गाउँसभाको बैठकमा
अध्यक्ष श्री कुमारी बराल गौतमज्यूद्वारा प्रस्तुत
आर्थिक वर्ि २०७५/०७६ को

र्सस्ने गाउँपार्लकाको नीर्त तथा कायिक्रम

र्सस्ने गाउँपार्लका
रुकुमकोट, रुकुम ।

२०७५/०३/१०

यहाँ उपस्स्थत सम्पूर् ि महानुभावहरु,
१. नेपालको सं ववधान कायािन्वयनका क्रममा स्थानीय तहको र्नवािचन सम्पन्न भएपर्ि सं ववधानमा

व्यवस्था भएको स्थानीय तहको सरकारको तर्िबाट यस गररमामय गाउँसभामा आर्थिक वर्ि
२०७५।०७६ को र्सस्ने गाउँ कायिपार्लकाको नीर्त तथा कायिक्रम प्रस्तुत गनि पाउँ दा अत्यन्तै
हवर्ित र गौरवास्न्वत महसुस गरे को िु । यस अवसरमा सं घीय लोकतास्न्िक गर्तन्ि र्नमािर्का
लार्ग नेपाली जनताले पटक–पटक गदै आएको ऐर्तहार्सक जनआन्दोलन, सशस्त्र आन्दोलन,
माओवादी जनयुद्धको गौरवपूर् ि इर्तहासलाइ स्मरर् गदै गर्तन्िको स्थापनाथि आफ्नो अमूल्य
जीवन उत्सगि गने शहीदहरुप्रर्त हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गदै , घाइते, अपाङ्गहरुको त्याग र
बर्लदानलाई उच्च सम्मान प्रकट गदििु ।
२. नेपाली जनताको सात दशक लामो सं घर्िपर्ि सं ववधानसभाबाट नेपालको सं ववधान जारी भएसँगै
नेपालमा सं घीय लोकतास्न्िक गर्तन्िात्मक शासन व्यवस्था, बहुलवाद, सामास्जक न्यायसवहतको
समानुपार्तक, समावेशी प्रर्तर्नर्धमूलक व्यवस्था, मौर्लक हक र मानव अर्धकार, नागररक स्वतन्िता,
धार्मिक स्वतन्िता जस्ता महत्वपूर् ि उपलस्धधहरु सं स्थागत भएका िन् । राविय एकता, समता र
समन्यायका साथै समाजवाद उन्मुख आर्थिक समृवद्ध कायम गनि अर्धकार, साधन, स्रोत, उत्तरदावयत्व
र जवार्दे वहता समेत स्थानीय तहमा स्थानान्तरर् गरी साविभौमसत्तासम्पन्न जनतालाई वास्तवमै
अर्धकार सम्पन्न बनाउने प्रयास गररएको ि।
३. र्सस्ने गाउँ पार्लकाको समग्र र्बकास र समृर्िका लार्ग हाम्रा सबै प्रयत्नहरु केस्न्ित िन् ।
४. सं घीयता र स्थानीय तहको सरकारका माध्ययमबाट लोकतन्िको आधारस्शलाको रुपमा रहे को स्थानीय
तहलाई अर्धकार सम्पन्न बनाई गाउँ गाउँ मा र्सं हदरबारको अवधारर्ालाई मूतरु
ि प र्दने च ुनौर्त र
अवसर लाई स्वीकार गरे र हार्म अस्घ बविरहे का िौ ।
आ.व.२०७५ /०७६ को बजेट तथा कायिक्रम तजुम
ि ाका सै द्बास्न्तक आधारहरु:
