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खण्ड १ – पररचर् र िमीक्षा
१.१ पृष्ठभूमी
िम्मार्नि ि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.ि. २०७९।०८० को नीवत, कायगक्रम तथा बजेट यस गरिमामय गाउँसभामा प्रस्ततु गनग पाउँिा अत्यरतै गौििावरित
महशसु गिे को छु ।
• सािगभौमसत्ता सम्परन नेपालको िावष्िय स्ितरिता, भौगोवलक अखण्डता, िावष्िय एकता, स्िावधनता ि स्िावभमानलाई
ध्यानमा िावख जनताको सािगभौम अवधकाि, स्िायत्ता, स्िशासनको अवधकाि आत्मासाथ गिै नेपालको िाष्िवहत,
लोकतरि ि अग्रगामी परिितगनको लावग नेपाली जनताले पटक पटक गिै आएको ऐवतहावसक जनआरिोलन, सशस्त्र
संघर्ग, त्याग ि बवलिानको गौििपणु ग इवतहासलाई स्मिण एंिम शवहिहरुमा हाविगक श्रद्धाञ्जली अपगण गिै िेपता ि वपवडत
नागरिकलाई सम्मान गिै सामावरत, वनिङ्कुश, के वरिकृ त ि एकात्मक िाज्य व्यिस्थाले सृजना गिे को सबै प्रकािका विभेि
ि उवत्पडनको अरत्य गिी बहुजाती, भार्ा, सस्ं कृ वत तथा भौगोवलक विविधता यक्त
ु विशेर्तालाई आत्मासाथ गिी
विविधता वबिको एकता सामावजक, सास्कृ वतक ऐक्यिद्दता, सवहष्णतु ा ि सिभािलाई संिक्षण एिम प्रिधगन गिै िवगगय,
जावतय, क्षेविय, भार्ा, धमग, वलङ्ग वििका वबभेि ि सबै प्रकािका जावतय छुिाछुतको अरत्य गिी आवथगक समनता,
समृवद्ध ि सामावजक रयाय सवु नवित गनग समता मल
ु क समाज वनमागण गने सक
ं ल्पका साथ स्ितरि, वनष्पक्ष, सक्षम
गाउँपावलका ि लोकतावरिक मल्ु य मारयतामा आधारित समाज प्रवत प्रवतिद्ध िवह समृद्ध गाउँपावलका वनमागणमा जोड
गिगछु । साथै विवभरन िनु ौतीका िािजिु आफ्नो व्यवक्तगत स्िाथग ि जीिन भरिा मावथ उठे ि िावष्िय स्िाथग ि
आिश्यकताको लावग अहोिाि खवटनभु एका, अतुलनीय, अिणगनीय योगिान पयु ागउनभु एका तमाम जनप्रवतवनवध ि
िाष्िसेिक कमगिािीहरुमा हाविगक कृ तज्ञता व्यक्त गनग िाहरछु ।
• वमवत २०७९/०१/३० गते सम्परन स्थानीय तह सिस्य वनिागिन, २०७९ लाई वनष्पक्ष तथा शावरतपणु ग ढङ्गले सम्परन
गनग योगिान पर्ु याउने हुने वनिागिन आयोग नेपाल, वजल्ला वनिागिन कायागलय, मुख्य वनिागिन अवधकृ तको कायागलय,
यस गाउँपावलकामा स्थापना भएको वनिागिन अवधकृ तको कायागलय तथा वनिागिनमा खवटनहु ुने सम्पणु ग कमगिािीलाई
विशेर् कृ तज्ञता व्यक्त गनग िाहारछू ।
• नेपाल सिकािले िमृद्ध नेपाि िुखी नेपािीको उद्देश्य परिकल्पना गिे ि विगतमा आफ्ना योजना तथा कायगक्रमहरु
अवघ सािे को छ । तसथग मैले पवन आज वसविङ्िा गाउँपावलकाको िावर्गक नीवत तथा कायगक्रम ि बजेट बक्तब्य 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 पुणग रुपमा सकािात्मक परिितगन ल्याउन गाउँपावलका परििाि लागेको छ । यस
गाउँपावलकालाई बालमैिी, मवहलामैिी, अपागंमैिी, 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 प्रिान गनग सम्पणु ग जनप्रवतवनवध,
बवु द्धवजवि, समाजसेिी, गाउँबासी तथा सिोकाििालाहरुको ििनात्मक सहयोगको अवपल गिगछु ।
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• यस वसविङ्िा गाउँपावलकाको नीवत, कायगक्रम तथा बजेट प्राथवमवककिण तथा तजगमु ा गिाग नेपालको संविधानको
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 अनिु ान, नेपाल सिकािले अरतििावष्िय स्तिमा
गिे का प्रवतिद्वताहरु, िीगो विकास लक्ष्य, 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 ।
िम्मार्नि िभाध्र्क्ष महोिर्,
अि म यस गरिमामय सभामा आवथगक िर्ग २०७८/०७९ का 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 िृवद्धमा थप टेिा पयु ागउने उद्देश्यका साथ ७५% गाउँ पावलका अनिु ानमा स्प्रेयि २१० िटा ि हजािी २१३
िटा वितिण गरिएको छ । यसबाट करिब २०० कृ र्कहरु लाभावरित हुनु 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 १२०० जना भरिा िढी कृ र्कहरुले विवभरन िावलमा क्षती पयु ागउने वकिाहरुको
व्यिस्थापन तथा वनयरिणको लागी विर्ािी प्राप्त गनगु भएको छ । खाद्यारनबालीको बृवद्व विकासको लागी आबश्यक
िासायवनक मल वितिणको लागी ४ िटा िहकारीिाई र्डिरर्िप प्रिान गिी िासायवनक मलको आपवु तग
ब्यबस्थापन गरिएको छ ।
• वसविङ्िा गाउँपावलका अरतगगत िहेको कृ र्कहरुलाई सवू िकिण, तथ्याङ्क अध्यािवधक गने, परिियपि वितिण
गने उद्देश्यले िालु आ.ि. २०७८/०७९ को वस्िकृ त कायगक्रम अनसु ाि वकसान सवू िकिण कायगक्रम सञ्िालन
भइिहेको छ । हाल सम्म १२९५ घिधिु ी वकसान सवू िकिण सहजकतागद्वािा सवू िकृ त भइसके को छन ।
• यस गाउँपावलकाको िडा नं. २, ३, ५ ि ७ मा सञ्िालन भएको अलैवि पके ट तथा ब्लक कायगक्रमबाट ३, ५, ८ ि
२० घन गिी जम्मा २० िटा वसिाई ट्याङ्की वनमागण गरिएको छ । जसबाट िडा नं. २ मा २० घनको १ िटा, िडा
नं. ३ मा ३ ि ५ घनको ७ िटा, िडा नं. ५ मा ५ ि ८ घनको ६ िटा ि िडा नं. ७ मा ५ घनको ६ िटा वसिाई ट्याङ्की
वनमागण गरिएको छ ।
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• वसविङ्िा गाउँपावलका िडा नं. २ ि िडा नं. ४ मा मकै तथा धान पके ट विकास कायगक्रम अरतगगत स्थानीय कृ वर्
औजाि वितिण गनग काँटा, हवसयाँ, कोिालो ि कोिावल गिी जम्मा १५३२ थान औजाि वनमागणको क्रममा िहेको ि
वनमागण पिात वितिण गरिनेछ ।

• 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 िृवद्ध गने उद्देश्यले यस गाउँपावलका िडा नं. ४, साब्लाखुमा नििरी स्थापना गिी संिालनमा
ल्याइएको छ ।

• कृ वर् पेशालाई व्यिसावयक तथा आधवु नवककिण गनगको लागी गत आवथगक िर्ग वभि १२ ि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 स्िास्थ्य व्यिस्थापनका लागी और्वध खिीि गिी वितिण गरिएको छ । यसबाट
करिब १५०० जना कृ र्कहरु प्रत्यक्ष लाभावरित भई करिि ५००० पशहु रुको स्िास्थ्यमा सधु ाि भएको अपेक्षा
गरिएको छ ।
• यस गाउँपावलका अरतगगतका सातै िटा िडामा सञ्िालनमा िहेको डेिी तथा फ्रेसहाउसमा वडवफ्रज, वडवजटल तिाज,ु
क्यान, डेवक्ि व्यिस्थापन गनग उद्योग व्यिसाय प्रिद्धगन कायगक्रम अरतगगत ५० % अनिु ानमा डेिी ि फ्रेस हाउसलाई
जम्मा रु. ९,००,०००/- लाख अनिु ान उपलब्ध गिाइएको छ । जसबाट ६ िटा डेिी ि ५ िटा फ्रेसहाउस सँग लागत
साझेिािी गिी कायगक्रम सिं ालन गरिएको छ ।

• पशपु ालक कृ र्कहरुको आय आजगनमा सधु ाि गनग उरनत जातको पशु ल्याइ नश्लसधु ाि गनग रु. ७,००,०००/- लाख
विवनयोजन गरि सातैिटा िडामा बणगशंकि तथा उरनत जातको पशु खरिि गरि वितिण कायगक्रम सञ्िालन भइिे को
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 अनिु ानको रुपमा प्राप्त भएको िागि िाझेिारीमा िधु वमसन कायगक्रम अरतगगत वसविङ्िा गाउँपावलका
क्षेि वभिका सम्पणू ग िौिी कृ र्कहरुलाई नश्लसधु ाि, गोठसधु ाि, और्वध व्यिस्थापन गनगको लागी ५०% लागत
साझेिािीमा रु. १९,९४,०००/- अनिु ान उपलब्ध गिाएको छ ।

