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१. र्स खानीखोला गाउँपाललकाको एघारौँ गाउँसभाको छैठौँ बजेट अलिवेशनका उपस्स्थत गाउँ सभाका सदस्र्ज्रू्हरु, 
गाउँकार्यपाललकाका पदालिकारी तथा सदस्र्हरु, प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत एवं अन्र् कमयचारी लमत्रहरु, नागररक 
समाज, बरु्िजीर्व, पत्रकार, सरुक्षाकमीहरु सवयप्रथम खानीखोलाको आज र्स गररमामर् गाउँ सभामा म 
गाउँपाललकाको अध्र्क्ष र गाउँकार्यपाललका पररवारको तर्य बाट र्हाँहरुलाई हार्दयक न्र्ानो अलभवादन गदयछु । 
र्स खानीखोला गाउँपाललकाको आलथयक वर्य २०७९।८० को नीलत तथा कार्यक्रम र्स गररमामर् गाउँसभाको 
बैठकमा प्रस्ततु गनय पाउँदा म अत्र्न्त गौरवास्न्वत भएको छु । २०७९ साल बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीर् 
तहको लनवायचन बाट हामीलाई मतदान मार्य त लनवायस्चत गनुय हनुे आदरस्िर् खानीखोला बासी, आमाववुा, र्ददीबर्हनी 
लगार्त सबैमा आभार सर्हत िन्र्वाद व्र्क्त गनय चाहान्छु । र्स अवसरमा इलतहासका र्वलभन्न कालखण्डमा 
र्वशेर्त जनर्िुको महान अभीर्ानमा र्स खानीखोला गाउँपाललकाको भलूमबाट प्राि उत्सगय गनुयहनुे अमर र्ोिाहरु 
रेशम बहादरु स्घलसङ, लडल बहादरु लथङ, अजुयन बहादरु लथङ, राममार्ा बज्र्,ु िनकुमारी गोले, मान कुमारी गोले, 
दल बहादरु ब्लोन, अरलबन्र स्जम्बा, देवराज सापकोटा, भक्त बहादरु पास्िन, झलक दलायमी, कुमार वाईबा, रलमता 
थोकर, डेनसाङ स्घलसङ, लोकबहादरु लसङतान लगार्त अमलु्र् जीवनको आहलुत र्दनहुनु ेती महान शर्हदहरुप्रलत 
हार्दयक श्रिाञ्जली व्र्क्त गदयछु । नेपालमा संघीर् लोकतास्न्त्रक गितान्त्रात्मक राजनीलतक प्रिाली लनमायि सम्मको 
चरिमा आइपगु्दा घाइते तथा बेपत्ता पाररएका पररवार प्रलत आजको र्स सभा मार्य त गर्हरो श्रदापूवयक सम्मान 
व्र्क्त गनुय चाहान्छु । र मलुकुको राजलनलतक, आलथयक र सामास्जक पररवतयनमा र्गुान्तकारी रुपमा नेततृ्वदार्ी 
भलुमका खेल्न ुहनुे अग्रजहरु प्रलत सम्मान व्र्क्त गनय चाहान्छु ।   

 

२. काभ्रपेलाञ्चोक स्जल्लाको अलत र्वकट क्षेत्र मालनएको डाडाँपारी क्षेत्रमा अवस्स्थत र्स खानीखोला गाउँपाललका 
खानीखोलाको स्वच्छ एवम ्कञ्चन पानी जस्तै समरृ्िको लमठो सपना बोकेर अस्घ बर्ि रहेको छ । कुल १३२ 
वगय लमटर क्षेत्रर्लमा रै्ललएको र्स पाललकाको उत्तरी लसमानामा बेथानचोक गाउँपाललका र रोशी गाउँपाललका, 
पूवयमा महाभारत, दस्क्षिमा मकवानपरुको बागमती गाउँपाललका, लसन्िलुीको हररहररपरुगर्ि गाउँपाललका र 
पस्चिममा लललतपरुको महांकाल गाउँपाललका पदयछ । उत्तरतर्य  महाभारत पवयत, पूवयतर्य  चाउ खोला, दस्क्षितर्य  
कोखाजोर र बागमती नदी एवम ्पस्चिमतर्य  ठुला दलुुयङ खोलाले घेररएको र्स पाललका आरै्मा प्राकृलतक रुपले 
अत्र्न्तै मनोरम, सनु्दर छ । पाललकाको नाम सँग साइनो जोलडएको र्स भगूोलको मध्र् भाग भएर बग्ने 
खानीखोला र्हाँको मखु्र् सौन्दर्य हो । र्हाँको संस्कार, भावना र मनोर्वज्ञान र्ही सौन्दर्य सँग जोलडएको छ । 
प्राकृलतक दृर्िले शान्त, प्रदरु्ि रर्हत, स्वच्छ, हररर्ाली र्कु्त खानीखोला आज र्वकासको अनमोल, अपेक्षाको 
बीचबाट खडा छ ।र्हाँ पूरानो पाँचबटा गा.र्व.स. हरुलाई जोडेर सातवटा वडा बनेको छ । २०७८ को 
जनगिना अनसुार १२,३७५ कुल जनसङ्खर्ा देस्खएको, शैस्क्षक दृिीले ९६ प्रलतशत साक्षर भएको, दिु, तरकारी 
तथा मासमुा आत्मलनभयर भएको र्स पाललकाको अको पर्हचान ऐलतहालसक लभमसेनस्थान मस्न्दर, महादेवस्थान 
मस्न्दर थम्की, लाप्चे गरु्ा, गोल्मे दरवार, चमेरो गरु्ा र तामा, चनु, र्लाम लगार्तका अथाह खानीहरु पलन हो 
। जलडबटु्टी जन्र् प्राकृलतक बस्तहुरुको श्रोतले पलन र्स पाललका भररपूिय छ र्स्ता अनलगस्न्त सम्भावना बोकेर 
पलन सम्भावनाको भारीले लथचेर उठ्न नसकेको लततो स्चनारी ललएर अब बदल्ने, बदललने प्रकृर्ाको र्ात्रामा अगालड 
बर्िरहको छ हाम्रो खानीखोला । साथै न्र्नुतम  ३०० देस्ख अलिकतम ३००० लम. उचाईमा  रै्ललएको र्स 
पाललका लनिर् नै हामी सबैको साझा प्रर्त्नबाट बदललने छ भन्ने र्वश्वास र्स सभाले ललएको छ । मूलकुमा 
संस्घर्ताको स्थापना सँगै र्सले प्रिान गरेको जनालिकार, लसंहदरवारको अलिकार, गाउँ गाउँमा भएको व्र्वस्था 
आर्दले र्हाँको जनमानसमा आएको उत्साह वास्तवमै आकर्यक छ । र्सथय अब हामी सबै र्ो उत्साहका साथ 
“हामी बनाउछौँ, हाम्रो खानीखोला” अलभर्ानमा जटु्न सक्ने छौँ । 
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३. सबल पक्ष: 
❖ प्राकृलतक सौन्दर्य र स्वच्छ वातावरि भएको िालमयक एवम ्सांस्कृलतक सम्पदा भएको ।  

❖ प्राकृलतक श्रोत उपर्ोलगताको दृिीले व्र्ापक सम्भाव्र्ता रहेको । 

❖ माहाभारत पवयत शृ्रखलाको उच्च पहाडी क्षेत्र लभत्रका पर्यटनका सम्भावनाका साथ साथै पर्हचालनत वा पर्हचान 
हनु बाँकी जलडबटु्टीको उपर्ोलगताको प्रचरु सम्भावना रहेको ।  

❖ प्रदेश राजिानी र संस्घर् राजिानी सँगको नस्जक रहेको । 

❖ सडक लगार्तको पूवायिारको व्र्वस्था गनय सक्दा गाउँपाललकाको केन्र देस्ख प्रदेश राजिानीमा पगु्न दईु घण्टा 
भन्दा बर्ि नलाग्ने अवस्था रहेको।  

❖ आर्दवासी जनजाती र अन्र् समदुार् लबच परस्पर, समुिरु सम्बन्ि कार्म गरी सदभावपूिय जीवन पद्दलत भएको।  

 

४. दबुयल पक्ष: 
❖ भौगोललक रूपले अत्र्न्त र्वकट रहेको ।  

❖ स्थानीर् स्तरमा रहेको श्रोत सािनको समसु्चत प्रर्ोग हनु नसकेको ।  

❖ इन्टरनेट एवम ्संचार सेवा लनर्लमत हनु नसकेको ।  

❖ वर्यमा ६ मर्हना भन्दा बर्ि लनर्मलत र्ातार्ात सेवा सञ्चालन हनु नसकेको ।  

❖ भौगोललक क्षेत्रर्ल ठूलो भए पलन कम जनसंख्र्ा, कम बजेट र कम आन्तररक श्रोत भएको ।  

❖ केस्न्रर् प्रसारि लाईन (र्वद्यतुीकरि) हनु बाँकी रहेको । 

 

५. सम्भावना: 
❖ महाभारत पवयत क्षेत्रमा पर्यटर्कर् स्थल बनाउन सर्कने सम्भावना रहेको।  

❖ कर्र्, पशपुालन, जलडबटु्टी लगार्तका क्षेत्रहरुमा लगानी लभत्र्र्ाउन सक्दा देशकै अथयतन्त्रमा र्ोगदान परु् र्ाउन 
सक्ने अनकुुललत वातावरि भएको ।  

❖ खानीखोला लभत्रका ताल्िंुगा, जगथली, माहांकाल र र्लामेटार बस्तीलाई सहररकरि गनय सर्कने  सम्भावना 
भएको।  

❖ लसमेन्ट उत्पादनका लालग आवश्र्क कच्चा पदाथयको खानी भएको र र्सको उत्खनन ्गरी लबक्री र्वतरि गनय 
सक्दा पाललकाले ठूलो लाभ ललन सर्कने सम्भावना भएको ।  

❖ प्रदेश राजिानी हेटौँडा नस्जक भएकाले बागमती नर्दमा पलु लनमायि भएमा दईु घण्टामा हेटौँडा पलुग सेवा ललन 
सक्ने आिार भएको ।   

६. वार्र्यक नीलत तथा कार्यक्रम तजुयमाका लालग अपनाइएको नीलत: 
❖ सहभालगतामलुक र गाउँपाललकाको र्ोजना तजुयमा तथा लोकतास्न्त्रक गितन्त्रात्मक संस्घर्ताको ममयअनरुुप 

सावयभौमसत्ता, रार्िर् अखण्डता समपन्न जनताको शासन प्रकृर्ामा आलिकाररक रुपमा सहभालगता गराई नेपालको 
स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले लनदेस्शत गरे अनरुुप प्रकृर्ा मार्य त टोल स्तरीर् र्ोजना तजुयमा गोर्ि 
गररएको ।  

