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खण्ड १ – पररचर् र िमीक्षा 

१.१ पृष्ठभूमी 

िलमार्नि िभाध्र्क्ष महोिर्,  

• नेपालको संविधानले परिकल्पना गिेको संघीय लोकतावरिक गणतरिात्मक शासन व्यिस्था अनसुाि वतन तहको 

सिकाि अरतगगत यस वसविङ्िा गाउँपावलकाले विकासको योजनािद्व श खंला शरुु गिेको मध्य अिवधमा प्रिशे 

गरििहिँा सम्मावनत सभामा वसविङ्िा गाउँपावलकाको आगामी विनको सनुौलो भाग्य ि भविष्यको मागगविि कोनगको 

लागी आगामी आ.ि. २०७७।०७८ को नीवत, कायगक्रम तथा िजटे यस गरिमामय गाउँसभामा प्रस्ततु गनग पाउँिा 

अत्यरतै गौििावरित महशसु गिेको छु ।  

• सिगप्रथम, नेपालको संघीय लोकतावरिक गणतरिको लावग नेपाली जनताले पटकपटक गि ैआएको ऐवतहावसक 

जनआरिोलन, सशस्त्र संघर्गहरुमा शहाित हुन ु भएका आििणीय िीि समि शहीिहरुको त्याग ि िवलिानलाई 

भािपणुग श्रद्वाञ्जली अपगण गिगछु ।  साथै विवभरन िनुौवतका िािजिु आफ्नो व्यविगत स्िाथग ि जीिन भरिा मावथ 

उठेि िावष्िय स्िाथग ि आिश्यकताको लावग अहोिाि खवटनुभएका, अतुलनीय, अिणगनीय योगिान पयुागउनभुएका 

तमाम िाष्टसेिक कमगिािीहरुमा हाविगक क तज्ञता व्यि गनग िाहरछु । 

• कोिोना भाइिस (कोवभड १९) महामािीका कािण मानि जावतमावथ शताब्िीकै सिैभरिा ठूलो संकट पैिा भएको छ 

। विश्वस्तिम ैयस महामािीविरुद्व लड्न मौजिुा स्िास््य सेिा ि सवुिधाहरु अपयागप्त िवेखएका छन ्। यस महामािीिाट 

लाखौं मावनसको ज्यान गइसकेको छ, अरु लाखौं सङक्रवमत छन ् । यस महामािीिाट सङ्क्रवमत भई यस 

गाउँपावलका िावहि ज्यान गमुाउनहुुने नागरिकहरुका शोकाकुल परििािजनप्रवत गवहिो समििेना ब्यि गिगछु । 

उपिािित सम्पणुग आमाििुा, िाजभुाइ तथा विवििवहनीहरुको शीघ्र स्िास््यलाभको कामना गिगछु । साथै कोवभड 

१९ लाई पिावजत गिी घि फकग न ुहुने सिैलाई िधाई तथा शभुकामना ब्यि गिगछु । 

• जोवखमपुणग परिवस्थवतमा अग्रपंविमा िहिे सेिा गने स्िास््यकमी, सिूक्षाकमी िालक लगायत सम्पणुग िाष्िसेिकको 

म उच्ि प्रशसंा गिगछु । कोवभड १९ संक्रमण िोकथाम तथा वनयरिणमा गाउँपावलकाले िालेको किमहरुलाई पणुग 

साथ विई सहयोग गनुगभएकोमा म सम्पणुग वसविङ्िािासी महानभुािहरुमा हाविगक आभाि ब्यि गिगछु । 

• लामो संघर्गिाट नेपाली जनताले िाह ेिमोवजम संघीय शासन प्रणाली सवहतको स्थानीय सिकािको गठन भएको 

छ । नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई स्थायी सिकािको रुपमा स्थावपत गिेको छ । यसैको परिणाम स्िरुप 

२०७४ साल असाि मवहनामा भएको स्थानीय तहको वनिागिनिाट आज हामी जनप्रवतवनवधको रुपमा जनताको 

शासन स्थावपत गनग वनिागवित भई आएका हौं । यो तीन िर्गको अिवधमा माननीय सांसि, िाजनैवतक िल, संघ-

संस्था, विज्ञहरु ि गाउँपावलका कमगिािीहरुको समरिय, सहकायग ि समझिािीमा गाउँपावलकाको विगो विकासका 

लावग खाका कोि ैयोजना तथा कायगक्रम कायागरियन गने ििणमा िहकेा छौं । वनिागिनको क्रममा हामीिाट व्यि 

भएका प्रवतिद्वताहरुलाई जनताको घििलैोमा परु् याउने कोवससमा हामीलाई सहयोग गनुगहुने सम्पणुग गाउँिासी 

िाजभुाइ तथा वििी िवहनीहरु विवििवहनीहरु, िाजनैवतक िलका अग्रज व्यवित्िहरु तथा विवभरन संघ-संस्थाका 

प्रवतवनवध ज्यहूरुलाई धरयिाि विन िाहरछु । 



2 
 

• ितगमान नेपाल सिकािले िमृद्ध नेपाि िुखी नेपािीको उदे्धश्य परिकल्पना गिेि आफ्ना योजना तथा कायगक्रमहरु 

अवघ सािेको छ । तसथग मलेै पवन आज वसविङ्िा गाउँपावलकाको िावर्गक नीवत तथा कायगक्रम ि िजटे ििब्य पेश 

गिाग सोही उद्दशे्यलाई सहयोग पगु्ने गिी पेश गिेको छु । यस के्षिको सिागङ्गीण तथा सरतवुलत विकास गिै 

गाउँिासीहरुको समग्र आवथगक सामावजक स्तिमा अभतुपुणग रुपमा सकािात्मक परिितगन ल्याउन गाउँपावलका 

परििाि लागकेो छ । यस गाउँपावलकालाई िालमिैी, मवहलामैिी, अपागमंिैी, ज्येष्ठ नागरिकमैिी तथा िाताििणमिैी 

गाउँपावलकाको रुपमा विकास गि,ै सशुासन, पाििवशगता कायम गि,ै वछटो छरितो ि प्रभािकािी सेिा प्रिाह गिै 

नेपालकै नमनुा गाउँपावलकाको रुपमा विकास गनग हामी ित्तवित्तका साथ लावग पिेका छौं । यस कायगमा सहयोग 

प्रिान गनग सम्पणुग जनप्रवतवनवध, िवुद्धवजवि, समाजसेिी, गाउँिासी तथा सिोकाििालाहरुको ििनात्मक सहयोगको 

अवपल गिगछु । 

• यस वसविङ्िा गाउँपावलकाको नीवत, कायगक्रम तथा िजटे प्राथवमवककिण तथा तजुगमा गिाग नेपालको संविधानको 

अनसुिुी ८ ि ९, नेपाल सिकािको नीवत तथा कायगक्रम, १ नं. प्रिशे सिकािको नीवत तथा कायगक्रम, नेपाल सिकाि 

तथा प्रिशे सिकाििाट प्राप्त वित्तीय समावनकिण, समपिुक, विशरे् तथा सशतग अनुिान, नेपाल सिकािले 

अरतििावष्िय स्तिमा गिेका प्रवतिद्वताहरु, विगो विकास लक्ष, संघीय मावमला तथा सामारय प्रशासन मरिालयका 

विवभरन आिशे, वनिशेन तथा परिपिहरु, स्थानीय तहको अवधकाि तथा कायग विस्त वतकिण, स्थानीय तहको योजना 

तथा िजटे तजुगमा विग्िशगन, २०७४ (परिमावजगत), स्थानीय सिकाि संिालन ऐन, २०७४, अरय प्रिवलत विद्यमान 

ऐन काननूहरु, विवभरन विर्यगत मरिालयहरु, कायागलयहरु, संघ संस्थाहरु िाट प्राप्त मागग वनिशेन, सझुाि तथा 

अपेक्षा, विवभरन विज्ञ, सवमवतहरुका िाय, सल्लाह तथा सझुािहरु तथा आम नागरिकहरुको सझुाि, आम 

वसविङ्िािासीको अपेक्षा समेतलाई हृियङ्गम गिी यस सम्मावनत सभामा प्रस्ततु गिेको छु । 

िलमार्नि िभाध्र्क्ष महोिर्, 

अि म यस गरिमामय सभामा िाल ुआवथगक िर्गका नीवत तथा कायगक्रमहरुको समीक्षा पेश गने अनमुवत िाहरछु । 

(क) आर्थिक के्षत्र 

कृर्र्िः- 

• िाल ुआ.ि.०७६।७७ मा कृर्र् के्षत्रको समवुित विकाशका लावग वित्तीय समानीकिण तथा सशतग अनिुान 

अरतगगत कुल रू. ३१ लाख ८ हजाि ४ सय विवनयोजन भएकोमा प्लावष्टक टनेल खरिि तथा वितिण, िेमौसमी 

तिकािी खतेी लवक्षत थोपा वसंिाइ कायगक्रम, जवैिक तथा िासायवनक विर्ािी खरिि तथा वितिण, तिकािी 

वकट वितिण, आधवुनक मौिीका घाि वितिण, माटो पिीक्षण, क वर् उपज विउ विजन वितिण तथा वशविि 

सञ्िालन, तिकािी खतेी, घरिया वसस्नो तथा अगलेी खतेी सम्िवरध अवभमखुीकिण तावलम जस्ता कायगक्रमहरु 

सञ्िालन भएका ि हुने क्रममा िहकेा छन ्। 

• िशेब्यापीरुपमा फैवलएको अमेरिकन फौजीवकिािाट यस गाउँपावलकाका िालीनालीलाई ििाउन िासायवनक 

तथा जवैिक विर्ािी खरिि गिी वितिण गरिएको छ । खाद्यारनिालीको ि वद्व विकासको लागी आिश्यक 
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िासायवनक मल वितिणको लागी सहकािीलाई वडलिवसपप्रिान गिी िासायवनक मलको आपवुतग ब्यिस्थापन 

गरिएको छ ।  

• यस गाउँपावलकाको भगुोल, हािापानी, माटो सहुाउँिो िोटविरुिा अरतगगत अगलेी खेतीलाई ब्यािसावयक 

िनाउँि ैक र्कहरुलाई आत्मवनभगि िनाउन कावलखोला ि सरंुुवखमका १४५ िटा क र्कहरुलाई प्रवत घि रयनुतम 

१४५ िटा विरुिा िोप्न लगाई २१,०२५ िटा अगलेी विरुिा िोवपएको छ ।  

• मावथ उल्लेख गरिएका समग्र कायगक्रम मध्ये फलफुल विरुिा खरिि तथा वितिण तफग  आँप, वलवि, कागवत 

