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राप्ती गाउँपालिकाका 

आलथिक वर्ि २०७७/७८ को नीलि िथा कार्िक्रम 

"लिक्षा, स्वास््र्, कृलर्, पर्िटन र पवूािधार राप्ती गाउँपालिकाको आधार" 

 

राप्ती गाउँपालिकाका उपाध्र्क्ष, प्रमखु प्रिासलकर् अलधकृि, गाउँ सभाका सदस्र्हरु, सविप्रथम राप्ती 

गाउँपालिकाको गाउँसभाको छैठौं अलधवेिनमा हालदिक स्वागि गदिछु । 

राप्ती गाउँपालिकाको आलथिक वर्ि २०७७/७८ को नीलि िथा कार्िक्रम, र्स गररमामर् सभा समक्ष प्रस्ििु गनि 

पाउँदा मिाई अत्र्न्ि खसुी िागेको छ । र्स अवसरमा म नेपािको संघीर् िोकिालन्िक गणिन्िको स्थापना  

र स्थानीर् स्विासनको िालग नेपािी जनिािे गदै आएको ऐलिहालसक जनआन्दोिनहरुमा जीवन उत्सगि गनुि 

हुने सम्पणूि ज्ञाि अज्ञाि िलहदहरुप्रलि उच्च सम्मानका साथ भावपणूि श्रद्धाञ्जिी अपिण गदिछु । मिुकुको 

साविभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डिा, रालरिर् एकिा, रालरिर्िा, स्वालधनिा र स्वालभमानको कलठन 

पररलस्थलिमा त्र्ाग र नेितृ्व गने सम्पणृि प्रलि उच्च सम्मान गदिछु । साथै न्र्ार्पणूि समाज लनमािण र समलृद्धको 

मागिमा एकिाबद्ध रहकेा राप्तीबासी जनसमदुार् िथा नेितृ्व प्रलि उच्च सम्मान प्रकट गनि चाहान्छु। 

 

लवश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोलभड-१९ कोरोना भाइरसका कारण िाखौको संख्र्ामा संक्रमण र 

ज्र्ान गमुाउन ुपरेको छ । कोरोना भाइरसका कारण नेपािमा हजारौंको संख्र्ामा संक्रमण र क्रलमक रुपमा 

र्सबाट मतृ्र् ुहुनेको संख्र्ा पलछल्िो लदनहरुमा बलि रहकेो छ । कोलभड-१९ कोरोना भाइरसको संक्रमण भई 

नेपािलभि र लवदिेमा ज्र्ान गमुाउनेका िोकाकुि पररवारजनप्रलि राप्ती गाउँपालिका समवेदना व्र्क्त गदिछ । 

नेपाि सरकारिे कोरोना संक्रमण लनर्न्िण र रोकथाम िथा सरुक्षाका िालग बन्दाबन्दीको अवधी कार्म गरेको 

छ । मानवीर् जीवनका लवलवध  पक्षहरुमा कोरोनाको प्रत्र्क्ष असर िथा प्रभाव परेको छ । क्षेिगि रुपमा 

सामालजक, आलथिक पवूािधार र व्र्ावसालर्क संरचना िथा अन्िर सम्बलन्धि पक्षहरुको श्रङ्ृखिा पररवििन 

भएको छ । लवकासको सन्दभिमा अबिम्बन गररएको  सोच,लवचार, र्ोजना,नीलिका सन्दभिमा आमिू 

पररवििनको अवस्था लसजिना भएको छ ।  

कोलभड-१९ कोरोना भाइरसका कारण मिुकुको अथिव्र्वस्थामा गलम्भर असर परु् र्ाएको छ । र्स महामारीबाट 

राप्ती गाउँपालिकामा समेि प्रत्र्क्ष प्रभाव परेको छ । उद्योग, व्र्ापार, व्र्वसार् प्रभालवि भएको छ । सबै 

लवद्यािर्हरु बन्द छन ्।  धेरैको रोजगारी गमेुको छ । लवकास लनमािणका कार्िहरु सोचे अनरुुप अलघ बि्न सकेको 
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छैन ् । राप्ती गाउँपालिकामा बसोबास गने कोही व्र्लक्त भोको नरहुन भन्ने उद्दशे्र्िे गाउँपालिकािे वडा 

कार्ाििर्हरु माफि ि राहि सामाग्रीहरु लविरण गरेको छ । राप्ती गाउँपालिका मध्रे् भागमा पवूि पलिम राजमागि 

रहकेो छ । बन्दाबन्दीको क्रम अन्र् स्थानीर् िह, प्रदिे र क्षेिका नागररकहरु र्लह बाटो भएर घर फकि ने क्रम 

जारी रह्यो । उक्त अवधीमा गाउँपालिकािे त्र्स्िा व्र्लक्तहरुिाई सामलुहक रुपमा खाना खवुाउने गन्िव्र् 

स्थानसम्म पठाउने कार्ि समेि गरेको छ । नेपािका लवलभन्न लजल्िा र क्षेि, भारि िथा िेस्रो मिुकुबाट र्स 

गाउँपालिकामा आउने नागररकहरुिाई सहजीकरण गरी गाउँपालिकासम्म ल्र्ाउने बन्दोबस्ि लमिाइएको छ ।  

त्र्सरी लवलभन्न स्थानबाट आउने व्र्लक्तहरुिाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने िोलकएको अवधी परुा भएपलछ स्वास््र् 

पररक्षण गने जस्िा कार्ि गररएको छ । नेपाि सरकारिे अबिम्बन गरेको रणनीलि िथा लनणिर्का आधारमा 

संघीर् सरकार, प्रदिे सरकार, अन्र् स्थानीर् िह िथा लवलभन्न संघसंस्थाहरुसँग समन्वर् र सहकार्ि गरी कोरोना 

संक्रमणिाई सामदुालर्करण हुन नलदन अहोराि रुपमा स्वास््र्कमी, रारिसेवक कमिचारी िथा जनप्रलिलनलध 

खलटइ कार्ि सञ्चािन गररएको छ ।  कोरोना  भाइरस संक्रमण थप फैलिन नलदन र र्स महामारी मालथ लवजर् 

हाँलसि गनि आगामी लदनमा अझ बिी सिकि िा, समन्वर् र एकिा आवश्र्क भएकोिे एक भएर दृििाका साथ 

िाग्न म सबैमा आह्वान गदिछु । र्स जोलखमको पररलस्थलिमा अग्रपंलक्तमा रहरे सेवा गनुिहुने वडाध्र्क्षहरु, 

कार्िपालिकाका सदस्र्हरु, गाउँ सभाका सदस्र्हरु, लचलकत्सक, स्वास््र्कमी,  कमिचारी, मलहिा स्वास््र् 

स्वर्मसेलवका, स्वर्मसेवक, सरुक्षाकमी, एम्बिेुन्स चािक, सामालजक संघसंस्था, लवद्यािर्हरु, नीलज िथा 

व्र्ावसालर्क क्षेि, सञ्चारजगि िथा राहि कार्िमा सहर्ोग परु् र्ाउन ुहुने सम्पणूि महानभुावहरु िगार्ि सम्पणूि 

