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डुडुवा गाउँपा�लकाको नवौ गाउँसभामा प्रस्ततु 

आ.व. २०७८।०७९ को वा�षर्क नी�त तथा कायर्क्रम र बजेट 
असार १०, २०७८ 

 
सम्मा�नत गाउँसभाका उपाध्य� ज्यू । 
गाउँसभाका सदस्य ज्यू हरु । 
गाउँसभाका स�चव ज्यू । 
आमिन्त्रत पयर्वे�क एव ंसल्लाहकार ज्यूहरु  । 
एव ंउपिस्थत सम्पूणर् अ�त�थ, कमर्चार�, पत्रकार एव ंसुर�ाकम� �मत्रहरु 

। 
सम्मा�नत यस नवौ गाउँसभामा यहाँहरुको ग�रमामय उपिस्थतीको 
ला�ग धन्यवाद �ापनस�हत हा�दर्क स्वागत गदर्छु । 
 कोरोना महामार�को यस �वषम प�रिस्थतीमा लक डाउनको �नयम 

समेत प�रपालना गरेर  मैले यस डुडुवा गाउँपा�लकाको नवौ गाउँसभामा 
आगामी आ.व. २०७८।०७९ को नी�त तथा कायर्क्रम र बजेट 

हजरुहरुसम� प्रस्ततु गनर् पाउँदा जनसेवक जनप्र�त�न�धको है�सयतले 

अत्यन्त गौरवािन्वत महसुस गरेको छु । 
 
 नेपालको �व�भन्न लोकतािन्त्रक आन्दोलनमा र नेपालको 
स्वा�धनता र भौगो�लक अखण्डता र�ाको लागी आफ्नो अमूल्य जीवन 

उत्सगर् गनुर्हुने महान शह�दहरुप्र�त भावपूणर् श्रदान्जल� अपर्ण गदर्छु । 



 जनताको अ�वरल संघषर् र  ब�लदानीबाट प्राप्त सं�घयता र 
लोकतािन्त्रक व्यवस्थाका उपलब्धी र सेवाहरुलाई आम जनताको घरदैलो 
सम्म सहज, सरल र गणुस्तर�य रुपमा पुर ्र्याउनका लागी तपाई 
हामीलाई जनताले महत्वपूणर् िजम्मेवार� र �वश्वास स�हत अमूल्य मत 

�दई यस डुडुवा गाउँसरकारको प्र�त�न�धको रुपमा डुडुवाबासी दाजभुाई 
�दद�ब�हनीहरुले पठाउनु भएको छ । 
 जनताका ईच्छा र आकां�ा पुरा गनुर्, जनजी�वकाका यावत 

समस्या समधान गन�, जनताले हामीप्र�त गरेको �वश्वास, आशा र 
भरोसालाई अ�ुण राखी जनसेवकको रुपमा काम गन� संकल्प स�हत  

यस सम्मा�नत गाउँसभा माफर् त दृढ जनप्र�त�ा स�हतको जन�वश्वास 

समेत मेरा मा�लक डुडुवावासीमा समेत पुनः अ�भव्यक्त गनर् चाहन्छु । 
 जनता सम� गरेका वाचा र संकल्पहरुलाई पुरा गर� डुडुवावासीको 
अनुहारमा खुशी ल्याउने तथा जनजीवीकालाई सम्वदृ्ध बनाउने कुरालाई 
मैले आफ्नो प्रमुख कतर्व्य र दा�यत्व ठानेको छु । 
सो दा�यत्वलाई बोध गर� मैले आफुलाई म �नवार्�चत भएदे�ख न ैअहोरात्र 

जनताको सेवकको रुपमा सेवा गन� मौका पाउँदा अत्यन्त खुशीको 
अनुभूती गरेको छु । कानूनको प�रधी र सी�मत स्रोत साधन र 
जनशिक्तको अ�धकतम र अ�तउ�म प�रचालन गर� अ�धक�म 

जनसेवा, जन�वकास र जनजी�वकाका यावत समस्या सम्बोधन गर� 
�श�ा, स्वास्थ्य, कृ�ष पशु, सामािजक सुर�ा लगायतका सेवाहरुलाई 
सहज सरल र गणुस्तर�य रुपमा जनताको घरदैलोम ै प्रवाह गन� सु-
प्रवन्ध गनर् पाउँदा र जनताको सेवामा २४ सै घण्टा आफ्नो उजार्, शिक्त 



र समय �दन पाउँदा जस्तो सुकै क�ठन अवस्थामा समेत आफूलाई �नकै 

आत्मसन्तिुष्टको अनुभु�त गरेको छु । 
 घर दैलो मै सेवा प्रवाह गर� डुडुवावासी लाई खुशी र सुखी बनाउन 

