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खण्ड १- पररर्र् र सषमक्षा 

 

दहु ुँ गाउुँपालिकाको आठ ुँ गाउुँसभाका अध्यक्ष ज्यू̧  

गाउुँ सभाका सदस्यहरु¸ 

सम्परू्ण कर्णचारीहरु¸ 

उपलस्ित सम्परू्ण बबुा आर्ा दाजभुाई तिा लदलदबलहलिहरु ।  

 

    िेपािको संलिधाि, २०७२ जारी भई कायाणन्ियिर्ा आए पश्चात तीि तहको राज्य संरचिा अिरुुपको स्िािीय 

तहको रुपर्ा रहकेो यस दहु ुँ गाउुँपालिकािे िेपािको संलिधाि २०७२¸लिद्यर्ाि ऐि तिा काििु बर्ोलजर् िालषणक 

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

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

गद,ै यस अिलधर्ा दहु ुँ गाउुँपालिकािाई सि ै तिरिे सहयोग गिुण ह ि,े आदरर्ीय दहु ुँ गाुँउ पालिका िासी सम्परु्ण 

जिसर्दुायहरु प्रलत कृतज्ञता र धन्यिाद प्रकट गदणछु । सािै लिश्वव्यापी रुपर्ा फैलिरहकेो कोलभड – १९ को र्हार्ारीर्ा 

परर दहु ुँ गाउुँपालिकाको गाउुँसभा सदस्य श्री लदिबहादरु बर् िगायत दहु ुँ गाउुँपालिकाका ४ जिाको कोलभडका कारर् 

दखुद र्तृ्य ुभएको छ , उहाुँहरु प्रलत श्रन्बान्जिी तिा कोलभड संक्रलर्त िागररकहरुको स्िास््य िाभको कार्िा गदणछु । 

    सर्नु्ित तिा लदगो लिकास सलहतको सर्दृ्धी भन्िे सोचका साि दहु ुँ गाउुँपालिकािे चार पटक िीलत तिा कायणक्रर् र 

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

सार्ालजक , पिूाणधार ,सशुासि िगायतका के्षिहरुर्ा 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.ि. २०७८।०७९ को िालषणक िीलत तिा कायणक्रर् यस गररर्ार्य गाउुँ सभार्ा पेश गिे अिरु्ती 

चाहन्छु ।   

 

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

 

(क) आषथयक के्षत्रः चाि ूआ.ि. र्ा कृलष, पश,ु उद्योग, सहकारी र पयणटि क्षेिर्ा रकर् लिलियोजि गरी कृलष पकेट 

क्षेि लिधाणरर्, प्रधािर्न्िी कृलष आधलुिलककरर् पररयोजिा, पश ुसेिा प्रसार, गरीिी लििारर्का िालग िघ ुउद्यर् 

लबकास, साहलसक पयणटि पिूाणधार जस्ता कायणक्रर्हरु कायाणन्ियि भइरहकेा छि ।  

 कृलष के्षिर्ा प्रधािर्न्िी कृलष आधलुिलककरर् कायणक्रर् तफण  ३ िटा आि ुपकेट के्षि र ३ िटा तरकारी पकेट 

के्षिहरु संचालित छि जसर्ा १४५ जिा लकसािहरुको सहभागीता रहकेो छ । 

 गाउुँपालिकाको एक िडा एक उत्पादि कायणक्रर्र्ा १५० जिा कृषक सहभागी रहकेा छि । 

 पश ुके्षिर्ा प्रधािर्न्िी कृलष आधलुिलककरर् कायणक्रर् अन्तरगत एक िटा बाख्रा पकेट के्षि संचालित छ 

जसर्ा २४  सहभागी छि । 

 गाउुँपालिकाको गाईपािि कायणक्रर् अन्तरगत ३० जिा कृषक सहभागी भएका छि ।  
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कार्यक्रमका सवि पक्षहरः 

१) तरकारी उत्पादि र उपभोग बढेको छ । 

२) तरकारीर्ा व्यिसालयकता बढेको छ । 

३) बाख्रापाििपाििर्ा व्यिसालयकता िढेको छ । 

४) पश ुस्िास््य सलुिधार्ा सहजता भएको छ । 

५) कृलष र पशपुाििर्ा व्यिसालयक चेतिाको लिकास भएको छ । 

६) उद्यर्लशिता सम्बन्धी दक्षता बढेको छ । 

 

कार्यक्रमका रु्िौतीहरः 

१) यिुाहरुर्ा श्रर् प्रलत सम्र्ािको भाििा जागतृ गराउि ुपिेछ । 
२) उन्ित जातका पश ुर  लिउलिजि सहज उपिब्ध ह ि सकेको छैि । 
३) सर्यर्ा आधलुिक लबउ, उपकरर्, ििेाण उपिब्ध गराउि सलकएको छैि ।  

४) हाि फैलिरहकेो कोरोिा भाइरसका कारर् तोलकएको सर्यर्ा आधलुिक लिउ¸उपकरर् िगायत लिलभन्ि 

कायणक्रर्हरु सर्यर्ा गिण सलकएको छैि । 

 

(ख) सामाषिक के्षत्रः लशक्षा, स्िास््य, खािेपािी तिा सरसफाइ, संस्कृलत पिणद्धि,  खिेकुद, बह के्षिीय पोषर् 

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

अलभभािक कायणक्रर्, लिद्यािय भ लतक संरचिा लिर्ाणर्, आङ खसेका र्लहिाको लिशलु्क अपरेशि¸ 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  संचालित रहकेा छि । 

१) लिलभन्ि लिद्याियहरुर्ा २० िटा कक्षाकोठा¸ल्याब¸ICT ल्याब¸श चािय¸खिेर्दैाि¸पुस्तकािय¸फलिणचर 

लिर्ाणर् भएकोछ । 

२) कोलभडको र्हार्ारीका लिचपलि स्िास््य सरुक्षा सलहत पठि पाठि भएको छ । 
३) १० सैय्या अस्पतािको जग्गा प्राप्त गरर भिि लिर्ाणर्को ठेक्का सम्झ ता सम्पन्ि भएको छ । 

४) २ िटा स्िास््य च की भिि¸१ स्िास््य च की केन्र भिि लिर्ाणर् भएको छ । 
५) सबै स्िास््य च कीहरुर्ा बलिणङ सेन्टर स्िापिा भएको छ । 
६) कोलभड लियन्िर् रोकिार् गिण प्रभािकारी लजम्र्िेारी लििाणह गररएको छ । 
७) २२ जिाको आङ अपरेशि गररएको छ । 

८) २ ओटा ठूिा खािेपािी योजिाहर फारा खािेपािी तिा सरसफाई योजिा र ततु ु पासुुँ खािेपािी योजिाहरु 

सम्पन्ि भएका छि । 
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कार्यक्रमका सवि पक्षहरः 

१) लिद्याियहरुर्ा लिषयगत लशक्षकहरुको सर्स्यार्ा सहलजकरर् भएको छ । 

२) लिलभन्ि लिद्याियहरुर्ा भ लतक पिूाणधारको सलुिधार्ा िबृी भइ लसकाईको अिकुुिता सजृिा भएको छ । 

३) कोलभड – १९ लियन्िर् तिा रोकिार्¸आङ खसेका र्लहिाहरुको उपचार¸लदघणरोगी औषधी उपचार¸राहत जस्ता 

कायणक्रर्हरुिे जिताको स्िास््य सरुक्षा बढाएको छ । 

४) लिकट बलस्तहरुर्ा स्िास््य सेिा लिस्तार भएको छ । 

५) खािेपािी तिा सरसफाईर्ा सगुर्ता भएको छ । 

  

(ग) पूवायधार के्षत्रः स्िालिय सडक, बाटो, कायाणियको प्रशासलिक भिि, लसंचाइ, िघउुजाण जस्ता पिूाणधार 

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

लसंचाइ जस्ता कायणक्रर्हरु संचाििर्ा रहकेा छि । प्रशासकीय भििको लिर्ाणर् कायण सुरु भएको छ । िडा िं. ५ को 

