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िवहादी गाउँपािलकाको सम्मािनत छैठौं गाउँसभाका आदरणीय सदस्यज्युह�, उपिस्थत महानुभावह�, कमर्चारी तथा पत्रकार 

िमत्रह�, 

िबहादी गाउँ पािलकाको तफर् बाट हािदर्क  स्वागत गनर् चाहन्छु । 

नोवेल कोरोना भाइरस (कोिभड-१९) बाट सिृजत िव�व्यापी महामारीको असहज र चनुौितपणूर् अवस्थामा आज िवहादी 
गाउँपािलकाको छैठौ ँगाउँसभामा आिथर्क वषर् २०७७/०७८ को नीित तथा कायर्क्रम प्रस्तुत गनर् पाउँदा िवहादी गाउँपािलकाको तफर् बाट 

यहाँह�लाई हािदर्क धन्यवाद िदन चाहन्छु । 

यस मह�वपणूर् अवसरमा नपेालको अग्रगामी, आमलु तथा यगुान्तकारी प�रवतर्नका साथै संघीय लोकतािन्त्रक गणतन्त्रात्मक 

शासन व्यवस्था स्थापनाका लािग िविभन्न समयमा भएका बिलदानीपणूर् संघषर्, ऐितहािसक जनआन्दोलन लगायत अन्य सवै आन्दोलनह�मा 

शाहादत प्रा� गनुर्ह�ने सम्पणूर् �ात–अ�ात शिहदह� प्रित भावपणूर् श्रद्घाञ्जली अपर्ण गदर्छु । साथै िवहादी गाउँपािलकाको समग्र िवकासको 

नेततृ्व गनुर्ह�ने सम्पणूर् अग्रजह� प्रित उच्च सम्मान व्य� गद� उहाँह�को अमलू्य योगदानको स्मरण गनर् चाहन्छु । 

कोिभड–१९को महामारीबाट स्वदशे तथा िवदशेमा संक्रिमत भई जीवन गमुाउन ुभएका सम्पणूर् िददीबिहनी तथा दाजभुाईह� 
प्रित हािदर्क श्रद्घाञ्जली अपर्ण गद� शोकाकुल प�रवारजनह� प्रित गिहरो समवेदना व्य� गदर्छु । साथै स्वदशे तथा िवदशेमा संक्रिमत भई 

उपचाररत सम्पणूर् िददीबिहनी तथा दाजभुाईह�को िशघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गदर्छु । 

यस संकटपणूर् घडीमा महामारीको रोकथाम तथा िनयन्त्रणका लािग ग�रएको लकडाउन तथा िनद�शनह�को पणूर् पालना गनुर्ह�न े
सम्पणूर् िवहादीवासी िददीबिहनी तथा दाजभुाईह�, अहोरात्र खिटनहु�न ेजनप्रितिनिध, स्वास्थ्यकम�, सरु�ाकम�, कमर्चारी, राजनीितक दलका 

प्रितिनिध, िश�क, अत्यावश्यक सेवा सहज बनाउन योगदान गन� व्यि� तथा संघ संस्थाह�को उच्च प्रशंसा गद� हािदर्क धन्यवाद िदन चाहन्छु 

। िवहादी गाउँपािलकाले स्थापना गरेको राहत कोषमा स्वैिच्छक �पमा योगदान गनुर्ह�ने कमर्चारी, िश�क, राजनीितक दल र अन्य व्यि� तथा 

संघ संस्थाह� प्रित हािदर्क आभार प्रकट गनर् चाहन्छु । 

आदरणीय सदस्यज्यहु�, 

स्थानीय सरकारको �पमा ितन वषर्को छोटो अविध उपलब्धीपणूर् र उत्साहवद्धर्क रहकेो अनभुिुत गरेको छु । यद्यिप कोिभड–
१९को संक्रमणबाट फैिलएको  महामारीले समदृ्ध, सवल र सनु्दर िवहादी िनमार्ण गन� कायर्मा केिह अवरोध खडा भयतापिन कोरोना भाइरसलाई 

परास्त गरी आिथर्क–सामािजक िवकास, सावर्जिनक सेवा प्रवाह, पवुार्धार िवकास, वातावरण संर�ण र सशुासनका माध्यमबाट समनु्नत 

िवहादीको पिहचान स्थािपत गनर् स्थानीय सरकार �ढ संकिल्पत रहकेो छ । यस कायर्का लािग सम्पणूर् जनप्रितिनिध साथीह�, राजनीितक 

दल, कमर्चारी, िश�क, समाजसेवी, बिुद्दिजिव, साझेदार, सम्पणूर् सरकारी तथा गरैसरकारी संघ संस्था, सञ्चारकम� तथा सम्पणूर् ववुाआमा, 
िददीबिहनी तथा दाजभुाईह�बाट रचनात्मक सझुाव तथा मागर्दशर्न, थप सहयोग हौसला र खबरदारीको समेत अपे�ा गदर्छु । 

नेपालको संिवधानले प्रत्याभतु गरेका अिधकारह�को उच्चतम अभ्यास गद� िवहादीलाई आिथर्क�पले सम्पन्न, भौितक �पले 

व्यविस्थत, लैङ्िगक�पले मिहला मैित्र, बालमतै्री, िभन्न �मता, सामािजक �पले समावेशी, सहभािगतात्मक, समतामलुक, वातावरणीय 
�पले स्वच्छ, सफा तथा व्यवस्थापक�य �पले सवु्यविस्थत, शैि�क, प्रशासिनक र पयर्टक�य स्थानको �पमा िवकिसत गद� िवहादीलाई नमनूा 
गाउँको �पमा �पान्तरण गन� प्रितवद्दता पिन व्य� गनर् चाहन्छु । 

प्रचिलत काननुको अिधनमा रिह सावर्जिनक सेवा प्रदान गनुर्भएका राष्ट्रसेवक कमर्चारीह�प्रित सम्मान गद� उहाँह�को 
मनोवललाई उच्च रािख अझ प्रभावकारी र गणुस्तरीय सेवा प्रदान गनर् सम्पणूर् कमर्चारीह�लाई उत्पे्र�रत ह�न अिपल गदर्छु । 
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आ.व. २०७७।०७८ को नीित तथा कायर्क्रम देहाय बमोिजमका कुराह�को मागर्दशर्न तथा आधारमा तयार ग�रएको छ : 

