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खण्ड १ – पररचर् र िमीक्षा
१.१ पृष्ठभूमी
िलमार्नि िभाध्र्क्ष महोिर्,
• नेपालको संविधानले परिकल्पना गिे को सङ्घीय लोकतावरिक गणतरिात्मक शासन व्यिस्था अनसु ाि वतन तहको
सिकाि अरतगगत यस वसविङ्िा गाउँपावलकाको आगामी विनको सनु ौलो भाग्य ि भविष्यको मागगविि कोनगको लागी
आ.ि. २०७८।०७९ को नीवत, कायगक्रम तथा बजेट यस गरिमामय गाउँ सभामा प्रस्ततु गनग पाउँिा अत्यरतै
गौििावरित महशसु गिे को छु ।
• सिगप्रथम, नेपालको सङ्घीय लोकतावरिक गणतरिको लावग नेपाली जनताले पटकपटक गिै आएको ऐवतहावसक
जनआरिोलन, सशस्त्र संघर्गहरुमा शहाित हुनु भएका आििणीय िीि अमि शहीिहरुको त्याग ि बवलिानलाई
भािपणु ग श्रद्वाञ्जली अपगण गिगछु । साथै विवभरन िनु ौतीका िािजिु आफ्नो व्यविगत स्िाथग ि जीिन भरिा मावथ
उठे ि िावष्िय स्िाथग ि आिश्यकताको लावग अहोिाि खवटनुभएका, अतुलनीय, अिणगनीय योगिान पयु ागउनभु एका
तमाम जनप्रवतवनवध ि िाष्टसेिक कमगिािीहरुमा हाविगक कृ तज्ञता व्यि गनग िाहरछु ।
• कोिोना भाइिस (कोवभड १९) महामािीको नयाँ भेरियरट सवहतको िोश्रो लहिको कािण मानि जातीमावथ शताब्िीकै
सबैभरिा ठूलो संकट पैिा भएको छ । विश्वस्तिमै यस महामािीविरुद्व लड्न मौजिु ा स्िास््य सेिा ि सवु िधाहरु
अपयागप्त िेवखएका छन् । यस महामािीबाट यस गाउँपावलका पवन अछुतो िहन सके न । यस महामािीबाट सङ्क्रवमत
विवभरन स्थानमा िहनु भई ज्यान गमु ाउनहु ुने नागरिकहरुका शोकाकुल परििािजनप्रवत गवहिो समिेिना ब्यि गिगछु
। गाउँपावलकाका संक्रवमत तथा उपिािित सम्पणु ग आमाबबु ा, िाजभु ाइ तथा विविबवहनीहरुको शीघ्र
स्िास््यलाभको कामना गिगछु । साथै कोवभड १९ लाई पिावजत गिी वनयवमत कामकाजमा फकग नु हुने सबैलाई बधाई
तथा शभु कामना ब्यि गिगछु ।
• जोवखमपुणग परिवस्थवतमा अग्रपंविमा िहेि सेिा गने स्िास््यकमी, सिू क्षाकमी, एम्बुलेरस िालक लगायत सम्पणु ग
िाष्िसेिकको म उच्ि प्रशसं ा गिगछु । कोवभड १९ सक्र
ं मण िोकथाम तथा वनयरिणमा गाउँपावलकाले िालेको
किमहरुलाई पणु ग साथ विई सहयोग गनगभु एकोमा िडा वनगिानी समहु , मवहला स्िास््य स्ियंसेविका लगायत सम्पणु ग
वसविङ्िािासी महानभु ािहरुमा हाविगक आभाि ब्यि गिगछु ।
• नेपाल सिकािले िमृद्ध नेपाि िख
ु ी नेपािीको उद्देश्य परिकल्पना गिे ि विगतमा आफ्ना योजना तथा कायगक्रमहरु
अवघ सािे को छ । तसथग मैले पवन आज वसविङ्िा गाउँपावलकाको िावर्गक नीवत तथा कायगक्रम ि बजेट बिब्य पेश
गिाग सोही उद्देश्यलाई सहयोग पग्ु ने गिी पेश गिे को छु । यस क्षेिको सिागङ्गीण तथा सरतवु लत विकास गिै
गाउँबासीहरुको समग्र आवथगक सामावजक स्तिमा अभतु पणु ग रुपमा सकािात्मक परिितगन ल्याउन गाउँपावलका
परििाि लागेको छ । यस गाउँपावलकालाई बालमैिी, मवहलामैिी, अपागमं िै ी, ज्येष्ठ नागरिकमैिी तथा िाताििणमैिी
गाउँपावलकाको रुपमा विकास गिै, सश
ु ासन, पाििवशगता कायम गिै, वछटो छरितो ि प्रभािकािी सेिा प्रिाह गिै
नेपालकै नमनु ा गाउँपावलकाको रुपमा विकास गनग हामी ित्तवित्तका साथ लावग पिे का छौं । यस कायगमा सहयोग
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प्रिान गनग सम्पणु ग जनप्रवतवनवध, बवु िवजवि, समाजसेिी, गाउँबासी तथा सिोकाििालाहरुको ििनात्मक सहयोगको
अवपल गिगछु ।
• यस वसविङ्िा गाउँपावलकाको नीवत, कायगक्रम तथा बजेट प्राथवमवककिण तथा तजमगु ा गिाग नेपालको सवं िधानको
अनसु िु ी ८ ि ९, नेपाल सिकािको नीवत तथा कायगक्रम, १ नं. प्रिेश सिकािको नीवत तथा कायगक्रम, नेपाल सिकाि
तथा प्रिेश सिकािबाट प्राप्त वित्तीय समावनकिण, समपिु क, विशेर् तथा सशतग अनुिान, नेपाल सिकािले
अरतििावष्िय स्तिमा गिे का प्रवतिद्वताहरु, िीगो विकास लक्ष, सङ्घीय मावमला तथा सामारय प्रशासन मरिालयका
विवभरन आिेश, वनिेशन तथा परिपिहरु, स्थानीय तहको अवधकाि तथा कायग विस्तृवतकिण, स्थानीय तहको योजना
तथा बजेट तजगमु ा विग्िशगन, २०७४ (परिमावजगत), स्थानीय सिकाि संिालन ऐन, २०७४, अरय प्रिवलत विद्यमान
ऐन काननू हरु, वबवभरन विर्यगत मरिालयहरु, कायागलयहरु, संघ संस्थाहरु बाट प्राप्त मागग वनिेशन, सझु ाि तथा
अपेक्षा, वबवभरन वबज्ञ, सवमवतहरुका िाय, सल्लाह तथा सझु ािहरु तथा आम नागरिकहरुको सझु ाि, आम
वसविङ्िाबासीको अपेक्षा समेतलाई हृियङ्गम गिी यस सम्मावनत सभामा प्रस्ततु गिे को छु ।
िलमार्नि िभाध्र्क्ष महोिर्,
अि म यस गरिमामय सभामा गत आवथगक िर्गका नीवत तथा कायगक्रमहरुको समीक्षा पेश गने अनमु वत िाहरछु ।
(क) आर्थिक क्षेत्र
कृर्र्िः-

• वसविङिा गा.पा. अरतगगतका सम्पणु ग अगिु ा कृ र्क तथा व्यािसावयक कृ र्कहरुको खेती प्रविवधमा सधु ाि तथा
उत्पािन िृविमा थप टेिा पयु ागउने उद्देश्यका साथ उन्नि र्वउर्वजन र्वरिण गरििै आएको छ । यस
कायगक्रमिाट किीि ४५० जना भरिा िढी कृ र्कहरुले विवभरन िावलका उरनत विज विजन ४ सेटको ििले प्राप्त
गनगु भएको छ ।
• िेशब्यापीरुपमा फै वलएको अमेरिकन फौजीवकिा तथा अरय िावलमा नोक्सानी पयु ागउने विवभरन हावनकािक
वकिाहरुबाट यस गाउँपावलकाका बालीनालीलाई बिाउन रािार्र्नक िथा जैर्वक र्वर्ािी खरिि गिी
वितिण गरिएको छ । कायगक्रमिाट करिि ३४० जना भरिा िढी कृ र्कहरुले विवभरन िावलमा क्षती पयु ागउने
वकिाहरुको व्यिस्थापन तथा वनयरिणको लागी २/२ सेटको ििले विर्ािी प्राप्त गनगु भएको छ । खाद्यारनबालीको
बृवद्व विकासको लागी आबश्यक िासायवनक मल वितिणको लागी ५ िटा िहकारीिाई र्डिरर्िप प्रिान
गिी िासायवनक मलको आपवु तग ब्यबस्थापन गरिएको छ ।

• फलफुल, तिकािी, डाले घाँस तथा जवडिवु टको विरुिा िावहिी क्षेििाट आयात गनगु पिाग यस पावलका
अरतगगतका कृ र्कहरुको मोटो िकम िावहरिएको कुिा अिगत गिै यस गाउँपावलकािाट विवभरन प्रजावतका
विरुिा वनयागत गिी कृ र्कहरुको आय िृवि गने उद्देश्यले प्रत्येक िडामा १/१ िटा नििरी स्थापना गिी
सि
ं ालनमा ल्याइएको छ । यस बाट करिि ९०० जना भरिा िढी कृ र्कहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा लाभ पग्ु ने विश्वास
वलइएको छ ।
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• कृ वर् पेशालाई व्यिसावयक तथा आधवु नवककिण गिै फलफुल खेती विस्तािमा टेिा पयु ागउने उद्देश्यका साथ
सङ्घीय सशतग अनिु ानको रुपमा प्राप्त भएको फिफुि खेिी िशक कार्िक्रममा ५ िटा कृ र्क समहु तथा
सहकािीद्विा विवभरन मेवसन उपकिण िाजगि स्प्रेयि, विरुिा िोप्नको लागी खाल्डो खरने मेवसन, मकै छोडाउने
हाते मेवसन आिी कृ र्कहरुको लागत साझेिािी िकम ५०% ि सङ्घीय सशतग अनिु ानबाट ५०% गिी
कृ र्कहरुद्विा खरिि गिीएको छ । यस कायगक्रमबाट विवभरन उरनत जातका फलफुलका करिि ९,०००।– भरिा
िढी विरुिा िोपण गिीएको छ ।

• वसविङिा गाउँपावलकामा मकै ि धान आयातलाई पणु ग रुपमा वनरुत्सावहत गिै मकै तथा धानमा आत्मवनभगि भई
के वह हि सम्म मकै तथा धान वनयागत गने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री कृर्र् आधुर्नर्करण पररर्ोजना अरतगगत
सङ्घीय सशतग अनिु ानको रुपमा प्राप्त भएको बजेटले यस गाउँपावलका वस्थत िडा नं. ४ साब्लाखमु ा धान
पके ट र्वकाि कार्िक्रम ि िडा न.ं २ सािेिामा मकै पके ट र्वकाि कार्िक्रम सञ्ं िालन गरिएको छ ।
जसबाट करिि १४५ जना भरिा िढी कृ र्कहरु प्रत्यक्ष रुपमा लाभावरित हुनक
ु ो साथै विवभरन कृ वर् सामाग्रीहरु
वमवनवमल २७ थान, हाते ियाक्टि १६ थान, िाजगि स्प्रेयि ६५ थान, थ्रेसि ४ थान, विर्ािी किीि ४००० सेट,
मकै छोडाउने हाते मेवसन ५० थान, मकै छोडाउने मेवसन (मोटििला) ३ थान, मकै िोप्ने मेवसन १४ थान,
गोडमेल सामाग्री १८० थान, उरनत धानको विउ ३५० के .वज., उरनत मकै को विउ ४१० के .वज., जाँतो ३०
थान कृ र्कहरुलाई वितिण गरिएको छ ।

• कृ वर् पेशालाई व्यिसावयक तथा आधवु नवककिण गनगको लागी गत आवथगक िर्ग वभि १३ िटा कृ वर् फमग/कृ र्क
समहु हरु िताग तथा २५ िटा कृ वर् फमग/कृ र्क समहु हरु नविकिण गरिएको छ ।
पशु

• वसविङ्िािासी कृ र्कहरुलाई पशु स्िास््य व्यिस्थापनका लागी और्वध खिीि गिी वितिण गरिएको छ ।
यसबाट २६७ जना कृ र्कहरु प्रत्यक्ष लाभावरित भई १००० पशहु रुको स्िास््यमा सुधाि भएको अपेक्षा
गरिएको छ ।

• पशपु ालक कृ र्कहरुको आय आजगनमा सधु ाि गनग उरनत जातको पशु ल्याइ वितिण गरिएको छ । िडा नं. ६
मेहलेका कृ र्कहरुलाई ६ िटा बोयि जातको क्रस िोका वितिण गरिएको छ भने वलम्बवु िनमा २ िटा बोयि
जातको बोका ि एउटा वबउ िाँगा पवन वितिण गरिएको छ ।

• वसविङ्िा गाउँपावलका तथा अरय क्षेिको माछाको माग परिपतु ीको लागी िडा नं. ४ साब्लाखमु ा ३ िटा माछा
पोखिी वनमागणको लावग अनिु ान उपलव्ध गिाई माछा पोखिी वनमागण गरिएको छ ।

• प्रधानमन्त्री कृर्र् आधुर्नर्ककरण पररर्ोजना अरतगगत सशतग अनिु ानको रुपमा प्राप्त भएको बजेटले यस
गाउँपावलकाको िडा नं. ५ वलम्बवु िनमा वाख्रा तथा िडा नं. ४ साब्लाखमु ा वंगुरको पके ट कार्िक्रम
सञ्िालन गरिएको छ । जसबाट करिब १३० जना कृ र्कहरु प्रत्यक्ष रुपमा लाभावरित हुनको साथै ६० माउ
नयाँ बंगिु तथा ४ िटा िोयि बोका खरिि गिी वितिण भएको छ ।
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• िडा नं. ३ आख
ं ोपमा व्यिसावयक कृ र्कहरुलई ६ िटा घाँस काटने मेसीन (च्यापकटि) वितिण गरिएको छ
। जस्बाट कृ र्कहरुमा व्यािसावयकताको विकास भई घाँस काट्ने कायगमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ
।

• आ.ि. २०७६।०७७ मा गाउँपावलका माफग त गिाएको पशु विमा कायगक्रमको जम्मा २२ िटा मृत्यु भएको पशु
मध्ये १२ िटा पशक
ु ो वबमा िाबी भई भि
ु ानी भएको बाँकीको हकमा पवन वबमा िािीको प्रकृ यामा िहेको छ ।

