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लिहादी गाउँपालिकाको आ.ि. २०७९।८० को नीलि िथा कार्िक्रमहरु 

मिमि २०७९ साल असार १० गिे 

मिहादी गाउँपामलकाको सम्मामिि दश  ँगाउसभाका आदरणीय सभा सदस्य जू्यहरु, उपस्थिि िहािुभािहरु, 

किमचारी ििा पत्रकार मित्रहरु, 

मिहादी गाउँपामलकाको िर्म बाट हामदमक स्वागि गिम चाहन्छु । 

सिग्र िुलुकको आमिमक सािामिक अिथिा अस्तव्यस्त भई स्वास्थ्य, मशक्षा, कृमि उत्पादि, बाििरण एिि् 

सेिा ििा मिकास प्रिाह लगायिका सािामिक सेिाहरुिा देस्िएको चुि मिहरु साििा गिम हामि सिै आ-

आफ्िै ठाउँबाट िुमटरहेको अिथिािा मिहादी गाउँपामलकाको आ.ि. ०७९।८० को िामिमक िीमि ििा 

कायमक्रि प्रसु्ति गिम पाउँदा मिहादी गाउँपामलकाको िर्म बाट यहाँहरुलाई हामदमक धन्यिाद एिं आभार व्यक्त 

गिम चाहन्छु । 

संघीय शासि प्रणालीको अिुरुप थिािीय सरकारको मििामचि २०७९ बाट मिहादी बामसले िलाई मिहादी 

गाउँपामलकाको अध्यक्ष पदिा मििाममचि गरेर मिमे्मिारी मदिु भएको छ । िेरो कायमकालको १८२५ मदिको 

सुरुिाि सँगै मिहादी गाउँपामलकाको दश  ँगाउँसभाको अिसरिा िेपाली िििाको अिक प्रयास, समदय  ँ

देस्िको चाहिा, मिमभन्न कालिण्ड र सियिा सम्पन्न आन्दोलिको उपलब्धीको रुपिा प्राप्त संघीय 

लोकिान्त्रीक गणिन्त्रलाई संथिागि गदै सिुन्नि मिहादी, सम्मामिि मिहादीिासी को अमभयाि समहि िीमि 

ििा कायमक्रििा लोकिन्त्र प्राप्तीको लामग मिमभन्न आन्दोलििा आफ्िो अिुल्य मििि उत्सगम गिुमहुिे समू्पणम 

ज्ञाि अज्ञाि समहदहरु प्रमि भािपूणम श्रदान्िली अपमण गदमछु । 

मिहादी गाउँपामलकाको सिग्र मिकासको िेिृत्व गिुमहुिे समू्पणम समू्पणम अग्रिहरु प्रमि उच्च सम्माि व्यक्त 

गदै उहाँहरुको अिुल्य योगदािको स्मरण पमि गिम चाहन्छु । 

आदरणीय सभा सदस्य जू्यहरु 

सिृद्ध सिल र सुन्दर मिहादीको मििामण गिे कायमिा आमिमक सािामिक मिकास, सािमिमिक सेिा प्रिाह, 

पूिामधारको मिकास, िािािरण संरक्षण र सुशासिका िाध्यिबाट सिुन्नि मिहादीको पमहचाि थिामपि गिम 

थिािीय सरकार दृढ संकस्िि रहेको छ । यस कायमको लामग समू्पणम ििप्रमिमिमधहरु, रािमिमिक दल, 

किमचारी, मशक्षक, सिािसेिी, बुस्द्धमिमि, साझेदार सरकारी ििा गैरसरकारी संघ संथिा, संचारकिी एिि 

समू्पणम बुबाआिा, दािुभाई ििा मदमदबमहिी हरुबाट रचिात्मक सुझाि ििा िागम मिदेशिको लामग िप 

सहयोग, ह सला र ििरदारीको सिेि अपेक्षा गरेको छु । 

िेपालको संमिधािले प्रत्याभुि गरेका ि मलक अमधकारहरुको उच्चिि अभ्यास गदै मिहादीलाई आमिमक 

रुपले सम्पन्न, भ मिक रुपले व्यिस्थिि, लैमिक रुपले िमहला िैत्री, बालिैत्री, मभन्न क्षििा एिि्, सािामिक 

रुपले सिािेशी सहभामगिात्मक सििािुलक, िाििरणीय रुपले स्वच्छ, ििा व्यिथिापकीय रुपले सु-

व्यिस्थिि, शैमक्षक, प्रशासमिक र पयमटकीय थिािको रुपिा मिकमसि गदै मिहादीलाई ििुिा गाउँपामलका 

बिाउिे, ििा मिदेशबाट र्मकम एर आएका युिाहरुलाई युिा प्रोत्साहिको लागी एक घर एक कृमि युिा 

स्वरोिगार कायमक्रि सञ्चालि ििा मिशेि प्याकेि कायमक्रि िार्म ि उद्धिमशलिा मिकास गिे प्रमिबद्धिा 

प्रकट गिम चाहन्छु । 



ििामयािको शुरुिाि सँगै हुि सके्न मिपदिा आरु् कमटबद्ध रही िििाको सुरक्षाको प्रत्याभुिी मदलाउि  

समू्पणम मिहादी बासी युिा सािीहरु, सुरक्षाकिी, स्वास्थ्यकिी, किमचारी, रािमिमिक दल, उद्योगी 

