्न भएका छन ्। 

१३. सामदुाहयक हवद्यालयहरुको हवद्यालय व्यवथथापन सर्मर्िको पनुगिठन भइ हवद्यालय संचालन, 
रेखदेख र व्यवथथापनलाइ प्रभावकारी बनाइएको छ । 

१४. िेष्ठ नागररक, संरक्षक िथा सरोकारवाला हवच अन्िरकृया कायिक्रम, महहला सर्मर्ि संथथाका 
सदथयहरुलाई आिारभिू िार्लम, िेष्ठ नागररक ददवस, लैंर्गक हहंसा हवरुि १६ ददने अर्भयान, 

अन्िराहष्ट्रय अपांगिा ददवस र महहला ददवस कायिक्रम, महहला र्सप र्बकास िार्लम, िेष्ठ नागररक 
सबमान कायिक्रम सबपन्न भएका छन ्। 

१५. एक वरे् हहउदे घाँसको र्बउ र्बिरण, पश ु थवाथ्य म्शहवर ,ब्यवसाहयक बंगरु पालन 
कृर्कहरुलाई खोर सिुार कायिक्रम, व्यवसाहयक बाख्रा पालक कृर्कका लार्ग खोर सिुार 
कायिक्रम, बहबुहर्िय घासको हवउ  सेट्स, बाख्रा पालक हकसानलाई िार्लम, र्बर्भन्न खोप खररद 
िथा हविरण, र्सडलेस हकबबकुो र्बरुवा र्बिरण, र्मर्नरल व्लक र्बिरण, लागि साेेदारीमा बाख्रा 
प्रबििन कायिक्रम, बाख्राको साना ब्यवसाहयक कृहर् उत्पादन ( पकेट) क्षेत्र हवकास कायिक्रम, 
पशमुा कृर्िम गभाििान लगायिका कायिक्रमहरु सबपन्न भएका छन ्। 

१६. थकाउटको सहकायिमा समािमा रहेका कुरीर्ि, कुप्रथा, लैहिक हहंसा, आत्महत्या र्नरुत्साहन 
सबबम्न्ि सचेिनामूलक कायिक्रम िथा लाग ु पिाथि दयुिव्सन र्बरुि कायिक्रम सबपन्न भएका 
छन।् 

१७. सावििर्नक सेवा प्रवाहलाई र्छटो छररिो सेवा प्रदान गनि र सशुासन कायम गनिका लार्ग 
गाउँपार्लका, वडा कायािलय र सामदुाहयक माध्यर्मक हवद्यालयहरुमा हवद्यिुीय हाम्िरी िडान गरी 
कायािन्वयनमा ल्याइएको छ । इन्टरनटे सहुविा, गनुासो सनेु्न अर्िकारी, सूचना अर्िकारीको 
व्यवथथाले िनिामा थथानीय सरकार प्रर्ि हवश्वास बढेको महशसु गरेकोछु । 

१८. थथानीय न्याहयक सर्मर्िले न्याय सर्मर्िमा आएका हववादहरुको मेलर्मलापको माध्यमबाट 
र्मलापत्र गराइ थथानीय िहमै न्याय र्नरुपण गरेको छ । 

१९. गाउँपार्लकाको कायािलयमा इिलास कक्ष र मेलर्मलाप कक्ष  र्नमािण भएकोछ । 

२०. गाउँपार्लकाको सबै वडाहरुमा रािश्वको दायरामा नआएका व्यवसायीहरुलाई घबुिी म्शहवर 
माफि ि व्यवसाय दिाि, नवीकरण र रािश्व संकलन गररएको छ । 

२१. सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रहवर्ि मैत्री बनाउनका र्नबिी गाउँपार्लका िथा सबै वडाहरुमा दिाि 
चलानी िथा र्सफारीस अनलाईन गराइएको छ । 

२२. कायािलयको गर्िहवर्िहरु र्नयर्मि रुपमा गाउँपार्लकाको वेबसाईट, फेसबकु पेि लगायि सूचना 
पाटी माफि ि सावििर्नक गररएकोछ । 
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२३. प्रत्येक ३/३ महहनामा सूचनाको हक सबबन्िी ऐन २०६४ बमोम्िम कायािलयबाट सबपादन 
भएका गर्िहवर्िहरु र्नयर्मि तै्रमार्सक रुपमा थवि प्रकाशन गररएकोछ ।  

 

 

आदरणीय गाउँसभा सदथयज्यूहरु, 
अब म मल्लरानी गाउँपार्लकाको आर्थिक वर्ि २०७९/०८० को नीर्ि िथा कायिक्रम प्रथििु गने 
अनमुिी चाहन्छु । 

आर्थिक हवकास 

पश ुसेवा िफि ः 
१. कृर्कहरुमा रोिगाररका अवसर सिृना गरर आयथिर बहृि गनिको लार्ग नमनुाको रुपमा 

माछा पोखरी सदुृहढकरण कायिक्रम संचालन गररने छ । 

२. कृर्कहरुले पाल्दै आएका पशपुन्छीहरुको उत्पादन र उत्पादकत्व बहृि गरर पशपुन्छी 
ब्यवसायलाई आत्मर्नभिर गनिको लार्ग पशपंुक्षी लाई आवश्यक पने आहाराहरुमा िोड ददन े
कायिक्रम संचालन गररने छ । 

३. र्बगि बर्िमा गठन भएका समहुहरुलाई सकृय रुपमा संन्चालन गनिको लार्ग लागि 
साेेदारी, पकेट क्षेत्र र्बकास कायिक्रम, एक थथानीय िह एक उत्पादन कायिक्रम अन्िगिि 
आबि भएका प्रत्येक समहुमा बाख्रा पालन सबबम्न्ि अन्िरहक्रया कायिक्रम संचालन गररन े
छ । 

४. कृर्कहरुले पालेका पशपुन्छीहरुलाइ र्बर्भन्न हकर्समका खिरनाक रोगहरु बाट हनु े
क्षर्िबाट सरुम्क्षि राख्न र रोग लार्गसके पर्छ  उपचार गनुि भन्दा रोग लाग्नै नददने उपाय 
अबलबबन गनि र्बर्भन्न खोप खररद िथा भ्याम्ससनेटर र्नयमु्क्त गरर कायिक्रम संचालन गररन े
छ । 

५. पशहुरुमा  सकु्ष्म पोर्क ित्वको कर्मले हनुे बाेोपन,  दिु उत्त्पादनमा कर्म,  मेटाबोर्लिम 
प्रोसेसमा कर्म र शारररीक संचालन प्रकृयामा आउने सथुििा लाई प्रभावकारी बनाउन 
खर्नि हढक्का र्बिरण गने कायि संचालन गररने छ । 

६. पशपुन्छीमा र्बर्भन्न हकर्समका रोग लार्ग पश ु िनमा हनुे क्षर्ि लाई न्यूर्नकरण गनि 
र्नयर्मि रुपमा उपचार सेवा कायिक्रम संचालन गररने छ । 

७. पशहुरुमा गररने कृर्िम गभाििान सेवालाइ र्नरन्िरिा ददइनेछ ।  
८. अण्डा उत्पादनको लार्ग कुखरुापालन व्यवयसायलाई व्यवसाहयकरण गररनछे । 
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कृहर् सेवा िफि ः 
९. गाउँपार्लकामा दिाि भई संचालनमा रहेका कृर्क समहु, कृहर् िथा बहउुदे्दश्यीय सहकारी 

