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गठुिचौय गाउॉऩालरकाको १२ औ ँगाउॉसबा 

लभलत् २०७९।०३।१० 

"न्शऺाभा रगानी, ऩरयवतनुभा टेवा,  
सयकायको सपरता, घयघयभा सेवा " 

"Investment in Education,  Support in Change,  

Government Success, Door to Door Service " 

 

सम्भानीत अध्मऺा ज्मू, 

सम्भानीत सबाका सदस्म ज्मूहरु, 

गठुिचौय गाउॉऩालरकाको सभग्र ववसकासराई भध्मनजय गयेय गाउॉऩालरकाका जनतारे अऩेऺागये अनरुुऩको 
स्थानीम शासन स्थावऩत गने प्रमोजनाथ ुसम्भालनत उऩाध्मऺ श्री शान्तत कुभायी भल्र (बण्डायी) ज्मूफाट मस 
१२ औ ँसम्भालनत गरयभाभम गाउॉसबाभा प्रस्ततु गरयएको वावषकु नीलत तथा कामकु्रभ य फजेट,  

गाउॉऩालरकाको ववकास लनभाुणराई लतव्रगतीठदॉदै ऩालरकावासीहरुको जीवनभा ऩरयवतनुको अनबुतुी गयाउन य 
ववद्यभान स्थानीम तहको आलथकु तथा साभान्जक रुऩाततयणको अलबष्ट याेेय भ आलथकु वष ु२०७९।८० को 
वावषकु नीती तथा कामकु्रभ य आम व्माम सावजुलनक गन ुमस गरयभाभम सबाभा उऩन्स्थत बएको छु। 

आगाभी वषकुो फजेट तजुभुा गदाु नेऩारको सॊववधान, सॊघीम य प्रदेश सयकायको नीलत, कामकु्रभ तथा फजेटको 
अलधनभा यहेय गठुिचौय गाउॉऩालरकाको नीलत, कामकु्रभ य फजेट मस सम्भालनत सबाभा प्रस्ततु गने चेष्टा गयेको 
छु। 

सम्भानीत अध्मऺा ज्मू, 

सम्भानीत सबाका सदस्म ज्मूहरु, 

    गठुिचौय गाउॉऩालरकाभा थपु्र ै सभस्मा य चनुौतीहरु बए ताऩलन सकायात्भ सोच,  लनयततय कभ ु य दृढ 
इच्छा शन्िको जगभा  शातत, सभदृ्ध, सभनु्नत य तमामऩूण ुगाउॉऩालरका लनभाुण गन ुसवकने प्रचयु सम्बावनाहरु 
यहेका छन।् सीलभत श्रोत साधनको लभतव्मामी, प्रबावकायी य दऺताऩूण ुढङ्गरे ऩरयचारन गयी गाउॉऩालरकाको 
ववकास प्रवक्रमाराई मोजनावद्ध, नलतजाउतभुे   य उत्ऩादनभूरक फनाउने ठदशातपु आलथकु वष ु२०७९।८० 
को नीलत तथा कामकु्रभ य फजेटरे ऩरयरन्ऺत गयेको छ। 

सम्भानीत अध्मऺ ज्मू,  
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भ मस सम्भालनत १२ औ ँगाउॉसबा सभकऺ आ. व. २०७९।८० का रालग सभग्र ववकास मोजना तजुभुा गने 
लनम्न फभोन्जभको आम अनभुान ऩेश गने अनभुती चाहतछु। 

 

क्र.स. वजेट न्शषकु यकभ रु 

१ गा ऩा को आततरयक स्रोत १५००००० 

२ ववत्तीम सभानीकयण सॊघीम सयकाय  ९२९००००० 

३ याजश्व वाॉडपाॉड सॊघीम सयकाय ७५८३४००० 

४ शसत ुअनदुान सॊघीम सयकाय ११२३००००० 

६ ववत्तीम सभानीकयण प्रदेश सयकाय  ८९६३००० 

८ शसत ुअनदुान प्रदेश सयकाय १९१९०००० 

९ ववशेष अनदुान प्रदेश सयकाय ० 

१० सभऩयुक अनदुान प्रदेश सयकाय ० 

११ याजश्व फाॉडपाॉड प्रदेश सयकाय ४५१००० 

१२ गत वषकुो अल्मा २७९१७६९८ 

  जम्भा ३३९०५५६९८ 

 

सम्भानीत अध्मऺा ज्मू, 

सम्भानीत सबाका सदस्म ज्मूहरु, 

मस आलथकु वष ु२०७९।८० को नीलत तथा कामकु्रभ य फजेट तमाय गदाु लनम्न प्रकायका लसद्धाततहरु 
अवरम्फन गयेको छु 
 

1. नेऩारको सॊववधानरे प्रत्मबतू गयेका भौलरक अलधकायहरु याज्मका लनदेशक लसद्धाततहरु तथा नीलतहरु य स्थानीम 
सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ राई वावषकु नीलत तथा कामकु्रभ तम गने प्रभुे  आधायको रुऩभा लरइएको छ । 

2. नेऩार सयकायफाट आ. व. २०७८।७९ को रालग प्रस्ततु बएको नीलत तथा कामकु्रभराई गठुिचौय गाउॉऩालरकाको 
नीलत तथा कामकु्रभ तजुभुा गने भूर आधायको रुऩभा लरईएको  छ । 

3. नेऩार सयकायफाट स्वीकृत सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहको कामवुवस्तकृयण प्रलतवेदनराई भखु्म आधायको रुऩभा 
लरईएको छ । 

4. गाउॉऩालरकाको नीलत, कामकु्रभ तथा फजेट तजुभुा गदाु नऩेार सयकायरे अततयाुष्डीम जगतभा प्रलतवद्धता कामभ 
गयेका ववषमहरु, ववलबन्न सम्झौताहरुराई भहत्वऩूण ुसतदबकुो रुऩभा प्रमोग गरयएकोछ। तमामरमफाट ववलबन्न 
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सभमभा प्रलतऩादन बएका तमावमक नन्जय, सावजुलनक भहत्वका आदेश तथा पैसराहरुराई सभेत नीलत तथा 
कामकु्रभ तजुभुाभा भहत्वऩूण ुआधायका रुऩभा लरईएकोछ । 

5. ऩतरौँ आवलधक मोजनारे याेेका ठदघकुालरन सोच, रक्ष्म य उद्देश्महरुराई भध्मे नजय गदै नीलत तथा कामकु्रभहरु 
तम गरयएकोछ । 

6. सहस्राब्दी ववकास रक्ष्महरुको अभ्मासफाट सनृ्जत नौरा अवसयहरुको सदऩुमोग गदै ववकासका रक्ष्महरु हालसर 
गनकुा रालग स्थानीम स्तयफाट चाल्न सवकने कदभहरुराई नीत तथा कामकु्रभ तजुभुा गने ऩद्धतको रुऩभा 
लरईएकोछ । 

7. सॊघीम भालभरा तथा साभातम प्रशासन भतरारम, अथ ुभतरारम य कणाुरी प्रदेश सयकायफाट सभम सभमभा जायी 
बएका लनदेन्शका  ऩरयऩरहरुराई सभेत नीलत तथा कामकु्रभ तजुभुका आधायको रुऩभा लरईएकोछ। 

8. आभ गठुिचौयवासीहरुको जनबावना य अऩेऺाराई सभेत गाउॉऩालरकाको नीलत तथा कामकु्रभफाट सम्फोधन गने 
प्रमास गरयएकोछ । 

9. स्थानीम तहराई सफर, सऺभ, य भजफतु फनाउनको रालग देशलबर य देश फावहयका स्थानीम तहहरुसॉग बलगनी 
सम्फतध कामभ गरयएको हनुछे। 

आमोजनाका प्राथलभकीयणका आधायहरु 

सम्भानीत अध्मऺ ज्मू, 

आलथकु वष ु२०७९।८० को रालग ववलबन्न आमोजनाहरु प्राथलभकीकयण गदाु देहामका ववषमहरुराई 
आधायको रुऩभा प्रमोग गयेकोछु ।  

1. स्थानीम करा, सॊस्कृलत, बेषबसुा, रयतरयवाज, धभ ुसॊस्कृलतराई सॊयऺण य प्रवदु्धन गने कामकु्रभहरु, 