• नेपालको संिवधान २०७२ को ममर् तथा भावना 
• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ 
• िदगो िवकास ल�य 
• पन्ध्रौं आविधक योजना 
• िवहादी गाउँकायर्पािलका तथा गाउँसभाबाट पा�रत ऐन, िनयमावली तथा कायर्िविधह� 
• स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तजुर्मा िदग्दशर्न २०७४ 
• आिथर्क व्यवस्थापन तथा सम्पि� हस्तान्तरण सम्बिन्ध िनद�िशका २०७४ 
• प्रचिलत काननुी आधारह� तथा मापदण्ड 
• संघीय तथा प्रदशे सरकारका नीित तथा कायर्क्रम 
• जनअप�ेा, आवश्यकता र सम्भाव्यता अध्ययन 

 

आदरणीय सदस्यज्यहु�, 

स्रोत र साधनको अिधकतम उपयोग गरी  जनताह�को उच्च िवकासको अपे�ा, न्यनू स्थानीय आम्दानीका स्रोत, भौगोिलक 

किठनाईका बाबजतु नाग�रकका असीिमत आकां�ाह�लाई सम्बोधन गद� स्प� �ि�कोण, गन्तव्य र ल�य सिहत तीव्र गितमा अगािड 

बिढरहकेो अवस्थामा कोिभड १९ को महामारीले हाम्रा गितिविधह� प्रभािवत भएका छन ्। तथािप हामीले हाम्रो धरातल र गन्तव्य िविसर्एका 

छैनौं ।यस िवषम प�रिस्थितमा स्थानीय सरकारले हािसल गरेका  केिह मह�वपणूर् उपलिब्धह� यस सम्मािनत गाउँसभा सम� प्रस्ततु गनर् 

चाहन्छु । 
 

 राजनीितक र प्रशासिनक संयन्त्र संस्थागत भएको छ । 
 लोकसेवा आयोगबाट कमर्चारीको पदपिुतर्, सभाहल तथा वडा कायार्लयह�को भवन िनमार्ण जस्ता कायर्ह�ले जनतालाई प्रदान 

गन� सेवाह�मा प्रभावका�रता र गणुस्तरीयता अिभविृद्ध भएको छ । 
 सामदुाियक िवद्यालयह�मा प्राथिमक तहमा अंगे्रजी माध्यमबाट िश�ण िसकाई िक्रयाकलाप सञ्चालन, के.जी. क�ा सञ्चालन, 

िदवा खाजा जस्ता कायर्क्रमह�ले बालबािलकाह�को शिै�क पह�चँमा विृद्ध भएको छ । 
 सवै तहका अिधकांश िवद्यालयह�मा भवन शौचालय, खानपेािन, ICT Lab िव�ान प्रयोगशाला, पसु्तकालय लगायतका 

पवुार्धारह�को िनमार्ण ग�रएको छ र कितपयमा सम्पन्न ह�न ेक्रममा रहकेा छन । 
 सवै सामदुाियक िवद्यालयका िकशोरावस्थाका छात्राह�लाइ िनशलु्क सेनीटरी प्याड उपलब्ध गराउन ेकायर्क्रम सञ्चालन ग�रएकोछ 

। 
 प्रत्येक वडाह�िभत्र गणुस्तरीय सडक सञ्जालको िवकास भएको छ । 
 भौगोिलक �पले असहज वाडर्ह� ५ नं. को गे�ाङमा सामदुाियक स्वास्थ्य इकाइको भवन िनमार्ण गरी सेवा सञ्चालन र वडा नं. ६ 

शािलग्राममा भवन लगायतका पवूार्धार स्थापना सिहत बिथर्ङ्ग सेन्टर सञ्चालनमा रहकेो छ भन े वडा न.ं १ को बाच्छामा 

सामदुाियक स्वास्थ्य इकाइ एवं बिथर्ङ्ग सेन्टर भवन िनमार्ण कायर् सम्पन्न भइ यसै आिथर्क वषर्को श�ुबाट सेवा सञ्चालनमा 

आउनछे । 
 ३ नं. वडा रानीपानी िस्थत िवहादी स्वास्थ्य चौक�मा प्रयोगशाला सेवा सञ्चालनमा आएको छ साथै एम्बलेुन्स लाइ ममर्त गरी 

एम्बलेुन्स सेवा लाइ ब्यवस्थापन ग�रएको छ । 
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 १, ४, ५, न.ं वडाह�मा बा� खोप केन्द्र भवनको िनमार्ण र सवै वडाको बा� खोप केन्द्रह�मा फिनर्चर ब्यवस्थापन भएकोछ । 
 एक घर एक टनले कायर्क्रमलाइ प्रभावकारी �पमा कायार्न्वयनमा ल्याइएको तथा तरकारी खेितमा पािलकालाइ आत्मिनभर्र बनाउन 

कृषकह�लाइ प्रोत्साहन ग�रएकोछ, साथै मौरीपालक कृषकह�को लािग आधिुनक मौ�रघार अनदुानमा िवतरण ग�रएकोछ । 
 सवै वडाह�मा नसर्री सञ्चालन ग�र िवउिवजन तथा िव�वाह� िवतरण ग�रएको, भकारो सधुार कायर्क्रमलाइ माग र िनमार्णको 

आधारमा अनदुान उपलब्ध गराइएकोछ । 
 उन्नत जातका पशपुन्छी पालन र ब्यावसाियक पशपुन्छी कृषकलाइ प्रोत्साहन गनर् अनदुान कायर्क्रम सञ्चालन ग�रएकोछ । 
 सवै वडाका गौरवका सडक योजनाह�को िड. पी. आर. सम्पन्न भएकोछ । 
 सवै वडाका जे� नाग�रकह�लाइ सम्मान कायर्क्रम सम्पन्न ग�रएकोछ  । 
 २ नं. वडा बरार्चौरमा औधोिगक ग्राम स्थापनाका लािग पवूार्धार तयार गन� क्रममा रहकेोछ । 
 बाच्छा, उराम र शािलग्राममा होमस्टेह� स्थापना भइ सञ्चालनमा आएकाछन ्। 
 प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कायर्क्रम प्रभावकारी �पमा सञ्चालनमा रहकेोछ । 
 रानीपानी प्रहरी चौक� भवन िनमार्ण प्रिक्रयामा रहकेोछ । 
 अरेवा िलफ्ट खानेपानी योजना रानीपानी, �म्टा िलफ्ट खानेपानी योजना रानीपानी, शािलग्राम िलफ्ट खानेपानी योजना शािलग्राम, 