 नेपालको सं ववधान,
 चालु आवर्धक योजना,
 स्थानीय र्नकाय स्रोत पररचालन तथा व्यवस्थापन कायिववर्ध, २०६९,
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 स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तजुम
ि ा र्दग्दशिन , २०७४,
 स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा र्नयमावली, २०५६,
 सं घीय मार्मला तथा स्थानीय ववकास मन्िालयबाट प्राप्त मागिदशिन तथा र्नदे शनहरु,
 ववर्यगत सर्मर्तहरुबाट प्राप्त सुझावहरु,
 राजनीर्तक दल, ववर्यगत कायािलय, नीस्ज क्षेि तथा नागररक समाजबाट प्राप्त सुझावहरु,
 बजेट वक्तव्य।
नीर्त तथा कायिक्रम
नेपालको सं ववधान, चालू आवर्धक योजना, नेपाल सरकार, क्षेिगत नीर्त तथा कायिक्रम, नेपाल
सरकारका ववर्भन्न मन्िालयको बजेट र्सर्लङ तथा मागिदशन, स्थानीय र्नकाय स्रोत पररचालन
र्नदिस्शिका, २०६९, स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तजुम
ि ा र्दग्दशिन, २०७४, स्थानीय स्वायत्त
शासन ऐन, २०५५ तथा र्नयमावली, २०५६, सं घीय मार्मला तथा स्थानीय ववकास मन्िालयबाट प्राप्त
मागिदशिन तथा र्नदे शनहरु, ववर्यगत सर्मर्तहरुबाट प्राप्त सुझावहरु, राजनीर्तक दल, ववर्यगत
कायािलय, र्नजी क्षेि तथा नागररक समाजबाट प्राप्त सुझावहरुको अधीनमा रहे र र्सस्ने गाउँ पार्लकाको
आ.व. २०७५।०७६ को नीर्त तथा कायिक्रम तय गररएको ि। जुन र्नम्नानुसार ि:
१) मूलभूत नीर्त तथा कायिक्रम
 यथाथिपरक आवश्यकता र प्राथर्मकतामा आधाररत ववकास योजनामा लगानी गरी नर्तजामुखी र
उत्पादनमूलक क्षेिमा केस्न्ित गने नीर्त अस्ततयार गररनेि।
 िररएका टु क्रे ववकासलाई र्नरुत्साहन र बृहत क्षेि समेट्ने समग्र योजनालाई प्रोत्साहन गररनेि।
 गाउँ पार्लकार्भि सञ्चालन हुने सरकारी, गैरसरकारी सं घ सं स्थाका कायिक्रमलाई एकद्बार प्रर्ालीमा
आवद्ब गरी कायिक्रममा हुने दोहोरोपना र्नयमन गररनेि।
 दै र्नकीमा अर्नयर्मतता ल्याउने साना र्तना अवरोधलाई थोरै लगानीबाट हटाउन सवकने खालको भएमा
On the spot treatment को नीर्त अवलम्बन गररनेि।
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 साविजर्नक परीक्षर्, र्नमािर् कायिको भौर्तक र्नरीक्षर्मार्ित ववकास कायिलाई पारदशी