2. योजगायी सजृना गने कामकु्रभहरु, 

3. स्थानीम स्तयभा कयका दामयाहरु अलबवृद्धी गने कामकु्रभहरु, 

4. ऩमटुन प्रवद्धुन गने कामकु्रभहरु, 

5. तमाम सम्ऩादनराई चसु्तदरुुस्त य प्रबावकायी फनाउन ेकामकु्रभहरु, 

6. स्थानीम सयकायाराई ववत्तीम दृवष्टकोणफाट आत्भलनबाुय फनाउने कामकु्रभहरु, 

7. फढ्दो सूचना प्रववलधको उच्चतभ सदऩुमोग गरय गाउॉऩालरकाको ववकास, सभवृद्ध य सशुासन कामभ गन ु
लडन्जटर प्रववलधको प्रमोगराई प्रबावकायी फनाउने कामकु्रभहरु, 

8. ऩतरौँ आवलधक मोजना तथा अतम ऺेरगत आवलधक मोजनाहरुरे लनठदुष्ट गयेका ववषमहरु सभावेश गरय 
क्रभागत एवॊ अधयुा यहेका मोजनाहरु तथा थोयै यकभभा भभतु सम्बाय गरय ऩनु्सञ्चारनभा ल्माउन सवकने 
मोजनाहरु,  

9. सवसुाधायण नागरयकहरुराई तत्कार प्रत्मऺ याह तथा पाइदा हनुे तथा स्वयोजगाय प्रवदु्ध हनुे आम आजनुभा 
टेवा ऩरु् माउने ेारका मोजना तथा कामकु्रभहरु, 
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10. आलथकु ववकास य गरयफी लनवायणभ प्रत्मऺ मोगदान ऩरु् माउने मोजना  तथा कामकु्रभहरु, 

11. कृवष उत्ऩादनभा वृवद्ध गयाइ गाउॉऩालरकाराई कृवषभा आत्भ लनबयु गयाउने ेारका मोजना तथा कामकु्रभहरु, 

12. वातावयण सॊयऺण तथा सम्वदु्धन य जरवाम ुऩरयवतनु अनकुुरनताभा सहमोग ऩरु् माउन ेप्रकायका मोजनाहरु, 

13. स्थानीम स्रोतसाधन, सीऩ य ऺभताको अलधकतभ ऩरयचारन तथा सञ्चारन बई ऺभता ववकास हनुे वकलसभका 
मोजना तथा कामकु्रभहरु, वऩछडीएका सभदुामहरु जस्तै् 
क) दलरर, जनजाती, भवहरा तथा फारफालरका, अऩाङ्ग,  द्वतद वऩडीत ववद्याथॉ तथा अलत ववऩन्न वगकुो आम आजनु 
तथा लसऩ वकासभा टेवा ऩरु् माउने भखु्म मोजना तथा कामकु्रभहरु, 

े) प्रलतस्ऩधाुत्भक तथा तरुनात्भक राबका वस्त ुतथा सेवाहरुको उत्ऩादन तथा प्रवदु्धन हनुे कृवष, गैयकृवष य 
सेवा ऺेरका कामकु्रभका आमोजनाहरु,  

ग) गाउॉऩालरकाको आततरयक आम स्रोत वृवद्ध गने कामकु्रभहरु, 

घ) साभान्जक ऩरयचारका भाध्मभफाट ऩवहचान गरयएका रन्ऺत सभहुका भागहरुराई सम्फोधन गरयने ववषमहरु, 

ङ) फढी बतदा फढी जनसहबालगताराई सम्फोधन गन ुसवकने श्रभभूरक कामकु्रभ तथा आमोजनाहरु, 

च) रागत साझेदायीभा सञ्चारन हनुे आमोजना तथा कामकु्रभहरु, 

छ) सभदुामराई ववऩद् तथा जरवामू ऩरयवतनु उत्थानन्शर फनाउने आमोजना तथा कामकु्रभहरु, 

ज) सेवा प्रवाह, सॊस्थागत ववकास य  सशुासनभा मोगदान ऩरु् माउने आमोजना तथा कामकु्रभहरूको रालग ववशषे 
प्राथलभकताका साथ अगाडी फढाइने नीलत लरएकोछु। 

सम्भानीत अध्मऺा ज्मू, 

आ. व. २०७८।७९ को नीलत तथा कामकु्रभ य फजेटको  

सोच् 
प्रचलरत काननुको अलधनभा यही शासन प्रवक्रमाभा लनश्ऩऺता, ऩायदशॉता, जवापदेहीता य उत्तयदावमत्वराई 
ववशेष प्राथलभकताठदई गाउॉऩालरकालबर कृवष य ऩमटुनको भाध्मभफाट गाउॉऩालरकाराई याजलनलतक, साभान्जक, 
आलथकु दृवष्टकोणरे एक शातत, सभनु्नत य तमामऩूण ुगाउॉऩालरका फनाउने दृघकारीन सोच सोच यहेको छ । 

रक्ष्म्M 
आलथकु वष ु२०७९।८० भा प्रस्ततु गरयएको नीलत, कामकु्रभ य फजेट कामाुतवमन प्रमोजनाथ ुउऩमिु 
कामकु्रभ फानाइ मोजनाफद्ध कामशैुलरफाट उल्रेन्ेत नीलत तथा कामकु्रभ य फजेट कामाुतवमन गने रक्ष्म 
लरएको छ ।  
उद्दशे्म् 
भूरकुको ववद्यभान काननुको अलधनभायही स्थानीम सयकाय सञ्चारनभा लनश्ऩऺता, ऩायदशॉता, जवापदेहीता य 
उत्तयदावमत्वराई ऩारना गरय ववकास व्मवस्थाऩनभा लनमलभतता, लभतव्मावमता, कामदुऺता, प्रबावकारयता, 
आवश्मकता य औन्चत्मताराई अवरम्फन गरय एक वषलुबर सम्ऩूण ुगठुिचौयवासीहरुराई सशुासनको प्रत्मबतूी 
गयाइनेछ। 
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अऩेन्ऺत उऩरब्धी्M 
आ. व. २०७९।८० को अतत्मसम्भभा देहामको उऩरब्धीहरु हासीर गन ुसवकने अऩेऺा यान्ेएको छ् 
 सडक ऩगेुका स्थानहरुभा भौजदुा सडकहरुको स्तयोन्नती गरय सयुन्ऺत, गणुस्तयीम य बयऩदो मातामातको 

ऩहुॉचभा वृद्धी बएको हनुेछ । 

 गाउॉऩालरकाको कामाुरम तथा वडा कामाुरमका बौलतक सॊयचनाहरुको लनभाुण काम ुसरुू गरय सेवा 
प्रवाहराई लछटो छरयतो य प्रबावकायी कामभ बएको हनुछे । 

 कृवष उत्ऩादनराई व्मावसामीक य आधनुीकीकयण तपु रैजना साभूवहक कृवष, चक्राफतदी य 
व्मावसामीक कृवषभा जोडठदइ उत्ऩादकत्व ववृद्ध गरयनेछ । 

 गठुिचौय गाउॉऩालरकाको स्वास््म ऺेरभा सधुाय गदै हारको ववश्व ऩरयवशे सभेतराई ध्मानभा यान्े 
स्वास््म सॊस्था तथा स्वास््म चौकीहरुको स्तयोन्नती गरय जनताराई गाउॉघयभै गणुस्तयीम सवसुरुब 
स्वास््म सेवा उऩरब्ध गयाइनेछ । 

 न्शऺाभा गणुस्तय कामभ गन ुगाउॉऩालरका अततगतुका सम्ऩूण ुववद्यारमहरुको आलथकु, बौलतक य शैन्ऺक 
अवस्था सधुायबई आवश्मक जनशन्ि व्मवस्थाऩन गरयएको हनुेछ।  

 ववऩद व्मावस्थाऩन ऩूव ुतमायी तथा प्रलतकामरुाई प्रबावकायी रुऩभा कामाुतवमनभा ल्माउनकुा साथै ववऩद् जोन्ेभ 
तमूनीकयण सम्फतधी जनचेतनाभूरक तथा सतदेशभूरन कामकु्रभहरु सञ्चारन गरयनछे । 

 गाउॉऩालरकालबर ववद्यभान गरयफीराई तमूनीकयण गन ुउऩरब्ध स्रोत साधनको लनमलभतता, लभतव्मामी, कामदुऺता य 
प्रबावकायी ढङ्गरे प्रमोग बएको हनुेछ। 