ज्याङदी खोला िलफ्ट खानपेानी योजना शािलग्राम संचालनमा रहकेाछन ्। 

 

आदरणीय सदस्य ज्यहू�, 

"कृिष पशु उजार् पयर्टन, सामािजक िवकास सिहतको सशुासन, िवहादीको मुख्य पिहचान" भन्ने मलु नारालाइ साकार पानर् िवषयगत 

�पमा िनम्न िनितह� अबलम्बन ग�रने छ । 

आिथर्क िवकास :  

 कृिषको िविवधीकरण, व्यवसायीकरणको लािग कायर्क्रमह�, आधिुनक�करण, यािन्त्रक�करण, िदद ैआएको अनदुानलाई संचालन 

ग�रनेछ । यस वषर् पिन कृिष सामग्री तथा कायर्क्रममा िनरन्तरता िदइनछे । 
 कृिष �ेत्रको िवकासका लािग वै�ािनक र व्यवसाियक खतेी प्रणाली अवलम्बन ग�रनेछ । माटो प�र�णका आधारमा पकेट �ते्र 

तथा कृिष व्लक िनधार्रण ग�र कृिषलाई िविविधकरण र व्यवसाियकरण गन� कायर्को शभुारम्भ भएको अवस्थामा यसलाई प्रभावकारी 

बनाउँद ैलिगनछे । 
 व्यवसाियक खेित तफर्  उत्पे्ररणा जगाउन कृिष प्रिबिध तथा कृिष िबमा सम्बिन्ध �ान िदन वडा स्तरीय कृिष तािलम संचालन ग�र 

कृषक सचेतना कायर्क्रम अगाडी बढाइनेछ । 
 िनवार्हमखुी खेतीलाई व्यवसाियक तफर्  उन्मखु गराउन कृषकको �ान, िशप र द�ता अिभबिृद्ध गराउन मागमा आधा�रत तािलम 

समेत संचालनमा ल्याइनेछ । 
 एक वडा एक नसर्री, एक घर एक टनेल तथा एक घर एक मौरीघार कायर्क्रमलाइ अनदुान तथा साझेदारीमा यस वषर् पिन िनरन्तरता 

िदइनेछ साथै िसंचाइको पह�चँ नभएको ठाउँमा प्लािस्टक पोखरी िनमार्ण ग�रनेछ । 
 मतू्र बाट खेरजान ेपोषकतत्वलाई बचाउन र गणुस्तर बिृद्ध गनर् यस वषर् पिन भकारो सधुार कायर्क्रम, प्राङ्गा�रक मल तथा स्थािनय 

जैिवक िवषादी उत्पादन कायर्क्रमलाइ िनरन्तरता िदईनछे । 
 कृिष पशेालाइ आकिषर्त र मयार्िदत वनाउन उत्कृ� कृषक सम्मान कायर्क्रम संचालन ग�रनेछ । 
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 कृिष बजार ब्यबस्थापन तथा कृिष उपज हाटबजार स्टल िनमार्णको सम्भाव्यता अध्ययन ग�रनछे । कृिष सहकारीसंगको साझेदारीमा 

कृिष उपज संकलन  तथा िबिक्र िवतरण केन्द्र स्थापना गन� व्यवस्था िमलाई उत्पादक िकसानलाई प्रोत्साहन ग�रनेछ । 
 व्यवसाियक पशपुालन, मौरीपालन, माछापालन, मास ु उत्पादन, दगु्ध तथा पोिल्ट्रजन्य बस्तुको उत्पादनलाइ प्रोत्साहन गरी 

आत्मिनभर्रता तफर्  उन्मखु गराइनछे । कृित्रम गभार्धान तथा प्राकृितक नस्ल सधुार लगायतका कायर्क्रमह� सञ्चालन ग�रनेछ ।  
 वडास्तरमा दगु्ध िचस्यान केन्द्र स्थापना तथा दधु ढुवानीको लािग िमल्क क्यानको व्यवस्था ग�रनछे । 
 एक वडा एक पशपु�ंी नमनुा मोडेल फामर् स्थापना र पािलका स्त�रय एक पशपुं�ी नमनुा फामर् स्थापना ग�रनेछ । पशपुं�ीको रोग 

रोकथाम र उपचारमा सहजता पयुार्उन औषधीको तथा भ्यािक्सनको सहज ढँगले उपलब्ध गराइनेछ । 
 सहकारी समहुह� माफर् त सामिुहक खेित तथा पशपुालन प्रणािललाई प्रोत्साहन ग�रनछे । 

 श्रिमकह�को श्रमको सम्मान गद� उिचत ज्यालादर िनधार्रण ग�रनछे । स्थानीय स्रोत साधनको उच्चतम उपयोग गद� स्वरोजगारमलुक 

सीप िवकास सम्बन्धी तािलम संचालन ग�र िदगो र भरपद� आय आजर्नको श्रोत सिुनि�ततका लािग समिुचत अनदुानको व्यवस्था 

ग�रनेछ। 
 अनपुिस्थत भ-ूस्वािमत्व तथा खेतीयोग्य जिमनलाई बाझो राख्न ेप्रविृतको अन्त्यका लािग पहल ग�रनछे । बै�ािनक भ-ूउपयोग नीित 

बनाउन स�ुवात ग�रनेछ । 
 कृिष तथा वन नसर्रीको िवस्तार ग�र जिडबिुट खेितको सम्भाब्यता अध्ययन ग�र जडीबटुी खेितलाई प्रोत्साहन ग�रनेछ । वन संर�ण 

तथा वन व्यवस्थापन संबन्धी कायर्क्रमह� संचालन ग�रनछे । 
 पयर्टन माफर् त आिथर्क िवकासका लािग धािमर्क तथा पयर्टिकय �ते्रको पिहचान, संर�ण र िवकासमा जोड िदइनेछ । शािलग्राम 

िशला लगायतका धािमर्क �ते्रह�लाई संर�ण गरी धािमर्क तथा पयर्टिकय पिहचान स्थािपन गद� नयाँ पयर्टिकय गन्तब्यको खोिजलाइ 

