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मोलुङ गाउँपाललकाको
नवौं गाउँसभामा अध्यक्ष श्री मणिराज राईद्वारा प्रस्तुत
आ.व. २०७८/०७९ को

बार्षिक नीलत तथा कायिक्रम

१० असार, २०७८
मोलुङ गाउँपाललका
प्राप्चा, ओखलढुुं गा
१ नम्बर प्रदे श, नेपाल
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"कृर्ष पयिटन हररयाली वन, समृद्ध मोलुङको खुलसयाली मन"
आ.व. २०७८/०७९ को बार्षिक नीलत तथा कायिक्रम
मोलुङ गाउँपाललकाका उपाध्यक्षज्यू,
वडा अध्यक्षज्यूहरु, कायिपाललका तथा गाउँ सभाका सदस्यज्यूहरु, राष्ट्र सेवक कमिचारी लमत्रहरु, सुरक्षा
लनकायका प्रलतलनलिहरु, राजनीलतक दलका पाटी प्रलतलनलिज्यूहरु, पत्रकार लमत्रहरु तथा उपणस्थत सम्पूिि बुवा,
आमा, दाजुभाई तथा दददीबर्हनीहरु,
यस गाउँपाललकाको अध्यक्षको है लसयतले यस गररमाय सभामा आलथिक वषि २०७8/०७9 को बार्षिक नीलत
तथा कायिक्रम प्रस्तुत गनि पाउँदा मैले िेरै खुशी महशुस गरे को छु । यस गौरवपूिि अवसरमा नेपाली
नागररकहरुको स्वतन्त्त्रता तथा सङ्घीय लोकताणन्त्त्रक गितन्त्त्र स्थापनाका लालग जीवन बललदान ददनु हुने
सम्पूिि ज्ञात अज्ञात शहीदहरु प्रलत भावपूिि श्रद्धाञ्जली अपिि गनि चाहन्त्छु । साथसाथै राजनीलतक, सामाणजक र
आलथिक पररवतिनमा नेतत्त्ृ वदायी भूलमका लनवािह गनुि हुने सम्पूिि अग्रजहरु प्रलत आदरभाव प्रकट गदिछु ।
मोलुङ गाउँपाललका लोकतन्त्त्रका आिारभूत मूल्य मान्त्यता, बहुलवादी खुला समाज, मानव अलिकार,
सामाणजक न्त्याय, सहकाररता, सहअणस्तत्व र समन्त्वयको लसद्धान्त्तलाई आत्मसात गदै र्वलिको शासन प्रलत पूिि
प्रलतबद्ध छ । लोकतन्त्त्रलाई सामाणजक जीवन पद्धलतका रुपमा स्थार्पत गने कुरामा गाउँपाललका हरपल
प्रयत्नशील छ । शासकीय व्यवस्थामा आएको पररवतिनको अनुभलू त सबै मोलुङ बासीले गनि सकून भन्नेमा
हामीहरु अत्यन्त्त सचेत छौं ।
महामारीको रुपमा र्वश्वमा फैललएको कोरोना भाइरस कोलभड -१९ को सुं क्रमिबाट मावन जालत मालथ
अकल्पनीय सुं कट आई परे को छ। कोलभड -१९ को सुं क्रमिबाट हाम्रो मोलुङ गाउँपाललका पलन अछु त रहन
सकेन। आजको लमलतसम्म त्यलत ठू लो मानवीय क्षलत नभए पलन कोलभड-१९ को कारिले मोलुङ बासीको
जीवन लनकै कष्टकर भएको छ । कोरोना महामारीको सुं क्रमि रोकथाम तथा लनयन्त्त्रिको लालग मोलुङ
गाउँपाललकाले आफ्नो स्रोत सािन र क्षमताको भरपुर उपयोग गदै आईरहेको छ । यस लबषम पररणस्थलतमा
मोलुङ गाउँपाललकाका सवै राजनीलतक दल, लनजी क्षेत्र, नागररक समाज, सञ्चार जगत, सुरक्षा लनकाय र मोलुङ
गाउँपाललकाका शुभ णचन्त्तक सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरे का छौं ।
गररमामय सभाका सम्पूिि सदस्यज्यूहरु,
आलथिक वषि २०७८/०७९ को नीलत तथा कायिक्रमको लक्ष्य "कृर्ष पयिटन हररयाली वन, समृद्ध मोलुङको
खुलसयाली मन" रहेको छ । यो नीलत तथा कायिक्रम सङ्घीयताको कायािन्त्वयनसँगै लसुं हदरबारको अलिकार
जनताको बीचमा पुर्याउन कोशेढुङ्गा सार्वत हुने अपेक्षा गररएको छ ।
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ँ ागत रूपमा पेश गने अनुमलत
अव म चालु आलथिक वषिमा सम्पादन भएका महत्त्वपूिि र्क्रयाकलापहरूलाई बुद
चाहन्त्छु ।


आ.व. ०७७/०७८ मा यस गाउँपाललकाको कूल बजेट रू.३५ करोड ५१ लाख ७५ हजार ३ सय
५० मध्ये अर्हले सम्म ६०% भन्त्दा बढी खचि अलभलेखीकरि भइसकेको र अन्त्त्य सम्ममा ९०%
कायािन्त्वयन हुने जानकारी गराउन चाहन्त्छु,



र्वश्वब्यापी महामारीको रुपमा फैललएको कोरोना भाइरस (कोलभड-१९) को सुं क्रमि रोकथाम तथा
लनयन्त्त्रिको लालग स्वास््य क्षेत्रको सुदृढीकरि, स्वास््य कमीको मनोबल उच्च बनाउने, आवश्यक
स्वास््य र सुरक्षाका सामाग्रीको व्यवस्था गररएको छ,



कोरोना भाइरसबाट सङ्क्क्रलमत मोलुङबासी नागररकलाई स्वास््यकलमिको उपणस्थलतमा घरघरमा पुगी
लभटालमनयुक्त औषलि र्वतरि तथा रोग लाई णजन उच्च मनोवल बढाउने कायि लनयलमत रुपमा
गररएको छ,



अस्थायी कोलभड अस्पतालको लालग एक MBBS णचर्कत्सक सर्हतको सेवा वडा नुं २ मा सञ्चालन
गररएको छ,



णशक्षा क्षेत्रमा गाउँपाललकाले स्वयम् सेवक णशक्षकको व्यवस्था लमलाई गुिस्तररय णशक्षि लसकाईमा
सहजीकरि गररएको छ,



मोलुङ गाउँपाललकाको केन्त्रमा रहेको णशवदुलत मा.र्व. प्राप्चामा प्रार्वलिक िार तफिको लसलभल
इणन्त्जलनयररङ कक्षा (९-१२) सुं चालन गररएको छ,



माध्यलमक तहका र्वद्यालयहरुलाई सूचना प्रर्वलिको पहुँचमा ल्याउन इन्त्टरनेटको व्यवस्था साथै
आिारभूत र्वद्यालयहरुलाई कम्प्युटर¸ र्प्रन्त्टरको व्यवस्था गररएको छ,



गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र नयाँ सडकहरुको लनमािि¸ सडकको स्तरोन्नलत जस्ता कायिहरुमा लक्ष्य अनुरुप
उपलणव्ि हाँलसल गररएको छ,



ँ को सहकायिमा E-Bid माफित ठे क्का सम्झौता
रार्ष्ट्रय स्तरका सडकहरु सङ्घीय सरकार¸ प्रदे श सरकारसग
भई लनमािि कायि अणघ बर्ढरहेको छ,



