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“कृषिमा आधुषिकीकरण, पर्यटि पूर्ायधार, सामुदाषर्क षिक्षामा सूधार र समारे्िीता र सुिासिको माध्र्म द्वारा दुह ुँ गाउुँपाषिकाको समृद्धी” 

“स्र्च्छ दुह ुँ, सुन्दर दुह ुँ, समृद्ध दुह ुँ” 

 

बाषियक िीषत तथा कार्यक्रम 
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खण्ड १- पररर्र् र सषमक्षा 

 

दहु ुँ गाउुँपालिकाको छैट ुँ गाउुँसभाका अध्यक्ष ज्यू¸ 

गाउुँ सभाका सदस्यहरु¸ 

सम्परू्ण कर्णचारीहरु¸ 

उपलस्ित सम्परू्ण बुबा आर्ा दाजभुाई तिा लदलदबलहलिहरु ।  

 

    िपेािको सलंिधाि, २०७२ जारी भई कायाणन्ियिर्ा आए पश्चात तीि तहको राज्य सरंचिा अिरुुपको स्िािीय 

तहको रुपर्ा रहकेो यस दहु ुँ गाउुँपालिकाि े िपेािको सलंिधाि २०७२¸लिद्यर्ाि ऐि तिा काििु बर्ोलजर् िालषणक 

बजटे स्िीकृत गरी कायणक्रर्हरु कायाणन्ियि गरेको तीि िषण परुा भएको छ । 

     यस पलुित घडीर्ा सम्परु्ण ज्ञात अज्ञात सलहदहरु, िोकतालन्िक आन्दोििका अग्रज व्यलित्िहरु प्रलत सम्र्ाि प्रकट 

गदै, यस अिलधर्ा दहु ुँ गाउुँपालिकािाई सि ै तिरि े सहयोग गिुण ह िे, आदरर्ीय दुह ुँ गाुँउ पालिका िासी सम्परु्ण 

जिसर्ुदायहरु प्रलत कृतज्ञता र धन्यिाद प्रकट गदणछु । 

    सर्नु्ित तिा लदगो लिकास सलहतको सर्दृ्धी भन्ि ेसोचका साि दहु ुँ गाउुँपालिकाि ेतीि पटक िीलत तिा कायणक्रर् र 

िजटे सािणजलिक गररसकेको छ । िालषणक िीलत तिा कायणक्रर् र िजटेको उद्दशे्य परुा गिण गाउुँ सभाि ेआलिणक¸ 

सार्ालजक , पिूाणधार ,सशुासि िगायतका क्षेिहरुर्ा लिलभन्ि कायणक्रर्हरु तय गरी कायणन्ियि गरर रहकेो छ ।  अगार्ी 

आ.ि. को िालषणक िीलत तिा कायणक्रर् र बजटे लिर्ाणर्को पषृ्ठभरू्ीर्ा चाि ुआ.ि.को िालषणक िीलत तिा कायणक्रर्को 

सलर्क्षा सलहत आ.ि. २०७७।०७८ को िालषणक िीलत तिा कायणक्रर् यस गररर्ार्य गाउुँ सभार्ा पशे गि ेअिुर्ती 

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

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

र्ार्ण त उपाध्यक्ष युिा स्िरोजगारी, प्रधािर्न्िी कृलष आधलुिलककरर् पररयोजिा, पश ुसिेा प्रसार, गरीिी लििारर्का 

िालग िघ ुउद्यर् लबकास, साहलसक पयणटि पूिाणधार जस्ता कायणक्रर्हरु कायाणन्ियि भइरहकेा छि । 

कार्यक्रमका सर्ि पक्षहरुः 

१) युिाहरुिाई उत्पादि र्िुक कृलष¸ पश ुर व्यिसालयकतार्ा जोड लदइएको छ । 

२) कृलषर्ा आधलुिक लबउ लितरर् कृलष औजारको लितरर् र्िरू्ि बोट लितरर् िगायत लिलभन्ि तालिर् र प्रलिलध 

प्रयोगर्ा बृद्धी गररि ेछ । 

३) बाख्रापािि, कुखुरापाििर्ा व्यिसालयकता िढेको छ । 

४) पश ुस्िास््य सलुिधार्ा सहजता भएको छ । 

५) कृलष र पशपुाििर्ा व्यिसालयक चेतिाको लिकास भएको छ । 

कार्यक्रमका रु्िौतीहरुः 

१) युिाहरुर्ा श्रर् प्रलत सम्र्ािको भाििा जागतृ गराउि ुपिछे । 

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

३) हाि रै्लिरहकेो कोरोिा भाइरसका कारर् तोलकएको सर्यर्ा आधलुिक लिउ¸उपकरर् िगायत लिलभन्ि 

कायणक्रर्हरु सर्यर्ा गिण सलकएको छैि । 

(ख)सामाषिक क्षेत्रुः लशक्षा, स्िास््य, खािपेािी तिा सरसर्ाइ, ससं्कृलत पिणद्धि,  खेिकुद, सार्ालजक 

सर्ािेशीकरर् जस्ता क्षेिहरुर्ा रकर् लिलियोजि गरी, कक्षा कोठार्ा लशक्षक लिद्याियर्ा अलभभािक कायणक्रर्, 

लिद्यािय भ लतक सरंचिा लिर्ाणर्, स्िास््य संस्िा पिूाणधार लिर्ाणर्, घमु्ती स्िास््य लसिर, जषे्ठ िागररक स्िास््य जाुँच 

तिा औषधी लितरर्, खा.पा. योजिा लिर्ाणर् तिा र्र्णत, र्लन्दर लिर्ाणर् तिा र्र्णत, िलक्षत िगण कायणक्रर्हरु िाई 

सचंालित रहकेा 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 कायणक्रर्हरुि ेगदाण  शलैक्षक 

सधूारर्ा सहयोग पगुकेो छ । 

३) लिलभन्ि लिद्याियहरुर्ाभ लतक पिूाणधारको सलुिधार्ा िदृ्बी भइ कक्षाकोठा व्यिस्िापिर्ा सहजता भएको छ । 

४) कोलभड – १९ लियन्िर् तिा रोकिार्¸पाठेघर खसकेा र्लहिाहरुको उपचार¸लदघणरोगी औषधी उपचार¸राहत जस्ता 

कायणक्रर्हरुि ेजिताको स्िास््य सुरक्षा बढाएको छ । 

 (ग) पूर्ायधार क्षेत्रुः स्िालिय सडक, बाटो, कायाणियको प्रशासलिक भिि, लसचंाइ, िघउुजाण जस्ता पिूाणधार 

लिकासका क्षेिर्ा रकर् लिलियोजि गरी, गाुँउपालिका अध्यक्ष सडक लिर्ाणर् कायणक्रर्, लपलसलस िाटो लिर्ाणर्, सािा 

लसचंाइ जस्ता कायणक्रर्हरु सचंाििर्ा रहकेा छि । 

कार्यक्रमका सर्ि पक्षहरुः 

१) लहलकिा लशद्बटोपी¸जोशीगाउुँ र्ारा सडकको लिर्ाणर् कायण िाई लिरन्तरता लदइएको छ¸चाि ुआ.ि.र्ा उि सडक 

खण्डका दईु ओटा प्याकेज लिर्ाणर् गररएका छि । 

२) चुि तीपरू्ण योजिाको रुपर्ा रहकेो र्ारा खािपेािी तिा सरसर्ाई योजिा सम्पन्ि ह ि ेअिस्िार्ा छ । 

३) िपेािकै िार्ो िि लसलिड.च रा झो.प.ु लिर्ाणर्कायण सरुु भई यस ैआ.ि.को चैि र्सान्त लभि सम्पन्ि गररि ेिक्ष्य 

रहकेोर्ा कोरोिा भाइरसका कारर् देश बन्दाबन्दीको अिस्िार्ा भएकोि ेसम्पन्ि गिण सलकएि । 

४) स्िास््य ससं्िाहरुर्ा सरंचिागत सधुार भएको छ । 

(घ)बि र्ातार्रण तथा षर्पद व्र्र्स्थापि क्षेत्रुःलिश्वभर रै्लिएको कोरोिा भाइरसको रोकिार् लियन्िर्का िालग 

