
 

मल्लरानी गाउँपाललका अध्यक्ष श्री अमरध्वज राना मगरले 

मल्लरानी गाउँपाललकाको सात  ँगाउँसभामा 

पेश गननुभएको आलथुक वरु् २०७७।०७८ को 

नीलत तथा कायुक्रम 
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गाउँसभाबाट स्वकृत लमलत २०७७ असार ५ गते 



मल्लरानी गाउँपाललकाको सात  ँगाउँसभाका प्रमखु अलतथी  ज्य,ू 

लिशषे अलतलथ  ज्य,ू 

सम्परू्ण राजनलैतक दलका प्रलतलनलिज्यहूरु, 

गाउँसभाका सदस्यज्यहूरु, 

प्रमखु लजल्ला अलिकारीज्य,ू सरुक्षा लनकायका प्रमखुज्यू, 

सम्परू्ण राष्ट्रसिेक कमणचारी, सचंारकमी लमत्रहरु तथा उपलस्थत सम्पूर्ण अलथलत महानभुािहरु । 
 

 नेपालको संलििान २०७२ अनुसार स्थानीय सरकारका रुपमा मल्लरानी गाउँपाललका लि स २०७३ फागुन २७ गते 

स्थापना भइ स्थानीय सरकारको रुपमा कायण गद ैआइरहकेो छ । संघीय संरचनामा स्थानीय सरकार जनताको 

सबैभन्दा नलजकको सरकार हो । यही पृष्ठभूमीमा रहरे मल्लरानी गाउँपाललकाको सात  गाउँसभामा आर्थणक िषण 

२०७७।०७८ को नीलत तथा कायणक्रम प्रस्तुत गनण पाउँदा मैले ग रिको अनुभूलत गरेको छु ।  

 लिलभन्न व्यिस्था र शासन प्रर्ाली लिरुद्ध संघषण गद ैलोकतालन्त्रक गर्तन्त्र स्थापना गरी जनमतबाट राज्य संचालन 

गने अिस्थामा ल्याउन लिलभन्न आन्दोलनमा जीिन उत्सगण गनुणहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरुप्रलत श्रद्धाणन्जली 

अपणर् गदणछु । रालष्ट्रयता, रालष्ट्रय लहत एिं स्िालभमान, लोकतन्त्र र जनजीलिकाको आन्दोलनको नेतृत्ि गनुणहुने 

अग्रजहरु प्रलत उच्च सम्मान व्यक्त गद ैनेपाली समाजको युगान्तकारी रुपान्तरर्का लागी उहाँहरुले पुयाणउनभुएको 

योगदानको स्मरर् गनण चाहन्छु ।  

 कोलभड १९ नामको कोरोना भाइरसबाट लसर्जणत लिश्वव्यापी महामारीका कारर् उत्पन्न असहज पररलस्थलतबाट 

उल्लेख्य रुपमा िनजनको क्षलत उत्पन्न भएको छ । यस महामारीका कारर् अलहलेसम्म ज्यान गुमाउनुहुने सब ै

व्यलक्तहरुप्रलत भािपूर्ण श्रद्धान्जली अपणर् गद ैमहामारीबाट आक्रान्त सम्पूर्णमा लशघ्र स्िास््य लाभको कामना गदणछु 

। 

 कोलभड १९ को महामारी रोकथाम र लनयन्त्रर्का लालग अपनाइएको लकडाउन, सामालजक दरुी लगायतका कायणको 

कायाणन्ियनमा अनुशालसत र सक्रक्रयतापूिणक सहयोग गनुणहुने सम्पूर्ण गाउँिासी लगायत सम्पूर्णमा हार्दणक आभार 

व्यक्त गनण चाहन्छु । कोलभड १९ को रोकथाम र लनयन्त्रर्मा अग्रमोचाणमा खट्नुहुने लचक्रकत्सक, स्िास््यकमी, 

जनप्रलतलनलिहरु, राष्ट्रसेिक कमणचारी, सरुक्षाकमी तथा व्यिस्थापन कायणमा खरटनु भएका सबैलाइ हृदय दलेख न ै

िन्यिाद क्रदन चाहन्छु ।  यसको साथै,  यस महामारीको रोकथाम लनयन्त्रर् र उपचारमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा 

संलग्न राजनीलतक दल, लनजी क्षेत्र, सहकारी, सामुदालयक संस्था, गरैसरकारी क्षेत्र, सचंार जगत, 

सामुदालयक/संस्थागत लिद्यालय लगायत सम्पूर्ण गाउँिासी प्रलत हार्दणक िन्यिाद व्यक्त गदणछु । 

 स्थानीय तहले नेपाल सरकार र प्रदशे सरकारको लिकास सम्बलन्ि लक्ष्य उद्दशे्य प्राप्त गनण समन्िय सहयोग र सहकायण 

गद ैस्थानीय अथणतन्त्रको लिकास र लिस्तारबाट समृलद्धको आिार लनमाणर्मा महत्िपूर्ण भूलमका खेल्दछ । लिकास 

लनमाणर्का सािन श्रोतको बढोत्तरी, सेिा प्रदायक लनकायहरुमा सहज पहुचँ सँगै लनकायगत अन्तर समन्िय र 

साझेदारीमा स्थानीय तहको महत्िपूर्ण भूलमका रहन्छ । स्थानीय तहल ेनेपाल सरकार तथा प्रदशे सरकारको योजना 

नीलत अनुरुपका नीलत योजना तथा कायणक्रम तजुणमा तथा कायाणन्ियन गद ैआएका छ  तर स्थानीय तहलाइ प्राप्त हुन े

न्यून बजेटका र आन्तरीक आय श्रोतको कारर् सोचे अनुरुपका लिकास लनमाणर्का कामहरु गनण अप्ठ्यारे परेको छ । 

 

 

 



स्थानीय तहको लनिाणचन भएको पलहलो र दोस्रो िषणमा काम गद ैलसक्द ैजान ेप्रकृयामा रह्य  र तसे्रो िषणमा काम गरररहकेा 

लथय  र कामको मध्यलतर आउँदा कोलभड १९  को कारर् गनण लागकेा कलतपय कामहरु लबचम ैअिरुा रहन पगु ेभन ेकलत 

सरुुिात न ैगनण सक्रकएन । साथ ैक्वारेन्टाइन लनमाणर् र व्यिस्थापनमा व्यलतत हुन पयो । तथालप आ.ब. २०७६।०७७ मा 

गरेका मखु्य मखु्य कायणको छोटो सलमक्षा गनण चाहन्छु ।  

 

 नेपाल सरकारको नीलत अनरुुप एक घर एक िाराको अििारर्ालाई पूर्णता क्रदनको लालग खानेपानीको क्षेत्रमा यस 

गाँउपाललकाले िेरै नै लगानी गनुण पने हुन्छ । सीलमत श्रोत सािनका िािजुद जनतालाई खानेपानीको पहुचँ पुयाणउन े

उद्दशे्यले गाँउपाललकाबाट प्रदशे सरकार संगको सहकायणमा िडा नं. ४ मा लझमरुक मल्लरानी ललफ्ट खानेपानी र 

िडा नं. ३ दोमाई खोला ललफ्ट खानेपानी योजना िहुिर्षणय योजनाको रुपमा लनमाणर् कायण यस िषण दलेख सुरुिात 

गररएको छ । प्रदशे सरकारबाट सशतण अनुदानको रुपमा प्राप्त भएको चुँजा ललफ्ट खानेपानी योजना र सरङकोट 