• बंगिु तथा बाख्रा विकास कायगक्रमको लागी वसविङ्िा गाउँपावलका िडा नं. ४, ५ ि ६ मा वबि खरिि, और्वध खरिि,
खोि वनमागण, खोि सधु ाि ि अरय उपकिण खरिि गनग ५०% लागत साझेिािीमा रु. २३,००,०००/- अनिु ान उपलब्ध
गिाई कायगक्रम सञ्िालन गरिएको छ ।
• िालु आ.ि. २०७८/०७९ मा जेष्ठ मसारत सम्मको तथ्याङ्क अनसु ाि २३ िटा पशपु ंक्षी व्यिसायमुलक
फमग/समहू हरु नयाँ िताग भएका छन् ।
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पर्िटन
• पयगटनका सम्भािनाहरुलाई यथासम्भि खोज, अनसु रधान, संिक्षण तथा सम्बद्धगन गनग साथै धावमगक स्थलहरुको
स्तोरनती तथा सम्बद्धगन गिी वसविङ्िा गाउँपावलकालाई धावमगक ि पयगटकीय हबको रुपमा विकास गनग वसविङ्िा
धाम सधु ाि, माङ्वहम मवरिि, िमेिेगफ
ु ा, तािानागी वतम्बङु पोखिी पिमागग वड.वप.आि. कायग सम्परन भएको छ ।
• िालु आ.ि. २०७८/०७९ मा हुविले ओडाि िेवख संजोक डाँडा सम्म, सावबक सािेिा ५ िेवख सिु ाखोला, वपपले
डाँडा िेवख एक्लेबाज तथा सािेिा फासेबङु पयगटकीय पिमागग वनमागण भएको छ ।
उद्योग:
• यस गाउँपावलकाको िडा नं. ५ मा िहेको कुटानी वपसानी वमल खरिि तथा घि व्यिस्थापनको लागी ३,३२,०००/वबवनयोजन गिी कायगक्रम सम्परन भइसके को छ ।
• शसतग अनिु ान अरतगगत गरिबी वनिािणका लावग लघु उद्यम विकास कायगक्रम अरतगगत िालु आ.ि. २०७८/०७९
मा िडा नं. ६ ि िडा नं. ७ मा वबवभरन सीप विकास कायगक्रम सञ्िालन भइिहेको छ ।
(ख) िामार्जक क्षेत्र
र्शक्षािः• आ.ि. २०७८/०७९ मा यस गाउँपावलकाको सबै िडामा गणक वनयवु क्त गिी घिधिु ी सिेक्षण गिी वसविङ्िा
गाउँपावलकाको साक्षिता प्रवतशत वनधागिण गिी यस गाउँपावलकालाई साक्षि गाउँपावलका घोर्णा गरिएको छ ।
• यस गाउँपावलका अरतगगत िहेको सामिु ावयक वबद्यालयहरुको व्यिस्थापकीय क्षमता विकासको लागी विद्यालय
व्यिस्थापन सवमवत अध्यक्ष तथा प्रधानाध्यापकहरुलाई २ विने अवभमवु खकिण कायगक्रम सञ्िालन गिी
विद्यालयको व्यिस्थापन सधु ाि गनग आिश्यक प्राविवधक ि प्रशासवनक सहयोग प्रिान गरिएको छ ।
• विद्यालयहरुमा प्रशासवनक कायगमा सिू ना प्रविवधको अवधकतम प्रयोग गिी वशक्षक तथा प्रधानाध्यापकहरुलाई
गाउँपावलका धाईिहनपु ने झरझटबाट मक्त
ु गनग विवभरन प्रविवध सँग सम्बवरधत कागज िवहत प्रणावल विकास गिी
सञ्िालनमा ल्याइएको छ ।
• यस गाउँपावलका अरतगगत िहेको माध्यवमक वबद्यालयहरुमा यस गाउँपावलकाले गैि सिकािी संस्था एि.वप.एफ.
संग ४०% प्रवतशत लागत साझेिािी गिी ६ कोठे ि ८ कोठे भिन वनमागण गने कायगक्रम अनसु ाि २ िटा वबद्यालयमा
भिन वनमागण कायग सम्परन भइसके को छ भने २ िटा विद्यालयमा भिन वनमागण कायग अवरतम ििणमा पगु ेको छ ।
• विद्यालयमा शैवक्षक गुणस्ति सृवद्दकिणको लावग विवभरन समयमा विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत अध्यक्ष ि
प्रधानाध्यापक सँग बैठक, विद्यालय अनगु मन ि पृष्ठपोर्ण प्रिान गरि शैवक्षक सधु ािमा प्रयास गरिएको छ ।
• त्यसै गिी वशक्षालाई समिु ायस्ति सम्म नै पयु ागउनको लावग गत आ.ब. २०७७/०७८ मा प्रिान गरिएको १९ जना
बा.वब.के . अनिु ानलाई वनिरतिता विएको ि यसबाट समिु ाय स्ति सम्म नै वशक्षाको पहुिँ अवभबृवद्द भएको विश्वास
वलएको छु ।
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• 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 ।
• 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
व्यिस्थापन गिाइएको छ ।
• वशक्षा क्षेिमा वबवनयोजन गरिएकोको सशतग तथा समावनकिण अनिु ानको बजेटलाई कर्टटटजेटिी कट्टी नगरी
कायागरियन गरिएको छ ।
• विद्यालय शैवक्षक गणु स्ति सृदृवढकिण कायगक्रम अरतगगत यस गाउँपावलका अरतगगतको वसंहेश्विी मा.विमा कम््यटु ि
ल्याि, बाल कल्याण मा.वि.मा साइरस ल्याि ि भञ्ज्याङ मा.वि.मा लाइब्रेरिको लागी सिू ना प्रकाशन गिी
सम्झौताको प्रकृ या अगावड बढाइएको छ ।
• सशतग अनिु ान िकमबाट यस गाउँपावलका अरतगगत िहेको सामिु ावयक विद्यालयका छािाहरुलाई वन:शुल्क सेवनटिी
्याड वितिण गरिएको छ ।
स्वास््र्िः• विश्वव्यापीरुपमा फै वलएको कोिोना भाइिसको नयाँ भेरियरट सवहतको प्रकोपको कािण यस गाउँपावलका पवन अछुतो
िहन सके न । यस गाउँपावलकामा साउन १ गते िेखी हाल सम्ममा जम्मा १८६ जना संक्रवमत हुनु भएको छ । जसमध्ये
१८६ जना वनको हुनु भएको छ भने १ जना ज्यान गएको छ ।
• कोिोना प्रकोप िोकथाम तथा वनयरिण सम्बरधमा विवशविकृ 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 स्िास्थ्य संयोजकको नेतत्ृ िमा स्िास्थ्य उप संयोजक, अ.हे.ि., ल्याि अवसस्टेरट, अ.न.वम. ि
का.स. २ जनाको ििबरिी िहने गिी कोर्भड कटरोि रुमको स्थापना गिी सि
ं ालनमा ल्याइएको छ । हाल कोिोना
प्रकोप कम भएकोले कोवभड करिोल रुम बरि गरिएको छ ।
• कोिोना संक्रवमत प्रत्येक ब्यवक्तलाई होम आइसोलसनमा बसेि पोवर्लो खानेकुिा खाई िोग प्रवतिोधात्मक शवक्त बृवद्द
गनगको लावग पोर्ण खिग बापत प्रवत ब्यवक्त रु. ५,०००।– उपलब्ध गिाउने वनणगय बमोवजम २०७८ साउन १ गते
िेवख हाल सम्ममा ८३ जना संक्रवमत ब्यवक्तलाई जम्मा रु. ४,१५,०००।- वितिण गरिएको छ । थप संक्रवमत १०३
जनालाई पोर्ण खिग बापतको िकम उपलब्ध गिाउन बाँकी िहेको छ ।
• कोिोना संक्रवमत प्रत्येक व्यवक्तलाई होम आइसोलेसन वकट माफग त मास्क, स्यावनटाइजि, फस्ट लाईनको और्वध
(वभटावमन वब, वस, वड, एवरटबायोवटक, वसटामोल, ्यारटप, वसवटजेड आवि), अवक्सवमटि लगायतका सामाग्रीहरु
वितिण गरिएको छ ।
• िावष्िय खोप कायगक्रम अरतगगत यस गाउँपावलकामा आ.ि. २०७८/०७९ मा १५८ जना बालबावलकाले खोप प्राप्त
गिे का छन,् जसमध्ये १६२ जना बालबावलकाले पणु ग खोप प्राप्त गरिसके का छन् ।
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• यस गाउँपावलका अरतगगतका प्रत्येक िडाहरुमा ३५ िटा खोप के रि माफग त रार्ष्रर् र्भटार्मन ए कायगक्रम अरतगगत
२०७८ कावतगक ६-७ ि २०७९ बैशाख ६-७ गिी िईु पटक संिावलन कायगक्रममा ६ मवहना िेवख ११ मवहना सम्मको
२३२ जना तथा १ िर्ग िेवख ५ िर्ग सम्मको १४२७ जना गिी जम्मा १६५९ जना बालबावलकालाई वभटावमन ए को
क्या्सल
ु खिु ाइएको छ । साथै सोही अवभयानमा बालबावलकालाई जक
ु ाको और्वध पवन खिु ाइएको छ ।
• यस गाउँपावलकाको सिै िडाको कुल २७ िटा के रििाट गाउँघि वक्लवनक माफग त ३९८५ जना सेिाग्राहीले सेिा
प्राप्त गनगु भएको छ ।
• स्िास्थ्य िौकीको भौवतक पिू ागधाि सधु ाि अरतगगत साब्लाखु स्िास्थ्य िौकी ममगत सभं ाि गरिएको छ । सरुु मवखममा