िनरन्तरता िदन पयर्टन ग�ुयोजना तयार ग�रनेछ ।  
 पयर्टक�य भ्य-ुटावर िनमार्ण तथा Paragliding को संम्भाव्यता अध्ययन ग�रनछे । 
 घरेल ुतथा साना उद्योग िवकासका लािग आवश्यक प्रोत्साहन ग�रने र स्थानीय उत्पादनको उपभोग र प्रवद्धर्नमा जोड िदईनछे । लघ ु

उद्यम सम्बन्धी आविधक योजना अन�ुप कायर्क्रम संचालन ग�रनछे । 
 सहकारीलाई प्रभाबकारी िनयमन तथा उिचत व्यवस्थापन गद� कृिष तथा पशपु�ंी िवकास लगायतका �ते्रमा साझेदारीमा कायर्क्रम 

संचालन ग�रनछे । 
 उ�र दि�ण लोकमागर् अन्तगर्त सेितबेनी रानीपानी सडकखण्ड कालोपत्रेका लािग बजेट िबिनयोजन भैसकेको र रानीपानी बराचौर 

बाच्छा फलेबास कुश्मा खण्डमा सडक िवस्तार तथा ग्रावेलको काम भरैहकेो ,िचसापानी वहाक� वरार्चौर सडक कालोपत्रे तथा 

स्तरोन्नितको कम भरैहकेोमा िव�ब्यापी महामारीको �पमा फैिलएको कोरोना भाइरसको कारणले ह�न गएको िढला सिुस्तलाइ 

आगािम िदनमा प्रभावकारी र ितव्र �पमा अगािड बढाउन प्रदशे तथा संिघय सरकारसंग समन्वय तथा सहकायर्मा आवश्यक पहल 

कदमी अगाडी बढाइनेछ । 
 प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कायर्क्रमलाई सडक स्तरोन्नित तथा आय आजर्नका कायर्क्रममा सहभागी गराउद ै उ� कायर्क्रमलाई 

प्रभाबकारी बनाइन ेछ । 
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सामािजक िवकास : 

 बालिवकास सहजकतार्लाई बालमनोिव�ान तथा �मतािवकास सम्बन्धी तिलम िदई स�म बनाउनकुा साथै बालिश�ालाई  सिुवधा 
सम्पन्न तथा अिनवायर् ग�रनछे । 

 पवूर् प्राथिमक िश�ालाई प्रभावकारी बनाउन क�ा १ र बालिवकास केन्द्रको िवचमा के िज क�ा सञ्चालन गन� नीितलाई िनरन्तरता 

िदइनेछ । 
 प्रारिम्भक बालिवकास सहजकतार् तथा िवद्यालय कमर्चारीलाइ प्रोत्साहन कायर्क्रम सञ्चालन ग�रनछे । 
 आधारभतू तह (क�ा १-५) सम्म िदवा खाजा कायर्क्रमलाइ प्रभावकारी �पमा कायार्न्वयन ग�रने छ साथै मािथल्ला क�ाह�मा 

िदवा खाजा सञ्चालन गनर् प्रोत्साहन ग�रनछे ।  
 आवश्यकता पिहचान गरी िवद्यालयह�मा भवन, शौचालय, खानेपािन, ICT Lab िव�ान प्रयोगशाला, पसु्तकालय 

लगायतका पवुार्धारह�को िनमार्ण कायर्लाइ िनरन्तरता िदइन ेछ ।  
 िश�ा सम्बिन्ध चतेना िवकास तथा अिभभावक िश�ा कायर्क्रम सञ्चालन ग�रनेछ ।   
 िवद्यालय समायोजन एवम ्एक�करण कायर्िवधी २०७७ बमोिजम िवद्यालयको समायोजन गन� प्रकृया अगािड बढाइन ेछ । साथै 

िवगत दखेी थाित रहकेो दरवन्दी िमलान प्रकृया समेत अगाडी बढाईनछे । 
 गाउँपािलकाले सञ्चालन गद� आएको िसकाई उपलब्धी मापन परी�ा, अित�र� िक्रयाकलाप तथा प्रितभा पिहचान कायर्क्रमलाइ 

िनरन्तरता िदइनछे । 
 गाउँपािलका िभत्रका सम्पणूर् िवद्यालयको शैि�क गितिवधीमा एक�पता कायम ग�रनछे । 
 सामदुाियक िवद्यालयका िश�ाक कमर्चारी, राष्ट्रसेवक कमर्चारी, जनप्रितिनिध तथा राज्यकोषबाट पा�रश्रिमक िलन े सम्पणूर्  

पदािधकारीह�का छोराछो�रह�लाई  सामदुाियक िवद्यालयमा भनार्  गन� नीित अबलम्बन ग�रनेछ । 
 िवद्यालय अनगुमन तथा सपु�रवे�णलाइ प्रभावकारी बनाइने छ । 
 िवषयगत िश�क तािलम, पनुतार्जक� तािलम, ICT तािलम, लेखा ब्यवस्थापन तथा IEMIS र प्र.अ. ह�लाई िवद्यालय 

व्यवस्थापन तािलम सञ्चालन गरीनेछ ।  
 प्र.अ. लाई संस्थाप्रित अझै िजम्मेवार बनाउन कायर्सम्पादन करार सम्झौता गन� तथा उत्कृ� िवद्यालय, िश�क, कमर्चारी, िवद्याथ� 

एवम ्िव.व्य.स. पदािधकारी र अिभभावकह�लाई परुस्कृत ग�रनछे । 
 पिहलो चरणमा माद्यिमक तहका िवद्यालयह�मा वायोमेिट्रक हािजरी जडानलाई िवस्तार ग�रनछे ।  
 स्थानीय पाठ्यक्रम िनमार्ण ग�र लाग ुग�रनेछ । 
 क�ा ६ - १२ सम्म अध्ययन गन� सामदुाियक िवद्यालयका सवै छात्राह�लाई िनशलु्क सेिनटरी प्याडको व्यवस्था ग�रनछे, साथै 

उिचत िवसजर्नको ब्यवस्थापन िमलाइन ेछ । 
 िव�व्यापी महामारी (Covid-19) का कारण ह�न गएके शैि�क �ित न्यिुनकरण गनर् अित�र� क�ाह� सञ्चालन गनर् प्रोत्साहन 

