गाउँसभाको बैठकमा गाउँपालिका अध्यक्ष श्री ज्ञान कुमार श्रे ष्ठद्बारा प्रस्तुत आलथिक वर्ि
2079/80 को खाँडादे वी गाउँपालिकाको नीलत तथा कायिक्रम

खाँडादे वी गाउँकायिपालिकाको कायाििय
माकादुम, रामेछाप
बागमती प्रदे श
2079/03/10

आदरणीय गाउँसभा सदस्यज्यूहरु,
१. नेपािको राष्ट्रिय ष्ट्रहत, आलथिक, सामाजिक न्याय सष्ट्रहतको िोकतजन्िक मूल्य र मान्यतामा

आधाररत समािवादप्रलत प्रलतबद्ध रहँदै समुन्नत सङ्घीय शासन प्रणािीको माध्यमबाट "सुन्दर,

सभ्य र समृद्ध खाँडादे वी" लनमािण गने उद्देश्यका साथ खाँडादे वी गाउँपालिकाको आलथिक वर्ि
2079/80 को नीलत तथा कायिक्रम यस गररमामय सभामा प्रस्तुत गनि पाउदा मिाई खुशी

ु को स्वतन्िता, साविभौलमकता, भौगोलिक
िागेको छ। यस घडीमा नेपािी िनतािे मुिक
अखण्डता स्वालधनता, स्वालभमान, रािष्ट्रहत िोकतन्ि र अग्रगामी पररवतिनको िालग पटक-पटक
गरे का ऐलतहालसक िनआन्दोिन तथा सबै खािका बलिदानीपूण ि सं घर्िको स्मरण गदै ज्ञात
अज्ञात शष्ट्रहदहरु प्रलत हार्दिक श्रद्धाञ्ििी अपिण गदै बेपत्ता, घाइते र पीलडत नागररकहरुप्रलत
उच्च सम्मान व्यक्त गदिछु।

२. िोकतन्ि र सङ्घीयताको आधारशीिाको

रुपमा रहे को स्थानीय तहको लनवािचन लनष्पक्ष र

शाजन्तपूणि रुपमा सम्पन्न गनि अहोराि खष्ट्रटनु भएका राि सेवक कमिचारी, रािनीलतक दि,
आम मतदाता िगायत सबैमा हार्दिक धन्यवाद र्दन चाँहन्छु

साथै लनवािजचत सम्पूणि

िनप्रलतलनलधहरुमा हार्दिक बधाई एवम् सफि कायिकािको शुभकामना व्यक्त गदिछु।

३. कोलभड-19 को रोकथाम, लनयन्िण तथा उपचार, प्राकृलतक प्रकोपको प्रभाव न्यू नीकरण र
खोिी, उद्धार तथा राहत ष्ट्रवतरण कायिमा आलथिक, प्राष्ट्रवलधक एवम् व्यवस्थापकीय सहयोग
पुर्याउने नेपाि सरकार, प्रदे श सरकार, नीजि क्षेि, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी
सं घसं स्था, ष्ट्रवकास साझेदार लनकाय, िनप्रलतलनलध, सम्पूण ि राि सेवक कमिचारी, स्थानीय नागररक,
स्वयं सेवक िगायत ष्ट्रवपदको समयमा अहोराि खष्ट्रटई अग्रपं जक्तमा रही से वा गनुह
ि न
ु े सबै प्रलत
हार्दिक आभार व्यक्त गदिछु।

४. नेपािको सं ष्ट्रवधान, सं घ, प्रदे श र खाँडादे वी गाउँपालिकाको आवलधक योिनािे पररिजक्षत गरे को
ष्ट्रवर्यहरु,

र्दगो ष्ट्रवकासको िक्ष्य, प्रदे श सरकारको न्यू नतम साझा कायिक्रम, रािनीलतक

दिहरुको च ुनावी घोर्णापि, सम्माननीय रािपलतबाट 2079 िेठ 10 मा सङ्घीय सं सदमा

प्रस्तुत सङ्घीय सरकारको नीलत तथा कायिक्रम, बागमती प्रदे श सरकारको नीलत तथा कायिक्रम,
रािनीलतक दि र अन्य सरोकारवािाहरुबाट प्राप्त सुझावहरु समेतको आधारमा खाँडादे वी
गाउँकायिपालिकािे यो नीलत तथा कायिक्रम तिुम
ि ा गररएको छ ।
५. आ.ब. २०७८/७९ को सलमक्षा
पूवध
ि ार ष्ट्रवकास तफि
कािोपिे सडक-२३.४०, नयाँ ट्रायाक-५.५ ष्ट्रक.लम., सुलिथुम्का भ्यू टावर लनमािण सम्पन्न, १५
वेड हजस्पटर लनमािनालधन अवस्थामा, ङयाङ्र सम्ते िीन गुम्बा -लनमािणालधन, आई.ष्ट्रट.एफ. भवन
गाल्वा लनमािण सम्पन्न, लभरपानी र गागिभदौरे मा स्वास््य चौकी भवन लनमािण कायि
सम्पन्न/इिाका प्रहरी कायििय लनमािणालधन अवस्थामा, गोपीखोिा ष्ट्रपपिटर खानेपानी योिना
लनमािण सम्पन्न, गागिभदौरे लिफ्ट खानेपानी योिना र राकाथुम लिफ्ट खानेपानी योिना
लनमािणालधन/घ्यालसङ्ग डाँडामा जशव र बुद्ध पाकि लनमािण सम्पन/मदन भण्डारी पाकि सल्िे नी
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लनमािणालधन/थाजन्सङ घट्टे खोिा र बसेरी खोिा झोिङ्गे पुि लनमािणलधन, जशकारी डाँडा-

गोगनपानी- गाल्वा सडक /गोगनपानी-धारापानी-धुिेवेसी-गागिसडक कािोपिे गने कायि
लनमािणालधन अवस्थामा रहे को ।
स्वास््य तफि
कोलभड-१९ ष्ट्रवरुद्धको खोप अलभयान सं चािन, टाईफाईड ष्ट्रवरुद्धको खोप अलभयान सं चािन,
गभिवतीको घुम्ती लभलडयो एक्सरे सेवा प्रदान, खाँडादे वी अस्पताि सं चािन, कोलभड-१९ को
िालग आइसोिेसन सेन्टर सं चािन, स्वास््य चौकी भवन लनमािण,

ँ ा, स्िी रोग, िनरि,
आख

पररवारलनयोिनको सेटिाईट जशष्ट्रवर सं चािन, स्वस्थ बच्चा प्रलतयोलगता सं चािन र िनशजक्त
व्यवस्थापन भएको ।
जशक्षा तफि
ष्ट्रवद्याथी सत्यापनका आधारमा यथाथि ष्ट्रववरण सं किन, माध्यलमक ष्ट्रवद्याियमा आत्मा रक्षा
तालिम सं चािन, स्काउट सम्बन्धी BTC र PTC तालिम सं चािन, आइ.लस.ष्ट्रट. तालिम, पालिका
स्तरीय प्र.अ., ष्ट्रव.व्य.स. र िनप्रलतलनलधहरु वीच शैजक्षक सवािमा अन्तरष्ट्रक्रया तथा छिफि,

सरकारी तथा गैर सरकारी सं घ सं स्थाहरुसँग समन्वय सहकायि र िागत साझेदारीको कायिक्रम
सं चािन, स्रोत केन्र स्तरीय कक्षा ५ को स्रोत केन्र स्तरीय र कक्षा ८ को पालिका स्तरीय

पररक्षा पररक्षा केन्र लनधारणि गरी सं चािन प्रलतभा पष्ट्रहचान, बाि कक्षाको िालग मन्टे श्वरी
तालिम सं चािन,

स्रोत केन्र स्तरीय शैजक्षक कायिक्रम सं चािन, चौथो रािपलत रलनङजशल्ड

प्रलतयोलगता सं चािन, कक्षा १ र ३ को एष्ट्रककृत पाठ्यक्रम सम्बन्धी अलभमुजखकरण कायिक्रम
सं चािन, बहुकक्षा बहुस्तर (MGML) कायिक्रम प्रारम्भ भएको छ ।
पजञ्िकरण तफि
नौ वटै वडाहरुमा अनिाईन व्यजक्तगत घटना दताि प्रणािी कायिन्वयन, घटना दताि जशष्ट्रवर

सम्पन्न, १ दे जख ९ नं. वडाहरुको हािसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गने ३१७५ िना
िाभग्राहीको ष्ट्रववरण MIS प्रणािीमा प्रष्ट्रवष्ट, सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गने सम्मपूण ि
िाभग्राहीहरुको बैंक खाता खोल्ने कायि सम्पन्न भई बैंक माफित भत्ता ष्ट्रवतरण र सामाजिक
सुरक्षा भत्ता

तथा

व्यजक्तगत

घटना

दताि

सम्बन्धी वडा कायिियका िनप्रलतलनलध र

कमिचारीहरुिाई क्षमता ष्ट्रवकास अलभमुजखकरण कायिक्रम सम्पन्न गररएको ।
गररवी लनवारणका िालग िघु उद्यम ष्ट्रवकास कायिक्रम, मेडपा तफि
७५ िना नयाँ िघु उद्यमी सृिना, ५० िना िघु उद्यमीको स्तरोन्ती, ५ वटा िघु उद्यमी
समुहिाई प्रष्ट्रवलध हस्तान्तरण माफित गररवी न्यू नीकरण तथा उत्पादकन्त वृष्ट्रद्ध गररएको छ ।
प्रधानमन्िी रोिगार कायिक्रम तफि
प्रधानमन्िी रोिगार कायिक्रम माफित सडक पूवध
ि ार, खानेपानी, लसं चाई, सावििलनक पूवध
ि ार

लनमािण, वन तथा वातावरण, नर्द लनयन्िण, पयिटन पूवािधार लनमािण आर्द योिनाहरुमा सुचीकृत
बेरोिगारिाई २३००० (ते ईस हिार) र्दनसं ख्या बराबरको लनवािहमुखी रोिगारी प्रदान गरी

रोिगारी तथा श्रम सम्बन्धी मौलिक हकको कायािन्वयनिाई ष्ट्रवशेर् प्राथलमकताका साथ सं चािन
गररएको छ ।
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रािस्व तफि

यस आ.व २०७८/७९ को श्रावण दे जख िेठ मष्ट्रहना सम्म मा कुि आन्तररक रािश्व िम्मा
रु ४८,०५,०६५.४० (अक्षेरुपी अट्तालिस िाख पाँच हिार पैसठर रुपया चालिस पैसा िम्मा
भएको।अनिाइन प्रणािी माफित रािश्व सं किन गने कायि गररएको ।ष्ट्रवगतमा दताि नभएका
व्यवसायीहरु यस आ.व मा आफ्नो व्यवसाय दताि गनि आएको र नवीकरण नभएका कलतपय
व्यवसायहरु पलन करको दायरा लभि आएका ।गाउँपालिकाद्वारा सेवा प्रवाहका ष्ट्रहसाबिे

सं चालित एम्बुिेन्स, िेलसष्ट्रव, खानेपानी टं याकर िगायतबाट पालिकाको आम्दानी श्रोत बढे को

। केही नयाँ आयशीर्िक पष्ट्रहचान गररएको तथा करको दायरा अजघल्िो आ.व को तुिनामा
केही मािामा फराष्ट्रकिो भएको ।गाउँपालिकाद्वारा स्वीकृत आलथिक ऐन बमोजिम तोकेको

दररे टमा नै सम्पूण ि कर मूल्य िागू गरे र समयमा नै यस गाउँपालिकाको आन्तररक रािस्व
खाता िक्ष्मी बैंकमा दाजखिा गरे को ।
उद्योग तफि
उद्योग शाखाबाट हािसम्म ३७८ व्यवसाय तथा उद्यम दताि प्रमाण पि िारी गररएको छ ।
िसमध्ये यस आ.बा.मा ८३ नयाँ व्यवसाय दताि थप भएको छ भने हाि सम्म सं गर्ठत व्यवसाय
रोिगारी तफि १०८० िनािे रोिगारी पाएका छन् िस्मा पुरुर्को सं ख्या ५८८ र मष्ट्रहिाको
सं ख्या ४९२ रहेको छ ।
मष्ट्रहिा तथा बािबालिका तफि
७२ िना अपाङ्गहरुिाई पररचय पि ष्ट्रवतरण, खाडाँदेवी गा.पा. का ९ वटै वडाका मष्ट्रहिा
सहकारीहरुसँग सहकारीको प्रगलत ष्ट्रववरण र िै ष्ट्रङ्गक ष्ट्रहंसा ष्ट्रवरुद्ध १६ र्दने अलभयान अन्तगित

छिफि तथा अन्तष्ट्रक्रिया कायिक्रम सम्पन्न, पालिका स्तररय ११२ औ अन्तराष्ट्रिय मष्ट्रहिा
र्दवस कायिक्रम सम्पन्न, आमा बाबु ष्ट्रवष्ट्रहन बािबालिकािाई प्रथम चौमालसक भत्ता ष्ट्रवतरण,
बािमैिी स्थालनय तह घोर्णा गने उद्देश्य अनुरुप वडास्तररय अन्तष्ट्रक्रिया कायिक्रम सम्पन्न र
मष्ट्रहिा बािबालिका अपाङ्ग र िेष्ठ नागररकहरुको त्याङ्क सं किन गररएको ।
न्याष्ट्रयक सलमलत तफि

खाँडादे वी गाउँपालिका न्याष्ट्रयक सलमलतमा दताि ष्ट्रववाद सं ख्या २१, फछ्यौट ष्ट्रववाद सं ख्या १६,
प्रष्ट्रक्रयामा रहे को ष्ट्रववाद सख्या ५ रहे को छ । खाँडादे वी गाउँपालिका अन्तगित सं ञ्चािन भएका
सबै वडा कायािियहरुमा सामूदाष्ट्रयक मेिलमिाप केन्रमा दताि ष्ट्रववाद सं ख्या ३७,

फछ्यौट

ष्ट्रववाद सं ख्या २६ र प्रष्ट्रक्रया मा रहे को ष्ट्रववाद सं ख्या ११ रहे को छ । त्यसै गरी खाँडादे वी

गाउँपालिका भरी िम्मा ष्ट्रववाद दताि सं ख्या ५८, फछ्यौट ष्ट्रववाद सं ख्या ४२ र प्रष्ट्रक्रयामा
ु ाई
रहेको ष्ट्रववाद सं ख्या १६ रहेको छ । िस अनुसार ७१.४१ प्रलतशत िनताको गुनासो सुनव
भएको छ

कृष्ट्रर् तथा पशुपक्षी तफि
पकेट ष्ट्रवस्तारः मकै, कागती, मौरी, तरकारी, बाख्रा लनरन्तरता सम्पन्न,आकेशे पानी ट्याङ्की
सं किन १६ कृर्किाई ष्ट्रवतरण,गोठ/खोर/भकारो सूधार कायिक्रम ४०६ िनािाई ष्ट्रवतरण,

