
ऋषिङ्ग गाउँपालिकाको आलथिक विि २०७८/२०७९ को नीलि िथा कार्िक्रम 

गाउँसभाका उपाध्र्क्षज्रू्, 

प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृिज्रू्,  

वडाध्र्क्षज्रू्हरु, 

गाउँ कार्िपालिकाका सदस्र्ज्रू्हरु, 

गाउँसभाका सम्पूर्ि सदस्र् ज्र्हुरु, 

कमिचारीज्रू्हरु, 

पत्रकार साथीहरु ।  

सम्पूर्ि षवश्व नै कोलभड १९ को महामारीको चपेटामा परेको र्स चनुौलिपूर्ि अवस्थामा ऋषिङ्ग गाउँपालिकाको 
गाउँ सभामा आलथिक विि २०७८/७९ को नीलि िथा कार्िक्रम प्रस्ििु गदैछु ।  

कोरोना भाइरसको त्रासदीपूर्ि महामारीबाट ज्र्ान गमुाउनहुनुे सम्पूर्ि प्रलि हार्दिक श्रद्धासमुन यकर्त ग गदै 
संक्रलमिहरुको शीघ्र स्वास््र्िाभको कामना गदिछु ।  

संघीर् िोकिान्त्रत्रक गर्िरत्र स्थापनाका िालग नेपािी जनिािे षवगि िामो समर्देखी गरेको गौरवपूर्ि 
ऐलिहालसक जनआरदोिन, जनर्दु्ध, मिेश आरदोिन िगार्िका संघििमा जीवन उत्सगि गनुिहनुे ज्ञाि अज्ञाि 
शहीदहरुप्रलि उच्च सम्मान एवं हार्दिक श्रद्धासमुन यकर्त ग गदिछु । साथै आरदोिनको क्रममा घाइिे हनु ुभएका 
सवैको शीघ्र स्वास््र् िाभको कामना गदिछु । हािै देशका षवलभन्न ठाउँहरुमा बाढी पषहरो िगार्िका षवपदबाट 
ज्र्ान गमुाउनहुनुे जनहरुप्रलि हार्दिक श्रद्धाञ्जिी एवं घाइिेहरुको शीघ्र स्वास््र् िाभको कामना गदिछु ।  

 संघीर्िाको कार्ािरवर्नसँगै स्थानीर् िहको लनवािचन सम्पन्न भई जनप्रलिलनलिहरुको संिग्निामा स्थानीर् शासन, 
षवकास र सेवाप्रवाहका कार्िहरु हनु थािेको पलन ४ विि परुा भइसकेको छ । र्स समर्मा ऋषिङ्ग 
गाउँपालिकाको संस्थागि षवकास, कानूनी पूवाििार, जनशन्त्त गको यकर्वस्था, भौलिक पूवाििार षवकास िगार्िका 
के्षत्रमा उल्िेख्र् प्रगलि हालसि भएको छ । प्राप्त उपिन्त्धिहरुको संरक्षर् एवं सम्वद्धिन गदै समदृ्भ ऋषिङ्ग 
स्थापना गनिका िालग सम्पूर्ि प्रर्ासहरु केन्त्रिि गररएको छ ।  

अब म क्षेत्रगिरुपमा आगामी आलथिक विि २०७८/०७९ को नीलि िथा कार्िक्रम प्रस्ििु गनि चाहरछु ।  

कोरोना संक्रमर् रोकथाम, लनर्रत्रर् िथा स्वास््र् प्रर्ािीमा सिुार  

१. कोलभड-१९ को महामारीबाट बच्न सचेिनामूिक कार्िक्रमहरुिाई प्राथलमकिाका साथ सञ्चािन गररनेछ 
।हाि िनु े बानीको षवकास, मास्क, सेलनटाइजरको प्रर्ोग, भौलिक दरुी कार्म गने िगार्िका स्वास््र् 



मापदण्डहरुको पािनािाई प्रोत्साहन गनि मषहिा स्वास््र् स्वरं्सेषवका िथा स्वास््र्कमीहरुिाई पररचािन 
गररनेछ । जनिासँग स्वास््र्कमी अलभर्ान सञ्चािन गरी टोिटोिमा स्वास््र् सम्बरिी सचेिना कार्िक्रम 
सञ्चािन गररनेछ ।  