सरुतला, रुद्राक्ष, पाउलेवनया, लोठसल्ला जस्ता व्यािसावयक मलु्यमारयता िहकेा फलफुलका जम्मा १२,९५० 

िटा विरुिा खरिि गिी करिि १,०४० जना क र्कहरु लाभावरित भएका छन । जसले उि फलफुलको 

व्यािसावयक उत्पािनमा महत्िपणुग आधाि स्तम्भको वनमागण भएको छ भरने महशस गिेको छु । 

• िाल ुआ.ि.को जठे मसारत सम्मको त्याङ्क अनसुाि १२ िटा क वर् व्यिशाय सम्िद्ध फमग/समहूहरु नयाँ िताग 

भएका छन ्।   

 

पशु  

• पशुपंक्षी र्वकाि के्षत्रतफग  संघीय समानीकिण तथा ससतग अनिुान अरतगगत कुल रु. ७२ लाख ३० हजाि 

विवनयोजन भएकोमा पश ुविमा तथा िहुुनो पश ुप्रोत्साहन कायगक्रम, नश्ल सधुािका लावग सानन ्जातका िीउ 

िोका खरिि तथा वितिण, माछापालन प्रोत्साहन कायगक्रम, िवलत लवक्षत उरनत जातका कुखिुाका िल्ला 

वितिण कायगक्रम, होवलवस्टन जातका गाईका कोिली वितिण कायगक्रम, कुखिुा/माछापालन तावलम जस्ता 

कायगक्रम सञ्िालन भएका छन ्।  

• यस गाउँपावलका अरतगगतका प्रत्येक घिधिुीमा वसविङ्िा गाउँपावलकाको उपवस्थवतको आभार् विलाउन 

प्रत्येक क र्कको पशधुनको सूिक्षा गि ैजीविकोपाजगनमा सहयोग गनग पश ुविमा कायगक्रमलाई लाग ूगरिएको छ 

। िाल ुआ.ि. मा यस गाउँपावलका अरतगगत िडा नं. ३, ४ ि ५ मा लाग ूगरिएको यो कायगक्रमको प्रभािकारिता 

हिेी आगामी आ.ि. मा अरय िडाहरुमा पवन विस्ताि गरिनेछ ।  

• त्यसै गिी यस गाउँपावलका अरतगगतका प्रत्येक पशपुालक क र्कहरुलाई आफ्नो ब्यिसायमा प्रोत्साहन गनग 

िहुुनो पश ुप्रोत्साहन कायगक्रम लाग ुगरिएको छ । एउटा िहुुनो पश ुभएमा रु. २,०००।– तथा िईु िा िईु भरिा 

िढी भएमा रु. ३,०००।– रुपैयाँ अनिुान विने गिी करिि २,०००।– क र्कहरु यस कायगक्रमिाट लाभावरित हुने 

अपेक्षा िावखएको छ ।  

• यस गाउँपावलका अरतगगतका कालीखोला,साििेा लगायत उच्ि वहमाली के्षिमा ठुलाठुला खकग  भएकोले िौिी 

तथा भडेापालन व्यिसायलाई प्रिद्वगन गिी उन ि छुपी उत्पािन तफग  िावष्िय स्तिमा व्यािसावयकता अवभि वद्व 

गनग आिश्यक पहल किमी भईिहकेो छ ।  
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• पशपुालक क र्कहरुको आय आजगनमा सधुाि गनग उरनत जातको पश ुल्याइ वितिण गरिएको छ । महेलेेमा ६३ 

घिधिुीलाई ३१५ िटा उरनत जातको कुखिुा वितिण गरिएको छ । सरंुुवखमका साविकका िडा, टोल ि 

िवस्तस्तिका पश ुनश्ल सधुाि गनग ९ िटा सानन ्जातको िोका, जसी तथा होवलवस्टन जातको २ िटा विउ गोरु, 

४ िटा िाच्छी वितिण गनग लावगएको छ । कावलखोलामा विपरन परििािलाई  उरनत जातको ६ िटा सुंगिु ि ६ 

िटा िोका वितिण गनग लावगएको छ । साब्लाखमुा ७० जना क र्कहरुलाई कुखिुा पालन संिवरध तावलमप्रिान 

गिी उि क र्कहरुलाई प्रवत क र्क १६ िटा िल्ला वितिण गने कायगक्रम िहकेो छ । आखंोपमा माछापालन 

क र्कहरुलाई प्रोत्साहन गनग  ८ जना क र्कलाई प्रवत क र्क रु. १२,०००।– (िाह्र हजाि) अनिुान उपलब्ध 

गिाइएको छ । 

• क र्कहरुको पशधुनलाई विवभरन महामािी िोगहरुिाट ििाउनकालावग आिश्यक जनशिीको अभािको 

िािजिु पवन वनवज पािाभटे भ्यावससनेटि वनयवुि गिी भडेा/िाख्रामा लाग्ने वप.वप.आि. िोग विरुद्ध ५,००० िटा 

पशिुस्तहुरुलाई खोप लगाउने कायग सम्परन भएको छ ।  

• िाल ुआ.ि.को जठे मसारत सम्मको त्याङ्क अनसुाि १७ िटा पशपुंक्षी व्यिसायमलुक फमग/समहूहरु नयाँ 

िताग भएका छन ्। 

पर्िटन 

• पयगटनका सम्भािनाहरुलाई यथासम्भि खोज, अनसुरधान, संिक्षण तथा सम्िद्वगन गनग यस गाउँपावलका 

अरतगगतका वतम्िुङपोखिी, ढङ्ढङे झिना, वसविङ्िा धाम, वििणेी माङवहम, िमिेे गफुा, तोपाहाङ मागग जस्ता 

आरतरिक/िाह्य पयगटकीय केरद्रको पवहिान गि ैवसविङ्िा गाउँपावलकालाई पयगटनको हिको रुपमा विकास 

गनग लावग परिएको छ । पर्िटन पुवािधार र्वकाि कार्िक्रम अरतगगत कालीखोला वस्थत धावमगक एिं पयगटकीय 

स्थल वतम्िङुपोखिी परिसिमा अवतवथ ग ह वनमागण ि पिमागग वनमागण कायग दु्रत गवतमा भईिहकेो छ । आगामी 

आ.ि.०७७।७८ का लावग िंघीर् िथा प्रिेश िमपुरक अनुिान कार्िक्रम अरतगगत ढङढङे झिना जाने 

पयगटकीय सडक वनमागण ि वसलवसले िवेख वसव्रेक हुिँ ै वसविङ्िाधाम जाने सडक वनमागण आयोजना माग 

गरिएको जानकािी गिाउन िाहरछु ।  

 

(ख) िामार्जक के्षत्र 

र्शक्षािः- 

• भौवतक वनमागण तफग  संघीय सिकाि िाट प्राप्त सशतग अनिुान अरतगगत रु. ९२ लाख िाट २ कोठे भिनहरु ४ 

िटा तथा छािा शौिालय ४ िटा वनमागण भईिहकेो छ ।  

• विद्यालयमा सामावजक परिक्षण, लेखा पिीक्षण लगायतका कायगहरु ७० प्रवतशत भरिा िढी सम्परन भइ सकेको 

छ । 
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• विद्यालयमा भनाग भएका कक्षा १ िवेख ८ सम्मका सिै छािाहरु तथा िवलत विद्याथीहरुलाई ि कक्षा १ िवेख 

१० सम्मका छािाहरुलाई छािि वत वितिण गने ििणमा िहकेो छ ।  

• आधािभतू तह (कक्षा – ८) को िावर्गक पिीक्षालाई मयागवित ि ब्यिवस्थत तरिकाले संिालन गिी प्रमाण पि 

तथा ग्रेड वसट वितिण गरिने क्रममा िहकेो छ । 

• स्थानीय स्तिको भार्ालाई प्रोत्साहन गनग आवनपान भार्ा पढाइिहन ुभएका वशक्षकहरुको प्रोत्साहन स्िरुप 

अनिुान उपलब्ध गिाइएको छ । 

• यस गाउँपावलका अरतगगतका अपिुा ि अधिुा िहकेा विद्यालयका भिनहरुको ममगत संभाि गरिएको छ ।  

स्वास््र्िः- 

• नेपाल सिकाििाट उपलब्ध हुने वनशलु्क और्वधको अभाि हुन नविने व्यिस्था गरिन,ु साब्लाखमुा खोपकेरद्र 

वनमागण हुन,ु साब्लाख ुस्िास््यिौकी ममगत संभाि गरिन,ु साब्लाख ुस्िास््य िौकीमा ल्याि संिालनको लावग 

सामानको व्यिस्था गरिन,ु आखंोप स्िास््य िौकीमा िवथगङ सेरटि पनुः संिालन गरिन ुआफैमा महत्िपणुग 

कामहरु हुन । 

• यस गाउँपावलका अरतगगतका ९ मवहना िखेी ५ िर्गमवुनका जना िालिावलकाहरुलाई ३५ िटा खोकेरद्र माफग त 

९२० जना िालिावलकालाई िाििुा – रुिलेा विरुद्वको खोप कायगक्रम संिालन गरिएको छ ।                   

• स्िास््यकमी समायोजनको कािण स्िास््य िौकी रिवत्तने अिस्था आई स्थायी पिपवुतग नहुिँा स्िास््य के्षिमा 

आउन ससने विकिाल समस्याहरुलाइ मध्यनजि गि ैप्रत्येक स्िास््य संस्थामा HA, ANM ि CMA किािमा 

पिपवुतग गरिएको छ । 

• यस गाउँपावलका अरतगगतका प्रत्येक िडाहरुमा ३५ िटा खोप केरद्र माफग त वभटावमन ए कायगक्रम संिालन गिी 

१०८० जना िालिावलकालाई वभटावमन ए ि ९९० जना िालिावलकालाई जकुाको और्वध प्रिान गरिएको छ 

। 

• कावलखोला ि साििेामा परििाि वनयोजनमा स्याटेलाइट वसलवनक संिालन गिी २६ जना मवहलाहरुलाई सेिा 

प्रिान गरिएको छ ।  

• यस गाउँपावलका वस्थत ३, ५, ६ ि ७ नं. िडाका ५० जना भरिा िढी गभगिती मवहलाहरुको स्िास््य अिस्था 

जाँि गनग संिवरधत िडाको स्िास््य िौकीमा नै गई RUSG  कायगक्रम सम्परन गरिएको छ ।  

• गाउँपावलकाका प्रत्येक नागरिकहरुलाई अकालमा कसैको पवन ज्यान नजाने अिस्था वसजगना गनग एम्िलेुरस 

