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मोदी गाईँ पालिकाको अर्थथक वषष २०७८/७९ को
प्रस्तालवत नीलत तथा कायषक्रम
गाईँ सभाका सदस्यज्युहरु,
1=

लवश्वव्यापी महामारीको रुपमा फै लिएको कोरोना भाआरस (कोलभड – १९) को पलहिो तथा दोस्रो
िहरबाट मानव जालतमाथी ऄकल्पनीय संकट अइपरे को छ । कोरोना महामारी रोकथाम लनयन्त्रण र
मानव जालतको जीवन रक्षाको िागी गाईँ पालिका अफ्नो सम्पूणष स्रोत साधन र क्षमताको प्रयोग गदै
अइरहेको छ । यस लवषम पररलस्थलतमा म अर्थथक वषष २०७८।७९ को बार्थषक नीलत तथा कायषक्रम
प्रस्तुत गदैछु ।

2=

गाईँ को लवकास र समृलिका िालग स्थानीय तहहरु सञ्चािनमा अइ संघीय िोकतान्त्रीक गणतन्त्र
संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरु (गाईँ पालिका, नगरपालिका)संस्थागत भएका छन् । जनमतद्वारा
स्थालपत भएको गाईँ सभाको “मोदी गाईँ पालिकाका लवकासका पाँच अधार जि लवद्युत, कृ लष,
पयषटन, पयाषवरण र भौलतक पूवाषधार” भन्ने मूि मन्त्र र कोरोना रोकथाममा के लन्त्ित हुदै यस नीलत
तथा कायषक्रम प्रस्तुत गदैछु ।

3=

राष्ट्रिाइ लनरङ्कु श सामान्त्ती शासन प्रणिीको ऄँध्यारो युगबाट जनताका प्रलतलनलधमाफष त राज्य
संचािन गने सङ्घीय िोकतालन्त्रक गणतन्त्रको ईज्यािो युगमा पुर्याईने क्रममा जीवन ईत्सगष
गनुषहुने सम्पूणष ज्ञात ऄज्ञात सलहदहरु प्रलत श्रिाञ्जिी ब्यक्त गदषछु । रालष्ट्रयता, रालष्ट्रय लहत एवं
स्वालभमान, िोकतन्त्र र जनजीलवकाको अन्त्दोिनको नेत्तृत्व गनुषहुने ऄग्रजहरु प्रलत ईच्च सम्मान ब्यक्त
गदषछु, नेपािी समाजको रुपान्त्तरणमा ईहाँहरुिे पुर्याईनुभएको योगदानको स्मरण गनष चाहन्त्छु ।

4= लवश्वव्यापी रुपमा फै लिएको कोरोना भाआरसबाट स्वदेश तथा लवदेशमा अफ्नो ऄमुल्य जीवन

गमाईनुभएका सम्पूणष दाजुभाइ तथा दीददबलहनीहरुमा भावपूणष श्रिाञ्जिी ऄपषण गदै शोकाकु ि
पररवारजनमा गलहरो समवेदना प्रकट गदषछु । साथै कोरोना भाआरसबाट संक्रलमतको लशघ्र स्वास््य
िाभको कामना गदषछु र यस महामारीको ऄवस्था लवश्वबाटनै लछट्टै हटेर जाओस भनी प्राथषना समेत
गदषछु ।

5=

कोरोना भाआरसको रोकथाम लनयन्त्रणमा हािसम्म सहयोग गने सम्पूणष सरकारी गैरसरकारी
संघसंस्था, व्यालक्त तथा अम जनसमुदायलप्रत हार्ददक अभार व्यक्त गदषछु । साथै सक्रमणको कु नै
प्रवाह नगरी नागररकको जीवन रक्षा र सेवा प्रवाहमा खट्नुहुने स्वा्यकमी, कमषचारी, सुरक्षाकमी
तथा जनप्रलतलनलधहरुको कामको ईच्च मुल्यांकन गदै अगामी ददनमा समेत यस्तै प्रकारको सहयोगको
ऄपेक्षा गदषछु ।

गाईँ सभाका सदस्यज्यूहरु,
6=

स्थानीय तहको लनवाषचन भएको ४ वषष पूरा भएको छ । लसलमत स्रोतसाधनका बावजुत जनताका
ऄलसलमत अवश्यकता पूरा गनष हामी जनप्रलतलनलधको रुपमा लनरन्त्तर िालगरहेका छौ । शुन्त्यबाट सुरु
गरे र हािसम्मको ऄवस्थामा अआपुग्नु कम चुनौलतपुणष लथएन । यस लवचमा लनरन्त्तर अफ्नो क्षमताको

ईच्चतम प्रयोग गदै जनताको सेवा र लवकासमा खट्नुहुने जनप्रलतलनलध, कमषचारी एवम सहयोगी
लनकायहरुप्रलत अभारी छु ।
7=

गाईँ पालिकाको १३ कोठे भवन लनमाषण सम्पन्न भइ अफ्नै भवनबाट गाईँ पालिकाको सेवा प्रवाहको
कायषहरु भआरहेका छन भने गाईँ पालिकाको सुलवधासम्पन्न मुख्य प्रशासनीक भवनको काम लतव्ररुपमा
भआरहेको छ । साथै लतन वटा वडा कायाषिय भवन लनमाषण सम्पन्न भइ अफ्नै भवनबाट सेवाप्रवाहको
काम भइरहेको छ । त्यस्तै २ वटा वडा कायाषिय लनमाषणालधन ऄवस्थामा रहेका छन ।

8= गाईँ पालिकाको पहि तथा के न्त्ि तथा प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा गाईँ पालिकाको के न्त्िदेखी ३

वटा वडामा जाने सडक कािोपरे भआसके को छ भने १ वडा कायाषिय जाने सडक कािोपरेको क्रममा
छ । बाँकी ४ वटा वडा कायाषिय जाने सडक कािोपरेको िालग लडलपअर भआरहेको छ ।

गाईँ पालिकािे गाईँ पालिकालभरका सडकहरुको लनयलमत ममषत सम्भार, स्तरोन्नलत तथा धेरैजसो
बलस्त स्तरमा पुग्ने सडकहरुको नयाँ ट्रायक ओपलनङ गरेको छ । खेती योग्य जलमनमा ससचाइ नहर
तथा के न्त्ि तथा प्रदेश सरकारको समन्त्वयमा एक घर एक धारा कायषक्रमहरु चािु ऄवस्थामा रहेका
छन ।
9=

गाईँ पालिकाको संघ सरकारसंगको साझेदारीमा के ही लवद्याियमा भौलतक लनमाषणका कायषहरु
भआरहेका छन भने गाईँ पालिकाकै समन्त्वयमा भुकम्प प्रालधकरणबाट १० वटा लवद्याियको भौलतक
पुवाषधार लनमाषणको कायष ऄलन्त्तम चरणमा पुगेको छ । त्यस्तै लनयलमत प्रऄ बैठक, लशक्षा सलमलतको
सदक्रयता, लवद्यािय ऄनुगमन, ऄलतररक्त दक्रयाकिाप, लवषयगत लशक्षकिाआ तालिम, स्कु ि बसको
व्यवस्था, लवद्यार्थथ ददवा खाजा कायषक्रम, दरबन्त्दी नभएका मालव तथा अधारभुत तहमा लशक्षक
दरबन्त्दी को रकम ऄनुदान अदद दक्रयाकिापबाट लवद्याियको गुणस्तर सुधारको कायषहरु भआरहेको
छ।

10= स्वास््य संस्थामा नेपाि सरकारिे लनशुल्क गरे का औषाधीको पयाषप्त व्यवस्था गनुषका साथै सवै

स्वास््य संस्थामा आन्त्टरनेट, कम््यूटर लप्रन्त्टर समेतको व्यवस्था गरी सेवा सुददृ ढकरणमा जोड ददआएको

