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आर्थिक फर्ि २०७५/७६ को 
नीर्त,कामिक्रभ तथा फजेट 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

चॉखेरी गाॉउऩार्रका 
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कणािरी प्रदेश, नऩेार 
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गाॉउसबाको फैठकभा २०७५ सार असाय   ३१ गते आइतफाय गाॉउऩार्रकाका उऩाध्मऺ श्री पिभरा कुभायी शाही  
ज्मूरे प्रस्ततु गनुिबएको 
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आर्थिक फर्ि २०७५/७६ को फजेट फक्तव्म 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

चॉखेरी गाॉउऩार्रका 
पऩप्राङ्ग हमु्रा 

२०७५ 
 

सम्भार्नत अध्मऺ ज्मू , 
गाॉउसबाका सदस्म ज्मूहरु, 

उऩस्स्थत भहानबुािहरु, 

 

सििप्रथभ मस चॉखेरी गाॉउऩार्रकाको दोस्रो फजेट फक्तव्मको अिसयभा स्थार्नम तहको चनुाि सम्ऩन्न गयाउन बरु्भका 
खेल्नहुनुे सम्फस्धधत सफै ऩऺहरु प्रर्त हार्दिक आबाय व्मक्त गदिछु । साथै नेऩारको पिर्बन्न चयणका रोकतास्धिक 
जन आधदोरनभा आफ्नो स्जिन अऩिण गनुिहनुे सम्ऩूणि सपहदहरु प्रर्त बािऩूणि श्रद्धाधजरी अऩिण गदिछु । 

 

चॉखेरी गाॉउऩार्रकारे प्रस्तापित र्नर्त,कामिक्रभ तथा फजेट तजुिभा गदाि भरुत:नेऩारको सॊपिधानको अनसुचुी ८ य ९ 
भा उस्ल्रस्खत स्थार्नम तहको एकर तथा साझा अर्धकाय ससु्च,आर्थिक अर्धकाय य आर्थिक कामिप्रणारी, भौर्रक 
हकहरु, आर्थिक, साभास्जक पिकास, प्राकृर्तक श्रोतको उऩमोग नीर्त, िाताियण सॊयऺण सम्फधधी नीर्तहरु, नेऩार 
सयकायफाट स्िीकृत सॊघ प्रदेश य स्थार्नम तहको कामि पिस्तरृ्तकयणको प्रर्तिेदन, नेऩार सयकायरे अिरम्फन 
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गयेका आर्थिक तथा पिस्िम नीर्तहरु, स्थार्नम तहको आफर्धक मोजनारे तम गयेका प्राथर्भकताहरु, नेऩाररे 
अधतयापष्डम जगतभा जनाएका प्रर्तिद्धताहरु, स्थार्नम सयकाय शासन सॊचारन ऐन य र्नमभािरीका प्रािधानहरु, 
पिकासका सभसाभपमक भदु्धाहरु जस्तै साभास्जक सॊयऺण, र्दगो पिकास, जरिाम ु ऩरयितिन य पिऩद व्मिस्थाऩन, 
खाद्य तथा ऩोर्ण सयुऺा, रैपङ्गक सशस्क्तकयण तथा सभािेशी पिकास, िारभैिी स्थार्नम शासन, िाताियणभैिी 
स्थार्नम शासन, खलु्रा र्दसाभकु्त तथा ऩणुि सयसपाई, उजािसॊकट रगामतका अधतय सम्फस्धधत पिर्महरु, स्थार्नम 
तहको भध्मकार्रन खचि सॊयचना MTEF अनरुुऩ प्राथर्भकताभा ऩयेका कामिक्रभहरु, स्थार्नम तहरे देखेका पिपिध 
पिर्महरु, अथि भधिारम, सॊस्घम भार्भरा तथा साभाधम प्रशासन भधिारम य अधमफाट प्राप्त भागिदशिन , गैय सयकायी 
कामािरमहरुको प्राप्त पिियण य फजेट र्सर्रङ, सहबार्गताभरुक मोजना तजुिभा अनरुुऩ फस्ती/टोर स्तयफाट छनौट 
गरयएका आमोजना/ कामिक्रभ, िडा स्तयीम आमोजना/कामिक्रभहरुको प्राथर्भकयण य फजेटसॉग सम्फस्धधत पिर्बन्न 
सर्भर्तहरुको प्रर्तिेदन सभेतको आधाय भानी गाॉउ कामिऩार्रका फाट स्िीकृत गयी साििजर्नकयणका रार्ग मो 
गरयभाभम गाॉउ सबाभा आगाभी आ.ि.२०७५/७६ को र्नर्त, कामिक्रभ तथा फजेट प्रस्ततु गयेको छु । 

