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सिद्धलके गाउँपासलकाको नीसि िथा कार्यक्रम 
(आ.व. २०७८/०७९) 

 

श्रीमान प्रमुख असिसथज्र्ू,   

सवशेष असिसथज्र्ूहरु, 

श्री गाउँ िभाका िदस्र् ज्र्ूहरु, 

श्री कार्ायलर् प्रमुख लगार्ि िम्पुर्य कमयचारीहरु, 

श्री राजनीसिक दलका प्रमुख िथा प्रसिसनसिज्र्ूहरु, 

उपसस्थि पत्रकार समत्रहरु, 

िुरक्षा सनकार्का प्रसिसनसि ज्र्ू, 

आदरर्ीर् आमा, बुवा, दाजुभाई  िथा दददी बसहनीहरु लगार्ि, िम्पूर्य उपसस्थि महानुभावहरु  

 

र्ि गाउँपासलकाको सनमन्त्त्रर्ालाई स्वीकार गरी उपसस्थि हुनुहुने िम्पूर्य महानुभावहरुमा 

हार्दयक स्वागि एवम् असभवादन व्यक्त गदयछु । िम्पूर्य सवश्व नै कोसभड-१९ (कोरोना भाइरि) 

महामारीको चपेटामा परररहकेो चुनौिीपूर्य र अिहज अवस्थामा र्िबाट जीवन गुमाउनु हुने 

नागररकका शोकाकुल पररवारजनप्रसि गसहरो िमवेदना व्यक्त गद ै उपचाररि िम्पूर्यको शीघ्र 

स्वास््र्लाभको कामना गदयछु । र्िका िाथै नागररकहरुको असिकार र स्विन्त्त्रिाको लासग 

र्ोगदान ददने िम्पूर्य ज्ञाि अज्ञाि िसहदहरुप्रसि हार्दयक श्रद्धाञ्जली अपयर् गदयछु ।  

िंसविान िभाबाट जारी भएको नेपालको िंसविान, २०७२ ले दशेमा िंघीर् लोकिासन्त्त्रक 

गर्िन्त्त्र स्थापनािँगै जािीर्, क्षेत्रीर्, भासषक, िार्मयक, लैंसगक लगार्ि िवै प्रकारका छुवाछुिको 

अत्र् गरी आर्थयक िमानिा र िामासजक न्त्र्ार् िुसनसिि गनय िमानुपासिक, िमावेशी, िमान 

सविरर् प्रर्ालीमा आिाररि र िहभासगिामूलक सिद्बान्त्िका आिारभूि िमानिामुलक िमाजको 

सनमायर्को पररकल्पना गरेको छ । समसि २०७४ वैशाख ३१ गिेको स्थानीर् सनवायचनद्बारा 

सिद्धलेकबािीको सवश्वाश सजि्न िफल भई जनचाहना अनुरुप जनिमुदार्ले चाहअेनुिारका 

जनसनवायसचि प्रसिसनसिहरुद्बारा जनसहिको लासग सनरन्त्िर प्रर्ाि जारी राखेका छौं । सनवायसचि 

भएको चौथो वषयिम्म पसन सनरन्त्िर रुपमा हामी जनसहिको कार्यमा लागी परेका छौं।  

समसि २०७४/०३/३१ गिेको पसहलो गाउँिभा िम्पन्न पिाि् हालिम्म र्ि सिद्बलेक 

गाउँपासलकालाई कार्य िम्पादन गनय आवश्र्क सवसभन्न ऐन, सनर्म, कार्यसवसि, सनदसेशका बनाई 

सिद्धलेक गाउँपासलकाको पसहचान स्थासपि गरी काम गनय िहज वािावरर् बनाएका छौं । 



2 
 

गाउँपासलकाको िंस्थागि िंरचना सनमायर् गनय र वाँकी रहकेा ऐन, सनर्म, कानून, नीसि, 

सनदसेशका आवश्र्किानुिार सनरन्त्िर सनमायर् गनुयका िाथै पसहला सनमायर् भएका ऐन 

सनर्महरुलाई आवश्र्किा अनुिार िंशोिन गद ै अगाडी बढीरहकेो व्यहोरा अवगि गराउन 

चाहान्त्छु ।  

िमृद्ध नेपाल सनमायर्को लासग प्रभावकारी र्ोजनाहरुलाई व्यवसस्थि रुपमा िञ्चालन गनय 

स्थानीर् िहको महत्वपूर्य भूसमका हुने भएकोले िंसविानले पररकल्पना गरे अनुरूप स्थानीर् 

िहलाई प्राप्त भएको कार्यकारी असिकार, न्त्र्ासर्क असिकार र व्यवस्थापकीर् असिकार अनुिार 

आज हामीहरु र्ि गाउँपासलकाको नवौं गाउँिभामा उपसस्थि भएका छौं । िंसविानले ददएको 

असिकार प्रर्ोग गरी र्ि नवौं गाउँिभामा आगामी आर्थयक वषयमा िञ्चालन गररने नीसि, सनर्म, 

ऐन, सनदसेशका, वजेट, कार्यक्रम, कर र गैरकर राजश्वको दर सनिायरर् गनय प्रस्िुि नीसि िथा 

कार्यक्रमले िहजिा प्रदान गरी र्िै चालु िभावाट वजेट िथा कार्यक्रम स्वीकृि गरी कार्ायन्त्वर्न 

गनय गईरहकेा छौं । 

उपसस्थि महानभुावहरु,  

र्ोजना िजुयमा प्रकृर्ालाई जनिहभासगिाको माध्र्मबाट अगाडी बढाउन बस्िी, टोल, इलाका, 

राजनीसिक दल सवसभन्त् न िंघ िंस्थाहरुबाट माग र िुझाव भई आए अनुिार नीसि, र्ोजना र 

कार्यक्रमहरु जनप्रसिसनसिको हसैिर्िले र्ि सिद्धलेक गाउँपासलकाको िफय बाट नवौं पटक प्रस्िुि 

गनय पाउँदा हामीमा गौरवको अनुभूसि भएको छ । 

गाउँपासलकासभत्रका अल्पिंख्र्क िथा पछाडी परेका वगय िथा िमुदार्लाई सवकािको मूलिारमा 

