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" कृलष र पयिटनमा आधाररत समृद्ध मोलुङ " 

आ.व. २०७९/०८० को बालषिक नीलत तथा कायिक्रम 

मोलुङ गाउँपाललकाका उपाध्यक्षज्य,ू वडा अध्यक्षज्यहूरु, काययपाललका तथा गाउँ सभाका सदस्यज्यहूरु, राष्ट्र सेवक 

कमयचारी लमत्रहरु, सरुक्षा लिकायका प्रलतलिलिहरु, राजिीलतक दल तथा दलका प्रलतलिलिज्यहूरु, पत्रकार लमत्रहरु तथा 

उपलस्थत सम्परू्य बवुा, आमा, दाजभुाई तथा लददीबलहिीहरु, 

भर्यरै सम्पन्ि लिवायचिमा अध्यक्षमा लिवायलचत भएको यो अवसरमा गररमामय सभामा आलथयक वर्य २०७९/०८० को 

वालर्यक िीलततथा कायायक्रम प्रस्ततु गिय पाउँदा मलेै िेरै र्शुी महशसु गरेको छु । मलाई लिवायलचत गराउि प्रत्यक्ष वा 

अप्रत्यक्षरुपमा सहयोग गिुयहुिे महािभुावहरुलाई यसै अवसरमा लवशेर् िन्यवाद लदि चाहान्छु । अव म यस मोलङु 

गाउँपाललकाको अध्यक्षको हलैसयतले यस गररमामय सभामा आलथयक वर्य २०७९/०८० को बालर्यक िीलत तथा काययक्रम 

प्रस्ततु गद ैछु । यस गौरवपरू्य अवसरमा िेपाली िागररकहरुको स्वतन्त्रता तथा सङ्घीय लोकतालन्त्रक गर्तन्त्र स्थापिाका 

लालग जीवि बललदाि लदि ुहुिे सम्परू्य ज्ञात अज्ञात शहीदहरु प्रलत भावपरू्य श्रद्धाञ्जली अपयर् गदयछु साथसाथै राजिीलतक, 

सामालजक र आलथयक पररवतयिमा िेततृ्त्वदायी भलूमका लिवायह गिुय हुिे सम्परू्य अग्रजहरु प्रलत आदरभाव प्रकट गदयछु । 

मोलुङ गाउँपाललका लोकतन्त्रका आिारभतू मलू्य मान्यता, बहुलवादी र्लुा समाज, मािव अलिकार, सामालजक न्याय, 

सहकाररता, सहअलस्तत्त्व र समन्वयको लसद्धान्तलाई आत्मसात गद ैलवलिको शासि प्रलत परू्य प्रलतबद्ध छ । लोकतन्त्रलाई 

सामालजक जीवि पद्धलतका रुपमा स्थालपत गिे कुरामा गाउँपाललका हरपल प्रयत्िशील छ । शासकीय व्यवस्थामा आएको 

पररवतयिको अिभुलूत सबै मोलुङ बासीले गिय सकूि भन्िेमा हामीहरु अत्यन्त सचेत छौं । 

लामो समयसम्म महामारीको रुपमा कोलभड -१९ को संक्रमर् पश्चात लियलमत बजारमा भएको मलु्य बलृद्धले सामान्य 

िागररकको लजवियापिमा संकट आई परररहकेो छ । यस लबर्म पररलस्थलतमा मोलुङ गाउँपाललकाका सवै राजिीलतक 

दल, बलुद्धलजवी, समाजसेवी, भद्रभलाद्मी, लिजी क्षेत्र, िागररक समाज, सञ्चार जगत, सरुक्षा लिकाय र मोलङु 

गाउँपाललकाका शभु लचन्तक सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको छु । 

गररमामय सभाका सम्परू्य सदस्यज्यहूरु, 

आलथयक वर्य २०७९/०८० को िीलत तथा काययक्रमको लक्ष्य "कृलष र पयिटनमा आधाररत समृद्ध मोलुङ" रहकेो छ । 

यो िीलत तथा काययक्रम सङ्घीयताको कायायन्वयिसँग ै लसंहदरबारको अलिकार जिताको बीचमा परु् याउि कोशढुेङ्गा 

सालवत हुिे अपेक्षा गररएको छ ।  

उपलस्थत महानुभावहरु, 

अब म यस गाउँपाललकाको आ.व २०७९/०८० को आलथिक लवकास तर्य को बालर्यक िीलत तथा काययक्रम प्रस्ततु गि े

अिमुलत चाहन्छु । 

कृलष तथा पशुपन्छी 

मोलुङ गाउँपाललका प्राकृलतक लवलविताले सुसलज्जत छ । तराईदलेर् पहाडसम्मको हावापािी पाइन्छ । कृर्ीमा प्रचरु 

सम्भाविा रहकेो हुदँा परम्परागत कृलर् प्रर्ालीको लवकल्पको रुपमा आिलुिक कृलर् प्रर्ाली अपिाउिे, कृलर् उत्पादिलाई 



 

 

 

2 

व्यवसायीकरर् गि,े बजारीकरर्मा ध्याि परु् याउिे यवुालाई कृलर् पेशामा आकलर्यत गिे साथै कृलर् के्षत्रमा दलेर्एका 

समस्यालाई समािाि गद ैउन्ित जातको मल, लबउ तथा प्रलवलिको लवस्तारमा सहयोग गिे िीलत समावेश गरेको छु । 

 यवुा जिशलिलाई कृलर् पेशाप्रलत आकलर्यत गिय व्यवहाररक कृलर् ज्ञाि, सीप, ताललम र उलचत अिदुािको व्यवस्था 

गररिे छ, 

 बाँझो जलमि राख्ि िपाईिे िीलतका साथै सबै जलमिलाई कृलर् उत्पादिमा प्रयोग गिय प्रोत्साहि गररिे छ । त्यस्ता 

जलमिमा कृलर् उत्पादि गिेलाई लबशेर् अिदुाि, प्रदशे तथा सङ्घीय सरकारका काययक्रम हरेी लसर्ाररस गररिे छ, 

 कृर्क समहुहरुलाई सलक्रय बिाई कृर्क समहु दताय प्रर्ालीलाई व्यवलस्थत बस्तलुिष्ठ बिाउँद ैलकसाि पररचय पत्र 

लाग ूगररिे छ, 

 सामलूहक पश ुर्मय सञ्चालिलाई गाँउपाललकामा दताय गिय प्रोत्साहि गद ैलवलभन्ि काययक्रम मार्य त सम्वोिि गररिे 

छ, 

 सहकारी कृलर् प्रर्ाली साथै सामलुहक कृलर् प्रर्ालललाई प्राथलमकतामा रालर्ि ेछ, 

 टोल-टोलमा प्रालवलिक, लवर्ेशज्ञ सेवा काययक्रम लाग ूगिय एक वडा एक कृलर् तथा पश ुप्रालवलिकको व्यवस्था 

गररिे छ, 

 कृलर्को उत्पादि तथा उत्पादकत्त्व वलृद्धका लालग कृलर् सामग्री, औजार उपकरर्, उन्ित जातका बीउ, लबजि तथा 

उन्ित प्रलवलिको लवस्तार गरी कृर्कलाइ सहुललयत दरमा उपलब्ि गराइिे छ, 

 कृलर्को सम्भाविा, आवश्यकता र प्रालवलिक उपयिुताका आिारमा एक वडा एक उत्पादिको िीलत ललइि ेछ, 