राप्तीबासी जनसमदुार्को उच्च प्रिंसा गद ैहालदिक धन्र्वाद लदन चाहान्छु । 

र्स महामारीको संक्रमण रोकथाम, लनर्न्िण र उपचारको कार्िमा गाउँपालिकाबासीिे लदएको साथ,सहर्ोग र 

अगाध मार्ाबाट प्रेररि भई  स्वस्थ, सरुलक्षि, सम्भावनार्कु्त िथा जीवन्ि गाउँपालिकाको रुपमा अगाडी बिाई 

गाउँपालिकाको गौरविाई उच्च राख्ने गरी आलथिक वर्ि २०७७/७८ को नीलि िथा कार्िक्रम गाउँ सभा समक्ष 

प्रस्ििु गनि पाउँदा गौरवको अनभुलूि गरेको छ । आगामी वर्ि २०७७/७८ का नीलि िथा कार्िक्रमहरु लनम्नानसुार 

रहकेाछनः 
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आलथिक लवकास 

कृलर्  

१. कृलर् के्षििाई आधलुनलककरण ,व्र्वसार्ीकरण गरी रोजगारी र आर् वलृि गरी राप्ती गाउँपालिकािाई कृलर्मा 

आत्मलनभिर बनाइनेछ  

२. अगािलनक खेिीमा जोड लदई लवस्िारै लबर्ालद मकु्त के्षि बनाइनेछ । 

३. कृर्क समहु ,फमि िथा सहकारीमा आवि ,व्र्वसार्ी कृर्कहरुिाई उन्नि लवऊ लवजन ,फिफुि लवरुवा 

,च्र्ाउँको लवऊ ,कृलर् औजार आलदमा अनदुान लदई प्रोत्साहन गररनेछ । 

४. राप्ती नलदको लकनारमा खेर गइराखेको जलमनमा बगर खेिी गरी जलमनको सदपुर्ोग गररनेछ । 

५. कृलर् प्रसारको माध्र्मबाट कृलर् पेिािाई सम्मालनि र आकि र्क बनाई कृलर्मा लनलजके्षिको िगानी प्रोत्साहन 

गररनेछ । 

६. दगुिम र लपछलडएका बस्िीमा बेमौसमी िरकारी खेिीमा प्रोत्साहन गरी आर्स्िर बिाई लजवन स्िरोन्निी 

गररनेछ । र्स गाउँपालिका लभिको लवलभन्न स्थानमा माटो पररक्षण गराई माटो सधुारको कार्िक्रम संचािन 

गररनेछ । 

७. पिपुन्छीपािनिाई आलथिक लवकासको मेरुदण्डको रुपमा लवकास गने पिपुन्छीको नश्ल सधुार , पौलिक 

दाना र आहराको ब्र्वस्था पिपुन्छी स्वास्थ सेवा एवम उत्पालदि पिजुन्र् पदाथिको बजारीकरण र्ी चार 

पक्षिाई समानन्िर रुपमा अलघ बिाई एकीकृि रुपमा सेवा प्रदान गने गरर कार्िक्रम आर्ोजनाहरु िजुिमा गरर 

संचािन गररनेछ ।  

८. रालप्त गाउँपालिकािाई क्रमस : अण्डा ,दधु र मासमुा आत्मलनभिर बनाउन अगामीआ.व.०७७/०७८ मा 

पिपुन्छीपािन के्षििाई व्र्वसार्ीकरण गने लनिी अविम्वन गररनेछ । 

९.  राप्ती गाउँपालिकाको आधारभिु पिपुञ्छी आधारभिु ल्र्ाव सञ्चािन गररनेछ । 

१०. भलु्केमा स्थानीर् जािको कुखरुाको संरक्षण र संवधिन गने कार्िक्रम सञ्चािन गररने नीलि अविम्बन 

गररनेछ । 

११.  उत्पादनमा आधाररि अनदुान कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

सहकारी नीति 

१. र्स गाउँपालिकालभि भएका सहकारीहरुिाई रालरिर् िथा अन्िररालरिर् सहकारी लदवस िथा सहकारी 

लिक्षा िथा अनगुमन मलू्र्ाङ्कन गराई सहकारी लवकासमा प्रवधिन गने नीलि अविम्बन गररनेछ ।  
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२. सहकारी माफि ि कृलर्िाई व्र्ावसालर्करण गने नीलििाई प्राथलमकिा लदइनेछ ।  

३. एकै प्रकृलिका सहकारीमा रहकेो दोहोरो सदस्र्िा हटाउनको िालग गोष्ठी िथा सभा सञ्चािन गने नीलि 

अविम्बन गररनेछ । 

४. कृलर् सहकारी माफि ि उत्पादनमा आधाररि अनदुान कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

उद्योग िथा वातिज्य नीति 

१. राप्ती गाउँपालिकाको सौन्दर्ििा र स्वच्छिा राख्ने गरी अटो लभिेज लनमािण गने अवधारणािाई क्रलमक रुपमा 

अगालड बिाइनेछ ।  

२. गाउँपालिकालभिका बजार क्षेिमा जैलवक िथा अजैलवक फौहोरमैिा व्र्वस्थापन कार्िक्रम सञ्चािन 

गररनेछ । 

३.  गाउँपालिकलभिका बालसन्दाहरुिाई आत्मलनभिर बनाउन साना िथा घरेि ुउद्योगहरु सञ्चािन गनि लविेर् 

प्राथलमकिा लदइनेछ ।  

४. लससहलँनर्ा र भािबुाङ बजार के्षिमा हािबजार र संकिन केन्रको  स्थापना िथा संचािन गररनेछ । 

५. भािबुाङ लससहलँनर्ा बजार के्षिमा लग्रन पाकि को स्थापना िथा संचािन गररनेछ । 

६. वैदलेिक रोजकगारी गमुाएका िथा स्वदेिमा कोलभड १९ बाट प्रभालवि साना र सरुवािी उद्यमीहरुिाई 

प्रबधिन गनि सहुलिर्ि पणूि ऋण उपिब्ध गराउन बैकंहरु संग साझेदारी गररनेछ । 

७. गाउँपालिका लभि रहकेा साना उद्योगहरु स्र्नेटरी प्र्ाड, पाउरोटी, गारमेट, डाना उद्योग िथा  ह्याचरीहरुको 

सहकार्िमा लि उद्योगहरुिाई चालहने जनिक्ती साझेदारी लसपमिुक िालिमहरु संचािन गररनेछ । 

८. बजार,होटेि िथा रेिुरेन्टहरुको लनर्लमि अनगुमन गररने छ । 

९. ब्र्वसालर्हरुिाई कर सम्बन्धी सचेिनात्मक कार्िक्रहरु संचािन गररनेछ । 

संस्कृति िथा पययटन प्रवर्यन 

१. राप्ती गाउँपालिकालभिका पर्िटलकर् के्षिहरुको पलहचान गरी पटिर्लकर् पवूािधारहरुको लनमािण गने नीलि 

अविम्बन गररएको छ ।  

२. गाउँपालिकालभि रहकेा धालमिक पर्िटलकर् स्थिहरु खड्केश्वरी मलन्दर, दलेवकोटमा रहकेो भराक्षीदवेी मलन्दर,  

खौराह बाबा मलन्दर, वडका लससहलनर्ा लस्थि लव.स. १७२५ मा स्थापना भएको लिव मलन्दर, रामघाटको 