१ र्दने घुम्ती तालिम सञ्चािन, सुन्तिािात फिफूिहरुमा िाग्ने औसा ष्ट्रकरा लनयन्िण कायिक्रम
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सम्पन्न, लनशुल्क पशु स्वास््य जशष्ट्रवर/माटो पररक्षण जशष्ट्रवर सञ्चािन, ५०% लसिनि तरकारी
लबउ लबतरण/ लबर्ार्द ष्ट्रवतरण, लनशुल्क रे ष्ट्रवि भ्याजक्सन, खोरे त, ष्ट्रप.ष्ट्रप.आर सञ्चािन ।
सुचना तथा सञ्चार
सम्पूणि सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियहरु, स्वास््य चौकीहरु र वडा कायाििहरुमा अजटटकि फाईवर
माफित २० एम.ष्ट्रव.ष्ट्रप.एस.को ब्रोड व्याड इन्टरनेट सेवा िडान भएर लनशुल्क दुई वर्ि सम्म
सेवा प्रदान गरे को छ यसरी लनशुल्क सवै सामुदाष्ट्रयक सं स्थाहरुमा इन्टरनेट प्रदान गने नेपािकै
पष्ट्रहिो स्थानीय तह भएको छ ।
आदरणीय गाउँसभा सदस्यज्यूहरु,
सामाजिक ष्ट्रवकास सम्बन्धी नीलत
स्वास््य, जशक्षा, मष्ट्रहिा, बािबालिका, युवा, सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण सम्बन्धी
६. कोलभड-१९ र अन्य महामारीिन्य रोगको प्रकोपिाई लनयन्िण र रोकथामको िालग आईसोिे सन
साथै और्धीिन्य सामग्रीहरुको समुजचत व्यवस्था लमिाइनेछ ।सम्पूण ि नागररकिाई कोलभड१९ को खोप पूणि मािा िगाउने व्यवस्था लमिाइनेछ । कोलभड-१९ िगायतका अन्य
महामारीिन्य ष्ट्रवपद् तथा प्रकोप रोकथाम लनयन्िणमा खष्ट्रटएका िनशजक्तको िालग कायिष्ट्रवलध
बनाई प्रोत्साहन तथा िोजखम भत्ताको व्यवस्था गररनेछ ।
७. गुणस्तरीय स्वास््य सेवा प्रदान गनिका िालग भौलतक पूवािधार तथा आवश्यक और्धी, औिार,
उपकरण, स्वास््यकमीिाई तालिम र रे फरि फण्डको व्यवस्था गररनेछ ।
८. स्वास््य सं स्थामा सुरजक्षत प्रसुलत सेवािाई गुणस्तरीय र शतप्रलतशत सं स्थागत सुत्केरी गराउनका
िालग गभिवतीिाई गभिवती िाँच, पौष्ट्रष्टक आहारका िालग प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था तथा
सं स्थागत प्रसुलत हुनेिाई लन:शुल्क एम्बुिेन्सको व्यवस्थािाई लनरन्तरता र्दईनेछ ।

९. मष्ट्रहिा स्वास््य स्वयं सेष्ट्रवकाहरुिाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रलत उत्तरदायी र िवाफदे ही बनाइनेछ।
आफ्नो कायि क्षेिको स्वास््य सम्बन्धी िनचेतना तथ सरसफाईको जिम्मेवारी समेत प्रदान
गररनेछ ।साथै समय सापेक्ष क्षमता ष्ट्रवकासको प्रबन्ध गररनेछ।

१०.पररवार लनयोिनको साधनहरुको प्रयोग नागररकको पहँचसँग पुर्याउन िनचेतनामूिक र सहयोग
कायिक्रमहरु सं चािन गररनेछ।

११.हरे क नागररकिाई गुणस्तरीय स्वास््य सेवाको पहुँच स्थाष्ट्रपत गनि सं ष्ट्रवधानिे र्दएको हक
अनुसार सेवा उपिब्ध गराउने नीलतगत व्यवस्था गररनेछ ।

१२. गाउँपालिकालभि रहेका सबै स्वास््य सं स्थाबाट तोष्ट्रकए बमोजिमको लनशुल्क स्वास््य सेवाहरु
प्रदान गने दीघिकािीन नीलत लिई गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको सुलनजितता गररनेछ ।
१३. स्वास््य लबमा कायिक्रमिाई थप ष्ट्रवस्तार गररनेछ तथा पालिकालभिका अलत ष्ट्रवपन्न पररवार र
कोही नभएका तथा केही नभएका व्यजक्तिाई प्रथम पटकको लबमा शुल्क बापतको रकम
गाउँपालिकाबाट अनुदान स्वरुप प्रदान गररनेछ ।

ु भ र प्रभावकारी बनाउन गाउँपालिकास्तरीय अस्पताि
१४. स्वास््य लबमा कायिक्रमिाई सविसि
सं चािन गरी सो अस्पताि माफित लबमा सेवा समेत सं चािन गररनेछ ।
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१५. “स्वास््य िीवनशैिी प्रवद्धिन, खाँडादे वी गाउँपालिकाको अलभयान माफित स्वास््य सेवािाई थप
ष्ट्रवस्तृलतकरण गदै आयुवेर्दक, प्राकृलतक जचष्ट्रकत्सा, योग तथा ध्यानको माध्यमबाट मालनसिाई
दीघि िीवनको िालग प्रेररत गररनेछ ।

१६. सविव्यापी पहुँचको अवधारणा अनुरुप प्रवद्धिनात्मक, प्रलतकारात्मक, उपचारात्मक, पुनः
स्थापनात्मक तथा प्रशामक सेवािाई एष्ट्रककृत गरी आधारभूत सेवा उपिब्ध गराईनेछ ।

ु भ स्वास््य सेवा प्रदान गनिका िालग भौगोलिक ष्ट्रवकटता भएका स्थानहरुमा
१७. समुदायमा सविसि
सामुदाष्ट्रयक स्वास््य ईकाई र आधारभूत स्वास््य सेवा केन्र स्थापना गरी सं चािन भईरहे कोमा
सो सेवािाई ष्ट्रवस्तार गररनेछ ।साथै सं चालित आधारभूत स्वास््य सेवा केन्रिाई स्वास््य

चौकीमा तथा स्वास््य चौकीिाई प्राथलमक स्वास््य केन्रमा स्तरवृष्ट्रद्ध गररनेछ ।गाउँघर
जक्िलनकको सेवािाई थप प्रभावकारी बनाईनेछ।

१८. गभिवतीिाई लन:शुल्क लभलडयो एक्सरे सेवा, मष्ट्रहिामा पाठे घरको मुखको क्यान्सरको लन:शुल्क
परीक्षण

तथा

लभआईए

पोिेष्ट्रटभ

मष्ट्रहिािाई

लन:शुल्क

क्रायोथेरापी

तथा

क्षयरोगको

माईक्रोस्कोष्ट्रपक परीक्षण आवश्यकता अनुसार वस्तीवस्तीमा गई गररनेछ ।
१९. आकजस्मक स्वास््य सेवािाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक एम्बुिेन्सको व्यवस्था गररनेछ।
साथै माग तथा आवश्यकताको आधारमा शववाहन सेवा सञ्चािन गररनेछ ।

ु भ र गुणस्तरीय बनाउन स्वास््य सं स्थामा और्धी, उपकरण
२०. आधारभूत स्वास््य सेवािाई सविसि
र िनशजक्तको लनयलमत र प्रभावकारी व्यवस्था लमिाईनेछ ।
२१. शशति अनुदानबाट स्वास््य क्षेिका कायिक्रमहरु कायितालिका बनाई कायािन्वयन गररनेछ ।
२२. गाउँपालिकाको हरे क वडामा ष्ट्रवशेर्ज्ञ सष्ट्रहतको स्वास््य जशष्ट्रवर सञ्चािन गररनेछ।

२३. सावििालनक स्थिमा धुम्रपान र मर्दरा सेवनिाई लनर्ेध गरी मर्दरा र सूलतििन्य पदाथि मुक्त
क्षेि कायम गररनेछ ।
२४. पालिका तथा वडा स्तरीय पूण ि सरसफाई अलभयान सञ्चािन गरी सफा, सुन्दर र सभ्य
खाँडादे वीको पष्ट्रहचान र्दने नीलत अविम्बन गररनेछ ।
२५. बिार क्षेि, चोक तथा सावििालनक स्थिहरुमा स्थानीय सं घसं स्थाको सहकायिमा शौचािय
लनमािण गरी सञ्चािन गररनेछ ।

२६. पूणख
ि ोप र पूण ि सरसफाईयुक्त गाउँपालिका सुलनजितता गररनेछ ।

ँ ा केन्रको स्तरोन्नलत गरी प्राथलमक आख
ँ ा उपचार केन्र
२७. हाि सं चािनमा रहे को ग्रामीण आख
स्थापना गररनेछ।साथै स्वास््यकमी सष्ट्रहतको डे न्टि सेवा समेत सं चािन गररनेछ ।

२८. सने तथा नसने रोग रोकथामका िालग सचेतनामूिक कायिक्रम सं चािन गररनेछ ।

२९. मुटु, मृगौिा िस्ता गम्भीर रोगीहरुिाई पालिकािे र्दं दै आएको सहयोगिाई लनरन्तरता
र्दईनेछ।

३०. स्वास््य सं स्थाहरुबाट लनस्केको फोहोरको व्यवस्थापनका िालग डजम्पङ साईट तोष्ट्रक सुरजक्षत
रुपमा लबसििन गररनेछ ।

३१. स्वास््य सं स्थामा और्धी ओसारपसारका िालग मेलडकि ड्रोनको व्यवस्था गररनेछ ।
३२. टे लिमेलडलसन/टे लिमेलडकि सेवा सं चािनका सं भाव्यता अध्ययन गरी सं चािन गररनेछ ।
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३३. स्वास््य चौकीहरुमा ल्याव तथा फामे लस आवश्यकताको आधारमा ष्ट्रवस्तार गररनेछ ।

३४. स्वास््य सं स्थाको रे कलडिङ तथा ररपोष्ट्रटिङ अनिाईन गनि आवश्यक तालिम तथा सामग्रीको
व्यवस्थापन गररनेछ।
३५. पालिकालभिका स्वास््य सं स्थाहरुको अलभिे ख र प्रलतवेदन कायििाइ व्यवजस्थत गनि लडजिटि
स्वास््य सूचना प्रणािी िागू गररनेछ ।
३६. आरोग्य केन्रमा कायिरत कमिचारी व्यवस्थापनको िालग उजचत प्रबन्ध लमिाईनेछ।

३७. पालिकाको अस्पतािमा MBBS डाक्टरबाट सेवा र्दने व्यवस्था लमिाईने छ । साथै ष्ट्रवज्ञ
डाक्टरबाट अनिाईन उपचार तथा परामशि सेवा

(video call, audio call, messenger etc.)

र्दने व्यवस्था लमिाइनेछ।
३८. गभिवती मष्ट्रहिा भएको घरधुरी िगत मष्ट्रहिा स्वास््य स्वयमसेष्ट्रवका माफित सं किन गरी घरमा
लनिो झण्डा राख्ने र पौष्ट्रष्टक आहार र लनयलमत स्वास््य परीक्षणको िालग रु. ५ हिार
प्रोत्साहन भत्ता र्दइनेछ र पालिकाको स्वास््य सं स्था वा ररफरिमा सुत्केरी गरे को प्रमाण पेश
गरे पलछ तत्काि १० हिारको पौष्ट्रष्टक आहार प्रदान गररनेछ । गभिवती मष्ट्रहिा सुत्केरी
गराउन स्वास््य सं स्थामा िै िान पालिकािे लनःशुल्क एम्बुिेन्स सेवा प्रदान गररनेछ ।
आदरणीय गाउँसभा सदस्यज्यूहरु,
३९. सबै पालिकावासीिाई दे शभक्त, सभ्य, सु-सं स्कृत, योग्य, प्रलतस्पधी, उद्यमशीि, सीपयुक्त,
आत्मष्ट्रवश्वासी र भष्ट्रवष्यप्रलत आशावान बनाउने जशक्षा नीलत अविम्वन गररनेछ।

४०. जशक्षािाई सीपसँग, सीपिाई श्रमसँग, श्रमिाई रोिगारीसँग, रोिगारीिाई उत्पादनसँग र
उत्पादनिाई बिारसँग िोडनका िालग एक ष्ट्रवद्यािय एक उद्यम कायिक्रम सं चािन गररनेछ।

४१. ष्ट्रवद्यािय कमिचारी, िे खापाि र बाि सहिकताििाई सङ्घीय सरकारिे तोके वमोजिमको सेवा
सुष्ट्रवधा उपिब्ध

गराइनेछ।साथै ''अपनत्व सष्ट्रहतको जशक्षण कायि, गुणस्तर सुधारमा अलनवायि''

भन्ने नाराको साथ सावििलनक ष्ट्रवद्याियिाई गुणस्तरीय शैजक्षक केन्र बनाइनेछ।

४२. ष्ट्रवद्याथी सं ख्या, लसकाई उपिब्धी, ष्ट्रवर्यगत आधार र भौगोलिक दुरीका आधारमा जशक्षक
दरवन्दी लमिान, सरुवा, ष्ट्रवद्यािय समायोिन (मिि) तथा कमिचारीको व्यवस्थापन गररनेछ।
४३. आलथिक रुपमा ष्ट्रवपन्न िेहेन्दार, अपाङ्ग, दलित, टु हरु ा बािबालिकािाई प्रदान गररने छािवृलत
कायिक्रमिाई लनरन्तरता र्दइनेछ।

४४. गाउँ जशक्षा योिनािाई प्रभावकारी कायिन्वयन गररनेछ। जशक्षामा िनप्रलतलनलध, जशक्षक महासं घ,
अलभभावक, ष्ट्रवद्याथी, जशक्षाष्ट्रवद, सं स्थागत ष्ट्रवद्यािय र सरोकारवािा पक्षको सं िग्नतामा गुणस्तर
सुधार गररनेछ।
४५. प्राजज्ञक उन्वयनको िालग “खाँडादे वी शैजक्षक सुधार कोर्” स्थापना गरी कायिष्ट्रवलध लनमािण गरी
कायािन्वयन गररनेछ।
४६. हरे क ष्ट्रवद्याियमा कजम्तमा एक कटयुटरको व्यवस्था गरी प्रष्ट्रवलधमैिी जशकाइिमा िोड र्दइिनेछ।
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४७. समुदाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियमा रहेको जशक्षकको लनयुजक्तका िालग आवश्यक अध्यापन अनुमलत

प्राप्त

व्यजक्तको अभाविाई पररपूलति गनि वाजन्छत शैजक्षक योग्यता पुगेका व्यजक्तहरुको जशक्षक बैंक
अवधारणा िागु गरर तत्काि जशक्षक पदपूलति गने नीलत अविम्वन गररनेछ।

४८. प्रष्ट्रवलधमैलि ष्ट्रवद्यािय व्यवस्थापन तथा जशक्षण लसकाईका िालग पालिका भररका सवै
ष्ट्रवद्याियहरुमा कजम्तका एक वटा डे क्सटप कम्टयुटरको व्यवस्था गररनेछ।
४९. थामी,

हायू,

धोवी,

ु ार, भ ुिेि, राई, पहरी, माझी तथा दलित िातिालतका
दशनामी, सुनव

बािबालिका र अनाथ, अपांङ्ग वािवालिकाहरुिाई शैजक्षक प्रोत्साहन भत्ता उपिब्ध गराइनेछ।
५०. सक्षमतामा आधाररत प्राष्ट्रवलधक जशक्षाको िालग आवश्यक व्यवस्था गररनेछ।
५१. ष्ट्रवद्याथीको प्रलतभा पष्ट्रहचान गरी अलतररक्त ष्ट्रक्रयाकिापको ष्ट्रवलभन्न शीर्िकमा पालिकास्तरीय
प्रलतस्पधाि गराई पुरस्कृत गने नीलतिाई लनरन्तरता र्दईनेछ।

५२. सं स्थागत ष्ट्रवद्याियहरुको मापदण्ड तोष्ट्रक व्यवस्थापन गने नीलत लिइनेछ।साथै ष्ट्रवद्याथीको
ष्ट्रवद्यािय छोडने दर घटाई लनयलमतता अलभवृष्ट्रद्ध गनि आवासीय ष्ट्रवद्याियको सुरुवात गररनेछ।
५३. ष्ट्रवद्याियमा लडजिटि हाजिरीको व्यवस्था लमिाइनेछ। ष्ट्रवद्याथी कायि सं चष्ट्रयका, होमवकि डायरी
र ष्ट्रवद्याथीहरुको िग बुक राख्ने अलनवायि व्यवस्था गरी कायिन्वयन गररनेछ।
५४. कक्षा 5 को स्रोत केन्रस्तरीय र कक्षा 8 को पालिकास्तरीय परीक्षा केन्र लनधािरण गरी

परीक्षा सं चािनिाई लनरन्तरता र्दईनेछ। SEE, कक्षा ११ र १२ को परीक्षािाई व्यवजस्थत
र मयािर्दत बनाउन सरोकार पक्षसँग आवश्यक समन्वय र सहकायि गररनेछ।