व्यिसायीहरुलाई मिपद व्यिथिापिको लामग सहयोगको अमपल गदै शासकीय व्यिथिा, प्रचमलि कािुि र 

मिमधको अमधििा रही सािमिमिक सेिा प्रिाह गिुमभएका राटे्रससेिक किमचारीहरु प्रमि सम्माि गदै उहाँहरुको 

ििोिललाई उच्च रािी अझ प्रभािकारी गुणस्तरीय सेिा प्रदाि गिुमहुि समू्पणम किमचारीहरुलाई उते्प्रररि हुि 

हामदमक अिुरोध गदमछु । 

आदरणीय सभा सदस्यजू्यहरु अि ि आमिमक ििम ०७९।८० को सिग्र मिमि ििा कायमक्रि प्रसु्ति गिम चाहन्छु 

। 

आमिमक ििम ०७९।८० का मिमि ििा कायमक्रिहरु :  

आलथिक लिकास :  

 कृमि के्षत्रको मिकासका लामग िैज्ञामिक र व्यउिसामयक िेिी प्रणाली अबलम्बि गररिे छ । 

पररक्षणका आधारिा पकेट के्षत्र ििा कृमि ब्लक मिधामरण गरर कृमिलाई मिमिमधकरण र 

व्यिसामयकरण गदै कृिकलाई स्वरोिगार ििा आत्ममिभमर बिाउिे कायमक्रिलाई मिरन्तरिा मदईिे 

छ । 

 कृमि के्षत्रलाई व्यिसामयकरण र आत्ममिभमर गिम मिमिमधकरण, आधुमिमककरण यास्न्त्रमककरणिा 

िोड मदँदै संचामलि कायमक्रिहरुिा मदँदै आएको अिुदािलाई मिरन्तरिा मदईिे छ । 

 एक िडा एक िसमरी र एक घर एक टिेल कायमक्रिलाई अिुदाि ििा साझेदारीिा यस ििम पमि 

मिरन्तरिा मदइिे छ । सािै िरकारी िेिीको लामग मसंचाईको पहँुच िभएको ठाउँिा प्लामट्रसक पोिरी 

मििामण गररिे छ । 

 िाछापालि, बाख्रापालि, पशुपालि, र्लरु्ल िेिी, िरकारी िेिी, दुग्ध उत्पादििस्ता कृमििन्य 

उद्योगहरुिा िमिििि प्रमिमधको प्रयोग गरर उत्पादििा िोड, संकलि केन्द्र, बिार व्यिथिापि र 

अिुदाि कायमक्रि अगाडी बढाईिेछ । 

 कृिकहरुले उत्पादि गरेको कृमि उपि बिार सम्म पुयामउि साझेदारीिा कृमि एमु्बलेस स सेिा 

संचालि गररिे छ । 

 गोठ सुधार कायमक्रि, व्यिसामयक पशुपालि, ि रीपालि, िाछापालि, िासु उत्पादि, दुग्ध ििा 

पोस्रेिन्य बसु्तको उत्पादिलाई प्रोत्साहि गरी आत्ममिभमरिा िर्म  उ्ुि गराईिे छ । 

 अिुपस्थिि भू-स्वामित्व ििा िेिीयोग्य िमििलाई बाँझो राखे्न प्रिृमिको अन्त्यका लामग पहल गररिे 

छ । बैज्ञामिक भू-उपयोग मिमि बिाउि सुरुिाि गररिे छ । 

 पयमटि िार्म ि आमिमक मिकासका लामग धामिमि ििा पयमटमकय के्षत्रको िमहचाि, संरक्षण र मिकासिा 

िोड मदइिेछ । मशला शामलग्राि, मशिपुरीधाि, बचे्छश्वर, मशिल गुर्ा लगायिका धामिमक के्षत्रहलाई 

संरक्षण गरी धामिमक ििा पयमटकीय पमहचाि थिामपि गदै ियाँ पयमटमकय गन्तव्यको िोमिलाई 

मिरन्तरिा मदि पयमटि गुरुयोििा ियार गररिे छ । 

 पयमटकीय भू्य-टािर मििामण ििा Paragliding को संम्भाव्यिा अध्ययि गररिे छ । मिहादी ५ 

उरािपोिराको लािाच रिा Paragliding को पुिामधार मििामण कायम सम्पन्न गरर इचु्छक संथिालाई 

व्यिसामयक रुपिा संचालि गिम अिुिमि मदइिे छ । 



 बैंक ििा मिमिय संथिासाग सिन्वय गरर नू्यििि व्याि दरिा कृमि किाम उपलब्ध गराउि पहल 

गररिेछ । 

 कृिक कल्याणकारी बचि कोिलाई मिरन्तरिा मदईिेछ । 

 मििामणामधि औद्योमगक ग्राि पुिामधार मििामण कायमला२ सियिै सम्पन्न गरी सािा उद्योग ििा थिािीय 

