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दुई शव्द 

 

दहु ुँ गाउुँपालिकाको आ. व. २०७६।०७७ को बजेट¸नीलि िथा कार्यक्रम िजुयमा गरि पाच ुँ 

गाउुँसभा बाट पारिि भई उक्त बजेट¸नीलि िथा कार्यक्रमिाई र्ोजना लकिाब मार्य ि प्रकाशन 

गनय पाउुँदा मिाई अत्र्न्ि खशुी िागेको छ । बलतितिि बाट र्ोजनाहरुको उठान, वडा 

सलमलिको कार्ायिर्बाट प्राथलमलककिण भई पेश भएका र्ोजनाहरुिाई गाउुँपालिकाको 

प्राथलमकिा¸वडाको प्राथलमकिा एवं आम जनसमदुार्को आवश्र्किािाई समेट्ने गरि 

बजेट बाुँडर्ाड गरिएको छ । "लदगो पवूायधाि लवकास¸कृलिमा व्र्वसालर्किा¸लशक्षा¸तवात्र्मा जवार्दलेहिा¸र्वुा 

श्रमलशििा  ि सशुासनको माध्र्मद्बािा दहु ुँ गाउुँपालिकाको समदृ्बी" एवं"तवच्छ दहु ु̧ँ सनु्दि दहु ु̧ँ समदृ्ब दहु ुँ" को मखु्र् सोच 

िाखी दहु ुँ गाउुँपालिकाको सवायङ्गीण लवकासका िालग र्ोजना छन टका साि चिण पाि गिी दहु ुँ गाउुँपालिकाको र्ोजना 

लकिाब प्रकाशन गन ेकदम प्रशंसलनर् छ । 

गाउुँपालिकाको सलमलि स्रोि साधन एवं अलसलमि आवश्र्किाहरु बीच समञ्जतर्िा कार्म गिी ित्काि पिुा गनुय पन े

र्ोजनाहरुिाई प्राथलमकिामा िाखी बजेट लवलनर्ोजन गरिएको छ । क्रमागि र्ोजनाहरुिाई लनिन्िििा लदइएको छ । 

आगामी लदनहरुमा समिे लवकासका सम्पणुय क्षेत्रहरुिाई समानपुालिक रुपमा समेट्न ेप्रर्ास गरिन ेछ । क्रलमक रुपमा सबै 

आश्र्किाहरु पिुा गनय लिि गाउुँपालिका अग्रसि िहन ेछ । 

आलथयक¸सामालजक¸पवुायधाि लवकास¸वािाविण िथा लवपद व्र्वतथापन¸सशुासन िथा संतथागि लवकासका लविर्गि 

क्षेत्रहरुिाई िलक्षि गिी समदृ्ब दहु ुँ लनमायण गने कार्यिाई मागय दशयन गनय अपरिहार्य भएकोिे र्सको सर्ि कार्ायन्वर्नमा 

आम गाउुँबासी दाजभुाइ¸लददीबलहनी¸नागरिक समाज¸कमयचािी वगय एवं िाजनैलिक दि िगार्ि सबैमा हालदयक अनिुोध 

गदयछु । 

धन्यबाद ! 

 

पिेुन्रबहादिु काकी 

गाउुँपालिका अध्र्क्ष 
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दुई शव्द 

 

आ.व. २०७६।०७७ को बजेट¸नीलि िथा कार्यक्रम समेटेि समग्र रुपमा दहु ुँ 

गाउुँपालिकाको पाश्चलचत्र सलहि र्ोजना लकिाब प्रकाशन ह न िागेकोमा अत्र्न्िै खशुी िागेको  

छ । गाउुँपालिकािे लिएको सोच¸िक्ष्र् ि उद्दशे्र्िाई हालसि गनयको िालग आगामी आ.व.मा 

गाउुँपालिकािे उल्िेखनीर् र्ड्को मानछे  भन्न े अपेक्षा लिएको छु ।"लदगो पवूायधाि 

लवकास¸कृलिमा व्र्वसालर्किा¸लशक्षा¸तवात्र्मा जवार्दलेहिा¸र्वुा श्रमलशििा  ि सशुासनको माध्र्मद्बािा दहु ुँ 

गाउुँपालिकाको समदृ्बी" एवं "तवच्छ दहु ु̧ँ सनु्दि दहु ु̧ँ समदृ्ब दहु ुँ" को मखु्र् सोच िाखी दहु ुँ गाउुँपालिकाको नीलि िथा 

कार्यक्रम पारिि भई र्ोजना छन टका सबै प्रकृर्ा पिुा गिी दहु ुँ गाउुँपालिकाको र्ोजना लकिाब प्रकाशन गनुय िाम्रो पहि 

कदमी हो ।  

दहु ुँ गाउुँपालिकाको सवयिोमखुी लवकासका िालग आलथयक¸सामालजक¸पवुायधाि लवकास¸वािाविण िथा लवपद 

व्र्वतथापन¸सशुासन िथा संतथागि लवकास सबै लविर् क्षेत्रिाई समटेी पारिि गरिएको नीलि िथा कार्यक्रमिे महत्वपणूय 

उपिब्धी हालसि गनेछ ि िी र्ोजनाहरुको गणुतिि कार्म गनय सम्पणुय गाउुँपालिका परिवाि एवं दहु ुँबासी कलटबद्ब भई 

िाग्ने छ ुँ भन्ने आशाका साथ सम्पणुय र्ोजना िथा कार्यक्रमको सर्ि कार्ायन्वर्नको शभुकामना व्र्क्त गदयछु । 

धन्यबाद ! 

 

ईश्विी जोशी 

गाउुँपालिका उपाध्र्क्ष 
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दुई शव्द 

 

दहु ुँ गाउुँपालिकाको आ.व. २०७६।०७७ को र्ोजना लकिाब प्रकाशन गनय पाउुँदा 

अत्र्न्िै खशुी छु । भ गोलिक लवकटिा¸न्र्नु जीवनतिि एवं गरिवीका कािण जीवन धान्न 

कलठनाई भइिहकेो लवद्यमान परिवेशमा पलन तवतरु्िय रुपमा र्ोजना छन टका चिणहरुमा 

समावेश भई आपसी सहमिीका आधािमा र्ोजना प्राथलमकीकिण गिी गाउुँपालिकामा पेश 

गिेको परिलतथलि दलेख म हलियि छु । 

बजेट िथा कार्यक्रम िजुयमा सलमलि¸कार्यपालिका ि गाउुँसभाबाट र्ोजनाहरुको बाुँडर्ाड ह ुँदाका बखि 

सलमलिका सदतर्ज्र्हुरु¸कार्यपालिकाका सदतर्ज्र्हुरु¸उपाध्र्क्षज्र् ु एवं गाउुँपालिका अध्र्क्षज्र् ु िगार्िको आपसी 

समझदािी ि सहमलिबाट सवयसम्मि रुपमा बजेट बाुँडर्ाड एवं पारिि गरिएको परिपेक्ष्र्मा अब र्ी र्ोजनाहरुको सर्ि 

कार्ायन्वर्न एवं िोलकएको उद्दशे्र् हालसि गनयका िालग समिे सबैको सहर्ोगको अपके्षा गिेको छु । 

धन्यबाद ! 

 

महशे बहादिु बम 

प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृि 
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ljifo ;"rL 

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

! ufpF;efsf] pkl:ylt ! 

@ ufpFkflnsfsf] ;+lIfKt kl/ro # 

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

$ cfufdL cf=a= )&^.&& 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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गाउुँसभाकोउपर्तथर्ि 
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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 

 

  

 

 

qm=

;= 

ko{6sLo:ynx?sf] 

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 प्रचलित धालमिक स्थि b'x' –# >Lau8  b}lgs %–!) hgf  

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

xhf/f}sf] ;+Vofdf 
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qm=

;= 

ko{6sLo:ynx?sf] 

gfd 
:ynsf] dxTj j8f g+= 

b}lgs cf};tdf cfpg] 

ko{6sx?sf] ;+Vof 

% 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¸का
ङर 

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¸भईुकोट
¸जैतकोट¸डोबाल

कोट 

– 

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 

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

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

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

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

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

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{ 
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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  

 

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

 

!= sIff sf]7fdf lzIfs ljBfnodf cleefjs sfo{qmd sfof{Gjog ;DaGwL sfo{ljlw, @)&$ 

@= s/f/df sd{rf/L Joj:yfkg ug]{ ;DaGwL sfo{ljlw @)&% 

#= sfo{ljefhg lgodfjnL @)&% 

$= ufpF sfo{kflnsf j}7s ;+rfng sfo{ljlw 

%= ufpF ;ef ;+rfng sfo{ljlw 

^= ufpFsfo{kflnsf j}7s ;+rfng ;DaGwL sfo{ljlw  

&= ufpFkflnsf -sfo{;Dkfbg_ lgodfjnL 

*= b'x'F ufpF sfo{kflnsf PS;fe]6/ ;~rfng sfo{ljlw @)&% 

(= b'x'F ufpFkflnsf pkef]Qmf ;ldlt u7g, kl/rfng tyf Joj:yfkg ;DalGw sfo{ljlw @)&% 
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!)= b'x'F ufpFkflnsf 3 ju{sf] lgdf{0f Joj;foL O{hfht kq ;DaGwL sfo{ljlw @)&$ 

!!= b'x'F ufpFkflnsf Goflos ;ldlt sfo{;Dkfbg P]g– @)&$ 

!@= b'x'F ufpFkflnsf n3' hnljB't Joj:yfkg ;+rfng / lgodg sfo{ljlw @)&% 

!$= b'x'F ufpFkflnsf j8f cWoIf 6f]n ;'wf/ sfo{qmd sfof{Gjog lgb]{lzsf @)&% 

!%= b'x'F ufpFkflnsf ljkb\ hf]lvd Go"gLs/0f tyf Joj:yfkg  P]g @)&% 

!^= b'x'F ufpFkflnsfsf kbflwsf/Lx?sf] cfrf/;+lxtf,@)&$ 

!&= b'x'F ufpFkflnsfsf] cfly{s P]g @)&% 

!*= b'x'F ufpFkflnsfsf] a}7s tyf e|d0f vr{ ;DaGwL lgb]{lzsf @)&$ 

!(= b'x'F ufpFkflnsfsf] ;xsf/L P]g, @)&$ 

@)= lg0f{o jf cfb]z / clwsf/ kqsf] k|df0fLs/0f-sfol{\jlw_ lgodfjnL 

@!= ljlgof]hg P]g @)&% 

 

र्नर्िय नं. १– दहु ुँ गाउुँपालिकाको आ व २०७६।०७७ को नीलि िथा कार्यक्रमिाई तवीकृि गने लनणयर् गरिर्ो । 

दहु ुँ गाउुँपालिकाको पाच ुँ गाउुँसभाका अध्र्क्ष ज्र्ू̧  

लविशे अलिलथ, उपलतथि सम्पणूय अलिलथहरु¸ 

गाउुँ सभाका सदतर्हरु¸ 

 नेपािको संलवधान, २०७२ जािी भई उक्त संलवधानिे व्र्वतथा गिेबमोलजम दशेमा संघीर्िा 

कार्ायन्वर्नमा आएको छ । २००७ सािको जनक्रान्िी,२०४६ सािको जनआन्दोिन,२०६२।०६३ को 

जनआन्दोिन,दईुपटकसम्म भएको संलवधानसभाको लनवायचन भई जनिाका प्रलिलनलधिे नै संलवधानको लनमायण 

गिी जािी भएको संलवधान हाि कार्ायन्वर्नमा िहकेो छ । नेपािको संलवधान २०७२ िे गिेको लिन िहको 

संघात्मक व्र्वतथा अनसुाि लव.सं. २०७४ साि अिाढ १४ गिेका लदन दहु ुँ गाुँउ पालिकाको लनवायचन सम्पन्न 

भई, संलवधान ि लबद्यमान ऐन काननू बमोलजम  वालियक वजेट लतवकृि गिी कार्यक्रमहरु कार्ायन्वर्न गिेको दईु विय 

पिुा भएको छ ।  

 र्स पलुनि घडीमा सम्पणुय ज्ञाि अज्ञाि शलहदहरु, महामानव लबपी कोइिािा, पषु्पिाि श्रेष्ठ, गणशेमान 

लसह,ं कृष्ण प्रसाद भट्टिाइ, लगरिजा प्रसाद कोइिािा िगार्ि िोकिालन्त्रक संघयि ि आन्दोिनका अग्रजहरुिाइ 

तमिण एवं सम्मान प्रकट गद,ै र्स अवलधमा दहु ुँ गाुँउ पालिकािाइ सवै िवििे सहर्ोग गनुय ह ने, आदिणीर् दहु ुँ 

गाुँउ पालिका वासी सम्पणुय जनसमदुार्हरु प्रलि कृिज्ञिा ि धन्र्वाद प्रकट गदयछु । 

 समनु्नि िथा लदगो लवकास सलहिको समदृ्धी भन्ने सोचका साथ दहु ुँ गाुँउ पालिकािे चाि ु आ.व. 

२०७४।०७५ को नीलि िथा कार्यक्रम ि वजेट सावयजलनक गिेको लथर्ो । वालियक नीलि िथा कार्यक्रम ि वजेटको 

उद्दशे्र् पिुा गनय गाुँउ सभािे आलथयक , सामालजक , पवूायधाि ,सुशासन िगार्िका क्षेत्रहरुमा लवलभन्न कार्यक्रमहरु 

िर् गिी कार्यन्वर्न गरि िहकेो छ ।  अगामी आ.व. को वालियक नीलि िथा कार्यक्रम ि बजेट लनमायणको पषृ्ठभमूीमा 

चाि ुआ.व.को वालियक नीलि िथा कार्यक्रमको सलमक्षा सलहि आ.व. २०७६।०७७ को वालियक नीलि िथा 

कार्यक्रम र्स गरिमामर् गाुँउ सभामा पेश गने अनमुिी चाहन्छु ।   

१. चाि ूआ.व. को नीलि िथा कार्यक्रमको सलमक्षा 
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      (क) आलथयक क्षेत्रः चाि ूआ.व. मा कृलि, पश,ु उद्योग, सहकािी ि पर्यटन क्षेत्रमा िकम लवलनर्ोजन गिी कृलि 

मार्य ि उपाध्र्क्ष र्वुा तविोजगािी, प्रधानमन्त्री कृलि आधलुनलककिण परिर्ोजना, पश ुसेवा प्रसाि, गिीवी 

लनवािणका िालग िघ ु उद्यम लबकास, साहलसक पर्यटन पवूायधाि जतिा कार्यक्रमहरु कार्ायन्वर्न 

भइिहकेा छन । 

कार्यक्रमका सवि पक्षहरुः 

१)  ५६ जना र्वुाहरुिाई उत्पादन मिुक कृलि¸ पश ुि व्र्वसालर्किामा जोड लदइएको छ । 

२)  कृलिमा आधलुनक लबउ ि प्रलवलध प्रर्ोगमा बदृ्धी भएको छ । 

३)  बाख्रापािन, कुखिुापािनमा व्र्वसालर्किा वढेको छ । 

४)  पश ुतवात्र् सलुवधामा सहजिा भएको छ । 

५)  कृलि ि पशपुािनमा व्र्वसालर्क चेिनाको लवकास भएको  

कार्यक्रमका चनु िीहरुः 

१)  र्वुाहरुमा श्रम प्रलि सम्मानको भावना जागिृ गिाउन ुपनेछ । 

२)  कृिकहरुिाइ सहजरुपमा प्रालवधक सहर्ोग उपिब्ध गिाउन सलकएको छैन । 

३)  समर्मा आधलुनक लबउ, उपकिण, वेनाय उपिब्ध गिाउन सलकएको छैन ।  

  (ख) सामालजक क्षेत्रः लशक्षा, तवात्र्, खानेपानी िथा सिसर्ाइ, संतकृलि पवयद्धन,  खेिकुद, सामालजक 

समावेशीकिण जतिा क्षेत्रहरुमा िकम लवलनर्ोजन गिी, कक्षा कोठामा लशक्षक लवद्यािर्मा अलभभावक 

कार्यक्रम, लवद्यािर् भ लिक संिचना लनमायण, तवात्र् संतथा पूवायधाि लनमायण, घमु्िी तवात्र् लसवि, 

जेष्ठ नागरिक तवात्र् जाुँच िथा औिधी लवििण, खा.पा. र्ोजना लनमायण िथा ममयि, मलन्दि लनमायण 

िथा मयमि, िलक्षि वगय कार्यक्रमहरु िाई संचालिि िहकेा छन । 

कार्यक्रमका सवि पक्षहरुः 

१)  प्रतिालवि लवद्यािर्हरुमा शैलक्षक जनशक्ती उपिव्ध भएको छ । 

२)  सिाकािवािाहरुको शैलक्षक सधूािमा जबार्दलेहिा बढेको छ । 

३)  भ लिक पवूायधािमा आत्मलनभयििा बढेको छ । 

४)  तवात्र् सेवामा पह ुँच लवतिाि भएको छ । 

५)  लवपन्न ि लदघय िोगीहरुिाई उपचािमा सहजिा भएको छ । 

कार्यक्रमका चनु िीहरुः 

१)  सामदुालर्क लबद्यािर् सधुािमा अलभभावकहरुिाइ संिग्न ि जवार्दहेी वनाउन सलकएको छैन । 

२)  शैलक्षक सधुाि कार्यक्रमको व्र्ापक प्रचाि िथा अपन्वत्व ग्रहण गनय सलएको छैन । 

३)  िलक्षि वगयका कार्यक्रमहरुमा नगदी मानलसकिा कार्म छ । 

 (ग) पवूायधाि क्षेत्रः तथालनर् सडक, बाटो, भवन, लसंचाइ, िघउुजाय जतिा पवूायधाि लवकासका क्षेत्रमा िकम 

लवलनर्ोजन गिी, गाुँउपालिका अध्र्क्ष सडक लनमायण कार्यक्रम, लपलसलस वाटो लनमायण, साना लसंचाइ, 

भवन लनमायण िथा मयमि, कार्यक्रमहरु संचालिि िहकेा छन । 
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कार्यक्रमका सवि पक्षहरुः 

१) लहलकिा लशद्बटोपी¸जोशीगाउुँ र्ािा सडकको लनमायण कार्य िाई लनिन्िििा लदइएको छ । 

२)  चनु िीपणूय र्ोजनाको रुपमा िहकेो र्ािा खानेपानी िथा सिसर्ाई र्ोजना लनमायणालधन िहकेो छ । 

३)  नेपािकै िामो थि लसलिड.च िा झो.प.ु लनमायणकार्य सरुु भएको छ । 

४)  तवात्र् संतथाहरुमा संिचनागि सधुाि भएको छ । 

कार्यक्रमका चनु िीहरुः 

१)  तथालनर् सडक लनमायणमा जग्गा लववादका कािण कामको गलि आउन सकेको छैन । 

२)  आवश्र्किाको आधािमा भन्दा पलन प्रलितपधायको आधािमा वाटो माुँग गने प्रविृी वढने संभावना दलेखएको  

३)  लनमायण कार्यका प्रकृर्ागि चिणहरु र्थासमर् सम्पन्न भइिहकेा छैनन । 

  (घ) बन वािाविण िथा लवपद व्र्वतथापन के्षत्रः लवपद व्र्वतथापन कोि, नसयिी लनमायण, ढि लनकास, नसयिी 

तथापना जतिा कार्यक्रमहरु संचालिि िहकेा छन । 

कार्यक्रमका सवि पक्षहरुः 

१)  लवपदमा पिेकाहरुिे िाहि प्राप्त गरििहकेा छन । 

२) लवपद पवूयको सजगिा वढेको छ । 

३) लवपद वाट क्षलिग्रति संिचना पनुलनयमायण भइिहकेो छ । 

कार्यक्रमका चनु िीहरुः 

१)  लवपद कालिन सामग्रीको अभाव र्थावि छ । 

२)  लवपद व्र्वतथापन र्ोजना लनमायण भएको छैन । 

  (ड.) संतथागि लबकास सेवा प्रभाव ि सशुासनः सचुना प्रभाव, सावयजलनक सनुवाई, सावयजलनक पिीक्षण, ि्र्ाकं 

संकिन ि व्र्वतथापन कार्यक्रम संचालिि िहकेा छन । 

कार्यक्रमका सवि पक्षहरुः 

१)  गाुँउपालिका, वडा कार्ायिर्हरु, र्ोजना ि कार्यक्रमहरुमा सावयजलनक सनुवाही अलनवार्य गरिएको छ । 

२)  र्ोजनाहरुमा अलनर्लमििाको मखु्र् कािक लपसी लिने लदने प्रविृी शनु्र्मा झिेको छ। 

कार्यक्रमका चनु िीहरुः 

१)  उपभोक्ता सलमलिहरुिाइ पािदशी वनाउन सलकएको छैन । 

२)  नागरिक वडा पत्रको व्र्वतथा भएको छैन । 

३)  जन सहभालगिा ि श्रमदान नह दा सलमलिहरु िाई र्ोजना सम्पन्न गनय जलटि भएको छ । 

 (च) अन्र् कार्यक्रमहरुः 

१)  वडा अध्र्क्ष टोि सधुाि कार्यक्रम िाग ुभएपलन र्ो कार्यक्रममा प्रभावकारििा आउन सकेको छैन । 

२)  कमयचािी िथा जनप्रलिलनलधहरुिाइ अनलुशक्षण कार्यक्रम गरिएको छ । 

३)  लवपन्न आवास सहर्ोग कार्यक्रम संचालिि िहकेो छ । 

४)  िालष्िर् लवद्यिु प्रसािण िाइन जडानका िालग एच.टी. िाइन ि एि.टी. िाइन लवतिाि भइिहकेो छ ।  

५)   लिथय तथिको रुपमा िहकेो िपोवन के्षत्र संिक्षणका िालग िटवन्द लनमायण गनय गाउुँपालिकाको पहिमा आ व 

२०७६।०७७ मा संचािन ह ने गरि महाकािी नदी लनर्न्त्रण कार्ायिर्िे िटवन्द लनमायणको ठेक्का अगाडी  

बढाएको छ । 
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खण्ड २- 

अगामी आ.व. २०७६/०७७ को नीलि िथा कार्यक्रम 

२.१ सोच 

 क. “लदगो पवूायधाि लवकास¸कृलिमा व्र्वसालर्किा¸लशक्षा¸तवात्र्मा जवार्दलेहिा¸र्वुा श्रमलशििा ि 

सशुासनको माध्र्मद्बािा दहु ुँ गाउुँपालिकाको समदृ्बी” । 

ख.  “तवच्छ दहु ुँ, सनु्दि दहु ुँ, समदृ्ध दहु ुँ” । 

२.२ िक्ष्र् 

क.  खाद्य बािीमा आत्मलनभयििा, ििकािी, र्िरु्ि, पशपुािनमा  व्र्वसालर्किाको माध्र्म द्वािा प्रलि व्र्लक्त 

