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मैवाखोला गाउँपाललकाको ११ औ ँगाउँ सभामा पेश भएको  

आ.व. २०७९\०८० को वालषिक नीलि िथा कार्िक्रम  

 

 

गाउँसभाका सदस्य ज्यहूरू, 

उपस्स्ित राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू, 

राजनैस्तक पाटीका प्रस्तस्नस्ि ज्यहूरू, 

पत्रकार स्र्त्रहरू !  

 

नेपालको संस्विान २०७२ ले व्यवस्िा गरेको संघीय शासन प्रणाली बर्ोस्जर् तीन तहका सरकार गठन भई स्वकास, संर्सृ्ि र 

सशुासन र्ार्म त स्दगो शान्तीको र्ागमर्ा र्लुकु अस्घ बढी रहकेो छ । जनतालाई स्िानीय स्तरबाटै सेवा प्रवाह गद ैउनीहरुको हक 

अस्िकारको सरुक्षा गनम, शासन प्रणालीर्ा अिमपणूम सहभास्गता ससु्नस्ितता गद,ै स्वकासका वहुआयास्र्क पक्षहरूर्ा स्िानीय 

जनसहभास्गता, उत्तरदास्यत्व, पारदशीता ससु्नस्ित गरी जनतालाई सलुभ र गणुस्तरीय सेवा प्रवाह गनमका लास्ग स्िानीय तहको 

पररकल्पना गररएकोछ । लोकतन्त्रका लाभहरूको सर्ानपुास्तक र न्यायोस्चत स्वतरण र्ार्म त स्दगो स्वकासको अविारणा अनरुूप 

सर्ाजवाद उन्र्ुख संघीय लोकतास्न्त्रक शासन प्रणालीलाई स्िापना गनम, राष्ट् रस्हत, लोकतास्न्त्रक गणतन्त्र र अग्रगार्ी पररवतमनका 

लास्ग नेपालका स्वस्भन् न कालखण्डर्ा भएका ऐस्तहास्सक जनआन्दोलन, सशस् त्र जनसंघर्म, स्वस्भन् न आन्दोलनहरूका क्रर्र्ा 

आफ्नो जीवन उत्सगम गनुमहुने सम्पणूम ज्ञात-अज्ञात अर्र शस्हदहरू प्रस्त भावपणूम श्रदान्जली अपमण गदमछु । सािै, स्वस्भन्न 

आन्दोलनका क्रर्र्ा घाइते हुन ुभएका तिा वेपत्ता नागररकहरु प्रस्त उच्च सम्र्ान प्रकट गदमछु । “ सर्िृ र आत्र् स्नभमर र्ैवाखोला” 

स्नर्ामणको स्दघमकास्लन लक्ष्य सस्हत अगाडी बस्ढरहकेो हाम्रो गाउँपास्लकाको यस गररर्ार्य ११ औ ँ गाउँसभा सर्क्ष 

गाउँपास्लकाको आगार्ी आस्िमक वर्म २०७९\०८० को नीस्त तिा कायमक्रर् प्रस्ततु गनम पाउँदा गवमको अनभुूस्त भएको छ ।  

 

उपस्स्ित गाउँसभा सदस्यज्यहूरू,  

अब र्, यस सभार्ा आगार्ी आस्िमक वर्म २०७९\०८० को लास्ग प्रस्तास्वत स्वर्यगत नीस्त तिा कायमक्रर् प्रस्ततु गने अनरु्स्त 

चाहन्छु । यस वर्मको नीस्त तिा कायमक्रर्र्ा रै्वाखोला वासीको स्वास््य सरुक्षालाई पस्हलो प्रािस्र्कतार्ा राखी स्शक्षा, 

व्यावसास्यक कृस्र्, भौस्तक पवूामिार र रोजगारर्लुक स्क्रयाकलापलाई र्ुख्य ध्यानर्ा रास्खएको छ । 

 

बजेट, स्रोि परिचालन िथा स्रोिहरुको पलहचान सम्बन्धी नीलििः 

१. यस गाउँपास्लकाको आन्तररक आम्दानीलाई बढाउन स्िानीय स्तरर्ा उपलब्ि प्राकृस्तक स्रोत र सािनलाई अस्िकतर् 

उपयोग गद ै जनतालाई रोजगारीको ससु्नस्ितता गररने छ । गाउँपास्लका क्षेत्रस्भत्र करको दायरालाई र्रास्कलो बनाई 

न्यायोस्चत र प्रगस्तस्शल कर प्रणाली अवलम्वन गररने छ । 

२. आवस्िक योजना सस्हतको स्दघमकालीन गुरू योजना, तिा र्ध्यकास्लन खचम संरचना तयार गरर लाग ुगररने छ । 

३. गाउँपास्लका स्भत्रका र्खु्य र्ुख्य बजारलाई आिारभूत पवूामिारले सम्पन् न बनाउद ैव्यावसायीहरुलाई कर स्तने बानीको 

स्बकास गराउन आवश्यक बजेट स्वस्नयोजन गररने छ । 
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४. कर स्तने बानीको स्वकास गनम आवश्यक कायमक्रर्लाई यस वर्म पस्न स्नरन्तरता स्दइने छ । 

५. बजेट तिा स्रोतहरूको पररचालन गदाम कर् लागतको, कर् खस्चमलो, नस्तजार्ुखी, पररणार् ल्याउने योजना तिा 

कायमक्रर्हरू पररचालन गररने छ । यस्ता योजना तिा कायमक्रर् कायामन्वयन गदाम स्िानीय स्तरर्ा रोजगारी स्सजमना गने र्लू 

नीस्तलाई अङ्स्गकार गररने छ । 

६. जनताका अस्सस्र्त आवश्यकता र र्ागलाई सम्बोिन गनम गाउँपास्लकालाई प्राप् त स्सस्र्त स्रोत र सािनहरूको सीर्ाले 

र्ात्र सम्बोिन गनम कस्ठन छ तसिम जनताका आकाक्षाहरुलाई सर्स्लभतू बनाउन अस्िकतर् रूपर्ा संघीय सरकार र 

प्रदशे सरकारसँग योजनाहरूको र्ाग गररने छ । ती योजनाहरुर्ा स्िानीय सरकारको तर्म बाट लागत साझेदारी गनम बजेटको 

ससु्नस्ितता गररने छ ।  

७. नस्तजा नदसे्खने स-साना योजनाहरूको छनौटलाई स्नरूत्सास्हत गररद ैलस्गने छ ।  

८. योजना तिा कायमक्रर्र्ा स्िानीय जनताको अपनत्व र स्वास्र्त्व बढाउन टोल स्वकास सस्र्स्तहरु र्ार्म त आयोजनाको 

कायामन्वयन गररने छ । यसले योजनाको स्दगोपना कायर् हुने छ र उत्तरदास्यत्व सर्ेत बढाउने छ । 

 

कृलष लवकास िथा सहकािी सम्बन्धी नीलििः 

१. गाउँपास्लकालाई खाद्यान् नर्ा आत्र्स्नभमर बनाउन कृर्कहरूलाई वगीकरण गरी उन्नत जातका स्बउस्बजन तिा 