आफ्नो अमूल्य �ान, समय र उजार् �दनुहुने सम्पूणर् जनप्र�त�न�धहरु, 

कमर्चार�, �श�क, वुद्�धिजवी, स्वास्थ्यकम�, ईिन्ज�नयर, पत्रकार र 
नाग�रक समाजका प्र�त�न�ध र सुर�ाकम�हरु प्र�त समेत �वशषे आभार 
प्रकट गद� डुडुवा गाउँपा�लकाले �लएको नी�त अनुरुप जनसेवामा 
यहाँहरुको आगामी समयमा थप योगदानको समेत अपे�ा राख्दछु । 
 अब म आगामी आ.व. २०७८।०७९ को यस गाउँपा�लकाका 
महत्वपूणर् नी�त तथा कायर्क्रम  प्रस्ततु गनर् अनुमती चाहान्छु । 
 
 
नी�त तथा कायर्क्रम 

1. को�भड-१९ महामार� �नयन्त्रणको लागी कायर्योजना बनाई 
कायार्न्वयन ग�रनेछ । 

2. डुडुवा -४ शाहपूवार्मा गाउँपा�लका स्तर�य १५ शयै्याको अस्पताल 

�नमार्ण र स्वास्थ्य संस्थामा प्रयोगशाला लगायतका अन्य सेवा 
�वस्तार ग�रनेछ । 

3. स्वास्थ्य नी�त तजुर्मा तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा ऐन तजुर्मा 
गर� जनताको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा �नशुःल्क पाउने 

संवैधा�नक अ�धकारको पूणर्तया कायार्न्वयन ग�रनेछ । 



4. रक्तदान कायर्क्रम, सरसफाई कायर्क्रम, स्वास्थ्य सचेतना 
कायर्क्रम , प�रवार �नयोजन, मात�ृशशु सेवा, प्रजनन स्वास्थ्य 

लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई सम्बन्धी कायर्क्रम 

गाउँपा�लका भर� संचालन गर� थप जनशिक्त माफर् त गणुस्तर�य 

स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभू�त ग�रनेछ । 
5. सब ैटोल वस्तीहरुमा फोहर मैला व्यवस्थापन गर� प्लािस्टकजन्य 

फोहर मैलालाई समेत उ�चत व्यवस्थापन ग�रने छ । 
6. बालमैत्री  तथा अशक्त मैत्री गाउँपा�लका, वातावरण मैत्री 
गाउँपा�लका, धुवँा र�हत गाउँपा�लका, पूणर् खोपयूक्त गाउँपा�लका, 
पूणर् सा�र गाउँपा�लका र खुल्ला �दशा मुक्त गाउँपा�लका जस्ता 
अ�भयानलाई द�गो र स्थायी बनाउने �क्रयाकलाप संचालन ग�रने 

छ । 
7. बेतहनी स्वास्थ्य चौक�मा �च�कत्सक स�हतको ईमरजेन्सी 
स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन ग�रनेछ । 

8. खानेपानीबाट विञ्चत बस्तीहरुमा स्वच्छ खानेपानी  उपलब्ध 

गराउन वडा न. ५ र वडा न ं २ मा सं�घय सरकारको सहयोगमा 
वहृत खानेपानी आयोजना संचालन गर�नेछ । साथै खानेपानी धारा 
�वतरण कायर्क्रमलाई समेत �नरन्तरता �दईनेछ ।    

9. सहकार� ऐन/�नयम बमोिजम सहकार� संस्था स्थापना, �नयमन र 
�मता �वकासमा जोड �दइनेछ । 

10. प्रादेशीक सरकार र संघीय सरकार तथा गरै-सरकार� संस्था 
समेतको समन्वयमा सहकार� �ेत्रमा लगानी र अनुदानमा वदृ्�ध 



गर� सहकार� �ेत्रको प्रवद्र्धन र �वकास ग�रनेछ । कृ�ष सहकार�, 
म�हला सहकार� र बचत तथा ऋण सहकार� उपभोक्ता सहकार� 
स्थापना र �वकासमा �वशषे जोड �दईनेछ । 

11. सहकार� संस्था माफर् त अनुदानमा �वउ�वजन कृ�ष यन्त्र, 

रासाय�नक मल �वतरणमा प्राथ�मकता �दईनेछ । 
12. नेपाल सरकारको नी�त अनुरुप सामािजक सुर�ा भ�ा �वतरण 