रामजानकी मलन्दर, दलेवकोट मलस्जिको गरुुर्ोजना लनमािण गरी क्रलमक रुपमा लवकास गररनेछ ।  
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३. हसेडाँडा िथा बसन्िापरुको स्वीजरल्र्ाण्ड पाकि  लनमािण िथा व्र्वस्थापनिाई लनरन्िरिा लदइनेछ ।  

४. स्र्ानीघोर् मगर होमस्टे, बगासोिी मगर होमस्टे, बगरापरुमा रहकेा थारु सामदुालर्क होमस्टेहरुको िालग 

आवश्र्क पने पवूािधारहरुिाई क्रलमक रुपमा स्िरोन्निी गररनेछ ।  

५. र्स गाउँपालिका आन्िररक लवमानस्थिको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गररनेछ ।  

६. राप्ती गाउँपालिका वडा नं  ८ कोल्वालस्थि श्रीनगर डाँडामा बौद्ध गमु्वाको लनमािण कार्ििाई लनरन्ििा लदइनेछ 

।  

७. राप्ती नलदमा र् र्ापलटङ र बोलटङको िालग सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गररनेछ ।  

८. थारु संस्कृलिको संरक्षण लवकास पसु्िान्िरणको िालग थारु भार्ा संस्कृलिको लवकास गररनेछ । 

९. थारु संस्कृलि र सभ्र्िाको लवकासका िालग थारु संस्कृलि अध्र्र्न केन्र िथा संग्रहािर्को लवकासका िालग 

पहि गररनेछ । 

१०. दलेवकोटको भराक्षी दवेी मलन्दरमा आन्िररक िथा बाह्य पर्िटक वलृद्धका िालग भ्र्टूावरको लनमािणका 

साथसाथै लवकासका िालग एलककृि र्ोजना लनमािण गररनेछ । 

११.  भािवुाङ पलु्चोक उत्तरको पाकि  र महांङ्काि मलन्दर र सो भन्दा मालथको टाकुरीमा मलन्दर िथा मलूिि 

स्थापना गरी पर्िटकहरुिाई आकि र्ण गने नीलि अविम्बन गररनेछ । 
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सामातिक तवकास के्षत्रको नीति 

तिक्षा के्षत्र 

१. तवद्यालय तिक्षामा पह ुँच िथा गुिस्िर अतिवतृि 

 जीवनोपर्ोगी लिक्षा, व्र्ावसालर्क, प्रलवलधमैिी लिक्षामा जोड लदद ैआधारभिु लवद्यािर् उमेर 

समहूका बािबालिकािाई आधारभिु लिक्षामा पहुचँको सलुनिििा प्रदान गररनेछ ।  बािमैिी 

लवद्यािर्को अवधारणािाई क्रमि अविम्बन गररनेछ ।  

 लवद्यािर् लिक्षामा स्थानीर् पाठ्र्क्रम बनाई र्सै वर्ि जारी गररनेछ । र्सरी लनमािण गररने 

पाठ्र्क्रममा दउेखरुी उपत्र्काको भार्ा, रहनसहन, संस्कृलि र नैलिक लिक्षाका साथै दउेखरुी 

उपत्र्का कृलर् कार्िका िालग प्रर्ाप्त सम्भावनाको के्षि भएकोिे कृलर्ि कार्ििाई स्थानीर् 

पाठ्र्क्रममा समेलटने छ ।  

 आधारभिु िहसम्मको लिक्षा अलनवार्ि गनि लवचैमा लवद्यािर् छाड्ने प्रवतृ्तीिाई लनरुत्सालहि गनि 

आवश्र्क पवूािधार लनमािण गनुिका साथै बािमैिी लिक्षण लवलध अबिम्बन गररनेछ । जेहने्दार, 

गररब िथा लवपन्न वगिका बािबालिकाहरुिाई आवश्र्किा अनसुार पाठर्पसु्िक, पाठ्र् सामग्री 

र पोिाक िगार्िका सामाग्री उपिब्ध गराई अलभभावकत्व प्रदान गने कार्िको सरुुवाि गररनेछ 

। अपाङ्गिा भएका र आलथिक रुपिे लवपन्न नागररकिाई  काननू बमोलजम लिक्षा पाउने कार्ििाई 

लनरन्िरिा लदइनेछ ।  

 लवश्वभर फैलिएको कोरोनाको प्रभावबाट लिक्षा के्षिमा भएको क्षलििाई न्र्लूनकरण गनि वैकलल्पक 

प्रणािी माफि ि लिक्षण लसकाइ लक्रर्ाकिाप सञ्चािन गने िथा अलिररक्त कक्षा सञ्चािन गने 

कार्ििाई अगाडी बिाइनेछ । 

२. िैलक्षक   सिुासन अलभवलृद्ध 

 कोरोनाको प्रभाव कम वा न्र्लूनकरण भएमा िैलक्षक सिुासन अलभवलृद्धका िालग लनम्नानसुार कार्ि 

सञ्चािन गररनेछ ।  

 गाउँपालिकाको लिक्षा नीलि, र्ोजना िथा आवश्र्क काननूहरुको िजुिमा गररनेछ । 

 लवद्यािर्का प्रधानाध्र्ापकहरुसँग कार्ि सम्पादन करार गररनेछ । 
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 सामदुालर्क िथा संस्थागि लवद्यािर्मा कार्िरि लिक्षकहरुका िालग अनिाइन अफिाइन 

लवर्र्गि िालिमको व्र्वस्था गररनेछ । बािलवकास केन्रका सहर्ोगी कार्िकिािहरुको क्षमिा 

लवकास कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

 संस्थागि लवद्यािर्हरुको प्रभावकारी लनर्मन अनगुमन गररनेछ  िथा संस्थागि लवद्यािर्का 

िगानीकिाि िथा व्र्वस्थापकसँग छिफि िथा अन्िरलक्रर्ाका कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

 लवद्यािर्को िेखा व्र्वस्थापन सम्बन्धी अलभमखुीकरण िालिमको व्र्वस्था गररनेछ ।  

३. तिक्षक र तवर्ाथीलाई तवद्यालयमा तटकाउने नीति 

 लवर्र्गि उपिब्धी िथा कार्िसम्पादनको आधारमा उत्कृि लिक्षक, लवधाथी र अलभभावकिाई 

परुस्कृि गररनेछ भने लवद्यािर्मा अलनर्लमि हुने िथा आचरण लवपररिका कार्ि गने लिक्षक उपर 

लवभागीर् कारबाही गररनेछ । 

 लवद्यािर्हरुमा लवज्ञान लिक्षकको अभाविाई हटाउन एकमिु लिक्षक अनदुानको व्र्वस्था गररनेछ 

। 

 सामदुालर्क लवद्यािर्हरुमा बाि लवकास कक्षा दलेख कक्षा ५ सम्म लदवा खाजा कार्िक्रम सञ्चािन 

गररनेछ । 

 लवद्यािर्मा लिक्षक र लवद्याथीको स्वास््र् पररक्षणको िालग लिक्षा र स्वास््र्को साझेदारी 

कार्िक्रमिाई जोड लदइनेछ । 

 लवद्याथीको प्रलिभा प्रस्फुटन गराउने गरी कार्िक्रम सञ्चािन गने नीलि अविम्बन गररनेछ । 

