“कृषिमा आधुषिकीकरण, पर्यटि पूर्ायधार, सामुदाषर्क षिक्षामा सूधार र समार्े िीता र सुिासिको माध्र्म द्वारा दुहुँ गाउुँपाषिकाको समृद्धी”
“स्र्च्छ दुह,ुँ सुन्दर दुह,ुँ समृद्ध दुहुँ”

बाषियक िीषत तथा कार्यक्रम
आ.र्. २०७७/०७८

दुहुँ गाउुँपाषिका
1
षहषकिा,
दार्यि
ु ा
२०७७ साि अिाढ १० गते

खण्ड १- पररर्र् र सषमक्षा

दहु ुँ गाउुँपालिकाको छै ट ुँ गाउुँसभाका अध्यक्ष ज्यू¸
गाउुँ सभाका सदस्यहरु¸
सम्पर्ू ण कर्णचारीहरु¸
उपलस्ित सम्पर्ू ण बुबा आर्ा दाजभु ाई तिा लदलदबलहलिहरु ।
िेपािको सलं िधाि, २०७२ जारी भई कायाणन्ियिर्ा आए पश्चात तीि तहको राज्य सरं चिा अिरुु पको स्िािीय
तहको रुपर्ा रहेको यस दहु ुँ गाउुँपालिकािे िेपािको सलं िधाि २०७२¸लिद्यर्ाि ऐि तिा काििु बर्ोलजर् िालषणक
बजेट स्िीकृ त गरी कायणक्रर्हरु कायाणन्ियि गरेको तीि िषण परु ा भएको छ ।
यस पलु ित घडीर्ा सम्पर्ु ण ज्ञात अज्ञात सलहदहरु, िोकतालन्िक आन्दोििका अग्रज व्यलित्िहरु प्रलत सम्र्ाि प्रकट
गदै, यस अिलधर्ा दहु ुँ गाउुँपालिकािाई सिै तिरिे सहयोग गिुण हिे, आदरर्ीय दहु ुँ गाुँउ पालिका िासी सम्पर्ु ण
जिसर्दु ायहरु प्रलत कृ तज्ञता र धन्यिाद प्रकट गदणछु ।
सर्न्ु ित तिा लदगो लिकास सलहतको सर्ृद्धी भन्िे सोचका साि दहु ुँ गाउुँपालिकािे तीि पटक िीलत तिा कायणक्रर् र
िजेट सािणजलिक गररसके को छ । िालषणक िीलत तिा कायणक्रर् र िजेटको उद्देश्य परु ा गिण गाउुँ सभािे आलिणक¸
सार्ालजक , पिू ाणधार ,सशु ासि िगायतका क्षेिहरुर्ा लिलभन्ि कायणक्रर्हरु तय गरी कायणन्ियि गरर रहेको छ । अगार्ी
आ.ि. को िालषणक िीलत तिा कायणक्रर् र बजेट लिर्ाणर्को पृष्ठभर्ू ीर्ा चािु आ.ि.को िालषणक िीलत तिा कायणक्रर्को
सलर्क्षा सलहत आ.ि. २०७७।०७८ को िालषणक िीलत तिा कायणक्रर् यस गररर्ार्य गाउुँ सभार्ा पेश गिे अिर्ु ती
चाहन्छु ।
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१. र्ािू आ.र्. को िीषत तथा कार्यक्रमको सषमक्षा
(क) आलिणक क्षेिः चािू आ.ि. र्ा कृ लष, पश,ु उद्योग, सहकारी र पयणटि क्षेिर्ा रकर् लिलियोजि गरी कृ लष
र्ार्ण त उपाध्यक्ष युिा स्िरोजगारी, प्रधािर्न्िी कृ लष आधलु िलककरर् पररयोजिा, पशु सेिा प्रसार, गरीिी लििारर्का
िालग िघु उद्यर् लबकास, साहलसक पयणटि पिू ाणधार जस्ता कायणक्रर्हरु कायाणन्ियि भइरहेका छि ।
कार्यक्रमका सर्ि पक्षहरुः
१) युिाहरुिाई उत्पादि र्ि
ु क कृ लष¸ पशु र व्यिसालयकतार्ा जोड लदइएको छ ।
२) कृ लषर्ा आधलु िक लबउ लितरर् कृ लष औजारको लितरर् र्िर्ूि बोट लितरर् िगायत लिलभन्ि तालिर् र प्रलिलध
प्रयोगर्ा बृद्धी गररिे छ ।
३) बाख्रापािि, कुखुरापाििर्ा व्यिसालयकता िढेको छ ।
४) पशु स्िास््य सलु िधार्ा सहजता भएको छ ।
५) कृ लष र पशपु ाििर्ा व्यिसालयक चेतिाको लिकास भएको छ ।
कार्यक्रमका र्ुिौतीहरुः
१) युिाहरुर्ा श्रर् प्रलत सम्र्ािको भाििा जागृत गराउिु पिेछ ।
२) सर्यर्ा आधलु िक लबउ, उपकरर्, िेिाण उपिब्ध गराउि सलकएको छै ि ।
३) हाि र्ै लिरहेको कोरोिा भाइरसका कारर् तोलकएको सर्यर्ा आधलु िक लिउ¸उपकरर् िगायत लिलभन्ि
कायणक्रर्हरु सर्यर्ा गिण सलकएको छै ि ।
(ख)सामाषिक क्षेत्रुः लशक्षा, स्िास््य, खािेपािी तिा सरसर्ाइ, सस्ं कृ लत पिणद्ध ि, खेिकुद, सार्ालजक
सर्ािेशीकरर् जस्ता क्षेिहरुर्ा रकर् लिलियोजि गरी, कक्षा कोठार्ा लशक्षक लिद्याियर्ा अलभभािक कायणक्रर्,
लिद्यािय भ लतक सरं चिा लिर्ाणर्, स्िास््य संस्िा पिू ाणधार लिर्ाणर्, घम्ु ती स्िास््य लसिर, जेष्ठ िागररक स्िास््य जाुँच
तिा औषधी लितरर्, खा.पा. योजिा लिर्ाणर् तिा र्र्णत, र्लन्दर लिर्ाणर् तिा र्र्णत, िलक्षत िगण कायणक्रर्हरु िाई
सचं ालित रहेका छि ।
कार्यक्रमका सर्ि पक्षहरुः
१) प्रस्तालित लिद्याियहरुर्ा सहजकताण लशक्षक उपिब्ध गराइएको छ ।बब
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२) र्ाध्यलर्क लिद्याियहरुर्ा एस.इ.इ. पररक्षाका तयारी कक्षाहरु¸प्रोत्साहि सम्बन्धी कायणक्रर्हरुिे गदाण शैलक्षक
सधू ारर्ा सहयोग पगु क
े ोछ।
३) लिलभन्ि लिद्याियहरुर्ाभ लतक पिू ाणधारको सलु िधार्ा िृद्बी भइ कक्षाकोठा व्यिस्िापिर्ा सहजता भएको छ ।
४) कोलभड – १९ लियन्िर् तिा रोकिार्¸पाठे घर खसेका र्लहिाहरुको उपचार¸लदघणरोगी औषधी उपचार¸राहत जस्ता
कायणक्रर्हरुिे जिताको स्िास््य सुरक्षा बढाएको छ ।
(ग) पर्ू ायधार क्षेत्रुः स्िालिय सडक, बाटो, कायाणियको प्रशासलिक भिि, लसचं ाइ, िघउु जाण जस्ता पिू ाणधार
लिकासका क्षेिर्ा रकर् लिलियोजि गरी, गाुँउपालिका अध्यक्ष सडक लिर्ाणर् कायणक्रर्, लपलसलस िाटो लिर्ाणर्, सािा
लसचं ाइ जस्ता कायणक्रर्हरु सचं ाििर्ा रहेका छि ।
कार्यक्रमका सर्ि पक्षहरुः
१) लहलकिा लशद्बटोपी¸जोशीगाउुँ र्ारा सडकको लिर्ाणर् कायण िाई लिरन्तरता लदइएको छ¸चािु आ.ि.र्ा उि सडक
खण्डका दईु ओटा प्याके ज लिर्ाणर् गररएका छि ।
२) चुि तीपर्ू ण योजिाको रुपर्ा रहेको र्ारा खािेपािी तिा सरसर्ाई योजिा सम्पन्ि हिे अिस्िार्ा छ ।
३) िेपािकै िार्ो िि लसलिड.च रा झो.प.ु लिर्ाणर्कायण सरुु भई यसै आ.ि.को चैि र्सान्त लभि सम्पन्ि गररिे िक्ष्य
रहेकोर्ा कोरोिा भाइरसका कारर् देश बन्दाबन्दीको अिस्िार्ा भएकोिे सम्पन्ि गिण सलकएि ।
४) स्िास््य सस्ं िाहरुर्ा सरं चिागत सधु ार भएको छ ।
(घ)बि र्ातार्रण तथा षर्पद व्र्र्स्थापि क्षेत्रुःलिश्वभर र्ै लिएको कोरोिा भाइरसको रोकिार् लियन्िर्का िालग
लिपद व्यिस्िापि कोषिाई प्रभािकारी रुपर्ा सचं ाििर्ा ल्याइएको छ, िसणरी लिर्ाणर्, ढि लिकास, िसणरी
स्िापिा जस्ता कायणक्रर्हरु सचं ालित रहेका छि ।
कार्यक्रमका सर्ि पक्षहरुः
१) लिपदर्ा परेकाहरुिे राहत प्राप्त गरररहेका छि¸ कोरोिा भाइरसका कारर् देश बन्दाबन्दी भएको अिस्िार्ा दहु ुँ
गाउुँपालिकाबाट तीि चरर्र्ा राहत लितरर् गररएको छ । जितािाई प्रत्यक्ष रुपर्ा सेिा पग्ु िे कायणक्रर् अन्तरगत
घम्ु ती पसि सचं ाििर्ा ल्याइएको छ । दुहुँ गाउुँपालिका भन्दा बालहर बन्दाबन्दीका कारर् सर्स्यार्ा परेका
िागररकहरुिाई दहु ुँ गाउुँपालिकाकै व्यिस्िापिर्ा आफ्िो घरर्ा लभत्र्याएका छ । अध्ययिको लहसाबिे लजल्िा
बालहर रहेका लिद्यािीहरुिाई राहत स्िरुप रु. ३०००/- लितरर् गरेका छ । कोरोिा भाइरसका कारर् आर्
िागररकर्ा पिे प्रभाि दख
ु कष्टिाई न्युलिकरर् गिण दहु ुँ गाउुँपालिका हातेर्ािो गरर सहकायण गिण तयार रहिे छ ।
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२) लिपद पिू क
ण ो सजगता िढेको छ ।
३) लिपद िाट क्षलतग्रस्त सरं चिा पिु लिणर्ाणर् भइरहेको छ ।
(ड.) संस्थागत षबकास सेर्ा प्रभार् र सुिासिुः सचु िा प्रभाि, सािणजलिक सिु िाई, सािणजलिक परीक्षर्, त्याकं
सक
ं िि र व्यिस्िापि कायणक्रर् सचं ालित रहेका छि भिे के ही कायणक्रर्हरु बन्दाबन्दीका कारर् सर्यर्ा गिण
सलकएको छै ि ।
कार्यक्रमका सर्ि पक्षहरुः
१) गाउुँपालिका, िडा कायाणियहरु, योजिा र कायणक्रर्हरुर्ा सािणजलिक सिु िाई अलििायण गररएको छ ।
२) योजिाहरुर्ा आलिणक िेिदेिको प्रिृलत शन्ु यर्ा झरेको छ ।
(र्) अन्र् कार्यक्रमहरुः
१) यस िषण िडा अध्यक्ष टोि सधु ार कायणक्रर् सहयोगी संस्िा लस.आर.लड.एस. र्ार्ण त सचं ािि गररएको छ । यसर्ा
अपेक्षाकृ त उपिब्धी हालसि गररएको छ ।
२) कर्णचारी तिा जिप्रलतलिलधहरुिाइ अिलु शक्षर् कायणक्रर् गररएको भएतापलि ियाुँ कर्णचारीहरुिाई सेिा प्रिेश
तालिर् िगायत आधारभतू तालिर् लदि िसलकएको अिस्िा छ । उि तालिर्हरुिाई कायाणन्ियिर्ा ल्याइिे छ ।
३) रालरिय लिद्युत प्रसारर् िाइि जडािका िालग एच.टी. िाइि र एि.टी. िाइि िडा ि.ं १ र्ा जडाि भैसके को र
अन्य िडा हरुर्ा जडाि भइरहेको अिस्िा छ ।
४) िडा ि.ं ३ र्ा रहेको श्री जिलिकास र्ा लि बारबाजको छािाबास भिि लिर्ाणर् सम्पन्ि भएको छ ।
५) गाउुँपालिकाको प्रशासकीय भििको लिर्ाणर्को सम्झ ता गिे कायण अलन्तर् चरर्र्ा छ । िडा ि.ं ५ र िडा ि.ं ४ को
िडा कायाणिय भिि उपभोिा सलर्लत र्ार्ण त सचं ािि गिे गरर कायण प्रारम्भ भैसके को छ ।
६) खेतीगाड झो पु को लिर्ाणर् कायण सम्पन्ि भएको छ । र लसर्ार झो पु को लिर्ाणर् कायण अगाडी बढेको छ ।
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खण्ड २-अगामी आ.र्. २०७७/०७८ को िीषत तथा कार्यक्रम