आम्दानीमा बदृ्धी गने । 

ख.  सामदुालर्क लशक्षा ि तवात्र् सेवामा जवार्दलेहिा¸र्ोजनावद्ब पर्यटकीर् ि पवूायधाि लवकास ि समावेशीिा 

प्रशासनमा सुशासनको माध्र्म द्वािा लदघयकािीन आलथयक समदृ्धी प्राप्त गने। 

२.३, उद्दशे्र् 

क.  तथालनर् सडकहरुको लनमायणकार्यमा लिव्रिा, संघीर् सडकको तििोन्निी गिी सडक नेटवकय िाइ आलथयक 

उन्निीको आधाि वनाउने । 

ख.  लवद्यािर्हरुको भ लिक सधुाि गिी, सामदुालर्क लवद्यािर्कहरुको गुणतिि सधुािमा सिोकाि पक्षिाइ 

जवार्दहेी वनाउने । 

ग.  कृलि, िघ ुउद्यम, पर्यटन जतिा आर् मिुक क्षेत्रहरुमा र्वुाहरुिाइ संिग्न गिाइ तविोजगािी सजृना गरिने 

घ.  मलहिा, दलिि, अपाङ्गहरुका िालग आलथयक सशक्तीकिणका कार्यक्रमहरु संचािन गरि आत्मलनभयि 

वनाउने । 

ङ.  तवात्र् सचूकहरुमा सधुाि ल्र्ाउन तवात्र् संतथाहरुको सदुृढीकिण, सेवा लवतिाि सिसर्ाइको 

सलुनलश्चििाको माध्र्म द्वािा लवपन्निा घटाउने । 

च.  खानेपानी अभाव भएका क्षेत्रहरुमा खा.पा. र्ोजना संचािन गने ि पवूय लनलमयि खा.पा.र्ोजना हरुिाइ 

व्र्वलतथलि गरि आधािभिू खा.पा. सलुवधा सुलनलश्चि गने । 

छ.  बह उद्दलेश्र्र् थि लसलिङच िा झो प ुको लनमायण कार्य आ व २०७६।०७७ मै सम्पन्न गरिनेछ । 

२.४  अपेलक्षि उपिलब्ध 

क.  लवकट बतिीहरुमा र्ािार्ाि पह ुँच पगु्नेछ ि आन्िरिक प्रर्यटन प्रवयद्बन ह नेछ । 

ख.  सामदुालर्क लवद्यािर्हरुको भ लिक िथा शैलक्षक वािाविणमा सधुाि आउने छ, लवद्याथी भनायदि, कक्षा 

छाडने दिमा सधुाि ह ने छ । 

ग.  लकसानहरुिे कृलिमा आधलुनलककिण सरुुवाि गने छन, खाद्यान्न उत्पादनमा वदृ्धी ह ने छ । 

घ.  र्वुाहरु ििकािी खेिी, र्िरू्ि खेिी, पशपुािन, जडीवटुी खेिी जतिा उद्यमहरुमा संिग्न ह ने छन, लवदशे 

पिार्न घट्ने छ, उद्यमशीििा वढने छ । 

ङ.  सवै वाडयहरुमा आधािभिू तवात्र् सेवा प्रत्र्ाभिु ह नेछ, ब्रहमदवे तवात्र् च की प्रसिुी केन्र तथापना  

ह नेछ । 
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च.  मलहिा, दलिि, अपाङ्गहरु आर्मिूक काममा संिग्न ह ने छन । 

छ.  आधािभिू खानेपानीको सलुवधा साथै पणुय सिसर्ाइ र्कु्त टोिहरुको लबकास ह ने छ। 

ज.  धालमयक, सातकृलिक, साहलसक पर्यटलकर् पवूायधाि लनमायणको गिी लिव्र ह ने छ । 

२.२ बालियक नीलि िथा कार्यक्रम ि वजेट िजुयमा गदाय अविम्वन गरिएका नीलि िथा आधाि 

क)  नेपािको संलवधानिे प्रत्र्ाभिु गिेका म लिकहकहरु, िाज्र्का लनदशेक लसद्धान्ि ि नीलिहरु । 

ख)  तथानीर् सिकाि संचािन ऐन, २०७४  

ग)  िालष्िर् प्राकृलिक स्रोि िथा लवत्त आर्ोग ऐन, २०७४  

घ)  अन्िि सिकािी लवत्त व्र्वतथापन ऐन, २०७४  

ङ)  संघीर्, प्रादलेशक नीलि कार्यक्रम िथा  वजेट २०७५ 

च)  तथानीर् िहको वालियक र्ोजना िथा वजेट िजुयमा लदग्दशयन, २०७४(परिमाजयन) 

छ)  स्रोि साधन  

ज)  दहु ुँ गाुँउ पालिकाका जनिाहरुका अपेक्षा, आवश्र्किा, माुँग ि सुझावहरु 

२.२.१ क्षेत्रगि नीलि िथा आधािहरु 

(क)  आलथयक क्षेत्रः कृलि, गैि कृलिय, उद्योग िथा वालणज्र्, पर्यटन, सहकािी िथा लवलत्तर्ि वन िथा वनतपिीको 

उपर्ोग 

(ख)  सामालजक क्षेत्रः लशक्षा, तवात्र्, खानेपालन िथा सिसर्ाइय, संतकृलि प्रवयद्धन, िैंलगक समानिा िथा 

समावेशीकिण । 

 (ग)  पवूायधाि क्षेत्रः सडक, लसंचाइय, भवन िथा सहिी लवकास, उजाय, घिेि ुिथा िघउुद्यम ि संचाि 

 (घ)  वािाविण िथा लवपदव्र्वतथापन क्षेत्रः वन िथा भ(ूसंिक्षण, जिाधाि संिक्षण, वािाविण संिक्षण , 

जिवार् ुपरिवयिन र्ोहोिमैिा व्र्वतथापन, जि उत्पन्न प्रकोप लनर्न्त्रण, लवपद व्र्वतथापन । 

(ङ)  संतथागि लबकास, सेवा प्रभावः मानव संशाधन लवकास, संतथागि क्षमिा लवकास, संतथागि पवूायधाि । 

(च)  लवलत्तर् व्र्वतथापन ि स(ुशासनः( संघीर् सिकाि ि प्रदशे सिकाि बाट प्राप्त अनदुान र्सगाउुँपालिकाको 

आन्िरिक आर् िथा अन्र् गैिसिकािी ि दाि ृलनकार्हरुबाट प्राप्त अनदुान ि साझेदािी कोिको िकमबाट 

आवश्र्क लवलत्तर् व्र्वतथा गरिनकुो साथै लवत्तीर् सशुासनको िालग पािदलशयिा ि जवार्दलेहिाको नीलि 

अविम्वन गरिएकोछ । 

आदिणीर् उपलतथि गाउुँसभा सदतर् ज्र्हूरु ! 

दहु  गाउुँपालिकािाई प्राप्त भएका सबै सम्भावना ि अवसिहरूिाई सम्पत्तीको रूपमा ग्रहण गद ैवालियक 

नीलि िथा कार्यक्रम िजुयमा गदाय अविम्बन गरिएका प्रमखु आधािहरुको जगमा टेकेि “तवच्छ दहु ुँ, सनु्दि दहु ुँ, 

समदृ्ध दहु ुँ” दहु ुँ गाउुँपालिका लनमायण गने प्रलिबद्धिाका साथ अब म दहु  गाउुँपालिकािको आगामी वियको वालियक  

मखु्र् मखू्र् क्षेत्रका लनलि िथा कार्यक्रमहरू प्रतििु गदयछु  

१)  कृलि िथा पशपुािन सम्बन्धी नीलिः  

१.  एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गरिने छ । 

२.  लकसानहरुिाई कृलि ि पशपुािनको प्रालवलधक सेवा घिघिमा उपिब्ध गिाइनेछ । 
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३.  कृलि क्षेत्रको उत्पादन वदृ्धी गनय आधलुनक लसंचाइ, मि लवउ ढुवानी, वािी लबकास, कृलि प्रसािकार्यक्रम 

संचािन गरि खाद्यवािीमा आत्म लनभयििा प्राप्त गरिने छ।   

४.  कृलि उपजहरुको वजाि प्रवधयन गनय पालिका तििमा एउटा संकिन केन्र तथापना गरिने छ । 

५.  भैसीपािक लकसानिाई प्रोत्साहन गनय व्र्ाएको भैसीको पोिणका िालग पोिण भत्ताको व्र्वतथा गरिनेछ । 

६. व्र्वसार्ीहरुिाइ प्रोत्सालहि गनय उत्कृष्ट कृिक, पशपुन्छी व्र्वसार्ी, उद्यमी गिी लिन जना िाइ पालिका 

आइकनको रुपमा परुुतकृि गरिने छ । 

७.   व्र्वसालर्क रुपमा कृलि पैदावािको उत्पादन ि प्रसोधन गनय िथा उच्च मलु्र् प्राप्त गनय सहकािी,  समहु ि 

व्र्ालक्त िाई मि लवऊ लवरुवा खरिदमा अनदुान उपिब्ध गिाईने ि पलुजगि अनदुानको समेि व्र्वतथा 

लमिाईने छ । 

८.  तर्ाउ जोन इकाई संग समन्वर् गिी संम्भाव्र् तथानहरुमा तर्ाउ खेिी लवतिाि गरिने छ । 

९.  ओखि पकेट क्षेत्र बनाई ओखि खेिी लवतिाि गरिने छ । 

१०.  गाउुँपालिका, लविर्गि कार्ायिर्हरू,परिर्ोजना िगार्ि कृलि  क्षेत्रमा   काम   गने   संघ–संतथा   एवं   

अन्र् लनकार्हरूको समन्वर् ि सहकार्यमा केही क्षेत्र पलहचान गिी अगायलनक खेिीगनय प्रोत्साहन गरिनेछ । 

दहु  गाउुँपालिकािाई  आगायलनक खेिी उन्मखु पालिकाको रूपमा लवकास गरिनेछ । 

११.  पश ु तवात्र्  सेवामा  लवतिाि,  नति  सधुाि,कृलत्रम गभायधान  पशआुहािमा  सधुाि   ि  पश ु तवात्र्  

सेवाको  िालग  प्रालवलधक  जनशलक्तको परिचािन मार्य ि दहु  गाउुँपालिकािाई पशपुािन क्षेत्रको रूपमा 

लवकास गिी मास ुिथा दधुको िालग आत्मलनभयिा िर्य  उन्मखु एवं प्रोत्साहन गरिनेछ । 

१२.  कृलि िथा पशपुािन व्र्वसार् िाई प्रभावकािी वनाउन कृलि गाउुँघि लक्िलनक िथा पशु तवात्र् 

लशलविहरु लनर्लमि रुपमा संचािन गरिने छन । 

१३.  कृलि लबमा िथा पश ुलबमा कार्ायन्वर्न गने अध्र्र्न गरिनेछ । 

२) वन, वािाविण िथा भ–ूसंिक्षण सम्बन्धी नीलिः 

 पालिका लभत्रका सम्पणुय बतिहुरुिाई पनुः व्र्वलतथि गरिने छ । 

 जलडबटुी खेिीको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरिनेछ । 

 भ ू –क्षर् िथा प्राकृलिक प्रकोपको दृलष्िकोणबाट संवेदनशीि मालनएका िथा उक्त जोलखममा पिेका 

क्षेत्रहरु िाई पलहचान गरि संिक्षणको िालग प्रवन्ध लमिाईने छ। 

 लवपद न्र्नूीकिण गनय, िाहि िथा पनुयलनमायणकार्यिाइ प्रभावकािीरुपमा अगाडी वढाउन लवपद 

व्र्वतथापन कोि िाइ थप व्र्वलतथि गरि लनिन्िििा लदइने छ । 

३) लशक्षा िथा खेिकुद सम्बन्धी नीलिः 

 सामदुालर्क लवद्यािर्मा संचालिि कक्षा कोठामा लशक्षक लवद्यािर्मा अलभभावक कार्यक्रमिाइ थप 

परिमाजयन सलहि लनिन्िििा लदइने छ । 

 सामदुालर्क लवद्यािर्हरुको लशक्षक लवद्याथी अमनपुािको व्र्वतथापन गनय दिवलन्द लमिान िथा 

लवद्यािर् समार्ोजन कार्य अगाडी वढाइने छ । 
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 गाुँउपालिका क्षेत्रमा िहकेा लवद्यािर्हरुको भ लिक संिचना लनमायण ि ममयिको कार्यक्रम िाइ लनिन्िििा 

लदइने छ । 

 सामदुालर्क लवद्यािर्हरुिाइ सुचना प्रलवलध उन्मखु गिाउन इ िाइवेि्िी, इ िलनयङ लडभाइस उपिव्ध 

गिाइ लशक्षकहरुिाइ िालिमको व्र्वतथा गरिने छ । 

 लवद्यािर्का प्र अ ि व्वतथापन सलमलिहरु लसि लसकाई कार्यर्ोजना किाि सम्झ िा गरिने छ । 

 लशक्षकहरुिाई लविर्गि लसकाइ उपिब्धका आधािमा जवार्देही बनाउने नीलि अविम्वन गरिने छ । 

 प्रत्र्ेक वडामा १ वटा नमनुा प्रा लव संचािन गरिने छ । 

 सामदुालर्क लवद्यािर्हरुमा कार्यिि वािलवकास सहर्ोगी िथा कमयचािीहरुका िालग पोसाक को 

व्र्वतथा ि प्रोत्साहनको व्र्वतथा गरिने छ । 

 बािलवकास केन्रहरुको कक्षाकोठा व्र्वतथापन गिी बािलवकास लशक्षाको गणुतिि वलृद्ध गनय 

लशक्षकहरुिाई पनुिायजगी िालिम ि प्रोत्साहन भत्ता व्र्वतथा गरिने छ । 

 लवद्यािर्हरुमा लसकाई गणुतिि बलृद गनय अनगुमन िथा लनरिक्षणमा जोड लदइने छ । 

 लवद्याथीहरुमा अनशुासन ,तवच्छ प्रलितपदाय िथा तवाविलम्ब भावनाको लबकास गनय पालिका  तििीर् 

खेिकुद ि अन्र् प्रलिर्ोलगिाआर्ोजना गरिने छ। 

 अन पचारिक िथा लबशेि लशक्षािाई आवश्र्किाको आधािमा िाग ुगरिने  छ। 

 प्रालवलधक धािमा अध्र्र्निि दलिि छात्रछात्राहरुिाई पणूय छात्रावलृिको व्र्वतथा गरिनेछ । 

 खेिकुदिाई व्र्वलतथि गनय पालिका तििीर् खेिकुद सलमलि गठन गिी पालिका तििीर् िाष्िपिी खेि 

िगार्ि अन्र् खेिकुद कार्यक्रमहरु संचािन गरिनेछ । 

 लदवा खाजा संचिान नभएका लवद्यािर्हरुमा लदवा खाजा कार्यक्रम संचािन गनय िागि सहभालगिाको 

आधािमा स्रोि व्र्वतथा गरिनेछ । 

 सामदुालर्क लसकाई केन्र हरुिाई प्राथलमकिाको आधािमा सचूना प्रलवलध र्कु्त बनाईने छ । 

 लशक्षण लसकाईमा सधुाि ल्र्ाउन ि कार्यर्ोजना िाई अलभिेलखकिण गनय लशक्षक िथा लवद्यािर् 

लनरिक्षकिे गिेको अनसुन्धानात्मक कार्यको उलचि मलु्र्ाङ्कन गिी प्रोत्साहान गरिने छ । 

 पालिका तििमा खेिकुदको लवकास ि प्रवयधन गनय उपर्कु्त तथानमा खेिमैदानको संभाव्र्िा अध्र्न गिी 

खेिमैदान लनमायणकार्य सरुु गरिनेछ । पालिका तिरिर् खेिकुद सलमलि गठन गरि खेिकुद कार्यक्रमहरु 

व्र्वलतथि रुपमा संचािन गरिने छ । 

४) तवात्र्, खानेपानी िथा सिसर्ाई सम्बन्धी नीलिः 

 दहु  गाउुँपालिकामा १५ शैर्ा को अतपिाि तथापना गनय आवश्र्क पहि गरिने छ । 

 दहु ुँ गाुँउपालिका वाडय नं. ४ र्ािामा सामदुालर्क तवात्र् ईकाइ तथापनाको कार्य अगाडी बढाइने छ । 
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 ब्रहमदवे तवात्र् च लक Birthing center तथापना गरिने छ । 

 तवात्र्च की, गाुँउघि लक्िलनक िगार्ि भ लिक संिचना लनमायण कार्यिाइ प्राथलमकिामा िालखने छ । 

 पाठेघि खसेका मलहिाहरुको उपचािका िालग अपिेशन समेि ह ने गिी तवात्र् लसलविको आर्ोजना 

गनय लछमेकी पालिकाहरु संग समेि समन्वर् ि सझेदािी गिी सम्भांव्र् तथानमा लशलवि आर्ोजना गरिन े 

छ । 

 तवात्र् संतथाहरुमा औिधी आपिूीको अभाव नह ने गिी बजेट व्र्वतथापन गरिने छ । 

 जेष्ठनागरिक,एकिमलहिा,असक्त ि अपगंिा भएका ब्र्ालक्तहरुिाई वियमा एक पटक तवात्र्जाचुँ िथा 

उपचाि ि पिामसयकािालग घिदिैो घलुम्ि लसलभि संचािन गरिने छ।  

 आर्वुेद औिधािर्, प्राकृलिक लचलकत्सा, र्ोग लशक्षा िगार्ि अन्र् वैकलल्पक तवात्र् पद्धलि िथा 

औिधीको सम्भावना िहकेो दहु  गाउुँपालिकामा जलडबटुी उत्पादन िथा प्रशोधन केन्र तथापना गनय पहि 

गरिनेछ । 

 तवात्र् च कीको प्रसिुी सेवा क्षमिा अलभवलृद्ध गिी गणुतििीर् ि सवयसिुभ तवातथ सेवाको लवतिाि 

गरिनेछ । 

 धािी तवात्र् च कीमा प्रर्ोशािाको तथापना गरिने छ । 

 लहलकिा तवात्र् च की संचालिि प्रर्ोगशािा सेवा िाई तििोन्निी गरि अन्र् वडाहरुमा थप 

संचािनका िागी पहि गरिने छ । 

 पणूय संतथागि सतु्केिी र्कु्त नमनुा वलति वडा घोिण कार्यक्रम िाग ुगनय पहि गरिने छ। 

 नेपाि सिकाििे अविम्बन गिेको अलनवार्य तवात्र् लबमा नीलि िाग ुगरिने छ साथै बह क्षेत्रीर् पोिण 

र्ोजनािे ईगंीि गिेका कार्यक्रमहरुिाई लनिन्िििा लदइने छ ।  

खानेपानी िर्य ः 

 खानेपानीको अभाव भइिहकेा वतिी टोिहरुमा लदगो खा.पा. र्ोजनाहरु संचािन गनय िथा अन्र् लवकास 

लनमायणकार्य संचािन गनय समपिुक कोिको व्र्वतथा गरिने छ । 

 र्स गाउुँ पालिकामा लवगि दलेख नै संचािनमा िहकेो ग्रालमण जिस्रोि व्र्वतथापन परिर्ोजना 

अन्ििगि संचालिि र्ोजनाहरुिाई लनिन्िििा लदद ैपरिर्ोजना िाई लनिन्िििाका िालग पहि गरिने छ ।  

 व्र्लक्तको  तवच्छ  खानेपानीको  अलधकाििाई  सलुनलश्चि  गनय  सबै  खानेपानीका  महुानहरूिाई  तविः  

गाउुँपालिकाको तवालमत्वमा ल्र्ाई पानीको महुान ि धािाको संिक्षण गिी एकघि एक खानेपानीको धािा 

लनमायण गने लबगिकै नीलि िाई लनिन्िििा लदईएको  छ । 

 तवच्छ खानेपानीको लदगो व्र्वतथापनका िालग आर्ोजना लनमायणको क्रममा नै लनलश्चि िकम ममयि 

सम्भाि कोिमा िाखी प्रत्र्ेक उपभोक्तािे न्र्नुिम िकम मालसक रूपमा जम्मा गनुय पने नीलि लिदै ुँ 
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खानेपानी आर्ोजनाहरू उपभोक्ता सलमलििाई हतिान्ििण गरिनेछ साथै लदगोपनािाई संतथागि गने 

र्ोजनाहरुिाई प्रोत्साहनको नीलि लिईने छ । 

 लवगिमा लनमायण भई सञ्चािनमा िहकेा खानेपानी आर्ोजनाहरू उपभोक्ताहरूको सहभालगिामा 

लदगोरूपमा सञ्चािन गनुयपने नीलििाई लनिन्िििा लदईने छ । 

 एक घि एक श चिर्को अवधािणािाई कडाइका साथ पािना गिाउुँद ैआफ्नो घि अगालड  आरै्िे  

सिसर्ाइ गनुयपने अवधािणाको लवकास गने गिवियकै नीलििाई लनिन्िििा लदईएको छ ि सावयजालनक 

तथिहरुमा श चािर् लनमायण गरिने छ । 

 वजािकेन्रको रुपमा लवकास भईिहकेा तथानहरु, वडा केन्रहरुमा उत्पादन ह ने र्ोहि व्र्वतथापनको गनय 

र्ोहि व्र्वतथापन सलमिी गठन गरिने छ ि उक्त केन्रहरुिाई तवच्छ सर्ा ि हरिर्ािी र्कु्त वनाउने कार्य 

सवै उपभोक्ताहरुको ह ने छ भन्ने लबगिको नीलििाई लनिन्िििा लदईने छ । 

 वजािको रुपमा लवकास भईिहकेा तथानमा सवै उपभोक्ताहरु िाई कुलहने र्ोहोििाई प्रर्ोग गिी 

किेसाबारि ि घिबारि खेिीगने अलभर्ानिाई प्रोत्साहन गरिने छ । हरिर्ािी वगै ुँचा लनमायण गनेिाइ 

पिुतकृि गने नीलि िागगुरिने छ । 

 दहु  गाउुँपालिकािाई पणुय सिसर्ाई र्कु्त क्षेत्र घोिणा गरिनेछ ।तवच्छिा ि सिसर्ाइिाई व्र्लक्त ि 

