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र्भर्त २०७९ सार असाय  १० गते  शकु्रफाय 
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सम्भार्नत अध्मऺ ज्मू , 

गाॉउसबाका सदस्म ज्मूहरु, 

उऩस्स्थत भहानबुावहरु, 

चॊखेरीफासी दाजबुाइ तथा ददददफपहनीहरु 

 

“चॊखेरी ददगो र्फकासको भरु आधाय : शसुाशन, सभपृि, ऩमिटन य ऩूवािधाय ”  भरु नायाका साथ मस चॉखेरी 
गाॉउऩार्रकाको गरयभाभम गाउॉसबाभा छैटौँ ऩटक नीर्त तथा कामिक्रभ सपहतको फजेट फक्तव्म  गनि ऩाउॉदा आपुराई 
बाग्मभानी भहस ुगयेको छु । मस  अवसयभा स्थार्नम तहको चनुाव सम्ऩन्न गयाउन बरु्भका खेल्नहुनुे सम्फस्धधत सफै 
ऩऺहरु प्रर्त हाददिक आबायव्मक्त गदिछु ।साथै नेऩारको पवर्बन्न चयणका रोकतास्धिक जन आधदोरन  तथा र्फर्बन्न 
आधदोरनभा आफ्नो स्जवन अऩिण गनुिहनुे सम्ऩूणि सपहदहरु प्रर्त बावऩूणि श्रिाधजरी अऩिण गदिछु । 

चॉखेरी गाॉउऩार्रकारे प्रस्तापवत र्नर्त ,कामिक्रभ तथा फजेट तजुिभा गदाि भरुत् नेऩारको सॊपवधानको 
अनसुचुी ८ य ९ भा उस्ल्रस्खत स्थार्नम तहको एकर तथा साझा अर्धकाय ससु्च ,आर्थिक अर्धकाय य आर्थिक 
कामिप्रणारी, भौर्रक हकहरु , आर्थिक, साभास्जक पवकास, प्राकृर्तक श्रोतको उऩमोग नीर्त , वातावयण सॊयऺण सम्फधधी 
नीर्तहरु, नेऩार सयकायफाट स्वीकृत सॊघ प्रदेश य स्थार्नम तहको कामि पवस्तरृ्तकयणको प्रर्तवेदन , नेऩार सयकायरे 
अवरम्फन गयेका आर्थिक तथा पवस्िम नीर्तहरु , स्थार्नम तहको आफर्धक मोजनारे तम गयेका प्राथर्भकताहरु , 

नेऩाररे अधतयापष्डम जगतभा जनाएका प्रर्तविताहरु , स्थार्नम सयकाय शासन सॊचारन ऐन (२०७४) य र्फर्बन्न 
र्नमभावरीका प्रावधानहरु , पवकासका सभसाभपमक भिुाहरु जस्तै साभास्जक सॊयऺण , ददगो पवकास , जरवाम ुऩरयवतिन 
य पवऩद व्मवस्थाऩन ,खाद्य तथा ऩोषण सयुऺा , रैपङ्गक सशस्क्तकयण तथा सभावेशी पवकास ,वारभैिी स्थार्नम शासन , 

वातावयणभैिी स्थार्नम शासन , खलु्रा ददसाभकु्त तथा ऩणुि सयसपाई , उजािसॊकट रगामतका अधतय सम्फस्धधत 
पवषमहरु, स्थार्नम तहको भध्मकार्रन खचि सॊयचना अनरुुऩ प्राथर्भकताभा ऩयेका कामिक्रभहरु , स्थार्नम तहरे देखेका 
पवपवध पवषमहरु , अथि भधिारम , सॊस्घम भार्भरा तथा साभाधम प्रशासन भधिारम य अधमफाट प्राप्त भागिदशिन , गैय 
सयकायी कामािरमहरुको प्राप्त पववयण य फजेट र्सर्रङ , सहबार्गताभरुक मोजना तजुिभा अनरुुऩ फस्ती  य टोर 
स्तयफाट छनौट गरयएका आमोजना  य कामिक्रभ , वडा स्तयीम आमोजना  य कामिक्रभहरुको प्राथर्भकयण य फजेटसॉग 
सम्फस्धधत पवर्बन्न सर्भर्तहरुको प्रर्तवेदन सभेतको आधाय भानी गाॉउ कामिऩार्रका फाट स्वीकृत गयी 
साविजर्नकयणका रार्ग मो गरयभाभम  छैटौँ गाॉउ सबाभा आगाभी आ।व।२०७९ य ०८० को र्नर्त, कामिक्रभ तथा 
फजेट प्रस्ततु गयेको छु । 

प्राकृर्तक सौधदमिता  सास्कृर्तक पवपवधता भेहनती य ऩरयश्रभी जनता य बौगोर्रक पवस्शष्टता य सधुदयता मस  चॊखेरी 
गाॉउऩार्रका य सभग्र हमु्राकै सम्ऩर्तको रुऩभा यहेको छ ।कृपष तथा औषर्धजधम जर्डफटुीहरु ऩमिटन जरपवद्यतु 
आदद जस्ता पवषमभा प्रचयु सॊबावना फोकेको चॉखेरी गाॉउऩार्रका ददगो य सभसु्चत ऩरयचारनको अबावभा अऩेस्ऺत 
रुऩभा साभास्जक सास्कृर्तक आर्थिक पवकास हनु सकेको छैन ।मद्यपऩ उऩरब्ध स्रोत साधन य सभमको प्रबावकायी 
प्रमोग गदै सकायात्भक सोंच दृढ सॊकल्ऩ य साभपुहक ईच्छाशस्क्त साथ मस चॉखेरी गाॉउऩार्रकाको नमाॉ बपवष्म कोने 
स्जम्भेवायी चॉखेरी गाॉउऩार्रकाका जनताहरुरे हाम्रो काॉधभा ससु्म्ऩएका छन ्।त्मसैरे पवकर्सत य सभिृ चॉखेरी 
गाॉउऩार्रका र्नभािण गनि हाभीराई कुनै वाहानारे छेक्न ुहदैुन । 

 



 
 