खरििको प्रक या शरुू भइसकेको छ । 

खानेपानीिः- 

साविकमा संिालन भइिहकेा तथा उपभोग गरििहकेा खानेपानीका महुानहरु मध्ये यस गाउँपावलकाका ४ िटा मलुहरु 

ममगत गि ैखानेपानीमा नागरिकको पहुिं स्थापना गरिएको छ ।  
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खेिकुििः- 

• यस गाउँपावलकाका यिुा खेलाडीहरुको प्रवतभा प्रस्फुटन गनग खलेकुि के्षिलाई प्राथवमकतामा िावखएको छ । 

फुङवलङ नगिपावलकाले संिालन गिेको अरतिपावलकास्तिीय भवलिल प्रवतयोवगतामा प्रथम स्थान हावसल 

गिेको छ, त्यसै गिी मरेिङिने गाउँपावलकामा संिालन भएको परु्मेलेामा समते भवलिल प्रवतयोवगतामा प्रथम 

स्थान हावसल गिेको छ । त्यसै गिी गाउँपावलकाको कमगिािी, जनप्रवतवनवध तथा आम सिगसाधािणमा 

ब्याडवमरटन खलेम विकास गनग ब्याडवमरटन कोटग वनमागण गनग लावगएको छ । 

 

िैंर्गक िमानिा िथा िामार्जक िमावेर्शकरणिः- 

• मवहलाहरुको सशविकिणको लावग महेलेमा १६ जना मवहला विवििवहनीलाई वसलाई कटाइ तावलम 

(Advanced Course) प्रिान गरिएको छ । 

(ग) पूवािधार के्षत्र 

• िाल ुआ.ि. मा १२३ िटा योजना/कायगक्रमहरुको संझौता भई सडक तफग  करिि ८० प्रवतशत कायगसम्परन 

भइसकेको अिस्था छ जसमध्ये २८.५ वकवम नयाँ ि्याक खोवलइसकेको छ भने २६ वकवम सडकको स्तिनोरती 

भएको छ । त्यसै गिी २.९ वक.वम. पिमागग वनमागण गरिएको छ,  जसले हिेक टोल ि िवस्तमा सिुवक्षत सडक 

यातायातको पहुिँ पयुागउने सपनालाई मतूगरुप विने िवेखरछ । 

• उपभोिा सवमवत िाट योजना संिालन गिाग अवघल्लो आ.ि. िवेखएको कवठनाईलाई समाधान गनग िाल ुआ.ि. 

मा उपभोिा गठन, परििालन तथा ब्यिस्थापन संिवरध कायगविवध तजुगमा गरिएको छ । त्यसै गिी उपभोिा 

सवमवतले योजना संझौता गिाग आिश्यक कागजी प्रक यालाई सिवलक त गनग योजना वकतािको ब्यिस्था गिी 

योजना कायागरियनमा सहजता आएको छ । 

  

(घ) वािावरण िथा र्वपि व्र्वस्थापन के्षत्र 

• विश्वब्यापी महामािीको रुपमा फैवलएको कोिोना भाइिस (कोवभड १९) को महामािीिाट िच्न ि ििाउनको 

लागी यस गाउँपावलकामा हि संभि प्रयास गरिएको छ । कोिोना भाइिसको प्रकोप िोकथामको लागी सिैभरिा 

उपयुगि माध्यम सिसफाईमा सिै नागरिकको पहुिं स्थापना गनग स्ियंसेविकाहरु माफग त प्रत्येक घिधिुीहरुलाई 

जनिेतनामलुक सामाग्री, हात धनुे सािनु – ३ िटा, स्यावनटाइजि – १ िोतल, वझंगा माने और्वध – २ प्याकेट 

वितिण गरिएको छ । गाउँपावलकाको मखु्य वसमा नाका ि अरय प्रिशेद्वािमा स्ियंसेिकहरु िाखी प्रत्येक विनको 

सिािी आिागमन तथा गाउँपावलका भरिा िावहि िाट आउने ब्यविहरुको वनगिानी गरियो । त्यसै गिी यस 

गाउँपावलका भरिा िावहि िाट आउने ब्यविहरु, वििशे िाट आउने ब्यविहरु तथा शकंास्पि लक्षण िवेखने 

ब्यविहरुको ि्यावकङ ि िेवसङ गनग स्ियंसेविकालाई वजम्मेिािी प्रिान गरियो । श्री भञ्ज्याङ मा.वि. मा ५० 

िेडको तथा श्री वसंहििेी आ.वि. मा १० िेडको गिी जम्मा ६० िेडको सिािेरटाइन स्थापना गरिएको छ । उि 
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सिािेरटाइनमा प्रवत वसफ्ट २ जनाको ििले िवैनक ६ जना स्िास््यकमी अहोिाि खवटिहन ुभएको छ । हाल सम्म 

जम्मा ५६ जना ब्यविहरु सिािेरटाइनमा िस्न ुभएको, जस मध्ये ५२ जनाको RDT पिीक्षण गिी रिजल्ट नेगवेटभ 

आएि होम सिािेरटाइनमा िस्ने गिी पठाइएको छ । कोिोना प्रकोप िोकथामको लागी जठे १४ गते सम्ममा ६३ 

लाख ७९ हजाि ९९७ खिग भएको छ । 

• नेपाल वभि विवभरन वजल्लामा अलपि पिेका नागरिकहरुको उद्वाि तथा वििशेमा िसी नेपाल सिकािले उद्वाि 

गिेका नागरिकहरुलाई सिुवक्षत रुपले गाउँपावलका सम्म ल्याउने िाताििण वसजगना गरिएको छ ।  

  

(ङ) िंस्थागि र्वकाि िेवा प्रवाह र िुशािन 

• गाउँपावलका तथा िडा कायागलयलाइ वछटो छरितो पाििवशग रुपमा सेिा प्रिाह गने व्यिस्था गरिएको छ ।  

• गाउँपावलकाको कमगिािी तथा जनप्रवतवनवधहरुलाई वछटो, छरितो सिूना प्रिाह गनग ग्रपु एसएमएस सवभगस 

लाग ूगरिएको छ ।  

• सिूना तथा प्रविवधमा गाउँपावलकाको पहुिं स्थापना गनग इरटिनेटको ब्यिस्था गरिएको छ । विद्यतु 

आपवुतगमा हुने समस्यालाई मध्यनजि गि ै30 KVA वसस्टमको जनेेिेटि खरिि गरिएको छ ।  

• कायागलयको फाइवलङ वसस्टम, डकुमरेटेशन वसस्टमलाई ब्यिवस्थत गनग कोवशस गरिएको छ ।  

 

(च) अन्र् 

• िाल ुआ.ि. मा रयावयक सवमवतमा पिेका ३ िटा उजिुी मध्ये एउटाको वमलापि भएको छ भने िांकी २ 

ओटाको म्याि गजु्रेि मदु्दा वढसवमस भएको छ । 

• िाल ुआ.ि. मा यस गाउँपावलकालाई साब्लाख ुखेलमिैान अरतगगत ६ िोपनी, सामिुावयक स्िास््य इकाई 

भिनको लागी ३ िोपनी प्राप्त भएको छ भने गाउँपावलकास्तिीय खलेमिैानको लागी २५ िोपनी जग्गा प्राप्त 

हुने क्रममा िहकेो छ । 

िलमार्नि िभाध्र्क्ष महोिर्, 

अि म िाल ुआ.ि. को हाल सम्मको वित्तीय प्रगवत प्रवतििेन पेश गनग िाहरछु । 

• िाल ुआ.ि. मा ५ लाख १० हजाि  आरतरिक िाजश्व उठ्ने अनमुान गरिएकोमा िैशाख मसारत सम्ममा रु. ४ 

लाख ९२ हजाि ६४९  आरतरिक िाजश्व संकलन गनग सफल भइएको छ । 

• िाल ुआ.ि. मा विवनयोजन ऐन द्वािा प्राप्त कुल िजटे रु. २९ किोड ७८ लाख ७५ हजाि अरतगगत संघीय 

सिकाििाट प्राप्त सशतग अनिुान रु. १२ किोड ४९ लाख मध्य े ५७.८८ % खिग भइसकेको छ । १ नं. प्रिशे 

सिकाि िाट प्राप्त समपिुक अनिुान अनिुान रु.  १ किोड अरतगगत साब्लाख ुहुिं ैआखंोप साििेा कावलखोला 

वतम्िङुपोखिी पगु्ने मोटििाटो वनमागण वशर्गकको योजना कायागरियनको क्रममा ठेसका प्रक या माफग त थेि ेवनमागण 

सेिा सँग  रु. ५२ लाख १७ हजाि १ सय ५७ ि पैसा ६४ मा सम्झौता भई रु १० लाख ४३ हजाि ४ सय १६  

खिग भ ैसकेको छ ।  
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• यस गाउँपावलकाले िाल ुआ.ि. मा विवनयोजन गिेको २९ किोड ७८ लाख ७५ हजाि  मध्ये रु. १४ किोड ३१ 

लाख ८८ हजाि ३६० रुपैयाँ ६४ पैसा अथागत ५३.९० %  खिग भएको छ । जसमध्ये पुंवजगत प्रक वतको योजना 

कायगक्रम अरतगगत १२ किोड २९ लाख ६५ हजाि मध्ये ४ किोड ६७ लाख ०८ हजाि ८१ अथागत ३८% खिग 

भएको छ । त्यसै गिी िाल ुतफग  प्रशासवनक खिग ि िाल ुप्रक वतको कायगक्रम अरतगगत १७ किोड ४१ लाख ८० 

हजाि मध्ये ९ किोड ८४ लाख ८० हजाि २७९ रुपैयाँ ६४ पैसा अथाग ५६.५३ % खिग भएको छ ।  

• सामावजक सिूक्षा तफग  पवहलो ि िोश्रो िौमावसक गिी १ किोड ९३ लाख ९२ हजाि २ सय रुपैयाँ वनकासा भई 

खिग भइसकेको छ ।  

• स्थानीय पिुागधाि विकास साझिेारि कायगक्रमका  लावग अवख्तयारि प्राप्त रु. ७० लाख मध्ये रु. ५० लाख  ठेसका 

माफग त गने वनणगय भएकोमा रु २१ लाख २१ हजाि नौ सय ७७  ि पैसा ३२ मा पजुा एण्ड आि डी करस्ट्ससन 

