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ऄसार २०७९
मोहन्याल गाईँ पाललकाको १० औं गाईँ सभाको ऄलधवेशनमा का.बा. ऄध्यक्ष श्री कमल
बहादुर साईँ दद्वारा प्रस्तुत अ.व. २०७९/०८० को नीलत तथा कायषक्रम

“हामी सबैको चाहना,लवकलसत मोहन्याल, समृद्ध मोहन्याल”
गाईँ सभाका सम्पूणष नवलनवाषलचत सदस्यज्यूहरु, ईपलस्थत ऄलतलथज्यूहरु, प्रमुख
प्रशासकीय ऄलधकृ त लगायत सम्पूणष राष्ट्रसेवक कमषचारीहरु, मोहन्याल
गाईँ पाललकावासी अमा-बुबा, दददीबलहनी तथा दाजुभाआहरु, ईपलस्थत
महानुभावहरु तथा पत्रकार लमत्रहरु,
संघीय लोकलतन्त्रक गणतन्त्र स्थापना पिात् प्राप्त ईपललधधका रुपमा २०७९
वैशाख ३० गते लनवाषचन सम्पन्न भइ दोस्रो स्थानीय सरकार गठन भए पिात् यस
मोहन्याल गाईँ पाललकाको गाईँ सभा र अ. व. २०७९/०८० को वार्थषक नीलत तथा
कायषक्रम प्रस्तुत गनष यहाँहरु सामु गाईँ सभाको का.बा.ऄध्यक्षको हैलसयतले ईपलस्थत
भएको छु । म यस गररमामय सभामा मोहन्याल गाईँ पाललकावासी सम्पूणष अमा
बुबा, दददीबलहनी तथा दाजुभाआहरुको ऄमूल्य ऄलभमतबाट लनवाषलचत भएर
अईनुभएका गाईँ सभाका सम्पूणष सदस्यहरुलाइ हार्ददक बधाआ ददन चाहन्छु र
सम्पूणष गाईँ पाललकावासी जनताले अफ्ना प्रलतलनलधको रुपमा हामी मालथ लवश्वास
प्रकट गनुभ
ष एकोमा कृ तज्ञता व्यक्त गनष चाहन्छु । तदनुरुप हामी स्थानीय सरकार
लोकतन्त्रको लाभलाइ जनतासामु लवतरण गदै राज्यको ईपलस्थलतलाइ जनताको
घरदैलोमा पुयाषईन सदैव प्रलतबद्ध रहने कु रा जानकारी गराईन चाहन्छु ।
लनरं कुश शासन प्रणालीको साथै यस चुनौती पूणष घडीमा गाईँ सभा लाआ सम्बोधन
गरी रहदा रास्रलाआ राज्य संचालन गनष संलघय लोक तालन्त्रक गणतन्त्रको ईज्यालो
युगमा पुयौईनेक्रममा अफ्नो लजबन ईत्सगष गनुष हुने सम्पूणष ज्ञात ऄज्ञात सलहदहरु
प्रलत भावपूणष श्रदासुमन ऄपषण गदषछु | लोक तन्त्र र जनजीलवकको अन्दोलनमा
ऄगुवाइ गनुष हुने सम्पूणष ऄग्रजको योगदानको ईच्च सम्मान समेत स्मरण गनष चाहन्छु
|
मोहन्याल गाईँ पाललकाकको ऄलघल्लागाईँ सभाहरुमा पाररत नीलत र कायषक्रमहरुको
कायाषन्वयनको लसललसलामा दत्तलचत्त भइ मोहन्यालवासी जनताको लवकास
प्रगलतमा ऄहोरात्र खरटने पूवष जनप्रलतलनलधहरु, प्रमुख प्रशसकीय ऄलधकृ त लगायत

कमषचारी संयन्त्र, स्थानीय राजनीलतक दल, बुलद्धजीवी, नागररक समाज र
पत्रकारजगतको महत्वपूणष भूलमकालाइ हार्ददक कृ तज्ञता प्रकट गनष चाहन्छु ।
भौगोललक रुपमा लवकट र अर्थथक र सामालजक रुपमा लपछलडएको यस मोहन्याल
गाईँ पाललकालाइ एईटा लवकलसत नमूना गाईँ पाललकाको रुपमा लवकास गने र
मोहन्यालवासी जनताको रोग, भोक, ऄलशक्षा, गररबी, ऄन्धलवश्वास र पछौटेपन
हटाईन म कटीबद्ध भएर यस गाईँ पाललकाको ईपाध्यक्ष पदमा मैले ईम्मेदवारी
ददएको लथएँ । मेरो सदाशयलाइ ऄत्यलधक मत ददएर ममालथ पूणष भरोसा र
लवश्वास गरी मलाइ लवजय गराएर यो लजम्मेवारी सुम्पनु भएकोमा म
मोहन्यालवासी जनताको सदैव ऋणी रहनेछु र कृ तज्ञता पलन प्रकट गदषछु । ।
यसवेला पररलस्थलतवश के ही समयका लालग ऄध्यक्षको गहन लजम्मेवारी समेत मेरो
काँधमा अआपरे को छ । म गठबन्धनमा रहनुभएका साथीहरुलाइ साथैमा राखी
कसैलाइ पक्ष र लवपक्ष नभनी मोहन्यालवासी तपाइ सम्पूणष जनताले चाहेको
लवकास एक सेवकको रुपमा सम्पन्न गनष कम्मर कसेर लाग्ने प्रलतबद्धता व्यक्त गदषछु
।मेरो यो ऄठोटलाइ मोहन्यालवासी जनताको घरदैलोमा पुयाषइ सहयोग पुयाषईनु
हुने तथारचनात्मक सुझाव ददइ मेरो हौसला बढाईनु हुने पत्रकार लमत्रहरुलाइ
हार्ददक धन्यवाद ददन चाहन्छु । यस मोहन्याल गाईँ पाललकाको गौरवलाइ ईच्च राख्न
लवगतमा भएका कमी कमजोरीबाट पाठ लसक्दै मोहन्यालवासीको सौहादषपूणष एवं
सौगातपूणष माया ममतालाइ सधै ँ प्रेरणाको रुपमा स्वीकार गनेछु ।
मोहन्यालको ददगो लवकासलाइ ऄलघ बढाइ एक समुन्नत गाईँ पाललकाको रुपमा देख्न
चाहने अम मोहन्यालवासीको भाग्य र भलवष्यको रे खा कोने अर्थथक वषष
२०७९/०८० को नीलत तथा कायषक्रम यस गररमामय गाईँ सभामा प्रस्तुत गनष
पाईँ दा म एकदमै हषषलवभोर भएको छु ।
नेपालको संलवधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, लवलभन्न लवषयगत
कानुनहरु, मोहन्यालगाईँ पाललकाको अ. व. २०७८/०७९ को नीलत तथा कायषक्रम,
संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको नीलत तथा कायषक्रम, ददगो लवकासको लक्ष्य र
लवलभन्न राजनीलतक दल, सरकारी गैरसरकारी संघ-संस्था, समाजसेवी, बुलद्धजीवी,
ईद्योगी व्यापारीहरुको सुझावसमेतलाइ ध्यान ददइ अ. व. २०७९/०८० को नीलत
तथा कायषक्रम तयार पाररएको छ । गाईँ कायषपाललकाबाट सम्पन्न हुने कायषहरु

समन्वय, सहकायष, साझेदारी र ऄनुगमनलाइ मुख्य अधार बनाइ कायाषन्वयन गनष
मोहन्यालगाईँ पाललकाले दूरदृलिका साथ ऄलघ बढ्ने लक्ष्य ललएको छ ।
अर्थथक वषष २०७९/०८० को नीलत तथा कायषक्रमको लक्ष्य सबल स्थानीय सरकार
: समुन्नत, सुखी र समृद्ध पाललका रहेको छ । प्रस्तुत नीलत तथा कायषक्रम मोहन्याल
गाईँ पाललकाको समृलद्ध र सन्तुललत लवकासलाइ ऄलघ बढाईन र ससहदरवारको
ऄलधकार जनताको बीचमा पुयाषईन कोशेढुङ्गा सालवत हुने कु रामा लवश्वस्त छु ।
ऄब म चालु अर्थथक वषषमा सम्पादन भआरहेका दक्रयाकलापको रुपरे खा बुद
ँ ागत
रुपमा पेस गने ऄनुमलत चाहन्छु ।

१. चालु अ. व. २०७८/०७९ को बजेटयस गाईँ पाललका बाट अर्थथक वषष २०७८/०७९ का लालग ४५५८२७००० (पैताललस
करोड ऄन्ठाईन्न लाख सत्ताआस हजार मात्र )बजेट सावषजलनक गररएकोमा यस अर्थथक
वषषको ऄन्तसम्म ८९ प्रलतशत बजेट कायाषन्वयन हुने देलखएको छ ।
२. ५ वटा सडक कालोपत्रे योजना – रु. ३३००००००/- (लतन करोड लतस लाख )
३. १ वटा ऄस्पताल लनमाषण –सोल्टा रु १२१८५०००/- (एक करोड एकाआस लाख
पंचासी हजार )
४. सावषजलनक सेवा प्रवाह र सुशासन – रु. १००००००/- (दस लाख )
५. जग्गाको नाप नक्शाङ्कन – ४००००००/- (चाललस लाख )
६. लवपद् प्रकोप राहत कोषको स्थापना – रु. २००००००/- (लवस लाख )
७. खानेपानी योजनाहरुको लनमाषण – रु. ८४०१०००/- (चौरासी लाख एक हजार )
यस मोहन्याल गाईँ पाललकाको अगामी अ. २०७९/०८० को वार्थषक वजेट तथा कायषक्रमले
अगामी ददनमा पाललकाको ददगो लवकासको खाका लनमाषण, स्थानीय रोजगारी र अयमूलक
कायषक्रममा लवपन्न र सीमान्कृ त समुदायको सहभालगता, महामारी लनयन्त्रण, स्थानीय
वातावरण संरक्षण, मलहला, जनजालत, दललत, लपछलडएको तथा सीमान्तकृ त वगषको जीवनस्तर
महसुस गनष सदकने गरी पररवतषन हुने ऄपेक्षा गररएको छ । यसका लालग ईपलधध साधन,
स्रोतको सीमालभत्र रहेरमात्र योजना तजुषमा हुनु अवश्यक देलखएकोले गाईँ पाललकामा ईपलधध
साधन–स्रोतलाइ दृलिगत गरी नीलत तथा कायषक्रम तजुषमा गने प्रयास गररएको छ ।
प्रस्तुत नीलत तथा कायषक्रम तजुषमा गदाष स्थानीय तहको योजना तथा बजेटतजुषमा ददग्दशषन, स्रोत
ऄनुमान तथा बजेट सीमा लनधाषरण सलमलतको बैठकबाट योजना तजुषमा कायषताललका तय गरी
सोही मागषदशषन बमोलजम लनम्न प्रदक्रयाहरु ऄपनाआएको छ :
१.
२.
३.
४.

