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सभाका सदस्र्हरु, 

1. नेपािको संर्वधान बमोजिम संघीर् शासन व्र्वस्थािाई स्थानीर् तह देजख नै सदुृढीकरण गरी 
स्थानीर् सरकारको माध्र्मद्वारा िनताको ददगो शाजतत ,सशुासन, र्वकास र समरृ्िको आकांक्षा 
पूरा गनय तर्य  अगालड बर्ढरहेकै समर्मा कोलभड-१९ नामको कोरोना भाइरसवाट लसजियत 
र्वश्वव्र्ापी महामारीिे लनम्त्र्ाएको चनुौतीपूणय र असहि पररजस्थलतमा बारपाक सलुिकोट  
गाउँपालिकाको आलथयक वर्य २०७७/७८ को बार्र्यक सलमक्षा प्रलतबेदन र्स सम्तमालनत गाउँसभामा 
प्रस्ततु गनय पाउँदा खसुी िागेको छ ।  

2. राष्ट्रर्हत, िोकततर र अग्रगामी पररवतयनका िालग नेपािी िनतािे पटक-पटक गदै आएका 
ऐलतहालसक िनआतदोिन तथा सशस्त्र संघर्य िगार्त र्वलभन्न आतदोिनमा िीवन उ्सगय गनुयहनुे 
सम्तपूणय ज्ञात अज्ञात सर्हदहरुप्रलत भावपूणय श्रिासमुन अपयण गदयछु ।साथै र्वलभन्न रािनीलतक 
आतदोिनको क्रममा बेपत्ता र पीलडत नागररकहरुप्रलत उच्च सम्तमान र सहानभुलूत प्रकट गदयछु 
।र्सैबीचमा गाउँसभािे गाउँसभा सदस्र् तथा वडा नं. ४  का वडा सदस्र् समेत रहनुभएका 
िनसेवामा प्रलतवि शालिन नेता श्री कािरुाम साकी (प्रमे नपेािी )िाइ  गमुाएको छ ।उहाँप्रलत     
भावपूणय श्रिातििी अपयण गदयछु । 

3. नेपाि िगार्त परैु र्वश्व िगत कोलभड-१९ को महामारीबाट आक्रातत भइरहेको छ । कोलभड-

१९ को  कारण र्वश्वभर संकट पैदा हनुकुा साथै उल्िेख्र् रुपमा िनधनको क्षलत भएको छ 
। र्स महामारीका कारण स्वदेश तथा र्वदेशमा िीवन गमुाउनहुनुे नेपािीिगार्त र्वश्वभरका 
नागररकहरुप्रलत श्रिाञ्जिी व्र्क्त गदै शोकाकुि पररवारिनमा गर्हरो समवेदना व्र्क्त गदयछु । 
र्स गाउँपालिका िगार्त नेपािभर र र्वदेशमा समेत उपचाररत दददीबर्हनी तथा दािभुाइहरुको 
शीघ्र स्वास््र्िाभको कामना गदयछु ।  

4. कोलभड-१९ भाइरस रोकथाम तथा लनर्तरणका िालग गाउँपालिकािे स्थापना गरेको प्रकोप 
व्र्वस्थापन कोर्मा  स्वैजच्छक रुपमा आलथयक, स्वास््र् सामग्री तथा जितसी सामान सहर्ोग 
गनुय हनुे सम्तपूणय व्र्जक्त, बैंक तथा र्वत्तीर् संस्था, सरकारी, गैर सरकारी संस्था एवम ्सम्तपूणय 
महानभुावहरुप्रलत हाददयक धतर्वाद ददन चाहतछु ।  

 

5. कोरोना महामारीको उच्च िोजखमको र्स घडीमा एकिटु भई महामारीको रोकथाम, लनर्तरण 
र उपचारको कार्यमा अग्रपंजक्तमा अहोरार खर्टन ु हनुे जचर्क्सक, नसय, स्वास््र्कमी,  
सरुक्षाकमी,  राष्ट्रसेवक कमयचारी,  जशक्षक, परकार, सरसर्ाइकमी,  सवारी चािक, नागररक 
समाि िगार्त सबैको र्ोगदानको उच्च प्रशंसा गदयछु । िोजखमपूणय र्स पररजस्थलतमा आ-

