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 एघार ौँ गाउौँसभामा २०७९ साल आषाढ ९ गते बिहीिार 

गाउौँपाबलका अध्यक्ष श्री रारायब िहार र काकज यूयािा  

प्रस्त त  

आ.व. २०७९।०८० को  

रीबत तथा काययक्रम 
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यस गरीमामय सभामा उपबस्थत सभाका उपाध्यक्ष यूया, सरस्य यूयाहरु, राष्ट्रसेवक 

कमयचारी, पत्रकार, स रक्षाकमज तथा उपबस्थत सम्पाबय महार भावहरु  

 

१. आज म रिब्दीकोट गाउँपालिकाको अध्यक्षको रुपमा आलथिक वर्ि २०७९/०८० को वालर्िक 

नीलि िथा कायिक्रम प्रस्िुि गनि यो गिीमामय सभामा उपलस्थि भएको छु । स्थानीय 

सिकािको प्रमखुको रुपमा गाउँपालिकाको आगामी आलथिक वर्िको नीलि िथा कायिक्रम 

पेश गनि गइिहदँा अत्यन्ि लजम्मेवािी बोध भएको लनवेदन गनि चाहन्छु । सविप्रथम नेपािको 

साविभौम,स्वालधनिा,िोकिन्र ि जनलजवीकाको िागी साविभौम अलधकािको प्रयोग गिी 

रिब्दीकोटको समलृिको सपना सलहिको अमलू्य मि मार्ि ि हामीिाई अबको ५ वर्ि सम्म 

रिब्दीकोटको समग्र पक्षको बागडोि सम्हाल्न लजम्मेवािी लदनहुुने सबै  रिब्दीकोटबासी 

आमाबवुा दाजुभाई िथा लददीबलहनीहरुिाई अन्ििमनबाट धन्यवाद लदन चाहन्छु ि 

िपाईहरुको अमलू्य मिको सम्मान हुने गिी कायि सत्र्चािन गने कुिाको लवश्वास लदिाउन 

चाहन्छु । 

२. संघीय िोकिालन्रक गणिन्र नेपाि लनमािणका िालग नेपािी जनिािे पटक -पटक गद ै

आएका ऐलिहालसक जनआन्दोिन, जनयिुको गौिवपणूि इलिहासिाई स्मिण गद ैनेपािको 

साविभौमसत्ता, स्वाधीनिा, भौगोलिक अखण्डिा, िालरिय लहि, स्वालभमान, िोकिन्र ि 

जनजीलवकाका िालग भएका लवलभन्न आन्दोिनहरुमा आफ्नो अमलू्य जीवन उत्सगि गनुिहुने 

शलहदहरु प्रलि म उच्च सम्मानका साथ भावपणूि श्रिाञ्जिी अपिण गद ै बेपत्ता नागरिक ि 

घाइिे योिाहरुप्रलि उच्च सम्मान गदिछु । 

३. नेपािको संलवधानिे लनलदिष्ट गिेका जनिाको िोकिालन्रक अलधकािको सम्मान गदै 

गाउँपालिका ि यहाँका नागरिकहरुको आवश्यकिा, इच्छा ि चाहना अनरुुप यहाँको उन्नलि 

ि सम्वलृिका खालिि हिपि कििव्यलनष्ठ ि लक्रयाशीि भइि िनमनका साथ कमि-भलूममा िहने 

छु भन्ने लवश्वास लदिाउन चाहन्छु । 

४. हािसम्म भएका  उपिब्धीहरुको उच्च मलु्याङ्कन गद ैअधिुा योजनाहरु सम्पन्न गने नीलि 

अविम्बन गरिन ेछ । 
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सभाका सरस्य यूयाहरु, 

५. यस रीबत तथा काययक्रम तर् यमा गराय अवलम्िर गररएका म ख्य आधारहरु : 

(क) नीलि िथा कायिक्रम िजुिमा गदाि नेपािको संलवधान, स्थानीय सिकाि सञ्चािन ऐन, 

२०७४, नेपाि सिकाि ि प्रदशे सिकाििे गिेका नीलिगि व्यवस्था,  नेपाििे 

अन्ििालरियस्ििमा व्यक्त गिेका प्रलिवििाहरु, लदगो लवकासका िक्ष्यहरु, पन्रौं 

िालरिय योजना ि गाउँपालिको बहृि योजना मखु्य मागिदशिनका आधाि िहकेा छन ्।  

(ख) “समृद्ध ररब्रीको  बरमायबको आधार, बिक्षा, कृबष र पयय र पावायधार “ को 

नािा सलहि लवकास ि समलृिको परिकल्पनािाई साकाि पानि गाउँपालिकाको बहृि 

गाउँ लवकास योजनाको आधािमा नीलि िथा कायिक्रम अगालड सारिएको छ ।  

(ग)  सहभालगिामिूक योजना िजुिमा प्रलक्रया अन्िगिि स्थानीय िाजश्व पिामशि सलमलि, 

स्रोि अनमुान िथा बजेट लसमा लनधाििण सलमलिमा छिर्ि पलछ वडा,  लवर्यगि 

सलमलि, बजेट िजुिमा सलमलि हुदँ ै आएका योजनाहरुिाई दीघिकािीन िक्ष्यसँग 

िादम्यिा लमिाई प्राथलमकिाकिण लमिाईएको छ । गाउँपालिकाको नीलि िथा 

कायिक्रमिाई िजुिमा गदाि नागरिकको सहभालगिािाई उच्च प्राथलमकिामा िालखएको 

छ ।  

(घ) लवगिका गाउँसभाबाट पारिि नीलि िथा कायिक्रम लवलभन्न चिणमा गाउँबासीहरुबाट 

प्राप्त अमलु्य सझुाव, जनप्रलिलनधी, िाजनीलिक दिहरु, लनवििमान जनप्रलिलनधीहरु, 

नागरिक समाज ि सञ्चािकमीहरुबाट प्राप्त सझुावहरुिाई उच्च महत्त्वका साथ ग्रहण 

गरिएको छ ।  

(ङ) स-साना योजनाको संख्या घटाउन मापदण्ड लनधाििण गरिएको छ ।  

(च) गाउँपालिकाको आन्िरिक आय, अन्िि सिकाि लवत्त हस्िान्ििण, िाजश्व 

बाँडर्ाँडिाई यथाथि लवशे्लर्ण गिी नीलि िथा कायिक्रम िय गरिएको छ ।  
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सभाका सरस्य यूयाहरु, 

अब म लवर्यगि/क्षेरगि रुपमा आलथिक वर्ि २०७९/०८० को वालर्िक नीलि िथा कायिक्रमको 

प्रस्िाव प्रस्ििु गदिछु । 

आबथयक बवकास: 

संलवधानिे परिकल्पना गिेको समाजबाद उन्मखु अथििन्रको लनमािण गिी समिृ रिब्दीकोट 

लनमािणको अलभभािा पिूा गनि आगामी आ.व. मा लनम्नअनसुािका नीलिहरु अविम्बन गरिनछे ।  

कृबष तथा  भ बम व्यवस्था: 