आिसु्नक र्ेस्सनरी उपकरणहरूको स्वतरण गररने छ ।  

२. “ एक घर एक करेसा बारी ” कायमक्रर् अन्तगमत कृर्कहरुलाई कृस्र् सार्ाग्री उपलब्ि गराइने छ ।  

३. कृस्र्र्ा अगामस्नक गाउँपास्लकाको आिार तयार पानम अगामस्नक खेस्त प्रणाली र्ार्म त स्वस्ि र गणुस्तरीय खाद्यान् न 

उत्पादन गनम रासायस्नक र्लको प्रयोगलाई क्रर्शः न्यनू गरीद ैशनु्यतार्ा पयुामइने छ । प्राङ्गाररक, जैस्वक तिा कम्पोष्ट् ट 

र्ल तयार पानम स्कसानहरुलाई आवश्यक तास्लर्को व्यवस्िा गररने छ । सािै यसको प्रयोगको स्नस्म्त स्कसानहरुलाई 

उत्सास्हत तिा प्रोत्सास्हत गररने छ । यसबाट गा.पा.लाई अगामस्नक कृर्ी उत्पादनको गणुस्तर प्राप् त गनम लक्ष्य रास्खनेछ। 

४. रासायस्नक स्वर्ादीको प्रयोगलाई शनू्य बनाउन जैस्वक स्वर्ादीको प्रयोग र्ार्म त रोग स्करा स्नयन्त्रण गनम आवश्यक 

तास्लर्हरुको व्यवस्िा गद ैस्कसानहरुलाई जैस्वक स्वर्ादी सर्ेत स्वतरण गररने छ । 

५. स्िानीय स्तरर्ा उत्पास्दत कृस्र् उपजहरुलाई आम्दानीसंग जोड्न पास्लका स्भत्र साप् तास्हक हस्टयाको व्यवस्िाका लास्ग 

पहल गररने छ । यसै आ.व.र्ा साँघपुाटी लगायतका बजारर्ा सप् तास्हक हस्टयाको सरुूवात गररने छ । यसका स्नस्म्त 

आवश्यक भौस्तक पवूामिारको व्यवस्िा गररने छ । 

६. कृर्कले उत्पादन गरेको कृस्र् उपजलाई बजार सम्र् पयुामउन गाउँपास्लकाकाले सहयोग गने नीस्त स्लएको छ । स्वस्भन् न 

कारण वस कृस्र् उपज नास्सएर्ा, कुस्हएर्ा वा बजार सम्र् पयुामउन नसस्कएको खण्डर्ा प्रचस्लत बजार र्ुल्य बराबरको 

क्षस्तपसू्तम स्दन गाउँपास्लका तत्पर रहने छ । 

७. व्यावसास्यक रूपर्ा खाद्यान् न बाली, नगदबेाली तिा तरकारी खेती प्रविमन गनम उन् नत जातका स्बउस्बजनहरू स्कसान 

सर्क्ष पयुामउन स्वशेर् नीस्त अवलम्वन गररने छ । 

८. कृर्कहरूको आयस्तर वसृ्ि गनम तापक्रर्, हावापानी, भगूोल र प्रकृस्त अनसुार “ एक वडा एक उत्पादन ” कायमक्रर् 

अन्तगमत कृस्र् पकेट के्षत्रहरुको घोर्णा गररद ैलस्गने छ । उक्त कायमक्रर्को लास्ग यसै आ.व बाट वैज्ञास्नक स्वस्िबाट 

र्ाटो पररक्षण गनम आवश्यक उपकरणको व्यवस्िा गररने छ । 
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९. अलैची उत्पादन यहाँको र्ुख्य नगदबेाली भएकोले अलैचीर्ा लाग्ने रोग पस्हचान तिा बगान व्यवस्िापन सम्बस्न्ि 

आवश्यक कायम गनम प्रिानर्न्त्री कृस्र् आिसु्नस्ककरण पररयोजना अन्तगमत अलैची जोन कायमक्रर् कायामन्वयन ईकाइसंग 

साझेदारी गररने छ ।  

१०.  कृस्र्र्ा आिसु्नस्ककरण गनम आवश्यक प्रास्वस्िकको व्यवस्िा गरी जनताको घर दलैोर्ा सेवाको प्रत्याभसु्त स्दलाइनेछ। 

११.  स्सचाईका लास्ग पकेट क्षेत्र घोर्णा गररएका के्षत्रर्ा पक्की र एस्ककृत कुलो स्नर्ामण गररने छ । 

१२.  स्िानीय स्तरर्ा परापवूमककाल दसे्ख चली आएका कुलोहरुको संरक्षण गररने छ र र्र्मत संभार सरे्त गररने छ । 

१३.  बढदो जलवाय ुपररवतमनलाई र्ध्य नजर गद ैवैकस्ल्पक नगदेबालीहरुको लागी अध्ययन अनसुन्िान गररने छ । 

१४.  गाउँपास्लकार्ा सञ् चास्लत सहकारीहरूको सचूी तयार गरी सहकारीहरूको सहभास्गतार्ा सहकारी सञ् जाल गठन 

गररन ेछ । 

१५.  सहकारीहरुको आस्िमक पक्षहलाई व्यवस्स्ित गनम सहकारी लेखा व्यवस्िापन तास्लर् प्रदान गररने छ । 

१६.  स्वस्भन् न आर्ा सर्हू, र्स्हला सर्हू, कृर्क सर्हू तिा बचत सर्हूलाई सहकारीको स्सद्दान्तर्ा क्रर्शः पररणत गद ै

लस्गने नीस्त बनाइन ेछ । 

१७.  सहकारीको र्ाध्यर्बाट सार्सु्यक वचत तिा लगानीका लास्ग प्रोत्साहन गररने नीस्त अवलम्वन गररने छ । 

१८.  जडीबटुीको पस्हचान र संरक्षण एवर् उपयोग सम्बन्िी कायमक्रर् ल्याइने छ । 

 

पशुपंक्षी लवकास सम्बन्धी नीलििः 

१. व्यावसास्यक दगु्ि उत्पादनलाई जोड स्ददै ँगाउँपास्लकालाई दगु्ि उत्पादनर्ा आत्र्स्नभमर बनाउन र गाई तिा भैसी पालन 

व्यावसायलाई प्रोत्साहन गररने छ । 

२. गाउँपास्लकालाई र्ास ुर अण्डार्ा आत्र् स्नभमर बनाउन व्यावसास्यक पशपुालन र कुखरुा पालनलाई जोड् स्दइने छ । यस 

आ.व. र्ा पस्न पशपुालन पकेट के्षत्रलाई स्नरन्तरता स्दइने छ । 

३. उत्पास्दत दिुलाई पास्लका स्भतै्र आिसु्नक रे्स्शनबाट छुपी, स्चज, कुराउनी लगायतका दग्ि जन्य पदािमहरु उत्पादन गनम 

स्र्सन कायमक्रर् लाग ुगररने छ । 

४. भौगोस्लक वातावरण सहुाउँदो पशपुालनर्ा जोड स्दइने छ । साम्तङु, ओदक, स्भते्त लगायतका के्षत्रर्ा भेडा बाख्रा 

पालनलाई प्रोत्साहन गररद ैलस्गने छ । 

५. पशपुंक्षीर्ा लाग्ने स्वस्भन् न स्कस्सर्का रोगको रोकिार् तिा स्नयन्त्रणका लास्ग खोप तिा अन्य आवश्यक और्िीको 

व्यवस्िा गनम बजेटको स्वस्नयोजन गररने छ । 

६. स्कसानहरूलाई पशपुालनर्ा प्रास्वस्िक सेवा प्रवाह गने उद्दशे्यले सास्वकको र्ाकुम्बा गा.स्व.स. लाई सरे्ट्ने गरी वडा नं. 