५ सैयाको अस्पताल भवन लनमाििको लालग जग्गा व्यवस्थापन भई लनमािि कायि अगालड बर्ढरहेको
जानकारी गराउन चाहन्त्छु,



गाउँपाललकाको प्रशासकीय भवनको लालग आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन सुं गै बृस्तृत पररयोजना
प्रलतवेदन सर्हत प्रशासकीय भवन लनमाििको पहल भइरहेको छ,



साना लसुं चाई कायिक्रम अन्त्तगित र्वलभन्न स्थानमा कूलो लनमािि गरी कृषकलाई लसुं चाईको सुर्विा ददने
लनरन्त्तरता ददइएको छ,



ससति अनुदान माफित सञ्चाललत कायिक्रमहरु (गररव घरपररवार पर्हचान तथा पररचय पत्र र्वतरि¸
रार्ष्ट्रय पञ्जीकरि¸ प्रिानमन्त्त्री रोजगार) मा पयािप्त कमिचारीको व्यवस्थापन गरी कायिक्रमहरु सञ्चालन
भइरहेका छन्,
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र्वपन्न नागररक, जर्टल प्रकारका र्वरामीहरु, र्वपदमा परे का नागररकलाई आलथिक सहायता
लगायतका सहयोग गररदै आएको छ,



व्यणक्तगत घटनादताि तथा सामाणजक सुरक्षा प्रिालीलाई अनलाईन र्वलिबाट गने व्यवस्था गररएको
छ,



लनयलमतरुपमा सूचनाको हक कायािन्त्वयन सम्वणन्त्ि प्रगलत र्ववरि (स्थानीय तहले स्वत: प्रकाशन गनुि
पने Proactive Discloser) प्रकाशन गरी सम्वणन्त्ित लनकायमा समेत प्रेषि गने गररएको छ,



सामाणजक सुरक्षा भत्ता र्वतरि प्रिालीलाई बैंर्कङ प्रिाली माफित र्वतरि गने व्यवस्था लमलाइएको
छ,



CBR कायिक्रमसँगको सहकायिमा फरक क्षमता भएका नागररकलाई सहायता तथा अलभमूखीकरि
गररएको छ ।

उपणस्थत महानुभावहरु,
अब म यस गाउँपाललकाको आ.व २०७८/०७९ को आलथिक र्वकास तफिको बार्षिक नीलत तथा कायिक्रम
प्रस्तुत गने अनुमलत चाहन्त्छु ।
कृर्ष तथा पशुपन्त्छछीःमोलुङ गाउँपाललकामा तराईदे णख पहाडसम्मको हावापानी पाइने हुँदा परम्परागत कृर्ष प्रिालीको र्वकल्पको
रुपमा आिुलनक कृर्ष प्रिाली अपनाउने, कृर्षमा व्यवसायीकरि, बजारीकरिका साथै कृर्ष क्षेत्रमा दे णखएका
समस्यालाई समािान गदै उन्नत जातको मल, लबउ, तथा प्रर्वलिको र्वस्तारमा सहयोग गने नीलत समावेश
गररएको छ ।


बाँझो जलमन राख्न नपाईने नीलतका साथै सबै जलमनलाई कृर्ष उत्पादनमा प्रयोग गररने छ। त्यस्ता
जलमनमा कृर्ष उत्पादन गनेलाई लबशेष अनुदान तथा प्रोत्साहनको लालग प्रदे श तथा सङ्घीय सरकारलाई
लसफाररस गररने छ,



कृषक समुहहरुलाई सर्क्रय बनाई कृषक समुह दताि प्रिालीलाई व्यवणस्थत बस्तुलनष्ठ बनाउँदै ललगने
छ,

 सामूर्हक पशु फामि सञ्चालनलाई गाँउपाललकामा दताि गनि प्रोत्साहन गररने छ,
 प्रत्येक वडा स्तरमा कणम्तमा एक कृर्ष श्रोत व्यणक्तको व्यवस्थालाई लनरन्त्तरता ददँदै ललगने छ,
 सहकारी कृर्ष प्रिालीलाई प्राथलमकतामा राणखने छ,
 युवा जनशणक्तलाई कृर्ष पेशाप्रलत आकर्षित गनि व्यवहाररक कृर्ष ज्ञान, सीप, ताललम र उणचत अनुदानको
व्यवस्था गररने छ,
 टोल-टोलमा प्रार्वलिक, र्वषेशज्ञ सेवा कायिक्रम लागू गनि एक वडा एक कृर्ष तथा पशु प्रार्वलिकको
व्यवस्था गररने छ,
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 कृर्षको उत्पादन तथा उत्पादकत्त्व वृर्द्धका लालग कृर्ष सामग्री, औजार उपकरि, उन्नत जातका लबउ,
लबजन तथा उन्नत प्रर्वलिको र्वस्तार गररने छ,
 कृर्षको सम्भावना, आवश्यकता र प्रार्वलिक उपयुक्तताका आिारमा एक वडा एक उत्पादनको नीलत
ललइने छ,
 गाउँपाललका लभत्रका सम्पूिि कृषकको पोषिमा सुिार ल्याउनका लालग एक घर एक करे सावारी
कायिक्रम लागू गररने छ,
 बाली लबरुवामा वढ्दो रोग तथा र्करालाई व्यवस्थापनका लालग बाली उपचार कायिक्रमलाई र्वस्तार
गररने छ,
 खाद्यान्त्य उत्पादनका साथसाथै फूल खेती, अलै ची, र्कवी, अकवरे , अदुवा, वेसार खेती तथा माछा र
मौरी पालन क्षेत्रमा लगानी वृर्द्ध गररने छ,
 दुि, फूल, माछा, मासुमा आत्मालनभिर बनाउनका लालग पशुपालन व्यवसायलाई व्यवसायीकरि गररने
छ,
 आलुको उत्पादन तथा भण्डारिका लालग रणस्टक स्टोर लनमािि तथा आलु ढु वानीमा अनुदान उपलब्ि
गराईने छ,
 बाख्रा पकेट स्थापना तथा वाख्रा लमसन कायिक्रम सञ्चालन गनिका लालग डाले घाँस तथा भुइघाँस
र्वतरि, च्याप क्वाट र्वतरि लगाएतका कायिक्रम सञ्चालन गररने छ,
 वैदेणशक रोजगारबाट फकेका युवा कृषकलाई कृर्ष पेशामा आवद्ध हुनका लालग उणचत ताललमको
व्यवस्था गररने छ,
 बेमौसलम कृर्ष उत्पादन तथा तरकारी खेतीलाई प्राथलमकता ददईने छ ।
सहकारी :

गाउँपाललका लभत्रका सहकारी सुं स्थाहरुलाई उत्पादनशील र रोजगारी सृजना गने कायिक्रम तफि
प्रोत्सार्हत गररने छ,



सहकारीको अनुगमन लनरीक्षि गरी र्वत्तीय सुशासन कायम गनि जोड ददइने छ,



सहकारीको माध्यमबाट व्यवसार्यक कृर्ष, घरे ल ु तथा साना उद्योगको स्थापना गरी नागररकहरुको
जीवन स्तर उकास्ने नीलत ललइने छ,



राज्यको ३ खम्बे अथि नीलत अनुसार गाउँमा छररएर रहेका स्रोत सािनहरुलाई एकीकृत गदै
रोजगारी सृजना गनि सहकारी क्षेत्रसुं ग आवश्यक समन्त्वय र सहकायि गररने छ,



गाउँपाललका लभत्र रहेका सहकारीलाई एर्कन गने र सुं चालनमा एक रुपता ल्याउने सहकारी-सहकायि
नीलत ललइने छ ।
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सुंस्कृलत तथा पयिटनीः