 गाउँपाललका लभत्रका सम्परू्य कृर्कको पोर्र्मा सिुार ल्याउिका लालग एक घर एक करेसावारी काययक्रम लाग ू

गररिे छ, 

 बाली लबरुवामा वढ्दो रोग तथा लकरालाई व्यवस्थापिका लालग बाली उपचार काययक्रमलाई लवस्तार गररिे छ, 

 र्ाद्यान्य उत्पादिका साथसाथै र्लरू्ल र्तेी, अलैची, लकवी, अकवरे, अदवुा, वसेार र्तेी तथा माछा र मौरी 

पालि के्षत्रमा लगािी वलृद्ध गिे साथै प्याजको वीउ तथा प्रलवलिको प्रयोग गरी प्याजमा आत्मलिभयर बिाउि प्रयत्ि 

गररिे छ, 

 दिु, रू्ल, माछा, मासमुा आत्मालिभयर बिाउिका लालग पशपुालि व्यवसायलाई व्यवसायीकरर् गररिे छ, 

 आलकुो उत्पादि तथा भण्डारर्का लालग रलस्टक स्टोर लिमायर् तथा आल ुढुवािीमा अिदुाि उपलब्ि गराईिे छ, 

 बाख्रा पकेट स्थापिा तथा वाख्रा लमसि काययक्रम सञ्चालि गियका लालग डाले घाँस तथा भइुघाँस लवतरर्, च्याप 

क्वाट लवतरर् लगाएतका काययक्रम सञ्चालि गररिे छ, 

 वदैलेशक रोजगारबाट र्केका यवुा कृर्कलाई कृलर् पेशामा आवद्ध हुिका लालग उलचत ताललमको व्यवस्था गररिे 

छ, 

 बेमौसलम कृलर् उत्पादि तथा तरकारी र्तेीलाई प्राथलमकता लदईिे छ, 

 प्राङ्गाररक/जलैवक मल उत्पादि गरी रासाईलिक मल लवस्तापिको लागी सम्भाव्यता अध्ययि गररिे छ, 
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 वहुउद्दशे्यीय कृलर् केन्द्र संचालि गररिे छ, 

 मोलुङ कृलर् कल सेन्टरको स्थापिा गरी कृर्कका गिुासा तथा समस्याहरु सिुी तत्काल समािाि गदै, कृलर् तथा 

पश ुशार्ाको आलिकाररक पेज सञ्चालि गरी कृलर् गलतलवलिहरु प्रचार प्रसार गिे व्यवस्था गररिे छ, 

 रैथािे तथा स्थािीय जातका बालीहरुको संरक्षर् तथा प्रवद्धयि गियका लालग बीउ बैंकलाई व्यवलस्थत गरी रालष्ट्रय 

स्तरमा लवस्तार गररिे छ, 

 कृलर् तथा पश ुवीमामा िेपाल सरकारको काययक्रमलाइ प्रभावकारी बिाउि आवश्यक काययक्रम सञ्चालि गररिे 

छ, 

 पश ुिश्ल (कृलत्रम गभायिाि तथा उन्ित जातका बोका, बीर, साँढे, राँगा) सिुार काययक्रम सञ्चालि गररिे छ, 

 बिशाला तथा पशबुजार ब्यवस्थापिका लालग अवश्यक पहल गररिे छ, 

 पश ुसम्बलन्ि लवलभन्ि रोग तथा परलजवीको परीक्षर् तथा व्यवस्थापिका लालग पश ुल्याव सञ्चालि गररिे छ, 

सहकारी 

 गाउँपाललका लभत्रका सहकारी संस्थाहरुलाई उत्पादिशील र रोजगारी सजृिा गिे काययक्रम तर्य  प्रोत्सालहत गररिे 

छ, 

 सहकारीको माध्यमबाट व्यवसालयक कृलर्, घरेल ुतथा सािा उद्योगको स्थापिा गरी िागररकहरुको जीवि स्तर 

उकास्िे िीलत ललइिे छ, 

 राज्यको ३ र्म्बे अथय िीलत अिसुार गाउँमा छररएर रहकेा स्रोत साििहरुलाई एकीकृत गद ैरोजगारी सजृिा गिय 

सहकारी के्षत्रसंग आवश्यक समन्वय र सहकायय गररिे छ, 

 गाउँपाललकालभत्र रहकेा सहकारीलाई एलकि गरी संचालिमा एकरुपता ल्याउि सहकारी-सहकायय िीलत ललइिे छ। 

 कृर्ीमा आिाररत सहकारी समहु गठि गिय प्रोत्सालहत हररिे छ, 

 सम्परू्य सहकारीलाइ कोपोलमसमा आवद्ध गररिे छ, 

 १ वडा १ सहकारी स्थापिा, सञ्चालि तथा सहकारी एकीकरर्मा जोड लदइिे छ,  

सुंस्कृलत तथा पयिटन 

 पययटिको प्रचरु सम्भाविा रहकेो यस गाउँपाललकामा लतितले पहाड पययटकीय क्षेत्रको अध्ययि गरी पवूायिार 

लवकास गद ैपययटिलाई रोजगारीको श्रोतको लवकास गिे िीलत अपिाईिे छ , 

 सेप्ली झरिाको पययटकीय पवूायिार लिमायर् गरी बहृत सांस्कृलतक पययटकीय महोत्सवको आयोजिा गररिे छ, 

 गाउँपाललकामा रहकेा मलन्दर, दवेीस्थाि र गमु्बाहरुको ममयत संभार तथा संरक्षर् गररिे छ,कुन्तादवेी कोटगढी र 

जलजलेश्वर लत्रवेर्ी िाम, मलंसरे गमु्वा, पत्ताले पाकय  लगायतका िालमयक एवंम परुातालत्त्वक संस्कृलतको महत्त्व 

बोकेका क्षेत्रहरुको संरक्षर् गद ैिालमयक पययटिको रुपमा लवकास गिय आवश्यक पवूायिार लिमायर् गद ैललगिे छ, 

 थािी ढुँगा, रामपरुलाई छोटो दरुीको पययटकीय पदमायगको रुपमा लवकास गररिे छ, 
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 सम्भालवत स्थािहरुमा बौद्ध गमु्वा, पाकय  तथा स्तपुाहरु लिमायर् गिय सम्भाव्यता अध्ययि गररिे छ, 

 लजलवत सङ्ग्राहलय (live museum) मा आिाररत Home Stay व्यावसाय सञ्चालि गिय प्रोत्साहि गररिे 

छ, 

उद्योग तथा वालिज्य 

 मोलुङ गाउँपाललका वडा िं. ६ श्रीचौरमा उद्योग ग्रामको पवूायिार लवकास गरी यथालशघ्र उद्योग ग्रामलाई 

संचालिमा ल्याईिे छ, 

 गाउँपाललकामा स्थािीय श्रम, सीप र प्रलवलिमा आिाररत लि ुउद्योगहरु स्थापिा गराउि लघ ुउद्यम लवकास 

काययक्रम (मड्ेपा) को प्रभावकारी कायायन्वयि गररिे छ, 

 परम्परागत कुटी, माटोको भाँडा र उद्योगहरुको संरक्षर् र लवकास गिय उलचत पहल गररिे छ, 

 लघ ुउद्यमीहरुको सीप लवकास गरी लघ ुउद्योगको माध्यमबाट रोजगारीको सजृिा गरी मोलुङका उद्यमीहरुलाई 