२. ऋषिङ्ग गाउँपालिकाका सम्पूर्ि नागररकहरुिाई कोरोना भाईरस षवरुद्धको खोप िगाउन प्रदेश र संघीर् 
सरकारसँग समरवर् गररनेछ ।  कोरोना भाइरसको नर्ाँ भेररर्रटको षवकास भई झन झन प्रलिकूि अवस्था 
सजृना भइरहेको पररन्त्स्थलििाई दृषिगि गदै हाि सञ्चािनमा रहेका आइसोिेसन सेरटरहरुिाई थप यकर्वन्त्स्थि 
र सषुविा सम्पन्न बनाइनेछ । ऋषिङ्ग गाउँपालिकाको वडा नं. ४ न्त्स्थि लभरकोट स्वास््र् चौकीमा सञ्चालिि 
आइसोिेसन सेरटरमा चौलबसै घण्टा मेलडकि अलिकृि उपिधि हनुे गरी सेवा सूचारु गररनेछ । ऋषिङ्ग 
गाउँपालिकाको वडा नं. ८ न्त्स्थि रानीपोखरी र ऋषिङ्ग गाउँपालिकाको वडा नं. १ न्त्स्थि झापटुारमा थप १/१ 
वटा आइसोिेसन सेरटर स्थापना गरी सञ्चािनमा ल्र्ाइनछे ।  

३. नेपािको संषविानिे जनिाको आिारभिू स्वास््र् सेवा प्राप्त गने हकिाई मौलिक हकको रुपमा यकर्वस्था 
गरेको छ । र्ो मौलिक हकको कार्ािरवर्निाई सलुनन्त्िि गनिका िालग नेपाि सरकारद्वारा स्वीकृि स्वास््र् 
संस्थाहरुको अलिररत ग स्वास््र् संस्थाहरुबाट टाढा रहेका वस्िीहरुको अध्र्र्न गरी आवश्र्किा अनसुार थप 
स्वास््र् इकाईहरु सञ्चािनमा ल्र्ाइनेछ । मषहिा स्वास््र् स्वरं्सेषवकाहरुिाई प्रोत्साहन गनि वाषििक रुपमा 
एक पटक प्रोत्साहन रकम उपिधि गराउने कार्िक्रमिाई लनररिरिा र्दइनछे ।  

४. ऋषिङ्ग गाउँपालिकाको वडा नं. ४ न्त्स्थि लभरकोट स्वास््र् चौकी रहेको स्थानमा जग्गाको यकर्वस्था गरी 
१० शैय्र्ाको आिारभिू अस्पिाि लनमािर् कार्िका िालग बोिपत्र आयकहान भई सम्झौिा समेि सम्पन्न भईसकेको 
छ । उत ग अस्पिाि लनमािर् कार्ििाई ििु गलिमा अगाडी बढाइनेछ ।  

५. नेपाि सरकार सशिि अनदुान अरिगिि प्राप्त बहकेु्षत्रीर् पोिर् कार्िक्रम, स्वास््र् यकर्वस्थापन कार्िक्रम, 
पररवार कल्र्ार् कार्िक्रम, आर्वेुद सेवा कार्िक्रम, स्वास््र् न्त्शक्षा, उपचारात्मक सेवा, महामारी रोग लनर्रत्रर् 
िगार्िका कार्िक्रमहरुिाई प्रभावकारी िवरिे कार्ािरवर्न गररनेछ ।  

६. कोरोना महामारीको रोकथाम िथा लनर्रत्रर्मा खषटने स्वास््र्कमीहरुिाई प्रोत्साहनको यकर्वस्था गररनेछ 
।  

७. आगामी आलथिक वििमा ऋषिङ्ग गाउँपालिकाको प्रत्रे्क वडामा लनशलु्क स्वास््र् न्त्शषवरहरु सञ्चािन गररनेछ 
।  

८. ऋषिङ्ग गाउँपालिकामा एक वटा स्वास््र् प्रर्ोगशािा स्थापना गरी लनदानात्मक एवं उपचारात्मक सेवािाई 
थप प्रभावकारी बनाइनछे ।  

न्त्शक्षा  



९. कोरोना महामारीको कारर्िे शैन्त्क्षक संस्थाहरु सूचारु हनु सकेका छैनन ्। कोरोनाको महामारी कषहिेसम्म 
िन्त्म्बने हो भने्न कुरा पलन लनन्त्िि हनु नसकेकोिे बैकन्त्ल्पक प्रर्ािीबाट शैन्त्क्षक गलिषवलिहरु सञ्चािन गनि 
षवद्यािर् यकर्वस्थापन सलमलि, न्त्शक्षक, अलभभावक एवं षवद्याथीहरुसँग समरवर् र छिफि गररनछे ।  

१०. ऋषिङ्ग गाउँपालिकामा एउटा प्राषवलिक न्त्शक्षािर् स्थापना गनि प्रषक्रर्ा अगाडी बढाइनेछ । एस.ई.ई. 
परीक्षामा सहभालग हनुे षवद्याथीहरुिाई िन्त्क्षि गरी लनशलु्क कोन्त्चङ्ग कक्षा सञ्चािनमा ल्र्ाइनेछ ।  

११. माध्र्लमक षवद्यािर्हरुमा िेखा यकर्वस्थापनिाई प्रभावकारी बनाउन गाउँपालिकाको ७० प्रलिशि र 
षवद्यािर्को ३० प्रलिशि साझेदारी रहने गरी ल्र्ापटप खररद गरी उपिधि गराइनछे ।  

