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गाउँसभाका सदस्यजू्यहरु,  

१. राप्तीसोनारी गाउँपाललकाको नव ौंगाउँसभामा 

आलथिक बर्ि २०७८।०७९ को नीलत तथा कार्िक्रम प्रसु्तत गनि पाउँदा अत्यनै्त खुसी 

लागेको छ । र्स  कोलभड महामारी तथा प्राकृलतक लबपलिको असहज पररस्थथलतले 

मानव समुदार्का आवश्यकता र प्राथलमकताहरुलाई नै बदलललदएको छ । र्सले 

अथितन्त्र र समग्र शासन प्रकृर्ामा पलन गम्भीर असर परेको छ । र्स्तो पररस्थथलतमा 

हरेक तहका सरकारले आफ्नो तर्ि बाट प्रवाह गररने साविजलनक वसु्त तथा सेवाको 

पुनः प्राथलमकीकरण गनुिपने भएको छ । र्स लवर्म् पररस्थथलतबाट र्सको असरलाई 

नू्यनीकरण गदै जनजीवनलाई कसरी लनर्लमत तुल्याउने भने्न कुरा अलहले लवश्व सामू 

चुन लतको लवर्र् बन्न पुगेको छ । लवश्वव्यापी महामारीका कारण उत्पन्न असहज 

पररस्थथलतका बीच आज २०७८/०७९ को नीलत तथा कार्िक्रम र्स गररमामर् सभा 

समक्ष सम्बोधन गरररहँदा जनताको जीवन रक्षा र मुलुकको आलथिक, सामालजक 

जीवनको सुरक्षाको प्रश्नले म अत्यन्त गम्भीर भएको छु ।र्स अवसरमा सौंघीर् 

लोकतास्न्त्रक गणतन्त्रलाई मूतिरुप लददा आफ्नो जीवन उत्सगि गनुिहुने समू्पणि ज्ञात, 

अज्ञात शलहदहरुप्रलत भावपूणि श्रद्धासुमन अपिण गनि चाहन्छु । साथै सामालजक न्यार्, 

समावेलशता, रालरि र्ता प्रलत प्रलतवद्ध भई नागररक हक सलहतको न्यार्पूणि समाज 

लनमािणको नेतृत्व गनुिहुने अग्रजहरुलाइ नमन गदै सामालजक रुपान्तरणको क्रममा 

घाईते, वेपिा व्यस्ि तथा पररवारहरुलाई सम्मानका साथ सम्झन चाहन्छु । 

२. कोलभड–१९ (कोरोना भाइरस) महामारीले 

समू्पणि लवश्व नै असहज र सङ्कटपूणि स्थथलत बाट गुलिरहेको छ । र्स महामारीबाट 

सङ््कक्रलमत भई र्स गाउँपाललका, नेपाल लभत्र तथा लवदेशमा ज्यान गुमाउने नेपाली 

तथा लवदेशी नागररकका पररवारजनप्रलत गलहरो समवेदना व्यि गदै उपचारतहरुको 

शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गदिछु ।  

३. र्स्तो जोस्खमपूणि स्थथलतमा अग्रपङ््कस्िमा 

रहेर सेवा गने स्वास्थ्यकमी, सुरक्षाकमी, सर्ाईकमी, एमु्वलेन्स चालक, पत्रकार, 

जनप्रलतलनलध लगार्त कमिचारीहरुको म उच्च प्रशौंसा गदिछु । साथै र्स राप्तीसोनारी 

गाउँपाललकाको कोरोना रोकथाम, लनर्न्त्रण र उपचार कोर्मा आलथिक तथा भ लतक 

सहर्ोग उपलब्ध गराउनुहुने सबैलाई धन्यवाद लदन चाहन्छु ।  

गाउँसभाका सदस्यजू्यहरु, 

४. लवकास लनमािणका गलतलवलधलाई तीव्रता लदने समर्मा कोलभड-१९ को महामारीसँग 

जुझ्नुपदाि लवकास प्रर्ासमा पकै्क पलन गलतरोध उत्पन्न भएको छ, र्लतः चालु 
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आलथिक वर्िमा गाउँपाललकाको नीलत तथा कार्िक्रममा समावेश भएका कलतपर् 

कार्िक्रम तथा भ लतक पूवािधार लनमािणमा आशालतत उपलस्ब्ध हालसल गनि कठीन छ 

। 

५. साविजलनक जीवन नै अवरुद्ध हुन पुगेको बतिमान असहज अवथथाको बाबजुद पलन 

आम गाउँवासीको सपना साकार पानि हामी लनरन्तर प्रर्ासरत रहेकै छ ौं। थथानीर् 

सरकारले प्रते्यक वर्िको आर्ाढ १० गतेलभत्र बजेट तथा कार्िक्रम पेश गनुिपने 

कानूनी व्यवथथा भएकोले समर्मै बजेट तथा कार्िक्रमको तर्ारी गनुिपनेमा कोलभड-

१९ लवश्वव्यापी सौंकटले चालू आलथिक वर्िका कार्िक्रमहरुको कार्ािन्वर्न तथा 

अनुगमन गनुिपने, कमिचारीहरुको अभाव रहेको लवलशर पररस्थथलतमा चालू आलथिक 

वर्िको नीलत तथा कार्िक्रमबाट प्राप्त लसकाईलाई आधार मानेर प्रसु्तत नीलत तर्ार 

पररएको छ । 

६. कार्ािलर्बाट सम्पादन गररने सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, चुस्त र गुणस्तररु्ि 

बनाउन आवश्यक कार्ािलर्को layout सेवामैत्री गराउने र कार्ािलर्मा लसलमत 

कमिचारीहरुका बावजुत लबलभन्न कार्िक्रमहरु पुरा गनि केही हदसम्म सर्ल भएका 

छ ौं  ।  

७. र्स राप्तीसोनारी गाउँपाललका लगार्त बाँके लजल्लाका सपिदौंशका लबरामीहरुको सहज 

र भरपदो उपचारको लालग सपिदौंश उपचार केन्द्रलाईथप प्रभावकारी गराउन 

एम्बलेन्स सेवा सौंचालन गने  कार्ि भएको छ । 

८. कोलभड-१९ को सङ््कक्रमण रोकथाम तथा लनर्न्त्रणको लालग ४ वटा   आइसोलेसन 

केन्द्रमा ४५ बेडको अस्िजनसलहतका आइसोलेशन वाडिसौंचालन तथा व्यवथथापन 

गररएको छ । जसले गदाि समुदार्मा कोलभड-१९ सौंक्रमण रै्लन तथा लवरामीको 

मृतु्य हुनबाट रोक्न प्रभावकारी सर्लता लमलेको छ । 

९. र्स राप्ती सोनारी गाउँपाललका वडा नौं. ४ मा सौंचाललत बैजापुर स्वास्थ्य च कीलाई 

१५ बेडको अस्पतालमा रुपान्तरण गने नीलत  अनुसार अस्पताल भवन लनमािण कार्ि 

अगाडी बढ्नुका साथै२ जना MBBS डाक्टर, स्टार् नसि र ल्याब टेस्क्नलसर्नहरु 

लनरु्स्ि गरी सहज र सरल  स्वास्थ्य सेवा प्रदान गने कार्ि अगालड बढेकाको छ 

।साथैवडा नौं. १ मा स्वास्थ्य च लक तथा ३, ६ र ८ मा आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्रको 

भवन लनमािण  भई सबै वडा सम्म स्वास्थ्यको पहँुच पुगेको छ । 

१०. आन्तररक पर्िटन प्रवद्धिनमा टेवा पुर्ािउन राप्तीसोनारी गाउँपाललका वडा नौं. ३ 

भुवरभवानी धालमिक थथलमा पूवािधार लनमािणमा भइरहेको छ । त्यसैगरर वडा नौं. ३ 

बैसामा थारु सौंग्राहलर् र लपस्क्नक पाकि को लनमािण कार्ि भइरहेको छ ।साथै ढकेरी 

पाकि  शमे्शरगौंज पाकि  लनमािणमा लवशेर् जोड लदइएको छ । 
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११. र्स राप्तीसोनारी गाउपाललको गाउँके्षत्र लभत्रमा जम्मा २० लक.लम. सडक कालोपते्र 

