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रालप्तसोनारी गाउँपालिकाको नीलत तथा काययक्रम, २०७९।८० 

यस रालप्तसोनारी गाउँपालिकाको ११औ ं गाउँसभामा उपशस्थत गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष ज्यू, 

 काययपालिकाका सिस्यज्यूहरु, गाउँसभाका सम्परु्य सिस्य ज्यूहरु, संचारकमी पत्रकार ज्य ुतथा 
गाउँपालिकाका कमयचारी लमत्रहरु । 

सवयप्रथम,   

रालप्तसोनारी पालिकाको आ.र्. २०७९/०८० को नीलत, काययक्रमतथा र्जेट पेि गने यो गररमामय 
११ औ ं सभामा सवयप्रथम म संघीय िोकतान्त्त्रीक गर्तन्त्त्र नेपाि स्थापना िगायत नेपािका 
राजनैलतक पररवतयनको प्रमखु आन्त्िोिनका षवलभन्न काि खण्डमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सगय गनुयहनुे 
सम्पूर्य ज्ञात अज्ञात िषहिहरु प्रलत भावपूर्य श्रद्धाञ्जिी अपयर् गनय चाहन्त्छु । त्यसैगरर नेपािमा भएका 
राजनीलतक पररवतयनका षवलभन्न आन्त्िोिनमा घाईते हनुभुएका योद्धाहरुको िीघ्र स्वास््य िाभको 
कामना गियछु । राजनैलतक आन्त्िोिनमा वेपत्ता हनुपगेुका र वेपत्ता पाररएका नागररकहरुको खोजी 
तथा सावयजलनक गनय तिारुकता िेखाउन संघीय तथाप्रिेि सरकारको ध्यानाकियर् पलन गराउन 
चाहन्त्छु । 

नेपािको संषवधान २०७२ जारी भएपलछ मिुकुमा संघीयता संस्थागत भएको छ । संषवधानिे 
पररकल्पना गरेका तीनै तह संघ, प्रिेि र स्थानीयतहका िोस्रो लनवायचन सम्पन्न भएको पलन केही समय 
व्यलतत भईसकेको छ । संषवधानिे पररकल्पना गरेका संरचनाहरु स्थापना र षक्रयाशिि हिैु गएका 
छन ् । संषवधानिे व्यवस्था गरेका नागररकका मौलिकहक हरु प्रचिन गराउनपुने षविय सरै् 
सरकारहरुका िाषयत्वका रुपमा रहेका छन । राजनीलतक आन्त्िोिनिे पूर्यता पाईसकेको अवस्थामा 
अर् जनताको आलथयक संवषृद्ध हालसि गने राषिय अलभयानमाहाम्रो ध्यान केशन्त्ित गनुयपने अवस्थामा 
हामी आईपगेुका छौ । 

अर्को हाम्रो गन्त्तव्य गररवी  लनवारर्का िालग आलथयक संवषृद्ध, सिुासन, सामाशजक समावेिीकरर्, 

समावेिी षवकास, सामाशजक न्त्याय सषहतको आयको समान षवतरर् तर्य  हनु ु जरुरी छ । यस्तो 
महत्वपूर्य घलडमा हनु गईरहेको गाउँ सभाको िभुारम्भ सत्रमा सरै् महानभुावहरुमा आभार व्यक्त गनय 
चाहन्त्छु । 

भौगोलिक षवषवधतािे भरपूर्य रालप्त सोनारी गाउँपालिकामा राप्ती सोनारी गाउँपलिका जनसंख्याको 
षहसार्िे नेपािकै िोस्रो ठूिो गाउँपालिका हो ।  षवलभन्न जातजालतको लमशश्रत वसोवास रहेको यस 
गाउँपालिकामा थारु जालतको र्ाहलु्यता रहेको छ ।  जालतअनसुार र्रक र्रक संस्कृती, भेिभिुा र 



“समदृ्ध राप्ती सोनारीको आधार, शिक्षा, स्वास््य, कृषि पययटन र दिगो परु्ायधार” 

 

3 
 

परम्परागत सम्पिाहरु रहेका छन ्। यी हाम्रा गाउँपालिकाका सम्पती हनु ्भने्न मेरो वझुाई छ । 
यस्ता सम्पिाहरुको संरक्षर् र सम्वद्र्धन गनुय हामी लनवायशचत जनप्रलतलनलधहरुको परम कतयव्य हो । 
नेपािको संषवधानिे नेपािी जनताको सावयभौलमकतािाई संवैधालनक, काननुी र व्यवहाररक रुपमा 
स्थाषपत गररसकेको पररप्रके्ष्यमा संषवधान प्रित्त हक अलधकारहरु तथा राज्य र स्थानीय सरकारर्ाट 
प्रिान गररने सेवा सषुवधाहरु सरै् गाउँपालिका वासी समक्ष परु् याउन ुहाम्रो प्रमखु िाषयत्व हो । त्य 
तकय  र काननुका आधारमा गाउँपालिका वासीका जायज कुराहरुको सम्वोधन गने पररपाटीिाई 
लनरन्त्तरता दिनकुो साथै िोकप्रीयताका िालग मात्र नभई जनताका िालग आवश्यकताका आधारमा 
कायय गनय सकेमा मात्र गाउँपालिका र जनप्रलतलनधीहरुको गररमा उच्च हनुेमा िईु मत हनु सक्िैन भन्ने 
मेरो ठम्याई छ । 

वतयमान यगु सूचना प्रषवधीको यगु हो । सूचना प्रषवधीको यथेष्ट उपयोगर्ाट आज कैं यौ मिुकका 
साथै हाम्र ै िेिका स्थानीय तहहरुिे उल्िेख्य प्रगती हालसि गररसकेका छन ् । यस पररप्रके्ष्यमा 
अवको हाम्रो षवकास सूचना र त्यांकको षवश्लिेर् र अनसुन्त्धानमा आधाररत रहेर हनु ु पियछ । 
यसका िालग गाउँपालिकाको भगुोि, जनसंख्या, प्राकृलतक स्रोत साधन, संस्कृती, क्षमता र 
सम्भावनाहरुको त्यगत षववरर् तयार गरी िरुुस्त राख्न ेतर्य  हाम्रो ध्यान जान ुपियछ । यसका िालग 
षवकास र सेवा प्रवाहिाई सहजीकरर् गने गरर अपूयर् नीलत र काननुिाई पूर्यता दिने तथा 
आवश्यकता अनसुार नयाँ नीलत र काननु लनमायर्मा प्राथलमकता दिन ु पियछ । गाउँपालिकाका 
संस्थागत संरचनािाई सक्षम र काययमूिक वनाउनका साथै संरचनाहरुको कायय प्रकृती, प्रिान गनुय पने 
सेवा र अवशस्थतीको सही षवश्लिेर् गनय सक्न ु पियछ । यसका िालग जनप्रलतलनधीहरुको क्षमता 
अलभवदृ्धी गरी अन्त्य क्षेत्रमा योग्य, षविेिज्ञ र िक्ष् जनिशक्त षवकास एवं पररचािन गनय वहृतजनिशक्त 
योजनातजुयमाको आवश्यकता मैिे िेखेको छु । गाउँपालिका लभत्र उपिब्ध तर प्रयोग षवहीन र कम 
प्रयोग भएका स्रोत र साधनिाई कुिितापूवयक पररचािन गनेतर्य  हाम्रो ध्यान केशन्त्ितहनु ुपियछ ।  

रालप्त सोनारी गाउँपालिकाको आन्त्तररक आय वषृद्धका संवाहक कृषि, उजाय, उद्योग, पययटन, जिस्रोत, 

व्यापार व्यवसाय जस्ता क्षते्रहरुको सही उपयोग नै हो । सावयजलनक, नीशज र सहकारी क्षेत्रको समेत 
यस क्षेत्रमा िगानी केशन्त्ित गराउन ु हामी सरै्को उलतकै िाषयत्व छ । यसकािालग सम्र्शन्त्धत 
पक्षिाई प्ररेरत गनय सक्न ु पियछ । कृषि तथा पिपुािनको व्यवसाषयकरर् र वजारीकरर्का िालग 
पकेट क्षेत्र घोिर्ा गरी सो क्षेत्रमािगानी वढाउन ुजरुरी छ । 