१२. षवद्यािर्हरुमा कार्िरि मषहिा न्त्शक्षक प्रसलुि षवदामा रहेको अवलिसम्मका िालग षवद्यािर्को पठनपाठनमा 
बािा नपगुोस भलन न्त्शक्षक करारमा भनाि गरी शोिभनाि उपिधि गराउने नीलि लिइनछे ।  

१३. ऋषिङ्ग गाउँपालिकालभत्रका षवद्यािर्हरुबाट माध्र्लमक िहको परीक्षा उत्तीर्ि गरी स्नािक एवं स्नािकोत्तर 
िहमा प्रथम शे्रर्ीमा उत्तीर्ि हनु सफि षवद्याथीहरुिाई परुस्कृि गररनेछ ।  

१४. नेपाि सरकार सशिि अनदुान अरिगििका र्दवा खाजा कार्िक्रम, कार्िसम्पादनमा आिाररि प्रोत्साहन 
अनदुान, छात्राहरुिाई लनशलु्क स्र्ालनटरी प्र्ाड षविरर्, न्त्शक्षर् लसकाइ सामाग्री यकर्वस्थापन अनदुान, छात्रवृन्त्त्त 
िगार्िका कार्िक्रमहरुिाई प्रभावकारी िवरिे सञ्चािन गनि षवद्यािर्हरुसँग समरवर् गररनेछ ।  

१५. माध्र्लमक षवद्यािर्हरुमा अंग्रजेी, गन्त्र्ि र षवज्ञान षविर्का न्त्शक्षक करारमा भनाि गनि र्दइँदै आएको 
न्त्शक्षर् सहर्ोग अनदुानिाई लनररिरिा र्दइनछे ।  

१६. ऋषिङ्ग गाउँपालिका “अध्र्क्ष शैन्त्क्षक सिुार कार्िक्रम” अरिगिि प्रारन्त्म्भक बाि षवकासमा अध्र्र्नरि 
बािबालिकाहरुिाई कापी, किम िगार्िका शैन्त्क्षक सामाग्रीहरु षविरर् गररनछे ।  

खानपेानी िथा सरसफाई 

१७. लनमािर्ािीन सोिङु्ग, बोचादी िारादी, लसरकोट, रुपटार िगार्िका खानेपानी र्ोजनाहरु आगामी आलथिक 
वििलभतै्र सम्पन्न गररनछे ।  

१८. “एक घर एक िारा िथा सरसफाई कार्िक्रम” िाई अलभर्ानकै रुपमा अन्त्घ बढाइनेछ ।  

१९. महुान संरक्षर् िथा सिुार, पोखरी लनमािर्, वृक्षारोपर् जस्िा कार्िक्रमहरु सञ्चािन गरी खानेपानीको स्रोि 
संरक्षर् गररनेछ ।  

२०. षवगिमा लनमािर् गररएका साविजलनक शौचािर्हरुको सञ्चािन र यकर्वस्थापनिाई प्रभावकारी बनाइनेछ । 
आवश्र्किाका आिारमा थप साविजलनक शौचािर्हरुको लनमािर् गररनेछ । गररब िथा  षवपन्न नागररकहरुिाई 
यकर्वन्त्स्थि शौचािर् लनमािर्का िालग अनदुानको यकर्वस्था गररनेछ ।  



२१. टोि सिुार सलमलिहरु गठन गरी घर वरपरको वािावरर्, बाटोघाटो, साविजलनक स्थि आर्दको लनर्लमि 
रुपमा सरसफाई गरी स्वच्छ र सरुदर ऋषिङ्ग लनमािर् गने कार्ििाई अलभर्ानकै रुपमा सञ्चािन गररनेछ । 
हरेक मषहनाको कम्िीमा ३ र्दन ऋषिङ्ग गाउँपालिकाका जनप्रलिलनलिहरु र कमिचारीहरु स्वरं् आफैँ टोि िथा 
बस्िी सरसफाईमा संिग्न हनुपुने यकर्वस्था गररनेछ ।  

२२. सम्भायकर्िाका आिारमा बोररङ्ग खानेपानी र्ोजनाहरु सञ्चािन गरी खानेपानीको श्रोिको अभावको पररपूलिि 
गनि प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनछे ।  

र्ािार्ाि पूवाििार 

२३. राषिर् िोकमागि र ऋषिङ्ग गाउँपालिकाको केरि जोड्ने शंृ्रगपथ, झापटुार काहुँ चालिसे सडकिाई रर्नीलिक 
सडकको रुपमा लिई प्रदेश िथा संघ सरकारसँगको साझेदारीमा कािोपते्र गने र्ोजनािाई आगामी आलथिक 
वििमै सम्पन्न गनि पहि गररनेछ ।  

