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उपाध्यक्षज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, गाउँ सभाका सदस्यज्यूहरु, पूर्व जनप्रधतनीधि, 

िाष्टसेर्क कमवचािी, सञ्चािकमी लगायत  मधहला तथा सज्जर्ृन्द सम्पूर्व हाधदवक न्यानो 

अधभर्ादन । 

सर्वप्रथम स्थानीय ननर्ावचन २०७९ मा अमलु्य मतदान प्रकट गरी हामीलाई जनप्रनतनीनिको रुपमा ननर्ावनचत गराउने 

सम्परू्व मतदाता प्रनत हानदवक आभारसनहत उच्च सम्मान प्रकट गदवछु । राष्ट्र ननमावर् र समाज रुपान्तरर्को क्रममा सहादत 

प्राप्त गनवहुने सम्परू्व सनहद प्रनत उच्च सम्मान सनहत भार्परू्व श्रद्धाञ्जली अपवर् गदवछु । 

सघंीय लोकतानन्िक गर्तन्िात्मक शासन व्यर्स्थाको माध्यमद्धारा नदगो शानन्त, सशुासन, नर्कास र समनृद्धको 

आकांक्षा परुा गनव, शासनका लाभहरु नागररकसम्म परु् याउन, सीमान्तकृत, मनहला, दनलत थारु, जनजाती, 

आनथवक रुपले कमजोर, नर्पन्न र्गव, क्षेि र समदुायको राज्यका नर्नभन्न सरंचनामा प्रनतनननित्र्को सनुननितता 

प्रदान गनव, राज्य प्रनत अपनत्र् कायम गनव, लोकतानन्िक शासन प्रर्ाली, नागररक स्र्तन्िता, मौनलक अनिकार, 

मानर् अनिकार, बानलग मतानिकार, आर्निक ननर्ावचन, परू्व पे्रस स्र्तन्िता, स्र्तन्ि, ननष्ट्पक्ष र सक्षम 

न्यायप्रर्ाली र काननूी राज्यको अर्िारर्ालाई आत्मसात गद ैसीनमत सरकारको अर्िारर्लाई अबलम्बन गरी 

समाजर्ाद उन्मखु आनथवक, सामानजक तथा राजनीनतक प्रर्ाली नर्कासका लानग हामी नक्रयानशल छौ । समय, 

समयमा भएका आन्दोलन, सघंर्व र बनलदानबाट प्राप्त उपलब्िीको रुपमा हामीले राज्य व्यर्स्था बदलेका छौ भन े

अबको नजम्मरे्ारी यसको रक्षाका साथसाथै नागररकहरुको अर्स्था बदल्न ुछ, यसको मखू्य आिारनशला स्थानीय 

सरकार हो ।  

नपेालको सनंर्िानले व्यर्स्था गरेका मौनलक हक मध्ये  स्थानीय तहको अनिकार क्षेिनभि पन े नर्र्यर्स्तकुो 

कायावन्र्यनको नजम्मरे्ारी परू्वत गाउँपानलकाको रहकेो छ । नपेालको सनंर्िान मार्व त व्यक्त भएका स्थानीय तहका 

एकल अनिकारहरु, सघं, प्रदशे र स्थानीय तहको साझा अनिकारहरुका सचूीमा रहकेा व्यर्स्थाहरुको कायावन्र्यन 

गन े नजम्मरे्ारी र दानयत्र् समते स्थानीय सरकारको हो । यस गाउँपानलकामा लनुम्बनी प्रदशेको स्थायी राजिानी 

नर्कासको चरर्मा रहकेोले यसको कायावन्र्यनमा समते गाउँपानलकाको भनूमका महत्र्परू्व रहन ेनननित छ । 

बढुा बा-आमाका आसाहरू,साना साना बाब ुनाननका भरोसाहरू, यरु्ाका अपके्षाहरू आम समदुायका आसा र 

भाबनाहरूलाई आत्मसाथ र हृदमं गरी सहमनत सहकायव र एकताका साथ समनु्नत राप्ती गाउँपानलका ननमावर्को 

अनभयानको सारनथ बन्न ेप्रयासमा कुन ैकसरत बानक रहन ेछैन । यहाँहरूको अनबचनलत साथ ननरन्तर सहयोग र 

रचनात्मक सल्लाह सझुार्ले राप्ती गाउँपानलकाको लक्ष्य भेदन गन ेकायवमा सिैं टेर्ा पगु्न ेछ । हामीलाई थाहा छ 

नहजो भन्न ेठाउँमा नथयौं, आज गन ेठाउँमा पयुावउन ुभएको छ, नहजो प्रश्न सोध्न ेभनुमकामा नथयौं,अब जर्ार् नदन ु

पन े स्थानमा रहकेा छौ । आफ्नो क्षमताले भ्याए सम्म ईमानदारी, जबार्दनेह र पारदनशवताका साथ ननष्ठा र 

स्र्नभमानलाई नशरोिायव गद ै समग्र राप्ती गाउँपानलकाको नबरासतलाई आत्मसाथ गद ै सरे्ा, नर्कास र समनृद्ध 

ननमावर्मा राप्ती ननद झै अनबरल लानगरहन ेछु ।  
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आगामी आनथवक र्र्व २०७९/८० का लानग æ;fdflhs, cfly{s, kof{j/0f, ;'zf;g  / k"jf{wf/Æ æ ;'vL / 

;d[4 नागरिक, /fKtL ufpFkflnsfsf] cfwf/Æ भन्ने मलु ध्ययेका साथ ननम्नानसुारको नीनत तथा कायवक्रम सम्मानीत 

सभासमक्ष पेश  गदवछु । 

धशक्षा, युर्ा तथा खेलकुद के्षत्रको नीधत 

 आगामी आनथवक र्र्वदनेख सामदुानयक नर्द्यालयहरुमा प्रारनम्भक बाल नर्कास नशक्षा दनेख दश कक्षासम्मको 

नशक्षा ननशलु्क रुपमा प्रदान गने व्यर्स्था गररने छ, 

 सामदुानयक नर्द्यालयमा रहकेो नशक्षक तथा कमवचारीहरुको दरबन्दी नमलान कायवक्रम सञ्चालन गररनेछ, 

 परू्व प्राथनमक कक्षामा अध्ययनरत बालबानलकालाई पसु्तकको भारी, मरेुदण्ड र मनष्ट्तस्कको बोझलाई हटाउन 

खले्द ैहाँस्द ैनसकाइ अनभयान सञ्चालन गररनेछ ।  

 सामदुानयक नर्द्यालयहरुमा नशश ु स्याहार कक्षा सञ्चालनका लानग अनभभार्कसँग साझदेारी कायवक्रम 

सञ्चालन गने नीनत अबलम्बन गररनेछ । 

 प्रारनम्भक बालनर्कास केन्र  तथा सामदुानयक बालबानलकाको सर्ावङ्नगर् नर्कासमा आर्श्यक पने शनैक्षक 

सामग्री, खले सामग्री तथा संगीतका सामग्रीहरु व्यर्स्थापन गररनेछ ।  

 सामदुानयक नर्द्यालयमा कक्षा १-१२ मा अध्ययनरत सबै बालबानलकालाई नेपाल सरकारले तोके बमोनजम 

ननिःशलु्क पाठ्यपसु्तकको व्यर्स्थापन गररनेछ, 

 सामदुानयक नर्द्यालयमा अध्ययनरत कक्षा बालनर्कासदनेख कक्षा ६ सम्म अध्ययनरत बालबानलकाका लानग 

नदर्ाखाजाको व्यर्स्था गररनेछ, 

 सामदुानयक नर्द्यालयमा माध्यनमक तहसम्ममा अध्ययनरत सबै छािाहरुका लानग मनहनार्ारीको समयमा 

ननिःशलु्क सेनेटरी प्याड उपलब्ि गराई छािाहरुको कक्षा छाड्ने दरलाई घटाईनेछ,  

 कक्षा १ दनेख ८ सम्म अध्ययनरत सामदुानयक नर्द्यालयमा अध्ययनरत छािा, दनलत,अपाङ्गता भएका नर्द्याथी 

तथा नर्पन्न र्गवका बालबानलकाहरुलाई छािर्तृ्तीको व्यर्स्था गररनेछ, 

 नर्द्यालयमा भौनतक परू्ाविार नर्कासको सन्दभवमा बालमिैी, अपाङ्गमिैी, सचूना प्रनर्निमिैी तथा भकूम्प 

प्रनतरोिीमिैी नर्द्यालय भर्न, शौचालय ननमावर् कायवलाई ननरन्तरता नदइनेछ, राप्ती गाउँपानलकानभिका 

गरुुयोजना तयार गररनेछ,  

 सबै तह र नर्र्यका नशक्षकहरुको क्षमता नर्कास सम्बन्िी कायवक्रम सञ्चालन गररनेछ ।  

 प्रनर्निमिैी कक्षाकोठा र नशक्षर् नसकाइ सामग्रीको व्यर्स्थापन मार्व त नशक्षामा गरु्स्तर सुिार गने गरी कायवक्रम 

