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दुई शव्द 

समस्त विश्व अर्थतन्त्र नै कोविड-१९ बाट प्रभावित भइरहकेो बेला दहु ुँ गाउुँपावलकाको 

आ.ि. २०७७।०७८ को बजेट  नीवत तर्ा कार्थक्रम तजुथमा गरी छुँट ुँ गाउुँसभाबाट पाररत 
भई सरोकारिाला सबैमा पारदवशथता ,जिाफदवेहता र सशुासन प्रिर्द्थनार्थ र्ो बजेट पवुस्तका 

प्रकाशन गनथ पाउुँदा म हवषथत छु ।  

विकासलाई दीगो र सहभागीतामलुक बनाउन े क्रममा बवस्तस्तरबाट र्ोजनाहरुको माग भई गाउुँपावलकाको 

सहवजकरणमा पनूः उपभोक्ता सवमवतहरुले न ैर्ोजना सम्पन्त्न गनुथले विकासमा अपनत्ि ग्रहण गनुथका सारै् “ स्िच्छ 

दहु ु̧ँ  सनु्त्दर दहु ु̧ँ  समरृ्द् दहु ुँ ” को बाटोमा अग्रसर भई दहु ुँ गाउुँपावलकाको र्ोजना वकताब प्रकाशन सह्राहवनर् कदम 

हो ।  

दहु ुँ गाउुँपावलकाको विकासको “गरुुर्ोजना (Master-Plan )” बनाई अल्पकालीन, मध्र्कावलन र दीर्थकालीन 

र्ोजनाका आधारमा सबै िडाहरु एिं आम जनसमदुार्को आिश्र्कता सम्बोधन गन े गरी बजेटको बाडफाुँड 

गररएको छ । क्रमागत र्ोजनाहरु लाई वनरन्त्तरता वदइएको छ । समानपुावतक रुपमा सबै विकासमा मलुप्रिावहकरण 

गने प्रर्त्र् गररएको छ । भ वतक विकास संगै गणुात्मक विकास माफथ त समस्त दहु ुँबासी हरुको जीिनस्तर उकास्न 

गाउुँपावलका प्रर्त्नरत छ । 

भ वतक¸आवर्थक¸सामावजक¸प्राविवधक¸िातािरणीर्¸विपद व्र्िस्र्ापन¸शसुासन तर्ा संस्र्ागत विकासका 

विषर्गत क्षेरहरुलाई लवक्षत गरर समरृ्द् दहु ुँ वनमाथण गन ेकार्थ लाई मागथदशथन गनथ अपररहार्थ भएकोले र्सको सफल 

कार्ाथन्त्िर्नमा आम दहु ुँबासी दाजभुाई¸वदवदबवहनी¸नागररक समाज¸कमथचारी िगथ एिं राजनैवतक दल लगार्त 

सिैमा हावदथक अनरुोध गदथछु । 

धन्त्र्िाद! 

 

पलेुन्त्रबहादरु काकी 

गाउुँपावलका अध्र्क्ष 
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दुई शव्द 

समग्र दहु ुँ गाउुँपावलकाको पाश्र्िवचर सवहतको “वदगो पिूाथधार विकास, कृवषमा 

व्र्िसावर्कता, वशक्षा, स्िास््र्मा जिाफदवेहता, र्िुा उद्यमवशलता र सशुासनको 

माध्र्मर्द्ारा दहु ुँ गाउुँपावलकाको समरृ्द्ी” एिं “स्िच्र् दहु ुँ , सनु्त्दर दहु ुँ समरृ्द् दहु ुँ” को मलू 

मन्त्र राखी दहु ुँ गाउुँपावलकाको आ.ि. २०७७।०७८ को बजेट , नीवत तर्ा कार्थक्रम 

समेटेर  र्ोजना वकताब प्रकाशन ह न लागेकोमा अन्त्र्न्त्तै खशुी लागेको छ । ितथमान Covid-19 को सन्त्रासका वबच 

समेत पावलकाको नीवत तर्ा कार्थक्रम पाररत भई  र्ोजना छनोटका सबै चरणहरु परुा गरी पावलकाको र्ोजना 

पसु्तक प्रकाशन ह न ुहषथको वबषर् हो ।  

          दहु ुँ गाउुँपावलकाको सिाथङ्गीण पक्ष तर्ा क्षेरहरुको बह  आर्ावमक विकासलाई समटेी पाररत गररएको नीवत 

तर्ा कार्थक्रमले उल्लेखनीर् उपलवधध हावसल गनेछ र ती र्ोजनाहरुको गणुस्तर कार्म गनथ सम्पणूथ गाउुँपावलका 

पररिार एिं दहु ुँ बासी कवटबर्द् भई लाग्नहु नेछ भन्त्ने आशाका सार् सम्पणूथ र्ोजना तर्ा कार्थक्रमहरुको सफल 

कार्ाथन्त्िर्न र वदगोपनको शभुकामना व्र्क्त गदथछु ।  

धन्त्र्ािाद । 

 

ईश्वरी जोशी 

गाउुँपावलका उपाध्र्क्ष 
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दुई शव्द 

वहमाली भगूोलको भ गोवलक विकटता¸गररिी¸िेरोजगारी र न्त्र्नु जीिनस्तरका बािजदु 

विकासका र्ोजनाहरुको प्रत्रे्क चरणमा सामदुार्स्तरको सहभावगता र अपनत्ि विकास 

भएको गाउुँपावलकाको आ.ि. २०७७।०७८ को र्ोजना वकताि प्रकाशन गनथ पाउुँदा म 

अत्र्न्त्त हवषथत छु । ितथमान कोवभड-१९ को रासमर् िातािरणका बीच पवन बजेट तर्ा 

कार्थक्रम तजुथमा सवमवत¸ कार्थपावलका र गाउुँसभाबाट र्ोजनाहरुको बाुँडफाुँड ह दाका 

बखत सवमवतका सदस्र्ज्र्हुरु¸कार्थपावलकाका सदस्र्ज्र्हुरु¸उपाध्र्क्ष ज्र् ु एिं गाउुँपावलकाका अध्र्क्षज्र् ु

लगार्तको आपसी समन्त्िर्न¸सहकार्थ र सिथसहमवतबाट बजेट बाुँडफाुँड एिं पाररत गररएको पररपे्रक्षमा अब र्ी 

र्ोजनाहरुको सफल कार्ाथन्त्िर्न एिं तोवकएको उद्दशे्र् हावसल गनथका लावग समेत सबैको सहर्ोगको अपके्षा गद ैर्ो 

र्ोजना पवुस्तका प्रकाशन गनथका लावग सहर्ोग गनुथ ह ने सम्पणुथ कमथचारीहरुलाई धन्त्र्िाद वदन चाहन्त्छु । 

 

धन्त्र्बाद!  

 

 

महशे बहादरु बम 

प्रमखु प्रशासकीर् अवधकृत 
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र्वषय सूर्ी 

 

 

qm=;+= ljj/0f k]h 

g+= 

! ufpF;efsf] pkl:ylt ! 

@ ufpFkflnsfsf] ;+lIfKt kl/ro # 

# ufpFkflnsf cfkm}n] agfPsf lgodx?sf] ljj/0f % 

$ cfufdL cf=j= )&&.)&* sf] gLlt tyf sfo{qmd ( 

% b'x'F ufpFkflnsfsf] ljlgof]hg P]g, @)&& !( 

^ ;lrjfno sf]ifaf6 ljlgof]hg x'g] /sd @) 

& b'x'F uf=kf=sf] )&&.)&* sf] a}7sdf k]z u/]sf s/sf b/x? @@ 

* ;+3Lo ljQLo ;fdflgs/0f afF8kmfF8 @^ 

( cGt/ ;/sf/L ljQLo x:tfGt/0f  ## 

!) ;b"/klZrd k|b]z ;/sf/;Fu dfu ul/Psf of]hgfx? #& 

!! a:tL:t/af6 5gf}6 eO{ j8f ;ldltsf] sfof{noaf6 k|fyldsLs/0f 

eO{ cfPsf of]hgfx? 

#( 

!@ Early Grade Reading Program Budget %% 

!# b'x'F uf=kf=hgk|ltlglwx?sf] ljj/0f %( 

!$ uf=kf=sd{rf/Lx?sf] ljj/0f ^) 

!% j8f ;lrjx?sf] ljj/0f ^! 
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गाउुँपार्िकाको संर्िप्त पररर्य 

g]kfnsf] ;+ljwfg -@)&@_ n] ;+l3o /fHosf] lgdf{0fsf ;fy} tLg txsf] /fHo k|0ffnLsf] 

Joj:yf u/] cg'?k bfr{'nf lhNnfdf /x]sf ( :yfgLo txx? dWo] b'x'F ufpFkflnsf lhNnfsf] 

pQ/L e]udf cjl:yt Ps ;'Gb/ / k|fs[lts >f]tn] ;DkGg ufpFkflnsf xf] .o; ufpFkflnsf 

;fljssf $ ufpF ljsf; ;ldltx?-lkknrf}/L, lxlsnf, wf/L / a|xdb]j_ ldn]/ jg]sf] 5 . o; 

ufpFkflnsf] If]qkmn ^%=#% ju{ ls=ld= / hg;+Vof १३२३३  /x]sf] 5 . o; ufpFkflnsfnfO{ 

ef}uf]lns cj:yf / hg;+Vofsf] cg'kft cg';f/ % j6f j8fdf ljefhg ul/Psf] 5 eg] 

ufpFkflnsfsf] s]G› j8f g+ @, lxlsnfdf /x]sf ] 5 . lxGb' wdf{jnDjLsf] afx'Notf /x]sf] o; 

ufpFkflnsfdf afx'g, If]qL, 7s'/L, blnt tyf cNk;+Vos ;d'bfosf] a;f]jf; /x]sf] 5 .  

ef}uf]lns agfj6 

 
 ;dfj]z ePsf ;fljssf uflj;x? Mclk gu/kflnsf !–#, lxlsnf, lkknrf}/L / wf/L 

 hg;+Vof !# xhf/ @ ;o ## 

 If]qkmn ^%=#% ju{lsnf]ld6/ 

 3/w'/L @)@@ 

 s]Gb|  ;fljssf] lxlsnf uflj; sfof{no 

 j8f ;+Vof % 

 k"j{ gf}uf8 ufpFkflnsf 

 klZrd JofF; ufpFkflnsf / ef/tsf] l;dfgf 

 pQ/df JofF; ufpFkflnsf 

 blIf0fdf dxfsfnL gu/kflnsf 
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qm=

;= 

ko{6sLo:ynx?s

f] gfd 
:ynsf] dxTj j8f g+= 

b}lgs cf};tdf 

cfpg] ko{6sx?sf] 

;+Vof 

! ब्रम देवताको मन्ददर दहुुुँ के्षत्रका सम्परु्ण जनताहरुको ठूलो देवता¸महानवमीमा 
ववशाल जात्रा¸दशैमा पूजा । 

@ k'hf cfhfsf] a]nf 

xhf/f}sf] ;+Vofdf  

@ माललकाजुणन मन्ददर शन्िशाली देवता¸सप्तमीमा जात्रा¸महा अष्टमीमा पूजा दहुुुँ -१ 
वपपलचौरी 

k'hf cfhfsf] a]nf 

xhf/f}sf] ;+Vofdf 

# श्रीबगड तातोपानी 
धाम 

तातोपानी स्नान प्रचवलत धावमथक स्र्ल b'x' –# 

>Lau8  
b}lgs %–!) hgf  

$ ब्रह्म देवताको मन्ददर जगेनी हनेु । दहुुुँ ३ बोहरीगाउुँ k'hf cfhfsf] a]nf 

xhf/f}sf] ;+Vofdf 

% लिप्ला केदार मन्ददर सबै देवताहरुको परु्ाण  दहुुुँ -४  
जोशीगाउुँ 

k'hf cfhfsf] a]nf 

xhf/f}sf] ;+Vofdf 

^ दगुाण भगवतीको 
मन्ददर 

शन्ि वपट दहुुुँ -१ सौतोली k'hf cfhfsf] a]nf 

xhf/f}sf] ;+Vofdf 

& कोल्से मनोकामना परुा गने । दहुुुँ -४  कोल्से k'hf cfhfsf] a]nf 

xhf/f}sf] ;+Vofdf 

* मादेव शन्िशाली देवता दहुुुँ -४ फारा k'hf cfhfsf] a]nf 

xhf/f}sf] ;+Vofdf 

( लसद्द टोपी उचाइमा रहेको मनोरम टाकुरो¸ घासेफाटुँ¸लसद्ददेवताको 
देवस्थल 

दहुुुँ -२ वहवकला — 

!) ब्रम दह घासेफाटको लबचमा ताल दहुुुँ -२ वहवकला — 

!! पासा दह घासेफाटको लबचमा रहेको ताल दहुुुँ -२ वहवकला — 

12 रानी कोटा देवस्थल¸श्रावर् मवहनामा राती नौमती बाजा बज्ने । दहुुुँ -२ वहवकला — 

१३ थाइसैन¸देवलबसउनी¸
काङर 

सदुदर प्राकृलतक दृश्य¸जङगली जनावर पशपुक्षी ीं । दहुुुँ – २¸४¸५ — 

१४ दह फारा सदुदर प्राकृलतक दृश्य¸ प्रान्चन दह दहुुुँ -४ फारा — 

१५ जैलतकोट गफुा ३०० मी लामो गफुा दहुुुँ -४ जैलतकोट — 

१६ भाडी गफुा ५० मी कृलतम गफुा  दहुुुँ -१ भाडी — 

१७ कोटहरु परुाना सभा स्थलहरु । बसकोट¸दाम्दाको
ट¸मरुकोट¸भईुको
ट¸जैतकोट¸डोबा

लकोट 

– 

१८ प्रान्चन वकल्लाहरु  फारालभटा¸भाडी – 

 

hg;+Vof ljj/0fsf] cj:yf 

 

qm=;= ljj/0f j8f g+= ! j8f g+= @ j8f g+= # j8f g+=$ j8f g+= % hDdf 

! hg;+Vof @%@& #$*$ @@%$ @^$# @#@% !#@## 

@ kl/jf/ ;+Vof #&& %$% #%) #(@ #%* @)@@ 

$ kl/jf/sf] cf}ift 

cfsf/ 

%=$# %=&# ^=$$ ^=&$ ^=$(  

 >f]t M gofF cWofjlws  

= j8f cg';f/ 3/w'/L tyf hg;+Vofsf] ljj/0f 

 

j8f 

g+= 
3/ kl/jf/ ;+Vof k'?if dlxnf hDdf 

! #&& !@(% !@#@ @%@& 

@ %$% !&^^ !&!* #$*$ 
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# #%) !!^@ !)(@ @@%$ 

$ #(@ !##$ !#)( @^$# 

% #%* !!($ !!#! @#@% 

hDdf @)@@ ^&%@ ^$*@ !#@## 

 

#(= z}lIfs ;+:yfx?sf] ljj/0f 

at{dfg ;dodf lzIff cfh{gnfO{ k|To]s AolQmsf] g};lu{s clwsf/sf ?kdf lnOG5 / 

g]]kfnsf] ;+ljwfgdf o;nfO{ df}lns xssf ?kdf klg /flvPsf] 5 . t/klg xfd|f] b]zsf ;Dk"0f{ 

jfnjflnsfx?n] of] ca;/ k|fKt ug{ ;ls/x]sf 5}gg\ . To;sf ljljw  sf/0fx? /x]sf 5g\ . tL 

sf/0fx? klxrfg u/L ltgLx?sf] ;dfwfgsf nflu ;/sf/n] laleGg sfo{qmd tyf kl/of]hgfx? 

klg ;~rfng ul//x]sf]5 . ljZje/Lsf ;a} dflg;x?sf nflu ePsf] lzIff ;DaGwL ljZj 

lzv/ ;Dd]ng / To;kl5 ePsf] ;a}sf nflu lzIff d~rsf] a}7sn] /fv]sf laleGg nIox?df 

g]kfnn] klg ;xdlt hgfO{ x:tfIf/ ul/;s]sf] ca:yf 5 . lzIffdf n}+lus lae]bsf] cGTo ug{ 

5fqfx?sf nflu ljif]z k|f]T;fxgd"ns sfo{qmdx? klg ;~rfng eO/x]sf 5g\ . h;af6 s]xL  

ck]lIft pknlAwx? klg k|fKt x'F+b} u/]sf] ca:yf 5 . ufpF+ ufpF+df ljBfnosf ;ª\Vof klg 

al9/x]sf 5g\ . ;fy} laleGg cgFf}krfl/s sfo{qmd dfkm{t klg ;fIf/tf sfo{qmdx? ;~rfng 

eO{/x]sfn] lg/If/tfb/ 3l6/x]sf] 5 . lzIffnfO{ ljsf;sf] k"jf{wf/sf ?kdf lnOg] ePsfn] s'g} 

klg If]qsf] z}lIfs ca:yfsf] laZn]if0f Pp6f dxŒjk"0f{ kIf xf] . 
 

ljj/0f ;/sf/L ;fd'bflos lghL ljBfno cGo 

k|f=lj= – !@ @ – 

lg=df=lj= – @ ) – 
df=lj= – % ) – 
SofDk; – ) ) – 
j]b ljBf>d – ) ) – 
db/zf – ) ) – 
cGo  k|fljlws lzIffno )   

;fd'bflos ;Lk s]Gb|  #   

;fd'bflos jfnljsf; 

s]Gb| 

!  k|To]s ljBfnodf 

afnljsf; s]Gb| /x]sf] 5 

.  

>f]t M b'x"F ufpFkflnsfsf , lzIff zfvf, bfr{'nf  
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गाउुँपार्िकािे बनाएका ऐन¸कायिर्वर्ि¸र्नयमाविी र र्नदेर्शका 

 

र्स 

नं. कायिर्वर्िको / र्नयमाविीको नाम पाररि र्मर्ि 

प्रमुख 

प्रशासकीय 

अर्िकृि

को नाम 

१ आवर्थक ऐन २०७४ २०७४।०५।२८ 

बाबरुाम 

पन्त्र्ी 

२ विवनर्ोजन ऐन २०७४ २०७४।०५।२८ 

बाबरुाम 

पन्त्र्ी 

३ न्त्र्ावर्क सवमवत कार्थसम्पादन सम्बन्त्धी ऐन २०७४ २०७४।१२।१६ 

राजने्त्र 

बहादरु वसंह 

४ सहकारी ऐन २०७४ २०७४।१२।१६ 

राजने्त्र 

बहादरु वसंह 

५ आवर्थक ऐन २०७५ २०७५।०३।३१ अमर महरा 

६ विवनर्ोजन ऐन २०७५ २०७५।०३।३१ अमर महरा 

७ प्रशासकीर् कार्थविवध वनर्वमत गने ऐन २०७५ २०७५।१०।२८ वशिराज भट्ट 

८ संर् संस्र्ा दताथ सम्बन्त्धी ऐन २०७५ २०७५।१०।२८ वशिराज भट्ट 

९ कृवष तर्ा पशपुवक्ष उत्पादन र व्र्िस्र्ापन ऐन २०७५ २०७५।१०।२८ वशिराज भट्ट 

१० पिुाथधार विकास सम्बन्त्धी ऐन २०७५ २०७५।१०।२८ वशिराज भट्ट 

११ स्िास््र् तर्ा सरसफाइ ऐन २०७५ २०७५।१०।२८ वशिराज भट्ट 

१२ विवनर्ोजन ऐन २०७६ २०७६।०३।१० 

महशेबहादरु 

बम 

१३ आवर्थक ऐन २०७६ २०७६।०३।१० 

महशेबहादरु 

बम 

१४ विवनर्ोजन ऐन २०७७ २०७७।०३।१० महशेबहादरु 
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बम 

१५ आवर्थक ऐन २०७७ २०७७।०३।१० 

महशेबहादरु 

बम 

१६ गाउुँपावलका कार्थविभाजन वनर्मािली २०७४ २०७४।०३।३१ 

बाबरुाम 

पन्त्र्ी 

१७ गाउुँपावलका कार्थसंचालन वनर्मािली २०७४ २०७४।०३।३१ 

बाबरुाम 

पन्त्र्ी 

१८ दहु ुँ गाउुँपावलका पदावधकारीहरुको आचारसंवहता २०७४ २०७४।०३।३१ 

बाबरुाम 

पन्त्र्ी 

१९ 

आदशे र अवधकार परको प्रमावणकरण वनर्मािली 

२०७४ २०७४।०३।३१ 

बाबरुाम 

पन्त्र्ी 

२० बैठक तर्ा भ्रमण खचथ सम्बन्त्धी वनदवेशका २०७४ २०७४।०५।२७ 

बाबरुाम 

पन्त्र्ी 

२१ बैठक संचालन सम्बन्त्धी कार्थविवध २०७४ २०७४।०३।३१ 

बाबरुाम 

पन्त्र्ी 

२२ 

कक्षाकोठामा वशक्षक विद्यालर्मा अवभभािक कार्थविवध 

२०७४ २०७४।०९।०४ 

राजने्त्र 

बहादरु वसंह 

२३ र् िगथको इजाजतपर सम्बन्त्धी कार्थविवध २०७४ २०७४।०९।०४ 

राजने्त्र 

बहादरु वसंह 

२४ 

उपभोक्ता सवमवत गठन पररचालन तर्ा व्र्िस्र्ापन 

सम्बन्त्धी कार्थविवध २०७४  २०७५।०२।२७ 

राजने्त्र 

बहादरु वसंह 

२५ एक्साभटेर संचालन कार्थविवध २०७५ २०७५।०३।०८ अमर महरा 

२६ िडा  अध्र्क्ष टोल सधुार कार्थविवध २०७५ २०७५।०५।१३ 

राजने्त्र 

बहादरु वसंह 

२७ 

करारमा कमथचारी व्र्िस्र्ापन गने सम्बन्त्धी वनदवेशका 

२०७५ २०७५।०५।१३ 

राजने्त्र 

बहादरु वसंह 

२८ 

लर् ुजलविद्यतु व्र्िस्र्ापन तर्ा वनर्मन कार्थविवध 

२०७५ २०७५।०५।१३ 

राजने्त्र 

बहादरु वसंह 

२९ औषधी उपचारकोष पररचालन वनदवेशका २०७५ २०७५।०६।०९  अमर महरा 

३० विपद व्र्िस्र्ापन कोष संचालन वनदवेशका २०७५ २०७५।०६।०९ अमर महरा 

३१ उपाध्र्क्ष र्िुा स्िरोजगार कार्थक्रम कार्ाथन्त्िर्न वनदवेशका २०७५।०६।०९ अमर महरा 
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२०७५ 

३२ 

अपाङ्गता भएका व्र्वक्तहरुको पररचर्पर वितरण 

कार्थविवध २०७५।०८।०८ वशिराज भट्ट 

३३ सपुर् मलु्र् पसल संचालन वनदवेशका २०७५ २०७५।०८।०८ वशिराज भट्ट 

३४ स्र्ानीर् राजपर प्रकाशन सम्बन्त्धी कार्थविवध २०७५ २०७५।१०।१३ वशिराज भट्ट 

३५ व्र्िसार् दताथ तर्ा नविकरण वनदवेशका २०७५ २०७५।१०।२६ वशिराज भट्ट 

३६ 

आधारभतू तह वशक्षा उविणथ परीक्षा संचालन अनगुमन 

तर्ा व्र्िस्र्ापन कार्थविवध २०७५ २०७५।१०।२६ वशिराज भट्ट 

३७ जषे्ठ नागररक पररचर्पर वितरण वनदवेशका २०७५ २०७५।१०।२६ वशिराज भट्ट 

३८ एवककृत सम्पवत कर व्र्िस्र्ापन कार्थविवध २०७५ २०७५।१०।२६ वशिराज भट्ट 

३९ दहु ुँ गाउुँपावलकाको वशक्षा वनर्मािली २०७६ २०७६।०८।०७ 

महशेबहादरु 

बम 

४० 

एफ एम रेवडर्ो व्र्िस्र्ापन तर्ा संचालन कार्थविवध 

२०७६ २०७६।०८।०७ 

महशेबहादरु 

बम 

४१ 

दहु ुँ गाउुँपावलका वभर असंगवठत के्षरमा कार्थरत श्रवमक 

िगथ तर्ा असहार्हरुलाई उपलधध गराइने राहत सम्बन्त्धी 

मापदण्ड २०७६ 

२०७६।१२।२२ 
महशेबहादरु 

बम 

४२ र्मु्ती पसल संचालन वनदवेशका २०७६ 
२०७६।१२।२३ 

महशेबहादरु 

बम 

४३ 

दहु ुँ गाउुँपावलकाको सािथजावनक खररद वनर्मािली 

२०७७ २०७७।०३।१५ 

महशेबहादरु 

बम 
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गाउुँसभाको उपर्तथर्ि 
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र्नर्िय नं. १– यस दुह ुँ गाउुँपार्िकाको आ. व. २०७७।०७८ को नीर्ि िथा कायिक्रम तवीकृि गने 

र्नर्िय गररयो । 

दहु ुँ गाउुँपावलकाको छैट ुँ गाउुँसभाका अध्र्क्ष ज्र्ू̧  

गाउुँ सभाका सदस्र्हरु¸ 

सम्पणूथ कमथचारीहरु¸ 

उपवस्र्त सम्पणूथ बबुा आमा दाजभुाई तर्ा वदवदबवहवनहरु ।  

 

    नेपालको संविधान, २०७२ जारी भई कार्ाथन्त्िर्नमा आए पश्चात तीन तहको राज्र् संरचना 

अनरुुपको स्र्ानीर् तहको रुपमा रहकेो र्स दहु ुँ गाउुँपावलकाले नेपालको संविधान २०७२¸विद्यमान 

ऐन तर्ा काननु बमोवजम िावषथक बजटे स्िीकृत गरी कार्थक्रमहरु कार्ाथन्त्िर्न गरेको तीन िषथ परुा 

भएको छ । 

     र्स पवुनत र्डीमा सम्पणुथ ज्ञात अज्ञात सवहदहरु, लोकतावन्त्रक आन्त्दोलनका अग्रज व्र्वक्तत्िहरु 

प्रवत सम्मान प्रकट गद,ै र्स अिवधमा दहु ुँ गाउुँपावलकालाई सि ैतिरले सहर्ोग गनुथ ह ने, आदरणीर् 

दहु ुँ गाुँउ पावलका िासी सम्पणुथ जनसमदुार्हरु प्रवत कृतज्ञता र धन्त्र्िाद प्रकट गदथछु । 

    समनु्त्नत तर्ा वदगो विकास सवहतको समदृ्धी भन्त्ने सोचका सार् दहु ुँ गाउुँपावलकाले तीन पटक 

नीवत तर्ा कार्थक्रम र िजटे सािथजवनक गररसकेको छ । िावषथक नीवत तर्ा कार्थक्रम र िजेटको उद्दशे्र् 

परुा गनथ गाउुँ सभाले आवर्थक¸ सामावजक , पिूाथधार ,सशुासन लगार्तका के्षरहरुमा विवभन्त्न 

कार्थक्रमहरु तर् गरी कार्थन्त्िर्न गरर रहकेो छ ।  अगामी आ.ि. को िावषथक नीवत तर्ा कार्थक्रम र 

बजटे वनमाथणको पषृ्ठभमूीमा चाल ुआ.ि.को िावषथक नीवत तर्ा कार्थक्रमको सवमक्षा सवहत आ.ि. 

२०७७।०७८ को िावषथक नीवत तर्ा कार्थक्रम र्स गररमामर् गाउुँ सभामा पेश गने अनुमती चाहन्त्छु ।   
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१. र्ािू आ.व. को नीर्ि िथा कायिक्रमको सर्मिा 

      (क) आवर्थक के्षरः चाल ूआ.ि. मा कृवष, पश,ु उद्योग, सहकारी र पर्थटन क्षेरमा रकम 

विवनर्ोजन गरी कृवष माफथ त उपाध्र्क्ष र्िुा स्िरोजगारी, प्रधानमन्त्री कृवष आधवुनवककरण 

पररर्ोजना, पश ुसेिा प्रसार, गरीिी वनिारणका लावग लर् ुउद्यम वबकास, साहवसक पर्थटन पिूाथधार 

जस्ता कार्थक्रमहरु कार्ाथन्त्िर्न भइरहकेा छन । 

कायिक्रमका सवि पिहरुः 

१) र्िुाहरुलाई उत्पादन मलुक कृवष¸ पश ुर व्र्िसावर्कतामा जोड वदइएको छ । 

२) कृवषमा आधवुनक वबउ वितरण कृवष औजारको वितरण फलफूल बोट वितरण लगार्त विवभन्त्न 

तावलम र प्रविवध प्रर्ोगमा बदृ्धी गररने छ । 

३) बाख्रापालन, कुखरुापालनमा व्र्िसावर्कता िढेको छ । 

४) पश ुस्िास््र् सवुिधामा सहजता भएको छ । 

५) कृवष र पशपुालनमा व्र्िसावर्क चेतनाको विकास भएको छ । 

कायिक्रमका रु्नौिीहरुः 

१) र्िुाहरुमा श्रम प्रवत सम्मानको भािना जागतृ गराउन ुपनेछ । 

२) समर्मा आधवुनक वबउ, उपकरण, िनेाथ उपलधध गराउन सवकएको छैन ।  

३) हाल फैवलरहकेो कोरोना भाइरसका कारण तोवकएको समर्मा आधवुनक विउ¸उपकरण लगार्त 

विवभन्त्न कार्थक्रमहरु समर्मा गनथ सवकएको छैन । 

(ख)सामार्जक िेत्रुः वशक्षा, स्िास््र्, खानेपानी तर्ा सरसफाइ, संस्कृवत पिथद्धन,  खलेकुद, 

सामावजक समािशेीकरण जस्ता क्षेरहरुमा रकम विवनर्ोजन गरी, कक्षा कोठामा वशक्षक विद्यालर्मा 
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अवभभािक कार्थक्रम, विद्यालर् भ वतक संरचना वनमाथण, स्िास््र् संस्र्ा पिूाथधार वनमाथण, र्मु्ती 

स्िास््र् वसिर, जषे्ठ नागररक स्िास््र् जाुँच तर्ा औषधी वितरण, खा.पा. र्ोजना वनमाथण तर्ा ममथत, 

मवन्त्दर वनमाथण तर्ा ममथत, लवक्षत िगथ कार्थक्रमहरु लाई संचावलत रहकेा छन । 

कायिक्रमका सवि पिहरुः 

१) प्रस्तावित विद्यालर्हरुमा सहजकताथ वशक्षक उपलधध गराइएको छ ।बब 

२) माध्र्वमक विद्यालर्हरुमा एस.इ.इ. पररक्षाका तर्ारी कक्षाहरु¸प्रोत्साहन सम्बन्त्धी कार्थक्रमहरुले 

गदाथ  शवैक्षक सधूारमा सहर्ोग पगुकेो छ । 

३) विवभन्त्न विद्यालर्हरुमाभ वतक पिूाथधारको सवुिधामा िरृ्द्ी भइ कक्षाकोठा व्र्िस्र्ापनमा सहजता 

भएको छ । 

४) कोवभड – १९ वनर्न्त्रण तर्ा रोकर्ाम¸पाठेर्र खसेका मवहलाहरुको उपचार¸वदर्थरोगी औषधी 

उपचार¸राहत जस्ता कार्थक्रमहरुले जनताको स्िास््र् सरुक्षा बढाएको छ । 

 (ग) पूवाििार िेत्रुः स्र्ावनर् सडक, बाटो, कार्ाथलर्को प्रशासवनक भिन, वसंचाइ, लर्उुजाथ जस्ता 

पिूाथधार विकासका के्षरमा रकम विवनर्ोजन गरी, गाुँउपावलका अध्र्क्ष सडक वनमाथण कार्थक्रम, 

वपवसवस िाटो वनमाथण, साना वसंचाइ जस्ता कार्थक्रमहरु संचालनमा रहकेा छन । 

कायिक्रमका सवि पिहरुः 

१) वहवकला वशर्द्टोपी¸जोशीगाउुँ फारा सडकको वनमाथण कार्थ लाई वनरन्त्तरता वदइएको छ¸चाल ु

आ.ि.मा उक्त सडक खण्डका दईु ओटा प्र्ाकेज वनमाथण गररएका छन । 

२) चनु तीपणूथ र्ोजनाको रुपमा रहकेो फारा खानेपानी तर्ा सरसफाई र्ोजना सम्पन्त्न ह ने अिस्र्ामा 

छ । 

३) नेपालकै लामो र्ल वसवलड.च रा झो.प.ु वनमाथणकार्थ सरुु भई र्सै आ.ि.को चैर मसान्त्त वभर 

सम्पन्त्न गररने लक्ष्र् रहकेोमा कोरोना भाइरसका कारण दशे बन्त्दाबन्त्दीको अिस्र्ामा भएकोले 

सम्पन्त्न गनथ सवकएन । 

४) स्िास््र् संस्र्ाहरुमा संरचनागत सधुार भएको छ । 
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(र्)बन वािावरर् िथा र्वपद व्यवतथापन िेत्रुःविश्वभर फैवलएको कोरोना भाइरसको रोकर्ाम 

वनर्न्त्रणका लावग विपद व्र्िस्र्ापन कोषलाई प्रभािकारी रुपमा संचालनमा ल्र्ाइएको छ, नसथरी 

वनमाथण, ढल वनकास, नसथरी स्र्ापना जस्ता कार्थक्रमहरु संचावलत रहकेा छन । 

कायिक्रमका सवि पिहरुः 

१) विपदमा परेकाहरुले राहत प्राप्त गरररहकेा छन¸ कोरोना भाइरसका कारण दशे बन्त्दाबन्त्दी भएको 

अिस्र्ामा दहु ुँ गाउुँपावलकाबाट तीन चरणमा राहत वितरण गररएको छ । जनतालाई प्रत्र्क्ष रुपमा 

सेिा पगु्ने कार्थक्रम अन्त्तरगत र्मु्ती पसल संचालनमा ल्र्ाइएको छ । दहु ुँ गाउुँपावलका भन्त्दा 

बावहर बन्त्दाबन्त्दीका कारण समस्र्ामा परेका नागररकहरुलाई दहु ुँ गाउुँपावलकाकै व्र्िस्र्ापनमा 

आफ्नो र्रमा वभत्र्र्ाएका छ  । अध्र्र्नको वहसाबले वजल्ला बावहर रहकेा विद्यार्ीहरुलाई राहत 

स्िरुप रु. ३०००/- वितरण गरेका छ  । कोरोना भाइरसका कारण आम नागररकमा पने प्रभाि दखु 

कष्टलाई न्त्र्वुनकरण गनथ दहु ुँ गाउुँपावलका हातेमालो गरर सहकार्थ गनथ तर्ार रहने छ । 

२) विपद पिूथको सजगता िढेको छ । 

३) विपद िाट क्षवतग्रस्त संरचना पनुवनथमाथण भइरहकेो छ । 

(ड.) संतथागि र्बकास सेवा प्रभाव र सुशासनुः सचुना प्रभाि, सािथजवनक सनुिाई, सािथजवनक 

परीक्षण, त्र्ाकं  

संकलन र व्र्िस्र्ापन कार्थक्रम संचावलत रहकेा छन भने केही कार्थक्रमहरु बन्त्दाबन्त्दीका कारण 

समर्मा गनथ सवकएको छैन । 

कायिक्रमका सवि पिहरुः 

१) गाउुँपावलका, िडा कार्ाथलर्हरु, र्ोजना र कार्थक्रमहरुमा सािथजवनक सनुिाई अवनिार्थ गररएको 

छ । 

२) र्ोजनाहरुमा आवर्थक लेनदेनको प्रिवृत शनु्त्र्मा झरेको छ । 

(र्) अन्य कायिक्रमहरुः 
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१) र्स िषथ िडा अध्र्क्ष टोल सधुार कार्थक्रम सहर्ोगी संस्र्ा वस.आर.वड.एस. माफथ त संचालन 

गररएको छ । र्समा अपेक्षाकृत उपलधधी हावसल गररएको छ । 

२) कमथचारी तर्ा जनप्रवतवनवधहरुलाइ अनवुशक्षण कार्थक्रम गररएको भएतापवन नर्ाुँ कमथचारीहरुलाई 

सेिा प्रिशे तावलम लगार्त आधारभतू तावलम वदन नसवकएको अिस्र्ा छ । उक्त तावलमहरुलाई 

कार्ाथन्त्िर्नमा ल्र्ाइने छ ।  

३) रावरिर् विद्यतु प्रसारण लाइन जडानका लावग एच.टी. लाइन र एल.टी. लाइन िडा नं. १ मा 

जडान भसैकेको र अन्त्र् िडा हरुमा जडान भइरहकेो अिस्र्ा छ ।  

४) िडा नं. ३ मा रहकेो श्री जनविकास मा वि बारबाजको छाराबास भिन वनमाथण सम्पन्त्न भएको छ 

। 

५) गाउुँपावलकाको प्रशासकीर् भिनको वनमाथणको सम्झ ता गने कार्थ अवन्त्तम चरणमा छ । िडा नं. 