भईसकेको  ४५०० लमटर हुने क्रममा छ भने ४५लक.लम. सडक ग्राभेल भएको छ 

। र्सैगरर गाँउपाललकाको आफ्नै लगानीमा वडा नौं. ३ मा लवद्रु्तीकरण र लवद्रु्त 

पोल लवस्तार तथा सुधार कार्िक्रम गररएको छ । 

१२. हाल सम्म र्स के्षत्र लभत्रका लवलभन्न लकलसमका अपाङ्गता भएका ८८०व्यस्िलाई 

अपाङ्गता पररचर् पत्र लवतरण गरर गाउँपाललकाका तर्ि बाट प्रदान गररने सेवा 

सुलवधामा उलनहरुको पहँुच सुलनलित गररएको छ । साथै लहौंसा पीलडत मलहला तथा 

बालबाललकालाईि उद्धार गरर सुरलक्षत रुपमा राख्न र सहारा लदनवडा न २, ३, ४, ५ 

र ६ मा सेर् हाउस सौंचालनमा आएको छ । 

१३. गाउँपाललका लभत्रका बेरोजगारको EMIS Entry  सम्पन्न हुने क्रममा रही प्रधानमन्त्री 

रोजगार कार्िक्रम अन्तगित कामका लालग पाररश्रलमकमा आधाररत सामुदालर्क 

आर्ोजनामा रोजगारी लदइएको छ ।  

१४. WASHPlan को लालग तथ्याङ्क सङ्कलन कार्ि अगालड बढेको छ।सरसर्ाई 

कार्िलाई थप व्यवस्थथत गनि र्ोहर सौंकलनको लालग गालड व्यवथथापन गररएको छ । 

१५. स्वास्थ्य च कीहरु तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरुबाट लनर्लमत Online system को 

माध्यमबाट मालसक प्रलतवेदन ललई आवश्यकता अनुसार सुधारात्मक कार्ि अगालड 

बढाइएको छ । 

१६. राप्तीसोनारी गाउँपाललका वडा नौं. ९ ढकेरी, वडा नौं १ कुसुम र वडा नौं ४ 

बैजापुरमा  पशु स्वास्थ्य सेवा केन्द्र थथापना गरर पशु स्वास्थ्य सेवालाई जनताको 

घरदैलोमै पुर्र्ाउने कार्ि गररएको छ ।प्रते्यक वडा पशु प्रालवलधकको लनरु्िी 

गररसकेको हँुदा वडा कार्ािलर्बाट पशु सेवालाई थप व्यवस्थथत गररएको छ । 

१७. राप्तीसोनारी गाउँपाललकामा लतनवटा रबरबोट तथा अन्य सामग्री सलहत 

आपत्काललन कार्ि सौंचालन केन्द्रको थथापना भई आपत्काललन उद्धारमा तत्काल 

Response गनि सलकने गरर तर्ारी अवथथामा रहेको छ ।  

१८. कोलभड - १९ का कारण मकािमा परेका कृर्कहरुका लालग सबै वडाहरुमा 

उन्नत जातको धानको बीउ लनःशुल्क लवतरण गररएको छ । तरकारी, खाद्यान्न, दुध 

तथा दुधजन्य पदाथि, माछा, मासुमा राप्तीसोनारी गाउपाललका आत्मलनभिर भएकोछ । 

कोलभडबाट मृतु्य भएका व्यस्िका पररवारलाई लकररर्ा खचिको लालग प्रलत पररवार 

२० हजारको दरले राहात रकम व्यवथथा गररएको छ । प्रते्यक कोरोना पोजेलटभ 

व्यस्िलाई जनही ५ हजारका दरले रकम लदने व्यवथथा गररएको छ । 

१९. कृलर् आधुलनकरण र र्ास्न्त्रकीकरण कार्िक्रम अन्तगित पाललका लभत्रका 

लकसानहरुलाइ अनुदानमा मेलशनरी औजार लवतरण गने कार्िक्रम सम्पन्न भइ 
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कृर्कहरुको आर्आजिन लगार्तका लक्रर्ाकलापहरुलाई बढावा लदने कार्ि भएको छ 

।  

आदरणीर् गाउसभा सदस्यजू्यहरु, 

२०. “हाम्रो राप्ती सोनारी, राम्रो राप्ती सोनारी ” भने्न नाराका साथ सुन्दर, समृद्ध, 

आत्मलनभिर गाउँपाललका बनाउने धे्यर्का साथ राप्तीसोनारी गाउँपाललकाका 

बालसन्दाहरुको सवोपरी लहत समु्मन्नलतका लालग तर्ार पाररएको आलथिक बर्ि 

२०७८।०७९ को लालग ललईएका प्रमुख नीलत तथा कार्िक्रम र्स गररमामर् सभा 

समक्ष प्रसु्तत गदिछु ।  

२१. लवश्वव्यापी महामारीको रुपमा देस्खएको कोलभड -१९ का कारण प्रभालवत 

लवकासलाई गलत लदई सौंघीर् तथा प्रदेश सरकारले अवलम्बन गने नीलत अनुरुप हुने 

गरी कोरोना भाइरसको सङ््कक्रमण रोकथाम, लनर्न्त्रण, प्रलतकार्ि र उपचारलाई 

प्रभावकारी बनाउनेर आइसोलेशन व्यवस्थथत बनाउने र आधारभूत आवश्यकताका 

वसु्तको सहज आपूलतिको व्यवथथा लमलाउदै रोजगारी गुमाएका तथा बेरोजगार 

व्यस्िलाई ललक्षत गदै कोलभड -१९ को असर नू्यन गनेगरर रोजगारीका अवसर 

बढाउने तथा कृलर्के्षत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वढाई आम जनताको जीवनस्तरमा 

सुधार गने कार्िलाई प्रभावकारी रुपमा सौंचालन गने तर्ि  आगामी आलथिक बर्ि 

२०७८।०७९ को राप्ती सोनारी गाउँपाललकाको नीलत तथा कार्िक्रम ललक्षत गररएको 

छ । 

२२. कोलभड–१९ को सङ््कक्रमण रोकथाम तथा लनर्न्त्रणको लालग पर्ािप्त रकम 

छुट्याई सो कोर्को प्रर्ोग कोलभड -१९ को बहुआर्ालमक असरलाई नू्यलनकरण गने 

खालका कार्िक्रममा केस्न्द्रत गररनेछ । 

२३. जनताको आधारभूत म ललक हकको रुपमा रहेको स्वास्थ्य सेवामा सबैको 

सहज पहँुच थथालपत गने नीलत ललईनेछ । र्सको लालग सौंघीर् सरकारबाट प्राप्त 

सशति कार्िक्रम र बजेटसँग तालमेल हुनेगरी स्वास्थ्यका कार्िक्रमहरुलाई प्रभावकारी 

बनाउन आवश्यक ब्यवथथा गररने छ । 

२४. कोलभडको लनर्न्त्रण तथा के्षलत नू्यलनकरणको लालग गाउँपाललकाबाट सौंचाललत 

आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्रहरु र स्वास्थ्य च कीहरुमा और्लध उपकरणको अभाव हुन 

नलदई त्यस्ता सौंथथाबाट प्रदान गररदै आएको स्वास्थ्य सेवा थप गुणस्तरीर् बनाउने 

नीलत अवलम्वन गररनेछ। 

२५. कोलभड-१९ को लनर्न्त्रण तथा व्यवथथापनको लालग समु्पणि स्वास्थ्य सौंथथाहरुमा 

आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवथथापन गररनेछ ।  
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२६. स्वास्थ्य सौंथथामा नै सुते्करी हुने दर बढाई मातृ तथा नवलशशु स्वास्थ्य र 