५ र्ा र वडा नं. १ र २ लाई संयकु्त रूपर्ा सेवा प्रवाह गने गरी ढुङ्गेसाँघुर्ा गरी दईु स्िानर्ा पश ुसेवा केन्र स्िापना गरी 

आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्िा यसै आ.व. र्ा गररने छ । 

७. उन्नत घाँसको स्वरूवा उत्पादन तिा तास्लर्को व्यवस्िा गरी पोस्र्लो आहारा प्रविमन गने कायमक्रर्लाई स्नरन्तरता स्दइने 

छ । यसका लास्ग पास्लका स्तरीय नसमरीको स्िापना गररने छ । 

८. गाउँपास्लका स्भत्र व्यवस्स्ित पशपुालनका लास्ग घाँस स्वस्तार तिा आवश्यकताहरू पस्हचान गनम आवश्यक नीस्त 

बनाइनेछ । 
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९. गाउँपास्लकालाई र्ास ुतिा अण्डा उत्पादनर्ा आत्र्स्नभमर बनाउन व्यावसास्यक कुखरुा पालन, बंगरु पालन तिा बाख्रा 

पालनलाई जोड स्दइनेछ । यसका लास्ग गत आ.व. र्ा झै यस आ.व र्ा पस्न बजेटको व्यवस्िा गररएको छ । क्रर्श यस 

लाई सबै वडार्ा स्वस्तार गररदै लस्गने छ । 

१०.  र्ाछापालन व्यावसायलाई प्रवदमन गररने छ ।  

 

लदु्य उद्यम िथा नागरिकको आर् आजिन सम्बन्धी नीलििः 

१. स्िानीय तह एक औद्योस्गक ग्रार् कायमक्रर्लाई प्रािस्र्कतार्ा राखेर एक ससु्विा सम्पन् न औिोस्गक ग्रार् स्िापना गररन े

छ । 

२. स्िानीय स्रोत र सािनको उस्चत प्रयोग गरी अस्िकतर् आय आजमन हुने खालको उद्यर् व्यावसाय सञ् चालन गनम 

प्रास्वस्िक तिा व्यावसास्यक स्सप स्वकास तास्लर्को व्यवस्िा गररने छ । यसका लास्ग वहुउद्दशेीय तास्लर् केन्र स्िापना 

गररन ेछ । 

३. स्िानीय स्तरर्ा रोजगारीका अवसर स्सजमना गनमका लास्ग रोजगारीका वैकस्ल्पक अवसरहरूको पस्हचान गररने छ । 

४. गररबी स्नवारणका लास्ग लघ ुउद्यर् स्वकास कायमक्रर् अन्तगमत प्रत्येक वर्म नयाँ लद्य ुउद्यर् रे्डर्ोडेलर्ा नयाँ लघ ुउद्यर्ी 

स्सजमना गररने छ । 

५. स्िानीय स्तरर्ा उपलब्ि अल्लो, अलैची र प्राकृस्तक स्रोतको उपयोगबाट स्वस्भन् न घरायसी सार्ानहरू स्नर्ामण गररने छ 

र बजारको प्रविमन गनम गा.पा. ले सहयोग गन ेछ ।  

६. प्रत्यके वर्म न्यनूतर् २० जना यवुालाई प्रत्येक वडाबाट स्वरोजगार बन् न स्सप स्सक्ने अवसर प्रदान गर स्वरोजगार बन् न 

आवश्यक अनदुान स्दइन ेछ । 

७. परुाना उद्यर्ीहरूको पस्हचान गरी एड्भान्स स्सप तास्लर्को व्यवस्िा गररने छ । 

८. गाउँपास्लकाको आफ्नै लगानीर्ा उद्योग स्िापनाका लास्ग सम्भाव्यता अध्ययन गनम आवश्यक बजेटको व्यवस्िा गररएको 

छ । 

लशक्षा सम्बन्धी नीलििः 

१. गाउँपास्लका स्भत्रका सार्दुास्यक स्वद्यालयहरूको शैस्क्षक गुणस्तर सिुार गनम योजनाबि रूपर्ा लास्गने छ । 

२. रै्वाखोला र्ा.स्व. लाई नर्नूा स्वद्यालयको रुपर्ा स्वकास गनम आवश्यक भौस्तक तिा शैस्क्षक गरुूयोजना तयार पानम 

बजेटको व्यवस्िा गररने छ । 

३. ५ वर्मर्ा १ डाक्टर उत्पादन गरी कम्तीर्ा ५ वर्म अस्नवायम रुपर्ा र्ैवाखोला र्ै सेवा गने गरी एर्.स्ब.स्ब.एस अध्ययनका 

लास्ग छात्रवसृ्तको व्यवस्िा गनम रकर् स्वस्नयोजन गररने छ । 

४. स्शक्षकहरुको क्षर्ता स्वकासका लास्ग प्रत्येक तहको नयाँ पाठ्यक्रर् प्रवोस्िकरण गररने छ । 

५. प्रत्येक वर्म शैस्क्षक क्यालेण्डर स्नर्ामण गरी र्ैवाखोला गाउँपास्लकाको स्शक्षालाई वास्र्मक रूपर्ा व्यवस्स्ित गद ैलस्गनेछ। 

६. सार्दुास्यक स्वद्यालयको गणुस्तर अस्भविृीका लास्ग स्शक्षक, अस्भभावक र स्वद्यािी स्बच स्त्रकोणात्र्क सम्बन्ि 

अपररहायम छ त्यसका लास्ग “ स्शक्षक, स्वद्यािी तिा अस्भभावकसँग जनप्रस्तस्नस्िह ” नार्क अस्भर्खुीकरण कायमक्रर् 

सञ् चालन गररने छ । 
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७. स्वद्यािी संख्याको आिारर्ा स्शक्षक न्यनू भएका स्वद्यालयहरुर्ा वालस्वकास केन्र िप गररने छ । यसका लास्ग आवश्यक 

बजेटको व्यवस्िा गररने छ । 

८. स्शक्षकहरूलाई कायमर्लूक अनसुन्िान तास्लर् स्दई शैक्षस्णक कायमलाई व्यवस्स्ित गद ैलस्गने छ । 

९. स्शक्षक, स्वद्यािी र स्वद्यालयको क्षर्ता, गणुस्तर र पररणार्लाई र्ापन, स्नयन्त्रण र पररक्षण गनम कक्षा ५ र ८ को पररक्षालाई 

पास्लका स्तरीय बनाइने छ । र उत्कृष्ट स्वद्यािी, स्शक्षक र स्वद्यालयलाई सदा झैं परुस्कृत गने नीस्त गाउँपालस्कलाले 