छ । मोदी १ भुक, मोदी २ देईपुर ,मोदी ५ बाजुङ्ग र मोदी ६ लतिाहारमा ल्यावको स्थापना तथा
जनशलक्तको व्यवस्था गररएको छ । त्यस्तै मोदी ६ लगज्यान, मोदी २ मख, मोदी ५ बाईसे र मोदी ४
हिहिेमा मोदी ३ जगिे तथा मोदी ७ गौतमथरमा सामुदालयक स्वास््य इकाआको स्थापना गरर
स्वास््य संस्थाको पहुँचबाट टाढा रहेका जनतािाआ स्वास््य सेवाको पहुँचिाआ थप सहज बनाआएको
छ।
11= गाईँ पालिकामा प्रदेश तथा के न्त्ि सँगको सहिगानीमा मोदी ६ लतिाहार र मोदी २ देईपुरमा

बहुईदेश्यीय खेिकु द मैदान तथा बहुईदेश्यीय सभाहि लनमाषणको ऄलन्त्तम चरणमा रहेका छन ।
त्यस्तै मोदी ८ लचरेिाइ बािमैरी वडा घोषणा गररसदकएको छ भने ऄन्त्य वडामा बािमैरी वडा
घोषणाका सूचाङ्क पूरा गनेगरर कायषहरु भआरहेको छ ।

12= साना कृ षकिाइ प्रोत्साहन हुने दकलसमिे कृ लष यालन्त्रकरण, अिु तथा तरकारी लबई लवतरण,नसषरी

स्थापना ,भकारो सुधार, साना ससचाआ ,माछा पािन , अदीमा लवलभन्न ऄनुदानका कायषक्रम
सञ्चािन गररएको छ । यसै बषषमा मोदी ४ िेस्पार र मोदी ६ लगज्यानमा नमुना प्राङगररक कृ लष गाईँ
स्थापना भएको छ भने स्थालनय महत्वका खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा टेवा पुयाषईने वािी वस्तुको
साना व्यवसालयक कृ लष ईत्पादन के न्त्ि पके ट लवकास कायषक्रम सञ्चािनमा अएका छन । पशु स्वास््य

सेवा, पशु लवकास सेवा कायषक्रम, पशु सेवा प्रसार कायषक्रम, पशु सेवा तालिम तथा प्रचार प्रसारका
ऄलतररक्त यूवा िलक्षत कायषक्रम र कोलभड प्रभालवत कृ षक व्यवसालयक कायषक्रम माफष त कृ षकको
घरदैिोसम्म सेवा पुयाषआएको छ । त्यस्तै िागत साझेदारीमा बाख्रा पवषिन
ष र बाख्रा पके टका कायषक्रम
सञ्चािन गररएको छ ।
13= मोदी गाईँ पालिकाका कररब ५०० िघु ईद्यमीहरुिाइ िघु ईद्यम कायषक्रममा अवि गरर लसप तथा

प्रलवलधको हस्तान्त्तरण गररएको छ । चािु वषषमा कररब १०० नयाँ ईद्यमी लसजषनाको कायष भआरहेको
छ ।ईद्यमीहरुको ईत्पादन सहजरुपमा लवक्रीलवतरणको िागी मोदी कोसेिी घरको स्थापना गररएको
छ।

14= लवलभन्न पयषटकीय स्थिमा पदमागष लनमाषण, साम्भाव्यता ऄध्ययन, तथा संरक्षण र प्रवषिन गररएको

छ । १८ स्थानमा होमस्टेको लवकास तथा प्रवषिन गररएको छ ।

15= सेवा प्रवाहिाइ सुचना प्रलवलध माफष त लछटो छररतो, गुणस्तरीय र पारदर्थश बनाईन कायाषियको

वेभपेज लनमाषण तथा लनयलमत ऄपडेट गने कायष प्रारम्भ भएको छ । न्त्यालयक सलमत माफष त लववादको
समाधान भइरहेका छन । हािसम्म ऐन, लनयमाविी कायषलवलध गरर ३८ वटा कानुनी दस्तावेज
लनमाषण भएका छन । त्यस्तै लवलभन्न सलमलतहरु गठन र सलमतको सदक्रयतामा लवलभन्न कायष समेत
गररएको छ ।

16= कोरोना रोकथाम तथा लनयन्त्रणको िागी सचेतनामुिक कायषक्रम,ऄलससजन र मेलडकि ऄदफसर

सलहतको २० वेडको कोरोना ऄस्पतािको व्यवस्थापन लवलभन्न कामहरु भइरहेका छन ।

गाईँ सभाका सदस्यज्यूहरु,
17= लवगतको ऄनुभव, लवषम पररलस्थलत, सीलमत स्रोतसाधन र जनताका मागका अधारमा अगामी

अर्थथक वषषको िालग लवलभन्न लवषयगत क्षेरमा लनन्नानुसारका नीलत तथा कायषक्रम तय गरे को छु ।

अर्थथक लवकास
18= संघ, प्रदेश, गाईँ पालिका र नीलज क्षेरको सहभालगतामा जि लवद्युत ईत्पादनिाइ प्राथलमकता

ददआनेछ ।

19= गाईँ पालिकाका सबै नागररकमा लवद्युतको पहुँच पुर्याईन जिलवद्युत तथा वैकलल्पक उजाषको

माध्यमबाट ईज्यािो गाईँ पालिका कायषक्रम कायाषन्त्वयनमा जोड ददआनेछ ।

20= पूणषरुपमा लवद्युतीकरण भैसके को यस मोदी गाईँ पालिकामा सामुदालयक लवद्युतीकरण ऄन्त्तगषतका

के ही काठे पोि प्रयोग भएको र ती जीणष भैसके कोिे काठे पोि लवस्थापनको नीलत लिआने छ ।

21= मोदी गाईँ पालिका लभरका खोिानािाहरुबाट ईत्पाददत लवद्युतको अन्त्तररक स्रोतका रुपमा लवद्युत

रोयल्टी प्राप्त हुने र सम्पुणष मोदीबासी यसको प्रभालवत क्षेरमा पने कु रा मध्यनजर गदै र लवद्युत

खपतको लमतव्ययी प्रयोगिाआ प्रोत्साहन होस र के ही सहुलियत होस भन्ने ईदेश्यिे २० यूलनट सम्म
मार खपत गने सम्पूणष मोदी गाईँ पालिका ऄन्त्तगषत रहेका घर पररवारको २०यूलनट सम्मको न्त्यूनतम
शुल्क गाईँ पालिकािे सहुलियत ऄनुदान ददने नीलत लिआनेछ ।
22= मयाषददत श्रम र समान कामको समान पाररश्रलमकको ऄन्त्तरालस्ट्रय प्रलतविता कायाषन्त्वयन गदै हरे क

क्षेरमा रहेका श्रलमकको सीप र दक्षतािाइ मापन गरी सामालजक सुरक्षाको दायरामा ल्याआनेछ ।

23= मोदी गाईँ पालिका लभर ज्यािा मजदुरी गरी खाने मोदी गाईँ पालिका बासीहरुको िालग योगदानमा

अधाररत सामालजक सुरक्षास्वरुप कानुन लनमाषण गरर सञ्चािन गने गरर श्रलमक कल्याणकारी कोष
सञ्चािन गररने नीलत लिआनेछ ।

24= मोदी गाईँ पालिकामा चािु वषषमा स्थापना भएका २ वटा नमुना प्राङगररक कृ लष गाईँ को क्षमता

ऄलभवृलि गररदै िलगनेछ भने नयाँ स्थानमा समेत नमुना कृ लष गाईँ स्थापनाको नीलत लिआनेछ ।

25= मोदी गाईँ पालिकामा बाँझो जग्गाको त्याङ्क संकिन तथा एकीकृ त गरी ईत्पादनको िालग

कृ षकिाइ सहज रुपमा ईपिब्ध गराईने ईदेश्यिे भुमी बैंकको स्थापना गररनेछ ।

26= मोदी गाईँ पालिकािाइ तरकारी, मासु, दुध, ऄण्डा अदीमा अत्मलनभषर बनाईने नीलत लिआनेछ ।

