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"शिक्षा, स्वास््य, कृशि, पययटन र पूवायधार; समृद्ध शसयारीको मूल आधार" 

 

सियारी गाउँपासिका रूपन्देहीको  

आसथयक वर्य २०७९/८० को बासर्यक नीसि िथा काययक्रम 

 

िभाका उपाध्यक्षज्यू, िदस्यज्यूहरू, राजनीसिक दिका प्रसिसनसिहरु, 

राष्ट्रिेवक कमयचारीहरू,िुरक्षाकमीहरू, पत्रकारहरू,बुसिसजसव िथा 

िमाजिेवी महानभुावहरु 

१. नेपालको संविधान जारी भई राज्यको पनुसंरचना पश्चात दोस्रो पटक भएको 

वनिााचन पविको  प्रथम पटक बसकेो वसयारी गाउँपावलकाको गररमामय 

गाउँसभामा गाउँपावलका अध्यक्षको हवैसयतले आवथाक िर्ा २०७९/८० को 

नीवत तथा कायाक्रम प्रस्ततु गना पाउँदा गौरिाववित भएको िु । 

२. संघीय शासन प्रणाली र समाजिाद उवमखु लोकतावविक गणतविात्मक 

राज्य स्थापनाका  लावग पटक-पटक भएका जनआवदोलन र संघर्ाहरुमा 

शहादत प्राप्त गने सम्पणूा ज्ञात-अज्ञात शवहदहरुप्रवत उच्च सम्मानका साथ 

भािपणूा श्रदाञ्जली अपाण गदािु । उहाँहरुको पररिार तथा 

आफवतजनहरुप्रवत गवहरो समिेदना प्रकट गदािु ।  

३. विश्वव्यापी रुपमा फैवलएको कोरोना भाइरस महामारी रोकथाम र वनयविणमा 

अग्रपंविमा खवटन ु भएका वचवकत्सक तथा स्िास््यकमी, व्यिस्थापन 

कायामा संलग्न सबै कमाचारी, सरुक्षाकमी तथा जनप्रवतवनवध एिं राजनीवतक 
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दल, समाजसेिी ब्यवित्िहरू,पिकारहरु , कोवभड वनयविणमा नगद तथा 

सामाग्री उपलब्ध गराई सहयोग गनुाहुने संघ संस्था तथा  दानिीर ब्यविहरु 

प्रवत हावदाक धवयिाद ब्यि गदािु । 

४.  संघीय लोकताविीक गणतविात्मक व्यिस्थाको माध्यमद्वारा वदगो शाववत 

सशुासन ,विकास र  समवृिमाफा त समाजिाद उवमखु अथातविको विकास 

गन े संिैधावनक मागादशान अनरुुप नयाँ संरचनाको रुपमा स्थावपत स्थानीय 

तहले पाँच िर्ाभवदा बढी कायाकाल परूा गररसकेको ि । यस अिवधमा 

नीवत तथा काननू वनमााण, संस्थागत तथा संरचनात्मक प्रबवध जनशवि 

व्यिस्थापन, विकास व्यिस्थापन,सेिा प्रिाह एिं सशुासन लगायतका 

के्षिमा महत्िपणूा उपलब्धी हावसल गना  गाउँपावलका सफल भएको ि ।  

५. नेपालको सवंिधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेका अवधकारहरुको 

पणुा  कायाावियन माफा त आम नागररकलाई खसुी र सखुी बनाउँद ै समिृ, 

सवुदर तथा सु -ससं्कृत गाउँपावलका वनमााण गना हामी वनिाावचत 

जनप्रवतवनवधहरु सधै प्रवतबि रहने विश्वास सम्पणुा वसयारीिासीलाई 

वदलाउन चाहविौं ।  

६. आवथाक,सामावजक रूपावतरणका माध्यमबाट विद्यमान गररिी, असमानता 

तथा बेरोजगारीको अवत्य गद ै स्िस््य, समिृ, आधवुनक तथा सवुदर 

गाउँपावलका वनमााण गने दीघाकावलन सोचसवहत आ.ि २०७९/०८० को 

गाउँपावलकाको नीवत तथा कायाक्रम यस गररमामय सभामा प्रस्तुत गना 

चाहविु । 
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(१) आसथयक सवकाि  

(क)  कृसर्, पशुपन्छी  र मत्सस्य सवकाि 

१. कृवर्लाईआवथाक समवृिको मेरूदण्ड मावद ै “व्यविासयक कृसर् 

पेशा अबिम्वन गरौं, आत्समसनभयर बनौं” भवन े उद्दशे्यका साथ 

कृवर्लाई आधवुनकीकरण, व्यिसायीकरण तथा बजारीकरण गना 

अवभपे्रररत गररनेि । व्यिसावयक तथा साना कृर्कहरूलाई 

अनदुानको ब्यिस्था गररनेि । 

२. दधु उत्पादन , मािा तथा मकैखेवतमा उत्पादनमा आधाररत 

अनुदान कायाक्रम संचालन  गररनेि ।  

३. गाउँपावलका क्षेिवभि उत्पादन गना सवकने कृवर्जवय, तरकारीजवय, 

फलफुल, मासजुवय तथा दगू्धजवय िस्तहुरुमा गाउँपावलकालाई 

आत्मवनभार बनाउँद ै व्यिसावयक कृवर्को माध्यमिाट आवथाक िवृि 

हासील गन ेनीवत वलइने ि । 

४. खलु्लारुपमा मास ु वबवक्रवितरण गने पररपावटको अवत्य गरी स्िस्थ 

मास ुवबवक्र-वितरणको लावग आिश्यक व्यिस्था वमलाइाने ि । 

५. कृवर् पेशालाई सम्मावनत र व्यिसावयक बनाइ कृवर्मा आवश्रत 

जनताको जीिनस्तर सधुार गना तथा यिुा जनशविलाई कृवर्मा 

आकवर्ात गना कृर्कहरुको त्याङ्क संकलन गरी वनवश्चत 

मापदण्डको आधारमा कृर्कको िगीकरण गरी कृर्क पररचय पि 

वितरण गने कायालाई पणूाता  वदइनेि ।  
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६. वकसानको लागत मलु्य प्राप्तीको सवुनश्चताको साथै प्राकृवतक प्रकोप 

तथा जंगली जनािरबाट हुने क्षवतको असरबाट वकसानलाई 

बचाउनका लागी कृवर् तथा पश ु बीमा कायाक्रमलाई कृर्कको खेत 

तथा गोठसम्म पयुााउन गाउँपावलकाले आिस्यक सहयोग तथा 

सहजीकरण गने ि। 

७. एक गाउँ , एक उत्पादन कायाक्रमलाई प्रोत्साहन हुन े वकवसमका 

कृवर् गवतविवध सञ्चालन गने नीवत अिलम्बन गररने ि ।  

८. संघीय सरकारको सहयोगमा आ.ि. २०७८/७९ मा सञ्चावलत साना 

व्यिसायीक कृवर् उत्पादन केवर (पकेट) विकास कायाक्रमलाई 

वनरवतरता वददँ ैआ.ि. २०७९/८० मा मकैबालीको साना व्यिसायीक 

कृवर् उत्पादन केवर (पकेट) विकास कायाक्रम सञ्चालन गररनेि । 

प्रत्येक िडामा शसड बैंक स्थापना गद ै उत्पादकत्ि तथा भवूमको 

प्रकारको आधारमा पकेट क्षेिहरु विस्तार गद ैलवगने ि। 

९. माटो र जवमनको रक्षाका लावग रासायवनक मलमा माि वनभार नभ ै

गोठे मल, प्राङ्गाररक मल तथा जैविक मल उत्पादन कायामा 

प्रोत्साहन गररने ि । जैविक विर्ादीको प्रयोगलाई प्रोत्सावहत गररन े

ि। 

१०.  आधवुनक कृवर् व्यिसायबाट माि उत्पादन बढ्ने, रोजगारीको 

सजृना हनुे हुदँा उत्पादनलाई बढािा वददैं बजारीकरण गन े जसका 
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लावग उपलब्ध हाटबजारहरुको संरचनात्मक सधुार गद ैसहज रुपमा 

विवनमय गनासक्ने व्यिवस्थत हाटबजारमा रुपावतरण गररने ि ।  

११. दीघाकावलन कृवर् योजनाले अिलम्बन गरेका नीवतहरुका 

आधारमा खाद्यावन िाली,नगदिेाली, तेलहनिाली, दलहनिाली, 

च्याउखेती, व्यिसावयक तरकारीखेती, मािापालन, कुखरुापालन 

कायाक्रम सञ्चालन गना अभप्रेररत गररनेि साथै गाई , भैसी र 

बाख्रामा नश्न सधुार कायाक्रमलाई प्रभािकारी बनाउन वनिःशलु्क 

कृविम गभााधान कायाक्रम सञ्चालन गररनेि । 

१२.  कृर्कको सहभावगतामा नेपाल सरकार, प्रदशे सरकारसमेतको 

सहयोग र समवियमा तरकारी तथा फलफुलको संरक्षणको लावग 

वशतभण्डार (कोल्डस्टोर) वनमााणको लावग जग्गा व्यिस्थापन तथा 

वड.वप.आर. तयार गरी वनमााण कायाको लावग आिश्यक कदम 

अगाडी बढाइनेि ।  

१३. प्रदशे सरकारको सहयोगमा “एक स्थानीय िहः एक नमूना 

उत्सपादन” कायाक्रम कायाावियन गररनेि । 

१४. िडा नं. २ च्याङ्गठामा नि वनवमात पश ुहाटबजारलाई व्यिवस्थत 

रुपमा    सञ्चालन गरी प्रदशेस्तरीय गाईभैंसीको हाटबजारका साथ ै

पश ु प्रदशनी स्थलका रुपमा समेत  विकास गररनेि । उत्कृष्ट 

उत्पादक / कृर्क लाई परुस्कृत गररने ि। 
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१५. “कृिक तथा उद्धमी, आशथयक शवकासका सारथी” भवने 