स्लएको छ । 

१०. पढाइका अलावा स्वद्यािीहरूर्ा अन्तरस्नस्हत प्रस्तभालाई स्वद्यालय स्तरबाटै प्रस्रु्टन तिा पस्हचानका लास्ग प्रत्येक 

स्वद्यालयर्ा अस्तररक्त स्क्रयाकलाप सञ्चालन गररने छ । यसका लास्ग आवश्यक बजेटको व्यवस्िापन गररने छ । 

११.  सार्दुास्यक स्वद्यालयहरुको अस्तररक्त स्क्रयाकलाप र्ास्नएको राष्ट्रपस्त रस्नङ स्शल्ड प्रस्तयोस्गतालाई व्यवस्स्ित गनम 

संघीय सशतम रकर् बाहके यस गा.पा बाट सरे्त बजेटको व्यवस्िा गररने छ ।  

१२.  आजको स्वश्वव्यास्पकरण र गोल्वल ल्याङवेजको रुपर्ा स्लइएको अंग्रेजी भार्ार्ा सार्दुास्यक स्वद्यालयका स्वद्यािीलाई 

स्नपणुम बनाउन यसै आ.व. बाट  प्रत्येक कक्षार्ा अंग्रेजी स्वर्यको व्याकरण िप गररने छ । 

१३.  स्वद्यालयहरुलाई व्यावस्िापन र सञ् चालनका लास्ग िप आस्िमक सहयोग गररने छ । 

१४.  स्िानीय र्ातभृार्ार्ा पठनपाठनको व्यवस्िा स्र्लाइने छ । 

१५.  प्रत्येक स्वद्यालयहरुलाई भौस्तक पवूामिारले सम् पन् न गद ैलस्गने छ । 

१६.  र्खु्य स्वद्यालयहरूर्ा छात्रवासको व्यवस्िा स्र्लाइने छ । 

१७.  स्शक्षक दरबन्दी स्र्लान तिा व्यवस्िापन कायमलाई आवश्यकताका आिारर्ा स्नरन्तर रूपर्ा अस्घ बढाइने छ । 

१८.  प्रत्येक स्वद्यालयर्ा स्सकाइ उपलस्ब्ि वसृ्िका लास्ग अस्तररक्त कक्षा सञ् चालन तिा डे वोडमसको व्यवस्िा गद ैलस्गनेछ। 

१९.  प्रत्येक सार्दुास्यक स्वद्यालयलाई प्रस्वस्िर्ैत्री बनाउन क्रर्श इन्टरनेटको व्यवस्िा गररद ै लस्गन ेछ । 

२०.  स्शक्षकहरूलाई प्रस्वस्िर्ैत्री स्शक्षणका लास्ग तास्लर् सञ् चालन गरी दक्ष बनाउद ैलस्गने छ । 

२१.  प्रत्येक स्वद्यालयलाई वालर्ैत्री स्वद्यालय बनाउँद ैलस्गने छ । 

२२.  प्रत्येक स्वद्यालयर्ा वाल क्लब गठन गरी स्वद्यािीहरूलाई सकृय गराइने छ । 

२३.  सयन कक्ष सस्हतको वाल स्वकास केन्रको स्िापना गनम रकर्को स्वस्नयोजन गररएको छ । 

२४.  स्वद्यालयहरुर्ा स्डस्जटल हास्जरीको व्यवस्िा गररद ैलस्गने छ । 

२५.  स्वद्यालय अनुगर्नलाई प्रभावकारी रुपर्ा लाग ुगररने छ । 

स्वास््र् िथा जनसखं्र्ा सम्बन्धी नीलििः 

१. गाउँपास्लका स्भत्रका जेष्ट् ठ नागररक तिा अपाङ्गता भएका नागररकहरुको आिारभतु स्वास््य प्रस्त जवार्दहेी बन्द ै

र्स्हनार्ा एक पटक स्वास््यकर्ी घरर्ै पठाइ प्रािस्र्क स्वास््य पररक्षण तिा और्िी उपचार गनुमका सािै स्नशुल्क 

और्स्ि सस्हतको प्रािस्र्क उपचार स्कट स्वतरण गनम आवश्यक रकर्को व्यवस्िा गररएको छ । 

२. जस्टल वाहके सार्ान्य तिा गणुस्तरीय स्वास््य सेवाको ससु्नस्ितता गाउँपास्लका र्ै गनम “ हाम्रै अस्पताल हाम्रै डाक्टर ” 

भन् ने नारा अन्तगमत प्रािस्र्क स्वास््य केन्र ढुङ्गेसाँघरु्ा १ जना एर्.स्ब.स्ब.एस डाक्टरको पद पसू्तम गनुमका सािै र्ार्ेसी 

सेवा सर्ेत सञ् चालन गनम आवश्यक रकर्को स्वस्नयोजन गररएको छ । 
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३. गाउँपास्लकाकै गौरवको आयोजनाको रुपर्ा स्लइएको स्नर्ामणास्िन १५ शैयाको अस्पताललाई तोस्कएकै सर्यर्ा सम्पन् न 

गनमका लास्ग पहल गररने छ । यसबाट जस्टल स्कस्सर्का स्वस््य उपचार सरे्तको ससु्नस्ितता गनम प्रयास गररने छ । 

४. सबै स्वास््य चौकीहरू र्ार्म त नेपाल सरकारबाट स्नशलु्क गररएका ९१ प्रकारका और्स्िहरू स्वतरण कायमलाई स्नरन्तरता 

स्दद ैलस्गने छ । 

५. रै्वाखोला गाउँपास्लका स्भत्रका प्रत्येक वडालाई पणूम खोप यकु्त घोर्णा गरर सस्कएकोछ । यसको स्दगोपनाका लास्ग 

स्वास््य के्षत्रर्ा स्नरन्तर अनगुर्न तिा र्लु्याङकन गररने छ । 

६. यस गाउँपास्लकार्ा रहकेा र्स्हला सार्दुास्यक स्वास््य संयर्सेस्वका, र्स्हला स्वास््यकायमकताम तिा स्वास््य 

कर्ीहरूलाई अस्िकतर् पररचालन गरी स्वास््य सम्बन्िी जनचेतनार्लूक कायमक्रर् सञ् चालन गररने छ । 

७. सतु्केरी आर्ा तिा नवजात स्शशहुरूको स्नयस्र्त स्वास््य पररक्षणको लास्ग नस्समङ कर्मचारी घर घरर्ा पठाइ आवश्यक 

परार्शम स्दने व्यवस्िा स्र्लाइने छ । 

८. स्वास््य चौकीर्ा आवश्यक न्यनूतर् भौस्तक ससु्विा र आवश्यक उपकरणहरू उपलब्ि गराइ जस्टल अवस्िाका रोग र 

स्वरार्ी वाहकेका रोगको उपचार गाउँपास्लका स्भत्रका स्वास््य सस्िार्ा सहज रूपर्ा उपलब्ि हुने व्यवस्िा स्र्लाइने छ। 

९. ल्याब सेवालाई अझ व्यवस्स्ित गद ैलस्गने छ । 

१०.  गाउँपास्लकाबाट उपलब्ि एम्बलेुसबाट गाउँपास्लका स्भत्रका गभमवस्त आर्ाहरुलाई घरबाट स्वास््य संस्िा सम्र् 

