गाउँसभामा २०७९ साल आषाढ १० गते
गाउँपाललका अध्यक्ष श्री भब बहादुर भण्डारी ज्यूले
प्रस्तुत गर्ुु भएको

आलथुक वषु २०७९/०८० को
र्ीलत तथा कायुक्रम

रघुगंगा गाउँपाललका
मौवाफाँट‚ म्याग्दी

रघुगंगा गाउँपाललकाका उपाध्यक्ष‚ गाउँसभाका सदस्यहरू‚ प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत‚ गाउँपाललकाका कमुचारीहरु‚
पत्रकारहरू एवम् उपस्स्थत सम्पूर्ु महार्ुभावहरू !
१. स्थार्ीय सरकार प्रमुखको रूपमा रघुगंगा गाउँपाललकाको आलथुक वषु २०७९/०८० को र्ीलत तथा

कायुक्रम यस सम्मालर्त सभा समक्ष प्रस्तुत गर्े अवसर पाउँदा गवुको अर्ुभूलत गरे को छु । स्थार्ीय
तहको दोस्रो लर्वाुचर् सफलता पूवक
ु सम्पन्न गर्े र्ेपाल सरकार, लर्वाुचर् आयोग सबै राष्ट्रसेवकहरु,
प्रक्रक्रयामा सं लग्र् सबै राजर्ीलतक दलहरु र आम र्ागररक प्रलत िन्यवाद व्यक्त गदु छु।

२. स्थार्ीय तहको प्रथम कायुकाल सफलता पूवक
ु सम्पन्न गदै गाउँपाललकाको सवाुङ्गीर् क्रवकासमा पुर्याउर्ु
भएको योगदार्का लालग गाउँपाललकाका पूवु जर्प्रलतलर्लि ज्यू हरुलाई उच्च कदर गदु छु।

३. सङघीय लोकतास्न्त्रक गर्तन्त्रको अभ्याससम्म आउर्े क्रममा जीवर् उत्सगु गर्ुह
ु र्
ु े सम्पूर्ु ज्ञात अज्ञात

सक्रहदहरूप्रलत भावपूर्ु श्रद्धाञ्जली अपुर् गदु छु ।राक्रष्ट्रयता‚ लोकतन्त्र र जर्जीक्रवकाको आन्दोलर्मा अगुवाइ
गर्ुह
ु र्
ु े सम्पूर्ु अग्रजहरुको योगदार्को उच्च सम्मार्सक्रहत स्मरर् गदु छु ।२ बषुदेस्ख क्रवश्वव्यापी

महामारीको रुपमा फैललएको कोरोर्ा भाइरस (कोलभड‒१९) को कारर्ले ज्यार् गुमाएका सम्पूर्ु
व्यस्क्तहरुप्रलत श्रद्धाञ्जली अपुर् गदु छु ।

४. लतर् तहको सरकार लबचको सहकायु‚ समन्वय र सहअस्स्तत्वको लसद्धान्त अर्ुसार र्ेपाल सरकार र प्रदे श
सरकारले प्रस्तुत गरे को ददगो क्रवकासको लक्ष्य प्रालि सक्रहतको र्ीलत तथा कायुक्रमलाई मध्यर्जर गदै र

कोलभड-१९ महामारीको भेररएन्ट सक्रहतको सङ्क्क्रमर्ले समग्र अथुतन्त्र र कायुप्रर्ालीलाई स्शलथलताको
चपेटामा पारे को जोस्खमपूर्ु र च ुर्ौलतपूर्ु अवस्थाबाट केही सामान्य अवस्था तफु आउँदा स्थार्ीय
अथुतन्त्रलाई राक्रष्ट्रय अथुतन्त्रसँग आबद्ध गदै आलथुक समुन्नलतको आिार तयार पार्े गरी र्ीलत तथा
कायुक्रम तजुम
ु ा गरे को छु ।
गाउँसभाका सदस्यहरू‚
५. क्रवकासमा लर्स्ित उद्देश्य हालसल गर्ु अपर्ाइर्े रर्र्ीलत‚ समय‚ क्रक्रयाकलापहरु र सािर् श्रोतको सं योजर्
गरी योजर्ाबद्ध क्रवकासको सुरुवात गर्ु हाम्रो प्रथम पञ्चवषीय योजर्ा २०७६/०७७ दे स्ख २०८०/०८१
तजुम
ु ा भई कायाुन्वयर्मा रहे को छ ।सोही पञ्चबषीय योजर्ाले मागुलर्ददु ष्ट गरे का क्रवषयहरुलाई
प्राथलमकतामा राखेको छु ।

६. कोलभड महामारीको रोकथामका लालग लस्क्षत जर्सं ख्याको ८८% (८९०२ जर्ा) लाई पक्रहलो मात्रा
७८.४१% ( ७९३०जर्ा) लाई पूर्ु मात्रा र ६६.२%( ६६९९जर्ा) लाई अलतररक्त मात्रा समेत खोष
लगाइएको छ। कोलभड १९ को रोकथाम लर्यन्त्रर् र उपचारका लालग कोलभड १९ अस्थायी अस्पतालको
सञ्चालर् गररएको लथयो, आगामी ददर्मा पलर् महामारी लर्यन्त्रर् तथा क्रवपद् व्यवस्थापर्का लालग क्रवशेष
ध्यार् ददइर्ेछ।

७. उच्च कायुसम्पादर् एवम् लगर्स्शलताका साथ च ुस्त सेवा प्रवाह माफुत स्थार्ीय सरकारका प्राथलमकता
र कायुक्रमहरुलाई र्ागररक समक्ष पुर्याउर् कमुचारी वगुबाट भएको सकारात्मक भूलमका उल्लेखर्ीय
रहे को छ ।

८. गाउँपाललकाको रर्र्ीलतक सडकको रूपमा रहे को गलेश्वर-मौवाफाँट-दग्र्ाम-दलमुजा-स्चमखोला-कुइर्ेमंगले
सडकलाई

लर्जी

क्षेत्रसँगको

सहकायुमा

सदरमुकामसँग

छोटो

र

लसिा

मागुबाट

जोलडएको

छ भर्े स्तरोन्नलतका लालग सावुजलर्क लर्जी साझेदारीमा काम भइरहे को छ।दग्र्ाम-स्चमखोला सडकका
लालग तयार भएको क्रवस्तृत पररयोजर्ा प्रलतवेदर्का आिारमा उक्त कायु भइरहे को छ। भगवती मै दार्ु ÷लतप्लल्याङ्ग सडक, मै दार्÷थापाटोल÷रुइसे सडक, पाखापार्ी÷रायखोर÷
वडा कायाुलय÷बेगखोला-बाँदक
ँ टोड्के सडक, स्झँ ÷पाखापार्ी सडक लर्माुर् गर्ुका लालग सडकको क्रवस्तृत
घयाँसीखकु सडक, स्झ÷
पररयोजर्ा प्रलतवेदर् तयार गररएको छ ।
९. गाउँपाललकालभत्र सञ्चाललत जलक्रवद्युत आयोजर्ाहरूको समन्वयमा वडा र्ं ५ र ६ लाई गाउँपाललका
केन्रसम्म जोड्र्का लालग तथा स्चमखोलाका दुई बस्तीलाई जोड्र्का लालग पक्की पुल लर्माुर् गररएको
छ।
१०. गाउँपाललकाको वडा र्ं . ७ स्चमखोलालाई मक्रहला मै त्री र लै क्रङ्गक मै त्री सं रचर्ा सक्रहतको गण्डकी प्रदे शकै
र्मुर्ा गाउँमा रूपान्तरर् गर्ु सो क्षेत्रका बालबाललका, मक्रहला, गररब, सुकुम्बासी, दललत, जर्जाती तथा
ज्येष्ठ र्ागररकहरूको सशक्तीकरर्को लालग बहुआयालमक र्मुर्ा ग्रामको क्रवस्तृत पररयोजर्ा प्रलतवेदर् तयार
गरर बहुआयालमक र्मुर्ा ग्रामको रूपमा घोषर्ा गर्ुका लालग र्ेपाल सरकार समक्ष पेश गररएको छ ।
सो अर्ुसार क्रवलभन्न सीपमू लक ताललमहरु सञ्चालर् भइरहे का छर््।
११. क्रवश्व मार्स्चत्रमा पयुटकीय क्षेत्रका रूपमा सुपररस्चत र्ेपाल र म्याग्दी स्जल्लालभत्र रहे को यस
गाउँपाललकालाई राक्रष्ट्रय तथा अन्तराुक्रष्ट्रय स्तरमा स्चर्ाउर्का लालग िालमुक, पयुटकीय, भाक्रषक, साँस्कृलतक
महत्वका क्षेत्रहरूको सं रक्षर्, क्रवकास तथा क्रवस्तारका लालग क्रवशेष पहल गररएको छ । गाउँपाललकामा
ऐलतहालसक‚ पुरातास्त्वक‚ सांस्कृलतक‚ िालमुक‚ पयुटकीय, आलथुक‚ प्राकृलतक रुपले महत्वपूर्ु क्षेत्र‚ स्थार्
वा कलालाई सं रक्षर् गर्े र्ीलत अर्ुरुप स्चमखोलालाई सांस्कृलतक र रुईसे तथा टोड्केलाई पयुटकीय
क्षेत्रको रुपमा घोषर्ा गररएको छ ।
१२. आन्तररक

तथा

बाह्य

पयुटर् प्रवद्धुर् गर्ुका लालग गलेश्वर-रुइसेडाँडा-िौलालगरी-आइसफल-ररखार-

माललका-टोड्के पयुटर् पदमागु लर्माुर्का लालग क्रवस्तृत पररयोजर्ा प्रलतवेदर् तयार गरर बजेट माग
गररएको छ। टोड्केमा उच्च उचाई खेलमै दार् लर्माुर्को सुरुवात गररएको छ, पदमागु र पाकु लर्माुर्
गररएको छ।

१३. आफ्र्ो कायु सञ्चालर् गदाु लागत न्यू र्ीकरर्‚ स्रोत सािर्को अलिकतम उपयोगको लालग यस
ु व्यवस्थापर्मा बृहत् पूवाुिार
गाउँपाललकाले र्ेपाल सरकार तथा प्रदे श सरकारसँग साझेदारी एवम् सं यक्त
लर्माुर् लगायतका कायु गदै आएको छ ।
१४. गाउँपाललकालभत्र औद्योलगक ग्राम लर्माुर्का लालग प्रारस्म्भक वातावरर्ीय परीक्षर् प्रलतवेदर् र क्रवस्तृत
पररयोजर्ा प्रलतवेदर् तयार गरी प्रदे श सरकार समक्ष पेश गररएकामा प्रदे श सरकारबाट औद्योलगक ग्राम
स्थापर्ाका लालग सङघीय सरकार समक्ष लसफाररस भएको छ।
१५. रघुगंगा गाउँपाललकाका समग्र जर्ताहरूलाई स्थार्ीय सरकारको जर्तामै त्री सेवालाई सरल तथा सहज
तररकाले जर्तासमक्ष पुर्याउर्का लालग स्थार्ीय समुदायले लर्शुल्क उपलब्ि गराई गाउँपाललकाको खचुमा
सम्याउर्े, उकास्र्े लगायतका कायु गरी व्यवस्थापर् गरे को जग्गामा कायाुलय भवर् सञ्चालर् गररएको
छ।
१६. गाउँपाललकाले प्रदार् गरे को जर्ताकै पेवााः जर्तामैत्री सेवालाई लबस्तार गर्े क्रममा क्रवलभन्न शीषुकमा
लगाइएको करबाट जम्मा भएको राजश्वको च ुहावट रोक्र्, राजश्व प्रर्ालीलाई व्यवस्स्थत तथा प्रक्रवलिमै त्री
बर्ाउर्का लालग राजश्व सफ्टवेयर जडार् गररएको छ ।त्यस्तै योजर्ा प्रर्ालीलाई व्यवस्स्थत बर्ाउर्
योजर्ा व्यवस्थापर् सफ्टवेयर जडार् गररएको छ।
१७. जर्ताको र्स्जकमा रहे र सेवा प्रवाह गदै शासर् व्यवस्थालाई जर्ता समक्ष समन्याक्रयक तररकाले पुर्याउर्े
माध्यमका रुपमा रहे को स्थार्ीय सरकार कायुपाललकीय‚ क्रविाक्रयकी र न्याक्रयक लतर्ै अलिकार प्रयोग गर्ु
सक्षम हुँदै आइरहे को छ । स्थार्ीय सरकारको सुशासर्‚ क्रवकास र समृक्रद्धको लालग हामीले ५७ वटा
महत्वपूर्ु
छौं ।