ग�रनछे । 
 सामदुाियक िसकाई केन्द्रलाई थप व्यविस्थत बनाई िविवध िकिसमका कायर्क्रमह� गनर्का लािग प्रोत्सािहत ग�रनेछ । 
 आधारभतू तह उमरे समहुका सम्पणूर् बालबािलकालाई िवद्यालय पह�चँमा सिुनि�तता गद� िनशलु्क तथा अिनवायर् आधारभतू 

िश�ाको कायर्न्वयन ग�रनछे । 
 प्राथिमक तहमा गिणत तथा िव�ान िवषायलाई अंगे्रजी माध्यमबाट िश�ण िसकाई िक्रयाकलाप सञ्चालन गन� नीितलाई िनरन्तरता 

िदइनछे ।  
 िश�क तथा िवद्याथ� डायरी कायर्क्रमलाई िनरन्तरता िदइनेछ । 
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 ग�रव ,िवपन्न तथा असहाय िवद्याथ�ह�लाई छात्रविृ�को व्यवस्था गनर् िनि�त कोष स्थापना गरी कायर्क्रमलाइ प्रभावकारी 

बनाइनकुा साथै िवद्यालय पह�चँ भन्दा बािहर रहकेा बालबािलकाह�को लगत संकलन गरी िवद्यालय िश�ाको पह�चँ िभत्र ल्याउन े

प्रकृया अगािड बढाइनछे ।  
 िवद्यालयको शैि�क गणुस्तर तथा �मता अिभविृद्ध गनर् सरोकारवालाह�, िव� तथा उत्कृ� नमनूा िवद्यालयह� सँगको अन्तकृर् या, 

छलफल कायर्क्रम सञ्चालन ग�रनकुा साथै िवद्यालय अनगुमन र सपु�रवे�णलाई प्रभावकारी बनाईनेछ ।  
 िव�ब्यापी महामारीको �पमा फैिलएको कोरोना भाइरसको संक्रमण िनयन्त्रणका लािग पािलका स्तरीय तथा वाडर् स्तरीय संयन्त्र 

प�रचालन ग�रन े छ । उ� कायर्का लािग जनप्रितिनिध, स्वास्थ्यकम�, सरु�ाकम�, लगायत सबै िनकाय र समदुायको 

सहभािगतामलुक िजम्मेवारी र भिुमका वाडफाड ग�रनछे । 
 सरु�ा  सामग्री, औषिध लगायत आवश्यक सामग्रीको ब्यवस्थापन ग�र स्वास्थयकम�ह�को मनोबल उच्च गनर् कोरोना भाइरसको 

संक्रमण िनयन्नरणका लािग खिटने स्वास्थ्यकम�ह�लाइ स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रोटकल अनसुार प्रोत्साहन तथा उत्पे्ररणा प्रदान 

ग�रनछे । 
 स्वस्थ्य सेवामा सबै नाग�रकह�को पह�चँलाई सिुनि�त गनर् आधारभतू तथा गणुस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी �पमा संचालन 

ग�रनछे । 
 प्राथिमक स्वास्थ्य सेवा सहज �पमा नाग�रक सम्म पयुार्उनका लािग आ.ब. ०७६/०७७ मा पवूार्धार लगायतका काम सम्पन्न ग�र 

यसै  आ.ब. दिेख बाच्छामा बिथर्ङ्ग सेन्टर र सामदुाियक स्वास्थ्य इकाइ संचालनमा ल्याइनेछ । 
 घरमै ह�ने प्रसतुीलाई िन�त्सािहत गद� आमा र िशशकुो स्वास्थ्यमा प्रवधर्न गनर् पणूर् सस्थागत प्रसतुी कायर्क्रमलाई प्रोत्सािहत ग�रने छ 

। स्वास्थ्य संस्थामा सरुि�त प्रसिुत ह�ने सतु्केरी मिहलालाई पोषण कायर्क्रम संचालन ग�रने छ । स्वास्थ्य संस्थामा सतु्केरी भएका 

सबै मिहलाह�को PNC Visit लाइ प्रभावकारी र अिनवायर् �पमा सञ्चालन ग�रनेछ ।  
 खोप पाउने बालबािलकाह�को नैसिगर्क अिधकारलाई आत्मसात गद� पणूर्खोप सिुनि�त पािलका िनरन्तरता कायम रािखनेछ । 
 स्वास्थ्य संस्थामा सेवा िलन आउने सेवाग्राहीलाई नेपाल सरकारको मापदण्ड अनसुार प्रदान ग�रने सबै प्रकारका औषिधह�को 

आपिुतर् बाहै्र मिहना सिुनि�त ग�रनछे । 
 मिहला स्वास्थ्य स्वयंसेिवकाह�लाई स्वास्थ्य सेवामा प्रोत्सािहत ग�र सेवा संचालनमा आकषर्ण गराइनेछ । 
 स्वास्थ्य कम�ह�को लािग �मता तथा द�ता िवकासको लािग आवश्यक पहल र समन्वय ग�रनछे । अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा 

संचालनका लािग िसपमलुक तािलम प्रदान गनर् आवश्यक पहल ग�रनछे ।  
 िवद्यालय स्वास्थ्य तथा पोषण कायर्क्रमलाई थप प्रभावकारी गराइन ेछ भने गाउँपािलका तथा अन्य संघ संस्थाको समन्वय तथा 

सहकायर्मा िविभन्न िवशेष� िशिवरह� संचालन ग�रनछे ।  
 पोषण मतै्री स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गन� िनित अबलम्बन ग�रन ेछ साथै सबै स्वास्थ्य संस्थाह�मा पोषण कनर्र स्थापना कायर्लाई 

िनरन्तरता िदइनछे ।  
 सञ्चालनमा रहकेो एम्बलेुन्स एवम ्प्रयोगशाला सेवालाइ प्रभावकारी बनाइ िनरन्तरता िदइन े छ साथै आगािम िदनह�मा अन्य 

संस्थाह�मा सेवा िवस्तार गन� िनित अबलम्बन िगरनेछ ।  
 एक घर एक धारा कायर्क्रम माफर् त खानपेानी उपलव्ध गराउने कायर्क्रमलाई प्राथिमकतामा साथ संचालन एवम ्िनरन्तरता िदइनछे 

