
 

दार्ाा गाउँपालिकाको एघारौं गाउँ सभार्ा अध्यक्ष श्री लिर् बहादरु के.सी.ज्यूद्वारा प्रस्ततु 

आलथाक बर्ा २०७९/८० को   

िीलत तथा कायाक्रर् 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 
 
 
 

दार्ाा गाउँपालिका, सल्याि 

कर्ाािी प्रदेश, िपेाि 
 

  



  गाउँ सभाका सदस्यज्यूहरु, 

१. िेपािको संविधाि तथा स्थािीय सरकार संचािि ऐि जारी भई दोस्रो पटक स्थािीय 
तहको लििााचि सम्पन्न भएको छ । सल्याि जजल्िाको दार्ाा गाउँपालिकाका सिै िडा 
र र्तदाि केन्द्रर्ा लिष्पक्ष, स्ितन्द्र, शाजन्द्तपूर्ा, स्िच्छ र भयरवहत िातािरर्र्ा लििााचि 
सम्पन्न भई दार्ाा गाउँपालिकार्ा स्थािीय सरकार गठि भएको छ । यस पषृ्ठभलूर्र्ा 
दार्ाा गाउँपालिकाको यस गाउँसभािाई सम्बोधि गिा पाउँदा र्िाई गिाको अिभुलूत 
भएको छ । 

२. यस अिसरर्ा िेपाि राष्ट्रको रक्षा, विलभन्न आन्द्दोिि र १० बरे् जियदु्धर्ा सहादत प्राप्त 
गिुाहिु े र्हाि शवहदहरुप्रलत र् भािपूर्ा श्रद्धाञ्जिी अपाि गदाछु । घाइते योद्धा तथा 
व्यपत्ता िागररकहरु प्रलत उच्च सम्र्ाि प्रकट गदाछु । र्िुकुको राजिीलतिाई संघीय 
िोकताजन्द्रक गर्तन्द्रको यस स्िरुपर्ा ल्याउि र्हत्िपूर्ा योगदाि गिुाहिु े सम्पूर्ा 
अग्रज योद्धाहरुर्ा हार्दाक सम्र्ाि व्यक्त गदाछु । 

३. गाउँपालिका स्थापिा कािदेजि गाउँपालिका लिर्ाार्को विलभन्न सर्यर्ा िेततृ्ि गिुाहिु े
अग्रज व्यजक्तत्ि, सबै राजिीलतक दि र शजक्तहरु प्रलत उच्च सम्र्ाि गदै उहाँहरुिे 
परु् याउि ुभएको योगदािको स्र्रर् गिा चाहान्द्छु । 

४. स्थािीय तहको लििााचि सफितापूिाक सम्पन्न गराउि ेलििााचि आयोग, र्खु्य लििााचि 
अलधकृतको कायाािय सल्याि, लििााचि अलधकृतको कायाािय दार्ाा, सहयोग परु् याउि े
राष्ट्रसेिक कर्ाचारी, सरुक्षा लिकाय तथा यस प्रवक्रयार्ा संिग्ि राजिीलतक दि, संघ 
संस्था संचारकर्ी र आर् िागररक सबैप्रलत हार्दाक आभार व्यक्त गदाछु । 

५. कोलभड-१९ र्हार्ारी रोकथार्, लियन्द्रर् र उपचारका िालग गाउँपालिकािे चािेका 
कदर् सरे्तको पररर्ार्स्िरुप यसको असर सार्ान्द्य हदैु गएको छ । संक्रर्र् 
लियन्द्रर् र व्यिस्थापिर्ा अहोरार िवटिे स्िास््यकर्ी, सरसफाईकर्ी,  राष्ट्रसेिक 
कर्ाचारी,  जिप्रलतलिधी सिैको अथक प्रयत्निे िै र्हार्ारी रोकथार् सम्भि भएको हो । 



यस र्हार्ारीर्ा जीिि गरु्ाउिहुिुे सबैर्ा हार्दाक श्रद्धाञ्जिी साथै पररिार र 
आफन्द्तजिर्ा हार्दाक सर्िेदिा प्रकट गदाछु । 

६. दार्ाा गाउँपालिकाका प्रथर् जिलििााजचत पदालधकारीको ५ बरे् कायाकाि भिारै सम्पन्न 
भएको छ । विगत ५ बर्ार्ा गाउँपालिकाको सर्ग्र विकासर्ा उहाँहरुिे परु् याउि ु
भएको योगदािको उच्च रू्ल्यांकि गदै लिितार्ाि का.िा. अध्यक्ष श्री टीका शर्ाा ििी, 
िडा अध्यक्षहरु कवि कुर्ार चन्द्द, लडल् िी बहादरु के∙सी, सेलतरार् रोकाहा, रार् बहादरु 
के∙सी, दगुाा बहादरु र्ल्ि िगायत सम्पूर्ा कायापालिका सदस्यहरु र गाउँसभा 
सदस्यहरुिाई यस गाउँसभाबाट हार्दाक धन्द्यिाद ज्ञापि गदाछु ।  

७.  प्रथर् जिलििााजचत स्थािीय सरकारको विगत ५ बर्ाको योगदाििे दार्ाा 
गाउँपालिकार्ा विकासको दीघाकालिि जग िडा भएको छ । यस योगदािको स्िालर्त्ि 
ग्रहर् गदै गाउँपालिकािाई थप सर्वृद्धको र्दशार्ा अजघ बढाउिे प्रलतिद्धता व्यक्त गदाछु 
। 

 

गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु । 

अि र् आगालर् आलथाक िर्ा २०७९∕०८० को िालग प्रस्तावित िीलत तथा कायाक्रर्हरु 
प्रस्ततु गिुा अजघ विगत ५ बर्ार्ा दार्ाा गाउँपालिकािे सम्पन्न गरेका कायाहरुको 
परुिराििोकर् गिा चाहान्द्छु। 

क) विगत ५ बर्ाको अिलधर्ा विलभन्न पूिााधारको लिर्ाार् भई स्थािीय सरकार 
सञ्चाििको आधार तयार भएको छ । 

ि) विलभन्न ६ दजाि कािूिहरु लिर्ाार् भई कािूिद्वारा शासि संचािि गिे प्रर्ािी 
स्थावपत भएको छ । 

ग) सूचिा प्रविलधको प्रयोग गरी कायासम्पादििाई लछटो, छररतो र गरु्स्तरीय बिाउि 
प्रत्येक िडा कायाािय, स्िास््य संस्था, विद्यािय र गाउँपालिकार्ा ईन्द्टरिटे तथा 



ई-हाजजरी जडाि गररएको छ र कायााियका कार्िाई सफ्टिेयर प्रर्ािीर्ाफा त 
व्यिजस्थत गररएको छ । 

घ) गाउँपालिकार्ा प्रर्िु प्रशासकीय अलधकृतदेजि कायाािय सहयोगीसम्र् दरिन्द्दी 
संरचिा अिसुार कर्ाचारीको पदपूती भएको छ । ६५ जिा कर्ाचारी करार 
सेिार्ाफा त पररचािि गररएको छ। 

ङ) गाउँपालिकािे रे्लडकि अलधकृत रेलडयोग्राफर, ल्याि टेजनिलसयि, स्टाफ िसाहरुको 
व्यिस्था गरी लियलर्त एनसरे सेिा, एम्ििेुन्द्स तथा आकजस्र्क स्िास््य सेिा प्रदाि 
गदै आएको छ । 

च) विलभन्न ७७ िटा योजिाको विस्ततृ अध्ययि प्रलतिेदि (लडवपआर) सम्पन्न भई 
विलभन्न योजिाहरु कायाान्द्िायि भएका छि ्।  

छ)  दार्ाा िोिार्ा पक्की पिु लिर्ाार् भई संचाििर्ा आएको छ । ११५ वक.लर्.  
कच्ची सडक, ११० वक.लर्.  सडक स्तरउन्नती, १० वक∙लर्.  ग्राभेि सडक, १५० 
लर्टर पक्की सडक (आरलसलस), ८०० वक∙लर्. लियलर्त सडक र्र्ात, ७ बटा पैदि 
यारी आर∙लस∙ लस.  पिु र ५ बटा झोिङु्ग ेपिुहरु लिर्ाार् भई संचाििर्ा आएका 
छि । 