लिपद व्यिस्िापि कोषिाई प्रभािकारी रुपर्ा सचंाििर्ा ल्याइएको छ, िसणरी लिर्ाणर्, ढि लिकास, िसणरी 

स्िापिा जस्ता कायणक्रर्हरु सचंालित रहकेा छि । 

कार्यक्रमका सर्ि पक्षहरुः 

१) लिपदर्ा परेकाहरुि ेराहत प्राप्त गरररहकेा छि¸ कोरोिा भाइरसका कारर् देश बन्दाबन्दी भएको अिस्िार्ा दहु ुँ 

गाउुँपालिकाबाट तीि चरर्र्ा राहत लितरर् गररएको छ । जितािाई प्रत्यक्ष रुपर्ा सिेा पगु्िे कायणक्रर् अन्तरगत 

घमु्ती पसि सचंाििर्ा ल्याइएको छ । दुह ुँ गाउुँपालिका भन्दा बालहर बन्दाबन्दीका कारर् सर्स्यार्ा परेका 

िागररकहरुिाई दहु ुँ गाउुँपालिकाकै व्यिस्िापिर्ा आफ्िो घरर्ा लभत्र्याएका छ  । अध्ययिको लहसाबि ेलजल्िा 

बालहर रहकेा लिद्यािीहरुिाई राहत स्िरुप रु. ३०००/- लितरर् गरेका छ  । कोरोिा भाइरसका कारर् आर् 

िागररकर्ा पि ेप्रभाि दखु कष्टिाई न्युलिकरर् गिण दहु ुँ गाउुँपालिका हातरे्ािो गरर सहकायण गिण तयार रहि ेछ । 



 

4 
 

२) लिपद पिूणको सजगता िढेको छ । 

३) लिपद िाट क्षलतग्रस्त सरंचिा पिुलिणर्ाणर् भइरहकेो छ । 

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

सकंिि र व्यिस्िापि कायणक्रर् सचंालित रहकेा छि भि ेकेही कायणक्रर्हरु बन्दाबन्दीका कारर् सर्यर्ा गिण 

सलकएको छैि । 

कार्यक्रमका सर्ि पक्षहरुः 

१) गाउुँपालिका, िडा कायाणियहरु, योजिा र कायणक्रर्हरुर्ा सािणजलिक सिुिाई अलििायण गररएको छ । 

२) योजिाहरुर्ा आलिणक ििेदिेको प्रिलृत शनु्यर्ा झरेको छ । 

(र्) अन्र् कार्यक्रमहरुः 

१) यस िषण िडा अध्यक्ष टोि सधुार कायणक्रर् सहयोगी संस्िा लस.आर.लड.एस. र्ार्ण त सचंािि गररएको छ । यसर्ा 

अपके्षाकृत उपिब्धी हालसि गररएको छ । 

२) कर्णचारी तिा जिप्रलतलिलधहरुिाइ अिलुशक्षर् कायणक्रर् गररएको भएतापलि ियाुँ कर्णचारीहरुिाई सिेा प्रिशे 

तालिर् िगायत आधारभतू तालिर् लदि िसलकएको अिस्िा छ । उि तालिर्हरुिाई कायाणन्ियिर्ा ल्याइि ेछ ।  

३) रालरिय लिद्युत प्रसारर् िाइि जडािका िालग एच.टी. िाइि र एि.टी. िाइि िडा ि.ं १ र्ा जडाि भसैकेको र 

अन्य िडा हरुर्ा जडाि भइरहकेो अिस्िा छ ।  

४) िडा ि.ं ३ र्ा रहकेो श्री जिलिकास र्ा लि बारबाजको छािाबास भिि लिर्ाणर् सम्पन्ि भएको छ । 

५) गाउुँपालिकाको प्रशासकीय भििको लिर्ाणर्को सम्झ ता गि ेकायण अलन्तर् चरर्र्ा छ । िडा ि.ं ५ र िडा ि.ं ४ को 

िडा कायाणिय भिि उपभोिा सलर्लत र्ार्ण त सचंािि गि ेगरर कायण प्रारम्भ भसैकेको छ । 

६) खेतीगाड झो प ुको लिर्ाणर् कायण सम्पन्ि भएको छ । र लसर्ार झो प ु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 पिूाणधार लिकास¸कृलषर्ा व्यिसालयकता¸लशक्षा¸स्िास््यर्ा जिार्दलेहता¸युिा श्रर्लशिता र 

सशुासिको र्ाध्यर् द्बारा दहु ुँ गाउुँपालिकाको सर्दृ्बी” । भन्ि ेसोचका साि दहु ुँ गाउुँपालिका अगाडी बढेको छ ।  

ख. “स्िच्छ दहु ुँ, सनु्दर दहु ुँ, सर्दृ्ध दहु ुँ”  को िारा सर्ते हाम्रो आधारभूत सोच रहकेो छ । 

२.२ िक्ष्र् 

क. खाद्य बािीर्ा आत्र्लिभणरता, तरकारी, र्िरु्ि, पशपुाििर्ा  व्यिसालयकताको र्ाध्यर् द्वारा प्रलत व्यलि 

आम्दािीर्ा बृद्धी गि े। 

ख. सार्दुालयक लशक्षा र स्िास््य सिेार्ा जिार्दलेहता¸योजिािद्ब पयणटकीय र पिूाणधार लिकास र सर्ािशेीता 

प्रशासिर्ा सशुासिको र्ाध्यर् द्वारा लदघणकािीि आलिणक सर्दृ्धी प्राप्त गि।े 

२.३, उदे्दश्र् 

क. स्िालिय सडकहरुको लिर्ाणर्कायणर्ा लतव्रता, सघंीय सडकको स्तरोन्िती गरी सडक िटेिकण िाइ आलिणक उन्ितीको 

आधार ििाउि ेजस अन्तरगत लहलकिा लशद्बटोपी सडक¸ जोशीगाउुँ बारबाज र्ारा सडक िाई लिि सलकन्छ । 

ख. लिद्याियहरुको भ लतक सधुार गरी, सार्दुालयक लिद्याियहरुको गरु्स्तर सधुारर्ा सरोकार िािािाइ जिार्दहेी 

ििाउि े। 

ग. कृलष, िघ ुउद्यर्, पयणटि जस्ता आय र्िुक क्षेिहरुर्ा युिाहरुिाइ सिंग्ि गराइ स्िरोजगारी सजृिा गि े। 

घ. र्लहिा, दलित, अपाङ्गहरुका िालग आलिणक सशलिकरर्का कायणक्रर्हरु सचंािि गरर आत्र्लिभणर ििाउि े। 

ङ. स्िास््य संस्िाहरुको सुदृढीकरर् गरर र्ाहार्ारी लियन्िर्¸स्िास््य सरुक्षा र सचेतिाको र्ाध्यर्द्बारा सरसर्ाइको 

सलुिलश्चतता गि े। 

च. खािपेािी अभाि भएका क्षेिहरुर्ा खािपेािी योजिा सचंािि गि ेर पिूण लिलर्णत खािपेािी योजिा हरुिाइ 

व्यिलस्ित गरर आधारभतू खािपेािी सलुिधा सलुिलश्चत गि े। 
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२.४  अपेषक्षत उपिषधध 

क. सि ैिाडणहरुर्ा आधारभतू स्िास््य सिेा प्रत्याभुत ह िछे, ब्रहर्देि स्िास््य च कीर्ा प्रसुती केन्रको सचंािि 

यिालशघ्र ह ि ेछ । 

ख. र्लहिा, दलित, अपाङ्ग एि ंयुिाहरु आयर्िूक कार्र्ा सिंग्ि ह ि ेछि । 

ग. आधारभतू खािपेािीको सलुिधा सािै परु्ण सरसर्ाइ युि टोिहरुको लबकास ह ि ेछ। 

घ. धालर्णक, सास्कृलतक, साहलसक पयणटकीय पूिाणधार लिर्ाणर्को गती लतव्र ह ि ेछ । 

ङ. लिकट बस्तीहरुर्ा यातायत पह ुँच पगु्िछे र आन्तररक प्रयणटि प्रिणद्बि ह िछे । 

च. सार्दुालयक लिद्याियहरुको भ लतक तिा शलैक्षक िातािरर्र्ा सधुार आउि ेछ, लिद्यािी भिाणदर, कक्षा छाडि े

