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 गाईँसभा बैठकमा २०७७ साल अषाढ १० गते बुधबार  

ऄध्यक्ष श्री बालकृष्ण शमाा अचायाज्यूले  

प्रस्तुत गनुा भएको  

 

 

गाईँसभाबाट पाररत अर्थथक बषा २०७७/७८ को 

 नीतत तथा कायाक्रम 

 

 

 

 

 

 

मालारानी गाईँपातलका 
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गाईँ कायापातलकाको कायाालय, 

खनदह,ऄघााखाँची।  

 

गाईँसभाका अदरणीय ईपाध्यक्ष ज्यू,  प्रमुख प्रशासकीय ऄतधकृत 

ज्यू, सदस्य ज्यूहरु , तथा कमाचारी तमत्रहरु 

       मालारानी गाईँपातलकाको ऄध्यक्षको हतैसयतले यस गाईँसभाको बैठकमा 

अगामी अर्थथक बषा २०७७/७८ को बजेट नीतत तथा कायाक्रम प्रस्तुत गरररहदँा  

मलाइ गौरवको महशुस भएको छ । यस ऄवसरमा दशेलाइ संघीय लोकतातरत्रक 

गणतरत्र स्थापनाको क्रममा जीवन ईत्सगा गनुाहुने सम्पूणा महान् शहीदहरु प्रतत 

भावपुणा श्रद्धारजली ऄपाण गदाछु । यस ऐततहातसक ऄवसरमा रातियता र 

स्वातधनताको रक्षा गद ैरयायपूणा समाज तनमााण र समृतद्धको ददशामा रहकेो महान् 

नेपाली नागररक तथा त्यसमा महत्वपूणा योगदान पुयााएका मालारानी 

गाँईपातलकाका जनताहरु र समग्र राजनीततक नेतृत्वप्रतत ईच्च सम्मान प्रकट गदाछु । 

 स्थानीय तहको तनवााचन भएको कररब ३ वषाको ऄबतधमा जनप्रतततनतधमुलक 

लोकतातरत्रक पद्धततबाट गाईँपातलकावासीले खोजेको सेवा,चाहकेो 

तवकास,पररकल्पना गरेको समाज तनमााणको लातग मालारानी गाईँपातलकाले संघ र 

प्रदशेको सहकायाबाट स्रोत,साधन र ऄवसरको ऄतधकतम पररचालन गद ेसमृतद्ध तर्ा  

ऄतघ बढ्ने अधार तयार भैसकेको ऄवस्थामा तवश्वव्यापी महामारीको रुपमा 

रै्तलएको कोतभड- १९ बाट हाम्रो गाईँपातलका पतन ऄछुतो रहन सकेन र ईक्त 

रोगको संक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु भइसकेकोले तनज मृतक प्रतत हार्ददक 

श्रध्दाञ्जली ऄपाण गदाछु । रािले हातसल गरेको युगारतकारी राजनीतीक ईपलतधधको 

जगमा रहकेो वतामान संतघय सरकारको “ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली„ को रातिय 

सोच हातसल गने मागामा हाम्रो गाईँपातलकाले पतन “ कृतष, पशपुालन र पयाटन 
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तवकासमा पबुााधार, प्रतबतध हस्तारतर र सहकारी, समृद्ध मालरानीको मूल अधार „ 

