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गाउँ भा अध्यक्षज्यू एििं
गाउँ भा दस्य ज्यूहरु,
सम्पणू ि र्वश्व र नेपाल नै कोर्भड-१९ (कोरोना भाईरस) महामाररको चपेटामा परररहेको चनु ौर्तपणू ि र असहज अवस्थामा
आज यस के .आई.र्सिंह गाउँपार्लकाको गररमामय नवौं गाउँ सभामा आगामी आ.व २०७८/०७९ को नीर्त तथा कायिक्रम
प्रस्ततु गदैछु ।
नेपालको साविभौमसत्ता, स्वार्धनता, भौगोर्लक अखण्डता, रार्रिय र्हत, स्वार्भमान, लोकतन्त्र र जनर्जर्वकाका लागी
भएका र्वर्भन्त्न अग्रगामी लोकतार्न्त्रक जनआन्त्दोलनहरुमा आफ्नो अमल्ू य जीवन उत्सगि गनिु हुने सम्पणू ि ज्ञात-अज्ञात
सर्हदहरुप्रर्त भावपणू ि श्रद्धाञ्जली अपिण गदिछु । ती आन्त्दोलनहरुको नेतत्ृ व गनिु हुने अग्रजहरुप्रर्त उच्च सम्मान व्यक्त गदिछु,
नेपाली समाजको रूपान्त्तरणमा उहाँहरुले प¥ु ofpनु भएको महान योगदानको पनु : स्मरण गनि चाहान्त्छु ।
कोर्भड-१९ महामारीका कारण मानव जार्तमार्थ शतार्ददकै सबैभन्त्दा ठूलो सक
िं ट पैदा भएको छ । र्वश्वस्तरमै यस
महामारीर्वरुद्ध लड्न मौजदु स्वास््य सेवा र सर्ु वधाहरु अपयािप्त देर्खएका छन् । यस महामारीबाट लाखौ मार्नसको ज्यान
गईसके को छ, अरु लाखौ सक्र
िं र्मत छन् । यस माहामारीबाट सिंक्रर्मत भई स्वदेश तथा र्वदेशमा र्जवन गमु ाउनहु ुने नेपाली
नागररकहरु प्रर्त हार्दिक श्रदाञ्जली अपिण गदै शोकाकुल पररवारजन प्रर्त गर्हरो समवेदना व्यक्त गदिछु । साथै उपचार/t
सम्पणू ि र्ददीबर्हनी तथा दाजभु ाईहरुको शी्र  स्वास््य लाभको कामना गदिछु ।
के .आई.र्सिंह गाउँपार्लका वडा निं ३ मा र्मर्त २०७८।०३।०२ गते पर्हरोमा परी श्री खडक बहादुर बम, covid-19 को
क्र
िं मणबाट श्री िेज बहादुर पुनमगर, श्री डम्मरा देिी भट्ट, श्री राम बहादुर भुि, श्री भजन न हिं रािि र श्री नर
बहादुर मल्ि लगायत अन्त्य व्यक्तीहरुले अकालमै ज्यान गमु ाउनु भएकोले र्नजको मृत आत्माको र्चर शार्न्त्तको कामना
गदै पर्हरोमा परर घाईते हुनु भएका व्यक्तीहरु र Covid-19 सक्र
िं मण भइ उपचाररत सबैलाइ र्श्र  स्वास््य लाभको कामना
गदिछु । साथै डोटी र्जल्ला लगायत देश भरर नै प्राकृ र्तक प्रकोपमा परर अकालमा जीवन गमु ाउनु हुने सम्पणू ि नेपाली
दाजभु ाईहरुमा हार्दक
ि श्रदाञ्जली अपिण गदै शोकाकुल पररवारजनमा गर्हरो समवेदना व्यक्त गदिछु साथै उपचाररत सम्पणू ि
नागररकहरुको र्श्र  स्वास्थ लाभको कामना गदिछु । साथै यस्ता प्राकृ र्तक र्वपर्त्तहरु बाट सजगता र सतकि ता अपनाउन हुन
सबै नागररकहरुलाई हार्दक
ि अर्पल गदिछु ।
साथै यस र्बपतका बेला अहोरार खर्टएर उद्धार, राहत र उपचार सेवामा सल
िं ग्न स्वयमसेवक, स्वास््यकमी, सरु क्षाकमी,
रारिसेवक कमिचारी, जनप्रर्तर्नधी, परकार, एम्बल
ु ेन्त्स चालक, नागररक समाज लगायत सबैको उच्च प्रशिंसा गदिछु ।
अत्यावश्यक वस्तक
ु ो आपर्ू ति सहज बनाउन योगदान गने सबै व्यावसायी, व्यावसार्यक प्रर्तष्ठान तथा सिंघसिंस्थालाई
धन्त्यवाद र्दन चाहन्त्छु । महामारीको रोकथाम र र्नयन्त्रणका लार्ग नेपाल सरकारबाट भएको मागिदशिन तथा सहयोग र प्रदेश
तथा अन्त्य स्थानीय सरकारको तहबाट भएको समन्त्वय, सहकायि र सहर्जकरणकोलार्ग हार्दक
ि आभार प्रकट गदिछु ।
स्वास््य सरु क्षा मापदण्डको पालना गरी स्थानीय सरकारलाई सहज र सहयोग गनिु भएकोमा सम्पणू ि दाजभु ाई तथा
र्ददीबर्हनीहरुलाई धन्त्यवाद ज्ञापन गदिछु ।
कोरोना महामारर सँग लड्नका लार्ग र्वश्व समदु ाय बीच ऐक्यबद्धता र सहकायि बढ्दै गएको छ । यस महामारीलाई र्जत्न एविं
आफ्नो जीवनको रक्षा गनि सबैले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र यस गाउँपार्लका द्धारा जारी गररएका स्वास््य मापदण्ड
अपनाउँदै आत्मर्वश्वास र आशावादी भएर अनश
ु ार्सत हुन आवश्यक छ ।
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यस के .आई.र्सिंह गाउँपार्लकाले कोरोना महामारीको दोस्रो लहरबाट जनताको जीवनको रक्षाको लार्ग आफ्नो श्रोत
साधनको उपलदधता एविं अर्धकारक्षेरका आधारमा कर्टबद्ध रुपमा काम गदै आएको छ । र्मर रारि भारत लगायत अन्त्य
मल
ु क
ु बाट यस के .आई.र्सिंह गाउँपार्लकामा प्रवेश गनिहु ुने सम्पणू ि यारहु रुको स्वास््य पररक्षण, आईसोलेसन वेडको
व्यवस्था, प्राणवायक
ु ो आपर्ू ति, औषधीको र्नयर्मत आपर्ू ति व्यवर्स्थत गने कायि यस गाउँपार्लकाले गदै आएको छ र प्रयास
अझै पर्न र्नरन्त्तर जारी रहनेछ ।
कोरोना महामारीले यस गाउँपार्लकाको अथि व्यवस्थामार्थ गम्भीर असर पयु ािएको छ । यातायात, पयिटन, साना तथा
मझौला उद्योग, व्यापार, व्यावसाय लगायत सबै क्षेर गर्तर्शल नहुदँ ा गाउँपार्लकाको उत्पादन र र्वतरण प्रणाली समेत
गम्भीर रुपमा प्रभार्वत भएको छ । हजारौंको रोजगारी गमु ेको छ भने र्वकास आयोजना र योजनाहरु पणू ि रुपमा सञ्चालन
हुन नसक्दा गाउँपार्लकाले तय गरे का लक्ष्य तथा उद्देश्यहरुको प्रार्प्तम असर पगु ेको छ ।
नेपालको सिंर्वधानले र्नर्दष्टि गरे वमोर्जम सिंघीय शासन प्रणालीलाई सिंस्थागत गनि जनताको जराधार तहमा रहेर यस
गाउँपार्लकाले सिंघीय तथा प्रदेश सरकारसँग आपसी समन्त्वय, सहअर्स्तत्व र सहकायिको र्सदान्त्त बमोर्जम कायि गदै
आएको छ ।
आर्थिक तथा समार्जक रुपान्त्तरण, र्वकास, सश
ु ासन र समृर्द्धको मागिमा यो गाउँपार्लका र्नरन्त्तर अर्घ बढीरहेको छ । यस
गाउँपार्लकालाई आत्मर्नभिर र समन्त्ु नत बनाउन कृ र्ष, जलस्रोत, पयिटन, जर्डबटु ी र साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय
लगायतका क्षेरको र्वकास, र्वस्तार र सदृु र्ढकरण गरी समृद्ध गाउँ पार्लका र्नमािण गनि हामी सबै दृढ सिंकर्ल्पत छौं ।
गाउँ भा अध्यक्षज्यू एििं
गाउँ भा दस्य ज्यूहरु,
अव, म आर्थिक वषि २०७७/०७८ मा घोर्षत नीर्त तथा कायिक्रम अन्त्तगित भएका उपदधीहरुको बारे मा सक्ष
िं ेपमा उल्लेख गनि
चाहन्त्छु ।
१. र्वकास तथा सश
ु ासनका लार्ग काननू ी आधार तयार गने र्सलर्सलामा आवश्यक नीर्त, ऐन, र्नयमावली,
र्नदेर्शका, कायिर्वर्ध, आचारसिंर्हता, मापदण्ड र मागिदशिन र्नमािण भई कायािन्त्वयनमा आएका छन । भने अन्त्य
आवश्यक कायिर्वर्धहरु र्नमािणको चरणमा रहेका छन ।
२. सिंर्वधानले र्नर्दष्टि गरे बमोर्जमको सहकाररता, सहअर्स्तत्व र समन्त्वयको र्सदान्त्तको आधारमा सिंघीय र प्रदेश
सरकार सँग नीर्तगत सामञ्जस्यता, काननू र्नमािण, योजना तजिमु ा र समस्या समाधान गनि हातेमालो गररदै आईएको
छ।
३. यस गाउँपार्लकाको ऐर्तहाँर्सक र साँस्कृ र्तक धरोहरको प्रर्तक के .आई.र्सिंह सिंग्रहालय र्नमािणको अर्न्त्तम चरणमा
प्रबेश गरे को छ साथै आगामी आर्थिक वषिमा समदु घाटन गरर यसको ऐर्तहाँर्सक र साँस्कृ र्तक महत्व वारे नेपाल
भरर प्रचारप्रसार गररनेछ ।
४. वडा निं ७ को वडा कायािलयको भवनको र्नमािण कायि सम्पन्त्न भई दैर्नक प्रयोगमा आई सेवा प्रवाह गनि थार्लएको
छ । साथै वडा निं १ को वडा कायािलय भवन र्नमािणको अर्न्त्तम चरणमा रहेको छ ।
५. यस गाउँपार्लकाका सबै वडा कायािलयहरु सडक सञ्जालमा जोडीएका छन ।
६. यस गाउँपार्लकाको घना बस्ती भएको क्षेरको सडक छे उछाउमा सोलार बर्त्तहरु जडान गरी उज्यालो गाउँपार्लका
बनाउने महाअर्भयान सञ्चालन गररएको छ ।
७. RVWRMP सँगको बजेट साझेदारीमा र्दघिकार्लन महत्वका चार वटा ठूला खानेपानी योजना र्नमािण सम्पन्त्न हुने
अर्न्त्तम चरणमा रहेका छन ।
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८. यस गाउँपार्लकाको ऐर्तहाँर्सक, साँस्कृ र्तक र धार्मिक महत्व वोके को वडा निं ६ को मष्टा देवताको मर्न्त्दरको र्नमािण
कायि सम्पन्त्न भएको छ । यसले गदाि के .आई.र्सिंह बार्स सम्पणू ि दाजभु ाई तथा र्ददीबर्हनीहरुमा आपसी भाईचारा,
धार्मिक सर्हरणतु ा, एक अकािको ररर्तररवाज र चालचलन प्रर्तको सम्मान र सहअर्स्तत्व अर्भबृर्द्ध भई स-ु सँस्कृ त,
नैर्तकवान र आदशिवान गाउँपार्लका बनाउन सहयोग र्मल्नेछ ।
९. यस गाउँपालकाको धार्मिक, साँस्कृ र्तक तथा प्रयिटर्कय गन्त्तव्यको रुपमा रहेको र्पलेकाँडा- गणेशकाँडा पैदल मागि
क्रमागत योजना अन्त्तगित रही र्नमािणको अर्न्त्तम चरणमा रहको छ । यसले गदाि के .आई.र्सहिं गाउँपार्लका एक
महत्वपणू ि पयिटर्कय गन्त्तव्यको रुपमा पररर्चत हुने, रोजगारी र्सजिना हुने र अन्त्तत गररर्व र्नवारणमा उल्लेख्य
सहयोग पग्ु ने देर्खन्त्छ ।
१०. यस गाउँपार्लकाका कररब ९० प्रर्तशत जनता र्वद्यतु को सेवाबाट लाभार्न्त्वत भैसके का छन । साथै र्वद्यतु को सेवा
पग्ु न वाँर्क वडा निं १ को गणेशकाँडा, वडा निं २ को नारीदाङ्ग लगायतका अन्त्य क्षेर तथा गाउँमा आगामी आ.व
२०७८/०७९ मा र्वद्यतु सेवा पयु ािउन गाउँपार्लकाले तार तथा पोल खररद प्रकृ या समपन्त्न भइ सके को छ ।
११. आ.व २०७७/०७८ मा सघिं ीय सरकारद्धार १० शैयाको अस्पताल र्नमािण कायिको लार्ग यस गाउँपार्लकामा
र्वर्नयोजन गरे को रकम पणू ि सदपु योग गनि यस गाउँपार्लकाले जग्गा प्रार्प्तको कायि सम्पन्त्न गरी टेण्डरको काम समेत
गररसके को अवस्था छ । जसले गदाि आगामी वषिहरुमा यस गाउँ पार्लकाबासी हरुले र्वशेषज्ञ र सविसल
ु भ स्वास््य
सेवा पाउने सर्ु नर्ितता छ ।
१२. वडा निं ५ को वडा कायािलय र मन्त्चको भवन र्नमािणको लार्ग जग्गा प्रार्प्तको कायि अर्न्त्तम चरणमा पगु ेको छ ।
१३. गाउँपार्लकाको मख्ू य प्रशासर्नक भवन र्नमािणको लार्ग जग्गा प्रार्प्त गरर र्डर्पआर र्नमािण भईसके को छ ।
१४. सामार्जक र्वभेद, अन्त्याय, अत्याचार र उर्त्पडनमा परे का दर्लत समदू ायहरुलाई सशर्क्तकरण गरी सामार्जक न्त्याय
सर्हतको समाबेशी र्वकासको लक्ष्य हाँर्सल गनि यस गाउँपार्लका द्धारा दर्लत सँग अध्यक्ष कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता
र्दईएको छ । साथै दर्लत छारवृर्त र दर्लत स्विंसेवक र्शक्षक जस्ता कायिक्रमहरु सञ्चालनमा रहेका छन र र्तनलाई
अझै र्नरन्त्तरता र्दईने छ ।
१५. सर्िं वधान द्धारा प्रद्धत गाउँपार्लकाको न्त्यार्यक सर्मर्तको अर्धकार लाई स्थानीय तहमा सिंस्थागत गरी न्त्यार्यक
र्नरोपण र मेलर्मलाप लाई प्रश्रय र्दन मेलर्मलापकतािहरुको लार्ग र्तन र्दने पनु तािजर्ग तार्लमको आयोजना
गररएको छ । जसले गदाि गाउँघरमा हुने सामान्त्य र्ववाद र लेनदेनका र्वषयहरुको गाउँपार्लकामै टुङ्गो लार्ग स्वच्छ
र शान्त्त वातावरणको र्सजिना भएको छ ।
१६. जेष्ठ नागररकहरुको आत्मसम्मानपवू िक बाँच्न सक्ने वातावरण र्नमािणमा सहयोग गनि प्रत्येक वडा कायािलय द्धारा
हरे क वषिको बजेट तथा नीर्त कायिक्रममा जेष्ठ नागररक सम्मान कायिक्रमको सर्ु नर्ितता गरी र्वर्वध कायिक्रम
सञ्चालन गने गररएको छ ।
१७. गाउँपार्लका अन्त्तगितका स्वास्थ सिंस्थाहरुबाट प्रदान गररने स्वास्थ सेवालाई र्वशेषज्ञ, अत्याधर्ु नक र सविसल
ु भ
बनाई स्वास्थ सेवामा सबै वगि र समदु ायको सहज पहुचँ सर्ु नर्ित गनि मेर्डकल अर्धकृ तको र्नयर्ु क्त गरर स्वास््य
सेवालाई यस गाउँपार्लकाले र्वशेष महत्व र चाँसो र्दएको छ ।
१८. वडा निं ७ मा आधारभतू स्वास््य के न्त्रको भवन र्नमािण सम्पन्त्न भईसके को र वडा निं १ को स्वास््य के न्त्र भवन
र्नमािणको अर्न्त्तम चरणमा रहेको छ ।
१९. नागररक आरोग्य सेवा के न्त्रको स्थापना गरर आयवु ेद स्वास््य सेवा सन्त्चालन गररएको छ ।
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गाउँ भा अध्यक्षज्यू एििं
गाउँ भा दस्य ज्यूहरु,
के .आई.र्सिंह गाउँपार्लकाको गररमामय गाउँ सभालाई सम्बोधन गदै आ.व. २०७८/०७९ को वार्षिक नीर्ि िथा
कार्िक्रम प्रस्ततु गनि पाउँदा म गौरवार्न्त्वत भएको छु ।
जनताको पणू ि लोकतन्त्र, सश
ु ासन, जनताप्रर्त उत्तरदायी राज्य, भ्रष्टाचारमक्त
ु सभ्य र ससु िंस्कृ त एवम् कतिव्यप्रर्त दृढ समाज
यस सरकारका आदर्श हुनेछन् ।
समृर्द्ध अब नेपालका लार्ग मृगतृरणा मार हुन सक्दैन । र्वकास बाहेक समृर्द्ध हार्सल गने अको बाटो छै न । र्वकासका
लार्ग र्ान्ति र स्थान्यत्व मा यस स्थानीय तहले गम्भीरताका साथ ध्यान र्दनेछ । त्य, तकि र काननू का आधारमा
नागररकका जायज मागहरुलाई सन्त्ु ने र परु ा गने काम हुनेछ । यस सरकारले लोकर्प्रयताका लार्ग नभएर, नागररकका लार्ग
राम्रा काम गरे र लोकर्प्रय हुने र्नर्त र्लएको छ ।
ोच:
“महामारी ननयन्त्रणमा प्रनििद्दिा, गाउँपानिकाको ऐक्यिद्दिा” भन्त्ने मल
ु नाराका साथ स्वास््य सिंस्थालाइ
प्रर्वर्धमैरी,आधर्ु नक र र्वर्शर्ष्टकृ त बनाइ गाउँपार्लकाबासीलाइ स्वस्थ र सर्ु ख बनाइनेछ ।
िक्ष्यः
कोर्भड-१९ एवम अन्त्य महामारीबाट जोर्गन नागररकको आधारभतु आवश्यकतालाइ मध्यनजगर गरर स्वास््यसँग
सम्बर्न्त्धत सेवाहरु - जस्तै उपचारात्मक, र्नदानात्मक र प्रवदिनात्मक _ प्रदान गने स्वास््य सिंस्थाहरुको सदृु र्ढकरण गदै
आधारभतु स्वास््य सेवाको पहुचँ सर्ु नर्ित गररनेछ ।
उद्देश्य :
(क) कोर्भड-१९ महामारीको रोकथाम र र्नयन्त्रणका लार्ग स्वास््य सिंस्थाहरुको सबर्लकरण, जनशर्क्तको क्षमता र्वकास
र प्रत्येक स्वास््य सिंस्थामा आवश्यक स्वास्थय उपकरणको प्रबन्त्ध गररने छ ।
ख) कोर्भड-१९ बाट प्रभार्वत वतिमान अवस्थालाई मध्यनजर गदै यस गाउँपार्लकाको कृ र्ष, साना तथा लघु उद्योग,
पयिटन, सहकारी तथा अन्त्य क्षेरलाई पनु उत्थान र सदृु ढीकरण गदै लर्गनेछ ।
ग) कृ र्ष तथा पशपु ालन कायिलाई उत्पादन र उत्पादकत्व सँग जोडेर र्य क्षेरको आधर्ु नर्ककरण, र्वर्वर्धकरण र
व्यावसार्यकरण गदै बजार पहुचँ को व्यवस्था सर्ु नर्ित गररने छ ।
घ) कोर्भड-१९ बाट प्रभार्वत र्वद्यालय सिंरचनाको स्तरउन्त्नती गदै र्वद्यार्थिहरुको पाठनपाठनलाई र्नयर्मत गनि
बैकर्ल्पक र्शक्षण र्वधी तथा र्शक्षण सामग्रीहरुको अवलम्वन गररनेछ ।
ङ) फोहरमैला व्यवस्थापन, वातावरण सरिं क्षण तथा जलवायू पररवतिनका असरहरुलाई न्त्यर्ू नकरण गदै जलवायू
उत्थानर्शल समाज र प्रर्वर्धको र्वकास गररनेछ ।
च) गाउँपार्लकाबाट प्रवाह हुने सेवाहरुलाई चस्ु त दरुु स्त, पारदर्शि, जनमर्ु ख, प्रर्वर्धमैरी र सबैको पहुचँ योग्य बनाई र्दगो
तथा सश
ु ासनमैरी बनाउदै लर्गनेछ ।
आनथयक निका
कृनि:

