सम्भानीत उऩाध्मऺ श्रीभती शान्तत कुभायी भल्र (बण्डायी) ज्मूरे
गुठिचौय गाउॉऩालरकाको १२ औ ँ गाउॉसबाभा गनुु बएको
सम्फोधन

गुठिचौय गाउॉऩालरका
१० असाय, २०७९
1

गुठिचौय गाउॉऩालरकाको १२ औ ँ गाउॉसबा
लभलत् २०७९।०३।१०
"न्शऺाभा रगानी, ऩरयवतुनभा टे वा,
सयकायको सपरता, घयघयभा सेवा "
"Investment in Education, Support in Change,
Government Success, Door to Door Service "

सम्भानीत अध्मऺा ज्मू,
सम्भानीत सबाका सदस्म ज्मूहरु,
गुठिचौय गाउॉऩालरकाको सभग्र ववसकासराई भध्मनजय गये य गाउॉऩालरकाका जनतारे अऩेऺागये अनुरुऩको
स्थानीम शासन स्थावऩत गने प्रमोजनाथु सम्भालनत उऩाध्मऺ श्री शान्तत कुभायी भल्र (बण्डायी) ज्मूफाट मस
१२ औ ँ सम्भालनत गरयभाभम गाउॉसबाभा प्रस्तुत गरयएको वावषुक नीलत तथा कामुक्रभ य फजेट,
ु ी गयाउन य
गाउॉऩालरकाको ववकास लनभाुणराई लतव्रगतीठदॉदै ऩालरकावासीहरुको जीवनभा ऩरयवतुनको अनुबत
ववद्यभान स्थानीम तहको आलथुक तथा साभान्जक रुऩाततयणको अलबष्ट याेेय भ आलथुक वषु २०७९।८० को
वावषुक नीती तथा कामुक्रभ य आम व्माम सावुजलनक गनु मस गरयभाभम सबाभा उऩन्स्थत बएको छु ।
आगाभी वषुको फजेट तजुभ
ु ा गदाु नेऩारको सॊ ववधान, सॊ घीम य प्रदे श सयकायको नीलत, कामुक्रभ तथा फजेटको
अलधनभा यहेय गुठिचौय गाउॉऩालरकाको नीलत, कामुक्रभ य फजेट मस सम्भालनत सबाभा प्रस्तुत गने चेष्टा गये को
छु ।
सम्भानीत अध्मऺा ज्मू,
सम्भानीत सबाका सदस्म ज्मूहरु,
गुठिचौय गाउॉऩालरकाभा थुप्रै सभस्मा य च ुनौतीहरु बए ताऩलन सकायात्भ सोच,
इच्छा शन्िको जगभा

लनयततय कभु य दृढ

शातत, सभृद्ध, सभुन्नत य तमामऩूणु गाउॉऩालरका लनभाुण गनु सवकने प्रच ुय सम्बावनाहरु

यहेका छन्। सीलभत श्रोत साधनको लभतव्मामी, प्रबावकायी य दऺताऩूणु ढङ्गरे ऩरयचारन गयी गाउॉऩालरकाको
ववकास प्रवक्रमाराई मोजनावद्ध, नलतजाउतभुे य उत्ऩादनभूरक फनाउने ठदशातपु आलथुक वषु २०७९।८०
को नीलत तथा कामुक्रभ य फजेटरे ऩरयरन्ऺत गये को छ।
सम्भानीत अध्मऺ ज्मू,
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भ मस सम्भालनत १२ औ ँ गाउॉसबा सभकऺ आ. व. २०७९।८० का रालग सभग्र ववकास मोजना तजुभ
ु ा गने
लनम्न फभोन्जभको आम अनुभान ऩेश गने अनुभती चाहतछु ।

क्र.स.

वजेट न्शषुक

यकभ रु

१ गा ऩा को आततरयक स्रोत

१५०००००

२ ववत्तीम सभानीकयण सॊ घीम सयकाय

९२९०००००

३ याजश्व वाॉडपाॉड सॊ घीम सयकाय

७५८३४०००

४ शसतु अनुदान सॊ घीम सयकाय

११२३०००००

६ ववत्तीम सभानीकयण प्रदे श सयकाय

८९६३०००

८ शसतु अनुदान प्रदे श सयकाय

१९१९००००

९ ववशेष अनुदान प्रदे श सयकाय

०

१० सभऩुयक अनुदान प्रदे श सयकाय

०

११ याजश्व फाॉडपाॉड प्रदे श सयकाय

४५१०००

१२ गत वषुको अल्मा

२७९१७६९८

जम्भा

३३९०५५६९८

सम्भानीत अध्मऺा ज्मू,
सम्भानीत सबाका सदस्म ज्मूहरु,
मस आलथुक वषु २०७९।८० को नीलत तथा कामुक्रभ य फजेट तमाय गदाु लनम्न प्रकायका लसद्धाततहरु
अवरम्फन गये को छु
1. नेऩारको सॊ ववधानरे प्रत्मबूत गये का भौलरक अलधकायहरु याज्मका लनदे शक लसद्धाततहरु तथा नीलतहरु य स्थानीम
सयकाय सॊ चारन ऐन २०७४ राई वावषुक नीलत तथा कामुक्रभ तम गने प्रभुे आधायको रुऩभा लरइएको छ ।
2. नेऩार सयकायफाट आ. व. २०७८।७९ को रालग प्रस्तुत बएको नीलत तथा कामुक्रभराई गुठिचौय गाउॉऩालरकाको
नीलत तथा कामुक्रभ तजुभ
ु ा गने भूर आधायको रुऩभा लरईएको छ ।
3. नेऩार सयकायफाट स्वीकृत सॊ घ, प्रदे श य स्थानीम तहको कामुववस्तृकयण प्रलतवेदनराई भुख्म आधायको रुऩभा
लरईएको छ ।
4. गाउॉऩालरकाको नीलत, कामुक्रभ तथा फजेट तजुभ
ु ा गदाु नेऩार सयकायरे अततयाुष्डीम जगतभा प्रलतवद्धता कामभ
गये का ववषमहरु, ववलबन्न सम्झौताहरुराई भहत्वऩूणु सतदबुको रुऩभा प्रमोग गरयएकोछ। तमामरमफाट ववलबन्न
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सभमभा प्रलतऩादन बएका तमावमक नन्जय, सावुजलनक भहत्वका आदे श तथा पैसराहरुराई सभेत नीलत तथा
कामुक्रभ तजुभ
ु ाभा भहत्वऩूणु आधायका रुऩभा लरईएकोछ ।
5. ऩतरौँ आवलधक मोजनारे याेेका ठदघुकालरन सोच, रक्ष्म य उद्देश्महरुराई भध्मे नजय गदै नीलत तथा कामुक्रभहरु
तम गरयएकोछ ।
6. सहस्राब्दी ववकास रक्ष्महरुको अभ्मासफाट सृन्जत नौरा अवसयहरुको सदुऩमोग गदै ववकासका रक्ष्महरु हालसर
गनुका रालग स्थानीम स्तयफाट चाल्न सवकने कदभहरुराई नीत तथा कामुक्रभ तजुभ
ु ा गने ऩद्धतको रुऩभा
लरईएकोछ ।
7. सॊ घीम भालभरा तथा साभातम प्रशासन भतरारम, अथु भतरारम य कणाुरी प्रदे श सयकायफाट सभम सभमभा जायी
बएका लनदे न्शका ऩरयऩरहरुराई सभेत नीलत तथा कामुक्रभ तजुभ
ु का आधायको रुऩभा लरईएकोछ।
8. आभ गुठिचौयवासीहरुको जनबावना य अऩेऺाराई सभेत गाउॉऩालरकाको नीलत तथा कामुक्रभफाट सम्फोधन गने
प्रमास गरयएकोछ ।
9. स्थानीम तहराई सफर, सऺभ, य भजफुत फनाउनको रालग दे शलबर य दे श फावहयका स्थानीम तहहरुसॉग बलगनी
सम्फतध कामभ गरयएको हुनछ
े ।
आमोजनाका प्राथलभकीयणका आधायहरु
सम्भानीत अध्मऺ ज्मू,
आलथुक वषु २०७९।८० को रालग ववलबन्न आमोजनाहरु प्राथलभकीकयण गदाु दे हामका ववषमहरुराई
आधायको रुऩभा प्रमोग गये कोछु ।
1.

स्थानीम करा, सॊ स्कृलत, बेषबुसा, रयतरयवाज, धभु सॊ स्कृलतराई सॊ यऺण य प्रवद्धुन गने कामुक्रभहरु,

2.

योजगायी सृजना गने कामुक्रभहरु,

3.

स्थानीम स्तयभा कयका दामयाहरु अलबवृद्धी गने कामुक्रभहरु,

4.

ऩमुटन प्रवद्धुन गने कामुक्रभहरु,

5.

तमाम सम्ऩादनराई च ुस्तदुरुस्त य प्रबावकायी फनाउने कामुक्रभहरु,

6.

स्थानीम सयकायाराई ववत्तीम दृवष्टकोणफाट आत्भलनबाुय फनाउने कामुक्रभहरु,

7.

फढ्दो सूचना प्रववलधको उच्चतभ सदुऩमोग गरय गाउॉऩालरकाको ववकास, सभृवद्ध य सुशासन कामभ गनु

लडन्जटर प्रववलधको प्रमोगराई प्रबावकायी फनाउने कामुक्रभहरु,
8.