आत्मलिभयर बिाउद ैललगिे छ, 

 ललक्षत वगयको आय आजयिमा टेवा पगु्िे काययहरु सञ्चालि गरी रोजगारी सजृिा गिे िीलत ललइिे छ, 

 उपभोिा लहतको संरक्षर् गिय समय समयमा बजार अिुगमि गिे काययहरुलाई लिरन्तरता लदइिे छ, 

 और्लिजन्य जलडबटुीहरुको र्ोज अिसुन्िाि गरी लियायत गिे िीलत ललइिेछ, 

 जलडबलुटमा आिाररत उद्योग सञ्चालि गिय सम्बलन्ित उद्योगी व्यवसायीलाई प्रोतसाहि गिे िीलत ललइिे छ, 

 िेपाली कागज, सोको कच्चा पदाथयहरु उत्पादि तथा िेपाली कागजबाट बन्िे सामग्रीहरुको उत्पादि तथा 

बजारीकरर्लाई प्राथलमकता लदइिे छ, 

लवत्तीय के्षत्र र लवत्तीय व्यवस्थापन 

 िागररकलाई बैंलकङ्क सेवामा पहुचँ अलभबलृद्ध गिय गाउँपाललका लभत्र स्थालपत बैंक तथा लवत्तीय संस्थाहरुलाई 

जिताको घर दलैोसम्म पुग्िे वातावरर् सजृिा गररिेछ, 

 िवजात लशशलुाई जन्म पश्चात गाउँपाललकाले लिलश्वत रकम सलहत िोलमिल र्ाता र्ोली लियलमत बचत गिय 

प्रोत्साहि गररिे छ, 

 लवत्तीय के्षत्रहरुलाई पूँजी लिमायर् हुि,े उत्पादिशील के्षत्र र रोजगारी सजृिा हुिे के्षत्रहरुमा लगािी गिय उपयिु 

वातावरर् सजृिा गररिेछ, 

 प्रत्येक व्यलिलाई अलिवायय रुपमा र्ाता र्ोली बचत गिे बािीको लवकास गिय उत्प्रेररत गररिेछ, 

 बालर्ज्य बैंक, लवकास बैंक, र्ाइिान्स, लघ ुलवत्त र सहकारीमा लिष्ट्कृय रहकेो पजूीलाई उत्पादि मलूक क्षेत्रमा 

लगािी गिय प्रोत्सालहत गररिेछ, 

 सावयजलिक र्चयको लमतव्ययीतालाई लवशरे् ग्राहयता लदइिे छ, 
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 आन्तररक लेर्ा परीक्षर् प्रर्ालीलाई थप व्यवलस्थत र प्रभावकारी बिाई लेर्ा लियन्त्रर् प्रर्ालीलाई प्रभावकारी 

बिाउद ैललगिे छ, 

 बैंक तथा लवत्तीय संस्थाहरुसँग समन्वय गरी हरेक वडामा लवत्तीय साक्षरता अलभयाि सञ्चालि गररिेछ, 

 बैदलेशक रोजगारबाट र्केका यवुा तथा मलहला उद्यमीहरु बैंकहरुले प्रवाह गिे न्यिु व्याजदरको ऋर्बाट उद्योग 

व्यवसायमा संलग्ि हुि प्रोत्साहि गररिे छ ।  

उपलस्थत महानुभावहरु, 

अब म यस मोलङु गाउँपाललकाको आ.व २०७९/०८० को सामालजक लवकास तर्य को बालर्यक िीलत तथा काययक्रम प्रस्ततु 

गदयछु । 

लशक्षा 

 गाउँपाललका लभत्रका लवद्यालयहरुलाई शलैक्षक भौलतक तथा प्रालवलिक रुपमा सक्षम बिाइ अलिकतम शलैक्षक 

उपललव्ि हाँलसल गिय आवलिक गाउँ लशक्षा योजिा लिमायर् गरी शलैक्षक क्षेत्रमा योजिाबद्ध लवकास गद ैलशक्षाको 

गरु्स्तर वदृ्धी गररिे छ, 

 गाउँपाललका लभत्र रहकेा सम्परू्य लवद्यालयहरुमा सचूिा प्रलवलिको पहुचँ लवकास गिय सम्परू्य लवद्यालयमा इन्टरिेट 

सलुविा लबस्तारको कायय प्रारम्भ गररिे छ, 

 यस गाउँपाललकामा रहकेा दईु लवद्यालयमा संचाललत प्रालवलिक िारको लशक्षालाई थप व्यवलस्थत गराउि 

आवश्यक थप संयन्त्रलाई मजबतु बिाउद ैललगिे छ,  

 लवद्यालयमा संचालि हुिे परीक्षालाई मयायलदत, व्यवलस्थत, बस्तलुिष्ठ, लवश्वसिीय र प्रलतस्पिी बिाउद ैललगिे छ, 

 "जँहा लवद्याथी त्यहा लशक्षक" अलभयािलाई प्रभावकारी बिाउि लवद्याथी संख्याको आिारमा लवद्यालयलाई 

समायोजि गद ैललगिे छ,  

 लवद्यालय लिरीक्षर् तथा सपुररवके्षर्मा लबलभन्ि लिकायको भलूमकालाई थप प्राथलमकतामा रार्ी लिरीक्षर् तथा 

सपुररवके्षर् काययलाई थप व्यवलस्थत गराइिे छ, 

 हरेक लवद्यालयहरुमा लवद्याथीको आन्तररक क्षमता तथा प्रलतभा पलहचािसँग सम्वलन्ित अलतररि 

लक्रयाकलापहरु सञ्चालि गरी लवद्याथीहरुको चौतर्ी लवकासमा टेवा परु् याउिे िीलत ललइिे छ, 

 सामदुालयक लवद्यालयहरुमा जिप्रलतलिलि, कमयचारी, लवद्यालय व्यवस्थापि सलमलत र लशक्षकहरुका सन्तलतलाई 

भिाय गिय उत्प्रेररत गररिे छ, 

 सामदुालयक लवद्यालयमा अध्ययिरत लवद्याथीहरुको लालग प्रदाि गररिे छात्रवलृत्त लवतरर्लाई थप व्यवलस्थत, 

पहुचँयोग्य र न्यायोलचत बिाईिे छ, 

 गाउँपाललकाको छुटै्ट लडलजटल क्यालेण्डर प्रकाशि गररिे छ, 

 गाउँपाललकाको उच्च लशक्षाको एक मात्र केन्द्र शलहद आदशय क्याम्पसको उन्िलत प्रगलतमा हरसम्भव प्रयास गद ै

स्िातकोत्तर तहको अध्ययि आध्यापि सरुु गराउि पहल गररिेछ , 
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 लवद्यालयको भौलतक संरचिालाई भ-ूकम्प प्रलतरोिी, अपांग मैत्री, बाल मतै्री बिाउिे िीलत ललईिे छ, 

 िेपाल सरकारबाट प्राप्त हुिे शसतय अिदुािका लवलवि काययक्रमहरुलाई सम्परू्य लवद्यालयको पहुचँमा परु् याई 

िलतजामा आिाररत प्रर्ाली अिसुार अिगुमि र मलू्याङ्किको माध्यमबाट व्यवलस्थत गराइिे छ, 

 IE-MIS मा सम्परू्य लवद्यालयहरुको पहुचँ बलृद्ध गरी तथ्याङ्क व्यवलस्थत गराउिे काययलाई लिरन्तर र लियलमत 