• प्रिेश िरकारबाट आएको अनिु ानका कायगक्रमको लागी पहल गिी िाख्रापालन, िगं िु पालन, तथा िधु डेिी
व्यिस्थापन कायगक्रम अनिु ान उपलव्ध गिाउन सफल भइएको छ । यस गाउँपावलकाका ९ जना व्यिसायीहरुले
रु. १५ लाख अनिु ान िकम प्राप्त गिी प्रत्यक्ष लाभ वलन सफल हुनु भएको छ ।
• यस गाउँपावलका अरतगगतका प्रत्येक घिधिु ीमा वसविङ्िा गाउँपावलकाको उपवस्थवतको आभार् विलाउन
प्रत्येक कृ र्कको पशधु नको सिू क्षा गिै जीविकोपाजगनमा सहयोग गनग, पशपु ालक कृ र्कहरुलाई आफ्नो
ब्यिसायमा प्रोत्साहन गने लक्ष िावखएको पशु र्बमा िथा िुहुनो पशु प्रोत्िाहन कार्िक्रमको हकमा गत
आ.ब. मा कोिोना प्रकोपको कािण स्थवगत गरिएको छ ।
• यस गाउँपावलका अरतगगतका कालीखोला, सरुु वम्खम लगायत उच्ि वहमाली क्षेिमा ठुलाठुला खकग भएकोले
िौिीपालन व्यिसायलाई प्रिद्वगन गिी उन ि छुपी उत्पािन तफग िावष्िय स्तिमा व्यािसावयकता अवभिृवद्व गनग
िङ्घीर् िशिि अनुिानको रुपमा प्राप्त भएको िागि िाझेिारीमा चौरी िंरक्षण कार्िक्रममा ५०% (रु.
१०,००,०००।-) लागत साझेिािी गिी कायगक्रम संिालन गरिएको छ । जसबाट १५ िटा िौिी गोठ वनमागण हुनु
को साथै २०९ के .वज. खानेपानीको पाइप खरिि भएको छ ि िौिीको स्िास््य अिस्था प्रवत संबेिनवशल भई
भवबतब्य अिस्थाको लावग आबश्यक और्वध खरिि गरिएको छ । यो कायगक्रमबाट १५ जना िौिीपालक
कृ र्कहरुले प्रत्यक्ष लाभ वलनु भएको विश्वास वलएको छु ।
• त्यसै गिी यस गाउँपावलका अरतगगत कावलखोलामा भेडापालन व्यिसायलाई प्रिद्वगन गिी उन ि छुपी उत्पािन
तफग िावष्िय स्तिमा व्यािसावयकता अवभिृवद्व गनग िङ्घीर् िशिि अनुिानको रुपमा प्राप्त भएको िागि
िाझेिारीमा भेडा प्रवर्द्िन कार्िक्रममा ५०% (रु. १०,००,०००।-) लागत साझेिािी गिी कायगक्रम संिालन
गरिएको छ । कावलखोला भेडा पालक कृ र्क समहु संग सम्झौता गिी संिालन गरिएको यस कायगक्रममा ८
िटा थमु ा खरिि गरिएको छ, ४ िटा भेडी गोठ वनमागण भएको छ, १६ िटा भेडाको माउ पाठा खरिि गरिएको
छ भने घाँसको वबउ ि आबश्यक परिमाणमा और्वध समेत खरिि गरिएको छ ।
• भेडाको उनलाई ब्यािसावयकता प्रिान गिी कृ र्कहरुको आय स्ति ि जीिनस्तिमा सधु ाि गनगको लावग िङ्घीर्
िशिि अनुिानको रुपमा प्राप्त उन र्बकािको िार्ग भेडा प्रवर्द्िन कार्िक्रम यस गाउँपावलकाको आङ्खोप,
सािेिा ि कावलखोलाको संयुि भेडापालक कृ र्कहरुको समहु संग सम्झौता गिी कायगक्रम कायागरियन गरिएको
छ । यस कायगक्रम माफग त १ िटा िाडी धनु े मेवशन, ८ िटा विपाल, १८ जोि गम्बटु ि ४ सेट सेक्यरु िटी नेट, ४०
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िटा भेडाको थमु ा खरिि गरिएको छ । त्यसै गिी आिश्यक परिमाणमा और्वध ि घाँसको वबरुिा पवन खरिि
गरिएको छ । समय अभािको कािण बजािीकिणको कायगक्रम भने गनग असमथग भइएको छ ।
• गत आ.ि.को असाि मसारत सम्मको त्याङ्क अनसु ाि ३५ िटा पशपु क्ष
ु क फमग/समहू हरु नयाँ
ं ी व्यिसायमल
िताग भएका छन् ।
पर्िटन
• पयगटनका सम्भािनाहरुलाई यथासम्भि खोज, अनसु रधान, सिं क्षण तथा सम्बद्वगन गनग यस गाउँपावलका
अरतगगतका वतम्बङु पोखिी, ढङ्ढङे झिना, तोपाहाङ मागग जस्ता आरतरिक/बाह्य पयगटकीय के ररको पवहिान
गिै वसविङ्िा गाउँपावलकालाई पयगटनको हबको रुपमा विकास गनगको लावग पहल गरिएको छ । पर्िटन
पवु ािधार र्वकाि कार्िक्रम अरतगगत वतम्बङु पोखिी सौरियीकिण वशर्गकमा प्राप्त रु. ३५,००,०००।– (पैंवतस
लाख) बजेटले कालीखोला वस्थत धावमगक एिं पयगटकीय स्थल वतम्बङु पोखिी परिसिको सौरियीकिण
(पिमागग, प्यािावफट िाल, िे ष्ट रुम आवि) को कायग वनमागण सम्परन भएको छ ।
• आ.ि.०७७।७८ मा िङ्घीर् िमपरु क अनिु ान अरतगगत रु. ५६,००,०००।– (छपरन लाख) तथा प्रिेश
िमपरु क अनिु ान अरतगगत रु. ५०,००,०००।– (पिास लाख) बजेटमा गाउँपावलकाले वनयमानसु ाि साझेिािी
गिी ढङढङ्गे झिना जाने पयगटकीय सडक वनमागणको कायग सवकने ििणमा िहेको छ । यस बाट ढङढङ्गे झिना
जाने आरतरिक पयगटकहरुको सख्ं यामा बृवि हुनक
ु ो साथै गाउँपावलकाको िाजश्वमा समेत उल्लेख्य सधु ाि हुने
आशा गनग सवकरछ ।
(ख) िामार्जक क्षेत्र
र्शक्षािः• गत आ.ब. मा नीवज तििले ब्यहोिै आएको ि अत्यािश्यक स्थान कावलखोलाको श्यामटािमा १ िटा बा.वब.के .
को स्थापना गिी वशक्षालाई समिु ाय स्तिमा सहज ढगं ले पयु ागइएको छ । साथै अनमु वत पाएि पवन ििबरिी नभई
संकटमा पिे का वसंहश्वे िी माध्यवमक विद्यालयमा वनम्न माध्यवमक तहको वशक्षकको अनिु ान उपलब्ध गिाई
शैवक्षक जनशवि ब्यबस्थापन गरिएको छ ।
• त्यसै गिी वशक्षालाई समिु ायस्ति सम्म नै पयु ागउनको लावग गत आ.ब. मा १९ जना बा.वब.के . थप गने लक्ष
िावखएको भएता पवन गत आ.ब. को असाि मसारत सम्ममा १८ जना बा.वब.के . सहजकताग वनयवु ि गनग सफल
भईएको छ । यसबाट समिु ाय स्ति सम्म नै वशक्षाको पहुिँ अवभबृवद्द भएको विश्वास वलएको छु ।
• भौवतक वनमागण तफग सङ्घीय सिकाि बाट प्राप्त सशतग अनिु ान अरतगगत रु. ५० लाख बजेटबाट ७ िटै िडामा
वाि िर्ु वधा िर्हिको छात्रा शौचािर् ७ िटा वनमागण सम्परन भएको छ ।
• विद्यालयमा भनाग भएका कक्षा १ िेवख ८ सम्मका सबै छािाहरु तथा िवलत विद्याथीहरुलाई ि कक्षा १ िेवख
१० सम्मका छािाहरुलाई छाििृवत वितिण गनगको लावग संबवरधत विद्यालयको खातामा पैसा वनकासा गरिएको
छ।
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• आधािभतू तह (कक्षा – ८) को बावर्गक पिीक्षालाई मयागवित ि ब्यबवस्थत तरिकाले संिालन गिी प्रमाण पि
तथा ग्रेड वसट वितिण गरिने क्रममा िहेको छ ।
• स्थानीय स्तिको भार्ालाई प्रोत्साहन गनग आर्नपान भार्ा पढाइिहनु भएका वशक्षकहरुको प्रोत्साहन स्िरुप
अनिु ान उपलब्ध गिाइएको छ ।
• वशक्षा क्षेिमा वबवनयोजन गरिएकोको सशतग तथा समावनकिण अनिु ानको बजेटलाई कर्न्टन्जेन्िी कट्टी नगरी
कायागरियन गरिएको छ ।
• सशतग अनिु ान अरतगगत माध्र्र्मक िह कक्षा (९-१०) मा अंग्रेजी, गर्णि, र र्वज्ञान र्वर्र्मा र्शक्षण
िहर्ोग अनुिान िलबन्धमा प्राप्त बजेटलाई बालकल्याण मा.वब., सरुु वम्खम, सिस्िती मा.वब., साब्लाखु ि
वसंहश्वे िी मा.वब., आख
ं ोपलाई १/१ जना मा.वब. वशक्षकको बावर्गक रुपले हुन आउने त.भ. बापतको िकम
अनिु ान उपलब्ध गिाइएको छ । यसबाट माध्यवमक तहमा अग्रं ेजी, गवणत ि विज्ञान विर्यको वशक्षक अभािको
कािण शैवक्षक गणु स्तिमा आएको ह्रासको पवु तग भई विद्याथीको वसकाईको स्ति सवु िने अपेक्षा गरिएको छ ।
• आधािभतू तह (कक्षा ८) ि SEE पिीक्षामा गाउँपावलका प्रथम हुने छाि छािाहरुलाई प्रवत विद्याथी रु.
२५,०००।– (पवच्िस हजाि) पिु स्काि उपलब्ध गिाई सम्मान गने नीवत िहेको भएता पवन गत आ.ब. मा कोिोना
प्रकोपको कािण उि कायगक्रमलाई स्थगवत गिै िालु आ.ब. मा सम्मान गरिने सोि िावखएको छ ।
स्वास््र्िः• विश्वव्यापीरुपमा फै वलएको कोिोना भाइिसको नयाँ भेरियरट सवहतको प्रकोपको कािण यस गाउँपावलका पवन
अछुतो िहन सके न । यस गाउँ पावलकामा बैशाख २१ गते िेखी श्रािण २३ गते सम्ममा जम्मा १४२ जना
सक्र
ं वमत हुनु भएको छ । जसमध्ये ८९ जना वनको हुनु भएको छ भने ५३ जना वनको हुन बाँकी िहेको छ ।
• कोिोना संक्रवमत ब्यविहरुको प्रािवम्भक उपिािको लावग गाउँपावलकाको प्रकोप ब्यबस्थापन कोर्बाट रु ५,
६८, २८२.५६।- को लागत अनमु ान तयाि गिी रु. ३,४५,९९४.४७।- को ठे क्का सम्झौता भई ५ बेडको
अस्थार्ी कोर्भड आइिोिेिन िेन्टर वनमागण गिी सि
ं ालन गरिएको छ । उि आइसोलेसन सेरटिमा नेपाल
सिकािबाट थप सशतग अनिु ान स्िरुप प्राप्त भएको रु. १०,००,०००।– (िश लाख) बजेटबाट आबश्यक बेड,
अवक्सजन, और्वध जस्ता सामाग्रीको व्यिस्था गनगक
ु ो साथै स्टाफ नसग एक जना ि कायागलय सहयोगी एक जना
किािमा वनयवु ि गिी संिालन गरिएको छ । िईु पटक सम्म विज्ञापन गरिएता पवन मेवडकल अवफसि (डाक्टि)
को पिपवु तग गनग सवकएको छै न ।
• कोिोना प्रकोपको िोकथाम तथा वनयरिणको लावग गाउँपावलकाले हिसम्भिको प्रयास गिे को छ । प्रत्येक
िडामा िडासिस्यको संयोजकत्िमा स्थानीय वशक्षक, बुवद्दवजिी, नागरिक समाज ि मवहला स्िास््य
स्ियंसेविकाको प्रवतवनवधत्ि हुने गिी साविकको गा.वि.स. को प्रत्येक िडामा िडा वनगिानी समहु गठन गिी
प्रिाि प्रसाि, वनगिानी तथा काउरसेवलङको काम भइ िहेको छ ।
• कोिोना प्रकोप िोकथाम तथा वनयरिण सम्बरधमा विवशवष्टकृ त कामकाजहरु - एवरटजेन टेस्ट गने, करट्याक्ट
िेवसङ गने, होम आइसोलेसन वकट वितिण गने, सिू ना प्रिाह गने, रिपोवटगङ गने, और्वध लगायतको सामाग्री
खरिि गने, व्यिस्थापन गने गिी स्िास््य संयोजकको नेतत्ृ िमा स्िास््य उप संयोजक, अ.हे.ि., ल्याि
अवसस्टेरट, अ.न.वम. ि का.स. २ जनाको ििबरिी िहने गिी कोर्भड कन्रोि रुमको स्थापना गिी संिालनमा
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ल्याइएको छ । कोवभड करिोल रुममा कामकाज गने स्िास््यकमीलाई खाइपाई आएको तलबभत्ताको ५०%
इरसेवरटभ विने वनणगय भएकोमा गत आ.ब. मा रु. १,६०,७८९.५५।- वितिण गरिएको छ । प्रवतकुल समयमा
गाउँपावलकाको वसवसएमसीको सवििालय, गाउँ कायगपावलकाको कायागलय, िडा कायागलय तथा स्िास््य
िौकीमा कायगित कमगिािी तथा स्िास््यकमीलाई समेत इरसेवरटभ विने वनणगय भएको भएता पवन गत आ.ब.मा
िकम अभािको कािण उि इरसेवरटभ वबतिण हुन सके को छै न ।
कोिोना संक्रवमत प्रत्येक ब्यविलाई होम आइसोलसनमा बसेि पोवर्लो खानेकुिा खाई िोग प्रवतिोधात्मक शवि
बृवद्द गनगको लावग पोर्ण खिग बापत प्रवत ब्यवि रु. ५,०००।– उपलब्ध गिाउने वनणगय गरिएको छ । २०७८
िैशाख २१ गते िेवख असाि ३१ गते सम्ममा ५२ जना संक्रवमत ब्यविलाई जम्मा रु. २,६०,०००।- वितिण
गरिएको छ । यस आ.ब. को श्रािण १ गते िेखी श्राण २२ गते सम्मको थप सक्र
ं वमत ९० जनालाई पोर्ण खिग
बापतको िकम उपलब्ध गिाउन बाँकी िहेको छ ।
कोिोना संक्रवमत प्रत्येक व्यविलाई होम आइसोलेसन वकट माफग त मास्क, स्यावनटाइजि, फस्ट लाईनको
और्वध (वभटावमन वब, वस, वड, एवरटबायोवटक, वसटामोल, प्यारटप, वसवटजेड आवि), अवक्सवमटि लगायतका
सामाग्रीहरु वितिण गरिएको छ ।
प्रत्येक संक्रवमत ब्यविहरुलाई प्रािवम्भक उपिाि गाउँपावलकामा गने ि गाउँपावलकामा संभि नभएमा सवु िधा
सम्परन अस्पतालमा लैजानको लावग यातायात खिग गाउँपावलकाले व्यहोने ि उपिाि खिग बापत बढीमा रु.
१,००,०००।– (एक लाख) ब्यहोने वनणगय भएको छ ।
गत आ.ब. मा कोिोना संक्रमण िोकथामको लावग अस्थायी आइसोलेसन सेरटि स्थापना, स्िास््य सामाग्री
खरिि, एवरटजेन पिीक्षण, स्िास््यकमीको इरसेवरटभ सवहत एकमष्टु रुपमा कुल रु. २८,५४, ४२६.१६।– खिग
भएको छ ।
िावष्िय खोप कायगक्रम अरतगगत यस गाउँपावलकामा गत आ.ब. मा १३५४ जना बालबावलकाले खोप प्राप्त
गिे का छन,् जसमध्ये १७८ जना बालबावलकाले पणु ग खोप प्राप्त गरिसके का छन् ।
यस गाउँपावलका अरतगगतका प्रत्येक िडाहरुमा ३५ िटा खोप के रर माफग त रार्ररर् र्भटार्मन ए कायगक्रम
अरतगगत २०७७ कावतगक ६-७ ि २०७८ बैशाख ६-७ गिी िईु पटक सि
ं ावलन कायगक्रममा ६ मवहना िेवख ११
मवहना सम्मको १२८ जना तथा १ िर्ग िेवख ५ िर्ग सम्मको ९५० जना गिी जम्मा १०८७ जना बालबावलकालाई
वभटावमन ए को क्याप्सल
ु खिु ाइएको छ । साथै सोही अवभयानमा बालबावलकालाई जक
ु ाको और्वध पवन
खिु ाइएको छ ।
यस गाउँपावलकाको सिै िडाको कुल २७ िटा के ररिाट गाउँघि वक्लवनक माफग त ३६६९ जना सेिाग्राहीले
सेिा प्राप्त गनगु भएको छ ।
स्िास््य िौकीको भौवतक पिू ागधाि सधु ाि अरतगगत कावलखोलाको स्िास््य िौकी ि साब्लाखु स्िास््य
इकाईको भौवतक संििनामा सधु ाि गरिएको छ । तथापी िकम अभािको कािण उि संििनाहरु पणु ग रुपमा
वनमागण सम्परन भएको छै न ।
गाउँपावलकामा कायगित मवहला स्िास््य स्ियंसेविकाहरुले पयु ागउनु भएको योगिानको किि गिै यातायात खिग
वशर्गकमा भि
ु ानी गरिएको छ ।
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• बवथगङ सेरटिमा नै सत्ु के िी गिाउने अवभयान अरतगगत साब्लाखमु ा ३८ जना ि आङखोपमा १२ जना गिी जम्मा
५० जना गभगिती मवहलाले बवथगङ सेरटिमा सत्ु के िी गिाउनु भएको छ ।
• यस गाउँपावलका वस्थत १-७ िडाका ३०२ जना गभगिती मवहलाहरुको स्िास््य अिस्था जाँि गनग संबवरधत
िडाको स्िास््य िौकीमा नै गई Rural Ultra Sono Graphy (RUSG) कार्िक्रम सम्परन गरिएको छ
।
• नेपाल सिकािले वनशल्ु क रुपमा प्रिान गिे को ३५ प्रकािका और्वधहरुलाई बाह्रै मवहना िौविसै घरटा वनशल्ु क
रुपमा उपलब्ध गनग आबश्यक प्रिरध गरिएको छ ।
• गाउँपावलकामा कोवह पवन नागरिकहरु अकालमा ज्यान गमु ाउने अिस्था हुन नविन आ.ब. २०७६।०७७ मा
खरिि प्रकृ या बढाइएको एम्बुलेरस सेिा संिालनमा ल्याइएको छ । उि एम्बुलेरस सेिा बापत गत आ.ब. को
असाि मसारत सम्ममा ४९ जना मावनसहरुले सेिा वलनु भएको ि उि सेिा बापत जम्मा २,७१,८०० िकम
िाजश्व संकलन गरिएको छ । ६० िर्ग भरिा मावथका नागरिकहरु तथा िेपत्ता तथा शवहि परििाि ि सत्ु के िी
मवहलालाई ३०% छुटको प्रिान गने वनवत अनरुु प जम्मा ३४,८०० िकम छुट प्रिान गरिएको छ ।
• साव्लाखु स्िास््य िौकीमा ल्याि सेिा संिालनको लावग एक जना ल्याि अवसस्टेरट किािमा वनयवु ि गिी
ल्याि सेिा संिालनमा ल्याइएको छ ।
• कोिोना प्रकोपको िोकथामको लावग यस गाउँपावलका वस्थत १०९ जना मवहला स्िास््य स्ियसं ेविका ि
स्िास््यकमीले कोवभवशल्ड खोपको पवहलो ि िोश्रो ििु ै डोज खोप लगाएका छन् । त्यसै गिी ५५ िर्ग भरिा
मावथका १५९० जना नागरिकहरुले कोवभवशल्ड खोपको पवहलो माि लगाएका छन् भने १६५ जना
नागरिकहरुले भेिोसेल खोपको पवहलो ि िोश्रो ििु ै डोज खोप लगाएका छन् ।
खानेपानीिः• गाउँपावलकाको सक्ु खाग्रस्त क्षेि साविक साब्लाखु १,२ ि ३ क्षेिमा िहेको खानेपानीको ठूलो सङकटलाई
समाधान गनग र्मटर र्िस्टम लागू गरिएको छ । प्रत्येक घिधिु ीमा खानेपानीको र्मटर जडान गिी खानेपानीमा
हुने िहु ािट वनयरिण तथा आबश्यक परिमाणमा माि खानेपानीको प्रयोग हुने तथा बाँकी परिमाण आिवबटीमा
भरडािण भई उि समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
• साविकमा संिालन भइिहेका तथा उपभोग गरििहेका खानेपानीका महु ानहरु मध्ये यस गाउँ पावलकाका हुडुले
मल
ु , कोप्िे मल
ु छुवम्ब खोल्सा मल
ु जस्ता ५ िटा मल
ु हरु ममगत गिै खानेपानीमा नागरिकको पहुिं स्थापना
गरिएको छ ।
• गत आ.ब. मा ४०९१० वमटि विवभरन साइजको पाईप खरिि ि ८६३ घिधिु ीलाई खानेपानीको पहुिँ स्थापना
गरिएको छ ।
खेिकुििः• यस गाउँपावलकाका यिु ा खेलाडीहरुको प्रवतभा प्रस्फुटन गनग खेलकुि क्षेिलाई प्राथवमकतामा िावखएको छ ।
फुङवलङ नगिपावलकाले संिालन गिे को अरतिपावलकास्तिीय भवलबल प्रवतयोवगतामा तृतीय स्थान हावसल
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गिे को छ, त्यसै गिी छातेढुङ्गा यिु ा क्लि फालेलगंु ले सि
ं ालन गिे को परुु र् भवलबल प्रवतयोवगतामा र्र्द्िीर्
स्थान हावसल गिे को छ ।
• खेलकुि संगै अरय कृ याकलाप समेत गने उद्देश्यका साथ गाउँपावलकाको वसविङ्िा िङ्गशालाको जग्गामा
वनमागण गने गिी बहुआर्ार्मक कभडि हिको विस्तृत आयोजना प्रवतिेिन तयाि गरिएको छ । यस
बहुआयावमक कभडगहलमा भवलबल, ब्याडवमरटन, टेबलटेवनस, बास्के टबल जस्ता खेलकुिजरय
कृ याकलापको अवतरिि ५०० जना मार्निहरु अटाउने क्षमता भएको सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेवमनाि, वििाह
भोज कृ याकलापहरु समेत संिालन गनग सवकनेछ । यो बहुआयावमक कभडगहलको वनमागण पश्चात
वसविङ्िािासी नागरिकहरुको खेलकुि गवतविवधमा सकािात्मक सधु ाि हुनको साथै स्थानीय तह स्ति, वजल्ला
स्ति तथा प्रिेश स्तिको प्रवतयोवगताहरुमा सफलता प्राप्त गनग सवकने, िावष्िय खेलाडी उत्पािन गनग सवकने साथै
गोष्ठी, सेवमनाि, वििाह भोजबाट गाउँपावलकालाई िाजश्व समेत प्राप्त हुने ि पसल व्यिसायीहरुलाई प्रत्यक्ष
िोजगािी वसजगना हुने, आवथगक गवतवबवध बढ्ने लक्ष वलइएको छ । यो बहु आयावमक कभडगहल वनमागणको लावग
गाउँपावलका संग श्रोत अभािको कािण सङ्घ, प्रिेश सिकाि तथा अरय िातृ वनकाय समक्ष अनिु ोध गनग
आिश्यक िहेको छ ।
िैंर्गक िमानिा िथा िामार्जक िमावेर्शकरणिः• गाउँपावलकाबाट प्रिाह हुने हिे क सेिा सवु िधामा मवहला, बालबावलका, फिक क्षमता भएका, ज्येष्ठ
नागरिकहरुलाई विशेर् प्राथवमकता विइएको छ ।
• मवहलाहरुको सशविकिणको लावग सरुु वम्खममा २७ जना मवहला विविबवहनीलाई वसलाई कटाइ तावलम
(Advanced Course) प्रिान गरिएको छ ।
(ग) पवू ािधार क्षेत्र
िडक िथा पुि
• िालु आ.ब. मा १३१ िटा योजना/कायगक्रमहरुको संझौता भई कायगसम्परन भइसके को अिस्था छ जसमध्ये
३८.५१० वकवम नयाँ ि्याक खोवलइसके को छ भने २७.१५० वकवम सडकको स्तिनोरती भएको छ ।
• पाँिथिको याङििक गाउँपावलका ि वसविङ्िा गाउँपावलकाको वसमाना कावतगके िेखी साल्बोटे माविबङु
वलम्बवु िन हुिं ै मेहल
े े सम्म सडक संजालले जोड्नको लावग र्वस्िृि आर्ोजना प्रर्िवेिन (DPR) तयाि गिी
िङ्घीर् िथा प्रिेश िरकार िमक्ष िमपरु क अनिु ानको रुपमा योजना माग गरिएको छ । जसबाट उि
क्षेिमा िहेका करिब १५०० नागरिकहरुले प्रत्यक्षरुपमा फाइिा वलन सक्नेछन् । मेहल
े े, वलम्बवु िन, साब्लाखक
ु ो
तल्लो बेल्टमा िहेका नागरिकहरु थपग,ु गणेशिोक जस्ता ब्यापारिक स्थल आितजाित गनग तथा सििमक
ु ाम
फुङवलङमा सिकािी कामकाजमा आितजाित गनग तथा झापा, वबिाटनगि जान यो मागग साविकको मेहल
े े
वलम्बवु िन भञ्ज्याङ जीिनडाँडा कावतगके भरिा १० वक.वम. (िइु घरटा) वछटो हुनेछ । यो योजनाले उि क्षेिका
नागरिकहरुको कृ वर् जरय उत्पािन अलैंवि, अवम्लसो, अििु ा, िरते ओखि, धान, मकै , कोिो लाई बजारिकिण
गिी आवथगक जीिनस्ति उकास्न समेत मद्दत पग्ु ने अपेक्षा गरिएको छ ।
9