 सामदुालर्क लवद्यािर्मा अध्र्र्नरि छािाहरुका िालग स्र्ालनटरी प्र्ाडको व्र्वस्था गररनेछ । 

४. परीक्षा िथा मुल्याङ्कन  

 आधारभिु िहको परीक्षािाई व्र्वलस्थि सञ्चािन िथा व्र्वस्थापन  गररनेछ । माध्र्लमक िहमा 

सञ्चािन हुने परीक्षाहरुको आवश्र्क अनगुमन िथा मलू्र्ाङ्कन गररनेछ । 

५. िैतक्षक प्रतवतर् िथा तसकाई 
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 कक्षाकोठामा सचूना प्रलवलधको  प्रर्ोग माफि ि कक्षा सञ्चािन गनि प्रोत्साहन गररनेछ ।  

 सामदुालर्क लसकाई केन्रमा पसु्िकािर्को व्र्वस्था गररनेछ । 

६. तवद्यालयको िौतिक संरचना तनमायि िथा ममयि 

 लवद्यािर् भवन िथा िौचािर्को लनमािण र ममिि गररनेछ । लवद्यािर्हरुिाई सरुलक्षि बनाउन 

लवद्यािर् क्षेिमा कम्पाउडवाि िथा  िारबार, फलनिचर िथा खानेपानीको व्र्वस्थापन गने नीलि 

अविम्बन गररनेछ ।  

७. युवा िथा  खेलकुद के्षत्र 

 भानपरुमा  पालिकास्िर खेिकुद मैदान रङगिािा लनमािणको िालग प्रदिे र संघीर्  सरकारसँग 

आवश्र्क पहि गररनेछ । वडास्िरमा खेिकुद के्षिको लवकासका िालग खेिमैदान िथा आवश्र्क 

संरचना लवकासकासाथै लवलभन्न खेि प्रलिर्ोलगिा आर्ोजना गने नीलि अविम्बन गररनेछ ।  

 पालिकास्िरमा खिेकुदको लवकासका प्रलिक्षक/ प्रलिक्षण िालिम कार्िक्रम आर्ोजना गररनेछ । 

 कोरोना संक्रमणिे खेिकुद के्षिमा पारेको प्रभाविाई न्र्लूनकरणका िालग खेि के्षि पनुलजिवन 

कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ. ।  

 कोरोना संक्रमण लनर्न्िण आए पिाि आगामी आलथिक वर्िमा लवलभन्न खेिकुद प्रलिर्ोलगिाहरु 

सञ्चािन गररनेछ । 

 र्वुा िलक्षि िालिम िथा प्रलिक्षण कार्िक्रम सञ्चािन गरी रोजगारी अवसर लसजिना र प्रोत्साहन 

गने । 

 र्वुा िलक्षि व्र्ावसार्मिूक िालिम कार्िक्रम सञ्चािन गरी स्वरोजगार लसजिना गने । 

 र्वुा िलक्षि कार्िक्रम सञ्चािनको िालग प्रालवलधक लिक्षा उपिब्ध गराउने लवद्यािर्हरुसँग 

सहकार्ि गने नीलि अविम्बन गररनेछ । 

स्वास््य के्षत्रको नीति  
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 प्राथलमक स्वास््र् सेवा जनिाको मौलिक अलधकार भएकोिे लवलभन्न उपचारात्मक प्रवधिनात्मक र 

प्रलिकारात्मक कार्िक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गरी गणुस्िरीर् सेवा प्रदानमा जोड लदइनेछ । 

 सरुवा रोग लनर्न्िण अन्िरगि कोलभड-१९ रोग लनर्न्िण गरी समदुार्मा महामारी फैलिन नलदन लवलभन्न 

उपार्हरु अबिम्बन गररनेछ ।  

 संस्थागि प्रसलुििाई प्रोत्साहन गद ै िनु्र्होम डेलिभरी घोर्णा गद ै जाने कार्िक्रमिाई प्रभावकारी 

बनाउन स्वास््र् संस्थामा प्रसलुि भएकािाई उपाध्र्क्ष कोसेिी कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

 गाउँपालिका अन्िरगिका कार्ाििर्हरुमा पोर्ण कक्ष स्थापना गरी सञ्चािन गररनेछ र िौचािर्हरुमा 

सेलनटरी प्र्ाड राख्ने व्र्वस्था गररनेछ ।  

 चाि ुआलथिक वर्िमा स्वास््र् संस्थाहरु नभएका वडाहरुमा आधारभिु वडा स्वास््र्केन्र स्थापना गरी 

सञ्चािन गररनेछ  

 लनजीस्िरमा सञ्चालिि स्वास््र् संस्थाहरुको प्रचलिि ऐन लनर्म अनसुार कार्िलवलध बनाई संस्थादिाि 

िथा नलवकरण गने कार्ि गररनेछ । 

 एस.लव.ए. िालिम प्राप्त स्वास््र्कमीबाट गभि जाँच र स्वास््र् संस्थामा प्रसलुि गराउन जोड लदइ िनु्र् 

होम डेलिभरी वडा घोर्णा गद ैजाने कार्िक्रमिाई लनरन्िरिा लदइनेछ साथै Waiting home सञ्चािन 

गररनेछ । 

 स्वास््र् संस्थाको लनःिलु्क और्धी उपचारका िालग सलुचकृि और्धीहरुको अभाव हुन नलदने 

व्र्वस्था लमिाइनेछ  

 दगुिम पहाडी के्षि र स्वास््र् संस्थाको पहुचँ नपगेुका वडाहरुमा स्वास््र् सेवाको पहुचँ परु् र्ाउने उद्दशे्र्िे 

स्थापना भएका सामदुालर्क स्वास््र् इकाइबाट प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रवाहमा जोड लदइनेछ ।  

 लनःिलु्क स्वास््र् लिलवर, खोप लक्िलनक, गाउँघर लक्िलनकिाई थप प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गरी 

स्वास््र् सचूकमा वलृद्ध गररनेछ र पणूि खोपिाई लनरन्िरिा लदइनेछ ।  

 गाउँपालिकालभि बि्दो क्रममा रहकेो क्षर्रोग प्रकोपिाई लनर्न्िण गनि क्षर्रोग मैिी कार्िक्रम र 

सामदुालर्क डट्स कार्िक्रमिाई लनरन्िरिा लदइनेछ ।  
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 एच.आइ.लभ. एडस, औिो, झाडापखिा, लनमोलनर्ा, कुिरोग, हालत्तपाइिे जस्िा सरुवा रोग िथा नसने 

रोग, लकिोरालकिोरी प्रजनन स्वास््र्, बाि स्वास््र्, पररवार लनर्ोजन, वािावरणीर् सरसफाई 

सम्बन्धी चेिनामिूक कार्िक्रम सञ्चािन िथा प्रिारण गरी समदुार्को स्वास््र् लस्थलिमा सधुार 

गररनेछ ।  

 मलहिा स्वास््र् स्वर्सेलवका िथा स्वास््र् आमा समहूको कार्ििाई प्रभावकारी बनाउन मलहिा 

स्वास््र् स्वर्मसेलवका र स्वास््र् आमा समहूिाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  

 पररवार लनर्ोजनको साधन प्रर्ोगदर बिाउन मलहिा स्वास््र् स्वर्सेलवका संघ संस्था र सरोकारवािा 

