
राप्ती गाउँपालिकाको 

गाउँसभामा अध्यक्ष श्री नुमानन्द सवेुदीद्वारा प्रस्तुत  

आलथिक वर्ि २०७८/०७९ को 
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िुलबिनी प्रदेश, नेपाि 

 २०७८   



 

आदरलिय  राप्ती गाउँपालिका लनवासी आमािुवा,दाजुभाई तथा लदलदिलिनीिरु,  

१) लमु्बिनी प्रदशेको  राजधानीको रुपमा म्िम्नएको राप्ती उपत्यका म्ित्रको यस गाउँपाम्लकाको तर्फ िाट 

आम्थफक वर्फ २०७८/०७९ को नीम्त तथा कायफक्रम प्रस्ततु गनफ यो सिामा उपस्तम्थत िएको छु ।  यस 

गाउँपाम्लका म्ित्र प्रदशे राजधानीका पूवाफधार िन्ने क्रम सरुु िई सकेको छ । लमु्बिनी प्रदशेका केही 

मन्त्रालय तथा मखु्य कायाफलयहरु आउने क्रम जारी छ । राप्ती गाउँपाम्लका के्षत्र प्रदशे राजधानीको केन्र 

िम्नरहकेो अवस्थामा सो कायफलाई मतुफ रुप म्दनुहुने प्रदशे सरकारका समानीय मखु्यमन्त्री ज्यकूो 

मन्त्रीपररर्द,् प्रदशे सिासद, राजम्नम्त दल, नागररक समाज सिैमा हाम्दफक आिार व्यक्त गदफछु । यस्ले 

राप्ती गाउँपाम्लकाको म्वकास र सममृ्िको ढोका खोल्ने छ िने प्रदशे सरकार सँगको सहकायफमा गररने 

व्यवम्स्थत िसोिास, आधमु्नक शहरीकरण र अन्य सेवा समु्वधा म्वस्तारले गदाफ िम्वष्यमा यो गाउँपाम्लका 

एक व्यवम्स्थत, सभ्य, ससुस्कृत शहरको रुपमा म्वकास हुने छ । 

 

२) कोम्िड-१९ नामको कोरना िाइरसिाट म्सम्जफत म्वश्वव्यापी महामारीका कारण  उत्पन्न असहज पररम्स्थम्त 

र िन्दािन्दी म्िि यस गररमामय सिा समक्ष आ.व २०७८/७९ को नीम्त कायफक्रम प्रस्ततु गरररहदँा 

जनताको जीवन रक्षा आम्थफक, सामाम्जक जीवनको सरुक्षाको प्रश्नले अत्यन्तै गंिीर िएको छु । यस 

अवसरमा नेपाललाई संघीय लोकताम्न्त्रक गणतन्त्रात्मक मलुकु िनाउनका लाम्ग म्वम्िन्न कालखण्डका 

ऐम्तहाँम्सक िलीदानीपणुफ आन्दोलन, शशस्त्र आन्दोलन, मधेश तथा थरुहत लगाएतका आन्दोलनमा 

अमलु्य जीवन उत्सगफ गनुफहुने ज्ञात अज्ञात शम्हदहरुको त्याग र वम्लदानको उच्ि सबमान गद ैशम्हदहरुप्रम्त 

हाम्दफक श्रदान्जली अपफण गनफ िाहान्छु। राजनीम्तक तथा सामाम्जक आन्दोलनका घाइते योिा, िेपत्ता 

नागररकहरु तथा राजनैम्तक आन्दोलनका अग्रज योिाहरु प्रम्त म उच्ि सबमान व्यक्त गनफ िाहान्छु । 

 

३) संवैधाम्नक प्रावधान िमोम्जम संघीयताको आधारितु अंगको रुपमा स्थानीय सरकारको रुपमा िार वर्फको 

अवम्ध सर्ल िएको अनुिमु्त गरेको छु। यो सर्लता प्राप्तीका लाम्ग सहयोग गने, सझुाव तथा मागफदशफन 

म्दनहुुने, खवरदारी गनुफहुने सबपणुफ जनप्रम्तम्नम्ध म्मत्रहरु, संघ, प्रदशे, राजनीम्तक दल, कमफिारी, म्शक्षक, 

समाजसेवी, िुम्िम्जम्व, साझेदार तथा सहयात्री सबपणुफ सरकारी तथा गैरसरकारी संघ-संस्था, स्वास््यकमी 

संिारकमी पत्रकार,सरुक्षाकमी लगाएत सबपणुफ िुवाआमा-दाजिुाई तथा म्दम्दिम्हम्नहरु प्रम्त हाम्दफक 

आिार प्रकट गनफ िाहान्छु।  

 

४) राप्ती गाउँपाम्लका सहमती, सहकायफ र सहिाम्गताको िावनालाई आत्मसात गद ै आम्थफक-सामाम्जक 

म्वकास, सावफजम्नक सेवा प्रवाह, पवुाफधार म्वकास, वातावरण संरक्षण, आम्थफक अनशुासन तथा सशुासन 



प्रििफनका कायफक्रमहरुलाई उच्ि प्राथम्मकतामा राख्द ैसनु्दर र समनु्नत राप्तीको पम्हिान स्थाम्पत गनफ 

प्रम्तवि रहकेो छ ।  

 

५) नेपाल सरकारले अिलबिन गरेको रणनीम्त तथा म्नणफयका आधारमा संघीय सरकार,  प्रदशे सरकार, अन्य 

स्थानीय तह तथा म्वम्िन्न संघसंस्थाहरु संग समन्वय र सहकायफ गरी अहोरात्र रुपमा स्वास््यकमी, 

राष्रसेवक  कमफिारी तथा जनप्रम्तम्नम्ध खम्टई कोम्िड-१९ को दोस्रो िेररयन्टको प्रिाव न्यूनीकरण गनफ 