म्बन्त्धी नीनि

१. र्बश्वदयापी फै र्लएको कोरोना सिंक्रमणको महामारीबाट उत्पन्त्न सिंकटबाट बच्न स्वरोजगारको वातावरण सृजना गने र्नती
अवलम्बन गररनेछ । जसका लार्ग गाउँपार्लका तथा वडा स्तरमा कायिन्त्वयन हुने गरी “ के .आई.न हिं स्िरोजगार कृनि
काययक्रम” लागु गररनेछ । यसको बेग्लै र्नदेर्शका तयार पारर साना तथा मझौला कृ र्ष पररयोजना सिंचालन हुनेछन् । यस
कायिक्रम अन्त्तगित र्नम्नानसु ार गर्तर्वधी सिंचालन गररनेछ –
क) कृ र्ष क्षेरमा लघु उद्यमहरु सिंचालन गनि चाहनेहरुका लार्ग कृ र्ष औजार उपकरणमा ७५ प्रर्तशत अनदु ान र्दइनेछ ।
ख) एक वडा एक लघु उद्यम स्थापना गररनेछ ।
घ) सिंयक्त
ु लगानी (म्यार्चङ्ग फण्ड) का आधारमा कृ र्ष उद्यम गनि चाहनेहरुलाई र्बना र्धतो Cण तथा सहुर्लयतपणू ि
दयाज उपलदध गराउन र्बर्त्तय सिंस्थाहरुसिंग समन्त्वय गररनेछ ।
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ङ) भकारो सधु ार कायिक्रमलाई कायािन्त्वयनमा ल्याउनक
ु ा साथै जैर्वक मल तथा र्वषादी उत्पादन गनि र्कसानलाइ
उत्प्रेररत गरर अनदु ानको व्यवस्था गररनेछ ।
छ) बाँझो रहेको जर्मनलाई कृ र्ष कायिमा उपयोग गनि तथा टुर्क्रएको जर्मनको चाक्लाबन्त्दी गरी व्यवसार्यक कृ र्ष
कायिमा प्रयोग गररनेछ । खाद्यान्त्न सिंकटलाई ध्यानमा रार्ख तत्काल उत्पादन हुने उन्त्नत नगदेबाली खेतीमा र्बउर्बजन,
मलखाद्य तथा र्सचाई योजनाहरुमा शतप्रर्तशत अनदु ान र्दई खाद्य सिंकट न्त्यनु ीकरण गनि भारत तथा तेस्रो मल
ु क
ु बाट
फर्कि एका यवु ाहरुलाई प्रोत्साहन गररनेछ ।
२. र्नजी उद्यमी र सहकारी क्षेरको सिंलग्नतामा करार तथा सहकारी खेतीलाई र्वशेष जोड र्दईनेछ ।
३. बाँझो जर्मनमा उत्पादन हुने बालीहरुको पर्हचान गरर सम्भार्वत क्षेरहरुमा फलफूल तथा नगदेवाली खेतीलाइ
प्राथर्मकतामा रार्ख कायिक्रम तय गने र्नर्त र्लइनेछ ।
४. यस गाउँपार्लका क्षेर र्भर रहेको बाँझो जग्गामा न्त्यनू तम पाँच रोपनीमा खेती गने यवु ा उद्यमीलाई कृ र्ष अनदु ानको
व्यवस्था गररनेछ ।
५. र्नवािहमख
ु ी कृ र्ष पद्दर्तलाई दश वषिर्भरमा पणू ि रुपमा व्यवसार्यक कृ र्षतफि रुपान्त्तरण गनि माटो परीक्षण, जलवायु
अनक
ु ू ल कृ न्ि बालीको छनौटलाई क्रर्मक रुपमा कायािन्त्वयन गदै लर्गनेछ ।
६. के .आई.र्सिंह गाउँपार्लका क्षेरमा रहेका साविजर्नक तथा ऐलानी जग्गाहरुको प्रकृ र्त, स्वरुप र सम्भावनाका आधारमा
समग्र भर्ू मको उपयोग गनि करार, सहकारी र सामन्ु हक खेिीलाई र्वशेष प्रोत्साहन गररनेछ ।
७. प्रमख
ु कृ र्ष उपज, पशपु न्त्छीजन्त्य तथा मत्स्य उत्पादनमा आत्मर्नभिर हुने र उच्च मल्ू यका कृ र्ष उपजहरुको र्नयाित वृर्द्ध
गने नीर्त अवलम्बन गररनेछ । र्नयाितयोग्य उच्च मल्ू यका कृ र्ष उपजहरुको खेतीलाई प्रोत्साहन गररनेछ । अगाशन्नक खेिी
प्रणालीलाई प्रोत्साहन र कृ र्षजन्त्य उपजको आयातलाई र्नरुत्साहन गररनेछ ।
८. कृ र्षजन्त्य उपजको भण्डारणका लार्ग र्ीि भण्डारणको व्यवस्था गनि आवश्यक नीर्त अवलम्बन गररनेछ । कृ र्ष
उत्पादनका साधनहरुको उपलदधता, उत्पादन, सञ्चय, र्बक्री र्वतरण र मल्ू यको अनगु मन र र्नयमन गररनेछ ।
९. कृ र्ष उत्पादनलाई व्यवर्स्थत र सरु र्क्षत बनाउन आधारभतू कृ र्षजन्त्य बालीहरुमा रोगहरुको पर्हचान र सचेतना अर्भवृर्द्ध
गनि आवर्धक रुपमा कृ न्िजतय cled'lvs/0f िान्लम सञ्चालन गररनेछ ।
१०. गाउँपार्लकालाई फलफुलमा आत्मर्नभिर बनाउन आगामी आ.व मा २० हजार फलफुलका र्वरुवा रोप्ने कायिको
थालनी गररनेछ ।
११. के .आई.र्सिंह गाउँपार्लका क्षेरमा कृ र्ष क्षेरमा अनक
ि रुपमा सवोत्कृ ष्ट कृ न्ि
ु रणीय योगदान पर्ु याए वापत वार्षक
व्यवसायी घोषणा गने पररपाटीnfO{ lg/Gt/tf lbOg]5 .
१२. जर्डबटु ीको व्यवसार्यक खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी यस गाउँपार्लका क्षेर र्भर पने औषधीयक्त
ु जर्डबटु ीको
पर्हचान गरर र्तनको सिंरक्षणमा र्वशेष जोड र्दईनेछ ।
१३. सख्ु खा क्षेरमा ररचाजि Pond को अवधारणा लागू गररनेछ . थोपा र्सिंचाई तथा फोहोरा र्सिंचाई, र्समेन्त्ट पोखरी र
प्लार्ष्टक पोखरी र्नमािण गरी वषाितको पानी सिंकलनमा जोड र्दइनेछ । तथा वडा न.िं २,३ र ५ का नर्द तटका जर्मनहरुमा
र्वद्यतु तथा सौयि उजाि प्रणार्लबाट र्सचाईको व्यवस्था गररनेछ ।
१४. लोपोन्त्मख
ु तथा मौर्लक बाली सरिं क्षण, सम्बद्धिन तथा प्रवद्धिन कायिमा जोड र्दने, यसको लार्ग ग्रामीण स्तरमा र्बउ
बैंक (Seed bank) स्थापना गनि आवश्यक नीर्त तय गररनेछ ।
१५. फलफूल र आलु तथा अन्त्य तरकारी भण्डारणका लार्ग सेलर स्टोर तथा रर्ष्टक स्टोरको र्नमािणका लार्ग यस
के .आई.र्सिंह गाउँपार्लकामा कायिरत सिंघ सिंस्थासँग समन्त्वय गररनेछ ।
१६. उच्च मल्ू य कृ र्ष वस्तु बजारीकरणको लार्ग सहकारीमा आधाररत र्बक्री र्वतरण प्रणाली (co-operative
marketing system) लाई प्रोत्साहन गररनेछ ।
१७. जलवायु पररवतिनबाट कृ र्ष क्षेरमा परे को प्रभाव सम्बन्त्धी अध्ययन तथा अनसु न्त्धानमा जोड र्दइनेछ ।
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१८. गरीब तथा र्वपन्त्न पररवारहरुलाई पर्हचान गरी तरकारी खेतीमा अनदु ान र्दने नीर्त र्लईनेछ ।
१९. भर्ु मर्हन तथा सक
ु ु म्बासीहरुलाइ सामदु ार्यक बनहरुसँगको साझेदारीमा जग्गा भाडामा र्लइ व्यवसार्यक खेर्तका
लार्ग प्रोत्सार्हत गने र्नर्त र्लइनेछ ।
पशुपन्त्छी:
२०. बाख्रापालन व्यवसायलाई प्रोत्सार्हत गनि चरन क्षेत्रको लार्ग सम्भार्वत ठाउँ पर्हचान गरी व्यवसार्यक बाख्रापालन
गने र्नर्त र्लइनेछ ।
२१. कृ न्त्रम गभाशधान (Artificial Insemination) लाई ग्रामीण दगु िम क्षेरमा सामदु ार्यक पशु प्रजनन के न्त्रको सरुु वात
गनि र ती ठाउँमा न्त्यनू उत्पादकत्व भएका भाले पशहु रुलाई बन्त्ध्याकरण गनि प्रोत्साहन गररनेछ । यसका साथै नश्ल सधु ार
कायिक्रमलाई कायािन्त्वयन गनि आवश्यक नीर्त अवलम्बन गररनेछ ।
२२. आधर्ु नक व्यावसार्यक कुखरु ा, बाख्रा, गाई, भैंसी, बिंगरु लगायत अन्त्य पर्पु ंक्षी फमशको र्वकास गनि जोड र्दइनेछ।
२३.
२४.

