
 

 
 

  

 

“कृषिमा आधुषिकीकरण, पर्यटि पूर्ायधार, सामुदाषर्क षिक्षामा सधूार र समारे्िीता र सिुासिको माध्र्म द्वारा दुह ुँ गाुँउपाषिकाको समृद्धी” 

“स्र्च्छ दुह ुँ, सनु्दर दुह ुँ, समृद्ध दुह ुँ” 

 

बाषियक िीषत तथा कार्यक्रम 
आ.र्. २०७६/०७७ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

     
 

      
 

     
 

दुह ुँ गाउुँपाषिका 

षहषकिा, दारु्यिा 

२०७६ साि अिाढ १० गते 

 



 

 
 

खण्ड १- पररर्र् र सषमक्षा 

 

दहु ुँ गाउुँपालिकाको पाच ुँ गाउुँसभाका अध्यक्ष ज्यू̧  

लिषेश अलिलि, उपलथिि सम्परू्ण अलिलिहरु¸ 

गाउुँ सभाका सदथयहरु¸ 

सम्परू्ण कर्णचारीहरु¸ 

उपलथिि सम्परू्ण बबुा आर्ा दाजभुाई ििा लदलदबलहलिहरु ।  

 

    िेपािको संलिधाि, २०७२ जारी भई उक्त संलिधाििे व्यिथिा गरेबर्ोलजर् दशेर्ा संघीयिा कायाणन्ियिर्ा आएको 

छ । २००७ सािको जिक्रान्िी,२०४६ सािको जिआन्दोिि,२०६२।०६३ को जिआन्दोिि,दईुपटकसम्र् भएको 

संलिधािसभाको लििाणचि भई जििाका प्रलिलिलधिे िै संलिधािको लिर्ाणर् गरी जारी भएको संलिधाि हाि 

कायाणन्ियिर्ा रहकेो छ । िेपािको संलिधाि २०७२ िे गरेको लिि िहको संघात्र्क व्यिथिा अिसुार लि.सं. २०७४ 

साि अषाढ १४ गिेका लदि दहु ुँ गाुँउ पालिकाको लििाणचि सम्पन्ि भई, संलिधाि र लबद्यर्ाि ऐि काििू बर्ोलजर्  

िालषणक िजटे लथिकृि गरी कायणक्रर्हरु कायाणन्ियि गरेको दईु िषण परुा भएको छ ।  

     यस पलुिि घडीर्ा सम्परु्ण ज्ञाि अज्ञाि सलहदहरु, र्हार्ािि लबपी कोइरािा, पषु्पिाि श्रेष्ठ, गर्ेशर्ाि लसह,ं कृष्र् 

प्रसाद भट्टराइ, लगररजा प्रसाद कोइरािा िगायि िोकिालन्िक संघणष र आन्दोििका अग्रजहरुिाइ थर्रर् एि ंसम्र्ाि 

प्रकट गद,ै यस अिलधर्ा दहु ुँ गाुँउ पालिकािाइ सि ैििरिे सहयोग गिुण ह िे, आदरर्ीय दहु ुँ गाुँउ पालिका िासी सम्परु्ण 

जिसर्दुायहरु प्रलि कृिज्ञिा र धन्यिाद प्रकट गदणछु । 

    सर्नु्िि ििा लदगो लिकास सलहिको सर्दृ्धी भन्िे सोचका साि दहु ुँ गाुँउ पालिकािे चाि ुआ.ि. २०७४।०७५ को 

िीलि ििा कायणक्रर् र िजटे सािणजलिक गरेको लियो । िालषणक िीलि ििा कायणक्रर् र िजटेको उद्दशे्य परुा गिण गाुँउ 

सभािे आलिणक , 

सार्ालजक , पिूाणधार ,सशुासि िगायिका के्षिहरुर्ा लिलभन्ि कायणक्रर्हरु िय गरी कायणन्ियि गरर रहकेो छ ।  अगार्ी 

आ.ि. को िालषणक िीलि ििा कायणक्रर् र बजटे लिर्ाणर्को पषृ्ठभरू्ीर्ा चाि ुआ.ि.को िालषणक िीलि ििा कायणक्रर्को 

सलर्क्षा सलहि आ.ि. २०७६।०७७ को िालषणक िीलि ििा कायणक्रर् यस गररर्ार्य गाुँउ सभार्ा पेश गिे अिुर्िी 

चाहन्छु ।   

 



 

 
 

 

१. र्ािू आ.र्. को िीषत तथा कार्यक्रमको सषमक्षा 

      (क) आलिणक के्षिः चाि ूआ.ि. र्ा कृलष, पश,ु उद्योग, सहकारी र पयणटि क्षेिर्ा रकर् लिलियोजि गरी कृलष 

र्ार्ण ि उपाध्यक्ष यिुा थिरोजगारी, प्रधािर्न्िी कृलष आधलुिलककरर् पररयोजिा, पश ुसेिा प्रसार, गरीिी लििारर्का 

िालग िघ ुउद्यर् लबकास, साहलसक पयणटि पिूाणधार जथिा कायणक्रर्हरु कायाणन्ियि भइरहकेा छि । 

     कार्यक्रमका सर्ि पक्षहरुः 

१) ५६ जिा यिुाहरुिाई उत्पादि र्िुक कृलष¸ पश ुर व्यिसालयकिार्ा जोड लदइएको छ । 

२) कृलषर्ा आधलुिक लबउ र प्रलिलध प्रयोगर्ा बदृ्धी भएको छ । 

३) बाख्रापािि, कुखरुापाििर्ा व्यिसालयकिा िढेको छ । 

४) पश ुथिाथ्य सलुिधार्ा सहजिा भएको छ । 

५) कृलष र पशपुाििर्ा व्यिसालयक चेििाको लिकास भएको  

    कार्यक्रमका रु्िौतीहरुः 

१) यिुाहरुर्ा श्रर् प्रलि सम्र्ािको भाििा जागिृ गराउि ुपिेछ । 

२) कृषकहरुिाइ सहजरुपर्ा प्रालिधक सहयोग उपिब्ध गराउि सलकएको छैि । 

३) सर्यर्ा आधलुिक लबउ, उपकरर्, ििेाण उपिब्ध गराउि सलकएको छैि ।  

 (ख) सामाषिक के्षत्रुः लशक्षा, थिाथ्य, खािेपािी ििा सरसर्ाइ, संथकृलि पिणद्धि,  खिेकुद, सार्ालजक 

सर्ािशेीकरर् जथिा क्षेिहरुर्ा रकर् लिलियोजि गरी, कक्षा कोठार्ा लशक्षक लिद्याियर्ा अलभभािक कायणक्रर्, 