नयाँ भिन वनमागण भइ सञ्िालनमा आएको छ । सामिु ायीक स्िास्थ्य इकाई, साब्लाखुको भिन वनमागण कायग
अवरतम ििणमा पगु ेको छ ।
• गाउँपावलकामा कायगित मवहला स्िास्थ्य स्ियसं ेविकाहरुलाई पोसाक भत्ता भक्त
ु ानी गरिएको छ । यातायात खिग
उपलब्ध गिाउनु बाकी िहेको छ ।
• बवथगङ सेरटिमा नै सत्ु के िी गिाउने अवभयान अरतगगत साब्लाखमु ा २३ जना ि आङखोपमा १९ जना गिी जम्मा ४२
जना गभगिती मवहलाले बवथगङ सेरटिमा सत्ु के िी गिाउनु भएको छ ।
• यस गाउँपावलका वस्थत १-७ िडाका १३० जना गभगिती मवहलाहरुको स्िास्थ्य अिस्था जाँि गनग संबवरधत िडाको
स्िास्थ्य िौ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 एम्बल
ु ेरस सेिा संिालनमा
ल्याइएको छ । उक्त एम्बल
ु ेरस सेिा बापत को २०७८ साउन १ गते िेवख २०७९ असाि ९ गते सम्ममा १४३ जना
मावनसहरुले सेिा वलनु भएको ि उक्त सेिा बापत जम्मा ७,७२,३५० िकम िाजश्व संकलन गरिएको छ । ६० िर्ग
भरिा मावथका नागरिकहरु तथा िेपत्ता तथा शवहि परििाि ि सत्ु के िी मवहला, कोिोना सक्र
ं वमत व्यवक्तलाई छुटको
प्रिान गने वनवत अनरुु प जम्मा ६३,०००/- िकम छुट प्रिान गरिएको छ ।
• साव्लाखु स्िास्थ्य िौकीमा ल्याि सेिा संिालनको लावग एक जना ल्याि अवसस्टेरट किािमा वनयवु क्त गिी ल्याि
सेिा सिं ालनमा ल्याइएको छ ।
• यस गाउँपावलकाको नागरिकहरुले यस आ.ि.मा कोिोना प्रकोपको िोकथामको लावग कोवभवशल्ड पवहलो खोप ६
जना, िोस्रो खोप १५ जना, एस्िाजेवनका पवहलो खोप ४५४ जना, िोस्रो खोप ६२१ जना बुस्टि डोज ३३४६ जना,
मोडनाग पवहलो खोप १३१९ जना, िोस्रो खोप ९५८ जना, जे.ई. पवहलो खोप ४०१ जना, भेिोवसल पवहलो खोप
६६ जना, िोस्रो खोप १७८ जनाले गरि जम्मा ७३५४ जनाले लगाएका छन् । जसमध्ये १८ बर्ग भरिा मावथको
५०७७ जना ि १२ िेवख १७ बर्गको २२७७ जना नागरिकलाई कोिोना वबरुद्धको खोप लगाइसके को छ ।
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खानेपानीिः• गाउँपावलकाको सुक्खाग्रस्त साब्लाख,ु आङ्खोप ि वलम्बवु िनको विवभरन स्थानमा खानेपानीको ठूलो सङकटलाई
समाधान गनग बृहत खानेपानी आयोजना ि हुडुले खानेपानी आयोजनालाई एवककृ तरुपमा ठे क्का आव्हान गरि
कायगरियनको ििणमा िहेको छ । यस कायगक्रमबाट साब्लाख,ु आङ्खोप ि वलम्बवु िनको विवभरन स्थानमा खानेपानी
समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
• विवभरन समयमा सडक वनमागण, पवहिो जस्ता कािणले क्षवत भएको खानेपानी आयोजनाको पाइप खरििको लावग
रु. ७,५०,०००/- िकम वबवनयोजन गरिएकोमा ठे क्का प्रकृ याद्वािा उक्त योजना कायगरियनको ििणमा िहेको छ ।
यसबाट १६००० वमटि विवभरन साइजको पाईप खरिि हुनेछ ।
• यस गाउँपावलका िडा नं.४, साब्लाखक
ु ो सुख्खा क्षेिमा वसिाई तथा खानेपानीको लावग काबेली खोला िेवख
माविबङु टाििडाँडा सम्म वलवफ्टङ आयोजनाको वडवपआि सम्परन भई ठे क्का माफग त योजना कायगरियनको ििणमा
िहेको छ । यो आयोजनाको लागी विर्ेश अनिु ान १,२०,००,०००/- िकम उपलब्ध भएको छ ।
• आ.ि. ७८/०७९ मा यस गाउँपावलका वभि ३ िटा खानेपानी ट्याङ्की वनमागण तथा ममगत गरिएको छ । वतन िटा
िडामा पाईप खरििको प्रकृ या उपभोक्ता सवमवत माफग त अगाडी बढाइएको छ ।
खेिकुििः• यस गाउँपावलकाका यिु ा खेलाडीहरुको प्रवतभा प्रस्फुटन गनग खेलकुि क्षेिलाई प्राथवमकतामा िावखएको छ ।
फुङवलङ नगिपावलकाले संिालन गिे को मेयिकप अरतिपावलकास्तिीय भवलबल प्रवतयोवगता ि वसरिजङ्घा
गाउँपावलकामा सञ्िालन भएको परुु र् भवलबल प्रवतयोवगतामा प्रथम स्थान हावसल गिे को छ, त्यसै गिी पावथभिा
याङििक गाउँपावलका, थेिम्बल
ु े संिालन गिे को परुु र् भवलबल प्रवतयोवगतामा र्ििीर् स्थान हावसल गिे को छ ।
• खेलमैिान वबस्ताि तथा स्तिोरनती गनग फासेबङु खेलमैिान विस्ताि ५,००,०००/-, साब्लाखु खेलमैिान विस्ताि
३,००,०००/-, जसोिा आ.वि. पिु ागधाि वनमागण तथा खेलमैिान विस्ताि ३,००,०००/-, वसंहिेिी आ.वि. खेलमैिान
वनमागण १,५०,०००/- िकम वबवनयोजन कायग सम्परन हुने ििणमा ि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 सशवक्तकिणको लावग गाउँपावलकाबाट रु. १५,००,०००/- वबवनयोजन गिी विवभरन कायगक्रमहरु
सञ्िालन हुने क्रममा िहेको छ ।
(ग) पूवािधार क्षेत्र
िडक िथा पुि
• िालु आ.ब. मा १०६ िटा योजना/कायगक्रमहरुको संझौता भई कायग भइिहेको अिस्था छ जसमध्ये १७.३ वकवम
नयाँ ि्याक खोवलइसके को छ भने २५.८५ वकवम सडकको स्तिनोरती भएको छ ।
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• पाँिथिको याङििक गाउँपावलका ि वसविङ्िा गाउँपावलकाको वसमाना कावतगके िेखी साल्बोटे माविबङु वलम्बवु िन
हुिं ै मेहल
े े सम्म सडक संजालले जोड्नको लावग कार्िके िाल्बोटे कटुवाि डाँडा मार्िबुङ र्िम्बुर्िन मेहिे
िडक र्वस्िार आयोजना ठे क्का माफग त सञ्िलान भईिहेको छ । उक्त 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 उक्त 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 ।
• वसविङ्िा गाउँपावलकाको प्रमख
ु पयगटकीय स्थल वतम्बङु पोखिीको पयगटन प्रिद्वगन गनग मवटटाि वमविम श्यामटाि हुिँ ै
वतम्बङु पोखिी जोड्ने सडक पवहलो ठे क्का माफग त ३.०२ वक.वम. स्तिोरनवत तथा िोस्रो ठे क्का माफग त िािाखोलमा
कजिे वनमागण तथा ३०० वमटि बाटो स्तिोरनती भएको छ । वसविङ्िा गाउँपावलकाको प्रमख
ु पयगटकीय गरतब्य तथा
नेपालकै १०० पयगटकीय गरतब्य मध्ये एक िहेको वतम्बङु पोखिी जोड्ने यो सडक मागग आवथगक, सामावजक तथा
पयगटकीय दृविकोणले अत्यरतै महत्िपु णु ग िहेको छ । यो सडकमागगको वनमागण पिात बर्ेनी कवम्तमा ५००० जना
पयगटकहरुको आिागमन हुने अनमु ान िहेको छ । जसबाट यस क्षेिमा कवम्तमा ५०० जना ब्यवक्तहरुले 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 पिात नाली खरने कायगमा गरिएको अवनिायगताले गाउँपावलकाले वनमागण
गिे को सडकको सिू क्षा, विगोपना कायम गनग मद्दत पग्ु ने विश्वास वलइएको छु ।
र्िच
ं ाई
• संघीय सिकािबाट प्राप्त विशेर् अनिु ान रु. १,२०,००,०००/- प्राप्त भएकोमा गाउँपावलकाको सक्ु खाग्रस्त क्षेि
साविक साब्लाखु १,२ ि ३ मा काबेली खोलाबाट र्िर्टटङ प्रर्वर्धको प्रयोग गिी खानेपानी तथा वसँिाईको पहुिँ
स्थापनाको लागी ठे क्का माफग त योजना कायगरियनको ििणमा िहेको 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 संख्या ७९-०७-२०७७।७८ वमवत २०७७।०९।२९ गतेको
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•
•
•
•

