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मडु्केचलुा गाउँपाललकाको आलथयक ऐन,ववलनर्ोजन ऐन र बावषयक लनलि िथा 

कार्यक्रम,२०७९ 



बार्षिक र्िर्ि िथा कार्िक्रम २०७९ 

११ औ गाउँसभाका सभाध्र्क्ष ज्रु् 

गाउँसभाका सदस्र्हरु ज्रु् 

उपर्स्थि सम्पुर्ि महािुभावहरु । 

“र्िक्षा, स्वास््र्, कृर्ष, रोजगारी, पूवािधार र सञ्चार 

मुड्केचुला गाउँपार्लकाको र्दगो र्बकासको मुल आधार” 
1. d''8\s]r''nf ufpFkflnsfsf] ;Ddflgt ;ef ;dIf cfufdL cfly{s jif{ २०७९|०८० sf] 

ah]6 k|:t't ug{ kfpFbf dnfO{ cToGt v'zL nfu]sf] 5 . /fhgLlts kl/jt{gsf nflu  

cd'No hLjg pT;u{ ug'{x'g] ;Dk'0f{ 1ft c1ft ;lxbx?k|lt xflb{s ;Ddfg ub}{ 

>4fGhnL JolQm ub{{5' . /fli6«otf , :jflwgtf, nf]stGq, ;fdflhs Gofo / ;d[l4sf] 

dfu{lrq sf]g{ ;+3if{ ug]{ dxfg g]kfnL gful/s / ;an g]t[Tj ug'{x'g] lzv/ JolQm k|lt 

xflb{s ;Ddfg JoQm ub{5'  . लबश्व महामारीका रुपमा फैललदै गएको कोराना भाईरस 
कोलभड १९ को रोकथाम न्रू्नीकरर् कार्यमा खविने 
स्वास््र्कमीहरु,जनप्रलिलनलहहरु,रा्ट्रससेबक कमयचारीहरु सरुक्षाकमी, राजनीलिक 
दल,बवुिजीवी,पत्रकारलमत्र हरुमा हार्दयक सम्मान ब्र्क्त गदयछु|   

2. nfdf] ;dosf] g]kfnL hgtfsf] ;+3if{af6 hgtfsf] rfxgf cg'?k ;+3Lo nf]stflGqs 

u0ftGqfTds zf;g Joj:yfsf] :yfkgf ePsf] 5 . nf]stflGqs Joj:yf / k|0ffnLsf] 

alnof] hu /fVg xfd|f] e"ldsf dxTjk"0f{ /x]sf] 5 . ;d[4 g]kfnM ;'vL g]kfnL xfd|f] 

/fli6o cleofgnfO{ ;fy{stf lb+b} d''8\s]r''nf bLuf] ljsf;sf] d'n cfwff/ M ;'zf;g 

;d[l4 / k|ofKt k"jf{wf/ xfd|f] cleofgnfO{ ;fy{s agfpg xfdL lg/Gt/ k|oTg/t 5f}+ 

o; cleofgdf ;Dk"0f{ dxfg'efjx?sf] /rgfTds / ;sf/fTds ;xof]usf] ck]Iff ub{5' 

.  

3. xfdL lgjf{lrt eP/ hgtfsf] ;'vMb'vdf xft]dfnf] ub}{ ljsf;sf] nx/df ;dflxt 

ePsf] w]/} ePklg lgjf{lrt eO{ tkfO{x?nfO{ ;]jf ug]{ df}sf ev{/} kfPsf 5f}+ . 

d''8\s]r''nfsf] ;d[l4sf] cleofgdf dxTjk"0f{  e'ldsf lgjf{x ug'{ x'g] ;Dk'0f{ ufpF;efsf 

;b:o, cfd gful/s, a'l4lhjL, pBdL, Joj;foL, /fi6«;]js k|lt xflb{s wGojfb 1fkg 

ub{5' . d''8\s]r''nfsf] ;jf{ª \uL0f ljsf;sf nflu ufpFkflnsfnfO{ cu|ufdL kydf n}hfg 

k|bz{ssf] e'ldsf lgjf{x ug'{x'g] ;Dk'0f{ cfb/0fLo cu|hx?sf] of]ubfgsf] pRr ;Ddfg 

JoQm ub{5'  .  



4. d''8\s]r''nfsf hgtfsf] ckf/ tyf pT;fxk'0f{ ;xefuLtfsf] kl/0ffdn] g} xfdL pT;flxt 

ePsf 5f}+ . of] ;/sf/ d''8\s]r''nfjf;Lsf] cfzf / e/f];fsf] s]Gb|ljGb' xf] . xfdL 

d''8\s]r''nfsf hgtfn] kfpg] ;fj{hlgs ;]jf k|jfxnfO{ l56f] 5l/tf], e/kbf]{ / u'0f:t/Lo 

agfpg x/kn k|oTg/t 5f}+ . xfd|f] sfdn] gful/ssf] d'xf/ pHofnf] kfg]{ nIo /x]sf] 

5 . d''8\s]r''nfsf gful/ssf] ;jf]{Qd lxt / cu|ufdL k|ultsf nflu of] ;/sf/ k|ltj4 

/x]sf] Joxf]/f b[9 ljZjf; lbnfpg rfxG5' .  

5. cfufdL cfly{s aif{sf] ah]6 th'{df ubf{ d}n] g]kfnsf] ;+ljwfg, ;+3Lo ;/sf/ sf] 

cf=j=२०७९|०८० sf] gLlt tyf sfo{qmd, s0ff{nL k|b]z ;/sf/sf] cf=j= 

२०७९|०८० sf] gLlt tyf sfo{qmd, संणिर् सरकार,प्रदेश सरकार,संणिर् मालमला िथा 
सामान्र् प्रशासन मंत्र्र्ालर् र ववलभन्न लबषर्गि मंत्र्र्ालर्द्वारा कोलभड १९ महामारी 

रोकथाम िथा न्रू्नीकरर् कार्यका लालग अबलम्बन गररएका मागयदसयन,:yfgLo ;/sf/ 

;~rfng P]g, cfly{s P]g, ljlgof]hg ljw]os, cfly{s ljw]os, sfo{kflnsf ;b:o / 

ufpF;efsf ;b:ox?, ljleGg /fhg}lts bnsf kbflwsf/Lx?, k]zf Jofj;foL, ;+3 

;+:yf, a'l4lhlj,  ljifout sfof{noaf6 k|fKt  ;'emfjx? nfO{ oyf;Dej dfu{bz{gsf] 

?kdf lnPsf] 5'  

6. cWoIf dxf]bo, ca d d''8\s]r''nf ufpFkflnsfsf] cf=a= @)&(.)*) sf] jflif{s 

sfo{qmdsf] sfof{Gjog cj:yfsf] ;+lIfKt  ;+lIfKt ;ldIff ;DdfgLt ;ef ;dIf k]z ug{ 

rfxG5' .  

7. लबश्व महामारीका रुपमा फैललदै गएको कोराना भाईरस कोलभड १९ को प्रभाबका कारर् 
चाल ुआ.को बजेि कार्यन्वर्नमा जविलिा उत्पन्न भई हामी ठुलो चनुौिी भएिापलन 
अलहकांस शीषयक र क्षेत्रमा लबलनर्ोजन भएका र्ोजनाहरुको ;Ifd g]t[Tjsf ;r]t 

gful/s, s'zn sd{rf/L sf/0f xffdLn] ut cf=a= =@)&८.)&९ sf clwsf+z of]hgfx? 

s'zntfk'j{s ;DkGg u/]sf 5f} . 
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गाउँपालिकािे अलिकाांश आिारभतू भौलतक परू्ाािारहरु लिर्ााण गरीसकेको भएता पलि लतिीहरुको लिगो र गुणस्तरीय 

व्यर्स्थापि गिुापिे,लर्द्यािय, स्र्ास््य जस्ता सार्ालजक के्षत्रर्ा गुणस्तरीय सेर्ा प्रिाि गिुापिे र स्थािीयस्तरर् ै

रोजगारीका अर्सरहरु श्रजृिा गरी गररर्ी र बेरोजगारी न्यूिीकरण गिुापिेसन्िभार्ा आज फेरर यसगररर्ार्य गाउँसभाको 

बैठकर्ा र्ड्ुकेचिुा गाउँपालिकाको िीलत तथा कायाक्रर् प्रस्तुत गिा पाउँिा र्िाई िेरै खशुी िागेको छ। 

र्स अवर्धमा महत्त्वपूर्ि उपलर्धधहरू  

 १. यस र्ड्ुकेचिुा गाउँपालिकाका प्रत्येक र्डाका आफ्िै र्डा कायाािय भर्िहरु लिर्ााण भै सकेका छि् । 

गाउँपालिकाका सम्पणूा र्डाका लर्लभन्ि के्षत्रहरुिाई कृलि तथा पशपुािि पकेट के्षत्र घोिणा गरी कृलि के्षत्रिाई घेराबार 

गिे काया लिकट भलबष्य र्ै गररिेछ साथै  कृलि पकेट के्षत्रर्ा स्याउ तथा ओखरक खेती गरर कृिकहरुिाई आत्र् लिभार 

बिाउि कृिी लबिेश कायाक्रर् ल्याई कायान्र्यिर्ा  ल्याईिेछ ।  

२. यस गाउँपालिकाका प्रत्येक र्डाहरुर्ा आिारभुत स्र्ास्य सेर्ा केन्र भर्िहरु लिर्ााण भै लबगत बिेिलेख िै सांचाििर्ा 

ल्याई सर्िुाय स्तरर्ा र्ै स्र्ास््य सेर्ा उपिब्ि गराइएको छ भिे यस आलथाक बिािलेख गाउँपालिको केन्र टुङगो िगाई 

गाउँपालिकाको आफ्िै प्रशासलिक भर्ि लिर्ााण कायािाई उच्च प्रथालर्कता लिई कायान्र्यिर्ा ल्याईिे छ ।  

३. यस गाउँपालिकाको आफ्िै श्रोतबाट स्काईभेटर र्ेलसि खररि गरर र्डा िां ७ ८ र ९ िाई जोड्िे सडक बाटोको लिर्ााण 

काया लतब्ररुपर् अगालड बढी रहेको छ भिे लिकट भलबष्यर्ा िै बक्ट सर्ी होतागाउँ हदिै पिु बक्ट गाउँसम्र् ररङरोडको 

लिर्ााण तथा लबस्तार गररिेछ । 

४. लर्द्याियको भौलतक परू्ाािार सिुारर्ा उल्िेखिीय प्रगलत हाँलसि भएको छ । सर्य सापेक्ष प्रत्येक लबिाियर्ा 

कम्युटर तथा सोिारको ब्यबस्थापि गरर गुण स्तर लशक्षार्ा जोड लिइएको छ । 

५. स्र्ास््य के्षत्रर्ा स्र्स््यकेन्र भर्िहरु लिर्ााण गररएको छ । स्र्ास््य सांस्थाहरुर्ा कुिै पलि औििीको कर्ी िहदिे गरी 

पयााप्त र्ात्रार्ा आर्श्यकता अिुसारको औििी लर्तरण गररएको छ । लर्लभन्ि स्र्ास््य सांस्थाहरुिाई सोिार सेट 

उपिब्ि गराइएको छ साथै सम्पणूा स्र्ास््य सांस्थाहरुर्ा लर्लभन्ि औजार तथा उपकरण उपिब्ि गराई आिारभतू 

स्र्ास््य सेर्ा सलुिलित गररएको छ ।  

६. गाउँपालिका एक्िैको प्रयासिे र्ात्र सर्नु्ित र सर्दृ्ध र्ड्ुकेचिुा बन्ि सक्ििै, सर्िुायको सकृयतािे र्ड्ुकेचिुा 

गाउँपालिकािाई उत्कृष्ट गाउँपालिका बिाउि सलकन्छ भन्िे उद्देश्यिे सर्िुाय सिुार र लर्कास गिा टोि सलर्लत गठि 

गरर सलक्रयता परू्ाक पररचािि गररिेछ । टोि टोिर्ा आर्ा सर्हू गठि भएका छि्, स्र्च्छ प्रलतस्पिाा र के्षत्रगत 

लर्कासकािालग उद्योग र्ालणज्य सांघ, खेिकुि लर्कास सांघ, साांस्कृलतक र्हासांघ, युर्ा क्िर्, बाि क्िर्, र्लहिा 

सहकारी गठि भएका छि् । जसिे गिाा सार्ालजक लर्कृलत लर्सांगती न्यूिीकरण भएको छ । युर्ा तथा बािबालिका 

