गाउँसभाको बैठकमा
अध्यक्ष श्री कुमारी बराल गौतमद्वारा प्रस्तुत
आर्थक
ि वर्ि २०७८/०७९ को

र्सस्ने गाउँपार्लकाको नीर्त तथा कायिक्रम

र्सस्ने गाउँपार्लका
रुकुमकोट, रुकुम पूवि
२०७८ असार १०

र्सस्ने गाउँ पार्लका उपाध्यक्षज्यू,
गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु, राष्ट्रसे वक कमिचारी, सञ्चारकमी, र्सस्ने बासी तथा सम्पूर् ि महानुभावहरु,
नेपालको सं ववधान बमोजिम स्थानीय तहको सरकारको तर्िबाट यस गररमामय गाउँ सभामा आर्थिक वर्ि
२०७८।०७९ को र्सस्ने गाउँ कायिपार्लकाको नीर्त तथा कायिक्रम प्रस्तुत गनि पाउँ दा अत्यन्तै हवर्ित र
गौरवाजन्वत महसुस गरे को छु । यस अवसरमा सं घीय लोकताजन्िक गर्तन्ि र्नमािर्का लार्ग नेपाली िनताले
पटक–पटक गदै

आएको ऐर्तहार्सक िनआन्दोलन, सशस्त्र आन्दोलन, माओवादी िनयुद्धको गौरवपूर् ि

इर्तहासलाई स्मरर् गदै गर्तन्िको स्थापनाथि आफ्नो अमूल्य िीवन उत्सगि गने महान वीर शहीदहरुप्रर्त
हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गदै , घाइते, अपाङ्गहरुको त्याग र बर्लदानलाई उच्च सम्मान प्रकट गदिछु। साथै
ववश्वमा महामारीको रुपमा र्ैर्लएको कोर्भड-१९ को कारर् मृत्यु भएका मृतकहरु प्रर्त हार्दिक श्रद्धाञ्जली
व्यक्त गदिछु र कोर्भड-१९ बाट सं क्रर्मत हुन ु भएका व्यजक्तहरुप्रर्त जशघ्र स्वास््य लाभको कामना गदिछु।
पररचय:

1

नेपाली िनताको सात दशक लामो सं घर्िपर्छ सं ववधानसभाबाट नेपालको सं ववधान िारी भएसँगै नेपालमा

सं घीय लोकताजन्िक गर्तन्िात्मक शासन व्यवस्था, बहुलवाद, सामाजिक न्यायसवहतको समानुपार्तक,
समावेशी प्रर्तर्नर्धमूलक व्यवस्था, मौर्लक हक र मानव अर्धकार, नागररक स्वतन्िता, धार्मिक स्वतन्िता
िस्ता महत्वपूर् ि उपलजधिधहरु सं स्थागत भएका छन। रावष्ट्रय एकता, समता र समन्यायका साथ समािवाद
उन्मुख आर्थिक समृवद्ध कायम गनि अर्धकार, साधन, स्रोत, उत्तरदावयत्व र िवार्दे वहता समेत स्थानीय तहमा
स्थानान्तरर् गरी साविभौमसत्ता सम्पन्न िनतालाई वास्तवमै अर्धकार सम्पन्न बनाउने प्रयास गररएको छ।

2

र्सस्ने गाउँ पार्लका साववकका र्सस्ने, प्वाङ, पोखरा गाववस पुरै र रुकुमकोट गाववसको वडा नं . ४

बाहे कका ८ वटा वडा तथा स्यालापाखा गाववसका वडा नं . ३ र ४ बाहे कका ७ वटा वडा समावेश भएर
र्सस्ने गाउँ पार्लका ३२७.१२ वगि वक.मी. क्षेिर्लमा र्ैर्लएको छ भने २१,४७३ िनसं ख्या रहे को छ।
स्थानीय तहको र्नवािचनबाट यस गाउँ पार्लकाको गाउँ सभा र कायिपार्लका गठन पश्चात ४ आर्थिक वर्िको
बिेट तथा कायिक्रम सभाबाट स्वीकृत भई कायािन्वयन समेत भईसकेको छ। सं घीयता र स्थानीय सरकारका
माध्ययमबाट लोकतन्िको आधारजशलाको रुपमा रहे को स्थानीय तहलाई अर्धकार सम्पन्न बनाई गाउँगाउँ मा
र्सं हदरबारको अवधारर्ालाई मूतरु
ि प र्दने च ुनौर्त र अवसर हाम्रो काँधमा छ।

3

आ. व. २०७८।०७९ मा गुरु योिना र र्सस्ने गाउँ पार्लकाको आवर्धक योिनामा उल्लेख गररएको

मापदण्ड अनुसार जशक्षा, स्वास््य, कृवर्, पयिटन, पूवािधार र युवा तथा खे लकुद ववकास कायिलाई अगाडी
बढाईनेछ ।

4 आ व २०७८।०७९ को वावर्िक बिेट, नीर्त तथा कायिक्रम तय गदाि नेपालको सं ववधान, चालू आवर्धक
योिना, नेपाल सरकारको नीर्त तथा कायिक्रम, नेपाल सरकारका ववर्भन्न मन्िालयको बिेट र्सर्लङ तथा
1

मागिदशिन, स्थानीय तहको योिना तथा बिेट तिुम
ि ा र्दग्दशिन (पररमाजिित), २०७४, स्थानीय सरकार सञ्चालन
ऐन २०७४, प्रदे श सरकारका नीर्त तथा कायिक्रम एवं प्राप्त मागिदशिन तथा र्नदे शनहरु, ववर्यगत सर्मर्तबाट
प्राप्त सुझावहरु, वस्ती तथा वडा भेलाका माग तथा सुझावहरु, मार्थ उल्लेजखत र्दग्दशिनका अर्धनमा रहे र
तिुम
ि ा गररनेछ।

5

यस आर्थिक वर्िमा सञ्चार्लत योिनाहरु अधुरो रहे का योिनाहरु, यथाथिपरक आवश्यकता र प्राथर्मकतामा

आधाररत ववकास योिनामा लगानी गरी नर्तिामुखी र उत्पादनमूलक क्षेिमा केजन्ित गने नीर्त अजख्तयार
गररनेछ। छररएका टु क्रे ववकासलाई र्नरुत्साहन र बृहत क्षेि समेट्ने समग्र योिनालाई प्राथर्मकता र्दईनेछ
।
६. गाउँ पार्लका र्भि सञ्चालन हुने हरे क गर्तववर्धलाई एकद्वार प्रर्ाली बमोजिम सञ्चालन र र्नयमन गररनेछ।
कुनै पर्न सरकारी, गैरसरकारी सं घ सं स्था, र्नकाय, क्षेि, ववर्यगत कायािलयले गाउँ पार्लका र्भि आयोिना
कायिक्रम सं चालन गनुि

पूव ि गाउँ पार्लकाको स्वीकृती र्लने , गाउँ पार्लकाको नीर्त तथा कायिक्रम अनुरुप

आयोिना वा कायिक्रम सञ्चालन गनुप
ि ने व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागु गररनेछ। ती र्नकायबाट बिेट
तथा कायिक्रम गाउँ पार्लकाको बिेट तथा कायिक्रममा आवद्ध हुनेगरी सञ्चालन गने व्यवस्था र्मलाइनेछ र
कायिक्रममा हुने दोहोरोपना र्नयमन गररनेछ।

6

गाउँ पार्लकाको समग्र ववकासका लार्ग सरोकारवालाहरुसँग सुमधुर सम्बन्ध स्थापना गनि आपसी

समझदारी तथा समन्वयमा िोड र्दइनेछ। ववकासमा अर्नयर्मतता ल्याउने साना अवरोधलाई थोरै लगानीबाट
हटाउन सवकने खालको भएमा

7

On The Spot Treatment

नीर्त अवलम्वन गररनेछ ।

सावििर्नक सुनव
ु ाई, सावििर्नक परीक्षर् र्नमािर् कायिको भौर्तक र्नरीक्षर् मार्ित ववकास कायिलाई

पारदशी, उत्तरदायी र िवार्दे ही बनाईनेछ। योिना छनौट तथा कायािन्वयन प्रवक्रयालाई सहभार्गतामूलक
बनाउन सबै पक्षका सल्लाह, सुझाव र र्बचारलाई समेवटनेछ।

8

लजक्षत वगिका कायिक्रमलाई वास्तववक लजक्षत वगि प्रत्यक्ष लाभाजन्वत हुने गरी उत्पादनमूलक

बनाईनेछ। गाउँ पार्लका र्भिका परम्परागत स्थानीय उत्पादनलाई आधुर्नकीकरर् गदै रोिगारी सृिना
मार्ित आय वृवद्ध गनि प्रोत्साहन गररनेछ ।

9

स्थानीय तहको सरकारले कायिपार्लकीय, व्यवस्थापकीय र न्यावयक सर्मर्तको रुपमा न्यावयक अर्धकार