ल्र्ाई सवकाि सनमायर् प्रदक्रर्ामा िहभागी गराउन कृसष क्षेत्रको व्यविार्ीकरर्, सवसवसिकरर् र 

आिुसनदककरर् गने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी असभवृसद्ध गद ैरोजगारी सिजयना गने, िुशािन 

प्रवद्धयन गरी िेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा कार्म गने, पर्यटन क्षेत्रको सवकाि र प्रवद्धयन गरी 

नागररकको दसैनक जीवनर्ापलाई िहज बनाउने, गुर्स्िरीर् सशक्षा प्रदान गरी नागररकको 

दक्षिा असभवृसद्ध गने, िामासजक सवकािलाई कृसष पर्यटनिँग आवद्ध गरी िंस्थागि सवकािको 

प्रसिफल हासिल गने जस्िा चुनौिी हामी माझ कार्म नै रहकेो छ ।  

जनसनवायसचि प्रसिसनसि िामू ठूलो चुनौिीको रूपमा दखेापरेको २०७२ को सवनाशकारी 

भुकम्पवाट क्षसि हुन गएका घर/टहरा िथा िावयजसनक भवनहरूको पुनर्नयमायर् कार्य असन्त्िम 

चरर्मा पुगेको छ । र्ि अवस्थामा पासलकासभत्र भुकम्पवाट घर क्षसि भई लाभग्राहीमा नाम 
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छुटेका वास्िसवक लाभग्राहीहरुको िमस्र्ा िमािानिफय  पासलकाबाट प्रर्ाि भएकोमा केही 

िम्बोिन भएको र बाँकी रहकेा िमस्र्ाहरूको िमािानका लासग पहल भईरहकेो छ ।  

सिद्धलेक गाउँपासलकाको कार्यिम्पादनमा महत्वपूर्य हुने गाउँपासलका भवनका लासग जग्गा 

खररद गरी हालिम्म ३ वटा भवनमा २७ कोठा सनमायर् भई िोही भवनबाट िेवा प्रवाह 

भईिकेको छ भने ८ वटा कोठा सनमायर् िम्पन्न हुने अवस्थामा रहकेा छन् । कररव १५० जना 

अट्ने क्षमिाको १ ओटा हल र कररव २० जना अट्ने क्षमिाको १ वटा बैठक कक्ष सनमायर् भई 

प्रर्ोगमा आईिकेको छ । गाउँपासलकाका िािै वटा वडा कार्ायलर् भवनहरु सनमायर् भई 

नागररकहरूका लासग िेवा िुचारु भएको छ । पसहलो गाउँिभावाट सवद्युत्त गुर्स्िर िुिार गने 

भसनएकोमा काठेपोल सवस्थासपि गने कार्य भईरहकेो छ ।   

गाउँपासलकाको लासग िबैभन्त्दा चुनौिीका रूपमा िडक रहकेोमा वुङचुङ - भेडावारी - मैदान 

िडक स्िरोन्निी भई सनर्समि रुपमा र्ािार्ाि िञ्चालन भइरहकेो छ । बुङचुङ चोकबाट 

गाउँपासलकािम्मको ६०० समटर िडक कालोपत्रे भईिकेको छ । र्िैगरी वैरेनी - सपपलनलाङ - 

ठाँटी - कमलावारी मैदान िडक स्िरोन्निी भई िहज अवस्थामा दसैनक र्ािार्ाि िञ्चालनमा 

रहकेो र परेवाटार कुम्पुर भञ्ज्र्ाङ वागवच्छला कालीदह िडक स्िरोन्निी गरी र्ािार्ाि िेवा 

िञ्चालन गररने िर्ारीमा छ । र्ि आर्थयक बषयमा िडक स्िरोन्नसि गने क्रममा परेवाटार- कुम्पुर 

भञ्जर्ाङ- वागवच्छला िडक खण्डमा ७०० समटर ढलान िथा कालेपत्रे, वुङचुङ - भेडावारी- 

मैदान िडक खण्डमा १२०० समटर कालोपत्रे, वैरेनी - सपपलनलाङ - ठाँटी - कमलावारी िडक 

खण्डमा १ दकलोसमटर कालोपत्रे गने र्ोजना रहकेोमा कोसभड- १९ महामारीका कारर् उक्त कार्य 

िम्पन्न हुन केही करठनाई भएिापसन कार्य िम्पन्निफय  हाम्रो प्रर्ाि जारी रहकेो छ ।   

गाउँपासलकासभत्र खानेपानीको िमस्र्ा िमािानका लासग डुसमडाँडा, काम्राङ र मुलावारीको सडप 

वोररङ सनमायर् कार्य िम्पन्न भईिकेको छ भने ढल्केसपपल, दमै थुम्का, अचयले, आप्रीनलाङ, इजुय, 

कँुटीडाँडा र असमसलछापमा पाइपलाईन सवस्िारको काम भईरहकेो छ । कसिपर् र्ोजना िम्पन्न 

हुने असन्त्िम चरर्मा रहकेा छन् ।  

र्ि पासलकाको वडा नं. १ वैरेनीमा सिद्धलेक अस्पिाल स्थापना गनय ९ रोपनी जग्गा आवश्र्क 

परेकोमा जग्गा दािाहरुवाट हालिम्म ७ रोपनी १० आना जग्गा अनुदान प्राप्त भईिकेको छ । 

अस्पिाल सनमायर्का लासग जग्गा अपुग भई सनमायर् कार्य रोदकएकोमा जग्गा प्राप्त गनयको लागी 

नेपाल िरकारबाट िैद्धासन्त्िक स्वीकृसि भईिकेको र जग्गा खररद प्रकृर्ामा रहकेो छ । 
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गाउँपसलकासभत्र दईुओटा खेल मैदान सनमायर् भईिकेका छन् । "उज्र्ालो सिद्धलके" असभर्ानलाई 

िाथयकिा ददन परेवाटारदसेख कालीदहिम्म कालुपाण्डे राजमागयका बस्िीमा जडान गररएका 

िडक बसत्तलाई ममयि िम्भार गरी सनरन्त्िरिा ददईरहकेो छ । अन्त्र् स्थानमा पसन आवश्र्किा 