पययटन उद्योग मार्य त गाउँपालिकाको आम्िनी वषृद्ध गनयका िालग ऐलतहालसक महत्वका मठमशन्त्िर, 

भािा र संस्कृतीको संरक्षर् सम्र्द्र्धन गनुयका साथै िहरीकरर्का िालग आवश्यक पूवायधारको 
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क्रमि:लनमायर् तथा व्यवस्थापनका साथै शिक्षा, स्वास््य, खानपेानी, षवद्यतु, इन्त्टरनेट र वैंषकग क्षेत्रमा 
गाउँपालिका वासीको सहज पहुँचमा महत्व दिन ुआवश्यक सम्झेको छु ।  

शिक्षा क्षेत्रको षवकास नभै गाउँपालिका वासीको उत्थान हनु नसक्ने भएकािे गाउपालिका लभत्र रहेका 
षवद्याियहरुमा ररक्त शिक्षक िरवन्त्िी लमिान तथा पूती गने,षवद्याथी संख्या अत्यन्त्त न्त्यून भएका 
षवद्याियहरु एक आपसमा मजय गिै जाने, षवद्याियको भौलतक संरचनामा सधुार गने, सरै् षवद्याियमा 
क्रमि: इन्त्टरनेटको सषुवधा परु् याउने कायय षविेि प्राथलमकतामा छ । वािवालिकािे षवद्यािय छाड्न े
कारर्को अनसुन्त्धान गरी सधुार काययक्रम सञ्चािन गने र वािमैत्री गाउँपालिकाको षवकास गनय अन्त्य 
साझेिार लनकायसँग हातेमािो गरी िैशक्षक तथा वािवालिकाको क्षेत्रमा काययक्रम सञ्चािन गररन ु
पियछ ।  

छररएका र्स्तीहरू कृषि योग्यभलूम खेर गएर अन्त्य प्रयोजनमा र्ढ्िो प्रयोग, अनायशन्त्त्रत खण्डीकरर् 
र्ढ्िै गएको ,कृषि उत्पािनमा ह्रास ,खाद्य सरुक्षामा प्रलतकूि प्रभाव, र्न क्षेत्र जग्गा अलतक्रमर् र्ढ्िै 
गएको खलु्िा स्थान को अभाव हुँिै गएको छ, त्यसको समाधान र ब्यर्शस्थत लर्कािका िालग 
भउूपयोग योजना र्नाएर अगालड र्षढने छ , गाउँपालिकाको षवकासको िालग एषककृत र्हृत 
गरुुयोजना र्नाएर स्माटय पालिकाको रुपमा षवकास गररने छ । षवकास लनमायर्को र्हृत अलभयानमा 
रालप्त सोनारी गाउँपालिकाका जनप्रलतलनधी र गाउँपालिका वासी समेतिे पलन योगिान परु् याउन ुजरुरी 
छ । यसैमा आधाररत रहेर मैिे गाउँपालिकाको आगालम आ.व. २०७९/०८० को नीलत तथा 
काययक्रम तयार पारी गाउँपालिका काययपालिकाको वैठकर्ाट पाररत गराई आजको गररमामय गाउँसभा 
समक्ष पेि गरेको छु । आगामी आ.व. को नीलत तथा काययक्रम लनमायर् गिाय गाउँपालिकािे लनम्न 
षवियहरुिाई आधारको रुपमा लिएको व्यहोरा यहाँ प्रस्ततु गनय चाहन्त्छु । 

क. नेपािको संषवधान (राज्यका लनिेिक लसद्धान्त्त तथा नीलतहरु)  

ख. स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४  

ग. अन्त्तर–सरकारी षवत्तव्यवस्थापन ऐन, २०७४   

घ. नेपाि सरकारको नीलत तथा काययक्रम र चाि ुवजेट  

ङ. प्रिेि सरकारका नीलत तथा काययक्रम 

च. स्थानीयतहको वजेट तजुयमा दिग्िियन, २०७४  

छ. गाउँ पालिकाका चाि ुऐन, लनयम, काययषवलध र लनिेशिकाहरु  

ज. नेपाि सरकारको चाि ुपन्त्धौं योजना 
झ. िीगो षवकास िक्ष्य २०१६–२०३० 

ञ. राषिय जनगर्ना २०७८ का प्रलतवेिनहरु  
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ट. रालप्त सोनारी गाउँपालिका काययपालिकाका सरै् षवियगत सलमलतर्ाट प्राप्त सझुावहरु तथा 
लनर्ययहरु,  

ठ. गउपालिका काययपालिका तथा गाउसभाका लनर्ययहरु 

ड. रालप्त सोनारी गाउँपालिकािे आवश्यक िेखेका षवलभन्न षवियहरु । 

उपरोक्त आधारमा आगालम वियका योजना तथा र्जेट काययक्रम छनौट गनय लनम्न प्राथलमकता क्षेत्र 
तोकीएका छन ् । साथै वडास्तरर्ाट योजना तजुयमा गिाय समेत िेहायअनसुारका प्राथलमकताका 
आधारमा तजुयमा गनय लनिेि गररएको लथयो ।  

क. आलथयक षवकास तथा गररवी लनवारर्मा प्रत्यक्ष योगिान परु् याउने योजना 
ख. उत्पािनमूिक र लछटो प्रलतर्ि दिने योजना 
ग. राजश्व पररचािन र आन्त्तररक आयमा उल्िेख्य योगिान परु् याउने योजना 
घ. सेवाप्रवाह, संस्थागत क्षमता अलभर्षृद्ध र सिुासनमा योगिान परु् याउने योजना 
ङ. स्थानीय स्रोत साधनमा आधाररत भई जनसहभालगताको अलभर्षृद्ध गने योजना 
च. िैषिक समानता, सामाशजक समावेिीकरर्को अलभर्षृद्ध गने योजना 
छ. दिगो षवकास,वतावरर् संरक्षर् र षवपद् व्यवस्थापनमा योगिान परु् याउने योजना 
ज. स्थान लर्िेिको संस्कृलत र पषहचान प्रर्धयन गने योजना 
झ. िशक्षतवगयका शजषवको पाजयनमा सघाउ परु् याउने योजना 
ञ. गाउँपालिका काययपालिकाका षवियगत सलमलतहरुका सझुाव र लनर्ययहरु  

ट. गाउँपालिकािे आवश्यक िेखेका षवषवधषवियहरु । 

उपशस्थत महानभुावहरु अर् म रालप्त सोनारी गाउँपालिकािे तय गरेका षवियगत क्षेत्रका नीलतहरु 
प्रस्ततु गनय चाहन्त्छु ।  

१. षवद्यािय उमेर समहुका सरै् वािर्ालिकाको पढ्ने अलधकारको सलुनशितता गनय अलनवायय लनिःिलु्क 
आधारभतू शिक्षा सलुनशिता कायम गिै माध्यलमक तह सम्म लनिःिलु्क काययक्रमहरु संचािन गररनेछ 
। 

२. षवद्यािय शिक्षाको िैशक्षक गरु्स्तरमा प्रमखु भलूमका अलभभावकको नै हनुे हिुा शिक्षक, षवद्याथी र 
अलभभावक र्ीचको लत्रकोर्ात्मक सम्र्न्त्धिाइ प्राथलमकता दिईनेछ । नमनुाको एउटा षवद्याियमा 
अलभभावक सचेतकको व्यवस्था गररनेछ । 

३. षवद्यािय शिक्षािाई लनरीक्षर्,सपुरीवेक्षर्,अनगुमन र मलु्याङ्कन गनय स्थानीय स्तरर्ाट शिक्षा 
सलमलत,षविय षवज्ञ,प्रधानाध्यापक र स्रोत शिक्षकको व्यर्स्था गरर  लनयलमत अनगुमन, लनरीक्षर् गरर 
िैशक्षक गरु्स्तर मापन गररनेछ । 
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४. षवद्याथी संख्या र सेवा क्षते्रको आधारमा षवद्यािय मजय र कक्षा वा तह घटाउने काययक्रमिाई अगाडी 
र्ढाईनेछ । 

५. षवद्याियको पररसर, िौचािय, र्ाषहरी वातावरर् र पखायििाई सरसर्ाई गनय िगाईनेछ र सरै् 
षवद्याियिाई स्वच्छ तथा हररयालि र्नाइनेछ । हररयािी षवद्याियको िालग एक शिक्षक एक 
षवरुवा काययक्रम िाग ुगररनेछ। 

