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गाउँसभाको एघार  ँअलिवेशनका उपाध्र्क्षज्रू्, 

गाउँसभा सलिवज्रू्, 

गाउँसभा सिस्र्ज्रू्हरु, 

खोटेहाङ गाउँपालिकाको सर्ााङ्गीण लर्कास, लिगो शालति, समलृि र समिामूिक समाज लिमााणको 

आकाांक्षा परूा गिे सांकल्प सलहि गाउँसभाको एघार  ँअलिर्ेशिको रै्ठकमा आलथाक र्र्ा २०७९/८० को 

िीलि िथा कार्ाक्रम प्रस्ििु गिा पाउिा ग रर् महशसु गरररहको छु । र्स रै्ठकमा उपलस्थि सम्पणूामा म 

सहृिर् स्र्ागि र अलभर्ािि गिा चाहातछु । 

र्स गररमामर् क्षणमा िेपािको सार्ाभ मसत्ता, स्र्ािीििा, भ गोलिक अखण्डिा, रालरिर्िा, िोकितर र 

अग्रगामी पररर्िािका िालग इलिहासका लर्लभति कािखण्डहरुमा भएका ग रर्पणूा सांघर्ा िथा आतिोििमा 

जीर्ि आहुिी गिुाहुिे सम्पणूा र्ीर शलहिहरुप्रलि श्रिा समुि अपाण गिा चाहातछु । सशस्त्र सांघर्ा िथा जि 

आतिोििका घाईिे, रे्पत्ता िागररक एर्ां द्वतिलपलडिहरु प्रलि उच्च सम्माि व्र्क्त गिा चाहातछु ।  

स्थािीर् िहको प्रथम लिर्ााचिर्ाट लिर्ाालचि खोटेहाङ गाउँपालिकाका जिप्रलिलििीज्र्हूरु, जसिे 

खोटेहाङ गाउँपालिकाको स्थापिाको पाँच र्र्ा गाउँपालिकाको समलृि र लर्कासका िालग इमातिाररिापरू्ाक 

प्रर्त्ि गिुाभर्ो, उहाँहरुप्रलि सम्माि व्र्क्त गिा चाहातछु । 

स्थािीर् िहको िोस्रो लिर्ााचिमा खोटेहाङ गाउँपालिकाको भाग्र् र भलर्रर् लिमााणका िालग हामीिाई 

लर्श्वास गरेर आफ्िो अमलू्र् मि लिई लिर्ाालचि गराईलिि ुहुिे सम्पणूा िागररकहरु प्रलि ससम्माि आभार 

व्र्क्त गिा चाहातछु। र्सै सभामार्ा ि खोटेहाङ गाउँपालिकाको लिगो लर्कास र समिृ गाउँपालिकाको सपिा 

साकार पािा हरिरहिे प्रर्त्िरि रहिे प्रलिर्ििा समेि व्र्क्त गिा चाहातछु र र्स प्रर्त्िमा खोटेहाङ 

गाउँपालिकार्ासी सरै् सरोकारर्ािाहरुिे रचिात्मक सहर्ोग गिुाहुिेछ भतिे लर्श्वास र अपेक्षा गिा चाहातछु। 

खोटेहाङ गाउँपालिकासांग सम्भार्िाहरुको प्रचरुिा छ । हामीसांग प्रसस्ि उर्ार भमूी छि । लसँचाईका िालग 

उपर्कु्त िलििािाहरु छि । पर्ाटकीर् सम्भार्िार्कु्त प्राकृलिक, साँस्कृलिक, ऐलिहालसक सम्पिाहरु छि । 

जाँगररिा र उजाार्ाि र्थेष्ट मािर्पूँजी छ । घिा, सतुिर र उपर्ोगी र्िजांगि, सैर्  ँ प्रकारका जलडर्टुी, 

स्थािीर् लसप र उत्पािि हामीसांग छ । सरै्भतिा महत्र्पणूा कुरा हामीसांग गाउँपालिकाको सिु िो भलर्रर्को 

साझा सांकल्प छ र र्हाहरुको अमलू्र् साथ छ । 

िर हामीमाझ थपैु्र चिु िीहरु पलि छि । लसलमि स्रोि साििको समलुचि प्रर्ोगर्ाट अथाह स्थािीर् 

आर्श्र्किा र जिअपेक्षािाई हामीिे परुा गिुा पिेछ । जििाका अिलगतिी चाहािाहरु प्रत्र्क्ष रुपमा 

स्थािीर् िहसांग जोलडएका हुतछि, हरेक आर्श्र्किा र चाहािाहरुको समर्ािकुुि सम्बोिि हामीिे 

गिुापिेछ । हामीि ेलर्कास र समलृिको अलभर्ािमा अपेलक्षि जिसहभागीिा सलुिलिि गिुापिेछ । लर्कासको 



2 
 

लिगोपिा, गणुस्िरीर्िा, जिलजलर्का, समिा र सहभागीिासांगको सतििुि कार्म गिुापिेछ । सर्ि र 

स्र्ार्िम्र्ी अथाितरको लिमााण गि ैस्र्स्थ, सभ्र्, मर्ाालिि एर्ां िक्ष मािर्पूँलज सलहिको समाज लिमााण 