५ र िडा नं. ४ को िडा कार्ाथलर् भिन उपभोक्ता सवमवत माफथ त संचालन गने गरर कार्थ प्रारम्भ 

भसैकेको छ । 

६) खतेीगाड झो प ुको वनमाथण कार्थ सम्पन्त्न भएको छ । र वसमार झो प ुको वनमाथण कार्थ अगाडी 

बढेको छ । 

 

 

 

खण्ड २-अगामी आ.व. २०७७/०७८ को नीर्ि िथा कायिक्रम 

 

२.१ सोर् 

 क.र्स िषथ पवन“वदगो पिूाथधार विकास¸कृवषमा व्र्िसावर्कता¸वशक्षा¸स्िास््र्मा जिाफदवेहता¸र्िुा 

श्रमवशलता र सशुासनको माध्र्म र्द्ारा दहु ुँ गाउुँपावलकाको समरृ्द्ी” । भन्त्ने सोचका सार् दहु ुँ 

गाउुँपावलका अगाडी बढेको छ ।  
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ख. “स्िच्छ दहु ुँ, सनु्त्दर दहु ुँ, समदृ्ध दहु ुँ”  को नारा समते हाम्रो आधारभतू सोच रहकेो छ । 

२.२ िक्ष्य 

क. खाद्य बालीमा आत्मवनभथरता, तरकारी, फलफुल, पशपुालनमा  व्र्िसावर्कताको माध्र्म द्वारा 

प्रवत व्र्वक्त आम्दानीमा बदृ्धी गने । 

ख. सामदुावर्क वशक्षा र स्िास््र् सेिामा जिाफदवेहता¸र्ोजनािर्द् पर्थटकीर् र पिूाथधार विकास र 

समािशेीता प्रशासनमा सुशासनको माध्र्म द्वारा वदर्थकालीन आवर्थक समदृ्धी प्राप्त गने। 

२.३, उदे्दश्य 

क. स्र्ावनर् सडकहरुको वनमाथणकार्थमा वतव्रता, संर्ीर् सडकको स्तरोन्त्नती गरी सडक नेटिकथ लाइ 

आवर्थक उन्त्नतीको आधार िनाउने जस अन्त्तरगत वहवकला वशर्द्टोपी सडक¸ जोशीगाउुँ बारबाज 

फारा सडक लाई वलन सवकन्त्छ । 

ख. विद्यालर्हरुको भ वतक सुधार गरी, सामदुावर्क विद्यालर्हरुको गणुस्तर सधुारमा सरोकार 

िालालाइ जिाफदहेी िनाउने । 

ग. कृवष, लर् ुउद्यम, पर्थटन जस्ता आर् मलुक के्षरहरुमा र्िुाहरुलाइ संलग्न गराइ स्िरोजगारी सजृना 

गने । 

र्. मवहला, दवलत, अपाङ्गहरुका लावग आवर्थक सशवक्तकरणका कार्थक्रमहरु संचालन गरर 

आत्मवनभथर िनाउने । 

ङ. स्िास््र् संस्र्ाहरुको सदुृढीकरण गरर माहामारी वनर्न्त्रण¸स्िास््र् सरुक्षा र सचेतनाको 

माध्र्मर्द्ारा सरसफाइको सवुनवश्चतता गने । 

च. खानेपानी अभाि भएका क्षेरहरुमा खानेपानी र्ोजना संचालन गने र पिूथ वनवमथत खानेपानी र्ोजना 

हरुलाइ व्र्िवस्र्त गरर आधारभतू खानेपानी सवुिधा सवुनवश्चत गने । 

 

२.४  अपेर्िि उपिर्धि 



21 
 

क. सि ैिाडथहरुमा आधारभतू स्िास््र् सेिा प्रत्र्ाभतु ह नेछ, ब्रहमदिे स्िास््र् च कीमा प्रसतुी 

केन्त्रको संचालन र्र्ावशघ्र ह ने छ । 

ख. मवहला, दवलत, अपाङ्ग एि ंर्िुाहरु आर्मलूक काममा संलग्न ह ने छन । 

ग. आधारभतू खानेपानीको सवुिधा सार्ै पणुथ सरसफाइ र्कु्त टोलहरुको वबकास ह ने छ। 

र्. धावमथक, सास्कृवतक, साहवसक पर्थटकीर् पिूाथधार वनमाथणको गती वतव्र ह ने छ । 

ङ. विकट बस्तीहरुमा र्ातार्त पह ुँच पगु्नेछ र आन्त्तररक प्रर्थटन प्रिथर्द्न ह नेछ । 

च. सामदुावर्क विद्यालर्हरुको भ वतक तर्ा शवैक्षक िातािरणमा सधुार आउने छ, विद्यार्ी भनाथदर, 

कक्षा छाडने दरमा शवैक्षक गणुस्तर सधुार ह ने छ । 

छ. वकसानहरुले कृवषमा आधवुनवककरणका माध्र्मबाट कृवष व्र्िसार् सरुुिात गने छन, खाद्यान्त्न 

उत्पादनमा िदृ्धी ह ने छ । 

ज. र्िुाहरु तरकारी खतेी, फलफूल खतेी, पशपुालन, जडीिटुी खतेी जस्ता उद्यमहरुमा संलग्न ह ने 

छन, विदशे पलार्न र्ट्ने छ, उद्यमशीलता िढने छ । 

झ. र्रदलैोमा विविर् सेिामा पह ुँचले समर्को बचत भई उक्त समर् अन्त्र् कार्थमा लगाउन पाउने 

तर्ा जषे्ठ नागररकहरुलाई सहजता ह ने छ । 

ट. सपुर् मलु्र् पसलको माध्र्मबाट नागररकहरुले उवचत मलु्र्मा र्रदलैोम ैखाद्य लगार्तका बस्तहुरु 

उवचत मलु्र्मा प्राप्त गने तर्ा आफुले उत्पादन गरेका बस्त ुउवचत मलु्र्मा बेच्न पाउने छन । 

ठ. कोवभड - १९ को रोकर्ामका लावग मानि श्रोतको पररचालन गररने छ । 

२.२ बार्षिक नीर्ि िथा कायिक्रम र वजेट िजुिमा गदाि अविम्वन गररएका नीर्ि िथा आिार 

क) नेपालको संविधानले प्रत्र्ाभतु गरेका म वलकहकहरु, राज्र्का वनदशेक वसद्धान्त्त र नीवतहरु । 

ख) स्र्ानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४  

ग) रावरिर् प्राकृवतक स्रोत तर्ा विि आर्ोग ऐन, २०७४  



22 
 

र्) अन्त्तर सरकारी विि व्र्िस्र्ापन ऐन, २०७४  

ङ) संर्ीर्, प्रादवेशक नीवत कार्थक्रम तर्ा  िजटे २०७५ 

च) स्र्ानीर् तहको िावषथक र्ोजना तर्ा िजटे तजुथमा वदग्दशथन, २०७४(पररमाजथन) 

छ) स्रोत साधन  

ज) दहु ुँ गाुँउपावलकाका जनताहरुका अपेक्षा, आिश्र्कता, माुँग र सझुािहरु 

२.२.१ िेत्रगि नीर्ि िथा आिारहर 

(क) आर्थिक िेत्रुः कृवष, गरै कृवषथ, उद्योग तर्ा िावणज्र्, पर्थटन, सहकारी तर्ा विविर्र िन तर्ा 

िनस्पतीको उपर्ोग 

(ख) सामार्जक िेत्रुः वशक्षा, स्िास््र्, खानेपावन तर्ा सरसफाइथ, संस्कृवत प्रिथद्धन, लैंवगक समानता 

तर्ा समािशेीकरण । 

 (ग) पूवाििार िेत्रुः सडक, वसंचाइथ, भिन तर्ा सहरी विकास, उजाथ, र्रेल ुतर्ा लर्उुद्यम र संचार 

 (र्) वािावरर् िथा र्वपदव्यवतथापन िेत्रुः िन तर्ा भ(ूसंरक्षण, जलाधार संरक्षण, िातािरण 

संरक्षण , जलिार् ुपररिथतन फोहोरमलैा व्र्िस्र्ापन, जल उत्पन्त्न प्रकोप वनर्न्त्रण, विपद 

व्र्िस्र्ापन । 

(ङ) संतथागि र्बकास, सेवा प्रभावुः मानि संशाधन विकास, संस्र्ागत क्षमता विकास, संस्र्ागत 

पिूाथधार । 

(च) र्वर्िय व्यवतथापन र सुशासनुः( संर्ीर् सरकार र प्रदशे सरकार बाट प्राप्त अनदुान 

र्सगाउुँपावलकाको आन्त्तररक आर् तर्ा अन्त्र् गरैसरकारी र दात ृवनकार्हरुबाट प्राप्त अनदुान र 

साझदेारी कोषको रकमबाट आिश्र्क विविर् व्र्िस्र्ा गररनकुो सार्ै वििीर् सशुासनको लावग 

पारदवशथता र जिाफदवेहताको नीवत अिलम्िन गररएकोछ । 

 

आदरणीर् उपवस्र्त गाउुँसभा सदस्र् ज्र्हूरु ! 
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दहु  गाउुँपावलकालाई प्राप्त भएका सबै सम्भािना र अिसरहरूलाई सम्पिीको रूपमा ग्रहण गद ै

िावषथक नीवत तर्ा कार्थक्रम तजुथमा गदाथ अिलम्बन गररएका प्रमखु आधारहरुको जगमा टेकेर 

“स्िच्छ दहु ुँ, सनु्त्दर दहु ुँ, समदृ्ध दहु ुँ” दहु ुँ गाउुँपावलका वनमाथण गने प्रवतबद्धताका सार् अब म दहु  

गाउुँपावलकालको आगामी िषथको िावषथक  मखु्र् मखू्र् के्षरका नीवत तर्ा कार्थक्रमहरू प्रस्ततु गदथछु । 

 

१) कृर्ष िथा पशुपािन सम्बन्िी नीर्िुः  

१. माटो पररक्षणका माध्र्मबाट एक िडा एक उत्पादन कार्थक्रम कार्ाथन्त्िर्न गररने छ तरकारी पकेट 

क्षेर¸फलफूल पकेट क्षेर¸दाल पकेट क्षेरको रुपमा िडाहरुको पवहचान गररनेछ । 

२.एक िडा एक प्राविवधको माध्र्मबाट वकसानहरुलाई कृवष र पशपुालनको प्राविवधक सेिा र्रर्रमा 

उपलधध गराइनेछ । 

३. कृवष के्षरको उत्पादन िदृ्धी गनथ आधवुनक वसंचाइ, मल विउ ढुिानी, िाली वबकास, कृवष 

प्रसारकार्थक्रम संचालन गरर खाद्यिालीमा आत्म वनभथरता हावसल गनथ विवभन्त्न प्रकारका अनुदान 

वदइने नीवत वलइने छ । 

४. कृवष उपजहरुको िजार प्रिधथन गनथ सपुर् मलु्र् पसलमा संकलन केन्त्र स्र्ापना गने तफथ  पहल 

गररने छ । 

५.व्र्िसार्ीहरुलाइ प्रोत्सावहत गनथ उत्कृष्ट कृषक, पशपुन्त्छी व्र्िसार्ी, उद्यमीहरुलाई परुुस्कृत गररने 

छ । 

६. व्र्िसावर्क रुपमा कृवष पैदािारको उत्पादन र प्रसोधन गनथ तर्ा उच्च मलु्र् प्राप्त गनथ सहकारी,  

समहु र व्र्ावक्त लाई मल विऊ विरुिा खररदमा अनदुान उपलधध गराईने र पवुजगत अनदुानको 

समते व्र्िस्र्ा वमलाईने छ । 

७. स्र्ाउ जोन इकाई संग समन्त्िर् गरी संम्भाव्र् स्र्ानहरुमा स्र्ाउ खतेी विस्तार गररने छ । 
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८. पावलका वभर ओखर खतेीको संभािना भएका के्षरहरुमाओखर पकेट के्षर बनाई ओखर खतेी 

विस्तार गररने छ । सनु्त्तला जातका बोट विरुिाको व्र्िसावर्क खतेीका लावग प्रोत्साहन स्िरुप 

विरुिा वितरण गररने छ । 

९. गाउुँपावलका, विषर्गत कार्ाथलर्हरू,पररर्ोजना लगार्त कृवष  के्षरमा   काम   गने   संर्–संस्र्ा   

एि ं  अन्त्र् वनकार्हरूको समन्त्िर् र सहकार्थमा केही के्षर पवहचान गरी अगाथवनक खतेीगनथ 

प्रोत्साहन गररनेछ । दहु  गाउुँपावलकालाई  आगाथवनक खतेी उन्त्मखु पावलकाको रूपमा विकास 

गररनेछ । 

१०. पश ु स्िास््र्  सेिामा  विस्तार,  नस्ल  सधुार,कृवरम गभाथधान  पशआुहारमा  सधुार   र  पश ु 

स्िास््र्  सेिाको  लावग  प्राविवधक  जनशवक्तको पररचालन माफथ त दहु  गाउुँपावलकालाई 

पशपुालन के्षरको रूपमा विकास गरी मास ुतर्ा दधुको लावग आत्मवनभथता तफथ  उन्त्मखु एि ं

प्रोत्साहन गने कार्थलाई वनरन्त्तरता वदइने छ । 

११. कृवष तर्ा पशपुालन व्र्िसार् लाई प्रभािकारी िनाउन कृवष गाउुँर्र वक्लवनक तर्ा पश ु

स्िास््र् वशविरहरु वनर्वमत रुपमा संचालन गररने छन । 

१२. कृवष वबमा तर्ा पश ुवबमा कार्थक्रमलाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

१३. कृवष तर्ा भटेनरी एग्रोभटे स्र्ापना गने तफथ  पहल गररने छ । 

१४. एक बस्ती एक नमनुा कृषक माफथ त गाउुँपावलका वभरका विवभन्त्न बवस्तहरुमा नमनुा कृषक 

छन ट गरर विवभन्त्न  कार्थक्रम संचालन गररने छ । 

१५. व्र्िसावर्क रुपमा बाख्रा पालन गनथ इच्छुक वकसानका लावग वनवश्चत तोवकएको अनदुानमा 

बाख्रापालन व्र्िसार् कार्थक्रम कार्ाथन्त्िर्न गनथ प्रोत्साहन गररने छ । 

१६. फलफूलका विरुिा उत्पादन गनथ नसथरी वनमाथण कार्थलाई वनरन्त्तर संचालन गररने छ । 

१७. कृषकहरुले उत्पादन गरेको बस्त ुविवक्र गदाथ रेकडथ राखी वकसानलाई उक्त उत्पादनको आधारमा 

अनदुान वदने व्र्िस्र्ा वमलाइने छ । जसले गदाथ वकसानहरु कृवष तर्ा पशपुालनका लावग 

स्िरोजगार बन्त्ने र स्र्ानीर् उत्पादन िरृ्द्ी भई  आम्दानीमा समते िरृ्द्ी ह नेछ । र दहु ुँ गाउुँपावलकाका 

नागररकहरुले स्र्ानीर् उत्पादनको उपभोग गनथ पाउनेछन । 
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१८. वनर्वमत पश ुसेिा प्रसार कार्थक्रम 

भसैी ुँपालन¸बाख्रापालन¸भडेापालन¸कुखरुापालन¸माछापालन¸गाईपालन जस्ता कार्थक्रमहरुलाई 

प्रार्वमकताका सार् कार्ाथन्त्िर्न गररने छ । 

 

२) वन, वािावरर् िथा भू - संरिर् सम्बन्िी नीर्िुः 

 पावलका वभरका सामदुावर्क¸वनजी¸कबवुलर्ती बनहरुलाई व्र्िवस्र्त गररने छ । 

 जवडबटुी खेतीको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गरर जवडबटुी खेतीमा प्रोत्साहन गररने छ । 

 भ ू–क्षर् तर्ा प्राकृवतक प्रकोपको दृवरिकोणबाट संिदेनशील मावनएका तर्ा उक्त जोवखममा 

परेका के्षरहरु लाई पवहचान गरर संरक्षणको लावग प्रिन्त्ध वमलाईने छ। 

 विपद न्त्र्नूीकरण गनथ, राहत तर्ा पनुथवनमाथणकार्थलाइ प्रभािकारीरुपमा अगाडी िढाउन 

विपद व्र्िस्र्ापन कोष लाइ र्प व्र्िवस्र्त गरर वनरन्त्तरता वदइने छ । 

 नर्ाुँ वनमाथण भएका सडकहरुको दबैु छेउ िकृ्षारोपण गने कार्थक्रमको प्रारम्भ गररने छ । 

३) र्शिा िथा खेिकुद सम्बन्िी नीर्िुः 

 सामदुावर्क विद्यालर्मा संचावलत कक्षा कोठामा वशक्षक विद्यालर्मा अवभभािक 

कार्थक्रमलाइ र्प पररमाजथन सवहत वनरन्त्तरता वदइने छ । 

 सामदुावर्क विद्यालर्हरुको वशक्षक विद्यार्ी अनपुातको व्र्िस्र्ापन गनथ दरिन्त्दी वमलान 

कार्थ अगाडी िढाइने छ । 

 गाुँउपावलका के्षरमा रहकेा विद्यालर्हरुको भ वतक संरचना वनमाथण र ममथतको कार्थक्रम लाइ 

वनरन्त्तरता वदइने छ । 

 सामदुावर्क विद्यालर्हरुलाइ सचुना प्रविवध उन्त्मखु गराउन इ लाइिेर्री, इ लवनथङ वडभाइस 

उपलव्ध गराइ वशक्षकहरुलाइ तावलमको व्र्िस्र्ा गररने छ । 

 विद्यालर्का प्र अ र व्र्िस्र्ापन सवमवतहरु वसत वसकाई कार्थर्ोजना करार सम्झ ता गररने 

नीवत वलइने छ । 
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 वशक्षकहरुलाई विषर्गत वसकाइ उपलधधका आधारमा जिाफदहेी बनाउने नीवत अिलम्िन 

गररने छ । 

 सामदुावर्क विद्यालर्हरुमा कार्थरत िालविकास सहर्ोगी तर्ा कमथचारीहरुका लावग 

प्रोत्साहन भिाको व्र्िस्र्ा गररने छ । 

 बालविकास केन्त्रहरुको कक्षाकोठा व्र्िस्र्ापन गरी बालविकास वशक्षाको गणुस्तर िवृद्ध 

गनथ वशक्षकहरुलाई पनुताथजगी तावलम र प्रोत्साहन भिा व्र्िस्र्ा गररने छ । 

 विद्यालर्हरुमा वसकाई गणुस्तर बवृद गनथ अनगुमन तर्ा वनररक्षणमा जोड वदइने छ । 

 आधारभतू तहका बालबावलकहरुको वसकाइ उपलधधी िवृर्द् गनथ बालमरैी कक्षाकोठाको 

व्र्िस्र्ापन गररने छ  

 विद्यार्ीहरुमा अनशुासन ,स्िच्छ प्रवतस्पदाथ तर्ा स्िािलवम्ब भािनाको वबकास गनथ 

पावलका  स्तरीर् खलेकुद र अन्त्र् प्रवतर्ोवगताआर्ोजना गररने छ। 

 अन पचाररक तर्ा वबशषे वशक्षालाई आिश्र्कताको आधारमा लाग ुगररने  छ। 

 प्राविवधक धारमा अध्र्र्नरत दवलत छारछाराहरुलाई छारािवृतको व्र्िस्र्ामा वनरन्त्तरता 

वदइनेछ । 

 खलेकुदलाई व्र्िवस्र्त गनथ पावलका स्तरीर् खलेकुद सवमवत गठन गरी पावलका स्तरीर् 

रारिपती खले लगार्त अन्त्र् खलेकुद कार्थक्रमहरु संचालन गररनेछ एि ंपावलका स्तररर् 

खलेमदैान वनमाथण गने कार्थक्रमको सरुुिात गररने छ । 

 सामदुावर्क वसकाई केन्त्र हरुलाई प्रार्वमकताको आधारमा सूचना प्रविवध र्कु्त बनाईने छ । 

 वशक्षण वसकाईमा सधुार ल्र्ाउन र कार्थर्ोजना लाई अवभलेवखकरण गनथ वशक्षक तर्ा 

विद्यालर् वनररक्षकले गरेको अनसुन्त्धानात्मक कार्थको उवचत मलु्र्ाङ्कन गरी प्रोत्साहान 

गररने छ । 

 पावलका स्तरमा खलेकुदको विकास र प्रिथधन गनथ उपर्कु्त स्र्ानमा खलेमदैानको संभाव्र्ता 

अध्र्न गरी खलेमदैान वनमाथणकार्थ सरुु गररनेछ । पावलका स्तररर् खलेकुद सवमवत गठन गरर 

खलेकुद कार्थक्रमहरु व्र्िवस्र्त रुपमा संचालन गररने छ । पावलकास्तरमा अत्र्ाधवुनक 

सामदुावर्क पसु्तकालर् वनमाथणका लावग पहल गररने छ । 
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४) तवात्य, खानेपानी िथा सरसफाई सम्बन्िी नीर्िुः 

 कोवभड – १९ को रोकर्ाम¸वनर्न्त्रणका लावग विपद व्र्िस्र्ापन कोषमा र्र्ेष्ट रकम 

विवनर्ोजन गररने छ । 

 दहु ुँ गाउुँपावलकाको िडा नं. ४ धारीमा १५ शरै्ा को अस्पताल स्र्ापना गनथ संवर्र् 

सरकारबाट वनणथर् भई आगामी आ.ि. दखेी सोको वनमाथण कार्थ प्रारम्भ गररने छ । 

 दहु ुँ गाुँउपावलका िाडथ नं. ४ फारामा सामदुावर्क स्िास््र् ईकाइ स्र्ापनाको कार्थ अगाडी 

बढाइने छ । 

 ब्रहमदिे स्िास््र् च की अन्त्तरगतBirthing center को वनमाथण कार्थ सम्पन्त्न भसैकेको एि ं

प्राविवधक व्र्िस्र्ापनको तर्ारी समते परुा भसैकेकोले वछटै्ट  संचालनमा ल्र्ाइने छ । 

 स्िास््र्च की, गाुँउर्र वक्लवनक लगार्त भ वतक संरचना वनमाथण कार्थलाइ प्रार्वमकतामा 

रावखने छ । 

 पाठेर्र खसेका मवहलाहरुको उपचारका लावग अपरेशन समेत ह ने गरी बजटे व्र्िस्र्ापन 

गररने छ । 

 स्िास््र् संस्र्ाहरुमा औषधी आपतूीको अभाि नह ने गरी बजटे व्र्िस्र्ापन गररने छ । 

 जषे्ठनागररक,एकलमवहला,असक्त र अपगतंा भएका धर्ावक्तहरुलाई िषथमा एक पटक 

स्िास््र्जाचुँ तर्ा उपचार र परामसथकालावग  र्वुम्त वशविर संचालनलाई वनरन्त्तरता वदइने छ 

। 

 आर्िुदे औषधालर्, प्राकृवतक वचवकत्सा, र्ोग वशक्षा लगार्त अन्त्र् िकैवल्पक स्िास््र् 

पद्धवत तर्ा औषधीको सम्भािना रहकेो दहु  गाउुँपावलकामा जवडबटुी उत्पादन तर्ा प्रशोधन 

केन्त्र स्र्ापना गनथ पहल गररनछे । 

 स्िास््र् च कीको प्रसतुी सेिा क्षमता अवभिवृद्ध गरी गणुस्तरीर् र सिथसलुभ स्िास्र् सेिाको 

विस्तार गररनेछ । 

 प्रर्ोगशाला सेिा नपगुकेा स्िास््र् च कीहरुमा प्रर्ोगशाला सेिा विस्तार गररने छ । 

 पणूथ संस्र्ागत सतु्केरी र्कु्त नमनुा िवस्त िडा र्ोषण कार्थक्रम लाग ुगनथ पहल गररने छ। 
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 नेपाल सरकारले अिलम्बन गरेको अवनिार्थ स्िास््र् वबमा नीवत लाग ुगररने छ सार्ै 

बह के्षरीर् पोषण र्ोजनाले ईगंीत गरेका कार्थक्रमहरुलाई वनरन्त्तरता वदइने छ । 

 उपाध्र्क्षसंग मवहला कार्थक्रम संचालन गररने छ । जस्तैः सतु्केरी मवहलालाई पोषण उपहार 

। 

 धमु्रपान तर्ा सवुतथजन्त्र् पदार्थ वनर्मन तर्ा वनर्मन्त्रणका लावग कार्थक्रमहरु संचालन गररने 

छ । 

 मवहला स्िास््र् स्िर्मशेविकाहरुलाई मावसक रु. ५००/- र्प प्रोत्साहन भिा वदइने छ । 

 

 

खानेपानी िफि ुः 

 खानेपानीको अभाि भइरहकेा िस्ती टोलहरुमा वदगो खा.पा. र्ोजनाहरु संचालन गनथ तर्ा 

अन्त्र् विकास वनमाथणकार्थ संचालन गनथ समपरुक कोषको व्र्िस्र्ा गररने छ । 

 र्स गाउुँ पावलकामा विगत दवेख नै संचालनमा रहकेो ग्रावमण जलस्रोत व्र्िस्र्ापन 

पररर्ोजना अन्त्तरगत संचावलत र्ोजनाहरुलाई वनरन्त्तरता वदद ैपररर्ोजना लाई वनरन्त्तरताका 

लावग पहल गररने छ ।  

 व्र्वक्तको  स्िच्छ  खानेपानीको  अवधकारलाई  सवुनवश्चत  गनथ  सबै  खानेपानीका  

महुानहरूलाई  स्ितः  गाउुँपावलकाको स्िावमत्िमा ल्र्ाई पानीको महुान र धाराको संरक्षण 

गरी एकर्र एक खानेपानीको धारा वनमाथण गने वबगतकै नीवत लाई वनरन्त्तरता वदईएको  छ । 

 स्िच्छ खानेपानीको वदगो व्र्िस्र्ापनका लावग आर्ोजना वनमाथणको क्रममा नै वनवश्चत रकम 

ममथत सम्भार कोषमा राखी प्रत्र्ेक उपभोक्ताले न्त्र्नुतम रकम मावसक रूपमा जम्मा गनुथ पन े

नीवत वलदै ुँ खानेपानी आर्ोजनाहरू उपभोक्ता सवमवतलाई हस्तान्त्तरण गररनेछ सार् ै

वदगोपनालाई संस्र्ागत गनथका लावग ममथत संम्भार कार्थकताथ राखी काममा लगाउने नीवत 

वलईने छ । 

 विगतमा वनमाथण भई सञ्चालनमा रहकेा खानेपानी आर्ोजनाहरू उपभोक्ताहरूको 

सहभावगतामा वदगोरूपमा सञ्चालन गनुथपने नीवतलाई वनरन्त्तरता वदईने छ । 
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 एक र्र एक श चालर्को अिधारणालाई कडाइका सार् पालना गराउुँद ैआफ्नो र्र अगावड  

आफैले  सरसफाइ गनुथपने अिधारणाको विकास गने गतिषथकै नीवतलाई वनरन्त्तरता वदइएको 

छ र अवतआिश्र्क ठाउुँमा सािथजावनक श चालर् वनमाथण गररने छ । 

 खानेपानीका र्ोजनाहरुलाई व्र्िवस्र्त रुपमा संचालन गनथ पावलकास्तरीर् संस्र्ागत 

व्र्िस्र्ा गरर ( Water Board ) अिधारण लाग ु गने र सम्पणुथ र्ोजनाहरु व्र्िवस्र्त 

तररकाले संचालनमा ल्र्ाइने नीवत अिलम्बन गररने छ । 

 पावलका वभर रहकेा विवभन्त्न सािथजावनक स्र्ानहरुमा पनुः भरण टैंकी ( Recharge Pond 

) वनमाथण गने नीवत अिलम्बन गररने छ ।  

 खानेपानी र्ोजनाहरुको वज.वप.एस. का माध्र्मबाट त्र्ाङ्क संकलन गने कार्थ प्रारम्भ 

गररने छ । 

 िजारकेन्त्रको रुपमा विकास भईरहकेा स्र्ानहरु, िडा केन्त्रहरुमा उत्पादन ह ने फोहर 

व्र्िस्र्ापनको गनथ फोहर व्र्िस्र्ापन सवमती गठन गररने छ र उक्त केन्त्रहरुलाई स्िच्छ सफा 

र हररर्ाली र्कु्त िनाउने कार्थ सि ैउपभोक्ताहरुको ह ने छ भन्त्ने वबगतको नीवतलाई वनरन्त्तरता 

वदईने छ । 

 िजारको रुपमा विकास भईरहकेा स्र्ानमा सि ैउपभोक्ताहरु लाई कुवहने फोहोरलाई प्रर्ोग 

गरी करेसाबारी र नसथरी स्र्ापना गने अवभर्ानलाई प्रोत्साहन गररने छ । हररर्ाली िगै ुँचा 

वनमाथण गनेलाइ परुस्कृत गने नीवत लागगुररने छ । 

 दहु  गाउुँपावलकालाई पणुथ सरसफाई उन्त्मखु क्षेर र्ोषणा गररनेछ । स्िच्छता र सरसफाइलाई 

व्र्वक्त र समदुार्को पवहचानको वबषर् बनाइनेछ । 

 पानीका महुान संरक्षणका सार्ै पानीका स्रोतको सवञ्चती बढाउन पहल गररने छ । 

 

५)मर्हिा िथा बािबार्िका सम्बन्िी नीर्िुः 

 विकास  आर्ोजनाहरूको  वनणथर्  प्रकृर्ा  र  कार्थन्त्िर्नमा  मवहला सहभागीता सवुनवश्चतता  

कार्म  गद ै लैवगकं  सशवक्तकरण  तर्ा सामावजक समािशेीकरण नीवत अनुरूप मवहलाको 

आवर्थक तर्ा सामावजक शसवक्तकरणका लावग कार्थक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ । 
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 लैवगकं वहसंा र मानि िचेविखन जस्ता सामावजक अपराध जन्त्र् कार्थलाई वनर्न्त्रण र 

वनरूत्सावहत गने नीवत वलइनेछ । 

 बालमरैी पिूथधारहरूको विकास गद ैनेपाल सरकारले ल्र्ाएको बाल मरैी स्र्ानीर् शासनको 

अिधारणा अनुरूप स्र्ानीर् तह तर्ा सरोकारिालाहरूको समन्त्िर्मा बालश्रम मकु्त दहु ुँ 

गाउुँपावलका बनाउने नीवत वलइनेछ 

 बालबावलकाहरूको पोषण, हरेचाह बालश्रम,िालवििाह न्त्र्नुीकरण तर्ा असाहर् 

बालबावलकाको संरक्षण गने नीवत वलइनेछ । 

 एकल मवहला सशवक्तकरण कार्थक्रम लाग ु गररने छ । सार्ै रोजगारमखुी कार्थक्रममा 

उवनहरुलाई समािेश गने नीवत अिलम्बन गररने छ । 

 मवहला मावर् ह ने सबै खाले वहसंा अन्त्त्र्का लावग मवहला सशवक्तकरण कार्थक्रम लाग ुगररन े

छ । 

 समान कामका लावग समान ज्र्ालाको नीवत अनरुुप रोजगारीको के्षरमा समान अिसर प्रदान 

गररने छ । 

 

 

 

 

\ 

६) दर्िि,अपाङ्गिा, जेष्ठ नागररक सम्बन्िी नीर्िुः 

 मवहला, दवलत, अपाङ्ग, जषे्ठनागररक लवक्षत कार्थक्रमलाइ सशवक्तकरण र आर्आजथनमा 

र्ोगदान पगु्ने गरर संचालन गररने छ । 

 जातीर् आधारमा ह ने छुिाछुत, भदेभाि र विभदेहरूलाई न्त्र्नुीकरण गद ैविभदे मकु्त दहु ुँ 

गाउुँपावलका वनमाथण गनथ जनचेतना मलुक कार्थक्रम गररने छ । 
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 दवलत र अपाङ्गगता भएका व्र्वक्तहरुको समानपुावतक प्रवतवनवधत्िको सवुनवश्चतता गद ै

लक्षीत िगथको सामावजक तर्ा आवर्थक उन्त्नतीको लावग कार्थक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ र्स 

के्षरका र्िुाहरुलाई स्िरोजगार र सरकारी सेिामा पह चकालावग वसपमलुक तावलमको 

व्र्िस्र्ा गररने छ । 

७) सामार्जक र्वकास सम्बन्िी नीर्िुः 

 दहु ुँ  गाउुँपावलकामा  रावरिर्  तर्ा  अन्त्तरावरिर्  गरै–सरकारी  संस्र्ाहरूको  लगानीलाई  

प्रोत्सावहत  गररनेछ र गाउुँपावलका सुँगको सहकार्थमा कार्थक्रमहरु संचालन गनथ प्रोत्साहन 

गररनेछ ।गरैसरकारी संस्र्ाहरूको  कार्थमा  ह न  सक्ने  दोहोरोपन  हटाउन,  समन्त्िर्  र  

सहकार्थ  अवभबवृद्ध गनथ गाउुँपावलकाले विशषे संर्न्त्र बनाउने नीवत अिलम्िन गररने छ । 

 अल्पकावलन रुपमा संचालनमा ल्र्ाएका पाुँच िटै िडाहरुका र्वुम्त पसलहरुलाई र्प 

सदुृढीकरण गररने छ ।  

 गाउुँपावलकामा स्र्ापना भएका सपुर् मलु्र् पसलहरुलाई र्प बजटेको व्र्िस्र्ागरी सदुृढ 

गररने छ । 

 टोल सधुार कार्थक्रममालाई पररमाजथन सवहतगरै सरकारी संस्र्ा पररचालनको नीवत 

अिलम्बन गररने छ । 

 सहकारी संस्र्ाहरुको क्षमता वबकास गनथ प्रिधथनात्मक कार्थक्रम संचालन गररनेछ, िचत 

पररचालन तर्ा आर् आजथन के्षरमा सहकारी संस्र्ाहरु वसत सहकार्थ गररने छ । 

 िचत कार्थलाइ प्रोत्सान गनथ एक र्र एक खाता कार्थक्रम लाग ुगररने नीवत वलइने छ । 

 

८) र्वदु्यि/उजाि संर्ार सम्बन्िी नीर्िुः 

 साना जलविद्यतु र्ोजनाहरुलाइ व्र्िवस्र्त र वनर्मन गररनेछ, रावरिर् विद्यतु प्रसारण लाइन 

विस्तारलाई वनरन्त्तरता वदइने छ । 

 दहु ुँ गाुँउपावलका िाडथ नं. १ वपपलच रीमा एल.टी. लाइन विस्तार भएको र सतु्खोला 

लगार्त अन्त्र् िडाहरुमा २ िषथ वभर एल.टी. लाइन विस्तार गनथ पहल गररने छ । 
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 एफ एम सामदुावर्क रेवडर्ो विकासको नीवत वलइने छ । 

 दम्दाकोट टािरमा 4G लाइन जडान गनथ आिश्र्क पहल गररने छ । 

 दहु ुँ गाउुँपावलका वभर िार् ुउजाथ प्रणाली विकासका लावग सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गररने छ । 

 

९) पयिटन प्रवर्द्िन िथा िार्मिक एवं सातकृर्िक नीर्िुः 

 गखाथविन्त्णा बालउद्यान र वशर्द्टोपी भ्र् ुटािर वनमाथण कार्थ आ.ि. २०७७।०७८ वभर सम्पन्त्न 

गररने छ । 

 दहु ुँ के्षरको धावमथक सास्कृवतक प्रिथधन गनथ लागत सहभावगताको आधारमा मठमवन्त्दर 

वजणोद्वार, भेष, भषुा, कला संस्कृवत संरक्षण कार्थक्रम संचालन गररने छ दहु ुँ गाउुँपावलकामा 

सबै सस्कृवत,परम्परा,भषे भषुा र पवहचान झल्कने गरी संग्राहलर् स्र्ापना गने प्रकृर्ा अवर् 

बढाइनेछ । 

 वनमाथणावधन र्ल वसवलङच रा पलुमा बन्त्जी जम्प जडान गनथ वड वप आर भई गाउुँपावलकाको 

स्रोत र अन्त्र् दाताहरु संग समते सहर्ोग प्राप्त गरी बन्त्जी जम्प संरचना वनमाथण प्रकृर्ालाई 

विविध कारणले र्स आ.ि. मा सम्पन्त्न गनथ सवकएन उक्त कार्थ आगामी आ.ि. मा सम्पन्त्न 

गररने छ । उक्त पलुमा बन्त्जी जम्प जडान गने कार्थ पवन आगामी आ.ि. दवेख गररने छ । 

 पर्थटकीर् स्र्ल मागथ र िरीपरीको क्षेरमा होम स्टे पाह ना र्र वनमाथण गने र पर्थटक मरैी 

गाउुँपावलका बनाउन पहल गररने छ । 

 गाउुँपावलका वभर रहकेा प्रर्टकीर् स्र्ल वशर्द्टोपी¸ब्रहमदह¸पासादह लागार्तका क्षेरको 

संरक्षण तर्ा सम्बर्द्थनका सार्ै बहृिर विकासको गरुुर्ोजना तर्ार गरर मखु्र् प्रर्टकीर् 

क्षेरका रुपमा अगाडी बढाउने नीवत वलइएको छ । 

 पर्थटकीर्क्षेरहरूमाहोटल, लज, ररसोट खोल्न नीजी– सािथजवनक साझदेारीमा  पर्थटकीर्  

स्र्लहरूको  प्राकृवतक स दर्थतामा खलल परु्ाथउन नवदने र स्िच्छता तर्ा सरसफाईमा 

विशेष ध्र्ान वदन आिश्र्क पहल गने नीवत वलइने छ। 

 दहु ुँ गाउुँपावलका वभरपने ऐवतहावसक,परुातावत्िक सांस्कृवतक,धावमथक, सम्पदाहरूको 

अध्र्र्न अनसुान्त्धान गरी संरक्षण तर्ा प्रिर्द्थन गने नीवत वलइने छ । 
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 र्स गाउुँपावलका वभरका मठमवन्त्दर हरुमा मवन्त्दर व्र्िस्र्ापन सवमवत गठन गरी मवन्त्दरको 

आम्दावनलाई व्र्िवस्र्त गराईने छ । मवन्त्दर हाता वभर भ वतक पिुाथधार वनमाथण  लगार्तका 

अन्त्र् कार्थहरु सोही सवमवत संगको साझदेारीमा सम्पन्त्न गने नीवत वलइएको छ । 

 दहु ुँ गाउुँपावलकाको श्रीबगडमा प्रिशेर्द्ार वनमाथण कार्थ गररने छ ।  

 

१०) सुशासन  सम्बन्िी नीर्िुः 

 सशुासनका आधारभतू पक्षहरू उिरदावर्त्ि, जिाफदवेर्हता, पारदशीता, जनसहभागीता र 

सामावजक भािनालाई प्रिथर्द्न गद ै  सेिाग्राहीहरूलाई  सशुानसनको  अनभुतूी  वदलाउन  

गाउुँपावलका  तर्ा  िडाहरूबाट  प्रदान  गररने  सेिा  प्रिाह  तर्ा सञ्चावलत  आर्ोजनाहरू  

तर्ा  कार्थक्रमहरूको  सािथजवनक  सनुिुाई, आर्ोजना  स्र्लम ै  भकु्तानी(सािथजवनक 

लेखापररक्षण )  पररक्षण  सामावजक पररक्षणलाई वनरन्त्तरता वदद ैकामका आधारमा रकम 

भकु्तानी गररने नीवत लाई वनरन्त्तरता वदएको छ । 

 राज्र्को च र्ो अगं परकाररता माफथ त जिाफदवेहता,अनगुमन, सािथजवनकरण तर्ा 

पारदवशथता कार्म गने वबगतको नीवत अगावड साररनेछ। 

 गाउुँपावलकाको विस्ततृ पाश्ववचर िनाउने र गाउुँपावलकाको आफ्नै ििे साईटका माध्र्म 

िाट गाउुँपावलकाको विस्ततृ वििरण तर्ा सचुनाहरु सािथजवनक गने प्रवक्रर्ा र्ावल सकेको 

छ,र्सलाई सदुृवढकरण  गद ैलवगने छ । 

 दहु ुँ गाउुँपावलकाको वडवजटल वभलेज प्रोफाइल वनमाथण गने कार्थको र्ालनी गररने छ । 

 गाुँउपावलकाको न्त्र्ार् सम्पादनकार्थलाइ प्रभािकारी िनाउन न्त्र्ावर्क सवमवतको क्षमता 

अवभिवृद्ध गने कार्थ लाई वनरन्त्तरता वदइने छ । 

 गाउुँपावलका मातहतरहकेा कार्ाथलर्हरुमा कमथचारीहरुको प्रभािकारी व्र्िस्र्ापन गरी 

जनमखुी प्रशासनको प्रत्र्ाभतुी वदने कार्थ वनरन्त्तर गररने छ । 

 कमथचारीहरु तर्ा जनप्रवतवनधीहरुका लावग क्षमता विकास तावलम¸पनुताथजकी तावलम 

व्र्िस्र्ा गररने छ । 
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 उत्कृष्ट कार्थसम्पादनको आधारमा गाुँउपावलका अन्त्तरगत कार्थरत एक जना कमथचारीलाइ 

उत्कृष्ट पावलका सेिा परुुस्कारको व्र्िस्र्ा गररने छ । 

 तेस्रो पक्षिाट गररने सािथजवनक सनुिाइ, सािथजवनक लेखा परीक्षणकार्थलाइ च मावसकरुपमा 

वनरन्त्तर संचालन गररने छ । 

 सशुासनको प्रत्र्ाभतूी गनथ प्रत्र्ेक्ष जनगनुासो सनुिाइ का लावग जनता संग अध्र्क्ष कार्थक्रम 

संचालन गररने छ, र गाुँउपावलका कार्ाथलर्मा हले्प डेस्क स्र्ापना गररने छ। 

 गाुँउपावलकाले गरेका वनणथर्हरु तर्ा वक्रर्ाकलापहरु आमजनतामा सहज सम्प्रेषण गनथ 

पावलकाको ििेसाइट वनर्वमत अद्यािवधक गने, गाउुँपावलका तर्ा िडाकार्ाथलर्हरुको 

सचूनापाटीलाइ वनर्वमत अद्यािवधक गनेकार्थलाइ व्र्िवस्र्त गररने छ । आवर्थक िषथका 

सम्पणुथ कार्थक्रमहरु बजटे सवहत गाउुँपावलकाको िेभसाइट माफथ त सािथजावनक गररने छ । 

 राजस्ि पररचालनलाइ प्रभािकारी िनाउन करदाता अवभमखुीकरण, प्रोत्सान तर्ा दण्ड 

परुुस्कारको व्र्िस्र्ापन गररने छ । 

 प्रत्र्ेक आवर्थक िषथको अन्त्त्र्मा पावलकास्तरबाट संचावलत कार्थक्रमहरुको कार्थप्रगवतका 

सार्ै िसृ्ततृ जानकारी सवहतको पाशथ वचर वनमाथण गरर सम्पणुथ सरकारी तर्ा गरै सरकारी 

कार्ाथलर्¸प्रदशे र संवर्र् कार्ाथलर्हरुमा समते उपलधध गराइने छ । 

 बजार अनगुमन तर्ा व्र्िस्र्ापनलाई िषथमा तीन पटक गने गरी कार्थ प्रारम्भ गररने छ । 

 नि वनर्कु्त कमथचारीहरुको क्षमता विकास गनथका लावग तावलमको व्र्िस्र्ापन गररने छ । 

कमथचारीहरुको आचारसंवहता वनमाथण गरर कामको मलु्र्ाङ्कनको आधारमा परुुरकार र 

दण्डको व्र्िस्र्ा गररने छ । 

 वछटो छररतो सरल र प्रभािकारी सेिा प्रभािका वनम्ती कमथचारीहरुका लावग श्रोत साधनको 

व्र्िस्र्ा गररने छ  

 कमथचारीहरुको रैमावसक रुपमा कार्थ प्रगवत सवमक्षा गररनकुा सार्ै कार्थ वििरण सवहत 

कामको बाुँडफाुँड गररने कार्थ अगाडी बढाइने छ । 

 परुुरकार र दण्डको अवभलेख रावखने पर्द्वतको विकास गररने छ । 

 संगठन विकास तर्ा व्र्िस्र्ापन सिके्षण (O & M) गने कार्थ र्स िषथ प्रारम्भ भएको छ । 

आगामी आ.ि. मा सम्पन्त्न गररने छ । 
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 व्र्िसार् दताथ प्रकृर्ालाई अवनिार्थ गरी सबै व्र्िसार्ीलाई र्स प्रवत सचेत गराइने छ ।  

११) भौर्िक पूवििार सम्बन्िी नीर्िुः 

 गाउुँ पावलका तर्ा िडा कार्ाथलर्को प्रशासवनक भिन वनमाथणको लावग जग्गा प्राप्त 

भसैकेकोले आ.ि. २०७७।०७८ दवेख कार्ाथलर् भिन वनमाथणको काम प्रारम्भ गररने छ । 

कार्ाथलर् भिनको बोलपरको प्रकृर्ा सम्पन्त्न भसैकेको छ । िडा नं. ४ को शाखा कार्ाथलर् 

र ५ को िडा कार्ाथलर् भिनको वनमाथण कार्थ उपभोक्ता सवमवत माफथ त प्रारम्भ भसैकेको छ । 

 “गाुँउपावलका अध्र्क्ष सडक विस्तार अवभर्ान” अन्त्तरगत जोशीगाुँउ फारा सडक र 

वहवकला वसद्धटोपी सडक अगाडी िढाइने छ तर्ा र्प वडपीआर बनेका सडकहरुको पवन 

सरुुिात गररने छ । र बाकी ुँ रहकेा सडकहरुको र्प वड.वप.आर. गने कार्थ प्रारम्भ गररने छ । 

 गाउुँपावलका वभर सरकारी,गरै सरकारी र व्र्ावक्तगत पहलमा वनमाथण गररने र्र गोदाम भिन 

हरुमा नेपाल सरकार बाट जारी गरेको भिन संवहता आगामी आ.ि. दवेख कडाइका सार् 

लाग ुगररने छ। 

 स्र्ावनर् स्तरमा दररेट तर्ार गदाथ भ गोवलक सगुमता र दगुथम के्षरको ढुिानी सम्िन्त्धी 

व्र्िस्र्ा वमलाईने छ । 

 दाचथला वतंकर सडकको स्तरोन्त्नतीका लावग सम्बवन्त्धत वनकार्मा आिश्र्क पहल गररने छ, 

दहु ुँ गाउुँपावलका सम्मको र्ातार्ातलाई सहज बनाउन आिश्र्क िजटे विवनर्ोजन गनथ 

सम्बन्त्धीत वनकार्लाई अनरुोध गररने छ । 

 चाल ुआवर्थक िषथमा चीन सरकारको सहर्ोगमा उिरी के्षर पिुाथधार विकास कार्थक्रम 

संचालन ह ने भवन लेखी आएको ह दा सो कार्थक्रमलाई आगामी आ.ि. दवेख कार्ाथन्त्िर्नमा 

ल्र्ाइने छ । 

 दहु ुँ गाउुँपावलका वभर रहकेा डकमीहरुलाई तावलम वदइने नीवत वलइने छ । 

 एवककृत भ–ुउपर्ोग र्ोजना वनमाथण गररने छ । 

 जोवखमर्कु्त बवस्तहरुको त्र्ाङ्क संकलन गररने छ । 

 पावलका वभर रहकेा सािथजावनक जग्गाहरुको पवहचान गरी अवभलेख रावखने छ । 

 भिन आचारसंवहता तर्ा मापदण्ड वनदवेशका वनमाथण गरी कार्ाथन्त्िर्न गररने छ । 
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 गाउुँपावलका स्तरीर् बसपाकथ  र हलेीप्र्ाड वनमाथण कार्थको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गने कार्थ 

अगाडी बढाइने छ । 

 हवेल्भटाससंगको सहर्कार्थमा मागको आधारमा आिश्र्क झो.प.ु वनमाथण गररने छ ।   

२. मुख्य मुख्य आयोजना र र्क्रयाकिापहरुः 

१. उपाध्र्क्ष र्िुा स्िरोजगारी कार्थक्रमलाई र्प पररमाजथन सवहत वनरन्त्तरता वदइने छ । 

२. गाुँउपार्िका अध्यि सडक र्नमािर् कायिक्रमुःजोशी गाुँउ फारा सडक तर्ा वहवकला 

वसद्धटोपी सडकलाईप्रार्वमकतामा राख्द ैर्प सडकहरुको वनमाथण कार्थ समेत अगाडी बढाइने छ । 

३. किा कोठामा र्शिक र्वद्याियमा अर्भभावक कायिक्रमुः सामदुावर्क विद्यालर्हरु 

सधुारको लावग गत आ.ि. दवेख संचावलत कक्षा कोठामा वशक्षक विद्यालर्मा अवभभािक 

कार्थक्रमलाई र्प पररमाजथन सवहत कार्ाथन्त्िर्न गररने छ । 

४. थि र्सर्िड.र्ौरा बह उरे्द्श्यीय पुिर्नमािर्ुः दहु ुँ के्षरको पर्थटन विकासको कोसे ढुङ्गा 

सावित ह ने अपेक्षा सार् सुरु गररएको र्ल वसवलड.च रा िह उदे्धश्र्ीर् पलुको वनमाथणकार्थ 

आगामी आ.ि. मा सम्पन्त्न गररने छ । 

५. दुह ुँ र्बकास गरयोजनाुःदहु ुँ विकास गरुु र्ोजना वनमाथण भ ै सकेकोले वतव्रताका सार् र्सको 

कार्ाथन्त्िर्न गररने छ  

६. वडा अध्यि टोि सुिार कायिक्रमुःगरै सरकारी संस्र्ासंगको सहकार्थमा िडा अध्र्क्ष टोल 

सधुार कार्थक्रमलाई वनरन्त्तरता वदइने छ । 

७. कृवष र पश ुके्षरमा एक टोल एक उत्पादन कार्थक्रम संचालन गने नीवत वलइने छ । 

८. पाठेर्र खसेका मवहलाहरुको पाठेर्रको उपचारमा अपरेसन समते ह ने गरर आिश्र्क रकम 

विवनर्ोजन गररने छ । 

९.गाउुँपावलका वभरका अवत विपन्त्न र्रधरुीमा कोवभड – १९ बाट परेको प्रभािलाई कम गनथ तर्ा 

जीिनशैली सामान्त्र् बनाउन कामका लावग खाद्यान्त्न कार्थक्रम लाग ुगररने छ । 
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१०. कोवभड – १९ बाट प्रत्र्क्ष प्रभावित तर्ा आप्रिाशनबाट र्र फवकथ एर आफ्नै गाउुँमा व्र्िसार् 

गनथ इच्छुक र्िुा िरेोजगारहरुका लावग आिश्र्कतामा आधाररत रोजगार मलुक कृर्ाकलाप 

संचालन गनथ अनदुान तर्ा ऋण सह वलर्त खाले कार्थक्रम संचालन गररने छ । 

११. विश्व माहामारीको रुपमा फैवलरहकेो कोवभड – १९ को प्रभािबाट प्रभावित जनसमदुार्मा 

भोगमरी तर्ा खाद्यान्त्न आपतुीमा असहजता ह न नवदन प्रत्र्ेक िडाबाट संचावलत सपुर् मलु्र् 

पसलहरुमा सामानको भाडा सुन्त्र् गरर सपुर् मलु्र्मा खाद्यान्त्न उपलधध गराइने छ । 

१२. बालविकास केन्त्रका वशवक्षकाहरुका लावग मावसक रु. ५००/- र्प प्रोत्साहन वदइने छ । 

१३. मवहला स्िास््र् स्िर्मशेविकाहरुलाई मावसक रु. ५००/- र्प प्रोत्साहन सवुिधा वदइने छ । 

१४. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्थक्रममा सवुचकृत भएका बेरोजगारहरुलाई पावलका स्तरीर् अन्त्र् 

र्ोजनाहरुमा प्रार्वमकताका सार् काममा लगाइने नीवत वलइने छ । 

अन्त्तमा¸ विश्वभर फैवलरहकेो कोरोना भाइरसको प्रभािबाट हामी पवन अछुतो रहन सक्दनै  र्स 

रोगबाट लड्नको लावग हामीमा उच्च दृढशवक्त¸सकारात्मक सोच¸समावजक दरुीको आिश्र्कता 

पदथछ । वर् सबै उपार्हरु अिलम्बन गरेमा अिश्र्नै कोरोना मावर् विजर् प्राप्त गनथ सवकने छ भन्त्ने 

अपेक्षाका सार् विदा ह न्त्छु । Stay Home ! Stay Safe ! 