• वसविङ्िा गाउँपावलकाको प्रमख
ु पयगटकीय स्थल वतम्बङु पोखिीको पयगटन प्रिद्वगन गनग मवटटाि वमविम श्यामटाि
हुिँ ै वतम्बङु पोखिी जोड्ने सडकको र्वस्िृि आर्ोजना प्रर्िवेिन (DPR) तयाि गिी िङ्घीर् िथा प्रिेश
िरकार िमक्ष िमपरु क अनिु ानको रुपमा योजना माग गरिएको छ । वसविङ्िा गाउँ पावलकाको प्रमख
ु
पयगटकीय गरतब्य तथा नेपालकै १०० पयगटकीय गरतब्य मध्ये एक िहेको वतम्बङु पोखिी जोड्ने यो सडक मागग
आवथगक, सामावजक तथा पयगटकीय दृवष्टकोणले अत्यरतै महत्िपु णु ग िहेको छ । यो सडकमागगको वनमागण पश्चात
बर्ेनी कवम्तमा ५००० जना पयगटकहरुको आिागमन हुने अनमु ान िहेको छ । जस्बाट यस क्षेिमा कवम्तमा
५०० जना ब्यविहरुले प्रत्यक्ष िोजगािी पाउनक
ु ो साथै होटल ब्यबसाय माफग त आवथगक सामावजक जीिनस्ति
पवन उवस्कने सभं ािना िहेको छ ।
• गाउँपावलकाले वनमागण गने सडकको गणु स्ति कायम गनग नयाँ वनमागण गरिने सडकहरु कवम्तमा पाँि वमटिको
िौडाइको हुनु पने, जसमध्ये करिि १ वमटिको भागमा नाली अवनिायग रुपमा खरनु पने नीवत अनरुु प धेिै जसो
सडकहरुमा सो नीवत कायागरिय गनग सवकएको भएता पवन के ही के ही आयोजनाहरुमा भौगोवलक विकटताको
कािण नाली खरन सवकएको छै न । सडक वनमागण पश्चात नाली खरने कायगमा गरिएको अवनिायगताले
गाउँपावलकाले वनमागण गिे को सडकको सिू क्षा, विगोपना कायम गनग मद्दत पग्ु ने विश्वास वलइएको छ ।
• यस गाउँपावलकाको िडा न.ं १ कावलखोला ि याङििक गाउँ पावलका फलैंिा जोड्ने सङ्घीय सिकाि माफग त
सशतग अनिु ानको रुपमा प्राप्त भएको ि आ.ि. २०७६।०७७ िेवख नै वनमागण गनग शरुु गरिएको िोिीवारी र
िार्मिुवािी झोिगुं े पि
ु गत आ.ब. मा वनमागण सम्परन भएको छ ।
र्िंचाई
• गाउँपावलकाको सक्ु खाग्रस्त क्षेि साविक साब्लाखु १,२ ि ३ मा काबेली खोलाबाट र्िर्टटङ प्रर्वर्धको
प्रयोग गिी खानेपानी तथा वसँिाईको पहुिँ स्थापनाको लावग रु. २,९३,६४,७८४.७८।- लागतको विस्तृत
आयोजना प्रवतिेिन तयाि गिी सङ्घीय सिकाि समक्ष र्वशेर् अनुिानमा योजना माग गरिएको छ ।
भवन िथा शहरी र्वकाि
• नागरिकहरुले सबै भरिा नवजकको सिकािको रुपमा पहुिँ स्थापना गने उद्देश्यका साथ गत आ.ब. मा "िडा
कायागलयको प्रशासवनक भिनको वडजाइनमा एकरुपता ल्याई कवम्तमा वतन ओटा िडाको प्रशासवनक भिन
वनमागण कायग शरुु गरिने" नीवत अनरुु प गाउँ कायगपावलकाको बैठक सख्ं या ७९-०७-२०७७।७८ वमवत
२०७७।०९।२९ गतेको बैठकले िडा कायागलयको प्रशासवनक भिनको वडजाइन वस्िकृ त गिे को छ ।
• गाउँपावलकाद्वािा िालु आ.ब. मा वतन ओटा िडाको प्रशासवनक भिन वनमागणको लावग बजेट (क्रमागत)
वबवनयोजन गरिएकोमा उि बजेटमा वज.स.स. ताप्लेजङु द्वािा प्राप्त हुने अनिु ान रु. ४० लाख समेत समाबेश
भएको छ ।
• िडा नं. ५ वलम्बवु िनको हकमा रु. १,६६,३९,८९७।१० को ठे क्का आब्हान गरिएकोमा "बंगलामख
ु ी
करसि्क्सन, पाँिथि" ले रु. ९२,३५,४२४.२५ मा वनमागण गनग कबोल गिी संझौता समेत भै सके को छ ।
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• िडा नं. २ सािेिाको हकमा रु. १,७२,७७,०९१।७६ को ठे क्का आब्हान गरिएकोमा "पजु ा एरड आि डी
करस्िक्शन, पाँिथि" ले रु. ९७,३१,३९५. १७।- मा वनमागण गनग कबोल गिी सम्झौता समेत भै सके को छ ।
• िडा नं. ७ सरुु वम्खमको हकमा रु. १,८९,९९,६८४।६६ को ठे क्का आब्हान गरिएकोमा "मानभािा वनमागण सेिा
प्रा.वल., ताप्लेजङु " ले रु. १,०५,४२,६०१.३५।- मा वनमागण गनग कबोल गिी सम्झौता हुने क्रममा िहेको छ ।
• गाउँपावलकाको प्रशासवनक भिन वनमागण सम्बरधमा जानकािी गिाउनु पिाग िुःु खका साथ भरनु पछग , जग्गा
खोजविन सवमवतको वसफारिस तथा गाउँपावलकाको वनणगय बमोवजम वनशल्ु क जग्गा उपलब्ध गिाउने
जग्गािाताले गाउँपावलका भञ्ज्याङमा सािी सके पवछ बोवल फे रिएकोले जग्गा वििािको कािण गाउँपावलकाको
प्रशासवनक भिन वनमागण हुन सके को छै न ।
(घ) वािावरण िथा र्वपि व्र्वस्थापन क्षेत्र
• गाउँपावलकाको साब्लाख,ु आङखोप तथा मेहल
े ेका घिधिु ीहरुलाई वलवि, कागती, सरु तला, रुराक्ष जस्ता
बोटवबरुिा वितिण गिी िाताििणको सिू क्षा, भक्ष
ू यको िोकथाम, आवथगक उपाजगन गने कोवशर् गरिएको छ ।
• यस गाउँपावलकाका नागरिकहरुलाई बाढी, पवहिो जस्ता प्राकृ वतक विपिबाट वसवजगत परिवस्थवतको
ब्यिस्थापनको लावग ताि जाली खरिि गिी प्रत्येक िडामा वितिण गरिएको छ ।
• गाउँपावलकाका नागरिकहरु मध्ये झरु डेि, खोलाले बगाएि, बाढी पवहिोमा पिे ि, आगलागी लगायतका प्रकृ वतको
मृत्यक
ु ो भएको हकमा गाउँपावलका िेखी सम्बवरधत वनकाय समक्ष पोष्टमाटगम गनग लगे बापत यातायात खिगको
स्िरुप प्रवत व्यवि रु. १०,०००।– उपलब्ध गिाइएको छ । यस कायगक्रमबाट गत आ.ब. मा जम्मा ८ जना
नागरिकहरुलाई ८०,००० िकम उपलब्ध गिाइएको छ ।
• बाढी, पवहिो, आगलागी जस्ता प्राकृ वतक प्रकोपबाट घिबाि वबवहन भएका यस गाउँपावलका वस्थत वबवभरन
१० जना नागरिकहरुलाई कुल रु. १,८०,०००।– िाहत उपलब्ध गिाइएको छ ।
(ङ) िंस्थागि र्वकाि िेवा प्रवाह र िुशािन
• गाउँपावलकाका कमगिािीहरुको सीप, िक्षता, क्षमता तथा अनभु िमा विकास गिै प्रभािकािी कायगसम्पािन
गिाउन आिश्यक के ही तावलम, गोष्ठीको अिसि प्रिान गरिएको छ ।
• स्थानीय सिकािका रुपमा स्थावपत गाउँपावलकाको कायगबोझ ि सेिाप्रिाहको विवशष्टता ि विविवधकिणलाई
मध्यनजि गिी कमगिािीलाई आफ्नो कायगप्रवत पणु ग परििालन गिी सेिाप्रिाहलाई िस्ु त ि वमतव्ययी बनाउन
कायगसम्पािनमा आधारित प्रोत्साहनको भत्ता विने नीवत वलइएको भएता पवन नेपाल सिकािले िाजपिमा सिू ना
प्रकाशन गिी सबै प्रकािका भत्ताहरु वितिण गनग नवमल्ने भएकोले उि कायगक्रमलाई गत आ.ब. मा स्थवगत
गरिएको छ ।
• गाउँपावलकाको शाखागत सञ्िाि प्रणालीलाई रुतता कायम गनग इरटिकम सेिाको शरुु िात गरिएको छ ।
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• िडा कायागलयमा विद्यतु आपवु तगको समस्यालाई मध्यनजि गिै बैकवल्पक उजागको व्यिस्था गनग नेपाल सिकाि,
उजाग जलश्रोत तथा वसंिाई मरिालय, वैकर्पपक उजाि प्रवर्द्िन के न्र संग वनिेिन गिी िडा कायागलयमा िोिार
र्िस्टम जडान गनग पहल गरिएको छ । ि के ही िडामा प्राप्त हुने क्रममा िहेको छ ।
• गाउँपावलका स्थापना भएपवछ आ.ब. २०७४।०७५ िेवख गत आ.ब. सम्मको नीवतगत तथा असल
ु उपि गनगु
पने गिी कायम भएको कुल बेरुजु िकम रु ७,२७,१३,०००।- मध्ये गत आ.ब. को म.ले.प. को डोि खटी आउँिा
रु. २,५१,५०,४३९।- को बेरुजु संपरिक्षण गिी बेरुजक
ु ो लगत घटाउन सफल भइएको छ । यस गाउँपावलकाको
हाल सम्मको कुल बेरुजु रु. ४,७५,६२,५६१।– िहेको छ ।
(च) अन्र्
• गत आ.ब. मा रयावयक सवमवतमा पिे का ७ िटा उजिु ी मध्ये एउटाको वमलापि भएको छ, ४ ओटा उजिु ी
मेलवमलाप के ररमा वसफारिस भएको छ । त्यसै गिी १ ओटाको म्याि गज्र
ु ेि मद्दु ा वढसवमस भएको छ भने १ िटा
उजिु ी मेलवमलापको प्रकृ यामा िहेको छ ।
• गाउँपावलकाको आवथगक अिस्था कमजोि भएका क्यारसि, मृगौला वपवडत जस्ता ५ जना िीघगिोगीहरुलाई रु.
२,१०,०००।– आवथगक सहयोग उपलब्ध गिाइएको छ । यस कायगक्रमको लावग कायगविवध नै तजमगु ा गिी
सहयोग गने मापिण्ड तजगमु ा गिी वनिरतिता प्रिान गने लक्ष वलइएको छ ।
• सामावजक सिू क्षा कायगक्रम तफग यस गाउँपावलका वस्थत सम्पणु ग लाभग्राहीहरुलाई बैंवकङ सेिा माफग त सामावजक
सिू क्षा भत्ता वितिण गनग लवमम बैंक वलवमटेडको सहकायगमा प्रत्येक िडाको टोलटोलमा गई लाभग्राहीको बैंक
खाता खोवलएको ि गत आ.ब. को िोश्रो िौमावसक िेवख िामार्जक िूरक्षा भत्ता बैंकबाट वितिण गनग शरुु
गरिएको छ । तथापी टाढा-टाढाको लाभग्राहीहरुले भौगोवलक विकाटताको कािण आफैं बैंकसम्म आएि भत्ता
प्राप्त गने सम्बरधमा के ही गनु ासोहरु पवन प्राप्त भएको छ ।
• पवञ्जकिण सम्बवरध पिू ानो १२०९९ अवभलेखलाई सफ्टिेयिमा इरिी गिी र्डर्जटिाइज्ड गने कायग सम्परन
भएको छ । यसबाट ब्यविगत घटना ितागका पिु ाना अवभलेखहरु वडवजटल्ली सिु वक्षत िहने तथा घटना ितागका
अवभलेख तथा प्रमाणपिहरु हिाएमा, च्यावतएमा, वभजेि, जलेि नष्ट भएमा सहज रुपमा नै अवभलेख भेट्न
सवकने, जािी गनग सवकने, रुजु गनग सवकने विश्वास वलइएको छ ।
• गाउँपावलका वभिका सिै िडा कायागलयबाट अनलाइनमा आधारित ब्यविगत घटना िताग गनग सङ्घीय
सिकािले उपलब्ध गिाएको बजेटबाट ५ िटा डेस्कटप कम्प्यटु ि, वप्ररटि, स्क्यानि ि फोि जी डंगोल खरिि गिी
कावलखोला ि सरुु वम्खम बाहेकको अरय िडालाई वितिण गरिएको छ । सो सम्बवरध सिोकाििालाहरुलाई
गाउँपावलकामा अवभमवु खकिण कायगक्रम संिालन गिी अनिाइनमा आधाररि ब्र्र्क्तगि घटना ििाि
कार्िक्रम शरुु गरिएको छ ।
• गाउँपावलका वभिका सात िटै िडामा घटना िताग वशविि कायगक्रम संिालन गिी छुट भएका ब्यविहरुको घटना
िताग गरिएको छ । यस वशविि कायगक्रमबाट ३८४ जना ब्यविहरुको ब्यविगत घटना ितागको अवभलेख िताग
तथा अद्यािवधक भएको ि १० जना लाभग्राहीको सामावजक सिू क्षा भत्ताको वनिेिन प्राप्त भएको छ ।
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• गत आ.ब. २०७७।०७८ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्िक्रम अरतगगत प्राप्त कुल रु. १,३१,८४,०००।– बजेटले
२५५ जना बेिोजगाि ब्यविहरुलाई िैवनक रु. ५१७ को ििले १०० विन बिाबिको िोजगािी प्रिान गनगको लावग
३८ िटा आयोजनाहरु संिालन गरिएको छ । यस कायगक्रमबाट गाउँपावलकाको श्रोत अभािको कािण ममगत
गनग नसवकएको स्थानीय सडक, गोिे टो, घोडेटोहरु ममगत संभाि हुनक
ु ो साथै पिू ागधाि विकास वनमागण तथा ममगत
संभािमा मवहला वििी बवहनीहरु पवन प्रत्यक्षरुपमा संलग्न भई आवथगक उपाजगन गिे का छन् । गरिब तथा
जोवखममा िहेको विपरन समिु ाय ि वसमारतकृ त िगगलाई प्रत्यक्ष लाभ पग्ु नक
ु ो साथै स्थानीय समिु ायमा
सामावजक ि आवथगक उरनवतमा प्रत्यक्ष सहयोग पगु क
े ो विश्वास वलइएको छ ।
िलमार्नि िभाध्र्क्ष महोिर्,
अब म गत आ.ब. को हाल सम्मको वबत्तीय प्रगवत प्रवतिेिन पेश गनग िाहरछु ।
• गत आ.ब. मा ९ लाख ८४ हजाि ६२० आरतरिक िाजश्व उठ्ने अनमु ान गरिएकोमा असाि मसारत सम्ममा रु.
१९ लाख ३५ हजाि ४९६ आरतरिक िाजश्व संकलन गनग सफल भइएको छ जनु अनुमान भरिा ९६.५७ %
बढी िहेको छ ।
• िाजश्व बाँडफाँड अरतगगत नेपाल सिकािबाट रु. ६ किोड ७ हजाि ३८० प्राप्त हुनु पनेमा गत आ.ब. मा ४ किोड
६५ लाख ४८ हजाि ४९०.४७ माि प्राप्त भएको छ । त्यसै गिी प्रिेश सिकािबाट सिािी कि बाँडफाँडबाट २०
लाख ९५ हजाि प्राप्त हुनु पनेमा १९ लाख ९५ हजाि ९०२.८७ प्राप्त भएको छ ।
• सङ्घीय सिकािबाट प्राप्त सशतग अनिु ान थप बजेट सवहत रु. २० किोड ६६ लाख ४८ हजाि ५४० मध्ये रु
१६ किोड ७७ लाख ३६ हजाि ९६ अथागत ८२.३६ % खिग भई बाँकी िकम वफताग भई सके को छ ।
• संघीय सिकाि समपिु क अनिु ान रु. ५६ लाख मध्ये रु २४ लाख ८ हजाि ९०७ अथागत ४३% खिग भै बाँकी
िकम वफताग गिी सवकएको छ । १ न.ं प्रिेश सिकािबाट प्राप्त समपिु क अनिु ान रु. १ किोड अरतगगत िईु िटा
योजनामा रु. ५१ लाख ९ हजाि ७०३ अथागत ५१.०९% खिग भै बाँकी िकम वफताग गिी सवकएको छ ।
• यस गाउँपावलकाले गत आ.ब. मा वबवनयोजन गिे को ३९ किोड ८८ लाख ६५ हजाि मध्ये रु. ३२ किोड ८५
लाख ९८ हजाि ७३७ रुपैयाँ अथागत ८२.३८ % खिग भएको छ । जसमध्ये पवंु जगत प्रकृ वतको योजना कायगक्रम
अरतगगत १२ किोड ०१ लाख ८३ हजाि १८ मध्ये ९ किोड ५२ लाख ७३ हजाि ६७४ ि २७ पैसा अथागत
७९.२७ % खिग भएको छ । त्यसै गिी िालु तफग प्रशासवनक खिग ि िालु प्रकृ वतको कायगक्रम अरतगगत ३०
किोड ८६ लाख ३१ हजाि ५०१ मध्ये २४ किोड ४१ लाख ८५ हजाि ९६१ रुपैयाँ ६ पैसा अथागत ७९.११ %
खिग भएको छ ।
• सामावजक सिू क्षा तफग वतन िौमावसकमा गिी २ किोड ८९ लाख १३ हजाि रुपैयाँ वनकासा भई खिग भइसके को
छ।
• स्थानीय पिु ागधाि विकास साझेिारि कायगक्रमका लावग अवख्तयारि प्राप्त रु. ३९ लाख मध्ये विवभरन योजनामा
रु. ३८ लाख ७४ हजाि ८४४ रुपैयाँ ४८ पैसा अथागत ९९.३५% खिग भै सके को छ ।
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खण्ड २ – आगामी आ.व. २०७८।०७९ को नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेट
िलमार्नि िभाध्र्क्ष महोिर्,
अब म यस गाउँपावलकाको सोंि, लक्ष, उद्देश्य, अपेवक्षत उपलवव्ध ि नीवत तथा कायगक्रम तजमगु ा गिाग अिलम्िन गरिएको
आधािहरु पेश गने अनमु वत िाहरछु ।
२.१ िोंच, िक्ष, उद्देश्र् र अपेर्क्षि उपिर्व्ध
२.१.२ िोंच
वसविङ्िा गाउँपावलकाका गाउँ िासीहरुको आधािभतू आिश्यकता पिू ा गिै विवशष्ट पवहिान सवहतको सरु िि, समृद्व ि
उत्कृ ष्ट गाउँपावलका बनाउने मख्ु य सोंि िहेको छ ।
२.१.२ िक्ष
आवथगक िर्ग २०७८।०७९ को अरत्यसम्ममा वसविङ्िा गाउँ पावलकामा भौवतक पिू ागधाि, पयगटन, सश
ु ासनका क्षेिका
प्रगवतहरु आम नागरिकले महससु गनग सक्ने लक्ष वलइएको छ ।
२.१.३ उद्देश्र्
वसविङ्िा गाउँपावलकाबासीले एक िर्गवभिमा आफ्नो जीिनस्तिमा परिितगन भई िैवनक जीिनयापनमा सहजता भएको
महससु गनेछन् ।
२.१.४ अपेर्क्षि उपिर्व्ध
आ.ि. २०७८/७९ को अरत्यसम्ममा िेहायका उपलब्धीहरु हावसल गनग सवकने अपेक्षा िावखएको छ,
• सडक सञ्जालको विस्ताि, स्तिोरनवत भई सिु वक्षत, गणु स्तिीय ि भिपिो यातायातको पहुिँ मा िृवि भएको
हुनेछ ।
• वसविङ्िा गाउँपावलका क्षेिमा स्िास््य तथा वशक्षा क्षेिमा िेवखएका कमी कमजोिीहरुलाई वनिािण गिै
गणु स्तिीय स्िास््य सेिा तथा वशक्षाको व्यिस्था उपलब्ध हुनेछ ।
• कोिोना महामािीको प्रकोप िोकथाम तथा वनयरिण भई आवथगक अिस्था सरु ृढ भएको हुनेछ ।
• वसविङ्िा गाउँपावलकामा गरििैं आएको पिम्पिागत कृ वर् प्रणालीमा सधु ाि ल्याई कृ र्क, युिा तथा लवक्षत िगग
लाभावरित हुनेछन् ।
• सािगजवनक प्रशासनलाई िस्ु त, िरुु स्त, पाििशी, जिाफिेही, भ्रष्िािािमि
ू बनाउन गनु ासो सनु िु ाई संयरिलाई
प्रभािकािी बनाइनेछ ।
• रयावयक सवमवतले आम नागरिकको विश्वास वजत्ने गिी सत्यत्यको आधािमा वििािको वनरुपण गनेछ ।
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२.२ वार्र्िक वजेट िथा कार्िक्रम िजिुमा गिाि अविलवन गररएका प्रमुख नीर्ि िथा आधारहरुिः
•
•
•
•
•
•
•