लनकार्हरु बीच अलभमलुखकरण कार्िक्रम सञ्चािन गरी अलभिेख प्रलिवेदनिाई व्र्वलस्थि गररनेछ ।  

 गाउँपालिका अन्िरगिका सबै स्वास््र् चौकी िथा सामदुालर्क स्वास््र् इकाइहरुको कार्ि प्रगलिको 

अलभिेख व्र्वलस्थि गरी DHIS-2  प्रणािीिाई अनिाइन प्रलिवेदनको लनरन्िरिा लदइनेछ ।   

 सम्पणूि बािबालिकाहरुको उमेर अनसुारको पोर्ण बारे जानकारी पाउन वलृद्ध अनगुमन Growth 

Monitoring गरी उनीहरुिाई बािलभटा, लभटालमन ए, जकुाको और्धी आवश्र्किा अनसुार लविरण 

गने र िलक्षि समहुिाई अलभमलुखकरण गने कार्ििाई लनरन्िरिा लदइनेछ ।  

 मानलसक स्वास््र् अनिरगि मनोलवमिि सेवा िथा मानलसक स्वास््र् प्रवधिन कार्ििाई लनरन्िरिा 

लदइनेछ ।  

 एम्बिेुन्स सेवािाई प्रभावकारी बनाउन एम्बिेुन्सहरुको भाडादरमा एकरुपिा ल्र्ाई गाउँपालिका 

के्षिलभिका सरकारी स्वास््र् संस्थाद्धारा सञ्चालिि एम्बिेुन्सिाई सरकारी स्वास््र् संस्थामा प्रसलुि 

गराउँदा एम्बिेुन्स भाडामा छुटको व्र्वस्था गररनेछ ।  

खानेपानी िथा सरसफाई 

 गाउँपालिकालभिका जनिािाई िदु्ध, स्वच्छ र सफा खानेपानीको उपिब्धिा गराउने कार्िका िालग 

खानेपानी, सरसफाइ िथा स्वच्छिा र्ोजना (Wash Plan) बनाउने कार्ििाई आगामी आलथिक वर्िमा 

सम्पन्न गररनेछ । 

 खानेपानीको सलुवधा नपगेुका वडा िथा वलस्िहरुमा खानेपानी सलुवधा उपिब्ध गराउन  पहि गररनेछ 

। 
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 एक पसि एक डस्टलवनको अवधारणा अविम्वन गरी फोहोर मैिा व्र्वस्थापनमा जोड लदईनेछ । 

 फोहर व्र्वस्थापनका िालग फोहरको वलगिकरण सम्बन्धी सचेिना कार्िक्रम संचािन गररनेछ  

 आगामी पाँच वर्िमा र्स गाउंपालिकािाई प्िालिक झोिा मकु्त गाउँपालिका घोर्णा गररनेछ  

 खानेपानीका महूान, जिाधार क्षेि पलहचान गरी सरसफाई, संरक्षण र सदपुर्ोग गररनेछ । 

 गाउँपालिका क्षेिलभिको फोहोरमैिा व्र्वस्थापनको िालग कार्िदि बनाई ल्र्ाण्डलफल्ड साईडको 

खोज गरी आगामी आलथिक वर्िमा लडपीआरको कार्ि सम्पन्न गरर फोहोरमैिा व्र्वस्थापन कार्ि अगाडी 

बिाईनेछ । 

 गाउँपालिका लभिको फोहोरमैिा व्र्वस्थापन गनि र व्र्वलस्थि अटो लभिेजको अवधारणािाई 

कार्ािन्वर्न गनि आवश्र्क व्र्वस्था लमिाईनेछ ।  

 खानेपानी ममिि सम्भार कार्िकिाििाई पिलम्वङ सम्बन्धी िालिम कार्िक्रम सञ्चािन गने नीलि 

अविम्बन गररनेछ । टोि लवकास संस्थािाई सरसफाई सम्बन्धी कार्िमा पररचािन गने नीलि अविम्बन 

गररनेछ । 

मतहला, बालबातलका, िेष्ठ नागररक,अपाङ्गिा, लैंतगक समानिा र सामातिक समावेिीकरि 

 लिङ्गका आधारमा र जालिर् आधारमा हुने सबै प्रकारका लवभेदहरुिाई क्रमि न्र्लूनकरण गद ैआगामी 

पाँच वर्ि लभि र्स गाउंपालिकािाई सबै प्रकारका लवभेदहरु मकु्त गाउँपालिका घोर्णा गररनेछ । 

 समावेिी र समानपुालिक प्रलिलनलधत्वको लसद्धान्िको आधारमा सबै वगि र के्षिको अवसर र पहुचँ 

स्थालपि गनि गाउँपालिकालभिका सबै संस्थागि संर्न्िहरुमा त्र्स्िा वगि र के्षिको प्रलिलनलधत्व सलुनलिि 

गररनेछ । 

 ज्र्ेष्ठ नागररकहरुमा रहकेो ज्ञान, सीप र अनभुवहरुिाई र्वुा पसु्िामा स्थानानिरण गनि लवलभन्न 

अन्िरलक्रर्ा कार्िक्रमहरु संचािन गररनेछ । 

 ज्र्ेष्ठ नागररकहरुको आत्मसम्मान कार्म गनि लनलिि मापदण्डका आधारमा सम्मान गररनेछ ।  

 मलहिा िथा बािवालिका सम्बन्धी कार्िक्रम संचािनमा रकम अभाव हुन नलदन मलहिा िथा 

बािबालिका कोर्मा पर्ािप्त रकमको ब्र्वस्था लमिाईनेछ । 
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 गाउँपालिका के्षिलभि लनमािण भएका र लनमािण गररने सवै सरकारी िथा सामदुालर्क संरचनाहरु लकिोरी 

मैिी, अपांग मैिी, वािावरण मैिी, िैंलगक मैिी र वाि मैिी बनाउन जोड लदईनेछ । 

 बािलववाह िथा िाग ुपदाथि दवु्र्िसनी सचेिना कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

 गाउँपालिकालभिका अपाङगिा भएका व्र्लक्तहरुिाई सहर्ोग सामाग्री उपिब्ध गराइनेछ । 

 जेष्ठ नागररकहरु संरक्षणका िालग लदवा सेवा केन्र स्थापना गरी सञ्चािन गररनेछ । 

 असहार्, अलभभावक लवलहन िथा सडक मानवमकु्त गाउँपालिका घोर्णा भई सकेको सन्दभिमा त्र्स्िा 

व्र्लक्तहरुको संरक्षण र हरेचाहका िालग भवन लनमािण िगार्िमा सहर्ोग गने नीलि अविम्बन गररनेछ । 

 मलहिा िसलक्तकरण सम्बन्धी िालिम िथा प्रलिक्षण कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 
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पूवायर्ार तवकास 

१. राप्ती गाउँपालिकाको आवालधक र्ोजना िजुिमा गरर कार्िन्र्नमा ल्र्ाईनेछ र आगामी आवदलेख सो र्ोजनामा 

समावेि भएका र्ोजनाहरु प्राथलमकिाका आधारमा बजेट लवलनर्ोजन र कार्ािन्वर्नमा जोड लदइनेछ ।  