आफ्नो तहबाट खर्टन ुहनुे िनप्रलतलनलध, रािनीलतक दि, सञ्चारकमी, व्र्वसार्ी, लनिी क्षेर, 
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नागररक समाि िगार्त सबै व्र्जक्त तथा संघसंस्थािाई धतर्वाद व्र्क्त गदयछु । हामीिे जित्नै 
पने र्ो रोग र्वरुद्दको िडाईमा सबैको थप ऐक्र्विता, सहकार्य, धैर्यता र आ्मर्वश्वासको 
आवश्र्कता रहको छ । "हामी महामारीिाई जि्छौं  "भन्ने आ्मर्वश्वासका साथ  अत् बढी 
सतकय ता, समतवर् एवं दृढताका साथ र्स महामारी र्वरुिको अलभर्ानमा धैर्यतापूवयक िटु्न 
सबैिाई आह्वान गदयछु ।  

6. स्थानीर् सरकार बनेको चार वर्य परुा भै सकेको  छ । शतुर् र्वतदबुाट र्ारा शरुु गरेर नर्ाँ 
अनभुव र अभ्र्ासका साथ नेपािको संर्वधानिे लनददयष्ट गरे बमोजिम संघीर् प्रणािीिाई संस्थागत 
गनय बारपाक सलुिकोट गाउँपालिकािे नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारसँग सहकाररता, 
सहअजस्त्व र समतवर्को लसिातत बमोजिम लनकै मह्वपूणय र  ठोस उपिजव्धहरु हालसि गदै 
हाम्रो सरकार अगालड बर्ढरहेको छ । र्स्तो िर्टि र चनुौलतपूणय मोडमा िोकततरको संस्थागत 
र्वकास गनय सदा सिग र संवेदनशीि रर्ह हाम्रो सरकार काम गदैछ, नलतिा ल्र्ाउँदैछ र अजघ 
बढ्दैछ । 

 

सम्तमालनत सभाका  

आदरणी सदस्र् ज्र् ु 

7. अव म चाि ुआलथयक बर्य २०७७।०७८ मा गाउँपालिकाको लबकाश, सेवा प्रवाह र लबजत्तर्  

अवस्थाको बारेमा संजक्षप्त प्रलतबेदन सम्तमालनत सभामा पेश गने अनमुती चाहतछु ।  

 

 

 

8. एक घर एक धारा खानपेानी कार्यक्रम अततरगत चाि ुआलथयक बर्यमा ८५ प्रलतशत घरधरुीमा 
खानेपानीको पहचु लबस्तार भएको छ चाि ुआलथयक बर्यको अतत सम्तममा नब्बे प्रलतशत घरधरुीमा 
खानेपानीको पहुँच लबस्तार हनुेछ ।  

9. पाल्ख ु- चनौटे  सडक स्तरउन्नती कार्यिे चाि ुआलथयक बर्यमा पलन लनरततरता पाएको छ  
साथै प्रदेश सरकारको समतवर्मा घ्र्ाम्तपेसाि- पाल्ख ु सडक कािोपरे गनयको िालग ठेक्का 
सम्तत्ौता भइ काम अगाडी बर्ढरहेको छ   । 

10. चाि ुआथीक बर्यमा उल्टे सडक, सौरपानी- ढोडेनी  सडक, राङरुङ- पोखरी सडक 
स्तरउन्नती गने कार्य सम्तपन्न भएको छ साथै आगामी आलथयक बर्यमा समेत उक्त सडकहरु 
स्तरउन्नती गने कामिाइ लनरततरता ददइने प्रलतविता ब्र्क्त गदयछु । र्सरी स्तरउन्नती हनुे 
अरु सडकहरुमा देउरािी -अमिे सडक ,िराङ सडक, तामिाबोट- आपसँ्वारा- डाँडागाउँ ⁄ 
हजस्पटि- आहिडाडाँ सडक स्तरउन्नती भएका छन ्।   
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11. गाउँपालिकाको प्रशासर्कर् भवन भवनको लनमायण कार्य अजततम चरणमा पगेुको हाि 
पचासी प्रलतशत भौलतक प्रगलत सत्तरी प्रलतशत लबजत्तर् प्रगती हाि भएको अवस्था छ भने वडा 
नं ८ को वडा कार्ायिर्को प्रशासर्कर् भवन लनमायण कार्य सम्तपन्न भइ सकेको छ भने वडा नं 
६ र २ को वडा कार्ायिर् भवन लनमायणको िालग िग्गा प्रालप्त प्रर्क्रर्ा प्रारम्तभ भएको छ । 
गाउँपालिका बह-ु उदे्दश्शीर् सभाहि लनमायण समेत कररव सम्तपन्न हनुे क्रममा रहेको छ । 