कृ लष ईत्पादनको िालग ढु वानी तथा बजारको प्रबन्त्ध गररने छ जसको िागी ईत्पादन तथा ढु वानीमा
ऄनुदान ददने र मोदी गाईँ पालिका स्तरीय कृ लषईपज संकिन के न्त्ि स्थापना गरर व्यवलस्थत गराआने छ
र शीत भण्डारको स्थापनाको िालग प्रदेश तथा के न्त्ि सरकारसंग पहि गररनेछ ।

27= मोदी गाईँ पालिका सबै वडामा रहेका रै थाने बािी प्रविषन गने नीलत लिआनेछ ।
28= कृ षकहरुको जोलखम न्त्यूलनकरणको िागी कृ लष तथा पशु लवमा कायषक्रम सञ्चािन तथा कृ षक राहत

कायषक्रम सञ्चािन गररएको हुनेछ ।

29= मोदी ७ र ८ मा सञ्चालित मकै जोन कायषक्रमिाआ प्रदेश तथा के न्त्ि सरकारको साझेदारीमा थप

प्रभावकारी बनाईदै िलगने छ ।

30= कोलभड १९ को कारण लवदेशबाट फर्दकएर अइ बेरोजगार बनेका यूवाहरुिाइ कृ लष तथा पशु

ईत्पादनमा जोड्दै स्वरोजगार बनाआने नीलत ऄबिम्बन गररनेछ ।

31= कृ लषको ईत्पादन र ईत्पादकत्व वृलि गनष कृ षक समूह, कृ लष ईद्यमी, कृ लष कम्पनी र कृ लष

सहकारीिाइ कृ लष अय र प्रलतफिका अधारमा ऄनुदान प्रोत्साहन गररनेछ ।

32= सावषजलनक नीलज साझेदारीमा नमूना व्यवसालयक कृ लष तथा पशु लवकास फमष सञ्चािन गने नीलत

लिइनेछ ।

33= युवा कृ षकिाइ कृ लषमा अकर्थषत गनष ईत्प्रेररत गररनेछ । लवपन्न वगषको ईत्थान र िलक्षत समूहिाइ

सहयोग हुने कृ लष तथा पशु लवकास कायषक्रमिाइ जोड ददआनेछ ।

34= कृ लष बजारमा रहेका लबचौलिया प्रवृलत्तको ऄन्त्त्य गरी कृ लष ईत्पादनमा कृ षक र ईपभोक्ताको सीधा

सम्पकष को िालग कृ लष सहकारीिाइ सबिीकरण गरी सुपथ पसिहरु सञ्चािन गररनेछ ।

35= कृ लष ईत्पादनमा बृलि गनष पररयोजनाका अधारमा साना र नयाँ प्रलवलधमा अधाररत ससचाइमा

पूँजीगत ऄनुदान ईपिब्ध गराआनेछ ।

36= मोदी गाईँ पालिकामा रहेका सहकारीहरु व्यवलस्थत गदै िलगने छ र हरे क नागररक सहकारीमा

अवि भआ जीलवकोपाजषनमा टेवा पुयाषईने नीलत लिआनेछ ।

37= सहकारी एवम् सामुलहक खेती प्रणािीको नीलत ऄविम्वन गररनेछ । सहकारी संस्थामा रहेको

बचतिाइ ईत्पादनशीि क्षेरमा पररचािन गनष एक सहकारी एक नमूना ईत्पादन तथा ठू िा फामष
संचािन कायषक्रमिाइ प्रोत्साहन गररनेछ ।

38= सहकारीको ऄनुगमन लनरीक्षण, सहकारी सचेतना, सहकारी लशक्षा तथा तालिम, ईद्यमशीिता र

नेतृत्व लवकास गरी सहकारीिाइ समृलिका िालग लवत्तीय िगानी कताषको रुपमा प्रबद्र्धन गररनेछ ।

39= गरीव, ईत्पीलडत, लवपन्न वगष र समुदायको अयअजषनका िालग युवा स्वरोजगार कायषक्रम सञ्चािन

गररनेछ । स्वरोजगारमूिक ईद्योग एवम् व्यवसाय स्थापना गनष अवश्यक पने ऄनुदान र सीपमूिक
तालिम प्रदान गररने व्यवस्था लमिाइनेछ ।

40= पयषटन क्षेरको एदककृ त लवकास गनष स्पष्ट कायषयोजना सलहतको पयषटन लवकास गुरुयोजना तयार

गररनेछ । साथै अवश्यकता ऄनुसार पयषटन पूवाषधारको लड.लप.अर.समेत तयार गररने छ ।

41= मोदी गाईँ पालिका पयषटकीय दृष्टीमा ऄत्यन्त्तै महत्वपुणष क्षेर भएकोिे यस क्षेरमा रहेका जिजिा,

पञ्चासे, हम्पाि , भवरकोट सहस्रधारा लहमछाँया ताि ठू िीपोखरी ताङिे लघब्राङ बराहपोखरी 
िगायतका पयषटदकय क्षरमा के न्त्ि तथा प्रदेश सरकारको समन्त्वयमा लवकास र प्रविषन गररने नीलत
लिआनेछ । साथै मोदी गाईँ पालिकामा स्थापना भएका सामुदालयक होमस्टेको लवकास र प्रविषन
माफष त पयषटकिाआ अकषषणको के न्त्ि बनाआने नीलत लिआनेछ ।

42= मोदी गाईँ पालिकामा ऄबलस्थत लसम्िे ताि र हम्पाि िगायत पयषटकीय स्थािको पयषटकीय प्रबिषन

सम्बन्त्धमा लडलपअर लनमाषण गररनेछ । साथै मोदी ४ मा ऄबलस्थत लशपुषमा लशपूष ध्यान के न्त्ि
लनमाषणको नीलत लिआनेछ ।

43= पयषटन सेवाका िालग अबश्यक पने ऄगाषलनक ईत्पादन, जडीबुटी खेती, संकिन र प्रशोधन ईद्योगको

स्थापना गने नीलत लिआनेछ । बाँझो जमीनिाइ ब्यवस्थापन गनष जलडबुटी नसषरी र जलडबुटी खेतीिाइ
प्रोत्साहन गररने छ ।

44=धार्थमक, सांस्कृ लतक, ऐलतहालसक तथा पुरातालत्वक महत्वका स्थिको संरक्षण र पूवाषधारको लवकास

गररनेछ । पयषटकीय पूवाषधारको लवकास लनमाषण गदाष वातावरणीय संरक्षण गने नीलत लिआनेछ ।

45= पयषटन व्यवसायको लवलवधीकरण र लवस्तारबाट नागररकको जीलवकोपाजषन र रोजगारीका

ऄवसरमा वृलि गदाष पयाषपयषटन र ग्रामीण पयषटनमा जोड ददआनेछ ।

46= लवलभन्न ग्रामीण पयषटन के न्त्ि, होमस्टे, पदमागष र यारािाइ संरक्षण, सम्बिषन सौन्त्दयीकरण र

लवकास गदै पयषटकीय गन्त्तव्यको प्रविषन गररनेछ ।

47= पयषटन व्यवसायको बजाररकरण गनष अधुलनक सूचना प्रलवलधको ईपयोग गररनेछ । पयषटक

अकषषणका िालग प्रचार प्रसार तथा सूचनाको प्रवाह गनष पयषटन सेवा सूचना के न्त्िको स्थापना गदै
िलगनेछ । पयषटकीय स्थानमा लवस्तृत एलतहालसक लववरण सलहतको होर्थडङ बोडष र पयषटकीय
स्थानहरुको सम्पूणष लववरण सलहतको बुकिेट तयार गररने छ ।

48= ईत्पादन बृलि, रोजगारी सृजना र गरीवी न्त्यूनीकरणमा टेवा पुयाषईने साना तथा मझौिा ईद्योगमा