नेपालको संविधानमा व्यिस्था भए अनसु ाि स्थानीय तहका अवधकािका सिू ीकृ त विर्यहरु ।
स्थानीय तहको बावर्गक योजना तथा बजेट तजमगु ा विग्िशगन, २०७४ (परिमावजगत)
स्थानीय सिकाि सञ्िालन ऐन, २०७४
परिौ पञ्िबर्ीय योजना
नेपाल सिकाि ि प्रिेश सिकािको बजेट बिव्य
विगो विकासका लमयहरु
िाजश्व पिामशग सवमवत, स्रोत अनमु ान तथा िजेट सीमा वनधागिण सवमवत, िजेट तथा कायगक्रम तजमगु ा सवमवत
लगायतका सवमवतबाट प्राप्त िाय सझु ािहरु ।
• िडा िस्ती स्तिमा भएका छलफलका सझु ाबहरु एिम संकलन भएका योजना तथा कायगक्रमहरु ।
• विर्यगत सवमवतबाट प्राप्त िाय सझु ाब ।
िलमार्नि िभाध्र्क्ष महोिर्,
अि म यस गरिमामय गाउँसभामा वसविङ्िा गाउँपावलकाले आ.ि. २०७८।०७९ मा अवख्तयाि गने नीवत तथा कायगक्रम
पेश गने अनमु वत िाहरछु ।
२.२.१ मुिभूि नीर्ि िथा कार्िक्रमिः
1.
2.
3.

4.
5.
6.

पाििवशगता, जिाफिेवहता, इमारिारिता, कतगव्यवनष्ठता साथ सेिा प्रिाहलाई सश
ु ासनमैिी, नागरिकमैिी,
भ्रष्टािाि िवहत, बेरुजु िवहत बनाइनेछ ।
गाउँपावलका वभि संिालन हुने विकास वनमागण, भौवतक पिू ागधािका योजनाहरूमा ४% (िाि प्रवतशत)
प्राविवधक खिग (Contingency Cost) तथा १% (एक प्रवतशत) ममगत संभाि खिग कावटनेछ ।
गाउँपावलका वभि सिं ालन हुने योजनाहरु तथा वबर्यगत कायागलय, विद्यालय, स्िास््यिौकी तथा अरय
सिकािी, गैिसिकािी वनकाय, सहकािी, संघसंस्थाको अनुगमन, सपु रिबेक्षणलाई प्रभािकािी बनाउन हिे क हप्ता
एउटा िडामा अनगु मन गरिनेछ ।
गाउँपावलका तथा िडा कायागलयलाई वबवभरन योजना तथा कायगक्रमको लावग वनशल्ु क रुपमा जग्गा प्रिान गने
जग्गािाताहरुलाई उच्ि सम्मान गरिनेछ ।
बखे तथा असािे वबकासको बानीलाइ हटाउन आ.ब. को शरुु मा नै बावर्गक कायगक्रम कायागरियन कायगयोजना
तजमगु ा गिी िैि वभिमा योजना कायागरियन गनग पहल गरिनेछ ।
प्रधानमरिी िोजगाि कायगक्रम अरतगगत यस गाउँपावलका अरतगगतका सवु िकृ त बेिोजगाि ब्यविहरुलाई नम्स
बमोवजम िोजगािी प्रिान गरिनेछ ।
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7.