ज) १७ िटा लिफ्ट िािपेािी योजिा लिर्ाार्, ८ िटा लिफ्ट िािेपािी र्र्ात , ७९५ 
बटा ग्राभेटी िािेपािी योजिा लिर्ाार् , ५० िटा ग्राभेटी िािेपािी योजिा र्र्ात 
भएका छि । 

झ) फोहोरा लसंचाई २४ िटा, पाईपद्वारा लसंचाई १५ िटा, पक्की कुिो  ११५ िटा 
लिर्ाार् भई संचाििर्ा आएका छि ्। 

ञ) विगत ५ बर्ार्ा २ िटा गाउँपालिकाका प्रशासकीय भिि, ४ िडा कायाािय भिि,  
७ िटा विद्यािय ट्रस्ट भिि, २२ िटा पक्की विद्यािय भिि, १६ िटा िास सवुिधा 
सवहतका शौचािय,  ७ िटा आिासीय भिि, १२ िटा सहकारी र सार्दुायीक 
भिि, १३२ िटा िरको छािार्कु्त, १ िटा प्रसूलत गहृ, ६ िटा स्िास््य ईकाई 



भिि लिर्ाार्, १ िटा कोलभड आईसोिेसि भिि र १ िटा १५ सैयाको अस्पताि  
लिर्ाार्को चरर्र्ा रहेको छ । 

ट) दार्ाा उज्यािो अलभयाि अन्द्तरगत १३५ वकिोलर्टर विद्यतु िाईि विस्तार भएको 
छ  

ठ) िेिकुद तफा  दार्ाा ६ र्ा शवहदस्र्लृत रंगशािा लिर्ाार् भईरहेको छ  । 

ड) दार्ाा गाउँपालिकािाई दगु्ध पकेट के्षर घोर्र्ा गरी वकसाििाई प्रलतलिटर दधुर्ा 
रु २/- अिदुाि र्दईएको छ ।यसबाट दैलिक ७ सय ८० देजि अलधकतर् १२ 
सय लिटरसम्र् दधु संकिि भैरहेको छ । 

ढ) कृवर्र्ा प्रविलध, सार्ाग्री, र्ि तथा िीउ विजि अिदुाि र्दईएको छ । तरकारी, 
िाद्यान्न, पशपुािि र फिफूि पकेटके्षर लिधाारर् गरी कृर्क प्रोत्साहि कायाक्रर् 
संचािि गररएको छ । दार्ाा ५ िैयाटार्ा गहुँको लबजिवृद्ध कायाक्रर् संचािि 
गररएको छ । 

र्) दार्ाा गाउँपालिकार्ा ९६ िटा पशपुािि फर्ा दताा भएका छि ् । दार्ाा २ 
पालथिोिार्ा बाख्रा पकेट विकास कायाक्रर् संचाििर्ा रहेको छ । िड्का बाख्रा 
फर्ा दार्ाा ५,  जचउरेिोिा बाख्रापािि सरू्ह दार्ाा ४ र  लसंगारीकोट िकािगाउँ 
भैसीपािि सरू्ह दार्ाा ४ िे िरू्िा पशपुािि सरू्हको रुपर्ा काया गरररहेका छि ्
।   

त) दार्ाा गाउँपालिकार्ा  स्थािीय पाठ्यक्रर् (१-५) िागू गररएको छ । ८३ जिा 
स्िंर्सेिक जशक्षक छिौट गरी पररचािि गररएको छ । विद्याियहरुर्ा ईन्द्टरिेट, 

ICT ल्याब, विज्ञाि प्रयोगशािा तथा  पसु्तकाियहरु लिर्ाार् भई संचाििर्ा आएका 
छि ् । हाि ११ िटा विद्याियहरुर्ा पढ्िको िालग कोठा (Room TO Read) 

कायाक्रर् संचाििर्ा आएको छ । 



थ) िोक किा संस्कृलतको संरक्षर् र सम्िद्धाि गिा दर्ाािी घाउटा पसु्तक प्रकाशि 
गररएको छ । प्रलतभाहरुको सम्र्ाि स्िरुप रावष्ट्रय किाकार रार् ुिड्का िगायत 
दजाि बढी स्थािीय प्रलतभािाई अलभिन्द्दि गररएको छ । 

द) प्रधािर्न्द्री रोजगार कायाक्रर् तथा र्खु्यर्न्द्री रोजगार कायाक्रर् र्ाफा त दर्ाािी 
जितािे न्द्यूितर् १०० र्दिको रोजगारी प्राप्त गरेका छि ्। 

ध) उपाध्यक्ष उद्यर्ी कायाक्रर् र्ाफा त विलभन्न सीप विकासका कायाक्रर् संचािि 
गररएको छ । अन्द्तरजातीय वििाह गिे विलभन्न १४ जोडीिाई सम्र्ाि गररएको छ 
। कर्ाािी प्रदेशको बैंक िाता छोरीको, सरुक्षा जीिि भरीको कायाक्रर् संचाििर्ा 
आएको छ । 

ि) दार्ाा गाउँपालिकाको लडजजटि प्रोफाईि तयार गररएको छ । कायााियर्ा 
सेिाग्राही सहायता कक्ष, लिशलु्क फोटोकपी सेिा, गरु्ासो सिुिुाई संयन्द्र लिर्ाार् गरी 
जिाफदेवहता प्रिद्धािर्ा जोड र्दईएको छ । 

ऩ) न्द्यावयक सलर्लत सवक्रय भएर अलधकतर् उजरुीहरु रे्िलर्िापको र्ाध्यार्बाट 
फर्छ्यौट गररएको छ । न्द्याय लिश्पादििाई लछटो छररतो र प्रभािकारी बिाउि 
आिश्यक काया गररएको छ । 

प) िि तथा िातािरर्िाई जोगाउि हररत विकास िीलत अजख्तयार गररएको छ । 
िातािरर्ीय अिकूुिि, जीविकोपाजाि, स्िास््य सरसफाई र सार्ाजजक 
सर्ािेजशकरर्को क्षेरर्ा आशा पररयोजिा, आसर्ाि िेपाि, रेडक्रस, दलित सेिा 
संघ, हेल्थ फर िाईफ, स-ुआहारा, स्िच्छता पररयोजिा िगायतका गैरसरकारी संघ 
संस्थाहरुसँग सहकाया गरी कार् गररएको छ । 

फ) र्ालिका, जचप्िे, र्लिबाङ गफुा, अधेँरे तथा परुािीकोट िगायतका पयाटकीय के्षरको 
विकासको िालग आिश्यक पूिााधारको कार् अगालड बढाईएको छ । र्ालिका 
क्षेरर्ा र्न्द्दीर, पदर्ागा, तथा प्रलतक्षािय लिर्ाार् गररएको छ । 



ब) शवहदहरुको सम्झिार्ा दार्ाा ३ फारुिार्ा शवहदस्र्लृत प्रिेशद्वार लिर्ाार् गररएको 
छ र प्रत्येक बर्ा शवहद पररिार सम्र्ाि कायाक्रर् संचािि हदैु आएको छ । 

भ) कायााियको कार्िाई गरु्स्तरीय र प्रभािकारी रुपर्ा संचािि गिा िेिार्ा SUTRA 
तथा जजन्द्सी व्यिस्थापिको िालग PAMS,  िागू गररएको छ । सािाजलिक िररद 
व्यिस्थापिर्ा E-bidding  अलििाया गररएको छ । 

र्) कर्ाचारी प्रशासििाई सक्षर्, लिश्पक्ष, र उत्तरदायी बिाउदै िलगएको छ । 
कर्ाचारीर्ा दण्ड र परुस्कार प्रर्ािी िागू गररएको छ । गाउँपालिका लभर 
आन्द्तररक सरुिा प्रर्ािी व्यिजस्थत गररएको छ । 

 

गाउँसभाका सदस्यज्यहुरु 

    अब र् आगालर् आ.ि. २०७९/०८० को प्रस्तावित िीलत तथा कायाक्रर् प्रस्ततु गिे 
अिरु्लत चाहान्द्छु ।  

