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लगायत, सम्पूणय ईपसस्थत माहानुभावहरु 

 

ससद्बलेक गाईँपासलकाको सनमन्त्त्रणालाइ स्वीकार गरर ईपसस्थत हुनु हुने सवै ईपसस्थत  

महानुभावहरुमा हार्ददक स्वागत एवम् ऄसभवादन व्यक्त गदयछु ।  सवय प्रथम नागररकहरुको 

ऄसधकार र स्वतन्त्त्रताको लागी योगदान ददने सम्पुणय ज्ञात ऄज्ञात ससहदहरु प्रसत हार्ददक 

श्रद्बान्त्जली ऄपयण  गदयछु ।  

ससवधान सभाद्धारा जारी भएको नेपालको संसवधान २०७२  ले दशेमा लोकतासन्त्त्रक , गणतन्त्त्र 

स्थापन संगै जासतय क्षेसत्रय भासषक धार्ममक लैसगक लगायत सवै प्रकारका जातीय छुवाछुतको  

ऄत्य गरर  अर्मथक समानता र सामासजक न्त्याय सुसनसित गनय समानुपासतक समावेशी समान 

सवतरण प्रणालीमा अधाररत र सहभासगता मूलक ससद्बान्त्तका अधारभूत समानतामुलक 

समाजको सनमायणको पररकल्पना गरेको छ । (स्थासनय तह सनवायचन पिात नेपाल सरकार वाट 

समसत २०७४/०८/१० गते संसघय संसद र प्रदशे संसदको सनवायचन गरर सतनै तहको सनवायचन 

सम्पन्न गरर सरकार गठन भै सकेको छ ।) सोही ऄनुरुप सतनै तहका सरकारवाट अ-अफनो 

कायय संचालन भैरहकेो यस पावन ऄवसरमा जनतावाट सनवायसचत सरकार वाट जनचाहाना 

ऄनुरुप जनसमुदायले चाह ेऄनुसार जनसनवायसचत प्रसतसनधीहरु द्धारा जनसहतको लागी समयमै 

कायय सम्पन्न भइ दशेको सवकासको फड्को माद ैछ । यसका साथै जनसनवायसचत प्रसतसनधी सामू 

२०७२ को सवनाशकारी भुकम्पवाट क्षेती हुन गएका घर टहराको पुन सनमायण कायय कररव 

कररव सदकनै लागेको छ  । साथै सयौको संख्यामा घरहरु वास्तसवक लाभग्रासहको सुचीवाट 



 

 

छुरटरहकेो ऄवस्था छ । यस ऄवस्थामा पासलका सभत्र भुकम्पवाट घर क्षती भै लाभग्राहीमा नाम 

छुटेका वास्तसवक लाभग्राहीहरु पसहचान गरर यथाससघ्र समस्या समाधान गनय सवशेष पहल गने 

छौ ।   

समसत २०७४ /०३/३१ गते पसहलो गाईँ सभा सम्पन्न पिात ऄसहले सम्म यस ससद्बलेक 

गाईँपासलकाले ४० वटा ऐन , सनयम ,काययसवधी, सनदसेशका वनाइ ससद्धलेक गाईँपासलकाको 

पसहचान स्थासपत गरर काम गनय सहज वातावरण वनाएको छौ । यसका साथै ससद्धलेक 

गाईँपासलकाले जग्गा खररद गरी १६ कोठे एईटा भवन , कररव १५० जना ऄट्ने हल ससहत २ 

कोठे भवन सनमायण भैसकेको छ र एईटा भवन सनमाणायसधन ऄवस्थामा रहकेो छ ।  तापनी 

यसतले मात्र जनताको चाहाना र हाम्रो ऄपेक्षा पुरा हुने होइन । गाईँपासलकाको संस्थागत 

संरचना सनमायण गनय र वाँकी रहकेा ऐन , सनयम , कानून , सनसत , सनदसेशका अवश्यकतानुसार 

सनरन्त्तर सनमायण गनय गाईँपासलका तत्पर रहकेो व्यहोरा ऄवगत गराईन चाहन्त्छु । 

अदरणीय ऄध्यक्ष ज्यू , ईपसस्थत मानुभावहरु समृद्ध नेपालको सनमायणको लागी प्रभावकारी 

योजनाहरुलाइ व्यवसस्थत रुपमा संचालन गनय स्थानीय तहको महत्वपूणय भूसमका हुने भएकोले 

संसवधानले पररकल्पना गरे ऄनुरुप काययकारी ऄसधकार न्त्यासयक ऄसधकार व्यवस्थापकीय 

ऄसधकार स्थानीय तहलाइ ददए ऄनुरुप अज हामीहरु यस गाईँपासलकाको पाँचौ गाईँ सभामा 

ईपसस्थत भएका छौ । संसवधानले ददएको ऄसधकार प्रयोग गरर यस पाँचौ गाईँ सभामा अगामी 

अर्मथक वषयमा संचालन गररने सनसत , सनयम, ऐन, सनदसेशका, वजेट तथा काययक्रम कर र गैरकर 

राजश्वको दर सनधायरण गनय प्रस्तुत सनसत तथा काययक्रमले सहज प्रदान गरर यसै चालु सभावाट 