दरभाने ललफ्ट खानेपानी योजना कायाणन्ियनमा रहकेो छ । स्थानीय पूिाणिार लिकास कायणक्रमको सहकायणमा 

खररकापाटा दोभान च रपानी ललफ्ट खानेपानी योजना कायाणन्ियनमा रहकेो छ ।  

 लिलभन्न साना ससचँाइ आयोजनाहरुलाइ कायाणन्ियनमा ल्याइएको छ । 

 मुलागैरा लचसापानी ललफ्ट खानेपानी आयोजनाको काम सञ्चालन भइरहकेो छ । 

 यस गाँउपाललका लभत्र रहकेो मल्लरानी डाँडालाई पयणटकीय स्थलको रुपमा लिकास गनणको लालग मल्लरानी डाँडा 

जाने सडकको स्तरोन्नती कायणको लालग माग गरे अनुरुप नेपाल सरकार र यस गाँउपाललकाको सहकायणमा उक्त योजना 

िहुिर्षणय योजनाको रुपमा लनमाणर् कायण अगालड िढाइएको छ । साथै पूिाणिारका अन्य संरचनाहरु लनमाणर् गररएको 

छ । यस गाँउपाललकाको दगुणम िडाको रुपमा रहकेो िडा नं. १ सोलहाल्ना क्षेत्रको सडक स्तरोन्नतीको लालग मकाणिाङ 

सोलहाल्ना गोयलछेडी सडक लनमाणर् कायण यस िषण दलेख सुरुिात भएकोछ ।  

 उज्यालो मल्लरानी कायणक्रम अन्तगणत मल्लरानी गाँउपाललका क्षेत्र लभत्र रहकेो फुसको छाना लिस्थापन गने कायण 

अलन्तम चरर्मा पुगेको छ । 

 गाउँपाललका लभत्र लिद्युलतकरर् गने कायण अलन्तम चरर्मा पुगेको छ । 

 जनताको घरदलैोमा गई सेिा पुयाणउने उद्दशे्यले जेष्ठ नागररक, अपांगता पररचय पत्र लितरर् गने कायण र उपभोक्ता 

सलमलतको क्षमता लिकास तथा योजना सम्झ ता गने कायण सम्िलन्ित िडाहरुमा घलुम्त लशलिर माफण त संचालन  

गररएको छ ।  

 मल्लरानी गाँउपाललकामा रहकेो खलंगा प्राथलमक स्िास््य केन्रको भ लतक पूिाणिारका कायणहरु सम्पन्न हुने 

अिस्थामा रहकेोछ । स्थानीय पूिाणिार लिकास साँझेदारी कायणक्रम अन्तगणत लिलभन्न भ लतक पूिाणिारका कायणहरु 

सम्पन्न भइरहकेो छ । 

 लनमाणर् कायणलाई प्रभािकारी र गुर्स्तरीय िनाउन सािणजलनक खरीद कायणलाई लिद्युतीय प्रर्ालीद्धारा प्रलतस्पिी र 

पारदर्शण िनाई लनमाणर् कायणहरु संचालन गररएको छ र अनुगमन कायणलाई प्रभािकारी िनाइएको छ । 

 िडा नं. १ को चुँजा दउेराली थाम सोलहाल्ना सडकको सम्भाव्यता अध्ययन गन ेकायण सम्पन्न भएको छ । 

 आहार लिकास कायणक्रम तफण  बहुिषे घाँस र डाल ेघाँस लितरर् गन ेकायण, परलजलि तथा रोग लनयन्त्रर्, व्यािसायीक 

कृषकहरुको िाख्रा, बंगुर, कुखुराको खोर सुिार तथा व्यिस्थापन, पशु स्िास््य लशलिर संचालन जस्ता कायणहरु 

लनरन्तर रुपमा गररएको छ । 

 म समी तथा िेम समी तरकारी लसडक्रकट कम्पोलजट प्ठ्याकेट लितरर्, व्यािसायीक तरकारी खेलत गने कृषकहरुलाई 

तरकारी लिरुिा उत्पादनको लालग नेट सलहतको टनेल लितरर् तथा व्यिस्थापन, आकलममक बाली सरंक्षर् सेिा, 

भकारो सुिार, साना ससंचाई आयोजना लनमाणर् कायणहरु लनरन्तर रुपमा गररएको छ । 



 लिद्यालय उमेर समूहका बालबाललकाको भनाणमा पहुचँको सुलनलितता गद ै सबै कक्षाको लसकाइ उपललधि ५८ 

प्रलतशत पुयाणइएको छ  । 

 सािणजलनक सेिा प्रिाहलाइ लछटो छररतो सेिा प्रदान गनणका लागी गाउँपाललका र िडा कायाणलयहरुमा इन्टरनेट 

सुलििा, गुनासो सुने्न अलिकारी, सूचना अलिकारीको व्यिस्थाले जनतामा स्थानीय सरकार प्रलत लिस्िास बढेको 

महशुस गरेका छ  ँ। स्थानीय न्यायीक सलमलतले न्याय सलमलतमा आएका लििादहरुको मेललमलापको माध्यमबाट 

लमलापत्र गराइ स्थानीय तहमै न्याय लनरुपर् गररएको छ ।  

 लिद्यालयहरुको गुर्स्तर िृलद्ध गनणका लागी मल्लरानी गाउँपाललकाका िाललिकास दलेख माद्यलमक तह सम्मका 

लिद्यालयमा ३९ जना लशक्षकहरुलाइ अनुदानमा लनरन्तरता क्रदइएको छ । 

 मल्लरानी गाउँपाललकमा रहकेो एक मात्र प्ठ्यूठान क्याम्पसलाइण अनुदान बापत क्रदइएको रकमलाइ लनरन्तरता 

क्रदइएको छ । 

 सामुदालयक िन उपभोत्ता सलमतीको साझेदारीमा बहुउद्धलेश्यय नसणरी लनमाणर् कायण लनरन्तर सञ्चाल भइरहकेो छ । 

 लमलत २०७७ असार लमहना सम्म कोलभड १९ को लिश्वव्यालप महामारीको अिस्थामा नेपाल र भारतका लिलभन्न 

शहरबाट मल्लरानी गाउँपाललकामा फर्कण नभुएका ८५० जना व्यलक्तहरुलाइ क्वारेन्टाइनमा रालख व्यिस्थापन 

गररसक्रकएको छ । 

 

 

आदरलर्य उपलस्थत महानभुािहरु तथा गाउँसभा सदस्य ज्यहूरु, 

अब म मल्लरानी गाउँपाललकाको आर्थणक िषण २०७७।०७८ को नीलत तथा कायणक्रम प्रस्तुत गन ेअनमुती चाहन्छु।  

आर्थणक लिकास 

पश ुसिेा तफण ः 

1. पशुपंक्षी  उत्पादन तथा उत्पादकत्िमा िृलद्ध ल्याइ पशुउत्पादनमा आत्मलनभणर गनण संभाधयताको आिारमा लबलभन्न पशु 

पंक्षीहरुका पकेट क्षेत्र पलहचान गरर सो पकेटहरुमा प्ठ्याकेज कायणक्रम सचंालन गने र पशु पालन धयबसाय लाई 

धयाबसालयकरर्मा जोड क्रदइ मल्लरानी गाउँपाललकालाइ मासुमा आत्म लनभणर गराउन पयणत्न गररनेछ । 

2. पशुपालन व्यिसायलाई व्यिसालयकरर् र लबलबलिकरर् गद ैबजार व्यिस्थापन तफण  उन्मुख बनाउने लबलभन्न क्रकलसमका 