अनुिार थप गररनेछ ।  

कोसभड-१९ महामारीका कारर् मानवजासि मासथ शिाव्दीकै िवैभन्त्दा ठूलो िंकट पैदा भएको छ 

। हाम्रो पासलकाबाट पसन रोजगारी लगार्ि सवसभन्त् न सशलसिलामा बासहररनेहरूको िंख्र्ा िेरै छ 

। र्ि िंकटको घडीमा आफ्नो घर फर्कय एका बासिन्त्दाहरुलाई िुरक्षाका उपार् अपनाउन हाम्रो 

िफय वाट पसन सवसभन्न प्रर्ाि जारी रहकेो छ । पासलकामा PCR Test को व्यवस्था िाथै 

आवश्र्किा अनुिारका गाउँपासलकाका सवसभन्न स्थानमा Antigen Test गने कार्य भईरहकेो छ । 

र्ि महामारीबाट बच्न हामी िवैले िाविानी अपनाउनु पसन जरुरी भईिकेको छ । 

उपसस्थि महानभुावहरु,  

प्रस्िावहरु 

अव म सिद्बलके गाउँपासलकाको आ.व.०७८/०७९ को लासग प्रस्िासवि नीसि िथा कार्यक्रम 

प्रस्ििु गदयछु ।  

१. आर्थयक सवकाि 

1. पासलकास्िरीर् गौरवका आर्ोजना र वडास्िरीर् गौरवका र्ोजनाहरुको छनोट गरी आ.व. 

२०७८।०७९ मा कार्य िम्पन्न गने नीसि सलईनेछ । र्िबाट स्थानीर्स्िरमा रोजगारीको 

सिजयना भई नागररकको जीवनस्िरमा िुिार गनय मद्दि पुग्नेछ । 

2. र्ि गाउँपासलकाका नागररकको ठूलो सहस्िा कृसषश्रोिमा आिाररि छ । कृसष क्षेत्रबाट 

गाउँपासलकाको िमृसद्ध गनय व्यवसस्थि पशुपन्त्छी फमय, पोल्री फमय, मौरीपालन िथा दगु्ि 

उत्पादनलाई व्यविासर्क बनाउन र्िको आिुसनकीकरर् र प्रसवसिकरर् गरी उत्पादकत्व 

वृसद्ध गररनेछ ।   

3. िहकारी नागररकको िम्मृसद्धको प्रमुख मेरूदण्ड हो । गाउँपासलकासभत्रका िहकारीहरूको 

िञ्चलान र स्थासर्त्वलाई प्रासथमकिा ददईनेछ । िहकारीहरुको अनुगमन गरी अद्यावसिक 

अवस्थाका वारे जानकारी सलईने िथा िहकारीको वार्षयक प्रसिवेदनहरु असनवार्य रुपमा 

गाँउपासलकामा पेश गने प्रर्ाली लागु गररनेछ । िहकारी सशक्षा िासलम िथा अवलोकन 

भ्रमर्को माध्र्मवाट िहकारीको क्षमिा असभवृसद्ब गररनेछ ।  

4. एउटै प्रकृसिका िहकारी िंस्थाहरु वीच एकीकरर् गररने नीसि सलईनेछ । सछमेकी स्थानीर् 

िहबाट कार्यक्षेत्र सवस्िारको अनुमसि माग गने िंस्थाहरुलाई अध्र्र्न गरी अनुमसि प्रदान 

गररनेछ ।  
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5. बैदसेशक रोजगारबाट फकेका र्ुवाहरु िथा गाउँमै रहकेा बेरोजगार र्ुवाहरूलाई कृसष 

व्यविार्मा आकर्षयि गनय िहकारी वा कृसष िमूहमाफय ि कजाय सलन प्रोत्िाहन गररनेछ र 

दसैनक मुल्र् अनुिारको कृसष उपजको सवलसवजक कृषकहरुलाई असनवार्य जारी गनुयपने 

प्रकृर्ा िञ्चालन गररनेछ । 

6. गाउँपासलकासभत्र िञ्चालनमा रहकेा कुनैपसन व्यापार व्यविार् दिाय र नवीकरर् असनवार्य 

गररनेछ । मसहलाको नामबाट व्यविार् दिाय गररएमा दिाय शुल्कमा ५० प्रसिशि छुट ददने 

नीसिलाई सनरन्त्िरिा ददईनेछ ।    

7. सिद्धलेक गाउँपासलका पर्यटकीर् क्षेत्रको प्रचुर िम्भावना बोकेको हुनाले पर्यटन प्रवद्धयनको 

लासग र्ि वषय सिद्धथान-ढेवालेक क्षेत्रको सवस्िृि पररर्ोजना प्रसिवेदन िर्ार गरी 

कार्ायन्त्वर्नमा ल्र्ाईनेछ । पर्यटनबाट आम्दानी सवस्िार गनय होमस्टे स्थापनाको लासग 

प्रोत्िाहन गररनेछ ।   

8. सवपद ् व्यवस्थापनको लासग प्रत्र्ेक वडामा वडाध्र्क्षको िंर्ोजकत्वमा वडा सवपद ्

व्यवस्थापन रटमको व्यवस्था गररनेछ । 

9. िाना सिचाँई र्ोजनाहरुलाई थप व्यवसस्थि गररनेछ । 

10. भवन सनमायर् मापदण्ड िर्ार गरी िोही अनुिार कार्ायन्त्वर्न गनुयका िाथै िबै नर्ाँ बन्ने 

घरहरुलाई करको दार्रासभत्र ल्र्ाउने काम गररनेछ ।  

11. स्वरोजगारलाई प्रोत्िाहन गने िथा प्रिानमन्त्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्त्िगयि रोजगारीका थप 

अविर िृजना गररनेछ ।  

12. "अध्र्क्ष र उपाध्र्क्ष राहि कार्यक्रम"  असघ बढाईने नीसि सलईनेछ ।  

२. पवूायिार सवकाि 

(क)  िडक 

1. सवसभन्न भौसिक िंरचना र पूवायिारलाई राष्ररर् मापदण्ड अनुरुप सनमायर्मा प्राथसमकिा 