सँग सम्झौता भई सकेको ि िाँवक िकम उपभोिा सवमवत माफग त खिग गने वनणगय भएको  छ ।  

• प्रिशे वनिागिन क्षेि पिूागधाि विकास कायगक्रम अरतगगत प्राप्त कुल अनिुान रु १५ लाख गाउँपावलकाको संवित 

कोर्मा प्राप्त भएको छ । सोको योजना संिालन भिैहकैो ति खिग हुन िाकी  छ । त्यसै गिी प्रिशे वनिागिन 

विशेर् कायागक्रमको लावग रु २४ लाख प्राप्त भसैकेको छ जनु खिग हुने अिस्थामा छ । 

• प्रिशे समानीकिण अनिुान िाट प्राप्त हुने रु ६९ लाख ८८ हजाि मध्ये रु १७ लाख ४७ हजाि प्रथम वकस्ता 

िापत प्राप्त भ ै ८ लाख ८ सय ४१ ि पैसा ५० खिग भ ैसकेको छ । प्रिशे विशरे् अनिुान िापत अवख्तयािी प्राप्त 

रु २० लाख मध्ये प्रथम वकस्ता माफग त रु १२ लाख ५८ हजाि प्राप्त भ ैसकेको छ । 
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खण्ड २ – आगामी आ.व. २०७७।०७८ को नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेट 

िलमार्नि िभाध्र्क्ष महोिर्,  

अि म यस गाउँपावलकाको सोंि, लक्ष, उद्दशे्य, अपेवक्षत उपलवव्ध ि नीवत तथा कायगक्रम तजुगमा गिाग अिलम्िन गरिएको 

आधािहरु पेश गने अनमुवत िाहरछु  । 

२.१ िोंच, िक्ष, उदे्दश्र् र अपेर्क्षि उपिर्व्ध  

२.१.२ िोंच 

वसविङ्िा गाउँपावलकाका गाउँिासीहरुको आधािभतू आिश्यकता पिूा गि ैविवशष्ट पवहिान सवहतको सरुिि, सम द्व ि 

उत्क ष्ट गाउँपावलका िनाउने मखु्य सोंि िहकेो छ । 

२.१.२ िक्ष 

आवथगक िर्ग २०७७।०७८ को अरत्यसम्ममा वसविङ्िा गाउँपावलकामा भौवतक पिूागधाि, पयगटन, सशुासनका के्षिका 

प्रगवतहरु आम नागरिकले महससु गनग ससने लक्ष वलइएको छ । 

२.१.३ उदे्दश्र्  

वसविङ्िा गाउँपावलकािासीले एक िर्गवभिमा आफ्नो जीिनस्तिमा परिितगन भई िवैनक जीिनयापनमा सहजता भएको 

महससु गनेछन ्। 

२.१.४ अपेर्क्षि उपिर्व्ध 

आ.ि. २०७७/७८ को अरत्यसम्ममा िहेायका उपलब्धीहरु हावसल गनग सवकने अपेक्षा िावखएको छ, 

• सडक सञ् जालको विस्ताि, स्तिोरनवत भई सिुवक्षत, गणुस्तिीय ि भिपिो यातायातको पहुिँमा ि वद्ध भएको 

हुनेछ । 

• वसविङ्िा गाउँपावलका क्षेिमा स्िास््य तथा वशक्षा क्षेिमा िवेखएका कमी कमजोिीहरुलाई वनिािण गिै 

गणुस्तिीय स्िास््य सेिा तथा वशक्षाको व्यिस्था उपलब्ध हुनेछ । 

• कोिोना महामािीको प्रकोप िोकथाम तथा वनयरिण भई आवथगक अिस्था सदु्र ढ भएको हुनेछ । 

• वसविङ्िा गाउँपावलकामा गरििैं आएको पिम्पिागत क वर् प्रणालीमा सधुाि ल्याई क र्क, युिा तथा लवक्षत िगग 

लाभावरित हुनेछन ्। 

• सािगजवनक प्रशासनलाई िसु्त, िरुुस्त, पाििशी, जिाफिहेी, भ्रष्िािािमिू िनाउन गनुासो सनुिुाई संयरिलाई 

प्रभािकािी िनाइनेछ ।   

• रयावयक सवमवतले आम नागरिकको विश्वास वजत्ने गिी वििािको वनरुपण गनेछ । 
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२.२ वार्र्िक वजेट िथा कार्िक्रम िजुिमा गिाि अविलवन गररएका प्रमुख नीर्ि िथा आधारहरिः 

• नेपालको संविधानमा व्यिस्था भए अनसुाि स्थानीय तहका अवधकािका सिूीक त विर्यहरु । 

• स्थानीय तहको िावर्गक योजना तथा िजटे तजुगमा विग्िशगन, २०७४ (परिमावजगत) 

• स्थानीय सिकाि सञ्िालन ऐन, २०७४  

• पररौ पञ्ििर्ीय योजना 

• नेपाल सिकाि ि प्रिशे सिकािको िजटे ििव्य 

• विगो विकासका लक्ष्यहरु 

• िाजश्व पिामशग सवमवत, स्रोत अनमुान तथा िजटे सीमा वनधागिण सवमवत, िजटे तथा कायगक्रम तजुगमा सवमवत 

लगायतका सवमवतिाट प्राप्त िाय सझुािहरु । 

• िडा िस्ती स्तिमा भएका छलफलका सझुािहरु एिम संकलन भएका योजना तथा कायगक्रमहरु । 

• विर्यगत सवमवतिाट प्राप्त िाय सझुाि । 

िलमार्नि िभाध्र्क्ष महोिर्,  

अि म यस गरिमामय गाउँसभामा वसविङ्िा गाउँपावलकाले आ.ि. २०७७।०७८ मा अवख्तयाि गने नीवत तथा कायगक्रम  

पेश गने अनमुवत िाहरछु । 

२.२.१ मुिभूि नीर्ि िथा कार्िक्रमिः 

1. सामावजक सिूक्षा कायगक्रम तफग  सम्पणुग लाभग्राहीहरुलाई िैंवकङ सेिा माफग त सामावजक सिूक्षा भत्ता वितिणको 

व्यिस्था गनग पहल गरिनेछ । 

2. पवञ्जकिण संिवरध पिुानो अवभलेखलाई वडवजटलाइज्ड गिी गाउँपावलका वभिका सि ैिडा कायागलयिाट 

अनलाइनमा आधारित ब्यविगत घटना िताग गनग पहल गरिनेछ । यसका लागी प्रत्येक िडामा ब्यविगत घटना 

िताग संिवरध अवभमवुखकिण, वशविि संिालन गरिनेछ । 

3. गाउँपावलकाको वनयवमत प्रशासवनक सेिा प्रिाहलाई "मसु्कान सवहतको सेिा" (Service With Smile) को 

नीवत वलइनेछ । 

4. पाििवशगता, जिाफिवेहता, इमारिारिता, कतगव्यवनष्ठता साथ सेिा प्रिाहलाई सशुासनमिैी, नागरिकमिैी, 

भ्रष्टािाि िवहत, िेरुज ुिवहत िनाइनेछ ।  

5. गाउँपावलका वभि संिालन हुने विकास वनमागण, भौवतक पिूागधािका योजनाहरूमा ४% (िाि प्रवतशत) 

प्राविवधक खिग (Contingency Cost) तथा १% (एक प्रवतशत) ममगत संभाि खिग कावटनेछ । 

6. भिन वनमागण आिािसंवहता लाग ुगिी गाउँपावलका वभि  वनमागण हुने घिको नससा पास गिाएि माि भिन 

वनमागण गनुग पने व्यिस्था गरिनेछ ।  
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7. गाउँपावलका वभि संिालन हुने योजनाहरु तथा विर्यगत कायागलय, विद्यालय, स्िास््यिौकी तथा अरय 

सिकािी, गिैसिकािी वनकाय, सहकािी, संघसंस्थाको अनुगमन, सपुरििेक्षणलाई प्रभािकािी िनाउन हिेक हप्ता 

एउटा िडामा अनगुमन गरिनेछ । 

8. गाउँपावलका तथा िडा कायागलयलाई विवभरन योजना तथा कायगक्रमको लावग वनशलु्क रुपमा जग्गा प्रिान गने 

जग्गािाताहरुलाई उच्ि सम्मान गरिनेछ । 

9. िख ेतथा असािे विकासको िानीलाइ हटाउन आ.ि. को शरुुमा नै िावर्गक कायगक्रम कायागरियन कायगयोजना 

तजुगमा गिी िैि वभिमा योजना कायागरियन गनग पहल गरिनेछ । 

10. प्रधानमरिी िोजगाि कायगक्रम अरतगगत यस गाउँपावलका अरतगगतका सवुिक त िेिोजगाि ब्यविहरुलाई नम्स 

िमोवजम िोजगािी प्रिान गरिनेछ । 

 

२.२.२ क्षेिगत नीवत तथा कायगक्रमः 

➢ आर्थिक र्वकाििः 

कृर्र् िथा पशु र्वकाििः 

• यस गाउँपावलका अरतगगतका विवभरन विद्यालयको कक्षा कोठा, शौिालय, खलेमिैान, सपोटगिाल लगायत 

अरय भौवतक पिूागधािहरुको संििनागत सधुाि गि ैशवैक्षक गणुस्ति अवभि वद्वमा जोड विइनेछ ।  

• स्थानीय क र्कहरुलाई विऊविजनमा सहज पहुिँ अवभि वि गनग विवभरन विउविजनहरु वितिण गरिनेछ । 

• क र्कहरुलाई पशपुालनिाट आत्मवनभगि िनाउन उरनत जातको भाले पश ुवितिण गने तथा क विम गभागधािण 

समतेको व्यिस्था गिी नश्ल सुधाि गरिनेछ । 

• पशपुंक्षीहरुलाई लाग्ने विवभरन िोगव्यावधको वनिान गिी आिश्यक और्वधको वितिणको व्यिस्था वमलाईनेछ 

।  

• गाउँपवलका के्षि वभि क वर् तथा पश ुप्राविवधकहरुलाई आम नागरिकको घिम ैगई सेिा प्रिाह गनग मोिाईल 

सेिा (Mobile service) परििालन गरिनेछ । 

• गाउँपावलकालाइ स्िच्छ सफा तजा ि वनिोगी मास ूि िगु्ध पिाथगमा आत्मवनभगि िनाउन विशेर् पहल गरिनेछ । 

• गाउँपावलकाको भगुोल सहुाउँिो पश ुिौंिी तथा भेंडा संिक्षणको लावग लागत साझिेािीमा कायगक्रम संिालन 

