
 

 “रुपाको पहिचान सबै क्षते्रमा समहृिको अभियान”  

 

रूपा गाउँपाभिकाको आभथिक वर्ि २०७८÷०७९ को  
बाहर्िक नीभि िथा कायिक्रम 
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आदरणीय गाउँसिाका सदस्य ज्यू, आमन्त्रत्रि मिानिुाव, कमिचारी एवम ्पत्रकार भमत्रिरु, एवम ्सम्पणुि उपन्त्स्थि 
भमत्रिरु,   

म अब िाम्रो कायिकािको संन्त्क्षप्त सभमक्षा गनि चािर्ुुः- 

रूपा गाउँपाभिकाको नेितृ्व गरेको चार वर्ि पूरा िएर अन्त्रिम वर्िमा आउँदा सम्म धेरै मित्वपूणि उपिब्धीिरु 
िाभसि गरेका ् ौं । गाउँपाभिकाको हवकासको िाभग जनप्रभिनीभध, कमिचारी िगायि सम्पूणि सामान्त्जक, राजभनिीक 
एवम ्रूपा बासी सम्पूणि जनसमदुायसँग समरवय गरी काम गनि सक्न ु नै िाम्रो प्रमखु सफििाको कडी िो 
।"रूपाको पहिचानुः सबै के्षत्रमा समहृिको अभियान" िने्न मूिनारािाई साथिक बनाउन गाउँपाभिकाको सबै शन्त्ि 
पररचािन गरी संघ, प्रदेश र अरय संघसंस्थािरुसँग समरवय गरी जनिाको आभथिक, सामान्त्जक, सांस्कृभिक, िौभिक, 
राजनैभिक रूपमा समहृिका बनाउनको िाभग िामी सबैिे अनिुभुि गने गरी आधारन्त्शिा खडा गरेका ्ौं । 

िाभम भनवािन्त्चि िुँदा िखिरै मात्र हवनाशकारी मिािकुम्पिे भथिो-भथिो पारेको भथयो । हपभडििे पहििो हकस्िाको 
रकम समेि पाउन सहकरिेका भथएनन ्। िाम्रो पिि पभ् घर बनाउन ईच््ुक िकुम्प हपभडि िािग्रािीमा नाम 
समाबेश िएकािरुको रकम भनकासा िई अभधकांश घर भनमािण िएका ् न ्। यिी हवचमा मिािकुम्पिे हपल्सएका 
रूपा बासी जनिािरुको घाउमा मिम पट्टी िगाउँदै गदाि िपाईं िामी कसैिे नसोचेको हवश्व जगिका मानव 
समदुायिाई नै बरदी र आिहिि बनाउने कोरोना िाईरस कोभिड-१९ िे द्रिु र भिव्र गभिमा सञ्चािन िइरिेका 
हवकास भनमािण िगायिका अरय कामिरूिाई ठप्प पाने गरी िाम्रो गाउँपाभिकािाई पभन अ्ुिो राख्न सकेन 
यसको रोकथामको िाभग सचेिना, प्रचार-प्रसार, क्वारेरटाईन सञ्चािन, प्रत्यके हवरामीको घरमा आयवेुद और्धी 
परु् याउन,े स्वास््य सामाग्री हविरण गने, स्वास््यकमीिाई भनगरानी गराउने, पोर्णयिु खानकुेरािरु हविरण गने 
ियागिका काम गरर कोरोना िाईरस कोभिड-१९ रोगको रोकथाम गनि सहकएको यिाँििरूिाई अवगि न ै् 
। यस कायिमा खट्निुनुे स्वास््यकमी, जनप्रभिभनभध, कमिचारी, सरुक्षाकमी सबैिाई उच्च सम्मान सहिि धरयबाद 
ज्ञापन गदि्ु । 