•

बैठकले िडा कायागलयको प्रशासवनक भिनको वडजाइन वस्िकृ त गिी िडा भिनहरु वनमागणको प्रकृ या अगावड
बढाइएको छ ।
गाउँपावलकाद्वािा गत आ.ब. मा वतन ओटा िडाको प्रशासवनक भिन वनमागणको लावग बजेट (क्रमागत) वबवनयोजन
गरिएकोमा उक्त बजेटमा वज.स.स. ता्लेजङु 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 "बंगलामुखी करसि्क्सन,
पाँिथि" ले रु. ९२,३५,४२४.२५ मा वनमागण गनग कबोल गिी वनमागण अवरतम ििणमा पगु ेको छ ।
िडा न.ं 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 वनमागण कायग भइिहेको छ ।
िडा नं. ७ सरुु वम्खमको हकमा रु. १,८९,९९,६८४।६६ को ठे क्का आब्हान गरिएकोमा "मानभािा वनमागण सेिा
प्रा.वल., ता्लेजङु " ले रु. १,०५,४२,६०१.३५।- मा वनमागण गनग कबोल गिी सम्झौता भई वनमागण कायग भइिहेको
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
• 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 खोलाले बगाएि, बाढी पवहिोमा पिे ि, आगलागी लगायतका प्राकृ वतक विपवत्तले
भएको मृत्यक
ु ो हकमा गाउँपावलकाले वनयामानसु ाि १ जना नागरिकहरुलाई रु. ५०,०००।– उपलब्ध गिाइएको छ
।
• बाढी, पवहिो, आगलागी जस्ता प्राकृ वतक प्रकोपबाट घिबाि वबवहन भएका यस गाउँपावलका वस्थत वबवभरन ११
जना नागरिकहरुलाई वनयामानुसाि िाहत उपलब्ध गिाइएको छ ।
• यस गाउँपावलकाका नागरिक विवभरन िघु गटना परि अपाङ्ग भएका ३ जना नागरिकलाई वनयामानसु ाि िा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 विवशिता ि विविवधकिणलाई
मध्यनजि गिी कमगिािीलाई आफ्नो कायगप्रवत पणु ग परििालन गिी सेिाप्रिाहलाई िस्ु त ि वमतव्ययी बनाउन
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कायगसम्पािनमा आधारित प्रोत्साहनको भत्ता विने नीवत वलइएको भएता पवन नेपाल सिकािले िाजपिमा सिू ना
प्रकाशन गिी सबै प्रकािका भत्ताहरु वितिण गनग नवमल्ने भएकोले उक्त कायगक्रमलाई गत आ.ब. मा स्थवगत गरिएको
छ।
• गाउँपावलकाको शाखागत सञ्िाि प्रणालीलाई िुतता कायम गनग इरटिकम सेिाको सञ्िालन गरिएको छ ।
• वसविङ्िाबासीको लावग विद्युत आपवु तगको समस्यालाई मध्यनजि गिै बैकवल्पक उजागको व्यिस्था गनग १ नं. प्रिेश
सिकाि सँग घरे िु िौर्ि उजाि उपकरण अनुिान िर्ि को र्वपटन वगि िर्क्षि िौर्ि उजाि उज्र्ािो कार्िक्रम
अटिगिि वनिेिन गिी यस गाउँपावलकाको सातै िटा िडामा सोलाि ्यानल सेट िडा कायागलयबाट वितिण गरियो
।
• आ.ि. २०७७/०७८ को नीवतगत तथा असल
ु उपि गनगु पने गिी कायम भएको कुल बेरुजु रु. ३,५१,७४०००।–
मध्ये रु. ३,३८,५४,०७९ बेरुजु संपरिक्षण गिी लगतकट्टा समेत भएको ि गाउँपावलका स्थापना भएिेवख आ.ि.
२०७६/०७७ सम्म नीवतगत तथा असल
ु उपि गनगु पने गिी कायम भएको कुल बेरुजु िकम रु. ४,४९,२७,०००/मध्ये रु. ३,९४,७०,९८६ बेरुजक
ु ो सपं रिक्षण भएको छ ।
(च) अटर्
• आ.ि. २०७८/०७९ मा रयावयक सवमवतमा पिे का ४ िटा उजिु ी मध्ये एउटाको वमलापि भएको छ । त्यसै गिी १
ओटाको म्याि गज्र
ु ेि मद्दु ा वढसवमस भएको छ भने २ िटा उजुिी 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 तजगमु ा गिी सहयोग
गने मापिण्ड तजगमु ा गिी वनिरतिता प्रिान गने लक्ष्य वलइएको छ ।
• सामावजक सिू क्षा कायगक्रम तफग यस गाउँपावलका वस्थत सम्पणु ग लाभग्राहीहरुलाई बैंवकङ सेिा माफग त सामावजक
सिू क्षा भत्ता वितिण गनग लवक्ष्म बैंक वलवमटेडको सहकायगमा प्रत्येक िडाको टोलटोलमा गई लाभग्राहीको बैंक खाता
खोली िामार्जक िूरक्षा भिा 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 गरिसके को डाटा
शवु द्दकिण कायगभइिहेको छ । यसबाट ब्यवक्तगत घटना ितागका पिु ाना अवभलेखहरु वडवजटल्ली सिु वक्षत िहने तथा
घटना ितागका अवभलेख तथा प्रमाणपिहरु हिाएमा, च्यावतएमा, वभजेि, जलेि नि भएमा सहज रुपमा नै अवभलेख
भेट्न सवकने, जािी गनग सवकने, रुजु गनग सवकने विश्वास वलइएको छ ।
• गाउँपावलका वभिका सिै िडा कायागलयबाट अनलाइनमा आधारित ब्यवक्तगत घटना िताग गनग सम्बवरध
सिोकाििालाहरुलाई गाउँपावलकामा अवभमवु खकिण कायगक्रम संिालन गिी अनिाइनमा आधाररि ब्र्र्क्तगि
घटना ििाि भईिहेको छ ।
• गत आ.ब. २०७८।०७९ मा प्रधानमटत्री रोजगार कार्िक्रम अरतगगत प्राप्त कुल रु. ८३,००,०००/– बजेटले १४१
जना बेिोजगाि ब्यवक्तहरुलाई िैवनक रु. ५७७ को ििले १०० विन बिाबिको िोजगािी प्रिान गनगको लावग १९ िटा
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आयोजनाहरु सिं ालन 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 ेको विश्वास वलइएको छ ।
िम्मार्नि िभाध्र्क्ष महोिर्,
अब म आ.ि. २०७८/०७९ को हाल सम्मको वबत्तीय प्रगवत प्रवतिेिन पेश गनग िाहरछु ।
• आ.ि. २०७८/०७९ मा ३० लाख आरतरिक िाजश्व उठ्ने अनमु ान गरिएकोमा हाल सम्ममा रु. २४ लाख ५ हजाि
२७४.५१ पैसा आरतरिक िाजश्व संकलन गनग सफल भइएको छ जनु अनमु ान भरिा १९.८३ % घवट िहेको छ ।
• िाजश्व बाँडफाँड अरतगगत नेपाल सिकािबाट रु. ६ किोड ४ लाख हजाि ३० हजाि प्राप्त हुनु पनेमा हालसम्ममा ४
किोड ७० लाख ७९ हजाि १४३.०२ माि प्राप्त भएको छ । त्यसै गिी प्रिेश सिकािबाट सिािी कि बाँडफाँडबाट
२४ लाख ६१ हजाि प्राप्त हुनु पनेमा १६ लाख ८५ हजाि ८५३.९८ प्राप्त भएको छ ।
• सङ्घीय सिकािबाट प्राप्त सशतग अनिु ान रु. १७ किोड ५० लाख ११ हजाि ५४० मध्ये रु ८ किोड २५ हजाि ७५३
अथागत ४५.७२% खिग भईसके को छ । बाकी िकम वनकासा हुन बाँकी िहेको छ ।
• संघीय सिकाि समपिु क अनिु ान रु. १ किोड २५ लाख मध्ये रु १३ लाख ७६ हजाि ७१२ अथागत १०.७७% खिग
भएको छ । १ न.ं प्रिेश सिकािबाट प्राप्त समपिु क अनिु ान रु. १ किोड यातायात पिु ागधाि अरतगगत िईु िटा योजनामा
रु. ५० लाख, ५० लाख प्राप्त भई कायगक्रम सञ्िालन भइिहेको छ ।
• संघीय सिकाि विर्ेश अनिु ान रु १ किोड २० लाख प्राप्त भई कायगक्रम सञ्िालन भई िहेको छ ।
• यस गाउँपावलकाले आ.ि. २०७८/०७९ मा वबवनयोजन गिे को रु. २२ किोड १७ लाख ४५ हजाि ४९ मध्ये रु. ७
किोड ४१ लाख ८२ हजाि ४८७ रुपैयाँ २४ पैसा अथागत ३३.४५ % खिग भएको छ । जसमध्ये पंवु जगत प्रकृ वतको
योजना कायगक्रम अरतगगत ११ किोड ७० लाख ४१ हजाि मध्ये ३ किोड ६३ लाख १३ हजाि १३४ ि ८ पैसा
अथागत ३१.०१ % खिग भएको छ । त्यसै गिी िालु तफग प्रशासवनक खिग ि िालु प्रकृ वतको कायगक्रम अरतगगत १०
किोड ४६ लाख ७४ हजाि ४९ मध्ये ३ किोड ७८ लाख ६९ हजाि ३५३ रुपैयाँ १६ पैसा अथागत ३६.१७ % खिग
भएको छ ।
• सामावजक सिू क्षा तफग पवहलो िैमावसकमा रु. १००४९४५६ ि िोस्रो िैमावसकमा रु. १००५६९७२ गिी जम्मा २
किोड १० लाख ६ हजाि ४ सय २८ रुपैयाँ वनकासा भई खिग भइसके को छ । तेस्रो िैमावसक ि िौथो िैमावसकको
सामावजक सिु क्षा भत्ता लाभग्राहीलाई वितिण गनग बाँकी िहेको छ ।
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खण्ड २ – आगामी आ.व. २०७९।०८० को नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेट
िम्मार्नि िभाध्र्क्ष महोिर्,
अब म यस गाउँपावलकाको सोंि, लक्ष्य, उद्देश्य, अपेवक्षत उपलवव्ध ि नीवत तथा कायगक्रम तजगमु ा गिाग अिलम्िन गरिएको
आधािहरु पेश गने अनमु वत िाहरछु ।
२.१ िोंच, िक्ष्र्, उद्देश्र् र अपेर्क्षि उपिर्व्ध
२.१.२ िोंच
वसविङ्िा गाउँपावलकाका गाउँ िासीहरुको आधािभतू आिश्यकता पिू ा गिै विवशि पवहिान सवहतको सरु िि, समृद्व ि उत्कृ ि
गाउँपावलका बनाउने मुख्य सोंि िहेको छ ।
२.१.२ िक्ष्र्
आवथगक िर्ग २०७९।०८० को अरत्यसम्ममा वसविङ्िा गाउँपावलकामा भौवतक पिू ागधाि, पयगटन, कृ वर्, सिू ना प्रविवध ि
सश
ु ासनका क्षेिका प्रगवतहरु आम नागरिकले महससु गनग सक्ने लक्ष्य वलइएको छु ।
२.१.३ उद्देश्र्
वसविङ्िा गाउँपावलकाबासीले एक िर्गवभिमा आफ्नो जीिनस्तिमा परिितगन भई िैवनक जीिनयापनमा सहजता भएको
महससु गनेछन् ।
२.१.४ अपेर्क्षि उपिर्व्ध
आ.ि. २०७९/८० को अरत्यसम्ममा िेहायका उपलब्धीहरु हावसल गनग सवकने अपेक्षा िावखएको छ,
• सडक सञ्जालको विस्ताि, स्तिोरनवत भई सिु वक्षत, गणु स्तिीय ि भिपिो यातायातको पहुिँ मा िृवद्ध भएको हुनेछ ।
• वसविङ्िा गाउँपावलका क्षेिमा स्िास्थ्य तथा वशक्षा क्षेिमा िेवखएका कमी कमजोिीहरुलाई वनिािण गिै गणु स्तिीय
स्िास्थ्य सेिा तथा वशक्षाको व्यिस्था उपलब्ध हुनेछ ।
• वसविङ्िा गाउँपावलकामा गरििैं आएको पिम्पिागत कृ वर् प्रणालीमा सधु ाि ल्याई कृ र्क, यिु ा तथा लवक्षत िगग
लाभावरित हुनेछन् ।
• सािगजवनक प्रशासनलाई प्रविवध मैिी िस्ु त, िरुु स्त, पाििशी, जिाफिेही, भ्रष्िािािमक्त
ू बनाउन गनु ासो सनु िु ाई
सयं रिलाई प्रभािकािी बनाइनेछ ।
• रयावयक सवमवतले आम नागरिकको विश्वास वजत्ने गिी सत्यतथ्यको आधािमा वििािको वनरुपण गनेछ ।
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२.२ वार्र्िक वजेट िथा कार्िक्रम िजिमु ा गिाि अविम्वन गररएका प्रमख
ु नीर्ि िथा आधारहरुिः
•
•
•
•
•
•
•