❖ टोल स्तरीर् र्ोजना तजुयमा गोर्ि गरर टोलबाट छनोट भई आएका र्ोजनाहरुको प्राथलमककरि गररएको । 
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❖ गाउँपाललका लभत्रका स्शक्षक, बरु्िस्जवी, मर्हला एवम ्र्वलभन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरु समेतको छलर्ल, सझुाव 
र सल्लाहको आिारमा नीलत, कार्यक्रम तजुयमा गररएको । 

❖ पाललका लभत्रका आवश्र्क्ता सम्भाव्र् श्रोतहरुको समसु्चत पर्हचान गरी आपसी परामशयको आिारमा नीलत, 
कार्यक्रम तजुयमा गररएको ।  

❖ गाउँपाललकाका संस्थागत, र्वर्र्गत सलमतहरुले लनर्म संगत िंगले बैठक बसी लसमा लनिायरि र मापदण्डको 
अनशुरि गरी आर्दवासी जनजाती, दललत, मर्हला, बालबाललका, लगार्त समावेशीकरिको नीलत अवलम्बन 
गररएको ।  

❖ बजेट एवम ्नीलत, कार्यक्रम तथा तजुयमाको सम्पूिय पूवय तर्ारी सम्पन्न गररएको ।  

 

सभाका सदस्र्ज्रू्हरु, 

७. अब म चाल ुआलथयक बर्यको नीलत तथा कार्यक्रमको सलमक्षा प्रस्ततु गदयछु: 
❖ खानीखोला गाउँपाललका काभ्र े स्जल्लाकै सबैभन्दा न्रू्न आर् भएको गाउँपाललका हो । लबगत बर्यहरुमा र्स 

पाललकाको आर् बिाउन र्स अस्घ ललएको नीलत तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्ायन्वर्न हनु नसर्क उद्योग, 
व्र्ापार र व्र्वसार् मार्य त लगानी लभत्र्र्ाउन नसकेको, र्स क्षेत्रका र्वुा, र्कसानहरुलाई उद्यमस्शल बनाउन 
नसकेको । आलथयक र्वकास क्षेत्रको वस्तगुत आिारहरु तर्ार गरी सोही आिारहरुको पर्हचान गनय उस्चत र 
ठोस र्ोजना बनाउन नसकेको ।  

❖ गाउँपाललका लभत्रका र्वपन्न नागररकहरुको पर्हचान गने र र्सको वगीकरि गने, लनम्न आर् भएका पररवारको 
अवस्था पर्हचान गने मर्हला सशस्क्तकरि, र्वुा सशस्क्तकरि, दवु्र्यसन लनर्न्त्रि, स्शक्षा क्षेत्रको अवस्था लनर्मन 
गने कार्यको प्रर्त्नलाई सकारात्मक कोस्शसको रुपमा ललदैँ स्वास््र् क्षेत्रमा कोलभड-१९ को महामारी रोकथामका 
लालग गररएको प्रर्ासले जनतामा सन्तरु्ि प्रदान गनय सकेको ।  

❖ र्स गाउँपाललका लभत्र उत्पन्न, र्वपद न्र्लुनकरि, उद्दार र पनुस्थायपना गनय लसस्जयत र्वर्वि जर्टलताको वावजतु 
भएका कोस्शसहरुले पररिाम हालसल गनय सकेको ।  

❖ गाउँको लबकासका नाममा जथाभार्व सडक लनमायि गनय पहाड र्ोने र लभत्ता कोने कामलाई लनरुत्सार्हत गने तर्य  
उस्चत ध्र्ान नपलुग र्स बाट उत्पन्न बार्ि पर्हरोले बस्तीहरुको जोस्खम बिेको छ । र्स र्वर्र्मा आमनागररकमा 
सचेतना अलभर्ान सञ्चालन गनुय पने आवश्र्कता भएको ।  

❖ पूवायिार क्षेत्रको र्वकास बजेटलाई कार्यन्वर्न गने तर्य  समर्मा काम सक्न ेतर्य  ध्र्ान नर्दइ असारको बजेट र 
असारे र्वकासको दखुद परम्परालाई अन्त्र् गनय नसर्करहेको ।  

❖ आिारभतु रुपले पाललकामा प्रत्रे्क वडामा ३०० र्क.मी. सडक सञ्जाल जोलडएको तर लनर्लमत नभएको। 

❖ संस्थागत सेवा र सशुासनको क्षेत्रमा हाम्रो पाललकाले इ-सेवा, अनलाइन घटना दतायलाई चसु्त एवम ् दरुुस्त 
सावयजलनक सेवा प्रदान गनय भौगोललक र्वकटता, इन्टरनेटको पहुँच, पूिय जनशस्क्त अभाव आर्दका कारि उत्पन्न 
प्रलतकुल अवस्थाको अन्त्र् गनय केही प्रर्त्न भएको ।  

❖ गाउँपाललका प्रशासकीर् भवनको लनमायिमा प्रकृर्ागत झन्झट उत्पन्न भई समर्मा सूचना प्रकाशन गनय नसकेको।  

 

८. सोच: 

“हामी बनाउछौँ, हाम्रो खानीखोला” भन्ने मलु नारालाई सम्पूिय खानीखोलाबासी नागररकहरुको साझा नाराको 
रुपमा स्थार्पत गरी सोही बमोस्जम सम्पूिय नागररकलाई र्वकास र पररवतयनको मागयतर्य  एकीकृत र केस्न्रकृत 
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हनुे वातावरि सृजना गरी स्वस््र्, स्वच्छ, सभ्र् एवम ्समनु्नत खानीखोला सबै दृर्िले सरु्विा सम्पन्न बनाउन े
सोच र्स नीलत कार्यक्रमले बोकेको छ ।  

 

    ९. लक्ष्र्:  

आ.व.  २०७९।८० को नीलत तथा कार्यक्रम तजुयमामा गरर रहँदा र्स पाललकालाई समनु्नत समिृ र आत्मलनभयर 
बनाउने खालका नीलत कार्यक्रम र र्ोजनाहरुलाई प्राथलमकता र्दइएको छ । जनताबाट प्रत्र्क्ष माग भएका 
र्ोजना तथा कार्यक्रमहरुलाई समावेश गरी र्स गाउँपाललकाको सम्भावना र अवसरलाई मध्र्नजर गदै नीलत 
तथा कार्यक्रम तर् गरेको व्र्होरा अवगत गराउन चाहान्छु ।  

“भौलतक पूवायिार र्कु्त, बेरोजगार मकु्त” उत्पादनले भररपिुय समावेशी समानपुालतक चररत्र बोकेको, उद्यमशील 
नागररक, गररबी र र्वभेद रर्हत खानीखोला लनमायि गने हाम्रो लक्ष्र् रहेको छ । 

 

१०. अपेस्क्षत उपलस्ब्ि: 

आदरिीर् गाउँसभाका सदस्र्ज्रू्हरु,   

र्स नीलत कार्यक्रमबाट आगामी तीन वर्य लभत्रमा गाउँपाललका प्रशासकीर् भवन सम्पन्न गरर सक्ने । गाउँपाललका 
केन्र देस्ख स्जल्ला सदरमकुाम सम्म र प्रदेश राजिानी हेटौँडा सम्म सडक सञ्जालले जोड्ने । गाउँपाललका लभत्र 
एक सामदुार्र्क क्र्ाम्पस र प्रार्वलिक स्शक्षालर् स्थापना गरर सक्ने । वडा केन्र सम्म लनर्लमत सडक 
सञ्चालनको अवस्था लसजयना हनुे । कररब लतन सर् जना र्वुाहरु कृर्र्मा रोजागारीकृत हनुे, स्थानीर् तहमा 
उत्पार्दत सबै बस्तलेु चौलबसै घण्टा बजार प्राप्त गने र उत्पादनस्शल कार्यमा हरेक नागररक सहभागी हनुे खालको 
उपलस्ब्ि हालसल हनुे अपेक्षा गररएको छ ।  

 

 

 

११. गौरवको आर्ोजना: 

आदरिीर् गाउँसभाका सदस्र्ज्रू्हरु,   

❖ र्स गाउँसभा खानीखोला गाउँपाललकाको केन्र ताल्िंुगा देस्ख स्जल्ला सदरमकुाम िलुलखेल र प्रदेश राजिानी 
हेटौँडा जोड्ने खोपासी-ताल्िंुगा-भोलेनी-हेटौँडा सडकलाई आफ्नो पाललकाको गौरवको र्ोजना घोर्िा गदयछ । 

 

१२. र्स गाउँपाललकाको केन्र खानीखोला गाउँपाललका वडा नं. ५ स्स्थत ताल्िंुगा भन्ने स्थानमा स्थापनाकालदेस्ख 
रर्ह आएको तर गाउँपाललका केन्रको नाम स्थानीर् तह पनु: संरचनाको बखत साल्मेचाकल हनु गएको र उक्त 
नाम हालसम्म न ैर्थाअवस्थामा रहेकोले गाउँपाललकाको केन्र जनु स्थानमा रहेको हो सोही स्थानकै नाम 
उल्लेख गनुय वा हनु आवश्र्क ठानी र्ो गाउँसभा खानीखोला गाउँपाललकाको केन्रको नाम ताल्िंुगा हनुे प्रस्ताव 
सवयसम्मत पाररत गदयछु । 
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१३. आवलद्यक र्ोजना:     

खानीखोला गाउँपाललकाको भौलतक र्वकास, सामास्जक र्वकास, गररबी लनवारि एवम ्आलथयक र्वकासमा प्रत्र्क्ष 
टेवा पगु्ने तपलसल बमोस्जमका र्ोजनाहरुलाई आवलद्यक र्ोजनामा समावेश गरर आगामी तीन देस्ख पाँच बर्य 
लभत्रमा सम्पन्न गने लक्ष्र् रहेको छ ।  

तपलसल: 

❖ खानीखोला गाउँपाललका केन्र ताल्िंुगा देस्ख स्जल्ला सदरमकुाम िलुलखेल र प्रदेश राजिानी जोड्ने खोपासी-
ताल्िंुगा-भोलेनी-हेटौँडा सडक आगामी तीन वर्यमा सम्पन्न गने । 

❖ खानीखोला गाउँपाललकाका सातै वडामा खानेपानीको समस्र्ा समािान गरी नागररकलाई स्वच्छ खानेपानीको 
बन्दोबस्त गराउन प्रदेश सरकार, संघीर् सरकार एवम ्र्वलभन्न संघ संस्था सँग समन्वर् गरी आगामी पाँच बर्यमा 
“खानीखोला सरकारको अलभभारा, नागररकको घरमा एक घर एक िारा” सम्पन्न गने ।   

