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पञे्चश्वर गाउँपार्िकाको एघार  ँगाउँ सभामा उपाध्यक्ष श्री र्िना भट्ट जू्यद्वारा प्रसु्तत आ.व. २०७९/०८० को नीर्त तथा कार्िक्रम 

 

“लिक्षा स्वास्थ्य कृलि बन पिुपािन र व्यवसार्मा ऐक्यवद्धिा । 

पोिणरु्क्त समृद्ध पञे्चश्व र लनमायण गने हाम्रो प्रलिवद्धिा ।।” 

 

गाउँपार्िका अध्यक्ष जू्य, 

कार्िपार्िका सदस्य जू्य, 

प्रमुख प्रशासकीर् अर्िकृत जू्य, 

गाउँ सभा सदस्य जू्य, 

िुद्धिजीर्व वगि, 

पत्रकार जू्यहरु, 

गाउँपार्िकाका समू्पर्ि राष्ट्र सेवक कमिचारी जू्यहरु । 

 

र्स पञे्चश्वर गाउँपार्िकाको एघार  ँ गाउँसभाको नीर्त तथा कार्िक्रम प्रसु्तर्तको उद्घाटन समारोहमा 

उपद्धथथत हुनु हुने गाउँसभा सदस्यहरु, पत्रकार, सुरक्षाकमी, समू्पर्ि राष्ट्र सेवक कमिचारीहरु तथा हामीिाई 

असाधै्य मार्ा गनुिहुने तमाम गाउँपार्िका वासी दाजुभाइ र्ददीिर्हनी िुवा आमाहरुमा गाउँपार्िकाको 

तर्ि िाट एवं आफ्नो व्यद्धिगत तर्ि िाट हार्दिक स्वागत तथा अर्भनन्दन व्यि गदिछु । 

 

संघीर् िोकताद्धिक गर्तिात्मक शासन प्रर्ािीिाई थथानीर् तहदेद्धख नै सुदृढीकरर् गरी गाउँपार्िकाको 

समृद्धि र र्वकास तर्ि  अगार्ि  िढन आज नेपािको संर्विान तथा थथानीर् सरकार सञ्चािन ऐनको दर्ा 

१९ को उपदर्ा १ िमोर्जम् गर्ित थथानीर् सरकारको प्रर्तर्नर्िको रुपमा पञे्चश्वर गाउँपार्िकाको आ.व. 

२०७९/०८० को नीर्त तथा कार्िक्रम र्स गररमामर् सभा समक्ष प्रसु्तत गदैछु । 

 

   र्स घिीमा गाउँसभािाई सम्बोिन गरर रहँदा म राष्ट्र िाई र्नरङ्कुश सामन्ती शासन प्रर्ािीको अँध्यारो 

रु्गिाट जनताका प्रर्तर्नर्ि मार्ि त राज्य सञ्चािन गने संघीर् िोकताद्धिक गर्तिको उज्यािो रु्गमा 

पुर्ािउने क्रममा आफ्नो जीवन उत्सगि गनुिहुने समू्पर्ि ज्ञात अज्ञात सर्हदहरु प्रर्त भावपूर्ि श्रिासुमन अपिर् 

गदिछु । रार्ष्ट्र र्ता, िोकति र जनजीर्वकाको आन्दोिनमा अगुवाई गनुिहुने समू्पर्ि अग्रजहरुको र्ोगदानको 

उच्च सम्मान समेत स्मरर् गनि चाहन्छु साथै र्स पञे्चश्वर गाउँपार्िकािे र्वर्भन्न घटना तथा दुघिटना परी ज्यान 

गुमाउनु हुने र्नवतिमान जनप्रर्तर्नर्िहरु तथा कमिचारीहरु र कोर्भि १९ को महामारीमा परी  ज्यान गुमाउनु 

भएका समू्पर्ि पञे्चश्वरवासी तथा नेपािीहरु जनमा समेत भावपूर्ि श्रिाञ्जिी व्यि गदिछु । 

 

 

२०७४ असार १४ गते प्रथम ऐर्तहार्सक थथानीर् तहको र्नवािचनिाट र र्मर्त २०७९ साि िैशाख ३० गतेको 

दोश्रो थथानीर् तह र्नवािचनिाट हामीिाई अत्यार्िक मार्ा गरेर र्नवािर्चत गराउनु हुने गाउँपार्िका 

वासीहरुिाइ समेत िन्यवाद ज्ञापन गदिछु । जन र्नवािर्चत गाउँपार्िका उपाध्यक्षको हैर्सर्तिाट ५ वर्ि पुरा 

गरी दोश्रो कार्िकािको पर्हिो िर्ि  प्रवेश गदाि एघार  ँ गाउँ सभा आ.व. २०७९/०८० को वार्र्िक नीर्त, 

कार्िक्रम तथा िजेट र्नमािर् एवं कार्ािन्वर्न गने र्वर्शष्ट् क्षर्मा हामी आइपुगेका छ  ं। संर्विानको भावना 

िमोर्जम जनप्रर्तर्नर्िहरुिाई िोकताद्धिक पिर्त मार्ि त संघीर् शासन प्रर्ािीिाई  थप संथथागत गने 

र्जमे्मवारीका साथ आज हामी र्ो गाउँ सभामा उपद्धथथत भएका छ  ं । तपाईहरु सिै जनप्रर्तर्नर्ि एवं 

गाउँपार्िका िासीहरुको साथ सहर्ोग र सद्भावका कारर् र्ो ऐर्तहार्सक र्जमे्मवारी सर्िता पूविक सम्पन्न 



3 
 

हुने र्वश्वास र्िएकी छु । साथै गत वर्िको गाउँसभािाट पाररत भएका सिै नीर्त तथा कार्िक्रमहरु सर्ि 

िनाउन सहर्ोग गनुिहुने तथा सल्लाह सुझाव समेत र्दनुहुने गाउँ सभा र कार्िपार्िकाका सदस्य जू्यहरु, 

राष्ट्र सेवक कमिचारी साथीहरु, उपभोिा सर्मर्तका पदार्िकारीहरु, र्वर्र्गत सर्मर्तका पदािर्िकारीहरु 

िगार्त आम सरोकारवािा र्वकास पे्रमीहरुमा हृदर्देद्धख नै हार्दिक िन्यवाद र्दन चाहान्छु । 

 

अि म पञे्चश्वर गाउँपार्िकाको आ.व. २०७९/०८० को नीर्त तथा कार्िक्रम तजुिमा गदाि अविम्बन गररएका 