लवशेष जोड ददआनेछ । परम्परागत ज्ञान, स्थानीय सीप, प्रलवलध र कच्चा पदाथषमा अधाररत घरेिु
साना तथा िघु ईद्योगिाइ प्रविषन गने नीलत ऄविम्वन गररनेछ । औद्योलगक ईत्पादनमा बृलि गरी
ईपभोग्य वस्तु तथा सेवामा क्रमशःअत्मलनभषर हुने नीलत लिआनेछ

49= स्थानीयस्तरमा ईत्पाददत वस्तु तथा सेवाको ईपभोगिाइ प्राथलमकता र प्रोत्साहन ददआनेछ ।
50= साना ईद्योगीहरुको सुलवधाको िालग साझा सुलवधा के न्त्ि लवस्तारको लनलत लिआनेछ ।

51= ईद्यगी व्यवसायीको सुलवधािाआ मध्यनजर राख्दै ईद्योग तथा व्यवसाय दताष तथा नलवकरण लशलवर

सञ्चािन गररने छ । त्यस्तै बजारीकरणिाआ सहयोग होस र मोदी गाईँ पालिकाको ईत्पादनको
प्रचारप्रसार समेत हुने गरर कृ लष तथा ईद्यमी ईत्पादनको पदषशषनी अयोजना गररने नीलत लिआनेछ ।

52= मोदी गाईँ पालिक लभर नेपािी कागज, नेपािी कागजका डायरी, ऄल्िोका लवलभन्न सामाग्रीहरु

ईत्पादन भआरहेकोमा गाईँ पालिकालभरै सेनीटाआजर, सरफ, हात धुने सावुन, सेनेटरी ्याड अदीको
ईत्पादनमा जोड ददने नीलत लिआनेछ ।

53= गाईँ पालिकामा रहेका खानी तथा खलनज पदाथषको ऄन्त्वेषण, ईत्खनन, प्रशोधन र प्रयोगमा जोड

ददआनेछ ।

54= नदीनािा, ताितिैया, वन जंगि, जडीबुटी, खलनज स्रोतको बहुअयालमक प्रयोगका साथै ईत्पादन

बृलि, रोजगारी सृजना र अयअजषनमा जोड ददआनेछ ।

55= ऄत्यावश्यक सेवा तथा वस्तु सहज, सुिभ र लनयलमत रुपमा ईपिब्ध गराईन सावषजलनक, नीलज

तथा सहकारी क्षेरिाइ सहभागी गराईदै ईपभोक्ता लहत संरक्षण तथा प्रविषन गररने व्यवस्था
लमिाआनेछ ।

सामालजक लवकास
56= कोरोना भाआरसको दोस्रो िहरबाट अक्रन्त्त जनताको जीवन रक्षाको िालग गाईँ पालिकाको स्रोत

साधन पररचािनमा कु नै कलम नगररने नीलत लिआनेछ । कोरोना ऄस्पताििाआ थप सुलवधासम्पन्न र
व्यवलस्थत गदै िलगने छ । कोरोना ऄस्पतािमा दक्ष जनशलक्तको प्रबन्त्ध गररनेछ ।

57= कोरोना भाआरसको टोि र वस्तीस्तरसम्म पुगी परीक्षण गररएकोमा पररक्षणिाआ ऄझै लतव्रता ददआने

छ । महामारीमा प्रत्यक्ष खरटने स्वास््यकमीिाआ प्रोत्साहन गने नीती लिआनेछ ।

58= गाईँ पालिकाको स्वास््य सेवािाआ थप सुदढ
ृ गदै िलगनेछ । गाईँ पालिकामा १ वटा एम्बुिेन्त्सको

व्यवस्था गररनेछ ।

59= मोदी गाईँ पालिकामा १० शैयाको ऄस्पतािको लशिान्त्यास भआसके को र ईक्त ऄस्पतािको लनमाषण

कायष प्रारम्भ गररनेछ ।

60= गाईँ पालिकालभरका सबै स्वास््य संस्था र स्थापना भएका ल्याव र सामुदालयक स्वास््य आकाआिाआ

दक्ष जनशलक्त सलहत थप सुददृ ढकरण गररनेछ ।

61= सबै स्वास््य संस्थामा अधारभुत औषधीको सवषसुिभ लनशुल्क र पयाषप्त व्यवस्था गररनेछ ।
62= स्वास््य संग सम्बलन्त्धत सुरलक्षत मातृत्व तथा नव लशशु सम्बन्त्धी कायषक्रम संचािनको साथै प्रदेश र

संघको सहकायषमा स्वास््य लवमा गररनेछ । अर्थथक ऄभावका कारण स्वास््य ईपचार सेवा पाईन
नसके का ऄपाङ्ग, ऄसहाय, ऄशक्त, गभषवती, सुत्के री, जेष्ठ नगररक र लवपन्न वगषको ईपचारको िालग
मापदण्ड बनाइ सहयोग प्रदान गररने छ । मुटु तथा सयानसर जस्ता रोगहरुबारे सचेतना कायषक्रमहरु
र ईपचारका िालग लशलवर सञ्चािन गररने छ ।

63= ऄलत लवपन्न, गभषवती मलहिा र बािबालिकाको पोषण लस्थतीमा सुधार ल्याईन बहुपक्षीय पोषण

सुधार कायषक्रम समन्त्वयात्मक रुपमा संचािन गररनेछ ।

64= ऄलत प्रभावकारी बन्त्दै गआरहेको सुत्के रीसँग ईपाध्यक्ष कायषक्रमिाआ लनरन्त्तरता ददआने छ ।

65= नागररकको स्वास््यमा प्रलतरोधात्मक र लनरोधात्मक क्षमता सुधार गनष मलहिा , लशशु र

बािबालिकािाइ पूणष खोपको प्रत्याभुती ददनको िालग खोप कोषबाट कायषक्रम संचािान गररनेछ ।

66= अयुवेद लचदकत्सा पिलतमा प्रयोग हुने जडीबुटी संरक्षण, ईत्पादन, प्रबद्र्धनको कायषक्रम संचािन

गररनेछ ।

67= लवलभन्न ऄस्पतािहरुको सहकायषमा टेलिमेलडलसन कायषक्रम संचािन गररनेछ ।
68= सबै प्रकारका वर्थगय, धार्थमक, िैलङ्गक तथा जालतय लवभेद, वलञ्चतीकरण र ऄसलहष्णुताको ऄन्त्त्य

गरी समन्त्यालयकरुपमा समृि समाज लनमाषण गने मोदी गाईँ पालिकाको नीलत रहेकोछ । ऄवसरमा

पलछ परे का र पछालड पाररएका समुदाय, क्षेर, सिग र वगषिाइ लवकासको मूि प्रवाहमा ल्याईन यस
गाईँ पालिका दृढ रहेको छ । छु वाछु त प्रथा जस्तो मध्यकािीन सामन्त्ती सोच र लवचारिाइ बदल्न
गाईँ पालिकािे जागरणमूिक कायषक्रमहरु लवलभन्न सामालजक संघसंस्थाहरुको सहयोगमा सञ्चािन
गनेछ । यसिाइ सामालजक ऄपराधको दायरालभर ल्याईन गाईँ पालिका प्रलतबि छ ।
69= दलित समुदायको सशलक्तकरणको िालग लवलभन्न अयअजषन िगायतका कायषक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ

। दलित समुदायको सशलक्तकरणको िालग कानुन लनमाषण गररने छ ।

70= हामी सुशासन, लवकास लनमाषण र अर्थथक समृलिका िालग सहमलतका साथ ऄलघ बढ्न प्रलतबि

रहेका छौं । यो प्रलतबिता पुरा गनष गाईँ पालिका सबै राजनैलतक दि, नीलज क्षेर, नागररक समाज र
सञ्चार जगतको साथ एवम् सहयोगको िालग अव्हान गदषछौं । हामी लनरन्त्तर रुपमा नागररकसंग
ऄन्त्तर सम्बाद गदै ऄलधकार सम्पन्न र सक्षम गाईँ पालिका बनाईन चाहन्त्छौं । मोदी गाईँ पालिकाका
लवलभन्न वडाहरुमा गरठत टोि लवकास सँस्थाहरुको संस्थागत लवकास र ईनीहरुको योजना तजुषमा,
कायाषन्त्वयन, सुशासन र सामालजक लवकास सम्बन्त्धी क्षमता लवकास तथा सञ्चािनका िालग
क्षमतावान बनाइनेछ ।