पयिटनको प्रच ुर सम्भावना रहेको यस गाउँपाललकामा लतनतले पहाड पयिटकीय क्षेत्रको अध्ययन
गरी पूवाििार र्वकास गदै पयिटनलाई रोजगारीको श्रोतको र्वकास गने नीलत अपनाईने छ ,



सेप्ली झरनाको पयिटकीय पूवाििार लनमािि गरी बृहत साुंस्कृलतक पयिटकीय महोत्सवको आयोजना
गररने छ ,



गाउँपाललकामा रहेका मणन्त्दर, दे वीस्थान र गुम्बाहरुको ममित सुं भार तथा सुं रक्षि गररने छ,



पयिटनको सम्भावना रहेका यस गाउँपाललकामा पयिटकीय क्षेत्रहरुको अध्ययन गरी पूवाििार
र्वकास गदै पयिटनलाई रोजगारी सृजना गने नीलत अपनाईने छ,



कुन्त्तादे वी कोटगडी र जलजले श्वर लत्रवेिी िाम लगायतका िालमिक एवुंम पुराताणत्वक सुं स्कृलतको
महत्त्व बोकेका क्षेत्रहरुको सुं रक्षि गदै िालमिक पयिटनको रुपमा र्वकास गनि आवश्यक पूवाििार
लनमािि गदै ललगने छ,



थानी ढुँ गा, रामपुरलाई छोटो दुरीको पयिटकीय पदमािगको रुपमा र्वकास गररने छ,

उद्योग तथा वाणिज्य:

मोलुङ गाउँपाललका वडा नुं. ६ श्रीचौरमा उद्योग ग्रामको पूवाििार र्वकास गरी यथाणशघ्र उद्योग
ग्रामलाई सुं चालनमा ल्याईने छ,



गाउँपाललकामा स्थानीय श्रम, सीप र प्रर्वलिमा आिाररत लिु उद्योगहरु स्थापना गराउन लघु उद्यम
र्वकास कायिक्रम (मेड्पा) को प्रभावकारी कायािन्त्वयन गररने छ ,



परम्परागत कुटी र उद्योगहरुको सुं रक्षि र र्वकास गनि उणचत पहल गररने छ,



लघु उद्यमीहरुको सीप र्वकास गरी लघु उद्योगको माध्यमबाट रोजगारीको सृजना गरी मोलुङका
उद्यलमहरुलाई आत्मलनभिर बनाउदै ललगने छ,



लणक्षत वगिको आय आजिनमा टे वा पुग्ने कायिहरु सञ्चालन गरी रोजगारी सृजना गने नीलत ललइने छ,



उपभोक्ता र्हतको सुं रक्षि गनि समय समयमा बजार अनुगमन गने कायिहरुलाई लनरन्त्तरता ददइने छ,



उद्यमशीलतालाई प्राथलमकतामा राखी स्व-उद्यमी बन्न तथा उद्योगबाट आत्मलनभिर हुन प्रोत्साहन गने
नीलत ललइने छ,



औषलिजन्त्य जलडबुटीहरुको खोज अनुसन्त्िान गरर लनयाित गने लनलत ललइनेछ ।

र्वत्तीय क्षेत्र र र्वत्तीय व्यवस्थापन:

नागररकलाई बैंर्कङ्क सेवामा पहुँच अलभबृर्द्ध गनि गाउँपाललका लभत्र स्थार्पत बैंक तथा र्वत्तीय
सुं स्थाहरुलाई जनताको घर दै लोसम्म पुग्ने वातावरि सृजना गररने छ,



ँ ी लनमािि हुने, उत्पादनशील क्षेत्र र रोजगारी सृजना हुने क्षेत्रहरुमा लगानी गनि
र्वत्तीय क्षेत्रहरुलाई पूज
उपयुक्त वातावरि सृजना गररने छ,



प्रत्येक व्यणक्तलाई अलनवायि रुपमा खाता खोली बचत गने बानीको र्वकास गनि उत्प्रेररत गररने छ,
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बाणिज्य बैंक, र्वकास बैंक, फाइनान्त्स, लघु र्वत्त र सहकारीमा लनष्कृय रहेको पूजीलाई उत्पादन
मूलक क्षेत्रमा लगानी गनि प्रोत्सार्हत गररने छ,



गाउँपाललकाले Cash Less नीलत अनुरुप बैंर्कङ कारोबारमा प्रोत्साहन गने नीलत ललइने छ,



गाउँपाललकाको आलथिक कारोवारहरुलाई पारदिशी र च ुस्त बनाउन अनलाइन प्रर्वलि SUTRA ,CGAS
माफित गने कायिलाई लनरन्त्तरता ददईने छ,



साविजलनक खचिको लमतव्ययीतालाई र्वशेष ग्राहयता ददइने छ,



आन्त्तररक लेखा परीक्षि प्रिालीलाई थप व्यवणस्थत र प्रभावकारी बनाई लेखा लनयन्त्त्रि प्रिालीलाई
प्रभावकारी बनाउदै ललगने छ।

उपणस्थत महानुभावहरु,
अब म यस मोलुङ गाउँपाललकाको आ.व २०७८/०७९ को सामाणजक र्वकास तफिको बार्षिक नीलत तथा
कायिक्रम प्रस्तुत गदिछु ।
णशक्षाीः

ँ र्वकास गनि सम्पूिि र्वद्यालयमा
गाउँपाललका लभत्र रहेका सम्पूिि र्वद्यालयहरुमा सूचना प्रर्वलिको पहुच
इन्त्टरनेट सुर्विा लबस्तारको कायि प्रारम्भ गररने छ,



यस गाउँपाललकामा रहेका दुई र्वद्यालयमा सुं चाललत प्रार्वलिक िारको णशक्षालाई थप व्यवणस्थत
गराउन आवश्यक थप सुं यन्त्त्रलाई मजबुत बनाउदै ललगने छ,



र्वद्यालयमा सुं चालन हुने परीक्षालाई मयािददत, व्यवणस्थत, बस्तुलनष्ठ, र्वश्वसनीय र प्रलतस्पिी बनाउदै
ललगने छ,



ँ ा
"जह

र्वद्याथी

त्यहा

णशक्षक"

अलभयानलाई

प्रभावकारी

बनाउन

र्वद्याथी

सुं ख्याको

आिारमा

र्वद्यालयलाई समायोजन गने र कक्षा घटाउदै ललगने छ,


र्वद्यालय लनरीक्षि तथा सुपररवेक्षिमा लबलभन्न लनकायको भूलमकालाई थप प्राथलमकतामा राखी लनरीक्षि
तथा सुपररवेक्षि कायिलाई थप व्यवणस्थत गराइने छ ।



गाउँपाललका लभत्रका सवै सामुदार्यक तथा लनजी र्वद्यालयहरुको लनयलमत रुपमा अनुगमन र मुल्याङ्कन
गरी शैणक्षक गुिस्तरमा सुिार गररने छ,



हरे क र्वद्यालयहरुमा र्वद्याथीको आन्त्तररक क्षमता तथा प्रलतभा पर्हचानसँग सम्वणन्त्ित अलतररक्त
र्क्रयाकलापहरु सञ्चालन गरी र्वद्याथीहरुको चौतफी र्वकासमा टे वा पुर्याउने नीलत ललइने छ,



सामुदार्यक र्वद्यालयहरुमा जनप्रलतलनलि, कमिचारी, र्वद्यालय व्यवस्थापन सलमलत र णशक्षकहरुका
सन्त्तलतलाई भनाि गनि उत्प्रेररत गररने छ,