गरिनेछ  

• पशधुनको पकेट कायगक्रमको रुपमा िंगिु तथा िाख्राको पकेट विकास कायगक्रम संिालन गरिनेछ । 

• यस गाउँपावलकाका उत्क ष्ट क र्क तथा क वर् फामगहरुलाई उवित कायगविवध तजुगमा गिी सम्मान गरिनेछ । 

पर्िटनिः 

• स्थानीय पयगटनका सम्भािनाहरुलाई यथासम्भि खोज अनसुरधान, संिक्षण तथा प्रिद्धगन गनग गाउँपावलका 

वभिका पयगटकीय क्षेिहरुको पवहिान गि ैविकास गनग एवकक त पयगटकीय गरुुयोजना (Integrated Tourism 
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Master Plan) तयाि गरिनेछ । कायगपावलकाले पवहिान गिेको सिै पयगटकीय के्षिहरुको ि हत्ति विकास गिी 

आवथगक उपाजगनको स्रोतको रुपमा प्रिद्धगन गरिनेछ । 

• आरतरिक पयगटनको प्रिल संभािना िहकेो सरंुुवखमको िमिेे गफुाको पिुागधाि विकास गरिनेछ । 

 

उद्योगिः 

• प्रत्येक िडामा साना तथा घिेल ुऊद्दोग सङिालनको लावग प्रोत्साहन गरिने छ । डेरि ऊद्धोग,िोया  िास 

,फवनगिि आवि लाइ प्रमखु महत्ि विईने छ । 

➢ िामार्जक र्बकाििः 

र्शक्षािः 

• यस गाउँपावलका अरतगगतका विवभरन विद्यालयको कक्षा कोठा, शौिालय, खलेमिैान, सपोटगिाल लगायत 

अरय भौवतक पिूागधािहरुको संििनागत सधुाि गि ैशवैक्षक गणुस्ति अवभि वद्वमा जोड विइनेछ ।  

• विद्यालमा कायगित िाल वशक्षकहरुको क्षमता अवभि वद्व गि ैिालिावलकाहरुको वशक्षण वसकाई क याकलाप 

तथा िानी ब्यहोिामा विकास गरिनेछ । नीवज तििले िेहोि ैआएको ि अत्यािश्यक स्थान कावलखोलाको 

श्यामटाि ि आखंोपको मझिुामा थप १/१ िटा िा.वि.के. स्थापना गिी वशक्षालाइ समिुाय स्तिमा सहज ढंगले 

पयुागइनेछ । साथै अनुमवत पाएि पवन िििरिी नभई संकटमा पिेका सिस्िवत मा.वि., वसंहशे्विी मा.वि. ि आगंपेा 

आ.वि. लाई क्रमशः मा.वि., वन.मा.वि. ि प्रा.वि. तहको तलि ििाििको िकम अनिुान विइ शवैक्षक जनशवि 

ब्यिस्थापन गरिनेछ । जस्ले गिाग स्थानीय अवभभािले िर्ौं िखेी गि ैआएको लगानीको किि हुने विश्वास 

वलइएको छ । 

• कोिोना प्रकोपको कािण वसवजगत प्रवतकुल परिवस्थवतलाई मध्यनजि गि ैसामावजक ििूी कायम गि ैपठनपाठन 

हुने अिस्था वसजगना गरिनेछ । 

• वशक्षा क्षेिमा विवनयोजन गिेको सशतग तथा समावनकिण अनुिानको िजटेलाई कवरटरजरेसी कट्टी नगिी सम्पणुग 

आवथगक िावयत्ि तथा वजम्मेिािी संिवरधत विद्यालयमा नै िहने गिी विद्यालयको खातामा सोझ ै अनिुान 

उपलब्ध गिाइनेछ । 

• आधािभतू तह (कक्षा ८) ि SEE पिीक्षामा गाउँपावलका प्रथम हुन ुहुने छाि छािाहरुलाई प्रवत विद्याथी रु. 

२५,०००।– (पवच्िस हजाि) पिुस्काि उपलब्ध गिाई सम्मान गरिनेछ । साथ ैSEE पिीक्षामा वजल्ला प्रथम हुने 

विद्यालयलाई १,००,०००।– (एक लाख) पिुस्कािका साथ सम्मान गरिनेछ ।  

• यस गाउँपावलका अध्यापन गने वशक्षकहरु मध्ये कायगसम्पािनको मलु्यांकन गि ैउवित मापिण्डको आधािमा 

बर्ि उत्कृष्ट र्शक्षक घोर्णा गिी नगि रु. ३०,०००।– (वतस हजाि) पिुस्काि सवहत सम्मान गरिनेछ  । 
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स्वास््र्िः 

• कोिोना भाइिस (कोवभड १९) को प्रकोप िोकथाम तथा वनयरिणको लागी हि संभि प्रयास गरिनेछ । । 

आिश्यक और्वध, उपकिण, पिीक्षण, सामाग्रीहरु ब्यिस्थापन, सिािेरटाइन संिालन तथा सेिामा खवटने 

स्िास््यकमी तथा सिूक्षाकमीको व्यिस्थापनको लागी िाल ुआ.ि. मा स्थापना गरिएको कोिोना प्रकोप 

िोकथाम कोर् खातालाइ वनिरतिता विई आिश्यक िजटे विवनयोजन गरिनेछ । 

• स्िास््य िौकीहरुको भौवतक पिूागधािमा स्तिोरनती गरिनेछ । साब्लाख ुस्िास््य िौकीलाई प्राथवमक स्िास््य 

केरद्रमा स्तिोरनती गनग सम्िवरधत वनकाय सँग आिश्यक पहल गरिनेछ । 

• मवहला स्िास््य स्ियंसेविकाहरुको क्षमता अवभि वद्व गि ैप्रोत्साहनमलु कायगक्रमहरुको आयोजना माफग त िडा, 

िवस्त, टोलस्तिमा उनीहरुको वसप, िक्षता, अनभुिको उच्ितम प्रयोग गि ैखोप केरद्रहरुलाई व्यिवस्थत ढंगले 

संिालन गरिनेछ । 

• ६० िर्ग भरिा मावथका मवहला स्िास््य स्ियंसेविकाहरुलाई सम्मान जनक वििाई गरिनेछ । गभगिती 

मवहलाहरुको सम्मानको लावग प्रोत्साहन कायगक्रम ल्याइनेछ । 

• नेपाल सिकािले वनशलु्क रुपमा प्रिान गिेको ३५ प्रकािका और्वधहरुलाई िाहै्र मवहना िौविसै घरटा वनशलु्क 

रुपमा उपलब्ध हुने व्यिस्था गरिनेछ । 

• गाउँपावलका भरिका सम्पणुग नागरिकलाई स्िास््य सेिामा पहुिँ अवभि वद्व गनग िर्गमा एकिोटी 

गाउँपावलकास्तिीय स्िास््य वशविि संिालनमा ल्याईनेछ । 

• कवम्तमा एउटा िडामा ८० िर्ग नाघकेा ज्येष्ठ नागरिकको घिमै गई स्िास््य जाँि गनग सरुु गरिनेछ । 

• गाउँपावलकाका कोवह पवन नागरिकहरु अकालमा ज्यान गमुाउने अिस्था हुन नविन एम्िलेुरसको ब्यिस्था 

गरिनेछ । उि एम्िलेुरसमा ६० िर्ग भरिा माथीका नागरिकहरु तथा िपेत्ता तथा शवहि परििाि ि सतु्केिी 

मवहलालाई ५०% छुटको ब्यिस्था गरिनेछ । 

• साब्लाख ु स्िास््य िौकीमा ल्याि सेिा संिालनमा ल्याईनेछ । उि ल्यािमा ६५ िर्ग भरिा मावथका 

नागरिकहरु, अपांग, एकल मवहला तथा परुुर्को वनशलु्क ल्याि सेिा प्रिान गरिनेछ । 

• गाउँ घिमा हुने सुत्केिी तथा त्यसिाट पनग ससने जोवखमको रयवूनकिण गनग थप एक िटा स्िास््य िौकीमा 

िवथगङ सेरटि संिालन गनग पहल गरिनेछ । 

 

खानेपानी िथा िरिफाईिः 

• स्िच्छ खानेपानीमा वसविङ्िािासीको पहुिँ अवभि वद्ध गरिनेछ । गाउँपावलकाको ससुखाग्रस्त के्षि साविक 

साब्लाख ु१,२ ि ३ क्षेिमा िहकेो खानेपानीको समस्यालाई प्राथवमकताको साथ समाधान गरिनेछ । 

• गाउँपावलकाको केरद्र भञ्ज्याङिजाि तथा १५/१५ विनमा लाग्ने हवटयालाई ब्यिवस्थत िनाउँि ैसफा, सरुिि 

िजािको रुपमा विकास गनग आिश्यक नीवत काननूको तजुगमा गि ैलवगनेछ । डवम्पङ साइटको पवहिान गिी 

िजाि िासीलाई फोहोिमलैा विसजगनको लावग प्रत्येक १०।१० विनमा फोहोि उठाउने ब्यिस्था गरिनेछ । 
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िंस्कृर्ि प्रवर्द्िनिः 

• वसविङ्िा गाउँपावलकाको कला, सँस्क वत, भार्ा, धमग ि सम्पिाको संिक्षण एि ं विकासलाई जोड विइनेछ । 

गाउँपावलकामा िहकेा पिुातावत्िक महत्िका िस्ती, संििना, मठ मवरिि, गमु्िा, माङवहम, ििग, स्तम्भ, ताम्रपि, 

वशलालेख जस्ता ऐवतहावसक धिोहिको पवहिान गिी संिक्षण गरिनेछ । 

• वसविङ्िा गाउँपावलकावभि िहकेो विवभरन आवििासी/जनजातीहरुको भार्ा वलपी, संस्क वतहरुलाई संिद्वगन गनग 

विवभरन विद्यालयहरुमा भार्ा प्रवशक्षकको ब्यिस्था गरिनेछ । 

 

िैंर्गक िमानिा िथा िामार्जक िमावेशीकरणिः 

• लैंवगकताको आधािमा कसैलाई भिेभाि गरिने छैन साथै यस गाउँपावलकाले वलने हिेक नीवतहरुमा लैवँगक 

समानतालाई प्रिद्वगन गरिनेछ । 

• यस गाउँपावलकािाट प्रिाह हुने हिेक सेिा सवुिधामा मवहला, िालिावलका, फिक क्षमता भएका, ज्येष्ठ 