 फेयोजगाय मवुाहरुराई व्मावसामीक तालरभहरुको भाध्मभफाट योजगायी सजृना गरयएको हनुेछ। 

 गाउॉऩालरका अततगतुका सावजुलनक सॊस्थाहरूभा उच्चतभ सूचना प्रववलधको प्रमोग बएको हनुेछ। 

सम्भानीत अध्मऺा ज्मू, 

गठुिचौय गाउॉऩालरकाको आलथकु वष ु२०७९।८० को नीलत तथा कामकु्रभ  तमाय गदाु तऩन्शरभा 
उल्रेन्ेत प्रभुे  नीलत तथा आधायहरूराई आधायको रुऩभा लरएको छु,  

 स्थानीम तहको शासन सञ्चारन गन ुआवश्मक काननुहरु तजुभुा गरय सम्भालनत गाउॉसबाफाट ऩारयत 
गयाइ आभ नागरयकराई स्थानीम सयकायको आबाष ठदराइनेछ। 

 उत्ऩादन य उत्ऩादकत्वभा वृवद्ध, ऩूवाुधाय लनभाुण, ेानेऩानी तथा ववद्यतुभा ऩहुॉच, भानव ऩूॉजी लनभाुण, 

योजगाय सजृना, आम असाभानता य फहआुमलभक गरयफीको दयभा कभी ठदगो ववकास य ऩमाुवयणीम 
सततरुन, स्थानीम सयकायको सदुृढीकयण य सशुासराई प्राथलभकताभा यान्ेनेछ। 

 सकायात्भक सोचका साथ सभवृद्धको दृवष्ट तमगयी मोजनाफद्ध तरयकारे अन्घ फढ्ने नीलत लरइनछे। 

 ववकासका कामहुरुराई ऩरयणाभभूेी फनाउन नलतजाभा आधारयत ववकास गने ऩरयऩाटी अवरम्फन 
गरयनेछ। 
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 कभ रागतका साना साना टुके्र मोजनाभा रालग तमूनीकयण गयी िूरा तथा ऩयीणाभभूेी मोजनाहरुराई 
फढी प्राथलभकता ठदन ेनीलत अवरम्फन गरयनेछ। 

 यचनात्भक तथा सकायात्भक सोचका साथ उन्नलत, प्रगलत, सभवृद्ध एवॊ ववकासको दयुदृवष्ट तम गयी 
मोजनाफद्ध तरयकारे  अगाडी फढ्न गाउॉऩालरकाको ववद्यतुीम प्रोपाइर तमायी चयणभा यहेकोरे मसको 
लनभाुण गयी गाउॉऩालरकाको ऩञ्चवषॉम गरुू मोजना तमाय गरयनेछ। 

 सभदृ्ध गाउॉऩारका लनभाुणका रालग तीन ेम्फे (लनजी, सावजुलनक य सहकायी) यणनीलत अवरम्फन 
गरयनेछ। 

 फजेट ववलनमोजन गदाु सॊघीम सयकाय य प्रदेश सयकायरे अन्ख्तमाय गयेको नीलतराई आत्भसात 
गरयनेछ।  

  कृवष उत्ऩादराई जोडठदइ कृवषको आधनुीकीकयण य व्मावसामीकयण गदै कृवषभा आत्भलनबाुय 
अथतुतर फनाउने तपु जोड ठदइनछे। साथै व्मावसामीक तालरभाभापुत फेयोजगाय मवुाहरुराई 
योजगायी सजृना गने वातावयण तमाय गरयनेछ। 

 ववद्याथॉसॉग अध्मऺ कामकु्रभ सञ्चारन गयी आभ गाउॉऩालरका अततगतुका ववद्याथॉहरुराई नन्जकको 
सयकायको आवास ठदराइनछे।साथै भवहरासॉग उऩाध्मऺ कामकु्रभ सञ्चारन गरयनछे। 

 मस गाउॉऩालरका अततगतु ऩाइने जलडफटुीको उत्ऩादन य प्रसोधनभा ववशेष ध्मान ठदइनेछ य मसको 
सॊयऺणको रालग आवश्मक ऩहर गरयनेछ। 

 यञु्जभाग,ु  भेघाभा ववद्यतु उत्ऩादन य िाकुय ज्मू चरु ऩाटन ऺेरभा ऩमटुन ववकासको रालग सम्बाव्मता 
अध्ममन ऩयाभशदुाताफाट ऩयाभश ुलरई आगाभी आलथकु वषफुाट कामाुतवमन गयाइनछे। 

 टोरको ववकास नै वडाको ववकास य वडाको ववकास नै गाउॉऩालरकाको ववकास बएकोरे सभदृ्ध 
गाउॉऩालरका लनभाुण गन ुआफ्नो टोर आपै फनाउॉ बने्न बावनाको ववकास गरयनछे। 

 भाध्मालभक य लनम्न भाध्मालभक तहभा कम््मटुय न्शऺाभा जोड ठदइनछे साथै प्रत्मेक ववद्यारमभा 
ऩसु्तकारम स्थाऩना गयाइन ेछ। ECD कऺाकोिाको आधलुनकीकयण गरयनकुो साथै ेेर साभग्री, 
शैन्ऺक साभग्री सभेत उऩरब्ध गयाइनेछ।  

 गाउॉऩालरका देन्े प्रत्मेक वडासम्भ जोड्ने सडकको स्तयोन्नती गरयनेछ साथै ग्रावेर य वऩच गनकुा 
रालग सॊघीम सयकाय य प्रदेश सयकायसॉग आवश्मक ऩहर गरयनेछ। 

 दलरत, जनजाती, अल्ऩसॊख्माकहरुको आवश्मकता य ऺभताको ऩवहचान गरय उनीहरुको जीवनस्तयभा 
सधुायका रालग आवश्मक कामकु्रभहरु ल्माइनेछ। 

 जलडफटुी य परपूरको उत्ऩादनभा जोड ठदइनेछ साथै फजायीकयणका रालग आवश्मक ऩहर 
गरयनेछ। 

 जनतका आधायबतू आवश्मकताराई ऩवहरो प्राथलभकताभा याेी फजेट लफलनमोजन गरयनेछ। 

 गाउॉऩालरकाको लनमलभत प्रशासनीक सेवाराई सहज य सयर रुऩभा उऩरब्ध गयाइनेछ। 
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 सेवाग्राहीको गनुासो तथा उजयुीराई तत्कारै सनुवुाई गने व्मवस्था गरयनेछ। 

 गाउॉऩालरकारे प्रदान गने सेवाराई ऩायदशॉ,  जवापदेही, उत्तयदामी य कतवु्मलनष्ठ फनाइनेछ। 

 गाउॉऩालरका अततगतुको ऩूवाुधाय ववकास य साभान्जक ववकसाराई एकसाथ अगाडी फढाइनेछ। 

सम्भानीत अध्मऺा ज्मू, 

गठुिचौय गाउॉऩालरकाको आलथकु वष ु२०७९।८० को नीलत तथा कामकु्रभ  तमाय गदाु तऩन्शरभा 
उल्रेन्ेत ऺेरहरुराई आधायभानी ऺेरगत नीलत तथा कामकु्रभ तमाय गयेको छु, 

आलथकु ववकास् 
कृवष तथा ऩशऩुतछी ववकास 

 नेऩार सयकायरे लरएको नीलत तथा कामकु्रभ अततगतु "सभदृ्ध नऩेार, सनु्े नऩेारी" य कणाुरी प्रदेश सयकायरे 
लरएको नीती तथा कामकु्रभ अततगतु  "सभदृ्ध कणारुी, सुे ायी काणारुी वासी"  नायाराई साथकु तलु्माउन एक 
गाउॉ एक उत्ऩादन कमकु्रभ सॊञ्चारन गरयनेछ । 

 कृवष ऩेशाराई भमाुठदत य व्मावसावमक फनाउन कृवषभा मान्तरकीकयणराई जोड ठदइनेछ । 

 कृवष ऺेरको ववकासका रालग कृवष ऩवुाुधाय लनभाुणभा जोड ठदईनेछ । 

 गाउॉऩालरका स्तरयम नभनुा कृवष पभ ुस्थाऩना गयी सॊञ्चारनभा ल्माउनको रालग आवश्मक कदभ चालरनेछ। 

 गठुिचौय गाउॉऩालरका अततगतु यहेका कुनै ऩलन व्मावसामीक कृषकहरुराई गाउॉऩालरकारे आवश्मक सहमोग 
गनेछ। साथै उनीहरुराई कयको दामयाभा ल्माइनछे। 