 

 .िन्यवाद ! 

  

 

 
 

र्नर्िय नं. २– यस दुह ुँ गाउुँपार्िकाको आर्थिक ऐन¸२०७७ िाई तवीकृि गने र्नर्िय गररयो । 

b'x'F ufpFkflnsf cfly{s jif{ @)&&÷)&* sf] cy{ ;DaGwL k|:tfjnfO{ sfof{Gjog ug{sf] nflu 

:yfgLo s/ tyfz'Ns ;+sng ug]{, 5'6 lbg] tyfcfo ;+sngsf] k|zf;lgs Aoj:yf ug{ 
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jf~5gLo ePsf]n], g]kfnsf]  ;+ljwfgsf] wf/f @@* sf] pkwf/f -@_ adf]lhd b'x\'F ufp;efn] of] 

P]g agfPsf] 5 .  

 

!= ;+lIfKtgfd / k|f/De -!_ o; P]g sf] gfd cfly{s P]g @)&& /x]sf] 5 .  

-@_ of] P]g @)&& ;fn >fj0f ! ut] b]lv b'x'FufpFkflnsf If]qdf nfu' x'g]5 .  

 

@= ;DkQL s/ M ufpFkflnsf If]q leq cg';'rL -!_ adf]lhd Plss[t ;DlQL s/ ÷ 3/ hUuf 

s/ nufO{g] / c;'npk/ ul/g] 5 .  

 

#= e"lds/ -dfnkf]t_ ufpFkflnsf If]qleqsf hUufdf o:tf] hUufsf] pkef]usf cfwf/df 

cg';'rL -@_ adf]lhd e"lds/ -dfnkf]t_ nufO{g] / c;'npk/ ul/g] 5 .;DkQL s/ nufPsf] 

cj:yfdf e"lds/ gnfUg] .  

 

$= 3/ hUufaxfn s/ M  

ufpFkflnsf If]qleqs'g} AolQmjf ;+:yfn] ejg 3/ k;n Uof/]h uf]bfd 6x/f 6Kk/ hUuf jf 
kf]v/L k'/} jf cf+lzs tj/n] axfn lbPsf]df To:tf] axfn /sddf cg';'rL -#_ adf]lhd 3/ 

hUuf axfn s/ nufO{g] / c;'nul/g] 5 .  

 

%= Aoj;fo s/ M ufpFkflnsf If]q leq Aofkf/ Aoj;fojf ;]jfdf k'FhLut nufgL / cfly{s 

sf/f]jf/sf cfwf/df cg';'rL -$_  adf]lhd Aoj;fo s/ nufO{g] / c;'npk/ ul/g] 5 .  

 

^= h8L a'6L sjf8L / hLjhGt' s/ M  

ufpFkflnsf If]q leqs'g} AolQm jf ;+:yfn] pgvf]6f] h8L a'6L ags; sjf8L dfn / k|rlnt 
sfg'gn] lgz]w u/]sf] lhjhGt' afx]ssf cGo d[t jf dfl/Psf hGt'sf] xf8 l;+ª, Kjfv, 5fnf, 

h:tf a:t'sf] Aoj;flos sf/f]af/ u/] afkt cg';'rL -%_ adf]lhdsf] s/ nufO{g] / c;'npk/ 

ul/g] 5 .  

 

&= ;jf/L ;fwg s/ M ufpFkflnsf If]q leqbtf{ ePsf ;jf/L ;fwgxdf cg';'rL -^_ 

adf]lhd ;jf/L ;fwg s/ nufOP[g 5  / pQm s/ ;DaGwLt k|b]zn] c;'n u/L cGt/ ;/sf/L 

laQAoj:yfkg P]g @)&$ adf]lhd :yfgLotxsf] ljefHosf]if dfkm{t ufpFksflnsfsf] 

;+lrtsf]ifdf afF8kmfF8  ug]{ kg]{5 .  

 

*= lj1fkg s/ M ufpFkflnsf If]q leqx'g] lj1fkgdf cg';'rL -&_ adf]lhd lj1fkg s/ 

nufO{g] / c;'npk/ ul/g] 5 . o;/L s/ ;+sng ubf{ cGt/ ;/sf/L ljQAoj:yfkg P]g 

@)&$ adf]lhd ;DaGwLt k|b]zn] lgwf{/0f u/]sf] lj1fkg s/ ;d]t ;+sng u/L k|b]z 

ljefHosf]ifdf /fh:j afF8kmf8 ug'{ kg]{5 .  
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(= dgf]/~hg s/ M  

ufpFkflnsf If]q leqx'g] dgf]/~hg Aoj;fo ;]jfdf cg';'rL -*_ adf]lhd Aoj;fo s/ nufO{g] 

/ c;'npk/ ul/g] 5 . o;/L s/ ;+sng ubf{ cGt/ ;/sf/L ljQAoj:yfkg P]g @)&$ 

adf]lhd ;DaGwLt k|b]zn] lgwf{/0f u/]sf] dgf]/~hg s/ ;d]t ;+sng u/L k|b]z 

ljefHosf]ifdf /fh:j afF8kmf8 ug'{ kg]{5 . 
 

!)= axfn lj6f}/L z'Ns M  
ufpFkflnsf If]q leqcfkm'n]  lgdf{0f, /]vb]v jf ;+rfng u/]sf xfF6 ahf/ k;n jf ;/sf/L 

hUufdf cg';'rL -(_ df pNn]v eP cg';f/ axfn lj6f}/L z'Ns nufO{g] / c;'npk/ ul/g]5 .  
 

!!=;]jfz'Ns b:t'/ M  

ufpFkflnsfn] lgdf{0f ;+rfng, jf Aoj:yfkg cg';'rL -!)_ df pNn]lvt :yfgLo k'jf{wf/ / 

pknAw u/fO{Psf] ;]jfdf ;]jfu|flx af6 ;f]xL cg';'rLdf Aoj:yf ePcg';f/ z'Ns nufO{g] / 

cz'npk/ ul/g] 5 . 

!@=lu6\6L afn'jf 9'+uf vfgLpBf]u df nufOg] s/ M 

ufpFkflnsfn] cfˆgf] If]qleq /x]sf  lu6\6L afn'jf 9'+uf vfgLpBf]u nufP jfkt cyjf pkof]u 

u/] afkt  cg';'rL -!!_ df pNn]lvt b/df ko{6g k|a]z z'Ns nufO{g] / c;'npk/ ul/g] 5 .  

!#= ko{6g k|a]z M  

ufpFkflnsfn] cfˆgf] If]q leq lgdf{0f u/]sf pBfg, kfs{ lrl8ofvfgf P]ltxfl;s tyf 

k'/fjtfTjLs ;Dkbf, ;+u|xfn h:tf ;Dkbf pkof]u u/] afkt ko{6sx?af6 cg';'rL -!@_ df 

pNn]lvt b/df ko{6g k|a]z z'Ns nufO{g] / c;'npk/ ul/g] 5 .  

 

!$= s/ 5'6 M o; P]g adf]lhd s/ ltg]{ bfloTj ePsf AolQm jf ;+:yfx?nfO{ s'g} klg 

lsl;dsf] s/ 5'6 lbO{g] 5}g .  

 

!%= s/ tyfz'Ns ;+sng ;DalGw sfo{ljlw M of] P]gdf ePsf] Aoj:yf cg';f/ s/ tyf 

z'Ns ;+sng  ;DalGw sfo{ljlw ufpFkflnsfn] tf]s] cg';f/ x'g]5 . 

 

दहु ुँ गाउपावलका दाचुथलाको वमवत २०७७।०२।०९ मा बसेको राजस्ि परामशथ सवमवतको बैठक द्वारा कार्थपावलका 

बैठकमा पेश गरेको आ.ि. २०७७।०७८ का लावग प्रस्तावित करको दर । 

अनुसरू्ी-१ 
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1- सम्पर्ि कर, घर कर 

क्र.स.ं र्ववरर् दिाि सलु्क र. 

वार्षिक 

नर्वकरर्दतिुर 

र 

जररवाना 

दतिुर 

कैर्फय

ि 

1 छाप्रो, फुसकोछाना भएको कच्ची र्र 

प्रवत िषथ 

२०.०       

2 टीन, स्लेटढुङ्गा, टार्लको छाना 

भएको एक मझेलो र्र प्रवत िषथ 

३०.०       

3 टीन, स्लेटढुङ्गा, टार्लको छाना 

भएको दईु मझेलो र्र प्रवत िषथ 

६०.०       

4 टीन, स्लेटढुङ्गा, टार्लको छाना 

भएको दईु मझेलो भन्त्दा बढी र्र प्रवत 

िषथ 

१२५.०       

5 RCC र्र ४ कोठा सम्मको प्रवत िषथ १७५.०       

6 RCC र्र ४ कोठा दवेख १० कोठा 

सम्मको प्रवत िषथ 

२७५.०       

7 RCC र्र 10 कोठा भन्त्दा मावर् 

आिासीर् प्रर्ोजन प्रवत िषथ 

३५०.०       

8 RCC र्र 10 कोठा भन्त्दा मावर् 

व्र्िसार्ीक प्रर्ोजन प्रवत िषथ 

६००.०       

९ र्रजग्गामा रवजरिेशन शलु्क प्रदशेसरकारले तोकेबमोवजम ह नेछ । 

अनुसरू्ी-२ 

2- भुर्मकर (मािपोि)     

1 मालपोत कर खरफागलो १ रोपनी ८.०       

2 मालपोत कर खरफागलो १ रोपनी 

भन्त्दा मावर् प्रवत रोपवन 

१०.०       

3 मालपोतकर खेवत र्ोग्र् जवमत ५ 

रोपनी सम्म 

१५.०       

4 मालपोत कर खवेतर्ोग्र् जवमत ५ 

रोपनी भन्त्दा मावर् प्रवत रोपवन 

२०.०       

5 मालपोतकर दाचुथला वतङकर सडकले 

छोएको १ रोपवन सम्म 

२५.०       



41 
 

6 मालपोत कर दाचुथला वतङकर सडकले 

छोएकोमा १ रोपवन भन्त्दा मावर् प्रवत 

रोपवन 

३०.०       

७ प्रत्रे्क िषथ मालपोत नबझुाउन ेधर्ावक्तलाई प्रवत िषथ ४०% का दरले मालपोत जररिाना र्प्दलैैजाने। 

 

अनुसरू्ी-३ 

३- घरजग्गा बहाि कर:- 

१ र्सगाउुँपावलका क्षेर वभर र्र, जग्गा, टहरो, छाप्रो, पसल, ग्र्ारेज, गाडी, मेवसनरी औजार, डोजर लगार्त 

वनमाथणका साधन लगार्त र अन्त्र् साधनहरु भाडामा लगाएमा भाडा रकमको १०% बहाल कर लगाउन े। 

  

 

अनुसरू्ी-४ 

४- व्यवसाय कर     

क्र.स.ं र्ववरर् दिाि सलु्क र. 

वार्षिक 

नर्वकरर्दतिुर 

र 

जररवाना 

दतिुर 

कैर्फय

ि 

१.     वचर्ा,नास्तापसल 400 200 100   

२.  वकरानापसल, खाद्यान्त्न पसल 700 400 100   

३.     रेष्ट रेन्त्ट, होटल, बार 2000 500 100   

४.    

    

खाद्यान्त्नपसल, वकराना पसल र वचर्ा 

नास्ता समेत भएको पसल 

1000 600 100   

५.     

  

र्मु्तीपसल (कपडा, भाुँडाितथन,  

सनुचाुँदी, मतूी आवद) 

500 500 100   

६.    तर्ारी पोसाक िा काुँचो कपडा पसल 1000 600 100   

७.     स्टेसनरी तर्ा खेलकुद सामग्री पसल 1000 500 100   

८.    

  

मासपुसल 1000 500 100   

९.    

  

बालकाट्न ेसैलुन 500 250 100   

१०.   धर्टूीपालथर 2000 1000 100   

११.   वनमाथण सामग्री पसल 3000 1500 100   

१२.   भाुँडापसल 2500 1500 100   
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१३.   मोटरसाइकल िकथ सप 2000 1000 100   

१४.   वजप, बस, िक, िेक्टर, िकथ सप 3000 1500 100   

१५.   सामान्त्र् औषधी पसल 1000 500 100   

१६.   ल्र्ाि, एक्सरेसवहतको औषधी पसल 3000 1500 100   

१७.   सनूचाुँदी पसल (सानो ठुलो) 3000 1500 100   

१९.  मवदरापसल 15000 6000 100   

२०.   सामानको र्ोक वबके्रत (गल्ला तर्ा 

वकराना) 

5000 2500 100   

२१.   टेलरीङ्ग पसल 500 250 100   

२२.   वनमाथण व्र्िसार्ी ( र्) िगथ 11000 3000 6000   

२३.   वनमाथण व्र्िसार्ी (ख) वसफाररस 1000 0 0   

२४.   वनमाथण व्र्िसार्ी (क) वसफाररस 1500 0 0   

२५.   वग्रल उद्योग 3000 1500 100   

२६.   फवनथचर उद्योग तर्ा व्र्िसार् 3000 1500 100   

२७.   खाद्य उद्योग (पाउरोटी, चाउमीन, 

चाउचाउ) 

2000 1000 100   

२८.   लर्जुल विद्यतु आर्ोजना प्रवत वकलो 

िाट 

150 250 100   

२९.   कुटानी वपसानी वमल 5000 2500 100   

३०.   र्ट्ट १२ मवहन े 150 50 100   

३१.   र्ट्ट ६ मवहन े 75 25 100   

३२.  र्ट्ट आंवशक रुपमा चल्न े 25 10 100   

३३.   अन्त्र् उद्योग तर्ा धर्बसार् 2000 300 100   

३४. कारोबार र्प गदाथ र्प गरेको कारोबारको ५० प्रवतशत र्प शलु्क लाग्ने । 

३५ पर्थटन शलु्क प्रदशे सरकारले तोकेबमोवजम ह नछे । 

 

अनुसरू्ी-५ 

5- जर्डबुटी, कवाडी र जीवजन्िु कर     

1 दहु ुँ गाउुँपावलका वभरका जवडबटुी, किाडी र जीिजन्त्तुमा लाग्न ेकर वनर्मानसुार ह नछे ।   

 

अनुसरू्ी-६ 
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6- सवारी सािन कर     

१ सिारी साधन कर प्रदशे सरकारले तोके बमोवजम ह नछे । 

 
अनुसरू्ी-७ 

७-र्वज्ञापन कर 

    1 होवडथङबोडथ तर्ा वभिे लेखनको प्रवत स्क्िर फुट रु.500/- प्रवत िषथका दरले कर लगाउने। 

 

अनुसरू्ी-८ 

८- मनोरञ्जन कर     

1 मेला संचालन प्रत्रे्क पटक 1000       

2 हाईवभजनहल 500       

 

अनुसरू्ी-९ 

९- बहाि र्बटौरी शुल्क     

१ सरकारीजग्गा भोक चलन गरेबापत प्रवत रोपवन रु1000 बहाल सलु्क वलईनेछ । 

२ पटके सिारी दहु ुँ गाउुँपावलका वभरका पट्के सिारी र पावकथ ङमा लाग्ने शलु्क 

वनर्मानसुार ह नेछ। ३ पावकथ ङ शलु्क 

  

 

 

अनुसरू्ी-१० 

१०- सेवा शुल्क     

क्र.स.ं र्ववरर् नयाुँ करको 

दर र. 

वार्षिक 

नर्वकरर्दतिुर 

र 

जररवाना 

दतिुर 

कैर्फय

ि 

१.     अचल सम्पवि मलु्र्ाङ्कन 

 

      

१.१ मलु्र्ाङ्क अंकको रु १ लाख सम्म 0.२% ले ह न 

आउनेरकम 

      

1.2 रु 100000 दखेी 500000 सम्म 200       

1.3 रु 600000 दखेी 1000000 सम्म 500       
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1.4 रु 1100000 दखेी मावर् 0.२%ले ह न 

आउने रकम 

      

२ नागररकताको वसफाररस         

2.1 बशंजको नागररकताको वसफाररस 100       

2.2 बैिावहक अङ्वककृत नागररकताको 

वसफाररस 

200       

2.3 नागररकता प्रवतवलवप 200       

३ मालपोत वसफारीस         

३.१ जग्गाधनी पजुाथको प्रवतवलपी 200       

३.२ वकिाकाट 300       

३.३ चार वकल्ला प्रमावणत 200       

३.४ र्रपाताल 200       

३.५ मरुिाको सरुिा/नामसारर 300       

३.६ जग्गाधनी पजुाथमा र्र कार्म 300       

३.७ जग्गाधनी पजुाथमा फोटो टाुँस 200       

३.८ जग्गाहकदार/हकिाला 300       

४ दवलत, अपांग, अल्पसंख्र्क र एकल मवहलाका 

लावगवसफाररस शलु्कमा ५०% छुट 

      

५ र्ोजना वसफाररस         

५.१ सम्झ ता, प्रर्म वकस्ता पवेश्क र खाता 

सञ्चालन एउटै वसफाररस 

पाुँच लाख 

सम्म 100, 

पाच लाख 

दवेख िीस 

लाख सम्म 

200 िीस 

लाख दवेख 

पचास लाख 

सम्म 300 र 

पचास लाख 

दवेख मावर् 

400 वसफाररस 

दस्तुर 

      

५.२ अवन्त्तम भकु्तावन       

५.३ धर टीर खाता बन्त्द       

६ अन्त्र् वसफाररस (उल्लेवखत भन्त्दा 

बाहकेका) 

150       
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7 नर्ाुँ मवदरा पसल अनमुवत वसफाररस 5000       

८ मवदरा पसल नविकरण वसफाररस 3000       

9 प्रमावणत नपेालको प्रर्ोजन 100       

१० प्रमावणत बैदवेसक प्रर्ोजन 500       

11 वनिेदन दस्तुर 15       

१२ व्र्वक्तगत र्टना दताथ प्रमाणपर 

प्रवतवलवप 

200       

13 व्र्वक्तगत र्टना दताथ विलम्ब शलु्क 100       

१४ काउवन्त्सल प्रमावणकरण 200       

15 गैरसरकारी संस्र्ा वसफाररस 1500 500     

१६ अन्त्तराथवरिर् गैर सरकारी संस्र्ा 

वसफाररस 

2500 1000     

17 क्लि दताथ 500 200     

१८ अन्त्र् संर् संस्र्ा दताथ वसफाररस 600       

19 अन्त्र् संर् संस्र्ा दताथ / समहु दताथ 1000 500     

२० धर्बसार् सम्बन्त्धी वसफाररस 300       

21 विद्यतु जडानको लागी वसफाररस 300       

२२ र्रको नक्सा पास 

(DarchulaTinkar Road 

आसपास) 

५/-िगथफुट       

23 र्रको नक्सा पास 

(DarchulaTinkar Road आसपास 

बाहके) 

३/-िगथ फुट       

२४ सजथवमन मचुलु्का गरेको 100.0       

25 परामसथ सेिा दताथ वसफाररस 2000.0       

२६ पश ुव्र्िसार् फमथ दताथ 500.0       

27 कोवचङ सेन्त्टर/ट्र्सुन सेन्त्टर 2000.0 1000 100   

28 न्त्र्ावर्क सवमवतमा उजरुी दताथ दस्तरु 100.0       

29 वमलापर 1500.0       

30 वलखत प्रवतवलवप प्रवतपाना 20.0       

31 टेवलफोन/नेटिकथ को टािर 15000.0       

32 बोवडथङ्ग स्कूल अनमुवत 10000.0       

33 बोवडथङ्ग स्कूल कक्षा बवृद्ध 10000.0       
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34 बोवडथङ्ग स्कूल ठाउुँ सारी 5000.0       

35 बोवडथङ्ग स्कूल िावषथक कर(आधार 

भतु तह) 

3000.0       

36 बोवडथङ्ग स्कूल िावषथक कर 

(माध्र्वमक तह) 

6000.0       

37 मागथवसट प्रमाणपर प्रवतवलवप प्रमाणीत 200.0       

३८ लर्वुिि कम्पनी िावषथक कर 5000.0       

३९ सहकारी संस्र्ाको िावषथक कर 500.0       

४० बैंकतर्ा विविर् संस्र्ा िावषथक कर (क 

िगथ) 

15000.0       

४१ बैंकतर्ा विविर् संस्र्ा िावषथक कर (ख 

िगथ) 

10000.0       

४२ बैंकतर्ा विविर् संस्र्ा िावषथक कर (ग 

िगथ) 

7000.0       

४३ बैंकतर्ा विविर् संस्र्ा िावषथक कर (र् 

िगथ) 

5000.0       

४५ खानपेानी प्रवत धारा मावसकरु १०       

४६ दण्ड जररिाना वनर्मानसुारह 

ने 

      

४७ उपरोक्त करका दरहरु बाहके छुट ह न गएका शीषथकहरुको हकमा गाउुँपावलका अध्र्क्ष ज्र्कूो वनणथर्ानसुार 

ह नेछ । 

 

अनुसरू्ी-११ 

११- र्गट्टी, बािुवा, ढुङ्गा, खानी उद्योग 

आर्द 

    

१ वगरट्ट, बालुिा, ढुङ्गा, स्लेट, चनुढुङ्गा, खरीढुङ्गा, अभ्रख, खानी उद्योग, दहिर बहिरमा प्राकृवतक स्रोत 

करको दर प्रदशे सरकारले तोके बमोवजम ह नेछ । 

२ पिथतारोहण, रावरिर् वनकुञ्ज, िन्त्र्जन्त्तु आरक्षतर्ा संरक्षण क्षेरको प्रिेश शलु्क वनधाथरण र संकलन नपेाल 

सरकारले व्र्िस्र्ागरेबमोवजम ह नछे । 

३ कुखरुापालन व्र्िसार् दताथ – ५००/- 

बाख्रापालन व्र्िसार् दताथ – ५००/- 

च पार्ा वनकासी कर         

१. भैसी – रु.५००/- 

२. राुँगो  - रु. ५००/- 

३. गोरु  - रु. ३००/- 
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४. गाई  - रु. ३००/- 

५. खसी – रु. २००/- 

६. बोका – रु. २००/- 

७. बाख्रा – रु. २००/- 

 

 

र्नर्िय नं. ३ – दुह ुँ गाउुँपार्िकाको र्वर्नयोजन ऐन¸ २०७७ िाई तवीकृि गने र्नर्िय गररयो । 

ufpFkflnsfsf] cfly{s jif{ @)&&÷)&* sf] ;]jf / sfo{x?sf] nflu ;+lrtsf]ifaf6 s]lx /sd 

vr{ ug]{ clwsf/ lbg / ;f] /sd ljlgof]hg ug{ jf~5gLo ePsf]n] g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f 

@@( sf] pkwf/f -@_ adf]lhd ufpF;efn] of] P]g agfPsf] 5 .  

!= ;+lIfKtgfd / k|f/De 

!_ o; P]gsf] gfd M b'x'F ufpFkflnsfsf] ljlgof]hg P]g, @)&& /x]sf] 5 .  

@_ of] P]g ufpF ;efn] kfl/t u/]sf] lbg b]lv t'/Gt nfu' x'g]5 .  

@=cfly{s jif{ @)&&÷&* sf] lgldQ ;+lrtsf]ifaf6 /sd vr{ ug]{ clwsf/ 

-!_ cfly{s jif{ @)&&÷)&* sf] lgldQ ufpFsfo{kflnsf,j8f ;ldlt,ljifout zfvfn] 

ug]{ ;]jf / sfo{x?sf lgldQ cg';'rL ! df pNn]lvt rfn' vr{, k'hLutvr{ / ljQLo 

Aoj:yfsf] /sd ;d]t u/L hDdf /sd ३२¸३०¸९१¸९३० /- cIf/]kL?. बत्तिस करोड तीस लाख 

एकानब्बे हजार नौ सय तीस dfq ga9fO{ lglb{i6 ul/P adf]lhd ;+lrtsf]if af6 vr{ ug{ 

;lsg] 5 । 

#=lalgof]hg 

!_ o; P]gåf/f ;+lrtsf]ifaf6 vr{ ug{ clwsf/ lbO{Psf] /sd cfly{s jif{ @)&&÷)&* 

sf] lgldQ b'x'F ufpFkflnsfsf] ufpFsfo{kflnsf, j8f ;ldlt / ljifout zfvfn] ug]{ ;]jf / 

sfo{x?sf] lgldQ ljlgof]hg ul/g] 5 .  

@_  pkbkmf -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtfklg sfo{kflnsf, j8f ;ldlt / 

ljifout zfvfn] ug]{ ;]jf / sfo{x?sf] lgldQ ljlgof]hg u/]sf] /sddWo] s'g}df art x'g] / 

s'g}df ck'u x'g] b]lvg cfPdf ufpFsfo{kflnsfn] art x'g] lzif{saf6 gk'ux'g] lzif{sdf /sd 

;fg{ ;Sg]5 . o;/L /sd ;fbf{ Ps lzif{saf6 ;f] lzif{ssf] hDdf /sdsf] १० k|ltztdf 

ga9\g] u/L s'g} Ps jf Ps eGbf a9L lzif{sx?af6 csf]{ Ps jf Ps eGbf a9L lzif{sx?df 

/sd ;fg{ tyf lgsf;f / vr{ hgfpg ;lsg] 5 . k'hLut vr{ / ljQLo Aoj:yftkm{ 

ljlgof]hg /sd ;fFjf e'QmfgL, vr{ / Aofh e'QmfgL lzif{sdf afx]s cGorfn' vr{ lzif{stkm{ 
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;fg{ / ljQLo Aoj:yf cGt/ut ;fFjf e'QmfgL vr{tkm{ ljlgof]lht /sd Aofh e'QmfgLvr{ 

lzif{sdf afx]s cGoq ;fg{ ;lsg] 5}g .  

t/ rfn' tyf k'hLut vr{ / ljQLo Aoj:yfsf] vr{ Aoxf]g]{ Ps ;|f]taf6 cGo ;|f]tdf 

/sd ;fg{ ;lsg] 5 .  

#_ pkbkmf -@_ dfh'g ;'s} s'/f n]lvPsf] ePtfklg Ps lzif{saf6 ;f] lzif{ssf] hDdf 

:jLs[t /sdsf] @% k|ltzteGbf a9\g] u/L s'g} Ps jf Ps eGbf a9L lzif{sx?df /sd ;fg'{ 

k/]df ufpF ;efsf] :jLs[tL lng' kg]{5 .  

अनसूुची-१ 

दफा २ सुँग सम्बन्दधत 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@( -@_ adf]lhd 

;+lrtsf]if af6 ljlgof]hg x'g] /sd 

 

qm=;+= 

cg'bfg 

;++Vof 

 

lzif{ssf] gfd 

 

rfn' vr{ 

 

k'hLutvr{ 

ljQLoAoj:y

f 

hDdf 

! @ # $ % ^ & 

!  ufpFkflnsf १६¸९१¸०५¸९३० ११¸३०¸८६¸०००  २८¸२१¸९१¸९३० 

@  j8f ;ldlt  २¸२५¸००¸०००  २¸२५¸००¸००० 

#  ljifoutzfvf १¸८४¸००¸०००   १¸८४¸००¸००० 

$  C0fsf] 

;fFjfe'QmgL 

    

%  nufgL z]o/÷C0f      

जम्मा  १८¸७५¸०५¸९३० १३¸५५¸८६¸०००  ३२¸३०¸९१¸९३० 

 

र्नर्िय नं. ४- यस दुह ुँ गाउुँपार्िकाकाको आर्थिक वषि २०७७।०७८ को बजेट वक्तव्य देहाय बमोर्जम प्रतिुि गररयो । 
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आदरणीर् र्स गाउुँ सभाका सभाध्र्क्ष ज्र् ूतर्ा सदस्र् ज्र्हूरु, 

दहु ुँ गाउुँपावलकाको उपाध्र्क्षको हवैसर्तले आगामी आवर्थक िषथ २०७७।०७८ को बजेट प्रस्तुत गरररहदा रारिप्रवत समवपथत भई 

विवभन्त्न आन्त्दोलनहरुमा र्ाइते तर्ा िेपिा भएका नागररकहरु प्रवत सम्मान प्रकट गदै त्र्स्ता र्गुान्त्तकारी नेततृ्िको भवुमका वनिाथह गने 

वशखर व्र्वक्तत्िहरु प्रवत सम्मान व्र्क्त गदथछु । सारै् म रारिको लावग प्राणको आह वत गने सम्पणुथ ज्ञात अज्ञात शहीदहरु प्रवत हावदथक 

श्रद्धान्त्जली व्र्क्त गनथ चाहन्त्छु  । 

 देशकै सदुरूपवश्चम उिरी भागमा रहकेो छुटै्ट पवहचान बनाउन सफल भएको र्ो दहु ुँ गाउुँपावलको आ.ि. २०७७/०७८ को छैट ुँ गाउुँ 

सभाको बजेट तर्ा कार्थक्रम प्रस्तुत गनथ पाउदा मलाई अत्र्न्त्त खुसी एिं गिथ महससु भएको छ । संर्ीर् लोकतावन्त्रक गणतन्त्रात्मक 

शासन व्र्िस्र्ाको माध्र्मद्वारा वदगो शावन्त्त, सशुासन, विकास र समवृद्धको आकांक्षा परूा गनथ नेपालको संविधान बमोवजम तीन िटै 

तहका सरकारहरु सञ्चालनमा आइसकेका छन ् । नेपाली जनताले आफैले वनमाथण गरेको संविधानको कार्ाथन्त्िार्नसुँगै स्र्ानीर् 

सरकारमा मवहला, दवलत,आवदबासी¸ जनाजाती तर्ा अल्पसंख्र्क लगार्तको अर्थपणूथ उपवस्र्वतमा समािेशीतालाई प्रिर्द्थन गद ै

समाजका हरेक िगथ, के्षर र समदुार्को विकास र समवृद्धमा टेिा परु् र्ाउने कुरामा हामी विश्वस्त छ ुँ । 

 विश्वभर फैवलएको कोरोना भाइरसको माहामारीबाट दहु ुँ गाउुँपावलका अछुतो रहन सक्दैन । र्स माहामारीका कारण विश्वले 

गवम्भर मानिीर् र आवर्थक संकटको सामना गनुथ परेको छ । र्स माहामारीका कारण दहु ुँ गाउुँपावलकाको समवृर्द्को र्ारामा पवन चनु ती 

र्वपएको छ । र्स विसम पररवस्र्वतमा जनताको जीिन रक्षा गने चनु ती त छदैछ¸त्र्सका बािजतु पवन विकास वनमाथणको कामलाई 

र्प गवतशील एिं चलार्मान बनाउन ुजरुरी छ । हाम्रा समस्र्ाहरु धेरै छन् । स्रोत र साधन न्त्र्ून रहकेो छ । उपलधध स्रोत र साधनबीच 

समवूचत तालमेल वमलाई न्त्र्नू स्रोत साधनबाट अवधक समस्र्ा समाधान गनुथ चनु तीको रुपमा रहकेो छ । तर्ापी चनु तीलाई अिसरको 

रुपमा वलई वमतव्र्र्ीता अपनाई स्रोत साधनको सदपुर्ोग गनथ प्रवतबद्ध रहकेो कुरा सम्मावनत सभालाई विश्वास वदलाउन चाहन्त्छु । 

           नेपाली भवूमको रक्षा र सीमा सरुक्षाको कार्थमा दहु ुँ गाउुँपावलकाको सधै सार् र सहर्ोग रहने कुरा प्रवत विश्वास वदलाउदै 

कालापानी¸वलपलेुक र वलवम्पर्ाधरुा सवहतको वनशाना छाप वभर अंवकत नेपालको नक्सालाई नेपालको िास्तविक वसमा कार्म गरी 

नेपालको साबथभ म संसदले सिथसम्मवतले पाररत गरेकोमा संर्ीर् सरकारलाई हावदथक धन्त्र्िाद ज्ञापन गनथ चाहन्त्छु ।  

           आगामी आवर्थक िषथको बजेट कार्ाथन्त्िर्न गने क्रममा कोरोना माहामारीले सजृना गने चुन तीलाई ध्र्ानमा राखी र्सलाई पवन 

अिसरको रुपमा वलई र्ोजना कार्थ अगाडी बढाइने छ । 

          बवस्तस्तर बाट र्ोजनाहरुको छनोट भई िडा सवमवतको कार्ाथलर्बाट प्रार्वमकीकरण गरेर गाउुँपावलकामा आइसके पवछ बजेट 

तर्ा कार्थक्रम तजुथमा सवमवतले प्रार्वमकीकरण एिं औवचत्र्को आधारमा र्ोजनाहरु छनोट गरी कार्थपावलकाबाट स्िीकृत गरी आज 

हामीले गाउुँसभामा प्रस्तुत गरेका छ ुँ । गत आ ि देवखका क्रमागत र्ोजना तर्ा कार्थक्रमहरुलाई कार्ाथन्त्िर्न गनथ वनरन्त्तरता वदएका छ  

। सहभावगतामलूक र्ोजना तजुथमा प्रवक्रर्ा अिलम्बन गरी गाउुँपावलकाको आर्, व्र्र्, र्ोजना, नीवत तर्ा कार्थक्रम एिं बजेट अषाढ 

१० गते वभर पेश गरी सक्नु पने भन्त्ने प्रािधान बमोवजम आजको र्स सभामा बजेट तर्ा कार्थक्रम पेश गरेका छ  । र्समा व्र्ापक 

छलफल गरी पाररत गरेर आगामी आ. ि. देवख कार्ाथन्त्िर्नको वदशामा जानेछ  । विवभन्त्न कार्थविवध र वनर्मािलीहरु कार्थपावलकाबाट 

स्िीकृत भएका छन् । र्स दहु ुँ गाउुँपावलकाले आगामी आ. ि. का लावग वलएको नीवत तर्ा कार्थक्रम र्स भन्त्दा पिूथ प्रस्तुत भैसकेको छ 

। 

चाल ुआ.ि. २०७६/०७७ को र्र्ार्थ आर् व्र्र्को अनुमोदन, आगामी आ.ि. २०७७/०७८ को बजेट तर्ा कार्थक्रमको अनमुावनत 

बावषथक बजेट तर्ा कार्थक्रम¸राजश्व र व्र्र्को अनमुान  स्िीकृत गनथ सभामा पेश गरेको छु ।  

 प्राप्त अिसरको सदपुर्ोग र चनु वतहरुको सामना गदै दहु ुँ गाउुँपावलका के्षरको भोवल र भविरर्को विकासको खाकाको 

रुपमा प्रस्तुत आवर्थक िषथ २०७७/०७८ को बजेटका उद्देश्र्हरु र्स प्रकार प्रस्तुत गरेको छु । 

 कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोवखमाबाट आम नागररकको जीिन रक्षा गने¸ 

 कोरोना भाइरसले र्ोजना कार्ाथन्त्िर्नमा पानथ सक्ने प्रभािलाई मध्र्नजर गरी र्प कार्थक्रम संचालन गने¸ 
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 कृवषमा आत्मवनभथरता बढाउन आधवुनक कृवष व्र्िसार्¸खाद्य सरुक्षा लगार्तका कार्थक्रमहरुमा जोड वदने¸ 

 र्िुाहरुका लावग रोजगारीका अिसरहरुको सजृना गने¸ 

 गुणस्तरीर् स्िास््र् सेिा प्रणालीको विकास गने¸ 

 िडा कार्ाथलर्लाई सेिा प्रिाहको केन्त्रको रुपमा विकवसत गने, 

 वदगो विकासको अिधारणा अनरुुप विकास पिूाथधारको वनमाथण गने, 

 आवर्थक के्षरमा लगानी माफथ त जनताको आर् आजथनमा सुधार गने, 

 सामावजक विकासको माध्र्मबाट समग्र विकासको आधार तर्ार गने, 

 स्र्ानीर् जनतामा पररितथनको अनभुवूत गराउने । 

उल्लेवखत उद्देश्र्हरु हावसल गनथका लावग र्स बजेटका प्रार्वमकताहरु देहार्बमोवजम  वनधाथरण गरेको छुः 

 “स्िच्छ दहु ु̧ँ सनु्त्दर दहु ु̧ँ समरृ्द् दहु ुँ” को मुल नारालाई सार्थक तुल्र्ाउने¸ 

 सडक एिं पिुाथधार सम्बन्त्धी आर्ोजना समर्मा गुणस्तरीर् ढंगले सम्पन्त्न गनथ जोड वदएको छ¸ 