वडा स्तरबाट योजना छनोट तथा प्राथलमकीकरण गने ।
योजनाको लवषयक्षेत्रगत वगीकरण गने ।
सबै वडाहरुमा जनसंख्या र भूगोलको अधारमा न्यायोलचत बजेट बाँडफाँट गने ।
ललक्षतवगषको ईत्थान तथा लवकासमा जोड ददइ समावेशी हुने मोहन्याल गाईँ पाललकाको
बजेट तथा कायषक्रमको बाँड-फाँट एवं प्राथलमकीकरण ।
५. बजेट तथा कायषक्रम तजुम
ष ा सलमलतको बैठकबाट योजना छनोट ।
६. गाईँ कायषपाललकामा नीलत तथा कायषक्रममालथ छलफल ।

नीलत तथा कायषक्रमका अधारहरु :
 नेपालको संलवधानको ८ र ९ ले लनर्ददि गरे का स्थानीय तहका एकल तथा साझा
ऄलधकारहरु, मौललक हकहरु, राज्यका नीलत तथा लनदेशक लसद्धान्तहरु ।
 संघीय सरकारले ऄङ्गीकार गरे को पन््ौ ँ अवलधक योजनाले लनधाषरण गरे का लक्ष्य,
नीलत तथा प्राथलमकताहरु ।
 संघीय सरकारले ऄङ्गीकार गरे का अर्थथक तथा लवत्तीय नीलतहरु ।
 सुदरू पलिम प्रदेश सरकारले ऄङ्गीकार गरे का अर्थथक तथा लवत्तीय नीलतहरु ।
 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ (संशोधन सलहत) ।
 संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेट र सो को साथमा प्राप्त बजेट तजुषमा
गदाष ललनुपने अधारहरु ।
 राजनीलतक दलहरुबाट प्राप्त सुझावहरु ।
 सहभालगतामूलक योजना तजुषमा प्रदक्रया माफष त प्राप्त सुझावहरु ।
 राजस्व परामशष सलमलतको लसफाररस ।
 स्रोत ऄनुमान तथा बजेट सीमा लनधाषरण सलमलतको स्रोत तथा बजेट ऄनुमानहरु ।
 स्रोत ऄनुमान तथा बजेट सीमा लनधाषरण सलमलतले ददएका सुझाव र लसफाररसहरु ।
 गाईँ पाललकाका लवलभन्न लवषयगत सलमलतका लसफररसहरु ।
 गाईँ कायषपाललकाले लनणषय गरी तोके का अधारहरु ।
 लवलभन्न लवषयगत लवज्ञहरुसँग छलफल गदाष प्राप्त सुझावहरु ।
 नेपाल सरकारले प्रलतबद्धता जनाएका ददगो लवकासका लक्ष्यहरु ।
 गाईँ पाललकाबाट लवगतमा स्वीकृ त भएका नीलत, कायषलवलध, ऐन र लनयमावलीहरु ।
 लवकास साझेदार संघसंस्थाका राय, सल्लाह र सुझावहरु ।
नीलत तथा कायषक्रमका प्राथलमकताका क्षेत्रहरु :
 स्वास््य तथा मानव साम्यष लवकास ।
 कोलभड लवरुद्ध खोप व्यवस्थापन तथा स्वास््य सुरक्षा सामग्री व्यवस्थापन ।
 कृ लष ईत्पादन र ईत्पादकत्व वृलद्ध तथा सहकारी ।
 लशक्षा, युवा तथा रोजगारी ।
 पूवाषधार लनमाषण तथा ददगो लवकास (सडक, लवद्यालय अददका भवन, पुल पुलस
े ा,
खानेपानी ऄदद) ।
 ईद्यम, स्वरोजगारी र सहकाररता ।
 सूचना प्रलवलध तथा सञ्चार क्षेत्र लवकास ।
 मानव ससाधन, जनशलक्त पररचालन तथा सुशासन ।
 संस्कृ लत तथा पयषटन क्षेत्रको प्रवद्धषन ।
 सामालजक लवकास तथा गररबी लनवारण ।

 वन तथा वातारण, पयाषवरणको रक्षा, खानीजन्य पदाथषको संरक्षण र सामुदालयक
वनहरुको ददगो लवकास ।
 प्राकृ लतक लवपद्व्यवस्थापन, पुनस्थाषपन, पुनर्थनमाषण तथा पूवषतयारी ।
 ऄशक्त, ऄसहाय, गररब, ऄलतलवपन्न, ऄपाङ्ग, गभषवती मलहला, ज्येष्ठ नागररक, जस्ता
व्यलक्तहरुलाइ राहतका कायषक्रम ।
ऄब म यस मोहन्याल गाईँ पाललकाको अगामी अर्थथक वषष २०७९/०८० को लालग लवषयगत
सलमलतहरुबाट ऄनुमोदन भइ अएका क्षेत्रगत नीलत तथा कायषक्रमहरु प्रस्तुत गनष चाहन्छु ।

मोहन्याल गाईँ पाललका नीलत तथा कायषक्रम २०७९/०८०
क. स्वास््य
१. स्वास््य पाललकाबासी : मोहन्यालको लजम्मेवारी कोनीलत ललइ सरल र सहज रुपमा
स्वास््य सेवा प्रदान गनष अवश्यक पूवाषधार, जनशलक्त, प्रलवलध र ईपकरणको व्यवस्था
गररनेछ ।
२. सोल्टा ऄस्पताललाइ स्तरईन्नती गरी लवशेषज्ञ लचदकत्सक द्वारा सघन ईपचार(ICU)
सलहतको अकलस्मक सेवा संचालनमा ल्याइनेछ।
३. सोल्टामा लवशषेज्ञ सलहतको प्रसुलत गृह सेवा संचालनमा ल्याइनेछ ।
४. पाललकास्तरीय रक्त संचार सेवा (धलड बैंक) संचालन गररनेछ ।
५. वडा न. ५ को मोहन्याल स्वास््य चौकीको स्तरईन्नलत गररनेछ ।
६. स्वास््य सेवा को पहुच नपुगेका स्थानहरुमा स्वास््य आकाइ के न्र स्थापना गरी सेवा
सुचारु गररनेछ ।
७. पाललकामा रहेका बर्थथङ्ग सेन्टरहरुको स्तरईन्नलत गररनेछ ।
८. ईपाध्यक्ष संग सुत्के री मलहला स्वास््य कायषक्रम ऄन्तगषत सुत्के री तथा गभषवती अमाको
लागी पोषण प्याके जको व्यवस्था गररनेछ ।
९. बालबाललकामा देलखएको कु पोषणको समस्या समाधान गनष पोषण कायषक्रम लागु
गररनेछ ।
१०.
मलहलाहरुको पाठे घर सम्बलन्ध समस्याको ईपचारको लालग पाललकाले अर्थथक
सहयोग गनुषका साथै लवलभन्न सरोकारवाला संघसस्थाहरुको समन्वयमा लशलवरहरु
संचालन गनष पहल गररनेछ ।
११.
सरकारी तथा सामुदालयक ऄस्पताल तथा दकलललनकमा रहेका प्रयोगशालालाइ
स्तरईन्नलत गने तथा अधारभूत स्वास््य के न्रमा प्रयोगशाला सेवाका लालग पहल
गररनेछ ।
१२.
खोप के न्र तथा गाईँ घर दकलललनकका लागी अवश्यक पूवाषधार सलहत स्रोत
साधनको व्यवस्थापन गररनेछ ।
१३.
मोहन्यालमा खुलेका सामुदालयक ऄस्पताल/ लक्ललनकलाइ अवश्यक सहयोग
जुटाईन पहल गररनेछ ।
१४.
सरकारी ऄस्पतालले लनशुल्क रुपमा लवतरण हुने औषधीको व्यवस्थापन गररनेछ
।

१५.
गररव तथा लवपन्न पररवारका सुत्के रीको सुलवधाका लालग घरदेलख पाललका
लभत्रका ऄस्पतालसम्म लनशुल्क एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था गररनेछ ।
१६.
गररव तथा लवपन्न पररवारका ६८ बषष ईमेर भएका नागरीकहरुलाइपाललका
लभत्रका ऄस्पतालसम्म पुग्न एम्बुलेन्सको लनशुल्क व्यवस्था गररन्छ ।
१७.
जेष्ठ नागररक र पूणषरुपमा ऄपाङ्गता भएका व्यलक्तलाइ घरदैलोमै लनशुल्क
स्वास््य ईपचारको व्यवस्था गने ।
१८.
स्वयमसेलवकाहरुको क्षमता ऄलभवृलद्ध गरी एकमुि प्रोत्साहन ऄनुदानददइनेछ
तथा सुनौलो ऄवकास योजना लागु गरी कायाषन्वयन गररनेछ ।
१९.
स्वास््य क्षेत्रका वेरोजगार दक्ष जनशलक्तलाइ समूह र क्लबमा जोडेर स्वास््य
लशलवरहरु तथा दकशोर दकशोरी प्रजनन स्वास््य सम्बन्धी जनचेतनामूलक कायषक्रम
संचालन गररनेछ ।
२०.
स्वास््य लवपद तथा महामारी लनयन्त्रण र व्यवस्थापनका लालग वहुपक्षीय
सहकायष, अपतकालीन स्वास््य संयन्त्र तथा रुत प्रलतकायष टोली बनाइने छ ।
२१.
।
२२.
बाल स्वास््य, मातृ लशशु स्वास््यलाइ घरदैलोमा पुयाषईन सबै वडामा सुनौला
हजार ददन कायषक्रमलाइ प्रभावकारी बनाईने व्यवस्था लमलाइने छ ।
२३.
मलहला स्वास््य तथा प्रजनन स्वास््य कायषक्रम, बाल स्वास््य तथा पोषण
कायषक्रम, अमा सुरक्षा कायषक्रम, रालष्ट्रय खोप, लवशेष खोप, अइरन तथा जुकाको
औषधी लगायतका रालष्ट्रय स्तरका कायषक्रमहरु प्रभावकारी कायाषन्वयनका लालग
गाईँ पाललकाको स्वास््य नीलत लागु गररन्छ।
२४.
लवद्यालय तथा ऄस्पताल क्षेत्रको लनलित दुरीमा सुर्थतजन्य, मददराजन्य तथा
ऄस्वस्थकर खाना प्रयोग र लवदक्र लवतरण लनषेध गररनेछ ।
२५.
स्वास््य क्षेत्रका सरोकारवालाहरु संग स्वास््य क्षेत्रको लवकासका लागी अवश्यक
गोष्ठी, ताललम तथा ऄन्तरदक्रयात्मक कायषक्रमहरु अदद संचलान गररनेछ ।
२६.
स्वास््य सेवा र संरचनालाइ बालमैत्री, लैलङ्गकमैत्री, ज्येष्ठ नागररक मैत्री र
ऄपाङ्गमैत्री बनाइनेछ ।
ख. कृ लष पशु तथा सहकारी
१. दकसानको पलहचानका लागी दकसान पररचय पत्रको व्यवस्था गरी कृ लष तथा
पशुपालनमा
अधुलनकीकरण,
व्यवसायीकरण,
औद्योलगकरण
तथा
बजारीकरणको कायषक्रमलाइ लवषेश प्राथलमकता ददइनेछ ।
२. कृ लष तथा पशुलवकास एकाइ स्थापना गरी प्रत्येक वडामा कृ लष प्रालवलधकको
व्यवस्था गररनेछ।

