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मादी गाउँपालिका, कास्की 
 एघारौं गाउँसभामा उपाध्यक्षद्वारा 

प्रस्ततु 
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गण्डकी प्रदेश, नेपाि 

 

लमलत २०७९/०३/०७ गते मंगिवार 
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उपाध्यक्षद्वारा गाउँसभामा प्रस्ततु बजेट वक्तव्य 

सभाध्यक्ष ज्यू,  

गाउँसभा सदस्य ज्यूहरु,  
 

१. मादी गाउँपालिकाको सभाबाट पाररत वार्र्िक नीलत तथा कायिक्रमिाई मूति रुप ददन तथा गाउँपालिकाको 

दोस्रो पञ् चवर्ीय आवलिक योजनािे लिएको िक्ष्य तथा उदे्दश्य हालसि गनि गाउँपालिकाको आलथिक वर्ि 

२०७९/०८० को बजेट तथा कायिक्रम यस गररमामय गाउँसभामा प्रस्ततु गनि पाउँदा अत्यन्तै खसुी 

भएको छु । वार्र्िक बजेट प्रस्ततु गनि उपस्स्थत भएको छु । भखिरै सम्पन् न स्थानीय तहको लनवािचनबाट 

हामीिाई लनवािस्चत गनुिहनु ेआम मतदाता िगायत सम्परु्ि पालिकावासी जनसमदुाय प्रलत हाददिक कृतज्ञता 

प्रकट गदिछु ।  

२. संघीय िोकतास्न्िक गर्तन्ि स्थापना तथा नेपािको राजनीलतक पररवतिनको िालग र्वलभन्न समयमा 

भएका आन्दोिनमा आफ्नो जीवन उत्सगि गनुिहनुे आदरर्ीय ज्ञात अज्ञात शर्हदहरु प्रलत उच्च सम्मानका 

साथ हाददिक श्रद्धाञ्जिी अपिर् गदिछु । 

३. यो बजेट तजुिमा गदाि नेपािको संर्विान, स्थानीय सरकार संचािन ऐन, संघीय सरकार, गण्डकी प्रदेश 

सरकार र मादी गाउँपालिकाबाट स्वीकृत र्वलभन् न ऐन, लनयम, कायिर्वलि तथा लनदेस्शका, आवलिक र्वकास 

योजना, बजेट तजुिमा ददग्दशिन, ददगो र्वकास िक्ष्य, मध्यमकािीन खचि संरचना र गाउँपालिकाको नीलत 

तथा कायिक्रमिाई आिार बनाएको छु ।   

४. यो बजेट पूर्ि रुपमा कायािन्वयन गनि सकेमा गाउँपालिकािे लिएको समदृ्ध मादी सखुी मादीबासीको 

दीघिकािीन िक्ष्य हालसि हनुेमा र्वश्वस्त छु ।  

५. आगामी आलथिक वर्ि 2079/080 को व्यय अनमुान गदाि आलथिक लमतव्यर्यता, कायािन्वयन क्षमता, 

र्वकासका आवश्यकता र नागररकको अपेक्षा पूरा गनि पालिकािाई संघ तथा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट 

प्राप्त अनदुान र आन्तररक आम्दानीको पररचािन गरी देस्खने खािका पूवाििार लनमािर् गने, उत्पादन र 

रोजगारी अलभवरृ्द्ध गने योजना तथा कायिक्रम संचािन गने व्यवस्था लमिाएको छु । 
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६. आगामी आलथिक वर्ि2079/080 को िालग बजेट तजुिमा गदाि र्वगत वर्ि देस्ख लनमािर् शरुु भएका 

भौलतक पूवाििार लनमािर्को कायििाई पूर्िता ददने गरी बजेट र्वलनयोजन गरेको छु । संघीय सरकार 

समपरुक साझेदारी, प्रदेश सरकार समपरुक साझेदारी तथा अन्य साझेदारीमा संचािन हनुे पूवाििार 

लनमािर्का योजनामा आश्यक बजेट र्वलनयोजनको व्यवस्था लमिाएको छु । पालिका लभि लनमािर् भएका 

सडक पूवाििारको क्रमश: स्तरोन् नती गने व्यवस्था लमिाएको छु । कृर्र् उत्पादन र वजारीकरर्को 

व्यवस्था गने, स्वास््य सेवामा सवैको पहुँच स्थार्पत गने, सेवा प्रवाहिाई नागररक मैिी बनाउने, पारदस्शिता 

र जवाफदेर्हता कायम गदै सशुासनको अनभुलूत ददिाउने जस्ता योजना तथा कायिक्रमिाई समावेश 

गरेको छु ।  

७. संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत कायिक्रम, र्वशेर् अनदुान र सामास्जक सरुक्षा कायिक्रममा प्राप्त हनुे 

अनदुानिाई सम्बस्न्ित कायिक्रममा खचि हनुे  गरी व्यवस्था लमिाएको छु । 

सभाध्यक्ष ज्यू,  

८. अब, म चाि ुआलथिक वर्ि २०७८/०७९ को हािसम्मको संस्क्षप्त आलथिक प्रगलत र्ववरर् प्रस्ततु 

गदिछु  

• चाि ुआलथिक वर्िको बजेट स्वीकृत गदाि रु. ६२ करोड २२ िाख ४० हजार ७ सय ५२ 
रुपैयाँ ५७ पैसा अनमुान गररएकोमा हािसम्म आय तफि  ६१ करोड ०७ िाख ३५ हजार ७ 
सय ८१ रुपैया १४ पैसा गाउँपालिकाको संस्चत कोर्मा प्राप्त भएको छ ।  

 

• चाि ुखचि तफि  ३९ करोड ८९ िाख ६८ हजार ७ सय ५२ रुपैयाँ ५७ पैसा व्यय अनमुान 
गररएकोमा हािसम्म रु. २५ करोड ८४ िाख ७१ हजार १ सय ४ रुपैयाँ ४५ पैसा व्यय 
(६१.९५ प्रलतशत) खचि भएको छ ।  

• पूजँीगत खचि तफि  रु. २२ करोड ३२ िाख ७२ हजार रुपैयाँ र्वलनयोजन भएकोमा हािसम्म 
१० करोड २३ िाख ९२ हजार २ सय रुपैयाँ ३९ पैसा (४४.१८ प्रलतशत) खचि भएको छ 
। हाि सम्मको और्त र्वत्तीय प्रगलत ५५.६ प्रलतशत रहेको छ । 

• प्रकोप व्यवस्थापन कोर्मा १ करोड १९ िाख ६१ हजार १ सय ४५ रुपैयाँ ९० पैसा आम्दानी 
गररएकोमा हािसम्म १० िाख १२ हजार ३ सय ७७ रुपैयाँ खचि भएको छ ।  
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सभाध्यक्ष ज्यू,  

९. अब, आगामी आलथिक वर्ि 2079/080 को बजेटका देहाय बमोस्जमका उदे्दश्य तथा प्राथलमकता प्रस्ततु 

गदिछु । 

उद्दशे्यहरु :  

• गाउँपालिकाको आवश्यकता, उपिब्ि स्रोत सािन र जन अपेक्षा अनरुुप ददगो र्वकास तथा 

रोजगारीको अवसरमा जोड ददने ।   

• पालिका केन्र तथा वडा केन्रसम्म लनयलमत यातायात संचािन हनुे गरी र्वस्तार गने र  कृर्र् 

उपजको वजारीकरर्मा सहयोग परु् याउने ।  

• कृर्र् तथा पश ुपािन, घरेि ुउद्योग, पयिटन व्यवसायको माध्यमबाट रोजगारी लसजिना गने । ।  

• आलथिक, सामास्जक, साँस्कृलतक तथा मानवीय र्वकासमा जोड ददने ।  

• पूवाििार र्वकास लनमािर्िाई देस्खने र अनभुलूत हनुे गरी कायािन्वयन गने । 

• जनताको प्रत्यक्ष संिग्िनतामा पूजँीगत लनमािर्का योजना तथा कायिक्रम संचािन गने ।  

• स्थानीय स्रोत सािनको अलिकतम ्उपयोग गरी पूजँी लनमािर् गने । 

• स्थानीय सरकारको भलूमकािाई थप प्रभावकारी बनाउने ।   

• "समदृ्ध मादी सखुी मादी बासी" को अविारर्ािाई साथिकता तलु्याउने ।    
 

प्राथलमकताहरु :  

• कृर्र् र पशपुािनको क्षेिमा िगानी बरृ्द्ध गरी कृर्र् उपजमा आत्मलनभिर बनाई रोजगारीका 

अवसरहरुको लसजिना गने । 

• यवुा स्वरोजगार कोर्को स्थापना गरी रोजगार मूिक कायिक्रममा िगानी अलभवरृ्द्ध गने ।  

• पूवाििार र्वकासमा जोड ददंदै अिरुा तथा क्रमागत आयोजना सम्पन्न गने ।  

• मर्हिा सशक्तीकरर् तथा आय आजिन सम्बन्िी कायिक्रम माफि त समास्जक रुपान्तरर्मा सहयोग 

गने । 
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• बािबालिका, जेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यस्क्त, दलित, जनजालत तथा असहायको उत्थान हनुे 

कायिक्रम संचािन गने ।  

• स्शक्षा, स्वास््य, खानेपानी संस्कृलत प्रवद्धिन, यवुा तथा खेिकुद जस्ता सामास्जक क्षेिमा िगानी 

वरृ्द्ध गने ।  

• साविजलनक सेवा प्रवाहिाई गरु्स्तरीय, पारदशी र प्रर्वलिमैिी बनाउने । 

• फोहोर मैिा व्यवस्थापन, वन तथा वातावरर् संरक्षर् र र्वपद् व्यवस्थापन गने । 

• स-साना र टुके्र योजनाको िगानी कम गरी ठुिा र देस्खने योजना तथा कायिक्रममा िगानी वरृ्द्ध 

गने । चाि ुप्रकृलतको खचि कम गरी उत्पादनमूिक, रोजगारमूिक तथा पूजँीगत योजना लनमािर् 

वरृ्द्ध गने ।  

सभाध्यक्ष ज्यू,  

अब, म आगामी आलथिक वर्ि 2079/080 को िालग श्रोत अनमुान तथा वजेटको सीमा लनिािरर् 

सलमलतबाट कायम हनु आएको शीर्िकगत आय र्ववरर् प्रस्ततु गनि अनमुलत चाहन्छु । 

• संघीय सकार र्वत्तीय समानीकरर् रु. ९ करोड 62 िाख  

• संघीय सरकार सशित अनदुान रु. २9 करोड 92 िाख 

• संघीय सरकार र्वशेर् अनदुान रु. १ करोड  

• संघीय सरकार वाँडफाँड प्राप्त राजश्व रु . 10 करोड 03 िाख 59 हजार 

• बाँडफाँड भई प्राप्त हनुे रोयल्टी रु. १ करोड ६ िाख ४० हजार 

• प्रदेश सरकार र्वत्तीय समानीकरर् रु . 1 करोड ०४ िाख 95 हजार  

• प्रदेश सरकार राजश्व वाँडफाँड रु . 81 िाख २२ हजार  

• र्प.एि.जी.एस.र्प. तथा अन्य सशित अनदुान चाि ुकायिक्रम रु. 5 िाख 

• सडक वोडि अनदुान रु ५० िाख  

• आन्तररक, आय रोयल्टी तथा अल्या समेत रु. ९ करोड 48 िाख 64 हजार 

१०. चाि ुआलथिक वर्िको प्रस्तार्वत अनमुान रु. ६२ करोड २२ िाख ४० हजार ७ सय ५२ रुपैया ँ

५७ पैसा अनमुान पेश गररएकोमा संशोलित आय अनमुान 64 करोड 89 िाख 63 हजार 7 सय 
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52 रुपैयाँ 57 पैसा रहेको छ । आलथिक वर्ि 2079/080 मा ६5 करोड ४8 िाख ८0 

हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गररएको छ, जनु चाि ुआलथिक वर्ि को प्रस्तार्वत अनमुानभन्दा ५.२५  प्रलतशतिे 

बढी हनु आउँछ ।  

११. अब, म क्षेिगत रुपमा आलथिक वर्ि 2079/080 को बजेट प्रस्ततु गनि चाहन्छु ।  

• आलथिक र्वकास तफि  रु . ५ करोड ४२ िाख ४० हजार  

• सामास्जक र्वकास तफि  रु . ३२ करोड ८८ िाख ६० हजार   

• पूवाििार र्वकास तफि  रु. १४ करोड २५ िाख  

• वन, वातावरर् तथा र्वपद् व्यवस्थापन तफि  रु. ८५ िाख ७० हजार   

• सशुासन तथा संस्थागत र्वकास तफि  रु. १२ करोड ७ िाख १० हजार   

श्रद्धये सभाध्यक्ष ज्यू,  

सभा सदस्य ज्यूहरु, 

अब, म देहाय बमोस्जम क्षिेगत बजेट तथा कायिक्रम पेश गनि अनमुलत चाहन्छु । 

१२. आलथिक र्वकास : आलथिक र्वकास क्षेिमा देहाय बमोस्जम खचि गने गरी रु. ५ करोड ४२ िाख 