म्वम्िन्न पहल गररएको छ । यस कायफमा  उच्ि नैम्तक िररत्रका साथ अहोरात्र खम्टरहने स्थायी सरकारको 

रुपमा सेवा प्रदान गनुफिएका राष्रसेवक कमफिारी तथा स्वास््यकमी प्रम्त सबमान गद ैउहाँहरुको त्याग र 

लगनम्शलताको कदर  गदफछु । 

 

६) आम्थफक वर्फ २०७८/०७९ का लाम्ग नीम्त तथा कायफक्रम तयार गदाफ नेपालको संम्वधानको ममफ र िावना, 

संघीय तथा प्रादेम्शक सरकारका मागफदशफन, स्थानीय सरकार संिालन ऐन-२०७४, म्दगो म्वकास लक्ष,  

वेम्जङ कायफमञ्िका प्रम्तविता र पन्रौं आवम्धक योजनाको आधारपत्र, राप्ती गाउँ कायफपाम्लका तथा 

गाउँसिा िाट पाररत ऐन, म्नयमावली तथा कायफम्वम्धहरु, स्थानीय तहको योजना तथा िजेट तजुफमा 

म्दग्दशफन, २०७५, जस्ता प्रिम्लत काननू र मापदण्डलाई मलू आधार माम्नएको छ। 

 

७) यस महामारीको संक्रमण, रोकथाम, म्नयन्त्रण र उपिारको कायफमा गाउँपाम्लकािासीले म्दएको साथ, 

सहयोग र अगाध मायािाट प्रेररत िई स्वस्थ, सरुम्क्षत, सबिावनायकु्त तथा जीवन्त गाउँपम्लकाको रुपमा 

अगाडी 

िढाई गाउँपम्लकाको गौरवलाई उच्ि राख्ने गरी आव २०७८/७९ को नीम्त तथा कायफक्रम प्रस्ततु गनफ 

पाउँदा गौरव महशसु गरेको छु ।  

आगामी आ.व. २०७८/०७९ को नीम्त तथा कायफक्रम म्नबन अनसुार रहकेा छन । 

 

सुशासन तथा ससं्थागत लवकासः 

१. सेवा प्रदायकको मसु्कान सम्हतको सेवााः सेवाग्राहीलाई पगु्छ टेवा, िन्ने िावनालाई आत्मसात गद ैसिै 

प्रकारका समदुाय तह र क्षमता िएका ब्यम्क्तलाई कुनै म्विेद नगरी सेवा प्रिाव गररनेछ  । 

२. सावफजम्नक सेवा प्रवाहमा म्वद्यमु्तय प्रम्वम्धको अवलबवन गरर रुत सेवा र प्रिावकारी अम्िलेख 

व्यवस्थापनमा जोड म्दइनेछ। गाउँपाम्लका तथा सबपणुफ वडा कायाफलयहरुमा E-Networking मार्फ त 

सिुना आदान प्रदान गने प्रणालीको म्वकास गरर गणुस्तर सधुारमा जोड म्दईनेछ। 

३. Online System िाट व्यम्क्तगत घटना दताफ गनफ शरुुवात गररनेछ । घटना घटेको ३५ म्दनम्ित्र अम्नवायफ 

रुपमा घटना दताफ गने गरर कायफयोजना अगाम्ड िढाईनेछ । 



४. नागररक वडापत्र सावफजम्नक सनुुवाई, सामाम्जक पररक्षण तथा नागररक सन्तषु्टी सिेक्षणिाट प्राप्त 

सझुावलाई सेवा प्रवाहमा सधुारको सिुकको म्वकास गररने छ ।  

५. हाल िैंम्कङ प्रणालीिाट प्रदान गररद ैआएको सामाम्जक सरुक्षा ित्तालाई अझ प्रिावकारी िनाईने छ । 

६. आवश्यकताको पम्हिान गरर नागररकका लाम्ग म्सलाईकटाई, हस्तकला, लघुउद्मम संिालन, कुम्कङ, 

मोिाईल तथा कबयटुर ममफत, मोटरसाईकल ममफत, म्सकमी, डकमी लगाएतका सीपमलुक तथा 

स्वरोजगारमलुक ताम्लम संिालन गररनेछ। 

७. राप्ती गाउँपाम्लकाको सावफजम्नक खररद E-Bidding र E- Tendering मार्फ त गररनेछ । 

 

सामालजक लवकास तर्ि  

लशक्षा युवा तथा खेिकुद के्षत्रको नीलत 

१. संम्घय सरकार, प्रादमे्शक सरकारको म्शक्षा, यवुा तथा खेलकुद सबिन्धी नीम्तहरुको  कायाफन्वयम गने र ती 

नीम्तले पयाफप्त संिोधन नगने अवस्था म्सजफना िएकोमा गाउँ कायफपाम्लकाले थप छात्रवमृ्त कोर्, पोसाक तथा 

पाठ्यपसु्तक अनदुान, ताम्लम, स्थानीय म्शक्षक अनदुान, पाठ्क्रम म्नमाफण, िैकम्ल्पक म्सकाई प्रवधफन, म्वद्याधी 

प्रम्तिा पम्हिान जस्ता कायफक्रम लाग ुगररने छ । 

२. आधारितु तहसबमको म्शक्षा म्नाःशलु्क गने गरी यस अम्घ िएको म्नणफयको कायाफन्वयन गने तथा माध्यम्मक 

तहसबमको म्शक्षा क्रमश म्नाःशलु्क गने नीम्त अवलबिन गररने छ ।  

३. िालमैत्री, अपाङ्गमैत्री तथा िकूबप प्रम्तरोधी म्वद्यालय िवन, शौिालय म्नमाफण कायफलाई म्नरन्तरता म्दने 

नीम्त अिलबिन गररनेछ ।  

४. म्वश्विर रै्म्लएको कोरोनाको प्रिाविाट म्शक्षा के्षत्रमा िएको क्षम्तलाई न्यमू्नकरण गनफ वैकम्ल्पक प्रणाली 