उन्नत भुईघाँसको लबकास गरर यस्तो पशु आहाराको आपूर्तण गने र घाँसको लबउको श्रोत केन्र स्थापना रुपमा उत्पादन 

गनण कृषक समुह माफण त थालनी गररनेछ । साथै उन्नत जातको घासको बीउ बेनाणको उत्पादन लितरर् गनणका लालग कृषक 

समुहलाइ जोड क्रदइनेछ ।  

3. नश्लसुिार कायणक्रम बाट पशु पंक्षीहरुमा संख्यात्मक भन्दा गुर्ात्मक पररबतणन गराई गुर्स्तरयुक्त पशुपंलक्ष उत्पादन 

बढाउनका लालग उपयुक्त कायणक्रम अिलम्बन गररनेछ ।  

4. लनबाणहमुखी पशुपंलक्ष पालनलाई धयबसायमुखी उन्मुख गराउद ैगररिी न्युलनकरर् गनण टेिा पुराउन भ गोललक क्षेत्र तथा 

तुलनात्मक फाईदाको आिारमा सुहाउदो पशुपालन धयबसायलाई प्रिद्धणनगनण लागत साझेदारीमा कायणक्रम सचंालन 

गररनेछ । 

5. उन्नत पशुपालन प्रलबलिको प्रचार प्रसार गरी उन्नत पशु पालन धयबसाय बारे कृषकहरुलाई जानकारी गराइनेछ । पशुिन 

संरक्षर्का लालग लबलभन्न रोग लबरुद्ध खोप , बाह्य तथा आन्तररक परलजबी तथा उपचार सेिा कायणक्रमहरु  प्रभािकारी 

रुपमा संचालन गरी पशुहरुका संक्रामक रोग लनयन्त्रर् गने र पशुिन सुरक्षर् गररनेछ । 



6. पशुजन्य पदाथणको उत्पादन तथा उत्पादकत्ि बृलद्ध गरर आन्तररक माग पूर्तण गनण सक्रकने क्षेत्रहरुमा संम्भाबताको आिारमा 

सघन पशु लबकास कायणक्रम संचालन गररनेछ । 

7. आयमुलक कायणक्रमको रुपमा कुखुरा, बाख्रा, गाइण, भैसी, बंगुर पालन कायणक्रम संचालन गरी रोजगारको अबसरहरु 

शृ्रजना गनुणका साथै कृषकको आयमा बृलद्धगरी गररिीको न्यूलनकरर् गद ेजाने  र जीिनस्थरमा सुिार ल्याउने उठाउन े

खालका कायणक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

8. कृलतम गभाणिान सेबा लबस्तार गरर उन्नत बाच्छा, बाच्छी, पाडा पालड उत्पादन गरर दिुमा आत्म लनभणर गनण पयणत्न 

गररनेछ । 

कृलष सिेा तफण ः   

9. कोलभड १९ का कारर् आन्तररक र िैदलेशक रोजगारी गुमाएका मल्लरानी िासीलाइ गाउँमै रोजगारीका अिसर प्रदान 

गनणका लागी कृषी कमण गरी आयआजणन गने हतेुले कृलष क्षते्रलाइ उच्च प्राथलमकताकामा रालख कायणक्रम सञ्चालन गररनेछ 

। 

10. कृलष क्षेत्रलाइ लिकास गनण बाझँो जग्गामा खेती गनण प्रोत्सालहत गररनेछ । उत्पादन र उत्पादकत्ि िृलद्धका लालग आिुलनक 

जातको बीउ आिुलनक उपकरर् र सामाग्रीहरु कृषक समुहलाइ लागत साझेदारीमा लितरर् गररनेछ तर लितरर्मुखी 

कायणक्रमलाइ लनरुत्सालहत गररनेछ । 

11. लिपन्न िगणका व्यलक्तहरुलाइ आय आजणनका रुपमा आिुलनक ढंगले संचालन गन े गरी लागत साझेदारीमा कृलष 

उत्पादनलाइ आिुलनक्रककरर् गने र उत्पाक्रदत िस्तुलाइ बजार सम्म पुयाणउनको लालग संकलन केन्र तथा हाट बजारको 

स्थापना गरी उत्पाक्रदत िस्तलुाइ बजारको  पहुचँको सुलनलितता गररनेछ ।  

12. फलफुल दशकका रुपमा ५० प्रलतशत अनुदानमा पकेट क्षेत्रका रुपमा फलफुलका लिरुिा रोपर् अलभयान संचालन 

गररनेछ यसले पकेट क्षेत्रका व्यिसालयक फलफुल प्रिद्धनमा सहयोग पुयाणइ फलफूल बगैचा लनमाणर्मा क्रकसानहरुलाइण 

प्रोत्साहन गररनेछ । 

13. कृलषमा आिुलनकीकरर् र व्यिसालयकरर् गनण साना क्रकसानहरुलाइ सहकारीको माध्यम बाट एकीकृत गद ैसामुलहक 

खेती तरकारी बीउ लबजन फुल तथा अन्य कृलष उपजको बजार व्यिस्थापन गररनेछ । 

 

14. श्रम र सीप भएका तर आर्थणक अभाि भइ व्यिसाय संचालन गनण नसकेका जागरुक युिा व्यिसायीलाइ कृलष व्यिसाय 

सम्बन्िी मापदण्ड तयार गरी िास्तलिक क्रकसानको पलहचान गररनेछ र त्यस्ता व्यिसायीलाइ व्यिसाय संचालनको 

लालग प्रस्ताि आिहान गरी कृलष व्यिसाय संचालनमा उत्पे्रररत गररनेछ । 

15. व्यिसालयक खतेी गद ैआइरहकेा धयबसालयक र धयबसाय उन्मुख क्रकसानलाइ  पाललका स्त्तरीय सबोत्कृट क कृषक छन ट 

गरी प्रोत्साहन स्िरुप पुरस्कृत गरीनेछ । 

16. मल्लरानी गाँउपाललका लभत्रका स्थानका सम्भालित क्षेत्रहरुमा लगत कम प्रलतफल बक्रढ हुने खालका िालीहरु लगाउने 

खालका कायणक्रम ल्याइनेछ ।  

17. माटोको उबणरा शलक्त को बृलद्ध र प्राङ्गारीक खेतीलाइ बढिा क्रदनको लागी समुहको मागमा आिाररत भकारो सिुार 

कायणक्रम संचालन गरीनेछ । साथै क्रदगो कृलष लिकास र समस्त मल्लरानी बासीको जीिनस्तरलाइ कृलषको माध्यमबाट 

आय स्तर िृलद्ध गनण त्यस क्षेत्रको माटोको अिस्था, Micro Climate, Traditional Practice र Existing Measure 

Successful Techniques को प्रालिलिक अध्ययन र अनुसन्िानमा जोड क्रदइनेछ । 

18. गाउँपाललकाको िडा नं ४ खलंगामा रहकेो तरकारी हाटबजार पररचालनको लागी धयबसालयक कृषकबाट उत्पाक्रदत 

तरकारीलाइ धयबसालयबाटै संकलन गरी लनयलमत रुपमा संचालन गरीनेछ र हाट बजार लाइ थप धयबस्थीत रुपमा 

संचालनको लागी सलमती गठन गरी संचालन गरीने छ । 



19. घर घरमा आफैले ररचाजण पोखरी लनमाणर् गरेका कृषकहरुलाइ गाउँपाललकाबाट प्रदान गररन ेअनुदानमा प्राथलमकता 

क्रदइनेछ । 

20. नेपाल सरकार बाट लागु गरीएको कृलष लबमा पद्धतीमा कृषकको पहुँच पुग्न नसक्रकरहकेो अबस्थामा र सरकारल े