रुपमा अध्यावलिक गराइिे छ, 

 स्थािीय पाठ्यक्रम लवकास गरी शलैक्षक संस्थामा लाग ूगद ैललगिे छ, 

 सरस्वलत मा.लव. मा विलवज्ञाि लवर्य अध्ययि अध्यापि गराउि पहल गररिे छ । 

स्वास््य 

 स्थािीय सरकारको आिारभतू स्वास्थ्य सेवा प्रदाि गिे अलिकार स्वरुप जिताको मौललक हकको रुपमा रहकेो 

स्वास्थ्य सेवालाई सदुृढ र गरु्स्तरीय बिाईिे छ, 

 बालबाललकाहरुको स्वास्थ्यलाई मध्यिजर गरी र्ोप, पोर्र्, लभटालमि ‘ए’ आलद जस्ता काययक्रमलाई 

प्रभावकारी बिाउद ैललगिे छ, 

 आवश्यक स्थािमा र्ोप केन्द्र भवि स्थापिा गदै गत बर्य लिमायर् भएका र्ोप केन्द्रको भौलतक संरचिालाई थप 

व्यवलस्थत गररिे छ, 

 प्रत्येक िागररकले कलम्तमा पलि बर्यको एक पटक स्वास्थ्य परीक्षर् गिे र रोग पलहचाि भएका व्यलिको समयमै 

उपचार गराउि सहलजकरर् गररिे छ, 

 ७० वर्य िाघकेा ज्येष्ठ िालगरक, परू्य अपाङ्गता भएका िालगरक, दीघयरोगी लगायतका िागररकहरुलाइ लवशेर् 

प्राथलमकताका साथ लियलमत स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था लमलाउिे िीलत ललइिे छ, 

 आिारभतू स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज पहुचँ बढाउिका लालग गाउँपाललका, लिजी तथा गरै सरकारी 

लिकायहरुबाट एकीकृत रुपमा लवशेर् काययक्रमहरु सञ्चालि गररिे छ, 

 सङ्घीय सरकारको सहलगालिमा ५ शयैाको अस्पताल स्थापिा गिे महत्त्वपरू्य काययलाई प्राथलमकताको साथ 

कायायन्वयि गरी अस्पतालको लिमायर् काययलाई लछटै परू्यता प्रदाि गररिे छ, 

 िेपाल सरकारको स्वास्थ्य वीमा काययक्रमलाई प्रभावकारी बिाउँद ै ज्येष्ठ िागररक र परू्य अपाङ्गता भएका 

व्यिीहरुको वीमाको सलुिलस्चत गरीिे छ, 

 मलहला स्वास्थ्य स्वयं सेलवकाको सेवालाई अझ प्रभावकारी बिाउि प्रोत्साहि भत्तालाई लिरन्तरता लदद ै

अलभमरू्ीकरर् ताललम संचालि गररिे छ, 

 मातलृशश ुस्वास्थ्यमा सिुार ल्याउि गाउँपाललकामा पररचाललत सरकारी, गरैसरकारी संस्थाका काययक्रमहरुलाई 

पररर्ाममरु्ी र प्रभावकारी बिाइिे छ, 

 मातलृशश ुस्याहार तथा मतृ्यदुरमा उल्लेख्य कमी ल्याई मात ृ लशशकुो स्वास्थ्य स्तर सिुािय बलथयङ सेन्टरलाई 

व्यवलस्थत गरी २४ सै घण्टा सेवा प्रदाि गिे व्यवस्थालाई थप व्यवलस्थत गररिे छ, 
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 प्रजिि ्स्वास्थ्य सरुलक्षत माततृ्व जस्ता काययक्रमलाई प्रभावकारी बिाई लकशोर लकशोरीलाई आवश्यक सेवा 

परामयश काययक्रमलाई प्राथालमकताका साथ संचालि गररिे छ, 

 िेपाल सरकारले लि:शलु्क रुपमा उपलब्ि गराउि सलूचकृत गरेका और्लिहरु लि:शलु्क रुपमा बर्य भरर उपलब्ि 

गराउि आवश्यक पहल गररिे छ, 

 स्वास्थ्य इकाईलाई स्वीकृलतको लालग प्रदशे एबम ्संघीय सरकारसँग माग गरी स्वास्थ्य इकाई थप व्यवलस्थत 

बिाउि पहल गररिे छ, 

 प्रत्येक माध्यलमक लवद्यालयमा लकशोरीहरुलाई आइपिे समस्या समािािको लालग उलचत परामशय सलहतको सेवा 

उपलव्ि गराईिे छ, 

 योग लशलबर तथा िसिे रोग व्यवस्थापि गिय आयबेुद गाउँघर लक्ललिक संचालिलाई लिरन्तरता लदईिे छ, 

 योग लवज्ञाि तथा प्राकृलतक लचलकत्सालाई प्रवद्धयि गररिे छ, 

 परू्यर्ोप सलहतको लदगोपिा काययक्रमलाई लिरन्तरता लदईिे छ, 

 पाठेघर र्स्िे समस्या भएका मलहलाहरुको लालग स्क्रीलिङ क्याम्प सञ्चालिलाई लिरन्तरता लदईिे छ, 

 पररवार लियोजि सेवा अन्तगयत लामो जन्मान्तरका साििहरुलाई पहुचँयोग्य र सशि बिाइिे छ, 

 माहामारी तथा प्रकोपजन्य रोगहरुको लियन्त्रर्का लालग Act Immediate को अविारर्ा लाग ूगररिे छ, 

 मािलसक स्वास्थ्य समस्या भएका लबरामी तथा अलभभावकहरुलाई अलभमरु्ीकरर् काययक्रम संचालि गरी 

मिोसामालजक परामशय सेवा प्रदाि गिे काययलाई लिरन्तरता लदईिे छ, 

 मात ृतथा िवलशश ुस्वास्थ्य काययक्रमा गरु्स्तररय स्वास्थ्य सेवा प्रदाि गियको लालग बलथयङ सेन्टरका प्रत्येक 

िरलसङ कमयचारीहरुलाई क्षमता अलभवलृद्ध गराउि onsite coaching काययक्रम सञ्चालि गिय प्रयोगात्मक 

अभ्यास गराउि आवश्यक सामग्री Mama 'U', mama Bardi र Neonatal िामको उपकरर् र्ररद गररिेछ, 

 दीघय रोगीहरुले लियलमत सेवि गिे और्लिहरु स्वास्थ्य चौकीबाटै लवतरर् गियका लालग पहल गररिे छ । 

खानेपानी, सरसफाई तथा वातावरि 

संलविािले व्यवस्था गरेको स्वच्छ, सर्ा र्ािेपािी सम्बन्िी मौललक हकको प्रत्याभतु गिय वातावरर्, र्ािेपािी तथा 

सरसर्ाईलाई आगामी आ.व. मा प्राथलमकताका साथै थप व्यवलस्थत बिाउद ैललगिे छ  

 र्लुा लदशामिु के्षत्र घोर्र्ा भइसकेको यस गाउँपाललकामा यसको थप प्रभावकारी कायायन्वयि गिे तथा स्वास्थ 

स्वच्छ वातावरर् कायम गिय लवशरे् काययक्रमहरु सञ्चालि गररिे छ, 

 र्ािेपािी महुािहरुको पलहचाि, संरक्षर् गरी महुाि दतायको काययलाई लिरन्तरता लदद ैर्ािेपािीको पहुचँ िपगुकेा 