यस कायिकािमा अत्याभधक मात्रामा परेको वर्ािको कारणिे पभन घरिरु हवस्थाहपि िनुे, बाटो अबरुि िनुे र धेरै 
खेिीयोग्य जभमन कटान िई नष्ट िएको ् । यसको िाभग संघ, प्रदेश सँग समरवय गरी िाम्रो स्थानीय ििबाट 
गरी क्षभिपूिी र संरक्षणको काम गररएको ् । हवभिन्न समस्याको बाबजदु पभन स्थानीय ििको पहििो अभ्यास 
िएकािे ऐन काननु, भनयमाविी, कायिहवभध भनमािण गरी गाउँपाभिकामा सशुासन यिु सेवा प्रवाि गनि सफि िएका 
्ौं ।सडकको हपचको नाम नै नरिेको गाउँपाभिकामा ९० हक.मी. बाटो भनमािण गनुि, ९०% घरमा एक घर एक 
धारा खानेपानी परु् याउन,ु गररव िथा भनमखुा जनिािरुको खरिे ्ाएको ्ानो हवस्थापन गरी हटनिे ्ाउन े
कायिक्रम सञ्चािन, प्राहवभधक न्त्शक्षा, स्वास््य संस्थामा ल्याब सहििको स्वास््य सेवा, डाक्टर फामिसी सहििको १५ 
शैयाको अस्पिाि सञ्चािन, सबै वडामा स्वास््य संस्था हवस्िार, पयिटकीय हिसाबिे पहिचान बनाउन अग्रसर िनुे, 
कृर्ी िथा पश ुहवकासमा करोडौं िगानी भित्र्याई ८ वटा मात्र फमि र सिकारी संस्था रिेको रूपािाई ४०० 
िरदा  बढी  फमि िथा सिकारी समूि खोिी  स्वरोजगार र उत्पादन गनि सक्ने बनाउन ुनै सफििा िो िन्न 



सहकर् ।महििा, दभिि, जनजाभि िथा िन्त्क्षि वगििरुमा समाबेन्त्श कायिक्रमिरु माफि ि उनीिरुको  सशन्त्िकरण 
र आभथिक समहृिको िाभग कायि सञ्चािन गनुि र रयायीक पिभििाई स्वच्् बनाउन ुसमहृिको ददशा िफि  िागेको 
अनिुिुी गनि सहकर् ।स्थानीय िििे रयाय भनरूपण गनाििे जनिािाई अदािि सम्म पगु्न ुपने वाध्यिाको अरत्य 
िएको ् । भसचँाईका कुिो, िटबरध, ि-ूसंरक्षण, सामदुाहयक वनको हवकास िगायि धेरै कायििरु गररएको ् 
। यसै आ.ब.मा सम्पन्न िनु ेगरर नेपाि सरकार सशिि अनदुान पुजँीगि कायिक्रम िफि  िोदी झो.प.ु, िािबेशी 
झो.प.ु, चोरगौंडा वास्कोट दोवान खोिा झो.प,ु हवदी दोिान खोिा झो.प,ु थाभििर हपप्िे िाग्दी खोिा झो.प,ु दिैुकोट 
झो.प,ु खाल्टे खोिा ट्रस्ट पिु को काम भिब्र रूपमा अगाडी बढाईएको ् । रूपा गाउँपाभिकामा रिेका शहिद, 
वेपत्ता जनआरदोिनको घाईिे पररवारिाई सम्मान गने र श्रष्टािरुिाई सम्मान गने र उभनिरुको क्षमिा हवकासमा 
प्रोत्सािन गने कायि गररएको ् । सकुुम्बासी, िभुमहिन व्यन्त्ििरूको िाभग िोगचिन गदै आईरिेको जग्गाको 
िािपजुाि हविरणका िाभग प्राहवभधकिरूिारा जग्गा नापजाँच कायि भिब्र रुपमा अगाडी बढाईएको ् । 

िनु ि चार वर्ि सम्म अिोरात्र खटेर गरेको कामको वृिि रूपाको संगािो मा प्रकाशन गररएको ् । दृढ ईच््ा 
शन्त्ि, समरवय र सबै शन्त्ििाई पररचािन गनि सहकयो िने केहि गनि सहकर् िने्न िाम्रो समहृिको यात्रा ज्विरि 
उदािरण देखाउन सहकएको ् । 
 

आदरणीय गाउँ सिा सदस्य ज्यूिरु  

अब म आ.ब. २०७८/०७९ को वाहर्िक नीभि िथा कायिक्रम प्रस्ििु गनि चािर्ुुः- 

रूपाको समहृिको आधार वर्िको रूपमा यस वर्ि उत्पादनमूिक र िगानी मैत्री वािावरण भसजिना गनि प्रयाप्त ध्यान 
दददै कृहर् वर्िको रुपमा मनाउने र पयािप्त स्वरोजगार भसजिना गने गरी नीभि िथा कायिक्रम ियार गररएको ् । 
जनिाको आयस्रोि बहृिका िाभग कृहर्, पश,ु खाद्य सरुक्षा,स्वच्् खानेपानी, स्वास््य, ,न्त्शक्षा, पूवािधार हवकास र 
सशुासनिाई मखु्य आधार मानी आवश्यक बजेट हवभनयोजन गने नीभि भिईने ्  । 