मार्फ त म्शक्षण म्सकाइ म्क्रयाकलाप सञ्िालन गने तथा अम्तररक्त कक्षा सञ्िालन गने नीम्त अिलबिन 

गररनेछ ।  

५. सामदुाम्यक तथा संस्थागत म्वद्यालयमा कायफरत म्शक्षकहरुका लाम्ग अनलाइन अर्लाइन म्वर्यगत ताम्लम 

कायफशाला आयोजना गने तथा िालम्वकास केन्रका सहयोगी कायफकताफहरुको क्षमता म्वकास कायफक्रम 

सञ्िालन गने नीम्त अिलबिन गररनेछ ।  

६. म्वर्यगत उपलब्धी तथा कायफसबपादनको आधारमा म्शक्षक कमफिारी, म्वधाथीहरुलाई परुस्कृत तथा 

अम्ििावकलाई सबमान गररनेछ िने म्वद्यालयमा अम्नयम्मतता गने तथा आिरण म्वपररतका कायफ गने म्शक्षक 

तथा कमफिारी नीम्त अवलबिन गररनेछ । 

७. म्वद्याथीमा िएको अन्तरम्नम्हत प्रम्तिा प्रस्रु्टन गराउने गरी कायफक्रम सञ्िालन गने नीम्त अवलबिन गररनेछ। 

८. अम्त म्वपन्न र अम्ििावक गमुाएका िालिाम्लकाहरुलाई पोशाक तथा स्टेशनरीको व्यवस्था गने नीम्त 

अवलबिन गररनेछ । 



९.  आधारितु तहको परीक्षालाई व्यवम्स्थत सञ्िालन तथा व्यवस्थापन  गररनेछ । माध्यम्मक तहमा सञ्िालन 

हुने परीक्षाहरुको प्रिावकारी अनगुमन तथा मलू्याङ्कन गने नीम्त अवलबिन गररनेछ । 

१०. स्थानीय पाठ्यक्रम कक्षा १-८ मा क्रमश कायाफन्वयन गने नीम्त अवलबिन गररनेछ ।  

११. म्वज्ञान म्वर्य म्लई कक्षा १२ उम्तफण गरीव जेहेन्दार म्वद्याथीहरुलाई एम.म्ि.म्ि.एस./ ईम्न्जम्नयररङ/ कृम्र् 

म्वज्ञान अध्ययनका लाम्ग अध्ययन प्रश्चात २ वर्फ यस पाम्लकामा सेवा गने गरी उच्ि म्शक्षा अध्ययन छात्रवमृ्त्त 

उपलब्ध गराईनेछ । 

१२. संस्थागत म्वद्यालयहरुलाई कोम्िड-१९ राहत स्वरुप नम्वकरण शलु्कमा ५० % छुट म्दईनेछ । 

१३. गाउँपाम्लकाम्ित्र म्वम्िन्न खेलकुद प्रम्तयोम्गताहरुको आयोजना गररनेछ । पाम्लकाम्ित्र रहकेा खेलकुद 

मैदानहरुको म्वकास तथा ममफत सबिार गररनेछ । खेल प्रम्शक्षण सबिन्धी कायफक्रम म्वम्िन्न खेलकुद संघ 

संगठनहरुको सहकायफमा सञ्िालन गने नीम्त अवलबिन गररनेछ ।  

१४. यवुा लम्क्षत ताम्लम तथा प्रम्शक्षण कायफक्रम सञ्िालन गरी रोजगारी अवसर म्सजफना र प्रोत्साहन गने  नीम्त 

अवलबिन गररनेछ । 

१५.  यवुा लम्क्षत व्यावसायमलूक ताम्लम कायफक्रम सञ्िालन गरी स्वरोजगार म्सजफना गने  नीम्त अवलबिन 

गररनेछ । 

१६. यवुा लम्क्षत कायफक्रम सञ्िालनको लाम्ग प्राम्वम्धक म्शक्षा उपलब्ध गराउने म्वद्यालयहरुसँग सहकायफ गने 

नीम्त अवलबिन गररनेछ । 

१७. गररि जेहने्दार र दम्लत म्वद्याथीका लाम्ग शम्हद श्रीनारायण िौधरी उच्ि म्शक्षा अध्ययन छात्रवमृ्त्त कायफक्रम 

सञ्िालन गररनेछ  यो कायफक्रम ऐरावती आदफश िहुमखुी क्याबपस सँगको सहकायफमा गररनेछ । 

 

स्वास््य के्षत्रको नीलत  

१. प्राथम्मक स्वास््य सेवा जनताको मौम्लक अम्धकार िएकोले म्वम्िन्न उपिारात्मक, प्रवधफनात्मक र 

प्रम्तकारात्मक कायफक्रमहरु प्रिावकारी रुपमा सञ्िालन गरी गणुस्तरीय सेवा प्रदान गने नीम्त अवलबिन 

गररनेछ । 

२. कोम्िड -१९  रोगको म्वम्िन्न िेररयन्टहरुको संक्रमण म्नयन्त्रण तथा रोकथामका लाम्ग म्वम्िन्न उपायहरुको 

अिलबिन गररनेछ । 

३. एस म्वए ताम्लम प्राप्त स्वास््यकमीिाट गिफ जाँि र स्वास््य संस्थामा प्रसमु्त गराउन जोड म्दइ संस्थागत 

प्रसमु्तलाई प्रोत्साहन गद ै शनु्यहोम डेम्लिरी घोर्णा गद ै जाने कायफक्रमलाई प्रिावकारी िनाउन स्वास््य 

संस्थामा प्रसमु्त िएकालाई  प्रोत्साहन स्वरुप उपाध्यक्ष कोसेली कायफक्रमिाट आवश्यक सामग्री प्रदान गने 

गररनेछ । 

४. गाउँपाम्लकाका सिै वडामा सञ्िालनमा रहकेा स्वास््य संस्थाहरुिाट प्रिावकारी आधारिूत स्वास््य सेवा 