भाननीम सबा अध्मऺ ज्मू, 

सदस्म ज्मूहरु  

तथा उऩस्स्थत भहानबुावहरु, 

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

फजेटको प्रभखु उदेश्म 

आ.व. २०७९ य ०८० को मस चॉखेरी गाॉउऩार्रकाको मोजनाको प्रभखु उदेश्म आर्थिक साभास्जक सास्कृर्तक 
रुऩाधतयण गदै ऩूवािधायहरुको पवकास गयी मस गाॉउऩार्रकाराई स्तयोन्नती गनि मोगदान ऩमुािउन ुयहेको छ ।  मसका 
रार्ग कृपष, ऩमिटन, जर्डफटुी य जरश्रोतको सभसु्चत प्रमोग गयी सडक , स्शऺा, स्वास््म,भपहरा, फारफार्रका तथा जेष्ठ 
नागरयक, वन, वातावयण तथा पवऩद व्मवस्थाऩन , धमापमक सम्फधधभा य सॊचायका ऺेिभा प्रबावकायी कामिक्रभ फनाई 
फजेटको सपह ऩरयचारन गरयनेछ । 

भखु्म नीर्तहरु 

 चॉखेरी गाॉउऩार्रकाको केधर  देस्ख सफै वडाहरुराई सभेट्ने  गरय र्रङ्कयोड र्नभािणराई उच्च 
प्राथर्भकताका साथ अगाडी फढाईने छ ।साथै मस गाॉउऩार्रका तथा सभग्र हमु्रा स्जल्राको उिय 
य दस्ऺण दवैु बागफाट सडक पवस्ताय य र्नभािण कामिराई जोड ददन ऩहर गरयने छ । 

 स्वच्छ, सपा, धवुाॉ, र्ससा य ऩरास्स्टक यपहत चॉखेरी गाॉउऩार्रका र्नभािण गनिको रार्ग खानेऩानी 
सयसपाई य पोहयभैरा व्मवस्थाऩनभा पवशेष जोड ददइनेछ ।सधुदय य सभिृ गाॉउऩार्रकाको 
रुऩभा पवकास गनि  पवर्बन्न कामिक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ । 

 ऩमिटन उद्योगको उच्च सॊबावना बएको हुॉदा ऩमिटन ऩूवािधाय पवकासभा प्राथर्भकता ददइनेछ । 

 ददगो अथितधिका रार्ग कृपष सधुाय कामिक्रभहरु सॊचारन गयी एक वडा  एक उत्ऩादन नीर्तराई 
अनसुयण गरयनेछ ।ऩशऩुारन य जर्डफटुीजधम उत्ऩादनका रार्ग प्राथर्भकताभा यास्खनेछ ।साथै 
जर्डवटुी सॊकरनका रार्ग धमापमक र्नमभन गरयनेछ । 

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

 सभता सभानता य सशस्क्तकयणको र्नर्तराई अफरम्फन गदै फारभैिी अऩाङ्गभैिी रैङर्गक भैिी 
तथा छुवाछुतभकु्त गाॉउऩार्रका र्नभािणका रार्ग ऩूवािधाय पवकास तथा पवर्बन्न कामिक्रभहरु 
सॊचारन गरयनेछ । 

 आधरु्नक सॊचाय प्रपवर्धको पवकास य पवस्तायभा जोड ददइ प्रपवर्धभैिी सेवा प्रवाह गरयनेछ । 

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

 
 
 
 
 



 
 

सबाध्मऺ ज्मू, 

सबा सदस्म ज्मूहरु  

अव भ चॊखेरी गाउॉऩार्रकाको आ .व. ०७९।०८० को वापषिक  नीर्त तथा कामिक्रभ मस गरयभाभम सबाभा प्रस्ततु 
गदिछु ।   

ऺेिगत र्नर्त तथा कामिक्रभ 
१ . आर्थिक पवकास सर्भर्त : 

 एक गाॉउ एक कृपष प्रापवर्धक कामिक्रभ अधतगित चॊखेरीगा.ऩा. भा कामियत २ जना कृपषप्रापवर्धक य २ 
जनाऩश ुसेवा प्रापवर्धक कभिचायीको तरफ बिा ५ भपहनाको भािहारेको हदुा फाॉकी ७ भपहनाको तरफ 
बिा य स्थार्नमबिा, भहॊर्ग बिाको व्मवस्था गरयने छ । 

 स्माउप्रशोधन केधरराई य ग्रास्फ्टङ्ग ओखय पवरुवार्फतयण कामिक्रभराइ र्फशेश प्रथार्भकताभा यास्खने छ 
।  

 बगुोर, भाटो जरवाम ुतथा वातावयण अनकुुर हनुे कृपषजधम उत्ऩादनहरु (आरु , धान, भकै, गॉह ुतयकायी 
तथा परपुर आदद ) तथा ऩशजुधम उत्ऩादनहरु ( दधु , भास ुअण्डा, स्घउ, भाछा आदद ) तथा जर्डफटुी 
खेतीको ऺेि ऩपहचान गयी प्रोत्साहनकाकामिक्रभहरु ल्माइनेछ ।  

 यैथाने (रोऩउधभखुफारी) स्चनो, पाऩय, कागनुो, भासे, आददराइ र्फशेष प्रथार्भकता ददइनेछ ।  

 उत्ऩादनको फजाय ब्मवस्थाऩनको रागी कृपष उऩज सॊफरन केधर र्नभािण , सॊकरन तथा पवपक्र सभहु 
गठन भा प्रोत्साहन  गरयने छ । कृपष  तथा ऩश ुव्मवसामभा ऩयम्ऩयागत अनदुानराइ र्नरुत्सापहत गरय 
उत्ऩादनभा आधारयत अनदुानको व्मवस्थाऩन र्भराइनेछ ।  

 औधोर्गक तथा नगदे फार्र  य ऩषु्ऩ खेर्तराई पवशेष प्रथार्भकता ददईने छ ।  

 साभपुहक खेर्ततथा सहकारय खेर्त प्रणार्रराई प्रोत्साहान गरयने छ, ,  

 खेर्तमोग्म जर्भनभा साना र्सॊचाईको व्मवस्थागनि कामिक्रभ सॊचारन गरयने छ ।  
 सफै वडाहरुभा क्रभश : कृपष सेवा केधरको स्थाऩनागरय सम्ऩणुि कृषकहरुको रार्ग कृपष प्रापवर्धकको 

ऩहचुराई शरु्नस्िता प्रदानगरयने छ । 

 कृषकहरुराई फार्रनार्रको रार्ग कृ्रण उऩरब्ध गयाउन य र्फभा गनि पवस्िम सॊस्थाहरुसॊग सभवधम गरय 
सहस्जकयण गरयने छ । 