र उत्तरदायी

बनाइनेि।
 योजना िनौट प्रवक्रयालाई सहभार्गतामूलक बनाउन सबै पक्षका सल्लाह, सुझाव र ववचारलाई
समेवटनेि।
 लस्क्षत वगिका कायिक्रमलाई वास्तववक लस्क्षत वगि प्रत्यक्ष लाभास्न्वत हने गरी उत्पादनमूलक
बनाइनेि।
 गाउँ पार्लकार्भिका परम्परागत स्थानीय उत्पादनलाई आधुर्नकीकरर् गदै रोजगारी सृजनामार्ित आय
वृर्द्ब गनि प्रोत्साहन गररनेि।
 स्थानीय तहको सरकारले कायिपार्लकीय, व्यवस्थापकीय र न्यावयक सर्मर्तको रुपमा न्यायपार्लकीय
अर्धकार समेत प्रयोग गने भएकाले नेपालको सं ववधानमा व्यवस्था भएका एकल अर्धकार तथा साझा
अर्धकार

सू चीर्भिका

ववर्य

कायािन्वयनको

र्दशार्तर

उन्मुख

हुँदै

समृद्ध

र

समुन्नत

र्सस्ने

गाउँ पार्लकाको र्नमािर्को लार्ग यथाशीघ्र ववस्तृत कायियोजना बनाई कायािन्वयनमा ल्याईनेि ।
 समृद्ध र्सस्ने गाउँपार्लका र्नमािर्का लार्ग साविजर्नक, र्नजी र सहकारी क्षेिको भूर्मकालाई अझ
प्रभावकारी बनाइनेि। राजश्व र कर प्रशासन सम्बन्धी नीर्तको र्नमािर् गरी पवहचान भएका राजश्वका
स्रोत, दायरा र दर अनुसार राजश्व प्राप्त गनि प्रभावकारी व्यवस्था गररनेि। हामीले र्तरे को कर हाम्रै
लार्ग भन्ने नाराका साथ सबै पेशा व्यवसायलाई करको दायरामा समेवटने ि। राजश्व र कर प्रशासन
सम्बन्धी नीर्तलाई प्रभावकारी िङ्गले कायािन्वयन गरी लक्ष्य अनुसार वा सोभन्दा बिी राजश्व सं कलन
गनि सर्ल वडालाई प्रोत्साहन स्वरुप कूल राजश्वको ६ प्रर्तशत रकम उपलधध गराईनेि । बजेट
ववर्नयोजन गदाि वडागत आवश्यकता र प्राथर्मकताका साथै जनसं तया, भूगोल, पूवािधार लगायत
वस्तुगत तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा सं ववधानले र्नर्दिष्ट गरे का लक्ष्य हार्सल गने गरी तय गररनेि।
बजेट ववर्नयोजनको दक्षता र खचि गने क्षमता अर्भवृवद्ध गररनेि । साविजर्नक खररद प्रर्ालीलाई
प्रर्तस्पधी, पारदशी र गुर्स्तररय बनाउँ दै लर्गनेि ।
 र्दगो आर्थिक वृवद्ध हार्सल गरी आर्थिक ववकास र समृवद्धको चाहनालाई साथिक तुल्याउन वडा, टोल
र बस्ती स्तरबाट प्राथर्मकताका साथ िनौट भएका तथा गाउँ पार्लकाले समेत उच्च प्राथर्मकताका
साथ कायािन्वयन गनि खोजेका खानेपानी, कृवर्, स्शक्षा, स्वास्थ्य, ग्रार्मर् सडक, ऊजाि, लघु तथा साना

3

जलववद्युत, सू चना तथा सं चार प्रववर्धसँग सम्बस्न्धत आयोजनाहरुको कायािन्वयन क्षमता बिाउनुका
साथै प्रभावकारी र जवार्दे ही अनुगमनको व्यवस्था गररनेि ।
 गाउँ पार्लकाको ववत्तीय व्यवस्थापन क्षमता र जवार्दे वहता बिाइनेि । जनप्रर्तर्नर्धहरु र कमिचारीको
क्षमता अर्भवृवद्धका लार्ग आवश्यक व्यवस्था गररने ि। साविजर्नक से वा प्रवाहलाई च ुस्त, दुरुस्त र
प्रभावकारी बनाउन सं गठन, जनप्रर्तर्नर्ध र कमिचारीको व्यवसावयकताका लार्ग प्रोत्साहन, प्रवद्धिन र
पुरस्कार साथै तार्लमको व्यवस्था गररनेि।

२) क्षेिगत नीर्त तथा कायिक्रम
खानेपानी तथा सरसर्ाई
एक घर एक धारा: स्वच्ि वपउने पानीको पहुँचमा र्सस्ने बासी सारा
 पानी नै प्रार्ी जगतको जीवनको आधार भएकोले र्सस्ने गाउँ पार्लकाका सबै वडाका जनतामा सहज
वपउने पानी पुरयाउन नयाँ खानेपानी आयोजना र्नमािर्, पुराना आयोजनाको ममित सं भार गरी र्नयर्मत
गराउनुका साथै स्वच्ि वपउने पानीका लार्ग आवश्यक जनचेतना अर्भवृर्द्ब गनि कायिक्रम सञ्चालन
गररनेि।
 स्वच्ि खानेपानीमा सबैको पहुँच अर्भवृवद्ध गररनुका साथै सरसर्ाई र र्ोहरमैला तथा िल
व्यवस्थापनमा ववशेर् ध्यान र्दईनेि । मुहान सं रक्षर्को लार्ग आवश्यक व्यवस्था र्मलाइनेि।
र्ोहोर व्यवस्थापनका लार्ग घरघरमा कुवहने र नकुवहने र्ोहोर वगीकरर् गरी सं कलन गने कायि
कडाइका साथ कायािन्वयन गररनेि । ववपन्न पररवार र ववद्यालयहरुमा शौचालय र्नमािर् र र्ोहोर
व्यवस्थापनका लार्ग आवश्यक सामग्रीहरुको र्निःशुल्क व्यवस्था गररनेि।