लिद्यािय भ लिक संरचिा लिर्ाणर्, थिाथ्य संथिा पिूाणधार लिर्ाणर्, घमु्िी थिाथ्य लसिर, जषे्ठ िागररक थिाथ्य जाुँच 

ििा औषधी लििरर्, खा.पा. योजिा लिर्ाणर् ििा र्र्णि, र्लन्दर लिर्ाणर् ििा र्णर्ि, िलक्षि िगण कायणक्रर्हरु िाई 

संचालिि रहकेा छि । 

कार्यक्रमका सर्ि पक्षहरुः 

१) प्रथिालिि लिद्याियहरुर्ा शलैक्षक जिशक्ती उपिव्ध भएको छ । 

२) सराकारिािाहरुको शलैक्षक सधूारर्ा जबार्दलेहिा बढेको छ । 



 

 
 

३) भ लिक पिूाणधारर्ा आत्र्लिभणरिा बढेको छ । 

४) थिाथ्य सेिार्ा पह ुँच लिथिार भएको छ । 

५) लिपन्ि र लदघण रोगीहरुिाई उपचारर्ा सहजिा भएको छ । 

        कार्यक्रमका रु्िौतीहरुः 

१) सार्दुालयक लबद्यािय सधुारर्ा अलभभािकहरुिाइ संिग्ि र जिार्दहेी ििाउि सलकएको छैि । 

२) शलैक्षक सधुार कायणक्रर्को व्यापक प्रचार ििा अपन्ित्ि ग्रहर् गिण सलएको छैि । 

३) िलक्षि िगणका कायणक्रर्हरुर्ा िगदी र्ािलसकिा कायर् छ । 

(ग) पूर्ायधार के्षत्रुः थिालिय सडक, बाटो, भिि, लसंचाइ, िघउुजाण जथिा पिूाणधार लिकासका के्षिर्ा रकर् लिलियोजि 

गरी, गाुँउपालिका अध्यक्ष सडक लिर्ाणर् कायणक्रर्, लपलसलस िाटो लिर्ाणर्, सािा लसंचाइ, भिि लिर्ाणर् ििा र्णर्ि, 

कायणक्रर्हरु संचालिि रहकेा छि । 

कार्यक्रमका सर्ि पक्षहरुः 

१) लहलकिा लशद्बटोपी¸जोशीगाउुँ र्ारा सडकको लिर्ाणर् कायण िाई लिरन्िरिा लदइएको छ । 

२) चिु िीपरू्ण योजिाको रुपर्ा रहकेो र्ारा खािेपािी ििा सरसर्ाई योजिा लिर्ाणर्ालधि रहकेो छ । 

३) िेपािकै िार्ो िि लसलिड.च रा झो.प.ु लिर्ाणर् कायण सरुु भएको छ । 

४) थिाथ्य संथिाहरुर्ा संरचिागि सधुार भएको छ । 

कार्यक्रमका रु्िौतीहरुः 

१) थिालिय सडक लिर्ाणर्र्ा जग्गा लििादका कारर् कार्को गलि आउि सकेको छैि । 

२) आिश्यकिाको आधारर्ा भन्दा पलि प्रलिथपधाणको आधारर्ा िाटो र्ाुँग गिे प्रििृी िढिे संभाििा दलेखएको । 

३) लिर्ाणर् कायणका प्रकृयागि चरर्हरु यिासर्य सम्पन्ि भइरहकेा छैिि । 

 (घ) बि र्ातार्रण तथा षर्पद व्र्र्स्थापि के्षत्रुः लिपद व्यिथिापि कोष, िसणरी लिर्ाणर्, ढि लिकास, िसणरी 

थिापिा जथिा कायणक्रर्हरु संचालिि रहकेा छि । 

 



 

 
 

कार्यक्रमका सर्ि पक्षहरुः 

१) लिपदर्ा परेकाहरुिे राहि प्राप्त गरररहकेा छि । 

२) लिपद पिूणको सजगिा िढेको छ । 

३) लिपद िाट क्षलिग्रथि संरचिा पिुलिणर्ाणर् भइरहकेो छ । 

कार्यक्रमका रु्िौतीहरुः 

१) लिपद कालिि सार्ग्रीको अभाि यिािि छ । 

२) लिपद व्यिथिापि योजिा लिर्ाणर् भएको छैि । 

 (ड.) संस्थागत षबकास सेर्ा प्रभार् र सुिासिुः सचुिा प्रभाि, सािणजलिक सिुिाई, सािणजलिक परीक्षर्, ि्याकं     

         संकिि र व्यिथिापि कायणक्रर् संचालिि रहकेा छि । 

कार्यक्रमका सर्ि पक्षहरुः 

१) गाुँउपालिका, िडा कायाणियहरु, योजिा र कायणक्रर्हरुर्ा सािणजलिक सिुिाही अलििायण गररएको छ । 

२) योजिाहरुर्ा अलियलर्ििाको र्खु्य कारक लपसी लििे लदिे प्रििृी शनु्यर्ा झरेको छ। 

कार्यक्रमका रु्िौतीहरुः 

१) उपभोक्ता सलर्लिहरुिाइ पारदशी ििाउि सलकएको छैि । 

२) िागररक िडा पिको व्यिथिा भएको छैि । 

३) जि सहभालगिा र श्रर्दाि िह दा सलर्लिहरु िाई योजिा सम्पन्ि गिण जलटि भएको छ । 

(र्) अन्र् कार्यक्रमहरुः 

१) िडा अध्यक्ष टोि सधुार कायणक्रर् िाग ुभएपलि यो कायणक्रर्र्ा प्रभािकाररिा आउि सकेको छैि । 

२) कर्णचारी ििा जिप्रलिलिलधहरुिाइ अिलुशक्षर् कायणक्रर् गररएको छ । 

३) लिपन्ि आिास सहयोग कायणक्रर् संचालिि रहकेो छ । 

 ४) रालष्िय लिद्यिु प्रसारर् िाइि जडािका िालग एच.टी. िाइि र एि.टी. िाइि लिथिार भइरहकेो छ ।  



 

 
 

५)  लििण थििको रुपर्ा रहकेो िपोिि के्षि संरक्षर्का िालग िटिन्द लिर्ाणर् गिण गाउुँपालिकाको पहिर्ा आ ि  

      २०७६।०७७ र्ा संचािि ह िे गरर र्हाकािी िदी लियन्िर् कायाणियिे िटिन्द लिर्ाणर्को ठेक्का अगाडी      

       बढाएको छ ।     

खण्ड २-अगामी आ.र्. २०७६/०७७ को िीषत तथा कार्यक्रम 

 

२.१ सोर् 

 क. “लदगो पिूाणधार लिकास¸कृलषर्ा व्यिसालयकिा¸लशक्षा¸थिाथ्यर्ा जिार्दलेहिा¸यिुा श्रर्लशििा र सशुासिको  