ब��कङ्ग प्रणाल� माफर् त ब�क सँग समन्वय गर� सहजरुपमा �वतरण 

गन� प्रणाल�को �वकास ग�रनेछ । 
13. 'ग' र 'घ' वगर्का अशक्तहरुलाई चौमा�सक रुपमा �दईदै आएको 

भ�ालाई �नरन्तरता �दईनेछ । 
14. जन्म दतार्, मतृ्यू दतार्, �ववाह दतार्, बसाईसराइ दतार् र सम्बन्ध 

�बच्छेद दतार् जस्ता व्यिक्तगत घटना दतार् प्रमाण पत्र घर-घरमा 
गई �वतरण ग�रनेछ । साथ ैसामािजक सुरु�ा र व्यिक्तगत घटना 
दतार् अ�भलेखहरु पूणार्तयाः �डिजटलाइजेसन ग�रनेछ । 

15. स्था�नय �ववादको �नरुपण गर� जनतामा न्यायको अनुभू�त 

�दलाउन स्थानीय न्यायीक स�मतीको �मता �वकास गर� 
मेल�मलाप माफर् त �ववाद  ब्यवस्थापन गर� शािन्त कायम गन� 
कुरामा जोड �दइनेछ । 

16. स्थानीय स्तरमा शािन्त कायम गनर्, सावर्ज�नक सं�प�, भवन र 
जग्गाको सुर�ा प्रदान गन�, तथा गाउँपा�लका र न्या�यक 

स�मतीको �नणर्य कायार्न्वयन गनर्, सरसफाई तथा फोहोर मैला 
व्यवस्थापन गनर् र अन�धकृत रूपमा गरेका सावर्ज�नक तथा 



सरकार� जग्गा र सम्प��को अ�तक्रमण �नयन्त्रण गनर् आवश्यक 

नगर प्रहर�को व्यवस्थापनको लागी नगर प्रहर� ऐन तजुर्मा गर� 
आवश्यक जनशिक्त र बजेटको व्यवस्थापन ग�रनेछ । 

17. कन्या मुद्दती �श�ा योजना, �वद्यालय छात्रव�ृ�, �नशलु्क पाठ्य 

पुस्तक स्या�नटर� प्याड �वतरण लगायतका कायर्क्रमहरुलाई 
�नरन्तरता �दईएको छ । 

18. स्वीकृत �श�ा ऐन, �श�ा �नयमावल� र मापदण्ड �भत्र रह� 
आधारभूत �श�ा, अ�भभावक �श�ा, �नरन्तर तथा सामुदा�यक 

�सकाई र अनौपचा�रक �श�ा माफर् त �नर�रता उन्मूलनका 
�व�भन्न कायर्क्रमहरु संचालन ग�रनेछ । 

19. गाउँ �श�ा स�म�त, �वद्यालय व्यवस्थापन स�म�त र �श�क 

अ�भभावक स�म�तको स�क्रयता र �मता वदृ्�ध गर� शै��क 

योजना र नी�त कायार्न्वयन र अनुगमन मूल्यांकनमा जोड �दएर 
गणुस्तर�य �श�ा पाउने डुडुवाका सबै बालबा�लकाको नैस�गर्क 

हकको कायार्न्वयन गर�नेछ । 
20. स्थानीय पुस्ताकालय, वाचनालय, �व�ान प्रयोगशाला र 

सामुदा�यक �सकाई  केन्द्रको स्थापना माफर् त स्थानीय �ान, सीप 

र प्र�व�धको संर�णमा जोड �दइनेछ । 
21. संस्कृ�त भाषा, अवधी भाषा र उदुर् भाषाको संर�ण र संवद्र्धनको 

ला�ग मातभृाषाका गरुु/�श�क/सहजकतार्  �नयुिक्त गर� 
मातभृाषाको संर�णमा जोड �दईनेछ । 



22. �श�कहरुको �मता अ�भवदृ्�ध गनर् �व�भन्न ता�लम-गोष्ठ�, 
कायर्शाला र बैठक आद�को व्यवस्थापन ग�रनेछ । 

23. अ�त�रक्त �क्रयाकलापमा जोड, प्रा�व�धक तथा व्यवसा�यक 

�श�ामा जोड �दई ट्युसन, को�चङ्ग माफर् त �वद्याथ�को �श�ण 

�सकाई अ�भवदृ्�ध गद� लगीनेछ । 
24. गाउँपा�लकाका हरेक वडामा किम्तमा एकवटा माध्य�मक 

�वद्यालय स्थापना गर�नेछ ।   
25. यस गाउँपा�लकामा अध्ययनरत प्रा�व�धक जन शिक्तको �ानको 