नारालाई साकार बनाउन उब्जाउ जवमन बाँझो नराख्ने नीवत 

अिलम्िन गररने ि । 

१६. फलफुल खेवत कायाक्रमलाई अवभयानको रुपमा संचालन गररने ि 

। ५ बर्ामा कम्तीमा ५० विघाहा जवमनमा फलफुल खवेत वबस्तार 

गने लक्ष्यका साथ कायाक्रम संचालन गररने ि। 

१७. वनयाातमलूक कृवर्जवय उत्पादन तथा उत्पादन विविधीकरणमा 

प्राथवमकता वदइने ि । 

(ख) सििंचाई 

१. भै.ल.ुभ.ूज.अवतगात सञ्चालनमा रहकेा पम्मबाट वसचाई सवुबधा वलने 

कृर्कहरुलाई रवनङ्ग चाजामा ५०% अनदुान उपलब्ध गराईनेि ।  

२. वसयारी खोलामा ड्याम बनाई वलफ्ट वसचाईको विकास र प्रिधान गरी 

उत्पादन बढाउन सम्भाव्यता अध्ययन गररनेि ।  

३. िैदौली झरन विरकहिा नालाको पानीलाई व्यिवस्थत गरी बैदौली तथा 

जंगहत्थामा वसंचाइको व्यिस्था वमलाईने  ि । साथै िडा नं ४ पसौनीको 

जग्गा कटान झरन िाँधलाई व्यिवस्थत गररने ि । 

४. भवूमगत र वलफ्ट वसचँाई कायाक्रमलाई उच्च प्राथवमकता वदइ कृवर्को 

उत्पादनमा ििृी गना सघाउ परु् याउने नीवत वलइनेि । जीणा अिस्थामा 

रहकेा वडप िोररङ्ग तथा नहरहरु ममात गरी संचालन गररन ेि। 
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(ग) पययटन प्रबियन 

 

१. पाहुना घर (होमस्टे) को विकासमाफा त ग्रामीण पयाटन प्रििान गररनेि 

। पाहुना घर (होमस्टे) लाई स्थानीय ससं्कृवत भेर्-भरु्ा मौवलकता र 

परम्परागत पेशा, अगाावनक तथा घरेल ुउत्पादनसँग आबि गररनेि ।  

२. स्थानीय लोक सँस्कृवतको जगेनाा गद ैआवतररक पयाटनलाई आकर्ाण 

गने नीवत अिलम्िन गररनेि ।  

३. कृवर् पयाटनको गवतब्य स्थलको रुपमा वसयारीलाई विकास गररने ि । 

नदी तथा िनक्षेि, धावमाक क्षेि, पाका  वनमााणको माध्यमबाट पयाटन 

विकास गरी आयआजान र रोजगारीको श्रजृना गररने ि । 

४. मत्स्य जोनलाई प्रभािकारी पररचालन र िवपयाको मािाको ब्यापक 

प्रचार र स-ुब्यिस्था माफा त आवतररक पयाटन प्रििान गररने ि । 

िवपयाचोकमा िवपयाको पवहचान झवल्कने गरी मािाको प्रवतमा 

स्थापना गररने ि। 

५. स्थानीय पयाटकहरुलाई आकवर्ात गरी विदाका वदन तथा 

चाडपिाहरुमा वसयारी वभिै रम्ने/रमाउन ेिातािरण सजृना गना सवुिधा 

सम्पवन “शसयारी फन पाकय ” वनमााणका लावग सम्भाव्यता अध्ययन 

गररने ि। 
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(घ) भूसम ब्यवस्था, िहकारी िथा गररवी सनवारण एविं सवत्तीय के्षत्र 

१. यस गाउँपावलका वभिका भवूमहीन दवलत, भवूमहीन सकुुम्बासी, 

अव्यिवस्थत िसोिासीहरुको लगत संकलन भै रावरिय भमूी 

आयोगको सफ्टिेयरमा प्रविष्टी भैसकेको ि । आयोगसँगको 

समवियमा जग्गा धनी प्रमाण पजूाा उपलब्ध गराउने कायाको 

तत्कालै शरुुिात गररने ि । घरिास (गाउँ ब्लक) जग्गाको जग्गा 

धनी प्रमाण पजुाा यथावशघ्र वितरण गररनेि । 

२. भू -उपयोग   ,वनयमािली तथा नेपाल सरकारको नीवत   अनरुुप 

भवूमको िगीकरण गरी भवुमको समवूचत उपयोग र प्रभािकारी 

व्यिस्थापन गनाका लागी भउूपयोग योजना बनाई कायाावियन गन े

नीवत वलइनेि । 

३. गाउँपावलकावभि रहकेा सहकारी संस्थाहरुको व्यिवस्थत 

सञ्चालन गनाका लावग सहकारीका सात वसिावतको अनसुरण 

गराउन सहजीकरण गद ैसहकारीको माध्यमबाट स्ि -रोजगारलाई 

प्रििान गरी गररिी वनिारणमा जोड वदने नीवत वलइनेि । 

सहकारीहरुसँग साझेदारीमा कायाक्रम संचालन गने नीवत वलइने ि। 

कृवर् सहकारी माफा त उवनत वबउ वबजनको उत्पादन, प्रबिान र 

वितरणमा प्रोत्साहन गररने ि। 

४. भवूमवहन तथा घरबारविवहन नागररकहरुको लावग एकल तथा 

सामवुहक आिासको व्यिस्था गररने ि । 
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५. कृर्कहरुको वित्तीय प्रणालीमा पहुचँ विस्तार गना तथा प्रत्येक 

वकसानलाई बैंक खाता खोल्न सहजीकरण गररने ि । मवहला तथा 

लघ ु उद्यमीलाई सहुवलयतपणूा कजााका लावग बैंक तथा वित्तीय 

संस्थाहरुसँग आिस्यक समविय गररने ि । 

 

(ङ) उद्योग, व्यापार िथा व्यविाय  

१. स्थानीय कच्चा पदाथामा आधाररत लघ ु तथा घरेल ु उद्यमहरुको 

प्रििान गना सीपमलूक तावलमको व्यिस्था गरी उत्पावदत 

िस्तहुरुको बजारीकरण सवुनवश्चत हनुे व्यिस्था वमलाइनेि ।  

२. यस गाउँपावलका क्षेिमा उद्योग,व्यिसाय र व्यापार सञ्चालनमा 

गाउँपावलकाले सहयोगी र समवियकारी भवूमका वनभाउने ि ।  

३. स्थानीय तहमा सञ्चालन हुन े उद्योगहरूमा वनवश्चत प्रवतशत 

स्थानीय नागररकहरुलाई रोजगारी वदनपुने व्यिस्थाको लावग 

उद्योगीहरुसँग समवियकारी भवूमका  वनिााह गररने ि।  

४.  नेपाल सरकार तथा प्रदशे  सरकार सँग समविय र सहकाया गरी 

औद्यौवगक ग्राम स्थापना गना जग्गा व्यिस्थापन गरी प्रकृया 

अगाडी बढाइने ि । 

(च) श्रम िथा रोजगार प्रबियन 

१. प्रधानमविी रोजगार कायाक्रम माफा त रोजगार सेिा केवरमा सवुचकृत 

बेरोजगारहरुलाई रोजगाररको अिसर प्रदान गररनेि । 
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२. सवुचकृत रोजगारीको खोजीमा रहकेा बेरोजगार जनशविलाई स्थानीय 

तहवभि उपलब्ध हुने वनमााण सेिा, व्यिसाय, उद्योग र कृवर् 

लगायतका क्षेिका रोजगारदातासँग समविय गरी रोजगारी प्रदान गना 

सहजीकरण गने व्यिस्था वमलाईनेि । 

३. योजना तथा विकास कायाक्रम तजुामा गदाा स्थानीय कच्चा पदाथा, 

सीप र प्रविधीको प्रयोग हुन े तथा रोजगारी वसजाना गने आयोजना 

िनौटमा प्राथवमकता वदईनेि ।  

४. सािाजवनक नीवज साझेदारीको माध्यमबाट यिुा लवक्षत उद्यम  

व्यिसाय प्रििान गने नीवत अिलम्िन गररने ि । 

(२) िामासजक सवकाि 

(क) सशक्षा,ििंस्कृसि,भार्ा, किा िथा िासहत्सय 

१. “गुणस्िरीय सशक्षा , सियारीको प्रसिबििा" भवन े नीवतलाई 

अिलम्िन  गररनेि । 

२. विद्यालय वशक्षाको अवभवन अङ्गको रुपमा िालविकास केवरहरुलाई 

विकास गरर यसको अनभुिलाई अवनिाया गरी  कक्षा १ मा भनाादर 

बढाउने नीवत वलइनिे ।  

३. समदूायमा र विद्यालयमा नमनूाको रुपमा िालविकास केवरहरुको  

विकास गने नीवत वलइनेि ।  
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४. िालविकास केवरहरुमा सचूना प्रविवधमा पहुचँ िढाउने तथा 

