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सबाध्मऺ ज्मू  

सबासदस्म ज्मूहरु 

 

1. शिवनाथ गाउॉऩालरकाको मस गरयभाभम सातौं सबाभा आलथफक वषफ 2077/078 को वार्षफक नीलत 
तथा कामफक्रभ प्रस्ततु गनफ ऩाउदा भराई गौयवको अनबुलुत बईयहेको छ । 

 

2. र्वगतभा बएका ऐलतहालसक जनआन्दोरन एवॊ याजनैलतक आन्दोरन फाट सॊधीम रोकताशन्तक 
गणतन्र स्थाऩनाका लनलभत आ आनोनो अभयु म जीवन फलरदान गनुफहनुे सपूऩूणफ ऻात अऻात िह दहरु प्रलत 
उच्च सपूभान सह त बावऩूणफ श्रद्धान्जर  अऩफण गदफछु। 

 

3. र्वश्वव्यमाऩी भहाभाय को रुऩभा पैलरएको कोयोना बाईयस कोलबड-19 य रकडाउका कायण मस शिवनाथ 
गाउॉऩालरकारे थपु्रै चनुौतीको साभना गयेको भहससु गयेकी छु । र्वऩदको मो घडीभा आनोनो ज्मानको फाजी 
थाऩी खर्टनबुएका सपूऩूणफ जनप्रलतलनलध ज्मूहरु, स्वास््मक्रलभ ज्मू, सयुऺाक्रलभ ज्मू य सपूऩूणफ कभफचाय  ज्मू 
हरुको साहलसकता य काभको भयु माङ्कन गय  उच्च सपूभान गदफछु । 

 

4. र्वश्वव्यमाऩी भहाभाय को रुऩभा पैलरएको कोयोना योगका कायण र्वश्वरे एकैऩटक भानवीम य आलथफक 
सॊकट साभना गनुफ ऩयेको छ । मस सन्दबफभा हाम्रो गाउॉऩालरकाभा ऩलन योजगाय को लसरलसराभा 
बायतभा गएका हजायौ दाजबुाई ददद  फर्हनीहरु र्वगत चैत देशख नै लनयन्तय आउनेक्रभ चलरयहेकै छ मो 
अवस्थाभा गाउॉऩालरकारे गाउॉऩालरका लबर यहेका र्वद्यारमहरु राई क्वायेन्टाईन स्थरको रुऩभा 
सॊचारन गय  गाउॉऩालरकाको ऺभता अनसुाय क्वायेनटाईनभा फसेका य फलसयहेका दाजबुाई ददद  
फर्हनीहरु राई खानऩान तथा फस्नको उशचत प्रफन्ध गय  फेरा फेराभा स्वास््मक्रलभफाट स्वास््म चेक 
जाचॉ तथा सयुऺाकभॉहरु फाट सयुऺका प्रत्माबलुत ददराई क्वायेन्टाईन स्थरराई िान्त य स-ुव्यमवशस्थत 
गने कामफभा लनयन्तय अगाडी फढ यहेको व्यमहोया अवगत गयाउन चाहान्छौ । 

 

5. र्वश्वव्यमाऩी भहाभाय को रुऩभा पैलरएको कोयोना योगको चेकजाचॉ तथा योकथाभका रालग 
गाउॉऩालरकाको र्विेष ऩहरभा RDT ऩरयऺण PCR ऩरयऺणका रालग स्वाव सॊकरन गने कामफ 
स्वास््मकलभफहरु फाट सभमभै गयाई उक्त कामफभा सहमोग गनुफहनुे स्वास््म कामाफरम फैतडी, शजय रा 
प्रिासन कामाफरम फैतडी, प्रदेि सयकाय य केन्र सयकाय राई हाददफक धन्मफाद ऻाऩन गनफ चाहन्छौ । 

 

6. कोलबड-19 भहाभाय का कायण भानव जालत भालथ िताब्द कै सफैबन्दा ठूरो सङ्कट ऩैदा बएको छ 
र्वश्वस्तयभै मस भहाभाय  लफरुद्व रड्न भौजदुा स्वास््म सेवा य सलुफधाहरु अऩमाफप्त देशखएका छन । मस 
भहाभाय फाट राखौ भालनसहरुको ज्मान गईसकेको छ । अरु राखौ सङक्रलभत छन मस भहाभाय  फाट 
सङक्रलभत बई नऩेार फार्हय जीवन गभुाउनहुनुे नेऩार  अन्म लभरयाष्डका नागरयकहरुका िोकाकुर 
ऩरयवायजनप्रलत गर्हयो सपूफेदना व्यमक्त गदफछु । उऩचाययत सपूऩूणफ ददद  फर्हनी तथा दाजूबाईहरुको लसघ्र 
स्वास््मराबको काभना गदफछु । 
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7. योजगाय को लसरलसराभा बायभा यहेका शिवनाथ वासी दाजूबाई ददद फर्हनीहरु र्वश्वव्यमाऩी भहाभाय को 
रुऩभा पैलरएको कोयोना योगको कायणरे सीभा नाकाभा अरऩर ऩयेको अफस्थाभा ऩालरकारे आवश्मक 
ऩहर गय  उद्वाय गरयमो साथै रकडाउनको कायण योजगाय  गभुाएका य अलत लफऩन्न 576 घय ऩरयवाय 
राई कामफर्वलध वभोशजभ याहत साभग्री र्वतयण गरयएको छ । 

 

सबाध्मऺ ज्मू  

सबासदस्म ज्मूहरु 

 

आलथफक वषफ 2076/077 घोर्षत नीलत तथा कामफक्रभका उऩरशब्धहरुको फायेभा सॊऺेऩभा उय रेख गनफ 
चाहन्छु। 

 

8. नेऩारको सॊर्वधान 2072 को अनसूुची 8 फभोशजभ प्राप्त अलधकाय राई गाउॉऩालरकाको कभकाज राई 
लनमभन य सहजता य माउन 7 वटा कामफर्वलध, लनदेशिका तमाय बएको जानकाय  गयाउदछु । 

 

9. गाउॉऩालरकारे रोक सेवा आमोगराई भाग गये फभोशजभको स्थामी कभफचाय हरुको ऩरयऩूलतफ  बई 
कामाफरमको काभ काजभा सहजता भहससु गरयएको छ । 

 

10. गाउॉऩालरकाको वजेट फाट टे्रक्टय थान -1 भोटय साईकर थान 3 खरयद गय  कामाफरमको अन्तरयक 
आपूदानी फद्द्व तथा कामाफरमको काभकाजभा सहजता बएको भहससु गय एको छ । 

 

11. सॊघीम भालभरा तथा साभान्म प्रिासन भन्रारम फाट हस्तान्तरयत जग्गाभा 16 कोठे गाउॉऩालरका 
बवन ठेक्का ऩट्टा बई लनभाफण कामफ अगाडी फढ  यहेको व्यमहोया अवगत गयाउन चाहन्छु । 

 

12. गाउॉऩालरकाको र्विेष ऩहरभा केन्रको सभऩूयक कोष य र्विेष अनदुानभा 2 वटा सडक, 2 वटा 
खानेऩानी मोजना य भर्हरा तपफ को कामफक्रभ चारू आ.व. भा सभऩन्नहनु ेचयणभा ऩगेुको छ । 

 

13. गाउॉऩालरकाको र्विेष ऩहरभा वडा नॊ. 1 य 3 भा आधायबतू स्वास््म सेवा केन्र स्थाऩना गय  सॊघीम 
सयकायको वजेट फाट लनभाफणालधन प्रर्क्रमाभा यहेको व्यमहोया अवगत गयाउन चाहान्छु । 

 

14. गाउॉऩालरकाको र्विेष ऩहरभा प्रदेि र्विेष अनदुानभा जकेुऩानी फगजेफरा लरप्ट खानेऩानी तथा  
लसचाई, य ऩलुडर फछरा खानेऩानी मोजना लनभाफणालधन क्रभभा यहेको छ । दलरत सभदुामको रालग 
जीर्वकोऩाजफन सहमोग कामफक्रभ सपूऩन्न हनुे चयणभा यहेको छ । 

 