भन्ने ददघाकातलन सोच तय गरर सो मागामा दढृताकासाथ ऄतघ बढेको छ । यसै 

क्रममा सामातजक रयाय सतहतको तीव्र तवकास, सु-शासन सतहतको जन-ईत्तरदायी 

गाईँपातलका र सभ्य एवं कताव्यतनष्ठ समाज स्थापना गनामा गाईँपातलका प्रततवद्ध 

रही सामातजक रुपारतरणका ऄतभयानहरुलाइ क्रमशः तनश्कषामा पुयााईँद ै अएको 

व्यहोरा यो सम्मानीत सभामा स्मरण गराईन चाहारछु । 

 चालु अर्थथक बषाको गाईँपातलकाको नीतत तथा कायाक्रम र बजेट कायाारवयनबाट 

सु-शासन तवकास र कृतषमा गररएको अधुतनकीकरण, व्यवसायीकरण र 

यारत्रीकरणको नीतत तथा कायाक्रमबाट स्वरोजगारका अधारतशला तनमााण भइ 

युवाहरुबाट तवतभन्न कृतष तथा पशुपालन र्माहरुको स्थापना र लगानी हुनु, वैदतेशक 

रोजगारबाट र्केका युवाहरुले तवतभन्न र्माहरुको स्थापना गनुा, प्रातवतधक तशक्षा 

गाईँपातलका तभत्रै हातसल गना पाईने ऄवसरको सृजना हुनु, गाईँपातलकाबाटै 

स्वास््य संस्थामा ल्याव सेवा र बर्थथङ् सेरटरको स्थापना हुनु, हाटबजारको स्थापना 

र संचालन, सडकहरुको स्तरोन्नती, तवपन्न पररवारका घरहरुको अवास तनमााण तथा 

खरका छाना तवस्थापन र पयाटन पुबााधारको तवकासमा दतेखएको ईपलधधीलाइ 

शुक्ष्म रुपमा ऄध्ययन गदाा गाईँपातलका तभत्रको चरम गररवी, तवपन्नताको तस्थततमा 

रहनु पने वाध्यात्मक ऄवस्था ऄरत्यतर्ा  ईम्मुख हुन थालेको ऄवस्था छ । ईल्लेतखत 

क्षेत्रमा अएको पररवतानको ऄवस्थालाइ तवज्ञहरुवाट मापन तथा तवश्लेषण गरी 

सूचकमा अधाररत नततजालाइ  जस्ताको तस्तै अगामी ददनमा सावाजतनक गररने छ 

। 

 अगामी अर्थथक बषा २०७७/७८ को नीतत तथा कायाक्रम तजुामा गदाा  नेपालको 

संतवधान, संतघय सरकारको नीतत तथा कायाक्रम, प्रदशे सरकारको नीतत तथा 

कायाक्रम,पररौं योजना र ददगो तवकासका लक्ष्यलाइ मुख्य अधार बनाआने छ । यो 

वषा हातसल  भएका ईपलधधीहरु संस्थागत गद ैगाईँपातलकाबासीका सामातजक र 

अर्थथक तहत प्रबद्धान गना, समान ऄतधकार, समान ऄवसर,स्रोत र साधनको रयातयक 
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तवतरणमा जोड ददआने छ । साथै गाईँपातलका तभत्रका राजश्व परामशा सतमतत 

लगायत ऄरय सतमततका राय सुझाव र तनणायहरु, संघ संस्था तथा सामातजक ऄगुवा 

र राजनीततक नेतृत्वहरुका प्राप्त सकरात्मक सुझावहरुलाइ ध्यान पुयााएको छ ।  

अदरणीय गाईँसभाका ईपाध्यक्ष र सदस्य ज्यूहरु, 

ऄब म अगामी अर्थथक वषा २०७७/७८ का नीतत तथा कायाक्रमहरु  पेश गना 

चाहारछु । 

 १.अर्थथक तवकासः 

१.१ पयाटन र ससं्कृतत सरंक्षणतर्ा ः 

क.  मालारानी गाईँपातलका वडा नं.३ का तत्कातलन वडा ऄध्यक्ष  स्व.जीवन 

 कुमार चौहानको स्मृतत भवन तनमााण गरी पाका  र शातलक स्थापना

 कायालाइ अ.व.२०७७/७८ मा तनररतरता ददआने छ । 

ख. यस मालारानी गाईँपातलका के्षत्र तभत्रका संभाव्य पयाटकीय स्थलको पूवााधार   

तवकासको माध्यमबाट पयाटकीय गरतव्य क्षेत्रको रुपमा पतहचान गराआने छ । 

ख. नरससहस्थान, मालारानी मतरदर, मनतचरते पानी, जालकाँडाक्षेत्र, दारेघोडा, 

 खनगुर्ा, ऐततहातसक महत्व बोकेको भातगरथी स्मृती प्रततष्ठान, तसमे 

 दईेराली, भण्डारथुम खेलमैदान,बराहथान खेलमैदान ,कोदाले छहरामाइ  

के्षत्र,रागामारे ऐततहातसक भगवती मतरदर, लोहोरीको लेकमा तवतभन्न अकषाक 

 पयाटकीय पूवााधार तवकासका संरचनाहरु तनमााण गनुाका साथै तडतपअर तयार 

 भएका क्षेत्रमा सोही बमोतजम क्रमशः तनमााणको कायालाइ ऄगातड बढाइ 

 पयाटकीय गरतव्यको क्षेत्रको पतहचान मार्ा त स्वरोजगारीका ऄवसरहरु सृजना 

 गररने छ । 

ग.  यस मालारानी गाईँपातलकाको ऄवसरको रुपमा रहकेा पयाटकीय सडकहरु  

 पोखरा-सुखेत सडक र सालझण्डी-ढोरपाटन सडकहरु यस मालारानी 
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 गाईँपातलकाको  समृतद्धका लातग ऄवसरको रुपमा रहकेोले सो सडकबाट 