समदुार्को पलहचानको लबिर् बनाइनेछ । 

 पानीका महुान संिक्षणका साथै पानीका स्रोिको सलञ्चिी बढाउन पहि गरिने छ । 

५)  मलहिा िथा बािबालिका सम्बन्धी नीलिः 

 लवकास  आर्ोजनाहरूको  लनणयर्  प्रकृर्ा  ि  कार्यन्वर्नमा  मलहिा सहभागीिा सलुनलश्चििा  कार्म  

गद ै  िैलगंक  सशलक्तकिण  िथा सामालजक समावेशीकिण नीलि अनरुूप मलहिाको आलथयक िथा 

सामालजक शसलक्तकिणका िालग कार्यक्रमहरू सञ्चािन गरिनेछ । 

 िैलगंक लहसंा ि मानव वेचलवखन जतिा सामालजक अपिाध जन्र् कार्यिाई लनर्न्त्रण ि लनरूत्सालहि गने 

नीलि लिइनेछ । 

 बािमैत्री पवूयधािहरूको लवकास गद ैनेपाि सिकाििे ल्र्ाएको बाि मैत्री तथानीर् शासनको अवधािणा 

अनरुूप तथानीर् िह िथा सिोकािवािाहरूको समन्वर्मा बािश्रम मकु्त दहु ुँ गाउुँपालिका बनाउने नीलि 

लिइनेछ 

 बािबालिकाहरूको पोिण, हिेचाह बािश्रम,वािलववाह न्र्नुीकिण िथा असाहर् बािबालिकाको 

संिक्षण गने नीलि लिइनेछ । 

 एकि मलहिा सशलक्तकिण कार्यक्रम िाग ुगरिने छ । 

६) आदीबासी जनजािी,दलिि,अपाङ्गिा, जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी नीलिः 

 मलहिा, दलिि, अपाङ्ग, जेष्ठनागरिक िलक्षि कार्यक्रमिाइ सशलक्तकिण ि आर्आजयनमा र्ोगदान पगु्ने 

गरि संचािन गरिने छ । 
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 जािीर् आधािमा ह ने छुवाछुि, भेदभाव ि लवभेदहरूिाई न्र्नुीकिण गदै लवभेद मकु्त दहु  गाउुँपालिका 

लनमायण गने लबगिको नीलििाई लनिन्िििा लदईने छ । 

 दलिि ि अपाङ्गगिा भएका व्र्ाक्ती हरुको समानपुालिक प्रलिलनलधत्वको सुलनलश्चििा गद ैिक्षीि वगयको 

सामालजक िथा आलथयक उन्निीको िालग कार्यक्रमहरु सञ्चािन गरिनेछ र्स क्षेत्रका र्वुाहरुिाई 

तविोजगाि ि सिकािी सेवामा पह चकािालग िोकसेवा िर्ािी कक्षा ि लसपमिुक िालिमको व्र्वतथा 

गरिने छ । 

७)  सामालजक लवकास सम्बन्धी नीलिः 

 दहु   गाउुँपालिकामा  िालष्िर्  िथा  अन्ििालष्िर्  गैि–सिकािी  संतथाहरूको  िगानीिाई  प्रोत्सालहि  

गरिनेछ ि गाउुँपालिका सुँगको सहकार्यमा कार्यक्रमहरु संचािन गनय प्रोत्साहन गरिनेछ ।गैिसिकािी 

संतथाहरूको  कार्यमा  ह न  सक्ने  दोहोिोपन  हटाउन,  समन्वर्  ि  सहकार्य  अलभबलृद्ध गनय 

गाउुँपालिकािे लवशेि संर्न्त्र बनाउने नीलि अविम्वन गरिने छ। 

 गाउुँपालिकामा तथापना भएका सपुथ मलु्र् पसिहरुिाई थप बजेटको व्र्वतथागिी सदुृढ गरिने छ । 

 टोि सधुाि कार्यक्रममा गैि सिकािी संतथा परिचािनको नीलि अविम्बन गरिने छ । 

 सहकािी संतथाहरुको क्षमिा लबकास गनय प्रवधयनात्मक कार्यक्रम संचािन गरिनेछ, वचि परिचािन िथा 

आर् आजयन क्षेत्रमा सहकािी संतथाहरु लसि सहकार्य गरिने छ । 

 वचि कार्यिाइ प्रोत्सान गनय एक घि एक खािा कार्यक्रम िाग ुगरिने छ । 

 आगामी आ व मा गिीवी लनवािण घमु्िी कोिको व्र्वतथापन गरिने छ । 

८) लवद्यिु/उजाय संचाि सम्बन्धी नीलिः 

 साना जिलवद्यिु र्ोजनाहरुिाइ व्र्वलतथि ि लनर्मन गरिनेछ, िालष्िर् लवद्यिु प्रसािण िाइन लवतिािको 

िालग आवश्र्क पहि गरिने छ । 

 दहु ुँ गाुँउपालिका वाडय नं. १ लपपिच िीका लवद्यिु सेवा नपगुेका वतिीहरुमा र्सै आ.व. लभत्र लवद्यिु सेवा 

लवतिाि गरिने छ ि अन्र् वाडयहरुमा पलन एि.टी. िाइन लवतिािको पहि गरिने छ । 

 दहु ुँ गाुँउपालिका मा भिपदो संचाि सलुवधाका िालग लनमायणालधन दाम्दाकोट टावि र्सै आ.व. लभत्र 

लनमायण सम्पन्न गिाउन आवश्र्क पहि गरिने छ । 

 एर् एम सामदुालर्क िेलडर्ो लवकासको नीलि लिइने छ । 

९) पर्यटन प्रवद्धयन िथा धालमयक एवं सातकृलिक नीलिः 

 गाउुँपालिका लभत्र २ वटा वािउद्यान ि लसद्धटोपीमा भ्र्टूावि लनमायणको कार्य र्सै आलथयक वियमा पणूयिा 

लदइने छ । 
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 दहु ुँ क्षेत्रको धालमयक सातकृलिक प्रवयधन गनय िागि सहभालगिाको आधािमा मठमलन्दि लजणोद्वाि, भेि, 

भिुा, किा संतकृलि संिक्षण कार्यक्रम संचािन गरिने छ दहु ुँ गाउुँपालिकामा सबै सतकृलि,पिम्पिा,भेि 

भिुा ि पलहचान झल्कने गिी संग्राहिर् तथापना गने प्रकृर्ा अलघ बढाइनेछ । 

 लनमायणालधन थि लसलिङच िा पिुमा बन्जी जम्प जडान गनय लड लप आि भई गाउुँपालिकाको स्रोि ि 

अन्र् दािाहरु संग समेि सहर्ोग प्राप्त गिी बन्जी जम्प संिचना लनमायण प्रकृर्ा अगाडी बढाइने छ । 

 पर्यटकीर् तथि मागय ि विीपिीको क्षेत्रमा होम तटे÷ पाह ना घि लनमायण गने ि पर्यटक मैत्री गाउुँपालिका 

बनाउन पहि गरिने छ। 

 पर्यटकीर्क्षेत्रहरूमाहोटि, िज, रिसोट खोल्न नीजी– सावयजलनक साझेदािीमा  पर्यटकीर्  तथिहरूको  

प्राकृलिक स दर्यिामा खिि परु्ायउन नलदने ि तवच्छिा िथा सिसर्ाईमा लवशेि ध्र्ान लदन आवश्र्क 

पहि गने नीलि लिइने छ। 

 दहु ुँ गाउुँपालिका लभत्रपने ऐलिहालसक,पिुािालत्वक सांतकृलिक,धालमयक, सम्पदाहरूको अध्र्र्न 

अनसुान्धान गिी संिक्षण िथा प्रवद्बयन गने नीलि लिइने छ । 

 र्स गाउुँपालिका लभत्रका मठमलन्दि हरुमा मलन्दि व्र्वतथापन सलमलि गठन गिी मलन्दिको आम्दालनिाई 

व्र्वलतथि गिाईन े छ । मलन्दि हािा लभत्र भ लिक पवुायधाि लनमायण  िगार्िका अन्र् कार्यहरु सोही 

सलमलि संगको साझेदािीमा सम्पन्न गने नीलि लिइएको छ । 

१०)  सशुासन  सम्बन्धी नीलिः 

 सशुासनका आधािभिू पक्षहरू उत्तिदालर्त्व, जवार्दलेर्हिा, पािदशीि, जनसहभागीिा ि सामालजक 

भावनािाई प्रवयद्बन गद ै  सेवाग्राहीहरूिाई  सशुानसनको  अनभुिूी  लदिाउन  गाउुँपालिका  िथा  

वडाहरूबाट  प्रदान  गरिने  सेवा  प्रवाह  िथा सञ्चालिि  आर्ोजनाहरू  िथा  कार्यक्रमहरूको  

सावयजलनक  सनुवुाई, आर्ोजना  तथिमै  भकु्तानी(सावयजलनक िेखापरिक्षण )  परिक्षण  सामालजक 

परिक्षणिाई लनिन्िििा लदद ैकामका आधािमा िकम भकु्तानी गरिने नीलि िाई लनिन्िििा लदएको छ । 

 िाज्र्को च थो अगं पत्रकारििा मार्य ि जवार्दलेहिा,अनगुमन, सावयजलनकिण िथा पािदलशयिा कार्म 

गने लबगिको नीलि अगालड सारिनेछ। 

 गाउुँपालिकाको गरुु र्ोजना ि पाुँच वि े आवलधक र्ोजना वनाई गाउुँपालिको लदघयकालिन लदगो 

लवकासमा जोड लदईने छ । 

 गाउुँपालिकाको लवतििृ पाश्वलचत्र वनाउने ि गाउुँपालिकाको आफ्नै वेव साईटका माध्र्म वाट 

गाउुँपालिकाको लवतििृ लवविण िथा सचुनाहरु सावयजलनक गने प्रलक्रर्ा थालि सकेको छ,र्सिाई 

सदुृलढकिण  गरिने छ । 

 गाुँउपालिकाको न्र्ार् सम्पादनकार्यिाइ प्रभावकािी वनाउन न्र्ालर्क सलमलिको क्षमिा अलभवलृद्ध गन े

कार्यक्रम िालखने छ । 
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 गाुँउपालिका मािहििहकेा कार्ायिर्हरुमा कमयचािीहरुको प्रभावकािी व्र्वतथापन गिी जनमखुी 

प्रशासनको प्रत्र्ाभिुी लदइने छ । 

 कमयचािीहरु िथा जनप्रलिलनधीहरुका िालग क्षमिा लवकास िालिमको व्र्वतथा गरिने छ । 

 उत्कृष्ट कार्यसम्पादनको आधािमा गाुँउपालिका अन्ििगि कार्यिि एक जना कमयचािीिाइ उत्कृष्ट 

पालिका सेवा परुुतकािको व्र्वतथा गरिने छ । 

 िेस्रो पक्षवाट गरिने सावयजलनक सनुवाइ, सावयजलनक िेखा पिीक्षणकार्यिाइ च मालसकरुपमा लनिन्िि 

संचािन गरिने छ । 

 सशुासनको प्रत्र्ाभिूी गनय प्रत्र्ेक्ष जनगनुासो सनुवाइ का िालग जनिा संग अध्र्क्ष कार्यक्रम संचािन 

गरिने छ, ि गाुँउपालिका कार्ायिर्मा हले्प डेतक तथापना गरिने छ। 

 गाुँउपालिकाि े गिेका लनणयर्हरु िथा लक्रर्ाकिापहरु आमजनिामा सहज सम्प्रेिण गनय पालिकाको 

वेवसाइट लनर्लमि अद्यावलधक गने, गाुँउपालका िथा वडाकार्ायिर्हरुको सचूनापाटीिाइ लनर्लमि 

अद्यावलधक गनेकार्यिाइ व्र्वलतथि गरिने छ । 

 िाजतव पलचािनिाइ प्रभावकािी वनाउन किदािा अलभमखुीकिण, प्रोत्सान िथा दण्ड परुुतकािको 

व्र्वतथापन गरिने छ । 

११) भ लिक पवूयधाि सम्बन्धी नीलिः 

 गाुँउ पालिका िथा वडा कार्ायिर्को प्रशासलनक भ लिक संिचना लनमायणको िालग जग्गा प्राप्तीको प्रकृर्ा 

अलन्िम चिणमा पलुगसकेको ि आ.व. २०७६।०७७ मा नै भवन लनमायण गने गिी बजेट व्र्वतथा गरिने  

छ । 

 “गाुँउपालिका अध्र्क्ष सडक लवतिाि अलभर्ान”अन्ििगि जोशीगाुँउ र्ािा सडक ि लहलकिा लसद्धटोपी 

सडक अगाडी वढाइने छ िथा थप लडपीआि बनेका सडकहरुको पलन सरुुवाि गरिने छ ।  

 र्स गाउुँपालिका क्षेत्र लभत्र सवै सिकािी संघ संतथा एवं सहकािी हरुमा संचाि ि ईन्टिनेट सेवा 

लवतिािका िागी पहि गरिने छ। 

 गाउुँपालिका लभत्र सिकािी,गैि सिकािी ि व्र्ालक्तगि पहिमा लनमायण गरिने घि गोदाम भवन हरुमा नेपाि 

सिकाि बाट जािी गिेको भवन संलहिा आगामी आ.व. दलेख कडाइका साथ िाग ुगरिने छ। 

 तथालनर् तििमा दििेट िर्ाि गदाय भ गोलिक सगुमिा ि दगुयम क्षेत्रको ढुवानी सम्वन्धी व्र्वतथा लमिाईने 

छ । 

 दाचयिा लिंकि सडकको तििोन्निीका िालग सम्बलन्धि लनकार्मा आवश्र्क पहि गरिने छ, दहु ुँ 

गाउुँपालिका सम्मको र्ािार्ाििाई सहज वनाउन आवश्र्क वजेट लवलनर्ोजन गरिने छ ।    

२.  मखु्र् मखु्र् आर्ोजना ि लक्रर्ाकिापहरुः 

१.  उपाध्र्क्ष र्वुा तविोजगािी कार्यक्रमिाई थप परिमाजयन सलहि लनिन्िििा लदइने छ । 
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२.  गाुँउपालिका अध्र्क्ष सडक लनमायण कार्यक्रमः जोशी गाुँउ र्ािा सडक िथा लहलकिा लसद्धटोपी 

सडकिाईप्राथलमकिामा िाख्द ैथप सडकहरुको लनमायण कार्य समेि अगाडी बढाइने छ । 

३.  कक्षा कोठामा लशक्षक लवद्यािर्मा अलभभावक कार्यक्रमः सामदुालर्क लवद्यािर्हरु सधुािको िालग गि 

आ.व. दलेख संचालिि कक्षा कोठामा लशक्षक लवद्यािर्मा अलभभावक कार्यक्रमिाई थप परिमाजयन 

सलहि कार्ायन्वर्न गरिने छ । 

४.  थि लसलिड.च िा बह उदे्धश्र्ीर् पिुलनमायणः दहु ुँ क्षेत्रको पर्यटन लवकासको कोसे ढुङ्गा सालवि ह न े

अपेक्षा साथ सरुु गरिएको थि लसलिड.च िा वह उदे्धश्र्ीर् पिुको लनमायणकार्य र्सै आ.व. मा सम्पन्न 

गरिने छ । 

५.  दहु ुँ लबकास गरुर्ोजनाः दहु ुँ गाुँउपालिकाको लवकासकार्य िाइ र्ोजनावद्ध ढङ्गिे अगाडी वढाउन र्सै 

आ.व. मा दहु ुँ लवकास गरुु र्ोजना लनमायण गरिने छ । 

६.  वडा अध्र्क्ष टोि सधुाि कार्यक्रमःगैि सिकािी संतथा परिचािन गिी वडा अध्र्क्ष टोि सधुाि 

कार्यक्रमिाई लनिन्िििा लदइने छ । 

७.  कृलि ि पश ुक्षेत्रमा एक टोि एक उत्पादन कार्यक्रम संचािन गरिने छ । 

९.  नमनुा लवद्यािर् कार्यक्रम – प्रत्र्ेक वडामा एक वटा कक्षा ५ सम्मको लवद्यािर्िाई नमनुा लवद्यािर्को 

रुपमा लवकास गरिने छ  

 

धन्र्वाद 
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र्नर्िय नं. २– दहु ुँ गाउुँपालिकाको लवलनर्ोजन ऐन¸ २०७६ िाई तवीकृि गने लनणयर् गरिर्ो । 

b'x'F ufpFkflnsfsf] cfly{s jif{ @)&^÷)&& sf] ;]jf / sfo{x?sf] nflu :yfgLo ;l~rt 

sf]ifaf6 s]lx /sd vr{ ug]{ / ljlgof]hg ug]{ ;DaGwdf Aoj:yf ug{ ag]sf] P]g .      

k|:tfjgfM ufpFkflnsfsf] cfly{s jif{ @)&^÷&& sf] ;]jf / sfo{x?sf] nflu ;+lrt sf]ifaf6 s]lx 

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

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

!= ;+lIfKt gfd / 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 ;+lrt sf]ifaf6 /sd vr{ ug]{ clwsf/ 

!_ cfly{s jif{ @)&^÷)&& sf] lgldQ ufpF sfo{kflnsf, j8f ;ldlt, ljifout zfvfn] ug]{ ;]jf 

/ sfo{x?sf lgldQ cg';'rL ! df pNn]lvt rfn' vr{, k'hLut vr{ / ljQLo Aoj:yfsf] /sd 

;d]t u/L hDdf /sd ?=२८,५५,८९,४७७.– cIf/]kL ?=c7fO; s/f]8 krkGg nfv pgfgAa] 

xhf/ rf/ ;o ;txt/ dfq ga9fO{ lglb{i6 ul/Padf]lhd ;+lrt sf]ifaf6 vr{ ug{ ;lsg] 5 .  

#= lalgof]hg 

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

lgldQ b'x'F ufpFkflnsfsf] ufpF sfo{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] eP tfklg sfo{kflnsf, j8f ;ldlt / ljifout zfvfn] 

ug]{ ;]jf / sfo{x?sf] lgldQ ljlgof]hg u/]sf] /sd dWo] s'g}df art x'g] / s'g}df ck'u x'g] 

b]lvg cfPdf ufpFsfo{kflnsfn] art x'g] lzif{saf6 gk'u x'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 cGo rfn' vr{ lzif{stkm{ ;fg{ / ljQLo 

Aoj:yf cGt/ut ;fFjf e'QmfgL vr{tkm{ ljlgof]lht /sd Aofh e'QmfgL vr{ 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 -@_ df h'g ;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg Ps lzif{saf6 ;f] lzif{ssf] hDdf :jLs[t 

/sdsf] @% k|ltzt eGbf 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 .   
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अनसूुची-१ 

दफा २ सुँग सम्बन्दधत 

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

;+lrtsf]ifaf6 ljlgof]hg x'g] /sd 

qm= 

;+= 

cg'bfg 

;++Vof 
lzif{ssf] gfd rfn' vr{ k'hLut vr{ 

ljQLo 

Aoj:yf 
hDdf 

! @ # $ % ^ & 

!  ufpFkflnsf  १७४५९७०००।- ७५६९२४७७ ।-  २५०६८९४७७ ।- 

@  j8f ;ldlt  ४०००००।- १९६००००० ।-  २००००००० ।- 

#  ljifout zfvf  १४९००००० ।-   १४९००००० ।- 

$  C0fsf] ;fFjf e'QmgL      

%  nufgL z]o/÷C0f      

जम्मा  १९०२९७००० ।- ९५२९२४७७ ।-  २८५५८९४७७ ।- 

 
 

र्नर्िय नं. ३– दहु ुँ गाउुँपालिकाको आलथयक ऐन¸२०७६ िाई तवीकृि गने लनणयर् गरिर्ो । 

b'x'F ufpFkflnsfsf] cfly{s P]g @)&^ 

b'x'F ufpFkflnsfsf] cy{ ;DaGwL k|:tfj nfO{ sfof{Gjog ug{ ag]sf] ljw]os 

 

k|:tfjgf M b'x'F ufpFkflnsf cfly{s jif{ @)&^÷)&& sf] cy{ ;DaGwL k|:tfj nfO{ sfof{Gjog ug{sf] 

nflu :yfgLo s/ tyf z'Ns ;+sng ug]{, 5'6 lbg] tyf cfo ;+sngsf] k|zf;lgs Aoj:yf ug{ 

jf~5gLo ePsf]n, g]kfnsf]  ;+ljwfgsf] wf/f @@* sf] pkwf/f -@_ adf]lhd b'x'F ufp;efn] of] P]g 

agfPsf] 5 .  

!= ;+lIfKt gfd / k|f/De M 

-!_ o; P]g sf] gfd cfly{s P]g @)&^÷)&& /x]sf] 5 .  

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

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

nufO{g] / c;'n pk/ 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;'n pk/ ul/g] 5 . ;DkQL s/ nufPsf] cj:yfdf 

e"lds/ gnfUg]  

$= 3/ hUuf axfn s/ M ufpFkflnsf If]qleq s'g} AolQm jf ;+: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;'n ul/g] 5 .  

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

sf/f]jf/sf cfwf/df cg';'rL -$_  adf]lhd Aoj;fo s/ nufO{g] / c;'n pk/ ul/g] 5 .  
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^= h8L a'6L sjf8L / hLj hGt' s/ M ufpFkflnsf If]q leq s'g} AolQm jf ;+:yfn] pg vf]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;'n pk/ ul/g] 5 .  

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

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

Aoj:yfkg P]g @)&$ adf]lhd :yfgLo txsf] ljefHo sf]if dfkm{t ufpFksflnsfsf] ;+lrt 

sf]ifdf afF8kmfF8  ug]{ kg]{5 .  

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

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

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

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

(= dgf]/~hg s/ M ufpFkflnsf If]q leq  x'g] dgf]/~hg Aoj;fo ;]jfdf cg';'rL -*_ adf]lhd 

Aoj;fo s/ nufO{g] / c;'n pk/ ul/g] 5 . o;/L s/ ;+sng ubf{ cGt/ ;/sf/L ljQ 

Aoj:yfkg P]g @)&$ adf]lhd ;DaGwLt k|b]zn] lgwf{/0f u/]sf] dgf]/~hg s/ ;d]t ;+sng 

u/L k|b]z ljefHo sf]ifdf /fh:j afF8kmf8 ug'{ kg]{5. 

!)= axfn lj6f}/L z'Ns M ufpFkflnsf If]q leq cfkm'n]  lgdf{0f, /]vb]vjf ;+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;'n pk/ ul/g]5.  