 कृषकहरुको त्माङक सॊकरन गरय ऩरयचमऩि पवतयण कामिक्रभराई अस्घ फढाईने छ । 

 कृपष उत्ऩादनभा फढवा ददन फापषिक रुऩभा कृपष भेरा प्रदिशनी कामिक्रभराई र्नयधतयता ददईने छ । 

 भपहरा तथा दर्रत कृषक सभहुराई र्फषशे प्रथार्भकता  ददईने छ साथै उत्कृट कृषकहरुराइ ऩयुस्कृत 
तथा भ्रभण को ब्मवस्था गरयने छ । 

 कृपष सडक तथा भाटो ऩरयऺण कामिक्रभराई प्रथार्भकता ददईने छ ।  

 

 

 

 

 



 
 

 भहाभायी योगको रागी भ्मक्सीनेसनको ब्मवस्था गरयने छ । 

जस्तै : 
 F.M.D. (७६००) वटा गाइ बैसीको रागी) 
 येर्फज, (३५०) वटा कुकुयको रागी) 
 पऩ.पऩ.आय, आइवयभेटीक  ( १८०००) बेडा फाख्राको रागी) 
 कुखयुाको भ्माक्सीन (३२००) वटा कुखयुाको रागी) 

 गा.ऩा. बयी फाह्य तथा आधतयीक ऩयस्जर्फ र्फरुि खोऩ रगाइने छ । 

 फाॉझोऩन र्नवायण स्शपवयको ब्मवस्था गयीने छ । 

  ऩश ुप्रदशिनी भेरा कामिक्रभ सॊचारन गरयने छ साथै ब्मवसामीक रुऩभा ऩशऩुारन गने कृषकहरुराइ 
प्रोत्साहन स्वरुऩ ऩयुस्काय को ब्मवस्था गरयने छ । 

 चयन खकि को रागी फाटो,ऩानीको ब्मवस्थाऩन गरयने छ । 

 भास ुदधु अण्डा उत्ऩादनको रागीउन्नत जातका साॉढे,फोका,याॉगो, थमु्भा ,कुखयुा ल्माइने छ । 

 स्वच्छ य ताजाभासकुो रागी  ३ वटा फे्रस हाउसको ब्मवस्था गयीने छ । 

 देउरी 
 पऩप्राङ्ग 

 भेल्छाभ 

 प्रार्फर्धक हरुराइ ल्माफ तार्रभको ब्मवस्थाऩन गरयने छ । 

 भाछाऩारनको रागी ब्मवसाम गनि चाहने कृषकको रागी कामिक्रभ ल्माइनेछ । 

 कृषकराइ जनचेतनाभरुक तारीभ ददइने छ साथै ६ वटै वडाभा स्शपवयको ब्मवस्था गयीनेछ । 

 अनगुभन भलु्माॊकन तथा दैर्नक बम्रण खचिको ब्मवस्थागरयने छ । 

२. साभास्जक पवकास सर्भर्तको र्नर्त तथा कामिक्रभ : 

 "प्रपवधीमकु्त सयुस्ऺत तथा सम्ऩन्न पवद्यारम हाम्रो इच्छा , श्रभ र्सऩ य योजगाय भखुी गणुस्तयीम 
स्शऺा ।" बने्न नायाराई साकाय ऩादै प्रत्मेक पवद्यारमभा आवश्मक डेस्क फेधज य पर्निचयको 
व्मवस्था गयी सयुस्ऺत तथा सम्ऩन्न पवद्यारम फनाउने र्नती र्रईनेछ ।  

 स्शऺक दयफस्धद नबएका य पवद्याथॉ सख्मा फढी बएका पवद्यारमहरुराई स्शऺक अनदुानको 
व्मवस्थाराई र्नयधतयता ददईनेछ । 

 कुनै ऩर्न पवद्याथॉराई ऩाठ्यऩसु्तकफाट वस्ित नगयाई सभमभा नै प्रत्मेक पवद्याथॉको हात हातभा 
ऩाठ्यऩसु्तक ऩधुमाउनकुो साथै अधम ऩाठ्यक्रभ , स्शऺक र्नदेस्शका तथा सजृनाित्भक य यचनात्भक 
ऩाठ्यऩसु्तकको व्मवस्था गने र्नती र्रइनेछ । 

  प्रत्मेक पवद्यारमहरुभा इधटयनेट जडान गयी स्शऺण र्सकाईभा प्रपवर्धको प्रमोगराई वढवा ददने 
कामिराई प्रोत्साहन गदै प्रत्मेक पवद्यारमभा एक  डेस्कटऩ वा ल्माऩटऩको व्मवस्था गने कामिराई 
प्राथर्भकता ददईनेछ ।  

 एक पवद्यारम एक ऩसु्तकारम साथै ई — ऩसु्तकारमराई सभेत प्रत्मेक पवद्यारमभा पवस्ताय गयी 
स्शऺण र्सकाईराई प्रपवधी भैिी फनाउने र्नती र्रईनेछ । 

 भपहनावायीका कायण ऩढाई छोडनऩुने अवस्थाराई अत्म गनिका रागी प्रत्मेक पवद्यारमभा सेनेटयी 
प्माडहरु उऩरब्ध गयाईनेछ ।   



 
 

 गाउॉऩार्रका र्बिका पवद्यारमहरुका प्र.अ , स्शऺक, पव.व्म.स अध्मऺराई ऺभता पवकास तार्रभको 
व्मवस्था गयी स्शऺक कभिचायीको ऺभता पवकास गने र्नती र्रइनेछ । 

 पवद्यारम फापहय यहेका पवद्यारम उभेय सभहुका सफै फारफार्रकाहरुराई पवद्यरमको ऩहुॉच र्बि 
ल्माउन रार्ग पवर्बन्न कामिक्रभहरु सिार गरयने छ ।  

 गाउॉऩार्रका र्बिको वास्तपवक फस्त ुस्स्थती धार्भिक , सास्कृर्तक तथा ऐर्तहार्सक पवषम फस्तरुाई 
सभेटी स्थार्नम ऩाठ्यक्रभ र्नभाणि गयी क्रभस् कऺा १ देस्ख ५ सम्भ ऩधुमाईनेछ ।  

  प्रत्मेक पवद्याथॉहरुभा बएको अन्र्तर्नपहत प्रर्तबाहरुराई प्रस्पोटनका रार्ग पवद्यारम , वडा य 
गाउॉऩार्रका स्तयभा पवर्बन्न कामिक्रभहरु सिारन गनकुा साथै अध्मऺ कऩ खरुकुदराई 
र्नयधतयता ददइनेछ । 