६. कृलर् के्षर नै रिब्दीकोटको सम्वलृिको मिू आधाि भएकािे दीगो, आत्मलनभिि एवं 

समाजवाद उन्मखु अथििन्र लनमािणका िालग गाउँपालिकाको एकीकृि कृलर् िथा पश ु

लवकास िणनीलि बनाई कायािन्वयनमा ल्याइिनेछ । यसको प्रभावकािी कायािन्वयनको िालग 

लवज्ञ सलहिको एक संयन्र लनमािण गरिनेछ । 

७. कृलर् िथा पशपुािनमा आधलुनकीकिण, यान्रीकिण ि व्यवसायीकिण गद ैकृर्किे उत्पादन 

गिेको कृलर् िथा पश ुउपजको उलचि मलू्य प्राप्त गने गिी कृलर् उपजको बजािीकिणका िालग 

आवश्यक नीलि लिईनेछ । लकसान सचूीकिणको बाँकी काम पिुा गिी परिचय पर लवििणको 

व्यवस्था लमिाइनछे ।  

 

८. लबउमा  आत्मलनभिि बनाउन धान, मकै, गहु,ँ कोदो जस्िा स्थानीय प्रजालिका लबउ संिक्षण 

गरिने छ साथै िैथाने बािी िथा परुप खेलििाई  संिक्षण ि प्रबििन गने नीलि लिईनेछ ।  

 

९. बेमौसमी ििकािी उत्पादन िथा व्यवसालयक पशपुािनका िालग कृर्कको मागमा आधारिि 

िालिमको व्यवस्था  गरिने छ । सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्त्व ि बजाि प्रलिस्पधािमा बलृि 

गनि समहूमा प्रलवधी हस्िान्ििण गिीनेछ । प्रत्येक वडाहरुमा कृलर् िथा पश ु सेवािाई थप 

प्रभावकािी बनाउन “एक वडा एक प्रालवलधक सेवा" संचािन गिी कृलर् िथा पशलुवकास 

िणनीलि बनाई यस कायिक्रमिाई समन्वय गद ैअनगुमन गरिनेछ ।  

 

१०. चाि ू आ.व. मा स्थापना भएका साना व्यवसालयक कृलर् उत्पादन (पकेट) कायिक्रमिाई 

लनिन्िििा लदनकुा साथै  नयाँ पकेट के्षर लवकास कायिक्रम संचािन गरिनेछ । 
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११. पशमुा कृलरम गभािधान, पश ुउत्पादन िथा उत्पादकत्त्व बलृि गनि नश्ल सधुाि, पश ुस्वास््य 

सेवा सञ्चािन, महामािी िोग लनयन्रण, लनशलु्क पश ु खोप, लवमा कायिक्रमहरुिाई 

लनिन्िििा लदईनेछ ।  

 

१२. माटो पिीक्षण गिी माटो सधुाि कायिक्रम संचािन गिी "एक वडा एक रम रा उत्पारर" 

कायिक्रम कायािन्वयन गने नीलि लिईनेछ । यवुा, मलहिा, एकि मलहिा जस्िा व्यवसालयक 

कृर्किाई कृलर्मा सिुभ कजािका िालग आवश्यक पहि गरिनेछ । प्राङ्गारिक मि, 

कािखाना स्थापनाका िालग प्रलक्रया अगालड बढाइनेछ ।  

 

१३. टमाटि, सनु्ििा ि दधु उत्पादनमा आधारिि अनदुानिाई लनिन्िििा लदईनेछ । 

गाउँपालिकाको क्षमिाको आधािमा उत्पादनमा आधारिि अनदुानको दायिा लवस्िाि 

गरिनेछ । कृर्किे उत्पादन गिेको वस्िकुो िागिको आधािमा उलचि मलू्य प्राप्त गने गिी 

कृलर् उपजको बजािीकिणका आवश्यक कायि अगालड वढाइिनेछ  । कृलर्िाई 

व्यावसालयकीकिण गनि "पकेट क्षेर कायिक्रम","हाईटेक नसििी" जस्िा कायिक्रम संचािन 

गरिने छ ।  

 

१४. प्रदशे सिकािसँगको  समन्वयमा "गाौँउपाबलका स्तररय रसयरी"  िथा "एक वडा: एक 

पोखरी"  कायिक्रम अलभयानको रुपमा संचािन गरिनेछ । गैि सिकािी संस्थाहरुसँग 

साझेदािीमा कृलर् िथा पश ुलवकास कायिक्रम संचािन गने नीलििाई लनिन्िििा लदईनेछ ।  

 

१५. "म िराउछ  मेरो ररब्रीको "  भन्ने मिू नािाका साथ मलहनाको एक लदन स्वयंसेवी 

रुपमा श्रमदान गनि पाउने ब्यबस्था लमिाइने छ  |  स्वयंसेवी रुपमा श्रमदान गनेिाई  सम्मान 

गने नीलि लिइनेछ ।  

 

१६. लवदशेबाट र्लकि एका यवुाहरुिाइि उत्पादनमा जोड्द ैिोजगािी लसजिना गनि “खर  आफ्रो 

मा ो, छाड ौँ बिरेिको िा ो” भन्न े मिू नािाका साथ खेलियोग्य बाझो जलमनको 

उपयोग गनि हरियािी कायिक्रम सञ्चािन गरिनेछ । कृलर् भमूीको खण्डीकिण िोकी  

भमूीको चक्िाबन्दी (Land Pooling) कायिको थािनी गद ै व्यसालयक कृलर् िथा 

पशपुािन र्मि संचािन गनि प्रोत्साहन गरिनेछ ।  
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पयय र : 

१७. पयिटकीय सम्भावना बोकेका प्राकृलिक, ऐलिहालसक, धालमिक एवँ सास्कृलिक के्षरहरुको 

पलहचान गिी पवूािधाि लनमािणको कायिहरु अघी बढाइने छ । धालमिक पयिटनको दृलष्टिे 

महत्वपणूि भैिवस्थानको प्रचाि प्रसाि गिी पयिटन प्रवििन गरिने छ । साथै जिेश्विधामिाई  

धालमिक पयिटनको दृलष्टिे अको महत्वपणूि गन्िब्यको रुपमा लवकास गद ैिलगनेछ ।  

 

१८. सेलल्र्डाडा,ँ संसािकोट, सिनचिुी, पणुािकोट, जिेश्वि, ढुस्टुङ कालिकागढी, छुनर्ान 

डाँडा  जस्िा स्थििाई पयिटकीय गन्िब्यको रुपमा अघी बढाउन आबश्यक कायिको 

थािनी गरिनछे । 

 

१९. बिासे के्षरिाइि िािीगिुाँस संिलक्षि के्षरको रुपमा लवकास गिी पयिटनसगँ आबि गरिनेछ 

। आन्िरिक िथा बाह्य पयिटक आकलर्िि गनि जिेश्विधाम , रिचाजिपोखिी , मौसमी िाडाि , 

धसु्टुङ,  रिङलसङ िेक जोड्ने गिी शलहद कैिाश पदमागिको लनमािण कायि थािनी गरिनेछ 

। गाउँपालिका लभर साहलसक पयिटन Rock Climbing ि  साइकि िेनको िालग 

सम्भाव्यिा अध्ययन गरिनेछ । सबै पयिटकीय स्थानहरु समेलट एकीकृि पयिटन प्याकेजका 

रुपमा अगालड बढाउन प्रचाि-प्रसािको िालग उपयकु्त स्थानमा होलडिङबोडिको व्यवस्था 

गरिनेछ ।  

 