दरर्ा शलैक्षक गरु्स्तर सुधार ह ि ेछ । 

छ. लकसािहरुि ेकृलषर्ा आधलुिलककरर्का र्ाध्यर्बाट कृलष व्यिसाय सरुुिात गि ेछि, खाद्यान्ि उत्पादिर्ा िदृ्धी 

ह ि ेछ । 

ज. युिाहरु तरकारी खेती, र्िरू्ि खेती, पशपुािि, जडीिटुी खेती जस्ता उद्यर्हरुर्ा सिंग्ि ह ि ेछि, लिदेश पिायि 

घट्ि ेछ, उद्यर्शीिता िढि ेछ । 

झ. घरदिैोर्ा लिलिय सिेार्ा पह ुँचि ेसर्यको बचत भई उि सर्य अन्य कायणर्ा िगाउि पाउि ेतिा जषे्ठ 

िागररकहरुिाई सहजता ह ि ेछ । 

ट. सपुि र्लु्य पसिको र्ाध्यर्बाट िागररकहरुि ेउलचत र्लु्यर्ा घरदिैोर् ैखाद्य िगायतका बस्तहुरु उलचत र्लु्यर्ा 

प्राप्त गि ेतिा आरु्ि ेउत्पादि गरेका बस्त ुउलचत र्लु्यर्ा बेच्ि पाउि ेछि । 

ठ. कोलभड - १९ को रोकिार्का िालग र्ािि श्रोतको पररचािि गररि ेछ । 

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

क) िपेािको सलंिधािि ेप्रत्याभतु गरेका र् लिकहकहरु, राज्यका लिदशेक लसद्धान्त र िीलतहरु । 

ख) स्िािीय सरकार सचंािि ऐि, २०७४  

ग) रालरिय प्राकृलतक रोतोत तिा लिि आयोग ऐि, २०७४  

घ) अन्तर सरकारी लिि व्यिस्िापि ऐि, २०७४  
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ङ) सघंीय, प्रादलेशक िीलत कायणक्रर् तिा  िजेट २०७५ 

च) स्िािीय तहको िालषणक योजिा तिा िजटे तजुणर्ा लदग्दशणि, २०७४(पररर्ाजणि) 

छ) रोतोत साधि  

ज) दहु ुँ गाुँउपालिकाका जिताहरुका अपके्षा, आिश्यकता, र्ाुँग र सझुािहरु 

२.२.१ क्षेत्रगत िीषत तथा आधारहर 

(क) आषथयक क्षेत्रुः कृलष, गरै कृलषण, उद्योग तिा िालर्ज्य, पयणटि, सहकारी तिा लिलियर िि तिा ििस्पतीको 

उपयोग 

(ख) सामाषिक क्षेत्रुः लशक्षा, स्िास््य, खािपेालि तिा सरसर्ाइण, ससं्कृलत प्रिणद्धि, िैंलगक सर्ािता तिा 

सर्ािेशीकरर् । 

 (ग) पूर्ायधार क्षेत्रुः सडक, लसचंाइण, भिि तिा सहरी लिकास, उजाण, घरेि ुतिा िघउुद्यर् र सचंार 

 (घ) र्ातार्रण तथा षर्पदव्र्र्स्थापि क्षेत्रुः िि तिा भ(ूसरंक्षर्, जिाधार सरंक्षर्, िातािरर् सरंक्षर् , जििायु 

पररिणति र्ोहोरर्िैा व्यिस्िापि, जि उत्पन्ि प्रकोप लियन्िर्, लिपद व्यिस्िापि । 

(ङ) संस्थागत षबकास, सेर्ा प्रभार्ुः र्ािि सशंाधि लिकास, ससं्िागत क्षर्ता लिकास, ससं्िागत पिूाणधार । 

(च) षर्षिर् व्र्र्स्थापि र सुिासिुः( सघंीय सरकार र प्रदशे सरकार बाट प्राप्त अिदुाि यसगाउुँपालिकाको 

आन्तररक आय तिा अन्य गरैसरकारी र दात ृलिकायहरुबाट प्राप्त अिुदाि र साझदेारी कोषको रकर्बाट 

आिश्यक लिलिय व्यिस्िा गररिकुो सािै लििीय सशुासिको िालग पारदलशणता र जिार्दलेहताको िीलत 

अििम्िि गररएकोछ । 

 

आदरर्ीय उपलस्ित गाउुँसभा सदस्य ज्यूहरु ! 

दहु  गाउुँपालिकािाई प्राप्त भएका सबै सम्भाििा र अिसरहलािाई सम्पिीको लापर्ा ग्रहर् गद ैिालषणक िीलत तिा 

कायणक्रर् तजुणर्ा गदाण अििम्बि गररएका प्रर्खु आधारहरुको जगर्ा टेकेर “स्िच्छ दहु ुँ, सनु्दर दहु ुँ, सर्दृ्ध दहु ुँ” दहु ुँ 

गाउुँपालिका लिर्ाणर् गि ेप्रलतबद्धताका साि अब र् दहु  गाउुँपालिकािको आगार्ी िषणको िालषणक  र्खु्य र्खू्य क्षेिका 

िीलत तिा कायणक्रर्हला प्रस्ततु गदणछु । 
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१) कृषि तथा पिुपािि सम्बन्धी िीषतुः  

१. र्ाटो पररक्षर्का र्ाध्यर्बाट एक िडा एक उत्पादि कायणक्रर् कायाणन्ियि गररि ेछ तरकारी पकेट क्षेि¸र्िरू्ि 

पकेट क्षेि¸दाि पकेट क्षेिको रुपर्ा िडाहरुको पलहचाि गररिछे । 

२.एक िडा एक प्रालिलधको र्ाध्यर्बाट लकसािहरुिाई कृलष र पशपुाििको प्रालिलधक सेिा घरघरर्ा उपिब्ध 

गराइिछे । 

३. कृलष क्षेिको उत्पादि िदृ्धी गिण आधलुिक लसचंाइ, र्ि लिउ ढुिािी, िािी लबकास, कृलष प्रसारकायणक्रर् सचंािि 

गरर खाद्यिािीर्ा आत्र् लिभणरता हालसि गिण लिलभन्ि प्रकारका अिदुाि लदइि ेिीलत लिइि ेछ । 

४. कृलष उपजहरुको िजार प्रिधणि गिण सपुि र्लु्य पसिर्ा सकंिि केन्र स्िापिा गि ेतर्ण  पहि गररि ेछ । 

५.व्यिसायीहरुिाइ प्रोत्सालहत गिण उत्कृष्ट कृषक, पशपुन्छी व्यिसायी, उद्यर्ीहरुिाई परुुस्कृत गररि ेछ । 

६. व्यिसालयक रुपर्ा कृलष पदैािारको उत्पादि र प्रसोधि गिण तिा उच्च र्लु्य प्राप्त गिण सहकारी,  सर्हु र व्यालि 

िाई र्ि लिऊ लिरुिा खररदर्ा अिदुाि उपिब्ध गराईि ेर पलुजगत अिदुािको सर्ते व्यिस्िा लर्िाईि ेछ । 

७. स्याउ जोि इकाई सगं सर्न्िय गरी समं्भाव्य स्िािहरुर्ा स्याउ खेती लिस्तार गररि ेछ । 

८. पालिका लभि ओखर खेतीको सभंाििा भएका क्षेिहरुर्ाओखर पकेट क्षेि बिाई ओखर खेती लिस्तार गररि ेछ । 

सनु्तिा जातका बोट लिरुिाको व्यिसालयक खेतीका िालग प्रोत्साहि स्िरुप लिरुिा लितरर् गररि ेछ । 

९. गाउुँपालिका, लिषयगत कायाणियहला,पररयोजिा िगायत कृलष  क्षेिर्ा   कार्   गि े  सघं–ससं्िा   एि ं  अन्य 

लिकायहलाको सर्न्िय र सहकायणर्ा केही क्षेि पलहचाि गरी अगाणलिक खेतीगिण प्रोत्साहि गररिछे । दहु  