६. पढाई उत्सव/िैशक्षक प्रिियनी मेिा/अलतररक्त षक्रयाकिाप/कक्षा कोठामा आधाररत पठन लसप 
परीक्षर्,स्तरमापन परीक्षा र Bench Marking िाई प्राथलमकता दिई पठन लसपको षवकास 
गररनेछ।गाउँपालिका कायायियको पररसरमा नमनुा पसु्तकािय स्थापना गररनेछ । 

७. प्रत्येक दिन शिक्षामा नयाँ शिक्षर् लसकाई आयामको प्रािभुायव भईरहेको सन्त्िभयमा प्रधानाध्यापक र 
षवियगत शिक्षकिाई िैशक्षक गरु्स्तर र्षृद्धमा नवीनतम शचन्त्तन जगाउन पेिागत क्षमता षवकास 
तालिम संचािन गररनेछ ।  

८. संस्थागत षवद्याियमा न्त्यूनतम मापिण्ड अनसुार संचािन हनु ुपने, िलु्क लनधायरर्, छात्रवशृत्त िगायत 
अन्त्य षक्रयाकिाप संचािन गरे/नगरेको एकीन गने साथै सावयजलनक र लनजी षवद्याियको षवचको 
असि अभ्यास आिानप्रिान काययक्रमिाई प्राथलमकताका साथ संचािन गररनेछ । 

९. कुनैपलन षवद्याथीिाई जातजालत, भािा धमय,वगय षविेि वा िैंलगक वा िारीररक षहसार्िे षवभेि नगरी 
सरै् षवद्याियहरुिाई षवभेिरषहत र र्ािमैत्री षवद्याियको रुपमा रुपान्त्तरर् गररनेछ । 

१०. उत्तीर्य िर, कक्षा िोहोयायउने िर, कक्षा छाड्ने िर, लनशित तह पूरा गने िर, खिु भनाय िर, कोरा भनाय 
िर, उपिब्धी स्तर जस्ता सूचकहरूका आधारमा प्रत्येक षवद्याियको आन्त्तररक सक्षमता पषहचान र 
षवश्लिेर् गिै मौजिुा अवस्थाको आधारमा पलछल्िा वियहरूका िालग िक्ष्य लनधायरर्का साथै िैशक्षक 
उपिब्धी र्ढाउन र्स्तगुत काययक्रम संचािन गररनेछ ।राषिय तथा प्रिेिस्तरसँग िैशक्षक  
गरु्स्तरको तिुनात्मक  अवस्था षवश्लिेर् गररनेछ । 

११.  कम््यटुर,Internet Connectivity जस्ता सूचना तथा प्रषवलधको माध्यमर्ाट शिक्षक, कमयचारी र 
षवद्याथीिाई त्यससँग सम्र्शन्त्धत आधारभतू ज्ञान, सीप प्राप्त गनय अलभप्ररेरत गिै शिक्षर् लसकाइ 
षक्रयाकिापमा ICT को प्रयोग गनय अलभप्ररेरत गररनेछ । 

१२.  E-Librabryको व्यावस्थापन गरर सचुना प्रषवलधको माध्यमर्ाट लसकाई गने वातावारर् र्नाइने छ । 

१३. यस गाउँपालिकामा र्सोर्ास गने षवपन्न तथा आलथयक रुपिे कमजोर मषहिा,एकिमषहिा, 
िलित,जनजाती,अपाि तथा अन्त्य वगयका र्ािर्ालिकाको उच्च शिक्षा अध्ययन गने ईच्छािाई परुा 
गनय तथा उच्चस्तरीय प्राषवलधक जनिशक्त उत्पािन गनय र्ह ु प्राषवलधक शिक्षािय तथा छात्रवशृत्तको 
व्यर्स्था गररनेछ । 

१४. सरसर्ाई र स्वच्छताको िालग सावयजलनक षवद्याियमा अध्ययनरत सम्पूर्य छात्राहरुिाई Sanitary 

Pad को व्यवस्था गररनेछ । 

१५. सामिुाषयक लसकाई केन्त्ि मार्य त अनौपचाररक,रै्कशल्पक तथा लनरन्त्तर शिक्षा संचािन गिै स्काउट, 

र्ािक्िव, जलुनयर रेडक्रस सोसाइटी आदि गठन गरी षवद्याथीहरुमा सामाशजक कामप्रलत श्रद्घाको 
भावना षवकास गराउन पहि गररनेछ ।साथै सावयजलनक षवद्याियमा मेरो एक दिन काययक्रम िाग ु
गरर कशम्तमा मषहनामा एकपटक जनप्रलतलनलध षवद्याियमा जाने व्यवस्था गररने छ । 
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१६. िक्ष शिक्षक लनयलमत षवद्याथी: प्रभावकारी शिक्षर् गरु्स्तरीय लसकाई को िक्ष्य हालसि गनय 
षवद्याियको िैशक्षक  वातावरर्, शिक्षक र षवद्याथीको उपशस्थलत, अन्त्तरषवद्यािय परीक्षा केन्त्ि र 
परीक्षर् पद्दलत जस्ता षवलध अविम्र्न गररनकुा साथै शिक्षकको क्षमता षवकासमा सघाउ पगु्न े
काययक्रम संचािनमा  षविेि जोड दिइनेछ  

१७. समिुायस्तरमा रहेका र्ािषवकास केन्त्िहरुको स्तरोन्नलत गरी वडास्तरर्ाटै नमूनायोग्य कायय गनय 
प्रोत्साषहत गरीनकुा साथै र्ािषवकास केन्त्िमा काययरत सहजकतायहरुको योगिानिाई उशचत मूल्याङ्कन 
गने नीलत अविम्वन गररनेछ । यस अन्त्तगयत प्रोत्हसान  भत्ता उपिब्ध गराइनेछ । 

१८. सामिुाषयक षवद्याियको षवद्याथीको यातायातको िालग स्कुि र्सको व्यवस्थािाई थप 
व्यवशस्थत  गररनेछ । 

१९. यस गाउँपालिका लभत्र सञ्चालित सामिुाषयक क्याम्पसको िालग अनिुानको व्यवस्था गररनेछ । 

२०. षवद्यािय शिक्षाको आधार प्रारशम्भक कक्षाहरुिाई र्ािमैत्री र्नाउन छापामय कक्षाकोठा, तालिम प्राप्त 
शिक्षक र आधारभतु िैशक्षक सामग्रीहरुको व्यवस्था लमिाइनेछ ।  

२१. िैशक्षक अनिुानको काययक्रमिाई षवद्याथी शिक्षक अनपुात, कायय सम्पािन र षवद्यािय सधुार योजना 
आदिका माध्यमर्ाट न्त्यायोशचत ढंगिे सम्र्ोधन गररनकुा साथै प्राषवलधक षविय संचािन गनय 
षवद्याियहरुिाई प्रोत्साहन दिइनेछ । 

२२. गाउँ क्षेत्र लभत्र रहेका षवद्याियहरु मध्येर्ाट नमनुा षवद्यािय छनौट गरर लत षवद्याियिाई पयायप्त 
पूवायधार षवकासमा प्रोत्साहन गिै गाउँ क्षेत्रको िैशक्षक गरु्स्तर, सरसर्ाई एवं व्यवस्थापकीय दृषष्टिे 
उत्कृष्ट रहेका षवद्यािय छनौट गरर परुस्कृत गररनेछ । 

२३. गाउँ शिक्षा योजना र स्थानीय पाठ्यक्रमको कायायन्त्वयन िालग पाठ्यपसु्तक षवकास गने तथा  
िैशक्षक गरु्स्तर अलभवषृद्ध गनय अनगुमनिाई थप व्यवशस्थत र रै्ज्ञालनक र्नाउन उपचारात्मक 
लनरीक्षर् जस्ता साधनहरुको अविम्वन गररनकुा साथै षवद्यािय शिक्षामा सूचना प्रषवलधको प्रयोग गरर 
िैशक्षक व्यवस्थापनिाई चसु्त िरुुस्त पाररनेछ । 

२४. अध्यक्ष तथा रािपलत कप खेिकुि प्रलतयोलगता तथा अन्त्य खेिकुि प्रलतयोलगता आयोजना गरर यवुा 
तथा षवद्याथीहरुमा स्वच्छ प्रलतस्पधी भावनाको षवकास गराई िारीररक, मानलसक र िैशक्षक षवकास 
गने नीलत लिइनेछ ।खेिकुिमा षवद्याथी तयारीको िालग षवद्याियमा खेिकुि सामग्री षवतरर् गररनेछ 
। 