सञ्चालन गररनेछ ।  

  दक्ष जनशनक्त तयार गनवका लानग सीपमलूक, व्यार्सानयक, प्रानर्निक नशक्षालाई प्राथनमकता नदइनेछ । 
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  सामदुानयक नर्द्यालयहरुको गरु्स्तर सिुारका लानग प्रिानाध्यापकसँग कायव सम्पादन करार गररनेछ भने 

नर्द्यालय तहमा नर्द्यालय व्यर्स्थापन सनमनत, प्रिानाध्यापकसँग नशक्षकहरुको कायव सम्पादन करार गने नीनत 

अर्लम्बन गररनेछ ।  

  सामदुानयक नर्द्यालयमा कायवरत नशक्षक तथा कमवचारीहरुलाई नशक्षासँग सम्बनन्ित नर्र्य बाहकेका अन्य 

संघसंस्थामा आर्द्ध हुने कायवलाई रोक्न नीनत अबलम्बन गररनेछ । 

  जनप्रनतननिी, सरकारी कमवचारी, सामदुानयक नर्द्यालयमा कायवरत नशक्षक तथा कमवचारीका छोराछोरीलाई 

सामदुानयक नर्द्यालयमा नै पठनपाठन गने गराउने व्यर्स्था नमलाउन पहल गररनेछ । 

  नर्द्यालयहरुको प्रभार्कारी सपुररर्के्षर्, अनगुमन, मलू्याङ्कन र पेशागत सहयोग गने कायवलाई प्राथनमकता 

नदने नीनत अर्लम्बन गररनेछ । सामदुानयक नर्द्यालयहरुको सिुारका नर्र्यमा सरोकारर्ालाहरुसँग अन्तरनक्रया, 

छलर्ल, सम्र्ाद कायवक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ । 

 नर्र्यगत उपलब्िी तथा कायवसम्पादनको आिारमा नशक्षक तथा कमवचारीको मनोबल अनभर्नृद्ध गने कायवक्रम 

सञ्चालन गररनेछ ।  

 नर्द्याथीमा भएको अन्तरनननहत प्रनतभा प्रस्रु्टनमा आिाररत कायवक्रम सञ्चालन गररनेछ । शनैक्षक मलेा, 

महत्सर् जस्ता कायवक्रम सञ्चालन गररनेछ ।  

  अनत नर्पन्न, दनलत, थारु लगायतका जनजातीलाई प्रानर्निक नशक्षा अध्ययनका लानग  र्ानर्वक रुपमा संख्या 

ननिावरर् गरी छािर्नृत्त कायवक्रम सञ्चालन गररनेछ साथै काननू नर्र्यमा अध्ययन गने नर्द्याथीहरुका लानग 

छािर्नृद्ध प्रदान गररनेछ । 

 अनत नर्पन्न र अनभभार्क गमुाएका बालबानलकाहरुलाई पोशाक तथा स्टेशनरी उपलब्ि गराईनेछ ।  

 आिारभतु तहको परीक्षालाई व्यर्नस्थत रुपमा सञ्चालन तथा व्यर्स्थापन  गररनेछ । माध्यनमक तहमा 

सञ्चालन हुने परीक्षाहरुको प्रभार्कारी अनगुमन तथा मलू्याङ्कन गररनेछ । 

  नर्द्यालयमा नशक्षकको अभार् हुन ननदन पानलका नशक्षक बैंकको व्यर्स्था गररनेछ । 

 स्थानीय पाठ्यक्रम कक्षा १-८ मा परीक्षर्को रुपमा शनैक्षक सि २०७९ बाट लाग ुगररनेछ र स्थानीय नर्र्यको 

कक्षा १-८ का सन्दभव सामग्री तथा पाठ्यपसु्तक ननमावर् गररनेछ । 

  आिारभतू, माध्यनमक तहको नशक्षा, अनौपचाररक, खलुा तथा दरु नशक्षा सम्बन्िी नीनत, योजना,काननूहरुको 

तजुवमा गररनेछ ।   

  संगीत, पेनन्टङ, C++, Autocate, Computer coding, Q-Basic program, Cyber security सम्बन्िी 

कायवक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ । 
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 पानलकानभि रहकेा खले मदैानहरुको नर्कास गनव गाउँपानलकाबाट पहल गररनेछ । खले प्रनशक्षर् सम्बन्िी 

कायवक्रम नर्नभन्न खलेकुद संघ संगठनहरुको सहकायवमा सञ्चालन गने नीनत अर्लम्बन गररनेछ ।  

  गाउँपानलकानभि नर्द्यालयस्तररय, र्डास्तररय, गाउँपानलकास्तररय खलेकुद प्रनतयोनगताहरुको सञ्चालन 

गररनेछ ।  

 गाउँपानलकास्तरमा गाउँ यरु्ा पररर्द तथा खलेकुद सनमनतहरुको गठन गरी कायवक्रम सञ्चालन गने नीनत 

अबलम्बन गररनेछ । 

 यरु्ा लनक्षत तानलम तथा प्रनशक्षर् कायवक्रम सञ्चालन गरी स्र्रोजगार प्रेररत हुने कायवक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

नर्त्तीय संस्थाहरुसँगको सहकायवमा यरु्ा उद्यमी कायवक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

 राप्ती गाउँपानलकानभि रहकेा नशनक्षत यरु्ाहरुलाई लनक्षत गरी पलम्बर, बेकरी, इलेनक्रनसयन, व्यनुटनसयन, 

मोटरसाइकल ममवत, र्टेर जस्ता छोटो अर्िीको तानलम नदइनेछ । 

  यरु्ा लनक्षत कायवक्रम सञ्चालनको लानग प्रानर्निक नशक्षा उपलब्ि गराउने नर्द्यालयहरुसँग सहकायव गने नीनत 

अर्लम्बन गररनेछ । 

    स्र्ास््य सम्बन्िी नीधत 

 प्राथनमक स्र्ास््य सेर्ा जनताको मौनलक अनिकार भएकोले नर्नभन्न उपचारात्मक, प्रबिवनात्मक, 

प्रनतकारात्मक, पनुस्र्थापनात्मक तथा प्रशामक स्याहार कायवक्रमहरु संचालन गने नीनत अबलम्बन गररनेछ । 

 संस्थागत प्रसनुतलाई प्रोत्साहन गद ैसनु्यहोम डेनलभरी घोर्र्ा गद ैजाने कायवक्रमलाई प्रभार्कारी बनाउन स्र्ास््य 

संस्थामा प्रसतुी भएकालाई उपाध्यक्ष कोशलेी कायवक्रमलाई ननरन्तरता नदइनेछ  । साथ ैचाल ुआ र् मा कनम्तमा 

२ र्टा र्डाहरुलाई शनु्य होम डेनलभरी र्डा घोर्र्ा गररनेछ ।  

 सरुर्ा रोग ननयन्िर् अन्तगवत कोनभड १९ रोग, क्षयरोग, कुष्ठरोग, एच.आइ.नभ.एड्स, झाडापखाला लगायत सबै 

खालका सरुर्ा रोग ननयन्िर् गरी समदुायमा महामारी रै्लन ननदन नर्नभन्न उपायहरु अबलम्बन गररनेछ  

 कनम्तमा १० र्टा रोगको पनहचान तथा अनसुन्िान गने र न्यनूनकरर्का लानग कायवनर्नि बनाइनेछ । 

 गाउँपानलका तथा र्डा कायावलयमा पोर्र्  कक्ष स्थापना गरी संचालन गररनेछ । साथै शौचालयहरुमा सेननटरी 

प्याड राख्ने व्यर्स्था गररनेछ । 

 स्र्ास््य सेर्ाको  पहुचँ नपगुकेा दगुवम पहाडी के्षिहरुमा स्र्ास््य सेर्ाको पहुचं परु् याउन  रोनमङ  स्र्ास््य सेर्ा 

कायवक्रम ननरन्तरता नदइनेछ तथा स्र्ास््य नशनर्रहरु सञ्चालन  गररनेछ । 

 स्र्ास््य नशनर्र, खोप नक्लननक, गाउंघर नक्लननक, पररर्ार ननयोजन र परू्व खोप लगायत अन्य स्र्ास््य 

कायवक्रमलाई ननरन्तरता नदई स्र्ास््य  सचूकाङ्क र्नृद्ध गने नीनत अबलम्बन गररनेछ । 
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 सम्परु्व बालबानलकाहरुको उमरे अनसुारको पोर्र् बारे जानकारी पाउन बनृद्ध अनगुमन गरी उनीहरुलाई  

बालनभटा नभटानमन ए, जकुाको और्नि आर्श्यकता अनसुार नर्तरर् गररनुका साथै नर्नभन्न सहयोगी 

ननकायहरुसँगको सहकायव र समन्र्यमा पोर्र् लगायतका कायवक्रमलाई ननरन्तरता नदइनेछ । 

 बढ्दो आत्महत्यालाई न्यनुनकरर् गनव मनोपरामशव, जनचेतनाका कायवक्रम सञ्चालन गररनेछ ।  

 सडक दघुवटना, जनटल प्रसतुी लगायत आकनस्मक उपचारका लानग एम्बुलेन्स सेर्ा प्रभार्कारी रुपमा सञ्चालन 