३. प्रत्येक वडामा कृ लष पके ट क्षेत्रको स्थापना गररनेछ। बाख्रा पके ट क्षेत्र, गाआ तथा
भैसी पके ट क्षेत्र, तरकारी पके ट क्षेत्र र फलफू लमा सुन्तला, नास्पलत, कागती
पके ट क्षेत्र, मसला पके ट क्षेत्र अदद घोषणा गरी व्यवसालयक ईत्पादनलाइ वढवा
ददइनेछ ।
४. कृ लष योग्य भूलमको पूणष ईपयोग गरी सघन खेतीप्रणालीका माध्यमबाट कृ लष
ईत्पादन बढोत्तरी गने नीलत कायाषन्वयन गररनेछ ।
५. दकसानहरुलाइ मल, ईन्नत लबई लबजन तथा अधुलनक कृ लष औजार समूहगत
तथा व्यलक्तगतरूपमा लन:शुल्क तथा सुलभ मूल्यमा ईपलधध गराआनेछ ।
६. गाईँ पाललकाको साझेदारीमा अधुलनक कृ लष औजारको व्यापक रुपमा लवतरणको
नीलत ऄवलम्वन गररनेछ ।
७. खोलाको वगर क्षेत्रमा वगर खेतीलाइ प्रोत्सालहत गदै खरबुजा, तरबुजा, बयर
खेती, बेतबाँस खेती गनष कृ षकहरुलाइ प्रोत्सालहत गररनेछ र लनजी तथा बाँझो
जग्गामा फलफू ल तथा ऄन्य लवरुवा लगाईन कृ षकलाइ ऄलभप्रेररत गररनेछ ।
८. ऄलैची, स्युई र कफी खेतीको सम्भाव्यता ऄध्ययन गररनेछ ।
९. कृ षकहरुलाइ माटोको प्रकार र गुणस्तर पलहचान गनष, वातावरण ऄनुकुल खेती
गनष मल, लबई र प्रालवलधक सेवा ईपलधध गराइनेछ ।
१०.
कृ लष ईत्पादनको संकलन तथा बजारीकरणको लागी कृ लष संकलन के न्रको
स्थापना गररनेछ ।
११.
तरकारी खेतीका लागी हररत गृह लनमाषण, थोपा लसचाइ प्रणाली र
प्लालस्टक पोखरी लनमाषण गनष ऄनुदानको व्यवस्था गररनेछ ।
१२.
प्रांगाररक खेती प्रवद्धषन, लबषादी न्यूलनकरणका लागी Integrated Pest
Management(IPM) कृ लष पाठशाला तथा सचेतनामूलक कायषक्रम संचालन
गररनेछ ।
१३.
रै थाने लबईको ईत्पादन तथा संरक्षणलाइ जोड ददआनेछ ।
१४.
कृ लष तथा पशु लवमा कायषक्रम लागु गररनेछ ।
१५.
गाईँ पाललका लभत्र दताष भएका सम्पुणष बाख्रा फोमषहरुको लनशुल्क लवमाको
व्यवस्था गररनेछ ।
१६.
साना तथा लनवाषहमुखी पशुपालन गने दकसानलाइ दाना, घास, गोठ,
खोर लनमाषणमा ऄनुदान ददने व्यवस्था लमलाइने छ ।
१७.
दुग्धजन्य पदाथषको अपूर्थतका लालग अर्थथक स्तर कमजोर रहेका
पशुपालक दकसानहरुलाइ ईन्नत जातका गाइ तथा भैंसीहरु ५०% ऄनुदान
सहायता गररनेछ ।
१८.
मासु ईत्पादनको लालग ईन्नत जातको बाख्रा, राँगा, बोका, बंगुर, कु खुरा
लगायत पशुपंक्षी पालन गनष कृ षकहरुलाइ ऄनुदान ददइ प्रोत्सालहत गररने छ ।

१९.
माछापालक दकसानलाइ भुरा खररद गनष ५० प्रलतशत ऄनुदान प्रदान
गररनेछ ।
२०.
पशु लवमा, नशल सुधार, पशु सुरक्षा एंव प्रवद्धषन कायषक्रम संचालन गरी
दुद्ध ईत्पादनमा बृलद्ध गदै बजारीकरणको सुलभ व्यवस्था गररनेछ र जलवायू
पररवतषन, रोगको प्रकोप एंव प्राकृ लतक लवपतीबाट कृ लष क्षेत्रमा अईन सक्ने
जोलखम न्यूलनकरण गनष कृ षकहरुलाइ बालल लवमा गनष प्रोत्सालहत गररनेछ ।
२१.
सहज रुपमा कृ लष तथा पशु स्वास््य परामशष सेवामा दकसानको पहुँच
बृलद्धका लागी घुम्ती कृ लष तथा पशु स्वास््य सेवा कायषक्रम लागु गररनेछ ।
२२.
लवदेशमा गइ कृ लष क्षेत्रमा काम गरी स्वदेश फके का यूवा कृ षकलाइ
अफु ले लसके को लसपको अधारमा लबजनेस प्लानको मूल्याङ्कन गरी लबईँ
पुँजीको व्यवस्था गररनेछ ।
२३.
गाईँ पाललका कृ लष राहतकोषको स्थापना गररनेछ।
२४.
अवश्यक परे को बजार के न्रमा हाटबजारको लनमाषण तथा व्यवस्थापन
गररनेछ।
२५.
पाललका लभत्रका सहकारी तथा लवलत्तय संस्थालाइ कृ लष क्षेत्रमा लगानीका
लालग प्रोत्साहन गनष लवशेष नीलत ल्याइनेछ।
२६.
साना कृ लष तथा मझौला कृ लष ईद्यमीको बैंक तथा लवलतय संस्थाबाट प्राप्त
दश लाख सम्मको सहुललयत कजाषमा लाग्ने व्याजको ४०% रकम गाईँ पाललका
बाट भक्तानी ददने व्यवस्था लमलाइनेछ ।
२७.
कचालीमा लवद्युलतय लसचाइको व्यवस्था गने तथा वसन्तगडा, बडीगथाइ,
एमपी बजार, सातवसेरी, राताखाली, चायाभावर र बालुवागडा लगायतका
क्षेत्रमा लसचाइ अयोजना संचालन गरी नलजक क्षेत्रहरुमा सहज लसचाइको
व्यवस्था लमलाइने छ ।
२८.
लवज्ञहरुको सलमलत गठन गरी बन्द रहेका ललदफट लसचाइ अयोजनाहरुको
प्रालवलधक ऄध्ययन तथा ऄनुसन्धान गररनेछ ।
२९.
प्रत्येक सहकारीको लेखा प्रणालीलाइ व्यवलस्थत गनष अवश्यक ताललमको
व्यवस्था गररनेछ ।
३०.
जलवायु पररवतषनको ऄध्ययन गरी ऄनुकुलनका कायषक्रमहरु संचालन
गरी कृ षक लगानी सुलनलित गररनेछ ।
३१.
कृ लष क्षेत्रका सरोकारवालाहरु संग कृ लष क्षेत्रको लवकासका लागी
अवश्यक ऄध्ययन भ्रमण, गोष्ठी, ताललम तथा ऄन्तरदक्रयात्मक कायषक्रमहरु
संचलान गररनेछ ।
३२.
ऄध्यक्ष कृ लष अधुलनकरण कायषक्रम लाआ लनरन्तरता ददआने छ |

३३.
यस गाईँ पाललका लभत्र गररवी लनवषरण कोष द्धरा संचाललत समुदायक
सस्था मा रहेको घुम्ती कोष रकम ऄसुल गरर प्रतेक वडाका सहकारी सस्था
माफष त अयअजषन तथा रोजगार मुलक लगानी गररने छ |
ग. यातायात तथा पूवाषधार
१. गुणस्तरीय पूवाषधार : मोहन्यालको ददगो लवकासको अधार को मूल नीलत सलहत
पाललका क्षेत्रको पूवाषधार लवकासलाइ सेवामूलक, ईत्पादनमूलक र स्थानीय
ऄथषतन्त्रमा टेवा पुग्ने गरी लनमाषण गररनेछ ।
२. पाँच बषे सडक रणनीलतक योजना तयार गरी पाललका क्षेत्र लभत्रका सडकहरुलाइ
सुददृ ढकरण गदै कालोपत्रे गनष जोड ददआनेछ । वातावरणमैत्री ग्रामीण सडक लवस्तार,
सडकहरुको कालोपत्रे र पक्की नाली लनमाषण गररने छ ।
ँ े
३. गाईँ पाललकाको गौरवको योजनाको रुपमा पलहलो राजकाँडा, नौलाकोट, कटौज
जोडने चुरे मागष र दोस्रो सोल्टा, ताम्चा, राक्सा, कोल्तडी, लखम्डी, खलनया ताल हुँदै
लवरखेत जोडने सडक प्राथलमकतामा राखी लनमाषण कायष सुचारु गररनेछ ।
४. प्रत्येक वडाका सडक संजाललाइ लवस्तार गनष जोड ददइनेछ ।
५. ररभर साआट र चुरे साआटको बाटोमा पने खोलाहरुमा अवश्यक पदक्क पुलहरुको
लनमाषणका लालग अवश्यक पहल गररनेछ।
६. बडपानी खोला, ताम्चा खारघाडी, लजलौटे खोला, कटौजे खोला र बोटा खोला
लगायतका अवश्यक ठाईँ मा झुलुङ्गे पुल लनमाषणका लालग पहल गररनेछ ।
७. परेनी देखी लखमडी ठु लीगाड बृहत तटबन्धन अयोजनाका लागी पहल गनुषका साथै
ठु ली गाड, कणाषली नदी र ऄन्य खोलाहरुले प्रभाव पारे का ठाईँ का अवश्यक
तटबन्धन गररनेछ ।
८. सडक तथा यातायातको पहुँच लवस्तार गदाष पानीका स्रोत, बनजंगल, प्राकृ लतक स्रोत
तथा धार्थमक क्षेत्रको प्रलतकु ल ऄसर नपने गरी लवस्तार गररनेछ ।
९. गाईँ पाललकामा लनमाषण हुने सडक, खानेपानी, लसचाइ, ऄस्पताल भवन, लवद्यालय
भवन जस्ता पूवाषधार लनमाषण गदाष पाललका स्तरीय, प्रदेश स्तरीय र संघ स्तरीय
योजनाको रुपमा संयुक्त लगानीमा लनमाषण गररनेछ ।
१०. सबै सामुदालयक लवद्यालयका भवन, पुस्तकालय, शौचालय लनमाषण तथा
कम्पाईन्डमा पक्की पखाषल लनमाषण गररनेछ, खानेपानीका पूवाषधार लनमाषण गररनेछ ।
११. लसमली लखमडी, बालुवागाडा कटौजे लवखेत , तालबन्द कटौजे, फलेलबसौना
सुगरखाल भात्कु री सोल्टा ,अम्पानी राज्काडा माल्चाना ज्यालमरे कु आने, अम्गैरा
सुगरखाल सेलतखोर सोल्टा र फलेलबसौना तल्लापालन सडक खण्डलाइ लवस्तार तथा
स्तरईन्नलतका लालग लबशेष जोड ददआने छ |