    यस बर्ा कृवर्ा क्षरेको उत्पादि प्रर्ािी र उत्पादि सम्बन्द्धिाई बदल्दै उत्पादकत्ि िवृद्ध 
गिे िक्ष्य सवहत कृवर् के्षरको व्यिसायीकरर्, आधलुिकीकरर्,  कृर्ीजन्द्य उद्यर् 
प्रबद्धाि, रोजगारी लसजािा र कृवर् जन्द्य उत्पादिको बजारीकरर् तथा उत्पादिसँग जोलडि े
गरी पूिााधार विकास, गाउँबासीको स्िास््य सरुक्षा, र गरु्स्तरीय जशक्षार्ा 
गाउँपालिकाको प्राथलर्कता रहेको छ । 

         यस बर्ा दार्ाा गाउँपालिकाको रू्ि िारा उत्पादिर्ा िवृद्ध : दार्ााको सर्वृद्ध तय गररएको 
छ । 

 

आलथाक विकास 

   कृवर् तथा पशसेुिा 



८. कृवर्िाई आलथाक िवृद्ध र रोजगारीको प्रर्िु संिाहकको रुपर्ा विकास गरी अन्द्य 
लबर्यगत िीलत तयार पादाा कृवर् के्षरको उत्पादि र उत्पादकत्िर्ा योगदाि पगु्ि ेगरी 
सार्ञ्जस्यता कायर् गररिे छ । 

९. कृवर् उत्पादििे बजार िपाई उत्पादि ह्रास हिु िर्दि कृर्कको उत्पादि िररद गिा 
सहकारी िगायतका संयन्द्र पररचािि गरी बजारसम्र् परु् याउिे व्यिस्था लर्िाईि ेछ । 
यसको िालग क्रर्श: प्रत्येक िडास्तरर्ा कृवर् उपज संकिि केन्द्र र गाउँपालिका स्तरर्ा 
जचस्याि घर लिर्ााि गरीिे छ । 

१०. कृवर्र्ा अिदुाि र्दि े प्रर्ािीर्ा सर्सार्वयक सधुार गदै आिश्यकता र प्रलतफिर्िुी 
अिदुाि प्रर्ािी िागू गररिेछ । कृवर् औजार, बीउलबजि र र्ि वितरर्र्ा अिदुाि र्दि े
िीलतिाई लिरन्द्तरता र्दईिछे । बीउलबजि र र्ि वितरर्का िालग लिजित सर्य 
तालिका बिाई उपयकु्त सर्यर्ा उपयकु्त बीउलबजि तथा र्ििात उपिव्ध गराउिे गरी 
व्यिस्था लर्िाईिे छ । 

११. कृर्कको उत्पादििाई िररद गिे कृवर् सहकारीिाई ढुिािीर्ा अिदुाि र्दईि ेछ । 

१२. दार्ाा गाउँपालिकार्ा रहेका कुिैपलि कृवर्योग्य जलर्ि बाँझो िराख्न ेिीलत अबिम्बि गररि े
छ । बाँझो जलर्िर्ा िेती गिा चाहिे जो कोही वकसाििाई उत्पादि र्ाराका आधारर्ा 
अिदुाि र्दि ेव्यिस्था लर्िाईिे छ । 

१३. कृवर् तथा पश ु विकास के्षरर्ा प्रलतफिर्ा आधाररत प्रोत्साहि प्रदाि गररि ेछ । कृवर् 
विर्ा अन्द्तरगत वकसािको उत्पादिको लबक्री वितरर्िाई पूर्ा सरुक्षर् प्रदाि गररिेछ। 
कृवर् उपजको र्लु्य लियन्द्रर्का िालग उपजको न्द्यिुतर् सर्थाि र्लु्य लिधाारर् गररिे छ 
। 

१४. कृवर् तथा पशपुाििको के्षरर्ा प्रविलधको उपयोग, गाउँपालिकार्ा कृवर् विज्ञ तथा दार्ाा 
गाउँपालिका लभरका कृवर् विर्य अध्ययि गरेका प्रत्येक यिुािाई स्िर्सेिको रुपर्ा गाउँ 
गाउँर्ा िटाईिे छ । 



१५. एक स्थािीय तह एक पश ुविकास कायाक्रर् संचाििको िालग पश ुअस्पताि तथा पश ु
सेिा कायाािय सल्यािसँग साझेदारी गररिे छ ।  

१६. गाउँपालिकार्ा हरेक कृवर्के्षरसम्र् पगु्िे पूिााधारको विकास गररिेछ । सािा लसंचाई 
कुिो लिर्ाार् गिे, जीर्ा भएका लसंचाई कुिो र्र्ात गिे र संघ र प्रदेश सरकारसँगको 
सहयोगर्ा ठूिा लसंचाई कुिोहरु लिर्ाार् गररिे छ । 

१७. गाउँपालिका लभरका उत्कृष्ट वकसािहरुिाई परुस्कृत गररिे छ । गाउँपालिकािाई दधुर्ा 
आत्र्लिभार बिाईिेछ । यस बर्ा दधु विक्री गिे वकसाििाई प्रलतलिटर दधुर्ा रु २ 

रुपैया ५० पैसा अिदुाि र्ददै दधु लियाातिाई थप प्रिद्धाि गररि ेछ । 

 
१८. बाख्रा पकेट , बेसार पकेट, सनु्द्तिा पकेट र आि ु पकेट के्षरिाई थप विस्तार गरी 

उत्पादििाई बजारसम्र् परु् याउि ेर कृर्कको उत्पादि िेर जाि िर्दि आिश्यक संयन्द्र 
बिाई कार् गररिेछ । 

१९. व्यिजस्थत रुपर्ा कुिरुा पािि गिा चाहि ेकृर्किाई अिदुाि उपिव्ध गराईिे छ । 

२०. कृवर्र्ा आधलुिक प्रविलधको अििम्िि गरी कृवर्, पश ुिस्तकुो उत्पादि,  उत्पादकत्ि र 
सार्वुहक बजारीकरर् प्रिद्धाि गररि ेछ । यसका िालग लिजजके्षर तथा संघसंस्थाहरुसँग 
िागत साझेदारीर्ा िहबुवर्ाय  कायाक्रर् संचािि गिे व्यिस्था गररिेछ ।  

सहकारी तथा रोजगारी प्रिद्धाि 
२१. प्रधािर्न्द्री रोजगार कायाक्रर् र र्खु्यर्न्द्री रोजगार कायाक्रर्िाई थप व्यिजस्थत बिाई 

एक घर एक रोजगार कायाक्रर् अगालड बढाईिे छ । गाउँपालिकाबाट लसजािा हिु े
रोजगारीर्ा रोजगारी िभएको घर, शवहद पररिार, जियदु्धको घाईते तथा अपाङ्ग पररिार र 
आलथाक रुपिे विपन्न गररब र दलित पररिारिाई पवहिो प्राथलर्कता र्दईिे छ । 

२२. प्रधािर्न्द्री रोजगार कायाक्रर् र र्खु्यर्न्द्री रोजगार कायाक्रर्िाई कृवर् उत्पादिसगँ 
जोड्दै कार्का िालग िाद्यान्न कायाक्रर् संचािि गररि ेछ।   



२३. गाउँपालिका लभरका विकास लिर्ाार्का कार्र्ा दार्ााको जिशक्ती र श्रर्को प्रयोग 
गररिेछ । उपभोक्ता सलर्लतबाट हिु े कार्र्ा ठूिा रे्लसिको प्रयोग िगरी सम्बजन्द्धत 
उपभोक्ताहरुिे िै रोजगारी पाउिे गरी कार् गिे व्यिस्था लर्िाईिे छ । 

२४. िैदेजशक रोजगारीर्ा गई फकेका र लसकेको सीपको प्रयोग गदै व्यिसाय गिा चाहि े
यिुािाई प्रविलध, सार्ाग्री र आलथाक सहयोग प्रदाि गररि ेछ । 

२५. यिुा तथा ियाँ उद्यर् गिा चाहि ेउद्यर्ीिाई क्षर्ता विकास, प्रविलधर्ा सहयोग र वित्तीय 
सहयोग उपिव्ध गराईिे छ । 

उद्यर् विकास 

२६. प्िावष्टक झोिाबाट हिुे िातािरर् प्रदरु्र्िाई हटाउि फाईबर झोिाको प्रयोगिाई 
प्रोत्साहि गररि ेछ । फाईबर झोिा बिाउिे उद्योग स्थापिार्ा अिदुाि सहयोग तथा 
फाईबर झोिा बिाउि ेतालिर् संचािि गररिे छ । 