५५. MGML कायिक्रम सञ्चालित ष्ट्रवद्याियहरुिाई व्यवजस्थत बनाई कायिक्रमिाई ष्ट्रवस्तार
गररनेछ।
५६. वडा अन्तगितका अगुवा ष्ट्रवद्याियिाई समन्वय, अनुगमन, सहकायि, सुपरीवेक्षण र अलभिेख
व्यवस्थापनको िालग जिम्मेवार बनाइनेछ ।
५७. जशक्षािाई प्रष्ट्रवलधमैिी, वािमैिी, वातावरण मैिी तथा अपाङ्ग मैिी बनाइनेछ।

५८. ष्ट्रवद्याियको सम्पूण ि पक्षको िानकारी र्दने गरी स्कुि प्रोफाइि तयार गररनेछ।अलभिेख
व्यवस्थापनिाई च ुस्त बनाईनेछ।

५९. बािमैिी स्थानीय शासन कायिष्ट्रवलध बनाई बािमैिी वडा र पालिका घोर्णा गनि आवश्यक
कायि गररनेछ।

६०. उत्कृष्ट ष्ट्रवद्यािय, ष्ट्रवद्याथी, जशक्षक, अलभभावक र जशक्षासेवीिाई पुरस्कृत गने परम्परािाई
लनरन्तरता र्दइनेछ।
६१. जशक्षक, कमिचारी तथा सं चािक सलमलतको क्षमता ष्ट्रवकास गनि तालिम सञ्चािन गररनेछ।

जशक्षासँग सम्वजन्धत सरकारी/गैरसरकारी सं घ सं स्थासँग समन्वय तथा सहकायि गरी ष्ट्रवलभन्न
िागत साझेदारी कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ।

६२. ष्ट्रवर्यगत सलमलत लनमािण गरर प्रश्न बैङक लनमािण गररनेछ। जशक्षासँग सम्बलधत योिना बैंक
लनमािण गररनेछ।

६३. "समृष्ट्रद्धको िालग प्राष्ट्रवलधक जशक्षा" भन्ने नाराका साथ प्राष्ट्रवलधक जशक्षा सञ्चािन भईरहे का
ष्ट्रवद्याियहरुिाई प्रोत्साहन र आवश्यकता अनुसार अपग्रेड गररनेछ।
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६४. वास्तष्ट्रवक तथा यथाथिपरक ष्ट्रवद्यािय सुधार योिना लनमािण गरी पालिकाको सबै ष्ट्रवद्याियमा
िागू गररनेछ।

६५. ष्ट्रवद्याियमा दक्ष, अनुभवी तथा योग्य जशक्षकिाई प्रधानाध्यापक व्यवस्थापनको िालग जशक्षा
ऐन लनयामाविी अनुसार कायिसम्पादन करार सम्झौता गरी क्रमश: नेतत्ृ व प्रदान गररनेछ।
जशक्षकहरुिाई शैजक्षक उपिब्धीको करारनामा गराईनेछ।
६६. लनरन्तर ष्ट्रवद्याथी मूल्याङ्कन पद्धलतिाई प्रोत्साहन गनि घुजम्त परीक्षा सञ्चािन गररनेछ। ष्ट्रवर्यगत
स्रोत जशक्षक तयार गने आवश्यक नीलत लिईनेछ।
६७. ष्ट्रवद्याियको शैजक्षक सुधारका िालग ष्ट्रवद्यािय क्षमता स्वःमूल्याङ्कन घोर्णा कायिक्रम सञ्चािन
गररनेछ।
६८. गजणत र ष्ट्रवज्ञान लबर्यको प्रदशिनीको आयोिना गररनेछ।

६९. साष्ट्रहजत्यक, सांस्कृलतक तथा अलतररक्त कायिक्रमहरुको आयोिना गररनेछ।

७०. वातावरणीय अनुकुिताको िालग एक ष्ट्रवद्यािय एक बगैचाँ/फूिवारी नीलत लिई हररत ष्ट्रवद्यािय
लनमािण गररनेछ।
७१. ष्ट्रवद्याियस्तरीय बािक्िबहरुिाई वडास्तरीय हदै पालिकास्तरीय बािक्िब सं िाि गठन गरर
सं स्थागत गररनेछ।
७२. सामुदाष्ट्रयक लसकाई केन्रिाई आवश्यक कायिष्ट्रवलध बनाई व्यवजस्थत गररइनेछ।

७३. "एक ष्ट्रवद्यािय एक नसि" कायिक्रमिाई ष्ट्रवस्तार गररनेछ। साथै ष्ट्रवद्यािय नमुना सं सद
कायिक्रमिाई लनरन्तरता र्दइनेछ।
७४. ष्ट्रवद्याथीको उपिब्धीिाई मुख्य आधार बनाएर जशक्षक तथा ष्ट्रवद्याियको मूल्याङ्कन गररनेछ।

७५. कृष्ट्रर्, स्वास््य, पिकाररता तथा प्राष्ट्रवलधक जशक्षा अध्ययनको िालग ष्ट्रवशेर् अनुदानको व्यवस्था
गररनेछ।
७६. युवा सशजक्तकरणका िालग सक्षमतामा आधाररत कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ।

७७. रािपलत रलनङजशल्ड प्रलतयोलगतािाई थप व्यवजस्थत गनिका िालग खेिकुद मैदान लनमािण
कायििाई अगालड बढाईनेछ। साथै सबै ष्ट्रवद्याियमा रहे का खेि मैदानहरुको स्तरउन्नलत
गररनेछ।
७८. खेि प्रजशक्षकिाई प्रत्येक ष्ट्रवद्याियमा पुग्ने गरी कायितालिका बनाई प्रभावकारी ढङ्गिे पररचािन
गने कायििाई लनरन्तरता र्दइनेछ।
७९. स्थानीय स्काउटिाई सष्ट्रक्रय बनाउन आवश्यक कायिक्रम सं चािन गररनेछ। ष्ट्रवद्याथी तथा
युवाहरुिाई खेिप्रलतको रुजच िगाउने, खेिाडी पष्ट्रहचान गने र तालिम र्दने सम्बजन्ध कायिक्रम
सं चािन गरी खेिमैिी नीलत अविम्वन गररनेछ।

८०. खाँडादे वी गाउँपालिकामा अध्ययन अनुसन्धान गने पालिकाकै अनुसन्धानकताििाई अनुसन्धान
सहयोग गररनेछ र अनुसन्धानिाई प्राथलमकता र्दइनेछ ।

८१. पालिकाको उत्कृष्ठ ष्ट्रवद्याियिाई हरे क वर्ि 5 िाख प्रोत्साहन रकम सष्ट्रहत सम्मान गररनेछ।

उत्कृष्ठ प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन सलमलतका अध्यक्षिाई वर्ेनी २५ हिार रकम सष्ट्रहत
सम्मान गररनेछ ।
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८२. लनजि क्षेिमा अध्ययन गरररहे को आफ्नो सन्तानिाई आफूिे अध्यापन गने ष्ट्रवद्यािय वा
सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियमा पढाउने जशक्षकहरुिाई प्रोत्साहन रकम सष्ट्रहत सम्मान गररनेछ।
शारीररक र मानलसक यातना र्दई जशक्षण लसकाई शू न्य सहनशीिता नीलत अविम्बन गररनेछ।
८३. ष्ट्रवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतमा सबैभन्दा बष्ट्रढ आलथिक सहयोग गने एक व्यजक्तिाई एक वर्ि
सदस्य रहने व्यवस्था गररनेछ ।
८४. पेन्सन प्राप्त जशक्षकहरुिौ स्वेजच्छक अवकास लिन चाहे मा प्रोत्सहन र्दई सम्मान सष्ट्रहत ष्ट्रवदाई
गररनेछ।

८५. हरे क वडामा िेष्ठ नागररक लमिन केन्र स्थापना गरी िेष्ठ नागररकहरुको भिाकुसारी गने र
अनुभव आदानप्रदान गनि सहिताको िालग आवश्यक प्रबन्ध गररनेछ ।

८६. पालिकाबाट उच्च जशक्षामा उत्कृष्ठ नलतिा ल्याउने ब्यजक्तहरुिाई पालिकामै प्राथलमकताका
साथ रोिगार र्दने नीलत अबिम्बन गररनेछ ।
८७. बािश्रम मुक्त र बािलबवाह मुक्त पालिका घोर्णा गररनेछ ।साथै ष्ट्रवद्यािय स्तरमा आधारभूत
कानुनी जशक्षाको अलभमुजखकरण कायिक्रम सं चािन गररनेछ।
८८. पालिकामा युवा पररर्द् गठन गरी युवा क्षमता अलभवृष्ट्रद्ध र युवा िजक्षत कायिक्रमहरु सञ्चािन
गररनेछ।युवा संसद आयोिना गरी युवा नेतत्ृ व ष्ट्रवकास गररनेछ ।

८९. रे डक्रस, स्थानीय गैरसरकारी सं स्थाहरुसँग समन्वय र सहकायि गरे र ष्ट्रवपद व्यवस्थापन कोर्
स्थापना गरी कायिष्ट्रवलध बनाई सञ्चािन गररनेछ । वडास्तरमा कजम्तमा १५ िना युवाहरुको
ष्ट्रवपद् उद्दार कायिदि गठन, क्षमता अलभवृष्ट्रद्ध र आवश्यक सामाग्री सष्ट्रहत आवश्यकता अनुसार
पररचािन गररनेछ।
९०. “आिको युवा सीपयुक्त र जिम्मेवार युवा” वडा र बस्तीस्तरमा युवाहरुको समूह बनाई युवाको
क्षमता गरी ष्ट्रवकास लनमािण, आलथिक ष्ट्रवकास, खेिकुद ष्ट्रवकास र ष्ट्रवपद् व्यवस्थापनमा युवा
शजक्त पररचािन गररनेछ ।
९१. माझी, नेवार, तामाङ्ग र मगर भार्ामा कक्षा ५ सम्म मातृभार्ाको पढाइ हुने व्यवस्था लमिाइनेछ
र मातृभार्ाको सं रक्षणमा िोड र्दइनेछ । पररवलतित पाठ्यक्रमको वारे मा िानकारी र्दन
पाठ्यक्रम अलभमुजखकरण कायिक्रम सं चािन गररनेछ।
९२. पालिकामा सहायता कक्ष (Help Desk) सञ्चािन गरी नागररक सेवा र सूचनािाई व्यवजस्थत
र प्रभावकारी गररनेछ ।

९३. पालिकाको भूगोि, हावापानी, प्राकृलतक श्रोत, सामाजिक, साँस्कृलतक, आलथिक, ऐलतहालसक र
वातावरण िगायतको ष्ट्रवर्यबस्तुहरु समेटेर खाँडादे वी पुजस्तका तयार गरी ष्ट्रवद्याियहरुमा कक्षा
६ दे जख ८ सम्मको पाठ्यक्रममा समावेश गरी अध्यापन गने व्यवस्था लमिाउनेछ ।

९४. सबै बाि (जशशु) कक्षाहरु मन्टे श्वरी कक्षाहरुमा रुपान्तरण गररनेछ र जशशु कक्षामा ३ तहका
लसकाई पलछ माि १ कक्षामा भनाि हुने गरी सञ्चािन गररनेछ । बाि सहिकतािहरुको क्षमता

अलभबृष्ट्रद्ध र जशशु कक्षाहरुको पूवािधारहरु र खेि तथा लसकाई सामाग्रीहरु आवश्यकता अनुसार
व्यवस्था गररनेछ । माझी, थामी िगायत लसमान्तकृत िालतका र दलित िालतका
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बािबालिकाहरुको िालग लनयलमत कक्षा बाहे क समुदायस्तरमा कोजचङ्ग कक्षा सञ्चािनको
प्रबन्ध गररनेछ ।

९५.“गुणस्तरीय जशक्षा हाम्रो प्रलतवद्धता” िाई साकार पानि यसै वर्िबाट पालिकाको कुनै एक
ष्ट्रवद्याियमा कक्षा 4-१२ सम्म आवासीय ष्ट्रवद्यािय सुरुवात गररनेछ । हरे क वर्ि नयाँ भनाि
कक्षा ४ मा माि लिइनेछ ।११ र १२ कक्षा आवसीय हुनेछ । जशक्षकहरुको क्षमता
अलभबृष्ट्रद्ध र बािमैिी जशक्षण लसकाईको िालग आवश्यक तालिम र्दइनेछ ।

९६.बहुप्राष्ट्रवलधक जशक्षािय स्थापना गरी दे श र पालिकािाई चाष्ट्रहने लनम्न र मध्यमस्तरीय प्राष्ट्रवलधक
िनशजक्त उत्पादन गररनेछ र पालिकािाई शैजक्षक केन्रको रुपमा ष्ट्रवकास गररनेछ । गुणस्तरीय
र प्राष्ट्रवलधक जशक्षा सबैको पहुँच स्थाष्ट्रपत गररनेछ ।

९७. पालिकामा मेिलमिाप केन्र र ष्ट्रहंसा पीलडत मष्ट्रहिा तथा बािबालिकाको िालग सुरजक्षत र
व्यवजस्थत उद्धार तथा पुनःस्थापना केन्र सञ्चािन गररनेछ । ष्ट्रहंसा पीलडत मष्ट्रहिा र

बािबालिकाको सहयोगको िालग आपतकािीन सहयोग कोर् कायिन्वयन गररनेछ । बाि
हेल्पिाइन १०९८ सञ्चािन गररनेछ ।
९८. कायि स्थिमा जशशु स्तनपान कक्षको व्यवस्था गररनेछ ।

ु िगानीमा सुष्ट्रवधायुक्त िेष्ठ नागररक गृह
९९. लनिी क्षेि, गैर सरकारी सं स्थाहरु र पालिकाको सं यक्त
(बृद्धाआश्रम) तथा बािगृह लनमािण गरी प्रचलित कानुन बमोजिम सञ्चािन गररनेछ ।
१००. पयिटन प्रबद्धिन र मनोरञ्जनका िालग ष्ट्रवलभन्न स्थानमा सं भाव्य अध्ययन गरी पाकि लनमािण गरी
सञ्चािन गररनेछ ।

१०१. बौद्ध ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्याियसँग सम्बन्धन प्राप्त गरी खाँडादे वी वडा नं. ७ मा आवासीय बुष्ट्रद्धज्म क्याम्पस

सञ्चािन गररनेछ र नविदेश्वरमा आवासीय सं स्कृत लबद्यािय सञ्चािन पूवीय दशिन प्रबद्धिन गररनेछ।

१०२. खाँडादे वी, नमिदेश्वर, ष्ट्रवश्वालमि गुफा, महांकाि र अग्िेश्वर समेटेर धालमिक, सास्कृलतक पयिटन
प्रबद्धिनको िालग गुरुयोिना बनाई कायिन्वयन गररनेछ ।