मुख्य आिारहरु सम्मार्नत सभामा पेश गनि चाहान्छु । 

१) नेपािको संर्विान । 

२) थथानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ । 

३) संघीर् र प्रदेश सरकारिे जारी गरेका नीर्त, कानून तथा मापदण्ड । 

४) थथानीर् तहको वार्र्िक र्ोजना तथा िजेट तजुिमा र्दग्दशिन २०७८। 

५) राजश्व परामशि सर्मर्तको प्रर्तवेदन । 

६) श्रोत तथा िजेट सीमा र्निािरर् सर्मर्तको र्सर्ाररस । 

७) संघीर् तथा प्रदेश सरकारको वार्र्िक िजेट । 

८) र्नवािचनको िेिा गाउँपार्िका वासीहरु सामु गरेको प्रर्तििता एवं घोर्र्ाहरु । 

९) विाहरुको जनसंख्या, भुगोि, के्षत्रर्िको आिार । 

 

आदरर्ीर् अध्यक्ष जू्य िगार्त सभाका सदस्य जू्य हरु 

अि म र्स गाउँपार्िकािे आ.व. २०७९/०८० मा र्िएका मुख्य नीर्त तथा कार्िक्रमहरु प्रसु्तत गने अनुमर्त 

चाहन्छु । 

 

१) आलथयक लवकास सम्बन्धी नीलििः  

कृलि िथा पिु : 

 

 पञे्चश्वर गाउँपार्िकाको कुिाउ, आम्च रा र गर्मेश्वरमा एग्रोभेट सञ्चािनका िार्ग तार्िम प्राप्त 

प्रार्वर्िकहरुिाई सहुर्िर्त ऋर् र्दइनेछ । 

 अगामी आ.व.मा पशु िीमािाई उच्च प्राथर्मकतामा राखी सञ्चािनमा ल्याइनेछ । 

 अगामी आ.व. मा पर्न र्कसान पररचर् पत्र र्वतरर् कार्ििाई र्नरन्तरता र्दइनेछ। 

 एक गाउँ एक उत्पादन कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ। 

 पञे्चश्वर गाउँपार्िकाको २ िाँउमा कृर्र् सङ्किन केन्द्र तथा कोल्ड स्टोर थथापना गररने छ। 

 उन्नत प्रर्वर्िसंग जोर्िन कृर्कहरुिाई आिुर्नक कृर्र् र्ि/उपकरर्/औजार खररद गनि ५०% 

अनुदान उपिब्ध गराइनेछ साथै व्यवसार्र्क तार्िम समेत र्दइनेछ । 

 प्रते्यक विाहरुमा माटो परीक्षर् र्शर्वर सञ्चािन गररनेछ। 

 कृर्कहरुिाई २५% अनुदानमा उन्नत जातको र्िउ र्िजन र्ितरर् गररनेछ। 

 प्रते्यक विािाट १-१ जनािाइ उतृ्कष्ट् कृर्क छन ट गरी पुरसृ्कत तथा सम्मान गररनेछ । 

 

उद्योग िथा वालणज्य : 

 र्स गाउँपार्िकाको शेरा िन्नामा र्नमािर्ार्िन औद्योर्गक ग्रामको भ र्तक संरचनाहरु र्नमािर् गरी 

थथानीर् तहमा पाइने कच्चा पदाथि प्रसोिन गरी िजारीकरर् गररनेछ । 

 थथानीर् तहमा पाइने र्गट्टी िािुवािाट ब्लक उत्पादन गरी र्िर्क्र र्वतरर् गररनेछ । 
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 र्स के्षत्रमा रहेका परम्परागत पेशा व्यवसार्हरुिाई घरेिुउद्योगसँग जोिी व्यवसार्ीकरर् गररनेछ । 

 

पर्यटन : 

 संघीर् र प्रदेश सरकारसँग सहकार्ि गरी देवताि देद्धख ग्वाले्लक, कैिपाि िुरा देद्धख देवताि  र पञे्चश्वर 

देद्धख र्शवनाथ के्षत्रिाई िामीक पर्िटकीर् के्षत्र घोर्र्ा गरी पर्िटकीर् कोरीिोर थथापनाको िार्ग पहि 

गररनेछ । 

 पञे्चश्वर िाम प्रर्सि िार्मिक थथिको रुपमा प्रचार प्रसार गरी संघीर् सरकार र प्रदेश सरकारसँग 

समन्वर् गरी पूवाििार र्नमािर्को िार्ग पहि गररनेछ । 

 

सहकारी/बैंक: 

 गाउँपार्िका के्षत्र र्भत्रका सहकारीहरुिाई र्नर्मन तथा व्यवथथापन गनि आवश्यक पहि गररनेछ । 

 गाउँपार्िका र्भत्र रहेका कृर्र् सहकारीिाई कृर्र् समुह र्सत जोिी उत्पार्दत कृर्र् जन्य िसु्तहरुिाई 

वजारीकरर् गनि कृर्र् सहकारी संस्ठाहरुसँग सहकार्ि  गररनेछ । 

 िचत तथा ऋर् सहकारी संथाहरुिाई सकृर् िनाई उत्पादन के्षत्रमा िगानी िढाउने र र्वपे्रर्र् 

सेवािाई प्राथर्मकता र्दइनेछ । 

 र्स गाउँपार्िकाको विा नं. ०४ र ०६ मा नर्वि िैंक पञे्चश्वरिाट र्दइने आवश्यक सेवा एजेण्ड मार्ि त 

उपिब्ध गराइनेछ  

 

२) सामालजक लवकास सम्बन्धी नीलििः 

लिक्षा : 

 नवप्रभात संरु्ि क्याम्पसमा स्नातक तहमा अध्यर्न गनि चाहने छात्रा,दर्ित र र्वपन्न वगििाई र्न:शुल्क 

र्शक्षाको व्यवथथा गररनेछ। 

  माध्यर्मक तह कक्षा १२ सम्म सिैको पहँुच सुर्नद्ध चत गनि र्वद्यािर् वार्हर रहेका िाििार्िकाको 

िार्ग आवश्यक िर्क्षत कार्िक्रम र्नमािर् र कार्ािन्वर्न गररनेछ। 

 गाउँपार्िकार्भत्र रहेका िाििार्िकाको गुर्स्तरीर् र रोजगारीमूिक र्शक्षामा पहँुच सुर्नद्ध चत गनि 

प्रार्वर्िक र्शक्षामा र्वरे्श जोि र्दइनेछ। 

 गाउँपार्िका अन्तगितका सामुदार्र्क र्वद्यािर्हरुको शैर्क्षक गुर्स्तर अर्भिृर्िका िार्ग आवश्यक 

कार्िक्रम र्नमािर् तथा िजेट र्िर्नर्ोजन गररने छ। 

 थथानीर् ज्ञान ,सीप र पररवेश सुहाँउदो र्शक्षा प्रदान गने उिे र्िे कक्षा १ देद्धख कक्षा ८ सम्मको िार्ग 

थथानीर् पाठ्यक्रम र्वकास तथा कार्ािन्वर्न गररने छ। 

 प्रते्यक र्वद्यािर्िाई सूचना प्रर्वर्ि मैत्री िनाउन कम्युटर खररद तथा नेट जोर्िनेछ । 

 गाउँपार्िकािाट र्वद्यािर्मा जाने अनुदानिाई शैर्क्षक तथ्याङ्क  र्वद्याथी संख्या म जुदा र्शक्षक 