पर्हु रुको आहारा आपर्ू तिको लार्ग भइु तथा डालेघाँस खेर्तलाइ प्रोत्सार्हत गने र्नर्त अबलम्बन गररनेछ ।
गाउँपार्लका स्तरीय घम्ु िी पर्ु स्वास््य न्र्न्वर सञ्चालन गनि आवश्यक कायिक्रम तय गररनेछ ।

२५. ३० बाख्रा वा ३ भैसी वा ५ वटा गाइ पाल्ने व्यवसायीलाइ गाउँपार्लकाबाट र्दइने अनदु ानमा र्वशेष प्राथर्मकता
र्दइने छ । यस्ता व्यवसार्यक र्कसानहरुले पशु र्वमा गरे मा लाग्ने शल्ु कको र्प्रर्मयममा शत प्रर्तशत अनदु ान र्दइनेछ ।
२६. स्वच्छ र ताजा मासुका लार्ग फ्रेस हाउस र्नमािण गने र्नर्त अबलम्बन गररनेछ ।
हकारी:
२७. गाउँ गाउँमा सहकारी, घर घरमा रोजगारी' भन्त्ने नारालाई साथिकता प्रदान गनि स्थानीय सहकारी ऐन माफि त र
स्थानीय तहमा हस्तान्त्तरण भईसके का सहकारी सिंस्थाहरु, दताि हुन आउने सिंस्थाहरुको सञ्चालन, नवीकरण, र्नयमन र
खारे जी गने र्नर्त र्लइनेछ ।
२८. दर् ैँ न्िहार जस्िा चाडपवशका वेला सहुन्लयि दरमा उपलब्ध गराउैँद आएको ननु , न्चनी न्विरणलाईअझ व्यवन्स्थि
गदै न्नरतिरिा न्दईनेछ ।
२९. स्थानीय तहको दीगो र समतामूलक आर्थिक र्वकास तथा अग्रगामी सामार्जक रुपान्त्तरणका लार्ग सवल र सक्षम
सहकारी प्रणालीलाई र्वकास गनि आवश्यक नीर्त अवलम्बन गररनेछ ।
३०. स्थानीय श्रम, सीप र पँजू ीलाई अर्धकतम रुपमा पररचालन गने गरी सहकारीलाई अथशितत्रको एक सबल स्िम्भको
रूपमा र्वकर्सत गदै आर्थिक तथा सामार्जक र्वकासको लक्ष्यमा योगदान पर्ु याउने नीर्त अवलम्बन गररनेछ ।
३१. सहकारीको र्वकास, र्वस्तार र प्रवद्धिन गनि सरकार, सहकारी, नीजी क्षेर तथा र्वकास साझेदारहरु बीच सहकायश र
सहयोगलाई प्रवद्धिन गने नीर्त अवलम्बन गररनेछ ।
३२. सहकारी प्रवन्धशि उद्योग व्यवसायको न्वकास तथा र्वस्तार गदै सहकारी क्षेरलाई प्रर्तस्पधी, प्रभावकारी एवम्
गणु स्तरीय बनाउन आवश्यक नीर्त अवलम्बन गररनेछ ।
३३. मर्हला, गरीब, अपाङ्ग, सीमान्त्तकृ त, भर्ू महीन, दर्लत तथा र्पछर्डएका वगि र श्रर्मकहरुका साथै आम
नागररकहरुको जीवनस्तरमा सधु ार ल्याउन सहकारीको पहुचैँ अन्भवृन्ध गररनेछ ।
३४. कृ षकहरुलाइ र्वउर्वजन, रसायर्नक मल लगायतका कृ र्षसँग सम्बन्त्धर्नत सामाग्रीहरु र्वतरण गनि सहकारीसँग
समन्त्वय गने र्नर्त र्लइनेछ ।
उद्योग:
३५. के .आई.र्सिंह गाउँपार्लका क्षेरमा सञ्चालनमा रहेका मझौला, घरे लु तथा साना उद्योगहरुको न्ववरण अद्यावन्धक
गरी उक्त उद्योग व्यवसायको अर्धकृ त पँजू ी, स्वरुप, प्रकृ र्त, क्षेरका आधारमा वगीकरण गने तथा सञ्चालन र र्नयमनका
लार्ग आवश्यक नीर्त अवलम्बन गररनेछ ।
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३६. के .आई.र्सिंह गाउँपार्लकामा प्रचरु मारामा सम्भावना रहेको सम्भाव्य उत्पादनलाई व्यवसायीकरण गनि आगामी
आर्थिक वषिबाट औद्योन्गक ग्रामको स्थापना गनि सिंर्घय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्त्वय गररनेछ ।
३७. के .आई.र्सिंह गाउँपार्लका र्भर घरे लु िथा साना उद्योगको र्वस्तार गररनेछ । स्थानीय सीप, स्रोत र साधनलाई प्रयोग
गरी अल्लो ढाका, lgufnf], af; tyf skf; जस्ता उत्पादन गने लर्क्षत वगिलाई अनदु ानको व्यवस्था गररनेछ ।
३८. कोर्भड-१९ बाट प्रवार्हत उद्योग क्षेरको पनु उत्थान र सबर्लकरण गदै र्नयर्मत रुपमा सन्त्चालन गनि अनदु ान र्दईनेछ
।
रोजगार प्रिर्द्यन:
३९.
स्वरोजगार कायिक्रमलाई प्रोत्साहन गरी स्थानीय उद्यमर्शलतालाई जोड र्दने कायिक्रमहरुलाई मख्ु य प्राथर्मकतामा
रार्खनेछ ।
४०. कोर्भड-१९ को दोश्रो लहरबाट र्सजिना भएको वेरोजगारी समस्याहरुलाइ मध्येनजर गदै त्यस्ता वेरोजगार
व्यर्क्तहरुको लगत सिंकलन गरर गाउँपार्लकाबाट सन्त्चार्लत योजना तथा कायिक्रमबाट न्त्यनु तम ५० र्दनको रोजगारी
सर्ु नर्ित गरर उपभोक्ता सर्मर्तबाट सन्त्चार्लत योजनाहरुमा युिा रोजगारी काययक्रम सन्त्चालन गने र्नर्त अबलम्बन
गररनेछ । साथै प्रधानमन्त्री रोजगार कायिक्रममा सर्ू चकृ त भएका वेरोजगारहरु बाट श्रर्मकहरु छनोट गरर गाउँपार्लकाबाट
सञ्चार्लत उपभोक्ता सर्मर्तहरुमा वेरोजगार श्रर्मकको व्यवस्थापन गररने नीर्त र्लईनेछ ।
४१. गाउँपार्लकाबाट आ.व. २०७८/०७९ मा वार्षक
ि बजेट र्वर्नयोजन गदाि भारत लगायत तेस्रो मल
ू क
ु बाट आएका
व्यर्क्तलाई प्रत्यक्ष रोजगारी र्सजिना हुने आयोजनाहरुलाई उच्च प्राथर्मकता प्रदान गररनेछ ।
४२. वैदर्े शक रोजगारीको अनभु व प्राप्त गरी स्वदेश फके का मानव सिंशाधनलाई स्वरोजगारमल
ू क, आयमल
ू क तथा
उत्पादनमल
ू क उद्योग, सेवा तथा व्यवसायमा आकर्षित गररनेछ ।
४३. वेरोजगार र र्वपन्त्न नागररकहरुलाई र्सपमल
ु क तार्लम र्दनका लार्ग र्वर्भन्त्न सरोकारबाला र्नकायहरुसँग समन्त्वय
गरर साझेदारीमा आधाररत र्वर्भन्त्न र्सपमल
ु क तार्लमहरु सञ्चालनको लार्ग आवश्यक पहल गने नीर्त र्लईनेछ ।
४४. गाउँपार्लकाबाट स्वीकृ र्त प्राप्त गरी र्वर्भन्त्न क्षेरहरुमा सीप तथा क्षमतामल
ू क कायिक्रमहरु सञ्चालन गने प्रस्तावना
पेश भएको खण्डमा उक्त कायिक्रम सञ्चालन गररने क्षेरहरुसँग समन्त्वय गरे र दोहोरोपन नआउने गरी क्षेर र्नधािरण गररनेछ ।
४५. वैदर्े शक रोजगारबाट (भारत लगातय अन्त्य मल
ू क
ु ) आर्जित पँजू ी, सीप, अनभु वको प्रयोग गरी स्वदेशमा
उद्यमशीलता प्रवद्धिन क्षेरमा लगानी गरी योगदान र्दने उद्यमीलाई प्रोत्सार्हत गररनेछ । साथै के .आई.र्सिंह गाउँपार्लकालाई
मयािर्दत र अनश
ु ार्सत बनाउन युवाहरुलाई स्वयिंम सेवकको रुपमा खटाईनेछ ।
४६. दक्ष तथा सक्षम जनशर्क्तको र्वकास गरर आन्त्तररक रोजगाररको प्रवद्धिन गनि आवश्यक सीपमल
ु क तार्लमको
पर्हचान गरर बेरोजगार व्यर्क्तलाई तार्लम प्रदान गराइ स्वरोजगार बनाउन के ही रकम अनदु ानको रुपमा र्दइनेछ।
४७. " जग्गा नराखौ बाँझो, हाम्रै हािमा छ उत्पादनको साँचो " स्वावलम्बन अर्भयान सचिं ालन गरर बेरोजगार
यवु ाहरुलाई दैर्नक ज्यालाको रुपमा काम गराइ खाद्यान्त्न उत्पादन तथा बजार व्यवस्थापन गररने छ ।
४८. आन्त्तररक रोजगारर र्सजिना गनि सरोकारवाला र्नकाय र र्नजी सहकारी तथा गैह्रसहकारी क्षेरसिंग समन्त्वय र
सहकायिमा जोड र्दइनेछ।
४९. यवु ा तथा शैर्क्षक बेरोजगारलाई प्राथर्मकतामा रार्ख स्वरोजगारमल
ु क कायिमा सिंलग्न स्थानीय यवु ा उद्यमीहरुलाई
प्रोत्सार्हत गररनेछ ।
५०. कामको सम्मान, स्वरोजगार, उपयक्त
ु पाररश्रर्मक र सामार्जक सिंरक्षणसर्हतको श्रम व्यवस्थापन यस गाउँपार्लकाको
नीर्त हुनेछ ।
गरीबी न्त्यूनीकरण:
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५१. नेपालको सिंर्वधानमा उर्ल्लर्खत जनताको मौर्लक हक तथा सम्बद्ध नीर्तहरुको साथै दीगो र्वकासका लक्ष्य
अनसु ार हरे क क्षेरमा रहेको सबै स्वरुपहरुको गररबीको अन्त्त्य गनि आवश्यक रणनीन्ि र कायशनीन्ि तथा कायिक्रमहरु
सञ्चालन गनेछ ।
५२. सामार्जक, आर्थिक र राजर्नर्तक रुपमा पछार्ड परे का दर्लत समदु ायहरुको र्शक्षा, स्वास््य जस्ता आधारभतु
आवश्कताहरु सर्ु नर्ित गनि दनिि गँ अध्यक्ष काययक्रम लाइ र्नरन्त्तरता र्दइएको छ ।
५३. यस गाउँपार्लकालाई गररबीमुक्त गाउँपार्लकाको रुपमा र्वकास गररनेछ । गररबी र्नवारण तथा सामदु ार्यक
र्वकासमा सल
िं ग्न गैरसरकारी सिंस्था तथा वैदर्े शक सहयोगलाई एकद्वार प्रणाली माफि त गररबी घटेको पररणाम देर्खने
कायिक्रम तय गने नीर्त के .आई.र्सिंह गाउँपार्लकाले र्लनेछ ।
५४. भारत लगायत तेस्रो मल
ु क
ु बाट आएका व्यर्क्तहरुलाई दर्लतसँग अध्यक्ष कायिक्रम माफि त पररचालन गरी यस
कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता र्दइनेछ ।
५५. र्वशेष गरे र गररव र सक
िं टग्रस्त अवस्थामा रहेका मर्हलाहरु र परुु षहरुको आर्थिक श्रोतसाधनमा समान अर्धकार
सर्ु नर्ित गनि आधारभतू सेवा सुर्वधाहरुमा पहुचँ , भर्ू म मार्थको स्वार्मत्व र र्नयन्त्रण एविं अन्त्य स्वरुपका सम्पत्ती, पैर्रक
सम्पर्त्त, प्राकृ र्तक श्रोतसाधन, उपयक्त
ु नयाँ प्रर्बर्ध तथा लघु र्वत्त लगायतका र्वर्त्तय सेवामा पहुचँ सर्ु नर्ित गने नीर्त
र्लईनेछ ।
५६. यस के .आई.र्सिंह गाउँपार्लका र्भर रहेका सक
ु ु म्बासी पररवारहरुको लागत तथा त्याङ्क सिंकलन गरी आवश्यक
पने जग्गा उपलदध गराउने नीर्त र्लईनेछ ।
५७. यस गाउँपार्लकाले आ.व २०७८/०७९ को बजेट तथा नीर्त कायिक्रम तयार गदाि प्रत्यक्ष रुमा रोजगारी र्सजिना हुने
र गररर्व र्नवारणमा टेवा पग्ु ने खालका र्वकास योजनाहरुको प्राथर्मर्ककरण तथा छनौट गनेछ ।
पययटन:
५८. पयिटकीय गन्त्तव्य स्थलको रुपमा पर्हचान गररएका ठाउँहरुमा पवू ािधार र्नमािण गरी पयिटन व्यवसायमा लगानी गनि
सहकारी र र्नजी क्षेरलाई प्रोत्साहन गररनेछ । यसका लार्ग पयिटन व्यवसायी र यवु ाहरुलाई पयिटन उद्योगमा आकर्षित गनि