       र्ाध्यर् द्बारा दहु ुँ गाउुँपालिकाको सर्दृ्बी” । 

ख.  “थिच्छ दहु ुँ, सनु्दर दहु ुँ, सर्दृ्ध दहु ुँ” । 

२.२ िक्ष्र् 

क. खाद्य बािीर्ा आत्र्लिभणरिा, िरकारी, र्िरु्ि, पशपुाििर्ा  व्यिसालयकिाको र्ाध्यर् द्वारा प्रलि व्यलक्त   

आम्दािीर्ा बदृ्धी गिे । 

ख. सार्दुालयक लशक्षा र थिाथ्य सेिार्ा जिार्दलेहिा¸योजिािद्ब पयणटकीय र पिूाणधार लिकास र सर्ािशेीिा 

प्रशासिर्ा सशुासिको र्ाध्यर् द्वारा लदघणकािीि आलिणक सर्दृ्धी प्राप्त गिे । 

२.३, उदे्दश्र् 

क. थिालिय सडकहरुको लिर्ाणर् कायणर्ा लिव्रिा, संघीय सडकको थिरोन्ििी गरी सडक िेटिकण िाइ आलिणक उन्ििीको 

आधार ििाउिे । 

ख. लिद्याियहरुको भ लिक सुधार गरी, सार्दुालयक लिद्याियकहरुको गरु्थिर सधुारर्ा सरोकार पक्षिाइ जिार्दहेी 

ििाउिे । 

ग. कृलष, िघ ुउद्यर्, पयणटि जथिा आय र्िुक के्षिहरुर्ा यिुाहरुिाइ संिग्ि गराइ थिरोजगारी सजृिा गररिे 

घ. र्लहिा, दलिि, अपाङ्गहरुका िालग आलिणक सशक्तीकरर्का कायणक्रर्हरु संचािि गरर आत्र्लिभणर ििाउिे । 

ङ. थिाथ्य सचूकहरुर्ा सधुार ल्याउि थिाथ्य संथिाहरुको सदुृढीकरर्, सेिा लिथिार सरसर्ाइको सलुिलिििाको 

र्ाध्यर् द्वारा लिपन्ििा घटाउिे । 



 

 
 

च. खािेपािी अभाि भएका के्षिहरुर्ा खा.पा. योजिा संचािि गिे र पिूण लिलर्णि खा.पा.योजिा हरुिाइ व्यिलथिलि 

गरर आधारभिू खा.पा. सलुिधा सलुिलिि गिे । 

छ. बह उद्दलेश्यय िि लसलिङच रा झो प ुको लिर्ाणर् कायण आ ि २०७६।०७७ र् ैसम्पन्ि गररिेछ । 

  

२.४  अपेषक्षत उपिषधध 

क. लिकट बथिीहरुर्ा यािायाि पह ुँच पगु्िेछ र आन्िररक प्रयणटि प्रिणद्बि ह िेछ । 

ख. सार्दुालयक लिद्याियहरुको भ लिक ििा शलैक्षक िािािरर्र्ा सधुार आउिे छ, लिद्यािी भिाणदर, कक्षा छाडिे 

दरर्ा सधुार ह िे छ । 

ग. लकसािहरुिे कृलषर्ा आधलुिलककरर् सरुुिाि गिे छि, खाद्यान्ि उत्पादिर्ा िदृ्धी ह िे छ । 

घ. यिुाहरु िरकारी खिेी, र्िरू्ि खिेी, पशपुािि, जडीिटुी खिेी जथिा उद्यर्हरुर्ा संिग्ि ह िे छि, लिदशे पिायि 

घट्िे छ, उद्यर्शीििा िढिे छ । 

ङ. सि ैिाडणहरुर्ा आधारभिू थिाथ्य सेिा प्रत्याभिु ह िेछ, ब्रहर्दिे थिाथ्य च की प्रसिुी केन्र थिापिा ह िे छ । 

च. र्लहिा, दलिि, अपाङ्गहरु आयर्िूक कार्र्ा संिग्ि ह िे छि । 

छ. आधारभिू खािेपािीको सुलिधा सािै परु्ण सरसर्ाइ यकु्त टोिहरुको लबकास ह िे छ। 

ज. धालर्णक, साथकृलिक, साहलसक पयणटलकय पिूाणधार लिर्ाणर्को गिी लिव्र ह िे छ । 

 

२.२ बाषियक िीषत तथा कार्यक्रम र र्िेट तिुयमा गदाय अर्िम्र्ि गररएका िीषत तथा आधार 

क) िेपािको संलिधाििे प्रत्याभिु गरेका र् लिकहकहरु, राज्यका लिदशेक लसद्धान्ि र िीलिहरु । 

ख) थिािीय सरकार संचािि ऐि, २०७४  

ग) रालष्िय प्राकृलिक स्रोि ििा लित्त आयोग ऐि, २०७४  

घ) अन्िर सरकारी लित्त व्यिथिापि ऐि, २०७४  

ङ) संघीय, प्रादलेशक िीलि कायणक्रर् ििा  िजटे २०७५ 



 

 
 

च) थिािीय िहको िालषणक योजिा ििा िजटे िजुणर्ा लदग्दशणि, २०७४ (पररर्ाजणि) 

छ) स्रोि साधि  

ज) दहु ुँ गाुँउ पालिकाका जििाहरुका अपेक्षा, आिश्यकिा, र्ाुँग र सझुािहरु 

२.२.१ के्षत्रगत िीषत तथा आधारहर 

(क) आलिणक क्षेिः कृलष, गरै कृलषण, उद्योग ििा िालर्ज्य, पयणटि, सहकारी ििा लिलत्तयर िि ििा ििथपिीको उपयोग 

(ख) सार्ालजक क्षेिः लशक्षा, थिाथ्य, खािेपालि ििा सरसर्ाइण, संथकृलि प्रिणद्धि, िैंलगक सर्ाििा ििा  

सर्ािशेीकरर् । 

 (ग) पिूाणधार के्षिः सडक, लसंचाइण, भिि ििा सहरी लिकास, उजाण, घरेि ुििा िघउुद्यर् र संचार 

 (घ) िािािरर् ििा लिपदव्यिथिापि क्षेिः िि ििा भ(ूसंरक्षर्, जिाधार संरक्षर्, िािािरर् संरक्षर् , जििाय ु

पररिणिि र्ोहोरर्िैा व्यिथिापि, जि उत्पन्ि प्रकोप लियन्िर्, लिपद व्यिथिापि । 

(ङ) संथिागि लबकास, सेिा प्रभािः र्ािि संशाधि लिकास, संथिागि क्षर्िा लिकास, संथिागि पिूाणधार । 

(च) लिलत्तय व्यिथिापि र स(ुशासिः( संघीय सरकार र प्रदशे सरकार बाट प्राप्त अिदुाि यसगाउुँपालिकाको आन्िररक 

आय ििा अन्य गरैसरकारी र दाि ृलिकायहरुबाट प्राप्त अिदुाि र साझदेारी कोषको रकर्बाट आिश्यक लिलत्तय 

व्यिथिा गररिकुो सािै लित्तीय सशुासिको िालग पारदलशणिा र जिार्दलेहिाको िीलि अििम्िि गररएकोछ । 

 

आदरर्ीय उपलथिि गाउुँसभा सदथय ज्यहूरु ! 