प्रशासलिक भिि लिर्ाणर् भएको छ । जोशीगाउुँ बारबाज फारा सडकको ९ लक लर् ट्याक खोलिएको छ । लहलकिा 

लशबटोपी¸गरर्ोरा सतु्खोिा सडक¸गिुा सडक¸१० सैय्याको अस्पताि जािे सडक¸गाउुँपालिकाको प्रशासकीय भिि 

जािे सडक¸३ िं. िडा कायाणिय जािे सडकहरु लिर्ाणर् भइरहकेा छि । 

 

कार्यक्रमका सवि पक्षहरः 

१) दहु ुँ गाउुँपालिका िडा िं. ४ फारा सम्र् सार्ाि ढुिािीर्ा सगुर्ता भएको छ । 

२) स्िास््य संस्िाहरुर्ा संरचिागत सधुार भएको छ । 

(घ) वि वातावरण तथा षवपद व्र्वस्थापि के्षत्रःलिश्वभर फैलिएको कोरोिा भाइरसको रोकिार् लियन्िर्का िालग 

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

स्िापिा जस्ता कायणक्रर्हरु संचालित रहकेा छि । 

 

कार्यक्रमका सवि पक्षहरः 

१) गत िषणको र्िसिु िषाणका कारर् घर ध्िस्त भएका ७ घरपररिार िगायत आलशकं क्षलत भएका पररिारहरुिाई 

गाउुँपालिकािे राहत उपिब्ध गराएको छ र परू्ण घर क्षलत भएका घरपररिारिाई घर पिुलिणर्ाणर् गिण संघ¸प्रदशे र 

स्िािीय तहको साझदेारीर्ा रु ५ िाख ५० हजार उपिब्ध गराउिे कायण अलन्तर् चरर्र्ा पुगकेो छ । 

२) लिपद पिूणको सजगता िढेको छ । 

३) लिपद िाट क्षलतग्रस्त संरचिा खािेपािी¸बाटोघाटो¸लिद्यािय भिि पिुणलिर्ाणर् गररएको छ । 

(ड.) संस्थागत षबकास सेवा प्रभाव र सुिासिः  गाउुँपालिकाको लडलजटि लभिेज प्रोफाइि तयार भएको छ । 

सचुिा प्रभाि, सािणजलिक सिुिाई, सािणजलिक परीक्षर्, त्याकं संकिि र व्यिस्िापि कायणक्रर् संचालित रहकेा छि 

भिे केही कायणक्रर्हरु बन्दाबन्दीका कारर् सर्यर्ा गिण सलकएको छैि । 

 

कार्यक्रमका सवि पक्षहरः 

१) गाउुँपालिका लभि बसोबास गिे सम्परु्ण पररिारको व्यलिगत लििरर्¸ संरचिागत लििरर् दरुुस्त भएको छ । 

२) गाउुँपालिका, िडा कायाणियहरु बाट, योजिा र कायणक्रर्हरुर्ा सािणजलिक सिुिाई अलििायण गररएको छ । 
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3) योजिाहरुर्ा आलिणक िेिदेिको प्रिलृत शनु्यर्ा झरेको छ । 

 

(र्) अन्र् कार्यक्रमहरः 

१) िडा अध्यक्ष टोि सधुार कायणक्रर् सहयोगी संस्िा लस.आर.लड.एस. र्ाफण त संचािि गररएको छ । यसर्ा 

अपेक्षाकृत उपिब्धी हालसि गररएको छ । 

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

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

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

िं. ५ सतु्खोिा िगायतका के्षिर्ा िाईि लिस्तार गिण भइरहकेो लढिाई बारे  सम्बलन्धत लिकायिाई  पटक पटक 

ध्यािआक्रषर् गररएको छ र िप दिाि गरी सर्यर्ा लिद्यतु लिस्तार गिण पहि गररिेछ ।  

४) िडा िं. ३ र्ा रहकेो श्री जिलिकास र्ा लि बारबाजर्ा लिद्यािय र गाउुँपालिकाको साझेदारीर्ा खिेर्दैाि लिर्ाणर् 

भएको छ । 

 

खण्ड २-अगामी आ.व. २०७७/०७८ को िीषत तथा कार्यक्रम 

२.१ सोर् 

 क. “लदगो पिूाणधार लिकास¸कृलषर्ा व्यिसालयकता¸लशक्षा¸स्िास््यर्ा जिाफदलेहता¸यिुा श्रर्लशिता र सशुासिको 

र्ाध्यर् बारा दहु ुँ गाउुँपालिकाको सर्बृी” । भन्िे सोचका साि दहु ुँ गाउुँपालिका अगाडी बढेको छ ।  

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

२.२ िक्ष्र् 

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

आम्दािीर्ा बदृ्धी गिे । 

ख. सार्दुालयक लशक्षा र स्िास््य सेिार्ा जिाफदलेहता¸योजिािब पयणटकीय र पिूाणधार लिकास र सर्ािशेीता 

प्रशासिर्ा सशुासिको र्ाध्यर् द्वारा लदघणकािीि आलिणक सर्दृ्धी प्राप्त गिे। 

२.३, उदे्दश्र् 

क.र्हार्ारी लियन्िर् तिा रोकिार्को िालग संरचिा र स्रोत व्यिस्िापि सलहत आर् िागररकको स्िास््य सरुक्षा गिे । 

ख. यिुाहरुिाई उत्पादि र व्यिसायर्ा संिग्ि गराई स्िरोजगारी सजृिा गिे । 

ग. स्िालिय सडकहरुको लिर्ाणर्कायणर्ा लतव्रता, संघीय सडकको स्तरोन्िती गरी सडक िेटिकण िाइ आलिणक उन्ितीको 

आधार ििाउिे । 

घ. लिद्याियहरुको भ लतक सुधार गरी, सार्दुालयक लिद्याियहरुको गरु्स्तर सधुारर्ा सरोकार िािािाइ जिाफदहेी 

ििाउिे । 

ङ. सम्भालित बन्दाबन्दीको सर्यर्ा ह िे शलैक्षक क्षलत न्यलुिकरर्का िालग िकैलल्पक लसकाई व्यिस्िापि गिे । 

च. कृलष, िघ ुउद्यर्, पयणटि जस्ता आय र्िुक के्षिहरुर्ा यिुाहरुिाइ संिग्ि गराइ स्िरोजगारी सजृिा गिे । 

छ. र्लहिा, दलित, अपाङ्गहरुका िालग आलिणक सशलिकरर्का कायणक्रर्हरु संचािि गरर आत्र्लिभणर ििाउिे । 

ज. खािेपािी अभाि भएका क्षेिहरुर्ा खािेपािी योजिा संचािि गिे र पिूण लिलर्णत खािेपािी योजिा हरुिाइ 

व्यिलस्ित गरर आधारभतू खािेपािी सलुिधा सलुिलश्चत गिे । 
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२.२ बाषियक िीषत तथा कार्यक्रम र विेट तिुयमा गदाय अविम्वि गररएका िीषत तथा आधार 

क) िेपािको संलिधाििे प्रत्याभतु गरेका र् लिकहकहरु, राज्यका लिदशेक लसद्धान्त र िीलतहरु । 

ख) स्िािीय सरकार संचािि ऐि, २०७४  

ग) रालरिय प्राकृलतक स्रोत तिा लित्त आयोग ऐि, २०७४  

घ) अन्तर सरकारी लित्त व्यिस्िापि ऐि, २०७४  

ङ) संघीय, प्रादलेशक िीलत कायणक्रर् तिा  िजटे २०७५ 

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

छ) स्रोत साधि  

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

 

आदरणीर् उपषस्थत गाउुँसभा सदस्र् ज्रू्हर ! 