 गररबी र माहामारीबाट आक्रान्त्त नागररकहरुका लावग राहतका कार्थक्रमहरु ल्र्ाइएको छ¸ 

 िैदेवशक रोजगारबाट फवकथ एका र्िुाहरुका लावग रोजगारमलूक कार्थक्रमहरु ल्र्ाइएको छ¸ 

 स्र्ानीर् सीप¸श्रोत र साधनका आधारमा लर् ु उद्योगहरुको प्रिर्द्थन गरी स्िरोजगारी माफथ त आर् आजथन िवृर्द् गने 

वक्रर्ाकलापहरुलाई प्रार्वमकता वदइएको छ¸ 

 स्िास््र्¸वशक्षा एिं मानि विकास सचूकाङ्कमा पछाडी परेका िगथहरुको उत्र्ानका लावग विशेष कार्थक्रम संचालन गररने 

छ¸  

 कृवष, पश ुतर्ा सहकारीका माध्र्ामद्वारा उत्पादनमा िवृद्ध र आर् आजथनका कार्थक्रममा जोड वदएको छ, 

 वशक्षा, स्िास््र् खानेपानी, सरसफाइ लगार्तका के्षरको विकासमा जोड वदएको छ,¸ 

 लैङ्वगक समानता तर्ा सामावजक समािेशीकरणमा जोड वदएको छ¸ 

 बालमैरी र िातािरणमैरी स्र्ानीर् शासन प्रिर्द्थनमा जोड वदएको छ, 

 गाउुँपावलकार्द्ारा संचालन गररएको उपाध्र्क्ष र्िुा स्िरोजगार कार्थक्रमको वनरन्त्तरता वदएको छ¸ 

 कला¸सावहत्र् र संस्कृवतको संरक्षणका लावग विशेष कार्थक्रमहरुमा जोड वदएको छ¸ 

 अब म दहु ुँ गाउुँपावलकाको वर्नै उद्देश्र् तर्ा प्रार्वमकतामा आधाररत रही तर्ार गररएको आवर्थक िषथ २०७७/०७८ को 

िावषथक बजेट तर्ा कार्थक्रम प्रस्तुत गनथ चाहन्त्छु । 

सभाध्र्क्ष महोदर्,   

स्र्ानीर् सरकारको अिधारण, विकेवन्त्रकरणको मलु ममथलाई आत्मसार् गदै र्ो बजेट तर्ा कार्थक्रम वनमाणथ गररएको छ । बजेटको 

सीवमतता एिं आिश्र्कताको अवसवमततालाई विचार गरी प्रार्वमकता प्राप्त र्ोजनाहरुमा बजेट विवनर्ोजन गररएको छ । गाउुँपावलका 

वभर र्पैु्र समस्र्ा र चनु वतहरु छन । बाढी,पवहरो¸भ-ुक्षर्¸ढल वनकास आवद समस्र्ाहरु हामी साम ुछन ्। गाउुँपावलकाको गुरुर्ोजना 

वनमाथण गररसवकएकोले त्र्सलाई आधारमावन र्ोजना वनमाथण गररएको छ । चाल ुआ. ि. देवख नै लेखा वहसाब राख्ने SUTRA 

सफ्टिेर्रको प्रर्ोग गररसवकएको छ । विवभन्त्न प्रकारका सफ्टिेर्रहरु खररद गरी कागज विवहन प्रणालीको सरुुिात गररने छ । विवभन्त्न 

दात ृ संस्र्ाहरुसंग समन्त्िर् गरी कामकाज गनथका लावग रकम विवनर्ोजन गररएको छ । कार्ाथलर् भिन वनमाथणका लावग जग्गा प्राप्त 

भैसकेकोले बोलपरको प्रकृर्ा अवन्त्तम चरणमा रहकेो छ । चाल ुआ. ि. मा नै उक्त कार्थको सम्झ ता गरी कार्थ प्रारम्भ गररने छ । सो का 

लावग रकम विवनर्ोजन गरेको छु । पर्थटन प्रिर्द्थनका लावग वहवकला वशर्द्टोपी सडकको वनमाथण कार्थको कार्थ प्रारम्भ गररएको छ । र्ल 

वसवलङच रा बह उद्देशीर् झो प ुको वनमाथण कार्थ भइरहकेो छ । आगामी आ. ि. मा उक्त कार्थ सम्पन्त्न गररने छ । गाउुँपावलकाले प्रारम्भ 

गरेको “कक्षा कोठामा वशक्षक विद्यालर्मा अवभभािक”¸”स्िच्छ दहु ुँ, सनु्त्दर दहु ुँ, समरृ्द् दहु ुँ” को नारालाई सार्थक बनाउने 
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अवभर्ान¸उपाध्र्क्ष र्िुा स्िरोजगार कार्थक्रम¸िडा अध्र्क्ष टोल सधुार कार्थक्रम¸गाउुँपावलका अध्र्क्ष सडक र्ोजना कार्थक्रमलाई 

वनरन्त्तरता वदइएको छ । 

 

   कृवष, वसंचाई, स्िास््र्, वशक्षा, सडक, खानेपानी लगार्त अन्त्र् के्षरमा अपेक्षा गरे अनसुार रकम विवनर्ोजन गनथ 

सवकएको छैन । तुलनात्मक रुपमा आन्त्तररक आर् उठ्न नसक्दा माग अनुसार बजेट विवनर्ोजन गनथ सवकएको छैन । गाउुँबासीका माग 

र स्रोत साधन को क्षमता बीच सन्त्तुलन कार्म गनथ कवठन भएको छ । िडा सवमवतबाट प्रार्वमकता भई आएका र्ोजनाहरुलाई 

गाउुँपावलकाको क्षमता हरेी समेट्ने प्रर्ास गरेका छौं ।  

 सबै करदाताहरुलाई करको दार्रामा ल्र्ाउन जरुरी छ । मैले वतरेको कर मेरै गाउुँको विकास का लावग नै हो भन्त्ने भािनाको 

विकास ह न ुजरुरी छ ।  

सभाध्र्क्ष महोदर्,  

संसदलीर् अभ्र्ास अनरुुप हामीले कार्थ संचालन गनुथ पने¸वनणथर् गनुथ पने भएको ह दा सरुुको अिस्र्ामा र्ो प्रकृर्ा न लो नै रह्यो । 

स्र्ानीर् तहले सरकारको मलु्र् र मान्त्र्ता अनरुुप काम गनुथ पने भएकोले धेरै जसो जनताका माग परूा गनथ सवकएको छैन । हामीले गत 

िषथ सम्म अधरुा र्ोजनाहरुलाई र्स िषथ पवन वनरन्त्तरता वदएका छ  । पिूाथधार विकासले मार विकासको िहृत अिधारणालाई समेट्न 

सक्दैन । पिूाथधार विकाससुँगै आवर्थक विकास, सामावजक विकास, िातािरण तर्ा विपद ् व्र्िस्र्ापन, संस्र्ागत सुधार, सशुासन 

जस्ता विविध के्षरको सन्त्तुवलत विकासले नै समग्र विकासलाई समेट्दछ । तसर्थ वर्नै के्षरको विकासको लावग बजेटको व्र्िस्र्ा 

गररएको छ । सडक स र्थ बविको लावग स्र्ानीर् टोल विकास संस्र्ा, उपभोक्ता सवमवत, सामदुार्ीक संस्र्ा आवदले माग गरेमा सोका 

लावग संर् र प्रदेश सरकारसंग आिश्र्क बजेटका लावग पहल गररने छ । वशक्षा, स्िास््र्, कृवष, खेलकुद विपद व्र्िस्र्ापन, ममथत 

संभारका लावग पवन रकम बाुँडफाुँड गररएको छ ।  

 

सभाध्र्क्ष महोदर्,   

अब म आगामी आ.ि. २०७७/०७८ का लावग श्रोतको अनमुान तर्ा त्र्सका माध्र्म एिं विवनर्ोवजत बजेटका बारेमा प्रकाश पानथ 

चाहन्त्छु । आगामी आ.ि. २०७७/०७८ को कुल बजेट ३२ करोड ३० लाख ९१ हजार ९३० प्रस्ताि गनथ चाहन्त्छु । उक्त रकम संर्ीर् 

वििीर् समावनकरणबाट रु. ८ करोड ८४ लाख¸संर्ीर् सशतथ अनदुानबाट रु. १२ करोड ६१ लाख¸संर्ीर् राजश्व बाडफाड बाट रु. ४ 

करोड ८६ लाख २३ हजार ९३०¸ प्रदेश वििीर् समावनकरणबाट ६८ लाख ९४ हजार¸प्रदेश सिारी साधन करबाट रु. १४ लाख ७४ 

हजार¸ आन्त्तररक आम्दानीबाट रु. १ करोड १० लाख¸ संर् समपरुक अनदुान १ करोड ६६ लाख ५० हजार¸ संर् विशेष अनदुान ९० 

लाख¸प्रदेश समपरुक अनदुान ८० लाख ५० हजार¸प्रदेश विशेष अनदुान ६९ लाख प्राप्त ह ने प्रस्ताि गरेको छु । 

र्सै गरी खचथ तफथ  चाल ुखचथ रु. १८ करोड ७५ लाख ५ हजार ९ सर् ३० र पवुजगत खचथ र. १५ करोड २२ लाख ३६ हजार खचथ ह ने 

प्रस्ताि गरको छु जनु चाल ुखचथ ५५ प्रवतशत र पवुजगत खचथ ४५ प्रवतशत देवखन्त्छ । 

 

उपरोक्त बमोवजमको रकम मध्रे्बाट संर् वििीर् समावनकरण¸ राजश्व बाुँडफाुँड¸ प्रदेश वििीर् समावनकरण¸ प्रदेश सिारी 

कर¸आन्त्तररक आम्दानी र संर्को रोर्ल्टीको विषर्गत के्षरको बाुँडफाुँड पवछ सभामा छलफल भए पश्चात जानकारी गराइने छ । 

 

 आगामी आ.ि. २०७७/०७८ का लावग प्रस्ताि गररएका र्ोजना तर्ा कार्थक्रम¸राजश्व र व्र्र्को अनमुान एिं २०७७ जेष्ठ 

मसान्त्त सम्मको आम्दानी र खचथ रकमको वििरण अनसुचूीमा उल्लेख गररएको छ । आवर्थक ऐन र विवनर्ोजन ऐन र्सै सार् संलग्न 

गरेको छु । 

अन्त्तमा, बजेट, नीवत तर्ा कार्थक्रम तजुथमा प्रवक्रर्ामा सहर्ोग गनुथह ने सम्पणूथ पदावधकारी, कमथचारी वमरहरु, राजनीवतक दलका 

प्रवतवनवधहरु,  मवहला, दवलत, आवदबासी जनजाती, जेष्ठ नागररक, अशक्त अपांग लगार्त सबै गाउुँबासीहरुलाई हावदथक धन्त्र्िाद वदन 
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चाहन्त्छु । र्स गाउुँपावलकाले र्ालनी गरेको विकास वनमाथणका कार्थहरुमा दहु ुँबासी सबैको सकारात्मक सहर्ोग ह नेछ भन्त्ने अपेक्षा गद ै

सभाध्र्क्ष ज्र्कूो अनुमवतले आ.ि. २०७७/०७८ को र्ो बजेट तर्ा कार्थक्रम मावर् छलफल तर्ा स्िीकृतीका लावग टेबुल गदथछु । 

िन्यवाद । 

 

 

गाउुँसभा उपर्तथर्ि 
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र्नर्िय नं. १- यस दुह ुँ गाउुँपार्िकाका िार्ग प्राप्त ह ने सघं र्वर्िय समार्नकरर् अनुदानको रकम देहाय बमोर्जम बांडफांड 

गने र्नर्िय गररयो । 

सघं र्विीय समार्नकरर् अनुदानको बाडुँफाुँड रकम  

र्स.नं. कायिक्रम/योजनाको नाम र्बर्नयोर्जि रकम िेत्र कैर्फयि 

क. सघं र्विीय समार्नकरर्  88,400,000.00      

१.० कन्त्टेनजेन्त्सी रकम     4,420,000.00      

२.० संर् समपरुक अनदुान म्र्ावचङ   10,000,000.00      

३.० प्रदेश समपरुक अनदुान म्र्ावचङ                 -        

३.१ स्िास््र्च की भिन वनमाथण िडा नं.४     2,000,000.00      

३.२ दगुाथ आ.वब. गरमोरा वबद्यालर् भिन वनमाथण     1,550,000.00      

३.३ बालउद्यान वनमाथण गखाथवबन्त्ना     5,000,000.00      

४.० RVWRMP को म्र्ावचङ फन्त्ड     3,870,000.00      

५.० झो.प.ु म्र्ावचङ फन्त्ड       314,000.00      

६.० झो.प.ु हरेालकुो पारीश्रवमक        78,000.00      

७.० ५ िटै िडाको वसवलङ   22,500,000.00      

८.० वहवकला वशद्दटोवप कृवष सडक वनमाथण     3,500,000.00      

९.० जोशीगाउुँ बारबाज फारा सडक वनमाथण     3,500,000.00      

१०.० वहवकला गुना सडक वनमाथण     1,500,000.00      

११.० गरमोरा न मणेु सतु्खोला सडक वनमाथण     2,000,000.00      

१२.० वबपद धर्िस्र्ापन कोष     8,000,000.00      

१३.०  कृवष  कार्थक्रम     3,700,000.00      

१४.०  पश ुप्रसार कार्थक्रम     1,467,000.00      

१५.० टोल सधुार कार्थक्रम     1,500,000.00      

१६.० वशक्षा     5,000,000.00      

१७.० स्िास््र्     4,000,000.00      

१८.० िडा कार्ाथलर् भिन वनमाथण िडा नं.५     2,000,000.00      

१९.० लवक्षत बगथ       668,000.00      

२०.० मवहला लवक्षत       400,000.00      

२१.० मवहला लवक्षत कार्थक्रम     1,000,000.00      

२२.० उपाध्र्क्ष स्िरोजगार कार्थक्रम       300,000.00      

२३.०  केदार मवन्त्दर वनमाथण िडा नं.४       133,000.00      

जम्मा रकम  88,400,000.00      

नोटः वस.नं. ९.० मा विवनर्ोवजत रकम रु. ३५ लाख मध्रे् सोही सडकको प्र्ाकेज नं. १ र २ मा सडक क्षवत भएको ह ुँदा उक्त 

स्र्ानमा जाली भने कार्थका लावग प्रवत प्र्ाकेज रु. ५-५ लाख विवनर्ोजन गने वनणथर् गररर्ो । 
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र्नर्िय नं. २ – आर्थिक वषि २०७७।०७८ का िार्ग प्रदेश र्वर्िय समार्नकरर् अनुदानको रकम देहाय बमोर्जम बांडफांड 

गने र्नर्िय गररयो । 

प्रदेश र्विीय समार्नकरर् अनुदानको बाडुँफाुँड रकम 

र्स.नं. कायिक्रम/योजनाको नाम र्बर्नयोर्जि रकम िेत्र कैर्फयि 

ख. प्रदेश र्बिीय समार्नकरर्    6,894,000.00      

१ कन्त्टेनजेन्त्सी रकम      345,000.00      

२ सहकारी प्रबधथन       500,000.00      

३ लवक्षत बगथ       332,000.00      

४ न्त्र्ावर्क सवमवत       500,000.00      

५ बालबावलका       500,000.00      

६ मवहला लवक्षत       300,000.00      

७ दहु ुँ प्रिेश द्वार वनमाथण िडा नं.३       700,000.00      

८ उपचार तर्ा राहत कार्थक्रम       250,000.00      

९ खेलकुद       667,000.00      

१० शावन्त्त सरुक्षा       200,000.00      

११ ह स्कर मवन्त्दर वनमाथण िडा नं.१ विण       500,000.00      

१२ वब वप स्मवृत भिन वनमाथण (क्रमागत)       700,000.00      

१३ फारा खेलमैदान वनमाथण िडा नं.४       200,000.00      

१४ 

गोरीलमाणड  मा.वब वहवकला भिन वनमाथण िडा नं.२ 

(क्रमागत)     1,200,000.00      

  जम्मा रकम    6,894,000.00      

 

र्नर्िय नं. ३ – यस दुह ुँ गाउुँपार्िकाको आर्थिक वषि २०७७।०७८ को िार्ग आन्िररक स्रोिको रकम िपर्शि बमोर्जम 

र्वर्नयोजन गने र्नर्िय गररयो । 

आन्िररक स्रोिको बाडुँफाुँड रकम  

र्स.नं. कायिक्रम/योजनाको नाम र्बर्नयोर्जि रकम िेत्र कैर्फयि 

घ. आन्िररक श्रोिबाट   11,000,000.00      

१ वहवकला वशद्दटोवप कृवष सडक वनमाथण िडा नं.२       500,000.00      

२ जोशीगाउुँ बारबाज फारा सडक वनमाथण िडा नं. ४       400,000.00      

३ िडा कार्ाथलर् भिन वनमाथण िडा नं. ४      1,000,000.00      

४ सेलगाडा वप वस वस बाटो वनमाथण िडा नं. २        200,000.00      

५  पश ुप्रसार कार्थक्रम       533,000.00      

६ मवहला वबकास शाखा       300,000.00      

७ कृवष कार्थक्रम       300,000.00      

८ र्मु्ती पसल सञ्चालन अनदुान     1,200,000.00      

९  करार सेिा शलु्क (पाररश्रवमक खचथ)      4,500,000.00      

१०  परामशथ सेिा         800,000.00      

११  आवर्थक सहार्ता चन्त्दा परुस्कार      1,000,000.00      

१२  विविध खचथ         267,000.00      
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जम्मा रकम  11,000,000.00      

 

र्नर्िय नं. ४ – आर्थिक वषि २०७७।०७८ मा यस दुह ुँ गाउुँपार्िकाको िार्ग सरं्र्िकोषबाट र्वर्नयोजन ह ने रकमिाई 

देहाय बमोर्जम वांडफांड गने र्नर्िय गररयो । 

र्स.

नं. 

अनुदान 

सखं्या 
र्शषिकको नाम र्ािु खर्ि पुुँर्जगि खर्ि 

र्वर्िय 

व्यवतथा 
जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१  गाउुँपावलका १६¸९१¸०५¸९३०.०० ११३०८६०००.०० - २८¸२१¸९१¸९३० 

२  िडा सवमवत - २२५०००००.०० - २¸२५¸००¸०००.०० 

३  विषर्गत शाखा १¸८४¸००¸०००.०० - - १¸८४¸००¸०००.०० 

४  ऋण साुँिा भकु्तानी - - - - 

५  लगानी शेर्र/ऋण - - - - 

जम्मा १८¸७५¸०५¸९३०.०० १३५५८६०००.००  ३२¸३०¸९१¸९३०.०० 

 

र्नर्िय नं. ५ – आर्थिक वषि २०७७।०७८ मा प्राप्त ह ने राजश्व वांडफांडको रकमिाई देहाय बमोर्जम र्शषिकगि वांडफाुँड गने 

र्नर्िय गररयो । 

आ.व. २०७७/०७८ को राजश्व बाुँडफाुँड रकमको र्शषिकगि बाुँडफाुँड 

खर्ि र्शषिक र्ववरर् 
र्ािु आ.व.को र्वर्नयोजन 

रकम  
कैर्फयि 

२११११ तलब    20,000,000.00    

२११२१ पोशाख भिा       300,000.00    

२११३१ स्र्ानीर् भिा     3,100,000.00    

२११३२ महगी भिा       800,000.00    

२११३४ बैठक तर्ा अन्त्र् भिा       100,000.00    

३११३९ अन्त्र् भिा     5,200,000.00    

२११४१ पदावधकारी बैठक भिा     1,134,000.00    

२२१११ पानी तर्ा वबजलुी       950,000.00    

२२२१२ संचार महशलु     1,800,000.00    

२२२११ इन्त्धन पदावधकारी          50,000.00    

२२२१२ इन्त्धन कार्ाथलर् प्रर्ोजन       100,000.00    

२२२१३ सिारी साधन ममथत खचथ       200,000.00    

२२२१४ बीमा तर्ा नविकरण खचथ       100,000.00    

२२२२१ मेवशनरी तर्ा औजार ममथत सम्भार       200,000.00    

२२२३१ वनवमथत सािथजवनक सम्पिी ममथत सम्भार        100,000.00    

२२३११ कार्ाथलर् सञ्चालन सम्बन्त्धी खचथ     2,500,000.00    

२२३१४ इन्त्धन अन्त्र् प्रर्ोजन       100,000.00    

२२३१५ परपवरका छपाई तर्ा सचूना प्रशारण     1,950,000.00    

२२४११ परामशथ सेिा     1,300,000.00    

२२४१३ करार सेिा शलु्क     2,000,000.00    



58 
 

२२५११ कमथचारी तावलम         50,000.00    

२२५१२ सीप विकास तर्ा जनचेतना तावलम तर्ा गोष्ठी         50,000.00    

२२५२२ कार्थमक्रम खचथ         50,000.00    

२२५२९ विविध काक्रथ म खचथ       100,000.00    

२२६११ अनगुमन मलु्र्ाङ्कन खचथ     1,939,930.00    

२२६१२ भ्रमण खचथ       200,000.00    

२२७११ विविध खचथ       400,000.00    

२२७२१ सभा सञ्चालन  खचथ       200,000.00    

२६३१२ कमथचारी उपदान      2,700,000.00    

२८१४२ र्रभाडा        800,000.00    

२८१४९ अन्त्र् भाडा       150,000.00    

जम्मा   48,623,930.00    

 

र्नर्िय नं. ६ – यस दुह ुँ गाउुँपार्िकाको िार्ग प्राप्त ह ने प्रदेश सवारी सािनको करको वांडफांड रकम देहाय बमोर्जम 

र्वर्नयोजन गने र्नर्िय गररयो । 

प्रदेश सवारी सािन करको बाडुँफाुँड रकम 

र्स.नं. कायिक्रम/योजनाको नाम र्बर्नयोर्जि रकम िेत्र कैर्फयि 

ग. प्रदेश सवारी सािन कर    1,474,000.00      

१ कन्त्टेनजेन्त्सी रकम       74,000.00      

२ खेलकुद       333,000.00      

३  केदार मवन्त्दर वनमाथण िडा नं.४       867,000.00      

४ िन तर्ा िातािरण       200,000.00      

  जम्मा रकम    1,474,000.00      

 

र्नर्िय नं. ७ – यस दुह ुँ गाउुँपार्िकाको आर्थिक वषि २०७५।०७६ को यथाथि आय – व्यय 

र्ववरर्¸आर्थिक वषि २०७६।०७७ को िक्ष्य र जेठ ८ गिे सम्मको आम्दानी र आगामी वषि २०७७।०७८ 

को आय – व्ययको र्ववरर् पाररि गने र्नर्िय गररयो । 

दुह ुँ गाउुँपार्िका 

  
आ.व.२०७७/०७८ 

 
अनुसचूी-२ 

शीषिक 

आ.व. 

2075/०७6 को 

िक्ष्य 

आ.व. 

2075/076 को 

यथाथि 

आ.व. 

२०७६/०७७ को 

िक्ष्य 

आ.व. २०७६/०७७ को 

जेष्ठ ८ गिे सम्मको 

आम्दानी 

आ.व. 

२०७७/०७८ को 

िक्ष्य 

राजतवुः 

   

255,684,000.0

0  

   

266,325,684.5

1  

   

320,132,745.56  

           

2,623,028,864.59  

   

323,091,930.00  

आन्िररक राजतवुः 
         

650,000.00  

       

5,538,956.95  

      

11,977,355.40  

                   

3,242,533.84  

      

11,000,000.00  

सम्पिी कर 
         

113,000.00  

         

765,650.00  

         

500,000.00  

                   

2,074,400.53  

       

1,000,000.00  
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र्रबहाल कर 
           

25,000.00  

           

52,794.00  

         

100,000.00  

                      

44,008.00  

         

150,000.00  

भूवमकर (मालपोत) 
         

125,000.00  

         

228,401.39  

         

200,000.00  

                     

178,984.00  

         

500,000.00  

सिारी साधन कर 
            

3,000.00  
                   -                       -                                   -                       -    

सिेा शलु्क तर्ा दस्तुर (स्र्ानीर् 

तहबाट ह ने वसफाररस 

लगार्तमा/स्र्ानीर् पूिाथधार तर्ा 

सिेा उपर्ोगमा) 

         

270,000.00  

       

3,092,111.56  

      

11,097,355.40  

                     

681,968.31  

       

8,950,000.00  

पर्थटन शलु्क                    -                       -                       -                                   -                       -    

विज्ञापन कर                    -                       -                       -                                   -                       -    

व्र्िसार् कर 
         

110,000.00  

       

1,400,000.00  

           

30,000.00  

                      

25,535.00  

           

50,000.00  

दण्ड जररिाना 
            

2,000.00  
  

           

40,000.00  

                      

84,000.00  

         

200,000.00  

मनोरञ्जन कर                    -      
            

5,000.00  

                        

2,150.00  

           

50,000.00  

मालपोत सकंलन                    -                         -        

बहाल विट री र्र जग्गा कर                    -      
            

5,000.00  
                               -      

मतृ िा माररएका जीि जन्त्तुको 

हाड, वसगं, प्िाुँख, छालामा कर 
                   -                         -                                   -      

प्राकृवतक स्रोत साधन 

व्र्िसावर्क कर 

            

2,000.00  
                     -                                   -      

शरे्र लगानीबाट प्राप्त लाभांश 

तर्ा पूुँवजगत लाभ आर् 
                   -                         -                                   -      

ऋण लगानीबाट प्राप्त व्र्ाज आर्                    -                         -                                   -      

अन्त्र्/ नगद                    -                         -    
                     

151,488.00  

         

100,000.00  

राजतव बाुँडफाुँडुः 
    

39,776,000.00  

    

28,947,929.36  

    

46,228,476.89  

           

2,392,352,330.75  

    

50,097,930.00  

राजस्ि बाुँडफाुँड प्रावप्त 

(+) 
          

     सरं्ीर् सरकारबाट 
      

37,694,000.00  

      

27,830,204.42  

      

44,300,000.00  

              

2,391,133,078.00  

      

48,623,930.00  

     प्रदशे सरकारबाट 
       

2,082,000.00  

       

1,117,724.94  

       

1,737,000.00  

                   

1,011,898.75  

       

1,474,000.00  

राजस्ि बाुँडफाुँड 

हस्तान्त्तरण (-) 
                   -                       -    

         

191,476.89  

                     

207,354.00  
                   -    

अन्य आयुः 
    

20,030,000.00  

    

34,785,798.20  

    

33,527,913.27  
    

साविक स्र्ानीर् वनकार्बाट 

हस्तान्त्तरण भई प्राप्त रकम 
                   -                       -                       -                                   -                       -    

बरेुज ुअसलुी 
           

30,000.00  
                   -                       -                                   -                       -    

गत िषथको नगद म ज्दात                                                  -    0 
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20,000,000.00  34,785,798.20  33,527,913.27  

अन्िर सरकारी र्विीय 

हतिान्िरर्ुः 

   

195,228,000.0

0  

   

197,053,000.0

0  

   

228,399,000.00  

             

227,434,000.00  

   

261,994,000.00  

नेपाि सरकारबाट प्राप्त 

अनुदानुः 

   

171,500,000.0

0  

   

178,597,000.0

0  

   

209,200,000.00  

             

217,268,000.00  

   

240,150,000.00  

वििीर् समानीकरण 

अनुदान 

      

80,000,000.00  

      

80,000,000.00  

      

85,700,000.00  

                  

85,700,000.00  

      

88,400,000.00  

सशतथ अनुदान 
      

91,500,000.00  

      

98,597,000.00  

     

102,400,000.00  

                

121,568,000.00  

     

126,100,000.00  

समपूरक अनुदान                    -                       -    
      

11,100,000.00  
                               -    

      

16,650,000.00  

विशषे अनुदान                    -                       -    
      

10,000,000.00  

                  

10,000,000.00  

       

9,000,000.00  

प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 

अनुदानुः 

    

23,728,000.00  

    

18,456,000.00  

    

19,199,000.00  

              

10,166,000.00  

    

21,844,000.00  

वििीर् समानीकरण 

अनुदान 

       

6,728,000.00  

       

6,728,000.00  

       

6,827,000.00  

                   

6,827,000.00  

       

6,894,000.00  

सशतथ अनुदान                    -                       -                       -    
                     

990,000.00  
                   -    

समपूरक अनुदान 
      

11,500,000.00  

       

3,788,000.00  

       

4,872,000.00  
                               -    

       

8,050,000.00  

विशषे अनुदान 
       

5,500,000.00  

       

7,500,000.00  

       

7,500,000.00  

                   

2,349,000.00  

       

6,900,000.00  

अन्त्र् आर् (वशक्षा)                    -    
         

440,000.00  
0.0                                -    0 

अन्य तथानीय िहबाट प्राप्त 

अनुदानुः 
          

सशतथ अनुदान     0.0     

समपूरक अनुदान     0.0     

विशषे अनुदान     0.0     

जनसहभार्गिाुः           

नगद सहभावगता     0.0     

श्रम तर्ा िस्तुगत 

सहार्ता 
    0.0     

नोट- राजस्िका वशषथकहरु नेपाल सरकारले तोके बमोवजम ह नेछ । स्र्ानीर् तहका राजस्ि वशषथकहरु नतोवकए सम्म र्स ैबमोवजम गने । 

 

र्नर्िय नं. ८ – यस दुह ुँ गाउुँपार्िकामा आर्थिक वषि २०७६।०७७ मा सरं्ार्िि िपर्शि बमोर्जमका योजना / 

आयोजनाहरिाई सशंोिन सर्हि पाररि गने र्नर्िय गररयो । 
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आन्िररक स्रोिमा प्रर्वर्ि भएका योजनाहरिाई गाउुँपार्िका भवनको जग्गा खररद शीषिकबाट व्यहोने गरी गाउुँसभाबाट संसोिन गनुिपने 

योजनाहरको र्ववरर्हर 

  

र्स

.न. 
योजना रकम 

प्रर्वर्ि 

गररएको 

स्रोि  

प्रर्वि गनुिपने स्रोि 

िथा शीषिक  

गो 

भा 

न  

 भुक्तानी 

भएको 

रकम   

 भुक्तानी 

ह न बार्क 

रकम  

 जम्मा 

रकम  

  

1 
जोवशगाउ बारिाज फारा 

सडक  

 

1,005,2

73.37  

 आन्त्तररक 

स्रोत  

 सरं् समावनकरणको 

जग्गा खररदमा  
89 

        

880,200.0

0  

                 

-    

    

880,200.

00  

  

2 
जोवशगाउ बारिाज फारा 

सडक ३० लाख िाला  

   

714,240

.00  

 सरं् 

समावनकरण

को   

 सरं् समावनकरणको 

जग्गा खररदमा  

6 

,81 

                 

-    

        

714,240.

00  

    

714,240.

00  

  

3 
गणेश मा वसमवल फवनथचर 

वनमाथण 

   

126,800

.00  

 आन्त्तररक 

स्रोत  

 सरं् समावनकरणको 

जग्गा खररदमा  
50 

        

126,800.0

0  

                 

-    

    

126,800.

00  

  

4 कम्दा खानेपावन र्ोजना २ 

   

580,161

.00  

 आन्त्तररक 

स्रोत  

 सरं् समावनकरणको 

जग्गा खररदमा  
67 

        

200,000.0

0  

        

380,161.

00  

    

580,161.

00  

  

5 पाटासावह मवन्त्दर वनमाथण 

   

174,076

.00  

 आन्त्तररक 

स्रोत  

 सरं् समावनकरणको 

जग्गा खररदमा  
66 

        

174,000.0

0  

                 

-    

    

174,000.

00  

  

6 वपपलच रर मा वि विण  

   

344,000

.00  

 आन्त्तररक 

स्रोत  

 सरं् समावनकरणको 

जग्गा खररदमा  
85 

         

73,000.00  

        

271,000.

00  

    

344,000.

00  
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7 
फारा नमनुा बवस्त तर्ा 

सरसफाई 

   

588,000

.00  

  
 सरं् समावनकरणको 

जग्गा खररदमा  
82 

        

195,000.0

0  

        

393,000.

00  

    

588,000.

00  

  

8 वजन्त्तोवल भुईकोट खा पा र्ो 

   

500,000

.00  

 आन्त्तररक 

स्रोत  

 सरं् समावनकरणको 

जग्गा खररदमा  

77 

,81 

      

1,958,634

.00  

                 

-    

   

1,958,63

4.00  

  

9 स्िा्र् च वक बाटो वनमाथण 

   

400,000

.00  

 आन्त्तररक 

स्रोत  

 सरं् समावनकरणको 

जग्गा खररदमा  

10

3 

        

125,000.0

0  

        

275,000.

00  

    

400,000.

00  

  

10 
िडा २ कार्ाथलर्को 

श चालर् वन 

   

459,797

.90  

 आन्त्तररक 

स्रोत  

 सरं् समावनकरणको 

जग्गा खररदमा  
91 

        

144,000.0

0  

        

315,797.

90  

    

459,797.

90  

  

11 वतङकर सडक ममथत सभार 

    

64,800.

00  

            -    
 सरं् समावनकरणको 

जग्गा खररदमा  

11

1 

         

64,800.00  

                 

-    

      

64,800.0

0  

  

12 
र्ट्टेगाड खोला टेिा प्रखाल 

वनमाथण 

   

100,000

.00  

 आन्त्तररक 

स्रोत  

 सरं् समावनकरणको 

जग्गा खररदमा  
  

                 

-    

        

100,000.

00  

    

100,000.

00  

  

13 
आकवस्मक भ वतक पुिाथधार 

वनमाथण 

   

780,000

.00  

 आन्त्तररक 

स्रोत  

 सरं् समावनकरणको 

जग्गा खररदमा  
    

        

780,000.

00  

    

780,000.

00  

  

14 
स्िा्र् च वक ब्रह्मदिे धामी 

बोहररगाउ बाध वनमाथण 

   

200,000

.00  

  
 सरं् समावनकरणको 

जग्गा खररदमा  
    

        

200,000.

00  

    

200,000.

00  
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15 

ग ररलमाण्ड  मा वि वहवकला 

४ कोठे भिनको बावक काम 

वन 

   

161,870

.40  

 आन्त्तररक 

स्रोत  

 सरं् समावनकरणको 

जग्गा खररदमा  
    

        

161,870.

40  

    

161,870.

40  

  

16 
भैपरर आउने खचथ (ज ेवस वब 

भाडा सवहत) 

   

467,496

.70  

  
 सरं् समावनकरणको 

जग्गा खररदमा  
    

        

467,496.

70  

    

467,496.

70  

  

जम्मा    

    

3,941,434

.00  

    

4,058,56

6.00  

 

8,000,00

0.00  

  

 156000 हजार पे फ गदाि गाउपार्िका भवनका िार्ग जग्गा खररद वाट बजेट खर्िमा 

देर्खएको ।   

  

4,097,434

.00  

  

8,000,00

0.00  

              

-    

  

        

              

-    

  

           

           

           

प्रदेश राजश्व बाुँडफाुँड र संघको रोयर्ल्टबाट प्राप्त ह ने रकममा प्रर्वर्ि भएका योजनाहरिाई छैटौ गाउुँसभाबाट संसोिन गनुिपने 

योजनाहरको र्ववरर्हर     

र्स.

न 
र्ववरर् प्रर्वर्ि गररएको स्रोि 

प्रर्वर्ि 

गररएको रकम 

प्रर्वर्ि गनुिपने 

स्रोि 

प्रर्वर्ि गनुिपने 

रकम 

कैर्फ

यि 
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१ गुरुर्ोजना वनमाथण प्रदशे राजश्व िाडफाड 
     

1,500,000.0

0  

प्रदशे राजश्व 

िाडफाड 

     

1,308,523.00    

    

२ गुरुर्ोजना वनमाथण 

सरं् रोर्ल्टी                  -    सरं् रोर्ल्टी       191,477.00    

    

३ 

शावन्त्त तर्ा 

पुनवनमाथण 

मन्त्रालर्बाट 

हस्तान्त्तररत 

विद्यालर् भिन 

वनमाथण 

प्रदशे राजश्व िाडफाड र सरं्को 

रोर्वल्ट  

       

428,477.00  

प्रदशे राजश्व 

िाडफाड 

      428,477.00    

    

जम्मा   

    

1,928,477.0

0  

     1,928,477.00    

    

           

संघ राजश्व बाडुँफाुँडको रकम छैटौ गाउुँसभाबाट संसोिन गनुिपने र्शषिकहरको र्ववरर्हर 

    

र्स.

न. योजना प्रर्वर्ि गररएको स्रोि  

प्रर्वर्ि 

गररएको रकम 

प्रर्वि गनुिपने 

स्रोि िथा 

र्शषिक  

 भुक्तार्न भएको 

रकम   

कैर्फ

यि 
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र्नर्िय नं. ९ – यस दुह ुँ गाउुँपार्िका अन्िरगि आर्थिक वषि २०७७।०७८ मा पार्ुँ वटै वडाहरमा सरं्ािन ह ने देहाय 

बमोर्जमका योजनाहर ( वडातिरीय योजनाहर ) पाररि गने र्नर्िय गररयो । 

दुह ुँ गाउुँपार्िका वडा नं १ 

र्स नं योजनाको नाम ठेगाना  र्बर्नयोर्जि रकम   िेत्र  

१ ग्र्ास वसलेन्त्डर चुलो खररद 

िडा नं. 

१      2,900,000  

 िातािरण तर्ा विपद 

व्र्िस्र्ापन तफथ   

२ कोरोना कोवभड-१९ वनर्न्त्रण 

िडा नं. 

१        150,000  

 िातािरण तर्ा विपद 

व्र्िस्र्ापन तफथ   

१ 

 सरं्को राजश्व 

बाुँडफाुँड  पदावधकारर पाररश्रवमक खचथ 

       

500,000.00  

  फवनथचर तर्ा 

वफक्चसथ        500,000.00    

    

२ 

 सरं्को राजश्व 

बाुँडफाुँड  मशेनरर औजार सभार 

       

150,000.00  

  फवनथचर तर्ा 

वफक्चसथ        150,000.00    

    

३ 

 सरं्को राजश्व 

बाुँडफाुँड  ईन्त्धन अन्त्र् प्रर्ोजन 

         

57,670.00  

  फवनथचर तर्ा 

वफक्चसथ          57,670.00    

    

जम्मा                            -              707,670.00    
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३ आ.वब. भगनाडी झ्र्ाल ढोका तर्ा कोठा ममथत भगनाडी        150,000   पिुाथधार वबकास तफथ   

४ आ.वब. खराथ झ्र्ाल ढोका तर्ा कोठा ममथत खराथ        125,000   पिुाथधार वबकास तफथ   

५ ह नैनार् मवन्त्दर  वनमाथण  वबण        200,000   पिुाथधार वबकास तफथ   

६ आ.वब. बस्पाली वफल्ड वनमाथण बस्पाली        200,000   पिुाथधार वबकास तफथ   

७ ठुलसैन र्ो.बा. वनमाथण स तोली        100,000   पिुाथधार वबकास तफथ   

८ वलत्र्ी देवख पर्मथ सम्म र्ो.बा. वनमाथण  

वलत्र्ी, 

पर्मथ        100,000   पिुाथधार वबकास तफथ   

९ धलुीगडा खोला तटबन्त्ध वनमाथण धवुलगडा        100,000   सामावजक वबकास तफथ   

१० हररचन मवन्त्दर वफल्ड वनमाथण वबण        150,000   पिुाथधार वबकास तफथ   

११ विविध 

िडा नं. 

१        200,000   संस्र्ागत वबकास तफथ   

१२ गाउुँर्र वक्लवनक भिन वनमाथण खराथ खराथ        125,000   पिुाथधार वबकास तफथ   

           4,500,000    
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दुह ुँ गाउुँपार्िका वडा नं २ 

र्स.