िालविकास वशक्षकहरुको क्षमता विकास गने नीवत वलइनेि । 

५. आधारभतू तहको वशक्षालाई बालमैिी तथा गुणस्तरीय, जीिनोपयोगी 

र प्रविवधमैिी  िनाउद ैलवगने ि । 

६. आधारभतू तहको वशक्षालाई व्यिहाररक, पररयोजनामा आधाररत 

बनाउनकुा साथै रमाइलो िातािरणमा वशक्षण वसकाइको  नीवत 

वलइनेि ।  

७. शैवक्षक क्षवतलाई वयवूनकरण र गाउँपावलकाबाट गरेको वशक्षाको 

लगानीलाई वमतव्ययी गने नीवत वलइनिे ।  

८. वनधााररत वसकाइ सक्षमता  हाँवसल गरेका बालबावलकाहरुलाई 

माध्यवमक वशक्षा प्रिेशको तयारी गराउने नीवत वलइनेि ।  

९. कक्षा १ दवेख ५ सम्मका विद्यालयहरुमा सचूना प्रविवध र नविनतम 

प्रविवधको विकासमा जोड वदइने ि।  

१०. वशक्षकहरुलाई नि-प्रबिान र अनसुवधानात्मक कायामा प्रेररत गररने 

ि ।  

११. प्रयोगात्मक वशक्षा तथा नागररक आरोग्य कायाक्रमहरुमा जोड 

वदइनेि ।  

१२. गाउँपावलकाबाट प्रत्येक िर्ा जेहवेदार तथा विपवन विद्याथीहरुलाई 

प्राविवधक       

१३. वशक्षा अध्ययनमा िाििवृत प्रदान गने नीवत वलइनेि ।  
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१४. आफ्नो पेशागत वजिनको लामो अिवध वसयारी गाउँपावलका 

अवतगातका सामदुावयक विद्यालयहरुमा अपाण गने वशक्षकहरुलाई 

वदघासेिा सम्मान प्रदान गररने ि । 

१५. विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत र वशक्षक अवभभािक संघ र 

प्र.अ.को क्षमता अवभिवृिका लावग आिस्यक कायाक्रम संचालन 

गररने ि ।  

१६. प्र.अ. तथा वशक्षकहरुलाई प्रोत्साहन गने नीवत अिलम्िन गररनेि. 

१७. वशक्षक तथा विद्यालय कमाचारी कल्याण कोर् कायाविवध तयार 

गरर संचालन गन ेनीवत वलइन ेि। 

१८. विद्यालयहरुको समवियमा अध्यक्षसँग विद्याथी तथा उपाध्यक्षसँग 

वकशोरी कायाक्रम सचंालन गरने ि। 

१९. रेडक्रस, स्काउट, तेक्िावदो, िावफक सचेतना जस्ता अवतररि 

वक्रयाकलापमा जोड वदइने  वलइनेि ।  

२०. माध्यावमक विद्यालयहरुमा वडवजटल ह्वाइटबोडा माफा त 

पठनपाठनलाई वडवजटलाइज गद ैलवगने ि । ५०% साझेदारीमा एक 

वशक्षक एक ल्यापटप कायाक्रम संचालन गररने ि। 

२१. सबै विद्यालयहरुमा एकै वकवसमको रङ्गरोगन गररने ि, साथै एक 

सवद्याियः एक उद्यान काययक्रम लाई जोड वदइनेि । 
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२२. स्थावनय कला , सावहत्य ,  संस्कृवत , एवतहावसक तथा धावमाक 

धरोहरहरु, रहनसहन आवद समाविष्ट स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी 

प्राथवमक तहमा लाग ुगररने ि ।  

२३. वसयारी-४ धमसर कावलका मववदर र दगुाा मववदर उत्खनन ् तथा 

संरक्षण गना परुातत्ि विभागसँग समविय गरर कायाक्रम अगाडी 

िढाइने ि। 

२४. वशक्षकहरुको क्षमता विकास गनाको लावग आिश्यक तावलमको 

व्यिस्था गररनेि ।  

२५. विद्यालयमा कायारत जनशविको मनोिल उच्च राख्ने कायालाई 

प्राथवमकता वदईनेि । आिश्यकता अनसुार काया के्षि र वजम्मेिारी 

समेत हरेफेर गरी कताब्य प्रवत लगनशील हुन अवभपे्रररत गररनेि । 

विद्यालय जनशविको कायासम्पादनलाई नवतजासँग आिि गनाका 

लावग कायासम्पादन करार गररनेि ।  

२६. वसयारी गाउँपावलकाको गौरिकोरुपमा रहकेो एकमाि उच्च वशक्षा 

प्रदान गद ै आएको श्री वललाधर वघवमरे िवपया जनता कलजे 

सञ्चालनका लावग गाउँपावलकाबाट आिश्यक सहयोग गने नीवत 

वलइनेि ।  

२७. आिश्यकता तथा औवचत्यका आधारमा शैवक्ष वक्रयाकलापहरुमा 

संस्थागत विद्यालयहरुसँग सहकाया गने नीवत वलइने ि । 
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गाउँपावलकाको समग्र शैवक्षक विकासका लावग विज्ञ समहु गठन गरर 

आिस्यक राय परामशा वलइने ि। 

२८. िािाहरुलाई वनयवमत विद्यालय आउन ेिातािरण श्रजृना गररने ि 

र संघीय सरकारको सहयोगमा सामदुावयक विद्यालयमा अध्ययनरत 

वकशोरीहरुलाई गणुस्तरीय सेवनटरी प्याड वनिःशलु्क र भरपदो 

तररकाबाट उपलब्ध गराइनेि साथै वितरणमा सहजताका लावग 

भेवण्डङ्ग मवशनहरुको व्यिस्थापन गद ैलवगने ि।   

२९. संघीय सरकार र प्रदशे सरकारको सहयोगमा क्रमशिः सबै 

विद्यालयहरुमा विज्ञान प्रयोगशालाको उवचत ब्यिस्था गररने नीवत  

वलईनेि ।  

३०. रारिपवत शैवक्षक सुधार कायाक्रम तथा मखु्यमविी शैवक्षक सधुार 

कायाक्रम माफा त  भौवतक पिूााधार विकासमा जोड वदइने ि ।   

३१. नेपाल सरकार, प्रदशे सरकारको सहयोगमा प्राविवधक धारको 

वशक्षालाई विकास र विस्तार गररने नीवत वलइने ि । 

३२. फरक शारीररक क्षमता भएका विद्याथीका लावग विशेर्  वशक्षा 

स्रोत कक्षाको स्तरोवनतीमा जोड वदइने नीवत वलइने ि ।  

३३. विद्याथी संख्याका आधारमा वशक्षक दरबवदी तथा कक्षाकोठाको 

व्यिस्थापन गन ेनीवत वलइने ि ।  
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३४. पढ्द ै कमाउँद ै कायाक्रमलाई नमनूाको रुपमा एउटा विद्यालयिाट 

सरुुिात गररन े ि। रारिपवत  शैवक्षक सधुार कायाक्रम सँगको 

साझेदारीमा कायाावियन प्रवक्रया अगावड िढाइने ि। 

३५. सरकारी विद्यालयमा कायारत वशक्षक , वनजामवत कमाचारी तथा 

जन-प्रवतवनवधका िोरािोरीहरुलाई सरकारी विद्यालयमा अध्ययन 

गराउन अवभपे्रररत  गररनेि ।  

(ख)  जनस्वास््य िथा पोर्ण 

१. नेपाल सरकारको नीवत अनसुार अत्यािश्क स्िास््य सेिाको पहुचँ 

एिं गणुस्तरीय सेिा प्रिाहका लावग स्िास््य सेिा पिूााधार विकास र 

नेपाल सरकारल े स्िास््य संस्थाहरुमा वनिःशलु्क  उपलब्ध गराउन 

तोवकएका और्धीहरुको भरपदो आपतूीको व्यिस्था वमलाइनेि ।  

२. और्धी, और्धीजवय सामग्री र उपकरण तथा स्िास््य सरुक्षा 

सामग्रीहरुको खररद प्रवक्रयालाई प्रभािकारी व्यािवस्थत र गणुस्तरीय 

बनाईनेि ।  

३. स्िास््य सेिालाई प्रभािकारी र सहज बनाउन सबै स्िास््य 

संस्थाहरुलाई व्यिवस्थत रुपले सञ्चालन गररनेि । नेपाल सरकार, 

प्रदशे सरकार र अवय सहयोगी संस्थासमेतको सहयोगमा स्िास््य 

संस्थाहरुका परुाना भिनहरुको स्थानमा क्रमश सवुिधा सम्पवन भिन 

वनमााण गरी सेिा प्रिाहलाई थप प्रभािकारी बनाइने ि।  
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४. वसयारी गाउँपावलकाको िडा नं.४ िवपयामा १५ शैयाको अस्पताल 