वस्तीहरुलाई लवशेर् प्राथलमकतामा रार्ी व्यवस्थापि गररिे छ, 

 बजार क्षेत्रको र्ोहोरमलैा व्यवस्थापिको लालग र्ोहोर लवसयजि (डलम्पङ साइड) को व्यवस्था गरी बजार क्षेत्रलाई 

सर्ा तथा सनु्दर बिाइिे छ, 
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 गाउँपाललका क्षेत्र लभत्र रहकेा वि जङ्गलहरुको संरक्षर् गिे साथै जलिार संरक्षर्, भ-ूसंरक्षर् र जल उत्पन्ि 

प्रकोप लियन्त्रर्को लालग उलचत पहल गररिे छ, 

 र्ोहोरलाई कुलहिे र िकुलहिे र्ोहोरको रुपमा बगीकरर् गरी उपयिु स्थािमा व्यवस्थापि गिय सहयोग परु् याउिे 

काययक्रमहरु संचालि गररिे छ, 

 सडकहरुमा चल्िे सवारी साििबाट लिष्ट्किे र्ोहोरलाई न्यिुीकरर् र लियन्त्रर् गिय लिलश्चत स्थािमा लवसजयि गिे 

व्यवस्था लमलाइिे छ, 

 िेपाल रेडक्रस सोसाइटी ओर्लढुंगाले सञ्चालि गिय लागेके र्स्रेिी र्ािेपािी सञ्चालि गिय समन्वय तथा 

सहकायय गररिे छ, 

 यस पाललकामा सञ्चालि गिय लालगएको सहलगािीमा अिाररत र्ािेपािी आयोजिा प्राथलमकता लदइ 

सञ्चालि गिय पहल गररिे छ, 

द्वन्द्व व्यवस्थापन 

 लवलभन्ि कारर्बाट लसलजयत सामालजक लववाद, झगडा तथा द्वन्द्वलाई सामालजक मलेलमलापकताय तथा न्यालयक 

सलमलतबाट न्याय लिरुपर् तथा मलेलमलाप गररिे छ, 

 प्रत्येक वडामा संचाललत मलेलमलाप केन्द्रलाई थप व्यवलस्थत बिाउद ैवडा तहमा िै मलेलमलाप गरी लववाद 

समािाि गिे िीलत ललइिे छ, 

 िैलतक लशक्षालाई लवद्यालय तहबाटै थप व्यवलस्थत गि ेर्ालका काययक्रमहरु सञ्चालि गररिे छ, 

 सामालजक लवभदे, बलहस्कार र अन्याय गिेलाई लिरुत्सालहत गरी सामालजक अलभयािकतायहरुलाई उत्सालहत तथा 

परुस्कृत गररद ैलालगिे छ । 

लैङ्लगक समानता तथा सामालजक समाबेशीकरि 

 मोलुङ गाउँपाललकामा रहकेो प्रत्येक योजिा, काययक्रम, िीलत लिमायर् तथा काययक्रम कायायन्वयि गि े पक्षमा 

लैङ्लगक समािता र सामालजक समाबेशीकरर्को िीलत अपिाईिे छ । 

 मलहलाहरुको क्षमता लवकास तथा िेत्रतृ्त्व लवकासलाइ जोड लददँ ैलैङ्लगक समािता तथा मलहला सशिीकरर् 

काययक्रमहरु सञ्चालिमा ल्याइिे छ । 

मलहला शसक्तीकरि  

 राष्ट्रपलत मलहला उत्थाि लजलवकोपाजयि सिुार काययक्रमको माध्यमबाट अलत लवपन्ि तथा पछालड पाररएका 

समदुाय (कोलभडबाट प्रभालवत समतेको) लजलवकोपाजयि सिुार तथा स्वरोजगार काययक्रम सञ्चालि गरी 

मलहलाहरुको लालग कृलर् तथा पश ुपालि के्षत्र, पययटि के्षत्र र गरै कृलर् के्षत्रमा काम गिे गरी ललक्षत काययक्रमहरु 

सञ्चालि गररिे छ, 
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 मलहलाहरुमालथ हुिे सबै र्ाले लहसंाको अन्त्य गिय सामालजक संघ संस्थाहरु, शलैक्षक संस्था तथा सरकारी 

लिकायसँग समन्वय गि,े चेतिामलूक काययक्रम सञ्चालि गिे काययलाई थप लिरन्तरता लदईद ैललगिे छ, 

 सतु्केरी भटे, पोलसलो र्ािेकुरा लवतरर् जस्ता काययलाई थप व्यवलस्थत बिाउद ैललगिे छ, 

 प्रत्येक वर्य झैं अन्तरायलष्ट्रय िारी लदवस (माचय ८) लाई भव्य रुपमा मिाइिे छ । 

युवा तथा खेलकुद 

"स्वास््यका लालग खेलकुद राष्ट्रका लालग खेलकुद" को िीलत अिरुुप मोलुङ गाउँपाललकाले यवुा तथा र्ेलकुद 

क्षेत्रमा लिम्ि िीलत अवलम्बि गिेछ । 

 पाललकाका सबै वडाहरुमा युवा क्लबको गठि गरी लवपद ् व्यवस्थापि तथा स्वयंसेवी कायय र सामालजक 

जागरर्का अलभयािहरुमा यवुा पररचालि गररिे छ, 

 वदैलेशक रोजगारीबाट र्केका र अन्य वरेोजगार यवुाहरुलाई उद्यमशीलता तथा लवत्तीय साक्षरता ताललम प्रदाि 

गरी सहुललयतपूर्य कजाय प्रालप्तका लालग सहजीकरर् गद ैस्वरोजगार र रोजगारीका थप अवसरहरुको सजृिा गररिे 

छ, 

 कलम्तमा एक शलैक्षक संस्था एक उद्यम काययक्रम कायायन्वयि गररिे छ, 

 िमिूा यवुा सांसदको अभ्यास मार्य त यवुाहरुमा िेततृ्व लवकास र सहभालगताको अवसर उपलब्ि गराईिे छ, 

 यवुा डाटा बैंकको स्थापिा गररिे छ, 

 यवुा सम्बन्िी काययक्रमहरुको कायायन्वयिका सन्दभयमा रालष्ट्रय यवुा पररर्द र प्रदशे सरकारसँग आवश्यक 

समन्वय गररिे छ, 

 रामपरु र्ले मदैािलाइ लजल्ला स्तररय प्यारालर्ट सलहतको र्ले मदैािको रुपमा लवकास गिय सङ्घीय सरकार 

तथा प्रदशे सरकारसंग सहकायय गररिे छ, 

 गाउँपाललकाको स्वालमत्वमा रहकेो जलमिमा वहुउद्दशे्यीय कभडय हल लिमायर् गिय सम्भाव्यता अध्ययि गररिे छ, 

श्रम तथा रोजगार 

 यस गाउँपाललकामा संचाललत प्रिािमन्त्री रोजगार काययक्रमको माध्यमबाट रोजगारीकै लालग लवदलेशि ु पिे 

बाध्यत्मक पररलस्थलतको अन्त्य गद ैस्वदशे म ैस्थािीय स्रोत साििको उपयोग गरी ब्यापक रोजगारी सजृिा गिय 

E-MIS प्रर्ालीमा बेरोजगार ब्यलिको िाम सलूचकृत गरी थप व्यवलस्थत गररिे छ, 

 यवुा रुपान्तरर्का लालग पहल आयोजिा अन्तगयत न्यिुतम १०० लदिको रोजगारी लदि सबै वडासँग समन्वय गिे 