!!= ;]jf z'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 ;]jf u|flx af6 ;f]xL cg';'rLdf Aoj:yf eP 

cg';f/ z'Ns nufO{g] / cz'n pk/ ul/g] 5  

!@= lu6\6L afn'jf 9'+uf vfgL pBf]u df nufOg] s/ M ufpFkflnsfn] cfˆgf] If]q leq /x]sf  lu6 \6L 

afn'jf 9'+uf vfgL pBf]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;'n pk/ 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{6s x? jf6 cg';'rL -!@_ 

df pNn]lvt b/df ko{6g k|a]z z'Ns nufO{g] / c;'n pk/ 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/ tyf z'Ns ;+sng ;DalGw sfo{ljlw M of] P]gdf ePsf] Aoj:yfcg';f/ s/ tyf z'Ns 

;+sng  ;DalGw sfo{ljlw ufpFkflnsfn] tf]s] cg';f/ x'g]5 . 
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दहु ुँ गाउपालिका दाचुयिाको लमलि 2076/02/09 मा बसेकोिाजतव पिामसय सलमिको बैठकद्वािा कार्यपालिका बैठकमा पेश गिेको आ.ब. 

2076/077 का िालग अनमुालनि किका दिहरु । 

अनसुलुच १ 

1-सम्पलि कि घि कि 

क्र. 

सं. 
लवविण 

दिाय  

सलु्क  

रु. 

बालियक 

सलु्क 

नलवकिण 

प्रिेकदईु 

बियमा दतिुि रु 

जिीवाना 

दतिुि कै
लर्
र्
ि

 

1 छाप्रो,रु्सकोछाना भएको कच्ची घि प्रलि विय २०.०         

2 टीन, तिेटढुङ्गा, टार्िको छाना भएको एक मझेिो घि प्रलि विय ३०.०         

3 टीन, तिेटढुङ्गा, टार्िको छाना भएको दईु मझेिो घि प्रलि विय ६०.०         

4 टीन,तिेटढुङ्गा,टार्िको छाना भएको दईु मझेिो भन्दा बढी घि 

प्रलि विय 

१२५.०         

5 RCC घि ४ कोठा सम्मको प्रलि विय १७५.०         

6 RCC घि ४ कोठा देलख १० कोठा सम्मको प्रलि विय २७५.०         

7 RCC घि 10 कोठा भन्दा मालथ आवालशर् प्रर्ोजन प्रलिविय ३५०.०         

8 RCC घि 10 कोठा भन्दा मालथ ब्र्वशालर्क प्रर्ोजन प्रलि विय ६००.०         

अनसुचुी-२ 

2-भलुमकि (मािपोि)           

1 मािपोिकि खि र्ागिो १ िोपनी ८.०         

2 मािपोि कि खिर्ागिो १ िोपनी भन्दा मालथ प्रलि 

िोपलन 

१०.०         

3 मािपोिकि खेलि र्ोग्र् जलमि 5 िोपनीसम्म १५.०         

4 मािपोि कि खेलिर्ोग्र् जलमि 5िोपनी भन्दा मालथ 

प्रलि िोपलन 

२०.०         

5 मािपोिकि दाचुयिा लिङकि सडकिे छोएको १ 

िोपलन सम्म 

२५.०         

6 मािपोि किदाचुयिा लिङकि सडकिे छोएकोमा१ 

िोपलनभन्दा मालथ प्रलि िोपलन 

२५.०         

प्रत्रे्क विय मािपोि नबुझाउने ब्र्ालक्तिाइ नबुझाएकै बियको दिमा प्रलिविय 40%का दििे मािपोि जिीवाना थप्दै िैजाने। 

अनसुचुी-३ 

1 ३-घि बहाि कि:-र्स गाउुँपालिका के्षत्र लभत्र घि, जग्गा, टहिो, छाप्रो, पसि,ग्र्ािेज,गाडी, मेलसनिी औजाि, डोजि 

िगार्ि लनमायणका साधन िगार्ि ि अन्र्साधनहरु भाडामा िगाएमा भाडा िकमको १०% बहाि कि िगाउने । 

अनसुचुी-४ 

क्र.सं. लवविण दिाय सलु्क रु. 
बालियकसे

वासलु्क 

नलवकिणप्रिेक 

दईु बियमा 

दतिुि रु 

जिीवाना 

दतिुि 

कै
लर्
र्
ि

 

१.        लचर्ा,नातिापसि 300 200 150 100   

२.        लकिानापसि, खाद्यान्न पसि 700 250 350 100   

३.        िेष्ट िेन्ट,होटि,बाि, 2000 300 500 100   

४.        खाद्यान्नपसि,लकिाना पसि ि लचर्ा नातिा 

समेि भएको पसि 

1000 300 500 100   
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५.        घमु्िीपसि (कपडा,भाुँडावियन, सनुचाुँदी, मिूी 

आलद) 

500 200 500 100   

६.        िर्ािीपोसाक वा काुँचो कपडा पसि 1000 250 500 100   

७.        तटेसनिीिथा खेिकुद सामग्री पसि 1000 250 500 100   

८.        मासपुसि 1000 250 500 100   

९.        बािकाट्ने सैिनु 500 200 250 100   

१०.    ब्र्टूीपाियि 2000 300 1000 100   

११.    लनमायणसामग्री पसि 3000 500 1500 100   

१२.    भाुँडापसि 2500 450 1500 100   

१३.    मोटिसाइकि वकय सप 2000 300 1000 100   

१४.    लजप,बस,िक,िेक्टि, वकय सप 3000 500 1500 100   

१५.    सामान्र्औिधी पसि 1000 300 500 100   

१६.    ल्र्ाव,एक्सिेसलहिको औिधी पसि 3000 500 1500 100   

१७.    सनूचाुँदी पसि (सानो ठुिो) 3000 500 1500 100   

१९.    मलदिािथा सलूियजन्र् पसि 15000 2000 5000 100   

२०.    सामानकोथोक लबके्रि(गल्िा िथा लकिाना) 5000 500 2500 100   

२१.    टेििीङ्गपसि 500 150 250 100   

२२.    लनमायणब्र्बसार्ी ( घ) वगय 10000 0 3000 6000   

२३.    लनमायणब्र्बसार्ी (ख) सीर्ािीस 1000 0 0 0   

२४.    लनमायणब्र्बसार्ी(क) सीर्ािीस 1500 0 0 0   

२५.    लग्रिउद्योग 3000 500 1500 100   

२६.    र्लनयचिउद्योग िथा ब्र्बसार् 3000 500 1500 100   

२७.    खाद्यउद्योग (पाउिोटी,चाउमीन,चाउचाउ) 2000 500 1000 100   

२८.    िघजुि लवद्यिु आर्ोजना प्रलि लकिो वाट 150 500 250 100   

२९.    कुटानीलपसानी लमि 5000 500 2500 100   

३०.    घट्ट१२ मलहने 150 50 50 100   

३१.    घट्ट६ मलहने 75 25 25 100   

३२.    घट्टआंलशक रुपमा चल्ने 25 10 10 100   

३३.    अन्र्उद्योग िथा ब्र्बसार् 2000 500 300 100   

अनसुचुी-५ 

१ दहु ुँ गाउुँपालिका लभत्रका कवाडी वतिुमा न्र्नूिम रु.25000/-मा ठेक्काआह्वान गने।  

अनसुचुी-६ 

  सवािी साधन कि प्रदेश िे िोके बमोलजम ह नेछ । 

5 अनसुचुी-७ 

1 होलडयङ बोडय िथा लभते्त िेखनको प्रलि तक्विरु्ट रु.500/- प्रलि वियका दििे कि िगाउने। 

 अनसुचुी-८ 

1 मेिासंचािन प्रत्रे्क पटक 1000         

2 हाईलभजनहि 500         

3 अनसुचुी-९ 

4 सिकािी जग्गा भोक चिन गिेबार् प्रलि िोपलन रु1000 बहाि सलु्क लिईनेछ 

5 पटके सवािीः           
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अनसुचुी-१० 

क्र.सं. लवविण 
नर्ा किको 

दि रु. 

बालियक 

सलु्क 

नलवकिणप्रिेक 

दईु बियमा 

दतिुि रु 

जिीवाना 

दतिुि कै
लर्
र्
ि

 

१.        सम्पलत्तमलु्र्ाङ्कन,मलु्र्ाङ्क अंकको 0.२%िे ह न 

आउने िकम 

        

1.1 100000 देखी 500000 सम्म 200         

1.2 600000 देखी 1000000 सम्म 500         

1.3 1100000 देखी 2000000 सम्म 0.2         

1.4 2100000 देखी 3000000 सम्म 0.2         

1.5 3100000 देखी 4000000 सम्म 0.2         

1.6 4100000 देखी 5000000 सम्म 0.2         

1.7 5100000 देखी 6000000 सम्म 0.2         

1.8 6100000 देखी 7000000 सम्म 0.2         

1.9 7100000 देखी 8000000 सम्म 0.2         

1.10 8100000 देखी 9000000 सम्म 0.2         

1.11 9100000 देखी 10000000 सम्म 0.2         

१ लसर्ािीस(नागिीकिा/गिीव/लबपन्न) 100         

२ दलिि, अपांग ि अल्पसंख्र्कएकि का िालग 50         

३ मािपोिलसर्ािीस 300         

४ नर्ाुँमलदिा पसि अनमुलि लसर्ारिस 5000         

५ मलदिापसि नलवकिण लसर्ारिस 3000         

६ प्रमालणिनेपािको प्रर्ोजन 100         

७ प्रमालणिबैदेलसक प्रर्ोजन 500         

८ लनवेदनदतिुि 15         

९ व्र्लक्तगिघटना दिाय प्रमाणपत्र प्रलिलिलप 50         

१० व्र्लक्तगिघटना दिाय लविम्ब शलु्क 100         

११ काउलन्सिप्रमालणकिण 200         

१२ गैिसिकािी संतथा लसर्ािीस 1500 500 500     

१३ अन्ििायलष्िर्गैि सिकािी संतथा लसर्ािीस 2500   1000     

१४ क्िवदिाय 500 200 100     

१५ अन्र्संघ संतथा दिाय लसर्ारिस 600         

१६ अन्र्संघ संतथा दिाय 1000 500 100     

१७ ब्र्बसार्सम्बन्धी सीर्ािीस 300         

१८ लवद्यिुजडानको िागी लसर्ािीस 300         

१९ घिकोनक्सा पास (Darchula Tinkar Road 

आसपास) 

५/-वगयरु्ट         

२० घिकोनक्सा पास Darchula Tinkar Road 

आसपास बाहके 

३/-वगय रु्ट         

२१ िोहविमाबसी कागजाि गिेको, चाि लकल्िा 

लकत्ता काट, सजयलमन गिेको 

500.0         

२२ पिामसयसेवा दिाय लसर्ािीस 2000.0         
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२३ पशबु्र्बसार् र्मय दिाय 500.0         

२४ कोलचङसेन्टि/ट्र्सुन सेन्टि 2000.0 500.0 1000 100   

२५ लमिापत्र 1500.0         

२६ लिखिप्रलिलिलप प्रलिपाना 20.0         

२७ टेलिर्ोन/नेटवकय कोटावि 15000.0         

२८ बोलडयङ्गतकूि अनमुलि 10000.0         

२९ बोलडयङ्गतकूि कक्षा बलृद्ध 10000.0         

३० बोलडयङ्गतकूि ठाउ सािी 5000.0         

३१ बोलडयङ्गतकूि वालियक कि(आधाि भिु िह) 3000.0         

३२ बोलडयङ्गतकूि वालियक कि (माध्र्लमक िह) 6000.0         

३३ मागयलसटप्रमाणपत्र प्रलिलिलप प्रमाणीि 200.0         

३४ िघलुवत्त कम्पनी वालियक कि 5000.0         

३५ कृलि सहकािी 500.0         

३६ उपभोक्ता सहकािी 500.0     

३७ दगु्घ सहकािी 500.0     

३८ बचि िथा ऋण सहकािी 1000     

३९ बैंकिथा लवलत्तर् संतथा वालियक कि (क वगय) 15000.0         

४० बैंकिथा लवलत्तर् संतथा वालियक कि (ख वगय) 10000.0         

४१ बैंकिथा लवलत्तर् संतथा वालियक कि (गवगय) 7000.0         

४२ बैंकिथा लवलत्तर् संतथा वालियक कि (घ वगय) 5000.0         

४३ दण्डजिीवाना लनर्मानसुाि         

अनसुचुी-११ 

९ लगरट्ट, बािवुा, ढुङ्गा ,खालन उद्योग,           

क्र.सं. लवविण किकोदि रु.        

१ खिीब्र्वशार् शलु्क प्रिी टेक्टि 400         

२ खालन अनमुलि 15000         

३ लगट्टीबािवुा ढुङ्गासंकिन प्रलि कट्टा 10         

४ छानाछाउने तिेट ढुङ्गा प्रलि गोटा 5         

५ घिबनाउने ढुङ्गा प्रलिचट्ठा 500         
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बैठक संख्र्ा – २        लमलिः २०७६।०३।१० 

अध्र्क्षिा – श्री पिेुन्र बहादिुि काकी      बैठक तथान – वडा नं २ सभा हि  

 

र्नर्िय नं. ४- र्स दहु ुँ गाउुँपालिकाका िालग संघीर् सिकािबाट प्राप्त भएको लवलत्तर् समालनकिणको िकमिाई िपलशि बमोलजम संशोधन 

सलहि पारिि गने लनणयर् गरिर्ो । 

 

संघीर् लबत्तीर्समालनकिण बाडर्ाड 

1 म्र्ालचङसघं िथा प्रदेशसम्पिुक अनदुान   13,900,000.00  पवुायधाि 

2 तवात्र् च की लहलकिा हिको बाुँकी काम सम्पन्न वडा नं. २         200,000.00  पवुायधाि 

3 थि लसलिङग् च िा देलख पिु सम्म सडक लनमायण      1,000,000.00  पवुायधाि 

4 गाउुँपालिकाको कार्ायिर् भवनका िालग जग्गा खरिद      8,000,000.00  पवुायधाि 

5 गाउुँपालिकाकोभवन लनमायण वडा नं.२      4,000,000.00  पवुायधाि 

6 वडा नं. ५ वडा कार्ायिर् भवन लनमायण      1,500,000.00  पवुायधाि 

7 वडा नं. ४ वडा कार्ायिर् भवन लनमायण      1,500,000.00  पवुायधाि 

8 जोशीगाउुँबािबाज र्ािा सडक      3,000,000.00  पवुायधाि 

9 लब.लप.प्रलितठान भवन लनमायण वडा नं. ३         500,000.00  पवुायधाि 

10 लशद्दटोपीभ्र् ूटावि लनमायण         500,000.00  पवुायधाि 

11 खेिमैदानलनमायण         500,000.00  पवुायधाि 

12 मा.लब. लबणको प्रा.लब. िह भवन ममयि         300,000.00  पवुायधाि 

13 बािउद्यानलनमायण      1,000,000.00  पवुायधाि 

14 च िािोलनमायण र्ािा         100,000.00  पवुायधाि 

15 RVWRMP सम्पिुक कोस      3,400,000.00  सामालजक 

16 लजल्िा समन्वर् बाट हतिान्ििण खा.पा.         900,000.00  सामालजक 

17 आर्वुेद         900,000.00  सामालजक 

18 कक्षाकोठामा लशक्षक लबद्यािर्मा अलभभावक कार्यक्रम      4,200,000.00  सामालजक 

19 तवात्र्      3,600,000.00  सामालजक 

20 ब्रहम मलन्दिमा श चािर् लनमायण वडा नं. २         200,000.00  सामालजक 

21 उपाध्र्क्षर्वुा तविेजगाि कार्यक्रम      1,500,000.00  सतथागि लबकास िथा सेवाप्रवाह 

22 वडा अध्र्क्ष्र् टोि सुधाि कार्यक्रम      1,500,000.00  सतथागि लबकास िथा सेवाप्रवाह 

23 प्रधानमन्त्री िोजगाि कार्यक्रम         500,000.00  सतथागि लबकास िथा सेवाप्रवाह 

24 मलहिािलक्षि      1,000,000.00  सतथागि लबकास िथा सेवाप्रवाह 

25 बािबालिकािलक्षि         500,000.00  सतथागि लबकास िथा सेवाप्रवाह 

26 िलक्षिबगय      1,500,000.00  सतथागि लबकास िथा सेवाप्रवाह 

27 कृलि      2,500,000.00  आथीकलबकास 

28 पश ु      2,000,000.00  आथीकलबकास 

29 लबपदब्र्वतथापनकोि      3,400,000.00  वािाविण िथा लबपिब्वतथापन 

30 पिामसयसेवा      2,000,000.00  वािाविण िथा लबपिब्वतथापन 

31 ५ वटै वडाको िालग बाडर्ाड   20,000,000.00  अनसुचूीमा उल्िेख छ । 

  जम्मा   85,600,000.00    
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र्नर्िय नं. ५– उपिोक्त लनणयर् नं. ४ को लस.नं. ३१ बमोलजमको ५ वटै वडाहरुको िालग छुट्र्ाइएको  िकमिाई िपलसि बमोलजम बाडर्ाड 

गने लनणयर् गरिर्ो । 

दहुुुँ गाउुँपाललका वडा नीं 1 को योजनागत बाडफाड 

लस नीं योजनाको नाम ठेगाना अनमुालनत लागत 

सामान्जक ववकास तफण  
१ ललत्थीदल्लाडी र्ा पा लनमाणर् ललत्थी           200,000  

पूवाणधार ववकास तफण  
१ स्वास््यचौकी भवन लनमाणर् ववर्,वपपलचौरी         2,500,000  

२ मा.लब. लबर्भवन लनमाणर् वपपलचौरी         1,100,000  

३ मा.लब. लबर्४ कोठे भवन लनमाणर् वपपलचौरी           200,000  

  जम्मा रकम         4,000,000  

दहुुुँ गाउुँपाललकावडा नीं २ को योजनागत बाडफाड 

लस नीं योजनाको नाम ठेगाना अनमुालनत लागत 

सामान्जक ववकास तफण    

१ मष्ठ केदारमन्ददर शौचालय लनमाणर् गौकुल           100,000  

२ अफरे रातार्ानेपानी लनमाणर् अफरे           200,000  

३ ब्रहममन्ददरमा शौचालय लनमाणर् वहवकला           300,000  

पूवाणधार ववकासतफण      

१ गौररलमाण्डौ मा.लब. वहवकला भवन लनमाणर् वहवकला         2,000,000  

२ वसदत हरीयाली कृषक समहु अफरे रातामा दइु कोठे सामदुावयक भवनलनमाणर् अफरे           500,000  

३ भलुमराज आवव कम्दा भादसाकोठा लनमाणर् कम्दा 300,000 

४ चौडी देन्र्लिपलुमाण्डौ सम्म वप.लस.लस. बाटो लनमाणर् हेकाती           300,000  

५ घामीगाउुँदेन्र् बडगाडा सम्म वप.लस.लस. बाटो लनमाणर् वहवकला           300,000  

६ मष्ठ केदारआ वव गौकुल भादसा कोठा लनमाणर् गौकुल           100,000  

७ दहधार आ ववगनुा भादसा कोठा लनमाणर् गनुा           100,000  

८ मष्ठ केदारआ.लब. जाने वप लस लस बाटो लनमाणर् गौकुल           100,000  

  जम्मा रकम   4,300,000 

दहुुुँ गाउुँपाललकावडा नीं 3 को योजनागत बाडफाड 

लस नीं योजनाको नाम ठेगाना अनमुालनत लागत 

पूवाणधार ववकास तफण  
१ मा ववलसमली २ कोठे भवन लनमाणर् a|Xdb]a    1,200,000  

२ मा ववबारबाज ICT भवन लनमाणर् af/afh    1,200,000  

३ ब्रहमदेवस्वास््य चौकी प्रसतुी गहृ पूर्णता a|Xdb]a      200,000  

४ गाउुँघरसधुार समाज यवुा क्लब बाटमरु्ी भवन लनमाणर् af6d'gL      500,000  

५ वव वपमेमोररयल प्रलतष्ठान भवन लनमाणर्        200,000  

६ ब्रहमदेवताको जगेरा घर लनमाणर् a|Xdb]a      500,000  

  जम्मा रकम     3,800,000  

 

दहुुुँ गाउुँपाललकावडा नीं ४ को योजनागत बाडफाड 

लस नीं योजनाको नाम ठेगाना अनमुालनत लागत 

वातावरर् तथा लबपत ब्यवस्थापन 

१ धवुाुँमिु कायणक्रम लसललदडर गयाुँस ववतरर्         2,500,000  

पूवाणधार ववकासतफण      

१ ब्रहम मन्ददर देन्र् महादेब आ.लब. फारा सम्म वप.लस.लस. बाटो लनमाणर्           200,000  

२ चन्दचरीबजगडा देन्र् टुक्काधार सम्म वप लस लस बाटो           100,000  

३ धेचायर्ोलादेर्ी ठाडीबाटी सम्म वप लस लस बाटो           200,000  
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४ ओर्लढुङ्गास्कुल देर्ी दवुाडा सम्म घो वा           100,000  

५ ववथरागाडादेर्ी लसललङ सम्म वप लस लस बाटो           150,000  

६ मल्लोगाउुँदेर्ी धारा घर हदैु लसप ुणढुङ्गा सम्म वप लस लस बाटो           150,000  

७ पररगाउुँदेर्ी बस्माघर सम्म वप लस लस           300,000  

८ भइुकोटगाउुँघर न्क्ललनक लनमाणर्           200,000  

९ बगौरा वपलस लस बाटो लनमाणर्           100,000  

१० लबववध           200,000  

  जम्मा रकम       4,200,000  

दहुुुँ गाउुँपाललकावडा नीं ५ को योजनागत बाडफाड 

लस नीं योजनाको नाम ठेगाना अनमुालनत लागत 

आलथणक ववकास तफण      

१ आल ुपकेटके्षत्र घोषर्ा सतु्र्ोला           100,000  

सामान्जक ववकास तफण      

१ तल्लीगरमोरा ढल लनकास गरमोरा           250,000  

पूवाणधार ववकासतफण      

१ नौमडेु देन्र् लसमारसम्मको वप.लस.लस.बाटो लनमाणर् सतु्र्ोला           500,000  

२ मूलसडकदेन्र्गोधानीसम्मको वप.लस.लस. बाटो लनमाणर् गरमोरा           300,000  

३ चेरपाटादेन्र्र्ोलल सम्मको वप.लस.लस. बाटो लनमाणर् पाुँस ु           200,000  

४ ठुलढुङ्गानौलाघरदेन्र् भालड पलु सम्मको वप.लस.लस. बाटो लनमाणर् मर्माली           400,000  

५ न्जदतोलीदेन्र्गदुगदेु सम्मको वप.लस.लस. बाटो लनमाणर् पाुँस ु           300,000  

६ चचुइुगाडाइजर राजबाटा हदैु मेन रोड सम्मको वप.लस.लस. बाटो लनमाणर् मर्माली           400,000  