ऐर्‚

लर्यम‚

लर्दे स्शका‚

कायुक्रवलि

र

मापदण्ड

जारी

गरी

कायाुन्वयर्मा

ल्याएका

१८. वैकस्ल्पक स्चक्रकत्सा र आयू वेदप्रलत जागरर् ल्याउर् आयुवेद प्रवद्धुर् कायुक्रम सम्पन्न गररएको छ ।
१९. आलथुक रुपले क्रवपन्न‚ अशक्त र असहाय अवस्थामा रहे का‚ असहाय एकल मक्रहला‚ अपाङ्गता भएका
बालबाललका‚ आफ्र्ो हे रचाह आफैँ गर्ु र्सक्र्े‚ कडा तथा असाध्य रोग लागेका‚ दीघुरोगीहरू‚ क्रवलभन्न
प्रकृलतका क्रवपद्हरुबाट पीलडत व्यस्क्तहरूलाई क्रवशेष सम्बोिर् गररएको छ ।

२०. गाउँपाललका अध्यक्ष सुकुम्बासी व्यवस्थापर् तथा आवास सुिार कायुक्रम सञ्चालर् गर्ु सो सम्बन्िी छु ट्टै

कायुक्रवलि लर्माुर् गरी गाउँपाललकालभत्र रहे का सुकुम्बासी‚ घरवारक्रवक्रहर्‚ कच्ची क्रटर् र खरले छाएका घर
तथा शौचालय क्रवक्रहर् घर पररवारलाई सहायता प्रदार् गररएको छ । साथै सुरस्क्षत र्ागररक आवास
कायुक्रम अन्तगुत १३७ वटा घरलाई सुरस्क्षत आवासको रुपमा क्रवकास गररएको छ ।

२१. खाद्य तथा पोषर् सुरक्षामा टे वा पुर्याउर्े पकेट क्रवकास कायुक्रम तथा अर्ुदार्मा आिाररत क्रवक्रवि
कृक्रषजन्य सामग्री लबउ/लबजर् क्रवतरर् गरी कृक्रषमा आिुलर्कीकरर् गर्ु प्रयत्र् गररएको छ । लमलर्टे लर
थ्रेसर, च्याफ कटर, कुटार्ी क्रपसार्ी लमल, टर्ेल, स्प्रेयर जस्ता यन्त्र तथा सामग्रीहरु क्रवतरर् गरी कृक्रषलाई

आिुलर्कीकरर् र व्यावसायीकरर् गररएको छ । साथै रोजगारी लसजुर्ाको लालग लसपमूलक ताललम प्रदार्
गररएको छ ।
२२. गाउँपाललका लभत्रका सबै माध्यलमक क्रवद्यालय र स्वास््य चौकीहरूमा इन्टरर्ेट क्रवस्तार गररएको छ ।
आगामी आ.व. मा सबै क्रवद्यालय तथा टोलस्तरमा समेत इन्टरर्ेट क्रवस्तार गर्े कायुक्रम रहे को छ।

२३. घरघरमा स्र्ातक, टोलटोलमा प्राक्रवलिक, वडावडामा स्वास््यकेन्र, बस्तीबस्तीमा ज्येष्ठ र्ागररक क्लव,
र्दी क्रकर्ार र पती जलमर्मा सावुजलर्क उद्यार् लर्माुर् गर्े र्ीलतलाई लर्रन्तरता ददइएको छ ।

गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू‚
२४. मार्वीय क्षमता क्रवकास‚ पूवाुिार लर्माुर्‚ उद्यमशीलता र रोजगारी वृक्रद्ध‚ स्थार्ीय र्ेतत्ृ व क्रवकास‚ ददगो
क्रवकास‚ प्रभावकारी सेवा प्रवाह र कार्ुर्ी शासर्को प्रत्याभूलतलाई प्राथलमकतामा राख्दै समृद्ध रघुगंगा सुखी

रघुगंगाबासी मू ल र्ारा सक्रहत समृद्ध र्ेपाल‚ सुखी र्ेपालीको राक्रष्ट्रय आकाङ्क्क्षा पुरा गर्ुका लालग र्ीलत
तथा कायुक्रम केस्न्रत छर्् ।
\

ँ ी लर्माुर् र रोजगारी लसजुर्ा, उत्पादर् र उत्पादकत्व वृक्रद्ध, पूवाुिार लर्माुर्, ददगो क्रवकास र
२५. मार्वपूज
पयाुवरर्ीय सन्तुलर्, सेवा प्रवाह सुदृढीकरर् र सुशासर्लाई प्राथलमकतामा रास्खर्ेछ । अब म
गाउँपाललकाको आलथुक वषु २०७९/०८० को र्ीलत तथा कायुक्रम क्षेत्रगत रुपमा प्रस्तुत गदु छु।
आलथुक क्षेत्र
२६. प्राकृलतक स्रोत र सािर्: जल, जलमर्, जङ्गल, जलडबुटी र चररचरर् को व्यवस्थापर्, स्थार्ीय समुदायको
अथुपूर्ु सहभालगताको सुलर्स्ितता गर्ुका लालग उत्पादर्का सािर्मालथ उत्पादकको पहुँच र स्वालमत्व
स्थाक्रपत गररर्े छ ।
२७. आन्तररक स्रोत बढाउर् क्रवज्ञहरु सक्रहतको कायुदल गठर् गरी स्रोत सम्भाव्यता अध्ययर्, स्रोत र्क्साङ्कर्
तथा राजस्व सुिार कायुयोजर्ा बर्ाई कायाुन्वयर् गररर्ेछ।
२८. गाउँपाललका क्षेत्रलभत्रका करका दायरा फराक्रकलो पादै आन्तररक आय वृक्रद्ध गर्ु कर तथा गैरकर
राजस्वको अलिकतम पररचालर् गर्े र्ीलत अवलम्बर् गररर्ेछ । कर सचेतर्ा अलभयार् माफुत कर लतर्ुु
र्ागररकको दाक्रयत्व हो भन्ने भावर्ा लसजुर्ा गराई र्ागररककै अग्रसरतामा राजश्व सं कलर् गररर्ेछ।
२९. र्ेपालको सं क्रविार्को साझा अलिकार सू चीमा रहे का कर तथा गैर कर राजश्व सं घ तथा प्रदे शले तोके
बमोस्जम सं कलर् गरी बाँडफाँड गर्े व्यवस्थालाई लर्रन्तरता ददइर्े छ।

कृक्रष
३०. कृक्रषलाई स्थार्ीय आलथुक वृक्रद्ध र रोजगारीको प्रमुख सं वाहकका रूपमा क्रवकास गररर्ेछ ।कृक्रष क्षेत्रलाई
लर्वाुहमुखी अवस्थाबाट आिुलर्कीकरर्, क्रवस्शष्टीकरर्, यास्न्त्रकीकरर्, औद्योलगकीकरर् र व्यावसायीकरर्
गदै रुपान्तरर् गर्े लक्ष्य ललइर्ेछ।

३१. स्थार्ीय पररवेश अर्ुसार पाललकालाई खाद्यान्नमा आत्मलर्भुर बर्ाउका लालग सहकारी, सामुक्रहक तथा
सावुजलर्क मोडे लको कृक्रष फमुको स्थापर्ा गररर्े छ । कृक्रष लबउलबजर्को सहज आपूलतु‚ कृक्रष सामग्री
ँ च
व्यवस्थापर्, रासायलर्क मल व्यवस्थापर्, सामुक्रहक खेती र बजार पह
ु का लालग समू ह तथा सहकारी
प्रर्ालीलाई प्रोत्साहर् गररर्े छ।

३२. गाउँपाललकामा रहे का वास्तक्रवक क्रकसार्हरुको पक्रहचार् र वगीकरर्का लालग क्रकसार् सू चीकरर् कायु
सम्पन्न

गरी त्यसका आिारमा मात्र सेवा सुक्रविा उपलब्ि गराइर्ेछ । साथै क्रवत्तीय सं घ सं स्थाहरू

माफुत सहुललयतपूर्ु ऋर् प्रदार् गर्ु पहल गररर्ेछ। सुचीकृत सार्ा तथा सीमान्तकृत क्रकसार्लाई समेत
अर्ुदार् र राहतमा समावेश गररर्ेछ।

३३. कृक्रष उपज वृक्रद्धका लालग जग्गा चक्लावन्दी‚ मल तथा लबउलबजर्मा अर्ुदार्‚ कृक्रष यास्न्त्रकीकरर्, माटो

परीक्षर्, क्रकटर्ाशक तथा ढु सीर्ाशक औषलिको व्यवस्था, बाँझो जलमर्मा खेती गर्े कृषकलाई प्रोत्साहर्,
सार्ा लसँचाईको प्रबन्ि, गाउँपाललकाका हरे क वडामा एक वडा एक कृक्रष तथा पशु प्राक्रवलिकको व्यवस्था,
कृषकका खेतबारी र गोठमा क्रकसार् पाठशाला सञ्चालर् गररर्ेछ ।

ँ च
३४. गुर्स्तरीय खाद्यान्नमा सहज पह
ु र उपलब्िताको प्रत्याभूलतका लालग गाउँपाललकालभत्र उत्पादर् हुर्े
ँ च
सम्पूर्ु स्थार्ीय वस्तुहरुको त्याङ्क सङ्कलर् गररर्े छ । साथै बजारको पह
ु र्पुगी उपयोगमा र्आउर्े

वस्तुहरु र्ाफा सक्रहतको प्रलतफल सुलर्स्ित हुर्े गरी लबक्री गर्े आवश्यक प्रबन्ि गररर्ेछ । सम्भव भएका
स्थार्ीय उत्पादर्को न्यू र्तम समथुर् मू ल्य लर्िाुरर् गरी लबचौललयाको शोषर्लाई न्यू र्ीकरर् गर्े तथा
सावुजलर्क खररदलबक्रीको प्रबन्ि गररर्ेछ ।