उत्पादिलाई अन्तर थिािीय िहिा मियामि गिे कायमलाई प्रोसाहि गररिे छ । 

 एक िडा एक कृमि ििा पशु प्रामिमधक किमचारीको व्यिथिा गररिेछ । 

 कृमििन्य उपिको मिउमििि, बेिाम, मकटिासक औिमध, िल, घाँसको मिउ मििरण ििा पशु िोर 

ििा िश्ल सुधार िामलिको व्यिथिा गररिेछ । 

 बेरोिगारहरुको पमहचाि र सूचीकर० गिे र रोिगार सेिा केन्द्रिा सूचीकृि भएका बेरोिगार 

व्यस्क्तहरुलाई रोिगारीको प्रत्याभूमि गररिे छ । 

 िठ, िस्न्दर, गुम्बा र कला संसृ्कमिलाई िगेिाम गिम मिशेि पहल गररिेछ । 

 रोिगार सेिा केन्द्र अन्तरगि संचामलि प्रधाििन्त्री रोिगार कायमक्रि िार्म ि मिहादी गाउँपामलका 

मभत्रका अमि मिपन्न बेरोिगार व्यस्क्तहरुला२ मििि मििामह हुिे  गरर रोिगारीिा संलग्न गराईिे छ । 

 नू्यििि रोिगारी सुमिमिि गिम व्यिसायीक कृमि, मसंचाई िािेपािी, िदी मियन्त्रण, िि पयमटि, 

यािायाि पुिामधार लगायि सािमिमिक मििामण ििा अन्य सािमिमिक कायमहरुिा सहकायम र सिन्वय 

गरर रोिगारी मसिमिा गररिेछ । 

 सरकारर मििी ििा गैरसरकारी के्षत्रहरु मिचको सिन्वय र सहकायमिा िप रोिगारीका अिसर 

मसिमिा गररिेछ । 

 प्रधाििन्त्री रोिगार कायमक्रिलाई व्यिसायी कृमि सँगै आबद्य गरर उत्पादििुिी बिाईिे छ । 

 आन्तररक रोिगारी मसिमिा सम्बस्ि अध्ययि गरर िप रोिगारीका ियाँ के्षत्रहरु पमहचाि गररिे छ । 

 गाउँगाउँिा सािा उद्योगहरुको मिकासका लामग उद्धमिहरु छि ट गरर मिमभन्न उद्धिमशलिा िामलि 

सञ्चालि गररिेछ । 

 लघु उद्धि कायमक्रि िार्म ि मसिमिा भएका उद्यमिहरुले उत्पादि गरेका िसु्त िा सेिाको 

बिारीकरणको लामग आिश्यक सहयोग गररिेछ । 

 

सामालिक लिकास : 

 आधारभूि िह उिेर सिुहका समू्पणम बालबामलकालाई मिद्यालय पहँुचको सुमिमिििा गदै मिशुक 

ििा अमििायम आधारभूि मशक्षाको कायामन्वयि गररिुका सािै कक्षा १२ सम्मको मशक्षालाई मिशुक 

बिाउिे अिधारणा अगाडी ल्याईिेछ । 

 पूिम प्रािमिक मशक्षालाई प्रभािकारी बिाउि कक्षा १ र बालमिकास केन्द्रको मिचिा के.मि. कक्षा 

सञ्चालि गिे मिमिलाई मिरन्तरिा मदइिे छ । 

 मिद्यािी संख्या ििा भ गोमलक मिशेििालाई िध्यििर गदै मिद्यालय सिायोिि ििा कक्षा मिलाि 

कायमक्रि अगाडी बढाईिेछ र मिद्यािी संख्याको आधारिा दरबन्दी मिलाि कायमलाई पुिरािलोकि 

गररिेछ । 

 िेहन्दार, दमलि, िििािी, अपाि र मिपन्न मिद्यािीहरुलाई छात्रिृमि उपलब्ध गराइिेछ । 

 गाउँपामलकाकाले सञ्चालि गदै आएको मसकाई उपलब्धी िापि परीक्षा, आधारभूि िह ििा अन्य 

कक्षाको परीक्षाको ििा अमिरक्त मक्रयाकलापलाई िप प्रभािकारी बिाउँदै लमगिे छ । 



 बालमिकास सहिकिाम, मिियगि मशक्षक िामलि, पुििामिकी िामलि, ICT िामलि ििा 

प्र.अ.हरुलाई मिद्यालय व्यिथिापि िामलिका सािै िेतृ्रत्व मिकास िामलि सञ्चालि गररिे छ । 

 िाध्यमिक ििा आधारभूि मिद्यालयिा सूचिा प्रमिमधको प्रयोगलाई अमििायम बिाइिुका सािै 

मिद्यालयिा ICT कायमक्रिलाई प्रभािकारी बिाउि प्रामिमधक सेिा उपलब्ध गराईिे छ । 

 थिािीय पाठ्यक्रि मििामण गरर लागु गररिेछ । 

 राटे्रसपमि रमिङ्मशल्ड प्रमियोमगिा ििा अध्यक्षकप िेलकुद व्यिस्थिि एिि् प्रभािकारी रुपिा 

सञ्चालि गररिे छ । 

 राटे्रसप्रमि शैमक्षक सुधार कायमक्रिलाई व्यिस्थिि एिि् प्रभािकारी रुपिा सञ्चालि गररिेछ । 

 प्रािमिक िहिा गमणि मिियलाई अंगे्रिी िाध्यिबाट मशक्षण मसकाई मक्रयाकलाप सञ्चालि गिे ििा 