४० हजार प्रस्ताव गरेको छु : 

• सहलुियत ऋर् उपिब्ि गराउन र साना व्यवसाय रोजगार प्रवद्धिन गनिको िालग कोर् खडा गने 

प्रयोजनमा रु. ५० िाख र्वलनयोजन गरेको छु । 

• अध्यक्षसंग उत्पादनमा अनदुान कायिक्रमको िालग रु. ५० िाख र्वलनयोजन गरेको छु । 

• कृर्र् क्षेिमा आिलुनकीकरर् तथा यान्िीकरर्को िालग कृर्र् औजार उपकरर् तथा सामग्रीमा 

अनदुानको िालग रु. ३० िाख र्वलनयोजन गरेको छु । 

• कृर्र् क्षेिको उत्पादन र उत्पादकत्व वरृ्द्धमा जोड ददन लसंचाई पूवाििार लनमािर् गनि ७० प्रलतशत 

गाउँपालिका र ३० प्रलतशत स्थानीय उपभोक्ताको िगानीमा योजना संचािन गनि रु. १५ िाख 

बजेट र्वलनयोजन गरेको छु । साथै अन्य साना लसंचाई योजना संचािन गने रु. १२ खचि हनु े

व्यवस्था लमिाएको छु । 
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• परुनस्वाँरा खोिा क्िे वहृत कृर्र् तथा पशपुािन पवूाििार लनमािर् पररयोजनामा गण्डकी प्रदेशसँग 

समपूरक साझेदारी गने गरी रु. ४० िाख बजेट र्वलनयोजन गरेको छु ।  

• भाि/ुबाँदर जस्ता जंगिी जनावारको आतंक न्यूनीकरर् गनि त्यस्ता जीवको व्यवस्थापनको िागी 

रु. १२ िाख बजेट र्वलनयोजन गरेको छु । 

• िम्तरी िालमिक क्षेि पयिटन पूवाििार योजनामा गण्डकी प्रदेशसँग समपरुक साझेदारी गने गरी 

रु. ४० िाख बजेट र्वलनयोजन गरेको छु ।  

• पालिकाको उपल्िो भागको पयिटकीय क्षेिको प्रवद्धिन गरी आन्तररक तथा बाह्य पयिटको 

आकार्िर्को केन्र बनाउनका स्थानीयसँगको ५०/५० प्रलतशत साझेदारीमा घोडा खररदको िालग 

रु. १५ िाख र्वलनयोजन गरेको छु ।  

• शसित अनदुान अन्तगित प्राप्त रु १ करोड ०२ िाख सोही बमोस्जम खचि हनुे व्यवस्था लमिाएको 

छु।  

13. सामास्जक र्वकास : सामास्जक र्वकास क्षेिमा देहाय बमोस्जम खचि गने गरी ३२ करोड ८८ िाख 

६० हजार  प्रस्ताव गरेको छु : 

• दरबन्दीमा रहेका प्रारस्म्भक वािर्वकास केन्र तथा र्वद्यािय कमिचारीको थप तिवको िालग रु. 

१ करोड ५ िाख बजेट र्वलनयोजन गरेको छु ।  

• आिारभतू तहका कक्षा ६ देस्ख ८ सम्म संचािन भएका र्वद्याियमा ICT सामग्री खररदको िालग 

बजेट र्वलनयोजन गरेको छु।  

• एक घर एक िारा खानेपानी योजना लनमािर् तथा र्वलभन् न साना खानेपानी पूवाििार सिुारको िालग 

बजेट र्वलनयोजन गरेको छु ।  

• उपाध्यक्षसँग मर्हिा, बािबालिका तथा अपाङ्ग िस्क्षत कायिक्रम अन् तगित र्वलभन् न िस्क्षत 

कायिक्रमको िालग रु. ३० िाख बजेट र्वलनयोजन गरेको छु । 

• मर्हिा स्वास््य स्वंय सेर्वका प्रोत्साहन तथा अन्य कायिक्रमको िालग थप रु. ६ िाख बजेट 

र्वलनयोजन गरेको छु ।  

• मेिा पवि तथा संस्कृलत संरक्षर् तथा प्रवििनको िालग बजेटको व्यवस्था लमिाएको छु।  
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• गाउँपालिका स्तरीय खेि ग्राम लनमािर् कायििाई लनरन्तरता  गनि रु. २३ िाख बजेट र्वलनयोजन 

गरेको छु । साथै अन्य साना खेिमैदान लनमिर् गने कायििाई लनरन् तरता ददएको छु ।  

• नामाजुिङ, सैमराङ र भाचोक स्वास््य चौकी भवन लनमािर्को िालग संघीय सरकार तथा प्रदेश 

सरकारबाट प्राप्त र्वशेर् अनदुानिे अपगु हनुे तथा भवन लनमािर्को िालग जग्गा सम्याउने समेतको 

कायि गने गरी रु. २५ िाख बजेट र्वलनयोजन गरेको छु ।  

• स्शक्षा, स्वास््य, खानेपानी पूवाििार लनमािर्मा प्राप्त हनुे सशति र र्वशेर् अनदुानको रु. २८ करोड 

९७ िाख सोही वमोस्जम खचि हनुे गरी प्रस्ताव गरेको छु ।  

14. पूवाििार र्वकास : पूवाििार र्वकास क्षेिमा देहाय बमोस्जम खचि गने गरी रु. १४ करोड २५ िाख 

प्रस्ताव गरेको छु :  

• संघीय सरकार र प्रदेश सरकार समपरुक साझेदारीमा गाउँपालिका भवन स्वावास््य चौकी भवन 

लनमािर्को िालग रु. २ करोड ७६ िाख ५० हजार र्वलनयोजन गरेको छु ।  

• सवै टोि बस्तीमा यातायातको सहज पहुँच सलुनस्ितता, रर्नीलतक सडकको र्वस्तार तथा सडक 

ममित सिुार गने कायिको िालग रु. ५ करोड ९७ िाख बजेट र्वलनयोजन गरेको छु ।  

• संघीय सरकार समपरुक साझेदारीमा याङ्जाकोट-तोगी-वाचोक-भाचोक-सनु्दरवेंसी-नालगिार-पोशी 

पक्युि सडक स्तरोन्ती गरी गाउँपालिकाको उपल्िो भागको सडक लनमािर्को िालग रु. १ करोड 

६० िाख बजेट र्वलनयोजन गरेको छु ।  

• संघीय सरकार तथा गण्डकी प्रदेश सरकार, स्जल्िा समन्वय सलमलत, र्वलभन्न संघ संस्था, दात ृ

लनकायसंग समपूरक, साझेदारीमा पूवाििार र्वकास तथा ममित सिुारका िालग रु. २ करोड २२ 

िाख बजेट र्वलनयोजन गरेको छु ।  

• र्वद्यतु िाइन र्वस्तार गने तथा र्वद्यतु िाइन सिुार गने कायिको िालग रु. ५ िाख बजेट 

व्यवस्था लमिाएको छु।  

• सशित अनदुान तफि  प्राप्त झोिङु्गे पिु लनमािर्, वैकस्ल्पक उजाि प्रवििनको िालग रु. ४८ िाख 

बजेट सोही बमोस्जम खचि हनुे व्यवस्था लमिाएको छु।  
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१५. सशुासन तथा संस्थागत र्वकास : सशुासन तथा संस्थागत र्वकास क्षेिमा देहाय बमोस्जम खचि गने 

गरी रु. १२ करोड ७ िाख १० हजार प्रस्ताव गरेको छु : 

• गाउँपालिका कायाििय, वडा कायाििय र र्वर्यगतबाट प्रदान हनुे लनयलमत सेवा प्रवाहिाई 

गरु्स्तरीय, प्रभावकारी, जनमैिी सूचना प्रर्वलिमैिी बनाई कायिसंचािनमा प्रभावकाररता ल्याउन े

गरी चाि ुखचि तफि  रु. १० करोड ९० िाख १० हजार र पूजँीगत तफि  रु. १ करोड १७ 

िाख बजेट र्वलनयोजन गरेको छु ।  

• सार्वकका स्थानीय लनकायमा स्थायी वा अस्थायी लनयसु्क्त लिई लनरन्तर रुपमा कायिरत 

कमिचारीिाई योगदानमा आिाररत कमिचारी कल्यार् कोर् खडा गरी लनयलमत कोर्मा रकम 

जम्मा गने गरी बजेट र्वलनयोजन गरेको छु, ।  

• सशुासन तथा परदस्शिता कायम गनि साविजालनक सनुवुाई, साविजालनक परीक्षर्, योजनाको प्रभाव 

असर मूल्यांकन, परामशि सेवा, काननु लनमािर्, सूचना तथा सञ्चार जस्ता शीर्िकमा खचि गनि बजेट 

र्वलनयोजन गरेको छु ।  

• सूचना प्रर्वलि अलिकृत, एम.आइ.एस. अपरेटर, र्फल्ड सहायक, कृर्र् तथा पश ु प्रार्वलिक 

कमिचारीको पाररश्रलमकमा पालिकाबाट समेत सहभालगता हनुे गरी बजेट र्वलनयोजन गरेको छु ।     

१६.  वन वातावरर् तथा र्वपद् व्यवस्थापन : वन वातावरर् तथा र्वपद् व्यवस्थापन क्षेिमा देहाय 

बमोस्जम खचि गने गरी रु. १२ करोड ७ िाख १० हजार बजेट प्रस्ताव गरेको छु : 

• प्रकोप रोकथाम, लनयन्िर् तथा व्यवस्थापन र अन्य सवै प्रकारका र्वपद् व्यवस्थापन कायिमा खचि 

गने गरी प्रकोप व्यवस्थापन कोर्मा रु १५ िाख बजेट र्वलनयोजन गरेको छु ।  

• मनसनुजन्य र्वपद् प्रभार्वतको आवास लनमािर्मा साझेदारी गनि  रु. २५ िाख बजेट र्वलनयोजन 

गरेको छु ।  

• र्वपद् व्यवस्थापन सम्वन्िी अलभमूखीकरर्, भ–ूक्षय लनयन्िर्, नदी कटान लनयन्िर् र तटबन्ि 

जस्ता कायिको िालग रु. १७ िाख ५० हजार बजेट र्वलनयोजन गरेको छु ।   

• सामदुार्यक भवन तथा सविजलनक स्थिमा शौचािय लनमािर्, सरसरफाई तथा वातावरर् संरक्षर् 

क्षेिमा खचि हनुे गरी रु. ९ िाख २० हजार बजेट र्वलनयोजन गरेको छु ।  
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१७. चाि ुआलथिक वर्ि २०७८/०७९ मा गाउँपालिका लभि शरुु भइ सम्पन्न गनि नसकेका स्वीकृत 

आयोजनािाई आगामी आलथिक वर्ि 2079/080 मा क्रमागतमा राखी संचािन हनु े व्यवस्था 

लमिाएको छु। 

१८. आगामी आलथिक वर्ि 2079/080 को अनमुालनत आय–व्यय र्ववरर् र र्वलभन्न र्वर्यगत क्षेिमा 

खचि गने गरी प्रस्तार्वत समग्र योजना तथा कायिक्रम र बजेट शीर्िकगत रुपमा छुटै्ट र्ववरर् पेश 

गरेको छु । 

१९. आगामी आलथिक वर्ि 2079/080 को आलथिक र्विेयक, २०७९ र र्वलनयोजन र्विेयक, २०७९ 

यसै साथ प्रस्ततु गरेको छु ।  

सभाध्यक्ष ज्यू,  

२०. अन्त्यमा, बजेट तजुिमाका लसिलसिामा मागिदशिन गनुिहनुे श्रद्धेय अध्यक्ष ज्यू, आदरर्ीय सभा सदस्य 

ज्यूहरु, प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत ज्यू िगायत राष्ट्र सेवक कमिचारी, राजनीलतक दि, लनजी क्षेि, 

नागररक समाज, पिकार, आम सरोकारवािा प्राप्त सल्िाह, सझुाव र सहयोग प्रलत हाददिक आभार 

प्रकट गदिछु । साथै बजेट कायािन्वयनमा पालिकाबासी दाजभुाइ तथा दददीबर्हनी, जनप्रलतलनलि, 

स्थानीय राजलनलतक दि, नागररक समाज, लनमािर् व्यवसायी, उपभोक्ता सलमलत, राष्ट्रसेवक कमिचारी तथा 

आम सरोकारवािा सबैको साथ, सहयोग र समथिन रहने अपेक्षा गरेको छु । र्वगतका वर्िबाट यस 

