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सबाध्मऺ ज्मू  

सबासदस्म ज्मूहरु 

1. शिवनाथ गाउॉऩालरकाको मस गयीभाभम नवौं सबाभा आलथफक वषफ 2078/079 को वार्षफक नीलत 
तथा कामफक्रभ प्रस्ततु गनफ ऩाउदा भराई गौयवको अनबुलूत बईयहेको छ । 

"नलतजाभखुी प्रत्मऺ सिुासनमकु्त िासन व्मवस्था , सभदृ्ध र्वकास य सदुृढ शिवनाथको अवस्था ।" 
2. र्वगतभा बएका ऐलतहालसक जनआन्दोरन एवॊ याजनैलतक आन्दोरनफाट सॊघीम रोकताशन्तक 

गणतन्र स्थाऩनाका लनलभत आ आनोनो अभयु म जीवन फलरदान गनुफहनुे सम्ऩूणफ ऻात अऻात िर्हदहरु 
प्रलत उच्च सम्भान सर्हत बावऩूणफ श्रद्धान्जरी अऩफण गदफछु। 

3. र्वश्वव्मार्ऩ भहाभायीको रुऩभा पैलरएको कोयोना बाईयस कोलबड-19 य फन्दा फन्दी (Lock Down) 
का कायण गत वषफ य मो वषफ दईुटै चयणको फन्दा फन्दीको सभमभा मस शिवनाथ गाउॉऩालरकारे 
थपु्र ैचनुौलतको साभना गयेको भहससु गयेकी छु । र्वऩदको मस घडीभा आनोनो ज्मानको फाशज 
थाऩी खर्टन ुबएका सभऩणुफ जनप्रलतलनलध ज्मूहरु, स्वास््मक्रभी ज्मू, सयुऺाक्रभी ज्मू य सम्ऩूणफ 
कभफचायी ज्मूहरुको साहलसकता य काभको भयु माङ्कन गयी उच्च सम्भान गदफछु । 

4.  र्वश्वव्माऩी भहाभायीको रुऩभा पैलरएको कोयोना योगको चेकजाचॉ तथा योकथाभकारालग 
गाउॉऩालरकाको र्विेष ऩहरभा एनर्टशजन  ऩयीऺण PCR ऩयीऺणका रालग स्वाव सॊकरन गने कामफ 
स्वास््मक्रभीहरुफाट सभमभै गयाईनकुा साथै ऩालरका स्तयीम एभ.र्व.र्व.एस डाक्टय य स्टाप नसफ 
सर्हतको ऩाॉच सैमाको कोयोना अस्थाई अस्ऩतार सञ्चारन कामफभा सहमोग गनुफहनुे स्वास््म 
कामाफरम फैतडी, शजय रा प्रिासन कामाफरम फैतडी, शजय रा सभन्वम सलभलत फैतडी, प्रदेि सयकाय य 
केन्र सयकाय राई हार्दफक धन्मफाद ऻाऩन गनफ चाहन्छौ । 

5. कोलबड-19 भहाभायीका कायण भानव जालतभालथ िताब्दीकै सफैबन्दा ठूरो सङ्कट ऩैदा बएको छ 
र्वश्वस्तयभै मस भहाभायी लफरुद्ध रड्न भौजदुा स्वास््म सेवा य सलुफधाहरु अप्रमाप्त देशखएका छन । 
मस भहाभायीफाट राखौं भालनसहरुको ज्मान गईसकेको छ । अरु कयोडौं सङक्रलभत छन मस 
भहाभायी फाट सङक्रलभत बई नेऩार फार्हय जीवन गभुाउनहुनुे नेऩारी अन्म लभरयाष्डका 
नागयीकहरुभा हार्दफक श्रद्धासभुन तथा िोकाकुर ऩयीवायजन प्रलत गर्हयो सम्फेदना व्मक्त गदफछु । 
उऩचायाथफ सम्ऩूणफ र्ददी फर्हनी तथा दाजूबाईहरुको लसघ्र स्वास््म राबको काभना गदफछु । 

6. शिवनाथ गाउॉऩालरका लबर यहेको अलत र्वऩन्न तथा वेसाहाया नागयीकहरु य दैर्वम प्रकोऩफाट 
ऩीलडतराई गाउॉऩालरका दैर्वम प्रकोऩ कोष / र्वऩन्न नागयीक सहामता कोषफाट कामफर्वलध फभोशजभ 
आलथफक सहामता प्रदान गयीएको छ । 
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सबाध्मऺ ज्मू  

सबासदस्म ज्मूहरु 

आलथफक वषफ 2077/078 भा घोर्षत नीलत तथा कामफक्रभका उऩरब्धी हरुको फायेभा सॊऺेऩभा 
उय रेख गनफ चाहान्छु। 

7. नेऩारको सॊर्वधान 2072 को अनसूुची 8 फभोशजभ प्राप्त अलधकाय राई गाउॉऩालरकाको काभकाज 
राई लनमभन य सहजता य माउन 4 वटा ऐन, 5 कामफर्वलध य लनमभावरी य माएको जानकायी 
गयाउदछु । 

8. गाउॉऩालरकारे रोक सेवा आमोग राई भाग गये फभोशजभको स्थामी कभफचायीहरुको ऩयीऩूतॉ हनुकुा 
साथै प्रधानभन्री योजगाय कामफक्रभको कामाफन्वमन गनफको लनलभत आ प्रार्वलधक सहामक, भेड्ऩा 
कामफक्रभ अन्तगफत उद्यभर्वकास सहजकताफहरु, गयीव घयधयुी ऩर्हचानका रालग गणक य 
सऩुयीवेऺकहरु य ऩाॉच सैमाको कोयोना अस्थामी अस्ऩतार सञ्चारन गनफकारालग कयायभा 
एभ.र्व.र्व.एस डाक्टय सर्हत कभफचायीहरुको ऩद ऩलुतफ बई कामाफरमको काभ काजफाट जनसेवाभा 
सहजता बएको भहससु गयीएको छ । 

9. प्रदेि ऩवुाफधाय र्वकास कामफक्रभ अन्तगफत एम्फरेुन्स एक थान, गाउॉऩालरकाको वजेट फाट कुस्भौत 
घाट प्रहयी चौकी य सयु रेखान प्रहयी चौकी राई एक/एक थान  भोटय साईकर खरयद गयी थऩ 
दई थान भोटयसाईकर हस्तान्तयण गयीएको हुॉदा गाउॉऩालरकाको आन्तयीक आम्दानी फृर्द्व तथा 
सेवाभखुी य गाउॉऩालरकाको िाशन्त ियुऺाभा थऩ टेवा ऩगेुको भहससु गयीएको छ । 

10. सॊघीम भालभरा तथा साभान्म प्रिासन भन्रारम फाट हस्तान्तयण जग्गाभा लनभाफणालधन 16 कोठे 
गाउॉऩालरकाको प्रिासकीम बवन सम्ऩन्नहनुे अशन्तभ चयणभा यहेको य गाउॉऩालरका स्तयीम 10 
सैमाको सयु रेखान अस्ऩतार ठेक्का ऩट्टा बई लनभाफण कामफ अगाडी फढी यहेको व्महोया अवगत 
गयाउन चाहन्छौ । 

11. गाउॉऩालरकाको र्विेष ऩहरभा केन्रको सभऩूयक कोष य र्विेष अनदुानभा 2 वटा सडक, 1 वटा 
खानेऩानी मोजना य भर्हरा तपफ को कामफक्रभ चारू आ.व. भा सभऩन्न बई सकेका छन । 

12. गाउॉऩालरकाको र्विेष ऩहरभा वडा नॊ. 3 भा आधायबतू स्वास््म सेवा केन्र लनभाफण कामफ सम्ऩन्न 
बई सकेको छ बने वडा नॊ. 1 भा लनभाफणालधन अवस्थाभा यहेको य 5 नॊ. वडाभा आधायबतू 
स्वास््म सेवा केन्र स्थाऩना गनफको लनलभत आ ठेक्का ऩट्टा य सम्झौता बई लनभाफण कामफ सचुारु हनेु 
क्रभभा यहेको व्महोया अवगत गयाउन चाहान्छु । 