गररनेछ । 

 आयरु्दे स्र्ास््य प्रर्िवनमा जोड नदई नागररक आरोग्य केन्रमार्व त प्रदान गररने सेर्ालाई नर्स्तार गररनेछ । 

  स्र्ास््यकनमव तथा मनहला स्र्ास््य स्र्यं सेनर्काहरु र आमा समहुका सदस्यहरुको भनुमकालाई अझ 

प्रभार्कारी बनाउन प्रोतसाहन गने नननत अबलम्बन गररने छ साथै क्षमता अनभर्नृद्धका लानग तानलमको व्यर्स्था 

गररने छ । 

 नीनजस्तरमा संचानलत स्र्ास््य संस्थाहरुको प्रचनलत ऐन ननयम अनसुार कायवनर्नि बनाई संस्था दताव तथा 

ननर्करर् गने कायव गररनेछ ।  Community pharmacy को कायवक्रम अगानड बढाइने ल्याइनेछ । 

 स्र्स्थ, ससंुस्कृत र नैनतकर्ान चररि ननमावर्का लागी योग, सािना तथा संस्कार नशनर्र संचालन गररनेछ । 

 गरु्स्तरीय स्र्ास््य सेर्ा प्रर्ाहका लागी स्र्ास््य संस्था व्यर्स्थापन तथा संचालन सनमनतहरुलाई सकृय गराई 

स्र्स््य संस्था व्यर्स्थापनमा जोड नदइनेछ । 

 आगामी आ.र्.मा कनम्तमा १ र्टा स्र्ास््य संस्थामा नर्शरे्ज्ञ स्र्ास्थ सेर्ा सनहत आकनष्ट्मक स्र्ास््य सेर्ा 

संचालन गररनेछ । साथै गभावर्स्थामा कनम्तमा एक पटक घर घरमा गई तानलम प्राप्त नसवबाट USG मनेसन द्धारा 

गभव जाँच तथा परामशव सेर्ा प्रर्ाह गररनेछ ।  

 घरघरमा गई जषे्ठ नागररकको जाँच तथा उपचार र नर्द्यालय नसव कायवक्रममा समन्र्य गररनेछ । 

 गाउँपानलकानभिको स्र्ास््य प्रोर्ाइल ननमावर् गररनेछ । 

 मानर् अगं प्रत्यारोपर्  गने व्यनक्तहरुका लानग सहजीकरर् गररनेछ । 

 "मरेो स्र्ास््य मरेो नजम्मरे्ारी" अनभयान अन्तरगत रेनक नहनलङ्ग कायवक्रम सञ्चालन गने नीनत अबलम्बन 

गररनेछ ।  

 आगामी र्र्वदखेी गाउँपानलकानभि आखँा सेर्ा कायवक्रम सञ्चालन गररनेछ ।  

 स्र्ास््य संस्थाहरुबाट प्रदान गररने सेर्ालाई थप प्रभार्कारी र गरु्स्तररय बनाइनकुा साथै बढ्दो प्रनत जनैर्क 

प्रनतरोि न्यनूनकरर् गनव नर्शरे् कायवक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ । 
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मधहला,बालबाधलका ,ज्येष्ठ नागरिक,अपाङ्खता ,लैङ्धगक समानता ि सामाधजक 

समारे्शीकिर् 

 लैङ्गीक समानता र सामानजक समार्शेीकरर् र समानपुानतक प्रनतनननित्र् सम्बन्िी नबर्यहरुलाई सम्बोिन गने 

गरी नबनभन्न कायवक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

 मनहलाहरुलाई आयआजवनसंग जोड्ने कायवक्रम सञ्चालन गने नीनत अबलम्बन गररनेछ, 

 मनहला अनिकार, कतवव्य र उत्तरदायी क्षमता नर्कासका कायवक्रम संचालन गने,मनहला जागरर् मलुक 

कायवक्रमहरु संचालन गररनेछ, 

 बाल नर्र्ाह, बालश्रम, दवु्यवर्हार, लाग ुपदाथव दवु्यवसनी न्यनूीकरर् सम्बन्िी कायवक्रमहरु सञच्ालन गररनेछ, 

 अनभभार्क नर्हीन बालबानलकालाई शनैक्षक प्रोत्साहनका कायवक्रम संचालन गररनेछ, 

 अपाङ्ता भएका व्यनक्तहरुको र्गीकरर् मार्व त सञ्जाल गठन गरी सीप, अर्सर र सहायक सामाग्रीमा सहयोग 

सम्बन्िी कायवक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

 जषे्ठ नागररक, अपाङ्गता पररचयपि नर्तरर् तथा सामानजक सरुक्षामा आर्द्धता लगायतका कायवहरुलाई  

घरदलैो अनभयानकै रुपमा सञ्चालन गने नीनत अर्लम्बन गररनेछ,  

 पररर्ार नबनहन बालबानलकाहरुलाई संरक्षर् गहृमार्व त  सहयोग गररनेछ 

 सहयोगापेक्षी सडक मानर् व्यर्स्थापनका लानग स्थानीय तहबाट आर्श्यक सहयोग गने नीनत अर्लम्बन 

गररनेछ । 

 प्रत्येक र्डामा ज्येष्ठ नागररक  नदर्ा सेर्ाकेन्र स्थापना र सञ्चालनका लानग पहल गररनेछ, 

 मनहला, बालबानलका, एकल मनहला, अपांगता, ज्येष्ठ नागररक आनदको र्ानर्वक त्याङ्क व्यर्स्थापन तथा 

अद्यार्निक गने, 

 समाजमा रहकेा हरेक प्रकारका नर्भदे ,कुररती तथा गलत प्रचलनहरुलाई अन्त्य गनव र्डा ,बस्तीस्तरमा जनचेतना 

मलूक कायवक्रम सञ्चालन गररनेछ, 

 ज्येष्ठ नागररकहरुमा रहकेो ज्ञान,सीप र अनभुर्हरुलाई युर्ा पसु्तामा हस्तान्तरर्का लानग कायवक्रम सञ्चालन 

गररनेछ, 

 लैंनगक तथा घरेल ु नहसंामा परेका मनहला तथा बालबानलकाका लानग सेर् हाउस कायवक्रमलाई ननरन्तरता 

नदईनेछ , 

 मनहलाहरुका लानग पनुिः प्रयोग गनव नमल्ने सेनेटरी प्याड ननमावर्का लानग तानलम सञ्चालन गररनेछ, 

 बालश्रम मकु्त गाउँपानलका गराउन यस बर्व र्डा नं.६ र ७ मा  कायवक्रम सञ्चालन गने नीनत अबलम्बन गररनेछ, 
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 पानलकामा नकशोरी सञ्जाल गठन गरी नबद्यालय नबमखु नकशोरीहरुलाई नर्नभन्न सचेतनामलूक कायवक्रम 

सञ्चालन गररनेछ, 

 सनुाइ, बोलाई सम्बन्िी अपाङ्गता भएका व्यनक्तहरुका लानग दोभासे कायवक्रम सञ्चालन गने नीनत अर्लम्बन 

गररनेछ, 

खानेपानी, सिसफाई तथा स्र्च्छता सम्बन्िी नीधत 

 खानेपानीको न्यनूतम महशलुलाई राप्ती गाउँपानलकानभि एकरुपता कायम गने नीनत अर्बलम्बन गररनेछ, 

 खानेपानीका महुान दताव सम्बन्िी कायवनर्नि ननमावर् गरी कायावन्र्यन गररने नीनत अर्लम्बन गररनेछ, 

 खानेपानी महशलुलाई क्रमशिः अनलाईन भकु्तानी प्रर्ालीसँग जोडी भकु्तानीलाई प्रनर्निमिैी बनाउनेछ  

 खानेपानीमा लाग्ने नर्द्यतु महशलुमा आम्दानीलाई नर्शे्लर्र् गरेर केही प्रनतशत अनदुान नदन े व्यर्स्थाका 

सहजीकरर् गररनेछ 

 पानलकानभिका घरिरुीमा स्र्च्छ र सर्ा नपउने पानीको व्यर्स्थाका लानग प्रर्िवनात्मक, संरचनात्मक र 

उपचारात्मक रुपमा पानलका तहबाट सहयोगको नीनत अबलम्बन गररनेछ, 

 गाउँपानलकास्तररय खानेपानी सनमनतहरुको साझा संस्थाको रुपमा सञ्जालको व्यर्स्था गने नीनत अबलम्बन 

गररनेछ , 

 प्रयोग भएका सेनेटरी प्याडको  व्यर्स्थापन गनवका  लानग  सरसर्ाइ सम्बन्िी चेतनामलूक कायवक्रम सञ्चालन 

गने नीनत अबलम्बन गररनेछ,  

 र्ोहोरलाई मोहोरमा पररर्त गरी जनैर्क तथा अजनैर्क र्ोहोरको व्यर्स्थान सम्बन्िी कायवनर्नि ननमावर् गरी परू्व 

सरसर्ाईयकु्त गाउँपानलका बनाउने नीनत अबलम्बन गररनेछ, 

 खानेपानी उपभोक्ता सनमनतका पदानिकारीहरुको लानग लेखा व्यर्स्थापन, ग्रानमर् ममवत सम्भार कायवकताव, पम्प 

