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सरुमारनी गाउँपालिकाको ११ औ ँगाउँ सभा अलिबेशनमा गाउँपालिका 
अध्यक्ष श्री झगबहादरु र्वश्वकमाि ज्यूबाट प्रस्ििु 

आ.व. 207९/0८० को वार्षिक नीलि िथा कायिक्रम 
 

गाउँपालिका उपाध्यक्ष ज्यू, 

सभाका सम्िव ज्यू 

गाउँसभा सदस्यज्यूहरु, 

राष्ट्रसेवक कमििारी िथा उपम्स्थि सवपूर्ि महानभुावहरु । 
 

 स्थानीय िहको दोश्रो लनवाििन पश्चािको पर्हिो िथा सरुमारानी गाउँपालिकाको गाउँसभाको ११ 
औ ँअलिवेशनमा उपम्स्थि सवपरु्ि जनप्रलिलनलि ज्यूहरुिाई हार्दिक बिाई एवं सफि कायिकािको 
शभुकामना ब्यक्त गदै स्वागि गदिछु । 
 

 नेपािको संर्विान िथा प्रिलिि ऐन, कानूनिे स्थानीय िहिाई प्रदान गरेका अलिकारहरुको 
कायािन्वयन गदै सखुी र समदृ्ध स्थानीय िह बनाउने लनर्हि उद्धेश्यका साथ स्थानीय सरकारको 
लनमािर् सँगै जनिािे घर घरमा स्थानीय सरकारको अनभुलूि गने अबस्था क्रमशः शृ्रजना हदैु 
गएकोछ।स्थानीय स्िरमा लनलि लनमािर्, योजनाको छनौट र कायािन्वयन हनुे हुँदा योजनाहरुको 
प्रभावकारीिामा समेि बढोत्तरी भएकोछ। यो वास्िवमा नेपािी जनिाको िालग खुलसको कुरा हो 
। र्हजोको एकात्मक र केम्न्िकृि मानलसकिाको क्रमशः अन्त्य हदैु गएको छ ।पररवििनको 
प्रलिर्ववब आजको र्वकास लनमािर् िथा जनिािे प्राप्त गनि थािेका सेवा, सहलुियि, सरु्विा र 
अवसरहरुमा देख्न र महससु समेि गनि थाल्दै गएको अबस्था छ । 
 

 संघीय िोकिाम्न्िक गर्िन्िात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट मिुकुको िौिफी र्वकासको 
आकांक्षा पूरा गनि नेपािको संर्विान बमोम्जम स्थानीय िहको लनवाििन पश्चाि स्थानीय 
सरकारको दोस्रो कायिकािको सरुूवाि सँगै र्वलभन्न र्वषय क्षेिसँग सवबम्न्िि सरोकारवािा िथा 
गाउँपालिकावासीहरूको अमूल्य सझुावहरूको सहयोगमा ियार गररएको सरुमारानी गाउँपालिको 
आलथिक वषि 2079/080 को वार्षिक नीलि िथा कायिक्रम यस गररमामय गाउँसभा समक्ष 
प्रस्ििु गनि पाउँदा गौरबको अनभुलूि गरेकोछु। 

 

 यस अवसरमा समाजको आमूि पररवििन र संघीय िोकिाम्न्िक गर्िन्िात्मक शासन व्यवस्था 
स्थापना सवमको र्वलभन् न कािख्डका राजनीलिक आन्दोिन, संघषि र क्राम्न्िहरूमा आ्नो 
अमूल्य जीवन अपिर् गनुि हनुे सवपूर्ि ज्ञाि अज्ञाि शर्हदहरू प्रलि उच्ि सवमानका साथ भावपूर्ि 
श्रद्धाञ् जिी अपिर् गदिछु। िी आन्दोिनहरूको नेितृ्त्व गनुि हनुे अग्रजहरू प्रलि उच्ि सवमान 
व्यक्त गदिछु । मिुकुको राजनीलििाई संघीय िोकिाम्न्िक गर्िन्िको यस स्वरूपमा ल्याई 
पयुािउन महत्वपूर्ि योगदान गनुिहनुे अग्रजहरु एवं घाइिे योद्धाहरू र वेपत्ता नागररकहरू प्रलि 
उच्ि सवमान व्यक्त गदिछु ।  
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 गाउँपालिका स्थापना काि देम्ख हाि सवम र्वलभन् न िरर्मा नेितृ्त्व गनुि हनुे सबै व्यम्क्तत्त्वहरू 
प्रलि उच्ि सवमान ब्यक्त गदै उहाँहरूिे पयुािउन ुभएको योगदानको स्मरर् गनि िाहन्छु ।  

 नेपािको संर्विान बमोम्जम शासन प्रर्ािीको नयाँ शासकीय संरिनाका रूपमा स्थानीय सरकार 
स्थापनाको पर्हिो कायिकािमा सरुमारानी गाउँपालिकािे र्वलभन्न नीलिगि, कानूनी, संरिनागि 
एंव व्यवस्थापकीय पक्षमा सिुार गरी कायि सवपादन गदै सेवा प्रवाह र र्वकास लनमािर्का 
र्क्रयाकिापहरूिाई लिब्रिाका साथ अगाडी बढाउन सफि भएको छ । 

 

गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, 
  अव म स्थानीय िह लनबाििन पश्चाि लनवािम्िि जनप्रलिलनलिहरुको  पर्हिो कायिकािमा भएका 

मखु्य मखु्य उपिम्ब्िहरुको संम्क्षप्त सलमक्षा प्रस्ििु गनि िाहान्छु । 

 

क) स्थानीय िहको कायिकािको २ वषि र्वश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना 
भाईरसबाट हाम्रो गाउँपालिका समेि अछुिो रहन सकेन । उक्त र्वषम पररम्स्थिीमा उक्त 
महामारीबाट सरुमारानी गाउँपालिकाबासीहरुको म्जउज्यानको रक्षाको लबषय पर्हिो 
प्राथलमकिामा रह्यो जस्िे गदाि अन्य र्वकास लनमािर्का कायिहरु अपेम्क्षि रुपमा अम्घ वढन 
नसकेको लििो यथाथि हामी सबैका साम ुछििङ्गछ। उक्त महामारीको रोकथाम, लनयन्िर् 
एवं उपिारका िालग स्रोि सािन, औषिी, उपकरर्, अम्ससजन, जनशम्क्त व्यवस्थापन िथा 
पररिािन, कोलभड र्वरुद्धको खोप आपूलिि एवं व्यवस्थापन कायिमा प्रत्यक्ष, परोक्ष सहयोग 
गनुि हनुे संघसरकार, प्रदेश सरकार, राजनीलिक दि, जनप्रलिलनलिहरु, कमििारीहरु, सरुक्षा 
कमीहरु, नागररक समाज, संिार जगि, र्वलभन्न संघ संस्था, स्वास््यकमी िगायि 
सवपूर्ििाई िन्यवाद र्दन िाहन्छु । 
 

ख)  म्शक्षािफि ः र्वगि िामो समयदेम्ख र्वद्याियहरूमा लनजीस्रोिबाट वा जनस्िरबाट ििब भत्ता 
प्रदान गने गरी म्शक्षक व्यवस्थापन गदै आइरहेकोमा पर्हिो कायिकािबाट न ैगाउँपालिकािे 
म्शक्षक अनदुान सहयोगको सरुुवाि गरेको लथयो । हािसवममा मा.र्व. -18, आिारभिू 
िह-36 र बािर्वकास सहजकिाि-11 जना गरी जवमा ६५ जना म्शक्षक व्यवस्थापन 
गररएको छ । जसबाट र्वद्याियको पठनपाठनमा सहज हनुका साथै शैम्क्षक गरु्स्िर 
सिुारमा समेि सहयोग पगु्ने अपेक्षा रहेको छ । अझै केही र्वद्याियहरूमा म्शक्षकहरूको 
संख्या थप गनुिपने अवस्था रहेको र  क्रलमक रूपमा व्यवस्थापन गदै  िलगने 
गाउँपालिकाको नीलि रहेको छ ।  