प्रदान गररनेछ ।  



५. म्नजीस्तरमा सञ्िाम्लत स्वास््य संस्थाहरुको प्रिम्लत ऐन म्नयम अनसुार कायफम्वम्ध िनाई संस्थादताफ तथा 

नम्वकरण गने  म्नयमन गररनेछ । 

६. स्वास््य संस्थाको म्नाःशलु्क और्धी उपिारका लाम्ग समु्िकृत और्धीहरुको अिाव हुन नम्दने नीम्त 

अिलबिन गररनेछ ।  

७. म्नाःशलु्क स्वास््य म्शम्वर, खोप म्क्लम्नक, गाउँघर म्क्लम्नकलाई थप प्रिावकारी रुपमा सञ्िालन गरी 

स्वास््य सिूकमा वमृ्ि गररनेछ र पणूफ खोपलाई म्नरन्तरता म्दने नीम्त अिलबिन गररनेछ ।  

८. गाउँपाम्लकाम्ित्र िढ्दो क्रममा रहकेो क्षयरोग प्रकोपलाई म्नयन्त्रण गनफ क्षयरोग मैत्री कायफक्रम र सामदुाम्यक 

डट्स कायफक्रमलाई म्नरन्तरता प्रदान गररनेछ ।  

९. एि आई म्ि एडस, औलो, झाडापखला, म्नमोम्नया, कुष्टरोग, हाम्त्तपाइले जस्ता सरुवा रोग तथा नसने रोग, 

म्कशोराम्कशोरी प्रजनन स्वास््य, िाल स्वास््य, पररवार म्नयोजन, वातावरणीय सरसर्ाई सबिन्धी 

िेतनामलूक कायफक्रम सञ्िालन तथा प्रशारण गरी समदुायको स्वास््य म्स्थम्तमा सधुार गररनेछ ।  

१०. मम्हला स्वास््य स्वयसेम्वका तथा स्वास््य आमा समहूको कायफलाई प्रिावकारी िनाउन मम्हला स्वास््य 

स्वयमसेम्वका र स्वास््य आमा समहूलाई प्रोत्साहन  गने र ६० वर्फ माम्थका स्वास््य स्वयम सेम्वकाहरुलाई 

स-सबमान म्वदा म्दने नीम्त अिलबिन गररनेछ ।  

११. पररवार म्नयोजनको साधन प्रयोगदर िढाउन मम्हला स्वास््य स्वयसेम्वका संघ संस्था र सरोकारवाला 

म्नकायहरु िीि अम्िममु्खकरण कायफक्रम सञ्िालन गरी अम्िलेख प्रम्तवेदनलाई व्यवम्स्थत गने नीम्त 

अिलबिन गररनेछ ।  

१२. गाउँपाम्लका अन्तरगतका सिै स्वास््य िौकी तथा सामदुाम्यक स्वास््य इकाइहरुको कायफ प्रगम्तको 

अम्िलेख व्यवम्स्थत गरी DHIS-2  प्रणालीलाई प्रिावकारी रुपमा प्रयोग गने गररनेछ ।   

१३. सबपणूफ िालिाम्लकाहरुको उमेर अनसुारको पोर्ण िारे जानकारी पाउन वमृ्ि अनगुमन Growth 

Monitoring गरी उनीहरुलाई िालम्िटा, म्िटाम्मन ए, जकुाको और्धी आवश्यकता अनसुार म्वतरण गने र 

लम्क्षत समहुलाई अम्िममु्खकरण गने कायफलाई म्नरन्तरता म्दने नीम्त अिलबिन गररनेछ ।  

१४. कोम्िड-१९ लगायतका म्वम्िन्न कारणिाट मानम्सक स्वास््य समस्यामा परेका नागररकलाई मनो परामशफ 

तथा मानम्सक स्वास््यमा सधुार गने  नीम्त अवलबिन गररनेछ । 

१५. एबिलेुन्स सेवालाई प्रिावकारी िनाउन एबिलेुन्सहरुको िाडादरमा एकरुपता ल्याई गाउँपाम्लका के्षत्रम्ित्रका 

सरकारी स्वास््य संस्थािारा सञ्िाम्लत एबिलेुन्सलाई सरकारी स्वास््य संस्थामा प्रसमु्त गराउँदा एबिलेुन्स 

िाडामा छुटको व्यवस्था गररनेछ ।  

१६. गाउँपाम्लका स्तरीय स्वास््य नीम्त, २०७७ पाररत िएको सन्दिफमा सो नीम्तमा उल्लेख िएका म्वर्यहरु 

क्रमशाः कायाफन्वयन  गररने छ । 

१७. अग्रपङ्म्तमा रहेर कायफ गने म्वद्यालयका म्शक्षक, कमफिारीहरुलाई यथाम्शघ्र कोम्िड -१९ म्वरुिको खोप 

लगाउन आवश्यक पहल गररनेछ । 



मलििा, िाििालिका, जेष्ठ नागररक,अपाङ्गता, िैंलगक समानता र सामालजक 

समावेशीकरि 

१. लैङ्म्गक समानता र सामाम्जक समावेशी र समानपुाम्तक प्रम्तम्नम्धत्व सबिन्धी म्वर्यहरुलाई सबिोधन गने 

गरी म्वम्िन्न कायफक्रम सञ्िालन गररनेछ ।  

२. समाजमा रहकेा हरेक प्रकारका म्विेद, कुररम्त तथा गलत प्रिलनहरुलाई अन्त्य गनफ  जनिेतना मलुक 

कायफक्रम सञ्िालन गररने छ । 

३. ज्येष्ठ नागररकहरुमा रहकेो ज्ञान, सीप र अनिुवहरुलाई युवा पुस्तामा स्थानानतरणका लाम्ग कायफक्रम 

सञ्िालन गररनेछ। जेष्ठ नागररकहरुको आवश्यकता पम्हिान गरी सहयोग सामाग्री प्रदान गररनेछ । 