वजेट तथा काययक्रम स्वीकृत गरर कायायन्त्वयन गनय गइरहकेा छौ ।  

योजना तजुयमा प्रकृयालाइ जनसहभासगताको माध्यमवाट ऄगासड वढाईन वस्ती टोल आलाका 

सवसभन्न संघ संस्थाहरुवाट माग र सुझाव भइ अए ऄनुसार सनसत योजना काययक्रमहरु हामी 

जनप्रसतसनधीको हसैसयतले यस ससद्धलेक गाईँपासलकाको तफय वाट पाँचौ पटक प्रस्तुत गनय पाईँदा 

हामीमा गौरवको ऄनुभूती भएको छ । गत गाईँ सभामा प्रस्तुत भएका नीसत , तथा काययक्रमहरु 

सतप्रसतशत  सम्पन्न गनय सकेका छैनौ । नीसत सनयम , ऐन अदीको नमुना कानून संसघय सरकार 

वाट ईपलत्र्ध समयमा हुन नसकेको कारण हामीले ददएको वचन पूरा गनय नसकेका हौ । यस 

ससद्धलेक गाईँपासलका सवकासको दसृिकोणले महत्वपूणय मासनन्त्छ । यस क्षेत्र सभत्रका ऄल्पसंख्यक 

तथा पछाडी परेका वगय तथा समुदायलाइ सवकासको मूलधारमा ल्याइ सवकास सनमायण 

प्रदक्रयामा ऄगाडी ल्याईन कृसष क्षेत्र व्यवसायीकरण , सवसवसधकरण ससहत अधुसनदककरण गरर 

ईत्पादनसशल क्षेत्रमा लगानी ऄसभवृसद्ध गरर रोजगारी सृजना गने , सुशासन प्रवद्धयन गरी सेवा 



 

 

प्रवाहमा प्रभावकारीता कायम गने , पययटन क्षेत्र लाइ अज जनसजवनको ऄसभन्न ऄंगको रुपमा 

सवकास गरी प्रवयद्धन गने , सामासजक सवकास लाइ कृसष पययटन संग अवद्धता गरी संस्थागत 

सवकासको प्रसतफल हाससल गने जस्ता चुनौती हामी माझ रहकेोमा प्रधानमन्त्त्री रोजगार 

काययक्रम लगायत ऄन्त्य काययक्रमहरुवाट केहीहदसम्म न्त्यूसनकरण गने कायय भैरहकेो छ । यी 

चुनौतीका वावजुद पनी यस गाईँपासलकाले ४० वटा ऐन , सनयम , सनदसेशका ,सनयमावली , 

काययसवधी यहाँहरु माझ ल्याइ सकेका छौ । यसका साथै वडा १ ,४ र ७ वडा कायायलय भवन 

सनमायण सम्पन्न पिात वडा कायायलयवाट काम सम्पादन भैरहकेो छ । वडा नं. ५ को वडा 

कायायलय भवन सनमायणासधन ऄवस्थामा छ । वडा नं २ र ३ को लागी जग्गा व्यवस्थापन गरर 

भवन सनमायणको प्रकृयामा रहकेो छ  । यसका साथै वुङचुङ मैदान सडक स्तर ईन्नती भै 

सनयसमत रुपमा वस संचालनमा छ ,  वैरेनी सपपलनलाङ ठाँटी कमलावारी मैदान सडकमा 

दसैनक यातायात संचालनमा रहकेो र परेवाटार कूम्पूर भञ्ज्याङ वागवच्छला कालीदह सडक 

स्तर ईन्नती गरी यातायात सेवा संचालन गररने तयारीमा छ । यसका साथै मूलावारी ,काम्राङ, 

डुमीडाँडा, कोटडाँडा, ढल्केसपपल सडप वोररङ सम्पन्न गरर पानी सनकाल्ने कायय भैसकेको छ ।  

माथी ईल्लेसखत चुनौतीका वावजुद यस गाईँपासलका सभत्रका दक्रयासशल राजनैसतक दलहरुको 

सहयोग सहमतीमा गाईँपासलकाको गुरुयोजना सनमायणा भैसकेको छ ।  

 

अव म सिद्बलेक गाउँपासलकाको आ.व ०७६/०७७ को लागग प्रस्ताववत निनत 
तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गिे अिमुती माग्दछु । 

अर्मथक सवकास सनसत 

 स्थासनय स्तरमा ईत्पादन हुने फलफूलको व्यवसासयक खेसतको लागी प्रवयद्धन 

गररने सनसत सलइने छ । 

 यस ससद्धलेक गाईँपासलकाको पययटन प्रवद्धन गनय काड ेभ्याकुर संरक्षण तथा ढेवा    

लेकमा पययटन सभत्र्याईने गुरुयोजना ऄनुरुप प्रदशे सरकार संग समन्त्वय गरी 

DPR सनमायण भैसकेकोले सो समेवन्त्धमा सनरन्त्तर कायय ऄगाडी वढाईने नीसत 

सलआने छ । 

 लसक्षत वगयहरु मसहला बालबासलका अददवासी जनजाती जेष्ठ नागररक , एकल 

मसहला तथा ऄपाङ्गता भएका व्यक्तीलाइ नागररकहरुको सामासजक सुरक्षामा 

जोड ददद ैवृद्धा अश्रम सनमायणको सनम्ती योजना वनाइने छ ।  



 

 