प्राकृर्तक सौधदमिता  सास्कृर्तक पिपिधता भेहनती य ऩरयश्रभी जनता य बौगोर्रक पिस्शष्टता य सधुदयता मस 
गाॉउऩार्रका य सभग्र हमु्राकै सम्ऩर्तको रुऩभा यहेको छ ।कृपर् तथा और्र्धजधम जर्डफटुीहरु ऩमिटन जरपिद्यतु 
आर्द जस्ता पिर्मभा प्रचयु सॊबािना फोकेको चॉखेरी गाॉउऩार्रका र्दगो य सभसु्चत ऩरयचारनको अबािभा अऩेस्ऺत 
रुऩभा साभास्जक सास्कृर्तक आर्थिक पिकास हनु सकेको छैन ।मद्यपऩ उऩरब्ध स्रोत साधन य सभमको प्रबािकायी 
प्रमोग गदै सकायात्भक सोंच दृढ सॊकल्ऩ य साभपुहक ईच्छाशस्क्त साथ मस चॉखेरी गाॉउऩार्रकाको नमाॉ बपिष्म कोने 
स्जम्भेिायी चॉखेरी गाॉउऩार्रकाका जनताहरुरे हाम्रो काॉधभा ससु्म्ऩएका छन ् ।त्मसैरे पिकर्सत य सभदृ्ध चॉखेरी 
गाॉउऩार्रका र्नभािण गनि हाभीराई कुनै िाहानारे छेक्न ुहदैुन । 
 

भाननीम अध्मऺ ज्मू, सदस्म ज्मूहरु तथा उऩस्स्थत भहानबुािहरु, 

फजेट तथा कामिक्रभको उदेश्म भखु्म भखु्म नीर्तहरु अफ भ सॊऺेऩभा प्रस्ततु गनि चाहधछु । 

 

 

 फजेटको प्रभखु उदेश्म:- 

आ.फ.२०७५/७६ को मस चॉखेरी गाॉउऩार्रकाको मोजनाको प्रभखु उदेश्म आर्थिक साभास्जक सास्कृर्तक 
रुऩाधतयण गदै ऩूिािधायहरुको पिकास गयी मस गाॉउऩार्रकाराई स्तयोन्नती गनि मोगदान ऩमुािउन ुयहेको छ । 

मसका रार्ग कृपर् ऩमिटन जर्डफटुी य जरश्रोतको सभसु्चत प्रमोग गयी सडक स्शऺा स्िास््म य सॊचायका ऺेिभा 
प्रबािकायी कामिक्रभ फनाई फजेटको सपह ऩरयचारन गरयनेछ । 

भखु्म नीर्तहरु 

 चॉखेरी गाॉउऩार्रकाको केधरदेस्ख सफै िडाहरुराई सभेटने र्रङ्कयोट र्नभािणराई उच्च प्राथर्भकताका साथ 
अगाडी फढाईने छ ।साथै मस गाॉउऩार्रका तथा सभग्र हमु्रा स्जल्राको उिय य दस्ऺण दिैु बागफाट सडक 
पिस्ताय/ र्नभािण कामिराई जोड र्दन ऩहर गरयने छ । 
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 स्िच्छ  सपा र्ससा य ऩरास्स्टक यपहत चॉखेरी गाॉउऩार्रका र्नभािण गनिको रार्ग खानेऩानी सयसपाई य 
पोहयभैरा व्मिस्थाऩनभा पिशेर् जोड र्दइनेछ ।सधुदय य सभदृ्ध गाॉउऩार्रकाको रुऩभा पिकास गनि  पिर्बन्न 
कामिक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ । 

 ऩमिटन उद्योगको उच्च सॊबािना बएको हुॉदा ऩमिटन ऩूिािधाय पिकासभा प्राथर्भकता र्दइनेछ । 

 र्दगो अथितधिका रार्ग कृपर् सधुाय कामिक्रभहरु सॊचारन गयी एक िडा एक उत्ऩादन नीर्तराई अनसुयण 
गरयनेछ ।ऩशऩुारन य जर्डफटुीजधम उत्ऩादनका रार्ग प्राथर्भकताभा यास्खनेछ ।साथै जर्डिटुी सॊकरनका 
रार्ग धमापमक र्नमभन गरयनेछ । 