गाउँपालिकािे लिएको दीघिकािीन र्वकास योजना, क्षेिगत नीलत, रर्नीलत एवम ्आगामी आलथिक 

वर्िको िालग प्रस्तार्वत नीलत, कायिक्रम तथा बजेट प्रभावकारी रुपमा कायािन्वयन हनु सकेमा 

गाउँपालिकाको भौलतक पूवाििार, आलथिक, सामास्जक, साँस्कृलतक एवं मानवीय र्वकासका क्षेिमा 

सकारात्मक प्रभाव पने देस्खएकोिे यसको सफि कायािन्वयनका िालग सम्बद्ध सबै पक्षहरुबाट सदा 

झैं लनरन्तर सहयोगको अपेक्षा सर्हत प्रस्ततु वजेटको दफावार छिफिमा यस सभाबाट प्राप्त थप 

रचनात्मक सझुावहरुको अपेक्षा सर्हत, हाददिक कृतज्ञता प्रकट गदिछु । 

 

िन्यवाद । 



 

 

  मादी गाउँपालिका, कास्कीको  

गाउँ सभामा अध्यक्षद्वारा 
प्रस्ततु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आलथिक वर्ि २०७९/०८० को नीलत तथा कायिक्रम 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मादी गाउँपालिका 
गण्डकी प्रदेश, नेपाि 

लमलत २०७९/०३/०६ गते सोमबार 
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मादी गाउँपालिकाको आलथिक वर्ि २०७९/०८० को वार्र्िक नीलत तथा कायिक्रम : 
उपाध्यक्ष ज्यू,  

सभा सदस्य ज्यूहरु,  

मादी गाउँपालिकाको एघारौं गाउँसभामा हार्दिक स्वागत गदिछु ! 
१. मादी गाउँपालिकाको आलथिक वर्ि २०७९/०८० को नीलत तथा कायिक्रम यस गररमामय 

गाउँसभामा प्रस्ततु गनि पाउँदा अत्यन्तै हर्र्ित भएको छु । संवत ्२०७९ साि वैशाख ३० गते 
सम्पन् न स्थानीय तहको लनवािचनमा हामीिाई मतदान गरी लनवािचचत गनुिहनुे आदरणीय मादी वासी 
आमा बवुा, दाजभुाई तथा र्ददी बर्हनीहरु सबै प्रलत हार्दिक आभार प्रकट गदिछु ।  

 

२. संघीय िोकताचन्िक गणतन्ि नेपािको संर्वधानमा भएको व्यवस्था अनसुार गर्ित स्थानीय तहको 
दोस्रो लनवािचनबाट लनवािचचत हामी जनप्रलतलनलधहरुको यो पर्हिो गाउँसभा हो ।  

 

३. यस अवसरमा नेपािको यगुान्तकारी पररवितन र स्वशासनको िालग नेपािी जनतािे गदै आएका 
र्वलभन् न आन्दोिनमा आफ्नो जीवन समपिण गनुिहनु े आदरणीय ज्ञात अज्ञात वीर शर्हदहरुप्रलत 
सम्मानका साथ हार्दिक श्रद्धाञ्जिी अपिण गदिछु ।  

   

४. समदृ्ध मादी लनमािण गने अलभयानमा मादी गाउँपालिकाको स्थापनादेचख पालिकाको र्वकास लनमािण 
तथा र्हतमा कायि गनुिहनु े पूवि जनप्रलतलनलध ज्यूहरु तथा र्वकास साझेदारहरु प्रलत उहाहँरुिे 
र्दनभुएको योगदानको उच्च सम्मान सर्हत स्मरण गनि चाहन्छु ।साथै आगामी र्दनमा समेत 
लनरन्तर साथ र सहयोगको अपेक्षा गदिछु। 

 ५. हाम्रो गाउँपालिका भौगोलिक, प्राकृलतक,  ऐलतहालसक, सांस्कृलतक, पयिटकीय महत्वका साथ-साथै 
उत्पादन र उत्पादकत्वका दृर्ििे समेत अत्यन्त प्रवि सम्भावना भएको गाउँपालिका हो । 
र्वकासको क्रममा पछालड परेका वगि तथा समदुायिाई मूि प्रवाहमा ल्याउने, उत्पादनशीि क्षेिमा 
िगानी अलभवरृ्द्ध गरी आलथिक गलतर्वलधहरुको माध्यमद्वारा पालिकामै रोजगारी र्वस्तार गरी गररवी 
न्यनुीकरण गने, कृर्र् तथा पशपुािनको क्षेिमा व्यवसायीकरण र आधलुनकीकरण गने तर्ि  यो 
नीलत तथा कायिक्रम पररिचक्षत छ ।  

 

६. आन्तररक सशुासन र सवि प्रशासनको प्रविद्धन गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररता कायम गने, पयिटन 
र्वकासबाट िाभ प्राप्त गरी सबै क्षेिसम्म परु् याउन,े वन जंगिको संरक्षण गदै भ-ूक्षय लनयन्िण, 

र्वपद व्यवस्थापन र वातावरणीय सन्तिुनिाई कायम राख्दै स्थानीय पूवािधार लनमािणमा िगानी 
वरृ्द्ध गरी सडक सधुार गदै लनयलमत रुपमा  यातायात संचािन गने तर्ि  यो नीलत तथा कायिक्रम 
केचन्ित गररएको छ । 

  
७. सामाचजक र्वकासिाई संस्थागत गरी अपेचक्षत र्वकासको प्रलतर्ि हालसि गने, आन्तररक आयको 

दायरािाई र्रार्किो बनाउने र आन्तररक व्यवस्थापनिाई सशुासन मैिी बनाई संस्थागत 
सदुृढीकरण गने, गणुस्तरीय चशक्षा र स्वास््यको माध्यमबाट मध्यमस्तरको मानव र्वकासको 
अवस्थािाई सधुार गरी उच्च सक्षम व्यचि र गलतशीि समाज लनमािण गनुिका साथै “समदृ्ध मादी 
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सखुी मादीबासी” भन् ने नारािाई साथिक बनाउन राष्ट्रिे लिएका दीघिकािीन िक्ष्य अनसुार सन,् 
२०२६ मा अलतकम र्वकलसत मिुकुबाट र्वकलसत मिुकुमा स्तरोन् नलत हनु ेगरी चाि ुखचि कटौती 
गरी उत्पादनमूिक र पूजँीगत खचि वरृ्द्ध गरी दीगो र्वकासका िक्ष्यको आन्तररकीकरण तथा 
स्थानीयकरणमा समरृ्द्ध हालसि गने र्दशामा ध्यान केचन्ित गररएको छ । 

  
८. मादीको र्वकास र समरृ्द्धका िालग नेपािको संर्वधान तथा संघीय काननु, प्रदेश काननु र स्थानीय 

काननुद्वारा प्रदत्त नागररकका मौलिक हक अलधकारको प्रचिन र संरक्षण गदै काननुद्वारा लनदेचशत 
काम, कतिव्य र दार्यत्व परुा गनि हामी प्रलतवद्ध छौं । र्वकास लनमािणिाई र्दगो बनाउन साना 
तथा टुके्र योजनामा बजेट र्वलनयोजन गदाि र्दघिकािीन उपिचधध हालसि नहनु ेहुँदा यस्ता कायिमा 
लनयन्िण गरी िूिा योजना छनौटिाई प्राथलमकतामा राख्न ेर साना योजनािाई लनरुत्सार्हत गने 
तर्ि  अग्रसर हनु ेकुरा सबैमा स्मरण गराउन चाहन्छु । 

 

९.  अब, म आलथिक वर्ि २०७८/०७९ को संचक्षप्त समीक्षा प्रस्ततु गनि अनमुलत चाहन्छु : 
• पचास प्रलतशत अनदुानमा कृर्र् औजार उपकरण, प्िाचस्टक टनेि, मौरी घार गोिा र्वतरण 

गररएको छ ।  

• प्रथम र्कस्ता प्राप्त गरेका अध्यक्षसँग यवुा स्वरोजगार कायिक्रमका िाभग्राहीहरुिाई दोस्रो 
चरणको अनदुान र्वतरण गररएको छ । 

• गररबी लनवारणका िालग िद्य ुउद्यम र्वकास कायिक्रम अन्तगित वडा नं २ मा कोसेिी हाउस 
लनमािण कायि सम्पन् न भएको छ ।   

• वडा नं. ३ र ८ मा कोदोमा िागेको मरुवा रोग लनयन्िणको िालग लन:शलु्क र्वर्ादी उपिधध 
गराइएको छ ।   

• वडा नं. १ लसक्िेसमा भेडाबाख्रामा देखा परेको र्पर्पआर रोग, भेटेररनरी अस्पताि तथा पश ु
र्वज्ञ केन्िको सहयोगमा लनयन्िण गररएको छ ।  

• वडा नं. ८, ९ र १० मा गाई भैंसीमा देखा परेको खोरेत रोगको उपचारका िालग 
गाउँपालिकाबाट लन:शलु्क और्धी तथा प्रार्वलधक सेवा उपिधध गराइएको छ ।   

• पशिुाई लनयलमत रुपमा खवुाउन ु पने माटे, जकुाको और्धी खररद गरी लन:शलु्क र्वतरण 
गररएको छ ।  

• लसंचाई सरु्वधा नपगेुका खेतीयोग्य जलमनमा लसंचाईको िालग कृर्कको माग र वडा कायािियको 
लसर्ाररस अनसुार लसंचाई पाईप खररद गरी र्वतरण गररएको छ ।  

• पयिटकीय क्षेिको प्रचार प्रसार एवं प्रवद्धिनको िालग मादी सचचिको दोस्रो संस्करण प्रकाशन 
गरी जेलसआई नेपािको रार्ष्ट्रय सम्मेिनमार्ि त र्वतरण तथा प्रदशिनी गररएको छ ।  

• वडा नं २ को ताङलतङ-कोिासोथार सम्पदा मागि सोलिङ तथा ममित र घ्याम्राङ मोटर बाटो 
सोलिङ तथा ममित कायि सम्पन् न भएको छ ।  

• गाउँपालिका स्तरीय १५ शैयाको आधारभतू अस्पताि भवन लनमािणको िालग लनमािण 
व्यवसायीसंग िेक्का सम्झौता भई लनमािणको चरणमा रहेको छ ।   

• स्वास््य संस्थाहरुबाट उपिधध हनुे स्वास््य सेवािाई गणुस्तरीय तथा प्रभावकारी बनाउन 
गाउँपालिकाबाट लन:शलु्क र्वतरण हनुे अत्यावश्यक और्धी तथा स्वास््य औजार उपकरण 
खररद गरी स्वास््य संस्थामा उपिधध गराइएको छ ।   
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• ८ प्रकारका कडा रोग िागेका १८ जना र्वपन्न नागररकहरुिाई नेपाि सरकारबाट हनुे 
उपचारमा सहयोगको िालग सम्बचन्धत अस्पतािमा लसर्ाररस गररएको छ । 

• कडा रोग आलथिक आलथिक सहायता अन्तगित १७ जना लबरामीिाई पालिकाबाट आलथिक 
सहायता र्वतरण गररएको छ । 

• चशक्षक पेशागत  सहयोग प्रणािीको स्थापना गरी र्वर्यगत र्वज्ञ समूह गिन गररएको छ । 

• गाउँपालिकाको स्वीकृत स्थानीय पाठ्यक्रम अनसुार कक्षा ६, ७ र ८ को पाठ्यपसु्तक िेखन 
कायि सम्पन् न भई छपाइको चरणमा पगेुको छ ।   

• मादी गाउँपालिकाको प्रथम गाउँ चशक्षा योजनाको मस्यौदा लनमािण भएको छ ।  

• र्वद्याियको आलथिक वर्ि २०७७/०७८ को अचन्तम िेखापरीक्षण सम्पन् न भई प्रलतवेदन प्राप्त 
भएको छ ।  

• वर्ाितको कारण क्षलत पगेुका खानेपानी योजनाको ममित सधुार कायिमा सहयोग गनिको िालग 
खानेपानी पाईप खररद गरी वडाको लसर्ाररस बमोचजम र्वतरण गररएको छ । 

• गाउँपालिका र GWT को सहकायिमा वडा नं. ३ को स्याँगे, हररयोस्वाँरा र स्यारचोक, 

कुस्कुडाँडामा खानेपानी योजनाको लनमािण कायि सम्पन् न भएको छ । 

• मादी गाउँपालिका लभिका िोक संस्कृलतहरुको संगािो मादीका िोक संस्कृलत नामक पसु्तक 
प्रकाशन भएको छ ।  

• स्थानीय काननुका रुपमा गाउँपालिकािे हािसम्म जारी गरेका २७ वटा ऐन र ७० वटा 
लनयम, कायिर्वलध, लनदेचशका, मापदण्ड मध्ये चाि ुआलथिक वर्िमा ४ वटा ऐन र १३ वटा 
कायिर्वलध जारी गररएको छ ।  