गाउुँपालिकािाई  आगाणलिक खेती उन्र्खु पालिकाको लापर्ा लिकास गररिछे । 

१०. पश ु स्िास््य  सिेार्ा  लिस्तार,  िस्ि  सधुार,कृलिर् गभाणधाि  पशआुहारर्ा  सधुार   र  पश ु स्िास््य  सेिाको  

िालग  प्रालिलधक  जिशलिको पररचािि र्ार्ण त दहु  गाउुँपालिकािाई पशपुािि क्षेिको लापर्ा लिकास गरी र्ास ु

तिा दधुको िालग आत्र्लिभणता तर्ण  उन्र्खु एि ंप्रोत्साहि गि ेकायणिाई लिरन्तरता लदइि ेछ । 

११. कृलष तिा पशपुािि व्यिसाय िाई प्रभािकारी ििाउि कृलष गाउुँघर ललिलिक तिा पश ुस्िास््य लशलिरहरु 

लियलर्त रुपर्ा सचंािि गररि ेछि । 

१२. कृलष लबर्ा तिा पश ुलबर्ा कायणक्रर्िाई प्रोत्साहि गररिछे । 

१३. कृलष तिा भटेिरी एग्रोभटे स्िापिा गि ेतर्ण  पहि गररि ेछ । 
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१४. एक बस्ती एक िर्िुा कृषक र्ार्ण त गाउुँपालिका लभिका लिलभन्ि बलस्तहरुर्ा िर्ुिा कृषक छि ट गरर लिलभन्ि  

कायणक्रर् सचंािि गररि ेछ । 

१५. व्यिसालयक रुपर्ा बाख्रा पािि गिण इच्छुक लकसािका िालग लिलश्चत तोलकएको अिदुािर्ा बाख्रापािि 

व्यिसाय कायणक्रर् कायाणन्ियि गिण प्रोत्साहि गररि ेछ । 

१६. र्िरू्िका लिरुिा उत्पादि गिण िसणरी लिर्ाणर् कायणिाई लिरन्तर सचंािि गररि ेछ । 

१७. कृषकहरुि ेउत्पादि गरेको बस्त ुलिलक्र गदाण रेकडण राखी लकसाििाई उि उत्पादिको आधारर्ा अिदुाि लदि े

व्यिस्िा लर्िाइि ेछ । जसि ेगदाण लकसािहरु कृलष तिा पशपुाििका िालग स्िरोजगार बन्िे र स्िािीय उत्पादि 

िदृ्बी भई  आम्दािीर्ा सर्ते िदृ्बी ह िछे । र दहु ुँ गाउुँपालिकाका िागररकहरुि ेस्िािीय उत्पादिको उपभोग गिण 

पाउिछेि । 

१८. लियलर्त पश ुसिेा प्रसार कायणक्रर् भैसी ुँपािि¸बाख्रापािि¸भडेापािि¸कुखुरापािि¸र्ाछापािि¸गाईपािि 

जस्ता कायणक्रर्हरुिाई प्रािलर्कताका साि कायाणन्ियि गररि ेछ । 

 

२) र्ि, र्ातार्रण तथा भू - संरक्षण सम्बन्धी िीषतुः 

 पालिका लभिका सार्ुदालयक¸लिजी¸कबुलियती बिहरुिाई व्यिलस्ित गररि ेछ । 

 जलडबुटी खेतीको सम्भाव्यता अध्ययि गरर जलडबुटी खेतीर्ा प्रोत्साहि गररि ेछ । 

 भ ू–क्षय तिा प्राकृलतक प्रकोपको दृलरिकोर्बाट संिदेिशीि र्ालिएका तिा उि जोलखर्र्ा परेका क्षेिहरु 

िाई पलहचाि गरर सरंक्षर्को िालग प्रिन्ध लर्िाईि ेछ। 

 लिपद न्यूिीकरर् गिण, राहत तिा पिुणलिर्ाणर्कायणिाइ प्रभािकारीरुपर्ा अगाडी िढाउि लिपद व्यिस्िापि 

कोष िाइ िप व्यिलस्ित गरर लिरन्तरता लदइि ेछ । 

 ियाुँ लिर्ाणर् भएका सडकहरुको दबुै छेउ िकृ्षारोपर् गि ेकायणक्रर्को प्रारम्भ गररि ेछ । 

३) षिक्षा तथा खेिकुद सम्बन्धी िीषतुः 

 सार्दुालयक लिद्याियर्ा सचंालित कक्षा कोठार्ा लशक्षक लिद्याियर्ा अलभभािक कायणक्रर्िाइ िप 

पररर्ाजणि सलहत लिरन्तरता लदइि ेछ । 

 सार्दुालयक लिद्याियहरुको लशक्षक लिद्यािी अिपुातको व्यिस्िापि गिण दरिन्दी लर्िाि कायण अगाडी 

िढाइि ेछ । 
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 गाुँउपालिका क्षेिर्ा रहकेा लिद्याियहरुको भ लतक सरंचिा लिर्ाणर् र र्र्णतको कायणक्रर् िाइ लिरन्तरता लदइि े

छ । 

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

लशक्षकहरुिाइ तालिर्को व्यिस्िा गररि ेछ । 

 लिद्याियका प्र अ र व्यिस्िापि सलर्लतहरु लसत लसकाई कायणयोजिा करार सम्झ ता गररिे िीलत लिइि ेछ । 

 लशक्षकहरुिाई लिषयगत लसकाइ उपिब्धका आधारर्ा जिार्देही बिाउि ेिीलत अििम्िि गररि ेछ । 

 सार्दुालयक लिद्याियहरुर्ा कायणरत िािलिकास सहयोगी तिा कर्णचारीहरुका िालग प्रोत्साहि भिाको 

व्यिस्िा गररि ेछ । 

 बािलिकास केन्रहरुको कक्षाकोठा व्यिस्िापि गरी बािलिकास लशक्षाको गरु्स्तर िृलद्ध गिण लशक्षकहरुिाई 

पिुताणजगी तालिर् र प्रोत्साहि भिा व्यिस्िा गररि ेछ । 

 लिद्याियहरुर्ा लसकाई गरु्स्तर बृलद गिण अिगुर्ि तिा लिररक्षर्र्ा जोड लदइि ेछ । 

 आधारभतू तहका बािबालिकहरुको लसकाइ उपिब्धी िलृद्ब गिण बािर्िैी कक्षाकोठाको व्यिस्िापि गररि ेछ  

 लिद्यािीहरुर्ा अिशुासि ,स्िच्छ प्रलतस्पदाण तिा स्िाििलम्ब भाििाको लबकास गिण पालिका  स्तरीय 

खेिकुद र अन्य प्रलतयोलगताआयोजिा गररि ेछ। 

 अि पचाररक तिा लबशषे लशक्षािाई आिश्यकताको आधारर्ा िाग ुगररि े छ। 

 प्रालिलधक धारर्ा अध्ययिरत दलित छािछािाहरुिाई छािािलृतको व्यिस्िार्ा लिरन्तरता लदइिछे । 

 खेिकुदिाई व्यिलस्ित गिण पालिका स्तरीय खेिकुद सलर्लत गठि गरी पालिका स्तरीय रारिपती खेि 

िगायत अन्य खेिकुद कायणक्रर्हरु सचंािि गररिछे एि ंपालिका स्तररय खेिर्ैदाि लिर्ाणर् गि ेकायणक्रर्को 

सरुुिात गररि ेछ । 

 सार्दुालयक लसकाई केन्र हरुिाई प्रािलर्कताको आधारर्ा सचूिा प्रलिलध युि बिाईि ेछ । 

 लशक्षर् लसकाईर्ा सधुार ल्याउि र कायणयोजिा िाई अलभिलेखकरर् गिण लशक्षक तिा लिद्यािय लिररक्षकि े

गरेको अिसुन्धािात्र्क कायणको उलचत र्लु्याङ्कि गरी प्रोत्साहाि गररि ेछ । 

 पालिका स्तरर्ा खेिकुदको लिकास र प्रिणधि गिण उपयुि स्िािर्ा खेिर्ैदािको संभाव्यता अध्यि गरी 

खेिर्दैाि लिर्ाणर्कायण सरुु गररिछे । पालिका स्तररय खेिकुद सलर्लत गठि गरर खेिकुद कायणक्रर्हरु 