उपयोगको ला�ग गाउँपा�लकाको कायर्क्रममा सहयोग पुग्ने ग�र 
ओ.जे.ट� र स्वयंसेवक तथा कमर्चार� प�रचालन गर� घरघरमा सेवा 
प्रवाह गर�नेछ ।  

26. गणुस्तर�य �श�ामा जोड �दईने छ । प्रा�व�धक र व्यावसा�यक 

�वद्यालयको स्थापना माफर् त डुडुवा गाउँवासीको रोजगार�मा वदृ्�ध 

ग�रने छ । 
27. महामार�को यस संकटका�लन अवस्थामा  सावर्ज�नक 

�वद्यालयमा वैकल्पीक तथा दरु �श�ाका माध्यमबाट �सकाई 
�क्रयाकलाप अगाडी बढाईनेछ । 

28. बा�लकाहरुको �श�ा पाउने हकको सु�निश्चता र बाल �ववाह 
न्युनीकरणको लागी कन्या मुद्दती �श�ा योजनालाई थप 

प्रभावकार� र सहभागीतामा वदृ्�ध ग�रनेछ ।  



29. एस.ई.ई उ�ीणर् डुडुवा गाउँपा�लकाका सबै छात्राहरुलाई प्र�त  

छात्रा एउटा साइकल प्रदान गर� थप अध्ययनको ला�ग प्रोत्सा�हत 

ग�रनेछ । 
30. पयर्टक�य गरुुयोजना �नमार्ण गर� कायार्न्वयन ग�रनेछ । 
31. राप्ती न�दको �कनारमा रु ५ करोडको लगानीमा भगवान �शवको 

प्र�तमा स�हतको  उद्यान �नमार्ण गर� धा�मर्क तथा पयार्पयर्टन 

�ेत्रको �वकास गर� आन्तर�क आम्दानीको वदृ्�ध  र स्थानीय 

रोजगार�को सजृना ग�रनेछ । 
32. �पक�नक स्पटको �नमार्ण, बाल उद्यानको स्थापना, तलाउ तथा 

पोखर�को संर�ण, राप्ती नद� र डुडुवा खोलामा  डुगंा तथा 
¥यािफ्टङ्ग संचालन तथा प्रा�चन मठ, मिन्दर, गमु्वा, चचर् 
,मिस्जद  एव ं गरुुद्वाराहरुको संर�ण , ममर्त संभार  तथा 
पुनर्�नमार्ण गर� पयर्टक�य �ेत्रहरुका �वकासमा आवश्यक बजेटको 
व्यवस्था गर�नेछ । 

33. राप्ती नद� �कनारमा  स्नानाघाट र आयर्घाट व्यविस्थत रूपमा 
संचालन गनर् आवश्यक भौ�तक पूवार्धार �नमार्ण गर�नेछ ।  

34. उद्ममशीलताको �वकास गनर् लघु उद्मम कायर्क्रम क्रमश सवै 
वडाहरुमा लाग ुग�रनेछ ।  

35. वेरोजगार युवाहरूका लागी काममा आधा�रत योजना बनाई 
रोजगार� उपलब्ध गराईनेछ ।  

36. सब ै खाले धाम�क सम्प्रदायका साँस्कृ�तक कायर्क्रम संचालनका 
लागी आवश्यक अनुदानको व्यवस्था ग�रनेछ ।  



37. सब ैवडाका प्राकृ�तक तथा धा�मर्क स्थानलाई संर�ण गर� पयर्टन 

�वकासमा जोड �दईने छ ।  
38. प्रत्येक वडामा रहेका धा�मर्क स्थल, पयर्टक�य स्थल प�हचान गर� 

व्यविस्थत ग�रनेछ ।  
39. यस गाउँपा�लकाका १ दे�ख ६ नं. का वडाहरुमा क्रमशः सडक 

�वस्तार र स्तरोन्नती  ग�रने छ । 
40. सडक �नमार्ण गदार् व�ृारोपण गन� नी�त लाग ुग�रने छ र भूकम्प 

प्र�तरोधी घर �नमार्णको ला�ग जनचेतनामुलक कायर्क्रम संचालन 

ग�रने छ । 
41. गसैस, प्रदेश र सं�घय कायार्लय , सहकार� र सामुदा�यक वनको 

साझदेार�मा आयआजर्न मुलक ता�लम र लघुउद्यम �वकासमा 
जोड �दइने छ ।  

42. म�हला ल��त कायर्क्रमहरु संचालन गर�  म�हलाहरुको कायर्बोझ 

कम गनर् म�हला ससक्तीकरणमा जोड �दईने छ । 
43. आव�धक योजना,  �ेत्रगत योजना, रणनी�तक योजना र गरुु 