ग) र्वद्यािय पूवाििार लनमािर् िथा सिुार िफि  हाि सवम िार कोठे भवन ७ वटा, दईु कोठे 
भवन ३ वटा, शौिािय ५ वटा, र्वज्ञान प्रयोग शािा 3 वटा, ICT कायिक्रम ७ वटा,  सबै 
सामदुार्यक र्वद्याियहरुमा रंगरोगन िथा ममिि सिुार, घेरबार, ममिि कायिहरु सवपन्न भएका 
छन । 
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घ)  गरु्स्िर सिुारका पहि र प्रयासहरू स्वरुप प्र.अ. मालसक प्रोत्साहन भत्ता, सतु्केरी 
म्शक्षकको सट्टामा आमं्शक व्यवस्थापन, म्शक्षक िालिमको व्यवस्था, लनयलमि प्र.अ. बैठक, 
उत्कृष्ट र्वद्यािय, प्र.अ. म्शक्षक र र्वद्याथी परुष्कृि कायिक्रम, र्वद्यािय अनगुमन िथा 
सपुरीवेक्षर्, स्थानीय पाठ्यक्रम लनमािर् र कायािन्वयन, बािर्वकास सहजकिाि िथा र्वद्यािय 
सहायक कमििारीको न्यूनिम ििवमान कायािन्वयनका साथै र्वद्यािय सहयोगीहरूको 
ििवमा उल्िेख्य वरृ्द्ध जस्िा कामहरु भएका छन ।  
 

ङ) आम नागररकको आिारभिु आवश्यकिाको पर्हिो क्षेिको रुपमा रहेको स्वास््य क्षिेिाई 
ब्यबम्स्थि र प्रभावकारी वनाउन ३ वटा स्वास््य संस्थाहरूमा प्रयोगशािा स्थापना र 
सञ् िािन वडा नं. 2 को ददेरी, वडा नं. ४ को बड्डाडा वडा नं. 6 को बरु्ढिौरमा प्रसिुी 
सेवा सर्हि आिारभिू स्वास््य सेवा केन्ि स्थापना र सञ् िािन गररएको छ भने वडा नं. 2 
को गनाहाबस्िीमा सामदुार्यक स्वास््य इकाई र वडा नं. 4 को हापरुवेशीमा साप्तार्हक 
म्सिलनक सञ् िािन गररएको छ ।  

 

ि) स्वास््य संस्थाहरूबाट सतु्केरी रेफर भई अस्पिाि िैजानपुने सतु्केरीहरूिाई एवबिेुन्स 
सहायिा खिि उपिब्ि गराइएको छ। स्वास््य संस्थाहरूमा सतु्केरी हनुे सतु्केरीहरूिाई १ 
सयारेट अ्डा, हाईजेलनक र्कट र नगद रु. ५०० थप उपिब्ि गराइएको छ । र्वलभन् न 
संस्थाहरूसँग सवबन्ि र सहकायि गरी बेिाबेिामा स्वास््य म्शर्वरहरू सञ् िािन गररएको छ 
। जेष्ठ नागररक आखा म्शर्वर िथा मोलियार्वन्दकुो लनःशलु्क शल्यर्क्रया गने काम गदै 
आइएको छ । पोषर्मैिी  सवबन्िी र्वलभन्न कायिक्रमहरू संिािन गररएको छ ।  

 

छ) स्थानीय िहको पर्हिो कायिकािको पाँि वषे अविी पूरा हुँदै गदाि जवममा ९० वटा ऐन, 
कायिर्वलि, लनदेम्शका, लनलि, मापद्डहरु जस्िा कानूनहरू लनमािर् भई कायािन्वयनमा रहेका 
छन कानून लनमािर्को यस उपिब्िीिे सेवा प्रवाह, पारदम्शििा, जवाफदेर्हिा र काननुी 
शासन संिािनमा र्वशेष टेवा पगेुको अनभुलूि गरेको छु । 

 
ज) मखु्य बस्िीहरूिाई सडक सञ् जािसँग जोनन ेकाम कररब सवपन् न गररसर्कएको छ । केही 

बस्िीहरू र स-साना टोिहरूिाई यािायाि  सरु्विा परु् याउनेको लनलमत्त सडक लनमािर् 
कामिाई लनरन्िरिा र्दनपुने अवस्था छ । हािका सडकहरूिाई बाहै्र मर्हना यािायाि 
सूिारू हनु ससने गरी स्िरोन्नलि गनुिपने आवश्यकिा रहेको छ । सडक कािोपिे गने 
कामको शरुवाि भएको भएिापलन न्यून मािामा रहेको छ । आगामी र्दनहरूमा 
गाउँपालिकाको सािनस्रोिको लसमािाई ध्यान राख्दै सडक कािोपिे सवबम्न्ि योजनमा 
क्रमशः अम्घ बढाइने छ । 
 

झ) पर्हिो स्थानीय िह लनवाििन पश् िाि गि बषि सवम स्थानीय सडकहरू मध्ये २ वटा 
सडकको ५७ लमटर सडक कािोपिे, २६.१५ र्किोलमटर सडक ग्राभेि िथा स्िरोन्नलि, 
९०.२५ र्किोलमटर नयाँ सडकको ट्रयाक लनमािर् भएको छ भने िाि ुआ.ब. थप ९६१ 
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लमटर सडक कािोपिे, ६ र्किोलमटर ४६९ लमटर सडक ग्राभेि र १.2 र्किोलमटर नयाँ 
सडक थप हनुेछ । सबै वडाहरूिाई सहज सडक संजाििे जोडी सामाम्जक जीवनिाई 
सरि िलु्याएको छ यसवाट आलथिक कृयाकिापमा बरृ्द्ध हनु गई जनिाको आलथिक म्स्थिीमा 
सिुार हदैु जान ेर्वश्वास लिएकोछु ।  

र ्

ञ) पर्हिो कायिकािमा खानेपानी क्षेिमा गाउँपालिकािे अन्य क्षेिको ििुनामा उल्िेख्य िगानी 
गरेको छ । हािसवम कररव दईु हजार घरिरुीमा एक घरएक एकिाराको अविारर्ा 
अनसुार खानेपानीको सरु्विा र पहुँि रहेको छ बाँकी घरिरुीिाई खानेपानीको सहज र 
गरु्स्िरीय आपूलिि गनुिपने अवस्था देम्खन्छ ।यस लबिमा केही ठुिा आयोजनाहरू सवपन्न 
हनुे र्दशािफि  अम्घ बढेकाछन ्। जसबाट लनकट भर्वश्यमा झ्डै ६ सय भन्दा बर्ढ घरमा 
एक घर एक िाराको नीलि कायािन्वयन हनुछे ।  गाउँवासीहरूिाई स्वच्छ खानेपानी 
उपिब्ि गराउने उद्देश्य अनरुूप यस अवलिमा बांगेशाि क्षेिमा ईनार/कुवा लनमािर्, पानीका 
महुान संरक्षर् भएका छन । फोहरमैिा ब्यबस्थापनको िागी  ल्यान्ड र्फि साइटको 
लनमािर्को काम भएकोछ ।  

ट) पयिटन प्रवद्धिन गने उदेश्यिे २ वटा पाकि  लनमािर्, ४ वटा मठमम्न्दर, १ मम्स्जद र 
कर्िस्थान लनमािर् गररएकोछ ।  

ठ) न्यार्यक सलमलिमा आ.व. 2078/07९ मा परेका 12 वटा मदु्दा मध्ये 7 वटा मदु्दाहरू 
फर्छ्यौट भएको छ भने आ.व. 2074/075 देम्ख हािसवम 68 मदु्दा मध्ये 59 वटा 
मदु्दा फर्छ्यौट भएका छ्न ्।  
 

ड) यस बषिको अन्ि सवममा आई पगु्दा सामाम्जक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गने िाभ ग्राहीहरुको 
संख्या १८७९ जना रहेकोछ। सामाम्जक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गने सबै िाभग्राहीहरुको बैंक 
माफि ि भत्ता रकम लनकासा प्रकृया गररएको छ। िाि ुआ.ब को िेश्रो िैमालसक सवम ४ 
करोड, ४९ िाख ५१ हजार ६८५ लनकास भएकोमा िाि ुआ.ब. को अम्न्िम िैमालसकमा 
कररव १ करोड ५३ िाख ७३ हजार ९२७ लनकासा गररनेछ ।  

 

ढ) यस गाउँपालिकाको छोरी पेवा कायिक्रममा हाि सवम 438 वटा छोरी आवद्ध भएका छन 
। गाउँपालिका स्थापना पश्चाि 197 जनािाई अपाङ्गिा पररिय पि र्विरर् गररएकोछ । 
ग बगिको पररिय पि प्राप्त गने 82 जना रहेका छन, 68 जना अनाथ बािबालिकाहरुिाई 
बािबालिकाहरुिाई १००० का दरिे सहयोग उपिब्ि गराईएकोछ । 524 जनािाई 
जेष्ठनागररक पररिय पि र्विरर् गररएकोछ ।ग बगिका अपाङ्गिा भएका नागररकहरुिाई 
मालसक रु ५००।– का दरिे भत्ता प्रदान गररएकोछ । 
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र्) नेपाि सरकारिे गि बषिदेखी स्थानीय िहको संस्थागि मलु्यांकन कायि सरुु गरेकोमा आ.ब. 
२०७६/०७७ मा यस गाउँपालिकािे 57.25 अंक प्राप्त गरेकोमा आ.ब. २०७७/०७८ 
मा बरृ्द भई ७०.७५ अंक प्राप्त गनि सफि भएकोछ । 

