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         हिलििाङ गाउँपालिकाको तसे्रो गाउँसभामा प्रस्ततु गरिएको नीतत तथा कार्यक्रम 



 

                                         

हिलििाङ गाउँपालिकाको िेस्रो गाउँसभामा प्रस्ििु  आर्थयक वर्य २०७५/७६                                                  

नीति िथा कार्यक्रम 

“गाउँ –गाउँमा लसिंिदरबार , टोि – टोिमा हिलििाङ सरकार”  

 

                                         भौतिक पवूायधार ववकास नीति 

                    “ हिलििाङको समदृ्र्धको आधार, सदुृढ भौतिक पवुायधार”  

१) हिलििाङ गाउँपालिकाको समउन नततको प्रमुख आधाि भौततक पुर्ायधाि वर्कास ििेको िुनािे  

भौततक पुर्ायधाि क्षेत्रको एकककृत ि सुव्र्र्स्स्थत वर्कासका िागी पाँच र्र्षे हिर्यकािीन सोचका 
साथ एकककृत गाउँपालिका वर्कास गुरुर्ोजना तनमायण गिी सोहि आधािमा र्ावर्षयक गाउँपालिका 
वर्कास र्ोजना तनमायण गरि कार्ायनर्र्न गने नीतत लिइने छ । 

२) भौततक पुर्ायधािका १ किोडभनिा माथथ िागत िाग ने पुर्ायधाि तनमायण कार्यको िागी त्र्स्ता 
र्ोजनािरुको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न ि  DPR ( Detail Project Report ) तर्ाि गिी 
प्रथलमकताको आधािमा तनमायण कार्य सनचािन गने नीतत लिइनेछ । 

३) भर्न तनमायण तर्य   स्थानीर् सिकाि सनचािन ऐन २०७४ बमोस्जम गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र भर्न 

तनमायणिाई व्र्र्स्स्थत गरिने नीतत लिईनेछ । साथै िास्रिर्  भर्न संहिता, २०६०  बस्ती वर्कास 

सििी र्ोजना तथा भर्न तनमायण सम्बनधी आधािभूत तनमायण मापिण्ड, २०७२ तथा भर्न 

तनमायणको नमुना मापिण्ड, २०७१  िाई पािना गिै ि गिाउिै गाउँपालिका क्षेत्रमा व्र्र्स्स्थत  

बस्ती वर्कास गरिने नीतत लिइने छ । 
४) तनलमयत पुर्ायधाििरुको तनर्लमत ममयत सम्भाि, सन चािन, संिक्षण एर्ं संर्धयन गनय नीस्ज क्षेत्र, 

सामुिातर्क ,सिकािी क्षेत्र ि उपभोक्ता सलमततिरुको प्रभार्कािी परिचािन गरिने नीतत लिइनेछ 

। 



५) पूर्ायधाि तनमायणको क्रममा पर्ायर्िणीर् जोखीम तथा र्ातार्िणीर् प्रभार् मुल्र्ाङकन गिेि मात्र 

स्स्र्कृती गरिने नीतत लिइनेछ । 
 

  

 

 

सडक िथा र्ािार्ाि िर्य  

१)  हिलििाङ गाउँपालिका र्ातार्ात गुरुर्ोजना तनमायण गरि सडक पुर्ायधाि व्र्र्स्थापन नीतत 

अर्िम्बन गरिने छ । 
२) गाउँपालिकाको स्थानीर् सडक, िणतनततक सडक, कृवर्ष सडक िरुको र्थगयकिण गिी सडक 

सञ जाििाई व्र्र्स्स्थत गरिने छ । 
३) सडक तनमायणमा सानो िकम वर्तनर्ोजन गिी तनिनति एउटैकाम तथा स्थानिाई िोिोर्ायउने 

प्रर्तृ्तीको अनत्र् गिै र्ातार्ात सुवर्धा तथा र्डािरुको भौगोलिक सनतुिनको आधािमा 
गाउँपालिका स्तिीर्, स्जल् िा स्तरिर्, प्रिेश स्तिीर् तथा संर्ीर् स्तिीर् र्ातार्ात गुरुर्ोजनामा 
पिेका सडकिरुिाई प्राथलमकताका आधािमा DPR तर्ाि गरि क्रमश: बार िै महिना सञ चािन गिै 

कािोपत्र ेबनाउन ेनीतत लिइनेछ । 
४) र्डा कार्ायिर् बाट गाउँपालिका जोड्ने सडकिाई सडकको मापिण्ड अनुसाि बार िै महिना तनर्ायध 

रुपमा सर्ािी साधन सञ चािन गनुय सक् ने बनाउनिाई प्राथलमकता हिइने छ । 
५)  सडक तनमायण गिाय मठ –मस्निि, पानीका मुिानिरुिाई संिक्षण ि प्रर्धयन गरिने छ । 
६) स्जल्िा र्ातार्ात गुरुर्ोजना ि गाउँपालिका र्ातार्ात गुरुर्ोजना अनुसाि सडकिरुको िेखाङकन 

तथा सीमाङकन गरिनेछ । 
७) सडक क्षेत्रमा अततक्रमण गने कक्रर्ाकिाप ( तनमायण सामाग्री िाख ने, गोलिर्ा, काठ थपुाने, सडक 

लमचिे र्ि टििा तनमायण गने, पासि थाप ने ) जस्ता कार्यिाई तनरुत्साहित गरिनेछ ।  



८) िर्ाक खोलिएका ति मौसमी रुपमा ििेका सडकिरु तनमायण कार्य गिाय गाउँपालिकाको स्स्र्कृत 

मापिण्डका आधािमा बढीमा ३० प्रततशत माटोको काम ि ७० प्रततशत कार्य सञ चािनमा खचय 
गिै बार िैमास चल्ने सडकमा रुपानतिण गने नीतत लिइनेछ । 

९) सडक तनमायणको क्रममा नर्ा िर्ाक खोल् ने कार्यिाई तनरुत्साहित गिै भइििेको सडकिरुिाई 

स्र्ीकृत मापिण्डका आधािमा स्तिोन नतीमा जोड हिइनेछ । 
१०) िाकर्क व्र्र्स्थािाई सिज सिि बनाउिै सडक िरु्यटनािरुिाई नर्तनकिण गिै सचतेनामुिक  

कार्यक्रमिरु सन चािन गरिनेछ । 
११) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र सञ चािन भएका र्ात्ररु्ािक सर्ािी साधनिरुिे लिने गिेको र्ात्र ुभाडा िि 

िरुिको आधािमा नभएको िगार्तका र्ात्र ु भाडाका समस्र्ािरुिाई सम्बस्नधत 

सिोकािर्ािािरुको समेत समनर्र् तथा सिर्ोगमा समाधान गने नीतत लिइनेछ । 
 

                                       

                                                       खानेपानी 
१) स्थानीर् स्तिमा ििेको पानीका मुिानिरुको संिक्षण , संर्धयन ि प्रर्ोग गनय तथा टोि 

बस्तीका पानीका पिम्पिागत मुिानिरुिाई स्र्च्छ ि सर्ा िाख न प्रत्रे्क र्डा सलमततको 
अगुर्ाइमा टोि वर्कास संस्था, सामुिातर्क संर् संस्था तथा स्थानीर् समुिार् परिचािन 

गने नीतत अर्िम्बन गरिनेछ । 
२)  सन चािनमा ििेका खानेपानी र्ोजनािरुको हिगो सनचािन, ममयत सम्भाि, क्षमता 

अलभर्दृ्थध तथा पुन: तनमायण जस्ता कार्य उपभओक्तािरुको समेत िगानी तथा 
सिभाथगतामा सञ चािन गिी गिाई आधािभूत खानेपानी सेर्ाको सुतनश थचत्तता गनय ि 