अपरेटर, पलनम्बङ सम्बन्िी कायवक्रम सञ्चालन गने नीनत अबलम्बन गररनेछ, 

 

 

कला, संस्कृधत प्रर्िवन सम्बन्िी नीधत 

 गाउँपानलका क्षेिनभि रहकेा कला, संस्कृनत, सम्पदा परम्परालाई संरक्षर्,प्रर्िवन तथा नर्कास गने नीनत 

अबलम्बन गररनेछ  

 यस क्षेिमा मनाइने, जािा, मलेा, उत्सर् लगायत स्थानीय पर्वहरुको प्रर्िवनका लानग र्ोटो प्रदशवनी, प्रचार बोडव, 

क्यालेण्डर ननमावर् गरी संरक्षर् र प्रर्द्धवन गनव योगदान पगु्ने कायवक्रमहरु तजुवमा गरन्े नीनत अबलम्बन गररनेछ  
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 पानलका क्षेिमा बोनलने, लोप भएको र लोपोन्मखु भार्ा, संस्कृनत र परम्पराको अनभलेनखरकर् गने तथा 

संस्कृनत, सम्पदा र परम्परा समनेटएको साँस्कृनतक प्रोर्ाइल तयार गररनेछ 

 थारु समदुायसँग सम्बनन्ित कला, संस्कृनत, भरे्भरु्ा, थारु पररकार आनदको संरक्षर्, सम्बिवन र नर्कासका लानग 

कायवक्रम सञ्चालन गररनेछ साथै  थारु समदुायमा रहकेो र्रघर प्रथाका असल पक्षलाई व्यर्नस्थत गने नीनत 

अबलम्बन गररनेछ,  

 थारु सांस्कृनतक प्रदशवनी स्थलको नर्कास गररनेछ । 

 

न्याधयक सधमधत सञ्चालन सम्बन्िी नीधत    

 गाउँपानलकाको अनिकार क्षेिनभि रहकेा नबर्यमा न्याय सम्पादन गदाव नछटो छररतो र प्रभार्कारी नबनि 

अपनाइनेछ ।यसका लानग ईजलास कक्ष, उजरुी प्रशासक लगायत अन्य कमवचारीको व्यबस्था गररनेछ । 

 र्डागत रुपमा मलेनमलापकताव सनूचकृत गरी र्डा स्तरबाटै मलेनमलाप मार्व त नर्बादको समािान गनव जोड 

नदईनेछ । 

 न्यानयक सनमनत सञ्चालनका लानग नबनभन्न क्षमता नबकासका कायवक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

 मलेनमलापकताव र ननगरानी सनमनतका सदस्यहरुलाई ननयनमत मानसक बैठक तथा छलर्ल कायवक्रम सञ्चालन 

गररनेछ । 

 न्यानयक सनमनतको न्याय सम्पादनका लानग नमनुा कामको अध्ययन अबलोकन गररनेछ । 

सामाधजक सुिक्षा तथा पञ्जीकिर् सम्बन्िी नीधत 

 नेपाल सरकारले गरेको अन्तरानष्ट्रय प्रनतर्द्धता अनसुार सन २०२४ सम्ममा सबै प्रकारका व्यनक्तगत घटना 

दतावलाई शत प्रनतशत परुय्ाउने लक्ष्य अनसुार राप्ती गाउँपानलका नभि रहकेा सबै र्डाहरुमा पनञ्जकरर् सम्बन्िी 

अनभमनुखकरर् कायवक्रम सञच्ालन गररने छ । 

 सामानजक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गने योग्य नागररकहरुको लागी प्रत्येक र्डामा सामानजक सरुक्षा भत्ता लाई व्यर्नस्थत 

बनाउन लाभग्रानहहरुलाई प्रनशक्षर् कायवक्रम संचालन गररने छ साथै लाभग्रानहको गनुासो दताव र र्छ्र्यौट गररने 

छ । 

 स्थानीय  तहमा अनत नर्पन्न पररर्ार, सनुर्िाबाट र्नञ्चत तथा असक्त व्यनक्तहरुको लानग सामानजक सरुक्षा 

कायवक्रम सञ्चालन गने नीनत अबलम्बन गररनेछ । 

 कृधि धर्कास  नीधत 

 कृनर् क्षेिलाई आिनुननककरर्, व्यर्सानयकरर् मार्व त रोजगारी र आय र्नृि गरर राप्ती गाउँपानलकालाई 

कृनर्मा आत्मननभवर गराउन ेनीनत अबलम्बन गररनछे ।  
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 चक्लाबन्दी खेतीका लानग आर्श्यक नननत, ननयम, ननदनेशका बनाई भनुम बैकँ स्थापना गनव नीनतगत 

व्यर्स्था गररनछे । 

 प्राङगाररक खेतीसगँै खेर गईरहकेो जग्गाको सदपुयोग गरी कृनर् क्षेिको नर्स्तार गररनछे। 

 अगावननक खेतीमा जोड नदई नर्स्तारै नर्र्ादी मकु्त क्षेि बनाइनछे । 

 कृनर् पशेालाई सम्माननत र आकव र्क बनाउन लनक्षत कायवक्रम सचंालन गन ेनीनत नलइनछे। 

 दगुवम तथा नपछनडएका र्स्तीमा नगद ेबालीमा प्रोत्साहन गरी आयस्तर बढाई कृर्कको जीर्नस्तर सिुार 

गररनछे । 

 गाउँपानलका नभिको नर्नभन्न स्थानमा माटो पररक्षर् गराई माटो सिुारका लानग ढैचँा खेती तथा कृनर् चनु 

नर्तरर् कायवक्रम सचंालन गररनछे।  

 राप्ती गाउँपानलकानभि यरु्ा लनक्षत करार खेती ( भाडामा नलई खेती गररन े) कायवक्रम सचंालन गररनछे,  

 एकल मनहलाहरुलाई करेसा बारी व्यर्स्थापनका लानग स-साना कृनर् औजार  (कुटो , कोदालो, हजारी )

तथा तरकारी नर्उँ नर्तरर् कायवक्रम सचंालन गररनछे । 

 राप्ती गाउँपानलकाका नकसानहरुको सनूचकरर् गरर नकसान पररचय पि प्रदान गने । 

 उत्पानदत र्स्त ु (तरकारी र्लरु्ल )बजाररकरर्का लानग सकंलन केन्र स्थापना गरर ढुर्ानीको लानग कृनर् 

एम्बलेुन्सको व्यर्स्था गन े।  

 पानलकानभि तरकारीको पकेट के्षि रहकेा र्डामा कुलबटु (नचस्यान केन्र )स्थापना गररनेछ । 

     पशुपन्छी तथा मत्सस्य धबकास नीधत 

 स्र्स्थकर पशजुन्य उत्पादन ( दिु, अन्डा र मासु) का लानग स्र्स्थ पशपुन्छी  उत्पादन  हुनपुने त्यलाई 

मध्यनजर गरर पशपुन्छी स्र्ास््य प्रबिवनका लानग पशपुन्छी उपचारकेन्र मार्व त  ननशलु्क   पश ुउपचार तथा 

भ्याक्सीनेशन कायवक्रम संचालन गररनेछ ।रोग परनजर्ी पनहचानका लानग गरु्स्तररय प्रयोगशाला संचालन 

गररनेछ । 

 पश ु उपचार केन्रको पहुचदनेख टाढा रहकेा तथा पशपुालनको पकेट के्षिका रुपमा रहकेो स्थानमा ननशलु्क 

पशसु्र्ास््य नशनबर मार्व त सेर्ा प्रदान गररनेछ । 

 व्यबसानयक तथा ब्यबसायोन्मखु पशपुालक कृर्कहरुको ज्ञान,नसप, र क्षमतामा अनभबनृद गनव नबनभन्न पशपुालन 

सम्बनन्ि क्षमता अनभबनृद्धका तानलम तथा सचेतनामलुक कायवक्रम  संचालन गररनेछ । 

 पशजुन्य उत्पादनमा उत्पादन लागत कम गरर बनढ मनुार्ा आजवनका लानग घाँसमा आिाररत पशपुालन गनव  

कृर्कहरुलाई प्रेररत गनव नबनभन्न उन्नत घाँसका नबउ,बहुबनर्वय तथा डाले घाँसका सेट्स तथा बेनाव नबतरर् तथा 

प्रोत्साहानका कायवक्रमहरु संचालन गररनेछ । 
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 भौगोनलक सम्भाब्यताका आिारमा पशपुालन पकेटलाई नबस्तार गने उद्दशे्यका साथ यस बर्व बाख्रापालन पकेट 

क्षेि नबस्तारका लानग यस गाउँपानलकाको पहाडी भगेमा केनन्रत गरर कायवक्रम सन्चालन गररनेछ सम्भाब्यतका 

आिारमा पकेट मार्व त पशसेुर्ाका कायवक्रम क्रमस नबस्तार गररद ैलैजाने छ। 

 स्र्स्थकर पशजुन्य उत्पादन उपभोक्ता सम्म पयुावउनका लानग  दिु, मास ु अन्डा तथा माछाको सबु्यबनस्थत बजार 