 हाम्रो स्शऺाको बावी यणर्नती तथा कामिर्नती कस्तो हनुे बने्न पवषमभा व्माऩक छरपर गयी 
स्शऺाको ५ वषे यणर्नती मोजना र्नभाणि गयी स्शऺा व्मवस्स्थत य मोजनावि फनाउने र्नती 
र्रईनेछ ।   

 गरयफ, दर्रत, जनजाती य रोऩउधभखु सभदुामका वारवार्रकाहरुराई उच्च स्शऺाभा छािवृपिको 
व्मवस्था गरयने र्नती र्रईनेछ । 

 पवद्याथॉहरुको भनोफर फपृि गनि पवद्याथॉसगॉ अध्मऺ तथा उऩाध्मऺ सॊवाद तथा भोटीबेस्नर 
कामिक्रभ सधचारन गने र्नती र्रइनेछ । 

 सभामोजन हनुे पवद्यारमहरुराई तथा अॊग्रजी भाध्मभफाट सधचारन बएका पवदद्यारमराई पवषेस 
व्मवस्था गयी प्रोत्साहन ददने र्नती र्रईनेछ ।   

 एकर तथा दर्रत भपहराको पहत प्रवद्र्धन गने , सीऩ पवकास य आम आजिनका कामिक्रभ 
सॊधचारन गनि प्राथर्भकता ददईनेछ। भपहरा फारफार्रका तथा अधम रस्ऺत वगिराई प्रत्मऺ 
पाईदा ऩगु्ने खारका कामिक्रभराई प्राथर्भकताभा याखी कामिधवमन गयी साभास्जक कुयीतीको 
रुऩभा यहेको फारपववाह फहपुववाह रुढीफादी अधधपवश्वास एवॊ भ्रभहरु हटाउन साभास्जक 
ऩयीचारनभापि त सचेतीकयण कामिक्रभ सधचारन गयीनेछ  

 कोयोना बाइयसका कायण आफ्नो ऩेशा व्मवसाम गभुाएका मवुाराई स्वयोजगायभूरक तार्रभ ददई 
आमिआजिभा वृपि गने खारका कामिक्रभहरु सिारन गरयने छ ।  

 सम्ऩूण पवद्यारमहरुको सभग्र व्मवस्थापकम शैस्ऺक तथा प्रशासर्नक ऩऺहरुको र्नमर्भत रुऩभा 
अनगुभनका रागी  गाउॉ स्शऺा सर्भर्त , वडा स्शऺा सर्भर्त तथा जनप्रर्तर्नधीहरुराई सपक्रम फनाइ 
र्नमर्भत अनगुभनक गने व्मवस्था गयीनेछ । 

 चॊखेरी गाउॉऩार्रकाको ऩरयऺा प्रणारीभा एकरुऩता ल्माउनका रार्ग गाउॉऩार्रका स्तयीम वापषिक 
ऩयीऺा सिारन कामिपवधी फनाई त्मसैका आधायभा ऩयीऺा सिारन तथा व्मवस्थाऩन गरयने छ । 

 

 गा.ऩा. र्बि सधचारनभा यहेको प्रापवर्धक स्शऺारमराई व्मवस्स्थ गदै त्मसफाट उत्ऩादन हनुे 
जनशस्क्तराई योजगायी सजृना हनुे कामिक्रभ सधचारन गने र्नर्तराई प्राथर्भकतभ ददईनेछ । 

 नेऩार सयकायफाट सॊचार्रत ददवा खाजा कामिक्रभराई सभम सभमभा गाउॉऩार्रका य वडा 
कामािरमफाट अनगुभन गयी ददवा खाजा कामिक्रभराई व्मवस्स्थत रुऩभा सॊचारन गनि तथा 
सहजीकयण गने नीर्त र्रइने छ । 

 “भ, भेयो स्वास््म य भेयो स्जम्भेवायी” बने्न नायाराई अॊगीकाय गदै मस गाॉउऩार्रकाका सफै वडाभा 
स्वास््म पवभा गनि जनताराइ प्रोत्सापहत गरयनेछ ।   



 
 

 गबिवती य सतु्केयी भपहराहरुराई आऩतकार्रन अवस्थभा अस्ऩतारसम्भ ऩगुाउनको रार्ग र्नशलु्क 
एम्फरेुधस सेवा सॊचारन गने तथा मसको रार्ग छुटै्ट भातसृ्शश ुसयुऺा कोषको स्थाऩना गने गरय 
उऩाध्मऺ भपहरा उिाय कामिक्रभ राग ुगरयनेछ ।   

 मस गाउॉऩार्रकाका सम्ऩूणि फार्सधदाराई गणुस्तयीम स्वास््म सेवाको ऩहुॉच सरु्नस्ित गनि स्वास््म 
सॊस्थाहरुफाट  प्रदान गरयने सेवाराई थऩ प्रबावकायी फनाउदै अधम  भहाभायीहरुफाट फच्च 
फचाउन स्वस््म सयुऺाका उऩामहरु अऩनाउदै स्वास््म सॊस्थाराइ स्रोत साधन सम्ऩन्न फनाइनेछ 
। 

 अर्त गयीव र्फऩन्न ,अऩाङ्ग रगामत आर्थिक साभाजीक रुऩरे ऩर्छ ऩयेका ददगि योगी राई औषर्ध 
उऩचाय अनदुान ददने र्नर्त राई र्नयधतयता ददईने छ । 

 सॊघ य प्रदेश सयकाय वाट प्राप्त शशित वजेट अधतगित वहुऺ ेर्िम ऩोषण कामिक्रभ राई प्रबावकायी 
कामिधवमन गयीने छ ।  

 गणुस्तयीम खोऩको प्रवििनको रार्ग कोल्डचेन कामभ याख्न गाउॉऩार्रका तहको कोल्ड चेन 
गणुस्तय सरु्नस्ित गनि आवश्मक प्रपक्रमा अगार्ड फढाइने छ ।  

 ऩरयवायस्वास््म रगामत मौन तथा प्रजनन ्स्वास््मराई एकीकृत सेवाको रूऩभा कामािधवमन 
गरयनेछ । मवुा तथा पकशोयपकशोयीभैिी स्वास््म सेवाको अवधायणाराई सम्ऩूणि स्वास््म 
सेवाप्रदामक सॊस्थाहरूभा सभावेश गयी पवद्यारम स्वास््म कामिक्रभसॊग सभामोजन गयाइनेछ ।  