खानेपानी सेर्ा नपुगेको टोि, बस्तीमा खानेपानी सेर्ा पुर्ायउने कार्यका िाथग र्ोजना तथा 
कार्यक्रम सम्बनधीत तनकार्/ संस्थासँगको साझिेािीमा गरिनेछ । 

३) टोिबस्तीमा ििेका सानाततना पोखिीिरु टोि वर्कास संस्था तथा समुिार्को अगुर्ाईमा 
संिक्षण गने अलभर्ान सञ चािन गने नीतत अर्िम्बन गरिनेछ । 

४) खानेपानी मुिानको २० मीटि र्िपि कुनैपनी ककलसमको रुख, बबरुर्ा काट्न िटाउन नपाउन े

गरि समुिार्कै सिर्ोगमा कडाईका साथ पािना गिाउने नीतत अर्िम्बन गरिनेछ । 



५) सडक िगार्त भौततक परु्ायधाििरुको तनमायण गिाय गिाउँिा पानीको मूि ि श्रोतिाई िुन 

सक् ने िानी क्षतीिाई नर्ुनीकिण गने उपार्िरु अर्िम्बन गरिने छ । 
६) खखखा ग्रस्त / खानेपानी /लसचंाई को सुवर्धा नपुगेका बस्ती तथा र्डामा हिर्यकािीन 

खानेपानी र्ोजनाको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गिी प्रथलमकता तनधायिण गिेि कार्ायनर्र्न गरिन े

छ । 
७) र्स गाउँपालिकाको र्डा नं ६ ,७ का सुखा ग्रस्त भािपा क्षेत्रिाई सुखखा ग्रस्त क्षेत्र र्ोर्षणा गिी 

खानेपानीका    आर्ोजनािरुिाई प्राथलमकतामा िाखी तत्काि शुरु गने पिि गरिनेछ । 
                       

                                      ववद्र्िु िथा वकैल्पपक उर्ाय  
१) हिलििाङ गाउँपालिकाका वर्द्र्ुत सेर्ा वर्हिन टोि,बस्ती तथा र्डािरुमा वर्द्र्ुत 

प्रथधकिणसँग समनर्र् गिी वर्द्र्ुतीकिण गरिने नीतत िाई तनिनतिता हििै चाि 

र्र्षयलभत्र उज्र्ािो गाउँपालिका बनाइने  छ । 
२) आगामी चाि र्र्षयलभत्र गाउँपालिका प्रत्रे्क र्ि-र्िमा उज्र्ािोको िागी प्रर्ोग गरिन े

पिम्पिागत साधन (टुकी, मैनबवत्त ि हिर्ािो आिी) प्रततस्थापन गरिने छ । 
३) पर्यटकीर् क्षेत्र, सार्यजतनक भर्न, बजाि क्षेत्रमा समुिार्को साझिेािीमा सौर्य सडक बत्ती 

जडान गने नीतत अर्िम्बन गरिने छ । 
४) र्ैकस्ल्पक उजायका सम्भार्नािरुिाई पहिचान गरि प्रर्ोगमा ल्र्ाउने नीतत लिइनेछ । 
५) वर्द्र्ुत िाईटेनशन िाईन मुनी कुनैपनी भौततक संिचना तनमायण गनय तनरुत्साहित गने 

नीतत अर्िम्बन गरिने छ । 
 

                               भवन िथा सिरी ववकास      

१) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र नीस्ज, सामुिातर्क, सार्यजतनक िगार्तका सबै ककलसमका 
भर्न तनमायणका िागी भर्न तनमायण मापिण्डिाई पुणय पािना गिी भुकम्प प्रततिोधी 
भर्न तनमायण गने गिाउने नीतत कडाईका साथ पािना गिाइने छ । 

२) भर्न तनमायण मापिण्ड िागू िनभनिा अगाडी तनमायण भएका र्ििरुिाई भर्न 

तनमायण मापिण्डमा उल्िेख भएको व्र्र्स्था अनुसाि र्ि अलभिेखखकिण कार्य 
अलभर्ानको रुपमा अर्िम्बन गरिनेछ । 



३) गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र कार्यित कािीगढ, लमस्त् िी िाई तालिम सनचािन गने नीतत 

अर्िम्बन गरिनेछ । 
४) तालिम प्रापत कालिगढ, लमस्त् िीिरु सुथचकृत गरिनेछ । 
५) सििी पुर्ायधाि तथा सेर्ािरुको वर्कासको िागी सार्यजतनक तनजी साझेिािी िगानी 

प्रर्धयन गरिनेछ । 
 

                          सचुना िथा सञ् चार  

१) हिलििाङ गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र टेलिर्ोन ल्र्ाण्डिाईन वर्स्ताि गनय सम्बनधीत तनकार्मा पिि 

गरिनेछ  । 
२) एर्. एम िेडडर्ो स्थापना तथा सञ चािनिाई प्रोत्साहित गरिनेछ । 
३) गाउँपालिकाका प्रत्रे्क र्डाकार्ायिर्मा इनटिनेट सुवर्धा वर्स्ताि गिी व्र्क्तीगत र्टना िताय 

अनिाईन माध्र्मबाट गरिनेछ । 
४) गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर् तथा र्डाकार्ायिर्िरुिाइ र्ाईर्ाई फ्री जोनको रुपमा वर्कास 

गरिनेछ । 
५) हिलििाङ गाउँपालिकाको आथधकािीक र्ेबसाईट मार्य त सुचना तथा समाचाि सम्प्रेर्षण गरिनेछ । 
६) जर्ार्िेहिता तथा पाियलशतािाई सनस्थागत गनय गाउँपालिकाबाट भएका कामकार्ायिीिाई 

र्ेबसाइट तथा एर्. एम. माध्र्म बाट सर्यसाधािण जनता समक्ष पुर र्ाइने छ । 
 

 

                               

                                     आर्थयक ववकास िर्य           

                      कृवर् िथा पशपुन्क्क्षी ववकास सम्बन्क्धी नीति 

१) तनर्ायिमुखी कृवर्ष प्रणािीिाई व्र्ार्सातर्क ि नार्ामुिक कृवर्ष प्रणािीमा रुपानतिण गरिनेछ । 
२) कृवर्षक्षेत्रमा जिर्ार्ु ि जलमनको उर्यिता अध्र्र्न गिी बािीिरुको पकेट क्षेत्र तनधायिण गिी एक 

गाउँ एक पकेट क्षेत्रको वर्कास गरिनेछ । 



३) माटो परिक्षण तथा माटो उपचाि कृर्षकिरुको समेत सिभागीता ि साझिेारिमा अलभर्ानको 
रुपमा सञ चािन गरिनेछ ि गाउँकार्ायपलिकाको कार्ायिर्मा नै माटो परिक्षणको व्र्र्स्थापन 

गरिनेछ । । 
४) कृवर्ष प्रणािीको आधतुनकककिणको िागी कृवर्षमा र्ास्नत्रकिणिाई प्रोत्साहित गनय अनुिानमा 

आधारित कृवर्ष र्नत्र उपिब्ध गिाइने नीतत िाई तनिनतिता हिइनेछ छ । 
५) कृवर्षबालिमा िसार्तनक मि तथा वर्र्षािीको प्रर्ोगिाई तनरुत्साहित गिै चािू आ. र्. मा कुनै एक 

र्डािाई जैवर्क उत्पािन क्षेत्र तनधायिण गिी कार्यक्रम सञ चािन गरिनेछ । 
६) एक र्डा एक प्रावर्थधक कार्यक्रमिाई कृर्षकिरुको समुिमा आबद्ध गरि कृवर्षको व्र्र्सातर्किण 

गरिनेछ । 
७) कृवर्ष उपज संकिन केनर तथा शीत भण्डािण तनमायणको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गिी सञ चािन 