पोर्णस्थथतीमा सुधार ल्याउन स्वास्थ्य सौंथथामा सुते्करी गराउन आउने आमाहरुलाई 

थप प्रोत्साहनको ब्यवथथा गररने छ । 

२७. आमासँगउपाध्यक्ष कार्यक्रम अन्तगित सुते्करी अवथथामा पोर्णरु्ि खानाको 

महत्व दशािइ, पोर्णरु्ि खानाखाने बानीको लवकास गनि राप्ती सोनारी गाउपाललका 

के्षत्र लभत्रका सुते्करी आमालाई पोर्ण खाद्य सामग्री हस्तान्तरण सम्वन्धी कार्िक्रम 

सौंचालन गररनेछ । 

२८. थारु समुदार्मा देस्खने लसकलसेल एनेलमर्ाका लवरामीहरुको उपचारको प्रवन्ध 

र र्स सम्वन्धी सचेतनामुलक कार्िक्रम सञ्चालन गररने छ । साथै ललक्षत समुहमा 

लनःशुल्कजुका तथा अन्य पररलजवी परीक्षण र हेमोग्लोलबन परीक्षण लशलबर सौंचालन 

गररनेछ । 

२९. लवद्यालर् नलसिङ्क सेवालाइ थप सुदृढ गदै सामुदालर्क लवद्यालर्मा अध्यार्नरत 

लवद्याथीहरुको लनर्लमत स्वास्थ्यजाँच गने ब्यवथथा गरी लकशोर लकशोरीहरुलाई उलचत 

परामशिको ब्यवथथा गररनेछ भने मलहला स्वास्थ्य स्वर्ौं सेलवकाको सेवालाई थप 

प्रभावकारी वनाउन लवलभन्न प्रोत्साहनका कार्िक्रम ल्याइनेछ । 

३०. स्वास्थ्यमा िगानी, राप्तप्तसोनाररको सुनौिो शर्हानी नारा लाई जनस्तरमा 

पुर्र्ाउन र्ोग लशक्षा लशलवर सौंचालन गररनेछ । रोग प्रलतरोधात्मक क्षमता बढाउने 

तथा लवकार लनमूिलपाने आरू्वेद सेवालाई बढावा लदन कलवराजको व्यवथथा गररएको 

छ । र्सबाट आरू्वेद लचलकत्सा पद्दलतप्रलत जनमानसमा आकर्िण पैदा गररनेछ । 

३१. स्वास्थ्य सौंथथा सौंचालन तथा ब्यवथथापन सलमलतका कार्िहरु थप प्रभावकारी 

वनाइनुका साथै स्वास्थ्य सौंथथाको लनर्लमत अनुगमन गरी स्वास्थ्यकमीको मनोवल तथा 

क्षमता बढाउन समर्ानुकूल ताललम सौंचालन र सुशासन कार्म गने कार्ि लाई 

प्राथलमकता लदइनेछ । स्वास्थ्य सुचना प्रणाली तथा आपुलति ब्यवथथापनलाई थप 

ब्यवस्थथत गनि समु्पणि स्वास्थ्य सौंथथाहरुवाट अनलाईन प्रलतवेदन प्रलवर गने ब्यवथथा 

लमलाइनुका साथै सलमक्षा प्रणालीलाई थप ब्यवस्थथत बनाइने छ । 

३२. क्यान्सर, मधुमेह, दम, कलेजो, लमगौलाका लवरामी तथा उच्च रिचाप लगार्तका 

नसने रोगको पलहचान परीक्षण र उपचारका कार्िक्रमहरु प्रदेश तथा सौंघीर् 

सरकारसँग समन्वर् गरी थप प्रभावकारी बनाइने छ । साथै पाललकाबाट प्रदान गदै 

आएको गरीब तथा अशि उपचार राहत खचि वापतको रकमलाइ लनरन्तरता लदइने 

छ । 

३३. पूणिखोप सेवा उपलव्धगाउँपाललका घोर्णा भइसकेकोले र्सको लदगोपनको 

लालग  उपरु्ि तवरबाट खोप सामग्री भण्डारण गरी गुणस्तरीर् खोप सेवा प्रदान 

गररने व्यवथथा लमलाईनेछ । 
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३४. गुणस्तरीर् र जीवनोपर्ोशग शिक्षामा िगानी भने्न नाराकासाथ सबै 

वालबाललकाको पढ्ने अलधकारको सुलनलितता गनि अलनवार्ि लनःशुल्क आधारभूत लशक्षा 

सुलनलिता कार्म गदै माध्यलमक तह सम्म लनःशुल्क कार्िक्रमहरु सौंचालन गररनेछ । 

३५. लवश्वब्यापी रुपमा रै्ललएको कोरोना भाइरस(COVID-19) को सौंक्रमणका 

कारणसमू्पणि लवद्यालर्हरु बन्द रहेकोले लवद्याथीहरुलाई बैकस्िक लशक्षण लसकाई 

वातावरण लनमािण गरर लसकाई वातावरण सहज तररकाले सुचारु गनि आफ्नो पररवेश 

अनुसार लसके्न वाताबरण लनमािण गररनेछ । 

३६. लवद्यालर् लशक्षाको शैलक्षक गुणस्तरमा प्रमुख भूलमका अलभभावकको नै हुने हुदा 

लशक्षक, लवद्याथी र अलभभावक बीचको लत्रकोणात्मक सम्बन्धलाइ प्राथलमकता लदईनेछ 

। 

३७. लवद्यालर् लशक्षालाई लनरीक्षण,सुपेरीवेक्षण,अनुगमन र मुल्याङ्कन गनि थथानीर् 

स्तरबाट लशक्षा सलमलत,लवर्र् लवज्ञ,प्रधानाध्यापक र स्रोत लशक्षकको व्यबथथा गरर 

शैलक्षक गुणस्तर मापन गररनेछ । 

३८. लवद्याथी सौंख्या र सेवा के्षत्रको आधारमा लवद्यालर् मजि र कक्षा वा तह 

घटाउने कार्िक्रमलाई अगाडी बढाईनेछ । 

३९. लवद्यालर्को पररसर, श चालर्, बालहरी वातावरण र पखािललाई सरसर्ाई गनि 

लगाईनेछ र सबै लवद्यालर्लाई स्यालनटाईज गररनेछ । 

४०. छोरी साक्षरता कार्िक्रम लागु गररनेछ । साथै र्स गाँउपाललकामा थथार्ी 

बसोबास भएका लवद्याथीलाई उच्च तहको प्रालवलधक लशक्षा तथा MBBS मा छात्रवृिीको 

व्यवथथा गररनेछ । 

४१. पढाई उत्सव/शैलक्षक प्रदशिनी मेला/अलतररि लक्रर्ाकलाप/कक्षा कोठामा 

आधाररत पठन लसप परीक्षण,स्तरमापन परीक्षा र Bench Marking लाई प्राथलमकता 

लदई पठन लसपको लवकास गररनेछ ।गाउँपाललका कार्ािलर्को पररसरमा नमुना 

पुस्तकालर् थथापना गररनेछ । 

४२. प्रते्यक लदन लशक्षामा नर्ाँ लशक्षण लसकाई आर्ामको प्रादुभािव भईरहेको 

सन्दभिमा प्रधानाध्यापक र लवर्र्गत लशक्षकलाई शैलक्षक गुणस्तर बृस्द्धमा नवीनतम 

लचन्तन जगाउन पेशागत क्षमता लवकास ताललममा सौंचालन गरर उच्च स्तरीर् 

जनशस्ि उत्पादन गररनेछ । 

४३. सौंथथागत लवद्यालर्मा नू्यनतम मापदण्ड अनुसार सौंचालन हुनु पने, शुल्क 

लनधािरण, छात्रवृलि लगार्त अन्य लक्रर्ाकलाप सौंचालन गरे/नगरेको एकीन गने साथै 

साविजलनक र लनजी लवद्यालर्को लवचको असल अभ्यास आदानप्रदान कार्िक्रमलाई 

प्राथलमकताका साथ सौंचालन गररनेछ । 
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४४. कुनैपलन लवद्याथीलाई जातजालत, भार्ा धमि,वगि लवशेर् वा लैंलगक वा शारीररक 