२. राप्ती चक्रपथ राप्ती गाउँपालिकाको गौरबको बहुवलर्िर् र्ोजना भएकोिे र्सको ठेक्कासमेि भई सकेकोिे 

आगामी आ.व. का िालग स्िरोन्निी िथा कािोपि गने कार्ििाई लनरन्िरिा लदइएको छ । 

३. गाउँपालिकाको गौरवका र्ोजनाको रुपमा रहकेो पत्थरगिवा सानो नदी पिु िथा डोिैखोिा पिु आगामी 

आ.व.लभि सम्पन्न गररनेछ । 

४. गाउँपालिकाको प्रिासलकर् भवन लनमािण कार्ििाई लनरन्िरिा लदइनेछ । 

५. राप्ती चक्रपथको सहार्क मागिको रुपमा आपँखोिी-बगासोिी, हसेडाँडा-खरुुररर्ा, भानपरु-बसन्िापरु, 

महादवेा बगरापरु पत्थरगिवा सडक लनमािण कार्ििाई लनरन्िरिा लदइनेछ । 

६. गाउँपालिकाको मापदण्ड परुा  भएका सडकहरुिाई माि र्ोजनामा छनौट गने नीलि अविम्बन गररनेछ । 

७. हलेभ इक्वपमेन्ट प्रर्ोग हुने िथा जलटि प्रकृलिका कार्िहरु (भवन लनमािण, कािोपिे, पिु िथा किभटि) 

उपभोक्ता सलमलिबाट गराउन नहुने नीलि अविम्बन गररनेछ । 

८. उपभोक्ताबाट हुने कार्िहरुमा कलम्िमा ३० प्रलििि काम स्टक्चरको हुनपुने छ । 

९. उपभोक्ता सलमलि माफि ि हुने कार्िहरुमा  लनर्म लवपररि उपभोक्ता सलमलििे अन्र् व्र्लक्तहरुिाई ठेक्का लदने 

कार्ि गरेको पाइएमा  लनर्मानसुार कार्िवाही गने नीलि अविम्बन गररनेछ । 

१०. उपभोक्ता सलमलिबाट सञ्चािन हुने र्ोजनाको समेि ममिि सम्भारको कलम्िमा १ वर्िको दालर्त्व लिने 

नीलि अविम्बन गररनेछ । 

११. उपभोक्ता सलमलिबाट  सम्झौिा गने म्र्ाद बिीमा फाल्गणु मसान्िसम्म कार्म गररनेछ । 

१२. उपभोक्ता सलमलिबाट हुने कार्िहरुमा र्ोजना सञ्चािनको लवर्र्मा वडा कार्ाििर्िाई लजम्मेवार 

बनाईनेछ । 

१३. लनमािण कार्ििाई गणुस्िररर् िथा व्र्वलस्थि बनाउनका िालग कमिचारीसलहि ल्र्ावको व्र्वस्था गररने 

िथा उपभोक्ता सलमलि, ठेक्का प्रणािी िगार्िका माध्र्मबाट भए गरेका आर्ोजनाहरुको गणुस्िर 

पररक्षणको व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

१४. लनमािण कार्ििाई गणुस्िररर् बनाउन १० िाख भन्दा मालथका र्ोजनाहरु अवस्था हरेी टेन्टर प्रलक्रर्ाबाट 

सञ्चािन गररनेछ  
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१५. आ.व. २०७४/७५ दलेख पछालड बनेका घरहरुिाई अलभिेलखकरणमा समावेि गदाि िोलकएको 

लनर्मानसुार जररवाना िलु्क लिई घर/नक्साको दिाि प्रलक्रर्ा  अगालड बिाइने छ र आगामी आलथिक वर्िदेलख 

लनर्मानसुार गने नीलि अबिम्बन गररनेछ । 

१६. राप्ती गाउँपालिकामा रहकेा सम्पणुि खेलिर्ोग्र् जलमनमा लसचाई सेवा परु् र्ाउन परुाना बोरीङहरुको ममिि 

सधुार, प्रगन्ना लसचाई आर्ोजनाको नहरवाट खेलिर्ोग्र् जलमन सम्मका लसंचाई नहरहरु लनमािण गनि पहि 

गररनेछ । 

१७. भवन लनमािण कार्ििाई ब्र्वस्थीि बनाउन नेपाि सरकार िहरी लवकास मन्िार्बाट स्वीकृि “बस्िी 

लवकास, िहरी र्ोजना िथा भवन लनमािण सम्बन्धी  आधारभिु  लनमािण मापदण्ड, २०७२”कार्ािन्र्नमा 

ल्र्ाईनेछ । 

१८. लवद्यिु नपगेुको बस्िीहरुमा लवद्यिु लवस्िार कार्ििाई प्राथलमकिा लदनका िालग प्रदिे सरकार संघीर् 

सरकारसँग पहि गररनेछ । 

१९. आम नागररकहरुमा सचूना िथा संचारको पहुचँ बिाउन लविेर् ब्र्वस्था  गररनेछ । 

२०. पवूािधार लवकासिाई लदगो बनाउन र लवकास आर्ोजना प्रलि जनिाको अपन्वत्वबोध गराउन  १५ 

प्रलििि श्रममा आधाररि जनसहभागीका अलनवार्ि गररनेछ ।  आर्ोजना वापिको कन्टेन्जेन्सी ३ प्रलििि 

लिइनेछ र लवद्यािर् िथा स्वास््र् संस्थाहरुका िालग कन्टेन्जेन्सी वापि १ प्रलििि लिने नीलि अविम्बन 

गररनेछ ।  

२१. र्ोजना िथा कार्िक्रमहरुको प्राथलमकिा लनधािरण गरी आगामी आव दलेख सोलह प्राथलमकिाका 

आधारमा र्ोजना छनौट गने पद्धिीको लवकास गररनेछ । 

२२. आगामी पाँच वर्िमा सबै खेलि र्ोग्र् जलमनमा लसचाई सलुवधा उपिब्ध गराउन लविेर् पहि गररनेछ । 

२३.  आर्ोजनाहरुको साझेदारीका िालग पालिका िथा उपभोक्ताहरुबाट ५०/५० को अवधारणािाई 

अविम्बन गरी लविेर् र्ोजनाहरुको कार्ािन्वर्न गररने गरी स्रोिको व्र्वस्था गररनेछ । 

२४. ठेक्का भई सकेका वडा कार्ाििर्का भवनहरु आगामी आ.व.मा सम्पन्न गररनेछ । 
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रोिगार सम्बन्र्ी नीति 

 गाउँपालिमका रोजगार सेवा केन्रमा सलुचकृि हुने बेरोजगार व्र्लक्तिाई न्र्नूिम रोजगाररको प्रत्र्ाभलुि गनिका 

िालग कामका िालग पाररश्रलमकमा अधाररि सामदुालर्क आर्ोजना िथा र्वुा रोजगारीका िालग रुपान्िरण 

पहि आर्ोजना संचािन गरर समदुार्को लवकास संगै बेरोजगारी न्र्नीकरण गररनेछ।  

 संघ िथा प्रदिे सरकारिे ल्र्ाउने रोजगार िथा लसपमिुक कार्िमा अपनत्व कार्म गद ैरोजगारीका के्षि 

