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सभासदस्य ज्यूहरु 

शिवनाथ गाउँपालिकाको यस गरीमामय दिैँ सभामा आलथणक वषण 207९/0८० को वार्षणक नीलत 

तथा कायणक्रम प्रस्ततु गनण पाउदा मिाई गौरवको अनभुलूत भईरहेको छ । 

                 "आलथणक सिंबरृ्िको आधार, कृर्ष, उद्यम र पयणटन पूवाणधार ।" 
 

१) र्वगतमा भएका ऐलतहालसक जनआन्दोिन एविं राजनैलतक आन्दोिनबाट सिंघीय िोकताशन्तक 
गर्तन्र स्थापनाका लनलमत्त आफ्नो अमलु्य जीवन बलिदान गनुणहनुे सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात िर्हदहरु 
प्रलत उच्च सम्मान सर्हत भावपूर्ण श्रिान्जिी अपणर् गदणछु। 

२) गाउँपालिका स्थापना भए पिात गररएका केर्ह कामको प्रगलत सलमक्षा सभा समक्ष प्रस्ततु गदणछु 
। 

३) नेपािको सिंर्वधान 2072 को अनसूुची 8 बमोशजम प्राप्त अलधकार िाई गाउँपालिकाको कामकाज 
िाई लनयमन र सहजता ल्याउन १२ वटा ऐन, १६ कायणर्वलध र ४ वटा लनयमाविी र १ 
लनदेशिका ल्याएको जानकारी गराउदछु । 

४) गाउँपालिकािे िोक सेवा आयोग िाई माग गरे बमोशजमको स्थायी कमणचारीहरुको परीपूती हनुकुा 
साथै प्रधानमन्री रोजगार कायणक्रमको कायाणन्वयन गनणको लनलमत्त प्रार्वलधक सहायक, मेड्पा 
कायणक्रम अन्तगणत उद्यमर्वकास सहजकताणहरु, गरीव घरधरुी पर्हचानका िालग गर्क र 
सपुरीवेक्षकहरु र पाँच सैयाको कोरोना अस्थायी अस्पताि सञ्चािन गनणकािालग करारमा 
एम.र्व.र्व.एस डाक्टर सर्हत कमणचारीहरुको पद पलुतण भई कायाणियको काम काजबाट जनसेवामा 
सहजता भएको महससु गरीएको छ । 

५) प्रदेि पवुाणधार र्वकास कायणक्रम अन्तगणत एम्बिेुन्स एक थान, गाउँपालिकाको वजेट बाट कुस्मौत 
घाट प्रहरी चौकी र सलु्िेखान प्रहरी चौकी िाई एक/एक थान  मोटर साईकि खररद गरी थप 
दईु थान मोटरसाईकि हस्तान्तरर् गरीएको हुँदा गाउँपालिकाको आन्तरीक आम्दानी बदृ्वद्व तथा 
सेवामखुी र गाउँपालिकाको िाशन्त सरुक्षामा थप टेवा पगेुको महससु गरीएको छ । 

६) सिंघीय मालमिा तथा सामान्य प्रिासन मन्रािय बाट हस्तान्तरर् जग्गामा 16 र ४ कोठे 
गाउँपालिकाको प्रिासकीय भवन लनमाणर् सम्पन्न भई कायाणिय लनयलमत सञ्चािनमा आएकोछ । 

७) गाउँपालिकाको सहयोगमा वडा निं. ४ को वडा कायणिय सम्पन्न भएकोछ र वडा निं. १, ३ र ६ 
को वडा कायाणिय लनमाणर् कायण सम्मन्न हनुे चरर्मा छ । 

८) गाउँपालिका केन्र नेपाि एस. लब. आई. बैङ्कको स्थापना तथा सलु्िेखान प्रहरर चौकीको स्थापना 
भई शजल्िा सदरमकुाम जाने कामबाट जनतािाई सहज भएको एिंव िान्ती सरुक्षामा सहजता 
महसिु भएकोछ । 
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क) शिक्षा 
 

९) श्री नागाजुणन मा.र्व. मा प्रार्वलधक धार तर्ण को (कक्षा ९-१२) बालि लबज्ञान अध्यान अध्यापन 
कायण सञ्चािनमा आएको । 

१०)गाउँपालिका भरर रहेका सम्परु्ण र्वद्याियहरुमा गाउँपालिकाबाट अनदुान उपिव्ध गराई शिक्षक 
तथा बाि र्वकास सहज कताणको व्यवस्थापन गरीएको । 

११)गाउँपालिकाको पहिमा र्वद्याियको पूवाणधार भवन घेर प्रखाि सबै मा. र्व. र केर्ह आधारभतू 
र्वद्याियमा २ र्क.वा. क्षमताको सौयण उजाण जडान गने कायण सम्पन्न भएको । 

१२)गाउँपालिकाको पहिमा र्वद्याियिाई लतन तारे घोषर्ा कायणक्रम अन्तगणत बैतडी शजल्िाको पर्हिो 
र स.ुप.प्रदेिको दोस्रो लतन तारे र्वद्यािय घोषर् गने गाउँपालिका भएको र हािसम्म ६ वटा 
र्वद्यािय घोषर्ा गरीएको छ । 

१३)गाउँलिका भरीका समपूर्ण र्वद्याियहरुमा सदु र सर्ा खानेपानी व्यवस्था गरी पूर्ण सरसर्ाइ   
उन्मखु र्वद्याियको पूवाणधार लनमाणर् भएको छ । 

१४)गाउँपालिकाको पहिमा र्वलभन्न र्वद्याियहरुमा राष्ट्रपलत िैशक्षक सधुार कायणक्रम मार्ण त कक्षा 
कोठा लनमाणर् एिंवम एक मषु्ट अनदुान कायणक्रम अन्तगणत ६ वटा आ. र्व. िाई एक मषु्ट वार्षणक 
अनदुान उपिव्ध गराएको छ  

१५)० दरबन्दी भएका मा.र्व. र लन.मा.र्व िाई शिक्षर् लसकाइ अनदुान उपिव्ध गराइएकोछ । 

 

ख) स्वास््य 

१६)गाउँपालिकाको पहिमा पूर्ण सिंस्थागत सतु्केरी गाउँपालिका र ० होम   लडिेभरी गराउन ६ वटै 
वडा लभर दक्ष जनिशि सर्हतको प्रर्वलधक सेवा उपिव्ध गराई ११ वटा सरुशक्षत प्रसलुत केन्र 
स्थापना गरीएको छ, साथै गभणवलतिाई उपाध्यक्षको कोिेिी कायणक्रम सञ्चािन गरर वडा निं. ३ 
िाइ पूर्ण सिंस्थागत सतु्केरी वडा घोषर्ा गरीएको छ । 

१७)वडा निं. १, ३ र ५ मा आधारभतू सेवा केन्र स्थापना भएको छ, साथै स्वास््य चौकी र 
आधारभतू सेवा केन्रमा बैकशल्पक उजाण प्रवणिन केन्र सहयोगमा २ र्क.वा. को सौयण उजाण जडान 
भएको छ ।  

१८)गाउँपालिकाको पहिमा गाउँपालिकाको केन्र सलु्येखानमा १० िैय्याको अस्पतािको लनमाणर् 
प्रर्क्रया अगाडी बढेको छ । 
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१९)मर्हिा स्वास््य स्वयसेवीकाहरुिाई मेलडक मोवाइि उपिव्ध गराइ सेवा सचुारु भएको तथा 
म.स्व. सेवीकािाई सम्मान कायणक्रम सम्पन गररएको छ । 

२०)गभणवतीिाई घरमै अथवा टोिमै सेवा उपिव्ध गराउने उदेश्यिे घशुम्त सेवा मार्ण त लभलडयो 
एक्सरे सेवा सिंचािनमा आएको छ । 

२१)शिवनाथ गाउँपालिकाका १६ देशख २३ मर्हनासम्मका सबै बािवालिकाहरुिाई १५ मर्हना लभर 
पाउँन ुपने सम्पूर्ण खोप परुा गरी पूर्ण खोप सलुनशित गाउँपालिका घोषर्ा गरेका छौँ । 

 

ग) खानपेालन 

२२)गाउँपालिकाको पहिमा ग्रालमर् जिस्रोत व्यवस्थापन पररयोजना मार्ण त बैतडी शजल्िाकै पर्हिो 

एक घर एक धारा " कायणक्रम मार्ण त ६६७ वटा एक घर एक धारा" लनमाणर् सम्पन्न भएको 
छन । 