 पवद्यारमभा प्राथर्भक स्वस््म सेवा पवस्ताय गरयनकुा साथै कुनै ऩर्न नागरयक फस्ित नहनुे गयी 
आकस्स्भक स्वास््म सेवा सभदुामसम्भ उऩरब्ध गयाउने छ ।  

 सभता य साभास्जक धमामिाया र्नदेस्शत स्वास््म पवस्िम व्मवस्थाऩनभापि त आधायबतू स्वास््म 
सेवा र्नस्शलु्क प्रदान गने य स्वास््म पवभा भापि त पवशेषऻ सेवा उऩरब्ध गयाउने कामिपवच 
सभधवम गनि तथा नागरयकको पवस्िम जोस्खभ धमूर्नकयण गनिको रागी पवस्िम व्मवस्थाको 
ऩनुयावरोकन गयी स्वास््म फजेटभा फपृि गने य फजेट र्नकासा , खऩत य खरयद प्रपक्रमाराई 
सयरीकयण गदै सॊपवधानप्रदि सफै स्वास््म अर्धकायहरुको प्रत्माबरू्त गनि स्वास््म सेवाराई सदुृढ 
फनाइनेछ ।  

 उत्कृष्ट कामिऺ भता बएका स्वस््म सॊस्था तथा स्वास््म सेवा प्रदामकराई प्रोत्साहन गरयनेछ ।  
 पवर्बन्न भहाभायी जधम सने तथा नसने योगहरु सम्फस्धध योकथाभ र्नमधिण उऩचाय य 

जनचेतनाभूरक कामिक्रभभा जोड ददइने छ ।  
 पवऩद् तथा दघुिटनाफाट हनुे चोटऩटकका कायण अऩाॊगता य भतृ्मूभा बैयहेको तीव्र वृपिराई 

सम्फोधन गनि योकथाभ स्शघ्र उऩचाय य दोहोयो प्रषेक प्रणारीराई प्रबावकायी फनाइनकुा साथै 
गाउॉऩार्रका ऺेिभा एम्फरेुधस सेवाराई थऩ ब्मवस्स्थत गरयने छ ।  

 भानर्सक स्वास््मसॊग सम्फस्धधत सभस्माप्रर्त आवश्मक जनचेतनाको अर्बफपृि गनि , त्मसको 
योकथाभ, उऩचाय य र्नमधिण गनि प्राथर्भक स्वास््म सेवाको तह देस्खनै व्मवस्थाऩन गयी प्रषेण 
अस्ऩतारसम्भ ऩहचु सरु्नस्ित गरयनेछ  

 स्वास्थमकभॉ य सेवाग्राहीपवच ऩेशागत सभुधयु सॊफधधको सरु्नस्ितता गनि सॊवस्धधत र्नकामहरुसॊग 
सभधवम गरय स्वास््मकर्भिहरुको ऺभता अर्बवृिी गयी सयुऺाको प्रत्माबरु्त गनुिको साथै आभजन 
सभदुामको स्वास््म सयुऺा य पवयाभीहरु प्रर्त स्वास््म कर्भिहरुरे र्नवािह गनुिऩने ऩेशाधर्भिता 
(आचायसॊपहता)को ऩारनाराई सरु्नस्ित गरयनेछ । 



 
 

 सवै स्वास््म सॊस्थाहरुराइ आधरु्नक प्रपवधीभैिी फनाए त्महाफाट हनुे सम्ऩूणि कामिराइ सहजता 
हनुे र्नती र्रइने छ । 

 ग्रार्भण अल्रासाउण्डको व्मफस्था गरय गबिवर्त भपहराहरुराई सभमभा नै चेकजाॉच गनि ऩाउने 
व्मवस्था सरु्नित गरयनेछ । 

 चॊखेरी गाउॉऩार्रका वडा नॊ. ४  पऩप्राङ्गभा गाउॉऩार्रका स्तयीम १५ शैमाको अस्ऩतार र्नभाणि कामि  शरुु 
गरयनेछ तथा सफै स्वास््म सॊस्थाहरुभा बैर्तक ऩूवाधायको व्मवस्था गयीने छ । 

 

 वेयोजगाय मवुा जनशस्क्तराई र्सऩभरुक स्व : योजगाय वनाउन स्वयोजगाय तार्रभ प्रिान गरय मवुा 
आत्भर्नबिय फनाउन वैंक , र्नस्जऺेि रगाएत सहमोगी सॊस्था सॊग सहकामि गयी स्वयोजगाय कामिक्रभ 
सॊचारनभा जोड ददइने छ । 

 अध्मऺ तथा उऩाध्मऺसॉग सवै रस्ऺत वगि कामिक्रभ को रुऩभा तम गयी प्रबावकायी कामिधवमन गयीने छ 
।  

 ददघिकार्रन क्रभागत कामिक्रभको रुऩभा उऩाध्मऺ सॊग भपहरा वारवार्रका  कामिक्रभ अन्र्तगत भपहरा 
अर्धकायभा आधारयत पवकास ऩद्घर्तराई आत्भसात गदै ६ वटै वडाका भपहरा तथा वारवार्रकाहरुराई 
नेततृ्व एवॊ ऺभता पवकास तथा आर्थिक पवकासका रार्ग र्सऩभूरक तार्रभ ददईनेछ । 

 धमापमक सर्भर्तको रागी काननुी सल्राहाकायको ( पवशेषऻ) ब्मफस्थाऩन गयी मसै आ.फ. फाट कामािधवमन 
गरयनेछ ।  

 गाउॉऩार्रका केधरवाट भपहराराई काननुी सचेतना , सॊपवधान, भेरर्भराऩ रगाएतका पवषमभा तार्रभ प्रदान 
गरयने छ ।  

 १६ ददने भपहरा पहॊसा ददवस , नायी ददवस , नेऩारी सॊस्कृर्त जोगाउन स्थार्नम ऩवि जस्ता कामिक्रभ सॊचारन 
गरय भपहरा शशस्क्तकयणभा जोड ददईने छ । 

 धमापमक सर्भर्तराई सकृम गयाई भपहरा प्रर्त हनुे सवै प्रकायको घयेर ुपहॊसा तथा पवबेदभा र्छटो धमाम ददने 
कुयाराई प्राथर्भकता ददईने छ ।  