 गाउॉऩालरकाको आलथकु ववकासराई गलत ठदनका रालग सॊबाव्म रगानीका ऺेरहरु ऩवहचान गरय सोको जगभा 
२०७९ बाद्र भवहनाभा गठुिचौयभा रगानी सम्भेरन गरयनछे। 

 कृवष उत्ऩादन य मसको फजायीकयणका रालग आवश्मक ऩहर गरयनेछ । 

 यैथाने वालरको सॊयऺण तथा प्रवधनुको रालग ववशषे जोड ठदईने छ । 

 गठुिचौय गाउॉऩालरकाभा स्माउ ेेलत य ओेय ेेलत ऺेरको ववस्ताय गरयनेछ । 

 "Learninig by Doing and Seeing by Believing" कृवष प्रसायको भखु्म लसद्धाततराई आत्भसाथ गदै कृषकराई 
आधलुनक कवष प्रववलधको फाये जानकायी गन ुअततय  न्जल्रा कृवष  भ्रभण गयाईनेछ । 

 ेाद्यान्न उत्ऩादनराई प्रोत्साहन गन ु  लसलभ,  पाऩय, आर ुरगामतका यैथानेफारी तथा तेरहन फारीको उत्ऩादकत्व 
वृवद्धका रालग प्रोत्साहन स्वरुऩ अनदुान प्रदान गरयनेछ। 

  कृवष तथा ऩशऩुन्तछ सम्वन्तध त्माॊक अध्मावलधक गरयनेछ । 

 कृवष तथा  ऩश ुऩकेटको व्मावस्था गरयनेछ । 

 गाॉउऩालरकालबर व्म"टाकुरय लनषेध गरयनेछ य त्मसको रागीl गाॉउऩालरकाफाट जनचेतनाभूरक कामकु्रभहरु 
सञ्चारन गरयनेछ । 

 ऩशऩुारनभा आत्भलनबयु ऩशऩुारक कृषकहरुराई प्रोत्साहन स्वरुऩ गाउॉऩालरकाफाट आवश्मक सेवा सवुवधा 
उऩरब्ध गयाइनछे। 
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 "एक गाउॉ एक उत्ऩादन, एक घय एक फगैंचा" को अवधायणराई अफरम्फन गरयने छ । 

 सम्बाव्म उत्ऩादनको आधायभा स्माउ,आर,ु बेडाफाख्रा य दधुको ऩकेट ऺेर घोषणा गरयने छ ।  
 प्रत्मेकक गाउॉभा रयलतलथती फसाल्का रालग चौवकदायको ब्मावस्था गरय कृवष उत्ऩादनभा टेवा ऩयु ्माईनेछ । 

 प्रत्मेक वडाका  २० जना मवुाहरुराई उनीहरूको आवश्मकता य ऺभताको आधायभा लसऩभरुक तालरभ प्रदान 
गरयनेछ । 

उद्योलगक ववकास उद्यभशीरता प्रवधनु्  
 स्थानीम उद्योगधतदा य व्माऩाय व्मावसामफाट उत्ऩाठदन वस्त ुतथा सेवाको फजायीकयणको प्रफतध लभराइनेछ।  
 सम्बाव्म उत्ऩादनको उत्ऩादकत्व  य वजाय प्रतस्ऩधाु वृवद्ध गनकुो रालग सभहुभा प्रववलध हस्तातरण कामकु्रभ 
सॊञ्चारन गरयनेछ । 

 प्रलतस्ऩधाुफाट छनोट बएका व्मावसाम भापुत उद्यलभहरुको स्तयोन्तत गरयनेछ । 

ऩमटुन प्रवधनु् 
 गठुिचौय गाउॉऩालरकाभा यहेका होभस्टेहरुको स्तयोन्तत गरय आततरयक तथा वाह्य ऩमटुकहरुराई 

गाउॉऩालरकाभा लबत्र्माइ आभ भालनसको आमआजनुभा वृवद्ध गरयनेछ। गठुिचौय गाउॉऩालरकाराई ऩमटुन 
केतद्र (Tourism Hub) को रुऩभा ववकास गन ु होभस्टे ऩमटुन ऩदमारा, ्मायागराईलडङ य 
भेलडटेशन सेतटय लनभाुणभा जोड ठदईनेछ। 

 गठुिचौय गाउॉऩालरका अततगतु यहेका ऩमटुकीम स्थरहरु गोठिचौय, िाकुय ज्मू, गरुणानी दधुकुण्डरी य 
न्चभायाभालरकाभा आवश्मक ऩूवाुधाय ववकासराई जोड ठदइनेछ। 

साभान्जक ववकास् 
 सवहद, घाइते तथा अऩाङ्ग य ऩूव ुजनभनु्ि सेनाहरुको कल्माणको रालग आवश्मक कामकु्रभहरु फनाइ 

कामाुतवमन गरयनेछ।  
 गाउॉऩालरका अततगतुका ववलबन्न सभमभा घट्टने घटनाहरुको दताु अलबरेेीकयण गनकुा रालग 

गाउॉऩालरका स्तयभा घटनादताु सम्फतधी जनचेतनाभूरक कामकु्रभहरु सञ्चारन गरयनछे। 

 ऩोषणभैरी टोर फस्ती घोषणाका रालग आवश्मक फजेटको व्मवस्था गरयनछे। 

 गाउॉऩालरका अततगतुको प्रहयी चौकी आवश्मक सभतवम गयी भठदया तथा रागऔुषध दूवेसनी 
लनमतरणका रालग कामकु्रभहरु अगाडी फढाइनेछ। 

 वडा नॊ १ य २ का साभान्जक सयुऺा बत्ता प्राप्त गने राबग्राहीहरुको सभस्मराई भध्मेनजय गदै 
सनयाइज फैंकको शाेा ववस्ताय गरयनेछ। 

 फहुऺ ेरीम ऩोषण मोजना अततयगत ऩोषण भैरी स्थानीम शासन(NFLG) अफरम्फन गन ुऩोषण भैरी वाड ु
घोषणाका रालग लफशेष अलबमान सतचारन गने छ । मस्का रालग एक वडा, एक ऩोषण भैरी नभनुा 
गाउको अलबमान मसै फषफुाट कामाुतवमन गरयनेछ । वडारे प्राप्त गने फजेटफाट सभेत फजेट 
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लफलनमोजन गयी वाड ु घोषणा अलबमानराई लफशेष प्राथलभकताभा यान्े काम ु गरयनछे । मस फष ु 
वाडकुा टोर फस्तीहरुराई ऩोषण भैरी टोर वन्स्त घोषणा गरयनेछ । 

 नेऩारका भवहरा, वकशोयी य फारफालरकाभा हनु ेकुऩोषणको अफस्थाभा सधुाय ल्माउन ेउद्दशे्मरे नेऩार 
सयकायको प्राथलभकताभा यहेको फहुऺ ेरीम ऩोषण मोजना कामाुतवमनराई मस गठुिचौय गाउऩालरकारे 
उच्च प्राथलभकताभा याख्न ेछ । सोही अनरुुऩ आ.फ.को २०७९।०८० को रालग नऩेार सयकायफाट 
प्राप्त हनुे फजेट य मस गाॉउऩालरकारे छुट्याएको सभऩयुक यकभ सभेतराई लफषमगत तथा ऺरे गत 
लफलनमोजन गयी ऩोषण सधुायको रालग तोवकएको वक्रमाकराऩभा ेच ुगयीने छ ।  

 फहुऺ ेरीम ऩोषण मोजनारे लनदृष्ट गयेका उऩरब्धी तथा प्रलतपर प्राप्तीको रालग लफषमगत शाेा य 
साझेदाय लनकामहरुसॊग लभरेय ऩोषण रन्ऺत य सम्फेदनन्शर वक्रमाकराऩहरु सतचारन गरयनेछ य 
भवहरा फारफालरका रन्ऺत कामकु्रभ जस्तै् फार ऩोषण अनदुान, ेोऩ कामकु्रभ, फार भैरी स्थानीम 
शासन आठदभा सभेत फह ुऺेरीम ऩोषण मोजनाराई सभाफेश गदै रलगने छ । 