सू ची र्भिका ववर्य कायािन्वयनको र्दशार्तर उन्मुख हुदै समृद्ध र समुन्नत र्सस्ने गाउँ पार्लका र्नमािर्का लार्ग
यथाशीघ्र ववस्तृत कायियोिना बनाई कायािन्वयनमा ल्याईनेछ।

10

समृद्ध र्सस्ने गाउँ पार्लका र्नमािर्का लार्ग सावििर्नक, नीजि र सहकारी क्षेिको भूर्मकालाई अझ

प्रभावकारी बनाईनेछ।
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11

रािश्व प्राप्त गनि प्रभावकारी व्यवस्था गररनेछ।"हार्मले र्तरे को कर हाम्रै ववकासका लार्ग" भन्ने नाराका

साथ सबै पेशा व्यवसायलाई करको दायरामा समेवटनेछ। रािश्व र कर प्रशासन सम्बन्धी नीर्तलाई
प्रभावकारी ढङ्गले कायािन्वयन गरी लक्ष्य अनुसार वा सो भन्दा बढी रािश्व सङ्कलन गनि सर्ल वडालाई
प्रोत्साहन स्वरुप बिेट बाँडर्ाँट गदाि बढी बिेट उपलधिध गराईनेछ। बिेट ववर्नयोिन गदाि वडागत
आवश्यकता र प्राथर्मकताका साथै िनसं ख्या, भूगोल, पूवािधार, सं कर्लत रािश्व लगायत वस्तुगत त्य र
त्याङ्कका आधारमा सं ववधानले र्नर्दिष्ट गरे का लक्ष्य हाँर्सल गने गरी तय गररनेछ। बिेट ववर्नयोिनको
दक्षता र खचि गने क्षमता अर्भवृवद्ध गररनेछ। सावििर्नक खररद प्रर्ालीलाई प्रर्तस्पर्धि, पारदशी र गुर्स्तरीय
बनाउँ दै लर्गनेछ। सो सं गै बावर्िक खररद गुरुयोिना तयार गररनेछ।

12 र्दगो आर्थिक वृवद्ध हार्सल गरी आर्थिक ववकास र समृवद्धको चाहनालाई साथिक तुल्याउन वडा, टोल र
वस्ती स्तरबाट प्राथर्मकताका साथ छनौट भएका तथा गाउँ पार्लकाले समेत उच्च प्राथर्मकताका साथ
कायािन्वयन गनि खोिेका कृवर्, जशक्षा, स्वास््य, खानेपानी, ग्रार्मर् सडक, उिाि, लघु तथा साना िलववद्युत,
सू चना तथा सं चार प्रववर्धसँग सम्बजन्धत योिनाहरुको कायािन्वयन क्षमता बढाउनुका साथै प्रभावकारी र
िवार्दे ही अनुगमनको व्यवस्था गररनेछ।

13 गाउँ पार्लकाको ववत्तीय व्यवस्थापन क्षमता र िवार्दे वहता बढाईनेछ। िनप्रर्तर्नर्धहरु र कमिचारीको
क्षमता अर्भवृवद्धका लार्ग आवश्यक व्यवस्था गररनेछ। सावििर्नक से वा प्रवाहलाई च ुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी
बनाउन सं गठन, िनप्रर्तर्नर्ध र कमिचारीको व्यवसावयकताका लार्ग प्रोत्साहन, प्रवर्द्ि न र पुरस्कार साथै
तार्लमको व्यवस्था गररनेछ ।

14 ववना र्धतो कृर्कहरुलाई व्यवसावयक ऋर्को व्यवस्था तथा कृवर् सामाग्रीहरुमा लाग्ने कर छु ट
सम्बन्धी व्यवस्था गने। कृवर् उपिलाई सहि बिार सम्म पुर्याउनको लार्ग कृवर् समूह सहकारी मार्ित
सुलभ पसलको व्यवस्थापन गररनेछ।

15 गाउँ पार्लकामा उत्पार्दत महलाई ब्राजण्डङ गरी र्बवक्र ववतरर्का लार्ग सहकारी सँगको साझे दारीमा
ल्यावको सञ्चालन गररनेछ।

16 र्लर्ुल भण्डारर्को लागी साना खालका सं कलन केन्ि, वडास्तरमा बनेकोले तीनैलाई व्यवजस्थत गदै
जिल्ला स्तरकै कोल्ड स्टोर रुकुमकोटमा र्नमािर् गररनेछ ।

17 कृवर् उपिलाइ सहि बिारको कृवर् उपिको न्युनतम समथिन मूल्य तोकी सहकारी विार ववकासको
कायिक्रम सञ्चालन गररने छ ।

18 अगािर्नक खे ती ववकास एवं ववस्तारको लार्ग प्राङ्गाररक मल उत्पादन तथा व्यवस्थापन गनि कृर्कलाइ
गोठ सुधार कायिक्रमलाइ प्रभावकारी रुपले सञ्चालन गररनेछ ।
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19 र्छपखोला कम्युन नमुना कृवर् खे ती रुकुमकोट नमुना तरकारी खे ती र स्यालापाखा स्माटि कृवर् कायिक्रम
सञ्चालन गररने छ।

20 युवा िनशजक्तलाई व्यवस्थापनको लार्ग र्सप मुलक तार्लम गराइने आर्थिक उत्पादन वृर्द गने कायिमा
िोड र्दइने साथै कृवर् व्यवसायमा आत्मर्नभिर बनाउनको लार्ग प्रदे श सरकार, सं घ सरकारसँग समन्वय गरी
ववना र्धतो ऋर् अनुदानलाइ सहजिकरर् गररने छ।

21 एक गाउँ एक पाररवारीक खे ती कायिक्रम लागु गरी कायािन्वयमा ल्याइने छ।
22 कृवर् र्बमा र्न:शुल्क रुपमा सञ्चालन गररनेछ।
23 लोपोन्मुख स्थानीय पशुपन्छीहरुको सं रक्षर् केन्ि स्थापना गररने छ।
24 पशु आहाराको लार्ग डाले तथा भुईघाँस नसिरी स्थापना गररने छ।
25 एक घर १२ (बाह्र) र्लर्ूलिन्य र्बरुवा अर्नवायि रुपमा रोप्ने हुकािउने र एक घर एक पाररवाररक
खे ती प्रर्ाली लागु गररनेछ। तर मुख्य सहरी क्षेिमा १८० वगि र्मटर िग्गा हुनेले २ वटा र्लर्ूलका
र्बरुवा अर्नवायि रुपमा रोप्ने नीर्त लागु गररनेछ। साथै सरकारी कायािलय र ववद्यालयहरुमा ५० वटा
र्लर्ूलका र्बरुवा अर्नवायि रुपमा रोप्ने हुकािउने वातावरर् सृिना गने कायिलाई र्नरन्तरता र्दइनेछ।

26 कृवर् व्यवसाय प्रवर्द्ि नमार्ित गररबी र बरोिगारी हटाउन र्सस्ने गाउँ पार्लकाका ववर्भन्न पकेट क्षेि,
ववकासका पकेट क्षेि ववशेर् कायिक्रम ल्याईनेछ। मल ववउ तथा ढु वानी कायिलाई सहि र व्यवजस्थत
बनाईनेछ। कृर्कहरुलाई सीपयुक्त बनाई कृवर् पेशाको आधुर्नकीकरर् र व्यवसावयकरर् गने क्षमता ववकास
तार्लमको व्यवस्थाका साथै कृवर् याजन्िवककरर्का लार्ग अनुदानको व्यवस्था गररनेछ ।

27 वकसानहरुले स्थानीय ववशेर्तामा आधाररत उत्पादन गनेछन र बिार व्यवस्थापनका लार्ग सहकारीको
माध्यम अपनाइनेछ। अथाित "उत्पादन गने काम वकसानको ववक्री गने काम सहकारीको" भन्ने मान्यतालाई
स्थावपत गररनेछ ।

28 महको उत्पादन वृवद्ध गनि मौरी कृर्कहरुलाई प्रत्यक्ष र्ाइदा पुग्ने खालका प्याकेि कायिक्रम ल्याइने
छ।

29 यस गाउँ पार्लकामा पाईने यासािगम्ु बाको र्बशेर् सं रक्षर् गररनेछ। यासािगम्ु बाको सं रक्षर्को लार्ग
यासािगम्ु बाको बासस्थानको पवहचान तथा र्समाकंन र नक्साकंन समेत गररनेछ। बावर्िकीरुपमा यासािगम्ु बाको
सं कलन पररमार् यवकन गरर सोही बमोजिम सं कलन गररनेछ।

30 माग र आवश्यकताको आधारमा आकजस्मक बाली उपचार जशववर सञ्चालन गररनेछ । वेमौसमी तरकारी
खे ती एवं च्याउखे तीको लार्ग प्लाजस्टक घर तथा सामग्री लगायत उपकरर्हरु उपलधिध गराईनेछ। अनुदान
प्राप्त कृवर् व्यवसायीहरुलाई र्नरन्तर व्यवसाय सञ्चालनका लार्ग र्नयर्मत हौसला र मागि दशिनका माध्यमबाट
प्रभावकाररता हाँर्सल गनि िोड र्दइनेछ।
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31 गाउँ पार्लका र्भिका सम्पूर् ि वकसानहरुको पवहचान गरी वकसानहरुको लार्ग वकसान पररचय पि ववतरर्
गने तथा हरे क पकेट क्षेिहरुमा माटो सुहाउँ दो उत्पादन कायिमा िोड गनिका लार्ग ववशेर् अनुदानको
व्यवस्थापन गररनेछ ।