 आऩतकार्रन वार तथा भपहरा सॊयऺणको रार्ग गाउॉऩार्रका स्तयभा आऩत पवऩतभा ऩयेका भपहरा तथा 
वारफार्रकाहरुको उिाय गने र्नर्त र्रईनेछ । कोष स्थाऩना गरय सोपह भापि त  यकभ पवर्नमोजन गयी 
ऩरयचारन गरयने छ ।  

 अऩाङ्गता बएका ब्मस्क्तहरुको साभास्जक सभावेशीकयण एवॊ सेवा प्राप्तीभा सहज ऩहुॉचका रार्ग गाउॉऩार्रका 
कामािरम, वडा कामािरम , सवै स्थार्नम स्तयका पवषमगत सयकायी कामािरमहरु तथा साविजार्नक 
शौचारमहरुराई क्रभश अऩाङ्गभैिी फनाउॉदै रर्गनेछ । साथै अऩाङ्ग तथा जेष्ठ नागरयकहरुराई 
आवश्मकताका आधायभा  ऩरयचमऩि पवतयण गने व्मवस्था र्भराईनेछ । 

 जनजार्त, दर्रत, िधद पऩर्डत , शपहद ऩरयवाय , आर्थिक साभास्जक रुऩरे ऩछाडीऩयेको वगि तथा सभदुामको 
पहतको रार्ग  कामािरम भापि त रस्ऺत कामिक्रभ रगाएत र्सऩभरुक य योजगायी भरुक कामिक्रभ तजुिभाभा 
जोड ददईने छ ।  

 मस गाउॉऩार्रकाभा रागू बएका सम्ऩूणि सयकायी तथा गैय सयकायी सॊघ सॊस्थाहरुफाट प्रदान गरयने 
सेवाहरुराई एकिाय प्रणारीफाट सेवा प्रदान गरयने व्मवस्थाराई र्नयधतयता ददनकुा साथै उक्त सेवाहरुराई 
नागरयकहरुको आवश्मकता अनरुुऩ बए नबएको आवश्मक भूल्माङ्कन तथा अनगुभन गयी  नागरयकहरुराई 
र्छटो छरयतो  सेवाको उऩबोग गने व्मवस्था र्भराईने छ । साथै यापष्डम, अधतयापष्डम गै.स.स सॊगको 
सहकामिराई उच्च प्राथर्भकता ददई NGO Desk स्थाऩना गयी सवै कामिक्रभराई गाउॉऩार्रका भातहत 
ल्माईने छ । 

 

 



 
 

श्रभ तथा योजगाय सम्फधधी र्नर्त 

 नेऩारको सॊपवधानको धाया ३३ (योजगायको हक ) य योजगायीको हक सम्वधधी ऐन , २०७५ कामािधवमनभा 
ल्माई मस चॊखेरी गाॉउऩार्रकाभा फसोफास गने नागरयकको रार्ग योजगायीको प्रत्माबरू्त भापि त स्जवनस्तयभा 
सधुायल्माइने छ । 

 गत आ .व य चार ुआ .फको अनबु वका आधायभा आगाभी आ .व २०७९।०८० भा प्रधानभधिी योजगाय 
कामिक्रभ, मवुा योजगायीका रागी रुऩाधतयण ऩहर आमोजना य भखु्मभधिी योजगाय कामिक्रभ भापि त मस 
गा.ऩा र्बिका सूस्चकृत फेयोजगाय व्मस्क्तहरुराई धमूनतभ योजगायीभा सॊरग्न गयाईनेछ। 

 

सस्कृर्त प्रवििन 

 बाषा सापहत्म करा य सस्कृर्त सॊयऺण य सम्फििनभा पवशेष ध्मान ददइनेछ ।मससॉग सम्फस्धधत पवर्बन्न 
कामिक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ ।साथै गाॉउऩार्रकाभा यहेका गमु्फा भठ भस्धदयहरुको ऩपहचान सॊयऺण एॊव 
सम्फििनका रार्ग जोड ददइनेछ । 

 मस चॊखेरी गाउऩार्रका र्बि यहेको भठभस्धदय तथा साॊस्कृर्तक सम्ऩदाको गरुुमोजना तमाय ऩाने कामि मसै 
आ.व. फाट सरुु गरयनेछ । 

३.  ऩूवािधाय पवकास 

सडक तथा ऩरु 

 चॉखेरी गाॉउऩार्रकाको केधरदेस्ख सफै वडाहरुसम्भ भोटयफाटो र्नभािणराई उच्च प्राथर्भकताका साथ अगाडी 
फढाइने छ ।साथै मस गाॉउऩार्रका  अधतगित ऩने रोतीखोरा भोटयेफर ऩरु र्नभािण कामि मसै आ.फ.भा 
सम्ऩन्न गरयनेछ ।   

 चॊखेरी गाउॉऩार्रका केधर फाट भाछाऩार्न हुॉदै भेखारा फस्ती जोड्ने सडक र्नभािणका रागी सयोकाय वारा 
र्नकामसॊग ऩहर गरयनेछ । 

 गोडेटो य घोडेटो फाटो र्नभािण पवस्ताय तथा सधुायभा ध्मान ददइनेछ । 

 

र्सचाई 

 ऩयम्ऩयागत तथा आधरु्नक र्सॊचाई मोजनाहरुराई पवशेष प्राथर्भकताभा यास्खनेछ य गाॉउऩार्रका र्बिका सफै 
कृपष जर्भनहरुभा र्सॊचाई हनुे व्मवस्थाका रार्ग ऩहर गरयनेछ । 

उद्योग तथा वास्णज्म 
 स्थार्नम जर्डफटुी तथा कृपष उत्ऩादनभा आधारयत साना तथा घयेर ुउद्योगहरुको पवकासराई प्राथर्भकता 

ददइनेछ । 

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

 

 

 

 



 
 

ऩमिटन 

 गाॉउऩार्रकाका सम्बाव्म ऩमिटपकम स्थरहरुको ऩपहचान तथा पवकास गयी आधतरयक तथा वाह्य ऩमिटन 
प्रवििन गरयनेछ । 

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

 मस गाउॉऩार्रकाभा हवाई भैदानको रार्ग सॊस्घम सयकाय सॉग पवशेष ऩहर र्रईने छ। 

बवन तथा सहयी पवकास 

 मस गाउऩार्रका र्फर्बन्न ठाउॉहरुभा फस्ती पवकास, शहयी मोजना भागि दशिन तमायीको सरुुवात गरयनेछ । 