कृवर् तथा पशुपालन
 हावापानी, माटो अनुकूल उत्पादनलाई प्रवद्बि न गरी कृवर्, पशुपालन लगायतका व्यवसायलाई जोड र्दँ दै
उपलधध स्रोत साधनको अर्धकतम् उपयोगबाट गाउँ पार्लकालाई समुन्नत बनाउन आवश्यक अध्ययन
अनुसन्धानका लार्ग आवश्यक व्यवस्था र्मलाइनेि।
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५. कृवर्

सुधारका

लार्ग

कृवर्को

ववववर्धकरर्,

व्यवसायीकरर्,

आधुर्नकीकरर्

गररनेि।

प्रमुख

बालीहरुको उत्पादनमा आत्मर्नभिर हुने नेपाल सरकारको नीर्तलाई आत्मसात गदै थोपा तथा कुलो
र्सं चाई, मलखाद, बीउ र्बजनको उपलधधतामा सुधार गररनेि। पशुजन्य उत्पादन प्रोत्साहनका
कायिक्रमहरुलाई प्राथर्मकताका साथ कायािन्वयन गदै सम्भाववत क्षेिहरुमा नमूना बाख्रा र्मि, कुखुरा
र्मि, तरकारी खे ती, र्लर्ूल खे ती सञ्चालन गरी केही रोजगारीका अवसरहरु र्सजिना गररनेि र
युवाहरुलाई कृवर् क्षेि तर्ि आकवर्ित गररदै लर्गनेि ।
६. आर्थिक तथा सामास्जक रुपले पर्ि परे का कृर्क केस्न्ित कायिक्रमहरुलाई अझ प्रभावकारी रुपले
सञ्चालन गररनेि। पशु तथा बाली बीमा कायिक्रमलाई कृर्कको पहुँच सुर्नस्ित गररनेि।
७. उत्पादक र उपभोक्ताको अर्धकार सुरस्क्षत गरी खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभूता सुर्नस्ित गररनेि ।
कृवर् उपजलाई वस्तु तथा मुिा ववर्नमयको आधारमा खररद गरी सं कलन, भण्डारर्, ववतरर् र
बजारीकरर् गनि र्िवप्रदहमा स्थावपत कृवर् सं कलन केन्िलाई व्यवस्स्थत गरी उपयोगमा ल्याउने,
अमलाचौर, र्सस्नेरी कृवर् उपज सं कलन तथा भण्डार केन्िको स्थापना र िु वानीका लार्ग सवारी
साधनको व्यवस्था गररनेि। कृवर् उपजको बजारीकरर्को लार्ग माग र आपूर्तिको सू चना र्दने कृवर्
सू चना प्रर्ालीको सम्भाव्यता अध्ययन कायि सुरु गररनेि।
८. माटो परीक्षर् पिात माटो सुहाउँ दो बाली लगाउने कायिलाई अर्भयानको रुपमा सं चालन गररनेि ।
उकृष्ट कृर्क िनौट गरी वावर्िक रुपमा पुरस्कृत गने व्यवस्था र्मलाइनेि । “घर-घरमा करे साबारीिः
कृर्क रोजगारी” को अवधारर्ालाई कायािन्वयनमा ल्याईनेि । वकसानहरुको लार्ग सहुर्लयत दरमा
कृवर् ऋर्को व्यवस्था गररनेि जसको लार्ग गाउँ पार्लका स्तरीय सहकारी सं स्थाको स्थापना र
सं चालन गररनेि।
९. उत्पादनको पवहचान गरी कृवर् पकेट क्षेि िनौट गरे र सबै वडाहरुमा नगदे बालीमा आधाररत आलु,
र्समी, भटमास, लसुन लगायत तरकारी खे ती तथा कागती, केरा लगायत अन्य र्लर्ूल खे तीको
प्रवद्धिनका लार्ग उपयुक्त स्थानमा कृवर् उपकेन्ि, बागवानी केन्िको स्थापना गरी कृवर् पयिटनमा जोड
र्दइनेि।