७ दलु्लाभलुमराज मन्ददर लनमाणर् सतु्र्ोला           100,000  

८ तल्लीगरमोरा तेिाण बाटा वप.लस.लस. बाटो लनमाणर् गरमोरा           150,000  

९ मर्मालीर्ोलादेन्र् डङुरीचौर सम्मको घोरेटो बाटो लनमाणर् मर्माली           150,000  

१० चल्लेगाडादेन्र्हसु्कर मन्ददरसम्मको वप.लस.लस. बाटो लनमाणर् पाुँस ु           250,000  

११ काफलगाडादेन्र्राउटे पानी सम्मको वप.लस.लस. बाटो लनमाणर् पाुँस ु           200,000  

१२ न्चनालडघोरेटो बाटो लनमाणर् सतु्र्ोला           200,000  

१३ बत्थोललदेन्र्न्चनालडसम्मको घोरेटो बाटो लनमाणर् गरमोरा           200,000  

  जम्मा रकम         3,700,000  

 

र्नर्िय नं. ६- र्स दहु ुँ गाउुँपालिकाका िालग संघीर् सिकािबाट प्राप्त िाजश्व वाडर्ाडको िकमिाई िपलशि बमोलजमबाडर्ाड गरि पारिि गने 

लनणयर् गरिर्ो । 

आ.ब.२०७६।०७७को संघीर् िाजतब बाडर्ाड चाि/ुपलुजगि खचय बजेट 

खचय संकेि कार्यक्रम कृर्ाकिाप जम्मा िकम रु 

२११११ ििब १०००००००.० 

२१११२ पारिश्रलमक पदालधकािी ४५०००००.० 

२११२१ पोशाक भत्ता ३३००००.० 

२११३१ तथालनर् भत्ता २२०००००.० 

२११३२ महगी भत्ता ७५००००.० 

२११३४ बैठक िथा अन्र्भत्ता ५०००००.० 

३११३९ अन्र् भत्ता ४०००००.० 

२११४१ पदालधकािी बठैक भत्ता २००००००.० 

२२१११ पालन िथा लवजुिी ५००००.० 

२२२१२ सचाि महशिु ५०००००.० 

२२२११ इन्धन पदालधकािी २०००००.० 
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२२२१२ इन्धन कार्ायिर् र्ोजन ३०००००.० 

२२२१३ सवािीसाधन ममयि खचय ५०००००.० 

२२२१४ लवमािथा नलवकिण खचय १०००००.० 

२२२२१ मेलशनिीिथा औजाि ममयि सम्भाि ५०००००.० 

२२२३१ लनलमयिसावयजलनक सम्पत्ती ममयि सम्भाि ३०००००.० 

२२३११ कार्ायिर्सञ्चािन सम्बन्धी खचय ३००००००.० 

२२३१४ इन्धनअन्र् प्रर्ोजन ४०००००.० 

२२३१५ पत्रपलत्रकाछपाई िथा सुचना प्रशािण १००००००.० 

२२४११ पिामसयसेवा ७७००००.० 

२२४१३ किािसेवा शलु्क २५०००००.० 

२२५११ कमयचािीिालिम/लशक्षक/जनप्रलिलनलध क्षमिा लबकास ८०००००.० 

२२५१२ सीपलवकास िथा जनचेिना िालिम िथा गोष्ठी ५०००००.० 

२२५२२ कार्यमक्रमखचय ५०००००.० 

२२५२९ लवलवधकाक्रय म खचय ५०००००.० 

२२६११ अनगुमनमलु्र्ाङ्कन खचय २५०००००.० 

२२६१२ भ्रमणखचय ५०००००.० 

२२७११ लवलवधखचय २००००००.० 

२२७२१ सभासञ्चािनखचय ४०००००.० 

२६३१२ कमयचािीउपदान ५०००००.० 

२८१४२ घिभाडा ८०००००.० 

२८१४९ अन्र्भाडा ५०००००.० 

  चािुखचय जम्मा बजेट ४०३०००००.० 

३११२१ सवािी साधन खिीद पलुजगि खचय ४००००००.००० 

  जम्माबजेट ४४३०००००.००० 

 

र्नर्िय नं. ७– र्स दहु ुँ गाउुँपालिकाका िालग प्रदेश लवलत्तर् समालनकिणको िकमिाई िपलशि बमोलजम संशोधन सलहि पारिि गने लनणयर् 

गरिर्ो । 

लबलिर्समानीकिण प्रदेशको बाडर्ाड      6,827,000.00    

1 संचाि         500,000.00  पवुायधाि 

2 मलहिालबकास      1,200,000.00  सतथागि लबकास िथा सेवाप्रवाह 

3 न्र्ालर्क सलमिी प्रवयधन      1,000,000.00  सतथागि लबकास िथा सेवाप्रवाह 

4 खेिकुद      1,000,000.00  सतथागि लबकास िथा सेवाप्रवाह 

5 किासंतकृिी         500,000.00  सतथागि लबकास िथा सेवाप्रवाह 

6 शान्िीसिुक्षा         500,000.00  सतथागि लबकास िथा सेवाप्रवाह 

7 संगठन िथा व्र्वतथापन सवेक्षण         527,000.00  सतथागि लबकास िथा सेवाप्रवाह 

8 सहकािीप्रवद्बयन         500,000.00  आथीक लबकास 

9 सुपथ मलु्र्पसि         900,000.00  आथीक लबकास 

10 बन िथावािाविण         200,000.00  वािाविण िथा लबपिब्र्वतथापन 

11 प्रा.लब.खिाय खानेपानी ममयि         100,000.00  सामालजक 
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  जम्मा 6,927,000.00   

 

र्नर्िय नं. ८– र्स दहु ुँ गाउुँपालिकाका िालग प्राप्त भएको प्रदेश सवािी साधन कि ि संघको िोर्ल्टी िकमिाई िपलशि बमोलजम ह ने गिी 

संशोधन सलहि पारिि गने लनणयर् गरिर्ो । 

प्रदेश सवािी साधन कि िथा संघको िोर्ल्टी िकमको बाडर्ाड 

1 गरुुर्ोजनालनमायण      1,500,000.00  सतथागि लबकास िथा सेवाप्रवाह 

2 शान्िी िथा पनु लनमायण मन्त्रािर्बाट हतिान्िरिि लबद्यािर् भवनलनमायण         428,477.00  पवुायधाि 

  जम्मा 1,928,477.00   

आन्िरिक श्रोिकोबाडर्ाड      1,550,000.00    

1 चािु खचय         550,000.00    

2 आ.स.च.प.ु      1,000,000.00  सतथागि लबकास िथा सेवाप्रवाह 

  जम्मा      1,550,000.00    

  कुि जम्मा 96,005,477.00   

 

र्नर्िय नं. ९– र्स दहु ुँ गाउुँपालिकाकोआ व २०७६।०७७ को अनुमालनि आन्िरिक आम्दानीको िकमिाई िपलशि बमोलजम वाडर्ाड गिी 

पारिि गने लनणयर् गरिर्ो । 

आन्िरिकश्रोिको बाडर्ाड 

1 चाि ुखचय         550,000.00    

2 आ.स.च.प.ु      1,000,000.00  सतथागि लबकास िथा सेवाप्रवाह 

  जम्मा      1,550,000.00    

आ. व. २०७५।०७६ को बाकी ुँ िहन गएको िकम अ.ल्र्ा. रु. ३¸३५¸२७¸९१३.२७ 

उपिोक्त अ.ल्र्ा. िकम क्रमागि र्ोजनाहरुमा एवं कार्यपालिकाको लनणयर् बमोलजम खचय गरिने । 

 

र्नर्िय नं १०– र्स दहु ुँ गाउुँपालिकाको आ व २०७४।०७५ को र्थाथय आर् व्र्र् लवविण¸आ व २०७५।०७६ को जेष्ठ मसान्ि सम्मको 

र्थाथय आर् व्र्र् लवविण ि आ व २०७६।०७७ को अनमुालनि आर् व्र्र् लवविण अनमुोदन गने लनणयर् गरिर्ो । 

आव २०७४/०७५ को यथाथण आय व्यय वववरर् 

लस. 
नीं. 

आयतफण  लस. 
नीं. 

व्यय तफण  
वववरर् रकम रकम वववरर् रकम रकम 

1 गत वषणकोन्जम्मेवारी   6169009.72 १ चाल ुर्चण 119731089 119731089.04 

  क. नगद   0.00 २ पनु्जगतर्चण 62982361.3 62982361.28 

  र्. बैकीं  6169009.72 0.00 ३ ववत्तीयव्यवस्था भिुानी 0 0.00 

२ राजश्व (आदतरीक आय)   847937.63   क. ऋर्भिुानी 0 0.00 

  क. आदतररकराजश्व 591000 0.00   र्. व्याजभिुानी 0 0.00 

  र्.राजस्वबाडफाड   0.00   ग. अदयभिुानी 0 0.00 

  ग.अदय आय 256937.63 0.00 ४ लगानी 0 0.00 

३ ववत्तीयहस्तादतरर्   209959000.00   क. ऋर्लगानी 0.00 0.00 

  क. ववत्तीयसमालनकरर् अनदुान 107711000 0.00   र्.व्याजलगानी 0.00 0.00 

  र्. सशतणअनदुान 10224800 0.00   ग. अदयलगानी 0.00 0.00 

  ग. समपरुकअनदुान   0.00 ५ धरौटीवफताण 0.00 0.00 
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  घ. ववशेषअनदुान   0.00 ६ कोष र्चण 0.00 0.00 

४ प्रदेशसरकारबाट प्राप्त अनदुान   108000.00 ७ मौज्दात 0.00 0.00 

  क. ववत्तीयसमालनकरर् अनदुान   0.00   क. नगदमौज्दात 0.00 0.00 

  र्. सशतणअनदुान   0.00   र्. बैंकमौज्दात 35857698.2 35857698.20 

  ग. समपरुकअनदुान   0.00       0.00 

  घ. ववशेषअनदुान 108000 0.00       0.00 

५ अदतरस्थानीय तहबाट प्राप्त   0.00       0.00 

६ ववत्तीयव्यवस्था प्राप्ती   415301.17       0.00 

  क. ऋर्प्राप्ती   0.00       0.00 

  र्. सावाुँप्राप्ती   0.00       0.00 

  ग. व्याजप्राप्ती   0.00       0.00 

  घ. अदयप्राप्ती 415301.17 0.00       0.00 

७ ववलभन्नकोष तफण को आय   0.00       0.00 

८ जनसाहभागीता (नगद)   0.00       0.00 

९ ववषयगतलनकायबाट प्राप्त रकम   0.00       0.00 

१० धरौटी आय 1071900 1071900.00       0.00 

११ लागनीको साुँवा वफताण   0.00       0.00 

१२ अदय वववधआय   0.00       0.00 

  जम्मा   218571148.52   जम्मा   218571148.52 

 

दहुुुँगाउपालिका दाचुििाको आ.ब.२०७५।०७६ को बार्षिक बजेट तथा जेठमसान्त सम्मको आय ब्यय र्बवरण 

लस.न. बर्षिक सुरु 
बजेट 

थप बजेट 
घट 
बजेट 

हािको 
जम्मा 
बजेट 

खचि लिषिक 

जेठमसान्त 
सम्मको 
खचिरकम 

बाकक बजेट कै 

1 91500000 4624000 53956 
9607004

4 ििति 70193129.7 25876914.3 73.06453373 

2 80000000 0 0 
8000000

0 

समालनकरण अनदुान 
संलघय सरकार 51145219.79 28854780.21 63.93152474 

3 6728000 0 0 6728000 

समालनकरण अनदुान 
प्रदेि सरकार 4582578 2145422 68.11203924 

4 37694000 0 0 
3769400

0 

राजस्व बाडफाड संलघय 
सरकार 19318998.05 18375001.95 51.2521835 

5 2082000 0 0 2082000 

राजस्व बाडफाड प्रदेि 
सरकार 1101144 980856 52.88876081 

6 11500000 0 0 
1150000

0 संघसमपरुक अनदुान 0 11500000 0 

7 5500000 0 0 5500000 संघ र्बिेष अनदुान 0 5500000 0 

8 20000000 0 0 
2000000

0 

गत आ.ब.कोबाकक 
बाडफाड भएको 20000000 0 100 

10 650000 0 0 650000 आन्तररक आय 443400 206600 68.21538462 

11 30000 0 0 30000 बेरुजदुाखखिा 0 30000 0 

  255684000 4624000 53956 
26025404

4 जम्मा 166784469.5 93469574.46 64.08525569 
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         थप अखततयारी बजेट 

लस.न. बर्षिक सुरु 
बजेट 

थप  
बजेट 

घट  
बजेट 

हािकोजम्मा 
बजेट 

खचि 
लिषिक 

जेठ 
मसान्तसम्मको 
खचि रकम 

बाकक 
बजेट 

कै 

1 16215000 0 0 16215000 

जेष्ठनागररक कदघिसेवा 
सम्मान कायिक्रम 12642000 3573000 77.96484736 

2 394000 0 0 394000 गररब सगंर्बशे्वसर कायिक्रम 361800 32200 91.82741117 

3 7500000 0 0 7500000 

स्थालनयपवुािधार र्बकास 
साझेदारी कायिक्रम 2351000 5149000 31.34666667 

4 3145000 355000 0 3500000 

झोिुङगेपिुके्षत्रगत 
कायिक्रम 1549995 1595005 49.28441971 

5 305000 0 0 305000 

प्रदेिस्थालनय तह क्षमता 
र्बकास कायिक्रम 305000 0   

6 3443000 0 0 3443000 

प्रधानमन्त्रीरोजगार 
कायिक्रम 0 3443000   

7 11364000 0 0 11364000 प्रदेिसमपरुकअनदुान 0 11364000   

8 7500000 0 0 7500000 प्रदेिर्बिेष अनदुान 940500 6559500   

9 40000   0 440000 

प्रदेिसरकार र्बद्यािय 
कमिचारी अनदुान 0 440000   

10 108000 0 0 108000 

प्रदेिसरकार 
म.स्वा.से.पोिाख 108000 0 100 

जम्मा 49906000 355000 0 50661000   18150295 32155705 36.36896365 

कुि 
जम्मा 305590000 4979000 53956 310915044   184934764.5 125625279.5 60.51728281 

 

आन्िरिक आम्दानी २०७६।०७७ 

शीियक आ.व. २०७६/०७७ को आर् िर्य  आ.व. २०७६/०७७को व्र्र् िर्य  

  आन्िरिक िाजतवः   लवविण िकम 

१ सम्पत्ती कि 100000.0 चािु खचय 550,000.00  

२ घिबहाि कि 75000.0 आ.स.च.प.ु 1,000,000.00  

३ भलूमकि (मािपोि) 140000.0   

४ 

सेवाशलु्क िथा दतििु (तथानीर् िहबाट ह ने लसर्ारिस 

ढुङ्गा लगट्टी आन्ििीक कििगार्िमा/तथानीर् पवूायधाि 

िथा सेवा उपर्ोग जे.लस.लब.भाडा आलद) 

1155000.0 

  

५ व्र्वसार् कि 30000.0   

६ दण्ड जरिवाना 40000.0   

७ मनोिञ्जन कि 5000.0   

८ बहाि लवट िी घि जग्गाकि 5000.0   

९ सवारि कि     

  जम्मा 1550000.0 जम्मा 1550000.0 

 आ. व. २०७५।०७६ को बाकी ुँ िहन गएको िकम अ.ल्र्ा. रु. ३¸३५¸२७¸९१३.२७ 

                उपिोक्त अ.ल्र्ा. िकम क्रमागि र्ोजनाहरुमा एवं कार्यपालिकाको लनणयर् बमोलजम खचय गरिने । 
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र्नर्िय नं. ११ र्स दहु ुँ गाउुँपालिकाको िालग संलघर् सिकािबाट प्राप्त भएको िपलसि बमोलजमको लविर्गि शाखाहरुको 

अन्िि सिकािी लवलत्तर् हतिानििण िकम (तथानीर् िह सशिय अनदुान) िाई पारिि गन ेलनणयर् गरिर्ो  

अदतर सरकारी ववत्तीय हस्तादतरर् 
स्थानीय तह 
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र्नर्िय नं. १२- र्स दहु ुँ गाउुँपालिका अन्ििगि ५ वटै वडाहरु बाट माग भई आएका िपलशि बमोलजमका र्ोजनाहरुको िालग 

आवश्र्क पने िकम सदुिूपलश्चम प्रदेश सिकाि संग माग गने लनणयर् गरिर्ो । 

सदूुरपन्िम प्रदेश सरकारसींग माग गररएका योजनाहरु 

लस.न योजनाको नाम वडा नीं. स्थान   

१ धरुा लटबावमन्ददर लनमाणर् वडा नीं. १     

२ हररचनमन्ददर लनमाणर् वडा नीं. १     

३ कुकुरेगाडतटवदद लनमाणर् वडा नीं. १     

४ रे्तीगाडदले तटवदद लनमाणर् वडा नीं. १     

५ स्वास््यचौकी वपपलचौरी बलथणङ सेदटर लनमाणर् वडा नीं. १     

६ मा वव ववर्प्रा वव तह भवन तथा वफल्ड लनमाणर् वडा नीं. १     

७ प्रा ववसौतोली भवन लनमाणर् वडा नीं. १     

८ हनैुनाथमन्ददर तथा वफल्ड लनमाणर् वडा नीं. १     

९ लटरौलमन्ददर लनमाणर् वडा नीं. १     

१० बस्करमन्ददर लनमाणर् वडा नीं. १     

११ गौररलमाण्डौमा वव वहवकला पक्की ित RCC लनमाणर् वडा नीं. २ गौररलमाण्डौमा वव वहवकला  5,000,000  

१२ २ नीं वडाकायाणलयको घेर पर्ाणल लनमाणर् वडा नीं. २ २ नीं. वडाकायाणलय  2,000,000  

१३ भमुीराज आवव कम्दा पक्की ित RCC लनमाणर् वडा नीं. २ कम्दा  2,000,000  

१४ मष्ठ केदारआ वव गौकुल ित RCC लनमाणर् वडा नीं. २ गौकुल  2,000,000  

१५ दहधार आ ववगनुा पक्की ित RCC लनमाणर् वडा नीं. २ गनुा  5,000,000  

१६ दललतबस्तीमा गाडा सधुार कायणक्रम वडा नीं. ३     

१७ भाराडीपानी मलु सींरक्षर् वडा नीं. ३     

१८ ढौइयाशेरपाटा सल्पाडी र्ानेपानी योजना वडा नीं. ३     

१९ नाग भारार्ीतटवदद लनमाणर् वडा नीं. ३     

२० तसुरानीबङुलरे्त लसचाइ पोर्री लनमाणर् वडा नीं. ३     

२१ लसलसङ्याबोहरीगाउुँ सडक लनमाणर् वडा नीं. ३     

२२ श्रीचन सामदुावयक लसकाइकेदर भवन लनमाणर् वडा नीं. ३ 

 
  

२३ भइुकोट र्ोलामा वकृ्षारोपर् वडा नीं. ४ 

 
   500,000  

२४ रन्ण्डवलामावकृ्षारोपर् वडा नीं. ४     

२५ घटे्टर्ोमागन्ल्ि लनमाणर् वडा नीं. ४     

२६ कान्ल्सनर्ोलामा गन्ल्ि लनमाणर् वडा नीं. ४     

२७ उपभोिासलमलत माफण त सामदुावयक बन गठन गने वडा नीं. ४     

२८ मा वव धारीवफल्ड जाली व्यवस्थापन वडा नीं. ४     
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र्नर्िय नं. १३ -  र्स दहु ुँ गाउुँपालिका अन्ििगि ५ वटै वडाहरु बाट माग भई आएका िपलशि बमोलजमका र्ोजनहरुको िालग 

आवश्र्क पने िकम संघीर् सिकाि संग माग गने लनणयर् गरिर्ो । 

लस.नीं. योजनाको नाम वडा नीं. स्थान रकम 

१ मा वव ववर्भवन फलनणचर तथा वफल्ड लनमाणर् वडा नीं. १     

२ ढोलायार्ानेपानी लनमाणर् बास्पाली ववर् ववजयपरु सल्लेडा तङल्या वडा नीं. १     

३ स्वास््यचौकी भवन लनमाणर् वडा नीं. १     

४ भाडी देर्ीब्रहमलेक सम्म घो वा लनमाणर् वडा नीं. १     

५ भाडीमाववद्यतु सव सेदटर स्थापना वडा नीं. १     

६ मल्यागौडपवहरो लनयदत्रर् वडा नीं. १     

७ रे्लकुदमैदान लनमाणर् वडा नीं. १     

८ गौररलमाण्डौवहवकला प्राववलधक ववद्यालय माग वडा नीं. २ मा वववहवकला  

९ दाच ुणलालतींकर सडक कालोपते्र गने वडा नीं. २    

१० गौररलमाण्डौमा वव देर्ी गनुा सतु्र्ोला सम्म कृवष सडक लनमाणर् वडा नीं. २ साववक ८ र९  

११ लनजाङबाटमरु्ी दललत टोल ललन्टटङ र्ानेपानी वडा नीं. ३     

१२ बलुतणम्लानौघर सोलार ललन्टटङ लसस्टम र्ानेपानी योजना वडा नीं. ३     

१३ दललत बस्तीबचाउ कायणक्रममा रन्दडवला तटवदद लनमाणर् तारजाली वडा नीं. ३     

१४ लसचाइ टैकीलनमाणर् दललत बस्ती बकरघर वडा नीं. ३     

१५ वडा नीं.१,२,३, ४ र ५ मा एल टी लाइन ववस्तार       

१६ थललसललङचौरा बहउुदे्दन्शय झो प ुमा बदजी जम्प लनमाणर्       

१७ 

श्री गौररलमाण्डौ मा वव वहवकला, जनववकास मा वव बारबाज, 

धारीपाटा मावव धारी र मा वव ववर्मा भवन लनमाणर् गनण भारतीय 
दतुावासमा अनरुोध       
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र्नर्िय नं. १४– आलथयक विय २०७६।०७७ का िालग पाुँच वटै वडाहरुबाट प्राथलमलककिण भई आएका र्ोजनाहरुको लवविण िपलशि 

बमोलजम भएकोिे लि र्ोजनाहरुको िालग आवश्र्क पने िकम सम्बलन्धि लनकार् संग माग गने लनणयर् गरिर्ो । 

दहुुुँ गाउुँपाललका वडा नीं १ 
बन्स्तस्तरबाटिनौट भई वडा सलमलतको कायाणलयबाट प्राथलमवककरर् भई आएका योजनाहरु 