 वडा कामािरमहरु स्वास््म चौकीहरु पवद्यारमहरुका बवन र्नभािण गयाउन आवश्मकता अनसुाय उच्च 
प्राथर्भकता ददइनेछ । 

 सॊबाव्म स्थानभा एपककृत फस्ती पवकासको कामिक्रभ सॊचारन गनि ऩहर गरयनेछ । 

उजाि रघ ुतथा साना जरपवद्यतु वैकस्ल्ऩक उजाि सभेत 

 गाॉउऩार्रकार्बि वैकस्ल्ऩक उजाि प्रमोगभा जोड ददइनेछ । 

 रघ ुजरपवद्यतु मोजनाहरुको रार्ग पवर्बन्न सयोकायवाराहरुसॉग साझेदायीभा जोड ददइनेछ ।साथै ठुरा तथा 
भझौरा जरपवद्यतु आमोजनाहरु र्नभािणका रार्ग ऩहर गरयनेछ । 

 घटे्टखोरा रघजुरपवद्यतु आमोजनाराई मसै आ.व.भा र्नभािण सम्ऩन्न गरय सॊचारनभा ल्माईनेछ । 

४. वन तथा वातावयण 

 मस गाउॉऩार्रका र्बि यहेका सयकायी एवॊ साभूदापमक वनहरुको सॊयऺण, प्रवद्र्धन य उऩबोगराई व्मवस्स्थत 
गरयनेछ ।  

 साविजर्नक फनजॊगर तथा साविजर्नक स्थरभा अर्तक्रभण गयेभा तत्कार मस्ता काभराई योक्न ऩहर 
गरयनेछ ।  

 जर्डफपुटराई सॊयऺण सॊकरन य प्रशोधन केधर र्नभािण गनि आवश्मक ऩहर  गरयने छ ।  

 वन सॊयऺणको रार्ग वन काट्ने उऩकयणरई आवश्मक दामयाभा ल्माई सॊचारन गयाउन ददईने छ । 

 नेऩार सयकायको वृऺ ायोऩण कामिक्रभ अनरुुऩ ऩार्रकाको प्रत्मेक वडाभा फापढ ऩपहयो प्रबापवत ऺेि ऩपहचान 
गरय उक्त ऺेिभा वृऺ ायोऩण गरयने छ । 

ऩमिटन  

 मस चॊखेरी गाउॉऩार्रका र्बि यहेका धार्भिक, साॉस्कृर्तक, प्राकृर्तक तथा बौर्तक स्थरहरुको ऩपहचान य 
प्रचायप्रसायहरुको रागी सयोकायवारा सॊग सभधवम गरयनेछ । 

 मसै आ.व. र्बि वहृत ऩमिटन गरुुमोजना तमाय गरयनेछ । 

पवऩद व्मवस्थाऩन 
 पवऩदफाट प्रबावर्तहनु सक्न ेऺेिहरुको ऩपहचान गरय पवऩत प्रर्तकामि को रागी आवश्मक व्मवस्था र्भराईने 

छ । 



 
 

 गाॉउऩार्रकाभा एक प्रकोऩ व्मवस्थाऩन कोष र्नभािण गरयनेछ । साथै पवऩद व्मवस्थाऩन सम्फस्धध पवर्बन्न 
र्नकामहरुसॉग उस्चत सभधवम गरयनेछ । 

५. सॊस्थागत पवकास तथा सेवा प्रवाह 
भानव सॊसाधन तथा सॊस्थागत ऺभता पवकास 

 गाॉउऩार्रकाको सभग्र पवकासका रार्ग पवर्बन्न तार्रभ गोष्ठी भ्रभण अध्ममन अनसुधधान जस्ता कामिहरुभा 
जोड ददइनेछ । 

 स्थार्नम सीऩ श्रोत साधन य ऺभताको अर्धकतभा उऩमोग गनि पवर्बन्न सयोकायवारा सॊघ सॊस्थाहरुसॊग 
साझेदायीभा पवशेष जोड ददइनेछ । 

सॊस्थागत ऩूवािधाय नागरयक वडाऩि  

 गाॉउऩार्रकार्बि अऩाङ्ग असहाम वारभैिी य रैपङ्गकभैिी ऩूवािधायहरुको र्नभािण तथा भभित सधुाय गरयनेछ 
।साथै र्तर्नहरुको रार्ग सेवाप्रवाहभा पवशेष सहरु्रमत ददइनेछ । 

 गनुासो तथा उजयुी ऩेटीकाको व्मवस्था गरयने छ । 

सेवा प्रवाहभा पवद्यतुीम सचुना प्रपवधीको प्रमोग 

 सेवा प्रवाहका सम्ऩूणि कामिहरु कम्प्मूटय य इधटयनेट प्रणारी भापि त गरयनेछ । 

 सेवा प्रदामक य सेवाग्राहीहरु प्रपवर्धभैिी फनाउन पवर्बन्न तार्रभ तथा सॊचायका कामिक्रभहरु सॊचारन 
गरयनेछ । 

 मसै आ.फ. फाट मस गाउॉऩार्रकाभा र्फद्यरु्तम हास्जयीको ब्मफस्था गरयनेछ ।  

साभास्जक सयुऺा : 

 र्फगत फषिहरुभा नेऩार सयकाय गहृ भधिारमफाट तरफ, बिा,  सरु्फधा ऩाउॉदै आएका MIS अऩयेटय य 
पपल्ड सहामकहरुराई र्फबागको ऩरयऩि अनसुाय ६ भपहना फयाफयको सेवा सरु्फधा गाउॉऩार्रकाद्वाया 
सरु्नस्ितता गरयनेछ ।  

 घटना दताि प्रणारीराई अनराईनभा रैजानको रागी प्रत्मेक वडा कामिरमको ईधटयनेट ऺभता राई फिृी 
गदै वडाका सहामक कम्प्मटुय अऩयेटय य सहामक कभिचायीराई अनराईन प्रणारी सम्फधधी को तार्रभको 
रागी गाउॉऩार्रकाफाट उस्चत फजेटको ब्मफस्था गरयनेछ ।  

 अर्त असक्त असाहाम य जेष्ठ नागरयकराई घयदैरोभा नै साभास्जक सयुऺा बिा र्फतयण गनिको रागी घमु्ती 
सेवा सिारन को ब्मफस्था गरयनेछ ।  