71= गाईँ पालिकाको लवकास र समृलि हालसि गनष नागररक ऄलधकार, सबैिाइ समान ऄवसर, मजवुत

सुरक्षा र सम्मान सलहतका स्तम्भमा अबि गराईँ दै सबि र समृि गाईँ पालिका लनमाषण गरी समृि
नेपाि, सुखी नेपािी को रालष्ट्रय ऄलभयानिाइ ऄनुभूत देलखने गरी साथषक बनाइनेछ ।

72= हाम्रो लवकास प्रलतको सकारात्मक सोचिे अर्थथक र सामालजक क्षेरमा रुपान्त्तरण ल्याईनेछ । ददगो

लवकास िक्ष्यहरु र समृलिका अधारिाइ पूरा गने लवकास नीलत, कानून, संस्था, जनशलक्त, स्रोत र
साधन, सहभालगता, सेवा प्रवाह, ऄनुगमन र मूल्याङ्कनका क्षेरमा ध्यान ददआनेछ । वतषमान पुस्तािे
नै ऄनुभूत गने गरी लवकास र समृलि हालसि गने तफष के लन्त्ित हुने नीलत तजुषमा गररनेछ ।

73= समाजबाद ईन्त्मुख ऄथषव्यवस्थाको िक्ष्य र ईद्देश्य हालसि गनषका िालग यो नीलत तथा कायषक्रमिे

मागषलनदेश गनेछ । अर्थथक लवकासमा सहभागी हुने, योगदान गने र प्रलतफि प्राप्त गने ऄवसर
गाईँ पालिकालभरका सबै नागररकिाइ समन्त्यालयक रुपमा ईपिब्ध गराइनेछ ।

74= लशक्षा क्षेरमा अमुि पररवतषन गनषको िागी शैलक्षक गुणस्तर सुधारमा यथेष्ट िगानी गने नीलत लिआने

छ । लशक्षक दरबन्त्दी नभइ पठनपाठनमा ऄसहज भएका माध्यलमक तथा अधारभुत तहका
लवद्याियहरुिाइ ऄनुदान स्वरुप रकम ईपिब्ध गराईने नीलतिाइ लनरन्त्तरता ददआने छ ।

75= के न्त्ि सरकार सँगको सहिगानीमा मोदी ५ मा ऄवलस्थत महेन्त्ि लशखरी मालवको भोलतक पुवाषधार

लनमाषणको कायषिाआ लनरन्त्तरता ददआनेछ ।

76= लवगत देखी सम्बोधन हुन नसके को लशक्षाको अधार कक्षाको रुपमा रहेको बाि कक्षा सहजकताष तथा

लवद्यािय कमषचारीको नेपाि सरकारिे तोके को न्त्यन
ू तम पाररश्रलमक ईपिब्ध गराईन संघ
सरकारसंग साझेदारी गररनेछ ।

77= प्रालव तहमा ऄङ्ग्रेजी माध्यममा ऄध्ययन ऄध्यापन गराईने लवद्याियिाइ ऄङ्गेजी पाठ्यपुस्तक

खररदमा ऄनुदान ईपिब्ध गराईने नीलत लिआने छ ।

78= मोदी ६ लडमुवामा रहेको मोदी गाईँ पालिकाको एकमार बहुमुखी सयाम्पसिाआ थप व्यवलस्थत गररदै

िलगने छ ।

79= मोदी गाईँ पालिका वडा न ६ लतिाहारको नवजागृत मालवमा सञ्चालित लसलभि आलन्त्जलनयररङ

तफष को प्रालवलधक धारको िालग अवश्यक ल्याव लनमाषण गरर थप व्यवलस्थत गररने छ ।

80= १२ कक्षा सम्म पठनपाठन हुने ४ वटा लवद्याियिाआ कक्षा १२ सञ्चािनको िालग रकम ऄनुदान

ईपिब्ध गराईने नीलत लिआनेछ ।

81= गाईँ पालिकाका वडाहरुिाइ क्रमश बािमैरी वडा लनमाषण गदै गाईँ पालिकानै बािमैरी स्थानीय तह

घोषणाको ऄलभयानमा िग्ने नीलत लिआने छ । साथै गाईँ पालिकाका लवलभन्न कायषक्रमहरुमा यूवा
पररचािनको नीलत समेत लिआने छ ।

82= समृि समाज लवकासको मुख्य पूवाषधार गुणस्तरीय वैज्ञालनक एंव प्रालवलधक लशक्षामा हाम्रो सरोकार

नीलत ऄनुरुप सीपयुक्त जनशलक्त ईत्पादनको िालग प्रालवलधक तथा व्यवसालयक लशक्षाको िालग

प्रालवलधक लवद्यािय स्थापना र संचािनमा लनरन्त्तरता ददने कायष गररनेछ । दलित वािवालिकािाइ
प्रालवलधक लशक्षामा जोड ददआने छ ।
83= पढ्ने वानीको लवकास गनष मोदी गाईँ पालिकाको के न्त्िमा एक सावषजलनक पुस्तकािय स्थापना गने

नीलत लिइनेछ ।

84= नमुना लवद्यािय स्थापनामा जोड ददआने छ । शैलक्षक गुणस्तर ऄलभबृलिका िालग प्रलबलधमैरी लशक्षा

नीलत लिआने छ । ईत्कृ ष्ट नलतजा ल्याईने लवद्याथी र लवद्याियिाइ पुरस्कारको ब्यवस्था गररनेछ ।
यामुदालयक लवद्याियका लशक्षकहरुको बािबालिकाको त्याङ्क संकिन गररने छ ।

85= लवद्यािय लशक्षाको गुणस्तरमा सुधार गनष गाईँ पालिकािाइ सबिीकरण गररनेछ । लशक्षकको लसकाइ

सीपमा सुधार ल्याईन तालिम र लवद्याथीको लसकाइ पररक्षण गने व्यवस्था गररनेछ । लवद्याियको
सम्पत्ती र सावषनलजक सम्पत्ती संरक्षण गने नीलत लिआने छ ।

86= फरक क्षमता भएका ऄपाङ्गहरुिाइ हरे क क्षेरमा प्राथलमकता र समानता ऄपाङ्गमैरी पूवाषधार

लवकास र सामालजक सुरक्षामा हाम्रो प्रलतविता लिइने छ । गाईँ पालिका लभर लनमाषण हुने ऄस्पताि,
लशक्षण संस्था र सबै दकलसमका सावषजलनक पूवाषधारहरु ऄपाङ्गमैरी र बािमैरी बनाइनेछ ।

87= अर्थथक स्रोत र सधानमा पहुँच पुयाषइ लवपन्न तथा ऄलत लवपन्न पररवारको जीवनस्तरिाइ ईकाने

नीलत लिइनेछ

88= सहसा लपलडत मलहिा तथा बािबालिकाहरुिाइ सहयोग गने नीलत लिआनेछ ।

89= मलहिा तथा बािबालिकामा हुने घरे िु सहसा, िैलङ्गक सहसा, श्रम शोषण, बािलववाह, मानव

वेचलवखन, शारीररक तथा मानलसक यातना िगायतका सबै खािे सहसाको ऄन्त्त्यको िालग कायषक्रम
संचािन गररनेछ ।

90= संघ र प्रदेशसंगको सहकायषमा सहसा लपलडत मलहिा, बेवाररसे र श्रलमक बािबालिकाको

व्यवस्थापनका िालग पुनस्र्थापना के न्त्ि स्थापना गरी संचािनमा ल्याईन अवश्यक कायष शुरु गररने छ
।

91= गाईँ पालिका स्तरमा रालष्ट्रय तथा ऄन्त्तरालष्ट्रय गैरसरकारी संस्थाबाट संचािन हुने सबै कायषक्रमिाइ