स्नशलु्क एम्बलेुन्स सेवाको व्यवस्िा गररने छ । अस्त स्वपन् न तिा स्वपन् न नागररकका लास्ग नेपाल स्भत्रका जनुसकैु 

स्वास््य संस्िा सम्र् पयुामउन न्यनूतर् सेवा शुल्कका आिारर्ा एम्बलेुन्स सेवा उपलब्ि गराइने छ । 

११.  सबै स्वास््य संस्िाहरूर्ा बस्िमङ सेन्टर सञ् चालन गरी आवश्यक जनशस्क्त र प्रस्वस्िले ससु्विा सम् पन् न बनाइन ेछ । 

१२.  स्वास््य संस्िार्ा कायमरत स्वास््यकर्ीहरूलाई आवश्यकताको आिारर्ा तास्लर्को व्यवस्िा गररने छ । 

१३.  स्वास््य आर्ा सर्हूको बैठकर्ा उपस्स्ित हजार स्दनका आर्ालाई पोर्णयकु्त खाजाको व्यवस्िा गररने छ । 

१४.  अस्तस्वपन् न आस्िमक अवस्िा भएका व्यस्क्तहरूको जस्टल स्कस्सर्का उपचारर्ा सहयोग गनम  अध्यक्ष स्वास््य सहयोग 

कोर्को व्यवस्िा गररने छ । 

१५.  स्वस्भन्न स्कस्सर्का सरुवा रोग र र्हार्ारीबाट बच्न स्वशेर् स्वास््य सम्बन्िी स्नस्त तिा योजना तय गररने छ ।  

१६.  स्वास््य चौकी स्िापना गनम बाँकी रहकेा वडाहरूर्ा यसै आस्िमक वर्मबाट स्िापना गद ैलस्गने छ । 

१७.  प्रत्येक गभमवस्त आर्ाहरुको स्नयस्र्त स्वास््य चेक जाचको लास्ग स्वास््य संस्िाहरूर्ा अल्रासाउण्ड सेवा सर्य 

सर्यर्ा उपलब्ि गराउने नीस्त स्लइने छ । 

खेलकुद सम्बलन्धि नीलििः 

१. यस गाउँपास्लकार्ा स्नर्ामणास्िन गाउँपास्लकाकै गौरवको रंगशाला र्दन भण्डारी- स्र्तृी रङ्गशालालाई सम् पन् न गनम प्रदशे 

र संघीय सरकारसँग सहकायमका लास्ग पहल गररने छ । 

२. आिारभतू स्वद्यालयबाट राम्रो खेल खेल्ने खेलाडीहरूलाई दशेका उत्कृष्ट व्यावसास्यक क्लबर्ा अवसरका लास्ग प्रयास 

गररन ेछ । 

३. स्िानीय स्तरर्ा आयोजना गररने स्वस्भन् न खेलकुद कायमक्रर्र्ा स्िानीय क्लबसँग सहकायम गरी खेलकुदको स्वकास गररनेछ। 

४. स्वद्यालय स्तर बाट उत्कृष्ट् ट खेलाडी उत्पादनका लास्ग स्वद्यालयहरूलाई आवश्यक खेल सार्ाग्री स्नशलु्क स्वतरण गररनेछ। 

५. खेलकुद स्वकासका लास्ग अध्यक्ष खेलकुद सहयोग कायमक्रर् अन्तगमत रकर् स्वस्नयोजन गररएको छ । 
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६. स्शवरात्रीको अवसरर्ा साँघपुास्टर्ा आयोजना हुने खेलकुद कायमक्रर्लाई सहयोग गनम रकर्को स्वस्नयोजन गररने छ । 

 

लवज्ञान िथा प्रलवधी सम्बन्धी नीलििः  

१. गाउँ कायमपास्लकाको कायामलय, सबै वडा कायामलय, सबै स्वास््य संस्िा, सबै सार्दुास्यक स्वद्यालयहरूर्ा ब्रोडब्याण्ड 

इन्टरनेटको व्यावस्िा गररने छ । 

२. गाउँपास्लकाको कायम सम्पादनलाई सवमसुलभ, चसु्त दरुुस्त र प्रस्वस्ि रै्त्री बनाउन प्रस्वस्िको अस्िकतर् प्रयोग गररने छ । 

३. गाउँपास्लकाको वेव साइट तिा रे्सबकु पेजबाट सम्पणुम सचूनाहरुको सम्प्रेर्ण गरी सचूनाको हकको प्रत्याभतुी 

स्दलाईनेछ। 

४. गाउँपास्लकाका स्वस्भन् न शाखा र्ार्म त प्रवाह हुने सेवा ससु्विालाई भरपदो, गणुस्तरीय र सहज बनाउन आवश्यकता 

अनसुार स्वस्भन् न सफ्टवेयर तिा हाडमवेयरको प्रयोग गद ैलस्गने छ । 

५. गाउँपालकाबाट प्राप् त सेवाका लास्ग आवश्यक र्ारार्, स्नवेदन, योजना सम्झौता लगायतका कागजपत्र गाउँपास्लकाको 

वेभसाइटबाटै प्राप् त गनम सस्कने व्यवस्िा स्र्लाइने छ । 

६. स्वत्तीय तिा आस्िमक सुशासन कायर् गद ैजवार्दसे्हता, पादमस्शमता र प्रस्तस्पिामत्र्क बनाउनका लास्ग यस गा.पा. बाट 

सञ् चालस्लत योजनाहरूलाई ई-स्वस्डङ प्रणाली र्ार्म त ठेक्का आव्हान गने नीस्त अवलम्वन गररने छ । 

७. गाउँपास्लकाले वास्र्मक योजना र बजेट तजुमर्ा गनम, गाउँपास्लकाको भौगोस्लक, सार्ास्जक, आस्िमक तिा पवूामिार 

लगायतका के्षत्रको यिािम स्स्िस्त दसे्खने गरी बस्तगुत स्ववरण (स्डस्जटल प्रोर्ायल) तयार गररने छ । 

 

सुकुम्बासी व्र्ावस्थापन सम्बन्धी नीलििः 

१. गाउँपास्लका स्भत्र रहकेा जग्गास्वस्हन सकुुम्बासीहरूको पस्हचान गरी व्यावस्िापन गद ैलस्गने छ ।  

 

लैंलगक समानिा ि समावेशीकिण सम्बन्धी नीलििः 

१. गाउँपास्लका स्भत्र रहकेा र्स्हला\आर्ा सर्हूको क्षर्ता अस्भवसृ्ि गनम चेतनार्लुक तिा स्शपर्लुक तास्लर्को व्यवस्िा 

गररन ेछ । 

२. लैंस्गक स्वभेदलाई न्यसू्नकरण गनम स्वस्भन् न कायमक्रर्हरू आयोजना गररने छ । 

३. र्स्हलालाई आस्िमक कृयाकलापर्ा सस्क्रय बनाउन र्स्हला उद्यर्स्शलता कायमक्रर् सञ्चालन गररने छ । 