नं. योजनाको नाम ठेगाना 

र्बर्नयोर्जि 

रकम के्षर 

१ भवुमराज आ.वब. कम्दा भान्त्सा कोठा वनमाथण 

दहु ुँ गा.पा. िडा 

नं. २ 350000  पबुाथधार वबकास  

२ गुना खानेपानी ममथत र्ोजना  

दहु ुँ गा.पा. िडा 

नं. २ 200000 

 समावजक 

वबकास  

३ 

बसन्त्त हररर्ावल कृवष समहु अफरे राता २ कोठे सामदुावर्क भिन 

विमाथण (क्रमागत) 

दहु ुँ गा.पा. िडा 

नं. २ 300000  पबुाथधार वबकास  

४ 

नरोली देवख बडदार्ा सम्म ढल वनकास सवहतको वप.वस.वस. बाटो 

वनमाथण 

दहु ुँ गा.पा. िडा 

नं. २ 400000  पबुाथधार वबकास  

५ मस्ठकेदार मवन्त्दर श चालर् वनमाथण (क्रमागत) 

दहु ुँ गा.पा. िडा 

नं. २ 290000 

 समावजक 

वबकास  

६ आनालीबाटा र्ल देवख गोली साग सम्मको र्ो. बा. वनमाथण 

दहु ुँ गा.पा. िडा 

नं. २ 300000  पबुाथधार वबकास  

७ 

खोल्टीर्र देवख कृवष सडक ह दै समालीगाउ ह स्कर मवन्त्दर सम्म 

वप.वस.वस बाटो वनमाथण 

दहु ुँ गा.पा. िडा 

नं. २ 300000  पबुाथधार वबकास  

८ चनाखोली देवख सोलगाडा सम्म वप.वस.वस. बाटो वनमाथण 

दहु ुँ गा.पा. िडा 

नं. २ 200000  पबुाथधार वबकास  

९ सडक देवख डोब सम्म वप.वस.वस.बाटो वनमाथण 

दहु ुँ गा.पा. िडा 

नं. २ 150000  पबुाथधार वबकास  

१० डडालीगाउुँ च पाता देवख धार सम्म र्ो. बा. वनमाथण 

दहु ुँ गा.पा. िडा 

नं. २ 200000  पबुाथधार वबकास  

११ वकररर्ा कुन्त्ड र्टे्टखोला वनमाथण 

दहु ुँ गा.पा. िडा 

नं. २ 100000  पबुाथधार वबकास  

१२ सतु्खोलागाडा खानेपानी वनमाथण 

दहु ुँ गा.पा. िडा 

नं. २ 200000 

 समावजक 

वबकास  

१३ छकम ेखानेपानी वनमाथण 

दहु ुँ गा.पा. िडा 

नं. २ 100000 

 समावजक 

वबकास  

१४ गोररल माण्ड  मा.वब. डेस्क बेन्त्च वनमाथण 

दहु ुँ गा.पा. िडा 

नं. २ 400000  पबुाथधार वबकास  

१५ दहधार आ.वब. भान्त्साकोठा पलस्तर 

दहु ुँ गा.पा. िडा 

नं. २ 150000  पबुाथधार वबकास  

१६ ननेुखानी देवख वप.वस.वस. बाटो सम्म वप.वस.वस. बाटो वनमाथण 

दहु ुँ गा.पा. िडा 

नं. २ 150000  पबुाथधार वबकास  

१७ गुना गाउुँर्र वकवल्नक पवहरो वनर्न्त्रण तर्ा श चालर् वनमाथण 

दहु ुँ गा.पा. िडा 

नं. २ 150000  पबुाथधार वबकास  

१८ काल्छी मवन्त्दर भैलाभोज वनमाथण 

दहु ुँ गा.पा. िडा 

नं. २ 100000  पबुाथधार वबकास  

१९ मरुकोट मावलकाजुथन मवन्त्दर वनमाथण 

दहु ुँ गा.पा. िडा 

नं. २ 60000  पबुाथधार वबकास  
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२० भवुमराज आ.वब. कम्दामा डेस्क बेन्त्च वनमाथण 

दहु ुँ गा.पा. िडा 

नं. २ 100000  पबुाथधार वबकास  

२१ दहधार आ.वब. डेस्क बेन्त्च वनमाथण 

दहु ुँ गा.पा. िडा 

नं. २ 100000  पबुाथधार वबकास  

२२ मस्ठकेदार आ.वब.डेस्क बेन्त्च वनमाथण 

दहु ुँ गा.पा. िडा 

नं. २ 100000  पबुाथधार वबकास  

२३ समैवज मवन्त्दर वनमाथण वहवकला 

दहु ुँ गा.पा. िडा 

नं. २ 50000  पबुाथधार वबकास  

२४ सन्त्ना धार देवख नरोली सम्म र्ो.बा. वनमाथण 

दहु ुँ गा.पा. िडा 

नं. २ 150000  पबुाथधार वबकास  

२५ हकेाती ग रीर्ा टेन्त्ट हाउस खररद 

दहु ुँ गा.पा. िडा 

नं. २ 150000 

 संस्र्ागत 

विकास तफथ   

२६ वहवकला खेलकुद वबकास सवमवत 

दहु ुँ गा.पा. िडा 

नं. २ 50000 

 संस्र्ागत 

विकास तफथ   

  जम्मा रकम   4800000   

 

दुह ुँ गाउुँपार्िका वडा नं ३ 

र्स नं योजनाको नाम ठेगाना  अनुमार्नि िागि   िेत्र  

१ ब्रहम देिताको जगेरा र्र पुणथता र श चालर् वनमाथण दहु ुँ गा.पा. -३       500,000   पिुाथधार वबकास  

2 श्रीचन मवन्त्दर दवलत औराद गहृ वनमाथण दहु ुँ गा.पा. -३       150,000   पिुाथधार वबकास  

३ ब्रहम देिता मवन्त्दर खेवत खानेपावन र श चालर् वनमाथण दहु ुँ गा.पा. -३       200,000   पिुाथधार वबकास  

4 ग्र्ाुँस र चलुो सेट खररद दहु ुँ गा.पा. -३     2,800,000  

 िातािरण तर्ा 

विपद व्र्िस्र्ापन 

तफथ   

५ वब.वप. प्रवतष्ठान भिन वनमाथण दहु ुँ गा.पा. -३       200,000   पिुाथधार वबकास  

6 वतङ्कर सडक श्रीबगड PCC बाटो वनमाथण दहु ुँ गा.पा. -३       200,000   पिुाथधार वबकास  

७ न लो मवन्त्दर शेरपाटा र्ेरप्रखाल वनमाथण दहु ुँ गा.पा. -३         50,000   पिुाथधार वबकास  

8 अन्त्र् विविध खचथ दहु ुँ गा.पा. -४       200,000   संस्र्ागत वबकास  

  जम्मा रकम       4,300,000    

 

दुह ुँ गाउुँपार्िका वडा नं ४ 

र्स नं योजनाको नाम ठेगाना  अनुमार्नि िागि   िेत्र  

१ वचवन्त्चरी कृवष पोवलर्ो हाउस वचवन्त्चरी              150,000   आवर्थक वबकास के्षर  

2  ठाडीबाटी च्र्ाउुँ खेती  पोक्स े              100,000   आवर्थक वबकास के्षर  
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३ बग रा वप वस वस बाटो वनमाथण द ला              100,000   पिुाथधार वबकास के्षर  

4 भईुकोट रवजउडा वप.वस.वस. बाटो  द ला              200,000   पिुाथधार वबकास के्षर  

५ धेच्चेर्ोल आरगडा र्ो.बा. वनमाथण मल्ली फारा              200,000   पिुाथधार वबकास के्षर  

6 दिुाड ननुछार्ा र्ो.बा. वनमाथण मल्ली फारा              100,000   पिुाथधार वबकास के्षर  

७ ओखलढुङ्गा वतखाढुङ्गा वप.वस.वस. बाटो वनमाण तल्ली फारा              150,000   पिुाथधार वबकास के्षर  

8 स्र्ाङ्कु वप.वस.वस. बाटो वनमाथण स्र्ाङ्कु              200,000   पिुाथधार वबकास के्षर  

९ मल्लागाउुँ वप.वस.वस.बाटो वनमाथण मल्गाउुँ पोक्से              200,000   पिुाथधार वबकास के्षर  

10 पोक्स ेवप.वस.वस. बाटो वनमाथण पोक्स े              300,000   पिुाथधार वबकास के्षर  

११ र्मु्चली धार र्ो.बा. जोशीगाउुँ                50,000   पिुाथधार वबकास के्षर  

12 ग्र्ास चुलो धिुामकु्त कार्थक्रम िडा नं.४            1,000,000  

 िातािरण तर्ा विपद 

व्र्िस्र्ापन तफथ   

१३ द ला नालो वनमाथण दोला                 50,000   सामावजक वबकास  

14 ब्रहम मवन्त्दर फारा तल्ली फारा              225,000   पिुाथधार वबकास के्षर  

१५ मा.वब. धारी रङ्ग चनुा पेन्त्ट मा.वब.धारी              200,000   पिुाथधार वबकास के्षर  

16 आ.वब. फारा कम्प्र्टुर सोलार सेट जडान आ.वब. फारा              200,000   पिुाथधार वबकास के्षर  

१७ आ.वब. पोक्से श चालर् वनमाथण आ.वब.पोक्से              200,000   पिुाथधार वबकास के्षर  

18 स्िास््र् बवर्थङ टेिा प्रखाल धारी              200,000   पिुाथधार वबकास के्षर  

१९ सा.स्िा.ई. फारा टेिा प्रखाल वनमाथण फारा              200,000   पिुाथधार वबकास के्षर  

20 कृवष पोवलर्ो हाउस िडा नं.४              475,000   आवर्थक वबकास के्षर  

२१ विविध                200,000   संस्र्ागत वबकास  

                 4,700,000    

 

दुह ुँ गाउुँपार्िका वडा नं ५ 

र्स नं योजनाको नाम ठेगाना  अनुमार्नि िागि   िेत्र  

१ बह्म मवन्त्दर पोक्से श चालर् वनमाथण दहु ुँ ५ पोक्स े       250,000   पिुाथधार वबकास के्षर  

२ ह स्कर मवन्त्दर वनमाथण धारी खकथ  दहु ुँ ५ धारी       300,000   पिुाथधार वबकास के्षर  

३  राजबाटा र्ोिा वनमाथण दहु ुँ ५ राजबाटा       100,000   पिुाथधार वबकास के्षर  

४ कृषी दहु ुँ गा.पा.५       200,000   आवर्थक वबकास के्षर  

५ डुङरच रा खोलामा स्कभर वनमाथण दहु ुँ ५ मखमाली       100,000   पिुाथधार वबकास के्षर  

६ वजन्त्तोली देवख गुदगुदे वपवससी दहु ुँ गा.पा.५       250,000   पिुाथधार वबकास के्षर  

७ भलुगाुँउ देवख राउटेपानी र्ो िा वनमाथण दहु ुँ गा.पा.५       200,000   पिुाथधार वबकास के्षर  
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८ िडा कार्ाथलर् भिन वनमाथण दहु ुँ गा.पा.५     1,000,000   पिुाथधार वबकास के्षर  

९ मल्ला गाउुँ वप वस वस बाटो वनमाथण दहु ुँ गा.पा.५       200,000   संस्र्ागत वबकास के्षर  

१० आ.वब. गरमोरा देवख ठुलढुङ्गा  PCC बाटो वनमाथण दहु ुँ ५ गरमोरा       400,000   पिुाथधार वबकास के्षर  

११ तल्ली गरमोरा ढल वनकास दहु ुँ ५ गरमोरा       200,000   सामावजक वबकास  

१२ सामदुावर्क स्िास््र् ईकाई श चालर् वनमाथण दहु ुँ ५ सतु्खोला       250,000   पिुाथधार वबकास के्षर  

१३ समैवज देवख टुक्काइजर सम्म र्ोरेटो बाटो वनमाथण दहु ुँ ५ सतु्खोला       300,000   पिुाथधार वबकास के्षर  

१४ श्री धारीपाटा मा.वब. धारी डेस्क बेन्त्च वनमाथण दहु ुँ ५ धारी       200,000   पिुाथधार वबकास के्षर  

१५ श्री बह्म आ.वब. पास ुडेस्कबेन्त्च वनमाथण दहु ुँ ५ पासुुँ       150,000   पिुाथधार वबकास के्षर  

१६ श्री दगुाथ आ.वब. गरमोरा डेस्कबेन्त्च वनमाथण दहु ुँ ५ गरमोरा       100,000   पिुाथधार वबकास के्षर  

  जम्मा रकम       4,200,000    

 

र्नर्िय नं. १० – यस दुह ुँ गाउुँपार्िकाको िार्ग सघंीय सरकारबाट प्राप्त भएको िपर्शि बमोर्जमका 

र्वषयगि शाखाहरको अन्िर सरकारी र्वर्िय हतिान्िरर् रकम ( तथानीय िह सशिि अनुदान ) िाई 

पररि गने र्नर्िय गररयो । 

कायिक्र

म कोड 
कायिक्रम नाम 

खर्ि 

शीषि

क 

नाम दािा 
स्रोि 

समूह 
सकेंि कायिक्रम रकम 

350008

01 

विद्यालर् के्षर 

विकास 

कार्थक्रम- 

वजल्ला स्तर 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

एस.एस. वड. 

वप. 

सोधभ

नाथ ह ने 

ऋण 2.7.13.3 

प्रवत विद्यार्ी लागतका 

आधारमा वशक्षण वसकाइ 

सामग्री एिम् कक्षा ८ को 

परीक्षा व्र्िस्र्ापन 

अनदुान 518000 

350008

01 

विद्यालर् के्षर 

विकास 

कार्थक्रम- 

वजल्ला स्तर 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

एस.एस. वड. 

वप. 

सोधभ

नाथ ह ने 

ऋण 7.2.1.1 

सािथजवनक विद्यालर्मा 

अध्र्र्नरत विद्यार्ीहरुका 

लावग छारबवृि 

(आिासीर् तर्ा 

गैरआिासीर्) 124000 

365011

01 

ग्रामीण 

जलस्रोत 

व्र्िस्र्ापन 

पररर्ोजना 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार नगद 

11.4.16.1

.2 

खानेपानी संरचना वनमाथण, 

सधुार, तर्ा स्तरोन्त्नवत 

(ग्रावमण जलस्रोत 

व्र्िस्र्ापन पररर्ोजना 

२०७७/७८) 

105000

0 

365011

01 

ग्रामीण 

जलस्रोत 

व्र्िस्र्ापन 

पररर्ोजना 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार नगद 2.4.1.1.1 

ग्रावमण जलस्रोत 

व्र्िस्र्ापन पररर्ोजना 

संचालनको लावग 

गाउुँपावलकाको लावग 

कार्ाथलर् खचथ 50000 
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365011

01 

ग्रामीण 

जलस्रोत 

व्र्िस्र्ापन 

पररर्ोजना 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

वफनल्र्ाण्ड - 

संर्कु्त कोष 

सोझै 

भकु्ता

नी 

अनदुा

न 

11.4.16.1

.2 

खानेपानी संरचना वनमाथण, 

सधुार, तर्ा स्तरोन्त्नवत 

(ग्रावमण जलस्रोत 

व्र्िस्र्ापन पररर्ोजना 

२०७७/७८) 

129200

0 

365011

01 

ग्रामीण 

जलस्रोत 

व्र्िस्र्ापन 

पररर्ोजना 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

वफनल्र्ाण्ड - 

संर्कु्त कोष 

सोझै 

भकु्ता

नी 

अनदुा

न 

2.7.25.1.

2 

पररर्ोजनाको कार्थक्रम 

संचालनको लावग 

सहर्ोगी संस्र्ा / व्र्वक्त 

पररचालन 600000 

365011

01 

ग्रामीण 

जलस्रोत 

व्र्िस्र्ापन 

पररर्ोजना 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

वफनल्र्ाण्ड - 

संर्कु्त कोष 

सोझै 

भकु्ता

नी 

अनदुा

न 

2.7.25.1.

3 

ग्रावमण जलस्रोत 

व्र्िस्र्ापन पररर्ोजना 

सम्बवन्त्ध गाउुँपावलका 

तर्ा नगरपावलका स्तरमा 

गररने क्षमता विकास / 

अनगुमन तर्ा मलु्र्ांकन 

वक्रर्ाकलापहरु जस्तै 

तावलम, गोष्ठी, अिलोकन 

भ्रमण, आवद 200000 

308001

04 

रावरिर् ग्रामीण 

तर्ा 

निीकरणीर् 

उजाथ कार्थक्रम 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार/आ

न्त्तररक ऋण नगद 

11.4.22.4

816 

सधुाररएको चलुो 

(बार्ोमास) प्रवबवध जडान 200000 

308001

04 

रावरिर् ग्रामीण 

तर्ा 

निीकरणीर् 

उजाथ कार्थक्रम 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार/आ

न्त्तररक ऋण नगद 

11.4.22.4

817 

नीवतगत,प्रशासवनक तर्ा 

धर्बस्र्ापन खचथ 100000 

308001

04 

रावरिर् ग्रामीण 

तर्ा 

निीकरणीर् 

उजाथ कार्थक्रम 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार/आ

न्त्तररक ऋण नगद 

11.4.22.4

818 

लर् ुतर्ा साना जलवबद्यतु 

आर्ोजना बाट वबद्यतु 

उत्पादन 400000 

312001

01 

कृवष विकास 

रणनीवत 

अनगुमन तर्ा 

समन्त्िर् 

कार्थक्रम 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार नगद 2.7.15.86 

कृषक दताथ व्र्िस्र्ापन 

कार्थक्रम 300000 

312001

01 

कृवष विकास 

रणनीवत 

अनगुमन तर्ा 

समन्त्िर् 

कार्थक्रम 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार नगद 2.7.15.87 

कृवष तर्ा पशपुन्त्छी 

सम्िवन्त्ध त्र्ांक 

अध्र्ािवधक कार्थक्रम 100000 

307001

06 

लर् ुउद्यम 

विकास 

263

32 

शसतथ 

अनु

नेपाल 

सरकार नगद 2.6.4.11 

प्रवतरपधाथमा छन ट भएका 

व्र्िसार् विकास सेिा 

238000

0 
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कार्थक्रम दान प्रदार्क संस्र्ाहरु माफथ त 

लर् ुउद्यम विकास 

मोडेलमा नर्ाुँ लर् ुउद्यमी 

वसजथना गने 

307001

06 

लर् ुउद्यम 

विकास 

कार्थक्रम 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार नगद 2.6.4.12 

प्रवतरपधाथमा छन ट भएका 

व्र्िसार् विकास सेिा 

प्रदार्क संस्र्ाहरु माफथ त 

उद्यमीको स्तरोन्त्नवत 

(आिश्र्कता पवहचानका 

आधारमा पनुताथजगी र 

एडभान्त्स सीप विकास 

तावलम कार्थक्रम) 480000 

307001

06 

लर् ुउद्यम 

विकास 

कार्थक्रम 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार नगद 2.6.4.14 

सम्भाव्र् उत्पादनको 

उत्पादकत्ि र बजार 

प्रवतस्पधाथ बवृद्ध गनथका 

लावग कवम्तमा ५ जनाको 

समहुमा प्रवबवध 

हस्तान्त्तरण 140000 

308001

04 

रावरिर् ग्रामीण 

तर्ा 

निीकरणीर् 

उजाथ कार्थक्रम 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार/आ

न्त्तररक ऋण नगद 

11.4.22.4

814 स र्थ उजाथ प्रवबवध जडान 300000 

308001

04 

रावरिर् ग्रामीण 

तर्ा 

निीकरणीर् 

उजाथ कार्थक्रम 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार/आ

न्त्तररक ऋण नगद 

11.4.22.4

815 बार्ोग्र्ास जडान 200000 

312001

06 

प्रधानमन्त्री 

कृवष 

आधवुनवककरण 

पररर्ोजना 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार नगद 5.1.11.4 

रावरिर् र स्र्ानीर् 

महत्िका खाद्य तर्ा 

पोषण सरुक्षाममा टेिा 

परु्ाथउने िाली िस्तको 

साना व्र्िसावर्क कृवष 

उत्पादन केन्त्र (पकेट) 

विकास कार्थक्रम संचालन 

240000

0 

312001

06 

प्रधानमन्त्री 

कृवष 

आधवुनवककरण 

पररर्ोजना 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार नगद 5.1.11.8 

बाख्राको साना 

व्र्िसावर्क कृवष उत्पादन 

केन्त्र (पकेट) विकास 

कार्थक्रम संचालन 

150000

0 

314010

11 

रावरिर् 

पररचर्पर तर्ा 

पञ्जीकरण 

विभाग 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान आई वड ए 

सोधभ

नाथ ह ने 

ऋण 11.3.7.4 

व्र्क्तीगत र्टना दताथ तर्ा 

सामावजक सरुक्षा 

व्र्िस्र्ापन सचूना 

प्रणाली सञ्चालानार्थ 

िडा कार्ाथलर्हरुको 

लावग डेक्सटप कम्पर्टुर, 525000 
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वप्रन्त्टर, स्क्र्ानर तर्ा 4G 

Wireless Dongol 

खररद 

314010

11 

रावरिर् 

पररचर्पर तर्ा 

पञ्जीकरण 

विभाग 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान आई वड ए 

सोधभ

नाथ ह ने 

ऋण 2.1.10.1 इन्त्टरनेट सेिा शलु्क 120000 

314010

11 

रावरिर् 

पररचर्पर तर्ा 

पञ्जीकरण 

विभाग 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान आई वड ए 

सोधभ

नाथ ह ने 

ऋण 2.1.8.1 

एम. आइथ. एस. अपरेटर र 

वफल्ड सहार्को लावग 

सञ्चार खचथ 5000 

314010

11 

रावरिर् 

पररचर्पर तर्ा 

पञ्जीकरण 

विभाग 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान आई वड ए 

सोधभ

नाथ ह ने 

ऋण 2.3.2.1 

मेवशनरी आजार तर्ा 

फवनथचर ममथत सम्भार 

(सेिा केन्त्र सञ्चालानार्थ) 42000 

314010

11 

रावरिर् 

पररचर्पर तर्ा 

पञ्जीकरण 

विभाग 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान आई वड ए 

सोधभ

नाथ ह ने 

ऋण 2.4.1.4 

मसलन्त्द सामान खररद 

(सेिा केन्त्र सञ्चालानार्थ) 60000 

314010

11 

रावरिर् 

पररचर्पर तर्ा 

पञ्जीकरण 

विभाग 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान आई वड ए 

सोधभ

नाथ ह ने 

ऋण 2.4.14.3 

सञ्चार सामाग्री प्रसारण 

तर्ा छपाइथ (सञ्चार र 

पुँह च अवभर्ान 

सञ्चालान) 78000 

314010

11 

रावरिर् 

पररचर्पर तर्ा 

पञ्जीकरण 

विभाग 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान आई वड ए 

सोधभ

नाथ ह ने 

ऋण 2.5.3.1 

व्र्वक्तगत र्टना दताथका 

दताथ वकताब 

वडजीटाइथजेशनका लावग 

परामशथ सेिा 128000 

314010

11 

रावरिर् 

पररचर्पर तर्ा 

पञ्जीकरण 

विभाग 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान आई वड ए 

सोधभ

नाथ ह ने 

ऋण 2.5.3.3 

र्टना दताथ तर्ा 

सामावजक सरुक्षा दताथ 

वसविर सञ्चालन 372000 

314010

11 

रावरिर् 

पररचर्पर तर्ा 

पञ्जीकरण 

विभाग 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान आई वड ए 

सोधभ

नाथ ह ने 

ऋण 2.5.7.4 

एम. आइथ. एस. अपरेटर र 

वफल्ड सहार्क 

पाररश्रवमक, चाडपिथ खतथ 

तर्ा पोशाक खचथ 750000 

314010

11 

रावरिर् 

पररचर्पर तर्ा 

पञ्जीकरण 

विभाग 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान आई वड ए 

सोधभ

नाथ ह ने 

ऋण 2.6.6.6 

(१) आर्ोजना सम्बन्त्धी 

अवभमवुखकरण कार्थक्रम 

सञ्चालन (२) दताथ 

वसविर सञ्चालन 

सम्बन्त्धी 

अवभमवुखकरण/कार्थशा

ला/तावलम कार्थक्रम 

सञ्चालन (३) गुनासो 145000 
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सनुिुाइ सम्बन्त्धी 

अवभमवुखकरण कार्थक्रम 

सञ्चालन । सहभागीहरु: 

हरेक िडाका प्रवतवनधी, 

स्र्ानीर् CSO, स्र्ानीर् 

वनकार्का अन्त्र् क 

314010

11 

रावरिर् 

पररचर्पर तर्ा 

पञ्जीकरण 

विभाग 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान आई वड ए 

सोधभ

नाथ ह ने 

ऋण 2.8.1.5 

एम. आइथ. एस. अपरेटर र 

वफल्ड सहार्क देवनक 

भ्रमण भिा तर्ा र्ातार्त 

खचथ 102000 

314010

11 

रावरिर् 

पररचर्पर तर्ा 

पञ्जीकरण 

विभाग 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान आई वड ए 

सोधभ

नाथ ह ने 

ऋण 2.8.1.6 

स्र्ानीर् तहका कमथचारी 

र जनप्रवतवनवधहरुको 

लावग अनगुमन तर्ा 

मलु्र्ाकन खचथ 40000 

314010

11 

रावरिर् 

पररचर्पर तर्ा 

पञ्जीकरण 

विभाग 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान आई वड ए 

सोधभ

नाथ ह ने 

ऋण 2.9.9.3 

अन्त्र् विविध खचथ-

Periodic meeting 

costs of LGPCC 22000 

314010

11 

रावरिर् 

पररचर्पर तर्ा 

पञ्जीकरण 

विभाग 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान आई वड ए 

सोधभ

नाथ ह ने 

ऋण 2.9.9.4 

अन्त्र् विविध खचथ-

Mobilization of 

CSOs, Civic 

Groups, NGOs for 

increased social 

accountability 11000 

336001

01 

गररब र्र 

पररिार 

पवहचान तर्ा 

पररचर् पर 

वितरण 

कार्थक्रम (गररि 

लवक्षत विशेष 

कार्थक्रम) 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार नगद 6.2.2.187 

गररब पवहचान तर्ा 

पररचर्पर वितरण 

कार्थक्रम पाररश्रवमक 

(गणक/सपुरीिेक्षक/गुना

सो सुनिुाई 

अवधकारी/अवतररक्त कार्थ 

प्रोत्साहन भिा)) 100000 

340000

11 

मवहला,बालबा

वलका तर्ा जेष्ठ 

नागररक 

मन्त्रालर् 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार नगद 2.7.12.3 

स्र्ानीर् तहको लैवगक 

वहसंा वनिारण कोषमा 

रकम 100000 

340000

11 

मवहला,बालबा

वलका तर्ा जेष्ठ 

नागररक 

मन्त्रालर् 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार नगद 2.7.25.51 

मवहला, बालबावलका 

तर्ा ज्र्ेष्ठ नागररक 

मन्त्रालर्को कार्थ के्षर 

(मवहला, बालबावलका, 

अपांगता भएका व्र्वक्त, 

जेष्ठ नागररक तर्ा र् वनक 

तर्ा लैंवगक 100000 
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अल्पसंख्र्क) का 

त्र्ांक संकलन तर्ा 

अद्यािवधक गरर मवहला, 

बालबावलका तर्ा ज्र्ेष्ठ 

नागररक मन्त्रालर्मा 

पठाउनका लावग 

340000

11 

मवहला,बालबा

वलका तर्ा जेष्ठ 

नागररक 

मन्त्रालर् 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार नगद 2.7.25.57 

१) समाजमा रहकेा 

कुरीवत, कुप्रर्ा, लैङ्वगक 

वहसंा, मानि िेचविखन 

तर्ा ओसारपसार विरुद्ध 

सचेतनामलूक कार्थक्रम 

तर्ा अवभर्ान संचालन 

2) मवहला विकास 

कार्थक्रमद्धारा प्रिथवदत 

मवहला सहकारी 

संस्र्ाहरुको सदुृढीकरण 

एिं स्र्ानीर् तहको 

मवहला उद्यमी संजाल 

स्र्ापनाको लावग 

सहजीक 100000 

343410

11 

रावरिर् खेलकुद 

पररषद ्

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार नगद 2.7.14.1 

रारिपवत रवनङ्ग वसल्ड 

प्रवतर्ोवगता (स्र्ानीर् 

तहस्तरीर्) 100000 

350000

14 

सबैका लावग 

वशक्षा- 

आधारभतू तह 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार नगद 1.1.3.3 

आधारभतू तहका स्िीकृत 

दरिन्त्दीका वशक्षक, राहत 

अनदुान वशक्षकका लावग 

तलब भिा अनदुान 

(विशेष वशक्षा पररषद 

अन्त्तरगतका 

वशक्षक/कमथचारीहरु 

समेत) 

437000

00 

350000

15 माध्र्ावमक तह 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार नगद 1.1.3.4 

माध्र्वमक तहका स्िीकृत 

दरिन्त्दीका वशक्षक, राहत 

अनदुान वशक्षक लावग 

तलब भिा अनदुान 

(विशेष वशक्षा पररषद 

अन्त्तरगतका 

वशक्षक/कमथचारी,प्राविवध

क धारका प्रवशक्षक 

समेत) 

136000

00 

350008

01 

विद्यालर् के्षर 

विकास 

कार्थक्रम- 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार नगद 1.1.4.1 

प्रारवम्भक बाल विकास 

सहजकताथहरुको 

पाररश्रवमक तर्ा विद्यालर् 

300800

0 
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वजल्ला स्तर कमथचारी व्र्बस्र्ापन 

अनदुान 

350008

01 

विद्यालर् के्षर 

विकास 

कार्थक्रम- 

वजल्ला स्तर 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार नगद 11.1.2.1 

विद्यालर् भ वतक पिुाथधार 

वनमाथण अनदुान 

302200

0 

350008

01 

विद्यालर् के्षर 

विकास 

कार्थक्रम- 

वजल्ला स्तर 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार नगद 2.4.6.1 

सािथजवनक विद्यालर्का 

विद्यार्ीहरुका लावग 

वनशलु्क पाठ्र्पसु्तक 

अनदुान 787000 

350008

01 

विद्यालर् के्षर 

विकास 

कार्थक्रम- 

वजल्ला स्तर 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार नगद 2.7.13.10 

विद्यालर् सञ्चालन तर्ा 

व्र्िस्र्ापन अनदुान 989000 

350008

01 

विद्यालर् के्षर 

विकास 

कार्थक्रम- 

वजल्ला स्तर 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार नगद 2.7.13.11 

शैवक्षक पह ुँच सुवनवश्चतता, 

अन पचाररक तर्ा 

िैकवल्पक वशक्षा कार्थक्रम 

(परम्परागत विद्यालर्, 

िैकवल्पक विद्यालर्, 

साक्षरता र वनरन्त्तर 

वशक्षाका कार्थक्रम समेत) 286000 

350008

01 

विद्यालर् के्षर 

विकास 

कार्थक्रम- 

वजल्ला स्तर 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार नगद 2.7.13.13 

विद्यालर्मा शैवक्षक 

गुणस्तर सदुृढीकरण एिम ्

कार्थसम्पादनमा आधाररत 

प्रोत्साहन अनदुान 

177800

0 

350008

01 

विद्यालर् के्षर 

विकास 

कार्थक्रम- 

वजल्ला स्तर 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार नगद 2.7.13.23 

सामदुावर्क विद्यालर्का 

छाराहरुलाई वनशलु्क 

स्र्ावनटरी प्र्ाड 

धर्िस्र्ापन 566000 

350008

01 

विद्यालर् के्षर 

विकास 

कार्थक्रम- 

वजल्ला स्तर 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार नगद 2.7.13.3 

प्रवत विद्यार्ी लागतका 

आधारमा वशक्षण वसकाइ 

सामग्री एिम् कक्षा ८ को 

परीक्षा व्र्िस्र्ापन 

अनदुान 

220900

0 

350008

01 

विद्यालर् के्षर 

विकास 

कार्थक्रम- 

वजल्ला स्तर 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार नगद 7.2.1.1 

सािथजवनक विद्यालर्मा 

अध्र्र्नरत विद्यार्ीहरुका 

लावग छारबवृि 

(आिासीर् तर्ा 

गैरआिासीर्) 655000 

350008

01 

विद्यालर् के्षर 

विकास 

कार्थक्रम- 

वजल्ला स्तर 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

एस.एस. वड. 

वप. 

सोधभ

नाथ ह ने 

अनदुा

न 1.1.4.1 

प्रारवम्भक बाल विकास 

सहजकताथहरुको 

पाररश्रवमक तर्ा विद्यालर् 

कमथचारी व्र्बस्र्ापन 498000 
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अनदुान 

350008

01 

विद्यालर् के्षर 

विकास 

कार्थक्रम- 

वजल्ला स्तर 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

एस.एस. वड. 

वप. 

सोधभ

नाथ ह ने 

अनदुा

न 11.1.2.1 

विद्यालर् भ वतक पिुाथधार 

वनमाथण अनदुान 509000 

350008

01 

विद्यालर् के्षर 

विकास 

कार्थक्रम- 

वजल्ला स्तर 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

एस.एस. वड. 

वप. 

सोधभ

नाथ ह ने 

अनदुा

न 2.4.6.1 

सािथजवनक विद्यालर्का 

विद्यार्ीहरुका लावग 

वनशलु्क पाठ्र्पसु्तक 

अनदुान 130000 

350008

01 

विद्यालर् के्षर 

विकास 

कार्थक्रम- 

वजल्ला स्तर 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

एस.एस. वड. 

वप. 

सोधभ

नाथ ह ने 

अनदुा

न 2.7.13.10 

विद्यालर् सञ्चालन तर्ा 

व्र्िस्र्ापन अनदुान 164000 

350008

01 

विद्यालर् के्षर 

विकास 

कार्थक्रम- 

वजल्ला स्तर 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

एस.एस. वड. 

वप. 

सोधभ

नाथ ह ने 

अनदुा

न 2.7.13.11 

शैवक्षक पह ुँच सुवनवश्चतता, 

अन पचाररक तर्ा 

िैकवल्पक वशक्षा कार्थक्रम 

(परम्परागत विद्यालर्, 

िैकवल्पक विद्यालर्, 

साक्षरता र वनरन्त्तर 

वशक्षाका कार्थक्रम समेत) 47000 

350008

01 

विद्यालर् के्षर 

विकास 

कार्थक्रम- 

वजल्ला स्तर 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

एस.एस. वड. 

वप. 

सोधभ

नाथ ह ने 

अनदुा

न 2.7.13.13 

विद्यालर्मा शैवक्षक 

गुणस्तर सदुृढीकरण एिम ्

कार्थसम्पादनमा आधाररत 

प्रोत्साहन अनदुान 295000 

350008

01 

विद्यालर् के्षर 

विकास 

कार्थक्रम- 

वजल्ला स्तर 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

एस.एस. वड. 

वप. 

सोधभ

नाथ ह ने 

अनदुा

न 2.7.13.23 

सामदुावर्क विद्यालर्का 

छाराहरुलाई वनशलु्क 

स्र्ावनटरी प्र्ाड 

धर्िस्र्ापन 94000 

350008

01 

विद्यालर् के्षर 

विकास 

कार्थक्रम- 

वजल्ला स्तर 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

एस.एस. वड. 

वप. 

सोधभ

नाथ ह ने 

अनदुा

न 2.7.13.3 

प्रवत विद्यार्ी लागतका 

आधारमा वशक्षण वसकाइ 

सामग्री एिम् कक्षा ८ को 

परीक्षा व्र्िस्र्ापन 

अनदुान 366000 

350008

01 

विद्यालर् के्षर 

विकास 

कार्थक्रम- 

वजल्ला स्तर 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

एस.एस. वड. 

वप. 

सोधभ

नाथ ह ने 

अनदुा

न 7.2.1.1 

सािथजवनक विद्यालर्मा 

अध्र्र्नरत विद्यार्ीहरुका 

लावग छारबवृि 

(आिासीर् तर्ा 

गैरआिासीर्) 97000 

350008

01 

विद्यालर् के्षर 

विकास 

कार्थक्रम- 

वजल्ला स्तर 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

एस.एस. वड. 

वप. 

सोधभ

नाथ ह ने 

ऋण 1.1.4.1 

प्रारवम्भक बाल विकास 

सहजकताथहरुको 

पाररश्रवमक तर्ा विद्यालर् 

कमथचारी व्र्बस्र्ापन 705000 
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अनदुान 

350008

01 

विद्यालर् के्षर 

विकास 

कार्थक्रम- 

वजल्ला स्तर 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

एस.एस. वड. 

वप. 

सोधभ

नाथ ह ने 

ऋण 11.1.2.1 

विद्यालर् भ वतक पिुाथधार 

वनमाथण अनदुान 720000 

350008

01 

विद्यालर् के्षर 

विकास 

कार्थक्रम- 

वजल्ला स्तर 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

एस.एस. वड. 

वप. 

सोधभ

नाथ ह ने 

ऋण 2.4.6.1 

सािथजवनक विद्यालर्का 

विद्यार्ीहरुका लावग 

वनशलु्क पाठ्र्पसु्तक 

अनदुान 184000 

350008

01 

विद्यालर् के्षर 

विकास 

कार्थक्रम- 

वजल्ला स्तर 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

एस.एस. वड. 

वप. 

सोधभ

नाथ ह ने 

ऋण 2.7.13.10 

विद्यालर् सञ्चालन तर्ा 

व्र्िस्र्ापन अनदुान 232000 

350008

01 

विद्यालर् के्षर 

विकास 

कार्थक्रम- 

वजल्ला स्तर 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

एस.एस. वड. 

वप. 

सोधभ

नाथ ह ने 

ऋण 2.7.13.11 

शैवक्षक पह ुँच सुवनवश्चतता, 

अन पचाररक तर्ा 

िैकवल्पक वशक्षा कार्थक्रम 

(परम्परागत विद्यालर्, 

िैकवल्पक विद्यालर्, 

साक्षरता र वनरन्त्तर 

वशक्षाका कार्थक्रम समेत) 67000 

350008

01 

विद्यालर् के्षर 

विकास 

कार्थक्रम- 

वजल्ला स्तर 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

एस.एस. वड. 

वप. 

सोधभ

नाथ ह ने 

ऋण 2.7.13.13 

विद्यालर्मा शैवक्षक 

गुणस्तर सदुृढीकरण एिम ्

कार्थसम्पादनमा आधाररत 

प्रोत्साहन अनदुान 417000 

350008

01 

विद्यालर् के्षर 

विकास 

कार्थक्रम- 

वजल्ला स्तर 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

एस.एस. वड. 

वप. 

सोधभ

नाथ ह ने 

ऋण 2.7.13.23 

सामदुावर्क विद्यालर्का 

छाराहरुलाई वनशलु्क 

स्र्ावनटरी प्र्ाड 

धर्िस्र्ापन 133000 

365011

01 

ग्रामीण 

जलस्रोत 

व्र्िस्र्ापन 

पररर्ोजना 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

वफनल्र्ाण्ड - 

संर्कु्त कोष 

सोझै 

भकु्ता

नी 

अनदुा

न 

2.7.25.1.

4 

चरणिद्ध प्रणाली 

अन्त्तगथतका तावलम तर्ा 

गोष्ठीहरु 8000 

365011

03 

झोलुंगे पलु 

के्षरगत 

कार्थक्रम 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार नगद 

11.4.8.95

1 

वनगान्त्गाड, कालागाड 

झो.प,ु दहु ुँ गाउुँपावलका, 

दाचुथला 

280000

0 

370001

14 

स्िास््र् के्षर 

सधुार कार्थक्रम 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार नगद 2.7.22.95 

स्िास््र् संस्र्ा नभएका 

िडाहरूमा आधारभतू 

स्िास््र् सेिा केन्त्रहरुको 

संचालन खचथ 500000 

370010

12 

प्रार्वमक 

स्िास््र् सेिा 

263

32 

शसतथ 

अनु

नेपाल 

सरकार नगद 2.7.22.88 

स्र्ानीर् तहका स्िास््र् 

च की, प्रा.स्िा.के. र 

158000

00 
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दान अस्पतालहरुमा कार्थरत 

कमथचारीहरुको तलि, 

महगी भिा, स्र्ानीर् 

भिा, पोषाक लगार्त 

प्रशासवनक खचथ समेत 

370011

01 

क्षर्रोग 

वनर्न्त्रण 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार नगद 2.7.22.72 

प्रर्ोगशालामा क्षर्रोग 

संक्रमण वनर्न्त्रण 

(भेवन्त्टलेसन,एक्जहस्ट 

फ्र्ान, 

फवनथचर,अटोक्लेभ, 

ममथत-सम्भार तर्ा 

पररितथन) सम्बन्त्धी 

वक्रर्ाकलाप 5000 

370011

01 

क्षर्रोग 

वनर्न्त्रण 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार नगद 2.7.22.74 

आवर्थक वस्र्वत कमजोर 

रहकेा पनुःउपचारमा 

रहकेा पी.वब.सी. 