र ब्यम्क्तगि फमिमा आबि कृर्कहरुलाई समेटी मौसमी िथा बेमौसमी िरकारी खेिी 
कायिक्रम संचालनको लार्ग समहु सहकारी माफि ि मौसम अनसुारको र्बउपल र्बिरण गरर 
िरकारी खेिी उत्पादनलाई बढवा ददईनेछ । 

१०. खाद्यान्न उत्पादनको लार्ग उपयकु्त क्षेत्रमा खाद्यान्न बालीको र्बउ उत्पादन गरर 
कृर्कहरुसंग रहेको परुानो र्बउलाई प्रर्िथथापन गने बाली उत्पादन थत्तरमा बहृि गने 
लक्ष्य र्लइनेछ । 

११. परबपरागि खेिी गरररहेका कृर्कहरुलाई लम्क्षि गरी मौसम र थथान सहुाउँदो िार्लम 
संचालन गररनेछ । साथै कृर्कहरुलाई आिरु्नक प्रर्बर्ि संगै अगाडी बढाउन र्बर्भन्न 
प्रहवर्ि हथिान्िरण गररने छ । 

१२. पार्लकामा रहेको उबिर िर्मन श्रमशक्ती र ििली िनावरको कारण बाँेो रहेका िग्गाको 
पहहचान गरर त्यथिा िग्गामा कम श्रमशक्ती र ििली िनावरले नोससान नपयुािउन े
खालका फलफुल खेिीलाई प्रोत्साहन गरर खेिी कायिलाई अगाडी बढाईने छ । 

१३. कृर्कहरको पोर्ण सिुार र आय आििनको लार्ग मौसम अनकुुल च्याउको र्बउ र्बिरण 
गररने छ । 

१४. खेिी गदाि आईपने मौसम िन्य रोग हकराबाट बाली बचाउनको लार्ग वािावरण र 
उत्पाददि बाली बथिलुाई असर नगने खालका िैर्बक र अिैर्बक र्बर्ादी कृर्कहरुको 
बार्लमा देम्खएका समथयाको आिारमा र्नशलु्क र्बिरण गररने छ । 

१५. र्संचाई सहुविा रहेको िग्गामा मखु्य बाली उत्पादन पश्चाि खाली रहेका िग्गाबाट थप 
उत्पादनको लार्ग छोटो अबर्िमा उत्पादन हनुे पोर्ण र वािावरणीय हहसाबले उपयकु्त 
बाली उत्पादनलाई प्राथर्मकिा ददईने छ । 

१६. पार्लका र्भत्र रहेका कृर्कहरुले गरेको उत्पादनलाइ उपभोक्ता समक्ष सहि रुपले 
पयुािउनको लार्ग खलंगामा रहेको हाट बिारलाई कृहर् उपि संकलन केन्रको रुपमा 
हवकास गररने छ। 

१७. कृर्कहरुले उत्पादन गरेका कृहर् िन्य उत्पाददि वथिहुरुको बिाररकरणको लार्ग 
आवश्यक पहल िथा समन्वय गररनेछ । 

१८. गाउँपार्लका र प्रदेश सरकारको लागि साेेदारीमा कृहर्को उत्पादन र उत्पादकत्व बहृि 
गने गरी सचालन गररएको थमाटि कृहर् कायिक्रमलाइ र्नरन्िरिा ददइनेछ । 

१९. कृहर् िथा पशपुालन कायिक्रमलाइ उद्यमम्शलिासंग िोडी अन्य र्नकायसंगको साेेदारीमा 
कायिक्रम संचालन गररनेछ । 
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पयिटनः 
२०. पालकुाथान, कुडुले गफुा, माटेचौर, कुखरेुगौडा, गोरखपरेु िरुी, थयानीलेख,  र्गरीचौरको 

म्शि गफुा, र्सरकोटको ढुिे बगैचा, दरभानेको चौर, माेपानी क्षेत्रलाइ पयिटकीय थथलको 
रुपमा हवकास गररनेछ । 

२१. मल्लरानी पयिटन प्रवििन गनि वडा नं ४ म्थथि मल्लरानी डाँडामा पयिटन हवकासको लार्ग 
हाल भइरहेको मल्लरानी पयिटन मागिको थिरोन्निी गरर पयिटहकय गन्िव्य थथल 
बनाउनका लार्ग आवश्यक पूवाििार र्नमािण गररनेछ ।साथै मल्लरानीमा आउने 
पयिटकलाइ बकेुनीको बकुीडाँडालाइ पयिटकीय क्षेत्रको रुपमा हवकास गरीने छ । 

२२. मल्लरानीमा पयिटन प्रवििन गनि र्नम्ि क्षेत्रले म्िपलाईन सञ्चालनको कायि अगाडी 
बहढरहेको छ भने अन्य पूवाििारका सरचना र्नमािणका लार्ग आवश्यक समन्वय र  
सहकायि गररनेछ । 

२३. खलंगा बिार क्षेत्रलाई सफा र सनु्दर पयिटकीय क्षेत्रका रुपमा र्बकास गरीनेछ । साथै 
गाउँपार्लका र्भत्रका थथानीय लोक संथकृर्ि िगेनाि िथा सांथकृर्िक सबपदा एवं 
मठमम्न्दरहरुको संरक्षण गदै पयिटहकय गन्िव्यको रुपमा  र्बकास गरीनछे ।  

२४. े ाँहक्रथथान मम्न्दरलाइ िार्मिक पयिटहकय थथलको रुपमा हवकास गनि वहृि योिना ियार 
गरर कायािन्वयन गररनेछ । 

२५. वडा नं ४ भट्टाचौरमा हपकर्नक थपट र देशानी डाँडामा हहल पाकि  र्नमािण कायिलाई 
र्नरन्िरिा ददई पयिटहकय गन्िव्यको रुपमा हवकास गररनेछ । 

२६. मल्लरानीलाइ पयिटहकय क्षेत्रको रुपमा हवकास गनि िार्ि हवशेर्को पहहचान ेल्कन े
संग्राहालय सबबम्न्िि िार्ि सँग सहकायि गरी र्नमािण कायि सरुुवाि गररनेछ। 

२७. होम थटे सचालनको लार्ग आवश्यक पूवाििार ियार गरी िार्लम संचालन गररनेछ । 

 

सहकारीः 
२८. सहकारी संथथाहरुको सदुृहढकरण हवकास र पविििनको लार्ग र्नयर्मि अनगुमन र्नयमन र 

र्नररक्षणको व्यवथथा र्मलाइनेछ । सहकारी संघ संथथाहरुसंग सहकायि गरी उत्पादन 
मूलक व्यवसाय सञ्चालन गने कायि अम्घ बढाइनेछ । 

२९. सहकारी प्रवििन, सहकारी चेिना, सहकारीमा रहेको पुिँी पररचालन, सहकारी माफि ि 
लगानी अर्भवहृि र सहकारी खेिी प्रणाली लगायिका कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

३०. सहकारी संथथाहरुलाइ एक सहकारी एक उत्पादनको र्निीसंग िोर्डनेछ । 
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सामाम्िक हवकास 

थवाथ्य 

३१. प्रत्येक नागररकलाई थवाथ्य सबबम्न्ि मौर्लक हकको सरु्नम्श्चििा गररनेछ । 

३२. खलिा प्राथर्मक थवाथ्य केन्रबाट प्रदान गररने म्चहकत्सक सहहिको सेवाको सरु्नम्श्चििा 
गररनेछ ।साथै यसै आ.व. देम्ख वडा नं ३ को चौरपानी क्षेत्र र वडा नं ५ को कुर्मकोट 
क्षेत्रबाट थवाथ्य सेवा सचुारु गने आवश्यक व्यवथथा र्मलाइनेछ । 

