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ईपलस्थत सम्पणूि सभा सदस्यहरु, 

 

1. अज लमलत २०७९ ऄसार १० गते लहलिहाङ गाईँपालिकाको गाईँसभा बाहो ऄलधवशेनको ईद्घघाटन सत्रमा  

लहलिहाङ गाईँपालिकाको अलथिक वषि २०७९/८० को नीलत तथा कायिक्रम प्रस्ततु गनि पाईँदा मिेै गविको 

महशसु गरेको छु । हाम्रो लनमन्त्त्रणािाइ स्वीकार गरी यस गाईँसभाको १२ औ ऄलधवशेन ईद्घघाटन सत्रमा 

ईपलस्थत भइ ईद्घघाटन समारोहको गररमा बढाइ लदन ु हुने अदरणीय प्रमखु ऄलतलथ, लवशेष ऄलतलथ, 

ऄलतलथज्यहूरु तथा लवलशष्ट महानभुावहरु प्रलत लहलिहाङ गाईँपालिकाको तर्ि बाट हालदिक अभार एवम 

सम्मान  व्यक्त गनि चाहन्त्छु ।    

 

2. ऐलतहालसक संलवधान सभाबाट जारी नेपािको संलवधानिे व्यवस्था गरेको संघीय शासन प्रणािी बमोलजम 

दोस्रो स्थानीय तह सदस्य लनवािचन सम्पन्त्न भइ गाईँ सभा तथा गाईँ कायिपालिकािे पणूिता प्राप्त गरेको छ । 

यस ऄवलधमा स्थानीय तहिे हािसम्म हालसि गरेको ईपिब्धीिाइ संस्थागत गद ै यस स्थानीय तहको 

लवकास र समलृिको यात्रािाइ लनरन्त्तरता लदने गरी अलथिक वषि २०७९/८० को नीलत तथा कायिक्रम प्रस्ततु 

गदछुै । 

 

3. यस ऄवसरमा नेपाि राष्ट्रको रक्षा र ऄग्रगमनका अन्त्दोिनमा सहादत प्राप्त गनुिहुने सलहदहरुप्रलत म भावपणूि 

श्रिाञ्जिी ऄपिण गदिछू । सात दशक िामो बलिदानीपणूि सङ्घषिको लवलभन्त्न कािखण्डमा नेपािी 

जनतािाइ नेततृ्व प्रदान गनुिहुने श्रिेय नेताहरुको योगदान हाम्रा िालग सदैव प्रेरणादायी रहनेछन ्। यी सङ्घषि र 

अन्त्दोिनमा नागररकिे पयुािएको योगदानिे हामीिाइ कतिव्यपथमा डोहोयािइ रहनेछ । 

 

4. सबै खािे संशय र भ्रमका बाबजदु स्थानीय तहको लनवािचन सर्ितापवूिक सम्पन्त्न गराईने लनवािचन अयोग, 

सहयोग पयुािईने राष्ट्रसेवक कमिचारी, सरुक्षा लनकाय तथा यस प्रकृयामा संिग्न राजनीलतक दि, संघसंस्था र 

अम नागररक सबैप्रलत हालदिक अभार व्यक्त गदिछु । 

 

5. संलघयताको वास्तलवक ममि ऄनरुुप नागररकहरुको घरदिैोमा सेवा प्रदान गने अधारस्तम्भको रुपमा रहने 

स्थानीय तहको लनवािचनिे प्रलतष्ट्पधाित्मक बहुदिीय िोकतालन्त्त्रक शासन प्रणािीको जगिाइ ऄझ मजबुत 

बनाएको छ । नयाँ जनादेश सलहत लनधािररत समयमा नै स्थानीय तहको गठन भएसँग ैिोकतालन्त्त्रक मलू्य र 

मान्त्यतामा अधाररत समाजवादप्रलत प्रलतवि रही लदगो शालन्त्त, सशुासन, लवकास र समलृिको चाहना परूा गने 

लदशामा ऄग्रसर रहन थप अधार प्राप्त भएको छ । 
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6. लवगत दइु वषिदलेख लवश्वभर रै्लिएको कोलभड - १९ महामारीको रोकथाम, लनयन्त्त्रण र ईपचारका िालग संघ, 

प्रदशे तथा स्थानीय तहहरुिे चािेका कदमहरु समतेको पररणामस्वरुप अज यसको ऄसर सामान्त्यीकरण हुदँ ै

गएको सबैिाइ लवलदतै छ । सबैको संयकु्त प्रयासबाट यस्ता महामारीका लवरुि िड्न र त्यसबाट लसलजित 

प्रलतकुि ऄवस्थाको सामना गनि सलकने रहछे भन्त्ने दृढ लवश्वास राखकेो छु । सङ्क्रमण लनयन्त्त्रण र 

व्यवस्थापनमा ऄहोरात्र खलटने लचलकत्सक, नसि, स्वास््यकमी, सरुक्षाकमी, राष्ट्रसेवक कमिचारी, 

जनप्रलतलनलध िगायत सम्पणूि सहयोगी संघसंस्थाहरुिाइ धन्त्यवाद लदन चाहन्त्छु । सबैको ऄथक प्रयत्नको 

बावजदु पलन यस भयावह महामारीमा लहलिहाङ गाईँपालिकाका जनता, जनप्रलतलनलधहरुि ेऄमलू्य जीवन 

गमुाईन ु पयो । वहाँहरु सबैमा हालदिक श्रिाञ्जिीका साथै वहाँहरुका अर्न्त्त तथा पररवारजनप्रलत हालदिक 

समवदेना प्रकट गदिछु ।  

 

7. कोरोना महामारीको प्रभाविाइ सामान्त्यीकरण हुदँ ैगएको ऄवस्थामा यस महामारीिे लवगतमा अलथिक तथा 

सामालजक के्षत्रमा पारेको प्रभाविाइ पनुस्थालपत गने लदशामा यो नीलत तथा कायिक्रम िलक्षत रहकेो छ । 

 

8. नेपािको संलवधान, लदगो लवकास िक्ष्य, पन्त्रॏ अवलधक योजना, नेपाि सरकारको नीलत तथा कायिक्रम, 