❖ र्स पाललकाको नागररकको आलथयक जीवनलाई स्तोरोन्नती गनय कृर्र् जन्र् उत्पादनलाई मखु्र् रुपले प्राथलमर्ककरि 
गरी कर्र् खेलत र पश ुपालनमा र्वशेर् अनदुानको कार्यक्रम मार्य त नागररकको समरृ्ि बनाउने लक्ष्र्लाई आगालम 
पाँच बर्य लभत्र सार्ि प्रलतशत परु् र्ाउने ।  

❖ च्र्ास्ल्ट-र्लामेटार-ताल्िंुगा र्ोजना तीन वर्य लभत्रमा सम्पन्न गने ।  

❖ खानीखोला कोररडोर आगामी पाच ँवर्यमा सम्पन्न गने।  

❖ लत्रर्विी-कोदोखोररर्ा-देउराली-ताल्िंुगा सडक ट्रर्ाक खोली स्तरोन्नती तीन वर्य लभत्र गने ।   

❖ आगामी लतन बर्य लभत्र हास्त्तछेडा-खजलुललेक-बासँपरु-देउराली सडकको नर्ाँ ट्रर्ाक जोड्ने । 

❖ सकुुम-िाप्ले-महाँकाल सडक ट्रर्ाक खोली दईु वर्य लभत्र स्तरोन्नती गने । 

❖ जरेु-बाङ्ग-ेिनमना सडक ट्रर्ाक खोली दईु वर्य लभत्र स्तरोन्नती गने । 

❖ आहले-सानोभैसे-स्खरौला-कार्लडाँडा सडक आगामी पाचँ वर्यमा ट्रर्ाक खोल्ने । 

❖ सकुुमरे्दीको दलुुयङ खोलामा पूल लनमायि पाचँ बर्यमा गरर सक्ने ।  

❖ ताल्िंुगा-जोब्ला-आपटार-जगथली सडक दईु वर्य लभत्र स्तरोन्नती गने । 

❖ बासँघारी-जगथली सडक ट्रर्ाक खोली दईु वर्य लभत्र स्तरोन्नती गने ।  

❖ आगामी तीन वर्य लभत्र गाउँपाललका प्रशासकीर् भवन लनमायि गने । 

❖ आगामी पाचँ वर्य लभत्र वडा नं. १, २, ६ र ७ मा वडा कार्ायलर् भवन बनाउने । 

❖ आगामी पाचँ वर्य लभत्र गाउँपाललका केन्र ताल्िंुगा बजारलाई सहररकरि गने ।  

❖ आगामी चार वर्य लभत्र खानीखोलामा एक सामदुार्र्क क्र्ाम्पस स्थापना गने ।  

❖ आगामी पाचँ वर्य लभत्र खानीखोला ५ र ६ जोड्ने खानीखोलामा पक्की पलु लनमायि गने ।  

❖ आगामी पाचँ वर्य लभत्र खानीखोला र महांकाल जोड्ने दलुुयङ खोलामा पक्की पलु लनमायि गने ।  

❖ आगामी पाचँ वर्य लभत्र खानीखोला वडा नं. २ बाहनुलबताय र र्लामेटार जोड्ने मलु खोलामा पक्की पलु लनमायि 
गने।  

❖ आगामी पाचँ वर्य लभत्र खानीखोला वडा नं. ४ र महाभारत १ जोड्ने चाउ खोलामा पक्की पलु लनमायि गने । 

❖ खानीखोला पर्यटकीर् ररङरोड सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गने । 

 

१४. आदरिीर् गाउँसभाका सदस्र्ज्रू्हरु, 
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चाल ुवर्यको र्ोजनाहरुको र्वस्ततृ सलमक्षा र्हाँ प्रस्ततु गनय सर्कएन । लनवायचनको दौरानमा सबै जनप्रलतलनलिहरु, 
कमयचारीहरु, उपभोक्ता सलमलतमा रहन ुभएका सदस्र्हरु र आम जन समदुार् समेत झण्डै दइु तीन मर्हना सम्म 
व्र्स्त रहनाले कलतपर् र्ोजनाहरुलाई समर्मा नै सम्पन्न गनय र कलतपर् र्ोजनाहरु हाल लतव्र गलतमा सम्पन्नताको 
अस्न्तम चरिमा रहेका छन। चाल ुआ.व. र्ोजना तथा कार्यक्रमहरुको संस्क्षप्त सलमक्षाको प्रस्तलुत पलछ आगामी 
आलथयक वर्य २०७९।८० को लालग नेपालको स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, स्थानीर् तहको वार्र्यक 
र्ोजना तथा बजेट तजुयमा र्दगदशयन २०७८, वडा भेलाबाट आएका र्वलभन्न सझुाव र कार्यक्रम, र्वलभन्न रार्िर् र 
अन्तरार्िर् आवलद्यक र्ोजनाको मलु्र् मान्र्ता र नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकार बाट प्राप्त बजेट लसललङ एवम ्
मागयदशयन र गाउँपाललकाको गरुु र्ोजना र जनता सँग लनवायचनको समर्मा गरेको प्रलतविताको अलिनमा रही 
आगामी बर्य २०७९।८० को नीलत, कार्यक्रम तथा बजेट पेश गनय गई रहेको छु । संघीर् सरकार, प्रदेश 
सरकारबाट प्राप्त हनु ेसशतय अनदुान, र्वस्त्तर् समालनकरि अनदुान, समपरुक अनदुान, राजश्वबाट प्राप्त हनुे अनदुान 
र आन्तररक श्रोत नै हाम्रा बजेट लनमायिका मखु्र् आिारहरु हनु । आ.व. २०७९।८० का लालग वार्र्यक नीलत 
तथा कार्यक्रम कार्यन्वन गनय रु. ४७,०४,७०,००० ।-अनमुालनत बजेट पेश गररएको छ ।   

 

१५. आलथयक र्वकास: 
नेपालका सबै लनवायस्चत लनकार् एवंम राजलनतीकलमयहरुले आलथयक समरृ्ि र्वर्र्लाई आफ्नो प्रमखु एजेण्डाको 
रुपमा प्रस्ततु गरर गरररहेको कुरा हामीमा सवय र्वर्दतै छ तर समरृ्िको आिार समरृ्िको खाका र समरृ्ि 
सम्बन्िी ठोस र्ोजना बन्न नसक्दा रे्री समरृ्ि केवल राजनीलतक एवंम चनुावी भार्िको लमठो शव्द बाहेक 
केही बन्न नसकेकको आजको लततो र्थाथय हो तसथय खानीखोलाको आलथयक जीवनलाई मालथ उठाउने सन्दभयमा 
खानीखोला सरकारले आफ्नो ध्र्ान मूख्र् रुपमा केस्न्रत गनय चार्ह रहेको छ जसको लनस्म्त तपलसल बमोस्जमको 
नीलत ललइएको छ । 

 

 

 

तपलसल: 
 

      १५.१. कृर्र्:  

❖ “समरृ्िको आिार, कृर्र्मा सिुार” भन्ने नाराका साथ र्स पाललकामा रहेका परम्परागत तथा लनवायहमसु्ख 
खेती प्रिालीलाई लनरुत्सार्हत गदै सम्पूिय खानीखोला वासी र्कसानहरुलाई व्र्वसार्र्क खेती तर्य  आकर्र्यत 
गराउनका लालग जोड र्दइनेछ र र्स्ता कृर्ाकलापका लालग प्रारस्म्भक चरिमा वडा स्तरीर् अलभमसु्खकरि 
ताललमहरुको व्र्वस्था लमलाइनेछ ।  

❖ र्स पाललका लभत्रको उत्पादन कार्यलाई प्राभवकारी तलु्र्ाउनको लालग पाललका स्तररर् “एक वडा, एक 
उत्पादन” गने सो को लालग “एक वडामा, एक कृर्र् प्रार्वलिक” को व्र्वस्था लमलाइनेछ ।   

❖ र्स पाललकाको प्रमखु उत्पादनको रुपमा रहेको कर्र् खेतीलाई खानीखोलाको मखु्र् नगदी बालीको 
स्तरमा र्वकास गरी “कर्र्मा जसको उत्पादन, उसैलाई अनदुान” कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ र आम कर्र् 
उत्पादन गने कृर्कहरुलाई सहकारीमा आवि गराई उत्पादन कार्यमा सहकारी नीलत लागू गररनेछ ।  

❖ खानीखोला गाउँपाललका लभत्र कर्र् पकेट क्षेत्रको रुपमा थप र्वकास र वृर्ि गररनेछ ।  

❖ कृर्र् तथा पशपंुस्क्ष त्र्ाङ्क अिावलिक गरर र्कसान सूस्चकरिलाई व्र्वस्स्थत गररदै ललगनेछ । 

❖ रैथाने बालल संरक्षिमा जोड र्दइनेछ ।  
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❖ गाउँपाललकाको केन्रमा र्कसानहरुद्वारा उत्पार्दत बस्तहुरुलाई व्र्वस्स्थत एवंम बजारीकरि गनयको लालग 
एक कृर्र् हाट बजार स्थापन गरी सञ्चालनमा ल्र्ाइनेछ ।   

❖ र्कसानहरुलाई कृर्र् सहकार्य समूह र सहकारीमा संगर्ठत गरी उपलब्ि खेतीर्ोग्र् जमीनका साथै बाँझो 
जमीनको उपर्ोग गरी कृर्र् उत्पादन (कागती र खएर) बिाउने कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्र्ाइनेछ । 

❖ गाउँपाललकाको बेरोजगार रू्वाहरुलाई रोजगार सेवा केन्रमा सूस्चकृत गरी बेरोजगार र्वुाहरुमध्रे्बाट 
प्रिानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्य त रोजगारी सृजना गररनेछ । 

❖ पाललका लभत्रका र्वकेस्न्रर्कत एवम अनउुत्पार्दत क्षेत्रमा छररएका श्रम शस्क्तलाई उत्पादन क्षते्रमा जोड्नको 
लालग श्रम सहकारी स्थापना गररनेछ । 

❖ पाललका लभत्र लगानी गनय चाहन ेहरेक नागररक, कम्पनी, समहु, सहकारीहरुलाई आवश्र्क सहजीकरिको 
नीलत अवलम्बन गररनेछ । 

 

 १५.२. पशपुन्छी: 
❖ खानीखोला गाउँपाललकामा पश ु पालन क्षेत्रमा भैसी तथा बािा पालनको लालग अलत अनकुुल वातावरि 

भएकोले दिु र मास ुउत्पादनमा कार्यर्वलि लनमायि गरी अनदुान मार्य त प्रोत्साहन गररनेछ ।  

❖ पश ुउपचारलाई भरपदो बनाउन आिलुनक औजार उपकरि व्र्वस्था गररनेछ ।   

❖ “एक पाललका, एक भेटेरीनरी डाक्टर”, “एक वडा, एक पश ुप्रार्वलिक” कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

❖ दिु उत्पादक र्कसानलाई कार्यर्वलि लनमायि गरी प्रलत ललटर रु. २ को दरले अनदुानको व्र्वस्था लमलाइनेछ। 