दहु  गाउुँपालिकािाई प्राप्त भएका सबै सम्भाििा र अिसरहरूिाई सम्पत्तीको रूपर्ा ग्रहर् गद ैिालषणक िीलि ििा 

कायणक्रर् िजुणर्ा गदाण अििम्बि गररएका प्रर्खु आधारहरुको जगर्ा टेकेर “थिच्छ दहु ुँ, सनु्दर दहु ुँ, सर्दृ्ध दहु ुँ” दहु ुँ 

गाउुँपालिका लिर्ाणर् गिे प्रलिबद्धिाका साि अब र् दहु  गाउुँपालिकािको आगार्ी िषणको िालषणक  र्खु्य र्खू्य के्षिका 

लिलि ििा कायणक्रर्हरू प्रथििु गदणछु । 

 

 

 



 

 
 

 

१) कृषि तथा पिुपािि सम्बन्धी िीषतुः  

१. एक िडा एक उत्पादि कायणक्रर् कायाणन्ियि गररिे छ । 

२. लकसािहरुिाई कृलष र पशपुाििको प्रालिलधक सेिा घरघरर्ा उपिब्ध गराइिेछ । 

३. कृलष के्षिको उत्पादि िदृ्धी गिण आधलुिक लसंचाइ, र्ि लिउ ढुिािी, िािी लबकास, कृलष प्रसारकायणक्रर् संचािि 

गरर खाद्यिािीर्ा आत्र् लिभणरिा प्राप्त गररिे छ।   

४. कृलष उपजहरुको िजार प्रिधणि गिण पालिका थिरर्ा एउटा संकिि केन्र थिापिा गररिे छ । 

५. भसैीपािक लकसाििाई प्रोत्साहि गिण व्याएको भसैीको पोषर्का िालग पोषर् भत्ताको व्यिथिा गररिेछ । 

६. व्यिसायीहरुिाइ प्रोत्सालहि गिण उत्कृष्ट कृषक, पशपुन्छी व्यिसायी, उद्यर्ी गरी लिि जिा िाइ पालिका 

आइकिको रुपर्ा परुुथकृि गररिे छ । 

७.  व्यिसालयक रुपर्ा कृलष पैदािारको उत्पादि र प्रसोधि गिण ििा उच्च र्लु्य प्राप्त गिण सहकारी,  सर्हु र व्यालक्त 

िाई र्ि लिऊ लिरुिा खररदर्ा अिदुाि उपिब्ध गराईिे र पलुजगि अिदुािको सर्ेि व्यिथिा लर्िाईिे छ । 

८. थयाउ जोि इकाई संग सर्न्िय गरी संम्भाव्य थिािहरुर्ा थयाउ खिेी लिथिार गररिे छ । 

९. ओखर पकेट क्षेि बिाई ओखर खिेी लिथिार गररिे छ । 

१०. गाउुँपालिका, लिषयगि कायाणियहरू,पररयोजिा िगायि कृलष  के्षिर्ा   कार्   गिे   संघ–संथिा   एि ं  अन्य 

लिकायहरूको सर्न्िय र सहकायणर्ा केही के्षि पलहचाि गरी अगाणलिक खिेीगिण प्रोत्साहि गररिेछ । दहु  

गाउुँपालिकािाई  आगाणलिक खिेी उन्र्खु पालिकाको रूपर्ा लिकास गररिेछ । 

 ११. पश ु थिाथ्य  सेिार्ा  लिथिार,  िथि  सधुार,कृलिर् गभाणधाि  पशआुहारर्ा  सधुार   र  पश ु थिाथ्य  सेिाको  

िालग  प्रालिलधक  जिशलक्तको पररचािि र्ार्ण ि दहु  गाउुँपालिकािाई पशपुािि के्षिको रूपर्ा लिकास गरी र्ास ु

ििा दधुको िालग आत्र्लिभणिा िर्ण  उन्र्खु एि ंप्रोत्साहि गररिेछ । 

१२. कृलष ििा पशपुािि व्यिसाय िाई प्रभािकारी ििाउि कृलष गाउुँघर लक्िलिक ििा पश ुथिाथ्य लशलिरहरु 

लियलर्ि रुपर्ा संचािि गररिे छि । 

१३. कृलष लबर्ा ििा पश ुलबर्ा कायाणन्ियि गिे अध्ययि गररिेछ । 



 

 
 

 

२) र्ि, र्ातार्रण तथा भू( संरक्षण सम्बन्धी िीषतुः 

 पालिका लभिका सम्परु्ण बथिहुरुिाई पिुः व्यिलथिि गररिे छ । 

 जलडबटुी खेिीको सम्भाव्यिा अध्ययि गररिेछ । 

 भ ू–क्षय ििा प्राकृलिक प्रकोपको दृलष्िकोर्बाट संिदेिशीि र्ालिएका ििा उक्त जोलखर्र्ा परेका के्षिहरु 

िाई पलहचाि गरर संरक्षर्को िालग प्रिन्ध लर्िाईिे छ। 

 लिपद न्यिूीकरर् गिण, राहि ििा पिुणलिर्ाणर्कायणिाइ प्रभािकारीरुपर्ा अगाडी िढाउि लिपद व्यिथिापि 

कोष िाइ िप व्यिलथिि गरर लिरन्िरिा लदइिे छ । 

३) षिक्षा तथा खेिकुद सम्बन्धी िीषतुः 

 सार्दुालयक लिद्याियर्ा संचालिि कक्षा कोठार्ा लशक्षक लिद्याियर्ा अलभभािक कायणक्रर्िाइ िप 

पररर्ाजणि सलहि लिरन्िरिा लदइिे छ । 

 सार्दुालयक लिद्याियहरुको लशक्षक लिद्यािी अर्िपुािको व्यिथिापि गिण दरिलन्द लर्िाि ििा लिद्यािय 

सर्ायोजि कायण अगाडी िढाइिे छ । 

 गाुँउपालिका के्षिर्ा रहकेा लिद्याियहरुको भ लिक संरचिा लिर्ाणर् र र्र्णिको कायणक्रर् िाइ लिरन्िरिा लदइिे 