सामुदार्यक र्वद्यालयमा अध्ययनरत र्वद्याथीहरुको लालग प्रदान गररने छात्रवृणत्त र्वतरिलाई थप
व्यवणस्थत र पहुँचयोग्य बनाईने छ,



गाउँपाललकाको छु ट्टै शैणक्षक क्याले ण्डर प्रकाशन गररने कायिलाई लनरन्त्तरता ददइने छ,

7|Page


गाउँपाललकाको उच्च णशक्षाको एक मात्र केन्त्र शर्हद आदशि क्याम्पसको उन्नलत प्रगलतमा हरसम्भव
प्रयास गदै स्नातकोत्तर तहको अध्ययन आध्यापन सुरु गराउन पहल गररनेछ ,



र्वद्यालयको भौलतक सुं रचनालाई भू-कम्प प्रलतरोिी, अपाुंग मैत्री, बाल मैत्री बनाउने नीलत ललईने छ,



नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने शसति अनुदानका र्वर्वि कायिक्रमहरुलाई सम्पूिि र्वद्यालयको पहुँचमा
पुर्याई नलतजामा आिाररत प्रिाली अनुसार अनुगमन र मूल्याङ्कनको माध्यमबाट व्यवणस्थत गराइने
छ,



IEMIS मा सम्पूिि र्वद्यालयहरुको पहुँच बृर्द्ध गरी त्याङ्क व्यवणस्थत गराउने कायिलाई लनरन्त्तर र
लनयलमत रुपमा अध्यावलिक गराइने छ ।

स्वास््यीः

स्थानीय सरकारको आिारभूत स्वास््य सेवा प्रदान गने अलिकार स्वरुप जनताको मौललक हकको
रुपमा रहेको स्वास््य सेवालाई सुदृढ र गुिस्तरीय बनाईने छ,



बालबाललकाहरुको स्वास््यलाई मध्यनजर गरी खोप, पोषि, लभटालमन ‘ए’ आदद जस्ता कायिक्रमलाई
प्रभावकारी बनाउदै ललगने छ,



रामपुर अस्पतालमा णजल्ला कै नमुना अत्यािुलनक नमूना प्रयोगशाला सर्हतको प्रसुलत गृह लनमािि
गररने छ ।



आवश्यक स्थानमा खोप केन्त्र भवन स्थापना गदै गत बषि लनमािि भएका खोप केन्त्रको भौलतक
सुं रचनालाई थप व्यवणस्थत गररने छ,



प्रत्येक नागररकले कणम्तमा पलन बषिको एक पटक स्वास््य पररक्षि गने र रोग पर्हचान भएका
व्यणक्तको समयमै उपचार गराउन सहणजकरि गररने छ,



आिारभूत स्वास््य सेवामा सबैको सहज पहुँच बढाउनका लालग गाउँपाललका, लनजी तथा गैर सरकारी
लनकायहरुबाट एकीकृत रुपमा र्वशेष कायिक्रमहरु सञ्चालन गररने छ,



सङ्घीय

सरकारको

सहलगालनमा

१५

शैयाको

अस्पताल

स्थापना

गने

महत्त्वपूिि

कायिलाई

प्राथलमकताको साथ कायािन्त्वयन गरी अस्पतालको लनमािि कायिलाई लछटै पूित
ि ा प्रदान गररने छ,


स्वास््य वीमा कायिक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अगार्ढ बढाईने छ,



मर्हला स्वास््य स्वयुं सेर्वकाको सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्रोत्साहन भत्तालाई लनरन्त्तरता दददै
अलभमूखीकरि ताललम सुं चालन गररने छ,



मातृणशशु स्वास््यमा सुिार ल्याउन गाउँपाललकामा पररचाललत सरकारी, गैरसरकारी सुं स्थाका
कायिक्रमहरुलाई पररिाममुखी र प्रभावकारी बनाइने छ,



मातृणशशु स्याहार तथा मृत्युदरमा उल्ले ख्य कमी ल्याई मातृ णशशुको स्वास््य स्तर सुिानि बलथिङ
सेन्त्टरलाई व्यवणस्थत गरी २४ सै घण्टा सेवा प्रदान गने व्यवस्थालाई थप व्यवणस्थत गररने छ,



प्रजनन् स्वास््य सुरणक्षत मातृत्व जस्ता कायिक्रमलाई प्रभावकारी बनाई र्कशोर र्कशोरीलाई आवश्यक
सेवा परामिश कायिक्रमलाई प्राथालमकताका साथ सुं चालन गररने छ,
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अपाङ्गता भएका नागररक तथा ज्येष्ठ नागररकहरुलाई स्वास््य सेवाको पहुँचमा लबशेष प्राथालमकताका
साथ सेवा प्रवाह गररने छ,



नेपाल सरकारले लन:शुल्क रुपमा उपलब्ि गराउन सूणचकृत गरे का औषलिहरु लन:शुल्क रुपमा बषि
भरर उपलब्ि गराउन आवश्यक पहल गररने छ,



स्वास््य इकाईलाई स्वीकृलतको लालग प्रदे श एबम् सुं घीय सरकारसँग माग गरी स्वास््य इकाई थप
व्यवणस्थत बनाउन पहल गररने छ,



प्रत्येक माध्यलमक र्वद्यालयमा र्कशोरीहरुलाई आइपने समस्या समािानको लालग उणचत परामशि
सर्हतको सेवा उपलव्ि गराईने छ,



योग णशलबर तथा नसने रोग व्यवस्थापन गनि आयुबेद गाउँघर णक्ललनक सुं चालनलाई लनरन्त्तरता ददईने
छ,



पूिख
ि ोप सर्हतको ददगोपना कायिक्रमलाई लनरन्त्तरता ददईने छ,



पाठे घर खस्ने समस्या भएका मर्हलाहरुको लालग स्क्रीलनङ क्याम्प सञ्चालनलाई लनरन्त्तरता ददईने छ,



पररवार लनयोजन सेवा अन्त्तगित लामो जन्त्मान्त्तरका सािनहरुलाई पहुँचयोग्य र सशक्त बनाइने छ,



माहामारी तथा प्रकोपजन्त्य रोगहरुको लनयन्त्त्रिका लालग Act Immediate को अविारिा लागू गररने
छ,



मानलसक स्वास््य समस्या भएका लबरामी तथा अलभभावकहरुलाई अलभमुखीकरि कायिक्रम सुं चालन
गरी मनोसामाणजक परामशि सेवा प्रदान गने कायिलाई लनरन्त्तरता ददईने छ ।

वातावरि, खानेपानी तथा सरसफाईीःसुं र्विानले व्यवस्था गरे को स्वच्छ, सफा खानेपानी सम्बन्त्िी मौललक हकको प्रत्याभुत गनि वातावरि,
खानेपानी तथा सरसफाईलाई आगामी आ.व. मा प्राथलमकताका साथै थप व्यवणस्थत बनाउदै ललगने छ


खुला ददशामुक्त क्षेत्र घोषिा भइसकेको यस गाउँपाललकामा यसको थप प्रभावकारी कायािन्त्वयन गने
तथा स्वास्थ स्वच्छ वातावरि कायम गनि र्वशेष कायिक्रमहरु सञ्चालन गररने छ,



खानेपानी मुहानहरुको पर्हचान, सुं रक्षि गरी मुहान दतािको कायिलाई लनरन्त्तरता ददईने छ,



बजार क्षेत्रको फोहोरमैला व्यवस्थापनको लालग फोहोर र्वसिजन (डणम्पङ साइड) को व्यवस्था गरी
बजार क्षेत्रलाई सफा तथा सुन्त्दर बनाइने छ,