गाउँ पार्लका

क्षेिर्भिका

जर्डबुटीहरुको

पवहचान

गरी

स्थापनाको लार्ग आगामी आर्थिक वर्िर्भि कायि आरम्भ गररनेि ।
जलववद्युत
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जडीबुटीमा

आधाररत उद्योग

१०. नेपाल सरकारको "नेपालको पानी जनताको लगानी" भन्ने मूल नारालाई साथिक बनाउन सम्भाववत
स्थानमा हाइड्रो पावरको योजना बनाई स्थानीय जनताको समेत से यर लगानी सुर्नस्ितका लार्ग
आवश्यक पहल गररनेि । र्नर्मित तथा र्नमािर्ाधीन लघु तथा साना जलववद्युत आयोजनाहरुलाई
व्यवस्स्थत गररनेि।
११. लघुजलववद्युत उत्पादनका लार्ग सम्भाव्यता अध्ययन गरी लगानीको वातावरर् सृजना गररनेि।

उद्योग
१२. औद्योर्गक क्षेिमा बाह्य लगानी बिाउन आवश्यक नीर्तगत, कानूनी, प्रशासर्नक तथा आर्थिक
सुधारको लार्ग प्रयास गररनेि। लस्क्षत वगि तथा समुदायमा रहे का परं म्परागत कुवटर उद्योगहरुलाई
समुहगत सं चालनमा गई आधुर्नवककरर् गने प्रस्ताव गरे मा वडा कायािलयको र्सर्ाररसमा अनुदान
र्दने धयवस्था गररने ि । साथै गुरुयोजनामा भएकालाई सोझै अनुदान ।

सडक पूवािधार
१३. अन्तर गाउँ पार्लका, अन्तर वडा र अन्तर गाउँ सम्म सडक सं जालको सुर्नित गररनेि । सडक
नपुगेका ठाउँ हरुमा नयाँ ट्रयाक खोल्ने र ट्रयाक खोर्लएका सडकहरुमा स्तरोन्नर्तका लार्ग आवश्यक
बजेट ववर्नयोजन गररनेि। सडक यातायातलाई र्नरन्तर सुचारु गनि आ.व. २०७५।०७६ र्भिै
हे भी इस्ववपमेन्टको व्यवस्था गररनेि र सहर उन्मुख रोडलाई प्राथर्मकता र्दईनेि ।
शहरी ववकास
१४. सामास्जक, साँस्कृर्तक