वबरामीहरुलाई उपचार 

अिवधभर पोषण खचथ 

तर्ा सम्पकथ  परीक्षण 11000 

370011

01 

क्षर्रोग 

वनर्न्त्रण 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार नगद 2.7.22.75 

उपचार केन्त्रहरुमा 

आकवस्मक अिस्र्ामा 

औसवध एिं ल्र्ाब 

सामाग्री ढुिानी, 

कार्थक्रमका लावग 

आिश्र्क स्टेशनरी, 

ट्र्ाली सीट लगार्तका 

फमथ फरमेट फोटोकपी, 

कार्थक्रमको वनर्वमत 

अनगुमन तर्ा 

मलु्र्ांकन,स्र्लगत 

अनवुशक्षण, क्षर्रोगका 

वबरामीको च मावसक 

कोहटथ विशे्लषण र ई-

वट.वब रज 134000 

370011

01 

क्षर्रोग 

वनर्न्त्रण 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार नगद 2.7.22.76 

क्षर्रोगका जोवखमर्कु्त 

जनसंख्र्ामा (दगूथम िस्ती, 

वपछवडएको िगथ बसोिास 

स्र्ल, कार्थक्रम स्िास््र् 

संस्र्ाबाट टाढा रहकेा 

बस्ती तर्ा स्िास््र् 

सेिामा पहूच कम भएका, 

कारागार, गुम्बा, स्कुल, 

बधृाश्रम,ॵद्योवगक 50000 
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के्षर)सकृर् क्षर्रोग 

खोजपडताल कार्थक्रम 

370011

03 

एकीकृत 

मवहला स्िास््र् 

तर्ा प्रजनन 

स्िास््र् 

कार्थक्रम 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार नगद 6.2.2.296 

मात ृतर्ा निवशशु 

कार्थक्रम अन्त्तगथत आमा 

सरुक्षा, गभथिती उत्प्रेरणा 

सेिा, न्त्र्ानो झोला र 

वनशलु्क गभथपतन 

कार्थक्रम 860000 

370011

03 

एकीकृत 

मवहला स्िास््र् 

तर्ा प्रजनन 

स्िास््र् 

कार्थक्रम 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार नगद 6.2.2.297 

मात ृतर्ा निवशशु 

कार्थक्रम 

134000

0 

370011

04 

एवककृत बाल 

स्िास््र् एिं 

पोषण कार्थक्रम 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार नगद 6.2.2.269 

पावलकास्तरमा खोप र 

सरसफाई प्रिर्धन 

कार्थक्रमको सवमक्षा, 

सकू्ष्मर्ोजना अध्र्ािवधक 

र पावलका खोप समन्त्िर् 

सवमवतको अवभमवुखकरण 

समेत पावलका स्तरमा २ 

वदन, िडा खोप समन्त्िर् 

सवमवतको स्िास््र् संस्र्ा, 

िडा सतरमा 

अवभमवुखकरण १ वदन 

तर्ा पणूथ खोप 

सवुनश्चतताको लागी 

र्रधरुी सर 130000 

370011

04 

एवककृत बाल 

स्िास््र् एिं 

पोषण कार्थक्रम 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार नगद 6.2.2.270 

बाह्य खोप केन्त्र बाट 

गुणस्तररर् खोप सेिा 

प्रदान गनथ खोप केन्त्रमा 

धर्िस्र्ापनको लावग 

फवनथचर धर्िस्र्ा, 

सम्बवन्त्धत िडा खोप 

समन्त्िर् सवमवत माफथ त 

तर्ारी एिं खररद, ३००० 

खोप केन्त्रमा प्रवत खोप 

केन्त्र रु १०००० दरल,े 

कवम्तमा टेिल १, कुसी १ 

र सानो बेञ्च १ र हात 40000 

370011

04 

एवककृत बाल 

स्िास््र् एिं 

पोषण कार्थक्रम 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार नगद 6.2.2.272 पोषण कार्थक्रम 

103000

0 
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370011

04 

एवककृत बाल 

स्िास््र् एिं 

पोषण कार्थक्रम 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार नगद 6.2.2.294 

समदुार्मा आधाररत 

निजात वशश ुतर्ा बाल 

रोगको एकीकृत 

व्र्िस्र्ापन (IMNCI) 

कार्थक्रम सवमक्षा तर्ा 

स्िास््र् संस्र्ाहरुमा 

onsite coaching 100000 

370011

05 

महामारी तर्ा 

रोग वनर्न्त्रण 

कार्थक्रम 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार नगद 2.7.22.68 

कोवभड १९ लगार्त 

विवभन्त्न महामारीजन्त्र् 

रोगहरुको रोकर्ाम, 

वनर्न्त्रण तर्ा वनगरानीका 

लावग सरोकारिाला 

सुँगको अन्त्तरवक्रर्ा तर्ा 

RRT, स्िास््र्कमी 

पररचालन 25000 

370011

05 

महामारी तर्ा 

रोग वनर्न्त्रण 

कार्थक्रम 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार नगद 2.7.25.48 

औलो तर्ा कालाजार 

माहामारी ह ने के्षरको 

छन ट गरी वबषावद छकथ ने 

(रेस्पोन्त्सीभ स्प्रेइङ समेत), 

वकटजन्त्र् रोग वनर्न्त्रण 

कार्थक्रमको अनगुमन 

एिम् मलू्र्ाङ्कन तर्ा 

वकटजन्त्र् रोग वनर्न्त्रणका 

लावग बह वनकार् 

अन्त्तरवक्रर्ा गने 30000 

370011

05 

महामारी तर्ा 

रोग वनर्न्त्रण 

कार्थक्रम 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार नगद 2.7.5.5 

पशपंुक्षी आदीबाट ह ने 

ईन्त्फुएन्त्जा, बडथ फ्ल,ु 

AMR, वसवष्टसकोवसस, 

टक्सोप्लाज्मोवसस आवद 

विवभन्त्न सरुिारोग 

सम्बवन्त्ध रोकर्ाम तर्ा 

वनर्न्त्रणका लावग 

सचेतना कार्थक्रम 20000 

370011

05 

महामारी तर्ा 

रोग वनर्न्त्रण 

कार्थक्रम 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार नगद 2.7.5.6 

विवभन्त्न सरुिारोग, नसने 

रोग, जनुोवटक, मानवसक 

स्िास््र् सम्बवन्त्ध 

अन्त्तरवक्रर्ा कार्थक्रम 

तर्ा वदिसहरु 

(Hypertension, 

Diabetes, COPD, 

Cancer Days, 

आत्महत्र्ा रोकर्ाम 

वदिस, मानवसक स्िास््र् 125000 
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वदिस, अल्जाईमर वदिस, 

रेवबज वदिस, विश्व औलो 

वदिस) मनाउने 

370011

08 

अस्पताल 

वनमाथण सधुार 

तर्ा 

व्र्िस्र्ापन 

सचूना प्रणाली 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार नगद 6.2.2.323 

पावलका स्तरमा स्िास््र् 

संस्र्ाहरुको मावसक 

सचूना संकलन, 

भेररवफकेशन एिं गुणस्तर 

सधुार सारै् च मावसक एिं 

बावषथक सवमक्षा 100000 

370011

09 

रावरिर् स्िास््र् 

वशक्षा, सचूना 

तर्ा संचार 

केन्त्र 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार नगद 1.1.2.10 

वबद्यालर् स्िास््र् वशक्षा, 

आमा समहू तर्ा स्र्ानीर् 

तहमा स्िास््र्का लावग 

सामावजक व्र्िहार 

पररितथन प्रिध्दथन 

अवभर्ान 100000 

370011

15 

उपचारात्मक 

सेिा कार्थक्रम 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार नगद 6.2.2.305 

स्िास््र् च कीको न्त्र्नुतम 

सेिा मापदण्ड कार्थन्त्िर्न, 

सवुरढीकरण तर्ा सवमक्षा 

(स्िास््र् च कीको 

न्त्र्नुतम सेिा मापदण्ड 

कार्थक्रमको सवमक्षा ) 350000 

370011

15 

उपचारात्मक 

सेिा कार्थक्रम 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार नगद 6.2.2.307 

आधारभतू तर्ा 

आकवस्मक सेिाको 

सवुनश्चततका लावग 

औषधीको आपवूतथ र 

उपर्ोग, सम्िवन्त्ध 

कार्थक्रमहरुको अनगुमन 

तर्ा मलू्र्ाङकन 

(अनगुमन मलु्र्ाङ्कन 

तर्ा कार्थक्रम कार्ाथन्त्िर्न 

भ्रमण खचथ) 60000 

370011

15 

उपचारात्मक 

सेिा कार्थक्रम 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार नगद 6.2.2.308 

विरामीको लावग 

ओ.वप.वड.वटकट (कािथन 

कपी सवहतको ) छपाई 60000 

370011

15 

उपचारात्मक 

सेिा कार्थक्रम 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार नगद 6.2.2.321 

आधारभतू तर्ा 

आकवस्मक सेिाको लावग 

औषवध र स्िास््र् सरुक्षा 

सामग्री (PPE बाहके) 

खररद तर्ा औषवध 

लगार्तका सामग्रीको 

ढुिानी तर्ा ररप्र्ावकंग र 

वितरण समेत 

145000

0 

370011 उपचारात्मक 263 शसतथ नेपाल नगद 6.2.2.322 स्र्ानीर् तह वभरका 80000 
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15 सेिा कार्थक्रम 32 अनु

दान 

सरकार स्िास््र्कमीहरु,म.स्िा.

स्िर्.से. का लावग 

आधारभतू तर्ा 

आकवस्मक सेिा अन्त्तगथत 

आुँखा, नाक, कान, र्ाटी 

तर्ा मखु स्िास््र् 

सम्िवन्त्ध प्रार्वमक उपचार 

बारे अवभमवुखकरण / 

तावलम 

370011

16 

नवसथङ तर्ा 

सामाजवक 

सरुक्षा सेिा 

काथर्क्रम 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार नगद 2.7.22.67 

रावरिर् मवहला स्िास््र् 

स्िरं्सेविका कार्थक्रम 

(पोशाक प्रोत्साहन, 

र्ातार्ात खचथ, िावषथक 

सवमक्षा गोष्ठी र वदिस 

मनाउने खचथ समेत) 500000 

370030

12 

आर्िुेद 

वचवकत्सालर्ह

रु / 

औषधालर्हरु 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार नगद 6.2.2.317 

आर्िुेद औषधालर्को 

चाल ुतर्ा कार्थक्रम बजेट 

340000

0 

371001

02 

प्रधानमन्त्री 

रोजगार 

कार्थक्रम 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार नगद 2.5.7.5 रोजगार संर्ोजकको तलि 448000 

371001

02 

प्रधानमन्त्री 

रोजगार 

कार्थक्रम 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार नगद 2.5.7.6 

रोजगार संर्ोजकको 

स्र्ानीर् भिा 142000 

371001

02 

प्रधानमन्त्री 

रोजगार 

कार्थक्रम 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान 

नेपाल 

सरकार नगद 2.5.7.7 

रोजगार संर्ोजकको 

पोसाक 10000 

371001

02 

प्रधानमन्त्री 

रोजगार 

कार्थक्रम 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान आई वड ए 

सोधभ

नाथ ह ने 

ऋण 2.4.1.5 

रोजगार सेिा केन्त्रको 

सुँचालन खचथ 64000 

371001

02 

प्रधानमन्त्री 

रोजगार 

कार्थक्रम 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान आई वड ए 

सोधभ

नाथ ह ने 

ऋण 2.5.7.10 

प्राविवधक सहार्कको 

पोसाक 10000 

371001

02 

प्रधानमन्त्री 

रोजगार 

कार्थक्रम 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान आई वड ए 

सोधभ

नाथ ह ने 

ऋण 2.5.7.8 

प्राविवधक सहार्कको 

तलि 367000 

371001

02 

प्रधानमन्त्री 

रोजगार 

कार्थक्रम 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान आई वड ए 

सोधभ

नाथ ह ने 

ऋण 2.5.7.9 

प्राविवधक सहार्कको 

स्र्ानीर् भिा 94000 

371001

02 

प्रधानमन्त्री 

रोजगार 

कार्थक्रम 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान आई वड ए 

सोधभ

नाथ ह ने 

ऋण 2.7.3.1 

विपन्त्न श्रवमकको ज्र्ाला 

(दैवनक रु. 517 * संख्र्ा 

100 * वदन 100) 

517000

0 



84 
 

371001

02 

प्रधानमन्त्री 

रोजगार 

कार्थक्रम 

263

32 

शसतथ 

अनु

दान आई वड ए 

सोधभ

नाथ ह ने 

ऋण 2.7.5.10 

रोजगार सेिा केन्त्रको 

सदुृढीकरण 195000 

 

र्नर्िय नं. ११- सघं¸तथानीय पवुाििार र्वकास कायिक्रम अन्िरगि आर्थिक वषि २०७७।०७८ मा यस दुह ुँ 

गाउुँपार्िका को िार्ग देहाय बमोर्जमका योजनाहर माग गने र्नर्िय गररयो ।  

 वडा नं. ५ को वडा कायाििय भवन र्नमािर् रकम र. ५०¸००¸०००/- 

 वडा नं. ४ को वडा को शाखा कायाििय भवन र्नमािर् र. ३०¸००¸०००/- 

 जोशीगाउुँ बारबाज फारा सडक र्नमािर् र. ५०¸००¸०००/- 

 माङदाङ मार्िकाजुिन सडक र्नमािर् र. ५०¸००¸०००/- 

 दुह ुँ गाउुँपार्िका अन्िरगि वडा नं. २ र्हर्किा र्तथि ४ वटा गाउुँघर र्लिर्नकहरमा शौर्ािय 

र्नमािर् र. २०¸००¸०००/- 

र्नर्िय नं. १२ – प्रदेश पवुाििार र्वकास कायिक्रम अन्िरगि आर्थिक वषि २०७७।०७८ मा यस दुह ुँ 

गाउुँपार्िकाको िार्ग िपर्शि बमोर्जमका योजनाहर माग गने र्नर्िय पाररि गररयो । 

 श्री गौरीिमाण्डौ मा र्व घेरपखािि र्नमािर् योजना र. २०¸००¸०००/-  

 र्शद्बटोपी गेि हाउस ( पाह ना घर ) र्नमािर् योजना र. ३०¸००¸०००/- 

 दाम्दाकोट र्पकर्नक तपट र्नमािर् र. ३०¸००¸०००/- 

 र्हर्किा सामुदार्यक वन घेर पखािि र्नमािर् र. १०¸००¸०००/- 

 नौमुडे खेि मैदान र्नमािर् र. ४०¸००¸०००/- 

 सांतकृर्िक सगं्रहािय र्नमािर् दुह ुँ गाउुँपार्िका वडा नं. १ र. ३०¸००¸०००/- 

 

र्नर्िय नं. १३ – यस दुह ुँ गाउुँपार्िका अन्िरगि वडा नं. ३ मा औद्योर्गक ग्राम तथापना गनि सम्बर्न्िि 

र्नकायमा अनुरोि गने र्नर्िय पाररि गररयो । 

 

र्नर्िय नं. १४ – र्ाि ुआर्थिक वषि २०७६।०७७ मा सघं र्वशेष अनुदानबाट दुई वषिमा काम परुा ह ने गरर 

ढौढया खानेपानी वडा नं. ३ मा र. ७५¸००¸०००/- (पर्हिर िाख) र्नकासा प्राप्त भई र्नमािर् कायि 

सम्पन्न भएकोमा हाि सम्म अपुग रकम प्राप्त भई नसकेकोिे थप रकम उपिधि गररर्दन ह न सम्बर्न्िि 

र्नकायमा अनुरोि गने र्नर्िय पाररि गररयो । 

 

र्नर्िय नं. १५ – रार्रिय योजना आयोगद्बारा आ.व. २०७६।०७७ को िार्ग सम्पुरक अनुदान अन्िरगि 

आयोजना छनोट गरर पठाउने भर्न र्मर्ि २०७६।०६।०७ गिेको सरू्ना अनुसार दुह ुँ गाउुँपार्िकाको 
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कायाििय भवन र्नमािर्को योजना Online बाट प्रतिाव गरी पठाइएको¸दुह ुँ गाउुँपािकाको कायाििय 

भवन र्नमािर् योजना आ.व. २०७६।०७७¸आ.व. २०७७।०७८ र २०७८।०७९ गरी िीन आ.व. का िार्ग 

प्रतिाव गरी पठाइएकोमा आयोगबाट समेि िीन वषे योजना छनोट गररएको र पर्छ आयोगद्बारा आ.व. 

२०७७।०७८ का िार्ग सम्परुक अनुदान अन्िरगि आयोजना प्रतिाव गरी पठाउन भर्न र्मर्ि 

२०७६।०९।०२ गिे सरू्ना प्रकार्शि गररएकोमा आ.व. २०७७।०७८ का िार्ग आयोजना प्रतिाव गरर 

पठाउदा उपरोक्त आयोजना पुनुः प्रतिाव गरर पठाउनु पनेमा उक्त आयोजना पठाउन छुट भएकोिे उक्त 

क्रमागि योजनािाई र्नरन्िरिा र्दनका िार्ग सम्बर्न्िि र्नकायिाई अनुरोि गने र्नर्िय पाररि गररयो । 

 

र्नर्िय नं. १६ – सरं्घय मार्मिा िथा सामान्य प्रशासन मन्त्राियको र्.नं. ४३४ र्मर्ि २०७७।०२।२० को 

प्राप्त पत्रानुसार गरीव र्नवारर् कोषबाट प्रवर्र्द्िि सामुदार्यक सतंथाहरमा रहेको घुम्िी कोषको सरंिर् र 

प्रभावकारी पररर्ािन गरर उत्पादन अभवृर्द्ब¸आय आजिन र रोजगारी सजृना गने अर्भप्रायिे नेपाि 

सरकारको आर्थिक वषि २०७७।०७८ को नीर्ि िथा कायिक्रम र बजेट वक्तव्यमा व्यवतथा भए बमोर्जम 

यस दुह ुँ गाउुँपार्िका अन्िरगि र्वगिमा गरीवी र्नवारर् कोषबाट प्रवर्द्बिि सामुदार्यक सतंथाहरको 

घुम्िी कोषिाई वीउ पुंजीको रपमा प्रयोग तथानीयतिरमा आर्थिक गर्िर्वर्ि सरं्ािन गने उदे्दश्यिे 

उल्िेर्खि सामुदार्यक सतंथाहरिाई आगामी आर्थिक वषि २०७७।०७८ देर्ख सहकारी प्रर्ािीमा 

रपान्िरर् गने र्नर्िय पाररि गररयो । 

 

र्नर्िय नं. १७ – यस दुह ुँ गाउुँपार्िकाको प्रथम गाउुँसभा २०७४।०७५ बाट दुह ुँ गाउुँपार्िकाको र्ार 

र्कल्िा िेत्रिाई मर्दरा र्नषेर्िि िेत्र घोषर्ा गररएकोमा आगामी आ.व. २०७७।०७८ का िार्ग पर्न 

उक्त र्नर्िय िाई र्नरन्िरिा र्दने र्नर्िय पाररि गररयो । 

 

र्नर्िय नं. १८ – र्वक्रम सवंि २०७६ साि श्रावर् १ गिे देर्ख २०७७ साि जेष्ठ ८ गिे सम्म को खर्ि यस 

गाउुँकायिपार्िकािे गरेका र्नर्ियहर र साथै योजना पररवििन सम्बन्िी गररएका र्नर्ियहर समेि िाई 

अनुमोदन गने र्नर्िय पाररि गररयो । 

 

र्नर्िय नं. १९ – आर्थिक वषि २०७५।०७६ को अर्न्िम िेखा पररिर्को प्रर्िवेदन मार्थ छिफि गरर 

िेखा पररिर् प्रर्िवेदनिे औल्याएका वेरजुहरको सम्परीिर्को िार्ग गाउुँकायिपार्िकाको 

कायािियिाई अनुरोि गने र्नर्िय पाररि गररयो । 

 

र्नर्िय नं. २० – आगामी आर्थिक वषि २०७७।०७८ को िार्ग यस दुह ुँ गाउुँपार्िकाका ५ वटै वडाहरबाट 

प्राथर्मकीकरर् भई आएका िपर्शि बमोर्जमका योजनाहर कायािन्वयन गनिका िार्ग आवश्यक पने 

रकम सम्बर्न्िि र्नकायसगं माग गने र्नर्िय गररयो । 
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दुह ुँ गाउुँपार्िका वडा नं १ 

बर्तितिरबाट छनौट भई वडा सर्मर्िको कायािियबाट प्राथर्मर्ककरर् भई आएका योजनाहर 

        

र्स नं योजनाको नाम ठेगाना  अनुमार्नि िागि  

आर्थिक र्वकास िफि  

१ म री पालन तावलम िीण       100,000  

२ नसथरी वनमाथण िीण         50,000  

३ वसलाई कटाई तर्ा धपु वनमाथण तावलम िीण       150,000  

४ बाख्रा पालन िीण       200,000  

५ गोठ सधुार िीण       300,000  

६ गोठ सधुार तल्लीविण        300,000  

७ गोठ सधुार खेतीगाड        300,000  

८ गोठ सधुार खराथ       300,000  

९ अचार बनाउने तावलम खराथ          5,000  

सामार्जक र्वकास िफि  

१ धरुा लटबाब मवन्त्दर वनमाथण िीण     2,500,000  

२ आ.वि. खराथ छत ढलान खराथ     1,500,000  

३ आ.वि. िस्पाली वफल्ड वनमाथण बस्पाली     2,000,000  

४ ह नैनार् मवन्त्दर वनमाथण  विण     2,000,000  

५ भाडी गुफा पर्थटकीर् के्षर वनमाथण भाडी     2,000,000  

६ आ.वि. भगनाडी वफल्ड वनमाथण भगनाडी     1,500,000  

७ ह नैनार् मवन्त्दर वफल्ड वनमाथण बस्पाली     1,500,000  

८ ह स्कर मवन्त्दर वनमाथण बस्पाली     1,000,000  

९ दगुाथ भगिती मवन्त्दर वनमाथण र्ेरपखाथल स तोली     2,000,000  

१० हररचन मवन्त्दर वफल्ड वनमाथण िीण     1,000,000  

११ भगिती मवन्त्दर संरक्षण र्ेरपखाथल खेवतगाड     1,500,000  

१२ सािथजवनक धारो वनमाथण वलत्र्ी       500,000  

१३ न लो मवन्त्दर ममथत खवलटाङ       500,000  

१४ न लो मवन्त्दर वनमाथण सेल्लाडो     1,000,000  

१५ वसमखोला मावलकाजुथन खा.पा. ममथत बस्पाली     2,000,000  

१६ खा.पा. ममथत तल्लो खराथ खराथ       500,000  
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१७ लेक बस्पाली प ली ढल वनकास बस्पाली     1,500,000  

१८ वसवलङ च पाटा वनमाथण विण     1,000,000  

१९ दम्फा खला वनमाथण बस्पाली     1,000,000  

२० गाउुँर्र वक्लवनक भिन सुधार खराथ       500,000  

२१ वसमखोला खा.पा. वनमाथण खराथ       500,000  

२२ ब्रम्हम मवन्त्दर वनमाथण खराथ     2,000,000  

२३ खा.पा. वनमाथण मल्लोखराथ खराथ       150,000  

२४ भाडी समैजी मवन्त्दर वनमाथण भाडी       200,000  

२५ मवहला सचेतीकरण तावलम खेवतगाड       200,000  

२६ खा.पा. वनमाथण डाडा     1,500,000  

२७ न्त्िालो ममथत विण       500,000  

२८ काल्छीन मवन्त्दर वनमाथण विण       100,000  

२९ मतु्र्ला र्मु्टाभरादी भवुमराज मवन्त्दर वनमाथण स तोली     1,000,000  

३० ग रा र्र वनमाथण स तोली     1,000,000  

३१ सगनाडी खा.पा. ममथत स तोली       500,000  

३२ कुसानी खाली खा.पा. र्ोजना बस्पाली     1,000,000  

३३ सािथजवनक ठाउमा सरसफाई अवभर्ान वपपलच री     2,000,000  

३४ आ.वि. स्तररर् हावजरर जिाफत तर्ा खेलकुद वपपलच री     2,000,000  

३५ खेलकुद मैदान वनमाथण वपपलच री     5,000,000  

३६ आ.वि. स तोली छत ढलान  स तोली     1,500,000  

पूवाििार र्वकास िफि  

१ खवलटाङ देवख ब्रहमलेक सम्म र्ो.िा. वनमाथण वपपलच री     5,000,000  

२ स्िास््र् च की देवख र्ाङलाङ सम्म PCC िाटो बस्पाली     5,000,000  

३ तल्ला गाउुँ देवख सडक सम्म PCC िाटो खराथ     2,000,000  

४ स्िास््र् च की देवख िडाकार्ाथलर् सम्म PCC िाटो िीण     2,000,000  

५ खावतगाउुँ पवनखाल PCC िाटो िीण     2,000,000  

६ ह नैनार् मवन्त्दर देवख रोडङर्ानी सम्म PCC िाटो बस्पाली     2,500,000  

७ दम्फा खला देवख मवन्त्दर सम्म PCC िाटो बस्पाली       200,000  

८ दहु ुँ विकास समाज भिन वनमाथण वपपलच री     5,000,000  

९ कोवलउडा देवख भगिवत मवन्त्दर सम्म PCC िाटो स तोली     2,000,000  

१० पर्थम PCC िाटो पर्थम     1,000,000  
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११ कावसल दगुाथ देवख भगनाडी सम्म PCC िाटो भगनाडी     2,500,000  

१२ छलपजु्दा देवख जलिाड सम्म र्ो.िा. सेल्लाडो       500,000  

१३ भरोडी देवख सेल्लाडो सम्म PCC िाटो सेल्लाडो       100,000  

१४ ओकाली सल्र्ाडी वसचाई कुलो भगनाडी       500,000  

१५ ओकाली वसमार देवख खेवलगाड धवुलगाड PCC िाटो खेवतगाड     2,000,000  

१६ सामदुावर्क भिन वनमाथण खेवतगाड     2,500,000  

१७ विजर्परु देवख सडक सम्म PCC िाटो विजषपरु     1,500,000  

१८ ढुलनैन र्ो.िा. वनमाथण स तोली       500,000  

१९ स तोली र्ो.िा. वनमाथण स तोली       500,000  

२० चोरा देवख गताडी सम्म र्ो.िा. स तोली       500,000  

२१ भकुाडी देवख वलत्र्ी सम्म र्ो.िा. वलत्र्ी       100,000  

२२ वदर्ामाण्ड  खोला RCC पलु स तोली       100,000  

२३ नैन गाड खोला RCC पलु वलत्र्ी       100,000  

२४ वलत्र्ी देवख भगिती मवन्त्दर सम्म PCC िाटो वलत्र्ी     1,500,000  

२५ वलत्र्ी दल्लाडी र्ो.िा. वलत्र्ी       500,000  

२६ वलत्र्ी खोला स्कभर वलत्र्ी       500,000  

२७ पर्थम गोदरा देवख डड ढुङ्गा सम्म र्ो.िा. पर्थम       500,000  

२८ र्ाङल धार देवख खसाथन सम्म र्ो.िा बस्पाली     1,500,000  

२९ स्िास््र् च की मा.वि. ह दै खावल सम्म र्ो.िा. बस्पाली     2,000,000  

३० कोवलउडा देवख मवलकाजुथन मवन्त्दर सम्म PCC िाटो बस्पाली     5,000,000  

३१ मवसनी धार देवख मवलकाजुथन सम्म र्ो.िा. बस्पाली     5,000,000  

३२ आ.वि. बस्पाली देवख मवसनी धार सम्म PCC  बस्पाली     2,000,000  

३३ धाङल धार र्ो.िा. वनमाथण बस्पाली     1,500,000  

३४ कोवलउडा देवख र्ल सम्म र्ो.िा. बस्पाली     1,500,000  

सशुासन तर्ा संस्र्ागत विकास 

१ िडा कार्ाथलर् र्ेरपखाथल तर्ा वफल्ड वनमाथण वपपलच री     2,500,000  

२ िडा कार्ाथलर् भिन वनमाथण वपपलच री     3,000,000  

३ मा.वि. िीण र्ेरपखाथल तर्ा भिन वनमाथण वपपलच री     5,000,000  

४ स्िास््र् च की र्ेरपखाथल तर्ा भिन वनमाथण वपपलच री     5,000,000  

५ नि दगुाथ र्िुा क्लि क्षमता विकास वपपलच री       500,000  

६ दहु ुँ दम्दाकोट विकास सहकारी संस्र्ा क्षमता वपपलच री       500,000  
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िातािरण तर्ा विपद व्र्िस्र्ापन सवमवत 

1 ग्र्ास वसवलण्ड र चलुो खररद वपपलच री     3,500,000  

2 बस्करमाण्ड  देवख रोडङपानी सम्म तटबन्त्ध वनमाथण बस्पाली     5,000,000  

3 पर्थम ढल वनकास पर्थम       500,000  

4 कुकुरेगाड तटिन्त्द वनमाथण स तोली     5,000,000  

5 खवलटाङ तटबन्त्ध वनमाथण खवलटाङ     2,000,000  

6 रोडङर्ानी देवख धोडे ढुङ्गा सम्म ढल वनकास बस्पाली     1,000,000  

7 खेवतगाड मतु्र्ला तटबन्त्ध वनमाथण बस्पाली     5,000,000  

8 दले पवहरो वनर्न्त्रण िीण     2,000,000  

9 कोइराल खोला तटबन्त्ध वनमाथण भानाडी     1,500,000  

10 पवहरो वनर्न्त्रण सेल्लाडो       500,000  

11 खेवतगाड डाडा वसमार कुकुरोगाड तटबन्त्ध वनमाथण खेवतगाड     2,500,000  

12 पवहरो वनर्न्त्रण खराथ     2,500,000  

13 समैजी मवन्त्दर तटबन्त्ध वनमाथण भाडी     2,000,000  

14 धवुलगडा खोला तटबन्त्ध वनमाथण धवुलगडा     2,000,000  

15 खेवतगाड धवुलगडा डाडा वसमार ढल वनकास खेवतगाड     1,500,000  

16 भगनाडी ढल वनकास भगनाडी     1,000,000  

17 अग्नी संरक्षण रेखा  िीण     2,000,000  

18 ढल वनकास  मल्लािीण     2,000,000  

19 वपण्ड िगाउने पानी तलाउ तर्ा तटबन्त्ध वनमाथण सनु्त्दरखोला स तोली     1,500,000  

20 भैसखाली कोलगर ढल वनकास बस्पाली     2,000,000  

प्रदेश सरकारसमा वसफाररस गररएका र्ोजनाहरु 

१ धरुा लटबाब मवन्त्दर वनमाथण वपपलच री     5,000,000  

२ ह नैनार् मवन्त्दर वनमाथण  िीण     3,000,000  

३ खेवतगाड दले तटबन्त्ध वनमाथण िीण     5,000,000  

४ स्िास््र् च की भिन वनमाथण  िीण     5,000,000  

५ मा.वि. िीण भिन वनमाथण िीण     3,000,000  

६ आ.वि. स तोली भिन वनमाथण स तोली     2,500,000  

७ लाटर ल मवन्त्दर वनमाथण िीण     2,000,000  

केवन्त्रर् सरकारमा वसफाररस गररएका र्ोजनाहरु 

१ मा.वि. िीण भिन फवनथचर तर्ा वफल्ड वनमाथण वपपलच री ६०००००० 
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२ स्िास््र् च वक भिन वनमाथण वपपलच री ५०००००० 

३ भाडी देवख ब्रम्हमलेक सम्म र्ो.िा. वपपलच री ३०००००० 

४ भल्र्ाग ण पवहरो वनर्न्त्रण वपपलच री २०००००० 

५ खेलकुद मैदान वनमाथण वपपलच री ५०००००० 

प्रधानमन्त्री रोजगार 

१ ह नैनार् मवन्त्दर वफल्ड वनमाथण विण     2,000,000  

२ स तोली दोगडन र्ो.िा. वनमाथण स तोली     1,500,000  

३ तल्ला गाउुँ देवख सडक सम्म र्ो.िा. खराथ       500,000  

४ खोली भगनाडी कावसल दगुाथ र्ो.िा भगनाडी     1,000,000  

५ तल्ला बस्पाली पाररगाउुँ देवख आ.वि. ह दै मवसनीधार सम्म र्ो.िा. बस्पाली     2,000,000  

६ ओकाली देवख स्िास््र् च की सम्म र्ो.िा. िीण     1,500,000  

७ स्िास््र् च की देवख मवलकाजुथन मवन्त्दर सम्म र्ो.िा. िीण     3,000,000  

८ काटेखला देवख ग्िार ह दै विनार्क सम्म र्ो.िा. िीण       100,000  

९ छलपजु्दा धार देवख नलपाड सम्म र्ो.िा. िीण     1,000,000  

१० वलत्र्ी पर्थम र्ो.िा. वलत्र्ी     1,000,000  

११ खलटाङ देवख भल सम्म र्ो.िा. बस्पाली     2,000,000  

 

दुह ुँ गाउुँपार्िका वडा नं २ 

बर्तितिरबाट छनौट भई वडा सर्मर्िको कायािियबाट प्राथर्मर्ककरर् भई आएका योजनाहर 

    
र्स नं योजनाको नाम ठेगाना  अनुमार्नि िागि  

आर्थिक र्वकास िफि  

१ हकेाती टोलमा उन्त्नट जातको खाद्यान्त्न वबउ माग हकेाती       500,000  

2 ओखर खेती मकुोट दोलासैन दोलासैन       400,000  

३ गुना अफरे ओखर खेती माग गुना अफरे       300,000  

4 उन्त्नट जातका फलफुलका वबउ माग हकेाती       300,000  

५ आल ुखेती मकुोट दोलासैन मकुोट दोलासैन       100,000  

6 ख लाताल वसचाई टर्ाकी वनमाथण हकेाती       500,000  

सामार्जक र्वकास िफि  

१ चेरमर्ी सािथजनीक स चालर् वनमाथण चेरमर्ी       300,000  

२ मष्ठकेदार मवन्त्दर सोचालर् वनमाथण ग कुल       500,000  
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३ कम्दा गाउुँर्र क्लीनीक स चालर् वनमाथण तर्ा छट RCC कम्दा  १०,००,०००  

४ नरोली खा.पा. ममथत नरोली       500,000  

५ व्र्पखोला खा.पा. ममथत हकेाती       300,000  

६ र्टे्टखोला सािथजानीक स चालर् वनमाथण ग कुल         50,000  

७ लोदानी खा.पा. वनमाथण कम्दा       300,000  

८ गाउुँर्र वक्लवनक नरोली स चालर् वनमाथण हकेाती       500,000  

९ हरीचन्त्र र कालछीन मवन्त्दर संर्कु्त स चालर् वनमाथण हकेाती       300,000  

१० अफरे टोलमा खा.पा. वनमाथण अफरे       300,000  

११ चनमनु्त्ना खा.पा. वनमाथण चनमनु्त्ना       300,000  

१२ गुना गाउुँर्र वक्लवनक खा.पा. स चालर् वफल्ड वनमाथण गुना  १०,००,०००  

१३ ब्रहमाण्ड  मवन्त्दर स चालर् नजीक स चालर् वनमाथण ब्रहमाण्ड        600,000  

१४ मन्त्तड खा.पा. ममथत मन्त्तडा       300,000  

१५ ख लातालमा खा.पा. टर्ाकी र्ेरपखाथल वनमाथण हकेाती       500,000  

१६ ग रा पिथ हकेाती ५० पोषक माग हकेाती  ५,00,000  

१७ तल्लो टाटोपानी खा.पा. ममथत ग कुल       300,000  

१८ ग कुल गाउुँर्र वक्लवनक खा.पा. तर्ा स चालर् वनमाथण ग कुल     1,000,000  

१९ श्री वछप्ला के न.उ. सहकी भिनको वफल्ड वनमाथण ग कुल       300,000  

२० मष्टकेदार च पाता  वफल्ड वनमाथण ग कुल       300,000  

२१ मकुोट मलीकाजुथन देि मवन्त्दन वनमाथण मकुोट        200,000  

२२ ह स्कर मवन्त्दरमा खा.पा. टर्ाकी वनमाथण भैलाभोज       500,000  

२३ साकृतीक समाज कम्दा वडरेस माग कम्दा       200,000  

पूवाििार र्वकास िफि  

१ गैर देखी वछप्लामाण्ड  सम्म PCC िाटो वनमाथण हकेाती       100,000  

२ कालवछन मवन्त्दर वनमाथण नरोली नरोली       600,000  

३ भमुी राज आ.वि कम्दा ३ कोठे भिन र्ेर पखाथल वनमाथण कम्दा     2,400,000  

४ कालवछन मवन्त्दर वनमाथण दवलत टोल दवलत टोल       300,000  

५ हरीचन्त्र मवन्त्दर वनमाथण र BYC २ कोठो भिन वनमाथण हकेाती     3,000,000  

६ काकी गाउुँ देखी खाली ढुङ्गा सम्म PCC िाटो वनमाथण काकीगाउुँ       300,000  

७ धर्ल देखी नैवनगाड सम्म PCC िाटो वनमाथण धर्ल नैवनगाड       400,000  

८ नरोली पुल देवख च रा सम्म PCC िाटो वनमाथण नरोली       500,000  

९ चनमनु्त्ना भसुी देिताको मवन्त्दर वनमाथण चनमनु्त्डा       600,000  
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१० दम्फा खालो वनमाथण काकी गाउुँ काकीगाउुँ       300,000  

११ अन्त्र्ाली मरे खोला देवख कम्दा पानी सम्म ढल वनकास कम्दा       400,000  

१२ िटगाडा लरर्ा देखी गुना सम्म PCC िाटो वनमाथण गुना       400,000  

१३ नरोली पलुमा बाद वनमाथण  नरोली       300,000  

१४ हस्कर मवन्त्दर वनमाथण  र्ाङरान र्ाङरान       400,000  

१५ र्ाङल देवख कृवषथ सडक सम्म PCC िाटो वनमाथण र्ाङल       300,000  

१६ हररचन्त्र मवन्त्दर वनमाथण समालीगाउुँ समालीगाउुँ       400,000  

१७ र्ाङलर्ार देवख पन्त्र्ारा र्र सम्म PCC िाटो वनमाथण र्ाङल     6,000,000  

१८ विस ना देवख खलु्ला सम्म र्ो.िा. वनमाथण र्ल       600,000  

१९ मेनरोड सेरा देवख नुने खानी सम्म PCC िाटो ग कुल       300,000  

२० र्टे्टखोला टाटोपानी RCC पलु वनमाथण  र्टे्टखोला       400,000  

२१ डोि देवख जगुानी सम्म र्ो.िा. वनमाथण डोि       600,000  

२२ मने रोड देवख डोि सम्म PCC िाटो वनमाथण डोि       300,000  

२३ पैरा पन्त्र्ार PCC िाटो वनमाथण ग कुल       100,000  

२४ नैनीगाड खोला RCC पलु वनमाथण नैनीगाड       500,000  

२५ मकुोट कोठा देवख र्ाइसैन सम्म र्ो.िा. वनमाथण मकुोट       400,000  

२६ सनु सकु ना देवख वसमखोल सम्म र्ो.िा. वनमाथण कम्दा       500,000  

२७ लस्िाटा च ड  ढल वनकास वनमाथण लम्िाटा       300,000  

२८ वछपलुमाण्ड   देवख मकुोट सम्म कृवषथ सडक वनमाथण कम्दा       200,000  

२९ नन्त्र्रुखार्ा देवख सनु सकु ना सम्म PCC वनमाथण कम्दा     1,000,000  

३० कम्दा ल.ज.वि. नहर ममथट कम्दा       300,000  

३१ भकुाडी देवख मलुबाटो सम्म PCC बाटो वनमाथण भकुाडी       300,000  

३२ ह रकर मवन्त्दर वनमाथण र्ल       300,000  

३३ नैनगाड खोला देवख च रा सम्म िकृ्षारोपण नैनीगाड     1,000,000  

३४ अफरे देवख वसवचरम सम्म ढल वनकास अफरे       300,000  

३५ वछपलुमाण्ड  देवख गुना सम्म कृवषथ सडक वनमाथण गुना       500,000  

३६ दवलत टोल डडाबाग मवन्त्दर वनमाथण दवलत टोल       500,000  

३७ अफरे देवख चनमनु्त्ना विद्यतु लाइन विस्चार चनमनु्त्ना       400,000  

३८ अफरे देवख गरमोरा खोला सम्म र्ो.िा. वनमाथण अफरे       500,000  

३९ अफरे राता नहर वनमाथण अफरे       300,000  

४० अफरे पोखरी वनमाथण अफरे       400,000  
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४१ अफरे र्टे्टखोला पलु िाद वनमाथण अफरे       400,000  

४२ राता देवख अफरे सम्म PCC िाटो वनमाथण राता       500,000  

४३ गुना महादेि मवन्त्दर वनमाथण गुना       600,000  

४४ अफरे कृवषथ भिन छट वनमाथण अफरे       400,000  

४५ दहधार आ.वि. गुना र्ेर र भन्त्सा पलास्टर गुना     1,000,000  

४६ छलगाड देवख अफरे PCC िाटो वनमाथण छलगाड       300,000  

४७ वहवकला िरगाडा देवख कावल ढुङ्गा सम्म र्ो.िा िरगाड     1,000,000  

िन िातािरण तर्ा विपद व्र्िस्र्ापन तफथ  

१ र्ाइसैन िकृ्षारोपण र्ेरपखथल  वहवकला       300,000  

२ बर्ोवलमा तटबन्त्ध वनमाथण बर्ोली       400,000  

३ कुकुरेगाड तटबन्त्ध वनमाथण ग कुल       500,000  

शशुासन तर्ा संस्र्ागत विकास तफथ  

१ स्िास््र् आमा समहुलाई खाजा व्र्िस्र्ापन वहवकला       500,000  

२ वसलाई कताई आमा समहु तावलम वहवकला       600,000  

३ कोराना भाइरस वनर्रण वहवकला       100,000  

लवक्षत िगथका र्ोजनाहरु 

१ जेष्ठ ना.ल.र्मथस खररद वहवकला       400,000  

२ मवहला ल.म. वहन्त्सा विरुद्ध जनचेतना मुलक वहवकला     1,000,000  

३ िालिालीका ल. खेलकुद र शैवक्षक सामाग्री खररद वहवकला       400,000  

४ अपाङ्ग ल. गेस वस. खररद वहवकला     1,000,000  

५ दवलत लवक्षत दवलत टोल सधुार दवलत टोल       500,000  

६ स्िास््र् च  र्ेरपखाथल वनमाथण वहवकला       500,000  

७ चेरमर्ी देवख गङर्ानी सम्म र्ो.िा. वनमाथण वहवकला       500,000  

८ ओकाली देवख चनमनुा सम्म र्ो.िा. वनमाथण चनमनु्त्ना       600,000  

९ ग रा खालो वनमाथण हकेाती हकेाती       400,000  

१० र्ामीगाउुँ देवख कृवषथ सडक सम्म PCC िाटि वनमाथण र्ामीगाउुँ     6,000,000  

११ िर्लपाटा देवख कृवषथ सडक सम्म PCC िाटो िर्लपाटा       500,000  

१२ तल्लो मन्त्तोडा देवख कृवषथ सडक सम्म PCC िाटो मन्त्तडा       600,000  

कोरोना भाइरस वनर्न्त्रण सम्बवन्त्ध र्ोजाहरु 

१ आर्सलेुशन कक्ष वनमाथण वहवकला       800,000  

२ कोराना भाइरस व्र्िस्र्ापन वहवकला       700,000  
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३ विपन्त्न पररिारलाई राहत वितरण वहवकला       900,000  

४ विपन्त्न विद्यार्ीलाई राहात वितरण वहवकला       700,000  

५ कोराना भाइरस जनचेतना कार्थक्रम वहवकला       800,000  

६ स्िास््र् सामाग्री खररद वहवकला       500,000  

७ पोषण र्कु्त खाना खररद वहवकला       700,000  

८ वजल्ला बावहरका विद्यार्ी राहात वितरण वहवकला       600,000  

९ जेष्ठ ना. तर्ा असक्तलाई औषधी वितरण वहवकला       800,000  

१० माक्स साबुन वितरण वहवकला       300,000  

प्रधानमन्त्री रोजगार र्ोजनाहरु 

१ कार्थपावलकाको वनणथर्ानसुार र्ोजना छन ट गरर कार्ाथन्त्िर्न गनुथ पने वहवकला        

प्रदेश सरकारसुँग माग भएका र्ोजनाहरु 

१ िडा नं. २ का प्रत्र्कथ  आ.वि. पक्की भिन वनमाथण वहवकला     5,000,000  

२ िडा नं. २ को उच्च वहमाली भागमा स्र्उ खेती वहवकला     3,000,000  

  वहवकला वसद्धटोपी कृवषथ सडक वहवकला     4,000,000  

  वसवलङच रा देवख ग ररलमाण्ड   सम्म कृवषथ सडक वहवकला     8,000,000  

  िडा कार्ाथलर् भिन वनमाथण वहवकला     9,000,000  

  ग रीमाण्ड  मा.वि. र्ेर पखाथल वहवकला     6,000,000  

  वहवकला वसचाई नहर वनमाथण वहवकला     5,000,000  

  गुना नरोली खा.पा. वनमाथण गुना     6,000,000  

  कम्दा नैवनगाड खा.पा. वनमाथण कम्दा     8,000,000  

  वहवकला स्ि. च . र्ेरपखाथल  वहवकला     1,000,000  

केवन्त्रर् सरकार संग माग गररएका र्ोजनाहरु 

१ वहवकला वसद्धटोपी कृवषथ सडक वहवकला     8,000,000  

२ वहवकला गुना वसद्धटोपी कृवषथ सडक वनमाथण गुना    40,000,000  

३ वसलीङच रा देवख ग ररलमाण्ड  सम्म कृवषथ सडक वनमाथण वहवकला    80,000,000  

४ वहवकला वसचाई नहर वनमाथण वहवकला    80,000,000  

५ गुना अफरे लसे नरोली खा.पा. वनमाथण गुना    30,000,000  

६ कम्दा नैवनगाड खा.पा. वनमाथण कम्दा    80,000,000  

७ वहवकला स्िास््र् च की र्ेरपखाथल वनमाथण वहवकला    50,000,000  

८ कुकुरेगाड तटबन्त्ध वनमाथण ग कुल    80,000,000  

९ नरोली तटबन्त्ध वनमाथण नरोली    40,000,000  
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दुह ुँ गाउुँपार्िका वडा नं 3 