२५. आत्म अनिुासनको िालग  खेिकुि भने्न नारािाई आत्मसात गिै खेिालड तथा खेि पूवायधारमा िगानी 
र्ढाउन प्रोत्साषहत गने नीलत लिइनेछ । साथै यवुा िशक्षत षवलभन्न क्षमता षवकास तथा लसप 
हस्तान्त्तरर् काययक्रममा जोड दिइनेछ । 

२६. यवुा तथा िैशक्षक रे्रोजगारहरुिाई प्राथलमकतामा दििैं स्वारोजगार मिुक काययमा संिग्न स्थानीय 
यवुा उद्यमीहरुिाई प्रोत्साषहत गररने छ । 

२७. र्ािषवकासका िालग सामग्री प्रत्येक वडामा कम्तीमा न्त्यूनतम मापिण्डको वािषवकास केन्त्ि संचािन 
गररनेछ । 

२८. माध्यलमक षवद्याियमा Math Lab स्थापना गरर षवद्याथीको गशर्लतय अर्धारर्ा षवकासमा जोड 
दिइनेछ । 
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२९.  "शिक्षक झोिा" काययक्रम िागगुरर प्रत्येक शिक्षकको झोिामा शिक्षक डायरी, पाठ्यक्रम , शिक्षक 
लनिेशिका, पाठ्यपसु्तक,Laptop,Pendrive सषहतको काययक्रम िाग ुगररनेछ । 

३०. अलथलत शिक्षक शिक्षर् काययक्रमिः कशम्तमा मषहनाको एक पटक लछमेकी षवद्याियमा  मखु्य षवियका 
शिक्षकिे शिक्षर् गनुयपने छ । 

३१. प्रत्येक मषहना एउटा समाजको संघियिीि व्यशक्त मार्य त कक्षा संचािन गररनछे । 

३२. स्थानीय पाठ्यक्रमको सन्त्िभय सामग्रीका िालग स्थालनय षवियका षवियिाई समेट्ने,Documentary 

षवकास गररनेछ । 

३३. िैशक्षक समस्या सामाधान मखु्य षवियका शिक्षकहरुको  Roster शिक्षक संजाि गठन गररनेछ ।  

३४. परम्परागत लसप, पेिा, व्यवसायको संरक्षर्को िालग षवद्याियमा परम्परागत लसप षवकास काययक्रम 
नमनुाको रुपमा नेपाि राषिय माध्यलमक  षवद्यािय अगैयामा  "िनुा टपरी लनमायर्” कायय संचािन 
गररनेछ । 

३५. षवद्याियमा ICT मैत्री शिक्षर् गने शिक्षकिाई परुस्कृत गने काययक्रम गररनछे । 

३६. षवद्याथीहरुको अवस्था पषहचान गनय वियमा िईु पटक शिषवर संचािन गररनेछ । 

३७. ससु्त मनशस्थलत र्षहरा तथा कमजोर शिकाइ भएका षढिो लसक्न े र्ािर्ालिकािाई उपचारात्मक 
शिक्षर्को व्यवस्था गररनेछ। 

३८. सरकारी षवद्याियका षवद्याथीहरुको एकै प्रकारको डे्रसकोड िाग ुगररनेछ । 

३९. षवद्यािय संचािन भएको तह अनसुारको स्थायी प्रधानाध्यपक लनयकु्त गने काययको िरुुवात गररनेछ 
। 

४०. राषिय भारोत्तोिन खेिालड मतृक सन्त्ज ुथारुको नाममा अक्षय कोि  स्थापना गरर हरेक विय रािपलत 
खेिकुि प्रलतयोलगतामा उत्कृष्ट खेिाडीिाई परुस्कृत गररनेछ । 

४१. खेिमैिानको लनमायर् काययिाई प्राथलमक तादििै सम्भाषवत ठाउँहरुको अध्ययन गरर खेि मैिान 
लनमायर् कायय गनय षवलभन्न लनकायसँग पहि गररनेछ ।  

४२.  जेष्ठ नागरीक, पाँच विय मलुनका र्ािर्ालिका तथा असक्त अपाङ्ता भएका व्यशक्तको  स्वास््य 
पररक्षर् वियमा कशम्तमा एक पटक घर घरमा गई गररनेछ ।षवलभन्न रोग सम्र्द्द स्वास््य शिषवर 
संचािन गररनेछ ।लसकिसेि रोगको पररक्षर्को िालग आवश्यक व्यवस्था गररनेछ । 

४३. रेषवज र सपयिंिको उपचारिाई व्यवशस्थत गररनकुा साथै रै्जापरुमा भएको  सपयिंि उपचार 
केन्त्ििाई व्यवशस्थत गररनेछ ।  

४४.  प्रत्येक वडाहरुमा टोि षवकास संस्थाहरु गठन गरीनकुा साथै उक्त टोि षवकास संस्थाहरुिाई 
पररचािन गरर षवकास लनमायर् तथा सरसर्ाईका काययक्रमहरु अगालड र्ढाइने छ । र्ोहोर 
व्यवस्थापनका िालग सवारीको व्यवस्थािाई थप व्यवशस्थत गररनेछ । टोि षवकास संस्था 
संचािनमा िाभग्राहीको सिस्य संख्याको आधारमा  लसड मलनको   व्यवस्था गररनेछ । 

४५. गाउँपालिका लभत्रका खािी सावयजलनक जग्गाको अलभिेशखकरर् गरी लर्लभन्न जातका र्ोटलर्रुवाहरु 
र्कृ्षारोपर् गरी दिघयकािीन संरक्षर्को नीलत लिइन ेछ । साथै पाकय  लनमायर्को िालग लर्लनयोशजत 
रकमको कशम्तमा ४० प्रलतित रकम अलनवायय रुपमा हररयािी काययक्रमको िालग खचय गनै पने 
व्यवस्था लमिाइनेछ ।एक घर एक षवरुवा काययक्रम िाग ुगररने छ 



“समदृ्ध राप्ती सोनारीको आधार, शिक्षा, स्वास््य, कृषि पययटन र दिगो परु्ायधार” 

 

9 
 

४६.  षवपद् जोशखम न्त्यूनीकरर् तथा ब्यवस्थापनका िालग लर्िेि नीलत लिइनेछ ।यस गाउँपालिकामा 
स्थाषपत आपत्कालिन कायय संचािन केन्त्ििाई आधारभतू स्रोतसाधन सम्पन्न र्नाईनेछ । सरै् वडा 
कायायियहरुमा षवपि ब्यवस्थापनका आधारभतू सामग्री भण्डारर्को ब्यवस्था लमिाईनकुा साथै 
षवपद्को समयमा राहत तथा उद्धारिाई सहज र्नाउन आवश्यक पवुायधार लनमायर् गररनेछ  

 

४७.  लर्पद् जोशखम न्त्यूनीकरर् तथा ब्यवस्थापनको क्षेत्रमा उत्कृष्ट काययसम्पािन गरेका अन्त्य सरकारी, 
गैरसरकारी लनकायसंग समन्त्वय तथा सहकायय गरी समानान्त्तर लसकाइको  अवधारर्ािाई ब्यवहारमा 
िाग ु गनय गाउँपालिकािे लनमायर् गरेका षवपद् व्यवस्थापन सम्र्न्त्धी योजनािाई उच्च प्राथलमकतामा 
राशख कायायन्त्वयन गररनेछ ।  

४८. वातावरर्, सरसर्ाई तथा षवपद् व्यवस्थापन तथा अन्त्य क्षेत्रमा उिाहरर्ीय कायय गने ब्यशक्त, संस्था र 
टोिलर्कास संस्थािाई परुस्कृत गरी प्रोत्साहन गने नीलत लिइनेछ । वन्त्यजन्त्तरु्ाट हनुे क्षेलतमा 
क्षेलतपलुतयको व्यवस्था गररनेछ । 

४९. गाउँपालिका लभत्र र्ोहर संकिन गिाय स्रोतमा नै छुट्याउने गरी नागररकिाई प्रोत्साषहत गररने छ । 
साथै Reduce, Reuse र Recycle को अवधारर्ािाई व्यवहारमा उतानय सचेतनात्मक काययक्रमहरु 
संचािन गररनेछ । 