32 स्थानीय खाद्यवस्तुको उत्पादन, प्रयोग र बिारीकरर्मा ववशेर् िोड र्दइनेछ । साथै गुर्स्तरीय
खाद्यवस्तुको प्रयोग र प्रवद्धिनको लार्ग बिार अनुगमन तथा र्नयमनमा कडाइ गररनेछ। पार्लका सदरमुकाम
र्भि सञ्चालन हुने अगािर्नक होटल तथा रे ष्ट्रुरे न्टलाई ववशेर् अनुदान र्दइनेछ ।

33 गाउँ पार्लका र्भि रहे का सावििर्नक िग्गाको खोजि र पवहचान गनुक
ि ा साथै अर्तक्रर्मत िग्गा स्थानीय
सरकारको मातहतमा ल्याउने व्यवस्था गररनेछ।

34 कृवर् कायिक्रम अन्तगित ववपदका कारर् क्षर्त बार्लनार्लमा क्षर्त पुर्याएमा क्षर्तपुर्तिको लार्ग आकजस्मक
कोर् सञ्चालनमा ल्याइनेछ।

35 कृवर् कायिलाई थप व्यवजस्थत गराउनका लार्ग कृवर् प्राववर्धकहरु थप गररनेछ ।
36 गाउँ पार्लका र्भिका सामुदावयक ववद्यालयहरुलाई प्रववर्धमैिी, पूवािधारयुक्त, गुर्स्तरीय र सुशासनयुक्त
बनाउनुका साथै शैजक्षक तार्लका, परीक्षा प्रर्ाली, प्रर्तवेदन र लेखाङ्कनलाई एकरुपता बनाईनेछ। शैजक्षक
क्षेिमा दे खापरे का कर्मकमिोरी हटाई क्रमशः सुधार गदै लैिान सरोकारवाला पक्षहरुसँगको समन्वयनमा
अनुगमन तथा र्नयमन कायिमा िोड र्दइनेछ।

37 जशक्षर् पेशामा अधिबल प्रर्तभाहरुलाई प्रवेश गराउन ववश्वववद्यालयबाट उत्कृष्ट अङ्क हार्सल गरे का
प्रर्तभालाई ववर्य तथा आवस्यकताका आधारमा जशक्षर् पेशामा प्रवेश गनि पाउने कानुनी व्यवस्था गररनेछ।

38 ववद्यालय ववमुख तथा बालवववाहबाट वपर्डत वकशोरीहरुका लार्ग िीवन उपयोगी जशक्षा कायिक्रम
सन्चालन गरीने छ।

39 रावष्ट्रय पाठयक्रमले स्थानीय तहबाट र्नमािर् हुनेगरी छु ट्याइएको कायिक्रमलाई स्थानीय आवश्यकता
अनुरुप व्यवहाररक र िीवनोपयोगी एवं समसामवयक बनाउन र्सस्ने गाउँ पार्लका स्तरको स्थानीय पाठयक्रम
र्नमािर् गदाि भोगौर्लक अवस्था,

ऐर्तहार्सक पृष्ठभूर्म, िनसख्या, सं स्कृर्त, पेशा व्यवसाय, सामाजिक मूल्य

मान्यता र पयिटनलाई प्राथर्मकता र्दने व्यवस्था र्मलाईनेछ। आधारभूत तह कक्षा (६-८) को पाठ्यक्रम
तयार गरी कक्षा ६ को पाठ्यपुस्तक लागु गररसकेको अवस्थामा कक्षा ७ को पाठ्यपुस्तक तयारी गरी यसै
वर्ि दे जख कायािन्वयनमा ल्याइनेछ।

40 शैजक्षक गुर्स्तर सुधार गनि प्रधानाध्यापकलाई ववद्यालय स्तरमा समग्र जशक्षर् र्सकाइ व्यवस्थापनको
नेतत्ृ वदायी भूर्मकाको लार्ग जिम्मेवार गराउन र ववर्यगत रुपमा जशक्षकहरुको क्षमता ववकास गनि छोटा
अवर्धका तार्लम सञ्चालन गररनेछ।
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41

कोर्भड १९ को कारर् ववद्यालयमा प्रत्यक्ष प्रभाववत भएकोले ववद्याथी भनाि कायिक्रमलाई प्रभावकारी

गनि सञ्चारमाध्यमद्वारा भनाि अर्भयान गररनेछ। ववद्यालयमा ववद्याथी उपजस्थर्तलाई अर्भवृद्धी गनि सबै
ववद्यालयमा र्दवाखािा कायिक्रमलाई र्नरन्तरता र्दइनेछ।

42 कायिक्रमको सर्लतालाई मूल्याङ्कन गरी प्रभावकारीताको आधारमा आगामी वर्िहरुमा गाउँपार्लका
र्भिका सामुदावयक ववद्यालयहरुमा जशक्षक दरवन्दी र्मलान जशक्षक र्नयुजक्त, जशक्षक सरुवा तथा ववद्यालय
कमिचारी र्नयुजक्त प्रवक्रयालाई व्यवजस्थत, र्नयमसं गत र पारदशी बनाउन िोड र्दइनेछ। जशक्षा क्षेिमा
नवीनतम प्रववर्ध र अनुकरर्ीय कायिको अवलम्वन गने उद्देश्यले शैजक्षक भ्रमर् तथा अन्तरववद्यालय
भेटघाटलाई िोड र्दइनेछ। ववद्यालयहरुको अनुगमन प्रर्तवेदनका आधारमा ववद्यालय साने, मिि गने, बन्द
गने र अनुमती प्रदान गने कायिलाई व्यवजस्थत गदै र्नरन्तरता र्दइनेछ।

43 हरे क ववद्यालयमा बालजशक्षा कक्षा सञ्चालनका लार्ग न्युनतम ववद्याथी सं ख्याको उपजस्थर्त समेतका
आधारमा बाल जशक्षा कक्षा व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गररनेछ।

44 गाउँ पार्लका र्भि कजम्तमा ३ ववद्यालयमा र्रक-र्रक क्षेि तथा ववर्यगत प्राववर्धक जशक्षा सञ्चालन
नीर्त अन्तगित र्िभुवन िनता मा. वव. र्छवप्रदहमा इलेजक्िकल इजन्िर्नयररङ जशक्षा, रुजक्मर्ी मा.वव.
रुकुमकोटमा शुद्ध ववज्ञान ववर्यमा पढ्न ववद्याथीहरु ववचमै छोड्ने दरलाई कम गनिको लार्ग छािवृत्तीको
व्यवस्था गररनुका साथै िनता मा. वव. पोखरामा सव इजन्िर्नयररङ कोर्ि सञ्चालन भइरहे कोले त्यसको लार्ग
आवश्यक प्रजशक्षकको व्यवस्थापन गररने छ।

45 बालबार्लकाहरुको गुर्स्तरीय आधारभूत जशक्षामा समतामूलक पहुँच सुर्नजश्चत गनि र दर्लत, ववपन्न
पररवार तथा गररबीले आक्रान्त, द्वन्द्ववपर्डत, कोर्भड-१९ बाट अर्भभावक गुमाएका र असहाय छािछािालाई
जशक्षामा प्रोत्सावहत गनि पोशाक तथा शैजक्षक सामाग्री ववतरर्को माध्यमबाट बालबार्लकाको र्सकाइलाई
व्यवजस्थत र प्रभावकारी बनाइनेछ।

46 ववशेर् कक्षा सञ्चालन भएका ववद्यालयहरुमा सुस्तश्रवर्, दृवष्टवववहन, न्यून दृवष्ट र बवहरा छािछािाहरुको
लार्ग आवासको व्यवस्था गररसकेकोले यसलाई पूर् ि रुपमा कायािन्वयमा लर्गनेछ।

47 र्सस्ने गाउँ पार्लकार्भि रहे का सबै माध्यर्मक स्तरमा बृहत्तर यौर्नकता तथा प्रिनन स्वास््य
वकशोरवकशोरी मैिी सू चना केन्ि स्थापना गरी यस आ. व. मा ७ वटा ववद्यालयलाई नमुना वकशोरीमैिी सू चना
केद्नको रुपमा स्तरोन्नती गराइनेछ।

48 वकशोर वकशोरीहरुको िीवनउपयोगी र्सप ववकासका लार्ग ववद्यालयस्तरमा सचेतनामूलक कायिक्रम
सञ्चालन गरीनेछ।
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49 जशक्षर् र्सकाई वक्रयाकलापलाई प्रभावकारी बनाउन ववद्याथी सं ख्या कम भएका ववद्यालयमा बहुकक्षा
जशक्षर् व्यवस्था, कक्षा जशक्षर् पद्धर्त मार्ित पढाई सीप प्रवद्धिन गनि उपयुक्त पाठ्यसामग्री, सन्दभि सामग्री, स्रोत
सामग्री,प्रयोगात्मक सामग्री, उपयुक्त कक्षाकोठा व्यवस्थापन लगायतको व्यवस्था र्मलाइने छ।