• मादी गाउँपालिकाबाट लनलमित लभलडयो वतृ्तचचि प्रकाशनको तयारीमा रहेको छ । 

• गाउँपालिकाको लडचजटि प्रोर्ायि तयार पाररएको छ ।  

• करदाताबाट राजश्व संकिन गनि एकीकृत कर संकिन प्रणािीको प्रयोग गररएको छ । जसमा 
हािसम्म ७६५८ करदाता सूचीकृत भएका छन ्।  

• वडा सचचव तथा वडाका कमिचारीहरुको िालग क्षमता र्वकास तालिम सम्पन् न गररएको छ । 

• चाि ुआलथिक वर्िको पर्हिो चौमालसक साविजलनक सनुवुाई कायिक्रम वडा नं. २ मा सम्पन् न 
गररएको छ । 

• उपभोिा सलमलत मार्ि त संचािन हनुे योजना तथा कायिक्रमको िालग सलमलतका 
पदालधकारीहरुिाई (पालिका तथा १२ वटै वडा स्तरमा) योजना संचािन सम्बन्धी क्षमता 
र्वकास तालिम सम्पन् न गररएको छ । 

• गाउँपालिका कायािियमा कायिकक्ष व्यवस्थापनको िालग २ कोिे भवन लनमािण सम्पन् न भएको 
छ । 

• चाि ुआलथिक वर्िमा थप २२ घरधरुीको घर अलभिेखीकरण भएको छ र हािसम्म ३३६३ 
घरको अलभिेख कायम भएको छ ।   

• गण्डकी प्रदेश प्रचशक्षण प्रलतष्ठानको सहयोगमा मादी गाउँपालिकाको दोस्रो आवलधक र्वकास 
योजना लनमािण कायि सम्पन् नको चरणमा रहेको छ ।  

• गण्डकी प्रदेश प्रचशक्षण प्रलतष्ठानको सहयोगमा गाउँपालिकाको राजश्व सधुार कायियोजना तयार 
गररएको छ ।    
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• आफ्नै वडा भवनबाट सेवा प्रवाह गने उदे्दश्यिे वडा कायाििय भवन लनमािण कायििाई लनरन्तरता 
र्दई चाि ुआलथिक वर्िमा वडा नं. ६ र ७ को वडा कायाििय भवन लनमािण कायि यसै वर्ि 
सम्पन् न भएको छ ।  

• वडा नं. ३ को वडा कायाििय भवन लनमािणको िालग िेक्का सम्झौता भई लनमािण कायि शरुु 
भएको छ ।  

• भगवती बहउुदे्दश्यीय सामदुार्यक भवनको लनमािण कायि सम्पन् न भएको छ ।  

• वडा नं. ४ को घाम्नङु्गखोिामा झोिङु्गे पिु लनमािण कायि सम्पन् न भएको छ, च्याँदी दोभान र 
चचनीखकि  झोिङु्गेपिु लनमािणको काम अचन्तम चरणमा रहेको छ। 

• लसक्िेस पयिटन पूवािधार र्वकास आयोजनाको लनमािण कायिको िालग िेक्का सम्झौता भई लनमािण 
चरणमा रहेको छ ।  

• मनसनुजन्य र्वपद् प्रभार्वत िाभग्राही घर पररवारिाई नयाँ घर लनमािणको िालग पालिकाको 
साझेदारी तर्ि को रकम लनकासा पिाइएको छ ।  

• थमु्सीकोट प्राथलमक स्वास््य केन्िमा ३० बेडको कोलभड आईसोिेसन कक्ष स्थापना गरी ६८ 
जना कोरोना संक्रलमतहरुको िालग लन:शलु्क उपचार, खानपान तथा बसोबासको व्यवस्था 
लमिाइएको छ। 

• कोरोना संक्रलमत व्यचिहरुको उपचारको िालग पोखरा चस्थत आइसोिेशन सेन्टरमा पिाइएको 
साथै घरैमै आईसोिेसनमा बस्ने संक्रलमतहरुको िालग लन:शलु्क और्धी तथा स्वास््य सामग्री 
र्वतरण गररएको छ । आवश्यकता अनसुार एम्बिेुन्स सेवा लन:शलु्क गररएको छ । 

• १८ वर्ि मालथका १३ हजार ४ सय १६ जना नागररकिाई कोलभड १९ र्वरुद्धको खोप 
िगाइएको छ । 

• गाउँपालिकाका र्वद्याियमा खोपकेन्ि स्थापना गरी १२ देचख १७ वर्ि उमेर समहुका १ हजार 
३ सय ७४ र्वद्याथीहरुिाई कोलभड १९ र्वरुद्धको पर्हिो मािा खोप िगाइएको छ । 

 
उपाध्यक्ष ज्यू, 

सभा सदस्य ज्यूहरु, 

१०. स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नचजकको सरकार हो भन्न ेअनभुतू गराउन र जनताबाट प्राप्त 
चजम्मेवारीिाई इमान्दाररतापूविक पूरा गनि दोस्रो आवलधक र्वकास योजनािे समेटेका िक्ष्य, उदे्दश्य, 

नीलत, रणनीलत र कायिनीलतिाई  व्यवहाररक रुपमा कायािन्वयनमा ल्याउने अिोट लिएको छु । 

  

अब, म मादी गाउँपालिकाको आलथिक वर्ि २०७९/०८० को क्षेिगत नीलत तथा कायिक्रम यस 
गररमामय गाउँसभाको बैिकमा प्रस्ततु गने अनमुलत चाहन्छु :  

 

 ११. आलथिक र्वकास : 
• आलथिक र्वकास क्षेिसंग सम्बचन्धत रहेका र्दगो र्वकासका िक्ष्य हालसि गनि र्वलभन् न आलथिक 

र्क्रयाकिाप संचािनमा जोड र्दइने छ ।सबै प्रकारका गररबीिाई सबै िाउँबाट अन्त्य गनि 
गररब तथा जोचखममा रहेकाहरूिाई उल्िेख्यरूपमा समेट्न ेखािका कायिक्रमहरु संचािन 
गररने छ ।  
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• वैदेचशक रोजगारीबाट र्केका यवुा जनशचििाई पनु: र्वदेश जान नपने गरी रोजगारीका 
अवसरहरु लसजिना गने प्रकृलतका कायिक्रमहरु संचािन गररन ेछ । खाद्य सरुक्षा तथा उन्नत 
पोर्ण सलुनचित गने र र्दगो कृर्र् प्रवद्धिन गनि आवश्यक कायिक्रम संचािन गररने छ ।  

• भरपदो, समावेशी र र्दगो आलथिक वरृ्द्ध तथा सवैका िालग उत्पादनमिुक रोजगारी र मयािर्दत 
कामको प्रवद्धिन गनि उत्पादनमा अनदुान, सहलुियत दरमा ऋण जस्ता कायिक्रम कायािन्वयनमा 
जोड र्दइने छ । 

• मर्हिा तथा अल्पसंख्यकको र्हतको िालग िैंलगक उत्तरदायी बजेट तजुिमा गरी गाउँपालिकाबाट 
संचािन हनुे योजना तथा कायिक्रमबाट लसजिना हनु े रोजगारी तथा आय आजिन सम्बन्धी 
कायिक्रममा मर्हिा परुुर्िाई समान अवसर प्रदान गररन ेछ ।  

 

१२. कृर्र् र्वकास तथा पश ुसेवा    

• कृर्र् क्षेििाई सबि बनाउन यवुा जनशचिको भरपूर उपयोगमार्ि त कृर्र् क्षेिको उत्पादन र 
उत्पादकत्व वरृ्द्ध गरी आयआजिन बढाउन उत्पादनमा आधाररत अनदुान जस्ता जनमखुी 
प्रोत्साहनमूिक कायिक्रम संचािन गररने छ । 

• कृर्र् क्षेिको आधलुनकीकरण यान्िीकरण, र्वचशिीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वरृ्द्धमा 
जोड र्दंदै कृर्र् पेशािाई मयािर्दत, व्यावसार्यक बनाउन आधलुनक कृर्र् औजार उपकरण 
िगायतका कृर्र् सामग्रीमा अनदुान र्दने व्यवस्था लमिाइने छ ।  

• कृर्र् र्वकास रणनीलत अनगुमन तथा समन्वय कायिक्रम अन्तगित कृर्क दताि व्यवस्थापन,  कृर्र् 
तथा पशपुन्छी सम्बन्धी त्यांक संकिन गरी लनयलमत रुपमा अध्यावलधक गररने छ ।  

• कृर्र् क्षेिको उत्पादन र उत्पादकत्व अलभवरृ्द्धका िालग कृर्क सचेतनामूिक तालिम संचािन, 
र्िरू्ि तथा तरकारीको र्वउ र्वरुवा र्वतरण जस्ता कायिक्रम संचािन गररने छ। 

• पशमुा िाग्ने आन्तररक तथा बाह्य परजीर्व लनयन्िण गनि लन:शलु्क और्धी र्वतरण, पश ु
स्वास््य चशर्वर जस्ता कायिक्रमहरु संचािन गररने छ । 

• प्रधानमन्िी कृर्र् आधलुनकीकरण पररयोजना अन्तगित रार्ष्ट्रय तथा स्थानीय महत्वका खाद्य तथा 
पोर्ण सरुक्षामा टेवा परु् याउने बािी वस्त ुतथा बाख्राको साना व्यवसार्यक कृर्र् उत्पादन केन्ि 
(पकेट) र्वकास कायिक्रमिाई लनरन्तरता र्दइने छ । साथै अिैंची तथा गाई/ भैंसीको साना 
व्यावसार्यक कृर्र् उत्पादन केन्ि (पकेट) र्वकास कायिक्रम संचािन गररने छ ।  

• अिैचीको उत्पादन वरृ्द्ध गनि सम्भार्वत क्षेिमा सामरु्हक अिैंची खेती गनि प्रोत्साहन गररने छ 
संघीय सरकारसँगको साझेदारीमा अिैंची बािी पकेट र्वकास कायिक्रम संचािन गररने छ ।  

• प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा माटो परीक्षण चशर्वर संचािन गरी माटोको प्रोर्ायि तयार 
गने तथा माटो सहुाउँदो खेती बािी िगाउन प्रोत्साहन गररने छ । 

• कृर्क, कृर्र् समहु, सहकारीको सहकायिमा एक गाउँ एक उत्पादन कायिक्रम संचािन गररन े
छ ।  

• कृर्र् तथा पशपुािनमा हनु सक्ने क्षलतको जोचखम न्यूनीकरण गनि कृर्र् तथा पश ु बीमा 
कायिक्रममा सहभागी हनु प्रोत्सार्हत गररने छ ।  
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• कृर्र् उपज संकिन केन्ि स्थापना गरी कृर्र् उत्पादनको बजारीकरणका िालग प्रदेश 
सरकारसँगको साझेदारीमा आवश्यक कायिक्रम अगालड वढाइने छ । 

• कृर्कबाट उत्पादन भएको कृर्र् उत्पादनिाई बजारीकरण गनि कृर्र् एम्बिेुन्स संचािन गरी 
कृर्र् उपजको बजारीकरण गररने छ ।  

• कृर्र् तथा शपुािन क्षेििाई उच्च प्राथलमकता र्दंदै कृर्कसँग कृर्र् प्रार्वधक कायिक्रम संचािन 
गररने छ ।  

 

१३. घरेि ुतथा साना उद्योग  

• स्थानीय स्रोत, साधन, सीप एवम ्प्रर्वलधको प्रयोगिाई बढावा र्दई व्यावसार्यक उत्पादन तर्ि  
अग्रसर गराउन राडी पाखी, कम्बि, भाङ्ग्ग्रा, सइुटर, झोिा बनाउन ेतानहरुिाई आधलुनकीकरण 
गरी व्यावसार्यक उत्पादन तर्ि  अग्रसर गराउन साझेदारीमा र्वलभन्न कायिक्रम संचािन गररन े
छ ।  

• घरेि ुतथा अन्य सहयोगी संस्थासँगको सहकायिमा िघ,ु घरेि ुतथा साना उद्यमीिाई उद्यम 
र्वकास तालिम तथा औजार, यन्ि, उपकरण प्रदान गररन ेछ । 

• स्थानीय वन पैदावर, प्राकृलतक स्रोत साधन, जलडबटुीमा आधाररत उद्योगहरु स्थापना गनि 
िगानीकतािहरुिाई उचचत वातावरणको व्यवस्था गररन ेछ । 

• प्रदेश सरकारसँगको सहकायिमा थप कायिक्रमबाट लसपमिुक स्वरोजगार र व्यावसार्यक तालिम 
प्रदानमा जोड र्दइने छ ।  

• दलित समदुायिे संचािन गदै आएका परम्परागत पेशा व्यवसायिाई संरक्षण, सम्वद्धिन र 
आधलुनकीकरण गनि अनदुानमा आधाररत कायिक्रमहरु संचािन गररने छ ।  