२.१ सोर्
क.यस िषण पलि“लदगो पिू ाणधार लिकास¸कृ लषर्ा व्यिसालयकता¸लशक्षा¸स्िास््यर्ा जिार्देलहता¸युिा श्रर्लशिता र
सशु ासिको र्ाध्यर् द्बारा दहु ुँ गाउुँपालिकाको सर्ृद्बी” । भन्िे सोचका साि दहु ुँ गाउुँपालिका अगाडी बढेको छ ।
ख. “स्िच्छ दहु ुँ, सन्ु दर दहु ुँ, सर्ृद्ध दहु ”ुँ को िारा सर्ेत हाम्रो आधारभतू सोच रहेको छ ।
२.२ िक्ष्र्
क. खाद्य बािीर्ा आत्र्लिभणरता, तरकारी, र्िर्ुि, पशपु ाििर्ा व्यिसालयकताको र्ाध्यर् द्वारा प्रलत व्यलि
आम्दािीर्ा बृद्धी गिे ।
ख. सार्दु ालयक लशक्षा र स्िास््य सेिार्ा जिार्देलहता¸योजिािद्ब पयणटकीय र पिू ाणधार लिकास र सर्ािेशीता
प्रशासिर्ा सशु ासिको र्ाध्यर् द्वारा लदघणकािीि आलिणक सर्ृद्धी प्राप्त गिे।
२.३, उद्देश्र्
क. स्िालिय सडकहरुको लिर्ाणर्कायणर्ा लतव्रता, सघं ीय सडकको स्तरोन्िती गरी सडक िेटिकण िाइ आलिणक उन्ितीको
आधार ििाउिे जस अन्तरगत लहलकिा लशद्बटोपी सडक¸ जोशीगाउुँ बारबाज र्ारा सडक िाई लिि सलकन्छ ।
ख. लिद्याियहरुको भ लतक सधु ार गरी, सार्दु ालयक लिद्याियहरुको गर्ु स्तर सधु ारर्ा सरोकार िािािाइ जिार्देही
ििाउिे ।
ग. कृ लष, िघु उद्यर्, पयणटि जस्ता आय र्ि
ु क क्षेिहरुर्ा युिाहरुिाइ सि
ं ग्ि गराइ स्िरोजगारी सृजिा गिे ।
घ. र्लहिा, दलित, अपाङ्गहरुका िालग आलिणक सशलिकरर्का कायणक्रर्हरु सचं ािि गरर आत्र्लिभणर ििाउिे ।
ङ. स्िास््य संस्िाहरुको सुदृढीकरर् गरर र्ाहार्ारी लियन्िर्¸स्िास््य सरु क्षा र सचेतिाको र्ाध्यर्द्बारा सरसर्ाइको
सलु िलश्चतता गिे ।
च. खािेपािी अभाि भएका क्षेिहरुर्ा खािेपािी योजिा सचं ािि गिे र पिू ण लिलर्णत खािेपािी योजिा हरुिाइ
व्यिलस्ित गरर आधारभतू खािेपािी सलु िधा सलु िलश्चत गिे ।
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२.४ अपेषक्षत उपिषधध
क. सिै िाडणहरुर्ा आधारभतू स्िास््य सेिा प्रत्याभुत हिेछ , ब्रहर्देि स्िास््य च कीर्ा प्रसुती के न्रको सचं ािि
यिालशघ्र हिे छ ।
ख. र्लहिा, दलित, अपाङ्ग एिं युिाहरु आयर्ि
ू क कार्र्ा सि
ं ग्ि हिे छि ।
ग. आधारभतू खािेपािीको सलु िधा सािै पर्ु ण सरसर्ाइ युि टोिहरुको लबकास हिे छ।
घ. धालर्णक, सास्कृ लतक, साहलसक पयणटकीय पिू ाणधार लिर्ाणर्को गती लतव्र हिे छ ।
ङ. लिकट बस्तीहरुर्ा यातायत पहचुँ पग्ु िछे र आन्तररक प्रयणटि प्रिणद्बि हिेछ ।
च. सार्दु ालयक लिद्याियहरुको भ लतक तिा शैलक्षक िातािरर्र्ा सधु ार आउिे छ, लिद्यािी भिाणदर, कक्षा छाडिे
दरर्ा शैलक्षक गर्ु स्तर सधु ार हिे छ ।
छ. लकसािहरुिे कृ लषर्ा आधलु िलककरर्का र्ाध्यर्बाट कृ लष व्यिसाय सरुु िात गिे छि, खाद्यान्ि उत्पादिर्ा िृद्धी
हिे छ ।
ज. युिाहरु तरकारी खेती, र्िर्ूि खेती, पशपु ािि, जडीिटु ी खेती जस्ता उद्यर्हरुर्ा सि
ं ग्ि हिे छि, लिदेश पिायि
घट्िे छ, उद्यर्शीिता िढिे छ ।
झ. घरदैिोर्ा लिलिय सेिार्ा पहचुँ िे सर्यको बचत भई उि सर्य अन्य कायणर्ा िगाउि पाउिे तिा जेष्ठ
िागररकहरुिाई सहजता हिे छ ।
ट. सपु ि र्ल्ु य पसिको र्ाध्यर्बाट िागररकहरुिे उलचत र्ल्ु यर्ा घरदैिोर्ै खाद्य िगायतका बस्तहु रु उलचत र्ल्ु यर्ा
प्राप्त गिे तिा आर्ुिे उत्पादि गरेका बस्तु उलचत र्ल्ु यर्ा बेच्ि पाउिे छि ।
ठ. कोलभड - १९ को रोकिार्का िालग र्ािि श्रोतको पररचािि गररिे छ ।
२.२ बाषियक िीषत तथा कार्यक्रम र र्िेट तिुयमा गदाय अर्िम्र्ि गररएका िीषत तथा आधार
क) िेपािको सलं िधाििे प्रत्याभतु गरेका र् लिकहकहरु, राज्यका लिदेशक लसद्धान्त र िीलतहरु ।
ख) स्िािीय सरकार सचं ािि ऐि, २०७४
ग) रालरिय प्राकृ लतक रोतोत तिा लिि आयोग ऐि, २०७४
घ) अन्तर सरकारी लिि व्यिस्िापि ऐि, २०७४
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ङ) सघं ीय, प्रादेलशक िीलत कायणक्रर् तिा िजेट २०७५
च) स्िािीय तहको िालषणक योजिा तिा िजेट तजर्ुण ा लदग्दशणि, २०७४(पररर्ाजणि)
छ) रोतोत साधि
ज) दहु ुँ गाुँउपालिकाका जिताहरुका अपेक्षा, आिश्यकता, र्ाुँग र सझु ािहरु
२.२.१ क्षेत्रगत िीषत तथा आधारहर
(क) आषथयक क्षेत्रुः कृ लष, गैर कृ लषण, उद्योग तिा िालर्ज्य, पयणटि, सहकारी तिा लिलियर िि तिा ििस्पतीको
उपयोग
(ख) सामाषिक क्षेत्रुः लशक्षा, स्िास््य, खािेपालि तिा सरसर्ाइण, सस्ं कृ लत प्रिणद्धि, िैंलगक सर्ािता तिा
सर्ािेशीकरर् ।
(ग) पूर्ायधार क्षेत्रुः सडक, लसचं ाइण, भिि तिा सहरी लिकास, उजाण, घरेिु तिा िघउु द्यर् र सचं ार
(घ) र्ातार्रण तथा षर्पदव्र्र्स्थापि क्षेत्रुः िि तिा भ(ू सरं क्षर्, जिाधार सरं क्षर्, िातािरर् सरं क्षर् , जििायु
पररिणति र्ोहोरर्ैिा व्यिस्िापि, जि उत्पन्ि प्रकोप लियन्िर्, लिपद व्यिस्िापि ।
(ङ) संस्थागत षबकास, सेर्ा प्रभार्ुः र्ािि सशं ाधि लिकास, सस्ं िागत क्षर्ता लिकास, सस्ं िागत पिू ाणधार ।
(च) षर्षिर् व्र्र्स्थापि र सुिासिुः( सघं ीय सरकार र प्रदेश सरकार बाट प्राप्त अिदु ाि यसगाउुँपालिकाको
आन्तररक आय तिा अन्य गैरसरकारी र दातृ लिकायहरुबाट प्राप्त अिुदाि र साझेदारी कोषको रकर्बाट
आिश्यक लिलिय व्यिस्िा गररिक
ु ो सािै लििीय सशु ासिको िालग पारदलशणता र जिार्देलहताको िीलत
अििम्िि गररएकोछ ।