50 शैजक्षक गुर्स्तर वृवद्ध गनि ववद्यालयहरुमा प्रर्तस्पधाि भावना िागररत गदै उत्कृष्ट र्सकाइ उपलधिधी हार्सल
गनि प्रधानाध्यापक ववर्यगत जशक्षक र ववद्याथीलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था र्मलाइने छ।

51 ववद्यालय जशक्षाको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक समयानुकुल पररमाििन गनुक
ि ा साथै आधारभुत तहको कक्षा
१ दे जख ५ सम्मको स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार गरी कायािन्वयन ल्याइनेछ ।

52 स्वास््य सम्बन्धी सन्दे श एंव सू चना सुलभ रुपमा प्राप्त गने सू चनाको हक सम्बन्धी अर्धकारलाई
कायिरुपमा पररर्त गनि स्वास््य, जशक्षा, सू चना र सञ्चार कायिक्रमलाई उच्च प्राथर्मकता र्दई िनस्वास््य
प्रवद्वि न गररने छ।

53 गाउँ पार्लका र्भिका नागररकहरुको स्वास््यमा थप सहुर्लयत र्दनको लार्ग आयुवेर्दक और्धालय
स्थापना गरर सवकएकोले यसको थप स्तरोउन्नतीमा िोड र्दइने छ।

54 गाउँ पार्लका र्भिका गभिवर्त मवहलाहरुलाई सतप्रर्तशत गभिवर्त िाँच तथा स्वास््य सं स्थामा सुत्केरी
गराउन प्रोत्साहन गरी उनीहरुलाई नेपाल सरकारले र्दने वाहे क थप प्रोत्साहन भत्तालाई र्नरन्तरता गररने
छ।

55 र्सस्ने गाउँ पार्लकामा िन्मने हरे क छोरीहरुको लार्ग जशक्षा स्वास््यमा पहुँच बढाउन र बालवववाह
न्युर्नकरर् तथा ववभेद अन्त्य गनिको लार्ग आव ०७७।०७८ मा लागु गररएको छोरी ववमा कायिक्रमलाई
र्नरन्तरता र्दइनेछ ।

56 गाउँ घर जक्लर्नक र खोप जक्लर्नकलाई थप व्यवजस्थत बनाइनेछ ।
57 रुकुमकोटमा स्थापना भएको जिल्ला अस्पतालमा ५० शैयाको अस्पताल भवन र्नमािर्को लार्ग आवश्यक
सहयोग गररनेछ ।

58 र्सस्ने गाउँ पार्लकाको वडा नं २ नायगाडमा ५ शैयाको गाउँ पार्लका अस्पताल जशलान्यास कायि र र्ड.
वप. आर. सम्पन्न भइ भवनको ठे क्का समेत सम्पन्न भइसकेको हुँदा तत्काल आवश्यक िनशजक्त र
उपकरर्हरुको व्यवस्थापन गरी अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

59 गुर्स्तरीय एवं स्वास््यवद्वि क खाद्य पदाथिको प्रवद्वि न र प्रयोग मार्ित कुपोर्र्लाई न्यूनीकरर् गनि पहल
गररनेछ। सक्षम एंव िवार्दे ही, अनुगमन तथा र्नयमन सं यन्ि एंव प्रवक्रयाद्वारा गुर्स्तरीय स्वास््य से वा
प्रवाह सुर्नजश्चत गनि पहल गररनेछ।

60 स्वास््यसँग सम्बजन्धत बहुपक्षीय सरोकारवाला र्नकायहरुको सहकायिलाई थप सुदृढ गदै राज्यको प्रत्येक
नीर्तमा स्वास््यलाई मूल प्रवावहकरर् गनि पहल गररनेछ। मवहला स्वास््य स्वंय से ववकालाई प्रोत्साहन
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भत्ताको व्यवस्थापन गत आ.व.मा भएकोलाई र्नरन्तरता र्दइनेछ। साथै मवहला स्वास््य स्वयम से ववकलाई
कामकाि गनिमा सहिता पैदा गररनेछ।

61 आमा समूहको र्नयर्मत बैठक भत्तालाई र्नरन्तरता र्दइनेछ साथै उनीहरुलाई कोर्भड १९ को रोगथाम
र र्नयन्िर्को लार्ग थप उत्प्रेरर्ा र्दइनेछ ।

62 स्वास््य क्षेिमा र्सस्ने गाउँ पार्लकाको वडा नं ३ पोखरालाई

No Home Delivery

वडा घोर्र्ा गररनेछ

साथै र्सस्ने गाउँ पार्लकामा रहे का गभिवती र सुत्केरी आमाको मृत्युदरलाई शुन्यमा झानि ववगत वर्िमा
अपनाइएको नीर्त तथा कायिक्रमलाई र्नरन्तरता र्ददै

र्न: शुल्क एम्बुलेन्स से वा र पोर्र् कायिक्रम सञ्चालन

गररनेछ।

63 िवटलखालका सुत्केरी मवहलाहरुको लार्ग गाउँ पार्लका स्तरीय ववपद्कोर् खडा गररनेछ।
64 वकशोर वकशोरीहरुकालार्ग र्रक आवश्यकतालाई मध्यनिर राख्दै पार्लकाका सबै स्वास््य सं स्थाहरुमा
क्रमश: वकशोर वकशोरीमैिी स्वास््य से वा सं ञ्चालन गररनेछ ।

65 स्वास््य चौकी वा जिल्ला अस्पतालबाट १ (एक) घण्टा भन्दा बढी दुरी भएका वस्तीहरुमा सामुदावयक
स्वास््य इकाईको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा र्नरन्तरता र्दइनेछ ।

66 सबै स्वास््य सं स्थाहरुबाट पररवार योिनाका ५ वटै अस्थायी ववर्धहरु सविसल
ु भ तररकाले से वा प्रदान
गने सुर्नजश्चता गरी प्रभावकारी से वा प्रदान गररनेछ ।

67 गाउँ पार्लका र्भि बौलाहा कुकुर िन्य िनावरहरुले टोकेमा सम्पूर् ि िनतालाई रे ववि रोग रोकथामको
लार्ग र्न:शूल्क रे ववि भ्याजक्सनको व्यवस्था गररनेछ ।

68 र्सस्ने गाउँ पार्लकामा ५ वटा स्वास््य चौकीहरुमा बर्थिङ से न्टरलाई थप व्यवजस्थत गररनेछ ।
69 गाउँ पार्लकाको दुगम
ि वडा र्सस्ने १ का छािछािा मध्ये वावर्िक १ िनालाई ल्याव टे जक्नर्सयन र एक
िनालाई स्टार् नसि छािवृजत्त कोठामा पढाइनेछ ।

70 मवहलाका लार्ग प्रिनन स्वास््य तथा ६० वर्ि पुगेका िेष्ठ नागररकहरुको लार्ग घरदै लो घुजम्त जशववर
मार्ित र्नशुल्क स्वास््य उपचार गररनेछ।

71 मवहलाको आर्थिक तथा सामाजिक शसजक्तकरर्का लार्ग र्सप ववकास तथा व्यजक्तत्व ववकासका
कायिक्रमहरु सञ्चालन गरी स्थानीय व्यवसायी मवहलाद्वारा उत्पार्दत व्यवसावयक उत्पादनलाई रावष्ट्रय स्तरको
बिारमा पवहचान गराई ववगतमा सञ्चार्लत ग्रार्मर् व्यवसायको र्नरन्तरता र्दइनेछ।

72 िनयुद्धमा शवहद हुन ु भएका शवहद पररवारहरुलाई शवहद पररवार सहकारी मार्ित शेर खरीद गरी
व्यवस्थापन गररनेछ।

73 लैङ्गीक वहं सा तथा ववभेदहरु शून्यमा झानि ववर्भन कायिकम सञ्चालन गररनेछ। गाउँ पार्लका भरका घरे लू
तथा अन्य ववर्भद कारर्ले वहं सामा परे का मवहला तथा बालबार्लकाहरुलाई उजचत न्याय र परामशि सवहत
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व्यवस्थापन गने से र् हाउस स्थापना भई से वा सू चारु भईसकेकोले यसको थप सुधारका प्रयासहरु गररने छ
।

74 मानव बेचववखन, लैवङ्गक वहं सा, बालवववाह, असमान भेदभाव र्नयन्िर् र व्यवस्थापनका लार्ग सामुदावयक
सं यन्िहरुलाई सशक्त रुपमा पररचालन गररनेछ। िोजखममा परे का वगिको राहत तथा उद्वारका लार्ग
वहं सावपर्डत उद्दार कोर् स्थापना गररनेछ। सबै वकर्समका बालश्रम, बालर्बवाह, बालबार्लका मार्थ हुने सबै
वकर्समका वहं सा, शोर्र् र दूव्यिवहार अन्त्य गरी बालमैिी गाउँ पार्लका र्नमािर्मा िोड र्दइनेछ। वहं सा पीर्डत
मवहलाहरुका लार्ग र्नमािर्ाधीन मवहला से र् हाउस आ.व. २०७६/०७७ मा सं चालनमा ल्याइएको मा
िसलाई थप व्यवजस्थत गरी से वा सञ्चालनमा र्नरन्तरता र्दइनेछ।