गरिने नीतत अर्िम्बन गरिनेछ । 
८) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र ििेको र्िरु्ि पकेट तथा ब्िक िरुिाई आधतुनकककिण गिी व्र्ार्सातर्क 

रुपमा सबि बनाइनेछ । 
९) र्स गाउँपालिकाको र्डा नं ३, ५ ि ६ मा अगायतनक तथा अथोडक्स थचर्ा उत्पािन तथा प्रशोधन 

गनय   थचर्ा उत्पािक सिकािीिरुिाई  थचर्ा प्रशोधन मेशीन तथा भर्न तनमायणमा सिर्ोग 

अनुिान उपिब्ध गिाइनेछ । 
१०) सिोकािर्ािािरुको सिर्ोग तथा समनर्र्मा कृर्षी उत्पािन टमटि, अिरु्ा तथा थचर्ाको नर्ुनतम 

मुल्र् तनधायिण गनय समनर्र् तथा सिस्जकिण गरिने नीतत अर्िम्बन गरिनेछ । 
११) प्रधानमनत्री कृवर्ष आधतुनकककिण परिर्ोजना अनतगयत सञ चालित कार्यक्रमिरुिाई प्रभार्कािी 

ढंगिे कार्ायनर्र्न गरिने नीतत लिइनेछ । 
१२) कृवर्ष तथा पशुपनक्षी जनर् िोग तनर्नत्रणको िागी प्रत्रे्क र्डामा प्रावर्थधकिरुिाई आर्शर्क 

और्षथध तथा तालिमको नीतत अर्िम्बन गरिनेछ । 
१३) प्रत्रे्क र्डाकार्ायिर् िरुमा कृवर्ष उत्पािन सम्बनधी पिामशय तथा पशुपनक्षी सम्बनधी िोगको 

िोकथाम तथा उपचािका िागी सेर्ाकेनर तनमायण गिी सञ चािन गरिने नीतत लिइनेछ । 
१४)  व्र्र्सातर्क पशुपािन िाई प्रर्धयन तथा वर्कास गनयको िाथग उन नत जातका बबउबोका, र्ास, 

िाना आहिको सिज पिुचिाई सुतनश थचत गरिने नीतत अर्िम्बन गरिनेछ । 



१५) पशुपािनिाई व्र्र्सातर्किणको िागी ककसानिरुिाई ज्ञान सीप तथा प्रवर्थध िस्तानतिण गिी 
उत्पािक्तर् बढाउने नीतत लिइनेछ । 

१६) नगिेबािी खेतीिाई प्राथलमकता साथ प्रोत्सािन गने नीतत अनुरुप उत्कृरट कृर्षक पुिस्काि प्रिान 

गरिने नीतत अर्िम्बन गरिनेछ । 
१७) पशुपनक्षी पािनको पकेट क्षेत्र तनधायिण गिी जिर्ार् ु तथा आिािाको उपिब्धता तथा 

सम्भाव्ताको आधािमा व्र्र्सातर्क पशुपािनिाई प्रोत्साहित गरिने नीतत अर्िम्बन गरिनेछ । 
१८) पशुर्धशािा को व्र्र्स्थापनका िाथग आर्शर्क पुर्ायधाििरुको वर्कास गरिने छ । 
१९) सिकािी र्ा कृर्षक समुि मार्य त पशु आिािा को बबउ तथा पशु प्रजनन (कृबत्रम गभायधान) को सेर्ा 

प्रर्ाि गने तनतत लिइनेछ । 
२०) गोठ तथा खोििरुको सुधाि, गोठेमिको संिक्षण गने, कम्पोरट ि भमी कम्पोरट मि बनाउने सीप 

तथा प्रवर्थध सम्बनधी तालिम तथा सचतेना कार्यक्रम प्रावर्धीक सेर्ा टोिटोिमा पुर र्ाउने नीतत 

अर्िम्बन गरिनेछ । 
२१) पशुपािनमा िुने जोखखम नर्ुतनकिण गनय पशुबीमािाई प्रत्सािन गरिनेछ । 
२२) िगुध उत्पािन िाई प्रर्धयन गनय उन नत जातका गाई खरिि ढुर्ानी सिर्ोग, उन नत जातका र्ास 

वर्तिण, च्र्ार् कटि वर्तिण िगार्तका कार्यक्रमिाई तनिनतिता हिइने छ , साथ ै िगुध 

उत्पािनमा  वर्वर्थधकिण तथा िगुध जनर् उत्पािनको बजाि प्रर्धयनको गनय बजाि व्र्र्स्थापन 

गरिने छ ।   
                                

                            पर्यटन प्रवधयन िथा सिंस्कृति सम्बन्क्धी नीति 

१) हिलििाङ गाउँपालिकाको पर्यटन सम्भाव्र्ता को अध्र्र्न गिी एकककृत पर्यटन वर्कास 

गुरुर्ोजना तनमायण गिी पर्यटन पुर्ायधाििरुको वर्कास गरिने नीतत लिइनेछ । 
२) हिलििाङ गाउँपालिकाको पहिचान ऐततिालसक हिलििाङ ििबाि क्षेत्रमा िास्रिर् स्तिको संग्रिािर् 

तथा अध्र्र्न केनर तनमायण गरिने छ । 
३) हिलििाङ गाउँपालिकाको पर्यटनको प्रमुख गनतव्र्को रुपमा जोिपोखिी, आगेजुङ, गोपेटाि, 

भोटेगढी तथा हिलििाङ ििबाि क्षेत्रििाई प्रथलमकतामा िाखीनेछ । 



४) गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र पने पर्यटकीर् सम्भार्नाका अनर् क्षेत्रिरु ( थचर्ा पर्यटन, पर्ायपर्यटन, 

धालमयक पर्यटन, कृवर्ष पर्यटन) ि सम्भावर्त पर्यटकीर् स्थििरु मिृङग झिना, काबेिी निी क्षेत्र, 

ठुिीटाि, सल्िेिी, टािी आिी क्षेत्रिरुमा पर्यटकीर् पुर्ायधाििरुको वर्कास गरिनेछ । 
५) पर्यटन वर्कास तथा पर्यटन प्रर्धयनको िागी सार्यजतनक, नीस्ज, सिकािी, सामुिातर्क क्षेत्रिरुसँग 

साझिेािी एर्ं सिकार्य गिी र्स बाट प्रापत िाभिरु आमजनस्ति सम्म पुर र्ाइने छ । 
६) र्स गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र  िोमस्टेको सम्भार्ना बोकेका क्षेत्रिरुको पहिचान गिी स्थानीर् 

संस्कृती, खानपान, उत्पािकत्र्को आधािमा िोमस्टे पर्ाकेज संञ चािन गरिने छ । 
७) ऐततिालसक , धालमयक तथा पुिातास्त्र्क मठ मस्निि, गुम्बा, वर्िाि आहिको संिक्षण तथा 

उपर्ोगिाई सम्बस्नधत क्षेत्रको आर्आजयन सँग अनतिसम्बनधीत गने नीतत लिइनेछ । 
८) जोिपोखिी, आगेजुङ, गोपेटाि, भोटेगहढ, हिलििाङ ििबाि क्षेत्र पर्यटकीर् पिमागयको तनमायण तथा 

प्रचाि प्रसाि गिी र्स स्जल्िाकै उत्कृरट पिमागयको रुपमा वर्कास गरिनेछ । 
९) र्स गाउँपालिकाको गोपेटाि, चतुिे, जोिपोखिी क्षेत्रमा प्राकृततक थचडडर्ार्ि तनमायणको िागी 

सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गरिनेछ । 
१०) आगामी चाि र्र्षयको अनतिािमा र्स गाउँपालिकािाई पर्यटकीर् गनतव्र्को रुपमा वर्कास गनय 