३५. जलवायु पररवतुर्को असरलाई िान्न सक्र्े वातावरर् अर्ुकुलर्मै त्री स्थार्ीय बीउलबजर्को अर्ुसन्िार् र
क्रवकासमा जोड ददईर्ेछ ।

३६. गाउँपाललकामा उत्पादर् हुर्े सबै अन्न बाली तथा फलफुलहरूको सुरस्क्षत भण्डारर् गरी बेमौसममा प्रयोग
गर्ु सक्रकर्े वातावरर् लर्माुर् गर्ु आवश्यक स्थार्मा शीतगृह लर्माुर् गदै ललगर्ेछ।

३७. पशुपालर् तथा कृक्रष कायुका लालग दीघुकालीर् योजर्ा तयार गरी कृक्रष सडक तथा स्थार्ीय स्तरमा
लसँचाइ प्रर्ालीको लर्माुर् गररर्ेछ ।

३८. सं घ सरकारसँगको समन्वयमा राक्रष्ट्रय र स्थार्ीय महत्वका खाद्य तथा पोषर् सुरक्षामा टे वा पुर्याउर्े

बाली वस्तुको सार्ा व्यावसाक्रयक कृक्रष उत्पादर् केन्र (पकेट क्षेत्र) क्रवकास कायुक्रम सं चालर् गररर्े
छ ।चालु आ.व. मा स्थाक्रपत िार्, आलु, केरा पकेटहरूलाई सम्बस्न्ित समू हलाई पूर्ु रुपमा हस्तान्तरर्

गरी समू हबाट र्ै लर्रन्तरता ददर्े व्यवस्था गररर्ेछ । साथै सुन्तलाको पकेट क्षेत्रलाई लर्रन्तरता ददर्े र
आलुको र्याँ पकेट क्षेत्र लर्माुर् गररर्ेछ । खायर् आलु कायुक्रम सञ्चालर् गररर्ेछ। यी अन्न बाली
तथा फलफुलमा गाउँपाललकालाई आत्मलर्भुर बर्ाइर्ेछ ।

३९. जडीबुटीको प्रच ुरता रहे का वडा र्ं ७, ८ लगायतका स्थार्हरुमा सं रक्षर् तथा उपयोगको व्यवस्था
गररर्ेछ। जडीबुटीको व्यावसाक्रयक खेतीका लालग सम्भाब्यता अध्ययर् तथा र्क्साङ्कर् गररर्ेछ।
पशुपालर्
ँ ालेका कृषकहरुलाई प्रोत्साहर् गर्ु प्रलतस्पिाुमा
४०. पशुपालर् प्रलत आकषुर् वृक्रद्ध गर्ु तथा पशुपालर् पेशा अग
आिाररत कायुक्रमहरु माफुत सहयोग गररर्ेछ।
४१. उत्पादकत्व वृक्रद्ध गरी दुि र मासुमा आत्मलर्भुर बर्ाउर् भैँ सी तथा बाख्राको र्श्ल सुिार कायुक्रमलाई
प्राथलमकतामा रास्खर्ेछ ।उन्नत र्श्लका पशु उत्पादर् गर्ु क्रवउ सेक्सलसमेर्, उच्च प्रजर्र्् मार्को भाले
पशु व्यवस्थापर्मा सहयोग गररर्ेछ।

४२. पशुपंछीहरूको त्याङ्क सङ्कलर् गर्े र रोगहरूबाट बचाउर्का लालग पशुपंछी खोप कायुक्रमलाई
लर्रन्तरता ददइर्ेछ ।

४३. गाउँपाललकालभत्र अकस्मात क्रवरामी हुर्े पशु पशुपंलछहरुको उपचारको लालग आवश्यक औषलि र पशु
प्राक्रवलिकहरुको

प्रबन्ि गररर्े छ ।

पयुटर्
४४. वेगखोलाको लामो झोलुङ्गे पुल‚ भगवतीको रुईसे ‚ क्रपप्ललेको गलेश्वर गायत्री मस्न्दर र रार्ीपौवा क्षेत्र‚

ँ ो टोड्के‚ पाखापार्ीको माललका मस्न्दर‚ स्चमखोलाको मण्डलीथार् तथा
दग्र्ामको तातोपार्ी कुण्ड‚ स्झक

कुईर्ेमंगलेको ररखार मस्न्दर लगायतका क्षेत्रलाई पयुटकीय क्षेत्रको रुपमा क्रवकास गरी रघुगंगा
गाउँपाललकाको पक्रहचार् तथा अथुतन्त्रको आिारस्शलाको रुपमा क्रवकास गररर्ेछ। यसको लालग पयुटर्
गुरूयोजर्ा अर्ुसार पयुटर्मै त्री सं रचर्ा लर्माुर् तथा पयुटर् पू वाुिार लर्माुर्लाई अगालड बढाइर्ेछ ।
४५. बेगखोलाको लतप्लल्याङ्गमा पुर् लभ सी स्मृलत सङग्रहालय बर्ाउर्का लालग पहल गररर्ेछ।
४६. पयुटकीय गन्तव्य, पदमागु, साइकल मागु, होमस्टे , लगायतका प्राकृलतक, िालमुक तथा सांस्कृलतक
पयुटकीय क्षेत्रको पूवाुिार क्रवकासका कायुक्रमलाई जोड ददइर्ेछ ।टोड्केलाई िालमुक तथा प्राकृलतक
पयुटकीय स्थलको रूपमा क्रवकास गर्े गरी पहुँच मागु क्रवस्तारको कायु अगालड बढाइर्ेछ ।

४७. गाउँपाललकालभत्र सं चालर्मा रहे का होमस्टे हरुको प्रभावकारी लर्यमर् गदै होमस्टे लाई आन्तररक तथा
वाह्य पयुटर् प्रवद्धुर् गर्ु महत्वपूर्ु आिारका रुपमा क्रवकास गर्ु क्रवशेष प्रबन्ि गररर्ेछ ।

उद्योग, ब्यापार र वास्र्ज्य
४८. स्वदे शी उत्पादर्लाई प्रवद्धुर् र उपयोग गर्े र्ीलत ललईर्ेछ ।
४९. मक्रहला क्रवकास कायुक्रमद्वारा प्रवक्रद्धुत मक्रहला सहकारी सं स्थाहरुको सुदृढीकरर् एवम् स्थार्ीय तहको
मक्रहला उद्यमी सं जाल स्थापर्ाको अलभयार्लाई लर्रन्तरता ददइर्े छ ।

५०. उद्यमशीलता प्रवद्धुर्का लालग गाउँपाललकामा र्क्रवर्तम तररका र प्रक्रवलिबाट उद्योग व्यवसाय सं चालर्

गर्े उत्कृष्ट उद्यमीहरुलाई गाउँपाललका अध्यक्ष र्वप्रवतुर् पुरस्कार र गाउँपाललका लभत्रका मक्रहला उद्यमी

मध्ये उत्कृष्ट उद्यमीहरुलाई गाउँपाललका उपाध्यक्ष सफल मक्रहला उद्यमी पुरस्कारद्वारा सम्मार् गररर्े छ।
ँ ीगत लगार्ी र आलथुक कारोवारको आिारमा
५१. गाउँपाललकाको क्षेत्रलभत्र व्यापार‚ व्यवसाय वा सेवामा पूज
व्यवसाय कर लगाइँदै आएकोमा यसलाई थप व्यवस्स्थत गर्ु सार्ा तथा ठू ला व्यवसायलाई
ु र्े व्यवस्था गररर्ेछ ।
रुपमा दताु एवम् र्वीकरर् हुर्प

अलर्वायु

५२. गाउँपाललकाले हाल ललदै आएको कर‚ राजस्व‚ शुल्क आददलाई थप व्यवस्स्थत र वैज्ञालर्क बर्ाईर्े
छ । ‟हाम्रो गाउँपाललका हाम्रो कर‚ समृद्ध बर्ाउर्े हाम्रै रहर” भन्ने र्ारालाई साकार पार्ु असल
करदातालाई सम्मार् र तोक्रकएको समयमै कर लतर्े करदातालाई क्रवशेष छु टको व्यवस्था लमलाइर्े छ।

५३. गाउँपाललकालभत्र लर्जी क्षेत्रबाट सञ्चाललत आयोजर्ाहरूको समस्या समािार्का लालग आवश्यक
सहजीकरर् गररर्े छ ।
५४. उद्योग वास्र्ज्य सं घ‚ लर्माुर् व्यवसायी सं घ लगायत लर्जी क्षेत्रको व्यापार व्यवसायको सं रक्षर् र

प्रवद्धुर्मा सक्रक्रय रहँदै आएका सं घ सं स्थाहरु सं ग सहकायु गरी उद्यमशीलताको क्रवकास र व्यापार‚
व्यवसायको प्रवद्धुर् गररर्ेछ ।

५५. गैरसरकारी सं घ सं स्थामा आबद्ध रही गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र कायुरत रहे का क्रवदे शी र्ागररकको यथाथु

क्रववरर् गाउँ कायुपाललकाको कायाुलयमा अलर्वायु रुपमा अध्यावलिक गरी जार्कारी गराउर्ुपर्े र्ीलत
ललईर्ेछ ।

सहकारी
५६. ददगो स्थार्ीय क्रवकासमा सं घ, प्रदे श तथा स्थार्ीय तह र सहकारी लबचको समन्वय र सहकायुलाई जोड

ददइर्ेछ। गाउँपाललकामा सञ्चाललत सहकारीहरूको सहभालगतामा गठर् भएको सहकारी सञ्जाललाई
व्यवस्स्थत बर्ाई सहकारीका कायुक्रम सञ्चालर् गर्े कायुमा पररचालर् गररर्ेछ ।

५७. सहकारीको क्रवत्तीय सेवा तथा प्रक्रवलिको प्रयोगमा वृक्रद्ध एवं क्रवकास गर्ु र्ेपाल सरकारबाट क्रवकास भएको
कोपोलमस (COPOMIS) मा सम्पूर्ु सहकारीहरूलाई सामेल गराउर् आवश्यक सहयोग र सहजीकरर्
गररर्ेछ ।
५८. अबका सहकारीाः उत्पादर्मा साझेदारी भन्ने र्ाराका साथ सबै सहकारीहरूलाई उद्यममा आबद्ध गराइर्े
र्ीलत ललइर्ेछ ।
५९. गाउँपाललकाको भौगोललक

क्षेत्रलभत्र सं चालर्

हुर्े

सहकारी सं स्थाको दताु‚ अर्ुमलत‚ लर्यमर्

र

व्यवस्थापर्लाई प्रभावकारी बर्ाउँदै स्थार्ीय सहकारी सं स्थाको क्षमता अलभवृक्रद्ध गरी सहकारी सं स्थाको
प्रवद्धुर्‚ पररचालर् र क्रवकास गररर्े छ ।सहकारी सम्बन्िी स्थार्ीय त्याङ्क व्यवस्थापर् र अध्ययर् तथा
अर्ुसन्िार् गरी दै लर्क उपभोग्य वस्तु‚ कृक्रष‚ वर्‚ मत्स्य तथा पशुजन्य पदाथु उत्पादर् र लबक्री क्रवतरर्

