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सभा अध्र्क्ष ज्रू् , 
िथा िाउाँ सभाका सदस्र् ज्रू्हरु,  

 

नेपालको संर्वधान धारा 295 को उपधारा 3 बमोजिम कार्म भएका स्थानीर् िह मध्रे् एक िरुााँस 
िाउाँपार्लका, ित्कार्लन वराह, सेरी, खड्कवाडा, िोिनपानी, र्पलाडी र लार्लकााँडा िाउाँ र्वकास सर्मर्िहरु 
लाई समावेश िरेर नेपाल सरकार (मजरिपररर्द) को र्मर्ि 2073/11/22 को र्नर्िर् बमोजिम स्थापना 
भएको हो। सामाजिक रर्ार् सर्हिको आर्थिक-सामाजिक रुपारिरर् र समदृ्ध िरुााँस सखुी िरुााँसवासीको 
माििमा अिाडी बर्िरहेको र्स िाउाँपार्लकाको 10औ ंिाउाँ सभाको र्स ऐर्िहार्सक घर्डमा “सखु, समदृ्बिका 
लार्ि शासकीर् सधुारः हािेमालो िरी फेरौं िरुााँसको महुार” भने्न मलु नाराका साथ आ.व. 207९/0८० को 
नीर्ि, कार्िक्रम िथा बिेट प्रस्ििु िनि पाउाँदा मलाई र्नकै िौरवको अनभुरू्ि भएको छ ।  

नेपालको साविभौमसत्ता, भौिोर्लक अखण्डिा, स्वार्धनिा, स्वार्भमान र समािवाद उरमखु संघीर् लोकिाजरिक 
िर्िरिात्मक शासन व्र्वस्था स्थापना िनिका लार्ि इर्िहासका र्वर्भन्न कालखण्डमा भएका रािनीर्िक 
आरदोलनहरुमा िीवन उत्सिि िनुि हनुे सम्पूर्ि ज्ञाि-अज्ञाि महान शर्हदहरु प्रर्ि हाद्बदिक श्रद्धाञ्जली अपिर् िदिछु 
। र्सैिरी, आरदोलनका क्रममा वेपत्ता, घाइिे र अपाङ्गिा भएका व्र्जिहरु, ज्र्ानको बािी लिाएर 
आरदोलनमा सहभार्ि भई महत्वपरु्ि र्ोिदान परु् र्ाउन ुहनुे सबै प्रर्ि उच्च सम्मान व्र्ि िनि चाहारछु । 

लोकिरिको आधार स्िम्भको रुपमा रहेको स्थानीर् िह सदस्र् र्नवािचन, 2079 मा आफ्नो अमलु्र् मि 
प्रदान िरी िरुााँस िाउाँपार्लकाको र्वकास र समदृ्बिको नेितृ्व िनिका लार्ि हामीलाई र्नवािजचि िराउन ु हनु े
सम्पूर्ि िनसमदुार्लाई म हाद्बदिक धरर्वाद ज्ञापन िनि चाहारछु । साथै, र्नवािजचि सम्पूर्ि िनप्रर्िर्नर्ध 
ज्रू्हरुलाई हाद्बदिक बधाई िथा स्वजर्िम एवं सफल कार्िकालको शभुकामना व्र्ि िनि चाहारछु । मिदान 
प्रर्क्रर्ामा संलग्न सम्पूर्ि मिदािाहरु, र्नवािचन प्रर्क्रर्ामा सहभार्ि कमिचारी, सरुक्षाकमी, सञ्चारकमी लिार्ि 
स्थानीर् िह सदस्र् र्नवािचन, 2079 सफलिापूविक सम्पन्न िनि प्रत्र्क्ष अप्रत्र्क्ष रुपमा सहर्ोि िने सबैमा 
हाद्बदिक आधार िथा धरर्वाद ज्ञापन िनि चाहारछु।   

सभा अध्र्क्ष ज्रू् , 
िथा िाउाँ सभाका सदस्र् ज्रू्हरु, 

आिामी आर्थिक वर्िको नीर्ि िथा कार्िक्रम िर् िदाि नेपालको संर्वधानको ममि एवं र्नदेशक र्सद्धारिहरु, 

द्बदिो र्वकासका लक्ष्र्हरु, संघीर् र प्रादेजशक िहबाट िारी िररएका र्ोिनाका आधार पिका साथै र्वज्ञहरुको 
सझुावलाई आधार मार्नएको छ ।  

स्थार्नर् िनिाको स्वार्भमान र र्हि प्रविद्धन िने,  प्रशासनलाई र्वकासमैिी बनाउन,े अनावश्र्क खचि कटौिी 
िदै र्मिव्र्र्र्िा कार्म िने िस्िा उद्देश्र् राजख आर्थिक वर्ि २०७९/०८० लाई र्िव्र र्वकासको लार्ि 
आधार वर्िका रुपमा परुा िने लक्ष्र् र्लएका छौँ । र्ो नीर्ि बनाउने क्रममा र्वश्वस्िरमा अजघ बिाइएका 
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दीिो र्वकासका लक्ष्र्हरु प्राप्त िने ध्रे्र्का साथ केरर र प्रदेश सरकारका नीर्िहरु साँिको िादम्र्िा कार्म 
राख्न ेप्रर्ास िररएको छ ।  

सभा अध्र्क्ष ज्रू् , 
िथा िाउाँ सभाका सदस्र् ज्रू्हरु, 

अब म आिामी आर्थिक वर्ि २०७९/०८० को लार्ि प्रस्िार्वि र्वर्र्िि नीर्ि िथा कार्िक्रमहरु प्रस्ििु िने 
अनमुर्ि चाहारछु  । 

 

क) पूवािधार र्वकास िफि ः 

१. िाउाँपार्लकास्िरमा सञ्चार्लि िौरवका आर्ोिनाहरुका रुपमा रहेका िरुााँस िौरवमािि, िरुााँस चक्रपथ र 
मूल सडकबाट प्रत्रे्क वडा कार्ािलर्सम्म सडक स्िरोन्निी, कालो पिे, वडा कार्ािलर् देजख प्रत्रे्क बस्िीस्िर 
कृर्र् सडक सरिाल र्वस्िार िने नीर्ि र्लइनछे । 

2. िरुााँस िौरवमािि धरमपोखरा-पािलखोला,िरुााँस चक्रपथ अथािि ् िरुााँसे-दोबाटो-बेडुिाउाँ-पािलखोला-िल्लो 
डुङ्घेश्वर-मार्थल्लो डङु्घेश्वर-धरमपोखरा-र्भउचलुा-रािानाङ्गला, बिौरा रेि हुाँदै र्निालपानी सडकको स्िरोन्निी िनि 
स्थानीर् िहको बिेट बाट माि प्रर्ाप्त नहनुे हुाँदा आर्ोिना सञ्चालनका लार्ि कर्ािली प्रदेश सरकार, संघीर् 
सरकार र र्वर्भन्न साझेदार एवं सहर्ोिी संघ संस्था साँिको समरवर्मा अिाडी बिाइनेछ । 

3. िरुााँसे स्र्ाउली बिार, राउटे िजल्छना-र्वउराखेि, बबैुराखे र्बउराखेि, र्भउचलुा-बिौरा परु्लर्ा, घमु्न े
र्बसाउ-झिु मखे- घमु्ने र्बसाउाँ- लार्लकााँडा झिु उिाडा ओखरेनी, जघउ पोखरी िचाि र्मलनचोक, िलकेुनी 
जचसापानी अस्पिाल पनुाकोट सेरीबाडा हदैु कर्ािली रािमािि सडक िथा छोटेपोखरा िैरीिाउाँ र्मलन चोक 
सडक उत्तरोन्निी िरी कृर्र् उत्पादक बस्िीलाई स्थानीर् बिार िथा बाह्य बिारसाँि िोर्डनछे ।  

4. पार्लका र्भिका  मखु्र् सडक खण्ड र बिार के्षिका आवश्र्क स्थानहरुमा िल र्नमािर् िथा सरसफाई 
नीर्ि र्नमािर् िरी प्रभावकारी कार्िको थालनी िररनछे । 

5. द्बदिो र िरु्स्िररर् पूवािधार र्नमािर् िनिका लार्ि र्वकास र्नमािर्का आर्ोिनाहरुको प्राथर्मकीकरर् िरर 
श्रोिको सरु्नजिििा िररनछे । प्राथर्मिा प्राप्त के्षिमा श्रोिको सरु्नजििा र पूवािधार र्नमािर् कार्िलाई भनसनु 
र पहुाँचका आधारमा निरी र्वर्ध र  वस्िरु्नष्ट एवं मािमा आधाररि बनाउनका लार्ि पररर्ोिना बैंक र्नमािर् 
िररनेछ। पररर्ोिना बैंकमा रहेका र्ोिनाहरुको र्नमािर् िथा ममििका लार्ि िरुााँस श्रम बैंकको स्थापना 
िररनेछ र आवश्किाका आधारमा साझेदारी लिार्ि र्वर्भन्न कोर् माफि ि साझेदारी र्ोिना सञ्चालनमा 
ल्र्ाइनेछ। 

  

6. िरुााँस ररङ्गरोड, कृर्र् सडक र्नमािर् एवं स्िरोन्निी, नदी िटबरधन, पलु लिार्ि भौर्िक पूवािधारका कामहरु 
अजघ बिाउन आवश्र्क बिेटका लार्ि केरर एवं प्रदेश सरकारको समरवर्मा अजघ बिाइनेछ । 
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७. र्वििमा र्ोिना सरुुवाि िररएका िर सम्पन्न नभएका सबै र्लजफ्टड= खानेपानी िथा र्साँचाई आर्ोिनाहरु 
क्रमािि रुपमा सम्पन्न िररने छ र बााँकी नर्ााँ र्ोिनाको र्वस्ििृ पररर्ोिना प्रस्िाव (DPR) िर्ार पारी र्नमािर् 
कार्ि सरुु िररनेछ।  

८. र्स पार्लकाको िौरवको आर्ोिनाको रुपमा रहेको कर्ािली र्लजफ्टङ्ग खानेपानी आर्ोिना र िरुााँस पर्िटन 
क्षेिको र्डर्पआर िर्ार िरी र्नमािर् कार्ि शरुु िररनछे ।   

९. र्वधाथीहरुको शारीररक िथा मानर्सक क्षमिा अर्भवृद्धी िनिका लार्ि र्वद्यालर्हरु र अरर् स्थानमा 
खेलकुद मैदान  लिार्ि व्र्ार्म केररहरु र पैदल माििको समेि क्रमािि व्र्वस्था िररने छ। 