लहसाबले लवभेद नगरी सबै लवद्यालर्हरुलाई लवभेदरलहत र बालमैत्री लवद्यालर्को 

रुपमा रुपान्तरण गररनेछ । 

४५. उिीणि दर, कक्षा दोहोर्ािउने दर, कक्षा छाड्ने दर, लनलित तह पूरा गने दर, 

खुद भनाि दर, कोरा भनाि दर, उपलब्धी स्तर जस्ता सूचकहरूका आधारमा प्रते्यक 

लवद्यालर्को आन्तररक सक्षमता पलहचान र लवशे्लर्ण गदै म जुदा अवथथाको आधारमा 

पलछल्ला वर्िहरूका लालग लक्ष्य लनधािरणका साथै शैलक्षक उपलब्धी बढाउन बसु्तगत 

कार्िक्रम सौंचालन गररनेछ । 

४६. कम्युटर,Internet Connectivity जस्ता सूचना तथा प्रलवलधको माध्यमबाट लशक्षक, 

कमिचारी र लवद्याथीलाई त्यससँग सम्बस्न्धत आधारभूत ज्ञान, सीप प्राप्त गनि अलभपे्रररत 

गदै लशक्षण लसकाइ लक्रर्ाकलापमा ICT को प्रर्ोग गनि अलभपे्रररत गररनेछ । 

४७. E-Librabryको व्यावथथापन गरर सुचना प्रलवलधको माध्यमबाट लसकाई गने 

वातावारण बनाइने छ । 

४८. र्स गाउँपाललकामा बसोबास गने लवपन्न तथा आलथिक रुपले कमजोर 

मलहला,एकलमलहला, दललत,जनजाती,अपाङ्ग तथा अन्य वगिका बालबाललकाको उच्च 

लशक्षा अध्यर्न गने ईच्छालाई पुरा गनि तथा उच्चस्तरीर् प्रालवलधक जनशस्ि उत्पादन 

गनि बहु प्रालवलधक लशक्षालर् तथा छात्रवृलिको व्यबथथा गररनेछ । 

४९. सरसर्ाई र स्वच्छताको लालग साविजलनक लवद्यालर्मा अध्यर्नरत समू्पणि 

छात्राहरुलाई Sanitary Pad को व्यवथथा गररनेछ । 

५०. सामुदालर्क लसकाई केन्द्र मार्ि त अन पचाररक,बैकस्िक तथा लनरन्तर लशक्षा 

सौंचालन गदै स्काउट, बालक्लव, जुलनर्र रेडक्रस सोसाइटी आलद गठन गरी 

लवद्याथीहरुमा सामालजक कामप्रलत श्रद्घाको भावना लवकास गराउन पहल गररनेछ 

।साथै साविजलनक शवद्यािर्मा मेरो एक शिन कार्िक्रम लागु गरर कस्िमा मलहनामा 

एकपटक जनप्रलतलनलध लवद्यालर्मा जाने व्यवथथा गररने छ । 

५१. िक्ष शिक्षक शनर्शमि शवद्याथी: प्रभावकारी शिक्षण गुणस्तरीर् शसकाई को 

लक्ष्य हालसल गनि लवद्यालर्को शैलक्षक  वातावरण, लशक्षक र लवद्याथीको उपस्थथलत, 

अन्तरलवद्यालर् परीक्षा केन्द्र र परीक्षण पद्दलत जस्ता लवलध अवलम्बन गररनेछ । साथै 

लशक्षकको क्षमता लवकासमा सघाउ पुगे्न कार्िक्रम सौंचालनमा  लवशेर् जोड लदइनेछ । 

५२. समुदार्स्तरमा रहेका बाललवकास केन्द्रहरुको स्तरोन्नलत गरी वडास्तरबाटै 

नमूनार्ोग्य कार्ि गनि प्रोत्सालहत गरीनुका साथै बाललवकास केन्द्रमा कार्िरत 

सहजकतािहरुको र्ोगदानलाई उलचत मूल्याङ्कन गने नीलत अवलम्वन गररनेछ । र्स 

अन्तगित प्रोत्हसान  भिा उपलब्ध गराइनेछ । 
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५३. गत आवमा सामुदालर्क लवद्यालर्को लवद्याथीको र्ातार्ातको लालग सु्कल 

बसको व्यवथथालाई थप व्यवस्थथत  गररनेछ । 

५४. र्स गाउँपाललका लभत्र सञ्चाललत सामुदालर्क क्याम्पसको लालग अनुदानको 

व्यवथथा गररनेछ । 

५५. लवद्यालर् लशक्षाको आधार प्रारस्म्भक कक्षाहरुलाई बालमैत्री बनाउन छापामर् 

कक्षाकोठा, ताललम प्राप्त लशक्षक र आधारभुत शैलक्षक सामग्रीहरुको व्यवथथा 

लमलाइनेछ ।  

५६. शैलक्षक अनुदानको कार्िक्रमलाई लवद्याथी लशक्षक अनुपात, कार्ि सम्पादन र 

लवद्यालर् सुधार र्ोजना आलदका माध्यमबाट न्यार्ोलचत ढौंगले सम्बोधन गररनुका साथै 

प्रालवलधक लवर्र् सौंचालन गनि लवद्यालर्हरुलाई प्रोत्साहन लदइनेछ । 

५७. राप्तीसोनारी गाउँपाललका, नीलज के्षत्र र सामालजक के्षत्रको सौंरु्ि सहभालगतामा 

बहुप्रालवलधक लशक्षालर् थथापना र सौंचालनको लालग आवश्यक व्यवथथा लमलाइनेछ। 

५८. गाउँ के्षत्र लभत्र रहेका लवद्यालर्हरु मधे्यबाट नमुना लवद्यालर् छन ट 

भइसकेकोमा लत लवद्यालर्लाई पर्ािप्त पूवािधार लवकासमा प्रोत्साहन गदै गाउँ के्षत्रको 

शैलक्षक गुणस्तर, सरसर्ाई एवौं व्यवथथापकीर् दृलरले उतृ्कर रहेका लवद्यालर् छन ट 

गरर पुरसृ्कत गररनेछ । 

५९. गाउँ लशक्षा र्ोजना र थथानीर् पाठ्यक्रम तर्ार गरर कार्ािन्वर्नमा लैजानुका 

साथै शैलक्षक गुणस्तर अलभवृस्द्ध गनि अनुगमनलाई थप व्यवस्थथत र बैज्ञालनक बनाउन 

उपचारात्मक लनरीक्षण जस्ता साधनहरुको अवलम्वन गररनुका साथै लवद्यालर् लशक्षामा 

सूचना प्रलवलधको प्रर्ोग गरर शैलक्षक व्यवथथापनलाई चुस्त दुरुस्त पाररनेछ । 

६०. अध्यक्ष तथा रारि पलत कप खेलकुद प्रलतर्ोलगता तथा अन्य खेलकुद प्रलतर्ोलगता 

आर्ोजना गरर रु्वा तथा लवद्याथीहरुमा स्वच्छ प्रलतस्पधी भावनाको लवकास गराई 

शारीररक, मानलसक र शैलक्षक लवकास गने नीलत ललइनेछ ।खेलकुदमा लवद्याथी 

तर्ारीको लालग लवद्यालर्मा खेलकुद सामग्री लवतरण गररनेछ । 

६१. आत्म अनुिासनको िाशग  खेिकुि भने्न नारालाई आत्मसात गदै खेलालड 

तथा खेल पूवािधारमा लगानी बढाउन प्रोत्सालहत गने नीलत ललइनेछ । साथै रु्वा 

ललक्षत लवलभन्न क्षमता लवकास तथा लसप हस्तान्तरण कार्िक्रममा जोड लदइनेछ । 

६२. रु्वा तथा शैलक्षक बेरोजगारहरुलाई प्राथलमकतामा लददैं स्वारोजगार मुलक 

कार्िमा सौंलग्न थथानीर् रु्वा उद्यमीहरुलाई प्रोत्सालहत गररने छ । 

६३. सुधारौ ौं र्ाशन सरसफाइमा िगानी भने्न नारालाई आत्मसात गदै प्रते्यक 

वडाहरुमा टोल लवकास सौंथथाहरु गठन गरीनुका साथै उि टोल लवकास 

सौंथथाहरुलाई पररचालन गरर लवकास लनमािण तथा सरसर्ाईका कार्िक्रमहरु अगालड 
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बढाइने छ । र्ोहोर व्यवथथापनका लालगसवारीको व्यवथथालाई थप व्यवस्थथत 