लप्रलमयम रकमको ७५ प्रलतशत रकम लतरीक्रददा पलन कृषकले बाली लबमा प्रलत चासो नक्रदएकोले प्रलमयमको  १० प्रलतशत 

रकम गा.पा बाट लतरीक्रदन ेव्यिस्था लमलाइनेछ ।  

21. साना लमलनरटलर ५० प्रलतशत अनुदानमा उपलधि गराउने र लमलनरटलर सचंालकहरुको लागी ममणत संभार सम्बन्िी 

लसपलिकास ताललम सञ्चालन गररनेछ । 

22. कृलष क्षेत्रलाइ रालष्ट्रय रुपमा प्राथलमकता क्रदइरहकेो र यस िषण गररने कोरोना महामारीबाट उत्पन्न खाद्यान्न समस्या 

समािान गनण अत्यािस्यक भरैहकेोले भ गोललक लिकटतालाइ समेत ध्यान क्रदइ कृलष उत्पादन बढाउन आिश्यक कृलष 

प्रालिलिकको व्यिस्थापन गनण आिश्यक पहल गररनेछ । 

23. बाँझो जग्गा उपयोग गनण बेरोजगार युिालाई ललजमा जग्गा ललई खेती गनण प्रोत्साहन गररनेछ । 

 

पयणटन तफण ः 

24.  मल्लरानी पयणटन प्रिद्धणनका लागी िडा  नं ४ लस्थत मल्लरानी डाँडामा पयणटन लिकासको लागी हाल भइरहकेो 

मल्लरनी पयणटन मागणको स्तरोन्नती गरर पयणटक्रकय गन्तव्यस्थल बनाउनका लागी आिश्यक कायण गररनेछ । 

25. झाँक्रक्रस्थान मलन्दरलाइ पयणटनको लनलम्त लिकास गनण लड लप आर तयार गरर िार्मणक तथा प्राकृलतक पयणटक्रकय क्षेत्रको 

रुपमा क्रमश  लबकास गरीने छ ।  

26. पयणटन प्रिद्धणनको लागी सानीलेख, कुखुरेग डा, गोरखपुरे िुरी दखेी माझपानी सम्म Tracking को लागी सम्भाव्यता 

अध्ययन अनुसन्िान गररनेछ । 

27. मल्लरानी र झाँक्रक्रस्थानमा पयणटन प्रिद्धणन गनण केिलकार सञ्चालनको लागी लनलज क्षेत्र सँग सहकायण गन ेकाम अगालड 

बढाइनेछ । 

28. खलंगा बजार र मल्लरानी क्षेत्रलाई सांस्कृलतक तथा प्राकृलतक पयणटक्रकय क्षेत्रका रुपमा लबकास गरीने छ, साथै 

गाउँपाललका लभत्रका लिलभन्न सांस्कृलतक सम्पदा तथा मठ मलन्दर संरक्षर् गद ै क्रमश पयणटक्रकय गन्तव्यको रुपमा  

लबकास गरीने छ । साथै ऐलतहाँलसक कोट घर हरुको संरक्षर् गरी सडक सञ्जाल सँग जोलड पयणटक्रकय क्षेत्रको प्रिद्धणन 

गररनेछ । 
 

सहकारी तफण ः 

29. सहकारी संस्थाहरुको सुदकृ्रढकरर् लिकास र प्रिद्धणनको लागी लनयलमत अनुगमन लनयमन र लनररक्षर्को व्यिस्था 

लमलाइनेछ । सहकारी संघ ससं्थाहरुसंग सहकायण गरी उत्पादन मूलक व्यिसाय सञ्चालन गने कायण अलघ बढाइनेछ । 

30. लनलज क्षेत्र, गैर सरकारी क्षते्र र लिकासका साझेदारहरु सँगको सहकायणबाट सहकारी प्रिद्धणन समुह सहकारीकरर्, 

सहकारी चतेना, सहकारीमा रहकेो पँूजी पररचालन सहकारी माफण त लगानी अलभिृलद्ध र सहकारी खेती प्रर्ाली 

लगायतका कायणक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

31. कुनै पलन सरकारी तथा गैर सरकारी संघ/संस्थाहरुले सचंालन गने कायणक्रमहरुको लालग गाँउपाललकािाट अनुमलत 

ललनु पने र गाँउपाललकाको नीलत अनुरुप कायणक्रम संचालन गने गरी एकद्धार नीलत अिलम्िन गररनेछ । 

32. गररिी लनिारर् कोष बाट सञ्चाललत समूहलाइ गाउँपाललकाको दायरा लभत्र ल्याइ व्यिलस्थत गररनेछ । 

33. साना सहकारीहरुलाइ एक्रककृत गरी ठूला सहकारी बनाउन पहल गररनेछ । 
 



सामालजक लिकास 

स्िास््य तफण ः 

34. लनशुल्क आिारभूत स्िास््य सेिा आम गाउँिासीको सुलभ र सरल पहुचँका लालग गाउँपाललकाद्धारा उच्च प्राथलमकता 

राखी कायण गररनेछ । स्िास््य बीमा कायणक्रममा सबै नागररकलाइ पहुचँ पुग्ने गरी काम अगालड बढाइनेछ ।  

35. सबै नागररहरुलाई स्िस्थ बनाई उत्पादकत्ि अलभबृलद्ध गनण र स्िस्थ मानि लनमार्ण गनण स्िास््य क्षेत्रलाई लबशेष 

प्राथलमकता क्रदई बजेट लबलनयोजन गररनेछ । 

36. सबै तहका स्िास्थ संस्थाहरुबाट तोक्रकए बमोलजम लनःशुल्क आिारभुत स्िास््य सेिा शुलनलित गररनेछ । 

37. आयुिेद, प्राकृलतक लचक्रकत्सा, योग तथा होलमयोप्ठ्यालथक लगायत लचक्रकत्सा प्रर्ालीलायई एकीकृत रुपमा लिकास र 

लबस्तार गररनेछ । 

38. मानलसक स्िास््य, मुख, आँखा, नाक, कान, घाँटी तथा मलहलाको पाठेघर सम्बलन्ि सेिाको उपचार तथा सेिा 

लबस्तार गररनेछ । 

39. स्िास््य सेिाको सुिार एिं क्रदगो लिकासकालालग मल्लरानी गाउँपाललकामा रहकेो स्िास््य शाखा, मातहतका सबै 

स्िास््य संस्थाहरु, गाउँघर लक्ललनक,खोप लक्ललनक र मलहला स्िास््य सेिा प्रत्याभुत गराई लबषयगत कायणक्रम एबं 

संघ संस्थाहरुसँग सहकायण एबं समन्िय कायम गद ैललगने छ । 

40. बाल तथा मातृ लशशु स्िास््य सेिालाइ लनरन्तरता क्रदइण पूर्ण गभण जाँच तथा संस्थागत प्रसुतीमा लबशेष जोड क्रदईनेछ 

। िाल मृत्युदर लाइ शुन्य गराउन प्रयत्न गररनेछ । 

41. संस्थागत प्रसतूी प्रिद्धणनका लालग नब लशशुका लालग िेलि स्याम्फो, कटनिड, बेबी तेल, बेबी लोसन,बेबी साबुन, 

बेबी पाउडर, कटन रोल, नङकटर लगायतका स्िास््य सामाग्रीहरु 'निलशश ु स्याहार उपहार कायणक्रम' अन्तगणत 