13. गाउॉऩालरकाको र्विेष ऩहरभा प्रदेि सम्ऩयुक कोष अन्तगफत वडा नॊ. 1/3 य 4 भा वडा 
कामाफरम बवन लनभाफण कामफ फन्दा फशन्दका कायण य ठेकेदायको राऩयवाहीरे गदाफ सम्ऩन्न हनु 
नसकेता ऩलन मथा लसघ्र लनभाफण सम्ऩन्न गयीने जानकायी गयाउछु । 
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14. गाउॉऩालरकाको साझेदायीभा सॊघीम सयकाय य प्रदेि सयकायको आलथफक सहमोगभा स्थानीम स्तयभा 
दऺ जनिशक्त उत्ऩादन गने य आत्भालनबफय फनाई उत्ऩादकत्वभा फृर्द्ध गने उद्दशे्मरे सञ्चारन 
गयीएका सीऩभरुक तालरभहरु हाते होशजमायी, स्वीटय फनुाई, लसराई कटाई, भोफाईर भभफत, 
भोटयसाईकर भभफत, कम््मूटय भभफत, अगयवत आी लनभाफण, व्मरु्ट ऩारफय य भेड्ऩा फाट छनौंट बएका 
लफलबन्न सीऩभरुक तालरभ कोयोनाको कायण केर्ह सभम अवरुद्ध बएता ऩलन दऺ जनिशक्त उत्ऩादन 
गने कामफ लनयन्तय चलरयहेका छन । 

15.  गाउॉऩालरकाको र्विेष ऩहरभा प्रदेि सभऩयुक कोष अन्तगफत द्धारयका देर्व ठकुयानी सडक लनभाफण 
बई ऩञ्चशे्वय गाउॉऩालरकाको लसभाना सम्भ सडक सञ्जार जोलड सर्कएको य स्तयोउन्नतीको रालग 
लनभाफणालधन अवस्थाभा यहेको छ । प्रदेि र्वषेि अनदुान अन्तगफत दशन्न देर्हगडा सडक उदमदेव 
भशन्दय कपाडी सम्भ ऩलुग दैलनक उऩबोग्म वस्तकुो आऩतुॉ य मातामताभा सहजता बएको छ । 

16.  गाउॉऩालरकाको ऩहरभा सॊघ सभऩयुक मोजना अन्तगफत साउगडा फछरा सडक ख्डको ्रयमाक 
खोय ने कामफ सम्ऩन्न बई स्तयोन्नतीको कामफ सभेत अगालड फढ्नकुा साथै सयु रेखान िभाफरी नङयौं 
घाट सडक ख्डको स्तयोन्नती बई यहेको व्महोया जानकायी गदफछु । 

17. आ.व. 2077/078 को प्रधानभन्री योजगाय कामफक्रभ का रालग EMIS भा 537 घयधूयीका 
1845 जना फेयोजगाय व्मशक्त सूचीकृत बएका छन । 

18. आ.व. 2076/077 को प्रधानभन्री योजगाय कामफक्रभ अन्तगफत मवुा योजगायीका रालग रुऩन्तयण 
ऩहर आमोजना य काभका रालग ऩारयश्रलभकभा आधारयक सभदुार्मक मोजना गयी गाउॉऩालरका बयी 
40 वटा मोजना सञ्चारन बई यहेका छन य उक्त मोजनाहरुभा 423 जनाराई 100 र्दन 
फयाफयको योजगायी उऩरब्ध गयाईएको छ । 

19. लफद्याथॉ बनाफ दय फढाउन य लफद्याथॉ राई लनयन्तय र्वद्यारमभा उऩशस्थत गयाउन सञ्चारन गयीएको 
र्दवा खाजा कामफक्रभ लनयन्तय रुऩभा चलरयहेको छ । 

20.  गाउॉऩालरकाको ऩहरभा नेऩारी सेनाको सहमोगभा ऐलतहालसक अभयगढी र्कय रा ऩदभागफ य 
गाउॉऩालरकाफाट बानभलत धाया देखी शिवनाथ भशन्दय सम्भ ऩदभागफ तथा गेट लनभाफण कामफ स-ु
सम्ऩन्न हनुे चयणभा यहेको छ । 

21. न्मामीक सलभलत भापफ त गाउॉऩालरका लबर 45 वटा भदु्दाहरु भेरलभराऩ गयाई र्कनाया रगाईएको 
छ। 

22. घटना दताफ कामफराई Online  भापफ त दताफ गयाउने कामफकासाथै सम्ऩूणफ वडाहरुका प्रिासलनक 
काभहरु राई  Digitalization  का भाध्भफाट गने  कुया िरुुवात गयीएको छ । 

23. सावफजलनक खरयदराई व्मवशस्थत गनफ नेऩार सयकायरे तमाय ऩायेको सावफनशजक खरयद व्मवस्थाऩन 
प्रणारी PAAMS  को सरुुवात गयीएको छ । 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01syEm8hL0_9TXO-TN6zoQcLwWIhQ:1592742413350&q=Digitalization&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwior5Du85LqAhXwxDgGHQ4jCAUQkeECKAB6BAgTECU
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सबाध्मऺ ज्मू  

सबासदस्म ज्मूहरु 

24. आगालभ 5 वषफको रालग गाउॉऩालरकाको आवलधक मोजना लनभाफण कामफ सम्ऩन्न बईसकेको छ सो 
आवलधक मोजनारे गाउॉऩालरका लबर सञ्चारनहनुे मोजना छनौंटभा सहजता य माउने र्वश्वास लरएकी 
छु । 

25. नेऩारको सॊर्वधान 2072 रे स्थानीम सयकायराई लनऺेऩण गयेको अलधकाय फभोशजभ शिवनाथ 
गाउॉऩालरकारे स्थानीम ऩाठ्यक्रभ लनभाफण गयेको छ । सो ऩाठ्यक्रभ मसै िैशऺक सर देखी राग ु
हनेु व्महोया अवगत गयीन्छ ।  

26. शिवनाथ गाउॉऩालरकाको ऩहरभा गाउॉऩालरका केन्र, धालभफक स्थर य स्थानीम फजायभा सौमफ सडक 
फत आी जडान गयीएको छ ।  

27. शिवनाथ गाउॉऩालरका/ ग्राभीण जरस्रोत व्मवस्थाऩन ऩरयमोजना भापफ त गाउॉऩालरका बयी एक घय 
एक धाया खानेऩानी मोजना अन्तगफत खलडक कोरेउडा, जभनगडा वेय थभ भकैर, कालरधाया खानेऩानी 
भशय रभड, यौटेऩानी खा.ऩा. खकराई, टुलडगैय फकुन्ना खा.ऩा., फगाय फहउुऩमोलग, ऩडुीर फछरा 
खा.ऩा.दय रवागडा कानरी खानेऩानी तथा सयसपाइ मोजना अन्तगफत जम्भा ६१७ धाया सम्ऩन्न 
अशन्तभ चयणभा यहेका य ४ वटा सरु्वधा सम्ऩन्न िौचारम सम्ऩन्न बैसकेका छन।् 

28. शिवनाथ गाउॉऩालरका / ग्राभीण जरश्रोत व्मवस्थाऩन ऩयीमोजना भापफ त शजर्वकोऩाजफन कामफक्रभ 
अन्तगफत ऩोलरहाउस लनभाफण, घयफायी व्मवस्थाऩन तथा स्वास््म सयसपाई कामफक्रभ हरु सम्ऩन्न 
गयीएका छन । 

29. सनुौरो हजाय र्दने आभा य फच्चाहरुको स्वास््म ऩोषणभा सधुाय गनफ य ऩूणफ सस्थागत सतु्केयी 
गाउॉऩालरका घोषणा गने आधाय स्तम्ब तमाय गनफ गबफवलत राई उऩाध्मऺको कोसेरी कामफक्रभ य घय 
घय भा झ्डा हात हात भा अ्डा कामफक्रभ स-ुसम्ऩन्न गयीएको छ । 

30. गबाफवस्थाभा आभा य फच्चाको स्वास््म अवस्थाको जानकायी ऩाउन ऩालरकाका 11 वटा स्वास््म 
सस्था फाट घशुम्त सेवा र्दईएको य िभाफरी स्वास््म चौकीभा उक्त ग्राभीण अय ्रयसाउ्ड सेवा लनमलभत 
सञ्चारनभा य माईएको छ । 