गर्े सहकारीलाई क्रवशेष अर्ुदार्को व्यवस्था गररर्ुका साथै प्रमुख बस्तीहरुमा सुपथ मू ल्यमा सहकारी
पसल सञ्चालर् गर्ु प्रोत्साहर् गररर्ेछ ।
६०. एक व्यस्क्त एक क्रवषयगत क्रविाको एक भन्दा बढी सहकारीमा सदस्य हुर् र्पाइर्े र्ीलत अवलम्बर्
गररर्ेछ ।
६१. क्रवत्तीय समावेस्शता तथा क्रवत्तीय साक्षरता वृक्रद्ध गर्ु साथै सहकारी स्शक्षा क्रवस्तार गर्ु सघर् रुपमा क्रवत्तीय
साक्षरता कायुक्रम सं चालर् गररर्ेछ ।

६२. गाउँपाललकाको सहकारी शाखालाई सक्षम जर्शस्क्त सक्रहतको आवश्यक श्रोत सािर् सम्पन्न बर्ाइर्ेछ।
श्रम तथा रोजगारी
६३. श्रम बजारको माग अर्ुसारको क्रवस्शष्टीकृत सीपयुक्त जर्शस्क्त उत्पादर् गर्े र्ीलत ललईर्ेछ । सीप
क्रवकास ताललमलाई रोजगारी र उद्यमस्शलतासँग आबद्ध गररर्ेछ। वैदेस्शक रोजगारीबाट फक्रकुएका

व्यस्क्तहरूलाई सीप अर्ुसारको व्यवसाय सञ्चालर् र रोजगार लसजुर्ा गरी समाजमा पुर् एकीकरर् गर्े
र्ीलत ललईर्ेछ । युवाहरुलाई स्वरोजगार बर्ाउर्का लालग सीपमू लक ताललमहरू प्रदार् गरी सीपको

प्रमार्‒पत्र प्रदार् गररर्ेछ । जसका लालग समृक्रद्ध अलभयार्मा गाउँपाललका अध्यक्ष कायुक्रम सञ्चालर्
गररर्ेछ ।

६४. श्रम बजारलाई मयाुददत र न्यायपूर्ु बर्ाउर् लर्माुर् तथा औपचाररक, अर्ौपचाररक र स्वरोजगार श्रम
क्षेत्रमा काम गर्े श्रलमकहरुको अवस्था, सं ख्या, सेवासुक्रविा आददको व्यवस्स्थत क्रववरर् सं कलर् गरी
अलभलेखीकरर् तथा समस्याहरु छलफल एवं समािार्को प्रयत्नका लालग श्रम डे स्क स्थापर्ा गररर्ेछ ।
६५. गाउँपाललकामा सञ्चालर् हुर्े क्रवकास लर्माुर्का कायुहरुमा स्थार्ीय स्रोत र सािर्को आदशुतम् पररचालर्
गररर्े छ साथै

स्थार्ीय सीप र श्रमको प्रयोग माफुत् रोजगारीका अवसरहरु लसजुर्ा गररर्े

छ ।
६६. क्रवलभन्न महामारी तथा क्रवपद्बाट रोजगारी गुमाई असहज अवस्थामा पुगेका असङ्गदठत क्षेत्रका मजदुरहरु
ु े राहत क्रवतरर् गर्े कायुलाई आवश्यकता
एवम् असहायहरुलाई भोको रही ज्यार् गुमाउर् र्परोस भन्ने हे तल
अर्ुसार अगालड बढाइर्े छ ।

६७. गाउँपाललकालभत्रका बेरोजगार युवाहरुको लगत सङ्कलर् गरी प्रिार्मन्त्री रोजगार तथा युवा रोजगारीका
लालग रूपान्तरर् पहल आयोजर्ा कायुक्रममा आबद्ध गराई न्युर्तम एक सय ददर्को रोजगारी प्रत्याभुत

गररर्े छ ।रोजगारमूलक कायुक्रमका माध्यमबाट गररवी न्यू र्ीकरर् गर्ु एक घर एक रोजगार कायुक्रम
लाई यसै कायुक्रममा आबद्ध गररर्े छ ।

६८. यस गाउँपाललका बालश्रम मुक्त घोषर्ा भै सकेकाले बालश्रमलाई पूर्ु रूपमा लर्रूत्साक्रहत गररर्ेछ ।

गाउँपाललका, सं घ, प्रदे श र लर्जी क्षेत्र समेतको समन्वय र सहकायुमा बालश्रलमकको उद्धार, पुर्स्ु थापर्ा

र पुर्लमुलर् कायुक्रम सञ्चालर् गररर्ेछ। बालश्रम लर्वारर् र उपाध्यक्षको न्यार्ो माया कायुक्रम माफुत
यस क्रवषयलाई सम्बोिर् गररर्ेछ।
गररबी लर्वारर्
६९. गररब घर पररवार पक्रहचार् गरी पररचय पत्र क्रवतरर् गर्े कायुक्रमलाई लर्रन्तरता ददइर्े छ ।
७०. गररबी लर्वारर्का लालग मागमा आिाररत लघु उद्यम क्रवकास कायुक्रमलाई आठ वटै वडामा लर्रन्तरता
ददइर्ेछ । र्याँ लघु उद्यमी लसजुर्ा र भइरहे का उद्यमीको स्तरोन्नतीका कायुक्रमहरू सञ्चालर् गररर्ेछ

। समृक्रद्ध अलभयार्मा गाउँपाललका अध्यक्ष कायुक्रमलाई लघुउद्यम क्रवकास कायुक्रम सँग पलर् आबद्ध
गररर्ेछ ।
७१. लघु उद्यमीहरूको लालग आवश्यक सीप र उपकरर् प्रदार् गरी सोको प्रयोगबाट उद्यमशील बन्नका लालग
व्यवस्थापर् गररर्ेछ ।
७२. "समृक्रद्ध र क्रवकास लर्माुर्को आिार, मक्रहलाको क्षमताको क्रवकास" र्ारालाई कायाुन्वयर् गदै गाउँपाललका
क्षेत्रलभत्र मक्रहला सशक्तीकरर्का साथै उद्ममस्शलताको क्रवकास गर्ु उपाध्यक्षसँग मक्रहला

सशक्तीकरर्

कायुक्रम सं चालर् गररर्ेछ ।
७३. सामुदाक्रयक सं स्थाहरु माफुत सामास्जक पररचालर्, क्षमता क्रवकास, आयआजुर्, ग्रामीर् सामुदाक्रयक
पूवाुिार र सहकारी क्रवकासका कायुहरु अगालड बढाइर्े छ । गररबसँग क्रवश्वेश्वर कायुक्रमलाई यसै
कायुक्रमसं ग आबद्ध गररर्ेछ ।
सामास्जक क्षेत्र
स्शक्षा, युवा तथा खेलकुद
७४. सबैका लालग स्शक्षा अलभयार् सञ्चालर् गरी रघुगंगा गाउँपाललका लभत्रका सबै बालबाललकाहरूलाई पूवु
प्राथलमक स्शक्षाको अर्ुभव सक्रहत आिारभूत तहसम्म अलर्वायु तथा लर्:शुल्क तथा माध्यलमक तहसम्मको
लर्ाःशुल्क स्शक्षामा पहुँच क्रवस्तार गररर्ेछ ।

७५. प्राक्रवलिक िार सञ्चालर् भएका क्रवद्यालयमा अध्ययर्रत क्रवद्याथीहरूको प्रयोगात्मक लसकाइमाफुत्
उद्यमशीलता क्रवकास गर्ुका लालग एक क्रवद्यालय एक उद्यम कायुक्रम सञ्चालर्मा ल्याईर्ेछ ।

७६. रघुगंगा गाउँपाललकाका क्रवद्याथीहरूको माध्यलमक तथा उच्च स्शक्षामा पहुँच क्रवस्तार गर्ु शैस्क्षक छात्रवृस्त्त
कायुक्रम सञ्चालर् गररर्े छ । गाउँपाललकालभत्र स्थायी बसोबास भई माध्यलमक र स्र्ातक तहमा
अध्ययर्रत जेहेन्दार तथा आलथुक अवस्था कमजोर भएका क्रवद्याथीहरुलाई गाउँपाललकाको कायुक्रवलिका
आिारमा छात्रवृस्त्त प्रदार् गररर्ेछ । यसका साथै आवासीय तथा गैर आवासीय छात्रवृस्त्त
दललत क्रवद्याथीहरूलाई क्रवतरर् गररर्ेछ ।

छात्रा तथा

७७. रघुगंगा गाउँपाललकाको स्थार्ीय पाठ्यक्रम, २०७८ का आिारमा आिारभूत तह कक्षा १-३ का स्थार्ीय
पाठ्यपुस्तकहरू क्रमश: लर्माुर् गरी कायाुन्वयर्मा ल्याईर्ेछ । यसबाट गाउँपाललका स्तरका कृक्रष,
पशुपालर्, पयुटर्, िमु, सं स्कृलत, भाषा, जालत जस्ता क्षेत्रमा आवश्यक ज्ञार्, लसप र िारर्ा प्रदार् गरी
क्रवद्याथीहरूलाई सुसूस्चत गररर्ेछ । गाउँपाललकाको स्थार्ीय पाठ्यक्रम "हाम्रो रघुगंगा" लाई अपाङ्गमै त्री
बर्ाइर्ेछ ।
७८. सामुदाक्रयक क्रवद्यालयहरुको शैस्क्षक गुर्स्तर अलभवृक्रद्ध गर्ुका लालग माध्यलमक तहमा शू न्य दरबन्दी
भएका क्रवद्यालयमा लर्युक्त गररएका स्शक्षक र प्रारस्म्भक बाल कक्षामा क्रवद्याथी सं ख्या िेरै भएका क्रवद्यालयमा
लर्युक्त गररएका बालक्रवकास सहजकताुलाई लर्रन्तरता ददइर्ेछ । स्शक्षकको न्यू र्ताले पठर्पाठर्मा
असहज भएका क्रवद्यालयमा स्शक्षकको तलबभत्ता व्यवस्था गररर्ेछ ।
७९. र्ेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डका आिारमा बालक्रवकास सहजकताु तथा क्रवद्यालय कमुचारीको
पाररश्रलमकको व्यवस्था गरी उर्ीहरूलाई पेशाप्रलत स्जम्मेवार बर्ाइर्ेछ । यसका साथै सामुदाक्रयक
क्रवद्यालयका सबै प्रिार्ाध्यापक तथा माध्यलमक तहका लेखा हे र्े कमुचारीलाई कायुसम्पादर्का आिारमा
प्रोत्साहर् गररर्ेछ ।
८०. प्रारस्म्भक बालक्रवकास केन्रदे स्ख कक्षा ६ सम्मका क्रवद्याथीहरूको पठर्पाठर्लाई लर्रन्तरता ददर्का लालग
ददवा खाजाको व्यवस्था, सामुदाक्रयक क्रवद्यालयमा अध्ययर्रत क्रकशोरावस्थाका छात्राहरूको मक्रहर्ावारी
चक्रलाई व्यवस्थापर् गरी उर्ीहरूको लसकाइ कायुमा लर्यलमतता ददर् आवश्यक सेलर्टरी प्लयाडको व्यवस्था
गररर्ेछ । क्रवद्यालय तहमा अध्ययर्रत सबै बालबाललकालाई लर्ाःशुल्क पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था गरी सबै
बालबाललकाहरूलाई क्रवद्यालय स्शक्षामा पहुँच सुलर्स्ित गररर्ेछ । यसका साथै शैस्क्षक पहुँच क्रवस्तारका
लालग सामुदाक्रयक लसकाइ केन्रमाफुत् साक्षरता स्शक्षा तथा लर्रन्तर स्शक्षाका कायुक्रम सञ्चालर् गररर्ेछ।
८१. बालबाललकाको इच्छााः प्रक्रवलिमैत्री स्शक्षा कायुक्रम माफुत् क्रवद्याथीको लसकाइ उपलस्ब्ि वृक्रद्ध गरी शैस्क्षक
गुर्स्तर सुिार गर्ु तथा प्रक्रवलिमै त्री लसकाइ सहजीकरर् गर्ुका लालग क्रवद्यालयमा ईन्टरर्ेट क्रवस्तार
गररर्ेछ ।
८२. एक क्रवद्यालयमा भएका असल तथा अर्ुकरर्ीय अभ्यासलाई अन्य क्रवद्यालयमा हस्तान्तरर् गरी शैस्क्षक
व्यवस्थापर् तथा प्रशासर्लाई सुदृढ बर्ाउर् र्मुर्ा क्रवद्यालय क्रवकास कायुक्रम कायाुन्वयर् गररर्ेछ ।
८३. एक क्रवद्याथी एक लबरूवा, एक क्रवद्यालय एक बगैँचा कायुक्रम सञ्चालर् गरी सबै सामुदाक्रयक
क्रवद्यालयहरूलाई हररत क्रवद्यालयको रूपमा क्रवकास गररर्ेछ ।