75 लैर्गक वहं सापीर्डत तथा मनोसमाजिक परामशिका लार्ग एक वडा एक सामुदावयक मनोसामाजिक
परामशिकताि अर्भयानलाई र्नरन्तरता र्दइने व्यवस्था गररनेछ।

76 लैर्गक वहं सा, बालवववाह, अनमेल वववाह, बहुवववाह िस्ता गलत अभ्यासहरुलाई शुन्यमा झानि प्रदे श
वालवववाह न्यूर्नकरर् रर्नीर्तलाई अवलम्बन गदै स्थानीय सरकारले ५ वर्े वालवववाह अन्त्यका लार्ग नीर्त
तथा कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ ।

77 वहं सा पीर्डत मवहलाको र्न:शुल्क कानुन उपचारको लार्ग तथा आयआििन कायिक्रम सञ्चालन गरी
पाररवारीक पूनर्मिलन मवहला आत्मसमानका कायिक्रम सञ्चालन गररने छ।

78 लैर्गक वहं सा न्युर्नकरर् रोगथामको लार्ग से वा प्रदायक तथा समुदायस्तरमा नागररकहरुको साथै लैर्गक
वहं सा प्रभाववतहरुको लार्ग तार्लमको व्यवस्था गरी आत्मर्नभिर गराइने छ ।

79 अपाङ्गता भएका सबै व्यजक्तहरुलाई पररचयपि प्रदान गरी मध्यम अपाङ्गता भएका व्यजक्तहरुमा र्सप तथा
व्यवसावयकतामा िोड र्ददै आत्मार्नभिर र सम्मार्नत जिवनयापनमा टे वा पुयािइनेछ। पूर् ि अशक्त तथा उजचत
सं रक्षकत्व नपाएका अपांगहरुलाई पूनस्ि थापनाको व्यवस्था गररनेछ। अपाङ्गता भएका व्यजक्तहरु मार्थ हुने सबै
वकर्समका दूव्यिवहार अन्त्य गनि कायिक्रम ल्याइने छ।

80 दर्लत तथा पछार्ड परे का वगिलाई अगार्ड बढाउनको लार्ग र्सप मुलक तार्लमको व्यवस्था गरी
रोिगारी सृिना गररने छ।

81 ६० वर्ि उमेर पुगेका िेष्ठ नागररकलाई पररचयपि ववतरर् गरी िेष्ठ नागररकहरुलाई कानुन प्रदत्त
से वाको सहि पहुँच पुर्याउन सरोकारवालाहरुसँग समन्वय र सहकायि गररनेछ। िेष्ठ नागररकको र्दनभरीको
समयलाई सहि बनाउन गाउँ पार्लका र सामुदावयक सं यन्िको सहकायिमा र्दवा से वा केन्िहरु सं चालन गररने
छ। िेष्ठ नागररकहरुलाई सम्मानिनक व्यवहार गने युवा वगिलाई जिम्मेवार बनाउन सचेतना मूलक
कायिक्रम ल्याइने छ।
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82 लोककल्यार्कारी राज्यको अवधारर्ा बमोजिम गाउँ पार्लकाका ववर्भन्न ववपद् प्रभाववत असहाय ववपन्न
सं रक्षर् वववहन मवहला वालबार्लका िेष्ठ नागररक अर्त असक्त अपांगहरुको सं रक्षर् तथा सहायताको व्यवस्था
गररनेछ।

83 अर्त ववपन्न, लोपोन्मुख र भूर्मवहन सुकुम्बासी समुदायको वसोवासका लागी भूमी व्यवस्थापन गररसकेकोले
यस आवमा आवासको व्यवस्था गररनेछ ।

84 र्सस्ने गाउँ पार्लकामा रहे का सम्पूर् ि ववपन्न नागररकहरुको घरमा खरको छाना हटाउने नेपाल
सरकारको सं घीय नीर्त अनुसार यस गाउँ पार्लकामा आ. व. ०७८।०७९ मा ३०९ घर धुरीलाई नागररक
सुरजक्षत आवास अन्तरगत खरको छाना हटाइ िस्तापाता लगाइनेछ ।

85 िनयुद्ध र िनआन्दोलनका शवहद तथा वेपत्ता पररवारिनका घाइते अपाङ्ग व्यजक्तहरुको पररचय खुल्ने
आवश्यक प्रमार्को आधारमा पजञ्जकरर् तथा अन्य सवै प्रकारका र्सर्ाररस शुल्क शतप्रर्तशत छु ट हुने
व्यवस्था र्नरन्तरता र्दइनेछ । साथै िनिीववकामा सहयोग पुग्ने गरी प्याकेि कायिक्रम ल्याइनेछ। योग्यता
पुगेका व्यजक्तहरुलाई रोिगारीको क्षेिमा ववशेर् प्राथर्मकता र्दइनेछ ।

86 सबै वडाका िनतामा सहि वपउने पानी पुर्याउन नयाँ खानेपानी आयोिना र्नमािर् र पुराना योिनाको
ममित सम्भार गरी र्नयर्मत गराउनुका साथै स्वच्छ वपउने पानीका लार्ग आवश्यक िनचे तना अर्भवृर्द्व गनि
कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ। स्वच्छ खानेपानीमा सबैको पहुँच अर्भवृर्द्व गररनुका साथै सरसर्ाई र र्ोहोरमैला
तथा ढल धियवस्थापनमा ववशेर् ध्यान र्दइनेछ। मुहान सं रक्षर्का लार्ग आवश्यक व्यवस्था र्मलाइनेछ।
र्ोहोर व्यवस्थापनका लार्ग घरघरमा कुवहने र नकुवहने र्ोहोर वर्गिकरर् गरी सं कलन गने कायि कडाइका
साथ कायािन्वयन गररनेछ।

87 वाताबरर् प्रदुर्र् र्नयन्िर् सम्बन्धी स्थार्नय र्नर्त तिुम
ि ा गरी कायािन्वयन गररने छ।
88 खानेपानीका मुहानहरुको खोजि कायि र र्डवपआर गरी सं रक्षर्को कायिमा िोड र्दइनेछ ।
89 स्वच्छ र प्रयाप्त खानेपानीको सुववधा नपुगेका शहरउन्मुख तथा दुरदरािका बजस्तमा खानेपानीको सुववधा
पुरयाउन आवश्यक विेटको व्यवस्था गरीने

छ ।

90 र्सस्ने गाउँ पार्लकामा बसोबास गने िनतालाई स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्थापन गररनेछ। एकघर एक
धाराको नीर्त क्रमशः लागु गररनेछ ।

91 सरसर्ाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी कायिक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। क्रमशः पुर् ि सरसर्ाईयुक्त वडा तथा
पुर् ि सरसर्ाईयुक्त गाउँ पार्लका घोर्र्ाको प्रवक्रया अगाडी बढाइनेछ।

92 सदरमुकाममा डजम्पङ साइडको व्यवस्थापन गने कामलाई र्नरन्तरता र्दइनेछ।
93 सडक नपुगेका ठाउँहरुमा नयाँ ियाक खोल्ने र ियाक खोर्लएका सडकहरुमा स्तरोन्नर्तका लार्ग
आवश्यक बिेट ववर्नयोिन गरी अन्तर वडा र अन्तर गाउँ सम्म सडक सञ्चालनको सुर्नजश्चत गररनेछ।
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94 रुकुमकोट लोरी लेकसम्म केवुलकार र्नमािर् र सं चालनका लार्ग आवश्यक विेट व्यवस्थाका लार्ग पहल गररने
छ।

95 र्सस्ने गाउँ पार्लकामा रहे का काठका पुल हटाइ झोलुगे पुल आयोिना कायकिमलाई र्नरन्तरता र्दइने छ
।

96 गाउँ पार्लका र वडा कायािलयहरुको भवन र्नमािर्का लार्ग न्यूनतम िग्गा प्राप्त भइ ववस्तृत पररयोिना
प्रर्तवेदन समेत तयार भएकोमा भवन र्नमािर् प्रवक्रया अगाडी बढाउन आवश्यक पहल गररने छ। साथै
र्नमािर्ार्धन गा. पा. प्रशासर्नक भवनको आर्थिक व्यवस्थापनको लार्ग सं घीय सरकारसँग सहयोगको लार्ग
पहल गररनेछ बाँकी वडा कायािलयका लार्ग िग्गा छनोट गरी आवश्यक प्रवक्रया अगार्ड बढाइनेछ।

97 भवन र्नमािर् मापदण्ड कडाईका साथ पालना गने गराउनुका साथै सुचना अर्भलेखका लार्ग विेट व्यवस्थापन
गरीने छ ।