२३)गाउँपालिका र ग्रलमर् जिस्रोत व्यवस्थापन पररयोजनाको सिंयूि िगानीमा १० वटा सामदुायीक 
खानेपानीको योजना लनमाणर् सम्पन्न भएको छ । 

२४)गाउँपालिकाको आफ्नै पहिमा स-साना खानेपालन योजना लनमाणर् तथा पाइपहरु र्वतरर् गरीएका  
छन । 

२५)गाउँपालिकाको पहिमा प्रदेि सरकारको सहयोगमा २ वटा सोिार लिशटटङ खानेपालन योजना 
सम्पन्न भएका छन । 

२६)ग्रालमर् जिस्रोत व्यवस्थापन पररयोजनाको सहयोगमा वास बोड, वास इकाई र खानेपालन उपभोिा 
सलमलत सन्जाि स्थापना गरी खानेपानीिाई लबिेस प्राथलमकता द्वददैँ आएको छ । 

 

घ) यतायात 

२७)शिवनाथ गाउँपालिकाको पहिमा प्रत्येक वडाका टोि बस्तीहरुमा सडक सञ्जाि मार्ण त जोडन े
कायणहरुिाई अगाडी बढाउने क्रममा अलधकािंि टोि वशस्तहरु सडक सिंञ्जाि मार्ण त जोडीएका छन 
। जसमध्ये ४ वटा मखु्य सडक र २२ वटा िाखा सडकहरु गरी जम्मा १५२.५ र्क.लम. सडक 
लनमाणर् भएकोछ । 

२८)गाउँपालिका लभरका अलधकािंि सडकहरुको DPR बसृ्ततृ पररयोजना प्रलतबेदन तयार गररएको छ 
। 

२९)गाउँपालिकाको यातायात गरुु योजना MTMP  तयार गररएको छ । 
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ङ) कृर्ष 

३०)कृर्षिाई आय आजणनको मखु्य पेिा बनाउने उदेश्यका साथ वडा निं. ३, ५ र ६ िाई कृर्ष 
पकेट क्षेर घोषर्ा गरी २५० वटा टिाष्टीक हाउस र्वतरर् गररएको छ भने अदवुा, वेसार िाई 
व्यवसायीक रुपमा अगाडी बढाएको छ । 

३१)कृर्ष उत्पादनिाई बढावा द्वदन प्रत्येक वडामा १/१ जना नसणरी नाईकेको तालिम द्वदई नसणरीमा 
वोट, र्वरुवा उत्पादन गरी आप, केरा, लिशच, ओखर, कागती, र्कर्व र आनारका र्वरुवाहरु 
र्कसानहरुिाई र्वतरर् गररएको छ । 

३२)कृर्ष उत्पादनिाई बजाररकरर् गनण गाउँपालिका केन्रमा सिंकिन केन्र स्थापना गररएकोछ । 

च) पि ु

३३)मासमुा आत्मालनभणर हनु कुखरुा पािन व्यावसायीहरुिाई अनदुान, बगूिंर पािनम अनदुान, बाख्रा 
पािनमा अनदुान, भैसी पािनमा अनदुान एिंव उन्नत खािका रािंगा र बोका र्वतरर् कायण सम्पन्न 
भएका छन । साथै गोठ सधुारको कायणक्रम सम्पन्न भएको छ । 

छ) पयणटन 

३४)शिवनाथ मशन्दरको गरुु योजना तयार गरर गरुु योजनािे औल्याएका लनमाणर् कायण ४ वटा गेट, 
पदमागण लनमाणर् सम्पन्न भएका छन भने एलतहालसक िमाणिी गलडको गरुु योजना तयार गने काम 
सम्पन्न भई नेपािी सेनाको सहयोगमा गलड र्कल्िाको सिंरक्षर् गने कायणको आरम्भ भएको छ, 
भने गाउँपालिकाको सहयोगमा िमाणिी गलड क्षेर लभर तारबार िगाउन ेकायण सम्पन्न भएकोछ । 

३३)उदयदेव मशन्दरको धालमणक पयणटर्कय गरुु योजना तयार गररएकोछ । 

३४)खोल्देव केदार मशन्दर घेर पखाणि िगाउने कायण सम्पान्न भएकोछ । 

 

ज) झोिङु्ग ेपिु 

३५)शिवनाथ गाउँपालिका वडा निं. ४ बगार झो. पू. र सेल्या कोपरे झो. पू. COVID-19 का कारर्िे 
लनमाणर् कम्पलनिे समान समयमा सटिाई गनण नसकेर केही र्ढिाई भएतापलन तत्काि योजनाको 
समान पूगी सकेकोिे योजना लनमाणर् कायण सम्पन्न हनुे चरर्मा छ भने बाकी पूिहरु मटेिा खोिा 
र गनागाड झो. पू. लनमाणर् हनुे क्रममा छन । 

 



6 

 

झ) दलित तथा मर्हिा 

३६)दलित तथा मर्हिाहरुको माग सम्वोधन एिंव समस्या समाधान गनण पालिका स्तरीय दलित सिंजाि 
र मर्हिा सिंजाि गठन गरर माग सम्वोधन गरीएकोछ, साथै दलित र मर्हिाको आय आजणनमा 
बरृ्ि गनण र्वलभन्न सामाग्रीहरुमा (बाख्रा, लसिाई कटाई मलसन, आरन सधुार तथा २० र्क.वा. सौयण 
बशत्त) र्वतरर् गररएकाछन ।  

ञ) र्वर्वध 

३७)गाउँपालिकाको पहिमा धालमणक तथा पयणटकीय क्षेर स्थानीय बजारहरुमा सडक वशत्त (१७) थान 
जडान गरीएको । 

३८)गाउँपालिका केन्र सलु्िेखानमा पालिका स्तरीय खेि मैदान लनमाणर् गररएको छ। 

३९)कमजोर आलथणक अवस्था भएका द्वदघण रोगी र र्वपदको जोशखममा रहेका पररवरिाई कायणर्वलध 
अनसुार लनबेदनका आधारमा राहत तथा आलथणक सहयोग उपिव्ध गराइएको छ । 

४०)प्रार्वलधक शिक्षा हालसि गने र्वपन्न पररवारका व्यशिहरुिाई प्रार्वलधक छारवशृत्त उपिव्ध 
गराइएको छ । 

४१)स.ुप. प्रदेिमा पर्हिो स्थानीय पाठ्यक्रम (कक्षा १ - ३) तयार गने पर्हिो गाउँपालिका स्थार्पत 
भएको छ ।  

४२)आ.व. 207८/07९ को प्रधानमन्री रोजगार कायणक्रम का िालग EMIS मा ९३१ जना 
बेरोजगार व्यशि सूचीकृत भएका छन । 

४३)आ.व. 207८/07९ को प्रधानमन्री रोजगार कायणक्रम अन्तगणत यवुा रोजगारीका िालग 
रुपन्तरर् पहि आयोजना र कामका िालग पाररश्रलमकमा आधाररक समदुार्यक योजना गरी 
गाउँपालिका भरी २५ वटा योजना सञ्चािन भई रहेका छन र उि योजनाहरुमा २२५ 
जनािाई 100 द्वदन बराबरको रोजगारी उपिब्ध गराईएको छ । 

४४)लबद्याथी भनाण दर बढाउन र लबद्याथी िाई लनरन्तर र्वद्याियमा उपशस्थत गराउन सञ्चािन 
गरीएको द्वदवा खाजा कायणक्रम लनरन्तर रुपमा चलिरहेको छ । 

४५)न्यायीक सलमलत मार्ण त गाउँपालिका लभर २२८ वटा मदु्दाहरु मेिलमिाप गराई र्कनारा 
िगाईएको छ। 

४६) घटना दताण कायणिाई Online  मार्ण त दताण गराउने कायणकासाथै सम्पूर्ण वडाहरुका प्रिासलनक 
कामहरु िाई  Digitalization  का माध्मबाट गने  कुरा सम्पन्न गरीएको छ । 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01syEm8hL0_9TXO-TN6zoQcLwWIhQ:1592742413350&q=Digitalization&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwior5Du85LqAhXwxDgGHQ4jCAUQkeECKAB6BAgTECU
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४७) सावणजलनक खररदिाई व्यवशस्थत गनण नेपाि सरकारिे तयार पारेको सावणनशजक खररद 
व्यवस्थापन प्रर्ािी PAMS  को सरुुवात गरीएको छ । 

 

४८) आगालम 5 वषणको िालग गाउँपालिकाको आवलधक योजना लनमाणर् कायण सम्पन्न भईसकेको छ 
सो आवलधक योजनािे गाउँपालिका लभर सञ्चािनहनुे योजना छनौंटमा सहजता ल्याउने र्वश्वास 
लिएको  