१०३. पालिका लभिको अलतक्रलमत सरकारी सावििलनक तथा गुठर िग्गाको िलमनको खोिी गरी
तत्काि सरकार मातहतमा ल्याइनेछ । यस्तो िग्गाको उपयोगको योिना बनाइनेछ ।
आदरणीय गाउँसभा सदस्यज्यूहरु,
१०४. घटना दताि तथा सामाजिक सुरक्षाको दताि सत प्रलतशत पुर्याउने िक्ष्य अनुरुप घटना दताि सप्ताह
मनाईनेछ।
१०५. कमिचारी तथा िनप्रलतलनलधहरुिाई अलभमुजखकरण कायिक्रम सञ्चािन गनुक
ि ा साथै घटना दताि
तथा सामाजिक सुरक्षा कायिक्रमको बारे िानकारी अलभवृष्ट्रद्ध गनि प्रचार प्रसारका अलभयानहरु
सञ्चािन गररनेछ ।
१०६. व्यजक्तगत घटना दताि तथा सामाजिक सुरक्षा कायिक्रमिाई थप गुणस्तरीय बनाउन आधुलनक
प्रष्ट्रवलधमा आधाररत व्यवस्थापन सूचना प्रणािी माफित कायि गररनेछ ।
१०७. सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गने िाभग्राहीहरुिाई स्माटि पररचयपि (Smart ID Card) सबै
वडाहरुमा िारी गररनेछ ।
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१०८. घटना दताि तथा सामाजिक सुरक्षाका सम्बन्धमा प्राप्त हुन आएका गुनासोहरुको सम्बजन्धत वडा,
पालिका र राष्ट्रिय पररचयपि तथा पजञ्िकरण ष्ट्रवभागसँग समन्वय गरी समाधान गने व्यवस्था
लमिाईनेछ ।
१०९. घटना दताि तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा स्थानीय तह तथा सेवा इकाईबाट सम्पार्दत
कायिहरुको लनयलमत प्रलतवेदन ष्ट्रवभागमा पठाईनेछ ।
११०. 20७८/79 को पष्ट्रहिो िैमालसक दे जख चौथो िै मालसक सम्म खाता नखोल्ने िाभग्राहीहरुको
पष्ट्रहचान गरी एम.आई.एस. प्रणािीबाट िगत कट्टा गररनेछ ।
१११. अनिाईन प्रणािी माफित व्यजक्तगत घटना दताि गनिको िालग वडा कायािियहरुिाई व्यवजस्थत
गररनेछ ।

११२. खाँडादे वी गाउँपालिकाको आ.व. 2079/80 को िालग कायािियमा कायिरत एम.आई.एस.
अपरे टर तथा ष्ट्रफल्ड सहायकहरुको िालग ५३.८७% रकम बराबरको पाररश्रलमक तिब भत्ता
लमिाउने प्रलतवद्दता गररनेछ ।
११३. सामाजिक सुरक्षा भत्ता ष्ट्रवतरण बैंक माफित गररनेछ ।
आदरणीय गाउँसभा सदस्यज्यूहरु,
११४. पालिका लभिका पछालड पाररएका नागररकहरुको पष्ट्रहचान गरी सामाजिक समावेशीकरणको

मान्यता बमोजिम सशजक्तकरण गनि सामुदाष्ट्रयक, सहकारी तथा गैरसरकारी सं स्थाहरुसँग समन्वय
गररनेछ।

११५. िोजखम तथा पाररवाररक ष्ट्रहंसामा परे का मष्ट्रहिा, बािबालिका, ष्ट्रकशोर-ष्ट्रकशोरी, अपाङ्ग, अनाथ,

टुहरु ा बािबालिका िगायत अलभभावक ष्ट्रवष्ट्रहन नागररकको सं रक्षण तथा क्षमता ष्ट्रवकास गनि
सामुदाष्ट्रयक, नीिी र गैरसरकारी क्षेििाई समेत पररचािन गरी कायिक्रम लनमािण गररनेछ ।

११६. पछालड पाररएका वगि तथा समुदायिाई िजक्षत गरी सामाजिक समावेशीकरणको महत्व
आवश्यकता र अपररहायिताका सम्बन्धमा सचेतनामुिक कायिक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ।
११७. बािष्ट्रववाह, बहुष्ट्रववाह, िै ष्ट्रङ्गक ष्ट्रहंसा, छु वाछु त तथा दाइिो प्रथा, बािश्रम, मानव बेचष्ट्रवखन

िस्ता सामाजिक कुरीलत र अन्धष्ट्रवश्वास अन्त्य गनि/गराउन सबै वडा कायािियहरुिाई सष्ट्रक्रय
गराई कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ।

११८. मष्ट्रहिा ष्ट्रहंसा र क्षमता ष्ट्रवकास सम्वजन्ध तालिम कायिक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ।

११९. गाउँपालिकास्तरीय िैष्ट्रङ्गक ष्ट्रहंसा लनवारण कोर् स्थापना गरी कायिष्ट्रवलध बनाई सञ्चािन गररनेछ।

१२०. अपाङ्ग पररचय पि नष्ट्रवकरण तथा अपाङ्गको अवस्थािाइ मध्यनिर गरी उनीहरुको सेवा
सुष्ट्रवधाको सुलनजितता गररनेछ।
१२१. एकि मष्ट्रहिा ष्ट्रवशेर् कायिक्रम तथा िेष्ठ नागररक सम्मान कायिक्रम गररनेछ।
१२२. दलितहरुका िालग कानुनी सचेतना सष्ट्रहत सशजक्तकरणको माध्यमबाट छु वाछु तको अन्त्य गरी
समावेशी समािको लनमािणमा िोड र्दइनेछ।साथै कानुलन
१२३. पालिका लभिका मष्ट्रहिा सहकारीहरु र मष्ट्रहिा समूहहरुको सं स्थागत ष्ट्रवकासका िालग ष्ट्रवलभन्न
कायिक्रम सञ्चािन गरी मष्ट्रहिा सशजक्तकरणमा िोड र्दइनेछ।
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आदरणीय गाउँसभा सदस्यज्यूहरु,
१२४. गाउँपालिका लभिका ष्ट्रवलभन्न धालमिक, सं स्कृलतक, मठ मजन्दर, गुम्बा, गुफा, ऐलतहालसक स्थि,

सास्कृलतक सम्पदाहरुको पष्ट्रहचान, सं रक्षण, प्रविधनका िालग एकीकृत धालमिक पयिटनको ष्ट्रवकास
गनि सम्भाव्यता अध्ययन तथा पयिटकीय एकीकृत गुरुयोिना तयार गररनेछ।

१२५. "घुम्न िाँऔ ं खाँडादे वी" अलभयानिाई साथिकता र्दन गाउँपालिकािाई आन्तररक तथा बाह्य

ँ ने
पयिटकको गन्तव्य स्थि वनाउन आवश्यक प्रवन्ध लमिाईनेछ। गाउँपालिकामा घुम्न आउ
बाह्य पयिटकको िगत लिई धेरै पयिटक लभत्र्याउने व्यवसायी र कम्पनीिाई पुरस्कृत गररनेछ।

१२६. खाँडादे वी गाउँपालिकाको िातिालत, धमि सं स्कृलत, भेर्भूर्ा, रहनसहन, भूदृश्य, उत्पादनदे जख
च ुल्हो चौका समेत समेटेर खाँडादे वी साँस्कृलतक सं ग्रहािय स्थापना गररनेछ ।

१२७. थामी, माझी, तामाङ, नेवार, क्षेिी, बाहुन, मगर र धोवी िगायतका िालतको भार्ा, धमि,
भेर्भूर्ा, चाडपवि, िनिीवन झल्कने सं ग्रहािय लनमािण गरी पयिटक आकष्ट्रर्त
ि गररनेछ। यसबाट
लनजित पयिटन शुल्क लिने व्यवस्था समेत लमिाइनेछ।
१२८. सुनकोशी र तामाकोशी नदी क्षेिमा िियािाको सं भाव्यता अध्ययन गरी िि यािा पयिटनको
ष्ट्रवकास गने तथा ष्ट्रवलभन्न खेिकूदको आयोिना गरी खेि पयिटनिाई आकष्ट्रर्त
ि गररनेछ।

१२९. पयिटन ष्ट्रवकासमा नीिी, गैर सरकारी, सहकारी क्षेिको िगानी आकष्ट्रर्त
ि गनि िागत
सहभालगतािाई प्रोत्साहन गररनेछ। सम्भाष्ट्रवत क्षेिमा ष्ट्रपकलनक स्पोटि, पाकि तथा होमस्टे
सं चािन िस्ता कायि गनि आवश्यक प्रकृया अगालड बढाइनेछ।

१३०. एक वडा एक खेि मैदान लनमािण र खुिा जिम सञ्चािन गररनेछ । पालिका, प्रदे श र
राष्ट्रियस्तरको ष्ट्रवलभन्न खेिहरुको आयोिना गरी खेि पयिटन प्रबद्धिन गररनेछ । ष्ट्रवलभन्न खेिका
प्रजशक्षकहरुको व्यवस्था गरी खेिाडीहरु उत्पादन र क्षमता अलभवृष्ट्रद्ध गररनेछ । खेिाडीहरुको
रोष्टर बनाई पालिकाको ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन र ष्ट्रवकासमा पररचािन गररनेछ ।

१३१. हरे क वर्ि पालिकास्तरीय अध्यक्ष खेिमहोत्सव र उपाध्यक्ष साँस्कृलतक महोत्सव आयोिना
गररनेछ ।

ु केबुिकार लनमािण कायििाई
१३२. नीिी कम्पनीको िगानीमा लसत्खा खाँडादे वी, अग्िेश्वर हुँदै शैिङ
पहि गररनेछ साथै जिपिाईन सञ्चािनको िालग सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ।

१३३. लसल्पी िालतहरुको पेशा सं रक्षणमा प्राथलमकता र क्षमता ष्ट्रवकासमा ष्ट्रवशेर् प्राथलमकता र्दइनेछ
र परम्परागत ज्ञान र सीपको अलभिे खीकरण र पररस्कृत गरी सं रक्षण गररनेछ ।

१३४. पालिकास्तरीय खेिकुद सलमलतिाई लनरन्तरता र्दई खेिकुद ष्ट्रवकासका कायिक्रमहरु कायिन्वयन
गररनेछ ।

१३५. पालिकास्तरीय बाि सञ्जाि, युवा सञ्जाि, मष्ट्रहिा सञ्जाि, कृर्क सञ्जाि, गठन गरी कायिष्ट्रवलध
बनाई ष्ट्रवकासमा उनीहरुको प्रलतलनलधत्व र सहभालगताको सुलनजिता गररनेछ । सञ्जािहरुिाई
पालिका दताि गरी क्षमता अलभवृष्ट्रद्ध, िनचेतनामूिक र आयआििनका ष्ट्रक्रयाकिापमा सहकायि
गररनेछ ।
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१३६. प्राष्ट्रवलधक जशक्षा तथा व्यवसाष्ट्रयक तालिम केन्र, ष्ट्रवजत्तय सं स्था, नीिी क्षेि, अन्तराष्ट्रिय

गैरसरकारी तथा गैरसरकारी, ष्ट्रवकास साझेदारसँग समन्वय र सहकायि गरे र १५०० युवाहरुिाई
प्राष्ट्रवलधक तालिम र्दई रोिगारको अवसर लसििना गररनेछ ।

१३७. नीिी क्षेिको सहकायिमा सुनकोशी र तामाकोशीको उपयुक्त स्थानमा जचल्ड्रेन फनपाकि, स्वीलमङ
पुि, जिपिाइन, बम्िी िम्पको पूवािधार र वीच भलिबि (Beach Volleyball) कोटि लनमािण गरी
सञ्चािनको व्यवस्था लमिाइनेछ ।
आदरणीय गाउँसभा सदस्यज्यूहरु,
आलथिक ष्ट्रवकास सलमलत सम्बन्धी नीलत
कृष्ट्रर् तथा पशुपन्छर, उद्योग, उद्यमशीिता, खानी तथा खलनि, सहकारी, रोिगारी तथा गररवी न्यूनीकरण
सम्बन्धी
१३८. खाँडादे वी गाउँपालिकामा कृष्ट्रर्को र्दगो, सन्तुलित र व्यवजस्थत ष्ट्रवकासका िालग कृष्ट्रर् तथा
पशुपक्षीं त्यांक अध्यावलधक गररनेछ। कृर्कको वगीकरण र पष्ट्रहचान गरी कृष्ट्रर् पेशाको

सम्मान गदै व्यावसाष्ट्रयक कृष्ट्रर् सेवा प्रदान गररनेछ। लनवािहमुखी खेती प्रणािीिाई व्यावसाष्ट्रयक

खेलत प्रणािीमा रुपान्तरण गररनेछ।स्थानीय मौलिक ज्ञानको सं रक्षण र सम्वद्धिन गरी कृर्किाई
अगािलनक खेतीतफि आकष्ट्रर्त
ि गररनेछ।

१३९. “एक घर एक पररवार, फिफूि सदाबहार”

कायिक्रम अन्तगित प्रत्येक पररवारिाई फिफूि

ष्ट्रवरुवा िगाउन उत्प्रेररत गनि नसिरी स्थापना गनि प्रोत्साहन गररनेछ।
१४०. सबै वडाहरुमा घुम्ती माटो परीक्षण जशष्ट्रवरिाई लनरन्तरता र्दईने छ।
१४१. “एक घर, एक करे साबारी” कायिक्रम िागू गरी तरकारीमा आत्मलनभिर गररनेछ।उन्नत ष्ट्रवउ
मिखाकको व्यवस्थािाई व्यवजस्थत गरर सहि आपूलतिको व्यवस्था गररनेछ।

१४२. प्रत्येक वडामा कम्तीमा १० युवाहरुको कृष्ट्रर् श्रलमक पररचािन गरी व्यसाष्ट्रयक कृष्ट्रर् प्रबद्धिन,
कृष्ट्रर् कायि र कृष्ट्रर् उपिमा आधाररत उद्यम र उत्पार्दत बस्तुको बिारीकरणमा पररचािन

गररनेछ । कृष्ट्रर् श्रलमकहरु शेयर सदस्य भएको सहकारी माफित कृष्ट्रर् उपि सं किन,
बिारीकरण, प्रशोधन र मूल्य अलभबृर्द्द गनि पालिका स्तरीय कृष्ट्रर् सहकारी दताि गरी सञ्चािन
गररनेछ । सहकारीिे कृष्ट्रर् श्रलमक र कृष्ट्रर् एम्बुिेन्स पररचािन गरी कृर्कको उपिको उजचत

िाभ मूल्यमा खररद सं किन गने, कृष्ट्रर् उपिको समथिन मूल्य तोक्ने व्यवस्था लमिाइनेछ ।
मोबाइि एपबाट कृर्किाई सूचना र्दने व्यवस्था लमिाइनेछ ।

१४३. पालिकामा पोलसिो डाँिेघाँस उत्पादन गरी पशुपािनमा प्रबद्धिन गने नीलत अबिम्बन गररनेछ।

१४४. हावापानी र सं भाव्यताको आधारमा एक वडा एक बािी प्रमुख प्राथलमकता गरी व्यवसाष्ट्रयक
खेतीको थािनी गररनेछ ।

१४५. भू-उपयोग नीलत माफित कृष्ट्रर्को िालग उपयुक्त िग्गा अन्य प्रयोिनको िालग प्रयोग गनि नर्दने

व्यवस्था गररनेछ । बाझो कृष्ट्रर्योग्य िलमनिाई कजम्तमा १० वर्िसम्म कबुलियतमा लिई
व्यवसाष्ट्रयक खेती गररनेछ र कबुलियतमा िग्गा नर्दने घरधनीिे अलनवायि रुपमा खेती गनि

13

व्यवस्था गररनेछ । कृष्ट्रर् प्राष्ट्रवलधकहरुिे पालिकाको खेती भएको र नभएको स्थिगत अनुगमन
गरे र पालिकामा ररपोष्ट्रटङ्ग गने व्यवस्था लमिाइनेछ ।

१४६. सं घ र बागमती प्रदे शको आलथिक सहयोगमा पालिकाको उपयुक्त स्थानमा जचस्यान केन्र र
कृष्ट्रर् उपि सं किन तथा प्रशोधन केन्र स्थापना गरर कृष्ट्रर् सहकारी माफित सञ्चािन गररनेछ।

ँ ी र्दने
कृष्ट्रर्मा आधाररत उद्यम गने उद्यमीिाई पालिकािे कुि िागतको २५ प्रलतशत लबउ पूि
व्यवस्था लमिाइनेछ ।

१४७. कृष्ट्रर् ष्ट्रवकासका िालग िलमनको खण्डीकरण र बाँझोपना लनयन्िण गनि ष्ट्रवशेर् अलभयान सं चािन
गररनेछ। साथै कृष्ट्रर् उत्पादन अलभवृष्ट्रद्धका िालग लसं चाई प्रणािी ष्ट्रवकास, कृष्ट्रर्को यान्िीकरण,
आधुलनकीकरण र वैज्ञालनकीकरण, कृष्ट्रर् हाट बिारको सं चािन तथा उत्पादनमा आधाररत