१०. िल्लो डुङ्गेश्वर, घोडाबास, पार्िकारला, िरुााँसे बिार र धरमपोखरा िस्िा व्र्स्ि बिारके्षि र लामो 
दरुीका सडक के्षिमा सावििर्नक शौचालर्को व्र्वस्था िररने छ। साथै, िाउाँपार्लकाका स्थानीर् बिार के्षिमा 
सौर्ि सडक बत्तीका साथ बिार के्षि सधुार कार्िक्रम लािु' िररनेछ ।  

1१. िाउाँपार्लका र्भि रहेका पर्िटर्कर् केरर बन्न सक्ने ] ऐर्िहार्सक, धार्मिक, सााँस्कृर्िक मठमजरदर, िफुा र 
पाकि , पदमािि भ्र् ुप्वाइरट िस्िा सावििर्नक स्थलहरुको संरक्षर् र स्िरोन्निी िररनछे । 

1२.  र्वकास कार्िलाई एकीकृि एवं दीिो र्वकासको मोडेलमा रुपारिरर् िनि सम्बजरधि आर्ोिना र्भि पने 
सम्पूर्ि कार्िलाई एकीकृि रुपमा लािि अनमुानमा समावेश िरी कार्ािरवर्न िने प्रर्क्रर्ा थार्लन ेछ । 

13. पार्लका क्षेिमा ग्रार्मर् िथा िरुााँस बस सेवा िाउाँपार्लकाको पहलमा सञ्चालन िरी िेष्ठ नािररक, 
अपाङ्ग, मर्हला र बालबार्लकालाई सविसलुभ र्ािार्ाि सेवा प्रदान िररन े छ । 

१4. "घरघरमा धारा, िरुााँस सरकारको अर्भभारा" अवधारर्ा अनरुुप सबै घरधरुीमा स्वस्थ खानेपानीको 
क्रमािि रुपमा व्र्वस्था िररने छ । र्सको लार्ि सिहिि, वरे्पानी िथा र्लजफ्टङ प्रर्बर्ध प्रर्ोि िरी दीिो 
संरचनामा िोड द्बदइने छ । 

१5. कर्ािली देजख थामालेक र लोहोरेखोला-िरुााँसे हुाँदै राक्सेिुङ्गा सम्म र्लफ्टीङ्ग र्संचाईको आवश्र्क प्रर्क्रर्ा 
अिाडी बिाईने छ ।   

16. रर्िखोला जस्थि 15 शैर्ा अस्पिाल भवन क्रमािि रुपमा सम्पन्न िनिका लार्ि संघीर् सरकारसंिको 
समरवर् बिाइनछे। 

       17. िरुााँस कृर्र् क्र्ाम्पस भवन र रानीमत्ता स्वास््र् आवास भवन, झ्र्ािे र्भउचलुा मेलपोखरा नर्ााँखकि  
धरमपोखरा र्लजफ्टङ खानेपानी, डुडा पोखरा र्लजफ्टङ्ग  खानेपानी, िारापोखरी र्लजफ्टङ्ग  खानेपानी, बबैु राखे 
र्लजफ्टङ्ग  खानेपानी, मखे र्लजफ्टङ्ग  खानेपानी, भालधुलुा र्लजफ्टङ्ग , दोबाटो र्लजफ्टङ, पररिाउाँ र्लजफ्टङ्ग, 
कर्ािली र्लजफ्टङ्ग, पार्िकारला देजख थामालेख र्लजफ्टङ्ग खानेपानी लिार्िका सबै र्लजफ्टङ खानेपानी 
र्ोिनाहरुको काम क्रमािि रुपमा सम्पन्न िररनेछ । 
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18. र्नमािर्ार्धन रहेका सबै र्वद्यालर्, सहकारी भवन िथा कृर्र् संकलन केररहरुको काम र्सै आर्थिक वर्ि 
र्भि सम्पन्न िररनछे। 

19. "हामी बनाउाँछौ हाम्रो सडक" को मलु नारालाई आत्मसाथ िदै पार्लकाका र्भर्ि सडकहरुको 
स्िरोन्निीका लार्ि प्रधानमरिी, मखु्र्मरिी रोििार कार्िक्रम र िरुााँस श्रम बैंकमा आवद्ध श्रर्मकलाई 
पररचालन िरर बाहै्र मर्हना सञ्चालनमा आउने िरर कार्ि अजघ बिाईनेछ।  

 २0. वर्ाििको समर्मा र्वधाथी िथा स्थानीर् बार्सरदाहरुलाई  सहि आवििावि हनुे िरर र्परेखोला, िचाि-
टाङकोट, ध्र्ापा-िोरेबााँझ, लामािडा, कोट लाम्िीले] लिार्ि का आवश्र्क स्थानमा झोलङु्गे पलु र्नमािर् कार्ि 
संघीर् िथा प्रदेश सरकार संिको समरवर्मा क्रमािि रुपमा सरुु िररनछे। र्नमािर् सम्पन्न भैसकेका झोलङु्ग े
पलुको ममिि संभारका लार्ि ममिि कोर्को व्र्वस्था िररनेछ । 

21. र्सै आथिर्क बर्ि र्भि िरुााँस िाउाँपार्लकाको आफ्नै प्रशासर्नक भवनको र्नमािर्का लार्ि संघीर् 
सरकारसंि आवश्र्क समरवर् िररनछे। साथै, आफ्नै भवन नभएका वडा कार्ािलर्हरु वडा नं. 3 र 6 को 
भवन र्नमािर् कार्ि आ.व. 2079/80 मा सम्पन्न िरर सावाििर्नक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। 

२2. र्स पार्लका र्भि खरको छाना भएका घरहरुलाई िस्िापािाले र्वस्थार्पि िनि आ.व.2079/80 लाई 
"खरको छाना मिु, घर पररवार िुक्क" अर्भर्ान वर्िको रुपमा मनाइनेछ। र्सका लार्ि 6०० भरदा बिी 
घरलाई खरको छाना मिु िराउन पगु्ने आवश्र्क बिेट व्र्वस्था िररनछे।    

23. िरुााँस िाउाँपार्लकाको र्वर्भन्न ठाउाँमा कमिोर टेर्लफोन नेटवोकि को समस्र्ा समाधान िनि नेपाल 
दरुसञ्चार प्रार्धकरर् लिार्ि  अरर् सञ्चारिहृ संि आवश्र्क समरवर् िररनेछ।  

२4. संघीर् र प्रदेश सरकारसाँिको समरवर् र सहर्ोिमा रार्िर् प्रसारर् लाईन र ग्रार्मर् र्वद्यरु्िकरर् कार्ि, 
सामदुार्र्क र्वद्यरु्िकरर् कार्िक्रम माफि ि सबै वडा िथा वस्िीहरुमा र्बद्यिुका पोल र िार र्वस्िार िररनेछ । 
र्वद्यिुको पोल र िार िार्नएका ठाउाँमा र्बद्यिु सेवा प्रवाह िदै घर घरमै र्वधिु र्मटर उपलब्ध िराउन े
व्र्वस्था िररनेछ । उद्योिको लार्ि र्िफेि र्मटरको व्र्वस्था समेि िररनेछ । पार्लकामै र्वद्यिु शाखा 
स्थापना िरी थप व्र्वस्थापनका कार्ि िररनेछ ।   

२5. सावििर्नक र्नमािर्मा प्रत्र्क्ष सरोकार राख्न े र्वर्र्िि शाखाका कमिचारी, उपभोिा सर्मर्ि र र्नमािर् 
व्र्वसार्ीहरुको प्रभावकारी कार्ि सम्पादनका लार्ि क्षमिा र्वकासका आवश्र्क थप नीर्ि र कार्िक्रमहरु 
संचालन िररनछे ।  

२6. नक्सा पास निरी भवन र्नमािर् िने कुरालाई र्नरुत्सार्हि िनुिका साथै भवन बनाउदा रार्िर् भवन 
संर्हिामा उल्लेजखि मापदण्डलाई कडाईका साथ लािू िदै िरुााँस भवन र्नमािर् संर्हिा समेि िारी िररनछे 
। 
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27. खसुािनीवारी अजरिम मोड देजख  िल्लो डङु्गेश्वर – र्बउराखेि – परु्लर्ा– र्मलनचोक हदैु झिु सम्म 
बालवुा र्िट्टी उत्खनन स्थल र सो को लार्ि आवश्र् स्थानमा मािि समेि र्नमािर् िररनेछ । 

28. र्स िरुााँस िाउाँ पार्लका के्षिको र्समान िोर्डएका पार्लका िथा वडा साँि र्वर्भन्न साझेदारी कार्िक्रम 
संचालन िररनछे भन ेदेश भरका अरर् भािका स्थानीर् िह साि भिेनी सम्बरध स्थापना िररनेछ ।   

ख) आर्थिक र्वकास िफि ः  

1. कृर्र्, र्संचाई िथा पशपुालन सम्बजरध नीर्ि  

- कृर्र्को र्वर्वर्धकरर्, व्र्ावसार्र्कीकरर्, आधरु्नकीकरर् र र्ारिीकरर् िरी िलुनात्मक रूपमा  लाभका 
बालीहरुको उत्पादनमा आत्मर्नभिर हनु ेनीर्िलाई अवलम्बन िररनेछ ।  

 - "बााँझो िर्मनको प्रर्ोि, उत्पादनमा सहर्ोि" नारा सर्हि िग्िाको ि्र्ाङ्क संकलन िरर भमूी बैंक प्रर्ाली 
स्थापना िदै व्र्वसार्र्क कृर्र् उत्पादनमा लाग्न कृर्कहरुलाई प्रोत्सार्हि िदै बााँझो िर्मन उपर्ोि नीर्ि 
र्नमािर् िथा अवलम्बन िररनेछ ।  

- "कृर्क संि अध्र्क्ष" कार्िक्रम अरिििि कृर्र्को उत्पादन र उत्पादकत्व बिाउन अध्र्र्न िथा अनसुरधान, 
आवश्र्क कृर्र् सामग्री िथा दक्ष िनशिीको व्र्वस्था, बाली वस्ि ुउत्पादनमा र्ाजरिकरर्, प्रशोधन, माटो 
पररक्षलर्, रर्नुिम बिार मलु्र् र्नधािरर्, कृर्र् उपि िथा पशहुाट र बिारीकरर्का लार्ि आवश्र्क व्र्वस्था 
िररने छ। साथै कृर्र् सडक, र्संचाई, शीि भण्डार, कृर्र् संकलन िथा र्वक्री केरर, कोशलेी घर लिार्िका 
कृर्र् पूवािधारहरुको र्नमािर् िररनेछ ।    