 

ि) यस गाउँपालिकाको गि बषि सवम कुि बेरुज ु रु. ८,३२,११,०००/-भएकोमा िाि ु
आ.ब.मा रु. ७,०४,४९,२९८.४/- बेरुज ु फर्छ्यौट भएकोछ। यस गाउँपालिकाको गि 
आ.ब. २०७७/०७८ को बेरुज ुशनु्य भएको छ । 

 

थ) सरुम्क्षि नागररक आवास कायिक्रम अन्िरगि हाि सवम १०९ घरिरुी िथा यस 
गाउँपालिकाका िगानीमा ५२६ गरी जवमा 635 घरिरुीमा जस्िापािा िगाउने कायिक्रम 
सवपन्न भएकोछ भने जनिा आवास कायिक्रमबाट ५७ वटा अलि र्वपन्न पररवारको घर 
लनमािर् भएकाछन। 

द) यस गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन लनमािर्, ४ वटा वडा कायािियहरुको भवन लनमािर् २ 
वटा सभाहि लनमािर् भएका छन । आगामी आलथिक बषिदेम्ख सबै वडाहरुिे आ्नै 
भवनबाट सेवा प्रदान गने अवस्था लसजिना हनु ुगौरवको कुरा हो । 

 
ि) गि ५ बषिको अवलिमा कायाििय र सबै स्वास््य संस्था र वडाहरुमा ईन्टरनेट जडान, 

राजश्व र िेखा प्रर्ािीिाई स्टवयर माफि ि संिािन, सबै वडाहरुबाट ब्यम्क्तगि घटना 
दिाि अनिाईन माफि ि संिािन, नगर प्रहरीको ब्यबस्था, बार्षिक सलमक्षा, साविजलनक 
सनुवुाई, नागररक वडा पि, कायािियमा लस.लस सयामराको ब्यबस्था, हेल्प डेससको स्थापना, 
मालसक रुपमा राम्रो काम गने कमििारीिाई सवमान िथा परुस्कार, पवुि जनप्रलिलनलिहरु र 
गाउँपालिकािाई लनशलु्क जग्गादािाहरुको िागी सवमान जस्िा कायिक्रमहरु भएका छन । 

 

न) िघ ु उद्यम र्वकास कायिक्रमबाट लसप र्वकास िालिम माफि ि आिारभिु ५२ जना 
स्िरउन्नोिी २१ जनािाई लसिाई कटाई, ३० जनािाई च्याउँखेिी िालिम, हाउस वाईररङ्ग 
१ जनािाई, ब्यटुीपािर एडभान्स ६ जना र आिारभिु ७ जना, गलुडया िथा कुसन लनमािर् 
सवबम्न्ि आिारभिु ५६, एडभान्स १४ जनािाई िालिम प्रदान गररएकोछ भन े
गाउँपालिकाबाट लसिाईकटाई िालिम, ड्राईभङ्ग िालिम, ब्यरु्टपािर िालिम, थाकिबाट 
र्वलभन्न प्रकारका सामाग्रीहरु बन्ने िालिमहरु पलन संिािन भएका छन । 

 

ऩ) कृर्ष िथा पशपुािन िफि  मखु्यिया बाख्रापािक समूहको बाख्राखोर लनमािर्/सिुार ४९१ 
जनाको, गाईभैसी फमि अनदुान ५४ जना कृषकको, भकारो सिुार ७० जना कृषकको, िाप 
कटर र्विरर् २७ जना कृषकिाई, उन्नि जािका २५ बोका र्विरर्, २७ जना 
कुखुरापािन कृषकिाई अनदुान, २६ जना कृषकिाई बंगरु, १८ जना कृषकको बंगरु खोर 
सिुार, ५ जना कृषकको माछा पोखरी लनमािर् र भरुा र्विरर्, २ जना कृषकिाई दाना 
बनाउने िक्की,  ह्याम्िङ्ग मेलसन र्विरर्हरु भएका छन। कृर्ष समूहहरुका ३5 वटा पकेट 
दिाि भएका छन ।कृर्ष र पशपुािनका अन्य र्वलभन्न कायिक्रमहरु संिािन भएका छन । 
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मैिे मालथ उल्िेख गरेका केवि मखु्य उपिम्ब्ि माि हनु यसका अिावा अन्य योजना िथा 
कायिक्रमहरु संिािन भएका छन । 

 

गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, 

 अव म यस सवमालनि सभा समक्ष आगामी आ.ब. २०७९/०८० को िागी बार्षिक लनलि 
िथा कायिक्रमहरु प्रस्ििु गने अनमुलि िाहन्छु ।  

भौलिक पवुाििार र्वकास 

 सबै वडा िथा बस्िीहरुिाई सडक संजािमा जोडने नीलि अनसुार सडक पूवाििारको स्िरोउन्निी 
गरी यािायाि सेवािाई प्रभावकारी वनाउने लनलि िाई लनरन्िरिा र्दईनेछ ।आगामी आलथिक बषि 
संम्घय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा यस गाउँपालिकाको मखु्य 
सडकको रुपमा रहेको ऐराविी-बड्डाडा-जस्परु -पठुाखोिा दाङ्ग, सडक स्िरउन्नलि गने कायििाई 
लनरन्िरिा र्दईनेछ । गाउँपालिकाको केन्ि देखी वडा न. ६ िाई जोनन ेछोटो दरुीको सडक 
ट्रयाक लनमािर् सरुु गररएकोमा सो कायििाई लनरन्िरिा र्दईनेछ ।  
 

 प्रदेश सरकारको प्रार्वलिक सहयोगमा गाउँपालिकाको वास योजना लनमािर् कायि सवपन्न भएको 
छ।यही वास योजनाका आिारमा सरुमारानी गाउँपालिकाको समेि प्राथलमकिा प्राप्त क्षेिको 
रुपमा रहेको खानेपानी िथा सरसफाईिाई उच्ि प्राथलमकिामा राख्दै एक घर एक िाराको 
नीलििाई लनरन्िरिा र्दईनेछ। खानेपानी िथा सरसफाइको क्षेिमा िगानी गने उद्धेश्यिे ियार 
गररएको वास योजना लनमािर् भैसकेको सन्दभिमा आगामी आ.ब. बाट उक्त योजनािाइ 
कायािन्वयन गदै िलगनेछ । सोही योजनाका आिारमा खानेपानी र सरसफाइका अलभयानहरु 
संिािन गररनेछ यस बषि हंशपरु खानेपानी िथा सरसफाई आयोजनाको लनमािर् काम सवपन्न गरी 
आगामी आ.ब.देखी खानेपानी र्विरर् गररनेछ । खानपेानी िथा सरसफाईका योजनाहरु 
लनरन्िरिा र्दईने लनलि कायमै रहेको छ । 
 

 यसै आलथिक बषि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा वडा न. २ र वडा न. ४ को 
वडा कायाििय भवन लनमािर् सवपन्न गरी आगामी आ.ब. बाटै सेवा प्रवाह सिुारु गररने छ 
।आगामी आ.ब. देखी सबै वडा कायािियहरुिे आ्नै कायाििय भवनबाट सेवा प्रवाह गने 
अवस्था शृ्रजना हनुेछ । 

 गि आ.ब.मा नेपाि सरकारको सहयोगमा सरुम्क्षि नागररक आवास कायिक्रमबाट िाभाम्न्वि 
घरिरुीिाई जस्िापािा िगाउने कायि भैरहेकोमा हाि सवम १०९ घरिरुीमा जस्िापािा िगाउने 
काम सवपन्न भएकोछ । आगामी बषि संम्घय सरकार, प्रदेश सरकार र यस गाउँपालिकाको 
सहयोगमा अलिकांश र्वपन्न नागररकहरुको घरमा जस्िापािा िगाउने कायि सवपन्न गने िक्ष्य 
लिएको छु । प्रदेश सरकारको सहयोगमा संिालिि जनिा आवास कायिक्रमिाई लछटो, छररिो 
एवं प्रभावकारी िररकािे समयमै कायािन्वयन गनि आवश्यक भलुमका खेलिनेछ । 
 