प्रोत्साहन कायिक्रम सञ्चािनको व्यवस्था लमिाईने छ। नगदे वािी तथा उच्च मूल्य भएका
बहुमूल्य बालिको व्यवसाय खेलत तफि कृर्किाई उत्प्रेररत गरी उत्पादन अलभवृष्ट्रद्ध र
बिारीकरणका िालग ष्ट्रवशेर् पहि गररनेछ।

१४८. कृष्ट्रर् ष्ट्रवउ ष्ट्रविन, मि, र कृष्ट्रर् औिार तथा उपकरण बास्तष्ट्रवक कृर्किाई माि र्दन व्यवस्था
लमिाइनेछ साथै कृष्ट्रर् र पशुको ष्ट्रवमा गनि पालिकािे प्राथलमकता र्दइनेछ ।

१४९. खुिा चररचरण बन्द गने र बधुवा पशुपािनमा प्राथलमकता र्दइनेछ । भकारो सुधार र पशु
मि मुिको कृष्ट्रर्मा प्रयोग गनि िोड र्दइनेछ । गडयौिा खेती गरी िैष्ट्रवक मि उत्पादन
गररनेछ ।
१५०. गह्रा सुधार गरी चक्िाबन्दी बनाई व्यवसाष्ट्रयक खेतीको थािनी गररनेछ र आवश्यकता अनुसार
ल्याण्ड पुलिङ गररनेछ । गह्रा सुधारका िालग पालिकािे उपकरण उपिब्ध गराउनेछ र
श्रलमकको ज्यािा र उपकरणको िालग आवश्यक इन्धनको व्यवस्था सम्बजन्धत व्यजक्त स्वयमिे
गने व्यवस्था लमिाइनेछ ।

१५१. अगािलनक कृष्ट्रर् क्षेिको लनधािरण गरी अगािलनक उपिको उजचत िाभ मूल्यमा पालिकािे खररद
गरी बिारीकरणमा प्राथलमकता र्दइनेछ ।
१५२. भटौिी खोिामा ड्याम लनमािण गनि सभाव्यता अध्ययन गने र सं भव दे जख लडष्ट्रपआर तयार गरी
ड्याम लनमािणको िालग प्रदे श, सं घसँग समन्वय र सहकायिमा िगानीका श्रोत िुटाई खाडाँदेवीको
वडा नं. ३, ४, ५, ६, ८, ९ को तल्िो भेगमा लसचाई व्यवस्था गररनेछ ।ष्ट्रवगतमा लनमािण

गररएका, चािु रहेका पालिका लभिका लसं चाई कुिाहरु लनमािण तथा ममित गरी अलधक क्षेिमा
लसं चाई सुष्ट्रवधा पुर्याउने र कृष्ट्रर् माफित ष्ट्रकसानको िीवनस्तर उकास्ने नीलत लिईनेछ।

१५३. माछापािन, मौरीपािन, बंगरु पािन, कुखुरापािन, भै सीपािन, गाईपािन, च्याँउ, तरकारी,

मसिा, फूि तथा फिफूि खेतीको िालग पालिकािे कृष्ट्रर् ष्ट्रवकास कोर्बाट प्रोत्साहन सहयोग
ँ , कटहर, खरभ ुिा, सररफा,
र्दइनेछ । अगािलनक जचया तथा कफी खेती, दाँते ओखर, आप

एभोकाडो, अमिा, अं म्बा, ड्रागनफ्रुट, आरुबखडा, नास्पती, आरु, हिुवावेद, ष्ट्रकवी खेती, अलमिो
िातको खेतीिाई प्राथलमकता र्दइनेछ ।

१५४. खाँडादे वी गाउँपालिकाको वडा नं. १ मा मकै खेतीको पकेट क्षेि घोर्णा गरी पालिकाको
उपयुक्त स्थानमा मकैको च्याख्िा उद्यम र दाना उत्पादन उद्योग सञ्चािन गरी बिारीकरण
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गररनेछ ।फापर, कोदो, िौँ, ष्ट्रपडािु, बेसार, अदुवा, खुसािनी, ष्ट्रटमुर, ते िपत्ता खेलतिाई प्रोत्साहन
र्दई पालिकािे खररद गररनेछ ।

१५५. पशुिन्य पदाथिहरुको उत्पादन र उत्पादकत्व अलभवृष्ट्रद्ध गनि तथा उत्पादन िागत न्यू नीकरण
गनि प्रष्ट्रवलधको प्रयोग, फामि सुधार र यान्िीकरणिाई िोड र्दइनुका साथै पशुहरुको नश्ल
सुधारका िालग कृलिम गभािधान कायिक्रमिाई अलभयानकै रुपमा सञ्चािन गररने छ।पशुपािनमा
आहाराको सहि पूलति गनिका िालग चक्िा बन्दी घाँस खेती तथा चरण क्षेि ष्ट्रवकास कायिक्रम
सं चािन गररनेछ।
१५६. पशु स्वास््य सेवा तफि प्राथलमक उपचार, परिीष्ट्रव लनयन्िण र आकजस्मक उपचार सेवा,
गुणस्तरीय ल्याव सेवा प्रदान गरी पशुहरुमा िाग्ने महामारी रोग ष्ट्रवरुद्ध लनःशुल्क खोप कायि
सं चािन गरी पशु पािक कृर्कहरुिाई सेवा पुर्याई पशु धन स्वस््य राख्ने कायिको सुलनजितता
गररनेछ।

१५७. तालिम तथा प्रचार प्रसार सेवा तफि कृर्कहरुमा समय अनुसार प्रष्ट्रवलध हस्तान्तरण, ज्ञान सीप

बढाउने उद्देश्यिे छोटो अवलधको तालिम सं चािन, अन्तरष्ट्रक्रया गोष्ठी, कृर्कबाट कृर्क प्रष्ट्रवलध

बारे िानकारी लिन/र्दन कृर्क भ्रमण, ष्ट्रवलभन्न सं घ सं स्थाबाट प्रकाजशत सूचना प्रष्ट्रवलध पम्पिे ट,
लिफिे ट आर्द ष्ट्रवतरण तथा पशु स्वास््य जशष्ट्रवर सं चािन गररनेछ।
१५८. ५० रोपनी भन्दा वष्ट्रढ िग्गामा व्यवसाष्ट्रयक खेती गने व्यजक्त, कम्पनी वा समूहिाई प्रत्येक
वडामा २५ िाखसम्म प्रोत्साहन अनुदान र्दइनेछ ।

१५९. कृष्ट्रर्, पशुपािन, वन र पयिटनसँग सम्बजन्धत उद्यम गरी कजम्तमा १० िनािाई रोिगारी र्दने

व्यजक्त, समूह वा कम्पनी सं स्थािाई काम शुरु गरे पलछ कूि िागतको २० प्रलतशत अनुदान
र्दइनेछ ।

१६०. स्थानीय सरकारको प्रलतवद्धता, कृर्किाई प्राष्ट्रवलधक सेवा उपिब्धता भन्ने सोचिाई अजघ सारी
घर दै िो सेवािाई अझ प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रदान गनिको िालग प्रत्येक वडामा सेवा केन्र

खडा गरी एक वडा एक पशु तथा कृष्ट्रर् प्राष्ट्रवलधक पररचािन गररनेछ । कृर्कहरुिाई पशु
तथा बािी लबमािाई प्रोत्साहन गररनेछ।
आदरणीय गाउँसभा सदस्यज्यूहरु,
१६१. रोिगार र बेरोिगार श्रमशजक्तको त्यांक सं किन, प्रशोधन र सूचना प्रणािीको स्थापनाका
साथै रोिगार सूचना केन्रको व्यवस्थापन र सञ्चािन गररनेछ । बैदेजशक रोिगारबाट
फष्ट्रकिएका ररटनीहरुको प्रोफाइि तयार गरी उनीहरुको सीप, ज्ञान र उद्यमशीिताको उपयोगका

िालग व्यवसाष्ट्रयक योिना बनाई उद्यम गनेिाई उद्यमको िालग पालिकािे बष्ट्रढमा १० िाखसम्म
प्रोत्साहन रकम र्दइनेछ ।

१६२. कृष्ट्रर् तथा वन, पयिटन, पूवािधार, सूचना प्रष्ट्रवलध र घरे ि ु तथा साना उद्योग क्षेििाई रोिगारी
स्तम्भको रुपमा पष्ट्रहचान एवं ष्ट्रवकास गरी रोिगारीका अवसरहरुको बढोत्तरी गररनेछ ।
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१६३. पालिकास्तरमा श्रलमकहरुको प्रोफाइि तयार गरी आवश्यक तालिम र्दने व्यवस्था लमिाइनेछ

र उजचत ज्यािा लनधािरण गरी रोष्टरमा रहे का श्रलमकहरुिाई कृष्ट्रर्, पशुपािन र लनमािण क्षेिमा
एकीकृत रुपमा पररचािन गररनेछ ।

१६४. श्रम सहकारी माफित ष्ट्रवलभन्न सीपमुिक तालिम प्रदान गनुक
ि ा साथै श्रलमकहरुिाई मागका
आधारमा ष्ट्रवलभन्न पररयोिना लनमािण, सावििलनक पुवािधार लनमािण, वातावरण सं रक्षण, स्वास््य
तथा सरसफाई िगायतका कायिमा खटाउने व्यवस्था लमिाईनेछ ।
१६५. रोिगार सेवा केन्रिाई स्थानीय, प्रादे जशक, स्वदे श, ष्ट्रवदे शमा रहे का रोिगारीका अवसर पष्ट्रहचान,
आवश्यक िनशजक्त व्यवस्थापन, सीप ष्ट्रवकास तालिम िगायतका रोिगारी प्रवद्धिनसँग परोक्ष

वा प्रत्यक्ष सम्बजन्धत कायिहरुको सूचना प्रकाशन, प्रसारण तथा सम्प्रेर्णका माध्यमबाट
Employment Information Hub का रुपमा ष्ट्रवकास गररनेछ।
१६६. "श्रमको सम्मान, खाँडादे वीको अलभयान" कायिक्रमिाई िनचेतनामूिक, सचेतना अलभवृष्ट्रद्ध
िगायतका कायिहरु गाउँपालिकािे शसक्त ढङ्गिे अजघ बढाउने छ ।

१६७. युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोिगार कोर्सँग सहकायि गरी पालिका लभिका वेरोिगार
युवाहरुका िालग रोिगारी लसििना गररनेछ।

१६८. बेरोिगार व्यजक्तहरुिे आफूसँग भएको सोच, सीप र अनुभवका आधारमा स्वरोिगार हुन चाहेमा
आवश्यक पने लसप तथा उद्यमशीिता अलभवृष्ट्रद्ध गनि उद्यमशीिता तालिम प्रदान गररनेछ ।

१६९. नीिी, सहकारी र गैर सरकारी क्षेिसँग

समन्वय र सहकायि गरी थप रोिगारीका अवसर

सृिना गररनेछ ।

१७०. बाढी, पष्ट्रहरो, भू-क्षय िस्ता प्राकृलतक प्रकोपिन्य ष्ट्रवपद व्यवस्थापनमा रतु उद्वार तथा

पुनःस्थापना सहयोग पुर्याउने कायिहरुमा सूजचकृत बेरोिगारिाई प्राथलमकता र्दई पररचािन
गररनेछ ।

१७१. स्थानीय कच्चा पदाथि, लसप र मागमा आधाररत घरे ि ु तथा साना, िघु, मझौिा उत्पादनमुखी
उद्योग तथा व्यवसायिाई प्राथलमकता र्दई युवा उद्यमी ष्ट्रवकास सम्बन्धी कायिक्रमिाई
प्राथलमकता र्दईनेछ ।

१७२. कृष्ट्रर्, गैर काष्ठ वन र अन्य प्राकृलतक स्रोत, मौिुदा परम्परागत सीप, िघु ष्ट्रवत्त सं स्थासँगको
सम्बन्ध तथा बिार सम्बन्धिाई उपयोग गदै िघू उद्यमहरूको ष्ट्रवकास गररनेछ।

१७३. गरीब तथा सीमान्तकृत िजक्षत समूह, अलत गररबीको मार खेष्ट्रपरहेका मष्ट्रहिा, दलित, आर्दवासी
िनिालत, िै ष्ट्रङ्गक तथा यौंलनक अल्पसं ख्यक अपाङ्ग, तथा द्वन्द्व पीलडत युवाहरूिाई सहभागी
गराई िघू उद्यम ष्ट्रवकास गनि िुटेका ष्ट्रवलभन्न लनकायहरू ष्ट्रवचको समन्वय र कायािन्वयन पक्षिाई
सशक्त बनाईनेछ ।

१७४. मूल्य श्रृङ्खिा अवधारणामा आधाररत भएर िघू उद्यम तथा उद्यमीहरूिाई प्रश्रय र्दं दै नीलत
कायािन्वयनकताि र अनुगमन गने लनकायहरूको सुदृढीकरण गदै िघू उद्यमहरूको स्तरोन्नलत
गररनेछ ।

१७५. “सोच दे खी उद्योग सम्म” कायिक्रम माफित नवप्रविद्धन उद्यम योिना भएका तथा नयाँ िघू ,
घरे ि ु तथा साना उद्योगको स्थापना, ष्ट्रवकास तथा प्रविद्वन Inception, Incubation, Market
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analysis, prototypes
सञ्चािन गररनेछ ।

िगायतका कायिहरु माफित बाष्ट्रर्क
ि ३०० िना िाभाजन्वत हुने गरी

आदरणीय गाउँसभा सदस्यज्यूहरु,
१७६. िघु उघोग, वाजणज्य तथा साना व्यापार दताि, सञ्चािन तथा लनयमन कायि कानुन अनुसार
प्रभावकारी रुपमा कायािन्वयन गररनेछ ।
१७७. स्थानीय कच्चा पद्धाथि र श्रोत पररचािन हुने उद्यम व्यवसायको िालग पालिकािे बष्ट्रढमा १०
िाख सम्म प्रोत्साहन रकम र्दनेछ ।

१७८. खाँडादे वी पालिकाको उपयुक्त स्थान र काठमाण्डौ उपत्यकामा एक/एक कोशेिीघर सञ्चािन
गरी खाँडादे वी पालिकाका उत्पार्दत बस्तुको प्रविद्धन र मूल्य अलभबृष्ट्रद्ध गररनेछ ।
१७९. लनयलमत रुपमा बिार अनुगमन गरी मूल्य एकरुपता, बस्तुको गुणस्तरको सुलनजिता र स्थानीय
उपिको उपयोगमा बृष्ट्रद्ध गररनेछ ।

१८०. हरे क पसिमा मूल्य सूची राख्न िगाईनेछ । गुणस्तरष्ट्रहन, म्याद गुज्रक
े ो तथा बढी मूल्य लिई

सामान लबक्री ष्ट्रवतरण गने उपर कानूनी कारवाही गररने छ। यसको िालग चौमालसक रुपमा र
ठु िा चाडवाडमा बिार, उद्योग व्यवसायको अनुगमन प्रभावकारी रुपमा गररने छ।

१८१. पशुपंजक्ष बध गरी मासु प्रशोधन तथा लनयाित गने उद्योग सं चािन गनि को िालग आवश्यक
बधशािा लनमािण गररनेछ । पशुपंजक्ष बध गरी मासु लबक्री गने पसििाई मासु सफा तथा
स्वच्छ मासु बेच्नको िालग आवश्यक पने सामग्री अनुदान सहयोग गररनेछ ।

१८२. पालिकालभिको खानी, खलनिहरुको सं भावता अध्ययन गरी उत्खन्नको सं भावना दे जखए योिनावद्ध
रुपमा उत्खन्नको कायि थािनी गररनेछ ।
१८३. बािुवा, लगटी र ढु ङ्गाको दीगो उत्खन्नको व्यवस्था लमिाइनेछ