गाईँ पालिकाबाट स्वीकृ लत ददइ, पारदशी, ददगो र जनताको लहतमा हुने गरी संचािन गने व्यवस्था
लमिाआनेछ ।

92= युवािाइ राष्ट्र र गाईँ को लवकास एवं समृलि प्रलत लजम्मेवार र नैलतकवान बनाईन युवा नीलत

ल्याआनेछ ।

93= वातावरण संरक्षण,गाईँ बस्ती सफाइ एवं लवपद व्यवस्थान र गाईँ पालिका सेवा तथा कायष मा युवा

स्वयंसेवकको पररचािन गररनेछ ।

94= गाईँ पालिकाका लबलभन्न जनजालतहरुको आलतहास, धमष, संस्कृ लत, भाषा र लिलपको महत्व झल्काईने

संग्रहािय स्थापना गररनेछ ।

पूवाषधार लवकास
95= गाईँ पालिकामा िगानी मैरी वातावरणको लसजषना गररनेछ । ईजाष, पयषटन, कृ लष, वन, ईद्योग र

भौलतक पूवाषधार लवकासिाइ अर्थथक समृलिको आलन्त्जनको रुपमा लवकास गररनेछ । साथै ईच्च र
तत्काि अर्थथक प्रलतफि प्राप्त हुने क्षेरमा नीलज र सहकारी क्षेरको िगानीिाइ प्रोत्सालहत गररनेछ ।

96= प्रदेश सरकारसँगको सहिगानीमा गाईँ पालिकाको सुलवधासम्पन्न लिफ्ट सलहतको

भवन लनमाषण

सम्पन्न हुनेछ । ३ वटा वडा कायाषिय लनमाषण सम्पन्न भएकोमा थप २ वटा वडा कायाषिय लनमाषण
सम्पन्न हुनेछन र ऄन्त्य ३ वडा कायाषिय समेत ममषत तथा लनमाषणको कायष  गरर सवै वडाको वडा
कायाषिय भवन लनमाषणको नीलत लिआनेछ ।

97= देईपुर बहुईदेश्यीय सभाहि तथा लतिाहारमा रहेको कवडषहि यसै वषष लनमाषण सम्पन्न भआ सभा

समारोह तथा खेिकु दका कायषक्रम ईक्त सभाहि तथा कवडषहिहरुबाट सञ्चािन हुनेछन ।

98= मोदी ७ राम्जामा संघीय तथा प्रदेश सरकारसंगको साझेदारीमा सुलवधासम्पन्न अयूवेद भवन तथा

मोदी ७ राम्जामानै जेष्ठ नागररक के न्त्ि भवन लनमाषण गररनेछ ।

99= संघ र प्रदेश सरकारसंगको साझेदारीमा गाईँ पालिका के न्त्िबाट वडा के न्त्िसम्म पुग्ने सडकिाइ

कािोपरे सडक बनाईने नीलत लिआएकोछ । बाँकी बाजुङ्ग, सयाङ , लचरे र देईरािी वडा के न्त्ि पुग्ने
सडकिाआ क्रमश संघ तथा प्रदेश सरकारसंगको समन्त्वयमा कािोपरे गररने नीलत लिआनेछ । त्यस्तै
ऄन्त्य मुख्य सडक कािोपरे र ट्रायक खोलिएका सहायक सडकको स्तरोन्नलत गररदै िलगने छ । मुख्य
सडक बाह्रैमास चल्ने गरर ममषत सम्भार गररनेछ ।

100=सडक वगीकरण र ऄलधकरक्षेर कायम गरी सडक मापदण्डमा भौलतक संरचना बनाईने कायषिाआ

लनरुत्सालहत गररनेछ । मुख्य सडकमा पने जग्गाको दकत्ताकाट गरर सडक क्षेरलधकार कायम गररने

नीलत लिआनेछ ।  संघ र प्रदेशको सहिगानीमा संभाव्य मोटेरेबि पुि र सडकको लडलपअर तयार
गररने छ ।
101=संघीय सरकारको समन्त्वयमा मोदी ८ लचरेमा सोप्रे खानेपानी अयोजना सम्पन्न गरर तथा ऄन्त्य

वडाहरुमा सञ्चालित एक घर एक धारा अयोजनािाआ लतव्रता दददै खानेपानीको थप पहुँच बढाआनेछ
। संघ सरकारको सहयोगमा पालतचौर सहिगानी वृहत खानेपानी तथा सरसफाआ अयोजना माफष त

मोदी गाईँ पालिकाको के न्त्ि रहेको मुख्य बजार क्षेरमा खानेपानीको ददगो व्यवस्थापन गररने नीलत
लिआनेछ ।
102=गाईँ पालिकाकै पहिमा मध्यपहाडी िोकमागष ऄन्त्तगषत लडमुवा पालतचौर बजार क्षेरमा ४ िेनको

फरादकिो सडक लनमाषण भएको तथा गाईँ पालिका र नेपाि लवद्युत प्रालधकरणको साझेदारीमा

बजारक्षेरको लवद्युत प्रसारण िाआनिाआ ब्यवलस्थत गराआएकोमा सडक लबचमा रहेको लडभाआडरमा
फू ि दुवो िगायत रोप्ने, सोिार तथा लसलससयामरा जडान गने िगायतका कायषक्रम माफष त लडमुवा
पालतचौरिाआ स्माटष लसटीको रुपमा व्यवलस्थत गररदै िलगने छ ।
103=झोिुङ्गे पुि क्षेरगत कायषक्रम ऄन्त्तरगत दुगषम गाईँ बस्तीमा पहुँच पुयाषईन प्राथलमकताको अधारमा

झोिुङ्गे पुि लनमाषण गररदै गआने नीलत लिआनेछ । 

104=मोदी ६ लगज्यानमा सामुदालयक स्वास््य आकाआको भवन लनमाषण गररनेछ ।
105=सरकारी नीजी साझेदारीमा मोदी १ नयाँपुिदेखी मुलक्तनाथ सम्म कु ि ८०.१५ दक लम के विकारको

िालग जग्गाको मुऄब्जा लनधाषरण भआसके को र ईक्त गौरबको योजना सञ्चािनको प्रक्रया थािनी हुने
छ । कररब ५३ ऄबष रुपैयाको िागतमा लनमाषण हुने ईक्त पररयोजना सम्पन्न भएपश्चात
गाईँ पालिकामा कररब १७ करोड रोयल्टी प्राप्त हुनेछ ।

106= लवकास लनमाषणका अयोजनाहरु लनमाषण गदाष ती अयोजनाहरुिे ईत्पन्न गने वातावरणीय प्रभाव ,

जोलखम, सम्भालवत नोससानीहरुको ऄध्ययन पश्चात मार अयोजनाहरु कायाषन्त्वयन गने नीलत
ऄविम्बनमा जोड ददआनेछ ।

107=मोदी गाईँ पालिकालभर खरको छानोिाआ रटनको छानोिे लवस्थापन गररनेछ । ऄलत लवपन्न र

सीमान्त्तकृ त वगषका िालग सुरलक्षत अवासको लवकास गररनेछ । भूलमलहन दलित, भुलमलहन सुकुम्वासी
र ऄव्यवलस्थत बसोबासीको त्याङक संकिन भआसके कोिे क्रमश भुलमलहनिाआ नेपाि सरकारको
मापदण्ड बमोलजम जग्गा ईपिब्ध गराआने तथा ऄव्यवलस्थत बसोबासीको व्यवस्थापन गररने नीलत
लिआनेछ । ।ऄपाङ्गता भएका व्यलक्त, जेष्ठ नागररक, जोलखममा रहेका बािबालिका तथा व्यलक्तका
िालग सामालजक सुरक्षामा क्रमश समेट्ने नीलत लिआनेछ ।

108=एक लनमाषण व्यवसायीिे ठे क्का सम्झौता गरर ऄकाष व्यलक्त वा फमषिाआ पेटी ठे क्का ददआ काम गराईने