 संम्घय सरकारको सहयोगमा संिालिि प्रिानमन्िी रोजगार कायिक्रमिाई नेपाि सरकारको लनलि 
अनसुार थप पररस्कृि र प्रभावकारी रुपमा कायिक्रम संिािन गरी पररर्ामममु्ख बनाइनेछ ।हाि 



  7 
 

सवमका अनभुवहरुबाट म्शक्षा लिदै प्रिानमन्िी रोजगार कायिक्रम अन्िगिि छनौट भएका 
योजनाहरुिाई प्रभावकारी वनाउनको िागी आवश्यक ब्यबस्था गररनेछ । 
 

 संस्कृलि िथा पयिटन र्वकासमा सहयोग पयुािउन संम्घय सरकार, प्रदेश सरकार र यस 
गाउँपालिकाको श्रोि समेि पररिािन गरी र्वलभन्न मठमम्न्दर, मम्स्जद, पाकि , उद्यान लनमािर् एवं 
पयिटन पूवाििार लनमािर् गरी आन्िररक पयिटन बरृ्द्ध गने योजना बनाईनेछ । 
 

 िाि ु आ.ब. मा लनमािर् सरुु भएको झोिुंगे पिु क्षेिगि कायिक्रम अन्िगििका झो.प.ुहरुको 
लनमािर् कायि सवपन्न गरी आगामी बषि थप नयाँ योजना सरुु गने िक्ष्य राखेको छु । 

 

 

स्थानीय सेवा प्रवाह, सशुासन र गररवी लनवारर् 
 

 आगामी बषि यस गाउँपालिको आवलिक योजना लनमािर् कायि सवपन्न गरी सोही पच बर्षिय 
योजनाका आिारमा हाम्रा बार्षिक लनिी कायिक्रम र बजेटिाई िािमेि गरी कायािन्वयन गररनेछ। 
यसका साथै यस गाउँपालिकािे लनमािर् गरेका क्षेिगि योजनाहरु जस्िैः खानेपानी िथा सरसफाई 
(वास) योजना, क्षमिा र्वकास योजना, िैंलगक समानिा िथा समावेशी रर्नीलि िगाएिका योजना 
िथा रर्नीलिहरुिाई बार्षिक लनलि, कायिक्रम र बजेट संग िािमेि गररनेछ ।यस गाउँपालिकाको 
सूिना प्रर्वलिमा आिाररि प्रोफाईि ियार गररनेछ । 
 

 आगामी आ.ब.देखी र्दगो र्वकासका िक्ष्यहरुिाई स्थानीयकरर् गरी र्दगो र्वकास िक्ष्यका 
सूिकिाई सवबोिन गररनेछ । 

 २० यलुनट भन्दा कम र्वििु खपि गने र्वपन्न पररवारको शलु्क गाउँपालिकाको िफि बाट भकु्तानी 
गररनेछ । 

 स्थानीय िहको कायिप्रकृया र उपिम्ब्िहरु र र्वम्त्तय जोम्खमहरुको बारेमा िेखाजोखा गरी सवि 
र दबुिि पक्षहरुको पर्हिान गनि, र्वकास िथा शसुासनमा रहेका कमी कमजोरीहरुको जानकारी 
लिन, र्वम्त्तय सशुासन कायम गरी स्थानीय िहिाई सक्षम र प्रभावकारी वनाउन नेपाि सरकारिे 
िाग ुगरेको स्थानीय िह संस्थागि क्षमिा मलु्यांकन र र्वम्त्तय जोम्खम मलु्यांकनमा राम्रो अंक 
प्राप्त गरी गाउँपालिकाको संस्थागि क्षमिा र्वकास गनि र्वलभन्न कायिक्रमहरु संिािन गररने छ । 
 

  प्रगलिशीि कर प्रर्ािी माफि ि राजश्व र कर प्रशासनिाइ पररमाजिन र प्रभावकारी वनाइनेछ। 
राजश्व र कर प्रर्ािीिाई सिुार गनि राजश्वसिुार कायियोजना लनमािर् गररने छ । राजश्वका दर, 

श्रोि र दायराका आिारमा सम सामर्यक पररवििन गरी जनशम्क्त व्यवस्थापन र क्षमिा अलभवरृ्द्ध 
गररनेछ। राजश्व संकिनको िागी वडा स्िरसवम सूिना प्रर्वलिको प्रयोगिाई लनरन्िरिा र्दईने 
छ। 

 

 गाउँपालिकाको र्वम्त्तय व्यवस्थापन क्षमिा र कमििारी िथा जनप्रलिलनलिहरुको क्षमिा अलभवरृ्द्ध 
गरी आयोजनाहरुको कायािन्वयन क्षमिा वढाउनकुो साथै प्रभावकारी र जवाफदेही अनगुमनको 
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व्यवस्था गरी सशुासन कायम गररनेछ ।क्षमिा र्वकास योजनािाई कायािन्वयन गररनेछ 
।साविजलनक सेवा प्रवाहिाइ िसु्ि दरुुस्ि र प्रभावकारी वनाउन यस गाउँपालिकाको संगठन िथा 
ब्यबस्थापन सभेक्षर् कायि सवपन्न भैसकेको छ ।संगठन िथा ब्यबस्थापन सभेक्षर् प्रलिबेदनको 
आिारमा दरबन्दीहरु एर्कन र पररमाजिन गरी शाखागि िथा कमििारीहरुको कायिर्ववरर् ियार 
गरी म्जवमेवारी अनसुार प्रभावकारी एवं गरु्स्िरीय कायि सवपादनमा जोड र्दईनेछ । 

 

 जनप्रलिलनलि र कमििारीको व्यवसार्यक दक्षिा िथा क्षमिा अलभवरृ्द्धका िागी प्रोत्साहन, परुस्कार 
र िालिमको व्यवस्था लमिाईनेछ । सूिनाको हकको प्रत्याभिूी र्दिाउन साविजलनक सनुवुाई, 

सामाम्जक परीक्षर् जस्िा र्वलिहरुको प्रयोग गनुिको साथै सूिना िथा ि्याकं व्यवस्थापनको िागी 
सूिना केन्ि स्थापना गररनेछ ।सबै साविजलनक लनकायिाई र्वद्यलुिय शासनमा आवद्ध गररन ेनीलि 
लिइनेछ । 
 

 गाउँपालिकाको लनलि कानून, मापद्ड, लनर्िय कायािन्वयन गाउँपालिकाको सवपम्त्तको सरुक्षा र 
संरक्षर् र ऐन वमोम्जम िोर्कएका अन्य कायिहरु गनि नगर प्रहरीको व्यवस्थािाई लनरन्िरिा 
र्दईनेछ।न्यार्यक सलमलि, मेिलमिापकिािको क्षमिा अलभबरृ्द्धको िागी र्वलभन्न कायिक्रम संिािन 
गररनेछ।स्थानीय कानून लनमािर् कायििाइ लनरन्िरिा र्दइनेछ। कलिपय कायिर्वलिहरुिाई 
समसामार्यक पररमाजिन गररनेछ । 
 

 कुनै पलन सरकारी िथा गैरसरकारी संघसंस्थािे आयोजना र कायिक्रमहरु संिािन गनुिपवुि 
गाउँपालिकाबाट अनमुलि लिने र गाउँपालिकाको नीलि िथा कायिक्रम अनरुुप संिािन गनुिपने 
नीलि अविववन गररनेछ ।कायिक्रम संिािनमा दोहारोपनािाई लनरुत्साहीि गररनकुा साथै 
कायिक्रम कायािन्वयनको प्रभावकारीिाको सलमक्षा, पषृ्ठपोषर् एवं सिुारात्मक उपायको खोजी गने 
पररपाटीको र्वकास गररनेछ । 

 गाउँपालिका िथा मािहिका कायािियहरुमा First come first service  को नीलि अविवबन गररने 
िथा सेवा प्रवाहमा जेष् ठ नागररक, बािबालिका, अपाङ्ग, गभिविी िथा सतु्केरी मर्हिाहरुिाई 
प्राथलमकिा र्दइने छ ।  
 

 सेवा प्रवाहमा हनु े अनावश्यक र्ढिा समु्स्ि योजना िथा प्रशासलनक कायिको िागी सहयोग, 

समन्वय िथा सहजीकरर् गनि कायािियमा हेल्प डेसस स्थापना भएको छ।सेवाप्रवाहिाई 
उत्तरदायी, पारदशी र कायिदक्षिा र क्षमिामा आिाररि सशुासनयकु्त प्रशासन प्रर्ािीको 
र्वकासिाई थप पररष्कृि गदै िलगनेछ । 
 