स्थानीय तहको लवगतका नीलत तथा कायिक्रम र हािसम्म प्राप्त ईपिब्धी तथा ऄनभुव, लहलिहाङ 

गाईँपालिकाको प्रथम पञ्चवलषिय योजना, श्रोत साधनको ईपिब्धता, यस स्थानीय तहको अवश्यकता एवम 

नागररकको माग र चाहनािाइ मध्यनजर गद ैस्थानीय सरकारिे यो नीलत तथा कायिक्रम तयार गरेको छ । 

 

ईपलस्थत सभा सदस्यहरु, 

ऄब म चाि ुअ. व. २०७८/७९ को नीलत तथा कायिक्रमको कायािन्त्वयनबाट प्राप्त केही ईपिब्धीहरु संके्षपमा 

ईल्िेख गनि चाहन्त्छु । 

9. योजनाबि, नलतजामखुी र लदगो लवकास अयोजना तथा कायिक्रमको तजुिमा र कायािन्त्वयनको सलुनलितताको 

िालग गाईँपालिकािे प्रथम अवलधक योजना, गाईँपालिकाको वस्तलुस्थलत लववरण, पयिटन गरुुयोजना, राजश्व 

सधुार कायियोजना जस्ता महत्वपणूि दस्तावजेहरु लनमािण गरी कायािन्त्वयनमा ल्याएको छ । 

10. व्यवलस्थत सेवा प्रवाहको मरेुदण्डको रुपमा रहने प्रशासकयय भवन तथा केही वडा प्रशासलनक भवन हरुको 

जग्गा ऄलधग्रहण, लवस्ततृ पररयोजना प्रलतवदेन लनमािण पिात लत अयोजनाहरुको लनमािण खररद भइ लनमािण 

कायि शरुु गररएको छ । 

 

11. यस गाईँपालिकाको ऐलतहालसक तथा पयिटकयय सम्पदाको रुपमा पररलचत लहलिहाङ दरबार क्षेत्र दलेख मचेी 

राजमागि जोड्ने लहलिहाङ गटेसम्मको ग्राभिे सडकिाइ कािोपते्रमा पररणत गनि सडक स्तरोन्त्नलतको कायि 

प्रारम्भ गररएको छ । 
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12. गाईँपालिकाको ऐलतहालसक तथा पयिटकयय सम्पदाको रुपमा पररलचत लहलिहाङ दरबार क्षते्रिाइ सम्वििन गनि 

गाईँपालिकािे पयिटन ईपज लवकास साझदेारी कायिक्रम ऄन्त्तगित प्यागोडा शिैीको लहलिहाङ दरबार लनमािण 

कायििाइ लतव्रता प्रदान गरेको छ । 

 

13. पयिटकयय तथा साँष्ट्कृलतक के्षत्रको रुपमा प्रवििन गनि गाईँपालिकािे लहलिहाङ सङ्ग्रहाियको लनमािण कायि 

सम्पन्त्न गरेको छ । 

 

14. गाईँपालिकाको एकमात्र प्राथलमक स्वास््य केन्त्र, गोपेटारिाइ ५ शयै्याको ऄस्पतािमा रुपान्त्तरण गनि 

अयोजना लनमािणको खररद सम्झॏता भइ लनमािण कायिको थािनी भएको छ । 

 

15. एक वडा एक सामदुालयक भवनको नीलत कायािन्त्वयन गनि गाईँपालिकािे चािु अ व मा लवलभन्त्न वडाहरुमा 

सामदुालयक भवनहरुिाइ सम्पन्त्न गने कायि भइरहकेो छ । 

 

16. गाईँपालिकािे मन्त्त्राियबाट लस्वकृत संगठन संरचना तथा दरबन्त्दी बमोलजमको माग अकृलत र्ाराम 

तोलकएको समयम ैपेश गरी केही प्रालवलधक कमिचारीहरु प्राप्त गररसकेको छ भने बाँकय कमिचारीहरु अगामी 

अ व लभत्र पदस्थापन हुने कायििे पुँजीगत खचि प्रलतशतमा प्रगलत हुने साथै सेवा प्रवाहिाइ ऄझ प्रभावकारी 

बनाईन मधत लमल्नेछ । 

 

17. स्थानीय तहिाइ अवश्यक काननूहरुको तजुिमा गरी राजपत्रमा प्रकाशन गने तथा महत्वपणूि काननू तथा 

दस्तावजेहरुिाइ गाईँपालिकाको ऄलर्लसयि वबेसाआटमा यथासक्य चाँडो प्रकाशन गने कायििाइ महत्व 

लदइएको छ ।  

 

18. वास्तलवक कृषकहरुको पलहचान तथा वलगिकरण गरी पररचयपत्र प्रदान गनि यस गाईँपालिकालभत्रका ३४५० 

भन्त्दा बढी लकसानहरुको वयैलक्तक लववरण लकसान सचूीकरण प्रणािीमा प्रलवष्ट गने कायि सम्पन्त्न भइ 

प्रमाणीकरणका िालग सम्बलन्त्धत वडाहरुमा पठाइसलकएको छ । 

 

19. प्रधानमन्त्त्री कृलष अधलुनकयकरण पररयोजना ऄन्त्तगित यस गाईँपालिकामा ३ वटा तरकारी बािी पकेट 

केन्त्रहरु स्थापना भइसकेको छ । 

 

20. कृषकहरुिे पािेका पशधुनको रक्षा गनि एक घर एक पश ु लवमा कायिक्रम मार्ि त ६४४ वटा पशहुरुको पश ु

लबमा कायिक्रम सम्पन्त्न गररएको छ । 

 

21. गाईँपालिका लभत्र सञ्चालित डेरी ईधोगहरु िाइ प्रवििन तथा प्रोत्साहन गनि िागत साझदेारीमा प्रलवलध 

हस्तान्त्तरण गररएको छ । 
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22. ऄसि पशपुािन ऄभ्यास ऄन्त्तगित कृषकहरुिाइ िागत साझदेारीमा बाख्राको खोर/भकारो सधुार लनमािण 