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

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

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

िीलत तिा कायणक्रर्हरू प्रस्ततु गदणछु । 

१. िेपािको संलिधाि िर्ोलजर् केन्र¸प्रदशे तिा स्िािीय सरकारबीच सर्न्िय¸सहकायण र सहअलस्तत्िकि 

लसबान्तका आधारर्ा “कृलषर्ा आधलुिकीकरर्, पयणटि पिूाणधार, सार्दुालयक लशक्षार्ा सधूार र सर्ािशेीता र 

सशुासिको र्ाध्यर् द्वारा दहु ुँ गाउुँपालिकाको सर्दृ्धी”  को र्हाि अलभयाििाई सािणकता प्रदाि गिे लदशा 

तफण  सम्परू्ण लिकास लिर्ाणर्का लक्रयाकिापहरु अगाडी बढाइिेछ । स्िािीय जितािाई प्रभािकारी स्िािीय 

सरकार को अिभुलूत गराउि सरकारी लिकायको पह ुँच तिा संस्िागत सबलिकरर्र्ा जोड लदइिेछ । आगार्ी 

आलिणक िषणिाई “स्िच्छ दहु ुँ, सनु्दर दहु ुँ,सर्दृ्ध दहु ुँ”  लिर्ाणर् कायणिाई सािणकता लदिे िषणको रुपर्ा लिइिेछ । 

२. तीिै तहका सरकार¸सरकारी तिा गरै सरकारी संस्िा िगायत सर्दुायस्तरर्ा साझदेारी गरर लिश्वव्यापी 
र्हार्ारीको रुपर्ा देखा परेको कोरोिाको सक्रर्र्िाई रोकिार् तिा न्यलूिकरर् गिण अलधकतर् प्रयास गररिे 

छ । कोरोिाका कारर् रोजगारी गरु्ाएका स्िािीय यिुािाई िलक्षत गरर यिुा िगणर्ाझ स्िरोजगारीका 

अिसरहरु सजृिा गिण उपाध्यक्ष यिुा स्िरोजगार कायणक्रर्िाई अझ व्यापक रुपर्ा संचािि गररिेछ । 

३.  दहु ुँ गाउुँपालिकाको योजिाबब रुपर्ा सबै के्षिको सन्तलुित लिकासका िालग चाि ुआलिणक िषणर्ा तयार 

गररएको दहु ुँ गाउुँपालिकाको गरुुयोजिा अिरुुपका कायणक्रर्हरु कायाणन्ियिर्ा जोड लदइिेछ । 

४. गाउुँकायणपालिकाको केन्रीय प्रशासकीय भिि तिा िडा कायाणिय भिि लिर्ाणर् कायणिाई संघीय तिा प्रदशे 
सरकारसंगको सर्न्ियर्ा तीव्रता लदइिेछ । गाउुँपालिका के्षि लभिका सबै स्िास््य संस्िाहरुको भ लतक 

पिूाणधारको लिकास¸सम्भार र संचाििको उलचत व्यिस्िा लर्िाइिेछ । 

५. सगुर् दहु ुँको पलहचाि बिाउि दाचुणिा लतंकर सडकिाई कािोपिे गिण जोडदार पहि गररिेछ । शाखा 
सडकहरु¸केन्र जोड्िे र िडा जोड्िे सडकहरुको स्तरोन्िती गरर जिताको जीििशिैीर्ा सुधार ल्याइिेछ । 

६. दहु ुँ गाउुँपालिकाको िालग केन्रीय लिद्यतु िाइि जडािको कायण प्रारम्भ भइसकेको ह दा सबै टोि बस्तीर्ा 
रहकेा घरधरुीिाई रालरिय लिद्यतुीकरर् अन्तरगत लिद्यतु सेिार्ा पह ुँच स्िालपत गिण आिश्यक पहि गररिेछ । 
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७. उद्दशे्य लर्ल्िे सहकारी संस्िािाई र्जणर गद ैसहकारी संस्िाहरुको व्यिस्िापि के्षिर्ा आिश्यक सहयोग गररिे 

छ । सािै र्जण भएका सहकारीहरुको व्यिसाय करर्ा छुट लदइिेछ । 

८. सािा घरेि ुतिा परम्परागत उद्योग व्यिसायिाई प्रिबणि गिण दताण तिा ििीकरर् दस्तरुर्ा छुट लदइिेछ । 
९. स्िािीय लसपिाई आधलुिकीकरर् र व्यिसायीकरर् गिण तिा स्िािीय सीपर्ा आधाररत श्रर्र्िूक घरेि ु

तिा सािा उद्यर्ीिाई प्रोत्साहि गिण उद्यर्शीि कजाणर्ा व्याज अिदुाि कायणक्रर् कायाणन्ियिका िालग प्रयास 

गररिेछ । 

 

१) कृषि तथा पिुपािि सम्बन्धी िीषतः  

१. तरकारी¸फिफूि¸बाख्रा¸गाई भसैी ु̧ँ पकेट के्षिहरुको र्ाध्यर्बारा लकसािहरुिाई व्यिसालयक कृलष लतर उन्र्खु 

गराइिेछ । 

२. रु्वा फकय  माटो षतर कायणक्रर्को र्ाध्यर् द्वारा यिुाहरुिाई िडा िडाहरुर्ा संभाव्यताको आधारर्ा कृलष र 

पशपुाििर्ा सहभागी गराई स्िरोजगारी सजृिा गररिेछ । 

३. व्यिसालयक कृलष उत्पादिर्ा संिग्ि कृषकहरुिे उत्पादि गरेका उपजहरु बजारीकरर्का िालग पलहचाि सलहतको 

ढुिािी अिदुाि उपिब्ध गराइ प्रोत्साहि गिे िीलत अििम्िि गररिेछ । 

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

गरर खाद्यिािीर्ा आत्र् लिभणरता हालसि गिण लिलभन्ि प्रकारका अिदुाि लदइिे िीलत लिइिे छ । 

४. कृलष उपजहरुको िजाररकरर् र भण्डारर्को िालग कृलष संकिि केन्र, हाटिजार, लर्लि कोल्ड चेि सेन्टर स्िापिा 

तिा िजारीकरर्को िालग पलहचाि सलहतको अिदुाि उपिब्ध गराइिेछ । 

५. उत्कृष्ठ लकसाि व्यिसायीिाई  दहु ुँ आइकिको रुपर्ा परुुस्कृत गररिे छ ।  

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

िाई र्ि लिऊ लिरुिा खररदर्ा अिदुाि उपिब्ध गराईिे र पलुजगत अिदुािको सर्ेत व्यिस्िा लर्िाईिे छ । 

७. कृलष तिा पश ुफर्णहरुिाई फर्ण िलिकरर् शलु्क छुट गरर प्रोत्सालहत गररिे छ । 

७. स्याउ जोि इकाई संग सर्न्िय गरी संम्भाव्य स्िािहरुर्ा स्याउ खतेी लिस्तार गररिे छ । 

८. पालिका लभि ओखर खतेीको संभाििा भएका के्षिहरुर्ा द्वािे ओखर पकेट के्षत्र बिाई ओखर खेती लिस्तार 

गररिे छ , पालिका स्तरर्ा बह उदे्धश्यीय फिफूि िसणरी स्िापिा गररिेछ । 

९. गाउुँपालिका, लिषयगत कायाणियहरू,पररयोजिा िगायत कृलष  के्षिर्ा   कार्   गिे   संघ–संस्िा   एि ं  अन्य 

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

गाउुँपालिकािाई  आगाणलिक खतेी उन्र्खु पालिकाको रूपर्ा लिकास गिे िीलत लिइिे छ । 

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

िालग  प्रालिलधक  जिशलिको पररचािि र्ाफण त दहु  गाउुँपालिकािाई पशपुािि के्षिको रूपर्ा लिकास गरी र्ास ु

तिा दधुको िालग आत्र्लिभणता तफण  उन्र्खु एि ंप्रोत्साहि गिे कायणिाई लिरन्तरता लदइिे छ । 

११. कृलष तिा पशपुािि व्यिसाय िाई प्रभािकारी ििाउि कृलष तिा पश ुस्िास््य लशलिरहरु लियलर्त रुपर्ा 

संचािि गररिे छि । 

१२. कृलष लबर्ा तिा पश ुलबर्ा कायणक्रर्िाई प्रोत्साहि गररिे छ । 
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१४. एक बस्ती एक िर्िुा कृषक र्ाफण त गाउुँपालिका लभिका लिलभन्ि बलस्तहरुर्ा िर्िुा कृषक छि ट गरर लिलभन्ि  