व्यिलस्ित रुपर्ा सचंािि गररि ेछ । पालिकास्तरर्ा अत्याधलुिक सार्ुदालयक पसु्तकािय लिर्ाणर्का िालग 

पहि गररि ेछ । 

 



 

11 
 

४) स्र्ास््र्, खािेपािी तथा सरसफाई सम्बन्धी िीषतुः 

 कोलभड – १९ को रोकिार्¸लियन्िर्का िालग लिपद व्यिस्िापि कोषर्ा यिेष्ट रकर् लिलियोजि गररि ेछ । 

 दहु ुँ गाउुँपालिकाको िडा ि.ं ४ धारीर्ा १५ शयैा को अस्पताि स्िापिा गिण सलंघय सरकारबाट लिर्णय भई 

आगार्ी आ.ि. दखेी सोको लिर्ाणर् कायण प्रारम्भ गररि ेछ । 

 दहु ुँ गाुँउपालिका िाडण ि.ं ४ र्ारार्ा सार्दुालयक स्िास््य ईकाइ स्िापिाको कायण अगाडी बढाइि ेछ । 

 ब्रहर्दिे स्िास््य च की अन्तरगतBirthing center को लिर्ाणर् कायण सम्पन्ि भसैकेको एिं प्रालिलधक 

व्यिस्िापिको तयारी सर्ते परुा भैसकेकोि ेलछट्टै  सचंाििर्ा ल्याइि ेछ । 

 स्िास््यच की, गाुँउघर ललिलिक िगायत भ लतक सरंचिा लिर्ाणर् कायणिाइ प्रािलर्कतार्ा रालखि ेछ । 

 पाठेघर खसकेा र्लहिाहरुको उपचारका िालग अपरेशि सर्ते ह ि ेगरी बजटे व्यिस्िापि गररि ेछ । 

 स्िास््य ससं्िाहरुर्ा औषधी आपतूीको अभाि िह ि ेगरी बजेट व्यिस्िापि गररि ेछ । 

 जषे्ठिागररक,एकिर्लहिा,असि र अपगतंा भएका ब्यालिहरुिाई िषणर्ा एक पटक स्िास््यजाचुँ तिा 

उपचार र परार्सणकािालग  घलुम्त लशलिर सचंािििाई लिरन्तरता लदइि ेछ । 

 आयुिदे औषधािय, प्राकृलतक लचलकत्सा, योग लशक्षा िगायत अन्य िकैलल्पक स्िास््य पद्धलत तिा 

औषधीको सम्भाििा रहकेो दुह  गाउुँपालिकार्ा जलडबुटी उत्पादि तिा प्रशोधि केन्र स्िापिा गिण पहि 

गररिछे । 

 स्िास््य च कीको प्रसतुी सिेा क्षर्ता अलभिलृद्ध गरी गरु्स्तरीय र सिणसिुभ स्िास्ि सिेाको लिस्तार गररिछे । 

 प्रयोगशािा सिेा िपगुकेा स्िास््य च कीहरुर्ा प्रयोगशािा सिेा लिस्तार गररि ेछ । 

 परू्ण ससं्िागत सतु्केरी युि िर्िुा िलस्त िडा घोषर् कायणक्रर् िाग ुगिण पहि गररि ेछ। 

 िपेाि सरकारि ेअििम्बि गरेको अलििायण स्िास््य लबर्ा िीलत िाग ुगररि ेछ सािै बह क्षेिीय पोषर् 

योजिाि ेईगंीत गरेका कायणक्रर्हरुिाई लिरन्तरता लदइि ेछ । 

 उपाध्यक्षसगं र्लहिा कायणक्रर् सचंािि गररि ेछ । जस्तःै सतु्केरी र्लहिािाई पोषर् उपहार । 

 धमु्रपाि तिा सलुतणजन्य पदािण लियर्ि तिा लियर्न्िर्का िालग कायणक्रर्हरु सचंािि गररि ेछ । 

 र्लहिा स्िास््य स्ियर्शलेिकाहरुिाई र्ालसक रु. ५००/- िप प्रोत्साहि भिा लदइि ेछ । 
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खािेपािी तफय ुः 

 खािपेािीको अभाि भइरहकेा िस्ती टोिहरुर्ा लदगो खा.पा. योजिाहरु सचंािि गिण तिा अन्य लिकास 

लिर्ाणर्कायण सचंािि गिण सर्परुक कोषको व्यिस्िा गररि ेछ । 

 यस गाउुँ पालिकार्ा लिगत दलेख ि ै सचंाििर्ा रहकेो ग्रालर्र् जिरोतोत व्यिस्िापि पररयोजिा अन्तरगत 

सचंालित योजिाहरुिाई लिरन्तरता लदद ैपररयोजिा िाई लिरन्तरताका िालग पहि गररि ेछ ।  

 व्यलिको  स्िच्छ  खािपेािीको  अलधकारिाई  सलुिलश्चत  गिण  सब ै  खािपेािीका  र्हुािहलािाई  स्ितः  

गाउुँपालिकाको स्िालर्त्िर्ा ल्याई पािीको र्ुहाि र धाराको संरक्षर् गरी एकघर एक खािपेािीको धारा 

लिर्ाणर् गि ेलबगतकै िीलत िाई लिरन्तरता लदईएको  छ । 

 स्िच्छ खािपेािीको लदगो व्यिस्िापिका िालग आयोजिा लिर्ाणर्को क्रर्र्ा ि ै लिलश्चत रकर् र्र्णत सम्भार 

कोषर्ा राखी प्रत्येक उपभोिाि े न्युितर् रकर् र्ालसक लापर्ा जम्र्ा गिुण पि े िीलत लिदै ुँ खािेपािी 

आयोजिाहला उपभोिा सलर्लतिाई हस्तान्तरर् गररिछे सािै लदगोपिािाई संस्िागत गिणका िालग र्र्णत 

समं्भार कायणकताण राखी कार्र्ा िगाउि ेिीलत लिईि ेछ । 

 लिगतर्ा लिर्ाणर् भई सञ्चाििर्ा रहकेा खािपेािी आयोजिाहला उपभोिाहलाको सहभालगतार्ा लदगोलापर्ा 

सञ्चािि गिुणपि ेिीलतिाई लिरन्तरता लदईि ेछ । 

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

सरसर्ाइ गिुणपि े अिधारर्ाको लिकास गि े गतिषणकै िीलतिाई लिरन्तरता लदइएको छ र अलतआिश्यक 

ठाउुँर्ा सािणजालिक श चािय लिर्ाणर् गररि ेछ । 

 खािपेािीका योजिाहरुिाई व्यिलस्ित रुपर्ा सचंािि गिण पालिकास्तरीय ससं्िागत व्यिस्िा गरर ( Water 

Board ) अिधारर् िाग ुगि ेर सम्परु्ण योजिाहरु व्यिलस्ित तररकाि ेसचंाििर्ा ल्याइिे िीलत अििम्बि 

गररि ेछ । 

 पालिका लभि रहकेा लिलभन्ि सािणजालिक स्िािहरुर्ा पिुः भरर् टैंकी ( Recharge Pond ) लिर्ाणर् गिे 

िीलत अििम्बि गररि ेछ ।  

 खािपेािी योजिाहरुको लज.लप.एस. का र्ाध्यर्बाट त्याङ्क सकंिि गि ेकायण प्रारम्भ गररि ेछ । 

 िजारकेन्रको रुपर्ा लिकास भईरहकेा स्िािहरु, िडा केन्रहरुर्ा उत्पादि ह ि ेर्ोहर व्यिस्िापिको गिण र्ोहर 

व्यिस्िापि सलर्ती गठि गररि े छ र उि केन्रहरुिाई स्िच्छ सर्ा र हररयािी युि ििाउि े कायण सिै 

उपभोिाहरुको ह ि ेछ भन्ि ेलबगतको िीलतिाई लिरन्तरता लदईि ेछ । 
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 िजारको रुपर्ा लिकास भईरहकेा स्िािर्ा सि ैउपभोिाहरु िाई कुलहि ेर्ोहोरिाई प्रयोग गरी करेसाबारी र 

िसणरी स्िापिा गि ेअलभयाििाई प्रोत्साहि गररि ेछ । हररयािी िगै ुँचा लिर्ाणर् गिेिाइ परुस्कृत गि े िीलत 