घ. खानेपानी तथा सरसफाआ
१. स्वस्थ जीवनका लागी शुद्ध खानेपानी नीलत ललइ पाललकाका संचालनमा रहेका
अयोजनाको सुददृ ढकरण, लनमाषणालधन अयोजनाहरु समपन्न गने तथा थप अवश्यक
योजनाहरुको लनमाषण गरी एक घर एक धारा को व्यवस्था गररनेछ ।
२. चोसेकाडा, राङ्गामलेखा, ओखडेकोट, रजमा, बासपानी, सल्लेरी, गगनपानी, कटौजे र
धमकोट लगयातका क्षेत्रमा खानेपानी अयोजनाको पूवाषधार लनमाषण तथा सम्भारका
लागी अवश्यक वजेट लवलनयोजन गररनेछ ।
३. गाईँ पाललका क्षेत्र लभत्र संचाललत खानेपानी अयोजनाहरुको ममषत तथा सम्भारका लागी
अवश्यक बजेट लवलनयोजन गररनेछ ।
४. सम्पुणष पाललकाबासीलाइ ५ बषष लभत्र स्वच्छ खानेपानीको प्रबन्ध गनष प्रदेश र संलघय
सरकार संग समन्वय गरी अवश्यक बजेट लबलनयोजन गररनेछ ।
५. सरसफाइ तथा खानेपानीको लवकासका लागी अवश्यक गोष्ठी, ताललम तथा
ऄन्तरदक्रयात्मक कायषक्रमहरु संचलान गररनेछ ।
६. ग्रामीण जलश्रोत व्यवस्थापन पररयोजना (RVWRMP) फे ज अईटको चरणमा
पुलगसके कोऄवस्थामा यस पाललकामा खानेपानी क्षेत्र लवकास साझेदारका रुपमा रहेको
USAID कणाषली जल पररयोजनासँग समन्वय तथा साझेदारी गरी खानेपानी
सुलवधाबाट वलञ्चत टोल, बस्ती तथा घरहरुमा खानेपानीको व्यवस्था गररनेछ ।

ङ. वस्ती लवकास
१. सुन्दर, स्वस्थ, सुरलक्षत र सुसंस्कृ त समाज लनमाषणका लालग एदककृ त बस्ती लवकास
योजना लागु गरी लवकास र सुलवधा संग जनताको पहुँच वृलद्ध गररनेछ ।
२. ऄलतलवपन्नपररवारका लालग ईपाध्यक्ष अवास कायषक्रम संचालन गररनेछ ।
३. बहुईपयोगी यात्रु प्रतीक्षालय र ग्रालमण चोकमा चौतारीहरुको लनमाषण गररनेछ ।
च. लशक्षा
१. गुणस्तरीय लशक्षा : लसपयुक्त जनशलक्त नीलत ललइ लशक्षण प्रणाली, प्रलवलध र पूवाषधार
सुधार गदै नेतृत्वलाइ सक्षम र जवाफदेही, लशक्षकलाइ ईत्पेररत र ऄलभभावकलाइ
जागरुक बनाइ लवद्यालयलाइ लसकाइ के न्रको रुपमा लवकास गरी लशलक्षत र लसपयुक्त
जनशक्ती ईत्पादन गररनेछ ।
२. सामुदालयक पुस्तकालयको स्थापना गररनेछ ।
३. रटनको छाना भएका लवद्यालयहरुमा फल्स लसललङ्गको व्यवस्था गनष पहल गररनेछ ।

४. भौलतक पूवाषधार ऄपुग भएका सामुदालयक लवद्यालयको पूवाषधार (भवन, शौचालय,
पुस्तकालय, वाचानालय, शुद्ध खानेपानी, हाता घेरबार- पखाषल) लवकास गररनेछ ।
५. गाईँ पाललका क्षेत्र लभत्रका सामुदालयक माध्यलमक लवद्यालयहरुमा ईपयुक्तता हेरी
प्रालवलधक धारका कक्षाहरु संचालन गनष जोड ददइनेछ । संस्थागत लवद्यालयहरुलाइ
समेत प्रालवलधक धारका कक्षाहरु संचालन गनष प्रेररत गररनेछ । अवालसय प्रालवलधक
लवद्यालयहरु स्थापनाका लालग पहल गररनेछ ।
६. सामुदालयक लवद्यालयहरुमा कलम्पयुटर लशक्षकको व्यवस्था गने ।
७. बाललवकास लशक्षकहरुलाइ लवशेष ताललमको व्यवस्था संगै पाररश्रलमक वृलद्ध गररनेछ ।
८. बाललवकासका लशक्षकहरुको दरबलन्द लमलान गररनेछ ।
९. गलणत, ऄंग्रेजी र लवज्ञान लवषयमा ईच्च शैलक्षक ईपलधधी ददन सफल लशक्षकहरुलाइ
प्रोत्साहनका ऄलतररक्त थप सेवा सुलवधा प्रदान गररनेछ ।
१०.
संस्थागत लवद्यालयहरुको मापदण्ड लनधाषरण, वर्थगकरण तथा ईत्कृ ष्ठ
लवद्यालयलाइ पुरष्कृ त गने तथा न्युनतम मापदण्ड पूरा नभएका लवद्यालयहरुको
ऄनुमलत खारे जी तथा तह घटाईने नीलत ललआने छ ।
११.
ईत्कृ ि शैलक्षक गुणस्तर कायम गरे को तथा व्यवस्थापकीय पक्षमा ईल्लेखनीय
सुधार भएका लवद्यालयलाइ प्रोत्साहन ऄनुदान ददनुका साथै ईक्त लवद्यालयको लसकाआ
तथा व्यवस्थापकीय ऄनुभवलाइ पाललका लभत्रका ऄन्य लवद्यालयहरुमा अदान प्रदान
गने व्यवस्था लमलाआने छ ।
१२.
पाललका लभत्रका लवद्यालयहरुको वार्थषक योजना लनमाषण गरी स्वीकृ लतका लालग
गाईँ पाललकामा पेश गने, पेश गररएका योजनाको मूल्यांकनका अधारमा ऄनुदान
प्रोत्साहन र ऄन्य कायषक्रम ददइनेछ ।
१३.
Friday No Bag Day ऄलभयान संचालन गरी अत्मरक्षा ताललम, लवपद
व्यवस्थापन ताललम, प्राथलमक ईपचार ताललम, नैलतक लशक्षा, सांस्कृ लतक दक्रयाकलाप,
ध्यान, योग साधना, खेलकु द लवकास तथा लवलवध प्रलतयोलगता लगायत लवलभन्न क्षेत्रमा
सफल व्यलक्तका ऄनुभवहरुलाइ लवद्याथी माझ राख्ने वातावरण तयार गरी लवद्याथीमा
ज्ञान र लसप हस्तान्तरण तथा क्षमता ऄलभवृलद्धमूलक ऄलतररक्त दक्रयाकलापहरु संचालन
गने।
१४.
लवद्यालयको शैलक्षक गुणस्तरलाइ सुददृ ढकरण गदै लशक्षण लसकाआलाइ प्रभावकारी
बनाईनको लागी लवद्यालयलाइ प्रलवलधमैत्री बनाईने, लवज्ञान प्रयोगशाला र
पुस्तकालयको व्यवस्था गने।
१५.
लवद्यालयमा छात्राहरुको सेलनटरी प्याडको प्रयोग मनोभावना, व्यवहार, ज्ञान र
लसपको अदान प्रदान गनष छात्रा संग ईपाध्यक्ष कायषक्रम संचालन गररनेछ ।

१६.
गाईँ पाललका क्षेत्र लभत्र रहेका सामुदालयक लवद्यालयहरुमा लशक्षक लवद्याथीको
ऄनुपात हेरी लशक्षकको दरबन्दी लमलानका साथै तोके को मापदण्ड भन्दा न्यून लवद्याथी
संख्या भएका लवद्यालयलाइ मजष गररनेछ ।
१७.
गाईँ पाललका लभत्र रहेका लवद्यालयहरुमा क्रमश: पढदै कमाईँ दै कायषक्रमलाइ
सुचारु गने नीलत ललआने छ।
१८.
अमा-बुबा वा संरक्षण ददने ऄलभभावक दृलि लवलहन वा पूणष ऄपाङ्गता
भएकाहरु पलहचान गरी ईनीहरुका बालबाललकाको पठनपाठनको लजम्मा
गाईँ पाललकाले ललनेछ ।
१९.
ईपाध्यक्ष छात्रवृलत कोष स्थापना गरी पाललका लभत्रका सामुदालयक
लवद्यालयमा ऄध्ययनरत मलहला दललत, जनजालत, ऄपाङ्ग, ऄल्पसंख्यक र गररव तथा
जेहन्े दार लवद्याथीलाइ छात्रवृलत प्रदान गररनेछ ।
२०.
न्युन अय तथा गररव पररवारका लवद्याथीहरुलाइ शैलक्षक समाग्री र पोसाकको
व्यवस्था गररनेछ ।
२१.
ऄध्यक्ष छात्रवृलत्त कोष स्थापना गरी गररब तथा ज्यन्दर लवद्याथीलाइ ईच्च
लशक्षामा छात्रवृलत्त प्रदान गने व्यवस्था लमलाआने छ।
२२.
सामुदालयक लवद्यालयमा प्रधानाध्यापकको छनौट लालग गाईँ पाललकामा योग्यता
सूची तयार गरी लवज्ञ द्वारा परीक्षा ललइ प्रधानाध्यापकको लनयुलक्त गररनेछ ।
२३.
अधारभूत तथा माध्यलमक तह सम्मका सामुदालयक लवद्यालयका लनजी स्रोतमा
ऄध्यापनरत लशक्षकहरुको व्यवस्थापनको लागी गाईँ पाललकाबाट एकमुि प्रोत्साहन
ऄनुदान कायषक्रमलाइ लनरन्तरता ददइ पाररश्रलमकमा वृलद्ध गररनेछ ।
२४.
प्रत्येक दुइ दुइ मलहनामा सामुदालयक तथा संस्थागत लवद्यालयका
प्रधानाध्यापकहरुको संयक्त
ु बैठक गाईँ पाललकामा बस्ने व्यवस्था लमलाआनेछ ।
२५.
लशक्षण लसप अदान प्रदानका लालग सामुदालयक र संस्थागत लवद्यालयका
लवषयगत लशक्षकहरु लवच लशक्षण लसप अदान प्रदान गने व्यवस्था लमलाइने छ ।
२६.
शैलक्षक गुणस्तर सुधारका लालग लवद्यालयका लशक्षक, प्रधानाध्यापक र लवद्यालय
व्यवस्थापन सलमलतहरुलाइ लजम्मेवार बनाईन लवशेष कायषक्रम ल्याइनेछ ।
२७.
गाईँ पाललकाको शैलक्षक क्षेत्रको लवकासमा ईल्लेखनीय भूलमका लनभाएका सेवा
लनवृत्त लशक्षक, लशक्षा प्रेमी समाजसेवी व्यलक्तहरुलाइ सम्मान गररनेछ।
२८.
लवद्याथीहरुले अफू ले लनमाषण गरे का र लसके का कु राको प्रदशषन गने ऄवसर पाईने
गरी बार्थषक लसकाआ मेलाको अयोजना गररनेछ ।
२९.
फरक क्षमता भएका तथा अर्थथक सामालजक रुपमा पछाडी परे का समुदायबाट
अईने लवद्याथीहरु लाइ लवशेष लवद्यालय र अवासीय छातवृलत्तको व्यवस्था लमलाइने
छ।