ददईनेछ ।   

2. गाउँपासलकाको मुख्र् ३ िडकलाई नमूना िडक घोषर्ा गरी स्िरोन्निी र कालोपत्रे गने 

काम प्राथसमकिामा रासखनेछ । पृ्वी राजमागयबाट वडा नं. ७ जोड्ने पक्की पुल िञ्चालनमा 

आएपछी िो पुलिँगै जोसडएका िडकहरु स्िरोन्निी गने कार्य अगाडी बढाउनुका िाथै िबै 

िडकहरुलाई गाउँपासलकाको िडक िञ्जालमा जोसडनेछ ।  

3. बस्िी र वडा जोड्ने िडकलाई प्राथसमकिा ददईनेछ । िडक सनमायर् कार्य गदाय क्षसि कम हुने 

र िुरक्षाको दसृिकोर्ले िवल ठाउँमा िडकहरु सनमायर् गररनेछ ।  
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4. र्ि अघी खोसलएका िडक रर्ाकहरुको स्िरोन्निी गरी व्यवस्थापन गने कार्यलाई 

प्राथसमकिा ददइनेछ । आवश्र्किा र प्रासथमकिाका आिारमा मात्र नर्ाँ रर्ाक खोल्ने नीसि 

सलईनेछ ।  

5. वास्िसवक कृसष उत्पादन हुने क्षेत्रको पसहचान गरी िो क्षेत्रमा उत्पाददि हुने वस्िुलाई 

नसजक बजारिम्म पुर् र्ाउन िहज हुने कृसष िडक सनमायर्मा जोड ददईनेछ । 

 

(ख)  भवन िथा बस्िी सवकाि 

1. गाउँपासलकाको शहरोन्मुख के्षत्रमा भवन सनमायर् आचारिंसहिा पूर्य रुपमा पालना हुनेगरी 

भुकम्प प्रसिरोिात्मक भवन सनमायर् कार्यलाई कडाईका िाथ लागू गररनेछ । 

2. नर्ाँ बन्ने भवनहरूलाई असनवार्य पासलकाको स्वीकृसि सलनुपने व्यवस्था गररनेछ । र्िअसघ 

सनमायर् भईिकेका भवनको हकमा ददईएको म्र्ादसभत्र आवश्र्क शुल्क िथा जररवाना सलई 

एक पटकलाई नक्िा असभलेखीकरर् गरी थप भवनहरुको असभलेसखकरर्लाई सनरुत्िाहन 

गररनेछ । 

3. प्राकृसिक सवपत्ती िथा िडक पूवायिारका कारर् जोसखममा परेका घर वा बस्िी िंरक्षर् गने 

कार्यलाई प्राथसमकिामा राखी आवश्र्क परेको क्षेत्रमा भु–िंरक्षर्का उपार्हरु अबलम्वन 

गद ैबार्ो इसन्त्जसनर्ररङ प्रसवसिबाट िमािानका उपार्हरु खोसजनेछ ।  

 

(ग)  खानपेानी िथा िरिफाई 

1. एक घर एक िाराको रासिर् नीसिलाई र्ि गाउँपासलकाले पसन मुख्र् खानेपानी नीसिको 

रुपमा सलई अव्यवसस्थि खानेपानीलाई व्यवसस्थि गद ै स्रोिको खोजी गनेगरी खानेपानी 

आर्ोजनाहरू िञ्चालन गररनेछ । 

2. गाउँपासलकामा रहकेा सवसभन्न खानेपानी श्रोिको पसहचान गरी िंरक्षर् र श्रोि 

व्यवस्थापनलाई प्राथसमकिामा राखी ित्काल गनुयपने ममयि िथा िुिारमा जोड ददईनेछ । 

र्ि िम्बन्त्िी िेवा प्रवाहको लासग गाउँपासलकामा खानेपानी िथा िरिफाई व्यवस्थापन 

शाखाको छुट्टै व्यवस्था गररनेछ ।   

3. डीप बोररङको िाथिाथै सलफ्ट खानेपानी सनमायर्मा जोड ददईनेछ । र्स्िा आर्ोजनाहरुमा 

लागि सवद्युि महिुलमा उपभोक्ताहरुलाई ५० प्रसिशि अनुदानको व्यवस्था गररनेछ । 

4. र्ि गाउँपासलका केन्त्रको थोपल खोलामा अव्यवसस्थि फोहोरमैलालाई व्यवसस्थि गनय 

डसम्पङ िाईट सनमायर् कार्य अगाडी बढाईनेछ । 
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(घ)  पर्यटन 

1. सिद्धलेक गाउँपासलकामा िसहद सखन बहादरु थापा मगर स्मृसि पाकय  सनमायर्, सिद्धलेक 

ढेवालेक कुम्पुरको लेकडाँडा पर्यटन सवकािका लासग सड.सप.आर. गने कार्यलाई बजेट 

व्यवस्थापन गरी पर्यटकीर् के्षत्र सवकािमा जोड ददईनेछ । 

2. सिद्धथान-ढेवालेक लगार्ि पर्यटकीर् क्षेत्रहरुमा िेड सनमायर्, खानेपानी लगार्ि पूवायिार 

सनमायर् गरी सपकसनक स्थलको रुपमा िर्ार गररनेछ । 

3. सवश्व भागमि िाम नेपालको कोष स्थापना गरी िार्मयक क्षेत्रको सवकाि गररनेछ ।  

 

(ङ)  सिंचाई, पवूायिार ममयि िथा ििुार, सवद्यिुीकरर् 

1. कोसभड- १९ को नकारात्मक अिरको कारर् उत्पन्न हुनिके्न खाद्य िंकटलाई मध्र्नजर गदै 

िाना सिंचाई िथा कुलो सनमायर्मा प्राथसमकिा ददई सिंचाई खोलानाला, नदद, नहर जस्िा 

सिंचाई पूवायिार स्थलहरुको िंरक्षर् गररनेछ ।  

2. गाउँपासलका स्िरीर् र्ोजनाको ममयि िम्भार गनय ममयि िम्भार इकाईको स्थापना गने र 

िोही इकाई माफय ि कार्य िम्पादन गने नीसि सलनुका िाथै भुक्तानी हुने र्ोजनाहरुको 

न्त्र्ुनिम अंश ममयि िम्भार कोषमा जम्मा गने र िोही कोषबाट िडक ममयिको लासग िो 

रकम प्रर्ोग गरी ददगो सवकािका नीसि असख्िर्ार गररनेछ । 

3. चालू आर्थयक बषयमा शुरु गररएको िडक बसत्तलाई थप व्यवसस्थि बनाईनेछ । 

गाउँपासलकासभत्रको सवद्युि ममयि िम्भार िथा रेखदेख िथा थप सवस्िारको लागी एकजना 

इलेसक्रसिर्नको व्यवस्था गररनेछ ।  

 