छ । 

 सार्दुालयक लिद्याियहरुिाइ सचुिा प्रलिलध उन्र्खु गराउि इ िाइिेर्री, इ िलिणङ लडभाइस उपिव्ध गराइ 

लशक्षकहरुिाइ िालिर्को व्यिथिा गररिे छ । 

 लिद्याियका प्र अ र व्िथिापि सलर्लिहरु लसि लसकाई कायणयोजिा करार सम्झ िा गररिे छ । 

 लशक्षकहरुिाई लिषयगि लसकाइ उपिब्धका आधारर्ा जिार्दहेी बिाउिे िीलि अििम्िि गररिे छ । 

 प्रत्येक िडार्ा १ िटा िर्िुा प्रा लि संचािि गररिे छ । 

 सार्दुालयक लिद्याियहरुर्ा कायणरि िािलिकास सहयोगी ििा कर्णचारीहरुका िालग पोसाक को व्यिथिा र 

प्रोत्साहिको व्यिथिा गररिे छ । 

 बािलिकास केन्रहरुको कक्षाकोठा व्यिथिापि गरी बािलिकास लशक्षाको गरु्थिर िलृद्ध गिण लशक्षकहरुिाई 

पिुिाणजगी िालिर् र प्रोत्साहि भत्ता व्यिथिा गररिे छ । 

 लिद्याियहरुर्ा लसकाई गरु्थिर बलृद गिण अिगुर्ि ििा लिररक्षर्र्ा जोड लदइिे छ । 



 

 
 

 लिद्यािीहरुर्ा अिशुासि ,थिच्छ प्रलिथपदाण ििा थिाििलम्ब भाििाको लबकास गिण पालिका  थिरीय 

खिेकुद र अन्य प्रलियोलगिा आयोजिा गररिे छ । 

 अि पचाररक ििा लबशषे लशक्षािाई आिश्यकिाको आधारर्ा िाग ुगररिे  छ । 

 प्रालिलधक धारर्ा अध्ययिरि दलिि छािछािाहरुिाई परू्ण छािािलृिको व्यिथिा गररिेछ । 

 खिेकुदिाई व्यिलथिि गिण पालिका थिरीय खिेकुद सलर्लि गठि गरी पालिका थिरीय राष्िपिी खिे 

िगायि अन्य खेिकुद कायणक्रर्हरु संचािि गररिेछ । 

 लदिा खाजा संचिाि िभएका लिद्याियहरुर्ा लदिा खाजा कायणक्रर् संचािि गिण िागि सहभालगिाको 

आधारर्ा स्रोि व्यिथिा गररिेछ । 

 सार्दुालयक लसकाई केन्र हरुिाई प्रािलर्किाको आधारर्ा सूचिा प्रलिलध यकु्त बिाईिे छ । 

 लशक्षर् लसकाईर्ा सधुार ल्याउि र कायणयोजिा िाई अलभिेलखकरर् गिण लशक्षक ििा लिद्यािय लिररक्षकिे 

गरेको अिसुन्धािात्र्क कायणको उलचि र्लु्याङ्कि गरी प्रोत्साहाि गररिे छ । 

 पालिका थिरर्ा खिेकुदको लिकास र प्रिणधि गिण उपयकु्त थिािर्ा खिेर्दैािको संभाव्यिा अध्यि गरी 

खिेर्दैाि लिर्ाणर्कायण सरुु गररिेछ । पालिका थिररय खिेकुद सलर्लि गठि गरर खेिकुद कायणक्रर्हरु 

व्यिलथिि रुपर्ा संचािि गररिे छ । 

४) स्र्ास््र्, खािेपािी तथा सरसफाई सम्बन्धी िीषतुः 

 दहु  गाउुँपालिकार्ा १५ शयैा को अथपिाि थिापिा गिण आिश्यक पहि गररिे छ । 

 दहु ुँ गाुँउपालिका िाडण िं. ४ र्ारार्ा सार्दुालयक थिाथ्य ईकाइ थिापिाको कायण अगाडी बढाइिे छ । 

 ब्रहर्दिे थिाथ्य च लक Birthing center थिापिा गररिे छ । 

 थिाथ्यच की, गाुँउघर लक्िलिक िगायि भ लिक संरचिा लिर्ाणर् कायणिाइ प्रािलर्किार्ा रालखिे छ । 

 पाठेघर खसेका र्लहिाहरुको उपचारका िालग अपरेशि सर्ेि ह िे गरी थिाथ्य लसलिरको आयोजिा गिण 

लछर्केी पालिकाहरु संग सर्ेि सर्न्िय र सझदेारी गरी सम्भांव्य थिािर्ा लशलिर आयोजिा गररिे छ । 

 थिाथ्य संथिाहरुर्ा औषधी आपिूीको अभाि िह िे गरी बजटे व्यिथिापि गररिे छ । 

 जषे्ठिागररक,एकि र्लहिा,असक्त र अपगिंा भएका ब्यालक्तहरुिाई िषणर्ा एक पटक थिाथ्यजाचुँ ििा 

उपचार र परार्सणकािालग घरदैिो घलुम्ि लसलभर संचािि गररिे छ ।  

 आयिुदे औषधािय, प्राकृलिक लचलकत्सा, योग लशक्षा िगायि अन्य िकैलल्पक थिाथ्य पद्धलि ििा 

औषधीको सम्भाििा रहकेो दहु  गाउुँपालिकार्ा जलडबटुी उत्पादि ििा प्रशोधि केन्र थिापिा गिण पहि 

गररिे छ । 



 

 
 

 थिाथ्य च कीको प्रसिुी सेिा क्षर्िा अलभिलृद्ध गरी गरु्थिरीय र सिणसिुभ थिाथि सेिाको लिथिार गररिेछ । 

 धारी थिाथ्य च कीर्ा प्रयोशािाको थिापिा गररिे छ । 

 लहलकिा थिाथ्य च की संचालिि प्रयोगशािा सेिा िाई थिरोन्ििी गरर अन्य िडाहरुर्ा िप संचाििका 

िागी पहि गररिे छ । 

 परू्ण संथिागि सतु्केरी यकु्त िर्िुा िलथि िडा घोषर् कायणक्रर् िाग ुगिण पहि गररिे छ । 

 िेपाि सरकारिे अििम्बि गरेको अलििायण थिाथ्य लबर्ा िीलि िाग ुगररिे छ सािै बह के्षिीय पोषर् 

योजिािे ईगंीि गरेका कायणक्रर्हरुिाई लिरन्िरिा लदइिे छ ।  

 

खािेपािी तफय ुः 

 खािेपािीको अभाि भइरहकेा िथिी टोिहरुर्ा लदगो खा.पा. योजिाहरु संचािि गिण ििा अन्य लिकास 

