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रूवी भ्याली गाउँपाललकाको दोस्रो गाउँ सभाको प्रथम अलिवेशनमा गाउँपाललकाको अध्यक्ष एवम ्

स्रोत अनुमान तथा बजेट लसमा लनिाारण सलमलतको संयोजक श्री रामलसङ तामाङज्यूबाट प्रस्तुत 

आलथाक बर्ा २०७९।८० को नीलत तथा कायाक्रम 

 

  

गाउँसभाका उपाध्यक्षज्य,ू 

प्रमतख अलिलथज्य,ू  

प्रमतख प्रशासकीय अलधकृिज्य,ू  

अलिलथ ज्यहूरु,,  

वडा अध्यक्षज्यहूरु,,  

लवलभन्न राजनीलिक िलका प्रमतख िथा प्रलिलनलधज्यहूरु,, 

गाउँसभाका सम्परू्ि सिस्यज्यहूरु,,  

गाउँपाललकाका कमिचारी लमत्रहरु,,  

सेितिङ प्रहरुरी चौकी प्रमतख,  

लवलभन्न सरकारी िथा गैर सरकारी संघ संस्थाका प्रमतख एवं प्रलिलनधीहरु,, 

साथै उपलस्थि हुरुनतभएकासम्परू्ि महरुानतभावहरु,मा मेरो व्यलिगि िथा गाउँपाललकाको िर्ि बाट न्यानो 

अलभवािन टक्रयाउन चाहरुन्छत  ।  
 

रूवी भ्याली गाउँपाललकाको उपाध्यक्ष िथा बजेट िथा कायिक्रम िजतिमा सलमलिको संयोजकको हरुलैसयिले 

यस रूवी भ्याली गाउँपाललकाको िोस्रो गाउँ सभाको प्रथम अलधवेशनमा आगामी आथीक बर्ि 

२०७९।०८० को नीलि िथा कायिक्रम प्रस्िति गनि पाउँिा अत्यन्ि गौरवालन्वि छत  ।  
 

सम्वि ्२०७९ साल बैशाख ३० गिे सम्पन्न स्थानीय िहरु सिस्यको लनवािचनबाट गलिि स्थानीय सरकारले 

पिभार सम्हरुाले पश्चाि संघीयिाको ममि र भावना अनतकूल जनिाको माग र आवश्यकिालाई ध्यानमा राखी 

यस पलहरुलो  नीलि िथा कायिक्रमनलवनिम ् सोचका साथ प्रस्िति गररएको छ । यी प्रस्िति नीलि िथा 

कायिक्रमहरु,को कायािन्वयन गनिका लालग हरुाम्रा अगालड धेरै चतनौिीहरु, छन ् । साथै प्रशस्ि अवसरहरु, पलन 

छन ् ।गाउँपाललकाबासीको अमलू्य मििानबाट प्राप्त लजम्मेवारी प्रलि सधै बर्ािार रहरुि ै हरुामीले हरुाम्रो 

आिरर्ीय गाउँबासीहरु,सँग गरेका प्रलिवद्दिा र बाचाहरु,लाई स्मरर् गि ै लि सवै चतनौिीहरु, सहरुज,पमा 

स्वीकार गरर हरुाम्रो रूवी भ्याली गाउँपाललकाको सवािङ्गीर् लवकासको लालग लनरन्िर ,पमा जतलटरहरुनेछौ । 

यसका लालग रूवी भ्याली गाउँपाललकाका सम्परू्ि आमा बतबा,िाजतभाइ, लििी, बलहरुनी लगायि राजनीलिक 

िलहरु,, संघ संस्था, नीलज क्षेत्र, नागररक समाजलगायि सबै सरोकारवाला लनकायहरुरूको रचनात्मक सतझाव 

र सहरुयोगको पलन अपेक्षा गििछौ । 
 

लोकिन्त्रका आधारभिू मलू्य मान्यिा, मानव अलधकार, सामालजक न्याय, सहरुअलस्ित्व र समन्वयको 

लसद्धान्िलाई आत्मसाथ गि ै लवलधको शासनमा परू्ि प्रलिवद्द रहरुी जनिाले शासन व्यवस्थामा भएको 

पररवििनको अनतभतलि गने साथै जीवन भोगाईमा नै पररवििन िलेखने लकलसमले यो नीलि िथा कायिक्रमको 