लर्लभन्ि सार्ालजक कृयाकिापर्ा सलक्रया भएका छि्, र्लहिाहरु सांगलठत रुपर्ा आर्ाज उठाउि थािेका छि् । कृलि 

सहकारी, जलडबटुी सहकारी तथा सािा उद्यर्ीहरु शजृिा गररएको छ । िघु घरेि ुतथा सािा उद्योग लर्कास सलर्लत 



डोल्पा सांग सर्र्न्य गरी उद्योगीहरुकािालग लसिाइकटाइ, आल्िो प्रशोिि, लसकर्ी तथा डकर्ी िगायत लर्लभन्ि 

लकलसर्  लसप लबकास तालिर्हरु सांचाििर्ा ल्याइिेछ । 

अर् हार्ी हाम्रो सरकारिे पररकल्पिा गरे अिुरुप सार्ालजक न्याय, सशुासिर सम्र्लृद्धसलहत सखुी र्ड्ुकेचिुाबासी 

बिाउिे िक्ष्यर्ा पगु्ि परू्ाािार लर्कासिे र्ात्र िपगु्िे भएकोिे लिगो आलथाक तथा सार्ालजक लर्कासका गलतलर्लि तफा  

केलन्रत हदिुपिे चरणर्ा प्ररे्श गरेका छौं । सार्ालजक न्याय सलहतको सम्र्लृद्ध हालसि गिा हाम्रो कायाक्रर् अलशक्षा, गररर्ी, 

बेरोजगारी र पछौटेपि लर्रुद्ध केलन्रत हदि जरुरी छ । र्ैिे िीलत तथा कायाक्रर् तयार गिाा लयिै र्ान्यताहरुबाट लििेलशत 

भएर तयार गरेको छु ।  

र्ैिे  यस  आलथाक  र्िाको  िीलत  तथाकायाक्रर्  तयारगरर रहँिा स्र्च्छ, हराभरा,  लर्कलसत,  सर्तार्िूक,  सर्दृ्ध 

र्ड्ुकेचिुाको भार्ी  तलस्र्रिाई  सार्ुन्िेर्ा राखेको  छु  । उपिब्ि स्रोत र  साििको अलिकतर् उपयोग गरी लर्कासको 

प्रलतफि  सबै र्ड्ुकेचिुार्ासीिे  सर्तार्िूक  तर्रिे प्राप्त  गिे  गरी  सािि,  स्रोत  र  अर्सरको  न्यायोलचत लर्तरण 

गिे, लिगो लर्कासका िालग परू्ाािार लिर्ााण गिे र आर् गाउँर्ासीको अपित्र् र स्र्ालर्त्र् हदिेगरी लर्कास  

आयोजिाहरूको  कायाान्र्यि  गिे लिशार्ा  यो  िीलत तथा  कायाक्रर्  केलन्रत  गरेको  छु  र सोही र्ागािशािबाट पे्रररत 

भई बजेट प्रस्तुत हदिेछ।  

आर्थिक र्वकास 

"घर घर मा रोजगार, समदृ्ध मुड्केचुलाको आधार:" 

आलथाक लर्कासकािालग जिताको आलथाक क्षर्ता बढाउि आम्िािी र बचत बढाउि आर्श्यक हदन्छ । आलथाक 

लर्कासकािालग जिताको आलथाक क्षर्ता बढाउि गत आ.र्. िलेख  छािाजतु्ता लसिाई बिुाई , लिि उिेग स्थापिा 

परुािा कपडाहरु प्रसोिि गरर लसरक डसिा बिाउिे हाबे्र लसरक उिोग िगाएत अल्िो प्रसोिि गरर कोटका कपडाहरु 

उत्पािि गिे उिोगहरु सांचाििर्ा ल्याइएको छ । यस आ ब र्ा पलि प्रगलतका आिारर्ा उक्त कायाक्रर्हरुिाई लिरन्तरता 

लिइिेछ ।  

कृर्ष िथा पिु र्वकास 

यस गाउँपालिका लभत्र रहेका कृलि सर्हूका कृिकहरुिाई स्याउ र ओखरको लबरुर्ा रोप्िे खाडि खन्ि, कम्पोष्ट र्ि 

खररि गिा, बेिाा रोप्ि र घरेाबार गिा कृिी शाखाबाट अिुिाि उपिब्ि गराइिे छ । सो को अिुगर्िको िालग प्रभार्कारी 

अिुगर्ि सांयन्त्र लिर्ााण गररिेछ । के्षत्रगत रुपर्ा हस्तान्तरण भई आएका कृलि तथा पश ुलर्कास कायाक्रर्िाई लिरन्तरता 

लिईिे छ । कृलि तथा पशपुािििाई आिलुिककरण र ब्यर्सायीकरण बिाउि ैगाउँपालिकािाई तरकारी, र्ास,ु ििु र 

अण्डा उत्पाििर्ा आत्र्लिभार बिाईिे छ । कृलि उपज भण्डारणका िालग लशत भण्डार केन्र लिर्ााण गिा पहि गररिेछ ।  

 

 



उद्योग 

िघ,ु घरेि ुतथा सािा उद्योगको लर्कास र लर्स्तार गररिेछ । जलडबलुट प्रसोिि उद्योग, डेरी उद्योग, र अल्िो उद्योगिाई 

प्रोत्साहि गररिेछ । परम्परागत सीपर्िूक उद्योगहरुिाई सांरक्षण गररिे छ ।सरकारी,  लिजी  तथा  सहकारीको  र्ाध्यर्द्वारा  

स्रोत  पररचािि गरी  गररर्ी  न्यूिीकरणका  िालग रोजगार सजृिा गररिेछ । स्थािीय  श्रर्,  सीप  र  पूँजीिाई  अलिकतर्  

पररचािि  गरी  स्थािीय  अथातन्त्रको  प्रर्खु  स्तम्भको रुपर्ा स्थालपत गररिेछ । 

पर्िटि 

सपुाकुिा गुफािाई पयाटकीय गन्तव्य स्थिको रुपर्ा लर्कालसत गररिे छ । ऐलतहालसक र्हत्र्को स्थािहरुको सांरक्षण 

तथा प्रर्िाि गररिे छ । लबश्व र्ै ििुाभ र्ालिएको रेड पाण्डा हाबे्रको बास स्थाि िगाएत चरण के्षत्रको उलचत सांरक्षण तथा 

सम्बिािका कायाहरु र्ाफा त प्रसस्त र्ात्रर्ा रेड पाण्डाको बिृी लबकास गरर यस्तो ििुाभ र्न्यजन्तु हेिा आउिे आन्तररक 

तथा बाह्य पयाटकहरुिाई यस गाउँपालिकार्ा लभत्र्याउिे कायाक्रर्हरु यथाशक्य गररिेछ साथै यस गाउँपालिकर्ा रहेको 

र्ड्ुकेचिुा लतथास्थिको प्रचार प्रसार गरर आन्तररक तथा बाह्य पयाटक लभत्र्याउि लतथास्थिसम्र् आर्त जार्तगिे 

बाटोको स्तर उन्िती गिा सांलघय तथा प्रिशे सरकार र्ाफा त बजेट र्ाग गरर कायान्र्यिर्ा ल्याईिेछ । 

 

व्र्ापार 

र्ड्ुकेचिुा गाउँपालिका लभत्र कािुिी रुपर्ा िताा भई चाि ुआ.र्.र्ा गाउँपालिर्ा िताा भएका उत्कृष्ट व्यर्सायीहरुिाई 

प्रोत्साहि गररिेछ ।  

पूवािधार र्वकास 

भवि र्िमािर् 

गत आ ब र्ा यस गाउँपालिकाका सबै र्डाका आफ्िै भर्िहरु लिर्ााण भै सकेका छि् भिे यस आ.र्.र्ा गाउँपालिकाको 

आफ्िै प्रशासलिक भर्िको लिर्ााण कायािाई उच्च प्रथालर्कतार्ा राखी लिर्ााण कायाािाई यथालशघ्ररुपर्ा अगालड 

बढाईिेछ ।  

      उजाि 

यस गाउँपालिर्ा रहेको छहरेखोिा िघ ुजिलर्द्यतु आयोजिाको स्तरोन्ितीको कायािाई अगालड बढाईिेछ । यसको 

िालग यस आ ब र्ा रु ४ िाख रुपैया बजेट लबलियोजि गरेको छु । यस गाउँपालिकाको र्डा िां ४ ईिर्ा रहेको फेलिखोिा 

िघ ुजिलर्द्यतु लछटै्ट गाउँपालिकाको र्ाताहतर्ा ल्याई उक्त िघु जिलबितुको पलि र्र्ात सम्भार कोि लिर्ााण गरर 

गाउँपालिकाका सम्पूणा घरिरुीर्ा जिलर्द्यतुको लियलर्त आपतूीको सलुिलितता गररिेछ  भिे र्ड्ुकेचिुा गाउँपालिकाको 

र्डा िां १,२ ३ ७ ८ र ९ र्ा बैकलल्पक उजो श्रोत प्रलतघर १०० बाटको सोिार लबरतण काया सम्पन्ि भएको छ । यस 



गाउँपालिकाको र्डा िां ७ सर्ीर्ा रहेको िुिेगाड िघ ुजिलबितु आयोजिाको लिर्ााण काया लतब्ररुपर्ा अगालड बढीरहेको 

छ । यसिाई यस आ ब लभतै्र सम्पन्ि गरर सर्ी ओक्ट र होतागाउँर्ा लबितुीकरण गररिेछ भिे र्डा िां १ २ र ३ कालिकार्ा 

पलि कालसिखोिा िघ ुजिलबितु आयोजिाको लजणोद्वार गरर लबितुीकरण गिा यस आ ब र्ा आबश्यक बजेटको 

ब्यबस्थापि गरेको छु । 

सूचिा प्रर्वर्ध, संचार िथा ि्र्ांक व्र्वस्थापिः  

िागररकिाई सचूिा प्रिाि गिा र गाउँपालिकाका गलतलर्लिहरुको  प्रसारण गिा एफ एर् रेलडयो र्ा गाउँबासीको पहदँच 

सलुिलित गररएकोर्ा हार्ीिाई गर्ा छ । यसैगरर यस गाउँपालिका अन्तगात लबलभन्ि रे्भ पोटाि (Web Portal) जस्तै 

िुप एस.एर्.एस,आई. एर्.आई.एस, एच.एर्.आई.एस, ई.एर्.आई.एस,सतु्र,पाम्स,लसग्यास ईत्यािी सांचाििर्ा आई 

सकेको र आगार्ी आ ब र्ा आबश्यक पिे सफ्टरे्यरहरु सर्ेत सांचाििर्ा ल्याईिेछ । कालिकाको पातीहाल्रि डाँडाँ र 

बक्टको र्रुीकोट डाडार्ा रहेको एलटलस टार्रको र्ाफा त सांचाििर्ा आएको फोर लज सेर्ािाई लिकट भलबष्य र्ै स्तर 

उन्िती गरर सबैको पहदचर्ा सहजता ल्याईिेछ । यस गाउँपालिका अन्तगात सांचािि भएको ररडयो र्ड्ुकेचिुा एफ एर् 

को प्रसारण िाईिर्ा स्तर उन्िती गरर गाउपालिका िगाएत लछर्ेकी गाँपालिकार्ा सर्ेत सनु्ि सक्िे ब्यबस्था गररिेछ । 

गाउँपालिकाको रे्र्साईटिाई पूणा रुपर्ा अद्यार्लिक गरी गाउँबासीिे गुिासो गिा सक्िे र गाउँपालिकाका 

गलतलर्िीहरूका बारेर्ा घरर्ै बसी जािकार हदिे ब्यर्स्था सर्ेत गररिे छ । यस गाउँपालिकाका जिप्रलतलििीहरु र 

कर्ाचारीहरुको बिृी लबकासको िालग सचुिा प्रलबलि सम्बलन्ि तालिर् सांचािि गिा आबश्यक बजेटको ब्यबस्था गरेको 

छु । 

सामार्जक र्वकास  

र्िक्षा 

सार्िुालयक लर्द्याियको शैलक्षक सिुारकािालग लशक्षक तथा लर्द्याथी लर्द्यािय सर्यलभत्र रहिे र्ातार्रण सजृिा गिाको 

िालग अिुगर्ि र लिरीक्षण प्रणािीिाई प्राथलर्कतार्ा रालखिेछ । लर्द्याथीिाई  आिलुिक  तथा  प्रालर्िीक  लशक्षा  लिई  