आवश्यक तार्लम र सहुर्लयत ऋणsf nflu ;dGjo गने नीर्त र्लईनेछ ।
५९. के .आई.र्सिंह गाउँपार्लकामा रहेका ऐर्तहार्सक तथा पयिटकीय क्षेरहरु(छरेश्वर-र्पलेकाँडा-ओझाखकि -गणेश काँडाके .आई.र्सहिं सिंग्रहालय) जोड्ने पदमागिलाई व्यवर्स्थत गररनेछ ।
६०. के .आई.र्सिंह गाउँपार्लकाको सामार्जक, साँस्कृ र्तक तथा पयिटर्कय र्वकासका लार्ग वडा निं १ मा रहेको
गणेशकाँडा क्षेरमा होम स्टेको अवधारणालाई सरुु वात गनि आगामी आर्थिक वषिमा भौर्तक पवू ािधारको र्नमािण गररनेछ ।
६१. यस गाउँपार्लका लाई प्रयिटर्कय गन्त्तव्यको रुपमा र्वकास गनि यहाँ भएका पयिटर्कय स्थल, सम्पदा, सँस्कृ र्त
आर्दको प्रचारप्रसार गररनेछ ।
६२. डोटी र्जल्लाका ऐर्तहाँर्सक, साँस्कृ र्तक र परु ातार्त्वक महत्व बोके का सम्पदाहरुको खोज, अनसु न्त्धान र सिंकलन
गरर के .आई.र्सहिं सिंग्रहालय लाई आगामी आर्थिक वषिमा सञ्चालनमा ल्याईने छ ।
६३. र्दपायल र्सलगढी नगरपार्लका र बोगटान फुड्र्सल गाउँपार्लकसँग समन्त्वयमा सेती नर्दमा रयाफटीङ्गका लार्ग
सम्भाव्य अध्ययन गने र्नर्त र्लइनेछ ।
राजस्ि:
६४. गाउँपार्लका क्षेरमा करको दायरालाई फरार्कलो पानि यस क्षेरमा स्थापना भएका सम्पणू ि उद्योग तथा
व्यावसायहरुलाई दताि गरर करको दायरामा ल्याईने छ ।
६५. राजश्वका दर, दायरा, सिंकलन र्वर्ध र राजश्वको सदपु योग वारे आम सविसाधारणहरुमा जनचेतान अर्भबृर्द्ध गनि
आवश्यक सचेतनामल
ू क कायिक्रम सञ्चलान गररनेछ ।
६६. राजश्व सिंकलन कायिलाई थप सदृु र्ढकरण र आधर्ु नर्ककरण गदै राजश्व चहु ावट लाई पणू रुि पले र्नयन्त्रण गररने छ।
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६७. राजश्व शाखाको सिंस्थागत सबर्लकरण र आधर्ु नर्ककरण गररनेछ साथै यस शाखामा कायिरत जनशर्क्तको क्षमता
र्वकासको लार्ग आवश्यक बजेटको व्यवस्था गररनेछ ।
६८. कोर्भड-१९ बाट समग्र अथितन्त्रमा परको असर तथा प्रभावलाई न्त्यर्ू नकरण गरर अथितन्त्रको पनु उत्थान र
सदृु ढीकरण गनि आवश्य राजश्व नीर्तको अवलम्वन गररने छ ।
६९. आन्त्तरर्क राजश्व उठाउन सक्ने क्षमतालाई बृर्द्ध गदै लक्ष्योउन्त्मख
ु तल्ु याईने छ ।
गुना ो नु ुिाई:
७०. गाउँ कायिपार्लकाको कायािलय तथा वडा कायािलयहरुमा रहेको उजरु ी पेर्टकालाई द्वैमार्सक रुपमा खोली प्राप्त
उजरु ी तथा गनु ासोहरुलाई आवश्यक सम्बोधन गररनेछ ।
७१. यस गाउँपार्लकालाई र्वर्भन्त्न माध्यम जस्तै: ईमेल, ईन्त्टरनेट, सचू ना अर्धकारी र वेभपेज माफि त सचू ना र गनु ासो
प्रदान गनिहु ुने आदरर्णय व्यर्क्तहरु प्रर्त उच्च सम्मान गदे गनु ासो सनु वु ाई सयिं न्त्रको र्वकास गररनेछ ।
७२. यस गाउँपार्लकाकाको सवािङ्र्गण र्वकासको लार्ग आवश्यक पने नीर्त, काननू , नदेर्शका, मापदण्ड तथा अन्त्य
र्वर्ध पद्धर्तको तयार गदाि स्थानीय भर भलादर्म, र्वषय क्षेरका र्वज्ञहरुको सँग र्वशेष छलफल र समन्त्वय गररनेछ ।
न्त्याय िथा काननू ी मानमिा
न्त्याय :
७३. मेलर्मलापको माध्यमबाट स्थानीय र्ववादका र्वषयहरु र्नरुपण गने प्रर्क्रयालाई बढावा र्दइनेछ ।
७४. न्त्यार्यक इजलासलाई व्यवर्स्थत गनि एक कमिचारी सर्हतको न्त्यार्यक इजलास कक्ष गठन गदै स्थानीय तहमा
न्त्यायसम्पादनलाई चस्ु त, दरुु स्त र अनमु ानयोग्य तल्ु याउन आवश्यक रणनीर्त, कायिनीर्त अवलम्बन गररनेछ ।
७५. मेलर्मलापकतािहरु लाई सर्ू चकृ त गरर प्रत्येक वडा कायािलयमा मेलर्मलाप के न्त्रको स्थापना र सञ्चालन गररनेछ ।
७६. न्त्यार्यक सर्मर्तको सिंस्थागत सदृु ढीकरण र न्त्यार्यक सर्मर्तमा कायिरत पदार्धकारी तथा जनशर्क्तको क्षमता
र्वकासको लार्ग आवश्यक नीर्तको प्रबन्त्ध र पनु िताजर्ग तार्लमको सञ्चालन गनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गररनेछ ।
पूिायधार निका
डक िथा यािायाि
७७. मरु े डा-अल्लेवन सडक र खड्लेक देर्ख सग्रिं ाहालयसम्मको सडक स्तरोन्त्नती गने र्नर्त र्लइनेछ ।
७८. सडकलाई र्नरन्त्तर सञ्चालन गनिका लार्ग पक्की पल
ु , पानीका ढल तथा नाली व्यवस्थापन गररनेछ साथै प्रत्येक
वडाहरुमा क्रर्मक रुपमा मोटरबाटोलाई स्तरोन्त्नर्त गररनेछ ।
७९. गाउँपार्लका क्षेरमा रहेका सडकलाई वषैभरी सञ्चालन गनिका लार्ग सडक ममित सम्भार समहू (Road
Maintenance Group) पररचालन गरी सडक dd{t tyf स्तरोन्त्नर्त गररनेछ ।
८०. के .आई.र्सिंह गाउँपार्लकाबाट सञ्चार्लत खानेपानी, सडक, र्सचाईकुलो जस्ता योजनाहरुको सिंरक्षण एवम
सम्बदिनका लार्ग ममित सम्भार कोषको स्थापना गररनेछ ।
८१. चालु आ.ब. २०७७।०७८ मा सम्पन्त्न हुन नसके का र अर्त आवश्यक योजना तथा कायिक्रमहरुलाइ बजेटमा समेट्ने
र्नर्त र्लइनेछ ।
निद्युि
८२. के न्त्रीय प्रसारण लाईनaf6 गाउँ पार्लकाको सबै वडा तथा टोलहरुमा र्वद्यतु lव:tf/sf nflu पहल गररनेछ ।
आगामी वषि सबै वडाका वस्तीहरुमा र्वद्दतु सेवाको पहुचँ सर्ु नर्ित गररनेछ ।
च
ू ना िथा ञ्चार प्रनिनध
८३. र्डर्जटल के .आई.र्सिंह गाउँपार्लकाको अर्भयानलाई साकार तल्ु याउन प्रत्येक वडाहरुमा इन्त्टरनेट सेवा जडान
गररनेछ र यसको र्दगोपनालाई र्वशेष ध्यान र्दईनेछ ।
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८४. सचू ना तथा सञ्चार प्रर्वर्ध सम्बन्त्धी सेवाहरु, रे र्डयो, टेर्लर्भजन प्रसारणको व्यापक पहुचँ एवम् र्वस्तार सर्ु नर्श्चत
गनि कायिक्रम तजिमु ा गरी लागु गररनेछ ।
८५. के .आई.र्सिंह गाउँपार्लकामा सभिरको र्वकासका लार्ग सम्भाव्यता अध्ययन गरी यथासक्य प्रयोगमा ल्याइनेछ ।
८६. शैर्क्षक क्षेरमा सचू ना तथा सञ्चार प्रर्वर्धलाई समायोजन गदै तार्लम तथा शैर्क्षक गणु स्तर अर्भवृर्द्धको लार्ग
र्वशेष कायिक्रमहरु तजिमु ा गरी लागू गररनेछ ।
८७. र्नजी क्षेर समेतको सहभार्गतामा Group SMS, IPT Software, मोबाइल एप, दताि चलानी सम्बन्त्धी
सफ्टवेयरहरुको र्नमािण गरी कायािलयमा सञ्चालनमा ल्याई नर्वनतम सचु ना प्रर्वर्ध प्रयोगमा ल्याइनेछ ।
८८. हस्तर्लर्खत दस्ताबेजहरुको स्थानमा कम्प्यटु राइज्ड कागजातहरुको मार प्रयोग गररनेछ ।
८९. र्डर्जटल नोर्टस बोडि, LED नोर्टस बोडिको प्रयोग गरी गाउँपार्लकामा भइरहेका र्वर्भन्त्न गर्तर्वर्धहरु र्नरन्त्तर
अद्यावर्धक गररनेछ ।
९०. Paperless work को अवधारणालाई लागु गनि गाउँपार्लकामा हुने तथा गररने सम्पणू ि र्क्रयाकलापहरुको सफ्ट
कर्प सचू ना तथा अर्भलेख के न्त्रमा र्डर्जटल भण्डारण गररने व्यवस्था र्मलाइनेछ ।
खानेपानी व्यिस्थापन
९१. गाउँपार्लका भरी स्वच्छ, सफा खानेपानीको व्यवस्था गनि एक घर, एक धारा खानेपानी उपलदधताको लार्ग
र्वकासका साझेदारहरुको सहयोग र समन्त्वयमा थप कायिक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ ।
९२. खानेपानी आयोजनाहरु सञ्चालन गदाि र्वगतमा सरुु गररएका क्रमागत आयोजनाहरुलाई प्राथर्मकता राख्दै थप
सम्भावना र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी कायिक्रम तजिमू ा गररनेछ ।
९३. ऐर्तहाँर्सक र धार्मिक महत्व बोके का परु ाना ढुङ्गे धाराको जगेनाि र सिंरक्षण गनि ढुङ्गेधारा सिंरक्षण कायिक्रम
सचिं ालन गररनेछ ।
९४. र्नमािण भइ सन्त्चालनमा रहेका खानेपानी आयोजनाहरुको सिंरक्षण र सम्बद्धिन गनिक
ु ा साथै नयाँ पार्नका मल
ू हरुको
पर्हचान गरर कायािन्त्वयनमा ल्याइने र्नर्त अवबलम्बन गररनेछ । खानेपानीका मल
ू हरुको सरिं क्षणका लार्ग वृक्षारोपण र
Recharge पोखररहरु र्नमािण गने कायिक्रम ल्याइनेछ ।
ाियजननक हकारी ननजी ाझेदारी
९५. के .आई.र्सिंह गाउँपार्लकाले आ.व. २०७८/०७९ मा र्वर्भन्त्न र्वषय ,क्षेरगत कायिक्रमहरु सञ्चालन गदाि सहकारी र
र्नजी, गैर सरकारी तथा अन्त्य गाउँपार्लका वा स्थानीय सरकार सँग आवश्यक समन्त्वय र साझेदारी गनि सक्नेछ ।
भिन िथा भिन निं हिा
९६. के .आई.र्सिंह गाउँपार्लकामा नयाँ र्नमािण हुने भवनहरु भवन आचार सिंर्हता मापदण्ड परु ा गरी गाउँपार्लकाबाट
अनमु र्त र्लएर र्नमािण गनिु पनेछ । अन्त्यथा के .आई.र्सहिं गाउँपार्लकाबाट उपलदध गराइने भवन पवू ािधार सम्बन्त्धी सेवा
सर्ु वधाबाट बर्ञ्चत गराइनेछ ।
९७. के .आई.र्सिंह गाउँपार्लकाबाट स्वच्छ, हराभरा, स्वस््य तथा दीगो शहरी र्वकासको लार्ग भवन र्नमािण मापदण्ड
लागु गररनेछ ।
९८. भ-ू कम्पको जोर्खमलाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकार सिंघीय मार्मला तथा सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरे को
वस्ती र्वकास सहरी योजना तथा भवन र्नमािण सम्बन्त्धी आधारभतू मागिदशिन - २०७२ लाई साविजर्नक भवनहरुमा
अर्नवायि लागु गररनेछ भने नीजी भवनहरुमा क्रर्मक रुपमा लागु गररनेछ ।
भ-ू उपयोग
९९.
।