योजना �नमार्ण माफर् त गाउँपा�लकाको समग्र �वकासमा जोड �दईने 

छ । 
44. साझदेार� माफर् त कृ�ष उत्पादन, पश ु तथा ब्यावसायीक खे�त 

प्रवद्र्धन र उत्पादनमा जोड �दईने छ । 
45. ल�गीक �वभेद तथा जातीय छुवाछुत हटाउन �वषेश खालका 

कायर्क्रम संचालन ग�रनेछ । 



46. ल��त समुहको सशिक्तकरण अन्तगर्त म�हला, बालबा�लका, 
द�लत, अल्पसंख्यक, असक्त, एकल म�हला, जेष्ठ नागर�क र 
�पछ�डएको वगर्को ला�ग �वशषे कायर्क्रमहरु संचालन ग�रने छ ।  

47. डुडुवा गाउँपा�लकाका ६० वषर् मा�थका जेष्ठ नाग�रक, द�लत जेष्ठ, 

एकल तथा �वधवुा म�हला र अशक्त नाग�रकहरुलाई रु १००० नगद 

र सम्मान पत्र स�हत सम्मा�नत ग�रनेछ । 
48. यस गाउँपा�लका अन्तगर्त सम्पूणर् होटल व्यवसायी र पसलहरु 

तथा सहकार� संस्थाहरुलाई गाउँपा�लकामा आवद्ध गर� संचालन 

प्र�क्रयालाई व्यविस्थत ग�रनेछ । 
49. “गसैस संचालन तथा प�रचालन कायर्�व�ध” माफर् त गैससको 

पर�चालन, समन्वय र �नयमन ग�रनेछ । 
50. कानूनको तजुर्मा गर� टोल�वकास संस्थाको गठन गनुर्का साथ ैकृ�ष 

समूह, पश ु समूह, आमा समूह र सचेतना समूह लगायतका 
समूहहरुको प�रचालन गर� सामूदा�यक र सहभा�गतामूलक 

�वकासमा जोड �दईनेछ । 
51. आन्त�रक �नयन्त्रण कायर्�व�ध र सुपर�वे�ण कायर्�व�ध तजुर्मा 

गर� प्रशास�नक व्यवस्थापन, �व�ीय अनुशासन र योजनाको 
गणुस्तर कायममा टेवा पुयार्इनेछ । साथ ै अनुगमन मूल्यांकन 

प्रणाल�लाई प्रभावकार� बनाउन बाह्य अनुगमन, एक�कृत 

अनुगमन र ३६० �डग्री मूल्यांकन प्रणाल�लाई कायार्न्वयनमा 
ल्याइनेछ । 



52. सावर्ज�नक सुनुवाई �वद्युतीय शासन, सामािजक प�र�ण र सुचना 
प्र�व�धको प्रयोग तथा सुसासन ऐन र सूचनाको हकको पुणर् 
कायार्न्वयन  माफर् त सुशासन प्रवद्र्धनमा जोड �दईने छ । 

53. सावर्ज�नक नीिज साझदेार� नी�त अनुरुप �वकास �नमार्ण गदार् 
नीिज �ेत्र संग सहकायर् ग�रने छ । 

54. घरघरमा डुडुवा सरकारको अवधारणा कायार्न्वयन गनर् घर घर 
स्वास्थ्य कायर्क्रम, जेष्ठ नागर�कसँग गाउँपा�लका अध्य� 

कायर्क्रम, घरघर पशसेुवा कायर्क्रम, वडा वडामा प्रयोगाशाला 
सु�वधा, टोलटोलमा घटनादतार् अ�भयान र मालपोत संकलन 

अ�भयानलाई �नरन्तरता �दईनेछ । 
55. सीमा सुर�ा तथा नाग�रक सुर�ाको लागी तथा सीमानामा हुने 

तस्कर� तथा अवैध चोर� �नकासीलाई सुर�ा �नकाय, प्रदेश सरकार 
र सं�घय सरकारसँग आवश्यक समन्वय र सहकायर् गर� �नयन्त्रण 

ग�रनेछ । 
56. गाउँपा�लकामा स्था�पत एफ.एम को पूणर् संचालन गर� एफ.एम. 