31. शिवनाथ गाउॉऩालरकाका 6 वटै वडाका फारफालरकाहरुको रालग लनमलभत रुऩभा खोऩ सेवा प्रदान 
गनफ ऩालरका स्तयीम कोय डचेनको स्थाऩना गयी लनमलभत खोऩको ब्डायण गने व्मवस्था सलुनशित 
गयीएको छ । 

32. गाउॉऩालरका लबरयहेका सम्ऩूणफ स्वास््म सस्थाहरुभा अत्मावश्मक औषधी रागाएत साभग्रीको आऩूतॉ 
गयी सेवा प्रवाहभा सहजता य माईएको छ ।  

33. घटना दताफ कामफराई अनराई भापफ त दताफ गयाउने कामफराई लनयन्तयता र्दइएको छ। 
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34. शिवनाथ गा.ऩा/ ग्राभीण जरश्रोत ऩयीमोजना फाट सॊचालरत मोजना सेवा ऺेर लबर छनौटभा ऩयेका 
चाङ, जठु्यान लनभाफण , भर्हनावायी स्वच्छता, फालन व्मवहाय ऩयीवतफन य जनचेतना जगाउने कामफ 
सम्ऩन्न चयणभा ऩगुेकारे मसै आ.व लबरै कालरधाया  खा.ऩा. तथा सयसपाई मोजना वडा नॊ.६ 
भशय रभड य याउटेऩानी खा.ऩा. तथा सयसपाई मोजना वडा नॊ.५ खकराई राई ऩूणफ सयसपाई टोर 
घोषणा गने कामफ अशन्तभ चयणभा यहेको छ। 

35. शिवऩूणफ आ.र्व राभाखालर, शजम्भेश्वय आ.र्व. फसेडी य खम्ऩार आ.र्व फगाय राई ऩूणफ सयसपाई 
र्वद्यारम घोषणा(3 Star) गने कामफ अशन्तभ चयणभा यहेको छ। 

36. प्रत्मेक मोजनाको सेवा छनौट लबर घयफायी कृषक सभूह गठन गयी तालरभ र्दइ जीर्वकोऩाजफन 
र्क्रमाकराऩ सॊचारनभा यहेको कुया अवगत गयाउन चाहन्छु। 

37. कृर्ष ऺेरभा गा.ऩा.को रगानी तथा ग्राभीण जरश्रोत व्मवस्थाऩन ऩयीमोजनाको सहकामफभा कृर्ष 
ऩकेट ऺेरफाट अगाफनीक तयकायी उत्ऩादनभा उय रेख्म सधुाय बई र्कसानको आम आजफनभा 
वृर्द्धहनुका साथै लछभेकी ऩालरकाहरूभा लनमाफत सभेत गयीएको कुया अवगत गयाउन चाहन्छु। 

38. र्कसानको आमआजफनभा सधुाय य व्मवसामीकयण गयाउनको लनलभत आ जम्भा 194 ऩोलरहाउस र्वतयण 
गयीएको छ। 

39. र्वद्यारम सधुाय मोजना एवॊ बौलतक ऩूवाफधाय लनभाफण अन्तगफत गा.ऩा. कै फढी लफद्याथॉ य एक भार 
प्रार्वलधक धाय बएको श्री नागाजुफन भा.र्व. िभाफरीराई ४ कोठे बवन र्वतयण गयीएको य अन्म 
भा.र्व.र्वद्यारमराई ICT Lab ऩसु्तकारम तथा र्वऻान प्रमोगिारा र्वतयण गने कामफ सम्ऩन्न बएको छ 
जसरे गदाफ  िैशऺक गणुस्तय सधुायभा टेवा ऩगु्ने र्वश्वास गदफछु। 

40. गा.ऩा.को ऩहरभा छनौट बएका कृर्ष ऩकेट ऺेरभा र्वलबन्न र्कलसभका फेभौसभी तयकायी य   

  च्माउखेती स्थालनम फजाय ,गा.ऩा बयी य लछभेकी स्थालनम तहभा सभेत फेचर्वखन लनमाफत गयी    

  र्कसानको आमआजफनभा टेवा ऩगुेको छ। 

41. गा.ऩा. लबर यहेका भाध्मालभक र्वद्यारमभा ित प्रलतित उऩशस्थतका साथै भमाफर्दत भर्हनाफायीराई 
व्मवशस्थत गने उदेश्मरे सेलनटयी ्माट र्वतयण कामफ य ्मानलडङ भेलसनरे ठूरो टेवा ऩगेुको आबास 
गयेका छौ। 

42. प्रत्मेक मोजनाको सेवा छनौट लबर घयफायी कृषक सभूह गठन गयी तालरभ र्दइ शजर्वकोऩाजफन   

  र्क्रमाकराऩ तालरभ र्दइ शजर्वकोऩाजफन र्क्रमाकराऩ सञ्चारनभा यहेको कुया अवगत  गयाउन   

  चाहन्छु। 
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43.  कृर्ष य ऩिभुा वडा नॊ। १,२ य ४ भा बैसी ऩारन ऩकेट ऺेर य वडा नॊ. ३,५य६भा कृषी ऩकेट 
ऺेर छनौट गयी र्कसानहरूको आमआजफन फरृ्द्ध बई जीवन सधुाय हनेु र्वश्वास अवगत गयाउन 
चाहन्छु। 

44. गा.ऩा. को ऩहर य प्रदेि सयकायको सहमोगभा वडा नॊ.१भा एकर भर्हराहरूको आमआजफन वरृ्द्ध 
कामफक्रभ फा्ा ऩारन य वडा नॊ. ५य ६ भा व्मवसार्मक फा्ा ऩारन कृषकराई आधलुनक तरयकाको 
खोय सधुाय कामफक्रभ सम्ऩन्न बएका छन।् 

45. गाउॉऩालरका बयी यहेका र्वलबन्न र्वद्यारमभा यहेका लनशज शिऺक / फारर्वकास सहजकताफहरु द्वाया 
िैशऺक गणुस्तयभा सधुाय य माउनका रालग गाउॉऩालरकारे सम्फशन्धत र्वद्यारम राई कामफर्वलध अनसुाय 
एकभसु्ट अनदुानको व्मवस्था गरयएको छ । 

46. कऺा 8 को ऩयीऺा गाउॉऩालरका स्तयीम गयी िैशऺक अवस्थाको भाऩन गने कामफ सम्ऩन्न गयीएको 
छ । 

47. गाउॉऩालरकाको ऩहरभा कृर्ष ऩकेट ऺेर छनौट गयी लफलबन्न र्कलसभका फेभौसभी तयकायी य  
   च्माउखेती स्थनीम फजायभा फेचलफखन गयी र्कसानहको आमआजफनभा टेवा ऩगुेको छ । 

48. गा.ऩा.को ऩहरभा फैकशय ऩक उजाफ प्रवधफन केन्र भापफ त ५ फटा आधायबतू र्वद्यारमभा १-१ य दइु   

  ओटा आधायबतू स्वास््म सेवा केन्रभा २-२ kw ऺभताको सौमफ उजाफ जडानको कामफ स-ुसभऩन्न  

  बएको छ। 

49. गा.ऩाको ऩहरभा सॊघ सयकायको सहमोगभा र्विेष अनदुान अन्तगफत गा.ऩा. कै जेठो एक भार 

   प्रार्वलधक धाय य अत्मालधक र्वद्याथॉ चाऩ बएको श्री नागाजुफन भाध्मलभक र्वद्यारम िभाफरीभा ८ कोठे   

   र्वद्यारम बवनरे र्वद्यारमराई केही याहत बएको भहससु गयेकी छु। 

50. सेय मा कोऩये य फगायभा मसै आ.व. भा सम्ऩन्न हनुऩुने झरुङु्गेऩरु को लनभाफण कामफ    लनभाफण   

   व्मवसामीको राऩयवार्हका कायण सम्ऩन्न हनु नसकेकारे मथालसघ्र लनभाफण गरयनेछ।  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 अव भ शिवनाथ गाउॉऩालरकाको आलथफक वषफ 2078/079 को वार्षफक नीलत तथा कामफक्रभ मस 
गयीभाभम सबा सभऺ प्रस्ततु गदफछु। 

 

 " कृर्ष, स्वास््म, शिऺा ,ऩमफटन,र्वकासको ऩूवाफधाय, 
 उत्ऩादन, शजर्वकोऩाजफन, शिवनाथ सभरृ्द्धको आधाय।" 

 

4.  भरुबतू 

 