12. संजघर् सरकार, प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको िागत साते्दारीमा उल्टे – पाल्ख ु
सडक कािोपरे गने गरी सम्तत्ौता भइ सम्तत्ौता बमोिीम र्ोिना सम्तपन्न भए पश्चात सडक 
पवुायधारमा गाउँपालिकािे अको एउटा मह्वपणुय उपिजब्ध हालसि गने आधार लनमायण भइ 
सकेको छ ।घ्र्ाम्तपेशाि- बहाकोट- हलुडँर्ाटँ- सौरपानी- स्वारँा -रतचोक- पोखरी- बारपाक 
सडक नेपाि सरकारको एक लनवायचन क्षरे एक रणलनलतक सडक कार्यक्रम लभर पानय 
गाउँपालिका सर्ि भएको छ । स्मरणहोस उक्त सडकको सबै भाग र्स गाउँपालिकाको 
भौगोलिक क्षेर लभर पदयछ । 

13. गाउँपालिकाबाट सतचािन तथा कार्यतवर्न हनु े पवुायधारको र्ोिनाहरुमा गणुस्तर 
परीक्षण गरी र्ोिनािाइ िागत प्रभावी बनाइ ददगो रुपमा सतचािन गनय गाउँपालिकािे प्रालबलधक 
ल्र्ाव चाि ुआलथयक बर्यमा सतचािनमा ल्र्ाएको ल्र्ाइएको अबस्था छ ।  

14. स्थालनर् सरकार सतचािन ऐन २०७४ बमोिीम गाउँपालिकािे चाि ुआलथयक बर्यमा 
आफ्नै पालिका दररेट बनाइ िाग ुगरेको छ । र्सरी आफ्नै पालिका दररेट बनाइ िाग ुगने 
पर्हिो गाउँपालिकाको रुपमा हामी हनु सर्ि भएका छौ ।    

15. धतुचोकपोखरी संरक्षणको िालग िमीनको पर्हचान र घेरावार गने कार्य सम्तपन्न  भएको 
छ । चाि ुआलथयक बर्यमा धतुचोक पोखरी संरक्षणको िालग २५ िाख बिेट लबलनर्ोिन 
भएकोमा सो र्ोिना बमोजिम पोखरी संरक्षणको िालग उल्िेजखत कार्य सम्तपन्न भएको हो ।  

16. गाउँपालिकाका सबै क्षेरिाइ सतचारबाट िोड्नको िालग नेपाि टेलिकम संगको 
समतवर्मा गाउँपालिकाका दइु स्थानमा र्ोर िी सेवा चाि ुआलथयक बर्यबाट सरुु भएको छ ।   

17. नेपाि सरकार लबजत्तर् हस्ताततरण अततरगत चाि ुआलथयक बर्यमा प्राप्त भएको अनदुान 
अततरगतको कार्ायक्रम  बराम समदुार्को शसजक्तकरण पररर्ोिनाबाट ३३ वटा बराम समि 
समहु गठन सतचािन तथा दताय हनु आइ कुखरुापािन र बाख्रापािन ब्र्वसार्बाट िाभाजतभत 
हनु पगेुका छन ्। आलथयक सामाजिक अबस्था कमिोर भएका बराम समदुार्का सवै ब्र्क्तीहरु 
लनशलु्क स्वास््र् लबमाको दार्रामा समेर्टएका छन ।   
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18. हलुडर्ाटँ -खाचोक -रतचोक- बारपाक सडकको स्तरउन्नती कार्य चाि ुभइ रहेको र 
हाि २० प्रलतशत भौलतक प्रगलत हालसि भएको अबस्था छ ।  

19. र्स चाि ुआलथयक बर्यमा १० वटा सामदुार्र्क भवन लनमायण कार्य सम्तपन्न भएका भइ 
सामािीक एर्ककरण गनयमा सहर्ोग पगेुको छ ।  