४. िालम्ववाह तथा लाग ुपदाथफ दवु्यफसनी न्यमू्नकरण सबिन्धी  सिेतना  अम्िवमृ्ि कायफक्रम सञ्िालन गररनेछ। 

५. जेष्ठ नागररकहरुका लाम्ग स्हारससुारका सञ्िालन िएको म्दवा सेवा केन्र प्रिावकारी रुपमा सञ्िालन 

गररनेछ । 

६. घरेल ुतथा लैङ्म्गक म्हसंामा परेका व्यम्क्तहरुका सेर् हाउस कायफक्रम सञ्िालन गररनेछ । 

७. असहाय, अम्ििावक म्वम्हन तथा सडक मानवमकु्त गाउँपाम्लका घोर्णा िई सकेको सन्दिफमा त्यस्ता 

व्यम्क्तहरुको संरक्षण र हरेिाहका लाम्ग आवश्यक पने जनशम्क्त व्यवस्थापनका लाम्ग स्रोत उपलब्ध 

गराईनेछ। 

८. वडास्तररय िाल कल्ि, िाल सञ्जाल गठन गरी क्षमता म्वकासका कायफक्रम सञ्िालन गररनेछ । 

९. ज्येष्ठ नागररक, अशक्त र अपाङ्गहरुको घरमै पगेुर स्वास््य जाँि तथा स्वास््य परामशफ सेवा प्रदान गने 

व्यवस्था म्मलाईनेछ । 

१०. कोम्िड-१९ रोगका कारण मतृ्य ूिएका ब्यम्क्तको पररवारलाई राहत स्वरुप प्रम्त व्यम्क्त रु. १५०००/- 

उपलब्ध गराईनेछ । 

खानेपानी, सरसर्ाई  तथा स्वच्छता सबिन्धी नीलत 

१. गाउँपाम्लकाम्ित्रका जनतालाई शिु, स्वच्छ र सर्ा खानेपानीको उपलब्धता गराउने कायफका लाम्ग खानेपानी, 

सरसर्ाइ तथा स्वच्छता योजना (Wash Plan) िनाउने कायफलाई आगामी आम्थफक वर्फमा सबपन्न गररनेछ । 

२. पानी सुम्िकरण तथा हातधुने सबिन्धी कायफक्रम सञ्िालन गने नीम्त अिलबिन गररनेछ । 

३. सेनेटरी प्याड म्नमाफण सबिन्धी ताम्लम सञ्िलान  गने नीम्त अिलबिन गररनेछ । 

४. मम्हनावारी स्वच्छता कायफक्रम सञ्िालन गने नीम्त अिलबिन गररनेछ 

५. खानेपानीको समु्वधा नपगेुका वडा तथा वम्स्तहरुमा खानेपानी समु्वधा उपलब्ध गराउन  पहल गररनेछ । 

 

 



पुवािधार लवकास तर्ि  

१. राप्ती िक्रपथ राप्ती गाउँपाम्लकाको गौरिको िहुवम्र्फय योजना िएकोले आगामी आ.व. का लाम्ग स्तरोन्नती 

तथा कालोपत्र गने कायफलाई म्नरन्तरता म्दइएको छ । 

२. गाउँपाम्लकाको गौरवका योजनाको रुपमा रहकेो पत्थरगढवा सानो नदी पुल तथा दोलैखोला पुल कोरोना 

महामारी को दोस्रो लहरले गदाफ समयमै सबपन्न हुन नसकेकाले आगामी आ.व. को पम्हलो िौमाम्सक म्ित्र 

सबपन्न गररनेछ । 

३. गाउँपाम्लकाको प्रशासम्कय िवन म्नमाफण कायफलाई आगामी आ.व. म्ित्र सबपन्न गररनेछ । 

४. हमे्ि इक्वपमेन्ट प्रयोग हुने तथा जम्टल प्रकृम्तका कायफहरु (िवन म्नमाफण, कालोपत्रे, पलु तथा कलिटफ) 

उपिोक्ता सम्मम्तिाट गराउन नहुने नीम्त अवलबिन गररनेछ । 

५. उपिोक्ता सम्मम्तिाट सञ्िालन हुने योजनाको समेत ममफत सबिारको कम्बतमा १ वर्फको दाम्यत्व म्लने नीम्त 

अवलबिन गररनेछ । 

६. उपिोक्ता सम्मम्तिाट  सबझौता गने बयाद िढीमा िैत्र मसान्तसबम कायम गररनेछ । 

७. उपिोक्ता सम्मम्तिाट हुने कायफहरुमा योजना सञ्िालनको म्वर्यमा वडा कायाफलयलाई म्जबमेवार िनाईनेछ । 

८. म्नमाफण कायफलाई गणुस्तररय तथा व्यवम्स्थत िनाउनका लाम्ग कमफिारीसम्हत ल्यावको व्यवस्था गररने तथा 

उपिोक्ता सम्मम्त, ठेक्का प्रणाली लगायतका माध्यमिाट िए गरेका आयोजनाहरुको गणुस्तर पररक्षणको 

व्यवस्था म्मलाइनेछ । 

९. म्नमाफण कायफलाई गणुस्तररय िनाउन १० लाख िन्दा माम्थका योजनाहरु अवस्था हरेी टेन्टर प्रम्क्रयािाट 

सञ्िालन गररनेछ  

१०. राप्ती गाउँपाम्लकामा रहकेा सबपणुफ खेम्तयोग्य जम्मनमा म्सिाई सेवा परु् याउन परुाना िोरीङहरुको ममफत सधुार, 

प्रगन्ना म्सिाई आयोजनाको नहरवाट खेम्तयोग्य जम्मन सबमका म्संिाई नहरहरु म्नमाफण गनफ पहल गररनेछ । 

११. िवन म्नमाफण कायफलाई ब्यवस्थीत िनाउन नेपाल सरकार शहरी म्वकास मन्त्रायिाट स्वीकृत “िस्ती म्वकास, 