उपहार स्िरुप प्रदान गररनेछ । 

42. यस आर्थणक बषणमा मल्लरानी गाउँपाललका लभत्रका बर्थणङ सेन्टर नभएका स्िास््य संस्थाहरुमा सुरलक्षत प्रसतुी सेिा 

संचालनका लालग बर्थणङ सेन्टर स्थापना गनण जोड क्रदइनछे ।  

43. लिद्यालय स्िास््य तथा पोषर् कायणक्रमलाइ लनरन्तरता क्रदई कुपोषर्, रक्त अल्पता, परजीलि लनयन्त्रर् र धयलक्तगत 

सरसफाई संग सम्बलन्ित कायणक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

44. जेष्ठ नागररकको सम्मान गद ै'जनतासगँ स्िास््यकमी कायणक्रम' अन्तगणत घरैमा गई औषलि तथा उपचार कायणक्रम 

प्रभािकारी रुपमा संचालनमा ल्याईनेछ । 

45. नसन ेरोग न्यूलनकरर्का रोकथाम तथा स्िस्थ जीिनशैली अबलम्िन गन ेकायणक्रमलाई यसैबषण दलेख थालनी गररनेछ 

। 

46. नयाँ मलहला स्िास््य स्िंयसेलिकाहरुकालालग यसै बषण आिारभुत ताललम तथा पुराना मलहला स्िास््य स्िंय 

सेलिकहरुका लालग पुनताणजगी ताललम संचालन गररने छ । 

47. मल्लरानी गाउँपाललका क्षेत्रलभत्रका गररब, अलत गररब, अपाङ्गता भएका व्यलक्त, असहाय, लबपन्न पररिारका 

नागररक, तथा जरटल प्रसि अबस्थाका सुत्केरीहरुलाई लिलट ककृत सेिाकालालग पे्रषर् गनुण परेमा पे्रषर् खचण उपलधि 

गराईने छ । एच.आई.लभ. तथा पुनः दोहोररएका क्षयरोगीहरुलाई पोषर् खचण उपलधि गराईने छ । 

48. मल्लरानी गाउँपाललका अन्तगणतका स्िास््य संस्थाहरुमा मानलसक स्िास््य कायणक्रम प्रभािकारी रुपमा संचालन 

तथा औषलि उपचारको व्यिस्था लमलाईनेछ ।  



49. खलंगा प्राथलमक स्िास््य केन्रबाट 'टेललमलेडलसन सिेा' को थाललन गरर उपचार, सल्लाह तथा लबशेषज्ञ सेिाको 

लिकास गररनेछ । 

50. खलंगा प्राथलमक स्िास््य केन्रका लालग जग्गा व्यिस्थापन   प्रकृया तुरुन्त प्रारम्भ गरर खलंगा प्राथलमक स्िास््य 

केन्रलाई स्तरउन्न्नतीको लालग पहल गररनेछ । 

51. स्िास््य सेिाको पहुचँ स्थानीय तह सम्म पुयाणउन गाउँघर लक्ललनकलाइ थप प्रभािकारी बनाउद ैभ लतक पूिाणिार 

थप गररद ैललगनेछ । 

52. पूर्ण खोप दीगोपनालाई स्थालयत्ि कायम गनण खोप कायणक्रमलाई लिशेष जोड क्रदईनेछ । 

53. सबै स्िास््य संस्थाहरुबाट प्रदान गररने क्रकशोर क्रकशोरी य न तथा प्रजनन स्िास््य सिेाको लबस्तार गरर सबै स्िास््य 

संस्थाहरुलाई सूलचकृत गररद ैललगनेछ । 

 
 

लशक्षा तफण ः 

54. प्रारलम्भक बाललबकास लशक्षालाई गुर्स्तरीय र प्रभािकारी बनाइनेछ साथ ैआिारभूत तहको पलहलो चरर्लाई 

लसकाइको जगको रुपमा लिकास गररनेछ ।  

55. लिद्यालय उमेर समूहका बालबाललकाको भनाणमा पहुचँको सुलनलितता गद ै सबै कक्षाको लसकाइ उपललधि ५८ 

प्रलतशत बाट ६५ प्रलतशत पयुाणउनुका साथै शैलक्षक क्षलतलाई न्युलनकरर् गररनेछ  । 

56. असहाय छात्रिृलत्त कायणक्रमलाई लबस्तार गररनेछ । 

57. गाउँपाललका लभत्रका प्रालिलिक लिद्यालय स्थापना गरी शैलक्षक हिका रुपमा लिकास गनण पहल गररनेछ । 

58. लशक्षा तथा मानि स्रोत लिकास केन्रले क्रदएको सूचकको आिारमा नमूना लिद्यालयलाई मजबुत बनाइनेछ । 

59. दरबन्दी लमलान तथा लिद्यालय मजणको नीलत अिलम्बन गररनेछ । 

60. मल्लरानी गाउँपाललकाका जनप्रलतलनलि लगायत कायणरत कमणचारी, लशक्षक, लिद्यालय कमणचारी, बाललबकास 

लशक्षक र लिद्यालय व्यिस्थापन सलमलतका सदस्यका छोराछोरीहरुलाई सामुदालयक लिद्यालयमा भनाण गराउन 

अलभपे्रररत गने काम लनरन्तरता क्रदइनेछ । 

61. गाउँपाललकाका सामुदालयक/सस्थागत लिद्यालयहरुमा लखेा प्रर्ाली सफ्टिेरको व्यिस्था गनण पयणत्न गररनेछ । 

62. लसकाइ उपललधिको िृलिका लालग नमूना लिद्यालय अिलोकन भ्रमर्को सुरुिात गररनछे । 

63. सामुदालयक तथा संस्थागत लिद्यालयहरुका असल अभ्यासलाई सलम्मललत गद ैसंस्थागत लिद्यालयहरुको प्रभािकारी 

लनयमन गररनेछ । 

64. नमूना लिद्यालय लिकास कायणक्रमलाई लनरन्तरता क्रदइनछे । 

65. लिद्यालय अनुगमन, लनरीक्षर् तथा सुपररिेक्षर् प्रक्रक्रयालाई प्रभािकारी  बनाई  प्रालिलिक सहायता प्रदान गने 

पद्धलतको लिकास गररनेछ । 

66. सुचना तथा सञ्चार प्रलिलिलाई लशक्षा प्रर्ालीको अलभन्न अंगको रुपमा एक्रककृत गद ैलशक्षर् लसकाई प्रक्रक्रयालाई सूचना 

प्रलिलिमैत्री बनाइनेछ  । 

67. सबै लिद्यालयहरुमा योग्य तथा सक्षम लबषयगत लशक्षकको धयिस्थापन गरी उनीहरुको उत्पे्ररर्ा, पेशागत नैलतकता 

र सक्षमतामा अलभिृलद्ध गनुणका साथ ैलशक्षकको कायण सम्पादनलाई लिद्याथीको लसकाइ उपलधिी सँग आिद्ध गररनेछ। 

68. लशक्षक सक्षमताका आिारमा लनरन्तर पेशागत लिकासका कायणक्रमहरु सञ्चालन गररनछे । उत्कृट क लिद्यालय, प्र.अ., 

लशक्षक /कमणचारी, लिद्याथी, लि.व्य.स. लाई प्रोत्साहन गररनेछ । 



69. लिद्यालयहरुमा सह - अलतररक्त क्रक्रयाकलाप सञ्चालनमा जोड क्रदइनेछ । आिारभतू तहको परीक्षालाई स्तरीकृत 