नेपालको संविधानमा व्यिस्था भए अनसु ाि स्थानीय तहका अवधकािका सिू ीकृ त विर्यहरु ।
स्थानीय तहको बावर्गक योजना तथा बजेट तजगमु ा विग्िशगन, २०७४ (परिमावजगत)
स्थानीय सिकाि सञ्िालन ऐन, २०७४
पररौ पञ्िबर्ीय योजना
नेपाल सिकाि ि प्रिेश सिकािको बजेट बक्तव्य
विगो विकासका लक्ष्यहरु
िाजश्व पिामशग सवमवत, स्रोत अनमु ान तथा िजेट सीमा वनधागिण सवमवत, िजेट तथा कायगक्रम तजगमु ा 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 ।
िम्मार्नि िभाध्र्क्ष महोिर्,
अि म यस गरिमामय गाउँसभामा वसविङ्िा गाउँपावलकाले आ.ि. २०७९।०८० मा अवख्तयाि गने नीवत तथा कायगक्रम पेश
गने अनमु वत िाहरछु ।
२.२.१ मुिभूि नीर्ि िथा कार्िक्रमिः
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

पाििवशगता, जिाफिेवहता, इमारिारिता, कतगव्यवनष्ठता साथ सेिा प्रिाहलाई सश
ु ासनमैिी, नागरिकमैिी, भ्रिािाि
िवहत, बेरुजु िवहत बनाइनेछ ।
गाउँपावलकालाई पणु गरुपमा विद्यतु ीकिणको लागी विशेर् पहल गिी ४ बर्ग वभिमा गाउँपावलका वभिका िडाहरुमा
विद्यतु प्रशािण लाइन पयु ागइने छ ।
सामावजक तथा पिु ागधाि विकासको लागी शैवक्षक योजना, सडक गरुु योजना तयाि गिी कायगक्रमहरु अगाडी
बढाइनेछ ।
श्रम नै उत्पािनको प्रमख
ु स्रोत भएकोले आम वकसानलाई पके ट विकास क्षेि माफग त समेवट सामवु हक खेवतको लागी
िक्ष बनाई कृ वर् क्षेिलाई प्राथवमकतामा िाखी अगावड बढाइने छ ।
कृ वर् तथा भेटेनिीलाई विघगकावलन रुपमा विकास गनग तथा कृ वर्लाई विगोपना विनको लागी कृ वर् तथा भेटेनिी
गरुु योजना तयाि गिी अगाडी बढाइने छ ।
वसविङ्िा गाउँपावलकाका सम्पणू ग विद्यालयहरु मध्ये कक्षा १ िेवख कक्षा ५ सम्म अध्ययनित विद्याथीको लागी
ट्याकसटु कपडा वबतिण गरिनेछ । जसले गरििी तथा विपरन िगगका विद्याथीलाई िाहत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस गाउँपावलका वभि संिालन हुने योजनाहरु, विर्यगत कायागलय, विद्यालय, स्िास्थ्य िौकी / सामिु ायीक
स्िास्थ्य इकाई, अरय सिकािी संस्था, गैि सिकािी वनकाय ि सहकािी संघ ि संस्थाको अनगु मन ि सपु रििेक्षणलाई
प्रभािकािी तरिकाले अगावड बढाइने छ ।
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एकल मवहला तथा मवहलाहरुलाई नेतत्ृ ि विकास तथा समािेशीताको लागी क्षमता विकास तावलम सि
ं ालन गिी
अगावड बढन प्रेरित गरिने छ ।
9. विवभरन िडामा सहकािी संस्था स्थापना भएपवन विगो तथा व्यिवस्थत गिाउन प्रत्येक सहकािीको आवथगक विभागमा
काम गने वजम्मेिाि व्यवक्तलाई लेखा तावलमको व्यिस्था गरिने छ ।
10. सरु
ु िाती ििणमा स्थानीय स्रोतबाट आवथगक उत्पािनमा जोड विन अल्लो प्रशोधन गिी धागो वनयागत गने कायगको
थालनी गरिने छ ।
11. तिकािी खेवत गने वकसानको उत्पािनको अिस्थालाई मध्यनजि गिी वबवग्रने अिस्था भए संकलन गिी व्यिवस्थत
गनग विस्यान के रिको स्थापना गरिने छ ।
12. सामावजक समािेवशकिण बाल बावलका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, घिे लु वहस
ं ा, बालवबिाह, आवथगक उत्थान,
आकावस्मक सेिा जस्ता विर्यलाई जोड विनको लावग विशेर् कायगक्रम आयोजना गिी सञ्िालन गने व्यिस्था
गरिने छ ।
13. िडा िडामा मेलवमलाप के रिको व्यिस्था ि मेलवमलापकतागको क्षमता अवभबृवद्द गिी रयावयक सवमवतबाट गरिने
वििाि वनरुपणको कायगलाई िडा तहमा विस्ताि गरिनेछ ।
14. यस गाउँ पावलका वभििहेका िमेिे गफ
ु ा, वतम्बङु पोखिी, ढङढङ्गे झिना, वसविङ्िाधाम तथा विवभरन
धमागिलवम्बहरुको धावमगक तथा पयगटकीय स्थलको प्रिाि प्रसािको लागी विवभरन समयमा विवभरन कायगक्रमको
आयोजना गरिनेछ ।
15. खेलकुि विकासको लागी गाउँ पावलका तथा िडा स्तिीय खेलकुि आयोजना गिी प्रवतभाशाली खेलावड उत्पािनमा
आिश्यक सहयोग गरिनेछ ।
16. गाउँ पावलका वभि सि
ं ालन हुने तथा समावनकिण अनिु ान तफग को विद्यालय समेतको विकास वनमागण, भौवतक
पिू ागधािका योजनाहरूमा ३% (वतन प्रवतशत) कवरटजेरजी (Contingency Cost) तथा २% (िईु प्रवतशत) ममगत
संभाि खिग कावटनेछ ।
17. गाउँ पावलका तथा िडा कायागलयलाई वबवभरन योजना तथा कायगक्रमको लावग वनशल्
ु क रुपमा जग्गा प्रिान गने
जग्गािाताहरुलाई उच्ि सम्मान गरिनेछ ।
18. बखे तथा असािे वबकासको बानीलाइ हटाउन आ.ब. को शरु
ु मा नै बावर्गक कायगक्रम कायागरियन कायगयोजना तजगमु ा
गिी िैि वभिमा योजना कायागरियन गनग पहल गरिनेछ ।
19. प्रधानमरिी िोजगाि कायगक्रम अरतगगत यस गाउँ पावलका अरतगगतका सवु िकृ त बेिोजगाि ब्यवक्तहरुलाई नम्स
बमोवजम िोजगािी प्रिान गरिनेछ ।
20. ठे क्का प्रवक्रयािाट सञ्िालन हुने योजनाको लावग उवित वनवत िनाई कायागरियन गरिनेछ ।
21. MBBS डाक्टि पढ्न इच्छुक वसविङ्िाबासी नागरिकहरु मध्ये १ जनालाई गाउँ पावलकाले लगानी गनेछ । सोको
लागी आिश्यक नीवत वनमागण गरि छनौट गरि पढाइनेछ ।
22. वसविङ्िा गाउँ पावलकामा िहेका सम्पण
ू ग घिधिु ीको प्रत्यक्षरुपमा सिेक्षण गिी संकवलत विििणबाट समािेशी
योजनाहरु तजगमु ा गरिने, घि नम्बि उपलब्ध गिाइने, सम्भि भए सम्मका सेिाहरु प्रविवधको प्रयोग गिी उपलब्ध
गिाइने छ ।
8.
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23.