गररनेछ । 

६४. गाउँपाललका लभत्रका खाली साविजलनक जग्गाको अलभलेस्खकरण गरी लबलभन्न 

जातका बोटलबरुवाहरु बृक्षारोपण गरी लदघिकालीन सौंरक्षणको नीलत ललइने छ । साथै 

पाकि  लनमािणको लालग लबलनर्ोलजत रकमको कस्िमा ४० प्रलतशत रकम अलनवार्ि 

रुपमा हररर्ाली कार्िक्रमको लालग खचि गनै पने व्यवथथा लमलाइनेछ ।एक घर एक 

शवरुवा कार्िक्रम लागु गररने छ । 

६५. लवपद् जोस्खम नू्यनीकरण तथा ब्यवथथापनका लालग लबशेर् नीलत ललइनेछ ।र्स 

गाउँपाललकामा थथालपत आपत्काललन कार्ि सौंचालन केन्दलाई आधारभूत स्रोतसाधन 

सम्पन्न बनाईनेछ । सबै वडा कार्ािलर्हरुमा लवपद ब्यवथथापनका आधारभूत सामग्री 

भण्डारणको ब्यवथथा लमलाईनुका साथै लवपद्को समर्मा राहत तथा उद्धारलाई सहज 

बनाउन आवश्यक हेललयाड लनमािण गररनेछ । 

६६. लबपद जोस्खम नू्यनीकरण तथा ब्यवथथापनको के्षत्रमा उतृ्कर कार्िसम्पादन 

गरेका अन्य सरकारी, गैरसरकारी लनकार्सौंग समन्वर् तथा सहकार्ि गरी समानान्तर 

लसकाइको अवधारणालाई ब्यवहारमा उताररने छ । र्सको लालग अन्तर लनकार् 

समन्वर्को कार्िलाई बललर्ो बनाइनेछ । 

६७. वातावरण, सरसर्ाई तथा लवपद् व्यवथथापन तथा अन्य के्षत्रमा उदाहरणीर् कार्ि 

गने ब्यस्ि, सौंथथा र टोललबकास सौंथथालाई पुरसृ्कत गरी प्रोत्साहन गने नीलत ललइनेछ 

। वन्यजनु्तबाट हुने के्षलतमा के्षलतपुलतिको व्यवथथा गररनेछ । 

६८. गाउँपाललका लभत्र र्ोहर सौंकलन गदाि स्रोतमा नै छुट्याउने गरी नागररकलाई 

प्रोत्सालहत गररने छ । साथैReduce, Reuse र Recycleको अवधारणालाई व्यवहारमा 

उतानि सचेतनात्मक कार्िक्रमहरु सौंचालन गररनेछ । 

६९. तोलकएको भन्दा बाहेक ठाउँमा पालकि ङ्ग गने, र्ोहर ब्यवथथापनका लालग 

साविजलनक सवारी साधनमा डरबीन नराखे्न, रु्टपाथमा र सडकमा लनमािण सामग्री 

राखे्न, सतही ढलमा श चालर्को ढल लमसाउने लगार्तका वातावरण लबगाने जस्ता 

गलतलबलध लनरुत्सालहत गने नीलत ललइनेछ । 

७०. एक घर, एक धाराको नीलतलाई आत्मसात गदै प्रते्यक घरमा स्वच्छ 

खानेपालनको लालग धारा व्यवथथापन गररनेछ ।  राप्ती सोनारी गाउँवासीको 

खानेपानीमा पहँुच अलभवृस्द्ध गनिका लालग आधार रेखा तर्ार गने तथा वास इकाईको 

थथापना गरी खानेपानी तथा सरसर्ाई सम्वन्धी कार्ि सौंचालन गररनेछ । 

७१. नेपाल सरकारको स्वच्छ नेपाल अलभर्ानलाई आत्मसात गदै र्स गाउँके्षत्र 

लभत्रका राजमागिको लनलित दुरीमा खानेपानी सलहत श चालर्को व्यवथथा गररनेछ । 
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७२. कृर्कहरुलाई व्यावसालर्क खेती पद्दलत तर्ि  उनु्मख गराउन खेती र्ोग्य 

जलमनको चक्लाबन्दी गने कार्िमा उते्प्रररत गने खालका कार्िक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

७३. कृलर् उत्पादनले उलचत मूल्य पाउने गरी बजारको व्यवथथा गररनेछ । साथै 

गाउँपाललका के्षत्र लभत्रका बजारवाट टाढा भएका ठाउँबाट कृलर् उपजलाई बजारसम्म 

पुर्र्ाउन ढुवानीमा लवशेर् अनुदान प्रदान गररनेछ । 

७४. टोिटोिमा कृिक समूह ; गाउँगाउँमा सहकारी कार्िक्रम सौंचालन गरी 

कृर्कहरुलाई सौंगलठत र आत्मलनभिर तुल्याइनेछ । सौंघीर् सरकारसँगको समन्वर्मा 

कृर्क तथा मजदुरहरुको पलहचान र वगीकरण गरी उलनहरुलाई पररचर् पत्र लवतरण 

गररनेछ । 

७५. कृलर्मा आधुलनक प्रलवलध लभत्राउदै एकल तथा सामुलहकरुपमा लकसानलाई 

आत्मलनभिर बनाउन कृलर्को ब्यावसार्ीकरण, बैज्ञालनकीरण तथा लवलवधीकरणमा जोड 

लदइनेछ।  कृलर्के्षत्रमा आवश्यक श्रमशस्िको अभावलाई दृलरगत गदै आवश्यक ज्ञान, 

सीप, प्रलवलध र लगानीको वातावरण लसजिना गरर र्ान्त्रीकरणमा लवशेर् जोड लदईने छ 

। 

७६. कृलर् उत्पादन तथा उत्पादकत्व वढाउन कृर्कहरुलाई कृलर् उत्पादन सामग्रीमा 

७५ प्रलतशत अनुदान तथा उपकरणमा ५० प्रलतशत अनुदान लदइनेछ । 

७७. लसौंचाईको अभाव भएका के्षत्रमा सुख्खा सहन सके्न बालीको खेती गनि 

कृर्कहरुलाई प्रोत्साहन गररनेछ र लसौंचाईको लागी आकाशे पानी सौंकलनका लागी 

लवलभन्न कार्िक्रम तथा थोपा लसौंचाई लगार्तका उपरू्ि प्रलवलध प्रर्ोग गनि कृर्कलाई 

प्रोत्साहन गररनेछ । साथै कृलर् के्षत्र तथा कृलर् औजार तथा लसौंचाईको लालग 

आवश्यक पने लवद्रु्त सहुललर्त दरमा सवै लकसानको पहँुचमा पुर्र्ाउन सहर्ोग 

गररनेछ र गाउ के्षत्र लभत्रका सवै खेलत र्ोग्य जलमनमा लसौंचाई सुलवधा पु¥र्ाउन जोड 

लदइनेछ । 

७८. खेशि गरौ ौं भकारी भरौ ौं कार्िक्रम अन्तगित लनलित बालीको व्यवसालर्क 

उत्पादन बढी हुने के्षत्रलाई पकेट तथा ब्लक के्षत्र लनधािरण गरर कृर्कलाई एलककृत 

सेवाहरु सविसुलभ रुपमा प्रदान गररनेछ । 

७९. गाउँपाललकालाई लबउ उत्पादनमा आत्मलनभिर वनाउन  लबउ आत्मलनभिर 

कार्िक्रम सौंचालन गररनुका साथै बाली लबमा गनि लकसानहरुलाई सचेतनामूलक 

कार्िक्रम सौंचालन गररनेछ । 

८०. कोलभड–१९ को महामारीका कारण लवदेश तथा स्वदेशमै जालगर गुमाएका तथा 

बेरोजगार रु्वाहरुलाई व्यवसालर्क कृलर् तथा पशुपालनमा प्रोत्साहन गनि रू्वा 

स्वरोजगारीका कार्िक्रम सौंचालन गररनेछ । 
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८१. कम समर्मा तर्ार हुने र बढी आम्दानी लदने खालका खेती मार्ि त लवपन्न 