कायािन्वयन गनि कलटवद्भ रहरुनेछौं । 



 

                             आगामी आलथिक बर्ि २०७९।०८० को नीलि, कायिक्रम र आयोजना कायािन्वयन गनि 

रु ३१,५५,२०,०००।-(एकलतस करोड पचपन्न लाख लवस हजार रुपैयाँ ) लवलनयोजन गरेको छत  । कत ल 

लवलनयोजन मध्ये चालत खचि िर्ि  रु. १७,८७,५६,००० ।-(सत्र करोड सतासी लाख छपन्न हजार रुपैयाँ 

)अथािि कूल लवलनयोजनको ५६.६५ प्रलतशत, पूजँीगि िर्ि  ,.१३,६७,६४००० ।-(तेह्र करोड सतसठ्ठी 

लाख चौसठ्ठी हजार रुपैयाँ) अथािि कूल लवलनयोजन४३. ३५ प्रलतशत लवलनयोजन गरेको छत  । 

लशक्षा,स्वास््य,कृर्ी, प्रलवलध िथा मलहरुला बालबाललका, गाउँपाललका प्रहरुरी  िर्ि का कमिचारीहरु,को िलब 

भत्ता लगायिका सतलवधाको लालग ,.८,०९,००,००० ।-(आठ करोड नौ लाख रुपौंया ) , संघीय सरकार 

राजश्व बाँडर्ाँड िर्ि  , ७,४७,०९,०००।-(साि करोड सच्चाललस लाख नै हरुजार  ,पैयाँ ) , प्रिशे सरकारबाट 

प्राप्त राजश्व वाडर्ाडबाट  , . ६१,९१,०००।-(एकसठ्ठी लाख एकानब्बे हरुजार ,पैयाँ ) समावेश भएको छ । 

आगामी आ.व. को लालग अनतमान गररएको खचि ब्यहरुोने स्रोि मध्ये संघीय सरकारबाट प्राप्त हुरुने लवत्तीय 

समालनकरर् अनतिान ,.८,२०,००,०००।-(आि करोड लवस लाख  ,पैयाँ ),  प्रिशे सरकारबाट प्राप्त हुरुने 

लवत्तीय समालनकरर् अनतिान ,.७०,७३,०००।-(सत्तरी लाख लत्रहरुत्तर हरुजार ,पौंया ), लवशेर् अनतिान 

,.७५,००,०००।-(पचहरुत्तर लाख ,पैयाँ ) र राजश्व बाँडर्ाँडबाट ,.१,३४,९७,०००।- (एक करोड चौलिस 

लाख सन्िानब्बे हरुजार ,पैया ) प्राप्त हुरुने अनतमान छ । त्यसै गरर गाउँपाललकाको आन्िररक स्रोि िर्ि  

,.१०,००,०००।-(िश लाख ,पैयाँ) प्राप्त हुरुने अनतमान छ । साथै गि आ.व.को खचि गरर बाँकी गि वर्िको 

मौज्िाि ,. ५०,००,०००।-( पचास लाख ,पैयाँ) रहरुकेो छ । साथै लवत्तीय ब्यबस्थापन िर्ि  , 

४,५०,००,०००।-(चार करोड पचास लाख  ,पैयाँ ) रहरुकेो छ । 

 

 

सम्मानीत सभाका सदस्यज्यूहरु, 

यस गाउँपाललकाको आलथिक बर्ि २०७९।०८० को प्रस्िालवि उद्दशे्य,नीलि, कायिक्रम िथा बजेट िजतिमा गिाि 

नेपालको संलवधान,िीगो लवकासका लक्ष्यहरु,, बजेट िथा योजना िजतिमा सम्वन्धी लिग्िशिन,गाउँपाललकाको 

कायिलवभाजन लनयमावली, कायिसम्पािन लनयमावली,स्थानीय सरकार संचालन ऐन,अथि मन्त्रालयको बजेट 

लसललङ, िथा मागििशिन, संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेट लसललङ,राजश्व परामशि सलमलिले ियार गरेको 

बालर्िक आन्िररक आम्िानीको प्रके्षपर्,स्रोि अनतमान ििा बजेट सीमा लनधािरर् सलमलिको बालर्िक 