गररनेछ ।  

70. स्थालनय पायक्रम लनमाणर् गरी लागु गररनेछ । 

71. मल्लरानी गाउँपाललका लभत्र कायणरत लशलक्षकाहरु सतु्केरी भएमा लशलक्षकालाइ सुत्केरी भत्ता र पठनपाठनमा अिरोि 

नहुनका लालग लशक्षक व्यिस्था गररनेछ । 

72. लिद्यालयको शासकीय सुिार सलहत जनसहभालगता,  सरोकारिालाहरुको प्रलतलनलित्ि, पारदर्शणता, अपनत्ि र 

उत्तरदालयत्ि प्रिणद्धणन गनण सहभालगतामूलक संयन्त्र लनमाणर् गरी शैलक्षक सुशासन कायम रालखनेछ । 

73. लिद्यालय भिन लगायत सम्पूर्ण भ लतक पूिाणिार लिपद जोलखममुक्त बनाउनुका साथ ैसबै लिद्यालयहरुलाई सुरलक्षत 

एिं हररत लिद्यालयको रुपमा लबकास गररनेछ । 

74. स्थानीय स्तरका लिद्यालय तथा स्थानीय खेलालडहरुका लागी खेलकुद लिकासका कायणक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ । 

 

खानपेानी तथा सरसफाइण तफण ः 

75. प्रत्येक नागरीकलाइ स्िच्छ लपउनेपानी उपलधि गराउन लिलभन्न खानेपानी योजनाहरुलाइ अगाडी बढाइनेछ । 

76. खानेपानी, स्िच्छता तथा सरसफाइ (WASH योजना) लनमाणर् गरर प्राथलमकताका आिारमा सम्पूर्ण िडा र बलस्त 

समेट्ने गरी प्रदशे सरकारको नीलत अबलम्िन गरर एक घर एक िारा योजना अगालड बढाइनेछ । 

77. गाँउपाललका क्षेत्र लभत्र संचालनमा रहकेा खानेपानी योजनाहरुलाई दीगो रुपमा सचंालन गनणका लालग खानेपानी 

उपभोक्ता तथा व्यिस्थापन सलमलतहरुलाई खानेपानी ममणत संभार तथा व्यिस्थापन सम्िन्िी ताललमको व्यिस्था 

गररनेछ । 

78. गाउँपललका लभत्रको फोहोर मैला व्यिस्थापन गनण ल्याण्डक्रफल साइट को खोजी गरी फोहोरमैला व्यिस्थापन गररनछे 

। 

 

सासं्कृलतक पिणद्धणन तफण ः 

79. गाउँपाललका लभत्रको संस्कृलत झलल्कने गरी लिलभन्न जातजालत तथा भेषभूषा समेट्ने खालका कायणक्रमलाइ लनरन्तरता 

क्रदइनेछ  । 

 

ललैङ्गक समानता तथा सामालजक समािशेीकरर् तफण ः 

80. लैलङ्गक लिभेदको अन्त्य गद ैपछाडी परेका िगण तथा समुदाय ,दललत, आक्रदबासी जनजाती, अपाङ्गता भएका 

व्यलक्त, लैलङ्गक तथा य लनक अल्पसंख्यकलाई राज्यको सिै लनकायमा समानुपालतक समािेशी लसद्धान्तको आिारमा 

सहभागी हुने हकको प्रत्याभतूी गरेको छ । आर्थणक समृलद्ध र क्रदगो लिकासका लागी समान अग्रसरता र नेतृत्िदायी 

भुलमका स्थालपत गद ैश्रोत सािन, अिसर, लाभमा मलहलाको समान पँहुच स्थालपत गनण सके्न ललक्षत कायणक्रम संचालन 

गररनेछ ।  

81. संलििानको भािना ममण अनुरुप गाँउपाललका क्षेत्रमा मानि लिकास सुचकाङकंको आिारमा पछाडी परेका िगण, 

समुदायको सशलक्तकरर् गद ै आर्थणक तथा सामालजक रुपान्तरर्को लागी ललक्षत िगणका कायणक्रमहरु संचालन गररनेछ 

। सीप तथा क्षमता लिकास ताललम संचालन गरी पाललका क्षेत्रमा उपलधि रोजगारीका अिसरहरुको उपयोगका लागी 

सक्षम िनाउन ेकायणलाइ प्राथलमकता क्रदइनेछ । 



82. गाउँपाललका लभत्रका निजात लशशुहरुको बैंक माफण त खाता सञ्चालन गरर रकम जम्मा गने व्यिस्था गररनेछ । 

83. नेपालको संलििानले बालबाललकाको हकलाई म ललक हकको रुपमा व्यिस्था गरी बालअलिकार महासन्िीमा 

उल्लेख गरेका बालअलिकारका चार आयाम बालबचाउ, बालसंरक्षर्, बाललबकास र बालसहभालगता जस्ता लिषयलाई 

समेटेको छ । पाललका क्षेत्रमा रहकेा बालबाललका हरुको त्यांक संकलन गरी उलनहरुको िास्तलिक अिस्था पलहचान 

गररनेछ । बालबाललका तथा क्रकशोर क्रकशोरीहरुलाई सिै प्रकारका सहसंा ,दवु्र्यिहार र शोषर्िाट मुक्त गराउद ै

उलनहरुको हक अलिकार प्रयोग गनण योग्य र सक्षम नागररकको रुपमा लिकास गने खालका कायणक्रम सञ्चालन गररनेछ ।  

84. ज्येष्ठ नागररकको ज्ञान, सीप र अनुभिलाई पाललका क्षेत्रको लिकासमा  प्रयोग गनण पाललका स्तरमा ज्येष्ठ नागररक 

कल्यार् सलमलत गठन गरी ज्येष्ठ नागरीक ललक्षत कायणक्रमलाई थप प्रभािकारी िनाईनछे ।  

85. ज्येष्ठ नागरीकलाई सम्मान गने कायणक्रमहरु तथा स्िास््य सुरक्षा अन्तगणत लनशुल्क आखा लशलिर संचालन गररनेछ ।  

86. अपाङ्गता भएका धयलक्तहरुको आर्थणक तथा सामालजक सशलक्तकरर्का लागी कायणक्रम संचालन गररनेछ । पाललका 

क्षेत्रलभत्रका भ लतक संरचना यातायात सेिा सुलििा, सािन श्रोत, सूचना तथा संचार प्रलिलिलाई अपाङ्गमैत्री िनाउन े

नीलत ललईनेछ । सि ै प्रकारका अपाङ्गता भएका धयलक्तहरुको सहज जीिनयापनको लागी पुनः स्थापना, 

स्िास््योपचार र सहायक सामाग्रीहरुको व्यिस्था गनण  सरोकारिाला लनकाय सँग सहकायण गररनेछ । 

 

रोजगार सिेा तफण ः 

87. कोलभड १९ को महामारीका कारर् रोजगार गुमाएका श्रलमक, असहाय, गररब तथा लिपन्न िगणलाई ललक्षत गरर लसप 

लिकास ताललम र रोजगारी सम्बलन्ि आय आजणनको लबशेष कायणक्रम सचंालन गररनेछ । 

88. कोलभड १९ को लिश्वधयापी महामारीले स्िदशेको रोजगारी सङ्कुलचत हुने र िैदलेशक रोजगारीमा रहकेा नेपालीहरु 

फर्कण ने सम्भालित पररलस्थलतले बेरोजगारको संख्या बढ्ने दलेखएको छ । बेरोजगारको सम्भालित पंलक्तलाई व्यािसालयक 

कृलष, बृहत भ लतक पूिाणिार, स्थालनय पूिाणिार, लनमाणर् र सेिा क्षेत्रमा पररचालन गनण बेरोजगारको लगत सकंलन 