8.

9.

सामावजक सिू क्षा तथा व्यविगत घटना िताग सदृु ढीकिण आयोजना अरतगगत कायगित कमगिािीहरुलाई िावष्िय
परििय पि तथा पवञ्जकिण वबभाग संगको साझेिािीमा एक िौमावसकको तलब भत्ता बापतको िकम यस
गाउँपावलकाबाट ब्यहोरिनेछ ।
िावष्िय परिियपि तथा पवञ्जकिण वबभागले उपलब्ध गिाएको तावलम खाका बमोवजम घटना िताग तथा
सामावजक सिू क्षा सम्बरधमा गाउँपावलका तथा िडा कायागलयको कमगिािीहरुको लावग तावलम तथा
जनप्रवतवनवधहरुलाई अवभमवु खकिण कायगक्रम सञ्िालन गरिनेछ ।
िडा िडामा मेलवमलाप के ररको व्यिस्था ि मेलवमलापकतागको क्षमता अवभबृवद्द गिी रयावयक सवमवतबाट गरिने
वििाि वनरुपणको कायगलाई िडा तहमा विस्ताि गरिनेछ ।

२.२.२ क्षेिगत नीवत तथा कायगक्रमुः
➢ आर्थिक र्वकाििः
कृर्र् िथा पशु र्वकाििः
• स्थानीय कृ र्कहरुलाई विऊविजनमा सहज पहुिँ अवभिृवि गनग कृ र्कहरुको माग बमोवजम आलु तथा मकै को
विउविजनहरु वितिण गरिनेछ ।
• कृ र्कहरुलाई पशपु ालनबाट आत्मवनभगि बनाउन उरनत जातको भाले पशु वितिण गने तथा कृ विम गभागधािण
समेतको व्यिस्था गिी नश्ल सुधाि गरिनेछ ।
• कृ वर् बाली तथा पशपु ंक्षीहरुलाई लाग्ने विवभरन िोगव्यावधको वनिान गिी आिश्यक विर्ािी/और्वधको
वितिणको व्यिस्था वमलाईनेछ ।
• पिु ानो स्थापना भएका नसगिीहरुलाई संिक्षण तथा प्रिद्वगन गरिनेछ ।
• गाउँपवलका क्षेि वभि कृ वर् तथा पशु प्राविवधकहरुलाई आम नागरिकको घिमै गई सेिा प्रिाह गनग मोिाईल
सेिा (Mobile service) परििालन गरिनेछ ।
• गाउँपावलकालाइ स्िच्छ सफा तजा ि वनिोगी मासू ि िग्ु ध पिाथगमा आत्मवनभगि बनाउन विशेर् पहल गरिनेछ ।
• गत आ.ब. मा स्थापना भएका पशु तफग का बाख्रा तथा बंगिु को साना व्यिसावयक कृ वर् उत्पािन के रर (पके ट)
विकास कायगक्रमलाई वनिरतिता प्रिान गरिनेछ । साथै यस आ.ब. मा थप एक ओटा बगं िु को साना व्यिसावयक
कृ वर् उत्पािन के रर (पके ट) वबकास कायगक्रम सञ्िालन गरिनेछ ।
• गत आ.ब. मा स्थापना भएका कृ वर् तफग का धान तथा मकै का साना व्यिसावयक कृ वर् उत्पािन के रर (पके ट)
विकास कायगक्रमलाई वनिरतिता प्रिान गरिनेछ । साथै यस आ.ब. मा अलैंविको साना व्यिसावयक कृ वर्
उत्पािन के रर (पके ट) विकास कायगक्रम सञ्िालन गरिनेछ ।
• िधु वमसन कायगक्रम अरतगगत िौिी प्रिद्वगन कायगक्रम सञ्िालन गरिनेछ ।
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पर्िटनिः
• स्थानीय पयगटनका सम्भािनाहरुलाई यथासम्भि खोज अनसु रधान, संिक्षण तथा प्रििगन गनग गाउँपावलका
वभिका पयगटकीय क्षेिहरु विशेर्गिी काबेली माङवहम, ढङ्ढङ्गे झिना ि िेमिे े गफ
ु ाको विस्तृत आयोजना
प्रवतिेनि तयाि गरिनेछ ।
• आरतरिक तथा पयगटनको प्रिल संभािना िहेको कावलखोलाको वतम्बङु पोखिी जाने पयगटकहरुलाई लवक्षत गिै
ननु थलामा आ.ब. २०७६।०७७ मा स्थापना गरिएको अवतवथ गृहको सदृु वढकिण गरिनेछ । साथै वतम्बङु पोखिी
सम्म पग्ु ने सडक तथा सरुु वम्खमको िमेिे गफ
ु ा सम्म पग्ु ने सडकमागगको पहुिँ अवभबृवद्द गरिनेछ ।
उद्योगिः
• प्रत्येक िडामा साना तथा घिे लु उद्योग संिालनको लावग प्रोत्साहन गरिने छ । डेरि उद्योग, फ्रेस हाउस, हाते
कागज उद्योग आविलाइ प्रमख
ु महत्ि विईने छ ।
➢ िामार्जक र्बकाििः
र्शक्षािः
• यस गाउँपावलका अरतगगतका वबवभरन वबद्यालयको कक्षा कोठा, शौिालय, खेलमैिान, सपोटगिाल लगायत
अरय भौवतक पिू ागधािहरुको संििनागत सधु ाि गिै शैवक्षक गणु स्ति अवभबृवद्वमा जोड विइनेछ ।
• वबद्यालमा कायगित बाल वशक्षकहरुको क्षमता अवभबृवद्व गिै बालबावलकाहरुको वशक्षण वसकाई कृ याकलाप
तथा बानी ब्यहोिामा वबकास गरिनेछ । अनमु वत पाएि पवन ििबरिी नभई संकटमा पिे का गत आ.ब. िेवख नै
शरुु गरिएको वसहं श्वे िी मा.वब. आख
ू ाई क्रमशुः
ं ोप, आगं पे ा आ.वब. आख
ं ोप ि इररािती आ.वि. साव्लाखल
वन.मा.वब. ि प्रा.वब. तहको तलब बिाबिको िकम अनिु ान विइ शैवक्षक जनशवि ब्यबस्थापन गरिनेछ, जस्ले
गिाग स्थानीय अवभभािकले बर्ौं िेखी गिै आएको लगानीको किि हुने वबश्वास वलइएको छ ।
• सशतग अनिु ानको रुपमा प्राप्त भएको माध्यवमक तथा आधािभतू तहमा अग्रं ेजी, गवणत ि विज्ञान विर्यमा वशक्षण
सहयोग अनिु ान वशर्गकमा प्राप्त बजेटलाई आबश्यकताको पवहिान गिी वितिण गरिनेछ ।
• माध्यवमक तथा आधािभतू तहमा विज्ञान विर्यको वशक्षक नहुिँ ा विद्याथीको भवबष्यमा पनग जाने असि प्रवत
सबं ेिनवशलहुिँ ै जवत पटक विज्ञापन गिे पवन अध्ययन अनमु वत पि (लाइसेरस) प्राप्त गिे का विज्ञान वशक्षक
भेट्टाउन नसवकने समस्यालाई समाधान गनग उपयगि
ु विकल्पहरु बािे ब्यापक छलफल तथा पिामशग गिी उवित
ब्यबस्थापनको लावग पहल गरिनेछ ।
• नेपाल सिकािले विद्यालयका बाल वबकास के रर सहजकतागको िृवद्द गिे को तलबलाई हृियंगम गिै विद्यालयको
शैवक्षक गणु स्ति सधु ाि गनग िाल विकास के ररका सहजकताग, विद्यालयका कमगिािी (लेखापाल), कायागलय
सहयोगीहरुले वनिागह गनगु भएको भवु मका प्रवत उच्ि सम्मान गिै आगामी विनमा सिोकाििाला वनकायहरु सगं
समरिय गिी वनजहरुको तलबभत्ता बृवद्दको लावग पहल गरिनेछ ।
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• कोिोना प्रकोपको कािण वसवजगत प्रवतकुल परिवस्थवतलाई मध्यनजि गिै सामावजक ििू ी कायम गिै पठनपाठन
हुने अिस्था वसजगना गरिनेछ ।
• वशक्षा क्षेिमा वबवनयोजन गिे को सशतग तथा समावनकिण अनुिानको बजेटलाई कवरटरजेरसी कट्टी नगिी सम्पणु ग
आवथगक िावयत्ि तथा वजम्मेिािी सबं वरधत विद्यालयमा नै िहने गिी विद्यालयको खातामा सोझै अनिु ान
उपलब्ध गिाइनेछ ।
• आधािभतू तह (कक्षा ८) ि SEE पिीक्षामा गाउँपावलका प्रथम हुनु हुने छाि छािाहरुलाई प्रवत विद्याथी रु.
२५,०००।– (पवच्िस हजाि) पिु स्काि उपलब्ध गिाई सम्मान गरिनेछ । साथै SEE पिीक्षामा वजल्ला प्रथम हुने
विद्यालयलाई १,००,०००।– (एक लाख) पिु स्कािका साथ सम्मान गरिनेछ ।
• यस गाउँपावलका अध्यापन गने वशक्षकहरु मध्ये कायगसम्पािनको मल्ु यांकन गिै उवित मापिण्डको आधािमा
बर्ि उत्कृष्ट र्शक्षक घोर्णा गिी नगि रु. ३०,०००।– (वतस हजाि) पिु स्काि सवहत सम्मान गरिनेछ ।
• गाउँपावलकाका िावसरिा नागरिकहरुमध्ये एम.वब.वब.एस. तथा इरजवनयरिङ अध्ययन गने विद्याथीलाई
छाििृवत्त प्रिान गिी वनजहरुको आवथगक बोझ हटाउन मद्दत गरिनेछ । यस कायगक्रमको लावग आबश्यक काननू ी
प्रािधानको ब्यबस्था गिी रयनु तम मापिण्ड, तथा शतगको विर्यमा आिश्यक व्यिस्था गरिनेछ ।
स्वास््र्िः
• कोिोना भाइिस (कोवभड १९) को प्रकोप िोकथाम तथा वनयरिणको लागी हि संभि प्रयास गरिनेछ । आबश्यक
और्वध, उपकिण, पिीक्षण, सामाग्रीहरु ब्यबस्थापन तथा सेिामा खवटने स्िास््यकमी तथा सिू क्षाकमीको
व्यिस्थापनको लागी िालु आ.ब. मा स्थापना गरिएको कोिोना प्रकोप िोकथाम कोर् खातालाइ वनिरतिता विई
आबश्यक बजेट वबवनयोजन गरिनेछ ।
• कोिोना प्रकोपको कािण वसवजगत प्रवतकुल समय ि परिवस्थवतको बाबजिु पवन गाउँपावलकाको नीवत, कायगक्रम
कायागरियन गनग अग्रपंविमा िहेि गाउँपावलका तथा िडामा कामकाज गने कमगिािी, वसवसएमवसको
सवििालयमा कामकाज गने कमगिािी तथा स्िास््यिौकीमा कायगित स्िास््यकमीहरुलाई गत आ.ब. मा
वितिण गनग नसवकएको जोवखम भत्ता यस आ.ब. मा वितिण गरिनेछ ।
• साब्लाखु स्िास््य िौकीलाई प्राथवमक स्िास््य के ररमा स्तिोरनती गनग सम्बवरधत वनकाय सँग आिश्यक पहल
गरिनेछ ।
• मवहला स्िास््य स्ियंसेविकाहरुको क्षमता अवभिृवद्व गिै प्रोत्साहनमल
ु कायगक्रमहरुको आयोजना माफग त िडा,
िवस्त, टोलस्तिमा उनीहरुको वसप, िक्षता, अनभु िको उच्ितम प्रयोग गिै खोप के ररहरुलाई व्यिवस्थत ढगं ले
संिालन गरिनेछ ।
• ६० बर्ग भरिा मावथका मवहला स्िास््य स्ियंसेविकाहरुलाई सम्मान जनक वििाई गरिनेछ । गभगिती
मवहलाहरुको सम्मानको लावग प्रोत्साहन कायगक्रम ल्याइनेछ ।
• नेपाल सिकािले वनशल्ु क रुपमा प्रिान गिे को ३५ प्रकािका और्वधहरुलाई बाह्रै मवहना िौविसै घरटा वनशल्ु क
रुपमा उपलब्ध हुने व्यिस्था गरिनेछ ।
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• गाउँपावलका भरिका सम्पणु ग नागरिकलाई स्िास््य सेिामा पहुिँ अवभिृवद्व गनग बर्गमा एकिोटी
गाउँपावलकास्तिीय स्िास््य वशविि संिालनमा ल्याईनेछ ।
• कवम्तमा एउटा िडामा ८० बर्ग नाघेका ज्येष्ठ नागरिकको घिमै गई स्िास््य जाँि गनग सरुु गरिनेछ ।
• गाउँपावलकाका कोवह पवन नागरिकहरु अकालमा ज्यान गमु ाउने अिस्था हुन नविन संिालन गरिएको एम्बल
ु ेरस
सेिालाइ ब्यबवस्थत गरिनेछ । उि एम्बल
ु ेरसमा ६० बर्ग भरिा माथीका नागरिकहरु, िेपत्ता तथा शवहि परििाि
ि सत्ु के िी मवहलालाई ३०% छुटको ब्यबस्था गरिनेछ ।
• साब्लाखु स्िास््य िौकीमा स्थापना गरिएको ल्यािलाई सदृु ढ गिी सि
ं ालनमा ल्याईनेछ । उि ल्यािमा ६५
बर्ग भरिा मावथका नागरिकहरु, अपांग, एकल मवहला तथा एकल परुु र्लाई वनशल्ु क ल्याि सेिा प्रिान गरिनेछ
।
• गाउँ घिमा हुने सत्ु के िी तथा त्यसबाट पनग सक्ने जोवखमको रयवू नकिण गनग थप एक िटा स्िास््य िौकीमा
बवथगङ सेरटि संिालन गनग पहल गरिनेछ ।
खानेपानी िथा िरिफाईिः
• गाउँपावलकाको सक्ु खाग्रस्त क्षेि साविक साब्लाखु १,२ ि ३ क्षेिको खानेपानीको समस्यालाई सँधैको लावग
समाधान गरिनेछ ।
• स्िच्छ खानेपानीमा वसविङ्िाबासीको पहुिँ अवभिृवि गनग विगत आ.ब. िेवख संिालनमा ल्याइएका
खानेपानीको योजना तथा मल
ु संिक्षणका कायगक्रमलाई वनिरतिता प्रिान गरिनेछ ।
• गाउँपावलकाको विकास वनमागणको काम गिाग मेवशनले भत्काएका, टुटफुट गिे का खानेपानी आयोजनाको
पाईपलाई व्यिस्थापन गनग एकमष्टु पाइप खरिि गिी तत्काल पनु ुः व्यिवस्थत गिी खानेपानी अभाि हुने
समस्यालाई वनिाकिण गरिनेछ ।
िंस्कृर्ि प्रवर्द्िनिः
• वसविङ्िा गाउँपावलकाको कला, सँस्कृ वत, भार्ा, धमग ि सम्पिाको संिक्षण एिं विकासलाई जोड विइनेछ ।
गाउँपावलकामा िहेका पिु ातावत्िक महत्िका बस्ती, संििना, मठ मवरिि, गम्ु बा, माङवहम, ििग, स्तम्भ, ताम्रपि,
वशलालेख जस्ता ऐवतहावसक धिोहिको पवहिान गिी सिं क्षण गरिनेछ । मेहल
े को थामडाँडामा वकिाँत सभ्यताको
माङवहम वनमागण गनग शरुु गरिनेछ ।
• वसविङ्िा गाउँपावलकावभि िहेको वबवभरन आवििासी/जनजातीहरुको भार्ा वलपी, संस्कृ वतहरुलाई संिद्वगन गनग
वबवभरन वबद्यालयहरुमा भार्ा प्रवशक्षकको ब्यबस्था गरिनेछ ।
िैंर्गक िमानिा िथा िामार्जक िमावेशीकरणिः
• लैंवगकताको आधािमा कसैलाई भेिभाि गरिने छै न साथै यस गाउँपावलकाले वलने हिे क नीवतहरुमा लै ँवगक
समानतालाई प्रिद्वगन गरिनेछ ।
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• यस गाउँपावलकाबाट प्रिाह हुने हिे क सेिा सवु िधामा मवहला, बालबावलका, फिक क्षमता भएका, ज्येष्ठ
नागरिकहरुलाई विशेर् प्राथवमकता विइनेछ ।
• मवहला, िवलत, अपाङ्ग, बालबावलका, अल्पसंख्यकहरुको क्षमता विकास, सशविकिणको लावग पहल
गरिनेछ ।
• गाउँघिमा हुने लैंवगक वहश
ं ा, बाल श्रम शोर्ण, बोक्सी प्रथा, कुिीवत, कुप्रथा विरुद्द सामावजक सिेतना अवभयान
सञ्िालन गिै समृद्द एिम वहश
ं ािवहत पावलका बनाउन टोल टोलमा "टोि र्वकाि िंस्था" हरुलाई
परििालन गरिनेछ ।
➢ पूवािधार र्वकाििः
िडक िथा पुििः
• गाउँपावलकाले विगत आ.ब. हरुमा संिालन गिे को योजनाहरुमा तत्कावलन आिश्यकताको आधािमा
वजम्मेिाि जनप्रवतवनवधहरुको मौवखक आिेशमा वबवनयोवजत बजेटभरिा बढी लागतमा काम गिे का ि गत
आ.ब. मा िर्ागतको समयमा मख्ु य सडकका वबवभरन ठाउँ ममगत गिे को ति िकम अभािको कािण भि
ु ानी हुन
नसके का योजना, ठे केिाि ि उ.स. लाइ यस आ.ब. मा भि
ु ानी गरिनेछ ।
• गाउँपावलकाबाट समावनकिण अनिु ान माफग त विवनयोवजत भौवतक पिू ागधािका सम्पणु ग योजनाहरु मध्ये रु.
१०,००,०००।– (िश लाख) िा सो भरिा मावथ वबवनयोवजत बजेटका सम्पणु ग योजनाहरु ठे क्का प्रणालीबाट
लागु गरिनेछ । यसिी ठे क्काबाट बाँकी िहेको िकमले घाटा हुने बजेटलाई श्रोत वमलान गनग प्रयोग गरिनेछ ।
• सडक सजं ाल विस्ताि हुन बाँकी कावलखोला ि सरुु वम्खम िडामा सडक विस्तािको लावग प्राथवमकता विइनेछ
। साविक िडाका सडक संजाल हुन विस्ताि हुन िाँकी ठाउँहरुमा सडक संजाल विस्ताि गिी स्थानीय
नागरिकहरुको आकांक्षालाई सम्बोधन गरिनेछ ।
• गाउँपावलका वभि आिश्यक क्षेिमा झोलङु ् गे पल
ु ि पक्की पल
ु वनमागणको लावग सम्बवरधत वनकायसँग
आिश्यक पहल गरिनेछ ।
• पयगटकीय क्षेिहरुमा पयगटकहरुको आगािमनमा सहज पहुिँ को व्यिस्था गनग सडक संजालको व्यिस्था गरिनेछ
।
• गाउँपावलकाले वनमागण गिे को सडकको गणु स्ति कायम गनग नयाँ वनमागण गरिने सडकहरु कर्लिमा पाँच
र्मटरको िौडाइको हुनु पने, जि मध्र्े १ र्मटरको भागमा नािी अर्नवार्ि रुपमा खरनु पने नीवत अिलम्बन
गरिनेछ ।
• गाउँपावलकाले वनमागण गिे को सडकको िार्ाँ बार्ाँ गरी जलमा ५ र्मटरको भागलाई स्थानीय सडकको
Right Of Way (ROW) को रुपमा कायम गरिनेछ ।
• गाउँपावलकाले विगत आ.ब. हरुमा वनमागण गिी सके का सिै सडकहरुको िर्ागतको कािण िाढी पवहिो आई
सडक अबरुद्द हुने भएकोले त्यस्ता सडकहरु आपत्कावलन ममगत संभाि गिी सधैं िुचारु भई िहने व्यिस्था
गरिनेछ ।
20