20. पर्यटर्कर् पबुायधार तर्य  वडा नं १ र २ मा बिु पाकय , शर्हद स्मजृत्त पाकय , राउल्ड 
बोल्ट मलनडाँडा पाकय   लनमायण कार्य सम्तपन्न भइ  पर्यटकीर् पबुायधारमा टेवा पगेुको छ भन े
संजघर् सरकारसंगको िागत साते्दारीमा ददि बहादरु रम्ततेि पाकय को िालग टेतडर आह्रान गने 
प्रर्क्रर्ा अजततम  चरणमा पगेुको अबस्था छ ।  

21. ददवा खािा कार्ायक्रम अततरगत सामदुार्र्क लबद्यािर्का कररव ३००० बािबालिकाहरु 
सो कार्यक्रमबाट िाभाजततत भएका छन । 

22. ३४ वटा सामदुार्र्क लबद्यािर् सघन अनगुमन कार्यक्रमबाट लबद्यािर्को शैजक्षक 
गणुस्तरमा कार्म गनयमा पषृ्ठपोर्ण प्रदान गरी शैजक्षक शसुासनिाइ प्रविन गरेको अबस्था छ 
। स्थानीर् पाठ्यक्रम लनमायणको कार्य प्रारम्तभ भइ आगामी शैजक्षक बर्यबाट कार्यतवर्नमा 
ल्र्ाउने गरी काम अगाडी बर्ढरहेको अबस्था छ । 

23. सामदुार्र्क लबद्यािर्मा अध्र्र्नरत ५००० लबद्याथीिाइ लनशलु्क पाठ्यपसु्तक र्वतरण 
गने कार्य सम्तपन्न भएको छ । सामदुार्र्क लबद्यािर्मा अध्र्र्नरत छारहरुिाइ नेपाि 
सरकारको कार्यक्रम अततरतगत लनशलु्क स्र्ालनटरी प्र्ाड ब्र्वस्था कार्यतवर्नमा आएको छ 
।   

24. लनशलु्क र अलनबार्य जशक्षाको कार्यतवर्न गने रार्ष्ट्रर् िक्ष्र्िाइ आ्मसाथ गनय 
सामदुार्र्क लबद्यािर्हरुिाइ जशक्षक तिवी प्रर्ोिनको िालग अनदुान ददने व्र्वस्थाबाट 
लबद्यािर्मा लबद्यालथयबाट शलु्क उठाउने कामिाई  अत्र् गनुयका साथै सामदुार्र्क र्वद्यािर्मा 
र्वद्याथीबाट कुनै पलन प्रकारको शलु्क उठाउने कार्यिाई बतदेि िगाईएको छ । 

25. बारपाक प्रालबलधक जशक्षािर्को बािी लबज्ञान र पश ुलबज्ञान लबर्र्मा लडप्िोमा तहको 
पढाइ चाि ुआलथयक बर्यमा सरुु भइ आवश्र्क भौलतक संरचना लनमायणको िालग आवश्र्क 
िग्गा प्रालप्त भइसकेको अबस्था छ ।  

26. गाउँपालिका अध्र्क्ष िेहेतदार छारबतृ्तीबाट ६८ िना लबद्याथी िाभाजतवत भइ कृर्ी र 
पश ुक्षेरमा मध्र्म स्तरको प्रालबलधक िनशजक्त उ्पादनमा सलुनजश्चतता भएको छ ।   
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27. जशक्षक लबद्याथीिाइ प्रोहो्साहन गनयको िालग कक्षा १ देखी १२ सम्तमका उ्कृष्ठ 
लबद्याथीिाइ परुस्कार तथा प्रमाणपर लबतरण र जशक्षकहरुिाइ सम्तमान पर तथा कक्षा ८, १० 
र १२ मा उ्कृष्ट नलतिा प्राप्त गने लबद्याथीहरुिाइ प्रोहो्साहन अनदुान प्रदान गररएको छ ।   

28. बािबालिकाको जशकाइ प्रर्क्रर्ािाइ सहि बनाउन प्राथालमक तहिाइ िजक्षत गरर 
शैजक्षक सामाग्री खररद गरर लबद्यािर्िाइ लबतरण गरीको छ ।   