15. गाउॉऩालरकाको र्विेष ऩहरभा प्रदेि सभऩूयक कोष अन्तगफत द्धारयका देर्व ठकुयानी सडक लनभाफण 
शिवनाथ गाउॉऩालरका वडा नॊ    .  1,३ य 4 को वडा कामाफरम बवन को ठेक्का ऩट्टा बई लनभाफणालधन क्रभभा 
यहेको व्यमहोया जानकाय  गदफछु । 
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सबाध्मऺ ज्मू  

सबासदस्म ज्मूहरु 

 

16. आ.व. 2076/077 को प्रधानभन्री योजगाय कामफक्रभ का रालग EMIS भा 608 घयधूय का 
1010 जना फेयोजगाय व्यमशक्त सूचीक्त बएका छन । 

 

17. आ.व. 2076/077 को प्रधानभन्री योजगाय कामफक्रभ अन्तगफत काभका रालग ऩारयश्रलभकभा 
आधारयक सभदुार्मक मोजना 6 वटै वडाभा 2 / 2 वटा मोजना गय  12 वटा मोजना सञ्चारन बई यहेका 
छन । 

18. र्वद्याथॉ बनाफ दय फढाउन य र्वद्याथॉ राई लनयन्तय र्वद्यारमभा उऩशस्थत गयाउन सञ्चारन गरयएको 
ददवा खाजा कामफक्रभ लनयन्तय रुऩभा चलरयहेको छ ।  

 

19. शिवनाथ, खोराकेदाय, उदमदेव भशन्दय तथा अभयगढ  र्कय रा राई सॊयऺण सपूफधफन तथा ऩमफटन 
प्रफधफनका रालग आधाय लनभाफण गदै आईयहेका छौ। 

 

20. न्मार्मक सलभलत भापफ त गाउॉऩालरका लबर 28 वटा भदु्दाहरु भेरलभराऩ गयाई र्कनाया रागाईएको छ। 

 

21. घटना दताफ कामफराई Online  भापफ त दताफ गयाउने कामफकासाथै सपूऩूणफ वडाहरुका प्रिासलनक काभहरु 
राई लडशजटर र्वद्यतुीम भाध्मभफाट गने  कुयाको िरुुवात गरयएको छ । 

 

22. शिवनाथ गाउॉऩालरका / ग्राभीण जरश्रोत व्यमवस्थाऩन ऩरयमोजना भापफ त गाउॉऩालरका बरय एक घय 
एक धाया अन्तगफत खलडक कोरेउडा, जभनगडा व्यमाय थभ  य कालरधाया खानेऩानी मोजना अन्तगफत 205 
वटा धाया लनभाफण, चाय वटा सावफजलनक खानेऩानी मोजनाका धाया लनभाफण य दईु वटा सस्थागत िौचारम 
लनभाफण सपूऩन्न बएका छन बने दईु वटा खानेऩानी मोजना य एउटा फहउुऩमोलग मोजना सञ्चारनभा यहेका 
छन । 

 

23. शिवनाथ गाउॉऩालरका / ग्राभीण जरश्रोत व्यमवस्थाऩन ऩरयमोजना भापफ त जीर्वकोऩाजफन कामफक्रभ 
अन्तगफत ऩोलरहाउस लनभाफण, घयफाय  व्यमवस्थाऩन तथा स्वास््म सयसपाई कामफक्रभ हरु सपूऩन्न गरयएका 
छन । 

 

24. सनुौरो हजाय ददने आभा य फच्चाहरुको स्वास््म ऩोषणभा सधुाय गनफ य ऩूणफ सस्थागत सतु्केय  
गाउॉऩालरका घोषणा गने आधाय स्तपूब तमाय गनफ गबफवती राई उऩाध्मऺको कोसेर  कामफक्रभ य घय-घय भा 
झण्डा हात-हात भा अण्डा कामफक्रभ स-ुसपूऩन्न गरयएको छ । 

 

25. गबाफवस्थाभा आभा य फच्चाको स्वास््म अवस्थाको जानकाय  ऩाउन ऩालरकाका 11 वटा स्वास््म 
सॊस्थाफाट घपुूती सेवा ददईएको य िभाफर  स्वास््म चौकीभा उक्त ग्राभीण अय ट्रसाउण्ड सेवा लनमलभत 
सञ्चारनभा य माईएको छ । 
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26. शिवनाथ गाउॉऩालरकाका 6 वटै वडाका फारफालरकाहरुको रालग लनमलभत रुऩभा खोऩ सेवा प्रदान गनफ 
ऩालरका स्तय म कोय डचेनको स्थाऩना गय  लनमलभत खोऩको बण्डायण गने व्यमवस्था सलुनशित गरयएको छ । 

 

27. गाउॉऩालरका लबरयहेका सपूऩूणफ स्वास््म सस्थाहरुभा अत्मावश्मक औषधी रागामत साभग्रीको आऩूतॉ 
गय  सेवा प्रवाहभा सहजता य माईएको छ । 

 

28. गाउॉऩालरकाको ऩहरभा शिवनाथ गाउॉऩालरका अन्तगफत िभाफर  स्वास््म चौकीभा भाईक्रोस्ऩकोऩ खरयद 
गय  सेवा सचुारु गरयएको छ । 

 

29. गाउॉऩालरका बरय यहेका र्वलबन्न र्वद्यारमभा यहेका लनशज शिऺक / फारर्वकास सहजकताफहरु द्वाया 
िैशऺक गणुस्तयभा सधुाय य माउनका रालग गाउॉऩालरकारे सपूफशन्धत र्वद्यारम राई कामफर्वलध अनसुाय 
एकभसु्ट अनदुान ददईएको छ । 

 

30. र्वद्यारम सधुाय मोजना लनभाफण एॊव बैलतक ऩूवाफधाय लनभाफण अन्तयगफत 6 वटा र्वद्यारम बवन लनभाफण 
एॊव ICT LAB ऩसु्तकारम तथा र्वऻान प्रमोगिारा र्वतयण गय  िैशऺक गणुस्तय सधुायभा टेवा ऩयु   माउन े
कामफराई लनयन्तयता  ददईएको छ । 

 

31. कऺा 8 को ऩय ऺा गाउॉऩालरका स्तय म गय  िैशऺक अवस्थाको भाऩनगने कामफ सपूऩन्न गरयएको छ।  

 

32. क्र्ष कामफराई प्रवद्वन गनफ गाउॉऩालरका य लफलबन्न सॊघ सस्थाहरुको सहमोगभा नसफय  नाईकेहरुराई 
तालरभ प्रदान गय  नसफय भा लफलबन्न प्रजालतका फोटर्वरुवा हरु उत्ऩादन गय  गाउॉऩालरका बय  र्वतयण 
बईयहेको कुया जानकाय  गयाउन चाहान्छु । 

 

33. लफउ लफजनभा गाउॉऩालरका राई आत्भलनबफय य व्यमवसाम फढाउन े क्षकहरु राई क्र्ष िाखाको 
ऩहरभा गत र्वगतभा 1 शक्वन्टर बन्दा फढ  अदवुा फेसाय रगाउने क्षकहरुरे स्थानीम स्तयभै उत्ऩादन 
गरयएको लफउलफजन खरयद गय  थऩ र्कसानहरुराई भाऩदण्ड फभोशजभ लफउलफजन र्वतयण गरयएको छ । 
 

34. गाउॉऩालरकाको ऩहरभा क्र्ष ऩकेट ऺेर छनौट गय  लफलबन्न र्कलसभका फेभौसभी तयकाय  य च्माउखेती 
स्थानीम फजायभा फेचलफखन गय  र्कसानहरुको आमआजफनभा टेवा ऩगेुको छ । 

 

35. गाउॉऩालरकाको ऩहरभा क्र्ष िाखा द्वाया फखे परपूर अन्तगफत आॉऩ, केया, लरशच, सनुकागलत, 
भौसभी, अपूफा, सनु्तरा कागलत य अनाय जातका र्वरुवा र्वतयण गय  र्कसानहरु राई आत्भलनबफय तथा 
आमआजफनभा वद्द्व गने कामफक्रभ सपूऩन्न गने चयणभा छौ । 

 