आदरर्ीय उपलस्ित गाउुँसभा सदस्य ज्यहू रु !
दहु गाउुँपालिकािाई प्राप्त भएका सबै सम्भाििा र अिसरहलािाई सम्पिीको लापर्ा ग्रहर् गदै िालषणक िीलत तिा
कायणक्रर् तजर्णु ा गदाण अििम्बि गररएका प्रर्ख
ु आधारहरुको जगर्ा टेकेर “स्िच्छ दहु ुँ, सन्ु दर दहु ुँ, सर्ृद्ध दहु ”ुँ दहु ुँ
गाउुँपालिका लिर्ाणर् गिे प्रलतबद्धताका साि अब र् दहु गाउुँपालिकािको आगार्ी िषणको िालषणक र्ख्ु य र्ख्ू य क्षेिका
िीलत तिा कायणक्रर्हला प्रस्ततु गदणछु ।
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१) कृषि तथा पिपु ािि सम्बन्धी िीषतुः
१. र्ाटो पररक्षर्का र्ाध्यर्बाट एक िडा एक उत्पादि कायणक्रर् कायाणन्ियि गररिे छ तरकारी पके ट क्षेि¸र्िर्ूि
पके ट क्षेि¸दाि पके ट क्षेिको रुपर्ा िडाहरुको पलहचाि गररिेछ ।
२.एक िडा एक प्रालिलधको र्ाध्यर्बाट लकसािहरुिाई कृ लष र पशपु ाििको प्रालिलधक सेिा घरघरर्ा उपिब्ध
गराइिेछ ।
३. कृ लष क्षेिको उत्पादि िृद्धी गिण आधलु िक लसचं ाइ, र्ि लिउ ढुिािी, िािी लबकास, कृ लष प्रसारकायणक्रर् सचं ािि
गरर खाद्यिािीर्ा आत्र् लिभणरता हालसि गिण लिलभन्ि प्रकारका अिदु ाि लदइिे िीलत लिइिे छ ।
४. कृ लष उपजहरुको िजार प्रिधणि गिण सपु ि र्ल्ु य पसिर्ा सक
ं िि के न्र स्िापिा गिे तर्ण पहि गररिे छ ।
५.व्यिसायीहरुिाइ प्रोत्सालहत गिण उत्कृ ष्ट कृ षक, पशपु न्छी व्यिसायी, उद्यर्ीहरुिाई परुु स्कृ त गररिे छ ।
६. व्यिसालयक रुपर्ा कृ लष पैदािारको उत्पादि र प्रसोधि गिण तिा उच्च र्ल्ु य प्राप्त गिण सहकारी, सर्हु र व्यालि
िाई र्ि लिऊ लिरुिा खररदर्ा अिदु ाि उपिब्ध गराईिे र पलु जगत अिदु ािको सर्ेत व्यिस्िा लर्िाईिे छ ।
७. स्याउ जोि इकाई सगं सर्न्िय गरी सम्ं भाव्य स्िािहरुर्ा स्याउ खेती लिस्तार गररिे छ ।
८. पालिका लभि ओखर खेतीको सभं ाििा भएका क्षेिहरुर्ाओखर पके ट क्षेि बिाई ओखर खेती लिस्तार गररिे छ ।
सन्ु तिा जातका बोट लिरुिाको व्यिसालयक खेतीका िालग प्रोत्साहि स्िरुप लिरुिा लितरर् गररिे छ ।
९. गाउुँपालिका, लिषयगत कायाणियहला,पररयोजिा िगायत कृ लष क्षेिर्ा कार् गिे सघं –सस्ं िा एिं अन्य
लिकायहलाको सर्न्िय र सहकायणर्ा के ही क्षेि पलहचाि गरी अगाणलिक खेतीगिण प्रोत्साहि गररिेछ । दहु
गाउुँपालिकािाई आगाणलिक खेती उन्र्ख
ु पालिकाको लापर्ा लिकास गररिेछ ।
१०. पशु स्िास््य सेिार्ा लिस्तार, िस्ि सधु ार,कृ लिर् गभाणधाि पशआ
ु हारर्ा सधु ार र पशु स्िास््य सेिाको
िालग प्रालिलधक जिशलिको पररचािि र्ार्ण त दहु गाउुँपालिकािाई पशपु ािि क्षेिको लापर्ा लिकास गरी र्ासु
तिा दधु को िालग आत्र्लिभणता तर्ण उन्र्ख
ु एिं प्रोत्साहि गिे कायणिाई लिरन्तरता लदइिे छ ।
११. कृ लष तिा पशपु ािि व्यिसाय िाई प्रभािकारी ििाउि कृ लष गाउुँघर ललिलिक तिा पशु स्िास््य लशलिरहरु
लियलर्त रुपर्ा सचं ािि गररिे छि ।
१२. कृ लष लबर्ा तिा पशु लबर्ा कायणक्रर्िाई प्रोत्साहि गररिेछ ।
१३. कृ लष तिा भेटिरी एग्रोभेट स्िापिा गिे तर्ण पहि गररिे छ ।
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१४. एक बस्ती एक िर्िु ा कृ षक र्ार्ण त गाउुँपालिका लभिका लिलभन्ि बलस्तहरुर्ा िर्ुिा कृ षक छि ट गरर लिलभन्ि
कायणक्रर् सचं ािि गररिे छ ।
१५. व्यिसालयक रुपर्ा बाख्रा पािि गिण इच्छुक लकसािका िालग लिलश्चत तोलकएको अिदु ािर्ा बाख्रापािि
व्यिसाय कायणक्रर् कायाणन्ियि गिण प्रोत्साहि गररिे छ ।
१६. र्िर्ूिका लिरुिा उत्पादि गिण िसणरी लिर्ाणर् कायणिाई लिरन्तर सचं ािि गररिे छ ।
१७. कृ षकहरुिे उत्पादि गरेको बस्तु लिलक्र गदाण रेकडण राखी लकसाििाई उि उत्पादिको आधारर्ा अिदु ाि लदिे
व्यिस्िा लर्िाइिे छ । जसिे गदाण लकसािहरु कृ लष तिा पशपु ाििका िालग स्िरोजगार बन्िे र स्िािीय उत्पादि
िृद्बी भई आम्दािीर्ा सर्ेत िृद्बी हिेछ । र दहु ुँ गाउुँपालिकाका िागररकहरुिे स्िािीय उत्पादिको उपभोग गिण
पाउिेछि ।
१८. लियलर्त पशु सेिा प्रसार कायणक्रर् भैसी ुँपािि¸बाख्रापािि¸भेडापािि¸कुखरु ापािि¸र्ाछापािि¸गाईपािि
जस्ता कायणक्रर्हरुिाई प्रािलर्कताका साि कायाणन्ियि गररिे छ ।