कृर्र् एवम ्पशपुन्छी सम्बस्न्ि कार्यक्रमलाई सहकारी र समूह मार्य त सञ्चालन गने कार्यमा जोड र्दइनेछ। 

❖ र्कसान सँग प्रत्र्क्ष ५० प्रलतशत साझेदारीमा भैँसी प्रवियन कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

❖ खानीखोला गाउँपाललकामा माछा प्रवियन कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ र पश ुर्वमा कार्यक्रमलाई र्वकास र 
र्वस्तार गरर, बािा पकेट कार्यक्रमलाई लनरन्तरता र्दइनेछ । साथै पश ुस्वास््र् घमु्ती स्शर्वर सञ्चालन 
गररनेछ र और्िी र खोप सेवालाई प्रभावकारी बनाइनेछ र व्र्वसार्र्क रुपमा पश ुपालन गने र्कसानलाई 
कार्यर्वलि लनमायि गरी अनदुानको व्र्वस्था गररनेछ ।  

❖ मास ुफे्रस हाउस/कोल्ड स्टोर स्थापनका लालग अनदुानको व्र्वस्था लमलाइनेछ ।  

❖ पश ुनश्ल सिुारका कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ र पशपुन्छी तथा मत्स्र्पालनका लालग आवश्र्क उन्नत नश्ल, 
माछाका भरुा, उन्नत घाँसका लबउ बेनाय, दाना, और्िी, खोप लगार्तका समालग्रहरु लगार्तको प्रवन्ि 
लमलाइनेछ । 

 

 १५.३. लसचाई: 
❖ खानीखोला गाउँपाललकाका कृर्र् र्ोग्र् जलमन तथा र्ाँटहरुमा अलनवार्य लसचाईको व्र्वस्था गररनेछ । 

भाङटारबेसी, र्लामेटार, िाने, जगथली, आपटार, बेलटार, महादेवटार, महाकांल, बोरनबेसी, ताल्िंगा, 
आपटार, हात्तीसार, माझीटार, सलतघाट, बाहनुर्वताय, बलदेव जस्ता र्ाँटहरुमा लसचाईको उस्चत प्रवन्ि 
लमलाइनेछ ।  

 

 १५.४. उद्योग, व्र्पार तथा व्र्वसार्: 
❖ जलडबटुी प्रसोिन (काि र गैरकाि) उद्योग स्थापना गररनेछ । 
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❖ दिु तथा दिु जन्र् पदाथयको उत्पादनलाई केस्न्रत गनय उद्योग स्थापना गरीनकुा साथै कार्यर्वलि लनमायि गरी 
साना उद्योगलाई प्रोत्साहन अनदुानको व्र्वस्था लमलाइनेछ । 

❖ पाललकाहरुमा नेपाल सरकारले कार्ायन्वर्न गने लघउुद्यम र्वकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्ायन्वर्न र 
पाललकाको समेत लगानी सहभालगता बिाइनेछ ।  

❖ परम्परागत सीप र क्षमतामा आिाररत उद्योग संचालन गरी ‘कोशेली घर’ को संचालन र प्रवियन गररनेछ 
।  

❖ र्वलभन्न रोजगारमा रहन ुहनुे गाउँ लभत्र, बार्हर, लबदेशमा रहनहुनुे साथै खानीखोलामा जन्मन ुभएका हाल 
अन्र्त्र बसाईसराई गरी जान ुभएका खानीखोलालाई मार्ा गनुयहनुे सबैलाई केर्ह व्र्वसार् गनय र व्र्वसार् 
नभएमा लगानी गरीर्दन आग्रह गदै सामरु्हक लगानीबाट सम्बिृ लभलत्रने छ भन्ने कार्यलाई प्राथलमकता र्ददै 
सम्मान गने कार्यको थालनी गररनेछ ।   

 

 १५.५. पर्यटन तथा संस्कृलत:  

❖ गाउँपाललका लभत्रका सम्पूिय संस्कृलतक सम्पदाको संरक्षि, प्रवियनमा जोड र्दइनेछ साथै भार्ा, कला, संस्कृलत 
तथा िमय संरक्षिका लालग र्वलभन्न कार्यक्रम आर्ोजना गररनेछ । साथै भार्ा, कला, सार्हत्र् तथा संस्कृलत 
संरक्षि तथा प्रवियन गनय आवश्र्क ताललम, प्रलतर्ोलगतात्मक सोि तथा कार्यशाला कार्यक्रमहरु अगालड 
बिाइनेछ ।  

❖ गाउँपाललका लभत्र भएका ऐलतहालसक, परुातास्त्वक, िालमयक, पर्यटर्कर् सम्पदा, मठ मस्न्दर, गमु्बा, पाटी, 
पौवा, सतल, कुवा पिेरो, अस्न्तम दाह संस्कार गने घाट जस्ता सम्पदाहरुको पनुयलनमायि तथा संरक्षि 
गररनेछ।  

❖ तामाङ सामदुार्को संस्कृलत सँग जोलडएको अत्र्ालिक लोकर्प्रर् बाजा डम्रु् र सो डम्रु्को नाम सँग 
जोलडएको पेङदोजेको प्रलतमा सर्हतको पर्हचान झस्ल्कने गरर पेङदोजे डम्रु् पाकय  लनमायि गररनेछ ।  

❖ र्स  खानीखोला गाउँपाललकाबाट दस बर्े जनर्िुको क्रममा र्वलभन्न स्थानमा पलुग सहादत प्राप्त गनुय भएका 
१६ जना महान सर्हदहरुको स्मलृतमा एक सर्हद पाकय  लनमायि गररनेछ ।  

❖ गाउँपाललका लभत्र लभमसेन स्थानमा लभमसेनको मस्न्दर स्थापना गररनेछ र लाप्चेको चमेरो गरु्ा (अर्वयन्द 
गरु्ा) संरक्षि तथा प्रवियन गररनेछ ।  

❖ पाललका क्षेत्रमा मनाइने जात्रा, मेला उत्सवलगार्त स्थानीर् पवयहरुको प्रवियनका लालग र्ोटो प्रदशयनी, प्रचार 
बोडय, क्र्ालेण्डर लनमायि गरी संरक्षि र प्रवियनमा र्ोगदान पगु्ने कार्यक्रम तजुयमा गररनेछ ।   

❖ जनसंख्र्ा, भूगोल र सामदुार्र्क प्रभावलाई मलु्र्ाङ्कन गरी पाललकास्तरीर् पवय र्वदा घोर्िा गररनेछ ।  

❖ खानीखोलाको नागररकहरुको सांस्कृलतक मलु्र्, मान्र्ता र जागरिलाई संवोिन गने गरी दशैँ महोत्सव र 
ल्होसार महत्सव आर्ोजना गररनेछ । र र्हाँ रहेका सबै समदुार्को भार्ा, संस्कृलत, िमयको पर्हचान झल्कने 
गलतर्वलिहरुको संरक्षि गनुयका साथै प्रवियन गररनेछ ।    

 

 

१५.६. भलूम व्र्वस्था, सहकारी तथा र्वस्त्तर् सेवा: 
❖ साना मझौला उद्यम व्र्वसार्द्वारा रोजगारीको सजृना गनय प्रोत्सार्हत गररनेछ र्सका लालग नेपाल सरकारको 

“टोलटोलमा सहकारी, घर घरमा रोजगारीको” कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्ायन्वर्नमा जोड र्दइनेछ ।  

❖ प्राकृलतक भ्रू् प्वाइन्ट थमु्कीलाई पर्हचान सर्हतको प्रचार प्रसार गररनेछ । 
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❖ गाउँपाललका लभत्रका सहकारीहरुलाई आफ्नो स्जम्मेवारी र कार्यक्षेत्रमा सबल र सक्षम बनाउन र लनर्मन 
गरी प्रभावकारीताका साथ सञ्चालनमा ल्र्ाउन प्रोत्सार्हत गररनेछ । 

❖ र्स पाललकामा रहेका भलूमर्हन दललत, भलूमर्हन सकुुम्बासी र अव्र्वस्स्थत बसोबासीको  लगत संकलन गने 
कार्यको लालग एक सेवा केन्र स्थापना गररनेछ ।  

❖ पाललकास्तरमा रहेका सहकारी संस्थाको र्कलसम छुट्याई अलभलेस्खकरि गररनेछ ।  

❖ गैरसरकारी संस्थाले पाललकामा सञ्चालन गने कार्यक्रमहरु अलनवार्य रुपमा प्रस्तावका रुपमा पेश गनुयपनेछ । 
गैरसरकारी संस्थाबाट प्रस्तार्वत कार्यक्रमको आवश्र्कता र औस्चत्र् परु्ि भएमा मात्र स्वीकृत प्रदान गररनेछ 
। 

❖ पाललकाबाट स्वीकृत गैर सरकारी संस्थाको कार्यक्रमको लागत, लाभास्न्वत समूह, क्षेत्र, बजेट, र्ोजनाका 
कार्ायन्वर्न ताललका, पररर्ोजना संचालन अवलि समेत खलु्ने गरी संस्थाको र्ोकल पसयनको नाम, सम्पकय  
नम्बर सर्हतको र्ोजना बोडय पाललकामा अलनवार्य राख्न लगाइनेछ । 

 

 

 
 

१५.७. श्रम, रोजगारी तथा गररलब लनवारि: 
❖ “एक वडा, एक पकेट / ब्लक” उत्पादन क्षेत्र घोर्िा गरी उत्पादनको लालग लगानीको वातावरि सृजना 

गररनेछ ।  

❖ र्हाँको आलथयक र्वकासको स्रोत र सम्भाव्र्ताको मलु पक्ष भनेकै कर्र् र पशपुालन क्षेत्र रहेको भन्ने कुरा 
पर्हचालनत भइ सकेकोले कर्र् र पशपुालन तर्य  आम नागररकलाई प्रोत्सार्हत गरर र्समा उद्यमस्शल बनाउन े
र गाउँपाललकाले उत्पादनको मलु क्षेत्र कर्र् र पशपुालनलाई नै ठानेर र्वशेर् अनदुानको व्र्वस्था गररनेछ।  

❖ खानीखोलाको अथाह जलडबटुीलाई उत्पादन तथा संकलन गरी जलडबटुी सहकारी मार्य त पररचालन गररनेछ 
र खानीखोला गाउँपाललका स्तररर् जलडबटुी केन्र स्थापना गरी आलथयक स्रोतको माध्र्म बनाइनेछ । 

❖ खानीखोलाको गाउँपाललका केन्र रहेको बस्ती ताल्िंुगा स्वर्म ताल्िंुगा भन्ने एक ऐलतहालसक िंुगाबाट बनेको 
र छुटै्ट पररचर् बोकेको त्र्लाई थप स्थार्पत गनय र सोही मार्य त ताल्िंुगाको सौन्दर्य र पर्यटन र्वकासको 
सम्भावना रहेको अवस्थालाई “One Day, Taaldhunga Stay” कार्यक्रम मार्य त पर्यटन र्वकास गररनेछ ।  