आन्िररक आयको अनतमान,प्रिशे सरकारबाट प्राप्त बजेट लसललङ,लवलभन्न लवर्यगि सलमलिको सतझाव एवं 

लसर्ाररस साथै अन्य सरोकारवाला पक्षहरु,को रायलाई आधार मालनएको छ । 
 

यस गाउँपाललकाले आगामी आ.व. २०७९।०८० को लालग ियार गरको नीलि िथा कायिक्रमले प्राकृलिक, 

भौगोललक, सामालजक, सास्कृलिक, राजनीलिकर ऐलिहरुालसक दृलिकोर्ले गौरव गनि लायक यस पाललकाको 

आलथिक, सामालजक, मानलवय र भौलिक पक्षहरु,को लवकासमा मागि प्रशस्ि गने लवश्वास ललएका छौं । 
 

जनिाको सबैभन्िा नलजकको सरकारको ,पमा रहरुकेो स्थानीय सरकारले यी नीलि अनतकूल योजना छनौट, 

कायािन्वयन र अनतगमन मलू्याङ्कनमा िीगो लवकासका लक्ष्यहरु, प्राप्त हुरुने गरी साथै जनिाको अपनत्व 

सजृना हुरुने गरी कायािन्वयन गनि सधै ित्पर र जवार्िहेरुी रहरुनेछौं । 

 

गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु, 



 

"समृद्ध नेपाल: सुखी नेपाली" को रालरिय सोचलाई आत्मसाथ गदै "खलनज, जडीबुटी, पयाटन, 

जलस्रोत र लवपद् प्रलतरोिी पूवाािार: समृद्ध रूवी भ्यालीको आिार" भन्ने मूल नाराका साथ अव म 

िहेरुायका नीलिहरु, यस गररमामय गाउँसभामा पेश गनि गईरहरुकेो छत  । 
 

नीलत तथा कायाक्रमहरु 

 रूवी भ्याली गाउँपाललकाको ,पान्िरर्कारी आयोजनाका ,पमा केहरुी मलूभिू आयोजनाहरु, छनौट 

गरी लनरन्िरिा लिइनेछ । 

 लपछलडएका के्षत्र, वगि र समतिायलाई प्रत्यक्ष र्ाइिा पतग्ने र नयाँ रोजगारीको श्रजृना हुरुन सक्ने योजना 

िथा कायिक्रमहरु,लाई आवश्यक कायिलवलधहरु, िजतिमा गरी अगाडी बढाइनेछ । 

 लवशेर् महरुत्वका अधतरा र क्रमागि योजनाहरु,लाई समयानतकूल पररमाजिन गरी परूा गररनेछ । 

 वन िथा वािावरर् संरक्षर्,लवपि ्जोलखम न्यनूीकरर् र कोरोना लगायिका आउन सक्ने सबै प्रकारको 

महरुामारी लनयन्त्रर्का लालग लवशेर् कायिक्रमहरु, सत,वाि गररनेछ । लवपिबाट कम क्षलि पतग्नेगरी पवूि 

ियारी, प्रलिकायि र पतनस्थािपनाका योजना िथा कायिक्रमहरु, अध्ययन गरी लाग ूगररनेछ । 

 आलथिक लवकासको मे,िण्ड मालनएको पयिटनप्रवद्धिन, चक्रपथ लनमािर्,प्रालवलधक र व्यवसायीक लशक्षा 

मार्ि ि िक्ष जनशलि उत्पािनलाई बहुरुवलर्िय योजनाका ,पमा लगानी गने साथै सरोकारवाला 

लनकायसँग समन्वय गि ैलगानी आकलर्िि गररनेछ । 

 कृर्ी िथापशत लवकास कायिक्रम मार्ि ि त्यसको लवलवलधकरर् र बजारीकरर्, गतर्स्िर मापन गरी 

ब्रालन्डङमा जोड लिइनेछ । 

 मलहरुला िथा बालबाललका, बदृ्धबदृ्धा, अशि लवकलाङ्ग लगायि लक्षीि वगिलाई प्रत्यक्ष र्ाइिा पतग्ने 

कायिक्रमहरु,मा लवशेर् जोड लिइनेछ । 

 राज्यको सबै लनकायमा यस गाउँपाललकाको प्रलिलनलधत्व बढाउन यतवा ललक्षि लवशेर्ि: मलहरुला, 