हिर्यकािीन पर्यटन गुरुर्ोजना तनमायण गरिनेछ । 
 

      

                              उद्र्ोग, वाणिज्र् िथा बर्ार व्र्वस्थापन नीति        

१) स्थानीर् तिमा उत्पािन िुने कच् चा पिाथय प्रर्ोग गिेि र्स्त ुउत्पािन गने उद्र्ोग स्थापना 
गनय समनर्र्, सिस्जकिण ि प्रोत्सािन गने नीतत अर्िम्बन गरिनेछ । 

२) साना तथा िर्ु उद्र्ोगिरुको स्थापना तथा वर्कासिाई प्रोत्सािन गनय तालिम तथा वर्वत्तर् 

श्रोत सिज ढंगबाट उपिब्ध गिाउने नीतत लिइनेछ । 
३) गाउँपालिका क्षेत्र लभत्रका सापताहिक, मालसक िाटबजाििरु िाई व्र्र्स्स्थत तथा स्तिोन नतत 

गने नीतत अर्िम्बन गरिनेछ । 
४) बजाि व्र्र्स्थापनको िागी पसि, िज, िोटििे िैतनक मुल्र्सुची उपभोक्तािे सिजै िेख न 

सक् ने गिी िाख ने  नीतत अर्िम्बन गरिनेछ । 



५) प्रचिीत कानून बमोस्जम स्स्र्कृतत नलिइएका, िताय नभएका पसििरुिाई अतनर्ार्य रुपमा 
िताय गिाईनेछ । 

६) र्िभाडा, र्िबिाि हिँिा अतनर्ार्य रुपमा सम्झौता गनुय पनेछ । 
७) गाउँपालिका स्तिीर् र्ाखणज्र् संर् ि उपभोक्ता हित संिक्षण मञ च स्थापना गरिनेछ । 
८) गाउँपलिका लभत्र खानी तथा खनीजको अध्र्र्न तथा सम्भाव्र्ता बािमे अनुसनधान शुरु 

गनय पिि गने नीतत अर्िम्बन गरिनेछ ।   

          

               सिकारी, गररबी न्क्र्तुनकरि िथा उद्र्मशीििा ववकास सम्बन्क्धी नीति 

१) सिकािीको माध्र्मबाट स्थानीर् श्रोत, श्रम, साधन, सीप ि पुँजीको अथधकतम परिचािन 

गिी आथथयक, सामास्जक रुपानतिण गरिनेछ । 
२) सिकािीताको माध्र्मबाट गिीबी नर्ुतनकिण एर्ं सामास्जक पुँजी तनमायणमा जोड हिइने 

नीतत लिइनेछ । 
३) गाउँपालिकामा सञ चािीत सिकािीको क्षमता वर्कास तथा संस्थागत सुदृहढकिण गने 

गिाउने नीतत लिइनेछ । 
४) िर्ु उद्र्म वर्कास कार्यक्रमको माध्र्मबाट गरिबब नर्ुतनकिण गने नीतत अर्िम्बन 

गरिनेछ । 
५) हिलििाङ गाउँपालिका सिकािी ऐन बमोस्जम सिकािी िरुको तनर्मन, प्रर्धयन ि प्रलशक्षण 

सम्बनधी नीतत लिइनेछ ।   

 

 

 

 

                        सामाल्र्क ववकास नीति 

“ हिलििाङ गाउँपालिकाको सामाल्र्क ववकास :  गुिस्िरीर् लशक्षा, सबि 

स्वस्थ र समावेशी समार् “ 



 

                                लशक्षा नीति 

१) संवर्धानिे तोककए बमोस्जम माध्र्लमक तिको लशक्षाको व्र्र्स्थापन गनय केनर ि प्रिेशसँग 

आर्शर्क समनर्र् गिी संर्ीर् लशक्षा नीतत एर् ंमापिण्डको अथधनमा ििी आर्शर्क्ता अनुसाि 
नीतत, तनर्मार्िी तथा तनिेलशका तनमायण गिेि लशक्षा क्षेत्रिाई व्र्र्स्थपान गरिने नीतत लिइनेछ 

। 
२) हिलििाङ गाउँपालिका लभत्र उच् च लशक्षाको व्र्र्स्थापनको िागी हिलििाङ गा. पा. र्डा नं ३ स्स्थत 

श्रीजङ मा. वर्. िाई उच् च लशक्षाको केनरको रुपमा वर्कास गिै स् नातक सम्मको अध्र्र्न-

अध्र्ापन सुतनश थचत गरिने नीतत अर्िम्बन गरिनेछ । 
३) लशक्षािाई जीर्नउपर्ोगी, सीपमुिक ि गुणस्तिीर् बाउने नीतत अर्िम्बन गरिनेछ  । 
४)  हिलििाङ गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र ििेका सम्पुणय बाि बबकास केनरिरुमा बाि बालिकािरुको िागी 

तनशुल्क हिर्ाखाजा को व्र्र्स्था गरिने छ । 
५) हिलििाङ गाउँपलिका क्षेत्रलभत्रका माध्र्लमक वर्द्र्ािर् िरुमा कक्षा १ िेखख ३ सम्म अतनर्ार्य 

रुपमा अगें्रजी माध्र्मबाट पठन पाठन गिाईने छ । 
६) हिलििाङ गाउँपालिकाका सम्पुणय वर्द्र्ािर् िरुको समस्रटगत गुणस्ति वर्कासका िागी 

वर्द्र्ािर् ववद्र्ािर् ववकास नीर्ध  कार्यक्रम सञ चािन गरिनेछ । 
७)  वर्द्र्ािर् वर्कास नीथध कार्यक्रम अनतगयत वर्द्र्ािर्मा लशक्षक ििबनिीमा िाित सिर्ोग, 

अततरिक्त कृर्ाकिाप तथा खेिकुि सिर्ोग, वर्द्र्ािर् सिसर्ाई , अगें्रजीमा पठनपाठन 

सिर्ोग,भौततक तनमायण सिर्ोग आिी कुिा िरु समेटेि समस्रटगत शैक्षक्षक गुणस्ति अभीर्दृ्धी 
गरिनेछ । 

८) आधािभुत तििेखी नै कम्पर्ुटि लशक्षािाई अतनर्ार्य लशक्षाको रुपमा मुिप्रर्ाहिकिण गने नीतत 

अर्िम्बन गरिनेछ । 
९) गिीब तथा जेिेनिाि वर्द्र्ाथीको शैक्षक्षक उन नर्नको िागी गाउँपालिका स्तिीर् छात्रर्तृ्तीको 

व्र्र्स्था गरिनेछ । 
१०) तनमायणाधीन वर्द्र्ािर्को भौततक संिचना िरु भुकम्प प्रततिोधी बनाइनेछ । 
११) वर्द्र्ाथीिरुिे वर्द्र्ािर् बीचमै छोडने ( DROP OUT)  प्रर्तृ्तीिाई तनरुत्साहित गनय 

सचतेनामुिक तथा प्रर्धयनात्मक कार्यक्रमिरु सञ चािन गरिनेछ । 



१२) वर्द्र्ािर्िरुमा वर्र्षर् लशक्षकिरुको ििबनिी कार्म गनय पिि गरिनेछ  साथै टड्कािो रुपमा 
िेखा पिेको गखणत तथा वर्ज्ञान लशक्षकिरुको व्र्र्स्थापन सम्बनधमा गाउँपालिकािे लशक्षा ऐन 

बमोस्जम  उथचत व्र्र्स्थापन गरिनेछ । 
१३) गाउँपालिकामा सञ चािीत नीस्ज वर्द्र्ािर्िरुको प्रभार्कािी अनुगमन गरिनेछ । 
१४) तनश थचत सुचकांकका आधािमा नमुना वर्द्र्ािर् बनाइनेछ ि र्सिाई क्रमश: वर्स्ताि गरिनेछ । 
१५) वर्द्र्ािर्का लशक्षकिरु, बाि बबकास केनरका स.का. िरुको िागी तािीम तथा अनुलशक्षण 