36. गाउॉऩालरकाको ऩहरभा 15 वटा घयऩरयवायभा बकायो सधुाय य 3 वटा साना लसचाई लनभाफण चयणभा 
यह  क्र्ष उत्ऩादन राई जोड ददने कामफराई लनयन्तयता ददईएको छ । 
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सबासदस्म ज्मूहरु 

 

37. गाउॉऩालरकाको ऩहरभा भर्हरा तथा दलरतको जीर्वकोऩाजफन कामफक्रभ अन्तगफत लफऩन्न घयऩरयवाय, 
एकर भर्हरा, असाहम भर्हरा तथा दलरत घय ऩरयवाय राई 20 फाटको सौमफ ऊजाफ, लसराई कटाई भेलसन, 
फाख्रा य परपूरका र्वरुवा र्वतयण कामफ अशन्तभ चयणभा यहेको जानकाय  गायउन चाहन्छु ।  

 

38. गाउॉऩालरकाको र्विेष ऩहरभा मस गाउॉऩालरका लबर यहेको ७ वटा भाध्मलभक र्वद्यारम य 
गाउॉऩालरका केन्रभा छारछारा य भर्हराहरुको स्वास््म सयसपाई य छाराहरुको  र्वद्यारमभा  ितप्रलतित 
उऩशस्थलत का साथै भमाफददत भर्हनाफाय  राई व्यमवशस्थत गने उदे्दश्मरे सेनेटय  प्माड र्वतयण साथै स्वचालरत 
8 वटा भ्मानलडङ भेलसन र्वतयण कामफ अशन्तभ चयणभा यहेको छ ।   

 

39. गाउॉऩालरकाको ऩहरभा शिवनाथ गाउॉऩालरका अन्तगफत िभाफर  स्वास््म चौकीभा भाईक्रोस्ऩकोऩ खरयद 
गय  सेवा सचुारु गरयएको छ । 

 

 

40. गाउॉऩालरकाको ऩहरभा स्थानीम ऩवुाफधाय तथा साझेदाय कामफक्रभ ( सॊधीम साॊसद भाननीम दाभोदय 
बण्डाय  ज्मू)  अन्तगफत सयु रेखान शिवनाथ भशन्दय जाने गेट देशख शिवनाथ भशन्दय सपूभ र्ऩ.लस.लस. फाटो 
सर्हत लसडी लनभाफण कामफ सभऩन्न हनुे चयणभा छ । 

 

41. गाउॉऩालरकाको सहमोगभा ग्राभीण साभदुार्मक ऩूवाफधाय कामफक्रभ (RCIW) अन्तगफत क्र्ष उत्ऩादन राई 
जोड ददन 4 वटा लसचाई ऩोखय  लनभाफण सभऩन्न चयणभा यहेको छ । 

 

४२. र्वऩद व्यमवस्थाऩन कोष य र्वऩन्न नागरयक सहामता कोषफाट र्ऩलडत ऩरयवाय/व्यमाशक्तहरूराई याहत 
उऩरव्यध गयाईएको छ। 

 

४३. मस आ.व.का र्वकास लनभाफणका मोजनाहरू रकडाउनका फाफजदु अलधकाॊस मोजनाहरू लनभाफण 
सपूऩन्नको अवस्थाभा यहेका छन  बन े केह  जसो मोजनाहरु आगाभी आ.व.भा क्रभागतको रूऩभा  
रलगनेछन। 
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अव भ शिवनाथ गाउॉऩालरकाको आलथफक वषफ 2077/078 को वार्षफक नीलत तथा कामफक्रभ मस गरयभाभम 
सबा सभऺ प्रस्ततु गदफ छु ।  

भरुनाया् 
“ कोयनाको अन्त्म हाम्रो चाहना , 
  स्वस्थ सदुृढ शिवनाथ हाम्रो काभना ।  ” 

 

4४.  भरुबतू 

 

4४.1- नेऩारको सॊर्वधान 2072 फभोशजभ र्वद्यभान सॊधीम ऐन तथा कानून, प्रदेि ऐन कानून सॉग 
नफाशझने गय  स्थानीम तहराई आवश्मक ऩने सॊर्वधानको अनसूुची 8 फभोशजभ स्थानीम काननु लनभाफण गय  
कामाफन्वमन गने कामफराई प्राथलभकता ददईने छ । 

 

4५. र्वश्वव्यमाऩी भहाभाय को रुऩभा पैलरएको कोयोना योगका कायण शिवनाथवासी दाजूबाई ददद  फर्हनीहरु 

हार गाउॉऩालरका लबलरएको फतफभान सन्दबफभा लनजहरुराई भाऩदण्ड वभोशजभ खानऩान य फासस्थानको 
सलुनशितता का साथौ लनजहरुको स्वास््म चेकजाचॉभा PCR य RDT ऩय ऺण गने व्यमवस्था लभराईने छ  PCR 

ऩोजेर्टब बई कोयोनाको रऺण देशखई लफयालभ बएभा गाउॉऩालरकारे तमाय गयेको Isoletion भा याशख थऩ 
उऩचायको व्यमवस्था गरयने छ । 

 

4६. र्वश्वव्यमाऩी भहाभाय को रुऩभा पैलरएको कोयोना योगका कायण स्वदेि लबलरएका मवुाहरुराई ऩालरका 
लबर योजगाय का अवसय सज्ना गय  योजगाय भा सॊरग्न गयाईने छ । 

 

ऺरेगत नीलत तथा कामफक्रभ 

ऩूवाफधाय र्वकास 

 

4७.वडा कामाफरम नबएका वडाहरूभा कामाफरम बवन लनभाफण गनफ सॊघ य प्रदेि सयकायको सभऩूयक तथा 
र्विेष अनदुानफाट फजेट व्यमवस्था गनफ आवश्मक ऩहर गरयनेछ। 

4८.बौलतक अबाव बएका र्वद्यारमहरूभा क्रभि बौलतक सॊयचना लनभाफण गने नीलत अवरपूफन गरयनेछ। 

 

4९. गाउॉऩालरका केन्र सपूभ ऩगु्ने भखु्म सडकराई सॊघ, प्रदेि सॊग सभन्वम गय  कारोऩरे गनफ आवश्मक 
ऩहर गरयनेछ। 

५०. स्थानीम सडकहरूराई वषफबय  मातामात सचुारू गने व्यमवस्था लभराईनेछ । 

 

५१. रघ ुजरर्वधतुको सॊबाव्यमता अध्ममन बैसकेकोरे सो लनभाफण कामफका रालग आवश्मक ऩहर गरयनछे । 
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5२. नेऩार र्वधतु प्रार्वलधकयणफाट यार्ष्डम प्रिायण राई र्वधतु जडान, सव स्टेिन लनभाफण गय  र्वद्यतु 
जनताको घयभा ऩयु   माउन सॊघ तथा प्रदेि सयकाय सॊग आवश्मक ऩहर गरयने छ। 

 

5३. आधायबतु स्वस््म केन्र नबएका फडा  नॊ. ५ भा गाउॉऩालरकाको ऩहरभा स्थाऩना गनफ आवश्मक 
ऩहर गरयने छ । साथै सवै स्वास््म सॊस्थावाट गणुस्तय म स्वास््म सेवा ददने अन्म ऩूवाफधायको व्यमवस्था 
लभराउने नीलत अवरपूवन गरयनेछ। 

5४. गाउॉघय शक्रलनक तथा खोऩ शक्रलनक नबएका ठाउॉभा आगाभी आ.व. भा लनभाफण गरयने नीलत अऩनाइने 
छ। साथै प्रसलुत सेवा केन्रराई थऩ व्यमवशस्थत फनाईनेछ। 

5५. ग्राभीण जरस्रोत व्यमवस्थाऩन ऩरयमोजना सॊस्थाहरूसॊग सहकामफ गय  खानेऩानी, फहउुऩमोगी मोजना, 
वातावयणसॊयऺण, जीर्वकोऩाजफन, स्वास््म सयसपाई रगामतका कामफक्रभहरू सॊचारन गरयनेछ। 

 

5६. गाउॉऩालरका य RCIW को सॊमकु्त रगानीभा क्र्ष उत्ऩादनभा जोड ददनका रालग लसचाई मोजना लनभाफण 
गरयनेछ। 