२७. दार्ाा गाउँपालिका लभर विद्यािय डे्रस उत्पादि गिे गारे्न्द्ट र लड्रविङ िाटर उद्योग 
स्थापिा गिा चाहि ेउद्यर्ीिाई अिदुाि उपिव्ध गराईिे छ । 

२८. कृवर्र्ा आधाररत उद्यर् गिा चाहाि ेउद्यर्ीिाई उद्यर्को आधारर्ा अिदुाि र्दईि ेछ । 

२९. बि तथा ििस्पलतजन्द्य स्थािीय स्रोत साधि बाँस, लिगािो , वटर्रु, अर्िािाई प्रशोधि गरी 
बजारीकरर् गिा सहयोग गररि े छ । सािा ठूिा व्यिसायीिाई रोजगारी लसजािाको 
आधारर्ा ५० प्रलतशत अिदुािर्ा सार्ाग्री तथा प्रविलध हस्तान्द्तरर् गररि ेछ । 

३०. दलित सर्दुायर्ा पखु्यौिी पेशाका रुपर्ा रहेको आरि व्यिसायिाई ििो प्रथाबाट र्कु्त 
गिुाका साथै रोजगारीर्ा जोड र्दि ेगरी िगद ज्यािादारीर्ा रुपान्द्तरर् गिा र पेशािाई 
आधलुिकीकरर् गिा आरर् उद्योग संचाििको िालग पहि गररि ेछ । 

३१. दार्ाा गाउँपालिकार्ा रहेका िघ,ु घरेि ुतथा सािा उद्योगहरुिाई गाउँपालिकास्तरर्ा दताा 
प्रवक्रयार्ा ल्याईिेछ । 



३२. दैलिक रुपर्ा भान्द्सार्ा प्रयोग हिुे र्सिा आयातिाई प्रलतस्थापि गिा स्थािीय स्रोत 
साधि अदिुा,  बेसार, वटर्रु अिैंची, िसुाािी र दािजचिी आर्दको सदपुयोग गरी दार्ाार्ा 
र्सिा उद्योगको स्थापिाको िालग सहयोग गररिेछ । 

    सार्ाजजक विकास 

      जशक्षा विकास यिुा तथा िेिकुद 

३३. दार्ाा गाउँपालिकार्ा गरु्स्तरीय जशक्षर् लसकाईको िातािरर् लिर्ाार् गिा सबै सार्दुावयक 
विद्याियहरुर्ा विर्यगतरुपर्ा शैजक्षक सार्ालग्र व्यिस्थापिका िालग आिश्यक स्रोत 
उपिव्ध गराईिे छ । 

३४. विद्याथी संख्या र भगूोिका आधारर्ा सार्दुावयक विद्यािको र्लु्यांकि गरी जशक्षक 
दरबन्द्दी लर्िाि तथा विद्यािय सर्ायोजिको काया अगालड बढाईि ेछ । 

३५. स्िंर्सेिक जशक्षकिाई र्ाग र आिश्यकताका आधारर्ा पररचािि गदै स्िंर्सेिक 
जशक्षक ,बािविकास सहजकताा र विद्यािय कर्ाचारीको िालग क्षर्ता विकासका कायाक्रर् 
संचािि गररिे छ ।  

३६. जशक्षकहरुिाई र्ाग र आिश्यकताको आधारर्ा पद लर्िाि गरी दार्ाागाउँपालिका लभर 
काज सरुिा गिे व्यिस्था लर्िाईि ेछ । 

३७. जशक्षर्िाई थप प्रभािकारी ििाउि जशक्षकहरु विद्याियको सलर्लतर्ा बाहेक अन्द्य सलर्लत 
तथा कायाकारी पदर्ा बस्ि िहिु े िीलत लिईिे छ। प्रधािध्यापक छिौटको लिजित 
र्ापदण्ड बिाई योग्य र कुशि िेततृ्ि गिा सनिे जशक्षकिाई विद्यािय िेततृ्िको जजम्र्ा 
र्दईि ेछ । 

३८. बािविकास सहजकताा र विद्यािय कर्ाचारीिाई उपिव्ध गराउदै आएको प्रोत्साहििाई 
लिरन्द्तरता र्दईि ेछ। 



३९. िजक्षत िगा, विपन्न तथा सार्ाजजक रुपिे पछालड परेका बािबालिकाहरुको पढाईिाई 
सलुिजित गिा बािबालिकासगँ अध्यक्ष कायाक्रर् संचािि गररि ेछ । 

४०. जियदु्धका शवहद, आलथाक रुपिे विपन्न, दलित, जिजाती तथा कर्ठि पररजस्थलतर्ा रहेका 
अलभभािकका छोराछोरीिाई उिीहरुको अिसर र िागतिाई सरे्त दृवष्टगत गरी 
छारिजृत्त र्दि ेव्यिस्था लर्िाईि ेछ । 

४१. सार्दुावयक विद्याियर्ा ईन्द्टरिेट र प्रविलधको र्ाध्यार्बाट जशक्षर्-लसकाई गिा 
जशक्षकिाई प्रोत्सावहत गररिे छ । सबै सार्दुावयक विद्याियर्ा इन्द्टरिेट र अििाईि 
हाजजरी जडाि गररि ेछ । 

४२. कार् गिे उरे्र भएका विद्याथीहरुिाई विकास लिर्ाार्को कार्र्ा पररचािि गरी पढ्दै 
कर्ाउदै कायाक्रर्को सरुुिात गररिेछ । 

४३. विद्यािय अिदुाि उपिव्ध गराउदा उच्च र्ा.वि. र क्याम्पसर्ा विद्याथीिे पाएको 
रोजगारीिाई सरे्त सूचक र्ािी अिदुाि उपिव्ध गराईिे छ । 

४४. विद्यािय तहदेिी िै िेि प्रलतभाको विकास गिा लियलर्त अलतररक्त वक्रयाकिापको िालग 
प्रोत्साहि तथा विद्यालथाहरुिाई िेि सार्ालग्र उपिव्ध गराईिे छ । 

४५. गाउँपालिका स्तरर्ा राष्ट्रपलत रलिङजशल्ड तथा शवहद स्र्लृत कप प्रलतयोलगतािाई 
लिरन्द्तरता र्दईि ेछ । 

४६. विद्यािको पूिााधार लिर्ाार्, जीर्ा विद्याियको र्र्ात संभारिाई लिरन्द्तरता र्ददै टीिको 
छािा भएको कक्षाकोठार्ा क्रर्श: फल्स लसलिङको व्यिस्था गरी विद्याियिाई 
विद्याथीरै्री बिाईिे छ । 

४७. जशक्षक, विद्यािय कर्ाचारीहरुिाई आन्द्तररक पयाटक प्रिद्धािको िालग  अििोकर् भ्रर्र् 
तथा िरू्िा विद्यािय अििोकि कायाक्रर् संचािि गररि ेछ ।  

४८. गाउँपालिकार्ा जशक्षा सम्रे्िि तथा शैजक्षक प्रदाशिीको आयोजिा गररि े छ । यिुा 
प्रजशक्षर् तथा अलभर्जुिकरर् कायाक्रर् र्ाफा त यिुािाई उत्पादि र रोजगारीर्ा िाग्ि 
अलभप्ररेरत गररि ेछ ।  



४९. विद्यािय हातार्ा बाि बगैचा, स्िच्छ िािेपािी, शौचािय, िेिरै्दाि, सरसफाई वकट तथा 
प्राथालर्क उपचार बाकस अलििाया गररि ेछ साथै छाराहरुिाई लि-शलु्क स्यालिटरी प्याड 
वितरर् गररि ेछ । 

५०. दार्ाा ६ ज्यालर्रेचौरर्ा रहेको शवहद स्र्लृत रंगशािा लिर्ाार् प्रवक्रयािाई पूर्ाता र्दईि ेछ 
। दार्ाा ३ फारुिाचौरर्ा व्याडलर्जन्द्टि कभडा हि लिर्ाार् गररिे छ । प्रत्येक िडार्ा 
िेिकुद कायाक्रर्को िालग िेि सार्ालग्र वितरर् गररि ेछ । 