िागगुररि ेछ । 

 दहु  गाउुँपालिकािाई परु्ण सरसर्ाई उन्र्खु क्षेि घोषर्ा गररिछे । स्िच्छता र सरसर्ाइिाई व्यलि र 

सर्दुायको पलहचािको लबषय बिाइिछे । 

 पािीका र्हुाि सरंक्षर्का सािै पािीका रोतोतको सलञ्चती बढाउि पहि गररि ेछ । 

 

५)मषहिा तथा बािबाषिका सम्बन्धी िीषतुः 

 लिकास  आयोजिाहलाको  लिर्णय  प्रकृया  र  कायणन्ियिर्ा  र्लहिा सहभागीता सलुिलश्चतता  कायर्  गद ै 

िलैगकं  सशलिकरर्  तिा सार्ालजक सर्ािशेीकरर् िीलत अिलुाप र्लहिाको आलिणक तिा सार्ालजक 

शसलिकरर्का िालग कायणक्रर्हला सञ्चािि गररिछे । 

 िलैगकं लहसंा र र्ािि िचेलिखि जस्ता सार्ालजक अपराध जन्य कायणिाई लियन्िर् र लिलात्सालहत गि ेिीलत 

लिइिछे । 

 बािर्िैी पिूणधारहलाको लिकास गद ैिपेाि सरकारि ेल्याएको बाि र्िैी स्िािीय शासिको अिधारर्ा 

अिलुाप स्िािीय तह तिा सरोकारिािाहलाको सर्न्ियर्ा बािश्रर् र्िु दहु ुँ गाउुँपालिका बिाउि ेिीलत 

लिइिछे 

 बािबालिकाहलाको पोषर्, हरेचाह बािश्रर्,िािलििाह न्युिीकरर् तिा असाहय बािबालिकाको सरंक्षर् 

गि ेिीलत लिइिछे । 

 एकि र्लहिा सशलिकरर् कायणक्रर् िाग ुगररि ेछ । सािै रोजगारर्खुी कायणक्रर्र्ा उलिहरुिाई सर्ािशे गि े

िीलत अििम्बि गररि ेछ । 

 र्लहिा र्ालि ह ि ेसबै खाि ेलहसंा अन्त्यका िालग र्लहिा सशलिकरर् कायणक्रर् िाग ुगररि ेछ । 

 सर्ाि कार्का िालग सर्ाि ज्यािाको िीलत अिरुुप रोजगारीको क्षेिर्ा सर्ाि अिसर प्रदाि गररि ेछ । 
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६) दषित,अपाङ्गता, िेष्ठ िागररक सम्बन्धी िीषतुः 

 र्लहिा, दलित, अपाङ्ग, जषे्ठिागररक िलक्षत कायणक्रर्िाइ सशलिकरर् र आयआजणिर्ा योगदाि पुग्ि ेगरर 

सचंािि गररि ेछ । 

 जातीय आधारर्ा ह ि ेछुिाछुत, भदेभाि र लिभेदहलािाई न्युिीकरर् गद ैलिभेद र्िु दहु ुँ गाउुँपालिका लिर्ाणर् 

गिण जिचेतिा र्ुिक कायणक्रर् गररि ेछ । 

 दलित र अपाङ्गगता भएका व्यलिहरुको सर्ािपुालतक प्रलतलिलधत्िको सलुिलश्चतता गद ैिक्षीत िगणको 

सार्ालजक तिा आलिणक उन्ितीको िालग कायणक्रर्हरु सञ्चािि गररिछे यस क्षेिका युिाहरुिाई स्िरोजगार 

र सरकारी सिेार्ा पह चकािालग लसपर्िुक तालिर्को व्यिस्िा गररि ेछ । 

७) सामाषिक षर्कास सम्बन्धी िीषतुः 

 दहु ुँ  गाउुँपालिकार्ा  रालरिय  तिा  अन्तरालरिय  गरै–सरकारी  ससं्िाहलाको  िगािीिाई  प्रोत्सालहत  गररिछे 

र गाउुँपालिका सुँगको सहकायणर्ा कायणक्रर्हरु सचंािि गिण प्रोत्साहि गररिछे ।गरैसरकारी ससं्िाहलाको  

कायणर्ा  ह ि  सलि े दोहोरोपि  हटाउि,  सर्न्िय  र  सहकायण  अलभबृलद्ध गिण गाउुँपालिकाि ेलिशषे सयंन्ि 

बिाउि ेिीलत अििम्िि गररि ेछ । 

 अल्पकालिि रुपर्ा सचंाििर्ा ल्याएका पाुँच िटै िडाहरुका घलुम्त पसिहरुिाई िप सदुृढीकरर् गररि ेछ ।  

 गाउुँपालिकार्ा स्िापिा भएका सुपि र्लु्य पसिहरुिाई िप बजटेको व्यिस्िागरी सुदृढ गररि ेछ । 

 टोि सुधार कायणक्रर्र्ािाई पररर्ाजणि सलहतगरै सरकारी ससं्िा पररचाििको िीलत अििम्बि गररि ेछ । 

 सहकारी ससं्िाहरुको क्षर्ता लबकास गिण प्रिधणिात्र्क कायणक्रर् सचंािि गररिछे, िचत पररचािि तिा 

आय आजणि क्षेिर्ा सहकारी ससं्िाहरु लसत सहकायण गररि ेछ । 

 िचत कायणिाइ प्रोत्साि गिण एक घर एक खाता कायणक्रर् िाग ुगररि ेिीलत लिइि ेछ । 

 

८) षर्दु्यत/उिाय संर्ार सम्बन्धी िीषतुः 

 सािा जिलिद्यतु योजिाहरुिाइ व्यिलस्ित र लियर्ि गररिछे, रालरिय लिद्यतु प्रसारर् िाइि लिस्तारिाई 

लिरन्तरता लदइि ेछ । 

 दहु ुँ गाुँउपालिका िाडण ि.ं १ लपपिच रीर्ा एि.टी. िाइि लिस्तार भएको र सतु्खोिा िगायत अन्य िडाहरुर्ा 

२ िषण लभि एि.टी. िाइि लिस्तार गिण पहि गररि ेछ । 
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 एर् एर् सार्ुदालयक रेलडयो लिकासको िीलत लिइि ेछ । 

 दम्दाकोट टािरर्ा 4G िाइि जडाि गिण आिश्यक पहि गररि ेछ । 

 दहु ुँ गाउुँपालिका लभि िायु उजाण प्रर्ािी लिकासका िालग सम्भाव्यता अध्ययि गररि ेछ । 

 

९) पर्यटि प्रर्द्धयि तथा धाषमयक एरं् सास्कृषतक िीषतुः 

 गखाणलिन्र्ा बािउद्याि र लशद्बटोपी भ्यु टािर लिर्ाणर् कायण आ.ि. २०७७।०७८ लभि सम्पन्ि गररि ेछ । 

 दहु ुँ क्षेिको धालर्णक सास्कृलतक प्रिणधि गिण िागत सहभालगताको आधारर्ा र्ठर्लन्दर लजर्ोद्वार, भषे, भषुा, 

किा ससं्कृलत सरंक्षर् कायणक्रर् सचंािि गररि ेछ दहु ुँ गाउुँपालिकार्ा सबै सस्कृलत,परम्परा,भषे भषुा र 

पलहचाि झल्कि ेगरी सगं्राहिय स्िापिा गि ेप्रकृया अलघ बढाइिछे । 

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

दाताहरु संग सर्ते सहयोग प्राप्त गरी बन्जी जम्प सरंचिा लिर्ाणर् प्रकृयािाई लिलिध कारर्ि ेयस आ.ि. र्ा 

सम्पन्ि गिण सलकएि उि कायण आगार्ी आ.ि. र्ा सम्पन्ि गररि ेछ । उि पुिर्ा बन्जी जम्प जडाि गि ेकायण 

पलि आगार्ी आ.ि. दलेख गररि ेछ । 

 पयणटकीय स्िि र्ागण र िरीपरीको क्षेिर्ा होर् स्टे पाह िा घर लिर्ाणर् गि ेर पयणटक र्िैी गाउुँपालिका बिाउि 

पहि गररि ेछ । 

 गाउुँपालिका लभि रहकेा प्रयटकीय स्िि लशद्बटोपी¸ब्रहर्दह¸पासादह िागायतका क्षेिको सरंक्षर् तिा 