 अवत- जावत गने अरतररक तथा बाह्य पयाटकहरुलाइ  कम्तीमा यहाँका 

 होमस्टे, गेष्टहाईस,कटेजहरुमा एक ददन बास तथा ऄरय मनोरञ्जन तलने 

 वातावरणको सृजना गरी पयाटन प्रवद्धान गने नीतत ऄवलम्बन  गररने छ ।  

घ . यस गाईँपातलका तभत्र रहकेा परम्परागत संस्कृततहरुलाइ सम्पतत्तको रुपमा 

 संरक्षण र प्रवद्धान गरी त्यस्ता परम्परागत भेषभुषाको रुपमा रहकेा 

 पञ्चबेाजा,भजनदकतान,र्ागुनाच,सोरठी,ततज गीत, दईेसी-भैलो, सराँय नाच 

 अददलाइ पयाटन व्यवसायमा अवद्ध गरी सोको माध्यमबाट मालारानी 

 बासीको अय अजानमा वृतद्ध गराईने नीतत ऄबलम्बन गररने छ । 

ङ. यस गाईँपातलका क्षेत्रतभत्र संभावनाको रुपमा रहकेो जतडबुटी तथा ऄरय 

 स्थानीय ईत्पादन (ईख,ु रटमुर, तसतल्टमुर, पखानबेद, तेजपत्ता, तसस्नो, 

 वाँसजरय अकषाक सामाग्री अदद ) लाइ लघुईद्यम मार्ा त गुणस्तरीय तमनी 

 प्याकेटमा धयवस्थापन गरर पयाटन व्यवसायमा रुपारतरण गने नीतत 

 ऄबलम्बन गररने छ । 

छ. वामरुकमा स्थापना भएको होमस्टेलाइ संस्थागत र थप व्यवतस्थत गरी 

 संचालनमा ल्याआने छ । 

१.२  कृतष तथा पशपुालनतर्ा ः {  

   क.गाईँपातलकाको प्रमुख संभावनाका रुपमा रहकेो र प्राथतमकतामा परेको 

 तनवााहमूखी कृतष तथा पशुपालन व्यवसायलाइ अधुतनकीकरण र 

 यारत्रीकरणको माध्यमबाट व्यवसायीकरण गनाको लातग कृषक दताा 

 व्यवस्थापन कायाक्रमबाट कृषकहरुलाइ ईत्प्रररत गररने छ ।  

   ख.कृतष ईत्पादनलाइ ईतचत मुल्य सतहतको बजारीकरण सरजालमा  जोड्नको 

 लातग तवतभन्न स्थानमा कृतष ईपज संकलन केररको तनमााण र  तनमााणातधन 
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 ऄवस्थामा रहकेा कोल्ड स्टोर र ऄरय ३ स्थानका तचस्यान केररलाइ 

 अगामी अ.व.मा सञ्चालनमा ल्याईनुका साथै कोशेली घरलाइ थप 

 प्रभावकारी बनाईनको लातग ऄनुदानको व्यवस्था तमलाइने छ । 

  ग.   गाईँपातलका क्षेत्र तभत्र रहकेा घरेलु तथा वरय जतडबुटीको पतहचान, ईत्पादन, 

 संकलन र बजारीकरणको लातग ईद्यमी तथा संकलन कताालाइ प्रोत्साहनका 

 कायाक्रमहरु ल्याआने छ । 

   घ. कृतषको ईत्पादन र ईत्पादकत्व वृतद्धको लातग तवतभन्न पकेट क्षेत्र बनाइ 

 कृषकहरुलाइ कृतषयरत्र,दकटनाशक औषधी, अवश्यक प्रातवतधक सेवा लगायत 

 कृषकको मागमा अधाररत रही सेवा प्रदान गद ै कृतष पेशालाइ अकर्थषत 

 बनाइ स्वरोजगारका ऄवसरहरु सृजना गररने छ । 

  ङ  . यस गाँईपातलकाको प्रमुख संभावनाको रुपमा रहकेो मासुजरय र दगु्ध  जरय  

पशुपालन व्यवसायलाइ पकेट क्षेत्र तोकी ईत्पाददत वस्तुलाइ सहजरुपमा 

बजारीकरण तथा खपत हुने व्यवस्था तमलाइ व्यवसायीको संभाव्य लागत 

क्षततलाइ रयूनीकरण गने  कायाक्रमहरु ल्याआने छ ।  

   च.  गाईँपातलका क्षेत्रका कृषकहरुको बाली र पशुजरय ईत्पादनको मूल्याङ्कन 

गरी ईत्कृष्ट बाली र पशुपरछीजरय वस्तु तथा सेवा ईत्पादक कताालाइ   

प्रोत्साहन स्वरुप ऄनुदान  ददने व्यवस्थाको थालनी गररनेछ । 

   छ. गाईँपातलका क्षेत्रतभत्रका खेतीयोग्य जतमनलाइ व्यवस्थापन गना चक्लाबरदीका 

कायाक्रम ल्याइ बाँझो जतमन ईपयोग र रोजगारी सृजनाको लातग भुमीबैंक 

स्थापना गना तदारुकताका साथ अवश्यक पहल गररनेछ ।  

   झ.  स्माटा कृतष गाईँको कायाक्रम सञ्चालन भएको वामरुकलाइ बाख्रा पकेट तथा 

 तरकारी क्षेत्रको रुपमा गररएको तवकासको मुल्याङ्कन गरी थप 

 प्रभावकारीताको लातग साझेदारीका कायाक्रमहरु सञ्चालन गररने छन् । 
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   ञ. गाईँपातलका क्षेत्रतभत्रका कृतष तथा पशुजरय र्माहरुको सुधार तथा तवकासको   

लातग र्माको ईत्पादन क्षमताको अधारमा ऄनुदान प्रदान गने र नीततलाआा थप 

व्यवतस्थत बनाआने छ । 

   ट.कृतष तथा पशुपंछी ईपजको चेकजाँच र औषधोपचारको लातग गाईँपातलका 

स्तरबाट प्रातवतधक सेवा ईपलधध गराईनको लातग पहल गररनेछ । 

   ठ. ईत्पादनलाइ बढवा ददनको लातग अवश्यकता बमोतजम ससचाइ  पोखरीहरु,    

तसमेरट पोखरीहरु, प्लातष्टक पोखरीहरु तनमााण तथा   ससचाइका  मुहानहरु 

संरक्षणका योजना तथा साना ससचाआका कायाक्रमहरु संचालनमा ल्याआने  छ ।  

 

१.३ ईद्योग तथा वातणज्यतर्ा ः  

क. औद्योतगक ग्रामको लातग दईेराली गुर्ा असपासको क्षेत्रमा जग्गा छनौट भइ    

सकेकोले अ.व.२०७७/७८ मा औद्योतगक ग्रामको स्थापना र सञ्चालन गररनेछ । 

ख.तसलाआ बुनाआ,ऄचार ईत्पादन,भगत सवातजत, हयेर ड्रेतसङ जस्ता पेशालाआा 

प्रवधान गना पेशास्थलको सुधार र पेशाको तवकासको लातग पतहचान, छनौट र 

ऄनुदान  तथा प्रतवतध प्रदान गरी साना तथा घरेलु ईद्योगलाआा टेवा पुयााआने छ । 

ग.तवपन्न वगाका जनताको अर्थथकस्तरमा सुधार ल्याईनको लातग साना तथा  घरेलु   

ईद्योगको सम्भाव्यता ऄध्ययन गरी स्थापना र तवकास गने नीततलाआा 

प्राथतमकताका साथ कायाारवयन गररने छ । 

घ.संभाव्य ईत्पादनको ईत्पादकत्व वृतद्ध र बजार प्रततष्पधाा गनाको लातग कम्तीमा ५ 

जनाको समूहमा प्रतवतध हस्तारतरण गररने छ । 

ङ.मानव जीवनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने खाद्यवस्तुमा गुणस्तरीयता सुतनतितताको   