- सावििर्नक र्निी साझेदारी माफि ि कृर्र् के्षिमा र्निी क्षेिको लिानी र्भत्र्र्ाउन "हाम्रो िरुााँसमाF लिानी, 
हनुछे मनग्र् आम्दानी" को नारा सर्हि लिानीकिाि आकर्र्िि िनि लिानी मैिी नीर्िलाई अर्वलम्वन िररने छ 
। र्सका लार्ि "प्रथम िरुााँस लिानी सम्मेलन" को आर्ोिना िररनछे।   

- र्वर्भन्न मौसमी फलफूल, िसु, डेरी लिार्िका दगु्धिरर् उद्योि,स्थापना िनि लिानी िनि इच्छुक 
उद्यमीहरुलाई आधारभिू िार्लम, सरु्वधा र आजंशक अनदुानको व्र्वस्था िररनछे ।  

- व्र्वसार्र्क र्कसानहरुलाई प्रोत्साहन िथा प्रवद्धिन िनि सहरु्लर्ि ऋर्, अनदुान, व्र्वसार्र्क िार्लम र 
र्वर्भन्न उपर्ोिी र्वरुवाहरु उपलब्ध िराउन आवश्र्क सहजिकरर् िररनेछ ।  

- एक व्र्वसार्ी कृर्क -एक र्संचाई पोखरी, साना र्संचाई कार्िक्रम, र्लफटीङ्ग प्रर्वर्ध र ररचािि पोखरी, िथा 
वरे्पानी संकलन लिार्ि अरर् र्संचाई प्रर्वर्धका र्ोिनाहरु र कार्िक्रमहरुलाई प्राथर्मकिा द्बदइनेछ । 

- साना िथा ठुला र्सचाईं िथा खानेपानी र्ोिना र्नमािर् िथा ममििका लार्ि र प्रधानमरिी रोििार, 
मखु्र्मरिी रोििार र िरुााँस श्रम बैङ्कमा आवद्ध श्रर्मकहरुलाई र्ोिनािि र्वभािन िरी कार्िक्रम संचालन 
िररनेछ । 
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- सहकारी संस्था माफि ि ्थप कृर्र्िरर्, दगु्धिरर् उत्पादनहरुको  संकलन, भण्डारर् िथा बिारीकरर्का 
लार्ि संकलन िथा र्विरर् केरर, जशि भण्डार  िथा हाटबिार संचालन िरी "हाम्रा र्कसानको रहर: सहि 
पहुाँचमा बिार." अर्भर्ान संचालन िररनेछ । 

- कृर्कहरुको लािि सरु्नजिििाका लार्ि पशकुो नश्ल सधुार, रोि र्नदान, कृर्र् िथा पश ुर्वमा कार्िक्रमलाई 
प्रभावकारी रुपमा र्वस्िार िरी सबै कृर्कको पहुाँचमा परु् र्ाइनछे।  

- र्टस्र्कुल्चर आल ु मूल र्बउ उत्पादन साझेदारी घोडावास लिार्ि अरर् कृर्र् साझेदारी कार्िक्रम 
सञ्चालनका लार्ि कार्िर्वर्ध र्नमािर् िरर लाि ुिररनछे। 

- कृर्र् के्षिको प्रवद्धिनको लार्ि कृर्र् र्ाजरिकरर्को र्वर्र्लाई पार्लकाले प्राथर्मकिामा राजख र्सका लार्ि 
आवश्र्क पने र्रि पर्हचान, खररद, संचालन, िार्लम व्र्वस्थापन िस्िा थप कार्ि िनि र्निी, सहकारी िथा 
सामदुार्र्क के्षिसंि समरवर् एवं सहकार्ि िररनेछ ।  

- "नदी र्कनारमा कृर्र्, र्कसानको आर्मा वदृ्धी" भने्न नारा अनसुार बलौटे माटोमा उत्पादन हनुे िबुििा, 
बदाम, िरकारी िथा फलफुल खेिी र माछा, बंिरु, पोल्टी, केरा लिार्िका बहमुखुी खेिी प्रर्ालीको  
सम्भावना अध्र्र्न िरर आवश्र्क र्सचाई, र्वउर्बिन िथा प्रर्वर्ध हस्िारिरर् सर्हि कृर्कहरुलाई प्रोत्सार्हि 
िररनेछ।  

- "एक घर, एक बिैंचा" को नारा सर्हि सरुिला, काििी, र्कवी, ओखर, एभोकाडो, आाँप, र्लच्ची लिार्ि  
र्वर्भन्न प्रकारका मौसमी िथा बेमौसमी फलफूलका र्वरुवा रोप्न प्रोत्सार्हि िररनेछ।  

- र्स पार्लका र्भिका उत्कृष्ट व्र्वसार्ीक कृर्कहरुलाई प्रोत्साहन र सम्मान िने उदे्धश्र्का साथ कृर्र् मेला 
आर्ोिना िरी "कृर्क प्रोत्साहन कार्िक्रम" िथा कृर्र् प्रदशिनीका साथ प्रर्िर्ोर्ििा संचालन िररनेछ। 

- रसार्र्नक र्वर्ादीको प्रर्ोि लाई रर्रु्नकरर् िनि प्राङ्गाररक िथा िैर्वक मल उत्पादनका लार्ि आवश्र्क 
अध्र्र्न िथा अनसुरधान अजघ बिाइनेछ।  

- र्वउ र्विन र मल र्विरर्का लार्ि आवश्र्क अनदुानको व्र्वस्था िररनेछ। मल िथा र्वउ र्विनको 
र्वकास र र्विरर्का लार्ि र्नजिि िार्लका र कार्िक्रम बनाइ लाि ुिररनेछ। 

- पशिुरर् बस्िहुरुको उत्पादन र उत्पादकत्व अर्भवृर्द्ध िनि िथा उत्पादन लािि ररू्र्नकरर् िनि 
प्रर्वर्धहरुको उपर्ोि, फामि सधुार र र्ाजरिकीकरर्लाई िोड द्बदइनकुा साथै पशहुरुको नश्ल सधुारका लार्ि 
कृर्िम िभािधान सरु्वधा, प्रर्ोिशाला र्नमािर्, पश ु स्वास््र् जशर्वर िथा बधशाला िथा मास ुिरर् उत्पादन 
केरर िथा कोल्ड स्टोर र्नमािर्  िरी संचालन िररनछे। 

2. उद्योि िथा बाजर्ज्र् सम्बजरध नीर्ि  
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- िररवी र्नवारर्का लार्ि लद्य ुउद्यम र्वकास कार्िक्रम (मेड्पा) माफि ि स्थानीर् श्रम, सीप र प्रर्वर्धको 
अत्र्ाधरु्नक दक्षिापूर्ि उपर्ोिी कार्िक्रम लािू िरी स्वरोििार िथा आर् एवं र्सपमलुक कार्िमा िोड 
द्बदइनेछ । 

-  "उधमी मर्हला, सम्वदृ्ध पररवार" को मलु नाराका साथ कृर्र्, पर्िटन िथा अरर् क्षिेमा व्र्वसार् 
सञ्चालन िरररहेका र नर्ााँ व्र्वसार् सरुु िनि चाहन े मर्हला उद्यमी लार्ि आवश्र्क िार्लम, प्रर्वर्ध 
हस्िारिरर्, र्बउ पुाँजि, सहरु्लर्ि ब्र्ाि दरमा ऋर् िस्िा प्रावधान र प्रर्वधी सर्हि "उपाध्र्क्ष मर्हला 
उद्यमी कार्िक्रम" सञ्चालन िररनेछ।  

- पार्लका र्भिका सामदुार्र्क वनहरुमा खेर िइरहेका काठहरुको उपर्ोि िने िरी वन पैदावारमा 
आधाररि उद्योि, अल्लो िथा र्सस्नो प्रशोधन उद्योि, आल ु जचप्सउद्योि, िसु उद्योि, छुर्पि उद्योि, मसला 
उद्योि, बोईलर दाना उद्योि, दालमोठ उद्योि,  टमाटर उद्योि,  वाइन उद्योि, िर्डवटुी प्रसोधन िथा 
खार्निरर् वस्ि ुिथा िुङ्गाहरूको उत्खनन ्िथा प्रशोधन िरी बहमुखी उधमजशलिाको र्वकास िररनेछ।  

- औद्योर्िक के्षिको र्वकासका लार्ि कानूनी, नीर्ििि र संस्थािि प्रवरध िरी संघीर् िथा प्रादेजशक 
सरकारहरुको समरवर्मा औद्योर्िक ग्राम स्थापनाका लार्ि सम्भाव्र्िा अध्र्र्न िरी सञ्चालनका लार्ि संघ 
र प्रदेश सरकारसाँि आवश्र्क पहल िररनेछ । साथै पार्लकाको पहलमा र्मनी औद्योर्िक ग्राम स्थापना 
िररनेछ ।   

- स्थानीर् श्रोि र साधनको उपर्ोि िरर नेपाली कािि माफि ि आर्ार्िि कािि प्रर्िस्थापन िनि नेपाली 
कािि िथा कोरा कािििरर् हस्िकला उद्योिको स्थापना िररनेछ।  

- र्नजि के्षिको सर्क्रर् सहभार्ििा अर्भवृर्द्ध िनि िरुााँस उधोि वाजर्ज्र् संघलाई सकृर् बनाई सबै बिार िथा 
व्र्वसार्र्क केररका उद्यमी व्र्वसार्ीलाई दिाि प्रकृर्ामा सामेल िररनेछ।  
- शदु्ध र्पउने पानीको व्र्वस्था िनि साझेदारी संस्था पर्हचान िरर पानी प्रशोधन िथा पेर् पदाथि उधोिको 
स्थापना िररनेछ। 

3. पर्िटन सम्बजरध नीर्ि M 

- िाउाँपार्लका र्भि रहेका सम्भार्वि पर्िटकीर् िरिव्र् स्थलहरुको पर्हचान, र्वकास, प्रचारप्रसार, प्रकाशन, 

प्रोफाइल िर्ार िरी एर्ककृि पर्िटकीर् सर्कि ट र्वकास िदै आरिररक पर्िटनलाई बिावा द्बदइनछे।  

- िरिी बस्ने िफुा, टोट्नाउला िफुा, धाउधलुा िफुा मार्लका, देउराली िफुा/धाउखानी िफुा, काउलाकोट 
िफुा, बरुुसे लेक, वडा नम्बर 3 को पञ्चदेवल,  कार्लपोखरी, धरमपोखरा, सवुापोखरी, िरुााँस पाकि , मोर्िर्ा 
खोला झरना, थामलेक, र्ललेकोट पाकि , रानीमत्ताको भ्रू् टावर, बेडुिाउाँ भ्रू्टावर, लिार्िका पार्लका र्भि 
रहेका महत्वपूर्ि दशिर्नर् स्थलहरुको प्रचारप्रसार, संरक्षर् िथा प्रवििन िनि िरुााँस पर्िटन के्षि घोर्र्ा िनि 
संघीर् र प्रदेश सरकारसाँि आवश्र्क बिेटको लार्ि पहल िररनेछ ।  
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 “सखु, समदृ्बिका लार्ि शासकीर् सधुारः हािेमालो िरी फेरौं िरुााँसको महुार”   