२४. ऋषिङ्ग गाउँपालिकाको प्रत्रे्क वडाहरुको केरिबाट ऋषिङ्ग गाउँपालिकाको केरि जोड्ने सडकिाई सिुार 
िथा स्िरोन्नलि गनि प्रालथमकिाका साथ कार्ि अन्त्घ बढाइनेछ ।  

२५. सुडेँ-दबुङु्ग-खल्डभुञ्ज्र्ाङ्ग,  ढंुगाडे-सपाङ्गग्दी-रुपटार, ऋषिङ्गपाटन-पल्याङ्ग-ऐरी, शंृ्रगशान्त्रि, दिेुगौंडा 
पालिङ्गटार लसरकोट, कारछे िगार्ि अरर् सडकहरुिाई सिुार िथा स्िरोन्नलि गरी कािोपते्र गनिका िालग 
आवश्र्क पहि गररनछे । र्सका िालग प्रदेश सरकार िथा संघ सरकारसँग साझेदारी गरी र्ोजना सञ्चािन 
गनि प्रस्िाव गररनेछ ।  

२६. सडक लनमािर्को कारर् पषहरोको जोन्त्खम लसजिना भएका स्थानहरुको पषहचान गरी त्र्स्िा ठाउँहरुमा  Bio 

engineering का कार्िक्रमहरु सञ्चािन माफि ि पषहरोको जोन्त्खम ररू्नीकरर् गररनेछ । 

२७. सडक लनमािर्का िालग उपभोत गाहरुिाई नगद िागि साझेदारी गनि प्रोत्साहन गररनेछ । गाउँपालिकाको 
७० प्रलिशि र उपभोत गाको ३० प्रलिशि साझेदारी हनु ेगरी सडक लनमािर् िथा सिुार गने प्रस्िाव आएमा 
त्र्स्िा र्ोजनािाई प्राथलमकिामा राखी बजेटको यकर्वस्था गररनेछ ।   

षवद्यिु िथा वैकन्त्ल्पक उजाि 

२८. “ऋषिङ्ग गाउँपालिका-उज्र्ािो गाउँपालिका” भने्न नारा सषहि ऋषिङ्ग गाउँपालिकाका सम्पूर्ि वस्िीहरुमा 
षवद्यिु सषुविा परु् र्ाउन े कार्ि कररव सम्पन्न भइसकेको छ । षवििु सषुविा परु् र्ाउन छुटेका वस्िीहरुमा 
अषविम्ब षवद्यिु सषुविा परु् र्ाउने कार्ि प्राथलमकिाका साथ अगालड बढाइनेछ ।  

२९. ऋषिङ्ग गाउँपालिकाका मखु्र् वस्िीहरु एवं सडकहरुमा सौर्ि सडक वन्त्त्त जडान कार्ििाई लनररिरिा र्दई 
उज्र्ािो गाउँपालिकाको नारािाई साकार िलु्र्ाइनेछ ।  

संस्कृलि संरक्षर् िथा पर्िटन प्रवद्धिन 



३०. स्थानीर् संस्कृलि िथा परम्पराहरुको संरक्षर् र सम्वद्धिनमा समदुार्को सहभालगिा पररचािनमा जोड 
र्दइनेछ । ऐलिहालसक गढी, अजम्मरी माइ, रानीपोखरी, दगुाि भवानी मन्त्रदर, ज्र्ालमरे माई, लभरकोट, गगेश्वर 
महादेवको मन्त्रदर, दबुङु्ग, मनकामना मन्त्रदर, जनजालि संग्राहिर् िगार्िका परुािान्त्त्वक, िालमिक िथा सांस्कृलिक 
सम्पदाहरुको संरक्षर् र संवद्धिनका िालग कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ ।  

३१. अजम्मरी घमु्िीिाई यकर्वन्त्स्थि बनाउन लनमािर् गररएको नर्ाँ सडक खण्डिाई थप आकििक बनाई 
पर्िटकीर् स्थिको रुपमा षवकास गनि आवश्र्क पूवाििार लनमािर् गररनेछ । अजम्बरी देखी गढी हुँदै 
रानीपोखरीसम्म पैदि मागि लनमािर् कार्ििाई सम्पन्न गनिका िालग प्रदेश िथा संघ सरकारसँगको समरवर्मा 
कार्ि अन्त्घ बढाइनेछ । पल्याङ्ग  दिेुगौंडा रानीपोखरी पदमागि लनमािर् कार्ि शरुुवाि गररनेछ । ऋषिङ्ग 
गाउँपालिकाको दबुङु्गमा लनमािर् गररएको भ्र्टुावरसम्म पगु्ने पैदिमागि लनमािर् कार्ि अन्त्घ बढाइनेछ ।  