सम्बद्बणिका सािै बृहिर लिकासको गरुुयोजिा तयार गरर र्खु्य प्रयटकीय क्षेिका रुपर्ा अगाडी बढाउि ेिीलत 

लिइएको छ । 

 पयणटकीयक्षेिहलार्ाहोटि, िज, ररसोट खोल्ि िीजी– सािणजलिक साझेदारीर्ा  पयणटकीय  स्ििहलाको  

प्राकृलतक स दयणतार्ा खिि पयुाणउि िलदि ेर स्िच्छता तिा सरसर्ाईर्ा लिशषे ध्याि लदि आिश्यक पहि 

गि ेिीलत लिइि ेछ। 

 दहु ुँ गाउुँपालिका लभिपि ेऐलतहालसक,परुातालत्िक सांस्कृलतक,धालर्णक, सम्पदाहलाको अध्ययि अिसुान्धाि 

गरी सरंक्षर् तिा प्रिद्बणि गि ेिीलत लिइि ेछ । 

 यस गाउुँपालिका लभिका र्ठर्लन्दर हरुर्ा र्लन्दर व्यिस्िापि सलर्लत गठि गरी र्लन्दरको आम्दालििाई 

व्यिलस्ित गराईि ेछ । र्लन्दर हाता लभि भ लतक पिुाणधार लिर्ाणर्  िगायतका अन्य कायणहरु सोही सलर्लत 

सगंको साझेदारीर्ा सम्पन्ि गि ेिीलत लिइएको छ । 

 दहु ुँ गाउुँपालिकाको श्रीबगडर्ा प्रिशेद्बार लिर्ाणर् कायण गररि ेछ ।  
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१०) सुिासि  सम्बन्धी िीषतुः 

 सशुासिका आधारभूत पक्षहला उिरदालयत्ि, जिार्दलेयहता, पारदशीता, जिसहभागीता र सार्ालजक 

भाििािाई प्रिणद्बि गद ै सिेाग्राहीहलािाई  सुशािसिको  अिभुतूी  लदिाउि  गाउुँपालिका  तिा  िडाहलाबाट  

प्रदाि  गररि े  सिेा  प्रिाह  तिा सञ्चालित  आयोजिाहला  तिा  कायणक्रर्हलाको  सािणजलिक  सुििुाई, 

आयोजिा  स्ििर् ै  भिुािी(सािणजलिक िखेापररक्षर् )  पररक्षर्  सार्ालजक पररक्षर्िाई लिरन्तरता लददै 

कार्का आधारर्ा रकर् भिुािी गररि ेिीलत िाई लिरन्तरता लदएको छ । 

 राज्यको च िो अगं पिकाररता र्ार्ण त जिार्दलेहता,अिगुर्ि, सािणजलिकरर् तिा पारदलशणता कायर् गि े

लबगतको िीलत अगालड साररिछे। 

 गाउुँपालिकाको लिस्ततृ पाश्वलचि ििाउि ेर गाउुँपालिकाको आफ्ि ैििे साईटका र्ाध्यर् िाट गाउुँपालिकाको 

लिस्तृत लििरर् तिा सचुिाहरु सािणजलिक गि ेप्रलक्रया िालि सकेको छ,यसिाई सदुृलढकरर्  गद ैिलगि ेछ । 

 दहु ुँ गाउुँपालिकाको लडलजटि लभिेज प्रोर्ाइि लिर्ाणर् गि ेकायणको िाििी गररि ेछ । 

 गाुँउपालिकाको न्याय सम्पादिकायणिाइ प्रभािकारी ििाउि न्यालयक सलर्लतको क्षर्ता अलभिलृद्ध गि ेकायण 

िाई लिरन्तरता लदइि ेछ । 

 गाउुँपालिका र्ातहतरहकेा कायाणियहरुर्ा कर्णचारीहरुको प्रभािकारी व्यिस्िापि गरी जिर्खुी प्रशासिको 

प्रत्याभतुी लदि ेकायण लिरन्तर गररि ेछ । 

 कर्णचारीहरु तिा जिप्रलतलिधीहरुका िालग क्षर्ता लिकास तालिर्¸पिुताणजकी तालिर् व्यिस्िा गररि ेछ । 

 उत्कृष्ट कायणसम्पादिको आधारर्ा गाुँउपालिका अन्तरगत कायणरत एक जिा कर्णचारीिाइ उत्कृष्ट पालिका 

सिेा परुुस्कारको व्यिस्िा गररि ेछ । 

 तरेोतो पक्षिाट गररि ेसािणजलिक सिुिाइ, सािणजलिक िखेा परीक्षर्कायणिाइ च र्ालसकरुपर्ा लिरन्तर सचंािि 

गररि ेछ । 

 सशुासिको प्रत्याभतूी गिण प्रत्येक्ष जिगिुासो सिुिाइ का िालग जिता सगं अध्यक्ष कायणक्रर् सचंािि गररि े

छ, र गाुँउपालिका कायाणियर्ा हले्प डेस्क स्िापिा गररि ेछ। 

 गाुँउपालिकाि ेगरेका लिर्णयहरु तिा लक्रयाकिापहरु आर्जितार्ा सहज सम्प्रेषर् गिण पालिकाको ििेसाइट 

लियलर्त अद्यािलधक गिे, गाउुँपालिका तिा िडाकायाणियहरुको सचूिापाटीिाइ लियलर्त अद्यािलधक 

गिकेायणिाइ व्यिलस्ित गररि ेछ । आलिणक िषणका सम्परु्ण कायणक्रर्हरु बजटे सलहत गाउुँपालिकाको िभेसाइट 

र्ार्ण त सािणजालिक गररि ेछ । 
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 राजस्ि पररचािििाइ प्रभािकारी ििाउि करदाता अलभर्खुीकरर्, प्रोत्साि तिा दण्ड परुुस्कारको 

व्यिस्िापि गररि ेछ । 

 प्रत्येक आलिणक िषणको अन्त्यर्ा पालिकास्तरबाट सचंालित कायणक्रर्हरुको कायणप्रगलतका सािै िसृ्तृत 

जािकारी सलहतको पाशण लचि लिर्ाणर् गरर सम्परु्ण सरकारी तिा गैर सरकारी कायाणिय¸प्रदशे र सलंघय 

कायाणियहरुर्ा सर्ते उपिब्ध गराइि ेछ । 

 बजार अिगुर्ि तिा व्यिस्िापििाई िषणर्ा तीि पटक गि ेगरी कायण प्रारम्भ गररि ेछ । 

 िि लियुि कर्णचारीहरुको क्षर्ता लिकास गिणका िालग तालिर्को व्यिस्िापि गररि ेछ । कर्णचारीहरुको 

आचारसलंहता लिर्ाणर् गरर कार्को र्लु्याङ्किको आधारर्ा परुुरकार र दण्डको व्यिस्िा गररि ेछ । 

 लछटो छररतो सरि र प्रभािकारी सेिा प्रभािका लिम्ती कर्णचारीहरुका िालग श्रोत साधिको व्यिस्िा गररि ेछ  

 कर्णचारीहरुको िैर्ालसक रुपर्ा कायण प्रगलत सलर्क्षा गररिकुा सािै कायण लििरर् सलहत कार्को बाुँडर्ाुँड 

गररि ेकायण अगाडी बढाइि ेछ । 

 परुुरकार र दण्डको अलभिखे रालखि ेपद्बलतको लिकास गररि ेछ । 

 सगंठि लिकास तिा व्यिस्िापि सिके्षर् (O & M) गि ेकायण यस िषण प्रारम्भ भएको छ । आगार्ी आ.ि. 

र्ा सम्पन्ि गररि ेछ । 

 व्यिसाय दताण प्रकृयािाई अलििायण गरी सबै व्यिसायीिाई यस प्रलत सचेत गराइि ेछ ।  

११) भौषतक पूर्यधार सम्बन्धी िीषतुः 

 गाउुँ पालिका तिा िडा कायाणियको प्रशासलिक भिि लिर्ाणर्को िालग जग्गा प्राप्त भसैकेकोि ेआ.ि. 