- िरुााँस िाउाँपार्लकाको महत्त्वपरु्ि पर्हचानको रुपमा रहेको िरुााँस संरक्षर्का लार्ि नर्वनिम र्ोिना ल्र्ाइ 

लािू िररनछे साथै िरुााँस िाउाँपार्लकालाई पर्िटकीर् क्षेि घोर्र्ा िनि आवश्र्क पूवािधारका कार्िक्रम 
संचालन िररनछे ।  

- िल्लो डङु्गेश्वर जस्थि कर्ािली नद्बदमा र् र्ाजफ्टङ्ग संचालनमा ल्र्ाइनछे। 

- जिपलाइन, प्र्ाराग्लाइर्डङ्ग, बरिी िजम्पङ्ग, माउरटेन बाइर्कङ िथा कलाइजम्बङ्ग, म्र्ाराथनु िस्िा साहर्सक 

v]n पर्िटन माफि ि आरिररक पर्िटन प्रवद्धिन िनि संभाव्र्िा अध्र्र्न िरी र्नमािर् कार्ि समेि अजघ 
बिाइनेछ। 

- सााँस्कृर्िक पर्िटन ,कृर्र् पर्िटन, धार्मिक पर्िटन, प्राकृर्िक पर्िटन, िल पर्िटन, साहर्सक पर्िटन, वन िथा 
सफारी पर्िटन, र्मर्न जचर्डर्ाखाना, िङ्गल स्काई रोप, व्थ ुबेम्बो बिृ लिार्िका पर्िटन के्षिको पर्हचान िरी 
पर्िटन व्र्वसार्को र्वकास िनि संघ सस्था,समदुार् िथा र्निी के्षिको सहभार्ििालाई प्रोत्साहन िनि आवश्र्क 
श्रोि िथा िनशिी पररचालन िररनेछ । 

- िरुााँस िाउाँपार्लका अरिििि र्वर्भन्न ठाउाँमा पर्िटकीर् वनभोि स्थल, पदमािि, पाकि  िथा नमनुा होमस्टे 
र्नमािर् िरर सञ्चालनमा ल्र्ाइनेछ। 

- िरुााँस िाउाँपार्लकामा पाल्न ुहनुे र्वजशष्ट पाहनुाहरुको लार्ि िरुााँस पाहनुा घर, िरुााँस पररकार हाउस र्नमािर्  
र स्थार्नर् उत्पादन मेला, पररकार उत्सव िथा कला संस्कृर्ि प्रर्िर्ोर्ििा एवं महोत्सब संचालन िररने छ ।  

 - पर्िटन सचुना केरर, पर्िटन संग्रहालर्, पर्िटन कोशलेी घरको स्थापना िरी स्थानीर् रैथाने उत्पादन कला 
संस्कृर्ि, पररकार र पर्िटर्कर् के्षिको रार्िर् अरिरािर्िर् के्षिमा बिारीकरर् िररनेछ । 

- आद्बदबासी िनिािी िथा राउटे लिार्िका लोपउरमखु समदुार्को र्वशेर् संस्कृर्िको पर्हचान िरर त्र्सको 
संरक्षर् र सम्वद्धिन िररन ेछ। राउटे लिार्ि आद्बदबासी िनिािीको संस्कृर्ि झल्कने संग्राहलर्, वृिजचि 
आद्बदको क्रमािि रुपमा र्नमािर्, प्रवििन र सम्बििन िररनछे । 

- रैथान े उत्पादनबाट िर्ार िररएका पररकारको प्रचारप्रसार िनि खानाको पररकार महोत्सव र िरुााँसको 
र्सिनमा िरुााँस महोत्सव, र्हउाँ महोत्सव लिार्ि पर्िटक आकर्िर्का र्वर्भन्न कार्िक्रम आर्ोिना िरी पर्िटक 
आकर्र्िि िररनछे । 

- िरुााँस िाउाँपार्लकाको पर्िटकीर् स्थल रानीमत्ता क्षिे आसपास जिपलाईन सञ्चालनमा ल्र्ाइ आरिररक 
पर्िटनमा वृद्दी िररनछे। र्सका लार्ि र्सै वर्ि संभाव्र्िा अध्र्र्नको काम अजघ बिाइनेछ। 

- िरुााँस िाउाँपार्लका र डङु्गेश्वर िा.पा. र्बचमा उपर्िु के्षिमा मानव र्नर्मिि िाल र्नमािर् िरी एर्ककृि 
पर्िटन िथा आर्मलुक बहउुद्देजश्र् कार्िक्रमका लार्ि र्वस्ििृ अध्र्र्नको काम अजघ बिाइनेछ। 
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 - िरुााँस िाउपार्लकालाई रार्िर् अरिरािर्िर् क्षेिमा पररजचि िराउन र स्थानीर् कला संस्कृर्िको आदान 
प्रदान िनि{ भर्िनी सम्वरध स्थापना िरीने छ । 

- पर्िटन के्षिका थप काम व्र्वजस्थि िनि पर्िटन िथा अर्िर्थ सत्कार शाखा स्थापना िररनेछ ।  

4. सहकारी क्षिे 

- सहकारी क्षिेको समग्र क्षमिा र्वकासका लार्ि र्स के्षिसंि सरोकार राख्न ेसंघ, संस्था, साझेदार र्नकार् 
र्बच समरवर् र साझेदारी िरर प्रभावकारी िंिमा कार्िक्रम संचालन िररने छ । साथै, लघ ुउद्यम मर्हला 
कृर्र् साझेदारी सहकारी समूह सञ्चालनका लार्ि नीर्ि ल्र्ाइनछे ।    

- सहकारी क्षेिको सहभार्ििा र र्वकास माफि ि स्थानीर् स्िरमा छररएर रहेको श्रम, सीप, प्रर्वर्ध र पुाँिीलाई 
एकीििृ िरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोििारी वृद्बि िररनेछ ।  

- उद्यमशीलिा र्वकास र स्थानीर् पर्िटन प्रवििनमा सहकारीको भरू्मका बिाउदै लर्िन े छ । सहकारी 
क्षेिलाई प्रवििन िदै र्वकास कार्िमा अत्र्ार्धक पररचालन िररनेछ ।  

-  सहकारी संस्थाहरुलाई बचि िथा ऋर्मा माि र्समीि नराखी उद्दशे्र्मलुक, र्वर्र्िि िथा बहउुद्देशीर् 
सहकारी सञ्चालनमा िोड द्बदनकुा साथै त्र्स्िा सहकारीको वैज्ञार्नक मलु्र्ांकन प्रर्ालीका आधारमा प्रोत्साहन 
अनदुान द्बदइनछे ।  

- "िाउाँ िाउाँमा सहकारी, घरघरमा रोििारी" भने्न नारालाई साथिक िलु्र्ाउन आर्थिक र्वकासका हरेक 
र्क्रर्ाकलापमा सहकारी संस्थाहरुलाई आवि िराउाँदै र्निी, सरकारी र सहकारी साझेदारी कार्िक्रम लािू 
िररनेछ।  

- सहकारी संस्था माफि ि र्विरर् िररने मल ,र्बउ, कृर्र् औिार, प्रर्वर्ध लिार्िका र्वर्भन्न कृर्र् िरर् 
उत्पादन र र्विरर्का कार्िक्रममा अनदुानको व्र्वस्था िररनेछ । 

- सहकारी संस्था माफि ि संचार्लि सहरु्लर्ि खाद्य पसल िथा कृर्र् िरर् उत्पादनका र्बर्क्र केररलाई थप 
व्र्वजस्थि िनुिका साथै उत्कृष्ट रुपमा सहरु्लर्ि खाद्य पसल संचालन िने सहकारी संस्थालाई सम्मान र 
प्रोत्साहन अनदुान द्बदइनछे । 

 सहकारी संि सहकार्ि िरी कृर्र्, पर्िटन, उधम िथा उद्योि व्र्वसार् र्ािार्ाि लिार्िका क्षिेमा र्वर्भन्न 
आर्मूलक व्र्वसार् िथा साझेदारी कार्िक्रम संचालन िरीने छ ।   

5. भ-ूउपर्ोि नीर्ि 
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- सरकारी भवनहरु र्नमािर् िनि आवश्र्क प्रर्क्रर्ा परुा िरी िग्िा खररद िने व्र्वस्था िररनेछ र त्र्ससाँि 
िोर्डएका ऐलानी िथा सरकारी सावििर्नक िग्िा भएमा संजघर् सरकारसाँि समरवर् िरी पार्लकाको र्वर्भन्न 
प्रर्ोिनमा प्रर्ोि िथा उपर्ोि िने व्र्वस्था िररनेछ ।  

- सावििर्नक र्वद्यालर्लाई सावििर्नक खाली िग्िाहरु आर् आििन िने प्रर्ोिनका लार्ि र्नजिि अवर्धको 
सम्झौिा िरी उपर्ोि िने व्र्वस्था िररनेछ ।  

- सकुुम्वासी िथा अव्र्वजस्थि बसोवासीहरुको लिि संकलन िरर संघीर् र प्रदेश सरकारसंि आवश्र्क 
समरवर् िरर समस्र्ा समाधानकाका साथ उजचि व्र्वस्थापनको लार्ि पहल िररनेछ।  

- र्वर्भन्न टोल वस्िीमा बाट सडक बाटो लैिाने क्रममा नािररकको िग्िा सावििर्नक सडकमा परेको र सो 
िग्िाको समेि कर र्िनि परररहेको अवस्थालाई मध्र्निर िदै उि िग्िाको लिि कट्टा िने व्र्वस्था 
र्मलाइनेछ साथै घर िग्िा िथा सम्पत्ती करमा िन अपेक्षा अनसुार दर रेट र्मलान िरीने छ।  

- िरुााँस िाउपार्लकाका मखु्र् केरर िथा वडा कार्ािलर् क्षिे लिाएि रानीमत्ता-िरुााँसे बिार के्षिमा रहेका 
संरचनाहरुको वैज्ञार्नक िंिले व्र्वस्थापन िनि र पर्िटकीर् संभावनालाई मध्र्निर िरर स्थानीर् कला र 
संस्कृर्ि झजल्कन ेबैज्ञार्नक िङ्गको भवन र्नमािर् संर्हिा लाि ुिरीनेछ ।  