• “गररबी लनवारणका िालग िघ ुउद्यम र्वकास कायिक्रम (मेडपा) संचािनमा  गाउँपालिकाबाट 
समेत िागत साझेदारी गरी कायिक्रमको दायरा र्वस्तार गररने छ । 

• िघ ुउद्यम र्वकास कायिक्रम अन्तगित प्रलतस्पधािमा छनौट भएका व्यवसाय,  र्वकास सेवा 
प्रदायक संस्थाहरु मार्ि त नयाँ उद्यमी सजृना, उद्यमीको सीप स्तरोन्नलत, सम्भाव्य उत्पादनको 
उपादकत्व र बजार प्रलतस्पधाि वरृ्द्ध गनिका िालग समूहमा प्रर्वलध हस्तान्तरण गने कायिक्रमिाई 
लनरन्तरता र्दईने छ। 

• िघ ुतथा घरेि ुउद्योग स्थापनाका िालग उद्यमीहरुिाई सरि ढंगबाट सहलुियत दरमा ऋण 
उपिव्ध गराउन पालिका मातहतमा यवुा स्वरोजगार कोर् कायिक्रम तथा लनजी स्तरमा र्वत्तीय 
संस्था तथा सहकारी संस्थासँग समन्वय गररने छ ।  

• लनजी क्षेिसँगको समन्वयमा स्थानीय स्तरमा उत्पार्दत औद्योलगक वस्तहुरुको प्रवद्धिनका िालग 
औद्योलगक मेिा,  प्रदशिनी  तथा अविोकन भ्रमण जस्ता कायिक्रम संचािन गररने छ ।  

• घरेि ुतथा साना उद्यमीिाई उद्यम र्वकास तालिम तथा औजार, यन्ि, उपकरण प्रदान गररन े
छ ।  

• गाउँपालिका क्षेि लभि िूिा उद्योग स्थापनाको िालग पालिकास्तरमा औद्योलगक ग्राम लनधािरण 
गररने छ ।  
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१४. पयिटन तथा संस्कृलत  

 

• मादी गाउँपालिकाको पयिटन गरुुयोजना अनरुुप पयिटन र्वकास सम्बन्धी र्वलभन्न गलतर्वलधहरु 
संचािन गररने छ ।  

 

• गाउँपालिकाको पयिटकीय सम्भावना बोकेका गन्तव्यहरुको पर्हचान हनुेगरी पयिटन पसु्तक 
प्रकाशन गररन े छ। साथै प्रचार प्रसार गनि डकुमेन्री तथा वतृचचििाई र्वलभन्न संचार 
माध्यमबाट प्रसारण गररने छ ।  

 

• संघ र प्रदेश सरकारसँगको समन्वय र साझेदारीमा पयिटकीय गन्तव्यहरुमा रञ्ज ु मागि 
(केबिुकार), पदमागि, लिचफ्टङ खानेपानी, क्याम्पसाइड, सोिार बत्ती, मोबाइि टावरजस्ता 
पूवािधारहरु लनमािण गदै िैजाने व्यवस्था लमिाइने छ।  

• पयिटकीय गन्तव्यहरुमा संचािन भएका होटि, िज, चचयापसि, िगायतका व्यवसाय िाई 
लनयमन गरी व्यवचस्थत गररने छ ।  

• सांस्कृलतक सम्पदाहरुको संरक्षण र सम्वद्धिन गनि र्वशेर् कायिक्रम संचािन गररने छ ।  

• गाउँपालिकालभि संचािनमा रहेका होमस्टेिाई स्थानीय उत्पादनको प्रविद्धन गरी पाहनुाको 
स्वागत सत्कार गने संस्कृलतको र्वकास गनि प्रोत्सार्हत गररन ेछ । साथै गाउँपालिकालभि 
िूिा होटि तथा रेिुरेण्ट संचािन गनि लनजी क्षेिको िगानी लभत्र्याउन पहि गररने छ ।  

• कोलभडबाट चशलथि बनेको पयिटन क्षेििाई तन्दरुुस्त पानि यस क्षेिमा यवुा वगिको सहभालगता 
बढाई नयाँ पयिटकीय गन्तव्यहरुको प्रविद्धन गररने छ ।  

• गाउँपालिकाको ऐलतहालसक, सांस्कृलतक र परुाताचत्वक महत्व बोकेको क्होिासोंथार क्षेिको 
वहृत्तर र्वकास गनि सो स्थानसम्म पगु्न बाँकी सडक तथा पदमागि लनमािण गने तथा उि 
क्षेिको प्रचार प्रसार गनि आवश्यक कायिक्रमहरु संचािन गररने छ ।  

• लसक्िेस, कोरी, िुल्िेक, थचु ुि, दूधपोखरी, नामनु भञ्ज्याङ हुँदै मनाङको लतमाङसम्म करीब दश 
र्दनको यािामा पगु्न सर्कने महत्वपूणि पयिटकीय पदमागि (टोनी हेगन पदमागि) िाई र्वश्व 
चचचित राउण्ड अन्नपूणि रेर्कङ रुटको वैकचल्पक पदमागिको रुपमा र्वकास गनि संस्कृलत पयिटन 
तथा नागररक उड्डयन मन्िािय तथा टोनी हेगन र्ाउण्डेशनको सहकायिमा योजना संचािन 
गररने छ ।  

• संस्कृलत, पयिटन तथा नागररक उड्डयन मन्िाियबाट स्वीकृत लसक्िेस सांस्कृलतक ग्राम पयिटन 
पूवािधार लनमािण योजनामा पयिटन पूवािधार तथा पयिटन उपज र्वकास साझेदारी कायिक्रमिाई 
लनरन्तरता र्दइने छ ।  

• थाकर्हि, सैनीडाँडा, तारार्हिटप, लतहीडंाँडा, क्रपडुाँडा, कोरी, र्वरािोडाँडा, तथा अख्ल्याङ डाँडा, 
थमुाकोडाँडा, तातोपानी, नाग ढुङ्गा, सोझो कुना, घाटखोिा गरु्ा, रानी ओढार गरु्ा, महलभर, 

कािीगरु्ा, कािी गरु्ा, शंख ढुङ्गा, िुल्िेक, भािे चचुरुो, याङ्ग्जाकोट दरवार, लिप्यानी डाँडा, 
िम्तरीडाँडा, थल्जडुाँडा, मालथल्िो रुन्चे, डुन्डुरो महलभर, कपचेु र्हउँताि, सव ुपोखरी, पनुोगाउँ 
लसद्धथान, बैदीचं्हो, मचणडाँडा, दश बरु्द्धडाँडा, क्रि,ु लगउँजे ताि, दधुपोखरी, भगवती मचन्दर, गरुुदेव 
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मचन्दर, ॐ कारेश्वर मचन्दर, कोट देवी मचन्दर, िगायतका मि, मचन्दर तथा गमु्वा, कोईव,ु 

िुिोढुङ्गाजस्ता धालमिक तथा पयिटकीय स्थिको संरक्षण तथा संवद्धिन गनि पहि गररने छ ।  

 

• स्थानीय मौलिक संस्कृलत अन्तगित, घाटु नाच, सोरिी नाच, बािन नाच, छ्याडु नाच, कृष्ण चररि, 

भजन, चडु्का, िाडोभाका, पञे्चवाजा िगायतका भार्ा, संस्कृलत र भेर्भरू्ािाई उचचत संरक्षण एंव 
सम्वद्धिन गनि पहि गररने छ ।  

 

१५. सहकारी र्वकास : 
• गाउपालिका लभि रहेका सहकारी को अध्ययन अविोकन गरी अवस्था को चचिण गररने छ 

भने सो को प्रभावकारी अलभिेख तयार गररने छ ।  

• सहकारी चशक्षामा जोड र्दई सहकारी दताि तथा नवीकरण गने प्रकृयािाई सरि र सहज 
बनाइने छ ।  

• सहकारी संस्थािाई मयािर्दत, व्यवचस्थत र र्वश्वनीय बनाउन लनयलमत अनगुमन कायििाई जोड 
र्दने छ ।  

• सहकारीको माध्यमबाट मर्हिाहरुको क्षमता र्वकास सशिीकरण र आय आजिनसँग सम्बचन्धत 
कायिक्रम संचािन गररने छ। 

• सहकारी मार्ि त कृर्र् तथा पशपुािनको क्षेिमा िगानी अलभवरृ्द्ध हनु ेकायिक्रम संचािन गनि 
प्रोत्साहन गररने छ। 

• सहकारीिाई पूजँी लनमािणको महत्वपूणि माध्यमको रुपमा स्थार्पत गरी घरेि ुतथा साना उद्योग 
स्थापना र र्वकासमा जोड र्दइन ेछ ।   

• सहकारीिाई आय आजिनको एक महत्वपूणि माध्यमको रुपमा र्वकास गरी सहकारीप्रलत 
नागररक उत्प्ररेणा अलभवरृ्द्ध गनि सहकारी प्रचशक्षणमा र्दइने छ ।   

• यवुा स्वरोजगार कोर्सँगको सहकायिमा गाउँपालिका लभिका यवुा उद्यमीहरुिाई सहकारी 
मार्ि त सहलुियत ऋण प्रदान गने नीलत लिइने छ । 

 

१६. सामाचजक र्वकास  

 

सामाचजक र्वकाससँग सम्बचन्धत र्दगो र्वकास िक्ष्यका अवधारणािाई आत्मसात गरी िैंलगक समानता 
कायम गनि मर्हिािाई सशि बनाउन आय आजिन, क्षमता र्वकासका कायिक्रम तथा र्कशोरी र बालिका 
केचन्ित जनचेतनामूिक कायिक्रमहरु संचािन गररने छ ।  

 

१७. चशक्षा : 
• गाउँपालिका लभि संचालित शैचक्षक संस्थाको भौलतक संरचना तथा जनशचिको क्षमता अलभवरृ्द्ध 

गनि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग सहकायि गररने छ । 

• बजारको माग र आवश्यकताका आधारमा गाउँपालिका क्षेि लभि सञ्चालित सामदुार्यक 
र्वद्याियको क्षमता अलभवरृ्द्ध गरी थप प्रभावकारी बनाइने छ । 
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• पालिका अन्तगितका सबै सामदुार्यक र्वद्याियहरुिाई आत्मलनभिरताको लनचम्त लसपमूिक, 
उत्पादनमूिक, प्रर्वलधक तथा व्यावसार्यक चशक्षाको र्वकास गनि  र्वद्याियहरुिाई प्रोत्साहन 
गने नीलत लिइने छ । 

• गाउँपालिका अन्तगितका सामदुार्यक र्वद्याियमा अध्यापन गने चशक्षकहरुको सहभालगतामा 
र्वर्यगत चशक्षक समूह लनमािण गररनेछ उि समूह मार्ि त र्वर्यगत तालिम, शैचक्षक सामग्री  
तथा चशक्षण लसकाइ र्क्रयाकिाप सञ्चािन गररने छ । 

• माध्यलमक तथा आधारभतू तहको चशक्षािाई गणुस्तरीय एंव प्रभावकारी बनाउन र्वद्याियमा 
असि सशुासनको वातावरण लनमािण गररने छ । 

• मादी गाउँपालिकाको आवश्यकताको बोध हनुेगरी कक्षा १ देचख ८ सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम 
लनमािण भैसकेको अवस्थामा पाठ्यक्रम अनसुारको पाठ्यपसु्तक लनमािण र छपाई सम्पन् न पियात 
सम्पूणि र्वद्याथीिाई र्वतरण गरी शैचक्षक सि २०७९ देचख स्थानीय पाठ्यक्रम पूणि रुपमा 
िागू गररने छ । 

• गाउँपालिका लभि न्यून ् र्वद्याथी सख्या रहेका सामदुार्यक र्वद्यािय समायोजन तथा र्वद्याथी 
संख्याको अनपुातमा चशक्षक दरबन्दी लमिाउन आवश्यक मापदण्ड बनाई क्रमशः व्यवचस्थत 
बनाइने छ । 

• नेपाि सरकारको सबै स्थानीय तहमा कचम्तमा एक प्रार्वलधक चशक्षािय रहन ेनीलत अनसुार 
मादी गाउँपालिकामा प्रार्वलधक चशक्षािय स्थापना गनिको लनचम्त संघीय तथा प्रदेश सरकार 
समक्ष आवश्यक पहि गररने छ । 

• पालिकाका सबै सामदुार्यक र्वद्याियहरुमा इन्टरनेको पहुँचको सलुनचिता गरी क्रमश प्रर्वलधको 
पहुँच पयुािईने छ । 

• वार्र्िक कायिसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा उत्कृिता हालसि गने चशक्षक, प्रधानाध्यापक, 

र्वद्यािय व्यवस्थापन सलमलत तथा र्वद्याियिाई गाउँपालिकाबाट परुस्कृत तथा सम्मालनत गने 
व्यावस्था लमिाइने छ । 