४. गाउँपास्लका स्भत्रका परम्परागत पेशाको संरक्षण, सम्विमन तिा आिसु्नस्ककरणको लास्ग आवश्यक कायमक्रर्हरू 

सञ् चालन गररने छ । 

५. जातीय छुवाछुत तिा भेदभावलाई न्यसू्नकरण गनम सचेतनार्ुलक कायमक्रर् सञ् चालन गररने छ । 

६. गाउँपास्लका स्तरीय एक बाल क्लब गठन गरी सर्ाजर्ा रहकेा स्वकृस्तहरू जस्तैः बालस्ववाह, लागपूदािम, दवु्यमशनी, 

बाल श्रर् शोर्ण, घरेल ुस्हंसा रोक्न तिा न्यसू्नकरण गनम अस्भयान सञ् चालन गररने छ । 
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खानेपानी िथा सिसफाई सम्बन्धी नीलििः 

१. गाउँपास्लका स्भत्रका र्खु्य र्ुख्य बजार के्षत्रलाई पस्हचान गरी नसड्ने र्ोहोररै्लालाई व्यवस्िापन गनम डस्म्पङ साइट 

स्नर्ामण गररने छ ।  

२. गाउँपास्लका स्भत्र सञ् चास्लत खानेपानी आयोजनाहरूको स्दगो सञ् चालन र स्नरन्तरताका लास्ग गैर सरकारी संस्िा 

GWT संग सहकायम गरी आवश्यक र्र्मत सम्भार गररने छ । 

३. खानेपानी सरसर्ाई तिा स्वच्छता योजना तयार गरी कायामन्वयन गररने छ । 

४. गाउँपास्लका स्भत्र रहकेा सम् पणूम खानेपानी र्हुानहरूको स्ववरण संकलन गरी र्हुान संरक्षण गररने छ । 

५. एक घर एक िाराको नीस्त अन्तगमत सबै नागररकहरूको घर घरर्ा स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्िा गररने छ । 

६. सावमजस्नक क्षेत्र, बढी र्ास्नसहरूको जर्घट हुने क्षेत्रर्ा सावमजस्नक शौचालय स्नर्ामण गररने छ । 

७. गाउँपास्लकाका र्ुख्य र्ुख्य बजारर्ा उस्चत ढलस्नकासको व्यवस्िा गररने छ । 

८. परम्परागत पोखरी, कुवा, ढुङ्गेिाराहरूको संरक्षण गररने छ । 

लवदु्यि िथा उजाि सम्बन्धी नीलििः 

१. गाउँपास्लका कायामलय, वडा कायामलयहरू तिा स्वास््य संस्िाहरुर्ा स्वद्यतुको आपसू्तम सहज बनाउन रास्ष्ट्रय प्रशारण 

लाइनको पहुचँ पयुामइन ेछ । 

२. गाउँपास्लका स्भत्रका सबै नागररक, संघसंस्िा, टोल तिा बस्तीहरूर्ा रास्ष्ट्रय प्रशारण लाइन जडान तिा स्वस्तार गनम 

आवश्यक पहल गररने छ ।  

३. गाउँपास्लका स्भत्र सञ् चास्लत लद्य ुजलस्वद्युत पररयोजनालाई स्दगो र भरपदो बनाउन आवश्यक सहयोग गररने छ । 

 

पर्िटन सम्बन्धी नीलििः 

१. गाउँपास्लका स्भत्र रहकेा सबै पयमटकीय स्िलहरुको पस्हचान गरी स्वस्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन तिा स्िलगत सवे गरी 

एस्ककृत स्डजाइन सस्हत ससू्च तयार गररने छ । 

२. पयमटन के्षत्रको संख्यात्र्क र गुणात्र्क अस्भवसृ्ि तिा रोजगारी स्सजमना गनम पयमटन के्षत्रर्ा स्िानीय सर्दुायको संलग् नतार्ा 

स्नजी क्षेत्रलाई सरे्टेर पयमटन क्षेत्रको व्यावसास्यकरण गनम आवश्यक योजना तजुमर्ा गररने छ । 

३. रै्वाखोला गाउँपास्लकाको पयमटन गरुू योजनाले स्निामरण गरेका प्रािस्र्कतार्ा रहकेा पयमटकीय क्षेत्रहरूको स्वकास गररने 

छ । 

४. नेपालर्ा पाइने ३२ र्ध्ये २८ प्रकारको लास्लगुंरासहरुको संरक्षण गद ै“लास्लगुरंास अध्ययन केन्र” को रुपर्ा स्वकास गन े

उद्दशे्यल ेस्र्ल्के क्षेत्रर्ा स्नर्ामणास्िन लास्लगुंरास पाकम लाई तोस्कएकै सर्यर्ा सम्पन् न गररने छ । यसबाट गाउँपास्लकाको 

आन्तररक तिा वाह् य पयमटन सरे्त र्जबतु हुने छ ।   

५. लोपउन्र्खु रेडपाण्डाको संरक्षण र संख्या वसृ्िका लास्ग (रेडपाण्डा प्रजनन केन्र) स्िापना गनम आवश्यक नीस्त स्नर्ामणका 

लास्ग यस क्षेत्रर्ा सम्लग्न स्वस्भन् न सरोकारवाला स्नकायहरुसंग सर्न्वय गररने छ ।  

६. यस क्षेत्रर्ा पाइने लोपउन्र्ुख रेडपाण्डा, डारे्, र्नुाल झारल, स्हउँ स्चतवुा लगायतको संरक्षणका लास्ग जनचेतना बढाउन 

आवश्यक कायमक्रर् सञ् चालन गररनेछ । स्िानीय पाठ्यक्रर्र्ा सरे्त यस स्वर्यलाई सरे्स्ट अध्ययन अध्यापन गराइने छ। 
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७. पयमटकीय स्तलहरुको प्रचार प्रसार तिा प्रविमन गनम र्ैवाखोला गाँपास्लकाको केन्र साँघ ुदसे्ख लास्लगरुास के्षत्र स्र्ल्के-

गोरूजरेु-जलजले हुद ै स्र्क्वाखोला गाउँपास्लकाको सोि ुपोखरी सम्र्को र्हत्वपूणम, ऐस्तहास्सक, िास्र्मक, साँस्कृस्तक 

तिा प्राकृस्तक स्हसाबले र्हत्वपणूम स्िलहरूलाई सरे्ट्द ै साहस्सक पयमटकीय पद र्ागको दरुगार्ी योजना अगाडी 

साररएको छ । यसका लास्ग यसै आ.व. र्ा स्वस्ततृ पररयोजना प्रस्तवेदन (DPR) तयार गनम आवश्यक बजेटको व्यवस्िा 

गररएको छ ।  

८. ग्रास्र्ण पयमटनलाई व्यवस्स्ित गनम होर्स्टे पयमटन व्यावसायलाई स्वशेर् प्रािस्र्कता स्दइने छ । 

 

गैिसिकािी सघं संस्था सम्बन्धी नीलििः 

१. यस गाउँपास्लका क्षेत्रर्ा आफ्नो कायमक्षेत्र बनाएका रास्ष्ट्रय\अन्तरास्ष्ट्रय गैर सरकारी संघ संस्िाहरुको कायमक्रर्, बजेट, 