कायष वढ्दै गएको र त्यसरी काम गदाष सम्बन्त्धीत फमष लजम्मेवार नदेलखएको तथा काम समयमा

नसदकने र गुणस्तरीय काम समेत नहुने भएकोिे ऄरुिाआ पेटी ठे क्का ददआ काम गराईने कायषिाआ
लनरुत्सालहत गररने नीलत लिआनेछ ।

वन तथा वातावरण तथा लवपद व्यवस्थापन
109=गाईँ पालिकामा लवपद् व्यवस्थापन कोषिाआ लनरन्त्तरता ददआनेछ । लवपद पुवषतयारी, लवपदको बेिा

खोज, ईिार, राहत तथा लवपद पश्चात पुनिाषभको िालग कोषको सञ्चािन गररनेछ । गाईँ पालिकामा
अआपने लवपदजन्त्य घटनाको सामना गनष कोषको पररचािन गररनेछ । वडास्तर सम्म पलन लवपदजन्त्य
घटनाको लतव्र प्रलतकायषको ब्यवस्था गररनेछ । लवपद व्यवस्थापनमा ठू िो रकमको अवश्यकता पने
हुँदा यस कोषमा योगदान गनष नागररक, गैर अवासीय नेपािी र लनजी क्षेरिाइ अव्हान गररनेछ ।

110=लवपद न्त्यूलनकरण, रोकथाम तथा लवपदबाट हुने क्षलतको न्त्यूलनकरणको िालग पूवष सूचना प्रणािीको

लवकास,जोलखमयुक्त वस्ती तथा घरहरु स्थान्त्तरण, नदद कटान लनयन्त्रणको िालग तटबन्त्ध तथा
वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कनको अधारमा मार नदद तथा खलनजजन्त्य पदाथषको ईत्खननको नीलत
लिआनेछ ।

111= जडीबुटी, कृ लष वन तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको व्यवसालयक खेती र ईत्पादन बृलििाइ प्रोत्साहन

गरी मोदी गाईँ पालिकािाइ जलडबुटी जोनकोरुपमा लवकास गररने छ ।

112= जिवायु ऄनुकूलित गाईँ पालिका, प्रदुषण न्त्यूनीकरण र ददगो लवकासका िालग वातावरणमैरी नीलत

लिआनेछ । प्रदेशको सहकायषमा कु वा तथा पोखरी संरक्षणको नीलत ऄविम्बन गररने छ । पंचासे
ताि, सानीदह ताि तथा ठू िीपोखरी संरक्षणिाइ लवशेष जोड ददआने छ ।

113= मोदी गाईँ पालिकाको जिजिामा ताि लनमाषणको िालग लवस्तृत ऄध्ययन गने कायष पूरा गरर के न्त्ि

तथा प्रदेश सरकारको िगानीका कामको थािनी गररने छ ।

114=मोदी गाईँ पालिकाको लवपद प्रलतकायष योजना कायाषन्त्वयनमा ल्याइने छ । जिवायु पररवतषनको

ऄसरिाइ कम गनष ऄनुकुिन योजना तयार गरी िागु गररने छ ।

115= प्राकृ लतक स्रोतको ईपयोग र व्यवस्थापनको कानून र मापदण्डका अधारमा ऄलनयलन्त्रत र ऄवैध

दोहनिाइ लनयन्त्रण र लनयमन गररनेछ । नदीजन्त्य पदाथष चोरी लनकासी प्रलत शुन्त्य सहनलशिताको
नीलत ऄपनाआनेछ ।

116= सफा वातावरण, स्वच्छ जीवन कायषक्रमिाइ प्रदेश सरकारसंग समन्त्वय गरी ऄलभयानको रुपमा

ऄगाडी बढाआनेछ । स्वच्छ र हररयािी वातावरणका िालग सावषजलनक स्थिमा बृक्षारोपण गने
कायषिाइ प्राथलमकता ददआनेछ । मोदी गाईँ पालिकािाइ सफा र हररयािी युक्त गाईँ पालिका बनाईने
नीलत ऄविम्बन गररने छ ।

117= लवपदका दृलष्टिे जोलखम क्षेरको पलहचान गरी वैज्ञालनक नसशांकन गररनेछ । सुरलक्षत स्थानहरुको

पलहचान गरी खुिा क्षेर घोषणा गररनेछ ।

118=रलतखोिा तथा पालतखोिामा नददजन्त्य प्रकोपको न्त्यूनीकरण गनष तटबन्त्धन तथा नदी जन्त्य पदाथष

संकिन तथा लवदक्रको िालग चेक ड्यामहरु तयार गनै नीलत लिआनेछ ।

119=मोदी गाईँ पालिकाको फोहोरिाआ बगीकरण गरर फोहोरबाट अम्दानी गदै फोहोरको ददगो

व्यवस्थापनको नीलत लिआनेछ ।

120=वातावरण प्रदुषणिाआ कम गनष तथा ईजाष खपतमा लमतव्यलयता ऄपनाईन नलवकरणीय ईजाषको

प्रयोग बढाआनेछ । सुधाररएको चुिो , सौयष ईजाष अददको प्रयोग बढाआने नीलत लिआनेछ ।

संस्थागत लवकास , सेवा प्रवाह तथा सूशासन
121= गाईँ पालिकाको ५ वषे अवलधक योजना लनमाषण माफष त गाईँ पालिकाको समग्र पक्षको ददगो

लवकासको खाका तयार गने नीलत लिआनेछ ।

122=गाईँ पालिकामा संस्थागत संयन्त्रको स्थापना गरी सावषजलनक सेवािाइ पारदशी, जवाफदेही,

ईत्तरदायी र नागररक मैरी बनाआनेछ । गाईँ पालिकािे प्रदान गने सेवा सुलवधाको गुणस्तर सुलनलश्चत

गररनेछ । सुशासनका िालग सावषजलनक सेवा प्रवाहिाइ सरिीकृ त गररनेछ । गाईँ पालिकामा
लडलजटि नागररक वडापरको व्यवस्था गररनेछ ।
123= नीलत लनमाषण, सेवा प्रवाह र लवकास अयोजना कायाषन्त्वयन गने लनकाय र जनशलक्तको

व्यवस्थापकीय र प्रालवलधक क्षमता ऄलभवृलि गररनेछ । जनप्रलतलनलध तथा कमषचारीको क्षमता
ऄलभवृलिको लनलत लिआनेछ ।

124=संघीय तथा प्रदेश लनजामती सेवा एन अएपश्चात मोदी गाईँ पापालिकाको स्थानीय सेवािाआ

व्यवलस्थत गनष स्थानीय सेवा एन ल्याआनेछ ।

125=मोदी गाईँ पालिकाको अर्थथक वषष २०७६।७७ को अर्थथक कारोबारको महािेखा परीक्षकको

कायाषियबाट ऄलन्त्तम िेखापरीक्षण भआ प्राप्त प्रारलम्भक प्रलतवेदन ऄनुसार बेरुजु ०.७५ प्रलतशत मार
देलखएकोबाट लवलत्तय ऄनुशासन लस्थलत ऄत्यन्त्तै राम्रो देलखएको छ । यसिाआ थप पररस्कृ त गदै शुन्त्य
बेरुजुको नीलत लिआनेछ ।

126= मोदी गाईँ पालिकाको अर्थथक वषष २०७६।७७ मा गरे का कामकारबाहीहरुिाआ संघीय मालमिा तथा

सामान्त्य प्रशासन मन्त्राियिे लनमाषण गरे को १० क्षेर र १०० सुचाङ्कमा सम्पूणष प्रमाण सलहत

गररएको स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमुल्याङकनमा ८१.२५ ऄङक प्राप्त गरर ईत्कृ ष्ट स्थानमा
मोदी गाईँ पालिका पनष सफि भएकोिे सेवा प्रवाह शासकीय प्रबन्त्ध तथा लवकास लनमाषणको दृलष्टमा
समेत हामी ऄगालडनै छौ र यसिाआ ऄझै ईत्कृ ष्टताको ददशामा िग्न के लन्त्ित गररनेछ ।
127= भ्रष्टाचार जन्त्य दक्रयाकिापमा शुन्त्य सहनशीिताको ऄवधारणाका माध्यमबाट सुशासनमा टेवा