5७. प्रत्मेक वडाभा व्यमवशस्थत सडक सॊजार लनभाफण गनफ सडकहरूको लड.ऩी.आय. तमाय गने यणलनलत 
लरइनेछ। 

5८. गाउॉऩालरकाको लनभाफणालधन खेर भैदानको DPR तमाय बैसकेकोरे गाउॉऩालरका, प्रदेि य सॊघको सॊमकु्त 
ऩहरभा स्तयोन्नती गरयने कामफ अगाडी फढाइनेछ । 

5९. एक वडा एक खेर भैदानको अवधायणा य माइनेछ। 

 

६०. बौलतक सॊयचना लनभाफण गदाफ बकूपूऩ प्रलतयोधी प्रर्वलध अनसुाय लनभाफण गने कामाफरई प्राथलभकता 
ददइनेछ। 

६१. नमाॉ घय लनभाफण गदाफ गाउॉऩालरकाफाट नक्सा ऩास गयाई लनभाफण कामफ अगालड फढाउने नीलत लरइनेछ। 

 

6२. गा.ऩा. स्तय म मातामात गरुू मोजना तमाय गरयनेछ। 

 

6३. सडक लनभाफण गदाफ वातावयण भैरी फनाउने नीलत अवरपूवन गरयनेछ। सडक लनभाफणको क्रभभा र्वनास 
बएका फोटलफरूवाको शजपूभा सपूफशन्धत फजेटफाट व्यमवस्थाऩन गरयनेछ। 

 

6४. सयकाय  बौलतक सॊयचना लनभाफण गदाफ अऩाङ्ग भैरी तथा फारभैरी सॊयचना लनभाफण गरयनेछ। 

6५. ददगो र्वकास अवधायणाराई प्राथलभकताभा याखी सडकको दामाॉ वामाॉ ढुॊङ्गा लगट्टी सॊकरन गने कामफराई 

लनरूत्सार्हत गरयनेछ। 
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आलथफक र्वकास 

6६. र्वलबन्न ऩेिाराई व्यमवसार्मकयण गनफ व्यमवसामीराई अनदुान तथा प्रोत्साहन ददइने व्यमवस्था लभराईनछे। 

 

6७. गाउॉऩालरका लबरका याजश्वका स्रोतहरू खोजी तथा ऩर्हचान गय  याजश्व वर््द्ध गरयने नीलत अवरपूवन 
गरयनेछ। 

6८. कयदाता भैरी वातावयण सज्ना गनफ कयदाता शिऺा कामफक्रभ अगाडी य माइनेछ। 

 

6९. श्रभको सपूभान गदै व्यमशक्तको आम आजफनभा वर््द्ध गनफ र्वकास मोजनाभा श्रलभक भैरी वातावयण 
लसजफना गरयनेछ। 

७०. सावफजलनक र्वकास लनभाफणका कामफहरूभा योजगाय का अवसय लसजफना गय  व्यमक्तीहरूको आम आजफनभा 
अलबवर््द्ध य माइनेछ। 

७१. प्राक्लतक स्रोत साधनको सभशुचत प्रमोग गय  आन्तरयक याजश्वभा वर््द्ध गरयनेछ। 

 

7२. उद्यभ सीऩ र्वकासका रालग र्वलबन्न सयकाय  , गैयसयकाय , सॊघसॊस्थाहरूलसत सहकामफभा व्यमशक्तको 
ऺभता र्वकास गय  व्यमवसामीकयणभा जोड ददइनेछ। 

 

क्र्ष तपफ  
 

7३. स्थानीम स्तयभा यहेका क्र्षजन्म फस्तहुरुराई सॊयऺण य व्यमवशस्थत ऩानफ घपुूती लसर्वय सञ्चारन गरयने 
छ । 

7४. क्र्षजन्म फस्तहुरुको उत्ऩादनभा जोड दददै र्कसानहरुराई क्र्ष लफउ लफजन लनियु क उऩरब्ध गयाईने 
छ । 

7५. क्र्ष उत्ऩादन व्यमवसार्मक र्कसानहरुराई क्र्ष सपूफन्धी वीभा अलबभखुीकयण गोष्ठी कामफक्रभ सञ्चारन 
गरयनेछ। 

७६. अदवुा य वेसाय कामफक्रभका साथै क्र्ष ऩकेट र्वस्ताय कामफक्रभराई जोड ददइनेछ। 

 

७७. देिको अवस्थाराई भध्मनजय गदै परपूर ऩकेट र्वस्ताय कामफक्रभराई र्विेष जोड ददईनेछ। 

 

७८. एक वडा एक उत्ऩादन कामफक्रभभा जोड ददइनेछ। 
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७९. तयकाय  खेती गनफकारालग ऩोलरहाउस उत्ऩादनभा जोड ददइ ऩोलरहाउस र्वतयण गरयनेछ। 

 

८०. योग य र्कयाहरूराई लनमन्रण गनफका रालग वालर सॊयऺणको आकशस्भक सेवाभा जोड ददइनेछ। 

८१. ऩयभऩयागत क्र्ष प्रार्वलधकराई व्यमवसामीकयण, आधलुनकीकयण य माशन्रकीकयण जोड ददइनेछ। 

 

८२. भौय ऩारक र्कसानहरूराई भौय ऩारनभा जोड ददइनेछ।  

 

८३. क्षकहरूको उत्ऩादन जन्म फस्तहुरूराई फजाय कयणभा जोड ददइनेछ। 

 

८४. क्षक य व्यमाऩाय फीच अन्तयर्क्रमा कामफक्रभ गय नेछ। 

 

८५. केया खेती गने व्यमवसाम र्कसानहरूराई केयाको र्वरूवा उऩरव्यध गयाईनेछ। 

 

८६. वेभौसभी तयकाय  सपूफन्धी व्यमवसार्मक क्षकहरूराई तालरभ ददईनेछ। 

 

८७. उत्क्ष्ट र्कसानहरूराई प्रोत्साहनको व्यमवस्था गरयनेछ। 

 

८८. तयकाय  सॊकरन केन्र स्थाऩना गय  व्यमवशस्थत फनाईनेछ।  

 

८९. एक घय २० परपूरको र्वरूवा योप्ने र्कसानहरूराई र्विेष प्राथलभकता ददइनेछ। 

 

ऩिसेुवा तपफ  
 

९०. स्थानीम स्तयभा यहेका ऩिऩुन्छीहरूराई सॊयऺण गरयने छ । 

 

9१. घपुूती लसर्वयको आमोजना गय  ऩिजुन्म उत्ऩादनभा जोड ददईनेछ । 

 

9२. ऩिजुन्म उत्ऩादनभा जोड दददै र्कसानराई ऩि ुस्वास््म सेवा लन्ियु क उऩरव्यध गयाईनेछ। 

 

9३. ऩिऩुन्छी ऩारन गने व्यमवसार्मक र्कसानराई ऩिऩुन्छी सपूफन्धी फीभा अलबभखुीकयण गोष्ठी कामफक्रभ 
सञ्चारन गय नेछ। 

 

9४. नश्ल सधुाय तथा आहाय व्यमवस्थाऩन कामफक्रभभा जोड ददइनेछ। 

9५. ऩि ुसेवा र्वऻ केन्र सॊग सभन्वम य सहकामफ गरयनेछ। 
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9६. पाभफ तथा व्यमवसामीहरू भध्मेफाट उत्क्ष्ट क्षक तथा सभहुराई ऩयुस्क्त गरयनेछ। 

 

9७. भाछाऩारन व्यमवसामभा र्विेष जोड ददइनेछ। 

 

9८. ऩि ुतथा ऩन्छी उऩचाय सेवाराई जोड ददइनेछ। 

 

9९. भास,ु अण्डा य दधुभा आत्भलनबफय फनाउनका रालग लफिेष जोड ददईने छ । 

 

१००. र्वलबन्न प्रकायका ऩिऩुन्छी योग सपूफन्धी गोष्ठी आमोजना गय नेछ। 

 

१०१. उत्ऩादनभा फर््द्ध य फजाय कयणभा जोड ददईनेछ। 

 

10२. ऩिऩुन्छी व्यमवसाम सपूफन्धी र्विेष तालरभको व्यमवस्था गरयनेछ। 

 