 

 

पावायधार बिकास : 

२०. पवूािधाि लनमािण गदाि गणुस्ििीयिामा  जोड लदई   वािाविणमा पनि सक्ने प्रभावको 

अध्ययन  गिी लनमािण गने ि  पवूािधाि लनमािणको कायिमा साविजलनक लनजी साझेदािीको  

नीलि आविम्बन गरिनेछ। पालिकालभर उत्पादन हुने कृलर् उपजिाई भण्डािण गनि 

लचस्यान केन्र लनमािण कायििाई अगालड बढाईनेछ । 
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२१. गाउँपालिका लभरका सडकहरुिाई व्यवलस्थि िरिकािे संचािनमा ल्याउन सडक 

गरुुयोजना ियाि गरिनेछ। सबै वडा केन्रहरुसम्म पगु्ने बाटो कािोपरे गनि पहि गरिनेछ। 

लनमािण बाँकी िहकेा मखु्य सडकहरुिाई सम्पन्न गने साथै हाि सञ्चािनमा िहकेा  

सडकहरुिाई बाहै्र मलहना संचािनमा आउन सक्ने गिी ममिि िथा स्ििोन्निी गने व्यवस्था 

गरिनेछ । 

  

२२. खस्यौिी प्राथलमक स्वास््य केन्रिाइि १० शैयाको अस्पिािमा परिणि गनि आवश्यक 

कायि अगालड बढाइिनेछ । गाउँपालिका लभरका बलथङ्ग सेन्टििाई सलुवधा सम्पन्न बनाउद ै

िलगनेछ ।  

 

२३. गाउँपालिकालभरको र्ोहोि व्यवस्थापनको िालग अन्िि स्थानीय िह समन्वय गिी उपयकु्त 

स्थि छनौटको िालग संभाव्यिा अध्ययन गरिनेछ । 

 

२४. गाउँपालिका लभरका सबै घिधिुीिाई खिको छानामकु्त बनाइने छ। “उयूयालो तथा 

स रबक्षत ररब्रीको ” कायिक्रम अगालड बढाइि गाउँपालिका लभरका मखु्य सडक 

क्षेरहरुमा सडक बत्ती ि लसलस क्यामेिाको प्रबन्ध लमिाईनछे  । सहज आवागमनका िालग 

गाउँपालिका लभरका आवश्यक स्थानमा  झोिुंगे पिु िथा िसपिुहरु लनमािण गने नीलि 

अविम्बन गरिनेछ । 

 

उद्योग वाबबयूय तथा आपाबतय :  

२५. गाउँपालिका लभर सत्र्चािन हुने सबै व्यवसायिाइि दिािको दायिामा ल्याउने ि उपभोक्ताको 

लहि प्रलि संवेदनशीि हुन िगाईनेछ ।गाउँपालिका स्ििीय उद्योग बालणज्य संघको गठन 

गिी यस क्षेरिाई थप लजम्मेवाि बनाउने नीलि लिइिनेछ । दलैनक उपभोग्य वस्िुको गणुस्िि, 

म्याद समाप्त लमलि िगायि लवलवधलबर्यमा अलभमखुीकिण कायिक्रम/जनचेिना गरिनेछ । 

बजाि अनगुमनिाई प्रभावकािी बनाईने छ । 
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२६. "स्थारीय वस्त को प्रयोग गर ौँ र उत्पाररलाई प्रोत्साहर गराउ" भन्ने अलभयान 

संचािन  गिी स्थानीय कच्चा पदाथिमा आधारिि कच्चा पदाथिको प्रसोधन उद्योग, साना 

उद्योग ि घिेि ु उद्योगको स्थापना गिी सञ्चािनमा ल्याउन लनजी के्षरिाइि प्रोत्साहन 

गरिनेछ । पिम्पिागि लसपमा  आधारिि पेसािाइि आधलुनलककिण गनि अनदुानको व्यवस्था 

लमिाइनेछ  । िोजगािी उपिब्ध गिाउने स्थानीय उद्योगिाई कि छुट अनदुान िथा 

सहुलियिको िालग सहजीकिणको व्यवस्था गरिनछे । 

 

२७. मलहिाहरुिाइि आत्मलनभिि वनाउँद ै सम्मालनि जीवनयापनका िालग आयआजिन 

अलभबलृिमा टेवा पगु्ने खािका कायिक्रम ल्याइनछे। उद्यमी मलहिािाइि उत्प्रेरिि गनि 

उद्यमीसंग उपाध्यक्ष कायिक्रम सञ्चािन गरिनेछ । 

 

 

 

सामाबर्क बवकास: 

२८. आफ्नो जन्मभलूम ि समाजप्रलिको उत्तिदालयत्व गविका साथ पिुा गनि सवै नागिीकको 

सहभालगिा िहन पाउने एक वहृि कोर् खडा गरिनेछ जसबाट “मेरो ररब्रीको  मेरो गवय 

मेरो स्वगय” नामक अलभयान चिाइि सामालजक लवकासका लवलभन्न के्षरका कृयाकिाप 

सञ्चािन गरिनेछ । 

 

स्वास््य : 

२९. आरू् नलजकको सिकािवाट सेवा उपभोग गनि पाउने जनिाको अलधकाििाइि सलुनलिि गनि 

स्वास््य सेवािाई पािदशी ि थप प्रभावकािी बनाइि लवशेर्ज्ञ सलहिको स्वास््य लशलविको 

कायिक्रम संचािन गरिनेछ । दीघििोगीहरुको प्रोर्ाईि लनमािण गिी स्वास््योपचािमा 

सहजीकिण गरिनेछ । 

३०. खस्यौिी प्राथलमक स्वास््य केन्रवाट जेष्ठ नागिीकहरुिाई स्वास््य पिीक्षण िथा ल्याब 

पिीक्षण, एक्स-िे िगायिका सेवाहरु लनशलु्क गरिनेछ ि जेरियािीक केयि सेवा  शरुु 

गरिनेछ । स्वास््य संस्थाहरुबाट आधािभिु और्धीहरुिाई लन:शलु्क उपिब्ध गिाउने 

व्यवस्था लमिाइनछे । 
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३१. गाउँपालिका लभरका सतु्केिी आमा ि बच्चाको पोर्ण िथा स्याहाििाई थप व्यवलस्थि 

गनि "सतु्केिी आमा पोलर्िो खाना" कायिक्रम िाग ु गरिनेछ। मलहिाको स्िन क्यान्सि, 

पाठेघि क्यान्सि ि (Prolapse)आङ खस्ने समस्याको उपचािको िालग गाउँपालिकाका 

समस्याग्रस्ि मलहिाहरुको ि्यांक संकिन गिी प्रदेश सिकािको सहकायिमा उपचािको 

व्यवस्था लमिाइनछे  ।  

 