❖ खानीखोला गाउँपाललकाको सम्पूिय नागररकद्वारा उत्पार्दत हरेक वस्तलुाई व्र्वस्स्थत रुपले बजारीकरि गनय 
एक स्थानीर् उत्पादन खररद र्वक्री तथा संकलन केन्र स्थापना गररनेछ ।  

❖ खानीखोला आरै् खानी नै खानी भएको भगुोलको नाम हो र्हाँ तामाखानी, र्लामखानी, चनुखानीको 
सम्भाव्र्ता सम्बन्िी प्रारस्म्भक अध्र्र्न भइ सकेको छ र्सथय र्हाँको खानीलाई उत्खनन ्गरर लनर्ायत गनय 
सकेमा र्हाको आलथयक र्वकासको लालग ठुलो मद्दत पगु्ने हनुाले सो सम्बन्िी र्ोजना बनाई कार्ायन्वर्न गनय 
पहल गररनेछ ।  

❖ गाउँपाललका स्तरमा एक स-लमल खोल्न प्रोत्सार्हत गररनेछ ।  

❖ वातावरिीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन गरी गाउँपाललका लभत्र क्रसर उद्योग स्थापना गने व्र्वसार्लाई प्रोत्साहन 
गररनेछ। 

❖ खानीखोला बार्हर स्वदेश तथा लबदेशमा रहेको र्वुाहरुलाई गाउँमा नै श्रम गने उत्पादन बिाउन ेर रोजगारीको 
अवसर सजृना गने कार्यलाई अस्घ बिाइनेछ ।  
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❖ गररब घर पररवारको एर्ककृत सूचनाको लालग गररब घर पररवार सूचना प्रिाली लनमायि गरी गररब पररचर्पत्र 
र्वतरि गररनेछ र पाललकाका सबै कार्यक्रममा गररब लस्क्षत कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्ायन्वर्न गररनेछ ।  

❖ बैदेस्शक रोजगारबाट र्केका नागररकहरुलाई उनीहरुले आजयन गरेको अनभुव, सीप र पूजी लगानी गरी 
उत्पादन र स्वरोजगार क्षेत्रमा काम गनय प्रोत्साहन गररनकुा साथै बहउुद्देश्र् ताललम मार्य त उत्पादन मलुक 
कार्यक्रमहरु लागू गररनेछ । 

 

१६. सामास्जक र्वकास: 
  १६.१. स्वास््र् तथा पोर्ि: 

❖ खानीखोला गाउँपाललकाको केन्रमा लनमायिालिन अवस्थामा रहेको प्राथलमक स्वास््र् केन्रको भवन लछटै 
सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्र्ाउन सम्बस्न्ित लनकार्हरु सँग पहल गररनेछ । 

❖ खानीखोला गाउँपाललकाका सबै वडाहरुमा आिलुनक स्वास््र् चौकी भवन लनमायि गररनेछ । साथै स्वास््र् 
चौकी स्थापना हनु बाकीीँ रहेको वडा नं. १ र ३ मा र्थास्शघ्र स्वास््र् चौकी स्थापना गरी सेवा आरम्भ 
गनयका लालग जोड र्दइनेछ ।  

❖ गाउँपाललकाका जेि नागररक, आपाङ्गता भएका, एकल मर्हला, शर्हद  पररवार, द्वन्द्वका कारि घाइतेहरुको 
लन:शलु्क स्वास््र् वीमा गररनेछ । साथै अन्र् नागररकहरुलाई पलन स्वास््र् वीमाको लालग पहल गररनेछ 
।    

❖ खानीखोला गाउँपाललकाका अलत र्वपन्न तथा असहार्हरुको  स्वास््र् उपचारको लालग र्वपन्न तथा असहार् 
कोर् स्थापना गनय कार्यर्वलि बनाई उस्चत व्र्वस्था लमलाइनेछ ।   

❖ खानीखोलामा बालबाललका, वृि-वृिा तथा सतु्केरीहरुको स्वास््र् अवस्था बझु्नका लालग स्वास््र् घमु्ती 
टोली गठन गरी प्रत्रे्क १/१ मर्हनामा सेवा सचुारु गररनेछ । 

❖ “और्िी घटाऔ, लनरोलगता बिाऔ” भन्ने नारा अन्तगयत रही गाउँपाललकामा पोर्ि र्कु्त खानपान आर्द 
सम्बन्िी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ ।  

❖ “र्ोगा गरौ, रोग हटाऔ” भन्ने नारा अन्तगयत रर्ह सम्पूिय गाउँपाललका नागररकहरुलाई र्ोगामा प्ररेरत गररनेछ 
र गाउँपाललकामा सम्भव भएको स्थानमा र्ोगालर् स्थापना गरी र्ोगा प्रस्शक्षिको व्र्वस्था लमलाइनेछ । 

❖ बर्यमा दईु पटक गाउँपाललका स्तरीर् एर्ककृत स्वास््र् लसर्वर सञ्चालन गररनेछ ।  

❖ गाउँपाललका स्तरीर् हेल्थ प्रोर्ाइल (Health Profile) मार्य त स्वास््र् सँग सम्बस्न्ित त्र्ाङ्क तर्ार गरी 
लनर्लमत अलभलेस्खकरि गररनेछ ।  

❖ गाउँपाललकामा एक आर्वेुर्दक और्िालर् स्थापना गनयका लालग पहल गररनेछ ।  

❖ र्स गाउँपाललकामा सतु्केरी मर्हलाहरुको लालग लन:शलु्क एम्बलेुन्सको प्रवन्ि लमलाइनेछ ।  

❖ र्स गाउँपाललकामा रहेका ६ मर्हना देस्ख २ वर्य सम्मका  वालवाललकाको लालग पोर्ि र्कु्त आहारको 
व्र्वस्था लमलाइनेछ । 

❖ महंगो स्वास््र् सेवाका कारि सामान्र् व्र्स्क्तको पहुँच बार्हर रहेको मटुु, मगृौला लगार्त अन्र् घातक 
रोगको उपचारमा पाललका वालसलाई सहार्ता उपलब्ि गराउन आवश्र्क कार्यर्वलि बनाई पाललका नागररक 
सहार्ता कोर् स्थापना गररनेछ । कोर्लाई बहृत बनाउनको लालग, संघ संस्थाहरुले समेत सहकार्य गररने 
नीलत ल्र्ाइनेछ । 
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  १६.२. स्शक्षा, भार्ा, कला तथा सार्हत्र्: 
❖ खानीखोला गाउँपाललका स्शक्षा तथा स्शक्षि कार्यलाई व्र्वस्स्थत बनाउन स्शक्षा ऐन तथा कार्यर्वलि र 

लनदेस्शकाहरु तर्ारी गरी कार्ायन्वर्न गररनेछ र सोही बमोस्जमको सलमलतहरु गठन गरी पररचालन गररनेछ।   

❖ कक्षा ८ को पररक्षालाई पाललका स्तररर् परीक्षाको रुपमा सञ्चालन गररनेछ र कक्षा ८ को परीक्षालाई होम 
सेन्टर र्वर्हन बनाइ र उत्तर पसु्स्तका परीक्षिमा कोलडङ र लड-कोलडङ र्वलि अपनाइने छ । 

❖ स्शक्षि प्रकृर्ालाई प्रर्वलिमैत्री बनाउन आगामी दईु वर्य लभत्र प्रत्रे्क र्वद्यालर्मा इन्टरनेटको पहुँच 
परु् र्ाइनेछ।    

❖ खानीखोलाको शैस्क्षक सिुार सम्बन्िी र्वर्ेश र्ोजना बनाइनेछ साथै लनरन्तर पनुयताजलग ताललम, गोिी तथा 
बैठकहरु मार्य त स्शक्षि कार्यको अनगुमन, र्वकास र्वस्तार र प्रगलतको सलमक्षा गरी र्ोजना लनमायि गररनेछ।    

❖ र्स गाउँपाललकामा रहेका स्थार्ी, करार स्शक्षक र गाउँपाललकाको स्रोत अन्तगयत रहेको स्शक्षकहरुको समेत 
र्ववरि तर्ार गरी र्वद्याथी संख्र्ा, आवश्र्कता र औस्चत्र्को आिारमा स्शक्षकहरुको पनुयर्वतरि गररनेछ र 
गाउँपाललकामा स्वंर्सेवक स्शक्षकको व्र्वस्थाको लालग कार्यर्वलि लनमायि गरी व्र्वस्थापन गररनेछ ।    

❖ बालबाललकाहरुको प्रारस्म्भक स्शक्षि बाल र्वकास केन्रबाट हनुे भएकोले र्सलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन 
गनयको लनस्म्त र्वशेर् र्ोजना बनाइनेछ र आवश्र्कता अनसुार र्सको पनुरावलोकन र र्वस्तार गररनेछ ।   

❖ गाउँपाललका स्तरबाटै स्शक्षक र र्वद्याथीहरुलाई प्रोत्साहान र्दने कार्यक्रम बनाइनेछ । आगामी दईु बर्य 
लभत्रमा खानीखोला गाउँपाललकामा एक सामदुार्र्क क्र्ाम्पस स्थापना गररनेछ र सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गरी 
प्रार्वलिक स्शक्षालर् स्थापना गररनेछ । नेपाल सरकार र प्रादेस्शक सरकारको नमनुा र्वद्यालर्को 
अविारिालाई र्स पाललकामा सचुकहरु तर्ार गरी कार्यन्वर्नमा ल्र्ाइनेछ । शैस्क्षक गलतर्वलिलाई 
एकरुपतामा ल्र्ाउन शैस्क्षक क्र्ालेन्डर लनमायि गरी कार्यन्वर्न गररनेछ ।  

❖ र्स पाललकामा रहेको असाहार्, टुहरुा र अनाथ बालबाललकाहरुको पर्हचान गरी उनीहरुको स्शक्षिलाई 
व्र्वस्स्थत बनाउन गाउँपाललका लभत्रको कुनै एक र्वद्यालर्मा आवस्शर् स्शक्षिको व्र्वस्था लमलाइनेछ ।  

❖ गाउँपाललकाका अल्पसंख्र्क र दललत समदुार्का SEE मा सवोत्कृि ल्र्ाउने एक छात्र र एक छात्रालाई 
स्नातक तह सम्म लन:शलु्क स्शक्षाको लालग व्र्वस्था लमलाइनेछ ।  

❖ परम्परागत संस्कृलतक जगेनाय गने जस्तै डम्रु्नाचँ (तामाङमा), मारुनी नाचँ (मगरमा), खैजेडी नाच ँ
(खसआर्यमा), भजन कृतन मण्डली आर्द संरक्षिका लालग न्रू्नतम रकमको व्र्वस्था गररनेछ साथै मठ 
मस्न्दर, गमु्वा चैत्र्, समालिघाट आर्द संरक्षि तथा लनमायि गररनेछ ।   