नबकासलाइ क्रमस अगानड बढाउने नननत अनरुुप यस बर्व मासुबजारको ब्यबस्थापनका कायवक्रम सन्चालन 

गररनेछ ।साथै दगु्ि उत्पादनमा सहयोग पयुावउन साझदेारीमा नमल्क क्यान तथा नबद्धुनतय  च्यापकटर नबतरर् 

गररनेछ ।सहकारी संस्था मार्व त दिु नबक्री गने  दगु्ि उत्पादक कृर्कहरुलाइ प्रोत्साहन गनव कायवनबनि तयार गरर 

उत्पादनमा आिारीत अनदुानको ब्यबस्था गररने छ। 

 पश ु नश्ल सिुारका लानग कृनिम गभाविान कायवक्रमलाइ कृर्क तथा गाउँपानलकाको साझदेारीमा थप 

ब्यबनस्थतगरर संचालन गररनेछ । बाख्रामा नश्लसिुारको लानग साझदेारीमा  बोयर  जातका  बोका नबतरर् 

गररनेछ । 

 मस्त्यपालन ब्यबसायको क्षेि नबस्तारगद ैलैजाने उद्दशे्यका साथ साझदेारीमा नयाँ पोखरी ननमावर् तथा नबस्तारगदै 

लैजानकालानग पोखरी ननमावर्मा अनदुानको ब्यबस्था गररनेछ । मत्स्यपालक कृर्कहरुको व्यबसायको 

प्रबिवनका लानग उत्पादन सामग्रीमा सहयोग उपलब्ि गराईनेछ । 

 बंगरुपालन पेशालाइ मयावनदत बनाउन  ब्यबसानयक  र्ामव मार्व त बंगरुपालन गनव प्रेररत गने कायवक्रम अनघ 

बढाईनेछ । बंगरुपालक कृर्कहरुले उत्पादन गरेका उत्पादन स्र्स््यकर र गरु्स्तररय    बनाउनका लानग नबर्शे 

सहयोग उपलब्ि गराईनेछ । 

 आनथवक बर्व २०७८।०७९ बाट शरुु गररएको नकसान सनुचकरर् कायवक्रमलाई यस बर्वपनन ननरन्तरता नदईनेछ  

िोजगाि सम्बन्िी नीधत 

 गाउँपानलका रोजगार सेर्ा केन्रमा सनुचकृत हुने बेरोजगार व्यनक्तलाई न्यनूतम रोजगाररको प्रत्याभनुत गनवका लानग 

कामका लानग पाररश्रनमकमा अिाररत सामदुानयक आयोजना तथा यरु्ा रोजगारीका लानग रुपान्तरर् पहल 

आयोजना संचालन गरर समदुायको नर्कास संग ैबेरोजगारी न्यनीकरर् गररनेछ।  

 संघ तथा प्रदशे सरकारले ल्याउने रोजगार तथा नसपमलुक कायवमा अपनत्र् कायम गद ैरोजगारीका के्षि नर्स्तार 

गररनेछ ।  

 ननजी, सहकारी, गहै्रसहकारी के्षि तथा अन्य सरोकारर्ाला ननकायसंग समन्र्य र सहकायवमा आन्तररक रोजगारी 

नसजवनामा जोड नदइनेछ। 

 रोजगार सेर्ा केन्रमा सनुचकृत बेरोजगारलाई पानलका स्तररय आयोजनाहरुमा पररचालन गने सम्बन्िमा 

आर्श्यक व्यर्स्था गररनेछ । 

 रोजगार सेर्ा केन्र संचालन तथा व्यर्स्थापनमा थप प्रभार्कारी बनाइनेछ । 
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 नर्पन्न पररर्ार र मजदरुलाई ननिःशलु्क बैंक खाता खोल्ने व्यर्स्था गनव र मजदरुको ज्याला तथा नर्मा ननमावर् 

व्यर्सायीले बैंक खाता मार्व त भकु्तानी गने प्रनक्रयाका लानग सहजीकरर् गररनेछ । 

पूर्ाविाि धर्कास सम्बन्िी नीधत 

 राप्ती गाउँपानलकाको नदघवकानलन तथा अल्पकानलन योजना तजुवमा गरी कायवन्यनमा ल्याईनेछ र आगामी आर् 

दनेख सो योजनामा समार्शे भएका योजनाहरु प्राथनमकताका आिारमा बजटे नर्ननयोजन र कायावन्र्यनमा जोड 

नदइनेछ ।  

 परू्ाविार के्षिको नर्कास गदाव लनुम्बनी प्रदशेको राजिानीका नर्कास लानग स्र्ीकृत भएको गरुुयोजनामा असर 

नपने गरी प्रदशे परू्ाविार नर्कास प्रानिकरर्को सहकायवमा कायव सञ्चालन गररनेछ । 

 राप्ती चक्रपथ राप्ती गाउँपानलकाको गौरबको बहुर्र्ीय योजना भएकोले आगामी आ.र्. दनेख गाउँपानलकाको 

उत्तर तर्व  नसंगदेनेख भालरु्ाङसम्मको क्षेिलाई केनन्रत गरी स्तरोन्नतीका कायवक्रम सञ्चालन गररनेछ ।  

 राप्ती चक्रपथको उत्तर दनक्षर् जोड्ने गाउँपानलकाबाट छनोट भएका सडको स्तरोउन्नती गने कायवलाई लनुम्बनी 

प्रदशे परू्ाविार नर्कास प्रानिकरर् सँग समन्र्य गरी ननमावर् कायवलाई अगानड बडाईनेछ । 

 गाउँपानलकाबाट नस्र्कृत भएको गाउँपानलकाको सडक गरुुयोजनामा रहकेो मापदण्ड परुा  भएका भौनतक 

समरंचनालाई  माि गाउँपानलकाको योजनामा छनौट गने नीनत अर्लम्बन गररनेछ । 

 हनेभ इक्र्पमने्ट प्रयोग हुने तथा जनटल प्रकृनतका (भर्न ननमावर्, कालोपिे, पलु तथा कलभटव) जस्ता कायवहरू 

लाई बोलपि आह्वान गरी  ननमावर् कायव अगानड र्डाईने नीनत अर्लम्बन गररनेछ । 

 राप्ती गाउँपानलकामा रहकेा सम्परु्व खनेतयोग्य जनमनमा नसचाई सेर्ा परु् याउन परुाना बोरीङहरुको ममवत सिुार, 

प्रगन्ना नसचाई आयोजनाको नहरर्ाट खनेतयोग्य जनमन सम्मका नसंचाई नहरहरु ननमावर् गनव पहल गररनेछ । 

 आगामी पाँच र्र्वमा गाउँपानलका नभिका सबै खनेत योग्य जनमनमा नसचाई सनुर्िा उपलब्ि गराउनका लागी 

लनुम्बनन प्रदशे सरकार तथा प्रगन्ना नसचाई आयोजना सँग नर्शरे् पहल गररनेछ । 

 भर्न ननमावर् तथा बस्ती नर्कास कायवलाई ब्यर्स्थीत बनाउन नेपाल सरकार शहरी नर्कास मन्िायबाट स्र्ीकृत 

“बस्ती नर्कास, शहरी योजना तथा भर्न ननमावर् सम्बन्िी  आिारभतु  ननमावर् मापदण्ड ”कायावन्यनमा ल्याईनेछ  

 राप्ती उपत्यकालाई लनुम्बनन प्रदशेको राजिानी घोर्र्ा पस्चात यस गाउपानलका नभि भर्न ननमावर् तथा र्स्ती 

नर्कास कायवलाई  प्रदशे सरकारबाट रोक लगाईएकोमा यस कायव लाई प्रदशे परू्ाविार नर्कास प्रानिकरर्सँग 

समन्र्य गरी रु्कुर्ाको लागी नर्शरे् पहल गरीने छ ।  

 भर्न ननमावर् कायवलाई नस्र्कृत मापदण्ड अनसुार गराई गाउँ तथा शहरी परु्ाविार लाई सरुक्षीत बनाउनका ननम्ती 

गाउँपानलका नभिका ननमावर् व्यर्सायीलाई भर्न ननमावर् सम्बनन्ि नर्शरे् तानलमको व्यर्स्था गरी सम्परु्व 

ननमावर् कायवलाई तानलम प्राप्त ननमावर् व्यर्सायी  ,नसकमी ,डकमी बाट माि गराउने नननत अर्लम्बन गररनेछ । 
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 गाउँपानलका नभि नतब्र रुपमा जनसङ्ख्या र्नृद्द भईराखेको अर्स्थामा हाल नेपाल नर्द्यतु प्रानिकरर्बाट आपनुतव 

भईराखेको नर्द्धुत बाट अनहलेको माग िान्न नसनकने भएको हुदा गरु्स्तरीय नर्द्यतु आपनुतवको लागी यस 

गाउँपानलका नभि नर्द्यतु सबस्टेसन ननमावर् कायवको लागी आर्श्यक जग्गा उपलव्ि गराई  संनघय सरकार तथा 