। 
 एक वडा एक पोखरी िनमार्ण गरी भ�ूय िनयन्त्रण तथा खानेपानी मलू संर�ण गन� िनितलाइ िनरन्तरता िदइने छ । 
 आिथर्क तथा सामािजक �पमा सशि�करण गनर्का लािग मिहलाह�लाई समहुमा आवद्ध गराई बचत गन� बानीको िवकास ग�रनछे 

। मिहला समहुह�को संस्थागत िवकासका लािग मागमा आधा�रत िसप तथा व्यवसाियक तािलम संचालन ग�र सामािजक �पमा 

सशि�करण गनर् नेततृ्व तथा �मता िवकास कायर्क्रम लाइ िनरन्तरता िदइनेछ ।  
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 मिहला िहसंा, दबु्यर्वहारका घटना तथा मिहला मािथ ग�रने लैङ्िगक िवभेद िनवारण सम्बिन्ध कायर्क्रमह� सञ्चालन ग�रनछे ।  
 अपांगता भएका नाग�रकह�लाई िसपमलुक तािलम संचालन ग�र स्वावलम्बी बनाउन आवश्यक पहल कदमी ग�रनछे ।  
 समाजको सम्मािनत िहस्साको �पमा रहकेा जे� नाग�रकह�को मनोवल उच्च राख्न र बदृ्ध नाग�रकह� प्रित सम्मानजनक व्यवहार 

र प्रोत्साहन गनर् जे� नाग�रक िदवस तथा सम्मान कायर्क्रम लाइ िनरन्तरता िदइनेछ । 
 जाितगत भाषा, सस्कृित एवं सयुोग्य संस्कारको प्रवद्धर्न ग�रनेछ र जाितय संस्कारका �पमा महोत्सव, नाच, पवर् आदीको उिचत 

संर�ण एंव प्रवद्धर्न ग�रनेछ ।  
 पयर्टन िवकासका लािग गाउँपािलका �ते्र िभत्रका धािमर्क, ऐितहािसक, तथा परुातात्वीक संपदाह�को पिहचान िवकास तथा 

व्यवस्थापनमा जोड िदने नीित अवलंबन ग�रनछे । 
 छापकोट कािलका मिन्दर, सेितवेणी िशला शािलग्राम, िशवपरुीधाम मिन्दर, लुङ�रङकोट दरवार उराम, गौरादवेी मिन्दर, रम्भादवेी 

मिन्दर वहाक�, िशवगफुा दरवार, रास्कोट खड्क मिन्दर रानीपानी, िशतलगफुा वरार्चौर, बच्छे�र मिन्दर, बच्छे�र गफुा बाच्छा 

जस्ता धािमर्क तथा पयर्टक�य सम्भावना बोकेका स्थानह�को संर�ण, पिहचान र िवकास र प्रचारप्रसारमा जोड िदद ैआन्त�रक 

धािमर्क पयर्टनको गन्तब्य स्थलको �पमा िवकास गद� लिगन ेछ । 
 पयर्टिकय संभावना भएका र ग्रािमण �ेत्रिभत्र संचालनमा आएका होम स्टे अझ प्रभावकारी र ब्यविस्थत �पमा सञ्चालन गनर् 

प्रोत्साहन ग�रन ेछ । 
 िवहादी गाउँपािलकालाइ पणुर् सरसफाइय�ु र बालमैत्री पािलका घोषणा कायर्क्रमलाइ िनरन्तरता िदइन ेछ ।  

 

पुवर्धार िवकास: 

 पािलका तथा वडास्त�रय गौरवका योजनाह�लाइ यसै आिथर्क वषर्िभत्र सञ्चालन ग�रनछे । 
 कृिष, खानेपानी, तथा सरसफाई, ग�रवी न्यिुनकरण, साना िसंचाई, िलफ्ट िसंचाई, थोपा िसंचाई, रोजगारमलुक उद्यमको िवकास, 

विस्तसम्म सडक िवस्तार तथा स्तरोन्नतीकरण लगायत पयर्टन प्रवद्धर्न कायर्क्रमह�मा साझेदारी िनित अवलम्वन गद ै पवुार्धार 
िवकासलाई जोड िदईनछे । 

 गाउँपािलकाको कायार्लय र वडा कायार्लय जोड्न ेगाउँपािलका स्त�रय सडकमा वष�भरी यातायात संचालन गनर् सडकको स्तरोन्नती 

लाई प्राथािमकता िदईनछे । 
 खरको छाना भएका घरह�लाई जस्ता पाता द्वारा िवस्थापन ग�रनछे । 
 सवै वडामा काठको िवद्यिुतय पोलहरलाइ फलाम ेपोल द्वारा िवस्थापन गन� कायर्लाई िनरन्तरता िदइनछे । 
 एक घर एक धारा खानपेानी कायर्क्रमलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ स्रोतह�को पिहचान तथा िलिफ्टङ्ग िविधबाट आधारभतु 

खानपेानी नपगुेको स्थानमा खानपेानी पयुार्उने कायर्क्रमलाई िनरन्तता िदइनेछ, साथै परुाना आयोजनाह�को ममर्त र सधुार ग�रन ेछ 

। 
 िवद्यतु तथा वैकिल्पक उजार्को उत्पादन र उपभोग बढाउन जोड िदइनेछ । यस गाउँपािलकामा िनमार्णिधन जलिवद्यतु आयोजना 

तोिकएको समयमा सम्पन्न गराउन आवश्यक सहयोग, सहजीकरण र समवन्य ग�रनछे । 
 यवुा तथा िकशोर िकशोरीह�लाई खेलको माध्यमबाट समदुायमा अनशुासन र स्वस्थ आनीवानीको िवकास गनर् एक वडा एक खेल 

मैदान कायर्क्रमलाई िनरन्तरता िदद ै,गाउँपािलका स्त�रय इिमचौर, दलुार्ङ्ग लगायतका खले मैदानलाई स्तरोन्नती गद� लिगनछे । 
 जनसहभािगता जट्ुने योजनालाई प्राथािमकतामा रािख बजेट िविनयोजन ग�रनछे । 
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 नाग�रकको आवश्यकता, िवकासको अवस्था र श्रोतको उपलब्धता िबच तादाम्यता कायम गनर् आविधक योजनाको िनमार्ण ग�रनछे 