 पशु हाट वजारको स्थापना गररने छ । 

  गाईँपासलकका सभत्र रहकेो सहकारी माफय त तरकारी ,फलफूल र कृसष ईपजहरुको 

संकलन तथा सबदक्र सवतरण  काययलाइ सनरन्त्तरता ददआने छ । 

 कृषकहरुलाइ कृसष र पशु पालन क्षेत्रमा व्यावसासयक बन्न प्रोत्साहन गररने 

सनसतलाइ सनरन्त्तरता ददइने छ । 

 कृषकको सहजताको लागी गाईँपासलकाको सवसभन्न स्थानमा दगु्ध संकलन केन्त्र 

स्थापना गररने छ । 

 पशुपालनको लागी खोर गोठ सुधार काययलाइ प्रथसमकता सलइ रसादीको 

ईत्पादन गद ैसबषादद र रासायसनक मललाइ ३ वषय सभत्र न्त्युसनकरण गररने 

काययलाइ जोड ददद ैसनरन्त्तरता ददइनेछ । 

  गाईँपासलकामा पययटन प्रवद्धयनमा जोड ददइ कसम्तमा प्रत्येक वडामा  होमस्टे 

संचालन गनय मसहला समुह तथा स्थासनय समुदायलाइ पररचालन गरर 

व्यवस्थापनको सजम्मेवारी ददइने छ । 

 वास्तसवक लाभग्राही सुचीमा छुट हुन गएका भुकम्प प्रभासवतहहरुलाइ सुसचमा 

नाम समावेश गरर पुनसनमायण र पुन स्थापनालाइ ईच्च प्रथसमकता ददने सनसत 

सलआनेछ । 

 कृषीमा अधुसनकरण गनय कृषी तथा पशुपन्त्छी सम्वन्त्धी गुरुयोजना वनाईने नीती 

सलइने छ । 

 पशु सवमाका सम्वन्त्धमा यस गाईँपासलकाल सनणयय गररसकेकोले सो सनणययलाइ 

कायायन्त्वयन गनुयका साथै वाली सवमाको नीसत ऄवलम्वना गररनेछ ।  

 पशुपालन क्षेत्रमा स्थासनय नागररकलाइ सहयोग पुयायईने ईदशे्यले गाईँपासलकमा 

अवश्यक संख्यामा ग्रासमण पशुस्वास््य काययकताय र कृषी प्रासवसधक तयार गरर 

एग्रोभेट संचालन गररने छ  । 

 दकसानहरुले ईत्पादन गरेको वस्तुको समथयन मुल्य कायम गराईन प्रदशे र संसघय 

सरका संग समन्त्वय गररने छ ।  

 खेसतयोग्य जसमन वाझो नराखी खेसत गनय प्रोत्साहन गररने छ । 

   स्थासनय स्तरमा ईत्पादन हुने फलफूलको व्यवसासयक खेसतको लागी प्रवधयन 

गररने नीसत सलइने छ । 

 खेसतयोग्य टारहरुमा सलफ्ट ससचाइको व्यवस्था गरर कृसष क्षेत्रको सवस्तार गने       

नीसत सलइने छ ।   



 

 