❖ खानीखोला गाउँपाललकाको स्थानीर् पाठ्यक्रममा स्थानीर् भार्ालाई समावेश गरी कक्षा सञ्चालनमा 
ल्र्ाइनेछ।  

❖ र्वद्यालर्का स्शक्षि कार्यलाई गिुस्तररर् पररिाममखुी बनाउन गाउँपाललका स्शक्षा शाखा र सबै र्वद्यालर्का 
प्रिानाध्र्ापक सँग कार्य सम्पादन करार गररनेछ ।  

❖ आगामी पाचँ बर्य लभत्रमा पाललका लभत्रका सबै र्वद्यालहरुको सरु्विा सम्पन्न भवन बनाइनेछ ।  

❖ र्स गाउँपाललकाको शैस्क्षक गिुस्तर सिुार एवम शैस्क्षक अनशुन्िानत्मक कार्यका लालग काठमाडौँ र्वश्व 
र्वद्यालर् लगार्त संघ, प्रदेश र स्जल्ला स्तर अन्तगयतका उत्कृि स्शक्षि संस्थाहरुसँग सहकार्य गररनेछ । 

❖ र्स गाउँपाललका लभत्रका आई लस टी (ICT) कक्षालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनमा ल्र्ाइनेछ । साथै 
गाउँपाललका लभत्र कुनै एक र्वद्यालर्बाट इ-ललनयङ (E-Learning) कक्षा सञ्चालनको आरम्भ गररनेछ । 
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❖ गाउँपाललका लभत्रका सबै र्वद्यालर्का वालवाललकाहरुको सवायर्ङ्गि र्वकासका लालग गाउँपाललका स्तररर् 
र्वलभन्न खालका अलतररक्त कृर्ाकलापहरु सञ्चालनमा ल्र्ाइनेछ ।  

❖ गाउँपाललकाको बालबाललकाको स्शक्षाको स्तर वृर्ि गनय अलभभावक स्शक्षा, सचेतना र अलभमसु्खकरि कार्यक्रम 
सञ्चालन गररनेछ । 

❖ स्थानीर् तहमा भएका भार्ा, कला, सार्हत्र् र सजृनाका अनेक क्षेत्रलाई संरक्षि एवम समबिृन गररनेछ । 
साथै खानीखोला गाउँपाललकाबाट रार्िर् स्तरमा ख्र्ालत प्राप्त व्र्स्क्त एवम व्र्स्क्तत्वलाई खानीखोला प्रलतभा 
सम्मान परुस्कार द्वारा अलभनन्दन गररनेछ साथै पाललका लभत्र लनर्लमत रुपले कला सार्हत्र्को जगिाय गने 
उद्देश्र्ले र्वलभन्न र्कलसमका सजृनात्मक कृर्ाकलापहरु आर्ोजना गररनेछ ।  

❖ शैस्क्षकस्तर उकास्न प्रवियन हनुे र्कलसमका कार्यक्रमहरु (छात्रवृस्त्त, पढ्दै कमाउँदै) सञ्चालनका लालग 
पाललकाले कार्यक्रम तजुयमा गररनेछ ।  

❖ सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरुको गिुस्तर अलभबरृ्िको लालग ICT ल्र्ाव र्वज्ञान प्रर्ोगशाला र र्वर्र्गत प्रर्ोगशाला 
सबै र्वद्यालर्मा सञ्चालन गनय आवश्र्क समन्वर् गने नीलत ललइनेछ ।  

 

१६.३. खानेपानी तथा सरसर्ाई: 
❖ खानीखोला गाउँपाललका भरीका बस्स्तहरुमा रहेको खानेपानीको अव्र्वस्था र अभावलाई पलुतय गने नीलत 

बनाइ आगामी पाँच बर्य लभत्र खानीखोला सरकारको अलभभारा “एक घर, एक िारा” कार्यक्रम लाग ु
गररनेछ।  

❖ खानेपानीको समस्र्ा भएका गाउँपाललकाको सबै ठाउँमा बहृत खानेपानी आर्ोजना मार्य त खानेपानीको 
व्र्वस्था गररनेछ । साना आर्ोजना खानेपानी लनमायिलाई प्राथलमकतामा रास्ख उस्चत बजेट लबलनर्ोजन 
गररनेछ ।  

❖ बासँघारी ललफ्ट खानेपानी तथा लमल्चे ललफ्ट खानेपानी र्ोजनाका लालग र्वस्ततृ सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गरी 
कार्ायन्वर्न गररनेछ । 

❖ खानेपानीको लालग (NEWAH) संस्था सँग सहकार्य गरी साझेदारीमा र्ोजना कार्ायन्वर्न गनय सम्झौता बमोस्जम 
कार्य गररनेछ ।  

❖ सबभन्दा बर्ि खानेपानीको समस्र्ा रहेको वडाहरुमा खानेपानी व्र्वस्स्थत गनयका लालग ललर्र्टङ खानेपानीको 
सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गरी कार्यन्वर्न गररनेछ । 

 

१६.४. मर्हला, बालबाललका तथा सामास्जक समावेस्शकरि  

❖ मर्हला सशस्क्तकरि तथा नेततृ्व र्वकास, मर्हला उद्यमस्शलता तथा लसप र्वकास, लैङलगक र्हंसा न्र्लुनकरि, 
बाललबवाह अन्त्र् तथा अपाङ्गता पनुउयत्थानका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गराइनेछ ।  

❖ सर्हद स्मलृत पाकय , जनर्िुका सर्हद, घाइते पररवारलाई स्वास््र् वीमा, जनर्िुका सर्हद तथा घाइते 
पररवारलाई रोजगारीको अवस्था सजृना गराइनेछ ।  

❖ मर्हला अलिकार, कतयव्र् र उत्तरदार्ी क्षमता र्वकासका कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ ।  

❖ “समिृ मर्हला, उन्नत पाललका” नारालाई साथयक बनाउन मर्हला उद्यमी लनमायि सम्बन्िी कार्यक्रम सञ्चालन 
गररनेछ ।   

❖ बालअलिकार, बालश्रम र बालमैत्री केस्न्रत र्वकासलाई प्रोत्साहन र कार्यन्वर्न गररनेछ ।  

❖ अपाङ्गता भएकालाई सीप, अवसर र सहर्ोगी सामाग्री सम्बन्िी कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ ।  
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❖ अपाङ्गता पररचर्पत्र र्वतरि, सामास्जक सरुक्षामा आविता लगार्तका कार्यक्रमलाई अलभर्ानकै रुपमा 
सञ्चालन गररनेछ ।   

❖ ज्रे्ि नागररकहरुको लालग पूियकाललन वा र्दवा सेवाकेन्रहरु स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्र्ाइनेछ ।  

❖ मर्हला, बालबाललका, एकल मर्हला, अपाङ्गता, ज्रे्ि नागररक आर्दको वार्र्यक त्र्ाङ्क व्र्वस्थापन तथा 
अद्यावलिक गररनेछ ।  

❖ ज्रे्ि नागररक र्वश्रम स्थल चौतारो लनमायि र प्रवियन गररनेछ ।  

❖ पाललका भररका परम्परागत सीपलाई आिलुनकीकरि गनयका लालग प्रोत्साहन गररनेछ ।  

❖ बालमैत्री स्थानीर् शासनको सचुकहरुलाई सहर्ोग पगु्ने कार्यक्रमहरु तर् गदै आ.व २०७९।८० बाट पूिय 
रुपमा बालमैत्री बनाउन ेनीलतलाई प्राथलमकताका साथ कार्यन्वर्न गररनेछ । प्रत्रे्क वडा र र्वद्यालर्म 
बालमैत्री शासनको अविारिा अनरुुप बाल क्लबहरु तथा बालक्लब संजाल गठन गररनेछ । साथै सबै 
माध्र्लमक र्वद्यालर्मा र्वद्याथी संचाललत सामरु्हक कोर् सञ्चालन ल्र्ाइने छ ।  

 

१६.५. र्वुा, खेलकुद तथा नवप्रवतयन:  

❖ “र्वुालाई रोजगार, समरृ्िको आिार” भन्ने उस्क्तलाई मलुमन्त्र ठानेर आरू्मा भएको स्रोत सािनलाई 
उपर्ोग गदै उद्यमस्शलताको र्वकास गररनेछ ।  

❖ गाउँपाललका स्तरीर् एक रङ्गशाला लनमायिका लालग संघ र प्रादेस्शक सरकार सँग समन्वर् गरी आवश्र्क 
नीलत लनमायि गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइनेछ ।  

❖ एक वडा एक खेलमैदान लनमायि गररनेछ ।  

❖ गाउँपाललकाले खेलकुद सम्बन्िी नीलत लनमायि गरी पाललका लभत्रका खेलकुद गलतर्वलिलाई व्र्वस्स्थत 
बनाउदै ललगनेछ । 

❖ “रािको लालग खेलकुद, स्वास््र्को लालग खेलकुद” भन्ने राि नारालाई अनसुरि गदै र्स क्षेत्रको 
र्वकास मार्य त व्र्स्क्तलाई अनशुालसत र मर्ायर्दत बनाउदै समग्र समाजलाई एक र्िक्का बनाउनका लालग 
आवश्र्क बजेट व्र्वस्था गररनेछ ।   

❖ पाललका स्तररर् अध्र्क्ष कप खेलकुद प्रलतर्ोलगताको व्र्वस्था गररनेछ ।  

 

१६.६. सामास्जक सरुक्षा तथा पस्ञ्जकरि: 
❖ सामास्जक सरुक्षा भत्ता र्वतरिमा भएको जर्टलतालाई सरललकृत गनय आवश्र्क पहल गररनेछ ।  

❖ गाउँपाललकाको हरेक वडामा घटना दताय सम्बन्िीका घसु्म्त स्शवर सञ्चालन गरी सचेतना अलभवृद्दी गररनेछ। 

 

१७. पूवायिार र्वकास: 
   १७.१. भवन, आवास तथा वस्ती र्वकास: 

❖ गाउँपाललकाको प्रशासकीर् भवन लनमायि कार्यको लालग सम्बस्न्ित लनकार् सँग र्वशेर् पहल गरी बाँकी 
रहेका कामकावायहीहरुलाई अगाडी बिाई सो लनमायि कार्य सम्पन्न गने प्रवन्ि लमलाइनेछ । र बाँकी वडा 
भवन लनमायि गनय स्ज.स.स. सँग समन्वर् गरी भवन लनमायि कार्यलाई आगामी पाचँ बर्य लभत्र पूियता र्दइनेछ।  