(च)  अन्त्र् 

4. खोला, नददले खेिीजन्त्र् जसमनहरु कटान गरी उत्पादनमा ह्राि आउने हुदँा िटबन्त्ि सनमायर् 

कार्यलाई िीव्रिाका िाथ अगासड बढाईनेछ ।  

5. वडा स्िरीर् एवम् पासलकास्िरीर् आर्ोजनाहरुलाई ९औं गाउँिभाबाट प्राथसमकिाको 

आिारमा छनोट गनुय पने नीसिलाई सनरन्त्िरिा ददईनेछ ।   

6. गाउँपासलकाको सवसभन्न क्षेत्रहरुमा स्थानीर्हरुको माग भएका असि आवश्र्क आर्ोजनाहरु 

िम्वोिन हुने गरी बजेट व्यवस्था गरी कार्ायन्त्वर्न गररनेछ ।  

7. र्ि असघ गाउँपासलकाले सनमायर् गरेका कानूनहरुको िंघ र प्रदशेिँग नबासझने गरी िंशोिन 

गने र आवश्र्किा अनुिार नर्ाँ कानूनको सनमायर् गररनेछ ।   
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३.  कृसष, पशिुवेा, वािावरर् िथा सबपद ्व्यवस्थापन 

उपसस्थि महानभुावहरु,  

1. कृसषलाई आर्मूलक व्यविार् बनाई कृषकहरूलाई आत्मसनभयर बनाईने छ । कृसष पेशालाई 

मर्ायददि पेशा िथा उत्पादनशील व्यविार्को रूपमा सवकाि गनय आिुसनक कृसष प्रसवसिको 

प्रर्ोग, उन्नि सवउसवजन, िमर्मै मलखादको व्यवस्था, आिुसनक उपकरर्को उपर्ोग गनय 

कृषकहरूलाई चेिनावृसद्ध गराईने छ ।  

2. गाउँ पासलकालाई पशुश्रोिको रूपमा सवकाि गनय कृसषका पकेट क्षेत्र सनिायरर् गरी कृसष 

कार्यक्रमहरू िञ्चालन गररनेछ । 

3. खोरगोठ िुिारका न्त्र्ूनिम मापदण्ड िर्ार गरी पशुपालनको सवस्िार गररनेछ । 

4. स्थानीर् मौसलक खाद्यान्न¸ फलफूल¸ िरकारी बालीहरु पशुपन्त्छीपालन िथा मत्स्र्पालनको 

उत्पादन िथा उत्पादकत्व प्रवद्धयन गररनेछ ।  

5. बास्िसवक कृषक पसहचान गरी उत्पादनमा आिाररि अनुदान उपलब्ि गराउने नीसि 

सलईनेछ । 

6. कृषकहरूलाई समसन रटलर लगार्ि आिुसनक कृसष उपकरर्हरु अनुदान िहर्ोग गररनेछ । 

कृसष र्ासन्त्त्रकरर्लाई ददगो र कम खर्चयलो वनाउन ममयि िम्भारको उसचि व्यवस्था 

गररनेछ । 

7. अगायसनक कृसष उत्पादनलाई प्रोत्िाहन गदै अगायसनक कृसष बस्िुहरुको प्रमासर्करर् गररनेछ। 

8. माटो परीक्षर् समनी प्रर्ोगशाला िञ्चालन गरी कृषकहरुलाई माटोको प्रकार गुर्स्िर र 

हावापानी अनुकुल खेिी गनय प्रासवसिक िेवा उपलब्ि गराईनेछ ।  

9. पशु स्वास््र् िेवा सबस्िार गररनेछ । कृषकहरुको खेिबारी, गोठ िथा फामयमा नै 

प्रासवसिकहरु पुगी कृसष िथा पशुपालन िम्बन्त्िी प्रासबसिक िेवा ददने व्यवस्था समलाईने छ। 

10. कृषकहरुले लागिका आिारमा उत्पादनको उसचि मूल्र् प्राप्त गने गरी कृसष उपजको 

बजारीकरर्को प्रबन्त्ि गररनेछ ।  

11. "मरेो कृषक-मरेो पोषकदािा" भन्ने असभर्ानलाई आत्मिाि गद ै पोषर्र्ुक्त आहारको 

उत्पादन र प्रवद्धयन गररनेछ । पशु नश्ल िुिारका कार्यक्रम माफय ि व्यविासर्क पशुपन्त्छी 

पालनका लासग कृषकहरुलाई प्रोत्िाहन गररनेछ ।  

12. स्थानीर् िहको िािवटै वडािँगको िमन्त्वर् र िहकार्यमा बीउ नश्ल औजार प्रसबसिको 

प्रर्ोगलाई प्रोत्िाहन गररनेछ ।  

13. कृसषको एकीकृि िूचना प्रर्ाली सवकाि गरी स्थानीर् िहको कृसष ि्र्ाङ्कहरु अध्र्ावसिक 

गररनेछ । 

14. जलवार्ू अनूकुल कृसष कार्यक्रम िञ्चालन गरी जलवार्ू पररबियनबाट हुने रोगको प्रकोप एवं 

प्राकृसिक सबपदको जोसखम न्त्र्ूसनकरर् गररनेछ । 
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15. बाली िथा पशुपन्त्छी सबमाको सबस्िार गररनेछ । 

16. स्थानीर् स्िरमा उत्पादन हुने व्यविासर्क फलफूल खेिीको प्रवद्धयन गररनेछ । 

17. सिद्धलेक गाउँपासलकासभत्रका दकिान र कृसष व्याविार्ीको पसहचान गरी कृषक िथा कृसष 

व्यविार्ी पररचर् पत्र सविरर् गररनेछ ।  

18. सिद्धलेक गाउँपासलकासभत्र पाईने काँड ेभ्र्ाकुर र अन्त्र् बन्त्र् जन्त्िुको िंरक्षर् गनय सनरन्त्िरिा 