५०. तोषकएको भन्त्िा र्ाहेक ठाउँमा पाषकय ि गने, र्ोहर ब्यवस्थापनका िालग सावयजलनक सवारी साधनमा 
डष्टर्ीन नराख्न,े रु्टपाथमा र सडकमा लनमायर् सामग्री राख्न,े सतही ढिमा िौचाियको ढि लमसाउने 
िगायतका वातावरर् लर्गाने जस्ता गलतलर्लध लनरुत्साषहत गने नीलत लिइनेछ । 

५१. एक घर, एक धाराको नीलतिाई आत्मसात गिै प्रत्येक घरमा स्वच्छ खानेपालनको िालग धारा 
व्यवस्थापन गररनेछ । राप्ती सोनारी गाउँवासीको खानेपानीमा पहुँच अलभवषृद्ध गनयका िालग आधार 
रेखा तयार गने तथा वास इकाईको स्थापना गरी खानेपानी तथा सरसर्ाई सम्वन्त्धी कायय संचािन 
गररनेछ । 

५२. कृिकहरुिाई व्यावसाषयक खेती पद्दलत तर्य  उन्त्मखु गराउन खेती योग्य जलमनको चक्िार्न्त्िी गने 
काययमा उत्प्ररेरत गने खािका काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

५३. कृषि उत्पािनिे उशचत मूल्य पाउने गरी र्जारको व्यवस्था गररनेछ । साथै गाउँपालिका क्षेत्र 
लभत्रका र्जारवाट टाढा भएका ठाउँर्ाट कृषि उपजिाई र्जारसम्म परु् याउन सहकारीसँग सहकायय  
गरर ढुवानीमा षविेि अनिुान प्रिान गररनेछ । 

५४. मसिािार कृषि उत्पािनमा जोड दिइ मसिाम  ब्राशन्त्डि गने काययक्रम िाग ुगररनेछ ।  

५५.  कृिक समूह र  सहकारीको सहकाययमा समषुहक खेलत प्रर्ािी मार्य त  कृिकहरुिाई संगदठत र 
आत्मलनभयर तलु्याइनेछ । संघीय सरकारसँगको समन्त्वयमा कृिक तथा मजिरुहरुको पषहचान र 
वगीकरर् गरी उलनहरुिाई पररचय पत्र षवतरर् गररनेछ ।  

५६. कृषिमा आधलुनक प्रषवलध लभत्राउिै एकि तथा सामषुहकरुपमा षकसानिाई आत्मलनभयर र्नाउन कृषिको 
ब्यावसायीकरर्, रै्ज्ञालनकीरर् तथा षवषवधीकरर्मा जोड दिइनेछ।  कृषिक्षेत्रमा आवश्यक 
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श्रमिशक्तको अभाविाई दृषष्टगत गिै आवश्यक ज्ञान, सीप, प्रषवलध र िगानीको वातावरर् लसजयना गरर 
यान्त्त्रीकरर्मा षविेि जोड दिईने छ । 

५७. कृषि उत्पािन तथा उत्पािकत्व वढाउन कृिकहरुिाई कृषि उत्पािन सामग्रीमा ७५ प्रलतित अनिुान 
तथा उपकरर्मा ५० प्रलतित अनिुान दिइनेछ । 

५८. लसंचाईको अभाव भएका क्षेत्रमा सखु्खा सहन सक्ने र्ािीको खेती गनय कृिकहरुिाई प्रोत्साहन 
गररनेछ र लसंचाईको िागी आकािे पानी संकिनका िागी षवलभन्न काययक्रम तथा थोपा लसंचाई 
िगायतका उपयूक्त प्रषवलध प्रयोग गनय कृिकिाई प्रोत्साहन गररनेछ । साथै कृषि क्षेत्र तथा कृषि 
औजार तथा लसंचाईको िालग आवश्यक पने षवद्यतु सहलुियत िरमा सवै षकसानको पहुँचमा पयुायउन 
सहयोग गररनेछ र गाउँ क्षेत्र लभत्रका सवै खेलत योग्य जलमनमा लसंचाई सषुवधा पयुायउन जोड दिइनेछ 
। 

५९. लनशित र्ािीको व्यवसाषयक उत्पािन र्ढी हनुे क्षेत्रिाई पकेट तथा ब्िक क्षेत्र लनधायरर् गरर 
कृिकिाई एषककृत सेवाहरु सवयसिुभ रुपमा प्रिान गररनेछ । 

६०.  केराको पकेट क्षेत्र लनधायरर् गरर व्यवसाषयक केरा खेलतिाई प्रोत्सहान गने नीलत अर्िम्र्न गररनेछ 
।  

६१. सम्भाव्यता अध्ययन गरर पषु्प एवं र्िरु्ि खेलतको पकेट क्षेत्र लनधायरर् गररनेछ ।  

६२. गाउँपालिकािाई लर्उ उत्पािनमा आत्मलनभयर वनाउन  लर्उ आत्मलनभयर काययक्रम संचािन गररनकुा 
साथैकृिकहरुको उत्पािनमा हनुे जोशखम न्त्यलुनकरर् का िागी कृषि लर्मा काययक्रम संचािन गररनेछ 
। पालिकालभत्रको र्ाँझो र खालि राशखएको जलमनमा अन्नर्ालि तथा  र्िरु्ि खेलत िगाउने कायय 
थािनी गररनेछ ।साथै औिधीजन्त्य जलडर्षुटको संरक्षर् गररनेछ ।  

६३. लसपाि ुराप्ती सोनारी काययक्रम िाग ुगरर रै्िेशिक रोजगारीर्ाट र्षकय एका तथा  षविेि तथा स्विेिमै 
जालगर गमुाएका तथा रे्रोजगार यवुाहरुिाई व्यवसाषयक कृषि तथा पिपुािनमा तथा मागमा 
आधाररत तालिममा मार्य त  यूवा स्वरोजगारीका काययक्रम संचािन गररनेछ । रै्िेशिक रोजगारीमा 
जाने व्यशक्तिाई अलभमशुखकरर् संचािन गररनेछ ।  

६४. कम समयमा तयार हनुे र र्ढी आम्िानी दिने खािका खेती मार्य त षवपन्न वगय र मषहिाहरुको 
आयस्तर वषृद्ध गने काययक्रम संचािन गररनेछ । 

६५. माटो परीक्षर् र र्ािी संरक्षर् सेवािाई षविेि काययक्रमको रुपमा प्रभावकारी तररकािे अगाडी 
र्ढाईनेछ । साथै षविािीर्ाट मानव स्वास््यमा पने िरुगामी असरिाई मध्यनजर गिै रासायलनक 
मि तथा षविािीको प्रयोग कम गिै प्रागांररक उत्पािनिाई प्रोत्साहन दिइनेछ । 

६६. पिपुन्त्छीको नश्लसधुार, पौषष्टक िाना आहाराको व्यवस्था, पिपुन्त्छी स्वास््य सेवा एवम ् उत्पादित 
पिजुन्त्य पिाथयको र्जारीकरर्का चारै पक्षिाई समानान्त्तर रुपमा अगालड र्ढाई एकीकृत रुपमा सेवा 
प्रिान गने गरी काययक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ ।पिपुािन व्यवसायिाई प्रर्द्धयन गनय षवलभन्न संघ 
सस्थासँग सहकायय गने नीलत अर्िम्र्न गररनेछ । 

६७. गाई, भैसी,  र्ाख्रार रं्गरुको कृलत्रम गभायधान काययक्रमिाई प्रभावकारी र्नाई उन्नत नश्लका पिहुरुको 
संख्यामा वषृद्ध गररनेछ ।करेसार्ारीमा माछा पोखरी काययक्रमिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 
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६८. गरु्स्तरीय पिआुहारको उपिब्धता र्ढाउन डािेघाँस, भईुघाँस उत्पािन, लर्उ वषृद्ध, िाना, औिधी र 
घाँस सलमश्रर् लमनरि आदि उत्पािन र प्रयोगका साथै कृषिजन्त्य उप–पिाथयहरुको सिपुयोगिाई 
प्रोत्साहन  गनयका िागी साइिेज उद्योग स्थापना गने  नीलत लिइनेछ । 