श्रम िथा यवुा रोजगार :- 

• रूपा गाउँपाभिकाका यवुािरुिाई स्वरोजगार बनाउनको िाभग गाउँपाभिकाको िफि बाट हवत्तीय संस्थािरुसंग 
समरवय गदै सामान्त्जक उत्तरदाहयत्व पूरा गरर आफ्नो पेशा व्यवसायिाई सफि बनाउनको िाभग "िािमा 
भसप: सबै ठाउँमा दठक" नाराका साथ गाउँपाभिकाको िफि बाट मागको आधारमा िाभिमको व्यवस्था 
गररने् । 

• व्यवसायीिरुिाई व्यवसाय सञ्चािन गनिको िाभग सिकारी स्थापना गरी त्यस माफि ि बेरोजगारी िथा 
यवुािरुिाई उनीिरुको िगानी िथा उत्पादन िएका वस्ििुरुको व्यवस्थापन गने र पुजँी कम िएका 
व्यवसायीिरुिाई रयूनिम व्याजदरमा व्यवसाय गने वािावरण भसजिना गररने ् । 



• वैदेन्त्शक रोजगारबाट कोभिड-१९ का कारण रोजगार गमुाएर फहकि एका यवुािरुिाई उनीिरुको चािना 
अनसुारको कृहर्, पशपुािन िथा अरय व्यवसाय गने वािावरण भमिाई आवश्यक सिजीकरण गररने् । 

• प्रधानमरत्री रोजगार कायिक्रम अरिगिि हवकास भनमािणमा जोडी यवुािरूिाई स्वरोजगार बनाई पररचािन 
गररने ् । 

कृहर् :- 

• रूपा गाउँपाभिका भित्र "एक घर एक उत्पादन" िने्न उद्देश्यका साथ यस वर्ि "एक घर एक टनेि" 
कायिक्रमको व्यवस्था भमिाईने ् । जसका कारण गाउँपाभिकाको िरकारीको उत्पादनमा उल्िेख्य वृहि 
िनुे् । 

• कृहर्िाई आधभुनकीकरण गदै प्रहवभधमैत्री कृहर्िाई प्रोत्सािन गरी यारत्रीकरणमा जोड ददने व्यवस्था भमिाई 
"एक वडा एक नसिरी" माफि ि हकसानिाई व्यवसायमूिक बनाई स्वरोजगारको भसजिना गररने् । 

• गणुस्िरीय बेनाि उत्पादन गरी हकसानको सिज पिुँच िनुे गरी आवश्यकिा अनसुार उपिब्ध गराउन े
व्यवस्था गररन े् । 

• संघ, प्रदेश भनजी र अरय संघ/संस्थािरुसँग समरवय गरी गाउँपाभिका भित्रका उत्पादनन्त्शि जग्गामा 
व्यवसाहयक खेिी गनि पकेट, ब्िक िथा ठूिा फमि सञ्चािन गने वािावरण भमिाईने ् । 

पश ु:- 

• पशपुािनमा रूपा गाउँपाभिका अत्यरि सम्िावना िएको के्षत्र िो । यसिाई मध्यनजर गदै पशपुािनमा  
NLSIP प्रोजेक्ट संग समरवय गरी २० करोडको सम्झौिा गरी १० समूिका ३०० जनािाई प्रत्यक्ष 
िाि पगेुको यो कायाििाई प्रिावकारी बनाउनको िाभग गाउँपाभिकािे हवत्तीय संस्था संग समरवय गरी 
गाउँपाभिकाको िफि बाट कोर् खडा गने कामको व्यवस्था भमिाईन े् । 

• पुजँीको अिावमा व्यवसाय गनि चािने यवुािाई यवुा िथा स्वरोजगार कोर् माफि ि सस्िो व्याज दरमा 
ऋण उपिब्ध गराई स्वरोजगार बनाइने ् । 

• हकसानिाई व्यबसाहयक पशपुािन प्ररेरि गनिको िाभग "एक टोि एक कृर्क समूि" गठन गरी 
व्यवसायिाई व्यापक बनाउने नीभि भिइने ् । 

• अत्यरि रयून रूपमा रिेको उन्नि जािको पशपुािन व्यवसायिाई रयूनिम १० प्रभिशि बनाउन कृभत्रम 
गिािधारणमा शिप्रभिशि अनदुान उपिब्ध गराउने कायिक्रमिाई भनररिरिा ददईने ् ।  