वनमााणका लावग वनमााण व्यिसायी िनौट भइसकेकोले उि 

अस्पतालको समयमै वनमााण सम्पवन गना आिस्यक बजेट अभािहुन 

नवदन नेपाल सरकारसँग विशेर् आग्रह गररनेि ।  

५. गाउँपावलकाद्वारा सञ्चावलत एम्बलुेवस सेिालाई प्रभािकारी 

बनाइनेि । उवचत मापदण्ड तथा कायाविवध बनाई स्िास््य कमीको 

वसफाररसका आधारमा गभािती मवहला, असाध्य रोग लागेका 

विरामी,७० बर्ामावथका  ज्यषे्ठ नागररक, अवत अशि “क” र 

“ख”िगाको पररचय पि भएका अपाङ्ग लगायतलाई  रुपवदहेी 

वजल्लाभरी  वनशलु्क र अवय विरामीहरुलाई वयनूतम शलु्कमा 

एम्बलुेवस सेिा उपलबध गराइने ि । 

६. खोप, सरुवक्षत माततृ्ि, प्रजनन स्िास््य, पोर्ण जस्ता जनस्िास््यसँग 

सम्बववधत आधारभतु सेिा सवुिधालाई प्रभािकारी बनाउन मवहला 

स्िास््य स्ियंसेविकालाई उत्पे्रररत गरी उवचतरुपमा पररचालन गररनिे 

।  

७. आमा र वशशकुो स्िास््यलाई ध्यान रावख बवथाङ्ग सवेटर तथा 

अस्पतालमा सरुवक्षत सतु्केरी गराउन प्रोत्साहन गरीनेि ।  बवथाङ्ग 

सेवटर तथा अस्पतालमा प्रसवुत गराइएका वसयारी गाउँपावलका वभि 

स्थायी बसोबास भएका सतु्केरी मवहलाहरुलाई कायाविवध बनाई 

श्रािण १ गते दवेख नै कायाावियन गन ेगरी उपाध्यक्ष िुत्सकेरी पोर्ण 
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प्रोत्सिाहन काययक्रम संचालन गरी सतु्केरी पोर्ण खचा उपलब्ध 

गराइने ि ।  

८. गाउँपावलकाका सबै िडा तथा टोलहरुलाई वनयवमत खोप 

सवुनवश्चतताका लावग जनस्िास््य कायाालयसँगको समवियमा 

स्थानीय सामदुावयक संस्था, स्िास््यकमी र मवहला स्ियम ्

सेविकालाई अझ बढी वक्रयावशल बनाईद ैलावगनेि ।  

९. मवहला स्िास््य स्ियम ् सेविका र स्िास््य कमीहरुलाई उच्च 

मनोिलका साथ सिेाप्रिाहमा लगाउन आमा स्िास््य सरुक्षा र बाल 

स्िास््य सधुार कायाक्रमका लावग विशेर् प्रोत्साहन रकम उपलब्ध 

गराउने व्यिस्था वमलाइनेि ।  

१०. .जग्गा ब्यिस्थापन भएका स्थानहरुमा खोप केवर भिनहरुको 

वनमााण गद ैलवगने ि । 

११.  बीमा कायाक्रमलाई संघीय सरकारसँगको समवियमा स्िास््य

सहज र 

बनाइनेि । बहुके्षिीय पोर्ण कायाक्रमलाई अवतरवनकाय समविय गरी 

कायाावियन गररनेि ।प्रभािकारी रुपमा  

१२.  संघ तथा प्रदशे सरकारको समवियमा  मवहलाहरुको पाठेघरको 

मखुको क्यावसर परीक्षणलाई  सहज र सरल बनाइनेि । प्रत्येक 

वकशोरीलाई पाठेघर क्यावसर विरुद्घको खोपको व्यिस्था गररने ि । 
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१३. ७० बर्ामावथका ज्येष्ठ नागररक, अवत अशि “क” र “ख”िगाको 

पररचय पि भएका अशि लगाएतलाई घरदैलो उपचार कायाक्रम 

सञ्चालन गरी ज्येष्ठ नागररक एि ंअशिहरुलाई सम्मावनत वजिनको 

अनभुवुत गराउने नीवत अिलम्िन गररनिे ।  

१४. वसयारी गाउँपावलका वभिका नागररकहरुलाई ब्लड आिश्यक 

परेमा सरल र सहज तररकाले वनिःशलु्करुपमा ब्लड-बैंकबाट उपलब्ध 

गराउने व्यिस्था गररनेि । 

१५. नागररक आरोग्य केवरलाई प्रभािकारी रुपमा सञ्चालन  गरर  

आयिुेद पिती र योग अभ्यासको माध्यमबाट शाररररक तथा 

मानवसक स्िास््य सधुारका लावग कायाक्रमहरु सञ्चालन गररनेि ।  

१६. स्वस्थ नागररकको आधार , घरघरमा शनयशमत मशिला 

स्वास््य स्वयम सेवीकाको भेटघाट भवने मावयताका साथ मवहला 

स्िास््य स्ियम सेिीकालाई थप प्रोत्साहन उपलब्ध गराई  सेिा 

प्रिाहलाई प्रभािकारी बनाउने नीवत वलइनेि ।  

१७. प्रत्येक स्िास््य चौकीमा आिश्यक स्िास््य उपकरण तथा 

सामग्रीको व्यिस्थापन गररदैं लवगन ेनीवत अिलम्िन गररनिे ।  

१८.  वसकलसेल एनेवमया रोगका विरावमहरुलाई वनशलु्क उपचार गररन े

ि साथै सगुर र ब्लड पे्रसरको और्वध वनशलु्क वितरणको व्यिस्था 

गररने ि। 
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१९. प्रयोगशाला तथा िवथाङ्ग सेवटरको सेिालाई थप व्यिवस्थत र 

भरपदो िनाइने ि  

२०. नेपाल सरकारको सहयोगमा क्यावसर, मगृौला तथा मरेुदण्ड 

रोगबाट वपवडत स्थानीय नागररकलाई मावसक स्िास््य उपचार 

भत्ताको व्यिस्था गररने ि । गाउँपावलका तहमा वयनुतम एक सलुभ 

और्धी पसलको व्यिस्था गररने ि ।    

(ग) खानेपानी िथा िरिफाई 

१. सिैका लावग स्िच्ि खानेपानी सवुिधा परु् याउनका लावग ओभरहडे 

ट्याङकी भएका ठाउँमा वतव्रताका साथ पाइपलाइन विस्तार गने तथा 

ओभरहडे ट्याङकी नभएका ठाउँहरुमा ट्याङकी वनमााणका लावग जोड 

वददं ै स्िच्ि खानेपानी ब्यिस्थापन गनाेे तथा ह्याण्डपाइपको पानीलाई 

विस्थापन गद ैजाने नीवत वलइने ि।  

२. एक घर, एक धारा जडान गना विशेर् व्यिस्था गररने ि । 

गाउँपावलकावभि िसोबास गने नागररकहरुका लागी मावसक ५००० 

वलटरसम्म स्िच्ि खानेपानी वनशलु्क वितरण गने व्यिस्था वमलाइनेि ।  

३. गाउँपावलकाले खानेपानी तथा सरसफाईका सम्बवधमा तयार गररएको 

रणनीवतक योजनाल ेमागादशान गरे बमोवजमका कायाक्रमहरु कािाावियन 

गना संघीय सरकार र प्रदशे सरकारसँग समविय गररनेि ।  
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४. नेपाल सरकार, प्रदशे सरकार र गाउँपावलकाको “एक घर , एक धारो” 

को संकल्पलाई परूा गना प्रत्येक िडामा खानेपानी, सरसफाइ  तथा 

स्िच्िता योजना  (िास प्लान) कायाावियन गररने ि । 

५. सफा र सवुदर वसयारी अवभयान अवतगात ०७९ श्रािण मवहनादवेख प्रत्येक 

मवहनाको पवहलो शवनिार जन-प्रवतवनवध , संघ संस्था , वशक्षक , 

कमाचारी , आम नागररक लगायतको सहभावगतामा प्रत्येक टोल तथा 

िवस्तमा सरसफाइ अवभयान संचालन गररने ि ।  मेरो गोशि ,मेरो 

पशिलो डस्टशवन अवभयान संचालन गररने ि । 

(घ)  मसहिा, वािबासिका र िामासजक िमावेशीकरण 

१. आवथाक, सामावजक र शैवक्षक रुपमा पिाडी परेका मवहला, दवलत, 

आवदिासी जनजाती, मवुस्लम, वपिडािगा,अपांङ्गता भएका व्यवि 

लगायतका िगा तथा समदुायलाई सीपमलूक ,आयमलुक र 

रोजगारमलुक कायाक्रम सञ्चालन गररनेि ।  

२. मवहला विरुि हनुे सबै प्रकारका वहसंा, विभेद र िवहरकरण अवत्यका 

लावग लैंवगक समानता तथा मवहला सशविकरणमा सहयोग पगु्ने 

कायाक्रम सञ्चालन गररनेि । यस्ता कायाक्रमहरुमा शैवक्षक 

संस्थाहरुलाई समेत आिि गररन ेि। 

३. अपाङ्गताको प्रकृवत अनरुुप आय आजानको लावग तावलम तथा 

सवुिधाजनक सामग्री वितरणको ब्यिस्था वमलाईनेि । 
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४. सिै टोल, िडा हुदँ ैगाउँपावलकालाई ३ िर्ावभि बालमैिी घोर्णा गना 