कायणक्रर् संचािि गररिे छ । 

 

२) वि, वातावरण तथा भू - संरक्षण सम्बन्धी िीषतः 

      क. िलिकरर् िभएका सािणजालिक िििाई िलिकरर् गिण सहयोग गिे िीलत लिइिेछ । 

ख. सडक िररपरर¸िलदतट तिा भ-ूक्षय ह िे स्िािहरुर्ा िायोइलन्जलियररङ कायणक्रर्को र्ाध्यर्बारा संरक्षर् गिे 

िीलत लिइिेछ । 

ग. भ ू–क्षय तिा प्राकृलतक प्रकोपको दृलरिकोर्बाट संिदेिशीि र्ालिएका तिा उच्च जोलखर्र्ा परेका क्षेिहरु 
िाई पलहचाि गरर संरक्षर्को िालग प्रिन्ध लर्िाईिे छ । 

घ. लिपद न्यिूीकरर् गिण, राहत तिा पिुणलिर्ाणर्कायणिाइ प्रभािकारीरुपर्ा अगाडी िढाउि लिपद व्यिस्िापि 

कोष िाइ िप व्यिलस्ित गरर लिरन्तरता लदइिे छ । 

ङ. सािणजालिक ििहरुिाई िकृ्षारोपर् कायणर्ा प्रोत्सालहत गररिेछ । 
च. बिको रक्षा¸स्िास््य सरुक्षा कायणक्रर् अन्तरगत ५ िटै िडाहरुर्ा ग्यास लसलिन्डर लितरर् कायणक्रर् सम्पन्ि 

गररिेछ ।  

 

३) षिक्षा तथा खेिकुद सम्बन्धी िीषतः 

क. बािलिकास केन्र सहजकताण लिद्यािय कर्णचारीहरुको पारश्रलर्कर्ा प्रोत्सालहत ह िे गरर श्रोत व्यिस्िापि 
गररिेछ । 

ख. सार्दुालयक लिद्याियका लशक्षकहरुको बैठक तालिर् भत्ता लिजार्ती कर्णचारीहरुकै र्ापदण्ड अिरुुप 

लिधाणरर् गिे र सरुिा भई पालिका लभि आउिे जािे लशक्षकिाई लिजार्ती सरहकै आित जाित खचण 

उपिब्ध गराइिेछ । 

ग. लिद्यािय लशक्षकहरुको र्ालसक तिब भत्ता र्ालसक रुपर् ैउपिब्ध गराउिका िालग कोष तिा िेखा 
लियन्िकको कायाणिय दाचुणिा संग सर्न्िय गरर आिश्यक व्यिस्िा लर्िाइिे छ । 

घ. लिद्यािी र लशक्षकहरुको स्िास््य सरुक्षा सलुिलश्चत गिण लिद्याियर्ा िै आधारभतू स्िास््य जाुँच गिे व्यिस्िा 

लर्िाइिे छ । 

ङ. लिद्यािीहरुको पठिपाठिर्ा सुधार ल्याउि तिा लशक्षकहरुको पेशागत लिकास गिण हेल्िो स्कुि कायणक्रर् 

संचािि गररिे छ । जसर्ा लिद्यािी¸अलभभािक तिा लशक्षकहरुिे पठिपाठि संग सम्बलन्धत लिषयहरुर्ा 

गिुासो¸सल्िाह सझुाि आलद गाउुँपालिकािे उपिब्ध गराएको टेलिफोिर्ा लििःशलु्क लटपाउि सक्िेछि र सो 

को तत्काि सिुिाइ गररिे छ । 

च. सार्दुालयक लिद्याियहरुको लशक्षक लिद्यािी अिपुातको व्यिस्िापि गिण दरिन्दी लर्िाि कायण अगाडी 

िढाइिे छ । 

छ. गाुँउपालिका के्षिर्ा रहकेा लिद्याियहरुको भ लतक संरचिा लिर्ाणर् र र्र्णतको कायणक्रर् िाइ लिरन्तरता लदइिे 
छ । 

ज. सार्दुालयक लिद्याियहरुिाइ सचुिा प्रलिलध उन्र्खु गराउि इ िाइिेर्री, इ िलिणङ लडभाइस उपिव्ध गराइ 
लशक्षकहरुिाइ तालिर्को व्यिस्िा गररिे छ । 
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झ. लिद्याियका प्र अ र व्यिस्िापि सलर्लतहरु लसत लसकाई कायणयोजिा करार सम्झ ता गररिे िीलत लिइि ेछ । 

ञ. लशक्षकहरुिाई लिषयगत लसकाइ उपिब्धका आधारर्ा जिाफदहेी बिाउिे िीलत अििम्िि गररिे छ । 

ट. बािलिकास केन्रहरुको कक्षाकोठा व्यिस्िापि गरी बािलिकास लशक्षाको गरु्स्तर िलृद्ध गिण लशक्षकहरुिाई 
पिुताणजगी तालिर् र प्रोत्साहि भत्ता व्यिस्िा गररिे छ । 

ठ. लिद्याियहरुर्ा लसकाई गरु्स्तर बलृद गिण अिगुर्ि तिा लिररक्षर्र्ा जोड लदइिे छ । 

ड.  आधारभतू तहका बािबालिकहरुको लसकाइ उपिब्धी िलृब गिण बािर्िैी कक्षाकोठाको व्यिस्िापि गररिे 

छ ।  

ढ. िकैलल्पक पठिपाठिको िालग िकैलल्पक साधि प्रयोगको िीलत ल्याइिेछ । 
र्. सम्परु्ण सार्दुालयक लिद्याियहरुर्ा ब्रोडव्यान्ड इन्टरिेट जोड्ि िेपाि टेलिकर्सग ंसहकायण गररिे छ । 
त. आधारभतू तहर्ा अध्ययिरत छािछािाहरुिाई र्ापदण्ड अिसुार पोसाक र शलैक्षक सार्ग्री उपिब्ध 

गराइिेछ । 

ि. २ िषण गाउुँपालिकार्ा सेिा गिे शतणर्ा, १ जिा सार्दुालयक लिद्याियबाट SEE उत्तीर्ण भइ MBBS प्रिशे 

परीक्षार्ा िार् लिकाल्ि सफि जहेिेदार लिद्यािीिाई गाउुँपालिकािे  ५० प्रलतशत लशक्षर् शलु्क व्यहोिे गरी  

एर् लि लि एस पढाउिे छ । 

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

खिेकुद र अन्य प्रलतयोलगताआयोजिा गररिे छ । 

ध. अि पचाररक तिा लबशषे लशक्षािाई आिश्यकताको आधारर्ा िाग ुगररिे  छ । 

ि. प्रालिलधक धारर्ा अध्ययिरत दलित  छािछािाहरुिाई छािािलृतको व्यिस्िार्ा लिरन्तरता लदइिेछ र दलित 

छाि छािा िाई प्रोत्साि स्िरुप  छािितृ्ती उपिब्ध गररिेछ । 

ऩ. खिेकुदिाई व्यिलस्ित गिण पालिका स्तरीय खिेकुद सलर्लत गठि गरी पालिका स्तरीय रारिपती खिे 
िगायत अन्य खेिकुद कायणक्रर्हरु संचािि गररिेछ एि ंपालिका स्तररय खिेर्दैािहरु व्यिलस्ित गररिेछ । 

प. सार्दुालयक लसकाई केन्र हरुिाई प्रािलर्कताको आधारर्ा सूचिा प्रलिलध यिु बिाईिे छ । 

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

गरेको अिसुन्धािात्र्क कायणको उलचत र्लु्याङ्कि गरी प्रोत्साि गररिे छ । 

ब. खिेकूद प्रलशक्षकहरुको व्यिस्िापि गरर लिद्याियहरुर्ा खेि प्रलशक्षर् कायणक्रर् संचािि गररिे छ । 
 