ऩतरौँ आवलधक मोजना तथा अतम ऺेरगत आवलधक मोजनाहरुरे लनठदुष्ट गये का ववषमहरु सभावेश गरय

क्रभागत एवॊ अधुया यहेका मोजनाहरु तथा थोयै यकभभा भभुत सम्बाय गरय ऩुन्सञ्चारनभा ल्माउन सवकने
मोजनाहरु,
9.

सवुसाधायण नागरयकहरुराई तत्कार प्रत्मऺ याह तथा पाइदा हुने तथा स्वयोजगाय प्रवद्धु हुने आम आजुनभा

टे वा ऩुर्माउने ेारका मोजना तथा कामुक्रभहरु,
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10. आलथुक ववकास य गरयफी लनवायणभ प्रत्मऺ मोगदान ऩुर्माउने मोजना तथा कामुक्रभहरु,
11.

कृवष उत्ऩादनभा वृवद्ध गयाइ गाउॉऩालरकाराई कृवषभा आत्भ लनबुय गयाउने ेारका मोजना तथा कामुक्रभहरु,

12.

वातावयण सॊ यऺण तथा सम्वद्धुन य जरवामु ऩरयवतुन अनुकुरनताभा सहमोग ऩुर्माउने प्रकायका मोजनाहरु,

13.

स्थानीम स्रोतसाधन, सीऩ य ऺभताको अलधकतभ ऩरयचारन तथा सञ्चारन बई ऺभता ववकास हुने वकलसभका

मोजना तथा कामुक्रभहरु, वऩछडीएका सभुदामहरु जस्तै्
क) दलरर, जनजाती, भवहरा तथा फारफालरका, अऩाङ्ग, द्वतद वऩडीत ववद्याथॉ तथा अलत ववऩन्न वगुको आम आजुन
तथा लसऩ वकासभा टे वा ऩुर्माउने भुख्म मोजना तथा कामुक्रभहरु,
े) प्रलतस्ऩधाुत्भक तथा तुरनात्भक राबका वस्तु तथा सेवाहरुको उत्ऩादन तथा प्रवद्धुन हुने कृवष, गैयकृवष य
सेवा ऺेरका कामुक्रभका आमोजनाहरु,
ग) गाउॉऩालरकाको आततरयक आम स्रोत वृवद्ध गने कामुक्रभहरु,
घ) साभान्जक ऩरयचारका भाध्मभफाट ऩवहचान गरयएका रन्ऺत सभुहका भागहरुराई सम्फोधन गरयने ववषमहरु,
ङ) फढी बतदा फढी जनसहबालगताराई सम्फोधन गनु सवकने श्रभभूरक कामुक्रभ तथा आमोजनाहरु,
च) रागत साझेदायीभा सञ्चारन हुने आमोजना तथा कामुक्रभहरु,
छ) सभुदामराई ववऩद् तथा जरवामू ऩरयवतुन उत्थानन्शर फनाउने आमोजना तथा कामुक्रभहरु,
ज) सेवा प्रवाह, सॊ स्थागत ववकास य सुशासनभा मोगदान ऩुर्माउने आमोजना तथा कामुक्रभहरूको रालग ववशेष
प्राथलभकताका साथ अगाडी फढाइने नीलत लरएकोछु ।
सम्भानीत अध्मऺा ज्मू,
आ. व. २०७८।७९ को नीलत तथा कामुक्रभ य फजेटको
सोच्
प्रचलरत कानुनको अलधनभा यही शासन प्रवक्रमाभा लनश्ऩऺता, ऩायदशॉता, जवापदे हीता य उत्तयदावमत्वराई
ववशेष प्राथलभकताठदई गाउॉऩालरकालबर कृवष य ऩमुटनको भाध्मभफाट गाउॉऩालरकाराई याजलनलतक, साभान्जक,
आलथुक दृवष्टकोणरे एक शातत, सभुन्नत य तमामऩूणु गाउॉऩालरका फनाउने दृघकारीन सोच सोच यहेको छ ।
रक्ष्म्M
आलथुक वषु २०७९।८० भा प्रस्तुत गरयएको नीलत, कामुक्रभ य फजेट कामाुतवमन प्रमोजनाथु उऩमुि
कामुक्रभ फानाइ मोजनाफद्ध कामुशैलरफाट उल्रेन्ेत नीलत तथा कामुक्रभ य फजेट कामाुतवमन गने रक्ष्म
लरएको छ ।
उद्देश्म्
ु को ववद्यभान कानुनको अलधनभायही स्थानीम सयकाय सञ्चारनभा लनश्ऩऺता, ऩायदशॉता, जवापदे हीता य
भूरक
उत्तयदावमत्वराई ऩारना गरय ववकास व्मवस्थाऩनभा लनमलभतता, लभतव्मावमता, कामुदऺता, प्रबावकारयता,
आवश्मकता य औन्चत्मताराई अवरम्फन गरय एक वषुलबर सम्ऩूणु गुठिचौयवासीहरुराई सुशासनको प्रत्मबूती
गयाइनेछ।
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अऩेन्ऺत उऩरब्धी्M
आ. व. २०७९।८० को अतत्मसम्भभा दे हामको उऩरब्धीहरु हासीर गनु सवकने अऩेऺा यान्ेएको छ्


सडक ऩुगेका स्थानहरुभा भौजुदा सडकहरुको स्तयोन्नती गरय सुयन्ऺत, गुणस्तयीम य बयऩदो मातामातको
ऩहुॉचभा वृद्धी बएको हुनेछ ।



गाउॉऩालरकाको कामाुरम तथा वडा कामाुरमका बौलतक सॊ यचनाहरुको लनभाुण कामु सुरू गरय सेवा
प्रवाहराई लछटो छरयतो य प्रबावकायी कामभ बएको हुनछ
े ।



कृवष उत्ऩादनराई व्मावसामीक य आधुनीकीकयण तपु रै जना साभूवहक कृवष, चक्राफतदी य
व्मावसामीक कृवषभा जोडठदइ उत्ऩादकत्व वृवद्ध गरयनेछ ।



गुठिचौय गाउॉऩालरकाको स्वास््म ऺेरभा सुधाय गदै हारको ववश्व ऩरयवशे सभेतराई ध्मानभा यान्े
ु ब
स्वास््म सॊ स्था तथा स्वास््म चौकीहरुको स्तयोन्नती गरय जनताराई गाउॉघयभै गुणस्तयीम सवुसर
स्वास््म सेवा उऩरब्ध गयाइनेछ ।



न्शऺाभा गुणस्तय कामभ गनु गाउॉऩालरका अततगुतका सम्ऩूणु ववद्यारमहरुको आलथुक, बौलतक य शैन्ऺक
अवस्था सुधायबई आवश्मक जनशन्ि व्मवस्थाऩन गरयएको हुनेछ।



ववऩद व्मावस्थाऩन ऩूव ु तमायी तथा प्रलतकामुराई प्रबावकायी रुऩभा कामाुतवमनभा ल्माउनुका साथै ववऩद् जोन्ेभ
तमूनीकयण सम्फतधी जनचेतनाभूरक तथा सतदे शभूरन कामुक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ ।



गाउॉऩालरकालबर ववद्यभान गरयफीराई तमूनीकयण गनु उऩरब्ध स्रोत साधनको लनमलभतता, लभतव्मामी, कामुदऺता य
प्रबावकायी ढङ्गरे प्रमोग बएको हुनेछ।



फेयोजगाय मुवाहरुराई व्मावसामीक तालरभहरुको भाध्मभफाट योजगायी सृजना गरयएको हुनछ
े ।



गाउॉऩालरका अततगुतका सावुजलनक सॊ स्थाहरूभा उच्चतभ सूचना प्रववलधको प्रमोग बएको हुनेछ।

सम्भानीत अध्मऺा ज्मू,
गुठिचौय गाउॉऩालरकाको आलथुक वषु २०७९।८० को नीलत तथा कामुक्रभ तमाय गदाु तऩन्शरभा
उल्रेन्ेत प्रभुे नीलत तथा आधायहरूराई आधायको रुऩभा लरएको छु ,


स्थानीम तहको शासन सञ्चारन गनु आवश्मक कानुनहरु तजुभ
ु ा गरय सम्भालनत गाउॉसबाफाट ऩारयत
गयाइ आभ नागरयकराई स्थानीम सयकायको आबाष ठदराइनेछ।



ॉ ी लनभाुण,
उत्ऩादन य उत्ऩादकत्वभा वृवद्ध, ऩूवाुधाय लनभाुण, ेानेऩानी तथा ववद्युतभा ऩहुॉच, भानव ऩूज
योजगाय सृजना, आम असाभानता य फहुआमलभक गरयफीको दयभा कभी ठदगो ववकास य ऩमाुवयणीम
सततुरन, स्थानीम सयकायको सुदृढीकयण य सुशासराई प्राथलभकताभा यान्ेनेछ।



सकायात्भक सोचका साथ सभृवद्धको दृवष्ट तमगयी मोजनाफद्ध तरयकारे अन्घ फढ्ने नीलत लरइनेछ।



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



यचनात्भक तथा सकायात्भक सोचका साथ उन्नलत, प्रगलत, सभृवद्ध एवॊ ववकासको दुयदृवष्ट तम गयी
मोजनाफद्ध तरयकारे