51. नेऩारको सॊर्वधान 2072 फभोशजभ र्वद्यभान सॊघीम ऐन तथा काननु, प्रदेि ऐन काननु सॊग 
नफाशझने गयी स्थानीम तहराई आवश्मक ऩने सॊर्वधानको अनसूुची 8 फभोशजभ स्थानीम काननु 
लनभाफण गयी कामाफन्वमन गने कामफराई प्राथलभकता र्दईने छ ।  

 

52. र्वश्वव्मार्ऩ भहाभारयको रूऩभा पैलरएको कोयोना योगका कायण ऩीलडत ऩयीवायहरूराई य फषाफमाभको 
वाढी ऩर्हयो फाट प्रबार्वत ऩयीवायहरूराई राई उशचत याहात य ऺलतऩूलतफको व्मवस्था गयीनेछ। 

53. कोयोना सॊक्रलभतको स्वास््म चेकजाचभा हप्ताको २ र्दन गा.ऩा कोयोना अस्ऩतारभा एशन्टजेन्ट य 
र्ऩलसआय ऩयीऺण गने व्मवस्था लभराईनेछ साथै वडाहरूभा जर्टर अवस्था देशखएभा घशुम्त सेवा 
सभेत सॊचारन गयीनेछ। 

54. र्ऩलसआय य एशन्टजेन्ट र्वलधफाट ऩयीऺण गयी ऩोजेर्टब देशखएकाराई गा.ऩा.रे तोकेको आईसोरेसनभा 
वा अस्थामी कोयोना अस्ऩतारभा याखी थऩ उऩचाय गयीनेछ साथै थऩ उऩचायको आवश्मकता ऩयेभा 
प्रदेि य सॊघ सयकाय सॊग सभन्वम गयी थऩ उऩचायको व्मवस्था गयीनेछ। 

55. नेऩार सयकाय सॊग सभन्वमगयी ऩणुफ कोयोना र्वरुद्धको खोऩको व्मवस्था लभराईनेछ।  

ऺेरगत नीलत तथा कामफक्रभ् 
क) ऩूवाफधाय र्वकास् 

56. नेऩार र्वद्यतु प्रालधकयणफाट यार्ष्डम प्रसायणराईन गाऩाको केन्र सम्भ ऩगु्ने क्रभभा यहेकोरे उक्त 
र्वधतुराईनराई सम्ऩणुफ वडा बयी र्वस्ताय  गयीनेछ। 

57. प्रत्मेक वडाभा व्मवशस्थत सडक सञ्जार लनभाफण गनफ सडकहरूको लडर्ऩआय तमाय गने यणनीलत 
य माउनकुा साथै लडर्ऩआय गयीएका सडकराई थऩ व्मवशस्थत फनाउने कामफक्रभ य माइनेछ। 

58. गा.ऩा केन्रभा यहेको खेरभैदानराई थऩ व्मवशस्थत गयीनेछ। 
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59. गाउॉऩालरका बवन तथा लनभाफणालधन वडा कामाफरमहरू लनभाफण सम्ऩन्न हनुे चयणभा यहेको हदुा मथा 
लसघ्र कामाफरम सॊचारन गयीने व्मवस्था लभराईनेछ। 

60. लनभाफण सम्ऩन्न हनु फाकी यहेका वडा कामाफरम आधायबतु स्वास््म केन्र, लनभाफण व्मवसार्म सॊघ, 
आवश्मक प्रर्क्रम ऩयुागयी मथालसघ्र लनभाफण गयीने व्मवस्था गयीनेछ। 

61. रघरु्वत आ जरर्वधतुको सम्बाब्मता अध्ममन बएकोरे सो लनभाफणका रालग आवश्मक ऩहर गयीनेछ। 

62. गाउॉऩालरका सम्भ ऩगु्ने भखु्म सडकराई सॊघ य प्रदेि सॊग सभन्वम गयी कारो ऩरे गनफ ऩहर 
गयीनेछ। 

63. वडा कामाफरम नबएका वडा नॊ.२,५ य ६ का रालग वडा कामफ लनभाफणका रालग ऩहर गयीनेछ। 

64. स्थानीम सडकहरूराई वषफ बयी मातामात सॊचारन गयीने व्मवस्था गयीनेछ। 

65. गाउघय र्कशय नक तथा खोऩ र्कशय नक नबएका ठाउभा आगाभी आ.व.भा लनभाफण गयीने नीलत अऩनाईने 
छ। 

66. शिवनाथ गा.ऩा/ग्राभीण जरश्रोत ऩयीमोजनको सहकामफभा गा.ऩा. लबर सम्ऩन्न बएका खा.ऩा. मोजना 
फहउुऩमोगी मोजनाहरूो त्माङ्क सॊकरन कामफ सभऩन्न गयी(N Wash) प्रर्वलध भापफ त लडशजटाईजेसन कामफ 
सम्ऩन्न गयी भभफत सम्बाय कामफ सम्ऩन्न गयीनेछ। 

67. बौलतक सॊयचना लनभाफण गदाफ नक्सा ऩास,बकुम्ऩ प्रलतयोलध प्रर्वलध अनसुाय लनभाफण गयीने कामफराई 
प्राथलभकता र्दइनेछ। 

68. मातामात गरुू मोजना लनभाफण गयीनेछ। 

69. सयकायी बौलतक सॊयचना लनभाफण गदाफ अऩाङ्ग/फार भैलर सॊयचना लनभाफण गयीनेछ। 

70. सडक लनभाफण गदाफ फातावयण भैरी फनाउने नीलत अफरम्फन गयीनेछ। 

71. खानेऩानी सयसपाई तथा स्च्छता व्मवस्थाऩन लनदेशिका २०७७ को ऩयीच्छेद ३ को ७ य ८ 
उय रेख बए अनसुाय खानेऩानी, सयसपाई तथा स्वच्छत(वास) इकाई राई लनयन्तयता र्दइनेछ। 

72. एक वडा एक खेरभैदान कामफराई लनयन्तयता र्दइनछे। 

 

ख) आलथफक र्वकास् 
अ) कृर्ष् 
73.  कृर्ष ऩकेट ऺेर य अन्म तयकायी उत्ऩादन तथा कृर्ष ऺेरभा याम्रो उत्ऩादन बएको शिवनाथराई 

तयकायी ऩकेट ऺेर तथा अन्म कृषकको व्मवसामराई अझै वलरमो फनाई लफषादी मकु्त आमालतत 
तयकारयराई घटाई आगाफनी तयकायी लनमाफत राई जोड र्दइनेछ। 
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74. वेयोजगाय मवुाराई व्मवसामभा जोडनको लनलभत आ उधभ र्वकास कामफक्रभ (भेडऩा) फाट सरुूवात 
तालरभहरूराई लनयन्तयता र्दइनेछ। साथै व्मवसामभा जोड र्दनको लनलभत आ सॊघ य प्रदेिलसत सहकामफ 
गयी गा.ऩा.फाट भेशचङ फजेटको व्मवस्था लभराईनेछ। 

75. गा.ऩा.फाट छनौट बएका बैसी ऩकेट ऺेर , कृर्ष ऩकेट ऺेरराई अझै सिशक्तकयण गयीनेछ। 

76. गा.ऩा. लबर यहेका अगवुा कृषक को ऩर्हचान गयी ऩोलरहाउस र्वतयण कामफराई लनयन्तयता र्दइनेछ। 
साथै थऩ व्मवसार्मक कृषक उत्ऩादनको लनलभत आ तालरभ तथा गोष्ठी को उशचत प्रफन्ध लभराईनेछ। 

77. गा.ऩा. लबर यहेका उत्कृष्ट कृषकराई प्रोत्साहन गनफ प्रत्मेक ४ भर्हनाभा गा.ऩा. स्तयीम छरपर 
आदान प्रदान कामफक्रभ तथा गा.ऩा. लबर वा फार्हय कृर्ष भ्रभण तथा अवरोकन को व्मवस्था 
लभराईनेछ। 

78. हारसारै देखाऩयेको अभेरयकन पौशजर्कयाका रालग य अन्म लफलबन्न र्कलसभका योग लनवायणको 
लनलभत आ र्कटनािक औषलध य र्वषादीको उशचत व्मवस्था लभराईनेछ। 

79.  केया,आप,लरशच,भौसलभ,कागलत,ओखय खेलत तथा अन्म परपुर खेलत राई व्मवसार्मकयण गानफको 
लनलभत आ उशचत तालरभ तथा अनदुानको व्मवस्था लभराईनेछ। 