दरिन्दी आिारमा पुनर्विचार गरी  अनुपात र्मिाइने छ। 

 शैर्क्षक प्रर्तभाहरुको पर्हचानका िार्ग र्वद्यािर्स्तरीर् अर्तररि र्क्रर्ाकिापमा उतृ्कष्ठ नर्तजा प्राप्त 

गने र्वद्याथीहरुका िार्ग गाउँपार्िका स्तरीर् अर्तररि र्क्रर्ाकिापको आर्ोजना गररने छ। 

 नेपािको संर्विानमा व्यवथथा भएिमोर्जमको थथानीर् तहको र्शक्षा के्षत्रको अर्िकार कार्ािन्वर्न गने 

प्रर्ोजनका िार्ग आवश्यक कानुनी प्रवन्ध गररने छ। त्यसका िार्ग म जुदा कानुनको संसोिन 

पररमाजिन तथा थप कानुन र्नमािर् गररने छ। 
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 पञ् चे वर गाउँपार्िकािाट उच्च स्तरको प्रार्वर्िक जनशद्धि उत्पादनमा जोि र्दन तथा पहँुच 

नभएका िगिको पहँुच सुर्नद्ध चत गनि पञ् चे वर गाउँपार्िकामा थथार्ी िसोिास भई MBBS कोर्िको 

Entrance परीक्षामा नाम र्नकािेका १ जना र ENGINEERING कोर्िको Entrance परीक्षामा नाम 

र्नकािेका २ जना जनशद्धििाई र्न:शुल्क अध्यर्न गनि आवश्यक प्रिन्ध र्मिाईने छ। 

 र्वद्यािर्को शैर्क्षक गुर्स्तर तथा व्यवथथापकीर् पक्ष कमजोर देद्धखएको वतिमान पररवेशमा प्रते्यक 

र्वद्यािर्को एक शैर्क्षक सत्रमा कद्धिमा दुई पटक र्वद्यािर् अनुगमन गने व्यवथथा र्मिाइने छ । 

त्यसका िार्ग र्शक्षा शाखाको िार्ग र्ातार्ातका सािन तथा आवश्यक िजेट र्वर्नर्ोजन गररने छ। 

 र्वद्यािर् स्तरीर् जनशद्धिको क्षमता र्वकासका िार्ग क्षमता र्वकासका कार्िक्रम सञ् चािन गररने 

छ। 

 र्वद्यािर् र्शक्षामा खेिकुद शारीररक व्यार्ाम र्ोग ध्यान आर्द कार्िक्रम सञ्चािनामा ल्याइनेछ । 

 पञ् चे वर गाउँपार्िकािाट साविजर्नक सेवामा पहँुच िढाउन दर्ित मर्हिा अपाङ्ग र सुर्विािाट 

िद्धित तथा र्शक्षा के्षत्रमा अिि प्रर्तभाहरुको िार्ग िागत साझेदारीमा िोक सेवा र्शक्षक तथा सेवा 

तर्ारी कक्षा सञ्चािनमा ल्याइनेछ ।  

 शैर्क्षक के्षत्रका गर्तर्वर्ििाई व्यवद्धथथत र र्ोजनािि तररकािे अगािी िढाउन शैर्क्षक क्यािेन्डर 

र्नमािर् र कार्ािन्वर्न गररने छ। 

 सामुदार्र्क र्वद्यािर्को गुर्स्तर अर्भिृर्ि गनि आवश्यक सतिसर्हत प्रिानाध्यापकसँग कार्िसम्पादन 

करार करार सम्झ ता गररने छ तथा प्रिानाध्यापिे समेत  र्शक्षक कमिचारीसँग कार्िसम्पादन करार 

करार सम्झ तागने व्यवथथा र्मिाइने छ। 

 शैर्क्षक गुर्स्तर अर्भिृर्िका िार्ग र्शक्षक अध्यापन अनुमर्त पत्र अर्नवार्ि हुनुपने प्रचर्ित कानुनमा 

भएको व्यथथा पूर्ि रुपमा कार्ािन्वर्न गनि सिै प्रकारका र्शक्षकका िार्ग १ िर्ि र्भत्र अध्यापन 

अनुमर्त पत्र अर्नवार्ि गररनेछ ।  

 र्वद्यािर्मा र्शक्षक कमिचाररको उपद्धथथर्त र र्नर्र्मतता िढाउन र्वद्यािमा शैर्क्षक शत्र २०७९ मा 

र्वद्रु्तीर् हार्जरी (E – Attendane) अर्नवार्ि रुपमा िागु गररने छ। त्यसका िार्ग र्वद्रु्तीर् हार्जरी 

(E – Attendane) नभएका र्वद्यािर्का िार्ग आवश्यक उपकरर् खररद गने व्यवथथा र्मिाइने छ। 

 प्रते्यक र्वद्यािर्िाई प्रर्िर्िमैत्री र पूर्ि सरसर्ाई रु्ि र्वद्यािर्मा रुपान्तरर् गनि पहि गररने छ। 

 र्वद्यािर्मा श चािर्, खानेपानी, र्र्निचर, खेिमैदान, पुस्तकािर्, िृक्षारोपर् जस्ता पूवाििार र्वकास 

गरी स्वच्छ, सर्ा शैर्क्षक वातावरर् र्नमािर् गनि आवश्यक पहि गररने छ। 

 पञ् चे वर गाउँपार्िकाको शैर्क्षक र्वकासिाई व्यवद्धथथत र र्ोजजनािि रुपमा अगािी िढाउन 

पञ् चे वर गाउँपार्िकाको १० िरे् र्शक्षा र्ोजना तथा शैर्क्षक पा विर्चत्र िनाउन आवश्यक िजेटको 

व्यवथथा र्मिाइनेछ । 

 र्वद्यािर्िाई उपिब्ध गराइने प्रते्यक अनुदानिाई कार्िसम्पादनमा आिाररत [Performance Based 

Grant] िनाउन आवश्यक पहि गररने छ। 

 गाउँपार्िकािाट प्रदान गररने छात्रिृर्त िगार्तका सेवा सुर्विाहरु िर्क्षत वगििे मात्र पाएको 

सुर्नद्ध चत गररने छ। र्वगतमा प्रदान गररएका सेवा सुर्विाको र्वतरर्िाट प्राप्त उपिद्धब्धको मूल्याङ्कन 

र समीक्षा गरी पुनराविोकन र पररमाजिन गररने छ । 

 

स्वास्थ्य : 

 

 १० सैय्याको अस्पताि र्नमािर्का िार्ग र्थार्शघ्र आवश्यक प्रर्क्रर्ा अगार्ि िढाइनेछ । 

 अगामी आ.व. मा १ जना MBBS िाक्टर भनाि गररनेछ । 
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 अगामी आ.व. िाट विा नं. ०५ र ०६ का िार्ग छुटे्ट एमु्बिेन्सको व्यवथथा गररनेछ । 