15 
 

❖ गाउँपाललकाको केन्र ताल्िंुगा बजारलाई नमनुा शहरको रुपमा र्वकास गने र्ोजना बनाइनेछ । साथै 
पाललकाको शहर लबकासको सम्भावना बोकेको जगथली, महांकाल र र्लामेटारको पलन सम्भाव्र्ता अध्र्र्न 
गने प्रकृर्ा अस्घ बिाइनेछ ।  

❖ गाउँपाललका क्षेत्र लभत्र रहेका ऐलानी पती जग्गाको अलभलेस्खकरि गररनेछ । र्स र्कलसमको जग्गाको 
संरक्षि र उस्चत प्रर्ोगमा पहल गररने छ । सालबक नापी हुँदा आलल, कान्ला कटाई नार्पएका चारर्कल्ला 
कार्म भएको जग्गाहरुलाई छुट जग्गाको रुपमा वलगयकरि गरी जग्गाको आिारमा जग्गा िनी प्रमाि 
पजुायको व्र्वस्था गने नीलतलाई अगालड बिाइनेछ ।प्रमास्ित नहनुे ऐलानी पती जग्गा प्रर्ोग गनुय भएको 
हकमा आर्ोगमा समन्वर् गररनेछ ।       

 

१७.२. सडक, पलु तथा र्ातार्ात: 
❖ आगामी तीन बर्य लभत्र सबै वडाको केन्रमा बाहै्र मर्हना र्ातार्ात सञ्चालन हनुे गरी पूवायिारको लनमायि 

गररनेछ ।  

❖ स्जल्ला सदरमकुाम देस्ख पाललका केन्रका साथै ताल्िंुगा हुँदै प्रदेश राजिानी हेटौँडा सम्म जोड्ने सडक 
िलान तथा कालोपत्र गररनेछ ।  

❖ बाहनुलबताय, िाने, सलतघाट, महाभारत जोड्ने चाउ खोला, लललतपरु जोड्ने दलुुयङ खोला, खानीखोला, 
िनमनाबेसी कुर्पनटार सकुुम रे्दीको दलुुयङ खोलामा पक्की पलु लनमायिको लालग संघ र प्रदेश सँग समन्वर् 
गरी आगामी पाँच बर्य लभत्र पक्की पलु लनमायि गररनेछ ।  

❖ आगामी तीन वर्य लभत्र सडक सञ्जालले नजोलडएका बस्तीहरुमा सडक सञ्जाल सँग जोड्ने व्र्वस्था लमलाइनेछ 
।  

❖ हाल सम्म खोललएका ट्रर्ाकहरुको ग्रडे सिुार, मोड सिुार, नाला लनमायि तथा ग्रारावेललङ गरर स्तरोन्नती 
गररनेछ साथै नर्ाँ ट्रर्ाकहरु खोललनेछ ।  

❖ काठमाडौँ पशपुलतनाथ, काभ्रकेो पनौती, खानीखोला गाउँपाललका हुँदै जनकपरुिाम सम्म जोड्ने िालमयक एवंम 
रार्िर् लोकमागय लनमायिको लनस्म्त लबशेर् पहल गररनेछ ।  

❖ खानीखोला गाउँपाललकाको पर्हचान बोक्न े र िेरै भन्दा िेरै बस्तीलाई समेट्न े खानीखोला कोररडोरलाई 
खानीखोलाको मरेुदण्ड सडकको रुपमा र्वस्तार एवंम र्वकास गरर प्रदेश राजिानी हेटौडा सम्म जोलडनेछ ।  

❖ पाललका लभत्रका अन्तर वडा र अन्तर पाललका जोड्ने सडकको पर्हचान गरी प्राथलमकता लनिायरि सर्हत 
सडक गरुर्ोजना लनमायि गररनेछ ।  

❖ गाउँपाललका लभत्रका झो.प.ु लनमायि गनय आवश्र्क स्थानहरुमा आगामी पाँच बर्य लभत्रमा झो.प.ु लनमायि 
गररनेछ । 

❖ सडक एवंम अन्र् पूवायिारको क्षेत्रमा आवलिक र्ोजना लनमायि गरी संघ र प्रदेश सँग समपरुक बजेटको 
व्र्वस्था गने कार्यलाई जोड र्दइनेछ ।  

❖ नर्ाँ सडक ट्रर्ाक खन्दा अलनवार्य रुपमा वातावरिीर् प्रभाव मलु्र्ाङ्कन गरेर मात्र गररनेछ ।  

❖ सडक छेउछाउमा वृक्षारोपिका नीलत ललइ कार्यक्रम समेत लनमायि र कार्ायन्वर्न गररनेछ ।  

❖ गाउँपाललका स्तरका ठुला आर्ोजनाहरु लनमायि गदाय सम्भाव्र्ता अध्र्र्न प्रलतवेदन लडर्पआर तर्ार पारी मात्र 
सञ्चालन गररनेछ ।   
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❖ हाल सञ्चालनमा रहेको झोलङु्गे पलुहरुको ममयत सम्भार गने आवश्र्कताको पर्हचान गरी थप स्थानमा झो.प.ु 
तथा मोटरएवल पलुहरुको लनमायि कार्यलाई अगालड बिाइने छ । 

 

१७.३. जलस्रोत तथा उजाय: 
❖ जलवार् ुपररवतयन न्र्लुनकरिका लालग आवश्र्क कार्यक्रमहरु सञ्चालन गनय अन्तरपाललका तथा अन्तर संस्था 

साझेदारी कार्यक्रम ल्र्ाइनेछ ।  

❖ गाउँपाललकाको केन्र ताल्िंुगाको मखु्र् बजार क्षेत्रमा सडक बत्तीको व्र्वस्था गररनेछ ।   

❖ र्सै आलथयक वर्यमा खानीखोला गाउँपाललका भरर केन्रीर् र्वद्यतु प्रसारि लाइन र्वस्तार गने कार्य सम्पन्न गरी 
सम्पूिय बस्स्तमा र्वद्यतुीकरि गररनेछ ।  

❖ गाउँपाललका लभत्रको लघ ुजलर्वद्यतु आर्ोजनाहरुको संरक्षि एवम सम्वियन गरी उक्त आर्ोजनाबाट उत्पार्दत 
उजाय स्रोतलाई केस्न्रर् प्रसारि लाइन सँग जोलडनेछ ।  

 

१७.४.  सूचना तथा सञ्चार प्रर्वलि: 
❖ पाललकाले कार्यर्वलि लनमायि गरी आफ्नो क्षेत्रका स्थानीर् सञ्चार माध्र्म (रेलडर्ो, टेलललभजन , पत्रपलत्रका, 

अनलाइन) लाई स्थानीर् लोक कल्र्ािकारी सन्देश उपलब्ि गराइनेछ ।  

❖ १०० वाट सम्मको एर्.एम रेलडर्ो दताय गरर कार्य सञ्चालनमा ल्र्ाइनेछ ।   

❖ तै्रमालसक पत्रकार अन्तरर्क्रर्ा कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ ।   

❖ पाललकाले चौमालसक बलेुर्टन प्रकाशन तथा प्रसारि गररनेछ ।   

❖ पाललकाको सम्पूिय लनर्लमत गलतर्वलिहरुको डकुमेन्ट्री बनाई अलभलेस्खकरि गररनेछ ।  

❖ पाललकाको वडाहरुमा इन्टरनेट सेवाको अभावले गदाय अनलाइन मार्य त र्दइने सेवा प्रवाहमा बािा पनय 
गएकाले सम्पूिय वडाहरुमा इन्टरनेटको पहुँचको वृर्ि गरर अनलाइन सेवाको र्वकास गररनेछ ।   

❖ गाउँपाललका लभत्र रहेको एक मात्र संचार सेवा एकदमै कमजोर तथा र्र्तलो रहेकोले पाललका लनवासी सम्पूिय 
नागररकको दैलनक सूचनामा वािा परेकोले संचार सेवालाई थप व्र्वस्स्थत परु् र्ाउनको लालग थप संचार 
टावरको र्वस्तार गररनेछ ।  

❖ चसु्त, दरुुस्त गलत तथा पारदशीताका साथ सेवा प्रवाह र्दन र्वलभन्न सेवाहरु अनलाइन/अर्लाइन सफ्टवेर्र 
मार्य त प्रदान गररनेछ । 

❖ लडस्जटल पाललका लनमायिका लालग लसङ्गो पाललकाको जनशस्क्त स्रोत सािनलाई समेत पररचालन गरर 
सफ्ट्वेर्रमा केस्न्रर्कत गररनेछ र पाललकाको वार्र्यक Video Documentary लनमायि गरी अलभलेस्खकरि 
गररनेछ। 

 

१८. वन तथा वातावरि: 
  १८.१ वन, भ-ुसंरक्षि तथा जैर्वक र्वर्विता: 

❖ बन अलतक्रमि तथा डिेलो लनर्न्त्रिलाई लनरुत्सार्हत गनय बकृ्षारोपिका कार्यक्रम लाग ुगररनेछ । 

❖ बन क्षेत्रबाट बग्ने नदी खोला र खोल्सीहरुमा थपुररएका िंुगा, लगर्ट्ट, बालवुा जस्ता नदी जन्र् पदाथयहरुको 
सोही स्थानमा तटबन्ि बनाउनकुो साथै बाँकी नदीजन्र् पदाथय सावयजलनक पूवायिार लनमायिमा लगाउनकुा साथै 
र्वक्री र्वतरि समेत गरी पाललकाको आन्तररक स्रोत बिाइनेछ ।  
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❖ हररर्ो बन र्लरु्लको मान खानीखोलाको आफ्नो छुटै्ट शान भन्ने मलु नाराका साथ प्रदेश सरकार र संघीर् 
सरकारको समन्वर्मा लबरुवा रोप्ने नीलत ल्र्ाइनेछ । 

❖ सामदुार्र्क, सावयजलनक र कबलुलर्लत वनलाई व्र्वस्स्थत गदै र्स्ता वन क्षेत्रहरुमा जलडबटु्टी, गैरकाि वन 
पैदावार र आर् आजयनका र्वर्वि कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ ।  

❖ भ-ुसंरक्षि, जलािार व्र्वस्थापन र जल उत्पन्न प्रकोप न्र्लुनकरिका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन 
गररनेछ । र्वपद जोस्खम न्र्लुनकरि, जलवार् ुपररवतयन असर न्र्लुनकरि तथा जैर्वक र्वर्विता संरक्षिका 
लालग र्दघयकाललन र्ोजना बनाई कार्यन्वर्नको पहल गररनेछ ।  

 

 १८.२. र्ोहोर मैला व्र्वस्थापन: 
❖ गाउँपाललकाको केन्र रहेको ताल्िंुगा बजारको र्ोहोरलाई व्र्वस्स्थत गनय वातावरिीर् प्रभाव मलु्र्ाङकन गरी 