 अधुसनक नसयरी स्थापना गरर कृषकलाइ सनशुल्क/ सःशुल्क सवरुवा सवतरण गने 

नीसत ऄवलम्वन गररने छ ।   

 नमुना होमस्टे वनाईन अमा समुह तथा समुदायलाइ पररचालन गररने नीसत 

सलआने छ ।   

 व्यवसासयक रुपमा पशुपालन , फलफूल , तरकारी , मौरी पालन अदद क्षेत्रमा 

प्रोत्साहन तथा  सवकास गररने छ ।  

 गाईँपासलका सभत्रका सवसभन्न सवषयगत सहकारी संथाहरुको सवकास तथा 

सम्वृसद्धका लागी सहकारी सशक्षा तासलम सुचना सम्वन्त्धी काययक्रमकासाथै ऄनुगमन 

गने सनसत सलआने छ ।   

 सवषादी न्त्यूनीकरण गनय ऄगायसनक खेती गनेलाइ सवशेष पुरस्कृत गने नीसत सलइने 

छ ।  

 व्यवसासयक गाइ , भैसी , बाख्रा , कुखुरा ,वंगुर पालन गने कृषकलाइ प्रोत्साहन 

गररने छ । 

 घरेलु तथा साना ईद्योग दताय गरर मझौला तथा  ठुला ईद्योगहरुलाइ प्रवद्धयन 

संवद्धयन गररने छ  

 गाईँपासलका सभत्र ईत्कृष्ठ काम गने व्यक्ती वा संस्थालाइ पुरस्कृत गररने छ । 

 'घ' वगयका सवकासे वैंक र फाआनान्त्सहरुले गाईँ गाईँमा समुह वनाइ रकम संकलन 

गरररहकेोमा रकमको सुसितताको लागी  बैक तथा फाआनान्त्सलाइ सुसचकृत गराआ  

करको दायरामा ल्याईने नीसत ऄवलम्वन गररने छ ।  

 मसहलाको नाईँमा साना व्यवसाय दताय हुन अएका व्यवसासय मसहलाहरुलाइ 

दताय दस्तुमा ५० प्रसतशत छुट ददआने व्यवस्था गररने छ । 

 वाल संरक्षण तथा लैसगक सहसा सम्वन्त्धी न्त्यसयक ईपचारको लागी स्थानीय 

न्त्यसयक ससमसतको क्षमता ऄसभवृसद्ध गनय सवशेष व्यवस्था समलाइने छ । 

 मसहला तथा वालवासलका सवरुद्ध हुने सहसा शोषण दवु्ययवहार जस्ता लैसगक 

सहसाको सवरुद्ध काम गनय सहयोगी संघ संस्था संग अवश्यक सहयोग र सहकाययको 

नीसत सलआने छ । 

 वाल संरक्षण तथा लैसगक सहसा सम्वन्त्धी घटनाहरुलाइ तत्काल सम्वोधन गनय 

राहत कोषको स्थापना गररने छ ।  

 ८४ वषय ईमेर पुगेका जेष्ठ नागररकलाइ न्त्यानो कपडा सवतरण गररने छ । 



 

 

 

पूवायधार सवकास सनसत 

   कसम्तमा एक वडामा एईटा ग्रासमण सडकलाइ प्राथसमकतामा राखी ५ वषय 

सभत्रमा पदि नाली र ग्राभेल ससहतको क्रमश कालो पत्रे गरर  सडक सनमायण गने 

नीसत सलइने छ । 

 कालुपाण्ड ेराजमागय र गा.पा सभत्रका मुख्य सतन वटा सडकको लगत कट्टा गनय 

सम्वसन्त्धत सनकायमा पहल गनुयका साथै ईक्त खण्डको पुणय सरसफाइका साथ 

हररयाली सडक सनमायण गररने नीसत सलआने छ ।  

 ग्रासमण सडक तथा मुख्य सडकको न्त्यूनतम दायाँ वाँया न्त्यूनतम् ससमा सनधायरण 

भइ  मापदण्ड कायम गररएका सडकलाइ मापदण्ड ऄनुरुप कायायन्त्वयन गद ैलगत 

कट्टा गररनेछ ।   

 जग्गाधनी दताय प्रमाणपत्र नभएका घरधनीहरु ( सुकुम्वासी) को पसहचान गरर 

व्यवसस्थत बसोवासको व्यवस्था गनय सावयजसनक सम्पतीको लेखाजोखा गरी 

संरक्षण गररने छ ।  

 ससद्बलेक गाईपासलकाको फुके खोला दसेख च्याडु खोला  सम्म वजारमा  दायाँ 

वायाँ र वडा कायायलय तथा स्वास््य संस्था र  ग्रासमण वजार क्षेत्रमा सोलार 

वत्ती  जडान गररने नीसत सलआने छ । 

 सनलकण्ठ न.पा. ले  च्याडु खोलामा  खुल्ला रुपमा फोहोर डम्प गरेको डसम्पङ 

साआड हटाईन पहल गररने छ । 
 

  थोपलखोला लगायत ऄन्त्य खोलाहरुलाइ यथास्थानमा बग्न ददइ स्वच्छता काययम 

गनय प्रयास गररने छ ।  

 " सतखायमुक्त ससद्धलेक ' नारा ऄनुसार यस गाईँपासलकाले सवगत वषयमा सलएको 

सनसत ऄनुरुप पसहचान भएका खानेपानीका मुल व्यवस्थापन गने र खानेपानीको 

समस्या समाधानका लासग सवद्युत्त सलफ्ट तथा सडप वोररङ योजना लाइ 

सनरन्त्तरता ददने सनसत सलइनेछ । 

 अवश्यकताको पसहचान गरी झोलुङ्गे पुल तथा मोटर बाटोमा पने नदी 

खोलाहरुमा पिी पुल सनमायण गनय पहल गररने छ ।  



 

 