मिद्यािी डायरी कायमक्रिलाई मिरन्तरिा मदइिे छ । 

 आधारभूि िह कक्षा (१-८) सम्मका बालबामलकाहरुलाई मिशुक मदिा िािाको व्यिथिा गररिेछ । 

 एक िडा एक सािुदामयक पुस्तकालायको व्यिथिा गररिेछ । 

 मिद्यालयहरुिा बायोिेमटेक हाँमिरी िडािलाई मिरन्तरिा मदई सिै मिद्यालयहरुिा E-

Attendance System को व्यिथिा गररिेछ । 

 मसकाई स्तर कििोर भएका मिद्यािीहरुलाई मिशेि कक्षा सञ्चालि गिम मिद्यालयहरुलाई प्रोत्साहि 

गररिेछ । 

 प्रते्यक िडाहरुिा कस्ििा एक िटा भमलिल, मक्रकेट ििा रु्टबल िेल िैदािको स्तरोन्निी गरर 

िेल प्रमि रुमच राखे्न युिाहरुलाई मिमभन्न िेल सम्बस्ि प्रमशक्षण कायमक्रि सञ्चालि गररिे छ । 

 मिशुक लोकसेिा ििा मशक्षक सेिा आयोगको कक्षा सञ्चालि गररिे छ । 

 प्रामिमधक मशक्षा ििा उच्च मशक्षा सञ्चालि गरेका शैमक्षक संथिाहरुलाई अिुदाि उपलब्ध गराईिेछ 

। 

 गुणस्तररय सिसािमयक पररििमि पाठ्यक्रि अिुसारको मशक्षण मसकाईको लामग सूचिा प्रमिमधयुक्त 

बालिैमि मिद्यालय एिि् एक मशक्षक एक ल्यापटप ििा एक कक्षा एक प्रोिेक्टरको मिमि अिलम्बि 

गरर क्रिश कायमक्रि सञ्चालि गररिेछ । 

 गाउँपामलका अन्तरगिका मिद्यालयहरुिा मिज्ञाि प्रयोगशाला व्यिस्थिि गररिेछ । 

 भािा, सामहत्य, संमगि कलाको प्रिधमिको लामग मिशेि कायमक्रि सञ्चालि गररिे छ । 

 मिहादी गाउँपामलकाको एकिात्र िहाकी सािुदामयक क्याम्पस र िेपालिारा प्रामिमधक मशक्षालयलाई 

गुणस्तरीय र व्यिहाररक मशक्षा प्रदाि गिम मियमिि अिुदािको व्यिथिा गररिेछ । 

 कोरोिा भाईरसको संक्रिण ििा अन्य संक्रािक रोग मियन्त्रण, मिपद् व्यिथिापिका लामग पामलका 

ििा िडा स्तरीय संयन्त्र सञ्चालि मगरिे िीमि अबलम्बि गररिे छ । उक्त कायमका लामग ििप्रमिमिमध, 

स्वास्थ्यकिी, सुरक्षाकिी, लगायि सिै मिकाय र सिुदायको सहभामगिािुलक मिमे्मिारी र भुमिका 

बाडर्ाड गरर पररचालि गररिेछ । 

 गाउँपामलका अन्तरगिका स्वास्थ्य संथिाहरुिा सञ्चामलि ल्याब सेिालाई अझ प्रभािकारी र 

गुणस्तरीय बिाउँदै िप स्वास्थ्य संथिािा मिस्तारको िीमि अबलम्बि गररिेछ । 

 एमु्बलेस स सेिा सञ्चालि ििा व्यिथिापि कायमलाई व्यिस्थिि गदै मिरन्तर संचालिको व्यिथिा 

मिलाईिेछ । 



 स्वास्थ्य सुरक्षाका सािाग्री, औिमध लगायि अन्य आिश्यक सािग्रीको व्यिथिापि गरर स्वास्थ्य 

सेिािा सिै िागररकहरुको पहँुचलाई सुमिमिि गिम आधारभूि ििा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेिा 

प्रभािकारी रुपिा संचालि गररिेछ । 

 प्रािमिक स्वास्थ्य सेिा सहि रुपिा िागररक सम्म पुयामउि बाच्छाको बाह्रमिसेिा सञ्चामलि २४ घने्ट 

प्रसुिी सेिा समहिको आधारभूि सिास्थ्य सेिा र उरािको गेप्ताङिा सञ्चामलि सािुदामयक स्वास्थ्य 

इकाइलाई व्यिस्थिि गररिेछ । 

 घरिै हुिे प्रसुिीलाई मिरुत्सामहि गदै आिा र मशशुको स्वास्थ्यिा प्रिधमि गिम पूणम सथिागि प्रसुिी 

कायमक्रिलाई प्रोत्सामहि गररिे छ । स्वास्थ्य संथिािा प्रसुमि हुिे सुते्करी िमहलालाई पोिण प्रोत्साहि 

कायमक्रि संचालि गररिेछ । 

 िािृ ििा ििमशशु िृतु्य हुि िमदि स्वास्थ्य संथिािा सुते्करी भएका ििा सिै सुते्करी िमहलाहरुको 

PNC Home Visit लाई प्रभािकारी र अमििायम रुपिा सञ्चालि गररिेछ । 

 िोप पाउिे बालबामलकाहरुको िैसमगमक अमधकारलाई आत्मसाि गदै पूणमिोप प्रदाि गरर पूणमिोप 

सुमिमिि पामलका घोिणा कायमक्रिलाई मिरन्तरिा मदइिेछ । 

 आगािी आमिमक ििमबाट रामटे्रसय मिमि अिुसार ५-११ ििम सम्मका बालबामलकहरुलाई कोमभड 

मिरुद्धको िोप सञ्चालि गररिेछ भिे १२ ििम िामिका सिै िागररकहरुलाई कोमभड मिरुद्धको पूणम 