आिश्यक कायाहरु प्रारम्भ गररनेि  । 

५. जेष्ठ नागररकहरुको आधारभतु अवधकारको संरक्षण गदै उनीहरुको 

लावग सम्मानजनक तथा सवतवुष्टपिूाक जीिनयापनका आिश्यक 

कायाक्रम कायाावियन गने तफा  जोड वदइने ि । 

६. घर नभएका अवत विपवन पररिारलाई संघीय र प्रदशे सरकारको 

सहयोग र समवियमा गाउँपावलकाको समेत आफ्नै लगानीमा घर 

वनमााण गराई क्रमैसगँ नागररकहरुको आिासको सवुनवश्चतता प्रदान गने 

नीवत वलईन े ि । सरुवक्षत नागररक आिास कायाक्रमलाई आवथाक 

िर्ाको शरुुबाट नै कायाावियन गररनेि । 

७. आवदिासी जनजातीको भार्ा,कला तथा संस्कृवत संरक्षण र सम्ििान 

गररनेि । 

८. दवलत िगाको उत्थान,विकास, संरक्षण, सम्ििान, सशिीकरण  र 

आयआजानका लावग विशेर् जोड वदईनेि ।  

९. मवुस्लम तथा वपिवडएका िगाको आय आजान, सीप विकास जस्ता 

प्रत्यक्ष फाईदा पगु्ने कायाक्रमहरु सञ्चालन गररनेि । 

१०. वयाय, काननू तथा मानि अवधकार प्रििान सम्बवधी कायाहरुलाई 

प्राथवमकता वदद ैसैवकवसमका अवयाय र अत्याचारको अवत्यको लावग 

पहल गररनेि ।  
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११. सबै जात,जावत िगा समदुायको धमा, संस्कृवतको सम्मान र संरक्षण 

गररनेि   

१२. अवत विपवन तथा गररि पररिारको वििाहका लावग आवथाक 

सहायताका साथै सामवुहक वििाह कायाक्रमको आयोजना गररने ि। 

 (ङ)  युवा, खेिकुद िथा नव-प्रबियन 

१. शैवक्षक,बौविक, सावहवत्यक कायाक्रम तथा खेलकुदमाफा त 

बालबावलका तथा यिुाहरुमा जागरण ल्याइने नीवत वलइनेि ।  

२. कभाडहल वनमााणमा जोड वदइनेि । क्लि तथा संघ संस्थाहरुलाई 

खेलकुद सामाग्रीहरु वितरण गने नीवत वलइनेि ।  

३. फुटिल, कबडी, वक्रकेट, ब्याडवमवटनजस्ता खेलप्रवतयोवगता माफा त 

वसयारीको पवहचान उँचो िनाउन प्रयत्न गररनेि ।  

४. आजका यिुा नै भोलीका रारिका कणााधार हुने भएकाले विद्यालय 

वशक्षामा पवन खेलकुदलाई वसकाइको अवभवन अंगको रुपमा विकास 

गररनेि ।  

५. खेलकुद वशक्षकहरुको क्षमता विकास गररनेि । स्िास््य का लावग 

खेलकुदमा जोड वदइनेि ।  

६. संघ र प्रदशे सरकारको समवियमा खेलकुद पिूााधारको विकास र 

व्यिस्थापनका गवतविवध सञ्चालन गररनेि ।  

७. यिुा लवक्षत कायाक्रमहरुलाई प्रभािकारी बनाई यिुाहरुको क्षमता 

विकास र यिुा रोजगारीको लावग प्राविवधक सीपका तावलम कायाक्रम  
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सञ्चालन गररनेि । प्राविवधक वशक्षालयहरुसँग सहकाया गरी यिुा 

स्िरोजगार कायाक्रम सञ्चालन गररनेि ।  

८. विद्यालय स्तरका विद्याथीहरुको प्रवतभा प्रस्फुटन गनाका लावग विवभवन 

अवतररि वक्रयाकलापहरु सञ्चालन गररनेि । 

९. यिुाहरुमा उद्यमशीलता, सजृनशीलता एिम ् सकारात्मक सोचको 

विकास गने अवभप्रायका साथ सोही अनरुुपका सीप र क्षमता अवभिवृि 

गने कायाक्रमहरु सञ्चालन गद ैलवगनेि ।  

१०. वसयारी -४ पवण्डतपरुमा एक बिुउदे्दिीय रंगिाला सवहत एक 

वडा एक खेलमैदान वनमााणको नीवत वलइने ि। खलुा व्यामशाला 

वनमााणको थालनी  गररने ि। 

(३) पूवायिार सवकाि  

(क) भवन,वस्िी, आवाि िथा शहरी सवकाि 

१.  सबै प्रकारको ऐवतहावसक, परुातावत्िक र धावमाक तथा पयाटकीय के्षि 

तथा संरचनाहरुको संरक्षण, प्रििान गररने   ि । 

२. गाउँपावलका वभि िाडा चौपायको व्यिस्थापन गना र रावरिय जनािर 

गाईको उवचत  

३. व्यिस्थापन गना गौशाला वनमााण गना सरोकारिालासँगको सहयोगमा 

आिश्यक जग्गा व्यिस्थापन गरी वनमााणकाया अगाडी बढाउने नीवत 

अिलम्िन गररनेि । । 
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४. रावरिय भिन संवहता बमोवजम भकूम्पीय सरुवक्षत घर वनमााण गना 

प्रोत्साहन गरीने ि ।       नक्सा पास गराई घर वनमााण गने कायालाई  

अवनिाया गराइने  र नक्सापास दस्तरु वयनूतम मािामा लगाउने तथा विटो 

िररतो माध्यमिाट नक्सा तयार गरी उपलव्ध गराउने व्यिस्था वमलाइने 

ि।  

५.  वसयारी गाउँपावलकाको भ ूउपयोग नीवत बनाइ कृवर् के्षि, आिास 

क्षेि,ब्यापाररक एिं औद्योवगक के्षि, होटल ब्यिसाय क्षेिको रूपमा 

िगीकरण गरी ब्यिवस्थत र सवुदर पावलका बनाइने ि । 

६. आफ्न ैघर प्रयोजनका लावग माटो चावहएमा वनिःशलु्क रुपमा आफ्नो 

खेतबाट लैजानका लावग अनमुवत प्रदान गररने व्यिस्था वमलाइनेि । 

७. नया वनमााण गने घर तथा भिनहरुले अवनिाया रुपमा सडक मापदण्ड 

अनसुारको के्षि िोडी वनमााण गनुापने नीवत वलइन ेि। 

८. शहरोवमखु के्षि तथा पानी वनकासको समस्या भएका िवस्तहरुमा नाली 

तथा ढल वनकासको व्यिस्था गद ैजाने नीवत वलइने ि। 

(ख)  िडक, पुि िथा यािायाि व्यवस्था 

१. विकासका पिूााधारमा सडक पवहलो शता हुनाले गणुस्तरीय सडक 

वनमााणलाई प्राथवमकता वदइनेि । सडक स्तरोवनतीसँगै नाली वनमााण 

गररनेि ।  
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२. सडकको चौडाई वयनूतम ६ वमटर कायम गना सबैलाई अवभपे्रररत 

गररनेि ।सबै सडकहरुको मापदण्ड वनमााण र नामाकरण गररनेि । 

३. सडकको के्षिावधकार (चौडाई) पयुााउने दावयत्ि सडकको दायाँ िायाँ 

घर जग्गा हुने नागररकको हुने हुदँा सबै नागररकहरुलाई सकारात्क 

सोचँ, भािना र विचार सवहत विकास वनमााणमा पणूारुपमा सघाउ 

परु् याउन ु हुनेि भवने विश्वास वलइएको ि। वििाद भई योजना 

कायाावियन हुन नसक्ने िातािरण सजृना भएमा त्यस्तो योजनालाई 

वििादरवहत क्षेिमा कायाावियन गने नीवत अिलम्िन गररनिे ।  

४. गाउँपावलका क्षेिवभि सडक सञ्जाल वनमााणका लावग सडक 

गरूुयोजना तयार गरी व्यिवस्थत र योजनाबि तरीकाल ेस्तरीय सडक 

सञ्जाल वनमाणा गररने नीवत अनसुरण गररनेि ।  

५. शिुोधन गा.पा को वसयाभार के्षििाट सरुुभइ लगभग वसयारी गा.पा 

को मध्यभाग हुदँ ै दानि नदीमा वमवसने वसयारी खोलाको गा.पा 

वभिको खण्डको दिुैतफा  २ लेन सडक , फुलिारी, जंगहत्था 

सामदुावयक िनके्षि र गमु्िा सवहतको संरचना तथा सोवह ठाउँको 

वसंचाइ ड्यामको प्रयोग गरर बोवटङ संचालन सवहतको शसयारी 

खोला पययटन कोररडोरलाई शसयारी गौरवको योिनाको रुपमा 

घोर्णा गरी सवकएकोले सभे, वडजाइन तथा वड.वप.आर तयार गरर 

गा.पा, प्रदेश तथा संघीय सरकार समतेको सहयोगमा स्रोत सवुनवश्चत 

गरर वनमााण प्रवक्रया अगाडी बढाइने ि। 
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६. कुट्टा, अमिा , बनघसुरी , िवपया हुदँ ै कुट्टासम्म डिल लेन तथा 