जर्मनको स्वरुप, प्रकृ र्त तथा जलवायक
ु ो आधारमा वगीकरण गरी भ-ू उपयोगको वैज्ञार्नक नीर्त अवलम्बन गररनेछ
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१००. के .आई.र्सिंह गाउँपार्लकाले समग्र भर्ू मलाई आधारभतू रुपमा कृ र्ष क्षेर, आवासीय क्षेर, व्यवसार्यक क्षेर,
औद्योर्गक क्षेर, धार्मिक वन क्षेर, साँस्कृ र्तक तथा परु ातार्त्वक क्षेर, पयिटन क्षेर, नदी तथा तालतलैया क्षेर, वन क्षेर,
साविजर्नक उपयोग तथा खल
ु ा क्षेर, र्नमािण सामाग्री (ढुिंङगा, बालवु ा र्गट्टी) उत्खनन क्षेर लगायतका र्वर्भन्त्न भूउपयोगका क्षेरहरु (Land Use Zone) मा वगीकरण गररनेछ ।
१०१. कृ र्षयोग्य भर्ू मको गैर कृ र्ष प्रयोग, कृ र्ष भर्ू मलाई बाँझो राख्ने प्रवृर्त र अर्नयर्न्त्रत खर्ण्डकरणलाई र्नरुत्सार्हत गदै
कृ र्षयोग्य भर्ू मको समर्ु चत उपयोग एवम् सिंरक्षण सर्ु नर्ित गररनेछ ।
१०२. स्वच्छ, सन्त्ु दर, सर्ु वधा सम्पन्त्न तथा सरु र्क्षत वस्ती र्वकास र योजनावद्ध एविं दीगो शहरीकरण सर्ु नर्ित गररनेछ ।
१०३. वन तथा अन्त्य प्राकृ र्तक सम्पदाको सिंरक्षण एवम् समुर्चत उपयोग सर्ु नर्ित गररनेछ ।
१०४. भ-ू उपयोग योजना सम्बन्त्धी सचू ना र्वकास गररनेछ ।
बस्िी निका
१०५. एकीकृ त बस्ती र्वकासको अवधारणालाई बस्ती र्वकास कायिक्रम तय गरी लागु गनि दीघिकालीन रणनीर्त बनाइनेछ
।
१०६. सरु र्क्षत बस्ती स्थानका आधार तथा मापदण्डहरु र्नधािरण गरी बस्ती र्वकासलाई व्यवर्स्थत गररनेछ ।
१०७. प्राकृ र्तक प्रकोपको जोर्खम व्यवस्थापनमा सामदु ार्यक क्षमता र्वकास तथा जोर्खमयक्त
ु बस्तीको पर्हचान गरी
बस्ती स्थानान्त्तरण गनि आवश्यक कदम चार्लनेछ ।
१०८. भर्ू मर्हन, सक
ु ु म्बासी र अव्यवर्स्थत रुपले बसोबास गरररहेका नागररकलाई जर्मनको स्वार्मत्वका लार्ग आवश्यक
पहल गने नीर्त अवलम्बन गररनेछ ।
िािािरण िथा निपद् व्यिस्थापन
िन
१०९. के .आई.र्सिंह गाउँपार्लकामा रहेका ko{6sLo क्षेरलाई सिंरक्षण र सिंबद्धिन कायिक्रम सिंचालन गरी पयिटकीय गन्त्तव्य
क्षेरको रुपमा र्वकास गररनेछ ।
११०. के .आई.र्सिंह गाउँपालकाको क्षेरर्भर पने तस्ु यार खोला देर्ख गाउँपालका सम्म र्नमािणार्धन सडकको दाँयावाँया
कररब १००० र्वरुवाहरु रोर्प हररि डकको अिधारणा र्लईनेछ ।
१११. के .आई.र्सिंह गाउँपार्लकाको समृर्द्धको लार्ग वन जिंगलको सदपु योग गने नीर्त अगार्ड बढाइनेछ । वैज्ञार्नक वन
व्यवस्थापनको कायिक्रम अन्त्तगित वनजन्त्य पदाथि उत्पादन र सदपु योग गने कायिक्रम अर्घ बढाइनेछ ।
११२. के .आई.र्सिंह गाउँपार्लकार्भर जर्डबटु ी लगायतका वन पैदावरमा आधाररत उद्योग स्थापना गररनेछ । यस्ता
उद्योगमा सरकारी, र्नजी, सहकारी र समदु ार्यक साझेदारी रहनेछ ।
११३. र्वकासात्मक गर्तर्वर्धहरु सञ्चालन गदाि सडक क्षेरहरुमा वृक्षरोपण अर्भयानलाई लागु गररनेछ ।
११४. जैर्वक र्वर्वधता र वातावरणको सिंरक्षण गरर पृ्वीको वहन क्षमतालाई बचाई राख्न बनजिंगलमा हुने चोरर र्नकासी
कायिलाई पणू ि रुपले र्नयन्त्रण गनि स्थानीय समदु ाय,नेपाल प्रहरी लगायत अन्त्य सम्बन्त्धीत पक्षहरु सँग आवश्यक समन्त्वय र
सहर्जकरण गररनेछ ।
११५. साविजर्नक र्नमािणका कायिहरुलाई र्दगो र्वकास सँग आवद्ध गरर हररत र्नमािण र हररत गाउँपार्लकाको अवधारणा
कायािन्त्वयनमा ल्याईनेछ ।
िन्त्यजन्त्िु
११६. के .आई.र्सिंह गाउँपार्लकाले सम्पणू ि क्षेरको सम्भाव्यता अध्ययन गरी वन्त्यजन्त्तु आरक्षण क्षेर र्वकासको नीर्त
अवलम्बन गररनेछ ।
११७. वन्त्यजन्त्तु र्शकारका गर्तर्वर्धहरुलाई कडा र्नगरानी राखी काननू ी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ ।
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िािािरण
११८. के .आई.र्सिंह गाउँपार्लका र्भर वातावरण सिंरक्षण र सन्त्तल
ु नको लार्ग एक घर पाँच र्वरुवा रोप्ने कायिक्रमलाई
अर्नवायि गररनेछ । सबैभन्त्दा बढी र्वरुवा रोप्ने र हुकािउने घर पररवारलाई र्वशेष सम्मान र परु स्कार प्रदान गररनेछ ।
११९. वातावरण सरिं क्षण गनि वृक्षरोपण कायिक्रम सञ्चालन गदाि र्ततेचाप, पाखासाँच, रानी चाप,लामपाते, साल, बेत,
लार्लगरु ाँस, र्चमल, लौठसल्ला, धपु ी, पाउलेर्नया, अशोक, उत्तीस, ओखरलाई मख्ु य प्राथर्मकता र्दइनेछ ।
१२०. जलवायु पररवतिनमा पाररर्स्थतीकीय प्रणाली, स्थानीय जनता र जीर्वकोपाजिनमा पनि सक्ने प्रभावलाई कम गनि
न्त्यनू ीकरण तथा अनक
ु ू लनका कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ ।
जिाधार रिं क्षण
१. स्वच्छ खानेपानीको महु ानहरु पर्हचान तथा खोजी गरी पानीका महु ानहरुको सिंरक्षण गररनेछ ।
२. एक टोल एक पोखरीको अवधारणालाई क्रर्मक रुपमा लागु गररदै लर्गनेछ ।
३. पानीका महु ान वररपरी वृक्षारोपण र सरसफाई अर्भयान सचिं ालन गररनेछ ।
४. पानीका महु ानहरुमा र्वषार्दको प्रयोग गने र पानीका श्रोतहरुमा अव्यवर्स्थत रुपमा फोहर फाल्ने प्रबृर्त्तलाई र्नरुत्सार्हत
गररनेछ ।
५. पानीका महु ान सिंरक्षणका लार्ग व्यापक रुपमा जनपररचालन गरी सिंरक्षणको र्नर्त अवलम्बन गररनेछ ।
फोहोरमैिा व्यिस्थापन
६. फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गनि स्थानान्त्तरण के न्त्र(Transfer Station), ल्याण्डर्फल साइट, प्रशोधन प्लाण्ट, कम्पोष्ट
प्लाण्ट, लगायत फोहोरमैलाको सिंकलन, अर्न्त्तम र्वसजिन तथा प्रशोधनका लार्ग आवश्यक पने पवू ािधार तथा सिंरचनाको
र्नमािण तथा सञ्चालन गनि आवश्यक नीर्त अवलम्बन गररनेछ ।
७. फोहोरमैलाको उत्पादनमा कमी ल्याउने, फोहोरमैलाको पृथकीकरण गने, फोहोरमैला र्नरकाशन, फोहोरमैला सिंकलन,
फोहोरमैला ढुवानी, फोहोरमैलाको न्त्यनू ीकरण, पनु ः प्रयोग, पनु ः चक्रण गनि आवश्यक कायिक्रम तय गररनेछ ।
८. गाउँपार्लका, स्वास््य चौर्क र वडा कायािलयहरु बाट र्नस्कने फोहरमैलाको उपयक्त
ु स्थानमा भण्डारण, वर्गिकरण र
र्वसजिनको व्यवस्था गररने छ ।
९. गाउँपार्लका क्षेरर्भर प्लार्स्टकका झोलाको प्रयोगलाई न्त्यर्ू नकरण गनि पनु प्रयोगमा ल्याउन सर्कने जस्तै: बोरा, जटु
कागज लगायत स्थानीय सामग्रीहरुको उत्पादन गने सिंस्था अथवा व्यर्क्त लाई अनदु ान र्दने नीर्त अवलम्बन गररनेछ ।
१०. वायल र लेकगडा बजार क्षेरमा फोहरमैला व्यवस्थापनका लार्ग डस्टर्पनको व्यवस्थापन गररनेछ साथै र्त
स्थानहरुमा फोहरमैला व्यवस्थापनको लार्ग ल्याण्डर्फल साईडको स्थापना गनि आवश्यक जग्गा प्रार्प्त गनि पहल गररनेछ ।
निपद् व्यिस्थापन
११.
१२.