िा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
अवभमुवखकिण कायगक्रम सञ्िालन गरिनेछ ।

२.२.२ क्षेत्रगि नीर्ि िथा कार्िक्रमिः
• आर्थिक र्वकाििः
कृर्र् िथा पशु र्वकाििः
• Entomology And Soil वमवन ल्याि स्थापना गरिनेछ ।
• सामवु हक खेवत विस्ताि गरिनेछ ।
• यस गाउँपावलका अरतगगत िहेको प्रत्येक िडामा खेवतयोग्य जवमन,उपयक्त
ु िावल तथा पशपु ालनको लागी ठाउँ छनौट
तथा प्रोफाइल वनमागण गरिनेछ ।
• पिु ानो स्थापना भएका नसगिीहरुलाई संिक्षण तथा प्रिद्वगन गरिनेछ ।
• प्रत्येक िडामा कृ वर् तथा पशु उपिाि घवु म्त वशविि कायगक्रम सञ्िालन गरिनेछ ।
• यस गाउँपावलका अरतगगत िहेको सामिु ायीक विद्यालयहरु मध्येबाट विद्यालय छनौट गिी एक विद्यालय एक
किे साबािी कायगक्रम सञ्िालन गरिनेछ ।
• गाउँपावलका क्षेि वभि कृ वर् तथा पशु प्राविवधकहरुलाई आम नागरिकको घिमै गई सेिा प्रिाह गनग मोिाईल सेिा
(Mobile Service) परििालन गरिनेछ ।
• पशु वबकास तथा प्रिगधगन कायगक्रम सञ्िालन गरिनेछ ।
• िसायवनक मलको खपत कम गरि प्राङगारिक खेवत विस्ताि गरिनेछ ।
• पशु प्राविवधकलाई आिश्यक पने औजाि तथा उपकिण खरिि गरि सेिा प्रिाहलाई िस्ु त िरुु स्त, परिणाममवु ख
बनाइने छ । साथै पशु स्िास्थ्य प्राथवमक ल्याि स्थापना गिी सञ्िालनमा ल्याइने छ ।
• पशपु ालन लाई प्रोत्साहन गनग यस गाउँपावलकाको विवभरन िडामा घाँस विकास कायगक्रम सञ्िालन गरिनेछ ।
• पशपु रछी आवििाट हुने (िे विज, खोिे त, वपवपआि) िोगका लागी खोप खरिि तथा त्यस्ता िोग िोकथामका लावग
अवभयान सञ्िालन गरिनेछ ।
पर्िटनिः
• स्थानीय पयगटनका सम्भािनाहरुलाई यथासम्भि खोज अनसु रधान, सिं क्षण तथा प्रिद्धगन गनग आरतरिक तथा बाह्य
पयगटनको प्रिल संभािना िहेको कावलखोलाको वतम्बङु पोखिी जाने पयगटकहरुलाई लवक्षत गिै संघीय सिकाि सँग
लागत साझेिािी गरि तािानागी िेखी वतम्बङु -पोखिी सम्मको पयगटकीय पिमागग तथा पिू ागधाि वनमागण गरिनेछ ।
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• यस गाउँपावलकामा िहेको पयगटकीय तथा धावमगक स्थल वसविङ्िा धामको लावग धािा नेपाले मोटिबाटो ि वसविङ्िा
धाम पयगटन पिू ागधाि वनमागण गरिनेछ ।

उद्योगिः
• व्यिसावयक उद्योग सञ्िालन गिी आत्मवनभगि बनाउने उद्देश्यले अल्लो धागो प्रसोधन तथा तावलम सञ्िालन
गरिनेछ । यसबाट सीप विकास तथा आवथगक विकासमा टेिापग्ु ने अपेक्षा वलएको छु ।
• िामार्जक र्बकाििः
र्शक्षािः
• यस गाउँपावलका अरतगगतका वबवभरन वबद्यालयको कक्षा कोठा, शौिालय, खेलमैिान, सपोटगिाल लगायत अरय
भौवतक पिू ागधािहरुको सिं िनागत सधु ाि गिै शैवक्षक गणु स्ति अवभबृवद्वमा जोड विइनेछ ।
• सशतग अनिु ानको रुपमा प्राप्त भएको माध्यवमक तथा आधािभतू तहमा अंग्रेजी, 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
संबेिनवशलहुिँ ै जवत पटक विज्ञापन गिे पवन अध्ययन अनमु वत पि (लाइसेरस) प्राप्त गिे का विज्ञान वशक्षक भेट्टाउन
नसवकने समस्यालाई समाधान गनग उपयगक्त
ु विकल्पहरु बािे ब्यापक छलफल तथा पिामशग गिी उवित ब्यबस्थापनको
लावग पहल गरिनेछ ।
• नेपाल सिकािले विद्यालयका बाल वबकास के रि सहजकतागको िृवद्द गिे को तलबलाई हृियंगम गिै विद्यालयको
शैवक्षक गणु स्ति सधु ाि गनग िाल विकास के रिका सहजकताग, विद्यालयका कमगिािी (लेखापाल), कायागलय
सहयोगीहरुले वनिागह गनगु भएको भवु मका प्रवत उच्ि सम्मान गिै बाल विकास सहजकताग ि कायागलय सहयोगीलाई
मावसक रु. १०,०००/- (िश हजाि) ि विद्यालय कमगिािी (लेखापाल) लाई मावसक १५,०००/- (अक्षेरुपी परर
हजाि) उपलब्ध गिाउने साथै आगामी विनमा सिोकाििाला वनकायहरु सगं समरिय गिी वनजहरुको तलबभत्ता
बृवद्दको लावग पहल गरिनेछ ।
• आधािभतू तह (कक्षा ८) ि SEE पिीक्षामा गाउँपावलका सिोत्कृ ष्ठ हुनु हुने छाि छािा (एक-एक) जनालाई पिु स्काि
सवहत सम्मान गरिनेछ । साथै SEE पिीक्षामा वजल्ला प्रथम हुने विद्यालयलाई पिु स्कािका साथ सम्मान गरिनेछ ।
• यस गाउँपावलकाको स्थानीय पाठ्यक्रम तथा वशक्षा योजना वनमागण गरिनेछ ।
• गाउँपावलका वभिका आधािभुत विद्यालय तहका सम्पणू ग विद्याथीहरुलाई ियाकसटु रयानो कपडा वितिण गरिनेछ
।
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• गाउँपावलकाका िावसरिा नागरिकहरुमध्ये एम.वब.वब.एस. 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
• स्िास्थ्य िौकी व्यिस्थापन, बवथगङ सेरटिमा आिश्यक उपकिण खरिि, और्वध खरिि, आयिु ेिवकक और्वधको
लागी आिश्यक बजेट व्यिस्था गरिएको छ ।
• मवहला स्िास्थ्य स्ियंसेविकाहरुको क्षमता अवभिृवद्व गिै प्रोत्साहनमल
ु कायगक्रमहरुको आयोजना माफग त िडा,
िवस्त, टोलस्तिमा उनीहरुको वसप, िक्षता, अनभु िको उच्ितम प्रयोग गिै खोप के रिहरुलाई व्यिवस्थत ढंगले
सि
ं ालन गनग आिश्यक किम िावलनेछ ।
• ६० बर्ग भरिा मावथका मवहला स्िास्थ्य स्ियंसेविकाहरुलाई सम्मान जनक वििाई गरिनेछ । गभगिती मवहलाहरुको
सम्मानको लावग प्रोत्साहन कायगक्रम ल्याइनेछ ।
• कोिोना लागायत अरय माहामिी िोग व्यिस्थापन तथा वनयरिणको आकवस्मक कोर्को व्यिस्था गरिएको छ ।
• नेपाल सिकािले वनशल्ु क रुपमा प्रिान गिे को ३५ प्रकािका और्वधहरुलाई बाह्रै मवहना िौविसै घरटा वनशल्ु क रुपमा
उपलब्ध हुने व्यिस्था गरिनेछ ।
• गाउँपावलका भरिका सम्पणू ग नागरिकलाई स्िास्थ्य सेिामा पहुिँ पयु ागउन, स्िास्थ्य सेिा अवभिृवद्व गनग
गाउँपावलकास्तिीयमा विवभरन स्िास्थ्य वशविि संिालनमा ल्याईनेछ ।
• कवम्तमा एउटा िडामा ८० बर्ग नाघेका ज्येष्ठ नागरिक, पणु ग अपाङ्गको घिमै गई स्िास्थ्य जाँि गनग सरुु गरिनेछ ।
• गाउँपावलकाका कोवह पवन नागरिकहरु अकालमा ज्यान गमु ाउने अिस्था हुन नविन सि
ु ेरस
ं ालन गरिएको एम्बल
सेिालाइ ब्यबवस्थत गरिनेछ । उक्त एम्बल
ु ेरसमा ६० बर्ग भरिा माथीका नागरिकहरु, िेपत्ता तथा शवहि परििाि ि
सत्ु के िी मवहलालाई ३०% छुटको व्यिस्था गरिनेछ ।
• साब्लाखु स्िास्थ्य िौकीमा वबद्यतु सिु ारू गिी गत आ.ि.मा स्थापना गरिएको ल्यािलाई सदृु ढ गिी सि
ं ालनमा
ल्याईनेछ ।
• गाउँ घिमा हुने सत्ु के िी तथा त्यसबाट पनग सक्ने जोवखमको रयवू नकिण गनग थप एक िटा स्िास्थ्य िौकीमा बवथगङ
सेरटि सिं ालन गनग पहल गरिनेछ ।
खानेपानी िथा िरिर्ाईिः
• विवभरन िडामा गाउँपावलकाको विकास वनमागणको काम गिाग मेवशनले भत्काएका, टुटफुट भएका िा अरय कुनै
कािणले क्षवतभएका खानेपानी आयोजनाको महु ान ममगत, खानेपानी ट्याङ्की ममगत तथा वबस्ताि गरिनेछ ।
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• स्िच्छ खानेपानीमा वसविङ्िाबासीको पहुिँ अवभिृवद्ध गनग विगत आ.ि. िेवख संिालनमा ल्याइएका खानेपानीको
योजना तथा मल
ु संिक्षणका कायगक्रमलाई वनिरतिता प्रिान गरिनेछ ।