गाउँपाललका क्षेत्र लभत्र रहेका वनजङ्गलहरुको सुं रक्षि गने साथै जलिार सुं रक्षि, भू-सुं रक्षि र जल
उत्पन्न प्रकोप लनयन्त्त्रिको लालग उणचत पहल गररने छ,



फोहोरलाई कुर्हने र नकुर्हने फोहोरको रुपमा बगीकरि गरी उपयुक्त स्थानमा व्यवस्थापन गनि
सहयोग पुर्याउने कायिक्रमहरु सुं चालन गररने छ,



सडकहरुमा चल्ने सवारी सािनबाट लनष्कने फोहोरलाई न्त्युनीकरि र लनयन्त्त्रि गनि लनणित स्थानमा
र्वसजिन गने व्यवस्था लमलाइने छ ।
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र्वलभन्न कारिबाट लसणजित सामाणजक र्ववाद, झगडा तथा द्वन्त्द्वलाई सामाणजक मेललमलापकताि तथा
न्त्यार्यक सलमलतबाट न्त्याय लनरुपि तथा मेललमलाप गररने छ,



प्रत्येक वडामा सुं चाललत मेललमलाप केन्त्रलाई थप व्यवणस्थत बनाउदै वडा तहमा नै मेललमलाप गरी
र्ववाद समािान गने नीलत ललइने छ,



नैलतक णशक्षालाई र्वद्यालय तहबाटै थप व्यवणस्थत गने खालका कायिक्रमहरु सञ्चालन गररने छ,



सामाणजक र्वभेद, बर्हस्कार र अन्त्याय गनेलाई लनरुत्सार्हत गरी सामाणजक अलभयानकतािहरुलाई
उत्सार्हत तथा पुरस्कृत गररदै लालगने छ ।

लैर्ङ्गक समानता तथा सामाणजक समाबेशीकरिीःमोलुङ गाउँपाललकामा रहेको प्रत्येक योजना नीलत लनमािि तथा कायिक्रम कायािन्त्वयन गने पक्षमा लै र्ङ्गक
समानता र सामालनक समाबेशीकरिको नीलत अपनाईने छ ।
मर्हला शसक्तीकरि र रोजगारीीः

राष्ट्रपलत मर्हला उत्थान णजर्वकोपाजिन सुिार कायिक्रमको माध्यमबाट अलत र्वपन्न तथा पछालड
पाररएका समुदाय (कोलभडबाट प्रभार्वत समेतको) णजर्वकोपाजिन सूिार तथा स्वरोजगार कायिक्रम
सञ्चालन गरी मर्हलाहरुको लालग कृर्ष तथा पशु पालन क्षेत्र, पयिटन क्षेत्र र गैर कृर्ष क्षेत्रमा काम
गने गरी लणक्षत कायिक्रमहरु सञ्चालन गररने छ ।



मर्हलाहरुमालथ हुने सबै खाले र्हुं साको अन्त्त्य गनि सामाणजक सुं घ सुं स्थाहरु, शैणक्षक सुं स्था तथा
सरकारी लनकायसँग समन्त्वय गने, चेतनामूलक कायिक्रम सञ्चालन गने कायिलाई थप लनरन्त्तरता ददईदै
ललगने छ,



सुत्केरी भेट, पोलसलो खानेकुरा र्वतरि जस्ता कायिलाई थप व्यवणस्थत बनाउदै ललगने छ,



प्रत्येक वषि झैं अन्त्तरािर्ष्ट्रय नारी ददवस (माचि ८) लाई भव्य रुपमा मनाइने छ ।

युवा तथा खेलकुद
"स्वास््यका लालग खेलकुद राष्ट्रका लालग खेलकुद" को नीलत अनुरुप मोलुङ गाउँपाललकाले युवा तथा खेलकुद
क्षेत्रमा लनम्न नीलत अवलम्बन गनेछ ।


पाललकाका सबै वडाहरुमा युवा क्लबको गठन गरी र्वपद् व्यवस्थापन तथा स्वयुंसेवी कायि र
सामाणजक जागरिका अलभयानहरुमा युवा पररचालन गररने छ,
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वैदेणशक रोजगारीबाट फकेका र अन्त्य वेरोजगार युवाहरुलाई उद्यमशीलता तथा र्वत्तीय साक्षरता
ताललम प्रदान गरी सहुललयतपूिि कजाि प्रालप्तका लालग सहजीकरि गदै स्वरोजगार र रोजगारीका थप
अवसरहरुको सृजना गररने छ,



कणम्तमा एक शैणक्षक सुं स्था एक उद्यम कायिक्रम कायािन्त्वयन गररने छ,



नमूना युवा साुंसदको अभ्यास माफित युवाहरुमा नेतत्ृ व र्वकास र सहभालगताको अवसर उपलब्ि
गराईने छ,



पाललकाको अगुवाईमा णजल्ला स्तरमा युवा प्रलतभाहरुको खोजी गरी प्रलतस्पिािबाट अब्बल ठहररएका
युवाहरुलाई प्रोत्सार्हत गररने छ,



युवा डाटा बैंकको स्थापना गररने छ,



युवा सम्बन्त्िी कायिक्रमहरुको कायािन्त्वयनका सन्त्दभिमा रार्ष्ट्रय युवा पररषद र प्रदे श सरकारसँग
आवश्यक समन्त्वय गररने छ,



रामपुर खेल मैदानलाइ पाललका स्तररय खेल मैदानको रुपमा र्वकास गनि सङ्घीय सरकार तथा प्रदे श
सरकार सुं ग सहकायि गररने छ।

श्रम तथा रोजगारीः

यस गाउँपाललकामा सुं चाललत प्रिानमन्त्त्री रोजगार कायिक्रमको माध्यमबाट रोजगारीकै लालग लबदे णशनु
पने बाध्यत्मक पररणस्थलतको अन्त्त्य गदै स्वदे श मै स्थानीय स्रोत सािनको उपयोग गरी ब्यापक
रोजगारी सृजना गनि EMIS प्रिालीमा बेरोजगार ब्यणक्तको नाम सूणचकृत गरी थप व्यवणस्थत गररने
छ,



ँ
युवा रुपान्त्तरिका लालग पहल आयोजना अन्त्तगित न्त्युनतम १०० ददनको रोजगारी ददन सबै वडासग
समन्त्वय गने र रोजगार सेवा केन्त्रको सुदृिीकरि गने काम अणघ बढाईने छ,



सुं र्विान प्रदत्त रोजगारी सम्बन्त्िी मौललक हकको प्रत्याभुत गनि कायिर्वलि बनाई प्रिानमन्त्त्री रोजगार
कायिक्रमसँग समन्त्वय गरी लनरन्त्तर रोजगारीको सृजना गररने छ,



स्थानीय स्तरमा उत्पाददत वस्तु तथा सेवाको उपभोगलाई प्राथलमकता ददई उत्पादकत्त्व अलभबृर्द्ध,
गरी रोजगारी सृजना र आय आजिन बृर्द्धमा जोड ददइने छ,



सुं घ तथा प्रदे शले ल्याएको रोजगारमूलक कायिक्रममा अपनत्त्व कायम गदै रोजगारीका क्षेत्र र्वस्तार
गररने छ,



सामाणजक र्वभेदीकरिमा परे का र लणक्षत बगिलाई ध्यानमा राखी कायिक्रमको लनमािि गररने छ,



दक्ष तथा सक्षम जनशणक्तको र्वकास गरी आन्त्तररक रोजगारीको प्रवदिन गनि आवश्यक लसपमूलक
ताललमको पर्हचान गरी बेरोजगार व्यणक्तलाई ताललम ददने नीलत ललईने छ,