लिर्ाणर् कायण संचािि गिण सर्परुक कोषको व्यिथिा गररिे छ । 

 यस गाउुँ पालिकार्ा लिगि दलेख िै संचाििर्ा रहकेो ग्रालर्र् जिस्रोि व्यिथिापि पररयोजिा अन्िरगि 

संचालिि योजिाहरुिाई लिरन्िरिा लदद ैपररयोजिा िाई लिरन्िरिाका िालग पहि गररिे छ ।  

 व्यलक्तको  थिच्छ  खािेपािीको  अलधकारिाई  सलुिलिि  गिण  सबै  खािेपािीका  र्हुािहरू िाई  थििः  

गाउुँपालिकाको थिालर्त्िर्ा ल्याई पािीको र्हुाि र धाराको संरक्षर् गरी एकघर एक खािेपािीको धारा 

लिर्ाणर् गिे लबगिकै िीलि िाई लिरन्िरिा लदईएको  छ । 

 थिच्छ खािेपािीको लदगो व्यिथिापिका िालग आयोजिा लिर्ाणर्को क्रर्र्ा िै लिलिि रकर् र्र्णि सम्भार 

कोषर्ा राखी प्रत्येक उपभोक्तािे न्यिुिर् रकर् र्ालसक रूपर्ा जम्र्ा गिुण पिे िीलि लिदै ुँ खािेपािी 

आयोजिाहरू उपभोक्ता सलर्लििाई हथिान्िरर् गररिेछ सािै लदगोपिािाई संथिागि गिे योजिाहरुिाई 

प्रोत्साहिको िीलि लिईिे छ । 

 लिगिर्ा लिर्ाणर् भई सञ्चाििर्ा रहकेा खािेपािी आयोजिाहरू उपभोक्ताहरूको सहभालगिार्ा लदगोरूपर्ा 

सञ्चािि गिुणपिे िीलििाई लिरन्िरिा लदईिे छ । 

 एक घर एक श चियको अिधारर्ािाई कडाइका साि पाििा गराउुँद ै आफ्िो घर अगालड  आरै्िे  

सरसर्ाइ गिुणपिे अिधारर्ाको लिकास गिे गि िषणकै िीलििाई लिरन्िरिा लदईएको छ र सािणजालिक 

थििहरुर्ा श चािय लिर्ाणर् गररिे छ । 



 

 
 

 िजार केन्रको रुपर्ा लिकास भईरहकेा थिािहरु, िडा केन्रहरुर्ा उत्पादि ह िे र्ोहर व्यिथिापिको गिण 

र्ोहर व्यिथिापि सलर्िी गठि गररिे छ र उक्त केन्रहरुिाई थिच्छ सर्ा र हररयािी यकु्त ििाउिे कायण सि ै

उपभोक्ताहरुको ह िे छ भन्िे लबगिको िीलििाई लिरन्िरिा लदईिे छ । 

 िजारको रुपर्ा लिकास भईरहकेा थिािर्ा सि ैउपभोक्ताहरु िाई कुलहिे र्ोहोरिाई प्रयोग गरी करेसाबारर र 

घरबारर खेिीगिे अलभयाििाई प्रोत्साहि गररिे छ । हररयािी िगै ुँचा लिर्ाणर् गिेिाइ परुथकृि गिे िीलि िाग ु

गररिे छ । 

 दहु  गाउुँपालिकािाई परु्ण सरसर्ाई यकु्त के्षि घोषर्ा गररिेछ । थिच्छिा र सरसर्ाइिाई व्यलक्त र सर्दुायको 

पलहचािको लबषय बिाइिेछ । 

 पािीका र्हुाि संरक्षर्का सािै पािीका स्रोिको सलञ्चिी बढाउि पहि गररिे छ । 

 

५) मषहिा तथा बािबाषिका सम्बन्धी िीषतुः 

 लिकास  आयोजिाहरूको  लिर्णय  प्रकृया  र  कायणन्ियिर्ा  र्लहिा सहभागीिा सलुिलिििा  कायर्  गद ै 

िैलगकं  सशलक्तकरर्  ििा सार्ालजक सर्ािशेीकरर् िीलि अिरुूप र्लहिाको आलिणक ििा सार्ालजक 

शसलक्तकरर्का िालग कायणक्रर्हरू सञ्चािि गररिेछ । 

 िैलगकं लहसंा र र्ािि िचेलिखि जथिा सार्ालजक अपराध जन्य कायणिाई लियन्िर् र लिरूत्सालहि गिे िीलि 

लिइिे छ । 

 बािर्िैी पिूणधारहरूको लिकास गद ैिेपाि सरकारिे ल्याएको बाि र्िैी थिािीय शासिको अिधारर्ा 

अिरुूप थिािीय िह ििा सरोकारिािाहरूको सर्न्ियर्ा बािश्रर् र्कु्त दहु ुँ गाउुँपालिका बिाउिे िीलि 

लिइिेछ 

 बािबालिकाहरूको पोषर्, हरेचाह बािश्रर्,िािलििाह न्यिुीकरर् ििा असाहय बािबालिकाको संरक्षर् 

गिे िीलि लिइिेछ । 

 एकि र्लहिा सशलक्तकरर् कायणक्रर् िाग ुगररिे छ । 

६) आदीबासी िििाती,दषित,अपाङ्गता, िेष्ठ िागररक सम्बन्धी िीषतुः 

     

 र्लहिा, दलिि, अपाङ्ग, जषे्ठिागररक िलक्षि कायणक्रर्िाइ सशलक्तकरर् र आय आजणिर्ा योगदाि पगु्िे गरर 

संचािि गररिे छ । 



 

 
 

 जािीय आधारर्ा ह िे छुिाछुि, भदेभाि र लिभदेहरूिाई न्यिुीकरर् गद ैलिभदे र्कु्त दहु  गाउुँपालिका लिर्ाणर् 

गिे लबगिको िीलििाई लिरन्िरिा लदईिे छ । 

 दलिि र अपाङ्गगिा भएका व्याक्ती हरुको सर्ािपुालिक प्रलिलिलधत्िको सलुिलिििा गद ैिक्षीि िगणको 

सार्ालजक ििा आलिणक उन्ििीको िालग कायणक्रर्हरु सञ्चािि गररिेछ यस के्षिका यिुाहरुिाई थिरोजगार 

र सरकारी सेिार्ा पह चकािालग िोकसेिा ियारी कक्षा र लसपर्िुक िालिर्को व्यिथिा गररिे छ । 

 ७) सामाषिक षर्कास सम्बन्धी िीषतुः 

 दहु   गाउुँपालिकार्ा  रालष्िय  ििा  अन्िरालष्िय  गरै–सरकारी  संथिाहरूको  िगािीिाई  प्रोत्सालहि  गररिेछ 