४) स्वास््र्, खािेपािी तथा सरसफाई सम्बन्धी िीषतः 

क. कोलभड – १९ को रोकिार्¸लियन्िर्का िालग आिश्यक बजेट व्यिस्िापि गररिे छ  । 

ख. लहलकिा स्िास््य च कीर्ा १० सैय्याको अक्सीजि सलहतको आइसोिेशि लिर्ाणर् गररिेछ । 

ग. कोरोिा रोकिार् तिा न्यिुीकरर्को िालग लशक्षक¸लिद्यािी¸अलभभािक िगायत सबै पेशा¸व्यिसायर्ा 

संिग्ि पेशाकर्ी र आर् दहु ुँिासी िाई कोरोिा लिरुबको परू्ण खोपको सलुिलश्चतता गिण संघीय सरकारसंग पहि 

गररिेछ । 

घ. स्िास््य सम्बन्धी सेिाहरुको स्तरीकरर् र लिकास गरी संघीय सरकारको िीलत अिरुुप लचलकत्सक सलहतको 

१० शयै्याको अस्पताि लिर्ाणर् कायणिाई लतव्रता लदइिेछ । सािै स्िािीय जितार्ा गरु्ात्र्क स्िास््य 

सेिाको पह ुँच लिस्तार गिण लिशेषज्ञसलहतको स्िास््य लशलिर कायणक्रर् संचािििाई लिरन्तरता लदइिेछ । 
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ङ. ज्येष्ठ िागररकहरुको अिभुिको आदािप्रदाि गिण तिा सर्ाजर्ा िहाुँहरुिे परु् याउिभएको योगदािको कदर 

गिणका िालग गाउुँपालिकार्ा रहकेा ज्येष्ठ िागररकहरुिाई सम्र्ाि गररिेछ । 

च. कोरोिाका कारर् आर्ाबिुा दबैु गरु्ाएका बािबालिकाहरुिाई उलचत राहतको व्यिस्िा गररिे छ । 

छ. लिकट स्िािहरुर्ा सार्दुालयक स्िास््य केन्र स्िापिा गिे र बाुँकी रहकेा स्िास््य च की हरुर्ा ल्याि सेिा 
संचािि गररिे छ । 

ज. स्िास््यच की, गाुँउघर लक्िलिक िगायत भ लतक संरचिा लिर्ाणर् कायणिाइ प्रािलर्कतार्ा रालखिे छ । 
झ. आङ खसेका र्लहिाहरुको उपचारका िालग अपरेशि सर्ते ह िे गरी बजटे व्यिस्िापि गररिे छ । 

ञ. स्िास््य संस्िाहरुर्ा औषधी आपतूीको अभाि िह िे गरी बजटे व्यिस्िापि गररिे छ । 

ट. आयिुदे औषधािय, प्राकृलतक लचलकत्सा, योग लशक्षा िगायत अन्य िकैलल्पक स्िास््य पद्धलत तिा 

औषधीको सम्भाििा रहकेो दहु  गाउुँपालिकार्ा घमु्ती लशलिरको र्ाध्यर्बारा 

जषे्ठिागररक,एकिर्लहिा,असि र अपगतंा भएका ब्यालिहरुिाई आयुणिदे सेिा लदइिेछ । 

ठ. स्िास््य च कीको प्रसतुी सेिा क्षर्ता अलभिलृद्ध गरी गरु्स्तरीय र सिणसिुभ स्िास्ि सेिाको लिस्तार गररिेछ । 

ड. बह के्षिीय पोषर् कायणक्रर्िाई प्रभािकारी रुपर्ा संचािि गिण २ िषण लभि दहु ुँ गाउुँपालिकािाई पोषर् र्िैी 
गाउुँपालिका बिाइिे छ । 

ढ. परू्ण संस्िागत सतु्केरी यिु िर्िुा िलस्त िडा घोषर् कायणक्रर् िाग ुगिण पहि गररिे छ । 

र्. िेपाि सरकारिे अििम्बि गरेको अलििायण स्िास््य लबर्ा िीलत िाग ुगररिे छ सािै बह के्षिीय पोषर् 

योजिािे ईगंीत गरेका कायणक्रर्हरुिाई लिरन्तरता लदइिे छ । 

त. धमु्रपाि तिा सलुतणजन्य पदािण लियर्ि तिा लियर्न्िर्का िालग कायणक्रर्हरु संचािि गररिे छ । 
ि. र्लहिा स्िास््य स्ियर्शेलिकाहरुिाई र्ालसक रु. १०००/- िप प्रोत्साहि भत्ता लदइिे छ । 

 

५) खािेपािी तफय ः 

क. गाउुँपालिका लभि खािेपािी अभाि भएका टोि बस्तीहरुर्ा एक घर एक धारा कायणक्रर्को लिरन्तरता सलहत 

खािेपािी तिा सरसफाई योजिा अगाडी बढाइिेछ । 

ख. लिर्ाणर् सम्पन्ि योजिाहरुको लदगो व्यिस्िापिर्ा उपभोिा सलर्लतहरुिाई सशिीकरर् गररिेछ । 

ग. यस गाउुँ पालिकार्ा लिगत दलेख िै संचाििर्ा रहकेो ग्रालर्र् जिस्रोत व्यिस्िापि पररयोजिा अन्तरगत 

संचालित योजिाहरुिाई लिरन्तरता लदद ैपररयोजिा िाई लिरन्तरताका िालग पहि गररिे छ ।  

घ. व्यलिको  स्िच्छ  खािेपािीको  अलधकारिाई  सलुिलश्चत  गिण  सबै  खािेपािीका  र्हुािहरूिाई  स्ितिः  

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

लिर्ाणर् गिे लबगतकै िीलत िाई लिरन्तरता लदईएको  छ । 

ङ. स्िच्छ खािेपािीको लदगो व्यिस्िापिका िालग आयोजिा लिर्ाणर्को क्रर्र्ा िै लिलश्चत रकर् र्र्णत सम्भार 

कोषर्ा राखी प्रत्येक उपभोिािे न्यिुतर् रकर् र्ालसक रूपर्ा जम्र्ा गिुण पिे िीलत लिदै ुँ खािेपािी 

आयोजिाहरू उपभोिा सलर्लतिाई हस्तान्तरर् गररिेछ सािै लदगोपिािाई संस्िागत गिणका िालग र्र्णत 

संम्भार कायणकताण राखी कार्र्ा िगाउिे िीलत लिईिे छ । 
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च. एक घर एक श चाियको अिधारर्ािाई कडाइका साि पाििा गराउुँद ै आफ्िो घर अगालड  आफैिे  

सरसफाइ गिुणपिे अिधारर्ाको लिकास गिे गतिषणकै िीलतिाई लिरन्तरता लदइएको छ र अलतआिश्यक 

ठाउुँर्ा सािणजालिक श चािय लिर्ाणर् गररिे छ । 

छ. पालिका लभि रहकेा लिलभन्ि सािणजालिक स्िािहरुर्ा पिुिः भरर् टैंकी ( Recharge Pond ) लिर्ाणर् गिे 

िीलत अििम्बि गररिे छ ।  

ज. िाड िं २ लहलकिा चेरर्िी खापा र िाडिं ३ ढ डया खापा आयोजिा यसै आि दलेख सरुु गरर आि 

२०७९।०८० र्ा सम्पन्ि गररिेरछ ।  

झ. िजारकेन्रको रुपर्ा लिकास भईरहकेा स्िािहरु, िडा केन्रहरुर्ा उत्पादि ह िे फोहर व्यिस्िापिको गिण फोहर 

व्यिस्िापि सलर्ती गठि गररिे छ र उि केन्रहरुिाई स्िच्छ सफा र हररयािी यिु ििाउिे कायण सिै 

उपभोिाहरुको ह िे छ भन्िे लबगतको िीलतिाई लिरन्तरता लदईिे छ । 

ञ. पािीका र्हुाि संरक्षर्का सािै पािीका स्रोतको सलचचती बढाउि पहि गररिे छ । 
 

६) मषहिा तथा बािबाषिका सम्बन्धी िीषतः 

क. लिकास  आयोजिाहरूको  लिर्णय  प्रकृया  र  कायणन्ियिर्ा  र्लहिा सहभागीता सलुिलश्चतता  कायर्  गद ै 

िैलगकं  सशलिकरर्  तिा सार्ालजक सर्ािशेीकरर् िीलत अिरुूप र्लहिाको आलिणक तिा सार्ालजक 