ििा बुट्रसर िोप प्रदाि गरर कोमभड मिरुद्धको पूणमिोप पामलका घोिणा गिे िीमि अबलम्बि गररिेछ 

। 

 स्वास्थ्य संथिािा सेिा मलि आउिे सेिाग्राहीलाई िेपाल सरकारको िापदण्ड अिुसार प्रदाि गररिे 

सिै प्रकारका औिमधहरुको आपुमिम बाहै्र िमहिा सुमिमिि गररिेछ । 

 िमहला स्वास्थ्य स्वयि् सेमिकाहरुलाई सेिा प्रमि प्रोत्सामहि गदै स्वास्थ्य सेिा संचालििा आकिमण 

गराईिेछ । 

 स्वास्थ्यकिीहरुको क्षििा एिं दक्षिा अमधिृस्द्ध गिम र अत्यािश्यक सेिा संचालिका लामग आिश्यक 

मसपिुलक िामलि सञ्चालिका लामग संघीय ििा प्रदेश सरकार ििा सहयोगी संथिा संघ आिश्यक 

सिन्वय र सहिीकरण गररिेछ । 

 बहुके्षत्रीय पोिण कायमक्रि प्रभािकारी रुपिा संचालि गररिेछ भिे मिद्यालय स्वास्थ्य ििा पोिण 

कायमक्रिलाई िप प्रभािकारी गराइिेछ । पोिण िैत्री स्वास्थ्य संथिा कायमक्रिलाई मिरन्तरिा मदइिेछ 

। 

 क्षयरोग, िलेररया, हािीपाइले लगायि अन्य संक्रािक रोगलाई ििस्वास्थ्य सिस्याको रुपिा रहि 

िमदि रामटे्रसय प्रोटोकल अिुसार संचालि गिे मिमिलाई अबलम्बि गररिे छ । 

 मकशोर मकशोरी स्वास्थ्य ििा प्रििि स्वास्थ्य कायमक्रिलाई प्रभािकारी रुपिा संचालि गररिेछ । 

 स्वास्थ्य मििा कायमक्रिलाई प्रभािकारी रुपिा संचालि गिम आिश्यक रणिीमि अिलम्बि गररिेछ 

। प्रते्यक पररिारलाई एक लाि सम्मको मिशुक स्वास्थ्य मििाको अिधारणा अगामड बडाईिेछ । 

अपाििा भएका िागररकहरुलाई स्वास्थ्य सेिाको पहँुच पुयामि आिश्यक िीमि लागु गररिेछ । 

 शामलग्राि आयुिेमदक औिधालयलाई प्रभािकारर सेिा संचालि गिम आिश्यक व्यिथिा मिलाईिेछ 

। 

 ६० ििम िामिका िागररकहरुको घरघरिा गई अधमिामिमक रुपिा स्वास्थ्य पररक्षण गररिेछ । 



 िुटु, िृग ला र क्यास सर िस्ता रोग लागेको िृद्ध ििा मिपन्न िगमका िागररकलाई मिशक स्वास्थ्य 

उपचारका लामग आिश्यक सहयोग उपलब्ध गराइिेछ । 

 गभमििी िमहला र िेष्ठ ििागररकलाई अस्पिाल सम्म पुयामउिको लामग मिशुक एमु्बलेस स सेिा प्रदाि 

गररिेछ । 

 िुम्ल्ल्याहा मशशुहरुको स्वास्थ्य अिथिालाई ध्याििा रािी िुम्ल्ल्याहा मशशु स्तिपाि भिा मििरण 

गररिेछ । 

 ग िगमका अपािहरुको लामग स्वास्थ्य मििा कायमक्रि सञ्चालि गररिेछ । 

 िेष्ठ िागररक ििा क िगम र ि बगमका अपाि व्यस्क्तहरुको लामग स्वास्थ्य मशमिर सञ्चालि गररिेछ 

। 

 सुचिा व्यिथिापि प्रणालीलाई प्रभािकारी कायामन्वयिका लामग प्रते्यक िडाका िडा समचिहरुलाई  

क्षििा अमभिृस्द्ध कायमक्रि सञ्चालि गररिेछ । 

 सरकारले प्रदाि गदै आएको अपाि, एकल िमहला र िृद्धभिालाई हाललाई िडाबाट मििरण गिे 

व्यिथिा मिलाईिे छ र यो कायमक्रिलाई मिरन्तर घरघरिा पुयामउिे मिमि अिलम्बि गररिेछ । 

 सािुदामयक मिद्युमिकरणलाई क्रिश: िेपाल मिद्धुि प्रामिधकरणिा रमटे्रसयकरण गररिेछ । 

 मिहादी गाउँपामलकालाई रामटे्रसय ििा अन्तरामटे्रसय स्तरिा पररमचि गराउि गाउँपामलकाको Digital 

Village Profile मििामण गररिेछ । 

 पामलकाको ५ ििे गुरुयोििा मििामण गरर १ ििम मभत्रिा पामलका के्षत्रमभत्र रहेका िडा िं १ देस्ि ६ 

सम्म सडक, ढल, िािेपािी, पाईपलाई, सडक बिी, टेलीर्ोि, प्रमिक्षालयहरुको मििामण लगायिका 