िरुााँस िाउपार्लका भरका खास िरी मखु्र् व्र्वसार्र्क केरर र कृर्र् के्षिका सावििर्नक िग्िा िर्मनको 
लिि िर्ार िरी िग्िा संरक्षर्, उपर्ोि िथा व्र्वस्थापन र्नर्ि अवलम्वन िरीने छ।  

सभा अध्र्क्ष ज्रू्  

िथा िाउाँ सभाका सदस्र् ज्रू्हरु, 

(ि) सामाजिक र्वकास  

1. जशक्षा सम्बजरध नीर्ि  

- िाउाँपार्लका र्भि संचार्लि र्वद्यालर्हरुको पूवािधार र्वकास, शैजक्षक िरु्स्िर अर्भवृद्बि, प्रार्वर्धक, 
र्सपमलुक र प्रर्वर्धमैिी, नैर्िक जशक्षा र सदाचारमा आधाररि जशक्षामा िोड द्बदइनेछ र र्वद्यालर्को 
वािावरर्लाई हरभरा बनाउन हररर्ाली र्वद्यालर् र्वशरे् कार्िक्रम लािू िररनेछ ।  

 - शैजक्षक संस्थाहरुको आधारभिू आवश्र्किाहरु पूरा िदै शैजक्षक िरु्स्िर अर्भवृद्धी, सशुासनमैिी, प्रर्वर्धमैिी, 
बालमैिी, र्कशोरीमैिी, अपाङ्गमैिी, स्वच्छ खानेपानीर्िु र वािावरर्मैिी र्वद्यालर् संरचना बनाई प्रार्वर्धक 
जशक्षा, उच्च जशक्षा, अंग्रिेी माध्र्ममा जशक्षा, र्वद्यालर् सधुार कार्िक्रम, र्कशोरी जशक्षा कार्िक्रम (प्रौि जशक्षा), 
अर्वभावक जशक्षा, र्नररिर िथा वैकजल्पक जशक्षा कार्िक्रम, बालर्वकास केररको भौर्िक सदुृर्िकरर्, स्थानीर् 
पाठ्यक्रम र्वकास, नैर्िक जशक्षा  िस्िा नर्वनिम जशक्षर् र्वर्धको अनसुरर् िररनेछ। 



 

आर्थिक बर्ि 2079/080 को बार्र्िक नीर्ि िथा कार्िक्रम 
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       - आवश्र्किा र औजचत्र्का आधारमा र्वधालर् जशक्षक-कमिचारी दरबजरद र्मलान िरर कार्िसम्पादन 
मलु्र्ाङ्कनका आधारमा जशक्षक-कमिचारी प्रोत्साहन कार्िक्रम, बालर्वकासका सहर्ोिी कार्िकिाि, सर्क्रर् 
अर्भभावक िथा र्वद्यालर् व्र्वस्थापन सर्मर्िलाई प्रोत्साहन कार्िक्रम संचालन िररनछे ।  

 - 50 बर्ि उमेर पिेुका िथा 20 बर्ि सेवा अवर्ध पिेुका जशक्षकहरुलाई पेरसन प्रोत्साहन िथा र्वशेर् उद्यम 
कार्िक्रम संचालन िररनेछ ।  

 - "हामी बनाउाँछौ-हाम्रो र्वधालर्-राम्रो र्वधालर्" भने्न अर्भर्ानका साथ पार्लका र्भिको समग्र शैजक्षक िरु्स्िर 
अर्भवृद्बि िनि, जशक्षक, र्वद्याथी र अर्भभावकहरुका र्बच व्र्ापक रुपमा अरिरर्क्रर्ा िथा िार्लम प्रजशिक्षर् 
कार्िक्रम संचालन िरर र्वद्यालर् िथा र्वद्यालर् पररवारको एवं व्र्वस्थापन सर्मर्िको समेि क्षमिा अर्भवदृ्धी 
िररनेछ  

- सबै र्वद्यालर्हरुलाई अर्नवार्ि रुपमा र्वद्यालर् सधुार र्ोिना िथा कार्िक्रम र्नमािर् िनि लिाई त्र्समा 
र्नद्बदिष्ट लक्ष्र्हरु हााँर्सल िनिका लार्ि पार्लकाबाट र्नररिर अनिुमन,  मूल्र्ाङ्कन र पषृ्ठपोर्र्मा िोड द्बदइनछे 
।  

- सामदुार्र्क र्वधालर्ले अंग्रिेी माध्र्मबाट जशक्षा द्बदन सरुुवाि िरेमा त्र्स्िा र्वधालर्का अरर् र्वर्र्िि 
जशक्षकहरुलाई समेि छोटो अवर्धको अंग्रिेी भार्ाको िार्लम द्बदने व्र्वस्था िररनेछ। 

- सामदुार्ीक र्वधालर्मा अध्र्र्नरि र्वधाथीहरुलाई र्नररिर र्वद्यालर् आउन प्ररेरि िनि दैर्नक द्बदवा 
खािाको व्र्वस्थापन िररनेछ। 

- र्वद्यालर् संचालन कार्िलाई थप प्रभावकारी िंिले संचालन िनि र्वद्यालर् मििर िथा एर्ककरर् कार्िलाई 
प्रोत्साहन िररनेछ ।  

- प्रार्वर्धक िथा व्र्ावसार्र्क जशक्षालाई उच्च महत्व द्बदई प्रार्वर्धक जशक्षा सञ्चालन िने र्वद्यालर्हरुको 
शैजक्षक िथा भौर्िक पूवािधार र्वकासका लार्ि सहर्ोि िररने छ । िरुााँस कृर्र् क्र्ाम्पसको सम्पूर्ि पूवािधार 
र्नमािर्को काम सम्पन्न िरी अध्र्र्न अध्र्ापन िने व्र्वस्था र्मलाइनछे । 

- िरिर्पर्डि, दर्लि, अपाङ्ग, िररब, िेहेरदार, र्समारिकृि, आद्बदवासी, िनिािी  र्वद्याथीहरु मध्रे् उत्कृष्ठ अंक 
/ग्रडे ल्र्ाई एस.ई.ई उर्िर्ि िने र्वधाथीहरुलाई उच्च िथा प्रार्वर्धक जशक्षा अध्र्र्नका लार्ि प्रोत्साहन 
रकम उपलब्ध िराइने छ। साथै, एस.ई.ई पररक्षामा सबै भरदा धेरै र्वधाथी 'ए'ग्रडेमा उर्िर्ि िराउन े
र्वधालर्लाई परुस्कृि िररनछे।   

- र्वद्यालर्मा छािाहरुको लार्ि र्नशलु्क स्र्ार्नटरी प्र्ाड उपलब्ध िराइनकुो साथै हरेक र्वधालर्मा 
डस्टर्वन, सफा शौचालर्, स्वच्छ खानेपानी, मर्हनावारी भएका छािा र आमा भएका र्वद्याथीका लार्ि 
र्वद्यालर्मा आराम कक्ष लिार्िका सरु्वधाहरु उपलब्ध िराइनेछ । 
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- सबै र्वद्यालर्हरुमा व्र्वजस्थि पसु्िकालर्, ई-लाइबे्ररी, कम्प्र्टुर ल्र्ाव र्नमािर्, कम्प्र्टुर जशक्षक, श्रव्र् 
दृश्र् सामग्री र इरटरनेट सेवा क्रमािि रुपमा िडान िरर प्रर्वर्धमैिी जशक्षालाई र्वस्िार िररनेछ।   

- हरेक माध्र्र्मक र्वद्यालर्मा र्वज्ञान प्रर्ोिशाला, खेलकुद मैदान, सामदुार्र्क पसु्िकालर्, सूचना प्रर्वर्ध िथा 
सञ्चार केररको स्थापना िररनेछ । 

- श्री न.ेरा.मा.र्व. बिौरामा प्रार्वर्धक जशक्षा (कक्षा ९-१२) र कम्प्र्टुर कक्षा सञ्चालन िनि पहल िररनेछ । 

- िरुााँस-3, सेरी पार्िकारला के्षिमा कलेिस्िरको पिाई संचालन िनि आवश्र्क पूवािधार र्नमािर् प्रर्क्रर्ा 
अिाडी बिाईनेछ ।     

- लोकसेवा आर्ोि र जशक्षा सेवा आर्ोिको िर्ारीमा रहेका र्वधाथीहरुलाई आफ्नो क्षमिा र्वकास िनि 
िाउाँपार्लकाको िफि बाट भौर्िक िथा अनलाईन र्वर्धबाट िर्ारी कक्षा सञ्चालनमा सहर्ोि िररनेछ ।  

- "उपाध्र्क्षको ईच्छा, छोरी बहुारीलाई उच्च जशक्षा" भने्न नारालाई साथिक बनाउन उच्च जशक्षा अध्र्र्नमा 
उत्कृष्ट नर्ििा हार्सल िने छोरी बहुारीलाई प्रोत्साहन िररनेछ । 

- उच्च जशक्षा अध्र्र्नका लार्ि िरुााँस छािवृजत्त कोर् स्थापना िरी कार्ािरवर्नमा ल्र्ाइनेछ ।  

- जशक्षकले र्वधालर् समर् व्र्वस्थापन िनिको लार्ि सूचना िथा संचार प्रर्वर्धको प्रर्ोि िरर जशक्षक िथा 
कमिचारीको र्वधिुीर् हाजिरी प्रर्ाली र्वकास िररनछे। 

2. स्वास््र् सम्बजरध नीर्ि  

- िरुााँस िाउाँपार्लका-५, रानीमत्तामा सञ्चार्लि पााँच शैर्ाको कोर्भड र्वशरे् अस्पिाललाई परु्िकार्लन 
अस्पिालको रुपमा र्वकर्सि िरर आर्वेुद सेवा समेि उपलब्ध िराइनेछ । िसका लार्ि आवश्र्क दक्ष 
स्वास््र्कमी, आरू्वेदकमी, उपकरर्, प्रर्वर्ध, भौर्िक पूवािधार र्वकासमा िोड द्बदइनेछ ।  

- िरुााँस अस्पिाल पररसरबाटै र्वरामीले आवश्र्क और्धी प्राप्त िनिसक्न े िरर िरुााँस फामेसी को स्थापना 
िररनेछ  र मटुु, दम, क्र्ारसर, मिृौला, प्रसेरलिार्िका दीघि रोिीहरु िथा िेष्ट नािररकलाई र्नशलु्क स्वास््र् 
िााँच और्धी िथा आर्थिक सहार्िाको व्र्वस्था िररनेछ ।  

- बर्थिङ्ग सेरटर सरु्वधा नभएका स्वास््र् चौकी, आधारभिू स्वास््र् सेवा केरर र सामदुार्र्क स्वास््र् 
ईकाइमा बर्थिङ्ग सेरटर सञ्चालनमा ल्र्ाइनेछ ।  