80. कृर्ष व्मवसामराई प्रोत्साहन गनफ मवुाहरूराई अनदुानको व्मवस्था लभराईनेछ। 

81. कृर्ष जन्म फस्तहुरूको उत्ऩादनभा जोड र्दन र्वउर्वजन लनियु क र्वतयण गयीने कामफक्रभराई 
लनयन्तयता गयीनेछ तथा कृर्ष घशुम्त शिर्वय सॊचारनभा य माइनेछ। 

82. एक वडा एक उत्ऩादन कामफक्रभराई जोड र्दइनेछ। 

83. र्हउदे तथा फखे परपुर र्वरूवा ७५% अनदुानभा र्वतयण गयीनेछ। 

84. तयकायी सॊकरन केन्रको स्थाऩना गयीनेछ। 

 

आ) ऩि ुतपफ ् 
85.         स्थानीम स्तयभा यहेका ऩिऩुऺी सॊयऺण गयीनेछ। 

86.        फा्ाऩारन रगामत अन्म व्मवसार्मक र्कसानराई प्रोत्साहन गयीनेछ। 

87.       ऩिजुन्म उत्ऩादनभा जोड र्ददै र्कसानहरूराई लनियु क ऩि ुस्वस््म सेवा उऩरव्ध  

  गयाईनेछ। 

88. ऩिऩुऺी ऩारन र्कसानराई फीभा सम्फशन्ध अलबभखुीकयण कामफक्रभ सॊचारन गयीनेछन। 

89. नश्ल सधुाय तथा आहाय व्मवस्थाऩन कामफक्रभा जोड र्दइनेछ। 

90. व्मवसामीक र्कसानहरूभध्मे फाट उत्कृष्ट कृषक/सभहुराई ऩरुूषकृत गयीनेछ। 

91.      भास,ुअ्डा तथा दधुभा आत्भलनबफय फनाउनकारालग लफिेष कामफक्रभ गयीनेछन।् 

92.      फा्ा ऩारन ,बैलसऩारन, गाईऩारन,र्विेष ्माकेज कामफक्रभ भापफ त व्मवसामीकयणभा जोड  

        र्दइनेछ। 
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93.       ऩिसेुवा र्वऻ केन्र सॊग सभन्वम गयीनेछ। 

94. लफलबन्न प्रकायका ऩिऩुन्छी योगहरूको लनयाकयणकारालग ऩि ुलफऻ केन्र य गाउऩालरकाको  

सहकामफभा खोऩको व्मवस्था गयीनेछ। 

95.  

96.       कुखयुा ऩारन, फॊगयुऩारन य भाछाऩारनभा लफिेष जोड र्दइनेछ। 

इ) उद्योग् 
97.       अध्मऺ उधभलसरताका कामफक्रभ सॊचारनभा य माइनेछ। 

98. उद्योग र्वकास िाखाको स्थाऩना य मसको सवलरकयण गयीनेछ। 

99.       उद्यभ र्वकास तथा योजगाय सजृना सम्फन्धी यणनीलतक मोजना तमाय गयीनेछ। 

100. उद्योग ऺेरभा आवश्मक जनिशक्त र्वकास य ऺभता अलबवृर्द्ध गयीनेछ। 

101. फैदेशिक योजगायीराई लनरूत्सार्हत गयी भहाभारयका कायण योजगायी गभुाएकाहरूराई  

उलनहरूको सीऩको भयु माङ्कन गयी स्थालनम स्तयभा योजगायी सजृना गयीनेछ। 
102. स्थालनम स्तयभै योजगायीका अवसयहरू सजृना गयी गाउॉऩालरका राई सभदृ्ध फनाइनेछ। 

103. उधभ सीऩ र्वकासका रालग लफलबन्न सयकायी गैयसयकायी सॊस्था सॊगको सहकामफभा  

व्मवसामीकयणभा जोड र्दइनेछ। 

ई) आन्तयीक याजश्व् 
104. गाउऩालरका लबरका याजश्वका श्रोतहरूको ऩर्हचानगयी आन्तयीक याजश्व वृर्द्ध गने नीलत  

अवरम्फन गयीनेछ। 

105. प्राकृलतक श्रोत साधनको सभशुचत प्रमोग गयी अन्तरयक याजश्व वृर्द्ध गयीनेछ। 

106. कयदाता भैरी फातावयण सजृना गनफ घशुम्त शिर्वय भापफ त आन्तरयक याजश्व सॊकरन गयीनेछ। 

107. सभदुार्मक फनफाट उत्ऩानद हनुे खोटोभा गाउऩालरकारे योमशय ट उठाउन र्विेष ऩहर  

गयीनेछ। 

108. गाा़.ऩा. लबर यहेका लफलबन्न व्मवसामीहरूराई व्मवसाम दताफ गयाउन थऩ प्रोत्साहन गयीनेछ। 

109.  सम्ऩत आीको स्वघोषणाको नीलत अवरम्वन गयी आन्तरयक याजश्व फृर्द्ध गने नीलत य माईनेछ। 
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ग) साभाशजक र्वकास तपफ ् 

अ) शिऺा तथा मवुा खेरकुद् 
110. प्रायशम्बक फारर्वकास सर्हत आधायबतु तह सम्भको शिऺा अलनवामफ य लनियु क राई  

सलुनशित गयीनेछ। 

111. कोलबड-१९का कायणरे र्वद्यारम शिऺा ,आन्तरयक भयु माङ्कनभा सभस्मा ऩयेकोरे लसकाईका   

य भयु माङ्कनका अन्म फैकशय ऩक व्मवस्था गयी शिऺण लसकाई य भयु माङ्कनराई प्रबावकायी 
तयु माईनेछ। 

112. िैशऺक गणुस्तयको भाऩद्ड अनसुाय िैशऺक ऩवुाफधाय सर्हत लसकाई फातावयण सजृना  

गयीनेछ।मसका रालग वकु कनफय ऩसु्तकारम,र्वऻान प्रमोगिार ,आईलसटी य माफ रगामत 
फारभैरी लसकाई का रालग न्मनुतभ सतफ ऩयुा गयीनेछन।् 

113. साभदुार्मक लसकाई केन्र राई थऩ व्मवशस्थत फनाईने छ। 

114. उच्च शिऺाभा सहजऩहचु य सहबालगता सलुनशित गयीनेछ।लनशित भाऩद्डका आधायभा  

प्रार्वलधक शिऺा अध्ममन गने लफद्याथॉराई उशचत छारवृलतको व्मवस्था गयीनेछ। 

115. र्वद्यारम नक्साॊङ्कन ,र्वद्याथॉ शिऺकको अनऩुातभा शिऺक दयफशन्द लभरान गयीनेछ। 

116. अनगुभन तथा लनमभन र्वषम गत सऩुयीवेऺण य ऩषृ्टऩोषणराई प्रबावकायी एवॊ ऩयीणाभ भखुी   

फनाईनेछ। 

117. गाउॉऩालरकारे तमाय गयेको स्थानीम ऩाठ्यक्रभ (१-३) राई मसै िैशऺक सर देखी राग ु 

गयीनेछ य भालथय रो कऺाहरूकारालग स्थानीम ऩाठ्यक्रभ र्वकास लनयन्तयता र्दइनेछ।  

118. प्रत्मेक र्वद्यारमभा िदु्ध र्ऩउनेऩानी, उऩमकु्त िौचारम ,हरयमालर फगैचा तथा खेरकुद  

कामफक्रभ सर्हतको व्मवस्था गयीनेछ। 

119. शिऺण लसकाईभा सचुना प्रर्वलधको प्रमोग तथा व्मवस्थाऩन सचुना प्रणारीको व्मवस्था गयीने  

छ। 

120. फारफालरकाहरू प्रलत गयीने हयेक प्रकायको श्रभ िोषण रगामतका र्हॊसाहरू अन्त्म गयी  

फारर्ववाह को अन्त्म गदै शिवनाथ गा.ऩा.राई ऩूणफ फारभैरी गा.ऩा. फनाईने नीलत अवरम्फन  

गयीने छ। 

 