 नगय तथा गाॉउ ऩालरकाको ऩोषण सम्फतधी सचुना, त्माॊकहरुको व्मफस्थाऩनको कभी बएको 
कुयाराई भहशसु गदै नगय वा गाॉउ ऩालरकाभा ऩोषणको ऺेरभा कामयुत सॊघसॊस्थाहरुको सहकामभुा 
गाउॉऩालरका स्तयीम ऩोषण ऩाश्र्व न्चर( Nutrition Profile) मसै फष ुलबर तमाय गरयने छ । 

 

 सभाजभा लफद्यभान कुरयतीहरु जस्तै् छाउऩडी, फार लफफाह य छुवाछुत जस्ता सॊस्काय य लफकृती 
अतत्मका रालग िोस लनमभ फनाई कामाुतवमन गरयने छ । 

 सवैस्तयभा फहुऺ ेरीम ऩोषण मोजना तजुभुा गयी त्मसको प्रबावकायी कामाुतवमन तथा अनगुभन, 

सशुासन य ऩायदन्शतुाको सलुनन्ितता गरयनछे ।   
 तमूनतभ आधायबतु साभाग्री सम्ऩन्न हनुेगयी स्वास््म सॊस्थाहरुको व्मवस्थाऩन गरयने छ त्मसफाट 

गणुस्तरयम सेवाको सलुनन्ितता गदै भतृ्मदुयराई शतुमभा झाने रक्ष्मका साथ अन्घ फढ्दै गबवुती य 
सतु्केयी जाॉच घयभा य प्रसलुत स्वास््म सॊस्थाभा गने लनलत अवरम्वन गरयने छ । 

 सनुौरा १००० ठदनका आभाहरु य न्शशरुाई ऩोषणका रागी आवश्मक व्मवस्था लभराईने छ । 
फहुऺ ेलरम ऩोषण कामकु्रभ राई एकद्धाय प्रणारीभा ल्माईने छ ।  

 ऩोषण लफशेष ऩोषण सम्वेदनन्शर य ऩोषण सभथ ुफनाउन ेवातावयण सम्फतधी कामकु्रभको ववस्ताय गयी 
भवहरा वकशोयी तथा फारफालरफाको ऩोषण अवस्थाभा सधुय ल्माई भानव ऩुॉजीको  ववकास गने 
लनलतको अवरम्वन गरयने छ । 

 नेऩार सयकायरे अवरम्वन गयेको फहुऺ ेलरम ऩोषण मोजनारे इवित गयेका कामकु्रभराई लनयततयता 
ठदईनेछ ।  

 दीगो ऩोषण सधुायका रागी एक घय एक कयेसावायी फाहै्र भवहना हरयमो तयकायी कामकु्रभ राग ुगन ु
ऩहर गरयनेछ । 
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 कुऩोषण तमूलनकयणका रागी ५ फष ु भलुनका फारफालरकाको ऩोषण रेेाजोेा गयी ऩप्ता रागेका 
कुऩोवषत फच्चाहरुको उऩचाय य व्मवस्थाऩन गने लनलतको अवरम्वन गरयनेछ ।  

 एवककृत ऩोषण ऩािशारा सफे वडाहरुभा सञ्चारन गरयनछे । ऩशऩुॊऺी ऩारौ् कुऩोषणराई पारौ बने्न  
नीलतराई अवरम्वन गरयनेछ ।  

 न्जल्राभा यहेका योजगायीको ऺेरभा काभ गने सॊघसॊस्थाहरुसॉग आवश्मक सभतवम गरय कामकु्रभहरु 
कामाुतवमन गरयनेछ। 

न्शऺा् 
 न्शऺाराई गणुस्तरयम वनाउन साभदुावमक ववद्यारमभा सचुना तथा सॊञ्चाय प्रववलधको प्रमोगराई वढवा 

ठदइनेछ । 

 गाउॉऩालरका लबर नभनुा अॊग्रजेी भाध्मभफाट न्शऺा प्रदान  गनेगयी आवश्मक व्मवस्थाऩन गरयनेछ। न्जण ु

अवस्थाभा यहेका ऩूवाुधायहरुको बौलतक ऩूवाुधायहरुको भभतु सॊबाय गरयनेछ। 

 आफ्नो ववषमभा याम्रो रयजल्ट ल्माउने ववषमगत न्शऺकराई ऩयुस्कायको व्मवस्था गरयनेछ। 

 ववद्यारमभा कामयुत न्शऺक तथा कभचुारयहरुराई ववद्यारमभा लनमलभत फनाउनको रालग लडन्जटर 
हान्जयीको व्मवस्था गरय प्रमोगभा ल्माइनेछ। 

 सायऺ गाउॉऩलरका घोषणा गनकुो रालग आवश्मक कदभ चालरनेछ । 

 ववदमारम न्शऺाराई प्रववलधसॉग जोड्नको रालग प्रत्मेक भाध्मालभक ववद्यारमभा एक कम््मटुय न्शऺक 
सवहत एक कम्मटुय प्रमोगशारा स्थाऩना गरयनछे । 

 दयफन्तद नबएका ववद्यारमहरुभा स्वमभ ् सेवक दयफन्तद सजृना गरय न्शऺाको गणुस्तयीमता कामभ 
गरयनेछ। 

 प्रत्मेक ववद्यारमभा न्शऺण ववलधराई लडन्जटाइजेसन गनकुो रालग भाध्मालभक ववद्यारमभा प्रोजेक्टयको 
भाध्मेभफाट ऩिनऩािन कामरुाई अगाडी फढाइनेछ। 

 जोन्ेभभा ऩयेका फारफालरकाहरुराई न्शऺाभा ऩहचु ऩमुाुउनको रालग ववशेष ब्मावस्था गरयने छ। 

 ववद्यालथहुरुको ऺभता ववकासको रालग अलतरयि वक्रमाकराऩका कामकु्रभहरु सॊचारन गरयनेछ। 

 ऩालरकास्तयभा शैन्ऺक क्मारेतडय फनाई कामाुतवमन गरयनेछ। 

 ऩालरका स्तयभा उत्कृष्ट अॊक ल्माउने ववदमालथहुरुराई प्रोत्साहान स्वरुऩ ऩरुुस्कायको ब्मावस्था गरयने छ। 

 गाउॉऩालरका अततगतुका रोकसेवा तमायी गने ववऩन्न, गरयफ, दलरत, अल्ऩसॊख्माक ववद्याथॉराई छरवतृी 
उऩरब्ध गयाइनछे। 

 

 

 

 

स्वास््म  
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 गाउॉऩालरका स्तयभा ५ (ऩाॉच) शौमाको अस्ऩतार स्थाऩनाको रालग उऩमिु स्थानको ेोन्ज गरय सोको 
ऩूवाधुाय लनभाुणको रालग आवश्मक प्रवक्रमा अगालड फढाईनेछ ।  

 स्वास््म चौवकको बौलतक ऩवुाुधायभा स्तयोन्नलत गरयनेछ ।कन्म्तभा एउटा स्वास््म चौकीराई प्राथलभक 
स्वास््म केतद्रभा स्तयोन्नलत गन ुसम्फन्तधत लनकामसॉग आवश्मक ऩहर गरयनछे ।  

 जेष्ठ नागयीक लनशलु्क स्वास््म चेकजाॉच अलबमान प्रायम्ब गरयनेछ ।  

 आभ भालनसको ऩोषण अवस्था सधुाय गन ुस्थालनम स्तयभा प्राप्त ेाध्मन्नको उऩमोग गरयनेछ । 

 प्रबावकायी स्वास््म सेवाको रालग एम्वरेुतसको व्मावस्था गरयनेछ। 

 अलतववऩन्न घय ऩरयवायको रालग स्वास््म ववभा कामकु्रभ प्रबावकायी ढङ्गरे कामतुवमन गरयनेछ । 

 गणुस्तयीम स्वास््म सेवा कामभ गनकुो रालग गाउॉऩालरका स्तयभा स्वास््म प्रमोगशाराको स्थाऩना 
गरयनेछ। 

 ग्रलभण स्वास््म चेक जाॉचराई गबवुलत भवहराको ऩहचु कामभ  गनकुो रालग ग्रलभण अल्रासाउतड 
भेलसनको व्मावस्था गरयनछे । 

 लफशेषऻ डाक्टयको उऩन्स्थलतभा स्वास््म न्शववय सञ्चारन गरयनेछ । 

 आमवेुठदक स्वास््म तथा उऩचाय ववलधराई प्रवद्धनु गरयनछे । 

 गाउॉऩालरकाका हयेक नागरयकराई लन्शलु्क आधायबतु स्वास््म सेवा प्रवाह बएको सलुनन्ितता 
गरयनेछ। 