र्वपद् पवू ि तयारी तथा प्रर्तकायि योजना जोर्खम न्त्यर्ू नकरण सम्बन्त्धी कायियोजना बनाई कायािन्त्वयनमा ल्याइनेछ ।
र्वपद् p4f/ tyf /fxt कोषsf] /sd a[l4 ul/g]5 ।

१३. प्राकृ र्तक तथा मानव सृर्जत र्वपत तथा जोर्खमहरुबाट मानव समदु ायमा पने प्रभावहरुलाई न्त्यनू करण गनि र्वपत
व्यवस्थापन कोषलाई थप प्रभावकारी बनाई कोषको पररचालन गने र्नर्त र्लईनेछ ।
१४. र्वपद् पवू ि तयारी खोज तथा उद्वार राहत सामाग्रीको पवू ि भण्डारण, र्वतरण र समन्त्वय गररनेछ ।
१५. र्वपद् जोर्खम क्षेरको नक्साङ्कन तथा बस्तीहरुको पररचालन र स्थानान्त्तरण गररनेछ ।
१६. र्वपतका असरहरुलाई न्त्यर्ू नकरण गरी राहत, उद्यार र पनु स्थापनाका कायिहरुलाई प्रभावकारी बनाउन नागररक
समाज, नीर्ज क्षेर, गैर सरकारी समदु ाय तथा अन्त्य र्नकाय सँग आवश्यक समन्त्वय गररनेछ ।
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१७. र्वपतका परे का नागररकहरुको लगत सिंकलन गरी सम्बन्त्धीत र्नकायमा पठाउने र गाउँपार्लकाको र्वपत सँग
सम्बन्त्धीत सेवा सर्ु वधा सँग जोड्ने नीर्त अवलम्बन गररनेछ ।
नित्तीय व्यिस्थापन श
ु ा न
१८. साविजर्नक पद धारण गरे का व्यर्क्तहरुबाट अर्धकतम र्मतव्यर्यताका साथ कायिसम्पादन गररनेछ ।
१९. पानी, र्बजल
ु ी, सञ्चार महसल
ु , घरभाडा, इन्त्धन, ममित, स्टेशनरी खचि, भत्ता, तार्लम, गोष्ठी, सेवा शल्ु क, भ्रमण
खचि जस्ता चालू प्रकृ र्तका प्रशासर्नक खचिमा कटौती गदै पर्ू जगत खचिमा बढोत्तरी गने नीर्त र्लईनेछ ।
िेखािंकन
२०. गाउँपार्लकामा हुने सबै प्रकारका आर्थिक कारोबारलाई बैंर्कङ प्रणालीमा आवद्ध गरी शन्त्ू य नगद कारोबारलाई
लागु गररनेछ । साथै आगामी वषि देर्ख अर्नवायि रुपमा सामार्जक सरु क्षा भत्तालाई बैंर्कङ्ग प्रणाली माफि त भक्त
ु ानी गने
नीर्त अवलम्बन गररनेछ ।
नित्तीय अनश
ु ा न
२१. आय आजिन र व्यवसाय गने र्चर्कत्सक, इर्न्त्जर्नयर, वर्कल, सल्लाहकार, कलाकार, खेलाडी, र्वर्भन्त्न र्शक्षण
सस्िं थामा प्राध्यापन गने व्यर्क्तहरु लगायत सबैलाई स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गने कायिलाई र्नरन्त्तरता र्दई करदातालाई
करको दायरामा ल्याइनेछ ।
२२. करदाता तथा आम नागररकका लार्ग सचू नामल
ू क एवम् सचेतना अर्भवृर्द्ध सम्बन्त्धी करदाता र्शक्षा कायिक्रमलाई
र्नरन्त्तर रुपमा सञ्चालन गररनेछ । यस्तो र्शक्षा, सचू ना र सचेतना सम्बन्त्धी कायिहरु आवश्यकता अनसु ार नीजी,
गैरसरकारी, उपभोक्ता र्हतकारी एविं पेशागत सिंघ सिंस्थाहरु समेतको सहभार्गता र समन्त्वयमा सञ्चालन गररनेछ ।
२३. करको बारे मा जानकारी र्दन स्थानीय पाठ्यक्रममा नेपालको कर प्रणाली सम्बन्त्धी र्वषय समावेश गनि आवश्यक
समन्त्वय गररनेछ ।
२४. यस गाउँपार्लका र्भर कायिरत सम्पणु ि कमिचारीहरुको अर्नवायि रुपमा PAN दताि गरी करको आधर्ु नकतालाई
अवलम्बन गररनेछ ।
ाियजननक नु िु ाई, ामानजक पररक्षण
२५. के .आई.र्सिंह गाउँपार्लकाको सश
ु ासन नीर्त र सामार्जक जवाफदेर्हताका औजारहरु (साविजर्नक सनु वु ाई,
सामार्जक परीक्षण) कायिर्वर्धहरुको पणू ि पालना गरी गाउँपार्लकालाई सश
ु ासन र सचू ना मैरी गाउँपार्लकाको रुपमा
पररर्चत गराईनेछ ।
२६. साविजर्नक सनु वु ाईका लार्ग सहजकतािको प्रबन्त्ध र बजेट व्यवस्था गररनेछ ।
२७. यस गाउँपार्लकाबाट प्रवाह हुने सेवा सर्ु वधाहरुको प्रगर्त त्यािंक, मार्सक र रैमार्सक प्रर्तबेदनहरु गाउँपार्लकाको
वेभसाईटमा रार्खने छ ।
२८. गाउँपार्लकाबाट प्रबाह हुने सेवा प्रवाहलाई अझ बढी खल
ु ा पारदर्शि र जनमैरी बनाउन आन्त्तररक र्नयन्त्रण
प्रणालीको तजिमु ा गरर झन प्रभावकारी बनाउने नीर्त अवलम्बन गररनेछ ।
स्िं थागि निका िथा ेिा प्रिाह
मानि श
िं ाधन निका
२९. एक आर्थिक वषिमा कायि र्ववरण अनरुु प तोर्कएको समय र मापदण्ड अनसु ार कायि सम्पादन गरर गाउँपार्लकाको
र्वकासको लार्ग उत्कृ ष्ट कायि गने राष्ट्सेवक कमिचारीहरुलाई उर्चत परु स्कारको व्यवस्था गनि गररनेछ र त्यसको लार्ग
आवश्यक बजेटको व्यवस्था गररनेछ ।
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३०. गाउँ कायिपार्लका र वडा कायािलयहरुको दरबन्त्दी सरिंचना सिंघीय सरकार र प्रादेर्शक सरकारसँग सिंगठन र र्वकास
(Organization and Management) सम्बन्त्धी आवश्यक समन्त्वय, परामशि र साझेदारी गरी सोही अनरुु प पदपर्ू ति,
समायोजन, दरबन्त्दी र्सजिना लगायतका कायिलाई तत्कालको लागी स्थर्गत गररनेछ ।
३१. कमिचारीको उच्च मनोबलका लार्ग कमिचारी कल्याणकारी कोषको व्यवस्था गरर बजेट व्यवस्थापन गने नीर्त
र्लईनेछ ।
३२. यस गाउँपार्लकामा कायिरत कमिचारीहरुको उच्च मल्ु यािंकन गदै तलबमानमा बृदी गने र्नर्त र्लइएको छ ।
३३. आन्त्तररक तथा अर्न्त्तम लेखा पररक्षणले औल्िं याएका बेरुजहु रुलाई फछ्यौट गरर शन्त्ु य बेरुजु को नीर्त अवलम्वन
गररनेछ ।
३४. आगामी आ.व. देर्ख गाउँ कायिपार्लकाको कायािलय, वडा कायािलयहरु, र्वषयगत कायािलयहरु, गैरसरकारी सघिं
सिंस्थाहरुमा सश
ु ासन र्वकास इकाइ (Good Governance Development Unit) स्थापना गदै जाने नीर्त र्लइनेछ ।
३५. र्वद्यतु ीय ;'शासन प्रणाली (e-governance system) माफि त गाउँपार्लकाको क्षेरका सबै सरकारी तथा
गैरसरकारी कायािलयहरुको काम कारबाहीहरुमा प्रभावकाररता ल्याउन कमिचारीहरुको क्षमता र्वकास जस्ता कायिक्रमहरु
सचिं ालन कायिलाई अवलम्बन गररनेछ ।
३६. क्षमता र्वकास योजना (capacity development plan) तय गरी गाउँपार्लकाको आवश्यकता र चाहना अनरुु प
अबलम्वन गररनेछ ।
३७. सामार्जक आर्थिक उद्यमर्शलताको र्वकास गदै यवु ा लर्क्षत सेवा, सर्ु वधा र रोजगार लगायतका अवसरहरुमा वृर्द्ध
गदै पलायन हुनबाट जोगाउन र्वर्भन्त्न र्कर्समका क्षमता र्वकास तथा आयआजिनका कायिक्रमहरु सञ्चालन गनि रोजगार
सचू ना के न्त्र स्थापना सम्बन्त्धमा आवश्यक कदम बढाइनेछ ।
३८. र्डर्जटल नागररक बडापरको र्नमािण गरी बडापरमा साविजर्नक र्नकायबाट प्रवाह गररने सबै सेवाहरुको लागत,
समय, प्रर्क्रया, सम्बर्न्त्धत अर्धकारी र गनु ासो सनु वु ाई गने प्रर्क्रयालाई र्नरन्त्तर अद्यावर्धक गररनेछ ।
३९. बढी सेवाग्राहीहरु हुने कायािलयमा टोकनमा आधाररत सेवा प्रवाहलाई र्वस्तार गनि आवश्यक कायिक्रम तजिमू ा
गररनेछ ।
ामानजक निका
नशक्षा