121. बौलतक सॊयचना नबएका र्वद्यारमभा उऩमकु्त कऺा कोठाको व्मवस्था गयीनेछ। 

122. शिऺण लसकाई राई प्रबावकायी गनफ शिऺकहरूराई र्विेष तालरभको व्मवस्था गयीनेछ। 
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123. आधायबतु तह (६,८) य भाध्मलभक तह(९-१०)भा अॊग्रजेी, गशणत, र्वऻान र्वषमभा शिऺण  

लसकाई अनदुान उऩरव्ध गयाईनेछ। 

 

124. फारर्वकास सहजकताफ, शिऺक, र्वद्यारम कभफचारयराई गाउऩालरकाको ऺभता अनसुाय सेवा  

सरु्वधाभा फरृ्द्ध गयीनेछ। 

आ) स्वास््म तपफ ् 

125. कयाय स्वास््मकभॉ बनाफ ,लनयन्तयता य सेवा सलुफधा गाउऩालरकाको ऺभता अनसुाय सेवा  

सरु्वधाभा फरृ्द्ध गयीनेछ। 

126. सस्थागत सतु्केयी राई लनयन्तयता र्ददै घयभा हनेु सतु्केयी राई िनु्मभा झानफ आवश्मक  

कामफक्रभ लफस्ताय गयीनेछ 

127. स्वास््म सस्थाभा चौलफसै घ्टा दऺ प्रसलुतकभॉ (SBA) राई तमायी अवस्थाभा याख्न ेब्मवस्था  

लभराईनेछ  

128. PNC  Home Visit कामफक्रभराई तऩ प्रबावकायी फनाउन कामफक्रभ सॊचारनभा य माईनेछ। 

129. गबफवलतराई उऩाध्मऺको कोसेरो कामफक्रभराई लनयन्रता र्दईनेछ 

130. सयुशऺत प्रसतुी केन्र य स्वास््म सस्थाराई न्मनुतभ  औजाय तथा उऩकयण सर्हतको   

गणुस्तयीम सेवा प्रदान गने सस्था फनाउन आवश्क ऩहर गयीनेछ। 

131. SBA IMPLANT IUCD तथा MA तालरभको भाध्मभ फाट दऺ जनिशक्त उत्ऩादन गनफ य  

सेटराईट क्माम्ऩ सॊचारन गनफ आवश्मक फजेट लफलनमोजन गयीनेछ  

132. ग्राभीण अय ्रयासाउन्ड घशुम्त शिलफय सॊचारनभा य माईनेछ 

133. खोऩ तथा गाउॉघय शक्रलनक सदुृर्ढकयण गयीनेछ 

134. ऩणुफखोऩ लनयन्तयता य र्दगोऩना  कामफक्रभराई लनयन्तयता र्दईनेछ 

135. भर्हरा स्वास््म स्वमभसेलफकाराई प्रोत्साहन कामफक्रभ सॊचारन गयीनेछ ।  

136. कुऩोर्षत फारफालरका य जोशखभ मकु्त गबफवलत घयधयुी ऩर्हचान गने कामफक्रभ राई लनयन्तयता  

र्दईनेछ।  

137. ऩणुफ ऩोषण भैरी वडा, ऩालरका घोषणाभा लफिेष जोड र्दईनेछ।  

138. ऩालरका स्तयीम Data verification / validation कामफक्रभ राई उच्च प्राथलभकताभा याशखनेछ। 
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139. HMIS Tools तथा भालसक प्रलतवेदन, अनगुभन ऩशुस्तका छऩाईका रालग आवश्क फजेट  

लफलनमोजन गयीनेछ। 

140. स्वास््म सस्थाभा खानेऩानी ब्मवस्थाऩन गयीनेछ।  

141. खोऩ अत्मावश्मक औषलध तथा अन्म स्वास््म साभाग्रीको लनमलभत आऩतुॉ गयीनेछ।  

142. कोलबड १९ ब्मवस्थाऩन कामफक्रभका रालग कामफलफलध फनाई राग ुगयीनेछ। 

143. खोऩ अत्मावश्मक औसलध तथा अन्म स्वास््म साभाग्रीको स्वास््म सस्था सम्भ ढुवानी तथा  

स्वास््म कामाफरम फाट आकशस्भक ढुवालन खचफको ब्मवस्था गयीनेछ। 

144. ऩालरका स्तयीम कोलबड १९ अस्थाई अस्ऩतारभा भेलडकर अलधकृत सर्हतको सेवाराई  

लनयन्तयता र्दईनेछ। 

145. कोलबड १९ अस्थाई अस्ऩतारका रालग अत्मावश्मक औषलध य उऩकयणको ब्वस्था गयीनेछ।  

146. ऩालरकाभा प्रमोगिारा स्थाऩना गयीनेछ 

147. फलथफङसेन्टयहरु को सदुृढीकयण गयीनेछ । 

148. प्रत्मेक वडाभा खोऩशक्रक गाउॉघयशक्रलनकका बवनहरु लनभाफण गयीनेछन।  

149. आकशस्भक स्वास््म उद्धाय तथा प्रषेण कामफक्रभ सॊचारन गयीनेछ। 

150. भेलडक भोफाईर कामफक्रभ सचुारु गयीनेछ। 

151. जेष्ठनागयीक तथा अऩाङ्गता बएका ब्मशक्त रशऺत स्वास््म शिलफय सॊचारन गयीनेछ। 

152. आधायबतु तथा आकशस्भक स्वास््म सेवाका रालग आवश्मक फजेट लफलनमोजन गयीनेछ।  

153. प्रतेक वडाभा डाक्टय सर्हतको घशुम्तशिलफय सेवा सरुु गयीनेछ।   

154. स्वास््म लफभा कामफक्रभराई ऩालरका बयी राग ुगनफ आवश्मक ऩहर गयीनेछ। 

155. एम्फरेुन्स सेवा २४औॊ घ्टा उऩरव्ध गयाईनेछ। 

इ) योजगाय सेवा केन्र तपफ ् 
156. गाउॉऩालरकाभा स्थाऩना बएको योजगाय सेवा केन्रराई लनयन्तयता र्दइ थऩ ब्मवशस्थत  

फनाईनेछ। 

157. प्रधानभन्री योजगाय कामफक्रभभा सॊशघम सयकायफाट र्वलनमोशजत बएकोफजेट सत प्रलतित  

श्रलभकको ज्मारभा भार खचफ गनुफऩने बएकारे लनभाफण साभग्री खरयदका रालग फजेट अऩगु  

हनेु अफस्था बएको हुॉदा लनभाफण साभग्री खरयदका रालग गाउॉऩालरकाफाट थऩ फजेटको 
व्मवस्था गयीनेछ। 

158. योजगाय सेवा केन्रभा वेयोजगाय व्मशक्तहरूको नाभावलर अध्मावलधक गने कामफराई लनयन्तयता  

र्दइनेछ। 
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सबाध्मऺ ज्मू  

सबासदस्म ज्मूहरु 

ई) साभाशजक सयुऺा तथा ऩशञ्जकयण तपफ ् 
159. साभाशजक सयुऺा बत आाराई फैंर्कङ्ग प्रणारी भापफ त अलनवामफ बकु्तानीको व्मवस्था लभराईनेछ। 

160. साभाशजक सयुऺा बत आा ऩाउने सम्ऩणुफ राबग्राही जेष्ठनागयीकहरूको साभाशजक सयुऺा बत आा  

      लनजहरुको नातेदाय भापफ त बकु्तानी गने व्मवस्था लभराउन गाउऩालरका य नेऩार एसर्वआई   

      फैंक शिवनाथ िाखा र्वच र्वश्वसनीम वातावयण सजृना गने व्मवस्था गयीनेछ। 

161. घटना दताफका कामफहरू र्वधतुीम भाध्मभ द्वाया अध्वावलधक गने कामफ लनयन्तय चलरयहनेछ। 

162. फारफालरकाको हक अलधकाय सलुनशित गनफ य लनजहरूभालथ बएको र्वबेदीकयणको अन्मका  

रालग नीलत तमाय गयी फार सॊजार गठन गयीनेछ। 

163. शिवनाथ गा.ऩा फाट लनलभफत फारर्ववाह न्मलुनकयण सम्फशन्ध तमाय गयीएको ५ फषे यणनीलतक  

मोजनाराई राग ुगयीनेछ। 

164. दलरत सभदुामभा यहेको ऩयभऩयागत ऩेिा,सीऩ,करा य दऺताराई सदुृढीकयण य व्मवसार्मक   
कयण गने कामफक्रभ सॊचारन गयीनेछन। 