अगाडी फढ्न गाउॉऩालरकाको ववद्युतीम प्रोपाइर तमायी चयणभा यहेकोरे मसको

लनभाुण गयी गाउॉऩालरकाको ऩञ्चवषॉम गुरू मोजना तमाय गरयनेछ।


सभृद्ध गाउॉऩारका लनभाुणका रालग तीन ेम्फे (लनजी, सावुजलनक य सहकायी) यणनीलत अवरम्फन
गरयनेछ।



फजेट ववलनमोजन गदाु सॊ घीम सयकाय य प्रदे श सयकायरे अन्ख्तमाय गये को नीलतराई आत्भसात
गरयनेछ।



कृवष उत्ऩादराई जोडठदइ कृवषको आधुनीकीकयण य व्मावसामीकयण गदै कृवषभा आत्भलनबाुय
अथुततर फनाउने तपु जोड ठदइनेछ। साथै व्मावसामीक तालरभाभापुत फेयोजगाय मुवाहरुराई
योजगायी सृजना गने वातावयण तमाय गरयनेछ।



ववद्याथॉसॉग अध्मऺ कामुक्रभ सञ्चारन गयी आभ गाउॉऩालरका अततगुतका ववद्याथॉहरुराई नन्जकको
सयकायको आवास ठदराइनेछ।साथै भवहरासॉग उऩाध्मऺ कामुक्रभ सञ्चारन गरयनेछ।



मस गाउॉऩालरका अततगुत ऩाइने जलडफुटीको उत्ऩादन य प्रसोधनभा ववशेष ध्मान ठदइनेछ य मसको
सॊ यऺणको रालग आवश्मक ऩहर गरयनेछ।



यञ्जुभागु, भेघाभा ववद्युत उत्ऩादन य िाकुय ज्मू च ुर ऩाटन ऺेरभा ऩमुटन ववकासको रालग सम्बाव्मता
अध्ममन ऩयाभशुदाताफाट ऩयाभशु लरई आगाभी आलथुक वषुफाट कामाुतवमन गयाइनेछ।



टोरको ववकास नै वडाको ववकास य वडाको ववकास नै गाउॉऩालरकाको ववकास बएकोरे सभृद्ध
गाउॉऩालरका लनभाुण गनु आफ्नो टोर आपै फनाउॉ बन्ने बावनाको ववकास गरयनेछ।



भाध्मालभक य लनम्न भाध्मालभक तहभा कम््मुटय न्शऺाभा जोड ठदइनेछ साथै प्रत्मेक ववद्यारमभा
ऩुस्तकारम स्थाऩना गयाइने छ। ECD कऺाकोिाको आधुलनकीकयण गरयनुको साथै ेेर साभग्री,
शैन्ऺक साभग्री सभेत उऩरब्ध गयाइनेछ।



गाउॉऩालरका दे न्े प्रत्मेक वडासम्भ जोड्ने सडकको स्तयोन्नती गरयनेछ साथै ग्रावेर य वऩच गनुका
रालग सॊ घीम सयकाय य प्रदे श सयकायसॉग आवश्मक ऩहर गरयनेछ।



दलरत, जनजाती, अल्ऩसॊ ख्माकहरुको आवश्मकता य ऺभताको ऩवहचान गरय उनीहरुको जीवनस्तयभा
सुधायका रालग आवश्मक कामुक्रभहरु ल्माइनेछ।



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



जनतका आधायबूत आवश्मकताराई ऩवहरो प्राथलभकताभा याेी फजेट लफलनमोजन गरयनेछ।



गाउॉऩालरकाको लनमलभत प्रशासनीक सेवाराई सहज य सयर रुऩभा उऩरब्ध गयाइनेछ।
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ु ाई गने व्मवस्था गरयनेछ।
सेवाग्राहीको गुनासो तथा उजुयीराई तत्कारै सुनव



गाउॉऩालरकारे प्रदान गने सेवाराई ऩायदशॉ, जवापदे ही, उत्तयदामी य कतुव्मलनष्ठ फनाइनेछ।



गाउॉऩालरका अततगुतको ऩूवाुधाय ववकास य साभान्जक ववकसाराई एकसाथ अगाडी फढाइनेछ।

सम्भानीत अध्मऺा ज्मू,
गुठिचौय गाउॉऩालरकाको आलथुक वषु २०७९।८० को नीलत तथा कामुक्रभ तमाय गदाु तऩन्शरभा
उल्रेन्ेत ऺेरहरुराई आधायभानी ऺेरगत नीलत तथा कामुक्रभ तमाय गये को छु ,
आलथुक ववकास्
कृवष तथा ऩशुऩतछी ववकास


नेऩार सयकायरे लरएको नीलत तथा कामुक्रभ अततगुत "सभृद्ध नेऩार, सुन्े नेऩारी" य कणाुरी प्रदे श सयकायरे
लरएको नीती तथा कामुक्रभ अततगुत

"सभृद्ध कणाुरी, सुेायी काणाुरी वासी" नायाराई साथुक तुल्माउन एक

गाउॉ एक उत्ऩादन कमुक्रभ सॊ ञ्चारन गरयनेछ ।


कृवष ऩेशाराई भमाुठदत य व्मावसावमक फनाउन कृवषभा मान्तरकीकयणराई जोड ठदइनेछ ।



कृवष ऺेरको ववकासका रालग कृवष ऩुवाुधाय लनभाुणभा जोड ठदईनेछ ।



गाउॉऩालरका स्तरयम नभुना कृवष पभु स्थाऩना गयी सॊ ञ्चारनभा ल्माउनको रालग आवश्मक कदभ चालरनेछ।



गुठिचौय गाउॉऩालरका अततगुत यहेका कुनै ऩलन व्मावसामीक कृषकहरुराई गाउॉऩालरकारे आवश्मक सहमोग
गनेछ। साथै उनीहरुराई कयको दामयाभा ल्माइनेछ।



गाउॉऩालरकाको आलथुक ववकासराई गलत ठदनका रालग सॊ बाव्म रगानीका ऺेरहरु ऩवहचान गरय सोको जगभा
२०७९ बाद्र भवहनाभा गुठिचौयभा रगानी सम्भेरन गरयनेछ।



कृवष उत्ऩादन य मसको फजायीकयणका रालग आवश्मक ऩहर गरयनेछ ।



यै थाने वालरको सॊ यऺण तथा प्रवधुनको रालग ववशेष जोड ठदईने छ ।



गुठिचौय गाउॉऩालरकाभा स्माउ ेेलत य ओेय ेेलत ऺेरको ववस्ताय गरयनेछ ।



"Learninig by Doing and Seeing by Believing" कृवष प्रसायको भुख्म लसद्धाततराई आत्भसाथ गदै कृषकराई
आधुलनक कवष प्रववलधको फाये जानकायी गनु अततय न्जल्रा कृवष भ्रभण गयाईनेछ ।



ेाद्यान्न उत्ऩादनराई प्रोत्साहन गनु लसलभ, पाऩय, आरु रगामतका यै थानेफारी तथा तेरहन फारीको उत्ऩादकत्व
वृवद्धका रालग प्रोत्साहन स्वरुऩ अनुदान प्रदान गरयनेछ।



कृवष तथा ऩशुऩन्तछ सम्वन्तध त्माॊक अध्मावलधक गरयनेछ ।



कृवष तथा ऩशु ऩकेटको व्मावस्था गरयनेछ ।



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



ऩशुऩारनभा आत्भलनबुय ऩशुऩारक कृषकहरुराई प्रोत्साहन स्वरुऩ गाउॉऩालरकाफाट आवश्मक सेवा सुववधा
उऩरब्ध गयाइनेछ।
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"एक गाउॉ एक उत्ऩादन, एक घय एक फगैंचा" को अवधायणराई अफरम्फन गरयने छ ।



सम्बाव्म उत्ऩादनको आधायभा स्माउ,आरु, बेडाफाख्रा य दुधको ऩकेट ऺेर घोषणा गरयने छ ।



्
प्रत्मेकक गाउॉभा रयलतलथती फसाल्का रालग चौवकदायको ब्मावस्था गरय कृवष उत्ऩादनभा टे वा ऩुयमाईने
छ ।



प्रत्मेक वडाका

२० जना मुवाहरुराई उनीहरूको आवश्मकता य ऺभताको आधायभा लसऩभुरक तालरभ प्रदान

गरयनेछ ।
उद्योलगक ववकास उद्यभशीरता प्रवधुन्


स्थानीम उद्योगधतदा य व्माऩाय व्मावसामफाट उत्ऩाठदन वस्तु तथा सेवाको फजायीकयणको प्रफतध लभराइनेछ।



सम्बाव्म उत्ऩादनको उत्ऩादकत्व

य वजाय प्रतस्ऩधाु वृवद्ध गनुको रालग सभुहभा प्रववलध हस्तातरण कामुक्रभ

सॊ ञ्चारन गरयनेछ ।


प्रलतस्ऩधाुफाट छनोट बएका व्मावसाम भापुत उद्यलभहरुको स्तयोन्तत गरयनेछ ।

ऩमुटन प्रवधुन्


गुठिचौय गाउॉऩालरकाभा यहेका होभस्टे हरुको स्तयोन्तत गरय आततरयक तथा वाह्य ऩमुटकहरुराई
गाउॉऩालरकाभा लबत्र्माइ आभ भालनसको आमआजुनभा वृवद्ध गरयनेछ। गुठिचौय गाउॉऩालरकाराई ऩमुटन
केतद्र (Tourism Hub) को रुऩभा ववकास गनु होभस्टे ऩमुटन ऩदमारा, ्मायागराईलडङ य
भेलडटे शन सेतटय लनभाुणभा जोड ठदईनेछ।