ददईनेछ । 

19. बाढी पसहरो सनर्न्त्त्रर् गनय िामुदासर्क वन उपभोक्ता िसमसिलाई दक्रर्ासशल गराईनेछ । 

20. रेडक्रि र स्काउट जस्िा िामासजक िंस्थाहरुलाई सवपद व्यवस्थापनमा पररचालन गररनेछ ।  

 

४. सशक्षा, र्वुा िथा खलेकुद 

1. कोसभड-१९ िङ्क्रमर्को कारर् स्वास््र् िुरक्षा मापदण्ड र पासलकाले िोकेका व्यवस्था 

अनुरूप सवद्यालर् िञ्चालन गररने छ । कोसभड-१९ िङ्क्रमर्को जोसखम रहदँािम्म 

बालवासलकाहरूको सिकाइको सनरन्त्िरिाका लासग वैकसल्पक सिकाइका सवसि/प्रदक्रर्ाहरूको 

खोज गरी कार्ायन्त्वर्न गररनेछ ।  

2. स्थानीर् िहिँग बालवासलकाहरूको पसहचान/िासमप्र्िा िथा अपनत्वबोि गराउन 

"अध्र्क्षिँग बालबासलका कार्यक्रम" िञ्चालन गररनेछ । 

3. प्रसवसि मैत्री सशक्षर् प्रदक्रर्ामा प्रोत्िाहन गररनेछ । सिकाईमा नसवन प्रसवसिको प्रर्ोग गरी 

पठन-पाठन गने सशक्षक िथा सवद्यालर्हरूलाई प्रोत्िाहन उपलब्ि गराईने छ । 

4. सिकाई उपलसब्िको सवश्लेषर् िसहि वैज्ञासनक िूचकहरू सनिायरर् गरी उत्कृि सशक्षक, 

सवद्याथी र सवद्यालर्हरुलाई पुरस्कृि गररनेछ । 

5. िबै िामुदासर्क सवद्यालर्हरूमा कम्प्र्ुटरको व्यवस्था गरी इन्त्टरनेटको पहुचँ परु् र्ाईनेछ । 

बैकसल्पक सिकाइका लासग फोन िथा इन्त्टरनेटको प्रर्ोग गद ै इन्त्टरनेटमा सवद्याथीहरूको 

पहुचँ पुर् र्ाउन गाउँपासलकाका सवसभन्न स्थानमा सनशुल्क वाइफाइको व्यवस्था गररनेछ ।  

6. आिारभूि िहको िबै कक्षामा स्थानीर् पाठ्यक्रम सनमायर् र प्रर्ोग गररनेछ िाथै गि 

आर्थयक बषयबाट शुरू गररएको अंगे्रजी माध्र्मको पठन-पाठनलाई कक्षा थप गद ैसनरन्त्िरिा 

ददईनेछ । 

7. भौसिक पूवायिारको सवकाि कम भएका सवद्यालर्हरुलाई पूवायिार सवकािमा जोड ददईनेछ 

। पूवायिार सवकाि भई िकेका र मापदण्ड पूरा भएका सवद्यालर्हरुमा कक्षा १२ िथा 

प्रासवसिक सशक्षा िञ्चालनका लासग माग भएमा आवश्र्किाका आिारमा सवशेष व्यवस्था 

गररनेछ ।  
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8. बालबासलकाहरुमा अन्त्िरसनसहि प्रसिभाहरु प्रष्फुटन गराउनको लासग असिररक्त 

दक्रर्ाकलाप, अन्त्िरदक्रर्ा कार्यक्रम, खेलकुद र शैसक्षक प्रदशयनी जस्िा कार्यक्रमलाई जोड 

ददईनेछ ।  

9. अपाङ्गिा िथा अिहार् सवद्याथी कल्र्र्कोष स्थापना गरी अपाङ्गिा भएका िथा 

बाबुआमासबसहन बालबासलकाहरुलाई सशक्षाको व्यवस्था गनय सवशेष व्यवस्था गररनेछ । 

10. सवसभन्न सवपद ्र महामारीका कारर् शैसक्षक कार्यक्रम िञ्चालन गने क्रममा पठन-पाठन िथा 

मूल्र्ाङ्कन िम्बन्त्िी वैकसल्पक व्यवस्था गररनेछ ।  

11. भौगोसलक बनावट, सवद्याथी िंख्र्ा र आवश्र्किाका आिारमा सवद्यालर्   

Merge/Upgrade गररनेछ । 

12. सशक्षकहरूलाई सशक्षर् सिकाईमा नवीन प्रसवसिको प्रर्ोग गनय प्रोत्िासहि गनय दक्षिा 

असभवृसद्ध गररनेछ ।  

13. सशक्षर् पद ररक्त भई गाउँपासलकाले पदपूिी गदाय कम्प्र्ुटर िथा नवीन प्रसवसिको अनुभव 

भएका सशक्षक सनर्ुक्ती गनय प्राथसमकिा ददईनेछ । 

14. गाउँ िथा वडास्िरमा र्ुवाक्लवको गठन गरी र्ुवाहरूको चौिफी सवकाि गद ै िमाज 

सवकािमा िहभागी गराईने छ । सवसभन्न खेलकूद िसमसिहरूको गठन गररनेछ ।  

15. गाउँपासलका र वडास्िरमा सवसभन्न खेलकूद प्रसिर्ोसगिा िञ्चालन गररनेछ । हरेक वडामा 

खेल मैदान सनमायर् गनय जोड ददईनेछ ।   

५.  स्वास््र् िथा िमाज कल्र्ार् 

1. कोसभड-१९ रोकथाम िथा सनर्न्त्त्रर्को लासग प्रभावकारी र्ोजना िर्ार गरी िञ्चालन 

गररनेछ । गाउँपासलकासभत्रका ३ वटा स्वास््र् चौकी र ४ वटा आिारभूि स्वास््र् केन्त्रमा 

असक्िजन िसहिको आइिोलेिन वाडयको व्यवस्था गररनेछ ।  

2. जेष्ठ नागररक स्वास््र् स्र्ाहार कार्यक्रमलाई सनरन्त्िरिा दददँ ै स्वस्थ बालबासलका 