५१. गाउँपालिकाको िेिके्षरको विजशष्ट प्रलतभािाई रावष्ट्रयस्तरसम्र् परु् याउि आिश्यक 
प्रजशक्षर् तथा िेिसार्ालग्रको िालग सहयोग गररिे छ । 

५२. िडास्तरीय िेिकुद तथा गाउँपालिका स्तरीय िेिकुद प्रलतयोलगताहरु आयोजिा गररिे छ 
। विजशष्ट िेि प्रलतभािाई सम्र्ाि गररि ेछ । 

५३. बावहरी जजल्िा तथा पालिकार्ा आयोजिा हिुे िेिकुद प्रलतयोलगतार्ा गाउँपालिकाबाट 
लियलर्त सहभागी हिु ेर िेिकुदर्ा सहभागी हिु जािे िेिाडीिाई आिश्यक व्यिस्थापि 
गररिे छ । 

    स्िास््य सेिा 

५४. आधारभतू तथा गरु्स्तरीय स्िास््य सेिार्ा गाउँबासीको पहुँचिाई सलुिजित गिा प्रत्येक 
स्िास््य संस्था, सार्दुावयक स्िास््य इकाई, र िलथाङ सेन्द्टरहरुर्ा प्रयोगशािा, जिशजक्त र 
स्रोत साधिको प्रिन्द्ध लर्िाईि ेछ । साथै स्िास््य सम्बन्द्धी प्रिद्धािात्र्क कायाक्रर्िाई 
प्राथलर्कता र्दईि ेछ । 

५५. अलत अशक्त अपांग, असी बर्ार्ालथका बदृ्धबदृ्धा, लियलर्त गभा जाँच  गराउि जािे अशक्त 
र्वहिा र सतु्केरीहरु, कडा रोग िागेका र लियलर्त डानटरको फ्िो अपर्ा जािपुिे 
विरार्ीको िालग लि-शलु्क एम्ििेुन्द्स सेिा उपिव्ध गराईिे छ । 



५६. िडार्ा रहेका िोप केन्द्र, स्िास््य संस्था , सार्दुावयक स्िास््य इकाई केन्द्र र गाउँघर 
जनिलिकहरुको सेिाको स्तर िवृद्ध गररिे छ । स्िास््यकर्ीहरु अलििाया रुपर्ा हप्तार्ा 
दईुपटक गाउँर्ा जािे गरी घमु्ती स्िास््य सेिा कायाक्रर् संचािि गररिे छ । 

५७. बािबालिकािाई र्दईिे सबै िोपहरुिाई प्राथलर्कता र्ददै पूर्ा िोपको र्दगो 
सलुिजितताको िालग कायाक्रर् संचािि गररि ेछ । 

५८. सार्दुावयक, लिजी तथा गैरसरकारी के्षरका सेिा प्रदायक स्िास््य संस्थाबाट प्रदाि गररि े
स्िास््य सेिाको गरु्स्तर सलुिजित गिा आिश्यक प्रिन्द्ध गररिे छ । 

५९. न्द्यिुतर् सेिा र्ापदण्ड तथा रावष्ट्रय जचवकत्सा र्ापदण्ड अिसुारको स्िास््य सेिा प्रिाहको 
िालग आिश्यक पूिााधार , और्लध , और्लधजन्द्य सार्ालग्र, औजार तथा उपकरर्को यथोजचत 
व्यिस्था गररि ेछ । 

६०. बैकजल्पक जचवकत्सा पद्धलतको थप विकास गरी आयिेुद सेिािाई थप  विस्तार गरीि ेछ 
। आयिेुर्दक और्लधहरु लि-शलु्क रुपर्ा उपिव्ध गराईिे छ। योग, ध्याि र 
व्यायर्िाई प्रिद्धाि गररिे छ । 

६१. स्िास््य र सकरात्र्क व्यिहार पररितािका िालग व्यजक्त, पररिार र सर्ाजिाई पररचािि 
गरी स्िास््य जशक्षा र सूचिा प्रिाह गदै िसिे रोगको उपचारिाई आधारभतू स्िास््य 
सेिादेजि िै व्यिस्थापि गररि ेछ । 

६२. स्िास््यिद्धाक िाद्य पदाथाको प्रिद्धाि, उत्पादि, पहुँच र उपभोग बढाई पोर्र् जस्थलतर्ा 
सधुार ल्याउि आिश्यक सर्न्द्िय गररिे छ । 

६३. सार्दुावयक, लिजी तथा गैर सरकारी के्षरका सेिा प्रदायक स्िास््य संस्थाबाट प्रदाि गररि े
स्िास््य सेिाको गरु्स्तर सलुिजित गिा आिश्यक लियर्ि गररि ेछ । 

६४. सरुजक्षत र्ाततृ्ि, बाि स्िास््य, वकशोरािस्थाको स्िास््य, प्रजिि स्िास््य तथा पररिार 
योजिा सेिाको विकास र विस्तार गरी सरि र सहज पहुँचको सलुिजितता गररिे छ । 



६५. विलभन्न सरुिा रोग, वकटजन्द्य रोग, पशपंुजक्षजन्द्य रोग, कोरोिा िगायतका र्हार्ारी तथा 
सर्दुायर्ा विद्यर्ाि रोगहरुको रोकथार्, लियन्द्रर् तथा व्यिस्थापि प्रभािकारी रुपर्ा 
गररिे छ । 

६६. िसिे रोग तथा र्ािलसक रोगको रोकथार् तथा व्यिस्थापि, सलुताजन्द्य िस्तकुो प्रयोग, 

र्ादक पदाथाको सेिि, िागू पदाथा दवु्यासिी िगायतका स्िास््य सर्स्याहरुिाई 
लिरुत्सावहत गरी स्िस्थकर जीिियापि गिा प्रोत्साहि गररि ेछ । 

६७. र्वहिा स्िास््य स्िंर्सेविकाको सेिािाई थप प्रभािकारी बिाई र्वहिा स्िास््य 
स्िंर्सेविकािाई प्रदाि गदै आएको प्रोत्साहििाई लिरन्द्तरता तथा दीघासेिा गरेका 
स्िास््य स्िंर्सेविकािाई प्रोत्साहि सवहत सम्र्ािजिक विदाई गररिे छ । 

६८. गभािती र्वहिािाई घमु्ती जशविर र्ाफा त लि-शलु्क लभलडयो एनसरे सेिा प्रदाि गररि ेछ 
। 

    िैवङ्गक सर्ािता, र्वहिा शशजक्तकरर् र सार्ाजजक सर्ािेजशकरर् 

६९. दार्ाा गाउँपालिका लभर रहेका र्वहिा सरू्ह, सलर्लत तथा सहकारीहरुर्ा आिद्ध 
र्वहिाहरुिाई सार्वुहक व्यिसाय संचाििको िालग अिदुाि र्दईिे छ । लिजश्क्रय सरू्ह 
सलर्लतहरु पूिगाठि गरी सक्रीय बिाईिे छ । 

७०. वहंसा पीलडत विपन्न िगाका र्वहिाका िालग आलथाक सहयोग तथा पीलडतिाई न्द्यायको 
पहुँचर्ा परु् याउि पहि गिे र सिै िस्ती तथा िडार्ा िैंलगक वहंसा, घरेि ु वहंसा, 
बािवििाह, विलभन्न कुरीलत, कु-संस्कार जस्ता विकृलतहरुिाई लियन्द्रर् गिा जिचेतिा 
रू्िक∕ सचेतिा रू्िक कायाक्रर् सञ्चािि गररिे छ । 

७१. िार्ो सर्यसम्र् श्रीर्ाि सम्पका र्ा िआएका तथा िेपता भएका तर र्तृ्य ुभएको भिी 
ठहर िभएकाहरुको श्रीर्लतिाई तालिर् तथा सीप विकासका कायाक्रर् र्ाफा त स्िरोजगार 
बन्न प्ररेरत गररि ेछ । 



७२. पररिारको हेरचाह िपाएको, अशक्त तथा कार् गरी िाि िसनिे, विपन्न बगाका एकि 
परुुर्िाई जीविकोपाजािको िालग सहायता सार्ालग्र उपिव्ध गराईि ेछ । 