२) र्ि, र्ातार्रण तथा भू - संरक्षण सम्बन्धी िीषतुः
 पालिका लभिका सार्ुदालयक¸लिजी¸कबुलियती बिहरुिाई व्यिलस्ित गररिे छ ।
 जलडबुटी खेतीको सम्भाव्यता अध्ययि गरर जलडबुटी खेतीर्ा प्रोत्साहि गररिे छ ।
 भू –क्षय तिा प्राकृ लतक प्रकोपको दृलरिकोर्बाट संिदे िशीि र्ालिएका तिा उि जोलखर्र्ा परेका क्षेिहरु
िाई पलहचाि गरर सरं क्षर्को िालग प्रिन्ध लर्िाईिे छ।
 लिपद न्यूिीकरर् गिण, राहत तिा पिु लण िर्ाणर्कायणिाइ प्रभािकारीरुपर्ा अगाडी िढाउि लिपद व्यिस्िापि
कोष िाइ िप व्यिलस्ित गरर लिरन्तरता लदइिे छ ।
 ियाुँ लिर्ाणर् भएका सडकहरुको दबु ै छे उ िृक्षारोपर् गिे कायणक्रर्को प्रारम्भ गररिे छ ।
३) षिक्षा तथा खेिकुद सम्बन्धी िीषतुः
 सार्दु ालयक लिद्याियर्ा सचं ालित कक्षा कोठार्ा लशक्षक लिद्याियर्ा अलभभािक कायणक्रर्िाइ िप
पररर्ाजणि सलहत लिरन्तरता लदइिे छ ।
 सार्दु ालयक लिद्याियहरुको लशक्षक लिद्यािी अिपु ातको व्यिस्िापि गिण दरिन्दी लर्िाि कायण अगाडी
िढाइिे छ ।
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 गाुँउपालिका क्षेिर्ा रहेका लिद्याियहरुको भ लतक सरं चिा लिर्ाणर् र र्र्णतको कायणक्रर् िाइ लिरन्तरता लदइिे
छ।
 सार्दु ालयक लिद्याियहरुिाइ सचु िा प्रलिलध उन्र्ख
ु गराउि इ िाइिेर् री, इ िलिणङ लडभाइस उपिव्ध गराइ
लशक्षकहरुिाइ तालिर्को व्यिस्िा गररिे छ ।
 लिद्याियका प्र अ र व्यिस्िापि सलर्लतहरु लसत लसकाई कायणयोजिा करार सम्झ ता गररिे िीलत लिइिे छ ।
 लशक्षकहरुिाई लिषयगत लसकाइ उपिब्धका आधारर्ा जिार्देही बिाउिे िीलत अििम्िि गररिे छ ।
 सार्दु ालयक लिद्याियहरुर्ा कायणरत िािलिकास सहयोगी तिा कर्णचारीहरुका िालग प्रोत्साहि भिाको
व्यिस्िा गररिे छ ।
 बािलिकास के न्रहरुको कक्षाकोठा व्यिस्िापि गरी बािलिकास लशक्षाको गर्ु स्तर िृलद्ध गिण लशक्षकहरुिाई
पिु ताणजगी तालिर् र प्रोत्साहि भिा व्यिस्िा गररिे छ ।
 लिद्याियहरुर्ा लसकाई गर्ु स्तर बृलद गिण अिगु र्ि तिा लिररक्षर्र्ा जोड लदइिे छ ।
 आधारभतू तहका बािबालिकहरुको लसकाइ उपिब्धी िृलद्ब गिण बािर्ैिी कक्षाकोठाको व्यिस्िापि गररिे छ
 लिद्यािीहरुर्ा अिशु ासि ,स्िच्छ प्रलतस्पदाण तिा स्िाििलम्ब भाििाको लबकास गिण पालिका स्तरीय
खेिकुद र अन्य प्रलतयोलगताआयोजिा गररिे छ।
 अि पचाररक तिा लबशेष लशक्षािाई आिश्यकताको आधारर्ा िागु गररिे छ।
 प्रालिलधक धारर्ा अध्ययिरत दलित छािछािाहरुिाई छािािृलतको व्यिस्िार्ा लिरन्तरता लदइिेछ ।
 खेिकुदिाई व्यिलस्ित गिण पालिका स्तरीय खेिकुद सलर्लत गठि गरी पालिका स्तरीय रारिपती खेि
िगायत अन्य खेिकुद कायणक्रर्हरु सचं ािि गररिेछ एिं पालिका स्तररय खेिर्ैदाि लिर्ाणर् गिे कायणक्रर्को
सरुु िात गररिे छ ।
 सार्दु ालयक लसकाई के न्र हरुिाई प्रािलर्कताको आधारर्ा सचू िा प्रलिलध युि बिाईिे छ ।
 लशक्षर् लसकाईर्ा सधु ार ल्याउि र कायणयोजिा िाई अलभिेलखकरर् गिण लशक्षक तिा लिद्यािय लिररक्षकिे
गरेको अिसु न्धािात्र्क कायणको उलचत र्ल्ु याङ्कि गरी प्रोत्साहाि गररिे छ ।
 पालिका स्तरर्ा खेिकुदको लिकास र प्रिणधि गिण उपयि
ु स्िािर्ा खेिर्ैदािको सभं ाव्यता अध्यि गरी
खेिर्ैदाि लिर्ाणर्कायण सरुु गररिेछ । पालिका स्तररय खेिकुद सलर्लत गठि गरर खेिकुद कायणक्रर्हरु
व्यिलस्ित रुपर्ा सचं ािि गररिे छ । पालिकास्तरर्ा अत्याधलु िक सार्ुदालयक पस्ु तकािय लिर्ाणर्का िालग
पहि गररिे छ ।
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४) स्र्ास््र्, खािेपािी तथा सरसफाई सम्बन्धी िीषतुः
 कोलभड – १९ को रोकिार्¸लियन्िर्का िालग लिपद व्यिस्िापि कोषर्ा यिेष्ट रकर् लिलियोजि गररिे छ ।
 दहु ुँ गाउुँपालिकाको िडा ि.ं ४ धारीर्ा १५ शैया को अस्पताि स्िापिा गिण सलं घय सरकारबाट लिर्णय भई
आगार्ी आ.ि. देखी सोको लिर्ाणर् कायण प्रारम्भ गररिे छ ।
 दहु ुँ गाुँउपालिका िाडण ि.ं ४ र्ारार्ा सार्दु ालयक स्िास््य ईकाइ स्िापिाको कायण अगाडी बढाइिे छ ।
 ब्रहर्देि स्िास््य च की अन्तरगतBirthing center को लिर्ाणर् कायण सम्पन्ि भैसके को एिं प्रालिलधक
व्यिस्िापिको तयारी सर्ेत परु ा भैसके कोिे लछट्टै सचं ाििर्ा ल्याइिे छ ।
 स्िास््यच की, गाुँउघर ललिलिक िगायत भ लतक सरं चिा लिर्ाणर् कायणिाइ प्रािलर्कतार्ा रालखिे छ ।
 पाठे घर खसेका र्लहिाहरुको उपचारका िालग अपरेशि सर्ेत हिे गरी बजेट व्यिस्िापि गररिे छ ।
 स्िास््य सस्ं िाहरुर्ा औषधी आपतू ीको अभाि िहिे गरी बजेट व्यिस्िापि गररिे छ ।
 जेष्ठिागररक,एकिर्लहिा,असि र अपगतं ा भएका ब्यालिहरुिाई िषणर्ा एक पटक स्िास््यजाचुँ तिा
उपचार र परार्सणकािालग घलु म्त लशलिर सचं ािििाई लिरन्तरता लदइिे छ ।
 आयुिदे औषधािय, प्राकृ लतक लचलकत्सा, योग लशक्षा िगायत अन्य िैकलल्पक स्िास््य पद्धलत तिा
औषधीको सम्भाििा रहेको दुह गाउुँपालिकार्ा जलडबुटी उत्पादि तिा प्रशोधि के न्र स्िापिा गिण पहि
गररिेछ ।
 स्िास््य च कीको प्रसतु ी सेिा क्षर्ता अलभिृलद्ध गरी गर्ु स्तरीय र सिणसि
ु भ स्िास्ि सेिाको लिस्तार गररिेछ ।
 प्रयोगशािा सेिा िपगु क
े ा स्िास््य च कीहरुर्ा प्रयोगशािा सेिा लिस्तार गररिे छ ।
 पर्ू ण सस्ं िागत सत्ु के री यि
ु िर्िु ा िलस्त िडा घोषर् कायणक्रर् िागु गिण पहि गररिे छ।
 िेपाि सरकारिे अििम्बि गरे को अलििायण स्िास््य लबर्ा िीलत िागु गररिे छ सािै बहक्षेिीय पोषर्
योजिािे ईगीत
ं गरेका कायणक्रर्हरुिाई लिरन्तरता लदइिे छ ।
 उपाध्यक्षसगं र्लहिा कायणक्रर् सचं ािि गररिे छ । जस्तैः सत्ु के री र्लहिािाई पोषर् उपहार ।
 धम्रु पाि तिा सलु तणजन्य पदािण लियर्ि तिा लियर्न्िर्का िालग कायणक्रर्हरु सचं ािि गररिे छ ।
 र्लहिा स्िास््य स्ियर्शेलिकाहरुिाई र्ालसक रु. ५००/- िप प्रोत्साहि भिा लदइिे छ ।
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खािेपािी तफय ुः
 खािेपािीको अभाि भइरहेका िस्ती टोिहरुर्ा लदगो खा.पा. योजिाहरु सचं ािि गिण तिा अन्य लिकास
लिर्ाणर्कायण सचं ािि गिण सर्परु क कोषको व्यिस्िा गररिे छ ।
 यस गाउुँ पालिकार्ा लिगत देलख िै सचं ाििर्ा रहेको ग्रालर्र् जिरोतोत व्यिस्िापि पररयोजिा अन्तरगत
सचं ालित योजिाहरुिाई लिरन्तरता लददै पररयोजिा िाई लिरन्तरताका िालग पहि गररिे छ ।
 व्यलिको स्िच्छ खािेपािीको अलधकारिाई सलु िलश्चत गिण सबै खािेपािीका र्हु ािहलािाई स्ितः
गाउुँपालिकाको स्िालर्त्िर्ा ल्याई पािीको र्ुहाि र धाराको संरक्षर् गरी एकघर एक खािेपािीको धारा
लिर्ाणर् गिे लबगतकै िीलत िाई लिरन्तरता लदईएको छ ।
 स्िच्छ खािेपािीको लदगो व्यिस्िापिका िालग आयोजिा लिर्ाणर्को क्रर्र्ा िै लिलश्चत रकर् र्र्णत सम्भार
कोषर्ा राखी प्रत्येक उपभोिािे न्युितर् रकर् र्ालसक लापर्ा जम्र्ा गिुण पिे िीलत लिदै ुँ खािेपािी
आयोजिाहला उपभोिा सलर्लतिाई हस्तान्तरर् गररिेछ सािै लदगोपिािाई संस्िागत गिणका िालग र्र्णत
सम्ं भार कायणकताण राखी कार्र्ा िगाउिे िीलत लिईिे छ ।
 लिगतर्ा लिर्ाणर् भई सञ्चाििर्ा रहेका खािेपािी आयोजिाहला उपभोिाहलाको सहभालगतार्ा लदगोलापर्ा
सञ्चािि गिणपु िे िीलतिाई लिरन्तरता लदईिे छ ।
 एक घर एक श चाियको अिधारर्ािाई कडाइका साि पाििा गराउुँदै आफ्िो घर अगालड आर्ै िे
सरसर्ाइ गिपुण िे अिधारर्ाको लिकास गिे गतिषणकै िीलतिाई लिरन्तरता लदइएको छ र अलतआिश्यक
ठाउुँर्ा सािणजालिक श चािय लिर्ाणर् गररिे छ ।
 खािेपािीका योजिाहरुिाई व्यिलस्ित रुपर्ा सचं ािि गिण पालिकास्तरीय सस्ं िागत व्यिस्िा गरर ( Water
Board ) अिधारर् िागु गिे र सम्पर्ु ण योजिाहरु व्यिलस्ित तररकािे सचं ाििर्ा ल्याइिे िीलत अििम्बि
गररिे छ ।
 पालिका लभि रहेका लिलभन्ि सािणजालिक स्िािहरुर्ा पिु ः भरर् टैंकी ( Recharge Pond ) लिर्ाणर् गिे
िीलत अििम्बि गररिे छ ।
 खािेपािी योजिाहरुको लज.लप.एस. का र्ाध्यर्बाट त्याङ्क सक
ं िि गिे कायण प्रारम्भ गररिे छ ।
 िजारके न्रको रुपर्ा लिकास भईरहेका स्िािहरु, िडा के न्रहरुर्ा उत्पादि हिे र्ोहर व्यिस्िापिको गिण र्ोहर
व्यिस्िापि सलर्ती गठि गररिे छ र उि के न्रहरुिाई स्िच्छ सर्ा र हररयािी युि ििाउिे कायण सिै
उपभोिाहरुको हिे छ भन्िे लबगतको िीलतिाई लिरन्तरता लदईिे छ ।
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 िजारको रुपर्ा लिकास भईरहेका स्िािर्ा सिै उपभोिाहरु िाई कुलहिे र्ोहोरिाई प्रयोग गरी करेसाबारी र
िसणरी स्िापिा गिे अलभयाििाई प्रोत्साहि गररिे छ । हररयािी िगै ुँचा लिर्ाणर् गिेिाइ परु स्कृ त गिे िीलत
िागगु ररिे छ ।
 दहु गाउुँपालिकािाई पर्ु ण सरसर्ाई उन्र्ख
ु क्षेि घोषर्ा गररिेछ । स्िच्छता र सरसर्ाइिाई व्यलि र
सर्दु ायको पलहचािको लबषय बिाइिेछ ।
 पािीका र्हु ाि सरं क्षर्का सािै पािीका रोतोतको सलञ्चती बढाउि पहि गररिे छ ।