 जनिा र सेवाग्राहीको माग र आवश्यकिाका आिारमा म्शक्षा, स्वास््य, पशपुािन र कृषी 
िगायिका क्षिेको गाउँपालिका माफि ि प्रवाह गररने सेवािाई यथासवभव एकीकृि घवुिी सेवाको 
माध्यमद्धारा जनिाको घरदैिोमा Door to Door Service परु् याउने व्यवस्था गररनेछ। 
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 गाउँपालिका लभिको शाम्न्ि सरुक्षा व्यवस्थािाई मजबदु बनाइन े िथा स्थानीय र्ववादिाई 
लनरुत्सार्हि गनिको िालग गाउँपालिको सबै वडाहरूमा स्थार्पि मेिलमिाप केन्ििाई क्षमिायकु्त र 
व्यवम्स्थि िलु्याइने छ भने गाउँपालिकामा रहेको न्यार्यक सलमलििाई थप सशक्त र प्रभावकारी  
बनाइने छ।  
 

  गाउँपालिका लभि अमन ियन र शाम्न्ि सरुक्षा कायम गनि म्जल्िा र गाउँपालिका अन्िगििका 
सवपूर्ि सरुक्षा लनकायसँग सममु्िि समन्वय कायम गररने छ भने गाउँपालिकाको नगर प्रहरीिाई 
थप र्क्रयाशीि र िसु्ि दरुुस्ि बनाइ पररिािन गररने छ ।  

 जनउत्तरदायी, पारदशी, लनष्पक्ष र नलिजामूखी प्रशासन लनमािर्मा जोड र्दइन े छ । योग्यिा र 
क्षमिाको आिारमा म्जवमेवारी प्रदान गरी कमििारीको कायि सवपादन मूल्याङ्कनको आिारमा द्ड 
र परुस्कारको व्यवस्था अविवबन गररने छ । 
 

  सेवा प्रवाहिाई िसु्ि, दरुुस्ि राख्दै ICT को प्रयोगमा जोड र्दई जनशम्क्तको क्षमिा र्वकासको 
िालग थप कायिक्रम िथा र्क्रयाकिाप गररन े छ । गाउँपालिका िथा मािहिका लनकायमा 
कायिरि करार िथा अस्थायी कमििारीहरूको ििबमान बरृ्द्ध गररने छ ।  

 गाउँपालिकािाई प्रर्वलिमैिी बनाउँदै E-governance प्रवद्धिनमा जोड र्दँदै प्रत्येक वडा 
कायािियसवम इन्टरनेटको पहुँििाई सलुनम्श् िििा गदै भरपदइ इन्टरनेट सेवा प्रदान गररने छ। 
सबै वडा कायािियहरूमा online system बाट प्रशासलनक कायि िथा सेवा प्रवाह गनि जोड र्दइने 
छ।पञ् जीकरर् सवबन्िी सबै कायिहरू सवबम्न्िि वडा कायािियबाट online system बाट 
सञ् िािन गररनछे ।  

 दलिि, जनजािी, मर्हिा, बािबालिका, मजदरु र सकुुवबासी, अपाङ् गिा भएका व्यम्क्त सबै ग्रामीर् 
समदुायिाई सामाम्जक पररिािन गरी र्दगो र्वकास गने नीलि लिइने छ । 

 सामदुार्यक संस्था स्थानीय आमा समूह िथा मर्हिा समूह, टोि र्वकास संस्था, यवुा सिब, बाि 
सिबहरूिाई पररिािन गररने लनलि लिइनेछ। आगामी बषि यवुा सिव गठन िथा दिाि, यवुा 
खेिकुद जस्िा कायिहरु संिािन गररनेछ। 

 

आलथिक र्वकास 

 दिाि भएका लि्ट खानपेानी िथा लि्ट लसिाई समहुिाई र्वद्यिु महशिुमा ५० प्रलिशि अनदुान 
सहयोग उपिब्ि गराईनेछ । 
 

 कृर्ष उत्पादकत्व वरृ्द्धः सरुमारानी गाउँपालिकाको समरृ्द्ध भन्ने नाराका साथ कृर्ष क्षेिको 
आिलुनकीकरर्, व्यावसायीकरर् र याम्न्िकरर् गरी उत्पादकत्व वरृ्द्ध गररनेछ।लनवािहमखुी कृर्ष 
प्रर्ािीिाई प्रलिस्पिाित्मक कृर्ष प्रर्ािीमा रुपान्िरर् गरी र्दगो कृर्ष र्वकासको माध्यमबाट 
जीवनस्िरमा सिुार ल्याउन स्थानीय आवश्यकिा र सवभाव्यिा अनरुुप कृर्ष क्षेिको 
आिलुनकीकरर्, र्वर्वलिकरर् र व्यवसायीकरर्मा जोड र्दइनेछ । 
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  लसिाइसँग सवबम्न्िि लनमािर् कायि सवपन्न गनि अलिकिम प्रयत्न गररनेछ। दिाि भएका 
पकेटहरुिाइ उत्पादन वरृ्द्धमा प्रोत्सार्हि गररने छ। लसंिाई प्रर्ािीको र्वकास माफि ि उत्पादन 
बढाउने कायिक्रमहरु संिािन गररनेछ ।लसिाई कुिा, बाि, लसिाई पोखरी लनमािर्मा जोड र्दईनेछ 
। कृर्ष उत्पादन बरृ्द्ध गनि र्कसानिाई आवश्यक पने लसिाई मोटर पाईप र्विरर् गदै आएकोमा 
यस कायििाई लनरन्िरिा र्दईनेछ ।कृर्ष योग्यभलुम कटान लनयन्िर् गनि पहि गररनेछ । 

 

 कृर्ष उत्पादकत्व वरृ्द्धः सरुमारानी गाउँपालिकाको समरृ्द्ध भन्न ेनारािाई कृषकको घरघरमा पयुािउने 
उद्देश्यिे र्कसानसंग गाउँसरकार कायिक्रम र हेफर प्रोजेसटसंगको साझेदारीमा कृर्ष िथा 
पशबुस्िहुरुको उत्पादन बरृ्द्ध गरी गाउँपालिका क्षेिमा रोजगारमिुक, उद्यमम्शि र मयािर्दि कृर्ष 
व्यवसायको र्वकासको िागी गि आलथिक बषि  देखी सरुु गरी बहबुर्षिय रुपमा सरुमारानी 
गाउँपालिका क्षिेमा कृर्ष िथा पश ु र्वकासमा आिाररि पररयोजना संिािन गररएकोमा उक्त 
कायिक्रमिाई आगामी आलथिक बषि लनरन्िरिा र्दईनेछ । हेफर प्रोजेसट नेपाि सँगको साझेदारी 
माफि ि कृर्ष, पशबुस्िहुरुको उत्पादन बरृ्द्ध, बजारीकरर् र बैंक िथा लबम्त्तय संस्थाहरुमा कृषकहरुको 
पहुँि अलभबरृ्द्ध गररनेछ । 

 

 सहकारीिाइ उत्पादन र बजारीकरर्मा सहयोग गररनेछ । सहकारी संस्था र िम्क्षि बगिको क्षमिा 
र्वकासको िागी र्वलभन्न सशम्क्तकरर्का कायिक्रमहरु संिािन गररनेछ । सहकारीको क्षमिा 
अलभवरृ्द्ध गरी सहकारीको माध्यमवाट उत्पादीि बस्ि ु िथा सेवाहरुको प्रवद्धिन र बजारीकरर् 
गररनेछ ।सहकारी दिाि, संिािन, लनयमन र अनगुमन सववन्िी मापद्ड लनमािर् गरी प्रभावकारी 
लनयमन िथा अनगुमनको पररपाटी सरुुवाि गररनेछ । सहकारी संस्थाहरुिाई प्रभावकारी रुपमा 
संिािन गनि आवश्यक समन्वय, सहजीकरर् गररनेछ । 

 

 कृषकहरुिे परवपरागि रुपमा पशपुािन गदै आएकोमा पलछल्िो समयमा गाईभैसी जस्िा जनावर 
पािनिाई महत्व नर्दएको अथािि घट्दै गएको हदुा ँ त्यस्िा र्कसानहरुिाई प्रोत्साहान गररने 
कायिक्रम संिािन गररनेछ  

 

 र्कसानहरुिे उत्पादन गरेका कृर्षजन्य बस्िहुरुको उम्िि मलु्य नपाउदा र्कसानहरुमा आएको 
लनराशिािाई मध्यनजर गदै उत्साह प्रदान गने लनलि अविवबन गररनेछ । 

 