 चॉखेरी गाॉउऩार्रका र्बि ठुरा भझौरा तथा रघ ुजरपिद्यतु आमोजना तथा र्रकॊ  योडहरुको सॊबाव्मता गयाई 
सॊस्घम सयकाय प्राधत सयकाय तथा अधम पिकास साझेदायहरुसॊग र्नभािणका रार्ग अनयुोध गरयनेछ । 

 सभता सभानता य सशस्क्तकयणको र्नर्तराई अफरम्फन गदै फारभैिी अऩाङ्गभैिी रैङर्गक भैिी तथा 
छुिाछुतभकु्त गाॉउऩार्रका र्नभािणका रार्ग ऩूिािधाय पिकास तथा पिर्बन्न कामिक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ । 

 आधरु्नक सॊचाय प्रपिर्धको पिकास य पिस्तायभा जोड र्दइ प्रपिर्धभैिी सेिा प्रिाह गरयनेछ । 

 गाॉउऩार्रकाभा हनु सक्ने बोकभयी तथा खाद्य सॊकटराई भध्मनजय गदै तात्कार्रन तथा र्दघिकार्रन याहत 
तथा खाद्य सयुऺाका रार्ग नेऩार सयकाय य दात ृर्नकामहरुसग अनयुोध गरयनेछ । 

 

 

आ.ि.२०७५/७६को रार्ग श्रोत साधनहरुको अनभुान,र्तनका भाध्मभहरु य सॊकरनका यणर्नर्तहरु 

चॉखेरी गाॉउऩार्रकारे अथि भधिारम सॊस्घम भार्भरा तथा साभाधम प्रशासन भधिारम य अधमफाट प्राप्त भागिदशिन , 
गैय सयकायी कामािरमहरुको प्राप्त पिियण य फजेट र्सर्रङका आधायभा श्रोत अनभुान तथा फजेट सीभा र्नधाियण 
सर्भर्तको र्नणिम अनसुाय श्रोत साधनको अनभुान गरयएको छ ।  
अनसुचुीहरु याख्न े

मसैगयी अफ भ आ.ि २०७५/२०७६ को रार्ग पिर्मगत पिकास नीर्त उदेश्म य प्राथर्भकताहरु प्रस्ततु गनि 
चाहधछु । 

१.आर्थिक पिकास 

  कृपर् 

 चॉखेरी गाॉउऩार्रकाको प्रख्मात फारीहरु स्माउ ओखय केया र्सभी पाऩय भह स्चनो कागनुा आर ुरगामतका 
परपुर तथा तयकायी और्र्धजधम जर्डफटुीहरुको उत्ऩादन फपृद्ध गनि पिर्बन्न कामिक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ  

 उन्नत जातको ऩशऩुारनका रार्ग नश्ल सधुाय तथा कृर्तभ गबािधायण कामिक्रभभा जोड र्ददै फाख्रा बेडा 
च्माङग्राऩारन भौयीऩारन तथा भाछाऩारन व्मिसामराई प्रोत्साहन गरयनेछ । 

 

 

 

 उद्योग तथा िास्णज्म 
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 स्थार्नम जर्डफटुी तथा कृपर् उत्ऩादनभा आधारयत साना तथा घयेर ुउद्योगहरुको पिकासराई प्राथर्भकता 
र्दइनेछ । 

 स्थार्नम उत्ऩादनभा आधारयत साभानहरुको फजाय सरु्नस्ित गनि ऩहर गरयनेछ ।साथै स्थार्नम उत्ऩादन 
प्रमोगभा जोड र्दइनेछ । 

ऩमिटन 

 गाॉउऩार्रकाका सम्बाव्म ऩमिटपकम स्थरहरुको ऩपहचान तथा पिकास गयी आधतरयक तथा िाह्य ऩमिटन 
प्रिद्धिन गरयनेछ । 

 चॊखेरी गाउऩार्रका अधतयगत ऩने ऩमिटपकम ऺेिको ऩपहचान गरय प्रचाय प्रसायभा जोड र्दइनेछ । 

 