 मठ मसन्त्दर पाटी पौवाहरुको संरक्षण तथा पुन सनमायण  काययलाइ सनरन्त्तरता 

ददआनेछ ।   

 यस गाईँपासलका सभत्र ससचाइको ऄभाव रहकेो ऄवस्थालाइ मध्यनजर गद ै

सलसफ्टङ, नहर र सिसलङको माध्यमवाट ससचाइलाइ प्राथसमकता ददआने नीसत 

सलआने छ । 

 प्रत्येक वडामा १ वटा खेलमैदान सनमायण गने नीसत सनरन्त्तरता ददइनेछ । 

 नदी तथा खोलाहरुले कटान गने जसमनहरुलाइ तटबन्त्ध सनमायण गरर संरक्षण 

गररने छ ।  

 ग्रासमण सडकमा चल्ने सवारी साधनको वैज्ञासनक भाडा दर सनधायरण गररनेछ ।  

 भैरहकेो सडकहरुलाइ ममयत संम्भार ग्रावेसलङ नाला सनमायण तथा कालोपत्रे गद ै

यातायातका साधनलाइ सहज बनाइ सडक नपुगेका गाईँ टोलमा सडक पुयायआने  

छ ।  

 वैकसल्पक ईजाय प्रवद्धयन एवं सनयसमत सवद्युत्त सेवा सवस्तारमा काठे पोल 

सवस्थासपत गररनुका साथै सौयय ईजाय (सोलार) लाइ सवशेष प्राथसमकता ददआनेछ ।  

 खेलकुद, कला , भाषा र संस्कृसतको संरक्षणमा जोड  ददइने छ ।  

 कालुपाण्ड ेराजमागयको असपास एवं गाईँपासलका सस्थत वजार क्षेत्र रहकेो 

स्थानमा अवश्यकता ऄनुसार सावयजसनक शौचालय सनमायण काययलाइ सनरन्त्तरता 

ददआने छ । 

 सामुदासयक ग्रासमण सवधुसतकरण व्यवस्थापन गनय छुटै्ट कानुनी संरचना सनमायण 

गरर लागु गररने छ । 

 यस गाईँपासलकाको अवश्यकता ऄनुरुप यातायात गुरुयोजना तयार गरी सो 

ऄनुरुप मात्र पूवायधार सनमायण गररने छ । 

 भू-ईपयोगलाइ व्यवसस्थत तुल्याईन  भू - ईपयोग सनसत तयार गरी लागु गररने 

छ । घर तथा ऄन्त्य भौसतक संरचना सनमायण गदाय भुकम्प प्रसतरोधात्मक 

प्रसवसधको ऄवलम्वनमा ध्यान ददइने छ । 

 व्यस्त सडक र वजार क्षेत्रमा हुन सक्ने दघुयटनालाइ मध्यनजर गद ैट्रादफक 

संकेतको व्यवस्था गररने छ । 

 सडक सनमायण तथा ममयत सुधारका क्रममा सडक क्षेत्रासधकार कायम गररने , 

सडक सवस्तार सनसत तथा मापदण्डको प्रभावकारी ढंगले काययन्त्वयन गररने छ । 



 

 

 बजार क्षेत्र र गाईँघरको व्यस्त स्थानमा  प्रसतक्षालय तथा  सावयजसनक शौचालय 

सनमायण गरी  यसको व्यवस्थापन , संरक्षाण र सरसफाइ गररने सजम्मेवारी 

समुदायमा हस्तान्त्तरण गररने छ ।  

 सामुदासयक ग्रासमण सवद्युसत्तकरण माफय त संचालन भएका ग्रासमण 

सवद्युसत्तकरणको काययक्रमलाइ व्यवस्थापन गरर सनरन्त्तरता ददआनेछ  ।  

 प्रत्येक सडकका लागी सवसनयोसजत रकमको ५ प्रसतशत रकम कट्टा गरी ममयत 

सम्भार कोषमा जम्मा गररने छ । सो रकमवाट ममयत सम्भार कायय संचालन 

गररने छ । 

 सवसभन्न खोप काययक्रमहरु संचालन गरी खोपवाट बचाईन सदकने रोगहरुवाट हुने 

५ वषयमुसनका वालवासलकाहरुको सवरामी दर , मृत्यु दर घटाइ ऄपाङ्ग हुनवाट 

जोगाईने नीसत सलइने छ ।  

 समुदायमा अधाररत नवजात सशशु तथा वालरोग एदककृत व्यवस्थापन काययक्रम 

संचालन गरर ५ वषय मुसनका वालवासलकाहरुको झाडापखाला , स्वासप्रस्वास , 

दादरुा, औलो तथा कुपोषणवाट हुने सवरामी र मृत्यु दर घटाईने नीसत सलइने छ । 
 सडकको क्षेत्रासधकारलाइ प्रभावकारी कायायन्त्वयन गरी सडक ऄसतक्रमणलाइ 

सनरुत्सासहत गद ैसडक खुल्ला राख्ने काययमा सनरन्त्तरता ददइने छ ।  

 स्वास््य चौकीमा तथा वर्मथङ सेन्त्टर संचालनमा रहकेो सुत्केरी भवनको स्तर 

ईन्नतीमा जोड ददआने छ । 

 कामको ससलससलामा जनप्रसतसनधी तथा कमयचारीहरु सवरामी तथा दघुयटना पदाय  

एवं नेपाल सरकारले तोकेका  गसम्भर प्रकृसतका रोगको ईपचार खचय कोष वनाइ 

खचय गने नीसत सलइने छ । 

 वैदसेशक रोजगारमा जाने युवा , युवती लाइ तासलम ससप तथा भाषा र कानून 

सम्वसन्त्धत तासलम संचालन गररने छ । 

 वास्तसवक वेरोजगारहरुको पसहचन गरी प्रधानमन्त्त्री रोजगार काययक्रमलाइ 

सफलतापुवयक लागु गनय सहयोग गररनेछ । 

 सुक्ष्म तथा वृहत पोषण सम्वन्त्धी सवसभन्न काययक्रमहरु संचालन गरी कुपोषण 

हुनवाट जोगाइ कुपोषण भइ मने ५ वषयमुसनका वालवासलकाहरुको संख्यालाइ 

घटाईने र प्रजनन ईमेरका मसहलाहरुमा सवद्यमान कुपोषणको ऄवस्थामा सुधार 



 

 

ल्याईने नीसत  सलइने छ । सुक्ष्म तथा बृहत पोषण सम्वन्त्धी नागररक अधारभूत 

स्वास््य सेवाको ऄसधकार सुसनसित गने नीसत सलइने छ ।  
 गाईँपासलकाको सवै वडामा  वालमैत्री ईद्यान , वालमैत्री स्थानीय शासन र 

ऄपाङ्ग मैत्री वनाईन सवशेष पहल गररने छ । 

 ऄत्यावश्यक स्वास््य सेवा गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी रुपमा ईपलब्ध गराईने 