शसलिकरर्का िालग कायणक्रर्हरू सचचािि गररिेछ । 

ख. आत्मषिभयर िारी दुह ुँको षर्िारी कायणक्रर् अन्तरगत र्लहिाहरुिाई आयर्िुक कायणक्रर्हरुर्ा संिग्ि 

गराइिेछ । 

ग. अिाि बािबालिकाको आश्रर् स्ििको रुपर्ा तिा पािि पोषर्का िालग एउटा अिािािय स्िापिा 

गररिेछ । 

घ. िैलगकं लहसंा र र्ािि िचेलिखि जस्ता सार्ालजक अपराध जन्य कायणिाई लियन्िर् र लिरूत्सालहत गिे िीलत 

लिइिेछ । 

ङ. बािर्िैी पिूणधारहरूको लिकास गद ैिेपाि सरकारिे ल्याएको बाि र्िैी स्िािीय शासिको अिधारर्ा 

अिरुूप स्िािीय तह तिा सरोकारिािाहरूको सर्न्ियर्ा बािश्रर् र्िु दहु ुँ गाउुँपालिका बिाउिे िीलत 

लिइिे छ । 

च. बािबालिकाहरूको पोषर्, हरेचाह बािश्रर्,िािलििाह न्यिुीकरर् तिा असाहय बािबालिकाको संरक्षर् 

गिे िीलत लिइिेछ । 

छ. एकि र्लहिा सशलिकरर् कायणक्रर् िाग ुगररिे छ । साि ैरोजगारर्खुी कायणक्रर्र्ा उलिहरुिाई सर्ािेश गिे 

िीलत अििम्बि गररिे छ । 

ज. र्लहिा र्ालि ह िे सबै खािे लहसंा अन्त्यका िालग र्लहिा सशलिकरर् कायणक्रर् िाग ुगररिे छ । 

झ. सर्ाि कार्का िालग सर्ाि ज्यािाको िीलत अिरुुप रोजगारीको के्षिर्ा सर्ाि अिसर प्रदाि गररिे छ । 

ञ. गाउुँपालिकाबारा संचालित उपाध्यक्ष स्िरोजगार कायणक्रर्र्ा ३३ प्रलतशत र्लहिाको सहभालगता गररिे छ । 
 

७)  दषित,अपाङ्गता, िेष्ठ िागररक सम्बन्धी िीषतः 
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क. लिपन्ि दलितहरुको सरुलक्षत आिास लिर्ाणर् गिण लिपन्ि दलित आिास सहयोग सहयोग कायणक्रर् अगाडी 

बढाइिेछ । 

ख. र्लहिा, दलित, अपाङ्ग, जषे्ठिागररक िलक्षत कायणक्रर्िाइ सशलिकरर् र आयआजणिर्ा योगदाि पगु्िे गरर 

संचािि गररिे छ । 

ग. जातीय आधारर्ा ह िे छुिाछुत, भदेभाि र लिभदेहरूिाई न्यिुीकरर् गद ैलिभदे र्िु दहु ुँ गाउुँपालिका लिर्ाणर् 

गिण जिचेतिा र्िुक कायणक्रर् गररिे छ । 

घ. दलित र अपाङ्गगता भएका व्यलिहरुको सर्ािपुालतक प्रलतलिलधत्िको सलुिलश्चतता गद ैिक्षीत िगणको 

सार्ालजक तिा आलिणक उन्ितीको िालग कायणक्रर्हरु सचचािि गररिेछ यस के्षिका यिुाहरुिाई स्िरोजगार 

र सरकारी सेिार्ा पह चकािालग लसपर्िुक तालिर्को व्यिस्िा गररिे छ । 

ङ. कृलष प्रालिलधक लिद्याियर्ा अध्ययिरत दलित छाि छािाहरुिाई छािाितृी उपिब्ध गराई प्रोत्सालहत गररिे 

छ । 

 

८) सामाषिक षवकास सम्बन्धी िीषतः 

क. दहु ुँ  गाउुँपालिकार्ा  रालरिय  तिा  अन्तरालरिय  गरै–सरकारी  संस्िाहरु¸िीलज क्षेि र र गाउुँपालिका सुँगको 

सहकायणर्ा कायणक्रर्हरु संचािि गिण प्रोत्साहि गररिेछ । गरैसरकारी संस्िाहरूको  कायणर्ा  ह ि  सक्िे  

दोहोरोपि  हटाउि,  सर्न्िय  र  सहकायण  अलभबलृद्ध गिण गाउुँपालिकािे लिशेष संयन्ि बिाउिे िीलत 

अििम्िि गररिे छ । 

ख. सहकारी संस्िाहरुको क्षर्ता लबकास गिण प्रिधणिात्र्क कायणक्रर् संचािि गररिेछ, िचत पररचािि तिा 

आय आजणि के्षिर्ा सहकारी संस्िाहरु लसत सहकायण गररिे छ । 

ग. िचत कायणिाइ प्रोत्साि गिण एक घर एक खाता कायणक्रर् िाग ुगररिे िीलत लिइिे छ । 
 

९) षवदु्यत/उिाय संर्ार सम्बन्धी िीषतः 

क. सािा जिलिद्यतु योजिाहरुिाइ व्यिलस्ित र लियर्ि गररिेछ, रालरिय लिद्यतु प्रसारर् िाइि लिस्तारिाई 

लिरन्तरता लदइिे छ । 

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

यिालशघ्र लिद्यतु लिस्तार गिण पहि गररिे छ । 

ग. दहु ुँ व्याुँसर्ा संचालित एफ एर् रेलडयोिाई प्रभािकारी रुपर्ा संचािि गिण सहयोग गररिे छ । 
घ. दम्दाकोट टािरर्ा 4G िाइि जडाि भएको छ र िप प्रभािकारी बिाउि आिश्यक पहि गररिेछ । 

ङ. दहु ुँ गाउुँपालिका लभि िाय ुउजाण प्रर्ािी लिकासका िालग सम्भाव्यता अध्ययि गररिे छ । 

 

१०) पर्यटि प्रवद्धयि तथा धाषमयक एवं सास्कृषतक िीषतः 

क. गाउुँपालिकाको गरुुयोजिा अिुसार प्रयणटकीय पिूाणधार लिर्ाणर् गिण िीलत अििम्बि गररिे छ । 

ख. पाठ्यक्रर्ा लबकास केन्रिे सदुरुपलश्चर्का पयणटलकय स्ििहरु लशषणकर्ा लसद्ध टोपी के्षििाइ कक्षा ६ को 
िेपािी लबषयको पाठ्य िस्तरु्ा सर्ािशे गरेको शभु उपिक्ष्यर्ा सज्जिहरुको िस्ती दहु ुँर्ा स्िागत िाराका 

साि लसद्ध टोपी म्याराििुको आयोजिा गररिेछ । 
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ग. दहु ुँ के्षिको धालर्णक सास्कृलतक प्रिणधि गिण िागत सहभालगताको आधारर्ा र्ठर्लन्दर लजर्ोद्वार, भेष, भषुा, 

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

पलहचाि झल्किे गरी कायणक्रर्को आयोजिा गररिे छ । 

घ. पयणटकीय स्िि र्ागण र िररपररको क्षेिर्ा होर् स्टे पाह िा घर लिर्ाणर् गिे र पयणटक र्िैी गाउुँपालिका बिाउि 

पहि गररिे छ । 

ङ. सािणजलिक लिजी साझदेारीर्ा पयणटकीय क्षेिहरूर्ा प्रकृलतर्िैी होटि, िज, ररसोट खोिी प्राकृलतक स्िच्छता 

र स न्दयणता पिणद्धणिािण लिशषे िीलत तिा कायणक्रर् लिइएको छ । 

च. पयणटि व्यिस्िापिको िालग आिश्यक लियर् काििु तजुणर्ा गरर पयणटि व्यिस्िापि सलर्लतिाई प्रभािकारी 