लातग ऄखाद्य वस्तु तवक्री तवतरणलाइ तनयरत्रण गररने छ । साथै त्यस्ता माल 
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वस्तु तवक्री- तवतरण गने  व्यापारी तथा व्यावसायीलाइ कानुनी दायरामा 

ल्याआने छ । 

 १.४ . सहकारी तर्ा ः  

क. गाईँपातलकातभत्रका सहकारी संस्थामार्ा त्  जनताको जीवनस्तर र अर्थथकस्तर 

सुधार गनाको लातग ईत्पादनको क्षेत्रमा गररब तथा तवपन्न वगालाआा प्राथतमकता 

ददआा तवत्तीय लगानी गना ऄतभप्रेररत गररने छ । 

ख.कृतष ईत्पादनलाइ सामुतहकता र सहकारीमा अबद्ध गराईनको लातग कृतषयरत्र र 

प्रतवतधलाआा  सहकारी संस्थामार्ा त हस्तारतरण गने नीततलाआा तनररतरता ददआने 

छ । 

ग. सहकारीहरुको संस्थागत तवकासका लातग सहकाररता सम्बरधी क्षमता तवकासका 

कायाक्रमहरु सञ्चालन गने धयवस्था तमलाआने छ । 

घ.गाईँपातलका तभत्रका सहकारीहरुको तनयमन र ऄनुगमनको कायालाइ थप 

प्रभावकाररता ल्याआने छ । 

२. सामातजक तवकासतर्ा ः  

२.१ तशक्षा, युवा तथा खेलकुदतर्ा ः  

क.  अधारभुत तथा माध्यतमक तहको तशक्षामा सवै  बालबातलकाहरुको पहुँच र 

गुणस्तरको सुतनतितता प्रदान गना तवद्याथी भनाा, पठनपाठनमा तनयतमतता 

र शैतक्षक ईपलधधी वृतध्दको लातग गाईँपातलकास्तरीय, वडास्तरीय र 

समुदायस्तरीय ऄनुगमनलाआा संस्थागत गररने छ । 

ख. तहगत तथा तवषयगत तशक्षक दरवरदी ऄपयााप्त रहेका तवद्यालयलाआा 

अवश्यकताको अधारमा तशक्षण सहयोग ऄनुदानको कायाक्रमलाआा तनररतरता 

ददद ैसोको दायरा तवस्तार गने व्यवस्था तमलाआने छ । 
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ग. कम्तीमा अधारभूत तहको कक्षा ६-८ र  माध्यतमक तह सञ्चातलत सम्पूणा 

तवद्यालयलाआा सूचना प्रतवतधमैत्री बनाआा तवद्यालयको शैक्षतणक तथा 

प्रशासतनक कामकाजलाआा सहज बनाईन कम्प्युटर प्रणालीमा अधाररत 

बनाआने छ । 

घ.प्रारतम्भक बालतवकासका बालबातलकाहरुको तसकाआ सहजीकरणको लातग 

तवद्यालयको माग र कायाारवयन क्षमताको अधारमा तडतजटल प्रतवतधका 

तसकाआ सामग्रीको लातग ऄनुदान प्रदान गने व्यवस्था तमलाआने छ । 

ङ.तवद्यालयको तजरसी तथा लेखा प्रणालीलाआा व्यवतस्थत बनाईन प्रत्येक 

तवद्यालयका लेखासम्बरधी काम गने प्रधानाध्यापक र तवद्यालय सहायक 

कमाचारीलाआा क्षमता तवकासको लातग तातलम कायाक्रम सञ्चालन गना व्यवस्था 

तमलाआने छ । 

च. कम्प्युटर आतरजतनयररङ्ग र तसतभल आतरजतनयररङ्ग तर्ा का प्रातवतधक 

तशक्षाका कायाक्रमहरु सञ्चालनमा अआसकेका र सोको सुधार तथा तवकासको 

लातग प्रोत्साहन कायाक्रमलाआा तनररतरता प्रदान गने र प्रातवतधक तशक्षा 

सञ्चालन गना आच्छुक तवद्यालयलाआा ईत्प्रेररत गररने छ । 

छ. प्रारतम्भक बालतवकास सहजकताा, तवद्यालय कमाचारी र सामुदातयक 

पररचातलकाको रयूनतम पाररश्रतमकको व्यवस्थाको लातग केरर र प्रदशे 

सरकारसँग समरवय गरी ईनीहरुको श्रमको मूल्य र जीवनको हकलाआा 

सम्वोधन गना पहल गररने छ । 

ज. गाईँपातलकास्तरको अधारभूत तशक्षा परीक्षा कक्षा ८ को परीक्षाको सञ्चालन, 

व्यवस्थापन र ऄनुगमनलाआा व्यवतस्थत बनाईन कायातवतध तनमााण गररने र 

अवश्यक बजेटको व्यवस्था तमलाआने छ ।  
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झ. ऄंग्रेजी माध्यमको तशक्षण तसकाआ कायाक्रमको प्रभावकाररताको ऄनुगमन गरी 