सभासदस्य ज्यूहरु 

अव म अगालम आलथणक वषण २०७९/०८० मा शिवनाथ गाउँपालिकािे अविम्वन गने लनलत 
तथा कायणक्रम प्रस्ततु गदणछु । 

        "समिृ शिवनाथको आधार स्वास््य, शिक्षा, सिुासन र रोजगार।" 
 

४९)  नेपािको सिंर्वधान 2072 बमोशजम र्वद्यमान सिंघीय ऐन तथा काननु, प्रदेि ऐन काननु सिंग 
नबाशझने गरी स्थानीय तहिाई आवश्यक पने सिंर्वधानको अनसूुची 8 बमोशजम स्थानीय काननु 
लनमाणर् गरी कायाणन्वयन गने कायणिाई प्राथलमकता द्वदईने छ ।  

 

के्षरगत नीलत तथा कायणक्रमः 

क) पूवाणधार र्वकासः 
५०)  नेपाि र्वद्यतु प्रालधकरर्बाट रार्ष्ट्रय प्रसारर्िाईन गापाको केन्र सम्म पगु्ने क्रममा रहेकोिे सिंघ 

सरकारसँग समन्वय गरी उि र्वधतुिाईनिाई सम्परु्ण वडा भरी र्वस्तार  गरीनेछ। 

५१)  प्रत्येक वडामा व्यवशस्थत सडक सञ्जाि लनमाणर् गनण सडकहरूको लडर्पआर तयार गने रर्नीलत 
ल्याउनकुा साथै लडर्पआर गरीएका सडकिाई थप व्यवशस्थत बनाउने कायणक्रम ल्याइनेछ। 

५२)  गा.पा केन्रमा रहेको खेिमैदानिाई थप व्यवशस्थत गरीनेछ। 

५३) लनमाणर्ालधन वडा कायाणियहरू लनमाणर् सम्पन्न हनुे चरर्मा रहेको हदुा यथा लसघ्र कायाणिय सिंचािन 
गरीने व्यवस्था लमिाईनेछ। 

५४)  लनमाणर् सम्पन्न हनु बाकी रहेका वडा कायाणिय आधारभतु स्वास््य केन्र, लनमाणर् व्यवसार्य सिंघ, 
आवश्यक प्रर्क्रय परुागरी यथालसघ्र लनमाणर् गरीने व्यवस्था गरीनेछ। 

५५)  गाउँपालिका सम्म पगु्ने मखु्य सडकिाई सिंघ र प्रदेि सिंग समन्वय गरी कािो परे गनण पहि 
गरीनेछ। 

५६)  वडा कायाणिय नभएका वडा निं.२, ५ र ६ का िालग वडा कायण लनमाणर्का िालग पहि गरीनेछ। 
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५७)  स्थानीय सडकहरूिाई वषण भरी यातायात सिंचािन गरीने व्यवस्था गरीनेछ। 

५८)  प्रसलुत सेवा केन्र, गाउघर र्कशल्नक तथा खोप र्कशल्नक नभएका ठाउमा आगामी आ.व.मा लनमाणर् 
गरीने नीलत अपनाईनेछ। 

५९)  भौलतक सिंरचना लनमाणर् गदाण नक्सा पास,भकुम्प प्रलतरोलध प्रर्वलध अनसुार लनमाणर् गरीने कायणिाई 
प्राथलमकता द्वदइनेछ। 

६०)  यातायात गरुू योजना अनसुार सडक लनमाणर् कायणिाई अगाडी बढाइने छ। 

६१)  सरकारी भौलतक सिंरचना लनमाणर् गदाण अपाङ्ग/बाि मैलर सिंरचना लनमाणर् गरीनेछ। 

६२)  सडक लनमाणर् गदाण बातावरर् मैरी बनाउने नीलत अबिम्बन गरीनेछ। 

६३)  सिंघ र प्रदेि सरकारसँगको समन्वयमा पालिका स्तरमा सञ्चालित मखु्य रर्लनलतक सडकहरुको 
स्तरोन्नलत तथा कािो परेकािालग आवश्यक बजेटको व्यवस्था गररनेछ । 

६४)  कृर्ष उत्पादनमा जोड द्वदन लसचाँइ सरु्वधाकािालग आवश्यक बजेटको व्यवस्था तथा ठूिा लसचाँइ 
आयोजना सञ्चािनको िालग सिंघ र प्रदेिसँग समन्वय गररनेछ । 

६५)  लिफ्ट लसचाँइ योजना मार्ण त मखु्यतया सरुनया र महाकालि नद्वद आसमासका खेलत योग्य 
क्षेरकािालग सरकारी तथा गैर सरकारी सिंस्थाहरुसँग समन्वय गररनेछ । 

६६)  खानेपानी सरसर्ाई तथा स्च्छता व्यवस्थापन लनदेशिका २०७७ को परीच्छेद ३ को ७ र ८ 
उल्िेख भए अनसुार खानपेानी, सरसर्ाई तथा स्वच्छत(वास) इकाई िाई लनरन्तरता द्वदइनेछ। 

६७)  एक वडा एक खेिमैदान कायणिाई लनरन्तरता द्वदइनछे। 

 

ख) आलथणक र्वकासः 
अ) कृर्षः 

६८)  कृर्ष पकेट क्षेर र अन्य तरकारी उत्पादन तथा कृर्ष क्षेरमा राम्रो उत्पादन भएको शिवनाथिाई 
तरकारी पकेट क्षेर तथा अन्य कृषकको व्यवसायिाई अझै वलियो बनाई लबषादी यिु आयालतत 
तरकाररिाई घटाई आगाणनीक तरकारी लनयाणत िाई जोड द्वदइनेछ। 

६९)  वेरोजगार यवुािाई व्यवसायमा जोडनको लनलमत्त उधम र्वकास कायणक्रम (मेडपा) बाट सरुूवात 
तालिमहरूिाई लनरन्तरता द्वदइनेछ। साथै व्यवसायमा जोड द्वदनको लनलमत्त सिंघ र प्रदेिलसत सहकायण 
गरी गा.पा.बाट मेशचङ बजेटको व्यवस्था लमिाईनेछ। 

७०) गाउँपालिकाको भ-ूउपयोग लनलत तयार गरर कायाणन्वयन गररनेछ । 

७१)  गा.पा.बाट छनौट भएका कृर्ष पकेट क्षेरिाई अझै सिशिकरर् गरीनेछ। 

७२)  गा.पा. लभर रहेका अगवुा कृषक को पर्हचान गरी पोलिहाउस र्वतरर् कायणिाई लनरन्तरता 
द्वदइनेछ। साथै थप व्यवसार्यक कृषक उत्पादनको लनलमत्त तालिम तथा गोष्ठी को उशचत प्रबन्ध 
लमिाईनेछ। 
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७३)  गा.पा. लभर रहेका उत्कृष्ट कृषकिाई प्रोत्साहन गनण प्रत्येक ४ मर्हनामा गा.पा. स्तरीय छिर्ि 
आदान प्रदान कायणक्रम तथा गा.पा. लभर वा बार्हर कृर्ष भ्रमर् तथा अविोकन को व्यवस्था 
लमिाईनेछ। 

७४)  लबगत वषण देशख िगातार रुपमा देखापरेको अमेररकन र्ौशजर्कराका िालग र अन्य लबलभन्न 
र्कलसमका रोग लनवारर्को लनलमत्त र्कटनािक औषलध र र्वषादीको उशचत व्यवस्था लमिाईनेछ। 

७५)  केरा,आर्,लिशच,मौसलम,कागलत,ओखर खेलत तथा अन्य र्िरु्ि खेलत िाई व्यवसार्यकरर् गानणको     
लनलमत्त उशचत तालिम तथा अनदुानको व्यवस्था लमिाईनेछ। 

७६)  कृर्ष व्यवसायिाई प्रोत्साहन गनण यवुाहरूिाई अनदुानको व्यवस्था लमिाईनेछ। 

७७)  कृर्ष जन्य बस्तहुरूको उत्पादनमा जोड द्वदन र्वउर्वजन लनिलु्क र्वतरर् गरीने कायणक्रमिाई 
लनरन्तरता गरीनेछ तथा कृर्ष घशुम्त शिर्वर सिंचािनमा ल्याइनेछ। 