बिाइिेछ । पयणटकीय क्षेिहरुको व्यापक प्रचार प्रसारको िीलत अििम्बि गररिे छ । 

छ. दहु ुँ गाउुँपालिका लभिपिे ऐलतहालसक,परुातालत्िक सांस्कृलतक,धालर्णक, सम्पदाहरूको अध्ययि अिसुान्धाि 

गरी संरक्षर् तिा प्रिबणि गिे िीलत लिइिे छ । 

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

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

संगको साझदेारीर्ा सम्पन्ि गिे िीलत लिइएको छ । 

 

११) सुिासि  सम्बन्धी िीषतः 

क. सशुासिका आधारभतू पक्षहरू उत्तरदालयत्ि, जिाफदलेयहता, पारदशीता, जिसहभागीता र सार्ालजक 

भाििािाई प्रिणबि गद ै सेिाग्राहीहरूिाई  सशुािसिको  अिुभतूी  लदिाउि  गाउुँपालिका  तिा  िडाहरूबाट  

प्रदाि  गररिे  सेिा  प्रिाह  तिा सचचालित  आयोजिाहरू  तिा  कायणक्रर्हरूको  सािणजलिक  सिुुिाई, 

आयोजिा  स्ििर् ै  भिुािी(सािणजलिक िेखापररक्षर् )  पररक्षर्  सार्ालजक पररक्षर्िाई लिरन्तरता लदद ै

कार्का आधारर्ा रकर् भिुािी गररिे िीलत िाई लिरन्तरता लदएको छ । 

ख. सेिा प्रिाहिाई चसु्त दरुुस्त पररर्ार्र्खूी र प्रभािकारी बिाउि आिश्यक काििु बिाई कर्णचारीहरुिाई 

र् लरक तिा गरै र् लरक प्रोत्साहि लदइिे छ । 

ग. राज्यको च िो अगं पिकाररता र्ाफण त जिाफदलेहता,अिगुर्ि, सािणजलिकरर् तिा पारदलशणता कायर् गिे 

लबगतको िीलत अगाडी साररिे छ। 

घ. गाउुँपालिका र अन्तरगतका िडाहरुबाट लदइिे सेिार्ा आधलुिक सचूिा प्रलिलधको प्रयोग गरर सेिािाई 

लछटोछररतो र प्रभािकारी बिाइिेछ । गाउुँपालिकाको ििे साईट र अन्य लडलजटि र्ाध्यर् िाट 

गाउुँपालिकाको लिस्ततृ लििरर् तिा सचुिाहरु सािणजलिक गिे प्रलक्रयािाई िप सदुृलढकरर्  गद ैिलगिे छ । 

ङ. गाुँउपालिकाको न्याय सम्पादिकायणिाइ प्रभािकारी ििाउि न्यालयक सलर्लतको क्षर्ता अलभिलृद्ध गिे कायण 

िाई लिरन्तरता लदइिे छ । र न्यालयक कायण सम्पादि गिण एकजािा काििुी सल्िाहाकारको व्यिस्िापि गररिे 

छ । 

च. गाउुँपालिका र्ातहतरहकेा कायाणियहरुर्ा कर्णचारीहरुको प्रभािकारी व्यिस्िापि गरी जिर्खुी प्रशासिको 
प्रत्याभतुी लदिे कायण लिरन्तर गररिे छ । 

छ. कर्णचारीहरु तिा जिप्रलतलिधीहरुका िालग क्षर्ता लिकास तालिर्¸पिुताणजकी तालिर् व्यिस्िा गररिे छ । 
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ज. कायणसम्पादिर्ा प्रभािकारीता ल्याउि कर्णचारीहरुका िालग दण्ड परुुरकारको िीलत प्रभािकारी रुपर्ा िाग ु
गररिे छ । 

झ. तेस्रो पक्षिाट गररिे सािणजलिक सिुिाई, सािणजलिक िेखा परीक्षर्कायणिाइ च र्ालसकरुपर्ा लिरन्तर संचािि 
गररिे छ । 

ञ. गाुँउपालिकािे गरेका लिर्णयहरु तिा लक्रयाकिापहरु आर्जितार्ा सहज सम्प्रेषर् गिण पालिकाको ििेसाइट 

लियलर्त अद्यािलधक गिे, गाउुँपालिका तिा िडाकायाणियहरुको सचूिापाटीिाइ लियलर्त अद्यािलधक 

गिेकायणिाइ व्यिलस्ित गररिे छ । आलिणक िषणका सम्परु्ण कायणक्रर्हरु बजटे सलहत गाउुँपालिकाको िभेसाइट 

र्ाफण त सािणजालिक गररिे छ । 

ट. राजस्ि पररचािििाइ प्रभािकारी ििाउि करदाता अलभर्खुीकरर्, प्रोत्साि तिा दण्ड परुुस्कारको 

व्यिस्िापि गररिे छ । 

ठ. प्रत्येक आलिणक िषणको अन्त्यर्ा पालिकास्तरबाट संचालित कायणक्रर्हरुको कायणप्रगलतका सािै िसृ्ततृ 

जािकारी सलहतको पाशण लचि लिर्ाणर् गरर सम्परु्ण सरकारी तिा गरै सरकारी कायाणिय¸प्रदशे र संलघय 

कायाणियहरुर्ा सर्ते उपिब्ध गराइिे छ । 

ड. बजार अिगुर्ि तिा व्यिस्िापििाई िषणर्ा तीि पटक गिे गरी कायण प्रारम्भ गररिे छ । 

ढ. िि लियिु कर्णचारीहरुको क्षर्ता लिकास गिणका िालग तालिर्को व्यिस्िापि गररिे छ । कर्णचारीहरुको 

आचारसंलहता लिर्ाणर् गरर कार्को र्लु्याङ्किको आधारर्ा परुुरकार र दण्डको व्यिस्िा गररिे छ । 

र्. लछटो छररतो सरि र प्रभािकारी सेिा प्रभािका लिम्ती कर्णचारीहरुका िालग श्रोत साधिको व्यिस्िा गररिे छ 
।  

त. कर्णचारीहरुको िैर्ालसक रुपर्ा कायण प्रगलत सलर्क्षा गररिकुा सािै कायण लििरर् सलहत कार्को बाुँडफाुँड 
गररिे कायण अगाडी बढाइिे छ । 

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

र्ा सम्पन्ि गररिे छ । 

द. व्यिसाय दताण प्रकृयािाई अलििायण गरी सबै व्यिसायीिाई यस प्रलत सचेत गराइिे छ ।  

 

१२) भौषतक पूवयधार सम्बन्धी िीषतः 

क. पालिका लभि लिर्ाणर्ालधि भ लतक संरचिाहरु यिासर्य लभि गरु्स्तर सलुिलश्चतता सलहत सम्पन्ि गिे 
लियन्िर् ¸अिगुर्ि र सहलजकरर् गररिे छ । 

ख. गाउुँपालिका लभि सरकारी,गरै सरकारी र व्यालिगत पहिर्ा लिर्ाणर् गररिे घर गोदार् भिि हरुर्ा िेपाि 

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

ग. स्िालिय स्तरर्ा दररेट तयार गदाण भ गोलिक सगुर्ता र दगुणर् के्षिको ढुिािी सम्िन्धी व्यिस्िा लर्िाईिे छ । 
घ. दाचणिा लतंकर सडकको स्तरोन्ितीका िालग सम्बलन्धत लिकायर्ा आिश्यक पहि गररिे छ, दहु ुँ गाउुँपालिका 

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

छ । 

ङ. एलककृत भ–ुउपयोग योजिा लिर्ाणर् गररिे छ । 
च. जोलखर्यिु बलस्तहरुको त्याङ्क संकिि गररिे छ । 
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छ. पालिका लभि रहकेा सािणजालिक जग्गाहरुको पलहचाि गरी अलभिेख रालखिे छ । 

ज. भिि आचारसंलहता तिा र्ापदण्ड लिदलेशका लिर्ाणर् गरी कायाणन्ियि गररिे छ । 

झ. गाउुँपालिका स्तरीय बसपाकण  र हिेीप्याड लिर्ाणर् कायणको सम्भाव्यता अध्ययि गिे कायण अगाडी बढाइिे छ । 