३२. र्िक क्षमिाका व्यलक्त, जेष्ठ नागिीक ि वािवालिकाहरुको स्वास््य सलुवधामा सहज 

पहुचँ  स्थालपि गरिनेछ ।स्वास््य लबमा कायिक्रमिाई हिेक नागिीक समक्ष पयुािइनेछ । 

एम्बिेुन्सको सेवािाइि व्यवलस्थि ि प्रभावकािी बनाइनेछ ।  खस्यौिी प्राथलमक  स्वास््य  

केन्र ि पालिकालभरका बलथिङ्ग सेन्टिमा बच्चा जन्माउन नसकी रिर्ि गिीएका सतु्केिी 

मलहिािाइि अस्पिाि सम्म पयुािउन एम्बिुेन्स सेवा लन शलू्क गरिनेछ । 

 

३३. क्यान्सि, मगृौिा ि मटुु जस्िा असाध्य िोग िागेकािाइि िाहि स्वरुप  लदइद ै आएको 

आलथिक सहयोगिाइि लनिन्िििा लदइिनेछ  ।आँखा अस्पिािसंगको सहकायिमा आखाँ 

लशलवि संचािन गरिनेछ । 

 

३४. गाउँपालिका लभरका सम्पणूि सामदुालयक लवद्याियहरुमा अध्ययनिि लकशोिीहरुिाई 

लन:शलु्क रुपमा प्रदान गरिने सेनीटिी प्याड प्रयोगको  िालग सहजीकिण गनि सम्बलन्धि 

लवद्याियका लशलक्षकाहरुिाई अलभप्रेरिि गने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

 

३५. िागपुदाथिको लनयन्रण िथा मलदिाको प्रयोगिाई लनरुत्सालहि िथा सिुीजन्य पदाथिको 

लबक्रीलवििणको प्रभावकािी लनयमन गरिनछे । लबद्यािय क्षेर, गाउँपालिका कायाििय क्षेर, 

साविजलनक कायाििय के्षरिाई पणूिि: सिुीजन्य पदाथि ि मलदिा लनर्ेलधि क्षेर बनाइनेछ ।  

गाउँपालिका लभरका पयिटकीय िथा साविजलनक स्थिहरुिाई स्वास््य िथा सिसर्ाईमैरी 

बनाइनछे । 
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३६. स्वस्थ बच्चा नै सनु्दि भलवरयको आधाि भएकािे व्यलक्त परिवाि ि समाजको सिुलक्षि 

भलवरयका िालग स्वस्थ बच्चाको िालग बेिैमा सोचौं भन्ने चेिनामिुक कायिक्रम 

संचािन गरिनछे । प्रदशे सिकािको समन्वयमा सतु्केिी िथा नवजाि लशशकुो पोर्णमा 

सधुाि ल्याउन सतु्केिी पोर्ण आहाि लन:शलु्क लवििण गने व्यबस्था लमिाइनेछ  ।  

 

३७. पािङु मैनादी आयवेुद और्धाियिाई थप ब्यवलस्थि गिी प्राकृलिक लचलकत्सा, योग 

िगायि अन्य वैकलल्पक लचलकत्सा पिलििाई संचािनमा ल्याइनेछ।शान्ि ि अनशुालसि 

समाज लनमािणको दीघिकालिन िक्ष्य सलहि जिेश्वि क्षेरमा योग िथा ध्यानकेन्र लनमािणका 

िालग बहृि अध्ययन  गरिनेछ । 

 

३८. प्रदशे सिकािको समन्वयमा  लनशलु्क िक्तसंचाि सेवाको व्यवस्था लमिाइनेछ । 

 

३९. सम्भालवि महामािी रै्लिन नलदन पालिकास्ििमा मेलडकि डक्टिको संयोजकत्त्वमा ि 

वडास्ििमा स्वास््यकमीको संयोजकत्त्वमा रुि प्रलिकायि टोिी (RRT) गठन गिी 

आवश्यक िालिम लदई ियािी अवस्थामा िाख्ने व्यवस्था लमिाइनेछ  ।  

 

४०. स्वास््यको पहुचँ सिि ि सहज िलु्याउन ख्याहाको जोगीथमु, दउेिािीको िघवुा ि 

डम्मक, भैिवस्थानको भािकोट ि पािङुमैनादीको पािङुमा सामदुालयक घमु्िी स्वास््य 

इकाई थप गिी सेवा प्रवाह गनि पहि गरिनेछ ।  

बिक्षा : 

४१.  गाउँपालिका स्ििीय एक नमनूा लवद्यािय लनमािण गरिनेछ । हाि नेपािी माध्यममा मार 

पठनपाठन हुदँ ैआएकोमा लवद्यािय लशक्षािाई गणुस्ििीय ि समयसापेक्ष बनाउन  अंग्रेजी, 

नेपािी ि मािभृार्ामा लशक्षा लदने बहुभालर्क नीलि अविम्बन गरिनेछ ।  प्रधानाध्यापक, 

लशक्षक अलभभावक संघ, लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलििाई लबद्याियको सवािङ्गीण 

सधुाि योजना लनमािण सम्बलन्ध िालिम ि अन्य  लशक्षकहरुिाई मागमा आधारिि 

प्रलवलधयकु्त क्षमिा लवकास िालिमको व्यवस्था गरिनेछ । 

 

४२. गा.पा. लभरका लवद्याियहरुमा घट्द ै गएको लवद्याथीको सङ्ख्या वढाउन लशक्षािाई 

गणुस्ििीय ि लशक्षकहरुको मनोवि  बलृि गनि पालिकामा उत्कृष्ट हुने लवद्याियका 

लशक्षकहरुिाई सम्मान गने नीलि लिइनेछ ।  
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४३. सबै लवद्याियहरुको भौलिक संिचना लनमािण गदाि बािमैरी ि अपाङ्गमैरी बनाइने नीलि 

अविम्बन गरिनेछ ।सम्पणूि लवद्यािय, लशक्षक एवं लवद्याथीहरुबीच समान पलहचान कायम 

गनिको िालग समान डे्रसकोड िथा भवनको िंगिोगनमा एकरुपिा कायम गने नीलििाइि 

लनिन्िििा लदइिनेछ । लवद्याथी साहै्र न्यनू भएका लवद्याियहरुिाई आवश्यकिा अनसुाि मजि 

गद ैिैजाने नीलििाई लनिन्िििा लदईनेछ । 

 

४४. संस्काि सलहिको लशक्षा आजको आवश्यकिा भन्ने कुिा आत्समाथ गद ै सो को िालग 

आवश्यक व्यवस्था लमिाइिनेछ ।लवथाथीहरुिाइि  काननूी प्रलक्रयागि िथा समसामलयक 

लवर्यमा जानकाि िथा ससुलूचि गिाउने कायिक्रम सञ्चािन गरिनेछ। लवद्याियमा “बसक्रै 

कमाउौँरै” कायिक्रम संचािन गने नीलि लिईनेछ । 

 

४५. लवद्यािय िह दलेख नै िालरिय एवं स्थानीय भेर्भरू्ा, भार्ा, धमि एवं संस्कृलिको बोध एवं 