 सुते्करी, जेष्ठ नागररक र अर्त अशि अपाङ्गहरुको िार्ग एमु्बिेन्स भािामा छुट र्दइनेछ । 

 अगामी आ.व.मा अल्ट्र ासाउण्ड तथा X-RAY मेर्सन खररद गरी सञ्चािनमा ल्याइनेछ । 

 खोप गुर्स्तरीर् िनाइ राख्न प्रते्यक स्वास्थ्य च कीमा र्ि र्िजको व्यवथथापन गरर् नेछ । 

 कोर्भि खोपिाई आम नागररक सम्म पुर्ािउनको िार्ग गाउँघर द्धिर्नकमा खोप कार्िक्रम सञ्चािन 

गररनेछ । 

 जेष्ठ नागररक मर्हिा दीघिरोगीको  घरदैिो मै गई स्वास्थ्य सेवा र्दन स्वास्थ्य र्शर्वर सञ्चािन गरीनेछ ।  

 पोर्र् कोसेिी कार्िक्रमिाई र्नरन्तता र्दइएको छ । 

 प्रजनन उमेरका मर्हिाहरुिाई १० वर्ि पर्छ हुने पािेघरको मुखको क्यान्सर पर्हचान तथा रोकथाम 

गनि र्शर्वर सञ्चािन गररनेछ । 

 मर्हिा स्वास्थ्य स्वर् ं सेवीकाहरुको मार्सक भत्तािाई र्नरन्तरता र्दइनेछ । 

 र्नमािर्ार्िन िर्थिङ सेन्टरमा आवश्यक कमिचारी व्यवथथापन गरी स्वास्थ्य सेवा उपिब्ध गराइनेछ । 

आरु्यवेद 

 दीघािरोगको उपचारमा सहजता आमावात, सद्धन्धवत, अर्नद्रा तथा र्िपे्रशनिाई नु्यन गनि पुवि कमि तथा 

पञ्चकमि सेवा शुरु गने ।  

 मिुमेह, उच्चरिचाप, मुटु रोग तथा क्यान्सर जन्य रोगिाई नु्यनीकरर् गनि र्ोग र्शर्वर सञ्चािन 

गररनेछ ।  

बहुके्षत्रीर् पोिण कार्यक्रम 

 पोर्र् र्वशेर्पोर्र् संवेदनशीि र समथि िनाउने वातावरर् सम्बद्धन्ध कार्िक्रमहरुको र्वस्तार गरी 

मर्हिा र्कशोरी तथा िाििार्िकाको पोर्र् अवथथामा सुिार ल्याई मानव पँुर्जको र्वकास गररने नीर्त 

अविम्बन छ । 

 िहुके्षत्रीर् पोर्र् र्ोजनािे र्नदृष्ट् गरेका उपिब्धी तथा प्रर्तर्ि प्राप्तर् को िार्ग र्वर्र्गत शाखा र 

साझेदार र्नकार्हरुसंग र्मिेर पोर्र् िर्क्षत र समे्बदनर्शि र्क्रर्ाकिाहरु सिािन गररनेछ र मर्हिा 

िाििार्िका िर्क्षत कार्िक्रम जसै्तैः िाि पोर्र् अनुदान, खोप कार्िक्रम, िाि मैत्री थथानीर् शासन 

आर्दमा समेत िहु के्षत्रीर् पोर्र् र्ोजनािाई समािेश गदै पुर्ि पोर्र्मैर्त्र विा हुदै गाउँपार्िकािाई नै 

पुर्ि पोर्र्मैत्र ी थथार्नर् तह घोर्र्ा तर्ि  उनु्मख गने र्नती अििम्बन छ ।  

 

खानेपानी, सरसफाईिथा स्वच्छिा : 

 वास व्यवथथापन िोिििाई प्रभावकारी वनाउदै जिउपर्ोगका िार्ग र्नमािर् गररएका कानुनहरुको 

कार्ािन्वर्न र समर्ानुकुि पररमाजिन गरी नर्ाँ कानुनहरुको र्नमािर् गररनेछ । खानेपानी तथा 

सरसर्ाई स्वच्छता व्यवथथापन र्नदेर्शका को कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

 र्िगत पाँच आ .ि .देद्धख ग्रामीर् जिश्रोत व्यवथथापन पररर्ोजनाको सहर्ोगमा सञ्चार्ित वास रु्र्नटिाई 

र्िगतमा र्नर्िर् भए अनुसार गा.पा.गरर को खानेपानी तथा सरसर्ाई शाखाको रुपमा रुपान्तरर् 

व्यवद्धथथत गने र पररर्ोजनािे गरेको अनुकरर्ीर् कामहरुिाई र्नरन्तरता र्दइने छ । 

 नागररकिाई शुि खानेपानी उपिब्ध गराउने उिेश्यिे गाउँपार्िकामा थथापना गररएको पानी पररक्षर् 

प्रर्ोगशािािाई थप व्यवद्धथथत गररनेछ । 
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 र्ोजनाहरुिाई भरपदो सहकारी संथथामा आिि हुन पे्रररत गदै ममित सम्भार कोर्िाई सहकारी 

संथथामा राख्न सहजीकरर् गररनेछ । 

 खानेपानी के्षत्रको अनिाइन सुचना प्रर्ािी व्यवद्धथथत गदै एन वास सवेक्षर्िाई र्नरन्तरता र्दइनेछ र 

सो को आिारमा गा .पा.को वास र्ोजना तर्ार गररनेछ  र्स गाउँपार्िका र्भत्र रहेका समू्पर्ि र्ोजनाहरु 

वास रु्र्नटमा दताि गररनेछ । 

 खानेपानी तथा सरसर्ाइ र्ोजना के्षत्रहरुिाई पुर्ि सरसर्ाई के्षत्र घोर्र्ा गरी, मर्ािर्दत मर्हनािारी 

स्वच्छता व्यवथथापन, र्वद्यािर् ३ तारा स्तरोन्नर्तको कार्ििाई प्रभावकारी िनाउन प्रार्िर्िक दृर्ष्ट्कोर्िे 

सम्भव भएका र्ोजनाहरुमा एक घर एक घारा प्रर्ािी िागु गरी स्वथथ नागररक उत्पादन गदै  पुर्ि 

सरसर्ाई गाउँपार्िका घोर्र्ा गररनेछ । 

  

 

खेिकुद िथा मनोरञ्जन: 

 खेिकुद के्षत्रको र्वकास गनि र्स गाउँपार्िकामा एक गाउँपार्िका स्तरीर् खेिकुद र्वकास सर्मर्त 

गिन गरी सोही मार्ि त समू्पर्ि खेिकुदको कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । उि खेिकुद प्रर्तर्ोर्गतामा 

मर्हिा तथा पुरुर्िाई सहभागी गराइनेछ । 

 गत र्वगतका र्नमािर्ार्िन खेिमैदानहरुिाई पूर्िता र्दन आवश्यक िजेटको व्यवथथा र्मिाइनेछ ।  