उस्चत व्र्वस्थापन गररनेछ । 

❖ गाउँपाललकाको बजार क्षेत्र पने स्थानहरुमा सावयजलनक शौचालर् लनमायि गररनेछ ।  

❖ शैचालर् जन्र् र्ोहोर व्र्वस्थापनको लालग प्रत्रे्क घरलाई आफ्नै सेफ्टी ट्याङकी बनाउन ुपने कार्यलाई 
अलनवार्य बनाइनेछ साथै शौचालर् जन्र् र्ोहोर नर्द वा खोल्सीहरुमा व्र्वस्थापन गनय पाइने छैन । 

❖ “हाम्रो घरको र्ोहोर, हामी आरै् व्र्वस्थापन गछौ”, “हाम्रो टोलको र्ोहोर, हामी आरै् व्र्वस्थापन गछौ”, 
“हाम्रो वडाको र्ोहोर, हामी आरै् व्र्वस्थापन गछौ” भन्ने मलु नाराका साथ सम्पूिय गाउँपाललका वालसहरुले 
हामी सर्ा, स्वच्छ र स्वस््र् रहन्छौँ भन्ने प्रलतविताको लनस्म्त अर्पल गररनेछ । 

❖ हरेक वडामा स्वास््र् सचेतना सम्बन्िी जनचेतना मलुक कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ ।   

❖ र्वपद र्वरुिको प्रलतकार्यलाई व्र्वस्स्थत बनाउन आवश्र्क र्ोजना लनमायि गररनेछ र रेड क्रस लगार्तका 
संस्था सँग समन्वर् गरी र्वपद पूिय अवस्थामा गररने उिार तथा पनुस्थायपना कार्यलाई लछटो र छररतो बनाउन 
र्वपद र्टम लनमायि गररनेछ ।  

❖ आकस्स्मक प्रकोप जन्र् रोग लनर्न्त्रिका लालग आवश्र्क नीलत बनाई प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्वर्नमा 
ल्र्ाइनेछ ।  

❖ र्ोहोरमैला व्र्वस्थापन, सावयजलनक शौचालर् व्र्वस्थापनमा र्वशेर् ध्र्ान र्दइनेछ । 

 

    १८.३. र्वपद जोस्खम व्र्वस्थापन तथा जलवार् ुपररवतयन अनकुुलन: 
❖ पाललका लभत्र पर्हरो, बार्ि, चट्याङ, हावाहरुी, आगलालग, भकुम्प आर्द र्वपदका घटनाहरु लनरन्तर रुपले 

हनुे भइरहने हनुाले प्राकृलतक र्वपद न्र्लुनकरिको सम्भावनालाई अध्र्र्न गरी र्वपद न्र्लुनकरिको लालग 
आवश्र्क पहल गररनेछ ।  

❖ पाललका क्षेत्रको र्वपद जोस्खम सभेक्षि गने र सोका आिारमा र्ोजना लनमायि गरी कार्ायन्वर्न गररनेछ र 
भ-ूसंरक्षिका लालग वृक्षारोपि, तटबन्िन कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ ।  

❖ भकुम्प, बार्ि, पर्हरो, आगलालग, चटर्ाङ, महामारी, दघुयट्ना जस्ता र्वलभन्न प्रकारका प्राकृलतक प्रकोपबाट 
प्रभार्वत नागररकलाई तत्काल राहत उपलब्ि गराइनेछ जसका लालग पाललका र्वपद व्र्वस्थापन कोर् 
स्थापना गररनेछ ।  

 

१९. सशुासन तथा संस्थागत र्वकास: 
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    १९.१. नीलत, काननु, न्र्ार् तथा सशुासन: 
❖ पाललका लभत्रका सम्पूिय प्रशासलनक सेवालाई चसु्त बनाउनको लालग आवश्र्क कार्य गररनेछ ।  

❖ पाललका अन्तगयतका कुनै पलन कार्ायलर्मा कमयचारी र्वदामा बस्दा वा र्र्ल्डमा जाँदा समेतको अवस्थामा 
बैकस्ल्पक स्जम्मेवारी र उत्तरदार्ी कमयचारी तोकेर जानकारी खलु्ने गरी सूचना बोडयमा उल्लेख गररनेछ ।   

❖ आफ्नो कार्ायलर्को कार्य प्रगलत, समस्र्ा, चनुौलत र समस्र्ा सामािानसर्हतको मालसक बैठक रास्खनेछ ।  

❖ कमयचारी क्षमता र्वकास तथा संस्थागत क्षमता र्वकासका र्ोजना लनमायि गरी सञ्चालन गररनेछ ।   

❖ भौगोललक र्वकटताका कारि कमयचारी अभावले कार्ायलर् कामकाजमा बािा पने हुँदा थप स्जम्मेवारीको 
आिारमा कमयचारी प्रोत्साहन भत्ताको व्र्वस्था लमलाइनेछ । साथै उत्कृि कार्यसम्पादन गनेलाई परुस्कृतको 
व्र्वस्था गररनेछ ।  

❖ गाउँपाललका कार्ायलर्, वडा कार्ायलर् एवंम र्वद्यालर्, स्वास््र् चौकी आदीमा सूचना अलिकारी तोकी हरेक 
सूचना प्रवाह गररनेछ ।  

❖ गाउँपाललका अन्तगयतका हरेक कार्ायलर्मा गनुासो पेटीका राखी मालसक रुपमा सो को सनुवुाई गररनेछ ।  

❖ गाउँपाललका अन्तगयतका हरेक कार्ायलर्मा ई- हास्जरीको व्र्वस्था गररनेछ ।  

❖ कमयचारी कल्र्ािकारी कोर् स्थापना गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइनेछ ।  

❖ पाललकाले प्रत्रे्क ४-४ मर्हनामा सावयजलनक सनुवुाई र आलथयक वर्य सर्कएर अको आलथयक वर्यको पर्हलो 
चौमालसकको पर्हलो मर्हनामा नै सामास्जक पररक्षि अलनवार्य रुपमा सञ्चालन गररनेछ ।   

❖ उपभोक्ता सलमलतहरुका पदालिकारीलाई सावयजलनक लनमायि तथा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बस्न्ि अलभमसु्खकरि 
सञ्चालन गररनेछ । 

❖ पाललकाको स्वीकृत बजेटको इस्टमेट तर्ार गरेर मात्र उपभोक्ता सलमलतसँग सम्झौता गने, र्स र्कलसमको 
इस्टमेट तर्ार गदाय उपभोक्ताले बझु्ने गरी नेपाली भार्ामा तर्ार गररनेछ ।  

❖ खानीखोला गाउँपाललकाको बेरुज ुन्र्लुनकरिका लालग बेरुज ुर्छयर्ौट् सलमलत गठन गरी न्र्लुनकरि तर्य  
प्रकृर्ा बिाइनेछ ।  

❖ न्र्ार्र्क सलमलतको कार्य सम्पादन प्रकृर्ा प्रभावकारी बनाउन सलमलतका पदालिकारी र मेललमलाप कतायलाई 
क्षमता र्वकास ताललम र्दइनेछ । 

 

१९.२. संगठन तथा क्षमता र्वकास, जनशक्ती व्र्वस्थापन र सेवा प्रवाह: 
❖ गाउँपाललका लभत्रको लनर्मलत सेवालाई सचुारु गनयको लालग प्रर्ाप्त जनशस्क्त नभएको कारि सो लाइ पलुतय 

गनय प्रदेश लोक सेवा आर्ोग, बागमती प्रदेश, हेटौँडा समक्ष आवश्र्क दरवन्दी बमोस्जमको जनशस्क्त माग 
गररनेछ साथै गाउँपाललकामा आवश्र्क कलतपर् र्वर्र्गत शाखासँग सम्बस्न्ित कमयचारी पाललकाबाट न ै
पदपलुतय गररनेछ ।   

❖ कमयचारी संगठन तथा व्र्वस्थापन सवेक्षि (ONM Serve) प्रलतवेदन कार्यन्वर्नमा ल्र्ाइनेछ ।   

❖ गाउँपाललका लभत्र उत्कृि नलतजा हालसल गने उपभोक्ता सलमलत, लनमायि व्र्वसार्र्, कृर्र् र्मय, सहकारी, 
स्वास््र् संस्था एवम शैस्क्षक संस्थाहरुलाई परुस्कारको व्र्वस्था लमलाइनेछ ।  

❖ गाउँपाललका अन्तगयतका सम्पूिय कार्ायलर्हरुमा कमयचारीहरु नभइ सेवाग्राही घर र्कय न ु पने अवस्थाको 
अन्त्र् गदै ललगनेछ ।  
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❖ गाउँपाललकाको सावयजलनक सेवाको सन्दभयमा सम्पूिय र्ववरि खलु्ने गरी पाललका कार्ायलर्, वडा कार्ायलर् 
र स्वास््र् संस्थाहरुमा नागररक वडा पत्र रास्खनेछ ।  

❖ लनवायस्चत जनप्रलतलनलिहरुको क्षमता र्वकासको लालग अलभमसु्खकरि आर्ोजना गररनेछ ।  

 

१९.३. राजश्व तथा स्रोत पररचालन: 
❖ गाउँपाललकाको आन्तररक आर् बिाउनको लागी र्हाँ भएका खानीजन्र् पदाथय (िंुगा, लगट्टी, बालवुा) 

उतखनन ्गरर लनर्ायत, लबर्क्र र र्वतरि गनय काननु बमोस्जम प्रकृर्ा बिाइ आवश्र्क पहल गररनेछ ।  

❖ गाउँपाललकाको राजश्वको दार्रा बिाइनेछ र आम नागररकलाई “राज्र्लाई कर लतनुय हरेक नागररकको 
कतयव्र्” हो भन्ने कुरामा प्रभावकारी अनसु्शक्षि गररनेछ ।  

 

१९.४. त्र्ाङ्क प्रिाली र र्ोजना र र्वकास व्र्वस्थापन: 
❖ गाउँपाललका स्स्थत सबै र्वर्र्गत क्षेत्रहरुको वस्तगुत र्ववरिको र्थाथय आकँडा आउने खालको प्रोर्ाइल 

लनमायि गररनेछ र सोही त्र्ाङ्कको आिारमा खानीखोला गाउँपाललकाको भार्व र्ोजना लनमायि गररनेछ ।   

❖ टोल, गाउँ, वडाबाट नागररकको छनौटमा परेका र्वकास र्ोजनाहरुलाई कार्ायन्वर्न गनय तत्काललन एवम 
र्दघयकाललन प्रकृलतका र्ोजनाको वगीकरि गरर कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइनेछ र तत्काल कार्ायन्वर्न हनु नसर्कन े
र्ोजनाहरु गाउँपाललका र्ोजना बैँकमा भण्डारि गरर प्राथलमकताको आिारमा कार्ायन्वर्न प्रकृर्ामा ललगनेछ।  

 

 

िन्र्वाद ! 
 

                                                            इन्र बहादरु लथङ 

                                                            गाउँपाललका अध्र्क्ष 

खानीखोला गाउँपाललका 