। 
 कािलगण्डक� जलाशयय�ु बह�उद्दशे्यीय प�रयोजना िनमार्णका लागी िछमेक� स्थािनय तह, प्रदशे सरकार र संिघय सरकार सँग 

समन्वय ग�रनछे । साथै यसै आ.व.मा DPR को लािग बजेट िबिनयोजन गरेकोमा संघीय सरकारलाई धन्यवाद िदन चाहन्छु   
 कृिष उत्पादनमा विृद्ध गनर् कािलगण्डक� िलफ्ट िसंचाइ आयोजनाको सम्भाब्यता अध्ययन ग�रनकुो साथै  िसंचाई नहर, कुलाह� र 

टंक�ह�को िनमार्ण कायर्लाइ प्राथिमकताको साथ अगाडी बढाइनछे । 
 भकुम्पबाट �ित भएका भौितक संरचना िनमार्णका लागी आवश्यक पहल ग�रनछे । आफ्न ैलगानीमा िनमार्ण ह�ने भौितक संरचना 

पिन भकुम्प प्रितरोिध बनाउन प्रािविधक सहयोग प्रदान ग�रनछे । 
 भेडाबारी सल्यान, भतेरपाटा, गे�ांग , िचउरीखाल्टा, िशवपरुीधाम ह�द ैडुडखोला पयर्टक�य सडकको सम्भाव्यता अध्ययनलाई 

अगाडी बढाईनछे । 
 साना तथा मझौला घरेल ुउद्योगको स्तरोन्नती गनुर्को साथै उत्पादन विृद्ध, रोजगारी सजृना तथा ग�रवी िनवारणको लागी िबहादी २ 

वरार्चौरमा िनमार्णिधन औधोिगक ग्रामको लागी पवुार्धार िवकास योजनालाई प्रदशे सरकार र संघीय सरकार संग समवन्य गरी 

ितव्रताका साथ अगाडी बढाइनेछ ।   
 गाउँ कायर्पािलकाको प्रशासिनक भवन िनमार्ण कायर्लाई ितव्रता िदइनेछ । भवन नभएका वडा कायार्लयमा क्रमश: भवन िनमार्ण 

ग�रद ैलिगने छ । 
 बाढी पिहरो र िवपदमा परेका प�रवारलाई आवश्यक राहत उपलब्ध गराइनेछ साथै संघ र प्रदशे सँग समन्वय गरी पनु�ापना कायर्लाइ 

अगाडी बढाउन पहल ग�रनछे । 

वातावरण तथा िवपद व्यवस्थापन : 

 ह�रयाली प्रवर्द्धन, प्राकृितक स्वच्छता तथा सनु्दरता कायम गन� कायर्लाई प्राथािमकता िदइनछे । िवकास िनमार्ण कायर् संचालन गदार् 

िदगो िवकास तथा ह�रत िवकास िनती अवलम्वन ग�रनछे । 
 पिहरो, बािढ तथा निद िनयन्त्रणका लािग ब�ृारोपण, ग्यािवन, तटबन्ध िनमार्ण लगायतका कायर्ह�मा जोड िदइने छ । 
 च�रचरण व्यवस्थापन, डढेलो तथा प्रकोप िनयन्त्रणका लागी वन संर�ण सम्बन्धी जनचेतना अिभवदृ्धीका कायर्क्रम बनाई लाग ु

ग�रनकुा साथै जलवाय ुअनकुुलनका कायर्क्रमह� संचालन ग�रनछे । 
 गाउँपािलका स्त�रय िवपद प्रितकायर् योजना तयार गरी लाग ुग�रनेछ । िवपद व्यवस्थापन कोषलाई ब्यविस्थत बनाइ प्रभावकारी 

�पमा प�रचालन ग�रनछे ।  
 िवपद तथा प्रकोप प्रभािवतह�लाई तत्काल उद्दारका लागी दतुर् प्रितकायर् समहु (RRT) प�रचालन ग�रनेछ । 
 पणुर् सरसफाई य�ु गाँउपािलका घोषणाका लागी आवश्यक पवुर्धारका कायर्क्रमह� संचालनमा जोड िदइनछे ।  
 नयाँ िनमार्ण ह�न ेसडक िकनारा तथा खाली सावर्जिनक स्थानह�मा बोटिव�वा एवम ्फलफुल रोिप पयर्टनलाई आकिषर्त ग�रनेछ । 
 प्रकोप जोिखम तथा िवपदको घटनाको असरलाई कम गनर् अिल्पकरण, पवुर् तयारी, सचेतना अिभविृद्धका उपायह�लाई प्रभावकारी 

ढंगले अगाडी बढाईनछे । 
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सशुासन तथा ससं्थागत िवकास : 

 सावर्जिनक सेवालाइ उ�रदायी पारदश� र सरलीकृत बनाइनकुा साथै सावर्जिनक सेवा प्रवाहमा िवद्यिुतय प्रिविधको अवलम्वनलाइ 

संस्थागत ग�रनेछ । 
 गाउँपािलका तथा वडा स्तरमा िडिजटल नाग�रक वडापत्र को व्यवस्था ग�रनछे । जनताको वढदो आकं�ालाई सम्मान गद� 

िमतव्ययी ढंगले िविधसम्मत शासन संचालन ग�रनेछ । 
 सेवा प्रवाहमा कायार्लय भवनको अभावमा असहजता भएकोले गाउँपािलकाको सिुवधा सम्पन्न प्रशासक�य भवन िनमार्ण गनर् 

सवै प्रिक्रया परुा भएकोले यसै वषर् िनमार्ण कायर् स�ु ग�रनछे । 
 संिवधान प्रद� मौिलकहकह� सिुनि�त गन� नीित तय ग�रन ेछ । सावर्जिनक सनुवुाईलाई थप व्यवस्थीत एवं वडागत र 

योजनागत �पमा संचालन गन� व्यवस्था िमलाईनछे । 
 सामािजक मलेिमलापको माध्ययमवाट एक आपसमा सामािजक सदाचार र पणूर् सम्मानको महससु ह�ने नीित अवलम्वन ग�रनछे 

। 
 गाउँपािलका िभत्र परेका उजरुीह�को �ेत्रािधकार िभत्र रही न्याियक सिमितबाट समाधान गन� प�रपािटलाइ ब्यविस्थत ग�रनेछ । न्याय 