लर्कासिाई  लर्ज्ञाि सँग  जोड्िे  कायाक्रर्  िागू गररिेछ । यस पालिका लभत्र सांचाििर्ा रहेका पूबा बाि लबकास 

केन्रका सहजकतााहरुिाई र्ालसक ५ हजार, प्रालब तहका कायाािय सहयोलगिाई र्ालसक रु १ हजार पाँच सय लिर्ालब 

तहका लबिाियका कायाािय सहयोलगहरिाई र्ालसक रु २ हजार र र्ालब तहका कायाािय सहयोलगहरुिाई र्ालसक २ 

हजार ५ सय रुपैया तिब बिृी गररएको छ । त्यसैगरर यस पालिका लभत्र रहेका राहत िरबन्िीका प्रलब तहका 

लशक्षकहरुिाई  र्ालसक १ हजार लिर्ालब तहका लशक्षकहरुिाई र्ालसक १ हजार पाँच सय र र्ालब तहका शक्षकिाई २ 

हजार रुपैया थप गिे ब्यबस्था गररएको छ । र्ड्ुकेचिुा गाउँपालिका लभत्रका अलभभार्कलर्हीि, गररब तथा लर्पन्ि 

र्गाका बािबालिकाहरुिाई शैलक्षक सार्ािीको व्यर्स्था गररिे छ । लबिािय बालहर रहेका बािबालिकाहरुको पलहचाि 

गरर लबिािय के्षत्रसम्र् ल्याउि घरििैो कायाक्रर् सांचािि सांचािि गररिे छ । र्ड्ुकेचिुा गाउँपालिका लभत्र रहेका 

लबिाियर्ा अध्ययिरत िलित छात्र छँत्राहरुको िालग पठिपठािर्ा पणूारुपर्ा सहयोग गिा यस आ ब र्ा रु १० िाख 

रुपैया र यस गाउँपालिका लभत्र रहेका लबिाियहरुको िालग स्थािीय पाठ्यक्रर् लिर्ााण गिा रु ६ िाख रुपैया बजेट 

लबलियोि गरेको छु । 



आधारभूि स्वास््र् िथा सरसफाई 

र्ड्ुकेचिुा गाउँपालिकाको स्र्ास््य  िै  िि  हो  भन्िे  जािकारी  सम्पणूा  जिस्तरर्ा  प्रिाि  पयुााईिेछ  । खाद्य  

पिाथाहरूको सचेतिािाई तल्िो तह सम्र् फैिाइिेछ । । िमु्रपाि  र्कु्त  पररर्ारको  अलभयाि  सांचािि गरी सार्ाजलिक  

स्थिहरूर्ा  िमु्रपाि  लििेि गिे अलभयाििाई कडाईका साथ िागूगररिेछ । िागररकिाइ स्र्स्थ बिाउि र्ड्ुकेचिुा 

गाउँपालिकािे स्र्ास््य क्षेत्रर्ा िगािी  अलभर्लृद्ध गिे एर्ां गुणस्तरीय सर्ासिुभ स्र्ास््य सेर्ार्ा सर्ाि पहदँचस्थालपत 

गि ैसरै्को स्र्स्थ जीर्ि प्रत्याभतू गरर लिगो लर्कास सलुिलित गिुापिे कािुिी िालयत्र्िाइ परुा गिे िीलत लिइएकोछ भिे 

यस गाउँपालिका लभत्र रहेका गभार्ती र्लहिाहरुिाई घर र्ै गै िईु लर्हिार्ा एक पटक स्र्ास््य जाँच गिे ब्यबस्था 

लर्िाईिेछ भिे गभार्ती तथा सतु्केरी र्लहिाहरुिाई पोिययुक्त खािेकुरा खािको िालग यस आ ब र्ा रु ५ िाख रुपैया 

बजेट लबलियोि गरेको छु ।  यस गाउँपालिकाको र्ड ि ३ र्ा रहेको कालिका फेलर्िी अस्पताििे लिि ैआएको सेर्ा 

प्रबाहिाई सम्र्ाि गि ै उक्त अस्पतािको स्तर उन्ितीकोिालग  आबश्यक बजेट लबलियोजि गररिेछ । 

 

लैर्गक समाििा िथा सामार्जक समावेिीकरर्: 

 र्लहिा, बािबालिका, आलिर्ासी, जिजाती, ििीत, अपाांग, जेष्ठिागररक, युर्ा तथा अन्य िलक्षत र्गाहरुिाई 

िलक्षत कायाक्रर् र्ाफा त सशलक्तकरण गररिे छ । सर्ुिायर्ा िैलगांक लहांसा  र्कु्त,  छुर्ाछुत  र्कु्त,  जातीय  भेिभार्  र्कु्त,  

जरु्ातास  र्कु्त,  िागूऔिि िगायत िवू्र्यसि र्कु्त, अन्िलर्श्वास तथा कूप्रथा र्कु्त बिाउि सर्िुायिाई िै अिसर गारइिे 

छ । बािर्ैत्री स्थािीय शासि पद्धलत अबिम्बिगरी बािर्ैत्री गाउँपालिकाको रुपर्ा घोिणा गिा सबै लर्कास साझेिार 

र सरोकारर्ािाहरूसँग सर्न्र्य र सहकाया गररिे छ । सबै बािबालिकािाई पणूा खोप सलुिलितताको अर्स्थािाई 

लिरन्तर कायर् रालखिे छ । भौलतक सांरचिा लिर्ााण गिाा बािर्ैत्री र अपाांगर्ैत्री पक्षिाई लर्शेि ख्याि गररिे छ ।  

रु्वा िथा खेलकुद र्वकास 

गाउँपालिका स्तरीय खेिकुिका लक्रयाकिापहरुिाई प्रोत्साहि गररिे छ ।  र्ड्ुकेचिुा गाउँपालिकाको र्डा िां ७ सर्ीर्ा 

रहेको श्री अन्िपणूा र्ालबर्ा र होतार्ा खेि र्ैिाि लिर्ााण भै सकेका छि भिे र्डा िां ८ बक्टर्ा रहेको िार्ाचौरर्ा 

बहदउद्देश्सीय रांगशािा लिर्ााण भैसकेको छ ।  खेिकुि प्रलत आर् िागररकको चासो बढाउिे उद्देश्यिे यस आ ब र्ा प्रथर् 

अध्यक्ष कप खेिकुि सांचाििका िालग   रु १० िाख रुपैया बजेट लबलियोजि गरेको छु । 

 

 

 

 

 



सहकारी   

सर्ाजर्ािको आिार- सहकारीको लर्स्तार भन्िे र्िु अलभप्रायका साथ र्ड्ुकेचिुाको गररर्ी,बेरोजगारीको न्युलिकरण 

गिे र्िु साििको रुपर्ा सहकारी लर्कास र लर्स्तारिाई आर्श्यक लिलत,लियर् र कािुि र्ाफा त अगाडी बढाईिे छ । 

र्ड्ुकेचिुाको कृलि के्षत्रको बहृतर लर्कासका िालग कृलि व्यर्सालयकरण गिा र उत्पालित कृलि उपजको खररि लर्लक्रको 

ग्यारेन्टी गिा आर्श्यक व्यर्स्था गररिेछ ।यस र्ड्ुकेचिुार्ा रहेका सहकारीहरुको क्षर्ता र्लृद्धर्ा जोड लिईिे छ । 

सहकारी र्ाफा त कृिकहरुिाई कृलि तालिर्,उन्ित जातका पशपुांक्षी,लर्उलर्जि,बोटलर्रुर्ा लर्तरण गरी उिीहरुको कृलि 

व्यर्ासायीकतािाई प्रर्द्धि गररिे छ । साथै सरकारी र्ाफा त आयात र लियाातको व्यर्स्था लर्िाई लियाातर्लुख र्ड्ुकेचिुा 

अथातन्त्र लिर्ााण गिे िक्ष रालखिे छ । 

सहकारीिाई आलथाक  लर्कासको  लिलम्त  स्थािीय  श्रर्,  सीप  र  स्रोत  पररचािि  गराउिे  र्ाध्यर्को रुपर्ा प्रयोग 

गररिेछ ।सहकारीको सांख्यात्र्क भन्िा गुणात्र्क लर्कासर्ा जोड लिईिेछ ।कृलि सहकारीिाई उत्पािि, प्रशोिि र 

बजाररकरण गिािाई प्रोत्सालहत गररिे छ । सहकारीिाई लर्पन्ि,  र्लहिा  तथा  तल्िो  तहका जिताको  जीर्िस्तर  

उकास्ि  सार्लूहक प्रयास गिे र्ाध्यर् बिाइिेछ । परम्परागत घरेि ुर िघु उद्यर्हरूको लर्कासगिा सहकारीिाई प्रयोग 

गररिेछ ।जिसािारणिाई  उद्यर्शीिता  तफा   ध्यािाकिाण  गराउिे  र्ाध्यर्को  रुपर्ा  सहकारीहरूिाई  र्डा र्डार्ा 

लबस्तार गररिेछ । 

सामार्जक सुरक्षाको प्रत्र्ाभुिी 

यस र्ड्ुकेचिुा गाउँपालिकाका आर् िागररकहरुिाई सार्ालजक न्यायको लहसाबिे सरुक्षा प्रिाि गिा िेपाि सरकारिे 

ब्यबस्था गरेको प्रहरी चौकीबाट प्रिाि गररिे सेर्ा प्रबाहिाई अझ बढी स्र्च्छ पारिलशा ढांबाट सेर्ा प्रबाह गिा लबिेश 

कायाक्रर् िागु गररिेछ भिे यस गाउँपालिका लभत्र रहेका प्रहरी चौकी कालिका, प्रहरी चौकी  ईि, प्रहरी चौकी सर्ी र 

अस्थाई प्रहरी चौकी िकुा को ब्यबस्थापि गिा यस आ ब र्ा रु ५ िाख रुपैया बजेट लर्लियोि गरेको छु । अको तफा  गाउँ 

प्रहरी काया लबलि पाररत गरर जितािाई अझ बढी सरुक्षा लििे ध्येिे एक जिा हर्ल्िारको कर्ान्डर्ा रहिे गरर िईु जिा 

जर्ािहरुको ब्यबस्थापि गिा रु १० िाख रुपैया बजेट लबलियोि गरेको छु । 

रोजगारी श्रजृिा िथा र्सपमुलक िार्लम 

१. यस र्ड्ुकेचिुाका बेरोजगार ब्यक्तीहरुिाई सांलघय सरकार श्रर् रोजगार तथा सार्ालजक सरुक्षा र्न्त्रािय 

प्रिािर्न्त्री रोजगार कायाक्रर् र्ाफा त यस आ ब र्ा कम्तीर्ा १०० जिा बेरोजगार ब्यक्तीहरुिाई रोजगारीको 

अर्सर श्रजृिा गररिेछ भिे कणाािी प्रिशे सरकार र्खु्यर्न्त्री रोजगार कायाक्रर् र्ाफा त  १०० जिा बेरोजगार 

ब्यक्तीहरुिाई रोजगारीको अर्सर प।्रिाि गररिेछ ।  

२. गररबी लिर्ारणका िालग िघ ुउिर् लबकास र्ेडपा कायाक्रर् र्ाफा त यस गाउँपालिकाका कम्तीर्ा पलि ८० जिा 

गररब तथा जेहेन्िार ब्यक्तीहरुिाई लबलभन्ि लकलसर्को लसपर्िुक तालिर् प्रिाि गरर उिीहरुको आत्र् लिभार 

तफा  उन्र्खु गररिेछ । 



३. सांलघय िोकतालन्त्रक गणतन्त्र स्थापि गिे दृढ ईच्छा शक्तीका साथ िालग परर १० बिे शसस्त्र द्वन्िकािर्ा यस 

गाउँपालिकाका शलहि घाईते तथा अपाङग पररर्ारहरुिाई रोजगारी श्रजृिा गिा यस आ.ब. र्ा अध्यक्ष रोजगारी 

काक्रा र् िागु गररएको छ । जसको िालग रु १२ िाख ५० हजार रुपैया बजेट लबलियोि गरेको छु । 

बि िथा वािावरर् 

र्ड्ुकेचिुा गाउँपालिकािाई हररयािीतथा स्र्च्छ गाउँ बिाउि िाङगा डाँडाँ पाखार्ा र्कृ्षारोपण गररिे छ । 

र्ड्ुकेचिुाका सम्पणूा र्डाहरुको फोहोर व्यर्स्थापि गिाकोिालग उपयुक्त स्थािर्ा डलम्पङ साइटको खोजी गरी आगालर् 