लस नीं योजनाको नाम ठेगाना अनमुालनत लागत 

आलथणक ववकास तफण  
१ ववजयपरुओकाली लसमार अलैची रे्ती ववजयपरुओकाली     1,000,000  

2 फलफुल रे्तीसदुतोला तल्ली ववर्     1,500,000  

सामान्जक ववकास तफण  
१ मा वव ववर्भवन फलनणचर तथा वफल्ड लनमाणर्       3,500,000  

२ प्रा ववसौतोली भवन लनमाणर् सौतोली     1,000,000  

३ ढोलायार्ानेपानी लनमाणर् बास्पालीववर् ववजयपरु     8,000,000  

४ धरुा लटबावमन्ददर लनमाणर् ववर्     2,500,000  

५ रे्तीगाडदेर्ी सङर र्ोला सम्म ढल लनकास रे्तीगाड       400,000  

६ टुलडरे्ल आवव भादसा कोठा लनमाणर् र्राण         50,000  

७ ववद्यालयभवन ममणत र्राण       100,000  

८ प्रा वव तहभवन तथा वफल्ड ममणत         300,000  

९ प्रा ववभगनाडी वफल्ड लनमाणर् भगनाडी       300,000  

१० प्रा वववस्पाली वफल्ड लनमाणर् बस्पाली       300,000  

११ रे्तीगाडर्ानेपानी ममणत रे्तीगाड       200,000  

१२ नलार्ानेपानी ममणत ववर्         15,000  

१३ माङरौर्ानेपानी मलु ममणत ववर्       150,000  

१४ ववजयपरु र्ापा ममणत ववजयपरु       150,000  

१५ कोइराला र्ापा ममणत भगनाडी       150,000  

१६ माललकाजुणनलसमर्ोला र्ा पा ममणत मन्ददर       200,000  

१७ माङरौ धारालनमाणर् ववर्       200,000  

१८ ललत्थीढल्लाडी र्ा पा लनमाणर् ललत्थी       200,000  

१९ परुानापानी र्ा पा ममणत बस्पाली         50,000  

२० जमु्ले ओर्रर्ा पा ममणत सौतोली         50,000  

२१ ओकाली र्ापा ममणत ओकाली         50,000  

२२ घडेधान र्ापा ममणत र्ोली         50,000  

२३ तल्लोववजयपरु र्ा पा ममणत ववजयपरु         50,000  

२४ माललकाजुणनमन्ददर शौचालय लनमाणर् मन्ददर       500,000  

२५ नौलोमन्ददर शौचालय लनमाणर् सेल्लाडो       300,000  

२६ हनैुनाथमन्ददर तथा वफल्ड लनमाणर् ववर्       300,000  

२७ कान्ल्सनमन्ददर लनमाणर् ववर्         10,000  

२८ लटबावमन्ददर लनमाणर् ववर्       200,000  

२९ हररचनमन्ददर लनमाणर् ववर्       300,000  

३० घमु्टाभरार्ी मन्ददर लनमाणर् सौतोली       200,000  

३१ भलुमराजमन्ददर लनमाणर् सौतोली       100,000  

३२ लसमारओकाली र्ा पा ममणत ववर्       100,000  

३३ मल्लो र्कण र्ा पा ममणत र्राण       100,000  
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३४ पोषर्प्रवणद्बन कायणक्रम ववर्         50,000  

३५ नानी फागलामाङरौ र्ोला ढल लनकास रे्तीगाड       100,000  

३६ र्ोलीघलडधान ढल लनकास र्ोली         50,000  

३७ लटबावमन्ददर लनमाणर् ववर्       100,000  

३८ प्रा ववभगनाडी कोठा ममणत भगनाडी       200,000  

३९ मवहलासशन्िकरर् ताललम वडा नीं. १         50,000  

४० लसलाई कटाईताललम वडा नीं. १         50,000  

४१ गौरार्लालनमाणर् ववर्       100,000  

४२ लसललङचौपाता लनमाणर् ववर्         50,000  

४३ ढल लनकासतल्ला ववर् ववर्       100,000  

४४ ढल लनकासदले दले       100,000  

४५ तल्ला ववर्पदयार मन्ददर लनमाणर् तल्लीववर्         50,000  

४६ मलु्थला र्ापा लनमाणर् सौतोली       100,000  

४७ महाकालीमन्ददर लनमाणर् सौतोली       100,000  

४८ भगनाडी ढललनकास भगनाडी       300,000  

४९ ववजयपरु ढललनकास ववजयपरु       300,000  

५० मल्ला ववर्ढल लनकास ववर्       300,000  

५१ बस्करमन्ददर लनमाणर् बस्पाली       300,000  

५२ रोडयानीदेर्ी भाल ुर्ोला सम्म ढल लनकास बस्पाली       200,000  

५३ भलुममन्ददर देर्ी र्ाली पदयार सम्म ढल लनकास बस्पाली       100,000  

पूवाणधार ववकास तफण  
१ स्वास््यचौकी देर्ी वडा कायाणलय सम्म वप लस लस ववर्       600,000  

२ िोटलभडादेर्ी सडक सम्म वप लस लस भगनाडी       600,000  

३ र्ललटाङदेर्ी दले सम्म वप लस लस बाटो बस्पाली       600,000  

४ झो प ुदेर्ीमा वव हलुत सम्म घो वा लनमाणर् बास्पाली       600,000  

५ तल्लो गाउुँदेर्ी सडक सम्म वप लस लस बाटो ङ्क र्राण       500,000  

६ कालागाडदेर्ी र्राण सम्म वप लस लस बाटो र्राण       300,000  

७ भरौडी र्ोलादेर्ी र्लगौर सम्म वप लस लस रे्ल्लौडा       200,000  

८ टुलडर्ानदेर्ी सल्यालड सम्म वप लस लस ओकाली       200,000  

९ स्वस्तीपानी दर्ी तङले सम्म घो वा ममणत तङले       200,000  

१० ववजयपरुदेर्ी तोसराडी सम्म घो वा ममणत ववजयपरु       500,000  

११ भाडी देर्ीभगनाडी सम्म वप लस लस बाटो भगनाडी       500,000  

१२ र्ातीगाउुँदेर्ी पलनर्ाल सम्म वप लस लस बाटो ववर्       600,000  

१३ सडक देर्ीतल्ला ववर् सम्म वप लस लस बाटो ववर्       500,000  

१४ स्वास््यचौकी देर्ी माललकाजुणन सम्म जाने घो वा बाटो ववर्       500,000  

१५ स्वास््यचौकी भवन लनमाणर् ववर्       200,000  

१६ रोडयानीदेर्ी मलसनी सम्म घो वा लनमाणर् बस्पाली       400,000  

१७ कोललउडादेर्ी घमु्टाभारार्ी सम्म वप लस लस बाटो सौतोली       500,000  

१८ पथणम देर्ीदगुाण भवानी मन्ददर सम्म वप लस लस बाटो सौतोली       400,000  

१९ गाउुँघर न्क्ललनक लनमाणर् सौतोली       400,000  

२० जमु्ले ओर्रदेर्ी सगनाडी सम्म घो वा लनमाणर् सौतोली       100,000  

२१ दोगाडादेर्ी घमु्टा भराडी सम्म लसचाइ कुलो सौतोली       300,000  

२२ चौरा देर्ीगताडी सम्म घो वा लनमाणर् सौतोली         20,000  
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२३ दगुाणभगवती मन्ददर भण्डार गहृ लनमाणर् सौतोली         20,000  

२४ दगुाणभवानी मन्ददर घर पर्ाणल तथा वफल्ड लनमाणर् सौतोली       200,000  

२५ लसमार देर्ीसल्याडी सम्म लसचाइ कुलो लनमाणर् भगनाडी       300,000  

२६ घचु्चीरे्ल्दा देर्ी भगनाडी सम्म घो वा लनमाणर् भगनाडी       300,000  

२७ ददया भरार्ीदेर्ी दगुाण मन्ददर जान ेBPL पलु लनमाणर् सौतोली       300,000  

२८ वडाकायाणलय भवन लनमाणर् वडा नीं. १     2,000,000  

२९ वडाकायाणलय घेर पर्ाणल लनमाणर् वडा नीं. १       200,000  

३० िल पजु्दाघर देर्ी जलपाड सम्म घो वा तल्लीववर्     1,000,000  

प्रदेश सरकारसींग माग गररएका योजनाहरु 

१ धरुा लटबावमन्ददर लनमाणर्     

२ हररचनमन्ददर लनमाणर्     

३ कुकुरेगाडतटवदद लनमाणर्     

४ रे्तीगाडदले तटवदद लनमाणर्     

५ मा वव ववर्प्रा वव तह भवन तथा वफल्ड लनमाणर्     

६ प्रा ववसौतोली भवन लनमाणर्     

७ हनैुनाथमन्ददर तथा वफल्ड लनमाणर्     

८ लटरौलमन्ददर लनमाणर्     

9 बस्करमन्ददर लनमाणर्     

केन्दरय सरकार सींग माग गररएका योजनाहरु 

१ मा वव ववर्भवन फलनणचर तथा वफल्ड लनमाणर्     

२ ढोलायार्ानेपानी लनमाणर् बास्पाली ववर् ववजयपरु सल्लेडा तङल्या     

३ स्वास््यचौकी भवन लनमाणर्     

४ भाडी देर्ीब्रहमलेक सम्म घो वा लनमाणर्     

५ मल्यागौडपवहरो लनयदत्रर्     

६ रे्लकुदमैदान लनमाणर्     

वातावरर् तथा ववपद व्यवस्थापन तफण  
१ वकृ्षारोपर्दम्दाकोट मलसलन ववर्       300,000  

२ रोडयानीदेर्ी भाल ुर्ोला तटवदद लनमाणर् बस्पाली       400,000  

३ बाढी पवहरोलनयदत्रर् र्ललटाङ         50,000  

४ झो पकुालेभराडी तटवदद लनमाणर् सौतोली         50,000  

५ सदुदरर्ोलाबाढी पवहरो लनयदत्रर् सौतोली         50,000  

६ लत्थीर्ोलामा तटवदद लनमाणर् ललत्थी         50,000  

७ रे्तीगाडदले तटवदद लनमाणर् दले       300,000  

८ सेल्लोडातटवदद लनमाणर् सल्लेडा       100,000  

९ कुकुरेगाडतटवदद लनमाणर् बस्पाली       500,000  

सींस्थागत ववकास तफण  
१ दहुुुँदाम्दाकोट सहकारी सींस्था वडा नीं. १       300,000  

२ दहुुुँदाम्दाकोट सहकारी सींस्था सहकारी क्षमता अलभवदृद्ब ताललम           50,000  

३ वडासलमलतको क्षमता ववकास ताललम         350,000  
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दहुुुँ गाउुँपाललका वडा नीं २ 
बन्स्तस्तरबाटिनौट भई वडा सलमलतको कायाणलयबाट प्राथलमवककरर् भई आएका योजनाहरु 

लस 
नीं योजनाको नाम ठेगाना 

अनमुालनत 
लागत 

आलथणक ववकास तफण  

१ वसदतहरीयाली कृषक समहु अफरे रातामा दइु कोठे भवन लनमाणर्   
      

500,000  

2 हेकातीटोलमा पोली हाउस लनमाणर् हेकाती 
      

200,000  

३ मकुोटढोलासैन लोदानी कालीढुङ्गी आलरेु्ती नैनगाड 
      

250,000  

4 धपु तथाअगरबती लनमाणर् गौकुल 
      

300,000  

५ गनुा अफरेप्रलत घर पररवार पोली हाउस लनमाणर् गनुा अफरे 
      

100,000  

6 न्शदे्बश्वरीकृवष सहकारी सींस्था तरकारी रे्ती दललत टोलसा ३ 
      

500,000  

७ आरान सधुारदललत टोल दललत टोलसा ३ 
      

500,000  

सामान्जक ववकास तफण  

१ रतमहेलर्ानेपानी लनमाणर् कम्दा 
      

500,000  

२ 

गौररलमाण्डौमा वव तह र आ वव तह र्ानेपानी तथा शौचालय 
ममणत वहवकला 

    
1,000,000  

३ मष्ठ केदारमन्ददर शौचालय लनमाणर् गौकुल 
      

300,000  

४ गनुार्ानेपानी लनमाणर्   
      

500,000  

५ भलुमराजबालववकास केदर नरोली र्ानेपानी तथा शौचालय लनमाणर् नरोली 
      

800,000  

६ भण्डारे घरतथा चौतारो लनमाणर् काकीगाउुँ सा ४ 
    

1,000,000  

७ नरोलीगाउुँघर न्क्ललनकको र्ानेपानी तथा शौचालय लनमाणर् नरोली         40,000  

८ हेकातीगौरादेवी र्लो लनमाणर् हेकाती 
      

500,000  

९ भराडी घट्टवक्रयाकुदड लनमाणर् गौकुल 
      

300,000  

१० गनुागाउुँघर न्क्ललनक र्ानेपानी तथा शौचालय लनमाणर्   
      

500,000  

११ पैरापदयार शौचालय लनमाणर् गौकुल 
      

300,000  

१२ ब्रहममादडौ शौचालय लनमाणर् ब्रहममन्ददर 
      

500,000  

१३ हषु्करमन्ददर लनमाणर् हषु्करमन्ददर 
    

1,000,000  

१४ कान्ल्िनमन्ददर लनमाणर् साववक ३ 
      

800,000  

१५ महादेवमन्ददर लनमाणर् गौकुल 
      

700,000  

१६ अफरे रातार्ानेपानी लनमाणर् अफरे 
      

600,000  

१७ चेरमथीमवहला शौचालय लनमाणर् चेरमथी 
      

500,000  
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लस 
नीं योजनाको नाम ठेगाना 

अनमुालनत 
लागत 

१८ हररचदरमन्ददर लनमाणर् डडालीगाउुँ 
    

1,000,000  

१९ घटे्ट देर्ीललर्ाडी र्ानेपानी ममणत साववक ४         50,000  

२० सामदुावयकलसकाइ केदर पसु्तक र्ररद वहवकला सालस केदर         40,000  

२१ तल्लोलसमर्ोला र्ानेपानी लनमाणर् साववक २ 
      

500,000  

२२ दललत टोलचौतारो लनमाणर् साववक ३ 
      

500,000  

२३ चेरमथी मलुर्ानेपानी ममणत चेरमथी 
      

500,000  

२४ न्शद्बटोपीब्रहमदह िकमे र्ानेपानी लनमाणर्   
    

2,000,000  

पूवाणधार ववकासतफण  

१ 

साववक वडानीं. ५ धामीगाउुँ देन्र् कृवष सडक सम्म वप लस लस 
बाटो लनमाणर् क्रमागत साववक ५ र६ 

      
500,000  

२ दहधार आ ववगनुा पाुँच कोठे भवन लनमाणर् गनुा 
    

5,000,000  

३ भलुमराज आवव कम्दा तीन कोठे भवनको वप लस लस ित लनमाणर् कम्दा 
    

1,000,000  

४ मष्ठ केदारआ वव गौकुल दइु कोठे भवन लनमाणर् गौकुल 
      

400,000  

५ हेकातीदेर्ी लिवपला मादडौ वप लस लस बाटो लनमाणर् क्रमागत हेकाती 
      

800,000  

६ नरोलीझोलङु्ग ेपलु देर्ी वडदाया सम्म वप लस लस बाटो लनमाणर् नरोली 
      

800,000  

७ भगुाडीदेर्ी थल कम्दा नैनीगाड वप लस लस बाटो लनमाणर् साववक २ 
    

2,000,000  

८ गौकुल देर्ीमष्ठ केदार मन्ददर सम्म वप लस लस बाटो लनमाणर् गौकुल 
    

1,000,000  

९ 

राउटे देन्र्ब्रहममादडौ टोल हदैु बडगाडा सम्म वप लस लस बाटो 
लनमाणर्   

      
700,000  

१० गनुा अफरेदेर्ी ववद्यालय सम्म वप लस लस बाटो लनमाणर्   
      

900,000  

११ लतींकर सडकदेन्र् डोव सम्म वप लस लस बाटो लनमाणर् साववक १डोव 
      

500,000  

१२ मदतड देर्ीलसललङचौरा सम्म वप लस लस बाटो लनमाणर् साववक ७ 
    

1,000,000  

१३ घाङल देर्ीकृवष सडक सम्म वप लस लस बाटो साववक ६ 
      

500,000  

१४ ववसौनादेर्ी फेस्वा सम्म घो वा लनमाणर् साववक २ 
      

210,000  

१५ गौकुल कृवषसडक देर्ी भेरा सम्म वप लस लस बाटो लनमाणर् साववक १ र२ 
      

150,000  

१६ िलगाड देर्ीकासाडी सम्म घो वा लनमाणर् साववकको ९ 
      

100,000  

१७ सनुसकुौनादेर्ी ढोलाजैन लसमर्ोला जोडान घो वा लनमाणर् साववक २ 
      

800,000  

१८ गौररलमाण्डौमा वव फलनणचर लनमाणर् गौररलमाण्डौमा वव वहवकला 
      

900,000  

१९ स्वास््यचौकी घेर पर्ाणल लनमाणर् वहवकलास्वास््य चौकी 
      

800,000  

२० गौररलमाण्डौमा वव वफल्ड ममणत वडगाडा 
      

800,000  
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२१ कालढुङ्गादेर्ी चमले सम्म घो बा लनमाणर् साववक २ 
      

800,000  

२२ गौकुल देर्ीतातोपानी सम्म घो वा लनमाणर् साववक १ 
      

800,000  

२३ २ नीं. वडाकायाणलयको पेटी लनमाणर् २ नीं. वडाकायाणलय 
      

900,000  

२४ कलौडा र्ोलामेन सडक देर्ी मा वव वहवकला सम्म घो वा लनमाणर् साववका ८ 
      

900,000  

२५ स्वास््यचौकी गेष्ट हाउस लनमाणर् स्वास््यचौकी वहवकला 
    
1,000,000  

२६ नरोलीवदयोली र्ोला वप लस लस पलु लनमाणर् नरोली 
      
500,000  

२७ कम्दा लघजुलववद्यतु नहर मलु ममणत कम्दा कम्दा 
      
500,000  

२८ कालागाडलघ ुजलववद्यतु महुान देर्ी टेवकीं  सम्म नहर ममणत नरोली 
      
100,000  

२९ नरोलीकालीताल वप लस लस पलु लनमाणर् नरोली 
      
500,000  

३० वहवकलालसचाइ नहर पलु ममणत वहवकला 
      
200,000  

३१ चरु्रुर्ादेर्ी सहकारी भवन सम्म वप लस लस बाटो लनमाणर् साववक ४ 
      
500,000  

३२ वडा नीं.कायाणलय देन्र् अफरे सम्म कृवष सडक लनमाणर् साववक ८ र९ 
    
1,000,000  

३३ गनुा लसचाइकुलो तथा पाइप लनमाणर् गनुा 
      
500,000  

३४ मष्ठ केदारआ वव गौकुल भादसा कोठा लनमाणर् गौकुल 
      
500,000  

३५ नैनीगाडर्ोला वप लस लस पलु लनमाणर् साववक २ 
      
100,000  

३६ गौररलमाण्डौमा वव रे्ल मैदानमा तार जाली लनमाणर्     

३७ गाउुँघरन्क्ललनक भवन बाकीीं काम लनमाणर् गौकुल 
      
500,000  

३८ कुकुरेगाडवव वव एल पलु लनमाणर् साववका १ 
    
1,000,000  

३९ 

साववक वडानीं. ४ को नयाुँ प्रा वव वफल्ड लनमाणर् तथा घेरपर्ाणल 
लनमाणर् साववक ४ 

    
1,000,000  

वातावरर् तथा ववपद व्यवस्थापन तफण  

१ नैनीगाडघरमाथी वकृ्षारोपर् तथा घेर पर्ाणल लनमाणर् साववक २ 
      
400,000  

२ गौररलमाण्डौमा वव वकृ्षारोपर् तथा घेर पर्ाणल लनमाणर् मा वववहवकला 
      
500,000  

३ लतींकर सडकदेर्ी र्ोरर्ोल सम्म ढल लनकास साववक १ 
      
500,000  

४ वप लस लसपरुानो बाटो देर्ी सेराडाडा कुकुरेगाड सम्म ढल लनकास साववक १ 
      
200,000  

५ लस्या र्ोलादेर्ी ववद्यालय हदैु अफरे सम्म पवहरो लनयदत्रर् साववक ९ 
      
100,000  

६ नरोलीझोलङु्ग ेपलु बाध लनमाणर् नरोली 
      
100,000  

७ ललर्ाडीदेर्ी रोड सम्म ढल लनकास साववकको ४ 
      
100,000  

८ गौकुलकुकुरेगाड तटबदध लनमाणर् साववक १ 
      
500,000  
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९ वव वव एलपलु वरीपरी तटवदध लनमाणर् गौकुल 
      
200,000  

सींस्थागत ववकास तफण  

१ स्वास््यआमा समहुलाई र्ाजा व्यवस्थापन वहवकलास्वास््य चौकी 
      
100,000  

२ आमासमहुलाई जनचेतना मलुक ताललम साववको १देन्र् ९ 
      
300,000  

३ स्वास््यचौकी अल्रा साउदड मेलसन र्ररद वहवकलास्वास््य चौकी 
      
100,000  

४ लसलाइ कटाइताललम आमा समहु वहवकला १दर्ी ९ 
      
100,000  

५ गनुा रे्लमैदान लनमाणर् गनुा 
      
500,000  

६ भमुीराज आवव कम्दा रे्लकुद सामग्री र्ररद कम्दा         70,000  

७ लसलाइ कटाइसामग्री र मेलसन र्ररद आमा समहु साववक १-९ 
    
1,000,000  

८ अपाङ्गलन्क्षत गलैचा बनुाई तथा धपु ताललम साववक १-९ 
      
100,000  

९ बालबाललकालन्क्षत रे्लकुद सामग्री र्ररद साववक १-९ 
      
100,000  

१० जेष्ठनागररक लमलन केदर बृद्बआश्रम लनमाणर् साववक २ 
    
1,000,000  

११ िालाजतु्ता लसलाई ताललम साववक ३ 
      
200,000  

१२ बाुँसलनगालो लसप मलुक ताललम साववक १-९ 
      
150,000  

१३ रौँ काट्नेसामग्री र्ररद साववक ३-९ 
      
150,000  

१४ लसकमीडकमी ताललम साववक १-९ 
      
150,000  

प्रदेश सरकारसींग माग गररएका योजनाहरु 

सामान्जक ववकास तफण  

१ गौररलमाण्डौमा वव वहवकला पक्की ित RCC लनमाणर् गौररलमाण्डौमा वव वहवकला 
    

5,000,000  

२ २ नीं वडाकायाणलयको घेर पर्ाणल लनमाणर् २ नीं. वडाकायाणलय 
    

2,000,000  

३ भमुीराज आवव कम्दा पक्की ित RCC लनमाणर् कम्दा 
    

2,000,000  

४ मष्ठ केदारआ वव गौकुल ित RCC लनमाणर् गौकुल 
    

2,000,000  

५ दहधार आ ववगनुा पक्की ित RCC लनमाणर् गनुा 
    

5,000,000  

केन्दरय सरकार सींग माग गररएका योजनाहरु 

१ गौररलमाण्डौवहवकला प्राववलधक ववद्यालय माग मा वववहवकला 
    

2,500,000  

२ दाच ुणलालतींकर सडक कालोपते्र गने   
    

2,000,000  

३ गौररलमाण्डौमा वव देर्ी गनुा सतु्र्ोला सम्म कृवष सडक लनमाणर् साववक ८ र९ 
      

200,000  
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दहुुुँ गाउुँपाललका वडा नीं ३ 
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आलथणक ववकास तफण  