सर्य तास्लका, कायमक्रर्को औस्चत्य, प्रभाव, अवसर, लाभास्न्वत क्षेत्र सरे्तको स्वशे्लर्ण र र्लू्याङ्कन गरेर र्ात्र राय 

सस्हत स्वीकृस्त स्दइनेछ । सािै गाउँ कायमपास्लकाको कायामलयले प्रस्तास्वत कायमक्रर्को क्षेत्र पररवतमन गनम सक्नेछ र गाउँ 

कायमपास्लकाको कायमलयर्ा एक गैर सरकारी संघ सस्िा अनुगर्न ईकाइ गठन गरी अनुगर्न कायमलाई प्रभावकारी बनाइने 

छ । 

२. गैरसरकारी संघ सस्िासँग स्वस्भन् न आस्िमक तिा सार्ास्जक क्षेत्रको स्वकास गने सन्दभमर्ा आवश्यक साझेदारी तिा 

सहकायम गररने छ । 

 

लवपद व्र्वस्थापन, बन वािाविण संिक्षण िथा हरिर्ाली प्रवर्द्िन सम्बन्धी नीलििः 

१. उच्च पस्हरोको जोस्खर्र्ा रहकेा के्षत्रहरूलाई वायो ईस्न्जस्नयररङ स्वस्िको प्रयोग गरी वाढी पस्हरो जस्ता प्राकृस्तक 

प्रकोपबाट जोगाउन आवश्यक व्यवस्िा गररने छ । 

२. गाउँपास्लका स्भत्र सञ्चालन गररने योजनाहरूर्ा अस्नवायम वातावरणीय प्रभाव र्लू्याङ्कन गनम प्रयास गररने छ । 

३. वडार्ा रहकेा झरना, पोखरीहरूको पस्हचान गरी आवश्यक संरक्षण गररने छ ।  

४. र्ाध्यस्र्क स्वद्यालयका स्वद्यािीहरुलाई जलवाय ुपररवतमनसंग अनकुुलन सम्बन्िी अस्भर्सु्खकरण कायमक्रर् सञ् चालन 

गररन ेछ । 

५. गाउँपास्लकालाई प्लास्ष्ट् टक र्ुक्त गाउँपास्लका बनाउन आवश्यक कायमक्रर्हरू सञ् चालन गररने छ । 

६. स्िानीय प्रकोप व्यवस्िापन कोर्को व्यवस्िा गररने छ । 

संगठन संिचना दिबन्दी ि कार्िलवविण िथा सुशासन ि सेवा प्रवाह सम्बन्धी नीलििः 

१. व्यवस्स्ित सेवा प्रवाहका लास्ग स्िानीय स्बस्शष्ट् टता झल्कने गरी गाउँपास्लकाको आफ्नै प्रशासकीय भवन स्नर्ामण गररनेछ 

। यसका लास्ग स्वस्ततृ पररयोजना सस्हतको गरुू योजना तयार पानम यसै आ.व.र्ा आवश्यक बजेटको व्यवस्िा गररनेछ ।  

२. यस गाउँपास्लकार्ा चास्हने जनशस्क्त छनौट गदाम सर्ावेशी स्सिान्तको आिारर्ा यसै पास्लकाका जनतालाई उच्च 

प्रािस्र्कता स्दने नीस्त ल्याइने छ । 

३. संघीय तिा प्रादसे्शक सरकारको अनदुानर्ा प्राप् त हुने योजना, पररयोजना तिा स्जल्ला सर्न्वय सस्र्स्तबाट सर्ायोजन 

भई आउने स्वस्भन् न दरबन्दीका कर्मचारीहरूको यिोस्चत पररचालन गने नीस्त अवलम्वन गनुमका सािै उक्त पदहरूको 
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कायमबोझ, कायमपद्दस्त र कर्मचारीको आवश्यकता लगायतका स्वर्यहरू अध्ययन गरी दरबन्दीर्ा हरेरे्र तिा कटौती गद ै

जाने र स्वणीर् स्वदाई गने सस्हतको र्ानव संसािन व्यवस्िापन गने नीस्त अवलम्वन गररने छ । 

४. गाउँपास्लका स्तरर्ा एकीकृत सेवा केन्रको अविारणालाई सेवा प्रवाहर्ा जोड्न सस्कने सम्भाव्यताको अध्ययन गरी 

उस्चत कायमक्रर् तय गररने छ । 

५. गाउँ कायमपास्लका र वडा कायामलयहरूको दरबन्दी संरचना संघीय सरकार र प्रादसे्शक सरकारसंग संगठन र स्वकास 

सम्बन्िी आवश्यक सर्न्वय, परार्शम र साझेदारी गरी सोही अनरुूप पदपसु्तम सर्ायोजन, दरबन्दी सजृना, सरूवा तिा 

वसृ्तस्वकास प्रणालीलाई व्यवस्स्ित गररने छ । 

६. गाउँपास्लका स्स्ित सावमजस्नक स्नकायहरुर्ा सम्पादन हुने सेवा प्रवाह तिा कार्कावामहीको उस्चतर्ुल्याङ्कन गरी 

परुस्कार तिा दण्डको व्यवस्िा गररने छ । 

७. कर्मचारीहरु तिा जनप्रस्तस्निीहरुको क्षर्ता अस्भवसृ्िका लास्ग अस्भर्सु्खकरण तास्लर्, गोष्ठी तिा अवलोकन भ्रर्णको 

कायमक्रर् गररने छ । 

८. गाउँपास्लकाबाट प्रवाह गररने सेवालाई चसु्त दरुूस्त र जनर्ुखी बनाउन कायामलय व्यावस्िापनसगं सम्बन्िीत सम्पणूम 

कायमलाई व्यवस्स्ित तिा प्रस्वस्िर्ैत्री बनाउद ैलस्गने छ । 

९. गाउँपास्लकाबाट कायम सम्पादन गदाम पारदशी, जवार्दहेी र सहभास्गतार्लूक प्रस्क्रया अवलम्बन गररने छ । 

१०.  स्वकास स्नर्ामण लगायतका सेवा प्रवाहहरुलाई पारदस्शमता कायर् गनम आवश्यकता अनुसार सावमजस्नक सनुुवाई, खचम 

सावमजस्नकीकरण, लेखापररक्षण लगायतका कायमक्रर्लाई स्नरन्तरता स्दइने छ । 

११.  पत्रकार र्हासंघ ताप्लेजुङको सहकायमर्ा जनप्रस्तस्नस्ि संग सञ् चारकर्ी नार्क कायमक्रर् सञ् चालन गररनेछ । 

१२.  जनप्रस्तस्निी र कर्मचारीहरुको आचार संस्हता पालनालाई प्रभावकारी बनाइने छ । 

१३.  नेपालको संस्विान २०७२ र स्िानीय सरकार सञ् चालन ऐन २०७४ द्वारा प्रदत्त अस्िकार बर्ोस्जर् गाउँपास्लकालाई 

आवश्यक पने ऐन, स्नयर्, कायमस्वस्ि, स्नदसे्शका, र्ापदण्ड स्नर्ामण गने कायमलाई प्रािस्र्कतार्ा रास्खने छ । 