• बैंक िथा हवत्तीय संस्थािरूसंग समरवय गरी हकसानिरुिाई सिभुियि दरमा ऋण प्रबाि गनिको िाभग 
आवश्यक समरवय गरी व्यवसाहयक पशपुािन र कृहर् उत्पादनमा प्रोत्सािन गररने ् । 

• कृहर् र पशपुािन गने हकसानिाई समस्या नपरोस िने्न उद्देश्यिे घर घरमा कृहर् प्राहवधीक परु् याउन 
मोबाइि/मोटरसाईकि सेवा प्रवाि गररने ्  । जसिे गदाि जनु हकसानिरु समस्यामा परेका ् न ्कृर्किे 
ित्काि कृहर् प्राहवभधक सेवा प्राप्त गने्न ्। 

 



पयिटनुः- 
• रूपा गाउँपाभिका िाई पयिटनको गरिब्य बनाउनको िाभग यिाँको िौगोभिक, धाभमिक, सांस्कृभिक रूूपमा 

रिेको रूपाको सम्पन्त्त्तिाई अभधकिम प्रयोग गरी पयिटनको हवकास गनि सबै डाडँािरु जोडेर बिउुद्देश्यीय 
पदमागि सहिि शान्त्रि पाकि  भनमािणको बिृिू ्कायि अगाभड बढाइने ् । 

• यस गाउँपाभिकाको पौरान्त्णक मित्वका रुपमा रिेका मठ, मन्त्रदर, मन्त्स्जद, गमु्बाको संरक्षण गदे एक वडा 
िीन चौिारी भनमािण कायिक्रम सञ्चािन गररने ् । जसिे गदाि बर हपपिको संरक्षणमा योगदान पगु्ने्  
। 

• आरिररक िथा बाह्य पयिटनिाई िन्त्क्षि गरूी हवभिन्न वडािरुमा िोमस्टे सञ्चािनमा आइरिेका ्न ् िन े
बाँकी रिेका स्थानिरुमा व्यबन्त्स्थि िोमस्टे सञ्चािन र प्रवििन गररने कायिक्रमिाई भनररिरिा ददईने्  । 

• पयिटनको सम्िावना बोकेको यस गाउँपाभिकाभित्र हवभिन्न वडा िथा स्थानिरुमा भ्यू टावर भनमािण कायि 
सम्पन्न िई सञ्चािनमा आएका ्न ्िने बाँकी स्थानिरुमा भ्यू टावरिरुको भनमािण यस वर्ि सम्पन्न गरी 
सञ्चािनमा ल्याइने ् । साथै कृहर्, वन,पयिटनिाई समिे प्रवििन गने नीभि भिइने ् । 

 

वन :- 

• “सामदुाहयक वन जनिाको आभथिक समहृिमा योगदान” िने्न मूि नाराका साथ सबै सामदुाहयक वनमा १ 
िजार गजुो उत्पादन कायिक्रम िागू गररने ् ।साथै अरय जडीवटुी उत्पादनमा जोड ददई प्रशोधन गरर 
बजार सम्म परु् याउने व्यवस्था भमिाइने ् । 

• वन सँग काम गने संघ संस्था सँग समरवय गरी वनमा आधाररि उद्यम सञ्चािन गरी भसजभनङ्ग मेन्त्शन, 
ददगो वन व्यवस्थापन गररने ् । 

• िािीगरुाँस संरन्त्क्षि क्षेत्र घोर्णा माफि ि मनोरम ठाउँको भनमािण गरी पयिटकीय हिसाबिे आवश्यक 
व्यवस्थापन गररन े् । 

• "सामदुाहयक वन जनिाको आय आजिनमा योगदान" िने्न मूि नाराका साथ यिा ँिएका काठ, दाउरा, 
जडीबटुी िगायिका वस्िकुो अभधकिम प्रयोग िथा वनको ददगो व्यवस्थापन गरी जनिाको आयस्िर 
बढाउनको िाभग वन सम्बरधी सबैको साझा िगानीमा भसजभनङ्ग उद्योगको रूपमा स्थापना गरी यवुािरुिाई 
रोजगारीमा जोभडने ् । 

• वन संरक्षण र प्रवििन गदे व्यबन्त्स्थि वन सौरदयिकरण गरी वरयजरि ुव्यबवस्थापन सगैँ वन पयिटनिाई 
प्रवििन  गररने्  । साथै एक सामदुाहयक वनिाई नमूना  वन नसिरी  उत्पादन गनि िगाइन े् । साथै 
डढेिो भनयरत्रणका िाभग िथा औजार खररद गररने ् । 