७३. दार्ाा गाउँपालिका लभर कुपोर्र् हटाई पोर्र् जस्थलतर्ा सधुार ल्याउि सिुौिो हजार र्दि 
लभरका आर्ाहरुको त्यांक संकिि गरी पोर्र् झोिा वितरर् गररिे छ । 

७४. बािलबिाहका बहआुयालर्क कारर् र यसिे पिा जािे असरको बारेर्ा सचेतिा रू्िक 
कायाक्रर् संचािि गरी यस बर्ा बािलबिाह र्कु्त गाउँपालिका घोर्र्ाको िालग आधार 
तयार गररि ेछ । 

७५. अलभभािक विवहि, अलतविपन्न, टुहरुा तथा अिाथ बािबालिकाहरुिाई जशक्षाको रू्िधारर्ा 
ल्याईिे छ । विभन्न प्रकारिे हिु े बािश्रर् शोर्र्को अन्द्त्य गदै बािश्रर् र्कु्त 
गाउँपालिकाको िालग आधार तयार गररि ेछ । जोजिर्र्ा परेका बािबालिकािाई उद्धार 
तथा पिुस्थाापिा गरी पररिारिाई आयरू्िक कायाक्रर्को िालग सहयोग गररिेछ । 

७६. िािनिि गठि संचािि तथा व्यिस्थापिर्ा सहजजकरर् गररिछे । बािअलधकारको 
संरक्षर् र प्रिद्धािर्ा बािनििहरुिाई पररचािि गररिछे । 

७७. गररि दलित तथा विपन्न िगाका विद्यालथाको िालग लि-शलु्क िोकसेिा तयारी कक्षा 
संचािि गररिे छ ।  

७८. िजक्षत के्षरको िजेट सोही के्षरको िालग िचा गिा र दरुुपयोग हिुबाट रोनि िजक्षत 
के्षरको बजेट कायाान्द्िायि कायाविलध तयार गरी िागू गररिे छ ।  

७९. अबैध सम्िन्द्धबाट जन्द्रे्का तथा बािआुर्ाको हेरचाह िपाएका असहाय बािबालिकाको 
भरर्पोर्र् र जशक्षा दीक्षाको िालग गाउँपालिकािे सहयोग गिे छ ।   

     सार्ाजजक सरुक्षा र जेष्ठ िागररक 

८०. आगार्ी आ.ि.देिी सार्ाजजक सरुक्षािाई िाभग्राहीको पायकपिे स्थािबाट वितरर् गिा 
आिश्यक व्यिस्था लर्िाईिे छ । 



८१. जेष्ठिागररकको िालग िडा स्तरीय घमु्ती स्िास््य सेिा संचािि गरी स्िास््य उपचार 
प्रदाि गररिेछ । घमु्ती सेिा र्ाफा त जेष्ठ िागररक पररचय-पर प्रदाि गररि ेछ । 

८२. विपन्न िागररक पररचय-पर, गररब पररचय-पर वितरर् तथा वकसाि पररचय-पर वितरर् 
सम्बन्द्धी रावष्ट्रय िीलतिाई प्रभािकारी कायाान्द्िायि गदै गररब तथा विपन्न िागररकको 
अलभिेिीकरर् गररि ेछ । 

८३. जेष्ठ िागररक सम्र्ाि कायाक्रर् संचािि गररिे छ । जेष्ठ िागररकको सीप तथा 
अिभुिको हस्तान्द्तरर् सम्बन्द्धी कायाक्रर् गररिेछ । 

८४. दार्ाा गाउँपालिकाको अपाङ्ग पररचय-पर वितरर् कायाविलध, २०७५ संशोधि गरी दोहोरो 
अथा िाग्ि े शव्दहरुर्ा थप स्पष्टता कायर् गररि े छ । पररचय-पर वितरर्िाई थप 
व्यिजस्थत , सहज र अिरु्ाि योग्य बिाईिे छ । 'ग' र 'घ' बगाका अपाङ्गको िालग 
आलथाक श-शजक्तकरर्का कायाक्रर् सञ्चािि गररि ेछ । 

८५. अपाङ्गता भएका व्यजक्तहरुको पवहचाि, िनसािि र िलगाकरर् गरी व्यिजस्थत 
अलभिेजिकरर् गररि ेछ । सािाजलिक स्थि तथा संरचिािाई अपाङ्गरै्री बिाईि ेछ । 

८६. जियदु्धका घाईते तथा अपाङ्गकाको िालग आयरू्िक कायाक्रर् सञ्चािि गररि े छ । 
व्यिसाय गिा चाहिकेो अपाङ्गिाई आिश्यक अिदुाि उपिव्ध गराईिे छ । 

  किा सावहत्य र संस्कृलतको प्रिद्धाि  

८७. दार्ााको र्ौलिक किा संस्कृलतको संरक्षर् र सम्बद्धाि गररिेछ ।लसंगारु, पैसरी र र्यरु 
जस्ता परुािा र िोप हिु िागेका िाचहरुको प्रिद्धाि गररिेछ । 

८८. किाकर्ी , सावहत्यकार, संलगतकार ,  िगायतका श्रष्ठाहरुको लसजािािाई संरक्षर् गदै 
श्रष्ठाहरुिाई सम्र्ाि र अलभिन्द्दि गररिे छ । हरेका बर्ा विलभन्न विधाका श्रष्ठाहरुको 
भेटघाट र किा प्रदशािी कायाक्रर् आयोजिा गररि ेछ ।  

८९. किा र सावहत्यको के्षरर्ा िोज अिसुन्द्धाि गरी िोप हिु िागेका  किा , संलगत  
सावहत्यको प्रकाशि र प्रशारर्र्ा सहयोग गररिे छ ।  



९०. दार्ााको र्ौलिक किा झजल्कि ेगरी दार्ाा र्ौलिक संस्कृलतको लभलडयो डकुरे्न्द्ट्री बिाईि े
छ ।  

   पूिााधार विकास 

   सडक यातायात तथा पिु लिर्ाार् 

९१. पालिका केन्द्रसम्र् जोड्ि े बाटोिाई बाहै्र र्वहिा चल्ि े गरी स्तरउन्नती गदै संघ तथा 
प्रदेश सरकारसँगको सर्न्द्ियर्ा क्रर्श : कािोपरेको कार् अगालड बढाईिे छ । ियाँ 
ट्रयाकओपि भन्द्दा र्ौजदुा सडकको स्तरउन्नतीको कार्िाई प्राथलर्कतार्ा राजिि ेछ । 

९२. दार्ाा गाउँपालिकाको दीघाकािीि विकासको पञ्चबर्ीय आिलधक योजिा कायाान्द्िायिर्ा 
ल्याईिे छ । आयोजिा बैंक लिर्ाार् गरी सोही अिरुुप क्रर्श योजिाहरु कायाान्द्िायि 
गररिे छ । 

९३. दार्ाा गाउँपालिका लभरका ठूिा आयोजिाहरु सञ्चािि गदाा िातािरर्ीय प्रभाि रू्ल्यांकि 
(EIA ), िातािरर् प्रभाि परीक्षर् (IEE) गररिेछ । 

९४. गाउँपालिका केन्द्रदेजि ६ बटै िडा कायााियर्ा जोड्ि े सडकहरु क्रर्श: बाहै्र र्वहिा 
चल्िे गरी ग्राभेि, स्तरउन्नती गररिे छ । 

९५. दार्ाा ३ कािैिोिार्ा बसपाका  लिर्ाार् गरी संचाििर्ा ल्याईिे छ । 

९६. सडक पूिााधार, जीविकोपाजािको आधार कायाक्रर्िाई अगालड बढाईिे छ । सािा तथा 
कृवर्ा सडक लिर्ाार् तथा स्तरउन्नलत योजिार्ा स्थािीय श्रर्शजक्तको प्रयोग गरी रोजगारी 
लसजािा गररिेछ । 

९७. विगत आ∙ि∙ का अधरुा योजिाहरुिाई पवहिो प्राथलर्कतार्ा रािी सम्पन्न गररि ेछ । 

९८. दिुाङ िोिार्ा पक्की पिु लिर्ाार्को िालग पहि गररि ेछ ।दार्ाा िोिा, दिुाङ िोिा 
तथा सानचा िोिार्ा झोिङु्गेपिुहरु लिर्ाार् गररिे छ । आिश्यक ठाउँर्ा आर.सी.सी. 
पिु तथा स्ल्याप पिुहरु लिर्ाार् गररि ेछ । 