र गाउुँपालिका सुँगको सहकायणर्ा कायणक्रर्हरु संचािि गिण प्रोत्साहि गररिेछ ।गरैसरकारी संथिाहरूको  

कायणर्ा  ह ि  सक्िे  दोहोरोपि  हटाउि,  सर्न्िय  र  सहकायण  अलभबलृद्ध गिण गाउुँपालिकािे लिशषे संयन्ि 

बिाउिे िीलि अििम्िि गररिे छ। 

 गाउुँपालिकार्ा थिापिा भएका सपुि र्लु्य पसिहरुिाई िप बजटेको व्यिथिा गरी सदुृढ गररिे छ । 

 टोि सधुार कायणक्रर्र्ा गरै सरकारी संथिा पररचाििको िीलि अििम्बि गररिे छ । 

 सहकारी संथिाहरुको क्षर्िा लबकास गिण प्रिधणिात्र्क कायणक्रर् संचािि गररिेछ, िचि पररचािि ििा 

आय आजणि के्षिर्ा सहकारी संथिाहरु लसि सहकायण गररिे छ । 

 िचि कायणिाइ प्रोत्साि गिण एक घर एक खािा कायणक्रर् िाग ुगररिे छ । 

 

८) षर्दु्यत/उिाय संर्ार सम्बन्धी िीषतुः 

 सािा जिलिद्यिु योजिाहरुिाइ व्यिलथिि र लियर्ि गररिेछ, रालष्िय लिद्यिु प्रसारर् िाइि लिथिारको िालग 

आिश्यक पहि गररिे छ ।  

 दहु ुँ गाुँउपालिका िाडण िं. १ लपपिच रीका लिद्यिु सेिा िपगुेका िथिीहरुर्ा यसै आ.ि. लभि लिद्यिु सेिा 

लिथिार गररिे छ र अन्य िाडणहरुर्ा पलि एि.टी. िाइि लिथिारको पहि गररिे छ । 

 दहु ुँ गाुँउपालिका र्ा भरपदो संचार सलुिधाका िालग लिर्ाणर्ालधि दाम्दाकोट टािर यसै आ.ि. लभि लिर्ाणर् 

सम्पन्ि गराउि आिश्यक पहि गररिे छ । 

 एर् एर् सार्दुालयक रेलडयो लिकासको िीलि लिइिे छ । 

 

 



 

 
 

९) पर्यटि प्रर्द्धयि तथा धाषमयक एर्ं सास्कृषतक िीषतुः 

 गाउुँपालिका लभि २ िटा िाि उद्याि र लसद्धटोपीर्ा भ्यटूािर लिर्ाणर्को कायण यसै आलिणक िषणर्ा परू्णिा 

लदइिे छ । 

 दहु ुँ के्षिको धालर्णक साथकृलिक प्रिणधि गिण िागि सहभालगिाको आधारर्ा र्ठर्लन्दर लजर्ोद्वार, भेष, भषुा, 

किा संथकृलि संरक्षर् कायणक्रर् संचािि गररिे छ दहु ुँ गाउुँपालिकार्ा सबै सथकृलि,परम्परा,भषे भषुा र 

पलहचाि झल्किे गरी संग्राहिय थिापिा गिे प्रकृया अलघ बढाइिे छ । 

 लिर्ाणर्ालधि िि लसलिङच रा पिुर्ा बन्जी जम्प जडाि गिण लड लप आर भई गाउुँपालिकाको स्रोि र अन्य 

दािाहरु संग सर्िे सहयोग प्राप्त गरी बन्जी जम्प संरचिा लिर्ाणर् प्रकृया अगाडी बढाइिे छ । 

 पयणटकीय थिि र्ागण र िरीपरीको क्षेिर्ा होर् थटे÷ पाह िा घर लिर्ाणर् गिे र पयणटक र्िैी गाउुँपालिका बिाउि 

पहि गररिे छ । 

 पयणटकीय क्षेिहरूर्ा होटि, िज, ररसोट खोल्ि िीजी– सािणजलिक साझदेारीर्ा  पयणटकीय  थििहरूको  

प्राकृलिक स दयणिार्ा खिि पयुाणउि िलदिे र थिच्छिा ििा सरसर्ाईर्ा लिशेष ध्याि लदि आिश्यक पहि 

गिे िीलि लिइिे छ। 

 दहु ुँ गाउुँपालिका लभिपिे ऐलिहालसक,परुािालत्िक सांथकृलिक,धालर्णक, सम्पदाहरूको अध्ययि अिसुान्धाि 

गरी संरक्षर् ििा प्रिद्बणि गिे िीलि लिइिे छ । 

 यस गाउुँपालिका लभिका र्ठर्लन्दर हरुर्ा र्लन्दर व्यिथिापि सलर्लि गठि गरी र्लन्दरको आम्दालििाई 

व्यिलथिि गराईिे छ । र्लन्दर हािा लभि भ लिक पिुाणधार लिर्ाणर्  िगायिका अन्य कायणहरु सोही सलर्लि 

संगको साझदेारीर्ा सम्पन्ि गिे िीलि लिइएको छ । 

 

१०) सुिासि  सम्बन्धी िीषतुः 

 सशुासिका आधारभिू पक्षहरू उत्तरदालयत्ि, जिार्दलेयहिा, पारदशीि, जिसहभागीिा र सार्ालजक 

भाििािाई प्रिणद्बि गद ै सेिाग्राहीहरूिाई  सशुािसिको  अिुभिूी  लदिाउि  गाउुँपालिका  ििा  िडाहरूबाट  

प्रदाि  गररिे  सेिा  प्रिाह  ििा सञ्चालिि  आयोजिाहरू  ििा  कायणक्रर्हरूको  सािणजलिक  सिुुिाई, 

आयोजिा  थििर् ै  भकु्तािी(सािणजलिक िेखापररक्षर् )  पररक्षर्  सार्ालजक पररक्षर्िाई लिरन्िरिा लदद ै

कार्का आधारर्ा रकर् भकु्तािी गररिे िीलि िाई लिरन्िरिा लदएको छ । 

 राज्यको च िो अगं पिकाररिा र्ार्ण ि जिार्दलेहिा,अिगुर्ि, सािणजलिकरर् ििा पारदलशणिा कायर् गिे 

लबगिको िीलि अगालड साररिे छ । 



 

 
 

 गाउुँपालिकाको गरुु योजिा र पाुँच िष ेआिलधक योजिा ििाई गाउुँपालिको लदघणकालिि लदगो लिकासर्ा 

जोड लदईिे छ । 

 गाउुँपालिकाको लिथििृ पाश्वलचि ििाउिे र गाउुँपालिकाको आफ्िै ििे साईटका र्ाध्यर् िाट गाउुँपालिकाको 