 

िैलिक समानिा िथा सामालजक समावेिीकरण: 

 

मर्हिा तर्ि  

 मर्हिा सशिीकरर्का िार्ग क्षमता र्वकास कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ साथै श्रर्मक मर्हिाहरुको 

कार्िवोझ घटाउन कुटानी र्पसानी चक्की अनुदानमा उपिब्ध गराइनेछ । 

 र्हंसा र्पिीत मर्हिा तथा िाििार्िकाहरुिाई खोज तथा उिार गरी आवश्यक सहर्ोग गररनेछ । 

 मार्ािर्दत मर्हनावारी स्वच्छता प्रवििनका िार्ग सिै विामा कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

 र्स िर्ि उपाध्यक्षसँग र्वपन्न मर्हिा कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

 

िाििर्िका तर्ि  

 िािअर्िकार सम्बन्धी रार्ष्ट्र र् नीर्त तथा अन्तरार्ष्ट्र र् सद्धन्ध सम्झ ताहरु कार्ािन्वर्न एवं पािना 

गररनेछन्। 

 गाउँपार्िका के्षत्र र्भत्र िािर्ववाह नू्यनीकरर्का िार्ग सचेतनामूिक कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनेछन् 

र साविजर्नक थथिहरुमा र्स सम्बन्धी होर्ििङ्ग िोिि िगाइनेछ  । 

 गाउँपार्िकािे अर्भभावक र्वहीन िाििार्िकाहरुको र्शक्षा र स्वास्थ्यको पूर्ि रुपमा ग्यारेन्टी गररनेछ 

। 
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दर्ित तर्ि  

 एकाइस  शताब्दीको सने्दश छूवाछूत मार्थ पूर्ि िने्दज भने्न मूि नाराका साथ दर्ित शशद्धिकरर् 

अर्भर्ान सञ्चािन गररनेछ । 

 दर्ितका परम्परागत सीप र किािाई आिुर्नकीकरर् गरी व्यवसार् सञ्चािनमा ल्याइनेछ । 

 दर्ित िाििार्िकाहरुिाई र्शक्षाको हकको सुर्नर्ितता गनि व्यवसार्र्क, प्रार्वर्िक तथा उच्च 

र्शक्षाका िार्ग छात्रवृर्त्तको व्यवथथा गररनेछ । 

 दर्ितहरुिाई सुरर्क्षत अवासको अनुभूर्त हुने गरी उत्पादन र्ोग्य भूर्म र अवासको व्यवथथा 

र्मिाइनेछ । 

 र्स गाउँपार्िका गर्ित दर्ित सञ्जाििाई मानवीर् व्यवथथापकीर् रुपमा सक्षम िनाइ दर्ित उत्थान 

तथा सामार्जक र्वकासमा साझेदार िनाइनेछ । 

 प्रते्यक  विामा १/१ दर्ित िद्धस्तिाई नमूना उनु्मख िद्धस्त थथापना गररनेछ । 

 

रु्वा तर्ि  

 रोजगारीको र्शिर्शिामा र्मत्रराष्ट्र  भारत तथा अन्य देशहरुमा जाने श्रर्मक रु्वाहरुको दुघिटना वीमाको 

व्यवथथा गररनेछ । 

 चािु आ.व. मा पर्न रु्वा स्वरोजगार कार्िक्रमिाई र्नरन्तरता र्दइनेछ । उि कार्िक्रम सञ्चािनका 

िार्ग छुटै्ट कार्िर्वर्ि तर्ार पारी कार्ािन्वर्नमा ल्याइनेछ । 

 प्रर्तभावान रु्वाहरुको क्षमता र्वकास गनि तार्िमको व्यवथथा गररनेछ ।  

 

र्रक क्षमता व्यद्धि (अपाङङ्गता)तर्ि  

  गाउँपार्िका र्भत्र रहेका र्रक क्षमता भएका व्यद्धिहरुको िाटा संकिन गरी नेपाि सरकारिे 

प्रदान गने सेवा सुर्विािाट िर्ञ्चत ग शे्रर्ीका अपाङ्ग व्यद्धिहरुिाई भत्ताको व्यवथथा कार्िक्रमिाई 

र्नरन्तरता र्दइनेछ । 

 र्स गाउँपार्िका र्भत्र िने्न समू्पर्ि पूवाििारका संरचनाहरु अपाङ्गमैत्री िनाइने छन् । 

 

जेष्ठ नागररक तर्ि  

 अगामी आ.व. २०७९/०८० िाट ८५ वर्ि पूरा गरेका जेष्ठ नागररकहरुिाई सम्मान कार्िक्रम सञ्चािनमा 

ल्याइनेछ । 

 र्स गाउँपार्िका र्भत्र रहेका एकि पुरुर्हरुको िाटा संकिन गरी मार्सक भत्ताको व्यवथथा गररनेछ । 

 

३) पूवायधार लवकास सम्बन्धी नीलििः 

स्थानीर् सडक िथा पुििः 

 ५ िर्ि र्भत्र र्स गाउँपार्िका केन्द्रिाट सिै विाहरुिाई जोि्ने सिकहरु कािोपते्र गररनेछ साथै सिै 

टोिहरु जोि्ने सिकहरु स्तरोन्नर्त गररनेछ । 

 िहु चर्चित पाटन पञे्चश्वर सिकिाई र्स आर्थिक वर्ि र्भत्र गन्तव्य थथानमा पुर्ािइनेछ । 

 भारतको सीमा के्षत्र जोि्ने गरी ५ वटा थथानिाट महाकािीनदी र्कनारसम्म १ वर्िर्भत्र सिक 

र्वस्तारगररनेछ। 
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 गाउँपार्िका र्भत्र रहेका सिै सिकहरु िाई वतावरर्मैत्री िनाउन सिकको वरीपरी 

वृक्षारोपर्गररनेछ । सोका िार्ग आवश्यक पने र्िरू्ि, िास, र्नङ्गिा आर्दका र्िरुवाहरु उपिब्ध 

गराइनेछ। 

 पञे्चश्वर गाउँपार्िका के्षत्र र्भत्र पने महाकािी कररिोर र्नमािर्का िार्ग सम्बद्धन्धत र्नकार्मा आवश्यक 

पहि गररनेछ । 

  पाटन-पञे्चश्वर सिक खण्डमा रार्त्र तथा र्दवा िस सेवा सञ्चािनका िार्ग पञे्चश्वर सिक खण्डको 

स्तरोन्नती गरी िस सेवा सञ्चािन को िार्ग आवश्यक पहि गररनेछ  । 

 

लसचाइिः 

 गाउँपार्िका के्षत्र र्भत्रको र्संर्चत जर्मनमा र्संचाइका िार्ग वृहत र्संचाइ र्ोजना सञ्चािनको पहि 

गररनेछ । 

 सम्भाव्यता अध्यर्न गरी गाउँपार्िका के्षत्रर्भत्रका सम्भाव्य के्षत्रहरुमा र्िद्धिङ्ग र्संचाइको व्यवथथाका 