७८)  एक वडा एक उत्पादन कायणक्रमिाई जोड द्वदइनछे। 

७९)  र्हउदे तथा बखे र्िरु्ि र्वरूवा ७५% अनदुानमा र्वतरर् गरीनेछ। 

८०)  गा.पा. मा रहेको तरकारी सिंकिन केन्रिाई थप व्यवशस्थत बनाई व्यवसायीक र्कसानहरुबाट 
सिंकलित तरकारी स्थानीय बजारमा लबर्क्र सम्भव नभएमा बार्हरर लनयणत गनण र्कसानहरुिाई प्रोसाहन 
गरीनेछ। 

८१)  र्कसानहरुको आय आजणनमा बरृ्ि गनण एक घर एक पिार्ष्टक छानाको लनलत अविम्वन गरीने छ 
। 

८२)  कृर्ष उत्पादन बरृ्ि गनण आवश्यक उन्नत र्वउँ, र्वजन र र्वसाद्वद व्यवस्था गररने छ । 

८३)  अदवुा र बेसारिाई व्यवसायीक रुपमा उत्पादन गनण र्कसानिाई टेवा द्वदइन ेछ ।  

 

आ) पि ुतर्ण ः 

   ७९) स्थानीय स्तरमा रहेका पिपुक्षी सिंरक्षर् गरीनेछ। 

८०) बाख्रापािन िगायत अन्य व्यवसार्यक र्कसानिाई प्रोत्साहन गरीनेछ। 

८१) पिजुन्य उत्पादनमा जोड द्वददै र्कसानहरूिाई लनिलु्क पि ुस्वस््य सेवा उपिव्ध गराईनेछ। 

८२) पिपुक्षी पािन र्कसानिाई बीमा सम्बशन्ध अलभमखुीकरर् कायणक्रम सिंचािन गरीनेछन। 

८३) नश्ल सधुार तथा आहार व्यवस्थापन कायणक्रमा जोड द्वदइनेछ। 

८४)  व्यवसायीक र्कसानहरूमध्ये बाट उत्कृष्ट कृषक/समहुिाई परुूष्कृत गरीनेछ। 

८५)  मास,ुअण्डा तथा दधुमा आत्मलनभणर बनाउनकािालग लबिेष कायणक्रम गरीनेछन।् 

८६)  बाख्रा पािन ,भैलसपािन, गाईपािन,र्विेष टयाकेज कायणक्रम मार्ण त व्यवसायीकरर्मा जोड 
द्वदइनेछ। 

८७) पिसेुवा र्वज्ञ केन्र सिंग समन्वय गरीनेछ कायणक्रमहरु सञ्चािन गररनेछन।् 



10 

 

८८)  लबलभन्न प्रकारका पिपुन्छी रोगहरूको लनराकरर्कािालग पि ुलबज्ञ केन्र र गाउँपालिकाको 
सहकायणमा खोपको व्यवस्था गरीनेछ। 

८९)  कुखरुा पािन, बिंगरुपािन र माछापािनमा लबिेष जोड द्वदइनेछ। 

९०)  पिपुशन्छ उत्पादन बरृ्ि र बजाररकरर्मा जोड द्वदइनेछ । 

९१)  समहु सलमलत गठन, बहउुदेिीय र्ामण कायणक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

९२)   उन्नत जातका बाख्रा र बोका र्कसानहरुिाई उपिव्ध गराइनेछ । 

 

इ) उद्योगः 
 

९३)   अध्यक्ष उद्यमशििताका कायणक्रम सिंचािनमा ल्याइनेछ। 

९४)   उद्योग र्वकास िाखाको स्थापना र यसको सवलिकरर् गरीनेछ। 

९५)  उद्यम र्वकास तथा रोजगार सजृना सम्बन्धी रर्नीलतक योजना तयार गरीनेछ। 

९६)  उद्योग क्षेरमा आवश्यक जनिशि र्वकास र क्षमता अलभवरृ्ि गरीनेछ। 

९७)  बैदेशिक रोजगारीिाई लनरूत्सार्हत गनण स्थानीय उत्पादन मिुक र शजर्वकोपाजणनमशुख लसपको 
मलु्याङ्कन गरी स्थालनय स्तरमा रोजगारी सजृना गरीनेछ। 

९८)   स्थालनय स्तरमै रोजगारीका अवसरहरू सजृना गरी गाउँपालिका िाई समिृ बनाइनेछ। 

९९)  उधम सीप र्वकासका िालग लबलभन्न सरकारी गैरसरकारी सिंस्था सिंगको सहकायणमा 
व्यवसायीकरर्मा जोड द्वदइनेछ। 

१००) स्थानीय स्रोत साधनमा आधाररत लसप र्वकास तालिमहरु प्रदान गररने छ । 

 

ई) आन्तरीक राजश्वः 

१०१) गाउँपालिका लभरका राजश्वका श्रोतहरूको पर्हचानगरी आन्तरीक राजश्व वरृ्ि गने नीलत  
अविम्बन गरीनेछ। 

१०२)  प्राकृलतक श्रोत साधनको समशुचत प्रयोग गरी अन्तररक राजश्व वरृ्ि गरीनेछ। 

१०३)  करदाता मैरी बातावरर् सजृना गनण घशुम्त शिर्वर मार्ण त आन्तररक राजश्व सिंकिन गरीनेछ। 

१०४)  समदुार्यक बनबाट उत्पानद हनुे खोटोमा गाउँपालिकािे रोयशल्ट उठाउन र्विेष पहि गरीनेछ। 

१०५)  गाा़.पा. लभर रहेका लबलभन्न व्यवसायीहरूिाई व्यवसाय दताण गराउन थप प्रोत्साहन गरीनेछ। 

१०६)  सम्पत्तीको स्वघोषर्ाको नीलत अविम्वन गरी आन्तररक राजश्व बरृ्ि गने नीलत ल्याईनेछ। 

ग) सामाशजक र्वकास तर्ण ः 
अ) शिक्षा तथा यवुा खेिकुदः 
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१०७)  प्रारशम्भक बािर्वकास सर्हत आधारभतु तह सम्मको शिक्षा अलनवायण र लनिलु्क िाई सलुनशित 
गरीनेछ। 

१०८) स्थानीय स्तरमा उच्च शिक्षा प्रदान गनण गाउँपालिकाको जेष्ट र्वद्याियिाई उत्प्ररेरत तथा आवश्यक 
सहयोग गररनेछ । 

१०९)  र्वद्यािय शिक्षा र आन्तररक मलु्याङ्कन प्रर्ालििाई थप व्यवशस्थत गनण लसकाइका  र मलु्याङ्कनका 
अन्य बैकशल्पक व्यवस्था गरी शिक्षर् लसकाई र मलु्याङ्कनिाई प्रभावकारी तलु्याईनेछ। 

११०)  िैशक्षक गरु्स्तरको मापदण्ड अनसुार िैशक्षक पवुाणधार सर्हत लसकाई बातावरर् सजृना 
गरीनेछ।यसका िालग वकु कनणर पसु्तकािय,र्वज्ञान प्रयोगिाि ,आईलसटी ल्याब िगायत बािमैरी 
लसकाई का िालग न्यनुतम सतण परुा गरीनेछन।् 

१११)  सामदुार्यक लसकाई केन्र िाई थप व्यवशस्थत बनाईने छ। 

११२)  उच्च शिक्षामा सहजपहचु र सहभालगता सलुनशित गरीनेछ।लनशित मापदण्डका आधारमा प्रार्वलधक 
शिक्षा अध्ययन गने लबद्याथीिाई उशचत छारवलृतको व्यवस्था गरीनेछ। 

११३)  र्वद्यािय नक्सािंङ्कन ,र्वद्याथी शिक्षकको अनपुातमा शिक्षक दरबशन्द लमिान गरीनेछ। 

११४)  अनगुमन तथा लनयमन र्वषय गत सपुरीवेक्षर् र पषृ्टपोषर्िाई प्रभावकारी एविं परीर्ाम मखुी   

बनाईनेछ। 

११५)  गाउँपालिकािे (४ – ६, ६ – ८) कक्षाको स्थानीय पाठ्यक्रम लनमाणर् गररनेछ।  

११६)  प्रत्येक र्वद्याियमा ििु र्पउनेपानी, उपयिु िौचािय ,हररयालि बगैचा तथा खेिकुद कायणक्रम 
सर्हतको व्यवस्था गरीनेछ। 

११७) बािर्वकास केन्र स्थापना नभएका र्वद्याियहरुमा वा समदुायमा बािर्वकास केन्र स्थापना गरी 
बािर्वकास सहजकताणहरुको व्यवस्था लमिाइनेछ । 

११८)  शिक्षर् लसकाईमा सचुना प्रर्वलधको प्रयोग तथा व्यवस्थापन सचुना प्रर्ािीको व्यवस्था गरीनेछ। 