१४.  आयोजना र कायमक्रर्हरूको तजुमर्ा, अनगुर्न तिा र्ुल्याकंन गने कायमर्ा अझ प्रभावकारी बनाउद ैलस्गने छ । 

१५.  स्डस्जटल नागररक वडापत्र र्ार्म त सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाहको बारेर्ा जानकारी गराउने नीस्तलाई कायामन्वयनर्ा 

ल्याइनेछ । 

१६.  सार्ास्जक सरुक्षा भत्ता वडा वडाबाट स्वतरण गने व्यवस्िा स्र्लाइने छ । 

१७.  वडा नं. ५ र ६ का नागररकहरूलाई शान्ती सरुक्षाको प्रत्याभसू्त स्दलाउन सो के्षत्रर्ा एक अस्िायी प्रहरी चौकी स्नर्ामण 

गनम आवश्यक पहल गररने छ । 

१८.  न्यास्यक सस्र्स्त र्ार्म त न्याय सम्पादनका कार्हरूलाई प्रभावकारी बनाइने छ । 
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सडक िथा भौलिक पुवािधाि लवकास सम्वन्धी नीलििः 

१. वसन्तपरु-गरु्ा-साँघ-ुदोभान, र्दन भण्डारी लोक र्ागमलाई स्तरोन्नती तिा कालोपत्र गनम केन्र सरकारसंग आवश्यक 

सर्न्वय तिा पहल  गररने छ । 

२. सदरर्कुार् रु्ङस्लङबाट दोभान हुद ैगाउँपास्लकाको वडा नं. १ दसे्ख वडा नं. ६ लाई  गाउँपास्लकाको केन्र सम्र् जोड्ने 

र्खु्य सडकलाई प्रािस्र्कतार्ा राखी स्तरउन्नती गररनेछ । यसका लास्ग यसै आ.व. र्ा आवश्यक बजेटको व्यवस्िा 

गररन ेछ ।   

३. गाउँपास्लका स्भत्रका र्ुख्य सडकहरूलाई बाहै्र र्स्हना चल्ने बनाउनको लास्ग नाली काट्ने, ग्राभेल गने, होर्पाईप लगाउन े

तिा जोस्खर्यकु्त ठाउँर्ा तारजाली, पखामल लगाउने व्यवस्िा गररने छ । 

४. सडकको क्षेत्रास्िकार तोकी, स्ज.पी.एस रायास्कङ सस्हतको पास्लका सडक सञ् जालको गुरू योजना सडक सञ् जालको 

र्ास्टरप्लान स्नर्ामण गररने छ । 

५. गाउँपास्लका स्भत्रका सडकहरुको क्षेत्रास्िकार (राइट अर् वे) तोकी सडक स्नर्ामण कायमलाई स्नरन्तरता स्दइने छ । 

६. गाउँपास्लका स्भत्रका र्ुख्य सडकहरुको पस्हचान गरी स्दगो सञ् चालनका लास्ग स्वस्ततृ पररयोजना प्रस्तवेदन स्नर्ामण गरी 

कायामन्वयन गररनेछ । यसका लास्ग यस आ.व.र्ा कस्म्तर्ा २ वटा र्खु्य सडकको पस्हचान गरी स्तरोन्ती तिा 

आवश्यकताका आिारर्ा रयाक ओपन गररने छ । 

७. गाउँपास्लका आरै्ले र्ात्र स्नर्ामण गनम नसक्ने ठुला आयोजनाका लास्ग संघ र प्रदशे संग साझेदारर गने नीस्त स्लइनेछ । 

यसका लास्ग यसै आ.व. बाट स्ड.पी.आर तयार गररने छ । 

८. गाउँपास्लका स्भत्र सञ् चास्लत भौस्तक पवूामिारका योजनाहरू न्यनुतर् रू. ५ लाख भन्दा कर्का योजनाहरु छनौट गररन े

छैन । यसै आ.व. बाट यस नीस्त लाइ प्राभावकारी रुपर्ा कायामन्वयन गररने छ । 

९. गाउँपास्लका केन्रबाट स्जल्ला सदरर्कुार् जोड्ने सडकको प्रािस्र्स्ककरण गरी आवश्यक बजेट स्वस्नयोजन गररने छ । 

१०.  गाउँपास्लका स्भत्र स्नर्ामण गररने सडकहरूको वस्गमकरण गरी सोस्ह बर्ोस्जर् बजेट स्वस्नयोजन गररने छ । 

११.  गाउँपास्लका स्भत्र स्नस्ज तिा सावमजस्नक भवनहरू स्नर्ामण गदाम भवन आचारसंस्हता अस्नवायम लाग ुगररने छ । 

१२.  गाउँपास्लका स्भत्र सञ् चास्लत ठुल्ठुला सडक आयोजना, र्ोटरेवलपलु स्नर्ामणका लास्ग अस्नवायम रुपर्ा स्ड.पी.आर 

गररनेछ । 

१३.  श्रर्दान बढी जट्ुने सडक तिा भौस्तक योजनाहरूलाई बढी प्रािस्र्कता स्दइने छ । 

१४.  प्रत्येक वडाको केन्र जोड्ने सडकलाई र्खू्य प्रािस्र्कतार्ा राखी स्तरोन् नती गररने छ । 

१५.  गाउँपास्लकाले स्नर्ामण गरेका र्खु्य र्खु्य सडकहरूको रेखदखे तिा संरक्षण गनम प्रत्येक वडार्ा सडक हरेालकुो व्यवस्िा 

गररन ेछ । 
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आदरणीय गाउँसभाका सदस्यज्यहूरू,  

                          अन्त्यर्ा, यस नीस्त तिा कायमक्रर्लाई अक्षरांस कायामन्वयन गनम सकेको खण्डर्ा गाउँपास्लकालाई उच् च 

स्हर्ाली स्जल्लाको सर्िृ, सम्र्नुत र नर्नुा गाउँपास्लकाको रूपर्ा स्वकास गराउन सस्कने प्रशस्त सम्भावना रहकेो जानकारी 

गराउदछु । यस ११ औ ँगाउँ सभार्ा सहभागी उपाध्यक्ष ज्य,ू प्रर्खु प्रशासकीय अस्िकृत ज्य,ू सम्पणूम वडा अध्यक्ष एवर् सदस्य 

ज्यहूरू, कायमपास्लका सदस्य ज्यहूरू, नीस्त तिा कायमक्रर् स्नर्ामणर्ा खस्टन ुभएका कर्मचारीहरू, राजनैस्तक पाटी, राष्ट्रसेवक, 

नीस्ज सहकारी र सार्दुास्यक के्षत्र, स्कसान तिा श्रस्र्क वगम, नागररक सर्ाज, स्वकास साझेदार, सञ् चारकर्ीहरू एवर् यो सभा 

सम्पन् न गनम यो हल उपलब्ि गराइ स्दनहुने श्री नारायणी नर्नूा र्ा.स्व. लगायत सबैलाई हास्दमक िन्यवाद स्दन चाहन्छु । 

 

 

धन्र्वाद ! 

 

लवजर् प्रकाश वनेम 

अध्यक्ष 

र्ैवाखोला गाउँपास्लका 
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