र्िच
ं ाईिः
• सक्ु खा ग्रस्त क्षेिमा वलफ्ट प्रविवधको खानेपानी तथा वसंिाईको लावग गत आ.ब. मा गरिएको संभाव्यता
अध्ययन अनसु ाि यस आ.ब. मा सङ्घीय विशेर् अनिु ानबाट प्राप्त बजेटलाइ िईु िर्ग वभि वनमागण सम्परन हुने
गिी ठे क्का आव्हान गरिनेछ ।
भवन िथा शहरी र्वकाििः
• िडा कायागलयको प्रशासवनक भिनको वडजाइनमा गत आ.ब. मा ल्याइएको एकरुपता तथा आव्हान गरिएको
ठे क्का अनसु ाि यस आ.ब. मा ३ ओटा िडा सािेिा, वलम्बवु िन ि सरुु ं वखमको प्रशासवनक भिन वनमागण सम्परन
गरिनेछ ।
• गाउँपावलकाको प्रशासवनक भिन वनमागणको लावग प्रिेश तथा सङ्घीय सिकाि संग समरिय गिी भिन वनमागण
कायग सरुु गने सोि िावखएको छ ।
• गाउँपावलका वभि अि वनमागण हुने सम्पणु ग घि भक
ु म्प प्रवतिोवध माि बनाउन लगाइनेछ ।
• गाउँपावलकाले वनमागण गिे को सडकको राइट अफ वे लाई वमिेि कुनै पवन संििना बनाउन पाइने छै न । यसिी
वनमागण हुने संििनाहरुलाई र्नर्िि लर्ाि कार्म गरेर हटाउन आिेश विइनेछ ।
िंचारिः
• गाउँपावलकालाई संिाि क्षेिसँग जोड्न तथा आम वसविङ्िाबासीले सिू ना संिािको भिपिु उपयोग गनग
आबश्यक पहल गरिनेछ ।
• स्िास््य िौकी, वबद्यालय, िडा कायागलय, गाउँपावलकाको कायागलयमा सिू ना, प्रविवधको पहुिँ अवभबृवद्व
गरिनेछ ।
➢ वािावरण िथा र्वपि व्र्वस्थापनिः
वन िथा भू-िरं क्षणिः
• सडक वकनािामा भक्ष
ू य प्रवतिोधी विरुिाहरु िोपी त्यसको संिक्षण ि उपयोग गनग सम्बवरधत समिु ायलाई
परििालन गरिनेछ ।
• पवहिो तथा भक्ष
ू यग्रस्त क्षेिहरुमा विरुिा िोपण गरिने, त्यसको संिक्षण ि उपयोग कायगमा टोल विकास
सस्ं थाहरुलाई वजम्मा विइनेछ ।
• बहुमल्ु य तथा लोपोरमख
ु जवडबटु ी तथा िनस्पवतहरुको संिक्षण ि संबिगन गिी अबैध िोिी वनकासी वनरुत्सावहत
गरिनेछ । त्यस्ता कायगको लावग पवन टोल विकास संस्थालाई वजम्मेिािी प्रिान गरिनेछ ।
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जिवार्ु पररवििनिः
• गाउँपावलकावभि जलिायु परिितगनले पािे को प्रभाि तथा असि बािे मध्यनजि गिै जलिायु परिितगनलाई
रयवु नकिण गनग पहल गरिनेछ ।
• प्राकृ वतक तथा मानविय वक्रयाकलापबाट सृवजत जलिायु परिितगनका प्रवतकुल प्रभािहरुलाइ रयवु नकिण गिी
अनक
ु ु वलत कायगक्रम संिालन माफग त जैविक विविधता ि िाताििण संिक्षण लाइ प्राथवमकता विइनेछ ।
फोहोरमैिा व्र्वस्थापनिः
• गाउँपावलका क्षेिको फोहोिमैला तथा बजाि व्यिस्थापन गिी प्रभािकािी रुपमा गाउँपावलकालाई स्िच्छ,
हिाभिा, सरु िि िाख्न फोहोिमैला व्यिस्थापनको लावग पहल गरिनेछ ।
• फोहोि मैलाको कािणले मानि स्िास््य ि पयागििणमा पनग जाने असिलाइ घटाउन समय समयमा
गाउपावलकाको तफग बाट फोहोिमैला व्यिस्थापनका विर्यमा िेतनामल
ु क कायगक्रम संिालन गरिनेछ ।
• वबगत आ.ब. मा वनमागण गरिएका सािगजवनक शौिालयलाई उपयगि
ु विकल्पहरुको छनोट गिी सि
ं ालनमा
ल्याइनेछ ।
बजार ब्र्बस्थापन
• गाउँपावलकाको के रर िहेको भञ्ज्याङ बजािको ढल ब्यबस्थापनको लावग विशेर् पहल गरिनेछ ।
• िडा नं. ३ वस्थत आख
ं ोप बजािमा एउटा सािगजवनक शौिालयको स्थापना गिी बजाि ब्यबवस्थत गरिनेछ ।
र्वपि व्र्वस्थापनिः
• कोिोना महामािीबाट वसवजगत प्रवतकुल परिवस्थवतलाई मध्यनजि गिै लकडाउनको कािण िोजगािी गमु क
े ा,
िैवनक जीिनयापनामा असि पुगक
े ा परििािहरुको लागी िोजगािी प्रिान गिै िाहत उपलब्ध गिाइनेछ ।
• यस गाउँपावलकाका नागरिकहरुलाई बाढी, पवहिो जस्ता प्राकृ वतक विपिबाट
् वसवजगत परिवस्थवतको
ब्यिस्थापनको लागी ताि जाली वितिण गरिनेछ ।
• प्राकृ वतक प्रकोपको कािण घिबाि वबवहन भएका ब्यविहरुलाई उवित िाहतको ब्यबस्था गरिनेछ ।
➢ िस्ं थागि र्वकाि िथा िेवा प्रवाहिः
मानव िंशाधन र्वकाििः
• गाउँपावलकाका कमगिािीहरुको सीप, िक्षता, क्षमता तथा अनभु िमा विकास गिै प्रभािकािी कायगसम्पािन
गिाउन आिश्यक वबवभरन प्रकािको तावलम, गोष्ठी तथा आरतरिक भ्रमणको अिसिको व्यिस्था गरिनेछ ।
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• स्थानीय सिकािका रुपमा स्थावपत गाउपावलकाको कायगबोझ ि सेिाप्रिाहको विवशष्टता ि विविवधकिणलाइ
मध्यनजि गिी कमगिािीलाइ आफ्नो कायग प्रवत पणु ग परििालन गिी सेिाप्रिाहलाइ िस्ु त ि वमतव्ययी बनाउन
कायगसम्पािनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ताको व्यिस्था गनग पहल गरिनेछ ।
• यस गाउँपावलका काम गने िाष्िसेिक कमगिािीहरुले स्थानीय तहको कायगबोझलाई महशसु गिै िेखाउनु भएको
कायगसम्पािनको मल्ु यांकन गिै उवित मापिण्डको आधािमा बर्ि उत्कृष्ट कमिचारी र उत्कृष्ट कमिचारी घोर्णा
गिी नगि रु. ३०,०००।– (वतस हजाि) पिु स्काि सवहत िईु जना कमगिािीलाई सम्मान गरिनेछ । साथै कमजोि
कायगसम्पािन प्रस्ततु गने कमगिािीहरुलाई पृष्ठपोर्ण प्रिान गिी क्षमता अवभिृवद्व गनगक
ु ो साथै काननू ी मापिण्ड
वबपरित कामाकज गने कमगिािीलाई काननु अनसु ाि उपिाि गरिनेछ ।
िेवा प्रवाहमा र्वद्युिीर् िूचना प्रर्वर्धको प्रर्ोगिः
• गाउँपावलका तथा िडा कायागलयबाट प्रिाह हुने सेिामा विद्यतु ीय सिू ना प्रविवधको अत्यावधक प्रयोग गिै सेिा
प्रिाहलाई सिल, वछटो ि छरितो बनाइनेछ ।
• गाउपावलका वभिका प्रत्येक िडा कायागलयहरुमा विद्यवु तय सिू ना प्रणालीका माध्यमबाट अनलाइन माफग त
सेिा प्रिाह गरिने व्यिस्था वमलाउन पहल गरिनेछ ।
• गाउँपावलका तथा िडा कायागलयमा विद्यतु आपवु तगको समस्यालाइ मध्यनजि गिै बैकवल्पक उजागको ब्यबस्था
गरिनेछ ।
र्वत्तीर् व्र्वस्थापन र िुशािनिः
राजस्व पररचािनिः
• आम जनतालाई कि तथा िाजश्वको महत्िका बािे मा जनिेतना वबस्ताि गरिनेछ । साथै कि वतनगु नागरिकको
पवहलो कतगव्य हो ि उि िकम स्थानीय सिकािले लोककल्याणकािी क्षेिमा आिश्यकताका आधािमा पाििशी
रुपमा खिग गने जानकािी गिाइ जनतालाइ किप्रवत प्रवतिि गिाइ आरतिीक आम्िानीलाइ बढोत्तिी गरिनेछ ।
• किका थप िायिा तथा स्रोतको पवहिान गिी कि संकलन कायगलाई व्ियवस्थत तथा सवजलो बनाउन गाउँ घिमा
नै गई कि सक
ं लन अवभयान संिालन गरिनेछ ।
बेरुजु फछ्र्ि ौटिः
• यस गाउँपावलकालाई बेरुजु िवहत गाउँपावलका बनाइनेछ । साथै गाउँपावलका तथा िडामा िहेको बेरुजहु रु
वनयमानसु ाि असल
ु उपि गरिनेछ । समयमै िेरुजु असल
ु उपि गने व्यवि संस्थालाई उवित पुिस्कािको व्यिस्था
गरिनेछ । िेरुजु असल
ु ीलाई कडाइका साथ अिलम्िन गिी बेरुजु िवहत गाउँपावलका िनाइनेछ ।
िाविजर्नक िुनुवाई र िुशािनिः• गाउँपावलकाबाट प्रिाह हुने सेिाको बािे मा समय समयमा सािगजवनक सनु िु ाई गिी सुशासनको प्रत्याभवु त
विलाइनेछ ।
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• गाउँपावलकाबाट प्रिाह भएको सेिाको बािे मा सािगजवनक पिीक्षण गिी सािगजवनक गरिनेछ ।
• गाउँपावलकाले हाल सम्म गिे को कामको बािे मा जनतालाइ ससु वु ित गिाउन तथा जनताका वपि, मकाग,
गनु ासोहरु सरु नको लावग जनिा िंग जनप्रर्िर्नर्ध कार्िक्रम संिालन गरिनेछ ।
िाविजर्नक िूरक्षािः• यस गाउँपावलकाको भौगोवलक अिस्था ि स्थानीय आिश्यकतालाई मध्यनजि गिै इलाका स्तिको प्रहिी
िौकी वनमागण गनगको लावग आिश्यक पहल गरिनेछ । साथै सङ्घीयता लागू भई सके पवछको िाजनीवतक
तथा भौगोवलक विभाजन ि पनु ुःसिं िना बमोवजम यस गाउँपावलकाको मेहल
े े ि सरुु वम्खम िडालाई
सिू क्षात्मक दृवष्टकोणले गाउँपावलकाको इलाका मातहत ल्याउन पहल गरिनेछ । त्यसको लावग मेहल
े ेको
मक
ु ु भञ्ज्याङमा प्रहिी िौकी वनमागण गनग पहल गरिनेछ साथै िडा नं. २ सािेिा ि िडा नं. १ को कावलखोला
क्षेिलाई शावरत सिू क्षा प्रिान गनग सािेिामा प्रहिी िौकी वनमागण गनग पहल गरिनेछ ।
िामार्जक िरू क्षा भत्तािः• यस गाउँपावलकामा गत आ.ब. िेखी बैंवकङ प्रणालीबाट सामावजक सिू क्षा भत्ता वितिण गनग शरुु गरिएको
भएता पवन भौगोवलक विकटताको कािण कावलखोला, सािेिा, मेहल
े े, सरुु वम्खमका लाभग्राहीहरुलाई
आफैं बैंक सम्म आएि भत्ता वनकासा गनग कवठनाई भएको भवन गनु ासो प्राप्त भएकोले सो सम्बरधमा
सिोकाििाला वनकायहरु संग आबश्यक पिामशग गिी उपयगि
ु विकल्पहरुको छनोट गिी गनु ासो समाधान
गनग कोवशर् गरिनेछ ।
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िलमार्नि िभाध्र्क्ष महोिर्,
अब म यस गाउँपावलकाको आ.ि. २०७८।०७९ को बावर्गक बजेट प्रस्ततु गने अनमु वत िाहरछु ।
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