• बािबालिकािाई र्वद्यािय चशक्षाबाट बचञ्चत हनु नर्दन,र्वद्याियमा र्टकाइ राख्न र  शैचक्षक 
गणुस्तरमा सधुार ल्याउनका िालग र्दवा खाजा कायिक्रम कक्षा १-६ सम्म सञ्चािनमा ल्याइनेछ 
। 

• आधारभतू तह उत्तीणि परीक्षा तथा अन्य कक्षाहरुको परीक्षािाई तोर्कएको मापदण्डका 
आधारमा व्यवचस्थत र प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गनिमा जोड र्दइनेछ । 

• सम्पूणि र्वद्याियमा क्रमशः पसु्तकािय, र्वज्ञान र कम्प्यटुर प्रयोगशािाको लनमािण कायििाई 
लनरन्तरता र्दंदै र्यनीहरुको प्रयोगमा जोड र्दइनेछ । 
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• र्वद्याथीको क्षमता पर्हचान र प्रलतभा प्रस्रु्टनका िालग र्वलभन्न अलतररि शैचक्षक र्क्रयाकिाप 
सञ्चािन गररनेछ । 

• गाउँपालिकाको शैचक्षक गणुस्तरिाई उकास्नका िालग शैचक्षक रुपमा उत्कृि र्वद्याियिाई 
नमनुा र्वद्यािय घोर्णा गनुिका साथै प्रार्वलधक र्वद्यािय स्थापना गरी व्यवसार्यक चशक्षामा 
र्वशेर् जोड र्दइनेछ । 

• र्वद्याियहरुको शैचक्षक गणुस्तर सधुारका लनलमत्त चशक्षा शाखा मार्ि त लनयलमत अनगुमन, 

लनरीक्षण र सपुरीवेक्षणमा र्वशेर् जोड र्दइनेछ । 

• सामदुार्यक र्वद्याियका कक्षा ६ देचख १२ सम्म अध्ययनरत छािाहरुिाई लनयलमत रुपमा 
र्वद्याियमा उपचस्थत गराउन तथा प्रजनन स्वास््यमा सधुार ल्याउन उपाध्यक्षसँग छािा िचक्षत 
कायिक्रम अन्तगित गणुस्तरीय सेलनटरी प्याड लनशलु्क रुपमा र्वतरण गररनेछ । 

• गाउँपालिका तथा स्थानीय वडाका जनप्रलतलनलधहरुिे र्वद्याियको शैचक्षक तथा भौलतक पक्षको 
लनयमन अनगुमन गरी सधुारका िालग पहि गररने छ । 

• र्वद्यािय शाचन्त क्षेिको अवधारणािाई कायािन्वयन गदै चशक्षाियहिाई दण्डरर्हत चशक्षण 
लसकाई गने थिोको रुपमा र्वकास गररने छ । 

• सामदुार्यक र्वद्याियहरुको स्तरोचन्त गरी भौलतक पूवािधार तथा शैचक्षक सलुबधा सम्पन् न 
र्वद्याियको रुपमा र्वकास गदै िलगने छ । 

• र्वद्यािय व्यावस्थापन सलमलतिाई र्वद्यािय र समदुाय लबच जीवन्त सम्बन्ध राख्दै र्वद्याियको 
शैचक्षक गणुस्तर सधुानि चजम्मेवार र जवार्देही बनाइने छ । 

• र्वद्याियको योजना तजुिमा तथा शैचक्षक र्क्रयाकिापमा समदुायिाई सहभागी गराईने छ । 

• चशक्षकको मनोवि उच्च राख्न चशक्षण पेसािाई सम्मालनत र मयािर्दत पेसाको रुपमा र्वकास 
गररनकुा साथै चशक्षकिाई पेसाप्रलत थप चजम्मेवार तथा जवार्देही बनाइन ेछ । 

• गाउँपालिका क्षेि लभि लनरन्तर चशक्षा कायिक्रमिाई थप व्यवचस्थत गररने छ । 

• र्वद्याियमा हनुे गलतर्वलधको वास्तर्वक जानकारी लिई देचखएका समस्याहरु लछटो समाधान 
गनि संयिु अनगुमन गने पद्धलतिाई बढावा र्दईने छ । 

• गाउँपालिकालभि संचािनमा रहेका सामदुार्यक लसकाई केन्ि र पसु्तकाियहरुिाई व्यवचस्थत 
बनाइदै िलगनेछ । 

१८. स्वास््य :  

• नागररकिाई आधारभतू तथा आकचस्मक स्वास््य सेवाको पहुँच सलुनचित गनि सबै स्वास््य 
संस्थाहरूबाट तोर्कएबमोचजम लन:शलु्क आधारभतू स्वास््य सेवा सलुनचित गररनेछ । 

• स्वास््य बीमामार्ि त र्वशेर्ज्ञ सेवाको सिुभ पहुँच सलुनचित गररनेछ, थमु्सीकोट प्राथलमक 
स्वास््य केन्िमा लब-र्ामेसी सरुुवात गररनेछ । 
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• स्वास््यमा सविव्यापी पहुँच (Universal Health Coverage) को अवधारणाअनरुूप प्रवधिनात्मक, 
प्रलतकारात्मक, उपचारात्मक, पनुस्थािपनात्मक सेवािाई एकीकृत रूपमा र्वकास तथा र्वस्तार 
गररनेछ । 

• आयवेुद, प्राकृलतक चचर्कत्सा, योग तथा होलमयोप्यालथक िगायतका चचर्कत्सा प्रणािीिाई 
एकीकृत रूपमा र्वकास र र्वस्तार गररनेछ। 

• पालिकाका सबै स्वास््य संस्थाहरूबाट तोर्कए बमोचजमका लन:शलु्क आधारभूत स्वास््य सेवा 
सलुनचित गररने छ । अस्पताि िगायत सबै प्रकारका स्वास््य संस्थाबाट प्रदान गररन ेसेवाको 
गणुस्तर सलुनचित गररने छ ।  

• १५ शैयाको प्राथलमक अस्पतािको सेवा सञ्चािनको सरुुवात अत्याधलुनका औजार उपकरण 
सर्हतको स्वास््य सेवा सर्हतको सेवा सिन सरुुवात गररन ेछ । यसकािालग आवश्यक 
स्वास््यकमी ,तथा स्थापनाको िालग आवश्यक रकम लबलनयोजन गररन ेछ । 

• मर्हिा स्वास््य स्वयं सेर्वकाहरुिाई थप प्रोत्साहन गनि गाउँपलिकाको तर्ि बाट अधिवार्र्िक 
समीक्षा तथा आवश्यक प्रोत्साहनका िालग  खचि उपिधध गराउने कायििाई लनरन्तरता र्दइन े
छ । 

• मापदण्ड अनसुारका  भवन नभएका स्वास््य चौकीहरुको नयाँ भवन लनमािणको िालग आवश्यक 
व्यवस्था लमिाइने छ । 

• परुाना स्वास््य संस्थाका भवनको ममित सम्भार तथा रङरोगन कायि गररने छ । 

• भौगोलिक दूरीका कारण स्वास््य चौकीबाट टाढा रहेका बस्तीहरुमा सञ्चालित सामदुार्यक 
स्वास््य इकाईहरुिाई लनरन्तरता र्दईने छ ।साथै आवश्यकता अनसुार खोप केन्ि लनमािण 
गदै िलगने छ ।   

• मादी गाउँपालिकाका स्वास््य संस्थाहरुवाट लन:शलु्क गभिपतन सेवा र्वस्तार गररने छ । 

• सबै स्वास््य संस्थाहरुिाई सूचना मैिी वनाउन ईन्टरनेट सर्हतका कम्यटुर र्प्रन्टरहरुको 
धयवस्था गररने छ । 

• स्वास््यकमीहरुको उच्च मनोवि बनाई राख्न क्षमता अलभवर्द्ध कायिक्रम सञ्चािन गररने छ । 

• स्वास््य सेवािाई सविसिुभ, प्रभावकारी तथा गणुस्तरीय बनाउन जनसंख्या, भगूोि र स्थानीय 
संरचना अनरुूप दक्ष स्वास््य जनशचिको र्वकास तथा र्वस्तार गदै स्वास््य सेवािाई 
व्यवचस्थत गररने छ । सरुवा रोग, र्कटजन्य रोग, जिवाय ुपररवतिन र अन्य रोग तथा महामारी 
लनयन्िणिगायत र्वपद् व्यवस्थापन पूवितयारी तथा प्रलतकायिको एकीकृत उपायहरू अविम्बन 
गररने छ । 
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• नसने रोगहरूको रोकथाम तथा लनयन्िणका िालग व्यचि, पररवार, समाज तथा सम्बचन्धत 
लनकायिाई चजम्मेवार बनाउँदै एकीकृत स्वास््य प्रणािीको र्वकास तथा र्वस्तार गरी  लन:शलु्क 
चस्क्रलनङ स्वास््य चशर्वरहरु सञ्चािन गररने छ । 

• र्वरे्शज्ञ सर्हतको स्वास््य परीक्षण चशर्वर सञ्चािन गररने छ । 

• मर्हिा हरुको पािेघरको मखुको क्यानसरको लनशलु्क परीक्षणको िालग स्वास््य संस्थाहरुबाट 
लनःशलु्क परीक्षणको व्यवस्था गररन े छ । साथै सेवा संचािन हनु नसकेका स्वास््य 
संस्थाहरुमा लनःशलु्क चशर्वर मार्ि त पररक्षण सेवा सलुनचित गररन ेछ । 

• कडा रोगेका र्वपन् न नगररक हरुको िालग गाउँपालिकाको तर्ि बाट आलथिक सहायता उपिधध 
गराईने छ । 

• मादी गाउँपालिकाका स्वास््य संस्थामा सरुचक्षत प्रसलुत सेवा लिन आउने आमाहरु (Birthing  
Center) हरुमा सतु्केरी हनु नसकी पोखराका स्वास््य संस्थामा प्रसेण गनुिपरेमा स्वास््यकमी 
र वडा कायािियबाट लसर्ाररस भएका धयचिहरुको िालग लन:शलु्क एकतर्ी एम्बिेुन्स सेवा 
लन:शलु्क गराइने छ । 

• स्वास््य संस्थामा सतु्केरी हनुे आमा तथा बच्चाहरुको िालग प्रोत्साहन स्वरुप पोर्ण सामग्री 
उपिधध गराउने व्यवस्था लमिाइने छ । 

• स्वास््य संस्था संचािन तथा व्यवस्थापन सलमलत गिन तथा अलभमखुीकरण कायिक्रम सत्र्चािन 
गररने छ । 

• स्वास््य संस्थाहरुको स्वास््य सेवािाई गणुस्तरीय बनाउन स्वास््य संस्थामा आवश्यक औजार 
उपकरण, र्लनिचर र्र्क्चर तथा और्धीका िालग आवश्यक रकम लबलनयोजन गररन ेछ । 

• संघ सरकारवाट स्वास््य सेवा तर्ि  सत्र्चािन हनुपुने सशति तर्ि का कायिक्रम हरुिाई समयमै 
सत्र्चािनको धयवस्था गरी स्वास््य सेवािाई प्रभावकारी तथा गणुस्तरीय स्वास््य सेवा सलुनचित 
गररने छ । 

• अलत र्वपन्न व्यचिको स्वास््य र्वमाको कुि रकमको ५० प्रलतशत गाउँपालिकाबाट बेहोने 
व्यवस्था गररनेछ । 

१९. मर्हिा, बािबालिका, अपाङ्गता तथा जेष्ठ नागररक : 
• उपाध्यक्षसंग मर्हिा कायिक्रम अन्तगित १२ वटै वडाका मर्हिाहरुिाई आलथिक र्वकासका 

िालग सीपमूिक तालिम तथा आयआजिन कायिक्रमिाई लनरन्तरता र्दइने छ।  
• सामाचजक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गने जेष्ठ नागररक, आलथिक रुपिे र्वपन्न, अशि र असहाय 

अवस्थामा रहेका व्यचि, असहाय एकि मर्हिा, अपाङ्गता भएका व्यचि, बािबालिका, आफ्नो 
हेरचाह आर्ैं  गनि नसक्ने व्यचि, आर्दको त्यांक संकिन तथा अद्यावलधक कायििाई 
लनरन्तरता र्दइने छ   ।  
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• न्यार्यक सलमलत तथा वडास्तरीय मेिलमिाप सलमलत मार्ि त मर्हिा र्हंसाका मदु्दािाई 
प्राथलमकतामा राखी लछटो न्याय र्दने र्वर्यिाई प्राथलमकता र्दइने छ । साथै मर्हिा 
सशिीकरणमा जोड र्दई बािर्ववाह तथा दाईजो प्रथा िगायतका सामाचजक र्वकृलत र 
र्वसंगलतिाई लनरुत्सार्हत गरी मर्हिा र्हंसा शून्य गाउँपालिका बनाउन पहि गररनेछ । 