संिक्षणका िालग गाउँ लशक्षा योजना ि स्थानीय पाठ्यक्रम ियाि गने प्रलक्रया अगालड 

बढाइिनेछ ।  

४६. संघ िथा प्रदशे सिकािको सहकायिमा सबै लवद्याियहरुमा लवज्ञान प्रयोगशािा, 

पसु्िकािय ि I.C.T कायिक्रम संचािनमा ल्याई लवद्याियहरुको शैलक्षक स्ििोन्निी 

गरिनेछ । प्रदेश सिकािको सहकायिमा लवज्ञान ि गलणि लबर्यको गणुस्िि सधुाि कायििाई 

अगालड बढाइने छ । लशक्षकहरुिाई आफ्नो लवर्यगि लजम्मेवािी लदने लनिी लिइने छ । 

गाउपालिका ि प्रध्यानाध्यापक लबचमा कायि सम्पादन सम्झौिा गरिने छ । गाउँपालिका ि 

मालथल्िा िहका सिकािबाट संचािन गरिने िालिमिाई व्यवलस्थि गनि  एक बहुउद्दशे्यीय 

िालिम हिको व्यवस्था गरिनेछ ।  

 

४७. सामदुालयक लवद्याियहरुका गरिब िथा लवपन्न छारछाराहरुिाई छारवतृ्ती लदने कायिक्रम, 

लवद्याियहरुमा लन:शलु्क पाठ्यपसु्िक, कक्षा ६ सम्मका बािबालिकाहरुिाई लदवा खाजा 

कायिक्रम  ि कालिका आ. लव. जोलगथमुका लवधाथीिाइि लदवाखाजा कक्षा ८ सम्म नै 

लनिन्िििा लदइिनेछ ।  
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य वा तथा खेलक र : 

४८. शािीरिक व्यायाम मार्ि ि स्वस्थ जीवनशैिीको िालग खलु्िा व्यायामशािा लनमािण गिी 

"स्वस्थ ररब्रीको  बरमायब अबभयार" िाई अगालड बढाईनेछ । यवुाहरुको मागिाइि 

ध्यानमा िाखी  लर्टनेस केन्र सत्र्चािनमा ल्याइिनेछ । 

 

४९. संघ िथा प्रदेश सिकाि संगको सहकायिमा प्यािालर्ट सलहिको सलुबधा सम्पन्न खेिमैदान 

लनमािण कायििाई अगालड बढाइने छ । कुनै पलन खेिको िालरिय/अन्ििािलरिय प्रलियोलगिा 

खेल्ने गाउँपालिका लभरका खेिाडीहरुिाई  प्रोत्साहन भत्ता उपिब्ध गिाउने व्यवस्था 

लमिाईनेछ । 

 

५०. ज्ञान-लसप भएका यवुा उद्यमीहरुिे व्यवसाय शरुु गनि START UP FUND FOR 

BUSINESS कायिक्रम मार्ि ि स्विोजगाि बनाउने नीलि लिईनेछ । 

 

५१. सम्पणूि लवद्याथीहरु एवं यवुाहरुिाई खेिकूदको माध्यमबाट एकिाबि बनाउदै सामालजक 

सलहरणिुा एवं भाितृ्वको लवकास गनि िारिपलि िलनंग लशल्ड प्रलियोलगिा एवं "अध्यक्ष कप 

भलिबि प्रलियोलगिा  समेटी रिब्दीकोट खेिकुद सप्ताह"संचािन गरिनेछ। गाउँपालिका 

स्ििीय यवूा परिर्द  गठन गरिनेछ ।  

मबहला, वालवाबलका, रे्ष्ठ रागरीक,  लबक्षत वगय तथा सामाबर्क न्याय र 

समािेिीकरब: 

५२. समाजमा व्याप्त लबभेद, असमानिा ,अन्धलवश्वास, बािलववाह, बहुलववाह, मलहिा लहसंा 

िगायिका कुिीलि कुसंस्कािको अन्त्य गिी समिामुिक ि सामालजक न्यायमा आधारिि 

समाज लनमािणका िालग आमा समहुको जागिण, स्वास््य स्वयंसेलवकाको परिचािन, 

बाि क्िवहरुको गठन िथा परिचािन, लकशोिी लशक्षा, बािलबवाह न्यलुनकिणका िागी 

स्थानीय पिुोलहि प्रलशक्षण िगायिका कायिक्रम मार्ि ि सचेिना अलभयान संचािन 

गरिनेछ । 

  दलिि, मलहिा, वािवालिका िथा अपाङ्गिा भएका व्यलक्त िगायिका िलक्षि वगिको 

मौलिक िथा संबैधालनक अलधकािको प्रत्याभिु गनि आय आजिनमिुक िथा लशपमिूक 

कायिक्रम मार्ि ि   क्षमिा लवकास एवं िोजगािी सजृनाका कायिक्रम संचािन गरिनेछ ।  
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५३.  समाजका अमलू्य लनलधका रुपमा िहकेा जेष्ठ नागिीकहरुको िालग  “जेष्ठ नागिीक सम्मान, 

अनभुव आदान प्रदान िथा सहुलियिका कायिक्रम संचािन गरिनेछ । िैङ्लगक समानिा 

िथा समावेशीकिण कायम गनिका िालग िलक्षि वगिको पलहचान गिी  लसप लवकास, 

क्षमिा अलभवलृि िथा सशलक्तकिणको माध्यमबाट आत्मलनभिि िलु्याई व्यवसालयक रुपमा 

स्थालपि हुन िामो अवलधका िालिम/कायिक्रम संचािन गनि प्रत्येक वडािाई लक्रयाशीि 

गिाईनेछ ।  

 

५४. आलथिक रुपमा कमजोि मलहिा एकि मलहिा िथा वैदलेशक िोजगािीवाट र्लकि एका 

मलहिा िलक्षि िोजगाि कायिक्रम िथा स्व:आयआजिनका कायिक्रम संचािन गिी 

उत्पालदि सामालग्रको बजािीकिणमा  आवश्यक प्रवन्ध लमिाउनेछ ।यौनलहसंामा पिेका 

बािबालिका िथा मलहिािाई उच्च प्राथलमकिामा िाखी िैंलगक लहसंा लनवािण कोर् 

मार्ि ि पनु:स्थापनाको कायि अगालड बढाइनेछ ।वािवालिका मालथ हुने शारििीक, 

मानलसक दण्ड सजाय िथा यौनजन्य दवु्यिवहाि अन्त्य गनि सचेिनामिूक कायिक्रम 

संचािन गरिनेछ । अलभभावक लवलहन बािबालिकाको कक्षा १२ सम्मको लशक्षाको 

लजम्मेवािी गाउँपालिकािे लिने व्यवस्था गरिनेछ ।  

 

५५. "एकल मबहलाको  भर, बर्म्मेवार स्थारीय सरकार"भन्ने नािाको कायािन्वयन गिी 

एकि मलहिाको संिक्षण साथै लसप लवकास एवं स्विोजगािका कायिक्रमहरु संचािनमा 

ल्याइनछे । 

 

५६. बािमैरी गाउँपालिका लनमािणका िालग आवस्यक कामको थािनी गरिने छ ि आगामी  ५ 

वर्िलभर बािमैरी गाउँपालिका घोर्णा गरिने छ |पालिकालभरका सवै वडाहरुमा बािमैरी 

उद्यानको िालग स्थान छनौट गिी कलम्िमा एक बाि उद्यान लनमािण गने नीलि लिइनेछ । 

 