165. जोशखभभा यहेका एकर भर्हराहरूको ऩर्हचान गयी वडा तह य गा.ऩा तह को एकर भर्हरा  

सॊजार गठन  गयी भागको आधायभा कामफमोजना तमाय ऩारयनेछ। 

166.  रौर्ङ्गक र्हॊसा लनवायण कोष कामफर्वलध कामाफन्वमन गयी र्हॊसा ऩीलडत भर्हराराई याहात तथा  

ऩूनफस्थाऩना गयीनेछ। 

167. बलूभर्हन र्वऩन्न वगफ एकर भर्हरा भकु्त हलरमा राई सयुशऺत नागयीक कामफक्रभ राग ु 

गयीनेछ। 

168. रौर्ङ्गक र्हॊसा छुवाछुत,भर्हनावारय जस्ता कुयीलतहरू तथा कुप्रथाहरूको अन्मका रालग र्विेष  

कामफक्रभ सॊचारन गयीनेछ। 

169. गा.ऩा. बयी यहेका ग य घ वगफका अऩाङ्गहरूको त्माङ्क सङ्करन गयी लनजहरूको  

अलधकाय सलुनशित गनफ गा.ऩा. स्तयीम अऩाङ्ग सॊजार  गठन गने व्मवस्था लभराईनेछ। 

उ) फहुऺ रेीम ऩोषण् 
170. गबफवती भर्हराहरूराई ऩोषण कोसेरी स्वरूऩ ऩोषण खाद्य साभग्री र्वतयण गयीनेछ। 

171. प्रत्मेक वडाभा कम्तीभा एक"ऩोषण नभनुा टोर" मसै आ.व.भा घोषणा गनफ सफै र्वषमगत  

िाखाहरूफाट फहुऺ ेरीम ऩोषण मोजनाको अवधायणा अनसुाय एर्ककृत कामफक्रभ फनाई 
कामाफन्वमन गयीनेछ। 
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172. प्राथलभक र्वद्यारम जाने गयीफ तथा अलत र्वऩन्न टुहयुा ऩयीवायका र्वद्याथॉहरूका रालग ऩोषण  

बत आा उऩरव्ध गयाईनेछ। 

173. सॊघीम तथा प्रदेिरे गयेका ऩोषणका भाऩद्डहरू ऩूयागयेका २ फटा वडाराई ऩोषणमकु्त वडा  

घोषणा गयी ऩयुस्कृत गयीनेछ। 

174. ५ वषफ भनुीका न्मनु कुऩोर्षत फारफालरकाहरूको तौर तथा फृर्द्ध अनगुभन गयी कुऩोषणको  

अवस्था अनसुाय ऩयाभिफ ,ऩोषण कोिेरी तथा उऩचायको व्मवस्था गयी कुऩोषणको दयराई 
िनु्मभा य माइनेछ। 

175. भर्हरा य फारफालरकाको स्वास््म अलबवृर्द्ध गनफभा उय रेखलनम बलुभका लनवाफह गदै आउन ु 

बएका भर्हरा स्वमॊसेर्वकाहरूका रालग ऺभता र्वकास तथा प्रोत्साहनका रालग सम्भानका  

कामफक्रभ सॊचारन गयीनेछ। 

176. फहुऺ ेरीम ऩोषण कामफक्रभराई लनयन्तयता र्दइनेछ। 

      ऊ) सूचना प्रर्वलध तपफ ् 

177. शिवनाथ गाउॉऩालरकाभा एउटा सूचना प्रर्वलध सेवा केन्रको स्थाऩना गयीनेछ। 

178. सफै भा.लफ.,लनभार्व य स्वस््म चौकीभा सूचना प्रर्वलधका न्मनुतभ साभग्रीहरूको ऩयीऩलुतफ  

गयीनेछ। 

179. गाउॉऩालरकाभा एउटा E-Library को व्मवस्था गयीनेछ। जसफाट शिऺण साभग्रीहरूको ऩयीऩलुतफ  

गयीनेछ। 

180. सेवा प्रवाहराई प्रर्वलधमकु्त एवॊ कभफचायीहरूको कामफदऺताका रालग आवश्मकता अनरुूऩ  

तालरभको व्मवस्था लभराईनेछ। 

181. लनभार्व, तह देखी भार्व तह सम्भ सफै र्वद्यारमभा इन्टयनेटको व्मवस्था लभराईनेछ। 

182. र्वद्यारमहरूभा कम््मूटय शिऺभा जोड र्दइने छ। 

183. र्वषमगत कम््मटुय शिऺक नबएको र्वद्यारमका शिऺकहरूराई कम््मटुय तालरभको व्मवस्था  

लभराईनेछ। 

184. सचुना प्रर्वलधभा र्विेष जोड र्दइनेछ। 

घ) सस्थागत सधुाय तथा िसुासन प्रवधफन् 

185. र्वदाको र्दन य अलतरयक्त सभमभा ऩलन काभ काज गने कभफचायीराई थऩ सेवा सरु्वधाको  

उशचत व्मवस्था गयीनेछ। 

186. कभफचायीको हकभा कामफसम्ऩादन य भयु माङ्कनको आधायभा सेवा सरु्वधा थ्ने फातावयण सजृना  

गयीनेछ। 
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187. जनप्रलतलनलध य कभफचायीराइ अलनवामफ स्वास््म लफभा कामफक्रभ राग ुगरयेनेछ। साथै आभ  

जनताराई स्वास््म लफभा गयाउन प्ररेयत गयाईनेछ। 

188. कभफचायी व्मवस्थाऩन एवॊ ऩयीचारनभा तदारूकताका साथ कभफचायीको दयफन्दी ऩणुफता  

ऩठाईसकेकोरे कामफयत कभफचायीराई ऺभता अलबवरृ्द्ध तालरभ र्दइनेछ। 

189. गाउॉऩालरका, वडा कामाफरम य गाउॉऩालरका लबरका सम्ऩूणफ सयकायी कामाफरमहरूभा  

अश्टकर पाइफय मकु्त (हाई शस्ऩड) इन्टयनेट सेवा सचुारू गयीनेछ। 

190. गाउऩालरकाको कामाफरमभा र्वद्यतुीम हाशजयी तथा लसलस क्माभया जडान गयीनेछ। 

191. गाॉऩालरकाको आनोनै भोभाईर एऩ लनभाफण गयीनेछ। 

192. गाउॉऩालरका लबर लडशजटर फडाऩर स्थाऩन तथा सॊचारनभा य माइनेछ। 

193. कभफचायीहरूराई कामफ सम्ऩादनभा आधारयत ऩयुस्काय य द्डको व्मवस्था गयीनेछ। 

194. स्थानीम सेवा प्रवाहभा सवफसरुबता य सेवाग्राहीको सहज ऩहचु य माउन र्वलबन्न घमु्ती सेवा  

   शिर्वयहरू सञ्चारन गयीनेछन। 

195. प्रत्मेक चौभालसक सभाप्त बएको १५ र्दन लबरै सावफजलनक सनुवाई कामफक्रभ सञ्चारन  

गयीनेछ। 

196. अलनमलभतता सयकायी सम्ऩशत आको अनालधकृत प्रमोग, अऩचरन तथा दोहन य अन्म जनुसकैु  

अऩयालधक कामफभा सॊरग्न जोकोर्ह व्मशक्तराई सम्ऩशत आको  लनगयानी अनसुन्धान य छानर्वनको  

दामयाभा य माइनेछ। 

197. कानून, सॊगठन य जनिशक्तराई सिुासन य र्वकासभैरी फनाईनेछ। 

198. याष्डसेवकहरूभा काभ प्रलत तत्ऩय हनुे, सेवाबाव सभमभै काभ सम्ऩन्न गने, उत्कृष्ट नलतजा  

र्दने य शजम्भेवायी फहन गने कामफ ऩद्धलतको र्वकास गयीनेछ। 

199. सयकायी सेवाराई भमाफर्दत फनाई ऩेिागत दऺता हालसर हनुे गयी सयकायी सेवाराई नमा  

जीवन र्दइनेछ। 

200. कोलबड-१९ को भहाभायीका फेरा प्रत्मऺ रूऩभा सॊरग्न यही काभगने याष्डसेवक  

कभफचायीराई उशचत सेवा सरु्वधाको प्रवन्ध गयीनेछ। 

201. र्वकास आमोजना रगामत सम्ऩणुफ कामफक्रभहरूको अनगुभन भयु माङ्कन गनफ अनगुभन  

प्रणारीराई सभम साऩेऺ सधुाय गयी वैऻालनक ऩद्धलत राग ुगनफ र्वलबन्न कामफर्वलध एवॊ काननु 
लनभाफण गयीनेछ। 
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सबाध्मऺ ज्मू  