३३. सबै नागररकहरुलाई थवथथ बनाई उत्पादकत्व अर्भबहृि गनि र सवल मानव र्नमाणि गनि 
थवाथ्य क्षेत्रलाई र्बशेर् प्राथर्मकिा ददई बिेट र्बर्नयोिन गररनेछ । 

३४. संथथागि प्रसिुी प्रबििनका लार्ग नव म्शशकुा लार्ग थवाथ्य सामाग्रीहरु 'नवम्शश ुथयाहार 
उपहार कायिक्रम'लाई र्नरन्िरिा ददइनेछ । 

३५. मानर्सक थवाथ्य, मखु, आखँा, नाक, कान, घाँटी िथा महहलाको पाठेघर सबबम्न्ि सेवाको 
उपचार िथा सेवा र्बथिारलाइ र्नरन्िरिा ददइनेछ । 

३६. बाल िथा माि ृ म्शश ु थवाथ्य सेवालाइ र्नरन्िरिा ददइि पूणि गभि िाँच िथा संथथागि 
प्रसिुी सेवालाइ र्बशेर् िोड ददईनेछ । 

३७. हवद्यालय थवाथ्य िथा पोर्ण कायिक्रमलाइ र्नरन्िरिा ददई कुपोर्ण, रक्तअल्पिा, परिीहव 
र्नयन्त्रण र ब्यम्क्तगि सरसफाई संग सबबम्न्िि कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

३८. िेष्ठ नागररकलाइ लम्क्षि गरी 'िनिासँग थवाथ्यकमी कायिक्रम' अन्िगिि घरघरमा गई 
और्र्ि िथा उपचार कायिक्रम प्रभावकारी रुपमा संचालनमा ल्याईनेछ । 

३९. नसने रोग न्यूर्नकरणका रोकथाम िथा थवथथ िीवनशैली अबलबवन गने कायिक्रमलाई 
र्नरन्िरिा ददइनेछ । 

४०. महहला थवाथ्य थवंयसेहवकाहरुलाइ प्रोत्साहन कायिक्रमलाइ र्नरन्िरिा ददइनछे । 

४१. गभिविी महहलाहरुका लार्ग र्न:शलु्क सयाम्ल्सयम, डेर्लभरी प्याड िथा फोर्लक एर्सड 
चक्की उपलब्ि गराउने कायिलाइ र्नरन्िरिा ददइनेछ।  

४२. गररब, अर्ि हवपन्न, अपाििा भएका व्यम्क्त, असहाय िथा िहटल प्रसव अबथथाका 
सतु्केरीहरुलाई हवहिकृि सेवाका लार्ग प्ररे्ण गनुि परेमा खचि उपलब्ि गराईने छ । 

४३. एच.आई.र्भ. सक्रर्मि व्यक्तीको लार्ग पोर्ण िथा यािायाि खचि उपलब्ि गराउने 
कायिलाइ र्नरन्िरिा ददइनछे । 

४४. मानर्सक थवाथ्य कायिक्रम प्रभावकारी रुपमा संचालन िथा और्र्ि उपचारको 
व्यवथथालाइ र्नरन्िरिा ददईनेछ ।  

४५. हवपद िथा संक्रमण र्नयन्त्रणको व्यवथथापनको लार्ग एकिार प्रणालीबाट गररनेछ । 

४६. थवाथ्य सेवाको पहुँच थथानीयिह सबम पयुािउन गाउँघर म्सलर्नकलाई थप प्रभावकारी 
बनाउदै भौर्िक पूवाििार थप गररदै लर्गनेछ । 

४७. पूणि खोप दीगोपनालाई थथाहयत्व कायम गनि खोप कायिक्रमलाई हवशेर् िोड ददईनेछ । 
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४८. सबै थवाथ्य संथथाहरुबाट प्रदान गररने हकशोर हकशोरी यौन िथा प्रिनन थवाथ्य सेवाको 
र्बथिार गरर सबै थवाथ्य संथथाहरुलाई समु्चकृि गररदै लर्गनेछ । 

४९. थवाथ्य सथथाहरुमा थवाथ्य सबवन्िी ि्यांकहरु सरल र सहि बनाउन थवाथ्य 
व्यवथथापन सूचना प्रणालीको थथलगि प्रम्शक्षण गररनेछ । 

५०. थवाथ्य हवमा कायिक्रमलाइ प्रभावकारी बनाइ र्नरन्िरिा ददइनेछ । 

५१. मल्लरानी गाउँपार्लका क्षेत्र र्भत्रबाट संचालन हनुे गरी एबवलेुन्स सेवाको सरु्नम्श्चििा 
गररनेछ ।  

५२. म्िरो होम डेर्लभरी अर्भयानलाइ साथिक बनाउन सतु्केरी महहलाहरुका लार्ग थवाथ्य 
संथथा सबम आउने िानको लार्ग र्नशलु्क एबवलेुन्स सेवा प्रदान गनि प्रयत्न गररनेछ  । 

५३. हवद्यालयका छात्राहरुका लार्ग र्नशलु्क सेर्नटरी प्याड हविरण कायिक्रमलाइ र्नरन्िरिा 
ददइनेछ । 

बहकु्षते्रीय पोर्ण कायिक्रम 
५४. बहकु्षेत्रीय पोर्ण कायिक्रमको एकीकृि बाहर्िक योिना ियार गरर ददगो हवकासको लक्ष्य 

अनरुुप पाँच वर्ि मरु्नका बालबार्लकामा हनुे पडु्कोपनलाई सन ्२०३० को अन्त्यमा 
१५ प्रर्िशिमा ेाने, ख्याउटेपनलाई घटाएर ४ प्रर्िशिमा पयुािउन,े रक्तअल्पिालाई १० 
प्रर्िशिमा ेाने लक्ष्य प्राप्तीका लार्ग बहकु्षेत्रीय पोर्ण कायिक्रमलाई थप सदुृढीकरण 
गररनेछ । 

५५. हवपन्न वगि िथा सीमान्िकृि समदुायमा र्बशेर् प्याकेिका कायिक्रम सहहि सवै वडालाई 
यसै आर्थिक वर्ि र्भत्र पोर्णमैत्री थथानीय शासन लाग ुगराउन प्रयत्न गररनेछ । 

५६. म्शश ुिथा बाल्यकार्लन पोर्णमा थिनपान, पूरक खाना, थयाहार ससुार सबबन्िी बानी 
व्यवहार सरसफाई थवच्छिा खाद्य सरुक्षा संक्रमणको अवथथामा सममु्चि उपचार िथिा 
हवर्यहरुलाई एकीकृि रुपमा सबबोिन गरी कायािन्वयन गररनेछ । 

५७. पोर्ण सबवन्िी बाल अनदुानको प्रभावकारी उपयोगको सबवन्िमा आमा िथा म्शश ु
थयाहारकिािलाई अर्भमखुीकरण गररनेछ । 

५८. नेपाल सरकारबाट हविरण भएको बाल पोर्ण भत्तालाई बाल्यकार्लन म्शश ुआहारसँग 
आवि गराइनेछ । 

५९. पोर्ण िथा खाद्य सरुक्षा सर्मर्िको गठन गनुिका साथै, क्षमिा र्बकास गररनेछ । 

६०. थथानीय िह, वडा िथा थवाथ्य सथथाहरुमा पोर्ण डेथकको थथापना गररनेछ । 

६१. सनुौला हिार ददनका आमा िथा बच्चाहरुको पोर्ण अवथथा सिुारका लार्ग हिार ददन 
सबम र्नहयमि एक एक वटा अण्डा हविरण गररनेछ ।  