शहरी योजना तथा िवन म्नमाफण सबिन्धी  आधारितु  म्नमाफण मापदण्ड, २०७२”कायाफन्यनमा ल्याईनेछ । 

१२. म्वद्यतु नपगेुको िस्तीहरुमा म्वद्यतु म्वस्तार कायफलाई प्राथम्मकता म्दनका लाम्ग प्रदेश सरकार संघीय सरकारसँग 

पहल गररनेछ । 

१३. पवूाफधार म्वकासलाई म्दगो िनाउन र म्वकास आयोजना प्रम्त जनताको अपन्वत्विोध गराउन  १५ प्रम्तशत 

श्रममा आधाररत जनसहिागीका अम्नवायफ गररनेछ । 

१४. आगाम्म आ.ि. दमे्ख म्नमाफण सबपन्न  िएका वडा कायाफलयको कामकारिाम्ह आफ्नो िवन िाट हुने व्यवस्था 

गरीने छ र वडा नं. ४ र ९ को िवन म्नमाफण आगाम्म आ.व. मा सबपन्न गरीने छ । 

१५. कायफ सबपादन तथा कायफिोझको साथै अम्तररक्त समय काम गने तथा म्र्ल्डजान ुपने  कमफिाररहरुको लागी 

प्रोत्साहनको ब्यवस्था गरीने छ । 



१६. वजार व्यवस्थापन, हाट वजार संिालन, कालोिजारी म्नयन्त्रण तथा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको 

उपलब्धताका लाम्ग स्थानीय सरोकारवाला  सवफपम्क्षय प्रम्तम्नम्ध सम्बमम्लत सम्मम्त गठन गरर अनगुमन र 

म्नयमनलाई म्नरन्तरता म्दईनेछ ।  

१७. कृम्र्, खानेपानी तथा सरसर्ाई, गररिी न्यमु्नकरण, साना म्सँिाई, म्लफ्ट म्सँिाई, थोपा म्सँिाई, रोजगारमलुक 

उद्यमको म्वकास, वम्स्तसबम सडक म्वस्तार तथा स्तरोन्नतीकरण लगायत पयफटन प्रविफनका कायफक्रमहरुमा 

साझेदारी नीम्त अवलबवन गद ैपवुाफधार म्वकासलाई जोड म्दईनेछ। 

१८. वस्तीहरुमा म्वद्यतु म्वस्तार तथा सडक वत्ती म्वस्तारको लाम्ग आवश्यक कायफक्रम संिालन गररनेछ।  

 

आलथिक लवकास तर्ि  

१. कृम्र् पेशालाई आम्थफक म्वकासको मेरुदण्डको रुपमा म्वकास गद ै कृम्र् के्षत्रलाई आधमु्नम्ककरण 

,व्यवसायीकरण तथा याम्न्त्रकरण मा जोड म्दद ै रोजगारी र आयस्तर वमृ्ि गरी राप्ती गाउँपाम्लकालाई कृम्र् 

क्षेत्रको अब्िल गाउँपाम्लका िनाईनेछ। 

२. अगाफम्नक खेतीमा जोड म्दई म्वस्तारै म्िर्ाम्द मकु्त के्षत्र िनाउने । 

३. म्कसानको समस्या समाधान तथा म्कसानहरुलाई आरै् रोग म्करा पम्हिान तथा म्नयन्त्रणका लाम्ग घुबती िाम्ल 

उपिार म्शम्वर संिालन गररने छ । 

४. कृम्र् के्षत्रको म्वकासका लाम्ग वैज्ञाम्नक र व्यवसाम्यक खेम्त प्रणाम्ल अवलबिन गररनेछ। माटो पररक्षणका 

आधारमा पकेट के्षत्र तथा कृम्र् व्लक म्नधाफरण गरर कृम्र्लाई म्वम्वम्धकरण र व्यवसाम्यकरण गने कायफको 

शिुारबि िएको अवस्थामा यसलाई प्रिावकारी िनाउँद ैलम्गनेछ। िलु्केलाई स्थानीय कुखुरा र वडा नं ६, ७ 

र ८ लाई िंगरु उत्पादनको म्वशेर् के्षत्र तोम्क कायफक्रम संिालन गररनेछ। 

५. राप्ती गाउँपाम्लका म्ित्रका साना तथा मझौला म्कसानहरुको  स्तरउन्नती तथा व्यवसाम्यकरण गरर क्षेत्र 

म्वस्तारका लाम्ग पकेट म्वकास कायफक्रम संिालन गररनेछ। 

६. कृर्क समहु ,र्मफ तथा सहकारीमा आवि ,व्यवसायी कृर्कहरुलाई उन्नत म्वऊ म्वजन,कृम्र् औजार,घाँस 

म्िउ,आल ुतथा तरकारीको म्िउ आम्दमा अनदुान म्दई प्रोत्साहन गररने । 

७. गाउँपाम्लकामा िेमौसमी तरकारी खेतीमा प्रोत्साहन गरी आयस्तर िढाई म्जवन स्तरोन्नती गने । 

८. यस गाउँपाम्लकाका म्कसान तथा कृम्र् के्षत्रको वास्तम्वक अवस्था अध्ययनको लाम्ग त्यांक संकलन तथा 

म्कसान समू्िकरण जस्ता कायफक्रम संिालन गरर थप प्रिावकारी सेवा प्रदान गररनेछ। 

९. पशपुन्छीपालनलाई आम्थफक म्वकासको मेरुदण्डको रुपमा म्वकास गने पशपुन्छीको नश्ल सधुार , पौम्ष्टक दाना 

र आहराको ब्यवस्था पशुपन्छी स्वास्थ सेवा एवम ्उत्पाम्दत पशजुन्य पदाथफको िजारीकरण यी िार पक्षलाई 

समानन्तर रुपमा अम्घ िढाई एकीकृत रुपमा सेवा प्रदान गने गरर कायफक्रम आयोजनाहरु तजुफमा गरर संिालन 