गाईँपातलकामा सुझाव पेश गनाको  लातग वडास्तरको ईच्चतम तवद्यालयलाआा 

तजम्मेवार बनाआ  सम्बतरधत वडा कायाालयको नेतृत्वमा ईक्त कायाक्रमलाआा 

प्रभावकारी बनाईने नीतत ऄवलम्बन गररने छ । 

ञ.शैतक्षक सत्र २०७७ बाट माध्यतमक तह सञ्चालनको ऄनुमतत प्राप्त गरेको 

बालतशक्षा माध्यतमक तवद्यालय मालारानी-८, कमेरेपानीको तवद्यालयको 

सुधार तथा तवकासको गना तवषयगत तशक्षक व्यवस्थाको लातग अवश्यक 

पहल गररने छ । 

ट. तवद्यालयमा खानेपानी तथा शौचालयको प्रभावकारी व्यवस्थतालाआा पूणाता 

प्रदान गररने छ । तवद्यालयमा भनाा भएका दकशोरीहरुको रजस्वला 

व्यवस्थापनको लातग सेनेटरी प्याड खररद, तवतरण तथा तवसजानको 

प्रभावकाररताको ऄनुगमनलाआा जोड ददआा दकशोरीहरुको तवद्यालय छाड्ने र 

तनयतमतता नहुने समस्यालाआा तनराकरण गररने छ ।  

ठ.तवद्यालयको तसकाआको पहुँच र  गुणस्तरलाआा ऄतभवृतध्द गना 

गाईँपातलकातभत्रका तवषयगत तशक्षक, सेवा तनवृत्त तशक्षक तथा तशक्षातवद्हरु 

लगायतको समूह बनाआा समूह तनरीक्षणमा जोड ददआने छ । 

ड. तवद्यालयका बालबातलकाहरुको प्रततभाको पतहचान र तवकासको लातग 

अवश्यक पने स्रोत र साधनको व्यवस्था तमलाआने छ । 

ढ. अर्थथक ऄभावको कारण माध्यतमक तहसम्मको पठनपाठनबाट कोही पतन 

बालबातलका बतञ्चत हुने ऄवस्था सृजना नगराईनको लातग शैतक्षक सामग्री, 

पोशाक तथा छात्रवृतत्त प्रदान गने अवश्यक व्यवस्था तमलाआने छ । 

ण.समुन्नत राज्य तनमााणमा युवाहरुको सहभातगतालाआा अत्मसाथ गद ैईनीहरुको 

क्षमता र सीपलाआा सदपुयोग गनाको लातग युवाहरुलाआा युवा संसदको 
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माध्यमबाट संस्थागत रुपमा अवध्द गराईँद ै युवा ईद्यमका कायाक्रमहरु 

सञ्चालनमा ल्याआने छ । 

ढ.युवाहरुको सीप र प्रततभाको पतहचान गरी ईनीहरुको सीप र प्रततभाको 

अधारमा सामातजक जागरण, सामातजक रुपारतरण र गाईँपातलकाको 

सम्वृतद्धको लातग पररचालन गररने छ ।  

ण.युवाहरुको व्यवहार कुशल सीप, जीवनोपयोगी सीप, कायाकौशल सीप र 

पेशागत सीपको तवकास र ईपयोगको लातग युवा परामशा तथा जागरणका 

कायाक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याआने छ । 

त. स्थानीयस्तरमा रहकेा खेलकुदका प्रततभाहरुको मनोबललाआा ईँचो बनाईन 

तजल्ला, प्रदशे तथा रातियस्तरमा प्रततष्पधाा गना आच्छुक खेलाडी वा 

समूहलाआा अवश्यक प्रोत्साहनका कायाक्रमहरु ल्याआने छ । 

  

 

२.१ स्वास््य तर्ा ः 

    क. जनताको गुणस्तरीय स्वास््य सेवा प्राप्त गने मौतलक ऄतधकारलाइ सुतनतित 

गनाको लातग पातलका स्तरमा १५ सैयाको ऄस्पताल तनमााण गरी सेवा 

सञ्चालन गररने छ । 

   ख.कोरोना महामारीको संक्रमणको पररतस्थततलाआा तनयतमत अँकलन गद ै सोको 

रोकथाम, तनयरत्रणको लातग अवश्यक सावाजतनक क्वारेरटाआन स्थल, होम 

क्वारेरटाआन स्थल, अआसोलेशन स्थलको प्रभावकारी व्यवस्थापन र चेकजाँच 

एवं औषधोपचारमा कुनै पतन तवरले कमी हुन नददने गरी वडा कायाालय र 

गाईँपातलका एवं तवतभन्न संघ/ संस्थाहरुमार्ा त समरवय र सहयोगको 
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वातावरण सृजना गरी यथातशघ्र जोतखमबाट मुक्त हुन प्रभावकारी कदम 