कायिक्रम सञ्चािन भएको छ । 

 

23. संघ तथा प्रदशे सरकारको सहकायिमा पशकुो खोप सेवा सञ्चािन तथा पशकुो समस्यामा अधाररत लनशलु्क 

औषधी लवतरण कायिक्रमिाइ प्राथलमकताका साथ सञ्चािन गररएको छ । 

 

24. िघ ुघरेि ुईधम तर्ि  यस वषि १६० ईधमीहरु िाइ लसप सलहतको प्रलवलध हस्तान्त्तरण कायिक्रम सञ्चािन 

गररएको छ । 

 

25. सहकारी संस्थाहरुिाइ संस्थागत रुपमा व्यवलस्थत तथा प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गनि गाईँपालिकािे 

अर्नो के्षत्रलभत्रका सम्पणूि सहकारी संस्थाहरुिाइ १ हप्ते िेखापािन सम्बन्त्धी तालिम सम्पन्त्न गरेको छ । 

 

26. गाईँपालिकाको स्वास््य संस्थाहरु मार्ि त गभिवती मलहिाहरुिाइ लनशलु्क लभलडयो एक्स रे सेवा सञ्चािनमा 

ल्याइएको छ । 

 

27. गाईँपालिकाको प्राथलमक स्वास््य केन्त्र गोपेटारबाट लहलिहाङवासी जनताहरुको िालग लनशलु्क ल्याव सेवा 

सञ्चािनमा अएको छ । 

 

28. गाईँपालिकािे गाईँघर लक्िलनक तथा खोप सेवा िाइ थप प्रभावकारी बनाईन वडाहरुमा खोप केन्त्र लनमािण 

सम्पन्त्न गरेको छ । 

 

29. पणूि खोप गाईँपालिका सलुनलितताका िालग गाईँपालिकािे यो वषि घरधरुर सवके्षण सम्पन्त्न गरी पणूि खोप 

गाईँपालिकाको सलुनलित गरेको छ ।  

 

30. टोि/बस्ती दलेख वडाको केन्त्रसम्म र वडादलेख पालिकाको केन्त्रसम्म जोड्ने सडकहरुको ट्याक ओपन तथा 

स्तरोन्त्नलतको कायि सम्पन्त्न गररएको छ । 

31. लहलिहाङ गाईँपालिका लभत्रका लवपन्त्न तथा रु्सको छानो भएका घरपररवारहरुिाइ पलहचान गरी सरुलक्षत 

अप्रवासनको प्रत्याभलुत लदिाईन जनता अवास कायिक्रम मार्ि त छनॏट भएका िाभग्राहीहरुिाइ जस्तापाता 

लवतरण गने कायि सम्पन्त्न गररएको छ । 

 

32. चाि ु अ व मा गाईँपालिकािे मािपोत लशलवर सञ्चािन गरी सयॏ सेवाग्राहीहरुिाइ जग्गा प्रशासन सँग 

सम्बलन्त्धत सेवा ईपिब्ध गराइ मािपोत राजश्वमा वलृि गरेको छ भने ऄपाङ्गता भएका व्यलक्तहरुका िालग 

एक हप्ते स्वास््य पररक्षण तथा पररचयपत्र लवतरण लशलवर सञ्चािन कायिक्रम सञ्चािन गररएको छ । 
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33. अगामी लदनहरुमा गाईँपालिकाको अवलधक योजना ऄनुरुप बहुवलषिय लनमािण अयोजना सञ्चािन गनि 

गाईँपालिकािे यस बषि लवलभन्त्न सम्भावना बोकेका स्थानहरुमा पयिटकयय पदमागिहरुको लड लप अर लनमािण, 

लसँचाइ अयोजनाको लड लप अर लनमािण तथा खेिमदैानहरुको लड लप अर लनमािण, हलेिप्याड लनमािणका 

िालग लड लप अर लनमािण तथा जग्गा प्रालप्तको कायि सम्पन्त्न गरेको छ । 

 

34. गाईँपालिका लभत्र लपईने पानी तथा लसँचाइको पहुचँ नभएका टोि तथा बस्तीहरुमा खानेपानी ट्याङकय 

लनमािण तथा रु्टकर पाआप लवतरण गररएको छ । 

 

ईपलस्थत महानभुावहरु, 

ऄब, म अगामी अलथिक वषि २०७९/८० को नीलत तथा कायिक्रम प्रस्ततु गदिछु ।  

35. गाईँपालिकाको प्रथम अवलधक योजनािे तय गरेका लवकासका प्राथलमकताका अधारमा लदगो लवकास 

 िक्ष्य र लवकासशीि राष्ट्रमा स्तरोन्त्नलत हुने रालष्ट्रय िक्ष्य हालसि गनि सहयोग पगु्ने गरी स्थानीय तहको समग्र 

 लवकास योजनामा बजटे लवलनयोजन गररनेछ । 

 

36. हाि सञ्चािनमा रहकेा स्थानीय तहका गॏरवका अयोजना तथा बहुवलषिय, क्रमागत र ऄधरुा अयोजना 

सम्पन्त्न गने गरी बजटे लवलनयोजनमा प्राथलमकता लदआनेछ ।  

 

37. नेपािको संलवधान, २०७२ को ऄनसुचूी - ८ तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दर्ा ११ मा 

स्पष्ट ईल्िेलखत गाईँपालिकाको काम, कतिव्य र ऄलधकारसँग सम्बलन्त्धत क्षेत्रहरुमा प्राथलमकताका साथ वजटे 

लवलनयोजन गररनेछ । 

 

38. लदगो लवकासका िक्ष्यहरुिाइ स्थानीयकरण गरी सम्बोधन हनुे प्रकृलतका अयोजना तथा कायिक्रमहरुमा ईच्च 

प्राथलमकताका साथ बजटे लवलनयोजन गररनेछ । 

 

39. अलथिक तथा सामालजक रुपिे पलछ परेका वगि तथा समदुाय िलक्षत रोजगारमिूक र सीपमिूक 

कायिक्रमहरुमा अवश्यक बजेट लवलनयोजन गररनेछ । 

 