५)मषहिा तथा बािबाषिका सम्बन्धी िीषतुः
 लिकास आयोजिाहलाको लिर्णय प्रकृ या र कायणन्ियिर्ा र्लहिा सहभागीता सलु िलश्चतता कायर् गदै
िैलगक
ं सशलिकरर् तिा सार्ालजक सर्ािेशीकरर् िीलत अिलाु प र्लहिाको आलिणक तिा सार्ालजक
शसलिकरर्का िालग कायणक्रर्हला सञ्चािि गररिेछ ।
 िैलगक
ं लहसं ा र र्ािि िेचलिखि जस्ता सार्ालजक अपराध जन्य कायणिाई लियन्िर् र लिलात्सालहत गिे िीलत
लिइिेछ ।
 बािर्ैिी पिू धण ारहलाको लिकास गदै िेपाि सरकारिे ल्याएको बाि र्ैिी स्िािीय शासिको अिधारर्ा
अिलाु प स्िािीय तह तिा सरोकारिािाहलाको सर्न्ियर्ा बािश्रर् र्ि
ु दहु ुँ गाउुँपालिका बिाउिे िीलत
लिइिेछ
 बािबालिकाहलाको पोषर्, हेरचाह बािश्रर्,िािलििाह न्यिु ीकरर् तिा असाहय बािबालिकाको सरं क्षर्
गिे िीलत लिइिेछ ।
 एकि र्लहिा सशलिकरर् कायणक्रर् िागु गररिे छ । सािै रोजगारर्ख
ु ी कायणक्रर्र्ा उलिहरुिाई सर्ािेश गिे
िीलत अििम्बि गररिे छ ।
 र्लहिा र्ालि हिे सबै खािे लहसं ा अन्त्यका िालग र्लहिा सशलिकरर् कायणक्रर् िागु गररिे छ ।
 सर्ाि कार्का िालग सर्ाि ज्यािाको िीलत अिरुु प रोजगारीको क्षेिर्ा सर्ाि अिसर प्रदाि गररिे छ ।
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६) दषित,अपाङ्गता, िेष्ठ िागररक सम्बन्धी िीषतुः
 र्लहिा, दलित, अपाङ्ग, जेष्ठिागररक िलक्षत कायणक्रर्िाइ सशलिकरर् र आयआजणिर्ा योगदाि पुग्िे गरर
सचं ािि गररिे छ ।
 जातीय आधारर्ा हिे छुिाछुत, भेदभाि र लिभेदहलािाई न्यिु ीकरर् गदै लिभेद र्ि
ु दहु ुँ गाउुँपालिका लिर्ाणर्
गिण जिचेतिा र्ुिक कायणक्रर् गररिे छ ।
 दलित र अपाङ्गगता भएका व्यलिहरुको सर्ािपु ालतक प्रलतलिलधत्िको सलु िलश्चतता गदै िक्षीत िगणको
सार्ालजक तिा आलिणक उन्ितीको िालग कायणक्रर्हरु सञ्चािि गररिेछ यस क्षेिका युिाहरुिाई स्िरोजगार
र सरकारी सेिार्ा पहचकािालग लसपर्ि
ु क तालिर्को व्यिस्िा गररिे छ ।
७) सामाषिक षर्कास सम्बन्धी िीषतुः
 दहु ुँ गाउुँपालिकार्ा रालरिय तिा अन्तरालरिय गैर –सरकारी सस्ं िाहलाको िगािीिाई प्रोत्सालहत गररिेछ
र गाउुँपालिका सुँगको सहकायणर्ा कायणक्रर्हरु सचं ािि गिण प्रोत्साहि गररिेछ ।गैरसरकारी सस्ं िाहलाको
कायणर्ा हि सलिे दोहोरोपि हटाउि, सर्न्िय र सहकायण अलभबृलद्ध गिण गाउुँपालिकािे लिशेष सयं न्ि
बिाउिे िीलत अििम्िि गररिे छ ।