ऄपनाआने छ । 

  ग. अ व ७७/०७८ मा वडास्तरमा  स्वास््य चौकीका भवन तनमााण कायालाआा 

पूणाता ददआा अधारभूत स्वास््य सेवालाआा तनयतमत रुपमा सञ्चालनमा ल्याआने 

छ । 

  घ. स्वास््य संस्थाको सेवा प्रवाहलाआा प्रभावकारी बनाईन स्वास््य संस्थाको 

जनशतक्त, भौततक स्रोत र साधन र  औषतधको पयााप्तताको लातग कमी हुन 

नददने गरी अवश्यक व्यवस्था तमलाआने छ । 

   ङ. सुनौला हजार ददनको कायाक्रमलाआा थप प्रभावकारी बनाईनको लातग स्वास््य 

संस्थाबाट चेकजाँच गराआा स्वास््य संस्थामै प्रसुतत गराआएका तवपन्न गभावती 

दकशोरी तथा अमाहरुलाआा  रु. २ हजारका दरले नगद रकम प्रदान गररने 

व्यवस्था तमलाआने छ । 

   च. जनस्तरमा स्वास््य परामशा तथा चेतना ऄतभवृतध्दलाआा गुणस्तरीय बनाईन 

स्वास््य स्वयंसेतवकाहरुको लातग क्षमता तवकासका कायाक्रमहरु सञ्चालनमा 

ल्याआने छ । 

२.२. खानेपानी तथा सरसर्ाइतर्ा ः  

क.गाईँपातलकामा वास योजना तनमााणको लातग त्यांक संकलनको काया ऄतरतम 

ऄवस्थामा पुगेको र सो त्यांकलाआा थप सत्यापन गदै अधारभुत खानेपानी तथा 

सरसर्ाइको  गुणस्तरीय सुतबधा प्रदान गनाको लातग अ व ७७/७८ मा वास 

योजना तनमााण गरी कायाारवयमा लतगने छ । 

ख.यस गाईँपातलकाको वास कायादलद्वारा अ व ७६/७७ मा गररएको घरधुरी 

सवेक्षणबाट गाईँपातलकाको कुल घरधुरी संख्या ७ हजार ३ सय ८६ रहकेोमा 

हालसम्म सुरतक्षत खानेपानी सुतवधा प्राप्त गने घरधुरी संख्या १९ प्रततशत, 
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अधारभूत खानेपानी सुतवधा प्राप्त घरधुरी संख्या ७२ प्रततशत,अंतशक खानेपानी 

सुतवधा प्राप्त घरधुरी संख्या ६ प्रततशत, ऄसुरतक्षत खानेपानी ईपयोग गरेको 

घरधुरी संख्या १ प्रततशत र सतह तथा खोलाखोल्साको खानेपानी ईपयोग गने 

घरधुरी संख्या २ प्रततशत रहकेो ऄवस्थामा अगामी २ वषा तभत्रमा शत प्रततशत 

घरधुरीमा सुरतक्षत खानेपानी सुतवधा पुयााईने गरी वास योजनालाआा प्रभावकारी 

रुपमा कायाारवयन गररने छ । 

ग. गाईँपातलका तभत्रका सम्पूणा घरधुरीको पूणा सरसर्ाआका सुचकहरुको सवेक्षण 

प्रततवेदनबाट हालसम्म ४ हजार १ सय ५१ घरपररवार वा ५६ प्रततशतले 

सरसर्ाआका सूचकहरु पूरा गरेकोमा गाईँपातलकालाइ पूणा सरसर्ाइ यूक्त 

बनाईनको लातग गैर सरकारी संस्था सगँको समरवय र सहकायामा सरसर्ाइका 

दक्रयाकलापहरु सञ्चालन गरी अगामी २ वषातभत्रमा  सरसर्ाइको  के्षत्रमा 

सूचकहरुको ईपलतधधलाआा शत प्रततशतमा पुयााइ पूणा सरसर्ाआईरमूख 

गाईँपातलका बनाआने छ । 

२.३. लतैङ्गक समानता तथा सामातजक समावशेी करण तर्ा ः   

क. समाजमा रहकेा कुररती, जातीय भेदभाव,कुप्रथा, लैंतगक सहसा, मानव वेचतवखन 

तथा ओसारपसार तवरुद्ध सचेतनामूलक कायाक्रमहरु ऄतभयानको रुपमा सञ्चालन 

गररनुका साथै गाईँपातलकामा एक लैंतगक सहसा तनवारण कोषको स्थापना गरी 

लैंतगक सहसामा परेकाहरुलाआा संरक्षण र पुनस्थाापना गररने  छ । 

ख. मतहलाहरुको शसक्तीकरणको लातग मतहला सहकारी संस्थाहरुको सुढृढीकरण र 

गाईँपातलकास्तरका मतहला ईद्यमीहरुको संजाल स्थापनाका लातग 

गाईँपातलकाले अवश्यक सहजीकरण गने छ । 

ग.मतहला, बालबातलका,ऄपांगता भएका व्यतक्त, जेष्ठ नागररक,यौतनक तथा लैंतगक 

ऄल्पसंख्यकहरुको त्यांक संकलन र ऄद्यावतधक गरी ईनीहरुको ऄवस्थामा 

सुधार ल्याईन लतक्षत कायाक्रमहरु संचालन गररने छ । 
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घ.बालवातलकाको ऄतधकार सुतनतित गनाको लातग वाल प्रोर्ाइल तनमााण तथा  