40. गररबी न्त्यनूीकरण, सशुासन प्रवििन, वातावरण संरक्षण, िैंलगक समानता तथा समावेशी लवकासमा सहयोग 

पयुािईने अयोजना तथा कायिक्रमहरुमा लवशेष ध्यान लदआनेछ । 

 

41. िैंलगक ईत्तरदायी बजटे, गररबी न्त्यनूीकरण ईन्त्मखु बजटे, जिवाय ु पररवतिन बजटे मा लवशषे प्राथलमकता 

लदइनेछ । 

 

42. स्थानीय महत्वका रुपान्त्तरणकारी लवशषे अयोजना/कायिक्रमिाइ ईच्च प्राथलमकता लदइ अयोजना तथा 

कायिक्रमहरुमा बजटे लवलनयोजन गररनेछ । 
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43. पवूिसम्भाव्यता तथा सम्भाव्यता ऄध्ययन (Feasibility Study), वातावरणीय ऄध्ययन (IEE), लवस्ततृ 

पररयोजना प्रलतवदेन (DPR) सम्पन्त्न भइसकेका अयोजना तथा कायिक्रमहरुमा बजटे लवलनयोजन गररनेछ । 

 

आधारभूि स्वास््य सेवा सम्बन्धी नीति िथा काययक्रम 

44. सबैका िागी स्वास््य सेवामा सहज ैपहुचँ को िागी प्रत्येक वडामा स्वस््य संस्था संचािन भ ै सेवा कायि 

िाइ लनरन्त्तरता लदएको र खोप तथा गाँईघर लक्िलनक िाइ ऄझ गणुस्तरीय सेवा प्रदान गनि गराईन व्यवस्थापन 

मा सधुार गररनछे । 

 

45. सात वटै वडाहरुको १ बषि मलुनका बािबालिकाको खोप सेवा प्रगलत लववरण ऄनसुार लहलिहाङ गाँईपालिका 

पणूि खोप पालिका सलुनलितता रहकेो र लदगोपनाको िागी खोप कायिक्रम तथा खोप केन्त्रहरु िाइ ऄझ 

व्यवलस्थत गद ैिलगनेछ । 

 

46. सरुलक्षत प्रसलुत सेवा ऄन्त्तगित बलथिङ सेन्त्टरहरुिाइ थप व्यवस्थापन गरर लजरो होम डेलिभरी कायि िाइ 

प्रभावकारी कायािन्त्यन गनि सतु्केरी प्रोत्साहन िगायत पोषण कायिक्रम ऄगाडी बढाआनछे । 

 

47. गभिवलत मलहिाहरुको िागी गोपेटार ऄस्पताि बाट दलैनक तथा प्रत्येक वडाहरुमा मालसक रुपमा लनशलु्क 

लभलडयो एक्सरे सेवा प्रदान गररने कायि िाइ ऄझ व्यवलस्थत गररनेछ । 

 

48. कोलभड १९ लबरुिको खोप िगाईन छुट भएका तथा बसु्टर खोप िगाईन बाकय रहकेाहरुिाइ पलहिो 

चौमालसक लभत्र सबैिाइ खोप परुा गररनेछ । 

 

49. लनशलु्क गणुस्तरीय स्वास््य सेवा पाईन ु नागररकको मौलिक हक भएकोिे पालिकािे सबै नागररक िाइ 

लनशलु्क ईपचारमा ल्याव सेवा ईपिब्ध गराईन ल्याव केलमकि खररदमा ईलचत बजटेको व्यवस्था 

लमिाआनेछ । साथै वडाहरुमा जषे्ठ नागररक िलक्षत मधरुोग मटुुरोग िगायत नसने रोगको पररक्षण तथा ईपचार 

को व्यवस्था लमिाआनछे । 

 

50. पोषण मतै्री पालिका घोषणाको िागी अवश्यक लक्रयाकिाप बहुके्षलत्रय पोषण योजना कायिक्रम मार्ि त 

अगामी बषि परुा गनि को िागी बजटेको व्यवस्था गररनेछ । 

 

51. कोलभड िगायत लबलभन्त्न महामारी रोकथाम तथा लनयन्त्त्रणका िागी अवश्यक कोष को प्रवन्त्ध गररनेछ । 
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52. मात ृतथा नवजातलशश ुको स्वास््य िाइ लबशेष सेवा पयुािईने हतेिेु संचालित सामदुालयक स्वास््य मलहिा 

स्वयंम सेलवकाहरुको मालसक खाजा खचिमा केलह बलृि गरर गणुस्तरीय सामदुालयक स्वास््य सेवामा सधुार 

गररनेछ । 

  

53. स्वास््य बीमा कायिक्रम िाइ प्रभावकारी बनाआने छ । साथै नागररक अरोग्य केन्त्र जोरपोखरी िाइ समते 

व्यवलस्थत गररने छ । 

 

तिक्षा सम्बन्धी नीति िथा काययक्रम 

54. सबै सामदुालयक लवद्याियहरुमा वािलवकास केन्त्रको व्यवस्थापन गद ै बािबालिकािाइ प्रारलम्भक 

बािलशक्षाको ऄनभुवसलहत कक्षा १ मा भनािहुने दरमा वलृध्दगरी अधारभतू लशक्षा तथा माध्यलमक तहको  

लशक्षािाइ बािमतै्री र  गणुस्तरीय र प्रलवलधमतै्री बनाईद ैिलगनेछ । 

 

55. मौजदुा बािलवकास केन्त्रहरुिाइ शलैक्षक तथा पाठ्य सामग्री ईपिब्ध गराइ गणुस्तर वलृि गद ैिलगनेछ । 

 

56. भौगोलिक कलठनाआका कारण बािलवकास केन्त्रको पहुचँ बाट वािवालिकाहरु बलञ्चत नहुन भन्त्ने ईद्दशे्यका 

साथ लवगत वषिमा गाईँपालिका द्वारा स्थालपत बािलवकास केन्त्रहरुिाइ ऄनगुमन गरी न्त्यनुतम लवद्याथी संख्या 