र सम्बजन्धत वडािे उत्खन्न

गरे को पररणामको ररपोटि हप्तामा अलनवायि रुपमा गने व्यवस्था लमिाइनेछ ।

१८४. औद्योलगकरणको िालग उद्यमशीिता ष्ट्रवकास तालिम तथा लबउ पूजँ िको व्यवस्था गररनेछ ।
१८५. सावििलनक, नीजि, सहकारी तथा सामुदाष्ट्रयक साझेदारी सम्बन्धी कानूनको व्यवस्था गरी
गाँउपालिकालभि औद्योलगक ग्राम स्थापना गरी रोिगारीको सृिना गररनेछ ।
१८६. उद्योगहरुको व्यवजस्थत र प्रदूिर्ण कम हुने गरी सञ्चािन गने व्यवस्था गररनेछ ।

१८७. अनुत्पादक क्षेिमा गररने िगानीिाई लनरुत्साहीता गररनेछ र उत्पादन क्षेिमा गररने िगानीिाई
प्रोत्साहन गररनेछ ।
१८८. बैदेजशक रोिगारबाट फष्ट्रकिएका, फरक क्षमता भएका ब्यजक्त तथा एकि मष्ट्रहिा िो श्रम गनि
सक्ने छन् उनीहरुको िालग औद्योलगक ग्रामको स्थापना साथै खाने बस्ने सुलबधा सष्ट्रहतको
रोिगारीको

व्यवस्था गररनेछ।

१८९. खाँडादे वी गाउँपालिकालभि सम्भाव्यता अध्ययन गरी उपयुक्त क्षेिमा ईट्टा उद्योग सं चािन गनि
आवश्यक प्रबन्ध लमिाईनेछ ।
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१९०. पयिटन ष्ट्रवकासको िालग पालिकाको मापदण्ड अनुसार होटे ि व्यवसाय सं चािन गने फमि वा
कम्पनीिाई आलथिक सहयोग गररनेछ । होमस्टे सं चािन गनि आवश्यक सामग्री

खररद तथा

तालिम सं चािन गनि अनुदान सहयोग उपिब्ध गराइनेछ।

१९१. नीिी क्षेिको िगानीमा पालिकाको साँस्कृलतक भौगोलिक, पयािवरण र स्थानीय उत्पादन
प्रबद्धिनमा टे वा पुग्ने गरी होटे ि सञ्चािन गररनेछ ।
आदरणीय गाउँसभा सदस्यज्यूहरु,
१९२. ष्ट्रवगतमा दताि भई हाि बन्द रहे का सहकारीहरुको चि अचि सम्पलतको अलभिे ख राख्ने,
नवीकरण गने, एष्ट्रककरण गने साथै हरे क वडामा एक सहकारी सं स्था स्थापना तथा सञ्चािनमा
िोड र्दने नीलत लिइनेछ।

१९३. कानून बमोजिम कृष्ट्रर्, वचत तथा ऋण, बहुउद्देयीय, पयिटन र अन्य सहकारी सं स्था दताि गने

ँ ीिाई उत्पादनसं ग िोडी रोिगारीको
प्रकृया अजघ बढाइनेछ साथै सहकारी माफित सानो पूि
सृिना र गररवी न्यूलनकरण गररनेछ ।

१९४. मष्ट्रहिा तथा कृष्ट्रर् सहकारी सं स्थािाई अनुदान र्दने नीलतिाई लनरन्तरता र्दइनेछ।मष्ट्रहिा
सहकारी तथा अन्य व्यापार व्यवसाय गनेिाई उपभोक्ता माफित सुपथ मूल्य पसि तथा पैचो
पसि खोल्न प्रोत्साहन गररनेछ ।
१९५. सहकारी जशक्षा तथा ष्ट्रवजत्तय साक्षरता कायिक्रम पालिकामा अलभयानको रुपमा सञ्चािन गररनेछ।
राम्रो काम गने सहकारीिाई प्रोत्साहन, लनष्कृय रहे कािाई सकृय बनाउन सहयोग र अत्यन्तै
लनष्कृय सहकारीिाई आवश्यक प्रकृयाका आधारमा खारे ि गने नीलत लिइनेछ ।

१९६. सदाचारयुक्त सं स्कृलत लनमािण गनि पालिका तथा वडाहरुबाट प्रदान गररने सेवा तथा ष्ट्रवकास
ु ाई र सामाजिक िे खापरीक्षण गररनेछ ।
लनमािणका काममा अलनवायि रुपामा सावििलनक सुनव

१९७. आय र व्ययको जस्थलत तत्काि िानकारी पाउन सुि प्रयोग गने िे खाप्रणािीिाई व्यवजस्थत
गररनेछ।
१९८. दुई िाख सम्मका योिनाहरुको सम्झौता, कायािर्दशा, अनुगमन, लसफाररस वडाबाट र सो भन्दा
बढी पालिकाबाट गने व्यवस्था लमिाइनेछ। सबै प्रकारका योिनाहरुको अनुगमन वडा तथा
ु रुपमा गने व्यवस्था लमिाइनेछ।
पालिकािे सं यक्त

१९९. पालिकालभि कायि गनि आउने गै.स.स.िे अनुमलत लिएर माि काम कावािही अगालड बढाउने
व्यवस्था लमिाइनेछ ।
२००. गै.स.स.हरुको कायिमा दोहोरोपन आउन नर्दन प्रभावकारी समन्वय र अनुगमन गररनेछ ।
२०१. पालिकाको

ष्ट्रवलभन्न

शाखामा

कायिरत

कमिचारीहरु

मध्ये

आवश्यक

कमिचारीहरु

र

िनप्रलतलनलधहरुमा वर्िमा एक पटक अन्य स्थानीय तह, सरकारी लनकायबाट भएका ष्ट्रवकास
लनमािणको गलतष्ट्रवलध, सावििलनक सेवा प्रवाहको अवस्थाको अनुभव हालसि गनि ७ (सात) र्दनको
अविोकन भ्रमण गने व्यवस्था गररनेछ । एक मष्ट्रहना बरावरको पाररश्रलमक चािू खचिबाट
उपिब्ध गराइनेछ।
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२०२. कमिचारी र िनप्रलतलनलधहरुको क्षमता अलभवृष्ट्रद्ध गनि तालिम तथा अलभमुखीकरण कायिक्रम
सञ्चािन गरी

कायिदक्षता बढाइनेछ। हरे क मष्ट्रहना पालिकाको उत्कृष्ट कमिचारीिाई १०

हिार रकम सष्ट्रहत सम्मान गररनेछ । वर्िको सवोकृष्ठ ३ कमिचारीिाई २० हिार रकम
सष्ट्रहत सम्मान गररनेछ ।

२०३. आगामी र्दनमा ष्ट्रवद्यािय, स्वास््य, सहकारी सं स्था तथा अन्य सरकारी लनकायहरुको मूल्यांकन
गरी उत्कृष्टिाई सम्मान गने परम्परा बसालिनेछ।

२०४. पालिकालभि बसोबास गने सावििलनक सेवाप्रलत झुकाव राख्ने व्यजक्तहरुको िालग िोकसेवा तथा
जशक्षक सेवा आयोगको तयारी कक्षा सं चािन गने व्यवस्था लमिाइनेछ।
२०५. पालिका, वडा, ष्ट्रवद्याियहरुमा आवश्यकता अनुसार ष्ट्रवलभन्न सं घ सं स्था लनिीक्षेिको सहकायिमा
पुस्तकािय स्थापना गरी सं चािन गररनेछ ।
आदरणीय गाउँसभा सदस्यज्यूहरु,
वन, वातावरण तथा ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी नीलत
वातावरण, प्राकृलतक प्रकोप तथा ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी
२०६. स्वच्छ वातावरण हराभरा वन, प्रदुर्णमुक्त खाँडादे वी अलभयान सं चािन गररनेछ।
२०७. बाँझो, सुख्खाग्रस्त र बाष्ट्रढपष्ट्रहरो प्रभाष्ट्रवत क्षेिमा साथै नर्द ष्ट्रकनारामा चररचरण बन्द गरी
हावापानी अनुसारको वृक्षारोपण हररयािी प्रविद्धन गररनेछ ।
२०८. िङ्गिमा रहेका पुराना पोखरी पुन:लनिमािण गररनेछ । आवश्यक स्थानमा नयाँ पोखरी लनमािण
गरी वर्ािको पानी सं किन गरी पुन:भिरणको व्यवस्था लमिाइनेछ ।

२०९. भ ु-क्षय रोक्न सक्ने नेष्ट्रपयर, मोिासेस, मुिाटो, अलम्रसो िस्ता घाँसको खेतीका िालग उपभोक्ता
सलमलतसँग सहकायि गरी गररनेछ ।

२१०. सामुदाष्ट्रयक, कवुलियती, धालमिक तथा नीजि वनको अलभिेख खडा गरी वन अलतक्रमण हुन
नर्दन अनुगमन कायििाई प्रभावकारी वनाइनेछ।

२११. सामुदाष्ट्रयक वन उपभोक्ता सलमलतमा रहेका अलत ष्ट्रवपन्न पररवार तथा कवुलियती वन समूहका
कृर्कहरुिाई छनौट गरी आयआििनको कायिक्रम सं चािन गररनेछ ।

२१२. "बहुउपयोगी वन: खाँडादे वीको धन" भन्ने नारािाई साकार बनाउन पालिकामा वन समूहहरु,
सं घ सं स्थाहरु, सामूदाष्ट्रयक सं स्थाहरुसं ग र नीिी क्षेिसँग समन्वय र सहकायि गरे र बहुउद्देश्यीय

वातावरण सुहाउदो ३ िाख ष्ट्रवरुवाहरु रोपी हुकािउने र हररयािी प्रविद्धन गररने कायि अलभयानको
रुपमा सं चािन गररनेछ ।
२१३. मन्थिी-गाल्वा सडक खण्ड र लसत्खा-गोगनपानी-भोटनागी सडकको कािोपिे खण्डमा
वृक्षारोपण गररनेछ।लनमािण भएका सडकहरुको

सं रक्षण गनि सडक ष्ट्रकनारमा डािे , भ ुईंघाँस

र फिफूि िगाउन िग्गा धनीिाई ष्ट्रवरुवा उपिब्ध गराईनेछ।

२१४. गाउँपालिकाको उपयुक्त स्थान छनौट गरी Open gym पाकि तथा उद्यान लनमाणि गररनेछ ।
२१५. वन ष्ट्रवनाश तथा डढे िो लनयन्िण सम्बन्धी िनचेतनामूिक कायिक्रम सं चािन गररनेछ ।
२१६. ििाधार, वन्यिन्तु, खानी तथा खलनि पदाथिको सं रक्षण गने नीलत अविम्वन गररनेछ ।
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२१७. राष्ट्रिय वन, सामुदाष्ट्रयक वन, कवुलियत वन, लनिी वनमा िलडबुटी खेती गनि प्राथलमकता

र्दइनेछ। र्दगो वन व्यवस्थापन गरी काष्ठ िन्य उद्यम सञ्चािन गरी रािश्व र रोिगारी बृष्ट्रद्ध
गररनेछ । पानीमुहान आसपासको क्षेिमा रहे का सल्िा प्रिालतहरुिाई लबस्थाष्ट्रपत गरी चौडापाते
प्रिालतहरु बृक्षारोपण गररनेछ ।

२१८. ििवायू पररवतिन न्युनीकरण, अनुकूिन र उत्थानशीि कायिक्रम िागू गरी नागररकहरुमा

ििवायू पररवतिनको िोजखम घटाउने र काविन कोर्मा पहुँच बढाउने गरी कायिक्रम गररनेछ।

२१९. पालिका तथा वडा स्तरीय सरसफाई अलभयान सं चािन गरी सफा, सुन्दर र सभ्य खाँडादे वीको
पष्ट्रहचान र्दने नीलत अविम्बन गररनेछ ।
२२०. “खाँडादे वी पालिकाः स्वच्छ, सुन्दर सभ्य पालिका” बनाउन सकेसम्म घरघरमा नै फोहर

व्यवस्थापन गने, फोहरको खण्डीकरण गरे र कुष्ट्रहने फोहोरबाट िैष्ट्रवक मि बनाउने र लससा,
कागि, टिाष्ट्रष्टक र कवाडी धातुहरुिाई सं किन गरे र नजिकको पुन: प्रशोधन केन्र (Recycle

Center) गने स्थानसम्म िै िाने व्यवस्था लमिाइनेछ । स्वास््य सं स्थाहरुबाट लनजस्कने फोहोर,
र केलमकिहरु उपयुक्त स्थानमा सुरजक्षत तरीकािे ष्ट्रवसििन गररनेछ । सावििलनक स्थिमा
फोहर गने र फाल्ने व्यजक्तिाई िररवाना गररनेछ ।

२२१. सं घ र बागमलत प्रदे शको सहकायिमा चोप्राङ्ग भटौिी खोिा र गोपीखोिा उपििाधार क्षेि
योिना बनाई एकीकृत सं रक्षण आयोिना कायिन्वयन गररनेछ ।

२२२. हावापानी, उचाई र भौगोलिक अवस्थािाई ध्यानमा राखी उपयुक्त प्रिालतका ष्ट्रवरुवाहरु रोपण
गरी सं रक्षणको सुलनजिता सष्ट्रहत हररत सडक कायम गररनेछ ।
२२३. ष्ट्रवज्ञहरुबाट

खाँडादे वी

गाउँपालिकाको

िैष्ट्रवक

ष्ट्रवष्ट्रवधताको

रजििे शन

(Biodiversity

Registration) गरी सावििलनक गररनेछ । िोपोन्मुख वनस्पलत, बन्यिन्तु, भू-क्षय र कमिोर
भू-धराति भएको क्षेिको सं रक्षणको िालग ष्ट्रवज्ञको सुझाविाई ध्यानमा राखेर सं रक्षण कायि
थािनी गररनेछ । कृष्ट्रर्बािी हानीकारक िीवहरु बाँदर, दुम्सी, बदे ि व्यवस्थापनका िालग
वन तथा वातावरण मन्िाियसँग समन्वय र सहकायि गररनेछ ।

२२४. पालिकाको उचाई अनुसार ३ वटा उच्च प्रष्ट्रवलध युक्त कृष्ट्रर् वन नसिरी स्थापना गरी प्रधानमन्िी
रोिगार कायिक्रमसँग साझेदारी गरी नीजि, िग्गा, वन, सडक ष्ट्रकनारा र सावििलनक िग्गामा
बृक्षारोपण गरी सं रक्षणको सुलनजिताको व्यवस्था लमिाइनेछ ।
२२५. पानीमुहान र सावििलनक भवनको आसपासमा शौचािय िोडने, ढि लनकास तथा फोहरमैिा
ष्ट्रवसििन गनि लनर्ेध र दण्डनीय बनाईनेछ ।
आदरणीय गाउँसभा सदस्यज्यूहरु,
सुशासन तथा सं स्थागत ष्ट्रवकास सम्बन्धी नीलत
प्रशासन, सेवा प्रवाह, कानूनी सहायता, रािश्व, आलथिक प्रशासन तथा सुशासन सम्बन्धी
२२६. प्रत्येक वर्ि नीलत,कायिक्रम तथा बिेटको सलमक्षा गररनेछ।

२२७. नीलत तथा कायिक्रम र बिेट तिुम
ि ा गदाि लबर्यगत सलमलतिाई सकृय बनाई समष्ट्रष्टगत कायिक्रम
तिुम
ि ा गरी कायिक्रमको अपनत्वमा वृष्ट्रद्ध गररदै िलगनेछ।
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२२८. सं घ र प्रदे श सरकारबाट प्राप्त बिेट ष्ट्रवर्यगत क्षेि बमोजिम सन्तुलित रुपमा दक्षतापूवक
ि
बाँडफाँड गने पररपाटी बसालिनेछ ।