आन्त्तररक रोजगारी सृजना गनि सरोकारवाला लनकाय र लनजी क्षेत्रसँग सहकारी र समन्त्वयमा जोड
ददईने छ,



युवा तथा शैणक्षक बेरोजगारलाई प्राथलमकतामा राखी स्वरोजगारमुलक कायिमा सुं ग्लग्न स्थानीय युवा
उद्यमीहरुलाई प्रोत्सार्हत गररने छ,
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श्रम सम्बन्त्िलाई प्राथलमकता दददै साविजलनक पूवाििार लनमािि, कृर्ष, ब्यवसार्यक, उद्योग, र्वत्तीय
क्षेत्रवाट रोजगारीको लसजिना गररने छ,



पाललका स्तररय योजनाहरुमा रोजगार सेवा केन्त्रमा सूणचकृत बेरोजगारहरुलाई प्राथलमकतामा राणखने
छ,



युवा रोजगारीका लालग रुपान्त्तरि पहल आयोजना तथा कामका लालग पाररश्रलमकमा आिाररत
सामुदार्यक आयोजनालाई थप सशक्त रुपमा कायािन्त्वयन गररने छ,



बैदेणशक रोजगारीबाट फकेका, रोजगारी गुमाएका युवाहरुको सीप र क्षमताको भरपुर उपयोग गरी
रोजगारी र र्वकास दुबैलाई महत्त्वका साथ कायािन्त्वयन गररने छ,



कुनै पलन काम ठू लो या सानो हुदैन भन्ने भावनाको जागृलत गराई कामको सम्मान गने पररपाटीको
ु णजवनशैली, उपयुक्त
लनमािि गदै स्वरोजगार उन्त्मख
ि
पाररश्रलमक र सामाणजक सुं रक्षि सर्हतको थप
व्यवस्थापनको नीलत हुनछ
े ।

उपणस्थत महानुभावहरु,
अब म यस मोलुङ गाउँपाललकाको आ.व २०७८/०७९ को पूवाििार र्वकास तफिको बार्षिक नीलत तथा
कायिक्रम प्रस्तुत गदिछु ।
सडक तथा पूलीः

सै मल-कोनािम-लबल्दु- ठाडे हुँदै यस गाउँपाललकालाई लछमेकी णजल्ला सोलुखम्ु बू जोड्ने सडक
आयोजनाको स्तरोन्नलत गररने छ,



थुम्की-गोपे हुँदै िालमिक पयिटकीय स्थल ककनी जोड्ने िालमिक पयिटकीय सडक लनमािि कायिलाई
लनरन्त्तरता ददईने छ ।



पयिटकीय गन्त्तब्य सेप्लीमा झोलुङ्गे पूल, घट्टे खोला भुलभुले , घट्टे खोला घले गाउ र िोर्वखोला झोलुङ्गे
पूल गरी ४ वटा पूलको लनमािि गररने छ,



गाउँपाललकाका सडकहरुलाई पाललका स्तरीय सडक, वडा स्तरीय सडक र अन्त्य सडकको रुपमा
बगीकरि गरी सडकहरुलाई लनयलमत ममित तथा स्तरोउन्नलत गररदै ललगने छ,



सडक लनमािि र ममित कायि गदाि आवश्यकता र औणचत्यताको अध्ययन गरी वातावरिीय प्रभाव
मूल्याङ्कन अनुरुप सडक योजना छनौट गररने छ ।

ँ ाईीःलसच


मोलुङ गाउँपाललका लभत्रका मूख्य खेती योग्य फाँटहरु जरायटार, रामपुरटार लगायतका स्थानमा
सम्भाव्यता अध्ययन गरी लसुं चाईको व्यवस्था गररने छ,

12 | P a g e


ँ दे तरकारी खेतीको लालग प्लार्ष्टक पोखरी थोपा लसुं चाई लनमािि गरी लसुं चाइको
बेमौसमी तथा र्हउ
प्रवन्त्ि गने नीलत ललइने छ ।

जलर्वद्युतीः

मोलुङ गाउँपाललका लभत्रका सम्पूिि वडाहरुमा केन्त्रीय प्रसारि लाईन र्वतरि तथा प्रशारि गनि
आवश्यक पहल गररने छ,



मूख्य सडकको आसपास, चोक लगायत मूख्य बजार क्षेत्रहरुमा सौयि सडक वत्तीको व्यवस्था
लमलाउने कायिलाई लनरन्त्तरता ददइने छ,



र्वद्यालय, स्वास््य चौकी, पयिटकीय तथा िालमिक स्थलमा वैकणल्पक उजाि प्रवद्धिन केन्त्रसँगको
सहकायिमा सौयि वत्ती जडान गने नीलत ललइने छ,



गाउँपाललका स्तरीय लघु जलर्वद्युत आयोजनाहरुको सुं रक्षि गने नीलत अपनाईने छ ।

भवन तथा शहरी र्वकासीः

मोलुङ गाउँपाललका लभत्र कुनै पलन भौलतक पूवाििार लनमािि गदाि गाउँपाललकाको पूवाििार व्यवस्थापन
ऐन वमोणजम णस्वकृलत ललनु पने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा लागू गररने छ,



गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र व्यवसार्यक वा आवासीय घर लनमािि गदाि गाउँपाललकाबाट अलनवायि नक्शा
पास तथा अनुमलत ललएर मात्र भवन तथा घर लनमािि गनुि पने व्यवस्थालाई काडाईका साथ लागू
गररने छ,



एर्ककृत बस्ती र्वकास कायिक्रमलाई अन्त्य वडामा पलन सञ्चालन गने व्यवस्था गनि आवश्यक पहल
गररने छ ।

सुचना प्रर्वलि तथा सञ्चारीः

मोलुङ गाउँपाललका गाउँ कायिपाललकाको कायािलय, सम्पूिि वडा कायािलयहरु, र्वद्यालय र स्वास््य
सुं स्थामा ब्रोड ब्याण्ड इन्त्टरनेट सेवा जडान गरी कणम्तमा २० एमलबर्पएस क्षमताको नन् डेलडकेटे ड
ब्रोड ब्याण्ड सेवा पुर्याईने छ ।



गाउँपाललकाका प्रत्येक वडाहरुमा गुिस्तरयुक्त Free Wifi सेवा सर्हतको इन्त्टरनेट लबस्तार गदै ललगने
छ,



गाउँपाललकाबाट प्रदान गररने सेवा सुर्विा, कायिक्रम, सूचना प्रवाह प्रिालीलाई प्रभावकारी र पारदशी
बनाउनको लालग WEBSITE (वेवसाईट), Mobile App (मोबाईल एप) माफित समयमा साविजलनक गने
र अनलाइन सेवा प्रवाहलाई थप व्यवणस्थत गररने छ,



वडा कायािलयहरुबीच इन्त्टरनेटको माध्यमबाट ररपोटि प्रेषि तथा सुचना आदान प्रदान गने प्रिालीलाई
थप प्रभावकारी पाररने छ,
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वन तथा भू–सुं रक्षि:

ँ ै आएका सामुदार्यक वनलाई लबलभन्न
मोलुङ गाउँपाललका लभत्रका परम्परागत रुपले व्यवस्थापन हुद
काष्ठजन्त्य, कृर्षजन्त्य, गैरकाष्ठजन्त्य कच्चा पदाथि उत्पादन स्थलको रुपमा र्वकास गने नीलत ललइने छ,



गाउँपाललकाको क्षेत्र लभत्र रहेका साविजलनक जग्गा खाली जग्गा र लभर पाखाहरुमा बृक्षारोपि गने
नीलत ललईनेछ,