९९. दार्ाा गाउँपालिकार्ा संचािि हिु े यातायातिाई व्यिजस्थत गिा सािाजलिक यातायाता 
संचािि कायाविलध बिाई िागू गररिे छ  । गाउँपालिकाको बजारके्षरका र्खु्य 
सडकहरुिाई क्रर्श आर लस लस गररिे छ । 

        िािेपािी तथा सरसफाई र लसंचाई 
१००. एक घर एक धारा कायाक्रर्िाई लिरन्द्तरता र्दईिे छ । हररत विकास िीलत अजख्तयार 

गरी िािेपािीको र्हुाि संरक्षर्िाई लबशेर् प्राथलर्कता र्दईि े छ ।िािेपािीको चरर् 
अभाि भएका ठाउँहरुर्ा िािेपािीका ियाँ आयोजिा संचािि गररिे छ । 

१०१. हाि संचाििर्ा रहेका िािेपािी तथा लिफ्ट िािेपािी आयोजिाहरुको र्र्ात संभारर्ा 
ध्याि र्ददै घर घरर्ा अलििाया िािेपािीको लर्टर जडािको िालग सहायोग गररिे छ । 
गलर्ायार्र्ा हिुे िािेपािीको संकटिाई र्ध्येिजर गरी सािा ट्यािीहरुर्ा पािी संजचत 
गरी घरधरुीको आधारर्ा पािीको सर्ािपुालतक वितरर् हिुेगरी व्यिस्था लर्िाईि ेछ । 

१०२. फारुिा बजारके्षरको फोहोर व्यिस्थापि गिा ठाउँको िोजी गरी ल्याण्डवफि साईटको 
लिर्ाार् गररि ेछ ।फोहररै्िा सम्बन्द्धी िागररक सचेतिा कायाक्रर् संचािि गररि ेछ । 

१०३. संघ र प्रदेश सरकारसँग सर्न्द्िय ठूिा लसंचाई आयोजिा लिर्ााि गररि ेछ । आिश्यक 
ठाउँर्ा सािा पक्की लसंचाई कुिो लिर्ाार् तथा जीर्ा भई संचाििर्ा आउि िसकेका 
लसंचाईकुिोको र्र्ात गरी संचाििर्ा ल्याईिे छ । 

१०४. सोिारबाट चल्िे लिफ्ट िािेपािी दीगो िहिुे र िजचािो सरे्त हिुे हुँदा विजिुीबाट चल्िे 
लिफ्ट िािेपािीको लिर्ाार्र्ा ध्याि र्ददै क्रर्श सोिारबाट चिेका लिफ्टिाई विजिुीबाट 
संचािि हिु ेगरी रुपान्द्तरर् गररि ेछ । 

१०५. पािीको स्रोतभन्द्दा र्ालथ रहेका िेलतयोग्य जलर्िर्ा लसंचाई परु् याउि लिफ्टद्वारा पािी 
संकिि गरी थोपा लसंचाई तथा फोहोरा लसंचाई संचािि गररि ेछ ।सखु्िा ग्रस्त के्षरका 
उत्पादिशीि भरू्ीहरुर्ा प्िावष्टक पोिरी, आकासेपािी संकिि, ररचाजा पोिरी  लिर्ाार् 
गरीिे छ ।  

 



 

१०६. िोिाको कटािको जोजिर् लियन्द्रर् गिा दीगो तटबन्द्धि कायाक्रर्िाई लिरन्द्तरता र्दईि े
छ ।िसारी व्यिसाय गिा चाहि ेव्यिसायीिाई अिदुाि र्दईिे छ साथै िोिार्ा बासँ तथा 
पािोर्ा औलिसा िगाउिे कायाक्रर् संचािि गररि ेछ ।  

१०७. िािेपािी तथा सरसफाई स्िच्छता िासस्ि योजिा (Wash Plan) को िीलत तजुार्ा गरी 
कायाान्द्िायि गररि ेछ ।  

       उजाा तथा विद्यतु 

१०८. गाउँपालिकार्ा विद्यतु िाईि विस्तार िभएका के्षरहरुर्ा विद्यतु विस्तारको कार्िाई 
लतव्रताका साथ अगालड बढाईिे छ । दार्ाा गाउँपालिका लभरर्ा सबै जिताको घर घरर्ा 
लबजिुी परु् याईिे छ । 

१०९. विद्यतु प्रालधकरर्सँग सर्न्द्िय गरी गाउँपालिकार्ा हिु े िोडलसडङको सर्स्यािाई हि 
गररिे छ ।आिश्यक ठाउँहरुर्ा ट्रान्द्सफर्ार जडाि गिे र घर घरर्ा विद्यतु लर्टर जडाि 
गररिे छ । 

११०. गाउँपालिकािे वितरर् गरेका विद्यतु पोिहरु गाड्िे र विद्यतु तार विस्तार गिे कार्िाई 
यथालसघ्र अगालड बढाउिे छ । 

१११. विजिुी ित्ती िपगेुका िडा कायााियको केन्द्रसम्र् यसैबर्ा विजिुी परु् याईि े छ । 
विजिुीको ढिेका पोिहरुको र्र्ात संभार गिा विद्यतुर्ा आउिे सािा सर्स्याको सर्ाधाि 
गिा गाउँपालिकािे विद्यतुके्षर हेिे एक जिा विद्यतु र्र्ातकताा कर्ाचारीको व्यिस्था गिे 
छ । 

११२. गाउँपालिकाको बजारके्षरर्ा सडक ित्ती जडाि गिे कायाक्रर्िाई लिरन्द्तरता र्दईि ेछ । 

११३. गररब, असहाय, जोजिर्र्ा परेका िगा र पररिारर्ा कुिैपलि आम्दालिको स्रोत िभएका 
पररिारिाई लर्टरबनस, तार र एर्लसलबर्ा अिदुाि र्दईि ेछ । न्द्यिुतर् २० यलुिटभन्द्दा 



कर् विद्यतु उपयोग गिे अलत विपन्न पररिारको विद्यतु र्हशिु गाउँपालिकािे भकु्तािी 
गिे गरी व्यिस्था लर्िाईिे छ । 

         भिि तथा आिास 

११४. गाउँपालिका के्षरर्ा िीजज, सार्दुायीक, व्यापाररक भिि लिर्ाार् गदाा िनसा पास गिे 
प्रािधाििाई कडाईकासाथ िाग ुगदै भिि ऐि, २०५५ र रावष्ट्रय भिि संवहता, २०६० 
कायाान्द्िायि गररिछे । 

११५. लिर्ाार्ालधि १५ सैयाको आधारभतू अस्पताि र प्रशासकीय भिि तोवकएको सर्यरै् 
सम्पन्न गररि ेछ । िडा िं ५ को कायाािय भिि  चाि ुआलथाक बर्ारै् लिर्ाार् सम्पन्न 
गररिे छ । 

११६. आफ्िो भिि िभएका िडा कायााियहरुका भिि लिर्ाार्को िालग आिश्यक प्रवक्रया 
अगालड बढाईिे छ ।विद्याियका भिि लिर्ाार् गरी क्रर्श टीिको छािार्कु्त विद्यािय 
ििाईि ेकायाक्रर् अगालड बढाईिे छ ।  

११७. राष्ट्रपलत शैजक्षक सधुारका अधरुा भििहरुको कार् परुा गररि ेछ । दार्ाा गाउँपालिका 
लभरका विद्यािय भििहरुर्ा उपयकु्त किर कोड िगाईि ेछ ।  

११८. िरू्िा बस्ती विकास , जिता आिास, विपन्न आिास तथा िरको छािार्कु्त घर 
कायाक्रर्िाई लिरन्द्तरता र्दईिे छ । गररब तथा असहयािाई जस्ता पाता वितरर् गरी 
क्रर्श िरको छािार्कु्त गाउँपालिका बिाईिे छ। 

 

सूचिा संचार तथा लडजजटि प्रयोग 
११९. दार्ाा गाउँपालिकार्ा फोि ििाग्िे सर्स्यािाई सर्ाधाि गिा आिश्यक सर्न्द्िय गररि ेछ 

।दार्ााको फारुिा बजार, लसलिवङ्ग बजार र भदािेिोिार्ा फोिको सर्स्यािाई हि गिा 
यथालसघ्र पहि गररि ेछ। 