कार्यक्रम िरु सञ चािन गरिनेछ । 
१६)  हिलििाङ गाउँपािलिकाका सम्पुणय वर्द्र्ािर्िरुमा सिसर्ाई,  पक् की शौचािर् तथा स्र्च्छ 

खानेपानी को व्र्र्स्था गरिनेछ ।  
१७) वर्द्र्ािर्िरुमा प्रवर्थधमैत्री पठन पाठनको व्र्र्स्था गरिनेछ । 
१८) वर्द्र्ािर्िरुको गुणस्ति परिक्षणको िागी र्स्तुगत सुचकांक िरुको आधािमा अनुगमन तथा 

सुपरिर्ेक्षण संर्नत्र तनमायण गरिनेछ । 

 

                                       खेिकुद िथा अतिररक्ि कृर्ाकिाप  

१)  हिलििाङ गाउँपालिकामा खेिकुि वर्कासको िागी गाउँपािलिका स्तिीर् खेिकुि समीतत गठन 

गरिनेछ । 
२) वर्द्र्ािर् स्तिमा िुने खेिकुि तथा अततरिक्त कृर्ाकिापको र्ावर्षयक कार्यतालिका तनमायण गरि 

खेिकुि तथा अततरिक्त कृर्ाकिापको सञ चािन गरिनेछ । 
३) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र ििेका खेिमैिान िरुको क्रमश: स्तिर्दृ्धी गिै एक वडा एक खेिमैदानको 

नीतत अर्िम्बन गरिनेछ । 
४) गाउँपालिका स्तिीर् खेिमैिानको पहिचान गिी िारिीर् स्तिको खेिमैिानको रुपमा वर्कास 

गरिनेछ । 
५) खेिकुिका साथ ैवर्द्र्ािर् स्तिीर् ि वर्द्र्ािर् बाहिि समेत साहित्र्, किा तथा िास्जरिजर्ार् 

जस्ता कृर्कािाप िरु सञ चािन गरिने नीतत लिइनेछ । 
६) अनति र्डा स्तिीर् खेिकुि प्रततर्ोथगताको सञ चािन गरिनेछ । 



७) गाउँपालिका स्तिीर् रु्टबि प्रततर्ोथगता आर्ोजना गिेि स्थातनर् खेिाडीिरुिाई प्रोत्सािन 

गरिने छ । 
८) गाउँपालिका स्तिीर् कबयड िि तनमायणको िागी सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गरिनेछ । 

 

                                             स्वास््र् सम्बन्क्धी नीति  

१) नेपािको संवर्धानमा उल्िेख भएको स्र्स््र् सम्बनधी मौलिक िकको प्रत्र्ाभुती गरिने नीतत 

अर्िम्बन गरिनेछ । 
२) सबै नागिीकिरुिाई गुणस्तिीर् आधािभुत स्र्ास््र् सुवर्धा सर्य सुिभढंगिे उपिब्ध गिाइने छ 

। 
३) प्राथमीक स्र्ास््र् केनर गोपेटाि िाई अस्पतािमा वर्कास गिी सुवर्धा सम्पन न बनाइने छ । 
४)  हिलििाङ गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र सञ चालित स्र्ास््र् केनर, स्र्ास््र् चौकी तथा सामुिातर्क 

स्र्ास््र् इकाईिरुमा स्वास््र्  क्षेत्र सुधार नीति अनुरुप कार्यक्रमिरु सञ चािन गरिनेछ । 
५) स्र्ास््र् क्षेत्र सुधाि कार्यक्रम अनतगयत प्राथलमक स्र्ास््र् केनर, स्र्ास््र् चौकी तथा 

सामुिातर्क स्र्ास््र् इकाई िरुको भौततक तनमायण, कार्ायिर् व्र्र्स्थापन, और्षधी व्र्र्स्थापन, 

तन:शुल्क ल्र्ाब टेस्ट, स्र्ास््र् लशवर्ि सञ चािन गिी समस्रटगत स्र्ास््र् क्षेत्रिाई समेटेि 

कार्यक्रमिरु सञ चािन गरिनेछ । 
६) गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र सञ चािीत बथीङ सेनटि िरुिाई भौततक तथा प्रावर्थधक व्र्र्स्थापन 

गरिने नीतत लिइनेछ । 
७) प्रचिीत कानून बमोस्जम तनशुल्क गरिएका और्षधीिरुिाई सब ैस्र्ास््र् संस्थािरुमा १२ महिना 

उपिब्ध गिाइने नीतत लिइनेछ । 
८) खोप केनर, गाउँर्ि स्क्ितनक िरुिाई व्र्र्स्थापन गरिनेछ । 
९) स्र्ास््र् केनरमा सुत्केिी गिाई, लशशु स्र्ािाि गिाउने आमािरुिाई प्रोत्सािन गरिने नीततिाई 

तनिनतिता हिइनेछ । 
१०)  स्थानीर् स्तिमा कार्यित स्र्ास््र् स्र्र्ंसेवर्कािरुिाई प्रोत्सािन गरिने नीतत िाई तनिनतिता 

हिइनेछ । 
११) सबै र्डा िरुमा स्र्ास््र् लशवर्ििरु सञ चािन गिै आमजनता समक्ष स्र्ास््र् सुवर्धा पुर र्ाउने 

नीतत लिइनेछ । 



१२) ज्रे्रठ नागिीकिरुिाई सुिभ स्र्ास््र् सुवर्धा उपिब्ध गिाउन प्राथलमक स्र्ास््र्  केनरमा 
तनशुल् क स्र्ास््र् उपचाि तथा ल्र्ाब टेस्टको व्र्र्स्था गरिने नीतत लिइने छ । 

१३) चाि र्र्षयलभत्र धुरँ्ा िहित गाउँपालिका बनाउने अलभर्ान सञ चािन गरिनेछ । 
१४) वर्द्र्ािर् लभत्र तथा बाहिि ककशोि ककशोिीिरुिाई र्ौन तथा प्रजनन, स्र्ास््र् सम्बनधी 

कार्यक्रम सञ चािन गने नीतत लिइनेछ । 
१५) अर्ैधातनक रुपमा बबक्रीबबतिण गरिने और्षधी पसि िरुिाई तनर्म गरिनेछ । 
१६) चाि र्र्षयलभत्र गाउँपालिकािाई पुणयपोर्षण र्ुक्त गाउँपालिका बनाउने नीतत अर्िम्बन गरिनेछ ।  
१७) बिुक्षेत्रीर् पोर्षणिाई गाउँपालिकाका सम्पुणय र्डा िरुमा सञ चािन गिै मात ृतथा लशश ुपोर्षणिाई 

सुतनश थचत गरिने नीतत अर्िम्बन गरिनेछ । 
१८) सामुिातर्क स्र्ास््र् इकाई तथा र्डा स्तिका स्र्ास््र् चौकीिरुको भौततक व्र्र्स्थापन गिै 

गुणस्तिीर् स्र्ास््र्ोपचािको व्र्र्स्था गरिने छ । 
१९) हिलििाङ गाउँपालिका र्डा नं ३ स्थीत गोपेटाि स्र्ास््र् केनरमा X-ray भर्न तनमायणिाई 

प्राथलमकतामा िाखी गुणस्तिीर् स्र्ास््र् सेर्ा प्रर्ाि गरिने छ । 
२०) आर्शर्क और्षधी, उपकिण, प्रवर्धी ि िक्ष स्र्ास््र्कमीिरु सहितको प्रभार्कािी एर् ं