वनक्षेत्रमा उपलब्ि हुने णचराइतो, मलछनो, अलम्रसो, कुरीलो, वेदबाँस जस्ता र्वलभन्न प्रजालतका रुख
र्वरुवा एवुं जडीबुटीलाई व्यवसार्यक खेतीतफि उन्त्मूख गरी आय आजिनको माध्यम बनाउने नीलत
ललईने छ,



भू-क्षय लनयन्त्त्रि तथा जग्गा र्वकास, जलािार सुं रक्षि, जैर्वक र्वर्विता सुं रक्षि आददमा र्वशेष ध्यान
ददइने छ,



सामुदार्यक वनलाई पयिटन उद्यम प्रवद्धिन गने नीलत ललइने छ।

जलािार सुंरक्षि:

मुहान तथा पोखरीहरुको सुं रक्षि गरी ररजिभ लसस्टममा ध्यान पुयािइने छ,



मोलुङ खोलामा जलािारको समग्र उपयोगका लालग माछापालन, र लसुं चाई वहुउद्देश्यीय सम्भाब्यता
अध्ययन गरी प्रलतवेदन तयार गररने छ,



गाउँपाललका लभत्र रहेका खानेपानी तथा लसुं चाईको मुहान पर्हचान गरी मुहान दताि गराई त्यसको
सुं क्षरि सम्बद्धिन र व्यवस्थापन गने नीलतलाई लनरन्त्तरता ददईने छ ।

वातावरि सुं रक्षि:

नेपाल सरकारले तयार गरी लागू गरे को वातावरिमैत्री स्थानीय शासनको प्रारुप अनुसार यस
गाउँपाललकाले यसै आ.व. दे णख नै कायि आरम्भ गनेछ र यस प्रारुपलाई गाउँपाललकाको मूल नीलतको
रुपमा ललई सम्बणन्त्ित कायिक्रम सञ्चालन गने छ,



प्राकृलतक वातावरिको सुं रक्षि, पुनस्थािपना र ददगो उपयोगमा जोड ददईने छ,



वातावरि व्यवस्थापनको लालग सुं स्थागत र्वकास गने र्वलभन्न लनकायहरुको भूलमका र णजम्मेवारीमा
स्पष्टता ल्याई पूवाििार र्वकास कायिलाई वातावरिमैत्री बनाइने छ,



जलवायु अनुकुललत गाउँपाललका प्रदुषि न्त्युनीकरि र ददगो र्वकासका लालग वातावरि मैत्री
कायिक्रमहरुलाई जोड ददइने छ ।

जल उत्पन्न प्रकोप लनयन्त्त्रि:

बषािको समयमा हुन सक्ने बाढी पर्हरो रोकथाम गनिका लालग सचेतना कायिक्रम तथा तत्काल
उद्धारको लालग प्रयोग हुने सामाग्री र जनशणक्तको व्यवस्थापन गररने छ ।
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र्वपद व्यवस्थापन:

आकणस्मक रुपमा आइपनि सक्ने र्वपद्को व्यवस्थापन गनिको लालग समुदाय, सरोकारवाला सुं घ
सुं स्थाहरुसँग समन्त्वय गरी र्वपद् पूवक
ि ो तयारी, र्वपद् पिातको उद्धार कायिक्रमहरु बनाई लागू गने
नीलत ललइने छ,



र्वपदको पूव ि तयारीका लालग १ दे णख ८ नुं. वडामा वडा स्तरीय र्वपत व्यवस्थापन सलमलत गठन
गररने छ ।



गाउँपाललका लभत्रका र्वपद् जोणखम क्षेत्रको अध्ययन गनिका लालग र्वपद् पुव ि तयारी तथा प्रलतकायि
योजना लनमािि गररने छ।

उपणस्थत महानुभावहरु,
अब म यस मोलुङ गाउँपाललकाको आ.व २०७८/०७९ को सुं स्थागत र्वकास तथा सेवा प्रवाह तफिको
बार्षिक नीलत तथा कायिक्रम प्रस्तुत गदिछु ।
मानव सुंसािन र्वकास:

सामाणजक आलथिक उद्यमशीलताको र्वकास गदै युवाहरुलाई रोजगारी तथा स्वरोजगार बन्न आवश्यक
ताललम प्रदान गररने छ



श्रम बजारको मागलाई आिार मानी आवश्यकता अनुरुपको जनशणक्त तयार गनि उपयुक्त
कायिक्रमहरु तय गरी लागू गररने छ ।

सामान्त्य प्रशासन र सेवा व्यवस्थापन:

साविजलनक सेवा प्रवाहलाई पारदिशी, च ुस्त, गुिस्तरीय र नागररक मैत्री बनाउने नीलत ललइने छ,



वषिको एक पटक प्रत्येक वडाहरुमा घुम्ती सेवा प्रदान गने नीलत ललइने छ ।

सुंस्थागत क्षमता र्वकास:

समय सापेक्ष कमिचारी र पदालिकारीहरुको क्षमता र्वकासको लालग सयम समयमा ताललम, गोर्ष्ठ,
अलभमुखीकरिका कायिक्रमहरु सुं चालन गने नीलत ललइने छ ,



गाउँपाललका, वडा र र्वषयगत कायािलयहरुमा सूचना प्रर्वलिमा आिाररत उपकरिको व्यवस्था गरी
सेवा प्रवाहलाई च ुस्त दुरुस्त बनाउने नीलत ललइने छ ।

राजश्व पररचालन: आ.व ०७८/०७९ दे णख एकीकृत सम्पणत्त कर प्रिालीको अध्ययन गरी क्रमैसँग लागू गररने छ,
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 गाउँपाललकाको आन्त्तररक आम्दानी बृर्द्ध गने स्रोतहरुको पर्हचान गरी राजश्वको पररचालन गररने छ,
 नागररकहरुमा कर लतने बानीको र्वकास गरी राजश्व च ुहावट गने प्रवृणत्तलाई लनरुत्सार्हत गररने छ,
 लनकासी कर, पटके कर, व्यवसार्यक कर, ढु ङ्गा लगटी र वालुवाको उत्खनन् र लनकासीबाट राजस्व
सुं कलन गने कायिलाई अझ व्यवणस्थत बनाई लनरन्त्तरता ददईने छ ।
सुरक्षा व्यवस्थापन:

गाउँपाललको केन्त्र, लगायत सुरक्षाको उच्च जोणखम रहेका क्षेत्रहरुमा लसलसर्टलभ क्यामरा जडान गरी
आवश्यक लनगरानी राणखने छ,



चोरी, लागूऔषि तथा अन्त्य आपरालिक र्क्रयाकलापहरुलाई लनयन्त्त्रि गनि सुरक्षा लनकायसँग समन्त्वय
र सहकायि गने नीलत ललइने छ।

स्थानीय त्याुंक सुंकलन र अलभलेख व्यवस्थापन :

गाउँपाललकाको र्वलभन्न क्षेत्रसँग सम्वणन्त्ित त्याङ्कहरु सङ्कलन कायिलाई मूतरु
ि प ददई गाउँपाललकाले
लनमािि गरको पाश्विणचत्रलाई थप अध्यावलिक गररने छ,



पाललका र वडा स्तरीय अलभले ख व्यवस्थापन कायिलाई प्रर्वलिमैत्री बनाईने छ ।

ु ाई :साविजलनक सुनव


गाउँपाललकाको सेवा प्रवाहको प्रभावकाररता र पारदिणशिता सम्वन्त्िमा प्रत्येक चौमालसकमा साविजलनक
ु ाईको कायिक्रम गने नीलत ललइने छ,
सुनव