भएकािाइ अगामी वषिपलन लनरन्त्तरता लदआनेछ । 

 

57. लशक्षकहरुिाइ लजम्ववेार र ईत्तरदायी बनाईद ैक्षमतालवकास सम्बन्त्धी पनुतािजगी तालिम प्रदान गद,ै शलैक्षक 

गणुस्तर वलृद्व गनि लवद्यािय तथा बािलवकास केन्त्रको लनयलमत ऄनगुमन र पषृ्ठपोषणमा जोड  लदआनेछ । 

 

58. लवद्याथी लदवा खाजा कायिक्रमिाइ प्रभावकारी र व्यवलस्थत बनाईद ै लशक्षक सलक्रयतामा वलृद्व ल्याइ 

लवद्याथीहरुको कक्षा छोड्ने तथा कक्षा दोहोयािईने दरमा सधुार ल्याइनेछ । 

 

59. प्रत्येक १०/१० वषिमा सामदुालयक लवद्याियको पाठ्यक्रममा पररवतिन गने नेपाि सरकारको नीलत रह े

बमोलजम गत वषि दलेख पररवतिन हुद ै यस वषि समते कक्षा ९ सम्मको पाठ्यक्रममा पररवतिन भए वमोलजम 

गाईँपालिकाका सबै लवद्याियका लशक्षकहरुिाइ पररवलतित पाठ्यक्रमको बारेमा प्रवोलधकरण तालिम प्रदान 

गद ैिलगनेछ । 

 

60. लवद्याियिे प्रत्येक वषि ऄध्यावलधक गनुिपने एलककृत शलैक्षक सचूना व्यवस्थापन प्रणािी IEMIS िाइ 

व्यवलस्थत गद ैसही सचूना ऄध्यावलधक गद ै सही ऄलभिेख प्रलवष्टी गनि ऄलभप्रेररत गररनेछ । 

 

61. लवद्याियको शलैक्षक गणुस्तर ऄलभवलृि गनि लवद्याियका प्रधानाध्यापकहरु तथा लव व्य स पदालधकारी र 

ऄलभभावकहरुको क्षमता लवकासको िालग ऄन्त्तलक्रि यात्मक कायिक्रमहरु संचािन गररनेछ ।  
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62. लवगत वषि दलेख नै तह थप गरी मालथल्िो तहको ऄध्यापन शरुु गरेका तर न्त्यनुतम लशक्षक दरबन्त्दी पलन नहुदा 

संचािनम ैसमस्या अएका कारण त्यस्ता लवद्याियमा लदआद ैअएको सहयोगिाइ लनरन्त्तरता लदआएको छ । 

 

63. एक स्थानीय तह एक प्रालवलधक लशक्षािय तथा नमनूा लवद्यािय भन्त्ने संघीय सरकारको समते प्राथलमकता रह े

बमोलजम अवश्यक पवुािधार पयुािएर अईने लवद्याियहरुिाइ त्यस्ता लशक्षािय संचािनका िालग 

प्राथलमकता लदआनेछ । 

 

64. लवद्याियमा लवज्ञान प्रयोगशािा, पसु्तकािय, इन्त्टरनेट जस्ता नलवन प्रलवलधहरुको प्रयोग गद ै कक्षा 

लशक्षणिाइ प्रलवलधमतै्री बनाईन ध्यान लदआनेछ । 

  

65. गाईँपालिका लभत्र  मातभृाषामा पठनपाठन भआरहकेा लवद्याियहरुिाइ थप व्यवलस्थत गने कायिको थािनी 

गररनेछ । 

 

66. राष्ट्रपलत रलनङ लशल्ड प्रलतयोलगता कायिक्रमिाइ थप व्यवलस्थत गद ै थप लवधाहरुमा समते प्रलतस्पधाि 

गराईनकुा साथै, ऄध्यक्ष कप खिेकुद कायिक्रमिाइ समयमै प्रभावकारी तथा व्यवलस्थत रुपमा संचािन गदै 

खिे क्षेत्रको लवकासमा जोड लदआद ैिलगनेछ । 

 

67. राम्रो संभाव्यता ऄध्ययन तथा लवशे्लषण लवना लवद्याियका कक्षा तथा तह थपगरी पलछ संचािन हुन नसक्न े

पररलस्थलत अईने कुरािाइ लनरुत्सालहत गनि कक्षा तथा तह थप गनै परे लवद्यािय नक्शाङ्कन तथा व्यापक 

छिर्ि ऄन्त्तलक्रि या पिात मात्र थप गने लनलत लिआनेछ । 

 

कृति िथा पिुपन्छी प्रवर्द्यन सम्बन्धी नीति िथा काययक्रम 

68. लहलिहाङ गाईँपालिका कृलष के्षत्रको िागी ईविर के्षत्र रहकेो हावापानी तथा भगुोिका अधारमा पकेट के्षत्रको 

रूपमा लवकास गद ैकृलषको के्षत्रगत सोचःखाध्य सरुक्षा र मखु्य अलथिक पेशामा कृलषको ऄपररहायिता  भन्त्ने 

नारािाइ साकार पानिका िागी संलघय तथा प्रदशे संगको साझदेाररमा तरकारी वालि पकेट के्षत्र लवस्तार 

कायिक्रमको लनरन्त्तरता गद ैथप तरकारी वालि पकेट के्षत्र लनधािरण गरर  लनयाितमखुी तरकारी ईत्पादनका िालग 

लवकास गने लनलत लिइएको छ । 

 

69. कृलष लवकास तर्ि का कायिक्रमहरू मापदण्ड बनाएर संचािन गररनेछ, साथै तरकारी (टमाटर/खोसािनी) 

ईत्पादनमा लनयाितमखुी ईत्पादन गद ैअएको हुदँा गाईँपालिकामा थप टमाटर खतेी लवस्तार गनि ईत्पादन र 

ईत्पादकत्व बदृी गनि  कृषक िाइ  प्रोत्साहनमखुी कायिक्रम संञ्चािन गनि अवश्यक बजटे लवलनयोजन 