आलथाक र्िार्ै डलम्पङ साइट लिर्ााणको कार् अगालड बढाउि पहि गररिे छ । र्ड्ुकेचिुािाई सफा र सव्च्छ गाउँ बिाउिे 

कायािाई उच्च प्राथलर्कता लिईिे छ  भिे लबश्व र्ै ििुाभ र्ालिएको रेड पाण्डा हाबे्रको र यसको बास स्थािको उलचत 

सांरक्षण गरर अझ बढी हाबे्र उत्पाििर्ा सहयोलग भलुर्का खेल्ि लबगत ३ बिा िलेख यस गाउँपालिकार्ा सांचालित पलिर् 

िेपािर्ा सर्िुायर्ा आिाररत रेड पाण्डा हाबे्र सांरक्षण कायाक्रर्िाई प्रोत्सालहत गरर प्रभाबकारी ढांगबाट कायाक्रर् 

सांचािि गिा र्लहिा तथा लििःत जाती उत्थाि र्ञचसँगको साझेिारीर्ा हाबे्र सांरक्षण सम्बलन्ि गाउँपालिका स्तररय 

कायाक्रर् सांचािि गिा रु २ िाख रुपैया बजेट लबलियोजि गररएको छ । 

पूवािधार र्वकास 

परु्ाािार लर्कासको हकर्ा हार्ीिे जिताको र्हुारर्ा खशुी िखे्ि िसलकिे कुरा र्हससु गरर सकेका छौं । परम्परागत 

जीर्िशैिीिाई पररर्ताि गरर सर्य सापेक्ष लजर्ि यापि गिा परू्ाािारको र्हत्र्पणुा भलुर्का हदिे हदिाँ हार्ीिे परू्ाािार 

लर्कासिाई लर्कासको र्ेरुिण्डको रुपर्ा लिएका छौं ।  यस गाउँपालिकाको सडक सलुबिा भएका बस्तीहरुर्ा सार्ाि 

सस्तो िररेटर्ा ढुर्ािीगरर जिताहरुिाई सेर्ा पयुााउिे उद्देश्यिे गाउँपालिकाको तफा बाट ट्याक्टर खररि गरर सबैसिुभ 

ढुर्ािी सेर्ा उपिब्ि गराईिे छ । 

  सडक िथा र्ािार्ाि व्र्वस्था  

फरार्कलो सडक भएको भर्वष्र्को मुड्केचुला सहर 

आधुर्िक मापदण्डका सडक बिाउिे हाम्रो रहर 

 

रुकुर्को लत्ररे्णी िलेख र्ड्ुकेचिुा गाउँपालिकाको भाििेुख सम्र् लिर्ााणालिि सडक लिर्ााण कायािाई सर्य र्ै सम्पन्ि 

गिा सम्बलन्ित लिकायर्ा तत्काि पहिकिर्ी चालििेछ भिे उक्त सडक खण्डको लबच भागर्ा पिे कडा चट्टाििाई 

ब्िालस्टङ गरर सडक लिर्ााण काया अगालड बढाउिका िालग भौलतक पबूाािार लबकास कायाािय ििैु डोल्पा िगाएत 

अन्य सरोकारर्ािा लिकायर्ा उलचत पहिकिर्ी गरर एक बिा लभत्र रुकुर्को लत्ररे्णी िलेख र्ड्ुकेचिुा गाउँपालिकाको 

भाि ुसडक बाटो लिर्ााणर्ा उच्च प्राथालर्कता लिईिेछ । र्ड्ुकेचिुा गाउँपालिकाको केन्रबाट सडक सबै र्डाहरुर्ा 

जोड्िे कायाािई उच्च प्रालथकता लिईिेछ ।  

 



संस्थागि पूवािधार 

सर्दृ्ध र्ड्ुकेचिुाको सर्ि लर्कासका  िालग  सर्ालजक, आलथाक,  भौलतक  र  साांस्कृलतक परू्ाािारिाई सर्ेलट लबकास 

गुरुयोजिा लिर्ााण गरी कायाान्र्यिर्ा ल्याईिेछ । सर्ि र्ड्ुकेचिुाको लबकासका लिलम्त लबलभन्ि लकलसर्का गैर सरकारी 

सांघ सांस्थाहरुसँग सर्न्र्य सहकाया गरर िगािी लभत्राईिेछ । र्ड्ुकेचिुा गाउँपालिकाको  र्ािर्  लर्कास  सचूकाांकर्ा 

सिुार ल्याउिको  िालग के्षत्रगत  रुपर्ा शीिाक छुट्याई िगािी प्रस्तार् गररिे छ। 

खािेपािी र र्संचाई 

सम्पणूा र्ड्ुकेचिुार्ासीका घरर्ा शदु्धखािेपािी पुयााउिे गरी एक घर एक िारा कायाक्रर् तजुार्ा गिा  लबलभन्ि िातृ 

लिकायहरुसांग आर्श्यक पहि गररिेछ । यस गाउँ गाउँपालिकाको र्डा िां १ िलेख ३  सम्र् एक घर एक िाराको कार् 

लिर्ााणलिि अबस्थार्ा छ भिे र्डा िां ८ र ९ र्ा एक एक िाराको कार् सम्पन्ि भै सहजरुपर्ा जिताहरुिे शदु्द खािेपािी 

उपभोग गरररहेका छि ।  यस आ ब र्ा ससु्र्ा (SUSWA) कायाक्रर् यस गाउँपालिकाको सांयुक्त साझेिारीर्ा ईि सरु 

बाईगाउँ औि  िकुा  सर्ी होता गाउँको चन्िििाथ आलबर्ा एक घर एक िाराको लिर्ााण काया सम्पन्ि गरर जितािाई शदु्द 

खािेपािीको सहज पहदच पयुााईिेछ । जिस्रोतिाई बहदउदे्धश्यीय प्रयोजिको रुपर्ा उपयोग गि ै लसचाई सलुबिाको 

उपिब्िता र लबस्तार, बाढी लियन्त्रण गिा आर्श्यक किर् चालििेछ ।ठुिा लसचाई आयोजिा सञचािि गिा प्रिशे 

सरकार र सांलघय सरकारसँग सर्न्र्य तथा सहकाया गररिेछ । सािा लसचाई योजिाहरु उपभोक्ता सलर्लतको सांिग्ितार्ा र 

जिसहभालगतार्ा लिर्ााण गिा िगाई सर्िुाय स्र्यर्को अपित्र् बलृद्ध गि ैलसचाई हदिे के्षत्र लर्स्तार गरी कृलि उत्पािि 

बलृद्ध गररिेछ । 

सरसफाई,फोहोर मैला िथा बजार धर्वस्थापि: 

हरेक  टोिबाट  फोहर  सांकिि  गिुापिे  घरहरूको िगत  लिई  सोही  अिुरुप  फोहोर  व्यर्स्थापि गररिेछ । 

गाउँपालिकाको उपयुक्त स्थािर्ा डलम्पङ्ग साईटको लिर्ााण गिा सम्भाव्यता अध्ययि गररिे छ ।  

गाउँपालिका के्षत्र  लभत्र प्िालष्टक  झोिाको  प्रयोगिाई  न्यूलिकरण गरी रै्कलल्पक  झोिाको  उत्पािि  तथा प्रयोगिाई 

प्रोत्सालहत गररिे छ । 

साविजर्िक सेवा प्रवाहर सुिासििफि  

गाउँपालिका अन्तगातका ९ र्टै र्डा कायााियहरूबाट लछटो, छररतो, चसु्त, िरुुस्त र प्रभार्कारी रुपर्ा सेर्ा प्रर्ाह गिे 

व्यर्स्था लर्िाइिेछ । एकीकृत सेर्ा  केन्रको  रुपर्ाआिारभतू  सेर्ाहरूजस्तैिः कृलि  तथा  पश ु सेर्ाका  कायााियहरू,  

बैक  तथा लर्त्तीय सांस्था, स्र्ास््य चौकी स्थापिा गरी सोही ठाउँबाट सेर्ा उपिब्ि हदिे व्यर्स्था लर्िाईएको छ । 

स्थािीय  सेर्ाप्रर्ाहको  गुणस्तर  र  सशुासिर्ा  उच्च  जोड  लिि ै लर्त्तीय  अिुशासि  तथा  पररयोजिा अिुशासिर्ा 

रहेर र्डा तहिलेख िै हरेक कार् कारर्ाही अगालड बढाइिेछ । स्थािीय  सरकारबाट  प्रिाि  गररिे  सेर्ािाई  जिउत्तरिायी  

बिाउि  गाउँपालिका अन्तगातका कायाािय,  लर्ियगत शाखाहरूर  प्रत्येक  र्डा  कायााियहरूर्ा  पारिशी  

कायाप्रणािी,  िागररक सहायता कक्ष, िागररक  र्डापत्र, अिुगर्ि सांयन्त्र, गुिासो  पेलटकाको व्यर्स्था  गररिे  छ  । 



गाउँपालिकाको  रे्र्साईट तथा  सार्ालजक  सांजािर्ाफा त  कायााियका  सबै  गलतलर्लिहरूिाई अद्यार्लिक गरी 

सार्ाजलिक गिेकायािाई थप प्रभार्कारी बिाईिे छ ।करिे  होइि  रहरिे  सेर्ा  गरौ’भन्िे  भार्िाको  लर्कास  गिा र  

सेर्ािाहीिाई  सेर्ा  प्रालप्तर्ा सहजताको  अिुभलूत  गराउि    र्सु्कािसलहतको  िागररक  सेर्ा  प्रिाि  गरी गाउँपालिका 

प्रलत सकारात्र्क र्िोलर्ज्ञािको लर्कास गराइिे छ । सेर्ािाहीको  कार्र्ा  बािा  पिे  गरर  आफ्िो  कायाकक्ष  िछोड्िेर 

अत्यन्त  जरुरी  परेर्ा रै्कलल्पक व्यर्स्था गरेर र्ात्र कर्ाचारीिेकायाािय छोड्िे व्यर्स्था गररिेछ । गाउँपालिकाबाट 

सम्पािि गररएका हरेक लक्रयाकिपाहरुको चौर्ालसकरुपर्ा आर् सरोकारर्ािाहरुको उपलस्थलतर्ा साबाजलिक सिुुर्ाई 

गिे र उक्त काया स्थालिय पत्रपलत्रका, रेलडयो, र्ड्ुकेचिुा एफएर् र गाउँपालिकाको रे्बसाईडर्ा सर्ेत राख्िे ब्यबस्था 

अलबिम्ब गररिेछ । 

गाउँपालिकाको प्रशासििाई स्र्च्छ, सक्षर्, लिस्पक्ष, पेशागत अिुशासिप्रलत प्रलतर्द्ध, पारिशी, भ्रष्टाचारर्कु्त, 

जिउत्तरिायी र सहभालगतार्िूक बिाउि आर्श्यक रणिीलतहरूको अर्िम्बि गररिेछ । गाउँपालिकाका पिालिकारी  

र  कर्ाचारीको  िालग  आचार  सांलहता  तयार  गरी  िागू गररिेछ  । कर्ाचारीहरूको कायासम्पाििको आिारर्ा परुस्कारर 

िण्डको व्यर्स्था गररिेछ । जिप्रलतलिलि  एर्  कर्ाचारीहरूको  पेशागत  क्षर्ता  र  िक्षता  र्ढाउिको  िालग  क्षर्ता  

अलभर्लृद्धका कायाक्रर्हरू सांचािि गररिेछ । 

गाउँपालिकाको  व्यलक्तगत  घटिा  र  स्थािीय  त्याङ्क  सम्बन्िी  कािूि,  िीलत,  र्ापिण्ड,  योजिा तजुार्ा गरी 

कायाान्र्यि र लियर्ि गररिेछ । सांघीय  कािूि र र्ापिण्ड बर्ोलजर् गाउँपालिकार्ा व्यलक्तगत घटिा (जन्र्, र्तृ्य,ु लर्बाह, 

बसाइ सराइ  र  सम्बन्ि  लर्च्छेि)  िताािाई  व्यर्स्थापि  सचूिा  प्रणािीर्ा  आर्द्ध  गरी  लडलजटि व्यलक्तगत  घटिा 

ितााको अलभिेख व्यर्स्थापि गररिेछ ।  

र्वपद व्र्वस्थापि 

गाउँपालिका क्षेत्र  लभत्रका जिािार सांरक्षण,जलैर्क लर्लर्िता सांरक्षण, र्कृ्षारोपण, रैथािे जीर्जन्त,ुरैथािे खाद्यन्ि 