अल्पकालिि रुपर्ा सचं ाििर्ा ल्याएका पाुँच िटै िडाहरुका घलु म्त पसिहरुिाई िप सदृु ढीकरर् गररिे छ ।
गाउुँपालिकार्ा स्िापिा भएका सपु ि र्ल्ु य पसिहरुिाई िप बजेटको व्यिस्िागरी सदृु ढ गररिे छ ।
टोि सुधार कायणक्रर्र्ािाई पररर्ाजणि सलहतगैर सरकारी सस्ं िा पररचाििको िीलत अििम्बि गररिे छ ।
सहकारी सस्ं िाहरुको क्षर्ता लबकास गिण प्रिधणिात्र्क कायणक्रर् सचं ािि गररिेछ , िचत पररचािि तिा
आय आजणि क्षेिर्ा सहकारी सस्ं िाहरु लसत सहकायण गररिे छ ।
 िचत कायणिाइ प्रोत्साि गिण एक घर एक खाता कायणक्रर् िागु गररिे िीलत लिइिे छ ।

८) षर्द्युत/उिाय संर्ार सम्बन्धी िीषतुः
 सािा जिलिद्यतु योजिाहरुिाइ व्यिलस्ित र लियर्ि गररिेछ , रालरिय लिद्यतु प्रसारर् िाइि लिस्तारिाई
लिरन्तरता लदइिे छ ।
 दहु ुँ गाुँउपालिका िाडण ि.ं १ लपपिच रीर्ा एि.टी. िाइि लिस्तार भएको र सत्ु खोिा िगायत अन्य िडाहरुर्ा
२ िषण लभि एि.टी. िाइि लिस्तार गिण पहि गररिे छ ।
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एर् एर् सार्दु ालयक रेलडयो लिकासको िीलत लिइिे छ ।
दम्दाकोट टािरर्ा 4G िाइि जडाि गिण आिश्यक पहि गररिे छ ।
दहु ुँ गाउुँपालिका लभि िायु उजाण प्रर्ािी लिकासका िालग सम्भाव्यता अध्ययि गररिे छ ।