३०.
शैलक्षक पूवाषधारहरु लनमाषण गदाष लैलङ्गकमैत्री र ऄपाङ्गमैत्री संरचना हुनेगरी
लनमाषण गररनेछ ।
३१.
ऄलभभावकसंग सम्बन्ध लबस्तार गनष प्रत्येक लवद्यालयबाट टोल भेला र मालसक
घरदैलो गने व्यवस्था लमलाइने छ ।
३२.
दरबन्दी नपुग भएका लवद्यालयहरुमा स्नातक ऄध्ययन गरे का योग्य युवालाइ
ईत्प्रेररत गरी स्वयमसेवक लशक्षकको रुपमा पररचालन गने व्यवस्था लमलाइने छ ।
३३.
लशक्षकको व्यवसालयक लवकासमा रेड युलनयनमा संगरठत हुने ऄलधकारलाइ
सुलनलित गदै दलगत राजनीलतमा हुने अवद्धतालाइ लनरुत्सालहत गने नीलत ऄवलम्बन
गररनेछ ।
३४.
लवद्याथीको पठनपाठनलाइ दृलिगत गरी लवलभन्न समयमा हुने बन्द हडताल सभा
सम्मेलन अददमा लवद्यालय बन्द गरी त्यस्ता कायषक्रममा लवद्याथी प्रयोग प्रवृलतलाइ
लनरुत्सालहत गररनेछ ।
३५.
स्थानीय लशक्षा सलमलत, लशक्षा शाखा र गाईँ पाललकाले खटाएको प्रलतलनलधद्वारा
लवद्यालयको समग्र गलतलवलधको ऄनुगमन र सुपररवेक्षण मालसक रुपमा गने व्यवस्था
लमलाइने छ ।
३६.
जनप्रलतलनलध, कमषचारी र स्थानीयबासी रहेको लवद्यालय सहयोगी समूह
स्थापना गरी लनयलमत ऄनुगमन र सहयोगीको संयन्त्र बनाईने व्यवस्था गररनेछ ।
३७.
संस्थागत लवद्यालयमा भइरहेका राम्रा प्रयास, ईत्कृ ि व्यवस्थापकीय ऄभ्यासलाइ
सामुदालयक लवद्यालहरुको सुधारमा योगदान ददन सक्ने वातावरण लनमाषण गररनेछ ।
३८.
सामुदालयक लवद्यालको सबलीकरणको लालग गैर-सरकारी संस्थासंग सहकायष गनष
प्रेररत गररनेछ ।
३९.
लशक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरु संग लशक्षा क्षेत्रको लवकासका लागी अवश्यक
गोष्ठी, ताललम तथा ऄन्तरदक्रयात्मक कायषक्रमहरु संचलान गररनेछ ।
४०.
लवद्यालय पररसरमा फलफू ल र नगदेबालीका बोटलवरुवा वृक्षारोपण गने
व्यवस्था गररनेछ ।
४१.
यस अर्थथक बषष लभत्र लबद्यालयमा लवधुतीय हलजलाषइ ऄनुगमन गरर थप
प्रभावकारी गररने छ |
४२.
चालु अर्थथक वषष लभत्र अधारभूत तहका लबद्यालयमा आमेल आन्टरनेट र कम्पुटर
जडान गररने छ |
४३.
समुदायक लबद्यालयमा प्राथलमक ईपचार कक्ष को लनमाषण संगै क्रमश: लबद्यालय
हरुमा लवद्याथी हरुको स्वास््य ईपचारका लालग प्राथलमक ईपचारको धयस्वथा गररने छ
|

छ. भूलम व्यवस्थापन
१. भूलमहीन दललत, सुकुम्वासी र ऄव्यवलस्थत बसोवासीको समस्या समाधान गनष लगत
संकलन, प्रमाणीकरण, जग्गा नापी र पूजाष लवतरण कायषलाइ यथालशघ्र सम्पन्न गररनेछ ।
२. घरबास लवहीन पाललकाबासीको पलहचान गरी अवासको व्यवस्था गररनेछ।
३. ऄव्यवलस्थत बस्तीहरुलाइ व्यवलस्थत गनष एकीकृ त बस्ती लवस्तार गनष पहल गररनेछ ।
४. कृ लष, अवास, व्यवसाय, औद्योलगक, खानी तथा खनीज, साँस्कृ लतक तथा पुरातालत्वक,
वन , सावषजलनक ईपयोग तथा खुल्ला र ऄन्य क्षेत्र सलहत लवलभन्न भागमा वर्थगकरण गरी
गाईँ पाललकामा भू-ईपयोग नीलत लागु गररनेछ।
५. गाईँ पाललका लभत्रको सावषजलनक तथा प्रलत जग्गाको खोजी गरी पाललकाको मातहतमा
ल्याईने व्यवस्था लमलाइने छ ।
६. भूलम बैंक स्थापना गरी स्थानीय सरकारलाइ अवश्यक पनष सक्ने भूलमको संलचत गने
तथा अवश्यक संरचनाहरु लनमाषणका लागी भूमीको ईपयोग गररनेछ ।
७. मोहन्याल गाईँ पाललकाको लसमाना लबवादलाइ समाधानको पहल गरर लसमा लनधाषरण
तथा लसमा बोडष रालखने छ |
ज. वन, वातावरण,लवपद व्यवस्थापन र ईजाष
१. वन संरक्षण र ईपभोगमा हाम्रो सहभालगताभन्ने मान्यतामा रही प्राकृ लतक स्रोधनको
ईपयोग, संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको सहभालगता सुलनलित गररनेछ
।
२. जलाधार क्षेत्र, खानी तथा खलनज पदाथष, वन्यजन्तु संरक्षण, खानीजन्य वस्तु तथा
ढु ङ्गा, वालुवा, लगट्टी, माटोको ऄलनयलन्त्रत दोहनलाइ लनयमन र लनयन्त्रण गररनेछ ।
३. सामुदालयक, साझेदारी, लनजी, कबुललयती र रालष्ट्रय वनमा जडीबूटी खेती र मसला
खेती गररनेछ ।
४. खुल्ला क्षेत्रमा वृक्षारोपणमा जोड ददइनेछ।
५. एक सामुदालयक बन एक जडीबूटी ईत्पादन कायषक्रमलाइ लागु गररनेछ ।
६. स्थानीय सरकार र सामुदालयक वनको समन्वयमा योजना लनमाषण, सामुदालयक वनको
सेवाप्रवाहमा सहकायष, कर तथा शुल्क लनधाषरणमा समन्वय, वनपैदावार मालथ
ईपभोक्ताको ऄलधकार र दालयत्व सुलनलित गररनेछ ।
७. गाईँ पाललकाका सम्पुणष वाडषमा नसषरी लनमाषण गरी नसषरी नाइके ताललम ददइ, लबईँ , मल,
लसचाइको व्यवस्था गनष अवश्यक ऄनुदान प्रदान गररनेछ ।
८. खोला दकनारमा तटबन्धन गरी बेतबाँस, बाँस, डाले घाँस लगायतका बोटलवरुवा
वृक्षारोपण गने र खोला दकनारका खाली जग्गामा बृक्षारोपण गररनेछ ।

९. एक व्यलक्त पाँच लवरुवा वृक्षरोपण ऄलभयान संचालन गनष प्रत्येक व्यलक्तलाइ फलफू ल र
डालेघाँसका वोटलवरुवा लनशुल्क ईपलव्ध गराइनेछ ।
१०.
ईच्च मूल्य भएका बोटलबरुवाको ईत्पादन गनषका लागी सरकारी तथा गैर सरकारी
क्षेत्र संग साझेदारी कायषक्रम संचालन गररनेछ ।
११.
वन तथा वातावरण क्षेत्रका सरोकारवालाहरु संग वन तथा वातावरण क्षेत्रको
लवकासका लागी अवश्यक भ्रमण, गोष्ठी, ताललम तथा ऄन्तरदक्रयात्मक कायषक्रमहरु
संचलान गररनेछ ।
१२.
लवपद व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको लजम्मेवारी नीलत ऄवलम्वन गरी
लवपदको पूवष तयारी र न्यूलनकरण, लवपदको समयमा राहत र ईद्धार तथा लवपद पलछको
पुन:लनमाषणका लालग सम्पुणष सरोकारवालाहरु को समन्वयमा कायषक्रम संचालन गररनेछ
।
१३.
गाईँ पाललका लवपद व्यवस्थापन कोष खडा गररने छ ।
१४.
पूवष तयारीका सम्पूणष गलतलवलध, मानव संसाधन व्यवस्था, ताललम तथा क्षमता
लवकास, लवपदको समयमा राहत र ईद्धार, ईद्धार के न्रहरुको स्थापना र औजार, साधन,
स्रोतको व्यवस्था, स्वयंसेवक लगायत रुत ईद्धार टोलीको व्यवस्था, सरोकारवालाको
समन्वय र सहजीकरण लगायतका कायषसम्पादन गनष तयारी ऄवस्थामा राख्न
गाईँ पाललका लवपद व्यवस्थापन सलमलतको स्थापना गररनेछ ।
१५.
ईज्यालो मोहन्याल कायषक्रम संचालन गरी मोहन्यालका हरे क घरमा ५ वषष लभत्र
बलत्त बाललनेछ ।
झ. संस्कृ लत तथा पयषटन
१. गाईँ पाललका क्षेत्र लभत्र रहेका समस्त जातजाती, भाषा, धमष, कला, संस्कृ लतको संरक्षण र
प्रलतलनलधत्व हुने गरी मोहन्याल सांस्कृ लतक सङ्ग्रहालयको स्थापना गररनेछ ।
२. अमपानी, राजकाँडा, लचसापानी र लपतमारीलाइ टु ररजम हबको रुपमा लवकास गनष
तथा पयषटन अकषषण लबच टु ररजम ललङ्के ज लवकास गनष पैदलमागष,सडक, भ्यू प्वइन्ट,
बौद्ध गुम्बा र स्तुपा, शाललक, पाकष , अराम गृह, खानेपानी, सावषजलनक शौचालय
लनमाषण गरी व्यवस्थापन सलमलत माफष त संरक्षण र प्रवद्धषन गररनेछ।
३. कणाषली कोररडोर पयषटन प्रवद्धषनका लालग लवलभन्न स्थानीय सरकार संग समन्वय गरी
नदीमा याषलफ्टङ, समुदायमा होमस्टे, होटल तथा यातायत व्यवस्थापन लगायत लवलभन्न
कायषक्रमहरु सञ्चालन गररनेछन।
४. युद्ध पयषटनलाइ प्रवदषधन गनष जनयुद्ध स्मारक पाकष , पण्डौन बजाडीमा लनमाषण गररनेछ।