बािी र र्िस्पलतको सांरक्षणका िालग आर्श्यक कायाक्रर् तयार गरी कायाान्र्यि गररिेछ ।कृलि,  बि  र  

र्ातार्रण र्ीचको  अन्तरसम्बन्ििाई जिस्तरर्ा  िैजाि सचेतिाका  कायाक्रर्हरू सञ्चािि गररिेछि । र्ि 

सांरक्षण तथा र्िको िीगो व्यर्स्थापि र उपयोग गरी र्िजन्य उद्योगको प्रर्िाि गिे, जलडर्टुी खतेीको लर्स्तार 

गि,े तथा भ–ूसांरक्षण र जिािार व्यर्स्थापि गररिेछ । गाउँपालिका प्रर्खुको  अध्यक्षतार्ा सरोकारर्ािा  सर्ैको  

योगिाि रहिे गरी “गाउँपालिका प्रर्खु लर्पि ब्यबस्थापि कोि”स्थापिा गररिेछ र सांचाििका िालग कायालर्लि 

लिर्ााण गररिेछ । 

 

 

 



न्र्ार् कािूि िथा मािव अर्धकार प्रवद््रधि िथा मेलर्मलाप 

 कसैप्रलत पलि कुिै पूर्ाािह िराखी र्ािर्ीय र्लू्य, र्याािा र गररर्ाको सम्र्ाि गिै अरूको व्यलक्तत्र् र अलस्तत्र्को सिरै् 

किर गररिेछ । आफ्िो अलिकार क्षेत्र लभत्रका लर्र्ाि व्यर्स्थापि गिे कायाको सरुुर्ात गररिेछ । गाउँपालिकाको न्यालयक  

सलर्लत  र्ाफा त लर्र्ािहरूको  व्यर्स्थापि र  र्ेिलर्िाप सम्बन्िी  कायाहरू सञ्चािि गरी स्थािीय न्याय प्रणािीिाई 

प्रभार्कारी बिाईिे छ । लछटो, छररतो र सिुभ न्याय प्रणािीको लर्कास गि ैअसहायिाई लििःशलु्क न्याय प्रिाि गिा 

व्यर्स्था लर्िाईिेछ । न्यालयक सलर्लतिाई थप व्यर्लस्थत गिा यस आ ब र्ा रु ६ िाख रुपैया बजेट लबलियोजि गरेको 

छु । 

र्ोजिा, अिुगमि िथा मूलर्ांकि 

योजिा लिर्ााणको चरणिलेख स्रोत पररचािि, कायाान्र्यि र अिुगर्ि सम्र् स्थािीय जिसर्िुायको सलक्रय सहभालगता 

सलुिलित गररिेछ ।  

स्थािीय  तहबाट  सञ्चािि  हदिे  आयोजिाहरूको  छिौट  गिाा  क्रर्ागत  आयोजिाहरू  सम्पन्ि  गिे गरी  र  ियाँ  

आयोजिाको  हकर्ा  लर्स्ततृ  लडजाइि  र  िागत  अिुर्ाि  तयार  भइसकेकोिाई  बजेट व्यर्स्था गिा उच्च प्राथलर्कता 

लिइिेछ । चािु  र्िाको  बजेट  कायाान्र्यि  लसघ्ररुपर्ा  अलघ  बढाइिेछ  र  र्हत्र्पणूा  आयोजिाहरूको कायाान्र्यििाई 

तीब्रता लिइिेछ । र्ालिाक  बजेट  तथा  कायाक्रर्  तजुार्ा  गिाा  सहभालगतार्िूक  योजिा  तजुार्ा  प्रकृयाको  अर्िम्बि 

गररिेछ ।जर्ाफिहेीपणूा  योजिा  तजुार्ा  गरी  स्थािीय  तहर्ा  सञ्चालित  योजिा  र  कायाक्रर्को  सार्ाजलिक सिुुर्ाइ 

गररिेछ ।  

अलन्तर्र्ा यस गाउँपालिकार्ा आ ब २०७९।८० र्ा सांलघय सरकार प्रिशे सरकारको लबलत्तय सर्ािीकरण अिुिाि सांलघय 

तथा प्रिशे सरकारबाट प्राप्त सर्परुक अिुिाि र आन्तररक आय गरर  कुि बजेट जम्र्ा रु ३६ करोड १४ िाख ८९ 

हजार ३१८ रुपैया रहको छ । 

अन्त्यर्ा  गाउँपालिकािे लिएको िीलत कायाान्र्यि गिा सहयोग गिुाहदिे राष्रसेर्क कर्ाचारी,  सरुक्षाकर्ी,  

राजलिलतकिि,  पत्रकार,  िागररक सर्ाज, आर् जिसर्िुाय सम्पणूार्ा हालिा िन्यर्ाि ज्ञापि गिाछु ।  

 

धन्र्वाद 

बाग बहादुर बुढा 

१ िं वडाध्र्क्ष 

मुड्केचुला गाउँपार्लका, डोलपा । 

 
 

 



d'8\s]r'nf ufp Fkflnsfsf] cfly{s P]g 

 Df'8\s]r'nf ufpFkflnsf cy{ ;DaGwL k|:tfjsnfO{ sfo{fGjog  ug{ ag]sf] ljw]os k|:tfjgf 
Df'8\s]r'nf ufpFkflnsfsf] cfly{s aif{ @)&*÷&( sf] cy{ ;DaGwL k|:tfjsnfO{ sfo{fGjog  ug{sf] lgldQ 
:yfgLo s/ tyf z'Ns ;+sng ug]{ ,5'6 lbg] tyf cfo ;+sngsf] k|zf;lgs Joj:yf ug{ jfG5gLo ePsf]n] 
g]kfnsf] ;+ljwfg wf/f @@* sf] pkwf/f -@_ adf]lhd Df'8\s]r'nf ufpF;efn] P]g agfPsf] 5 . 

!=;+lIfKt gfd / k|f/DeM-!_ of] P]gsf] gfd æcfly{s P]g ,@)&(Æ /x]sf] 5 . 

-@_of] P]g @)&* ;fnsf] ;fpg ! ut]af6 Df'8\s]r'nf ufpFkflnsf  If]qdf nfu' ePsf] 5. 

@=;Dklt s/M ufpFkflnsf  If]qleq cg';'lr -!_ adf]lhd Plss[t ;Dklt s/÷3/hUuf s/ nufOg] / 
c;'n pk/ ul/g]5 . 

#= e'ld s/ M ufpFkflnsf  If]qleq cg;lr -@_ adf]lhd e'ld s/ nufOg] / c;'n pk/ ul/g]5 . 

$= 3/ axfn s/ M ufpFkflnsf  If]qleq sg} JolQm jf ;+:yfn] ejg 3/ k;n Uof/]h uf]bfd 6x/f 5Kk/ 
hUuf jf kf]v/L k/} cflz+s tj.n] lbPsf]df cg;lr -#_ adf]lhd 3/hUuf axfn s/ nufOg] / c;'n 
pk/ ul/g]5 . 

%=Joj;fo s/ M ufpFkflnsf  If]qleq Jofkf/ Joj;fo jf ;]jfdf k'lhut nufgL / cfly{s sf/f]jf/sf] 
cfwf/df cg;lr -$_ adf]lhd Joj;fo s/ nufOg] / c;'n pk/ ul/g]5 . 

^=hl8a'6L,sjf8L / hGohGt' s/ M ufpFkflnsf  If]qleq sg} JolQm jf ;+:yfn pg ,vf]6f] ,ags; ,sjf8L 
dfn / k|rlnt sfg'gn] lgif]w ul/Psf] hLjhGt' afx]ssf] d[t jf dfl/Psf hLjhGt'sf] xf8,l;¨,KjFfv 
,5fnf h:tf j:t'sf] sf/f]jf/ u/]jfkt cg;lr -%_ adf]lhd s/ nufOg] / c;'n pk/ ul/g]5 . 

&=;jf/L ;fwg s/ M ufpFkflnsf If]qleq btf{ ePsf ;jf/L ;fwgdf cg;lr -^_ adf]lhd ;jf/L ;fwg 
s/ nufOg] / c;'n pk/ ul/g]5 .t/ k|b]z sfg'g :js[t eO{ ;f] sfg'gdf cGoyf Joj:yf ePs]f cj:yfdf 
;f]xL adf]lhd x'g]5. 

*=lj1fkg s/ M ufpFkflnsf If]qleq x'g] lj1fkgdf cg;lr -&_ adf]lhd lj1fkg s/ nufOg] / c;'n 
pk/ ul/g]5 .t/ k|b]z sfg'g :js[t eO{ ;f] sfg'gdf cGoyf Joj:yf ePs]f cj:yfdf ;f]xL adf]lhd 
x'g]5. 

(+=dg]f/~hg s/ M ufpFkflnsf If]qleq x'g] dg]f/~hg df cg;lr -*_ adf]lhd dg]f/~hg s/ nufOg] / 
c;'n pk/ ul/g]5 / nufOg] / c;'n pk/ ul/g]5 .t/ k|b]z sfg'g :js[t eO{ ;f] sfg'gdf cGoyf 
Joj:yf ePs]f cj:yfdf ;f]xL adf]lhd x'g]5. 
!)= axfn la6f}/L z'Ns M ufpFkflnsf If]qleq cfkm'n] lgdf0f{,/]vb]v jf ;+rfng u/]sf cg;lr     - (_ 
df pNn]v eP cg';f/ xf6ahf/ jf k;ndf ;f]xL cg';'lrdf ePsf] Joj:yf cg';f/ axfn la6f}/L z'Ns 
s/ nufOg] / c;'n pk/ ul/g]5 / nufOg] / c;'n pk/ ul/g]5. 
!!=kflsª z'NsM ufpFkflnsf If]qleq s'g} ;jf/L ;fwgnfO{ kflsª ;'ljwf pkNjw u/fP jfkt cg;lr -
!)_ adf]lhd kflsª z'Ns s/ nufOg] / c;'n pk/ ul/g]5 / nufOg] / c;'n pk/ ul/g]5 . 
!@= 6«]ls¨,sf]of]ls¨,Sof]O¨,aGhL hlDk¨,lhkkm\nfo/ / /\offkml6¨z'Ns M ufpFkflnsf If]qleq 
6«]ls¨,sf]of]ls¨,Sof]O¨,aGhL hlDk¨,lhkkm\nfo/ / /\offkml6¨ Joj;fo ;+rfng u/]jfkt cg;lr -!!_ 
adf]lhd z'Ns s/ nufOg] / c;'n pk/ ul/g]5 / nufOg] / c;'n pk/ ul/g]5 . 



!#= ;]jf z'Ns b:t'/ M ufpFkflnsfn] lgdf{0f ;+rfng jf Joj:yfkg u/]sf] cg';'lr - !@_ df pNn]lvt 
:yflgo k'jf{wf/ / pkNjw u/fOPsf] ;]jfu|fxLaf6 ;f]xL cg';'lrdf Joj:yf ePcg';f/ ;]jf z'Ns b:t'/ 
nufOg] / c;'n pk/ ul/g]5 / nufOg] / c;'n pk/ ul/g]5 . 
!$= ko{6g z'Ns M ufpFkflnsf  If]qleq k|j]z ug]{ ko{6sx?af6  cg;lr -!#_ adf]lhd dg]f/~hg s/ 
nufOg] / c;'n pk/ ul/g]5 / nufOg] / c;'n pk/ ul/g]5 .t/ k|b]z sfg'g :js[t eO{ ;f] sfg'gdf 
cGoyf Joj:yf ePs]f cj:yfdf ;f]xL adf]lhd x'g]5 . 
!%=s/ 5'6 Mo; P]g adf]lhd s/ ltg]{ bfloTj ePsf JolQm jf ;+:yfx?nfO{ s'g} klg lsl;dsf] 5'6 lbOg] 
5}g . 
!^=s/ tyf z'Ns ;++sng ;DalGw sfo{lalw Mof] P]gdf ePsf] Joj:yf cg';f/ s/ tyf z'Ns ;+sng 
;DalGw sfo{lalw ufFpkflnsfn] tf]s] cg';f/ x'g]5 .  
 