29. साना लसँचाइ कार्यमक्रमिे र्स बारपाक सलुिकोट गाउँपालिकाको बात्ो िलमन उपर्ोग 
तथा कृर्ीको उ्पादनमा सकारा्मक सहर्ोग परु् र्ाएको देजखतछ भने भकारो सधुार 
कार्यक्रमबाट तर्नु आर् स्तर भएका र्कसानहरुको जिवनस्तरमा सकारा्मक प्रभाव परेको छ 
।  

30. प्िार्ष्टकको घर लनमायण गने कार्यक्रमिे कृर्कहरुिाइ ब्र्वसार्ीकरण र र्जतरकीकरणमा 
सहर्ोग परु् र्ाउदै िगेको छ साथै र्सबाट र्कसानहरुको कृर्ी पेश तर्य  ब्र्वसार्र्करण हनुे 
लबर्र्को आततररकरण समेतमा टेवा पगेुको छ ।  

31. र्िरु्ि लबतरणमा अनदुान लबलभन्न तरकारी तथा खाद्यन्न बािीको  लबउ लबिन 
लबतरणिे गदाय र्कसानहरुको स्थालनर् सरकार प्रलत सकारा्मक धारणा लनमायणमा सहर्ोग 
परु् र्ाएको छ ।  

32. साबयिालनक बस पाकय  लनमायण, सौरपानीमा प्रार्वलधक जशक्षािर्, वहाकोटमा गाउँपालिका 
स्तरीर् रंगशािा लनमायणको िालग िग्गा प्राप्ती कार्य सम्तपन्न भइसकेको छ  ।  

33. चाि ुआलथयक बर्यको अजततम चौमालसक बाट सरुु भएको कोलभड- १९ को दोस्रो 
िहरको सङ्क्क्रमणबाट िधु्नको िालग  लबलभन्न ठाउँमा गरी २५ बेड क्षमताको सलुिकोट 
आइसोिेसन अस्पताि सतचािनमा आएको छ ।  

34. कोलभड- १९ को सङ्क्क्रण भएका गाउँपालिका बासीहरुिाइ लनशलु्क एम्तबिेुतस सेवा 
प्रदान गररनकुा साथै अस्पतािमा लनशलु्क सेवा ददन ेब्र्वस्था गररएको छ ।  

35. कोलभड- १९ बाट ज्र्ान गमुाउनेको पररवारिाइ प्रलत मतृकका र्हसाविे रु २५०००।- 
(पजच्चस हिार ) क्षतीपतुी ददन ेलनणयर् गाउँ कार्यपालिकािे गरी कार्यतवर्नमा आएको छ ।  

36. बात्ो िग्गा राख्न ेकार्यिाइ रोक्न बात्ो िग्गा उपर्ोग अनदुान कार्यलबलध २०७७ 
िारी गरर गाउँपालिका भर बात्ो िग्गाको िगत राख्न ेकाम सम्तपन्न भइ सकेको छ भने र्सबाट 
१०० कृर्क िाभाजतभत हनु पगेुका छन ।र्सबाट चाि ुआलथयक बर्यमा छ सर् रोपनी बात्ो 
िग्गामा खेती भइ कृर्ी उ्पादनमा सकारा्मक असर परेको छ ।    
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37. सरुक्षीत गभयपतनबाट लतस िना मर्हिािे र्स गाउँपालिकाबाट सेवा पाएका छन भन े
५६६ िना २ बर्य मनुीका बािबालिकाहरुको बरृ्ि अनगुमन गने कार्य सम्तपन्न भएको छ । 
साथै ४७८ िेष्ठ नागररकिे लनशलु्क स्वास््र् सेवा तथा परामशय सेवाबाट िाभाजततत भएको छन 
।  

38. गाउँपालिका उपाध्र्क्ष कोशेिी कार्यक्रमबाट एक सर् लतस िना  गभयवती मर्हिािाइ 
पोर्ण सामाग्री लबतरणबाट गभयवती र नविात जशशकुो स्वास््र् िोजखमिाइ कम गनयको टेवा 
पगेुको छ ।  

39. सस्थागत प्रसतुीको सङ्क्ख्र्ा चाि ुआलथयक बर्यमा एक सर् चौलतस  िना  पगेुको छ सो 
सङ्क्ख्र्ा गत आलथयक बर्यको भतदा बढी हो र्सबाट स्वास््र् संस्थामा प्रसतुी गराउने कार्य 
सरुक्षीत हो भने्न चेतना आम िनसमदुार्मा लबस्तार भएको देजखतछ ।  