माफर् त �व�भन्न सचेतनामूलक कायर्क्रम  �  जानकार�मूलक 

कायर्क्रम संचालन ग�रनेछ । 
57. सहकार�, �श�ा, स्वास्थ्य लगायतका स्थानीय सरकारका 

कायर्सू�चहरुको व्यविस्थत कायार्न्वयन गनर् ऐन, �नयम कायर्�व�ध 

र मापदण्ड �नमार्ण गर� अ�धकारहरुको कायार्न्वयन ग�रनेछ । 



58. गाउँपा�लकामा  ग्राम उद्योग स्थापनाको ला�ग आवश्यक 

सम्भाव्यता अध्ययन गर� उद्योग स्थापनाको लागी पहल ग�रनेछ 

। 
59. अन्तर गाउँपा�लका जोड्ने सडक �नमार्णका ला�ग प्राथ�मकता 

तोक� प्रदेश र सं�घय सरकारसँग आवश्यक बजेट माग ग�रनेछ । 
60. गाउँपा�लकाको र  ५ न ंवडाको प्रशास�नक भवन �नमार्ण सम्पन्न 

गर� गाउँपा�लका र वडाबाट प्रदान गन� सेवा प्रवाहलाई सहज, 
सूचनाप्र�व�धमैत्री, अशक्तमैत्री र सेवाग्राह�मैत्री बनाईनेछ  ।  

61. उपयुक्त स्थानमा एक रंगशाला  �नमार्णको लागी आवश्यक जग्गा 
व्यवस्थापन र �डपीआर गर� प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग आवश्यक 

बजेटको व्यवस्थापनको लागी पहल गर�नेछ । 
62. अब्यविस्थत तथा जो�खमयुक्त बस्तीलाई व्यविस्थत रुपमा 

ब्यबस्थापन गनर् अव्यविस्थत बसोवास व्यवस्थापन सम्बन्धी  
स्वीकृत कायर्�व�धबमोिजम बस्ती �वकास र जग्गाको वै�ा�नक 

व्यवस्थापन ग�रनेछ । 
63. बाढ�, प�हरो र डुवानको उच्च जो�खममा रहेको वस्तीहरुमा 

तटबन्धनको व्यवस्था ग�रनेछ । 
64. द�गो र वातावरण मैत्री �वकास योजना कायार्न्वयन गनर् ठूला र 

द�घर्का�लन आयोजनाको प्रारम्भीक वातावरणीय पर��ण र प्रभाव 

मूल्यांकन गरेर कायार्न्वयन ग�रनेछ । 
65. सीपमूलक तथा व्यावसायीक ता�लममाफर् त सीपयुक्त तथा द� 

जनशिक्त �नमार्णमा जोड �दईनेछ ।  



66. यस गाउँपा�लकाको वडा न ं२ को  कैरातीपुरवामा �नमार्ण सम्पन्न   

१ मेट्र�क टन प्र�त घन्टा �मताको वीउ प्रशोधन केन्द्रको  पुणर्तया 
संचालन गर� आम कृषकहरुको वीउ संकलन, प्रसोधन र भन्डारण 

गर� वीउमा आत्म�नभर्ता र व्यावसायीकरण माफर् त �कसानहरुको 
रोजगार� र आयआजर्नमा वदृ्�ध ग�रनेछ ।  

67. तरकार�  खेती, व्यावसायीक पशपुालन र लघु उद्योगमा जोड 
�दइने छ । 

68. डुडुवा गाउँपा�लक वडा नं –६ महाउत टोलमा ६०० मे .ट. �मताको 
कोल्ड स्टोर �नमार्ण गर� �कसानहरुको आलु �वउ भण्डारण र 
तरकार� तथा फलफूल भण्डारण आत्म�नभर्रमा बनाईनेछ । 

69. डुडुवा गाउँपा�लकाको खाद्य सुर�ा कायर्योजना बनाई कायार्न्वयन 

ग�रनेछ । 
70. कृ�ष उत्पादनलाई व्यावसायमुलक बनाउन �निश्चत बजेट 

�व�नयोजन गर� प्रदेश सरकारको समेत सहभा�गतामा कृ�ष �ेत्रमा 
�क्रया�शल सहकार� र समुहहरु सँग साझदेार� गर� कृ�ष 

उत्पादनलाई वदृ्�ध गनर् जोड �दइनेछ । एक गाउँ एक उत्पादनमा 
जोड �दईनेछ । 

 
 
 
 
 



 
सम्मा�नत गाउँसभाका सदस्य ज्युहरु 
   
 हामी �नवार्�चत भै जनसेवामा लागेको ४ वषर् पूरा भैसकेको यस 

सुअवसरमा तपाई हाम्रो साझा प्रयासले हामीले हा�सल गरेका उपलिब्ध र 
प्रग�तलाई यस नवौ गाउँसभा र सम्मा�नत गाउँसभाका सदस्य ज्यूहरु 