गरर रोजगारदाता र रोजगारीको खोजीमा रहकेा बीच सम्पकण  स्थालपत गरी रोजगारी प्रालप्तमा सहयोग पुयाणउने कायण 

गररनेछ । 

89. सीपयुक्त र दक्ष श्रलमकहरुको अभािलाई सम्बोिन गनण आिश्यकता अनुसार छोटो आबलिको ताललम सचंालन 

गररनेछ । 

90. प्रिानमन्त्री रोजगार कायणक्रमलाई सीपयुक्त दक्ष जनशलक्त, रोजगारीको क्षेत्र र रोजगार सम्बलन्ि अन्य कायणक्रमसँग 

आबद्ध गरी यथाथण उत्पादनमूलक रोजगारी लसजणना गनण बरेोजगार ललक्षत अलभयानको रुपमा कायणन्ियन गररनेछ । 

91. गाउँपाललकामा लिद्यमान गररबीको लस्थती मापन गरर गररबी अन्त्यका लालग रोजगारीको व्यिस्था र आय आजणनका 

ललक्षत कायणक्रमहरु सचंालन गनेछ । 

92. मल्लरानी गाउँपाललका अन्तगणत संघ, प्रदशे तथा गाउँपाललका बाट सचंालन हुने सम्पूर्ण लिकास लनमाणर्का 

कायणहरुलाइ रोजगार सेिा केन्रमा सुलचकृत बेरोजगार व्यलक्तहरुलाई प्रालथमकता क्रदइनेछ  । 

 



पिूाणिार लिकास 

सडक तथा पलु तफण ः 

93. गाउँपाललकामा गररएका पूिाणिार लिकासका भ लतक संरचनाको दीगो व्यिस्थापनका लालग आर्थणक िषण २०७७।०७८ 

दलेख तीन लाख भन्दा मालथका आयोजनाहरुमा ममणत संभार कोषमा ५ प्रलतशत रकम जम्मा गनण नीलत ललइनेछ  र 

कोषमा भएको रकमबाट ममणत सम्भार गररनेछ ।  

94. गाँउपाललका क्षेत्र लभत्र सचंालनमा रहकेा सडकहरुको स्तरोन्नती कायणलाई जोड क्रदइनछे । श्रममुलक कायणलाई प्रिद्धणन 

गनण िडाहरुमा कलम्तमा एकिटा योजना श्रममुलक हुन ेगरी लनमाणर् गररनेछ । 

95. गाउँपाललका लभत्रका सडकहरुमा यातायात सञ्चालन गनणका लागी गुरु योजना लनमाणर् गररनेछ । 

 

ससचंाइ, उजाण, सञ्चार तफण ः 

96. गाउँपाललका लभत्रका नक्रद लनयन्त्रर् गरी लिलभन्न ससंचाइण कुलो तथा बाँिहरुमा तारजाली लगाउने कायण अलघ 

बढाइनेछ । 

97. ससँचाइको अभािमा बाँझो रहकेा खेलतयोग्य जलमनमा ससँचाइको पहुचँ पुयाणइ कृलष उत्पादन बढाउन सहयोग 

पुयाणइनेछ । 

98. बजार क्षेत्रमा सडक िलत्त लिस्तारमा जोड क्रदइनुका साथै गाउँपाललका क्षेत्र लभत्रका लिद्यालय र स्िास््य संस्थाहरुमा 

क्रमशः स यण उजाण प्रलिलि जडान गररनेछ । 

99. जनता सू-सुलचत हुन पाउन े सूचनाको हकको प्रत्याभूलत गनण कायाणलयबाट सम्पाक्रदत कायणक्रमहरुको सािणजलनक 

सुनुिाइण, सािणजलनक पररक्षर्, च मालसक सािणजलनकरर् गने कायणलाइण लमलडया सहकायण गरर सूचना प्रिाह गररनेछ । 

100. गाउँपाललका लभत्र टेललफोन लिस्तार नभएका ठाउँमा ल्यान्डलाइन लिस्तारको लागी पहल गररनेछ । साथै सूचना 

तथा सचंारको लिस्तारको लागी थप टािरको व्यिस्था गनण पहल गररनेछ । 

 

व्यिलस्थत शहरीकरर् तफण ः 

101. व्यिलस्थत शहरीकरर्का लालग भिन लनमाणर् संलहता तयार गरी लागू गररने छ । िजार क्षेत्रलभत्र जथाभालि सडक 

अिरोि हुन ेगरी लनमाणर् भएका टहरा, पशुच पाया तथा लनमाणर् सामाग्री राख्न ेजस्ता कायणलाई लनरुत्सालहत गररनछे 

। 

102. नयाँ लनमाणर् हुने भिन गाँउपाललकािाट नक्शा पास गरेर मात्र लनमाणर् गन े नीलत अिलम्िन गररनेछ । लनमाणर् भई 

सकेका भिनहरु लनयमानुसार नक्सा तथा घर अलभलेखीकरर् गने कायणलाई लनरन्तरता क्रदइनेछ । 

 

िन िातािरर् तथा लिपद ्व्यिस्थापन 

िन तथा भ-ूसरंक्षर् तफण ः 

103. खालल रहकेा डाँडाहरुमा िृक्षारोपर् गनण सम्बलन्ित लनकायहरु सँग सहकायण गरी िृक्षारोपर्,  प्राकृलतक प्रकोप िा 

जोलखम न्यूलनकारर् गनण सहकायण गने लनलत ललइनेछ । 

104. जलडबुटी, फलफूल, दाललचनी, अमला, पाखनिेद, मालालगरी, रटमुर जस्ता बहुउपयोगी बोट लिरुिालाइ िृक्षारोपर् 

कायणक्रम अन्तगणत समािेश गररनेछ । 



105.  िन तथा िातािरर् संरक्षर्को लागी िायो इलन्जलनयररङ कायणक्रम सञ्चालन गरर िकृ्षारोपर् गरीनेछ । 

106. सामुदालयक िन उपभोक्ता सलमलतहरु दताण गरी िन व्यिस्थापन र सरंक्षर्मा सहकायण गररनेछ । 

107. जलिायु पररितणन अनकुुलन योजना तयार गरी कायाणन्ियन गररनेछ । 

 

जलािार सरंक्षर् तफण ः 

108. गाउँपाललका लभत्रका जलािारहरुको पलहचान गरी संरक्षर् गररनेछ । 

109. जलािार क्षेत्रको संरक्षर्का लागी  ररजाजण पोखरी लनमाणर् कायणलाइ लनरन्तरता क्रदइनेछ । 

सशुासन तथा ससं्थागत 

मानि सशंािन लिकास ससं्थागत क्षमता लिकास तथा न्याय तफण ः 

110. मल्लरानी गाउँपाललकामा कायणरत कमणचारीहरुको कायणक्षमता र कायणकुशलताका आिारमा प्रोत्साहन तथा पुरस्कृत 

गररनेछ ।  

111. िडा तथा गाउँपाललकास्तरीय पाँच लाख भन्दा मालथका भ लतक पूिाणिार लगायत लिकास लनमाणर्का कायणहरु 

सािणजलनक खररद ऐन लनयमािली बमोलजम सािणजलनक सूचना आधहान गरी खुला प्रलतस्पिाण गरी अगाडी बढाइनेछ। 

यस्तो सूचना आ.ब. २०७७ /०७८ भार मलहना लभत्र प्रकाशन गनणका लनलम्त तय गररनछे ।  

112. आर्थणक िषणको अन्त्यमा आएर नया ँयोजना स्िीकृत गरी सचंालन गने पद्धलतको अन्त्य गररनेछ साथ ैिडा तथा 