सहकायी तथा पिस्िम ऺेि 

 साभपुहक सहकायी तथा पिस्िम ऺेि प्रिद्धिनभा पिशेर् ध्मान र्दइनेछ । 

२.साभास्जक पिकास 

स्शऺा 

 चॉखेरी गाॉउऩार्रकार्बि यहेका पिद्यारमहरुको शैस्ऺक गणुस्तय सधुाय गनि बौर्तक तथा प्रापिर्धक सपुिधाको 
पिस्ताय गरयनेछ । 

 गाॉउऩार्रकाका छािाछािहरुराई प्रापिर्धक तथा उच्च स्शऺाका रार्ग उस्चत छाििरृ्तका रार्ग ऩहर 
गरयनेछ । 

 गाॉउऩार्रकार्बि यहेका पिद्यारमहरुभा १००% बनािदय ऩमुािउन पिर्बन्न कामिक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ । 

 शौस्ऺक उत्प्रणेाका रागी हाम्रा पिधारमफाट SEE उर्तण राई अर्बनधदन तथा उत्कृष्टराई उस्चत ऩयुष्कायको 
व्मिस्था गरयने छ । 

 र्नस्ज स्रोतका स्शऺकको प्रबािकायी रुऩभा ब्मिस्थाऩन गरयनेछ । 

स्िास््म 

 सफैराई स्िास््म कामिक्रभराई पिशेर् प्राथर्भकताभा यास्खनेछ । गाॉउऩार्रकार्बि यहेका स्िास््म चौकी  िा 
उऩस्िास््म चौकीहरु सचुारु रुऩरे सॊचारन गनि व्मिस्थाऩनका सम्ऩूणि ऩऺहरुभा पिशेर् ध्मान र्दइनेछ । 

 स्िास््म सम्फधधी देस्खने पिर्बन्न प्रकोऩ र्नमधिणको रार्ग प्रकोऩ व्मिस्थाऩन कोर् खडा गरयनेछ । 

 चॊखेरी गाउऩार्रकाभा सॊचार्रत चायिटा aly{Ë ;]G6/sf] :t/f]Q/ ul/g]5 . 

 o; cf a df r+v]nL ufpkflnsfnfO{ k'0f{ vf]k ufpkflnsf 3f]if0ff ul/g]5 . 

 

खानेऩानी तथा सयसपाई 

 सपा खानेऩानी तथा ऩणुि सयसपाईका रार्ग  पिशेर् ध्मान र्दईनेछ । 



7 
 

 र्ससा य ऩरास्स्टक यपहत गाॉउऩार्रका र्नभािणका रार्ग पिर्बन्न कामिक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ । 

 सपा य स्िच्छ चॉखेरी गाॉउऩार्रका र्नभािणको रार्ग महाॉिाट र्नस्कने पोहयभैराहरुको उस्चत 
व्मिस्थाऩन गनुिऩने हुॉदा उऩमकु्त डस्म्ऩङ साईट तथा ल्माण्डपपल्ड साईडको र्नभािण तथा व्मिस्स्थत 
सॊचारनभा पिशेर् जोड र्दइनेछ । 

 lkknfËsf] vfg]kfgL ;d:ofnfO{ dWogh/ ub}{ o;sf] nflu rf8f] eGbf rf8f] vfg]kfgLsf] 

Aoj:yfsf] nflu 6]08/ k|lqmofaf6 ul/g]5 . 

 vfg]kfgL Aoj:yfkgsf] Wofgdf /flv ;'sf{gfsf vfg]kfgL of]hgfnfO{ qmdfut of]hgfdf /flv 

lgdf{0f sfo{ cufl8 a9fOg]5 . 

सस्कृर्त प्रिद्धिन 

 बार्ा सापहत्म करा य सस्कृर्त सॊयऺण य सम्फद्धिनभा पिशेर् ध्मान र्दइनछे ।मससॉग सम्फस्धधत पिर्बन्न 
कामिक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ । 

 गाॉउऩार्रकाभा यहेका गमु्फा भठ भस्धदयहरुको ऩपहचान सॊयऺण एॊि सम्फद्धिनका रार्ग जोड र्दइनेछ । 

 o; r+v]nL ufpkflnsf leq /x]sf] d7dlGb/ tyf ;f+:s[lts ;Dkbfsf] u'?of]hgf tof/ kfg]{ sfo{ 

o;} cf=j= af6 ;'? ul/g]5 . 