गुठिचौय गाउॉऩालरका अततगुत यहेका ऩमुटकीम स्थरहरु गोठिचौय, िाकुय ज्मू, गरुणानी दुधकुण्डरी य

न्चभायाभालरकाभा आवश्मक ऩूवाुधाय ववकासराई जोड ठदइनेछ।
साभान्जक ववकास्


सवहद, घाइते तथा अऩाङ्ग य ऩूव ु जनभुन्ि सेनाहरुको कल्माणको रालग आवश्मक कामुक्रभहरु फनाइ
कामाुतवमन गरयनेछ।



गाउॉऩालरका अततगुतका ववलबन्न सभमभा घट्टने घटनाहरुको दताु अलबरेेीकयण गनुका रालग
गाउॉऩालरका स्तयभा घटनादताु सम्फतधी जनचेतनाभूरक कामुक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ।



ऩोषणभैरी टोर फस्ती घोषणाका रालग आवश्मक फजेटको व्मवस्था गरयनेछ।



गाउॉऩालरका अततगुतको प्रहयी चौकी आवश्मक सभतवम गयी भठदया तथा रागुऔषध दू वेसनी
लनमतरणका रालग कामुक्रभहरु अगाडी फढाइनेछ।



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



फहुऺेरीम ऩोषण मोजना अततयगत ऩोषण भैरी स्थानीम शासन(NFLG) अफरम्फन गनु ऩोषण भैरी वाडु
घोषणाका रालग लफशेष अलबमान सतचारन गने छ । मस्का रालग एक वडा, एक ऩोषण भैरी नभुना
गाउको अलबमान मसै फषुफाट कामाुतवमन गरयनेछ । वडारे प्राप्त गने फजेटफाट सभेत फजेट
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लफलनमोजन गयी वाडु घोषणा अलबमानराई लफशेष प्राथलभकताभा यान्े कामु गरयनेछ । मस फषु
वाडुका टोर फस्तीहरुराई ऩोषण भैरी टोर वन्स्त घोषणा गरयनेछ ।


नेऩारका भवहरा, वकशोयी य फारफालरकाभा हुने कुऩोषणको अफस्थाभा सुधाय ल्माउने उद्देश्मरे नेऩार
सयकायको प्राथलभकताभा यहेको फहुऺेरीम ऩोषण मोजना कामाुतवमनराई मस गुठिचौय गाउऩालरकारे
उच्च प्राथलभकताभा याख्ने छ । सोही अनुरुऩ आ.फ.को २०७९।०८० को रालग नेऩार सयकायफाट
प्राप्त हुने फजेट य मस गाॉउऩालरकारे छु ट्याएको सभऩुयक यकभ सभेतराई लफषमगत तथा ऺेर गत
लफलनमोजन गयी ऩोषण सुधायको रालग तोवकएको वक्रमाकराऩभा ेचु गयीने छ ।



फहुऺेरीम ऩोषण मोजनारे लनदृष्ट गये का उऩरब्धी तथा प्रलतपर प्राप्तीको रालग लफषमगत शाेा य
साझेदाय लनकामहरुसॊ ग लभरे य ऩोषण रन्ऺत य सम्फेदनन्शर वक्रमाकराऩहरु सतचारन गरयनेछ य
भवहरा फारफालरका रन्ऺत कामुक्रभ जस्तै ् फार ऩोषण अनुदान, ेोऩ कामुक्रभ, फार भैरी स्थानीम
शासन आठदभा सभेत फहु ऺेरीम ऩोषण मोजनाराई सभाफेश गदै रलगने छ ।



नगय तथा गाॉउ ऩालरकाको ऩोषण सम्फतधी सुचना, त्माॊकहरुको व्मफस्थाऩनको कभी बएको
कुयाराई भहशुस गदै नगय वा गाॉउ ऩालरकाभा ऩोषणको ऺेरभा कामुयत सॊ घसॊ स्थाहरुको सहकामुभा
गाउॉऩालरका स्तयीम ऩोषण ऩाश्र्व न्चर( Nutrition Profile) मसै फषु लबर तमाय गरयने छ ।



सभाजभा लफद्यभान कुरयतीहरु जस्तै् छाउऩडी, फार लफफाह य छु वाछु त जस्ता सॊ स्काय य लफकृती
अतत्मका रालग िोस लनमभ फनाई कामाुतवमन गरयने छ ।



सवैस्तयभा फहुऺेरीम ऩोषण मोजना तजुभ
ु ा गयी त्मसको प्रबावकायी कामाुतवमन तथा अनुगभन,
सुशासन य ऩायदन्शुताको सुलनन्ितता गरयनेछ ।



तमूनतभ आधायबुत साभाग्री सम्ऩन्न हुनेगयी स्वास््म सॊ स्थाहरुको व्मवस्थाऩन गरयने छ त्मसफाट
गुणस्तरयम सेवाको सुलनन्ितता गदै भृत्मुदयराई शुतमभा झाने रक्ष्मका साथ अन्घ फढ्दै गबुवती य
सुत्केयी जाॉच घयभा य प्रसुलत स्वास््म सॊ स्थाभा गने लनलत अवरम्वन गरयने छ ।



सुनौरा १००० ठदनका आभाहरु य न्शशुराई ऩोषणका रागी आवश्मक व्मवस्था लभराईने छ ।
फहुऺेलरम ऩोषण कामुक्रभ राई एकद्धाय प्रणारीभा ल्माईने छ ।



ऩोषण लफशेष ऩोषण सम्वेदनन्शर य ऩोषण सभथु फनाउने वातावयण सम्फतधी कामुक्रभको ववस्ताय गयी
ॉ ीको
भवहरा वकशोयी तथा फारफालरफाको ऩोषण अवस्थाभा सुधय ल्माई भानव ऩुज

ववकास गने

लनलतको अवरम्वन गरयने छ ।


नेऩार सयकायरे अवरम्वन गये को फहुऺेलरम ऩोषण मोजनारे इवित गये का कामुक्रभराई लनयततयता
ठदईनेछ ।



दीगो ऩोषण सुधायका रागी एक घय एक कये सावायी फाह्रै भवहना हरयमो तयकायी कामुक्रभ रागु गनु
ऩहर गरयनेछ ।
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कुऩोषण तमूलनकयणका रागी ५ फषु भुलनका फारफालरकाको ऩोषण रेेाजोेा गयी ऩप्ता रागेका
कुऩोवषत फच्चाहरुको उऩचाय य व्मवस्थाऩन गने लनलतको अवरम्वन गरयनेछ ।



एवककृत ऩोषण ऩािशारा सफे वडाहरुभा सञ्चारन गरयनेछ । ऩशुऩॊऺी ऩारौ् कुऩोषणराई पारौ बन्ने
नीलतराई अवरम्वन गरयनेछ ।



न्जल्राभा यहेका योजगायीको ऺेरभा काभ गने सॊ घसॊ स्थाहरुसॉग आवश्मक सभतवम गरय कामुक्रभहरु
कामाुतवमन गरयनेछ।

न्शऺा्


न्शऺाराई गुणस्तरयम वनाउन साभुदावमक ववद्यारमभा सुचना तथा सॊ ञ्चाय प्रववलधको प्रमोगराई वढवा
ठदइनेछ ।



गाउॉऩालरका लबर नभुना अॊग्रज
े ी भाध्मभफाट न्शऺा प्रदान

गनेगयी आवश्मक व्मवस्थाऩन गरयनेछ। न्जणु

अवस्थाभा यहेका ऩूवाुधायहरुको बौलतक ऩूवाुधायहरुको भभुत सॊ बाय गरयनेछ।


आफ्नो ववषमभा याम्रो रयजल्ट ल्माउने ववषमगत न्शऺकराई ऩुयस्कायको व्मवस्था गरयनेछ।



ववद्यारमभा कामुयत न्शऺक तथा कभुचारयहरुराई ववद्यारमभा लनमलभत फनाउनको रालग लडन्जटर
हान्जयीको व्मवस्था गरय प्रमोगभा ल्माइनेछ।



सायऺ गाउॉऩलरका घोषणा गनुको रालग आवश्मक कदभ चालरनेछ ।



ॉ जोड्नको रालग प्रत्मेक भाध्मालभक ववद्यारमभा एक कम््मुटय न्शऺक
ववदमारम न्शऺाराई प्रववलधसग
सवहत एक कम्मुटय प्रमोगशारा स्थाऩना गरयनेछ ।



दयफन्तद नबएका ववद्यारमहरुभा स्वमभ् सेवक दयफन्तद सृजना गरय न्शऺाको गुणस्तयीमता कामभ
गरयनेछ।



प्रत्मेक ववद्यारमभा न्शऺण ववलधराई लडन्जटाइजेसन गनुको रालग भाध्मालभक ववद्यारमभा प्रोजेक्टयको
भाध्मेभफाट ऩिनऩािन कामुराई अगाडी फढाइनेछ।



जोन्ेभभा ऩये का फारफालरकाहरुराई न्शऺाभा ऩहुच ऩुमाुउनको रालग ववशेष ब्मावस्था गरयने छ।



ववद्यालथुहरुको ऺभता ववकासको रालग अलतरयि वक्रमाकराऩका कामुक्रभहरु सॊ चारन गरयनेछ।



ऩालरकास्तयभा शैन्ऺक क्मारे तडय फनाई कामाुतवमन गरयनेछ।



ऩालरका स्तयभा उत्कृष्ट अॊक ल्माउने ववदमालथुहरुराई प्रोत्साहान स्वरुऩ ऩुरुस्कायको ब्मावस्था गरयने छ।