गिुापिेछ । र लर्कासका सरै् के्षर-उपके्षरहरुको सतिलुिि र िीव्र लर्कास गिुापिेछ ।  

गाउँसभा सिस्र्ज्रू्हरु, 

उलल्िलखि सम्भार्िा, चिु िी, हाम्रा साझा सांकल्प र प्रलिर्ििाहरुिाई मध्रे्िजर गि,ै लर्र्र्गि 

सलमलिहरुको सझुार्, सरोकारर्ािाहरुको सझुार्,  गाउँकार्ापालिकाका लिणार्हरु, लर्गिका असि 

अभ्र्ास िगार्िका लर्र्र्हरुिाई ग्रहण गि ैअर् म आगामी आलथाक र्र्ा २०७९/८० को िीलि िथा 

कार्ाक्रम प्रस्ििु गिा गईरहकेो छु । 

 

क. आलथिक लवकास के्षत्र 

१. कृलर् 

• गाउँपालिकाको आर्लिक र्ोजिा िर्ार भएपिाि लिघाकालिि कृलर् िीलि िर्ार गररिेछ । 

• कृलर् प्रोर्ाईि अपडेट गररिेछ । 

• कृलर् िथा पश ुलर्मािाई सरै् कृर्कहरुको पहुचँमा परु्ााउि आर्श्र्क व्र्र्स्था गररिेछ । 

• खेिीर्ोग्र् िथा बाँझो जलमिको उपर्ोगका िालग उपर्कु्त कार्ाक्रम सञ्चािि गररिेछ । 

• कृलर् आिलुिलककरणका िालग आिलुिक मेलसि/र्तर िथा औजार खररिका िालग आर्श्र्क र्जेट 

व्र्र्स्था गररिेछ । 

• सांकिि केतर िथा लर्िरण केतर, लर्कृ पसि िथा कोशेिी घर लिमााण िथा कृलर् हाटर्जार 

व्र्र्स्थापि गिा पहि गररिेछ । 

• र्ालर्ाक रुपमा उत्कृष्ठ कृर्क परुस्कारको व्र्र्स्था गररिेछ । 

• रसार्लिक मि सिुभ लर्िरणका िालग सम्बलतिि लिकार्मा समतर्र् गररिेछ । 

• र्र्ामा कलम्िमा एक पटक कृलर् प्रिशािी आर्ोजिा गररिेछ । 

• भरुर्ाहा कुकुरहरुको बतध्र्ाकरण गररिेछ । 

• आत्मलिभार कृलर्का िालग समलूहक खेिी, पकेट सञ्चािि, सहकाररिामा आिाररि कृलर्को 

अर्िारणा कार्ाातर्र्ि गिा आर्श्र्क व्र्र्स्था गररिेछ । 
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• कृर्कहरुको कृलर् ज्ञाि िथा जिचेििा अलभर्लृिका िालग कृर्क पाठशािा कक्षा सञ्चािि 

गररिेछ । 

• कृलर् सम्बतिी लर्लभति प्रकारका घमु्िी लशलर्र सञ्चािि गररिेछ । 

• उतिि घाँस/लर्उ/िसारी उत्पािि िथा स्थापिाका िालग आर्श्र्क कार्ाक्रम सञ्चािि गररिेछ । 

• रै्िलेशक रोजगारीर्ाट र्केका र्रु्ाहरुका िालग कृलर्मा अििुाििाई लिरतिरिा लिईिे छ । 

• एक र्डा एक प्रालर्लिक लिर्लुक्त गिा आर्श्र्क व्र्र्स्था गररिेछ । 

• र्साईसराईिाई लिरुत्साहि गिा रै्कलल्पक खेिी अध्र्र्ि िथा सो को िालग आर्श्र्क व्र्र्स्था 

गररिेछ िथा अतर्र स्थािीर् िहर्ाट बसाँई सरर आई कृलर् कमा गिे कृर्किाई लर्शेर् प्रोत्साहिको 

व्र्र्स्था गररिेछ । 

• र् लजलकरा, बाँिर, परलजलर् िथा लर्लभति कृलर् िथा पश ु रोग तर्लूिकरणका िालग आर्श्र्क 

व्र्र्स्था गररिेछ । 

• सम्भाव्र्िाका आिारमा जलडर्टुी खेिीका िालग सम्बलतिि र्डार्ाट आर्श्र्क र्जेट व्र्र्स्था 

गररिेछ । 

• रैथािे बािी सांरक्षण िथा प्रर्िािका िालग आर्श्र्क अध्र्र्ि अिसुतिाि िथा आर्श्र्क र्जेट 

व्र्र्स्था गररिेछ ।  

• अिगुमि िथा मलू्र्ाङ्कििाई प्रभार्कारी बिाई लिर्लमि अिगुमिका माध्र्मर्ाट िण्ड 

परुस्कारको व्र्र्स्था गररिेछ । 

२. पर्िटन 

• खोटेहाङ गाउँपालिकाको लिघाकालिि पर्ाटि िीलि िर्ार गररिेछ । 

• लडलपआर बमोलजमका पर्ाटलकर् र्ोजिाहरुिाई प्राथलमकिा लिि ैर्जेट लर्लिर्ोजि गररिेछ िथा 