10३.  फाख्रा ऩारक र्कसानराई र्विेष फाख्रा प्माकेज कामफक्रभको आमोजना गरयनेछ। 

 

10४. बैसी प्माकेज तथा गाई प्माकेज कामफक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। 

 

10५. भास ुतथा दधु ऩसरहरूको उशचत व्यमवस्थाऩनभा सहजीकयण गरयनेछ। 

 

10६. र्वलबन्न प्रकायका ऩि ु योगहरूको लनयाकयणका रालग शजय राफाट ऩि ु शचर्कत्सकको उऩशस्थलतभा 
चेकजाचको व्यमवस्था लभराईनेछ। 

 

10७. ऩयपूऩयागत ऩिऩुारन प्रर्वलधराई व्यमवसर्मकीकयणभा जोड ददइनेछ। 

 

10८. ऩिऩुशन्छका रालग खोऩ कामफक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। 

 

10९. वॊगयु र्वकास कामफक्रभराई लफिेष जोड ददइनेछ। 

 

1१०. स्थानीम उत्ऩादनभा जोड ददन कुखयुा, फाख्रा, फॊगयु, गाई, बैसी, भौय  तथा भाछा ऩारन व्यमवसामराई 
र्विेष प्रोत्साहन गरयनेछ । 

 

1११. सॊघ य प्रदेि सयकायको सभन्वमभा( बटभास, भकै ) तयकाय  क्र्ष ऩकेट ऺेरको र्वकासभा जोड 
ददइनेछ। 

11२. गाउॉऩालरका लबर यहेको र्वलबन्न व्यमवसामराई गाउॉऩालरकाभा अलनवामफ दताफ गने व्यमवस्था 
लभराईनेछ। 

11३. साभदुार्मक वनवाट उत्ऩादन हनुे खोटोभा उठेको योमय ट  गा.ऩा. राई उऩरव्यध गयाउन सपूफशन्धत 
लनकामसॊग आवश्मक ऩहर गरयनेछ। 
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सबाध्मऺ ज्मू  

सबासदस्म ज्मूहरु 

 

साभाशजक र्वकास तपफ ् 
शिऺा मवुा तथा खेरकुद िाखा  

11४. प्रायशपूबक वारर्वकास सर्हत आधायबतु तह सपूभको शिऺा अलनवामफ य लनिूय क भाध्मलभक तह 
सपूभको शिऺा लनिूय क हनुे सलुनशित हनुेछ।  

 

11५. ऩरयबार्षत गणुस्तयको न्मूनतभ भाऩदण्ड अनसुाय िैशऺक ऩूवाफधाय सर्हत लसकाई वातावयण सज्ना 
गरयनेछ। वकु कनफय , ऩसु्तकारम, र्वऻान प्रमोगिारा, आईलसर्ट य माव रगाएत वारभैरी लसकाईका रालग 
न्मूनतभ ितफ ऩयुा गरयनेछन। 

 

11६. अनौऩचारयक शिऺा य साभदुार्मक अध्ममन केन्रराई सवु्यमवशस्थत गरयनेछ। 

 

11७. उच्च शिऺाभा सहज ऩहुॉच य सहबालगता सलुनशित गरयनेछ । लनशित भाऩदण्डका आधायभा 
छारवल्तको व्यमवस्था गरयनेछ। 

 

11८. शिऺण लसकाई प्रबावकाय  हनुेगय  प्रधानाध्माऩकको सवर नतेत््व स्थार्ऩत गरयनेछ। प्रधानाध्माऩक, 
शिऺक कभफचाय को जवापदेह ता स्ऩष्ट हनुेगय  कामफ सपूऩादन कयायको व्यमवस्था गरयनेछ ।  

 

11९. नक्साॊकन, र्वद्याथॉ शिऺक अनऩुातको आधायभा र्वद्यारम सभामोजन एवॊ शिऺक दयवन्द  लभरान 
गरयनेछ। 

 

1२०. भेघा र्वद्यारमको स्थाऩना सपूफन्धी सपूबाव्यमता अध्ममन गरयनेछ। 

 

1२१. अनगुभन तथा लनमभन, र्वऻ सॊरग्न सभहुफाट र्वषमगत सऩुरयवेऺण य ऩष््ठऩोषणराई प्रबावकाय  एवॊ 
ऩरयणाभभखुी फनाईनेछ।  

12२. स्थानीम ऩाठ्यक्रभ, स्थानीम दयफन्द ,गणुस्तय र्वकास , सॊस्थागत ऺभता अलबवद््धी, शिऺक कभफचाय  
तालरभ, सऩुरयवेऺण रगामतका र्वषमभा गाउॉऩालरकारे उशचत व्यमवस्था गने छ । 

 

12३. आधायबतु तहभा लनयन्तय भूय माङ्कन ऩद्धलत य ८ कऺाको अशन्तभभा स्तय क्त ऩय ऺाको व्यमवस्था 
गरयनेछ। 

 

12४. प्रत्मेक र्वद्यारमभा िदु्ध र्ऩउने ऩानी, उऩमकु्त िौचारम, हरयमार , फगैचा, खेरकुद सर्हत स्वस्थ 
वातावयण लनभाफण गने व्यमवस्था लभराईनेछ। 
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12५. शिऺण लसकाईभा सहजीकयण य ऩनुताफजकीकयण प्रर्क्रमाराई लनयन्तयता ददईनकुा साथै, मसका रालग 
कामफर्वलध लनभाफण गरयनेछ। 

 

12६. र्वद्यारम हाताभा जॊकपुड रगामतका भानव स्वास््मभा हानी गने वस्तकुो प्रमोगभा योक रगाउने 
नीलत य माईने छ। 

 

12७. ऩसु्तकारम, वाचनारम तथा साभदुार्मक लसकाई  केन्रहरूको लनयन्तय स्तयोन्नती गरयनेछ। 

 

12८. शिऺण लसकाईभा सूचना प्रर्वलधको प्रमोग तथा व्यमवस्थाऩन सूचना प्रणार को प्रबावकाय  प्रमोग 
गरयनेछ। 

 

12९. शिऺाको गणुस्तय भाऩन य भयु माङ्कन गनफको रालग शिऺा ऐन वभोशजभ भयु माङ्कन गरयनेछ य 
उत्क्ष्टराई प्रोत्साहन गरयनेछ। 

 

1३०. स्थानीम ऩाठ्यक्रभ , वातावयण शिऺा, साभाशजक शिऺा, सास्क्लतक, नैलतक शिऺा जस्ता र्वषम 
लसक्ने लसकाउने बाषाको भाध्मभ भातब्ाषा य नेऩार  बाषा हनुे कुयाको सलुनशित गरयनेछ । 
 

स्वास््म तपफ  
13१. साभान्म उऩचाय सेवा् 
 गाउॉऩालरकाभा 5-१५ िैमाको अस्ऩतार स्थाऩना गनफ सॊघ सयकायसॉग सपून्वम गरयनेछ। 

 गा.ऩा. लबरका प्रत्मेक स्वास््म सॊस्थाहरूभा सेवा  लरन आउने सेवा ग्राह हरूराई गणुस्तय म सेवा 
प्रदान गनफ १२ भर्हना सपूभ ऩगु्ने गय  औषलधको सलुनशितता गय नेछ। 

 जेष्ठ नागरयक, अिक्त य लबन्न ऺभता बएका व्यमशक्तहरूराई गणुस्तय म स्वास््म सेवाको प्रत्माबतूी 
गयाउन जेष्ठ नागरयक घयदैरो स्वास््म सेवा सॊचारनभा य माई मस राई लनयन्तयता ददइनेछ। 

 सेवाको ऩहचुफाट टाढा यहेका फस्ती य सभदुामराई स्वास््म सेवाभा सभार्हत गयाउन अध्मऺको 
गाउॉघय स्वास््म शिर्वय कामफक्रभराई लनयन्तयता तथा फढावा ददइनेछ। 

13२. सयुशऺत भातत््व कामफक्रभ् 
 सस्थागत सतु्केय , ऩवुफ प्रसतुी जाॉच सेचा, उत आयप्रसतुी जाच सेचाराई फढावा ददन उऩाध्ऺको कोसेरो 