५. लत्रवेणी धाम, मोहन्याल मलन्दर, छलड देवता, माललका मलन्दरहरु, जालपा मलन्दर
अददको संरक्षण तथा सम्वदषधन गररनेछ ।
६. पंचेबाजाको संरक्षण, सम्बदषन र ताललमको व्यवस्था गररनेछ ।
७. स्थानीय भाषा, सालहत्य, कला र संस्कृ लतको जगेनाष गररने छ र सो क्षेत्रमा संलग्न
व्यलक्तहरुलाइ लवशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था गररनेछ ।
८. पाललकामा रहेका पयषटकीय स्थलहरुको पूवाषधार लनमाषण, होमस्टे संचालन, ध्यान के न्र,
योग के न्र, सांस्कृ लतक ऄध्ययन के न्र र कला के न्र अददको लवकासमा जोड ददइनेछ ।
९. धार्थमक धरोहरहरुको ऄलभलेखीकरण गरी संरक्षण गररनेछ ।
१०.
प्राकृ लतक, धार्थमक तथा सांस्कृ लतक पयषटनको लवकासमा जोड ददआनेछ ।
११.
सबै जात-जालत तथा धमषका धार्थमक अस्थाका क्षेत्रलाइ पयषटन अकषषण के न्रका
रुपमा लवकास गररनेछ ।
१२.
मोहन्याल गाईँ पाललका पयषटन लवकास सलमलतको गठन गररनेछ ।
१३.
समुदायमा अधाररत पयषटन दक्रयाकलापलाइ प्रवधषन गररनेछ ।
१४.
पयषटन प्रवधषनका लालग पयषटक गाआड ताललम लगायतका लवलभन्न ताललमहरु
संचालन गररनेछ ।
१५.
प्राकृ लतक, धार्थमक तथा सांस्कृ लतक पयषटन स्थलसम्म जाने सडक सञ्जालको
लवकास गररनेछ ।
१६.
पशुपालन, मत्स्यपालन फमषहरुलाइ पयषटनमैत्री रुपमा लवकास गररनेछ ।
१७.
राजकाँडा लगायतका पयषटकीय क्षेत्रमा प्याग्लालडङको सम्भाव्यता वारे ऄध्ययन
गररनेछ ।
१८.
संस्कृ लतको संरक्षण तथा प्रवद्धषनका लागी मेला तथा महोत्सव अयोजना गररनेछ
।
१९.
घोडा दाईने पोखरी, पाल्सा, लपतमारी, राँजकाँडा, सुगरखाल माललका,
अमपानी, चोसेकाँडा माललका, बजाडी के दार के दारे श्वर मलन्दर, मोहन्याल मलन्दर,
लखमडी लशव मलन्दर, मोहन्याल मलन्दर लत्रवेणीधाम बडीगाईँ सोल्टा, फलाटे मगर गुफा
फलेलबसौना,गैरीलेख, टुटुवा देखी लसलागाडे पदमागष, झोलुङ्गेपुल पोखरी र पण्डौन युद्ध
पयषटकीय क्षेत्रको पयषटकीय पूवाषधार लनमाषण तथा संरक्षणमा पहल गररनेछ । ईक्त
पयषटकीय क्षेत्रको संरचना लनमाषण र संरक्षणका लालग अवश्यक बजेटको व्यवस्था
गररनेछ ।

ञ. मलहला तथा बालबाललका
१. लवभेद मुक्त समाज: सुरलक्षत समाजनीलत ऄबलम्वन गरी बाल ऄलधकार तथा मलहला
ऄलधकारको रक्षा र सुलनलितता गररनेछ ।
२. बाल कल्बहरु गठन गरी बालबललकाको सवाषलङ्गण लवकासमा टेवा पुग्ने गरी
कायषक्रमहरु संचालन गररनेछ । बाल मजदुर, बालसहसा, बाललववाह तथा बाल यौन
दुराचार, दुव्यषवहार र शोषणलवरुद्धका कायषक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ ।
३. एक वडा एक बाल लवकास के न्रको स्थापनाको नीलत ललआने छ । प्रलतभावान
बालबाललकाका लालग बालप्रलतभा पुरस्कारको स्थापना गररनेछ ।
४. पाललकास्तरीय मलहला संजालको गठन गरी मलहलाहरुको सशलक्तकरण, सामालजक
सुरक्षा र रोजगारका लालग कायषक्रमहरु संचालन गररनेछ । मलहलाको लशक्षा, लसप,
रोजगारी तथा पाररश्रलमकमा समान ऄवसर प्रदान गररनेछ ।
५. मलहला मालथ हुने सहसाको ऄन्त्य तथा लपलडत मलहलाको कानुनी ईपचारको व्यवस्था
गररनेछ ।
६. मलहला तथा बालबाललकाको क्षेत्रमा काम गने सरोकारवालाहरु संग अवश्यक
गोष्ठी, ताललम तथा ऄन्तरदक्रयात्मक कायषक्रमहरु संचलान गररनेछ ।

ट. युवा र खेलकु द
१. स्वस्थ र लसपयुक्त युवा लवकासका साझेदार नारालाइ अत्मसात गदै युवाहरुको
ऄनुशालसत र व्यवसालयक खेल जीवनको लवकास, रोजगारीको सृजना एवं युवाहरुको
सवाषङ्गीण लवकासमा जोड ददइनेछ ।
२. मोहन्याल गाईँ पाललकामा पाललका स्तरीय खेलकु द लवकास सलमलत र प्रत्येक वडामा
वडा खेलकु द लवकास सलमलत गठन गररनेछ ।
३. लवद्यालय तथा क्लवहरुलाइ बालबाललकाको खेल जीवनको अधार स्तम्भको रुपमा
लवकास गनष खेलकु द समाग्रीहरु लवतरण गररनेछ ।
४. पाललका स्तररय खेलकू द एके डेमीको स्थापना गरीनेछ ।
५. पाललका स्तररय खेलकू द रङ्गशालाको लनमाषणका लागी पहल गररनेछ ।
६. प्रत्येक वडामा सहज पहुँच हुने गरी खेलमैदान र व्यायामशालाको व्यवस्था गररनेछ ।
७. प्रत्येक बषष प्रत्येक वडाहरुमा वडा ऄध्यक्ष कप खेलकु द प्रलतयोलगता संचालन गररनेछ
।
८. प्रत्येक बषष पाललका स्तरीय ऄध्यक्ष कप खेलकु द प्रलतयोलगता संचालन गररनेछ ।

९. प्रतेक वषष पाललका स्तरीय ईपाध्यक्ष बललबल प्रलतयोलगता संचालन गररने छ |
१०. लजल्ला, प्रदेश, रालष्ट्रय तथा ऄन्तरालष्ट्रय स्तरमा ईत्कृ ि भइ छालनएका
खेलाडीहरुलाइ भत्ता तथा पाररश्रलमकको व्यवस्था गररने छ ।
११. खेलाडी तथा खेल प्रलशक्षकको सामालजक सुरक्षा र प्रोत्साहनको व्यवस्था गररनेछ
।
१२. खेलकु द सामालजक लवकास, वातावरण संरक्षण, लवपद तथा प्रकोप व्यवस्थापन,
अर्थथक तथा सामालजक रुपान्तरणका क्षेत्रमा युवाहरुलाइ स्वयमं सेवकको रुपमा
पररचालन गररनेछ। यसका लालग लवषयगत स्वयमसेवक समुह खडा गने तथा
अवश्यक कायषलवलध समेत तयार पाररनेछ ।
१३. युवा स्वयम सेवक पररचालन गदाष गाईँ पाललका ऄध्यक्षको नेतृत्वमा पररचालन
गने रणनीलत तयार गररनेछ ।
१४. युवाहरुको क्षमता प्रष्फु टनका लागी युवा पररचालन कायषक्रम संचालन गररनेछ ।
१५. लैलङ्गक समानता र सशलक्तकरण, लागुपदाथष दुवषयसन, सकारात्मक सोच,
मनोसामाजीक परामशष जस्ता कायषक्रम युवा के लन्रत कायषक्रम संचालन गररनेछ ।
१६. गररव तथा जेहन्े दार लवद्याथीहरुलाइ सहज हुने गरी लोकसेवा तयारी कक्षा,
जङ्गी तथा प्रहरी सेवा कक्षा तथा भाषा लशक्षा कक्षा संचालनको व्यवस्था गररनेछ ।
१७. लशलक्षत, लसपयुक्त र ईद्यमलशल युवाशलक्तलाइ पाललकाको मानलवय पुँजीको
रुपमा स्वीकार गरी, मानलवय पुँजी लवकासका कायषक्रम संचालन गरी पाललकाको
समग्र लवकासमा पररचालन गररनेछ ।
१८. युवा पुस्तालाइ लवदेश पलायनबाट रोक्न तथा बेरोजगार युवाहरुको त्याङ्क
संकलन गने र ईक्त युवाहरुको समूह लनमाषण गरी सामूलहक रुपमा व्यवसाय गनष
ईत्प्रेररत गररनेछ
ठ. सामालजक सुरक्षातथा पंजीकरण
१. कोखदेलख शोकसम्म एदककृ त कायषक्रम नीलत ऄवलम्वन गरी एदककृ त सामालजक सुरक्षा
कायषक्रम प्रभावकारी रुपमा संचालन गररनेछ ।
२. ज्येष्ठ नागररकलाइ घरमै भत्ता घरमै स्वास््योपचार कायषक्रम लागू गररनेछ ।
३. समाजको लवकासमा ऄतुल्नीय योगदान पुयाषईनु हुने १० जना ज्येष्ठ नागररकलाइ
प्रत्येक बषष ज्येष्ठ नागररक ददवसको ऄवसरमा सम्मान गररनेछ ।
४. ऄपाङ्गहरुको लालग अवश्यक स्रोत साधन (फोलल्डङ्ग लस्टक, हुवीलचेयर, श्रवण यन्त्र)
ईपलव्ध गराइनेछ ।
५. जातीय लवभेद, लैलङ्गक लवभेद र वगीय लवभेदको ऄन्त्य गनष लवशेष पहल गररने छ।

६. छु वाछु त प्रथा, छाईपडी प्रथा, बाललववाह, बहुलववाह, ऄनमेल लववाह लवरुद्ध व्यापक
जनचेतना तथा जागरणका लागी कायषक्रम लागु गररनेछ ।
७. गररव तथा ऄलत लवपन्न वगषलाइ कानुनी परामशषमा लाग्ने शुल्क छु ट गररनेछ ।
८. मलहला सशक्तीकरणका लागी लवलभन्न सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाको समन्वयमा
कायषक्रम संचालन गररनेछ । लैलङ्गक सहसालवरुद्ध चेतना ऄभवृलद्ध तथा मलहला हक,
ऄलधकारको संरक्षण गररने छ ।
९. हत्या, सहसा, बलात्कारजस्ता जघन्य ऄपराधलाइ कडाआका साथ लनयन्त्रण गररनेछ।
१०.
ईपभोक्ताको लहतलाइ ध्यानमा राखी सुलभ र सस्तो दरमा अपूर्थत हुने व्यवस्था
लमलाइ ईपभोक्ता ऄलधकार सुलनित गररनेछ।
११.
पेसागत तथा राजनीलतक ऄभीि प्रालप्तका लालग बन्द, हडताल रोक्न पहल गररने
छ।
ड. जनजाती तथा दललत
१. अर्थथक ऄवस्था न्यून भएका दललत तथा जनजालतलाइ लवना लधतो ऋण तथा सहुललयत
कजाषमा पहुँच ऄलभवृलद्ध गरी रोजगारी सृजना गरी गररवी लनवारणमा टेवा पुयाषइने छ ।
२. जालतय छु वाछु त र लवभेदलाइ सामालजक ऄपराधको रुपमा ललदै शून्य सहनलसलताको
नीलतको ऄवलम्वन गरी सबै प्रकारका सहसा, लवभेद र शोषणको ऄन्त्य गनष पहल गररने
छ।
३. अददबासी, दललत तथा जनजालतहरुको भाषा, धमष, संस्कृ लत, कला र परम्परालाइ
प्रवद्धषन तथा सम्वद्धषन गररनेछ।
४. अददबासी, दललत तथा जनजालतहरुको लशक्षा, लसप, स्वास््य र रोजगारीका ऄवसरमा
पहुँच बृलद्ध गररनेछ ।
ढ. ईद्योग तथा स्वरोजगार
१. ईद्यमशीलता र ईद्योगको लवकास : गाईँ पाललकाको अत्मलनभषर ऄथषतन्त्रको अधार
नीलत ऄवलम्वन गरी पाललका लभत्र ईद्यमको लवकास, ईद्यमीको लगानी सुरक्षा र
थप रोजगारीका ऄवसरहरु श्रृजना गररनेछ ।
२. संलवधान तथा स्थालनय सरकार संचालन ऐनले ददएको ऄलधनमा रलह सबै प्रकारका
ईद्योगहरुको व्यवस्थापनका लागी एदककृ त नीलत तजुषमा गरी ईद्योगीहरुलाइ
व्यवलस्थत गररनेछ। न्यूनतम १० जना पाललकाबासी रोजगार ददने ईत्पादनमुलक
ईद्योगहरु चालु बषषमा सुरु भएमा अगामी ४ बषष सम्म लाग्ने व्यवसालयक करमा
३०% सम्म छु ट ददने व्यवस्था लमलाइने छ ।