40. १५ शैर्ाको आधारभतु अस्पतािको ठेक्का सम्तत्ौता अजततम चरणमा पगेुको छ सो 
अस्पताि आगामी आलथयक बर्य सम्तपन्न हनुे लबश्वास लिएको छु । 

41. स्वाँरा स्वास््र् चौकी ,सौरपानी स्वास््र् चौकी ,सौरपानी आर्ुयबेददक औपधािर् र 
पाचँखवुा स्वास््र् चौकीको भवन लनमायणको िालग ठेक्का सम्तत्ौता भइसकेको छ । मातरे 
स्वास््र् चौकी भवन लनमायणको िालग िग्गा प्रालप्त प्रर्क्रर्ा सरुु भइसकेको छ ।     

42. बारपाक सिुीकोट गाउँपालिका लभरका स्वास््र् संस्थामा तर्नुतम स्वास्थ मापदण्ड 
अनगुमन कार्य सम्तपन्न भएको छ र्सबाट स्वास्थ सस्थामा आगामी ददनहरुमा गनुय पने कार्य 
तथा सस्थागत क्षमता बढाउने उपार्हरुको स्पस्ट ददशाबोध गने प्ररेणा लमिेको छ । 

43. उन र्वकाशको िालग भेडा प्रविन कार्ायक्रमबाट ५० वटा भेडा र्मयहरु िाभाजतभत 
भएका छन । र्सबाट पशिुतर् ब्र्वसार्को ब्र्वसार्ीकरुण बाट आर्आियनमा सकारा्मक 
असर पगेुको छ ।  

44. बाख्रा पकेट क्षरे कार्ायक्रम अततरगत िागत साते्दारीमा बाख्रा प्रविन कार्ायक्रमबाट 
सत्तरी कृर्क समहु िाभाजतदत भएका छन ।  

45. लनशलु्क पशधुन पशधुन लबमा कार्ायक्रमबाट १५०० बाख्रा र २०० भैसी गरी १७०० 
पशपंुक्षी लबमाको दार्रामा आएका छन ।र्सिे कृर्र् ब्र्वसार्को िोजखमिाइ तर्नु गनयमा 
सहर्ोग पगेुको अबस्था छ ।   

46. कृर्क समहुिाइ १० वटा हाते ट्याक्टर लबवरण मार्य त कृर्र्को ब्र्वसार्र्करण तथा 
र्जतरकरणमा सहर्ोग पगेुको छ ।  
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47. राहतका िालग रोिगारी कार्यक्रमबाट तर्नु आए भएका र कोरोनाको महामारीबाट 
रोिगार गमुाएका लतन सर्  िना नागररकहरुिे अल्पकालिन रोिगारी प्राप्त गरेका छन । 

48. मर्हिासंग उपाध्र्क्ष कार्ायक्रमबाट लतन मर्हने आधारभतु लसिाइ कटाइ तालिमबाट 
पैसठ्ठी  िना मर्हिािे सीप लबकाश तालिम प्राप्त गरी स्वरोिगार उतमखु ब्र्वसार्का िालग 
सक्षम भएका छन  िहा ६५ िना मध्रे् २२ िना मर्हिा दलित समदुार्मा रहेका छन ।  

49. अलभभावक र्वर्हन सामदुार्र्क लबद्यािर्मा अध्र्र्नरत १८ वटा सामदुार्र्क लबद्यािर्का 
१२१ िना छार छाराहरुिाइ प्रलत छार छारा रु. ३५००।– का दरिे छारबतृ्ती प्रदान 
गरीएको अबस्था छ । र्सिे गदाय गररव तथा लसमाततकृत समदुार्मा जशक्षाको पहचु तथा 
लबस्तारमा टेवा पगेुको छ ।  

50. लतन वटा मर्हिा सहकारी संस्थाहरु लतन वटा कोदो र्पस्न ेमेलसन र एउटा धान कुट्ने 
लमि र्वतरण गने कार्य सम्तपन्न भइ मर्हिा शसजक्तकरण र क्षमता र्वकाशमा टेवा पगेुको छ 
।  

51. मर्हिा माथी हनुे सबै प्रकारका र्हंसाको रोकथामको िालग िैङ्गीक र्हंसा लनवारण कोर् 
स्थापना भइ सो कोर्मा २ िाख रकम िम्तमा गरीएको छ ।  