वगि र मलहलाहरुको आर्स्तर वृस्द्ध गने कार्िक्रम सौंचालन गररनेछ । 

८२. माटो परीक्षण र बाली सौंरक्षण सेवालाई लवशेर् कार्िक्रमको रुपमा प्रभावकारी 

तररकाले अगाडी बढाईनेछ । साथै लवर्ादीबाट मानव स्वास्थ्यमा पने दुरगामी 

असरलाई मध्यनजर गदै रासार्लनक मल तथा लवर्ादीको प्रर्ोग कम गदै प्रागाौंररक 

उत्पादनलाई प्रोत्साहन लदइनेछ । 

८३. पशुपन्छीको नश्लसुधार, प लरक दाना आहाराको व्यवथथा, पशुपन्छी स्वास्थ्य 

सेवा एवम् उत्पालदत पशुजन्य पदाथिको बजारीकरणका चारै पक्षलाई समानान्तर 

रुपमा अगालड बढाई एकीकृत रुपमा सेवा प्रदान गने गरी कार्िक्रमहरु सञ्चालन 

गररनेछ ।पशुपालन व्यवसार्लाई प्रबद्धिन गनि लवलभन्न सौंघ सथथासँग सहकार्ि गने 

नीलत अबलम्बन गररनेछ । 

८४. गाई, भैसी र बाख्राको कृलत्रम गभािधान कार्िक्रमलाई प्रभावकारी बनाई उन्नत 

नश्लका पशुहरुको सौंख्यामा वृस्द्ध गररनेछ । 

८५. गुणस्तरीर् पशुआहारको उपलब्धता बढाउन डालेघाँस, भुईघाँस उत्पादन, लबउ 

वृस्द्ध, दाना, और्धी र घाँस सलमश्रण लमनरल आलद उत्पादन र प्रर्ोगका साथै 

कृलर्जन्य उप–पदाथिहरुको सदुपर्ोगलाई प्रोत्साहन  गने नीलत ललइनेछ । 

८६. पशुपन्छी लवशेर् उत्पादन के्षत्र तोकी त्यस्ता के्षत्रमा आवश्यक पूवािधारको 

लवकास गरी नश्लसुधार, पशु आहारा, पशु स्वास्थ्य सेवा, सुलभ ऋण र लबमा सलहतको 

प्रालवलधक सेवा प्रदान गररनेछ, साथै पशुपन्छी पालनमा बढदो मलहला सहभालगता र 

मलहला लकसान सशिीकरणलाई केस्न्द्रत गदै साना तथा व्यवसालर्क मलहलामुखी 

कार्िक्रम सञ्चालनमा जोड लदइनेछ । 

८७. दूग्ध पदाथि एवम् मासुको गुणस्तर र स्वच्छतालाई कार्म राख्न बधशालादेस्ख 

भान्छासम्म स्वच्छ र स्वथथ मासु एवौं गोठदेस्ख ओठसम्म स्वच्छ र स्वथथ दूध 

कार्िक्रमलाई अलभर्ानको रुपमा सञ्चालन गररनेछ । 

८८. मलहलाको आलथिक तथा सामालजक सशस्िकरणका लालग लसप लवकास तथा 

व्यस्ित्व लवकासका कार्िक्रमहरु सौंचालन गरी थथानीर् व्यवसार्ी मलहलाद्धारा 

उत्पालदत व्यवसालर्क उत्पादनलाई रालरि र् स्तरको वजारमा पलहचान गराउने  तर्ि  

लवशेर् जोड लदइनेछ । 

८९. र् न दुव््रर्वहार र घरेलु लहौंसामा परेका मलहलाहरुलाई उलचत सौंरक्षण, न्यार्, 

मनोसामालजक परामशि तथा आर्आजिनमा सहर्ोग पुर्र्ाउने खालका कार्िक्रम 

सौंचालन गररनेछ । 
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९०. एकल मलहला ललक्षत कार्िक्रम सञ्चालन गररनेछ।साथै सामाजका अग्रज 

सम्मालनत जे्यष्ठ नागररको भुलमका र र्ोगदानलाई उच्च महत्व लदई लदवा सेवा केन्द्र 

थथापना गररनेछ । 

९१. अपाङ्गमैत्री भ लतक सौंरचना तर्ारमा जोड लददैं मध्यम अपाङ्गता भएका 

व्यस्िहरुका लालग रोजगारका अवसर लसजिना गने खालका व्यवसालर्क तथा 

लसपमुलक कार्िक्रममा सहभागी गराई आत्मलनभिर वनाउन सहर्ोग गररनेछ । 

९२. हाम्रा र्ािर्ाशिका : राम्रा र्ािर्ाशिकाको मान्यतालाई थथालपत गदैं र्स 

गाउँपाललकालाई बालमैत्री गाउँपाललकाको रुपमा घोर्णा गररनेछ । साथै बाल लववाह, 

वालश्रम अन्त्य गरी बालबाललका मालथ हुनसके्न लहौंसा, शोर्ण, दुव््रर्वहार रोकी 

बालबाललकाको मानलसक, शारीररक तथा सामालजक लवकासमा सहर्ोग पुर्र्ाउने 

कार्िक्रममा जोड लदईनेछ । 

९३. आलदवासी जनजाती, दललत, मुस्िम, अिसौंख्यक लगार्तका समुदार् र 

अपाङ्गता भएका व्यस्ि तथा अलत लवपन्न बगिलाई ललक्षत गरी लवलभन्न आर्मूलक 

कार्िक्रम सौंचालन गररनेछ । साथै उि वगि तथा समुदार्को सशस्िकरणका लालग 

लवलभन्न कार्िक्रमहरु सौंचालन गरर समावेलशकरण सलहतको सामालजक न्यार् कार्म 

गररनेछ । 

९४. लडलजटल बोडि मार्ि त गाउँपाललकाको सूचना प्रवाहमा सरलता ल्याईनुका साथै 

लडलजटल नागररक वडापत्रको सुरुवात गरी मोबाइल एस्िकेशन वाटै गुनासो र उजुरी 

ललने व्यवथथा लमलाइनेछ । 

९५. कमिचारीहरुलाई उच्च मनोवल सलहत कार्िगने वातावरण तर्ार गरी उलचत 

प्रोत्साहन गदै उलनहरुको क्षमता लवकास, अनुशासन तथा वृलि लवकासमा जोड लददैं 

कमिचारी प्रशासनलाई जवार्देही, प्रलतस्पलधि र उते्प्रररत बनाइनेछ । 

९६. साविजलनक सेवालाई शीघ्र, सरल, लमतव्यर्ी र सबैको पहँुचमा पुर्र्ाउने तथा 

साविजलनक सेवा प्रवाहलाई स्वच्छ, लनष्पक्ष पारदशी र सेवाग्राहीमैत्री बनाइनेछ । 

सेवाग्राहीमैत्री पूवािधार र सेवामा तस्ल्लन रारि सेवक तर्ार गनि थप लनर्म तथा 

कार्िलवलध बनाई लागू गररनेछ । 

९७. नेपाल सरकारले अवलम्वन गरको भ्रराचार र लैंलगक लहौंसा लवरुद्ध शुन्य 

सहनलशलता नीलतको प्रभावकारी कार्ािन्वर्नका लालग आवश्यक व्यवथथा लमलाइनेछ । 

९८. लविीर् पारदलशिता तथा सुशासनका लालग गाउपाललका केन्द्र, लवर्र्गत शाखा 

तथा वडा कार्ािलर्, स्वास्थ्य सौंथथा तथा लवलभन्न सौंघ सौंथथाबाट सौंचालन गररने सवै 

प्रकृलतका कार्िक्रमहरु, बैठक, गोष्ठी, सभा लगार्तका कार्िक्रममा सौंचालन खचि 

कार्िक्रम पूवि र र्थाथि खचि कार्िक्रम समापन भएपलछ अलनवार्ि रुपले साविजलनक 

गररनेछ । 
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९९. गाउँपाललकाको आन्तररक राजश्वलाई सुदृढ गनि करका दार्राहरु बढाई कर 