नागरिकहरुलाई विशेर् प्राथवमकता विइनेछ । 

• मवहला, िवलत, अपाङ्ग, िालिावलका, अल्पसंख्यकहरुको क्षमता विकास, सशविकिणको लावग पहल 

गरिनेछ । 

• सामावजक सिूक्षा भत्ता वलने सम्पणुग लाभग्राहीहरुलाई परििय पि वितिण गिी सेिा सवुिधाको अिसि ि वद्व 

गरिनेछ । 

• ज्येष्ठ नागरिक, अपांगहरुको परििय पि वितिण गनग आिश्यक काननूी ब्यिस्था गि ैिडा स्तिमा गई परििय 

पि वितिण गरिनेछ । यस िाट वसविङ्िािासी ज्येष्ठ नागरिकहरुले स्थानीय सिकािको उपवस्थवतको आभार् 

महससु गि ै संिवरधत लाभग्राहीले सिकारि सेिािाट प्राप्त गने सेिा सवुिधामा छुट प्राप्त गनग ससन अनमुान 

गरिएको छ  

 

➢ पूवािधार र्वकाििः 

िडक िथा पुििः 

• गाउँपावलका केरद्रिाट प्रत्येक गाउँ िवस्त ि िडा केरद्रलाई सिुवक्षत ि भिपिो सडक संजालमा जोवडनेछ । 

• गाउँपावलका वभि आिश्यक के्षिमा झोलङ्ुग े पलु ि पसकी पलु वनमागणको लावग सम्िवरधत वनकायसँग 

आिश्यक पहल गरिनेछ । 

• पयगटकीय के्षिहरुमा पयगटकहरुको आगािमनमा सहज पहुिँको व्यिस्था गनग सडक संजालको व्यिस्था गरिनेछ 

। 
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• गाउँपावलकाले वनमागण गिेको सडकको गणुस्ति कायम गनग नयाँ वनमागण गरिने सडकहरु कवम्तमा पाँि वमटिको 

िौडाइको हुन ुपने, जस मध्ये १ वमटिको भागमा नाली अवनिायग रुपमा खरन ुपने नीवत अिलम्िन गरिनेछ ।  

 

र्िंचाईिः 

• ससुखा ग्रस्त के्षिमा वलफ्ट प्रविवधको वसंिाईको लावग सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । 

• िाह ैमवहना वनिरति वसिाइ सवुिधा उपलब्ध गिाउन मलु संिक्षण कायगक्रम तथा थोपा वसिाइ, प्लावष्टक पोखिी 

वनमागण ि वसिाइ कुलो ममगत कायगलाइ प्रभािकािी रुपमा अगाडी िढाइनेछ । 

 

भवन िथा शहरी र्वकाििः 

• स्थानीय सिकािको प्रशासवनक भिन वनमागणको लावग प्रिेश तथा संघीय सिकाि संग समरिय गिी आगामी 

आ.ि. भिन वनमागण कायग सरुु गने सोि िावखएको छ ।  िडा कायागलयको प्रशासवनक भिनको वडजाइनमा 

एकरुपता ल्याई कवम्तमा ३ ओटा िडा साििेा, वलम्िवुिन ि सरंुुवखमको प्रशासवनक भिन वनमागण गरिनेछ । 

साथै गाउँपावलकाको प्रशासवनक भिनको वडवपआि तजुगमा गिी संिवरधत वनकाय संगको पहलमा वनमागण कायग 

अगाडी िढाइनेछ । 

• गाउँपावलका वभि अि वनमागण हुने सम्पणुग घि भकुम्प प्रवतिोवध माि िनाउन लगाइनेछ । 

िंचारिः 

• गाउँपावलकालाई संिाि के्षिसँग जोड्न तथा आम वसविङ्िािासीले सिूना संिािको भिपिु उपयोग गनग 

आिश्यक पहल गरिनेछ ।  

• स्िास््य िौकी, विद्यालय, िडा कायागलय, गाउँपावलकाको कायागलयमा सिूना, प्रविवधको पहुिँ अवभि वद्व 

गरिनेछ । 

➢ वािावरण िथा र्वपि व्र्वस्थापनिः 

वन िथा भू-िंरक्षणिः 

• सडक वकनािामा भकू्षय प्रवतिोधी विरुिाहरु िोपी त्यसको संिक्षण ि उपयोग गनग सम्िवरधत समिुायलाई 

परििालन गरिनेछ । 

• पवहिो तथा भकू्षयग्रस्त के्षिहरुमा विरुिा िोपण गरिने, त्यसको संिक्षण ि उपयोग कायगमा गरिि तथा भवूमवहन 

वकसानहरुलाई वजम्मा विइनेछ । 

• िहुमलु्य तथा लोपोरमखु जवडिटुी तथा िनस्पवतहरुको संिक्षण ि संिद्धगन गिी अिैध िोिी वनकासी वनरुत्सावहत 

गरिनेछ । 
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जिवारु् पररवििनिः 

• गाउँपावलकावभि जलिाय ु परिितगनले पािेको प्रभाि तथा असि िािे मध्यनजि गि ै जलिाय ु परिितगनलाई 

रयवुनकिण गनग पहल गरिनेछ । 

• प्राक वतक तथा मानविय वक्रयाकलापिाट स वजत जलिाय ुपरिितगनका प्रवतकुल प्रभािहरुलाइ रयवुनकिण गिी 

अनकुुवलत कायगक्रम संिालन माफग त जवैिक विविधता ि िाताििण संिक्षण लाइ प्राथवमकता विइनेछ । 

 

फोहोरमैिा व्र्वस्थापनिः 

• गाउँपावलका क्षेिको फोहोिमैला तथा िजाि व्यिस्थापन गिी प्रभािकािी रुपमा गाउँपावलकालाई स्िच्छ, 

हिाभिा, सरुिि िाख् न फोहोिमलैा व्यिस्थापनको लावग पहल गरिनेछ । 

• फोहोि मलैाको कािणले मानि स्िास््य  ि पयागििणमा पनग जाने असिलाइ घटाउन समय समयमा 

गाउपावलकाको तफग िाट फोहोिमलैा व्यिस्थापनका विर्यमा िेतनामलुक कायगक्रम संिालन गरिनेछ । 

 

र्वपि व्र्वस्थापनिः 

• कोिोना महामािीिाट वसवजगत प्रवतकुल परिवस्थवतलाई मध्यनजि गि ैलकडाउनको कािण िोजगािी गमुकेा, 

िवैनक जीिनयापनामा असि पुगकेा परििािहरुको लागी िोजगािी प्रिान गि ैिाहत उपलब्ध गिाइनेछ । 

• कोिोना महामािीको प्रकोप ब्यिस्थापनको लागी यस गाउँपावलकाका नागरिकहरुलाई ििाउन आिश्यक 

और्वध, उपकिण, सामाग्रीहरुको उवित ब्यिस्थापन गरिनेछ । 

• यस गाउँपावलकाका नागरिकहरुलाई िाढी, पवहिो जस्ता प्राक वतक विपि ्िाट वसवजगत परिवस्थवतको 

ब्यिस्थापनको लागी ताि जाली वितिण गरिनेछ । 

• प्राक वतक प्रकोपको कािण घििाि विवहन भएका ब्यविहरुलाई उवित िाहतको ब्यिस्था गरिनेछ । 

 

➢ िंस्थागि र्वकाि िथा िेवा प्रवाहिः 

मानव िंशाधन र्वकाििः 

• गाउँपावलकाका कमगिािीहरुको सीप, िक्षता, क्षमता तथा अनभुिमा विकास गि ैप्रभािकािी कायगसम्पािन 

गिाउन आिश्यक विवभरन प्रकािको तावलम, गोष्ठी तथा आरतरिक भ्रमणको अिसिको व्यिस्था गरिनेछ । 

• स्थानीय सिकािका रुपमा स्थावपत गाउपावलकाको कायगिोझ ि सेिाप्रिाहको विवशष्टता ि विविवधकिणलाइ 

मध्यनजि गिी कमगिािीलाइ आफ्नो कायग प्रवत पणुग परििालन गिी सेिाप्रिाहलाइ िसु्त ि वमतव्ययी िनाउन 

कायगसम्पािनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ताको व्यिस्था गरिनेछ । 
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• यस गाउँपावलका काम गने िाष्िसेिक कमगिािीहरुले स्थानीय तहको कायगिोझलाई महशसु गि ैिखेाउन ुभएको 

कायगसम्पािनको मलु्यांकन गि ै उवित मापिण्डको आधािमा बर्ि उत्कृष्ट कमिचारी घोर्णा गिी नगि रु. 

३०,०००।– (वतस हजाि) पिुस्काि सवहत सम्मान गरिनछे  । साथै कमजोि कायगसम्पािन प्रस्ततु गन े

कमगिािीहरुलाई प ष्ठपोर्ण प्रिान गिी क्षमता अवभि वद्व गनुगको साथै काननूी मापिण्ड विपरित कामाकज गने 

कमगिािीलाई काननु अनसुाि उपिाि गरिनेछ । 

िेवा प्रवाहमा र्वदु्यिीर् िूचना प्रर्वर्धको प्रर्ोगिः 

• गाउँपावलका तथा िडा कायागलयिाट प्रिाह हुने सेिामा विद्यतुीय सिूना प्रविवधको अत्यावधक प्रयोग गि ैसेिा 

प्रिाहलाई सिल, वछटो ि छरितो िनाइनेछ । 

• गाउपावलका वभिका प्रत्येक िडा कायागलयहरुमा विद्यवुतय सिूना प्रणालीका माध्यमिाट अनलाइन माफग त 

सेिा प्रिाह गरिने व्यिस्था वमलाउन पहल गरिनेछ  । 

• गाउँपावलका तथा िडा कायागलयमा विद्यतु आपवुतगको समस्यालाइ मध्यनजि गि ैिैकवल्पक उजागको ब्यिस्था 

गरिनेछ ।  

र्वत्तीर् व्र्वस्थापन र िुशािनिः 

राजस्व पररचािनिः 

• आम जनतालाई कि तथा िाजश्वको महत्िका िािेमा जनिेतना विस्ताि गरिनेछ । साथै कि वतनुग नागरिकको 

पवहलो कतगव्य हो ि उि िकम स्थानीय सिकािले लोककल्याणकािी क्षेिमा आिश्यकताका आधािमा पाििशी 

रुपमा खिग गने जानकािी गिाइ जनतालाइ किप्रवत प्रवतिद्ध  गिाइ आरतिीक आम्िानीलाइ िढोत्तिी गरिनेछ । 

• किका थप िायिा तथा स्रोतको पवहिान गिी कि संकलन कायगलाई व्ियवस्थत तथा सवजलो िनाउन गाउँघिमा 