८४. बालमै त्री शासर्को प्रारूप अर्ुसार क्रवद्यालयमा हुर्े सम्पूर्ु क्रक्रयाकलापहरू सञ्चालर् गररर्ेछ । भौलतक
पूवाुिारका सं रचर्ाहरू बालमै त्री र अपाङ्गमै त्री बर्ाइर्ेछ । साथै सामुदाक्रयक क्रवद्यालयको शैस्क्षक पूवाुिार
लर्माुर्‚ ममुत सम्भार‚ सञ्चालर् र व्यवस्थापर्लाई क्रवशेष जोड ददइर्ेछ ।
८५. आिारभूत स्जल्ला स्तरीय, प्रादे स्शक र राक्रष्ट्रय स्तरका प्रस्शक्षर् एवं प्रलतयोलगतामा सहभागी गराई
खेलाडीको प्रलतस्पिाुत्मक क्षमतामा अलभवृक्रद्ध गररर्ेछ । क्रवलभन्न स्थार्मा खेलमै दार् लर्माुर्, क्रवस्तार तथा
सं रक्षर् गररर्ेछ । साथै प्रत्येक क्रवद्यालयमा खेलकुद क्लब स्थापर्ा गररर्ेछ ।

८६. स्काउट गठर् तथा सामास्जक क्षेत्रमा पररचालर् गररर्ेछ । स्काउट ताललमको व्यवस्था गररर्ेछ ।
८७. गाउँपाललकालभत्र लबलभन्न क्रवपद्जन्य घटर्ाबाट पीलडत हुर् पुगेका व्यस्क्तहरुको उद्धार तथा व्यवस्थापर्को
लालग युवाहरु पररचालर् गररर्े छ।
स्वास््य तथा जर्सं ख्या व्यवस्थापर्
८८. स्वास््य सं स्थामा जार् क्रढलाई हुँदा उत्पन्न हुर् सक्र्े अक्रप्रय अवस्थालाई मध्यर्जर गरी दुगम
ु स्थार्मा
सञ्चाललत ७ वटै सामुदाक्रयक स्वास््य इकाईलाई लर्रन्तरता ददइर्ेछ ।

८९. वडा र्ं . १ बेगखोलामा दश शैया अस्पताल लर्माुर् कायु अलबलम्ब अगालड बढाइर्ेछ । यसबाट
अत्यािुलर्क स्वास््य उपकरर् सक्रहतको स्वास््य सेवा प्रवाह गररर्ेछ ।क्रपप्लले स्वास््यचौकीमा ल्याव
सक्रहतको स्वास््य सेवालाई लर्रन्तरता ददइर्ेछ भर्े पाखापार्ी स्वास््य चौकीमा ल्याव सेवा सुरु गररर्ेछ
र क्रमश ल्याव सेवा क्रवस्तार गदै ललगर्ेछ।

ु भ एम्बुलेन्स से वाको व्यवस्थापर्
९०. आकस्स्मक स्वास््य सेवाका लालग ८ वटै वडालाई समेट्र्े गरी सवुसल
गररर्ेछ ।२४ सै घण्टा प्रसुती सेवा उपलब्ि गराई ८ वटै वडामा घरमा हुर्े प्रसुलतलाई शुन्यमा
झाररर्ेछ।
९१. र्ागररकहरुको स्वास््य लबमा गर्े अलभयार्लाई सक्रक्रयताका साथ कायाुन्वयर् गररर्े छ ।
९२. क्रवश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैललएको कोरोर्ा भाईरस कोलभड १९ को सम्भाक्रवत सङ्क्क्रमर्को

जोस्खमलाई न्यू र्ीकरर् गर्ुको लालग गाउँपाललकाबासीहरुको स्वास््य सुरक्षालाई प्राथालमकतामा रास्खर्े
छ।सोको लालग आवश्यकता ठहररएमा अस्थायी कोलभड-19 अस्पताललाई लर्रन्तरता, आइसोलेशर् वाडु
तथा क्रप्र आइसोलेशर् वाडुलाई लर्रन्तरता, आवश्यकता अर्ुसार स्वास््यकमी लर्युस्क्त, अत्यावश्यक स्वास््य
सामग्री व्यवस्था, कोलभड-१९ को गाउँपाललकामा हुर्े उपचार तथा औषलिको लर्ाःशुल्क रूपमा व्यवस्था,

मापदण्ड बमोस्जम क्वारे न्टीर् व्यवस्थापर्, स्वयं सेवक पररचालर्, र्ागररक सहायता कक्ष सञ्चालर्,
जर्चेतर्ा प्रचार प्रसार जस्ता कायुहरु गररर्े छ ।
९३. पोषर् कायुक्रम, मातृ तथा र्वस्शशु कायुक्रम अन्तगुत आमा सुरक्षा, गभुवती उत्प्रेरर्ा सेवा, न्यार्ो झोला
र लर्ाःशुल्क गभुपतर् कायुक्रम, लबद्यालय स्वास््य स्शक्षा‚ आमा समू ह तथा स्थार्ीय तहमा स्वास््यका
लालग सामास्जक व्यवहार पररवतुर् प्रवद्धुर् अलभयार्, स्वास््यकमीहरु‚ मक्रहला स्वास््य स्वयं सेक्रवकाका
ँ ा‚ र्ाक‚ कार्‚ घाँटी तथा मुख स्वास््य सम्बन्िी
लालग आिारभूत तथा आकस्स्मक सेवा अन्तगुत आख

प्राथलमक उपचार बारे अलभमुखीकरर्/ताललम सञ्चालर् गररर्ेछ ।"म स्वस्थ मेरो दे श स्वस्थ" अलभयार्लाई
जोड ददइर्ेछ।
९४. सुर्ौलो हजार ददर्का आमा, बच्चा र क्रकशोरीहरूको पोषर् स्स्थलतमा सुिार गर्ु सं घ सरकारसँगको
साझेदारीमा बहुक्षेत्रीय पोषर् कायुक्रमलाई लर्रन्तरता ददइर्ेछ । पोषर्मै त्री कायुक्रमहरुलाई सबै
शाखाहरुमा मू ल प्रवाहीकरर् गदै ललगर्ेछ र गाउँपाललकालाई पोषर्युक्त गाउँपाललका घोषर्ा गररर्ेछ।

९५. रघुगंगा गाउँपाललका स्थायी ठे गार्ा भएका व्यस्क्तको स्जल्लालभत्र उपचार गदाु रगत आवश्यक पर्े भएमा

र्ेपाल रे डक्रस सोसाइटी म्याग्दी शाखासँगको समन्वयमा लर्ाःशुल्क रगत उपलब्ि गराउर्े गरी क्रि-ब्लड
जोर्का रूपमा लर्रन्तरता ददइर्ेछ ।

९६. वैकस्ल्पक उपचार पद्धलतको रुपमा आयुवेद उपचार सेवालाई क्रवकास गर्े र्ीलत अवलम्वर् गररर्े छ ।
आयुवेद सेवा प्रवद्धुर् सम्वन्िी कायुक्रम अगाडी बढाईर्े छ ।
९७. स्वास््य सं स्था माफुत क्रवतरर् हुर्े औषलिको स्टोरलाई व्यवस्स्थत गर्ु प्रक्रवलि मै त्री बर्ाइ कायाुन्वयर्

गररर्े छ ।र्ेपाल सरकारले लर्शुल्क औषलि भर्ी घोषर्ा गरे का औपलिहरुको सबै स्वास््य सं स्थामा
लर्यलमत उपलब्िताको प्रबन्ि गररर्ेछ।

लैक्रङ्गक समार्ता र सामास्जक समावेशीकरर्
९८. वडा र्ं ७ स्चमखोलालाई बहुआयालमक र्मुर्ाग्रामका रुपमा क्रवकास गर्ु पहल गररर्ेछ। सोही मोडे लमा
सबै वडाहरुलाई र्मुर्ा बर्ाउर् आवश्यक व्यवस्था गदै ललगर्ेछ।

९९. ज्येष्ठ र्ागररक, एकल मक्रहला, अपाङ्गता भएका व्यस्क्त, क्रविवा, दललत बालबाललका लगायतलाई र्ेपाल
सरकारबाट सामास्जक सुरक्षा भत्ता प्रत्याभूत गररदै आएकामा आलथुक र सामास्जक रुपमा जोस्खममा रहे का
र्ागररकहरुलाई सुरक्षा प्रदार् गर्ु तथा सभ्य र लोककल्यार्कारी राज्य व्यवस्थाका लालग आवश्यक
प्रबन्ि गररर्ेछ।

१००. सामास्जक सुरक्षा भत्तालाई बैक्रकङ प्रर्ाली माफुत क्रवतरर् गर्े कायुलाई लर्रन्तरता ददइर्ेछ। सबै वडामा
उपस्स्थत भई बैंकद्वारा र्ै भत्ता क्रवतरर् गर्े प्रबन्ि गररर्ेछ।
१०१. जेष्ठ र्ागररकहरुलाई सम्मालर्त र मयाुददत जीवर् स्जउर्े आिार लसजुर्ा गररर्े छ । प्रत्येक वडामा जेष्ठ
र्ागररक सम्मार् कायुक्रम सं चालर् गररर्े छ ।

१०२. मक्रहला तथा बालबाललका क्रवरूद्ध हुर्े सबै प्रकारका क्रहंसा अन्त्य गर्ु लर्रोिात्मक, प्रवद्धुर्ात्मक र

उपचारात्मक कायुक्रम सञ्चालर् गररर्ेछ ।साथै समाजमा रहे का कुरीलत, कुप्रथा, लै क्रङ्गक क्रहंसा, मार्व
वेचक्रवखर् तथा ओसारपोसार िुमपार्‚ मद्यपार्‚ सू लतुजन्य पदाथु र लागुपदाथुक्रवरुद्ध सचेतर्ामू लक