प्रसिर्ोसगिा कार्यक्रम िञ्चालन गररनेछ । 

3. सवद्यालर् िथा िमुदार्स्िरमा स्वास््र् सशक्षा प्रवियनको लासग असभमुखीकरर् कार्यक्रमलाई 

सनरन्त्िरिा ददईनेछ । 

4. पूर्यखोप ददगोपनको कार्यक्रम िञ्चालनलाई सनरन्त्िरिा ददईनेछ ।  

5. स्वास््र् चौकी िञ्चालन िथा व्यवस्थापन िसमसिलाई क्षमिा सवकाि िथा 

स्वास््र्कमीहरुको लासग स्वास््र् व्यवस्थापन िूचना प्रर्ालीको िासलम िञ्चालन गररनेछ ।  
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6. औषिी िथा औषािसजन्र् िामाग्रीको िुसनसिि गरी मानसिक स्वास््र् िम्बन्त्िी कार्यक्रम 

िञ्चालन गररनेछ  ।  

7. िबै िुत्केरी मसहलाहरुलाई पोषर्को लासग "ितु्केरीिगँ उपाध्र्क्ष कार्यक्रम" लागु गररनेछ  । 

िुत्केरी मसहलाहरुलाई र्ािार्ाि खचय ददने कार्यक्रमको सनरन्त्िरिा गद ैअपाङ्गिा भएका 

व्यसक्तहरुलाई उनीहरुको जीवनर्ापनमा प्रत्र्क्ष िहर्ोग गने दकसिमको िामाग्री प्रदान गने 

र मसहला स्वास््र् स्वर्ंिेसवकाहरुलाई प्रोत्िाहन गररनेछ । 

8. िुरसक्षि प्रिुिी िेवालाई प्रोत्िाहन गररनेछ । घरैमा िुत्केरी हुने अवस्थालाई शुन्त्र् गदै मािृ 

िथा नवसशशु मृत्र्ुदर कम गनय सवशेष कार्यक्रम िञ्चालन गररनेछ । गभयविी र िुत्केरी 

मसहलाहरूलाई ददईने िेवामा बढोत्तरी गररनेछ । 

9. मसहलाहरुको लासग पाठेघर िम्बन्त्िी सवशेषज्ञ िसहिको स्वास््र् सशसवर कार्यक्रम िञ्चालन 

गररनेछ ।  

10. िवै वगयको नागररकहरुलाई स्वास््र् िंस्थािम्मको पहचँ िुसनसिि गररनेछ । 

11. पूर्य िरिफाईको रर्नीसिलाई कार्ायन्त्वर्न गदै फोहोरमैला व्यवस्थापनको लासग उपर्ुक्त 

स्थानमा ल्र्ाण्डदफल्ड िाईड िर्ार गररनेछ ।  

12. आर्ुवेद नागररक आरोग्र् िेवा केन्त्रलाई सनरन्त्िरिा ददईनेछ ।  

६. िामासजक सवकाि 

उपसस्थि महानभुावहरु,  

1. उद्यम सवकाि कार्यक्रम माफय ि सवपन्न र सिमान्त्िकृि िमुदार्का बेरोजगार र्ुवाहरुलाई 

आर्मूलक व्यविासर्क िासलममा िहभागी गराई रोजगार उन्त्मुख बनाईनेछ । िासलम प्राप्त 

गरी रकम अभावका कारर् व्यविार् िञ्चालन गनय कठीनाई भएका र्ुवाहरूलाई 

िहकारीमाफय ि ऋर् सलन प्रोत्िासहि गराइनेछ । 

2. मसहलाहरुको क्षमिा सवकाि गरी उसनहरूलाई िामासजक क्षेत्रमा िंलग्न हुन िके्न बनाईनेछ । 

मसहलाहरुको जीवनस्िर िथा आर्आजयन िुिारको लासग व्यविासर्क िासलम िञ्चालन गरी 

व्यविासर्क बनाईनेछ ।  

3. दसलि, जनजािी र अपाङ्गिा भएका व्यसक्त, सिमान्त्िकृि जासि िथा मुसस्लम िमुदार्को 

िामासजक सवकािमा िदक्रर् िहभासगिा गराउन आवश्र्क कार्यक्रम िञ्चालन गररनेछ । 

4. प्रिानमन्त्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्त्िगयि रोजगार िेवा केन्त्रमा िुचीकृि भएका बेरोजगार 

व्यसक्तहरुलाई प्राथसमकिाक्रमको आिारमा रोजगारीमा िंलग्न गराई न्त्र्ूनिम रोजगारीको 

िुसनसिििा गररनेछ । 
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5. बैदसेशक रोजगारीबाट फर्कय एका बेरोजगार र्ुवाहरुको लासग उनीहरुले सवदशेमा सिकेका 

िीप र दक्षिालाई प्रर्ोगमा ल्र्ाउने गरी व्याविासर्क िासलम िञ्चालन गररनेछ ।  

6. "एकल मसहलािगँ उपाध्र्क्ष भटेघाट कार्यक्रम" िञ्चालन गररनेछ ।   

7. िीपर्ुक्त जनशसक्त सनमायर् गरी उक्त जनशसक्तलाई गाउँपासलकाको सवसवि क्षेत्रको प्रासवसिक 

िहर्ोग उपलव्ि गराई िमुदार्स्िरको िेवा प्रवाहमा सवकाि गररनेछ । 

७. िावयजसनक िवेा िथा क्षमिा सवकाि 

1. िूचना प्रसवसिको उच्चिम प्रर्ोग गरी शािकीर् व्यवस्थालाई कुशल पारदर्शय र िेवाग्राही 

मैत्री िुल्र्ाईनेछ ।  

2. िंघीर् िरकारबाट िोदकएको अस्थार्ी िंगठन िंरचना अनुिार कमयचारी पूिी गरी 

गाउँपासलका िञ्चालन भई रहकेोमा गाउँपासलकालाई आवश्र्क हुने िंगठन िंरचना िर्ार 

गरी िेवा िञ्चालन गनय र्ि आर्थयक बषयमा िंगठन िथा व्यवस्थापन िभे (O & M िभे) 