नेपाल नर्द्यतु प्रानिकरर् समक्ष आर्स्यक समन्र्य गररनेछ । 

 गाउँपानलकाको उपयकु्त स्थानमा नर्द्यतु सब स्टेशन स्थापना गनव जग्गा उपलब्ि गराईनेछ । 

 गाउँपानलका नभिका नर्द्यतु नपगुकेो बस्तीहरुमा नर्द्यतु नर्स्तार कायवलाई प्राथनमकता नदनका लानग प्रदशे 

सरकार तथा संघीय सरकारसँग पहल गररनेछ । 

 गाउँपानलका नभिका बस्तीहरुमा रातको समयमा हुने दघुवटना तथा चोरीननकानसलाई कम गनव सडक सौयव बत्ती 

जडानको लागी आर्श्यक कायवक्रम अगानड र्डाईने छ । 

 बाटो खन्ने, तार नबछाउने, ढल बनाउने, नर्र्यमा सबै संलग्न सबै सरोकारर्ालाहरुको बीच र्जै्ञाननक ढंगले 

नर्कास गनवका लानग Building information modeling(BIM) को पद्धती अनसुार ननमावर् कायव सञ्चालन 

गने । 

 प्रस्तानर्त भालरु्ाङ अस्पताल  ५० शयैा नर्शरे्ज्ञसनहतको सेर्ा सञ्चालनको लानग  लनुम्बनी प्रदशे सरकारसँग 

सहकायव गररनेछ । 

 आिारभतू स्र्ास््य सेर्ाको पहुचँबाट र्नञ्जत हुन पगुकेा राप्ती गाउँपानलका र्डा नं २ को बाउन्ने पाटा र र्डा न ं

५ को करङ्गकेोटमा आिारभतू स्र्ास््य इकाईको भौनतक पूर्ाविारको नर्कास गररनेछ । 

 राप्ती गाउँपानलका र्डा नं ५ र ८ को नसमाना नपपरीखोलामा पनक्क पलु ननमावर् कायवका लानग प्रदशे सरकार र 

संघीय सरकारसँग पहल गररनेछ । 

 राप्ती गाउँपानलका र्डा नं ४ को प्रशासननक भर्न आगामी आनथवक र्र्वमा सम्पन्न गररनेछ । 

 राप्ती गाउँपानलका र्डा नं ३ को प्रशासननक भर्न ननमावर्का लानग DPR तयार गररनेछ । 

 राप्ती गाउँपानलकामा अटोनभलज ननमावर्का लानग स्थान छनौट गरी कायव अगाडी बढाइनेछ । 

 गाउँपानलकानभि दहेायका बमोनजम क्षेिलाई पयवटनकय क्षेि घोर्र्ा गरी आर्श्यक कायवक्रम अगानड बढाईने छिः 

 दनेर्कोटको भराक्षीदरे्ी मनन्दर क्षेि 

 पाखापानीको नसदे्धश्वरी मनन्दर क्षेि 

 भालरु्ाङको खड्केश्वरी मनन्दर  के्षि 

 हर्डेाँडा पयवटनकय क्षेि 

 घण्टदरे् बाबा स्थल  
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 र्डा नं ४ मा रहकेो भीम बगचैा  

 बसन्तापरु पाकव  

 खौराहाबाबा पयवटनकय स्थल 

 िानमवक तथा प्राकृनतक पयवटनकय स्थल र्डा नं ८ कोहलरु्ा के्षि 

 भलु्के पयवटनकय क्षेि 

 नसङ्गो गाउपानलकाको पयवटन के्षि नर्कास तथा पर्विवनका लानग गउँपानलकाले छनोट गरेका पयवटनकय के्षिलाई 

आर्श्यक र्जटेको व्यर्स्थाको लानग प्रदशे तथा संनघय सरकार समक्ष अनरुोि गररनेछ । 

 परू्ाविार नर्कासलाई नदगो तथा नर्कास आयोजना प्रनत जनताको अपन्र्त्र्बोि गराउन  गाउँपानलका तथा र्डा 

कायावलयबाट उपभोक्ता सनमनत/ श्रम सहकारी मार्व त हुने सम्परु्व कायवहरुमा १५ प्रनतशत जनसहभागीता 

अननर्ायव गररनेछ । 

 उपभोक्ता सनमनत/ श्रम सहकारी मार्व त हुने कायवहरुमा  ननयम नर्पररत उपभोक्ता सनमनतले अन्य व्यनक्तहरुलाई 

ठेक्का नदने कायव गरेको पाइएमा  ननयमानसुार कायवर्ाही गने नीनत अर्लम्बन गररनेछ । 

 उपभोक्ता सनमनत/ श्रम सहकारीबाट सञ्चालन हुने योजनाको समते ममवत सम्भारको कनम्तमा १ र्र्वको दानयत्र् 

नलने नीनत अर्लम्बन गररनेछ । 

 दश लाख भन्दा मानथका योजनाहरु अर्स्था हरेी नर्द्धयतुीय बोलपिमार्व त खलु्ला प्रनतस्पिाव गराई न्यनुतम 

लागतमा सञ्चालन गने व्यर्स्था  नमलाईने छ ।  

 गाउँपानलका नभिका सडक सन्जाललाई र्ाह ैमनहना सन्चालन गनवकालागी ममवत सम्भार कोर्को व्यर्स्था गरी  

अर्रोिरनहत सडक सन्जालको लागी नर्शेर् कायवक्रम सन्चालन गरीने छ ।  

 ननमावर् कायवलाई गरु्स्तरीय तथा व्यर्नस्थत बनाउनका लानग कमवचारीसनहतको ईनन्जननयरीङ प्रयोगशाला 

सन्चालन गरी गाउँपानलका बाट हुने सम्परु्व ननमावर् कायवको गरु्स्तर पररक्षर्को व्यर्स्था नमलाईनेछ । 

 परू्ाविार नर्कास शाखामा कायावरत कमवचारीहरुको क्षमता अनर्र्नृद  तथा  नर्कासको लागी समय समयमा 

आर्श्यक तानलमको व्यर्स्था गरीने छ । 

 कायव सम्पादन तथा कायवबोझको साथै अनतररक्त समय काम गने कमवचाररहरुको लागी अनतररक्त प्रोत्साहनको 

व्यर्स्था गरीने छ । 
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सुशासन संस्थागत व्यर्स्थापन तथा धर्त्तीय के्षत्र सम्बन्िी नीधत धर्कास 

 सेर्ा प्रदायकको मसु्कान सनहतको सेर्ािः सेर्ाग्राहीलाई पगु्छ टेर्ा, भन्ने भार्नालाई आत्मसात गद ैसबै प्रकारका 

समदुाय तह र क्षमता भएका ब्यनक्तलाई कुनै नर्भदे नगरी सेर्ा प्रभार् गररनेछ  । 

 गाउँपानलका तथा र्डा कायावलयबाट प्रर्ाह हुने सेर्ाहरुलाई घरबाटै अनलाईन माध्यमबाट सेर्ा नलन  सनकने 

प्रर्ालीको व्यर्स्था गररनेछ ।  

 राष्ट्रसेर्क कमवचारीहरुका लानग संघीय सरकारले थप गरेको पाररश्रनमक सनुर्िा यस गाउँपानलकामा कायवरत 

कमवचारीलाई उपलब्ि गराउने नीनत अबलम्बन गररनेछ । 

 नागररक र्डापि सार्वजननक सनुरु्ाई, सामानजक पररक्षर् तथा नागररक सन्तषु्टी सभके्षर्बाट प्राप्त सझुार्लाई 

सेर्ा प्रर्ाहमा सिुारको सचुकको नर्कास गररने छ ।  

 हाल बैंनकङ प्रर्ालीबाट प्रदान गररद ैआएको सामानजक सरुक्षा भत्तालाई अझ प्रभार्कारी बनाईने छ । 

 राप्ती  गाउँपानलकाको जनप्रतनननि तथा कमवचारीहरुको  क्षमता अनभर्नृद्ध कायवक्रममार्व त सेर्ालाई सरलीकरर् 

तथा सदुृनढकरर् गररनेछ । 

 पानलकालाई सचूनाप्रनर्नि मिैी  अपाङ्गमिैी   जषे्ठनागररक  मिैी बनाउने गरी कायवक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ । 

 राप्ती गाउँपानलकाबाट हुने  सबै  प्रकारका खररद पर्नक्रयालाई   नर्द्यतुीय  प्रर्ालीबाट गनव प्राथनमकता नदइनेछ ।  

 राप्ती गाउँपानलकानभि सञ्चालमा रहकेा पसल, उद्योग तथा व्यार्सायहरुको प्रभार्कारी अनगुमन गररनेछ ।   

 गाउँपानलकाबाट  सञ्चानलत योजनाहरुलाई प्रभार्कारी रुपमा अनगुमन र मलू्याङ्कनको व्यर्स्था गररनेछ ।  

 २०८७ सालसम्म नेपाललाई  पोर्र्मिैी मलुकु घोर्र्ा गने लक्ष्य परुा गनव राप्ती गाउँपानलकाले पोर्र्मिैी शासन 