११९)  बािबालिकाहरू प्रलत गरीने हरेक प्रकारको श्रम िोषर् िगायतका र्हिंसाहरू अन्त्य गरी बािर्ववाह 
को अन्त्य गदै शिवनाथ गा.पा.िाई पूर्ण बािमैरी गा.पा. बनाईने नीलत अविम्बन गरीनेछ। 

 

१२०)  भौलतक सिंरचना नभएका र्वद्याियमा उपयिु कक्षा कोठाको व्यवस्था गरीनेछ। 

१२१)  शिक्षर् लसकाई िाई प्रभावकारी गनण शिक्षकहरूिाई TPD िगायत र्विेष तालिमको व्यवस्था 
गरीनेछ। 

१२२) र्वषयगत रुममा शिक्षक व्यवस्थापन गररनेछ । 

१२३) गाउँपालिका स्तररय तहगत रुपमा हाशजरर जवार्, सार्हत्य िेखन िगायत अलतररि 
र्क्रयाकिापहरु सञ्चािन गररनेछन । 

१२४) र्वद्यािय अनगुमन पिलतमा रेर्टङ पिलत िागू गररने । 
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१२५) पालिका लभर प्रत्येक र्वद्याियमा (समयलनष्ठता, अनिुासन, पिलत) र्वषयको िलुनशितता गररनेछ 
। 

१२६) यूवाहरुकािालग वडा तह, गा. पा. तहमा र्वलभन्न खेिकुद प्रलतयोगीताहरु सिंचािन गररनेछन । 

१२७) आधारभतु तह (६,८) र माध्यलमक तह(९-१०)मा अिंग्रजेी, गशर्त, र्वज्ञान र्वषयमा शिक्षर् 
लसकाई अनदुान उपिव्ध गराईनेछ। 

१२८) बािर्वकास सहजकताण, शिक्षक, र्वद्यािय कमणचाररिाई गाउपालिकाको क्षमता अनसुार सेवा          
सरु्वधामा बरृ्ि गरीनेछ। 

१२९) उत्कृष्ट र्वद्याथी, उत्कृष्ट र्वद्यािय, र्वद्यायि व्यवस्थापन सलमलत, प्र.अ.िाई परुष्कारको व्यवस्था 
गररने छ । 

१३०) प्र.अ. बैठकिाई लनरन्तरता द्वदइने छ। 

१३१) गाउँपालिकाको समग्र िैशक्षक बस्तशुस्थलतिाई समेटदै गाउँ शिक्षा योजना लनमाणर् गररनेछ । 

१३२) प्रत्येक मा.र्व. मा र्किोर, र्किोररको स्वास््य शिक्षामा अलभबरृ्ि गनण सबै मा.र्व.मा नलसणङ सेवा 
उपिव्ध गराइने छ । 

 

आ) स्वास््य तर्ण ः 

१३३) करार स्वास््यकमी भनाण ,लनरन्तरता र सेवा सलुबधा गाउपालिकाको क्षमता अनसुार सेवा सरु्वधामा 
बरृ्ि गरीनेछ। 

१३४) सस्थागत सतु्केरी िाई लनरन्तरता द्वददै घरमा हनुे सतु्केरी िाई िनु्यमा झानण आवश्यक कायणक्रम 
लबस्तार गरीनेछ । 

१३५) गाउँपालिका लभरका स्वास््य सिंस्थाहरुमा गभणवलत मर्हिािे बच्चा जन्ममाउन नसर्क बार्हर ररर्र 
गनुण पने अवस्थामा गाउँपालिकाबाट लनःिलु्क एम्विेुन्स सेवा उपिब्ध गराइने छ । 

१३६) स्वास््य सस्थामा चौलबसै घण्टा दक्ष प्रसलुतकमी (SBA) िाई तयारी अवस्थामा राख्न ेब्यवस्था 
लमिाईनेछ  

१३७) PNC  Home Visit कायणक्रमिाई तप प्रभावकारी बनाउन कायणक्रम सिंचािनमा ल्याईनेछ। 

१३८) सिंस्थागत सतुकेरीिाई बढावा द्वदन थप नयाँ कायणक्रमहरु ल्याइनेछ । 

१३९) आवश्यक वशस्तमा नयाँ प्रस्तलुत केन्र स्थापना गररनछे । 

१४०) सरुशक्षत प्रसतुी केन्र र स्वास््य सस्थािाई न्यनुतम औजार तथा उपकरर् सर्हतको गरु्स्तरीय 
सेवा प्रदान गने सस्था बनाउन आवश्क पहि गरीनेछ। 

१४१) SBA IMPLANT IUCD तथा MA तालिमको माध्यम बाट दक्ष जनिशि उत्पादन गनण र सेटिाईट 
क्याम्प सिंचािन गनण आवश्यक बजेट लबलनयोजन गरीनेछ । 
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१४२) ग्रामीर् अल्रासाउन्ड घशुम्त शिलबर लनरन्तर सिंचािनमा ल्याईनेछ । 

१४३) खोप तथा गाउँघर शक्िलनक सदुृर्ढकरर् गरीनेछ । 

१४४) परु्णखोप लनरन्तरता र द्वदगोपना  कायणक्रमिाई लनरन्तरता द्वदईनेछ । 

१४५) मर्हिा स्वास््य स्वयमसेलबकािाई थप प्रोत्साहन कायणक्रम सिंचािन गरीनेछ ।  

१४६) कुपोर्षत बािबालिका र जोशखम यिु गभणवलत घरधरुी पर्हचान गने कायणक्रम िाई लनरन्तरता 
द्वदईनेछ।  

१४७) परु्ण पोषर् मैरी वडा, पालिका घोषर्ामा लबिेष जोड द्वदईनेछ।  

१४८) पालिका स्तरीय Data verification / validation कायणक्रम िाई उच्च प्राथलमकतामा राशखनेछ।  

१४९) HMIS Tools तथा मालसक प्रलतवेदन, अनगुमन पशुस्तका छपाईका िालग आवश्क बजेट लबलनयोजन 
गरीनेछ। 

१५०) स्वास््य सस्थामा खानेपानी ब्यवस्थापन गरीनेछ।  

१५१) खोप अत्यावश्यक औषलध तथा अन्य स्वास््य सामाग्रीको लनयलमत आपतुी गरीनेछ।  

१५२) खोप अत्यावश्यक औसलध तथा अन्य स्वास््य सामाग्रीको स्वास््य सस्था सम्म ढुवानी तथा 
स्वास््य कायाणिय बाट आकशस्मक ढुवालन खचणको ब्यवस्था गरीनेछ। 

१५३) कोलभड १९ अस्थाई अस्पतािका िालग अत्यावश्यक औषलध र उपकरर्को ब्वस्था गरीनेछ।  

१५४) पालिकामा प्रयोगिािा स्थापना गरीनेछ 

१५५) प्रत्येक वडामा खोपशक्िक गाउँघरशक्िलनकका भवनहरु लनमाणर् गरीनेछन।  

१५६) आकशस्मक स्वास््य उिार तथा प्रषेर् कायणक्रम सिंचािन गरीनेछ। 

१५७) मेलडक मोबाईि कायणक्रम सचुारु गरीनेछ। 

१५८) जेष्ठनागरीक तथा अपाङ्गता भएका ब्यशि िशक्षत स्वास््य शिलबर सिंचािन गरीनेछ। 

१५९) आधारभतु तथा आकशस्मक स्वास््य सेवाका िालग आवश्यक बजेट लबलनयोजन गरीनेछ।  

१६०) स्वास््य लबमा कायणक्रमिाई पालिका भरी िाग ुगनण आवश्यक पहि गरीनेछ। 

१६१) एम्बिेुन्स सेवा २४औिं घण्टा उपिव्ध गराईनेछ। 

१६२) पाठेघर कसेका मर्हिा, मर्हिाहरुकािालग, आखँा उपचारकािालग, दँन्त उपचारकािालग सरकारर 
तथा गैर सरकारर सिंघ सिंस्थाहरुसँग समन्वय गरी आवश्य स्वास््य लसर्वर सञ्चािन गररने छ । 

१६३) प्रदेि सरकारसँग समन्वय गरर आयोरवेद्वदक आरोग्य केन्र स्थापना गने व्यवस्था लमिाइने छ । 

१६४) कोलभड १९ लबरुिका लबलभन्न खोपहरु सिंघ र प्रदेि सरकारको सहयोगमा गाउँपालिकाको सक्रयतामा 
२३,३२४ डोज खोप िगाइ कोलभड – १९ रोग लबरुिको प्रलतकात्मक क्षमतामा बरृ्ि गराएको 
छ, कोलभडको पूर्ण मारा परु-याउन स्वास््यक्रलम पररचािन गरर पूर्ण खोप अलभयान सञ्चािन गररनेछ 
। 
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१६५) काम गनण असथण भएका मर्हिा स्वास््य सेवीहरुिाई स-सम्मान र्वदाई गने कायणक्रम ल्याइनेछ । 