६९. पिपुन्त्छी षविेि उत्पािन क्षेत्र तोकी त्यस्ता क्षेत्रमा आवश्यक पूवायधारको षवकास गरी नश्लसधुार, पि ु
आहारा, पि ुस्वास््य सेवा, सिुभ ऋर् र लर्मा सषहतको प्राषवलधक सेवा प्रिान गररनछे, साथै पिपुन्त्छी 
पािनमा र्ढिो मषहिा सहभालगता र मषहिा षकसान सिक्तीकरर्िाई केशन्त्ित गिै साना तथा 
व्यवसाषयक मषहिामखुी काययक्रम सञ्चािनमा जोड दिइनेछ । 

७०. िूग्ध पिाथय एवम ्मासकुो गरु्स्तर र स्वच्छतािाई कायम राख्न र्धिािािेशख भान्त्छासम्म स्वच्छ र 
स्वस्थ मास ुएवं गोठिेशख ओठसम्म स्वच्छ र स्वस्थ िूध काययक्रमिाई अलभयानको रुपमा सञ्चािन 
गररनेछ । 

७१.  आहारा व्यवस्थापनमा सधुार तथा िाना घाँस आपशुत्तको िालग मषहिाको आलथयक तथा सामाशजक 
सिशक्तकरर्का िालग लसप षवकास तथा व्यशक्तत्व षवकासका काययक्रमहरु संचािन गरी स्थानीय 
व्यवसायी मषहिाद्धारा उत्पादित व्यवसाषयक उत्पािनिाई राषिय स्तरको वजारमा पषहचान गराउने  
तर्य  षविेि जोड दिइनेछ । 

७२. भलूमषहन, सकुुम्वासी एवं अव्यवशस्थत र्सोवासको समस्या समाधान गनय पहि गरी  राप्तीसोनारी 
गाउँपालिकाको वडा नं १, ३, ४, ५, ६ र ७ मा रहेको गाउँ ब्िक जग्गाको िगत संकिन गरर 
आवश्यक प्रषक्रया अपनाई िािपजुाय षवतरर् गररने छ । 

७३. भ ूउपयोग नीलत र भलूमको र्गीकरर् नीलत िाग ुगरर गररनेछ । साथै भमूीको खण्डीकरर् रोकी 
रै्ज्ञालनक उपायोगमा जोड दिइनेछ । भ ूउपयोग योजना र्नाई अषविम्व कायायन्त्वयन गररनेछ ।  
औद्योलगक ग्रामको स्थापनाको पहि गररने छ । 

७४. नागररक आवास काययक्रम अन्त्तगयत वडा छनौट गरर क्रमि: सम्पूर्य वडाहरुमा संचािन गने नीलत 

अविम्व गरर काययक्रम अगाडी वढाईने छ । 

७५. राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको वडा नं ३ मकु्तकमैया शिषवरमा एषककृत वस्ती लनमायर्को िागी प्रषक्रया 
अगाडी वढाइने छ । 

७६. र्ादि, िलित, एकिमषहिा, षवपन्न र अल्पसंख्यक समिुायको शजवनस्तर र्षृद्धका िागी आयआजयन, 

लसपमिुक र सिशक्तकरर्को काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

७७. यौन िवु्र्यवहार र घरेि ुषहंसामा परेका मषहिाहरुिाई उशचत संरक्षर्, न्त्याय, मनोसामाशजक परामिय 
तथा आयआजयनमा सहयोग परु् याउने खािका काययक्रम संचािन गररनेछ । साथै पनुस्थापन केन्त्ि 
स्थापना गररनेछ ।  

७८. एकि मषहिा िशक्षत काययक्रम सञ्चािन गररनेछ। सामाजका अग्रज सम्मालनत ज्येष्ठ नागररको 
भलुमका र योगिानिाई उच्च महत्व दिई दिवा सेवा केन्त्ि स्थापना गररनेछ । 

७९. पालिकाका षवलभन्न वडाहरुमा रहेका सामिुाषयक मेिलमिाप केन्त्ििाई सषक्रय र्नाई षववाि समाधान 
स्थानीय स्तरमा गनय पहि गररनेछ । 

८०. मानव रे्चषवखन लनयन्त्त्रर् सम्वन्त्धी जनचेतना मिुक काययक्रम सञ्चािन गररन ेछ । साथै यस सम्वन्त्धी 
कायय गने षवलभन्न संघ संस्थाहरुसँग समन्त्वय र सहकाययमा काययक्रम गने नीलत अविम्वन गररने छ । 
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८१. अनाथ र्ािवालिकाको संरक्षर् र सवायषिर् षवकासका िागी षविेि काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

८२. आमासँग उपाध्यक्ष काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । मषहिाहरुको स्वास््य िाई ख्याि गरर प्रजनन ्
स्वास््य र सरुशक्षत माततृ्व सम्वन्त्धी काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । मधेिी र मशुस्िम मषहिाहरुका 
िागी आयआजयन, लसपमिुक र सिशक्तकरको काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

८३. अपािमैत्री भौलतक संरचना तयारमा जोड दििैं मध्यम अपािता भएका व्यशक्तहरुका िालग रोजगारका 
अवसर लसजयना गने खािका व्यवसाषयक तथा लसपमिुक काययक्रममा सहभागी गराई आत्मलनभयर 
वनाउन सहयोग गररनेछ । 

८४. र्ा आमासँग गाउँपालिका काययक्रमा मार्य त साहारा षवषहन र्ा आमािाई संरक्षर्को गने नीलत 
अर्िम्र्न गररनेछ ।  

८५. हाम्रा र्ािर्ालिका : राम्रा र्ािर्ालिकाको मान्त्यतािाई स्थाषपत गिैं यस गाउँपालिकािाई र्ािमैत्री 
गाउँपालिकाको रुपमा घोिर्ा गररनेछ । साथै र्ाि षववाह, वािश्रम मकु्त काययक्रम मार्य त  
र्ािर्ालिका मालथ हनुसक्ने षहंसा, िोिर्, िवु्र्यवहार रोकी र्ािर्ालिकाको मानलसक, िारीररक तथा 
सामाशजक षवकासमा सहयोग परु् याउने काययक्रममा जोड दिईनेछ । 

८६. र्ािवालिकाको संरक्षर् र सवायषिर् षवकासका िागी षविेि काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

८७. र्ादि समिुायको प्रत्येक पररवारको घरमा षवद्यतुिाईन जडान गररनेछ र नेपाि षवद्यतुप्रालधकरर्को 
लनयमानसुार न्त्यनतम िलु्कमा ितप्रलतित अनिुान दिइनेछ । 

८८. आदिवासी जनजाती, िलित, मशुस्िम, अल्पसंख्यक िगायतका समिुाय र अपािता भएका व्यशक्त तथा 
अलत षवपन्न र्गयिाई िशक्षत गरी षवलभन्न आयमूिक काययक्रम संचािन गररनछे । साथै उक्त वगय 
तथा समिुायको सिशक्तकरर्का िालग षवलभन्न काययक्रमहरु संचािन गरर समावेशिकरर् सषहतको 
सामाशजक न्त्याय कायम गररनेछ । 

८९. कमयचारीहरुिाई उच्च मनोवि सषहत काययगने वातावरर् तयार गरी उशचत प्रोत्साहन गिै उलनहरुको 
क्षमता षवकास, अनिुासन तथा वशृत्त षवकासमा जोड दििैं कमयचारी प्रिासनिाई जवार्िेही, प्रलतस्पलधय 
र उत्प्ररेरत र्नाइनेछ । 

९०. पालिकाको प्रिासलनक काययिाई चसु्त िरुुस्त गनयको िागी षवलभन्न िाखा तथा इकाईहरु स्थापना गरर 
कायय सञ्चािनगररने लडशजटि पालिका काययक्रमिाई प्रभावकारी ढँगिे अगाडी वढाइने छ । त्यसका 
िागी पालिकाको लडशजटि प्रोर्ाइिको काययिाई अगाडी वढाइने छ ।पालिकाको काययिाई सरि र 
सिुभ र्नाउनकािागीपालिकाको ए्स सञ्चािनगररने छ । 

९१.  जनतासँग अध्यक्ष  काययक्रमिाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गनय हेिो अध्यक्ष  कक्ष स्थापना प्रषक्रया 
अगालड र्ढाइने छ ।गाउँपालिका अध्यक्षको सशचवाियिाई व्यवशस्थत गररनेछ । 