गररनेछ ।  



१०. राम्प्त गाउँपाम्लकालाई क्रमस : अण्डा ,दधु र मासुमा आत्मम्निफर िनाउन अगामी आ.व.०७८/०७९ मा 

पशपुन्छीपालन के्षत्रलाई व्यवसायीकरण गने म्नती अवलबवन गररनेछ ।साथै राप्ती गाउँ पाम्लकाको  वडा नं ५ 

म्सँग्ङेमा स्माटफ कृम्र् तथा पशपुन्क्षी पालनका कायफक्रमलाई प्रदशे सरकारको सहकायफमा स्माटफ कृम्र् तथा 

पशपुन्क्षी कायफक्रम संिालन गररनेछ।  

११. राप्ती गाउँपाम्लका के्षत्र म्ित्रका पशुपन्छी तथा मत्स्य पालक म्कसान, व्यवसाम्यक म्कसान ,सहकारी, 

समहुहरुको समस्यालाई संकलन गरर माम्सक रुपमा अनलाईन वा प्रत्यक्ष माध्यमिाट  म्वशेर्ज्ञ सेवा प्रदान 

गररनेछ। 

१२. राप्ती गाउँपाम्लकाको दगुफम के्षत्रमा उपिार सेवालाई सहज िनाउनकोलाम्ग पश ुस्वास्थ म्शम्वर राम्खने छ। 

१३. यस गाउँपाम्लका म्ित्र व्यासाम्यक पशपुन्छी तथा मत्स्य पालन गने म्कसानहरुलाई प्रोत्साहन गनफका लाम्ग 

लागत साझेदारी कायफक्रम गररनेछ ।       

१४. पशपुन्छीहरुमा रोग म्नदान गनेका लाम्ग आ.व ०७८/७९ िाट आधारिुत ल्याव संिालन गररनेछ। 

 

 

सिकारी तर्ि  

१. सहकारी के्षत्रको म्नयमन, म्वकास तथा प्रवफधनका लाम्ग आवश्यक पहल गररने छ । 

२. राप्ती गाँउपाम्लका म्ित्र िएका सहकारीहरुलाई राष्रीय तथा अन्तराम्ष्रय सहकारी म्दवस तथा सहकारी म्शक्षा 

तथा अनगुमन मलु्यांकन गराई सहकारी म्वकासमाप्रवफधनगने म्नम्त अवलबिन गररनेछ । 

३. सहकारी मार्फ त कृम्र् ब्यवसाम्यकरण गने म्नम्तलाई प्रथाम्मकता म्दइनेछ । 

४. राप्ती गाँउपाम्लका म्ित्र िएका सहकारीहरुलाइ कोपोम्मस सबिन्धी ताम्लम म्दई कोपोम्मस प्रणालीमा समावेश 

गररनेछ। 

 

उद्योग तथा िालिज्य  

१. सौन्दयफता र स्वच्छता राख्ने अटो म्िलेज म्नमाफण गने कायफलाई प्रदशे सरकार सँगको सहकायफ र समन्यवयमा 

अम्घ िढाईनेछ। 

२. गाँउपाम्लका म्ित्रका िजार क्षेत्रमा जैम्वक तथा अजैम्वक र्ोहोरमैला ब्यवस्थापन गनफ र्ोहोरमैला 

व्यवस्थापन कायफम्वम्ध तयार गरर र्ोहोर व्यवस्थापनका ठोस कायफ अम्घ वढाइनेछ।  

३. राप्ती गाँउपाम्लका म्ित्रका िाम्सन्दाहरुलाई  आत्मम्निफर िनाउन  साना तथा घरेल ुउद्योगहरु तथा व्यवसायहरु 

जस्तै च्याउँ खेती कोशेली सामाग्री मह अिार आम्द उत्पादन गरर हाट िजार तथा कोशेली घर म्नमाफण मार्फ त 

व्यवम्स्थत िजाररकरण गराईनेछ। 

४. गाउँपाम्लका म्ित्रका म्वम्िन्न वडाहरुमा हाटिजार म्नमाफण को लाम्ग  संबिाब्यता अध्ययन गरर स्थलको 

छनौट गररनेछ । 



५. उद्योग वाम्णज्य र गाउँपाम्लकाको समुधरु सबिन्ध कायम गद ैअगाम्ड िम्ढने छ । 

 

 

रोजगार तर्ि  

१. गाउँपाम्लका रोजगार सेवा केन्रमा सिूीकृत िरोजगारीहरुलाई न्यनूतम रोजगारीको प्रत्यािुम्त गनफका लाम्ग 

संघीय कायफक्रम उपनत्व कायम गरी समदुायको म्वकास सँग िेरोजगारी न्यनूीकरण गररनेछ । 

२. म्नजी, सहकारी, गैह्रसहकारी क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवाला म्नकाय सँग समन्वय र सहकायफमा आन्तररक 

रोजगारी म्सजफनामा जोड म्दईनेछ । 

३. रोजगार सेवा केन्रमा सिूीकृत िरोजगारहरुलाई पाम्लकास्तरीय आयोजनाहरुमा पररिालन गने सबिन्धमा 

आवश्यक व्यवस्था गररनेछ । 

 

 किा संस्कृलत तथा पयिटन प्रवधिन  

१. पयफटकीय के्षत्रहरुको पम्हिान गरी पयफटकीय पवुाफधारहरुको म्नमाफण तथा सदुृम्ढकरण गद ैलम्गने छ ।  

२. यस क्षेत्रमा रहकेो धाम्मफक तथा पयफटकीय स्थलहरु खडकेश्वरी मम्न्दर, हसेडाडा, दमे्वकोट मम्न्दर, र दवेीकोट 

मस्जीद खौराह िािा मम्न्दर ,र िसन्तापरुको म्स्वजरल्याण्ड पाकफ  म्नमाफणफ तथा ब्यस्थापनको लाम्ग म्नरन्तरता 