३. लघु ईद्यममा लगानी प्रोत्साहन गने नीलत ऄवलम्वन गरी लघु ईद्यममा बेरोजगार
युवा र मलहलाको सहभालगता बृलद्ध गराआने छ ।
४. ललक्षत वगषलाइ लसप लवकास ताललम र स्वरोजगार एवं अय अजषन सम्बन्धी लवशेष
कायषक्रममा समावेश गररनेछ ।
५. परम्परागत प्रलवलधर लसपमा अधाररत घरे लु तथा साना ईद्योगको लवकास र
प्रवद्धषनमा जोड ददने नीलत ऄवलम्वन गररनेछ ।
६. गाईँ पाललकामा रहेको लसपयुक्त जनशलक्त र बेरोजगारको त्याङ्क संकलन गरी
ऄलभलेख व्यवस्थापन र श्रममा अधाररत काममा पररचाललत गररनेछ ।
७. ईद्योग क्षेत्रमा लगानी प्रवद्धषनका लालग कर छु ट तथा सहुललयतको व्यवस्था गररनेछ
।
८. अयअजषन तथा लसपमुलक ताललम संचालनका लालग अवश्यक व्यवस्था गररने छ |
९. मलहला सशलक्तकरण तथा स्वरोजगार कायषक्रम संचालन गने ।
१०. प्रधानमन्त्री युवास्वरोजगार कायषक्रमलाइ व्यवलस्थत गने।
११. स्वरोजगार युवा व्यवसायीलाइ राजस्व छू टको व्यवस्था गनष।
१२. नलवन ईद्यमको खोजी गनष ऄनुसन्धान मूलक युवा ईद्यमलशलता कायषक्रमको
प्रवन्ध गररनेछ ।
ण. लागुपदाथष दुव्यषसनी लनयन्त्रण
१. दुव्यस
ष नमुक्त समाज : मोहन्यालको सनौलो भलवष्यको अधार नीलतलाइ ऄवलम्वन गरी
युवाहरुमा फै ललएको लागू पदाथष दुव्यषसन, मादक पदाथषको जथाभालव लवदक्र लवतरण र
ऄसहज र सहसात्मक गलतलवलध लनयन्त्रण गनष कायषक्रम संलालन गररनेछ छ ।
२. गाईँ पाललकामा लागुपदाथष दुव्यषसनी लनयन्त्रणका लागी जनचेतनामूलक कायषक्रम, गोष्ठी,
ताललम र ऄलभयानहरु संचालन गनष स्थानीय सरोकारवालाहरु संग समन्वय गररनेछ ।
त. योजना तजुषमा, त्याङ्क प्रणाली, ऄनुगमन तथा ऄनुसन्धान र लवकास
१. गाईँ पाललकाको समग्र लवकासको खाका कोनषका लालग गाईँ पाललका ऄध्यक्षको
ऄध्यक्षतामा गाईँ पाललका योजना अयोगको लनमाषण गररनेछ ।
२. गाईँ पाललकाको प्रोफाइल तयार गररनेछ ।
३. गाईँ पाललकाको लवकासलाइ ददशालनदेश गनष अवलधक योजना, यातायात
गुरुयोजना, पयषटन लवकास योजना लनमाषण गने व्यवस्था लमलाइने छ ।
४. मोहन्याल गाईँ पाललकालाइ पूवाषधारको लहसावले सक्षम, सामालजक सूरक्षाको
लहसावले समतामूलक र सेवा प्रवाहको लहसाबले सुशासनयुक्त बनाईनसबै खाले
योजना लनमाषण तथा कायषक्रम संचालन गदाष त्यसको गुणस्तरीयता (Quality),
वातावरलणय ऄनुकुलता (Environmental Adaptation) , सामालजक न्याय

५.

६.

७.
८.

(Social Justice)र ददगो एवम् सन्तुललत लवकास (Sustainable and
Balanced Development) लाइ प्रथम प्राथलमकतामा रालख ऄलधकतम् प्रलतफल
ददने योजना/कायषक्रमकाइ छनौट गने नीलत ऄबलम्बन गररनेछ ।
गाईँ पाललका क्षेत्रलभत्र सञ्चालन हुने सबै लवषयगत तथा क्षेत्रगत
योजना/पररयोजना/कायषक्रमहरूको लनधाषररत गुणस्तर, मापदण्ड र समय लसमाको
सुलनलितता गनष, सम्भालवत जोलखम र त्यसले पानष सक्ने प्रभाव लेखाजोखा गरी
समयमा नै क्षती न्यूलनकरण पूवष तयारी गनष, लवकास लनमाषणसँग सम्बलन्धत सबै
सरोकारवालालाइ ऄनुशालसत, मयाषददत, लजम्मेवार र कतषधयलनष्ठ बनाईन, अर्थथक
ऄनुशासन र लवत्तीय पारदर्थशता कायम राख्दै बढीभन्दा बढी लागत प्रभाकाररता
(Best Value for Money) कायम गनष योजनाको ल्याब परीक्षणरऄनुगमन तथा
मूल्याङ्कन प्रणालीलाइ थप प्रभावकारी बनाइदै ललगनेछ ।
अर्थथक वषषको ऄन्त्य र मध्यलतर योजना/कायषक्रम पररवतषन गने तथा बजेट
रकमान्तर गने कायषलाइ लनरुत्साहीत गररने छ । साथै, योजना/कायषक्रम
पररवतषन/संशोधन गदाष सालवकको योजना/कायषक्रमको प्रभावकारीता भन्दा कम
प्रलतफल ददने योजना/कायषक्रमहरुलाइ पररवतषन गनष नपाइने नीलत ऄवलम्बन गररने
छ।
भुक्तानी प्रदकया तथा योजनाको गुणस्तर ऄलभबृलद्ध गनष ईपभोक्ता सलमलतका
पदालधकारीलाइ ऄलभमुखीकरण ताललमलाइ लनरन्तरता ददइनेछ ।
समाजका लवलभन्न अयाममा खोज तथा ऄनुसन्धान गनष चाहनेहरुका लालग ऄनुदान
व्यवस्था लमलाइने छ।

थ. राजश्व पररचालन सम्बन्धी नीलत
१. सरल र सहज कर कानून लनमाषण गरी करको दायरा फरादकलो गरी न्युनतम करको
दरबाट ऄलधकत्म राजश्व संकलन गने नीलत ऄवलम्वन गररनेछ ।
२. गाईँ पाललकको वेरुजुलाइ वेरुजुलाइ घटाँईदै ललगनेछ ।
३. भूलमकर(मालपोत), मालपोत तथा सम्पलतकरलाइ समय सापेक्ष बनाईदै वडास्तरवाटै
राजश्व संकलन कायषलाइ लनरन्तरता ददइने छ ।
४. गाईँ पाललकाको अन्तररक अय वृलद्ध गनषका लालग राजश्व तथा करका लवलभन्न क्षेत्रहरुको
पलहचान गरी कर योग्य व्यवसायलाइ करको दायरामा ल्याइनेछ ।
५. गाईँ पाललकाको राजश्व तथा कर सम्बन्धी नीलत एवं कानुन लनमाषण गदाष लनजी
व्यवसायी, ईद्यमी, नागरीक समाज सलहत सरोकारवालाहरु संग व्यापक छलफल
गररनेछ ।

६. गाईँ पाललका क्षेत्र लभत्र पने नदी तथा सावषजलनक स्थलबाट बालुवा, ग्राभेल, माटो र ढु ंगा
ईठाईने कायषलाइ ददगो वातावरण मैत्री बनाईदै राजश्व पररचालनको प्रमुख अधारको
रुपमा लवकास गररने छ ।
७. राजश्व संकालनलाइ थप प्रभावकारी बनाईन करदाता लशक्षा तथा ईत्कृ ि करदाता
सम्मान कायषक्रम जस्ता कायषक्रम संचालन गरीनेछ ।

द. न्यायीक सलमलत तथा कानुनी मालमला सम्बन्धमा
१. गाईँ पाललकाको न्यायीक सलमलतबाट लछटो छररतो र पारदर्थश रुपमा न्यालयक कायष
सम्पादन गनष न्याय प्रणालीलाइ स्वतन्त्र, पादषशी, पहुँच योग्य, सक्षम एवं लवश्वसनीय
बनाइने छ।
२. मेललमलाप सम्बन्धी लवद्यमान प्रदक्रयालाइ थप स्पिताका साथ ऄगाडी बढाईन नयाँ
कानुन, कायषलवलध, मापदण्डको ऄध्ययन, ऄनुसन्धान एवं मष्यौदा तयार पाररनेछ।
३. वडा तथा समुदाय स्तरमा मेललमलाप के न्र स्थापना गरी सहज रुपमा न्याय व्यवस्था
लमलाइने छ ।
प. टोल लवकास संस्था
१. टोल लवकास संस्थाहरुलाइ गाईँ पाललकाको लवकासमा सहभालग गराईन र
संस्थाहरुको क्षमता बढाईन लनलित रकम छु ट्याइने छ ।
२. स्थानीय अमा समुह, यूवा क्लव, सांस्कृ लतक क्लव, दकशोर दकशोरी समुह, ज्येष्ठ
नागररक संग समन्वय गरी समुदायबाट अवश्यकता र योजनाको पलहचान गरी
जनसहभालगता माफष त योजनाको कायषन्वयन गररनेछ ।
फ. शान्ती सुरक्षा
१. पाललका लभत्रका अवश्यक ठाईँ हरुमा प्रहरी चौकी स्थापनाका लागी पहल गररनेछ ।
२. गाईँ पाललका लभत्रका अवश्यक क्षेत्रहरुमा स्थाइ तथा ऄस्थाइ प्रहरी पोि/लबटको
स्थापनाका लागी पहल गररनेछ ।
३. सुरक्षाको दृलिकोणले जोलखम रहेका खोला, सडक र बनहरुको पलहचान गरी सुचनाको
प्रवाहको लालग सुचना बोडषहरुको व्यवस्थापन गररनेछ ।
ब. सुशासन तथा संस्थागत लवकास
१. भ्रिचार लवरुद्ध शून्य सहनलशलताको नीलत ऄवलम्वन गररनेछ ।
२. गाईँ पाललकाको सेवा प्रवाहमा थप सहजता गनष नागररक सहायता कक्ष स्थापना गरी
संचालनमा ल्याइनेछ ।