• न्यार्यक सलमलतिाई प्राप्त अलधकार र न्यार्यक सलमलतबाट सम्पादन गररन े र्ववाद समाधान 
सम्बन्धी र्वर्यको जानकारी बस्ती स्तरसम्म परु् याउन ेकायििाई व्यवचस्थत गररनेछ ।  

• आपतकािीन बाि तथा मर्हिा संरक्षण कायिको िालग बजेट व्यवस्था गरी आवश्यक कायिक्रम 
संचािन गररनेछ।   

• अपाङ्गता भएका व्यचिहरुको सामाचजक समावेशीकरण एवं सेवा प्रालप्तमा सहज पहुँचका िालग 
गाउँपालिकालभि लनमािण गररने सरकारी कायािियिाई क्रमश: अपाङ्गमैिी बनाउँदै िैजाने 
व्यवस्था लमिाइनेछ  । 

• अपाङ्गता भएका व्यचिहरुको पररचयपि र्वतरण कायिर्वलध, २०७५ अनसुार अपाङ्गता भएका 
व्यचिहरुको पररचय-पि लनयलमत रुपमा र्वतरण गररनेछ । 

• र्हँडडुि तथा खानपानमा अरुको सहारा लिनपुने पणूि अशि अपाङ्गता भएका व्यचिहरुको 
पर्हचान गरी लनजहरुको स्याहार-ससुारमा खर्टन ेसहयोगीिाई अलतररि प्रोत्साहन भत्ता उपिधध 
गराउने कायििाई लनरन्तरता र्दइने छ  ।  

• जनजालत, दलित, द्धन्द्ध पीलडत, शर्हद पररवार, आलथिक सामाचजक रुपिे पछालड परेको वगि तथा 
समदुायको र्हतको िालग गाउँपालिका तथा वडा मार्ि त संचािन गररन ेिचक्षत कायिक्रमिाई 
सीपमूिक र रोजगारी मूिक बनाउन जोड र्दइने छ ।  

• मात-ृचशश ु(सतु्केरी) भेटघाट कायिक्रमिाई लनरन्तरता र्दइने छ । 

• बािमैिी स्थानीय शासन प्रवद्धिन कायिक्रम संचािन गदै िलगने छ ।  

२०. खानेपानी तथा सरसर्ाई : 
• र्दगो र्वकास िक्ष्य अन्तगित सबैका िालग स्वच्छ पानी र सरसर्ाईको उपिधधता तथा र्दगो 

व्यवस्थापन सलुनचित गनि पालिकाबासीिाई स्वच्छ र सर्ा खानेपानी आपूलति गराउन संघीय 
सरकार, प्रदेश सरकार तथा अन्य सरकारी तथा गैह्रसरकारी संघ संस्थासँगको समन्वय र 
साझेदारीमा एक घर एक धारा कायिक्रमिाई लनरन्तरता र्दइने छ  ।   

• खानेपानी योजनाको ममित संभारको िालग आवश्यक बजेटको व्यवस्था लमिाइन े छ । 
खानेपानीका समस्या भएका स्थानहरुको समस्या समाधानको िालग खानेपानीको पाइप र्वतरण 
कायििाई लनरन्तरता र्दइन ेछ  ।साथै अनगुमन पिात माि पाईप र्वतरण गररनेछ ।  

• घरलभिको र्ोहोर मैिा व्यवस्थापन तथा टोि बस्ती सरसर्ाई कायिक्रम संचािन गनि टोि 
र्वकास सलमलतिाई पररचािन गररने छ।   
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• गाउँपालिका लभिका र्वद्यतुीय लिचफ्टङ्ग खानपेानीको र्वद्यतुको र्वि भिुानीको िालग अनदुान 
र्दने व्यवस्था लमिाइने छ ।  
 

२१. यवुा तथा खेिकुद, किा र सार्हत्य :   

• रार्ष्ट्रय, क्षेिीय तथा अन्तरार्ष्ट्रय खेिकुद प्रलतयोलगतामा प्रलतस्पधाि गनि सक्ने गरी खेिाडीको 
क्षमता र्वकास गररने छ । 

• गाउँपालिका अन्तगितका सामदुार्यक र्वद्याियका र्वद्याथीहरुर्वच अन्तरलनर्हत प्रलतभािाई 
प्रस्रु्टन गरी लसकाईप्रलत मनोवलृत बढाउन र्वलभन्न अलतररि र्क्रयाकिाप आयोजना गने 
व्यवस्था लमिाइने छ । 

• खेिकुद पूविधारको लनमािण तथा स्तरोन्नलत गने कायिमा समदुायका सरोकारविाको सहभालगता 
सलुनचिता गररने छ । 

• र्कशोरर्कशोरीहरुिाई कुित, िाग ुपदाथि ओसारपसार, दवुियसनी तथा एचआईभी एड्स जस्ता 
जोचखमहरुबाट टाढा राख्न जनचेतनामूिक प्रचार प्रचार कायिक्रम संचािन गररन ेछ । कुितमा 
र्लससकेकाको िालग समाजमा पनुःस्थापना गनि सम्वद्ध संस्थाहरु सँग िागत सहभालगता गरी 
उपयिु कायिक्रममा सहकायि गररने छ । 

• वैदेचशक रोजगारीमा जान चाहने यवुाहरुको िालग आवश्यक न्यूनतम ज्ञान सीप र व्यावहारको 
तालिम प्रदान गनिका िालग पालिकािे गैरसरकारी संघ संस्थाहरु सँग सहकायि गदै कायिक्रमहरु 
संचािन गने । 

• संघ र प्रदेश सरकारसंगको साझेदारीमा गाउँपालिकास्तरीय रङ्गशािा लनमािण  कायििाई 
लनरन्तरता र्दइने छ  । 

• मादी जन्मभलूम परुस्कारको रर्ी लडजाइन गरी हरेक वर्ि र्वलभन्न क्षेिमा योगदान परु् याएका  
प्रलतभा एवम ्सजिक तथा स्रिािाई परुस्कृत एवम ्सम्मालनत गररने छ ।   

• बेरोजगार यवुािाई स्वरोजगार बनाउन आयआजिन तथा क्षमता र्वकासका कायिक्रमहरु संचािन 
गररनेछ । साथै वैदेचशक रोजगारीबाट र्केर स्वदेशमा नै केही गनि चाहन ेयवुा वगििाई 
प्रोत्सार्हत गनि र्वशेर् कायिक्रम संचािन गररनेछ ।  

• संघ र प्रदेश सरकार तथा चजल्िा चस्थत अन्य स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकायिमा 
वैदेचशक रोजगारमा जान चाहन े व्यचि तथा लतनका पररवारहरुिाई िचक्षत गरी सरुचक्षत 
वैदेचशक रोजगार सम्बन्धी सूचना प्रवाह, मनोसामाचजक परामशि सेवा, सीप र्वकास र र्वप्ररे्णको 
आयमूिक क्षेिमा पररचािनका िालग र्वत्तीय साक्षरता िगायतका कायिक्रमिाई लनरन्तरता 
र्दइने छ  ।  
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• महामारीको चपेटामा परी रोजगारी गमुाएका तथा र्वदेशवाट र्केका यवुािाई अध्यक्षसँग यवुा 
स्वरोजगार कायिक्रम तथा प्रधानमन्िी रोजगार कायिक्रममा सूचीकृत गरी गाउँपालिका लभि 
संचािन हनुे र्वकास आयोजना तथा कायिक्रममा रोजगारी उपिधध गराउने व्यवस्था लमिाइने 
छ । 

• खेिकुद, नवप्रवतिन र उद्यमशीिताको र्वकास मार्ि त यवुाहरुिाई रचनात्मक कायिहरुमा 
पररचािन गररनेछ। 

• हाई अचल्टच्यटुमा रंगशािा लनमािण गने कायििाई अगालड बढाइने छ । 

• पालिकामा अन्तर पालिका तथा वडा स्तरीय खेिकुद प्रलतयोलगता सञ्चािन गररनेछ । 

२२.  सशुासन, संस्थागत र्वकास तथा सेवा प्रवाह :  

• पालिका तथा अन्तगितका कायािियबाट प्रवाह गररने सेवािाई लमतव्ययी, प्रभावकारी, उत्तरदायी, 
पारदशी र नलतजामखुी बनाउनको िालग आवश्यक संरचनागत तथा संस्थागत व्यवस्थािाई 
जनमखुी तलु्याउँदै नागररक मैिी सेवा प्रवाहको वातावरण सजृना गररनेछ । 

• जेष्ठ नागररक, एकि मर्हिा, दलित बािबालिका, अपाङ्गता भएका व्यचिहरुिे लनयलमत रुपमा 
प्राप्त गने सामाचजक सरुक्षा भत्ता र्वत्तीय संस्थासँगको सहकायिमा वडा-वडामा गई िैमालसक 
रुपमा र्वतरण गने व्यवस्था लमिाइने छ । 

• गाउँपालिका तथा अन्तगितका कायािियबाट प्रदान गररने सेवा प्रवाहिाई र्वद्यतुीय माध्यमद्वारा 
संचािन गररने छ । सो को िालग आवश्यक पने सफ्टवेयर खररद तथा संचािनको व्यवस्था 
लमिाइने छ ।  

• गाउँपालिका, तथा अन्तगितका कायािियबाट प्रदान गररने सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा प्रत्येक 
चौमालसकमा साविजलनक सनुवुाई गरी जनताप्रलतको जवार्देर्हता र उत्तरदार्यत्व बहन गने 
कायििाई व्यवचस्थत गररनछे ।  

• गाउँपालिकाको आवलधक योजना र बजेट वीच तादम्यता लमिाई मध्यमकािीन खचि संरचना 
तयार गररनेछ ।  

• पालिकालभि संचालित र्वकास योजना, कायिक्रमहरुको प्रभावकाररता एवं गणुस्तरीयताको िालग 
अनगुमन तथा मूल्यांकन कायििाई व्यवचस्थत गनि अनगुमन मलु्यांकनको प्रगलतको बारेमा 
मालसक रुपमा कायिपालिका बैिकमा सलमक्षा गररने व्यवस्था लमिाइन ेछ ।  

• काननुी शासनको प्रणािीिाई स्थार्पत गनिको िालग स्थानीय तहिाई प्रदत्त काननु लनमािणको 
अलधकार क्षेिलभि रही संघीय र प्रदेश काननुसंगको तादम्यता लमिाई आवश्यक नीलत, काननु 
तथा कायिर्वलधहरु तजुिमा गरी कायािन्वयनमा ल्याइनेछ ।  

• खररद कायििाई व्यवचस्थत र पारदशी बनाउन वार्र्िक खररद योजना तयार पारी िाग ुगररनेछ 
।    
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• योजना तथा कायिक्रम संचािन गदाि प्रलतस्पधाि मार्ि त  गररने व्यवस्थािाई जोड र्दइने छ  ।  
• आन्तररक आयका स्रोतहरुको संभाव्यता अध्ययन, राजश्वका दायरा र्वस्तार, राजस्व बाँडर्ाँड, 

अन्तरसरकारी र्वत्तीय हस्तान्तरण तथा गैससको स्रोत पररचािनको िालग स्थानीय सरोकारवािा, 
प्रदेश सरकार र संघ सरकारका लनकाय तथा गैर सरकारी संस्था र र्वकास साझेदारसँग 
परामशि, समन्वय र साझेदारी गने व्यवस्था लमिाइनेछ ।  

• बजार अनगुमन लनदेचशका बमोचजम पालिका लभिका व्यापार व्यवसाय दताि, नवीकरण र मूल्य 
सूची कायम गने प्रणािी स्थार्पत गदै सवै प्रकारका व्यापार व्यवसायिाई करको दायरामा 
ल्याइनेछ ।   

• आलथिक सशुासन र पारदचशिता कायम गनि पेश्की तथा बेरुजिुाई लनरुत्सार्हत गररने छ । 

• सामदुार्यक वन उपभोिा सलमलत मार्ि त संकलित आम्दानीको १० प्रलतशतिे हनु आउने 
रकम पालिकाको आन्तररक राजश्व खातामा जम्मा गने व्यवस्था लमिाउने छ ।  

• गाउँपालिकालभि संचािनमा रहेका सरकारी एवं गैर सरकारी संघ संस्थाहरुिाई गै.स.स. 
पररचािन तथा व्यवस्थापन कायिर्वलध, २०७५ बमोचजम लनयमन गने व्यवस्था गररनेछ ।  

• प्राकृलतक स्रोत साधन (जलडवटुी, वनस्पलत र चजवजन्तकुो) अध्ययन अनसुन्धान र पर्हचानका 
िालग आवश्यक कायिक्रम तय गररनेछ । 