 

52. प्रधानमतरी रोिगार कार्ायक्रम बाट तर्नुतम रोिगारी पाउनेको सङ्क्ख्र्ा ३०० पगेुको 
छ । आगामी आलथयक बर्यमा प्रधानमतरी रोिगार कार्ायक्रममा सहभागी हनुको िालग रोिगार 
सचुना प्रणािीमा २००० श्रमीक प्रर्वष्ट हनु पगेुका छन  ्र्स्तै गररबी लनवारणको िालग िघ ु
उद्यम कार्ायक्रमबाट ८० िना ब्र्जक्तिे सीपमिुक तालिम प्राप्त गरेका छन ्भने गाउँपालिका 
अध्र्क्ष गररलब लनवारण कार्ायक्रमबाट २० िना र्वुाहरुिे सवारी साधन सम्तबजतध तालिम प्राप्त 
गरेका छन ।गाउँपालिका अध्र्क्ष गरीबी लनवारण कार्ायक्रम अततरगत कृर्र् ब्र्ािको ऋणमा 
असी प्रलतशत ब्र्ाि अनदुान  अततरगत बैङ्कसंग अनदुान सम्तत्ौता भइ ७८ वटा कृर्क समहु 
र्मय र ब्र्ाि अनदुानको िालग छनौट भइ पाच वटा र्मयहरुिे बैङ्कबाट किाय प्राप्त गरेका छन 
भने अरु बाकी किाय प्राप्त गने प्रर्क्रर्ामा रहेका छन ।  

 
53. गत बर्यको श्रवण तथा भार मर्हनामा भएको  अर्वरि बर्ायको कारण पणुय रुपमा क्षती 

१५ लनिी आवाश र आंजशक रुपमा क्षती ग्रस्त भएका १०० लनिी आवाशहरुिाइ जिल्िा 
प्रासन कार्ायिर् गोरखा र गाउँपालिकािे संर्कु्त रुपमा पणुय रुपमा क्षती ग्रस्त १५ लनिी 
आवशासिाइ रु ३००००।- (लतस हिार) र आजशक क्षती भएका प्रलत पररवार रु १५०००।- 
(प्रतध हिार) राहत लबतरण गने कार्य सम्तपन्न भएको छ । पर्हरो तथा बाढीको िोजखममा 
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रहेका घर पररवारिाइ माग तथा आवश्र्कताको  तारिािी लबतरण गने कार्य सम्तपन्न भएको 
छ ।  

 
54. गाउँपालिकाको वडा नं ३ स्वाँरामा प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको संर्कु्त प्रर्त्नमा 

गाउँपालिका आपतकालिन गहृको िग्गा प्राप्ती भइ  भवन लनमायण कार्य सम्तपन्न भएको छ ।      

55. वडा कार्ायिर्को सघन प्रशासलनक अनगुमन कार्य चाि ुआलथयक बर्यमा प्रारम्तभ भएको 
छ र्सबाट वडातहमा प्रवाह हनुे सेवािाइ ब्र्जस्थत र िनमैरी भइ शसुासनमा टेवा पगेुको छ 
।साथै वडा कार्ायिर्को संस्थागत क्षमता अलभबरृ्िको िालग आगामी ददनमा चाल्न ु पने 
कदमिाइ प्रस्ट ददशाबोध गरेको अबस्था छ ।  

56. गाउँपालिका र गाउँ सभाका बैठक लनर्लमत र संलबधान र काननुिे तोकेको समर्मा 
सम्तपन्न भएको छ र्सबाट स्थालनर् सरकारको शासर्कर् प्रवतधको स्तर राम्रो तथा सततोर्िनक 
नै रहेको छ ।  

57. लतन िाख रुपैर्ा सम्तम िागत अनमुान भएका र्ोिना वडा कार्ायिर्ट सम्तत्ौता गने 
गरी अलधकार प्र्र्ार्ोिन गरीएकोिे गदाय साना लतना र्ोिनाको िालग उपभोक्ता सलमलतिाइ  
गाउँ कार्ायपालिकाको कार्ायिर्मा आउने त्तत्ट अत्र् भइ गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह तथा 
लबकाश कार्यिाइ िनताको घर दैिोमा िग्ने स्थालनर् सरकारको लबकेजतरत  लनतीको व्र्वहाररक 
कार्यतवर्नमा आएको अबस्था छ ।  