९२. सावयजलनक सेवािाई िीघ्र, सरि, लमतव्ययी र सरै्को पहुँचमा परु् याउने तथा सावयजलनक सेवा 
प्रवाहिाई स्वच्छ, लनष्पक्ष पारििी र सेवाग्राहीमैत्री र्नाइनेछ । सेवाग्राहीमैत्री पूवायधार र सेवामा 
तशल्िन रािसेवक तयार गनय थप लनयम तथा काययषवलध र्नाई िागू गररनेछ । 

९३. नेपाि सरकारिे अविम्वन गरको भ्रष्टाचार र िैंलगक षहंसा षवरुद्ध िनु्त्य सहनशििता नीलतको 
प्रभावकारी कायायन्त्वयनका िालग आवश्यक व्यवस्था लमिाइनेछ । 
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९४. षवत्तीय पारिशियता तथा सिुासनका िालग गाउँपालिका केन्त्ि, षवियगत िाखा तथा वडा कायायिय, 

स्वास््य संस्था तथा षवलभन्न संघ संस्थार्ाट संचािन गररने सवै प्रकृलतका काययक्रमहरु, रै्ठक, गोष्ठी, 
सभा िगायतका काययक्रममा संचािन खचय काययक्रम पूवय र यथाथय खचय काययक्रम समापन भएपलछ 
अलनवायय रुपिे सावयजलनक गररनेछ । 

९५. कायायियमा काययरत कमायचारी, जनप्रलतलनलधहरुको क्षमता षवकास तालिम, नीलतगत अलभमशुखकरर् 
जस्ता काययक्रमहरुिाई उच्च प्राथलमकतासाथ संचािन गररनेछ । 

९६. सेवा प्रवहािाई व्यवशस्थत गनय टोकन प्रर्ािी अर्िम्र्न गररनेछ ।  

९७. प्रत्येक वडाका टोि लभत्रका समस्या तथा सल्िाह सझुवहरु ग्रहर् गने र काययक्रमिाई थप 

प्रभावकारी र्नाउन अध्यक्ष उपाध्यक्ष वडामा एक दिन मसु्कान सषहतको काययक्रम प्रभावकारी ढंगिे 
सञ्चािन गररने छ ।  

९८. हेिो कक्षिाई थप प्रभावकारी र्नाउनका िागी सझुाव तथा गनुासो पषेटका राशखन ेछ । साथै प्रत्येक 
हप्तामा सो सझुाव तथा गनुासो पेषटका खोिी सझुाव तथा गनुासोहरु शिरोधायय गरर समाधान गररने छ । 

९९. राजनैलतक ििको काययकारी पिमा रहेका शिक्षक तथा कमयचारीिाई कारर्ाहीको िायरामा ल्याइनेछ  

 

१००. श्वते पत्रजारी गरी काययक्रमिाई थप प्रभावकारी र ब्यवशस्थत गररने छ । 

१०१. गाउँपालिकाको आन्त्तररक राजश्विाई सदुृढ गनय करका िायराहरु र्ढाई कर सप्ताह, घरिैिो 
अलभयान िगायतका राजश्व अलभर्षृद्ध गने काययक्रमहरु संचािन गररनेछ । साथै गाउँपालिकार्ाट 
संचािन हनुे काययक्रमहरुमा कर लतने व्यशक्त तथा संघसंस्थािाई मात्र सहभागी गराइने नीलत 
लिईनेछ ।साथै सरै्भन्त्िा र्ढी कर लतने करिातािाइ कम्मान गने काययक्रमको थािनी गररनेछ । 

१०२. पालिकाको राजस्व र्षृद्धका िागी आवश्यकता र्मोशजमपालिका स्तररय र वडास्तररय 
अलभमखुीकरर् काययक्रम सञ्चािन गररने छ । कर संकिन केन्त्ि स्थापना गरर राजस्व वषृद्धमा जोड 
दिइनेछ । 

१०३. गाउँपालिकार्ाट यस आलथयक र्ियमा सरुु भई सम्पन्न हनु नसकेका अधरुा योजनाहरु सम्पन्न 
गनय प्राथलमकता दिइनेछ । साथै र्हवुषियय योजनामा आवश्यकता अनरुुप र्जेटको व्यवस्था गरी 
कायायन्त्वयन गररनेछ । 

१०४. राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका षवलभन्न वडाहरुिाई सडक सञ्जािमा जोड्नको िागी सडक 
यातायात गरुु योजना तयार गररने छ । साथै लसचाई, खानेपानी गरु योजना तयार गरर 
गाउँपालिकाको एषककृत षवकास योजना तयार गररनेछ । 

१०५. गाउँपालिकाको प्रिासकीय भवनको अभावमा सेवाप्रवाह कायय एकिमै कठीन भएको अवस्थामा 
ब्यवशस्थत पाषकय ङ, र्गैचासषहतको प्रिासकीय भवनको पूवायधार लनमायर् िालग जग्गा प्रालप्तको प्रषक्रया 
कायय अगालड र्ढाइने छ । सषुवधासम्पन्न सेवाग्रषह प्रलतक्षाियलनमायर् गररनकुा साथै आफ्नै भवनमा 
संचालित वडा कायायिय तथा स्वास््य संस्था पररसर ब्यवस्थापनको िालग सनु्त्िरता र स्वच्छता 
कायम हनुे षकलसमका र्गैचा लनमायर् गररनेछ । 
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१०६. पालिका अन्त्तगयत लनमायर् गररने पूवायधार षवकासका अत्यावश्यक योजनाहरुको षवस्ततृ अध्ययन 
प्रलतवेिन (DPR) तयार गरर लनमायर् कायययोजना अगाडी वढाइने छ । 

१०७.  संचार मैत्री सरकार र षवकासमैत्री संचारको अवधारर्ा अनसुार गाउँपालिकाका कृषि, वातावरर् 
तथा समावेिी षवकासमैत्री सामग्री प्रकािन, प्रसारर्मा एर्.एम.रेलडयो, टेलिलभजन, पत्रपलत्रका 
िगायतका स्थानीय संचार माध्यमसँग सहकाययमा जोड दििै स्थानीय संचारकमीहरुिाई त्यस्ता 
सामग्री तयार पानय प्रोत्साहन दिइने छ । 

१०८.  पूवायधार षवकासको क्षेत्र र्ाहेक अन्त्य िशक्षत काययक्रम, क्षमता षवकास काययक्रम तथा अन्त्य 
प्रवयद्र्धनात्मक काययक्रमहरुको प्रभावकाररता वषृद्धका िालग सवै वडामा एकरुपता आउने गरर 
सम्वशन्त्धत षवियगत िाखा उपिाखा सँगको समन्त्वयमा कायायन्त्वयन गररनेछ । 

१०९.  षवकासिाई प्रभावकारी एवं गरु्स्तरीय र्नाउनका िालग टुके्र योजना छनौट हनुे प्रर्शृत्तको अन्त्त्य 
गिै ठुिा योजनामा र्जेट षवलनयोजन गररनेछ । 

११०. सवै वडा कायायियहरु आफ्नै भवनर्ाट संचािन गने ध्येयका साथ आफ्नै भवन नभएका वडा 
कायायियहरुमा क्रमििः वडा कायायिय भवन लनमायर् गरी सेवा प्रवाहिाई  सहज र्नाउने  नीलतिाई 
लनरन्त्तरता दिइनेछ। 

१११. राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा भएका सरुक्षा लनकायका भौलतक संरचनाहरुको ममयत संम्भार तथा 
लनमायर्मा आवश्यक कायय गररनेछ । 

११२. कहा ँ जाने सर्ारी घमुौं राप्ती सोनारी काययक्रम मार्य त पययटन गरुुयोजना र्नाई मखु्य मखु्य 
पययटकीय क्षेत्रको षवकास, प्रवद्र्धन र प्रचार-प्रसार गररनेछ ।जंगि सर्ारी र् याशफ्टङ्र्होमस्टे सेवामा 
स्थालनय यवुा व्यवसायीिाइ आकषियत गिै महोत्सव एवं साँस्कृलतक मेिाको माध्यमर्ाट पययटनको 
षवकास गरी रोजगारी शृ्रजना गनय लनजी क्षेत्र सँग सहकायय गररनेछ । 