३. अगामी अर्थथक बषषमा अयोजनामा छु टाइएको ७०% रकम चैत्र मसान्त लभत्र खचष
सुलनलितताका लालग गाईँ पाललकाको अन्तररक लनयन्त्रण पररचालन गररनेछ ।
४. सम्पुणष सरकारी कायषलयहरुमा नागरीक वडापत्रको व्यवस्था गररनेछ ।
५. गाईँ पाललकाका वडा कायाषलयहरुलाइ सुलवधा सम्पन्न बनाईने तथा गाईँ पाललका र
वडाकायाषलयका अम्दानी तथा खचषका लहसाब सफ्टवेयर माफष त व्यवस्थापन गरी
पारदशी बनाइनेछ ।
६. अन्तरीक लेखा पररक्षणलाइ प्रभावकारी बनाइनेछ ।
७. योजनाको ऄनुगमन प्रणालीमा स्थानीय सरोकारवालाहरुको सहभालगतालाइ सुलनलित
गररनेछ ।
८. गाईँ पाललकाबाट संचाललत गलतलवलध, लवकास कायषक्रम र सेवा प्रवाहको
सावषजलनकीकरण गरी पारदर्थशता र जवाफदेलहतामा ऄलभवृलद्ध गररनेछ ।
९. प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कायषक्रमलाइ पररणाममूखी हुने गरी लागु गररनेछ ।
१०.
प्रत्येक सावषजलनक कायषलयमा गुनासो पेटीका रालखनेछ ।
११.
लवकास योजना तथा कायषक्रमको लागत खचष सलहतको सुचना बोडषको व्यवस्था
ऄलनबायष गररनेछ ।
१२.
लवकास योजना तथा कायषक्रमकोसावषजलनक सुनव
ु ाइ गररनेछ ।
१३.
गाईँ पाललकाको सुशासन तथा संस्थागत लवकासका लालग अवश्यक कानुन ऐन,
लनयम, लनयमावली, कायषलवलधर लनदेलशका अददको लनमाषण तथा ऄक्षरं श कायाषन्वयन
गररनेछ ।
१४.
गाईँ पाललकालाइ अवश्यक पने जनशलक्तको व्यवस्थापन र दरबन्दीको सृजना
संस्थागत अवश्यकताको अधारमा गररनेछ ।
१५.
ईत्कृ ि कायष गने गाईँ पाललकाका कमषचारी, करदाता, ईपभोक्ता सलमलत,
लवद्यालय व्यवस्थापन सलमलत, टोल लवकास सलमलत तथा संचारकर्थमलाइ पुरुस्कृ त गने
पद्धलतको थालनी गररनेछ ।
१६.
गाईँ पाललकाको सेवा प्रवाहमा गुणात्मक तथा पररणात्मक सुधारका लालग सवै
लवषयगत शाखालाइ साधन स्रोत युक्त बनाइने छ ।
१७.
सावषजलनक खररद योजनालाइ पारदशी, लमतव्ययी र प्रलतस्पधाषत्मक बनाईँ दै
संस्थागत सुशासन कायम गनष लनमाषण व्यवसायी तथा ईपभोक्ता सलमलतहरुको प्रालवलधक
तथा अर्थथक क्षमता, पूवष कायषसम्पादन लस्थलत, कामको गुणस्तर र समयावलध,
कायाषन्वयनमा रहेका योजनाहरुको ठे क्का सम्झौता र कायाषन्वयनको लस्थलत सलहतको
लवद्युतीय प्रोफाइल तयार गरर संचालनमा ल्याइनेछ ।

भ. सूचना तथा संचार
१. सबै टोल र गाईँ मा फोन तथा आन्टरनेटको सुलबधा पुयाषईन अवश्यक पहल गररनेछ ।
२. हेलो ईपाध्यक्ष कायषक्रम संचालन गरी जनगुनासो पलहचान तथा समस्याको समाधान
गररनेछ ।
३. सूचनाको हकलाइ पूणषरुपमा सुलनलित गररनेछ ।
४. गाईँ पाललका लभत्र संचारका माध्यमहरु संचालन गनष प्रोत्साहन ऄनुदानको व्यवस्था
गररनेछ ।
५. कायाषलय सञ्चालनका लालग अवश्यकपने सफ्टवेयर खररद गरर सञ्चालन गररनेछ ।
६. गाईँ पाललकालाइ सूचना प्रलवलध मैलत्र बनाआनेछ ।
७. चालु अ.व.मा ICT ताललम सञ्चालन गररनेछ ।
८. EFT प्रणाली माफष त् भुक्तानी ददने व्यवस्था लमलाआनेछ ।
९. पाललका भरी रहेका सम्पूणष अवश्यक ठाईं हरुमा संकेत बोडष हरुको व्यवस्था गररने छ
|

१०. ऄगामी १वषष लभत्र यस मोहन्याल गाईँ पाललका ऄन्तगषतका सबै संस्थाहरुमा
रुत गलतको आन्टरनेट ईपलधध गराईन सम्बलन्धत पक्षसँग पहल गरी सहकायष
गररनेछ ।

म. लवपद व्यवस्थापन:
१. भलवष्यमा अआपने लवपदहरु व्यवस्थापनका लालग लवपद व्यवस्थापन कोषलाइ सुदढृ
गररनेछ।
२. लवपद व्यस्थापन स्थानीय सरकारको लजम्मेवारी नीलत ऄबलम्बन गरर लवपदको पुवष
तयारी र न्यूनीकरण , लवपदको समयमा राहत र ईद्दार तथा लवपद पलक्षको कु नै
लनमाषणका लालग सम्पूणष सरोकारवालाको समन्वयमा कायषक्रम संचालन गररने छ |
३. पुवष तयारीका सम्पूणष गलतलबलध, मानव संसादन व्यवस्था , ताललम तथा क्षमता
लवकाश , लवपदको समयमा राहत र ईद्धार , ईद्धार के न्रहरुको स्थापना र औजार ,
सादन स्रोतको व्यवस्था स्वयम् सेवक लगायत रुत ईद्दार टोलीको व्यवस्था
सरोकारवालाको समन्वय र सहजीकरण लगायतका कायष सम्पादन गनष तयारी
ऄवस्थामा राख्न गाईँ पाललका लवपद व्यवस्थापन सलमलतलाआ चुस्त दुस्त बनाआने छ |

य. पलञ्जकरण व्यवस्थापनः
१.

२.

७ वटै वडामा हुने सामालजक सुरक्षा तथा व्यलक्तगत घटना दताष
लववरणको ऄलभलेखलाइ व्यवलस्थत गररनेछ । यस कायषको लालग
ताललम तथा ऄलभमुखीकरणको समेत व्यवस्था गररनेछ।
सामालजक सुरक्षा तथा व्यलक्तगत घटना दताषलाइ पूणषत:Online
System मा पररणत गररनेछ ।

४. ६८ वषष मालथका ज्येष्ठ नागररकहरुको सामालजक सुरक्षा भत्ता घर मै पुगी
लवतरण गररने व्यवस्था लमलाआनेछ।

अदरणीय यसदशौ ँ गाईँ सभाका सम्पूणष सदस्य ज्यूहरु
ऄब म अर्थथकवषष २०७९।०८० को बजेट को लबश्लेषणात्मक लववरण प्रस्तुत गनष चाहन्छु
।
क्र. सं.
वजेट लशषषक लववरण
१
लवत्तीय समानीकरण ऄनुदान
२
राजश्व वाडफाड
३
लवत्तीय समानीकरण ऄनुदान
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सशतष ऄनुदान चालु
६
सशतष ऄनुदान पूँजीगत
७
समपुरक ऄनुदान
८
लवशेष ऄनुदान
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समपुरक ऄनुदान
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अन्तररक राजश्व
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गत वषषको ऄ.ल्या.
जम्मा

श्रोत
नेपाल सरकार
नेपाल सरकार
प्रदेश सरकार
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अदरणीय यस गाईँ सभाका सम्पुणष सदस्य ज्यूहरु ऄव म यस
गाईँ पाललकाकोअ.ब.२०७९/०८० को लालग व्यय ऄनुमान प्रस्तुत गनष चाहन्छु ।
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वडा स्तरीय चालू कायषक्रम
न्यालयक सलमलत व्यवस्थापन
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४०

पूवाषधारलवकास
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समपूरक साझेदारी भुक्तानी ददन बाँकी योजना
बहुवषीय सडक लनमाषण
वातावरणतथा लवपद व्यवस्थापन
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५०००००
१०९६६००००
३६४०००००
२०००००००
१०००००००
५००००००
२१३६००००
६९०००००
१०००००००
२००००००

५०

लवपद व्यवस्थापन
संस्थागतलवकास, सेवा प्रवाह र सुशासन
परीक्षा सञ्चालन

५०००००

कमषचारी कल्याणकारी कोष
६०
७०
८०

२००००००
१५०००००

१००००००

समपुरकऄनुदान
कायाषलयचालु
सशतषऄनुदान
जम्मा

०
८८६०३१०७
२१०१०००००
४४७९९२०००

बजेट अफै त्यमा अधाररत ऄनुमान हो । यसको लक्ष्य प्रालप्तका लालग हाम्रो एक्लै
प्रयासले सम्भव छैन । तसथष गाईँ सभाका सम्पुणष सदस्य ज्यूहरु, कमषचारी साथीहरु,
राजनैलतक दल,संघ, संस्था, लवकास साझेदार र अम जनसमुदायहरुको प्रयास बाट मात्र
सम्भव छ। समग्र मोहन्याल गाईँ पाललकाको लवकासबाट समृलद्ध प्रालप्तको लक्ष्यलाइ ठोस
रुपमा ऄगालडबढाईँ दै तजुषमा भएका योजनाहरुलाइ प्रभावकारी र वैज्ञालनक रुपमा
कायाषन्वयन गनष सबै लतरबाट सहयोग हुनेछ भन्नेमा पूणष लवश्वस्त छु ।
प्रस्तुत बजेट तथा कायषक्रम तजुषमा गने प्रकृ यामा प्रत्यक्ष तथा परोक्षरुपमा सहयोग पुयाषईनु
हुने सम्पूणष कायषपाललकाका सदस्य ज्युहरु, राजनैलतक दलका प्रलतलनलधहरु, अम
जनसमुदाय, दाजु-भाआ तथा दददी-बलहनीहरु र राष्ट्रसेवक कमषचारी लमत्रहरुलाइ धन्यवाद
ददन चाहन्छु ।मोहन्यालको लवकास प्रकृ यामा सहयोग ईपलधध गराईने नेपाल
सरकार,सुदरू पलिम प्रदेश सरकार,दातृ लनकाय, संघ-संस्था तथा लनजी क्षेत्र प्रलत म
मोहन्याल गाईँ पाललकाको तफष बाट हार्ददक अभार प्रकट गदै, अगामी ददनहरुमा पलन
लनरन्तर रुपमा ऄटु ट सहयोगको ऄपेक्षा गदषछु ।
धन्यवाद ।
कमल बहादुर साईँ द
का.बा ऄध्यक्ष
मोहन्याल गाईँ पाललका
लखमडी, कै लाली ।