जर्ार्िेिीपुणय स्र्ास््र् सेर्ा प्रणािी वर्कास गरिनेछ । 
२१) सने तथा नसन े िोगिरुको बािेम प्रर्धयनात्मक, तनिोधनात्मक ि उचािात्मक कार्यक्रमिरु 

सञ चािन गरिनेछ । 
२२) प्रजनन स्र्ास््र्, सुिक्षीत माततृ्र् एर्ं बाि तथा लशशु स्र्ास््र् सेर्ा बािेमा जनचतेना 

अभीर्दृ्धी गरिनेछ ।  
 

िङैर्गक  समानिा िथा समावेलशकरि सम्बन्क्धी नीति  

“हिलििाङ गाउँपालिकाको समानता तथा समार्ेलशकिण नीतत : सबैमा सामास्जक नर्ार्को 
अनुभुती” 
१) हिलििाङ र्ासी सबै नागरिकिरुको सिभाथगतामा गाउँपालिकाको समार्ेशी वर्कास गरिने 

नीतत लिइने छ । 



२) हिलििाङ गाउँपालिकाका महििा, बािबालिका, आहिर्ासी जनजाती, वर्पन न र्गय, ज्रे्रठ 

नागिीक,  अपाङगता भएका व्र्क्तीिरुको क्षमता वर्कास तथा आथथयक, सामास्जक 

सशस्क्तकिणको नीतत अर्िम्बन गरिनेछ । 
३) िक्षक्षत र्गयका कार्यक्रमिरु सञ चािन गिाय क्षमता वर्कास, सीप वर्कास, नेततृ्र् वर्कास, 

प्रवर्थध िस्तानतिण, सचतेना तथा संस्कृती संिक्षण ि प्रर्धयन जस्ता कार्यक्रम समानुपाततक 

ढंगिे सञ चािन गरिने नीतत लिइनेछ । 
४) गाउँपालिकाको तनणयर् प्रकक्रर्ा तथा संिचनामा अथयपुणय सिभाथगता सुतनश थचत गरिने छ । 

 

   

    महििा 

१) नेपािको संवर्धानिे महििािरुको तनलमत्त प्रत्र्ाभुत गिेका अथधकाििरुको कार्ायनर्र्न 

गरिने नीतत अर्िम्बन  गरिनेछ ।  
२) गाउँपालिका क्षेत्रमा सञ चािन िुने  ििेक अर्सि तथा गततवर्थधमा ३३ % महििा सिभाथगता 

गिाइनेछ । 
३) महििा हिसंा तथा र्िेिु हिसंामा पिेका महििािरुको सिर्ोगको तनलमत्त मनोपिामशय तथा 

सीपवर्कास सहितको पुनयस्थापना कार्यक्रम िरु सञ चािन गरिनेछ । 
४) एकि महििा िरुको िगत र्ककन गिेि एकि महििा सुिक्षा कोर्षको व्र्र्स्था गरिनेछ । 
५) महििा कानून अथधकाि सम्बनधी तालिम तथा अनुलशक्षणको व्र्र्स्था गरिनेछ । 
६) महििाको नाममा िताय भएका उद्र्ोग तथा व्र्र्सार्मा २५% छुट हिने नीतत अर्िम्बन 

गरिनेछ ।  
७) महििािरुिाई व्र्र्सातर्क बनाउन सब ै र्डा िरुमा उद्र्मलशिता तालिम सञ चािन गन े

गिाउने नीतत अर्िम्बन गरिने छ । 
८) महििािरुमा िुने स्र्ास््र् समस्र्ाको जहटिताका आधािमा क्रमश: स्र्ास््र् लशवर्ि 

सञचािन गरिनेछ । 
९) महििा स्र्ास््र् सव्र्ं सेवर्कािरुको क्षमता वर्कास तथा उत्प्रेिणात्मक कार्यक्रम िरु 

सञ चािन गरिनेछ । 



१०) एकि महििािाई आर् आजयन तथा नेततृ्र् वर्कासको िागी एकि महििा सुिक्षा कोर्षको 
तनमायण गरिएको छ ।  
 

                                     बािबालिका  
१) बािमैत्री स्थातनर् शासनको प्रत्र्ाभुती गनय आर्शर्क कार्यक्रमिरु सञ चािन गरिनेछ । 
२) र्डा स्तिीर् बाि कल्ब, गाउँपालिका स्तिीर् बाि सञ जाि िरुको क्षमता अलभर्दृ्धी तथा 

सचतेनामुिक कार्यक्रम िरु सञ चािन गरिनेछ । 
३) सबै प्रकािका बािश्रमिाई अनत्र् गरिनेछ । 
४) बिुपक्षीर् पोर्षण कार्यक्रमिाई प्रभार्कािी रुपमा अगाडी बढाउन सम्पुणय र्डा िरुमा िागू गरिने 

तनतत लिइनेछ । 
५) हिलििाङ गाउँपालिकाका सम्पुणय बाि बबकास केनरिरुको भौततक व्र्र्स्थापन गिीने छ । 
६) बािमैत्री गाउँपालिका र्ोर्षणा गनय आर्शर्क कार्यक्रमिरु सञ चािन गिै बािमैत्री र्डा र्ोर्षणा 

गरिनेछ  । 

                                                

                                              ज्रे्ष्ठ नागरीक  

१) गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र ििेका ८० र्र्षयभनिा माथीका ज्रे्रठ नागरिकिरुको िगत संकिन गिी 
अद्र्ार्थधक गरिनेछ । 

२) ज्रे्रठ नागिीक सँग भएको ज्ञान तथा अनुभर् पुस्तानतिण कार्यक्रम सञ चािन गरिनेछ । 
३) ज्रे्रठ नागरिकिरुको स्र्ास््र् जहटितािाई ध्र्ानमा िाखी क्रमश: स्र्ास््र् लशवर्ि 

सञ चािन गरिनेछ । 
४) ज्रे्रठ नागिीकिरुको िागी स्र्ास््र् उपचाि िगार्तका PHYSICAL TEST िरु तनशुल्क 

गरिने व्र्र्स्था गरिनेछ । 
५) ज्रे्रठ नागिीक सम्मान कार्यक्रमिाई तनिनतिता हिइनेछ । 
६) ज्रे्रठ नागिीक परिचर्पत्र सिजरुपमा र्डा कार्ायिर् बाटै उपिब्ध गिाउने व्र्र्स्था 

गरिनेछ । 
 



                                                 दलिि  

१) जातीर् भेिभार् तथा छुर्ाछुत कसुि सजार् ऐन २०६८ को प्रभार्कािी कार्ायनर्र्नमा 
जोड हिइनेछ । 

२) िलित समुिार्को पिम्पिागत पेशा, किा तथा लशल्प संिक्षण संर्धयन गिै 

आधनुकककिण ि व्र्र्सातर्किण गने नीतत अर्िम्बन गरिनेछ । 
३) िलित र्गयको सचतेना तथा सीप वर्कास जस्ता कार्यक्रम सञ चािन गने गिाउने नीतत 

अर्िम्बन गरिनेछ । 

                                                 आहदवासी र्नर्ाति 

१) आहिर्ासी जनजाततिरुको संवर्धान प्रित्त अथधकाििाई सुतनश थचत गिै आथथयक, 

सामास्जक एर्ं साँस्कृततक वर्कासका साथै भार्षा, संस्कृतत ,पिम्पिा ि पुखर्ोिी सीपको 
संिक्षण तथा प्रर्धयन गरिने नीतत अर्िम्बन गरिनेछ । 

२) आहिर्ासी जनजाततिरुको सामास्जक तथा आथीक मुिप्रर्ाहिकिणका िागी तालिम, 

कोथचङ, सीप वर्कास, नेततृ्र् वर्कास जस्ता कार्यक्रम िरुमा सबैको सिभाथगता 
सुतनश थचत गरिने नीतत अर्िम्बन गरिनेछ । 