गाउॉऩालरका अततगुतका रोकसेवा तमायी गने ववऩन्न, गरयफ, दलरत, अल्ऩसॊ ख्माक ववद्याथॉराई छरवृती
उऩरब्ध गयाइनेछ।

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



स्वास््म चौवकको बौलतक ऩुवाुधायभा स्तयोन्नलत गरयनेछ ।कन्म्तभा एउटा स्वास््म चौकीराई प्राथलभक
स्वास््म केतद्रभा स्तयोन्नलत गनु सम्फन्तधत लनकामसॉग आवश्मक ऩहर गरयनेछ ।



जेष्ठ नागयीक लनशुल्क स्वास््म चेकजाॉच अलबमान प्रायम्ब गरयनेछ ।



आभ भालनसको ऩोषण अवस्था सुधाय गनु स्थालनम स्तयभा प्राप्त ेाध्मन्नको उऩमोग गरयनेछ ।



प्रबावकायी स्वास््म सेवाको रालग एम्वुरेतसको व्मावस्था गरयनेछ।



अलतववऩन्न घय ऩरयवायको रालग स्वास््म ववभा कामुक्रभ प्रबावकायी ढङ्गरे कामुतवमन गरयनेछ ।



गुणस्तयीम स्वास््म सेवा कामभ गनुको रालग गाउॉऩालरका स्तयभा स्वास््म प्रमोगशाराको स्थाऩना
गरयनेछ।



ग्रलभण स्वास््म चेक जाॉचराई गबुवलत भवहराको ऩहुच कामभ

गनुको रालग ग्रलभण अल्रासाउतड

भेलसनको व्मावस्था गरयनेछ ।


लफशेषऻ डाक्टयको उऩन्स्थलतभा स्वास््म न्शववय सञ्चारन गरयनेछ ।



आमुवेठदक स्वास््म तथा उऩचाय ववलधराई प्रवद्धुन गरयनेछ ।



गाउॉऩालरकाका हये क नागरयकराई लन्शुल्क आधायबुत स्वास््म सेवा प्रवाह बएको सुलनन्ितता
गरयनेछ।



गाउॉऩालरकालबर यहेका स्वास््म सॊ स्थाहरुभा आवश्मक रुऩभा बौलतक ऩुवाुधायको व्मावस्था गरयनेछ।

ेानेऩालन तथा सयसपाई


स्वच्छ ेानेऩानीभा स्थालनम जनताको सहज ऩहुॉच अलबवृवद्ध गरयनेछ ।



ऩालरका लबर यहेका ेानेऩालन आमोजनाहरुको उन्चत भभुत सॊ बाय य ये ेदे े गयी स्वाच्छ
ेानेऩालनको व्मावस्था लभराईनेछ ।

सॊस्कृलतक प्रवुदन
 गुठिचौय गाउॉऩालरकाभा यहेका करा , सॊ स्कृलत ,बाषा ,धभु य सम्प्रदामको सॊ यऺण एॊव ववकासराई जोड
ठदईनेछ ।


गाउॉऩालरकाभा यहेका ऩुयातान्त्वक भहत्वका वन्स्त, सॊ यचना,भि, भन्तदय ,गुम्वा, स्तम्ब, ताम्राऩर,
न्शरारेे जस्ता ऐलतहालसक धयोहयहरूको ऩवहचान गयी सॊ यऺण तथा अलबरे न्ेकयण गरयनेछ ।



गुठिचौय गाउॉऩालरकाभा यहेको सॊ स्कृलतक सम्ऩदाको सॊ यऺण गनु आवश्मक वजेट ववलनमोजन गरयनेछ।



दलरतहरुको लसऩ सॊ यऺण गनुका रालग लसऩ सॊ यऺण गनुका रालग सॊ घीम य प्रदे श सयकायसॉग सभतवम
य सहकामु गयी सॊ ग्रहारम स्थाऩनाका रालग आवश्मक ऩहर गरयनेछ।

ऩूवाुधाय 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 गनुको
रालग सॊ न्घम सयकाय तथा प्रदे श सयकायसॉग सभतवम गरयनेछ।



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



गाउॉऩालरका स्तयीम मातामात गुरुमोजनारे लनदृष्ट गये का सडकहरुभा प्राथलभकताका आधायभा
रगानी गने तथा गाउॉऩालरकाको स्रोतरे सम्ऩन्न हुन नसक्ने अवस्थाका िू रा सडकराई
सयोकायवारा सम्वन्तधत लनकामसॉग सभतवम गयी लनभाुण गरयनेछ ।

(े) लसचाई


लसचाई मोग्म जलभनको उन्चत सॊ यऺण गयी कृवष उत्ऩादनभा आत्भलनबुयता कामभ गयीनेछ ।



ऩालरकालबर यहेका लसॉचाईकुरोहरुको



ेेलतमोग्म जलभनभा उन्चत लसचईको प्रफतध गरय कृवष उत्ऩादनभा वृवद्ध गरयनेछ ।

भभुत सम्बाय गरयनेछ ।

(ग) जरववद्धुत


गुठिचौय

गाउॉऩालरकाराई

सभृद्ध,

सम्ऩन्न

फनाउनको

आवश्मक

ऩने

उजाु

सम्ऩुणु

गाउॉऩालरकावालसराई ऩमाुप्त ऩुग्ने गयी हाईड्रोऩावय सॊ ञ्चारनभा ल्माउने कामु थारलन गरयनेछ।


वैकन्ल्ऩक उजाुको प्रमोगराई वढवा ठदईनेछ ।



मस गाउॉऩालरकाभा ऩने सफै ेारे ववद्युत आमोजनाको स्तयोन्नलत गयी ववद्युत सेवाभा ऩरयऩुलतु
गयी आलथुक आम्दालन फढाउने लनलत तम गयीनेछ ।



यावष्डम ववद्युत प्रसायण राइन ववस्तायका रालग यावष्डम ववद्युत प्रालधकयणसॉग आवश्मक सभतवम

य सहकामु गरयनेछ।


जरववद्युतको भाध्माभवाट गुठिचौय गाउॉऩालरकाको आलथुक साभान्जक रुऩाततयणको रालग

सम्वद्ध लनकामसॉग आवश्मक सभतवम गये य भौजुदा ेोरा/नठदको सम्बाव्मता अध्मन गयी
आमोजना सॊ ञ्चारनको रालग सभतवम तथा सहन्जकयण गरयनेछ । ऊजाुको चयभ सॊ कटफाट
तत्कालरन रुऩभा याहत ठदनका रागी गाउॉऩालरका अततगुत यहेका रघु जरववद्युत आमोजनाहरुको
भभुत सॊ बायका रालग आवश्मक फजेट लफलनमोजन गरयनेछ।
(घ) सञ्चाय


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



गुठिचौय गाउॉऩालरका अततयगुत यहेका सस्थाहरुभा (स्वास््म चौकी ववद्यारम य प्रहयी
चौवकभा) ईतटयनेट सेवाको व्मावस्था गरयनेछ ।
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वातावयण तथा ववऩद व्मावस्थाऩन्
(क) वातवयण सॊयऺण


बौलतक सॊ यचना लनभुण वातावयण भैर हुनेगयी

लनभाुण गरयनेछ ।एउटा सॊ यचना वतदै गदाु

अको प्रकृलतक सम्ऩदा ववनास हुने प्रकृलतको अतत्म गनुको Bio-engineering सवहतको
ऩूवाुधाय लनभाुण गने नीलत अन्ख्तमाय गरयनेछ।


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



"एक घय एक ववरुवा, एक घय एक कये सावायी" अलबमान सञ्चारन गरयनेछ ।

(े) पोहोयभैरा व्मावस्थाऩन्


एक घय दुई ेल्टाको लनलतराई अलबमानको रुऩभा लरई उत्ऩाठदत पोहोयराई रयसाईन्क्रन,
रयमुन्जङ य रयलडमुलसडको भध्माभवाट भोहोयभा रुऩातरण गरयनेछ ।



गुठिचौय गाउॉऩालरकाभा यहेका ऩमुटवकम तथा धालभुक स्थरहरु, नठद, भन्तदय, गुम्वा,
चौयहरुराई सपासुग्घय यान्ेनेछ । उऺेरको पोहोयराई व्मावन्स्थत गनु आधुलनक ल्माण्ड
वपर साइड लनभाुणको रागी जग्गाको ेोजी गरयनेछ ।



जथाबावी पहोय गने व्मािी वा लनकाम राई On the Spot Punishment

हुने गयी

कानुन फभोन्जभ कायवाही गरयनेछ ।


ऩराष्टीक जतम वस्तुको प्रमोग गने कामुराइ लनरुत्सावहत गने अवरम्फन गरयनेछ य प्रत्मेक