ञ. हलेल्भटाससंगको सहयकायणर्ा र्ागको आधारर्ा आिश्यक झो.प.ु लिर्ाणर् गररिे छ ।   

 

 १३) मुख्र् मुख्र् आर्ोििा र षक्रर्ाकिापहरः 

क. उपाध्यक्ष यिुा स्िरोजगारी कायणक्रर्िाई िप पररर्ाजणि सलहत लिरन्तरता लदइिे छ । र कोलभड – १९ का 
कारर् रोजगारी गरु्ाएका व्यलिहरुिाई उपाध्यक्ष यिुा स्िरोजगारी कायणक्रर्र्ा जोलडिे छ । 

ख. गाुँउपाषिका अध्र्क्ष सडक षिमायण कार्यक्रमःजोशी गाुँउ फारा सडक तिा लहलकिा लसद्धटोपी 

सडकिाई प्रािलर्कतार्ा राख्द ैिप सडकहरुको लिर्ाणर् कायण सर्ते अगाडी बढाइिे छ । 

ग. बिको रक्षा¸स्वास््र् सुरक्षा कायणक्रर् अन्तरगत ५ िटै िडाहरुर्ा ग्यास लसलिन्डर लितरर् कायणक्रर् सम्पन्ि 

गररिे  छ ।  

घ. बाि लिकास सहजकताण लिद्यािय कर्णचारीहरुको पारश्रलर्कर्ा िप प्रोतसाहि गररिे छ । 
ङ.  सार्दुालयक लिद्याियबाट एस.इ.ई. पास गरर एर्. लि. लि.एस. अध्ययिका िालग िार् लिकाल्ि सफि 

एकजिा लिद्यािीिाई एर्. लि. लि.एस. अध्ययि गिण ५० प्रलतशत पढाई खचण पालिकािे र्ापदण्ड तयार गरर 

उपिब्ध गराउिे छ । 

च. लिद्यािीहरुको पठिपाठिर्ा सुधार ल्याउि तिा लशक्षकहरुको पेशागत लिकास गिण हेल्िो स्कुि कायणक्रर् 

संचािि गररिे छ ।  

छ. गाउुँपालिका लभिका लिपन्ि दलित िागररकहरुको आिास लिर्ाणर् गिण षवपन्ि दषित आवास कार्यक्रम 

िाग ुगररिे छ । 

ज. सार्दुालयक लिद्याियका लशक्षकहरुको बैठक¸ तालिर् भत्ता र सरुिा आित जाित भत्तार्ा प्रोत्साहि ह िे गरर 

व्यिस्िा  गररिे छ । 

झ. लिद्यािय लशक्षकहरुको र्ालसक तिब भत्ता र्ालसक रुपर् ैउपिब्ध गराउि आिश्यक सर्न्िय गररिे छ । 

ञ. लहलकिा स्िास््य च कीर्ा १० सैय्याको अक्सीजि सलहतको आइसोिेशि लिर्ाणर् गररिेछ । 

ट. धारी स्िास््य च कीर्ा लिर्ाणर्ालधि १० शयै्याको अस्पताि लिर्ाणर् कायणिाई लतव्रता लदइिेछ ।  

ठ. यिुा फकण  र्ाटो लतर कायणक्रर्को र्ाध्यर् द्वारा यिुाहरुिाई िडा िडाहरुर्ा संभाव्यताको आधारर्ा कृलष र 

पशपुाििर्ा सहभागी गराई स्िरोजगारी सजृिा गररिेछ । 

ड. आत्र्लिभणर िारी दहु ुँको लचिारी कायणक्रर् अन्तरगत र्लहिाहरुिाई आयर्िुक कायणक्रर्हरुर्ा संिग्ि 

गराइिेछ । 

ढ. व्यिसालयक कृलष उत्पादिर्ा संिग्ि कृषकहरुिे उत्पादि गरेका उपजहरु बजारीकरर्का िालग पलहचाि 
सलहतको ढुिािी अिदुाि उपिब्ध गराइ प्रोत्साहि गिे िीलत अििम्िि गररिेछ । 

र्. पाठ्यक्रर्ा लबकास केन्रिे सदुरुपलश्चर्का पयणटलकय स्ििहरु लशषणकर्ा लसद्ध टोपी के्षििाइ कक्षा ६ को 
िेपािी लबषयको पाठ्य िस्तरु्ा सर्ािशे गरेको शभु उपिक्ष्यर्ा सज्जिहरुको िस्ती दहु ुँर्ा स्िागत िाराका 

साि लसद्ध टोपी म्याराििुको आयोजिा गररिेछ । 
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त. दहु ुँ गाउुँपालिका यिुाहरुिाई सरकारी सेिार्ा प्रलतस्पधी बिाउि लशक्षक सेिा आयोग¸िोकसेिा 

आयोग¸िेपािी सेिा¸िेपाि प्रहरी सेिा तयारी अलभर्लूखकरर् कक्षा संचािि गररिे छ । 

ि. तरकारी पकेट¸फिफूि पकेट¸बाख्रा पकेट¸के्षि लिस्तार गरर कृषकहरुिाई व्यिसालयकता लतर प्रोत्सालहत 
गररिे छ । 

द. कोलभड  - १९ का कारर् आर्ा बिुा गरु्ाएका बािबालिकाहरुिाई पठिपाठिको िालग राहत उपिब्ध 

गराइिे छ । 

ध. सिु िो १००० लदिे आर्ा तिा लकशोरी हरुिाई िलक्षत पोषर् कायणक्रर् संचािि गररिे छ । 

ि. पालिका स्तरर्ा सािणजालिक पुस्तकािय बाचिािय स्िापिा गररिे छ । 
ऩ. गाउुँपालिकाबारा लिगतर्ा संचालित सपुि र्लु्य पसिहरुको खारेजी गरर कायणलिलध संशोधि गरर सपुि र्लु्य 

पसि संचािि गररिे छ । 

प. १- ५ र्ा अध्ययिरत छािछािाहरुिाई लिद्यािय पोसाक र शलैक्षक सार्ग्री उपिब्ध गराइिे छ । 

फ. बाढी पलहरो िागायतका दलैिय लिपद रोकिार् गिण संरक्षर्ात्र्क कायणक्रर् संचािि गररिे छ । 
ब. बाढी पलहरोको जोलखर्र्ा रहकेा बस्तीहरु लिस्िापिको िालग संघ र प्रदशे सरकारसंग सर्न्िय गरर आिश्यक 

व्यिस्िापि गररिे छ । 

भ. दहु ुँ लबकास गरुयोजिािःदहु ुँ लिकास गरुु योजिा लिर्ाणर् भ ैसकेकोिे लतव्रताका साि यसको कायाणन्ियि गररिे 
छ । 

र्. आङ खसेका र्लहिाहरुको आङको उपचारर्ा अपरेसि सर्ते ह िे गरर आिश्यक रकर् लिलियोजि गररिे छ 

। 

य. र्लहिा स्िास््य स्ियर्शेलिकाहरुिाई र्ालसक रु. १०००/- िप प्रोत्साहि सलुिधा लदइिे छ । 
र. प्रधािर्न्िी रोजगार कायणक्रर्र्ा सलुचकृत भएका बेरोजगारहरुिाई पालिका स्तरीय अन्य योजिाहरुर्ा 

प्रािलर्कताका साि कार्र्ा िगाइिे िीलत लिइिे छ । 

 

अन्तर्ा¸ लिश्वभर फैलिरहकेो कोरोिा भाइरसको दोस्रो भरेरयन्टको प्रभािबाट हार्ी पलि अछुतो रहि सलकरहकेा छैि  

यस रोगबाट िड्िको िालग हार्ीर्ा उच्च दृढशलि¸सकारात्र्क सोच¸सर्ालजक दरुीको आिश्यकता पदणछ । यी 

सबै उपायहरु अििम्बि गरेर्ा अिश्यिै कोरोिा र्ालि लिजय प्राप्त गिण सलकिे छ भन्िे अपेक्षाका साि लिदा ह न्छु ।  

 

Stay Safe ! Stay Healthy ! 

 

 .धन्र्वाद ! 