िार्ग पहि गररनेछ । 

 साना र्संचाइ कार्िक्रमहरुिाई र्नरन्तरता र्दइनेछ । 

 गत र्वगतका वर्िमा अिुरा रहेको र्ोजनाहरुिाई सम्पन्न गनि चािु आर्थिक वर्िमा िजेटको व्यवथथा 

गररनेछ । 

 

भवन िथा सहरी लवकासिः 

 र्स गाउँपार्िका र्भत्र  र्नमािर्ािीन समू्पर्ि भवनहरु ३ वर्िर्भत्र पुरा गनि आवश्यक िजेटको व्यवथथा 

र्मिाइनेछ । 

 र्स गाउँपार्िकामा सञ्चार्ित जनता अवास कार्िक्रम िागु नभएका विाहरुमा सञ्चािन गनि सम्बद्धन्धत 

र्नकार्मा पहि गररनेछ । 

 र्स गाउँपार्िकामा विा कार्ाििर् भवन र्नमािर् हुन िाकी रहेका २ वटा विाहरुमा र्सै वर्ि भवन 

र्नमािर् गनि पहि गररनेछ । 

 

उजाय िघु िथा साना जिलवद्रु्ििः 

 आगामी १ वर्ि र्भत्र र्स गाउँपार्िकाका सिै विाहरुमा र्वद्रु्तको रार्ष्ट्र र् प्रसारर् िाइन जोर्िनेछ । 

 गाउँपार्िकार्भत्रका सिै मुख्य िजार के्षत्रहरुमा स र्ि सिक ित्तीहरु र्सै वर्ि जिान गररनेछन्।  

 अगामी २ िर्िर्भत्र सोिार प्लान्ट र्नमािर् गरीनेछ । 

 

सञ्चारिः 

 अगामी १वर्ि र्भत्र र्स गाउँपार्िका अन्तगित रहेका सिै विाहरुमा 4G नेटवकि को उपिब्धताको िार्ग 

पहि गररनेछ । 

 अगामी १वर्ि र्भत्र र्स पञे्चश्वर गाउँपार्िका अन्तगितका सिै संथथाहरुमा दु्रत गर्तको इन्टरनेट उपिब्ध 

गराइनेछ । 

 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम 
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 गाउँपार्िकामा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रिे गाउँपार्िका के्षत्रर्भत्रका िेरोजगार व्यद्धिको िगत 

संकिन गरी सूचीकृत भएका िेरोजगार व्यद्धिहरूिाई एक आर्थिक वर्िमा नू्यनतम एक सर् र्दनको 

रोजगारी सुर्नर्ित गने । 

 गाउँपार्िका के्षत्रर्भत्र हुने व्यावसार्र्क कृर्र्, र्संचाई, खानेपानी, वन, पर्िटन, र्ातार्ात पूवाििार 

िगार्तका साविजर्नक र्वकास र्नमािर्का कार्ि, सहकारी, र्नर्ज तथा गैर सरकारी संघ संथथा, व्यद्धि 

तथा समुदार्का िार्ग आवश्यक श्रमशद्धि उपिब्ध गराउने माध्यमको रुपमा कार्ि गने नीर्त 

र्िइनेछ ।  

 रु्वा रोजगारीका िार्ग रुपान्तरर् पहि आर्ोजना र पाररश्रर्मकमा आिाररत सामुदार्र्क 

आर्ोजनािाइ सशि रुपमा कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

 श्रमको सम्मान गने परीपाटीको र्वकास गरी गररिी नू्यनीकरर् तथा रोजगारीका अवसरमा वृद्धदद 

गनिका िार्ग गाउँपार्िका स्तरीर् साना तथा िुिा आर्ोजनाहरुमा सूर्चकृत िेरोजगारहरुिाई 

प्राथर्मकता र्दइनेछ । 

 आन्तररक रोजगारी र्सजिना गनि रोजगार प्रदार्क संघसंथथा/सरोकारवािा र्नकार्हरुसंग समन्वर् र 

सहकार्ि गरी कार्ि संचािन गररनेछ । 

 गाउँपार्िकाको िागत साझेदारीमा र्ोजनाहरु सञ्चािन गने तथा पार्िका स्तरीर् र्ोजना ;अनुगमन 

सर्मर्त र विा स्तरीर् अनुगमन सर्मर्तद्वारा र्स कार्िक्रमिाई व्यवद्धथथत िनाइने छ। 

 सुर्चकृत िेरोजगार व्यद्धििाई र्सपमुिक तार्िममा सहभागी गराउने । 

 

 

४) विावरण िथा लवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी नीलििः 

 

वनिः 

 सामुदार्र्क िनहरुिाई गाउँपार्िकामा दताि गनि िगाई व्यवद्धथथत गररनेछ । 

 चािु आर्थिक वर्िमा र्स गाउँपार्िकामा वैज्ञार्नक वनको नीर्त अविम्बन गररनेछ । 

 गाउँपार्िका र्भत्र रहेको खािी भू-भाग हरुमा वृक्षारोपर् गररनेछ । 

 गाउँ वन रुिाई सर्क्रर् िनाइसर्मर्तहवन उपभोिा पार्िका र्भत्रका  जोगाइनेछ । वन 

उपभोिा सर्मर्तका पदार्िकारीहरुिाई आवश्यक तार्िमको व्यवथथा गररनेछ । 

 सामुदार्र्क वनहरुिाई चािू आर्थिक वर्ि देद्धख अर्नवार्ि रुपमा अद्यावर्िक गररनेछ । 

 एक विा एक  नसिरी थथापना गररनेछ । 

 वन सम्बन्धी र्वर्भन्न सचेतनामूिक कार्िक्रम  गररनेछ । 

 वन रँ्िानी नू्यनीकरर् गनिका िार्ग गोिर ग्यास, वारु् ग्यास र वैकद्धिक ऊजािमा जोि 

र्दइनेछ । 

 

जिाधार संरक्षणिः 

  र्स गाउँपार्िका अन्तगित रहेका समू्पर्ि जिािारहरुको संरक्षर् गनिका िार्ग नीर्त 

अविम्बन गररनेछ । सोका िार्ग आवश्यक िजेट र्वर्नर्ोजन गररनेछ । 

 गाउँपार्िकामा रहेका पानीका मुहानहरु संरक्षर् गनि वृक्षरोपर्का कार्िक्रमहरु अगार्ि 

िढाइनेछ । 
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विावरण संरक्षण जिवारु् पररवियनिः 

 गाउँपार्िकािाई स्वच्छ सर्ा एवं वतावरर्मैत्री िनाउन नीर्त अविम्बन गररनेछ । 

 

लवपद व्यवस्थापन: 

  भर्वष्यमा आइपने र्वपदहरु व्यवथथापनका िार्ग र्वपद व्यवथथापन कोर्िाई सुदृढ 

गररनेछ । 

 र्वपदिाट हुने क्षर्त नू्यनीकरर्का िार्ग पूवि तर्ारी सम्बन्धी नीर्त अविम्बन गररनेछ । 