बर्तितिरबाट छनौट भई वडा सर्मर्िको कायािियबाट प्राथर्मर्ककरर् भई आएका योजनाहर 

    
र्स नं योजनाको नाम ठेगाना  अनुमार्नि िागि  

आर्थिक र्वकास िफि  

१ माटो पररक्षण     

2 बोहरी गाउुँ मकै पकेट के्षर     

३ होस्करनार् कृवष समुहमा फलफुल नसथरी वनमाथण     

4 बेम सवम तरकारी खेवतको लावग प्लावष्टक र्र वनमाथण     

५ कृवष र्न्त्र खररद     

6 उन्त्नत जातका गाईपालन     

७ तरकारी वबउ उत्पादन     

8 तरकारी फलफुल अन्त्निाली तर्ा दलहन बाली के्षर विस्तार     

सामार्जक र्वकास िफि  

१ ब्रहमदेिता मवन्त्दर जगेरा र्र पणूथता र श चालर्     

२ ब्रहमदेिता मवन्त्दर खेती खानेपानी र श चालर्     

३ श्रीचन मवन्त्दरमा दवलत औरात गहृ वनमाथण     

४ न लो देिता मवन्त्दर शेरपाटा र्ेरपखाथल वनमाथण     

५ बुडवतम्ला ठाडाइजर खानेपानी वनमाथण     

६ वनजाङ बाटमणुी वलवफ्टङ खानेपानी वनमाथण     

७ वसमार देवख गेरपाटा सम्म खानेपानी वनमाथण     

८ कैलनार् मवन्त्दर वनमाथण     

९ भवुमराज देिता मवन्त्दर वनमाथण बारबाजुँ     

१० धनभाट न ला मवन्त्दर वनमाथण     

११ वसमार खानेपानी काकीगाउुँ, ठुलार्र, डोबालीगाउुँ खा.पा. ममथत     

१२ दगुाथ मवन्त्दर तलवसमली वफल्ड वनमाथण     

१३ दगुाथ मवन्त्दर देवहमाण्ड  वफल्ड वनमाथण     
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१४ कापडा पन्त्पार खानेपानी वनमाथण     

१५ तुसरानी भेरडा खल्पाडी खानेपानी वनमाथण     

१६ दवलत जनचेतना मुलक कार्थक्रम     

पूवाििार र्वकास िफि  

१ ग्र्ासुँ र चलुोको सेट खररद     

२ वतंकर सडक देवख श्रीिगड सम्म PCC बाटो वनमाथण     

३ वि.पी. प्रवतष्ठान भिन वनमाथण क्रमागत     

४ महादेि वकराना पसल देवख फारवभठा सम्म सडक     

५ फारावभटा वनजाङ र्ो.िा. वनमाथण     

६ श्रीचन मवन्त्दर मोइराली पानी धारा र्ो.िा. वनमाथण     

७ भातपमाउन गैरी PCC बाटि वनमाथण     

८ फारवभटा सल्ली श्रीिगड र्ो.िा. ममथत     

९ धनढुङ्गा बारबाजुँ र्ो.िा. वनमाथण     

१० कुकुड पातन देउखला र्ो.िा. वनमाथण     

११ कृपादि स्मवृत भिन वनमाथण     

१२ वसचाइ टंकी (बकरर्र) वनमाथण     

१३ गखाथ वभन्त्डा बोहरीगाउुँ सडक     

१४ सासदुावर्क भिन वनमाथण बोहरीगाउुँ     

१५ दहु ुँ विकास र्िुा समाज बैठकहल वनमाथण िडा नं. ३     

१६ बग रा िडा कार्ाथलर् सहकारी सडक     

१७ िडा कार्ाथलर् भिन वनमाथण     

१८ मा.वि. वसमली कोठा PCC     

१९ मा.वि. वसमली देवख बग रा मोड सम्म र्ो.िा. वनमाथण     

२० न र्र भेरडा र्ो.िा. वनमाथण     

२१ शेरपाटा खेती र्ो.िा. वनमाथण     

२२ नर्ाुँबस्ती रामबगड र्ो.िा. वनमाथण     

२३ िाइफाइ नेट जडान     

२४ र्टे्टखोला रामबगड र्ो.िा. वनमाथण     

२५ नागभराणी नागपावन गाजरा वसचाइ र्ोजना     

२६ तिोिन तातोपानी कृवष सहकारी भिन वनमाथण     

२७ मा.वि. बारबाजुँ वफल्ड वनमाथण     
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२८ मा.वि. वसमली वफल्ड वनमाथण     

िन िातािरण तर्ा विपद व्र्िस्र्ापन 

१ नाग बस्ती पवहरो रोकर्ान     

२ दवलत बस्ती बचाउ रनवडबला तटबन्त्ड तारजाली वनमाथण     

३ बारबाजुँ जंगलको ढल वनकास     

४ मल्ली गैरी पवहरो वनर्न्त्रण     

५ नकुलधार िकृ्षारोपण     

प्रदेश सरकारसंग माग गनुथपने र्ोजनाहरु 

१ तातोपानी कृवष सहकारी भिन वनमाथण     

२ मा.वि. वसमली वफल्ड वनमाथण     

३ मल्ली गैरी पवहरो वनर्न्त्रण     

४ बग रा िडा कार्ाथलर् सहकारी सडक     

५ बारबाजुँ वफल्ड वनमाथण     

६ धमभार न ला माणड  वनमाथण 

  
७ न ला मवन्त्दर शेरपाटा वनमाथण 

  
संवर्र् सरकारबाट माग गनुथपने र्ोजनाहरु 

१ दवलत बस्ती बचाउ रनवडबला तटबन्त्ड जाली बाध     

२ िडा कार्ाथलर् भिन वनमाथण (िडा नं. ३)     

३ सकसेती बबा काकीगाउुँ खानेपानी वनमाथण     

प्रधानमन्त्री स्िरोजार कार्थक्रम 

१ शेरपाटा मल्ली खेती र्ो.िा. वनमाथण     

२ वसन्त्नेपातल गैरी बर्लधर र्ो.िा. वनमाथण     

 

दहु ुँ गाउुँपावलका िडा नं. ४ 

बस्ती स्तरबाट छनोट भई िडा सवमवतको कार्ाथलर्बाट प्रार्वमकीकरण भई आएका र्ोजनाहरु 

प्रार्वमकता 

क्रम आर्ोजनाको नाम 

आर्ोजना संचालन ह ने 

स्र्ल अनमुावनत लागत 

आवर्थक विकास 

१  वचवन्त्चरी कृवष पोवलर्ो हाउस वचवन्त्चरी १२५००० 
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२ ठाडीबाटी च्र्ाउुँ खेती पोक्स े १००००० 

३ बादर रेखदेख कार्थक्रम तल्ली फारा   

४ पोवलर्ो हाउस माग आल ुपकेट तल्ली फारा   

५ बाख्रापालन भैवसपालन तल्ली फारा   

६ मकै जोन पकेट मल्ली फारा   

७ पोवलर्ो हाउस वनमाथण मल्ली फारा   

८ ओखर तर्ा अन्त्र् फलफुल के्षर  मल्ली फारा   

९ ओखर पकेट स्र्ाङ्कु मवलगाउुँ तल्लो पोक्से पोक्स े   

१० बाख्रा भैवसपालन पोक्स े   

११ पोवलहाउस पोक्स े   

१२ कुखरुापालन द ला   

१३ म रीपालन द ला   

पिूाथधार विकास 

१ बग रा वप.वस.वस. बाटो द ला १००००० 

२ भइुकोट रवजउडा वपवसवस बाटो  द ला २००००० 

३ धेच्चेर्ोल आरगडा र्ो.बा. मल्ली फारा २००००० 

४ दिुाड ननुछार्ा र्ो.बा. मल्ली फारा १००००० 

५ ओखलढुङ्गा वतखाढुङ्गा वपवसवस बाटो तल्ली फारा १५०००० 

६ स्र्ाङ्कु वपवसवस बाटो स्र्ाङ्कु २००००० 

७ मल्लागाउुँ वपवसवस बाटो मल्गाउुँ लो्र्ाल २००००० 

८ पोक्से वपवसवस बाटो पोक्स े ३००००० 

९ र्मु्चली धार र्ो.बा. जोशीगाउुँ ५०००० 

१० 

ओखलढुङ्गा सामदुावर्क स्िास््र् भिनदेवख वतखाथढुङ्गासम्म 

वपवसवस बाटो तल्ली फारा   

११ सडकदेवख वसमार ह दै तल्ली फारा बाटो वनमाथण तल्ली फारा   

१२ बाजागाडादेवख टुक्का र्र वपवसवस बाटो वनमाथण तल्ली फारा   

१३ बाफैनदेवख डाठी भराणीसम्म र्ो.बा. मल्ली फारा   

१४ गाजारादेवख डङडङेसम्म र्ो.बा. मल्ली फारा   

१५ ब्रहम मवन्त्दर वनमाथण मल्ली फारा   

१६ दवलत टोल र्ो.बा. मल्ली फारा   
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१७ महादेि मवन्त्दर ह दै माङर सम्म बाटो वनमाथण  मल्ली फारा   

१८ दह वक्रकेट खेलमैदान वनमाथण मल्ली फारा   

१९ पररगाउुँदेवख भाडागडा वसरपढुुङ्गासम्म वप.वस.वस. बाटो पोक्स े   

२० नकटदेवख क लागडा वपवसवस बाटो पोक्स े   

२१ ढाकानार्रदेवख ओखलढुङ्गा वप.वस.वस. बाटो पोक्स े   

२२ सामदुावर्क भिन तल्लो पोक्से वनमाथण पोक्स े   

२३ दलुाडीदेवख स्र्ाङ्कु ढाकानार्र वप.वस.वस. बाटो पोक्स े   

२४ भगिती आ.वि.देवख स्र्ाङ्कुसम्म वप.वस.वस. बाटो पोक्स े   

२५ वसमलखार्ादेवख वलभवछट्टासम्म ढलवनकास पोक्स े   

२६ भइुकोटदेवख केदारमवन्त्दर ह दै दिुाडीसम्म र्ो.बा. वनमाथण द ला   

२७ द लादेवख केदारमवन्त्दरसम्म र्ो.बा. द ला   

२८ धार रम्पवत बजारदेवख भैसेखावल ह दै देउबास ुसम्मको र्ो.बा. जोशीगाउुँ   

२९ गाउुँर्र वक्लवनकमा वफल्ड र श चालर् वनमाथण भइुकोट   

३० नालादेवख तल्ला गगुडासम्म र्ो.बा. द ला   

३१ टुक्कागाउुँदेवख गइर ह दै दउेबास ुसम्मको र्ो.बा. जोशीगाउुँ   

िन, िातािरण तर्ा विपद ्व्र्िस्र्ापन 

१ ग्र्ास चुलो धिुामकु्त कार्थक्रम िडा भरी १०००००० 

२ भाडगडा ढलवनकास मवलगाउुँ पोक्स े   

३ खोवलदेवख तल्ला गुगुडसम्म ढल वनकास द ला   

सामावजक विकास 

१ द ला नालो वनमाथण द ला ५०००० 

२ ब्रहम मवन्त्दर फारा तल्ली फारा २२५००० 

३ मा.वि. धारी रङ्ग चनुा पेन्त्ट मा.वि. धारी २००००० 

४ आ.वि. फारा कम्प्र्टुर सोलार सेट आ.वि. फारा २००००० 

५ आ.वि. पोक्से श चालर् वनमाथण आ.वि.पोक्से २००००० 

६ स्िास््र् बवर्थङ टेिा पखाथल स्िास््र् बवर्थङ २००००० 

७ सा.स्िा.इ. फारा टेिा पखाथल फारा २००००० 

८ कृवष पोवलर्ो हाउस िडा भरी ५००००० 

९ तल्ली फारा ब्रह्म मवन्त्दर वनमाथण तल्ली फारा   
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१० आ.वि. फारामा झ्र्ाल ढोका र्ेरपखाथल वनमाथण तल्ली फारा   

११ बाल वबकास केन्त्र गखाथवबन्त्ना  तल्ली फारा   

१२ वसपमलुक कार्थक्रम अपाङ्ग लवक्षत तल्ली फारा   

१३ मवहला जनचेतना कार्थक्रम तल्ली फारा   

१४ आ.वि. फारामा कम्प्र्टुर मल्ली फारा   

१५ 

फारा खानेपानी तर्ा सरसफाई र्ोजनाबाट छुटेका र्रधरुीमा 

खानेपानी धारा वनमाथण मल्ली फारा   

१६ लटबाब मवन्त्दर वनमाथण पोक्स े   

१७ वसवलङ खानेपानी ममथत पोक्स े   

१८ हररचन मवन्त्दर वनमाथण हचथनमाण्डौं पोक्स े   

१९ हररचन मवन्त्दर वनमाथण वकवचमखार्ा पोक्स े   

२० ब्रहम मवन्त्दर वनमाथण पोक्स े   

२१ आ.वि. पोक्से धारा रेवलङ वसवड वनमाथण पोक्स े   

२२ स्र्ाङ्कु तर्ा सेलपन्त्र्ार धारा वनमाथण पोक्स े   

२३ वसपमलुक कार्थक्रम  पोक्स े   

२४ द ला ग रार्र वनमाथण द ला   

२५ आिास गहृ वनमाथण जैतकोट हनुमान मवन्त्दरमा जैवतकोट   

२६ वबद्यालर् स्र्ापना माग द ला   

सशुासन तर्ा संस्र्ागत विकास 

१ कमथचारी र जनप्रवतवनधीको क्षमता विकास तावलम िडा कार्ाथलर्   

२ कार्ाथलर्मा फवनथचर दराज र र् र्ाकको व्र्िस्र्ा, िडा कार्ाथलर्   

३ कम्प्र्टुर तर्ा सोलार  िडा कार्ाथलर्   

४ सािथजवनक सुनिुाई िडा कार्ाथलर्   

५ कार्ाथलर्को लावग ग्र्ास चुलो  िडा कार्ाथलर्   

६ सहकारी तावलम िडा कार्ाथलर्   

७ सचूना प्रविवध तावलम िडा कार्ाथलर्   

८ विविध   २००००० 

  जम्मा   ४७००००० 
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अनसुचूी-४  

वदग्दशथनको दफा ५.४. संग सम्बवन्त्धत  

दहु ुँ गाउुँपावलका  

िडा नं.५  

   
आर्ोजजनाको प्रार्वमवककरण सचूी २०७७/०७८ 

  
क) वनधाथररत िडागत बजेट वसमा वभरका आर्ोजनाहरुको लावग  

  

प्रार्वमतकता 

क्रम 
आर्ोजनाको नाम  

आर्ोजना संचालन ह ने 

स्र्ल  
अनमुावनत लागत  

आर्थिक र्वकास  

        

सामार्जक र्वकास  

१ श्री धारीपाटा मा.वि. धारी डेस्क बेन्त्च वनमाथण  दहु ुँ ५ धारी  ३०००००.० 

२ श्री बह्म आ.वि पास ुडेस्कबेन्त्च वनमाथण दहु ुँ ५ पाुँसु  १५००००.० 

३ श्री दगुाथ आ.वि गरमोरा डेस्कबेन्त्च वनमाथण दहु ुँ ५ गरमोरा  १५००००.० 

४ श्री सोमनार् आ.वि.सतु्खोला डेस्कबेन्त्च वनमाथण दहु ुँ ५ सतु्खोला  १०००००.० 

      ७०००००.० 

पूवाििार र्वकास  

५ बह्म मवन्त्दर पोक्से स चालर् वनमाथण  दहु ुँ ५ पोक्स े २०००००.० 

६ ह स्कर मवन्त्दर वनमाथण धारी खकथ   दहु ुँ ५ धारी  २५००००.० 

७ इजर देवख राजबाटा सम्मको PCC बाटो वनमाथण  दहु ुँ ५ राजबाटा  २५००००.० 

८ ठुलढुङगा न लार्र देवख भाडी सम्मको PCC बाटो वनमाथण  दहु ुँ ५ मखमाली  २५००००.० 

९ डुङरच रा खोलामा स्कभर वनमाथण  दहु ुँ ५ मखमाली  १०००००.० 

१० धार PCC बाटो वनमाथण  दहु ुँ ५ पाुँस ु २०००००.० 

११ मेन सडक देवख हवल्सनधार  सम्म PCC बाटो वनमाथण  दहु ुँ ५ पाुँस ु २०००००.० 

१२ मल्लागाउुँ देवख स डानी सम्मको PCC बाटो वनमाथण  दहु ुँ ५ पाुँस ु २०००००.० 
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१३ ख लाधार देवख दोबाटो सम्मको PCC बाटो वनमाथण  दहु ुँ ५ पाुँस ु २०००००.० 

१४ 
आ.वि. गरमोरा देवख ठुलढुङगा ह दै सल्लागैर सम्मको PCC 

बाटो वनमाथण  दहु ुँ ५ गरमोरा   ५०००००.० 

१५ तल्ली गरमोरा ढल वनकास  दहु ुँ ५ गरुँमोरा  २५००००.० 

१६ सामदुावर्क स्िास््र् इकाई स चालर् वनमाथण  दहु ुँ ५ सतु्खोला  ३०००००.० 

१७ मैवज देवख टुक्का इजर सम्म र्ोरेटो बाटो वनमाथण  दहु ुँ ५ सतु्खोला  ४०००००.० 

      ३३०००००.० 

वािावरर् िथा र्वपद् व्यतथापन सर्मर्ि  

१८ विविध खचथ २०००००.० 

सशुानसन िथा सतंथागि र्वकास  

        

    

    

    

    

    

    

    
वडातिरबाट सरं्ािन गनुि पने अन्य  योजनाहर 

 

१ वडा कायाििय भवन र्नमािर्  गरमोरा  १००००००००.० 

२ पोखरा  देर्ख मेन सडक सम्म घोरेटो बाटो र्नमािर्  गरमोरा  १००००००.० 

३ गरमोरा र्सरं्ाइ ममिि  गरमोरा  ५००००००.० 

४ 

मेनरोड देर्ख वडा कायाििय र तवात्य र्ौकी सम्मको 

बाटो र्नमािर्  गरमोरा  ८००००००.० 

५ सािथजवनक स चालर् वनमाथण  पाुँसु ५०००००.० 

प्रदेश सरकार सगं माग गनुि पने योजनाहर      

१ िडा कार्ाथलर् भिन वनमाथण  गरमोरा  १००००००००.० 

२ दगुाथ आ.वि. भिन वनमाथण गरमोरा  गरमोरा  ३००००००.० 



103 
 

३ बह्म आ.वि. वफल्ड र र्ेर पखाथल वनमाथण  पाुँसु   

४ धनाडी लस्र्ा BPL पलु वनमाथण  सतु्खोला    

५ स्र्ाउ खेती वबस्तार र ओखर खेती वबस्तार  िडा नं. ५    

६ सामदुावर्क भिन वनमाथण िडा नं. ५    २५०००००.० 

सरं्घय सरकार सगं माग गनुि पने योजनाहर      

१ 

राउटे पावन देवख खम्बुवद सम्मको कररब ४ वक.वम. र्ोरेटो बाटो 

वनमाथण      

२ बह्म मवन्त्दर वनमाथण पोक्से      

३ मखमाली टोलमा वसंचाइ वनमाथण     

४ बेसार खेती कार्थक्रम कृषक समुह माफथ त      

५ खेलमैदान वनमाथण न मडेु  बत्र्ोली न मडेु    

प्रिानमन्त्री रोजगार कायिक्रमबाट सरं्ािन ह ने योजना    

१ पाुँसु पन्त्र्ार देवख गुदगुदे सम्म र्ोरेटो बाटो वनमाथण  पाुँसु   

२ दगुाथ आ.वि देवख गुदगुदे सम्म र्ोरेटो बाटो वनमाथण  गरमोरा    

३ 

समैवज देवख चचुाइगाडा ह दै मेनरोड सम्मको र्ोरेटो बाटो 

वनमाथण  मखमाली    

४ र्ोप्टे देवख आ.वि. सतु्खोला सम्मको र्ोरेटो बाटो वनमाथण  सतु्खोला    

 

र्नर्िय नं. २१ – यस दुह ुँ गाउुँपार्िकामा िपर्शि बमोर्जमका गैर सरकारी सतंथाहरको आर्थिक वषि 

२०७७।०७८ को िार्ग पेश गरेको वार्षिक कायिक्रम तवीकृि गने र्नर्िय पाररि गररयो । 

 

;fd'bflos u|fld0f ljsf; ;dfh g]kfn 

;'cfxf/f bf];|f] sfo{qmd 

cf=j= )&&÷)&* sf] jflif{s sfo{qmd ljj/0f 

cf=j= )&&÷)&* sf] cg'dflgt 

jflif{s  sfo{qmd ljj/0f 

  
      

qm=;= 

lqmofsnfksf] ljj/0f sf]/ 

tyf 

sf]/ 

Kn; 

nlIft 

ju{ 

Os

fO{ 

glthf M! 
3/kl/jf/sf] kf]if0f tyf :jf:Yo;DaGwL afgL–Jojxf/df 

;'wf/ ug]{ 
      

k|ltkmn g+= !=! 

3/fo;L :t/df cTofjZos dft[, lzz' tyf 

afNosflng kf]if0f ;DaGwL cEof;x?sf] cg';/0f        

! 

dft[, lzz' tyf afNosfnLg kf]if0f÷kf]if0f l:ylt 

n]vfhf]vf, k/fdz{ ;xof]u ;DaGwL ;xefuLtfd"ns   
:jf:Yo

sDfL{, 

:jf

:Yo 
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cGt/lqmof tyf :ynut Ifdtf  clea[l4 -tflnd 

kZrft kmfnf]ck _ 

d:jf:j

;] 

;+:

yf 

@ 

 alx/+u pkrf/ s]Gb| tyf kf]if0f k'g:yfkgf s]Gb|x?df 

kf]if0f cj:yf n]vfhf]vf, k/fdz{ tyf ;xof]u / zL3| 

s'kf]if0fsf] Plss[t Joj:yfkg ;DaGwL ;xefuLtfd"ns 

cGt/lqmof tyf :ynut Ifdtf clea[l4 -tflnd 

kZrft kmfnf]ck_ ^ lhNNffx?df 

  
:jf:Yo

sDfL{ 

:jf

:Yo 

;+:

yf 

# 

kf]if0f ;DaGwL ;'rsx?sf] ?l6g 8f6f Sjflnl6 ;]Nkm 

Pl;;d]G6 / cg'udg 
  

:jf:Yo

sDfL{ 

:jf

:Yo 

;+:

yf 

$ 

kf]if0f tyf :jf:Yo;DaGwL Jojxf/x? af/] ;xof]uL 

;xhstf{;+u cw{jlfif{s ?kdf ;ldIff a}7s - ! lbg]_    
!))) 

lbgsf 

dlxnf 

Jol

Qm 

% 

xhf/ lbg leqdf kg]{ dxTjk'0f{ hLjg cj;/x?nfO{ 

Ps cj;/sf] ?kdf dgfpg], gof ue{jtL dlxnfx?nfO{ 

klxrfg ul/ :jf:Yo cfdf ;d"xdf ;dfj]; u/fpg] 

nufot :jf:Yo tyf kf]if0f Jojxf/x? kl/jt{g ug]{ 

  
!))) 

lbgsf 

dlxnf 

k6

s 

^ 

:jf:y cfdf ;d'xdf xhf/ lbgsf dlxnf tyf 

lg0f{ostf{ nlIft kf]if0fo"Qm vfB k|bzgL{   
!))) 

lbgsf 

dlxnf 

k6

s 

& 

lszf]/Lx?nfO{ cfO/g rlSs ljt/0f ;DaGwL :jf:Yo 

;+:yf k|d'v, lzIfs, :jf:Yo ;+of]hs, lzIff 

;+of]hs;lxt kflnsf  :t/df ! lbg] ;ldIff 

  
:jf:Yo

sDfL{, 

lzIfs 

Jol

Qm 

* 

3/ tyf ;d'bfo:t/df /x]sf dWod l;3| s'kf]if0f 

afnaflnsfx? Kflxrfg ul/ 3/ kl/jf/x?sf] 

;b:ox?nfO{ :yflgo :t/df pknAw kf]if0fo'Qm 

vfg]x?af6 ;dod} Aoj:yfkg ug{ l6l/ul/Ë ug]{ . - 

$@ lhNnfx?_ 

  
afnafl

nsf 

Jol

Qm 

( 

cf/ o' 6L= Pkmsf] k'/f dfqf vfP/ lgsf] ePsf - 

SAM Cases_ afnaflnsfx?sf 3/ kl/jf/sf 

;b:ox?nfO{ :yflgo :t/df pknAw kf]if0fo'Qm vfg]x? 

VjfP k'gM s'kf]lift x'gaf6 arfpg l6l/ul/Ë ug]{ . - ^ 

lhNnfx?_ 

  
afnafl

nsf 

Jol

Qm 

!) 
;xof]uL ;xhstf{nfO{ df]8'nf/ k|ls|of4f/f  tflnd 

;+rfng 
  AolQm 

Aol

Qm 

k|ltkmn g+= !=@ 
3/fol; :t/df vfg]kfgL, ;/;kmfO{ tyf :jR5tf 

Jojxf/x? ckgfPsf]  
      

! 

k"0f{ ;/;kmfO{{ ;DalGw vfg]kfgL, ;/;kmfO{ / :jR5tf 

;dGjo ;ldltnfO{ cled'lvs/0f 

sf]/ 

Kn; 

vfg]kf

gL, 

;/;kmf

O{ / 

:jR5t

f 

;dGjo 

;ldlt 

tfl

nd

, 

uf]i

7L 

@ 

k"0f{ ;/;kmfO{{ /0fg}lts of]hgf lgdf{0f ;DalGw 

vfg]kfgL, ;/;kmfO{ / :jR5tf ;dGjo ;ldlt ;Fu 

uf]i7L sf]/ 

Kn; 

vfg]kf

gL, 

;/;kmf

O{ / 

:jR5t

f 

tfl

nd

, 

uf]i

7L 
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;dGjo 

;ldlt 

# 

k"0f{ ;/;kmfO{{ ;DalGw Jojxf/ k|j4{g tyf ;d'bfo 

kl/rfng / 3/e]6 -;d'bfo jf; :jo+ ;]js kl/rfng 

vr{_ 

sf]/ 

Kn; 
;d'bfo j8f 

$ 
k"0f{ ;/;kmfO{{ ;DalGw ;d'bfo :tl/o cled'lvs/0f sf]/ 

Kn; 
;d'bfo 

;+V

of 

% 
:j:y 3/ ePsf] k"0f{ ;/;kmfO pGd'v j8fsf] ;+o'Qm 

cg'udg tyf wf]if0ff sfo{s|d 

sf]/ 

Kn; 
j8f 

;+V

of 

^ 

:yflgo bIf sfdbf/ / ;"lrsf/x?nfO{ ;'wfl/Psf] r'Nxf] 

tyf dlxgfjf/L ;/;kmfOsf nflu sk8fsf] Kof8 

agfpg] tflnd 

sf]/ 

Kn; 

:d'bfo 

/ gLlh 

If]q 

  

& 

vfg]kfgL, ;/;kmfO{ / :jR5tfsf ;fdu|L ahf/Ls/0fsf 

nflu tflnd, cGt/ls|of tyf ;fj{hlgs gLlh 

;fe]mbf/L sfo{s|d 
sf]/ 

Kn; 

gLlh 

If]q 

tyf 

;/sf/L 

lgsfo 

;+V

of 

glthf M@ 

dlxnf tyf afnaflnsfdf u'0f:t/Lo kf]if0f tyf 

:jf:Yo ;]jfx¿sf] pkef]u b/df a[l4 ug{]       

! 

:jf:Yo ;+:yfdf CB-IMNCI, NACS   and  
PHC-ORC Management  ;DalGw :ynut 

sf]lrË  tyf cg'udg -@& k|fylds lhNnfx?df _ 

sf]/ 

Kn; 

:jf:Yo 

;+:yf 

÷;]jf 

k|bfos 

:jf

:Yo 

;+:

yf  

@ 

:jf:Yo ;+:yfdf CB-IMNCI, NACS   and  
PHC-ORC Management  ;DalGw :ynut 

sf]lrË  tyf cg'udg !%  lhNnfx?df _ 

sf]/ 

Kn; 

:jf:Yo 

;+:yf 

÷;]jf 

k|bfos 

:jf

:Yo 

;+:

yf  

# 

:jf:Yo tyf kf]if0f sfo{s|dsf] kflnsf :t/ df ;ldIff 

tyf ls|ofsnfk÷pknAwLx?sf] lbuf]kgsf nfuL 

:yflgo ;/f]sf/jnfx? ;Fusf] a}7s -@@ lhNnf _ -

uf=kf=÷g=kf=sf :yflgo k|ltlglw, :jf:Yo, lzIff, s[ifL 

;+of]hs ;fy} :jf:Yo ;+:yf k|d'vx? sf] pkl:yltdf_  

sf]/ 

:yflgo 

k|ltlgl

w, 

:jf:Yo, 

lzIff, 

s[lif 

;+of]hs 

;fy} 

:jf:Yo 

;+:yf 

k|d'vx? 

kfl

ns

f 

$ 

;fy lalwsf] lgoldt cg'udg tyf k|flalws ;xof]u -

slDtdf aif{df Ps k6s _ - ah]6sf] Aoj:yf gePsf] _ 
sf]/ 

cfdf 

;d'x 

cf

df 

;d'

x 

% 

:jf:Yo ;+:yf :t/Lo ;fy tyf ;fd'bflos :jf:Yo 

;'rsf+°sf af]{8{ sf] cled'vLs/0f tyf ;fy ljlw jf 

;fd'bflos :jf:Yo ;'rsf+°sf af]{8{ sfof{Gjog - ;fy 

dfq jf ;fd'bflos :jf:Yo ;'rsf+°sf af]{8{ dfq ePsf] 

:yfgdf gePsf] lalw sfof{Gjog sf] nfuL _ 

sf]/ 

;]jf 

k|bfos, 

:jf:Yo 

;+:yf 

Ao=;=, 

d=:jf=

;]= 

:jf

:Yo 

;+:

yf  

^ 

;fd'bflos :jf:Yo ;'rsf+°sf af]{8{ sf] ;ldIff a}7s -

cfde]nf_ tyf sfo{of]hgf cWofjlws ug]{  sf]/ 
;]jf 

k|bfos, 

:jf

:Yo 
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:jf:Yo 

;+:yf 

Ao=;=, 

d=:jf=

;]= 

;+:

yf  

& 

kl/jf/ lgof]hg ;DjlGw :ynut cg'lzIf0f tyf 

lgoldt cg'udg - ah]6sf] Aoj:yf gePsf] _ sf]/ 

Kn; 

:jf:Yo 

;+:yf 

÷;]jf 

k|bfos 

:jf

:Yo 

;+:

yf  

* 

lszf]/lszf]/L :jf:Yo, kf]if0f tyf ;/;kmfO{ sfo{s|d 

;Grfng  -gofF $ lhNnf tyf sfo{s|d ;Grfng 

eO;s]sf k'/fgf $ lhNnf _   sf]/  

ljBfn

o hfg] 

lszf]/l

szf]/Lx

? 

ljB

fn

o  

glthf M# 

dlxnf tyf afnaflnsfsf] kf]if0fo'tm / ljljw 

vfg]s'/fx¿sf] kx'Frdf ;'wf/ ug]{       

k|ltkmn M#=! 

kf]ifs tTj w]/} ePsf t/sf/L tyf kz'hGo 

vfg]s'/fx¿sf] pko'Qm ;Lk÷k|ljlwsf] k|of]u u/L 3/d} 

pTkfbg 

      

! 

;'wfl/Psf] s/];faf/L / s'v'/f kfng k|j{wg / lbuf] 

lasf; ;DalGw 3/e]6 sfo{s|d / k|fljlws ;Nnfx  
sf]/ 

Kn; 

Pr 

Pkm lk 

nfu' 

ePsf 

3/w'/L 

3/

w'/L

÷ 

k6

s 

@ 

u|fdL0f gd"gf s[ifsx?sf] ;d:of / cfjZstf cg'?k 

k/fdz{sf nflu 3/e]6 sfo{s|d  
sf]/ 

Kn; 

u|fdL0f 

gd"gf 

s[ifsx

? 

3/

w'/L

÷ 

k6

s 

# 

3/fo;L vfBGg pTkfbg ;d'xsf] a}7sdf  ;d'xsf] 

lbuf] lasf; / ;zltms/0fsf nflu ;d'x art, nufgL 

/ ;d'x btf{ ;DjlGw hfgsf/L u/fpg] 

sf]/ 

Kn; 

3/fo;L 

vfBGg 

pTkfbg 

;d'x 

;d'

x 

;+V

of 

$ 

tflnd -art, C0f tyf ;d"x Joj:yfkg, Jofj;flos 

of]hgf / s[lif ahfl/s/0f, :yflgo ;|f]t JolQm_ 

kZrftsf] cg'udg / :ynut k/fdz{ 

sf]/ 

Kn; 

u|fdL0f 

gd"gf 

s[ifsx

?, 

:yflgo 

;|f]t 

Aoltm, 

!))) 

lbgsf 

dlxnf 

k6

s 

  

3/fo;L vfBGg pTkfbg ;d'x ;b:ox?sf] u|fdL0f 

gd'gf s[ifs jf :yflgo ;|f]t Aoltmx?sf] l8df] Kn6df 

:ynut cg'udg / cGt{ls|of sf]/ 

Kn; 

3/fo;L 

vfBGg 

pTkfbg 

;d'x 

;b:ox

? 

k6

s 
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% 

u|fdL0f gd"gf s[ifsx?, :yflgo ;|f]t Aoltm tyf 

3/of;L vfBGg pTkfbg ;d'xsf ;b:ox?sf] s[lif 

;fd|uL, k|ljlw / ;]jfdf kx'r tyf lbuf] lasf; 

;DjlGw Ps lbg] lhNnf :t/Lo ;ldIff / ;dGjo 

uf]i7L -s[lif 1fg s]Gb|, kz' la1 s]Gb|, Pr Pkm lk nfu' 

ePsf kflnsf, j8f sfo{no, s[lif ;]jf zfvf, kz' ;]jf 

zfvf, lghL If]qM Pu|f]e]6, ;xsf/L ;+:yf, k|fOe]6 

sDkgL, s[lif ;]jf zfvf, kz' ;]jf zfvf, j8f sfo{no, 

kflnsf_  

sf]/ 

Kn; 
kflnsf 

;+V

of 

% 

k|b]z :t/af6 u|fdL0f gd'gf s[ifs /:yflgo ;|f]t 

Aoltmx? sf] ;+:yfut Ifdtf ;'kl/j]If0f / lghL If]q, 

:yflgo ;/sf/ 4f/f ;+rflnt sfo{s|dx?df hf]8\g 

cfjZos k/fdz{ -h:t}M k|b]z ;/sf/sf] :df6{ ufp+ 

sfo{s|d, Ps ufp Ps pTkfbg, s[lif ;xhstf{ / ;]jf 

k|j{4g_ M ?kGb]lx, :ofhf, ;+v'jf;ef, wflbË, s}nfnL, 

;'v]{t 

sf]/ 

Kn; 

u|fdL0f 

gd'gf 

s[ifs 

/:yflg

o ;|f]t 

Aoltmx

? 

k6

s 

^ 

:yflgo ;/sf/sf] g]t[Tjdf -kflnsf, j8f _ hnjfo' 

:df6{ s[lif k|ljlw ;+DjlGw gd'gf k|b{zgL nufPt Ps 

lbg] uf]i7L 4f/f ;d'bfosf] vfBGg pTkfbg k|0ffnL, s[lif 

ahf/Ls/0f / lhljsf]kfh{g pTyfglzntfdf a[l4 

Nofpg] 

sf]/ 

Kn; 

hnjfo' 

kl/jt{

g 

hf]lvd 

;d'bfo 

;+V

of, 

kfl

ns

f 

& 

:yflgo ;/sf/, kz' la1 s]Gb| / lghL If]q larsf] 

;xsfo{ / ;dGjodf s'v'/fdf /fgLv]t /f]u la?4 vf]k 

af/]df hgr]tgf / vf]k cleofg sfo{s|d -k|rf/ k|;f/, 

3'DtL vf]k,Eofsl;g]6/x?sf nflu k'g{tfhuL OToflb _M 

cIffd, 8f]6L, a}t8L, ef]hk'/, cuf{vfrL, wflbË, kf+ry/, 

tfKn]h'Ë,;+v'jf;ef, ;f]nv'Dj', bf]nvf, l;Gw'kfnrf]s, 

/;'jf, g'jfsf]6, uf]/vf, ndh'Ë, :ofËhf, DofubL, 

afun'Ë, kfNkf, u'NdL, Ko'7fg, /f]Nkf, ;Nofg, ?s'd 

klZrd,hfh/sf]6, afh'/f, bfr{'nf, aemfË / 88]Nw'/f_ 

sf]/ 

Kn; 

s'v'/f 

kfn]sf 

3/w'/L 

;+V

of 

k|ltkmn M#=@ 

clQml/Q 3/fo;L vfwfGg pTkfbg ljlqm ljt/0fsf 

nflu ahf/ ;fy ls;fg kxn kl/of]hgf;+u ;dGjog 

a9fpg] 

      

! 

u|fdL0f gd"gf s[ifsx?sf] ;+hfn a}7s lgoldt ug]{ 

;fy} ;"l›l8s/0f ug]{, ljlQo ;+:yfx? h:t} ;xsf/L / 

cGo lglh ;+3 ;:yfx?, ;/sf/L lgsfo;+u cGt{lqmof 

ug]{ 
sf]/ 

Kn; 

u|fdL0f 

gd"gf 

s[ifsx

?, 

:yflgo 

;|f]t 

Aoltm,  

;V

of 

@ 

3/fo;L vfBGg pTkfbg ;d'xsf] lbuf]kgsf nflu 

Jofj;flos of]hgf / ahf/Ls/0f Ifdtf ljsf; u/L 

;d"x btf{ ug} k|]l/t ug]{ 

sf]/ 

Kn; 

u|fdL0f 

gd"gf 

s[ifsx

?, 

:yflgo 

;|f]t 

Aoltm, 

!))) 

lbgsf 

dlxnf 

tfl

nd 

;V

of 

k|ltkmn g+= #=# pTyfgzLntf ljsf;        



108 
 

! 

ljkb hf]lvd Go''''lgs/0f tyf hnjfo' kl/jt{{g cg's'ng 

of]hgfdf kf]if0fsf] dxQj jf/] j8f :t/Lo ;ldIff tyf 

cg'udg j}7s   

sf]/ 

Kn; 
    

@ 

3/fo;L vfBGg pTkfbg ;d''x u|fdL0f gd"gf s[ifs 

;+hfndf pTyfgzLntf lasf; ;DalGw ls|ofsnfkx?  

sf]/ 

Kn; 
    

glthf M$ 

:yfgLo txdf ;'zf;g ;'b[9Ls/0f ub}{ ax'If]qLo kf]if0f 

of]hgfnfO{ lj:tf/ ug]{       

k|ltkmn g+= $=# 

ax'If]qLo kf]if0f of]hgf ljs]Gb|Ls[t¿kdf sfof{Gjog 

ug{ kl/eflift / ;'b[9Ls/0f ePsf] x'g]_       

! 

gu/kflnsf  tyf ufpFkflnsf txdf ul7t kf]if0f tyf 

vfB ;'/Iff lgb]{zs ;ldltsf] a}7s q}dfl;s¿kdf 

a;fNg ;xof]u 

sf]/ 

;ldlt

sf 

kbflws

f/Lx? 

gkf 

ty

f 

ufk

f 

ty

f 

j8f

÷ 

k6

s 

@ 

j8f txdf kf]if0f tyf vfB ;'/Iff lgb{]{zs ;ldlt u7g 

ug{  k|fjlws ;xof]u -afFls /x]sf j8fx?df_ 
sf]/ 

;ldlt

sf 

kbflws

f/Lx? 

j8f

÷ 

k6

s 

# 

j8f txdf ul7t kf]if0f tyf vfB ;'/Iff lgb]{zs 

;ldltsf] a}7s q}dfl;s ¿kdf a;fNg  k|fjlws 

;xof]u -;a} j8fx?df_ 
sf]/ 

;ldlt

sf 

kbflws

f/Lx? 

j8f

÷ 

k6

s 

$ 

:yfgLo txsf] of]hgf th'{dfsf ;ftj6} r/0fdfaf/]df 

hfgsf/L u/fO PsLs[t kf]if0fsf of]hgf ;'lglZrt 

ug{sf]nflu al:t :t/df ;xlhs/0f ug{] -@^ lhNnf, 

@!%* j8f_ . 

sf]/  

:jf= 

cfdf 

;d"x, 

s[lif 

;d"x, 

3/of;L 

vfBGg 

pkef]S

tf 

;d"x,  

j8f 

;ldlt

sf 

kbflws

f/Lx? 

cflb  - 

;DalGw

t 

;a}nfO{ 

kf]if0f 

tyf 

vfB 

;'/Iff 

j8f

÷ 

k6

s 
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lgb{]zs 

;ldlt 

sf] 

a}7s  

;]f 

gePdf 

:jf:Yo 

cfdf 

;d"xsf] 

a}7sdf 

af]nfO{ 

hfgsf

/L 

u/fpg]_ 

^ 

kf]if0f ljz]if / kf]if0f ;+j]bgzLn -h:t}– s[lif, :jf:Yo, 

vfg]kfgL, ;/;kmfO tyf :jR5tf, n}lËs ;dfgtf tyf 

;dflhs ;dfj]zLs/0f_ lqmofsnfkx¿sf] ;"rL cjut 

u/fpFb} tL lqmofsnfkx¿ k|fyldsLs/0f ug{df ax;–

k}/jL ug]{ -#*( gu/kflnsf, $@ lhNnf_ . 

sf]/ 

;d"x 

tyf 

;ldlt 

gkf 

ty

f 

ufk

f 

ty

f 

j8f

÷ 

k6

s 

k|ltkmn g+= $=# 

kf]if0f;Fu ;Da4 ljleGg If]qx¿, ;/sf/L lgsfo tyf 

ax'If]qLo kf]if0f of]hgfsf cGo ;/f]sf/jfnfaLrsf] 

;dGjodf ;'wf/ ePsf] x'g]   
      

! 