 गाउॉऩालरकालबर यहेका स्वास््म सॊस्थाहरुभा आवश्मक रुऩभा बौलतक ऩवुाुधायको व्मावस्था गरयनेछ। 

ेानऩेालन तथा सयसपाई 

 स्वच्छ ेानेऩानीभा स्थालनम जनताको सहज ऩहुॉच अलबवृवद्ध गरयनेछ । 

 ऩालरका लबर यहेका ेानऩेालन आमोजनाहरुको उन्चत भभतु सॊबाय य येेदेे गयी स्वाच्छ 
ेानेऩालनको व्मावस्था लभराईनेछ । 

सॊस्कृलतक प्रवदुन 

  गठुिचौय गाउॉऩालरकाभा यहेका करा , सॊस्कृलत ,बाषा ,धभ ुय सम्प्रदामको सॊयऺण एॊव ववकासराई जोड 
ठदईनेछ । 

 गाउॉऩालरकाभा यहेका ऩयुातान्त्वक भहत्वका वन्स्त, सॊयचना,भि, भन्तदय ,गमु्वा, स्तम्ब, ताम्राऩर, 
न्शरारेे जस्ता ऐलतहालसक धयोहयहरूको ऩवहचान गयी सॊयऺण तथा अलबरेन्ेकयण गरयनेछ । 

 गठुिचौय गाउॉऩालरकाभा यहेको सॊस्कृलतक सम्ऩदाको सॊयऺण गन ुआवश्मक वजेट ववलनमोजन गरयनेछ। 

 दलरतहरुको लसऩ सॊयऺण गनकुा रालग लसऩ सॊयऺण गनकुा रालग सॊघीम य प्रदेश सयकायसॉग सभतवम 
य सहकाम ुगयी सॊग्रहारम स्थाऩनाका रालग आवश्मक ऩहर गरयनेछ।   

ऩूवाधुाय ववकास् 
(क) सडक 
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 गाउॉऩालरका केतद्रवाट प्रत्मेक गाउॉ वान्स्त य वडा केतद्रराई जोड्ने सडकको स्तयउन्नलत 
गयीनेछ । 

 कन्च्च सडकराई दोहोयो नारा सवहत ग्राबेर बएको सडकराई क्रभश् कारोऩरे गनकुो 
रालग सॊन्घम सयकाय तथा प्रदेश सयकायसॉग सभतवम गरयनेछ। 

 ऩालरका ऺेर य आसऩासभा यहेका सडकको दामाॉ वामाॉ वृऺयोऩण गरय हरयत गाउॉऩालरका 
लनभाुण गरयनेछ । 

 गाउॉऩालरका स्तयीम मातामात गरुुमोजनारे लनदृष्ट गयेका सडकहरुभा प्राथलभकताका आधायभा 
रगानी गने तथा गाउॉऩालरकाको स्रोतरे सम्ऩन्न हनु नसक्ने अवस्थाका िूरा सडकराई 
सयोकायवारा सम्वन्तधत लनकामसॉग सभतवम गयी लनभाुण गरयनेछ । 

 (े) लसचाई 

 लसचाई मोग्म जलभनको उन्चत सॊयऺण गयी कृवष उत्ऩादनभा आत्भलनबयुता कामभ गयीनेछ । 

 ऩालरकालबर यहेका लसॉचाईकुरोहरुको  भभतु सम्बाय गरयनेछ । 

 ेेलतमोग्म जलभनभा उन्चत लसचईको प्रफतध गरय कृवष उत्ऩादनभा वृवद्ध गरयनेछ । 

(ग) जरववद्धतु 

 गठुिचौय गाउॉऩालरकाराई सभदृ्ध, सम्ऩन्न फनाउनको आवश्मक ऩने उजाु सम्ऩणु ु
गाउॉऩालरकावालसराई ऩमाुप्त ऩगु्ने गयी हाईड्रोऩावय सॊञ्चारनभा ल्माउने काम ुथारलन गरयनेछ। 

 वैकन्ल्ऩक उजाुको प्रमोगराई वढवा ठदईनेछ । 

 मस गाउॉऩालरकाभा ऩने सफै ेारे ववद्यतु आमोजनाको स्तयोन्नलत गयी ववद्यतु सेवाभा ऩरयऩलुत ु
गयी आलथकु आम्दालन फढाउने लनलत तम गयीनेछ । 

 यावष्डम ववद्यतु प्रसायण राइन ववस्तायका रालग यावष्डम ववद्यतु प्रालधकयणसॉग आवश्मक सभतवम 
य सहकाम ुगरयनछे। 

 जरववद्यतुको भाध्माभवाट गठुिचौय गाउॉऩालरकाको आलथकु साभान्जक रुऩाततयणको रालग 
सम्वद्ध लनकामसॉग आवश्मक सभतवम गयेय भौजदुा ेोरा/नठदको सम्बाव्मता अध्मन गयी 
आमोजना सॊञ्चारनको रालग सभतवम तथा सहन्जकयण गरयनेछ । ऊजाुको चयभ सॊकटफाट 
तत्कालरन रुऩभा याहत ठदनका रागी गाउॉऩालरका अततगतु यहेका रघ ुजरववद्यतु आमोजनाहरुको 
भभतु सॊबायका रालग आवश्मक फजेट लफलनमोजन गरयनछे।  

(घ) सञ्चाय  

 ऩालरका ऺरेभा 4G  सेवा ववस्तायको रालग सम्फन्तधत लनकामसॉग ऩहर गयी 4G सेवा ववस्ताय 
गयीनेछ।  

 गठुिचौय गाउॉऩालरका अततयगतु यहेका सस्थाहरुभा (स्वास््म चौकी ववद्यारम य प्रहयी 
चौवकभा) ईतटयनेट सेवाको व्मावस्था गरयनेछ । 
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वातावयण तथा ववऩद व्मावस्थाऩन्  

 (क) वातवयण सॊयऺण 

 बौलतक सॊयचना लनभणु वातावयण भैर हनुेगयी  लनभाुण गरयनेछ ।एउटा सॊयचना वतदै गदाु 
अको प्रकृलतक सम्ऩदा ववनास हनुे प्रकृलतको अतत्म गनकुो Bio-engineering सवहतको 
ऩूवाुधाय लनभाुण गने नीलत अन्ख्तमाय गरयनेछ। 

 नाङ्गा डाॉडाहरुभा वृऺयोऩण गन ुसयोकायवारा लनकामहरुसॉग सभतवम गरयनेछ साथै वृऺयोऩण 
गयी प्रकृलतक प्रकोऩवाट जोन्ेभराई तमलुनकयण गने लनलत अवरम्वन गयीनेछ । 

 "एक घय एक ववरुवा, एक घय एक कयेसावायी" अलबमान सञ्चारन गरयनछे । 

(े) पोहोयभैरा व्मावस्थाऩन् 
 एक घय दईु ेल्टाको लनलतराई अलबमानको रुऩभा लरई उत्ऩाठदत पोहोयराई रयसाईन्क्रन, 

रयमनु्जङ य रयलडमलुसडको भध्माभवाट भोहोयभा रुऩातरण गरयनेछ ।  

 गठुिचौय गाउॉऩालरकाभा यहेका ऩमटुवकम तथा धालभकु स्थरहरु, नठद, भन्तदय, गमु्वा, 
चौयहरुराई सपासगु्घय यान्ेनेछ । उऺेरको पोहोयराई व्मावन्स्थत गन ुआधलुनक ल्माण्ड 
वपर साइड लनभाुणको रागी जग्गाको ेोजी गरयनेछ ।  

 जथाबावी पहोय गने व्मािी वा लनकाम राई On the  Spot Punishment  हनुे गयी 
काननु फभोन्जभ कायवाही गरयनेछ । 

 ऩराष्टीक जतम वस्तकुो प्रमोग गने कामरुाइ लनरुत्सावहत गने अवरम्फन गरयनेछ य प्रत्मेक 
घय वा टोरभा डन्स्वन याख्न आवश्मक ऩने वजेटको व्मावस्था  गरयनेछ । ेरुा ठदशाभिु ऺेर 
बइसकेको मस गाॉउऺेरभा ऩूण ुसयसपाइका साथ एकता सम्फन्तध कामकु्रभ हरु ल्माइनेछ । 