तथा

ऐर्तहार्सक पवहचान

नमेवटने

गरी

ग्रामीर्

वस्तीलाई व्यवस्स्थत

बसोबासयुक्त गर्तस्शल शहरमा रुपान्तरर् गररनेि । शहरी ववकास तथा भवन र्नमािर् सम्बन्धी
मापदण्ड स्थानीय पररवेशका आधारमा कडाइका साथ कायािन्वयन गररनेि।
१५. र्सस्ने गाउँ पार्लकामा एकीकृत, व्यवस्स्थत, वैज्ञार्नक, सुरस्क्षत र हररत गाउँ शहर र्नमािर्को लार्ग गुरु
योजना बनाईनेि । यसै वर्ि एक गाउँ लाई िनौट गरी स्माटि र्भलेज र्नमािर्का लार्ग प्राथर्मकता
र्दइनेि।
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साँस्कृर्तक सं वद्धिन तथा पयिटन प्रवद्धिन
१६. पयिटन क्षेिलाई अथितन्िको प्रमुख आधारको रुपमा ववकास गनि प्राकृर्तक, ऐर्तहार्सक र सांस्कृर्तक
पयिटन, युद्ब पयिटन प्रवद्धिनको लार्ग भार्ा, कला, सं स्कृर्तको पवहचान, अध्ययन, सं वद्धिन, सं रक्षर्,
ववकास र प्रचारप्रसारको लार्ग आवश्यक पूवािधार ववकासमा जोड र्दईनेि ।
वन तथा वातावरर्िः पयािवरर्ीय पयिटन
१७. वातावरर् र जलवायुमैिी पूवािधारमा जोड र्दएर जै ववक ववववधताको सं रक्षर्, सं वद्धिन तथा जलवायु
अनुकूलन मार्ित पयािपयिटनको प्रवद्धिनका लार्ग कायियोजना बनाई कायािन्वयनमा ल्याइनेि। वन
क्षेिको वैज्ञार्नक एवं र्दगो व्यवस्थापन गरी वनजन्य उत्पादन अर्भवृवद्ध गररनेि । सामुदावयक वन
ववकास कायिक्रम, र्नजी वन ववकास कायिक्रमलाई प्रभावकारी िङ्गले सं चालन गररनेि । सडक
लगायतका पूवािधार ववकास गदाि अर्नवायि रुपमा वातावरर्ीय प्रभाव मूल्यांकन गने व्यवस्थालाई
कडाईका साथ कायािन्वयनमा ल्याईनेि ।
गररबी न्यूर्नकरर्िः आर्थिक सबलीकरर्
१८. गररबीको रे खामूर्न रहे को जनसं तया, गररबीको गहनता, ववर्मता अध्ययन र ववश्लेर्र् गरी आवश्यक
कदम चाल्न आवश्यक व्यवस्था र्मलाइनेि र सम्बस्न्धत ववर्यगत र्नकायसँगको परामशिमा
आवश्यक कायियोजना बनाई लागू गररनेि । अर्तववपन्न, अशक्त, ज्येष्ठ नागररकलाई से वा शुल्क
वापतको रकम र्लइने िै न। दर्लत समुदायको सशस्क्तकरर् र क्षमता ववकासको लार्ग ववशेर्
कायिक्रम बनाई दर्लत समुदायले परम्परादे स्ख अवलम्बन गदै आएका पेशाहरुलाई व्यवसायीकरर्
गनि आवश्यक व्यवस्था र्मलाइनेि ।
युवा तथा खेलकूद
१९. युवा शस्क्तलाई उद्यमस्शलता, स्वरोजगार र आय आजिनमा केस्न्ित गनि तत्काल िोटो अवर्धको
तार्लम र्दइनेि । यूवा तथा खे लकूद क्षेिको ववकासको लार्ग ठोस नीर्त बनाई आवश्यक कदम
चार्लनेि।
स्शक्षामा गुर्स्तरिः
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२०. सामुदावयक ववद्यालयहरुमा शैस्क्षक गुर्स्तर अर्भवृवद्ध गरी व्यापक सुधार गनि शैस्क्षक क्षेि तत्काल
सुधार कायियोजना बनाई कायािन्वयन गररनेि । ववद्यालयको प्रशासकीय र व्यवस्थापकीय सुधारका
लार्ग र्नयर्मत अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पद्धर्तको ववकास गररनेि। ववद्यालय स्शक्षा सुधार
पररयोजनालाई व्यवस्स्थत गररनेि । माध्यार्मक ववद्यालयहरुमा गुर्स्तर कायम गरी प्राववर्धक
कक्षाहरु सं चालनका लार्ग आवश्यक पहल र व्यवस्था गररनेि ।
२१. र्नरन्तर स्शक्षा, सबैका लार्ग स्शक्षा कायिक्रमलाई र्नरन्तरता र्दँ दै शैस्क्षक क्षेिको गुर्स्तरका लार्ग
समयसापेक्ष गुर्स्तर कायम गनि सू चना तथा सं चार प्रववर्ध (ICT) पूवािधारमा जोड र्दइनेि । यस
वर्ि एक वटा सामुदावयक केन्िलाई ICT पूवािधार सवहतको शैस्क्षक सू चना केन्िको रुपमा ववकास
गररनेि ।
२२. गुर्स्तरीय ववद्यालय तथा र्सकाइ केन्िहरुलाई प्रोत्साहन र पुरस्कारका साथै गुर्स्तरहीन सं स्थाले
र्नस्ित समयर्भि सुधार गनि नसके अन्यमा समावहत गने तथा अनुदानको कटौती गने नीर्त
अवलम्बन गररनेि।