बाल लगानी योजना तजुामा  गरर सोको अधारमा बालमैत्री स्थानीय शासनका 

कायाक्रमहरु संचालन  गरर बालमैतत्र  गाईँपातलका तनमााण गना पहल गररने 

छ ।  

३. भौततक पूबााधार तबकास तर्ा ः { 

३.१. सडक तथा पुलः  

क.   गाईँपातलका देतख वडा र तजल्ला सदरमुकाम सम्म पुग्ने पातलका 

 तभत्रका मुख्य सडकहरुको स्तरोन्नतत गरी यातायातको सहज पहुचँ सुतनतित 

गररने छ ।  

ख.  गाईँपातलकादेतख केरर जोड्ने च्यानडाँडा- तडभनाा-खन-खनदह-सावडाँडा-

डाँडाकटेरी मोटरबाटोलाआा कालोपत्रे सडकको रुपमा स्तरोन्नततको काया अ व 

०७७/०७८ मा प्रारम्भ गररने छ । 

ग. रातिय स्तरका सडकहरु सालझण्डी- सतरधखका -ढोरपाटन र पोखरा-ररडी-सुखेत 

सडक ऄरतगात  मालारानी गाईँपातलका क्षेत्रतभत्रको खण्डमा सडकको यथातशघ्र 

कालोपत्रेको काया सम्पन्न गनाको लातग संघीय सरकारका तनकायसँग अवश्यक 

समरवयात्मक पहल गररने छ ।  

ग.  गाईँपातलका तभत्रको यातायातलाआा १२ मतहना सुचारु हुनेगरी सडकहरुलाआा 

तनयतमत ममातसम्भार गरी सहज ढुवानी तथा अवागमनको प्रबरध तमलाआने छ । 

३.२. तसचाइ तर्ा ः 

क.    

३.३ भवन तथा सहरी तवकास तर्ा ः   

क.  यस गाँईपातलका क्षेत्रतभत्र रहकेा दतलत तथा तवपन्न पररवारका  खरले 

 छाएका छाना हटाइ जस्तापाताले छाना छाईने कायाक्रमलाइ अगामी 

 अ.व.२०७७/७८ मा सम्पन्न गने गरर बजेटको धयवस्था  तमलाइने छ । 
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ख. गाईँपातलकाको प्रशासकीय भवन, वडा कायाालयका  भवनहरुको तनमााणको       

काया अ व ७७/७८ मा सम्पन्न हुने गरी ऄगातड बढाइने छ ।  

३.४ ईजाा  

क. काठकापोल तवस्थापन र  तबदु्यत लाइन ममात तथा सुधार तवस्तार गरर 

तबद्युत अपुर्थतमा तनयतमतता तथा स्तरवृतद्ध र सडक सौयाबत्ती जडानको 

कायालाइ तनररतरता ददइने छ ।  

३.५ सञ्चारः  

क.  सूचना र सञ्चारको क्षेत्रमा आ-हुलाक पद्धततको ऄवलम्बन गरी तवदु्यतीय 

सञ्चार प्रणालीको तवकास गररने छ ।  

ख.  गाईँपातलकाको सुशासन र समृतद्धको तनतम्त सूचना र सञ्चार माध्यमहरुको 

ईपयोग गरी जनस्तरमा पारदर्थशताको प्रत्याभूतत प्रदान गना अवश्यक व्यवस्था 

तमलाआने छ । 

४. वन तथा वातावरण  

क.  मालारानी गाईँपातलका तभत्रका सामुदातयक तथा सरकारी बनहरुमा  अय 

 अजान हुने खालका जतडबुरटजरय तबरुवाहरु, ऄरय तनयाात योग्य दालतचतन, 

 रटमुर, ऄम्रीसो लगायतका बोट तबरुवाहरुको संरक्षण र प्रवद्धाधन गने 

कायालाआा थप प्रभावकारी बनाआने  छ ।  

ख.  सामुदातयक वन ईपभोक्ता सतमतत, वन संजालहरुसँगको सहयोग र 

समरवयमा सामुदातयक वन तथा भु-ईपयोगलाआा प्रभावकारी बनाआने छ । 

ग. वनक्षेत्रको तवकास र संरक्षणको लातग वृक्षारोपण,कु-काठहरुको तवस्थापन र 

ईपयोगको लातग संघीय तथा प्रदशे सरकारका तनकायसँगको समरवयमा वन 

तवकासका कायाक्रमहरु ऄगातड बढाआने छ ।  
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घ.   पानीका स्रोतहरु संरक्षणको लातग ररचाजा पोखरीहरुको ममात सम्भार र 

 थप ररचाजा पोखरी तनमााणलाइ तवतभन्न कायाक्रमसँग अबद्ध गरर ऄतभयानको 

 रुपमा ऄगातड बढाआने कायालाआा तनररतरता ददआने छ ।  

ङ.  लोप हुन लागेका मुहानहरुको संरक्षण गना अकषाक तवरुवाहरुको 

 रोपण,ररजाजा पोखरीहरुको तनमााण, पतहरोहरुको तनयरत्रण गने तनयतमत 

 कायाक्रमहरुको संचालन गद ै ईक्त क्षेत्रको प्राकृततक सौरदयातालाइ थप 

 व्यवतस्थत गररने छ ।  

घ.  वातावरण मैत्री स्थानीय सरकारको ऄवधारणाको प्रभावकारी कायाारवयन गदै  

वातावरण मैत्री स्थानीय सरकारको रुपमा  मालारानी गाईँपातलकाको पतहचान 

गराआने छ ।  

ङ.  जलवायु पररवतानका ऄसरहरु रयुतनकरणका लातग जलवायु ऄनुकुलनका 

 कायाक्रमहरु तनयतमत रुपमा संचालन गररने छ । 

५. तवपद ्व्यवस्थापनः  

क.  तजल्ला दतैव प्रकोप तथा ईद्धार  सतमततको समरवयमा प्रभावकाररता ल्याईँदै 

गाईँपातलकामा रहकेो तवपद ् धयवस्थापन सतमततलाआा कृयातशल बनाआा तवपदमा 

परेकाहरुको राहात तवतरण प्रकृयालाआा तछटोछररतो,सहज र थप पारदशी बनाइने 

छ ।  

ख.अगलागी,प्राकृतत प्रकोप तथा तवपदजरय समयमा तत्काल ईद्धार र प्रकोप 

तपतडतलाइ राहात  र पुनस्थापनाको लातग पातलका वडा हुद ै टोल तवकास संस्था 

स्तर  सम्म संञ्जाल तनमााण गरर तसघ्र कायाारवयन गररने छ । 
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६. स ूशासन र ससं्थागत क्षमता तवकासः 