िललि, लपछडा वगि, जनजालि समतिायलाई अलभमतलखकरर् िथा िाललम लनरन्िर लिइनेछ । 

 लवकासको नाममा बजेट स-साना इकाईमा छररने र भागवण्डा लगाउने भन्िा प्राथलमकिा लनधािरर् गरी 

आवश्यकिा र औलचत्यिाको आधारमा शीघ्र नलिजा हरुाँलसल गरर जनिालाई प्रत्यक्ष लाभ हुरुने योजना 

िथा कायिक्रमहरु,मा जोड लिइनेछ । 

 

  गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु, 

अव म यस गररमामय गाउँसभामा रूवी भ्याली गाउँपाललकाको के्षत्रगि नीलि िथा कायिक्रमहरु, प्रस्िति गनि 

चाहरुन्छत  । 

 

(क) कृलर्िथा पशतपालन  

o परम्परागि,पमा प्रयोग हुरुन े लवउलवजनलाई जगेनाि गि ै  कृलर्मा आधतलनलककरर्, व्यवसालयकरर् र 

लवलवलधकरर् गन े। 



 

o लकसान क्लवहरु, गिन गरी रासायलनक मललाईव्यवलस्थि गि ैप्राङ्गररक मल उत्पािनमा प्राथलमकिा 

लिन े।  

o कृलर् अनतसन्धान, माछा पालन, काललज पालन, पाहरुा पालन आलिको अनतसन्धान र लवकासमा लगानी 

गन ेजसबाट पतजँीको लवकास गन े। 

o िाँिे ओखर, लकलव, लटमतर,सितवा, चराइिो, अलाइची खिेी, हरुाटबजार, रलिक हरुाउस, कोल्ड स्टोर िथा 

कृलर् उपज सकंलन केन्रको सत,वाि गन े।  

o कृलर् िथा पशत प्रालवलधकहरु,लाई लवशरे् िाललमको व्यवस्था गन े। 

o जनिासगं पाललका  कायिक्रम शत, गरी यस अन्िगिि- कोख िखेी शोकसम्म स्थानीय सरकार रहरुकेो 

अनतभलूि हुरुन ेकायिक्रम गन े। 

o खाद्य िथा पोर्र् सतरक्षामा ध्यान लिि ैगाउँपाललकाले आयोजना गन े हरुरेक साविजलनक कायिक्रमहरु,मा  

स्थानीय उत्पािनलाई प्राथलमकिा लिन े। 

 

(ख)लशक्षा र खेलकत ि  

o अभीभावक सचिेना कायिक्रम सत,वाि गने । आवश्यकिानतसार अनलाइन कक्षा सञ्चालन प्रकृया 

थालनी गन े। 

o युवासगँ गाउँपालिका काययक्रम मार्ि ि आत्मलनभिर र स्वलम्वी हुरुन लसकाउि ै बाललववाहरु र यौन 

ितराचार जस्िा अपराधरोकथाम सम्बन्धी सचिेनामतलक कायिक्रम सञ्चालन गन े। 

o लवद्यालयमा िथा साविजलनक स्थानमा पतस्िकालय स्थापना गन े। 

o वालर्िक ,पमा उत्कृि लवद्यलय, लशक्षक र लवद्याथी छनौट गरी अलभनन्िन गन े। 

o प्रत्येक वर्ि गाउँपाललका लभत्रबाट एस ई ईमा उत्कृिहुरुन े लवद्यालथिलाई उच्च लशक्षाका लालग छात्रवलृिको 

व्यवस्था गन े। 

o माध्यलमक लवद्यालयहरु,मा स्माटि कक्षा सञ्चालनको लागी पहरुल गन,े लडलजटल कक्षा सञ्चालनको 

लागी पहरुल गन े । साथै मािभृार्ा र अगं्रेजी माध्यमबाट पिनपािन सञ्चालनको लागी केलहरु 