नमनि

४०. ५ वषे गाउँ र्शक्षा योजना र्नमािण गरी र्शक्षा क्षेरलाई थप गुणस्तयक्त
ु र सबैको पहुचँ योग्य बनाउने नीर्त अवलम्बन
गररनेछ ।
४१. कोर्भड-१९ लगायत अन्त्य महामारीबाट र्वद्यालय क्षेरमा पने प्रभाव लाई मध्यनजर गरी बैकर्ल्पक तथा प्रर्वर्धमैरी
र्शक्षा प्रणालीको र्वकास गदै लर्गनेछ ।
४२. यस गाउँपार्लका र्भर रहेका कृ र्ष तफि को र्वद्यालयमा अध्ययनरत र्वद्यार्थिहरुको मनोवल उच्च राख्न प्रनिनध गँ
निद्यानथय काययक्रम सन्त्चालन गरर ५ जना र्वद्यार्थिलाइ प्रार्वर्धक र्शक्षा पढ्न लाग्ने शल्ु क लार्ग बजेट सर्ु नर्ित गररनेछ
। जसमध्ये प्रवेश पररक्षामा प्रथम, र्दर्तय र तृर्तय गरर ३ जना, १ जना छारा र १ जना आर्थिक रुपले र्वपन्त्न र्वद्यार्थिलाइ
छारवृती र्दइनेछ ।
४३. भर्ु मराज मा.र्व. र बासदु वे ी मा.र्व.हरुमा कक्षा ११ र १२ को र्वद्यालय सन्त्चालनमा ल्याइनेछ ।
४४. छरेश्वर मा र्वमा सिंस्कृ त भाषामा पठनपाठन गने व्यवस्था र्मलाइनेछ ।
४५. सामदु ार्यक र्वद्यालयहरुमा कायिरत र्वद्यालय कमिचारी, लेखापाल र बालर्वकास के न्त्रमा कायिरत सहजकतािको
पाररश्रर्मक पनु रावलोकन गने र्नर्त र्लइएको छ ।
४६. सामदु ार्यक र्वद्यालयमा कायिरत प्र.अ. र लेखापालहरुलाइ लेखा व्यवस्थापन लगायत आवश्यक क्षमता र्वकास
तार्लम र्दइ शैर्क्षक गणु स्तर सदृु ढ गने र्नर्त अबलम्बन्त्ध गररनेछ ।
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४७. सामार्जक, आर्थिक एवम राजर्नर्तक रुपमा पछार्ड परे को मगरबस्तीमा मगर भाषाको सिंरक्षण एवम सम्बदिन गनि]
pद्देश्यका साथ मगर -vfd_ भाषा को र्वद्यालयमा पठनपाठन गनि आवश्यक पहल गररनेछ ।
४८. यस गाउँपार्लका क्षेरर्भर रहेका सामदु ार्यक र्वद्यालयहरुमा कायिरत र्शक्षकलाइ गरुु दर्क्षणा कायिक्रमलाइ
र्नरन्त्तरता र्दइनेछ ।
४९. र्वद्यालयलाई हररयाली, मनमोहक र शैर्क्षक वातावरणयक्त
ु बनाईनेछ । त्यसका लार्ग 'पाठशािा एक बगैंचा’
कायिक्रम र्वद्यालयमा सचिं ालन गररनेछ ।
५०. र्वद्याथीलाई पढाईप्रर्त सृजनर्शल बनाउनपु छि । त्यसका लार्ग र्वद्यालय र कक्षाकोठा आकषिक, र्चर्टक्क र सफा
हुन जरुरी छ । यस आर्थिक वषिमा र्वद्यालयहरुलाई ' ज
ृ नाको स्रोि कक्षाकोठा’ अर्भयान चलाइनेछ ।
५१. र्वद्यालय व्यवस्थापन सर्मर्त, र्शक्षक अर्भभावक सिंघ, गाउँ र्शक्षा सर्मर्तको गठन गरे र शैर्क्षक र्वकासका
कायिक्रमहरुको कायि योजना र्नमािण गरी कायािन्त्वयन गररनेछ ।
५२. स्थानीय पाठ्यक्रम लाइ र्नरन्त्तरता र्दइनेछ ।
५३. सामदू ार्यक र्वद्यालयका र्वद्यार्थिहरुलाई लर्क्षत गरर गाउँपार्लका स्तररय हार्जररजवाफ प्रर्तयोर्गता आयोजना
गररनेछ र त्यसको लार्ग आवश्यक बजेट र्वर्नयोजना गररनेछ ।
५४. के .आई.र्सहिं गाउँपार्लका क्षेर र्भरका र्वद्यालयहरुमा आवश्यकता र्नधािरण गरी र्वर्भन्त्न र्वद्यालयहरुमा
कामकाजमा खटाउन सक्नेछ ।
५५. यस के .आई.र्सिंह गाउँपार्लका अन्त्तगितका र्वद्यालयहरुलाई गाउँपार्लका स्तरीय खेलकूद् तथा अर्तररक्त
र्क्रयाकलाप सिंञ्चालन गनि गराउन प्राथर्मकता तथा प्रोत्साहन र्दइनेछ ।
५६. स्थानीय पाठ्यक्रमको र्वषयमा यस गाउँपार्लकाको आवश्यकतालाई पर्हचान गरी मातृभाषा तथा उत्पादनमल
ू क
र्वषयवस्तक
ु ो छनौट गरी स्वरोजगारको वातावरण सृजना गररनेछ ।
५७. बालर्वकास के न्त्रमा कायिरत सहजकतािहरुलाइ आवश्यकताका आधारमा पनु रावलोकन गने र्नर्त र्लइनेछ ।
स्िास््य
५८. कोर्भड-१९ को महामाररले सबैभन्त्दा बढी प्रभाव पारको स्वास््य क्षेरलाई र्वशेष प्राथर्मकतामा रार्ख कोर्भड-१९
को रोकथाम र र्नयन्त्रणका लार्ग छुट्टै दश शैयाको कोर्भड अस्थाई अस्पतालको व्यवस्था गररनेछ । साथै प्रत्येक वडाको
स्वास््य सिंस्थाहरुमा एक बेडको आईसोलेसन कक्षको स्थापना गररनेछ ।
५९. कोर्भड-१९ को सम्भार्वत लक्षण भएका क्षेरहरुमा र्पर्सआर र एन्त्टीर्जन पररक्षण गने नीर्त र्लईनेछ साथै उक्त
कायिको लार्ग यथेष्ट बजेट र्वर्नयोजन गररनेछ ।
६०. ७५ वषि मार्थका जेष्ठ नागररक, पणू ि अपाँगता भएका व्यक्ती र गभिपर्त हुन नसर्क स्वास््य सिंस्थाबाट प्रेषण भएका
मर्हलाहरु र कोर्भड-१९ बाट सिंक्रर्मत व्यर्क्तहरुलाई नर्जकको अस्पताल सम्म एम्बल
ु ेन्त्स सेवा शल्ु कमा छुट र्दईनेछ ।
यसको लार्ग आवश्य बजेट र्वर्नयोजन गररनेछ ।
६१. कोर्भड-१९ र्वरुद्धको खोप अर्भयानका लार्ग सिंघीय र प्रदेश सरकारसँग समन्त्वय र सहकायि गररनेछ ।
६२. कोरोनाबाट बच्न अपनाउनु पने व्यवहारहरुबारे वडा तथा टोलस्तरमा जागरण कायिक्रम सचिं ालन गने, स्वास््य
सामाग्री उपलदध गराउने तथा स्वास््यकमीहरुलाई ढुक्कसिंग सेवामा खर्टने वातावरण तयार पाररनेछ ।
६३. कोर्भड - १९ तथा र्वर्भन्त्न र्बपत उद्धारमा खर्टने स्वयिंसवे क तथा स्वास््यकमीहरुको मनोबल उच्च राख्न स्वास््य
र्बमा लगायतका अन्त्य प्रोत्साहनमल
ू क कायिक्रम ल्याइनेछ । जनतामा गणु स्तरीय स्वास््य सेवाहरुको प्रत्याभतू गनि यस
के .आई.र्सहिं गाउँपार्लकाdf रहेका स्वास््य सस्िं थाहरुमा आवश्यक पने जनशर्क्त व्यवस्थापन र पररचालनका लार्ग
मानव सिंशाधन योजना तयार गरी कायािन्त्वयन गनि पहल गररनेछ ।
६४. प्रत्येक वडामा रहेका स्वास््य सिंस्थाहरुको स्तर वृर्द्ध गररनेछ । त्यसका लागी आवश्यक बजेट र्वर्नयोजन गररनेछ ।
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६५. के .आई.र्सिंह गाउँपार्लकामा स्वास््य र्बमा कायिक्रमलाई उच्च प्राथर्मकता र्दइनेछ । रार्रिय र्बमा बोडिबाट
स्वास््य र्बमा कायिक्रम सरुु भइसके पर्छ स्वास््य र्बमाबाट र्बर्मत नहुनेलाई गाउँपार्लकाबाट कुनैपर्न सहायता प्रदान
गररनेछैन ।
६६. के .आई.र्सिंह गाउँपार्लकाsf] दगु ािमाण्डौ स्वास््य चौकीमा डाक्टरबाट प्रदान गररदै आएको र्चर्कत्सकीय सेवालाई
र्नरन्त्तरता र्दईनेछ । त्यहाँ रहेको स्वास््य प्रयोगशालालाई थप प्रभावकारी बनाईनेछ ।
६७. के .आई.र्सिंह गाउँपार्लकाका जनताहरुलाई सहज र समान स्वास््यव सेवाको पहुचँ को लार्ग र्नर्कत्सर्कय स्वास््य
घम्ु ती र्शर्वर सञ्चालन गररनेछ । जसले गदाि नसने रोग लाग्ने दर लाई कम गदै लर्गनेछ ।
६८. म र्हड्छु मेरो गाउँपालका र्हड्छ भन्त्ने स्वास््य जागरण अर्भयान प्रत्येक वडामा सरुु वात गररनेछ ।
६९. के .आई.र्सिंह गाउँपार्लका र्भरका सम्पणू ि ५ वषि मर्ु नका बालबार्लकाहरुले पाउनपु ने रार्रिय खोप तार्लका
अनसु ारको खोप पाएको सर्ु नर्ितता गरर पणू ि खोपयक्त
ु गाउँपार्लका र्दगोपना तथा प्रमार्णकरण गररने र्नर्त र्लईने छ ।
७०. घरमा सत्ु के री हुने दरलाई शन्त्ु य गदै सिंस्थागत सत्ु के री हुने दरलाई शत प्रर्तशत पयु ािउने लक्ष र्लईनेछ जसले गदाि
नवजात र्शशु मृत्यदु र र मातृ मृत्यदु र घटाउन टेवा पग्ु नेछ । त्यसका लार्ग मर्हला स्वास््यव स्वयिंसेर्वकालाई प्रोत्साहनको
व्यवस्था गररनेछ ।
७१. प्रजनन स्वास््य सेवालाई थप गुणस्तररय र पहुचँ योग्य बनाई शरु र्क्षत गभिपतन सेवालाई प्रभावकारी बनाईने छ ।
७२. सामर्ू दक र्वद्यालयका र्वद्यार्थिहरुको वषिमा दईु पटक स्वास््य परीक्षण गररनेछ । स्वास््य परीक्षणकै क्रममा
र्वद्याथीहरुलाई जुकाको औषर्ध खवु ाईनेछ ।
७३. कुपोषणको लाग्ने दरलाई कम गरर क्रमश पणू ि पोषणयक्त
ु वडा बनाई आगामी वषिहरुमा गाउँपार्लका लाई समेत पणू ि
पोषणयक्त
ु गाउँपालका घोषणा गने र्नर्त र्लईनेछ ।
७४. आधा घण्टार्भर हरे क नागररकको स्वास््य सेवामा पहुचँ होस् भन्त्ने के .आई.र्सहिं को र्नतीलाई मध्यनजर गदै वडा न.िं
५ र ६ का मार्थल्लो भेग तथा वडा निं. १ महादेउ क्षेरका जनताको स्वास््य सेवामा सहज पहुचँ प¥ु याउन पायक पने
स्थानमा सामदु ार्यक स्वास््य इकाईको र्बस्तार गररनेछ ।
७५. के .आई. र्सिंह गाउँपार्लका वडा निं. २ का तल्लो भेगका आमाहरुलाई प्रसर्ु त सेवाको लार्ग र्तखात्तर स्वास््य चौकी
आउदा जोर्खम भइरहेको समस्यालाई मध्यनजर गदै दाडीमाटी सामदु ार्यक स्वास््य इकाईमा एक्सटेन्त्डेट बर्थिङ्ग
सेन्त्टरको स्थापना गररनेछ ।
७६. स्वास््य सस्िं थाहरुबाट प्रदान गररने र्नशल्ु क औषधीहरु वषिभरी अभाव हुन नर्दने वातावरण बनाइनेछ ।
७७. गभिवती मर्हलाहरुको स्वास््य अवस्थामा ध्यान र्दन ग्रार्मण अल्िासाउण्ड कायिक्रम मार्सक रुपमा प्रत्येक स्वास््य
सस्िं थाहरुबाट घम्ु ती सेवा माफि त सचिं ालनका लार्ग व्यवस्था गररनेछ ।
७८. जेष्ठ नागररकहरुको र्नयर्मत स्वास््य जाँच गनि प्रत्येक वडाहरुमा घर्ु म्त स्वास््य सेवा सन्त्चालन गररनेछ ।
आयुिेद
७९.

यस गाउँपार्लकामा स्थापना भएको नागरर्क आरोग्य सेवा के न्त्रलाई थप प्रभावकारी सदृु ढ बनाउँ दै लर्गनेछ ।