• मादी गाउँपालिका लभि लनमािण भएका तथा लनमािणाधीन जिर्वद्यतु ्आयोजनाहरुिे आफ्नो 
सामाचजक उत्तरदार्यत्व बहन गनि र लनयमानसुार पालिकािाई बझुाउन ु पने स्थानीय कर 
तोर्कएको समय लभिै बझुाउन तथा स्थानीयको िालग तोर्कएको शेयर जारी गदाि समग्र मादी 
गाउँपालिकािाई प्रभार्वत क्षेि मानी जारी गने तथा पालिकामा कायिरत कमिचारीिाई स्थानीय 
सरह शेयरमा िगानी गनि पाउने व्यवस्था सलुनचित गनि पहि गररने छ ।  

• गाउँपालिकाको मोवाईि एप लनमािण गरी गाउँपालिकािे प्रदान गने सेवाको बारेमा नागररकिाई 
जानकारी गराउँदै पारदचशिता प्रबद्धिन गररनेछ ।  

• नागररक वडापििाई व्यवचस्थत गरी मोवाईि एपमा लिंक गने व्यवस्था लमिाइनेछ । पालिका 
तथा वडा कायािियमा लडचजटि नागररक वडापि राख्न ेव्यवस्था लमिाइने छ । 

• हरेक र्वर्यगत शाखा र वडा कायािियको कायि प्रगलत र्ववरण हरेक कायिपालिका बैिकमा 
पेश गरी समीक्षा गररने छ ।  

• जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पकि  रहने वडा कायािियहरुको क्षमता र्वकास, स्रोत साधनमा वरृ्द्ध, गरी 
कायि सम्पादनिाई प्रभावकारी बनाइने छ ।  

• मादी गाउँपालिका लभिका गररव, बेरोजगार जोचखममा रहेका, वैदेचशक रोजगारीबाट र्केका, 
अलभभावक र्वहीन, अनाथ बािबालिका, र्रक क्षमता भएका व्यचि, एकि मर्हिा तथा परुुर्, 
जेष्ठ नागररक िगायतका व्यचिहरुको त्यांक संकिन गरी र्वद्यतुीय अलभिेख तयार गररनेछ।  
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• बस्ती स्तरबाट संकलित योजनाहरुको स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐनिे तोकेको प्राथलमकता 
क्षेिको आधारमा वगीकरण गरी प्राथलमकता लनधािरण गररनेछ ।  

• गाउँपालिकाको आन्तररक लनयन्िण प्रणािी सदुृढीकरण गररनेछ। 

• मानवअलधकार संग सम्बचन्धत सरोकारवािा, संघ संस्था संग समन्वय र सहकायि गरी 
मानवअलधकार मैिी कायिक्रम संचािन गररने छ ।  

• जनप्रलतलनलध र कमिचारीहरुको कायि सम्पादन सम्झौता गरी कायि सम्पादन मूल्याङ्कन गने 
व्यवस्था गररनेछ । 

• प्रत्येक वर्ि उपभोिा सलमलत र टोि र्वकास संस्था मध्येबाट उत्कृि छनौट गरी सम्मान गने 
व्यवस्था लमिाइने छ । 

२३. पूवािधार र्वकास : 
• गाउँपालिका लभि लनमािण हनुे सबै संरचनाहरुिाई भवन लनमािण मापदण्ड अनसुार  लनमािण गनि 

घर नक्सा शाखा तथा वडा कायािियमा मार्ि त र्वलभन्न कायिक्रमहरु संचािन गररने छ । 
तोर्कएको मापदण्ड अनसुार काम भए नभएको सम्बन्धमा लनयलमत अनगुमन गररने छ ।  

 

• संघ र प्रदेश सरकारबाट संचालित सडक, सडक पिु, लसंचाई आयोजना, भवनिाई तोर्कएको 
समयलभि नै सम्पन् न गनिको िालग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गररने छ ।  

• संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा दात ृ संस्थामार्ि त संचािन हनु ेयोजना तथा कायिक्रममा 
काननु बमोचजम िागत साझेदारी गररने छ ।  

• वडालभिका सानालतना भौलतक पूवािधार लनमािणका कायिहरु वडास्तरबाट न ैसंचािन गररने छ 
। गाउँपालिकालभि रहेका ग्रामीण सडक ममित सम्भारको िालग आवश्यक व्यवस्था लमिाइन े
छ ।  

• मादी गाउँपालिकाबाट खुिा बोिपि प्रकृयामार्ि त संचािन हनु े योजनको बोिपि सूचना 
प्रत्येक आ.व.को पर्हिो चौमालसक लभि प्रकाशन गरी सक्न ेव्यवस्था लमिाइन ेछ। 

• िुिा आयोजनाको लनमािण कायििाई गणुस्तरीय बनाउन लनयलमत अनगुमन मलु्यांकन गनि तथा 
लनमािण कायि सहजीकरण गनि आयोजनाको लनमािण अवलधभरका िालग प्रार्वलधक कमिचारीको 
व्यवस्था लमिाइने ।   

• गाउँपालिकाबाट ७० प्रलतशत र स्थानीय उपभोिाको ३० प्रलतशत िागत साझेदारीमा पूवािधार 
लनमािणका योजनाहरु संचािनमा जोड र्दइने छ।  

• १० िाख भन्दा बढी िागत भएका प्रार्वलधक रुपमा जर्टि प्रकारका लनमािण कायििाई टेण्डर 
(खिुा बोिपि) को माध्यमबाट अगालड बढाइनेछ ।  

• ऐलतहालसक पयिटकीय स्थि मादी-१ को लसक्िेसमा बस पाकि को स्तरोन्नलत गररनेछ र 
गाउँपालिका लभि रहेका बस पाकि हरुको स्तरोन्नलत गररनेछ ।  
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• गाउँपालिका केन्ि जोड्ने सडकिाई पक्की बनाउन संघ तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गररनेछ 
। सबै वडा केन्िहरुमा सडक संजाि पयुािइनेछ । 

• र्दगो र्वकासिाई ध्यान र्दँदै संचािनमा आएका सडकहरूको स्तरोन्नलतको िालग पक्की 
संरचनाहरु ढिान, र्पच, सोलिङ, ग्राभेि, पक्की नािा, ह्यमु पाइप र ग्यार्वनको व्यवस्था गररनेछ 
। 

• मादी गाउँपालिकाको मखु्य केन्ि प्रवेश गने मखु्य सडक (काउखोिा-भैंसे- याङ्ग्जाकोट) 
अन्तगित पने र्वजयपरु खोिाको पिु र भैंसेको पिुको र्वकल्प खोजी लनमािणको िालग पहि 
गररनेछ । 

• मादी गाउँपालिका लभिका सबै घरहरुमा इन्टरनेट सरु्वधा उपिधध गराउन ईन्टरनेट प्रदायक 
संस्थाहरुसँग समन्वय गररनेछ । 

• यस गाउँपालिकामा मोबाइिको नेटवकि  नपगेुका िाउँमा नेपाि टेलिकमसँग समन्वय गरी 
सञ्चार टावर लनमािणको िालग पहि गररनेछ, साथै सूचना तथा संचार र्वस्तारको िालग पहि 
गररनेछ । 

• गाउँपालिका लभिका कािे पोिहरु र्वस्थार्पत गरी चस्टि पोिहरु राचखनेछ र नाङ्गो तारहरु 
र्वस्थार्पत गरी कािो तार राचखनेछ । र्वद्यतुको पहुँच नपगेुका िाउँमा पहुँच पयुािइनेछ । 

• प्रदेश सरकार र र्वद्यतु ्प्रालधकरणको समन्वयमा र्वद्यतु ्आपूिलत सधुार सम्बन्धी कायिक्रमहरु 
संचािन गररनेछ। 

• गाउँपालिका लभिका लनमािणाधीन तथा संचालित हाईड्रोपावर कम्पनीहरुिाई आवश्यक लनयमन 
गरी अलनवायि स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग गरे बापत करको दायरामा ल्याईनेछ । 

• नवीकरणीय उजाि कायिक्रम अन्तगित गाउँपालिका लभि रहेको मि, मचन्दर साविजलनक शौचािय 
िगायतका साविजलनक स्थिहरुमा सौयि बत्ती जडान गररनेछ । 

• एक वडा एक हेलिप्याड लनमािण गने योजनािाई लनरन्तरता र्दइने छ ।  
 

२४. वन, वातावरण तथा र्वपद् व्यवस्थापन : 
• र्वपद् व्यवस्थापनको िालग र्वपद् व्यवस्थापन कोर्मा लनयलमत रुपमा रकम जम्मा गने व्यवस्था 

लमिाइने छ । साथै सो कोर्मा अन्य क्षेिबाट समेत रकम जम्मा गराउन पहि गररने छ ।  

• पालिकालभि रहेका सामदुार्यक वन उपभोिा सलमलत तथा संरक्षण क्षेि व्यवस्थापन सलमलतिाई 
वन संरक्षण सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गररने छ र चोरी चशकारी, वन डडेिो लनयन्िण 
कायििाई प्रभावकारी बनाईनेछ ।   

• वन डडेिो लनयन्िणका िालग सामदुार्यक वन उपभोिा सलमलतसँगको समन्वयमा वन क्षेिमा 
अग्नी रेखा लनमािण गररने छ ।  
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• नदीिे क्षयीकरण गरेको स्थानहरुको स्थिगत लनरीक्षण गरी तटवन्धन मार्ि त नदी लनयन्िण 
तथा  नदीको क्षयीकरणबाट हनुे क्षलतिाई न्यूनीकरण गनि पहि गररने छ ।  

• हरेक टोि बस्ती र र्वद्यािय तथा अन्य क्षेिबाट उत्पन्न हनुे सबैखािे र्ोहोरमैिाको 
वगीकरणको िालग अलभमखुीकरण तालिम र्दइने छ । साथै नकुर्हन ेर्ोहोरको व्यवस्थापनको 
िालग पालिका स्तरमा डचम्पङ्ग साइड लनमािणको िालग पहि गररने छ ।  

• पानीका महुान, कुवा आर्दको संरक्षणको िालग तारवार िगाउने तथा समदुायसँगको सहकायिमा 
वकृ्षरोपण कायि गररने छ ।  

• भ–ूक्षय लनयन्िण, नदी कटान लनयन्िणको िालग भ–ूसंरक्षण सम्बन्धी कायि योजना तयार 
पारी िाग ुगररनेछ ।  

• र्वपद् जोचखम उच्च भएको क्षेिको पर्हचान गरी रेडक्रस सोसाईटी तथा अन्य वातावरणको 
क्षेिमा काम गने संस्था मार्ि त र्वपद् जोचखम नक्सांकन गररने छ ।  

• सामदुार्यक प्रहरी एवं प्रहरीसँगको समन्वयमा र्वपद् राहात उद्दार टोिी गिन गरी र्वपद् 
व्यवस्थापन राहत तथा उद्दारमा पररचािन गररने छ ।  

• र्वपद् जोचखम तथा महामारी लनयन्िणको िालग समयानकूुि पालिकाको र्वपद् प्रलतकायि योजना 
पररमािजन गदै िैजाने व्यवस्था लमिाइने छ ।  

• गाउँपालिकाको स्थानीय वन ऐन अनसुार वन क्षिेबाट हनुे आम्दानीिाई गाउँपालिकाको 
आन्तररक राजश्व खातामा जम्मा गराउन पहि गररने छ । 

• संघ प्रदेश सरकारसँगको सहकायिमा वहृत मादी नदी संरक्षण पररयोजना िाग ु गनि पहि 
गररनेछ । 

आदरणीय सभा सदस्य ज्यूहरु, 

२५. अन्त्यमा, मादी गाउँपालिका वासीको जन अपेक्षा अनसुार र्वकासका चाहना पूरा गनि नागररक र 
स्थानीय सरकार लबचको सम्बन्ध समुधरु बनाउन अत्याधलुनक प्रर्वलधको प्रयोग गरी मादीिाई 
समदृ्ध मादी बनाउने अलभयानमा हामी सबै प्रलतवद्ध छौं । मादी गाउँपालिकािे अचघ सारेको प्रस्ततु 
नीलत तथा कायिक्रम तजुिमाका क्रममा रचनात्मक सझुाव र्दई सहयोग परु् याउनहुनुे राजनीलतज्ञ, 

बौर्िक वगि, समाजसेवी, प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत, र्वर्यगत शाखाका प्रमखुहरु र गाउँपालिकाका 
कमिचारीहरु सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गदिछु । यस नीलत तथा कायिक्रमको कायािन्वयनमा सहयोग 
परु् याउन नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार, र्वकासका साझेदारहरु तथा गाउँपालिकाका कमिचारी, आम 
स्थानीय नागररक, राजनीलतज्ञ, बौर्िक वगि, समाजसेवीहरु सबैमा हार्दिक अर्पि गदिछु ।  

 

 

देर्वजङ्ग गरुुङ 

अध्यक्ष 

२०७९ असार ६ गते 
सोमबार 