र रोजगार सेवा केन्द्रको सदुृर्ीकरर् गिे काययलाई लिरन्तरता लदईिे छ ।  

 संलविाि प्रदत्त रोजगारी सम्बन्िी मौललक हकको प्रत्याभतु गिय काययलवलि बिाई प्रिािमन्त्री रोजगार काययक्रमसँग 

समन्वय गरी लिरन्तर रोजगारीको सजृिा गररिे छ, 

 स्थािीय स्तरमा उत्पालदत वस्तु तथा सेवाको उपभोगलाई प्राथलमकता लदई उत्पादकत्त्व अलभबलृद्ध,  गरी रोजगारी 

सजृिा र आय आजयि बलृद्धमा जोड लदइिे छ, 
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 संघ तथा प्रदशेले ल्याएको रोजगारमलूक काययक्रममा अपित्त्व कायम गद ैरोजगारीका के्षत्र लवस्तार गररिे छ, 

 सामालजक लवभदेीकरर्मा परेका र ललक्षत बगयलाई ध्यािमा रार्ी काययक्रमको लिमायर् गररिे छ, 

 दक्ष तथा सक्षम जिशलिको लवकास गरी आन्तररक रोजगारीको प्रवदयि गिय आवश्यक लसपमलूक ताललमको 

पलहचाि गरी बेरोजगार व्यलिलाई ताललम लदिे िीलत ललईिे छ, 

 आन्तररक रोजगारी सजृिा गिय सरोकारवाला लिकाय र लिजी क्षेत्रसँग सहकारी र समन्वयमा जोड लदईिे छ,  

 यवुा तथा शलैक्षक बेरोजगारलाई प्राथलमकतामा रार्ी स्वरोजगारमलुक काययमा संग्लग्ि स्थािीय यवुा 

उद्यमीहरुलाई प्रोत्सालहत गररिे छ,  

 श्रम सम्बन्िलाई प्राथलमकता लदद ै सावयजलिक पवूायिार लिमायर्, कृलर्, ब्यवसालयक, उद्योग, लवत्तीय के्षत्रवाट 

रोजगारीको लसजयिा गररिे छ,  

 पाललका स्तररय योजिाहरुमा रोजगार सेवा केन्द्रमा सलूचकृत बेरोजगारहरुलाई प्राथलमकतामा रालर्िे छ,  

 बैदलेशक रोजगारीबाट र्केका, रोजगारी गमुाएका यवुाहरुको सीप र क्षमताको भरपरु उपयोग गरी रोजगारी र 

लवकास दबैुलाई महत्त्वका साथ कायायन्वयि गररिे छ, 

 कृलर् र पययटिमा आिाररत व्यवसायमा सम्लग्ि हुि यवुाहरुलाई प्रोत्साहि गररिे छ, 

 मोलुङ गाउँपाललकालाई बालश्रम मिु पाललका बिाउि श्रम बजारको लियलमत अिगुमत गरी बालश्रम मिु 

रहकेो सलुिलस्चत गररिे छ । 

उपलस्थत महानुभावहरु, 

अब म यस मोलुङ गाउँपाललकाको आ.व २०७९/०८० को पवूायिार लवकास तर्य को बालर्यक िीलत तथा काययक्रम प्रस्ततु 

गदयछु । 

सडक तथा पूल 

 मोलुङ गाउँपाललकाका सम्परू्य वडाहरु जोड्िे गरी चक्रपथ लिमायर् गररिे छ, 

 सैमल-कोिायम-लबल्द-ुठाडे हुदँ ै यस गाउँपाललकालाई लछमकेी लजल्ला सोलुर्मु्ब ू जोड्िे सडक आयोजिाको 

स्तरोन्िलत गररिे छ, 

 थमु्की-गोपे हुदँ ैिालमयक पययटकीय स्थल ककिी जोड्िे िालमयक पययटकीय सडक लिमायर् काययलाई लिरन्तरता 

लदईिे छ, 

 पययटकीय गन्तब्य सेप्ली झरिा झोलङ्ुग ेपलू, घटे्टर्ोला भलुभलेु, घटे्टर्ोला घलेगाउँ र िोलवर्ोला झोलङ्ुग े

पलू, बाघर्ोर झोलुङ्ग ेपलू लिमायर्लाई प्राथलमकताका साथ अलघ बढाइिे छ, 

 गाउँपाललकाका सडकहरुलाई पाललका स्तरीय सडक, वडा स्तरीय सडक र अन्य सडकको रुपमा बगीकरर् गरी 

सडकहरुलाई लियलमत ममयत तथा स्तरोउन्िलत गररद ैललगिे छ, 

 सडक लिमायर् र ममयत कायय गदाय आवश्यकता र औलचत्यताको अध्ययि गरी वातावरर्ीय प्रभाव मलू्याङ्कि 

अिरुुप सडक योजिा छिौट गररिे छ, 
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 सोलङु र्ोला सलतघाट मोटरेवल पलू मोलुङ ५, ८ लिमायर् गियका लालग संघ तथा प्रदशे सरकारसँग आवश्यक 

पहल कदलमी गररिे छ, 

 मोलुङ र्ोला बाख्र ेर्ोलार्कय  मोटरेवल पलू मोलङु ६, ७ लिमायर्मा लालग संघ तथा प्रदशे सरकारसँग आवश्यक 

पहल कदलमी गररिे छ, 

 पोिीङ र्ोला दोभाि मोटरेवल पलू मोलुङ २, ८ लिमायर्को लालग संघ तथा प्रदशे सरकारसँग आवश्यक पहल 

कदमी गररिे छ, 

लसँचाई 

 मोलुङ गाउँपाललका लभत्रका मखू्य र्ेती योग्य र्ाँटहरु जरायटार, रामपरुटार लगायतका स्थािमा सम्भाव्यता 

अध्ययि गरी थप लसंचाईको व्यवस्था गररिे छ, 

 बेमौसमी तथा लहउँद ेतरकारी र्तेीको लालग प्लालिक पोर्री थोपा लसंचाई लिमायर् गरी लसंचाइको प्रवन्ि गि े

िीलत ललइि ेछ । 

जललवदु्यत 

 पाललकामा लवस्तार भएको लवद्यतुलाई ABC केवलबाट प्रशारर् गरी सरुलक्षत गिे िीलत ललइिे छ, 

 मोलुङ गाउँपाललका लभत्रका सम्परू्य वडाहरुमा केन्द्रीय प्रसारर् लाईि लवतरर् तथा प्रशारर् गिय आवश्यक पहल 

गररिे छ, 

 मखू्य सडकको आसपास, चोक लगायत मखू्य बजार क्षेत्रहरुमा सौयय सडक वत्तीको व्यवस्था लमलाउिे काययलाई 

लिरन्तरता लदइि ेछ, 

 गाउँपाललका स्तरीय लघ ुजललवद्यतु आयोजिाहरुको संरक्षर् गिे िीलत अपिाईिे छ, 

भवन तथा शहरी लवकास 

 मोलुङ गाउँपाललका लभत्र कुिै पलि भौलतक पवूायिार लिमायर् गदाय गाउँपाललकाको पवूायिार व्यवस्थापि ऐि 

वमोलजम लस्वकृलत ललि ुपिे व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा लाग ूगररिे छ, 

 गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र व्यवसालयक वा आवासीय घर लिमायर् गदाय गाउँपाललकाबाट अलिवायय िक्शा पास तथा 

अिमुलत ललएर मात्र भवि तथा घर लिमायर् गिुय पिे व्यवस्थालाई लाग ूगररिे छ, 

सुचना प्रलवलध तथा सञ्चार 

 मोलुङ गाउँपाललकाका मातहतमा रहकेा कायायलयहरु तथा लवद्यालयहरुमा लवद्यतुीय हालजरी (E-Attendance) 

क्रमश: लाग ूगद ैललगिे छ, 

 मोलुङ गाउँपाललका गाउँ काययपाललकाको कायायलय, सम्परू्य वडा कायायलयहरु, लवद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा 

ब्रोड ब्याण्ड इन्टरिेट सेवा जडाि गरी कलम्तमा २० एमलबलपएस क्षमताको िि ् डेलडकेटेड ब्रोड ब्याण्ड सेवा 

परु् याईिे  छ, 
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 गाउँपाललकाका प्रत्येक वडाहरुमा गरु्स्तरयिु Free WiFi सेवा सलहतको इन्टरिेट लबस्तार गद ैललगिे छ, 

 गाउँपाललकाबाट प्रदाि गररिे सेवा सलुविा, काययक्रम, सचूिा प्रवाह प्रर्ालीलाई प्रभावकारी र पारदशी बिाउिको 

लालग website (ववेसाईट), Mobile App (मोबाईल एप) मार्य त समयमा सावयजलिक गिे र अिलाइि सेवा 

प्रवाहलाई थप व्यवलस्थत गररिे छ, 

 वडा कायायलयहरुबीच इन्टरिेटको माध्यमबाट ररपोटय प्रेर्र् तथा सचुिा आदाि प्रदाि गिे प्रर्ालीलाई थप 

प्रभावकारी पाररिे छ, 

वन तथा भू–सुंरक्षि 

 मोलुङ गाउँपाललका लभत्रका परम्परागत रुपले व्यवस्थापि हुदँ ैआएका सामदुालयक विलाई लबलभन्ि काष्ठजन्य, 

कृलर्जन्य, गरैकाष्ठजन्य कच्चा पदाथय उत्पादि स्थलको रुपमा लवकास गिे िीलत ललइिे छ, 

 गाउँपाललकाको के्षत्र लभत्र रहकेा सावयजलिक जग्गा र्ाली जग्गा र लभर पार्ाहरुमा बकृ्षारोपर् गिे िीलत ललईिेछ, 

 विके्षत्रमा उपलब्ि हुिे लचराइतो, मलछिो, अलिसो, कुरीलो, वदेबाँस जस्ता लवलभन्ि प्रजालतका रुर् लवरुवा एवं 

जडीबटुीलाई व्यवसालयक र्तेीतर्य  उन्मरू् गरी आय आजयिको माध्यम बिाउिे िीलत ललईिे छ, 

 भ-ूक्षय लियन्त्रर् तथा जग्गा लवकास, जलािार संरक्षर्, जलैवक लवलविता संरक्षर् आलदमा लवशरे् ध्याि लदइिे 

छ, 

 सामदुालयक विलाई पययटि उद्यम प्रवद्धयि गिे िीलत ललइिे छ, 

 र्ोला लकिारामा भएका कटाि तथा भकू्षयलाई रोक्ि लियन्त्रर्का लालग अवश्यक काम गररिे छ, 

वातावरि सुंरक्षि 

 प्राकृलतक वातावरर्को संरक्षर्, पिुस्थायपिा र लदगो उपयोगमा जोड लदईिे छ, 

 वातावरर् व्यवस्थापिको लालग संस्थागत लवकास गिे लवलभन्ि लिकायहरुको भलूमका र लजम्मवेारीमा स्पिता 

ल्याई पवूायिार लवकास काययलाई वातावरर्मतै्री बिाइिे छ, 

 जलवाय ुअिकुुललत गाउँपाललका प्रदरु्र् न्यिुीकरर् र लदगो लवकासका लालग वातावरर् मैत्री काययक्रमहरुलाई 

जोड लदइिे छ । 

जल उत्पन्न प्रकोप लनयन्त्रि 

 बर्ायको समयमा हुि सक्िे बाढी पलहरो रोकथाम गियका लालग सचेतिा काययक्रम तथा तत्काल उद्धारको लालग 

प्रयोग हुिे सामाग्री र जिशलिको व्यवस्थापि गररिे छ । 

लवपद व्यवस्थापन 

 आकलस्मक रुपमा आइपिय सक्िे लवपदक्ो व्यवस्थापि गियको लालग समदुाय, सरोकारवाला संघ संस्थाहरुसँग 

समन्वय गरी लवपद ्पवूयको तयारी, लवपद ्पश्चातको उद्धार काययक्रमहरु बिाई लाग ूगिे िीलत ललइिे छ, 
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 लवपदको पवूय तयारीका लालग १ दलेर् ८ िं. वडामा वडा स्तरीय लवपत व्यवस्थापि सलमलत गठि गररिे छ, 

 गाउँपाललका लभत्रका लवपद ्जोलर्म के्षत्रको अध्ययि गियका लालग लवपद ्पवुय तयारी तथा प्रलतकायय योजिा लिमायर् 

गररिे छ ।  

उपलस्थत महानुभावहरु, 

अब म यस मोलङु गाउँपाललकाको आ.व २०७९/०८० को संस्थागत लवकास तथा सेवा प्रवाह तर्य को बालर्यक िीलत तथा 

काययक्रम प्रस्ततु गदयछु । 

मानव सुंसाधन लवकास 

 सामालजक आलथयक उद्यमशीलताको लवकास गद ैयुवाहरुलाई रोजगारी तथा स्वरोजगार बन्ि आवश्यक ताललम 

प्रदाि गररिे छ, 

 श्रम बजारको मागलाई आिार मािी आवश्यकता अिरुुपको जिशलि तयार गिय उपयिु काययक्रमहरु तय गरी 

लाग ूगररिे छ । 

सामान्य प्रशासन र सेवा व्यवस्थापन 

 सावयजलिक सेवा प्रवाहलाई पारदयशी, चसु्त, गरु्स्तरीय र िागररक मतै्री बिाउिे िीलत ललइिे छ, 

 वर्यको एक पटक प्रत्येक वडाहरुमा घमु्ती सेवा प्रदाि गिे िीलत ललइिे छ । 

सुंस्थागत क्षमता लवकास 

 समय सापेक्ष कमयचारी र पदालिकारीहरुको क्षमता लवकासको लालग सयम समयमा ताललम, गोलष्ठ, 

अलभमरु्ीकरर्का काययक्रमहरु संचालि गिे िीलत ललइिे छ , 

 गाउँपाललका, वडा र लवर्यगत कायायलयहरुमा सचूिा प्रलवलिमा आिाररत उपकरर्को व्यवस्था गरी सेवा 

प्रवाहलाई चसु्त दरुुस्त बिाउिे िीलत ललइिे छ, 

 कमयचारीहरुलाई उच्च मिोवलका साथ काम गिे वातावरर् लिमायर् गरी काययसम्पादिको मलु्याङ्किको 

आिारमा उलचत प्रोत्साहि गिे िीलत ललईिे छ । 

राजश्व पररचालन 

 आ.व २०७९/०८० दलेर् एकीकृत सम्पलत्त कर प्रर्ालीको अध्ययि गरी क्रमसैँग लाग ूगररिे छ,  