नै गई कि संकलन अवभयान संिालन गरिनेछ । 

बेरजु फर् िर्ौटिः 

• यस गाउँपावलकालाई िेरुज ु िवहत गाउँपावलका िनाइनेछ । साथै गाउँपावलका तथा िडामा िहकेो िेरुजहुरु 

वनयमानसुाि असलु उपि गरिनेछ । समयम ैिरेुज ुअसलु उपि गने व्यवि संस्थालाई उवित पुिस्कािको व्यिस्था 

गरिनेछ । िरेुज ुअसुलीलाई कडाइका साथ अिलम्िन गिी िेरुज ुिवहत गाउँपावलका िनाइनेछ । 

िाविजर्नक िुनुवाईिः 

• गाउँपावलकािाट प्रिाह हुने सेिाको िािेमा समय समयमा सािगजवनक सनुिुाई गिी सुशासनको प्रत्याभवुत 

विलाइनेछ  । 
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िलमार्नि  िभाध्र्क्ष महोिर्,   

अि म यस गाउँपावलकाको आगामी आ.ि. २०७७।०७८ को िावर्गक िजटे प्रस्ततु गने अनमुवत िाहरछु ।  

 

1. आगामी आवथगक िर्ग २०७७।०७८ को लागी अनमुान गरिएको खिग व्यहोने स्रोत मध्ये आरतरिक आयिाट रू. ९ 

लाख  ८४ हजाि ६ सय २० अनमुान गरिएको छ भने िाल ुआ.ि.िाट संवित कोर्मा वफताग जाने अनमुावनत िकम 

७३ लाख २५ हजाि िहकेो छ । नेपाल सिकाििाट वित्तीय समानीकिण वशर्गकमा प्राप्त अनिुान रु. ९ किोड ६५ 

लाख, सशतग वशर्गकमा प्राप्त अनिुान रु. १७ किोड ११ लाख िहकेो छ भने िाजश्व िाँडफाँड िाट रु. ६ किोड ७ 

हजाि ३ सय ८० प्राप्त हुने भएको छ । १ नं. प्रिशे सिकाििाट वित्तीय समावनकिण वशर्गकमा रु. ७० लाख १८ 

हजाि, समपिुक अनिुानमा १ किोड, सशतग अनिुानमा रू. १ लाख प्राप्त भएको छ भने विशेर् अनिुानमा ३० लाख 

प्राप्त हुने अनमुान गरिएको छ । त्यसै गिी सिािी साधन किको िाजश्व िाँडफाँडिाट रू. १८ लाख १५ हजाि प्राप्त 

हुने भएको छ । यसिी आगामी आ.ि. २०७७।०७८ को लावग कूल रु. ३६ किोड ३४ लाख ५० हजािको िजटे 

विवनयोजन गिेको छु । कुल विवनयोजन मध्ये गाउँपावलका तथा िडा कायागलयको प्रशासवनक खिग तफग  रू. ७ किोड 

७० लाख (अथागत ४४.३४ प्रवतशत) ि विकास वनमागणका योजना/कायगक्रम तफग  ९ किोड ६६ लाख ५० हजाि 

(अथागत ५५.६६ प्रवतशत) विवनयोजन गिेको छु । जसमध्ये िाल ुप्रक वतको योजना कायगक्रममा रु. १ किोड ५९ 

लाख ४ हजाि ५४९ पैसा ४२ (अथागत १६.४५ %) विवनयोजन गिेको छु भने पुंवजगत प्रक वतको योजनाको लावग 

रु.  ८ किोड ७ लाख ४५ हजाि ४५० पैसा ५८ (अथागत ८३.५५ %) विवनयोजन गिेको छु । 

2.  सशतग अनिुान अरतगगत संघीय सिकाििाट प्राप्त हुने रु. १७ किोड ११ लाख ि प्रिशे सिकाििाट प्राप्त हुने रु. १ 

लाख लाइ सोही योजना/कायगक्रममा खिग हुने गिी विवनयोजन गिेको छु । समपिुक अनिुान अरतगगत संघीय 

सिकाििाट प्राप्त हुने रु. ५६ लाख ि प्रिशे सिकाििाट प्राप्त हनुे रु. १ किोडमा गाउँपावलकाको समते साझिेािीमा 

साब्लाख ुगमु्िा ढंगढंग ेझिना जाने पयगटकीय सडक वनमागण, योजनामा कायागरियन गने गिी विवनयोजन गिेको छु । 

प्रिशे सिकाििाट प्राप्त हुन ससने विशेर् अनिुानलाई पवन पवछ प्राप्त भए पवछ सोही योजनामा खिग हुने गिी 

विवनयोजन गिेको छु । 

3. १ नं. प्रिशे सिकािले तजुगमा गिेको स्थानीय तहको पिावधकािीको सेिा सवुिधा संिवरध ऐनमा उल्लेख भएको सेिा 

सवुिधा पाउने गिी जनप्रवतवनवधको सेिा सवुिधाको लावग एकमषु्ट रु.  ६० लाख विवनयोजन गिेको छु । 

4. संघीय तथा प्रािवेशक सिकािले उपलब्ध गिाएको समपिुक अनिुान, सहयोगी िात  वनकायहरु संग पेश भएका 

प्रस्तािना तथा कायगपावलकाको वनणगय िमोवजम साझिेािी कायगक्रमहरु संिालन गनगको समपुिक कोर् (Matching 

Fund) को लावग रू ५० लाख  विवनयोजन गिेको छु । 

5. विर्यगत के्षिमा कायगक्रम अनसुाि छुट्याइएको िजटे अनुसवुिमा उल्लेख गिेको छु । यहाँ म वशर्गक अनुसाि 

विवनयोवजत िकम माि प्रस्ततु गने अनमुवत िाहरछु । 

 

• आर्थिक र्बकाििः- यस गाउँपावलकाको आवथगक विकासको मरेुिण्डको रुपमा क वर्, पश,ु पयगटन िहकेा छन ् । 

गाउँपावलकाले आगामी आ.ि. िखेी पशपुालन के्षिमा पकेट के्षिको अिधािणामा वनवित के्षिका क र्कहरुलाई 

लाभ परु् याउँि ैआय आजगन तथा वजविकोपाजगनमा सहजता ल्याउने लक्ष िाखकेो छ । स्थानीय क र्ी िालीहरुको 

विकासको लागी रू. २५ लाख ७० हजाि ४ सय ३४ विवनयोजन गिेको छु ।  
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• प्रत्रे्क घरघरमा – र्िर्िङ्वा िरकार भरने नािालाई साकाि पयुागउन गत आ.ि. मा शरुु गरिएको पश ुिहुुनु 

कायगक्रमलाई आगामी आ.ि. मा समते वनिरतिता विइएको छ । िाल ुआ.ि. मा शरुु गरिएको पश ुधन िीमा 

कायगक्रमलाइ आगामी िर्गमा पवन वनिरतिता विइएको छ । पशपुंक्षीहरुको विकास, पश ुिहुुन ुतथा पश ुधन िीमा 

कायगक्रमको लागी एकमषु्ट रु ५२ लाख ८५ हजाि २५९ विवनयोजन गिेको छु । 

•  र्िर्िङ्वाको गौरब र्िर्िङ्वाको शानिःपर्िटकीर् के्षत्र, हाम्रो पर्हचानिः वतम्िङु पोखिी, ढङढङ्ग ेझिना, 

वसविङिा धाम, वििणेी गफुा, िमिेे गफुा, तोपाहाङ मागग जस्ता यस गाउँपावलकाका पयगटकीय क्षेिहरुको पवहिान 

गिी एवकक त पयगटकीय गरुुयोजना तजुगमा गिी १ नं. प्रिशेकै नमनुा पयगटकीय गरतब्यको रुपमा विकास गने सोि 

िावखएको छ  । उि गरुुयोजनाको आधािमा पिूागधाि तथा संििनाहरु वनमागण गिी आरतरिक तथा िाह्य पयगटनको 

माध्यमिाट यस गाउँपावलकाको िाजश्वमा अवभि वद्व गरिनेछ ।पयगटन प्रिद्वगन, एवकक त पयगटकीय गरुुयोजनाको लावग 

२५ लाख ५२ हजाि २५९ विवनयोजन गिेको छु । 

िामार्जक र्बकाििः 

र्शक्षािः 

• यस गाउँपावलका वभिका विद्यालयहरुको भौवतक पिूागधाि सुधाि, घिेािािा, खलेमिैान वनमागण गरिनेछ । विद्यालय 

प्र.अ. हरु संग वनयवमत िैठक िसी शवैक्षक गणुस्ति सधुािको लावग प्रयत्न गरिनेछ । विद्यालयहरुलाई कायागलय 

ब्यिस्थापनको लावग आिश्यक सहयोग गरिनेछ । वपवसवस िाल लगाएका विद्यालयहरुको िंगिोकन गरिनेछ । 

िा.वि.के. ि आवनपान भार्ा वशक्षकहरुलाई उवित सवुिधा प्रिान गरिनेछ ।  वशक्षा क्षेिको विकासको लावग एकमषु्ट 

रु. ७७ लाख ३९ हजाि ३७९ विवनयोजन गिेको छु । 

स्वास््र्िः 

• स्िास््य संस्थामा गभगिवत जाँि तथा सतु्केिी गिाउने मवहलालाई प्रोत्साहन गरिनेछ । स्ियसेंविका वििी िवहनीहरुले 

स्थानीय स्तिमा परु् याउन ुभएको योगिानको उच्ि किि गरिनेछ  । स्िास््य िौकीहरुमा ग्रावमण Video X-Ray 

सेिा विस्ताि गरिनेछ । कोिोना प्रकोप िोकथाम तथा वनयरिणको लागी आिश्यक तयािी गरिनेछ । कोिोना प्रकोप 

िोकथाम तथा वनयरिणमा खवटन ुभएका स्िास््यकमी तथा सिूक्षाकमीलाई उवित सम्मान गरिनेछ । अधिुा िहकेा 

स्िास््य िौकी ि सामिुावयक स्िास््य इकाईको भिनलाई वनिरतिता विइनेछ । स्िास््य क्षेिको विकास, कोिोना 

महामािी िोकथामको लावग एकमषु्ट रु. ३० लाख ४७ हजाि ५७३ विवनयोजन गिेको छु । 

 

 

खानेपानी 

• गाउँपावलका वभि केही नयाँ खानेपानी आयोजना वनमागण ि पिुानो खानेपानी आयोजनाको ममगत संभाि गरिनेछ । 