कायािलयको सुझाव पेर्टका माफित प्राप्त गुनासाहरुलाई दै लनक रुपमा प्राप्त गरी फर्छ्यौट गदै जाने
नीलत ललईने छ ।

पञ्जीकरि व्यवस्थापन :

व्यणक्तगत

घटना दताि

प्रत्येक वडा कायािलयहरुमा अनलाइन

प्रिाली माफित

सुं चालन

गने

व्यवस्थालाई लनरन्त्तरता ददईने छ,


रार्ष्ट्रय पररचय-पत्र र्वतरिको लालग मोलुङ गाउँपाललकाको सेवा इकाईलाई व्यवणस्थत गररने छ ।

सुशासन प्रवद्धिन :

कमिचारीलाई सेवाप्रलत लगनशील र कतिव्यलनष्ठ बनाई जनमूखी सेवा प्रवाहमा जोड ददइने र यसको
लालग दण्ड र पुरस्कारको नीलत कायािन्त्वयनमा ल्याइने छ,



गाउँ कायिपाललकाको कायािलयलाई भ्रष्टाचार मुक्त र सदाचार युक्त बनाउन सुशासनका आिारभूत
मान्त्यताहरुलाई आत्मसात गदै तदनुकूलको व्यवहार गदै ललगने छ,
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कमिचारीको मनोवल उच्च पाने नीलत ललइने तथा कायािलयको र्हत र आन्त्तररक आयमा सर्क्रय
रुपमा लाग्ने कमिचारीलाई उत्कृष्ट कमिचारी घोषिा गनि आवश्यक मापदण्ड तयार गररने छ ।

वेरुजु फर्छ्यौट :

हालसम्मको बेरुजुलाई शुन्त्यमा झाने नीलत ललइने छ,



पेश्की ददने कायिलाई लनरुत्सार्हत गररने छ,



पुरानो पेश्की फर्छ्यौट गने र वेरुजु बाँकी रहेका व्यणक्त वा सुं घ सुं स्थाहरुलाई अर्वलम्व पेश्की
फर्छ्यौट गराउन आवश्यक पहल गररने छ ।

अन्त्य नीलतहरु :

प्रत्येक र्वकास लनमाििका योजनाहरुको लबस्तृत पररयोजना प्रलतवेदन तथा वातावरिीय प्रभाव प्रलतवेदन
लनमािि गरी अगालड बढाईने छ,



यस गाउँपाललकाको वडा नुं.२ मा रहेको शर्हद पाकिलाई सुं रक्षि एवुं सम्वद्धिनमा लबशेष जोड ददईने
छ,



मोलुङ गाउँपाललका लभत्र कायिक्रम सञ्चालन गदै गरे का र कायिक्रम सञ्चालन गने लक्ष्य रहेका र्वलभन्न
गैर सरकारी सुं घ सुं स्थाहरुलाई गाउँपाललकाको अनुमलत ललएर मात्र कायिक्रम सञ्चालन गने व्यवस्था
लमलाईने छ,



सार्हत्य क्षेत्रको र्वकासका लालग मोलुङ सार्हत्य प्रलतष्ठानको स्थापना गररने छ,



युग कर्व लसर्द्धचरि श्रे ष्ठको स्मृलतमा र्वलभन्न सार्हणत्यक गलतर्वलि सुं चालन गररने छ,



गाउँपाललका लभत्रका कला, सँस्कृलत र सृजनामा लागेका सजिकहरु तथा बौर्द्धक व्यणक्तत्त्वहरुलाई
सम्मान तथा पुरस्कृत गररने छ ।

उपणस्थत महानुभावहरु,
आ.व. २०७8/०७9 मा मोलुङ गाउँपाललकाको आय र्ववरि प्रस्तुत गने अनुमलत माग्दछु ।मोलुङ
गाउँपाललकाको आ.व. २०७8/०७9 को बजेट सीमा दे हाय बमोणजम रहेको छ।
(बजेट रु हजारमा )

शीषिक
आन्त्तररक श्रोत

आ.व. २०७८/७९ को अनुमान
२२५०

राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम

६४६९९

११४११ बाँडफाँड भइि प्राप्त हुने मूल्य अलभबृर्द्ध कर

३०९९०
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११४२१ बाँडफाँड भइि प्राप्त हुने अन्त्त:शुल्क

३०९९०

११४५६ बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने सवारी सािन कर

२७१९

सुं घीय सरकार

३३५९००

१३३११ समालनकरि अनुदान

८३०००

१३३१२ शसति अनुदान चालु

२११८००

ँ ीगत
१३३१३ शसति अनुदान पुज

१६२००

ँ ीगत
१३३१५ र्वषेश अनुदान पुज

१६६००

ँ ीगत
१३३१७ समपुरक अनुदान पुज

८३००

प्रदे श सरकार

१७८२८

१३३११ समालनकरि अनुदान

४६८७

१३३१२ शसति अनुदान चालु

३१४१

१३३१६ समपुरक अनुदान चालु

१००००

कूल जम्मा

४२०६७७

गरी आ.व. ०७८/०७९ को जम्मा अनुमालनत आय रु ४२ करोड ६ लाख ७७ हजार रहेको जानकारी
ददलाउन चाहन्त्छु ।
अब म आलथिक बषि २०७८।०७९ को लालग लबषयगत क्षेत्र अनुसार बजेट लसमा बारे जानकारी ददलाउन
चाहन्त्छु ।
र्वषय क्षेत्र अनुसार बजेट सीमा रकम
र्वषयगत महाशाखा, शाखा
तथा वडा कायािलय

आलथिक
र्वकास

सामाणजक
र्वकास

पूवाििार
र्वकास

प्रशासन, योजना तथा

पूवाििार र्वकास

सहकारी

सुशासन

तथा र्वपद्

सुंस्थागत

वातावरि

व्यवस्थापन

तथा

र्वकास

५००

अनुगमन

कृर्ष, पशुपक्षीुं र्वकास

वन,

५९९८७
३०००

जम्मा
रकम
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उद्योग, पयिटन र रोजगार

१०००

वातावरि र र्वपद

४०००

व्यवस्थापन

णशक्षा तथा मानव

१७५००

सुं शािन
स्वास््य
लसुं चाई

३०००
800

खानेपानी तथा सरसफाइि

१०००

मर्हला, बालबाललका र

३०००

लणक्षत वगि

युवा, खेलकुद,

१०००

न्त्याय

१०००

सूचना प्रर्वलि

११००

कायािलय सञ्चालन
अन्त्य पुणँ जगत
जम्मा

२०००
४८००

27500

2000
६३०८७

१०००
४०००

२५०० १०१८८७

आदरिीय उपाध्यक्षज्यू वडा अध्यक्षज्यूहरु, कायािपाललका तथा गाउँ सभाका सदस्यज्यूहरु, र राष्ट्र सेवक
कमिचारी लमत्रहरु, सुरक्षा लनकायका प्रमुख, पाटी प्रलतलनलिज्यू, पत्रकार लमत्र तथा सम्पूिि मोलुङबासीहरुमा
"समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली" र "कृर्ष पयिटन हररयाली वन, समृद्ध मोलुङको खुलसयाली मन" को नारालाई
आत्मसाथ गनि साथ सहयोगको अपेक्षा गदै आलथिक बषि २०७८/०७९ को बार्षिक नीलत तथा कायिक्रम
समापन गदिछु ।
िन्त्यवाद !
मणिराज राई
(अध्यक्ष)
मोलुङ गाउँपाललका
ईलत सम्बत २०७८ साल असार १० गते रोज ५ शुभम् ।
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