रैपङ्गक सभानता एॊि सभास्जक सभािेशीकयण 

 भपहरा फारफार्रका दर्रत तथा उस्त्ऩर्डत जनजाती पिऩन्न र्सभाधतकृत अऩाङ्ग एॊि ऩछाडी ऩयेका फगिराई 
रस्ऺत कामिक्रभहरु उर्नहरुफाटै सॊचारन गनि उत्प्ररेयत गरयनेछ ।यापष्डम भरुप्रिाहीकयणको नीर्त अिरम्फन 
गरयनेछ । 

 भानि िेचपिखन घयेर ु पहॊसा फारश्रभ छुिाछुत तथा साभास्जक कुरयतीको रुऩभा यहेका प्रथाहरुको सफै 
ऩऺहरुको सहमोगभा धमरु्नकयणको प्रमास खोस्जनेछ । 

 भपहरा फारफार्रका दर्रत अऩाङ्ग जेष्ठ नागरयक असहाम य एकर भपहराहरुको साभास्जक सयुऺा य भानि 
अर्धकाय सम्फधधी सचेतना कामिक्रभ सॊचारनभा साभास्जक सॊघ सॊस्थाहरुराई ऩरयचारन गरयनेछ ।साथै 
सॊचारन बैसकेका कामिक्रभहरुराई ऩर्न र्नयधतयता र्दइनेछ । 

 खेरकुद पिकासको रार्ग खेरकुद सम्फधधी पिर्बन्न कामिक्रभहरु सॊचारन गरय खेरकुद पिकासभा पिशेर् 
ध्मान र्दइनेछ । 

 k|To]s j8fdf 5fpkl8 k|yf pGd'ngsf] nflu hgr]tgfd"ns sfo{qmd ;+rfng ul/g]5 . 

३.ऩूिािधाय पिकास 

सडक तथा ऩरु 

 चॉखेरी गाॉउऩार्रकाको केधरदेस्ख सफै िडाहरुसम्भ भोटयफाटो र्नभािणराई उच्च प्राथर्भकताका साथ अगाडी 
फढाइने छ ।साथै मस गाॉउऩार्रका तथा सभग्र हमु्रा स्जल्राको उिय य दस्ऺण दिैु बागफाट सडक 
पिस्ताय/ र्नभािण कामिराई जोड र्दन ऩहर गरयने छ । 
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 गाॉउऩार्रका र्बि आिश्मक ठाॉउहरुभा साना ऩक्की ऩरु तथा झोरङुगे ऩरु र्नभािणभा पिशेर् ध्मान र्दइनछे । 
साथै ठुरा तथा भोटये ऩक्की ऩरु र्नभािणका रार्ग सम्फस्धधत र्नकामहरुसॉग ऩहर गरयनेछ । 

 गोडेटो य घोडेटो फाटो र्नभािण पिस्ताय तथा सधुायभा ध्मान र्दइनेछ । 

 lkknfËb]lv XofK;];Dd df]6/af6f] / lkknfËb]lv 6fs];Dd df]6/ af6f] sf] ;a]{ l8hfOg ul/ 

cfjZos ah]6sf] nflu k|b]z ;/sf/ tyf ;+l3o ;/sf/ ;dIf k|:tfa k]z ul/g]5 . 

 o; ufpkflnsfdf ;8s ;+hfn hf]l8g nfu]sf] x'bf ufpkflnsf :tl/o ;8s u'? of]hgf tof/ 

ug{df o;} cf=j=df ;'? ul/g]5 . 

र्सॊचाई 

 ऩयम्ऩयागत तथा आधरु्नक र्सॊचाई मोजनाहरु (थोऩा स्स्प्रङकर र्रफ्ट आर्द)राई पिशेर् प्राथर्भकताभा 
यास्खनेछ य गाॉउऩार्रका र्बिका सफै कृपर् जर्भनहरुभा र्सॊचाई हनुे व्मिस्था र्भराईनेछ । 

 j8f g+= ! df 3fl8 s'nf] l;rfO cfof]hgfsf] lgdf{0f o;} cf j df ;DkGg ul/g]5 . 

बिन तथा सहयी पिकास 

 o; ufpkflnsf laleGg 7fpx?df a:tL lasf;, zx/L of]hgf dfu{ bz{g tof/Lsf] ;'?jft ul/g]5 

. 

 x'Dnf lhNnf klg e'sDkLo hf]lvddf /x]sf] x'bf r+v]nL ufpkflnsfdf ejg lgdf{0f ;+lxtf 

hgr]tgf sfo{qmd ;+rfng ul/g]5 . 