घय वा टोरभा डन्स्वन याख्न आवश्मक ऩने वजेटको व्मावस्था

गरयनेछ । ेुरा ठदशाभुि ऺेर

बइसकेको मस गाॉउऺेरभा ऩूणु सयसपाइका साथ एकता सम्फन्तध कामुक्रभ हरु ल्माइनेछ ।


गुठिचौय गाॉउऩालरका वडाहरुभा टोर सुधाय सलभलत गिन गरय ऺभता फृवद्धका कामुका

कामुक्रभहरु ल्माइनेछ ।


सावुजलनक शौचारम हरुराइ व्मावन्स्थत गनुका रागी शौचारम सॊ ग टहया लनभाुण गयी

टहयाभा ऩसर स्थाऩना गयी शौचारम प्रमोग गये वाऩतको शुल्क लरइ व्मावन्स्थत रुऩभा सुचारु
गनु उि ऩसरवारा राइ न्जम्भेयवाय य उत्तयदामी फनाउने लनती लरइनेछ ।


ऩूणु सयसपाइ सम्फतधी यणनीलतक मोजना लनभाुण गरय कामुक्रभहरुको ववववध वक्रमाकराऩ

अलबमानका रुऩभा सॊ चारन गनु ववशेष ऩहर गरयनेछ ।
(ग) वन तथा वातावयण सॊ यऺण


गाउॉऩालरका लबर यहेका वनहरुको उन्चत सॊ यऺणको व्मावस्था गरयनेछ ।



ऩवहयो तथा बुऺमग्रस्त ऺेरहरुभा ववरुवा योऩण गरयने त्मसको सॊ यऺण य उऩमोग गनु
सम्वन्तधत सभुदाराई ऩरयचारन गरयनेछ ।
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गाउॉऩालरका लबर जरवामु ऩरयवुतनरे ऩाये को प्रबाव तथा असयवाये भध्मनजय गदै जरवामु
ऩरयवतुनराई तमुलनकयण गनु ऩहर गरयनेछ।



जरवामु ऩरयवनु सम्वन्तध जनचेतनाभुरक कामुक्रभ सॊ ञ्चारन गरयनेछ ।

(घ) ववऩद् व्मावस्थाऩन


गाउॉऩालरका लबर हुने सक्ने ववऩद व्मावस्थाऩन गनु एक आकन्स्भक कोष स्थाऩना बई
सकेकोरे उि कोषको लभत्तन्व्म तयीकारे सञ्चारन गरयनेछ ।



प्रकोऩ लनमतरण तथा योकथाभ गनु य ववऩद् व्मावस्थाऩन गनुको रालग वडा स्तरयम ववऩद्
व्मवस्थाऩन कोष ेडा गरयनेछ ।



गुठिचौय गाउॉऩालरकाभा आईऩने सम्बाववत भानवीम, प्राकृलतक य बौगोलरक जोन्ेभराई
दृवष्टगत गयी जोन्ेभता हुन ु ऩुव ु ववऩद् व्मावस्थाऩन प्रलतकामु मोजना फनाई रागु गरयनेछ ।

सॊस्थागत ववकास तथा सेवा प्रवाह्
 गाउॉऩालरकाभा उऩरव्ध भानव सॊ साधनको ऺभता ववकास गनु आवश्मक तालरभको व्मावस्था
गरयनेछ।
 सावुजलनक सेवाराई प्रबावकायी वनाउन सूचना प्रववलधको प्रमोगराई कामुतवमनभा ल्माईनेछ मोजना,
याजश्व, न्जन्तस,

Bulk SMS

जस्ता स्टवेमय रागु गरयनेछ ।

 गाउॉऩालरकाभा उऩरव्ध जनसन्िको कामुवववयण तमाय गयी Right man in Right place

नीलत

अवरम्वन गरयनेछ ।
 कभुचायीको कामु सम्ऩादन भुल्माङकनको आधायभा ऩुयस्काय दण्डको व्मावस्थ गरयनेछ ।
 कामाुरमभा काभको प्रकृलत अनुसाय कभुचायीहरुको अबावराई तमूनीकयण गनु आवश्मकता अनुसाय
थऩ कभुचायीको व्मवस्था गरयनेछ।
 सॊ न्घम सयकायरे कभुचायीहरुको रालग व्मावस्था गये को सेवासुववधाराई लनयततयता ठदईनेछ ।
 उऩबोिा सलभलतका ऩदालधकायीहरुराई प्रचलरत ऐन लनमभ तथा कामुववलधको वाये भा अलबभुन्ेकयण
सम्वन्तध कामुक्रभ सॊ ञ्चारन गरयनेछ

।



वडा कामाुरम य गाॉउऩालरका ववचको ऩराचाय इतटयनेटको भाध्मभफाट गरयनेछ ।



न्शऺा, स्वास््म, कृवष, ऩशु सेवा जस्ता ववषमगत श्रोतभा मोग्मता हालसर गये का नौजवान मुवाहयराई

Intership कामुक्रभ भापुत योजगायी सृजना गरयनेछ।


प्रत्मेक वडा कामाुरमहरुभा सॊ चाय भाध्मभको रुऩभा इभेरको व्मावस्था

गयी प्रबावकायी रागु गरयने

छ ।
सॊस्थागत ऩुवाुधाय


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



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

नागरयक वडा ऩर


प्रत्मेक वडा कामाुरमभा ऺलतऩुतॉ सवहतको नागरयक नागरयक वडाऩरको व्मावस्था गरयनेछ ।



ऩालरकारे ऩदाुन गने सेवा प्रवाहभा ऩवहरे आउनेराई ऩवहरा सेवा प्रदान गने प्रणारी स्थाऩना गयी

First in first out (FIFO) भातमताभा सेवा प्रवाह गरयनेछ ।


गाॉउऩालरकाभा हेल्ऩडे क्स लनभाुण गरयनेछ ।

ववत्तीम व्मावस्थाऩन य सुशासन
(क) याजश्व ऩरयचारन


कय वलगुकयण तथा कय सॊ करन राई सयलरकयण

गनु ववशेष वकलसभको सुधाय कामुक्रभ

ल्माइनेछ ।


कय सॊ करन राई व्मावन्स्थत एवॊ वैऻालनक ढॊ गरे सॊ चारन गनु Electonic revenuecollection

System को सॊ चारन गरयनेछ ।


एकृवकत सम्ऩती कय रागु गरयनेछ ।



आलथुक वषु २०७९।८० भा कयका ऺेरहरु ऩवहचान गरय कयको दामयभा ल्माइनेछ।



आभ जनताराइ कय तथा याजश्वका भहत्वका फाये भा जनचेतना ववस्ताय गरयनेछ ।



याजश्वको दामया पयावकरो गरय याजश्वको ववववलधकयण एवॊ ववस्तारयकयणभा जोड ठदइनेछ ।

(े) फेरुजु पछ्यौट


मस गाॉउऩालरकाराई फेरुजु यवहत फनाउन लनमभ कानुनको अलधनभा यही कामुसम्ऩादन गरयनेछ।
सभमभै फेरुजु असुर उऩय गने व्मािी सॊ स्थाराइ उन्चत ऩुयस्कायको व्मावस्था गरयनेछ । फेरुजु
असुलरराई कडाइका साथ अवरम्फन गयी फेरुजु यवहत गाॉउऩालरका फनाइनेछ ।

ु ाइ
(ग) सावुजलनक सुनव


गाॉउऩालरकाफाट प्रवाह हुने सेवाको वाये भा सभम सभमभा सावुजालनक गरयनेछ ।



ु ाइराइ फढावा ठदइ ठदगोऩन ल्माउने कामु गरयनेछ ।
सावुजलनक ऩरयऺण सावुजलनक सुनव



सॊ घ य प्रदे श फाट सॊ चालरत मोजनाहरुको स्थालनम तहरे अनुगभन गये ऩिात भार लसपारयस ठदने
लनती ल्माइनेछ ।



रु ३००००० (तीन) राे बतदा भालथका स्थालनम न्स्थयका मोजनाहरुको उऩबोिा सलभलत
फनाउॉदा कन्म्तभा ५१ प्रलतशत राबग्राहीहरूको उऩन्स्थती सलभलत गिन हुन ु ऩनेछ य बुिानी
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ु ाइ
लरनु ऩूव ु ५१ प्रलतशत काभदायहरुको उऩन्स्थतभा जनप्रलतलनलधको योहवयभा सावजाुलनक सुनव
हुन ु ऩने नीलत लरइनेछ ।


सॊ घीम सयकाय, प्रदे श सयकाय य स्थानीम सयकायफाट सञ्चालरत ववकास आमोजनाहरुको यकभ
वहनालभना गने गुणस्तयवहन काभ गने य सभमभै काभ सम्ऩन्न नगने उऩबोिा सलभलत य लनभाुण
व्मावसामीहरुराई कारो सून्चभा याख्ते नीलत लरइनेछ ।

साभान्जक ऩुवाुधाय तपु


ऩयम्ऩयागत धभु सॊ स्कृत करा रोक सॊ लगत ऩुयातान्त्वक सम्ऩदाहरुको सॊ यऺण गनेको रागी ववशेष

लनती तथा कामुक्रभ कामाुतवमनभा ल्माइनेछ ।


धालभुक एवॊ ऩुयातान्त्वक भहत्वको गाॉउऺेरका सम्ऩदाको सयोकायवाराहरुको सभतवमभा ऩरयचारन

गयी त्मसको सॊ यऺण य जगेनाुभा रगानी गने लनती अवरम्वन गरयनेछ ।


करा सॊ स्कृलतको प्रवर्द्ु नको रागी आकस्भलभक एवॊ लनमलभत वकलसभका कामुक्रभहरु गने लनती