कायुक्रमलाई "हाम्रो समाजाः राम्रो समाज" अलभयार्का रूपमा सं चालर् गररर्े छ । घरे ल ु क्रहंसा अन्त्यका
लालग बहस पैरवी र चेतर्ामुलक अलभयार्हरू सं चालर् गररर्ेछ । सो कायुमा स्थार्ीय सामास्जक⁄गैर
सरकारी सं घ सं स्थाहरू तथा टोल क्रवकास सं स्थाहरूको पररचालर् गररर्ेछ ।

१०३. सडकमा आस्श्रत, अलभभावकक्रवहीर्, क्रहंसा, दुव्युवहार, शोषर् (शारीररक, मार्लसक तथा यौर् र श्रम
शोषर्), बेचक्रवखर्, बालक्रववाह, मार्लसक समस्या आदद लगायतका कारर्बाट जोस्खम अवस्थामा रहे का

बालबाललकाको उस्चत सं रक्षर्, पुर्स्थाुपर्ा, क्रवकास, सीपस्शक्षा र पररवारको जीक्रवकोपाजुर्लाई सम्बोिर्
गर्े क्रवशेष व्यवस्था गररर्ेछ ।

१०४. गाउँपाललकालभत्र रहे का अपाङ्गता भएका ∕फरक क्षमताका व्यस्क्तहरुलाई कायुक्रवलिको अिीर्मा रही

अपाङ्गता पररचय‒पत्र क्रवतरर् गररर्े छ ।अपाङ्गता भएका व्यस्क्तहरुको हकक्रहतको सं रक्षर्को लालग क्रवशेष
व्यवस्था गररर्ेछ ।

१०५. अपाङ्गता भएका व्यस्क्त, असहाय, अशक्त, गभुवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ र्ागररक र क्रवपन्न वगुको उपचार
सुक्रविालाई लर्रन्तरता ददर्े व्यवस्था लमलाइर्ेछ । क्यान्सर, मुटु, मृगौला, स्पाइर्ल इन्जुरी र हे ड इन्जुरी

जस्ता रोगबाट पीलडत अलत गररब लबरामीलाई उपचारको लालग आलथुक सहयोग गर्े कायुक्रमलाई
लर्रन्तरता ददइर्ेछ ।
१०६. अशक्त, असहाय, सहाराक्रवहीर् बालबाललका तथा ज्येष्ठ र्ागररकहरूका लालग आश्रय स्थल लर्माुर् गर्ुका
लालग प्रदे श तथा सं घ सरकारसँग समन्वय गररर्ेछ ।

१०७. आलथुक तथा सामास्जक रूपमा पलछ परे का मक्रहला, बालबाललका, दललत, अपाङ्गता भएका व्यस्क्त, ज्येष्ठ
र्ागररक, अल्पसं ख्यक, सीमान्तकृत समुदायको सामास्जक र आलथुक उत्थार्का लालग क्रवशेष कायुक्रमहरू

तय गररर्ेछ । मक्रहला सशक्तीकरर्, बाल प्रलतभा पक्रहचार्, युवा प्रलतभा पक्रहचार्, र्मुर्ा सं सद, अपाङ्ग
लस्क्षत कायुक्रम र दललत लस्क्षत कायुक्रमहरू सं चालर् गररर्ेछ ।
१०८. अपाङ्गता भएका बालबाललकाहरूको लालग शैस्क्षक सामाग्री क्रवतरर् गर्े व्यवस्था लमलाईर्ेछ । उच्च
स्शक्षा अध्ययर् गर्ुका लालग उच्च स्शक्षा छात्रवृस्त्त अन्तगुत अपाङ्गता भएका क्रवद्याथीहरूको लालग
गाउँपाललकाको छात्रवृत्तीमा प्राथलमकता ददईर्ेछ ।

१०९. कृक्रष पेशामा आवद्ध अपाङ्गता भएका व्यस्क्त तथा लर्जको पररवारलाई कृक्रष अर्ुदार्को व्यवस्था गररर्ेछ।
११०. अपाङ्गता लस्क्षत कायुक्रमहरूलाई प्रभावकारी बर्ाउर्को लालग अपाङ्गताको क्षेत्रमा कायुरत अपाङ्गता

अलिकारकमी एवं सं घ सस्थाहरूसँग समन्वयात्मक रूपमा कायु गररर्ेछ । मर्ोसामास्जक अपाङ्गता भएका
व्यस्क्तहरूको पररचयपत्र र पुर्स्थाुपर्ा से वाको व्यवस्था गररर्ेछ ।

१११. क्रवपद् तथा कोलभड-१९ लगायत अन्य रोग वा क्रवलभन्न कारर्बाट अलभभावक गुमाएका बालबाललकाको

अलभभावकत्व गाउँपाललकाले ग्रहर् गर्े र यी कारर्हरूले गदाु आलथुक, सामास्जक तथा मार्लसक रूपमा
प्रभाक्रवत बालबाललकाको सं रक्षर् र क्रवकासको स्जम्मा गाउँपाललकाले ललर्ेगरी बालबाललका केस्न्रत क्रवपद्
व्यवस्थापर्को र्ीलत, कायुक्रम र सं रचर्ाको क्रवकासका लालग पहल गररर्ेछ ।

खार्ेपार्ी तथा सरसफाई
११२. गाउँपाललका लभत्रका र्ागररकहरुलाई सफा र स्वच्छ खार्ेपार्ी उपलव्ि गराउर् जर्तासं गको सहलगार्ीमा
खार्ेपार्ी आयोजर्ाहरु सञ्चालर् गररर्ेछ ।
११३. पार्ी प्रयोगको प्राथलमकता लर्िाुरर् गरी लर्जी जग्गामा रहे का पार्ीका मुहार्हरुलाई सावुजलर्क उपयोगमा

ल्याउर्े व्यवस्था गररर्ेछ। पार्ीका मुहार्हरुको सं रक्षर् एवम् आवश्यक अन्य केही ठाउँमा ललफ्ट
प्रक्रवलिको पूवाुिारहरु तयार गर्े प्रक्रक्रया अगालड बढाईर्े छ ।

११४. हाल कायाुन्वयर्मा रहे को एक घराः एक िारा खार्ेपार्ी आयोजर्ालाई गाउँपाललका भर क्रमश क्रवस्तार
गदै ललगर्े छ ।
मेला महोत्सव व्यवस्थापर्
११५. स्थार्ीय मेला तथा महोत्सवलाई प्रभावकारी रुपमा लर्यमर् गररर्े छ ।
११६. खेलकुद, सामास्जक, सांस्कृलतक, आलथुक मेला महोत्सवहरूलाई प्रोत्साहर् गररर्ेछ ।
पूवाुिार क्रवकास
भौलतक योजर्ा र पूवाुिार क्रवकास
११७. रर्र्ीलतक महत्त्वका पूवाुिार लर्माुर् तथा औद्यौलगक क्रवकासका लालग सावुजलर्क लर्जी साझेदारीका अन्य
उपयुक्त लगार्ी र लर्माुर् ढाँचा समेत कायाुन्वयर्मा ल्याईर्ेछ ।

११८. टु क्रे योजर्ा तथा अर्ुत्पादक कायुक्रमहरूलाई लर्रुत्साक्रहत गदै एक वडा एक गौरवको योजर्ा सं चालर्

गररर्ेछ ।आलथुक बषुको अन्त्यलतर हुर्े चापलाई न्यू र् गराउर्का लालग योजर्ा सम्झौताका कायुलाई
श्रावर् मक्रहर्ाबाट शुरु गररर्ेछ ।साथै गौरवका योजर्ा र मेस्शर्री उपकरर्को आवश्यकता पर्े
योजर्ालाई यथासम्भव ठे क्का प्रक्रक्रयामाफुत सम्पन्न गररर्ेछ । ठे क्का माफुत सम्पन्न हुर्े योजर्ाहरुमा समेत
स्थार्ीय श्रम र लसपको प्रयोग गर्ु सहजीकरर् गररर्े छ ।

११९. गाउँपाललकामा एक वडा एक हे ललप्लयाड लर्माुर् गर्े अलभयार्लाई पूर्त
ु : सम्पन्न गररर्ेछ ।
सडक तथा पुल
१२०. गाउँपाललकाका सबै बस्तीहरूलाई सडक सञ्जालसँग जोलडर्े छ । गौरवको आयोजर्ाको रुपमा पाखापार्ीरायखोर-घयाँलसखकु सडक, बेगखोला दे उराली हररत कृक्रष सडक, पयुटकीय रुपमा क्रवकास गर्ु झी ीँ टोड्के
सडक लर्माुर् तथा क्रवस्तारको कायु अगालड बढाइर्े छ ।साथै अन्य कृक्रष र सहायक स्तरका सडकहरूको
लर्माुर् तथा ममुत कायु गररर्ेछ ।
१२१. सं घ र प्रदे श सरकारसँगको सहकायुमा महत्वपूर्ु रर्र्ैलतक सडकहरूको लर्माुर् कायु अगालड बढाइर्े
छ । गाउँपाललकालभत्र लर्जी क्षेत्रबाट सञ्चाललत लबलभन्न हाइड्रोपावरहरूसँगको सहकायुमा सडक तथा पुल
लर्माुर्को कायु अगालड बढाइर्े छ ।सावुजलर्क लर्जी साझेदारी रुपमा पूवाुिार लर्माुर्लाई जोड ददइर्ेछ।
१२२. छररएर रहे का बस्ती लबचको दुरी कम गरी सामास्जक आदार् प्रदार् तथा प्रशासलर्क सुगमताका लालग
झोलुङ्गे पुल लर्माुर्मा र्ेपाल सरकार तथा प्रदे श सरकारसँग आवश्यक सहलगार्ी तथा समन्वय
गररर्ेछ ।

भवर्
१२३. गाउँपाललका कायाुलयको पररसर व्यवस्थापर्, वडा र्ं २ को कायाुलय भवर् लर्माुर्, वडा र्ं ५ को
कायाुलय भवर् लर्माुर्, वडा र्ं ३ को कायाुलय भवर् ममुतको कायु अगालड बढाइर्ेछ ।

१२४. स्थार्ीय समुदायसँगको सहकायुमा गाउँपाललकाको लालग लर्शुल्क जग्गा व्यवस्थापर्को कायु भौलतक
रूपमा सपन्न भई अलिकांश जग्गाको स्वालमत्व समेत प्राि भइसकेकाले प्रशासकीय भवर् लर्माुर्का लालग
सं घ सरकार समक्ष पहल गररर्ेछ। सबै वडा कायाुलयहरूको आफ्र्ै भवर् लर्माुर् गर्े र्ीलत ललइर्ेछ।
१२५. आमा समू ह तथा युवा क्लवहरुका भवर् लर्माुर्, घेराबार तथा व्यवस्थापर्को कायु गररर्े छ ।
जल क्रवद्युत तथा वैकस्ल्पक उजाु
१२६. वायोग्याँस‚ बायोमास‚ सौयु उजाु लगायत वै कस्ल्पक उजाुको प्रवद्धुर् र पररप्रयोगको व्यवस्था गररर्ेछ ।
घर्ा बस्तीहरुमा सौयु उजाुको प्रयोग गरी चोक तथा सावुजलर्क स्थलहरुलाई उज्यालोमा पररर्त गदै
उज्यालो गाउँ बस्ती तथा शहर लर्माुर् गररर्ेछ ।