३२. स्थानीर् मगर, नेवार, गरुुङ्ग, दरै, कुमाि, बोटे िगार्िका भािाहरु एवं कौरा नाँच, सोरठी नाँच, झ्र्ाउरे, 
पञ्चेबाजा, िाखेनाँच, कृष्र् जात्रा, मारुनी नाँच, कृष्र् नचरी, परम्परागि भजन कृिन िगार्िका षवन्त्शि 
साँस्कृलिक सम्पदाहरुको संरक्षर् र सम्वद्धिन गनि मागमा आिाररि कार्िक्रमहरु िजुिमा गरी सञ्चािन गररनेछ 
।  

३३. ऋषिङ्ग गाउँपालिकाको वडा नं. ७ मा लनमािर् गररएको शहीद पाकि मा  ऋषिङ्ग गाउँपालिकामा जरम भई 
षवगिका षवलभन्न आरदोिनहरुमा शाहदि प्राप्त गनुिभएका शहीदहरुको शालिक रान्त्खनछे । ऋषिङ्ग गाउँपालिकाका 
अरर् सम्भायकर् स्थिहरुमा पाकि  लनमािर् कार्ििाई लनररिरिा र्दइनछे ।  

३४. ऋषिङ्ग गाउँपालिकामा स्थाषपि होमस्टेहरुिाई सिुार र स्िरोन्नलि गदै िलगनछे । नर्ाँ होमस्टेहरुको 
स्थापना गनिका िालग समदुार्हरुिाई प्रोत्साहन र पररचािन गररनछे ।  

३५. ऋषिङ्ग गाउँपालिकाको कािीगण्डकी नदीमा र् र्ान्त्ङटङ्ग सरचािन गनि आवश्र्क पहि गररनेछ ।  

 

कृषि िथा पशपुािन 

३६. कृषि िथा पशपुािनिाई प्रोत्साहन गरी उत्पादन िथा उत्पादकत्व बढाई लनर्ािि प्रवद्धिन गनि उत्पादनको 
आिारमा अनदुान र्दने नीलि अविम्बन गररनेछ ।कृषि, पशपुरछी िथा मत्स्र् ि्र्ाङ्क अद्यावलिक गररनेछ ।  
लनवािहमखुी कृषििाई यकर्वसार्मखुी कृषिमा रुपारिरर् गनि आवश्र्क कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ ।  

३७. कृषि िथा पशपुािनमा संिग्न कृिकहरुिाई लनशलु्क प्राषवलिक सहर्ोग उपिधि गराइनेछ ।  

३८. षकसानको हक षहि संरक्षर् गनि एवं षकसानिाई सेवा, सषुविा िथा सहिुीर्ि उपिधि गराउन षकसान 
सूचीकरर् कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  



३९. कृषि बािीहरुको साना यकर्ावसाषर्क कृषि उत्पादन केरि (पकेट) को स्थापना र षवकास गरी यकर्ावसाषर्क 
कृषिको आिारशीिा िर्ार गररनेछ । सरुििाजाि फिफूि एवं बाख्राको साना यकर्ावसाषर्क कृषि उत्पादन 
केरि (पकेट) सञ्चािन गरी सरुििाजाि फिफूि र बाख्राको लनर्ािििाई प्रोत्साहन गररनेछ । फिफूि षवरुवा 
रोपर्िाई अलभर्ानकै रुपमा सञ्चािन गररनेछ ।  

४०. खेर गईरहेको बाँझो जग्गािाई उपर्ोगमा ल्र्ाउन त्र्स्िो जग्गामा खेिी गनि चाहने कृिकिाई प्रोत्साहन 
स्वरुप अनदुानको यकर्वस्था गररनेछ । बाँझो जग्गामा वकृ्षारोपर् गनि चाहने कृिकिाई लनशलु्क रुपमा षवरुवा 
उपिधि गराइनछे ।  

र्वुा िथा खेिकुद 

४१. चाि ुआलथिक वििदेखी शरुुवाि गररएको राषिर्स्िरको ऋषिङ्ग म्र्ाराथन प्रलिर्ोलगिा र अरिरपालिका 
अध्र्क्ष कप भलिबि प्रलिर्ोलगिािाई लनररिरिा र्दइनेछ । र्सबाट खेिकूद संस्कृलिको षवकास हनुकुा साथै 
ऋषिङ्गको पषहचान देशभरी नै फैलिई पर्िटन प्रवद्धिनमा र्ोगदान पगु्न ेषवश्वास लिइएको छ ।  

४२. ऋषिङ्ग गाउँपालिकाको प्रत्रे्क वडामा कन्त्म्िमा एउटा “एक वडा एक खेिमैदान” नीलि अनरुुप खेिमैदान 
नभएका वडाहरुमा क्रमश: खेिमैदान लनमािर् गररनेछ ।  

४३. दयुकर्िसनीमा परेका र्वुाहरुिाई दयुकर्िसनी त्र्ागी स्वस््र् र अनशुालसि जीवन न्त्जउन उत्प्ररेर्ा प्रदान गनिका 
िालग मनोसामान्त्जक परामशि एवं सकारात्मक सोचको षवकास सम्बरिी िालिम प्रदान गररनेछ ।  