लैंर्गक समानता तथा सामास्जक समावेशीकरर्
२३. नेपालको सं ववधानले व्यवस्था गरे को लस्क्षत वगिको हकवहतको सुर्नस्ित गदै लं वङ्गक समता र
समानता, सशक्तीकरर्, मुलप्रवाहीकरर् र अथिपूर् ि सहभार्गता वृवद्ध गने नीर्तलाई प्रोत्साहन गररनेि ।
सं चार्लत आयोजना तथा कायिक्रममा कस्म्तमा ४० प्रर्तशत मवहला र कस्म्तमा १० प्रर्तशत अपांग
वा अल्पसं तयाक वा दर्लत समुदायको सहभार्गता सुर्नस्ित गररनेि । लघु उद्यम तथा सीप ववकास
सम्बन्धी कायिक्रमहरुमा लस्क्षत वगि, क्षेि, समुदायको सहभार्गतालाई पवहलो प्राथर्मकतामा रास्खनेि
।
२४. बाल र्बबाह र घरे ल ु वहं सालाई र्नरुत्साहन गने गरी कायिक्रमहरु ल्याइनेि ।
ववकास सू चना तथा सं चार प्रववर्धकोिः र्नकास आर्थिक समृवद्धको
 सञ्चार सुववधा नपुगेका वडा नं. १, २ र ६ को खोपीचारमा सुववधा पुरयाउन ववशेर् पहल जारर
रास्खनेि ।
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सञ्चार सुववधा पुगेका ठाउँ हरुमा पर्न सञ्चार प्रभावकाररता अर्भवृर्द्बका लार्ग ववशेर् पहल गररनेि।

 गाउँ पार्लका क्षेिर्भि सबैले सू चना तथा सं चारको सहज पहुँच स्थापना गनि साविजर्नक सं स्थान तथा
र्नजी क्षेिको आगमनलाई प्रवद्धिन गररनेि । ठाउँ ठाउँ मा सञ्चार टावर स्थापना, टे र्लर्ोन लाइन
ववस्तार तथा ब्रोडधयाण्ड इन्टरनेट ववस्तारका लार्ग तत्काल सम्भाव्यता अध्ययन गरी सू चना तथा
सञ्चारको ववकासका लार्ग ठोस कदम चार्लनेि। सविसल
ु भ रुपमा र्ोन तथा इन्टरनेटको ववस्तार र
ववतरर्लाई व्यवस्स्थत गने नीर्त र्लइनेि।
 ववद्युतीय सरकारको अवधारर्ाका साथै ववद्युतीय शासन, e-commerce, e-education, telemedicine र IT
literacy & Media Literacy स्थावपत गनि सम्भाव्यता अध्ययन गरी कायािन्वयन गररनेि । सबै
ववद्यालयहरुमा अर्नवायि रुपमा ववज्ञान प्रयोगशाला र कम््यूटर ल्याब स्थापना गरी पिाइ सं चालन गनि
आवश्यक नीर्तगत, प्रवक्रयागत तथा आर्थिक सहयोग प्रदान गररनेि ।
 गाउँ पार्लका र वडा कायािलयबाट हुने कामकाजलाई कम््युटरमार्ित गने गरी सबै वडा कायािलयहरु
आवश्यक मेस्शनरी औजारहरु यसै आर्थिक वर्िर्भि व्यवस्था गररनेि।
 E-governance को अवधारर्ा अवलम्बनका लार्ग तत्काल सम्भव भएका वडा कायािलयहरुमा
इन्टरनेट जडान गररने र बाँवक वडाहरुको लार्ग तत्काल ववशेर् पहल गररनेि।
सं स्थागत ववकास, सुशासन तथा सेवा प्रवाह
२५. साविजर्नक