५७. अपाङ्गिा भएका व्यलक्तहरुको सामालजक समावेशीकिण एवम ्सेवा प्राप्तीमा सहज पहुचँका 

िालग गाउँपालिका िथा वडाका साविजलनक, सिकािी कायािियहरुिाई क्रमश:अपाङ्गमैरी 

बनाउँद ै िलगनेछ । अपाङ्गिा भएका व्यलक्त प्रलि गिीने लवलभन्न प्रकािका लवभेद ि सबै 

प्रकािका लहसंा  अन्ि गनि आवश्यक कायि गरिनेछ ।   

 

५८. पिम्पिागि लसपको जगेनाि गनि सबै समदुायको पिम्पिागि ज्ञान ि लसप हस्िान्ििण िथा 

संिक्षण कायिका िालग आवश्यक व्यवस्था लमिाइनेछ ।  
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िहुके्षत्रीय पोषब: 

५९. बहुके्षरीय पोर्ण कायिक्रम अन्िगिि खानेपानी िथा सिसर्ाई, कृलर्, पश ुसेवा, मलहिा िथा 

बािबालिका, लशक्षा ि शासकीय प्रबन्ध जस्िा के्षरका एकीकृि कायिक्रम संचािन गरिनछे । 

पोर्ण सधुािको िालग लबपन्न समदुायका मलहिा समहू ि सहकािीहरुिाई लबपन्न 

सदस्यहरुको आयआजिन सधुाि कायिक्रममा अनदुानको व्यवस्था लमिाइनेछ  । 

सामाबर्क स रक्षा तथा संरक्षब : 

६०. न्याय ि समानिामा आधारिि छुवाछुि मकु्त भेदभाविलहि समाज लनमािण गनि बहृि 

सचेिनामिूक कायिक्रम सञ्चािन गरिनछे । यसका िालग स्थानीय सविपक्षीय/ सविदिीय 

बहृि सचेिना मिुक कायिक्रमको व्यवस्था गरिनेछ । कुनै पलन प्रकािको यौनजन्य लहसंा वा 

सामालजक वलहरकािमा पारिएका लकशोिीहरु एवम ्बािश्रम, बेचलबखन आलदबाट लपलडि 

वािवालिका एवंम मलहिाहरुको िालग मनोसामालजक पिामशिदािाको सहयोगमा 

व्यावसालयक लशक्षा लदई वा सीपको लवकास गिी पनु:स्थापना गने नीलि लिइनेछ । 

 

६१. सामालजक सिुक्षा भत्ता कलम्िमा वडा कायािियवाट प्राप्त गनि सक्ने वनाउन आवश्यक पहि 

ि समन्वय गरिनेछ । 'ग' वगिका अपांगिािाई गाउँपालिकाबाट प्रदान गिीदै आइएको 

सामालजक सिुक्षा भत्तािाई लनिन्िििा लदइनेछ । सामालजक सिुक्षाको दायिा गाउँपालिकाको 

क्षमिाको आधािमा लबस्िाि गद ैिलगनेछ ।  

 

६२. िागपुदाथि दवु्यिसनको कािण , व्यलक्त ि समाजमा पनि जाने नोक्सानी िर्ि  सचेि िहद ैप्रहिी 

सँगको सहकायिमा िागपुदाथि दवु्यिसन लवरुि सचेिना अलभयान संचािन गरिनेछ ।  

 

 

भाषा, धमय तथा संस्कृबत : 

६३.  सबै धमि, भार्ा ि संस्कृलिको संिक्षण, संबििन ि यथोलचि लबकासमा ध्यान लदईनेछ। 

धालमिक, ऐलिहालसक क्षेर संिक्षण िथा लवलबधिािाई जीबन्ि िाख्न पिम्पिागि लगि, नाच 

ि बाजाको संिक्षण गन ेकायिक्रम ल्याइनछे। 
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६४. कौिा, झ्याउिे, वािन, भजन, सिाय, र्ाग ु जारा, िाखेनाच, सोिठी जस्िा लवलवध 

पिम्पिागि लगि नाँचको प्रवधिन गनि  सांस्कृलिक महोत्सव गने कायिक्रम ल्याइनछे। 

रिब्दीकोट गाउँपालिकाको सांस्कृलिक गहनाका रुपमा िहकेो अल्पसंख्यक कुमाि 

जालिको संस्कृलिको जगेनािका िालग आवश्यक व्यवस्था लमिाइनेछ  ।  

 

खारेपारी तथा सरसफाई : 

६५. एक घि एक धािा को संकल्पिाई पिुा गनि  गाउँपालिकाको खानेपानी िथा स्वच्छिा 

योजनाको आधािमा, आवश्यकिाका आधािमा खानेपानीका योजनाहरु कयािन्वयनमा 

ल्याइिनेछ । साथै अधिुा िहकेा सम्पणूि खानेपानी योजनाहरुिाई पणूििा लदन आवश्यक 

व्यवस्था गरिनेछ । पिम्पिागि पानीका महुानहरु कुवा, प्राचीन धािा, पधेंिो, पोखिी 

आलदको श्रोि संिक्षणको कायिक्रम िाग ुगिी उलचि व्यवस्थापन गरिनेछ । पानीका महुान 

दिाि कायिको थािनी गिीनेछ । लिलफ्टंग खानेपानीको लवधिु महसिु कम गनि मालथल्िो 

िहको सिकाि िथा नेपाि लवधिु प्रालधकिण सँग समन्वय गरिनेछ । 

६६. घि/कायाििय आलदबाट लसलजिि र्ोहोििाइ व्यवस्थापन गनि कुलहने पदाथििाई कम्पोस्ट 

मि िथा नकुलहने पदाथििाई उलचि उपयोगमा ल्याउने कायिक्रम िाग ु गरिनेछ । 

घि/कायाििय आलदबाट लसलजिि र्ोहोििाइ उत्पलत्त स्थिमा नै व्यवस्थापन गनि  कुलहने 

पदाथििाई कम्पोस्ट मि वनाउने िथा नकुलहने पदाथििाई उलचि उपयोगमा ल्याउने 

कायिक्रम िाग ुगरिनेछ ।  

 

६७.  गाउँपालिका लभरका नागिीकहरुको वहृत्ति स्वास््य सिुक्षािाई सकािात्मक प्रभाव पानि 

व्यवबस्थत र् ठेल्रो कायिक्रम सत्र्चािन गिीनेछ । र्ोहोि उत्पादन कम गने पनु: प्रयोग गने 

ि साविजलनक स्थिमा र्ोहोि नगनि जनचेिनामिुक कायिक्रम संचािन गरिनछे ।  

 

६८. घि लनमािणको अनमुलि प्रलक्रयामा शौचािय ि सेलफ्ट टंकी लनमािणिाई अलनवायि गरिनेछ । 

साविजलनक शौचाियको लनमािण ि व्यवस्थापनमा सम्बलन्धि संस्थाहरु संग समन्वय ि 

सहकायि गरिनेछ  

६९. प्िालस्टकजन्य सामाग्रीको प्रयोगिे स्वास््य िथा वािाविणमा पाने प्रभावको न्यलूनकिण 