लवस्िार गररनेछ ।  

 लनजी, सहकारी, गैह्रसहकारी क्षेि िथा अन्र् सरोकारवािा लनकार्संग समन्वर् र सहकार्िमा आन्िररक 

रोजगारी लसजिनामा जोड लदइनेछ। 

 रोजगार सेवा केन्रमा सलुचकृि बेरोजगारिाई पालिका स्िररर् आर्ोजनाहरुमा पररचािन गने सम्बन्धमा 

आवश्र्क व्र्वस्था गररनेछ । 

 रोजगार सेवा केन्र संचािन िथा व्र्वस्थापनमा थप प्रभावकारी बनाइनेछ । 

 गररलव िथा बेरोजगारी न्र्लनकरण गनिको िालग सलुचकृि बेरोजगार व्र्लक्तहरुिाई गाउुँपातलका रोिगार 

काययक्रम अन्िरगि अध्यक्ष आत्मतनिर योिना संचािन गरर लवकास लनमािण र सामालजक सेवा के्षिमा 

दक्ष जनिलक्त उत्पादनको िालग आवश्र्क सीपमिुक िालिमको पलहचान गरर संचािन गररनेछ । 

 व्र्ावसालर्क कृलर्, भौलिक पवूधार लनमािण, उद्योग र सेवामा रोजगारी पलहचान गरी रोजगार सेवा केन्र माफि ि 

रोजगारीका अवसर प्रदान गररनेछ । 

 बेरोजगारी न्र्लनकरणको िागी व्र्ावसालर्क िथा लसप लवकास सम्बलन्ध लवलभन्न िाखा िथा वडा 

कार्ििर्का कार्िक्रमहरुिाई एकीकृि रुपमा कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाईनेछ । 

 वेरोजगारी िथा गररलव न्र्लनकरण गनि मेरो ठाउुँ म आफै बनाउछु अलभर्ान संचािन गरर तितक्षि 

बेरोिगार, बैदेतिक रोिगारीबाट फतकय एका, रोिगारी गुमाएका युवाहरुलाई उद्यलम/ कृलर् उद्यलम 

वनाउन आलथिक िथा प्रालवलधक सहर्ोग गररनेछ। 

 उद्योग रोजगारी सजृनाको मखु्र् आधार भएको कारण साना मझेउिा िथा ठुिा उद्योग स्थापनाको िालग 

आवश्र्क वािावरण सजृना गररनेछ । 

 स्वरोजगारिाई प्रोत्सालहि गनिका िालग स्थातनय उत्पादनमा िेड तदउ, स्थातनय वस्िुको उपिोग गरै 

अलभर्ान संचािन गररनेछ । 
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वािावरि िथा तवपद व्यवस्थापन  

१. लवपद पवूििर्ारी िथा प्रलिकार्ि र्ोजना िजुिमा प्रलक्रर्ा नर्ाँ र्ोजना िर्ार गरी कार्ािन्वर्न गने र भैरहकेो 

र्ोजनािाई लनर्मलि रुपमा पनुराविोकन िथा अध्र्ावलधक गने नीलि अविम्बन गने । 

२. पवूि िर्ारी र प्रलिकार्ि गलिलवलधहरुमा संिग्न एक सलक्रर् सचूना व्र्वस्थापन संर्न्ि सलुनलिि गररने छ । 

३. स्थानीर् िहमा आपिकािीन कार्ि सञ्चािन केन्रको स्थापना गररनेछ । 

४. जोलखम िथा प्रकोपका क्षेिहरुको अध्र्र्न गरी लवपदसँग सम्बलन्धि स्रोि नक्सा िर्ार गररनेछ । 

५. हररर्ािी प्रवधिन गनि आगामी आ.व. मा राप्ती नलदको िटबन्धको उत्तर िफि  वकृ्षारोपण गररनेछ । 

६. हररि गाउँपालिकाको अवधारणािाई कार्ािन्वर्न गनि प्रत्र्ेक घरधनीिे कम्पाउन्डलभि कलम्िमा २ वटा 

बहुवलर्िर् रुख वा फिफुि जाजका लवरुवा रोप्ने अलभर्ान सञ्चािन गररनेछ । 

७. सरकारी िथा सामदुालर्क वन संरक्षण िथा लनर्मन गररनेछ ।  

८. राप्ती गाउँपालिकाको प्रकोप व्र्वस्थापनको गरुुर्ोजना बनाई कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

९. उदार िथा राहिका कार्िक्रम सञ्चािनमा रकम अभाव हुन नलदन आगामी आवमा प्रकोप व्र्वस्थापन 

कोर्को स्थापना गरी सञ्चािनमा ल्र्ाइनेछ । 

१०.  गाउँपालिकास्िरमा स्थानीर् िह प्रकोप व्र्वस्थापन सलमलि िथा वडास्िर वडास्िररर् प्रकोप 

व्र्वस्थापन सलमलिको गरी लवपद र्ोजना िर्ारी िथा प्रलिकार्िका िालग लक्रर्ालिििा बिाइनेछ । 

११.  बािी, पलहरो, नलद कटानको जोलखम न्र्लूनकरणका िालग िटबन्ध लनमािण कार्िका िालग पहि गररनेछ 

। 

१२.  लवपद व्र्वस्थापनका िालग एक वडा एक खिुा एव सरुलक्षि के्षि पलहचान गररनेछ  । 

१३.  सवारी साधनहरु मापदण्ड अनसुार परुाना चिाउन नलमल्ने साधनहरु प्रर्ोगमा लनरे्ध गनि आवश्र्क 

पहि गररनेछ ।  ध्वनी प्रदरु्ण हुने कार्िक्रम संचािनिाई लनरुत्सालहि गररनेछ । 

१४. लवपदको समर्मा उद्धारका िालग आश्रर्स्थि, साविजलनक भवन, हलेिप्र्ाड, वारुणर्न्ि िथा 

एम्बिेन्स िगार्िको व्र्वस्थापनका िालग पहि गररनेछ ।  

१५. नलदजन्र् पदाथिको उपर्ोगिाई व्र्वलस्थि र सरुलक्षि प्रर्ोग गररनेछ । 
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संस्थागि तवकास िथा सुिासन  

 वडा िथा  िाखा कार्ाििर्मा Face reading द्धारा हालजरी गने ब्र्वस्था गररनेछ । 

 सचुना समाचार लडलजटि माध्र्मबाघ प्रवाह गररने ब्र्वस्था गररनेछ । 

 लससहलँनर्ा प्रहरी चौकीिाई क बगिमा स्िर उन्निी गनि पहि गररनेछ । 

 मसरुरर्ा प्रहरी चौकीको िालग आश्र्क पने बजेट संघीर् सरकार िथा प्रदिे सरकारमा माग गने  र 

जग्गा उपिब्ध गराउन आवश्र्क पहि गररनेछ । 

 लनर्लमि रूपमा साविजलनक  साविजलनक सनुवाई, सामालजक परीक्षण िथा साविजलनक परीक्षण गने 

व्र्वस्था गररनेछ । 

 लनगरानी समहुिाई लक्रर्ालिि बनाइनेछ । 

 वडामा आउने सचुनाहरु लछटो र कम समर्मा आउने ब्र्वस्था गररनेछ । 

 कमिचारीको कार्िक्षमिा अलभवदृ्धीका िालग प्रलिक्षण िथा लसपमिुक कार्िक्रम सञ्चािन गररने छ  ।  