दिुैतफा  नाली तथा ढल वनकास सवहत शसयारी चक्रपथ विस्तार 

गररने ि ।भविस्यमा िडा न ं२ को मनोहरापरु , सोनारेत , मधिुन हुदँ ै

अमिा पलु आउने सडकलाई समेत चक्रपथ वबस्तारमा समािेश गरी 

वसयारी गाउँपावलकाका सातिटै िडाहरुलाई चक्रपथसँग जोड्ने काया 

गररने ि।        

७. ममात सम्भार कोर्को व्यिस्था गरी मौसम तथा अवय गवतविधीबाट 

क्षयीकरण हुन े पिूााधार तथा ग्रामीण सडकहरुको तत्काल ममात 

सम्भारको व्यिस्था गररनेि ।  

८. सबै िडालाई सडक संजालमा जोडी बाहै्र मवहना चल्ने कालो पिे िा 

ग्रािेल सडक वनमााण गररने नीवत वलइन ेि । 

९. संघीय सरकार र प्रदशेसरकारसँगको सहकायामा सञ्चालन हुन े

योजनाको लावग समपरुक कोर्मा प्रयााप्त रकमको ब्यिस्था गररनेि । 

१०. संघ, प्रदशेसँग समवियको आधारमा स्थानीय सरकार सञ्चालन 

हुनेि । ठूला तथा मझौला योजनाहरु संघ र प्रदशे सरकारको 

सहयोगमा सञ्चालन गना विशेर् पहल गररनेि । 

११. बजार उवमखुचोकहरुमा शहरी पिूााधार वनमााण गररनेि । बजार 

क्षेिमा सडक बवत्त तथा वस.वस.वट.वभ क्यामेरा जडान गरर नागररकको 

सरुक्षालाई विशेर् जोड वदइने ि । 
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१२. भैरहिा लवुम्िनी सडकको विश्वकमाा मववदर हुदँ ै वसयारी गा.पा. 

िवपया बजार, सयुापरुा हुदँ ै कवपलिस्तकुो महाराजगंज वशिराज 

नगरपावलका हुदँ ै प्रदशे राजधानी भालिुाङ्ग जोड्ने २ लनेको िोटो 

तथा बैकवल्पक सडक वनमााणका लावग संघ तथा प्रदशे सरकारसँग 

विशेर् पहल गररने ि । 

 

(ग)  जिस्रोि,सवद्युि िथा स्वच्छ उजाय 

१. विद्यतु वितरण प्रणालीलाई प्रभािकारी बनाउन विद्यतु प्रावधकरणसँग 

समविय गरी आिश्यकता अनसुार िावसफमारको क्षमता िवृि, थप 

तथा लाईन विस्तार गरी सबै घरहरुमा र िस्तीहरुमा विद्यतुीय सेिा 

पयुााउने नीवत वलइनिे ।  

२. िैकवल्पक उजाा समतेको प्रयोग गद ैगाउँपावलकाका बजार क्षेिहरुमा 

उज्यालो वसयारी कायाक्रमलाई वनरवतरता वदइनेि । 

३. गइुठा तथा दाउरा विस्थापन गने तथा विद्यतु उजाा खपत बढाउने नीवत 

वलइने ि। 

(घ)  िूचना िथा िञ्चार प्रसवसि सवकाि 

१. सचूना तथा सञ्चार प्रविवध विकासमा प्राथवमकता वददँ ैसबै सेिाहरू 

सचूना प्रविवध मैिी बनाउँद ैलवगने नीवत अिलम्िन गररनेि । 



सियारी गाउँपासिकाको आ.व.२०७९/०८० को नीसि िथा काययक्रम 

~ 28 ~ 

 

२. गाउँ कायापावलकाको कायाालय, िडा कायाालय तथा विर्यगत शाखा 

तथा इकाईहरू, स्िा्य संस्थाहरूको सिेा प्रिाहलाई सचूना-प्रविवधमैिी 

बनाउद ैलवगनेि । सबै कमाचारीहरुलाई कम्प्यटूरको आधारभतू ज्ञान र 

सीपको विकास गराईनेि । 

३. गाउँपावलकाको हरेक िडाको कायासम्पादन लाई विद्यतुीयमाध्यमबाट 

सञ्चालन गररनेि । प्रत्येक िडामा विद्यतु र ईवटरनेट सवुिधालाई 

व्यिवस्थत गररनेि ।  

(४) वन, वािावरण िथा सवपद् व्यवस्थापन  

  (क)  वन, हररयािी र जैसवक सवसवििा 

१. बेलबास -बेथरी सडक नह रको दायाँबाँया विवभवन जातका 

बोटविरुिा िकृ्षारोपण गरी सवुदरीकरण गरीनेि ।  

२. नेपाल सरकार र प्रदशे सरकारसगँको सहयोगमा “एक स्थानीय 

िहःएक नमूना कृसर् वन” कायाक्रम सञ्चालन गररनेि । नदी 

उकास क्षेि  ,सािाजवनक तथा वनजी जवमन ,खोलावकनारा लगायत 

खाली के्षिमा िकृ्षारोपण अवभयान सञ्चालन गररनेि ।   

३. हररयो वसयारी कायाक्रमलाई शरुुिात गना आधवुनक नसारी स्थापनामा 

जोड वदई सािाजवनक जग्गा, ऐवतहावसक स्थलहरु,नदी वकनार, नदी 

उकास, नहर तथा सडक वकनारा तथा वनजी जग्गामा िकृ्षारोपण 

कायाक्रम संचालन गना प्रोत्साहन गररनिे  यसबाट रोजगारीको सजृना 

हुनकुा साथै िातािरण संरक्षणमा सघाउ पगु्नेि।  
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४. जलिाय ु पररितनाका असरहरुलाई वयनुीकरण गनाका लावग 

अनकुुलन कायाहरु गद ै िातािरण संरक्षण गने नीवत अिलम्िन 

गररनेि ।  

५. गाउँपावलकाको प्रत्येक िडाहरुमा क्रमशिः बाल उद्यान पाका  वनमााण 

गररदैं लवगने ि। 

(ख) भू-ििंरक्षण र जिािार व्यवस्थापन 

१. भ–ूसंरक्षण र जलाधार व्यिस्थापन गरी सािाजवनक पोखरी, नदी 

वकनाराको तटबवध तथा दानि र वतनाउ नदी साथै वसयारी खोलामा 

भरपदो तटबवधको लावग संघ र प्रदशेसंग समविय गरी व्यिवस्थत 

बनाउँद ैलवगने नीवत अिलम्िन गररनेि । 

२.  एक गाउँ , एक पोखरी नीवत अनरुुपको कायाक्रम लाई कायाावियन 

गररनेि । धावमाक तथा ऐवतहावसक महत्ि बोकेका परुाना पोखरीहरुको 

संरक्षण, सम्ििान तथा सवुदरीकरण गने नीवत अपनाइनेि । वत पोखरी 

हरु माफा त पोखरी वसंचाइ योजना संचालन गररने ि। 

३. गाउँपावलका के्षिवभिका सािाजवनक स्थलहरुको संरक्षण र 

सम्ििानका लावग योजना बनाई सरोकारिालाहरुको सहभावगता 

जटुाई िकृ्षारोपणका कायाक्रम क्रमशिः सञ्चालन गररनेि ।  

(ग)  वािावरण िथा फोहोरमैिा व्यवस्थापन 

१. िातािरण तथा फोहोरमैला ब्यबस्थापनको लावग टोल विकास 

संस्थाहरुसँग सहकाया गने नीवत अिलम्िन गररनेि ।  
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२. ‘मेरो टोि मैिे नै िफा राख्छु’भवन ेअवभयानका साथ टोल विकास 

संस्थाको सकृयतामा सवुदर वसयारीको पवहचान वदन ेगरी फोहरमैला 

ब्यिस्थापन गररने ि । 

३. फोहरमैला व्यिस्थापनको लावग सम्भाव्यता अध्यनन गरी उपयिु 

स्थानको पवहचान गरी क्रमशिः व्यिवस्थत रुपमा कािाावियन गद ै

लवगनेि  । 

४. स्थानीयस्तरबाट उत्सजान हुने फोहोरमलैा, प्रदरु्ण वयनुीकरण तथा 

ढल वनकासको उवचत व्यिस्थापन गररन े  ि । 

५. घरवभिैबाट फोहरको िवगाकरण गन े नीवत अिलम्िन गररने ि। 

विमेकी स्थानीय तहसंगको सहकायामा फोहर विसजान गने ठाउ 

व्यिस्थापन लगायतका कायाका लागी पहल गररने ि। 

(घ)    सवपद् व्यवस्थापन िथा जिबायु उत्सथानसशििा 

१. विमेकी नगरपावलका/गाउँपावलकासँग साझेदारीमा िारुण यविको 

व्यिस्थापन तथा सञ्चालन गररनेि ।  

२. संघ,प्रदशे,वजल्ला र अवतर स्थानीय तह तथा सहयोगी ससं्थाहरूको 

समवियमा विपद ् जोवखम वयनूीकरण तथा विपद प्रवतकाया योजना 

पररमाजान गरी विपदक्ो खोज उिार तथा राहतका लागी विपद ्

व्यिस्थापन सामग्रीको सवुनवश्चत गररनेि । आकवस्मक उिारका लावग 

हवेलप्याड वनमााण गररने ि ।  
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३. विपदहरुको रोकथाम तथा वयनूनीकरणको लावग पिूातयारी, प्रवतकाया 