सप्ताह, घरदैलो अलभर्ान लगार्तका राजश्व अलभबृस्द्ध गने कार्िक्रमहरु सौंचालन 

गररनेछ । साथै गाउँपाललकाबाट सौंचालन हुने कार्िक्रमहरुमा कर लतने व्यस्ि तथा 

सौंघसौंथथालाई मात्र सहभागी गराइने नीलत ललईनेछ । 

१००. कर शिरौ: गाउँ शवकासमा र्ोगिान गरौ ौं भने्न भावना गाउँवासीमा जागृत 

गराइनेछ र सवै भन्दा बढी कर लतने करदातालाई सम्मान गने कार्िक्रम अगालड 

बढाइनेछ । 

१०१. गाउँपाललकाबाट र्स आलथिक बर्िमा सुरु भई सम्पन्न हुन नसकेका अधुरा 

र्ोजनाहरु सम्पन्न गनि प्राथलमकता लदइनेछ । साथै बहुवलर्िर् र्ोजनामा आवश्यकता 

अनुरुप बजेटको व्यवथथा गरी कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

१०२. गाउँपाललकाको प्रशासकीर् भवनको अभावमा सेवाप्रवाह कार्ि एकदमै कठीन 

भएको अवथथामा ब्यवस्थथत पालकि ङ्क, बगैचासलहतको प्रशासकीर् भवनको पूवािधार 

लनमािण लालग जग्गा प्रास्प्तको प्रलक्रर्ा कार्ि अगालड बढाइने छ । सुलवधासम्पन्न 

सेवाग्रलह प्रलतक्षालर्लनमािण गररनुका साथै आफ्नै भवनमा सौंचाललत वडा कार्ािलर् तथा 

स्वास्थ्य सौंथथा पररसर ब्यवथथापनको लालग सुन्दरता र स्वच्छता कार्म हुने 

लकलसमका बगैचा लनमािण गररनेछ । 

१०३. गाउँके्षत्र लभत्रका सडकहरु लनमािण तथा ममित सम्भार कार्िलाई प्राथलमकता 

लदइनेछ । 

१०४. सौंचार मैत्री सरकार र लवकासमैत्री सौंचारको अवधारणा अनुसार 

गाउँपाललकाका कृलर्, वातावरण तथा समावेशी लवकासमैत्री सामग्री प्रकाशन, प्रसारणमा 

एर्.एम.रेलडर्ो, टेलललभजन, पत्रपलत्रका लगार्तका थथानीर् सौंचार माध्यमसँग 

सहकार्िमा जोड लददै थथानीर् सौंचारकमीहरुलाई त्यस्ता सामग्री तर्ार पानि प्रोत्साहन 

लदइने छ । 

१०५. पूवािधार लवकासको के्षत्र बाहेक अन्य ललक्षत कार्िक्रम, क्षमता लवकास 

कार्िक्रम तथा अन्य प्रविद््रधनात्मक कार्िक्रमहरुको प्रभावकाररता वृस्द्धका लालग सवै 

वडामा एकरुपता आउने गरर सम्वस्न्धत लवर्र्गत शाखा उपशाखा सँगको समन्वर्मा 

कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

१०६. रु्वा सौंगै अध्यक्ष कार्िक्रम अन्तगित गाउँके्षत्रका लवकास पूवािधारबाट वलञ्चत 

रहेका समुदार्लाई लाभ पुग्न सके्न गरी बेरोजगार रु्वाहरुलाई तत्काल रोजगार प्रदान 

गने र्ोजना सञ्चालन गररनेछ । 

१०७. लवकासलाई प्रभावकारी एवौं गुणस्तरीर् बनाउनका लालग टुके्र र्ोजना छन ट 

हुने प्रबृलिको अन्त्य गदै ठुला र्ोजनामा बजेट लवलनर्ोजन गररनेछ । 
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१०८. सवै वडा कार्ािलर्हरु आफ्नै भवनबाट सौंचालन गने धे्यर्का साथ आफ्नै 

भवन नभएका वडा कार्ािलर्हरुमा क्रमशः वडा कार्ािलर् भवन लनमािण गरी सेवा 

प्रवाहलाई  सहज बनाउने  नीलतलाई लनरन्तरता लदइनेछ। 

१०९. हाम्रो सडक ; हामै्र िगानी कार्िक्रम अन्तगित ६०।४० र ८०।२० को 

अनुपातमा गाउपाललका र थथानीर् समुदार्को नगदमा आधाररत लागत सहभालगता 

अनुसार लवकासमा थथानीर्को अपनत्वबोध गराउने सडक लनमािणका नमूना र्ोजनाहरु 

सौंचालन गररनेछ । 

११०. राप्ती सोनारीको धन : वन र पर्यटन  लाइ मुतिरुप लदन पर्िटन 

गुरुर्ोजना बनाई मुख्य मुख्य पर्िटकीर् के्षत्रको लवकास, प्रवद््रधन र प्रचार-प्रसार 

गररनेछ ।जौंगल सर्ारी र्र्ास्िङ्कि ् होमसे्ट सेवामा थथालनर् रु्वा व्यवसार्ीलाइ आकलर्ित 

गदै महोत्सव एवौं साँसृ्कलतक मेलाको माध्यमबाट पर्िटनको लवकास गरी रोजगारी 

शृ्रजना गनि लनजी के्षत्र सँग सहकार्ि गररनेछ 

१११. र्स के्षत्रमा रहेका भुवर भवानी लगार्तका लवलभन्न  धालमिकथथल  अन्य 

ऐलतहालसक तथा धालमिक महत्व बोकेका थथान एवौं मस्न्दर, गुम्वा, मदरसा जस्ता 

धरोहरहरुको सौंरक्षण, सम्वद््रधन तथा प्रबद््रधनात्मक कार्िहरु सौंचालन गररनुका साथै 

गाउके्षत्र लभत्र रहेका  ताल लगार्तका ताल तलैर्ा तथा लसमसार के्षत्रको सौंरक्षण गरर 

गाउँपाललकाको स न्दर्िता कार्म गररनेछ। 

११२. र्स के्षत्रमा बसोबास गने थारु लगार्तका समुदार्को जीलवकोपाजिनमा टेवा 

पुर्ािउनका लालग लवलभन्न लसपमूलक तथा क्षमता लवकास कार्िक्रम सौंचालन गररनेछ । 

११३. भािा र सौंसृ्कशिको सम्मान : िुकेका प्रशिभाको पशहचान भने्न नीलतलाई 

लशरोधार्ि गरी लवलवधतामा समेलटएका सवै जातजालतहरुको भार्ा, सौंसृ्कलत, लोकसालहत्य, 

नृत्य, लगत सौंलगत, मेला, पवि, जात्रा आलदको सौंरक्षण कार्िक्रममा सहर्ोग गरी 

सरोकारवालाहरुलाई र्स्ता सौंरक्षणात्मक कार्िक्रम गनि प्रोत्साहन गररनेछ । 

११४. गाउँपाललका के्षत्र लभत्र रहेका सहकारी सौंघ सौंथथाहरुको सौंचालन प्रलक्रर्ालाई 