३) आहिर्ासी जनजाततको भार्षा तथा लिपी वर्कासका िागी भार्षा कक्षाको व्र्र्स्था 
गरिनेछ । 

४) आहिर्ासी जनजाततको नतृ्र् तथा साँस्कृततक बाजाको संिक्षण गने नीतत अर्िम्बन 

गरिनेछ । 
५) आहिर्ासी जनजाततको मुिप्रर्ाहिकिण गिी िारट् तनमायणिाई सुदृढ बनाउने नीतत 

अर्िम्बन गरिनेछ । 

 

                                                      अपाङ  

१) अपाङगता भएका व्र्क्तीिरुको िगत िाखी गाउँपालिका स्तिीर् अपाङ हित संिक्षण 

सञ जाि गठन गरिने नीतत अर्िम्बन गरिने छ । 



२) नेपािको संवर्धान, स्थानीर् सिकाि सञ चािन ऐन २०७४, अपाङगता भएका 
व्र्स्क्तिरुको अथधकाि सम्बनधी ऐन २०७५ तथा प्रचलित कानून बमोस्जम अपाङ हित 

संिक्षणको िागी नीततगत व्र्र्स्था गरिनेछ । 
३) वर्द्र्ािर् तथा स्र्ास््र् केनरिरुमा अपाङ मैत्री संिचना िरुको तनमायण गरिने नीतत 

अर्िम्बन गरिनेछ । 
४) िाज्र् द्र्ािा पिेिो तथा सेतो र्गयमा र्थगयकिण गरिएका अपाङगता भएका व्र्स्क्तिरुको 

िागी प्रोत्सािन भत्ता प्रिान गरिनेछ । 
                                               र्वुा  

१) र्ुर्ािरुिाई रुपानतिणको संर्ािक ि नेततृ्र्को साझिेािको रुपमा वर्कास गिै सामास्जक, 

िाजतनततक ि आथथयक क्षेत्रका समग्र स्जम्मेर्ािी सम्िाल्न नेततृ्र्को वर्कास गिाउने नीतत 

लिइनेछ । 
२) र्ुर्ािरुिाई हिसंा, िवु्र्यसन ि अिाजक प्रर्तृ्तीिाई तनर्नत्रण गने नीतत लिइनेछ । 
३) र्ुर्ािरुिाई प्रावर्थधक लशक्षा तथा सीपमुिक तालिममार्य त िक्ष, उद्र्मशीि ि आत्मतनभयि 

बनाउने । 
४) र्ुर्ािरुिाई वर्पि व्र्र्स्थापन, सामस्जक वर्कास, र्ातार्िण संिक्षण, खेिकुि िगार्तका 

क्षेत्रमा स्र्र्ंसेर्कको रुपमा परिचािन गरिनेछ । 
 

                                              श्रम िथा श्रलमक 

 

१) गाउँपालिका क्षेत्रमा ििेको संगठीत उद्र्ोगमा कार्यित कामिाििरुका िागी नेपाि सिकाििे 

तोकेको नर्ुनतम ज्र्ािा िागु गने गिाउने नीतत लिइनेछ । 
 

  

                                 िोपोन्क्मुख, सीमान्क्िकृि र्ाति/ र्नर्ाति 

१) िोपोनमुख, सीमानतकृत जातत/ जनजाततको आथथयक, सामास्जक तथा साँस्कृततक सुधािबाट 

समतामुिक तथा नर्ार्पुणय समाजको श्रजृना गरिने नीतत लिइनेछ । 



२) िोपोनमुख, सीमानतकृत जातत/ जनजाततको क्षमता वर्कास ि स्रोत साधनिरुमा पिँच र्दृ्थध गरि 

जीर्ुनस्ति माथी उकास् ने नीतत अर्िम्बन गरिनेछ । 
३) िोपोनमुख, सीमानतकृत जातत/ जनजाततका र्ुर्ािरुको क्षमता वर्कासका िागी व्र्र्सातर्क 

तथा सीपमुिक तालिम प्रिान गरिनेछ । 
४) िोपोनमुख, सीमानतकृत जातत/ जनजाततका वर्द्र्ाथीको लसकाई आर्श र्क्ता सम्बोधन गनय 

र्ैकस्ल्पक, आर्ालसर् ि वर्शरे्ष लशक्षा कार्यक्रम सञ चािन गरिने नीतत अर्िम्बन गरिनेछ । 
 

                                        गैर सरकारी सिंस्था 
१) गैि सिकािी संस्था तनर्मन सम्बनधी ऐन , तनर्मार्िी तनमायण गिी हिलििाङ गाउँपालिका 

क्षेत्रलभत्र कार्यित गै. स. स िरुिाई व्र्र्स्थापन गिीने नीतत अर्िम्बन गरिने छ । 
२) गै. स. स िाई वर्कासका साझिेािको रुपमा व्र्र्िाि गने नीतत अर्िम्बन गरिनेछ । 
३) गै. स. स का कार्यक्रमिरु गाउँपालिकाको र्ावर्षयक नीततमा समार्ेश गिी िाने ि कार्यक्रमिरुको 

िोििोपना िाई तनमुयि गने नीतत अर्िम्बन गरिनेछ । 
४) गाउँपालिकािे अर्िम्बन गिेको नीतत तथा कार्यक्रममा सिर्ोग िुने खािका कार्यक्रम मात्र 

सञ चािन गनय स्र्ीकृती हिइने छ । 
 

                      वन ,वािावरि िथा ववपद व्र्वस्थापन 

  

                                             वन, वािावरि सिंरक्षि 

१) गाउँपालिकाको िास्रिर् र्न, सामुिातर्क र्न, कबुलिर्ती र्नक्षेत्रमा र्कृ्षािोपण कार्यक्रम 

सञ चािन गिी र्नक्षेत्रिाई बढाइने नीतत अर्िम्बन गरिनेछ । 
२) िास्रिर् िाजमागय क्षेत्राथधकाि लभत्र र्कृ्षिोपणिाई कार्यक्रम सञ चािन गरिनेछ । 
३) र्ातार्िण संिक्षण प्रती जनचतेना अभीर्दृ्थध गनय प्रर्धयनात्मक कार्यक्रमिरु सञ चािन गरिनेछ । 
४) हिलििाङ गाउँपालिकाको जिर्ार्ु परिर्तयन सम्बनधी नीतत तनमायण गरिनेछ । 
५) हिलििाङ गाउँपालिकाका बजाि तथा गाउँिाई स्र्च्छ, सर्ा, ििाभिा बनाउिै चाि र्र्षय लभत्र पुणय 

पिास्रटक मुक्त गाउँपालिकाको रुपमा वर्कास गरिनेछ । 
६) सामुिातर्क र्न, नीस्ज र्न तथा अनर् र्निरुको नक्साङकन गरिनेछ । 



७) गाउँपालिकार्ासीिे र्डा सलमततको उपस्स्थततमा सजयलमन लसर्ारिसको आधाि बबना रुख कटान 

गनय पाइनेछैन । 
८) एक रुख कटानी र्ापत कस्म्तमा िईु वर्रुर्ा िुकायउने नीतत अर्िम्बन गरिनेछ । 
९) र्स क्षेत्रमा ििेको जैवर्क वर्वर्धता संिक्षण को िागी जैवर्क प्रोर्ाइि तनमायण गरिनेछ । 
१०) एक गाउँपालिका एक उद्र्ान, एक र्डा एक उद्र्ान कार्यक्रम सञ चािन गरिनेछ । 
११) र्न उपभोक्ता समुि लभत्रका वर्कृती ि वर्संगतीिरुको पहिचान गिी व्र्र्स्थापकीर् सुधाि गरिने 