प्रशासनलाई

स्वच्ि, सक्षम, र्नष्पक्ष, पेशागत

अनुशासनप्रर्त

प्रर्तवद्ध, पारदशी,

भ्रष्टाचारमुक्त, प्रववर्धयुक्त, जनउत्तरदायी र सहभार्गतामूलक बनाउँ दै लर्गनेि। जनताको नस्जकमा
सरकारको अनुभर्ू त र्दलाउन वडा कायािलयबाट प्रवाह हुने से वा प्रवाहलाई च ुस्त दुरुस्त र
प्रभावकारी बनाई भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासनयुक्त बनाइनेि । वडा कायािलयबाट हुने गरे का
साविजर्नक से वाप्रवाह तथा ववकास र्नमािर् सम्बस्न्ध कायिको मार्सक रुपमा प्रगर्त प्रर्तवेदन पे श
गने व्यवस्थालाई कडाईका साथ कायािन्वयनमा ल्याईनेि ।
२६. जनताको सू चनाको हकको प्रत्याभूर्त र्दलाउन तथा सू चना तथा तथ्यांक व्यवस्थापनको लार्ग
सू चना तथा अर्भलेख केन्िको स्थापना गररनेि । साविजर्नक सुनव
ु ाई, सामास्जक पररक्षर्,
साविजर्नक पररक्षर्, व्यवस्थापन पररक्षर्, गुनासो व्यवस्थापनमा उपयुक्त ववर्ध र्नमािर् गरी
कायािन्वयनमा ल्याईनेि ।
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२७. गाउँ पार्लका र वडा कायािलयहरुको भवन र्नमािर्का

लार्ग जग्गा िनौट गरी आवश्यक प्रवक्रया

अगाडी बिाउन आवश्यक पहल गररनेि।
सरकारी तथा गैर सरकारी सं घ–सं स्था सञ्चालन सम्बस्न्ध नीर्त
२८. गाउँ पार्लकार्भि सञ्चालन हुने हरे क गर्तववर्धलाई एकद्बार प्रर्ालीबमोस्जम सञ्चालन र र्नयमन
गररनेि। कुनै पर्न सरकारी, गैर सरकारी सं घसं स्था, र्नकाय, क्षेि, ववर्यगत कायािलयले
गाउँ पार्लकार्भि आयोजना, कायिक्रम सं चालन गनुप
ि ूव ि गाउँ पार्लकाको स्वीकृर्त र्लने , गाउँ पार्लकाको
नीर्त तथा कायिक्रम अनुरुप आयोजना वा कायिक्रम सञ्चालन गनुप
ि ने व्यवस्थालाई कडाईका साथ
लागू गररनेि । ती र्नकायका बजेट तथा कायिक्रम गाउँ पार्लकाको बजेट तथा कायिक्रममा
आवद्ध हुने गरी सञ्चालन गने व्यवस्था र्मलाईनेि।
सहकारी
२९. सहकारीको आवश्यक र्बकास र प्रोत्साहन द्वारा जनताको र्बकासको प्रवक्रयालाई सहजीकरर्
गररने ि ।
स्वास्थ्य सेवा
३०. र्सस्ने गाउँ पार्लका र्भिका स्वास्थ्य चौकीहरुको स्तरोन्नर्त गदै आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा जनताको
पहुँचलाई सहज बनाइनेि
अन्त्यमा, नेपालको सं ववधान कायािन्वयनमा कोसे िु ङ्गा साववत भएको स्थानीय तहको र्नवािचन भव्य, सव्य
र भयरवहत वातावरर्मा सम्पन्न गनि योगदान पुरयाइ स्थानीय सरकारको है र्सयतले यस नीर्त तथा
कायिक्रम प्रस्तुत गनि पाउने सुअवसर प्रदान गने सबै राजनीर्तक दल, रािसे वक कमिचारीहरु,
सुरक्षाकमी, र्नजी क्षेि, नागररक समाज, सं चार जगत तथा सम्पूर् ि गाउँ पार्लकाबासीहरुमा हार्दिक
धन्यवाद ज्ञापन गनि गदििु ।
धन्यवाद !
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