नीसत सलइने छ । गाईँपासलका क्षेत्र सभत्रका हरेक स्वास््य संस्थामा सुसचकृत 

ऄत्यावश्यक औषधीहरुको ऄभाव हुन नददने नीसत सलइने छ । 
 प्रत्येक वडाका स्वास््य चौकीमा सरकारी ऄवधारणा ऄनुरुप कायययोजना 

बनाइने छ । 

 गाईँपासलकामा रहकेो स्वास््य डके्स , सुचना डके्सलाइ सनरन्त्तरता ददइ ऄपाङ्ग 

डके्स र वैदसेशक रोजगार सुचना डके्सको स्थापना गररने छ । 

 प्रत्येक वडामा समुदाय संगको साझेदारीमा  सामुदासयक भवन सनमायण तथा 

संरक्षणमा जोड ददइने छ । 

 सहरी तथा ग्रासमण क्षेत्रमा बन्ने पिी  घर नक्शा पास गरी मापदण्ड ऄनुरुपको 

सनमायणमा जोड  ददइने छ । 

 नेपालमा पाइने ऄसत दलुयव प्रजातीको एकमात्र चरा  काड ेभ्याकुर ससद्बलेक 

गाईँपासलकामा पाइने भएकोले काड ेभ्याकुर संरक्षण गररने नीसतलाइ सनरन्त्तरता 

ददआनेछ ।   

 सवकासका लागी संचार भन्ने ऄसभयानका साथ संचार क्षेत्र संगको सहकाययमा 

संचार माध्यमको स्तर ईन्नती एवं संचारकमीहरुको सवकास काययक्रम संचालन 

गररने छ  ।  

 सवद्यालयहरको भवन सनमायण एवं ऄन्त्य भौसतक संरचनाहरुको सवकास गने तथा 

गुणस्तररय सशक्षाको लागी अवश्यक पने नयाँ नीसत बनाआने छ ।  

 नागररकलाइ अधारभूत स्वास््य सेवा ईपलब्ध गराइ रोग लाग्ने दर , मृत्यु दर 

कम गने नीसत सलइने छ ।  

 प्रत्येक वडामा कम्तीमा १ वटा १०+२ कक्षा संचालन गनय  भौसतक पूवायधार 

सम्पन्न भएमा  व्यवस्था समलाइने छ । 

 गभय ऄवस्थामा सनयसमत गभय जाँच गराइ स्वास््य संस्थामा सुत्केरी हुने 

मसहलालाइ गाईँपासलकाले ऄसतररक्त थप सुसवधा ददआने व्यवस्थालाइ सनरन्त्तरता 

ददआनेछ ।   



 

 

 गाईँपासलका सभत्रका ईद्यमी मसहलाहरुलाइ ईद्यम प्रसत अकय षण गनय प्रत्साहनको 

नीसत ल्याइने छ । 

 घरमा सुत्केरी हुने सुन्त्य गाईँपासलका( Zero Home Delivery Rural Municipality) 

ऄवधारणाको लागी सवसभन्न काययक्रमहरु संचालन गररने छ ।  

 कालुपाण्ड ेराजमागय र ऄन्त्य सडकहरुको लगत कट्टा गनय पहल गररने छ । 

 कालुपाण्ड ेराजमागयको दायाँ बायाँ ५ समटर सभत्र रहकेो खतरा युक्त रुखहरु 

हटाईनुका साथै ऄसत साघुरा मोडहरु फरादकलो वनाआने  नीसत सलआने छ । 

 

 

वातावरण तथा सवपद ्व्यवस्थापन नीसत 

 वातावरण मैत्री स्थानीय शासनको स्वीकृत सुचकहरु प्राप्तीका लासग 

जनचेतनामुलक काययक्रमहरु संचालन गररने छ । 

 वन क्षेत्र संरक्षणको लागी वृक्षारोपण , संरक्षण ,  सम्वधयन र व्यवस्थापन गनय 

सामुदासयक र कवुसलयत वन ईपभोक्ता समुहहरुलाइ सदक्रय वनाइ कायय 

संचालन गररने छ  । 

 आन्त्धनले वन क्षेत्रमा पाने चाप कम गनय वैकसल्पक ईजाय प्रवयद्बन काययक्रमलाइ 

जोड ददइने छ । 

 वातावरण र जलवायु पररवयतन हुने प्रभाव न्त्यूसनकरण गनय पानी जम्ने पोखरी 

सनमायणको ऄवधारणा ऄवलम्वन गररने छ ।  

  ग्रासमण सडक सनमायण गदाय दवुै तफय  वृक्षारोपण साथै वहुईपयोगी घाँस खेतीका 

लागी प्रोत्सासहत गने नीसत सलआने छ साथै Enviroment Management 

Plan(EMP) बनाइ काययन्त्वयन गररने छ । 

 गाईँपासलका सभत्र संचालन गररने वालुवा , ढुङ्गा र ऄन्त्य खासनजन्त्य 

ईद्योगहरुलाइ स्थासनय वस्ती , वन जंगल र सावयजसनक स्थलहरुलाइ  ऄसर 

नपने गरर व्यवस्थापन र संचालन गररने छ । 

 गाईँपासलकाका बजार क्षेत्रमा ईत्पादन हुने फोहोरलाइ व्यवस्थापन गनयका 

लासग घरवाट नै कुसहने र नकुसहने फोहोर छुट्याईने काययलाइ नागररक सचेतना 

माफय त व्यस्थापन गररने छ ।  



 