नीतत लिइनेछ । 
 

                                               ववपद व्र्वस्थापन  

१) गाउँपालिका वर्पि व्र्र्स्थापन कोर्ष सञ चािनिाई प्रभार्कािी बनाउन सम्बस्नधत 

सिोकािर्ािािरुको साझिेािीमा कार्यक्रम िरु तनमायण गरिने छ ।  
२) वर्पि पिेको अर्स्थामा उद्धािको िागी आर्श र्क पने र्नत्र, साधन तथा औजाििरुको उथचत 

व्र्र्स्थापन गने नीतत अर्िम्बन गरिनेछ । 
३) हिलििाङ गाउँपलिकालभत्र पने सुखखा क्षेत्रमा आगिागी जस्ता वर्पिमा कमी ल्र्ाउन आर्शर्क 

पानीको व्र्र्स्थापन गनय सार्यजतनक पोखिी तथा पानीट्र्ाङकी तनमायण गरिनेछ  । 
४) वर्पि उद्धािमा सबैभनिा अग्र पंक्तीमा खहटने सुिक्षातनकार्िरुिाई वर्पि उद्धािका सामाग्री 

सम्पन न बनाउन ेनीतत अर्िम्बन गरिनेछ । 
 

                           र्ोिोर मैिा िथा सरसर्ाई सम्बन्क्धी नीति  

१) हिलििाङ गाउँपालिकाका मुखर् बजाििरु जोिपोखिी, गोपेटाि, भािुचोक, लसिंपुि, काबेिी, 
सल्िेिी बजाििरुमा र्ोिोि को व्र्र्स्स्थत व्र्र्स्थापनको नीतत अर्िम्बन गरिनेछ । 

२) गाउँपालिकाका बजाि क्षेत्रिरुमा कुहिन ेि नकुहिने र्ोिोि छुट्टर्ाउन को िागी र्ोिोि संकिन 

डस्टबबन िरुको व्र्र्स्थापन गरिनेछ । 
३) बजाि क्षेत्रमा सार्यजतनक शौचािर्को तनमायणको काम िाई तनिनतिता हिइनेछ । 
४) चाि र्र्षय लभत्र र्स गाउँपालिकािाई पिास्रटक मुक्त क्षेत्रको रुपमा वर्कास गनय सोिी बमोस्जमका 

कार्यक्रमिरु सञ चािन गरिनेछ । 



५) सार्यजतनक भर्न, सिकािी कार्ायिर्, िेल्थ पोरट, वर्द्र्ािर्िरुिाई पुणयत: सिसर्ाई र्ुक्त 

बनाईनेछ । 
६) र्ोिोि मैिा व्र्र्स्थापन ऐन २०६८  तथा र्ोिोिमैिा व्र्र्स्थापन तनर्मार्िी २०७० को पुणय 

कार्ायनर्र्न गिै र्स गाउँपालिकािाई पुणयत: र्ोिोिमैिा मकु्त बनाइनेछ । 
 

  

 

 

 

 

                          

                                 सशुासन िथा सिंस्थागि ववकास सम्बन्क्धी नीति 

  “हिलििाङ गाउँपालिका सशुासनका आधार : र्वार्देहििा, उत्तरदातर्त्व,  पादयलशिा र 

सदाचार “ 

                                                सिंगठनात्मक व्र्वस्थापन                                

१) आम जनता संग सबै भनिा नस्जक ििेि सेर्ा प्रर्ाि गने  कार्ायिर् गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर् 

तथा र्डा कार्ायिर्िरुमा सेर्ा प्रर्ाििाई सुदृढ गनय आर्शर्क श्रोत तथा साधनको व्र्र्स्थापन 

गरिनेछ । 

२) सार्यजतनक सेर्ाप्रर्ाििाई गुणस्तिीर् , समार्ेशी एर् ंसिज बनाउन वर्द्र्ुतीर् शासन प्रणािी 
अर्िम्बन गिी प्रशासतनक कार्यवर्धीिाई सििीकिण ि सङ्क्क्षेवपकिण गरिनेछ । 

३) नेपाि सिकाि द्र्ािा स्र्ीकृत ििबनिी ढाँचा बमोस्जम र्डा कार्ायिर् तथा गाउँकार्यपालिकाको 
कार्ायिर्मा ििबनिी व्र्र्स्थापन गरिने छ । 



४) सबै र्डा कार्ायिर्िरुिाई गाउँकार्यपालिकाको कार्यसञ जाि सँग जोड्ने नीतत अर्िम्बन गरिनेछ 

। 

५) प्रत्रे्क र्डा कार्ायिर् तथा गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर्मा नागरिक र्डापत्रको व्र्र्स्थापन 

गरिनेछ । 

६) आम जनताको गुनासो िाई सम्बोधन गनय तथा सेर्ाग्रािीिरुको समस्र्ाको समाधान गनय “ 
स्थानीर् सरकार : िाम्रो हिलििाङ “ कार्यक्रमिाई तनिनतिता हिइनेछ । 

७) गाउँपालिकाका मित्र्पुणय तनणयर्िरु कानून बमोस्जम िडडर्ो, रे्सबुक तथा र्ेबसाइट मार्य त 

सार्यजतनक गरिनेछ । 

८) गाउँपालिकाका जनप्रतततनधी तथा कमयचािीिरुको क्षमता वर्कासका अनुलशक्षण तालिम तथा 
प्रलशक्षण  सञ चािन गरिन ेनीतत अर्िम्बन गरिनेछ । 

९) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र ििेका सिकािी, सामुिातर्क संस्था िरुको नाममा ििेका सार्यजतनक 

सम्पत्ती, ऐिानी , पती सिकािी तथा सार्यजतनक जगगािरुको वर्र्िण संकिन गिी संिक्षण गरिने 
नीतत अर्िम्बन गरिनेछ । 

१०) गाउँपालिका भीत्र ििेका कृवर्ष प्रावर्थधक , पशु सेर्ा प्रावर्थधक, स्र्ास््र्मी िरुको क्षमता वर्कास 

तथा तालिमको व्र्र्स्थापन गरिने नीतत लिइनेछ । 
११) गाउँपालिका स्थापना हिर्सिाई उत्सर्को रुपमा मनाउने नीतत अर्िम्बन गरिनेछ । 
१२) गाउँपालिकामा कार्यित कमयचािीिरुिाई प्रोत्सािन गिी उच् च मनोबि साथ सार्यजतनक सेर्ा 

प्रर्ाि गनय आनतरिक आमिानीबाट कार्यिक्षता, कार्य सम्पािन, सुपरिर्ेक्षण को आधािमा  
प्रोत्सािन भत्ता कार्यवर्थध मापिण्ड बमोस्जम प्रोतसािन भत्ता उपिब्ध गिाइनेछ ।   
 

 

                                        ववत्तीर् व्र्वस्थापन  

१) आ. र्. २०७५/७६ मा एकककृत सम्पत्तीकि सम्बनधी सम्भार्ना अध्र्र्न तथा पुर्य तैर्ािी गिी 
आगामी आ. र्. मा एकककृत सम्पत्ती कि प्रणािी िागू गरिने नीतत अर्िम्बन गरिनेछ । 

२) नेपािको संवर्धानमा उल्िेखखत िाजश र्का श्रोत िरुको िार्िािाई र्िाककिो पािै अथधकतम 

आनतिीक श्रोत संकिन गिै वर्त्तीर् स्र्ार्िम्बन तर्य  अग्रसि िुने नीतत लिइनेछ । 



३) गाउँपालिकाको आनतिीक आमिानी िुन े श्रोत िरुको पहिचान गिी हिगो तथा भपयिो आमिानीका 
श्रोतिरुको वर्कास गरिने नीतत अर्िम्बन गरिनेछ । 

   