सरुुर्ात गनव आर्श्यक बजटे नर्ननयोजन गररनेछ । 

 राप्ती गाउँपानलकाको कायावलय पररसरमा बैङ्कको काउन्टर  राखी सेर्ा प्रर्ाहलाई सरलीकृत बनाईनेछ।  

 सेर्ाग्राहीले सेर्ा नलदाँ आरै् र्ाईल  बोक्ने प्रर्ालीको  क्रमश अन्त्य गररनेछ ।  

 दताव नगरी सञ्चालनमा रहकेा पसल तथा व्यर्सायहरुलाई दताव प्रनक्रयामा ल्याउने कायवक्रम सञ्चालन गररनेछ ।  

 बेरुजलुाई न्यनूनकरर् गद ैलनगनेछ ।  

 राप्ती गाउँपानलकाको सामानजक सरुक्षा  तथा पनञ्जकरर् शाखामा कायवरत कमवचारीहरुको पाररश्रनमकको आिा 

रकम अथावत ६।६ मनहना बापतको हुन आउने रकम स्रोत साझदेारी गररनेछ । 

 सबै कमवचारीलाई कायव नर्र्रर् नदने तथा कमवचारी नर्दामा  बस्दा, नर्ल्डमा जाँदा र्कैल्पीक नजम्मरे्ारी प्रदान 

गरी सेर्ा प्रर्ाहलाई सहजीकरर् गररनेछ । 
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 कायवसम्पादनको कायव प्रगनत, समस्या, चनुौनत र समस्या समािानसनहतको लगायतका नर्र्यमा ननयनमत मानसक 

बैठक राख्न ेप्रनक्रयालाई कायावन्र्यन गररनेछ । 

 र्ानर्वक रुपमा तय भएका योजनाहरुको कायावन्र्यनका लानग कायव तानलका तयारी, स्र्ीकृती र कायावन्र्यन गने 

व्यर्स्था नमलाइनेछ । 

 कायावलयको आन्तररक ननयन्िर् प्रर्ालीलाई कायव सञ्चालन गने नीनत अबलम्बन गररनेछ । 

 गनुासो सनु्ने अनिकारी र सचूना अनिकारी )पानलका, र्डा, स्र्ास््य संस्था, नर्द्यालय आनदमा( अननर्ायव 

व्यर्स्था गररनेछ, 

 सार्वजननक ननकाय )पानलका, र्डा, स्र्ास््य संस्था, नर्द्यालय आनदमा( अननर्ायव रुपमा नागररक र्डापि 

)सकेसम्म नडनजटल( व्यर्स्था गररनेछ । 

 अन्तरपानलका असल अभ्यासको नसकाइ सम्बन्िी कायवक्रम  सञच्ालन गररनेछ । 

 पानलकाले प्रत्येक ६/६ मनहनामा सार्वजननक सनुुर्ाई,  आनथवक र्र्व सनकए लगतै पनहलो चौमानसकको पनहलो 

मनहनानभि नै आन्तररक लेखापरीक्षर् कायवक्रम सञ्चालन गररनेछ ।  

 गनुासो पेनटका राख्ने र पानलकाको कनम्तमा एउटा ‘हटलाइन नम्बर’ संचालनमा ल्याउने हटलाइन नटम गठन 

गररनेछ । 

र्न, उद्योग पयवटन तथा र्ाधर्ज्य,, सहकािी तथा धर्त्तीय के्षत्र  सम्बन्िी नीधत 

  ‘एक पानलका, एक पाकव ’ ननमावर्को अर्िारर्ालाई कायावन्र्यनमा ल्याइनेछ 

 प्राकृनतक भ्य ूप्र्ाइन्ट र पनहचान सनहतका स्थानको प्रचार प्रसार गररनेछ 

 साना–साना पयवटक नर्श्रस्थलहरु ननमावर् गररनेछ । 

 भगूोल अनुसार साइनक्लङ तथा रेनकङ रुटहरु घोर्र्ा गररनेछ 

 साहसी पयवटन व्यर्साय  (नजपलाइन, नपङ, नमनी रोपर्,े र् यार्नटङ आनद( सञ्चालनका लानग नीनज 

क्षेिको सहकायवमा कायवक्रम सञ्चालनका लानग सहजीकरर् गररनेछ । 

 परम्परागत सीप र क्षमतामा आिाररत उद्योग संचालन गरी ‘कोशलेी घर’को संचालन र प्रर्द्धवन गररनेछ  

 पानलकास्तरीय सहकारीको अनगुमन, ननके्षप संकलन र कजाव लगानीको अनगुमन गने व्यर्स्था 

नमलाइनेछ । 

 संघीय सरकारले कायावन्र्यमा ल्याएको कोपोनमस  केसफ्टर्ेयरलाई प्रयोगमा ल्याइनेछ । 

 राप्तीगाउँपानलका नभि भएका सहकारीहरुलाई रानष्ट्रय तथा अन्तरानष्ट्रय सहकारी नदर्स तथा  सहकारी 

नशक्षा तथा अनगुमन मलु्याङ्कन गराई सहकारी नबकासमा प्रबद्धवन गने ननती अबलम्बन गररने छ। 
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 सहकारी मार्व त कृनर्  ,कता नदईने छ।पशपुन्छी तथा मत्स्य ब्यबसानयकरर् गने नननत लाई प्रथानम  

 गाउँपानलका नभि आबद्ध भएका होटेल व्यबसायहरुलाई होटेल संचालनको लागी नबनभन्न प्रकारका 

तानलमको व्यर्स्था गररनेछ। 

 हसे डाँडा  तथा खौराहबाबा मनन्दर क्षेिमा पाकव  ननमावर् तथा व्यबस्थापनलाई ननरन्तरता नदईनेछ । 

 दनेबकोटको भराक्षी दरे्ी मनन्दरको नर्कासका लागी एनककृत योजना ननमावर् गररने छ । 

    सूचना प्रधर्धि तथा अधभलेख व्यर्स्थापन 

 कायावलयलाई प्रनर्निमैिी बनाउनकुा  साथै गाउँपानलकाको नननित के्षिलाई नि र्ाईर्ाई जोन (free wifi 

zone) बनाउन आर्श्यक कायव थालनी गनुवपनेछ । गाउँपानलका र र्रपरका के्षि, सबै माध्यनमक नर्द्यालय, 

र्डा कायावलय र स्र्ास््य संस्थामा internet जडानको गररनेछ । 

 पानलकाको सामानजक तथा आनथवक त्याङ्कहरु संकलन र अद्यार्निक गनव पानलकाको सचूना तथा अनभलेख 

केन्र स्थापना गररनेछ । 

 सचूनाको हक , पानलकाबाट सञ्चालनमा हुने योजना तथा कायवक्रमहरुलाई पारदशी रुपमा गाउँबासी समक्ष 

खलु्ला गनव राप्ती गाउँपानलका GIS Based Open data Platform लाई प्रयोगमा ल्याईनेछ । 

 योजना शाखाबाट सम्पादन हुने कायवलाई सफ्र्येरको प्रयोग गरी व्यर्नस्थत गररनेछ । 

 पानलका के्षिका सामदुानयक नर्द्यालयहरुलाई प्रनर्निमिैी बनाउन साथै पानलकाबाटै ननगरानी गनव नडनजटलकृत 

नर्द्यालय ननगरानी प्रनर्निको प्रयोगलाई लाग ुगररनेछ । 

 बालमिैी IT Park ननमावर् गररनेछ । 

 पानलकाको भौगोनलक सचूना प्रर्ाली नक्साङ्कन  GIS-mapping लाई अद्यार्निक गद ै योजना तजुवमा 

राजश्व पररचालन र योजना कायावन्र्यनमा ल्याईनेछ । 

 पानलकाको सबै शाखाका कायवहरुलाई एनककृत गरी स्माटव राप्ती तथा प्रनर्निमिैी सेर्ाका लानग आर्श्यक 

कायवक्रम लाग ुगररनेछ । 

 पानलकाबाट बन्दोबस्ती हुने ठेक्कामा  E-Submission नर्निलाई ननरन्तरता नदईनेछ । बोलपिबाट गररने 

ननमार्व तथा खररद प्रकृयालाई बढी प्रनतस्पिावत्मक बनाउन नर्गत दनेख प्रयोगमा ल्याईएको नर्द्यतुीय बोलपि 

(E-Bidding) लाई अझ प्रभार्कारी बनाईनेछ । 

 पानलकाको बजार क्षेिमा CCTV  जडान गरी शान्ती सवु्यर्स्था कायम गररने नीनत ल्याईनेछ । 

 नर्द्यतुीय नागररक र्डापि तथा नागररकलाई सचूना नदन मोर्ाईल एनप्लकेसनहरुको प्रयोगमा ल्याईनेछ । 

 पानलकाबाट प्रदान गररने सेर्ाको सम्बन्िमा जनतालाई सनूचत गनव नागररक र्डापिलाई Digital Notice 