४४. र्वुाहरुिाई यकर्वसार्मा आकषििि गरी रोजगार र्दिाउन सीप षवकास िालिम प्रदान गररनेछ । र्वुाहरुमा 
उद्यमशीििाको षवकास र अनसुरर् गनिको िालग र्वुा उद्यमशीि समूह गठन गररनछे ।  

४५. र्वुा क्िवहरुहरुको संस्थागि क्षमिा षवकास गनिका िालग भवन, फलनिचर िगार्िका भौलिक पूवाििारहरुको 
षवकासमा जोड र्दइनेछ ।  

४६. खेिकुद सामाग्रीको अभावका कारर् खेि खेल्न बन्त्ञ्चि बािवालिका िथा र्वुाहरुिाई िन्त्क्षि गरी खेिकुद 
सामाग्रीहरु षविरर् गररनेछ ।  

४७. ऋषिङ्ग गाउँपालिकाका र्वुाहरुिाई संगर्ठि गरी र्वुा पररिद् गठन गररनेछ । र्वुा पररिद्िाई ऋषिङ्ग 
गाउँपालिकाको समषृद्ध र षवकासमा र्ोगदान परु् र्ाउन प्रोत्साहन र पररचािन गररनछे ।  

समावेशी षवकास 

४८. मषहिाहरुिाई उद्यमशीि िथा आत्मलनभिर बनाई रोजगारी लसजिना गनिका िालग उपाध्र्क्ष मषहिा रोजगार 
कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  



४९. ऋषिङ्ग गाउँपालिकाका आमा समूहहरुको कार्ाििर् यकर्वस्थापनिाई प्रभावकारी बनाउन आमासगँ 
जनप्रलिलनलि कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । र्स कार्िक्रम अरिगिि वदृ्ध एवं असत ग आमा बवुा िथा सास ु
ससरुािाई राम्रो हेरचाह िथा स्र्ाहार ससुार गने उत्कृि बहुारीिाई सम्मान गने कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

५०. सतु्केरी मषहिाहरुिाई पोषििो खानेकुरा खानको िालग सतु्केरी पोिर् भत्ता उपिधि गराइनेछ ।  

५१. दलिि समदुार्को परम्परागि सीप िथा पेशाको संरक्षर् र सम्वद्धिन गरी आर्आजिन बढाउन आरन सिुार, 
बाजा षविरर् िगार्िका कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनछे ।  

५२. गररव िथा षवपन्न एकि परुुििाई एकि परुुि भत्ता उपिधि गराइनेछ ।  

५३. अपाङ्गिा भएका यकर्न्त्त गहरुको जीवनर्ापनिाई सहज र सरि बनाउने हेििेु नेपाि सरकारबाट सामान्त्जक 
सरुक्षा भत्ता प्राप्त नगने ग र घ वगिका अपाङ्गिा भएमा यकर्न्त्त गहरुिाई वाषििक रुपमा एकमषु्ठ भत्ता उपिधि 
गराइनेछ ।  

सामान्त्जक षवकास 

५४. बािषववाह ररू्नीकरर्का िालग चेिनामूिक कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनछे । २० विि पूरा भएपलछ मातै्र 
षववाह गनुिपने कानूनी यकर्वस्थािाई “षवहेवारी - बीस विि पारी” षकशोर षकशोरी िथा अलभभावकहरुसम्म परु् र्ाउन 
षवशेि कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

५५. ज्रे्ष्ठ नागररकहरुको सम्मान र सरुक्षािाई प्राथलमकिामा राखी आवश्र्क कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ 
।  

५६. झापटुारमा  लनमािर्ािीन रहेको शवदाह स्थिको लनमािर् कार्ि सम्पन्न गरी अरर्  स्थानहरुमा रहेका शव 
दाहस्थिहरुिाई थप यकर्वन्त्स्थि बनाउन आवश्र्क  पूवाििार िर्ार गररनेछ ।  

भवन, आवास िथा बस्िी षवकास 

५७. भवन लनमािर् िथा नक्सापास मापदण्डमा समसामषर्क संशोिन र पररमाजिन गरी यकर्वन्त्स्थि बस्िी षवकास 
िथा आवास लनमािर्िाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  

५८. आवासषवषहन षवपन्न ऋषिङ्ग गाउँपालिकाका नागररकहरुिाई आवास लनमािर्स्वरुप अनदुान प्रदान गररनेछ 
। ऋषिङ्ग गाउँपालिकाबाट अरर्त्र गई बसोबास गरेका घरवारषवषहन ऋषिङ्ग गाउँपालिकाका नागररकहरुिाई 
ऋषिङ्ग फकि  अलभर्ान सञ्चािन गरी ऋषिङ्गमा घर बनाई बसोबास गनि चाहेमा घर लनमािर् स्वरुप अनदुान प्रदान 
गररनेछ ।  