अवरम्फन गरयनेछ ।


फारभैरी स्थालनम शासनको अवधायणाराइ मसै आलथुक वषुदेेी अवरम्फन गरयनेछ साथै उि

अवधायणा प्रवर्द्ु न एवॊ ववकासका रागी आवश्मक वक्रमाकराऩहरु सभेत सॊ चारनभा ल्माइनेछ ।
दण्ड ऩुयस्काय


लनठद्रष्ट ऐन लनमभरे ठदइएको अलधकाय प्रमोग गयी दण्ड ठदने तथा आवश्मक अनुसाय उन्चत ऩुयस्काय

ठदने लनती अवरम्फन गरयनेछ ।


उत्कृष्ट कामु गने उऩबोिा सलभतीराइ सम्भान गने तथा राऩयवाही गने उऩबोिा सलभलतराई

आवश्मक कायवाही गरयनेछ ।


साभान्जक ऩरयचारन ऺेरभा काभ गने व्मािीहरुराइ मोगदानको आधायभा ऩुयस्काय तथा सम्भान

ठदने लनती लरइनेछ ।


सॊ चाय जगतभा ऩलन याम्रो काभ गने सॊ चायकभॉराई य सॊ स्थाराई काभको भूल्मािनको आधायभा

ऩुयस्कृत गरयनेछ ।
रन्ऺत वगु सभुदाम ववकास्


जनतासॉग अध्मऺ कामुक्रभभापुत अलत ववऩन्न, गरयफ, असहाम, असि तथा ऩछाडी ऩये का वगुको

हकवहतका कामुक्रभहरु सञ्चारनभा ल्माइनेछ ।


उऩाध्मऺसॉग जनता कामक्रभ अततगुत उन्त्ऩलडत, ववऩन्न, एकर भवहराहरुसॉग सम्फन्तधत कामुक्रभ

सञ्चारनभा ल्माइनेछ।


अध्मऺसॉग दलरत कामुक्रभ सञ्चारन गरयनेछ।
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फार फचाउ फार सॊ यऺण ववकास य फार सहबागीताका ववववध ऩऺहरुभा सम्फन्तधत सयोकायवारा

ॉ को सभतवमभा ववशेष कामुक्रभ
हरुसग

सम्वोधन भापुत फारभैरी स्थालनम शासन स्थाऩन गनुका रालग

नीलत तथा कामुक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ ।


फारफार अलधकायको सूलनन्ित गनु भूरबुतरुऩभा फारफालरकाराई नै प्रत्मऺ राब ऩुग्ने बौलतक

सॊ यचना लनभाुण तथा फारफालरकको ऺभता ववकासका वक्रमाकराऩहरु सञ्चारन गरयनेछ ।


नमाॉ

लनभाुण

गरयने

बौलतक

सॊ यचनाहरु

फारभैरी

य

अऩाङ्गभैरी

फनाइनुका

साथै

साभान्जक

सॊ यचनाहरुराई फारभैरी फनाउदै रलगनेछ ।


रै लगॊक उत्तयदामी वजेट कामाुतवमनभा ल्माइनेछ । भवहराराई प्रत्मेऺ पाइदा ऩुग्ने बौतक एवॊ

साभान्जक ऩुवाुधाय लनभाुण गनु ववशेष प्रथलभकता ठदइएनेछ । भवहराभैरी सॊ यचना लनभाुण गरयनेछ ।


घये र ु वहॊ सा, मौनजतम वहॊ सा रगामत अतम वहॊ साजतम लरमाकराऩराई लनभुर
ु
गनु साभान्जक

सशन्िकयणा कामुक्रभहरु सॊ चारन गरयनेछ ।


रैं लगकभैरी बाषाको प्रमोग गनु ववशेष साभान्जक सॊ वादका बाषागत सुधाय गने कामुक्रभहरु गरयनेछ।



आलथुक रुऩभा आत्भलनभाुण गनुको रागी भवहराहरुका रालग ववलबन्न प्रकायका लसऩ ववकास तालरभ

सॊ चारन गरयनेछ ।


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



पयक ऺभता बएका व्मन्िहरुको हकभा ववशेष सशन्िकयण एवॊ आमआजुनभूरक कामुक्रभहरु

सञ्चारन गरयनेछ।


शायीरयक रुऩभा असि व्मन्िहरुको ऺभता ववकास सम्फतधी कामुक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ।



सभाजभा उऩेन्ऺत एवॊ उन्त्ऩलडत रुऩभा यहेका दलरत सभुदामको ववकासभा उनीहरुको आवश्मकता य

ऺभताको आधायभा आमआजुनका कामुक्रभहरु अगाडी फढाइने नीलत अफरम्फन गरयनेछ।


जेष्ठनागरयकहरुराई सम्भान गने नीलत अवरम्फन गरयनेछ।



जातीम ववबेद ववरुद्ध हुने घटनाहरु तमूनीकयणका रालग जनचेतनाभूरक कामुक्रभ सञ्चारन गरयनेछ।



अततजाुतीम वववाह गरय साभान्जक ववहस्कयणभा ऩये का जोडीहरुराई सभाजभा स्थावऩत गनु

ऩुयस्कायको व्मवस्था गरयनेछ।


अतत्मभा गाउॉऩालरकाको ववकसभा मोगदान गने याजनीलतक दर, याष्डसेवक, श्रलभक, लनजी, सहकायी य

साभुदावमक ऺेर, नागरयक सभाज, सञ्चायजगत् रगामत सम्ऩूणु ठदठदफवहनी तथा दाजुबाईहरुराई हाठदुक
धतमावाद ऻाऩन गदुछु। गुठिचौय गाउॉऩालरकाको ववकासभा सहमोग ऩुर्माउने सॊ घीय सयकाय, प्रदे श
सयकाय, लछभेवक ऩालरकाहरु, ववलबन्न सयकायी तथा गैयसयकायी सॊ घसॊ स्थाहरु, ववकास साझेदायहरु सफैभा
हाठदुक धतमवाद ठदन चाहतछु ।
आलथुक वषु २०७९।८० को चारु तपुको फजेट तथा कामुक्रभ
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४००००० गुठिचौय २ भुडुयी

४४ कुलडसाङ्ग्टा कािे ऩुर लनभाुण

७००००० गुठिचौय २ गोठिगाउॉ

४५ ढाग्नादे न्े ढु केयासम्भ सडक लनभाुण

५००००० गुठिचौय २ गोठिगाउॉ

४६ वहयाधनतजम आ वव ेानेऩानी लनभाुण

२००००० गुठिचौय २ गोठिगाउॉ

४७ कॉ ु डी आ वव घेयावाय

१००००० गुठिचौय २ कुलडगाउॉ
१०००००० गुठिचौय २ कुलडगाउॉ

४८ ेोराऩायी दे न्े स्मारासम्भ घेयावाय
४९ म्मान्चङ पोण्ड

९५०००० गुठिचौय २ ववसौनी जुम्रा

५० गोठिगाउॉ ढर लनकास

१०००००० गुठिचौय २ गोठिगाउॉ

५१ ऩञ्चकोन्श आ वव शौचारम लनभाुण

४००००० गुठिचौय २ भुडुयी

५२ ऩञ्चकोशी आ वव ECD व्मवस्थाऩन

१००००० गुठिचौय २ भुडुयी

५३ श्री शॊकय ऩुयानो ववद्यारम घेयावाय

८००००० गुठिचौय ३ गज्माुिोट

५४ भुरफाटो दे न्े तल्धायासम्भ वऩ लस लस फाटो लनभाुण

५००००० गुठिचौय ३ गज्माुिोट

५५ ऩुयानो ववद्यारम दे न्े धायोसम्भ वऩ लस लस फाटो लनभाुण

५००००० गुठिचौय ३ गज्माुिोट

५६ श्री शॊकय भा वव शौचारम लनभाुण

५००००० गुठिचौय ३ गज्माुिोट

५७ प्रलतऺारम लनभाुण

३००००० गुठिचौय ३ गज्माुिोट

५८ कृषक स्वास््म ववभा

३००००० गुठिचौय ३ गज्माुिोट

५९ दाभदासे भसानघाट लनभाुण

२५०००० गुठिचौय ३ गज्माुिोट

ॉ ाइ कुरो लनभाुण
६० नुवाेेत लसच

३००००० गुठिचौय ३ गज्माुिोट

६१ आधायबूत स्वास््म कामाुरम व्मवस्थाऩन

१००००० गुठिचौय ३ गज्माुिोट

६२ गरयफ तथा ववऩन्न वगु काज वक्रमा ेचु

२००००० गुठिचौय ३ गज्माुिोट
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६३ फुढोभस्टो जाने फाटो लनभाुण