६२. व्यवसाहयक योिनामा आिाररि महहला सहकारी िथा समूहलाई उिमशीलिा हवकासको 
लार्ग शरुुवािी पूिी अनदुान प्रदान गररनेछ । 



 

12 
 

६३. उद्यमम्शल सीप हवकास िार्लम माफि ि लैंर्गक संवेदनशील संग सबबम्न्िि कायिक्रम 
सञ्चालनमा ल्याई पोर्णलाई सबवोिन गररनेछ। 

६४. महहला सहकारी सर्मर्ि िथा समूहमा आयआििन िथा पोर्ण सबबन्िी िार्लम संचालन 
गररनेछ। 

६५. वहृि पोर्ण र्बशेर् प्याकेि माफि ि महहला सामदुाहयक थवाथ्य थवयसेहवका िथा 
थवाथ्य समन्वयकिािको क्षमिा अर्भवहृि गररनेछ । 

६६. बाल सलवमाफि ि पोर्ण िथा सरसफाई सचेिना अर्भयान संचालन गररनेछ । 

६७. हकशोरीहरुको र्नयर्मि हवद्यालय सरु्नम्श्चिा पोर्ण खानेपानी िथा सरसफाई सबबन्िी 
हकशोरी अर्भभाबक हवद्यालय व्यवथथापन सर्मर्ि र अर्भभावक म्शक्षक बीच अन्िरहक्रया 
गररनेछ । 

म्शक्षा  

६८. मल्लरानी गाउँपार्लकाको गाउँ म्शक्षा योिना र्नमािण गरी शैम्क्षक सिुारका लार्ग 
योिनाबि रुपमा अगार्ड बहढनेछ । 

६९. प्रारम्बभक बालर्बकास म्शक्षालाई गणुथिरीय र प्रभावकारी बनाउनकुा साथै आिारभिू 
िहलाई  र्सकाइको िगको रुपमा हवकास गररनेछ ।  

७०. आिारभिू िह र माध्यर्मक िहका हवद्याथीलाई र्सकाइ सहम्िकरणका अर्िररक्त नेपाल 
थकाउट, िरु्नयर रेडक्रस सकि ल र खेलकुद लगाएिका अर्िररक्त हक्रयाकलापमा सहभागी 
हनु उत्प्ररेरि गररनेछ । 

७१. माध्यर्मक िह अन्िगिि (कक्षा १०) सबमको म्शक्षालाई र्नशलु्क गराइ यसै आर्थिक वर्ि 
देम्ख लागू गररनेछ । 

७२. हवद्यालयलाई  प्रदान गररदै आएको शैम्क्षक सहायिा (गाउँपार्लका म्शक्षक अनदुान, बाल 
र्बकास म्शक्षक, र्बद्यालयमा लेखासंग सबबम्न्िि काम गने कमिचारी, पथुिकालय 
सहिकिाि) को प्रोत्साहन रकममा वहृि गरर शैम्क्षक सिुारका लार्ग थप हौसला प्रदान 
गररनेछ । 

७३. शैम्क्षक क्षेत्रको गणुथिरीयिा कायम गनि र नर्ििा उन्मखु शैम्क्षक हक्रयाकलाप संचालन 
गररनेछ साथै हवद्यालय अनगुमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । 

७४. मल्लरानी गाउँपार्लकाका िनप्रर्िर्नर्िहरु, कायिरि कमिचारी, म्शक्षक, हवद्यालय कमिचारी, 
बालर्बकास म्शक्षक र हवद्यालय व्यवथथापन सर्मर्ि सदथयका छोराछोरीहरुलाई 
सामदुाहयक हवद्यालयमा भनाि गराउन अर्भप्ररेरि गने कामलाइ र्नरन्िरिा ददइनछे । 

७५. हवद्यालय उमेर समूहका बालबार्लकाको भनािमा पहुँचको सरु्नम्श्चििा गदै र्सकाइ 
उपलम्ब्िमा क्रर्मक रुपमा सिुार गनि प्रहवर्िमैत्री हवद्यालय कायिक्रमलाई हवथिार 
गररनेछ। 
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७६. गाउँपार्लकाका सामदुाहयक हवद्यालयहरुका म्शक्षकहरुको पेशागि हवकासमा सहयोग गरर 
हवद्याथीको र्सकाइ प्रर्ि िवाफदेही बनाइनेछ सोका लार्ग हवद्यालयका प्रिानाध्यापकहरु 
सँग कायिसबपादन सबेौिा गररनेछ । 

७७. र्बद्यालयको लेखा प्रणालीलाई व्यवम्थथि बनाउन हवद्यालय लेखा संग सबबम्न्िि काम गने 
कमिचारीको क्षमिा र्बकास गररनेछ । 

७८. सामदुाहयक िथा संथथागि हवद्यालयहरुका असल अभ्यासलाई सम्बमर्लि गदै संथथागि 
हवद्यालयहरुको प्रभावकारी र्नयमन गररनेछ । 

७९. हवद्यालय अनगुमन, र्नरीक्षण िथा सपुररवेक्षण प्रहक्रयालाई प्रभावकारी  बनाई  प्राहवर्िक 
सहायिा प्रदान गनि रोिर समूह पररचालन गररनेछ । 

८०. सूचना िथा सञ्चार प्रहवर्िलाई म्शक्षा प्रणालीको अर्भन्न अंगको रुपमा एहककृि गदै म्शक्षण 
र्सकाई प्रहक्रयालाई सूचना प्रहवर्िमैत्री बनाइनेछ । 

८१. हवद्यालयहरुमा अर्िररक्त हक्रयाकलाप सञ्चालनका माध्यमबाट बालबार्लकाहरुको प्रर्िभा 
पहहचान गदै प्रर्िभाको उिागर गने कायिमा िोड ददइनेछ । 

८२. आिारभिू िहको परीक्षालाई थिरीकृि गररनेछ ।  
८३. थथानीय पाठ्यक्रमलाई आिारभिू िह कक्षा ८ सबम क्रर्मक रुपमा हवथिार गररनेछ । 

साथै कक्षा १८ को थथानीय सन्दभि पथुिक कायिपथुिक ियार गररनेछ । 

८४. प्रिानाध्यापक बैठकमा हवद्यालयका शैम्क्षक, भौर्िक र व्यबथथापहकय पक्षसंग  सबबम्न्िि  
गर्िहवर्ि आदान प्रदान गरर कुनै हवद्यालयमा भएका असल अभ्यासहरु अन्य हवद्यालयमा 
लाग ुगनि उत्प्ररेरि गररनेछ । 

८५. मल्लरानी गाउँपार्लका र्भत्र कायिरि महहला म्शक्षक सतु्केरी भएमा प्रसिुी थयाहार भत्ताको 
व्यवथथा र्मलाइनेछ । 

८६. कक्षा १ देम्ख ६ कक्षा सबमका हवद्याथीहरुका लार्ग ददवा खािा िोहकएको पोर्ण 
गणुथिरमा खवुाउन हवद्यालयले सरु्नम्श्चििा गराइनेछ । 

८७. हवद्यालयको प्रशासकीय सिुार सहहि िनसहभार्गिा,  सरोकारवालाहरुको प्रर्िर्नर्ित्व,  
अपनत्व र उत्तरदाहयत्व प्रविििन गनि सहभार्गिामूलक संयन्त्र र्नमािण गरी शैम्क्षक सशुासन 
कायम गररनेछ । 