 

 

इ) रोजगार सेवा केन्र तर्ण ः 
 

१६६) गाउँपालिकामा स्थापना भएको रोजगार सेवा केन्रिाई लनरन्तरता द्वदइ थप ब्यवशस्थत बनाईनेछ। 

१६७) प्रधानमन्री रोजगार कायणक्रममा सिंशघय सरकारबाट र्वलनयोशजत भएकोबजेट सत प्रलतित श्रलमकको 
ज्यािमा मार खचण गनुणपने भएकािे लनमाणर् सामग्री खररदका िालग बजेट अपगु हनुे अबस्था भएको 
हुँदा लनमाणर् सामग्री खररदका िालग गाउँपालिकाबाट थप बजेटको व्यवस्था गरीनेछ। 

१६८) रोजगार सेवा केन्रमा वेरोजगार व्यशिहरूको नामावलि अध्यावलधक गने कायणिाई लनरन्तरता 
द्वदइनेछ। 

ई) सामाशजक सरुक्षा तथा पशञ्जकरर् तर्ण ः 
 

१६९) सामाशजक सरुक्षा भत्तािाई बैंर्कङ्ग प्रर्ािी मार्ण त अलनवायण भिुानीको व्यवस्थािाई लनरन्तरता 
द्वदइने छ, साथै नेपाि एस.लब.आइ. बैङ्कसँग समन्वय गरर गाउँपालिका र बैङ्कको सहकायणमा घशुम्त 
लसर्वर मार्ण त र्वतरर् गररने व्यवस्था लमिाइन ेछ । 

१७०) सामाशजक सरुक्षा भत्ता पाउने सम्परु्ण िाभग्राही जेष्ठनागरीकहरूको सामाशजक सरुक्षा भत्ता लनजहरुको 
नातेदार मार्ण त भिुानी गने व्यवस्था लमिाउन गाउपालिका र नेपाि एसर्वआई बैंक शिवनाथ 
िाखा र्वच र्वश्वसनीय वातावरर् सजृना गने व्यवस्था गरीनेछ। 

१७१) घटना दताणका कायणहरू र्वधतुीय माध्यम द्वारा अध्वावलधक गने कायण लनरन्तर चलिरहनेछ। 

१७२) बािबालिकाको हक अलधकार सलुनशित गनण र लनजहरूमालथ भएको र्वभेदीकरर्को अन्यका िालग 
नीलत तयार गरी बाि सिंजाि गठन गरीनेछ। 

१७३) शिवनाथ गा.पा बाट लनलमणत बािर्ववाह न्यलुनकरर् सम्बशन्ध तयार गरीएको ५ बषे रर्नीलतक 
योजनािाई िाग ुगरीनेछ। 

१७४) दलित समदुायमा रहेको परमपरागत पेिा,सीप,किा र दक्षतािाई सदुृढीकरर् र व्यवसार्यक 
करर् गने कायणक्रम सिंचािन गरीनेछन। 

१७५) जोशखममा रहेका एकि मर्हिाहरूको पर्हचान गरी वडा तह र गा.पा तह को एकि मर्हिा 
सिंजाि गठन  गरी मागको आधारमा कायणयोजना तयार पाररनेछ। 

१७६)  िौर्ङ्गक र्हिंसा लनवारर् कोष कायणर्वलध कायाणन्वयन गरी र्हिंसा पीलडत मर्हिािाई राहात तथा 
पूनणस्थापना गरीनेछ। 

१७७) भलूमर्हन र्वपन्न वगण एकि मर्हिा मिु हलिया िाई सरुशक्षत नागरीक कायणक्रम िाग ुगरीनेछ। 
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१७८) िौर्ङ्गक र्हिंसा छुवाछुत,मर्हनावारर जस्ता कुरीलतहरू तथा कुप्रथाहरूको अन्यका िालग र्विेष 
कायणक्रम सिंचािन गरीनेछ। 

१७९) गा.पा. भरी रहेका ग र घ वगणका अपाङ्गहरूको त्याङ्क सङ्किन गरी लनजहरूको अलधकार 
सलुनशित गनण गा.पा. स्तरीय अपाङ्ग सिंजाि  गठन गने व्यवस्था लमिाईनेछ। 

१८०) बाि श्रम मिु गाउँपालिका घोषर्ा गने कायणक्रम ल्याइने छ । 

१८१) लबगतका हस्तलिशखत घटना दताण कायणिाई अलनवायण रुपमा बधुलुतय माध्यमबाट अध्यावलधक गररने 
छ । 

उ) बहकु्षरेीय पोषर्ः 
 

१८२) गभणवती मर्हिाहरूिाई पोषर् कोसेिी स्वरूप पोषर् खाद्य सामग्री र्वतरर् गरीनेछ। 

१८३) प्रत्येक वडामा कम्तीमा एक"पोषर् नमनुा टोि" यसै आ.व.मा घोषर्ा गनण सबै र्वषयगत 
िाखाहरूबाट बहकु्षेरीय पोषर् योजनाको अवधारर्ा अनसुार एर्ककृत कायणक्रम बनाई कायाणन्वयन 
गरीनेछ। 

१८४) प्राथलमक र्वद्यािय जाने गरीब तथा अलत र्वपन्न टुहरुा परीवारका र्वद्याथीहरूका िालग पोषर् भत्ता 
उपिव्ध गराईनेछ। 

१८५) सिंघीय तथा प्रदेििे गरेका पोषर्का मापदण्डहरू पूरागरेका २ बटा वडािाई पोषर्यिु वडा घोषर्ा 
गरी परुस्कृत गरीनेछ। 

१८६) ५ वषण मनुीका न्यनु कुपोर्षत बािबालिकाहरूको तौि तथा बरृ्ि अनगुमन गरी कुपोषर्को अनसुार 
परामिण ,पोषर् कोिेिी तथा उपचारको व्यवस्था गरी कुपोषर्को दरिाई िनु्यमा ल्याइनेछ। 

१८७) मर्हिा र बािबालिकाको स्वास््य अलभवरृ्ि गनणमा उल्िेखलनय भलुमका लनवाणह गदै आउन ुभएका 
मर्हिा स्वयिंसेर्वकाहरूका िालग क्षमता र्वकास तथा प्रोत्साहनका िालग सम्मानका कायणक्रम 
सिंचािन गरीनेछ। 

१८८) बहकु्षेरीय पोषर् कायणक्रमिाई लनरन्तरता द्वदइनेछ। 

१८९) मर्हिा बािबलिका िलछत कायणक्रम जस्तै बाि पोषर् अनदुान, खोप कायणक्रम, बािमैरी स्थानीय 
िासन आद्वदमा समेत बहकु्षेरीय पोषर् योजनािाई समाबेि गदै िलगनेछ । 

१९०)  र्वलभन्न सरकारर तथा गैर सरकारी सिंस्थाहरुसँग समन्वय गरी पोषर् सधुारमा अलभबरृ्ि गररने छ 
। 

ऊ) सूचना प्रर्वलध तर्ण ः 

१९१) शिवनाथ गाउँपालिकामा एउटा सूचना प्रर्वलध सेवा केन्रको स्थापना गरीनेछ। 

१९२) शिवनाथ गाउँपालिकामा लडशजटि नोर्टस बोडणको स्थापना गररने छ । 
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१९३) गाउँपालिका स्तररय लडशजटि वडापरको व्यवस्था गररने छ । 

१९४) पालिका स्तररय ISP (Internet Service Provider ) जडान गरर वडा कायाणियहरुमा लतब्र 
गलतको इन्टरनेट सेवा परु् याइने छ । 

१९५) प्रत्येक िाखाहरूमा सेवा प्रवाहकािालग नेटवर्कण ङ्ग लसस्टम जडान गररनेछ। 

१९६) सबै मा.लब.,लनमार्व, आ.र्व. र स्वस््य चौकीमा सूचना प्रर्वलधका न्यनुतम सामग्रीहरूको परीपलुतण 
गरीनेछ। 

१९७) गाउँपालिकामा एउटा E-Library को व्यवस्था गरीनेछ। जसबाट शिक्षर् सामग्रीहरूको परीपलुतण 
गरीनेछ। 