१२७. गाउँपाललकालभत्र राक्रष्ट्रय प्राथलमकता प्राि आयोजर्ाका रुपमा सं चालर्मा रहे को राहुघाट जलक्रवद्युत
आयोजर्ा तथा लर्जीक्षेत्रबाट सञ्चाललत अन्य जलक्रवद्युत आयोजर्ाहरू समयमा र्ै सम्पन्न गर्ु स्थार्ीय

सरकारका तफुबाट आवश्यक सहयोग एवम् समन्वय गररर्ेछ । साथै गाउँपाललकालभत्र अन्य जलक्रवद्युत

उत्पादर्को सम्भाव्यता अध्ययर् गरी उज्यालो रघुगंगा लर्माुर् गर्ु जलक्रवद्युतमा समेत साझेदारीमा लगार्ी
गररर्ेछ ।

शहरी योजर्ा र क्रवकास
१२८. जोस्खमयुक्त बस्ती पक्रहचार् गरी सुगम यातायातको व्यवस्थासक्रहतको एकीकृत सामुक्रहक आवासको
व्यवस्था गर्े र्ीलत रास्खर्ेछ ।
१२९. गाउँपाललकाबाट र्क्सापास र्गरी भौलतक सं रचर्ा तथा घर लर्माुर् गर्े र स्वीकृत मापदण्ड क्रवपररत

लर्माुर् कायु गररएका सं रचर्ालाई क्रवशेष व्यवस्थासक्रहत कार्ुर्ी दायरामा ल्याई त्यस्ता कायु गर्ेलाई
लर्रुत्साक्रहत गररर्ेछ ।गाउँपाललकाले तोकेको सडकको अलिकार क्षेत्रलभत्र बर्ेका सं रचर्ा जुर्सुकै वखत
हटाइर्ेछ ।

१३०. गाउँपाललका लभत्रका वास्तक्रवक सुकुम्बासी, भूलमक्रहर् दललत र अव्यवस्स्थत बसोबासीहरूको उस्चत
व्यवस्थापर्को लालग पहल गररर्ेछ । सुकुम्बासी तथा क्रवपन्न र्ागररकको पक्रहचार् र अलभलेख

व्यवस्थापर्लाई व्यवस्स्थत गरी सुकुम्बासी तथा क्रवपन्न र्ागररक सम्वन्िी जीक्रवकोपाजुर् र बसोबासको

व्यवस्थापर्का लालग उस्चत प्रवन्ि गररर्ेछ।साथै कायाुन्वयर्मा रहे को गाउँपाललका अध्यक्ष सुकुम्वासी

व्यवस्थापर् तथा आवास सुिार कायुक्रमलाई थप प्रभावकारी बर्ाईर्ेछ ।

१३१. गाउँपाललकालभत्र सम्पन्न भई सकेका सडक पूवाुिारहरुको लगत कट्टा गर्े र्ीलत अवलम्बर् गररर्ेछ ।

१३२. ढल लर्कास र फोहोरमै ला व्यवस्थापर्का लालग तयारी गररर्ेछ ।
१३३. सडकहरूको गुरूयोजर्ा (MTMP) तयार गरी सोही अर्ुसार सडक पूवाुिारको क्रवकास गर्े र्ीलत ललइर्ेछ।
वर्‚ वातावरर् तथा क्रवपद् व्यवस्थापर्
वर्
१३४. वातावरर् सं रक्षर्‚ हररयाली प्रवद्धुर् र वृक्षारोपर्‚ पाललकाको सौन्दयुता र सोको सं रक्षर्‚ भूाःसं रक्षर् तथा
जल उत्पन्न प्रकोप लर्यन्त्रर्का लालग आवश्यक प्रबन्ि गररर्ेछ । न्यू र् कावुर्मुखी तथा वातावरर्मै त्री
क्रवकास र्ीलत अवलम्ब गररर्ेछ ।
१३५. जथाभावी हुर्े वर् फँडार्ी र चोरी लर्कासी लर्यन्त्रर्का लालग आवश्यक प्रबन्ि गररर्ेछ। वातावरर्ीय
सन्तुलर्लाई ध्यार्मा राखी समग्र कायु लर्दे स्शत हुर्ेछर्् ।
क्रवपद् व्यवस्थापर्
१३६. क्रवपद् आइपरे मा तत्काल राहत उद्धार तथा पुर्स्थाुपर्ा गर्े क्षमतायुक्त सं रचर्ा लर्माुर् गररर्ेछ। क्रवपद्
व्यवस्थापर् कोषको आदशुतम उपयोग गररर्ेछ।
१३७. स्थार्ीय स्तरमा क्रवपद् पूबत
ु यारी तथा प्रलतकायु योजर्ा, पूवु सू चर्ा प्रर्ाली, खोज तथा उद्धार, राहत
सामग्रीको पूवभ
ु ण्डारर्, स्थार्ीय तटवन्ि, र्दी र पक्रहरोको लर्यन्त्रर्, क्रवपद जोस्खम क्षेत्रको र्क्साङ्कर्
तथा बस्तीहरुको पक्रहचार् र स्थार्ान्तरर् गररर्ेछ । क्रवपद् व्यवस्थापर्का लालग वडास्तरमा गदठत क्रवपद्
व्यवस्थापर् सलमलतलाई थप क्रक्रयाशील बर्ाइर्े तथा सामुदाक्रयक क्रवपद् प्रलतकायु समू ह गठर् गररर्ेछ ।
खोज उद्दारका सामग्रीहरू व्यवस्थापर् गररर्ेछ।

१३८. क्रवपद्बाट जोलगर् तथा गररबीको सू चकमा सुिार गर्ु खरको छार्ा हटाउर्े अलभयार्लाई लर्रन्तरता
ददइर्ेछ ।

१३९. उत्थार्शील क्रवकास उन्मुख स्थार्ीय सरकारको अविारर्ालाई अवलम्बर् गररर्ेछ ।सडक लर्माुर् गदाु

अलर्वायु वृक्षारोपर् गर्ुप
ु र्े गरी हररत सडकको अविारर्ा र प्रकृलतलाई लबगारे र होइर् श्रृङ्गारे र क्रवकास
गर्े अलभयार् सञ्चालर् गररर्ेछ ।अलर्वायु वृक्षारोपर्, सडकसँग र्ाली अलर्वायु, तटबन्ि, लर्यलमत ममुत
सम्भार जस्ता उपाय अवलम्वर् गरी भूजन्य प्रकोपको व्यवस्थापर् गररर्ेछ ।

१४०. जलवायु उत्थार्शील हररत आयोजर्ाको लर्माुर् गर्ु जोड ददइर्ेछ । जलवायु पररवतुर्का कारर् पर्ु
सक्र्े असरहरू न्यू र्ीकर् गर्ु जलवायु अर्ुकूलर् कोषको व्यवस्था गररर्ेछ ।

भूलम व्यवस्था
१४१. भुलमको वैज्ञालर्क उपयोगको व्यवस्था लमलाईर्ेछ ।भू उपयोग ऐर् र लर्यमावली अर्ुसार भूलमको
वगीकरर् गररर्ेछ।

१४२. सावुजलर्क तथा सरकारी सम्पस्त्तको अलभलेख राखी सं रक्षर् र सदुपयोग गररर्े छ ।यसका लालग

गाउँपाललका र वडामा गदठत सावुजलर्क तथा सरकारी जग्गा सं रक्षर् सलमलतलाई थप क्रक्रयास्शल बर्ाइर्ेछ
। आ व २०७९।०८० लाई सावुजलर्क सम्पस्त्त जग्गा सं रक्षर् वषु अलभयार्का रुपमा अगालड बढाइर्ेछ।

१४३. गाउँपाललकालभत्र रहे को गुठीको समस्यालाई यथाशीघ्र सम्बोिर् गर्ु प्रदे श सरकार माफुत र्ेपाल सरकार
समक्ष आवश्यक पहल गररर्ेछ ।
१४४. गाउँपाललकालभत्र व्यस्क्तको स्वालमत्वमा रहे का सम्पूर्ु जग्गाहरुको उपयुक्त न्यू र्तम मू ल्याङ्कर् दर कायम
गररर्े छ ।
शुसासर् तथा सं स्थागत क्षमता क्रवकास
सं गठर् सं रचर्ा‚ दरबन्दी
१४५. रघुगंगा गाउँपाललकाको लमतव्ययी सांगठलर्क स्वरुप तथा दरवन्दी सं रचर्ा लर्माुर् गरी स्वीकृत दरवन्दी
सं रचर्ाभन्दा थप व्यय भार र्पर्े गरी प्रशासलर्क सं रचर्ा खडा गररर्े छ । साथै प्रशासलर्क सं रचर्ालाई
कायुमूलक बर्ाइर्ेछ ।

१४६. गाउँपाललकाको अलिकार क्षेत्रलभत्र रही सम्बोिर्को आवश्यकता महसुस गररएका सबै क्रवषयमा आवश्यक
कार्ू र् लर्माुर् गरी कायाुन्वयर् गररर्ेछ ।

१४७. जर्शस्क्तको

क्षमता

क्रवकासका

लालग

योजर्ा

बर्ाई

कायाुन्वयर्

गररर्ेछ

।जर्प्रलतलर्लि

तथा

कमुचारीहरूको क्षमता क्रवकासका लालग पयाुि मात्रामा ताललम, गोष्ठी, सेलमर्ार तथा अन्तक्रक्रुया
कायुक्रमहरू सम्पन्न गररर्ेछ ।
सुशासर् र सेवा प्रवाह
१४८. कायाुलयबाट प्रवाह हुर्े सेवा सम्बन्िी मापदण्ड तथा सू चकहरू तय गररर्ेछ ।
१४९. गाँउ कायुपाललकाको कायाुलय र सो अन्तगुतका कायाुलयहरुको प्रशासर्लाई सेवाग्राहीमै त्री च ुस्तदुरुस्त‚

लछटोछररतो‚ लमतव्ययी‚ पारदशी‚ जवाफदे ही र लर्ष्पक्ष बर्ाई सेवाप्रवाहमा सवुसािारर्को सरल, सहज र
ँ च
समावेशी पह
ु सुलर्स्ित गररर्े छ।साथै सेवा प्रवाहलाई प्रक्रवलिमै त्री बर्ाइर्ेछ ।

१५०. योजर्ाहरुको गुर्स्तर सुलर्स्ित गर्ु लर्यलमत अर्ुगमर् तथा सुपरीवेक्षर्का लालग पाललकास्तर, वडास्तर
र योजर्ा स्तरमा रहर्े अर्ुगमर् सलमलतहरुलाई क्रक्रयास्शल बर्ाइर्े छ।
१५१. गाउँपाललका अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत र वडा अध्यक्षसं ग तथा प्रमुख प्रशासकीय अलिकृतले
शाखा प्रमुखसं ग मापर् योग्य सू चकहरुसक्रहत कायुसम्पादर् सम्झौता गरी सम्बस्न्ित पदालिकारीहरुलाई