१२०. दार्ाा गाउँपालिकार्ा एफ. एर् रेलडयो संचाििको िालग आिश्यक पहि गररि ेछ ।  



१२१. दार्ाा गाउँपालिकाको विलभन्न गलतविलधको प्रशारर् गरी सूचिा प्रिाह गिा विलभन्न 
परपलरका, रेलडयो तथा अन्द्य संचारर्ाध्यर्सगँ लर्िेर काया गररि ेछ ।  

१२२. परकारहरुको क्षर्ता अलभिवृद्ध सम्बन्द्धी तालिर् संचािि गररि ेछ ।  

अन्द्य संस्थासगँको सहकाया 

१२३. विकास साझेदार तथा संघ संस्थाको साझेदारीर्ा योजिा तथा कायाक्रर्हरु कायाान्द्िायि 
गररिे छि ्।  

१२४. संघ तथा प्रदेश सरकार, जजल्िा सर्न्द्िय सलर्लत , आशा पररयोजिा , आसर्ाि िेपाि, 

रेडक्रस, दलित विकास सर्ाज ,  हेल्थ फर िाईफ,  स-ुआहारा , स्िच्छता पररयोजिा, 
कर्ाािी पूिााधार सहयोग कायाक्रर् जस्ता लिकाय तथा साझेदारहरुिे सम्पन्न गरेका 
योजिा तथा कायाक्रर्िाई गाउँपालिकािे स्िालर्त्ि लििेछ ।   

        िि िातािरर् पयाटि तथा  विपद व्यिस्थापि 

१२५. िि जंगिको उजचत संरक्षर् र सम्बद्धाि गिे गरी विकास लिर्ाार्को कार् गदाा िि 
जंगि जोगाउिे गरी हररत विकास िीलत अबिम्बि गररिे छ । 

१२६. िसारी व्यिसाय गिा चाहिे व्यिसायीिाई उत्पादिको िालग अिदुाि र्दईिे छ । 
गाउँपालिका लभरका विद्याथीिाई पररचािि गरी बकृ्षारोपि कायाक्रर् संचािि गररि ेछ 
। 

१२७. र्ालिकार्ा पयाटि पूिााधारको स्तरउन्नती गरी आकर्ाक वपकलिक स्पोटा तथा ररफे्रस 
सेन्द्टर लिर्ाार् गरी आन्द्तररक पयाटक पिाद्धि गररि ेछ । 

१२८. लबशेटाकुरार्ा बािउद्याि पाका  ,  दार्ाा ३ को डउरीिोिा,  दार्ाा ६ जचप्िे तथा िडा िं 
१ को परुािीकोटर्ा  वपकलिक स्पोटा लिर्ाार् गररि ेछ । 

१२९. विपदको सर्यर्ा र्ालिसको जीिििाई पवहिो प्राथलर्कतार्ा रािी उद्धार तथा राहतको 
कायाक्रर् कायाान्द्िायि गररि ेछ । 



१३०. िसारी व्यिसाय संचािि गिा चाहिेिाई अिदुाि र्ददै िोिार्ा बासँ र पािार्ा औलिसा 
िगाउिे कायाक्रर् संचािि गररि ेछ ।  

     न्द्यायीक सलर्लत र न्द्याय प्रशासि 

१३१. न्द्यायीक सलर्लतका कार्िाई थप व्यिजस्थत र प्रभािकारी बिाई न्द्यायर्ा सबैको सरि र 
सहज पहुँचको िालग आिश्यक प्रिन्द्ध गररिे छ । 

१३२. न्द्यायको पहुँचर्ा आउि िसनिे गररि,  विपन्न तथा असहाय िगाका र्ालिसिाई न्द्यायको 
पहुँचर्ा ल्याउि आिश्यक आलथाक तथा श-शजक्तकरर्का कायाक्रर् संचािि गररि ेछ । 

१३३. न्द्यावयक सलर्लत र न्द्याय प्रशासििाई क्षर्ताबवृद्धका कायाक्रर् संचािि गरी न्द्यावयक 
कायािाई लछटो, छररतो र प्रभािकारी बिाईि ेछ । 

       क्षर्ता विकास र संस्थागत सशुासि 

१३४. कायाािर्ा हेल्प डेनस, िडापर, गरु्ासो सिुिुाई, सािाजलिक सिुिुाई कायाक्रर् र्ाफा त 
सशुासि प्रिद्धाि गदै सर्दृ्ध दार्ाा लिर्ाार्र्ा टेिा:र्सु्काि सवहतको सेिा कायाक्रर् संचािि 
गररिे छ । 

१३५. कर्ाचारीिाई आफ्िो जजम्रे्िारी प्रलत पूर्ा उत्तरदायी बिाउदै तटस्थ, लिश्पक्ष र प्रलतिद्ध 
भई कायासम्पादि गिा क्षर्ता विकासका विलभन्न कायाक्रर्हरु संचािि गररि ेछ । 

१३६. कर्ाचारीिाई कार्को आधारर्ा उजचत र्लु्यांकि गररि ेछ । Right Man in Right Place 

को अिधारर्ािाई कायाान्द्िायि गदै  दण्ड र परुस्कार प्रर्ािी िागू गररि ेछ । 

१३७. प्रत्येक सरकारी कायााियर्ा ईन्द्टरिेट जडाि गदै फारुिा बजारर्ा  वफ्र िाईिाफ जोि 
सेिा संचािि गररि ेछ । 

१३८. उत्कृष्ट प्रशासक, उत्कृष्ट जशक्षक, उत्कृष्ट स्िास््यकर्ी र उत्कृष्ट प्राविलधक घोर्र्ा गरी  
बर्ाको १ पटक सम्र्ाि गररि ेछ । 



१३९. आन्द्तररक लियन्द्रर् प्रर्ािीको पूर्ा कायाान्द्िायि गरी प्रशासलिक िचा घटाउदै िलगि ेछ 
। 

१४०. कर्ाचारीिाई योग्यता र क्षर्ताको आधारर्ा रोजेको ठाउँर्ा जाि पाउिे गरी गाउँपालिका 
लभर आन्द्तररक सरुिा प्रर्ािी व्यिस्थापि गररिे छ। 

१४१. बढ्दो र्लु्यिवृद्ध र गाउँपालिकाको राजश्व क्षर्ता सरे्तिाई र्ध्यिजर गरी करार 
कर्ाचारी, स्िंर्सेिक जशक्षक, बािलबकास सहजकताा र विद्यािय कर्ाचारीको तिब 
रु.१०००/- िे बवृद्ध गररि ेछ। 

१४२. करार कर्ाचारीिाई स्थायी कर्ाचारी सरह चाडपिा िचा, कपडा भत्ता तथा अन्द्य 
सवुिधाहरु प्रदाि गररि ेछ । 

गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु 

१४३. कार्िाई उत्पादि र उत्पादििाई रोजगारीसँग जोडेर दार्ाा गाउँपालिकािाई सर्दृ्ध 
बिाउिे अठोटका साथ आ.ि. २०७९/०८० को िीलत तथा कायाक्रर् प्रस्ताि गरेको छु 
। प्रस्तावित िीलत तथा कायाक्रर्को सफि कायाान्द्िायिबाट दार्ााबालसको जजििस्तरर्ा 
सधुार आई उत्पादि िवृद्ध : दार्ााको सर्वद्ध भन्न ेआकांक्षा परुा गिा योगदाि पगु्िछे । 

१४४. यी िीलत तथा कायाक्रर्को कायाान्द्िायिर्ा सबैबाट सवक्रय सहयोग हिुे विश्वास व्यक्त 
गदाछु । 

१४५. अन्द्त्यर्ा, दार्ाा गाउँपालिकाको सर्ग्र विकासर्ा योगदाि गिे राजिीलतक दि, राष्ट्रसेिक, 

लिजी, सहकारी र सार्दुावयक के्षर, विकास साझेदार, श्रलर्क िगा, िागररक सर्ाज, 

आर्संचारजतग िगायत सम्पूर्ा र्ददी-बवहिी तथा दाज-ुभाईहरुिाई हार्दाक धन्द्यिाद 
ज्ञापि गदाछु । 

धन्द्यिाद! 

 