लवद्यालयहरु, छनौट गरी सत,वाि गन े। 

o लनरन्िर ,पमा Extra-Academic Activities मा जोड लििआैवलधक ,पमा लवद्यालय खेलकत ि, 

हरुालजरी जवार् प्रलियोलगिा, वािलववाि प्रलियोलगिा आलि आयोजना गन े। 

o लवद्यालयको भौलिक सरंचना सतधार गन े। 

o सरकारी सवेामा प्रवेशका लागी अलभमतलखकरर् िाललम सञ्चालन गनति । 

o सचूना प्रलवलध उच्चिम ्उपयोग गि ैप्रालवलधक लशक्षालाई बढावा लिई िक्ष जनशलत्तको लवकास गन े। 

o गाउँपाललकाको अनतिानका लशक्षक कमिचारीहरु,को िलब भत्ता समयानतकत ल ,पमा परीमाजन गि ैजान े। 

o बालकक्षा िथा सामतिालयक लसकाई केन्रलाई प्रभावकारी बनाउन खेलकत िका सामाग्री खररि गन े । 

लवद्यालयहरु,मा खेल लशक्षकको व्यवस्था गन े। जस्िै प्रत्येक मा.लव. मा करािे लशक्षकको व्यवस्था । 
 

(ग)पयिटन 



 

o ,वी भ्यालीको लवकासमा पयिटन क्षेत्रलाई मे,िण्डको ,पमा ललइ क्षेत्र पलहरुचान, प्रवद्धिन र प्रचार 

प्रसार गने ।  

o प्यालिोर लहरुमाल आरोहरुर्िथा लहरुमाल आरोहरुर्को अभ्यासको ,पमा लवकास गने । 

o कालोिहरु, सेिोिहरु, पाङसाङ, लसङ्ला, िािोपालन, गर्ेशकत ण्ड जस्िा धालमिक िथा  पयिटकीय 

स्थालहरु,को समग्र लवकासको गत,योजना बनाउने । 

o ग्रालमर् पयिटन, खेल पयिटन, पयािपयिटन, आलिको सचेिना कायिक्रम िथामौललक पलहरुचान 

सलहरुिको हरुोमस्टे संचालनमा प्रोत्साहरुन गने, जस मार्ि िआन्िररक िथा वाह्य पयिटकहरु,लाइ 

आकलर्िि गने । 

o पयिटकीय िथा धालमिक स्थलहरु,को पिमागिको DPR ियार गने । 

o मतख्य पिमागिहरु,मा पिमागि लचन्हरु सलहरुिको  हरुोलडङ बोडिहरु, राख्ने । 

o यस गाउँपाललका लभत्र रहरुकेा धालमिक संघ संस्थाहरु,लाई  व्यवलस्थि गनि कानतन अनतसार ििाि 

प्रकृयामा ल्याइने लनलि अवलम्वन गने । 

o यस आलथिक वर्िबाट धालमिक संघसंस्था अन्िगिि प्रलसद्ध मलन्िर,गतम्बा र चचि लनमािर्मा जोड लिने 

लनलि अपनाईनेछ ।  

o ऐलिहरुालसक पिृभलूमसँग जोलडएका झांक्रीबोन र लामा परम्परालाई लवशेर्  संरक्षर् र सम्वद्धिन गने । 

o ऐलिहरुालसक ,पमा पलहरुचान भएको लिर खेल (म्ये्यप्पा) र छेलोहरुान्ने खेलकत िलाई प्रवद्धन गनि 

मतख्य पवि हरु,मा प्रलियोलगिात्मक कायिक्रमको आयोजना गने । 

o िामाङ, गत,ङ र घले लगायि लवलभन्न जािको पलहरुचान झल्कने ल्हरुोसार पविलाइ लवशेर् 

प्राथलमलककरर्मा राख्ने । 

o गोम्बो नाच, घाटत नाच, मा,नी नाच, झ्याउरे नाच र लामा नाच जस्िा परम्परागि नतृ्यहरु,को 

संरक्षर् र सम्वद्धिनमा जोड लिने । 

(घ)कला संस्कृलि 

o परापवूि कालिखेी चल्ि ै आएको िामाङ समतिायको मेन्िोमाया, गोम्बो नाच, लामा नाच,  

साईखोले, बोम्सङ,वारवार हरुोई र  गत,ङ समतिायको मा,नी, घाटत, झ्याउरे जस्िा नाचहरु,को संरक्षर् 

र सम्वद्धिनमा जोड लिने । 

o धालमिक सलहरुष्र्तिालाई बढावा लिि ैइसाई धमािवलम्वीहरु,को पवि लक्रसमस डे र स्टसिन डेमा लवशेर् 