;fj{hlgs ;'g'jfO{ ug]{ sfo{df ufkf tyf gkfnfO{ 

;xof]u - ! Uffkf tyf gkf k|lt lhNnf _ . 

sf]/ 

pkef]S

tf - 

!))) 

lbgsf 

dlxnf 

, 

lszf]/ 

/ 

lszf]/L_ 

gkf 

ty

f 

ufk

f ÷ 

k6

s 

@ 

 

ax'If]qLo kf]if0f of]hgf  sfo{Gjog tyf PsLs[t kf]if0f 

sfo{qmdaf6 k|fKt l;sfO{x¿ cfbfg–k|bfg ug{sf] nflu 

ufkf tyf gkf :t/Lo kf]if0f tyf vfB ;'/Iff lgb{]zs 

;ldltsf kbflwsf/Lx? tyf        ;/f]sf/jfnfnfO{ 

;+o'Qm cg'udg / k|fljlws e|d0f . 

sf]/ 

hgk|ltl

glw 

tyf  

sd{rf/

L 

gkf 

ty

f 

ufk

f÷ 

k6

s 

n}lËs ;dfgtf tyf :fdflhs 

:fdfa]zLs/0f 

  
      

! 

;''''cfxf/fsf lkmN* ;+of]hs / k|fljlws clws[t x?n]] 

n}lËs ;dfgtf tyf :fdflhs :fdfa]zLs/0f kl/jtgsf 

;+jfxsx?nfO ;xof]u, cg'ejfTds 5nkmn  / 

k'g/fjnf]sg tyf klrfngdf ;xof]u ug]{ +-$@ lhNnf_ 

. 

sf]/ 

Kn; 
;d"bfo   



110 
 

@ 

lkmN8 ;+of]hs, lkmN8 ;'''k/efOh/ / ;fd'bflos 

;xhstf{x? x?n] kflnsf, ;/sf/L lgsfo -;+3 tyf 

k|b]z_ / ;f ]́bf/ ;+:yfx?;Fusf] ; ]́bfl/df n}lËs 

;dfgtf tyf :fdflhs :fdfa]zLs/0fsf nflu M dlxnf  

lx+;f lj?4 !^ lbg] cleofg / cGt//fli6o dlxnf 

lbjz dgfpg] . 

sf]/  
;/f]sf/

jfnf 
  

# 

:jf:Yo ;+:yf :t/Lo ;fd'bflos :jf:Yo ;'rsf+°sf 

af]{8{ ;ldIff;Fu;Fu} n}=;=:ff=:f ;dflu|sf] k|of]u ug{ 

d=:jf=:j=;], :jf:YosdL{ / cGo ;/f]sf/jfnfx?nfO{ 

cled'lvs/0f ug]{ .  sf]/  

;]jf 

k|bfos, 

:jf:Yo 

;+:yf 

Ao=;=, 

d=:jf=

;]= 

  

$ 

sf7df08}sf] ;xof]udf k|fljlws clws[t n] gd"gf 

s[[ifs bDklt;u cled"lvs/0f sfo{s|d ;+Rrfng ug]{ / 
lkmN8 ;+of]hs, lkmN8 ;'''k/efOh/  n] k|fljlws ;xof]u 

/ cfj:os ;xof]u k|bfg ug]{ . 

sf]/ 

Kn; 

gd"gf 

s[[ifs 

bDklt 

  

% 

kmN8 ;'''k/efOh/ / ;fd'bflos ;xhstfx? n] 3/e]6 

ubf{ / ;d"bfo :yl/o sfo{s|dx?df n}=;=;f=;dfu|L 

k|of]u ug{ k|f]T;fxg ug]{ . 
sf]/ 

Kn; 

!))) 

sf 

cfdf / 

3/sf 

;b:o, 

;d'xsf 

;b:o 

  

elG5g cfdf /]]l8of]  sfo{s|d dfkm{t 

Plss[t kf]if0f ;DjlGw ;Gb]z 

Kf|;f/0f 

  

      

! 
elG5g cfdf /]]l8of]  sfo{s|d dfkm{t Plss[t kf]if0f 

;DjlGw ;Gb]z Kf|;f/0f 
sf]/ FFM 

;+V

of 

@ 
!))) lbgsf 3/ kl/jf/df df]afOn k|lalw4f/f kf]if0f 

;DalGw ;Gb]z ;Dk|];/0f 
sf]/ kflnsf 

;+V

of 

;fdflhs kl/rfng tyf cGt{AolQm  

;~rf/ 

  
      

! 
kf]if0f ;DalGw Jojfxf/ kl/jt{{gsf nflu 3/e]6 

sfo{qmd 
sf]/   

;+V

of 

@ 
kf]if0f ;DalGw Jojfxf/ kl/jt{{gsf nflu ;fdflhs 

kl/rfng 
sf]/   

;+V

of 

hDdf cg'dflgt nfut ah]6 -lhNnf 

cg';f/ tyf s'n hDdf_ 

  
      

 

 

 

                         Budget Break Down Specific Year 1- 2020 activities: Duhun Rural 
Municipality 

 S.
N Activities 

Budg
et 

Completed 
Month 

Remar
k 

1 District level kick up meeting 
1000

00 Feb 
Compl
eted 

2 Parent Engagement and Awareness Campaigns NON Every Month   

3 
Training Parents Teachers Association (PTA) and School 
Management Committee NON Every Month   
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4 
Promote teachers attendance and impove teaching 
learning quality NoN Every Month   

5 Teachers Mobile Meeting 
2000

0 2 Time   

6 
3 day Early Grade Reading Learning Teachers refresher 
Training        

7 
Rewards./recognitions to head teachers, resource 
persons and administrators 1500     

8 Distribute Schools Supplies and Materials       

9 Trainings for PTA/ SMC (approx 2/school + 1 HT) 
3220

0     

1
0 Capacity Building trainings for Reading Motivators 

50,0
00     

1
1 school level reading mela 

4200
0     

1
2 Local level reading mela (snacks, banner, stage, tents 

3000
0     

1
3 Parental engagement Class Room Parents Meeting  

3360
0     

1
4 Tole Education  NON 

School Vacant 
Period   

1
5 House hold Visiting  NON Every Month   

  Total 
3093

00     

 

 

 

 

 

blIf0f PlzofnL l;dfjtL{ gbLsf] kfgLsf] ;fd'bflos ;b'kof]u kl/of]hgf 

(TROSA) 

 

Description 

 
Unit 

Number

s 

Total  

Budget 

Outcome 1: Government policies & practices at all levels, in water resource 

management are more inclusive of community concerns & meet national & 

international standards 

B.1.1 
Joint field visit with local and national level 

government officials 
Event  1       

120,00
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0  

B.1.2 
Dialogue with district level government to 

share the finding of Citizen Science test 
Event 4 

      

113,00

0  

B.1.3 
Consultation with district level government to 

lobby at seven step planning process 
Event 6 

        

70,000  

Outcome 2: Practices of private sector respect community access to water 

resources actively contributing to reduced conflict  

B.2.1 
Sensitization  workshop for sand/gravel/stone 

mining contractors on the guideline 
Event 1 

        

56,000  

B.2.2 

Sensitization workshop with hotel association 

and hotel owners to share the status of water 

pollution in Mahakali 

Event 2 
        

56,400  

Outcome 3: Strengthened capacity of river basin communities and civil society to 

participate in and influence trans-boundary water resource management 

B.3.1 

Quarterly meetings of Transboundary 

Community-Community Advocacy Forum on 

water quality status 

Event 4 
        

76,000  

B.3.2 
Learning sharing exposure visit for water 

quality 
Event 1 

        

59,000  

B.3.3 Documentation/IEC materials on water quality Event 1 
        

60,000  

Outcome 4: River basin communities increasingly influencing in trans-boundary 

water governance, policies & processes 

B.4.1 
Lobby meetings to priorities community's 

demand on water governance issues 
Event 4 

      

119,60

0  

B.4.2 
Refresher training on Citizen Science/ 

learnings of EWS 
Event 1 

      

108,00

0  

B.4.3 
Public campaign; International days 

celebration 
Event 4 

      

168,40

0  
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B.4.4 Follow youth initiatives on SDGs Event 2 
        

59,000  

B.4.5 
Mobilize to strengthen Citizen Water 

Observatories through Citizen Science 
Event 4 

      

100,00

0  

Outcome 5: Increased participation & influence of women in trans-boundary water 

governance, policies & processes 

B.5.1 
Support WEC to raise voices on 

transboundary issues  
Event 2 126000 

B.5.2 
Strengthening women's participation through 

social mobilization 
No 8 

    

1,887,3

60  

B.5.3 
Transboundary Learning Camp; Women and 

Water 
Event 1 

        

54,500  

C.  Monitoring and Evaluation 

C.1 Participation to learning forum Event 1 
        

70,000  

C.2 Learning and planning workshop Event 1 

      

324,00

0  

C.3 
Report writing, gender responsive budget, 

MEAL tools and photography training 
Event 1 

      

309,00

0  

C.4 Media mobilization Event 2 
        

84,000  

Grand Total   
402026

0 

 

 

 

 

सदस्र् ज्र् ुहरु, 
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      दहु ुँ गाउुँपावलकाको छैठ ुँ गाउुँ सभामा र्हाुँहरुले वदनभुएको गहन सल्लाह र सझुािलाई आत्मसात गद ै वत 

सल्लाह र सझुािहरुलाई श्रोत साधन एि प्रचवलत काननूको अवधनमा रवह आगामी वदनहरुमा लाग ु गद ै लैजान े

प्रवतबद्धता व्र्क्त गनथ चाहन्त्छु । दहु ुँ गाउुँपावलकाको आ ि २०७७।०७८ को नीवत तर्ा कार्थक्रम¸विवनर्ोजन 

ऐन¸आवर्थक ऐन¸बजेट तर्ा कार्थक्रम स्िीकृत भएको व्र्होरा पनुः जानकारी गराउद ै र्ो छैठ ुँ गाउुँसभाको 

अवधिेशन अन्त्त भएको र्ोषणा गदथछु | 

धन्त्र्बाद ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

दुह ुँ  गाउुँपार्िकाद्बारा र्वषयगि शाखाहरिाई उपिधि गराएको अनुदान रकमको बाुँडफाुँड 

 

 कृर्ष र्बकाश शाखा 

              आ ब २०७७/०७८ 

              ब.उ.र्श.नं. २६६११ कृर्ष प्रशार सेवा कायिक्रम/गा.पा. 

अनुदान 

         मन्त्राियुः तथार्नय िह 

              आयोजना सरु र्मर्िुः  

सािबसार्ि 
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आयोजना पुरा ह ने र्मर्िुः  

र्नरन्िर/र्ौमार्शक 

        

र- 

हजार

मा 

    

क्र

.

स 

कायिक्रम क्रयाकिाप 

इ

का

इ 

बार्षिक िि 
प्रथम 

र्ौमार्सक 

दोस्रो 

र्ौमार्सक 

िेस्रो 

र्ौमार्सक 

कै
र्फ
य
ि

 

प

री

र्ा

म 

भा

र 

ब

जे

ट 

प

री

र्ा

म 

भा

र 

ब

जे

ट 

प

री

र्ा

म 

भा

र 

ब

जे

ट 

प

री

र्ा

म 

भा

र 

ब

जे

ट 

क आन्िररक स्रोि                             

१ िगैचा व्र्िस्र्ापन कार्थक्रम व

टा 
१

० 
३ 

१

०

० 

० ० ० 
१

० 
१ 

५

० 
५ १ 

५

० 
  

२ वमवनवकट वबतरण     व

टा 

१

०

०

० 

१ 
४

० 
१   ० 

१

१ 
० ० १ १ 

४

० 
  

३ 

भैपरी आउने खचथ व

टा 
१

० 
० 

१

५. 
३ ० 

०

. 
५ ० ०. ५ ० 

१

५

. 

  

४ 
नसथरी सदुृढीकरण व

टा 
५ २ 

७

५. 
        २ 

७

५. 
  ०     

५ 

आकवस्मक बाली संरक्षण प

ट

क 

३ २ 
७

०. 
    

०

. 
  १ 

३

५. 
  १ 

३

५

. 

  

  

आन्त्तररक स्रोत कुल जम्मा   

    

३

०

०. 

    
०

. 
    

१

६

०. 

    

१

४

०

. 

  

ख संर् विविर् सामावन्त्र्करण                             

१ 

वमवनवकट वबतरण       

    

१

१

०. 

    

४

०

. 

    
७

०. 
    

०

. 
  

२ 

भैपरी आउने खचथ   

    
२

१. 
    

१

१

. 

    
१

०. 
    

०

. 
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३ 

आकवस्मक बाली संरक्षण   

    
३

०. 
    

३

०

. 

    ०.     
०

. 
  

४ 

 एक िडा एक उत्पादन पकेट 

कार्थक्रम तर्ा कृषक 

पाठशाला सञ्चालन िडा न ं

१ 

व

टा 
१ 

१

३ 

५

१

५. 

      १ 
१

३ 

५

१

५. 

        

५ 

 एक िडा एक उत्पादन पकेट 

कार्थक्रम तर्ा कृषक पाठशाल 

सञ्चालन िडा नं २ 

व

टा १ 
१

३ 

५

१

५. 

      १ 
१

३ 

५

१

५. 

        

६ 

 एक िडा एक उत्पादन पकेट 

कार्थक्रम तर्ा कृषक 

पाठशाला सञ्चालन िडा न ं

३ 

व

टा 
१ 

१

३ 

५

१

५. 

      १ 
१

३ 

५

१

५. 

        

७ 

 एक िडा एक उत्पादन पकेट 

कार्थक्रम तर्ा कृषक 

पाठशाला सञ्चालन िडा न ं

४ 

व

टा 
१ 

१

३ 

५

१

५. 

      १ 
१

३ 

५

१

५. 

        

८ 

 एक िडा एक उत्पादन पकेट 

कार्थक्रम तर्ा कृषक 

पाठशाला सञ्चालन िडा नं 

५ 

व

टा 
५ 

१

३ 

५

१

५. 

० ० 
०

. 
३ 

१

३ 

५

१

५. 

२ ० 
०

. 
  

९ कार्थक्रम सञ्चालन भ्रमण 

भिा खचथ 

प

ट

क 

५ १ 
५

०. 
३ ० 

१

५ 
६ ० 

१

५ 
६ १ 

२

० 
  

१

० 
एक गाउुँ एक प्रावबवधक 

कमथचारी त.भ. 

प

ट

क 

३ ५ 

१

९

७. 

  १ 
५

६ 
  २ 

८

५ 
  १ 

५

६ 
  

१

१ 
िडामा कार्थरत करार कमथचारी 

त.भ. 

प

ट

क 

१ 
१

८ 

७

१

७. 

५ 
१

७ 

६

६

७ 

  ० ०   १ 
५

० 
  

  
संर् विविर् सामावन्त्र्करण 

कुल जम्मा 

  

    

३

७

०

०. 

    

८

१

९ 

    

२

७

५

५ 

    

१

२

६ 
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कुि जम्मा   

  

१

०

० 

४

०

०

०. 

  
१

८ 

८

१

९ 

  
७

१ 

२

९

१

५ 

  ७ 

२

६

६ 

४

०

०

० 

 

 

 

 

 

र्शिा िथा खेिकुद र्वकास शाखा 

क्र. सं. वक्रर्ाकलाप  
खचथ  

वशषथक 
इकाइ  

िावषथक  
 

 
पररमाण  भार  

बजेट 

(हजारमा)  

 1 २   ३ ४ ५ ६ 

 

क 

सामुदार्यक 

र्वद्यािय र्वकास 

कायिक्रम 

          

 

1 

किाकोठfमा 

र्शिक 

र्वद्याियमा 

अर्भभावक 
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1.१ 

SEE परीक्षामा 

A+  र A   ग्रेड 

ल्र्ाउने विद्यार्ी र 

वशक्षकलाइ 

प्रोत्साहन 

  जना     ०.०० 

 

1.२ 

िडागत रुपमा १/१ 

जना उत्कृष्ट 

वशक्षक,अवभभािक 

र विद्यार्ी परुस्कृत 

गन े

  जना     ०.०० 

 
1.३ विद्यालर् अनगुमन    पटक वनरन्त्तर   १५०.०० 

 

1.४ 

प्रस्तावित मा वि 

गणुस्तर सधुार 

सहजकताथलाई 

प्रोत्साहन 

  जना १७   ३६५०.०० 

 

1.५ 

गाउुँपावलका 

छारिवृिः बिुा िा 

आमा मध्रे् दिैु िा 

एक नभएका 

विद्यार्ी छारिवृि 

  जना ८०   १६०.०० 
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1.६ 

 बालविकास 

केन्त्रका सहर्ोगी 

कार्थकताथहरुका 

लावग प्रोत्साहन 

भिा   

जना २०   १२०.०० 

 

1.७ 
शैवक्षक समस्र्ाको 

वनराकरण तर्ा प्र 

अ बैठक 

  िटा ८   १००.०० 

 

1.८ 

वजल्ला स्तरमा 

स्िणथ विजेता 

विद्यार्ीलाइ 

प्रोत्साहन  

        ०.०० 

 1.९ भान्त्सेको भिा   िटा २०   २८०.०० 

 

1.१० वशक्षक कमथचारी 

तावलम 

  िटा २   ३८५.०० 

 

1.११ पररक्षा धर्बस्र्ापन 

कक्षा ५ र ८ 

        ५०.०० 

 

1.१२ सबै तहमा पावलका 

स्तररर् अवतररक्त 

वक्रर्ाकलाप 

  िटा ३   ०.०० 

 

1.१३ 

कार्ाथलर् 

धर्बस्र्ापन तर्ा 

विविध 

        ७५.०० 

 
1.१४ 

शैवक्षक क्र्ालेन्त्डर 
        ३०.०० 

   जम्मा         ५०००.०० 
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तवात्य सेवा र्वकास कायिक्रम 

 

बजेट िजुिमा सगं  सम्बर्न्िि आर्थिक प्रशासन 

र्नयम२०(१) बमोर्जमको फारम 

       आ ब २०७७।०७८ 

              ब. उ. र्श. नं. 3278014  पशु सेवा प्रसार कायिक्रम 

         मन्त्रािय पशुपंन्िी 

र्बकास मन्त्रािय 

              आयजना सरु र्मर्िुः  

सािबसार्ि 

              आयजना पुरा ह ने 
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१ 
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कार्थक्रम 
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मर्हिा िथा बािबार्िका इकाईको वार्षिक कायिक्रम (आन्िररक श्रोि) 

र्स .नं.  कायिक्रम बजेट )र(  पररमार् एकाई 

१ अपांङ्ग पररचर् पर वितरण कार्थक्रम ७००००।- ३ पटक 

२ मवहला सशवक्तकरण तावलम 

 प्रजनन स्िास््र् 

 लैङ्वगक वहसंा वनिारण 

 

५००००।– 

५००००।- 

 

 

१०००००।- 

२ पटक 

३ मवहला समहु सवमवतका सदस्र्हरुलाई ३ वदने 

अनवुशक्षण तपवलम 

६००००।- ६००००।- ६० जना 

४ बाल वििाह न्त्र्वुतकरण सम्बन्त्धी १ दने 

अन्त्तरवक्रर्ा 

४००००।- ४००००।- २  पटक 

५ असहार्, अपाङ्ग टुह रा बालबावलकालाई 

स्टेशनरी सहर्ोग 

३००००।- ३००००।- ५० जना 

 जम्मा ३००,०००।- 

 

बार्षिक कायिक्रम  

      

1. आ ब २०७७।०७८ 

समार्नकरर् िफि को 

कायिक्रम  

       2. ब. उ. र्श. नं. 26611  तवात्य सेवा र्वकास 

कायिक्रम 

 

(क) आन्िररक 

१.नेपाि सरकार  

      

३. मन्त्रािय - तवात्य मन्त्रािय 

 

   २. तथार्नय र्नकाय 

/ सतंथा  

      ३. आयोजना / कायाििय प्रमुखको नाम :-  र्दनेश 

कुमार र्सह ं 

 

(ख) वैदेर्शक १. ऋर् 

अनुदान  

      ४. सरु   र्मर्िुः - १ बषि                    

सािबसार्ि 

       ५. यस अवर्िको बजेट 

र.4000000।            

         र्स. कायित्रम / कृयाकिाप इकाइि बार्षिक िंि 
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नं. परर

मार् 
भार बजेट 

      १ २ ३ ४ ५ ६ 

      अ र्ाि ुिफि को कायिक्रम          

      
१ 

करार कमथचारीहरुको तलब 
पटक १२. 

५५.

८ 
२००९०००. 

      २ वनशलु्क औषधी खररद पटक २. ८.४ ३०१५००. 

      
३ 

समदुार्मा स्िास््र् सम्बन्त्धी 

चेतनामलुक कार्थक्रम  
पटक २. २.१ ७५०००. 

      
४ 

 सचुना प्रसारण रेवडर्ो 

परपवरका  
पटक १. ०.८ ३००००. 

      ५ नवशथङ स्टाप नाइथट भिा पटक १. १.४ ५००००. 

      
६ 

पाठेर्रको मखुको क्र्ान्त्सर 

वस्क्रवनङ(VIA)जाुँच 
पटक १. १.४ ५००००. 

      
७ 

मवहला स्िास््र् स्िंर्म सेविका 

प्रोत्साहन  
पटक २.   २१६०००- 

      
८ 

फारा सामदुावर्क स्िास््र् 

एकाई व्र्िस्र्ापन खचथ 
पटक १. २.९ १०४०००. 

      
९ 

एवककृत सपुरवभजन अनगुमन 

भ्रमण खचथ  
र्नरन्िर १२. ४.२ १५००००. 

      
१० 

म.स्िा.स्ि.से.आधारभतू 

तालीम 
पटक १. २.८ १०००००. 

      ११ कार्ाथलर् संचालन खचथ पटक ३४. ३.३ ११९५००. 

      १२ विविध खचथ पटक १. १.४ ५००००. 

        जम्मा ३२५५०००. 

      पुर्जगि खर्ि िफि  कायिक्रम 

      
१ 

संम्पणुथ स्िास््र् संस्र्ाहरुमा 

स्टेचर खररद 
पटक १. 

३७.

५ 
१५००००. 

      
२ 

प्रर्ोग शाला स्र्ापना समावग्र 

खररद ढुिावन सवहत 
पटक १. 

१३.

८ 
४९५०००. 

      
३ 

स्िास््र् शाखामा फवनथचर 

खररद ढुिावन सवहत 
पटक १. १.४ ५००००. 

      
४ 

प्रशतुी धर्बस्र्ापन समावग्र 

खररद  
पटक १. १.४ ५००००. 

      
  

जम्मा 

  
  

२०.

७ 
७४५०००. 
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  कुि जम्मा       ४००००००. 

      

     

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आ व २०७६।०७७ मा सञ्र्ािन भई अ.ल्या. रकमबाट कायि गनुि पने योजनाहर                                                                               

अ.ल्या. रकम-४७५०९६३६।४३ 

क्र.स. योजनाको नाम रकम र कैर्फयि 

१ र्ल वसवलङच रा झो.प.ु वनमाथण (जगदम्भा दोभान संगम)    8,500,000.00    

२ वहवकला वशद्दटोपी कृवषथ सडक प्र्ाकेज २ िडा नं.२   6,300,000.00    

३ बालउद्यान वनमाथण गोखाथवबन्त्ना िडा न.ं४     750,000.00    

४ वशद्दटोपी भ्र् ूटािर वनमाथण िडा न २   2,071,409.13    

५ खेलमदैान वनमाथण गोखाथविन्त्ना िडा न ४     687,000.00    

६ जोवशगाउ बारबाज फारा सडक िा. न. ३   2,068,000.00    

७ मा वि विण भिन ममथत िडा न १     274,000.00    

८ गाउर्र वक्लवनक खराथ भिन िा .न. 1     205,000.00    

९ श्रीचन सामदुावर्क वसकाई केन्त्र िडा न.ं३     138,000.00    

१० कम्दा खानपेानी र्ोजना िडा नं.२     400,161.00    
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११ बालउद्यान वनमाथण गोखाथवबन्त्ना िडा न.ं४   4,872,000.00    

१२ 

र्ल वसवलङच रा सडकको िारी र पारीका कृषथकहरुलाई तलुानी 

बाफतको क्षेवतपवुतथ     500,000.00    

१३ संचार     500,000.00    

१४ ब्रहम मवन्त्दर पोक्से भाडा बतथन खररद       75,000.00    

१५ गरुुर्ोजनाको बाकी भकु्तानी     300,000.00    

१६ करार कमथचारी पारश्रवमक   2,500,000.00    

१७ 

मा वब हरुलाई ईन्त्टरनेट जडान तर्ा ममथत, प्रर्ोगशाला धर्िस्र्ापन, 

Kits खररद      310,000.00    

१८ गाउुँपावलका कार्ाथलर् भिन वनमाथणको म्र्ावचङ  10,000,000.00    

१९ परामसथ सेिा     300,000.00    

२० O & M     500,000.00    

२१ र्ल वसवलङग ्च रा दवेख पलु सम्म सडक वनमाथण     500,000.00    

२२ िडा नं. ५ िडा कार्ाथलर् भिन वनमाथण    1,031,000.00    

२३ िडा नं. ४ िडा कार्ाथलर् भिन वनमाथण    1,030,000.00    

२४ वजल्ला समन्त्िर् बाट हस्तान्त्तरण खा.पा.     800,000.00    

२५ ब्रहम मवन्त्दरमा श चालर् वनमाथण िडा न.ं २     350,000.00    

२६ वलत्र्ी  दल्लाडी खा पा वनमाथण      200,000.00    

२७ स्िास््र् च की भिन वनमाथण  वबण   1,000,661.10    

२८ मा.वब. वबण भिन वनमाथण वबण     535,218.21    

२९ मा.वब. वबण ४ कोठे भिन वनमाथण     200,000.00    

३० मा वि बारबाज ICT भिन वनमाथण     262,186.99    

३१ जगुेपानी शेरपाटा खानपेानी वनमाथण र्ोजना िडा नं.३     350,000.00    

  जम्मा रकम  47,509,636.43    
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दहुुुँ गाउुँपाललका 
गाउुँ कायणपाललकाको कायाणलय 

वहवकला¸ दाच ुणला  

                               सदूुरपन्िम प्रदेश नपेाल 

प.सीं .२०७६/०७७ 
च.नीं .         

वमवतः २०७७।०२।३० 

र्बषयुः वडा भेिा (वतिीतिर भेिा) गरी योजना/कायिक्रमहर छनोट गरी पठाउने । 

श्री िडा सवमवतको कार्ाथलर् सबै,  

दहु ुँ गाउुँपावलका,दाचुथला । 

 

प्रस्तुत विषर् सम्बन्त्धमा आगामी आ. ि. २०७७।०७८ को िावषथक र्ोजना तर्ा बजेट तजुथमा गनथका लावग िडा 

स्तर बाट र्ोजना छन ट गरर पठाउन ुपने भएकोले तपवसल बमोवजमका विषर्गत क्षरे संग सम्बवन्त्धत र्ोजनाहरु 

अनसुचूी – ४ बमोवजम को ढाचाुँमा भरी २०७७।०३।०५ गते वभर पठाउन ह न अनरुोध गररन्त्छ । 

तहाुँ िडाको लावग तोवकएको वसवलङः- तोवकएको बमोवजम  

िपर्सिुः 

र्वषयगि िेत्रहरुः 

                                      महशेबहादरु बम 

१. आवर्थक विकास 

२. सामावजक विकास 

३. पिुाथधार विकास 

४. िातािरण तर्ा विपद व्र्िस्र्ापन 

५. सशुासन तर्ा संस्र्ागत विकास 

- विषर्गत क्षरेहरुको विस्ततृीकरण संलग्न छ । 

- आर्ोजना / कार्थक्रम प्रार्वमवककरणका आधारहरु संलग्न छन । 

- अनसुचूी – ४ संलग्न छ । 

- सवर्रं् मावमला तर्ा सामान्त्र् प्रशासन मन्त्रालर्को च.न.ं ४७२ वमवत २०७७।०२।२० को पर संलग्न छ । 

अन्य माग गनुि पने योजनाहर¸ 

- िडास्तरबाट संचालन गनुथ पने र्ोजनाहरु 

१. 
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२. 

- प्रदशे सरकार संग माग गनुथ पने र्ोजनाहरु 

१.  

२. 

- संवर्र् सरकार संग माग गनुथ पने र्ोजनाहरु  

१. 

२. 

- कोरोना कोवभड – १९ प्रारवम्भक रोकर्ाम एिं व्र्िस्र्ापन सम्बन्त्धी कार्थक्रम एिं र्ोजनाहरु 

१. 

२. 

बतिी/टोि तिरबाट आयोजना / कायिक्रम छनौट गदाि पयुािउनु पने प्रर्क्रयाुः- 

१. िडा सवमवतले िस्तीस्तरको आर्ोजना/कार्थक्रम छन टको ढाुँचा तर् गदाथ िडा वभरका िवस्तहरुलाई 

भ गोवलक अिवस्र्ती¸जनसंख्र्ा¸र्ातार्ातको सवुिधा लगार्तका आधारमा क्लस्टर वनमाथण गरर सबै 

नागररकलाई र्ोजना छन टको िस्ती स्तरीर् भलेामा सहभागी ह ने व्र्िस्र्ा वमलाउन ुपनेछ। 

२. िस्ती / टोलस्तर आर्ोजना / कार्थक्रम छन टका लावग िडा सदस्र्को नेततृ्िमा टोवल पररचालन गनुथ 

पनेछ । 

३. िस्ती/टोलस्तरको आर्ोजना/कार्थक्रम छन ट गदाथ बालबावलका¸ मवहला¸ आवदिासी/जनजाती¸ मधेसी¸ 

अपाङ्ग¸ वसमान्त्तकृत¸ वपछवडएकोिगथ लगार्त सबै सामदुार्को अर्थपणुथ उपवस्र्वत ह ने व्र्िस्र्ा 

वमलाउन ुपनछे । 

४. िस्ती / टोलस्तरको आर्ोजना / कार्थक्रममा छन टमा नागररक समाजका संस्र्ाहरु¸मवहला / आमा 

समहुहरु¸बाल क्लबहरु¸स्र्ावनर् गरै सरकारी संस्र्ाहरु सहकारी संस्र्ाहरु वनजी क्षेरका संस्र्ाहरु जस्ता 

स्र्ानीर् संर् संस्र्ाहरुको सवक्रर् सहभावगता गराउन ुपनछे । 

५. िस्तीस्तरमा छन ट भएका हरुको आर्ोजना / कार्थक्रमहरुको सचूी तर्ार गरर िडा सवमवतमा पेश गनुथ 

पनेछ । 

६. िडा सवमवतले गाउुँपावलकाबाट प्राप्त आर्ोजना / कार्थक्रमहरुको प्रार्वमवककरण मापदण्डको आधारमा 

टोल िस्तीस्तरबाट प्राप्त आर्ोजना/ कार्थक्रमहरुलाई विषर् क्षेर समेत छुट्र्ाई प्रार्वमवककरण गरर बजेट 

तर्ा कार्थक्रम तजुथमा सवमवतमा वसफाररस गरर पठाउन ुपनछे । 

७. िडा सवमवतले िस्तीस्तरबाट माग नभएका तर गाउुँ  स्तरमा महत्िपणूथ दवेखएका आर्ोजना / 

कार्थक्रमहरुलाई समेत औवचत्र् खलुाई प्रार्वमवककरणको सचूीमा राखी पठाउन सक्नेछ । 

८. सम्बवन्त्धत िडा वभर हाल सम्म कुनै पवन आर्ोजना / कार्थक्रमले नछोएको बवस्तलाई बवढ प्रार्वमकता 

वदन ुपन ेछ । 
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दहुुुँ गाउुँपाललका 
गाउुँ कायणपाललकाको कायाणलय 

वहवकला¸ दाच ुणला  

                               सदूुरपन्िम प्रदेश नपेाल 

प.सीं . २०७६।०७७ 
च.नीं .         

वमवतः २०७७।०३।०३ 

र्वषयुः गाउुँ सभाको बैठकमा उपर्तथि भै र्दन ह न । 

श्रीमान गाउुँसभा सदस्र्ज्र् ू(सिै),   

दहु ुँ गाउुँपावलका, दाचुथला । 

  

प्रस्तुत विषर् सम्बन्त्धमा र्स दहु ुँ गाउुँपावलकाको छठ ुँ गाउुँ सभाको बैठक तपवसल बमोवजमको वमवत¸समर् र 

स्र्ानमा बस्ने भएकोले उपवस्र्त भ ैवदन ह न आदशेानसुार अनरुोध गररन्त्छ । 

बैठक बतने र्मर्ि समय र तथान 

वमवतः २०७७।०३।१० गते 

समर्ः विहान ११ बजे 

स्र्ानः दहु ुँ गाउुँपावलका िडा नं. २ को सभा हल । 

सभाका एजेन्डाहरुः 

१. नीवत तर्ा कार्थक्रमको वस्िकृती 

२. विवनर्ोजन ऐनको वस्िकृती 

३. आवर्थक ऐनको वस्िकृती 

४.  बजेट तर्ा र्ोजना मार्ी छलफल तर्ा वस्िकृवत 

५.   शनु्त्र् समर् मार्ी छलफल                                                                                                                                     

 

महशेबहादरु बम 
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दुह ुँ गाउुँपार्िका जनप्रर्िर्नर्ि र्ववरर् 

र्स. न. नाम थर पद सम्पकि  नम्बर 

१ पलेुन्त्र बहादरु काकी गाउुँपावलका अध्र्क्ष 9842191717 

२ ईश्वरी जोशी गाउुँपावलका उपाध्र्क्ष 9868762224 

३ जर् बहादरु बम ं िडा अध्र्क्ष 9749548660 

४ पणुाथनन्त्द भट्ट सदस्र् 9749520423 

५ दिे वसह ंमहर सदस्र् 9865795553 

६ अरुणा बम ं गाउुँ कार्थपावलका सदस्र् 9749643128 

७ मर्रुा दिेी लहुार दवलत मवहला सदस्र् 9749643955 

८ गोविन्त्द वसह ंडडाल िडा अध्र्क्ष 9749507697 

९ आन वसह ंधामी सदस्र् 9749416366 

१० धनपवत बडाल सदस्र् 9745520520 

११ जानकी बडाल गाउुँ कार्थपावलका सदस्र् 9749543966 

१२ राजमती भलू गाउुँ कार्थपावलका सदस्र् 9749131312 

१३ सीता दिेी लुहार दवलत मवहला सदस्र्   

१४ लाल बहादरु बम ं िडा अध्र्क्ष 9861978265 

१५ बहादरु वसह ंबोहरा सदस्र् 9868872010 

१६ मदन लहुार गाउुँ कार्थपावलका सदस्र् 9749158630 

१७ जानकी जोशी मवहला सदस्र् 9868735315 

१८ हररना लुहार दवलत मवहला सदस्र् 9749520128 

१९ गोपाल वसह ंकाकी िडा अध्र्क्ष 9749525531 

२० वदल बहादरु बंम सदस्र् 9749614200 

२१ नरेन्त्र वसह ंकुिुँर सदस्र् 9749520296 

२२ सकुन्त्तला कुिुँर गाउुँ कार्थपावलका सदस्र् 9868875713 

२३ रुपा दिेी लुहार दवलत मवहला सदस्र् 9865961229 

२४ द लत वसह ंमहर िडा अध्र्क्ष 9749583838 

२५ वजत वसह ंमहर सदस्र् 9749616134 

२६ नन्त्दा कुिुँर गाउुँ कार्थपावलका सदस्र् 9749168761 

२७ कलािती लुहार दवलत मवहला सदस्र् 9749020170 
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दुह ुँ गाउुँपार्िकामा कायिरि कमिर्ारीहरको र्ववरर् 

र्स.नं. नाम पद सम्पकि  नं. 

१ महशेबहादरु बम  प्रमखु प्रशासकीर् अवधकृत  ९७५९५०४४४४ 

२ िीरवसंह धामी  कार्थक्रम अवधकृत  ९८४२२३१९०० 

३ भपूेन्त्रवसंह बडाल  अवधकृत  ९८४०३४५१३६ 

४ सत्र्ाराज ओली  इवन्त्जवनर्र  ९८४३६१९१२९ 

५ हमेराज जोशी  वशक्षा अवधकृत  ९८४८७७५२१४ 

६ डा. वदनेश कुमार वसंह  जनस्िास््र् अवधकृत  ९७५९५०४४०५ 

७ भागा बडाल  पश ुविकाश अवधकृत  ९८४८९७३९३३ 

८ नन्त्दा भट्ट  वस. अ.न.मी  ९८६८८६६०४७ 

९ वबरेन्त्र राज जोशी  सचूना प्रविवध अवधकृत  ९८४९८३९४०२ 

१० करन वसंह बडाल  रोजगार संर्ोजक  ९८६८४६३५२४ 

११ ईश्वरी दि भट्ट  वस.अ.ह.ेब. ९७४९५२२५१० 

१२ वदलप वसंह महरा  वस.अ.ह.ेब. ९८६१४१२९२३ 

१३ डम्मर वसंह  धामी  वस.अ.ह.ेब. ९८४८७२७८९० 

१४ दपाथन वसंह कुिुँर  ह.ेअ. ९८६८६२२६८६ 

१५ राजेन्त्र बहादरु वसंह  ना.स.ु ९७४९११७४५५ 

१६ गोपाल वसंह िोहरा  सहार्क पाुँच   ९८४९५९३२६० 

१७ गोपाल वसंह विष्ट  लेखा सहार्क  ९८४८९९९२७० 

१८ कुरमा बडाल  आ.ले.प. सहार्क पाुँच   ९८६८७१९३६७ 

१९ पारशा वसंह  प्रशासन सहार्क पाुँच   ९८४८६५८००५ 

२० सरीता बडाल  प्रशासन सहार्क पाुँच   ९८४७५३७९०९ 

२१ गणशे राज जोशी  प्रशासन सहार्क पाुँच  ९८४८७६१७०६ 

२२ अशोक च धरी  कम्प्र्टुर अपरेटर पाुँच   ९८४८६३८७४७ 

२३ मदन राज जोशी  प्राविवधक सहार्क पाुँच   ९८४८८३०००१ 

२४ विरेन्त्र खडार्त  ह.ेअ.  ९८६९४०४२९२ 

२५ पे्रम वसंह धामी  वस.अ.ह.ेब. पाुँच   ९८६८८६६२६२ 



132 
 

२६ इन्त्दा दिेी काकी  वस.अ.न.मी. पाुँच   ९७४९५२१२१५ 

२७ भागा बडाल  वस.अ.न.मी. पाुँच  ९८४४६९२३७४ 

२८ नन्त्दा महर  वस.अ.न.मी. पाुँच  ९७४९५२०४२६ 

२९ कलािती जोशी  वस.अ.न.मी. पाुँच  ९८४८८७७४०० 

३० मोहन वसंह धामी  ह.ेअ. पाुँच   ९८४२२४९१७० 

३१ आकाश बारुडी  ह.ेअ. पाुँच  ९८६०२९६९१९ 

३२ प्रकाश वसंह भण्डारी  सि इवन्त्जवनर्र  ९८६५९६६१०० 

३३ वदलानन्त्द जोशी  सि इवन्त्जवनर्र  ९८४४६८३८०४ 

३४ माना ठगनु्त्ना  एम.आइ. एस .अपरेटर  ९८४८७७५९२६ 

३५ ईश्वरी बडाल  स.म.वब.वन.  ९८६८७०४२२७ 

३६ इवन्त्दरा दवेि बम  प्रशासन सहार्क च र्   ९७४९५२०११२ 

३७ वदपक राज जोशी  प्रशासन सहार्क च र्  ९८६८७१७२४० 

३८ राम वसंह धामी  प्रशासन सहार्क च र्  ९७४९५२०५०२ 

३९ लाल बहादरु विष्ट  अवसस्टेन्त्ट सि इवन्त्जवनर्र ९८४३२९६९४६ 

४० अमर बहादरु बम  अवसस्टेन्त्ट सि इवन्त्जवनर्र ९८४८९७३१०५ 

४१ वदर्ा जोशी  अवसस्टेन्त्ट सि इवन्त्जवनर्र ९८६३०९३४६६ 

४२ लाल वसंह बडाल  अवसस्टेन्त्ट सि इवन्त्जवनर्र ९८६९५७४३२४ 

४३ मदन वसंह काकी  खा.पा.स.टे.  ९८४९७४०१८७ 

४४ पािथती बडाल  अ.ह.ेब. च र्   ९८४८७०९५८२ 

४५ डम्बर वसंह काकी  अ.ह.ेब. च र्   ९८४७१२८०२५ 
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