व्यवस्थथत, गुणस्तरीर् र पारदशी बनाउदै सहकारी के्षत्रको लवकास प्रविद्धनका लालग 

ताललम, क्षमता लवकास, अनुगमन तथा लनर्मनमा लवशेर् जोड लदइनेछ । थथानीर् 

उत्पादन वृस्द्ध, रोजगारी लसजिना, सामुलहक लहत र आलथिक उपाजिन गनि सहकारी 

के्षत्रको प्रवद्धन गररनेछ । 

११५. सहकारीको माध्यम वाट पँुलजको अलधकिम पररचालन गरी सो पँुलजलाई 

उत्पादनमा केस्न्द्रत गररनेछ । वास्तलवक सेवा प्रर्ोग कतािमा सहकारीको सदस्यता 

लवस्तार गने नीलत व्यवहारमा उतानुिको साथै सहकारी लशक्षा, सूचना र ताललममा आम 

नागररकको पहँुच सुलनलित गररनेछ । 
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११६. सहकारी सौंथथाहरुलाई कृलर्, दुग्ध, माछापालन जस्ता कम खचिमा बलढ र्ाइदा 

लदने उत्पादनमूलक कार्िमा लक्षीत हुन जोड लदइनेछ । साथै सहकारीमा बचत गराई 

उद्यमीलाई सहज तररकाले कजाि उपलब्ध गराउन प्रोत्सालहत गररनेछ । 

११७. थथालनर् स्रोत र कच्चा पदाथि, सीप  श्रम र प्रलवलधको उपर्ोग गने गरी 

उद्योग प्रवद््रधन गनि लवशेर्  जोड लदइनेछ । साथै लगानी मैत्री तथा प्रलतस्पधी 

औद्योलगक वातावरण बनाई औद्योलगक वसु्तको उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरु 

अलभवृस्द्ध गने नीलत ललईने छ । 

११८. सम्भालवत वडाहरु पलहचान गरी साना तथा मझ ला उद्योग थथापना गने नीलत 

ललईनेछ । साना तथा घरेलु साथै हस्तकला सीप प्रर्ोग हुने खालका उद्योग प्रवद््रघन 

गरी थथानीर् श्रम तथा सीपलाई रोजगारमुखी बनाईनेछ । 

११९. साविजलनक थथलमा रहेका साविजलनक सम्पलि तथा भ लतक सौंरचनाहरुको 

अलभलेस्खकरण गरर लनर्लमत ममित तथा सम्भारका साथ सौंरक्षण गररनेछ । साथै 

ऐलानी जग्गामा बसोबास गरररहेकाहरुलाई सौंघीर् सरकार तथा प्रदेशको समन्वर्मा 

जग्गाधलन  प्रमाणपत्र लदने प्रलक्रर्ा अगाडी बढाइने छ । 

१२०. राप्ती सोनारी गाउँपाललका के्षत्र लभत्र गररने व्यापार व्यवसार्लाई स्वच्छ 

प्रलतस्पधािमा आधाररत बनाउन प्रोत्सालहत गररनेछ । साथै लनर्लमत बजार अनुगमन 

गरी उपभोिा लहत सौंरक्षण गररनेछ ।पाललका उद्योग वालणज्य सौंघ सँग सहकार्ि 

गरी उद्योग व्यवसार्को लवकासमा पररचालन गररनेछ । 

१२१. वन तथा वन्यजनु्त सौंरक्षणको लालग सामुदालर्क वन उपभोिा सलमलत तथा 

सुरक्षा लनकार्को समन्वर्मा प्रवद््रधनात्मक कार्िक्रम अगालड बढाइनेछ । नदीजन्य 

पदाथिको अवैध उत्खनन् तथा ओसारपसारलाई लनर्न्त्रण गदै प्राकृलतक सम्पदाहरुको 

सौंरक्षणमा जोड लदइनेछ ।अबैध क्रसर लगार्तका उद्योग व्यवसार्लाइ कानुनको 

दार्रामा ल्याइ लनर्मन गररनेछ । 

१२२. दक्ष तथा सक्षम जनशस्िको लवकास गरी आन्तररक रोजगारीको प्रवद््रधन 

गनि लसपमुलक ताललमको पलहचान गरी बेरोजगार व्यस्िहरुलाई आवश्यक ताललम 

लदइने छ । सौंघ तथा प्रदेशले ल्याएको रोजगारमुलक कार्िक्रमहरुमा अपनत्व कार्म 

गदै रोजगारीका के्षत्र लवस्तार गरी र्स गाउँपाललकामा सूलचकृत भएका बेरोजगार 

व्यस्िहरुलाई नु्यनतम रोजगारी प्रदान गनि नीलत ललइनेछ । 

१२३. आन्तररक रोजगारी लसजिना गनि लनजी के्षत्र, सहकारी तथा गैरसरकारी के्षत्र 

सँग समन्वर् र सहकार्िमा जोड लददैं कोलभड-१९ का कारण रोजगारी 

गुमाउनेहरुलाई रोजगारीको व्यवथथा गनि आवश्यक कदम चाललनेछ  ।  

१२४. पर्ािवरलणर् शुद्धता र मलहला स्वास्थ्यलाइ मध्यनजर गदै पाललका लभत्रका 

समू्पणि घरहरुमा  धुवा रलहत भान्सा कार्िक्रम अलभर्ानका रुपमा सञ्चालन गररनेछ । 
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१२५. गाउँपाललका लभत्रका नदी तथा खोलाहरुमा तटबन्ध लनमािण गरी बाढी 

लनर्न्त्रण गनिका साथै जौंगली जनावरबाट कृर्कलाइ हुने क्षलत नु्यलनकरण गने 

लकलसमका कार्िक्रमहरु सौंचालन गररनेछ । 

१२६. गाँउपाललकाले तर् गरेका नीलत कार्ािन्वनको लालग सरकारी तथा गरैसरकारी 

सौंघ सथथासौंघ सहर्ोग, समन्वर् र साझेदारीको कार्िनीलत अबलम्बन गररनेछ । 

गाउँसभा सदस्यजू्यहरु, 

कोलभड-१९ को सङ््कक्रमणलाई लनर्न्त्रण र रोकथाम गरी रोजगारी लनमािणमा र्ो 

दस्तावेजको भूलमका उले्लखनीर् रहने लवश्वास व्यि गनि चाहन्छु । प्रसु्तत नीलत तथा 

कार्िक्रमले समृ्बद्ध राप्ती सोनारी नारालाई व्यवहारमा उतानि लवकासका प्राथलमकता र 

बजेट तजुिमाको आधारलाई प्रसु्तत गरेको छ । र्सको कार्ािन्वर्नका लालग प्राप्त हुने 

रचनात्मक सुझावलाई मागिदशिनको रुपमा ललई सवैको सौंरु्ि प्रर्ास, समन्वर्, 

सहकार्ि र अपनत्वबोधबाट प्रसु्तत नीलत तथा कार्िक्रम राप्ती सोनारीको लवकासमा 

कोशेढुौंगा सालवत हुनेछ । राप्तीसोनारी गाउपालीककोसमग्र लवकासको आधार तर् 

गने र्ो नीलत तथा कार्िक्रम तर्ार गदाि सद्भाव र सल्लाह सुझाव लदनुहुने लबर्र्गत 

सलमलत, लवलभन्न राजनीलतक दल, रारि सेवक कमिचारी, नीलज के्षत्र, प्रालज्ञक के्षत्र, सौंचारकमी, 

नागररक समाज, अग्रज व्यस्ित्व, थथालनर् सामालजक सौंघ सौंथथा लगार्त आम 

गाउँवासीप्रलत धन्यवाद ज्ञापन गदै हालदिक आभार प्रकट गनि चाहन्छु । 

 

 

 

 

धन्यवाद॥॥॥  