११३. लनजी वनिाई प्रोत्साहन गरर वन तथा वातावरर् संरक्षर्का िागी काययक्रम सञ्चािन गररने छ । 

११४. षवलभन्न धालमयक संस्थाहरुको संरक्षर्, सम्वद्र्धनका िागी षविेि काययक्रम सञ्चािन गररने छ 

११५. गाउँपालिका अन्त्तगयतका गौसािाहरुको संरक्षर्, सम्वद्र्धन र ब्यवसाषयकरर्का िागी षविेि 
काययक्रम सञ्चािन गरर कायायन्त्वयन गररने छ । 

११६. यस क्षेत्रमा रहेका भवुर भवानी िगायतका षवलभन्न  धालमयकस्थि  अन्त्य ऐलतहालसक तथा धालमयक 
महत्व र्ोकेका स्थान एवं मशस्जि, इिगाह, चचय मशन्त्िर, गमु्वा, मिरसा जस्ता धरोहरहरुको संरक्षर्, 

सम्वद्र्धन तथा प्रर्द्र्धनात्मक काययहरु संचािन गररनकुा साथै गाउँक्षेत्र लभत्र रहेका  ताि 
िगायतका ताि तिैया तथा लसमसार क्षेत्रको संरक्षर् गरर गाउँपालिकाको सौन्त्िययता कायम 
गररनेछ। 

११७. भािा र संस्कृलतको सम्मान : िकेुका प्रलतभाको पषहचान भन्ने नीलतिाई शिरोधायय गरी षवषवधतामा 
समेषटएका सवै जातजालतहरुको भािा, संस्कृलत, िोकसाषहत्य, नतृ्य, लगत संलगत, मेिा, पवय, जात्रा आदिको 
संरक्षर् काययक्रममा सहयोग गरी सरोकारवािाहरुिाई यस्ता संरक्षर्ात्मक काययक्रम गनय प्रोत्साहन 
गररनेछ । 
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११८. थारु जालतको संस्कृलत संरक्षर् र सम्वद्र्धनका िागी षविेि काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । साथै 
िगत संकिन गरर र्डगहर र शचकौहवाहरुको िागी मालसक भत्ताको ब्यवस्था गररने छ । 

११९. गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र रहेका सहकारी संघ संस्थाहरुको संचािन प्रषक्रयािाई व्यवशस्थत, 

गरु्स्तरीय र पारििी र्नाउिै सहकारी क्षेत्रको षवकास प्रवयद्धनका िालग तालिम, क्षमता षवकास, 

अनगुमन तथा लनयमनमा षविेि जोड दिइनेछ । स्थानीय उत्पािन वषृद्ध, रोजगारी लसजयना, सामषुहक 
षहत र आलथयक उपाजयन गनय सहकारी क्षेत्रको प्रवद्धन गररनेछ । 

१२०. सहकारी संस्थाहरुिाई कृषि, िगु्ध, माछापािन जस्ता कम खचयमा र्षढ र्ाइिा दिन ेउत्पािनमूिक 
काययमा िशक्षत हनु जोड दिइनेछ । साथै सहकारीमा र्चत गराई उद्यमीिाई सहज तररकािे कजाय 
उपिब्ध गराउन प्रोत्साषहत गररनेछ । 

१२१. स्थालनय स्रोत र कच्चा पिाथय, सीप  श्रम र प्रषवलधको उपयोग गने गरी उद्योग प्रवद्र्धन गनय 
षविेि  जोड दिइनेछ । साथै िगानी मैत्री तथा प्रलतस्पधी औद्योलगक वातावरर् र्नाई औद्योलगक 
वस्तकुो उत्पािन र रोजगारीका अवसरहरु अलभवषृद्ध गने नीलत लिईने छ । 

१२२. सम्भाषवत वडाहरु पषहचान गरी साना तथा मझौिा उद्योग स्थापना गने नीलत लिईनेछ । साना 
तथा घरेि ुसाथै हस्तकिा सीप प्रयोग हनुे खािका उद्योग प्रवद्र्घन गरी स्थानीय श्रम तथा सीपिाई 
रोजगारमखुी र्नाईनेछ । 

१२३. सावयजलनक स्थिमा रहेका सावयजलनक सम्पशत्त तथा भौलतक संरचनाहरुको अलभिेशखकरर् गरर 
लनयलमत ममयत तथा सम्भारका साथ संरक्षर् गररनेछ । 

१२४. राप्ती सोनारी गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र गररने व्यापार व्यवसायिाई स्वच्छ प्रलतस्पधायमा आधाररत 
र्नाउन प्रोत्साषहत गररनेछ । साथै लनयलमत र्जार अनगुमन गरी उपभोक्ता षहत संरक्षर् गररनेछ 
।पालिका उद्योग वाशर्ज्य संघ सँग सहकायय गरी उद्योग व्यवसायको षवकासमा पररचािन गररनेछ 
। 

१२५. वन तथा वन्त्यजन्त्त ु संरक्षर्को िालग सामिुाषयक वन उपभोक्ता सलमलत तथा सरुक्षा लनकायको 
समन्त्वयमा प्रवद्र्धनात्मक काययक्रम अगालड र्ढाइनेछ । निीजन्त्य पिाथयको अवैध उत्खनन ् तथा 
ओसारपसारिाई लनयन्त्त्रर् गिै प्राकृलतक सम्पिाहरुको संरक्षर्मा जोड दिइनेछ ।अरै्ध क्रसर 
िगायतका उद्योग व्यवसायिाइ काननुको िायरामा ल्याइ लनयमन गररनेछ । 

१२६. िक्ष तथा सक्षम जनिशक्तको षवकास गरी आन्त्तररक रोजगारीको प्रवद्र्धन गनय लसपमिुक 
तालिमको पषहचान गरी रे्रोजगार व्यशक्तहरुिाई आवश्यक तालिम दिइने छ । संघ तथा प्रिेििे 
ल्याएको रोजगारमिुक काययक्रमहरुमा अपनत्व कायम गिै रोजगारीका क्षेत्र षवस्तार गरी यस 
गाउँपालिकामा सूशचकृत भएका रे्रोजगार व्यशक्तहरुिाई न्त्यनुतम रोजगारी प्रिान गनय नीलत लिइनेछ 
। 
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१२७. गाउँपालिका लभत्रका निी तथा खोिाहरुमा तटर्न्त्ध लनमायर् गरी र्ाढी लनयन्त्त्रर् गनयका साथै 
जंगिी जनावरर्ाट कृिकिाइ हनुे क्षलत न्त्यलुनकरर् गने षकलसमका काययक्रमहरु संचािन गररनेछ । 

१२८. गाँउपालिकािे तय गरेका नीलत कायायन्त्वनको िालग सरकारी तथा गरैसरकारी संघ सस्थासंघ 
सहयोग, समन्त्वय र साझेिारीको काययनीलत अर्िम्र्न गररनेछ । 

गाउँसभा सिस्यज्यूहरु, 

प्रस्ततु नीलत तथा काययक्रमिे सम्र्दृ्ध राप्ती सोनारी नारािाई व्यवहारमा उतानय षवकासका प्राथलमकता 
र र्जेट तजुयमाको आधारिाई प्रस्ततु गरेको छ । यसको कायायन्त्वयनका िालग प्राप्त हनुे रचनात्मक 
सझुाविाई मागयिियनको रुपमा लिई सवैको संयकु्त प्रयास, समन्त्वय, सहकायय र अपनत्व र्ोधर्ाट 
प्रस्ततु नीलत तथा काययक्रम राप्ती सोनारीको षवकासमा कोिेढंुगा साषवत हनुेछ । राप्तीसोनारी 
गाउँपालिकाकोसमग्र षवकासको आधार तय गने यो नीलत तथा काययक्रम तयार गिाय सद्भाव र सल्िाह 
सझुाव दिनहुनुे लर्ियगत सलमलत, षवलभन्न राजनीलतक िि, रािसेवक कमयचारी, नीशज क्षेत्र, प्राशज्ञक क्षेत्र, 

संचारकमी, नागररक समाज, अग्रज व्यशक्तत्व, स्थालनय सामाशजक संघ संस्था िगायत आम गाउँवासीप्रलत 
धन्त्यवाि ज्ञापन गिै हादियक आभार प्रकट गनय चाहन्त्छु । 

धन्त्यवाि॥॥॥  

 