कामफक्रभराई लनयन्तयता ददइनेछ। 

 गबाफवस्था भा हनुे जोशखभ य खतयाराई भध्मनजय गय  सभमभै मसको व्यमवस्थाऩन गनफ गबफवती घय 
ऩर्हचान (झण्डा गालडने) कामफक्रभराई लनयन्तयता ददइनेछ। 

 आकशस्भक अवस्थाभा जर्टर अवस्थाको प्रसतुी व्यमवस्थाऩन गनफ छुटै्ट कोषको व्यमवस्थाऩन गरयनेछ। 

 प्रसलुतकभॉहरूको दऺताराई ऩूणफ रुऩभा प्रमोग गय  उऩकयण अबावका कायण सेवाग्राह भा हनु सक्ने 
जोशखभ न्मनुीकयण गनफ भात ्सयुऺा कामफक्रभ प्रसतुी सेवा य  गबफवती सेवाभा स्वा.स. य वलथफङसेन्टय 
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स्तयभा आवश्मक सने उऩकयण हरूको व्यमवस्थाऩन गय  सेवाग्राह राई सयुशऺत सेवा प्रदान गयेको 
प्रत्माबलूत गयाईनेछ। 

 सयुशऺत भातत््व सेवा य प्रसतुी राई प्रबावकाय  गणुस्तय म फनाउन प्रतेक वडाभा एक जना ऩने गय  
दऺ प्रसतुीकभॉ (SBA)  तालरभको व्यमवस्था गय नेछ। 

 

13३. ऩोषण सेवा् 
 लसघ्र कुऩोषण , भध्मभ कुऩोषणभा ऩयेका फारफालरकाहरूको ऩर्हचान गय  गा.ऩा. लबर कामफयत 

सयकाय  गैयसयकाय  सॊघ सस्था हरू भापफ त गा.ऩा. शस्थत स्वास््म तथा सयसपाई िाखा सॊग 
सभन्वम भापफ त एकीक्त रूऩभा ऩोषण कामफक्रभ राग ुगरयनेछ। 

 खोऩ ढुवानी, बण्डायण भा देशखएका सभस्माहरू औय माई ढुवानी तथा बण्डायणको रागी उशचत 
प्रवन्ध लभराईनेछ। 

 र्वलबन्न कायणरे गदाफ खोऩ सेवाफाट फशञ्चत हनु सक्ने अवस्था राई हटाउन प्रबावकाय  सॊचायको 
व्यमवस्थाऩन गय नेछ।  

13४. ऩरयवाय लनमोजन् 
 रूढ वाद  ऩयपूऩया अन्धर्वश्वासका कायण ऩय वाय लनमोजनका साधनको प्रमोग नगय  प्रत्मेक वषफ फच्चा 

जन्भाइ भर्हराहरूको िाय रयक  य भानलसक अवस्थाभा बइयहेको  खेरवाडराई लनरूत्सार्हत गनफ 
ऩरयवाय लनमोजन कामफक्रभ स्थामी तथा अस्थामी क्याशपूऩमनहरू रैभालसक, भालसक रुऩभा सञ्चारन 
गरयनेछन। 

 

 बौगोलरक अवस्था तथा कदठनाई राई भध्मनजय गदै सवफसरुब रूऩभा ऩरयवाय लनमोजन सेवा प्रदान 
गनफ गा.ऩा. लबरका अलधकतभ स्वा. स. भा भानव सॊसाधनको उशचत प्रवन्ध गनफ तालरभहरूको व्यमवस्था 
गय नेछ।  

 

 सानो सखुी य गणुस्तय ऩरयवायको रालग दईु भार फच्चा ऩाई स्थामी फन्ध्माकयण गने कामफराई 
र्विेष प्रोत्साहन ददइनेछ। 

 

 

13५. प्रमोगिारा् 
 सफैका रालग सवफसरुब हनुे गय  जाचॉ प्रमोगिारा स्थाऩना गरयने छ ।  
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सबाध्मऺ ज्मू  

सबासदस्म ज्मूहरु 

13६. योजगाय सेवा केन्र तपफ  
 नेऩारको सॊर्वधान 2072 को बाग 3 धाया 33 रे योजगाय को हक सपूफन्धी व्यमवस्था गरयएको छ 

जस अनसुाय प्रत्मेक नागरयक राई योजगाय को हक हनुे छ त्मसको कामाफन्वमन गनफ मस शिवनाथ 
गाउॉऩालरकाभा ऩलन योजगाय सेवा केन्र शिवनाथको स्थाऩना बएको छ। 

 

 शिवनाथ गाउॉऩालरकारे, योजगाय सेवा केन्र शिवनाथ राई थऩ सदुृर्ढकयण गय  कोलबड-१९ रे 
सज्ना गयेको मस र्वषभ ऩरयशस्थलतका कायण योजगाय  गभुाएय र्वलबन्न भरुकु फाट शिवनाथ 
पर्कफ एका व्यमशक्तहरु राई शिवनाथ गाउॉऩालरका लबर सॊचारन हनुे र्वकास लनभाफणका कामफ हरुभा 
सॊरग्न गरयने छ । ऩालरकास्तय म र्वकास लनभाफणका कामफभा राग्ने श्रलभक योजगाय सेवा केन्रभा 
सूचीक्त बएका वेयोजगाय व्यमशक्तहरु फाट भाग गरयने व्यमवस्था गरयने छ । 

 

 काभका रालग ऩारयश्रलभक आमोजनाहरु भा प्रधानभन्री योजगाय कामफक्रभको सितफ अनदुान को 70 
प्रलतित श्रलभकको ज्माराभा खचफ गनुफ ऩने बएकारे लनभाफण साभग्री खय द गनफ 25 प्रलतित यकभ 
भार हनुे हदुा शिवनाथ गाउॉऩालरकारे लनभाफण साभग्री खरयद गनफ केर्ह यकभ र्वलनमोशजत गये मोजना 
थऩ प्रबावकाय  हनुे बएकारे योजगाय सेवा केन्रको रालग वजेटको व्यमवस्था लभराईनेछ। 

 

 

13७. साभाशजक सयुऺा तथा ऩशिकयण ईकाई तपफ  
 साभाशजक सयुऺा बत आा राई थऩ प्रबावकाय  सेवा भापफ त र्वतयणको व्यमवस्था लभराईनेछ। 

     भर्हरा र्हॊसा न्मलुनकयण य रैङ्गीक र्वबेदको अन्त्म गरयनेछ। 

 

 दलरत तथा जनजाती सभदुामको चौतर्पफ  र्वकासको रालग लतनीहरूको ऩयपूऩयागत ऩेिा, सीऩ, करा, 
दऺताराई सदुृर्ढकयण गदै आधलुनकीकयण गने नीलत लरइनेछ। भकु्त हलरमा, बलूभह न, र्वऩन्न वगफ, 
र्कसानराई नेऩार सयकायरे गयेको प्रभाणीकयण य वलगफकयणको आधायभा व्यमवशस्थत गय  योजगाय 
तथा अन्म आमआजफनका कामफक्रभभा आवद्ध गरयनेछ। 

 

 छुवाछुत, भर्हनावाय , रैंलगक र्हॊसा जस्ता कुय लत य कानूनरे फशजफत गयेका कुप्रथाको अन्त्म गनफ 
सयोकायफाराहरूराई प्रोत्सार्हत गय  वडा स्तयका जनप्रलतलनलध सर्हत गाउॉ फस्तीभा साभाशजक 
रूऩान्तयण अलबमान चराईनेछ। साथै कानून कामाफन्वमनराई प्रबावकाय  फनाईनेछ 

 

 सपूऩणुफ नागरयकहरूको घटना र्ववयणहरू र्वद्यतुीम प्रणार भा अध्मावलधक गरयनेछ। जन्भ, भत््मू, 
फसाईसयाई रगामतका सपूऩूणफ र्ववयणहरूको जानकाय  गाउॉऩालरकाभा अलनवामफ अध्मावलधक गयाउन 
सचेतना ऩणुफ कामफक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। 
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13८. फहुऺ रेीम ऩोषण तपफ ् 
 गबफवती भर्हराहरूराई ऩोषण कोिेर  स्वरूऩ ऩोषण खाद्य साभग्री वलफतयण गरयनेछ। 