 पिी रहेको जलमनिाई सदपुयोग गरी उत्पादन प्रर्ािीमा बरृ्द्ध गनि र्वशेष काक्रि म ल्याईनेछ । 

 प्राकृलिक स्रोि सािनको प्रिरुिा, कृर्ष पशपुािन, पयिटन र व्यापारको अलिक संभावना बोकेको यस 
गाउँपालिकामा आलथिक समरृ्द्ध र र्वकासका थपु्रै संभावनाहरु रहेका छन ्। संर्विानिे पररकल्पना 
गरेको समाजवाद उन्मखु अथििन्ि लनमािर्का िागी र्दगो आलथिक र्वकास र समरृ्द्धको िाहनािाई 
साथिक िलु्याउन वडा टोि र वस्िीस्िरवाट प्राथलमकिाका साथ छनौट भएका योजनाहरु र 
कायिक्रम गाउँपालिकाबाट समेि उच्ि प्राथलमकिाका साथ कायािन्वयन गनि खोम्जएका क्रमागि एंव 
ठूिा प्रकृलिका र महत्वपूर्ि मालनएका आयोजानाहरुिाई प्राथलमकिामा राम्खएकोछ । यस्िा योजना 
कायािन्वयन गदाि संघीय िथा प्रदेश सरकारबाट साझेदारी सहयोग जटुाइने व्यवस्था लमिाइनेछ  

 

 कृर्ष सवबम्न्ि प्रार्वलिक िथा ब्यबसार्यक ज्ञान लसप, सूिना िथा जानकारी गराउन र र्कसानिाई 
लनयलमि रुपमा प्रार्वलिक सेवा पयुािउन प्रत्येक वडाहरुमा कृर्ष र पश ुप्रार्वलिकहरुको ब्यबस्था गरी 
कृर्ष उत्पादनमा जोड र्दईनेछ ।आगामी आ.ब.मा र्कसान समु्िकरर् कायि सवपन्न गररनेछ । 
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 गररबी लनवारर्का िालग िघ ु उद्यम र्वकास कायिक्रम माफि ि उद्यमीको स्िरोन्निी, आवश्यकिा 
पर्हिानका आिारमा पनुिािजगी र एडभान्स सीप र्वकास िालिम कायिक्रमहरु संिािन गररने छ । 

 

 आगामी बषि नेपाि सरकारबाट उम्त्पलडि िथा र्वपन्न बगि िम्क्षि लबशेष अनदुान प्राप्त हनुे भएकोिे 
सो कायिक्रमिाई प्रभावकारी ढंगिे संिािन गररनेछ ।यवुा िम्क्षि ब्यबसार्यक कृर्ष िालिमहरु 
संिािन गररनेछ । 

 

 आलथिक अवस्था दयनीय रहेका पररवारको म्जवनस्िर मालथ उठाई समाजमा स्थार्पि गनिको िागी 
अलि र्वपन्न पररवार म्जवनस्िर सिुार कायिक्रम संिािन गररनेछ । 

 

 संम्घय सरकारको सहयोगमा सरुु भएका भएका कृर्ष िफि का साना व्यवसार्यक कृर्ष उत्पादन केन्ि 
(पकेट) र्वकास कायिक्रम, बाख्राको साना व्यवसार्यक कृर्ष उत्पादन केन्ि (पकेट) र्वकास 
कायिक्रम र अदवुा र बेसारको साना व्यवसार्यक कृर्ष उत्पादन केन्ि (पकेट)  र्वकास कायिक्रम 
सचािनिे लनरन्िरिा पाउने छन।यसका साथै गाउँपालिकाको नीलि अनरुुप गठन िथा दिाि भएका 
कृषक पकेटहरुिाई उत्पादन बरृ्द्ध गनि प्रोत्सार्हि गररनेछ । यसका िागी आवश्यक आलथिक िथा 
प्रार्वलिक सहयोग उपिब्ि गराउन आवश्यक कायियोजना ियार गरी िाग ुगनि सरुुवाि गररनेछ । 

 

सामाम्जक र्वकास क्षिे 
 

िैलगंक समानिा िथा सामाम्जक समावेशीकरर् र सामाम्जक सरुक्षा 
 

 आलथिक िथा सामाम्जक रुपमा पलछ परेका मर्हिा, बािबालिका, दलिि, जनजािी, अपाङ्गिा 
भएका ब्यम्क्त, जेष्ठनागररक, अल्पसंख्यक, लसमान्िकृि समदुायको सामाम्जक र आलथिक उत्थानमा 
सहयोग पगु्ने कायिक्रमहरु संिािनमा प्राथलमकिा र्दईनेछ । 
 

 ग बगिका अपांगिा भएका ब्यम्क्तहरुिाई शिप्रलिशि भत्ता बरृ्द गरर रु. १०००/- पयुािईनेछ । 
अनाथ वािबालिकाहरुिाइ यस आलथिक बषिमा र्ददै आएको मालसक भत्ता िाइ लनरन्िरिा र्दईनेछ  
 

 अनाथ वािवालिकािाई म्शक्षाको पहुँिवाट टाढा हनु नर्दन पठनपाठनको आवश्यक व्यवस्था 
गररनेछ।िम्क्षि वगिको सामाम्जक सरुक्षा कायिक्रम, र्वलभन्न क्षमिा र्वकास एवं सशम्क्तकरर् 
कायिक्रमिाई लनरन्िरिा र्दईनेछ 
 

 छोरी पेवा बिि कायिक्रम अन्िगिि िाभग्राही छोरीहरुिे प्राप्त गने मालसक बििमा आगामी बषि 
देखी मालसक रु.१०० थप गरी रु ५०० प्रदान गररनेछ छोरीपेवा बिि कायिक्रमबाट 
िाभग्रार्हहरुका संरक्षकहरुको भेिा िथा अलभममु्खकरर् गोर्ष्ठ संिािन गररनेछ । 
 

 यवुा समहु/सिव गठन, दिाि संिािन र ब्यबस्थापन गरी  यवुा िथा िम्क्षि बगिको 
उद्ममम्शििाको र्वकास माफि ि आयआजिनमा बरृ्द्ध गरर स्वरोजगार जनशम्क्त शृ्रजना गनि जोड 
र्दईने छ । 
 

 ब्यम्क्तगि घटना दिाि कायिक्रमिाई आगामी बषि अझ प्रभावकारी बनाईने छ सामाम्जक सरुक्षा 
कायिक्रमिाई यस आ.ब. देखी नै बैर्कङ्ग प्रर्ािीमा िलग सर्कएको छ। र्य कायिक्रमिाई आगामी 
बषि थप प्रभावकारी वनाउन जनप्रलिलनलि िथा कमििारीहरुको क्षमिा र्वकास गररने छ ।साथै 
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यस सन्दभिमा बैंकहरुसँग समन्वयात्मक कायि गररदै आएकोमा उक्त कायििाई थप प्रभावकारी 
बनाईनेछ । 
 

 नेपाि सरकारिे िय गरेका बहकु्षेिीय सरोकारवािाहरुका र्वषयहरुः िैलगक समानिा िथा 
समावेशीकरर्, बािमैिी स्थानीय शासन, अपाङ्ग मैलि कायिक्रम, पोषर्मैिी स्थानीय शासन, 
बािाबरर् मैिी स्थानीय कायिक्रमहरु कायािन्वयनको िागी उक्त लनलिहरु बमोम्जम क्रमशः 
कायािन्वयन गदै िलगनेछ । यस्िा कायिक्रमहरुको प्रभावकारी कायािन्वयनको िागी टोि र्वकास 
संस्थाहरुको िागी क्षमिा र्वकास गरी पररिािन गररनेछ । 

 िैलगक समानिा िथा समावेशीकरर् रर्नीलि यस बषि लनमािर् भएकोिे सोही लनलिका आिारमा 
िैंलगक समानिा िथा सामाम्जक सामाबेशीकरर्का कायिक्रम संिािन गररनेछ । िैर्ङ्गक 
उत्तरदायी िथा सामाम्जक समावेशी बजेट परीक्षर् िाई लनरन्िरिा र्दईनेछ । 

 सामाम्जक र्वभेदको न्यलुनकरर्को िागी बािश्रम, बािर्वबाह, बहरु्वबाह दाईजो बोससी जस्िा 
प्रथाहरु न्यलुनकरर् गनि, छुवाछि, सामाम्जक कुरीलि, अन्िर्वश्वास, िैंलगक र्वभेद र मर्हिा/घरेि ु
र्हंसा जस्िा घटनाहरुमा कमी ल्याउन र्वलभन्न सिेिनामिुक कायिक्रमहरु, काननुी साक्षरिा 
कायिक्रमहरु बहस, पैरवीहरु संिािन गरी सामाम्जक सर्हष्र्िुा र सौहादििा सर्हिको समािामिुक 
समाजको आिार ियार गनि प्रयत्न गररनेछ । यी कायिक्रमहरुको प्रभावकारी कायािन्वयनको िागी 
टोि र्वकास संस्थाहरुिाई पररिािन गररनेछ । 