८८. शैम्क्षक पूवाििार र्नमािण गदाि हवपद प्रर्ि सबबेदनम्शल, अपांग मैत्री र बालबार्लका मैत्री 
हनुे गरी र्नमािण गररनेछ । 

८९. यवुा वगिलाइ लम्क्षि गरी खेलकुदको माध्यमबाट यवुाहरुको प्रर्िभा पहहचान गनि हवर्भन्न 
खेलकुदका कायिक्रम संचालन गररनेछ । 

९०. आम नागररकको थवाथ्य िथा शाररररक अवथथालाइ मध्यनिर गरी खलिा बिार क्षेत्रमा 
ब्यायामशाला र्नमािण गरीनेछ ।  
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खानपेानी िथा सरसफाइिः 
९१. प्रत्येक नागरीकलाइ थवच्छ हपउनेपानी उपलब्ि गराउन संघ र प्रदेश सरकार संगको 

सहकायिमा खानेपानी योिनाहरुको र्नमािण कायिलाइ िोड ददइनेछ । 

९२. खानेपानी, थवच्छिा िथा सरसफाइ (वास) योिना अनसुार प्राथर्मकिाका आिारमा सबपूणि 
वडा र बम्थि समेट्ने गरी एक घर एक िारा को नीर्िलाइ कायािन्वयन गदै लर्गनेछ । 

९३. गाँउपार्लका क्षेत्र र्भत्र संचालनमा रहेका खानेपानी योिनाहरुलाई दीगो रुपमा संचालन 
गनिका लार्ग खानेपानी उपभोक्ता िथा व्यवथथापन सर्मर्िहरुलाई खानपेानी ममिि संभार 
िथा व्यवथथापन सबवन्िी िार्लमको व्यवथथा गररनेछ । 

९४. खानेपानी योिनाको र्नयर्मि ममिि सबभारको लार्ग सबबम्न्िि उपभोक्ता सर्मर्िलाइ 
िवाफदेहह बनाइनेछ । 

९५. गाउँपार्लका र्भत्र सचालनमा रहेका र्लफ्ट खानेपानी आयोिनामा आउने हवद्यिु महसलु 
खचिको ५० प्रर्िशि गाउँपार्लकाबाट व्यहोने व्यवथथा र्मलाइनेछ भने खानेपानी उपभोक्ता 
सर्मर्िले आम उपभोक्ताबाट र्लने मार्सक शलु्कको दर घटाउने सरु्नम्श्चि गररनेछ । 

 

लैहिक समानिा िथा सामाम्िक समावेशीकरणः 
९६. महहला िथा बालबार्लका उपर हनुे सवै प्रकारका हहंसा अन्त्यका लागी सवै वडाहरुमा 

अर्भयानमूलक कायिक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ । 

९७. पार्लकामा रहेका महहला, बालबार्लका, ज्येष्ठ नागररक, अपाििा भएका व्यम्क्त, लैहिक 
िथा यौर्नक अल्पसंख्यक, एकल महहला, दर्लि, आददबासी िनिािी, पछाडी परेका वगि 
िथा समदुायको आर्थिक िथा सामाम्िक सशम्क्तकरणका कायिक्रममा िोड ददईनेछ । 

९८. हहंसा हपर्डि महहला िथा हकशोरीहरुको सरुक्षा, उिार िथा पनुिथथापनाका लार्ग 
सरोकारवाला र्नकायहरुसंगको समन्वय र सहकायिमा हहंसा हपर्डि महहला िथा हकशोरी 
अल्पकार्लन सेवा केन्र सञ्चालन कायिलाई र्नरन्िरिा ददईनेछ । 

९९. लम्क्षि वगि संग सबवम्न्ि गररएका सन्िी, महासन्िीहरुको पालना गदै राहष्ट्रय िथा 
अन्िरािहष्ट्रय ददवसहरुलाई प्रभावकारी रुपमा मनाईनेछ । 

१००. महहलाहरुको संथथागि हवकासका कायिलाई अगाडी बढाउनका लार्ग प्रत्येक वडामा वडा 
थिरीय महहला सर्मर्ि गठन गरी हक्रयाम्शल बनाईनेछ साथै क्षमिा हवकासमा िोड 
ददइनेछ। 

१०१. “हा्ा बालबार्लका हा्ो भहवष्य” भन्न ेमान्यिा अनसुार बालमैत्री शासन पिर्ि अनरुुप 
बालमैत्री थथानीय वडा सर्मर्िको गठन र पररचालनमा िोड ददनकुा साथै बालबार्लका 
र्बरुि हनुे सवै प्रकारका हहंसा र शोर्ण र्नर्िेको नीर्िलाई र्नरन्िरिा ददईनेछ । 

१०२. बालबार्लकाको सवािहिण हवकासका लार्ग र्बद्यालय िथा वडा थिरमा बालसलव, हकशोरी 
सलव एंवम पार्लका थिरमा बालसञ्जाल गठन, पनुिगठन िथा पररचालन गररनेछ । साथै 
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हकशोरीहरुको आत्मबल बढाउन र सरुक्षा क्षमिा वहृि गनि आत्मरक्षा िार्लम क्षमिा 
हवकासका कायिक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ ।  

१०३. बालहववाह अन्त्यका लार्ग बाल संिाललाइ पररचालन गररनेछ । 

१०४. अपाििा भएका ब्यम्क्तहरुको पहहचान र अर्िकारलाई सरु्नम्श्चि गदै अपाििा पररचय 
पत्र हविरण गने कायिलाई र्नरन्िरिा ददईनेछ । 

१०५. अपाििा भएका ब्यम्क्तहरुका लार्ग समदुायमा आिाररि पनुिथथापना (र्स.हव.आर) 
कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

१०६. ज्येष्ठ नागररकहरुको ज्ञान, सीप र अनभुवलाई पार्लका क्षेत्रको हवकासमा प्रयोग गनि 
ज्येष्ठ नागररक सञ्जाल िथा ज्येष्ठ नागररक कल्याण ब्यवथथापन सर्मर्ि माफि ि ज्येष्ठ 
नागररक लम्क्षि कायिक्रमलाइ थप प्रभावकारी बनाईनेछ । 

१०७. ज्येष्ठ नागररकहरुलाई सबमान गने हकर्समका कायिक्रमहरु िथा थवाथ्य सरुक्षा अन्िगिि 
र्नशलु्क आखँा म्शहवर सञ्चालन गररनेछ । 

रोिगार सेवा िफि ः 
१०८. सीपयकु्त र दक्ष श्रर्मकहरुको अभावलाई सबबोिन गनि आवश्यकिा अनसुार िार्लमहरु 

संचालन गररनेछ । 

१०९. प्रिानमन्त्री रोिगार कायिक्रमलाई सीपयकु्त दक्ष िनशम्क्त, रोिगारीको क्षेत्र र रोिगार 
सबबम्न्ि अन्य कायिक्रमसँग आबि गरी यथाथि उत्पादनमलुक रोिगारी र्सििना गनि 
बेरोिगार लम्क्षि अर्भयानको रुपमा कायािन्वयन गररनेछ । 

११०. मल्लरानी गाउँपार्लका अन्िगिि संचालन हनुे हवकास र्नमािणका कायिहरुमा रोिगार सेवा 
केन्रमा समु्चकृि बेरोिगार व्यम्क्तहरुलाई प्रार्थमकिा ददइनेछ । 