िंस्कृर्ि प्रवििनिः
• 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 संिक्षण 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 ।
• 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, सशवक्तकिणको लावग आिश्यक
कायगक्रम सञ्िालन 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 िस्ं था" हरुलाई परििालन
गरिनेछ ।
➢ पूवािधार र्वकाििः
िडक िथा पि
ु िः
• गाउँपावलकाले आ.ि. २०७८/०७९ मा गाउँ सभाबाट वस्िकृ त भएको घाटा बजेटलाई आगामी आ.ि. २०७९/८०
मा िकम अभािको कािण भुक्तानी हुन नसके का योजना, ठे केिाि ि उ.स. लाइ यस आ.ब. मा भक्त
ु ानी गरिनेछ ।
• यस गाउँपावलकावभि िहेको विवभरन खोलाहरुमा िर्ाग समयमा आितजाित गनग असहज हुने भएकोले सो
खोलाहरुमा कजिे वनमागण गरिने छ ।
18

• सडक संजाल विस्ताि हुन बाँकी िडामा सडक विस्तािको लावग प्राथवमकता विइनेछ । साविक िडाका सडक
संजाल विस्ताि हुन िाँकी ठाउँहरुमा सडक संजाल विस्ताि गिी स्थानीय नागरिकहरुको आकांक्षालाई सम्बोधन
गरिनेछ ।
• गाउँपावलका वभि आिश्यक क्षेिमा पक्की पल
ु वनमागणको लावग विस्तृत परियोजना प्रवतिेिन तयाि गरिनेछ । साथै
झोलङु ् गे पल
ु को लावग विस्तृत परियोजना तयाि ि पल
ु वनमागणको लागी सम्बवरधत वनकाय सँग पहल गरिने छ ।
• पयगटकीय तथा धावमगक क्षेिहरुमा पयगटक / धमागिलवम्िहरुको आगािमनमा सहज पहुिँ को व्यिस्था गनग पिमागग /
सडक सजं ालको व्यिस्था गरिनेछ ।
• गाउँपावलकाको विघगकावलन विकासको योजना अनरुु प आिवद्यक योजना ि सडक गरुु योजना वनमागण 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 िच
ु ारु भई िहने व्यिस्था गरिनेछ ।
र्िच
ं ाईिः
• सक्ु खा ग्रस्त क्षेिमा वलफ्ट प्रविवधको खानेपानी तथा वसंिाईको लावग आ.ि. २०७८/०७९ मा सङ्घीय विशेर्
अनिु ानबाट प्राप्त बजेटलाइ िईु िर्ग वभि वनमागण सम्परन हुने गिी कायगरियनको ििणमा िहेको छ ।
भवन िथा शहरी र्वकाििः
• यस गाउँपावलका िडा नं. २, सािेिा ि िडा नं. ५, वलम्बवु िनको िडा कायागलय प्रशासवनक भिन वनमागण अवरतम
ििणमा िहेको छ । त्यस्तै गिे ि िडा नं. ७, सरुु मवखमको िडा भिन वनमागण कायग के वह मवहनामा सम्परन हुनेछ ।
• गाउँपावलकाको प्रशासवनक भिन वनमागणको लावग आ.ि. २०७९/०८० मा विस्तृत परियोजना प्रवतिेिन वनमागण
गिी प्रिेश तथा सङ्घीय सिकाि संग समरिय गिी भिन वनमागण कायग सरुु गरिने छ ।
• गाउँपावलका वभि अि वनमागण हुने सम्पणु ग घि भक
ु म्प प्रवतिोवध माि बनाउन लगाइनेछ । यस गाउँपावलका वभि कुनै
पवन घि वनमागण गिाग आ.ि. २०७९/०८० िेवख घि नक्सा पास गने प्रकृ या अगावड बढाइने छ ।
• गाउँपावलकाले वनमागण गिे को सडकको राइट अर् वे लाई वमिेि कुनै पवन संििना बनाउन पाइने छै न । यसिी वनमागण
हुने संििनाहरुलाई र्नर्िि म्र्ाि कार्म गरेर हटाउन आिेश विइनेछ ।
िच
ं ारिः
• वसविङ्िा गाउँपावलकालाई सिू ना तथा प्रविधी मैिी िनाउन गाउँपावलका कायागलय, िडा कायागलय, स्िास्थ्य
िौकी, विद्यालय विि नेटिकग विस्ताि गनग इरिानेट जडान गनग सरुु गरिनेछ । जसबाट प्रविवधमैिी गाउँपावलका
बनाउन टेिा पग्ु नेछ ।
• स्िास्थ्य िौकी, वबद्यालय, िडा कायागलय, गाउँपावलकाको कायागलयमा सिू ना, प्रविवधको पहुिँ अवभबृवद्व गरिनेछ
।
➢ वािावरण िथा र्वपि व्र्वस्थापनिः
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वन िथा भ-ू ि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 संस्थाहरुलाई
वजम्मा विइनेछ ।
• बहुमल्ु य तथा लोपोरमख
ु जवडबटु ी तथा िनस्पवतहरुको सिं क्षण ि वनयमन गिी अबैध िोिी वनकासी वनरुत्सावहत
गरिनेछ । त्यस्ता कायगको लावग पवन टोल विकास संस्थालाई वजम्मेिािी प्रिान गरिनेछ ।
जिवार्ु पररवििनिः
• 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 ।
र्ोहोरमैिा व्र्वस्थापनिः
• गाउँपावलका क्षेिको फोहोिमैला तथा बजाि व्यिस्थापन गिी प्रभािकािी रुपमा गाउँपावलकालाई स्िच्छ, हिाभिा,
सरु िि िाख्न फोहोिमैला व्यिस्थापनको लावग आिश्यक किम िावलनेछ ।
• फोहोि मैलाको कािणले मानि स्िास्थ्य ि पयागििणमा पनग जाने असिलाइ घटाउन समय समयमा गाउपावलकाको
तफग बाट फोहोिमैला व्यिस्थापनका विर्यमा िेतनामल
ु क कायगक्रम संिालन गरिनेछ ।
• वबवभरन स्थानमा वनमागण भएको सािगजवनक शौिालयलाई उपयगक्त
ु विकल्पहरुको छनोट गिी प्रभािकािी रुपमा
सि
ं ालनमा ल्याइनेछ ।
बजार ब्र्वस्थापन
• गाउँपावलका वभि िहेका बजािहरुमा सडक बवत्त वबस्ताि गरिनेछ । साथै बजािक्षेिहरुको ढल ब्यबस्थापनको लावग
विशेर् पहल गरिनेछ ।
र्वपि व्र्वस्थापनिः
• यस गाउँपावलकाका नागरिकहरुलाई बाढी, पवहिो जस्ता प्राकृ वतक विपिबाट
् वसवजगत परिवस्थवतको ब्यिस्थापन
तथा प्राकृ वतक विपि् कम गनग आिश्यक व्यिस्था गरिने छ ।
• प्राकृ वतक प्रकोपको कािण घिबाि वबवहन भएका ब्यवक्तहरुलाई उवित िाहतको ब्यबस्था गरिनेछ ।
➢ िंस्थागि र्वकाि िथा िेवा प्रवाहिः
मानव िंशाधन र्वकाििः
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• गाउँपावलकाका कमगिािीहरुको सीप, िक्षता, क्षमता तथा अनुभिमा विकास गिै प्रभािकािी कायगसम्पािन गिाउन
आिश्यक वबवभरन प्रकािको तावलम, गोष्ठी, सेवमनाि तथा आरतरिक भ्रमणको व्यिस्था गरिनेछ ।
• स्थानीय सिकािका रुपमा स्थावपत गाउपावलकाको कायगबोझ ि सेिाप्रिाहको विवशिता ि विविवधकिणलाइ
मध्यनजि गिी कमगिािीलाइ आफ्नो कायग प्रवत पणु ग परििालन गिी सेिाप्रिाहलाइ िस्ु त ि वमतव्ययी बनाउन
कायगसम्पािनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ताको व्यिस्था गनग पहल गरिनेछ ।
• स्थावनय कायगक्रमको विगो कायागरियन तथा संवघयतामा नागिीकको पहुिँ पर्ु याउने उिेश्यका साथ टोल वबकास
सवमवतको अिधािण अवघ सारिएको छ ।
• यस गाउँपावलकाको संगठन संििना (O&M) तयाि पारिनेछ ।
• यस गाउँपावलका काम गने िाष्िसेिक कमगिािीहरुले स्थानीय तहको कायगबोझलाई महशुस गिै िेखाउनु भएको
कायगसम्पािनको मल्ु याक
ं न गिै उवित मापिण्डको आधािमा कमगिािीलाई सम्मान गरिनेछ । साथै कमजोि
कायगसम्पािन प्रस्ततु गने कमगिािीहरुलाई पृष्ठपोर्ण प्रिान गिी क्षमता अवभिृवद्व गनगक
ु ो साथै काननू ी मापिण्ड
वबपरित कामकाज गने कमगिािीलाई काननू 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 ि उपलवब्ध मल
ु क बनाइनेछ ।
• गाँउपावलका वभिका प्रत्येक िडा कायागलयहरुमा विद्यवु तय सिू ना प्रणालीका माध्यमबाट अनलाइन माफग त सेिा
प्रिाह गरिने व्यिस्था वमलाउनेछ ।
• गाउँपावलका तथा िडा कायागलयमा विद्यतु आपवु तगको समस्यालाइ मध्यनजि गिै बैकवल्पक उजागको व्यिस्था
गरिनेछ ।
र्विीर् व्र्वस्थापन र िुशािनिः
राजस्व पररचािनिः
• आम जनतालाई कि तथा िाजश्वको महत्िका बािे मा जनिेतना वबस्ताि गरिनेछ । साथै कि वतनगु नागरिकको पवहलो
कतगव्य हो ि उक्त िकम स्थानीय सिकािले लोककल्याणकािी क्षेिमा आिश्यकताका आधािमा पाििशी रुपमा खिग
गने जानकािी गिाइ जनतालाइ किप्रवत प्रवतिद्ध गिाइ आरतिीक आम्िानीलाइ बढोत्तिी गरिनेछ ।
• किका थप िायिा तथा स्रोतको पवहिान गिी कि सक
ं लन कायगलाई व्यिवस्थत तथा सवजलो बनाउन गाउँघिमा नै
गई कि संकलन अवभयान संिालन गरिनेछ ।
• जनसंख्या, प्राकृ वतक स्रोतको आधािमा धेिै िाजश्व संकलन गने िडालाई थप अनिु ान िकम उपलब्ध गरिनेछ ।
• एवककृ त सम्पवत्त कि व्यिस्थापन प्रणावल लागु गरिनेछ ।
बेरुजु र्र्र्ि ौटिः
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• यस गाउँपावलकालाई बेरुजु िवहत गाउँपावलका बनाइनेछ । साथै गाउँपावलका तथा िडामा िहेको बेरुजहु रु
वनयमानसु ाि असुल उपि गरिनेछ । समयमै िेरुजु असल
ु उपि गने व्यवक्त संस्थालाई उवित पिु स्कािको व्यिस्था
गरिनेछ । िेरुजु असुलीलाई कडाइका साथ अिलम्िन गिी बेरुजु िवहत गाउँपावलका िनाइनेछ ।
िाविजर्नक िनु वु ाई र िश
ु ािनिः• गाउँपावलकाबाट प्रिाह हुने सेिाको समय समयमा सािगजवनक सनु िु ाई गिी सश
ु ासनको प्रत्याभवु त विलाइनेछ ।
• गाउँपावलकाबाट प्रिाह भएको सेिाको बािे मा सािगजवनक पिीक्षण गिी सािगजवनक गरिनेछ ।
िामार्जक िूरक्षा भिािः• यस गाउँपावलकामा 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 सगं आबश्यक
संमरियका लागी आिश्यक किम िावलएको छ ।
िम्मार्नि िभाध्र्क्ष महोिर्,
अब म यस गाउँपावलकाको आ.ि. २०७९।०८० को बावर्गक बजेट प्रस्ततु गने अनमु वत िाहरछु ।
1.