गररनेछ ।   

3. पासलकामा रहकेा कमयचारीहरुलाई नीजको माग र िेवाको आवश्र्किा अनुिार क्षमिा 

सवकािमा जोड ददईनेछ ।  

4. स्थानीर्  कमयचारीहरुको अवकाि कोषको रुपमा कमयचारी कल्र्ार् कोषको व्यवस्था गनय र 

उक्त कोष िञ्चालनको लासग स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १२ को 

व्यवस्था अनुिार कमयचारी कल्र्ार्कोष कार्यसवसि बनाई लागु गररनेछ । 

5. कमयचारीहरुको कार्यबोझ र कार्य िम्पादनका आिारमा सनसिि कार्यसवसि िर्ार गरी 

प्रोत्िाहन भत्ता उपलब्ि गराईनेछ । कमयचारीहरुको मनोबल वृसद्ध गनय मूल्र्ाङ्कनको 

वैज्ञासनक आिार िर्ार गरी उत्कृि कमयचारी पुरस्कारको व्यवस्था गररनेछ ।  

6. गाउँपासलका िथा वडा कार्ायलर्हरुबाट हस्िसलसखि रुपमा िञ्चालन भएको िेवा प्रवाह 

पूर्य रुपमा िूचना प्रसवसिमैत्री िथा प्रभावकारी बनाउन सवसभन्न िासलमद्धारा कमयचारीको 

क्षमिा सवकािको लागी आवश्र्क बजेट सवसनर्ोजन गररनेछ ।  
 

८.  िचूना िथा िञ्चार 

1. गाउँपासलका र अन्त्िगयिका िबै वडा कार्ायलर्मा िोलार र इन्त्टरनेट जडान गरी गा.पा. 

का िम्पूर्य वडालाई प्रसवसिमैत्री वडा बनाईनेछ । र्िलाई आवश्र्किा अनुिार िुिार र 

पररस्कृि गररनेछ ।  

2. सडसजटल िोिपुछ कक्ष सडसजटल िूचना पाटी, सडसजटल नागररक बडापत्रको व्यवस्थापन 

गररनेछ । िेवाग्राहीहरुको बाक्लो उपसस्थिी हुने कार्ायलर् िथा िावयजसनक स्थानहरुमा 
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(गाउँपासलका, वडा कार्ायलर्, प्रसिक्षालर्, स्वास््र् चौकी) मा सनशुल्क इन्त्टरनेट िेवाको 

क्रमश: सवस्िार गररँद ैलैजाने नीसि सलईनेछ ।  

3. गाउँपासलकाको िेवा िुसविा, नीसि सनर्म, िूचना िथा गसिसवसिहरु िबै नागररक िमक्ष 

पुर् र्ाउन मोबाईल एप्ि "सिद्धलके गाउँपासलका" को सवकाि गररनेछ ।   

4. गाउँपासलका र वडा कार्ायलर्बाट िेवा प्रवाह लासग िञ्चालनमा ल्र्ाईएको िफ्टवेर्र 

(नगदी रसिद, िम्पसत्तकर र र्ोजना) Central Computerize Billing माफय ि ्

कार्ायन्त्वर्न गरी िदकएकोले र्िलाई सनरन्त्िरिा ददन हाल िंचालनमा रहकेो Server को 

क्षमिा बृसद्ध गररनेछ । िाथै आवश्र्क िफ्टवेर्र E-Meeting & Judicial Committee, 

Payroll, Senior Citizen & Disability, File Management, जषे्ठ नागररक आदद 

िफ्टवेर्रहरु िञ्चालनमा ल्र्ाईनेछ ।  

5. िबै वडा कार्ायलर्हरुमा सि.िी. क्र्ामेरा र सवद्युिीर् हासजरी जडान गररनेछ । 

गाउँपासलका लगार्ि िबै वडा कार्ायलर्मा िुचना केन्त्रको स्थापना र िंचालन गने कार्य 

गररनेछ ।  

6. आगामी आव २०७८।०७९ मा गाउँपासलकासभत्रका िवै आिारभूि स्वास््र् केन्त्रहरुमा 

ईन्त्टरनेट जडान गररनेछ ।  

7. गाउँपासलकाको िरकारी इमेल िंचालनमा आईिकेकाले कार्ायलर्को िूचना िथा 

िमाचार आदान प्रदान गने कार्य िरकारी ईमेल माफय ि गररने छ ।  

8. सवश्वभर महामारीको रुपमा फैसलएको कोरोना भाइरि (Covid-19) का कारर् 

गाउँपासलका, सवषर्गि कार्ायलर् र वडा कार्ायलर्मा िंचालन हुने बैठकहरु Digital 

Virtual Meeting माफय ि गनय प्रोत्िासहि गररनेछ ।  

9. गाउँपासलका क्षेत्रसभत्र िम्पादन भएका भौसिक पूवायिार, िामासजक सवकाि र िंस्थागि 

सवकािका कार्यहरुको एकमुष्ठ िंकलन गरी Video Documentary वनाउने कार्यको 

लासग आवश्र्क वजेट सवसनर्ोजन गररनेछ । िाथै पर्यटन प्रवद्धयनमा सवकाि पुग्नेगरी 

सिद्धलके सचनारी (Tourism Theme) सनमायर् गररनेछ ।  

 

अन्त्त्र्मा  

मासथ उसल्लसखि नीसि िथा कार्यक्रमहरुको कार्ायन्त्वर्न गनय वजेट सवसनर्ोजन गरी कार्यक्रम 

िञ्चालन गररनेछ । सर् नीसि िथा कार्यक्रमको लासग बजेट र्ि िभाको अको ित्रमा प्रस्िुि गररने 

छ । र्ि नीसि िथा कार्यक्रम िजुयमा गनय िहर्ोग गनुयहुने िवै महानुभावहरुलाई िन्त्र्वाद ददन 

चाहन्त्छु । िाथै हाम्रो सनमन्त्त्रर्ालाई सस्वकार गरी पाल्नु हुने प्रमुख असिसथज्र्ू, राजनीसिक दलका 
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प्रमुख एंव प्रसिसनसि ज्र्ूहरु, सवकाि िाझेदार िंस्थाहरु सनवायसचि जनप्रसिसनसि िासथहरु र 

िम्पूर्य गाउँपासलका वािीहरु, कमयचारी समत्रहरुमा िन्त्र्वाद एवं आभार व्यक्त गदयछु । 

 