र पनुलााभका कायाक्रम सञ्चालन गना स्थानीय विपद\व्यिस्थापन 

कोर्मा आिश्यक बजेटको व्यिस्थापन गरी प्रभािकारी रुपमा 

विपदको व्यिस्थापन गन े नीवतलाई वनरवतरता वदइनेि। रेडक्रस , 

विद्यालय , संघ-संस्था तथा नवदिेउँ बस्ने नागररकका लावग विपद 

प्रवतकाया तावलम प्रदान गररने ि। 

४. पिूााधार विकासका वक्रयाकलापहरु सञ्चालन गदाा विपद\जोवखम 

संिेदनशीलतालाई केवरविवदमुा राखी कायाावियन गना सघाउ पगु्ने गरी 

वडजाइन तथा इवष्टमटे गने व्यिस्था वमलाइनेि ।  

५. नदीजवय पदाथाको उपभोग गदाा आिश्यकता अनसुार EIAतथा IEE 

गराई मापदण्डको पररपालना गने गराउने नीवत वलईनेि र नदी 

वकनारामा िकृ्षारोपण तथा तटबवध गररनेि। 

६.  गाउँपावलकामा स्थानीय विपद ् व्यिस्थापन रणनीवतक प्रवतकाया 

योजना तजुामा गरर विपद ् वयनूीकरण गने कायालाई प्राथवमकता 

वदईनेि ।  

७. स्थानीय तथा पयाािरण संरक्षण, जलिाय ु पररितान वयनुीकरण तथा 

जलिायजुवय जोवखम कम गना स्थानीय अनकुुलन काया योजना 

वनमााण तथा कायाावियन गररने ि। 
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(५) िुशािन िथा ििंस्थागि सवकाि  

 (क)  स्थानीय िेवा िथा जनशसि ब्यबस्थापन 

१. गाउँपावलका, िडा कायाालयहरु, विर्यगत शाखाहरु, स्िास््य 

संस्थाहरुमा कायारत सबै कमाचारीहरुलाई आचरण र अनशुासन 

पणूारुपमा पालना गद ै मसु्कान सवहतको सेिा प्रिाह गना अवभपे्रररत 

गररनेि ।औवचत्य र आिश्यकता अनसुार वजम्मेिारीमा हरेफेर गरी 

सबैलाई सबै काम गना सक्ने गरी सक्षम बनाईनेि ।  

२. वनिाावचत जनप्रवतवनवध एिं कमाचारीहरुको क्षमता विकासका लावग 

क्षमता विकासका कायाक्रमहरु सञ्चालन गद ैलवगने नीवत वलइनेि । 

त्यसका लावग प्रदशे प्रवशक्षण प्रवतष्ठानलाई  अनरुोध गररनेि ।  

३. सबै कमाचारीहरुको काया वििरण,काम,कताब्य र अवधकार तथा काया 

सम्पादन सम्झौता, वजम्मेिारीमा हरेफेर गने  लगायतका विर्यमा 

कायाविवध बनाई कायाावियन गररने ि ।साविकको स्थानीय वनकायमा 

स्थायी वनयवुि पाई हाल यस गाउँपावलकामा समायोजन भएका 

कमाचारीहरुको बवृत्त विकासको लावग आिश्यक काननू बनाई लागु 

गररनेि । 

४. कमाचारी र राजनीवत िीचको अवतरसम्बवधलाई सेिाप्रिाहसँग 

आिि गररनेि। अवतरसम्बवधलाई  ब्यिवस्थत गना जनप्रवतवनधीहरु र 
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कमाचारीहरूको काम कताब्य र अवधकारलाई अहस्तके्षपकारी 

तरीकाले समवियात्मक ढङ्गबाट गने नीवत अबलम्िन गररनेि । 

५. रावरिय पररचयपि तथा पवञ्जकरण विभागको सहकायामा सामावजक 

सरुक्षा तथा व्यविगत घटना दताा प्रणाली सदुृढीकरण गरर व्यिवस्थत 

र अद्यािवधक गररने कायालाई वनरवतरता वदइनेि ।  

६. वनयवमत र प्रभािकारी बजार अनगुमनको माध्यमबाट गणुस्तर, 

नापतौल, खाद्य सरुक्षा र उपभोिा वहत संरक्षण सम्बवधी कायाहरु 

व्यिवस्थत गररनेि । 

७. गाउँपावलका तथा िडामा सञ्चालन हनु ेसबै बैठक तथा कायाक्रमहरु 

व्यिवस्थत तथा मयाावदत रुपले सञ्चालन गररनेि ।  

८. जनतालाई वनरपक्ष र विटो िररतो सेिा वदनका लावग जवम दताा, 

वििाह दताा, मतृ्य ु दताा जस्ता पवञ्जकरण तथा बैंकमा जान नसक्न े

अवत अशिको लावग बैंकसँगको सहयोगमा सामावजक सरुक्षा 

भत्ताको घरमै सेिा पयुााउने व्यिस्था वमलाइनेि । 

९. गाउँपावलका क्षेिमा आिश्यक शाववत तथा सवु्यिस्था कायम गरी 

गाउँपावलका एिं गाउँके्षि वभिको सािाजवनक सम्पवत्तको सरुक्षा एिं 

संरक्षण गना, अनावधकृत वनमााण तथा सािाजवनक सम्पवत्तको 

अवतक्रमण रोकथाम तथा वनयविण गना नगर प्रहरीको व्यिस्था गने 

नीवत वलइनिे । 
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(ख)  िङ्गठन िथा क्षमिा सवकाि 

१. उपभोिा सवमवतको क्षमता अवभिवृि गररनेि । उपभोिा सवमवत 

तथा अवय विवभवन संघ संस्थािारा सञ्चालन गररने कायाक्रमहरुमा 

स्िीकृत लागत अनमुान बमोवजम नगदमा आधाररत जन-

सहभावगतालाई जोड वदद ै लवगनेि । खररद विवधको पालना गना 

अवभपे्रररत गररनेि ।  

२. स्थानीय तह संस्थागत क्षमता  स्ििःमलू्याङ्कन (LISA) कायाविधीले 

वनवदाष्ट गरेका वबर्यके्षिहरु, सचूक र मापदण्डहरुको प्रभािकारी 

कायाावियन गरी वसयारी गाउँपावलकालाई उत्कृष्ट तथा सिल 

गाउँपावलकाको रुपमा स्थावपत गररनेि ।  

३. कमाचारीलाई उच्च मनोिलका साथ कायासम्पादनमा लाग्न 

अवभपे्रररत गना परुस्कार र सम्मानको ब्यिस्था गररनेि । साथ ै

कायाबोझ तथा कायासम्पादन सचुकका आधारमा कमाचारीलाई 

प्रोत्साहन गने नीवत वलइने ि। 

४. गाउँपावलका र अवतगातको ितामान संगठन संरचनालाई आिश्यकता 

र औवचत्यको आधारमा पररमाजान गरर नयाँ संगठन संरचना वनमााण 

गरर सेिाप्रिाहलाई अझ प्रभािकारी बनाउँद ैलवगनेि ।  

५.  गाउँपावलकाको वहत र विकासको लावग अहोराि खवटने 

कमाचारीहकरुको िवृत्त र नविन वसकाइ अनकुरणका लावग आवतररक 

पयाटन काजलाई वनरवतरता वदइनेि ।                             
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(ग)  राजस्व िथा श्रोि पररचािन 

गाउँपावलकाले राजश्व पररचालन सम्िवधमा वनम्न वनवत अिलम्िन 

गनेििः- 

१. करको दरभवदा दायरा विस्तारलाई प्राथवमकता वदई करधारलाई थप 

फरावकलो बनाउद ै लवगन े ि। आ.ि ०७९/८० लाई “कर 

सिभाशगताको विय” घोर्णा गरर अवधकतम करदातालाई करको 

दायरामा ल्याइने ि । 

२. राजश्व संकलनका लागी आिश्यक जनशिी पररचालन गरी 

करदातालाई सहज रुपमा कर वतने िातािरण वनमााण गरीन ेि। 

३.  करदाताको सवुिधालाई मध्यनजर गरी अनलाईन माध्यमबाट कर 

वतने प्रणालीको विकास गररने ि। 

४. करदाताले वतरेको करको मलु्याङ्कन गरी वनयवमत कर वतन े

करदातालाई प्रत्यक्ष रुपमा थप सेिा सवुिधा संग जोड्द ै जाने नीवत 

वलइने ि। साथै असल तथा उत्कृष्ट करदातालाई सम्मान गने नीवत 

वलइने ि। 

५. सािाजवनक सेिा र राजश्वबीच तादाम्यता कायम गद ैकर नवतने संस्था 

िा व्यिीलाई कर वतने िातािरणको श्रजृना गररने ि।  

६. नदीजवय पदाथा चोरी वनकासी पैठारी तथा अिैध उत्खनन रोकथामका 

लावग विशेर् रणनीवत अपानाइनेि ।  
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७. मैिे सिरेको कर मेरै सियारीको सवकािका िागी हो भवन े