पुयाषआनेछ । सदाचार प्रविषन हुने गरी सावषजलनक पदालधकारीिाइ लजम्मेवार बनाआनेछ । सरकारी
सेवािाइ नागररकको ऄपेक्षा ऄनुरुप कायष गनष लवद्युतीय सुशासनमा जोड दददै पेपरिेस र फे सिेस
गोभनेसिाआ जोड ददआनेछ । त्यस्तै सवै वडा र गाईँ पालिका स्तरमा समेत सावषजलनक सुनुवाआ गररने
छ।

128=वडा कायाषियहरुबाट हुने सेवा प्रवाहिाआ थप प्रभावकारी तुल्याईन वडा कायाषियको पूवाषधार

लनमाषणमा थप जोड ददआनेछ । लवद्युत नहुदा पलन सेवा प्रवाह ऄवरुद्द नहोस भलन बैकलल्पक ईजाषको
प्रयोग गने नीलत लिआनेछ ।

129=संघ र प्रदेशको सहकायषबाट संलवधानको एकि र साझा ऄलधकारसूचीको कानून तजुम
ष ािाआ लतव्रता

ददने नीलत लिआनेछ ।

130=मोदी गाईँ पालिकाको वडा न ५ बाजुङ्ग र वडा न ६ लतिाहारिाआ २।२ वडामा लवभाजन गनष प्रदेश

तथा के न्त्ि सरकारमा लसफाररस गरर ईक्त कायष सम्पन्न गने नीलत लिआनेछ ।

131= गाईँ को सुरक्षा व्यवस्थािाइ सुदढ
ृ र प्रभावकारी बनाआनेछ । गाईँ प्रहरीको गठन, अवश्यक पूवाषधार

लनमाषण, अधुलनकीकरण र व्यावसायीकरण गरी ऄपराध लनयन्त्रण गररनेछ ।

132= मोदी ६ लडमुवामा रहेको लडमुवा प्रहरी चौकीिाआ आिका प्रहरी चौकीमा स्तरोन्नलत गनष सम्बन्त्धीत

लनकायमा ऄनुरोध गरर स्तरोन्नलत गररने नीलत लिआने छ ।

133= गाईँ पालिकाको त्यांक तथा सूचना संकिन, भण्डारण, लवश्लेषण तथा सम्प्रेषणिाइ ऄद्यावलधक गरी

वस्तुगत बनाआने नीलत लिआनेछ ।

134= नागररकको गुनासो सुनुवाइ र सम्बोधन गने कायषक्रम संचािन गररनेछ । हेिी मोदी गाईँ पालिका

कायषक्रम प्रभावकारी ढङ्गिे सञ्चािनमा ल्याआनेछ ।

135= गाईँ पालिका लभरका लवकास योजना, नीलत, कायषक्रम, अयोजना तथा सेवाप्रवाहको कायाषन्त्वयन

पक्षिाइ प्रभावकारी, नलतजामुखी, गुणस्तरीय, जवाफे देही पूणष बनाईन ऄनुगमन र मूल्यांकन
प्रणािीको लवकास गररनेछ ।

136= गाईँ पालिकाको कायाषिय र वडा कायाषियहरुिाइ प्रलवलध मैरी वनाइ लडलजटि कायाषियकोरुपमा

लवकास गदै िलगने छ । सेवा प्रवाह र गुनासो ब्यवस्थापनमा पलन अधुलनक प्रलवलधको प्रयोग गररने
छ।

137= न्त्यालयक सलमतको थप क्षमता ऄलभवृलि गदै सबै जनताको न्त्यालयक पहुँच बढाआदै िलगनेछ ।
138=गाईँ पालिकामा मददरा लनयन्त्रणको ऄलभयान चिाआनेछ र मददरा सेवन बाट पने व्यलक्तगत

पाररवाररक सामालजक तथा अर्थथक हानीनोससानीको बारे मा सचेत तुल्याआनेछ ।

139=कमषचारीको मनोबि ईच्च राख्न लवलभन्न भ्रमण, तालिम, लवमा तथा पुरुस्कारको व्यवस्था गररनेछ ।

संघीय सरकारिे घोषणा गरे को तिब भत्ता वृलि तथा पयषटन काजिाआ स्थालनय तहमा समेत
समायोजन गररने छ । कानुन लनमाषण गरर कमषचारी कल्याण कोषको स्थापना तथा सञ्चािनको नीलत
लिआनेछ ।

140=अन्त्तररक स्रोत र क्षमता वृलिको अधारमा क्रमश कमषचारी अवास र कायषसम्पादन मुल्याँङ्नको

अधारमा थप प्रोत्साहनका कायषक्रमहरु ऄगालड बढाआने नीलत लिआनेछ ।

गाईँ सभाका सदस्यज्यूहरु
141=संघीय िोकतालन्त्रक गणतन्त्रिे राष्ट्रका साझा िक्ष्य र ईद्देश्य प्रालप्तका िालग सहकायष र समन्त्वयको

ऄपेक्षा गदषछ । यसिे स्वतन्त्रता, कायषक्षमता ऄलभवृलि गनष, लवलवधता सलहतको बहुिता र
प्रलतस्पधाषिाइ स्वीकार गदषछ । संघीयतािे शालन्त्त र सुरक्षा कायम गनष साझा मूल्य र मान्त्यता
स्थालपत गनष प्रोत्सालहत गदषछ । गररबी न्त्यूनीकरण, भोकमरीको ऄन्त्त्य, रोजगारीको लसजषना, अर्थथक
समुन्नलत र समृलिका िालग पलन शालन्त्त र स्थीरता अवश्यक पदषछ । यी हाम्रा साझा िक्ष्य साझा
दालयत्व र साझा चुनौतीको सामना गनष संघीय र प्रदेश सरकारको समन्त्वय र ऄलभभावकत्वमा मार
पूरा गनष सदकन्त्छ । रालष्ट्रय कायषभार र िक्ष्य हालसि गनषमा गाईँ पालिकाको महत्वपूणष र साथषक
भूलमका रहनेछ ।

142=नागररकको जीवनस्तरमा सकारात्मक पररवतषन ल्याईन समन्त्यालयक र समतामूिक समाजको

लनमाषण गनषका िालग संघीय िोकतालन्त्रक गणतन्त्रिाइ सुददृ ढकरण गनष जरुरी छ । सुशासन र
लवकासका िालग जवाफदेही सरकारका माध्यमबाट अम नागररकको लवश्वास र भरोसा लजत्न सदकन्त्छ
। मोदी गाईँ पालिकािे जनताका वास्तलवक समस्याहरुिाइ सम्बोधन गदै जनलप्रय काम गरे र
िोकलप्रय हुन चाहन्त्छ ।

143= नेपािी जनताको त्याग, संघषष र बलिदानीबाट प्राप्त भएको वतषमान राजनैलतक ईपिलब्धको संरक्षण

र संस्थागत गने लजम्मेवारी सबै नागररक र स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको काँधमा अएको
छ । यो ईपिलब्धिाइ गाईँ पालिकाबाट जनतािे ऄनुभलू त गने गरी ईन्नत र नागररकमैरी बनाईँ दै
समृि गाईँ पालिका लनमाषणका सहभागी हुन जनप्रलतलनलध, राजनैलतक दि, लनजी क्षेर, राष्ट्रसेवक
कमषचारी, नागररक समाज, सञ्चार जगत एवं सम्पूणष सरोकारवािाहरुिाइ हार्ददक ऄनुरोध गदषछु ।
सभामा यहाँहरुको सदक्रय रचनात्मक सहयोग गने सबै पक्ष प्रलत हार्ददक धन्त्यबाद समेत प्रकट गदषछु ।
धन्त्यवाद ।
प्रेम शमाष पौडेि
ऄध्यक्ष
मोदी गाईँ पालिका
पवषत