अतर् पर्ाटकीर् क्षेर पलहचाि गरर सो को लड लप आर िर्ार गररिेछ । 

• पिमागाहरु पलहचाि िथा ब्र्र्स्थापि गिा आर्श्र्क व्र्र्स्था गररिेछ । 

• पर्ाटकीर् िथा साँस्कृलिक महत्र्का सम्पिाहरुको सांरक्षण िथा प्रर्िाििाई लिरतिरिा लिईिे छ । 

• पर्ाटकीर् के्षर िथा साँस्कृलिक महत्र्का क्षेरहरुको प्रचार प्रसार गररिेछ । 
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३. उद्योग िथा उद्यमशीििा प्रवििन 

• र्जार सम्भाव्र्िा अध्र्र्ि र सम्भार्िार्कु्त के्षरका िालग िालिम सञ्चािि गरर प्रस्िार् छि ट 

गरर अििुाि िथा प्रलर्लि हस्िातिरणका कार्ाक्रमहरु सञ्चािि गररिेछ । 

• डेरर उद्योग स्थापिाका िालग सम्भाव्र्िा अध्र्र्ि गरर सञ्चाििका िालग आर्श्र्क व्र्र्स्था 

गररिेछ । 

• स्थािीर् िघ ुउद्यमिाई प्रोत्साहि गिा िथा र्ािार्रण सांरक्षणका िालग र्सै आ र् र्ाट गाउँपालिका 

मािहि कार्ाािर्िाई प्िालस्टकजतर् सामग्री प्रर्ोग तर्लूिकरण गि ै स्थािीर् ििुा टपरी जस्िा 

स्थािीर् सामग्रीको प्रर्ोग अलिर्ार्ा गररिेछ । 

४. सहकारी  

• सहकारीहरुिाई क्षमिा लर्कास िालिम िथा प्रलशक्षण सञ्चािि गररिेछ । 

• रोजगारी सजृिा/उद्यमशीििा प्रर्िाि र्जाररकरण िथा व्र्र्सालर्करण िगार्िका रचिात्मक 

कार्ाक्रम सञ्चाििमा सहकार्ा िथा सांर्कु्त िगािीको व्र्र्स्था गररिेछ। 

• सहकारी िथा गैर सरकारी सांस्थासांगको सहकार्ामा टोि स्िरमा लर्लत्तर् साक्षरिा कक्षा सञ्चािि 

गररिेछ । 

५. रोजगार कार्िक्रम 

• सरै् बेरोजगार जिशलक्तको र्ोग्र्िा क्षमिा र सीपसमेि उल्िेख हुिे गरी िथ्र्ाङ्क अध्र्ार्लिक 

गररिेछ ।  

• उत्पाििलशि रोजगारीको माध्र्मबाट श्रम बजारमा प्ररे्श गिा र्ोग्र् जिशक्तीिाइ सीपमिुक, 

व्र्र्सार्ीक िालिम कार्ाक्रम सञ्चािि गररिेछ ।  

• रोजगार सेर्ा केतरमा सलूचकृि बेरोजगारहरुको माध्र्मबाट खेलिर्ोग्र् जलमि पलहचाि गरी कृलर् र 

उत्पािि मिूक के्षरमा रोजगारी प्रिाि गरर उत्पािििाई बढार्ा लिईिे छ ।  

• समाि कामका िागी समाि पाररश्रलमकको लसध्िातििाई प्रभार्कारी कार्ाातर्र्ि गररिेछ ।  

• रै्िलेशक रोजगारीिाई सरुलक्षि व्र्र्लस्थि िथा मर्ाालिि र्िाउि आर्श्र्क कार्ाक्रम सञ्चािि 

गररिेछ ।  

• रै्िलेशक रोजगारीमा रहकेा िागररक िथा लिजहरुको पररर्ारिाई प्रिाि गररिे राहि, उिार िथा 

अतर् कल्र्ाणकारी सेर्ा प्रर्ाहिाई सहजीकरण गररिेछ व्र्र्स्था लमिाइिे छ ।  
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• रै्िलेशक रोजगारबाट र्केका िागररकहरुिे आजाि गरेको अिभुर्, सीप र पूँजी िगािी गरी उत्पािि 

र स्र्रोजगार के्षरमा काम गिा प्रोत्साहि गिुाका साथै व्र्र्सार् सञ्चाििका िागी सहुलिर्ि पणूा 

कजाा प्रर्ाह गिा लर्लत्तर् क्षेरसँग समतर्र्कारी भलूमका लमिाईिे छ ।  

ख. पूवाििार लवकास के्षत्र 

• रणिीलिक महत्र्का सडक र्ोजिाहरुको DPR िर्ार गररिेछ ।  

• ३ िाख भतिा मालथका सडक लिमााण आर्ोजिाहरु सञ्चािि गिुापरू्ा पर्ााप्त प्रालर्लिक िथा 

भ गोलिक अध्र्र्ि गररिेछ । 

• सडक आर्ोजिाहरुको जिसहभागीिा र जिश्रमिाििाई व्र्र्लस्थि गिा उपभोक्ता सलमलिर्ाट 

अलिर्ार्ा िािी काट्िे िथा सोलिङ गररिेछ जस्िा कार्ा अलिर्ार्ा गररिेछ । 

• गाउँपालिकाका रणिीलिक महत्र्का सडकहरु, गाउँपालिका िथा र्डाहरुको केतर जोड्िे, स्र्ास्थ्र् 