Board का माध्यमबाट सेर्ा सम्बन्िी जानकारीलाई सहज रुपमा लाग ुगररनेछ । 

 जनप्रनतनननिहरुलाई समयानकुुल प्रनर्निमिैी बनाउन र क्षमता नर्कास गनव कायवक्रम संचालन गनुव पनेछ । 
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 गाउँपानलका तथा मातहतका सम्परू्व कायावलयहरुले सम्बन्िीत कायावलयको गगुल प्लस कोड उल्लेनखत बोडवको 

व्यर्स्था नमलाईने छ । 

  “नर्कासका लानग सञ्चार” भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गद ैपानलका के्षिमा रहकेा सञ्चार गहृको नर्कास र 

प्रर्द्धनका लानग समार्ेशी नर्ज्ञापन प्रर्ाली लाग ुगररनेछ  । 

 स्थानीय सञ्चारकमीहरुको क्षमता नर्कासका लानग तानलम,गोष्ठी, लेखनर्नृत्त तथा अध्ययन छािर्नृत्त उपलब्ि 

गराउन जरुरी छ । खोजमलूक पिकाररता गने सर्ल स्थानीय सञ्चारकमीहरुलाई र्ानर्वक रुपमा परुस्कृत गन े

व्यर्स्था गररनेछ । 

स्थानीय िाजस्र् परिचालनः  

 स्थानीय तहको राजश्व सम्बन्िी संकलन तथा परीचालन प्रभार्कारी रुपमा गनव राजश्व सिुार योजना उल्लेख भएका 

नर्र्यलाई क्रमश कायावन्र्यन गररनेछ ।  

 राजश्व संकलन कायवलाई र्डास्तरबाटै गनव गराउन उनचत प्रर्न्ि गररनेछ । 

गैिसिकािी संस्था परिचालन 

 गरैसरकारी संस्थाले पानलकामा संचालन गने कायवक्रमहरु अननर्ायव रुपमा प्रस्तार्का रुपमा पेश गनुवपने नीनत 

अबलम्बन गररनेछ । 

 गरैसरकारी संस्थाबाट प्रस्तानर्त कायवक्रमको आर्श्यकता र औनचत्य पनुष्ट भएमा माि स्र्ीकृत प्रदान गने नीनत 

अर्लम्बन गररनेछ । 

 पानलकाबाट स्र्ीकृत गरै सरकारी संस्थाको कायवक्रमको लागत, लाभानन्र्त समहू, क्षेि, बजेट, योजनाका 

कायावन्र्यन तानलका, पररयोजना संचालन अर्नि पानलकाको समन्र्यमा पररचालन गररने व्यर्स्था नमलाइनेछ 

 भूधम व्यर्स्थापन 

 भनुमनहन,सकुुम्बासी, अव्यर्नस्थत बसोबासीका  लानग आगामी आनथवक र्र्वमा जग्गाको ननस्सा र्ा लालपजूाव 

नर्तरर् कायव गररनेछ । 

 राजिानी व्यर्स्थापनका लानग प्रदशे सरकारले अबलम्बन गरेको ल्याडपनुलङ सम्बन्िी कायवलाई आर्श्यक 

सहयोग तथा सहजीकरर् गररनेछ । 

 राप्ती गाउँपानलकानभि रहकेा सरकारी, प्रनत ऐलानी जग्गाको अनतक्रर् रोक्न लगत संकल्न गरी संरक्षर् गररनेछ । 
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       र्ातार्िर् तथा धर्पद व्यर्स्थापन  

 जलर्ाय ु पररर्तवन अनकुुलन तथा नर्पद जोनखम न्यनूनकरर् सम्बन्िी तानलम तथा सचेतना कायवक्रम 

सन्चालन गररने छ । नर्पद प्रभानर्त के्षिबाट त्याङक संकलन गरी आर्श्यक राहतको प्रर्न्ि नमलाइनेछ । 

 नदी कटानको जोनखम न्यनूनकरर् गरी बस्ती तथा खनेतयोग्य जनमनको सरुक्षाको लानग कटान यतु्त के्षिमा 

प्रदशे तथा संघीय सरकारसँगको समन्र्यमा तटबन्ि ननमावर्को कायवलाइ प्राथनमकताका साथ सन्चालन गररने 

छ । 

 स्थानीय तहनभि रहकेो बाँझो जग्गाहरुको एनककृत त्याङक संकलन गरी सो को परू्व उपयोगको व्यर्स्था 

नमलाउन भनूम बैङकको अर्िारर्ा कायावन्र्यन गनव सहजीकरर् गरी यस्तो कायवलाइ प्रोत्साहन गनव 

अनदुानको व्यर्स्था नमलाइने छ । 

 स्थानीय नर्पद जोनखम न्यनूनकरर् रर्नननतक कायवयोजना तथा नर्पद परू्वतयारी तथा प्रनतकायव योजनाका 

आिारमा जोनखमलाइ न्यनूनकरर् गद ैलनगने छ । यस्ता खालका अन्य योजना तयारी तथा कायावन्र्यनका 

लानग नर्कास साझदेार संस्थाहरुसँग सहकायव गररनेछ । 

 भकू्षय, बाढी तथा पनहरो ननयन्िर्का लानग राप्ती गाउँपानलका नभि नतन हजार नर्रुर्ा र्कृ्षा रोपर् गररने छ ।  

 ''समदृ्धीका लागी र्नको नदगो व्यर्स्थापन'' भन्ने मलु नारालाइ आत्मसाथ गररने छ । 

 स्थानीय पानलकामा हुने गरेका आगलानगका घटनाहरु रोक थाम गनवका लानग साझेदारीमा दमकलको 

व्यर्स्था गररने छ । 

 सडक दघुवटना न्यनूीकरर्को लाग सचेतनामलुक कायवक्रम तथा दघुवटना न्यनूनकरर्का लानग जबे्रा क्रनसङ र 

रानर्क लाइननङ ननमावर् गररने छ ।    

 स्थानीय तहमा आपतकालीन कायव सञ्चालन केन्रको स्थापना गररनेछ । 

 जोनखम तथा प्रकोपका क्षेिहरुको अध्ययन गरी नर्पदसँग सम्बनन्ित स्रोत नक्सा तयार गररनेछ । 

 हररत गाउँपानलकाको अर्िारर्ालाई कायावन्र्यन गनव प्रत्येक घरिनीले कम्पाउन्डनभि कनम्तमा २ र्टा 

नर्रुर्ा र्ा र्लरु्ल जाजका नर्रुर्ा रोप्ने अनभयान सञ्चालन गररनेछ । 

 सरकारी तथा सामदुानयक र्न संरक्षर् तथा ननयमन गररनेछ ।  

 राप्ती गाउँपानलकाको प्रकोप व्यर्स्थापनको गरुुयोजना बनाई कायावन्र्यन गररनेछ । 

 गाउँपानलकास्तरमा स्थानीय तह प्रकोप व्यर्स्थापन सनमनत तथा र्डास्तर र्डास्तररय प्रकोप व्यर्स्थापन 

सनमनतको गरी नर्पद योजना तयारी तथा प्रनतकायवका लानग नक्रयानशलता बढाइनेछ । 

  बाढी, पनहरो, ननद कटानको जोनखम न्यनूनकरर्का लानग तटबन्ि ननमावर् कायवका लानग पहल गररनेछ । 

  नर्पद व्यर्स्थापनका लानग एक र्डा एक खलुा एर् सरुनक्षत के्षि पनहचान गररनेछ  । 
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उजाव तथा रै्कधपपक उजाव सम्बन्िी नीधत 

 हालसम्म पनन नर्द्यतु नपगुकेा र्स्ती तथा टोलमा र्कैनल्पक प्रर्ाली मार्व त "उज्यालो राप्ती कायवक्रम" सञ्चालन 

गररनेछ । 

 अनत नर्पन्न पररर्ारका लानग नर्द्यतु जडानमा आर्श्यक सहयोग गने नीनत अबलम्बन गररनेछ । 

लधक्षत र्गवः दधलत,  अपाङ्गता भएका व्यधि सम्बन्िी नीधत 

 दनलत समदुाय लनक्षत गरी परम्परागत पेशालाई संरक्षर् गनव नर्शरे् नीनत अबलम्बन गररनेछ । 

 अपाङ्गता भएका व्यनक्तको क्षमता नर्कासका लानग कायवक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

अन्त्यमा स्थानीय शासनको माध्यमबाट सरल, सलुभ, सहज ढंगबाट सेर्ा प्राप्त गने नागररकको अनिकार, उत्कृष्ट सेर्ा 

तथा नर्कास सम्बन्िी कायव गने स्थानीय सरकारको दानयत्र्लाई आत्मसाथ गद ै प्रस्तार् गररएका नीनत तथा कायव यो 

सम्मानीत सभा समक्ष प्रस्ततु गद ै  आगामी र्र्व २०७९/८० को नीनत तथा कायवक्रमलाई सर्ल बनाउनको लानग आम 

राप्ती गाउँपानलकाबासी जनसमदुाय, जनप्रनतनीनिज्यहूरु, राष्ट्रसेर्क कमवचारी, नागररक समाज लगायत सबैको ननरन्तर 

साथ सहयोग, सल्लाह, सझुार्को अपेक्षा सनहत सबैप्रनत हानदवक आभार तथा कृतज्ञता प्रकट गदवछु । िन्यर्ाद । 
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