 
 

सभाबाट स्र्ीकृत लर्लत:२०७९।०३।१० 

मुड्केचुला गाउँपार्लकामा आ व २०७९।०८०बाट लागु हुिे कर िथा दस्िुरहरु 

र्स.ि  कार्ािलर्/िाखा कार्ािलर्/वडा कार्ािलर्बाट र्वर्भन्ि 

र्सफाररस 

दस्िुर(रकम रु) 

१ व्यर्साय सलुचकृत १००/- 

२ व्यर्साय िलर्करण ५००/- 

३ टेक्कापट्टा ईजाजत िताा (ियाँ) १०००/- 

४ टेक्कापट्टा ईजाजत िताा (प्रर्ाणपत्र) १५००/- 

५ टेक्कापट्टा ईजाजत िलर्करण १५००/- 

६ व्यर्साय सलुचकृत प्रलतलिपी १०००/- 

७ टेक्कापट्टा ईजाजत िताा प्रलतलिपी १०००/- 

८ लर्लभन्ि प्रकारका सर्हुहरु प्रर्ाणपत्रहरु १०००/- 

९ लर्लभन्ि प्रकारका प्रर्ाणपत्रहरुको प्रलतलिपी १०००/- 

१० घर जग्गा िार्सारी  लसफाररस १००/- 

११ घर कायर् लसफाररस १००/- 

१२ छात्रबलृत्त लसफाररस १००/- 

१३ लर्पन्ि लर्द्याथी  छात्रबलृत्त लसफाररस १००/- 

१४ अपाङ्ग लसफाररस १००/- 

१५ अस्थाई बसोबास लसफाररस १००/- 

१६ स्थायी बसोबास  लसफाररस ५००/- 

१७ िगाररकता  लसफाररस १००/- 



र्स.ि  कार्ािलर्/िाखा कार्ािलर्/वडा कार्ािलर्बाट र्वर्भन्ि 

र्सफाररस 

दस्िुर(रकम रु) 

१८ िगाररकता  प्रलतलिलप लसफाररस २००/- 

१९ अांलगकृत िागररकता  लसफाररस २००/- 

२० आलथाक अर्स्था  बलियो र्ा सम्पन्िता  प्रर्ालणत १.००%  

२१ आलथाक अर्स्था   कर्जोर र्ा लर्पन्िता  प्रर्ालणत १००/- 

२२ लर्द्यतु जडाि  लसफाररस १५०/- 

२३ िारा जडाि लसफाररस १५०/- 

२४ लजलर्त रहकेो लसफाररस १००/- 

२५ 

िरैु् िार् गरेको  ब्यलक्त एकै हो भन्िे लसफाररस/फरक  जन्र् 

लर्लत सांशोिि  लसफाररस 
१००/- 

२६ ब्यर्साय बन्ि  लसफाररस १५०/- 

२७ जग्गा र्लू्याङकि  लसफाररस/प्रर्ालणत ५००/- 

२८ ब्यापार-ब्यर्साय िभएको लसफाररस १००/- 

२९ कोटा लफलर्िाहा  लसफाररस ०/- 

३० िर्ािक पररचयपत्र  लसफाररस १०० /- 

३१ चौपाय लिकासी सम्र्न्िी  लसफाररस(प्रलत गोटा) २००/- 

३२ ब्यर्साय िताा लसफाररस ५००/- 

३३ उद्योग ठाउांसारी  लसफाररस ५००/- 

३४ लिजी लर्द्यािय ठाउांसारी लसफाररस १०००/- 

३५ आन्तररक बसाई सराई लसफाररस २००/- 

३६ आन्तररक बसाई सराई लसफाररस(प्रलतिपी) ५००/- 

३७ लिजी लर्द्यािय सञ्चािि स्र्ीकृत/कक्षा बलृद्ध लसफाररस १०००/- 

३८ ब्यलक्तगत लर्र्रण लसफाररस १००/- 

३९ जग्गा िताा लसफाररस १००/- 

४० सांरक्षक लसफाररस ब्यलक्तगत १००/- 

४१ सांरक्षक लसफाररस सांस्थागत २००/- 

४२ िेपािसरकारको िार्र्ा बाटो कायर् लसफाररस र्ििुलक 

४३ लजलर्त सँगको िाता प्रर्ालणत १५०/- 

४४ र्तृक सँगको िाता प्रर्ालणत १५०/- 

४५ कोठा खोल्ि काया/रोहबरर्ा बस्िे काया १००/- 



र्स.ि  कार्ािलर्/िाखा कार्ािलर्/वडा कार्ािलर्बाट र्वर्भन्ि 

र्सफाररस 

दस्िुर(रकम रु) 

४६ लििःशुल्क र्ा सिःशुल्क स्र्ास््य उपचार लसफाररस १००/- 

४७ अन्य कायााियको र्ाग अिुसार लर्र्रण खिुाई पठाउिे काया २००/- 

४८ सांस्था िताा लसफाररस ५००/- 

४९ घर बाटो प्रर्ालणत ३००/- 

५० चार लकल्िा प्रर्ालणत ५००/- 

५१ जन्र् लर्लत प्रर्ालणत २००/- 

५२ लर्र्ाह प्रर्ालणत १००/- 

५३ घर पाताि प्रर्ालणत १००/- 

५४ कागज/र्ञ्जरुीिार्ा प्रर्ालणत १००/- 

५५ हकर्ािा र्ा हकिार प्रर्ालणत १००/- 

५६ अलर्र्ालहत प्रर्ालणत १००/- 

५७ जग्गा रेखाांकिको काया/सो कायार्ा रोहबर १००/- 

५८ जग्गा ििीपजूाा हराएको लसफाररस २००/- 

५९ पुजाार्ा  घरकायर् गिे लसफाररस २००/- 

६० अांिेजी लसफाररस तथा प्रर्ालणत ५००/- 

६१ लर्िापत्र कागज/ उजरुी िताा १०००/- 

६२ एलककृत सम्पलत्त कर/घर जग्गा कर   

६३ बहाि कर १०.००% 

६४ लर्ज्ञापि कर १५.००% 

६५ र्ािपोत र्ा भरू्ीकर(प्रलत रोपिी) २५.००/- 

६६ जन्र् िताा २००/- 

६७ जन्र् िताा (प्रलतलिपी) ५००/- 

६८ र्तृ्य ुिताा २००/- 

६९ बसाई-सराईजािे/आउिे िताा २००/- 

७० सम्बन्ि लर्च्छेि िताा २००/- 

७१ लर्र्ाह िताा २००/- 

७२ ियाां व्यर्साय िताा ५००/- 

७३ व्यर्साय िर्ीकरण २००/- 

७४ िाता प्रर्ालणत ५००/- 



र्स.ि  कार्ािलर्/िाखा कार्ािलर्/वडा कार्ािलर्बाट र्वर्भन्ि 

र्सफाररस 

दस्िुर(रकम रु) 

 

 

७६ वि पैदावर सम्वन्धी राजश्व 

७६.क जटार्सी(प्रलत के.जी.) ५.०० 

७६.ख सेतो लचिी(प्रलत के.जी.) ५.०० 

७६.ग लचरैतो (प्रलत के.जी.) १०.०० 

७६.घ रातो च्याउ(प्रलत के.जी.) ५००/- 

७६.ङ गुच्छी च्याउ(प्रलत के.जी.) १०००/- 

७६.च सर्ायो (प्रलत के.जी.) ५.०० 

७६.छ कुटकी(प्रलत के.जी.) १०.०० 

७६.ज कुररिो (प्रलत के.जी.) ५००/- 

७६.झ कािा िािा(प्रलत के.जी.) ५००/- 

मुड्केचुला गाउँपार्लका ढुङ्गा र्गट्टी बालुवा उत्खन्ि  र्वक्री िथा व्र्वस्थापि सम्वन्धी मापदण्ड कार्िर्वर्ध २०७९ 

बमोर्जम 

७७ बािरु्ा(प्रलत जग ) ०.५०।- 

७८ लगट्टी (प्रलत बोरा ३० के.लज) १०।- 

७९ ढुङ्गा( प्रलत घिलर्टर) ५०।- 

८० ब्यर्साय सञ्चािि िभएको लसफाररस १००/- 

८१ 

उल्िेलखत बाहके अन्य स्थािीय आर्श्यकता अिुसारका 

लसफाररस/प्रर्ालणतहरु  कार्िपार्लकाको र्िर्िर् बमोर्जम  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

d'8\s]r'nf ufpFkflnsfsf] ljlgof]hg P]g,@)&( 

d'8\s]r'nf ufpFkflnsfsf] cfly{s aif{ @)&(÷@)*) sf] ;]jf / sfo{x?sf] nflu :yfgLo ;l~rt 
sf]ifaf6 s]xL /sd vr{ ug]{ ljlgof]hg ug]{ ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] P]g 

k|:tfjgfMd'8\s]r'nf ufpFkflnsfsf] cfly{s aif{ @)&(.)*) sf] ;]jf / sfo{x?sf] nflu ;l~rt sf]ifaf6 
s]xL /sd vr{ ug]{ clwsf/ lbg / ;f] /sd ljlgof]hg ug{ jf~5gLo ePsf]n],g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f 
@@( sf] pk–wf/f -@_adf]lhd d'8\s]r'nf ufp F;efn] ldlt @)&(.)#.!) df of] P]g kl/dflh{t  ePsf] 5 
. 

!=;+lIfKt gfd / k|f/DeM -!_o; P]gsf] gfd æ d'8\s]r'nf ufpFkflnsfsf] ljlgof]hg P]g, @)&(Æ /x]sf] 5 
. 

 -@_ of] P]g t'?Gt k|f/De x'g]5 . 

@=cfly{s jif{ @)&*.)&( sf] lgldQ ;l~rt sf]ifaf6 /sd vr{ ug]{ clwsf/M -!_cfly{sjif{ @)&(.)*) 
sf] lgldQ ufpF sfo{kflnsf, j8f ;ldlt, ljifout zfvfn] ug]{ ;]jf / sfo{x?sf lgldQ cg';"rL ! 
dfyL plNnlvt rfn" vr{, k"Flhut vr{ / lalQo Joj:yfsf] /sd ;d]t u/L ;zt{ tkm{sf] ah]6 
/sd afx]s hDdf /sd ;f]x| s/f]8 ;Q/L lqof;L xhf/ kfr ;o pGgkrf; ?k}of dfq  -
?=!^,&),*#,%$(÷–_ df ga9fO{ lglb{i6 ul/P adf]lhd ;l~rt sf]ifaf6 vr{ ug{ ;lsg]5 .  

#= ljlgof]hgM -!_ o; P]g4f/f ;l~rt sf]ifaf6 vr{ ug{ clwsf/ lbOPsf] /sd cfly{s jif{ @)&(.)*) 
sf] lgldQ d'8\s]r'nf ufpF sfo{kflnsf, j8f ;ldlt / ljifout zfvfn] ug]{ ;]jf / sfo{x?sf] lgldQ 
ljlgof]hg ul/g]5 . 

-@_pkbkmf -!_ dfh'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg 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 ufpF sfo{kflnsfn] art x'g] zLif{saf6 gk'ux'g] zLif{sdf /sd ;fg{ ;Sg]5 . o;/L 
/sd ;fbf{ Ps zLif{saf6 ;f] zLif{ssf] hDdf /sdsf] !) k|ltztdf ga9\g] u/L s'g} Ps jf Ps 
eGbf a9L zLif{sx?af6 csf]{ Ps jf Ps eGbf a9L zLif{sx?df /sd ;fg{ tyf lgsf;f / vr{ 
hgfpg ;lsg]5 . k"Flhut vr{ / ljQLo Joj:yftkm{ ljlgof]lht /sd ;fFjf e'QmfgL vr{ / Jofh 
e'QmfgL vr{ zLif{sdf afx]s cGo rfn" vr{ zLif{stkm{ ;fg{ / laQLo Joj:yf cGtu{t ;fFjf e'QmfgL 
vr{tkm{ lalgof]lht /sd Aofh e'QmfgL vr{ zLif{sdf afx]s cGoq ;fg{ ;lsg] 5}g  

t/ rfn' tyf k"Flhut vr{ / ljQLoJoj:yfsf] vr{ Joxf]g{ Ps ;|f]taf6 csf]{ ;|f]tdf 
/sd ;fg{ ;lsg]5 . 



-#_pkbkmf -@_ dfh'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtfklg Ps zLif{saf6 ;f] zLif{ssf] hDdf :jLs[t 
/sdsf] !) k|ltzt eGbf a9\g] u/L s'g} Ps jf Ps eGbf a9L zLif{sx?df /sd ;fg{ k/]df 
ufpF;efsf] :jLs[lt lng' kg]{5 . 

 

 

 

 

 
                                      cg';"lr–! 