च की जोड्िे सडकहरुिाई बाहै्र मलहिा सर्ारर चल्ि र्ोग्र् बिाउि आर्श्र्क र्जेट व्र्र्स्था 

गररिेछ । 

• मखु्र् मखु्र् सडकहरुमा अलिर्ार्ा सडक िािी लिमााण गररिेछ, िर्ाँ लिमााण हुिे सडकहरुमा 

अलिर्ार्ा िािी लिमााण गररिेछ । 

• अतिरपालिका जोड्िे महत्र्पणूा सडकहरुको स्िरोतििीका िालग अतिरपालिका समतर्र् गरर 

आर्श्र्क र्जेट सलुिलिि गररिेछ । 

• सडकको क्षेरालिकार कार्म गरर ब्र्र्लस्थि सडक आर्ोजिाहरु सञ्चािि गररिेछ । 

• लिमााण कार्ाहरुमा िक्ष कामिारको पररचािि गररिेछ, िक्ष कामिार उत्पाििका िालग आर्श्र्क 

िालिमको व्र्र्स्था गररिेछ । 

• सरै् प्रकारका आर्ोजिाहरुको िलिजामिूक अिगुमि िाग ूगररिेछ । 

• पािीको महुाि, र्िके्षर िथा खेिीर्ोग्र् जलमिर्ाट सडक लिमााण कार्ा लिरे्ि गररिेछ । 

• गाउँपालिकाको कुिै पलि के्षरमा गाउँपालिका िथा जग्गाििीको अिमुलि लर्िा सडक लिमााण गिा 

िपाईिे ब्र्र्स्था िाग ूगररिेछ । 

• आर्ोजिा सञ्चािि गिाा प्रर्ोग भएका कामिारहरुको िगि िर्ार गरर रोजगार अलभिेख िर्ार 

गररिेछ, कामिारहरु पररचािि गिाा रोजगार सेर्ा केतरमा रहकेो रोजगार बैङ्क मार्ा ि सलूचकृि 

बेरोजगार पररचािि गररिेछ । 
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• झोिङ्ुगे पिु लिमााणमा िाि ृलिकार्सांग प्रभार्कारी समतर्र् मार्ा ि प्रचलिि काििूको अिीिमा 

रलह आर्ोजिा सञ्चािि गररिेछ । 

• उपभोक्ता सलमलिहरुबाट सञ्चालिि र्ोजिाहरुको ममाि सम्भारका िालग िागि अिमुािको ५ 

प्रलिशि रकम उपभोक्ता सलमलिको खािामा रोक्का रालख,  लिर्लमि ममाि सम्भार पिाि अको 

आलथाक र्र्ाको कालिाक मसाति पिाि रकम रु्कुर्ा गररिेछ । 

• सांघ र प्रिशेर्ाट सञ्चालिि र्ोजिाहरुको र्रर्ारक लसर्ाररस गिाा गाउँपालिकार्ाट प्रभार्कारी 

अिगुमि पिाि मार लसर्ाररस गररिेछ । 

• उर्ार भलूममहरुमा लसँचाई सलुर्िाको सलुिलिििा गररिेछ । 

• लसँचाई आर्ोजिाहरु कृलर् प्रालर्लिकहरुसांग समतर्र् गरर आर्ोजिाको औलचत्र्िा हरेर सञ्चािि 

गररिेछ । 

• आर्ास सलहिको प्रशासकीर् भर्ि, अलिलथ गहृ लिमााणका िालग आर्श्र्क पहि गररिेछ । 

• भर्ि लिमााण सम्बतिमा खोटेहाङ गाउँपालिकाको परू्ाािार लर्कास िथा सेर्ा व्र्र्स्था लिर्लमि र 

व्र्र्लस्थि गररिेछ ऐि २०७८ को पररच्छेि ३ मा भएका प्रार्िाि िाग ूगररिेछ । 

• गाउँपालिकाको सडकहरुको ममाि कार्ामा प्रभार्काररिा ल्र्ाउि मेलसिरी औजार (Backhoe 

Loader) ब्र्ाक हो िोडर खररि गरर कालर्ािी बमोलजम सञ्चािि गररिेछ । 

• सरै् भगूोिमा सरै् समर्मा टेलिर्ोि र इतटरिेटको सलुर्िा सलुिलिि गिा सेर्ा प्रिार्क 