 गाउँपार्िकार्भत्र र्वपद जोद्धखम के्षत्रको नक्साङ्कन तथा िस्तीको पर्हचान गरी 

थथानान्तरर्का िार्ग आवश्यक प्रर्क्रर्ाको थािनी गररनेछ । 

 

 भू- उपर्ोगिः  

 पञे्चश्वर गाउँपार्िकािाई खाद्यान्नमा आत्मर्नभिर िनाई आर्ात प्रर्तथथापन गने र कृर्र्मा 

आिाररत उद्यमशीिता र्िकास मार्ि त रोजगारी र्सजिना गने िक्ष्यका साथ उत्पादन 

िृद्धिमा जोि र्दईनेछ ।  

 उत्पादन र उत्पादकत्व िृद्धिका िार्ग र्स गाउँपार्िकाको भूर्मको नक्सांकन र वगीकरर् 

गरर भूउपर्ोग र्ोजना िनाईनेछ । सामुदार्को सहभार्गतामा भूर्म ब्यवथथापन तथा 

उपर्ोग गनि सामुदार्र्क भूर्म ब्यवथथापन अभ्यास कार्ािन्वर्न गररनेछ ।  

 र्स गाउँपार्िकामा रहेका भूर्महीन दर्ित, भूर्महीन सुकुम्बासी र अब्यवद्धथथत 

िसावासीको ब्यवथथापन कार्ििाई आर्थिक वर्ि २०७९/८० र्भत्र सम्पन्न गने गरर िगत 

संकिन, प्रर्िष्ट्ीकरर्, जग्गा नापजाँच कार्ििाई प्रभावकारी िनाईनेछ ।  

 भूर्म ब्यवथथापन मार्ि त कृर्र् उत्पादन तथा उत्पादकत्व िृद्धि गनि, रोजगारी र्सजिना गनि, 

भ र्तक पूवाििार र्नर्िमार् प्रर्क्रर्ामा सहजता ल्याउन र छुट हर्िर्ा, प्राकृर्तक प्रकोप 

र्पर्ितहरुको पुनिथथापना कार्िमा समन्वर्कारी भूर्मका र्नवािह गने गरर थथानीर् भूर्म 

ब्यवथथापन ईकाईिाई ब्यवद्धथथत गररनेछ ।  

 भूर्ममा मर्हिा अर्िकार थथापना गदै मर्हिा र्हंसा नु्यर्नकरर् र आत्मर्नभिर समाज 

र्नमािर् प्रर्क्रर्ामा सहर्ोग पुगे्न गरर संरु्ि जग्गािनी प्रमार् पूजाि िनाउने नीर्त कार्ािन्वर्न 

गररनेछ ।  

 र्स गाउँपार्िकाको आफ्नै अथिति र्नमािर् आन्तररक पँूर्ज पररचािनमा सहर्ोग पुगे्न गरर 

र्िगतमा भएका सामुदार्र्क संथथा, समूह, सहकारीिाई पुनिगिन, ब्यवथथापन गनि सहर्ोग 

गररनेछ । र्सका िार्ग आवश्यक नीर्त, र्ोजना िनाई कार्ािन्वर्न गररनेछ ।   

 

 

५) संस्थागि लवकास,सेवा प्रवाह र सुिासनिः 

 

संस्थागि लवकासर सुिासनिः 
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 “हामीिे र्तरेको कर, पार्िका र्वकासको आिार” भने्न आदशििाई गाउँपार्िका िासीको चाहना 

अनुरुप अगार्ि िढाउने नीर्त अविम्बन गररनेछ सोका िार्ग छुटै्ट राजश्व शाखा थथापना गररनेछ । 

 गाउँपार्िकाको आन्तररक राजश्व िृद्धि गनि करका सम्भाव्य के्षत्रहरु पर्हचान गरी कार्िर्वर्ि िनाइ 

कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

 भ्रष्ट्ाचार र अर्नर्र्मत कार्ििाई किाइका साथ र्नर्िर् गदै पारदशी र जवार्देही प्रर्ािीिाई सुदृढ 

तुल्याइने छ । 

 अगामी िर्ि देद्धख जनता सँग जनप्रर्तर्नर्ि कार्िक्रम सञ्चािनमा  ल्याइनेछ । 

 कमिचारीहरुसँग िार्र्िक करार सम्झ ता गरी सोही अनुसार करार थप गररनेछ । 

  अगामी िर्ि देद्धख र्स कार्ाििर्िाट मुस्कान सर्हतको सेवा प्रदान गररनेछ । 

 अगामी िर्ि देद्धख कमिचारी दरिन्दी पूर्ि गररनेछ । 

 अगामी िर्ि देद्धख र्स कार्ाििर् र अन्तगितका विाहरुमा र्वद्रु्तीर् हार्जरी जिान गररनेछ । 

 अगामी िर्ि देद्धख र्नर्मानुसार साविजर्नक परीक्षर् गररनेछ । 

 नर्तजामुखी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गररनेछ । 

 खररद प्रर्क्रर्ामा पारदशीता गनि १० िाख मार्थका समू्पर्ि र्ोजनाहरु टेण्डर मार्ि त सञ्चािन गररनेछ । 

 

सूचना प्रलवलधिः 

 गाउँपार्िकाको वेिसाइटिाई अध्यावर्िक राखी महत्वपुर्ि  र्नर्िर् जानकारी र सूचनािाई वेिसाइटमा 

राख् ने कार्ििाई प्रभावकारी िनाइनेछ । 

 गाउँपार्िका र विा कार्ाििर्िाट सम्पादन गने कार्ििाइ र्छटो छररतो कम कागज (Less Paper) 

र्वर्ि अपनाउँदै र्वद्रु्तीर् प्रर्ािीको उपर्ोग िढवा र्दने र  समू्पर्ि विा कार्ाििर्मा इन्टरनेट सेवाको 

पहँुच र्वस्तार गररनेछ । 

 गाउँपार्िकािाट प्रदान गररने सिै प्रकारका सेवा सुर्विािाई क्रमशैः सिवेर्र प्रर्ािी तथा र्वद्रु्तीर् 

माध्यमिाट संचािन गदै िर्गनेछ ।  

 गाउँपार्िकाका समु्पर्ि सूचनाहरु प्रवाह पारदर्शिता गने गरर Digital Notice Board जिान गररनेछ ।  

 गाउँपार्िका िाट प्रवाह हुने सेवािाई व्यवद्धथथत र सुिि िनाउन र्छटो र छररतो कार्िका िार्ग 

Queue Management System पािो व्यवथथापन प्रर्ािी िागु गररने छ ।  

   

पलञ्जकरण व्यवस्थापनिः 

 सामार्जक सुरक्षा तथा व्यद्धिगत घटना दताि कार्िक्रम पुर्िरुपिे online system मा संचािन 