अनभुवुत सवहत करदाता वशक्षा कायाक्रम सञ्चालन गरवेने ि । 

८. कर सकंलनका लागी गाउँपावलकाका विवभवन ठाउँहरुमा घमु्ती 

वशविरहरु सञ्चालन गरीने ि। 

९. प्राकृवतक श्रोत तथा नदीजवय पदाथाहरुको उवचत व्यिस्थापनगरी 

आवतररक राजस्ि बढाउने तथा करका दायराहरुबढाई गाउँपावलकाको 

आय श्रोत िवृि गद ैलैजाने नीवत अनसुरण गररने ि। 

१०. राजिश्व िवृिका लावग नदीजवय पदाथा उत्खनन विक्री तथा वितरण 

लगायतमा विमेकी पावलककाहरूसँग समविय गरी ब्यिवस्थत 

गररनकुो साथै मवेसनको प्रयोगलाई वनरूत्सावहत गररने ि। 

११. मवहला, बालबावलका, ज्येष्ठ नागररक, वबरामी, कृर्क, अपाङ्गता 

भएका व्यवि लगायतका नागररकहरुलाई सम्मान गद ैतोवकएका 

विर्यमा वसफाररस दस्तरु िुट वदने नीवत अिलम्िन गररनेि ।  

 

(घ)  ि्यािंक प्रणािी िथा योजना र सवकाि व्यवस्थापन 

१. गरुुयोजनाको वबस्ततृ अध्ययन , िलफल र आिश्यक पररमाजान गरी 

योजनाबिरुपमा अगाडी बढ्ने गरी काया अगाडी बढाउने नीवत 

अिलम्िन गररनेि ।  

२. नेपाल सरकारको पवरौ योजना र प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चिर्ीय 

योजनाको सोच, कायाक्रम, लक्ष्य र उिेश्यसँग सामाञ्जस्यता 
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कायमहुने गरी तयारीको क्रममा रहकेो वसयारी गाउँपावलकाको प्रथम 

पञ्चिर्ीय योजना तयार गरी योजनाबिरुपमा विकास प्रवक्रयालाई 

अगाडी बढाउने नीवत अिलम्िन गररनेि । योजना र िावर्ाक 

कायाक्रमलाई सामाञ्जस्यता कायम गना मध्यम कावलन खचा 

संरचनाको प्रयोग गररनेि ।  

३. विकास वनमााण तथा कायाक्रममा साझेदार संस्थाहरु गैरसरकारी 

संस्थाहरुसँग  सहयोग समविय र सहजीकरण गररनेि ।  

४. आवतररक वनयविण प्रणालीलाई प्रभािकारी बनाइनेि ।   

५. आयोजना तथा कायाक्रमको प्रभािकारी कायाावियन जोड वदइनेि 

।अनगुमन प्रणालीलाई स्िचावलत तथा प्रभािकारी िनाइने ि। असार 

मवहनामा अत्यवधक पूँवजगत खचा हुन ेपररपावटको अवत्य गना िावर्ाक 

खररद योजना तथा काया-योजना बनाई कायाावियन गररने ि। 

६. वदगो विकासका लक्ष्यहरु, लैङ्वगक सिालहरु , िातािरवणय 

सिालहरु , िालिावलकाका सिालहरुलाई मध्यनजर गद ै योजना 

तथा कायाक्रम तजुामा गने नीवत अिलम्िन गररनेि ।  

७. गाउँपावलकाको समग्र वहत र विकास व्यिस्थापनका लावग समय 

समयमा विवभवन क्षेिमा विशेर् योगदान पयुााउन ु भएका ज्येष्ठ 

नागररक, सामावजक, राजनीवतक व्यावित्ि, समाजसेिी उद्योगी, 

वशक्षाप्रेमी लगायत महत्िपणूा व्यवित्िहरुलाई सम्मान गने नीवत 

अिलम्िन गररनेि । 
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(ङ)    नीसि, काननू, न्याय िथा िुशािन 

 

१. गाउँपावलकामा हाल सम्म तजुामा भएका स्थानीयकाननूहरुको पालना 

गनुा गराउनकुा साथै औचीत्यका आधारमा संशोधन तथा पररमाजान 

गररनेि । सवंिधानल ेस्थानीय तहलाई प्रदान गरेको अवधकार कायाावियन 

गना आिश्यक पन े थप काननूहरु ६ मवहनावभि वनमााण गररने ि । 

काननूहरूको कायाावियन गरी / गराई विवधको शासन अिलम्िन गरी 

सशुासन यिु स्थानीय तहका रुपमा वसयारी गाउँपावलकालाई स्थावपत 

गररने ि । 

२. सेिाग्राहीको सवुिधाका लावग  सिै िडा कायाालय तथा 

गाउँपावलकावभि हले्प डेस्क   (सहयोगी कक्ष) को व्यिस्था गररने ि । 

३. जनताको सिोपरी वहतलाई ध्यानमा राखी काननूले अवधकार प्रदान 

गरेका वयायीक कायालाई वनरपक्ष, व्यिवस्थत विश्वासयोग्य, पारदशी 

बनाउद ै लवगने ि । मेलवमलापको माध्यमबाट समाजमा सामावजक 

सवहरणतुा बढाउने विर्यलाई जोड वदइनेि । सबै िडामा मेलवमलाप 

केवरलाई वक्रयावशल बनाइनेि ।  

४. वसयारी गाउँपावलकाद्वारा वनवमात मलेवमलाप सम्बवधीकायाविधीलाई 

प्रभािकारीरुपमा कायाावियन गरी वयाय सम्पादन कायालाई व्यिवस्थत 

गररनेि ।  

५. वयाय, काननू तथा मानि अवधकार प्रििान सम्बवधी कायाहरुलाई 

प्राथवमकता वदद ैसबै वकवसमका अवयाय र अत्याचारको अवत्यको लावग 

काया गररनेि। 
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६. सशस्त्र प्रहरीिल अमिुाको भिन तथा संरचना अत्यवत साँघरुो तथा 

िवस्तवभि रहकेाले उपयिु स्थान िनौट गरर स्थानावतरण गना वजल्ला 

सरुक्षा पररर्दलाई वसफररस गररने ि। 

७. अनतु्पादक खचाहरु कटौती गने नीवत अिलम्बन गररनेि। खररद 

प्रकृयालाई पारदशी, प्रवतस्पधी एि ं वमतव्ययी बनाउनका  लावग 

सािाजवनक खचामा वमतव्ययीता सम्बवधी वनदवेशका पालना गररनेि 

।विद्यतुीय बोलपिको अनसुरण गररनेि ।  

८. भ्रष्टाचारमिु स्थानीय तहका रुपमा वसयारी गाउँपावलकालाई स्थावपत 

गररने ि । 

९. सािाजवनक परीक्षण, सामावजक परीक्षण र सािाजवनक सनुिुाई जस्ता 

वक्रयाकलापको माध्यमबाट पारदवशाता अवभिवृि गद ैलवगनेि ।  

१०. गनुासो सनुिुाई इकाईको व्यिस्था गरी जनगनुासोलाई समयम ै

व्यिस्थापन गने काया   

      गररनेि । सरकारी काया प्रणालीमा पादावशता र जिाफदेवहता अवभिवृि 

गरी सशुासन      

      कायम गररनेि  ,वित्तीय अनशुासनलाई कडाइका साथ पालना गद ै

बेरुज ुफियौटालाई      

     अवभयानको रुपमा सञ्चालन गररनिे ।      

    ११. आवतररक वनयविण प्रणालीलाई थप व्यिवस्थत र प्रभािकारी बनाउने 

नीवत अिलम्िन  

           गररनेि ।  
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अवत्यमा यस गाउँपावलकाले दीघाकावलन सोच, उद्दशे्य, 

प्राथवमकताका साथ अवघ सारेका नीवत तथा कायाक्रमको सफल 

कायाावियनले गाउँपावलकालाइा समिृ बनाउन योगदान पुयााउने कुरामा 

विश्वास राख्दिु । कोरोना रोकथाम र वनयविण गना एकतािि रुपमा लागे 

जस्तै अब आउने वदनमा हुन सक्न े विपद ् लगायतका अवय चनुौतीको 

सामना गना सम्पणूा राजनीवतक दल, संघ-संस्था  एकताबि भएर अगाडी 

बढौं भवने आग्रह गदािु । यस गाउँपावलकाको नीवत तथा कायाक्रम तजुामा 

गना सहयोग परु् याउनहुुन े उपाध्यक्षज्यू लगायत सम्पणूा गाउँसभाका 

सदस्यज्यहूरू, विर्यगत सवमवतका पदावधकारीहरू, राजनीवतक दलका 

प्रमखु तथा प्रवतवनवध ज्य,ू बवुिजीवि, समाजसेिी, वशक्षक, प्राध्यापक, 

रारिसेिक कमाचारीहरू लगायत सबैलाइा हावदाक धवयिाद व्यि गदािु । 

नीवत तथा कायाक्रम अनरुुप यस गाउँपावलकालाई सखुी,खसुी र समिृ र 

सवुदर बनाउन सबैको साथ सहयोग र सहकायाको आशा र विश्वासको 

पणूा अपेक्षा राख्दिु । 
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