- दर्लि घरपररवार िथा एकल मर्हला घरमलुी रहेका घरपररवारको सम्परु्ि सदस्र्हरुको र्नशलु्क स्वास््र् 
र्वमा िने व्र्वस्था िररनेछ। साथै, आिामी २ वर्ि र्भिमा सम्परु्ि घर पररवारलाई स्वास््र् र्वमा लािू िनि,  
प्रभावकारी अर्भर्ान सञ्चालन िररनेछ।   
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- वडास्िरका सामदुार्र्क स्वास््र् भवनहरु / सबै स्वास््र् संस्था िथा वर्थिङ्ग सेरटरहरुबाट व्र्वजस्थि र 
िरु्स्िररर् सेवा प्रवाहको व्र्वस्था र्मलाइनेछ। 

- आम िरुााँसबासी नािररकलाई स्वास््र् सेवा र उपचारमा सरल एवं सहि पहुाँच स्थार्पि िनि सलुभ 
शलु्कमा एम्बलेुरस माफि ि 24 सै घण्टा सेवा उपलब्ध िराइने छ । साथै, "िरुााँस आमा कोर्" स्थापना 
िरी संकटमा परेका िभिविी मर्हलालाई र्न:शलु्क एम्बलेुरस सेवा प्रदान िररनेछ।  

- पार्लकाका र्वर्भन्न स्थानमा सहर्ोिी संस्थासाँिको समरवर् र सहकार्िमा आाँखा, कान, िनरल एवं एकीकृि 
घजुम्ि स्वास््र् जशवीर सञ्चालन िररनेछ ।  

- राउटे समदुार्, िभिविी आमा, हिार द्बदनका आमा र जशश ु िथा र्कशोरीहरुको पोर्र् जस्थर्िमा सधुार 
ल्र्ाउन र दीघिरुपमा कुपोर्र् ररू्र्नकरर् िने बहकेु्षर्िर् पोर्र् कार्िक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन 
िररनेछ। 

- "िभिविी आमासाँि उपाध्र्क्ष" कार्िक्रम अरिििि सनुौलो हिार द्बदनको आमालाई पोर्र् सामाग्री प्रदान िथा 
भेटघाट कार्िक्रम संचालन िररनेछ। साथै, िेष्ठ नािररक, असार् बालबार्लकालाई भेटघाट, सम्मान र रर्ानो 
कपडा र्विरर् कार्िक्रम संचालन िररनछे । 

- सतु्केरी आमा र नविाि जशशकुो पोर्र् जस्थर्ि राम्रो बनाउन सतु्केरी पोर्र् भत्ताको व्र्वस्था िररनकुा साथै 
खोप, प्रिनन स्वास््र्, पोर्र्, सरुजक्षि माितृ्व िस्िा कार्िक्रमहरुलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन िनि मर्हला 
स्वास््र् स्वरं् सेर्वकाहरुलाई पररचालन िररनेछ।  साथै मर्हला स्वास््र् स्वरं् सेर्वकाहरुलाई कामको उच्च 
मलु्र्ाङ्कन िदै प्रोत्साहन स्वरुप खािा खचि व्र्वस्थापन िररनेछ ।   

- हरेक स्वास््र् चौकीमा क्रमािि रुपमा ल्र्ाव सेवा उपलब्ध िराउनकुा साथै "िेष्ठ नािररक िहााँ : 
स्वास््र्कमी िहााँ" अर्भर्ान सञ्चालनका लार्ि स्वास््र्कमीलाई पररचालन एवमं प्रोत्साहनको व्र्वस्था 
िररनेछ। 

- िरुााँस िाउाँकार्िपार्लकाको कार्ािलर् पररसरमा र्नशलु्क ज्वरो, िौल र रिचाप िााँच समेिको] हेल्थ डेस्क 
स्थापना िरर प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनमा ल्र्ाइनछे । 

- िरुााँस कोर्भड अस्पिाल, रार्नमत्तामा र्मर्न अजक्सिन प्लारट स्थापनाका लार्ि संघीर् र प्रदेश सरकारसाँिको 
समरवर्मा आवश्र्क पहल िररनेछ ।  

  - बिारमा र्वक्री हनुे दैर्नक उपभोग्र् खाद्य िथा पेर् पदाथिहरुको र्नर्र्मि अनिुमन िथा र्नर्मन िरर पोर्र् 
िथा स्वास््र्बििक खाद्य िथा पेर् पदाथिहरुको प्रवद्धिन, उत्पादन र प्रभावकारी अनिुमन कार्िमा िोड द्बदइनेछ।  

 

3. खानपेानी िथा सरसफाई सम्बजरध नीर्ि  



 

आर्थिक बर्ि 2079/080 को बार्र्िक नीर्ि िथा कार्िक्रम 
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- सिहिि पानीको उपर्ोि िथा र्लजफ्टङ प्रर्बर्ध प्रर्ोि िरी हरेक घरधरुीमा धाराको व्र्वस्था िदै सबै 
घरधरुीमा शदु्ध खानेपानीको व्र्वस्था िररनछे । 

- वर्ािको पानी संकलन िथा प्रर्ोि िने प्रर्वर्ध सर्हि घरनक्सा पासिरर घर र्नमािर् िने िरुााँसवासीहरुलाई 
पानी ट्याङ्की खररद िथा र्नमािर् कार्िमा र्वशरे् अनदुान प्रदान िने व्र्वस्था िररनेछ।  

- िरुााँसका सबै प्रमखु स्थानीर् बिारमा कुर्हने र नकुर्हने फोहोर िम्मा िनि डस्टर्बनहरु राखी फोहर 
व्र्वस्थापन िररनछे। िरुााँसे के्षिमा आरिररक पर्िटकहरुले फाल्न े प्लार्ष्टक िरर् फोहोर िम्मा िनि 
पर्िटकको चाप हनुे स्थानमा समेि अस्थार्ी ल्र्ाण्ड र्फल्ड र आवश्र्क स्थानमा डस्टर्बनको व्र्वस्था िररनेछ 
।र्स्िा डस्टर्वनको रुपमा स्थानीर् स्िरमा उत्पाद्बदि डोकोको प्रर्ोिलाई प्राथर्मकिा द्बदइनेछ। 

- खानेपानी िथा सरसफाईका अर्भर्ानलाई र्ोिनावि र व्र्वजस्थि िनि साझेदार संघ संस्थासाँिको साझेदारीमा  
िल उपर्ोि िरुु र्ोिना र वास प्लान िर्ार िरर िाउाँपार्लका भर स्वच्छ सफा खानेपानी र्विरर् िररनेछ ।    

- खानेपानीको महुान संरक्षर् र दीिो उपर्ोि िरी सफा पानी र पूर्ि सरसफाई कार्िक्रमलाई अर्भर्ानका 
साथ संचालन िररनेछ।खानेपानी महुानको ममिि सम्भारका लार्ि प्रत्रे्क वडामा खानेपानी/र्सञ्चाई  
प्रभावकारी िंिले पररचालन िरी कामको र्नर्र्मि र्नर्मन र अनिुमन िररनछे ।  

 - झ्र्ााँिे–र्भउचलुा, मेलपोखरा, नर्ााँखकि , धरमपोखरा र्लजफ्टङ खानेपानी, डुाँडापोखरा र्लजफ्टङ्ग खानेपानी, 
िारापोखरी र्लजफ्टङ्ग खानेपानी, बबैुराखे र्लजफ्टङ्ग खानेपानी, मखे र्लजफ्टङ्ग खानेपानी, भालधुलुा र्लजफ्टङ्ग, दोबाटो 
र्लजफ्टङ्ग, पररिाउाँ र्लजफ्टङ्ग, बेडुिाउाँ र्लजफ्टङ्ग, दवुाडी र्लजफ्टङ्ग खानेपानी, िजुम्लखोर कालीपोखरी, जघउ 
पोखरी, सेिा पैरा जघउ पोखरी र्लजफ्टङ्ग लिार्िका सबै क्रमािि र्लजफ्टङ खानेपानी र्ोिनाहरुको कामको 
व्र्वस्थापनमा र्नमािर् व्र्वसार्ी र उपभोिा सर्मर्िलाई जिम्मेवार बनाई प्रभावकारी रुपमा कार्िक्रम सम्पन्न 
िररनेछ । 

- वािावरर्ीर् जशक्षालाई प्रभावकारी बनाउाँदै फोहरमैला व्र्वस्थापन कला र सीपलाई प्रत्रे्क व्र्जिमा प्रसार 
िररनेछ।फोहरमैला र्नष्काशक नै फोहरमैलाको प्रथम जिम्मेवार व्र्वस्थापक हनुपुने कुरालाई कडाईका साथ 
लािू िररनेछ।िरुााँसे बिार, धरमपोखरा बिार, पार्िकारला बिार, घोडाबास बिार, िल्लो डुङ्गेश्वर बिार 
लिाएि के्षिबाट उत्पादन हनुे फोहरको उजचि र्वसििन िथा व्र्वस्थापनका लार्ि ल्र्ाण्ड र्फल्ड साइट 
र्नमािर् िनि संभाव्र्िा अध्र्र्न कार्िलाई अिाडी बिाइनछे। 

- "हाम्रो घरको फोहोर, अब बनाऔ ं मोहोर" को नारा सर्हि सेजफ्ट ट्याङ्की बाट र्नजस्कने फोहोरलाई 
प्राङ्गारीक मलको रुपमा पररर्ि िनि आवश्र्क पररक्षर् एवमं अनसुरधानको कार्ि अिाडी बिाइनछे। साथै, 
श्रम बैंकमा आवद्ध श्रर्मकहरुलाई पररचालन िरर हरेक वडाका बााँझो िर्मन छानेर ठुला खाल्डा बनाई पाि, 
पर्िङ्गर आदी संकलन िरर प्राङ्गाररक मलको उत्पादन िररनेछ।  

4. संस्कृर्ि प्रवििन सम्बजरध नीर्ि 
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- र्स पार्लका र्भि वसोवास िने र्वर्भन्न िाििािी, भार्ा, धमि, संस्कृर्ि र परम्पराको र्हसाबले र्वर्वधिार्िु 
समदुार्को संरक्षर् िनि पसु्िक छपाई, कला र र्सप हस्िारिरर्, लेख रचना संकलन, र्लर्प संकलन, संर्िि 
र वाध्र्वाधनका सामाग्री संरक्षर्, सांस्कृर्िक क्लब िथा संघसंस्था स्थापना, प्रवद्धिन एवमं सम्वधिन नीर्ि 
लािू िररनेछ।  