गररनेछ । 
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70. बाँझो जग्गा राख्न नपाइने लनलत बनाइनेछ, बैदलेशक रोजगारबाट र्लकि एका, तथा स्वदशेमै कृलष ईधमी बन्त्न 

चाहने यवुाहरूिाइ यवुा स्वरोजगार कायिक्रम संञ्चािन को लनरन्त्तरता लददं ैथप यवुा कृलष ईधमी लवकास गनि 

बजटेको व्यवस्था लमिाइनेछ । 

 

71. लहलिहाङ गाईँपालिकाको लवलभन्त्न ठाईँको भौगोलिक ऄवस्था तथा हावापानी र त्यहाँ गनि सलकने कृलष खेती 

प्रलवलधहरूको ऄध्ययन तथा अगामी कृलष कायिक्रमको प्राथलमलककरण का िालग के्षत्रगत रूपमा बस्तुगत 

लववरण तयार गनि अवश्यक वजटेको प्रवन्त्ध गरेको  छु । 

 

72. ईत्पादन र ईत्पादकत्व बलृद गनि माटो मलैत्र खतेी प्रणालििाइ व्यवलस्थत गनि माटो पररक्षण लशलवर संञ्चािन 

गने कायिक्रमका िागी बजटे सुलनलित गररनेछ । 

 

73. लवलभन्त्न कृलषवालिमा दखेीने लकरा तथा प्रकोप लनयन्त्त्रण गनि वालि ईपचार कायिक्रम संञ्चािन गररनेछ  साथ ै

अगामी लदनमा कृलष लवमा का िालग थप लनलत बनाइनेछ । 

 

74. लकसान सचुीकरण कायिक्रममा समावसे भएका ३४५० भन्त्दा बढी कृषकहरूिाइ वलगिकरण गरर कृषक 

पररचयपत्र ईपिब्ध गराइनेछ, साथै लकसान सचुीकरण प्रणालिमा समावसे हुन नसकेका लकसानहरूका िागी 

थप सचुीकरण कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ, गाईँपालिकाबाट संञ्चािन हुने तथा लवलभन्त्न लनकायबाट प्राप्त 

गने ऄनदुान को दोहोरोपना हटाईने र सलुचकरणमा अवि भएका लकसान िलक्षत कायिक्रमहरु संञ्चािन 

गररनेछ । 

 

75. गाईँपालिकाको कृलष तथा पश ुत्याङक िाइ व्यवलस्थत गररनेछ साथै गाईँपालिकामा बणिशकंर तथा ईन्त्नत 

गाइ/भलैस लवकास गद ैदधु तथा मास ुईत्पादन र ईत्पादकत्वमा जोड लदइनेछ । 

 

76. लहलिहाङ गाईँपालिका बाट वालषिक रूपमा िगभग २४ टन छुपी तथा ३० टन भन्त्दा वढी लघई लनयाित हुदंै 

अएकोिे कृषक तथा डेरी र्ामि तथा ईधोग हरूिाइ थप प्रोत्साहनका कायिक्रमहरु संञ्चािन गररनेछ । 

 

77. पशपुािन लवकासको के्षत्रगत सोच, खाध्य सरुक्षा र मखु्य अलथिक पेशामा पशपुािनको ऄपररहायिता िाइ 

साकार पानि अधार स्तम्भ अहार लवकासका िागी कृषकहरूिाइ  हरीयो घाँस खेती सलहतको पशपुािन का 

िागी बहुवष ेईन्त्नत घाँसको लवई तथा वनेाि नसिरी को रूपमा लवस्तार गनि ईलचत वजटे लवलनयोजन गररनेछ । 

 

78. पशमुा कृलत्रम गभािधानका िागी सव ै वडामा गाईँपालिकामा रहकेो जनशलक्त तथा लनलज पाराभटेहरूिाइ 

पररचािन गरी सव ै वडामा सेवा लवस्तार गनि लनलत बनाइनेछ । यस वषि कम्तीमा १००० पशिुाइ कृलत्रम 

गभािधान गराईने िक्ष्यका साथ अवश्यक बजटे लवलनयोजन गररनेछ । 
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79. कृषकको पशधुन रक्षाका िागी एक घर, एक ईन्त्नत पश ु लवमा कायिक्रमका िागी अवश्यक बजटेको 

व्यवस्था गररनेछ । 

 

80. पश ुस्वास््य का िागी वडा सेवा केन्त्र हरूबाट पशकुा समस्यामा अधाररत लनशलु्क रुपमा कृषकहरुिाइ 

पश ुऔषधी लवतरण गने र खोप सेवा संञ्चािन गने प्रवन्त्ध लमिाआनेछ । 

 

81. कृलष तथा पशपुंछी जन्त्य र्ामिहरू गाईँपालिकाबाटै दताि नलवकरण गने लनलत लिइनेछ । अगामी लदनमा दताि 

भएका र्ामि हरू िलक्षत कृलष कायिक्रमहरु संञ्चािन गररनेछ । 

 

82. अलथिक लवकास र गररलव न्त्यनुीकरणका िागी सहकारी के्षत्रिाइ ईधमलशिता, ईत्पादन र रोजगारीसंग 

अवि गररनेछ । साथै लवलत्तय साक्षरता सम्बन्त्धी पलन कायिक्रमहरु सञ्चािन गनि बजटे को व्यवस्था गररनेछ । 

 

घरेलु िथा लघु उधम 

83. ईधमलशिताको लवकास र प्रवििन गनि तालिम प्राप्त ईधमीहरुिाइ प्रलवलध हस्तान्त्तरण गरी थप ८० जना 

ईधमीहरुिाइ सीप र प्रलवलध सलहतको ईत्पादनमा जोड्नका िालग अवश्यक बजटेको व्यवस्था लमिाआनेछ । 

 

रोजगार सम्बन्धी नीति िथा काययक्रम 

84. प्रधानमन्त्त्री रोजगार कायिक्रम ऄन्त्तगित लहलिहाङ गाईँपालिकाको रोजगार सेवा केन्त्र (E-MIS) मा दताि 