 

 गाईँपासलका सभत्र नदी कटान तथा पसहरो सनयन्त्त्रण गनयका लागी अवश्यक 

वजेट सवसनयोजन गररने छ । 

 जलवायु पररवयतनवाट पनय सके्न प्रभाव न्त्यूसनकरण गनय सरोकारवाला सनकाय , 

गाईँपासलका तथा साझेदारहरुसंग समन्त्वय र सहकायय गरर स्थासनय जलवायु 

ऄनुकुलन कायययोजना तजुयमा गरी कायायन्त्वयनमा ल्याआने छ । 

 वुढीगण्डकी पररयोजनावाट प्रभासवत क्षेत्र सभत्र वसोवास गने व्यसक्तहरुलाइ 

वासस्थानको ईसचत व्यवस्थापनको लासग  पहल गररने छ । 

 सावयजसनक सम्पती, मठ, मसन्त्दर, वगैचाको संरक्षण गने नीसत सलआने छ । 

 थोपल खोला र सत्रशुली नदीमा सवषादी र सवद्युसत्तय साधन प्रयोग गरर माछा 

माने काययलाइ पूणय रुपमा सनरुत्सासहत गररने छ । 

 प्रत्यक वडामा १ वटा हसेलप्याड सनमायण गने नीसत सलइनेछ । 

 वातावरण तथा जैसवक सवसवधता कायम राख्नका लागी प्रत्येक वडामा १ वटा 

अवश्यकता ऄनुसार ठुला पानी पोखरी वनाइनेछ । 

 

 

िंस्थागत ववकाि तथा िेवा प्रवाह िीनत 

 गाईँपासलकाको सभलेज प्रोफाआलमा ईल्लेख भए ऄनुसारको अवसधक योजना 

तयार गरी सवकासका दक्रयाकलापलाइ ददगो , भरपदो र गुणस्तरीय वनाआ 

चरणवद्ध कायायन्त्वयन गररने छ ।  

 योजन तजुयमा काययलाइ त्यमा अधाररत वनाइने छ । 

 सामासजक सुरक्षाको ऄसभलेख तथा व्यसक्तगत घटना दतायमा प्रशाससनक सुधारका 

लासग अवश्यक ऄनलाइन प्रणालीको सवकास तथा संचालनलाइ सनरन्त्तरता 

ददइने छ । 

 गाईँपासलका सभत्र संचालनमा रहकेा व्यवसासयहरुलाइ अफ्नो व्यवसाय प्रसत 

ईत्तरदासय बनाईन करको दायरामा ल्याइने छ । 

 गाईँपासलकाको वडा कायायलयको संस्थागत सुददृढकरणका काययहरु थालनी गररने 

छ । 

 ससद्धलेक गाईँपासलकाको कायायलयमा जनतालाइ सरल र सहज रुपमा सेवा 

प्रवाह गनयका लागी सोधपुछ कक्षको स्थापना गररने छ । 



 

 

 कायायलयलाइ सेवाग्राही मैत्री वनाईन सुशासनका सुचकाङ्कहरु नागररक 

वडापत्र, सुझाव पेरटका , सुचना  ऄसधकारी तोक्ने जस्ता काययहरुलाइ कडाइका 

साथ लागु गररने छ । 

 संचासलत सवकास सनमायण लगायत सबै काययक्रमहरुको सनयसमत ऄनुगमन , प्रगसत 

ससमक्षा, समन्त्वय वैठक , सावयजसनक सुनुवाइ , सामासजक लेखा परीक्षण अदी 

काययक्रमहरुलाइ बढावा ददआने छ । 

 गाईँपासलकामा संचासलत अयोजनाहरुको गुणस्तर ऄसभवृसद्ब गरी सवसतय 

जोसखमलाइ न्त्युसनकरण गनय ऄनुगमन ससमसत गठन गरी ईक्त ससमसतलाइ सदक्रय 

तुल्याआने छ । 

 गाईँपासलकाको वेवसाइटलाइ ऄध्यवसधक गरी सम्पुणय सुचनाहरु वेवसाइट 

माफय त प्रसाररत गररने छ । 

 गाईँपासलकाको लागी अवश्यक पने स्थासनय ऐन ,सनयम ,सनदसेशका काययसवसध 

तयार गरर गाईँपासलकाको संस्थागत पद्बसत सवकासमा जोड ददआने छ । 

 गाईँपासलकाका गसतसवसधहरु पारदशी तुल्याईन तथा स्थासनय नागररकहरुलाइ 

सहज तवरले जानकारी पुयायईन सवै  खालको  संचार माध्यम संग समन्त्वय गररने 

छ । 

 प्रदशे लोकसेवा अयोग संगको समन्त्वयमा कमयचारी पदपुर्मत प्रकृया ऄसघ बढाइने 

छ । 

 गाईँपासलका सभत्र रहकेा संघसस्थाको सस्थागत सवकासका लागी सनयमावली 

तयार गरर गाईँपासलकावाट सस्वकृती सलइ संचालन गनय प्रोत्सासहत गररने छ । 

 कमयचारीको व्यवस्थापनको लागी ससद्बलेक गाईँपासलकाको कमयचारी 

सवसनयमावली तयार गरर कायायन्त्वयनमा ल्याइने छ । 

 कमयचारी एवं पदासधकारीहरुको क्षमता सवकासका लागी अवश्यक समय 

सापेसक्षत वनाईन तासलम ऄध्ययन तथा ऄवलोकन भ्रमणको व्यवस्था समलाइने 

छ । साथै कमयचारीको मनोबल उच्च वनाइ राख्न विगत देखि िाईऩाई आएको 
सेिा सुविधालाई ननरन्तरता ददईन ेछ।  