२२९. योिना छनौट गदाि आवलधक योिना, सं घ र प्रदे शको मागिदशिन एवं ष्ट्रवगतको अनुभव, वडाको
माग, प्राथालमकता र नागररकहरुको अपेक्षािाई मध्येनिर गररनेछ ।
२३०. पचाँस िाख भन्दा बढीको योिनाहरुको यथासम्भव लड.ष्ट्रप.आर तयार गरी सोही आधारमा
छनौट एवं कायिन्वयन गररनेछ ।
२३१. समपूरक कोर्बाट सञ्चािन हुने कायिक्रमिाई बहुबाष्ट्रर्य
ि बिेट ष्ट्रवलनयोिन गने व्यवस्था
लमिाईनेछ। यसिे केन्र र प्रदे शबाट प्राप्त विेट ष्ट्रफताि हुनबाट रोष्ट्रकनेछ ।

२३२. उपभोक्ता सलमलत, गैरसरकारी सं स्थाहरु र सहकारीबाट सं चािन हुने योिनाको समयतालिका
तयार गरी कायिन्वयन गररनेछ ।

२३३. उपभोक्ता सलमलतबाट कायािन्वयन हुने आयोिना र कायिक्रमहरुमा मष्ट्रहिा, युवा, अपाङ्गता र
समावेजशताको सुलनजिता गररनेछ ।

२३४. उपभोक्ता सलमलतहरुिाई तालिम तथा गोष्ठीको माध्यमबाट क्षमता ष्ट्रवकासको अवसर प्रदान
गररनेछ ।
२३५. योिनाको िागत इष्ट्रष्टमेट, सम्झौता र कायािदेश यथासम्भव प्रथम चौमालसक अवलधमा गररनेछ।

साथै हरे क आयोिनाको कायिस्थिमा आयोिना सूचनापाटी अलनवायि रुपमा राख्ने व्यवस्था
गररनेछ।

२३६. पालिकाबाट सं चािन हुने योिनामा डोिर, एस्काभेटर, रोिर िस्ता ठू िा मेजशनको प्रयोगिाई
लनरुत्साष्ट्रहत गररनेछ । प्राष्ट्रवलधकको लसफाररसमा गाउँपालिकाको लनणियानुसार माि

हे लभ

इक्वीपमेन्टको प्रयोग गररनेछ।
२३७. उपभोक्ता सलमलतको कायिष्ट्रवलध पूण ि कायािन्वयन गरी स्रोतसाधनको दुरुपयोग हुनबाट रोक्न
प्रभावकारी अनुगमन प्रणािी अविम्बन गररनेछ ।
२३८. उपभोक्ताहरुबाट कजम्तमा १० प्रलतशत योगदान भए नभएको एष्ट्रकन गररनेछ। उपभोक्ताहरुको
वास्तष्ट्रवक श्रम तथा नगद योगदान नभएका योिनाहरु फछ्यौट गररनेछैन।

२३९. अन्तरािष्ट्रिय श्रलमक मष्ट्रहिा र्दवस, मष्ट्रहिा स्वास््य स्वयमसेवक र्दवस, राष्ट्रिय बािर्दवस,
अन्तरािष्ट्रिय युवा र्दवस, राष्ट्रिय ष्ट्रकसान र्दवस र ष्ट्रवश्व वातावरण र्दवस िगायतका र्दवसहरु
ष्ट्रवष्ट्रवध कायिक्रम आयोिना गरर वडा र पालिकास्तरमा मनाइने छ ।

२४०. वर्िमा २ पटक अध्यक्षसँग िेष्ठ नागररकको सम्बाद कायिक्रम आयोिना गरी िेष्ठ नागररकहरुको
अनुभव आदान-प्रदान गने र प्राप्त सुझावहरु अलभिे जखकरण गररनेछ । ३ मष्ट्रहनाको एक पटक

ँ मष्ट्रहिा, अध्यक्षसँग ष्ट्रकसान िगायतका
अध्यक्षसँग बािबालिका, अध्यक्षसँग युवा, अध्यक्षसग
कायिक्रम लनयलमत रुपमा गरे र नागररकसँग प्रत्यक्ष भेटघाट र गुनासो सुझावहरु सं किन गरे र
समाधान गने व्यवस्था लमिाइनेछ ।
२४१. वर्िमा १ पटक नागररकता प्राप्त गरे का पालिकाका सबै नागररकहरुको भेिा गरी जिम्मेवार
नागररकको अलधकार, कतिव्य र पालिकाबाट नागररकिे प्राप्त गने सेवा सुष्ट्रवधाको बारे मा
अलभमुखीकरण गरी ष्ट्रवकासमा मुिप्रवाहीकरण गररनेछ ।
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२४२. आगामी वर्िदेजख गाउँपालिका सबै कायािियहरुमा एकीकृत कायाििय व्यवस्थापन प्रणािी िागू
गरी कागिको प्रयोग क्रमशः कम गररनेछ ।

२४३. सावििलनक सेवा प्रवाहमा नागररकको सरि र सहि पहुँच वृष्ट्रद्ध गनि आधुलनक सूचना प्रष्ट्रवलधको
प्रयोगमा वृष्ट्रद्ध गररनेछ।

२४४. गाउँपालिकाको त्याङ्क अध्यावलधक गनि लडजिटि डाटा सं किन गररनेछ। वडा स्तरको

धालमिक, सास्कृलतक, भौगोलिक वृतजचि लनमािण गरी लडजिटि माकेष्ट्रटङिाई ती्रतता र्दइनेछ।
ज्ञान प्रवधिक तथा िनचेतनामूिक कायिक्रम लनमािण तथा प्रसारण गनि आवश्यक प्रबन्ध
लमिाइनेछ। सावििलनक स्थानहरुमा आवश्यकता अनुसार लस.लस. क्यामरा िडानिाई लनरन्तरता
र्दइनेछ । बिार क्षेि, सावििलनक क्षेि, सुरक्षाको दृष्ट्रष्टकोणिे सम्वेदनशीि क्षेिमा सडक
बत्तीको व्यवस्था गररनेछ ।

२४५. धामी, झाक्री, पजण्डत, िामाहरुसँग सहकायिमा िनचेतनामूिक कायिहरु गररनेछ ।

२४६. गाउँपालिकाका गलतष्ट्रवलधहरु नागररकमा पुर्याउन र सञ्चारमा िनताको पहुँच स्थाष्ट्रपत गनि
पिकारहरुको क्षमता अलभबृष्ट्रद्ध र सञ्चार गृह, अनिाइन पिकाररता प्रविद्धिनको िालग कायिक्रमहरु

सञ्चािन गररनेछ । गाउँपालिकाको वेवसाइटिाई लनयलमत रुपमा अपडे ट गरी पालिकाको
सूचना प्रभावकारी रुपमा प्रवाहको व्यवस्था लमिाईनेछ ।

२४७. गाउँपालिका अन्तगितको सबै ष्ट्रवद्याियहरु, स्वास््य चौकीहरु र वडा कायािियहरुमा लनःशुल्क
ईन्टरनेट सेवा लनरन्तरता र्दइनेछ । सामुदाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियहरुमा समान गुणस्तरको जशक्षा
उपिबन्ध गराउन सूचना प्रष्ट्रवलधको प्रयोग गररनेछ।
२४८. सूचना प्रष्ट्रवलधको सुरजक्षत प्रयोगको िालग साईबर सुरक्षा प्रणािी िागू गदै लडजिटि साक्षरता
कायिक्रमिाई िोड र्दनईनेछ । साईवर सुरक्षा सम्बन्धी अलभमुजखकरण तालिम ष्ट्रवद्याियर र
समुदायस्तरमा र्दईनेछ ।
२४९. वडाहरुमा सं चालित योिनाहरुको समन्वय, सुपररवेक्षण तथा

अनुगमनमा पूणरु
ि पमा वडािाई

जिम्मेवार बनाइनेछ।
२५०. प्रदे श सरकारिे हस्तान्तरण गने र स्थानीय तहमा कायािन्वयन हुने आयोिना तथा
कायिक्रमहरुको न्यूनतम सीमा तोष्ट्रक बिेट ष्ट्रवलनयोिन गने प्रणािी ष्ट्रवकास गररनेछ।

२५१. बैंक तथा सहकारी िगायत ष्ट्रवजत्तय सं स्थाहरुको Corporate Social Responsibility रकम
पालिकासँग समन्वय र सहकायि गरे र खचि गनुि पने व्यवस्था गररनेछ ।

२५२. पूव ि तयारी नभएका आयोिना तथा कायिक्रममा बिेट छु ट्याउने कायििाई लनरुत्साष्ट्रहत गररनेछ।
२५३. ष्ट्रवलनयोजित रकम सोष्ट्रह शीर्िकमा खचि गररने अलनवायि व्यवस्था गररनेछ ।साथै योिनाहरुमा
ु ानी नहुने ष्ट्रहसाबिे सं घ तथा प्रदे शसँग समन्वय र सहकायि गररनेछ ।
दोहोरो भक्त

२५४. टुक्रे तथा छररएका योिनाहरुमा रकम ष्ट्रवलनयोिन गने कायििाई लनरुत्साष्ट्रहत गरी एष्ट्रककृत
योिनाहरु तिुम
ि ा गररनेछ।

२५५. योिनासम्बन्धी सफ्टवेयरको प्रयोग गरी अलभिे जखकरण कायििाइ व्यबजस्थत गररनेछ।

२५६. खाँडादे वी गाउँपालिकाको आवलधक योिना (आ. व. २०७६/०७७-२०८०/०८१) को
मध्यकािीन समीक्षा गररनेछ ।
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२५७. नयाँ कमिचारी भनािमा पालिकामा भएको िातिालतको िनसं ख्याको आधारमा समानुपालतक र
समावेशी नीलत अबिम्बन गररनेछ ।

२५८. आवश्यकताको आधारमा नगर प्रहरीको लनयुजक्त गरी पररचािन गररनेछ ।

२५९. “हामी बनाउछौ हाम्रो खाँडादे वी गाउँपालिका” सं कल्प पूरा गनि नागररकको योगदानमा “खाँडादे वी
ष्ट्रवकास कोर्” स्थापना गरी कायिष्ट्रवलध बनाई क्रलमक रुपमा कायिन्वयन गररनेछ ।
२६०. पालिकालभि आवश्यक स्थानहरुमा होलडिङ बोडि, लडजिटि बोडि, साइन पोष्टहरु राजखनेछ ।

२६१. पालिकालभि सञ्चािनमा रहे का यातायात सं घ सं स्था कम्पनीहरुसँग समन्वय र सहकायि गरी
बैज्ञालनक भाडा लनधािरण गरी लसट अनुसार यािु राख्ने व्यवस्था गररनेछ । युलनफमिमा रहे का
ष्ट्रवद्याथीहरुिाई सावििलनक ष्ट्रवदा बाहे कका र्दनमा अलनवायि रुपमा सावििलनक यातायातमा
सहुलियतमा यािा गने व्यवस्था गररनेछ ।
२६२. िन प्रलतलनलधहरु र कमिचारीहरुको क्षमता अलभबृष्ट्रद्धको िालग कम्टयुटर, सवारी चािक र अं ग्रि
े ी
भार्ा िगायतका तालिमको व्यवस्था गररनेछ ।

२६३. पालिकाको उपयुक्त स्थानमा तालिम केन्र र सभा हि लनमािण गरी सञ्चािन गररनेछ ।
खाँडादे वी अध्ययन अनुसन्धान केन्र सञ्चािन गरी नवप्रविद्धनात्मक ष्ट्रवचारहरुिाई प्रोत्साहन
गररनेछ ।

२६४. वडा र पालिकामा भएको कामको प्रगलत र खचिको ष्ट्रववरणको हरे क मष्ट्रहनाको अजन्तम र्दन
अलनवायि रुपमा वेबसाइट र सूचनापाटीमा टाँस गरी सावििलनक गररनेछ ।
२६५. हरे क तीन मष्ट्रहनामा पालिकामा भएका कामहरुको अलनवायि रुपमा अनुगमन गने र सो को
प्रलतवेदन सावििलनक गररनेछ ।
२६६. वर्िमा १ पटक पालिकाका ष्ट्रवज्ञहरु, रािनीलतक दिका नेताहरु, पूव ि िनप्रलतलनलधहरुको भेिा
गरी प्राप्त सुझावहरुिाई यथाशक्य नीलत, कायिक्रम र बिेटमा समावेश गररनेछ ।
२६७. हािको कमिचारी दरबन्दीमा आवश्यक सं ख्या थप गरी आवश्यक शाखाहरु थप गरी पालिकाबाट
नागररकिाई र्दइने सेवा प्रभावकारी बनाइनेछ ।
२६८. हरे क वडा कायाििय र पालिका कायािियमा गुनासो र सुझाव पेष्ट्रटका राखी नागररकका गुनासो
र सुझाव सं किन गरी हप्ता हप्तामा सो सुझाव गुनासो सम्बोधन गररनेछ । सम्बोधन गनि
नसष्ट्रकने सुझाव र गुनासाको कारण सष्ट्रहत सम्बजन्धत व्यजक्तहरुिाई १ हप्तालभि िानकारी र्दने
व्यवस्था गररनेछ ।
२६९. कायि क्षेिमा हुने यौन ष्ट्रहंसाको शू न्य सहनजशल्ताको नीलत िागू गररनेछ ।

२७०. सावििलनक स्थानमा धुम्रपान र मध्यपान लनर्ेध गररनेछ र िागूपदाथि से वनिाई लनयन्िण गनि
प्रहरी प्रशासन प्रभावकारी कदम चालिनेछ ।
२७१. समुदायमा आधाररत सं स्थाहरुको (CBOs) दताि वडा अथवा पालिकामा गरी क्षमता अलभवृष्ट्रद्ध
तथा ष्ट्रवकास मूिप्रवाष्ट्रहकरण गररनेछ ।
२७२. दीगो ष्ट्रवकास (२०१६-२०३०) िक्ष्य प्रालप्त हुने गरी भौलतक पूवािधार, सामाजिक, आलथिक र
सहभालगतामूिक कायिक्रम गररनेछ ।
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२७३. पालिका लभिका सं घसं स्थाहरु, सहकारी तथा ष्ट्रवजत्तय सं स्थाहरु र कम्पनी तथा उद्यमहरुको
लनयमन र व्यवजस्थत गररनेछ।

२७४. भ्रष्टाचार, अलनयलमतता र ष्ट्रढिासुजस्तको शुन्य सहनजशिताको नीलत अविम्वन गररनेछ।
आदरणीय गाउँसभा सदस्यज्यूहरु
२७५. न्याष्ट्रयक सलमलतिे मेिलमिाप केन्र सं चािन र व्यवस्थापन गनेछ।पालिका तथा वस्तीस्तर र
ष्ट्रवद्याियमामा न्याय सम्बजन्ध िनचेतनामूिक र अलभमुजखकरण कायिक्रमहरु संचािन गररनेछ।

२७६. न्याष्ट्रयक सलमलतका पदालधकारी/मेिलमिाप कतािहरुको क्षमता अलभवृष्ट्रद्ध गररनेछ ।
२७७. मेिलमिापकतािहरुिाई प्रदान गररने प्रोत्साहनमा वृद्वी गररनेछ ।

२७८. मेिलमिाप सं योिकहरुसँग मालसक रुपमा बैठक बसी प्रगतीको सलमक्षा गदै उनीहरुिे भोगेका
समस्याहरु र उक्त समस्या समाधानका िालग सुझाव सं किन गने कायिक्रम राजखनेछ।

२७९. मेिलमिाप केन्रहरुको अनुगमन गने कायििाइ प्रभावकारी बनाइनेछ ।उत्कृष्ट मेिलमिाप
कताििाई सम्मान गररनेछ ।

२८०. गररबी, असहाय तथा ष्ट्रपछलडएका व्यजक्तहरुका िालग लनःशुल्क कानुनी परामशि तथा सहयोग
उपिब्ध गराईनेछ।

२८१. पालिकामा सबै खािे भेदभाव र ष्ट्रवकृलतहरुको अन्त्य गररनेछ । सो को िालग भएका पालिकाका
कानूनी प्रावधानहरु आवश्यकता अनुसार सं शोधन गररनेछ ।
आदरणीय गाउँसभा सदस्यज्यूहरु,
२८२. गाउँपालिकाको कर प्रशासनिाई करदातामैिी बनाउन सोसँग सम्बजन्धत क्षेिसँग आवश्यक
समन्वय गरी करदाता कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ।
२८३. चािु आ.व २०७९/०८० दे जख घरबहाि कर सं किन कायििाई अझ सष्ट्रक्रय रुपमा अजघ
बढाईनेछ।