२०७७।०७८ दलेख कायाणिय भिि लिर्ाणर्को कार् प्रारम्भ गररि ेछ । कायाणिय भििको बोिपिको प्रकृया 

सम्पन्ि भैसकेको छ । िडा ि.ं ४ को शाखा कायाणिय र ५ को िडा कायाणिय भििको लिर्ाणर् कायण उपभोिा 

सलर्लत र्ार्ण त प्रारम्भ भसैकेको छ । 

 “गाुँउपालिका अध्यक्ष सडक लिस्तार अलभयाि” अन्तरगत जोशीगाुँउ र्ारा सडक र लहलकिा लसद्धटोपी 

सडक अगाडी िढाइि ेछ तिा िप लडपीआर बिकेा सडकहरुको पलि सरुुिात गररि ेछ । र बाकी ुँ रहकेा 

सडकहरुको िप लड.लप.आर. गि ेकायण प्रारम्भ गररि ेछ । 

 गाउुँपालिका लभि सरकारी,गरै सरकारी र व्यालिगत पहिर्ा लिर्ाणर् गररि ेघर गोदार् भिि हरुर्ा िपेाि 

सरकार बाट जारी गरेको भिि संलहता आगार्ी आ.ि. दलेख कडाइका साि िाग ुगररि ेछ। 

 स्िालिय स्तरर्ा दररेट तयार गदाण भ गोलिक सगुर्ता र दगुणर् क्षेिको ढुिािी सम्िन्धी व्यिस्िा लर्िाईि ेछ । 
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 दाचणिा लतकंर सडकको स्तरोन्ितीका िालग सम्बलन्धत लिकायर्ा आिश्यक पहि गररि ेछ, दहु ुँ गाउुँपालिका 

सम्र्को यातायातिाई सहज बिाउि आिश्यक िजटे लिलियोजि गिण सम्बन्धीत लिकायिाई अिरुोध गररि े

छ । 

 चाि ुआलिणक िषणर्ा चीि सरकारको सहयोगर्ा उिरी क्षेि पिुाणधार लिकास कायणक्रर् सचंािि ह ि ेभलि 

िखेी आएको ह दा सो कायणक्रर्िाई आगार्ी आ.ि. दलेख कायाणन्ियिर्ा ल्याइि ेछ । 

 दहु ुँ गाउुँपालिका लभि रहकेा डकर्ीहरुिाई तालिर् लदइि ेिीलत लिइि ेछ । 

 एलककृत भु–उपयोग योजिा लिर्ाणर् गररि ेछ । 

 जोलखर्युि बलस्तहरुको त्याङ्क सकंिि गररि ेछ । 

 पालिका लभि रहकेा सािणजालिक जग्गाहरुको पलहचाि गरी अलभिखे रालखि ेछ । 

 भिि आचारसलंहता तिा र्ापदण्ड लिदलेशका लिर्ाणर् गरी कायाणन्ियि गररि ेछ । 

 गाउुँपालिका स्तरीय बसपाकण  र हिेीप्याड लिर्ाणर् कायणको सम्भाव्यता अध्ययि गि ेकायण अगाडी बढाइि ेछ । 

 हलेल्भटाससगंको सहयकायणर्ा र्ागको आधारर्ा आिश्यक झो.प.ु लिर्ाणर् गररि ेछ ।   

२. मुख्र् मुख्र् आर्ोििा र षक्रर्ाकिापहरुः 

१. उपाध्यक्ष युिा स्िरोजगारी कायणक्रर्िाई िप पररर्ाजणि सलहत लिरन्तरता लदइि ेछ । 

२. गाुँउपाषिका अध्र्क्ष सडक षिमायण कार्यक्रमुःजोशी गाुँउ र्ारा सडक तिा लहलकिा लसद्धटोपी 

सडकिाईप्रािलर्कतार्ा राख्द ैिप सडकहरुको लिर्ाणर् कायण सर्ते अगाडी बढाइि ेछ । 

३. कक्षा कोठामा षिक्षक षर्द्यािर्मा अषभभार्क कार्यक्रमुः सार्दुालयक लिद्याियहरु सुधारको िालग गत 

आ.ि. दलेख सचंालित कक्षा कोठार्ा लशक्षक लिद्याियर्ा अलभभािक कायणक्रर्िाई िप पररर्ाजणि सलहत 

कायाणन्ियि गररि ेछ । 

४. थि षसषिड.र्ौरा बह उद्धेश्र्ीर् पुिषिमायणुः दहु ुँ क्षेिको पयणटि लिकासको कोस े ढुङ्गा सालित ह ि ेअपके्षा 

साि सरुु गररएको िि लसलिड.च रा िह उद्धेश्यीय पुिको लिर्ाणर्कायण आगार्ी आ.ि. र्ा सम्पन्ि गररि ेछ । 

५. दुह ुँ षबकास गरर्ोििाुःदहु ुँ लिकास गरुु योजिा लिर्ाणर् भ ैसकेकोि ेलतव्रताका साि यसको कायाणन्ियि गररि ेछ  

६. र्डा अध्र्क्ष टोि सुधार कार्यक्रमुःगरै सरकारी ससं्िासगंको सहकायणर्ा िडा अध्यक्ष टोि सधुार कायणक्रर्िाई 

लिरन्तरता लदइि ेछ । 

७. कृलष र पश ुक्षिेर्ा एक टोि एक उत्पादि कायणक्रर् सचंािि गि ेिीलत लिइि ेछ । 
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८. पाठेघर खसकेा र्लहिाहरुको पाठेघरको उपचारर्ा अपरेसि सर्ेत ह ि ेगरर आिश्यक रकर् लिलियोजि गररि ेछ । 

९.गाउुँपालिका लभिका अलत लिपन्ि घरधरुीर्ा कोलभड – १९ बाट परेको प्रभाििाई कर् गिण तिा जीििशैिी सार्ान्य 

बिाउि कार्का िालग खाद्यान्ि कायणक्रर् िाग ुगररि ेछ । 

१०. कोलभड – १९ बाट प्रत्यक्ष प्रभालित तिा आप्रिाशिबाट घर र्लकण एर आफ्ि ैगाउुँर्ा व्यिसाय गिण इच्छुक युिा 

िरेोजगारहरुका िालग आिश्यकतार्ा आधाररत रोजगार र्िुक कृयाकिाप सचंािि गिण अिदुाि तिा ऋर् 

सह लियत खाि ेकायणक्रर् सचंािि गररि ेछ । 

११. लिश्व र्ाहार्ारीको रुपर्ा रै्लिरहकेो कोलभड – १९ को प्रभािबाट प्रभालित जिसर्ुदायर्ा भोगर्री तिा खाद्यान्ि 

आपतुीर्ा असहजता ह ि िलदि प्रत्येक िडाबाट सचंालित सपुि र्लु्य पसिहरुर्ा सार्ािको भाडा सनु्य गरर सपुि 

र्लु्यर्ा खाद्यान्ि उपिब्ध गराइि ेछ । 

१२. बािलिकास केन्रका लशलक्षकाहरुका िालग र्ालसक रु. ५००/- िप प्रोत्साहि लदइि ेछ । 

१३. र्लहिा स्िास््य स्ियर्शलेिकाहरुिाई र्ालसक रु. ५००/- िप प्रोत्साहि सलुिधा लदइि ेछ । 

१४. प्रधािर्न्िी रोजगार कायणक्रर्र्ा सलुचकृत भएका बेरोजगारहरुिाई पालिका स्तरीय अन्य योजिाहरुर्ा 

प्रािलर्कताका साि कार्र्ा िगाइि ेिीलत लिइि ेछ । 

अन्तर्ा¸ लिश्वभर रै्लिरहकेो कोरोिा भाइरसको प्रभािबाट हार्ी पलि अछुतो रहि सलदिै  यस रोगबाट िड्िको िालग 

हार्ीर्ा उच्च दृढशलि¸सकारात्र्क सोच¸सर्ालजक दरुीको आिश्यकता पदणछ । लय सबै उपायहरु अििम्बि गरेर्ा 

अिश्यि ैकोरोिा र्ालि लिजय प्राप्त गिण सलकि ेछ भन्ि ेअपके्षाका साि लिदा ह न्छु । Stay Home ! Stay Safe ! 

 

 .धन्र्र्ाद ! 