• सामदुाहयक वनको संस्थागि हवकासमा आवश्यक काम गररने ् । 

खानेपानी :- 



• रूपा गाउँपाभिका भित्र ९५ प्रभिशि घरमा  एक घर एक धारा सम्पन्न िएको ् । बाँकी स्थानमा 
योजनाको सञ्चािन िईरिेको ्  । यस वर्ि सबै स्थानमा स्वच्् र सफा पानी परु् याउनको िाभग खानेपानी 
मिुान िथा मिु संरक्षणको नीभि भिइने ् । 

 

भसँचाईुः- 

• गाउँपाभिका अरिगिि खेिी योग्य जभमन रिेका ठुिा टारिरुको सौयि भिफ्टीङ्ग भसचँाईको िाभग प्रदेश र 
केरद्र सरकारसँग समरवय गरर योजना अगाडी बढाईने ् िने साना भसचँाई अरिगििका साना कुिोिरुको 
गाउँपाभिकाबाट न ैयोजनामा समाबेश गरी कायि सञ्चािन गररने ् । 

स्वास््य :- 

• कोभिड १९, कोरोना िाइरसका कारण हवश्वमा नै प्रिाव पारेको यो अवस्थामा रूपाबासी जनिािाई 
सरुन्त्क्षि बनाउनको िाभग कुनै पभन कसरु बाँकी नराखी रोगको रोकथाम, उपचार िथा सियोगको िाभग 
रकम व्यवस्थापन गने नीभि भिइएको ् । स्वास््यकमी िगायिको सरुक्षामा हवशेर् सिकि िा अपनाउन े
नीभि भिइएको ् । 

• हवपद व्यवस्थापन कोर् खडा गररएको ् र खाद्य सरुक्षा साथै स्वास््य व्यवस्थापन गने नीभि भिइन े् 
। 

• रूपाका जनिाको स्वास््यमा पिुँच पगुोस िने्न िेििेु सबै वडामा स्वास््य चौकी स्थापना गने कायिक्रमिाई 
भनररिरिा ददईएको ् ।  

• गाउँपाभिका अरिगििका स्वास््य चौकीिरुिाई स्िरोन्निी गररने ् ।  

• यस वर्ि बजारसम्म हवरामी िैजाने बाध्यात्मक पररस्थीभििाई कम गनि र स्वास््य सेवामा जनिािाई 
सविसिुि सेवा प्रदान गनिको िाभग रूपाकोट अस्पिाि सञ्चािनमा ल्याईएको ्  ।जसका िाभग आवश्यक 
पने िौभिक पूवािधारको िाभग चमेना गिृ, फामेसी, एम्बिेुरस, ल्याब व्यवस्थापन गने नीभि भिइने ् । 
साथै अस्पिाििाई अझ प्रिावकारी रूपमा सञ्चािन गनि १५ शैयाको अस्पिाि िवन भनमािण र 
व्यवस्थापन गनि क्रमागि योजनाको रुपमा बजेट हवभनयोजन गररने ् । 

 

न्त्शक्षा :- 

• रूपा गाउँपाभिकािाई शैन्त्क्षक िवको रुपमा हवकास गने नीभि भिइएको ् । जसको िाभग यसै बर्ि 
“एक्काइसौं शिाब्दीको न्त्शक्षाको आधार प्रहवभधपूणि न्त्शक्षाको उपिार” का िाभग िागि साझेदारीमा एक 
न्त्शक्षक एक ल्यापटप उपिब्ध गराउन ेकायििाई भनररिरिा ददईन े्  । साथै हवद्याियिरुमा  इरटरनेटको 
पिुँच हवस्िार गररने् । 

• माध्याभमक ििसम्म भनशलु्क न्त्शक्षा प्रादन गने नीभि भिईने ् । 



• िाभिम प्राप्त शैन्त्क्षक जनशन्त्ि उपिब्धीपूणि नभिजाको प्राप्तीका िाभग िाभिम कायिशािा सञ्चािन गररने्  
। स्थानीय हवर्यबस्िकुो पहिचानका िाभग स्थानीय पाठ्यक्रमको कायािरवयन गररने्  । 

•  िािको हवर्म पररन्त्स्थिीमा शैन्त्क्षक गभिहवधी सञ्चािन गनि बैकन्त्ल्पक हवभधिाई अबिम्बन गररने ् । 
स्वास््य र सक्षमिाका िाभग खेिकुद हवकासका कायिक्रम िय गररने् । हवद्याियको शैन्त्क्षक गणुस्िर 
सधुारका िाभग बािहवकास सिजकिाि, कक्षा न्त्शक्षक िथा प्र.अ. प्रोत्सािन, अंग्रजेी माध्ययमको 
पाठ्यपसु्िक, शैन्त्क्षक क्िािेण्डर, न्त्शक्षक डायरी, पोशाक िगायिका कायििाई भनररिरिा ददइएको ् 
। 