 गठुिचौय गाॉउऩालरका वडाहरुभा टोर सधुाय सलभलत गिन गरय ऺभता फवृद्धका कामकुा 
कामकु्रभहरु ल्माइनछे । 

 सावजुलनक शौचारम हरुराइ व्मावन्स्थत गनकुा रागी शौचारम सॊग टहया लनभाुण गयी 
टहयाभा ऩसर स्थाऩना गयी शौचारम प्रमोग गये वाऩतको शलु्क लरइ व्मावन्स्थत रुऩभा सचुारु 
गन ुउि ऩसरवारा राइ न्जम्भेयवाय  य उत्तयदामी फनाउने लनती लरइनेछ । 

 ऩूण ुसयसपाइ सम्फतधी यणनीलतक मोजना लनभाुण गरय कामकु्रभहरुको ववववध वक्रमाकराऩ 
अलबमानका रुऩभा सॊचारन गन ुववशषे ऩहर गरयनछे । 

(ग) वन तथा वातावयण सॊयऺण 

 गाउॉऩालरका लबर यहेका वनहरुको उन्चत सॊयऺणको व्मावस्था गरयनेछ । 

 ऩवहयो तथा ब ुऺ मग्रस्त ऺेरहरुभा ववरुवा योऩण गरयने त्मसको सॊयऺण य उऩमोग गन ु
सम्वन्तधत सभदुाराई ऩरयचारन गरयनछे । 
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 गाउॉऩालरका लबर जरवाम ुऩरयवतुनरे ऩायेको प्रबाव तथा असयवाये भध्मनजय गदै जरवाम ु
ऩरयवतनुराई तमलुनकयण गन ुऩहर गरयनेछ। 

 जरवाम ुऩरयवन ुसम्वन्तध जनचेतनाभरुक कामकु्रभ सॊञ्चारन गरयनछे । 

(घ) ववऩद् व्मावस्थाऩन 

 गाउॉऩालरका लबर हनु े सक्ने ववऩद व्मावस्थाऩन गन ु एक आकन्स्भक कोष स्थाऩना बई 
सकेकोरे उि कोषको लभत्तन्व्म तयीकारे सञ्चारन गरयनछे । 

 प्रकोऩ लनमतरण तथा योकथाभ गन ुय ववऩद् व्मावस्थाऩन गनकुो रालग वडा स्तरयम ववऩद् 
व्मवस्थाऩन कोष ेडा गरयनछे । 

 गठुिचौय गाउॉऩालरकाभा आईऩने सम्बाववत भानवीम, प्राकृलतक य बौगोलरक जोन्ेभराई 
दृवष्टगत गयी जोन्ेभता हनु ुऩवु ुववऩद् व्मावस्थाऩन प्रलतकाम ुमोजना फनाई राग ुगरयनेछ । 

सॊस्थागत ववकास तथा सेवा प्रवाह् 
 गाउॉऩालरकाभा उऩरव्ध भानव सॊसाधनको ऺभता ववकास गन ु आवश्मक तालरभको व्मावस्था 

गरयनेछ। 

 सावजुलनक सेवाराई प्रबावकायी वनाउन सूचना प्रववलधको प्रमोगराई कामतुवमनभा ल्माईनेछ मोजना, 
याजश्व, न्जन्तस, Bulk SMS  जस्ता स्टवेमय राग ुगरयनेछ ।  

 गाउॉऩालरकाभा उऩरव्ध जनसन्िको कामवुववयण तमाय गयी Right man in Right place  नीलत 
अवरम्वन गरयनछे । 

 कभचुायीको काम ुसम्ऩादन भलु्माङकनको आधायभा ऩयुस्काय दण्डको व्मावस्थ गरयनछे । 

 कामाुरमभा काभको प्रकृलत अनसुाय कभचुायीहरुको अबावराई तमूनीकयण गन ुआवश्मकता अनसुाय 
थऩ कभचुायीको व्मवस्था गरयनेछ। 

 सॊन्घम सयकायरे कभचुायीहरुको रालग व्मावस्था गयेको सेवासवुवधाराई लनयततयता ठदईनेछ । 

 उऩबोिा सलभलतका ऩदालधकायीहरुराई प्रचलरत ऐन लनमभ तथा कामवुवलधको वायेभा अलबभनु्ेकयण 
सम्वन्तध कामकु्रभ सॊञ्चारन गरयनेछ  । 

 वडा कामारुम य गाॉउऩालरका ववचको ऩराचाय इतटयनेटको भाध्मभफाट गरयनेछ । 

 न्शऺा, स्वास््म, कृवष, ऩश ु सेवा जस्ता ववषमगत श्रोतभा मोग्मता हालसर गयेका नौजवान मवुाहयराई 
Intership कामकु्रभ भापुत योजगायी सजृना गरयनछे। 

 प्रत्मेक वडा कामारुमहरुभा सॊचाय भाध्मभको रुऩभा इभेरको व्मावस्था  गयी प्रबावकायी राग ुगरयन े
छ । 

सॊस्थागत ऩवुाधुाय 

 गाॉउऩालरका वडा ऩालरका प्रहयी चौकीको बवन लनभाणुको रागी आवश्मक ऩने जग्गा ेरयद गने 
लनती अवरम्फन गयी फजेटको व्मावस्थाऩन गने । 
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 गाॉउऩालरकाको प्रभुे  प्रशासवकम बवनको लनभाुण कामकुो थारनी गरयनछे । 

 गाउॉऩालरका ऺेरराई हरयत ऺेरको रुऩभा ववकास गरयनेछ जसका रालग गाउॉऩालरकाको चयैलतय य 
गाउॉऩालरकासॉग जोलडएका ग्राभीण सडकहरूको वकनायाहरुभा वृऺायोऩण गरयनेछ य सोको रालग एक 
जना भालरको व्मवस्था ऩलन गरयनेछ। 

नागरयक वडा ऩर  

 प्रत्मेक वडा कामाुरमभा ऺलतऩतुॉ सवहतको नागरयक नागरयक वडाऩरको व्मावस्था गरयनेछ ।  

 ऩालरकारे ऩदाुन गने सेवा प्रवाहभा ऩवहरे आउनरेाई ऩवहरा सेवा प्रदान गने प्रणारी स्थाऩना गयी 
First in first out (FIFO) भातमताभा सेवा प्रवाह गरयनछे । 

 गाॉउऩालरकाभा हेल्ऩडेक्स लनभाुण गरयनेछ । 

ववत्तीम व्मावस्थाऩन य सशुासन 

(क) याजश्व ऩरयचारन 

 कय वलगकुयण तथा कय सॊकरन राई सयलरकयण  गन ु ववशेष वकलसभको सधुाय कामकु्रभ 
ल्माइनेछ । 

 कय सॊकरन राई व्मावन्स्थत एवॊ वैऻालनक ढॊगरे सॊचारन गन ुElectonic revenuecollection 

System  को सॊचारन गरयनछे । 

 एकृवकत सम्ऩती कय राग ुगरयनेछ । 

 आलथकु वष ु२०७९।८० भा कयका ऺेरहरु ऩवहचान गरय कयको दामयभा ल्माइनछे। 

 आभ जनताराइ कय तथा याजश्वका भहत्वका फायेभा जनचेतना ववस्ताय गरयनेछ । 

 याजश्वको दामया पयावकरो गरय याजश्वको ववववलधकयण एवॊ ववस्तारयकयणभा जोड ठदइनेछ । 

(े) फेरुज ुपछ्यौट 

 मस गाॉउऩालरकाराई फेरुज ुयवहत फनाउन लनमभ काननुको अलधनभा यही कामसुम्ऩादन गरयनेछ। 
सभमभै फेरुज ुअसरु उऩय गने व्मािी सॊस्थाराइ उन्चत ऩयुस्कायको व्मावस्था गरयनेछ । फेरुज ु
असलुरराई कडाइका साथ अवरम्फन गयी फेरुज ुयवहत गाॉउऩालरका फनाइनछे । 

(ग) सावजुलनक सनुवुाइ 

 गाॉउऩालरकाफाट प्रवाह हनुे सेवाको वायेभा सभम सभमभा सावजुालनक गरयनछे ।  

 सावजुलनक ऩरयऺण  सावजुलनक सनुवुाइराइ फढावा ठदइ ठदगोऩन ल्माउने  काम ुगरयनेछ । 

 सॊघ य प्रदेश फाट सॊचालरत मोजनाहरुको स्थालनम तहरे अनगुभन गये ऩिात भार लसपारयस ठदन े
लनती ल्माइनेछ । 