- छुई प्रथा, बालर्बबाह, बालश्रम, िार्िर् छुवाछुि िस्िा सामाजिक कुरुिीका रुपमा रहेका कुप्रथाको अरत्र् 
िनिका लार्ि सामाजिक सांस्कृर्िक रुपारिरर्को अर्भर्ान संचालन िररनेछ ।  

- परुाना संस्कृर्िका रुपमा रहेका पञ्चेबािा, िरबार नााँच, िोल नााँच, र्सङ्गारु, पैंसेरी, भोसी नाच, लहरे नााँच, 
िराि नााँच, देउडा नााँच, धमारी नााँच, बालन नााँच, सोरठी नााँच, मारुनी नााँच लिार्ि रैथाने संस्कृर्िको ििेनाि 
िनुिका साथै र्वपन्न िथा दर्लि समदुार्को र्हि, र्वकास र आर्थिक उन्निीका लार्ि  क्षमिा र्वकास र 
सम्वििनका कार्िक्रमहरु संचालन िररनछे ।  

- लोपोरमखु राउटे िार्िको पर्हचान सर्हि को संरक्षर् कार्िलाई अजघ बिाउनकुो साथै प्रस्िार्वि राउटे 
संग्रहालर् र्नमािर्को कामलाई संघ र प्रदेश सरकारसाँिको समरवर् र सहकार्िमा अिाडी बिाई राउटेहरुको 
भार्ा, कला, संस्कृर्ि, र्सप, भेर्भरु्ा र इर्िहासलाई जिवरि राजखनछे । 

5. लैंर्ङ्गक समानिा िथा सामाजिक समावेजशकरर् सम्बजरध नीर्ि 

- िोजखममा परेका, सामाजिक र पाररवाररक बर्हस्करर्मा परेका िथा र्हंसा र्पर्डि मर्हला र 
बालबार्लकाहरुलाई पनुःस्थापना, संरक्षर् र सशजिकरर् िने नीर्ि अवलम्बन िररने छ । र्सका लार्ि 
िीवन सरुक्षा कोर् कार्िक्रम, िोजखम बालबार्लका संरक्षर् कार्िक्रम, मर्हला िथा बालबार्लका िोजखम 
कोर्लाई लजक्षि वििसम्म थप प्रभावकारी रुपमा अजघ बिाइनेछ । 

- वडा स्िर देजख पार्लका स्िरसम्म मर्हला, दर्लि, बालबार्लका, र्वुा सञ्जाल ,िेष्ठ नािररक सञ्जाल िठन 
िरी सर्क्रर् रुपमा सञ्चालन िररनेछ ।    

- लैंर्ङ्गक समानिा हााँर्सल िने र सबै मर्हला, र्कशोरीहरु र बालबार्लकाहरुलाई सशि बनाउनका लार्ि 
ठोस कार्िक्रम संचालन िररनेछ । साथै बाल र्बबाह, कम उमेरमा र्ववाह, िबििस्िी र्ववाह, र्ौन र्हंसा िथा 
दवु्र्िवहारलाई र्नरुत्सार्हि िररनेछ ।  

- आर्थिक, सामाजिक र शैजक्षक दृर्ष्टले पछाडी परेका लैंर्ङ्गक िथा र्ौर्नक अल्पसंख्र्कहरुको संरक्षर् र 
सामाजिक सरुक्षाका लार्ि स्वरोििार कार्िक्रम संचालन िररनेछ ।   

- ज्रे्ष्ठ नािररक भत्ता, एकल मर्हला भत्ता, अपाङ्ग भत्तालिार्िका सबै प्रकारका सामाजिक सरुक्षा 
कार्िक्रमलाई बैंर्कङ्ग प्रर्ालीका माध्र्मबाट वडास्िरबाट नै र्विरर् िने व्र्वस्था िररनेछ। 
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 “सखु, समदृ्बिका लार्ि शासकीर् सधुारः हािेमालो िरी फेरौं िरुााँसको महुार”   

- "िरुााँस आमा कोर्" स्थापना िरर मर्हलाहरुको कार्िबोझ कम िनिका लार्ि कुटानी र्पसानी र्मलको 
व्र्वस्थापन िररनछे ।  

- बालबार्लका र्वरुद्ध हनुे सबै प्रकारका शोर्र् र भेदभावको अरत्र् िररनेछ। आिामी १ वर्ि र्भि र्स 
पार्लकालाई बालश्रम मिु िाउाँपार्लका घोर्र्ा िनि सरोकारवाला र्नकार् िथा संघ/संस्थाहरुसंिको 
समरवर्लाई र्िव्रिा द्बदइनेछ।   
- अपाङ्गिा भएका व्र्जिहरुलाई अपाङ्गिा काडि र्विरर्का लार्ि घमु्िी जशर्वर सञ्चालन िररनेछ। साथै, 
अपाङ्गको के्षिमा कृर्ाजशल संस्थाहरुको समरवर्मा अपाङ्ग लजक्षि कार्िक्रमहरु सञ्चालन िररनछे।   

6. र्वुा िथा खेलकुद सम्बजरध नीर्ि 

- स्वस्थ, सक्षम र अनशुार्सि नािररक िर्ार िनि खेलकुद र खेलाडी क्षमिा र्वकास कार्िक्रममा लिानी 
िररने छ । खेलाडीलाई सम्मान र र्वर्भन्न प्रर्िर्ोर्ििाहरुमा पार्लकाबाट सहभार्ििा िनाउने खेलाडीलाई 
आर्थिक सहर्ोि उपलब्ध िराइनेछ । 

- रार्िर् एकिा सदुृि बनाउने सशि माध्र्मको रुपमा रहेको खेलकुद के्षिलाई उच्च प्राथर्मकिा द्बदाँदै  
िरुााँस म्र्ाराथन दौड को आर्ोिना िरर खेलकुदको माध्र्मबाट पार्लका के्षि र्भि रहेका पर्िटर्कर् िरिव्र् 
स्थलहरुको रािव्र्ापी रुपमा प्रचार प्रसार िररनछे।   

-“स्वास््र्का लार्ि खेलकुद: सबैलाई राख्छ एकिटु” भने्न नारालाई साथिक बनाउन पार्लका र्भिका 
र्वधालर्हरु र्वच र्वधालर् स्िरीर् अध्र्क्ष कप रर्नङ्ग जशल्ड खेलकुद प्रर्िर्ोर्ििा आर्ोिना िररनेछ।साथै, 
खेल के्षिका र्वर्भन्न र्वधामा र्नर्र्मि प्रर्िर्ोर्ििाहरु आर्ोिना िररनछे।   

- र्भउचलुा, िल्लो डुङ्गेश्वर लिार्ि आवश्र्क स्थानमा खेल मैदान र्नमािर् िथा स्िरोन्नर्ि िनि संघ िथा 
प्रदेश सरकारसंि बिेट व्र्वस्थापनका लार्ि पहल िररनछे । 

- र्वुाहरुलाई र्सप र्वकास, उद्यमजशलिा र िीवन उपर्ोिी र्सप प्रदान िरी र्वजत्तर् संस्थाहरुको समरवर्मा 
रोिािरी र्सििना िने िथा रोििारीमा िोड्न पहल िररनछे ।  

- पार्लका स्िरीर् खेलकुद र्वकास सर्मर्ि िठन िरी र्वुा सर्क्रर्िाका लार्ि वडा स्िरीर् र्वुा क्लबहरु 
िथा पार्लका स्िरीर् र्वुा संिाल िठन िरर नमनुा र्वुा संसद िथा र्वुाहरुलाई सशुासन र रोििारी 
सम्बरधी क्षमिा वदृ्धीको कार्िक्रम संचालन िररनछे। 

सभा अध्र्क्ष ज्रू्  

िथा िाउाँ सभाका सदस्र् ज्रू्हरु, 

(घ) वन, वािावरर् िथा र्वपद व्र्वस्थापन सम्बजरध नीर्ि  
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- वन, वनस्पर्ि, वरर्िरि,ु िैर्वक र्वर्वधिा र िलाधार संरक्षर् िथा व्र्वस्थापन कार्िलाई अर्भर्ानका रुपमा 
संचालन िरी पर्ािपर्िटनको र्वकास िररनेछ । वन के्षिको द्बदिो व्र्वस्थापन र िलवार् ु पररवििन एवं 
पर्ािवरजर्र् अनकुुलनका कार्िक्रमहरु संचालन िररनछे ।   

- "वन िङ्गल िोिाउाँ,  हररर्ाली बिाऊाँ " भने्न नारालाई साथिक िलु्र्ाउन िथाभावी वन फडानी िने, डिेलो 
लिाउन,े अनार्धकृि चररचरर् िने िस्िा कार्िलाई र्नरुत्सार्हि िदै खोला र्कनार, पर्हरो िएका ठाउाँ र नाङ्गा 
डााँडा पाखाहरुमा वकृ्षारोपर् िररनेछ ।  

- वन के्षिको पूर्ि क्षमिाको उपर्ोि हनुे िरी सहभार्ििामूलक व्र्वस्थापन र प्रकृर्िमा आधाररि पर्िटनको 
र्वकासबाट वस्ि ुर सेवाको र्वस्िार र र्वर्वर्धकरर् िने रर्नीर्ि अवलम्बन िररनछे । 

- सामदुार्र्क वन उपभोिा सर्मर्िले वन पैदावार र्बर्क्र िथा उपर्ोि सम्बजरध आफ्नो बार्र्िक कार्िर्ोिना 
बनाई िाउाँपार्लकाबाट स्वीकृि िराउने कार्िलाई कडाईका साथ कार्ािरवर्नमा ल्र्ाईनेछ । साथै वन 
पैदावारको र्बक्रीबाट पार्लकालाई प्राप्त हनुे आर्को केही अंश सामदुार्र्क वनहरुको क्षमिा र्वकास, द्बदिो 
व्र्वस्थापन र खेर िएको वैन पदावर उपर्ोि र र्नकासीका लार्ि सम्बजरधि र्नकार्साँि समरवर् िररनछे । 

- सबै वडाका संभाव्र् पर्हरो िोजखम ठाउाँहरुको पर्हचान िरी त्र्स्िा ठाउाँहरुमा बााँस, अम्रीसो, र्निालो 
िस्िा निदे र्वरुवा लिाउन ेलिार्ि  आवश्र्किाका आधारमा िटबरध र्नमािर् िरर पर्हरो र्नर्रिर् िने 
नीर्ि अबलम्बन िररनेछ । 

- िल्लो डुङ्गेश्वर प्रहरी चौकी िथा महादेव मा.र्व. के्षि र मार्थल्लो भाि भैरव प्रा.र्व. को खेर्िर्ोग्र् िर्मन 
बरे्नी पर्हरोका कारर् के्षर्ि भएकोले लवुाइटी लामाकोरेला िटबरधनको व्र्वस्थापन िररनेछ ।    