 यापष्डम ऩरयचम ऩि तथा ब्मस्क्तगत घटाना दताि प्रणारी सदुृपढकयणका रागी दताि स्शर्फयको ब्मफस्था 
गरयनेछ ।  

पवस्िम व्मवस्थाऩन य सशुासन ्याजस्व ऩरयचारन पवस्िम अनशुासन य पवस्िम जोस्खभ धमरु्नकयण 
 सॊस्चत कोषफाट हनुे तरफबिा रगामत सफै सयकायी बकु्तानी सम्फधधीत व्मक्ती तथा सॊस्थाको फैङ्क खाता 

भापि त भािै गरयनेछ । 

 आर्थिक र्भतव्ममीताराई जोड ददॊ दै सशुासन अर्बवपृिभा जोड ददइनेछ ।  

 पवर्बन्न कयका ऺेिहरु ऩपहचान गयी र्नमभानसुाय याजस्व सॊकरन गरयनेछ । 



 
 

रेखाङ्कन आधतरयक रेखाऩरयऺण तथा आधतरयक र्नमधिण प्रणारी साविजर्नक सनुवुाई साभास्जक ऩरयऺण अस्धतभ रेखा 
ऩरयऺण तथा वेरुज ुपछौट  

 गाॉउऩार्रकाको आर्थिक कायोफायहरुको प्रचर्रत काननु अनसुाय  चसु्त दरुुस्त रेखाङ्कन गरयने छ।य 
र्नमभानसुाय आ.रे.ऩ. य भ .रे.ऩ. गयी वापषिक पक्रमाकराऩहरु तथा आम व्मामको पववयण आर्थिक भसाधत 
सपकदा पवस्िकै मथार्सघ्र साविजर्नक सनुवुाई गरयने व्मवस्था र्भराईने छ । 

 फेरुज ुय फेरुज ुपछौटको पवषमभा अर्त सम्फेदनस्शरता अऩनाइने छ । 

सबा अध्मऺ ज्मू, तथा सदस्म ज्मूहरु, 

अफ भ आ.व. २०७९ य ०८० को प्रस्तापवत फजेट अनभुान प्रस्ततु गने अनभुती चाहाधछु । 

आ.व. २०७९ य ० ८० को रार्ग चॉखेरी गाॉउऩार्रकाको कुर प्रस्तापवत फजेट रु  31,28,11,000। रु 31 
कयोड 28 राख 11 हजाय रुऩैमा हनु आएको छ । 

श्रोत                                                          यकभ रु 

नेऩार सयकायफाट अनदुान                                19,34,00,000। 

आधतरयक याजस्व अनभुान                                           9,00,000। 

प्रदेश सयकायवाट अनदुान                                          4,65,59000। 

याजस्व वाॉडपाॉड प्रार्प्त नेऩार सायकाय                               7,19,52,000। 

जम्भा                                                                          31,28,11,000। 

आ.व. २०७९ य ०८० व्मम अनभुान : 
मसैगयी आ.व. २०७9 य 0८0 का रागी चॊखेरी गाउॉऩार्रका रार्ग रु 31 कयोड 28 राख 11 हजाय .रुऩैमा 
पवर्नमोजन गरयएको छ । कुर पवर्नमोजन भध्मे चार ुतपि  रु २० कयोड ४२ राख ४० हजाय भाि  य ऩसु्जगत 
तपि  रु १० कयोड 45 राख 71 हजाय पवर्नमोजन गयेको छु, ।  

 

 

उस्ल्रस्खत खचिराइ कामिऺ ेिगत रुऩभा तऩर्सर फभोस्जभ वर्गिकयण गयेको छु, 

०१)  साभास्जक पवकास  2 कयोड 27 राख 63 हजाय भाि 

०२)  आर्थिक पवकास     30 राख भाि 

०३)  ऩवुािधाय पवकास     १० कयोड २0 राख 08 हजाय भाि 

०४)  सॊस्थागत पवकास, सेवा प्रवाह य सशुासन  18 कयोड 25 राख 40 हजाय भाि 

०५)  वातावयण तथा पवऩद 25 राख भाि । 

 

 

अधत्मभा मस फजेट तजुिभाभा सहमोग गनुिहनुे अध्मऺज्मू , वडाध्मऺ ज्मूहरु रगामत वडासर्भतीहरु , याजस्व य फजेट 
सम्फधधीका पवर्बन्न सर्भतीहरु , वपुिस्जपवज्मूहरु, पवर्बन्न याजनैर्तक दरका साथीहरु , नागरयक सभाज , ऩिकाय, प्रभखु 



 
 

प्रशासपकम अर्धकृत रगामतका सम्ऩूणि याष्डसेवक कभिचायी , सम्ऩूणि चॉखेरी गाॉउऩार्रका वासी जनता य देश पवदेशभा 
यहनहुनुे दाजबुाईहरु तथा ददददफैनीहरुराई हाददिक धधमवाद ऻाऩन गदिछु ।  

मस चॉखेरी गाॉउऩार्रकाको पवकास य सभपृिभा र्नयधतय सद्भाव य सहमोग ऩमुािउनहुनुे चॉखेरी गाॉउऩार्रकाका 
नागरयक कय प्रदामकहरु चॉखेरी गाॉउऩार्रकाको पहत य सभनु्नतीका रार्ग कामियत सफै पवकासका साझेदाय सयकायी 
गैयसयकायी तथा साभदुापमक सॊस्थाहरु य सॊचाय  भाध्मभहरु प्रर्त हाददिक आबाय व्मक्त गदै फजेटको सपर 
कामािधवमनभा सफैको खरुा सहमोगको अऩेऺा गयेको छु । 

        सभस्माहरु धेयै आउन सक्छन सफै सभस्माहरु एकैऩटक सभाधान  गनिऩर्न नसपकएरा तय फतिभान फस्तगुत 
मथाथि धयातरभा उर्बएय चनुौतीहरुको सभाधान गनि हाभी चॉखेरी वासी कपटफि , प्रर्तवि य एकताफि बमौं बने 
अफश्म ऩर्न चॉखेरी गाॉउऩार्रकाको उज्ज्वर बपवष्म र्नभािण गनि सपकधछ । आशावादी फनौं । 

 

धधमवाद । 

                                                                         प्रभेकरा शाही 
                                                                                                                                                    उऩाध्मऺ 

                                                                           चॊखेरी गाउॉऩार्रका  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