कम्पिीहरुसांग समतर्र् गरर पहि गररिेछ । 

• एक र्डा एक खेिमैिाि लिमााण िथा स्िरोतििीको कार्ािाई लिरतिरिा लिईिे छ । 

ग. सामालजक लवकास के्षत्र 

१. खानेपानी िथा सरसफाई 

• खािेपािीको अभार् भएका क्षेरमा खािेपािी आर्ोजिा सञ्चािििाई पलहिो प्राथलमकिा लिई 

आर्ोजिा सञ्चाििका िालग आर्श्र्क र्जेट व्र्र्स्था गररिेछ । 

• एक घर एक िारा सलुिलिििाका िालग प्राथलमकिाका आिारमा आर्श्र्क र्जेट व्र्र्स्था 

गररिेछ।  

• पर्ााप्त प्रालर्लिक लडटेि सभे पिाि मार खािेपािी आर्ोजिा सञ्चािि गररिेछ । 

• आर्ोजिाको परू्ा िागि अिमुाि गरर र्जेट लर्लिर्ोजि गररिेछ व्र्र्स्था गररिेछ । 
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• सरै् पािीका महुािहरुको गाउँपालिकाको महुाि ििाा सम्बतिी कार्ालर्लि बमोलजम अलिर्ार्ा 

ििााका िालग प्रकृर्ा अगाडी बढाउिे िथा महुाि सांरक्षण िथा सरसर्ाईका िालग टोि लर्कास 

सांस्था िथा समिुार्िाई सकृर् गराइिे छ । 

• बजार क्षेरको खािेपािी ब्र्र्स्थापिका िालग आर्श्र्क पहि गररिेछ । 

• खािेपािी उपभोक्ता सलमलिहरुको िगि रालख महुाि र सञ्चालिि आर्ोजिाप्रलिको अपित्र् 

अलभर्लृिका िालग आर्श्र्क कार्ाक्रम सञ्चािि गररिेछ । 

• र्र्ाािको पािी सांकिि गरर प्रशोिि िथा प्रर्ोगका िालग आर्श्र्क कार्ाक्रम गररिेछ । 

• खािेपािीमा पर्ााप्त पहुचँ पगेुका पररर्ारिाई उत्पाििसांग जोड्िका िालग जिचेििा िथा प्रोत्साहि 

कार्ाक्रम ल्र्ाईिे छ । 

• खािेपािीको व्र्र्लस्थि लर्िरणका िालग आर्श्र्क कार्ा गररिेछ । 

• महुाि सांरक्षण, सरसर्ाई सम्बतिी जिचेििा कार्ाक्रम सञ्चािि गररिेछ। 

• र्ोहोरमैिा व्र्र्स्थापिका िालग डलम्पङ साईट पलहचाि/लसमाङ्कि िथा अलभिेलखकरण 

गररिेछ।  

• लर्द्यािर्/टोि लर्कास सांस्थाका माध्र्मद्वारा सरसर्ाई अलभर्ाि िथा सजृिात्मक जागरण 

कार्ाक्रम सञ्चािि गररिेछ । 

• स्र्ास्थ्र् िथा सरसर्ाई लिर्मार्िी िजुामा गरर लिलिाष्ट सलमलिहरुिाई सकृर् गराईिे छ । 

• हरेक सार्ाजलिक के्षरमा लशशाजतर्/प्िालस्टकजतर्/सड्िे र्ोहोरहरु सांकिि गिा डस्टलर्िको 

व्र्र्स्था गररिेछ िथा हरेक घरमा र्ोहोर सांकिि गररिेछ टोकरी राख्ि प्रोत्साहि गररिेछ । 

२. लशक्षा 

• उच्च लशक्षा छारर्लृत्त कार्ाक्रम सम्बतिमा काििू लिमााण गरर लिरतिरिा लिईिे छ । 

• एक लर्द्यािर् एक बा. लब. के. सञ्चािि िथा िरबतिी सजृिा गरर पिपलूिा गररिेछ । 

• िरबतिी लमिािका िालग सलमलि गठि गरर र्थाशीघ्र कारर्ालह अगाडी बढाउिे । 

• ६ कक्षा िलेख ८ कक्षासम्मका िालग स्थािीर् पाठ्र्क्रम िर्ार गरर िाग ूगररिेछ । 

• तर्िू जिशलक्त भएका आिारभिू लर्द्यािर्हरुमा स्र्र्मसेर्क लशक्षकको व्र्र्स्था गररिेछ। 

• लर्द्यािर्हरुमा रहकेो प्रर्ोशािाको उलचि प्रर्ोग भए िभएको लर्र्र्मा लिर्लमि अिगुमि िथा 

सपुरररे्क्षण गररिेछ । 
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• प्र. अ. प्रोत्साहि भत्तिाई समर्ािकुुि बिाउि आर्श्र्क र्जेट व्र्र्स्था गररिेछ । 

• रारिपलि रलिङलशल्ड प्रलिर्ोलगिा सञ्चाििका िालग थप र्जेट व्र्र्स्था गररिेछ । 

• र्ालर्ाक रुपमा उत्कृष्ट लर्द्यािर्, लर्. व्र्. स., प्र.अ., लशक्षक, लर्द्याथी, अलभभार्किाई परुस्कृि 

गररिेछ । 

• लर्लभति लर्द्यािर्हरुको लशक्षक छि ट पररक्षाका िालग आर्श्र्क र्जेट व्र्र्स्था गररिेछ। 

• लर्द्यािर्हरुको प्र अ छि ट सम्बतिी लिलिि मापिण्ड बिाई िाग ूगररिेछ । 

• लर्द्यािर्हरुको मसिति खचा समर्सापेक्ष हुिे गरर आर्श्र्क र्जेट व्र्र्स्था गररिेछ । 