र्लतजा प्रलत थप जवाफदे ही बर्ाईर्ेछ । साथै कायुसम्पादर्मा आिाररत करार सेवा पद्धलत अवलम्वर्
गररर्े छ ।
१५२. म्याग्दी स्जल्ला क्रहमाली स्जल्ला घोषर्ा भएसँगै गाउँपाललकाको जर्सङ्क्ख्या, भूगोल, प्रशासलर्क सुगमता,

पूवाुिार क्रवकासको अवस्था, आलथुक सक्षमता, प्राकृलतक स्रोत सािर्को उपलब्िता, भाक्रषक, सांस्कृलतक
तथा सामुदाक्रयक बर्ोटको आिारमा रघुगंगा गाउँपाललकामा एक वटा गाउँपाललका थप गर्ु र वडा र्ं ३
लाई क्रवभाजर् गरी थप एक वडा लर्माुर् गर्ु प्रदे श सरकार माफुत र्ेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश
गररर्ेछ ।

१५३. खोप, लभटालमर् ए क्रवतरर्, स्वास््य स्शक्रवर, कृक्रष⁄पशु स्वास््य सम्बन्िी स्शक्रवर, योजर्ा सम्झौता, व्यवसाय
दताु तथा र्वीकरर्, घटर्ा दताु, अपाङ्ग तथा ज्येष्ठ र्ागररक पररचय पत्र क्रवतरर् लगायत स्जल्लास्तरीय
क्रवषयगत कायाुलय समेतका सेवाहरूलाई घुम्ती सेवा माफुत थप क्रवस्तार गररर्ेछ ।
१५४. गाउँपाललकालभत्र सं चालर् हुर्े यातायातका सािर्हरुको भाडादरमा एकरुपता कायम गर्ु उपयुक्त स्थार्ीय

भाडादर लर्िाुरर् गररर्ेछ ।साथै गाउँपाललकालभत्रका लर्माुर् सामग्री र श्रमको उपयुक्त ज्याला तथा दर
रे ट लर्िाुरर् गररर्े छ ।

सं स्थागत व्यस्क्तगत र मार्व सं शािर् क्रवकास
१५५. क्रवषयगत सलमलत, गाउँसभाका सदस्यहरु र कमुचारीको क्षमता अलभवृक्रद्ध गरी क्रवकास र सेवा प्रवाहमा
गुर्स्तर कायम गर्ु ताललम, प्रस्शक्षर् र अलभमुखीकरर्का साथै भ्रमर् अवलोकर् गराइर्ेछ ।
१५६. क्रववाद समािार्को लालग मेललमलाप तथा मध्यस्थता सेवालाई न्याक्रयक सलमलत माफुत थप प्रभावकारी

बर्ाईर्ेछ । वडामा स्थापर्ा गररएका मेललमलाप केन्रलाई मेललमलाप माफुत क्रववाद समािार् गरी शास्न्त
स्थापर्ा गर्े केन्रको रुपमा क्रवकलसत गररर्ेछ ।

१५७. न्याक्रयक सलमलत र मेललमलाप कताुहरुको लालग पुर्ताुजगी ताललम माफुत क्षमता अलभबृक्रद्ध गररर्ेछ ।
न्याय सम्पादर्को क्रममा आवश्यक पर्े इलजास कक्षको लर्माुर् गररर्ेछ ।

क्रवत्तीय अर्ुशासर् र पारदस्शुता
१५८. भ्रष्टाचारजन्य क्रक्रयाकलापहरुमा शू न्य सहर्शीलताको र्ीलत अवलम्बर् गदै भ्रष्टाचारीलाई सामास्जक
बक्रहष्कार गर्े आिार लसजुर्ा गररर्े छ ।
१५९. समृद्ध रघुगंगा लर्माुर्का लालग यस गाउँपाललकाको प्रशासर्लाई लर्ष्पक्षता, तटस्थता‚ प्रलतबद्धताको
लसद्धान्तप्रलत समक्रपत
ु गराइर्े छ । सावुजलर्क खचु व्यवस्थापर्लाई र्लतजामुखी बर्ाईर्ेछ । सावुजलर्क
क्षेत्रमा सुशासर् कायम गररर्ेछ ।

१६०. गाउँपाललकालभत्र सदाचाररता, र्ैलतकता, लमतव्यक्रयता, कुशलता र प्रभावकाररता झल्कर्े गरी कायु गर्े

कमुचारीलाई गाउँपाललका उत्कृष्ट कमुचारी पुरस्कारबाट सम्मार् गररर्े छ । दण्ड तथा पुरस्कारको
प्रर्ालीलाई व्यवस्स्थत र वस्तुलर्ष्ठ बर्ाइर्ेछ ।

ु ाई
सावुजलर्क सुर्व
१६१. गाउँपाललकाका आलथुक‚ प्रशासलर्क क्रवकास लर्माुर् लगायतका क्रवषयमा जर्गुर्ासो सम्बोिर् र जर्अपेक्षा

ु ाई सम्पन्न गररर्ेछ ।जसबाट पारदशी र न्यू र्तम
बमोस्जम अगालड बढ्र्े प्रयोजर्को लालग सावुजलर्क सुर्व

सरकार लर्माुर् हुर्ेछ । साथै गाउँपाललकाका काम कारबाहीहरू लर्यलमत रूपमा सं चार माध्यम माफुत्
सुसस्ु चत गराइर्ेछ ।

आन्तररक लेखा परीक्षर् र आन्तररक लर्यन्त्रर् प्रर्ाली
१६२. कायाुलयको लेखा प्रर्ालीलाई त्रुक्रट रक्रहत बर्ाउर्का लालग आन्तररक लेखा परीक्षर् र आन्तररक
लर्यन्त्रर् प्रर्ालीलाई प्रभावकारी रुपमा कायाुन्वयर् गररर्ेछ ।
१६३. गाउँपाललकामा आन्तररक लर्यन्त्रर् प्रर्ालीको रूपमा लागु गररएको कायुसंचालर् लर्दे स्शका तथा
आन्तररक लर्यन्त्रर् प्रर्ाली लर्दे स्शकाको पूर्रू
ु पमा कायाुन्वयर् गररर्ेछ ।
अस्न्तम लेखा प्रर्ाली र बेरुजु फर्छ्यौट
१६४. सावुजलर्क लेखा सलमलत माफुत् अस्न्तम लेखा परीक्षर्ले औल्ीँ याएका त्रुटीहरु सुिार गरी फर्छ्यौटका

लालग आवश्यकता अर्ुसार गाउँ सभा समक्ष पेश गररर्ेछ र समयमै समपरीक्षर् गरर बेरुजु फर्छ्यौटको
व्यवस्था गररर्ेछ ।

१६५. आलथुक पारदशीता र क्रवत्तीय अर्ुशासर्लाई कडाइका साथ पालर्ा गदै बेरूजु कम गररर्ेछ ।बेरूजु
फर्छ्यौटलाई अलभयार्का रुपमा सञ्चालर् गररर्ेछ ।

पञ्जीकरर् व्यवस्थापर्
१६६. गाउँपाललका लभत्रका व्यस्क्तगत घटर्ाहरुको समयमै दताु गर्े पद्धलतको क्रवकास गररर्ेछ ।पूर्ु रुपमा
अर्लाइर् पद्दलतमा घटर्ा दताु गररर्ेछ। सो सम्बन्िमा सचे तर्ाका कायुक्रम समेत सं चालर् गररर्ेछ ।
आवश्यकता अर्ुसार दताु स्शक्रवर समेत सञ्चालर् गररर्ेछ ।
क्रवद्युतीय सेवा तथा सू चर्ा प्रक्रवलि र सं चार
१६७. सेवा प्रवाहलाई सू चर्ा प्रक्रवलिमा आिाररत गराई स्माटु गाउँपाललका बर्ाइर्ेछ ।क्रवद्यालय र बस्ती स्तरमा
इन्टरर्ेट क्रवस्तारको कायुलाई तीव्र रुपमा अगालड बढाइर्े छ ।

१६८. सू चर्ा प्रवाहमा पत्रकाररताको व्यापक प्रयोग गर्ु पत्रकाररता प्रवद्धुर् कायुक्रम सं चालर् गररर्ेछ । साथै

उत्कृष्ट पत्रकाररता गरी हाम्रो समृक्रद्धको यात्रामा सहयोग प्रदार् गर्े पत्रकारलाई उस्चत सम्मार् गररर्ेछ।

१६९. सामास्जक सं जालमा व्यक्त हुर्े अमयाुददत तथा असभ्य व्यवहारहरुलाई लर्रुत्साक्रहत गदै सभ्य समाज
लर्माुर्मा जोड ददईर्ेछ ।

१७०. जर्सांस्ख्यक‚ प्राकृलतक‚ आलथुक‚ सामास्जक‚ सांस्कृलतक‚ भौलतक पूवाुिार‚ रोजगारीको अवस्था‚ कुल
ग्राहुस््य उत्पादर्‚ प्रलतव्यस्क्त आय‚ मार्व क्रवकास तथा लैँ लगक सशक्तीकरर् सू चाङ्क‚ राजस्व तथा आय‒

व्यय समेतको त्याङ्क सं कलर् र प्रशोिर् गरी र्वीर्तम प्रक्रवलियुक्त र राक्रष्ट्रय तथा स्थार्ीय सू चर्ा
प्रर्ालीमा आबद्धता र पाश्वु स्चत्र तथा स्रोत र्क्साको अद्यावलिक अलभलेखर् गररर्ेछ ।
गाउँसभाका सदस्यहरू,
१७१. यी र्ीलत तथा कायुक्रमको कायाुन्वर्यबाट "समृद्ध रघुगंगा, सुखी रघुगंगाबासी" को गन्तव्यमा पुगी समृद्ध

र्ेपाल‚ सुखी र्ेपालीको राक्रष्ट्रय आकांक्षा पूरा गर्ु हाम्रो सरकारका प्रत्येक कायुहरुको केन्रक्रवन्दु आम
र्ागररक हुर्ेछर्् ।सबैलाई समार् अवसर‚ समार् अलिकार‚ उस्त्तकै सुरक्षा‚ उस्त्तकै सम्मार्को प्रत्याभूलत
गररर्ेछ ।

१७२. समृद्ध रघुगंगा सुाःखी रघुगंगाबासी र्ाराका सवै क्षेत्र तथा आयामहरु समृद्ध र्ेपाल सुखी र्ेपालीसँग
तादम्यता हुर्े गरी कायम गररएको छ ।हरे क स्थार्ीय तहले सो लाई प्राथालमकताका साथ कायाुन्वयर्मा
ल्याउँदा र्ेपाल सरकारको लक्ष्य अवश्य पुरा हुर्ेमा क्रवश्वस्त छु ।

१७३. अन्त्यमा‚ प्रस्तुत र्ीलत तथा कायुक्रम प्रभावकारी कायाुन्वयर्को लालग सबै को सहकायु र स्वालमत्व
अपररहायु छ । यसको सफल कायाुन्वयर्का लालग सम्पूर्ु सरकारी लर्काय‚ राजर्ीलतक दलहरु‚ सं घ
सं स्थाहरु‚ लर्जी तथा सहकारी क्षेत्र लगायत सबैको सद्भाव र सहयोग हुर्ेमा क्रवश्वस्त छु ।िन्यवाद !

जय रघुगंगा गाउँपाललका !
जय रघुगंगावासी !

भव बहादुर भण्डारी
अध्यक्ष