• दक्ष जनशन्त्ि नै रूपाको हवकासको मिु आधार िो, िसथि प्रदेश स्िरीय प्राहवधीक न्त्शक्षाको िाभग रूपा 
गाउँपाभिका भित्रका ३ वटै हवद्याियको प्रहवभध न्त्शक्षािाई गणुस्िरीय बनाई न्त्शक्षा प्रदान गने नीभि 
भिइने ् । 

• हवर्यगि न्त्शक्षक समिु गठन पररचािन माफि ि हवर्यगि भसकाई, उपिब्धी वृहि गने नीभि भिइने ् 
। 

पूवािधार हवकासुः- 
 

• सबै जनिाको पिुँच कायाििय सम्म िनुपु ि् िने्न उद्देश्यिे वडा नं.१,४,६ र ७ सम्म पगु्ने बाटो पक्की 
बनाई वडा कायाििय सम्म सिजै बाटो पगु्ने नीभि बनाई सबै वडा कायाििय सम्म पक्की बाटो बनाईन े
् । 

• अधरुा रिेका योजनािरूिाई सम्पन्न गनिको िाभग हवशेर् प्राथभमकिामा रान्त्ख सम्पन्न गने गरी व्यवस्था 
भमिाईन े् । 

• रूपा गाँउपाभिकाका रणनीभिक मित्वका मखु्य सडकिरु मध्ये न्त्शशवुा पोल्याङटार सडक खण्डमा िाि 
हपच गने कायि सम्पन्न िएको ् िने केिी स्थानिरुमा ममिि कायि सञ्चािन िईरिेको ्। 

• वेगनास िोिेटार सडक खण्ड हपच गने कायि सम्पन्न िई सकेको ् । 

• रूपा ररङरोड, िाङगे वाङगे , न्त्शवचण्डी  मोटरबाटो, देउरािी, फेदी, रामदी, माउडाडँा, फैँ चोक मोटरबाटो, 
मादद कररडोर केन्त्रद्रय योजनामा परर कायि अगाडी बढाईएको ् । यस वर्ि पभन संघीय सरकारबाट 
बजेट थप िएको ् । 

• रूपा गाँउपाभिकाको केरद्र फाििञ्जाङ जोड्ने रामकोट रामदी स्िरोन्निूी गरी ५.१ हक.मी. असफ्ाल्ट 
हपच गनिको िाभग द्रिु गभिमा काम अगाडी बढेको यसूै आ.ब.मा सम्पन्न गररने ् । सोिी सडक 
खण्ड अरिगिि बाँकी रिेको देउरािी देन्त्ख रामदी सम्मको सडक खण्ड पभन यसै वर्ि स्िरोन्निी गने गरी 
बजेट हवभनयोजन गररन े् ।  

• फाििञ्ज्याङ्ग न्त्चसापानी मो.बा.द्रिु गभिमा हपच गने कायि सम्पन्न िइ सकेको ् । 

• गाउँपाभिका स्िरीय प्याराहफट सहििको स्टेभडयम द्रिु गभिमा भनमािण कायि अगाडी बहढरिेको ् साथै 
सम्पन्न गनिका िाभग क्रमागि रुपमा बजेट हवभनयोजन गररने ्। 



• गाउँपाभिका भित्रका सबै वडामा खेि मैदान बनाउने कायिक्रमिाई भनररिारिा ददइने्  । 

• साथै हवकास भनमािणको कामको िाभग गणुस्िरीयिा कायम गनिको िाभग अभधकिम पिि गने नीभि 
भिइने ् । 

 

सामान्त्जक हवकास 

 

• महििा िथा बािबाभिकाको आय आजिन, क्षमिा हवकासका िाभग उपाध्यक्षसूँग महििा कायिक्रम 
सञ्चािन गररने ् । 

• िन्त्क्षि वगिको आयआजिन िथा जीवनस्िर उकास्नका िाभग सिकारी स्थापना गरी कायिक्रम सञ्चािन 
गररने ् । 

• दभिि समदुायको परम्परागि पेशािाई संरक्षण र आय आजिनमा उि पेशाको प्रयोगका भनभमत्त 
आधभुनकीकरण गनिका िाभग आवश्यक िाभिम िथा कायिक्रम रान्त्खन े ् । साथै दभिि,जनजाभि, 