2.

यस आवथगक िर्ग २०७९।०८० को लागी अनुमान गरिएको खिग व्यहोने स्रोत मध्ये आरतरिक आयबाट रू. ३४ लाख
१२ हजाि ६ सय ८० अनमु ान गरिएको छ । नेपाल सिकािबाट वबत्तीय समावनकिण वशर्गकमा प्राप्त अनिु ान रु. ११ किोड
४ लाख, सशतग अनिु ान वशर्गकमा प्राप्त अनिु ान रु. १६ किोड ४१ लाख ५०, समपिु क अनिु ान वशर्गकमा प्राप्त अनिु ान
रु. १ किोड ि विशेर् अनिु ान वशर्गकमा प्राप्त अनिु ान रु. १ किोड ५५ लाख िहेको छ, भने िाजश्व िाँडफाँड बाट रु. ७
किोड ३२ लाख ४ हजाि प्राप्त हुने भएको छ । १ न.ं प्रिेश सिकाििाट वित्तीय समावनकिण वशर्गकमा रु. ५९ लाख ५६
हजाि,ससतग अनिु ानमा रु. १ लाख २३ हजाि, समपिु क अनिु ानमा रु. १ किोड, त्यसै गिी सिािी साधन किको िाजश्व
िाँडफाँडिाट रू. २४ लाख ६१ हजाि ३४० प्राप्त हुने भएको छ । यसिी यस आ.ि. २०७९।०८० को लावग कूल रु. ३९
किोड ५१ लाख ५७ हजाि ७० रुपैयाको बजेट विवनयोजन गिे को छु । कुल विवनयोजन मध्ये गाउँपावलका तथा िडा
कायागलयको प्रशासवनक खिग तफग रू. ७ किोड ९२ लाख १ हजाि २० रुपैया (अथागत २० प्रवतशत) ि वबकास वनमागणका
योजना/कायगक्रम तफग ३१ किोड ६० लाख ७९ हजाि (अथागत ८० प्रवतशत) वबवनयोजन गिे को छु । जसमध्ये िालु
प्रकृ वतको योजना कायगक्रममा रु. २३ किोड ९३ लाख ७८ हजाि २० रुपैया (अथागत ६०.९ %) वबवनयोजन गिे को छु
भने पंवु जगत प्रकृ वतको योजनाको लावग रु. १५ किोड ५४ लाख ५४ हजाि (अथागत ३९.१ %) वबवनयोजन गिे को छु ।
सशतग अनिु ान अरतगगत सङ्घीय सिकािबाट प्राप्त हुने रु. १६ किोड ४१ लाख ि प्रिेशबाट प्राप्त हुने रु. १ लाख २३ लाई
सोही योजना/कायगक्रममा खिग हुने गिी वबवनयोजन गिे को छु । समपिु क अनिु ान अरतगगत सङ्घीय सिकािबाट प्राप्त हुने
रु. १ किोड ि प्रिेश सिकािबाट प्राप्त हुने रु. १ किोडमा वनयमानसु ाि गाउँपावलकाको समेत लागत साझेिािीमा सबं वरधत
वशर्गकको योजनामा नै कायागरियन गने गिी वबवनयोजन गिे को छु ।
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3.

4.
5.
6.

7.

समपिु क अनिु ान अरतगगत सङ्घीय सिकािबाट प्राप्त हुने बजेट रु. १ किोड ि प्रिेश सिकािबाट प्राप्त हुने बजेट रू. १
किोडमा वनयमानुसाि गाउँपावलकाको साझेिािी वनवित गिी सोही वशर्गकमा नै कायागरियन हुने गिी विवनयोजन गिे को छु
।
सङ्घीय सिकािले उपलब्ध गिाएको विशेर् अनिु ान बापतको १ किोड ५५ लाख बजेटलाई सोही आयोजनामा
कायागरियन गने गिी विवनयोजन गिे को छु ।
१ न.ं प्रिेश सिकािले तजगमु ा गिे को स्थानीय तहको पिावधकािीको सेिा सवु िधा सिं वरध ऐनमा उल्लेख भएको सेिा
सवु िधा पाउने गिी जनप्रवतवनवधको सेिा सवु िधाको लावग एकमिु रु. ६० लाख २ हजाि 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 २ किोड २४ लाख ६ हजाि विवनयोजन गिे को छु ।
वबर्यगत क्षेिमा कायगक्रम अनुसाि छुट्याइएको बजेट अनसु वु िमा उल्लेख गिे को छु । यहाँ म वशर्गक अनसु ाि विवनयोवजत
िकम माि प्रस्ततु गने अनमु वत िाहरछु ।
❖ आर्थिक र्वकाि :
यस अरतगगत कृ वर्, पश,ु पयगटन, उद्योग, सहकािीको लावग एकमष्ठु ४ किोड १५ लाख वबवनयोजन गिे को छु ।
❖ िामार्जक र्वकाि:
सामावजक विकास तफग वशक्षा, स्िास्थ्य, खानपानी तथा सिसफाई, सास्कृ वतक प्रिद्धगन, लैवगङ्वगक समानता तथा
सामावजक समािेशीकिण, मवहला बालबावलका, जेष्ठ नागरिक, िवलत आवििासीमा जम्मा रु. १ किोड १८ लाख
६ हजाि ४ सय वबवनयोजन गिे को छु ।
❖ पुवािधार र्वकाि िर्ि :
सडक, पल
ु , वसिाई, भिन, सहिीविकास, उजाग, लघु तथा साना विद्यतु , सञ्िािको लागी जम्मा ५ किोड १३
लाख ४६ हजाि वबवनयोजन गिे को छु ।
❖ वन िथा वािावरण:
िन तथा भसु ंिक्षण, जलाधाि संिक्षण, जलिायु परिितगन, फोहोि मैला व्यिस्थापन, जल उत्परन प्रकोप वनयरिण,
विपि् व्यिस्थापनको लावग जम्मा रु. २९ लाख ६० हजाि बजेट व्यिस्था गिे को छु ।
❖ िि
ु ािन िथा िस्ं थागि र्वकाि:
मानि संसाधन विकास, संस्थागत क्षमता विकास, िाजश्व परििालन, विवत्तय जोवखम रयवु नकिण, सािगजवनक
सनु िु ाई, सामावजक परिक्षण, आरतरिक ि अवरतम लेखा परिक्षण, बेरुजु फर्छ्यौट, सेिा प्रिाह मापिण्ड वनधागिण,
सेिा प्रिाहमा विद्यवु तय सिु ना प्रविवधको प्रयोग नागरिक सिेक्षण ि अरतिवनकाय समरिय जस्ता क्षेिमा जम्मा रु.
२ किोड ७१ लाख ४३ हजाि ६ सय विवनयोजन गिे को छु ।
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िम्मार्नि ि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 "िमृि नेपाि
िख
ु ी 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
ढंगले 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
।
धरयिाि !! नमस्काि!!
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