58. संजघर् मालमिा तथा सामातर् प्रशासन मतरािर्िे चाि ुआलथयक बर्यबाट कार्यतवर्नमा 
ल्र्ाएको स्थालनर् तहको संस्थागत क्षमता स्वमलु्र्ाङ्कन प्रणािी अततरगत गाउँपालिकाको कार्य 
सम्तपादन स्तर कुि १०० अंकमा ६७ अंक प्राप्त गरेको  छ । र्सिे कार्ायिर्को कार्य 
सम्तपादन स्तर और्त रहेको देखाउछ । आगामी ददनमा कार्ायिर्को कार्यसम्तपादन स्तर औसत 
भतदा माथी िैिान अलभिेख ब्र्वस्थापन तथा कार्य सम्तपादमा समग्र प्रशासलनक समर्तरको 
क्षमता र्वकाश हनु िरुरी छ भने िनप्रलतलनलधहरुको लनणयर् क्षमता अलभबरृ्ि तथा अनगुमन 
मलु्र्ाङ्कन गने कार्यिाइ प्राथालमकता ददन ुपने देजखतछ ।   

59. चाि ुआलथयक बर्यमा संस्था दताय ऐन, २०७७ र पश ुस्वास््र् ऐन, २०७७ र स्थालनर् 
वन ऐन ,२०७७ गाउँ सभाबाट पाररत भएको अबस्था छ भने गाउँ कार्यपालिकाबाट समेत 
कररव एक दियन लनर्माविी कार्यलबलध तथा मापदण्ड पाररत भइ स्थालनर् सरकारको लबधार्ीकी 
कार्यको भलुमका समेत सर्िता  लनबायह गदै गएको अबस्था छ  । 



10 
 

60. समदुार्मा तर्ार्र्क सलमलत कार्यक्रमबाट स्थालनर् समदुार्का १०० िना ब्र्जक्तिाइ 
स्थालनर् तर्ार्र्क सलमलतको क्षेरालधकार र मेिलमिाप सम्तबतधी अलभमजुखकरण गने कार्य सम्तपन्न 
भइ नेपािको संलबधान, २०७२ र स्थालनर् सरकार सतचािन ,२०७४ बमोजिम स्थालनर् 
तहिाइ प्रदान गरेको तर्ार्र्क अलधकार कार्यतवर्नमा ल्र्ाउन सहर्ोग गरी तर्ार्मा पहुचँमा 
अलभबरृ्ि गनयको िालग आधार प्रदान गररनेछ । मेिलमिाप केतर सतचािन कार्यलबलध , २०७७ 
पाररत भइ वडा तहमा मेिलमिाप केतर सतचािनमा आएका छन भन ेचाि ुआलथयक बर्यमा 
तर्ार्र्क सलमलतमा २४ िना मेिलमिाप कताय सजुचकृत भएका छन । 

61. बिेट तथा कार्यक्रम तिुयमा सलमलत बिेट सीमा तथा स्रोत अनमुान सलमलत र रािश्व 
परामशय सलमलतका सम्तबजतधत सलमलतका कार्य सतचािन कार्यलबलध स्वीकृत भइ सलमलतको 
र्क्रर्ाजशिता बढ्न सर्ि भएको छ ।       

62. चाि ुआलथयक रािश्वको िक्ष्र् छ्यासी िाख प्रक्षेपण गररएकोमा चाि ुआलथयक बर्यको 
िेठ मसातत सम्तम लरचालिस  िाख रािश्व पररचािन भएको अबस्था छ । र्ो रािश्व अनमुालनत 
रािश्वको पचास प्रलतशत मार  हो र्स्तो हनुमा कोलभड-१९ को दोस्रो सङ्कमणबाट आलथयक 
क्षेरमा परेको प्रभाव सोको रोकथाम गनय नेपाि सरकारिे लबलभन्न क्षेरमा िगाएका प्रलतबतधहरुिे 
िनिीवनमा पारेको प्रभाव  र वडा कार्ायिर्बाट समर्मा नै रािश्न दाजखिा नहनु ुप्रमखु कारण 
रहेको छ । 

धतर्वाद 

लबष्णपु्रसाद भट्ट 

अध्र्क्ष 

   

 

 