क. गाईँपातलका र ऄरतगात कायालयका सेवा प्रदायक जनशतक्तको तसप र क्षमता 

तवकासको लातग सम्बतरधत तवषय क्षेत्रका तवज्ञहरु मार्ा त् ऄतभमूखीकरण  

कायाक्रमलाआा तनयतमत रुपमा सञ्चालन गररने छ । 

ख. गाईँपातलकाबाट सम्पादन हुने सेवा प्रवाह र तवकास तनमााणमा अम 

मालारानीवासीमा सू-शासनको प्रत्याभुतीको लातग तनयतमत रुपमा साबाजतनक 

पररक्षण, सावाजतनक सुनुवाआ कायाक्रमलाआा अम सरोकारवालाहरुको 

सहभागीतामा थप जोड  ददइ प्रभावकारी बनाआने छ । 

ग. सेवा प्रवाहलाआा  मैत्रीपूणा, जवार्दहेी,  पारदशी बनाईन संस्थागत 

सुढृदढकरणका कायाक्रमहरु थप प्रभावकारी रुपमा ल्याआने छन् ।  

 घ.कमाचारी तथा जनप्रतततनतधहरुका लातग ऄवलोकन भ्रमण तथा क्षमता 

तवकासका तातलमहरु संञ्चालन गने धयवस्था तमलाइने छ । 

६.३ राजश्व तथा तवत्तीय व्यवस्थापन  

क. राजश्व पररचालन प्रणाली र रावश्व प्रशासनलाइ कृयातशल बनाईँदै अरतररक 

राजश्व संकलनका क्षेत्रहरुको थप पतहचान तथा करको दरलाआा अ व ७६/७७ कै 

यथावत् राखी दायरा र्रादकलो बनाआा  लगानी,ईत्पादन तथा ईपयोगको मात्रा 

मूल्यांकन संयरत्र तनमााण गरी राजस्व संकलन गने नीतत ऄवलम्बन गररने छ ।   

क.  मालारानी गाईँपातलका क्षेत्र तभत्रका व्यवशाय, ईद्योग, सेवा प्रदायक 

 संस्थालाइ गाईँपातलकामा दताा गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याईन तनयमन र 

सहजीकरण गरी करदाताहरुलाआा कर ततना ईत्प्रेररत गद ै  पुरस्कार र दण्डको नीतत 

ऄपनाआा ईत्कृष्ट करदातालाआा प्रोत्साहनको व्यवस्था तमलाआने छ । 
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७. ऄरतर तनकाय समरवयः 

क.  यस गाईँपातलकाको तवकास र समृतद्धको लातग तछमेदक गाईँपातलका र 

नगरपातलकाहरु एवं संघ/संस्था,राजनीततक दल,नागररक समाज, अम सञ्चार  तथा 

तवज्ञहरुतवचको समरवय र सहयोगको अदान-प्रदानलाआा पररणाममूखी बनाआने छ । 

ऄरत्यमा,  

        यस मालारानी गाईँपातलकाको अर्थथक समृतद्ध र ददगो तवकासको लातग 

ल्याआएका ईल्लेतखत नीतत तथा कायाक्रमको सर्ल कायारवयन हुने मैले पूणा तवश्वास 

तलएको छु । यहाँका सम्पूणा वगा-समूदायको जीवनस्तरलाआा ईच्च बनाआा समृद्ध पातलका 

सुतख जनताको पतहचान ददलाईन ददघाकातलन सोंचका साथ ल्याआएका नीतत तथा 

कायाक्रमलाआा कायाारवयन गना जनप्रतततनतध, राि सेवक कमाचारी,अम सञ्चारकमी, 

नागररक समाज, बुतध्दजीवी,युवावगा,संघ/संस्था लगायतका सम्पूणा मनहरुको 

सकारात्मक सहयोगको ऄपेक्षा राख्दछु । गाईँपातलकालाइ समृद्ध वनाईनको लातग 

ऄहोरात्र खरटआ नीतत तथा कायाक्रम तजुामाको तवषयमा ऄथक सहयोग पुयााईनु हुने 

मालारानी गाईँपातलकाका ईपाध्यक्ष ज्यू, प्रमुख प्रशासकीय ऄतधकृत ज्यू, बजेट तथा 

कायाक्रम तजुामा सतमततका पदातधकारी ज्यूहरु, तबषयगत सतमततका पदातधकारी 

ज्यूहरु, सभाका सदस्यज्यूहरु, नागररक समाज र रािसेवक कमाचारीहरु, सुरक्षाकमी 

तथा सञ्चारकमी लगायतका सबै-सबैलाइ तवशेष धरयबाद ददद ैतबदा हुरछु ।  

धरयवाद ्। 

 

धरयबाद, जय मालारानी 

बालकृष्ण शमाा अचाया 

ऄध्यक्ष 

मालारानी गाईँपातलका 

खनदह, ऄघााखाँची 

अषाढ १०,२०७६ 