२८४. व्यवसाष्ट्रयक करको दायरा बढाउन उद्योग वाजणज्य सं घसँग सहकायि गररनेछ।

२८५. गाउँपालिका क्षेिको रािश्व च ुहावटिाई लनयन्िण गनिको िालग अनुगमन टोिी गठन गरी
व्यापार व्यवसायहरु दताि भए/नभएको अनुगमन गरी करको दायरामा ल्याउने नीलत लिइनेछ।
२८६. ष्ट्रवगतको रािश्व वृष्ट्रद्धदर र त्यांकीय आधार अनुसार कर उठ्ने नयाँ तथा पूराना शीर्िकहरुमा
सं शोधन गररनेछ।
२८७. स्रोत अनुमान तथा लसमा लनधािरण रािश्व अनुमान तथा प्रक्षेपणका आधारमा गररनेछ।
२८८. वाष्ट्रर्क
ि तथा आवलधक रािश्वका स्रोतहरुको अनुमान प्रक्षेपणमा आधाररत

हुनेछ।

२८९. करको दायरा ष्ट्रवस्तार गरी आन्तररक रािश्वमा वृष्ट्रद्ध गरी ५वर्ि लभि पालिकाको सं चािन खचि
मा आत्मलनभिर वनाउने नीलत अविम्वन

गररनेछ ।

२९०. कर दाताहरुिाई समयमै कर लतनि प्रोत्साष्ट्रहत गररनेछ । सवैभन्दा बष्ट्रढ कर रकम बुझाउने
कर दातािाई सम्मान गररनेछ ।सवैभन्दा बष्ट्रढ रािश्व सं किन गने कमिचारीिाई प्रोत्साहन
सष्ट्रहत सम्मान गररनेछ ।
२९१. वस्तु वा सेवा कर वृष्ट्रद्ध गनिका लनजम्त आवश्यक सुष्ट्रवधाहरुको व्यवस्था गररनेछ ।
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२९२. िेनेरेटर, कवाडी कर, बुद्धजचत्त मािा लनकासी दस्तुर, सभाहि प्रयोग गरे बापत शुल्क आर्द
ईत्यार्दमा िगाईने शुल्कमा पररमाििन गररनेछ ।

२९३. खचि गने अजख्तयारी र खचिको कायिष्ट्रवलध स्थानीय सरकार सं चािन ऐन एवं प्रचलित आलथिक
ऐन लनयम बमोजिम गररनेछ ।

२९४. रािश्व प्रशासनसँग सम्बजन्धत क्षमता ष्ट्रवकास तालिम सञ्चािन गररनेछ। साथै वडा सलमलतिाई
आवश्यकताको आधारमा क्षमता ष्ट्रवकासका कायिक्रम सं चािन गररनेछ।
२९५. लगट्टी, बािुवा, ढुं गाको पकेट क्षेि लनधािरण गरी समयमै बोिपि आह्ववान गरी आन्तररक कर
सं किन गररनेछ ।

२९६. पालिकाको प्रत्येक मष्ट्रहनाको आय व्ययको खचि सावििलनक गने पररपाटी बसालिनेछ ।
२९७. पालिकािे हप्ताभररमा गरे को कायिको सं जक्षप्त ष्ट्रववरण एफ. एम. माफित प्रशारण गरी पारदजशिता
प्रबद्धिन गररनेछ ।
२९८. ष्ट्रवलभन्न कायिक्रमहरुमा खादाको प्रयोगिाइ लनरुत्साष्ट्रहत गरी स्थानीय उत्पादनिाई प्रोत्साहन
गने नीलत लिइनेछ ।

२९९. पालिकाका नवप्रविद्धनको कायि गने उत्कृष्ट कृर्क, उद्यमी, जशक्षा र वातावरण सं रक्षणमा
योगदान गने , ष्ट्रवपदमा योगदान गने र समािसेवा गने व्यजक्त, कम्पनी वा सं स्थाहरुिाई ष्ट्रवशेर्
कायिक्रम आयोिना गरर पुरस्कृत गररनेछ ।
आदरणीय गाउँसभा सदस्यज्यूहरु,
पूवािधार ष्ट्रवकास सलमलत सम्बन्धी नीलत
सूचना तथा सञ्चार प्रष्ट्रवलध, लसं चाई, उिाि, खानेपानी तथा पूवािधार लनमािण सम्बन्धी
३००. गाउँपालिकाबाट प्रत्येक वडाको एक मुख्य सडकको गाउँ यातायात गुरुयोिना अन्तगित
लड.ष्ट्रप.आर. तयार भएका सडकहरुको स्तरोन्नतीको िालग लनरन्तरता र्दइनेछ। पालिका लभि
लनमािण भएका सडकहरु यथाशक्य चाडो ममित गरर सबै मौसमहरुमा यातायात सं चािन गररने
नीलत अविम्बन गररनेछ।

३०१. सं घ, प्रदे श, पालिका र ष्ट्रवकास साझेदारहरु वीच िागत साझेदारीमा आयोिनाहरु सं चािन गने
नीलतिाई लनरन्तरता र्दइनेछ।

३०२. पालिका भवन, क्यानटीन, कमिचारी तथा अलतथी आवास, पशुपंजक्ष तथा कृष्ट्रर् भवन, स्वास््य

केन्र भवन, सामुदाष्ट्रयक भवन, ड्राइलभङ सेन्टर, पाष्ट्रकिङ स्थि, लमनरि वाटर फ्याक्ट्री तथा
भवन नभएका वडा कायािियहरुको भवन लनमािण गररनेछ साथै यसका िालग केन्र, प्रदे श,
गाउँपालिकाको समपूरक कोर्को उपयोग गररनेछ।

३०३. पालिकाको भौलतक पूवािधारिाई प्रष्ट्रवलधमैिी, वािमैिी, वातावरणमै िी तथा अपांङ्गमैिी सष्ट्रहत
ष्ट्रवकास र ष्ट्रवस्तार गदै िलगनेछ ।
३०४. छररएर रहे का अलत ष्ट्रवकट र बाष्ट्रढ पष्ट्रहरोको िोजखम स्थानमा बसेका घरधुरीहरुिाई उपयुक्त
स्थानमा स्थानान्तरण गररनेछ । यसको िालग पालिकािे एकीकृत आवास कायिक्रम िागू
गनेछ।
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३०५. सडक ममित कोर् स्थापना गरी तत्कािै सडक ममित गरी सुचारु गनि, आवश्यक सडक ममित
गनिका िालग आकजस्मक रुपमा खचि गनि सष्ट्रकने व्यवस्था गररनेछ ।

३०६. बहुबष्ट्रर्य
ि ठे क्कामाफित पालिकास्तररय १५ बेड अस्पताि लनमािण भईरहे को हुँदा लनमािण सम्पन्न
गरर गुणस्तरीय स्वास््य सेवा प्रदान गररनेछ।
३०७. कायाििय सं चािनका िालग स्थायी भवन लनमािणको िालग आवश्यक बिेट व्यवस्थाको िालग
सङ्घीय सरकारिाई अनुरोध गररनेछ।
३०८. लनमािण सम्पन्न भएका वडा कायाििय भवनको सं रक्षण र सम्वद्धिन गदै आवश्यक स्तरोन्नती गने
र पालिका कायािियबाट वडा कायाििय सम्मको पहुचँ स्थाष्ट्रपत गने सडकिाई क्रमश: कािोपिे
गनि आवश्यक प्रवन्ध लमिाइनेछ।

३०९. स्वास््य, कृष्ट्रर् तथा अन्य सावििलनक कायािियहरुको ममित सुधार गररनेछ।

३१०. समय लसमालभि उत्कृष्ट कायि गरी कायि सम्पन्न गने उपभोक्ता सलमलतिाई पुरस्कृत गररनेछ।

३११. सुकुम्वासीिाई िग्गा धलन प्रमाणपुिाि, पररचयपि ष्ट्रवतरण गररने प्रबन्ध लमिाइनेछ साथै
भ ुलमष्ट्रहनको िालग आवास लनमािण गने नीलत लिइनेछ।

३१२. खाँडादे वी गाउँपालिका कायाििय पररसरमा रहे को खानेपानी ट्याँङ्कीबाट व्यवस्थीत रुपमा धारा
ष्ट्रवतरण गनुक
ि ा साथै सं कलित पानी अभावग्रस्त क्षेिमा ष्ट्रवतरण गररनेछ।
३१३. आकाशे पानी सं किन तथा ररिभि ट्याङ्की लनमािणिाई लनरन्तरता र्दइनेछ। सफा स्वच्छ र
सुरजक्षत ष्ट्रपउने पानीको प्रत्याभलु त गररनेछ ।

३१४. स्थानीय भू-उपयोग लनलत बनाई Land Pulling प्रणािीबाट भूमी बैंकको स्थापना गरी एष्ट्रककृत
भू-उपयोग कायिक्रम अगालड बढाइनेछ ।
३१५. भवन लनमािण आचारसं ष्ट्रहता बनाई कायिन्वयन गररनेछ र लनमािण भएका सम्पूण ि घरहरुको नम्बर
राख्ने प्रबन्ध गररने छ र पररवार सं ख्याको प्रोफाइि सफ्टवेयरमा अलभिे खीकरण गररनेछ ।
३१६. सडकको िागत इष्ट्रष्टमेट तयार गदाि यथासम्भव ढि सष्ट्रहतको इष्ट्रष्टमेट तयार गररनेछ ।
३१७. MTMP (Municipality Transport Master Plan) तयार गरी कायािन्ययन

गनुक
ि ा साथै

आवश्यकताको आधारमा नयाँ ट्रयाक ओपन गररनेछ।
३१८. साना ििष्ट्रवद्युत आयोिना तथा वैकजल्पक उिािको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक कायि
अगाडी बढाइनेछ ।
३१९. एक घर एक धारा अलभयानिाई लनरन्तरता र्ददै वडा न.1 िाई एक घर एक धारा मै िी वडा
घोर्णा गररनेछ साथै आवश्यक पूवािधारमा िगानी क्रमश: अन्य वडा िाई पलन एक घर एक
धारा मैिी वडा घोर्णा गररनेछ।
३२०. खानेपानी प्रभाष्ट्रवत क्षेिमा क्षलतपूलति बापत प्राथालमकताका आधारमा थप आयोिनाहरु सं चािन
गररनेछ।
३२१. पानीमुहानको पष्ट्रहचान गरी बृक्षारोपण, घेराबार, बर्ािको पानी सं किन पोखरी लनमािण गरी
सं रक्षणको व्यवस्था लमिाइनेछ । सबै खानेपानी उपभोक्ता सलमलतहरुिे अलनवायि रुपमा
खानेपानी मुहान दताि र मष्ट्रहनामा २ पटक पानी मुहानको अनुगमन र आवश्यक ममित र
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सरसफाई गने व्यवस्था लमिाईनेछ र खानेपानीको महसुिमा आवश्यक पररमाििन गररनेछ ।
अलत ष्ट्रवपन्न घरधुरी पररवारिाई खानेपानी लनःशुल्क र्दइनेछ ।

३२२. पाईपको खानेपानी नपुगेको बजस्तहरुमा प्राथलमकता साथ पाईप खानेपानी व्यवस्था गररनेछ र

पोलिलथन पाईप अलनवायिरुपमा िलमनमा गाडे र िै िानुपने व्यवस्था गररनेछ । बाढीपष्ट्रहरो र
आगोिागीको कारण पाईप िाइन तथा खानेपानी आपूलति अबरुद्ध भएमा तत्कािै ष्ट्रवपद्
व्यवस्थापन कोर्बाट सं रचनाहरुको पुन लनमािण तथा ममित गरर खानेपानी आपूलति लनयलमत
गररनेछ ।

३२३. पालिकामा बन्ने सबै नयाँ भौलतक सं रचनाहरु बािमैिी, अपाङ्ग मैिी र िेष्ठ नागररक मैिी हुने
गरी लनमािण गररनेछ र भौलतक सं रचनाहरुको सं रक्षण र प्रभावकारी सञ्चािनको व्यवस्था
लमिाइनेछ ।
३२४. सं भाष्ट्रवत साहलसक पयिटन स्थि, पयिटकीय पदमागि, पष्ट्रहचान र सं भाव्यता अध्ययन गरी
आवश्यक भौलतक पूवािधार लनमािण गरी सञ्चािन गररनेछ ।
३२५. पालिकाको मन्थिी-खाँडादे वी-गाल्वा सडक खण्ड र पुष्पिाि िोकमागिको कोररडोरमा आधुलनक
शहर लनमािणको सं भाव्यता अध्ययन लडष्ट्रपआर प्राथलमकताकासाथ गररनेछ । खाँडादे वी
गाउँपालिकािाई आगामी वर्िमा नगरपालिका बनाउन प्रष्ट्रक्रया अगालड बढाइनेछ ।

३२६. ष्ट्रवद्युत ् नपुगेका बजस्त वा घरधुरीमा ष्ट्रवद्युत ् िाईन िडान गरी प्राथलमकता साथ ष्ट्रवद्युत ् आपूलति
गररनेछ ।

३२७. शौचािय नभएका घरधुरीहरुमा तत्कािै शौचािय लनमािण िालग प्राथलमकता र्दइनेछ ।
३२८. पालिका क्षेि भरी LPG ग्यास र लसलिन्डर आपूलतिमा सहि गनि व्यवसायी तथा सहकारी सं ग
सहकायि गररनेछ ।
३२९. पालिका भरी लडिेि, प्रेट्रोि र मष्ट्रट्टते िको मूल्य समान कायम गररनेछ ।

३३०. सौयि उिाि िडान र िघुििष्ट्रवद्युत ् आयोिना लनमािणको िालग नीजि क्षेिसँग समन्वय गररनेछ।
३३१. नीजि तथा सरकारी वनिङ्गगिबाट उत्पादन भई स्थानीय उपयोगबाट बाँकी रहे को दाउराको
उपयोग तथा लनयाित गरी आय आििनमा बृष्ट्रद्ध गररनेछ ।

३३२. भौलतक सं रचना लनमािण हुँदा काष्ट्रटएका रुखहरुको दोब्बर सं ख्यामा वृक्षारोपन गररने व्यवस्था

लमिाईनेछ र आयोिनाको कूि िागतको १ दे जख ३ प्रलतशत रकम वातावरण सं रक्षणमा खचि
गररनेछ ।

३३३. सावििलनक यातायात गुड्ने सडक खण्डहरुमा आवश्यकता अनुसार प्रलतक्षािय, पाष्ट्रकिङ्ग, वकिसप,
शौचािय र होटे ि वा जचया पसिको सं चािन गनि व्यजक्त वा नीजिक्षेििाई प्रोत्साहन गररनेछ।
आदरणीय गाउँसभा सदस्य ज्यूहरु,
३३४. पालिकालभि उत्पादन र उत्पादकत्व वृष्ट्रद्ध, गुणस्तरीय िनशजक्तको पररचािन र रोिगारी
सृिनामाफित समािमा ष्ट्रवद्यमान गररबी र असमानताहरुिाई न्यू नीकरण गदै सामाजिक
न्यायसष्ट्रहतको आलथिक समृष्ट्रद्ध हाँलसि गनि यो नीलत तथा कायिक्रम सहयोगी हुने ष्ट्रवश्वास
लिएकोछु ।
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३३५. यो नीलत तथा कायिक्रमको सफि कायािन्वयको लनजम्त सङ्घीय सरकार, प्रदे श सरकार र
सरोकारवािा सबैका सष्ट्रक्रय सहभालगता र सहयोगको अपेक्षा गरे को छु ।

अन्त्यमा, पालिकाको समग्र ष्ट्रवकासमा योगदान पुर्याउनुहन
ु े िनप्रलतलनलध, रािसेवक कमिचारी िगायत
सरोकारवािा सबैमा हार्दिक धन्यवाद र्दन चाहन्छु ।
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