८०. कोर्भड-१९ लगायत अन्त्य रोग तथा महामारर सँग जध्ु ने प्राकृ र्तक र्चर्कत्सा प्रणालीको र्वकास गनि यस
गाउँपार्लका क्षेरर्भर औषधीयक्त
ु जर्डबटु ीहरुको पर्हचान र सिंकलन कायिलाई प्रभावकारी बनाउँदै लर्गनेछ ।
८१. माध्यर्मक र्वद्यालयहरुमा योगा अभ्यास कायिक्रम सिंचालन गररनेछ ।
८२. वडा निं ३, ५ ,६ र ७ मा आयवु ेर्दक र्शर्वर सिंचालन गररनेछ ।
८३. आयवु ेर्दक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन गाउँघरका बर्ु द्धर्जर्व, बैद्य, वन तथा वातावरण सँग र्वज्ञ व्यर्क्तहरु सँग
समन्त्वय र छलफल गने नीर्त अवलम्बन गररनेछ ।
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खानेपानी िथा र फाई
८४. एकीकृ त जलाधार सिंरक्षण कायिक्रम सञ्चालन गरी के .आई.र्सिंह गाउँपार्लकाको जलाशय क्षेरहरुको र्वशेष सिंरक्षण
गररनेछ ।
८५. स्थानीय वातावरण अनक
ु ू लनका वन पैदावरहरुको र्वस्तार, भ-ू क्षय र्नयन्त्रण र नदी महु ान तथा र्कनाराको सिंरक्षण
गररनेछ ।
८६. के .आई.र्सिंह गाउँपार्लकाका जनतालाई स्वच्छ, सफा, गणु स्तरीय र दीगो रुपमा व्यवस्थापन हुने खालको खानेपानी
र उर्चत सरसफाइको व्यवस्था र्मलाइनेछ ।
८७. के .आई.र्सिंह गाउँपार्लका र्भर एक घर एक धाराको व्यवस्था गररनेछ । खानेपानीमा पहुचँ नपगु क
े ा क्षेरहरुमा पाँच
वषिर्भर स्वच्छ खानेपानी उपलदध गराइनेछ । सख्ु खाग्रस्त क्षेरमा र्लर्फ्टङ खानेपानी योजना अर्घ बढाइनेछ ।
८८. गाउँपार्लकामा र्नमािण हुने खानेपानीका सिंरचनाहरु बालमैरी र अपािंगतामैरी बनाउदै लर्गनेछ ।
स्िं कृनि प्रिर्द्यन
८९. के .आई.र्सिंह सिंग्रहालयdf k|b{zgsf nflu /flvg] ;f+:s[lts, P]ltxfl;s dxTjका snf ;+:s[ltx?sf]
vf]h, cg';Gwfgsf nflu vf]h, cWoog tyf ;+sng ;ldlt u7g ul/g]5 . vf]h,cWoयg tyf
;+sngsf nflu cfjZos ah]6 lवlgof]hg ul/g]5 ।
९०. के .आई.र्सिंह गाउँपार्लकाको साँस्कृ र्तक रहनसहन, परम्परा, भेषभषु ा तथा र्वर्शष्टताहरुलाई सिंरक्षण तथा प्रवद्धिन
गनि आवश्यक कायिक्रम तजिमू ा गररनेछ ।
९१. के .आई.र्सिंह गाउँपार्लकाले बहुजातीय, बहुभार्षक, बहुसाँस्कृ र्तक र बहुआयार्मक र्वशेषताहरुको सिंरक्षण र
सम्बद्धिन गने कायिमा जोड र्दइनेछ ।
मनहिा बािबानिका िथा ामानजक मािेशीकरण
९२. मर्हला, यवु ा, अपाङ्ग तथा बाल अर्धकारको सुर्नर्श्चताका लार्ग सरकारी, गैरसरकारी र र्नजी क्षेरका सबै
सरोकारवालासँग सहकायि गररनेछ ।
९३. मर्हला र्वरुद्धका सबै र्कर्समका र्हसिं ा र र्वभेदलाई प्रभावकारी ढिंगबाट अन्त्त्य गनिका लार्ग लर्क्षत कायिक्रम
सञ्चालन गररनेछ । उपाध्यक्षसिंग मर्हला कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ ।
९४. मर्हलाहरुको क्षमता र्वकास र अर्धकारहरु सर्ु नर्ितताका लार्ग मनहिा गँ उपाध्यक्ष कायिक्रमलाइ र्नरन्त्तरता
र्दइएको छ ।
९५. लर्क्षत वगिहरुको क्षमता र्वकासको लार्ग आवश्यक कायिक्रम तथा योजना बनाइि कायािन्त्वयन गररनेछ ।
९६. आपतकार्लन मर्हला र बालबार्लका उद्धार कोषको स्थापना गररनेछ ।
९७. मानर्सक तथा प्रजननसँग सम्बर्न्त्धत शाररररक रोग भएका मर्हलाहरुको उपचारमा सहुर्लयत र्दने र्नर्त अबलम्बन
गररनेछ ।
९८. ६० वषि मार्थका पत्नी गमु ाएका सामार्जक सरु क्षा भत्ता नपाउने परुु षहरुलाई मार्सक रु ५०० र्जवन र्नवािह भत्ता
उपलदध गराईने छ ।
९९. आमा र बवु ा दबु ै गमु ाएका १६ वषि मर्ु नका बेसाहारा तथा टुहुरा बालबार्लकाहरुलाई आधारभतू आश्यकताहरुको
पररपर्ू तिका लार्ग मार्सक रु १००० र्जवन र्नवािह भत्ता उपलदध गराईनेछ ।
१००. सामार्जक र्वकृ र्तमा रहेको छोराछोरी र्वचको र्वभेद, छाउपर्ड प्रथा, सत्ु के री अवस्थामा हुने दव्ु यिवहार जस्ता
रुडीवादी परम्परा न्त्यर्ु नकरणका लार्ग जनचेतनामल
ु क कायिक्रम सन्त्चालन गररनेछ ।
१०१. र्वर्भन्त्न लर्क्षत वगिहरुलाइि क्षमता र्वकासको लार्ग लैङ्र्गक उत्तरदायी बजेटको तजिमु ा गरी कायािन्त्वयनमा
ल्याइिनेछ ।
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१०२. मर्हला तथा बालबार्लकामार्थ हुने र्वर्भन्त्न प्रकारको घरे लु र्हसिं ाको र्नवारण गररनेछ । बालश्रम शोषण, बहुर्ववाह
र बालर्बवाहलाई पणू ि रुपमा र्नरुत्सार्हत गदै सार्वकमा सञ्चार्लत बालमैरी सश
ु ासनको अवधारणालाई कायािन्त्वयन गने
कायिलाई थप कायिक्रम तजिमु ा गरी कायिन्त्वयन गररनेछ ।
१०३. मर्हला तथा बालबार्लकाको लार्ग आर्थिक, सामार्जक लगायत अन्त्य शसर्क्तकरण र क्षमता र्वकासका कामहरु
गररनेछ ।
१०४. अपाङ्गता तथा फरक क्षमता भएका व्यर्क्तहरुलाइि लर्क्षत गरी साविजर्नक सरोकार रहने भौर्तक सिंरचनाहरुको
र्नमािण गदाि अपाङ्गमैरी सरिं चना र्नमािणका लार्ग गाउँपार्लकाबाट आवश्यक कायिक्रम तजिमू ा गरी कायािन्त्यवन गररनेछ
।
रकारी िथा गैर रकारी घिं स्िं था म्िन्त्धी नीनिः
१०५. एकद्वार प्रणाली माफि त गैरसरकारी सिंस्थाहरुलाई{ यस गाउँपार्लका क्षेरमा आफ्नो कायिक्षेर बनाएका गैरसरकारी
सिंघसिंस्थाहरुलाई कायिक्रम सञ्चालन गनि उक्त सिंघसिंस्थाहरुको कायिक्रम, बजेट, समय तार्लका, कायिक्रमको और्चत्य,
प्रभाव, अवसर, लाभार्न्त्वत क्षेर समेतको र्वश्लेषण र मल्ू याङ्कन गरे र मार राय सर्हत स्वीकृ र्त र्दईनेछ साथै गाउँ
कायिपार्लकाको कायािलयले प्रस्तार्वत कायिक्रमको क्षेर पररवतिन गनि सक्नेछ र कायिपार्लकाको कायािलयमा एक
गैरसरकारी सिंघसिंस्था अनगु मन ईकाई गठन गरी अनगु मन कायिलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
१०६. के .आई.र्सिंह गाउँपार्लका क्षेरमा रहेका सरकारी र्नकायहरुको अनगु मन, र्नयमन र समन्त्वय कायिलाई प्रभावकारी
बनाइनेछ ।
खेिकूद िथा मनोरञ्जन
१०७. गाउँपार्लका स्तरको एक आधर्ु नक के .आई.र्सिंह खेलमैदान र्नमािणका लागी सदु रु पर्िम प्रदेश सरकार तथा सिंघीय
सरकारसँग समन्त्वय गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गनि अनरु ोध गररनेछ ।
१०८. के .आई.र्सिंह गाउँपार्लकाबाट र्वर्भन्त्न क्षेरका खेलकूद र्वकास गनिका लागी वार्षिक रुपमा के .आई.र्सिंह गेम्स
(K.I. Singh Games) को आयोजना गररनेछ । के .आई.र्सहिं गेम्स आयोजना गनि उद्यमी, व्यवसायी,
सिंघसिंस्थाहरु, आयोजक, सह-आयोजक, प्रायोजकहरुसँग समन्त्वय गररनेछ ।
१०९. र्जल्लास्तररय अध्यक्ष कप भर्लवल प्रर्तयोर्गतालाई र्नरन्त्तरता र्दईनेछ ।
११०. मनोरञ्जनको क्षेरहरुलाई व्यवर्स्थत गनि कायिर्वर्ध तय गररनेछ ।
गाउँसभा अध्यक्ष ज्यू एवम
गाउँसभा सदस्य ज्यहु रु
अब म आगामी आ.ब.को बजेटका प्राथर्मकताहरु प्रस्ततु गदिछु ।
बजेटमा प्राथममकििरणिा आधारहरु

१. गरयबफ न्मुननकयण, योजगायी सज
ृ ना य आमआजजन वद
ृ ीभा प्रत्मऺ मोगदान ऩुमाजउने मोजनाहरु
२. क्रभागत उत्ऩादनभुरक य निटो प्रनतपर ददने मोजना

३. आन्तरयक याजश्व वद
ृ ी य ऩरयचारनभा मोगदान ऩुमाजउने मोजना
४. स्थाननम श्रोतसाधन श्रभससऩ य प्रववधधभा आधारयत मोजना
५. सहबाधगताभुरक मोजनाहरु

६. रैङ्धगक सभानता साभाजजक सभावेशीकयण असबफद
ृ ी हुने मोजनाहरु
७. ददगो ववकास वातावयण सॊयऺण य ववऩद् व्मवस्थाऩनभा मोगदान ऩुमाजउने मोजना
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८. सेवा प्रवाह सॊस्थागत ऺभता ववकास य सुशासनभा मोगदान ऩुमाजउने मोजना
९. स्थाननम सॊस्कृनत य ऩदहचान झल्कने मोजनाहरु

१०. चारु आ.फ.भा फजेट ववननमोजन बएका य ववसबन्न कायणरे सम्ऩन्न हुन नसकेका मोजनाहरु
११. दग
ज वऩिडिएका य ऩूवाजधाय ववकास कभ ऩुगेका ऺेत्रहरु
ु भ

अफ भ आ.फ. २०७८।७९ को आम य व्मम ऩेश गदज िु ।

आय िफय - रु ३६ करोड ३९ िाख ८६ हजार मार _
निं घय रकारबाट
र्वर्त्तय समार्नकरण रु.९ करोड ०७ लाख
राजश्व वाडफाँड रु ७ करोड ४२ लाख ७४ हजार
र्वशेष अनदु ान रु १ करोड २५ लाख
समपरु क अनदु ान रु २५ लाख
शसति अनदु ान रु १४ करोड ७५ लाख

दु ु रपनिम प्रदेश रकारबाट
र्वर्त्तय समार्नकरण रु. ६१ लाख ६९ हजार
सवारी साधन कर रु.१८ लाख ०१ हजार
र्वशेष अनदु ान रु. ५० लाख
समपरु क अनदु ान रु. ६० लाख ४२ हजार

आन्त्िररक श्रोिबाट
आन्त्तररक आम्दानी रु. ७५ लाख
गत आ.ब.को अल्या रु. १ करोड

जम्मा आय रु ३६ करोड ३९ िाख ८६ हजार मार
व्यय िफय -रु.३६ करोड ३९ िाख ८६ हजार_
चालु तफि रु. १० करोड १२ लाख ४३ हजार
पर्ु जतफि रु.११ करोड ८२ लाख ४३ हजार
सशति रु. १४ करोड ४५ लाख
अन्त्त्यमा,

अफ के.आई.ससॊह गाउॉ ऩासरकाको आधथजक, साभाजजक, साॊस्कृनतक रगामतका ववकासभा ननयन्तय

सहमोग ऩुमाजउन नेऩार सयकाय, सुदयु ऩजश्चभ प्रदे श सयकाय, सफै कयदाता य याजरिम य अन्तयाजरिम ववकास
साझेदायहरु प्रनत हाददज क आबाय प्रकट गनज चाहन्िु । साथै मो नननत कामजक्रभ तथा फजेट तजभ
ुज ाभा भागज
ननदे शन गनह
ुज ु ने के.आई.ससॊह गाउॉ ऩासरकाका अध्मऺ ज्म,ू गाउॉ ऩासरकाका सम्ऩुणज जनप्रनतननधधहरु, प्रभुख
प्रशासककम अधधकृत, मस गाउॉ ऩासरकाका ववषमगत शाखाका प्रभुखहरु तथा सभग्र कभजचायीहरु, ववसबन्न
याजनैनतक दरका प्रभुख एवभ प्रनतननधधहरु एवभ सम्ऩुणज सयोकायवाराहरुरे ददनुबएको सुझावराइ ऩनन
फजेट ननभाजणको चयणभा स्भयण गने प्रमास गये को िु । फजेट िरपरका क्रभभा आ-आफ्नो तपजफाट
सहमोग ऩम
ु ाजउने गाउॉ ऩासरकाका सम्ऩण
ु ज जनननवाजधचत ऩदाधधकायीहरु, सशऺक, सभाजसेवी, फद्
ु दीजजवव,
ऩत्रकाय,याजनननतक दरका प्रभुख एवभ प्रनतननधधहरु, मस गाउॉ ऩासरकाभा अहोयात्र खदटइ गाउॉ सबाराइ
सपर ऩानह
ुज ु ने कभजचायीहरु, अथजववद् सभत्रहरु, सुयऺा ननकामका कभजचायीहरु य मस गाउॉ ऩासरकाभा यहनु
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बएका सम्ऩुणज आभाफुफा, दाजुबाइ तथा ददददफदहनीहरुराइ हाददज क धन्मवाद ऻाऩन गदै फजेटको सपर
कामाजन्वमनभा सफै ऩऺको ऩुणज सहमोग यहनेि बन्ने ऩुणज अऩेऺा सरएको िु ।

धन्त्यिाद
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