५९. खरको छाना भएका घरहरुिाई जस्िापािािे छाउनका िालग जस्िापािा उपिधि गराउने नीलििाई 
लनररिरिा र्दइएको छ ।  



६०. संघ िथा प्रदेश सरकारको सरुन्त्क्षि नागररक आवास कार्िक्रम, जनिा आवास कार्िक्रम र गाउँपालिकाको 
आवास कार्िक्रमवीच समरवर् कार्म गरी दोहोरो नपने गरी नागररकहरुिाई सेवा, सषुविा िथा सहलुिर्ि 
उपिधि गराइनछे ।  

६१. बाढी, पषहरो िथा अरर् षवपदजरर् जोन्त्खममा रहेका घरहरुको पषहचान गरी त्र्स्िा पररवारहरुिाई सरुन्त्क्षि 
स्थानमा स्थानारिरर् गनिका िालग अनदुान उपिधि गराइनेछ ।  

संचार िथा सूचना प्रषवलि 

६२. गाउँपालिकाको सबै वडाहरु, स्वास््र् संस्थाहरु एवं षवद्यािर्हरुमा इरटरनेट सषुविा परु् र्ाई सूचना 
प्रषवलिमैत्री शासकीर् यकर्वस्था र षवकासका िालग आिारन्त्शिा खडा गररनेछ ।  

६३. गाउँपालिकाको वेभसाइटिाई अद्यावलिक गदै, नागररकहरुिाई वेवसाइटमाफि ि अलिकिम सूचना प्रवाह 
हनुे यकर्वस्था लमिाइनेछ । गाउँ कार्िपालिका एवं गाउँ सभाका लनर्िर्हरुिाई वेभसाइटमाफि ि साविजलनक 
गररनेछ ।  

वािावरर् संरक्षर् 

६४. वािावरर्ीर् स्वच्छिा अलभवृषद्ध गनिका िालग वनको संरक्षर्, षवकास र सदपुर्ोग गनि सामदुाषर्क वन 
उपभोत गा सलमलिहरुिाई षक्रर्ाशीि िलु्र्ाइनेछ ।  

.६५. सडकको दार्ाँवार्ाँ हररर्ािी प्रवद्धिन गनिका िालग सम्भायकर् स्थिहरुमा वृक्षारोपर् गने कार्ििाई अलभर्ानकै 
रुपमा अन्त्घ साररनेछ ।  

६६. घर नक्सा पास गदाि कन्त्म्िमा एकवटा षवरुवा रोपर् गनुिपने स्थानको यकर्वस्था गनुिपने प्राविान राखी 
त्र्सको कडाइका साथ पािना गररनेछ ।  

उद्योग 

६७. ऋषिङ्ग गाउँपालिकाको वडा नं. ५ न्त्स्थि षपपिटारमा लनमािर्ालिन उद्योग ग्रामको लनमािर् कार्ििाई 
िीव्रिाका साथ अन्त्घ बढाइनछे ।  

६८. िघ,ु घरेि ुिथा साना उद्योग गनि चाहने उद्यमीहरुिाई प्रोत्साहन गनि िालिम िथा क्षमिा षवकासका 
कार्िक्रमहरु प्राथलमकिाका साथ अन्त्घ बढाइनेछ ।  

षवपद् यकर्वस्थापन 

६९. षवपद् जोन्त्खम ररू्नीकरर् िथा यकर्वस्थापनको िालग षवपद् यकर्वस्थापन कोिको रकममा वृषि गररनेछ । 
स्थानीर् षवपद् यकर्वस्थापन सलमलि एवं वडास्िरीर् षवपद् यकर्वस्थापन सलमलिहरुको संस्थागि क्षमिा अलभवृषद्ध 
गररनेछ ।  



७०. षवपद् यकर्वस्थापनका िालग उिार िथा राहि सामाग्रीको भण्डारर्िाई यकर्वन्त्स्थि गररनेछ ।  

७१. षवपद यकर्वस्थापन चक्रिाई ध्र्ान र्दई षवपद् प्रलिकार्ि र्ोजना िजुिमा गरी प्रभावकारी कार्ािरवर्न गररनेछ 
।  

७२. षवपद जोन्त्खम ररू्नीकरर् गनिका िालग िारजािी िथा ह्यमु पाइपको यकर्वस्था गरी भ-ूसंरक्षर् एवं बाढी 
पषहरो लनर्रत्रर्मा टेवा परु् र्ाइनेछ ।  

७३. सडकको दार्ाँ वार्ाँ िथा अरर् स्थिहरुबाट षवना अनमुलि गैरकानूनी िवरिे ढंुगा उत्खनन ्गने कार्ििाई 
पूर्ि रुपमा रोक िगाइनछे । प्रारन्त्म्भक वािावरर्ीर् परीक्षर् र वािावरर्ीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कनका आिारमा 
वािावरर्मैत्री ढंगिे षवकास लनमािर् गने नीलि अविम्बन गररनेछ ।  