 परवपरागि रुपमा रहेका मारुनी नाि, सोरठी नाि, पचेवाजा िगाएिका संस्कृलि िथा 
परवपरािाई संरक्षर् र र्वकास गररनेछ । 

 

  म्शक्षा िथा खेिकुद र्वकास 

 प्रार्वलिक र्वषयमा लडप्िोमा अध्ययन गने र्वपन्न पररवारिाई छािबरृ्द्ध कायिक्रम संिािन गररनछे 
। 

 र्कशोरर्कशोरीहरुको आत्मरक्षाको िागी मा.र्व. स्िरमा माशिि आटि कायिक्रम संिािन गररनेछ 
। 

 स्थानीय पाठ्यक्रम िाग ु गररनेछ । गाउँम्शक्षा योजना लनमािर् गररनेछ । सतु्केरी लबदाको 
अवलिको िागी सट्टा म्शक्षकको ब्यबस्था गररनछे । 

 सवपरु्ि म्शक्षकहरुको िागी म्शक्षक डायरी ियार गरी र्विरर् गररनेछ । 
 

 शैम्क्षक गरु्स्िर सिुारको िागी र्वगि बरषहरु देखी गरेको पालिका दरबम्न्द म्शक्षक अनदुान 
र्दईनेछ । लबद्याियको गरु्स्िर सिुारको िागी अनगुमन, सपुररवेक्षर्, मलु्यांकनिाइ प्रभावकारी 
वनाइनेछ।   
 

 गाउँपालिका स्िररय खेिकुद कायिक्रमिाइ प्रभावकारी वनाइने छ ।र्वलभन्न प्रकारका खेि 
प्रलिष्पिािहरुको आयोजना गरी यवुा सरुमारानीको भर्वष्य लनमािर् भन्ने नारािाई साथिक बनाउन 
पहि गररनेछ । यवुा िम्क्षि कायिक्रम माफि ि यवुाहरुको िररि लनमािर्का साथै शाररररक, 

मानलसक र संबेगात्मक स्वास््यमा अलभबरृ्द्ध गररनेछ । 
 

 जनिा मा.र्व. वड्डाँडाका र्वद्याथीहरुिाई यािायाि व्यवस्थापन कायिको िागी र्वद्याियिाई स्कुि 
बस खररदको िागी अनदुान उपिब्ि गराईनेछ ।  
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 र्वद्याियहरुिाई प्रर्वलिमैिी वनाउन कवप्यूटर र्प्रन्टर र ईन्टरनेटको ब्यबस्था गदै िलगनेछ । 
 

 र्विाियको भौलिक पूवाििार लनमािर् िथा ममििमा जोड र्दईनेछ शैम्क्षक गरु्स्िरिाई सिुार गनि 
पेशागि संगठन, प्र.अ. ब्यबस्थापन िथा म्शक्षकहरुसँगको अन्िरर्क्रयािाई बरृ्द्ध गररनेछ । 
 

 न्यून ििवमा कायिरि गा.पा. अनदुान म्शक्षक, बािर्वकास सहयोगी कायिकिाि, र्वद्यािय कमििारी 
िथा कायाििय सहयोगीहरुको सेवा सरु्विामा बरृ्द्ध गरर कायि क्षेिमा खटनिाई उत्सार्हि 
बनाईनेछ । 

 

स्वास््य सेवा 
 

 यस गाउँपालिकाको र्वकट बम्स्िका जनिाहरुको स्वास््य सेवामा न्यून पहुँि भएको अवस्थािाई 
मध्यनजर गरी वडा न. ४ को लसरुवारी बस्िी र वडा न. ६ को लभंग ृखोिा बम्स्िमा सामदुार्यक 
स्वास््य ईकाई स्थापना गरी संिािन गररनेछ । एक वडा एक एवबिेुन्स संिािन गने लनलि 
अनरुुप आगामी बषि वडा न. ६ मा रहेको बरु्ढिौर आिारभिु स्वास््य सेवा केन्िको िागी 
एवबिेुन्स खररद गररनेछ । 
 

 गाउँपालिका स्िरीय १० शैयाको अस्पिाि लनमािर्को िागी आबश्यक जग्गाको ब्यबस्था भई 
िाि ु आ.ब. मा नै अस्पिाि लनमािर्को िागी लबस्ििृ पररयोजना प्रलिबेदन ियार हनुेछ भन े
आगामी बषि संम्घय सरकारको सहयोगमा अस्पिािको भवन लनमािर् कायि सरुुवाि गररने छ । 

 स्वास््य क्षेिको सेवा प्रवाहको हािको अवस्थामा गरु्ात्मक सिुार गरी गरु्स्िरीय स्वास््य सेवा 
प्रदान गने गरी संस्थागि सिुार गररनेछ । बांगेशाि स्वास््य िौकीमा आगामी आ.ब. देखी 
एम.र्व.र्व.एस डासटरको ब्यबस्था गररनेछ । 

 हािसवम रेर्वज िागेका नागररकको उपिार ब्यबस्था नभएकोिे आगामी आ.ब. देखी रेर्वज 
र्वरुद्धको लनशलु्क खोप प्रदान गररनेछ । गभिवलि िथा सतु्केरी मर्हिाहरुिाई लनशलु्क फोलिक 
एलसड िथा सयाम्ल्सयम र्विरर्को व्यबस्था लमिाईनेछ । 
 

 कोलभड भ्याम्ससन िगाउनपुने गाउँपालिकाबासीहरुिाई खोप िगाउने कायि केन्ि सरकारसँगको 
समन्वयमा लनरन्िरिा र्दईनेछ । 

 टोि/टोिमा स्वास््य परामशि र दगुिम अपायक बस्िीहरुमा घवुिी स्वास््य म्सिलनक संिािन 
गररनेछ ।साप्तार्हक स्वास््य म्सिलनकको व्यबस्थापन िथा सेवा प्रवाहमा सिुार गररनेछ । 
 

 गाउँपालिकामा स्थानीय जनिाहरुको स्वास््यमा पहुँि अलभबरृ्द्ध गनि र गरु्स्िररय स्वास््य सेवा 
प्रदान गनि छनौट भएका स्वास््य संस्थाहरुमा ल्याव सेवा सिािन िाई थप ब्यबम्स्थि गररनेछ 
। 
 

 स्वास््य संस्था एबं मर्हिा स्वास््य स्वंयसेर्वकािाई पररिािन गरी सतु्केरी मर्हिाको पोषर्, 

संस्थागि िथा नवजाि म्शससु्याहार हाईजेलनक सहायिा कायिक्रम सबै वडामा कायािन्वयन गररनेछ 
।र्वपन्न असहाय सहायिा र र्दघि रोग स्वास््य सहायिा कायिक्रमिाई वास्िर्वक र्पडीििाइ 
राहाि पगु्ने गरी पारदशी र प्रभावकारी ढंगिे कायािन्वयन गररनेछ । 
 

 सबै िहका स्वास्थ संस्थाहरुबाट िोर्कए बमोम्जम लनःशलु्क आिारभिु स्वास््य सेवा सलुनम्श्चि 
गररनेछ ।स्वास््य ब्यबस्थापन सूिना प्रर्ािीिाई आिलुनर्करर्, गरु्स्िर िथा प्रलबलिमैिी बनाई 
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एर्ककृि स्वास््य ब्यबस्थापन प्रर्ािी लबकास गररनेछ । बाि िथा माि ृम्शश ुस्वास््य सेवाको 
लनरन्िरिा र्दई पूर्ि गभि जाँि िथा संस्थागि प्रसिुी, पूर्ि उत्तर प्रसिुी सेवािाई लबशेष जोड 
र्दईनेछ । 
 

 स्वास््य सेवाको सिुार एवं र्दगो र्वकासका िालग सरुमारानी गाउँपालिकामा रहेको स्वास््य 
शाखा, मािहिका सबै स्वास््य संस्थाहरु, गाउँघर म्सिलनक, खोप म्सिलनक, सामदुार्यक स्वास््य 
सेवािाई प्रत्याभिु गराई लबषयगि कायिक्रम एबं संघ संस्थाहरुसँग सहकायि एबं समन्वय कायम 
गदै िलगने छ । 
 