सबासदस्म ज्मूहरु 

ङ) वन वातावयण तथा र्वऩद व्मवस्थाऩन् 
202.  वातावयण सॊयऺण राई लतब्रता र्दन फृऺ ायोऩण, साभदुार्मक फन सॊयऺण जस्ता यणनीलत  

अवरम्फन गरयेनेछ। 

203. साभदुार्मक फनहरूराई सॊयऺण गनफ आवश्मक ऩहर कदभ चालरनेछ। 

204. र्वऩदजन्म घटनाहरूको योकथाभ तथा ऩूवफतमायीका रालग आवश्मक साभग्रीहरूको आऩतुॉभा  

जोड र्दइनेछ। 

205. वन वातावयण वा ऩमाफवयणीम सन्तरुनराई नर्वगानफको रालग र्दगो र्वकास रक्ष्मको  

अवधायणाराई व्मवहायभा रागू गयीनेछ। 

206. पोहयभैरा व्मवस्थाऩन गनफ आवश्मक यणनीलत तथा र्क्रमाकराऩहरू सॊचारन गयीनेछ। 

207. ऩूणफ सयसपाईको रालग नभनुा टोर, फशस्त छनौट गयीनेछ। 

208. धवुायर्हत गाउॉऩालरका फनाउने उद्देश्म लरइनेछ य नभनुा टोर फस्ती य वडाराई र्विेष  

ऩयुस्काय र्दइनेछ। 

209. स्रोत तथा भहुान सॊयऺण कामफराइ प्राथलभकता र्दइनेछ। 

210. शिवनाथ गा.ऩा./ग्राभीण जरश्रोत ऩरयमोजानाको सहमोगभा फातावयण सॊयऺण स्वास््म  

सयसपाई तथा शजर्वकोऩाजफन  कामफहरू सॊचारन गयीनेछ। 

211. फैकशय ऩक उजाफ प्रवद्धफन केन्रको सहमोगभा र्वलबन्न ऩमफटन स्थर य सावफजलनक स्थरभा सडक  

फशत आको थऩ व्मवस्था गयीनेछ। 

212. प्राकृलतक र्वऩशत आफाट मस गाउॉऩालरका ऺेर लबरका आभजनतारे व्महोदै आएको सभस्माराई  

सभाधान गनफ र्वऩद व्मवस्थाऩन कोष स्थाऩन बइ अगालड फढेको हदुा उक्ता कामफराई  

लनयन्तयता र्दइनेछ। 

213. फातावयण सॊयऺणराई लतब्रता र्दन वृऺायोऩण , साभदुार्मक फन सॊयऺण जस्ता यणनीलत  

अवरम्वन गयीनेछ। 

214. वातावयण सयसपाइको रालग गा.ऩा. राई नै ऩूणफ सयसपाईका चयणहरू ऩयुा गयी स्वच्छ  

गाउॉऩालरकाको रालग ऩहर कदभ चालरनेछ। 
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र्वर्वध तपफ ् 
215. ऩयम्ऩयागत सीऩराई व्मवसामीकयण गनफ र्विेष ग्राहमता र्दइनेछ। 

216. र्ऩछलडएको फगफराई भरुप्रवाहीकयणभा य माउन र्वलबन्न सिशक्तकयणका कामफक्रभहरू  

य माइनेछन। 

217. साभाशजक र्वसॊगती तथा र्वकृतीफाट हनु सक्ने द्वन्द न्मनुीकयण तथा सभाधान गनफका रालग  

वडाहरूभा भेरर्वराऩ केन्र खडा गयीने नीलत य माइनेछ। 

218. जोशखभभा ऩयेका आलथफक अवस्था कभजोय बएका, र्दघफकारीन र्वयालभहरूकारालग,शचतवुा  

आक्रभण य दघुफटना ऩयी ज्मान गभुाउनेका रालग गयीएको र्वऩन्न नागयीक याहतकोषराई 
लनयन्तयता र्दइनेछ। 

219. न्मार्मक सलभलतको काभ कावाफर्हराई सिक्त य सदुृढ ऩारयनेछ। 

220. जरफाम ुअनकुुरका लफलबन्न कामफक्रभहरू सचुारू गयीनेछ। 

221. र्वलबन्न योजगायभरुक कामफक्रभहरू सॊचारन गयीनेछन।् 

222. भोवाईर सॊचाय नऩगेुका स्थानहरूभा नेऩार टेलरकभसॊग सभन्वम गयी लनभाफणको प्रर्क्रमा  

अशघ फढाईनेछ। 

223. स्थानीम र्वकास लनभाफणका कामफभा फजेट र्वलनमोजन गदाफ साना टुके्र मोजनाहरूभा र्वलनमोजन  

गने ऩयीऩाटीराई लनरूत्सार्हत गयीनेछ। 

फाशणज्म तपफ ् 
224. सहकायी सॊस्थाहरूराई थऩ व्मवशस्थत तथा सदुृढीकयण गयीनेछ। 

225. फजाय अनगुभन कामफराई लनयन्तयता र्ददै उऩबोक्ताहरूको हकर्हतहरूराई सलुनशित गयीनेछ। 

226. शिवनाथ गाउॉऩालरका लबरका सम्ऩणुफ व्मवसामीहरूराई गाउॉऩालरकाभा दताफ गनफ एवॊ  

ऩान/्माटभा दताफ गयाई कयको दामया लबर अलनवामफ रूऩभा य माउने व्मवस्था गयीनेछ। 

227. गाउॉऩालरकारे लनभाफण गयेको भर्दया लनमन्रण तथा व्मवस्थाऩन कामफर्वलध २०७५ राई ऩणुफ  

रूऩभा कामाफन्वमनभा य माइनेछ। 
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सबाध्मऺ ज्मू  

सबासदस्म ज्मूहरु 

   प्रस्ततु नीलत तथा कामफक्रभको ऩयीलध लबर यही आगाभी आथॉक वषफ २०७८/७९ को सीलभत स्रोत 
य साधनको अलधक्तभ उऩमोग गनफका रालग तऩलसर फभोशजभको अनभुालनत आम प्रऺेऩण गयीएको 
व्महोया सम्भालनत गाउॉसबाभा ऩिे गनफ चाहन्छु। 

क्र.स. श्रोत यकभ रू. 
१ नेऩार सयकाय याजस्व वाडपाड 6,31,17,000।- 
२ नेऩार सयकाय र्वत आीम सभानीकयण अनदुान 8,07,00,000।- 
३ नेऩार सयकाय िसतफ अनदुान 17,00,00,000।- 
४ नेऩार सयकाय र्विेष अनदुान ऩूजीगत 1,08,00,000।- 
५ नेऩार सयकाय सभऩूयक अनदुान ऩूजीगत 1,17,00,000।- 
६ प्रदेि सयकाय सभऩूयक अनदुान  
७ प्रदेि सयकाय र्विेष अनदुान  
8 प्रदेि सयकाय र्वत आीम सभानीकयण 55,38,000।- 
9 प्रदेि सयकाय याजस्व फाडपाड- सवायी साधन कय 8,72,000।- 
10 आन्तरयक आम्दानी 25,00,000।- 
 जम्भा 34,52,22,700।- 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

       

 

 

अन्तभा शिवनाथ गाउॉऩालरकाको आगाभी आ.व.2078/79को नीलत तथा कामफक्रभ लनभाफणको 
क्रभभा सहमोग गनुफहनेु गाउॉऩालरका ऩदालधकायी तथा याष्डसेवक कभफचायीहरू, नागयीक सभाज, र्वऻ 
सभदुाम, लनजी तथा गैय सयकायी ऺेरहरू प्रलत हार्दफक आबाय प्रकट गदफछु।मस नीलत तथा 
कामफक्रभको कामाफन्वमनभा सम्फद्ध सफै ऩऺफाट सकायात्भक सहमोगको अऩेऺ ा गदफछु। 

 

 

 

 

धन्मफाद। 

 

 

 