98 ववकास र्नमािर्का जशलर्सलामा हुने िथाभावी डोिर र स्काभेटरको प्रयोग र उपभोक्ता सर्मर्तबाट
अर्नयर्मतता कमी कमिोरीलाई र्नरुत्सावहत गने नीर्त र्लईनेछ। िसका लार्ग मानवीय िनशजक्त र स्थानीय
स्रोत साधनबाट र्नमािर् सम्पन्न नहुने योिनाहरुमा ठे क्का प्रवक्रयाबाट र्नमािर् गररनेछ ।

99 रुकुमकोट- र्छपखोला- वकदा- लैपा- गुप्तदह- िाङ्गेथला- र्नगालपाटा- र्सस्ने वहमाल वेश क्याम्प पदमागि र्नमािर्
गररनेछ ।

100 हाल सम्म सडक सं िालले नछोएको र्सस्नेको वडा नं १ लाई सडक सं िालसँग िोड्नका लार्ग सडक र्नमािर्
(नयाँ ियाक) आवश्यक विेटको व्यवस्था गनि सं घ र प्रदे श सरकारसँग पहल गररनेछ।

101 र्सस्ने वहमाल वेशक्याम्प-कैलाश ताल-खार्न द्वारी-साङरे चौरी खकि-सुनदह-पुपाल पदमागि र्नमािर् गररनेछ।
102 रुकुमकोट र्भि ररङरोड रे र्डयल रोडहरुलाई क्रमशः नक्सांकन गरी सडकको मापदण्ड अनुसार
अगाडी बढाइ स्तरोन्नती गररनेछ। सडक पुल र झोलुङ्गे पुलहरुको मुख्य सं िालको प्राथर्मकता क्रममा रहे का
सडक आयोिनाहरुको र्नमािर्लाई प्राथर्मकता र्दइनेछ।

103 पवहचानयुक्त सहरी ववकास तथा व्यवस्थापन प्रार्धकरर् रुकुमकोट र्नमािर् गरी नमुना सहर र्नमािर् कायिमा
पहल गररनेछ ।

104 सडकको दुवै तर्ि हररयाली कायम गनि अर्नवायि रुपमा वृक्षारोपर् गररनेछ ।
105 गाउँ पार्लका र्भि सञ्चालन हुने आयोिनाहरुको प्राववर्धक लागत अनुमान र मूल्याङ्कन अंग्रि
े ी र नेपाली
दुवै भार्ामा हुने व्यवस्था र्नयर्मत गररनेछ ।

106

सडक सञ्जालको पहुँच नपुगेको र्सस्ने गाउँ पार्लकाको वडा नं . १ र २ मा सडक र मोटरे वल पुन

र्नमािर्को लार्ग ववशेर् पहल गररनेछ ।
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107 सहरी ववकास तथा भवन र्नमािर् सम्बन्धी मापदण्ड स्थानीय पररवेशका आधारमा कडाइका साथ
कायािन्वयन गररनेछ। सामाजिक सांस्कृर्तक तथा ऐर्तहार्सक पवहचान नमेवटने गरी ग्रामीर् वस्तीलाई
व्यवजस्थत बसोबासयुक्त र गर्तजशल सहरमा रुपान्तरर् गररनेछ। उक्त योिनालाइ व्यवजस्थत गनि र्छवप्रदह
ढल र्नकास कायिलाइ

र्नरन्तरता र्दइने छ ।

108 सडक, खानेपानी, र्सं चाईिस्ता पूवािधारका कायिक्रमलाई र्दगो रुपमा सञ्चालन गनिका लार्ग ममित
सम्भार कोर् सञ्चालन कायिववर्ध तिुम
ि ा गरी कायािन्वयनमा ल्याईनेछ।

109 पयिटन क्षेिलाई अथितन्िको प्रमुख आधारको रुपमा ववकास गनि प्राकृर्तक, ऐर्तहार्सक र सांस्कृर्तक
पयिटन, युद्व पयिटन प्रवद्वि नका लार्ग पयिटवकय सम्पदाहरुको अध्ययन, अर्भलेख सं कलन, भार्ा, कला,
सं स्कृर्तको पवहचान, सं रक्षर्, ववकास,सम्वद्वि न र प्रचार प्रसारका लार्ग आवश्यक पूवािधार ववकासमा

िोड

र्दइनेछ । साथै गुरुयोिना र गाउँ पार्लको आवर्धक योिनामा उल्लेख भएका क्षेिलाई ववशेर् प्राथर्मकता
र्दइनेछ। पयिटकीय क्षेिहरु कमलदहको सं रक्षर्कालार्ग ब्रहा मजन्दरदे जख कुटु म्बुरी मजन्दर िानको लार्ग
पुल र्नमािर् गररनुका साथै कुटु म्बरीको व्यवजस्थत मजन्दर बनाउने, कमलदह र्भि र्नमािर् गररएको पञ्चायन
मजन्दर र्नमािर् सम्पन्न भइसकेकोले सञ्चालन गने, दे उरालीगुर्ालाई व्यवजस्थत गने र्सढी र्नमािर् लगायतका
सं रक्षर् कायिलाई िोड र्दने, झुम्कामारे , सवहदपाकिलाई व्यवजस्थत गने, गुप्तादहमा पयिटकहरु बस्ने आवास
व्यवस्थापन गरी थप व्यवजस्थत पादै लैिाने, र्सस्ने वहमालको अध्ययन कायि सम्पन्न गररसकेकोले पयिटक
र्भत्र्याउनमा िोड गने, र्छपखोला िनकम्युनको र्डवपआर तयार गने , शवहद स्मृती नेटा पाकि गत २ आ. व.
दे जख र्नमािर् कायि भइरहे कोले िसको र्नरन्तरता र्दने तातोपानी सं रक्षर्को लार्ग र्डवपआर तयार भएकोले
सं रक्षर् कायिलाई अगार्ड बढाउने, ठाँटीडाडा युद्ध स्मारक सं ग्राहलय र र्छवप्रदह सं रक्षर्को र्डवपआर सम्पन्न
गररसकेकोले र्नमािर् कायिलाई र्नरन्तरता र्दन, मानव पाइला, कोट दरबार, लुस्पा ऋवर् मजन्दर, दे वरकािी
मजन्दर, भगवती मजन्दर, नार्थगाड मजन्दर, र्सस्नेमा रहे का धार्मिक मजन्दरहरु लगायत र्सस्ने गा. पा. र्भिका
सम्पूर् ि मठ मजन्दरहरुलाई ववशेर् प्राथर्मकता र्दइनेछ।

110

पयिटन प्रवधिनका लार्ग गाउँ पार्लका र्भिका सबै पयिटकीय क्षेिहरुमा आवश्यक पुवािधारको र्नमािर्

तथा सू चना अर्भलेखका लार्ग विेट व्यवस्था गररने छ ।

111 र्सस्ने गा. पा.को वहमाली भेगमा पाइने अमूल्य िर्डवुटीहरु िस्तै पाँच औले, िटामर्स, जखरौलो, जचराईतो,
पदमचाल, यासािगम्ु वा लगायतका िडीबुटीको सं रक्षर् तथा व्यवस्थापन गररने छ ।

112 वातावरर् र िलवायु मैिी पूवािधारमा िोड र्दएर िैववक ववववधताको सं रक्षर् सम्वद्वि न तथा िलबायु
अनुकुलन मार्ित पयाि पयिटनको प्रवद्वि नको लार्ग िोड र्दइनेछ। वनक्षेिको वैज्ञार्नक एवं र्दगो व्यवस्थापन
गरी बन्यिन्तु उत्पादन अर्भबृर्द्व गररनेछ। सामुदावयक वन ववकास कायिक्रम र्नजि वन ववकास कायिक्रमलाई
प्रभावकारी ढं गले सं चालन गररनेछ।
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113 युवा शजक्तलाई उद्यमजशलता, स्वरोिगार र आयआििनमा केजन्ित गनि तत्काल छोटो अवर्धको तार्लम
र्दइनेछ। युवा तथा खे लकुद क्षेिको ववकासलाई प्राथर्मकतामा राजखनेछ। साथै गाउँ पार्लका स्तरीय खेलकुद
तथा कला सं स्कृर्त सं रक्षर् सम्वद्वि न गनि पार्लका स्तरीय प्रर्तयोर्गता आयोिना गररनेछ।

114

युवाहरुको लार्ग खे लक्षेिमा आवश्यक सं रचना र्नमािर्का लार्ग सबै क्षेिहरुमा कजम्तमा १ वटा

खे लकुदग्रामको र्नमािर् तथा सं चालन गरीने छ ।

115 र्सस्ने गाँउ पार्लकामा रहे को वेरोगारी व्यजक्तहरु प्रधानमन्िी रोिगार कायिक्रम अन्तगित हालसम्म
७९२ िनालाइ रोिगार सृिना गरी सकेको र यस आ. व. मा १५३ िनालाइ १०० र्दनको रोिगार र्दइने
छ साथै प्रधानमन्िी रोिगार कायिक्रमको योिना छनौट गरर कायािन्वयनमा ल्याईनेछ।

116 रोिगार से वा केन्ि सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक िनशक्तीको
व्यवस्था गररनेछ।