गनि ४० माइक्रोनभन्दा कमको प्िालस्टक झोिा लवस्थालपि गिी "सफा झोला" कायिक्रम 

िाग ुगरिनेछ। 
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सहकारी तथा बवत्तीय के्षत्र बवकास : 

७०.  आम्दानी ि खचि लवच उलचि संयोजन गद ै वचि गने वानी वसािी सिुलक्षि ि लदगो 

भलवरयका िालग लवत्तीय संस्थाहरुको सहकायिमा लवत्तीय साक्षििा अलभयान सञ्चािन 

गिीनेछ ।"बवत्तीय बिक्षा काययक्रम" चिाई ''एक घर एक बवत्तीय संस्थामा खाता 

''कायिक्रम िाग ुगरिनेछ । 

७१. कृलर्, दगु्ध पदाथि, ििकािी, र्िरु्ि जस्िा कायिक्रमिाई सहकािीमा आबि गिी 

बजािीकिण एवम ् पूंजी लनमािणको कायिक्रम संचािन गरिन े छ । गाउँपालिका लभरका 

सम्पणूि सहकािी संस्थाहरुको अनमुलि लनयमन ि लवस्िािमा प्रवाभकािी कायिक्रम िाग ु

गरिने छ ।सबै वडाहरुमा कलम्िमा एक/ एक कृलर् सहकािीको स्थापना गनि स्थानीय 

समदुाय संग सहकायि गिी संचािन गने कायिक्रम ल्याइनेछ । 

 

७२. हाम्रो कि, हामै्र लवकास भन्ने अलभयान सञ्चािन गिी किका दि िथा दायिा पनुिाविोकन 

गिीनेछ । कि प्रणालििाइि वैज्ञालनक वस्िुलनष्ठ ि व्यवहारिक बनाइिनेछ । 

र्लश्रोत , बसंचाई तथा उर्ाय : 

७३. “कृबष व्यावसाय सफलताको आधार सवै खेतीयोग्य र्बमरमा बसौँचार्य पावायधार” 

भन्ने नीिी लिइिनेछ गाउँपालिका लभरका सवै खेिीयोग्य जलमनमा वर्ैभिी लसँचाइि 

सलुवधाको प्रबन्ध लमिाउन सहभालगिामा आधारिि साना साचाइि आयोजना सञ्चािन 

गरिनेछ । ठुिा लसंचाई िथा पयािप्त लसंचाई सलुबधा पलूििका िालग प्रदेश िथा नेपाि सिकाि 

संग सहकायि गरिनछे। 

 

७४. एि लप ग्याँस ि इिन्धन खपि कम गनि वैकलल्पक उजाि प्रवधिन केन्र जस्िा संस्थाहरुसंग 

सहकायि गदै सधुारिएको चिुो, बायो ग्यास, सोिाि चिुो जस्िा कायिक्रमहरुिाई 

प्राथलमकिा लदईनेछ । सबै वडाका  मखु्य केन्रमा  सोिाि बत्ती जडानको व्यवस्था गरिनेछ 

।  

 

७५. काठका पोिहरुिाई लवस्थालपि गरिनेछ । अव्यवलस्थि पोिहरुिाई व्यवलस्थि गिी लवद्यिु 

आपलुिििाई सहज बनाइनेछ । 
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वर, वातावरब, बववर् व्यवस्थापर  तथा प्रकोप बरयन्त्रब : 

७६. बढ्दो वन लवनास िथा वािाविणीय ह्रासिाई कम गनि बहुवर्ीय लबरुवा िोपण कायिक्रम 

सञ्चािन  गरिनछे । परुपिाि जयन्िी, लब.पी जयन्िी एवम ्लवश्व वािाविण लदवस जस्िा 

अवसिहरुमा सामलुहक वकृ्षािोपण कायिक्रम चिाइनेछ । गाउँपालिका लभरका सबै 

सामदुालयक बनहरुिाई लनयमन गिी व्यवलस्थि गरिनछे ।वन लवभागको सहकायिमा वन 

िाई आम्दालनको स्रोि बनाउने लनिी अविम्बन गरिने छ । 

 

७७. जंगि/बन क्षेरबाट गाउँ प्रवेश गिी मानव िथा बालिनािीिाई हालन नोक्सानी गने 

जनाविको िोकथाममा िालग समलन्धि लवज्ञहरुसँगको सझुावको आधािमा प्राकृलिक 

उपायहरु अबिम्बन  गने नीलि लिइिनेछ  । 

७८. संघ िथा प्रदशे सिकािको सहकायिमा बन नसििीको व्यवस्था गिी बन पैदावाििाई 

व्यवस्थापन ि वन के्षरमा व्यावसालयक अलम्रसो, िेजपाि, लटमिु जस्िा वनस्पलि खेिी गने 

कायिक्रम िाग ुगरिनेछ । 

७९. नदीजन्य पदाथि, वन पैदावाि ि प्राकृलिक श्रोि दोहन ि अवैध चोिी लनकासी लनयन्रणमा 

थप कडाई गरिनेछ ।   

 

८०. लवपद ि प्रकोप लनयन्रणका िालग गाउँपालिकाका सबै घिधिुीमा लवपद पवुि सजकिा 

सचूना (SMS) प्रवाह हुने व्यवस्था लमिाइने छ । आगिागी जस्िा प्रकोप लनयन्रणका 

िालग जनचेिना बढाईनेछ।  

 

८१. गाउँपालिका लभरको लवपद जोलखम नक्साङ्कन कायि गरिने छ । लवपदको अवस्थामा 

उद्दाि िथा सिुलक्षि बासस्थानको पलहचान ि व्यवस्थाको िालग बजेटको व्यवस्था गरिने छ। 

लवपद ्लपलडििे पाउने िाहि ित्काि पाप्त गनि सक्ने अवस्था लसजिना गरिनेछ । 

 

८२. गाउँपालिका स्ििीय लवपद व्यवस्थापन एवम ् िाहि सलमलि गठन गिी लवपदमा एकद्वाि 

प्रणािीबाट समान उद्दाि ि िाहिको कायिक्रम गरिने छ । खिुा चौि खािी िहकेा 

लबद्याियहरुका भवन, सामदुालयक भवन आलदिाई लवपदको समयमा आश्रय स्थिको 

रुपमा लवकास गरिनेछ। 
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र्रसंख्या तथा िसाईसराई : 

८३. गाउँपालिका लभर एकीकृि बस्िी लवकासका िालग उपयकु्त स्थान छनौट गनि संभाब्यिा 

अध्ययन गिीनेछ। विासे, हाथोक  जस्िा बजाि क्षेरको वसोबासिाई व्यवलस्थि बनाउन 

अलनवायि पालकि ङ्ग सलहिको घि लनमािणमा जोड लदईनेछ । 

८४. कृलर् कमि गने गिी यस गाउँपालिकालभर बसाईसिाई गिी आउने परिवाििाई प्रोत्साहन 

िकम उपिब्ध गिाइिनेछ । 

श्रम, रोर्गार तथा गरीवी बरवारब : 