• शैलक्षक सिुार अलभर्ाि सञ्चािि गररिेछ । 

• लशक्षाको गणुस्िर सिुारका िालग लर्द्यािर्हरुिाई िोलकएको मापिण्ड िथा िलिजा 

मलू्र्ाङ्किका आिारमा िण्ड परुस्कारको व्र्र्स्था गररिेछ । 

• लर्द्यािर् समर्मा ििीर् राजिीलिक कृर्ाकिापमा सांिग्ि हुिे/मािक पिाथा सेर्ि गिे िथा 

आचारसांलहिा लर्पररि कार्ा गिे लशक्षकिाई आचारसांलहिा बमोलजम कार्ाालहको सलुििलचििा 

गररिेछ । 

• लशक्षकहरुको क्षमिा अलभर्लृि, उत्पे्ररणा िथा पिुिााजगी कार्ाक्रम सञ्चािि गिा आर्श्र्क र्जेट 

व्र्र्स्था गररिेछ । 

• लर्द्यािर्हरुको शैलक्षक भ्रमणिाई लिर्लमि रुपमा हुिे ब्र्र्स्था लमिाईिे छ । 

• र्जेट लर्लिर्ोजि गिाा लर्द्यािर्हरुको आर्श्र्क्ताका आिारमा लर्लिर्ोजि गररिेछ । 

• पालिका स्र्र्म सेर्क लशक्षकहरुको िरबतिीिाई लिरतिरिा लिईिे छ । 

• एक र्डामा तर्िूिम एक माध्र्लमक लर्द्यािर् सञ्चाििका िालग आर्श्र्क प्रकृर्ा अगाडी 

बढाउिे । 

• प्रिािाध्र्ापक र लशक्षकहरुलर्चको कार्ासम्पािि करारिाई अलिर्ार्ा िाग ूगररिेछ । 

•  सरकारी सेर्ा सलुर्िा लििेिे आफ्िा छोराछोरीिाई अलिर्ार्ा रुपमा सामिुालर्क लर्द्यािर्मा 

पढाउिे र्ाध्र्कारी व्र्र्स्था गररिे छ । 
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३. स्वास््र् 

• हरेक स्र्ास्थ्र्च कीमा अलक्सजि उपिब्ििाको व्र्र्स्था गररिेछ । 

• और्िी पसिहरुको लिर्लमि अिगुमि गररिेछ । 

• स्र्ास्थ्र् मतरािर्िे व्र्र्स्था गरेको तर्िूिम सेर्ा मापिण्ड (MSS Minimum Service 

Standard) मा भएका व्र्र्स्थाहरु क्रमश िाग ूगररिेछ । 

• लिशलु्क लर्िरण हुिे और्िीका िालग आर्श्र्क र्जेट व्र्र्स्था गररिेछ । 

• लिशलु्क क्र्ालल्सर्म लर्िरणका िालग आर्श्र्क र्जेट व्र्र्स्था गररिेछ । 

• प्रत्र्के र्डाहरुमा आर्श्र्क खोपकेतर लिमााण गिा आर्श्र्क पहि गररिेछ । 

• आर्श्र्किाका आिारमा सामिुालर्क स्र्ास्थ्र् इकाई स्थापिाका िालग आर्श्र्क व्र्र्स्था 

गररिेछ । 

• स्र्ास्थ्र् मतरािर्सांगको सहकार्ामा लर्शेर्ज्ञ सेर्ा सलहिको एलककृि लशलर्र सञ्चाििका िालग 

पहि गररिेछ । 

• सञ्चािि भएका ल्र्ार् सेर्ाको व्र्र्स्थापिका िालग आर्श्र्क जिशलक्त, सामग्री व्र्र्स्था 

गररिेछ । 

• हरेक र्डािाई समारे्श गिे गरर र्ोग लशलर्र सञ्चािि गररिेछ । 

• स्र्ास्थ्र् सेर्ा प्रर्ाह, ल्र्ार् सेर्ा, आर्रेु्लिक और्िी प्रर्ोग िथा स्र्स्थ जीर्िका िालग 

जिचेििामिूक कार्ाक्रमहरु सञ्चािि गररिेछ । 

• पोष्टमाटाम सेर्ािाई सञ्चािि गिा आर्श्र्क व्र्र्स्था गररिेछ । 

• मलहिा स्र्ास्थ्र् स्र्र्मसेलर्काहरुको प्रोत्साहि भत्तािाई बलृि गरर लिरतिरिा लिईिे छ । 

• पणूा खोप सलुिलिििाका िालग आर्श्र्क कार्ाक्रम सञ्चािि गररिेछ । 

• आर्श्र्क काििू लिमााण गरर सहुलिर्िमा एम्बिेुतस सेर्ा सञ्चािि गररिेछ । 

• गैरसरकारी सांस्थार्ाट सञ्चािि हुिे स्र्ास्थ्र् सम्बतिी कार्ाक्रमहरुसांग सहकार्ा गररिेछ । 

• प्रसलुिकेतरको रारीकालिि जोलखम भत्ता र स्र्ास्थ्र्च कीहरुको कार्ाािर् सञ्चािि खचािाई 