कायिक्रमको आयोजना गने । 

o प्रालचनकालका ऐलिहरुालसक धालमिक स्थलहरु, गतम्बा, माने, च्याम्रािवेी , ब्रागरजो, चेन्ितङ , 

सिाचेि, डतगङिवेी, लसङ्ला माने, डतलप्जगत, पेलन्िस्या िोमेन, ल्हरुथान, लसच्यि िोमेन, जोङम्यान 

डाडाँ, लिङगङ, लचिोरो मान,े िाङगप ऊ, कालो र सेिो िहरु, गर्ेश कत ण्ड, िेम्बोडाडां, जोङगाङ 



 

डाडाँ, िोङिने कत ण्ड, गोिेन कत ण्ड, सेङिर चो, यासाि गतर्ा, क्षतत्यािन माने, क्रत स डाडाँ लगायि 

सम्परू्ि धालमिक स्थलहरु,को संरक्षर् गने ।  

(ङ)स्वास््य 

o सामान्य उपचारको सेवा सतलवधा नपाएर लवलभन्न आलथिक र मानलसक समस्या भोग्न वाध्य 

जनिाहरु,को स्वास््य सतधारको लागी  ग्रालमर् अस्पिाल सञ्चालन कायिलाईलिव्रिा लिने ।  

o स्वास््य सेवालाई व्यवलस्थि गनिको लागी पवूािधारहरुरूको व्यवस्था, उपकरर् खररि र िक्ष 

जनशलत्तको व्यवस्था गनि जोड लिने । 

o ित्कालनै एम्बतलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याउने ।  

o लवलभन्न लनकायहरु,सँग समन्वय गरी लवशेर्ज्ञ सेवा सलहरुिको स्वास््य लशलवर संचालन गने ।  

o कडा रोग लागेका जस्िैैः क्यान्सर, मगृौला रे्ल, मतटतरोग जस्िा गंलभर प्रकृलिका रोग लागी 

उपचाररि व्यलिहरु,लाई नगि आलथिक सहरुयोग प्रिान गने ।  

o स्वास््य संस्थाहरु,मा और्धी,उपकरर्हरु,को लनयलमि आपिूी गने कायिलाई बैज्ञालनक बनाउन 

मापिण्ड ियार गने ।  



 

(ङ)सतशासन र संस्थागि लवकास 

o सतशासन िथा संस्थागि लवकास अन्िगिि सेवा प्रवाहरु चतस्िर उत्कृि बनाउन कमिचारीलाई 

िाललमको व्यवस्था साथै कायिसम्पािनका आधारमा  पतरस्कृि र िलण्डि गने कायिलवलध बनाउने ।  

o न्यालयक कायिमा सहरुजिा ल्याउन मेललमलापकिाि सम्बन्धी िाललमको आयोजना गने ।  

o नेितृ्व  लवकास सम्बलन्ध िाललम लवद्यालयस्िरबाट नै शत,वाि गने । 

o गाउँपाललकाको ५ बर्े रर्नीलिक योजना ियार गने । साथै अल्पकाकलीन, मध्यकालीन र 

िीघिकालीन योजना बनाउने । 

o गाउँपाललकाको डाटावेश, अलडयो र लभलडयो  प्रोर्ाइल ियार गने ।  

o लनलज के्षत्र, गैह्रसरकारी संघसंस्थासंग सहरुकायि गि ैपाललकाको सवािङ्गीर् लवकासमा सहरुयोग गने 

लनलि ल्याइन।े  

o यस पाललका लभत्र सञ्चालीि हरुाइड्रोपावर कम्पनी सरोकार सलमलि बनाई जनिा र पाललकाको 

लहरुिमा उपयोग गने । 

o पाललका लभत्र रहरुकेा अवैज्ञालनक जग्गालाई व्यवलस्थि गिैं कृर्क समतहरु, सहरुकारी, जलडबतटी, कृलर् 

लगायि आलथिक पक्षसँग जोलडएको क्षेत्रहरु,लाईभउूपयोगमा आकलर्िि गने ।  

o यस गाउँपाललका लभत्र सवारी कर लगायिका अन्य करका िायराहरु, बढाउँि ैलैजाने ।  

o िललि समतिायमा व्याप्त रहरुकेो “बाललघरे प्रथा” लाई उन्मतलन गरी व्यावसालयक अथोपाजिनमा 