८५. गाउँपालिका लभरका सबै बेिोजगािहरुको ि्यांक संकिन गिी उपयकु्त िोजगािीका िालग 

श्रलमक बैंक स्थापना गरिने छ ।श्रलमक वैंकमा सचूीकृि श्रलमकिाइि साविजलनक पवूािधाि 

लवकास लनमािण ि उत्पादनका कायिमा िगाउने नीलि अविम्वन गरिनेछ । 

 

८६. स्विोजगाि िथा गिीवी लनवािणका िालग आवश्यकिाका आधािमा  लसप लवकास 

िालिम, पनुिािजगी िालिम ि एडभान्स लसप लवकास िालिम िथा गरिव सँग लबश्वेश्वि 

जस्िा कायिक्रम सञ्चािन गरिने छ । िघ ुउद्यम लवकास मोडेिमा नयाँ उद्यमी लसजिना गने 

कायिक्रम िाग ु गरिने छ ।यो वर्ि  कृलर् के्षरमा कलम्िमा २०० थप सोिोजगािी लसजिना 

गरिनेछ । 

न्याय तथा कार र : 

८७. न्यालयक सलमलिको सेवािाई थप व्यवलस्थि गिी सविसाधािणको सहज पहुचँ स्थालपि 

गरिने छ ।प्राकृलिक न्यायको लसदान्िमा आधारिि िही स्थानीय सिकाि संचािन ऐनिे 

िोकेको क्षेरालधकाि लभर िही न्याय सम्पादन गरिने छ ।न्याय सम्पादनको क्रममा 

आवश्यक पने पक्षिाई गाउँपालिका क्षेर लभर एक आपत्कालिन आश्रय स्थिको 

व्यवस्था गरिनछे । 

 

 

 



19 
 

साचरा प्रबवबध तफय : 

८८. सबै घिधिुीमा इन्टिनेट सेवा पयुािइने नीलििाई लनिन्िििा लदइनेछ । गाउँपालिका कायाििय, 

सम्पणूि वडा कायाििय, सामदुालयक लसकाइि केन्र, बजाि क्षेर, भैिवस्थान मलन्दि क्षेर िथा 

महत्वपणुि पयिटकीय के्षरहरुिाइि Free Wifi Zone का रुपमा लवकास गरिनेछ ।  

८९. सम्पणूि वडा कायािियहरुमा IP Based CCTV  क्यामेिा जडान गिी गाउँपालिकाको 

कायािियबाट लनगिानी गने व्यवस्था गरिनेछ । गाउँपालिका ि यस अन्िगििका 

कायािियहरुमा सेन्िािाईज्ड इ एटेन्डेन्स लसस्टम िाग ूगरिनेछ । गाउँपालिकाका  सम्पणूि 

अलभिेखहरुिाई लडलजटि रुपमा ब्यबस्थापन गरिनछे ।   

९०. गाउँपालिकामा संकिन गिीने कि िथा िाजश्विाई लवद्यिुीय प्रणािी मार्ि ि भकु्तानी गनि 

SMART RIBDIKOT APP लनमािण गिी प्रयोगमा ल्याईने छ । यस आ.व.मा सरुुवाि 

भएको ILG प्रोर्ाईि लनमािण सम्पन्न गरिनछे ।   

 

स िासर तथा संस्थागत बवकास : 

९१. स्थानीय सिकाि संचािन ऐन-२०७४ का प्रवधानहरुिाइि कडाईका साथ पािनामा जोड 

लदईने छ । नागिीक(सेवाग्राही)हरुिाई गाउँपालिका क्षेरबाट प्रदान गिीने सम्पणूि सेवाहरु 

सिि ि सहज बनाईनेछ ।गाउँपालिका ि मािहिका कायािियबाट प्रवाह हुने सम्पणूि 

सेवाहरुिाई लडलजटि ि लवद्यलुिय माध्यमबाट उपिव्ध गिाउन आवश्यक कायिको थािनी 

गरिने छ ।िाजस्व िथा सेवा शलु्कमा लवद्यिुीय प्रणािी प्रयोग गिी भकु्तानी गनि सलकने 

व्यवस्था लमिाईनछे । 

 

९२. िालिम िथा अविोकन भ्रमणको माध्यमवाट जनप्रलिलनलध िथा कमिचािीहरुको क्षमिा 

अलभविृी  गने नीलि अविम्वन गिीनेछ ।कमिचािीहरुिाइि काममा उत्प्रेरिि गनि आन्िरिक 

पटिनको माध्यमवाट पयिटन क्षेरको उत्थान गनिका िालग पयिटन  काजको व्यवस्थाका  

साथै कायिचापको आधािमा मौलरक प्रोत्साहनको  नीलि लिइनेछ ।आन्िरिक शसुासन 

सर्ि प्रशासन  भन्न ्नािा िाग ुअविम्वन गरिने छ । 
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९३. साविजलनक खचििाई लमिव्ययी ि नलिजामखुी बनाउने कायिमा थप जोड लदई चाि ु

प्रकृलिका खचिहरु कटौिी गने नीलि लिईनेछ । कायिक्रम कायािन्वयन योजना लनमािण गिी 

चौमालसक खचि सन्ििुनमा जोड लदईनेछ । चौमालसक िक्ष्य लकटान गिी त्यसको 

कायािन्वयन समीक्षा गरिनेछ ।पािदलशििा जवार्दहेीिा लमिव्यलयिा ि भ्रष्टाचाि लवरुि सनू्य 

सहनशीििाको नीलि अविम्वन गरिनेछ । सशुासनिाइि संस्थागि गद ैसाविजलनक सेवा 

प्रवाहिाइि प्रभावकािी बनाइनेछ । 

सभाका सरस्य यूयाहरु, 

दशेमा िोकिन्रको स्थापना पिाि िाजनीलिक, सामालजक ि आलथिक उपिलब्धिाई संिक्षण गद ै

यस गाउँपालिकािाई थप उन्नि बनाई कोलभड १९ माहामािीबाट प्रभालवि सामालजक आलथिक 

के्षरहरुिाई पनु:जीवन लदई लवकास लनमािणिाई लिब्रिा लदने अठोटका साथ आलथिक वर्ि 

२०७९/०८० को नीलि िथा कायिक्रमको प्रस्िाव पेश गिेको छु । 

प्रस्िालवि नीलि िथा कायिक्रमको सर्ि कायािन्वयनबाट हाम्रो गाउँपालिकाको सामालजक, 

आलथिक िथा लवकासका अन्य कायिक्रम चिायमान भई सबैिाई समान अवसि ि सामालजक न्याय 

लमल्नेछ भन्ने आशा समेि लिएको छु । 

अन्त्यमा रिव्दीकोटको समग्र लबकासमा योगदान गनुिहुने  लनवििमान जनप्रलिलनलधहरु सम्पणूि 

िाजनीलिक दि, िारिसेवक कमिचािी, लनजी सहकािी ि सामदुालयक के्षर, नागिीक समाज, सिुक्षा ि 

संचािकमी िगायि सम्पणूि  आमाववुा दाजभुाई लददीबलहनी िथा सिोकािवािा सवैिाइि हालदिक 

धन्यवाद ज्ञापन गदिछु ।  

  

अबभवारर ! 

रारायब वहार र काकज  

अध्यक्ष 

 

बमबत २०७९/०३/०९ गते  
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