सशुासन िथा साविजलनक सेवा प्रवाह 

७४. ऋषिङ्ग गाउँपालिकाबाट प्रदान गररने सेवाप्रवाहिाई लछटो छररिो र प्रभावकारी बनाउन कमिचारीहरुिाई 
उत्प्ररेरि गदै कार्िप्रर्ािी र कार्िप्रषक्रर्ामा सिुार गदै िलगनेछ ।  

७५. साविजलनक सनुवुाई, सामान्त्जक परीक्षर् िगार्िका सशुासनका संर्रत्रहरुको प्रर्ोग गरी पारदन्त्शििा र 
साविजलनक उत्तरदाषर्त्विाई प्रवद्धिन गररनछे ।  

७६. आलथिक कारोवारमा लनर्लमििा, लमियकर्र्ीिा, कार्िदक्षिा, औन्त्चत्र्िा र प्रभावकाररिा कार्म गरी सशुासन 
कार्म गररनछे । बेरुज ुफर्छ्यौटिाई प्राथलमकिाका साथ अन्त्घ बढाइनछे । 

७७. साविजलनक सरोकारको षविर्मा सून्त्चि हनुपाउने नागररकको हकिाई सम्मान गरी गाउँपालिकाको सूचना 
िथा जानकारीहरु अलिकिम रुपमा नागररकहरुसम्म सम्प्रिेर् गनिका िालग वेवसाइट, सामान्त्जक सञ्जाि, प्रसे 
िगार्िका माध्र्महरुको भरपूर उपर्ोग गररनेछ ।  

७८. संघीर् मालमिा िथा सामारर् प्रशासन मरत्रािर्बाट जारी स्थानीर् िह संस्थागि क्षमिा स्व-मूल्र्ाङ्कन 
कार्िषवलि,२०७७ बमोन्त्जम ऋषिङ्ग गाउँपालिकाको स्व-मूल्र्ाङ्कनमा उत्कृि अङ्क हालसि गनि कार्िर्ोजना लनमािर् 
गरी िीव्रिाका साथ कार्िसम्पादन गररनेछ ।  

७९. स्थानीर् सरकारको एकि िथा साझा अलिकार के्षत्रका षविर्हरुको कार्ािरवर्निाई प्रभावकारी िलु्र्ाउन 
आवश्र्क नीलि, कानून िथा कार्िषवलिहरुको िजुिमािाई प्राथलमकिाका साथ अन्त्घ बढाइनेछ ।  

८०. ऋषिङ्ग गाउँपालिकाको रर्ार्ीक सलमलिको संस्थागि क्षमिा अलभवृषद्ध गरी रर्ार् सम्पादनिाई लछटो छररिो 
र चसु्ि दरुुस्ि िलु्र्ाइनेछ । आवश्र्किा अनसुार मेिलमिाप केरिहरुको स्थापना गरी सामान्त्जक मेिलमिाप, 
सौहादििा र भाइचाराको भावनािाई प्रगाढ िलु्र्ाइनछे ।  



८१. षवकास र्ोजनाहरुको अनगुमन गरेर मात्र भतु गानी र्दने यकर्वस्थािाई कडाइका साथ िागू गररनेछ । 
गाउँपालिकाबाट भएका षवकास लनमािर् िगार्ि सेवा प्रवाहसम्बरिी झिकहरु नागररकहरुसम्म र्थाथि रुपमा 
सम्प्रिेर् गनि फोटो प्रदशिनी कार्िक्रम शरुुवाि गररनछे ।  

राजश्व सिुार िथा कर प्रशासन 

८२. गाउँपालिकाको राजश्व क्षमिा वढाउन राजश्व सम्भायकर्िा अध्र्र्नको कार्ििाई अन्त्घ बढाइनेछ ।  

८३. यकर्वसार् करिाई कार्ािरवर्न गनि यकर्वसार् दिाििाई अलभर्ानको रुपमा सञ्चािन गररनेछ ।  

८४. कर प्रशासनिाई सबि र सक्षम बनाउन लनररिर सिुारको कार्ि अन्त्घ बढाइनछे ।  

अरत्र्मा, ऋषिङ्ग गाउँपालिकाको आलथिक विि २०७८/०७९ को नीलि िथा कार्िक्रम िजुिमा कार्िमा सघाउ 
परु् र्ाउनहुनु ेसम्पूर्ि जनप्रलिलनलि, कमिचारी, समाजसेवी, वषुद्धजीषव, पत्रकार िगार्ि सम्पूर्ि महानभुावहरुिाई 
हार्दिक िरर्वाद यकर्त ग गनि चाहरछु । र्स नीलि िथा कार्िक्रमको कार्ािरवर्नमा पलन सम्वद्ध सबैको सहर्ोग 
रहनेछ भने्न षवश्वास यकर्त ग गदिछु । िरर्वाद ।  

 