गाउँपाललका स्तरीय योजना संचालन गदाण उपभोक्ताको िढी लागत साझेदारी हुने योजनालाइ पलहलो प्राथलमकतामा 

रालखनेछ र उपभोक्ता सलमलतबाट हुने काम जरटल अिस्थाको बाहके श्रममूलक प्रलिलिमा जोड क्रदइनेछ । 

113. पाललकालभत्र संचालन तथा व्यिस्थापन हुने भ लतक पूिाणिार लिकासका योजनाहरुमा गुर्स्तरीयता र लागत 

प्रभािकाररता कायम गनण अनुगमन तथा मूल्यांकन व्यिस्थालाइ थप प्रभािकारी बनाइनेछ त्यस्ता योजनाको अलन्तम 

क्रकस्ता भुक्तानी गदाण अनुगमन, प्रलतिेदन र सािणजलनक सनुुिाइ तथा सामालजक पररक्षर् गराइनेछ ।  

114. नेपाल सरकार र प्रदशे सरकारबाट छन ट सचंालन र व्यिस्थापन भएका योजनामा दोहोरोपना आउन नक्रदने गरी 

योजना छन ट गररनेछ, साथ ैयस्ता योजनाहरु तोक्रकएको समयलभत्र तोक्रकएको गुर्स्तर पररमार् र लागतमा सचंालन 

तथा व्यिस्थापन गनण गाउँपाललकाबाट उलचत समन्ियात्मक कायण गररनेछ । 

115. न्यालयक सलमतीबाट गररने लििादका लनरुपर्लाइ िडामा मेललमलाप केन्रको माध्यमबाट र गाउँपाललकामा इजलास 

कक्ष स्थापना गरी प्रभािकारी बनाइनेछ । 

116. आ ब ०७७/०७८ श्रािर् मलहना दलेख जन्मने बच्चाहरुका लागी रु १००० को बैकँ खाता सञ्चालन गररनेछ । 

117. गाउँपाललकाबाट सम्पादन गररएका क्रक्रयाकलाप समेटी प्रत्येक ४।४ मलहनामा पाललका बुलेरटन सलहत क्रक्रयालशल 

पत्रकारहरु बीचमा आम संचार अन्तरसम्िाद कायणक्रम सचंालन गररनेछ ।  

 

सचूना प्रलिलि तफण ः 

118. राजश्व प्रशासनलाइ थप प्रभािकारी र प्रलिलिमैत्री बनाउन कमणचारीहरुका लालग थप ताललमका साथै प्रलिलि सुिार 

तथा क्षमता लिकासमा लगानी गररनेछ । 

119. पाललकाको हरेक िस्ती टोल तथा समुदायको पलहचान हुने गरी लडलजटल प्रोफाइल तयार गरी यसलाइ सम्रग 

पाललकाको पूिाणिार लिकास लिपद ्व्यिस्थापन सँग आिद्ध गररनेछ ।  



120. गाउँपाललका कायाणलय, िडा कायाणलय, कायाणलय अन्तगणतका सम्पूर्ण सरकारी लिद्यालय र स्िास््य स ंस्थाहरुमा  

लिद्युलतय हालजरीको सुरुिात गररनेछ, हालजररको लनयमन गाउँपाललकाबाट गने व्यिस्था लमलाइ क्रमशः कायाणन्ियनमा 

ल्याइनेछ । 

121. गाउँपाललका अन्तरगतका लिद्यालयहरुलाइ सचूना प्रलिलि मैलत्र बनाइनेछ यसका लागी सामुदालयक लिद्यालयलाइ 

सूचना प्रलिलिमैत्री बनाउन कम्प्ठ्यूटर लशक्षकलाइ कायाणलय संचालनका लालग आिारभूत कम्प्ठ्यूटर संचालन सम्बलन्ि 

ताललमको व्यिस्था लमलाइनछे । 

122. आ.ब ०७७/०७८ दलेख सामालजक सुरक्षा भत्ता लितरर् लाभग्राहीहरुको अलनिायण बैकँ खाता खोली बैक माफण त 

लितरर् गररनेछ । 

123. पलञ्जकरर् तथा घटना दताण अनलाइन प्रर्ालीलाइ िडा कायाणलयबाट सञ्चालन गरी अनलाइन बाटै प्रमार् पत्र प्रदान 

गररने व्यिस्था गररनेछ । 

 

राजश्व तफण ः 

124. गाउँपाललका तथा सिै िडा कायाणलयमा लागू गररएको अनलाइन राजश्व प्रर्ालीलाइ थप सुदढृ र प्रभािकारी 

बनाइनेछ । राजश्व प्रर्ालीमा कर नलतन े कर बक्य ता राख्ने तथा पटक पटक सूचना प्रिाह गदाण समेत अटेर गने 

करदाताको लििरर् संकलन गरी करको दायरमा ल्याइनछे ।  

125. 'कर डर होइन गाउँपाललकाको लिकासको भर हो' भने्न त्यलाइ आत्मसाथ गद ैसिै प्रकारका आर्थणक क्रक्रयाकलापहरु 

करको दायरालभत्र ल्याइनेछ । 

126. प्रचललत काननू अनुसार लनिाणरर् भएको कर तथा गैर कर राजश्व पररचालन गनण लिशेष कायणक्रम गररनेछ । कर 

सप्ताह, करदाता लशक्षा कायणक्रम संचालन गररनकुा साथ ैकर सकंलनका लालग घुम्ती लशलिर संचालन गररनेछ ।   

127. राजश्वको दायरा फराक्रकलो गरी राजश्वको लिलिलिकरर् एिं लिस्तारीकरर्मा जोड क्रदईनेछ । 

128. आन्तररक आय िृलद्धका लालग करका नयाँ क्षेत्रहरु पलहचान गरी कायाणन्ियनमा ल्याइनछे ।  

129. राजश्व संकलन, लखेा व्यिस्थापन जस्ता सफ्टियरहरुलाइ व्यिलस्थत गररनेछ ।  

130. तोकेको समयलभत्र कर बुझाउने करदातालाई ५ दलेख १० प्रलतशतसम्म छुटको व्यिस्था गररनेछ । 

131. गाँउपाललका क्षेत्रमा उत्खनन्, संकलन तथा लनकाशी हुने नदीजन्य पदाथणको लालग प्रदशे सरकारको कायणलिलि अनुरुप 

व्यिलस्थत गद ैगाँउपाललकाको आयश्रोत िृलद्ध गररनेछ ।  
 

 

अन्त्यमा, 

मल्लरानी गाउँपाललकाको यस गररमामय सभामा पशे गरेको नीलत तथा कायणक्रमलाइ सफल कायाणन्ियनमा ह सला 

प्रदान गररक्रदन प्रमखु अलतलथका रुपमा उपलस्थत प्रमखु ज्य,ू लिशषे अलथलत ज्य,ू अन्य अलतलथ ज्यूहरु, राजलनलतक 

दलका प्रलतलनलिज्यहूरु, पत्रकार लमत्रहरु, तथा आम गाउँपाललका िालसहरुमा आभार व्यक्त गदणछु । साथ ैप्रस्तुत 

नीलत तथा कायणक्रमको सफलताको लागी आम गाउँबासीहरु तथा सरोकारिालाहरुबाट पटृ कपोषर् र मागणदशणनको 

अपेक्षा गदणछु । 

िन्यिाद । 

अमरध्िज राना मगर 

अध्यक्ष  