-bkmf–@ ;+u ;DalGwt_ 
g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@( -@_ adf]lhd 

;+l~rt sf]ifaf6 ljlgof]hg 

d'8\s]r'nf ufp Fkflnsfsf] ah]6 ljlgof]hg M– 

l;=g+ lzif{s Afh]6 ? s}lkmot 

!= ufpFkflnsf ;dflgs/0f tkm{ &&^&!))). cf=j @)&(.)*) df 
;dflgs/0fsf] ah]6 vr{ 
ug{ afsL /x]sf] /sd 
;dfj]z ul/Psf] . 

@=  

ufpFkflnsf rfn'tkm{ 

%$^*#))). 

#= cfGtl/s >f]t !@(@(%$( ut aif{sf] c=Nof= 
;d]t  

$ hnjfo' kl/jt{gtkm{ !)()))))  

s'n HfDdf !^&)*#%$(.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

अिुसूची- १ 

 (र्दग्दिििको दफा ५.१.१ संग सम्बर्न्धि) 

आर् िथा व्र्र्को प्रके्षपर् 

आ.व.२०७८।०७९ 

    रु. हजारर्ा 

िीषिक 
आ.व.०७७/०७८ 

को र्थाथि  

आ.व.०७८।०७९ 

को संिोर्धि 

अिुमाि 

आ.व.०७९/०८० 

को अिुमाि 

राजस्वः       

        १ आन्िररक राजस्वः    

१.१ एकीकृत सम्पत्ती कर     

१.२ घरजग्गा बहाि कर  १०९.४९९ १०० 

१.३ व्यर्साय कर    

१.४ बहाि लर्टौरी  शुल्क)एक्साभेटर)  २०४९ २५०० 

१.५ पालकिं ङ शुल्क    

१.६ जलडबुटी, कर्ाडी र जीर्जन्तु कर   २० 

१.७ सेर्ा शुल्क)लर्द्यतु)  ३० ५० 

१.७ भलुर्/र्ािपोत  ७०३.९९५५ ४११.०९२ ४०० 

१.८ खिु सम्पलतर्ा िाग्िे कर     

१.९ व्यर्साय रलजष्रेशि िस्तरु सहकारी   ३६.९०० ४० 

१.१० कृलि तथा पशजुन्य बस्तुको व्यर्सालयक कारोर्ारर्ा िाग्िे कर   ३ 

१.११ कृलि तथा पशजुन्य बस्तुको िालग व्यर्सालयक कारोर्ारर्ा िाग्िे कर     

१.१२ पररक्षा िस्तुर   ०.५ २० 

१.१३ टेन्डर लर्क्रीबाट   २०० २५० 



१.१४ लसफाररस िस्तुर  २९०.६३५ ९७.२७५ ८० 

१.१५ व्यलक्तगत घटिा िताा  िस्तुर  ६.६०० २३.६५० २५ 

१.१६ अन्य िस्तुर )बेरुज ुअसिु) ४२४१.०५८ ४७८.१२२  

       २ राजस्व बाँडफाँडः    

२.१ र्लू्य अलभर्लृद्द कर तथा अन्त: शुल्क    

२.२ प्राकृलतक स्रोतको रोयल्टी    

२.२.१ पर्ातारोहण    

२.२.२ लर्ध्यतु    

२.२.३ र्ि    

२.२.४ खािी तथा खलिज    

२.२.५ पािी तथा अन्य प्राकृलतक स्रोत    

३ र्वत्तीर् हस्िान्िरर्    

३.१ िेपाल सरकारबाट प्राप्त हुिे अिुदािः    

३.१.१ लर्त्तीय सर्ािीकरण अिुिाि ६६१०० ६८५०० ७१४०० 

३.१.२ सशता अििुाि १००३२० १०१२७४ १५१७०० 

३.१.३ सर्पूरक अिुिाि ६५१ २३५५ ० 

३.१.४ लर्शेि अिुिाि ४५४३ ६८०९ ० 

३.२ प्रदेि सरकारबाट प्राप्त हुिे अिुदािः    

३.२.१ लर्त्तीय सर्ािीकरण अिुिाि १०१२५ ६२७१० ६२७१० 

३.२.२ सशता अििुाि ४९०० २२२३७ २४४५० 

३.२.३ सर्पूरक अिुिाि ४४६७ १९७५ १०००० 

३.२.४ लर्शेि अिुिाि १९०० १८७९ ५५०० 

४ प्रदेि राजश्व     

  



 

 



क्र.स. र्ोजिाको िाम बजेट खचि र्ववरर् रकम रु श्रोि 

१ अध्यक्ष रोजागर कायाक्रर् २२५२२ १२५००००   

२ गाउँपालिकाको गुरु योजिा लिर्ााण ३११३२ १००००००   

३ प्रथर् अध्यक्ष कप खेिकुि २२५२२ १००००००   

४ शलहि पाका  लिर्ााण ३११५९ १००००००   

५ 
उपाध्यक्षबाट गभार्ती र्लहिा र सतु्केरी र्लहिािाई पोिण लबतरण 

कायाक्रर् 
२२५२२ ५०००००   

६ गाउँपालिकाको िालग रयाकटर  खररि ३११२१ ३३०००००   

७ िारी लिबस  २२५२२ २५००००   

८ पुि र टार्र सांरक्षण पाररश्रलर्क २२४१३ २२८०००   

९ छहरेखोिा िघ ुजिलबद्यतु आयोजिा ३११५३ ४०००००   

१० लशलबर सांचािि  २२५२२ ६०००००   

११ गाउँपालिकाको जग्गा पास ३१४११ ४०००००   

१२ २०७९।८० को बजेट बाचि २२५२२ ५००००   

१३ २०७९।८० को बजेट तयारी २२५२२ ५००००   

१४ प्रत्येक र्डा सरसफाई २२४१४ २७००००   

१५ र्डा कायाािय ब्यबस्थापि २२५२२ ४००००००   

१६ सांघ प्रिेश ससु्र्ा र एिलसलस एस लप सर्पुरक कोि २६३३४ २२७२००००   

१७ कक्षा ८ पररक्षा ब्यबस्थापि २२५२२ १५००००   

आ.ब. २०७९/८० को गाउँपार्लका समार्िकरर् अिुदाि िफि  रकम रु ८८५७१०००।-को बाडफँाड र्ववरर् 



क्र.स. र्ोजिाको िाम बजेट खचि र्ववरर् रकम रु श्रोि 

१८ लशक्षा सलर्लतको बैठक भत्ता २११४१ १५००००   

१९ IEMIS Training २२५१२ १०००००   

२० यबुा तथा खेिकुि शाखा ब्यबस्थापि २२५२२ ३०००००   
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आ.व. २०७८।०७९ को लार्ग संघ िथा प्रदेिमा माग गररिे आर्ोजिाहरु: 

र्स 

ि वडा िं  बजेट वाडफाड र्ववरर् 
संघ/प्रदेि 

कैर्फर्ि 

१ र्डा िां १ कालिका िालर्ण कृलि सडक सांघ   

२ 
र्डा िां १ 

कालिका बहृत लसचाई आयोजिा र्डा िां १,२,३ सांघ   

३ 
र्डा िां १ 

भेरीकुिा िलेख र्ािरु्ाकुिा सम्र् ििी टटर्न्िि सांघ   

४ 
र्डा िां १ 

सयुोिय प्रा लर् भर्ि लिर्ााण  सांघ   

५ 

र्डा िां १ 
कालिका प्रतापटोि िलेख र्ड्ुकेचिुा लतथास्थिसम्र् 

पयाटि पिर्ागा 
सांघ 

  

६ 
र्डा िां १ 

लहउिरे्ािी सांरक्षण घेरार्ार भोटगाउँ   प्रिशे   

७ 
र्डा िां १ 
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र्डा िां १ 
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१० 
र्डा िां १ 
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र्डा िां १ 
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१२ 
र्डा िां १ 
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१३ 
र्डा िां १ 
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र्डा िां १ 
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१५ र्डा िां २ िलित सहकारी भर्ि  सांघ   

१६ 
र्डा िां २ 

युर्ा क्िर् भर्ि सांघ   

१७ 
र्डा िां २ 

िौिो भईुयार िेर्ताको र्लन्िर लिर्ााण प्रिशे   

१८ 

र्डा िां २ 
रङ्चरुी िलेख चुरुङ्गखोिा हदि ैघोडागोठसम्र् 

खािेपािी लिर्ााण  
प्रिशे 

  



र्स 

ि वडा िं  बजेट वाडफाड र्ववरर् 
संघ/प्रदेि 

कैर्फर्ि 

१९ 

र्डा िां २ 
शौचािय लिर्ााण घेरार्ार लफल्ड लिर्ााणिर्िुा िलित 

बस्ती  भर्िको िालग  
प्रिशे 

  

२० 
र्डा िां २ 

भिािे झो पु लिर्ााण  प्रिशे   

२१ 

र्डा िां २ 
हो पा िलेख खाजा खािा हदि ैलियािी र लभर पैरी 

कर्लुियती र्ि र औिसम्र् लसचाई  
प्रिशे 

  

२२ 

र्डा िां २ लपलपन्यारी र्ाईच्याहदि ैघोरेगोठ सम्र् जािी एङ्गि 

घेरार्ार 
प्रिशे 

  

२३ 
र्डा िां २ 

र्लहिा भर्ि लिर्ााण प्रिशे   

२४ 
र्डा िां २ 

आरण सहकारी सांस्था लिर्ााण प्रिशे   

२५ र्डा िां ३ 

कालिका र्डा िां  १ २ र ३ र्ा कुिो लिर्ााण तथा 

िाई लर्स्तार लिर्ााण येजिा 
सांघ 

  

२६ 

र्डा िां ३ 
भोटऔििेलख खाजा खािा िािा हदिै ियारुख 

प्रतापटोि सडक लिर्ााण 
सांघ 

  

२७ 
र्डा िां ३ 

छिपजुे घेरार्ार लिर्ााण योजिा सांघ   

२८ 
र्डा िां ३ 

ररां लडङ्ग घेरार्ार लिर्ााण सांघ   

२९ 
र्डा िां ३ 

गारापािी  अपणुा घेरार्ार लिर्ााण योजिा प्रिशे   

३० 

र्डा िां ३ िलुपिाराबाट झलुिपैरा हदि ैित्तािी सम्र् पयाटि 

पिर्ागा 
प्रिशे 

  

३१ 
र्डा िां ३ 

खका  ररलडश्र्ग क्रर्गत कृलि सडक लिर्ााण योजिा प्रिशे   

३२ 
र्डा िां ३ 

ररां लडङ्ग फिपिु क्रर्ागत घेरार्ार लिर्ााण योजिा प्रिशे   

३३ 
र्डा िां ३ 

भैरर् आ लर् भर्ि लिर्ााण योजिा प्रिशे   

३४ 
र्डा िां ३ 

घोपािी स्याउ बगैचा घेरर्ार लिर्ााण योजिा प्रिशे   

३५ 

र्डा िां ३ 
भिखोिा िलेख र्ारे हदिै घोपािीसम्र् घेरार्ार लिर्ााण 

योजिा 
प्रिशे 

  



र्स 

ि वडा िं  बजेट वाडफाड र्ववरर् 
संघ/प्रदेि 

कैर्फर्ि 

३६ र्डा िां ३ 

घटेथमु्काबाट ढाके्रखोिाहदि ैर्ािरु्ाकुिासम्र् पयाटि 

पिर्ागा 
प्रिािर्न्त्री  

  

३७  र्डा िां ३ ररलडङ्ग गाउँ ढि लिकास लिर्ााण प्रिशे   

३८ र्डा िां ४ द्धर्ािी लसउरेलि तार जािी घेरार्ार लिर्ााण योजिा प्रिशे   

३९ र्डा िां ४ 

पैरा पाटापाटी र लजउिा जािी घेरार्ार लिर्ााण 

योजिा 
प्रिशे 

  

४० 
र्डा िां ४ 

पैरा पाटापाटी लसचाई योजिा प्रिशे   

४१ 
र्डा िां ४ 

द्धालि लसउरेलि लसचाई योजिा प्रिशे   

४२ 
र्डा िां ४ 

यलि तल्िेलि लसचाई योजिा प्रिशे   

४३ 
र्डा िां ४ 

कैिाश थाि हदि ैलपररपु घो बा लिर्ााण योजिा प्रिशे   

४४ 
र्डा िां ४ 

हररया रुख हदि ैकुम्ििेी घो बा लिर्ााण योजिा प्रिशे   

४५ 
र्डा िां ४ 

र्लहिा भर्ि लिर्ााण सांघ   

४६ 
र्डा िां ४ 

तल्िेलि स्र्ास््य घेरार्ार प्रिशे   

४७ 
र्डा िां ४ 

पैरा,थाग्िा गारापारी हदि ैिपेुिी खा पा योजिा प्रिशे   

४८ 
र्डा िां ४ 

र्न्डलि भर्ि लिर्ााण सांघ   

४९ 
र्डा िां ४ 

यािीबाट िजेायासम्र् टटर्न्िि प्रिशे   

५० 
र्डा िां ४ 

प्रहरी चौकीको भन्सा कोठा र प्रलतक्षािय प्रिशे   

५१ 
र्डा िां ४ 

लचन्ता खोिी िलेख लजउिा सम्र् लसचाई योजिा प्रिशे   

५२ 

र्डा िां ४ 
खािीिेलख ठुिा काटीयासम्र् चौपायािाई खािेपािी 

तथा घो बा  
प्रिशे 

  