माफर् त आम डुडुवा बासी सम� �नम्नानुसार बुँदागत रुपमा उल्लेख गनर् 
चाहन्छु । 
 
  



अब म अव आगामी आव २०७८/२०७९ को बजेट  तथा कायर्क्रम, सोको 
ल�य, उद्देश्य, प्राथ�मकता र आधारहरु तपाँईहरु सम� पेश गन� 
अनुम�त चाहन्छु  ।  
क) ल�य 

1. स्थानीय सरकार, सहकार� �ेत्र, सामूदा�यक  �ेत्र र �नजी �ेत्रको 
सहकायर्मा डुडुवाको सवार्ङ्गीण र बहुआयामीक �वकास गर� 
डुडुवाको ग�रबी, अ�श�ा र पछौटेपन हटाई डुडुवावासीको जनजीवन 

सहज सरल र गणुस्तर�य बनाउन सहयोग गन� । 
ख) उद्देश्यहरु 

1. जनस्वास्थ्य र पश ु स्वास्थ्य लगायतका �कसानमैत्री सेवाहरु 

सहजरुपमा जनताको घरदैलोमै उपलब्ध गराउने । 
2. को�भड-१९ लगायतका महामार� र �वपद व्यवस्थापन हुने गर� 
योजना तजुर्मा र कायार्न्यवन गन� । 

3. ल��त समूह �वकास कायर्क्रम माफर् त गाउँपा�लकामा समावेशी 
नी�तको कायार्न्वयन गन� । 

4. कृ�ष �वकास, भौ�तक पूवार्धार र पयर्टन �वकासमा जोड �दने 
5. रोजगारमूलक, आयआजर्नमूलक र उद्यमशील कायर्क्रम माफर् त 

बेरोजगार� र ग�रबी न्यू�नकरणमा टेवा पुयार्उने । 
6. गणुस्तर�य र व्यावसायीक �श�ा माफर् त �ान, सीप, कला र 

संस्कृ�तको संर�णका साथ ैद� जनशिक्तको उत्पादन गन� । 
7. सरकार�, सहकार� र नीिज �ेत्रको सहकायर्मा स्थानीय �वकासलाई 

द�गो र प्रभावकार� बनाउन साझदेार� �वकासमा जोड �दने । 



ग) प्राथ�मकता 

1. पूवार्धार �वकास 
2. सामािजक �वकास 
3. संस्थागत �वकास, सुशासन तथा सेवा प्रवाह  

4. आ�थर्क �वकास । 
5. वन, वातावरण तथा �वपद व्यवस्थपान 
6. को�भड-१९ महामार� रोकथाम तथा �नयन्त्रण । 
7. ल��त समूह �वकास कायर्क्रममा । 

8. जनसहभा�गताहरु गन� सीपमूलक र स्वरोजगार मूलक कायर्क्रम । 
9. �श�ा, स्वास्थ्य, कृ�ष र पश ुसेवामा उच्च प्राथ�मकता । 

10. द�गो तथा वातावरण मैत्री जन�वकास । 
11. घुम्ती सेवा, सावर्ज�नक सुनुवाई र गनुासो सुनुवाईका कायर्क्रमहरु 

। 
12. बस्ती तथा जग्गा व्यवस्थापन । 
13. लघु उद्यम, म�हला �वकास र समूह �वकास । 
14. सहकार� माफर् त रोजगार� एव ंवचत तथा साझदेार� �वकास । 
 
घ) आधारहरुः 

1. डुडुवा गाउँवासीको चाहना, खुशी र बहृ�र �हत । 
2. नेपालको सं�वधान २०७२ का �नद�शक �सद्धान्त र नी�तहरु । 
3. नेपाल सरकार र प्रादे�शक सरकारबाट प्राप्त मागर्दशर्न र बजेट 

सीमा । 



4. �व�, सल्लाहकारको सल्लाह र सुझाव । 
5. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ । 
6. कायर् सञ्चालन र कायर्�वजान �नयमावल� २०७४ । 
7. श्रोत अनुमान स�म�त र राजश्व परामशर् स�मतीको प्राथ�मकता, 
नी�त र बजेट सीमा । 

8. वडास्तरबाट छनौट भएका योजना । 
9. �वषयगत स�म�त र बजेट तथा कायर्क्रम तजुर्मा स�म�तका 
�नणर्य/सल्लाह र सुझाव । 