१ कैलनाथमन्ददर कुकुरपातल     

2 नौलामाण्डौलनमाणर् शेरपाटा     

३ गोररलमन्ददर लनमाणर्     

4 लडबलेमन्ददर लनमाणर्     

५ धनभाटर्ानेपानी लनमाणर्     

6 दललत बस्तीरादसलमटर माग राविय प्रशारर् लाइन     

७ उन्नतमवहला कृवष समहु पोली हाउस र्ररद तथा ववतरर्     

8 ब्रहमतरकारी तथा फलफूल फमण नसणरी लनमाणर्     

९ उन्नतजातका ववउ ववजन र्ररद तथा ववतरर्     

10 उन्नतजातका गाई तथा बाख्रा र्ररद     

११ कृवष औजारर्ररद     

12 मािापालनव्यवसाय बोहरीगाउुँ     

१३ हषु्करकृवष समहुमा नसणरी माग     

14 आरनव्यवसाय     

सामान्जक ववकास तफण  

१ गयाुँसचलुो र लसललदडर माग     

२ जगुानीशेरपाटा र्ानेपानी ममणत योजना     

३ दगुाणमाण्डौवफल्ड लनमाणर्     

४ लसमलीर्ानेपानी ममणत     

५ लसमारलसलसणया शेरपाटा र्ानेपानी लनमाणर्     

६ शेरपाटापदयार मलु सींरक्षर् तथा ममणत     

७ ररठापदयार देर्ी भारार्ी र्ोला र्ानेपानी लनमाणर्     

८ र्ानेपानीबलुतणम्ला ठाडा इजर चौपाती     

९ भारार्ीसल्ली र्ानेपानी योजना     

१० माङरौर्ानेपानी ममणत     

११ भानीपदयार र महुान र्ानेपानी ममणत काकीगाउुँ     

१२ लटीनाथदेवताको मन्ददरको पर्ाणल लनमाणर्     
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१३ गौररयार्लोलनमाणर् बोहरी गाउुँ     

१४ वपचासदेवताको वफल्ड लनमाणर्     

१५ मल्लापदयार पधेरो लनमाणर्     

पूवाणधार ववकास तफण  

१ मा ववलसमली २ कोठे भवन लनमाणर्     

२ मा ववबारबाज ICT भवन लनमाणर्     

३ ब्रहमदेवस्वास््य चौकी प्रसतुी गहृ पूर्णता     

४ गाउुँघरसधुार समाज यवुा क्लब बाटमरु्ी भवन लनमाणर्     

५ दगुाणमन्ददर लनमाणर् र घेरपर्ाणल लनमाणर् देहीमार्ौ     

६ वव वपमेमोररयल प्रलतष्ठान भवन लनमाणर्     

७ वडाकायाणलय डाइलनङ हल लनमाणर्     

८ ब्रहमदेवताको जगेरा घर लनमाणर्     

९ लसलसङ्याबोहरी गाउुँ सडक लनमाणर्     

१० गताड लसचाइलनमाणर् योजनालाई पूर्णता     

११ सल्लीधारहदैु धनढुङ्गा गैरी बारबाज घो वा लनमाणर्     

१२ बोहरीगाउुँदेर्ी राजबाटा सम्म वप लस लस बाटो लनमाणर्     

१३ बासाडीदेर्ी कथौडी सम्म वप लस लस बाटो     

१४ सल्लीधारहदैु भातपकाउना देर्ी श्रीचन मन्ददर सम्म घो वा लनमाणर्     

१५ राजबाटादेन्र् बारबाज सम्म घो वा     

१६ कोइरालर्ोला देर्ी फारलभटा सम्म घो वा लनमाणर्     

१७ श्रीचनजनववकास कृवष सहकरी सींस्थाको भवन लनमाणर् र र्ररद     

१८ राजबाटाबकरघर चौपाती वप लस लस बाटो लनमाणर्     

१९ देउर्लाराजबाटा वप लस लस बाटो लनमाणर्     

२० लसने्नपातललतमरुबाटा ढल लनकास     

२१ नयाबस्तीघो वा लनमाणर्     

२२ श्रीवड वपलस लस बाटो लनमाणर्     

२३ घो वाचौपाती देर्ी लतींकर सडक सम्म     

२४ लतींकर सडकदेर्ी मल्ली चौपाती घो वा लनमाणर्     

२५ नयाुँ बन्स्तसल्ली र्ोप केदरमा शौचालय लनमाणर्     

२६ बोहरीगाउुँगर्ाणववदडा घो वा लनमाणर्     
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२७ लटीनाथ आवव शौचालय लनमाणर्     

२८ बोहरीगाउुँपाङरा र्ोला वप लस लस बाटो लनमाणर्     

२९ नयाुँ बन्स्तरामवगड घो वा लनमाणर्     

३० आयवेुददेर्ी दगुाणस्थान वप लस लस बाटो     

३१ दगुाणस्थानरामबगड घो वा लनमाणर्     

३२ र्कण  रे्तजान ेघो वा लनमाणर्     

३३ भारार्ीदेर्ी नागालाइजर सम्म नहर लनमाणर्     

३४ लतींकर सडकदेर्ी भारार्ी र्ोला बलुतणम्ला हदैु मल्ली सम्म घो वा लनमाणर्     

३५ अड देर्ीवडा कायाणलय सम्म वप लस लस बाटो लनमाणर्     

३६ शेरपाटादेर्ी लतींकर सडक सम्म वप लस लस बाटो लनमाणर्     

३७ मल्लालतमरुबाटा देर्ी अड सम्म घो वा     

प्रदेश सरकारसींग माग गररएका योजनाहरु 

१ दललतबस्तीमा गाडा सधुार कायणक्रम     

२ भाराडीपानी मलु सींरक्षर्     

३ ढौइयाशेरपाटा सल्पाडी र्ानेपानी योजना     

४ तसुरानीबङुलरे्त लसचाइ पोर्री लनमाणर्     

५ लसलसङ्याबोहरीगाउुँ सडक लनमाणर्     

केन्दरय सरकार सींग माग गररएका योजनाहरु 

१ लनजाङबाटमरु्ी दललत टोल ललन्टटङ र्ानेपानी     

२ बलुतणम्लानौघर सोलार ललन्टटङ लसस्टम र्ानेपानी योजना     

३ दललत बस्तीबचाउ कायणक्रममा रन्दडवला तटवदद लनमाणर् तारजाली     

४ लसचाइ टैकीलनमाणर् दललत बस्ती बकरघर     

दहुुुँ गाउुँपाललका वडा नीं ४ 

बन्स्तस्तरबाटिनौट भई वडा सलमलतको कायाणलयबाट प्राथलमवककरर् भई आएका योजनाहरु 

लस नीं योजनाको नाम ठेगाना अनमुालनत लागत 

आलथणक ववकास तफण  

१ धवुाुँमिु कायणक्रम लसललदडर गयाुँस ववतरर्       2,500,000  

2 ब्रहममन्ददर लनमाणर् तल्ली फारा         200,000  

३ चन्दचरीबजगडा देन्र् टुक्काधार सम्म वप लस लस बाटो         100,000  

4 धेचायर्ोलादेर्ी ठाडीबाटी सम्म वप लस लस बाटो         200,000  
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५ ओर्लढुङ्गास्कुल देर्ी दवुाडा सम्म घो वा         100,000  

6 ववथरागाडादेर्ी लसललङ सम्म वप लस लस बाटो         150,000  

७ मल्लेगाउुँदेर्ी धारा घर हदैु लसपुणढुङ्गा सम्म वप लस लस बाटो         150,000  

8 पररगाउुँदेर्ी बस्माघर सम्म वप लस लस         300,000  

९ भइुकोटगाउुँघर न्क्ललनक लनमाणर्         200,000  

10 बगौरा वपलस लस बाटो लनमाणर्         100,000  

न्शक्षा तफण  

१ भवनलनमाणर् ४ कोठे धारीपाटा       5,000,000  

२ दइुकोठेभवन लनमाणर् महादेव आ वव फारा         300,000  

३ कम्प्यटुरफोटोकपी मलसन ३ ववद्यालयहरु         500,000  

४ न्शक्षकक्षमता ववकास टुहरुा बालबाललकाको लालग ताललम र राहत         500,000  

आयवेुददक तफण  

१ आयवेुदशार्ा लनमाणर्, ताललम, ववद्यालयमा आयवेुद सम्बदधी न्शक्षा         300,000  

कृवष तफण  

१ नसणरीलनमाणर् फलफूल उत्पादनका लालग   

    2,500,000  

२ पोली हाउसलनमाणर् ५० वटा   

३ ओर्र रे्तीसनुतला मौसमी कागती पोकेट के्षत्र लनमाणर्   

४ मकै गहूुँभटमास पकेट के्षत्र लनमाणर्   

५ कृवषमासाना लसचाई कायणक्रम   

६ ववउववजनकोव्यवस्थापन   

७ गाडा सधुारकायणक्रम   

८ कृषक लाईभ्रमर् तथा ताललम   

पश ुववकास तफण  

१ गाई भैसीबाख्रा पालन कुर्रुा पालन   

    2,500,000  
२ गोठ सधुारकायणक्रम   

३ डालीघाुँसनसणरी   

४ र्ोरव्वस्थापन   

मवहला ववकास तफण  

१ मवहलासशन्िकरर् अलभयान   

      500,000  २ मवहलाजागरर् अलभयान   
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३ मवहला जनचेतना अलभवदृद्ब अलभयान   

४ बाल वववाहववरुद्ब अलभयान   

५ बह ुवववाहमवहला वहींसा ववरुद्बको अलभयान   

२८ बाल वहींसाववरुद्ब अलभयान   

उद्योग बान्र्ज्य तफण  

१ गररवीलनवारर् लालग लघ ुउद्यम ववकास लसलाइ वनुाइ         500,000  

पूवाणधार ववकासतफण  

१ जोशीगाउुँबारबाज सडक ववस्तार तथा पोक्से सम्म लड वप आर         250,000  

२ लटीवावमन्ददर देर्ी भारी लबसौनी सम्म वप लस लस बाटो     

३ दगुाणमन्ददर लनमाणर् पोक्से     

४ ब्रहममन्ददर लनमाणर् पोक्से     

५ सोष्करमन्ददर लनमाणर् मल्लो फारा     

६ ढल लनकासकुलाधार देर्ी ठाडी बाटी सम्म     

७ घङुरर्ायादेर्ी पोक्से थाम नला सम्म वप लस लस बाटो लनमाणर्     

८ रन्ण्डवलापवहरो तटवदध लनमाणर्     

९ धारा घरदेर्ी घाङल सम्म घो वा लनमाणर्     

१० भइुकोटरन्जउडा सम्म वप लस लस बाटो लनमाणर्     

११ रावियराजमागण हदैु ठक्कन गाउुँ देर्ी जोशीगाउुँ गर्ाणववदडा सम्म वप लस लस     

१२ बदगडादेर्ी कोल्से सम्म घो वा लनमाणर्     

१३ धारी पातलदेर्ी दमौढुङ्गा सम्म र्ानेपानी लनमाणर्     

१४ नौलो र्ा पाममणत दौला     

१५ नौला घरदेर्ी गगडुा सम्म वप लस लस बाटो लनमाणर्     

१६ टुक्कागाउुँजोशीगाउुँ बाट भइुकोट ढल लनकास     

१७ भइुकोटदेउर्लो लनमाणर्     

१८ लिपलाकेदार मन्ददर सम्म वप लस लस बाटो लनमाणर्     

१९ लटरौलमन्ददर वफल्ड तथा घेर पर्ाणल लनमाणर्     

२० भइुकोटगौरा पवण धारा लनमाणर्     

२१ केदारमन्ददर लनमाणर्     

२२ जोशीगाउुँधमु्चली देर्ी धार सम्म वप लस लस बाटो लनमाणर्     

२३ हषु्करमन्ददर लनमाणर्     
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२४ वदृ्बआश्रम भवन लनमाणर्     

२५ भारार्ी र्ापा योजना पोक्से   

२६ भारार्ीमन्ददर लनमाणर्     

२७ रजवार घरदेर्ी धार सम्म वप लस लस बाटो लनमाणर्     

२८ महादेवमन्ददर घेर पर्ाणल लनमाणर् पोक्से     

२९ कलववरमन्ददर लनमाणर् पोक्से     

३० माङरौमहुान सींरक्षर् मल्लीफारा   

३१ ब्रहममन्ददर देन्र् महादेव आ वव सम्म वप लस लस बाटो तल्लीफारा   

३२ हररचनमन्ददर लनमाणर् पोक्से     

३३ हषु्करमन्ददर लनमाणर् पोक्से     

३४ बगजेवलादेर्ी मा वव बारबाज सम्म वप लस लस बाटो     

३५ तल्ला गाउुँपोक्से देर्ी फारा हदैु मा वव बारबाज सम्म घो वा लनमाणर्     

प्रदेश सरकारसींग माग गररएका योजनाहरु 

वातावरर् तथा ववपद व्यवस्थापन तफण  
१ भइुकोटर्ोलामा वकृ्षारोपर्         500,000  

२ रन्ण्डवलामावकृ्षारोपर्     

३ घटे्टर्ोमागन्ल्ि लनमाणर्     

४ कान्ल्सनर्ोलामा गन्ल्ि लनमाणर्     

५ उपभोिासलमलत माफण त सामदुावयक बन गठन गने     

६ मा वव धारीवफल्ड जाली व्यवस्थापन     

सींस्थागत ववकास तफण  
१ दयावयकसलमलतको समहुहरु गठन     

लन्क्षत तफण  
१ जेष्ठनागररक दललत अपाङ्ग मवहला बालबाललका 

 
1000000 

प्रशासलनक तथा कायाणलय व्यवस्थापन 

१ कायाणलयव्यवस्थापन   1000000 

दहुुुँ गाउुँपाललका वडा नीं ५ 

बन्स्तस्तरबाटिनौट भई वडा सलमलतको कायाणलयबाट प्राथलमवककरर् भई आएका योजनाहरु 

लस नीं योजनाको नाम ठेगाना अनमुालनत लागत 

आलथणक ववकास तफण  
१ आल ुपकेट के्षत्र घोषर्ा सतु्र्ोला   

2 दसवटापोललहाउस लनमाणर् गरमोरा   

३ गोठ सधुारकायणक्रम गरमोरा   

4 गोठ सधुारकायणक्रम मर्माली   

सामान्जक ववकास तफण  
१ जेष्ठनागररक सम्मान कायणक्रम गरमोरा   

२ लन्क्षतवगणका कायणक्रमः मवहला, दलिि, अपाङ्ग, बािबालिका, लवपन्न गरमोरा   

३ ब्रह्मआ.वव. मा लन.मा.वव. कक्षा सञ्चालन तथा कप्यटुर र्ररद पाुँस ु   

४ चचु्चाइगाडादेन्र्भालड समैची सम्म पाइप र्ररद मर्माली   
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५ टेदट हाउसर्ररद मर्माली   

पूवाणधार ववकास तफण  
१ नौमडेुदेन्र् लसमारसम्मको वप.लस.लस. बाटो सतु्र्ोला   

२ मूलसडकदेन्र्गोधानीसम्मको वप.लस.लस. बाटो गरमोरा   

३ चेरपाटादेन्र्र्ोलल सम्मको वप.लस.लस. बाटो पाुँस ु   

४ ठुलढुङ्गानौलाघरदेन्र् भालड पलु सम्मको वप.लस.लस. बाटो मर्माली   

५ घोप्टेघोरेटो बाटो सतु्र्ोला   

६ तल्लीगरमोरा ढल लनकास गरमोरा   

७ न्जदतोलीदेन्र्गदुगदेु सम्मको वप.लस.लस. बाटो पाुँस ु   

८ चचुइुगाडाइजर राजबाटा हदैु मेन रोड सम्मको वप.लस.लस. बाटो मर्माली   

९ दलु्लाभलुमराज मन्ददर सतु्र्ोला   

१० तल्लीगरमोरा तेस्रो वप.लस.लस. बाटो गरमोरा   

११ मैडाडादेन्र्महादेवसम्मको वप.लस.लस. बाटो पाुँस ु   

१२ मर्मालीर्ोलादेन्र् डङुरीचौर सम्मको घोरेटो बाटो मर्माली   

१३ चल्लेगाडादेन्र्हसु्कर मन्ददरसम्मको वप.लस.लस. बाटो पाुँस ु   

१४ काफलगाडादेन्र्राउटे पानी सम्मको वप.लस.लस. बाटो पाुँस ु   

१५ कालागाडदेन्र्बत्थोलल पलुसम्म वप.लस.लस. बाटो गरमोरा   

१६ कृवष सडकमखु्य सडकदेन्र् लसमारसम्म कृवष सडक सतु्र्ोला   

१७ आ.वव.सतु्र्ोलामा तारजाली घेरपर्ाणल लनमाणर् सतु्र्ोला   

१८ लसमारघट्टदेन्र् पदयार इजरसम्मको घोरेटो बाटो सतु्र्ोला   

१९ लसमारल.ज.पररयोजनाको फलामे पोल र्ररद सतु्र्ोला   

२० लसमारर्ोलामा आर.लस.लस. पलु सतु्र्ोला   

२१ कटौजेधारदेन्र्लनङलालडसम्मको घोरेटो बाटो सतु्र्ोला   

२२ र्ाललदेन्र्पदयार घरर्ाडसम्मको घोरेटो बाटो सतु्र्ोला   

२३ दलु्लादेन्र्पाङरालडसम्मको वप.लस.लस. बाटो सतु्र्ोला   

२४ लसमार ढललनकास सतु्र्ोला   

२५ र्उलधार ढललनकास सतु्र्ोला   

२६ दललत भवनलनमाणर् सतु्र्ोला   

२७ काललतालआर.लस.लस. पलु सतु्र्ोला   

२८ न्चनालडघोरेटो बाटो सतु्र्ोला   



60 
 

लस नीं योजनाको नाम ठेगाना अनमुालनत लागत 

२९ न्चनालडर्ानेपानी लनमाणर् सतु्र्ोला   

३० फल्यागाडदेन्र्र्उलधारसम्मको वप.लस.लस. बाटो सतु्र्ोला   

३१ ढल लनकासआ.वव.देन्र् रातामाटासम्म सतु्र्ोला   

३२ र्ानेपानीलनमाणर् दलु्ला, लिखा, घोप्टे सतु्र्ोला   

३३ स्वास््यइकाई केदरको पिालड घेरपर्ाणल सतु्र्ोला   

३४ वकृ्षारोपर्सा.व. सतु्र्ोला सतु्र्ोला   

३५ काङरमामन्ददर लनमाणर् र पानी धारा सतु्र्ोला   

३६ दलु्लामाढल लनकास सतु्र्ोला   

३७ काकीगाउुँदेन्र्दगुाण मन्ददरसम्मको घोरेटो बाटो सतु्र्ोला   

३८ दगुाणआ.वव. घेरपर्ाणल तथा कोठा ममणत गरमोरा   

३९ हसु्करदेवताको मन्ददर अड गरमोरा   

४० रे्लमैदानलनमाणर् गरमोरा   

४१ पारीबत्थोली मेलगाडा लसचाइ कुलो लनमाणर् गरमोरा   

४२ तातोपानीर्ोलामा स्कभर लनमाणर् गरमोरा   

४३ बत्थोललदेन्र्न्चनालडसम्मको घोरेटो बाटो गरमोरा   

४४ तल्लीअडदेन्र् मल्ली अडसम्मको घोरेटो बाटो गरमोरा   

४५ गोधानीर्ोलामा स्कभर गरमोरा   

४६ दगुाणआ.वव. ववद्यालय भवन गरमोरा ममणत गरमोरा   

४७ थारागौडतेस्रो वप.लस.लस. बाटो गरमोरा   

४८ स्वास््यइकाईदेन्र् तल्ली गरमोरासम्मको वप.लस.लस. बाटो गरमोरा   

४९ दगुाणआ.वव. देन्र् नालनगाडसम्मको वप.लस.लस. बाटो गरमोरा   

५० गरमोरालसचाइ ममणत पानालार्ोलादेन्र् गदुगदेु सम्म गरमोरा 
 

५१ गदुगदेुदेन्र्आ.वव. गरमोरासम्मको वप.लस.लस. बाटो गरमोरा   

५२ थलदेन्र्कोललउडासम्मको ढल लनकास र वप.लस.लस. बाटो पाुँस ु   

५३ ब्रह्मआ.वव. को घेरपर्ाणल वफल्ड लनमाणर् पाुँस ु   

५४ चल्लेगाडादेन्र्हसु्कर मन्ददरसम्मको वप.लस.लस. बाटो पाुँस ु   

५५ धार दमाइपदयारदेन्र् थौडरोडसम्मको ढल लनकास र वप.लस.लस. बाटो पाुँस ु   

५६ सामदुावयकभवन लनमाणर् पाुँस ु   

५७ मल्लागाउुँदेन्र्सौरानीसम्मको वप.लस.लस. बाटो पाुँस ु   

५८ मल्लाधारदेन्र्ब्रह्म मन्ददर सम्मको वप.लस.लस. बाटो पाुँस ु   
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लस नीं योजनाको नाम ठेगाना अनमुालनत लागत 

५९ धारीहसु्कर मन्ददर घेरपर्ाणल वफल्ड लनमाणर् पाुँस ु   

६० फलाटदेन्र्कलागाडसम्मको बाटो पाुँस ु   

६१ गौरा घरमासावणजलनक शौचालय लनमाणर् पाुँस ु   

६२ फलाटदेन्र्गदुगदेुसम्मको वप.लस.लस. बाटो पाुँस ु   

६३ महादेवमन्ददरको घेरपर्ाणल वफल्ड लनमाणर् पाुँस ु   

६४ राउटेपानीदेन्र्र्म्बतुी सम्मको घोरेटो बाटो पाुँस ु   

६५ आलसकान्नाहसु्कर मन्ददर शौचालय लनमाणर् पाुँस ु   

६६ धारी ववकासब. तथा ऋ. सहकारी सींस्थाको भवन लनमाणर् पाुँस ु   

६७ पाुँसगुाउुँघर न्क्ललनक भवन लनमाणर् पाुँस ु   

६८ ततुगैुलगडा इजरमा ओर्ड जोन लनमाणर् पाुँस ु   

६९ मल्लागाउुँदेन्र्हल्सीनधार सम्मको वप.लस.लस. बाटो पाुँस ु   

७० थौड मलुसडकदन्र् कोलसम्मको वप.लस.लस. बाटो पाुँस ु   

७१ आलसकान्नाकैलनाथ मन्ददर शौचालय लनमाणर् पाुँस ु   

७२ हसु्करमन्ददर पाुँस ुलनमाणर् पाुँस ु   

७३ जडुढुङ्गादेन्र्कौलाधार मेलाधार मैडाडा सम्मको वप.लस.लस. बाटो मर्माली   

७४ मर्मालीधामीगाुँउदेन्र् धारी मा.वव. सम्मको वप.लस.लस. बाटो मर्माली   

७५ लसप ववकासताललम केदर वाडण नीं. ५ मर्माली   

७६ ठुल्ढुङ्गानागररक टोल सचेतना केदर मर्माली   

७७ चचुइगाडादेन्र् कौलाधार सम्मको घोरेटो बाटो मर्माली   

७८ वपचासदेवताको मन्ददर लनमाणर् मर्माली   

७९ ठुल्ढुङ्गामासावणजलनक शौचालय मर्माली   

८० बगजेवालाभलुमराज मन्ददर लनमाणर् मर्माली   

८१ रोडदेन्र्बगजेवाला हदैु भालडसम्मको ढल लनकास मर्माली   

८२ चल्लेगाडाराजवाट इजर चचु्चाइगाडा कालागाडसम्मको ढल लनकास मर्माली   

८३ मा.वव.धारी वफल्ड लनमाणर् मर्माली   

८४ रे्लमैदानलनमाणर् मर्माली   

वातावरर् तथा ववपद व्यवस्थापन तफण  

१ एक घर एकलसललण्डर चलुो ववतरर् गरमोरा   

२ थौडदेन्र्चवुालडसम्मको पवहरो वकृ्षारोपर् मर्माली   

३ सल्लेधारपवहरो लनयदत्रर् मर्माली   

४ चचु्चाइगाडाराजवाटा इजर पवहरो लनयदत्रर् मर्माली   

५ समैजीमन्ददर कालागाड र्ोला तटबदध मर्माली   
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 तपन्शल बमोन्जमका गैर सरकारी सींस्थाहरुले यस गाउुँपाललकामा आ व 
२०७६।०७७ का लालग पेश गरेको वावषणक कायणक्रम समावेश गने । 

 

Early Grade Reading Program (CRDS Nepal)   

 Budget for Duhun Rural Municipality 2019 January to December2019. 