भ मिक पुिामधारहरुको मडमिटल प्रोर्ाईल ियार गरर एमककृि मििरण संकलि गररिेछ । मिगे्रका 

ढलबाट िप क्षमि हुि िमदि ििा ित्काल ििमि सम्भारका लामग आिश्यक उपकरण, मििामण सािाग्री 

र ििशस्क्त पररचालि गररिेछ । िािेपािी र मिद्युि िहशुलिा अिथिा हेरी छुट प्रदाि गररिेछ । 

 

पुिािधार लिकास : 

 संघ ििा प्रदेश सरकारसँग सिन्वय गरर गाउँपामलका मभत्रका बाटाहरु कालोपत्र गिे मिमि अिलम्बि 

गररिेछ । 

 सेिीिेणी शीला शामलग्राि देस्ि उरािपोिराको मशिपुरी धाि हँुदै भिेरपािा, सल्याि, बचे्छश्वर, 

बाच्छािोला, बरामच र, रािीपािी हँुदै सेिीिेणी िोड्िे चक्रपि (ररङरोड) मििामणको लामग आिश्यक 

पहल गररिेछ । 

 मिहादी गाउँपामलका ३ िं. िडा ईमिचउरिा मिमि रंगशाला मििामणको लामग आिश्यक प्रकृया अगाडी 

बढाईिेछ । 

 र्ोहोर व्यिथिापिको लामग पामलका मभत्रका िुख्य िुख्य ठाउँहरुिा र्ोहोर संकलि गिम डस्ट 

मििको व्यिथिा गररिेछ । 

 िुल सडकहरुलाई कालोपते्र गिे र शािा सडकहरुको स्तरोन्निी गिे कायमलाई प्रािमिकिा मदईिेछ 

। 

 पामलकामभत्रका ठूला प्रकृमिका पूिामधार आयोििाहरुको अमििायम मिसृ्ति योििा प्रमििेदि (DPR) 

ियार गररिेछ । 



 ठूला ििा िझ िा पूिामधार मििामणका लामग प्रदेश/संघीय सरकारसँग सिन्वय गररिेछ । 

 सडक गुरुयोििा मििामण गरर गाउँपामलका मभत्रका सडकहरुलाई िक्सािा सिािेश गररिेछ । 

 िेपाल सरकारबाट िारी भिि मििामण आचारसंहीिा कायममिमध बिाई कायामन्वयि गररिेछ । 

 सािमिमिक सम्पमिको पमहचाि गरर त्यस्त सम्पमिको दुरुपयोग ििा अमिक्रिणलाई मिरुत्सामहि 

गररिेछ सािै प्रयोगिा िआएका र अलपत्र अिथिािा रहेका संरचिाहरुको संरक्षण ििा मिणोद्वार 

गरर प्रयोगिा ल्याउिे मिमि अिलम्बि गररिेछ । 

 पामलका ििा िडा स्तरीय ग रिका योििाहरु मििामण कायमलाई मिरन्तरिा मदइिेछ । 

 गाउँपामलकाको कायामलय र िडा कायामलय िोड्िे गाउँपामलका स्तररय सडकको स्तरोन्निीिा मिशेि 

ध्याि मदईिेछ । 

 एक घर एक धारा िािेपािी कायमक्रिलाई प्रभािकारी बिाउि ियाँ स्रोिहरुको पमहचाि ििा 

मलस्िि मिमधबाट आधारभूि िािेपािी िपुगेको थिाििा िािेपािी पुयामउिे कायमक्रिलाई 

मिरन्तरिा मदईिे छ, सािै पुरािा आयोििाहरुको ििमि र सुधार गररिे छ । 

 मिद्युि ििा िैकस्िक उिामको उत्पादि र उपभोग बढाउि िोड मदइिेछ । यस गाउँपामलकाको 

ििामणामधि िलमिद्युि आयोििा िोमकएको सियिा सम्पन्न गराउि आिश्यक सहयोग, 

सहमिकरण र सिन्वय गररिेछ । 

 कामलगण्डकी िलाशययुक्त बहुउदे्दश्यीय पररयोििा मििामणका लामग मछिेकी थिािीय िह, प्रदेश 

सरकार र संघीय सरकारसँग सिन्वय गररिेछ । 

 कृमि उत्पादििा िृस्द्ध गिम कामलगण्डकी मलि मसंचाई आयोििाको सम्भाव्यिा अध्ययि गररिुको 

सािै मसंचाई िहर, कुलाहरु र टंकीहरुको मििामण कायमलाई प्रािमिकिाको साि अगाडी बढाईिेछ 

। 

 भेडाबारी सल्याि, भिेरपाटा, गेप्ताङ, मचउरीिारा, मशिपुररधाि हँुदै डँुडिोला पयमटकीय सडकको 

सम्भाव्यिा अध्ययि गररिेछ । 

 िोला ििा कामलगण्डकी िमदिा आिश्यकिा अिुसार आकाशे ििा झोलुिेपुल मििामण कायम 

अगाडी बढाईिेछ । 

 बाढी, पमहरो र मिपद िा परेका पररिारलाई आिश्यक राहि उपलब्ध गराइिेछ सािै र प्रदेश 

सरकारसँग सिन्वय गरर पुिथिामपिा कायमलाई अगाडी बढाउि पहल गररिेछ । 

 सेमििेणी, चकामङ, छचने्न उरािपोिरा सडक आ.ि. २०७८।७९ िा संघीय सडकिा सिािेश भई 

बिेट सिेि मिमियोिि भैसकेकोले उक्त सडकलाई प्रभािकारी रुपिा कायामन्वयिको लामग पहल 

गररिेछ । 

 गाउँपामलकाको बैज्ञामिक ििरले मिकास गिमको लामग पञ्चिमिमक आिमधक योििा, भू-उपयोग ििा 