- पार्लका र्भिका सम्भाव्र् र्वपदका घटनाहरुको पर्हचान िरी र्वपद िोजखम ररू्र्नकरर्, र्वपद पूवि िर्ारी 
र र्वपद प्रर्िकार्ि र्ोिना िर्ार िरी लािू िररनेछ । र्वपदका बेला खोि, उद्दार, राहि र पनुःस्थापनाको 
कार्िलाई व्र्वजस्थि बनाउन पार्लकामा चौबीसै घण्टा िर्ारी अवस्थामा रहेने िरी संघ, संस्थाहरु समेिको 
समरवर्मा दक्ष िनशजि सर्हिको स्रोि र साधन सम्पन्न आपिकार्लन कार्ि संचालन केरर स्थापना िररनेछ 
। साथै पार्लका देजख वडास्िर सम्मका र्वपद व्र्वस्थापन सर्मर्िलाई र्क्रर्ाजशल िलु्र्ाईनेछ । 

- र्वपद र्पर्डिहरुलाई ित्काल सहर्ोि िनि र्वपद व्र्वस्थापन कोर्मा आवश्र्क रकम व्र्वस्था िररनेछ ।  

- िल, िंङ्गल, िर्मन, िडीबटुी र िनशजिको उजचि व्र्वस्थापन िनि पााँच "ि" को अर्भर्ान सञ्चालन 
िररनेछ । साथै, पार्लकामा हावापानी अनसुार और्र्धिरर् वनस्पर्िको पर्हचान िदै संकलन, संरक्षर् र 
संवििन िररनेछ । वनिरर् उत्पादन िथा र्वर्भन्न िर्डबटुी संकलन, प्रशोधन िथा र्बर्क्र र्विरर् िस्िा 
व्र्वसार्र्किरर् कार्िलाई प्रोत्साहन िररनेछ ।  
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- "िरुााँसको धनः आर्मलुक वन" अरिििि सबै सामदुार्र्क वनमा र्टमरु, काउलो, िेिपत्ता, ररठ्ठा, नास्पर्ि, 
बााँस, अजम्म्रसो, ओखर लिार्िका आर्मलुक वनिरर् वनस्िपिी सर्हि बहृि वन बिैचा र्नमािर् िररनछे। 

– मापदण्ड बमोजिम र्नमािर् कार्ि सम्पन्न भएका सडक छेउको दार्ााँ बार्ााँ सौरदर्ि द्बदने एवं+ आर्मलुक 
वोटर्वरुवा लिाउन ेनीर्ि अवलम्बन िररनेछ।  

- र्वपद र र्वकासमा र्वुा स्वर्मंसेवक पररचालनको नीर्ि र्लइनेछ। र्सका लार्ि िाउाँपार्लकामा र्वपद 
व्र्वस्थापन िथा सरुक्षा शाखा स्थापना िरी सबै वडा िह िथा र्वधालर् िहमा स्वर्मंसेवी भाव वृर्द्ध िनि 
अर्भर्ान सञ्चालन िररनेछ।  
सभा अध्र्क्ष ज्रू्  

िथा िाउाँ सभाका सदस्र् ज्रू्हरु, 

(ङ) सशुासन िथा संस्थािि र्वकास सम्बजरध नीर्ि  

- मानर्वर् िनशजि नै र्वकासको साधन र साध्र् हो । िसथि, मानव पुाँिीको र्वकास नै आधरु्नक राि 
र्नमािर्को आधारभिू कार्ि मार्नने भएकोले संिठन र्भिको िनशजिलाई काम प्रर्ि अझ बिी उत्प्ररेरि 
िनिका लार्ि क्षमिा र्वकास िार्लम र कार्िसम्पादनमा आधाररि परुस्कार र दण्ड प्रर्ालीलाई वस्ििुि र 
र्थाथिपरक बनाईनछे ।  

- नािररकको सशुासन, र्वकास र समदृ्बिको आकांक्षा पूरा िनि सावििर्नक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, पारदशी, 
िवाफदेही, िनउत्तरदार्ी, प्रर्वर्धमैिी, सेवाग्राहीमैिी, भ्रष्टाचारमिु, चसु्ि र िनमखुी बनाईनेछ ।  

- स्थानीर् सरकार िनिाको सबै भरदा नजिकको सरकार भएकाले "सेवाको वरीपरी िनिा होइन, िनिाको 
वररपरी सेवा" भने्न सावििर्नक प्रशासनको मूल मरिलाई हृदरं्िम िदै घमु्िी सेवा, डेस्क सेवा र एकिार सेवा 
प्रर्ालीमा िोड द्बदईनेछ । 

- िाउाँ कार्िपार्लका िथा र्स अरििििका हरेक िर्िर्बर्ध िनिा माझ ससुजुचि िनि िरुााँस सूचना िथा संचार 
शाखाको स्थापना िररनेछ ।  

 - भ्रष्टाचार र्वरुि शूरर् सहनशीलिा सर्हिको सदाचारर्िु नीर्ि अवलम्बन िदै शासकीर् स्वच्छिा, सदाचार 
र नैर्िकिालाई कडाईका साथ लािू िरर िनिामा सशुासनको प्रत्र्ाभरू्ि िराईनछे । 

- हामीले सम्पादन िरेका कामहरुका बारेमा िनिासम्म परु्ािउने , हाम्रा कुरा सनुाउने , िनिाका सझुाव 
ग्रहर् िने र भए िरेका कर्म कमिोरी सधुाने पररपार्ट बसाल्न सावििर्नक सनुवुाईलाई प्रत्रे्क ४ मर्हनामा 
हरेक वडामा संचालन िररनेछ । साथै, स्थानीर् िह संस्थािि क्षमिा स्व-मूल्र्ाङ्कन िर्ार िरी सशुासन, 
र्वकास र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाइनछे ।  
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- रािश्वका स्रोिहरुको पर्हचान िरी प्रिर्िजशल करको र्सिारि अनसुार करको दर र दार्रा फरार्कलो 
बनाई रािश्व प्रशासनलाई प्रभावकारी, संस्थािि र सबल बनाईनेछ। उद्योि, व्र्ापार, व्र्वसार् सबैलाई 
करको दार्रामा ल्र्ाई पार्लकाको आरिररक आम्दानी वृद्बि िरर रािश्व असलुीको घोर्र्ि लक्ष्र् पूरा िनि हर 
संभव उपार् अबलम्बन िररनेछ । कर नर्िने, कर छली एवं चहुावट िने, संकर्लि रािश्व दरुुपर्ोि िने 
व्र्जि एवं र्नकार्लाई पर्हचान िरी रर्नुिम सेवाबाट बजञ्चि िने लिार्िका दण्ड िररनेछ । 

- आरिररक लेखा परीक्षर्लाई प्रभावकारी बनाई भए िरेका कमी कमिोरी सधुाने र अजरिम लेखा 
परीक्षर्बाट औलं्र्ाइएका बेरुि ुफर्छ्यौट िरी र्वजत्तर् सशुासन कार्म िररनछे ।  

- िाउाँपार्लकाका सबै कार्िक्रम िथा र्ोिनामा पारदजशििा, सहभार्ििा, िवाफदेर्हिा, दरुदर्सििा िस्िा 
सशुासनका सबै सूचकहरु िनिाले अनभुरू्ि िने िरर पालना िररनेछ ।  

- पार्लकामा कार्िरि प्रहरी चौकीहरुको व्र्वस्थापनमा थप सहर्ोि िदै िनमैिी सरुक्षा व्र्वस्थापनका लार्ि 
पहल िनुिका साथै प्रहरी चौकी धरमपोखराको स्थार्ी संरचना बनाउनका लार्ि पहल िररनेछ ।  

- स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐनले द्बदएको अर्धकार बमोजिम सरुक्षा व्र्वस्थापन शाखा स्थापना िरी िरुााँस 
िाउाँ प्रहरी सम्बरधी ऐन ििुिमा िरर कार्ािरवर्नमा ल्र्ाइनेछ।  

- नािररकिा, रार्िर् पररचर्पि र मिदािा पररचर्पि िाउाँपार्लका िथा वडाबाटै र्विरर् िनि जिल्ला 
प्रशासन कार्ािलर्संि आवश्र्क समरवर् र पहल िररनछे।  

च) लोक कल्र्ार्कारी कार्ि 
- र्वुाहरुलाई धमु्रपान, मद्यपान, िवुािास लिार्िका दवु्र्िसनबाट अलि राख्न सामाजिक सेवा, खेलकुद, 
स्वरोििार कार्िक्रम, र्सकाईका प्रकृर्ा र्नररिरिा द्बददै सिृनात्मक कार्िमा संलग्न िराउन रचनात्मक कार्िमा 
ध्र्ान द्बदइनेछ । 

- मानव अर्धकार, बाल अर्धकार र मर्हला हक र्हिको प्रत्र्ाभरू्ि िराउदै मर्हला शसजिकरर्का र्वशेर् 
नीर्ि बनाई लािू िररनेछ । 

- अपाङ्गििा भएका व्र्जिहरुको अवस्था र क्षमिा अनसुारको अवसर, सहरु्लर्ि र िीर्वकोपाििनको 
व्र्वस्थालाई व्र्वजस्थि िररनेछ । र्वर्भन्न के्षि छनौट िरर बाल मैिी उद्यान र्नमािर् िरर संचालनमा 
ल्र्ाइनछे । 

- हाल र्नधािरर् िररएको िग्िाको मालपोि (र्िरो) को दर बिी भएकाले बैज्ञार्नक र्वर्ध अपनाई दार्रा 
बिाउन, रािश्व चहुावट रोक्न िथा करका दर वैज्ञार्नक र प्रिर्िजशल बनाउन करको दर हेरफेर िररनेछ ।  

- पार्लका स्िरमा कुनै पर्न के्षिमा र्वशेर् र्ोिदान िने व्र्जिहरुलाई सम्मान िथा र्वशेर् कार्िक्रम संचालन 
िररनेछ ।  
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- िेष्ठ नािररकको जिर्वनर्ापनमा सहििा हनुे हेिलेु र्वर्भन्न कल्र्ार्कारी कार्ि सञ्चालन िने िथा िेष्ठ 
नािररक र्मलन केरर सञ्चालनमा ल्र्ाइनछे।  
- िेष्ठ नािररक, मर्हला, बालबार्लका, असहार्, अपाङ्ग िरुााँसवासीलाई लजक्षि िरर "िरुााँस ग्रार्मर् बस सेवा" 
सञ्चालनमा ल्र्ाइनेछ।  
 