 गाउँपाललकाको आन्तररक आम्दािी बलृद्ध गिे स्रोतहरुको पलहचाि गरी राजश्वको पररचालि गररिे छ,  

 िागररकहरुमा कर लतिे बािीको लवकास गरी राजश्व चहुावट गिे प्रवलृत्तलाई लिरुत्सालहत गररिे छ, 

 लिकासी कर, पटके कर, व्यवसालयक कर, ढुङ्गा लगटी र वालवुाको उत्र्िि ्र लिकासीबाट राजस्व संकलि गि े

काययलाई अझ व्यवलस्थत बिाई लिरन्तरता लदईिे छ । 
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सुरक्षा व्यवस्थापन 

 गाउँपाललको केन्द्र, लगायत सुरक्षाको उच्च जोलर्म रहकेा क्षेत्रहरुमा CCTV तथा Shot Circuit Camera 

जडाि गरी आवश्यक लिगरािी रालर्िे छ, 

 चोरी, लाग ू और्ि तथा अन्य आपरालिक लक्रयाकलापहरुलाई लियन्त्रर् गिय सरुक्षा लिकायसँग समन्वय र 

सहकायय गिे िीलत ललइिे छ, 

स्थानीय त्याङ्क सङ्कलन र अलभलेख व्यवस्थापन 

 गाउँपाललकाको लवलभन्ि क्षेत्रसँग सम्वलन्ित तथ्याङ्कहरु सङ्कलि काययलाई मतूयरुप लदई गाउँपाललकाले लिमायर् 

गरको पाश्वयलचत्रलाई थप अध्यावलिक गररिे छ, 

 पाललका र वडा स्तरीय अलभलेर् व्यवस्थापि काययलाई प्रलवलिमतै्री बिाईि ेछ, 

 Comprehensive Village Profile  तयार गररिे छ । 

साविजलनक सुनुवाई 

 गाउँपाललकाको सेवा प्रवाहको प्रभावकाररता र पारदयलशयता सम्वन्िमा प्रत्येक चौमालसकमा सावयजलिक 

सिुवुाईको काययक्रम गिे िीलत ललइिे छ,  

 कायायलयको सझुाव पेलटका मार्य त प्राप्त गिुासाहरुलाई दलैिक रुपमा प्राप्त गरी र्र्छ्यौट गद ैजािे िीलत ललईिे छ । 

पञ्जीकरि व्यवस्थापन 

 व्यलिगत घटिा दताय प्रत्येक वडा कायायलयहरुमा अिलाइि प्रर्ाली मार्य त संचालि गिे व्यवस्थालाई लिरन्तरता 

लदईिे छ, 

 रालष्ट्रय पररचय-पत्र लवतरर्को लालग मोलुङ गाउँपाललकाको सेवा इकाईलाई व्यवलस्थत गररिे छ । 

वेरुजु फर्छ्यौट 

 हालसम्मको बेरुजलुाई शनु्यमा झािे िीलत ललइिे छ, 

 पेश्की लदिे काययलाई लिरुत्सालहत गररिे छ, 

 परुािो पेश्की र्र्छ्यौट गिे र वरेुज ुबाँकी रहकेा व्यलि वा संघ संस्थाहरुलाई अलवलम्व पेश्की र्र्छ्यौट गराउि 

आवश्यक पहल गररिे छ । 

अन्य नीलतहरु  

 प्रत्येक लवकास लिमायर्का योजिाहरुको लबस्ततृ पररयोजिा प्रलतवदेि तथा वातावरर्ीय प्रभाव प्रलतवदेि लिमायर् 

गरी अगालड बढाईिे छ, 

 यस गाउँपाललकाको वडा िं.२ मा रहकेो शलहद पाकय हरूलाई संरक्षर् एव ंसम्वद्धयिमा लबशेर् जोड लदईिे छ, 
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 मोलुङ गाउँपाललका लभत्र काययक्रम सञ्चालि गद ैगरेका र काययक्रम सञ्चालि गिे लक्ष्य रहकेा लवलभन्ि गरै 

सरकारी संघ संस्थाहरुलाई गाउँपाललकाको अिमुलत ललएर मात्र काययक्रम सञ्चालि गिे व्यवस्था लमलाईिे छ, 

 सालहत्य क्षेत्रको लवकासका लालग मोलुङ सालहत्य प्रलतष्ठािको स्थापिा गररिे छ, 

 यगु कलव लसलद्धचरर् श्रेष्ठको स्मलृतमा लवलभन्ि सालहलत्यक गलतलवलि संचालि गररिे छ, 

 गाउँपाललका लभत्रका कला, सँस्कृलत र सजृिामा लागकेा सजयकहरु तथा बौलद्धक व्यलित्त्वहरुलाई सम्माि तथा 

परुस्कृत गररिे छ । 

उपलस्थत महानुभावहरु, 

आ.व. २०७९/०८० मा मोलुङ गाउँपाललकाको आय लववरर् प्रस्ततु गिे अिुमलत चाहन्छु । मोलुङ गाउँपाललकाको 

आ.व. २०७९/०८० को बजटे सीमा दहेाय बमोलजम रहकेो छ । 

शीर्यक आ.व. २०७९/०८० को अिमुाि( रु हजार) 

आन्तररक श्रोत २५०० 

राजस्व बाँडर्ाँडबाट प्राप्त रकम ७७८००.७७ 

संलघय बाँडर्ाँड भइय प्राप्त हुिे राजश्व ७५०८१ 

प्रदशे बाँडर्ाँटबाट प्राप्त हुिे राजश्व २७१९.७७ 

संघीय सरकार ३३८६०० 

१३३११ समालिकरर् अिदुाि ८९३०० 

१३३१२ शसतय अिदुाि  चाल ु २१२८०० 

१३३१३ शसतय अिदुाि  पुँजीगत २२५०० 

१३३१७ समपरुक अिदुाि पुँजीगत १४००० 

प्रदेश सरकार १८१५८ 

१३३११ समालिकरर् अिदुाि ४६८७ 

१३३१२ शसतय अिदुाि ३४७१ 

१३३१६ समपरुक अिदुाि १०००० 

कूल जम्मा ४३७०५८.७७ 

गरी आ.व. २०७९/०८० को जम्मा अिुमालित आय रु ४३ करोड ७० लार् ५८ हजार ७ सय सत्तरी रहकेो जािकारी 

गराउि चाहन्छु । 

आदरर्ीय उपाध्यक्षज्य,ू वडा अध्यक्षज्यहूरु, कायायपाललका तथा गाउँ सभाका सदस्यज्यहूरु, र राष्ट्र सेवक कमयचारी 

लमत्रहरु, सरुक्षा लिकायका प्रमरु्, राजलिलतक दल तथा दलका प्रलतलिलिज्य,ू पत्रकार लमत्र तथा सम्परू्य मोलङु बासीहरुमा 



 

 

 

16 

"कृलष र पयिटनमा आधाररत समृद्ध मोलुङ" को िारालाई आत्मसाथ गिय साथ सहयोगको अपेक्षा गद ैआलथयक बर्य 

२०७९/०८० को बालर्यक िीलत तथा काययक्रम समापि गदयछु । 

िन्यवाद ! 

 

 

उत्तम राई 

(अध्यक्ष) 

मोलुङ गाउँपाललका 

 

ईलत सम्बत २०७९ साल असार १० गते रोज ६ शभुम ्। 