लिरतिरिा लिईिेछ । 

• रेलबज लर्रुिको खोपिाई सिुभ बिाउि आर्श्र्क पहि गररिेछ । 
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४. संस्कृलि प्रवििन 

• खोटेहाङ गाउँपालिकाका लर्लभति जािी, आलिर्ासी जिजािी, अल्पसांख्र्क िगार्ि सरै् 

समिुार्को साँस्कृलिक लर्लर्ििा सम्बलति अध्र्र्ि गरर साँस्कृलिक र्तृ्तलचर लिमााण 

गररिेछ । 

• हरेक साँस्कृलिक समिुार्हरुको सांस्कृलि सांरक्षण समहू लिमााण गरर आर्श्र्क प्रोत्साहि 

गररिेछ । 

• साँस्कृलिक सांग्रहािर् लिमााण गिा पहि गररिेछ । 

५. िैङ्लगक समानिा िथा सामालजक समावेलशकरण 

• िैङ्लगक समाििा/घरेि ु लहांसा/र् िलहांसा/र्ािलर्र्ाह तर्लूिकरणका िालग प्रभार्कारी 

जिचेििा िथा अलभमुलखकरण कार्ाक्रम सञ्चािि गररिेछ । 

• र्ाि लर्र्ाह तर्लूिकरणका िालग लर्द्यािर्हरुमा सडक िाटक/चिलचर प्रिशाि गररिेछ । 

• र्ािर्ालिकाको क्षमिा लर्कास सम्बतिी लिर्लमि प्रलिर्ोलगिात्मक कार्ाक्रम सञ्चािि 

गररिेछ । 

• र्रक क्षमिा भएका व्र्लक्त िलक्षि कार्ाक्रमिाई स्र्रोजगारमखूी बिाउि ैलिरतिरिा लिईिे 

छ । 

• अपाङ्गिा पररचर्पर लर्िरणका िालग र्डा स्िररर् लशलर्र सञ्चािि गररिेछ।  

• ज्रे्ष्ठ िागररकहरुको अिभुर् अलभिेख गरर िस्िारे्जीकरण गररिेछ । 

• छुर्ाछुि िथा जािीर् िथा सरै् प्रकारका लर्भेि र सरै् प्रकारका कुप्रथा सम्बतिी प्रभार्कारी 

गिुासो सिुरु्ाई िथा िण्डको व्र्र्स्थािाई प्रभार्कारी र्िाउिे । 

• िलिि समिुार्को लसपिाई स्र्रोजगार र उत्पाििसांग जोड्ि आर्श्र्क कार्ाक्रम सञ्चािि 

गररिेछ । 

• समारे्लशकरण सम्बलतिि लर्लिर्ोलजि कार्ाक्रमहरुिाई जिचेििामिूक, लसपमूिक िथा 

स्र्रोजगार उतमखु बिाउिे । 

• शलहि, रे्पत्ता िथा द्वतिलपलपलडि पररर्ारहरुको सम्मािका िालग कार्ाक्रम सञ्चािि 

गररिेछ। 

•  छुर्ाछुि अतत्र्का िालग पालिकास्िररर् सहभोज आर्ोजिा गररिे छ । 
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घ. सुशासन िथा ससं्थागि लवकास के्षत्र 

 

• अतिरपालिका समतर्र् िथा सहकार्ाका िालग खोटेहाङ गाउँपालिकासांग लसमा जोलडएका 

गाउँपालिकाहरुसांग लिर्लमि रुपमा समन्वर् वैठक आर्ोजना गररनेछ एर्ां अन्िरपालिका -

स्िररर् रणनीलिक महत्वका र्ोजना/आर्ोजना सञ्िािनका िालग सहकार्िका िालग पहि 

गररिेछ । 

• ओ एण्ड एम सभे गरर लसजािा भएका िरवन्िी पिपूलिि गररिेछ व्र्र्स्था गररिेछ । 

• कमाचारी िथा जिप्रलिलिलिहरुको मिोर्ि उच्च राख्ि आर्श्र्क क्षमिा लवकास िालिम िथा 

अतर् व्र्र्स्था गररिेछ ।  

• दु्रि गलिको इन्टरनेट गाउँपालिका मािहिका सरै् कार्ाािर्, स्र्ास्थ्र् च की िथा लर्द्यािर्हरुमा 

जडाि गररिेछ । 

• अलिर्ार्ा रुपमा च मालसक साविजलनक सुनुवाई गररिेछ । 

• राजश्व सुिार कार्िर्ोजना िर्ार गरर राजश्वको िार्रािाई र्रालकिो बिाउि आर्श्र्क 

कृर्ाकिाप सञ्चािि गररिेछ । 

• आन्िररक िेखा पररक्षण कार्िलविी िर्ार गरर िाग ूगररिेछ । 

• गाउँपालिकाद्वारा प्रर्ाह हुिे सेर्ा बारे जािकारी िथा सचूिाको पहुचँमा र्थासम्भर् िागररकहरुको 

पहुचँ सलुिलिि गिा सूिनाहरुको बुस्ट गररिेछ । 

• टोि लवकास संस्थाहरुिाई अलभमूलखकरण िथा क्षमिा लवकास कार्िक्रम सञ्िािन गरर 

सकृर् बिाउि िथा प्रोत्साहि गिा सम्बलतिि र्डाहरुर्ाट आर्श्र्क र्जेट ब्र्र्स्था गररिेछ । 