  प्रसलुि सेवा प्रेषर्का िालग एवबिेुन्स यािायाि खिि,  संस्थागि प्रसलुि सेवा लिनेहरूका िागी घरमै 
गई पूर्ि उत्तर प्रसलुि सेवा प्रदान, नबम्शश ुिथा सतु्केरी स्याहार हाइजेलनक सामाग्री, सतु्केरी पोषर् 
उपहार कायिक्रम संिािन गररनेछ । 

 

 लबद्यािय स्वास््य िथा पोषर् कायिक्रमको लनरन्िरिा र्दई कुपोषर्, रक्त अल्पिा िथा परम्जलब 
लनयन्िर् शदु्द खानेपानी र ब्यम्क्तगि सरसफाईमा लबशेष जोड र्दईने छ । 
 

 जेष्ठ नागररक िथा फरक क्षमिा भएकाहरुको संवमान गदै घर घरमा स्वास््य पररक्षर् कायिक्रम 
अन्र्िगि घरैमा गई स्वास््य पररक्षर् िथा उपिार कायिक्रम प्रभावकारी रुपमा संिािनमा 
ल्याईनेछ । साथै जेष्ठनागररक आखाँ लसर्वर संिािन गररनेछ  
 

 मर्हिा स्वास््य स्वंय सेर्वकाहरुिे स्वास््य क्षेिमा पयुािउँदै आउन ुभएको योगदानको उच्ि कदर 
गदै सेवािाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रोत्साहन स्वरुप प्रदान गररदै आएको रकममा लनरन्िरिा 
गररने, मोवाईि स्वास््य कायिक्रमका िालग संिार खिि र प्रर्वलिको पनुििाजगी गदै िलगने, िामो 
समय सेवा प्रदान गरी ६० वषि उमेर पगेुका र्दघिसेवा प्रदान गनुि हनुेका िागी सवमानजनक 
र्वदाई गररनेछ  
 

 सरुमारानी गाउँपालिका क्षेिलभिका गम्वभर कुपोर्षि र्वपन्न बािबलिकाहरूका िालग पोषर् खिि, 
आलथिक सहायिा सामालग्र िथा पनुस्थािपन केन्िमा पयुािउदा यािायाि खिि र पःुन दोहोररएका 
र्वलभन्न क्षयरोगीहरुिाई पोषर् खिि उपिब्ि गराईने छ । 

 स्वास््य सेवाको पहुँि स्थानीय िह सवम पयुािउन गाँउघर म्सिलनकिाई थप प्रभावकारी बनाउदै 
भौलिक पवुाििार थप गररदै िलगनेछ परु्ि खोप र्दगोपनािाई स्थार्यत्व कायम गनि खोप 
कायिक्रमिाई लबषेश जोड र्दईनेछ 
 

 सबै स्वास््य संस्थाहरुबाट प्रदान गररने र्कशोर र्कशोरी यौन िथा प्रजनन स्वास््य सेवाको 
लबस्िार गरर सबै स्वास््य संस्थाहरुिाई समु्िकृि गररदै िलगनेछ ।बहकु्षेिीय पोषर् कायिक्रमिाई 
लनरन्िर रुपमा संिािन गररनेछ । 

 

वन वािाबरर् िथा र्वपद ब्यबस्थापन 
 

 प्राकृलिक श्रोि सािनको र्दगो, प्रभावकारी एवं पारदम्शि उपयोगमा जोड र्दईनेछ । प्राकृलिक श्रोि सािन 
मालथ हनु ससने सबै खािका अवाम्ञ्छि दोहन, अलनयलमििा एवं अपारदम्शि गलिर्वलिहरुिाई लनरुत्सार्हि 
गररनेछ । 
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 बािाबरर् मैिी पूवाििार लनमािर्को अबिारर्ा सरुु गररने छ। गि बषिदेखी घरनससा अलभिेम्खकरर् सरुु 
गररएकोमा यसिाई थप प्रभावकारी बनाउदै नयाँ घर लनमािर् गदाि भकुवप प्रलिरोलि घर लनमािर्िाई 
प्रोत्सान गनि घरनससा पास कायिको सरुुवाि गररनेछ । यसको िागी लनलिगि र काननुी ब्यबस्था 
लमिाईनेछ । 

 

 प्राकृलिक प्रकोपबाट हनुे भौलिक िथा मानर्वय क्षलििाई न्यूलनकरर् गनि र्वलभन्न प्रिार प्रसार, सिेलिकरर् 
कायिक्रम संिािन गररनेछ । प्राकृलिक प्रकोपबाट र्पलडि ब्यम्क्तहरुिाई राहि र पनुस्थािपनाका कायि 
गररनेछ ।प्राकृलिक प्रकोप, बषाि, बाढी पर्हरोका कारर् ममिि गनुि पने र्वलभन्न पूवाििार योजनाहरुको ममिि 
संभार कायििाई लनरन्िरिा र्दईनेछ । 

 

 यस गाउँपालिका अन्िगिि रहेका सामदुार्यक वन उपभोक्ता समहुिाई व्यवम्स्थि गनि िथा वन संरक्षर् र 
र्वकासको सदपुयोगिाई प्रभावकारी र पारदशी बनाउन ेनीलि अविवबन गररनेछ । जनिाको सवपम्त्तको 
रुपमा रहेको वनश्रोि मालथ लसलमि टाठाबाठा बगििे गनि खोज्ने रजाई, अपारदशी गलिर्वलि िगाएिका सवै 
प्रकारका अवाम्ञ्छि गलिर्वलििाई लनगरानी, लनयमन एवं लनयन्िर् गनि सरोकारवािा संग समन्वयात्मक 
ढंगिे लमिेर अलि बढ्ने नीलि अविववन गररनेछ  
 

 र्वपद प्रलिकायि योजना लनमािर् गरर िाग ुगररनछे । 
 

मालथ उल्िेम्खि बार्षिक लनलि कायिक्रम वनाउदा मिुिः नेपािको संर्विान र काननु, सघीय सरकार, प्रदेश 
सरकारको नीलि, कायिक्रम िथा बजेट वक्तव्य, र्वलनयोजन र्वियेकका लसद्धान्ि र प्राथलमकिा, स्थानीय 
सरकारवाट लनलमिि ऐन,लनयम, काननु ,कायिर्वलि, मापद्ड, लनदेम्शका, गाउँसभा र कायिपालिकाका लनर्ियहरु, 

र्दगो र्वकास िक्ष्य, संम्घय र प्रदेश सरकारका पंिबर्षिय योजना, गाउँपालिकाका र्वषयगि/क्षेिगि योजना, 
लनलि िथा कायिक्रम, आवलिक िथा क्षमिा र्वकास योजना, बहसुरोकारवािा क्षेिका र्वषयबस्िहुरु, 
स्थानीय आम नागररकको िासो र आवश्यकिा समेििाई िाइ मखु्य आिार वनाएको छु । 

 मैिे मालथ उल्िेख गरेका मखु्य मखु्य लनलिमाि रहेका छन, र्वस्ििृ रुपमा बजेट िथा कायिक्रममा 
सवबोिन गररने छ। 

अन्िमा, 
 यस गाउँपालिकाको आगामी आ.ब. २०७९/०८० को बार्षिक लनलि िथा कायिक्रम लनमािर्मा 

सहयोग गनुि हनुे जनप्रलिलनलिहरु, प्रमखु प्रशासकीय अलिकृि िगाएि सबै कमििाररहरु, लनलि िथा 
कायिक्रम लनमािर्को िागी राय सझुाव र्दन ुहनुे राजनैलिक दिका प्रलिलनलिहरु, स्थानीय बरु्द्धम्जर्व, 
सरोकारवािाहरु सबैमा आभार ब्यक्त गदिछु । 

 संघीय िोकिाम्न्िक गर्िन्िात्मक नपेािको संर्विानमा भएको व्यवस्था वमोम्जम स्थानीय िहको 
सरकारको हैलसयििे व्यवस्थापर्कय, कायिपालिर्कय िथा न्यार्यक अलिकार कायािन्वयनको अभ्यास 
गदै वार्षिक लनलि िथा कायिक्रम यस सवमानीि सभामा प्रस्ििु गने सअुवसर प्रदान गनुि भएकोमा 
गाउँसभाका सवपूर्ि सदस्यज्यूहरु िथा सबै सरोकारवािाहरुमा हार्द्धिक िन्यवाद ज्ञापन गदिछु । 

िन्यवाद ।                   

झग वहादरु र्वश्वकमाि 
अध्यक्ष 

 सरुमारानी गाउँपालिका, प्यूठान 

लमलिः2079/3/10 