 प्रत्मेक वडाभा कपूतीभा एक"ऩोषण नभनुा टोर" मसै आ.व.भा घोषणा गनफ सवै र्वषमगत 
िाखाहरूफाट फहुऺ ेरीम ऩोषण मोजनाको अवधायणा अनसुाय एर्कक्त कामफक्रभ फनाई कामफन्वमन 
गरयनेछ। 

 प्रथलभक लफद्यारम जाने गरयफ  तथा अलत र्वऩन्न टुहयुा ऩरयवायका र्वद्याथॉहरूका रागी ऩोषण बत आा 
उऩरब्ध गयाईनेछ। 

 सॊघीम तथा प्रदेिरे गयेका ऩोषणका भाऩदण्डहरू ऩूयागयेका २ फटा वडाराई ऩोषणमकु्त वडा घोषणा 
गय  ऩयुस्क्त गय नेछ। 

 ५ वषफ भनुीका न्मून कुऩोर्षत फारफालरकाहरूको तौर तथा वर्द्ध अनगुभन गय  कुऩोषणको अवस्था 
अनसुाय ऩयाभिफ, ऩोषण कोिेर  तथा उऩचायको व्यमवस्था गय  कुऩोषणको दयराई िनु्मभा 
य माइनेछ। 

 भर्हरा य फारफालरकाको स्वास््म अलबवर््द्ध गनफभा उय रेखलनम बलुभका लनवाफह गदै आउन ु बएका 
भर्हरा स्वमभ सेवकहरूका रागी ऺभता र्वकास तथा प्रोत्साहनका रागी सपूभानका कामफक्रभ 
सॊचारन गरयनेछ। 

 वहुऺ ेरीम ऩोषण कामफक्रभराई लनयन्तयता ददइनेछ। 

 

13९. सूचना प्रर्वलध तपफ ् 
 शिवनाथ गाउॉऩालरकाभा एउटा सूचना प्रर्वलध सेवा केन्रको स्थाऩना गरयनेछ। 

 सवै भा.र्व. , लन.भा.र्व. य स्वास््म चौकीभा  सूचना प्रर्वलधका न्मूनतभ साभग्रीहरूको ऩरयऩलुतफ 
गरयनेछ । 

 गाउॉऩालरकाभा एउटा E-Library को व्यमवस्था गरयनेछ। जसफाट शिऺण साभग्री र्वद्यतुीम भाध्मभफाट 
उऩरव्यध गयाइनेछ। 

 आ.व. २०७६/७७ भा गाउॉऩालरकाको आवलधक मोजना  तमाय गरयने कामफक्रभ बएताऩलन covid-

19 भहाभाय का कायण उक्त कामफ योर्कएको हदुा आगाभी आ.व.भा उक्त कामफराई सपूऩन्न गरयने 
छ। 

 सेवा प्रवाहराई प्रर्वलधमकु्त एवॊ कभफचाय हरूको कामफदऺताका रालग आवश्मकता अनरुूऩ तालरभको 
व्यमवस्था लभराईनेछ। 

 लन.भा.र्व. तह देखी भा.र्व. सपूभ सवै र्वद्यारमभा इन्टयनेटको व्यमवस्था गरयनेछ। 

 र्वद्यारमहरुभा  कपूप्मूटय शिऺाभा जोड ददइनेछ। 

 र्वषमगत कपूप्मूटय शिऺक नबएको र्वद्यारमका शिऺकहरूराई कपूप्मूटय तालरभको व्यमवस्था        
लभराईनेछ। 
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  शिऺण लसकाईभा सूचना प्रर्वलधको प्रमोगभा र्विेष जोड ददइनेछ। 

 कपूप्मूटय य माव नबएको र्वद्यारमभा कपूप्मूटय य माव स्थाऩनाको रालग आवश्मक ऩहर गरयनेछ । 

 

1४०. भानव सॊसाधन तथा कभफचाय  व्यमवस्थाऩन् 
 र्वदाको ददन य अलतरयक्त सभमभा ऩलन काभ काज गने कभफचाय राई थऩ सेवा सरु्वधाको उशचत 

प्रवन्ध लभराईनेछ। 

 कभफचाय को हकभा कामफसपूऩादन भयु माङ्कनको आधायभा सेवा सरु्वधा थप्नको रालग आवश्मक ऩहर 
गरयनेछ। 

 जनप्रलतलनलध य कभफचाय राई अलनवामफ स्वास््म फीभा कामफक्रभ राग ुगरयनेछ। साथै आभ जनताराई 
स्वास््म फीभा गयाउन प्ररेयत गयाईनेछ। 

  

14१. सॊस्थागत सधुाय तथा सिुासन प्रवद्धफन् 
 कभफचाय  व्यमवस्थाऩन एवॊ ऩरयचारनभा तदारुकताका साथ कभफचाय को दयफन्द  ऩणुफता ऩठाईसकेकोरे 

कामफयत कभफचाय राई ऺभता अलबवर््द्ध तालरभ ददईनछे। 

 गाउॉऩालरका, वडा कामाफरम य गाउॉऩालरका लबरका सपूऩूणफ सयकाय  कामाफरमहरूभा इन्टयनेट सेवा, 
र्वधतुीम हाशजय  जडान कामफ आगाभी वषफलबर सपूऩन्न गरयनेछ। 

 कभफचाय हरूराई कामफ सपूऩादनभा आधारयत ऩयुस्काय य दण्डको व्यमवस्था गरयनेछ।  

 स्थानीम सेवा प्रवाहभा सवफसरुबता य सेवाग्राह को सहज ऩहुॉच य माउन र्वलबन्न घपुूती सेवा शिर्वयहरू 
सञ्चारन गरयनेछ। 

 प्रत्मेक चौभालसक सभाप्त बएको १५ ददन लबरै सावफजलनक सनुवाई कामफक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। 

 अलनमलभतता सयकाय  सपूऩशत आको अनालधक्त प्रमोग, अऩचरन तथा दोहन य अन्म जनुसकैु अऩयालधक 
कामफभा सॊरग्न व्यमशक्तराई सपूऩलतको लनगयानी अनसुन्धान य छानर्वनको दामयाभा य माइनेछ। 

 कानून, सॊगठन य जनिशक्तराई सिुासन य र्वकासभैरी  फनाईनेछ। 

 याष्डसेवकहरूभा काभ प्रलत तत्ऩय हनुे, सेवाबाव  सभमभै काभ सपूऩन्न गने, उत्क्ष्ट नलतजा ददने य 
शजपूभेवाय  वहन गने कामफ ऩद्धलतको र्वकास गरयनेछ । 

 सयकाय  सेवाराई भमाफददत फनाई ऩेिागत दऺता हालसर हनुे गय  सयकाय  सेवाराई नमाॉ जीवन 
ददइने छ। 

 कोलबड-१९ (Covid-19)  को भहाभाय का वेरा प्रत्मऺ रूऩभा क्वायेशन्टनभा खर्टएका स्वास््मकभॉ य 
सयुऺाकभॉहरूराई उच्च प्रिॊसा सर्हत थऩ सेवा सरु्वधा ददने व्यमवस्था लभराईने छ। 

 र्वकास आमोजना रगामत सपूऩणुफ कामफक्रभहरूको अनगुभन भयु माङ्कन गनफ अनगुभन प्रणार राई 
सभम साऩेऺ सधुाय गय  वैऻालनक ऩद्धलत राग ुगनफ र्वलबन्न कामफर्वलध एवॊ काननु लनभाफण गरयनेछ। 
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सबाध्मऺ ज्मू  

सबासदस्म ज्मूहरु 

 

14२. वन वातावयण तथा र्वऩद व्यमवस्थाऩन 

 वातावयण सॊयऺण राई लतब्रता ददन फ्ऺ ायोऩण, साभदुार्मक वन सॊयऺण जस्ता यणनीलत अवरपूफन 
गरयने छ । 