भएका श्रलमकहरू िाइ, पवुािधार लनमािण का क्षेत्रमा १०० लदनको न्त्यनुतम ज्यािादारी सलहत  थप ऄन्त्य 

क्षेत्रमा पलन खटाईने गररको योजना सलहत प्रदशे, संघ सरकारसंगको साझदेारीको िालग अवश्यक  वजटे 

लवलनयोजन गररनेछ । 

 

85. श्रलमकहरूिाइ लनमािण कायिमा खलटंदा वा कायि सम्पादनका क्रममा अवश्यक औजार ईपकरण तथा 

सरुक्षाका सामाग्री हरूको व्यवस्था लमिाआनेछ । 

 

86. गाईँपालिकाका लवलभन्त्न के्षत्रमा हुने लवकासका िागी अवश्यक श्रम/जनशलक्त रोजगार सेवा केन्त्रबाटै माग 

गने गररको लनलत बनाइनेछ । 

 

      भूतमहीन दतलि, भूतमहीन सुकुम्बासी िथा अव्यवतस्थि बसोबासी सम्बन्धमा  

87. भलूमहीन दलित, भलूमहीन सकुुम्बासी तथा ऄव्यवलस्थत बसोबासीहरुको व्यवस्थापनका िालग गाईँपालिकािे 

चाि ु अ व दलेख सम्पादन गद ै अएको कामकारवाहीहरुिाइ थप प्राथलमकता लदद ै भलूमहीन दलित र 

सकुुम्बासीहरुिाइ जग्गाधनी िािपजूाि लवतरण गनि रालष्ट्रय भलूम अयोग सँग प्रभावकारी समन्त्वय गररनेछ । 
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खानेपानी िथा सरसफाई सम्बन्धी नीति िथा काययक्रम 

88. प्रत्येक नागररकिाइ अधारभतु खानेपानी सेवा ईपिब्ध गराईन एक घर एक धाराको लनलत ऄनरुुप 

गाईँपालिका लभत्र सञ्चालित खानेपानीका अयोजनाहरुिाइ प्राथलमकताको साथ समयम ैसम्पन्त्न  गने प्रवन्त्ध 

लमिाआनेछ । 

 

89. खानेपानी महुानहरुको संरक्षण  गरी खानेपानी ऄभाव भएका के्षत्र, बस्तीहरुिाइ स्वच्छ लपईने पालनको प्रबन्त्ध 

लमिाआनेछ । 

 

90. गाईँपालिकाको के्षत्र लभत्रका प्रमखु बजारहरुबाट ईत्पादन हुने र्ोहोर मलहिा व्यवस्थापन तथा सरसर्ाआको 

िालग अवश्यक बजटेको प्रबन्त्ध लमिाआनेछ ।  

 

मतहला, बालवातलका िथा अपाङ्गिा सम्बन्धी नीति िथा काययक्रम  

91. मलहिा समहू, सलमलत तथा सहकारीहरुिाइ सलक्रय बनाईद,ै ऄनलुशक्षण तथा नेततृ्व लवकास कायिक्रमहरु 

सञ्चािन गरी अयअजिनमिुक लसप लवकास तालिममा जोड लदआनेछ । 

 

92. िैङ्लगक लहसंा लवरुिको १६ लदने ऄलभयान, सामालजक सञ्जािको दरुुपयोग सम्बलन्त्ध सचेतनामिुक 

कायिक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । 

 

93. बािक्िव सम्बलन्त्ध लनलत बनाइ ,बािश्रम मकु्त बािमतै्री वडा घोषणा चरणवि रुपमा गररनेछ । 

 

94. ऄपाङ्गता भएका व्यलक्तहरुको स्वास््य पररक्षण गरी  पररचयपत्र लवतरण लशलवर,  सञ्चािन तथा जषे्ठ 

नागररक लदवस तथा सम्मान कायिक्रम गररनेछ । दलित समदुायहरुको क्षमता ऄलभवलृिका िालग 

अयअजिनमिुक लसप लवकास तालिम कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ ।   

 

पूवायधार तवकास सम्बन्धी नीति िथा काययक्रम 

95. स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ मा लनलदिष्ट भएको ऄलधकारहरुको कायािन्त्वयन गदै लहलिहाङ 

गाईँपालिकािाआ चालहने ऄत्यावश्यक भौलतक संरचनाहरु लनमािण गद ैिलगनेछ । 

 

96. लहलिहाङ गाईँपालिका यातायात गरुु योजना लनमािण गरर गाईँपालिका भररका सडकहरुको स्तररकरण गररने 

छ र प्राथलमकताको अधारमा सडकको स्तरोन्त्नलत गररनेछ । 
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97. गाईँपालिकाको केन्त्रिाइ प्रादलेसक सडक सञ्जाि तथा सदरमकुाम सँग जोड्ने सल्िेरी सुभाङ पञ्चमी हुदँ ै

ऄमरपरु जोड्ने कािोपते्र प्रस्तालवत सडक अयोजनािाइ ईच्च प्राथलमकता लदद ैकायािन्त्वयनका िालग संघ 

तथा प्रदशे सरकारसँग समन्त्वय तथा सहकायि गररनेछ । 

 

98. लहलिहाङ गाईँपालिकाको भलूममालथको पहुचँिाआ समतामिुक बनाईन र वातावररणीय सन्त्तिुन कायम गरी 

लदगो लबकास हालसि गनि तथा प्राकृलतक भलूम स्रोतबाट प्राप्त हुने िाभिाइ न्त्यायोलचत ढङ्गबाट लवतरण हुन 

सक्ने गरी लहलिहाङ भ-ूईपयोग नीलत लनमािण गररनेछ । 

 

99. लहलिहाङ गाईँपालिका लभत्रका अवासीय, शलैक्षक, स्वास््य, व्यापाररक तथा कायाििय भवनहरु, बलस्तहरु, 

खानेपानी, बाटो जस्ता भौलतक संरचनाहरु सरुलक्षत  र जोलखम मकु्त तररकािे लनमािण गनि साथै लनमािण 