१९८) सेवा प्रवाहिाई प्रर्वलधयिु एविं कमणचारीहरूको कायणदक्षताका िालग आवश्यकता अनरुूप 
तालिमको व्यवस्था लमिाईनेछ। 

१९९)  आ.र्व., तह देखी मार्व तह सम्म सबै र्वद्याियमा इन्टरनेटको व्यवस्था लमिाईनेछ। 

२००) र्वद्याियहरूमा कम्टयूटर शिक्षामा जोड द्वदइने छ। 

२०१) र्वषयगत कम्टयटुर शिक्षक नभएको र्वद्याियका शिक्षकहरूिाई कम्टयटुर तालिमको व्यवस्था 
लमिाईनेछ। 

२०२) सचुना प्रर्वलधमा र्विेष जोड द्वदइनेछ। 

घ) सस्थागत सधुार तथा िसुासन प्रवधणनः 

२०३) र्वदाको द्वदन र अलतररि समयमा पलन काम काज गने कमणचारीिाई थप सेवा सरु्वधाको उशचत 
व्यवस्था गरीनेछ। 

२०४) आगमी आलथणक वषण देशख र्वद्यलुतय भिुालन (EFT) पूर्ण रुमा िाग ुगररनेछ । 

२०५) आलथणक कारोवारिाई चेक रर्हत बनाइनेछ । 

२०६) खररद गरुु योजना तयार गरर कायणक्रम सिंचािनमा ल्याइनेछ । 

२०७) कमणचारीको हकमा कायणसम्पादन र मलु्याङ्कनको आधारमा सेवा सरु्वधा थटने बातावरर् सजृना 
गरीनेछ। 

२०८) जनप्रलतलनलध र कमणचारीिाइ अलनवायण स्वास््य लबमा कायणक्रम िाग ुगररेनेछ। साथै आम 
जनतािाई स्वास््य लबमा गराउन प्ररेरत गराईनेछ। 

२०९) कमणचारी व्यवस्थापन एविं परीचािनमा तदारूकताका साथ कमणचारीको दरबन्दी परु्णता 
पठाईसकेकोिे कायणरत कमणचारीिाई क्षमता अलभवरृ्ि तालिम द्वदइनेछ। 

२१०) गाउपालिकाको कायाणियमा र्वद्यतुीय हाशजरी तथा लसलस क्यामरा जडान गरीनेछ। 

२११) गाँपालिकाको आफ्नै मोमाईि एप लनमाणर् गरीनेछ। 

२१२) कमणचारीहरूिाई कायण सम्पादनमा आधाररत परुस्कार र दण्डको व्यवस्था गरीनेछ। 
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२१३) स्थानीय सेवा प्रवाहमा सवणसिुभता र सेवाग्राहीको सहज पहचु ल्याउन र्वलभन्न घमु्ती सेवा 
शिर्वरहरू सञ्चािन गरीनेछन। 

२१४) प्रत्येक चौमालसक समाप्त भएको १५ द्वदन लभरै सावणजलनक सनुवाई कायणक्रम सञ्चािन गरीनेछ। 

२१५) अलनयलमतता सरकारी सम्पशत्तको अनालधकृत प्रयोग, अपचिन तथा दोहन र अन्य जनुसकैु 
अपरालधक कायणमा सिंिग्न जोकोर्ह व्यशििाई सम्पशत्तको  लनगरानी अनसुन्धान र छानर्वनको 
दायरामा ल्याइनेछ। 

२१६) कानून, सिंगठन र जनिशििाई सिुासन र र्वकासमैरी बनाईनेछ। 

२१७) राष्ट्रसेवकहरूमा काम प्रलत तत्पर हनुे, सेवाभाव समयमै काम सम्पन्न गने, उत्कृष्ट नलतजा द्वदन ेर 
शजम्मेवारी बहन गने कायण पिलतको र्वकास गरीनेछ। 

२१८) सरकारी सेवािाई मयाणद्वदत बनाई पेिागत दक्षता हालसि हनुे गरी सरकारी सेवािाई नया जीवन 
द्वदइनेछ। 

२१९) र्वकास आयोजना िगायत सम्परु्ण कायणक्रमहरूको अनगुमन मलु्याङ्कन गनण अनगुमन प्रर्ािीिाई 
समय सापेक्ष सधुार गरी वैज्ञालनक पिलत िाग ुगनण र्वलभन्न कायणर्वलध एविं काननु लनमाणर् गरीनेछ। 

 

ङ) वन वातावरर् तथा र्वपद व्यवस्थापनः 
 

२२०)  वातावरर् सिंरक्षर् िाई लतब्रता द्वदन बकृ्षारोपर्, सामदुार्यक बन सिंरक्षर् जस्ता रर्नीलत 
अविम्बन गररेनेछ। 

२२१) सामदुार्यक बनहरु लनयमन गनण आवश्यक कदम चालिनेछ। 

२२२) र्वपदजन्य घटनाहरूको रोकथाम तथा पूवणतयारीका िालग आवश्यक सामग्रीहरूको आपतुीमा जोड 
द्वदइनेछ। 

२२३) वन वातावरर् वा पयाणवरर्ीय सन्तिुनिाई नर्वगानणको िालग द्वदगो र्वकास िक्ष्यको अवधारर्ािाई 
व्यवहारमा िागू गरीनेछ। 

२२४) र्ोहरमैिा व्यवस्थापन गनण आवश्यक रर्नीलत तथा र्क्रयाकिापहरू सिंचािन गरीनेछ। 

२२५) प्राकृलतक र्वपशत्तबाट यस गाउँपालिका क्षेर लभरका आमजनतािे व्यहोदै आएको समस्यािाई 
समाधान गनण र्वपद व्यवस्थापन कोष स्थापन भइ अगालड बढेको हदुा उिा कायणिाई लनरन्तरता 
द्वदइनेछ। 

 

च) खानपेालन तर्ण ः 
 

२२६)  नेपाि सरकारको सबै जनतािाई आधारभतू स्तरको खानेपालन सरु्वधा उपिव्ध गराउने तथा 
द्वदगो र्वकास िक्ष्य ६ बमोशजम सन २०३० लभर उच्च स्तरको खानेपालन सरु्वधा उपिव्ध 
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गराउने िक्ष्य पूरा गनण गाउँपालिका स्तरमा खानेपालन, सरसर्ाइ (वास) व्यवस्थापन बोडण र सो 
मातहत खानेपालन, सरसर्ाइ तथा स्वच्छता इकाइ (वास यलुनट ) मार्ण त नयाँ र ममणत सम्भार 
योजनाको सेवा प्रवाह गराइने छ । 

२२७)  गाउँपालिकािे तयार गरेको वास पिान अध्यावलधक गरर िागू गराइने छ । 

२२८)  पूर्ण सरसर्ाइ यूि टोि घोषर्ा गदै पालिकिाई पूर्ण सरसर्ाइ उन्नमखु गाउँपालिक बनाइने छ 
। 

२२९)  र्वद्यायििाई लतन तारा पिलतका मापदण्ड परुागरी लतन तारा घोषर्ाकािालग तालिम सञ्चािन 
गरर क्षमता अलभबरृ्ि गररने छ । 

२३०) वास बोडण र वास यलुनट उपभोिा सलमलत सञ्जाि आपलस सहकायण र समन्वय गरर खानेपालन 
सरसर्इका कायणक्रम गररने छ । 

२३१) गाउँपालिकाका सम्पूर्ण खानेपालन योजनािाइ अलनवाणय रुपमा जिस्रोत सलमलतमा दताण र नर्वकरर् 
गराइने छ । 

२३२) स्थापना भएको पालन पररक्षर् प्रयोगिािामा गाउँपालिका लभरको खानेपालन योजनाको पालन पररक्षर् 
गरर ििु र्पउने पालनको सलुनशित गराइने छ । 

२३३) गाउँपालिका लभरका सम्परु्ण खनेपालन योजनािाई अलनवयण N-WASH सूचना प्रर्ालिमा अध्यावलधक 
गरर N-WASH योजना ननर्ााण गरिने छ । 

२३४) खानेपालन तथा सरसर्ाइ योजनाहरुको द्वदगोपनाकािालग वास इकाइ मार्ण त पालन सरुक्षा 
कायाणन्वयन ममणत सम्भार कायणकताण पररचािन, ममणत सम्भार कोषको अलभबरृ्ि गरर सहकायणमा 
आवद गनण सहशजकरर् गराइने छ । 

२३५) वास ईकाइ मार्ण त क्षमता सञ्चालित क्षमता र्वकासका र्क्रयाकिापिाई लनरन्तरता द्वदइने छ । 