 रु ३००००० (तीन) राे बतदा भालथका स्थालनम न्स्थयका मोजनाहरुको उऩबोिा सलभलत 
फनाउॉदा कन्म्तभा ५१ प्रलतशत राबग्राहीहरूको उऩन्स्थती सलभलत गिन हनु ु ऩनेछ य बिुानी 
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लरन ु ऩूव ु५१ प्रलतशत काभदायहरुको उऩन्स्थतभा जनप्रलतलनलधको योहवयभा सावजाुलनक सनुवुाइ 
हनु ुऩने नीलत लरइनछे । 

 सॊघीम सयकाय, प्रदेश सयकाय य स्थानीम सयकायफाट सञ्चालरत ववकास आमोजनाहरुको यकभ 
वहनालभना गने गणुस्तयवहन काभ गने य सभमभै काभ सम्ऩन्न नगने उऩबोिा सलभलत य लनभाुण 
व्मावसामीहरुराई कारो सून्चभा याख्ते नीलत लरइनछे । 

साभान्जक ऩवुाधुाय तपु 

 ऩयम्ऩयागत धभ ुसॊस्कृत करा रोक सॊलगत ऩयुातान्त्वक सम्ऩदाहरुको सॊयऺण गनेको रागी ववशेष 
लनती तथा कामकु्रभ कामाुतवमनभा ल्माइनेछ । 

 धालभकु एवॊ ऩयुातान्त्वक भहत्वको गाॉउऺेरका सम्ऩदाको सयोकायवाराहरुको सभतवमभा ऩरयचारन 
गयी त्मसको सॊयऺण य जगेनाुभा रगानी गने लनती अवरम्वन गरयनेछ । 

 करा सॊस्कृलतको प्रवरु्द्नको रागी आकस्भलभक एवॊ लनमलभत वकलसभका कामकु्रभहरु गने लनती 
अवरम्फन गरयनेछ । 

 फारभैरी स्थालनम शासनको अवधायणाराइ मसै आलथकु वषदेुेी अवरम्फन गरयनेछ साथै उि 
अवधायणा प्रवरु्द्न एवॊ ववकासका रागी आवश्मक वक्रमाकराऩहरु सभेत सॊचारनभा ल्माइनेछ । 

दण्ड ऩयुस्काय 

 लनठद्रष्ट ऐन लनमभरे ठदइएको अलधकाय प्रमोग गयी दण्ड ठदने तथा आवश्मक अनसुाय उन्चत ऩयुस्काय 
ठदने लनती अवरम्फन गरयनेछ । 

 उत्कृष्ट काम ु गने उऩबोिा सलभतीराइ सम्भान गने तथा राऩयवाही गने उऩबोिा सलभलतराई  
आवश्मक कायवाही गरयनेछ । 

 साभान्जक ऩरयचारन ऺेरभा काभ गने व्मािीहरुराइ मोगदानको आधायभा ऩयुस्काय तथा सम्भान 
ठदने लनती लरइनेछ । 

 सॊचाय जगतभा ऩलन याम्रो काभ गने सॊचायकभॉराई य सॊस्थाराई काभको भूल्मािनको आधायभा 
ऩयुस्कृत गरयनेछ । 

रन्ऺत वग ुसभदुाम ववकास्  

 जनतासॉग अध्मऺ कामकु्रभभापुत अलत ववऩन्न, गरयफ, असहाम, असि तथा ऩछाडी ऩयेका वगकुो 
हकवहतका कामकु्रभहरु सञ्चारनभा ल्माइनेछ । 

 उऩाध्मऺसॉग जनता कामक्रभ अततगतु उन्त्ऩलडत, ववऩन्न, एकर भवहराहरुसॉग सम्फन्तधत कामकु्रभ 
सञ्चारनभा ल्माइनेछ। 

 अध्मऺसॉग दलरत कामकु्रभ सञ्चारन गरयनेछ। 
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 फार फचाउ फार सॊयऺण ववकास य फार सहबागीताका ववववध ऩऺहरुभा सम्फन्तधत सयोकायवारा 
हरुसॉगको सभतवमभा ववशषे कामकु्रभ  सम्वोधन भापुत फारभैरी स्थालनम शासन स्थाऩन गनकुा रालग 
नीलत तथा कामकु्रभहरु सञ्चारन गरयनछे । 

 फारफार अलधकायको सूलनन्ित गन ु भूरबतुरुऩभा फारफालरकाराई नै प्रत्मऺ राब ऩगु्न े बौलतक 
सॊयचना लनभाुण तथा फारफालरकको ऺभता ववकासका वक्रमाकराऩहरु सञ्चारन गरयनेछ । 

 नमाॉ लनभाुण गरयने बौलतक सॊयचनाहरु फारभैरी य अऩाङ्गभैरी फनाइनकुा साथै साभान्जक 
सॊयचनाहरुराई फारभैरी फनाउदै रलगनछे । 

 रैलगॊक उत्तयदामी वजेट कामाुतवमनभा ल्माइनेछ । भवहराराई प्रत्मेऺ पाइदा ऩगु्ने बौतक एवॊ 
साभान्जक ऩवुाुधाय लनभाुण गन ुववशेष प्रथलभकता ठदइएनछे । भवहराभैरी सॊयचना लनभाुण गरयनेछ । 

 घयेर ु वहॊसा, मौनजतम वहॊसा रगामत अतम वहॊसाजतम लरमाकराऩराई लनभुरु गन ु साभान्जक 
सशन्िकयणा कामकु्रभहरु सॊचारन गरयनछे । 

 रैंलगकभैरी बाषाको प्रमोग गन ुववशेष साभान्जक सॊवादका बाषागत सधुाय गने कामकु्रभहरु गरयनेछ। 

 आलथकु रुऩभा आत्भलनभाुण गनकुो रागी भवहराहरुका रालग ववलबन्न प्रकायका लसऩ ववकास तालरभ 
सॊचारन गरयनछे । 

 भवहरा तथा फारफालरकाको ऺेरभा जोन्ेभ तमूलनकयणका रालग ववलबन्न कोषको स्थाऩना गरयनेछ । 

 पयक ऺभता बएका व्मन्िहरुको हकभा ववशषे सशन्िकयण एवॊ आमआजनुभूरक कामकु्रभहरु 
सञ्चारन गरयनेछ। 

 शायीरयक रुऩभा असि व्मन्िहरुको ऺभता ववकास सम्फतधी कामकु्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ। 

 सभाजभा उऩेन्ऺत एवॊ उन्त्ऩलडत रुऩभा यहेका दलरत सभदुामको ववकासभा उनीहरुको आवश्मकता य 
ऺभताको आधायभा आमआजनुका कामकु्रभहरु अगाडी फढाइने नीलत अफरम्फन गरयनछे। 

 जेष्ठनागरयकहरुराई सम्भान गने नीलत अवरम्फन गरयनेछ। 

 जातीम ववबेद ववरुद्ध हनुे घटनाहरु तमूनीकयणका रालग जनचेतनाभूरक कामकु्रभ सञ्चारन गरयनेछ। 

 अततजाुतीम वववाह गरय साभान्जक ववहस्कयणभा ऩयेका जोडीहरुराई सभाजभा स्थावऩत गन ु
ऩयुस्कायको व्मवस्था गरयनेछ। 

 अतत्मभा गाउॉऩालरकाको ववकसभा मोगदान गने याजनीलतक दर, याष्डसेवक, श्रलभक, लनजी, सहकायी य 
साभदुावमक ऺेर, नागरयक सभाज, सञ्चायजगत ् रगामत सम्ऩूण ु ठदठदफवहनी तथा दाजबुाईहरुराई हाठदुक 
धतमावाद ऻाऩन गदुछु। गठुिचौय गाउॉऩालरकाको ववकासभा सहमोग ऩरु् माउने सॊघीय सयकाय, प्रदेश 
सयकाय, लछभेवक ऩालरकाहरु, ववलबन्न सयकायी तथा गैयसयकायी सॊघसॊस्थाहरु, ववकास साझेदायहरु सफैभा 
हाठदुक धतमवाद ठदन चाहतछु।  

आलथकु वष ु२०७९।८० को चार ुतपुको फजेट तथा कामकु्रभ 
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