117 प्रधानमन्िी रोिगार कायिक्रमका आयोिनाहरुमा काम गने श्रर्मकहरुलाई कुनै पर्न वकर्समको
चोटपटक वा दुघट
ि ना भएमा तत्काल उपचारका लार्ग प्रधानमन्तरी रोिगार कायिक्रम उपचार कोर्को
व्यवस्थापन गररनेछ।

118

युवा ववकास अन्तगित र्सस्ने गाउँ पार्लकामा रहे का ऐर्तहार्सक, साँस्कृर्तक, प्राकृर्तक र पयिटवकय

क्षेिहरुको होर्डङबोडि सू चना बोडि र्नमािर् गरी ववर्भन्न क्षेिहरुमा सू चना राख्ने कायिलाई र्नरन्तरता र्दइनेछ ।

119 सावििर्नक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, र्नश्पक्ष, पेशागत, अनुशासनप्रर्त प्रर्तवद्व, पारदशी, भ्रष्टाचारमुक्त,
प्रववर्धयुक्त, िनउत्तरदायी र सहभार्गतामूलक बनाउदै लर्गनेछ। िनताको नजिकको सरकारको अनुभ ुर्त
र्दलाउन वडा कायािलयबाट प्रवाह हुने से वा प्रवाहलाई च ुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी बनाइ भ्रष्टाचार मुक्त र
सुशासन युक्त बनाइनेछ। वडा कायािलयबाट हुने गरे का सावििर्नक से वा प्रवाह तथा ववकास र्नमािर् सम्बन्धी
कायिको मार्सक रुपमा गा.पा मा प्रगर्त प्रर्तवेदन पेश गने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कायािन्वयनमा
ल्याइनेछ।

120 र्सस्ने गाउँ पर्लकामा कायिरत एम. आई. एस. अपरे टर र वर्ल्ड सहायकहरुको लार्ग एक चौमार्सक
बराबरको पाररश्रर्मक पार्लकाको तर्िबाट उपलधिध गराईनेछ।

121 पजञ्जकरर् प्रर्ाली अन्तगित सामाजिक सुरक्षा भत्ता ववतरर् सवै वडाहरुमा वैवङ्कङ प्रर्ाली मार्ित गररने
छ साथै अन्य से वालाई च ुस्त दुरुस्त, व्यवजस्थत, मयािर्दत तवरले सबै सरोकारवालाहरुको पहुँच सम्म
पुर्याउन ववशेर् िोड र्दइनेछ ।

122 अनलाईन रजिष्ट्रेशन र कम्प्युटर र्बर्लङ्ग र्सष्टम लागु गररनेछ।
123 िनप्रर्तर्नर्ध तथा कमिचारीको क्षमता ववकासका कायिक्रमहरु सञ्चालन गनि क्षमता ववकास योिना
बनाईनेछ।
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124 नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार तथा स्थानीय सरकारको लगानीमा सम्पन्न हुने २ लाख भन्दा वढी
लागतका

आयोिनाहरु

आयोिना

स्थलमा

अर्नवायि रुपमा

होर्डङ

बोडि राख्ने

तथा

सम्पन्न

भएका

आयोिनाहरुको र्नयर्मत सुरक्षा, सं रक्षर् र ममितसम्भारको व्यवस्था गररनेछ।
िनताको सू चनाको हकको प्रत्याभूर्त र्दलाउन सू चना तथा त्याङ्क व्यवस्थापनको लार्ग सू चना

125

अर्भलेख केन्िको स्थापना गररनेछ । गाउँ पार्लकाको सावििर्नक सुनव
ु ाई, सामाजिक पररक्षर्, सावििर्नक
पररक्षर्, व्यवस्थापन पररक्षर्, गुनासो व्यवस्थापनमा उपयुक्त ववर्ध र्नमािर् गरी कायािन्वयनमा ल्याइनेछ। साथै
गाउँ पार्लका यस मातहतका र्नकायवाट भए गरे का कामको स्वतप्रकाशन प्रशारर् गनुप
ि ने भए सोवह बमोजिम
र माग गरी प्राप्त गने सू चना र्नयमानुसार उपलधिध गराइनेछ
डीजिटाइिेसन मार्ित शासकीय व्यवस्थामा सुधार सू चना सञ्चारको पहुँच नपुगेका स्थानहरुमा सं चार

126

से वा पुर्याउन ववशेर् र्नरन्तरता र्दइनेछ ।

127 गाउँ पार्लकाबाट प्रदान गररने से वा र सुववधामा प्रववर्धयुक्त (र्डजिटाईिेसन) बनाई प्रभावकारी
कायािन्वयनका लार्ग बिारमा उपलधिध नयाँ प्रववर्धहरुको प्रयोग गने गरी आवश्यक व्यवस्था गने ।

128 स्थानीय तहबाट सञ्चार्लत रे र्डयो पूवी रुकुम एर्.एम. र रे र्डयो रुजक्मर्ी एर्.एम. लाई सञ्चालन र
व्यवस्थापनमा र्नरन्तरता र्दइनेछ।

129

सावििर्नक सं रचना र्नमािर् गदाि िलवायु अनुकुलन तथा ववपद् िोजखम न्युर्नकरर् र्दगोपना कायम

हुने गरी र्नमािर् गने व्यवस्था र्मलाईनेछ ।

130

वडा नं ७ जस्थत कौछे को र्भरमा रहे को पवहरो र्नयन्िर् तथा रोकथामको समस्या ववकराल तथा

िवटल रहे को र उक्त कायिका लार्ग सं घीय तथा प्रदे श सरकारसं ग आवश्यक विेट व्यवस्थापनका लार्ग
पहल गररनेछ।

131

समृद्ध र्सस्ने हाम्रो गन्तव्य भन्ने नारालाई साकार cपानि सावििर्नक, र्नजि र सहकारी क्षेिको सं यक्त
ु

प्रयासमा सरकारी तथा गैर सरकारी र्नकाय एंव अन्य स्थानीय तहसँग सह अजस्तत्वमा सहकायि र समन्वय
गरी

Covid-19 लगायतका

महामारी र्नयन्िर् गदै आर्थिक समृवद्ध हार्सल गनि उच्च प्रयास गररनेछ ।

132 आकजस्मक रुपमा ववपदबाट हुने क्षर्तलाई न्यूर्नकरर् गनि र्नमािर्पूव ि ववपत न्यू र्नकरर् हुने प्रकृर्तका
र्डिाईन जस्टमेट र र्नमािर् भैरहे को अवस्थामा समेत गुर्स्तरीय कायि गने

Building Code

अर्नवायि लागु गने

नीर्त र्लइनेछ ।

133 आकजस्मक ववपद तथा प्राकृर्तक प्रकोपमा परे का व्यजक्त, समुदाय तथा सं घ सं स्थाहरुलाई तत्काल
राहतको अनुभर्ू त हुने गरी राहत सहयोग उपलधिध गराउने नीर्त अनुरुप सवै वडाहरुमा ववपद व्यवस्थापन
कोर् स्थापना गररनेछ ।

134 ववपद व्यवस्थापन कोर् सञ्चालन तथा प्रवाहद्धारा आपतकार्लन कायि सञ्चालन केन्ि स्थापना गररनेछ।
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135 उिाि क्षेिको ववकास, ववस्तार र सम्वर्द्ि न गनि गाउँ पार्लका स्तरीय उिाि कोर् खडा गरी कायािन्वयमा
ल्याइनेछ ।

136

लजक्षत वगि तथा समुदायमा रहे का परम्परागत कुवटर उद्योगहरुलाई प्रवद्वि न गररनेछ। औद्योर्गक

क्षेिमा बाह्य लगानी बढाउन आवश्यक नीर्तगत कानुनी प्रशासर्नक तथा आर्थिक सुधारको लार्ग प्रयास
गररनेछ।

137

साना तथा लघु उद्योग स्थापना गरी रोिगार सृिना गनि औधोर्गक ग्रामको ववस्तृत सभे कायि सम्पन्न

गररसकेकोले त्यसलाई थप व्यवजस्थत गरी लर्गनेछ।

138

गाउँ पार्लको वडा नं . १ मा ववद्युतको पहुँच नभएकोले गत २ आ.व. मा र्डवपआर तयार गरी लघु

िलववद्युत आयोिनाको कामलाई र्नरन्तरता र्दइनेछ । आयोिनाको र्नमािर् कायि यवह आवमा सम्पन्न
गररनेछ।

139 लघु उधम ववकास कायिक्रम मार्ित वडाहरुमा छोटो मध्यम र लामो अवर्धको र्सप ववकास तार्लम
सञ्चालन गरी स्वरोगार वृवद्ध गररने छ ।

140 सबै सं घ, प्रदे श र स्थानीय स्तरका सरकारी कायािलयहरुसँग आवस्यक समन्वय सहकायि र
सवहष्र्ुताको भावना अनुरुप कायि गदे अगार्ड बवढने छ ।

141 गाउँ पार्लकाका कुनै पर्न ववर्यगत तथा क्षेिगत कायिक्रमहरु गदाि स्वच्छता पररयोिना कायिक्रमसँग
आवश्यक समन्वय र सहकायि गरर सञ्चालन गररनेछ ।