९) पर्यटि प्रर्द्धयि तथा धाषमयक एर्ं सास्कृषतक िीषतुः
 गखाणलिन्र्ा बािउद्याि र लशद्बटोपी भ्यु टािर लिर्ाणर् कायण आ.ि. २०७७।०७८ लभि सम्पन्ि गररिे छ ।
 दहु ुँ क्षेिको धालर्णक सास्कृ लतक प्रिणधि गिण िागत सहभालगताको आधारर्ा र्ठर्लन्दर लजर्ोद्वार, भेष, भषु ा,
किा सस्ं कृ लत सरं क्षर् कायणक्रर् सचं ािि गररिे छ दहु ुँ गाउुँपालिकार्ा सबै सस्कृ लत,परम्परा,भेष भषु ा र
पलहचाि झल्किे गरी सग्रं ाहिय स्िापिा गिे प्रकृ या अलघ बढाइिेछ ।
 लिर्ाणर्ालधि िि लसलिङच रा पि
ु र्ा बन्जी जम्प जडाि गिण लड लप आर भई गाउुँपालिकाको रोतोत र अन्य
दाताहरु संग सर्ेत सहयोग प्राप्त गरी बन्जी जम्प सरं चिा लिर्ाणर् प्रकृ यािाई लिलिध कारर्िे यस आ.ि. र्ा
सम्पन्ि गिण सलकएि उि कायण आगार्ी आ.ि. र्ा सम्पन्ि गररिे छ । उि पुिर्ा बन्जी जम्प जडाि गिे कायण
पलि आगार्ी आ.ि. देलख गररिे छ ।
 पयणटकीय स्िि र्ागण र िरीपरीको क्षेिर्ा होर् स्टे पाहिा घर लिर्ाणर् गिे र पयणटक र्ैिी गाउुँपालिका बिाउि
पहि गररिे छ ।
 गाउुँपालिका लभि रहेका प्रयटकीय स्िि लशद्बटोपी¸ब्रहर्दह¸पासादह िागायतका क्षेिको सरं क्षर् तिा
सम्बद्बणिका सािै बृहिर लिकासको गरुु योजिा तयार गरर र्ख्ु य प्रयटकीय क्षेिका रुपर्ा अगाडी बढाउिे िीलत
लिइएको छ ।
 पयणटकीयक्षेिहलार्ाहोटि, िज, ररसोट खोल्ि िीजी– सािणजलिक साझेदारीर्ा पयणटकीय स्ििहलाको
प्राकृ लतक स दयणतार्ा खिि पयु ाणउि िलदिे र स्िच्छता तिा सरसर्ाईर्ा लिशेष ध्याि लदि आिश्यक पहि
गिे िीलत लिइिे छ।
 दहु ुँ गाउुँपालिका लभिपिे ऐलतहालसक,परु ातालत्िक सांस्कृ लतक,धालर्णक, सम्पदाहलाको अध्ययि अिसु ान्धाि
गरी सरं क्षर् तिा प्रिद्बणि गिे िीलत लिइिे छ ।
 यस गाउुँपालिका लभिका र्ठर्लन्दर हरुर्ा र्लन्दर व्यिस्िापि सलर्लत गठि गरी र्लन्दरको आम्दालििाई
व्यिलस्ित गराईिे छ । र्लन्दर हाता लभि भ लतक पिु ाणधार लिर्ाणर् िगायतका अन्य कायणहरु सोही सलर्लत
सगं को साझेदारीर्ा सम्पन्ि गिे िीलत लिइएको छ ।
 दहु ुँ गाउुँपालिकाको श्रीबगडर्ा प्रिेशद्बार लिर्ाणर् कायण गररिे छ ।
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१०) सि
ु ासि सम्बन्धी िीषतुः
 सशु ासिका आधारभूत पक्षहला उिरदालयत्ि, जिार्देलयहता, पारदशीता, जिसहभागीता र सार्ालजक
भाििािाई प्रिणद्बि गदै सेिाग्राहीहलािाई सश
ु ािसिको अिभु तू ी लदिाउि गाउुँपालिका तिा िडाहलाबाट
प्रदाि गररिे सेिा प्रिाह तिा सञ्चालित आयोजिाहला तिा कायणक्रर्हलाको सािणजलिक सुििु ाई,
आयोजिा स्ििर्ै भि
ु ािी(सािणजलिक िेखापररक्षर् ) पररक्षर् सार्ालजक पररक्षर्िाई लिरन्तरता लददै
कार्का आधारर्ा रकर् भि
ु ािी गररिे िीलत िाई लिरन्तरता लदएको छ ।
 राज्यको च िो अगं पिकाररता र्ार्ण त जिार्देलहता,अिगु र्ि, सािणजलिकरर् तिा पारदलशणता कायर् गिे
लबगतको िीलत अगालड साररिेछ।
 गाउुँपालिकाको लिस्तृत पाश्वलचि ििाउिे र गाउुँपालिकाको आफ्िै िेि साईटका र्ाध्यर् िाट गाउुँपालिकाको
लिस्तृत लििरर् तिा सचु िाहरु सािणजलिक गिे प्रलक्रया िालि सके को छ,यसिाई सदृु लढकरर् गदै िलगिे छ ।
 दहु ुँ गाउुँपालिकाको लडलजटि लभिेज प्रोर्ाइि लिर्ाणर् गिे कायणको िाििी गररिे छ ।
 गाुँउपालिकाको न्याय सम्पादिकायणिाइ प्रभािकारी ििाउि न्यालयक सलर्लतको क्षर्ता अलभिृलद्ध गिे कायण
िाई लिरन्तरता लदइिे छ ।
 गाउुँपालिका र्ातहतरहेका कायाणियहरुर्ा कर्णचारीहरुको प्रभािकारी व्यिस्िापि गरी जिर्ख
ु ी प्रशासिको
प्रत्याभतु ी लदिे कायण लिरन्तर गररिे छ ।
 कर्णचारीहरु तिा जिप्रलतलिधीहरुका िालग क्षर्ता लिकास तालिर्¸पिु ताणजकी तालिर् व्यिस्िा गररिे छ ।
 उत्कृ ष्ट कायणसम्पादिको आधारर्ा गाुँउपालिका अन्तरगत कायणरत एक जिा कर्णचारीिाइ उत्कृ ष्ट पालिका
सेिा परुु स्कारको व्यिस्िा गररिे छ ।
 तेरोतो पक्षिाट गररिे सािणजलिक सिु िाइ, सािणजलिक िेखा परीक्षर्कायणिाइ च र्ालसकरुपर्ा लिरन्तर सचं ािि
गररिे छ ।
 सशु ासिको प्रत्याभतू ी गिण प्रत्येक्ष जिगिु ासो सिु िाइ का िालग जिता सगं अध्यक्ष कायणक्रर् सचं ािि गररिे
छ, र गाुँउपालिका कायाणियर्ा हेल्प डेस्क स्िापिा गररिे छ।
 गाुँउपालिकािे गरेका लिर्णयहरु तिा लक्रयाकिापहरु आर्जितार्ा सहज सम्प्रेषर् गिण पालिकाको िेिसाइट
लियलर्त अद्यािलधक गिे, गाउुँपालिका तिा िडाकायाणियहरुको सचू िापाटीिाइ लियलर्त अद्यािलधक
गिेकायणिाइ व्यिलस्ित गररिे छ । आलिणक िषणका सम्पर्ु ण कायणक्रर्हरु बजेट सलहत गाउुँपालिकाको िेभसाइट
र्ार्ण त सािणजालिक गररिे छ ।
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 राजस्ि पररचािििाइ प्रभािकारी ििाउि करदाता अलभर्ख
ु ीकरर्, प्रोत्साि तिा दण्ड परुु स्कारको
व्यिस्िापि गररिे छ ।
 प्रत्येक आलिणक िषणको अन्त्यर्ा पालिकास्तरबाट सचं ालित कायणक्रर्हरुको कायणप्रगलतका सािै िृस्तृत
जािकारी सलहतको पाशण लचि लिर्ाणर् गरर सम्पर्ु ण सरकारी तिा गैर सरकारी कायाणिय¸प्रदेश र सलं घय
कायाणियहरुर्ा सर्ेत उपिब्ध गराइिे छ ।
 बजार अिगु र्ि तिा व्यिस्िापििाई िषणर्ा तीि पटक गिे गरी कायण प्रारम्भ गररिे छ ।
 िि लियि
ु कर्णचारीहरुको क्षर्ता लिकास गिणका िालग तालिर्को व्यिस्िापि गररिे छ । कर्णचारीहरुको
आचारसलं हता लिर्ाणर् गरर कार्को र्ल्ु याङ्किको आधारर्ा परुु रकार र दण्डको व्यिस्िा गररिे छ ।
 लछटो छररतो सरि र प्रभािकारी सेिा प्रभािका लिम्ती कर्णचारीहरुका िालग श्रोत साधिको व्यिस्िा गररिे छ
 कर्णचारीहरुको िैर्ालसक रुपर्ा कायण प्रगलत सलर्क्षा गररिक
ु ा सािै कायण लििरर् सलहत कार्को बाुँडर्ाुँड
गररिे कायण अगाडी बढाइिे छ ।
 परुु रकार र दण्डको अलभिेख रालखिे पद्बलतको लिकास गररिे छ ।
 सगं ठि लिकास तिा व्यिस्िापि सिेक्षर् (O & M) गिे कायण यस िषण प्रारम्भ भएको छ । आगार्ी आ.ि.
र्ा सम्पन्ि गररिे छ ।
 व्यिसाय दताण प्रकृ यािाई अलििायण गरी सबै व्यिसायीिाई यस प्रलत सचेत गराइिे छ ।
११) भौषतक पर्ू यधार सम्बन्धी िीषतुः
 गाउुँ पालिका तिा िडा कायाणियको प्रशासलिक भिि लिर्ाणर्को िालग जग्गा प्राप्त भैसके कोिे आ.ि.
२०७७।०७८ देलख कायाणिय भिि लिर्ाणर्को कार् प्रारम्भ गररिे छ । कायाणिय भििको बोिपिको प्रकृ या
सम्पन्ि भैसके को छ । िडा ि.ं ४ को शाखा कायाणिय र ५ को िडा कायाणिय भििको लिर्ाणर् कायण उपभोिा
सलर्लत र्ार्ण त प्रारम्भ भैसके को छ ।
 “गाुँउपालिका अध्यक्ष सडक लिस्तार अलभयाि” अन्तरगत जोशीगाुँउ र्ारा सडक र लहलकिा लसद्धटोपी
सडक अगाडी िढाइिे छ तिा िप लडपीआर बिेका सडकहरुको पलि सरुु िात गररिे छ । र बाकी ुँ रहेका
सडकहरुको िप लड.लप.आर. गिे कायण प्रारम्भ गररिे छ ।
 गाउुँपालिका लभि सरकारी,गैर सरकारी र व्यालिगत पहिर्ा लिर्ाणर् गररिे घर गोदार् भिि हरुर्ा िेपाि
सरकार बाट जारी गरेको भिि संलहता आगार्ी आ.ि. देलख कडाइका साि िागु गररिे छ।
 स्िालिय स्तरर्ा दररेट तयार गदाण भ गोलिक सगु र्ता र दगु र्ण क्षेिको ढुिािी सम्िन्धी व्यिस्िा लर्िाईिे छ ।
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 दाचणिा लतक
ं र सडकको स्तरोन्ितीका िालग सम्बलन्धत लिकायर्ा आिश्यक पहि गररिे छ, दहु ुँ गाउुँपालिका
सम्र्को यातायातिाई सहज बिाउि आिश्यक िजेट लिलियोजि गिण सम्बन्धीत लिकायिाई अिरु ोध गररिे
छ।
 चािु आलिणक िषणर्ा चीि सरकारको सहयोगर्ा उिरी क्षेि पिु ाणधार लिकास कायणक्रर् सचं ािि हिे भलि
िेखी आएको हदा सो कायणक्रर्िाई आगार्ी आ.ि. देलख कायाणन्ियिर्ा ल्याइिे छ ।