यस आवथगक िर्ग २०७८।०७९ को लागी अनमु ान गरिएको खिग व्यहोने स्रोत मध्ये आरतरिक आयबाट रू. ३०
अनमु ान गरिएको छ भने िालु आ.ि.िाट संवित कोर्मा वफताग जाने अनमु ावनत िकम रू. ३ किोड ५८ लाख ८
हजाि ६६० िहेको छ । वजल्ला समरिय सवमवत, ताप्लेजङु को मौज्िात कोर्बाट रु. ४० लाख प्राप्त हुनेमा गत आ.ब.
मा रु. २४ लाख प्राप्त भई बाँकी िहेको रु. १६ लाख यो आ.ब. मा प्राप्त हुने भएको छ । नेपाल सिकािबाट वबत्तीय
समावनकिण वशर्गकमा प्राप्त अनिु ान रु. १० किोड ४८ लाख, सशतग अनिु ान वशर्गकमा प्राप्त अनिु ान रु. १७ किोड
११ लाख, समपिु क अनिु ान वशर्गकमा प्राप्त अनिु ान रु. १ किोड २५ लाख ि विशेर् अनिु ान वशर्गकमा प्राप्त अनिु ान
रु. १ किोड २० लाख िहेको छ भने िाजश्व िाँडफाँड बाट रु. ६ किोड ४ लाख ३० हजाि प्राप्त हुने भएको छ । १ नं.
प्रिेश सिकाििाट वित्तीय समावनकिण वशर्गकमा रु. ५९ लाख ५६ हजाि, समपिु क अनिु ानमा रु. १ किोड, सशतग
अनिु ानमा रू. ५ लाख ७३ हजाि प्राप्त हुने भएको छ, त्यसै गिी सिािी साधन किको िाजश्व िाँडफाँडिाट रू. २४
लाख ६१ हजाि ३४० प्राप्त हुने भएको छ । यसिी यस आ.ि. २०७८।०७९ को लावग कूल रु. ४२ किोड २ लाख
२९ हजािको बजेट विवनयोजन गिे को छु । कुल विवनयोजन मध्ये गाउँपावलका तथा िडा कायागलयको प्रशासवनक
खिग तफग रू. ७ किोड ७० लाख (अथागत १८.३२ प्रवतशत) ि वबकास वनमागणका योजना/कायगक्रम तफग ३४ किोड
३२ लाख २९ हजाि (अथागत ८१.५७ प्रवतशत) वबवनयोजन गिे को छु । जसमध्ये िालु प्रकृ वतको योजना कायगक्रममा
रु. १९ किोड ४७ लाख ३३ हजाि (अथागत ५७ %) वबवनयोजन गिे को छु भने पंवु जगत प्रकृ वतको योजनाको लावग
रु. १४ किोड ८४ लाख ९६ हजाि (अथागत ४३ %) वबवनयोजन गिे को छु ।
सशतग अनिु ान अरतगगत सङ्घीय सिकािबाट प्राप्त हुने रु. १७ किोड ११ लाख ि प्रिेश सिकािबाट प्राप्त हुने रु. ५
लाख ७३ हजाि लाइ सोही योजना/कायगक्रममा खिग हुने गिी वबवनयोजन गिे को छु । समपुिक अनिु ान अरतगगत
सङ्घीय सिकािबाट प्राप्त हुने रु. १ किोड २५ लाख ि प्रिेश सिकािबाट प्राप्त हुने रु. १ किोडमा वनयमानसु ाि
गाउँपावलकाको समेत लागत साझेिािीमा सबं वरधत वशर्गकको योजनामा नै कायागरियन गने गिी वबवनयोजन गिे को
छु ।
समपिु क अनिु ान अरतगगत सङ्घीय सिकािबाट प्राप्त हुने बजेट रु. १ किोड २५ लाख ि प्रिेश सिकािबाट प्राप्त हुने
बजेट रू. १ किोडमा वनयमानुसाि गाउँपावलकाको साझेिािी वनवश्चत गिी सोही वशर्गकमा नै कायागरियन हुने गिी
विवनयोजन गिे को छु ।
सङ्घीय सिकािले उपलब्ध गिाएको विशेर् अनिु ान बापतको १ किोड २० लाख बजेटलाई सोही आयोजनामा
कायागरियन गने गिी विवनयोजन गिे को छु ।
१ नं. प्रिेश सिकािले तजगमु ा गिे को स्थानीय तहको पिावधकािीको सेिा सवु िधा संिवरध ऐनमा उल्लेख भएको सेिा
सवु िधा पाउने गिी जनप्रवतवनवधको सेिा सवु िधाको लावग एकमष्टु रु. ६० लाख विवनयोजन गिे को छु ।
सङ्घीय तथा प्रािेवशक सिकािले उपलब्ध गिाएको समपिु क अनिु ान, सहयोगी िातृ वनकायहरु (एि.वप.एफ
लगायत) सगं पेश भएका प्रस्तािना तथा कायगपावलकाको वनणगय बमोवजम साझेिािी कायगक्रमहरु सि
ं ालन गनगको
समपिु क कोर् (Matching Fund) को लावग रू १ किोड ५० लाख विवनयोजन गिे को छु ।
वबर्यगत क्षेिमा कायगक्रम अनसु ाि छुट्याइएको बजेट अनुसवु िमा उल्लेख गिे को छु । यहाँ म वशर्गक अनुसाि
विवनयोवजत िकम माि प्रस्ततु गने अनमु वत िाहरछु ।
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आर्थिक र्बकाििःयस गाउँपावलकाको आवथगक वबकासको मेरुिण्डको रुपमा कृ वर्, पश,ु पयगटन िहेका छन् । गाउँपावलकाले यस आ.ब.
मा कृ वर् तथा पशपु ालन क्षेिमा विगत आ.ब. मा स्थापना भएका पके ट क्षेिलाई वनिरतिता वििं ै कृ वर् क्षेिमा थप एक
ओटा नयाँ पके टको स्थापना गिै कृ र्कहरुलाई आय आजगन तथा वजविकोपाजगनमा सहजता ल्याउने लक्ष िावखएको
छ।
• साब्लाखमु ा गत आ.ब. मा वनमागण गरिएको नसगिीको सदृु वढकिण गरिनेछ । वलम्बवु िन तथा आख
ं ोपमा
तिकािी तथा वकविको विरुिा खरिि गिी वितिण गरिनेछ ।
• त्यसै गिी कृ र्कहरुको माग बमोवजम आलु तथा मकै को विउ वितिण, कृ विम गभागधािण तथा नश्ल सधु ािको
कायगक्रम पवन शरुु गने सोंि िावखएको छ । कृ वर्िाली तथा पशपु ंवक्षमा लाग्ने िोगहरुको वनिाकिणको लावग
आबश्यक वबर्ािी/और्वध खरिि गरिनेछ । स्थानीय कृ र्ी बाली तथा पशधु नहरुको विकासको लागी
एकमष्टु रू ३३ िाख ५० हजार विवनयोजन गिे को छु ।
पर्िटन
• वतम्बङु पोखिी, ढङढङ्गे झिना, वसविङिा धाम, कािेली माङवहम, िमेिे गफ
ु ा, तोपाहाङ मागग जस्ता यस
गाउँपावलकाका पयगटकीय क्षेिहरुको उवित सम्बद्वगन, प्रिाि प्रसाि तथा आबश्यकता अनसु ाि विस्तृत
आयोजना प्रवतनिेिन तयाि गिी १ न.ं प्रिेशकै नमनु ा पयगटकीय गरतब्यको रुपमा वबकास गने सोि
िावखएको छ ।
• वसविङ्िा गाउँपावलकाको नामाकिणको ऐवतहावसक आधािस्तम्भको रुपमा िहेको र्िर्िङ्वा धामको
भौवतक सधु ाि गिी धावमगक पयगटनलाई प्रिद्वगन गिै प्रिाि प्रसाि तथा िाजश्व प्रावप्त गनग सिोकाििालाहरुसगं
ब्यापक पिामशग गिै विस्तृत आयोजना प्रवतिेिन तयाि गिी सोही अनसु ािको भौवतक संििनाहरुको वनमागण,
सधु ाि, ममगत एिं सडकको पहुिँ वनमागण गरिनेछ ।
• पयगटकीय क्षेिमा जाने सडक मागग, पिमागगहरुको विकास गरिनक
ु ो साथै पिू ागधाि तथा संििनाहरु वनमागण
गिी आरतरिक तथा बाह्य पयगटनको माध्यमबाट यस गाउँपावलकाको िाजश्वमा अवभबृवद्व गरिनेछ । पयगटन
प्रिद्वगनको लावग एकमष्टु रु. ४१ िाख वबवनयोजन गिे को छु ।
उद्योग
• यस गाउँपावलका वस्थत वबवभरन फ्रेश हाउस, डेिी, कागज उद्योग, कुटानी वपसानी वमल जस्ता साना तथा
घिे लु उद्योगहरुको प्रिििनको लावग आबश्यक अनिु ान तथा व्यिस्थापनको लावग एकमष्टु रु. १५ िाख
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बजेट वबवनयोजन गिे को छु । यसबाट स्थानीय साना उद्योगहरुको व्यिसाय फस्टाउन सहयोग पग्ु ने अपेक्षा
वलएको छु ।
िामार्जक र्बकाििः
र्शक्षािः
• यस गाउँपावलका वभिका विद्यालयहरुको भौवतक पिू ागधाि सधु ाि, घेिािािा, गरिनेछ । यस आ.ि. मा कवम्तमा
७ ओटा विद्यालयहरुको खेलमैिान स्तिोरनवत गरिनेछ ।
• यस गाउँपावलका मातहतका विद्यालयमा आवनपान भार्ा वशक्षण गिी स्थानीय भार्ाको प्रििगन गनग योगिान
पयु ागउनभु एका १४ जना भार्ा वशक्षकहरुलाई रु. ५,०००।– को ििले मावसक सेिा सवु िधा उपलब्ध गिाइनेछ ।
• गाउँपावलकामा ििबरिी वस्िकृ त भएको ति वशक्षक व्यिस्थापन हुन नसकी नीवज तििले संिालन गरििहनु
भएका ३ िटा विद्यालयहरुलाई थप ििबरिीको व्यिस्था गरिनेछ । विद्यालयका वशक्षक तथा कमगिािीहरुको
IEMIS, कम्यटु ि बेवसक जस्ता प्राविवधक सीप क्षमता बृद्दी गिी शैवक्षक गणु स्ति सधु ाि गनग पहल गरिनेछ ।
• गाउँपावलकामा जवरमनु भएका, योग्यता क्षमता भएि पवन आवथगक श्रोत अभािको कािण एमवबवबएस (मेवडकल
अवफसि) तथा इवरजवनयि (वसवभल) अध्ययन गनग िाहनु हुने विद्याथी भाइ बवहवनहरुको लावग िकम अभािको
कािण सपना तहु ाउन नपिोस् भरने हेतल
ु े आिश्यक मापिण्ड, प्रकृ याबािे उवित काननू ी व्यिस्था गिी िावर्गक
रुपले एकमष्टु िकम छाििृवत्त प्रिान गरिनेछ ।
• गाउँपावलकाले ििबरिी वसजगना गिे को १९ जना बाल वबकास के ररका सहजकतागहरुलाई खाइपाई आएको
तलबमा रु. २,०००।– थप गिे को छु । सङ्घीय सशतग अनिु ानबाट तलब भत्ता खाइिहनु भएका बाल वबकास
के ररका सहजकताग, विद्यालय कमगिािी (लेखापाल), कायागलय सहयोगी जस्ता विद्यालयका
आधािस्तम्भहरुको सरिभगमा वनजहरुले विद्याथीको भविष्य वनमागणमा पयु ागउनु भएको योगिान प्रवत उच्ि किि
गिै आगामी विनमा सिोकाििाला वनकायहरु संगको पहलमा नेपाल सिकािले घोर्णा गिे बमोवजमको स्के लमा
तलब भत्ता उपलब्ध गिाउन उच्ितम कोवशर् गरिनेछ ।
• विद्यालय घेिाबािा, खेलमैिान विस्ताि, िाष्िपवत िवनङ वशल्ड प्रवतयोवगता, आवनपान भार्ा वशक्षक
व्यिस्थापन, नीवज वशक्षक व्यिस्थापन, कक्षा ८ को पिीक्षा व्यिस्थापन, विद्याथी छाििृवत्त आवि सवहत वशक्षा
क्षेिको वबकासको लावग एकमष्टु रु. १ करोड ३ िाख ५० हजार विवनयोजन गिे को छु ।
स्वास््र्िः
• स्िास््य सस्ं थामा गभगिवत जाँि तथा सत्ु के िी गिाउने मवहलालाई प्रोत्साहन गरिनेछ । स्ियसं ेविका वििी
बवहनीहरुले स्थानीय स्तिमा पुर्याउनु भएको योगिानको उच्ि किि गरिनेछ । स्िास््य िौकीहरुमा ग्रावमण
Video X-Ray सेिा वबस्ताि गरिनेछ । कवम्तमा ३ ओटा स्िास््य िौकीको सािगजवनक पिीक्षण गिी
सिोकाििाला वनकायहरुलाई थप वजम्मेिाि तथा उत्तििायी बनाउँिै स्िास््य िौकीबाट प्रिाह हुने सेिालाई
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गणु स्तिीय, विश्वसनीय बनाउँिै लवगनेछ । नेपाल सिकािले वनशल्ु क रुपमा उपलब्ध गिाउन वनधागिण गिे का
और्वधहरुको कवम हुन नविन आबश्यक प्रिरध गरिनेछ ।
कोिोना प्रकोप िोकथाम तथा वनयरिणको लागी आबश्यक ब्यबस्थापन गरिनेछ । कोिोना प्रकोप िोकथाम तथा
वनयरिणमा खवटनु भएका स्िास््यकमी तथा सिू क्षाकमीलाई उवित सम्मान गरिनेछ । गत आ.ब. मा प्रवतकुल
समयमा खवटनु भएका स्िास््यकमी ि कमगिािीहरुको बाँकी िहेको जोवखम भत्ता िालु आ.ब. मा उपलब्ध
गिाइनेछ साथै िालु आ.ब. मा पवन जोवखम भत्ता उपलब्ध गिाउन आबश्यक पहलकिमी वलइनेछ । गत आ.ब.
मा स्थापना गरिएको कोवभड १९ अस्थायी अस्पतालमा आबश्यक थप तलब, भत्ताको व्यिस्था गिे ि भएता
पवन मेवडकल अवफसिको व्यिस्था गरिनेछ ।
गाउँपावलकाका नागरिकहरुलाई आयिु वे िक प्रविवधबाट उपिाि गिै एलोप्यावथको बैकवल्पक सेिाको रुपमा
तथा नागरिकहरुमा स्िास््य सेिाको छनोटको अिसि वसजगना गनग "नागररक आरोग्र् िेवा के न्र" लाई
आबश्यक पहल गरिनेछ ।
यस गाउँपावलकाका नागरिकहरुको आँखामा िेखा पिे का सामारय समस्याहरुको तत्काल उपिाि गने तथा
जवटल वकवसमको िोगको हकमा सवु िधा सम्परन अस्पतालमा रिफि गने गिी वडिेन डोङ्ला आँखा अस्पताल
संगको समरियमा आँखा वशविि कायगक्रम संिालन गरिनेछ । यस कार्य्गक्रमबाट करिब ५०० जना भरिा बढी
नागरिकले सेिा वलनु हुनेछ भरने अपेक्षा गिे को छु ।
यस गाउँपावलकाको िडा नं. ४ साब्लाखक
ु ो आ.ब. २०७६।०७७ िेवख वनमागण शरुु गरिएको िामुिार्र्क
स्वास््र् इकाईको भिनलाई यो आ. ब. को पवहलो िौमावसक वभि वनमागण सम्परन गने लक्ष िावखएको छ ।
िडा नं. ५ वलम्बवु िनको स्िास््य िौकीलाई स्तिोरनवत गरिनेछ । िडा नं. ६ मेहल
े ेमा कोिोना महामािीबाट
िोजगाि गमु क
े ा ब्यविहरुलाई िोजगािी प्रिान गरिनेछ । िडा नं. ७ सरुु वम्खममा मौजिु ा स्िास््य िौकीको भिन
तथा जग्गा विद्यालय विस्तािमा प्रयोग गिी नयाँ प्राप्त भएको बजेटमा अस्थायी सिं िना वनमागण गिी सेिा प्रिाह
शरुु गरिनेछ । साब्लाखु स्िास््य िौकीको ल्याि सेिालाई सुदृढ गिी संिालन गरिनेछ ।
कोिोना महामािी िोकथाम, और्वध व्यिस्थापन, स्िास््य िौकी वनमागण, स्तिोरनवत सवहत स्िास््य क्षेिको
विकासको लावग एकमष्टु रु. ९२ िाख वबवनयोजन गिे को छु ।