सम्पादनमा संलग्न व्यि�ह�को �मतामा अिभबिृध ग�रनेछ ।  
 बालमैत्री स्थानीय शासनमा जोड िदनकुा साथै सेवा प्रवाहमा वालबािलका जे� नाग�रक िपछिडएका समदुाय तथा फरक �मता 

भएका व्यि�ह�लाई िवशेष ग्राहयता िदइनेछ  । वडा नं २ बराचौरलाई कोिभड-१९ ;संक्रमणको कारणले बालमतै्री वडा घोषणा 

गन� कायर् सम्पन्न गनर् नसिकएकोले यसै आ.व.मा आवश्यक सचूकह� परुा ग�र घोषणा ग�रनछे भन ेअन्य वाडर्ह�मा पिन यस 

कायर्क्रमलाई क्रमश: िवस्तार ग�रनेछ । 
 सामािजक सरु�ा भ�ालाई बैंिकंग प्रणािलबाट िवतरण गन� प्रणालीलाई िनरन्तरता िदइनछे । 
 स्थानीय सरकारले कुनै पिन स्व�पको भ्र�ाचारलाई सहन नसक्ने भएकोले भ्र�ाचार जन्य िक्रयाकलाप प्रित शनु्य सहनिशलताको 

अवधारणा माफर् त सशुासनको प्रत्याभिुत ग�रनेछ । 
 सचूना तथा संचार प्रिविधको प्रयोग माफर् त िछटो छ�रतो, िमतब्ययी, पारदश� र प्रभावकारी �पमा सेवा र सिुवधाह� सबर्सलुभ 

�पमा उपलव्ध गराउँद ैलिगनछे, जसले गदार् प्रशासिनक लागत न्यनूीकरण, सेवा प्रवाहमा सधुार, पारदश�ता एवं जवाफदिेहता 
कायम एवं अिनयिमतता िनयन्त्रण ह�ने िव�ास िलइएको छ । 

 सावर्जिनक सेवा प्रवाहमा िवद्यिुतय प्रिविधको अवलम्बनलाई िनरन्तरता िददँ ै सिजलै चौिवसै घन्टा सरोकारवाला सबैले 

ईलेक्ट्रोिनक ढाँचामा सचुना, तथ्याङ्क िववरण प्रा� गनर् सक्ने व्यवस्था िमलाईनछे । 
 आम जनताको सचुनामा पह�चँ स्थािपत गनर् गाउँपािलकाको मोबाइल एस .एम. एस . /मोवाईल एप्स को िनमार्ण ग�र  सचूना प्रवाह 

प्रभाबकारी गराइनेछ । 
 स्थानीय संचार माध्यमलाई प्रोत्साहन गद� समग्र संचार माध्यमह�संग समन्वय ग�र सचूना प्रवाहलाई प्रभाबकारी बनाइनछे । 
 बजार व्यवस्थापन तथा व्यवसाय प्रवद्धर्नक लािग आवश्यक पवूार्धार तयारीमा घरेल ुउधोग, कालाबजारी िनयन्त्रणमा जोड िदइनेछ 

। गाउँपािलका िभत्र हाटबजार व्यवस्थापन अत्यावश्यक बस्त ुतथा सेवाको उपलब्धताका लािग स्थानीय सरोकारवाला सवर्प�ीय 

प्रितिनिध सिम्मिलत सिमित गठन ग�र अनगुमन र िनयमन कायर्लाई प्रभावकारी ग�रनछे ।  
 गाँउपािलकाको श्रोतको अनमुान , प�रचालन र उपभोगमा नाग�रक सहभािगताको प्रवधर्न गद� बजेटको  प्रभाबकारी र पारदश� �पमा 

प्रितफलय�ु कायार्न्वन ग�रनेछ । योजना कायार्न्वयनमा चसु्तता कायम गनर् प्रिवधीको अिधकतम प्रयोगमा जोड िदईनछे । 
 प्रगितिशल कर प्रणाली अवलम्बन ग�रनछे । कर अिभलेख प्रणालीलाई सचूना प्रिविधमा आधा�रत बनाउद ैलिगनछे । 
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अन्त्यमा, 
िव�ब्यापी महामारीको �पमा फैिलएको कोरोना भाइरसबाट सिृजत असहज प�रिस्थितका कारण आिथर्क वषर् २०७६/७७ मा प्रस्तुत गरेका 

िनित तथा कायर्क्रम र बजेटलाइ सहज र सलुभ त�रकाबाट कायार्न्वयन गनर् नसिकएको यथाथर्ता मनन ्गद� थाित रहकेा लगायत थप नयाँ 

कायर्क्रमह�लाई आगािम िदनह�मा प्रभावकारी �पमा सम्पन्न गन� �ढ संकल्पका साथ हालको संक्रमण लाई परास्त ग�र सम्बदृ्ध र सिुख 

िवहादीको प�रकल्पना सकार पानर् हामी सवैको साझा सहमित, सहकायर् र एकताबाट गन्तब्यमा पगु्न सम्भव ह�न्छ भन्न ेकुरामा पणुर् िव�ास 

गरेको छु । 

आदरणीय सदस्य ज्यूह�, 

यस ग�रमामय सभामा प्रस्तुत ग�रए बमोिजमका अपिे�त उपलिब्ध हािसल गनर् सम्पणुर् सदस्य ज्यहु�, राष्ट्रसेवक कमर्चारी, राजनिैतक दल, 
िश�क, सरु�ाकम�, सरकारी तथा गरैसरकारी संघ संस्थाह�, नाग�रक समाज, पत्रकार लगायत आम िबहादीबासीह�को अमलु्य सहयोग 

तथा सहभािगताले मात्र सम्भब ह�ने कुरा अवगत नै छ । तसथर् यस गाउँपािलका िभत्र संचालन ह�न ेहरेक िक्रयाकलापह�मा यहाँह� सबैको 

साथर्क सहभािगताबाट सनु्दर र समनु्नत िवहादी बनाउन ेअप�ेा सिहत यहाँह� प्रित हािदर्क आभार प्रकट गद� िवदा ह�न्छु, धन्यवाद ।  

  

      कमलप्रसाद भसुाल 
अध्य�  

 