अल्पसंख्यक वगि कुमाि, बोटे जिारी, मनु्त्िम, अपाङ्ग,सहिद पररवारको आय आजिन अभिवृहि गने उदेश्यिे 
िागि सििाभगिामा आधाररि ब्यवसायीकरण अनदुान िथा िाभिमको ब्यवस्था भमिाईने ् । 

• अपाङ्गिा िएका व्यन्त्ििरुको आय आजिन िाई िन्त्क्षि गरी गाउँपाभिका र गैरसरकारी संस्थाको 
समरवयमा हवभिन्न आयमूिक कायिक्रम सञ्चािन गने प्रवरध गररन े् ।  

• रूपा गाउँपाभिकामा रिेका जेष्ठ नागररकिरु  गाउँपाभिकाका सम्पन्त्त्त िएकािे उनीिरुको पाररवाररक 
दाहयत्व बोध गराउनको िाभग पाररवाररक भमिान सचेिना कायिक्रम सञ्चािन गररने्  । 

 

िार्ा िथा संस्कृभि प्रवििनुः- 
• रुपा गाउँपाभिकाको संस्कार िथा संस्कृभििाई जगेनाि गनिको िाभग "सबै जािजािीको संस्कार पभ्ल्िो 

पसु्िािाई िस्िारिरण" िने्न मिु नाराका साथ रूपा गाउँपाभिका भित्रका सबै जािजाभिको दैभनक 
प्रयोगका बस्ि,ु िेर्िरु्ा, सांस्कृभिक सामाग्री ऐभििाँभसक सम्पन्त्त्तको संरक्षण गने गरी रुपा ७ िंसपरुमा 
ऐभििाभँसक सासं्कृभिक संग्रिाियको स्थापना गररने ् । 

• यो प्रदेशको सबैिरदा ठुिो र परुानो गठुी ििी थापाको गठुी संरक्षणको िाभग आवश्यक पिि गररन े
् ।साथै सबै खािका साँस्कृभिक सम्पदाको संरक्षण गररने ् । 

 

वािावरण िथा हवपद् ब्यवस्थापन  

• कोरोना मिामारीिे हवश्व न ैआक्रारि बनाएको यस हवर्म पररन्त्स्थभिमा रुपा गाउँपाभिकाका जनिाका 
न्त्जउधनको रक्षा गनिको िाभग सहुवधा सम्पन्न अस्पिािको भनमािण गने, PCR गने िथा और्धी व्यवस्थापन 
गरी सबै के्षत्रमा प्रिावकारी ढंगिे उपचार र रेखदेखको व्यवस्था भमिाइने ् । 



• यस वर्ि बाढी पहिरोिे क्षभि बनाएको घर हवस्थाहपििरुको पनुिुःस्थापना िथा राििमा प्रिावकारी ढंगिे 
व्यवस्थापन गनि "हवपद् प्रभिकायि योजना" बनाई िाग ुगररने ् । 

• थनु्त्म्क रुपाकोट िगायिका सडक िथा साविजभनक स्थििरुमा सोिार बत्ती व्यवस्था गररने् । 

• िकुम्प प्रिाहवि िई हवस्थाहपि िएका घरिररू भनमािण गने कायि द्रिु गभिमा चिेको ् ।  

• हवपद्का दृहष्टिे जोन्त्खम के्षत्रको पहिचान गरी आवश्यक बजेट िथा जनशन्त्ि व्यवस्थापन गरी हवपद् 
बाट िनुे क्षभि रयूनीकरण गररने ् ।  

• गाउँपाभिकामा हवपद् व्यवस्थापन कोर् खडा िई सञ्चािनमा आइसकेको ् । हवपद्को बेिा खोज, 

उिार, रािि र पनुस्थापना गनि हवपद व्यवस्थापन कोर्मा रकम थप गरी हवपद् पभ्को उिार, रािि र 
पनुििािमा खचि गररन े् । साथै हवपद् व्यवस्थापन िथा उिारका िाभग िरेक वडामा िाभिम सञ्चािन 
गररने ् । 

• हवकास भनमािणका काम गदाि वािावरणमैत्री हवकास गनि जोड ददइने ्  । जिवाय ुपररवििन अनकूुिनका 
कायिक्रम सञ्चािन गररने ् । 

• वािावरण मैत्री स्थानीय शासनका मिुििू मारयिािाई आत्मसाथ गररन े् । िू-ूसंरक्षण र जिाधार 
संरक्षणमा जोड ददइने ् ।  