 िडा कामािरमहरु स्िास््म चौकीहरु पिद्यारमहरुका बिन र्नभािण गयाउन आिश्मकता अनसुाय उच्च 
प्राथर्भकता र्दइनेछ । 

 सॊबाव्म स्थानभा एपककृत फस्ती पिकासको कामिक्रभ सॊचारन गनि ऩहर गरयनछे । 

 बिन र्नभािण तथा सहयी पिकास भाऩदण्डराई कामािधिमनभा ल्माइनेछ । 

 lxdfnog df=la= d]N5fd / dxfb]j df=la= bfdf{ sf] ejg dd{t tyf ;+ef/ ul/ ;+rfngdf 

NofOg]5 . 

उजाि रघ ुतथा साना जरपिद्यतु (िैकस्ल्ऩक उजाि सभेत) 

 गाॉउऩार्रकार्बि िैकस्ल्ऩक उजाि प्रमोगभा जोड र्दइनेछ । 

 रघ ुजरपिद्यतु मोजनाहरुको रार्ग पिर्बन्न सयोकायिाराहरुसॉग साझेदायीभा जोड र्दइनेछ ।साथै ठुरा तथा 
भझौरा जरपिद्यतु आमोजनाहरु र्नभािणका रार्ग ऩहर गरयनेछ । 

 vfk/ vf]nf n3' hnlaB't tyf vf/vf]nf n3' hnlaB'tdf lgdf{0f ul/ o;} jif{ laB't pTkfbg 

ul/g]5 . 

 

सॊचाय 
 व्मिस्स्थत टेर्रपोन तथा इधटयनेट सेिाका रार्ग सम्फस्धधत र्नकामहरुराई ध्मानाकर्िण गयाईनेछ । 

 पिकाससॉग सञ्चाय य सञ्चायसॉगै पिकासको अिधायणा आत्भसाथ गरयनेछ । 

 d]N5fddf /x]sf] g]kfn 6]lnsdsf] 6fj/sf] Ifdtf a[l¢ ug'{sf ;fy} g]Ksfdf g]kfn 6]lnsdsf] 6fj/ 

:yfkgf ul/ ;+rf/ ;]jfnfO{ ;'rf? ul/g]5 . 

४.िाताियण तथा पिऩद व्मिस्थाऩन 

िन तथा ब-ुसॊयऺण जराधाय सॊयऺण िाताियण सॊयऺण जरिामू ऩरयितिन 
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 बरु्भ य िनऺेिराई सॊयऺण य पिकासका रार्ग िृऺ ायोऩणका तथा ब-ुसॊयऺणका कामिक्रभहरु/पक्रमाकराऩहरु 
सॊचारन गरयनेछ । 

 जडीफटुी सॊकरन तथा प्रशोधन व्मिस्थाऩनभा जोड र्दइनेछ । 

 दरुिब ऩशऩुॊस्ऺ एॊि िधमजधतकुो सभदुामभा आधारयत सॊयऺण प्रणारी अफरम्फन गरयनेछ । 

 जरिामू ऩरयितिन अनकुुरनका कामिक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ । 

 हरयमो चॉखेरी गाॉउऩार्रका बने्न अिधायणा राग ुगनि पिशेर् जोड र्दइनेछ । 

 ऩानीका भहुान तथा कुरकुरेसाहरु सॊयऺण तथा व्मिस्स्थत गरयनेछ ।कटान बएका ऺेि सॊयऺण गने 
कामिराई उच्च प्राथर्भता र्दइनेछ । 

पोहयभैरा व्मिस्थाऩन SANITATY LAND FILL SITES 

 पोहयभैरा व्मिस्थाऩनका रार्ग पोहयभैरा उत्ऩादनभा कर्भ गने ऩनु प्रमोग गने तथा प्रशोधन (REDUCE 

REUSE RECYCLE) नीर्त अिरम्फन गरयनेछ । 

 गाॉउऩार्रकार्बि उस्चत land fill sites तथा dumping sites को स्थान ऩपहचान तथा व्मिस्थाऩन गरयनेछ 
। 