सम्बन्त्धी अधारभतु मापदण्ड िाग ुगराईन भवन लनमािण आजाजत कायिलवलध लनमािण गरर िाग ुगररनेछ । 

 

100. लहलिहाङ गाईँपालिकाको लबलभन्त्न पयिटकयय स्थिहरुको लबस्तार गनििाआ लड लप अर लनमािण गरर संघ तथा 

 प्रदशेसँग समन्त्वय गरर क्रमश पयिटन पवुािधार लनमािण गररनेछ । 

 

101. लहलिहाङ गाईँपालिकाको ऄत्यलधक जनघनत्व भएको के्षत्रबाट गाईँपालिका केन्त्र सम्म जोड्ने 

 मोटरबाटोहरुको  छनौट गरर लड लप अर गरी स्तरोन्त्नलत गद ैिलगनेछ । 

 

वन, वािावरण िथा तवपद ब्यबस्थापन सम्बन्धी नीति िथा काययक्रम 

102. गाईँपालिकाको लवपद पवूितयारी तथा प्रलतकायि योजना बनाइ लवपद जोलखम नक्साङकन समते  गररनेछ । 

 

103. सदाबहार बोट लबरुवा र र्िरु्िको नसिरी स्थापना गररनेछ । 

 

104. लहलिहाङ लभत्रका बजारहरु  तथा साविजलनक शौचाियहरुको  र्ोहोरमिैा  व्यवस्थापन गररनेछ । 

 

105. लबकास र वातावरण बीच सन्त्तिुन कायम गनि नीलत लिआन ेछ । वनको लदगो ब्यबस्थापन गरी अय वलृि,

 लजलबकोपाजिन सधुार, वातावरण संरक्षण र वन लवनाश तथा वन क्षयीकरण न्त्यनू गररनेछ । 

 

106. वकृ्षारोपणिाइ ऄलभयानको रुपमा ऄगाडी बढाआने छ । ऄथितन्त्त्रमा योगदान पयुािईने गरी सामदुालयक वन 

ब्यबस्थापनिाइ ईत्पादन र रोजगारमिूक बनाईन काननूी प्रबन्त्ध गररने छ । 

 

107. वनको लदगो ब्यबस्थापन गनि वनपैदावारमा अत्मलनभिर हुने, काठ दाईराको लनयलमत अपलूति गररनेछ । 
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सुिासन िथा संस्थागि तवकास सम्बन्धी नीति िथा काययक्रम 

108. नेपािको संलवधानको ऄनसुलूच ८ बमोलजम अफ्ना ऄलधकारके्षत्रका लवषयमा नीलत तथा काननू तजुिमा 

 गरी कायािन्त्वयन गररनेछ । दोस्रो स्थानीय तह सदस्य लनवािचन मार्ि त भखिरै लनवािलचत जनप्रलतलनलध र प्रदशे 

 िोकसेवा अयोगबाट भखिरै लसर्ाररस भइ अईने कमिचारीहरुको िालग क्षमता ऄलभवलृि गने प्रकृलतका 

 कायिक्रमहरु सञ्चािन गररने छ । 

 

109. जनईत्तरदायी स्थानीय सरकारको ऄनभुतूी गराईन स्थानीय प्रशासनिाइ स्वच्छ, सक्षम र व्यवसालयक 

 बनाईँद ै अलथिक एव ं लवत्तीय सशुासनिाइ प्रवििन गररने छ । सचूना सम्प्रेषणको िालग सचूना 

 प्रलवलधको लवकास तथा ईपयोगबाट सविसाधारणको सचूनामा पहुचँ सलुनलित गररनेछ । 

 

110. स्थानीयस्तरमा हुने लववाद लनरुपण गनि हरेक वडामा रहकेा मिेलमिापकेन्त्रहरुिाइ सदुृढीकरण गररनेछ । 

 गाईँपालिकाको न्त्यालयक सलमलतको र मिेलमिापकतािहरुको क्षमता ऄलभवलृि गनि कायिक्रमहरु सञ्चािन 

 गररनेछ । 

 

111. गाईँपालिका र वडाबाट प्रवाह हुने सेवािाइ सबिसिुभ एबं थप प्रभावकारी वनाईन कमिचारीहरुको क्षमता 

 लवकासका कायिक्रमहरु सञ्चािन गरी समग्र कायािियको संस्थागत क्षमता लवकासमा जोड लदआनेछ । 

 

112. लहलिहाङ गाईँपालिकाका सव ैवडाहरुमा प्रलवलधको प्रयोग गरी सबिसिुभ तवरबाट सेवा प्रवाह कायिको 

 िालग लतब्र गलतको आन्त्टरनेट सेवाको अबस्यक प्रबन्त्ध लमिाइनेछ । 

 

113. स्थानीय तहको सेवािाइ चसु्त, प्रभाबकारी र नलतजामलुख बनाईन संगठन तथा ब्यबस्थापन सभके्षण गरी 

 कायािन्त्वयनमा ल्याइनेछ । 

ऄन्त्त्यमा, यो नीलत तथा कायिक्रम तजुिमाको क्रममा सझुाव, समन्त्वय र सहयोग गनुिहुने र गाईँपालिकाको समग्र 

लवकासमा योगदान पयुािईन ु हुने गाईँसभाका सदस्यज्यहूरु, राजनीलतक दि, राष्ट्रसेवक कमिचारीहरु, बलुद्वजीवी वगि, 

लनजी क्षेत्र, गरैसरकारी संघसंस्था, नागररक समाज, अम सञ्चार जगत िगायत सम्पणूि दाजभुाइ तथा लदलदबलहनी प्रलत 

हालदिक अभार व्यक्त गदिछु । प्रस्ततु नीलत तथा कायिक्रमको कायािन्त्वयनमा सदा झ ैस्थानीय सरकारिाइ सबैबाट पणूि 

सहयोग प्राप्त हुने लवश्वास लिएको छु । 

धन्यवाद - नमस्कार 

२०७९ साल असार १० गिे िुक्रबार । 

प्रस्िोिा 

समर बहादुर अतधकारी 

अध्यक्ष 

तहतलहाङ गाउँपातलका 