 

पूवाििार हवकास िफि  
सडक िथा पलुः 

१११. गाउँपार्लका क्षेत्र र्भत्रका र्नयर्मि सचुारु हनुे सडकहरुमा सडक ममिि सबभारकिाि 
(लेन्थ वकि र) को व्यवथथा गरी सवारी आवागमनलाइ र्नयर्मि सचुारु गररनेछ । 

११२. गाउँपार्लकामा गररएका पूवाििार हवकासका भौर्िक संरचनाको दीगो व्यवथथापनका लार्ग 
पाँच लाख भन्दा मार्थका आयोिनाहरुमा ममिि संभार कोर्मा ५ प्रर्िशि रकम िबमा गने 
नीर्ि र्लइदै आएकोछ  र उक्त संरचना सोही कोर्मा भएको रकमबाट ममिि सबभार 
गररनेछ ।  

११३. गाउँपार्लकाको प्रशासकीय भवन र्नमािण र वडा नं १ को वडा कायािलय भवन र्नमािण 
गररनेछ । 

११४. श्रममलुक कायिलाई प्रवििन गनि वडाहरुमा कम्बिमा एकवटा योिना श्रममलुक हनुे गरी 
र्नमािण कायिलाइ प्राथर्मकिा ददइनेछ। 
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११५. यािायाि गरुु योिना र्नमािण गरी सडकहरुको प्राथर्महककरण गने र सोही आिारमा 
सडकको थिरोन्नर्ि गदै लर्गनेछ । 

११६.  ठूला योिनाहरुको गणुथिर कायम गनि सपुरभाइिरको व्यवथथा गररनेछ । 

११७.  हवज्ञहरुसंगको समन्वय र सहयोगमा आयोिना वैंक र्नमािण गरी कायािन्वय गररनेछ । 

११८. र्नमािण कायिमा गणुथिर कायम गनि अनगुमन कायिलाई प्रभावकारी बनाउनका लार्ग 
सूचक सहहिको कायिहवर्ि ियार गरी पूवाििारका योिना र कायिक्रमहरुमा संचालन गनुि 
पूवि, संचालन हुँदै गदाि र सबपन्न भए पश्चाि िीन चरणको अनगुमन गरीनेछ । 

र्संचाइः 
११९. गाउँपार्लका र्भत्रका हवर्भन्न र्संचाइि कुलो िथा बाँिहरुमा िारिाली लगाउने कायि 

सबबम्न्िि क्षेत्रका उपभोक्ताहरुसंगको सहकायिमा अम्घ बढाइनेछ । 

१२०. र्सँचाइको अभावमा बाँेो रहेका खेर्ियोग्य िर्मनमा र्सँचाइको पहुँच पयुािइ कृहर् 
उत्पादन बढाउन सहयोग पयुािइनेछ । 

उिािः 
१२१. पार्लकाका थप बिार क्षेत्रमा सडक वत्ती हवथिारमा िोड ददइनकुा साथै गाउँपार्लका 

क्षेत्र र्भत्रका सामदुाहयक हवद्यालय र थवाथ्य संथथाहरुमा सौयि उिाि प्रहवर्ि िडानलाइ 
र्नरन्िरिा  ददइनेछ । 

१२२. हवद्यिुको पहुँच नपगेुको वथिीमा हवद्यिुीकरणको कायि हवथिार गनि पहल गररनेछ। 

 

सञ्चारः 
१२३. िनिा स-ुसमु्चि हनु पाउने सूचनाको हकको प्रत्याभरू्ि गनि कायािलयबाट सबपाददि 

कायिक्रमहरुको सावििर्नक सनुवुाइि, सावििर्नक पररक्षण, चौमार्सक सावििर्नकरण गने 
कायिलाइि र्मर्डया सहकायि गरर सूचना प्रवाह गररनेछ । 

१२४. गाउँपार्लकाबाट प्रकाशन हनुे सूचनाहरु थथानीय संचार माध्यमबाट प्रकाशन िथा 
प्रशारण गने नीर्ि र्लईनेछ । 

१२५. गाँउपार्लका र्भत्र मोवाइल नेटवहकि ङमा समथया भएको ठाउँहरुमा नेपाल टेर्लकम संग 
सहकायि गरी टावर राख्न पहल गररनेछ । 

व्यवम्थथि शहरीकरण िफि  
१२६. व्यवम्थथि शहरीकरणका लार्ग भवन र्नमािण संहहिा ियार गरी लागू गररने छ । विार 

क्षेत्रर्भत्र िथाभाहव सडक अवरोि हनुे गरी र्नमािण भएका टहरा, पशचुौपाया िथा र्नमािण 
सामाग्री राख्न ेिथिा कायिलाई र्नरुत्साहहि गररनेछ । 

१२७. सावििर्नक खरीद प्रणार्ललाई प्रर्िथपिी, पारदशी र गणुथिरीय वनाउदै लर्गनेछ। 
उपभोक्ता सर्मर्िवाट गने कायिहरु कानून वमोम्िम गठन भएका लाभग्राही समहु, 
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सामदुाहयक संथथा (समदुाय थिरका सहकारी संथथा, टोल हवकास संथथा, आमा समहु, कृहर् 
समहु,) माफि ि कायि संचालन गररनेछ र उपभोक्ता सर्मर्ि र यथिा संथथाहरुको क्षमिा 
हवकासका कायिक्रमहरुलाइ र्नरन्िरिा ददइनेछ । 

वन वािावरण िथा हवपद् व्यवथथापन 

१२८. पयािवरणीय सन्िलुन कायम गनि सामदुाहयक वन उपभोक्ता सर्मर्िसँग सहकायि गरर 
उपयकु्त थथानहरुमा वकृ्षारोपण  गने कायिलाइ र्नरन्िरिा ददइनेछ । 

१२९. िर्डबटुी, फलफूल, दालम्चनी, अमला, पाखनवेद, मालार्गरी, ओखर, हटमरु िथिा 
बहउुपयोगी बोट हवरुवालाइ वकृ्षारोपण कायिक्रम संघ र प्रदेश सरकार संग समन्वय गरी 
र्नरन्िरिा ददइनेछ । 

१३०. वािावरण संरक्षणको लार्ग ठूला सडक आयोिनाहरुमा वायो इम्न्िर्नयररङको कायिलाइ 
अर्नवायि गरीनेछ । 

१३१. वन डढेलो, वािावरण संरक्षण हवपद व्यवथथापन र फोहरमैला व्यवथथापन सबबम्न्ि 
सचेिनामूलक कायिक्रम संचार माध्यमको सहकायिमा संचालन गररनेछ । 

१३२. सावििर्नक थथलमा हररयाली प्रबदिन कायिक्रम संचालन गररनेछ । 

१३३. मागको आिारमा बकृ्षारोपण कायिक्रमलाइ प्राथर्मकिा ददइनेछ । 

िलािार संरक्षण 

१३४. गाउँपार्लका र्भत्रका िलािारहरुको पहहचान गरी संरक्षण गररनेछ । 

१३५. िलािार क्षेत्रको संरक्षणका लागी प्रत्येक वडामा ररिािि पोखरी र्नमािण गररनेछ। 

िलवाय ुपररवििन 

१३६. हवकास योिना संचालन गदाि अवथथा पहहचान गरर हवथििृ पररयोिना प्रर्िवेदन िथा  
प्रारम्बभक वािावरयीय पररक्षण गररने अभ्यासहरूलाइ र्नरन्िरिा ददइनेछ । 