२९४००० गुठिचौय ३ गज्माुिोट

६४ वन तथा धाया व्मवस्थाऩन

२५६००० गुठिचौय ३ गज्माुिोट

६५ हेरो वडा अध्मऺ कामुक्रभ

१००००० गुठिचौय ३ गज्माुिोट

६६ भरेाद गुठिचौय एग्रोपभ प्रा. लर. व्मवस्थाऩन

१००००० गुठिचौय ३ गज्माुिोट

६७ म्मान्चङ पोण्ड

५००००० गुठिचौय ३ गज्माुिोट

६८ चौलफगाये भाझऩनेया याताढु ङ्गा सम्भ सडक लनभाुण

५००००० गुठिचौय ४ ववगाये

६९ साववक फाटो दे न्े कुभाईवाडा सम्भ फाटो लनभाुण

३००००० गुठिचौय ४ ववगाये

७० ऩाचगाउॉफाटो वऩ लस लस

२००००० गुठिचौय ४ ववगाये

७१ सम्ऩुवाडा फस्ती फाटो वऩ लस लस

२५०००० गुठिचौय ४ ववगाये

७२ दशौँठदगाउॉ फाटो वऩ लस लस

४००००० गुठिचौय ४

थाभीवाडा पाट्टने फाटोदे न्े काराऩाडा भन्तदय सम्भ

७३ ग्रालभण सडक ग्रावेर

४००००० गुठिचौय ४

७४ दशौँठदगाउॉको तरी नाउरो धभुशारा लनभाुण

२००००० गुठिचौय ४

७५ ेरारगाउॉको घ्मायघ्माये चौय फाॉकी फाटो वऩ लस लस

२००००० गुठिचौय ४

७६ ईेुल्मा धायो भभुत

५०००० गुठिचौय ४

७७ वऩलडल्माेोरा ढर लनकास

१५०००० गुठिचौय ४

७८ बेडारुे काजवक्रमाका लर धभुशारा लनभाुण

१००००० गुठिचौय ४

दलरत सॊ स्थाबवन दे न्े थाऩाु थानसम्भ वऩ लस लस फाटो

७९ लनभाुण

३००००० गुठिचौय ४

८० डाॉडावाडा ेानेऩानी भभुत

४००००० गुठिचौय ४

८१ फाउलरगाउॉ दे वरधाया फाटो लनभाुण

२००००० गुठिचौय ४

८२ फारुफाटोदे न्े टोरढु स्का फाटो वऩ लस लस

२००००० गुठिचौय ४

८३ धवरऩुया लबलरफाटो वऩ लस लस

५००००० गुठिचौय ४

८४ ऩाचौय दे न्े चै लतेोरा सडक लनभाुण

४००००० गुठिचौय ४

८५ उेादे वी भन्तदय लनभाुण

४००००० गुठिचौय ४

८६ धरऩुया कालरका भन्तदय लनभाुण

१५०००० गुठिचौय ४

८७ लनऩाने कुरो भभुत

१००००० गुठिचौय ४
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८८ तुरयाज तमौऩानेको लभर नन्जक ग्माववन

५०००० गुठिचौय ४

८९ म्मान्चङ पोण्ड

५००००० गुठिचौय ४

९० सत्मावादी भा वव पलनुचय व्मवस्थाऩन

३००००० गुठिचौय ४

९१ उेाडी आ वव पलनुचय व्मवस्थाऩन

२००००० गुठिचौय ४

९२ डाॉडावाडा दे वव भस्टो थान लनभाुण

४००००० गुठिचौय ४

९३ जेष्ठनागरयक सम्भान कामुक्रभ

२००००० गुठिचौय ४

९४ दे वनचाे ऩवहयो लनमतरण

१५०००० गुठिचौय ४

९५ फारु ऩवहयो योकथाभ

२००००० गुठिचौय ४

९६ धरऩुया साहुकोभुर धायो भभुत

१००००० गुठिचौय ४

९७ लनभाुण

९००००० गुठिचौय ५ लधतागाउॉ

९८ घोहभुनी कुरो लनभाुण

७००००० गुठिचौय ५ पोइगाउॉ

९९ कुम्डी दलरत नभुना फस्ती लनभाुण

७००००० गुठिचौय ५ कुम्डीगाउॉ

१०० कुम्डीगाउॉ वऩ लस लस फाटो लनभाुण

५००००० गुठिचौय ५ कुम्डीगाउॉ

१०१ ऩक्की सल्माव लनभाुण ४ वटा

६००००० गुठिचौय ५ दे ऩारगाउॉ

१०२ लनभाुण

२००००० गुठिचौय ५ दे ऩारगाउॉ

१०३ वडा कामाुरम घेयाफाय लनभाुण

४००००० वडा कामाुरम

१०४ कामाुरम व्मवस्थाऩन तथा भभुत

२००००० कामाुरम

१०५ जेष्ठनागरयक सम्भान कामुक्रभ

१०००००

१०६ जनप्रलतलनलध तथा कभुचायीहरुको ऺभता ववकास कामुक्रभ

१५००००

१०७ म्मान्चङ पोण्ड

८०००००

१०८ दे वकोटावाडा फाटो वऩ लस लस लनभाुण

५००००० गुठिचौय ५ दे ऩारगाउॉ

१०९ योकवाडा लसचाइ कुरो लनभाुण

२००००० गुठिचौय ५ दे ऩारगाउॉ

११० कालरका आ वव घेयावाय लनभाुण

३००००० गुठिचौय ५ दे ऩारगाउॉ

१११ स्वास््म कामाुरम व्मवस्थाऩन

१००००० गुठिचौय ५ दे ऩारगाउॉ

११२ थाऩाकुरो लनभाुण

२००००० गुठिचौय ५ दे ऩारगाउॉ

भालथल्रो लधतागाउॉदेन्े फाउरी भुरसम्भ गोये टो फाटो

ॉ ाइ कुरो
भालथल्रो राभऩाटादे न्े तल्रो राभऩाटा लसच
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११३ िाडो फाटो वऩ लस लस लनभाुण

४५०००० गुठिचौय ५ दे ऩारगाउॉ

११४ जनप्रलतलनलधहरुराई सवायी साधन ेरयद

३०००००

११५ लफगाये ऩाॉचगाउॉ ढर लनकास

३०००००

११६ रगानी सम्भेरनका रालग

८०००००

११७ वन ववकास कामुक्रभ

५०००००

११८ ेानेऩानी भतुभ

५०००००

११९ चौवकदाय व्मवस्थाऩन कामुक्रभ

५०००००

CCTV Camera लनवाुचन अलधकृत कामाुरम जडान

१२० वाऩतको बुिानी

५०००००

१२१ ऩशुसेवा शाेा ववद्युत वाइरयङ

५०००००

१२२ सत्मवादी भा. वव. पलनुचय य भेलसनयी साभान ेरयद

२०००००

१२३ ेोडेेोरा ेानेऩानी लनभाुण

१५०००० गुठिचौय ३ जुम्रा

१२४ दे उतीको थान लनभाुण

३००००० गुठिचौय ५ जुम्रा

१२५ पुकेसल्रा ेानेऩानी

२००००० गुठिचौय ५ जुम्रा

१२६ न्चरऩैयादे न्े नौभुरीसम्भ सडक लनभाुण

६००००० गुठिचौय ५ जुम्रा

१२७ राभाचौयदे न्े लबत्ताेोरासम्भ तटफतधन

६००००० गुठिचौय २ जुम्रा

१२८ राभऩाटहुॉदै जाडभडेेोरा तटफतधन

८००००० गुठिचौय ३ जुम्रा

१२९ साङ्ग्टादे न्े राग्नसम्भ गोये टो फाटो लनभाुण

४००००० गुठिचौय २ जुम्रा

१३० ेोरादे न्े भाहादे वसम्भ फाटो लनभाुण

५००००० गुठिचौय ५ जुम्रा

१३१ भहादे व ेानेऩानी

३००००० गुठिचौय ५ जुम्रा

१३२ गोठिगाउॉ न्चमानघाट प्रलतऺारम लनभाुण

४००००० गुठिचौय २ जुम्रा

ु े न्े ताल्चासम्भ गोये टोफाटो लनभाुण
१३३ िु रासाॉघद

४००००० गुठिचौय १ जुम्रा

ॉ ै धऩडासम्भको सडक
झायज्वारादे न्े कोठिओडायहुद

१३४ स्तयोन्नती

१३५ फागेोया लतज भन्तदय लनभाुण

२००००० गुठिचौय ५ जुम्रा
४००००० गुठिचौय १ जुम्रा

१३६ गलडगाउॉ यै थानेफारी घेयाफाय

११००००० गुठिचौय १ जुम्रा

१३७ ेै यानीदे न्े लसभसडासम्भ फाटो वऩ लस लस

५००००० गुठिचौय ४ जुम्रा
25

१३८ वऩलडल्ल्माेोरादे न्े चै तेेोरासम्भ सडक स्तयोन्नती

७००००० गुठिचौय ४ जुम्रा

१३९ चोर ववद्युत भभुत

५००००० गुठिचौय १ जुम्रा

१४० रुभारदे व लसॉचाइ ट्याॊकी लनभाुण

३००००० गुठिचौय ३ जुम्रा

१४१ न्झभाये ेानेऩानी

२००००० गुठिचौय १ जुम्रा

१४२ भहारुद्र थान लनभाुण

१५०००० गुठिचौय १ जुम्रा

१४३ भन्णसाॉघ ु दलरत औजाय वववयण

५०००० गुठिचौय १ जुम्रा

१४४ ठदरक परपुर तथा जलडफुटी उद्योग घेयाफाय

२५०००० गुठिचौय ५ जुम्रा

१४५ च ुल्माआरुदे न्े दाभदासेसम्भको सडक स्तयोन्नती

४००००० गुठिचौय ३ जुम्रा

१४६ पोइ ेानेऩानी लनभाुण

१००००० गुठिचौय ५ जुम्रा

१४७ झायज्वारा धभुशारा न्चता लनभाुण

८००००० गुठिचौय ५ जुम्रा

१४८ धायाेोरादे न्े भवहरा ववकास सम्भ फाटो

४००००० गुठिचौय ५ जुम्रा

ॉ ाइ कुरो
१४९ धक्केउफाट कुवाकोट सम्भ लसभेोलर लसच

४००००० गुठिचौय ४ जुम्रा
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