जर उत्ऩन्न प्रकोऩ र्नमधिण पिऩद व्मिस्थाऩन िारुण मधि सॊचारन 

 गाॉउऩार्रकाभा एक प्रकोऩ व्मिस्थाऩन कोर् र्नभािण गरयनेछ । साथै पिऩद व्मिस्थाऩन सम्फस्धध पिर्बन्न 
र्नकामहरुसॉग उस्चत सभधिम गरयनेछ । 

५.सॊस्थागत पिकास तथा सेिा प्रिाह 

भानि सॊसाधन तथा सॊस्थागत ऺभता पिकास 

 गाॉउऩार्रकाको सभग्र पिकासका रार्ग पिर्बन्न तार्रभ गोष्ठी भ्रभण अध्ममन अनसुधधान जस्ता कामिहरुभा 
जोड र्दइनेछ । 

 स्थार्नम सीऩ श्रोत साधन य ऺभताको अर्धकतभा उऩमोग गनि पिर्बन्न सयोकायिारा सॊघ सॊस्थाहरुसॊग 
साझेदायीभा पिशेर् जोड र्दइनेछ । 

 ufpsfo{kflnsf sfof{nosf] sd{rf/Lsf]] sfo{ rfk , lhDd]jf/L tyf sfo{;Dkfbgsf] kl/;'rssf] 

cfwf/df %) k|ltzt;Dd sfo{;Dkfbg k|f]T;fxg eQf sf] Aoj:yf ul/g]5 . 

सॊस्थागत ऩूिािधाय नागरयक िडाऩि  
 गाॉउऩार्रकार्बि अऩाङ्ग असहाम िारभैिी य रैपङ्गकभैिी ऩूिािधायहरुको र्नभािण तथा भभित सधुाय गरयनेछ 

।साथै र्तर्नहरुको रार्ग सेिाप्रिाहभा पिशेर् सहरु्रमत र्दइनेछ । 

 गनुासो तथा उजयुी ऩेटीकाको व्मिस्था गरयने छ । 

सेिा प्रिाहका भाऩदण्ड र्नधाियण 

 धमनुतभ शति तथा कामिसम्ऩादन भलु्माङकन(MCPM) र्नदेस्शकाको ऩारना गरयनेछ । 

 पिकासका कामिक्रभहरुभा साििजर्नक र्नजी साझेदायी PPP को नीर्त अफरम्फन गरयनेछ । 

सेिा प्रिाहभा पिद्यतुीम सचुना प्रपिधीको प्रमोग 

 सेिा प्रिाहका सम्ऩूणि कामिहरु कम्प्मूटय य इधटयनेट प्रणारी भापि त गरयनेछ । 
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 सेिा प्रदामक य सेिाग्राहीहरु प्रपिर्धभैिी फनाउन पिर्बन्न तार्रभ तथा सॊचायका कामिक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ 
। 

६.पिस्िम व्मिस्थाऩन य सशुासन 

याजस्ि ऩरयचारन पिस्िम अनशुासन य पिस्िम जोस्खभ धमरु्नकयण 

 सॊस्चत कोर्फाट हनुे तरफबिा रगामत सफै सयकायी बकु्तानी सम्फधधीत व्मक्ती तथा सॊस्थाको फैङ्क खाता 
भापि त भािै गरयनेछ । 

 आर्थिक र्भतव्ममीताराई जोड र्दॊ दै सशुासन अर्बिपृद्धभा जोड र्दइनेछ । 

 पिर्बन्न कयका ऺेिहरु ऩपहचान गयी र्नमभानसुाय याजस्ि सॊकरन गरयनेछ । 

रेखाङ्कन आधतरयक रेखाऩरयऺण तथा आधतरयक र्नमधिण प्रणारी साििजर्नक सनुिुाई साभास्जक ऩरयऺण अस्धतभ 
रेखा ऩरयऺण तथा िेरुज ुपछौट य सचुना तथा सॊचाय व्मिस्थाऩन 

 गाॉउऩार्रकाको आर्थिक कायोफायहरुको प्रचर्रत काननुअनसुाय चसु्त दरुुस्त रेखाङ्कन गरयने छ ।य 
र्नमभानसुाय आ.रे.ऩ य भ.रे.ऩ गयी िापर्िक पक्रमाकराऩहरु तथा आम व्मामको पिियण आर्थिक भसाधत 
सपकदा पिस्िकै मथार्सघ्र साििजर्नक सनुिुाई गरयने व्मिस्था र्भराईने छ । 