यािायाि गुरुयोििा मििामण गररिेछ । 

 पामलकामभत्र अपाििैत्री ििा लैंमगक िैत्री सािमिमिक श चालय मििामण गररिेछ । 

 

िािािरण िथा लिपद व्यिस्थापन : 

 बाढी, पमहरो ििा िमद मियन्त्रणका लामग िृक्षारोपण, ग्यामिि, िटबन्द मििामण लगायिका कायमहरुिा 

िोड मदईिेछ । 



 प्राकृमिक स्रोिको पमहचाि र मदगो सदुपयोगका लामग सम्भाव्य प्राकृमिक स्रोि / थिलको सम्भाव्यिा 

र िािािरणीय प्रभाि अध्ययि IEE गरर स्रोि उपयोगलाई करको दायरािा सिािेश गिे मिमि 

अिलम्बि गररिेछ । 

 िदीिन्य पदािमको उत्खिि, संकलि ििा मिमक्र िस्ता कायमहरुलाई प्रचमलि कािुि अिुसार 

व्यिस्थिि गररिेछ भिे मििी ि्ाबाट उत्पामदि ढंुगामगटी, बालुिा िस्ता मििामणिुिी पदािमको मिक्री 

मििरणलाई सिेि व्यिस्थिि गररिेछ । 

 गाउँपामलका स्तररय मिपद प्रमिकायम योििा ियार गरर लागु गररिेछ । मिपद व्यिथिापि कोिलाई 

व्यिस्थिि बिाइ प्रभािकारर रुपिा पररचालि गररिेछ । 

 पुणम सरसर्ाई युक्त गाउँपामलका घोिणाका लामग आिश्यक पुिामधारका कायमक्रिहरु संचालििा 

िोड मदइिेछ । 

 ियाँ मििामण हुिे सडक मकिारा ििा िाली सािमिमिक थिािहरुिा बोटमिरुिा एिि् र्लरु्ल रोमप 

पयमटिलई आकमिमि गररिेछ । 

 

सुशासन िथा संस्थागि लिकास : 

 

 गाउँपामलकाका आमिमक मक्रयाकलापलाई पारदमशम बिाउिको लामग मियमिि रुपिा िचमको मििरण 

ििा प्रगमि मििरण गाउँपामलकाको िेिसाईट िार्म ि सािममिमिक गररिेछ । 

 सािमिमिक सेिालाई उिरदायी पारदशी र सरलीकृि बिाइिुका सािै सािमिमिक सेिा प्रिाहिा 

मिद्युमिय प्रमिको अिलम्बिलाई संथिागि गररिेछ । 

 गाउँपामलकािा रहेको मडमिटल िागररक िडापत्रलाई व्यिस्थिि गदै िडा कायामलयहरुिा सिेि क्रिश 

मडमिटल िागररक िडापत्रको व्यिथिा गररिेछ । 

 युिा, िमहला, बालबामलका, दमलि, िििािी ििा मपछमडएका िगमको सशस्क्तकर०िा िोड मदँदै 

सिुदायिा मिणामयक भुमिकाको पहँुचिा पुयामउिे आिश्यक मिमि अगाडी बढाइिेछ । 

 सािामिक िेलमिलापको िाध्यिबाट एक आपसिा सािामिक सदाचार र पूणम सम्मािको िहसुस हुिे 

मिमि अिलम्बि गररिेछ । 

 गाउँपामलकामभत्र परपेका उिुरीहरुको के्षत्रामधकार मभत्र रही न्यायीक समिमिबाट सिाधाि गिे 

पररपामटलाई व्यिस्थिि गररिेछ । न्यायकीक समिमि ििा िेलमिलाि केन्द्रका पदामधकारीहरु िोकी 

पदामधकाररहरुलाई क्षििा अमभबृस्द्ध कायमक्रि / िामलि सञ्चालि गररिे छ । 

 िमहला शसस्क्तकरणका लामग िेिृत्व मिकास िामलि, आय आिमि ििा मसपिुलक कायमक्रिहरु 

संचालि गररिेछ । 

 घरेलु महंसा, बहुमििाह, असुरमक्षि िैदेमशक रोिगार, िािि बेचमििि लगायि बाट प्रभामिि 

िमहलाहरुलाई मिशुक कािुिी सहायिा प्रदाि गररिेछ । 

 िमहलाहरुको आमिमक सशस्क्तकरणका लामग मिमभन्न आय आिमिका कायमक्रििा लगािी गिम िमहला 

सहकारी िार्म ि उपाध्यक्ष िमहला उत्थाि कायमक्रि संचालि गररिेछ । 

 थिािीय िहिा मििाममचि िमहला ििप्रमिमिमधहरुको क्षििा मिकास कायमक्रि संचालि गररिेछ । 