 साभदुार्मक वनहरुराई सॊयऺण गनफ आवश्मक ऩहर कदभ चालरने छ । 

 खनेऩानीको उशचत व्यमवस्था लभराईनेछ। 

 र्वऩदजन्म घटनाहरुको योकथाभ तथा ऩूवफतमाय का रालग आवश्मक साभग्रीहरुको आऩूतॉभा जोड 
ददईने छ । 

 वन वातावयण वा ऩमाफवयणीम सन्तरुनराई नर्वगानफको रालग ददगो र्वकास रक्ष्मको अवधायणाराई 
व्यमवहायभा रागू गरयनेछ। 

 पोहयभैरा व्यमवस्थाऩन गनफ आवश्मक यणनीलत तथा र्क्रमाकराऩहरू सॊचारन गरयनेछ।  

 ऩूणफ सयसपाईको रालग नभनुा टोर, फशस्त छनोट गरयनेछ। 

 धवुायर्हत गाउॉऩालरका फनाउने उदे्दश्म लरइनेछ य नभनुा टोर फस्ती य वडाराई र्विेष ऩयुस्काय 
ददइनेछ। 

 फैकशय ऩक उजाफ प्रवद्धफन केन्रको सहमोगभा र्वलबन्न ऩमफटन स्थर य सावफजलनक स्थरभा सडक 
वशत आको व्यमवस्था गरयनेछ। 

 प्राक्लतक र्वऩशत आफाट मस गाउॉऩालरका ऺेर लबरका आभ जनतारे व्यमहोदै आएको सभस्माराई 
सभाधान गनफ र्वऩद व्यमवस्थाऩन कोष स्थाऩना बइ अगाडी फढेको हदुा उक्त कामफराई लनयन्तयता 
ददइनेछ। 

 वातावयण सॊयऺणराइ लतब्रता ददन व्ऺ ायोऩण, साभदुार्मक वन सॊयऺण जस्तायणलनलत अवरपूवन 
गरयनेछ। 

 वातावयण सयसपाइको रालग गा.ऩा. राई नै ऩूणफ सयसपाइका चयणहरू ऩयुा गरय स्वच्छ 
गाउॉऩालरकाको रालग ऩहर कदभ चालरनेछ। 

 जरवाम ुअनकूुरनका र्वलबन्न कामफक्रभहरू सचुारू गरयनेछन । 
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14३. र्वर्वध् 
 र्वलबन्न योजगायभरुक िैशऺक तालरभहरू  सीऩभरुक तालरभ, रोकसेवा तमाय  कऺा, वेलसक 

कपूप्मूटय टे्रलनङ्ग (Basic Computer    Training), व्यमवसार्मक क्र्ष तालरभ, प्राशपूफङ, लसराई कटाई 
फनुाई जस्ता तालरभहरु सॊचारन गरयनेछन । 

 भोवाइर सॊञ्चाय नऩगेुका स्थानहरूभा नेऩार टेलरकभसॉग सभन्वम गय  लनभाफणको प्रर्क्रमा अशघ 
फढाइनेछ। 

 स्थानीम र्वकास लनभाफणका कामफभा फजेट र्वलनमोजन गदाफ साना टुके्र मोजनाहरूभा र्वलनमोजन गने 
ऩरयऩाट राई लनरूत्सार्हत गरयनेछ। 

 न्मार्मक सलभलतको काभ कायवाह भा प्रबावकाय ता य माउन र्विेष ऩहर गरयनछे। 

 जोशखभभा ऩयेका आलथफक अवस्था कभजोय बएका जस्तै ऺमयोग, भटुु योगी, भग्ौरा योगी, सऩफको 
टोकाई, शचतवुा आक्रभण य दघुफटना ऩरय ज्मान गभुाउने वा दघुफटनाभा ऩनेहरूका रालग याहतकोष 
खडा गय  स्थाऩना बएको कोषराई लनयन्तयता ददइनछे। 

 साभाशजक र्वसॊगती तथा र्वक्तीफाट हनु सक्ने द्धन्द न्मनुीकयण तथा सभाधान गनफका रालग 
वडाहरूभा भेरलभराऩ केन्र खडा गरयने नीलत अवरपूवन गरयएकोछ। 

 मस गाउॉऩालरका लबर यहेका खेरकुदका प्रलतबाराई सॊयऺण गनफ खेरकुद र्वकास सलभलत गठन 
गरयनेछ। 

 दलरत अऩाङग, असहाम, टुहयुा तथा जेहेन्दाय फारफालरकाहरूराई उच्च तथा प्रार्वलधक शिऺा 
अध्ममनका रालग र्विेष छारवश्त आ ददइनेछ। 

 र्वऩन्न य अलत र्वऩन्न ऩरयचम ऩर प्रदान गरयनेछ। जसको आधायभा स्वास््म फीभाभा सहलुरमत य 
स्वास््म उऩचायभा  र्विेष छुटको व्यमवस्था गरयनेछ। 

 र्ऩछलडएको वगफराई भरुप्रवाह कयणभा य माउन लफलबन्न सिशक्तकयणका कामफक्रभहरू सञ्चारन 
गरयनेछन । 

 ऩयपूऩयागत सीऩराई व्यमवसामीकयण गनफ र्विेष ग्राहमता ददने नीलत कामाफन्वमन गरयनेछ। 

 

14४. फाशणज्म तपफ ् 
 फजाय अनगुभन कामफराई लनयन्तयता दददै उऩबोक्तहरूको हकर्हतहरूराई सलुनशित गरयनेछ। 
 शिवनाथ गाउॉऩालरका लबरका सपूभणुफ व्यमवसामीहरूराई गाउॉऩालरकाभा दताफ गनफ एवॊ PAN/VAT भा 

दताफ गयाई कयको दामयालबर अलनवामफ रुऩभा य मउने व्यमवस्था गरयनेछ। 

 गाउॉऩालरकारे लनभाफण गयेको भददया लनमन्रण तथा व्यमवस्थाऩन कामफर्वलध २०७५ राई ऩूणफ रूऩभा 
कामाफन्वमनभा य माइनेछ। 
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सबाध्मऺ ज्मू  

सबासदस्म ज्मूहरु 

प्रस्ततु नीलत तथा कामफक्रभको ऩरयलध लबर यह  आगाभी आथॉक वषफ २०७७/७८ को सीलभत स्रोत य 
साधनको अलधक्तभ उऩमोग गनफका रालग तऩलसर फभोशजभको अनभुालनत आम प्रऺऩण गरयएको व्यमहोया 
सपूभालनत गाउॉसबा ऩेि गनफ चाहन्छु। 
 

 

क्र.स श्रोत यकभ रु 

1 नेऩार सयकाय याजस्व वाडपाड 6,26,76,140।- 
2 नेऩार सयकाय र्वशत आम सभालनकयण अनदुान 7,94,00,000।- 
3 नेऩार सयकाय िसतफ अनदुान 17,12,00,000।- 
4 नेऩार सयकाय र्विेष अनदुान ऩूजीगत 20,00,000।- 
5 नेऩार सयकाय सभऩूयक अनदुान ऩूजीगत 1,41,00,000।- 
6 प्रदेि सयकाय सभऩूयक अनदुान  1,26,73,000।- 
7 प्रदेि सयकाय र्विेष अनदुान  59,00,000।- 
8 प्रदेि सयकाय र्वशत आम सभालनकयण 69,90,000।- 
9 प्रदेि सयकाय याजस्व फाडपाड - सवाय  साधन कय 7,36,000।- 
10 आन्तरयक आपूदानी 25,00,000।- 

जम्मा 35,81,75,140।- 
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अन्तभा शिवनाथ गाउॉऩालरकाको अगाभी आ.व. 2077/078 को नीलत तथा कामफक्रभ लनभाफणको क्रभभा 
सहमोग गनफहनुे गाउॉऩालरका ऩदालधकाय  तथा याष्डसेवक कभफचाय हरु, नागरयक सभाज, र्वऻ सभदुाम, लनजी 
तथा गैय सयकाय  ऺेरहरुप्रलत हाददफक आबाय प्रकट गदफछु । मस नीलत तथा कामफकक्रभको कामाफन्वमनभा 
सपूफद्ध सफै ऩऺफाट सकयात्भक सहमोगको अऩेऺा गदफछु । 

 

धन्मफाद । 
 