• बाढी पहिरो भनयरत्रणको िाभग िागि सििाभगिामा आधाररि िई िारजाभिको हविरण गररने ् ।  

 

सशुासन ,संस्थागि हवकास, सेवा प्रवाि र हवहवध  

• रूपा  गाउँपाभिकामा आगामी वर्ि सबै वडािरुमा भडन्त्जटि वडापत्रको व्यवस्था गररन े् । 

• साविजभनक सेवा प्रवाि र सशुासन नभिजामूिक व्यवस्थापनको  नीभििाई अविम्बन गरी सेवा 
प्रबाििाई नागररक र हवकासमैत्री बनाईन े् । 

• साविजनीक सेवािाई पारदशी, जवाफदेिी, उत्तदायी र नागरीकमैत्री बनाइने ् । गाउँपाभिकािे प्रदान 
गने सेवा सहुवधाको गणुस्िर सभुनन्त्िि गररने ् । सशुासनका िाभग साविजभनक सेवा प्रवाििाई 
सरिूीकृि गररने ् । 

• गाउँपाभिकाको भनयभमि साविजभनक सनुवुाई र सामान्त्जक िेखा पररक्षणका कायिक्रम भनररिरिा ददइने 
् । 

• स्थानीय ििको बजेट िजुिमा, खचिको िेखािन र एहककृि प्रभिवदेन गने प्रयोजनका िाभग SUTRA 
िगायिका सफ्टवयरिरु िाग ुगरी िेखािन व्यवन्त्स्थि गररने ् । 

• साविजभनक सेवािाई हवद्यिुीय प्रणािी माफि ि ्सेवा सञ्चािन गनि जोड ददइन े् । 

• जनिािे पाउन ेरयाय सम्बरधी सेवा पाउनका िाभग रयाहयक पिभििाई प्रिावकारी बनाइने ् । साथै 
िरेक वडािरुमा मिेभमिाप किाि साथै मेिभमिाप केरद्रिरुको स्थापना गररने ् । 

• स्रोि साधनका अबैध र अत्याभधक दोिनको भनयरत्रण र ब्यवस्थापन गनि उपयिु नीभि बनाई 
व्यवन्त्स्थि गररने् । 



• सेवा प्रवाििाई प्रिावकारी बनाउन सबै जनप्रभिभनभध र कायिरि कमिचारीिरुको क्षमिा अभिबहृि गररने 
् । 

• गाउँपाभिका अरिगिि हवभिन्न (५४) स्थानिरुमा Free Wi-Fi Zone स्थापना गररने ् । 

• हवकास योजना िथा सेवा प्रवािको कायािरवयन पक्षिाई प्रिावकारी, नभिजामखुी, गणुस्िरीय, जवाफदेिी 
बनाउन अनगुमन र मूल्यािन प्रणािी थप प्रिावकारी बनाइने ् । 

• भडन्त्जटि भििेज प्रोफाइििाई पूणििा ददई सो को ित््यािका आधारमा िन्त्क्षि बगिका कायिक्रम 
सञ्चािन गररने ् । 

 

अरत्यमा, 

अहििेको कोभिड १९ कोरोना िाइरसबाट उत्पन्न यस हवर्म पररन्त्स्थभिमा अिोरात्र खहटनिुनुे स्वास््यकमी, 
सरुक्षाकमी, जनप्रभिभनभध, कमिचारी, राजनैभिक दि, संघ संस्था िगायि सबैमा पनु: धरयबाद ददन चािर्ु । 

समिृ रूपा बनाउनको िाभग सशुासन, पारदिन्त्शिा, जवाफदेहििा र हवकासका भनभमत्त अरय योजना समावशे गदे “ 
समिृ नेपाि सखुी नेपािी ” नारािाई साथिक बनाउन सबै क्षेत्रमा हवकास गनिको िाभग सबै पक्षिाई समेटी 
प्रदेशको नीभि अनसुारको उद्देश्य पूरा गनि प्रदेश िथा केरद्रको समरवयमा स्माटि रूपाको हवकास गररने हवश्वास 
ददिाउँदै नीभि िथा कायिक्रम बनाउनका िाभग सियोग गनुििनु ेजनप्रभिभनधी कमिचारी, बहुिजीहव, राजनीभिक दिका 
प्रभिभनभध िथा रूपाबासी जनसमदुाय सबैिाई धरयबाद ज्ञापन गदि्ु । 

धरयबाद । 