,पान्िरर् गने लनलि ल्याइने ।  

o पाललका लभत्रका लवलभन्न व्यवसायहरु,लाई करको िायरा लभत्र ल्याउने लनलि अबलम्बन गररने । 

o संरक्षक लवलहरुन िथा बेसाहरुारा वदृ्ध वदृ्धा आमाबतबाहरु,लाई ललक्षि गरी ,वीभ्याली लभत्रका जेष्ठ 

“आमाघर” स्थापना गने लनलि ललइने ।  

o शालन्ि, अमनचयन र सतरक्षाको प्रत्याभलूि लिन गाउँपाललका प्रहरुरी िथा पयिटक प्रहरुरीको लनयतलि 

गने । 

 

(च)पवूािधार 

o प्रहरुरी चौलक, संग्राहरुालय, शलहरुिको शाललक िथा लवश्रामस्थल लनमािर् गने । 

o स्थानीय उत्पािनलाई प्रोत्साहरुन लिने कायिक्रम ल्याउने ।  

o अपवािमा बाहरुके पाँच लाख ,पैयाँ भन्िा कम रकमको आयोजनाहरु, छनौट गररने छैन । 

o नागररकहरु, समक्ष पतग्नतपने सचूनाहरु,लाई वेभसाइट मार्ि ि व्यबलस्थि गने र लनमािर् भएका मोबाइल 

एपको संचालन गररने ।  

o लवलभन्न संघसस्था मार्ि ि साझेिारीमा सञ्चार र प्रलवलधको लवकास गने ।  

o लछमेकी स्थालनय िहरुहरु,सँग समन्वय गरी अलप्टकल र्ाइबर मार्ि ि गतर्स्िरीय र सविसतलभ 

ईन्टरनेटको व्यवस्था गररने ।  

  



 

 (छ) वािावरर् िथा लवपद् व्यबस्थापन 

o वन जंगल संरक्षर्का लालग सामतिालयक वन उपभोिा समतहरुसंग सहरुकायि गररने । 

o पलहरुरोजन्य के्षत्रमा वकृ्षारोपर् कायिक्रम संचालनमा जोड लिइने । 

o सडक लगायिका लवकास लनमािर्को क्रममा हुरुने वन अलिक्रमर् र जथाभावी कटान लाई परू्ि 

,पमा लनयन्त्रर् गररने । 

o लवकास लनमािर्को कायि अगालड बढाउनत अगालड वािावरर्लाई पानि सक्ने असरको परीक्षर् गनि 

IEE,EIA लाई अलनवायि ,पमा कायािन्वयनमा ल्याइने । 

o मापिण्ड लवपरीिका प्लालिकजन्य वस्ितको लनयन्त्रर् िथा न्यलूनकरर् गि ै वैकलल्पक व्यवस्था 

गररने ।  

o लवपि जोलखम िाउँहरु,को पलहरुचान गरी पवूिियारी र प्रलिकायि योजना बनाउने । 

o लवपि व्यबस्थापन कोर्बाट सम्वलन्धि सलमलिको लसर्ाररस र गाउँ कायिपाललकाको लनर्ियानतसार 

लवपिका घटनाहरु, सम्बोधन गने । 

 

अन्त्यमा, 

मालथ उल्लेलखि नीलिहरु,को प्रभावकारी कायािन्वयनका लालग रूवी भ्याली गाउँपाललकाले सविपलक्षय 

सहरुकायि र समन्वय गि ैआवश्यक कायिलवलधहरु, समेि िजतिमा गरी लाग ूगररनेछ । 

 नीलि िथा कायिक्रम िजतिमाका क्रममा रचनात्मक सतझाव लिनतहुरुने गाउँपाललकाका शतभ लचन्ि सबैमा हरुालििक 

धन्यबाि लिन चाहरुन्छत  । यसरीनै नीलि िथा कायिक्रम कायािन्वयनमा सम्वद्द सवै पक्षको सहरुयोग प्राप्त हुरुने 

अपेक्षा गरेको छत  । 

 

 

 

धन्यवाि ! 

जय रूवी भ्याली ! 

 

 

रामलसङ तामाङ 

अध्यक्ष 

एवम ्

स्रोि अनतमान िथा बजेट लसमा लनधािरर् सलमलि संयोजक 