 
मा�थ उल्ले�खत नी�त कायार्न्वय गनर् एवं ल�य र उद्देश्य हा�सल गनर् 
आगामी आ.व. २०७८/०७९ को ला�ग मैले �नम्नानुसार प्रस्ता�वत आय-

व्यय र बजेट पेश गन� अनुमती चाहान्छु । 
 
 

आदरणीय उपिस्थत महानुभावहरु  

 अन्तमा, आफ्नो अमूल्य समय �दई नव� गाउँसभामा उपिस्थत हुनु 
भएका सब ै सदस्यज्यूहरु तथा हाम्रो गाउँ सभालाई व्यविस्थत रुपमा 
सञ्चालन गनर् सहयोग गनुर् हुने पदा�धकार�, प्रमखु प्रशासक�य 

अ�धकृत, कमर्चार�हरु, कानूनी सल्लाहकार लगायत सम्पूणर् 
महानुभावहरुलाई म डुडुवा गाउँपा�लकाको तफर् बाट पुनः �वषेश धन्यवाद 

र आभार व्यक्त गनर् चाहन्छु । 



 गाउँ कायर्पा�लकाको बैठकमा �नय�मत रुपमा उपिस्थत भई नेपाल 

सरकारको मागर्दशर्न अनुसार गाउँ �वकास योजना तजुर्मा, नी�त तथा 
कायर्क्रम, बजेट, �वधेयकहरुको मस्यौदा र कायर्�व�धहरु तयार गनर् 
महत्वपूणर् योगदान गनुर्हुने �वषयगत स�म�तका संयोजक एव ं

सदस्यस�हत गाउँ कायर्पा�लकाका सम्पूणर् सदस्य ज्यूहरु, वडाध्य� 

ज्यूहरु, अन्य सम्पूणर् पदा�धकार�, तथा गाउँपा�लका कमर्चार�हरु 

लगायत सम्पूणर् डुडुवा गाउँपा�लकावासीमा हा�दर्क धन्यवाद एव ंआभार 
प्रकट गनर् चाहन्छु । 

 अन्तमा, अ�हले हामी सबै कोरोना कहरका बीच अत्यन्त ैज�टल 

प�रिस्थ�तबाट गुिज्ररहेका छ� । यसबाट बच्ने उपाय भनेको मा�नस-

मा�नसबीचको किम्तमा २ �मटरको दरु�, साबुन पानीले बेलाबेलामा हात 

धनेु र मास्क लगाउने न ै हो । यसका साथ ै हामीले आत्म�वश्वास र 
आत्म संयमता अपनाउन प�न जरुर� छ । संसारका महाशिक्त राष्ट्रहरु 

प�न कोरोना भाइरसका अगाडी �नर�ह सा�वत भैरहेको अवस्थामा हामीले 

आफ्नो �स�मत साधन, श्रोत, �ान सीप र अनुभवबाट �नस्तेज पान� 
कायर् ग�ररहकेका छ� र यसलाई आगामी �दनमा अझ� प्रभावकार� बनाउने 

�दशामा हा�म अगाढ� बढ्ने छ� । डुडुवा गाउँपा�लकाको �वकासका लागी 
कोशढंुेगा सा�वत हुने यस ग�रमामय नव� गाउँ सभामा प्रस्ततु नी�त 

तथा कायर्क्रम र बजेटमा रचनात्मक राय सल्लाह, सुझाव र मागर्दशर्न 

प्रदान गर� यसलाई सफल र प�रणाममूखी बनाउन सबै सदस्यज्यूहरुको 
आवश्यक सहयोग प्राप्त हुने न ैछ भन्ने आशा एव ं�वश्वास �लएको छु । 
गाउँपा�लकाको आ�थर्क, भौ�तक तथा सामािजक �वकासमा महत्वपूणर् 



सहयोग पुयार्उनुहुने सरकार� तथा गैर सरकार� संघ संस्थाहरु र 
गाउँसभाको व्यविस्थत सञ्चालन र व्यवस्थापन गन� आ-आफ्नो 
स्थानबाट प्रत्य� तथा परो� सहयोग पुयार्उनुहुने सम्पूणर् जनप्र�त�न�ध, 

कमर्चार�, �श�क, बुद्�धिजवी, नाग�रक समाज, सुर�ाकम�हरु, �नजी 
�ेत्र र पत्राकार तथा सब ैसबैलाई हा�दर्क धन्यवाद �दँदै उपिस्थत सबै 
महानुभावप्र�त पुनः आभार प्रकट गद� �वदा हुने अनुम�त चाहन्छु । 
धन्यवाद ॥ जय नेपाल ।।। जय डुडुवा 
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