२३६) उपभोिा सिंञ्जाि र उपभोिा सलमलतिाई आवश्यकताका आधारमा अन्तर योजना  भ्रमर् र 
क्षमता र्वकासका तालिम प्रदान गरर क्षमता अलभबरृ्ि गररने छ ।  

 

छ) जिबाय ुपररवतणन अनकुुिन 

 

२३७) वातावरर् तथा जववाय ुमैरी प्रर्वलध यिु पूवाणधारको र्वकासमा जोड द्वदइने छ । 

२३८) गाउँपालिकाबाट सञ्चािन गररने योजनाहरुको द्वदगोपना, गरु्स्तर र पादणशियताकािालग योजना 
सञ्चािन पूवण र पिात क्षमता र्वकास तालिम सञ्चािन गनण बतावरशर्य द्वदगो पनिाई ध्यान राख्दै 
योजन लनमाणर् कायण अगाडी बढाइने छ । 

२३९) पालनका मूि सिंरक्षर्कािालग ररचाणज पोखरी लनमाणर् गररने छ । 
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२४०) खानेपालन सरसर्ाइ तथा स्वच्छता र आयआजणनिाई एक अकोमा जोडेर द्वदगो र्वकासका कायण 
अगालड बढाइने छ । 

 

बाशर्ज्य तर्ण ः 
 

२४१) सहकारी सिंस्थाहरूिाई थप व्यवशस्थत तथा सदुृढीकरर् गरीनेछ। 

२४२) बजार अनगुमन कायणिाई लनरन्तरता द्वददै उपभोिाहरूको हकर्हतहरूिाई सलुनशित गरीनेछ। 

२४३) शिवनाथ गाउँपालिका लभरका सम्परु्ण व्यवसायीहरूिाई गाउँपालिकामा दताण गनण एविं पान/भ्याटमा 
दताण गराई करको दायरा लभर अलनवायण रूपमा ल्याउने व्यवस्था गरीनेछ। 

२४४) गाउँपालिकािे लनमाणर् गरेको मद्वदरा लनयन्रर् तथा व्यवस्थापन कायणर्वलध २०७५ िाई परु्ण 
रूपमा कायाणन्वयनमा ल्याइनेछ। 

 

र्वर्वध तर्ण ः 
 

२४५) परम्परागत सीपिाई व्यवसायीकरर् गनण र्विेष ग्राहयता द्वदइनेछ। 

२४६) लनवाणशचत जनप्रलतलनलध, कमणचारी र भारतमा काम गनण जाने शिवनाथवालस कामदारहरुको दघुणटना 
र्वमा कायणक्रम गाउँपालिकाबाट सञ्चािन गररनेछ । 

२४७) शिवनाथ गाउँपालिकाका यवुाहरुिाई िोक सेवा तर्ण  आकर्षणत गनण िोक सेवा कक्षा सञ्चािन 
गररनेछ । 

२४८) गाउँपालिकाको कायणिाई पररर्ाममखुी र थप व्यवशस्थत गनण आवश्यक पने लबशिष्ठता र र्वज्ञ्यता 
हालसि गनण कृर्ष लबज्ञ, पि ुर्वज्ञ, कानूलन सल्िाहकार, शिक्षार्वद / र्वज्ञ, राजनैलतक / समाशजक 
सल्िाहकार, वातावरर् र्वज्ञ तथा सूचना प्रर्वलध र्वज्ञको परामणिमा अगालड बढने लनलत अविम्वन 
गररनेछ । 

२४९) नेपालि नागरीकता र मतदता पररचय परबाट वशन्चत नागररकिाई पालिका स्तरमा सेवा सरु्वधा 
उपिव्ध गराउन शजल्िा प्रिासन कायाणिय बैतडी र नेपाि सरकारसँग समन्वय गररनेछ । 

२५०) र्पछलडएको बगणिाई मिुप्रवाहीकरर्मा ल्याउन र्वलभन्न सिशिकरर्का कायणक्रमहरू ल्याइनेछन। 

२५१) सामाशजक र्वसिंगती तथा र्वकृतीबाट हनु सक्ने द्वन्द न्यनुीकरर् तथा समाधान गनणका िालग 
वडाहरूमा मेिर्विाप केन्र खडा गरीने नीलत ल्याइनेछ। 

२५२) र्कसनाहरुको अन्नबालि नष्ट गने जङ्गलि जनावर लनयन्रर्कािालग सिंघ र प्रदेि सरकारसँग 
आवश्यक पहि गररनेछ । 

२५३) िैसास लनलतिाई पूर्ण रुपमा अविम्वन गररनेछ।  

२५४) मद्वदरा लनयन्रर्िाई थप प्रभावकारी बनाइ समाजमा िाशन्त सरुक्षा कायम गररनेछ । 
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२५५) धालमणक तथा पयणटन क्षेरको प्रविणनको िालग आवश्यक बजेटको व्यवस्था लमिाइनेछ । 

२५६) बैकशल्पक उजाण प्रविणन केन्रको सहयोगमा र्वलभन्न पयणटन स्थि र सावणजलनक स्थिमा सडक 
बशत्तको थप व्यवस्था गरीनेछ । 

२५७) जनताको गनुासो सनुका, अन्तरर्क्रया गनण जनतासँग जनप्रलतलनलध कायणक्रम सञ्चािन गररनेछ। 

२५८) जोशखममा परेका आलथणक अवस्था कमजोर भएका, द्वदघणकािीन र्वरालमहरूकािालग,शचतवुा आक्रमर् 
र दघुणटना परी ज्यान गमुाउनेका िालग गरीएको र्वपन्न नागरीक राहतकोषिाई लनरन्तरता द्वदइनेछ। 

२५९) न्यार्यक सलमलतको काम कावाणर्हिाई सिि र सदुृढ पाररनेछ। 

२६०) जिबाय ुअनकुुिका लबलभन्न कायणक्रमहरू सचुारू गरीनेछ। 

२६१) र्वलभन्न रोजगारमिुक कायणक्रमहरू सिंचािन गरीनेछन।् 

२६२) मोवाईि सिंचार नपगेुका स्थानहरूमा नेपाि टेलिकमसिंग समन्वय गरी लनमाणर्को प्रर्क्रया अशघ 
बढाईनेछ। 

२६३) स्थानीय र्वकास लनमाणर्का कायणमा बजेट र्वलनयोजन गदाण साना टुके्र योजनाहरूमा र्वलनयोजन गने 
परीपाटीिाई लनरूत्सार्हत गरीनेछ। 

सभासदस्य ज्यूहरु 

प्रस्ततु नीलत तथा कायणक्रमको परीलध लभर रही आगामी आथीक वषण २०७९/८० को सीलमत स्रोत र 
साधनको अलधिम उपयोग गनणका िालग तपलसि बमोशजमको अनमुालनत आय प्रक्षपेर् गरीएको व्यहोरा 
सम्मालनत गाउँसभामा पेि गनण चाहन्छु। 

 

 

क्र.स. श्रोत रकम रू. 
१ नेपाि सरकार राजस्व वाडर्ाड  ७,६४,५९,000।- 
२ नेपाि सरकार र्वत्तीय समानीकरर् अनदुान  8,८३,00,000।- 
३ नेपाि सरकार िसतण अनदुान 1५,६१,00,000।- 
४ नेपाि सरकार र्विेष अनदुान पूजीगत     1,१५,00,000।- 
५ नेपाि सरकार समपूरक अनदुान पूजीगत       ४०,00,000।- 
६ प्रदेि सरकार समपूरक अनदुान       २१,00,000।- 
७ प्रदेि सरकार र्विेष अनदुान       २५,00,000।- 
8 प्रदेि सरकार र्वत्तीय समानीकरर्          5८,१8,000।- 
9 प्रदेि सरकार राजस्व बाडर्ाड- सवारी साधन कर          10,18,000।- 
10 आन्तररक आम्दानी           30,00,000।- 
११ गा.पा. बचत मौजात   1,00,00,000।- 
 जम्मा  ३६,०७,९५,०००।- 
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अन्तमा शिवनाथ गाउँपालिकाको आगामी आ.व.20७९/०८०को नीलत तथा कायणक्रम लनमाणर्को क्रममा 
सहयोग गनुणहनुे गाउँपालिका पदालधकारी तथा राष्ट्रसेवक कमणचारीहरू, नागरीक समाज, र्वज्ञ समदुाय, लनजी 
तथा गैर सरकारी क्षेरहरू प्रलत हाद्वदणक आभार प्रकट गदणछु।यस नीलत तथा कायणक्रमको कायाणन्वयनमा 
सम्बि सबै पक्षबाट सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गदणछु। 

 

 

 

 

धन्यबाद। 

 