 अपाििाको प्रकृमि हेरी अपाििा सहायिा सािामग्रहरु मििरण गररिेछ । 



 िमहला उपर हुिे घरेलु महंसाको नू्यिीकरका गिम आिश्यक िथ्यगि पैरिीका लामग सिुदायस्तर देस्ि 

गाउँपामलका िहसम्प अमभयािका कायमक्रि संचालि गररिेछ । 

 गाउँपामलकाको के्षत्रामधकार मभत्र रहेका मिमभन्न सहकारी संथिाहरुको क्षििा अमभिृस्द्ध गिे मिशेि 

कायमक्रि सञ्चालि गररिेछ । सहकारी संथिाहरुको ररपोमटमङ प्रणालीलाई सबमलकरण गदै मिधामररि 

सियमभतै्र िमिकरण गिम मिशेि पहल गररिेछ । 

 भ्रट्रसचार िन्य मक्रयाकलापप्रमि शुन्य सहिमशलिाको अिधारणा िार्म ि सुशासिको प्रत्याभुमि गराईिेछ 

। 

 कालोबिारी रोक्नको लामग मियमिि बिार अिुगिि गरर कालोबिारी गिे गुणस्तरमहि सािािहरु बेचे्न 

व्यापारीलाई कारिाहीको दायरािा ल्याईिेछ । 

 सुचिा ििा संचार प्रमिमधको प्रयोग िार्म ि मछटो छररिो, मििव्ययी, पारदशी र प्रभािकारी रुपिा सेिा 

र सुमिधाहरु सिमसुलभरुपिा उपलब्ध गराउँदै लमगिेछ । 

 सािमिमिक सेिा प्रिाहिा मिद्युमिय प्रमिमधको अिलम्बिलाई मिरन्तरिा मदइिेछ । 

 रेमडय सत्यिाणी लगायिका थिािीय संचार िाध्यिहरुलाई प्रोत्साहि गदै सिग्र संचार िाध्यिहरुसँग 

सिन्वय गरर सूचिा प्रिाहलाई प्रभािकारी बिाईिेछ । 

 प्रगमिमशल कर प्रणाली अबलम्बि गररिेछ । कर अमभलेि प्रणालीलाई सूचिा प्रमिमधिा आधाररि 

बिाउँदै लमगिेछ । हाल ३ िटा िडािा सञ्चालििा रहेको अिलाईि रािश्व संकलि प्रणालीलाई सिै 

िडाहरुिा सञ्चालििा ल्याइिेछ । 

 कर संकलििा िृस्द्ध गिमको लामग मिधामररि सियमभतै्र कर मििेलाई छुट ििा मढला गरर मििे 

करदािालाई िररिािाको व्यिथिा गररिेछ । 

 गाउँपामलकािा दिाम हुि आएका व्यिसायहरु सियिा िमिकरण गिे बामिको मिकास गराउि करदािा 

मशक्षा कायमक्रि सञ्चालि गरर सियिै कर मििम उतु्सक बिाई गाउँपामलका अन्तगमिका बसोबास गिे 

सिैलाई करको दायरािा ल्याईिेछ । 

 सहकारी संथिाहरुलाई एकीकरणिा प्रोत्साहि गिम एमककरण भएको ३ ििम सम्म कर छुट हुिे व्यिथिा 

मिलाउि आिश्य रणिीमि अिलम्बि गररिेछ । 

 पामलकामभत्र ििौदेस्ि भएका सािमिमिक ि्ाहरु िामिको अमिक्रिण रोकी पयमटि प्रिधमिको लामग 

पाकम हरु मििामण गररिेछ । 

 हरेक िमहिाको अस्न्ति शुक्रिार िििासँग गाउँपामलका अध्यक्ष कायमक्रि सञ्चालि गरर प्रते्यक िडाको 

टोल टोलिा िििा पामलका अध्यक्ष कायमक्रि सञ्चालि गररिेछ । 

 

 

आदरणीय सभासदस्य जू्यहरु, 

आमिमक ििम ०७९।८०  को लामग प्रसु्ति गररएका मिमि ििा कायमक्रिहरुलाई आगािी मदिहरुिा 

प्रभािकारी रुपिा सम्पन्न गिे दृढ संकिका साि समृ्बद्ध र सुस्ि मिहादीको पररकििा साकार पािम 

हािी सिैको साझा सहििी, सहकायम र सिन्वययबाट िात्र गन्तव्यिा पुग्न समकन्छ भने्न कुरािा पुणम 

मिश्वास गरेको छु । 

 



यस गररिािय सभािा प्रसु्ति गररए बिोमिििा अपेमक्षि उपलब्धी हाँमसल गिम समू्पणम सभा 

सदस्यजू्यहरु, राटे्रससेिा किमचारी, राििैमिक दल, मशक्षक, सुरक्षाकिी, सरकारी ििा गैरसरकारी संघ 

संथिाहरु, िागररक सिाि, पत्रकार लगायि आि मिहादीबासीहरुको अिुल्य सहयोग ििा 

सहभागीिाले सम्भि हुिे कुरा अिगि गराउँदै यस गाउँपामलकामभत्र सञ्चालि हुिे हरेक सकारात्मक 

मक्रयाकलापहरुिा यहाँहरु सिैको सािमक सहमभगिाबाट सुन्दर र सिुन्नि मिहादी बिाउिे अपेक्षा समहि 

यहाँहरु प्रमि हामदमक आभार प्रकट गदै मिदा हुन्छु, धन्यिाद । 