 गाँउपालिका लभि सम्पणुि कार्ाििर्हरुिाई लडलजटि िथा अनिाईन पद्धलिमा  एलककृि गररने  छ  ।  

 गाँउपालिका  िथा हरेक वडामा लडलजटि नागररक वडापिको व्र्वस्था गररने छ ।  

 गाँउपालिका  अन्िरगिका सबै िाखा िथा कार्ाििर्हरुको   प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृिको 

लनगरानीमामा रहने गरी  लसलसलटभी जडान गररनेछ ।  

  स्वच्छ  हररि  वािावरण लनमािण अलभर्ान अन्िरगि हरेक मलहनाको दोस्रो िलनबार  सरसफई  

वकृ्षारोपण िगार्िका रचनात्मक कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

 हरेक कार्ाििर्मा गनुासो सझुाव पेलटकाको ब्र्वस्था गरी कार्ाििर्मा आएका  गनुासोको सम्बोधन 

गररनेछ 

 वडा िथा िाखा कार्ाििर्हरुको भौलिक संरचना लनमािण गदाि अपाङ्ग मैिी संरचना  लनमािण गनि 

जोड लदईनेछ । 

 कमिचारीहरुको क्षमिा ,  र्ोग्र्िाका आधारमा  लजम्मेवारी बाँडफाँडको लनलमत्त  पहि गररनेछ  । 

 सेवाग्राहीका िालग सेवाग्राहीमैिी वािावरण, प्रलिक्षािर्, पानी ईत्र्ादी व्र्वस्था गररनेछ ।   

 कमिचारीहरुको क्षमिा ,  र्ोग्र्िाका आधारमा  लजम्मेवारी बाँडफाँडको लनलमत्त  पहि गररनेछ  । 

 संलघर्िाको ममि अनरुुप स्थानीर् िहको कार्ाििर् िथा लवर्र्गि िाखाहरुको व्र्वस्थापनका  

आवश्र्क व्र्वस्थापन गररनेछ । 
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 गाउंपालिकाको हरेक सचुनाहरुिाई अद्यावलधक गनिका िालग  आधलुनक प्रलवलधको सचूना केन्रको 

स्थापना र लवकास गररनेछ ।  

 सेवा प्रवाहको गणुस्िर साविजलनक जवाफदलेहिा उत्तरदालर्त्व र पारदलिििा अलभवलृद्ध गनिका िालग 

साविजलनक सनुवुाई सामालजक िेखापररक्षण आवलधक सलमक्षा कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । 

 सामालजक सरुक्षा भत्ता लविरण प्रणािीिाई वैज्ञालनक बनाउँद ैर्सिाई पारदिी र व्र्वलस्थि गररनेछ ।   

 गाउँपालिकाको आलथिक स्रोिको पलहचान गनि राजश्वको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गररनेछ । 

 खाद्य सरुक्षा िथा स्वस्थ मासजुन्र् पदाथिको भण्डारण लविरण िथा लनर्मनका िालग लनदलेिका बनाई 

कार्ािन्वर्न गररनेछ  

 बािमैिी गाउँपालिका घोर्णाका िालग सचूकहरु परुा गनि आवश्र्क कार्िक्रम लवलभन्न संघसंस्थाको 

सहर्ोग र सहकार्िमा सञ्चािन गररनेछ । 

 गाउँपालिकाको स्थार्ी भरपदो लदगो स्रोि पलहचान िथा कर प्रणािीिाई व्र्वलस्थि गनि करदािा 

लिक्षा कार्िक्रम सञ्चािन गने कार्ििाई अगालड बिाइनेछ । 

 गाउँपालिकाको गलिलवलध प्रकािन िथा प्रिारण गररनेछ । 

 स्थानीर् िहबाट प्रदान गररने सेवा सलुवधाहरुिाई प्रभावकारी बनाउन प्रर्ाप्त मािामा कम्प्र्टुर 

इन्टरनेट फलनिचर िगार्िको समलुचि व्र्वस्थापन गररनेछ । 

 राजश्व प्रिासनिाई आधलुनलककरण गरी कम्प्र्टुर प्रणािी माफि ि कर असिुी प्रलक्रर्ाको थािनी 

गररनेछ । 

  वैज्ञालनक र प्रगलिलिि कर प्रणािी ( एलककृि सम्पलत्त कर ) आगामी आवमा िाग ुगरर राजश्विाई 

वैज्ञालनक र व्र्वलस्थि गररनेछ । 

  कार्ि बोझ र कार्ि सम्पादन साथै अलिररक्त समर् काम गने कमिचारीहरुिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

 आगामी आवदलेख कम्प्र्टुर प्रणािीमा आधाररि व्र्लक्तगि घटना दिाि प्रलक्रर्ाको सरुुवाि गररनेछ  र 

सो को िालग वडा सलचवहरुिाई िालिमको व्र्वस्था गररनेछ । 

 गाउँपालिकाको पाििव लचि िर्ार गरी लवकास र सेवा प्रवाहिाई ि्र् सचूना र ि्र्ाङ्कमा 

आधाररि बनाइनेछ र स्व पाििव लचििाई प्रत्र्ेक वर्ि अध्र्ावलधक गद ैिलगनेछ । 
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 एलककृि सम्पलत्त कर, ब्र्वसार् कर िथा अन्र् राजस्व कर असिुी प्रणािीिाई ब्र्वलस्थि र प्रलवलध 

मैिी वनाउन एवं गाउंपालिकाको िेखा शे्ररिािाई ब्र्वलस्थि गनिका िालग कर राजस्व सम्वन्धी िथा  

िेखाङ्कन सम्वन्धी Software  खररद र जडान गररनेछ ।  

 क्षलिपलूिि सलहिको नागररक वडापि िर्ार गरर कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाईनेछ । 

 भिाचारमा िनु्र् सहनिीििाको नीलििाई अविम्बन गरी गाउँपालिकािाई सिुासन र्कु्त 

गाउँपालिकाको रुपमा लवकास गररनेछ । 

 गाउँपालिकालभि रहकेा सञ्चार के्षििाई समानपुालिक रुपमा सचूना र लवज्ञापनहरु उपिब्ध गराउने 

नीलि अविम्बन गररनेछ । 

 ि्र्ाङ्कमा आधाररि लवकास र सेवा प्रवाहको अवधारणािाई कार्ािन्वर्न गनि आगामी आव दलेख 

हरेक घर पररवारको पाररवाररक लववरण िथा िगि संकल्न गने कार्िको थाल्नी गररनेछ । 

 र्स गाउँपालिका के्षि लभि रहकेा अव्र्वलस्थि बसोबासिाई व्र्वलस्थि गने र संघीर् सरकार िथा 

प्रदिे सरकारसँगको सहकार्ि र समन्वर्मा  काननूी रुपमा वैधिा प्रदान गने  िफि  आवश्र्क पहि 

गररनेछ । 

  आगामी आ.व.मा  गररब घरधरुी सवेक्षण कार्ि सञ्चािन गररनेछ । 

  रोजगार अलभवलृद्ध गने कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

धन्यवाद । 

नमुानन्द सवुदेी 

अध्र्क्ष 
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