 ईत्कृष्ठ कायय सम्पादन गने कमयचारीलाइ वार्मषक वजेट , सनसत तथा काययक्रममा 

सावयजसनकीकरण समारोहमा पुरस्कृत गररने छ । 



 

 

 संसघय लोकसेवा तथा प्रदशे लोकसेवा वाट यस गाईँपासलकामा स्वीकृत दरवन्त्दी 

ऄनुसारको जनशसक्त अपूर्मत नभए सम्मको लासग यस गाईँपासलकामा काजमा 

खटाआएका तथा यस गाईँपासलकामा सवगत दखेी काययरत  ऄस्थायी तथा करारमा 

रहकेा कमयचारीहरुलाइ सनरन्त्तरता ददआने छ ।  

 गाईँपासलका सभत्र सामुदासयक सवद्यालयमा E-Class को काययक्रम ऄगाडी 

वढाइने छ । 

 सामुदासयक सवद्यालयहरुको स्तर ईन्नतीका लागी सशक्षा क्षेत्रमा तासलमको 

काययक्रम ऄगाडी वढाआने छ । 

 ससद्धलेकमा सामुदासयक तथा सनसज  रेसडयोहरु संचालनको लागी संचार 

क्षेत्रसंगको सहकाययमा  अवश्यक नीसत तथा कानून तयार गरर ऄनुमती प्रदान 

गररने छ ।  

 गैर सरकारी संघ संस्था दताय संचालन र व्यवस्थापन  सम्वन्त्धी अवश्यक नीसत 

तयार गरी लागु गररने छ । 

 ऄनौपचाररक सशक्षा काययक्रम संचालन गने नीसत सलआने छ । 

 

 

o सवसतय व्यवस्थापन तथा सुशासन नीसत  

 गाईँपासलकाको सवसत्तय जोसखम न्त्यूसनकरणका लागी प्रत्येक योजनाको स्थलगत 

ऄनुगमन पिात मात्र रकम भुक्तानीको व्यवस्था समलाइने छ । 

 सामासजक सुरक्षा भत्ता सवतरण प्रणाली वैदकङ् माफय त गररने काययलाइ सनरन्त्तरता ददआने  

छ ।  

 लेखा व्यवस्थापनका लागी Accounting Software को प्रयोग गरर सवसतय ऄनुशासनलाइ 

प्रभावकारीता कायम गररने छ । 

 हरेक महत्वपुणय सन्त्दसे र सूचनाहरु कायायलयको वेवसाइट फेसबुक पेज र स्थासनय एफ 

एम रेसडयो माफय त सवै गसतसवसधहरु नागररकहरुको जानकारीमा ल्याईने छ ।  

 यस गाईँपासलकाका सामासजक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गने सवै नागररकको नाम 

गाईँपासलकको वेवसाइट माफय त सावयजसनक गररने छ । 

 गाईँपासलकाको छुटै्ट Software प्रयोग गरी सवैलाइ सूचनाको पहुच पुयायइने छ । 

 लागु पदाथय र सुर्मतजन्त्य पदाथय सनषेध गने नीसत ऄवलम्वन गररने छ । 



 

 

 संघ र प्रदशे सरकारले सनधायरण गरेको तलव मानलाइ लागु गररनुका साथै सासवकमा 

कामकाज गरररहकेा कमयचारीहरुलाइ सनरन्त्तरता ददद ैखाइपाइ अएको सेवा सुसवधा 

नघटाईने नीसत सलइनेछ । 

 

ऄध्यक्ष ज्यू 

ऄन्त्त्यमा मासथ ईल्लेसखत नीसत तथा काययक्रमहरुको कायायन्त्वयन गनय वजेट 

सवसनयोजन गरर काययक्रम संचालन गररनेछ । सय नीसत तथा काययक्रमको लागी बजेट 

यस सभाको ऄको सत्रमा प्रस्तुत गररने छ । यस नीसत तथा काययक्रम तजुयमा गनय 

सहयोग गनुयहुने सवै मानुभावहरुलाइ धन्त्यवाद ददन चाहन्त्छु । साथै हाम्रो 

सनमन्त्त्रणालाइ सस्वकार गरर पाल्नु हुने प्रमुख ऄसतसथ ........................... ज्यू , 

राजसनसतक दलका प्रमुख एवं प्रसतसनसध ज्यूहरु , सनवायसचत जनप्रसतसनसध सासथहरु र 

सम्पूणय गाईँपासलका वासीहरु , कमयचारी समत्रहरुमा ,  धन्त्यवाद एवं अभार व्यक्त 

गदयछु ।  

          कमला शमाय  

             ईपाध्यक्ष  

        ससद्धलके गाईँपासलका धाददङ  

समसत २०७६ ऄसार १० गते 

 
 