142 गाउँ पार्लका र्भि सञ्चालन हुने कायिक्रमहरु गदाि आवश्यक्ता अनुसार हुरेड कास्ट नेपाल, सु-आहार,

UNFPA, UMN

रुकुम कलष्टर, नेपाल िनिागरर् मञ्च लगायतका सं घ सं स्थाहरुसँग सहकायि र समन्वय

गरर कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ।

143 र्सस्ने वहमालको र्ेदमा रहे को र्सस्ने वेशक्यापमा झुप्पा चौरीपालन कायिक्रम सञ्चालन गररने छ।
144 गाउँ प्रहरी व्यवस्थापन कायिलाई ववशेर् िोड र्दई कायािन्वयन प्रवक्रया अगाडी बढाईनेछ ।
आगामी आ. व. २०७९।८० को प्रमुख र्नर्तहरु र्नम्नानुसार रहनेछनः
 जशक्षा श्रे िमा गुर्स्तर र प्रभावकारी बनाउन िोड र्दईनेछ।
 स्थानीय पाठ्यक्रम लागु गनि कक्षा ६ दे जख ८ सम्मको पाठ्यक्रम र्नमािर् गरर पाठ्यपुस्तक तयार
गरर कायािन्वयनमा ल्याई र्नरन्तरता र्दईनेछ साथै कक्षा १ दे जख ५ को स्थार्नय पाठ्यक्रम र पाठ्य
पुस्तक र्नमािर् कायिलाई र्नरन्तरता र्दईनेछ।
 गाउँ पार्लकामा रहे का प्राववर्धकधार र पार्लकाको नमुना ववद्यालयहरुको स्तरवृवद्ध कायिलाई र्नरन्तरता
र्दईनेछ।
 रुजक्मर्ी मा वव मा शुद्ध ववज्ञान अध्ययन गने छाि छािालाई छािबृत्तीलाई र्नरन्तरता र्दईनेछ।
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 र्िभुवन िनता मा. वव. मा सञ्चार्लत सुष्त मनजस्थती र कोट मा. वव. मा सञ्चार्लत श्रवर्वववहन
बालबार्लकाहरुलाई आवासको व्यवस्था गररसकेकोले थप व्यवस्थापनमा िोड र्दईनेछ।
 जशक्षकहरुको लार्ग ववर्यगत आवाश्यकताको आधारमा तार्लमको व्यवस्था गररनेछ।
 छोरीर्बमा कायिक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन आगामी आ. व. २०७९।८० मा पर्न र्नरन्तरता
र्दईनेछ।
 सुत्केरीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता र यातायात खचिलाई र्नरन्तरता र्दईनेछ।
 र्नशुल्क एम्बुलेन्स से वा सञ्चालन कायािलाई र्नरन्तरता र्दईनेछ।
 र्सस्ने

गाउँ पार्लकाको ५ शैय्याको अस्पताल व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने र स्वास््य

चौकीहरुलाई बर्थिङ्ग से न्टर धियस्थापनलाई प्रभावकारी बनाईनेछ।
 सामुदावयक स्वास््य इकाई व्यवस्थापन खोप केन्िलाई थप व्यवस्थापन गररनेछ।
 नो होम डेर्लभरी से वालाई ववस्तार गरर लर्गनेछ।
 शुद्द खानेपानी व्यवस्थापनका लार्ग आवश्यक पहल गररनेछ।
 एक घर एक शुद्ध पानी धारा र्नमािर् कायिलाई र्नरन्तरता र्दईनेछ।
 ववर्भन्न ववपद सम्बन्धी ववपद कोर् खडाकायिलाई र्नरन्तरता र्दईनेछ।
 पवहचानयुक्त शहरी ववकास तथा व्यवस्थापन प्रार्धकरर् रुकुमकोट र्नमािर् गरर नमुना सहर र्नमािर्
गररनेछ।
 रुकुमकोटमा रहे का ररङ्गरोड, रे र्डयलरोडहरुलाई स्तरोन्नती गररनेछ।
 र्छवप्रदह शेराखे त ढल र्नकास, चोकबिार, रुर्लखोला शेराखे त ढलर्नकास कायिलाई र्नरन्तरता
र्दईनेछ।
 रुकुमकोटमा रहे को बसपाकिलाई व्यवजस्थत गररनेछ।
 स्थानीय तहमा रहे को रे र्डयो पूवी रुकुम एर्. एम. लाई सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई र्नरन्तरता
र्दईनेछ।
 र्सस्ने गाउँ पार्लकामा रहे का महत्वपूर् ि पयिटवकय स्थल कमलदह, थाटींडांडा युद्ध सं ग्राहलय र्नमािर्,
नेटा शवहद स्मृर्त पाकि, र्सस्ने वहमाल, गुप्त दह, तातोपानी दे उराली ओडार (गुर्ा), झुम्कामारे शवहद
पाकि, दे वरकािी मजन्दर, नार्थगाड मजन्दर लगायत सम्पूर् ि मठ मजन्दरहरुलाई सं रक्षर् र र्नमािर्
कायिलाई िोड र्दईनेछ।
 र्सस्ने गाउँ पर्लकामा रहे का स्थार्नय सडकहरु, ववद्युत, खानेपानी, र्सं चाई, अस्पताल, मोटरे वल पुल, झोलुङ्गे
पुल, कृवर् जचस्यान केन्ि, खे ल मैदान, बसपाकि, पशु बधशालालाई र्नमािर् तथा ममित कायिलाई
प्राथर्मकता र्दईनेछ।
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 वहं सा वपर्डत मवहलाहरुको लार्ग से र् हाउस मार्ित से वा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाईनेछ।
 लजक्षत वगिहरु िस्तैः मवहला, दर्लत, िनिाती, िेष्ठ, नागररक, अपाङ्ग र बालबार्लकाहरुको क्षमता
अर्भमुजखकरर् तथा र्सपमुलक तार्लमलाई र्नरन्तरता र्दईनेछ।
 बालबार्लकाहरुको पोर्र् सुधार कायिलाई र्नरन्तरता र्दईनेछ।
 युवाहरुलाई बृवद्धववकास गनिका लार्ग र्बर्भन्न र्सप मुलक क्षमता अर्भबृवद्ध तार्लम र्दने खे लकुद
श्रे िमा ववकास गराउनका लार्ग आवश्यक व्यवस्थापन गररनेछ।
 र्सस्ने गाउँ पार्लकाको कृवर् पकेट क्षेि अनुसार अगािर्नक कृवर् खे तीलाई िोड र्दईनेछ। एक घर एक
पाररवारीक खे तीलाई प्राथर्मकता र्दईने वडागत रुपमा छु ट्याईएको बाख्रापालन, भेंडापालन, चौरीपालन,
भैंसीपालन, तरकारी खे ती, र्लर्ुल खे ती र मौरीपालन कायिलाई थप प्रभावकारी बनाउने र्बशेर्
अनुदान अन्तगित आएको बिेटलाई रुकुमकोट नमुना तरकारी खे ती, स्यालापाखा स्माटि कृवर् खे ती,
र्छपखोला कम्युन खे ती लाई र्नरन्तरता र्दईनेछ।
 गाउँ पार्लकाको न्यावयक सर्मर्तमको बारे मा िनतालाई सू सजु चत गराई न्यावयक सर्मर्तबाट प्रदान गने
से वा सुववधा र्छटो छररतो र्नश्पक्ष र सहि पहुँचयोग्य बनाईनेछ।
 कोर्भड १९ को महामारी ववपदबाट बच्न व्यापक प्रचार प्रसार तथा पूव ि तयारी गररनेछ यसका साथै
ववपदमा परे कालाई जशघ्र उद्दार र सं रक्षर् गरर उजचत राहत प्रदान गररनेछ।
अन्त्यमा, नेपालको सं ववधानले पररकल्पना गरे बमोजिम सबल स्थानीय सरकारको रुपमा ववकास गनि यससँगै ४
आर्थिक वर्िको बिेट, नीर्त तथा कायिक्रम तिुम
ि ा गरी कायािन्वयन गनि सघाउँ ने तथा हौसला र सुझाव प्रदान गने
सरोकारवाला सबैप्रर्त कृतज्ञता ज्ञापन गदिछु।
र्सस्ने गाउँ पार्लकाको आ. व. २०७८।०७९ को नीर्त तथा कायिक्रम यस गररमामय सभा समक्ष प्रस्तुत गने
सुअवसर प्राप्त गदाि नेपाल सरकार, प्रदे शसरकार, सवै रािनैर्तक दल राष्ट्रसे वक कमिचारीहरु, सुरक्षाकमीहरु,
जशक्षाकमी, बुवद्धिीवव, नागररक समाि, र्निीक्षेि, व्यापार व्यवसायी, आमसञ्चार िगत तथा सम्पूर् ि गाउँ पार्लका

बासीहरुमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गदिछु।
धन्यवाद !

कुमारी बराल (गौतम)
अध्यक्ष
र्सस्ने गाउँ पार्लका
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