लिथििृ लििरर् ििा सचुिाहरु सािणजलिक गिे प्रलक्रया िालि सकेको छ,यसिाई सदुृलढकरर्  गररिे छ । 

 गाुँउपालिकाको न्याय सम्पादिकायणिाइ प्रभािकारी ििाउि न्यालयक सलर्लिको क्षर्िा अलभिलृद्ध गिे 

कायणक्रर् रालखिे छ । 

 गाुँउपालिका र्ािहिरहकेा कायाणियहरुर्ा कर्णचारीहरुको प्रभािकारी व्यिथिापि गरी जिर्खुी प्रशासिको 

प्रत्याभिुी लदइिे छ । 

 कर्णचारीहरु ििा जिप्रलिलिधीहरुका िालग क्षर्िा लिकास िालिर्को व्यिथिा गररिे छ । 

 उत्कृष्ट कायणसम्पादिको आधारर्ा गाुँउपालिका अन्िरगि कायणरि एक जिा कर्णचारीिाइ उत्कृष्ट पालिका 

सेिा परुुथकारको व्यिथिा गररिे छ । 

 िेस्रो पक्षिाट गररिे सािणजलिक सिुिाइ, सािणजलिक िेखा परीक्षर्कायणिाइ च र्ालसकरुपर्ा लिरन्िर संचािि 

गररिे छ । 

 सशुासिको प्रत्याभिूी गिण प्रत्येक्ष जिगिुासो सिुिाइ का िालग जििा संग अध्यक्ष कायणक्रर् संचािि गररिे 

छ, र गाुँउपालिका कायाणियर्ा हले्प डेथक थिापिा गररिे छ। 

 गाुँउपालिकािे गरेका लिर्णयहरु ििा लक्रयाकिापहरु आर्जििार्ा सहज सम्प्रेषर् गिण पालिकाको ििेसाइट 

लियलर्ि अद्यािलधक गिे, गाुँउपालका ििा िडाकायाणियहरुको सचूिापाटीिाइ लियलर्ि अद्यािलधक 

गिेकायणिाइ व्यिलथिि गररिे छ । 

 राजथि पलचािििाइ प्रभािकारी ििाउि करदािा अलभर्खुीकरर्, प्रोत्साि ििा दण्ड परुुथकारको 

व्यिथिापि गररिे छ । 

११) भौषतक पूर्यधार सम्बन्धी िीषतुः 

 गाुँउ पालिका ििा िडा कायाणियको प्रशासलिक भ लिक संरचिा लिर्ाणर्को िालग जग्गा प्राप्तीको प्रकृया 

अलन्िर् चरर्र्ा पलुगसकेको र आ.ि. २०७६।०७७ र्ा िै भिि लिर्ाणर् गिे गरी बजटे व्यिथिा गररिे छ । 

 “गाुँउपालिका अध्यक्ष सडक लिथिार अलभयाि”अन्िरगि जोशीगाुँउ र्ारा सडक र लहलकिा लसद्धटोपी सडक 

अगाडी िढाइिे छ ििा िप लडपीआर बिेका सडकहरुको पलि सरुुिाि गररिे छ ।  

 यस गाउुँपालिका के्षि लभि सिै सरकारी संघ संथिा एि ंसहकारी हरुर्ा संचार र ईन्टरिेट सेिा लिथिारका 

िागी पहि गररिे छ। 



 

 
 

 गाउुँपालिका लभि सरकारी,गरै सरकारी र व्यालक्तगि पहिर्ा लिर्ाणर् गररिे घर गोदार् भिि हरुर्ा िेपाि 

सरकार बाट जारी गरेको भिि संलहिा आगार्ी आ.ि. दलेख कडाइका साि िाग ुगररिे छ । 

 थिालिय थिरर्ा दररेट ियार गदाण भ गोलिक सगुर्िा र दगुणर् के्षिको ढुिािी सम्िन्धी व्यिथिा लर्िाईिे छ । 

 दाचणिा लिंकर सडकको थिरोन्ििीका िालग सम्बलन्धि लिकायर्ा आिश्यक पहि गररिे छ, दहु ुँ गाउुँपालिका 

सम्र्को यािायाििाई सहज ििाउि आिश्यक िजटे लिलियोजि गररिे छ ।    

 

२. मुख्र् मुख्र् आर्ोििा र षक्रर्ाकिापहरुः 

१. उपाध्यक्ष यिुा थिरोजगारी कायणक्रर्िाई िप पररर्ाजणि सलहि लिरन्िरिा लदइिे छ । 

२. गाुँउपाषिका अध्र्क्ष सडक षिमायण कार्यक्रमुः जोशी गाुँउ र्ारा सडक ििा लहलकिा लसद्धटोपी सडकिाई   

प्रािलर्किार्ा राख्द ैिप सडकहरुको लिर्ाणर् कायण सर्ेि अगाडी बढाइिे छ । 

३. कक्षा कोठामा षिक्षक षर्द्यािर्मा अषभभार्क कार्यक्रमुः सार्दुालयक लिद्याियहरु सधुारको िालग गि 

आ.ि. दलेख संचालिि कक्षा कोठार्ा लशक्षक लिद्याियर्ा अलभभािक कायणक्रर्िाई िप पररर्ाजणि सलहि 

कायाणन्ियि गररिे छ । 

४. थि षसषिड.र्ौरा बह उदे्धश्र्ीर् पुिषिमायणुः दहु ुँ के्षिको पयणटि लिकासको कोसे ढुङ्गा सालिि ह िे अपेक्षा 

साि सरुु गररएको िि लसलिड.च रा िह उदे्धश्यीय पिुको लिर्ाणर्कायण यसै आ.ि. र्ा सम्पन्ि गररिे छ । 

५. दुह ुँ षबकास गरर्ोििाुः दहु ुँ गाुँउपालिकाको लिकासकायण िाइ योजिािद्ध ढङ्गिे अगाडी िढाउि यसै आ.ि. 

र्ा दहु ुँ लिकास गरुु योजिा लिर्ाणर् गररिे छ । 

६. र्डा अध्र्क्ष टोि सुधार कार्यक्रमुः गरै सरकारी संथिा पररचािि गरी िडा अध्यक्ष टोि सधुार कायणक्रर्िाई 

लिरन्िरिा लदइिे छ । 

७. कृलष र पश ुके्षिर्ा एक टोि एक उत्पादि कायणक्रर् संचािि गररिे छ । 

९. िमुिा षर्द्यािर् कार्यक्रम – प्रत्येक िडार्ा एक िटा कक्षा ५ सम्र्को लिद्याियिाई िर्िुा लिद्याियको रुपर्ा 

लिकास गररिे छ । 

धन्र्र्ाद 



 

 
 

 

 