जस्िाट कवम्तमा ५०० घिधिुी नागरिक लाभावरित हुने अपेक्षा िावखएको छ । गाउँपावलका वभिका नागरिकहरुलाई 

आिश्यकता अनसुाि पाइप खरिि गिी वितिण गरिनेछ । साविक साब्लाख ु१, २ ि ३ मा वमटि वसस्टममा खानेपानी 
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पाइपलाइनको ब्यिस्था गरिनेछ । खानेपानी क्षेिको विकास, वडवपआिको लावग एकमषु्ट रु. ७४ लाख १५ हजाि 

७०० विवनयोजन गिेको छु । 

खेिकुििः 

• विवभरन िडामा खलेकुि मिैान वनमागण भएका खलेमिैानको विस्तिा प्रिद्वगन गरिनेछ । खलेकु कायगक्रम प्रिद्वागन तथा 

खलेमिैान विस्तािको लागी रु. १७ लाख ७४ हजाि ६११ विवनयोजन गिेको छु । 

 

िैंर्गक िमानिा िथा िामार्जक िमावेर्शकरणिः 

• लैंवगक समानता तथा सामावजक समािवेशकिण अरतगगत मवहला, िवलत, अपाङ्ग, िालिावलकाहरुको 

सशविकिण तथा सीप, क्षमता विकासमा जोड विइनेछ । िाज्यले प्रिान गने सेिा सवुिधा प्राप्त गन ेअिसि प्रिान 

गरिनेछ । ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगहरुलाई संिवरधत िडामा नै गई परििय पि वितिण गरिनेछ । लैंवगक समानता 

तथा सामावजक समािवेशकिण वशर्गकमा रू. २६ लाख १८ हजाि ६५ विवनयोजन गिेको छु । 

 

पूवािधार र्बकाि 

िडकिः 

• गाउँपावलका वभिका िडा कायागलयहरुलाई सडक सरजालले जोडी सहज आगािमनको व्ियस्था गरिनेछ । गत 

आ.ि. तथा िाल ुआ.ि. मा सुरु भई पिूा नभएका सडक मागगहरु पिुा गनुग को साथै िाल ुअिस्थामा निहकेा सडक 

मागगहरुको स्तिोरनवत तथा ममगत संभाि गरिनेछ  । भञ्ज्याङ िजािको सडक स्तिोरनती गरिनेछ । पयगटकीय सडक 

संजालको विस्ताि गरिनेछ । साब्लाख ु गमु्िा िखेी ढङ्ढङ्ग े झिना सम्मको सडक वनमागणले गाउँपावलकाको 

आरतरिक तथा िाह्य पयगटनमा प्रिद्वगन हुने विश्वास वलएको छु । कोिोना महामािीको कािण नेपाल सिकािले घोर्णा 

गिेको लकडाउनको कािण िोजगािी गमुकेा, गरिि, िेिोजगाि, श्रवमकहरुलाइ िोजगािी सवहत िाहत प्रिान गरिनेछ । 

कोिोनाको कािण िोजगािी गमुकेालाई िाहत तथा नागरिकलाई सडक संजालको माध्यमिाट सहज आगामनको 

लावग रू. ३ किोड ३२ लाख २२ हजाि ४७० विवनयोजन गिेको छु । 

भवन िथा शहरी र्बकाि 

• िाल ुआ.ि. मा वनमागण शरुु गरिएको मवहल भिन तथा सामिुावयक भिनलाई वनिरतिता विइएको छ । जनप्रवतवनवध 

तथा अरय विवशष्ट ब्यविहरुको लागी सिुवक्षत तथा भिपिो आिासको व्यिस्था गरिनेछ ।  िडा कायागलयहरुको 

प्रशासवनक भिनमा एकै प्रकािको वडजाइन गरिनेछ । आगामी आ.ि. मा कवम्तमा ३ िटा साििेा, वलम्िवुिन ि 

सरंुुवखमको िडाकायागलयको प्रशासवनक भिन वनमागण गनग शरुु गरिनेछ । गाउँपावलकाको प्रशासवनक भिनको 

वडवपआि तयाि गिी आिश्यक वनकायसंग समरिय गिी वनमागण गनग शरुु गरिनेछ । भिन वनमागण तथा वडवपआिको 

लावग एकमषु्ट रु. ६८ लाख ४२ हजाि १२९ विवनयोजन गिेको छु ।  
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      र्िंचाईिः 

• विवभरन कुलो ममगत, वसंिाइ आयोजना संिालन गिी नागरिकको आय आजगन तथा वजविकोपाजगनमा सहजता 

ल्याउनको लावग रु. १३ लाख विवनयोजन गिेको छु । 

बािावरण िथा र्बपि ब्र्बस्थापनिः 

      वन बािावरण, भू – िंरक्षण र जिबारु् पररवििनिः 

• िन, िाताििण तथा भ ूसंिक्षणको कायगक्रमलाई वनिरतििा विएको छु । विपि ब्यिस्थापनको लागी आिश्यक तयािी 

गिेको छु । िाढी पवहिो भ-ूक्षय जस्ता प्राक वतक प्रकोप िोकथामको लागी ि क्षािोपण कायगक्रम लाग ुगिेको छु । िन 

िाताििण, भ ूसंिक्षण, ि क्षािोपण, विपि ्व्यिस्थापनको लावग एकमषु्ट रु. ३४ लाख ५० हजाि ३०७  विवनयोजन 

गिेको छु । 

 

िंस्थागि र्बकाि र िेवा प्रवाह र िूशािन 

• रयावयक सवमवतको काम काििावहलाई िसु्त िरुुस्त तथा प्रभािकािी िनाउँि ैस्थानीय नागरिकको वििाि समाधान 

सहज रुपले गनग सवििालय, इजलाश वनमागणको लावग रु. ५ लाख विवनयोजन गिेको छु । 

• िडा कायागलयको ब्यिस्थापन, ममगत सभाि, मवेशनिी औजािको लागी रु. १० लाख २५ हजाि विवनयोजन गिेको 

छु । 

• सिािी साधन मोटिसाइकल खरििको लावग १२ लाख ५२ हजाि ३१९  विवनयोजन गिेको छु । 

• यस गाउँपावलकाका कमगिािीहरुलाई कायागलयको काम काििाहीमा िसु्त, िरुुस्त तथा प्रभािकािी रुपले काम गने 

िाताििण वसजगना गनग, कायागलय समय भरिा िावहि तथा सािगजवनक वििामा काम गिाउँिै कायागलयले वलएको 

िावर्गक लक्ष अनसुाि वनविगष्ट समयमा नै योजना कायागरियन गनग, िख ेविकासलाई अरत्य गनग, कमगिािीको ज्ञान, 

सीप, क्षमता, अनभुिको उच्ितम सिपुयोग गि ैअवधकतम उपलवव्ध हावसल गनग ि कायगसम्पािनमा उत्प्रेिणा प्रिान 

गनग गाउँपावलकाको आरतरिक स्रोतिाट व्यहोरिने गिी कायग सम्पािनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ताको व्यिस्था गिेको 

छु । यस िाट कमगिािीमा सभाले पारित गिेको नीवत तथा कायगक्रमको मातहतमा िही आफू भरिा एक तह माथीको 

अवधकािी प्रवत वजम्मिेाि तथा उत्तििायी भई िसु्त, िरुुस्त तथा प्रभािकािी रुपमा कायगसम्पािन हुने, कायगपावलकाले 

पारित गिेको िावर्गक कायगक्रम कायागरियन कायगयोजना अनसुाि कायग सम्पािन हुने, िख ेविकासको अरत्य हुने तथा 

सेिाग्राहीले कायागलय समय भरिा िावहि तथा सािगजवनक वििाको विनमा पवन सेिा पाउने लक्ष वलइएको छ । साथै 

कमगिािीहरुले स्थानीय तहको लक्ष अनरुुप आफ्नो कायगसम्पािन गनुग भई यस गाउँपावलकाको सेिा प्रिाहिाट 

नागरिकहरुले सरतवुष्ट प्राप्त गने अनमुान गिेको छु ।  

अध्र्क्ष/उपाध्र्क्ष र्नर्ििष्ट कार्िक्रम 

• यस गाउँपावलकाका प्रत्येक नागरिकहरुलाई अध्यक्ष ि उपाध्यक्षको तफग िाट संिोधन गनग पहल गिेको छु । स – 

साना तत्काल नगिी नहुने योजना/कायगक्रमलाई जनु िेला आिश्यक पछग, त्यही िेला समाधान गने सोि वलएको 
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छु । यसले नागरिक ि जनप्रवतवनवध वििको संिरध सदुृढ भई नागरिकको आिश्यकताहरु संिोधन हुन गई 

नागरिकमा स्थानीय सिकाि प्रवतको विश्वास, भिोसा थप मजििु हुने विश्वास वलएको छु । अध्यक्ष उपाध्यक्ष 

वनविगष्ट कायगक्रमको लागी रु. २० लाख विवनयोजन गिेको छु । 

कार्िपार्िका ििस्र् कार्िक्रम 

• गाउँ कायगपावलकाका मनोवनत सिस्यलाई सि ैिडामा संिोधन गने गिी, िडा सवमवतले तथा गाउँपावलकाले 

विवनयोजन गिेको योजनामा डुवब्लकेशन नहुने गिी योजना विवनयोजन गनग एकमषु्ट रु. १५ लाख विवनयोजन 

गिेको छु । 

िलमार्नि िभाका िभाध्र्क्ष महोिर्, 

• यस िजटेको कायागरियनिाट िालक अिस्थामा िहकेो यस गाउँपावलकाको भविष्य उज्िल िहनेछ, 

गाउँपावलका सम द्व िरनेछ ि वसविङ्िािासी िाज ुभाई वििी विहानीको आय आजगनमा ि वद्व हुिं ैनेपाल सिकािले 

वलएको "िमृर्द् नेपाि िुखी नेपािी" भरने नािा साकाि हुनेछ भरने अपेक्षा वलएको छु । िजटेको 

कायागरियनको लावग समग्र सिकािी, गिैसिकािी संघ संस्था, आम जनसमिुाय, िवुद्ववजवि, नागरिक समाज, 

िाजनीवतक िल लगायत सिैले प्रभािकािी ढंगले आफ्नो भवुमका वनिागह गनुग हुनेछ भरने आशा, विश्वास वलएको 

छु । 

• अरत्यमा प्रस्ततु िजटे तजुगमा गनग प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गनुगहुने सम्पणुगमा हाविगक धरयिाि विन 

िाहरछु । 

 

धन्र्वाि ।    