 

 

र्नर्िय नं. १५– र्स दहु ुँ गाउुँपालिकाको प्रथम गाउुँसभा बाट दहु ुँ गाउुँपालिका क्षेत्रिाई मलदिा लनिेलधि क्षेत्र घोिणा 

गरिएकोमा आ व २०७६।०७७ मा पलन उक्त लनणयर्िाई लनिन्िििा लदन ेलनणयर् गरिर्ो । 

र्नर्िय नं. १६– आलथयक विय २०७४।०७५ को अलन्िम िेखा परिक्षणको प्रलिवेदन मालथ छिर्ि गरिर्ो । िेखा 

परिक्षण प्रलिवेदनिे औल्र्ाइएका वेरुजहुरुको सम्परिक्षण गनयका िालग गाउुँकार्यपालिकाको कार्ायिर्िाई अनिुोध 

गने लनणयर् गरिर्ो । 

र्नर्िय नं. १७– २०७५ श्रावण १ गिे दलेख २०७६ अिाढ ९ गिे सम्म कार्यपालिकािे गिेका लनणयर्हरुिाई 

अनमुोदन गन ेि दहु ुँ कार्यपालिकाको बैठकद्बािा एवं कार्ायिर्को लनणयर्द्बािा र्ोजना परिवियन गरिएका लनणयर्हरु एवं 

आ व २०७५।०७६ को  (२०७६ असाि ९ गिे सम्म) खचयअनमुोदन गने लनणयर् गरिर्ो । 

सदतर् ज्र् ुहरु, 

      दहु ुँ गाउुँपालिकाको पाच ुँ गाउुँ सभामा र्हाुँहरुिे लदनभुएको गहन सल्िाह ि सझुाविाई आत्मसाि गद ै लि 

सल्िाह ि सझुावहरुिाई श्रोि साधन एव प्रचलिि काननूको अलधनमा िलह आगामी लदनहरुमा िाग ु गद ै िैजान े

प्रलिबद्धिा व्र्क्त गनय चाहन्छु । दहु ुँ गाउुँपालिकाको आ व २०७६।०७७ को नीलि िथा कार्यक्रम¸लवलनर्ोजन 

ऐन¸आलथयक ऐन¸बजेट िथा कार्यक्रम तवीकृि भएको व्र्होिा पनुः जानकािी गिाउद ै र्ो पाच ुँ गाउुँसभाको 

अलधवेशन अन्ि भएको घोिणा गदयछु | 

धन्र्बाद ! 

Budget Line item  Budget 

Classroom parents meeting (including  developing supplementary reading 

materials, drawing materials, colors, chart papers, etc, including tea/biscuits 

42000 

 - Local level reading mela (snacks, banner, stage, tents,  22222 

 - School level reading mela - New Schools 10000 

Rewards./recognitions to head teachers, resource persons and administrators 1200 

Refresher teachers training 165592 

Teachers mobile meetings 10800 

Training School Administrators (HT/SMC/PTA) 17220 

Coordination Meeting with Palika  5963 

Total 274997 
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र्बषयः वडा भेिा (वतिीतिर भेिा) गरीयोजना/कायिक्रमहरु छनोट गरी पठाउने । 

श्री वडा सलमलिको कार्ायिर् सब,ै  

दहु ुँ गाउुँपालिका,दाचुयिा। 

 

प्रतििु लविर् सम्बन्धमा आगामी आ व २०७६।७७ को वालियक र्ोजना िथा बजेट िजुयमा गनयका िालग वडा तिि बाट र्ोजना छन ट गरि पठाउन ु

पने भएकोिे िपलसि बमोलजमका लविर्गि के्षत्र संग सम्बलन्धि र्ोजनाहरु अनसुूची – ४ बमोलजम को ढाचाुँमा भिी २०७६।०३।०३ गिे लभत्र 

पठाउन ह न अनिुोध गरिन्छ । 

िहा वडाको िालग िोलकएको लसलिङः-  

िपर्सिः 

र्वषयगि िेत्रहरुः  

 महशेब

हादिुबम 

१. आलथयक लवकास 

२. सामालजक लवकास 

३. पवुायधाि लवकास 

४. वािाविण िथा लवपद व्र्वतथापन 

५. सुशासन िथा संतथागि लवकास 

- लविर्गि के्षत्रहरुको लवतििृीकिण संिग्न छ । 

- आर्ोजना / कार्यक्रम प्राथलमलककिणका आधािहरु संिग्न छन । 

- अनसुूची – ४ संिग्न छ । 

अन्य माग गनुि पने योजनाहरु¸ 

- प्रदेश सिकाि संग माग गनुय पने र्ोजनाहरु 

१.  

२. 

- संलघर् सिकाि संग माग गनुय पने र्ोजनाहरु  

१. 

२. 

बतिी/टोि तिरबाट आयोजना / कायिक्रम छनौट गदाि पयुािउन ुपने प्रर्क्रयाः- 

१. वडा सलमलििे वतिीतििको आर्ोजना/कार्यक्रम छन टको ढाुँचा िर् गदाय वडा लभत्रका वलतिहरुिाई भ गोलिक 

अवलतथिी¸जनसंख्र्ा¸र्ािार्ािको सुलवधा िगार्िका आधािमा क्ितटि लनमायण गरि सबै नागरिकिाई र्ोजना छन टको वतिी 

तििीर् भेिामा सहभागी ह ने व्र्वतथा लमिाउन ुपनेछ। 

२. वतिी / टोितिि आर्ोजना / कार्यक्रम छन टका िालग वडा सदतर्को नेितृ्वमा टोलि परिचािन गनुय पनेछ । 

३. वतिी / टोितििको आर्ोजना / कार्यक्रम छन ट गदाय बािबालिका¸ मलहिा¸ आलदवासी/ जनजािी¸ मधेसी¸ अपाङ्ग¸ लसमान्िकृि¸ 

लपछडावगय िगार्ि सबै सामदुार्को अथयपणुय उपलतथलि ह ने व्र्वतथा लमिाउन ुपनेछ । 

kmf]g g+=  

ˆofS; g+=  

Web: www.duhunmun.gov.np 
Email: duhunrm@gmail.com 

 

mailto:duhunrm@gmail.com
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४. वतिी / टोितििको आर्ोजना / कार्यक्रममा छन टमा नागरिक समाजका संतथाहरु¸मलहिा / आमा समहुहरु¸बाि क्िबहरु¸तथालनर् 

गैि सिकािी संतथाहरु सहकािी संतथाहरु लनजी के्षत्रका संतथाहरु जतिा तथानीर् संघ संतथाहरुको सलक्रर् सहभालगिा गिाउन ुपनेछ । 

५. वतिीतििमा छन ट भएका हरुको आर्ोजना / कार्यक्रमहरुको सूची िर्ाि गरि वडा सलमलिमा पेश गनुय पनेछ । 

६. वडा सलमलििे गाउुँपालिकाबाट प्राप्त आर्ोजना / कार्यक्रमहरुको प्राथलमलककिण मापदण्डको आधािमा टोि वतिीतििबाट प्राप्त 

आर्ोजना/ कार्यक्रमहरुिाई लविर् के्षत्र समेि छुट्र्ाई प्राथलमलककिण गरि बजेट िथा कार्यक्रम िजुयमा सलमलिमा लसर्ारिस गरि 

पठाउन ुपनेछ । 

७. वडा सलमलििे वतिीतििबाट माग नभएका िि गाउुँ  तििमा महत्वपणूय देलखएका आर्ोजना / कार्यक्रमहरुिाई समेि औलचत्र् खिुाई 

प्राथलमलककिणको सूचीमा िाखी पठाउन सक्नेछ । 
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लमलिः २०७६।०२।२९ 

र्वषयः गाउुँ सभाको बैठकमा उपर्तथि भै र्दन ह न । 

श्री गाउुँसभाका सबै सदतर् ज्र्हुरु¸ 

दहु ुँ गाउुँपालिका, दाचुयिा 

 

प्रतिुि लविर् सम्बन्धमा र्स दहु ुँ गाउुँपालिकाको पाुँच  गाउुँ सभाको बैठक िपलसि बमोलजमको लमलि¸समर् ि 

तथानमा बतने भएकोिे उपलतथि भ ैलदन ह न आदशेानसुाि अनिुोध गरिन्छ । 

बैठक बतने र्मर्ि¸ समय र तथान 

लमलिः २०७६।०३।१० गिे       महशेबहादिु बम 

समर्ः लवहान ११ बजे 

तथानः दहु ुँ गाउुँपालिका वडा नं. २ को सभा हि । 

सभाका एजेन्डाहरुः 

१. आ व २०७६।०७७ को नीलि िथा कार्यक्रमको लतवकृिी 

२. लवलनर्ोजन ऐन २०७६ को लतवकृिी 

३. आलथयक ऐन २०७६ को लतवकृिी 

४.  बजेट िथा र्ोजना मालथ छिर्ि िथा लतवकृिी 

५. शनु्र् समर् मालथ छिर्ि 
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दुह ुँ गाउुँपार्िका¸जनप्रर्िर्नर्धहरुको र्ववरर् 

लस. न. नाम थि पद तथार्ी ठेगाना सम्पकय  नम्बि 

१ पिेुन्र बहादिुकाकी गाउुँपालिका अध्र्क्ष दहु ुँ गाउुँपालिका वडानं. २ 
9749503450 

9759503450 

२ ईश्विी जोशी गाउुँपालिका उपाध्र्क्ष दहु ुँ गाउुँपालिका वडानं. ३ 
9749523744 

9759503744 

३ जर् बहादिु बमं वडा अध्र्क्ष दहु ुँ गाउुँपालिका वडानं. १ 9749548660 

४ पणुायनन्द भट्ट सदतर् दहु ुँ गाउुँपालिका वडानं. १ 9749520423 

५ देव लसह ंमहि सदतर् दहु ुँ गाउुँपालिका वडानं. १ 9865795553 

६ अरुणा बमं गाउुँ कार्यपालिकासदतर् दहु ुँ गाउुँपालिका वडानं. १ 9749643128 

७ मथिुा देवी िहुाि दलिि मलहिा सदतर् दहु ुँ गाउुँपालिका वडानं. १ 9749643955 

८ गोलवन्द लसह ंडडाि वडा अध्र्क्ष दहु ुँ गाउुँपालिका वडानं. २ 9749507697 

९ आन लसह ंधामी सदतर् दहु ुँ गाउुँपालिका वडानं. २ 9749416366 

१० धनपलि बडाि सदतर् दहु ुँ गाउुँपालिका वडानं. २ 9745520520 

११ जानकी बडाि गाउुँ कार्यपालिकासदतर् दहु ुँ गाउुँपालिका वडानं. २ 9749543966 

१२ िाजमिी भिू गाउुँ कार्यपालिकासदतर् दहु ुँ गाउुँपालिका वडानं. २ 9749131312 

१३ सीिा देवी िहुाि दलिि मलहिा सदतर् दहु ुँ गाउुँपालिका वडानं. २ 9861978265 

१४ िाि बहादिु बमं वडा अध्र्क्ष दहु ुँ गाउुँपालिका वडानं. ३ 
9861978265 

9749520148 

१५ बहादिु लसह ंबोहिा सदतर् दहु ुँ गाउुँपालिका वडानं. ३ 9868872010 

१६ मदन िहुाि गाउुँ कार्यपालिकासदतर् दहु ुँ गाउुँपालिका वडानं. ३ 9749158630 

१७ जानकी जोशी मलहिा सदतर् दहु ुँ गाउुँपालिका वडानं. ३ 9868735315 

१८ हरिना िहुाि दलिि मलहिा सदतर् दहु ुँ गाउुँपालिका वडानं. ३ 9749520128 

१९ गोपाि लसह ंकाकी वडा अध्र्क्ष दहु ुँ गाउुँपालिका वडानं. ४ 9749525531 

२० लदि बहादिु बंम सदतर् दहु ुँ गाउुँपालिका वडानं. ४ 9749614200 

२१ निेन्र लसहं कुवुँि सदतर् दहु ुँ गाउुँपालिका वडानं. ४ 9749520296 

२२ सकुन्ििा कुवुँि गाउुँ कार्यपालिकासदतर् दहु ुँ गाउुँपालिका वडानं. ४ 9868875713 

२३ रुपा देवी िुहाि दलिि मलहिा सदतर् दहु ुँ गाउुँपालिका वडानं. ४ 9865961229 

२४ द िि लसहं महि वडा अध्र्क्ष दहु ुँ गाउुँपालिका वडानं. ५ 9749583838 

२५ लजि लसह ंमहि सदतर् दहु ुँ गाउुँपालिका वडानं. ५ 9749616134 

२६ नन्दा कुवुँि गाउुँ कार्यपालिकासदतर् दहु ुँ गाउुँपालिका वडानं. ५ 9749168761 

२७ किाविी िहुाि दलिि मलहिा सदतर् दहु ुँ गाउुँपालिका वडानं. ५ 9749020170 
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गाउुँपार्िकाका कमिर्ारीहरुको र्ववरर् 

 

 

 

 

 

 

 

 

र्स.नं. पद नाम सम्पकि  नम्बर 

१ प्रमखु प्रशासलकर् अलधकृि महशेबहादिु बम ९७५९५०४४४४ 

२ कार्यक्रम अलधकृि लवि लसंह धामी ९७४९५०७९१५ 

३ सचूना प्रलवलध अलधकृि लबिेन्र िाज जोशी 
९८४९८३९४०२ 

९७५९५०४४३२ 

४ इलन्जलनर्ि भवुन भट्ट ९८४८४१३१५८ 

५ नार्ब सबु्बा िाजेन्र बहादिु लसंह 
९७४९११७४५५ 

९८६५७७८७१४ 

६ िेखापाि मदन लसंह कुुँ वि 
९७४९५२१७१७ 

९७४९५०३६७४ 

७ सव-इलन्जलनर्ि कृष्ण लसंह महि ९८४९१८४६६७ 

८ सव-इलन्जलनर्ि लदिानन्द जोशी ९७४९५४३०९४ 

९ सह िेखापाि पे्रम बहादिु खड्का 
९७४९६१९००६¸ 

९८४८४५२९३७ 

१० कार्ायिर् सहार्क सिेुन्र बहादिु बम 
९८४८७९९२८६ 

९८६५९५९५४४ 

११ कार्ायिर् सहार्क पे्रम लसंह धामी 
९७४९५२२७९७ 

९८६८७३५८२६ 

१२ कार्ायिर् सहर्ोगी कल्र्ान लसंह बडाि ९७४९५०७९८४ 

१३ कार्ायिर् सहर्ोगी लगिा बम ९७४९५७१२८० 

१४ कार्ायिर् सहर्ोगी शंकि लसंह धामी ९८६५८७६५९२ 

१५ कार्ायिर् सहर्ोगी कमिा बम ९८६३११२७३९ 
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दुह ुँ गाउुँपार्िका वडामा कायिरि वडा सर्र्वहरुको र्ववरर् 

  

र्स.नं. नाम वडा नं. सम्पकि  नं. 

१. िाम लसंह धामी वडा नं. १ ९७४९५२०५०२ 

२. गोपाि लसंह बोहिा वडा नं. २ ९७४५०३८७३९ 

३. इलन्दिा बम वडा नं. ३ ९७४९५२०११२ 

४. गणशे दि जोशी वडा नं. ४ ९७४९५२२४४० 

५. लदपकिाज जोशी वडा नं. ५ ९८६८७१७२४० 

 

दुह ुँ गाउुँपार्िका र्वषयगि शाखाहरुमा कायिरि कमिर्ारीहरुको र्ववरर् 

र्स.नं. पद नाम सम्पकि  नं. 

१ ह ेअ छैट ुँ डा. लदनेश कुमाि लसंह 9759504405 

२ अलधकृितिि छैट ुँ भागा बडाि 9848973933 

३ बैद्य लनरिक्षक िाम प्रवेश र्ादव 9858750472 

४ लस.अ.ह.ेव छैट ुँ ईश्विी दत्त भट्ट 9749522510 

५ लस.अ.ह.ेव छैट ुँ लदलिप लसंह महिा 9749507927 

६ िोजगाि संर्ोजक किन लसंह बडाि 9848875232 

७ लस अ न मी नन्दा भट्ट 9759501782 

८ ह ेअ िमेशजोशी 9848791859 

९ ह ेअ मोहन लसंहधामी 9749647769 

१० ह ेअ मलनिा धामी 9868729395 

११ कलविाज मोहन लसंह सनुाि 9847841356 

१२ अ ह ेव पे्रम लसंहधामी 97495205646 

१३ अ ह ेव लभमबहादिु शाह 9848484847 

१४ अ ह ेव िाम लसंह साउद 9868710056 

१५ अ ह ेव पिुन लसंह साह  9749669986 

१६ पावयिी बडाि अ ह ेव 9848709582 

१७ अ न मी भागा बडाि 9749520456 

१८ अ न मी सालवत्री काकी 9848882533 

१९ अ न मी मन्ज ुबडाि 9868580514 

२० अ न मी सलुमत्रा शाह 9866705142 

२१ अ न मी नन्दा महिा 9749520426 

२२ अ न मी िलििा धामी 9749641260 
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र्स.नं. पद नाम सम्पकि  नं. 

२३ अ न मी लमना िाना 9848468210 

२४ अ न मी किाविी जोशी 9848877400 

२५ अ न मी इन्रा काकी  9749511215 

२६ अ न मी बागमिी बडु 9868807184 

२७ अ न मी लनमयिा धामी 9862563684 

२८ अ न मी िलििा बडाि 9749539626 

२९ ल्र्ाब अलसतटेन्ट डम्मि लसंह बडाि 9848715263 

३० नार्ब पश ुसेवा प्रालवलधक लधिेन्र लसंह धामी 9868777662 

३१ नार्ब पश ुसेवा प्रालवलधक सन्िोि लसंह ठगनु्ना 9865963631 

३२ नार्ब पश ुसेवा प्रालवलधक पिेुन्र लसंह काकी 9868717578 

३३ नार्ब पश ुसेवा प्रालवलधक िाजेश जोशी 9864759545 

३४ नार्ब पश ुसेवा प्रालवलधक निेन्र लसंह महिा 9749643189 

३५ नार्व प्रालवलधक सहार्क लधिक बोहिा 9749514387 

३६ नार्व प्रालवलधक सहार्क गंगादत्त जोशी 9848633274 

३७ नार्व प्रालवलधक सहार्क किन लसंह डडाि 9848558972 

३८ नार्व प्रालवलधक सहार्क सन्िोश लसंह िो्र्ाि 9749650463 

३९ नार्व प्रालवलधक सहार्क र्ोगेश कुवुँि 9868866527 

४० नार्व प्रालवलधक सहार्क सन्िोश बहादिु बम 9868736224 

४१ समालजक परिचािक जर् बहादिु कुवि 9749516875 

४२ समालजक परिचािक लनि ुधामी 9865739713 

४३ समालजक परिचािक र्शोदा बोहिा 9848883030 

४४ समालजक परिचािक धनीिाम िहुाि 9749566738 

४५ समालजक परिचािक किाविी काकी 9749587705 

४६ कार्ायिर् सहर्ोगी दलिप लसंह महि - 

४७ कार्ायिर् सहर्ोगी कल्र्ान लसंह बडाि - 

४८ कार्ायिर् सहर्ोगी लविबहादिु बम 9865806371 

४९ कार्ायिर् सहर्ोगी अमि लसंह काकी 9749520264 

५० कार्ायिर् सहर्ोगी िाम लसंह धामी 9868797146 

५१ कार्ायिर् सहर्ोगी लदलिप लसंह धामी 9864759558 

५२ कार्ायिर् सहर्ोगी िोशन काकी 9749163331 

५३ कुलचकाि कािी भिू - 

५४ कुलचकाि लबमाय कुवि 9749568644 

 

 