खानेपानी
• गाउँपावलका वभि के ही नयाँ खानेपानी आयोजना वनमागण ि विगत आ.ब. हरुबाट वनमागण गनग शरुु गरिएको
खानेपानी आयोजनालाई वनिरतिता विई यो आ.ब. मा सम्परन गरिनेछ । जस्बाट कवम्तमा ५०० घिधिु ी नागरिक
लाभावरित हुने अपेक्षा िावखएको छ । छुिे बनके िे , हुडुले, मािाखोला, वपप्ले जस्ता खानेपानीको मल
ु सिं क्षण
गिी नागरिकहरुमा खानेपानीको पहुिँ अवभबृवद्द गरिनेछ ।
• गाउँपावलकाको विकास वनमागणको कािण पाईप टुटफुट भई अििोध हुने खानेपानी आयोजनाहरुको सरिभगमा
एकमष्टु पाईप खरिि गिी आबश्यकता अनसु ाि वितिण गरिनेछ ।
• गाउँपावलकाको िुक्खाग्रस्ि क्षेत्र साविक साब्लाखु १, २ ि ३ को खानेपानीको समस्यालाई स्थायी रुपमा
समाधान गनग समावनकिण अनिु ानको बजेटबाट ढङ्ढङ्गे/ल्याङ्ल्यांगक
े ो मल
ु को पानी सडक वकनािाको
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छे उबाट पाइपलाईन विस्ताि गिी कायागरियन गरिनेछ भने सङ्घीय सशतग अनिु ान अरतगगत प्राप्त हुने विशेर्
अनिु ानको बजेटले कािेली खोलाको पानी वलवफ्टङ प्रविवधको प्रयोग गिी ठे क्का माफग त िईु िर्ग वभिमा कायग
सम्परन गने सोंि िावखएको छ ।
• खानेपानी मल
ु ममगत, अधिु ा आयोजनाको वनिरतिता, आिश्यक स्थानमा पाईप खरिि, वबवभरन मल
ु ममगत
लगायत खानेपानीको क्षेिमा एकमष्टु रु. ८८ िाख ५० हजार र्बर्नर्ोजन गिे को छु ।
खेिकुििः
• वबवभरन िडामा विगत आ.ब. मा वनमागण भएका खेलमैिानको विस्ताि गरिनेछ । कावलखोलाको जय प्रकाश
िङ्गशाला तथा सािेिाको फासेिङु खेलमैिान साब्लाखक
ु ो खेलमैिानलाई विस्ताि गरिनेछ ।
• वजल्ला ब्याडवमरटन संघबाट प्रस्तावित अरतिपावलकास्तिीय मेयि कप प्रवतयोवगता तथा वजल्लास्तिीय
ब्याडवमरटन एके डेमी संिालनको लावग के ही सहयोग गरिनेछ ।
• यस गाउँपावलकाका खेलाडीहरुको खेलको स्ति सधु ाि गनग पहल गरिनेछ । विवभरन प्रवतयोवगतामा सहभागी
भई प्रथम पिु स्काि प्राप्त गनग सफल भएमा उवित सम्मान तथा पिु स्काि उपलब्ध गिाइनेछ ।
• खेलकुि कायगक्रम प्रिद्वगन तथा खेलमैिान विस्तािको लागी एकमष्टु रु. ३० िाख ५० हजार विवनयोजन गिे को
छु ।
िैंर्गक िमानिा िथा िामार्जक िमावेर्शकरणिः
• लैंवगक समानता तथा सामावजक समािेवशकिण अरतगगत मवहला, िवलत, अपाङ्ग, बालबावलकाहरुको
सशविकिण तथा सीप, क्षमता वबकासमा जोड विइनेछ । िाज्यले प्रिान गने सेिा सवु िधा प्राप्त गने अिसि प्रिान
गरिनेछ । लैंवगक समानता तथा सामावजक समािेवशकिण वशर्गकमा रू. १७ िाख विवनयोजन गिे को छु ।
पूवािधार र्बकाि
िडकिः
• गाउँपावलकाले विगत आ.ब. मा योजना संिालन गने क्रममा तत्कावलन आबश्यकता अनुसाि लागत अनमु ान
भरिा बढी काम गिे का ति िकम अभािको कािण भि
ु ानी हुन नसके का आयोजनाहरुको भि
ु ानी गरिनेछ ।
• गाउँपावलका वभिका िडा कायागलयहरुलाई सडक सरजालले जोडी सहज आगािमनको व्ियस्था गरिनेछ ।
गत आ.ब. मा सरुु भई पिू ा नभएका सडक मागगहरु पिु ा गनगु को साथै िालु अिस्थामा निहेका सडक मागगहरुको
स्तिोरनवत तथा ममगत संभाि गरिनेछ । नागरिकहरुको आबश्यकता तथा माग अनसु ाि सडक संजालले जोवडन
बाँकी बवस्तहरुमा सडक संजालको पहुिँ अवभबृवद्द गरिनेछ ।
• गाउँपावलकाको मख्ु य सडकहरु साब्लाखु िेवख मेहल
े े हुिं ै वलम्बवु िन, सरुु वम्खम सम्मको सडक तथा साब्लाखु
िेवख आख
ं ोप हुिँ ै सािेिा कावलखोला सम्मको सडकलाई बाह्रै मवहना सहज रुपले यातायातको साधन संिालन
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•

•

•

•

तथा आिागमन सहज हुने गिी सबं वरधत वनकायहरुको सगं को समरिय तथा नेतत्ृ िमा आयोजना कायागरियन
गिी सडकको अिस्था सधु ाि गरिनेछ । यसको लावग सडक विभाग, मल
ू घाट िोभान ओलाङिङु गोला सडक
योजनासंग आिश्यक पिामशग गरिनेछ ।
िर्ागतको समयमा बाढी पवहिो जस्ता प्राकृ वतक प्रकोपको कािण गाउँपावलका वभिका सडकहरु भवत्कने,
आिागमनमा अििोध आउने समस्यालाई वनिाकिण गनगको लावग कायगपावलकाको वनणगयानसु ाि जनु सक
ुै
समयमा पवन आपत्कावलन रुपमा सडक ममगत गिी हि समयमा गाडी िल्ने व्यिस्था गरिनेछ ।
कावलखोलाको वमविम िेवख श्यामटाि सम्म सडक सजं ालको पहुिँ स्थापनाको लावग साझेिािीमा ठे क्का माफग त
योजना कायागरियन गरिनेछ । यसबाट गाउँपावलकाको पयगटकीय क्षेि वतम्बङु पोखिी जाने पयगटकहरुको
आिागमनमा सहजता आउने विश्वास वलएको छु ।
त्यसै गिी साब्लाख,ु वलम्बवु िन ि मेहल
े ेको तल्लो बेल्टलाई जोडी िैकवल्पक व्यापारिक मागगको रुपमा स्थापाना
गनगको लावग साझेिािीमा ठे क्का आव्हान गिी कायागरियन गरिनेछ । यसबाट खेिाङ, याम्फुविन तथा थपग,ु
फुङवलङ आउजाउ गनग करिि १५०० जना नागरिकहरुलाई साविकको बाटो भरिा १० वक.वम. सहज हुने
अपेक्षा िहेको छ ।
विगत आ.ि. मा वनमागण शरुु गरिएको सडक योजनाहरुको वनिरतिता, नयाँ सडक योजनाहरु, पयगटकीय पिमागग,
सडकहरुको आपत्कावलन ममगत लगायत स्थानीय सडकको लावग एकमष्टु रु. ३ करोड ३७ िाख ५६ हजार
विवनयोजन गिे को छु ।

भवन िथा शहरी र्बकाि
• गाउँपावलकाको गौििको आयोजनाको रुपमा "िडा कायागलयको प्रशासवनक भिन" वनमागणको आयोजनाहरु
मध्ये िालु आ.ब. मा सािेिा, वलम्बवु िन ि सरुु वम्खम गिी ३ िटा िडा कायागलयको प्रशासवनक भिन वनमागण
सम्परन गरिनेछ । यस बाट सङ्घीयताको ममग अनरुु प स्थानीय नागरिकहरुको नवजकको सिकािको रुपमा िहेको
िडा कायागयलयको सेिा प्रिाह व्यिवस्थत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
• गाउँपावलकाको प्रशासवनक भिन वनमागणको लावग यस आ.ब. मा वडवपआि गिी वनमागणको लावग सम्बवरधत
वनकाय सगं पहल गरिनेछ ।
• िडा कायागलयहरुको प्रशासवनक भिन वनमागणको लावग एकमष्टु रु. ३ करोड २० िाख विवनयोजन गिे को छु
।

िंचारिः• गाउँपावलका, िडा कायागलयको संिाि प्रविवधलाई सदृु ढीकिण गिै आम नागरिकमा वछटो छरितो प्रभािकािी
रुपमा सेिा प्रिाह गनग पहल गरिनेछ । सञ्िाि प्रविवध जडानको लावग एकमष्टु रु. ५ िाख विवनयोजन गिको
छु ।
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र्िच
ं ाईिः
• वबवभरन कुलो ममगत, वसंिाइ आयोजना संिालन गिी नागरिकको आय आजगन तथा वजविकोपाजगनमा सहजता
ल्याउनको लावग रु. ९ िाख विवनयोजन गिे को छु ।
उजाि, िघु िथा िाना जिर्वद्यिु
• गाउँपावलका वभिका लघु तथा साना जलविद्यतु आयोजनाहरुको ममगत संभाि सदृु ढीकिण, विजल
ु ी पोल खरिि,
ट्याङवक वनमागणको लावग रु. ६ िाख विवनयोजन गिे को छु ।
बािावरण िथा र्बपि ब्र्बस्थापनिः
वन बािावरण, भू – िरं क्षण र जिबार्ु पररवििन, फोहोरमैिा व्र्वस्थापन, र्वपि् व्र्स्थापन
• िन, िाताििण तथा भू संिक्षणको कायगक्रमलाई वनिरतििा विएको छु । विपि ब्यबस्थापनको लागी आबश्यक
तयािी गिे को छु । बाढी पवहिो भ-ू क्षय जस्ता प्राकृ वतक प्रकोप िोकथामको लागी िृक्षािोपण कायगक्रम गनग टोल
विकास संस्थालाई परििालन गने सोि िाखेको छु ।
• भौगोवलक विकटताको कािण जान सक्ने पवहिोलाई मध्यनजि गिै आिश्यक स्थानमा ताि जाली लगाई
सडकको संिक्षण गरिनेछ ।
• िडा नं. ३ वस्थत आख
ं ोप बजािमा एक िटा सािगजवनक शौिालय वनमागण गरिनेछ । साथै विगत आ.ब. मा
वनमागण गरिएका सािगजवनक शौिालयहरुलाई उपयगि
ु माध्यमिाट संिालन तथा व्यिस्थापन गरिनेछ ।
• बाढी पवहिो, आगलागी जस्ता प्राकृ वतक प्रकोपबाट घिबाि वबवहन भएका नागरिकहरुलाई के ही हि सम्मको
िाहत उपलब्ध गिाइनेछ ।
• बन बाताििण, भू सिं क्षण, िृक्षािोपण, फोहोिमैला व्यिस्थापना, विपि् व्यिस्थापनको लावग एकमष्टु रु. २२
िाख ५० हजार वबवनयोजन गिे को छु ।

िंस्थागि र्बकाि र िेवा प्रवाह र िूशािन
• रयावयक सवमवतको काम कािबावहलाई िस्ु त िरुु स्त तथा प्रभािकािी बनाउँिै स्थानीय नागरिकको वििाि
समाधान सहज रुपले गनग सवििालय तथा मेलवमलाप कक्ष व्यिस्थापनको लावग रु. ५ िाख वबवनयोजन
गिे को छु ।
• स्थानीय सिकािको रुपमा हाल सम्म गिे का उल्लेखनीय, महत्िपणु ग कामहरु जनतालाई सनु ाउने तथा जनताका
पीि मकागहरु सरु ने गिी नेपाल पिकाि महासंघ, वजल्ला कायगसवमवत ताप्लेजङु संगको समरियमा जनता संग
जनप्रवतवनवध कायगक्रम संिालन गरिनेछ । जनता संग जनप्रवतवनवध कायगक्रम संिालन गनगको लावग रु. ५ िाख
बजेट वबवनयोजन गिे को छु ।
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• नेपाल सिकािले िाष्िसेिक कमगिािीहरुको तलब भत्ता बृवद्द गिे को त्यलाई हृियंगम गिै यस गाउँपावलकामा
कायगित स्थानीय सेिाका सम्पणु ग स्थायी/किािका कमगिािीहरुको खाइपाई आएको तलबभत्तामा रु. २,०००।–
थप गिे को छु ।
• गाउँपावलकाको आिश्यक सडकहरु, पयगटकीय क्षेि, ५ िेडको अस्पताल भिन, गाउँपावलकाको प्रशासवनक
भिन लगायतको क्षेिमा विस्तृत आयोजना प्रवतिेिन तयाि गने गिी DPR वशर्गकमा एकमष्टु रु. ५५ िाख
विवनयोजन गिे को छु ।
• गाउँपावलकाको शावरत सिू क्षालाई मध्यनजि गिै कवम्तमा इलाका प्रहिी िौकीको ििबरिी माग गिी आबश्यक
ब्यबस्थापनको लावग रू. ५ िाख बजेट वबवनयोजन गिे को छु ।
• कृ वर् तथा अरय क्षेिका बौवद्वक ब्यविहरुसंग पिामशग गिी आवथगक विकास गनग रु. ५ िाख बजेट वबवनयोजन
गिे को छू ।
• स्थानीय स्काउट जस्ता वबवभरन संघ संस्थाहरु संग साझेिािीमा कायगक्रम संिालन गनगको लावग रु. ४ िाख
बजेट वबवनयोजन गिे को छु ।
िलमार्नि िभाका िभाध्र्क्ष महोिर्,
• यस बजेटको कायागरियनबाट यस गाउँपावलकाको भविष्य उज्िल हुनक
ु ो साथै समृद्व तथा विकवसत बरनेछ ि
वसविङ्िाबासी तमाम िाजु भाई वििी वबहानीको आय आजगनमा िृवद्व हुिं ै नेपाल सिकािले वलएको "िमृर्द्
नेपाि िुखी नेपािी" भरने नािा साकाि हुनेछ भरने अपेक्षा वलएको छु । बजेटको कायागरियनको लावग समग्र
सिकािी, गैिसिकािी संघ संस्था, आम जनसमिु ाय, िवु द्ववजवि, नागरिक समाज, िाजनीवतक िल लगायत सबैले
प्रभािकािी ढगं ले आफ्नो भवु मका वनिागह गनगु हुनेछ भरने आशा, विश्वास वलएको छु ।
• अरत्यमा प्रस्ततु बजेट तजगमु ा गनग प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गनगहु ुने सम्पणु गमा हाविगक धरयिाि विन
िाहरछु ।
धन्र्वाि ।

िेवारो !!
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