भइसकेको हुनािे र्स कार्िक्रमिाई थप सहज ,सरि र व्यवद्धथथत गनि प्रते्यक विा कार्ाििर्हरुमा 

दु्रतगतीको इन्टरनेट सेवा जिान गरी पर्ञ्जकार्िकारीिाई कार्िक्रम सम्बन्धी पुन:ताजगी ताि र् मको 

व्यवथथा गररनेछ | 

 व्यद्धिगत घटना दताि प्रर्ािीिाई थप प्रभावकारी िनाउन सरोकारवािाहरुिाई क्षमतार्वकास सम्बन्धी 

अर्भमुद्धखकरर् कार्िक्रम तथा जनचेतनामुिक कार्िक्रमहरू सञ्चािन गररनेछ | 

 सामार्जक सुरक्षा भत्ता र्वतरर् कार्िक्रम िैंकमार्ि त र्वतरर् गनि शुरू भइसकेकोिे उि 

कार्िक्रमिाई थप पारदशी तथा सहज िनाउन िाभग्राहीहरूको समस्या ,गुनासो र चुन तीहरूिाई 

सम्बोिन गनि सहर्जकरर्का िार्ग िजेटको ब्यवथथा गररनेछ | 

 पञ्जीकरर् सेवा इकाई मा कार्िरत कमिचारी एम .आइ.एस्.अपरेटर तथा र्र्ल्ड सहार्क को प्रर्तविता 

वथथा गररनेछमर्हनाको तिि भत्ता ब्य६ िमोर्जम  |  
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अनुसन्धान िथा लवकासिः 

 र्स आर्थिक वर्िमा र्वर्भन्न के्षत्रमा सकारात्मक सोच सम्बन्धी अर्भमुखीकरर् कार्िक्रमहरु र्स वर्ि 

देद्धखसञ्चािन गररनेछ । 

 गाँउपार्िका के्षत्र र्भत्र रहेको रुढीवादी परम्परािाई हटाउन िामी-झाँक्रीहरुसँग अन्तर्क्रि र्ा कार्िक्रम 

सञ्चािन गररनेछ । 

 कमिचारीको वृर्त्त र्वकासका िार्ग र्वर्भन्न तार्िम, गोष्ठीतथा सेर्मनारहरुको आर्ोजना गररनेछ । 

 कार्ाििर् कामकाजिाई थप प्रभावकारी िनाउन कमिचारीहरुिाई थप सेवासुर्विाको व्यवथथा 

गररनेछ। 

 

न्यालर्क सलमलििः 

 चािु आर्थिक वर्िमा न्यार्र्क सर्मर्तको कार्ि कक्ष थथापना गररनेछ । 

 न्यार्र्क सर्मर्तको क्षमता अर्भवृर्त्त गनि तार्िम तथा गोष्ठी सञ्चािन गररनेछ । 

 अन्यर्मा परेका व्यद्धिहरुिाई न्यर्को अनुभूर्त र्दिाउन न्यार्र्क सर्मर्त पीर्ितसँग  कार्िक्रम 

सञ्चािन गररनेछ । 

आदरलणर् र्स एघारौ ँगाउँ सभाका अध्यक्ष जू्य, िगार्ि समू्पणय सदस्य जू्यहरु 

 

अि म आर्थिक वर्ि २०७९।०८० को िजेट को र्िशे्लर्र्ात्मक र्ववरर् प्रसु्तत गनि चाहन्छु । 

क्र. 

सं

. 

वजेट लिियक लववरण श्रोि अनुमालनि रकम 

१ र्वत्तीर् समानीकरर् अनुदान नेपाि सरकार रु.९,२२,००,०००।- 

२ राजश्व वािर्ाि नेपाि सरकार रु.८,४२,१५,०००।- 

३ समपुरक अनुदान नेपाि सरकार रु. १,५०,००,०००।- 

४ सशति अनुदान नेपाि सरकार रु. १८,१२,००,०००।- 

६ र्वशेर् अनुदान नेपाि सरकार रु. २,००,००,०००।- 

७ र्वत्तीर् समानीकरर् अनुदान प्रदेश सरकार रु. ६२,२०,०००।- 

८ राजश्व िाँिर्ाँि प्रदेश सरकार रु. १२,२४,०००।- 
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९ र्वशेर् अनुदान प्रदेश सरकार रु. ८३,५७,०००।- 

१० समपुरक अनुदान प्रदेश सरकार रु. २४,००,०००।- 

११ आन्तररक राजश्व पञे्चश्वर गाउँपार्िका रु. ५०,००,०००।- 

१२ गत वर्िको अ.ल्या. पञे्चश्वर गाउँपार्िका रु.२०,००,०००।- 

 जम्मा  रु. ४१,७८,१६,०००।– 

 

िजेट आरै् तथ्यमा आिाररत अनुमान हो । र्सको िक्ष्य प्राद्धप्तका िार्ग हाम्रो एिै प्रर्ासिे सम्भव छैन । 

तसथि  गाउँसभाका समु्पर्ि सदस्य जू्यहरु, कमिचारी साथीहरु, राजनैर्तक दि,संघ, संथथा, र्वकास साझेदार र 

आम जनसमुदार्हरुको प्रर्ास िाट मात्र सम्भव छ। समग्र पञे्चश्वरको र्वकासिाट समृद्धि प्राद्धप्तको िक्ष्यिाई 

िोस रुपमा अगार्ि िढाउँदै तजुिमा भएका र्ोजनाहरुिाई प्रभावकारी र वैज्ञार्नक रुपमा कार्ािन्वर्न गनि 

सिै र्तरिाट सहर्ोग हुनेछ भने्नमा पूर्ि र्वश्वस्त छु । 

  प्रसु्तत िजेट तथा कार्िक्रम तजुिमा गने प्रकृर्ामा प्रत्यक्ष तथा परोक्षरुपमा सहर्ोग पुर्ािउनु हुने समू्पर्ि 

कार्िपार्िकाका सदस्य जु्यहरु, राजनैर्तक दिका प्रर्तर्नर्िहरु, आम जनसमुदार्, दाजु-भाइ तथा र्ददी-

िर्हनीहरु र राष्ट्र सेवक कमिचारी र्मत्रहरुिाई िन्यवाद र्दन चाहन्छु ।  पञे्चश्वरको र्वकास प्रकृर्ामा सहर्ोग 

उपिब्ध गराउने नेपाि सरकार,सुदूरपर्िम प्रदेश सरकार,दातृ र्नकार्, सं- संथथा तथा र्नजी के्षत्र प्रर्त म 

पञे्चश्वर गाउँपार्िकाको तर्ि िाट हार्दिक आभार प्रकट गदै, आगामी र्दनहरुमा पर्न र्नरन्तर रुपमा अटुट 

सहर्ोगको अपेक्षा गदिछु ।  

िन्यवाद । 

 

र्िना भट्ट 

उपाध्यक्ष 

पञे्चश्वर गाउँपार्िका 