दहु ुँ गाउुँपालिका लभि रहेका डकर्ीहरुिाई तालिर् लदइिे िीलत लिइिे छ ।
एलककृ त भु–उपयोग योजिा लिर्ाणर् गररिे छ ।
जोलखर्युि बलस्तहरुको त्याङ्क सक
ं िि गररिे छ ।






पालिका लभि रहेका सािणजालिक जग्गाहरुको पलहचाि गरी अलभिेख रालखिे छ ।
भिि आचारसलं हता तिा र्ापदण्ड लिदेलशका लिर्ाणर् गरी कायाणन्ियि गररिे छ ।
गाउुँपालिका स्तरीय बसपाकण र हेिीप्याड लिर्ाणर् कायणको सम्भाव्यता अध्ययि गिे कायण अगाडी बढाइिे छ ।
हेलल्भटाससगं को सहयकायणर्ा र्ागको आधारर्ा आिश्यक झो.प.ु लिर्ाणर् गररिे छ ।

२. मुख्र् मुख्र् आर्ोििा र षक्रर्ाकिापहरुः
१. उपाध्यक्ष युिा स्िरोजगारी कायणक्रर्िाई िप पररर्ाजणि सलहत लिरन्तरता लदइिे छ ।
२. गाुँउपाषिका अध्र्क्ष सडक षिमायण कार्यक्रमुःजोशी गाुँउ र्ारा सडक तिा लहलकिा लसद्धटोपी
सडकिाईप्रािलर्कतार्ा राख्दै िप सडकहरुको लिर्ाणर् कायण सर्ेत अगाडी बढाइिे छ ।
३. कक्षा कोठामा षिक्षक षर्द्यािर्मा अषभभार्क कार्यक्रमुः सार्दु ालयक लिद्याियहरु सुधारको िालग गत
आ.ि. देलख सचं ालित कक्षा कोठार्ा लशक्षक लिद्याियर्ा अलभभािक कायणक्रर्िाई िप पररर्ाजणि सलहत
कायाणन्ियि गररिे छ ।
४. थि षसषिड.र्ौरा बहउद्धेश्र्ीर् पुिषिमायणुः दहु ुँ क्षेिको पयणटि लिकासको कोसे ढुङ्गा सालित हिे अपेक्षा
साि सरुु गररएको िि लसलिड.च रा िहउद्धेश्यीय पि
ु को लिर्ाणर्कायण आगार्ी आ.ि. र्ा सम्पन्ि गररिे छ ।
५. दुहुँ षबकास गरर्ोििाुःदहु ुँ लिकास गरुु योजिा लिर्ाणर् भै सके कोिे लतव्रताका साि यसको कायाणन्ियि गररिे छ
६. र्डा अध्र्क्ष टोि सुधार कार्यक्रमुःगैर सरकारी सस्ं िासगं को सहकायणर्ा िडा अध्यक्ष टोि सधु ार कायणक्रर्िाई
लिरन्तरता लदइिे छ ।
७. कृ लष र पशु क्षेिर्ा एक टोि एक उत्पादि कायणक्रर् सचं ािि गिे िीलत लिइिे छ ।
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८. पाठे घर खसेका र्लहिाहरुको पाठे घरको उपचारर्ा अपरेसि सर्ेत हिे गरर आिश्यक रकर् लिलियोजि गररिे छ ।
९.गाउुँपालिका लभिका अलत लिपन्ि घरधरु ीर्ा कोलभड – १९ बाट परेको प्रभाििाई कर् गिण तिा जीििशैिी सार्ान्य
बिाउि कार्का िालग खाद्यान्ि कायणक्रर् िागु गररिे छ ।
१०. कोलभड – १९ बाट प्रत्यक्ष प्रभालित तिा आप्रिाशिबाट घर र्लकण एर आफ्िै गाउुँर्ा व्यिसाय गिण इच्छुक युिा
िेरोजगारहरुका िालग आिश्यकतार्ा आधाररत रोजगार र्ि
ु क कृ याकिाप सचं ािि गिण अिदु ाि तिा ऋर्
सहलियत खािे कायणक्रर् सचं ािि गररिे छ ।
११. लिश्व र्ाहार्ारीको रुपर्ा र्ै लिरहेको कोलभड – १९ को प्रभािबाट प्रभालित जिसर्ुदायर्ा भोगर्री तिा खाद्यान्ि
आपतु ीर्ा असहजता हि िलदि प्रत्येक िडाबाट सचं ालित सपु ि र्ल्ु य पसिहरुर्ा सार्ािको भाडा सन्ु य गरर सपु ि
र्ल्ु यर्ा खाद्यान्ि उपिब्ध गराइिे छ ।
१२. बािलिकास के न्रका लशलक्षकाहरुका िालग र्ालसक रु. ५००/- िप प्रोत्साहि लदइिे छ ।
१३. र्लहिा स्िास््य स्ियर्शेलिकाहरुिाई र्ालसक रु. ५००/- िप प्रोत्साहि सलु िधा लदइिे छ ।
१४. प्रधािर्न्िी रोजगार कायणक्रर्र्ा सलु चकृ त भएका बेरोजगारहरुिाई पालिका स्तरीय अन्य योजिाहरुर्ा
प्रािलर्कताका साि कार्र्ा िगाइिे िीलत लिइिे छ ।
अन्तर्ा¸ लिश्वभर र्ै लिरहेको कोरोिा भाइरसको प्रभािबाट हार्ी पलि अछुतो रहि सलदैि यस रोगबाट िड्िको िालग
हार्ीर्ा उच्च दृढशलि¸सकारात्र्क सोच¸सर्ालजक दरु ीको आिश्यकता पदणछ । लय सबै उपायहरु अििम्बि गरेर्ा
अिश्यिै कोरोिा र्ालि लिजय प्राप्त गिण सलकिे छ भन्िे अपेक्षाका साि लिदा हन्छु । Stay Home ! Stay Safe !

धन्र्र्ाद !

.
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