१३७. थथानीय थिरमा रहेका पानीका महुान संरक्षण गरी िलवाय ुपररवििनबाट हनुे प्रभावलाइ 
न्यूर्नकरण गनि सहयोग पगु्ने कायिक्रमलाई प्राथर्मकिा ददइनेछ। 

१३८. वािावरणमैत्री हवकास पूवाििार र्नमािण कायिलाइ र्नरन्िरिा ददइनेछ  । 

 

फोहोरमैला व्यवथथापनः 
१३९. फोहरमैला व्यवथथापन गनिको लार्ग घर िथा सावििर्नक थथलबाट उत्पादन हनुे फोहर 

िन्य वथिहुरुको पहहचान गरी फोहरको प्रकृर्ि छुट्याइ संकलन गनि प्रोत्साहन गने र सो 
को व्यवथथापन गाउँपार्लकाले गने सरु्नम्िि गररनछे । 

१४०. फोहरमैला व्यवथथापन थथलको खोिी िथा पहहचान गरी आवश्यक पूवाििार र्नमािण 
गररनेछ । 

१४१. फोहोरमैला व्यवथथापनको लार्ग सहकारी संथथा, गैर सरकारी संथथा र टोल हवकास 
संथथाहरू संग समन्वय गरर कायिक्रम संचालन गररनछे । 
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१४२. अन्िर थथानीय िहबीच समन्वय गदै फोहोर मैलाको उम्चि व्यवथथापनको लार्ग 
दीघिकालीन योिना र्नमािण गररनेछ र आगार्म बर्िहरुमा फोहोरमैलालाई  वैकम्ल्पक 
आबदानीका रुपमा हवकास गररनेछ । 

 

प्रकोप र्नयन्त्रण िथा हवपद् व्यवथथापनः 
१४३. गाउँपार्लका र्भत्र रहेका हवपदका सबभाहवि िोम्खमका क्षेत्रहरूको पहहचान गरर हवपद 

न्यूर्नकरण िथा व्यवथथापनको लार्ग मल्लरानी गाउँपार्लकाको हवपद पूविियारी िथा 
प्रर्िकायि योिना को आिारमा आवश्यक पूविियारी गररनेछ । 

१४४. गाउँपार्लका िथा वडा थिररय हवपद् व्यवथथापन सर्मर्िको सहक्रय पररचालनको लार्ग 
क्षमिा अर्भवहृि कायिक्रम संचालन गररनेछ । 

 

 

सशुासन िथा संथथागि हवकास 

मानव संशािन हवकास संथथागि क्षमिा हवकास  

१४५. मल्लरानी गाउँपार्लकाको क्षमिा हवकास योिनाको आिारमा कमिचारीहरुको क्षमिा 
हवकास गनुिको साथै कायिक्षमिा र कायिकुशलिाका आिारमा प्रोत्साहन िथा परुथकृि 
गररनेछ । गाउँपार्लका अध्यक्षले प्रमखु प्रशासकीय अर्िकृिसँग र प्रमखु प्रशासकीय 
अर्िकृिले शाखा प्रमखुसँग र वडा सम्चवसँग कायिसबपादन सबेौिा गरर कायि सबपादनलाई 
व्यवम्थथि वनाईनेछ। 

१४६. वडा िथा गाउँपार्लका थिरीय दश लाख भन्दा मार्थका भौर्िक पूवाििार लगायि हवकास 
र्नमािणका कायिहरु सावििर्नक खररद ऐन र्नयमावली बमोम्िम सावििर्नक सूचना आव्हान 
गरी खलुा प्रर्िथपिाि वा उपभोक्ता सर्मर्ि माफि ि गने गरी अगाडी बढाइनेछ । यथिो 
सूचना आर्थिक वर्ि २०७९।०80 को पहहलो चौमार्सक र्भत्र प्रकाशन गने गरी िय 
गररने छ ।  

१४७. आर्थिक वर्िको अन्त्यमा आएर नयाँ योिना थवीकृि गरी संचालन गने पिर्िको अन्त्य 
गररनेछ साथै वडा िथा गाउँपार्लकाथिरीय योिना संचालन गदाि उपभोक्ताको वढी लागि 
साेेदारी हनुे योिनालाइ पहहलो प्राथर्मकिामा राम्खनेछ र उपभोक्ता सर्मर्िबाट हनुे काम 
िहटल अवथथाको बाहेक श्रममूलक प्रहवर्िमा िोड ददइनेछ यसले आन्िररक रोिगारीमा 
टेवा पगु्नेछ । 

१४८. अनगुमन कायिलाइ प्रभावकारी बनाउन  अनगुमन कायियोिना र सूचक सहहिको 
अनगुमन सबवन्िी कायिहविी र्नमािण गररने छ । पार्लकार्भत्र संचालन िथा व्यवथथापन 
हनुे भौर्िक पूवाििार हवकासका योिनाहरुमा गणुथिरीयिा र लागि प्रभावकाररिा कायम 
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गनि र त्यथिा योिनाको अम्न्िम हकथिा भकु्तानी गदाि अनगुमन, प्रर्िवेदन र सावििर्नक 
सनुवुाइ िथा सामाम्िक पररक्षण गराइनेछ ।  

१४९. नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट छनौट संचालन र व्यवथथापन भएका योिनामा 
दोहोरोपना आउन नददने गरी योिना छनौट गररनेछ, साथै यथिा योिनाहरु िोहकएको 
समयर्भत्र िोहकएको गणुथिर पररमाण र लागिमा संचालन िथा व्यवथथापन गनि 
गाउँपार्लकाबाट उम्चि समन्वयात्मक कायि गररनेछ । 

१५०. गाँउपार्लकामा संचालन हनुे कायिक्रमलाइ अे प्रभावकारी, पारदशी बनाउन सावििर्नक 
सनुवुाइ, सामाम्िक पररक्षण, प्रगर्ि सर्मक्षा,समन्वय बैठक िथिा कायिक्रमलाइ र्नरन्िरिा 
ददइनेछ । 

१५१. गाउँपार्लकाको बेरूिहुरूको अर्भलेखीकरण िथा सबपररक्षण गरर प्रर्िवेदन  ियार गने 
कायिलाइ र्नरन्िरिा ददँदै गि दइु आ.व को शनु्य बेरूि ु िथिै कायम गनि आवश्यक 
व्यवथथा र्मलाइनेछ । 

१५२. भकु्तानी प्रहक्रयालाइ सरल र व्यवम्थथि बनाउन अर्नवायि रुपमा EFT (हवद्यिुीय भकु्तानी 
प्रणाली) लाग ुगररनेछ । 

सूचना प्रहवर्ि िफि ः 
१५३. गाउँपार्लका िथा सवै वडा कायािलयमा लागू गररएको अनलाइन रािश्व प्रणालीलाइ थप 

सदुृढ र प्रभावकारी बनाइनेछ । रािश्व प्रशासनलाइ थप प्रभावकारी र प्रहवर्िमैत्री बनाउन 
कमिचारीहरुका लार्ग थप िार्लमका साथै प्रहवर्ि सिुार िथा क्षमिा हवकासमा लगानीलाइ 
र्नरन्िरिा ददइनेछ । 

१५४. गाउँपार्लकाबाट सबपादन गररएका हक्रयाकलाप समेटी प्रत्येक ३।३ महहनामा पार्लका 
बलेुहटन सहहि हक्रयाम्शल पत्रकारहरु बीचमा आम संचार अन्िरसबवाद कायिक्रम संचालन 
गररनेछ ।  