• नागररक सन्िुष्टी सवेक्षणका औजारहरु प्रर्ोग गरर प्रभार्कारी सेर्ा प्रर्ाहका िालग सकरात्मक 

पषृ्ठपोर्ण प्राप्त गररिेछ । 

• प्रत्रे्क र्डामा जिशलक्त पिपिूी गरर सांलघर्िािाई मजबिु गि ैिलगिेछ । 

• आर्श्र्क काििू लिमााण गरर गाउँपालिका प्रहरी सेर्ा सञ्चािि गररिेछ ।  
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ङ. वन वािावरण िथा लवपि व्र्वस्थापन 

• र्ि, र्ािार्रण िथा लर्पि व्र्र्स्थापि सम्बतिी आर्श्र्क लिघाकालिि िीलि िर्ार गररिेछ । 

• िसड्िे र्स्िहुरुको प्रर्ोग तर्लूिकरण िथा व्र्र्स्थापि सम्बतिमा टोि लर्कास सांस्थाहरुसांगको 

समतर्र्मा जिचेििामिूक कार्ाक्रम सञ्चािि गररिेछ । 

• र्जार के्षर, िालमाक, साँस्कृलिक िथा पर्ाटकीर् के्षरहरुमा र्ोहोरमैिा व्र्र्स्थापिका िालग 

आर्श्र्क र्ोहोर सांकिि केतर िोकी सो को व्र्र्स्थापिका िालग िीलज के्षरसांगको समतर्र्मा 

डलम्पङ साईटसम्म परु्ााउिे आर्श्र्क व्र्र्स्था गररिेछ ।  

• कुिै पलि सडक लिमााण सम्बतिी र्ोजिाहरु सञ्चािि गिाा पािीको महुाि भएको के्षरमा मेलसिको 

प्रर्ोग कम गररिेछ र्ा पािीको महुाि िथा रुख लर्रुर्ािाई असर िपिे के्षरर्ाट र्ोजिा सञ्चािि 

गररिेछ । 

• लर्पि व्र्र्स्थापि सम्बलति टोि स्िरमा जिचेििा कार्ाक्रम सञ्चािि गररिेछ। 

• गाउँपालिकाको प्राकृलिक लर्पि के्षर िक्साांकिका िालग आर्श्र्क व्र्र्स्था गररिेछ । 

• जिउत्पति प्रकोप लिर्तरणका िालग सामिुालर्क के्षरर्ाट महुाि सरसर्ाई िथा सांरक्षण कार्ा गिा 

आर्श्र्क िीलि लिईिे छ िथा सडक के्षरर्ाट उत्पति हुिे बालढ पलहरो िथा भकू्षर् रोक्ि िालि 

सलहिको सडक लिमााण िथा सडकपेटीमा लर्लभति प्रकारका र्कृ्ष िथा घाँस/अलम्िसो रोपण 

गररिेछ। 

• हरेक सामिुालर्क र्िका उपभोक्ता सलमलिहरुिे अलिर्ार्ा रुपमा अलग्िरेखा लिमााण गिा र्ाध्र्कारी 

व्र्र्स्था िाग ूगररिेछ । 

• लर्पि व्र्र्स्थापि कोर्िाई मजर्िु र्िाई पणूा पारिलशािाका माध्र्मर्ाट कोर् सञ्चािि गररिेछ। 

गाउँसभा सिस्र्ज्रू्हरु, 

अतत्र्मा, खोटेहाङर्ासी िागररकको िर्ाँ जिािशेिाई सम्माि गि ैखोटेहाङ गाउँपालिकाको आलथाक, 

समालजक, राजिीलिक िथा सबै आर्ामहरुको आमिू पररर्िािका खालिर आलथाक र्र्ा २०७९/८० िाई 

र्ििार्ी र पररणाममखूी बिाउिे प्रर्ास स्र्रुप उलल्िलखि िीलिहरुिाई अर्िम्बि गरेका छौं । मिाई 

लर्श्वास छ हामीिे अर्िम्बि गरेका िीलि र िर् गरेका कार्ाक्रमहरुिे कुिै ि कुिै हिसम्म हामीिाई प्राप्त 

जिािशेिाई सम्बोिि गिेछ ।र्द्यपी िीलि र कार्ाक्रम िब पररणाममखूी हुतछि ्जब िीलिहरुको कार्ाातर्र्ि 

हुतछ । अतर्था िी कागजमा लसलमि हुतछि ्। प्रस्ििु आलथाक र्र्ा २०७९/८० को िीलि िथा कार्ाक्रमको 

कार्ाातर्र्ि गिा र पररणाममखूी बिाउि र्हाँहरु सबैको एक्र्र्द्धिा र सहर्ोगको अपररहार्ािा छ । मिाई 

लर्श्वास छ हामीिे िागररकहरुका साम ुगरेका प्रलिर्द्धिा र िागररकहरुको अपेक्षा पणूारुपमा साकार पािा 

र्हाँहरु सम्पणूाको सिैर् साथ, सहर्ोग र रचिात्मक भलूमका हुिेछ ।  

ितर्र्ाि ।  