म्दइने छ । 

३. राप्ती गाँउपाम्लका म्ित्र रहेका मौम्लक कला संस्कृती जाम्तय पम्हिान र म्जवनशैलीको संरक्षण तथा प्रविफन 

गनफ होमस्टे सहयोग तथा कला संस्कृती संरक्षण कायफक्रम संिालन गररनेछ । 

४. राप्ती गाउँपाम्लकाम्ित्र म्वम्िन्न जाती जनजातीले िोल्ने िार्ा, िम्ल आएका परबपरा, पवफ, संस्कृम्त, िेर्िरु्ा 

तथा धमफको संरक्षण म्वकास र पसु्तान्तरणका कायफक्रम सञ्िालन गने नीम्त अिलबिन गररनेछ । 

५. राप्ती गाउँपाम्लकाम्ित्र ऐम्तहाम्सक तथा परुातात्वम्वक सबपदाहरुको संरक्षण सबिधफन तथा प्रिधफन गरी 

आन्तररक तथा िाह्य पयफटकहरुलाई आकर्फण गने नीम्त अवलबिन गररनेछ ।  

६. थारु, मगर, गरुुङ लगायतका जनजातीहरुको कला संस्कृम्तको संरक्षण र म्वकासका लाम्ग म्वशेर् कायफक्रमहरु 

सञ्िालन गने र थारु समदुायको कला संस्कृम्त झम्ल्कने डकुमेन्टरी म्नमाफण गने नीम्त अिलबिन गररनेछ । 

७. पाखापानीमा हररत उद्यान पाकफ  म्नमाफण गनफ प्रदशे सरकार सँग सहकायफ गररनेछ । 

 

वन वातावरि तथा लवपद व्यवस्थापन तर्ि  

१. हररयाली प्रििफन, प्राकृम्तक स्वच्छता तथा सनु्दरता कायम गने कायफलाई प्राथम्मकता म्दईनेछ ।  



२. नयाँ सडक रयाक संिालन गदाफ सावफजम्नक तथा वन के्षत्रहरुमा वकृ्षारोपणलाई अम्नवायफ गररनेछ । 

३. सरुम्क्षत नागररक आवास कायफक्रम, जनता आवास कायफक्रम जस्ता कायफक्रममा साझेदारी गरी आगोलागी, 

हुरी तथा म्वपद ्िाट हुने क्षती न्यूम्नकरण गररनेछ । 

४. जलिर तथा जलाधार संरक्षण सबिन्धी कायफलाई म्नरन्तरता म्दईनेछ । 

५. गाउँपाम्लका स्तररय म्वपद प्रम्तकायफ योजना अनरुुप म्वपद ्व्यवस्थापन कायफ अगाडी िढाईनेछ । 

६. म्वपद तथा प्रकोप प्रिाम्वतहरुलाई तत्काल उद्दारका लाम्ग QRT (Quick Response Team) प्रत्येक 

वडामा गठन गररनेछ। 

७. िररिरन व्यवस्थापन, डढेलो तथा प्रकोप म्नयन्त्रणका लाम्ग वन संरक्षण सबिम्न्ध कायफक्रम िनाई लागु 

गररनेछ। 

८. धवुाँमकु्त घर िनाउनका लाम्ग सधुाररएको िलु्हो, Induction िलु्हो प्रयोग गने कायफलाई संस्थागत 

साझेदारीमा म्वस्तार गररनेछ ।  

९. र्ोहोरमैला व्यवस्थापन कायफलाई प्रदशे सरकार समेतको सहकायफमा अम्घ िढाईने छ ।  

१०. नम्दजन्य पदाथफको व्यवम्स्थत र सरुम्क्षत प्रयोगको व्यवस्था म्मलाईनेछ । 

११. नदी, खोला छेउका खाली जम्मनमा िगर तरकारी खेती तथा म्वम्िन्न जातका िोटम्वरुवा वकृ्षारोपण 

गररनेछ । 

 

न्यायीक सलमलत तर्ि  

१. गाउँपम्लकाको अम्धकार क्षेत्रम्ित्र रहकेा म्वर्यमा न्याय सबपादन गदाफ म्छटो छररटो र प्रिावकारी म्वम्ध 

अपनाईने छ । यसका लाम्ग ईजलास कक्ष,उजरुी प्रशासक लगाएत अन्य कमफिारीको व्यवस्था गररनेछ । 

२. वडागत रुपमा मेलम्मलापकताफ सिूीकृत गरी वडा स्तरिाटै म्मलम्मलाप मार्फ त म्ववादको समाधान गनफ 

जोड म्दईनेछ ।  

 

 

अन्त्यमा राप्ती  गाउँपाम्लका आरु्ले तए गरेका नीम्त तथा कायफक्रमको कायाफन्वयनमा प्रम्तिि छ । नीम्त तथा 

कायफक्रमले उल्लेख गरेका म्वर्यहरुमा यथासबिव िजेट व्यवस्थापन गररनेछ ।  िजेट तथा कायफक्रम प्रिावकारी 

रुपमा कायाफन्वयन गनफ गाउँपाम्लकाको थप पहल, अन्य राजनीम्त दल, िमु्िजीम्व, संिार जगत तथा नागररक 

समाज सिैले रिनात्मक सहयोग गनुफपदफछ । यस गाउँपाम्लका म्ित्र संिालन हुने हरेक म्क्रयाकलापहरुमा यहाँहरु 

सिैको साथफक सहिाम्गता तथा कायाफन्वयनमा तत्परताले नै सवमृ्ि राप्ती िनाउने अपेक्षा सम्हत यहाँहरु प्रम्त हाम्दफक 

आिार प्रकट गद ैम्वदा हुन्छु । 

धन्यवाद । 

 



                नुमानन्द सुवेदी 

              अध्यक्ष  

        राप्ती गाउँपालिका, मसुररया देउखुरी दाङ 

 