५३ र्डा िां ५ रेडपाण्डा युर्ा क्िर् भर्ि लिर्ााण प्रिशे   

५४ 
र्डा िां ५ 

अििेख िलेख पालतहाििासम्र् पिर्ााग  प्रिशे   

५५ 
र्डा िां ५ 

सरु गाउँ लजउिा घेरार्ार प्रिशे   



र्स 

ि वडा िं  बजेट वाडफाड र्ववरर् 
संघ/प्रदेि 

कैर्फर्ि 

५६ 
र्डा िां ५ 

सरुखोिी िलेख ढारपईुयासम्र् टटबन्िि  प्रिशे   

५७ 
र्डा िां ५ 

रालजकुम्िा र सरुखोिी झिुुङ्गे पुि लिर्ााण प्रिशे   

५८ 
र्डा िां ५ 

खाि ुिेलख लडल्िा कुम्िसम्र् घो बा लि प्रिशे   

५९ 
र्डा िां ५ 

सरुगाउँिलेख अििेखसम्र् कृलि सडक लिर्ााण प्रिशे   

६० 

र्डा िां ५ 
िेखाद्ध खोिाबाट खाल्टे र्रडोर्ा सम्र्को घोरेटो 

बाटो लिर्ााण 
प्रिशे 

  

६१ र्डा िां ५ घचु्ची पाखा पािीिारा र्र्ात  प्रिशे   

६२ र्डा िां ६ 

तलिगाउँ डाँडा बाटो हदिै झ्याईिा परफोटासम्र् 

पिर्ागा 
सांघ 

  

६३ र्डा िां ६ र्ालिका र्ा लर् घेरार्ार सांघ   

६४ 

र्डा िां ६ तल्िा डाडाँ तछारा हदिै हपल्िा डाँडा र्ररपाटासम्र् 

घेरार्ार 
प्रिशे 

  

६५ 
र्डा िां ६ 

कुस्तुरी जडुर्टुी सहकारी सांस्थाको भर्ि लिर्ााण प्रिशे   

६६ 
र्डा िां ६ 

क्िर् खािेपािी तथा शौचािय र घेरार्ार लिर्ााण प्रिशे   

६७ 
र्डा िां ६ 

आिारभतु स्र्ास््य चौकीिलेख लर्रखर्सम्र् घेरार्ार प्रिशे   

६८ 
र्डा िां ६ 

र्ष्टा भर्ािी बाि लर्कास घेरार्ार  प्रिशे   

६९ 

र्डा िां ६ 
लशर् र्लन्िर हदि ैर्ालट लर्साउिबाट लर्रखर्सम्र् 

सडक लिर्ााण 
प्रिशे 

  

७० 
र्डा िां ६ 

पालिका स्तरीय खलु्िा तथा कर्ाड हि लिर्ााण प्रिशे   

७१ 

र्डा िां ६ 
एयरपोटािलेख सल्यािीचौर सरु घटे्टखोिा हदि ै

लसउरचौर सम्र् सडक लिर्ााण 
प्रिािर्न्त्री  

  

७२ 
र्डा िां ६ 

र्ष्टा थाि लफल्ड लिर्ााण तथा घेरार्ार लिर्ााण प्रिशे   

७३ 

र्डा िां ६ 
लबिा र्िु हदिै लर्णहदिे गलहराबाट ढाडँ काट्यासम्र् 

बहृत लसचाई योजिा 
प्रिशे 

  

७४ 
र्डा िां ६ 

 पालिका स्तरीय खलु्िा तथा कर्ाड हि लिर्ााण प्रिशे   



र्स 

ि वडा िं  बजेट वाडफाड र्ववरर् 
संघ/प्रदेि 

कैर्फर्ि 

७५ 
र्डा िां ६ 

ज्र्ािापाईिा घेरार्ार प्रिशे   

७६ 
र्डा िां ६ 

िपेुिा घेरार्ार  प्रिशे   

७७ 
र्डा िां ६ 

रालजकुम्िा घेरार्ार तथा बहृत लसचाई  प्रिशे   

७८ 

र्डा िां ६ िउेरािी र्लन्िरिलेख िेिाचौर हदिै राईगाडसम्र् 

पिर्ागा 
प्रिशे 

  

७९ 
र्डा िां ६ 

ििान्ि बहृत लसचाई प्रिशे   

८० 
र्डा िां ६ 

तिी िकुा  घेरार्ार सांघ   

८१ 
र्डा िां ६ 

सर्ी िकुा  जोड्िे झो पु लिर्ााण प्रिशे   

८२ 
र्डा िां ६ 

िकुा  थर गाउँ घेरार्ार प्रिशे   

८३ 
र्डा िां ६ 

ठािाबाट िकुा  एयरपोटासम्र् टुईि लिर्ााण सांघ   

८४ 
र्डा िां ६ 

ओरी िपेुिाबाट पोरी िपेुिासम्र् खािेपािी लिर्ााण प्रिशे   

८५ 
र्डा िां ६ 

अपाङ्ग भर्ि शौचािय तथा घेरार्ार लिर्ााण प्रिशे   

८६ 
र्डा िां ६ 

गणेश खोिा टटबन्िि लिर्ााण प्रिशे   

८७ 
र्डा िां ६ 

तलिगाउँ खािेपािी लिर्ााण प्रिशे   

८८ 
र्डा िां ६ 

आन्य गौराबाट घचु्ची पाखासम्र् बहृत लसचाई प्रिशे   

८९ 

र्डा िां ६ 
फटका हदि ैलसिपाटा िल्िो बरुाउिारी उईचार 

पाटाबाट ठािासम्र् पयाटि पिर्ागा 
प्रिशे 

  

९० 

र्डा िां ६ ढार भाईरि थरपोटा िलेख िाईकिारसम्र् जािी 

घेरार्ार 
 प्रिशे 

  

९१ 
र्डा िां ६ 

लसरके कोठािा पयाटि पिर्ागा प्रिशे   

९२ 
र्डा िां ६ 

डाँडा घेरार्ार प्रिशे   

९३ 

र्डा िां ६ 
छहरेखोिा िघ ुजिलर्द्यतु आयोजिाको भर्िर्ा 

खािेपािी र शौचािय लिर्ााण 
प्रिशे 

  

९४ र्डा ि ७ पयाटलकय सेपािे लतथास्थि लिर्ााण योजिा प्रिशे   



र्स 

ि वडा िं  बजेट वाडफाड र्ववरर् 
संघ/प्रदेि 

कैर्फर्ि 

९५ 

र्डा ि ७ 
परुीव्यिलत िेलख घट्टचौरहदि ैकोट सेपािेसम्र् ११ 

र्टा कृलि परि घेरार्ार लिर्ााण योजिा 
प्रिशे 

  

९६ 

र्डा ि ७ भैलिकुिािलेख बिाल्िहदि ैगाउँसम्र् सडक लिर्ााण 

योजिा 
प्रिशे 

  

९७ 
र्डा ि ७ 

७ िां र्डा युर्ा खेिकुि तथा भर्ि लिर्ााण योजिा प्रिशे   

९८ 
र्डा ि ७ 

सलहि सालिक भर्ि लिर्ााण योजिा प्रिशे   

९९ 
र्डा ि ७ 

गापा स्तरीय कैिाश आलिर्ासी लिर्ााण योजिा प्रिशे   

१०० 
र्डा ि ७ 

७ िां र्डा र्लहिा भर्ि लिर्ााण योजिा प्रिशे   

१०१ 
र्डा ि ७ 

िौिारी सिुौिो सल्िेरी घेरार्ार  प्रिशे   

१०२ 
र्डा ि ७ 

७ िां र्डा िे ई र्ा बाि सांगलत भर्ि लिर्ााण योजिा प्रिशे   

१०३ 
र्डा ि ७ 

छात्रार्ास तथा फलिाचार व्यर्स्थापि योजिा प्रिशे   

१०४ 

र्डा ि ७ 
अन्िपणुा र्ा  लर् लर्द्यािय र्ैिाि टटर्न्िि तथा 

छात्रार्ास लिर्ााण योजिा 
सांघ 

  

१०५ 
र्डा ि ७ 

रुईसा रुख हदि ैिोचाकुिा बराथाि खािेपािी योजिा  प्रिशे   

१०६ 
र्डा ि ७ 

एक घर एक ग्यास िलित िलक्षत योजिा प्रिशे   

१०७ 
र्डा ि ७ 

र्ड्ुकेचिुा लिि उद्योग योजिा सांघ   

१०८ 
र्डा ि ७ 

७ िां र्डा प्रहरी चौकी लिर्ााण योजिा सांघ   

१०९ 
र्डा ि ७ 

७ िां र्डा कायाािय लफल्ड टट्र्न्िि लिर्ााण योजिा प्रिािर्न्त्री    

११० 
र्डा ि ७ 

िुिेगाड आयाघाट व्यर्स्थापि योजिा प्रिशे   

१११ 

र्डा ि ७ 
परुररे्यल्तीिलेख घट्टाचौर सेपािेसम्र् एघार र्टा कृलि 

पिट अन्तगात िालर्ण कृलि सडक लिर्ााण योजिा 
सांघ 

  

११२ 

र्डा ि ७ 
ठुिो खोिािलेख डाडासम्र् आर लस लस कुिो 

लिर्ााण योजिा  
सांघ 

  

११३ र्डा िां ८ िेख घेरार्ार  प्रिशे   



र्स 

ि वडा िं  बजेट वाडफाड र्ववरर् 
संघ/प्रदेि 

कैर्फर्ि 

११४ 
र्डा िां ८ 

र्लहिा भर्ि लिर्ााण प्रिशे   

११५ 
र्डा िां ८ 

ओक्ट गाउँिलेख सडक बाटो लिर्ााण योजिा प्रिशे   

११६ 
र्डा िां ८ 

क्िर् भर्ि लिर्ााण योजिा  प्रिशे   

११७ 
र्डा िां ८ 

लचलठया िार्ा र्लन्िर घेरार्ार  प्रिशे   

११८ 
र्डा िां ८ 

गाडापारी आरि भर्ि लिर्ााण योजिा प्रिशे   

११९ 
र्डा िां ८ 

र्ालटथाङ्िा कृलि प्िट घेरार्ार  सांघ   

१२० 
र्डा िां ८ 

लसि बलस्त घेरार्ार योजिा सांघ   

१२१ 
र्डा िां ८ 

लजलर्चौर खािेपािी योजिा  सांघ   

१२२ 
र्डा िां ८ 

कैिाश आ लर् खेि र्ैिाि  सांघ   

१२३ 
र्डा िां ८ 

िारे ढुङ्गािलेख डोचाङ्गासम्र् घोरेटो बाटो लिर्ााण सांघ   

१२४ 

र्डा िां ८ लसि र्ष्ट र्लन्िर िलेख जोलगर्रुासम्र् घोरेटो बाटो 

लिर्ााण  
प्रिािर्न्त्री  

  

१२५ र्डा िां ९ तेि उत्पािि लर्ि प्रिशे   

१२६ 
र्डा िां ९ 

होता गाउँ ढि लिकास योजिा प्रिशे   

१२७ 

र्डा िां ९ घट्टिलेख र्डा कायााियहदि ैगाउँसम्र् सडक लिर्ााण 

योजिा 
सांघ 

  

१२८ 
र्डा िां ९ 

िपेुिािलेख हप्पसुम्र् लसचाई  प्रिशे   

१२९ 
र्डा िां ९ 

िलित टोि ट्टर्न्िि लिर्ााण योजिा सांघ   

१३० 
र्डा िां ९ 

र्लहिा भर्ि लिर्ााण प्रिशे   

१३१ 
र्डा िां ९ 

घटे्टखेर्िा रस पुि लिर्ााण योजिा  सांघ   

 िर्ार गिे                                        स्वीकृि गिे                                               प्रस्िुि गिे  
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