 फेरुज ुय फेरुज ुपछौटको पिर्मभा अर्त सम्फेदनस्शरता अऩनाइने छ । 

 

 

भानर्नम अध्मऺ ज्मू तथा सदस्म ज्मूहरु, 

अफ भ आ.ि.२०७५/७६ को प्रस्तापित फजेट प्रस्ततु गने अनभुती चाहाधछु । 

आ.ि. २०७५/७६ को रार्ग चॉखेरी गाॉउऩार्रकाको कुर प्रस्तापित फजेट रु. !*,^#,*$,%)).– रुऩैमा हनु 
आएको छ । 

श्रोत यकभ रु 

नेऩार सयकायफाट अनदुान १८,५५,८७,०००। 
आधतरयक याजस्ि ७,९७,५००। 
गैयसयकायी ऺेिफाट ०० 

जम्भा १८,६३,८४,५००। 
र्स.न पिर्मगत ऺेि अऺयभा  अॊकभा कैपपमत 

१ आर्थिक पिकास  ५३,००,०००।  

२ साभास्जक पिकास  १,५४,८६,०००।  

३ ऩूिािधाय पिकास  २,६०,००,०००।  

४ िाताियण तथा पिऩद 
व्मिस्थाऩन 

 ००  
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५ सॊस्थागत पिकास य सेिा प्रिाह  ७,३३,३३,५००।  

६ पिस्िम व्मिस्थाऩन य सशुासन  ६,६२,६५,०००।  

सफै ऺेिको कुर जम्भा  १८,६३,८४,५००।  
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अधत्मभा मस फजेट तजुिभाभा सहमोग गनुिहनुे अध्मऺज्मू िडाध्मऺ ज्मूहरु रगामत िडासर्भतीहरु याजस्ि य फजेट 
सम्फधधीका पिर्बन्न सर्भतीहरु िपुद्धस्जपिज्मूहरु पिर्बन्न याजनैर्तक दरका साथीहरु नागरयक सभाज ऩिकाय प्रभखु 
प्रशासपकम अर्धकृत रगामतका सम्ऩूणि याष्डसेिक कभिचायी  सम्ऩूणि चॉखेरी गाॉउऩार्रका िासी जनता य देश 
पिदेशभा यहनहुनुे दाजबुाईहरु तथा र्दर्दफैनीहरुराई हार्दिक धधमिाद ऻाऩन गदिछु ।  
 

मस चॉखेरी गाॉउऩार्रकाको पिकास य सभपृद्धभा र्नयधतय सद्भाि य सहमोग ऩमुािउनहुनुे चॉखेरी गाॉउऩार्रकाकाका 
नागरयक कय प्रदामकहरु चॉखेरी गाॉउऩार्रकाको पहत य सभनु्नतीका रार्ग कामियत सफै पिकासका साझेदाय सयकायी 
गैयसयकायी तथा साभदुापमक सॊस्थाहरु य सॊचायभाध्मभहरुप्रर्त हार्दिक आबाय व्मक्त गदै फजेटको सपर 
कामािधिमनभा सफैको खरुा सहमोगको अऩेऺा गयेको छु । 

 

qm=;+= cg'bfg 

;+Vof 

zLif{ssf] gfd rfn' vr{ k"Flhutvr{ ljlQoJoj:yf hDdf 

1 2 3 4 5 6 7 

1  ufpFsfo{kflnsf 14,37,51,000 4,26,33,500 00 18,63,84,500 

2  j8f ;ldlt 00 90,00,000 00 90,00,000 

3  laifoutzfvf 1,62,86,000 00 00 1,62,86,000 

4  C0fsf] ;fjfJofhe'QmfgL 00 00 00 00 

5  nufgL -z]o/÷C0f_ 00 00 00 00 
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 सभस्माहरु धेयै आउन सक्छन सफै सभस्माहरु एकैऩटक सभाधान  गनिऩर्न नसपकएरा तय फतिभान फस्तगुत मथाथि 
धयातरभा उर्बएय चनुौतीहरुको सभाधान गनि हाभी चॉखेरी िासी कपटफद्ध प्रर्तिद्ध य एकताफद्ध बमौं बने अफश्मऩर्न 
चॉखेरी गाॉउऩार्रकाको उज्ज्िर बपिष्म र्नभािण गनि सपकधछ । आशािादी फनौं । 

              धधमिाद । 