१५५.  गाउँपार्लका क्षेत्र र्भत्रका सावििर्नक थथानमा हि वाईफाई िोन बनाउन पहल गररनेछ 
। 

१५६.  गाउँपार्लकाले सञ्चालन गरेको सूचना प्रहवर्ि प्रणालीलाई अर्नवायि रुपमा मापदण्ड बनाई 
अवलबबन गररनेछ। 

१५७.  र्डिटल प्रोफाईलमा समावेश भएका घरिरुीहरुमा र्डम्िटल नबबर सहहिको घर नं बोडि 
राम्खनेछ । 

१५८.  सूचना प्रहवर्िको बढ्दो प्रयोग संगै नयाँ प्रहवर्ि सबबन्िी िानकारी र सूचना प्रहवर्िको 
प्रयोगलाई बढाउन क्षमिा हवकास िार्लम सञ्चालन गररनेछ। 
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१५९.   र्नयर्मि सेवा प्रवाहमा सहििा ल्याउन सूचना प्रहवर्ि संग सबबम्न्िि सामाग्री िथा 
उपकरणको बैकम्ल्पक व्यवथथा गररनेछ साथै अर्थिङको व्यवथथा गररनेछ। 

१६०.  सबै हवद्यालयमा ईन्टरनेट िडान गरी सूचना प्रहवर्ि मैत्री बनाउन िोड ददइनेछ। 

 

 

रािश्व िफि ः 
१६१. रािथव प्रशासन सँग सबबम्न्िि कमिचारी िथा पदार्िकारीहरूका लार्ग िार्लम िथा 

सबबम्न्िि हवर्यमा भ्रमणको व्यवथथा र्मलाइनेछ। 

१६२. हवर्भन्न संचार माध्यमबाट कर संकलनका लार्ग चेिनामूलक प्रचारप्रसार गनि िोड 
ददइनेछ।  

१६३. करदािाले र्िने करबारे एसएमएस लगायिका प्रभावकारी माध्यमबाट िानकारी गराउने 
िफि  व्यवथथा र्मलाइनेछ। 

१६४. कर नीर्िमा हढलो कर र्िनेलाइि र्बलबब शलु्क लगायि दण्डको व्यवथथा र र्नयर्मि 
िथा बढी कर र्िने करदािालाइि परुथकृि गने व्यवथथा र्मलाइनेछ। 

१६५. कर उठाउने टोली खटाइि व्यवसाय दिाि, नहवकरण गने कायिलाइ र्नरन्िरिा ददइनेछ। 

१६६. रािथव सिुार कायियोिना कायािन्वयन गररनेछ। 

१६७. आर्थिक ऐनमा रहेका व्यवहाररक नदेम्खएका र लागू नहनुे प्राविानहरूलाइि  
समसामहयक बनाइनेछ। 

१६८. आवश्यकिा अनसुार रािथवका संकलन क्षेत्रमा अनगुमन गने व्यवथथा र्मलाइनेछ। 

न्याहयक सर्मर्ि: 

१६९. गाउँबासीको न्यायमा पहुँच थथाहपि गनि सहि काननुी उपचारको ब्यवथथालाई र्नरन्िरिा 
ददइनेछ । 

१७०. न्याहयक सर्मर्ि र मािहिका  मेलर्मलाप किािहरुको क्षमिा अर्भवहृि गदै न्याय 
सबपादनको कायिलाई प्रभावकारी बनाउन िोड ददइनेछ । 

१७१. गाउँपार्लकाका सबै वडा र मेलर्मलाप केन्रबाट र्बवादलाइ समािान गने  ब्यवथथालाई 
र्नरन्िरिा ददइनेछ ।  

१७२. गाउँपार्लकाको मेलर्मलाप कक्ष बाट न्याय र्नरुपण कायि गररनेछ । 

१७३. गाउँपार्लका र्भत्र रहेका न्याय संग सबवम्न्िि सरोकारवालाहरु संग अन्िरहक्रया,छलफल 
कायि गररनेछ । 

उद्यमशीलिा हवकास: 
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१७४. गररवी न्यूनीकरणका लार्ग लघउुद्यम हवकास कायिक्रम माफि ि आयआििन अर्भवहृि गनि 
उद्यमी छनौट , र्सप र्बकास िार्लम र व्यवसाहयक प्रवििन गने कायिक्रम व्यवहाररक 
रुपमा कायािन्वयन हनुे गरी  सञ्चालन गररनेछ । 

भरू्महहन सकुुबबासी पहहचान िथा व्यवथथापन : 

१७५. भरू्महहन सकुुबबासी र अव्यवम्थथि बसोबासका प्रयासहरुलाई व्यवम्थथि गराउन संघीय 
भमूी व्यवथथा आयोग िथा म्िल्ला भरू्म व्यवथथापन सर्मर्िसंग सहकायि गररनेछ । 

सहकायि िथा समन्वय: 

१७६. नवीनिम हवकासका र्सकाइहरू आदान प्रदानको लार्ग अन्िर थथानीय िहको सहकायि र 
समन्वयलाइ प्रगाढ गराउन अन्िरहक्रया, छलफल, भ्रमण कायि गररनेछ। 

१७७. गाउँपार्लकाबाट संचालन भएका ठूला योिनाहरुको अनगुमनमा म्िल्ला समन्वय सर्मर्ि 
र पत्रकारहरुलाइ समेि सहभार्ग गराइ पषृ्ठपोर्ण र्लने र समन्वयको कायिलाइ अघी 
वढाउने  कायिलाइ र्नरन्िरिा ददइनेछ । 

१७८. च ुँिाठाटी बिार क्षेत्रमा हवत्तीय क्षेत्रको उपम्थथर्ि गराउन बैंक संग समन्वय गरी बैंहकि 
सेवा प्रवाहको व्यवथथा र्मलाइनेछ । 

गाउँसभाका सदथयज्यूहरु, 
अन्िमा मल्लरानी गाउँपार्लकालाइ िनचाहना अनरुुपका हवकासका गर्िहवर्ि संचालन गनि िोड 
ददइनेछ । गाउँपार्लकाबाट प्रदान गररने सेवालाइ सूचना प्रहवर्िमैत्री चथुि, पारदशी ढिले सेवा 
प्रदान गररनेछ। आम गाउँवासीका गनुासाहरुलाइ यथासबभव सबबोिन गररनेछ ।साथै 
गाउँपार्लकाले प्रथििु गरेको नीर्ि िथा कायिक्रम कायािन्वयनमा सहयोग पयुािउन नेपाल सरकार, 
प्रदेश सरकार, आम मल्लरानीवासी, हवकास साेेदार,र्निी क्षेत्र, सहकारी संथथा, गैरसरकारी 
संथथा, संचार िगि, कमिचारी वगिहरुमा हाददिक अहपल गदिछु। साथै नीर्ि िथा कायिक्रम ििुिमा 
महत्वपूणि सल्लाह सुे ाव िथा सहयोग पयुािउने सबै िनप्रर्िर्नर्ि ज्यूहरु, सबपूणि रािर्नर्िक 
दलहरु, सरोकारवालाहरु र मल्लरानी गाउँपार्लकाका सबपूणि कमिचारीहरुलाइ िन्यवाद व्यक्त 
गदै प्रथििु नीर्ि िथा कायिक्रम कायािन्वयनमा सबपूणि पक्षको साथ र सहयोग प्राप्त हनुेमा 
हवश्वथि छु । 

िन्यवाद । 

कृष्ण बहादरु खड्का 
अध्यक्ष 
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