फलेवास नगरपाललका
को तेस्रो नगरसभामा प्रस्तुत

आर्थिक वर्ि २०७५। ०७६ को

नीति िथा कार्यक्रम
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नगर सभाका सदस्यहरु,
१.

फलेवास नगरपाललकाको आर्थिक वर्ि २०७५÷०७६ को नीतत तथा
कायिक्रम यस गररमामय सभामा प्रस्तुत गनि पााँउदा मलाई खुसी
लागेको छ ।यस अवसरमा म नेपाल र नेपालीको उज्जज्जवल, सुखी,
खुसी तथा सम्मुन्नत भववष्यका लार्ग संघीय लोकतान्रीक गणतन्र
स्थापना गनि नेपाली जनताले पटक पटक गदै आएको ऐततहााँलसक
जनआन्दोलन, सशस्र आन्दोलन लगायतका अन्य सवै आन्दोलन
तथा ववद्रोहहरुको स्मरण गदै उच्च सम्मान गदि छु । यस गररमामय
सभामा सददयौ दे खख संघीय लोकतान्त्न्रक गणतन्र स्थापना सम्मको
अवर्िमा आफ्नो जीवनको वललदान गनह
ुि ु ने संपूणि ज्ञात अज्ञात
सदहदहरुलाई स्मरण गदै हाददि क श्रद्िान्जली अपिण गदि छु ।
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२.

राजनैततक तथा आर्थिक संक्रमणमा स्थापना भएको फलेवास
नगरपाललका सवािङ्घीण ववकासको पखािइमा रहे को यहााँहरु समक्ष
छलिङ्ग नै छ । भौगोललक वववविता, सामान्त्जक तथा सांस्कृततक
ववलशष्ठताको अनुपम संगम, मानवीय पूंजीको पयािप्तता, सुसुप्त
आर्थिक कृयाकलापमा संचाललत जीवन शैली, राजनैततक चेतनाको
वढ्दो स्तर संगसंगै ववकासका गततववर्िहरुलाई अगाडी वढाउने हाम्रो
प्रयास यस नगरपाललकाको पदहलो नीतत, कायिक्रम तथा वजेट वाट नै
भएको हो । ववकासका सवै आयामहरुलाई समेटेर सन्तलु लत र ददगो
ववकास गनि यस नगरकायिपाललका कदटवद्घ रहे को यहााँहरु समक्ष
स्मरण गराउन चाहन्छु ।

३.

यस आर्थिक वर्िमा दीघिकाललन महत्वका िेरै कायिक्रमहरुको शुरुवात
गररएको छ । ववकास तनयन्त्न्रत तथा योजनावद्ि हुनुपछि । ववकास
नागररकको आवश्यकतामा आिाररत हुनुपछि । नगरको भौगलभिक
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अवन्त्स्थती, सामान्त्जक तथा सााँस्कृततक अवस्था,आर्थिक ववकासको
अवस्था, सािन स्रोतको उपलव्िता,ववकासका संभावना, तथा नगरको
दीगो संमद्
ृ िीका लार्ग फलेवास नगरकायिपाललकाले त्ररभूवन
ववश्वववद्यालय,केन्द्रीय भूगभि शास्र अध्ययन संस्थान, कीततिपरु साँग
संझौता गरी गुरुयोजना तनमािण गरररहे को छ । गुरुयोजनाको
तनमािणले नगरको सवािङ्घीण ववकासको मागिर्चर तय गनेछ । भावी
ददनमा योजनावद्ि ववकासमा नगर अगाडी वढन मागिदशिन ददनेछ ।
४.

नगरको दीघिकाललन संवद्
ृ िीको लार्ग काललगण्डकी वहुउद्िेश्यीय
पररयोजनाको अध्ययन कायिको शुरुवात गररएको छ । यसको
तनमािणले फलेवास मारै नभएर समग्र मुलुककै वहुआयालमक
ववकासमा सघाउ पु¥याउनेछ । यस नगरपाललकामा वादहरी तथा लभरी
चक्रपथको तनमािण तथा सुिार कायि द्रत
ु गततमा भै रहे को छ ।
काकीनेटा, थापाठाना, शंकरपोखरी, दे ववस्थान, जैमुनीघाट सडकको
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तनमािणले नेपालको ४ नं प्रदे श ५ नं. प्रदे श र कणािली प्रदे शको आर्थिक,
भौततक, सामान्त्जक एवं सांस्कृततक ववकासको संजाललकरणमा सघाउ
पु¥याउने छ । थापाठाना भंगरा लललमठाना लमाए खानीगाउाँ सडक,
पाङ्गराङ्ग सुललकोट सडक, तातोपानी रुग्दी चुचनदे उराली सडक
जस्ता नगरको सवै भुभाग तथा नगर केन्द्र साँग संजालीकरण गने
सडक मागिहरुको स्तरीकरणको शुरुवात गररएको छ । मडु डकुवाको
लसरसुवा झोलुङ्गेपुल दे खख कुघािको झोलुङ्गे पुलसम्म सडकको
स्तरवद्
ृ िी गरी सहज र सरल आवागमन गनि सककने सडकको रुपमा
ववकास गनि प्रकक्रया शुरु गररएको छजसले कुश्मासाँग फलेवासको
तल्लो भूभागकोसंवन्ि स्थापना गनेछ । ववकासमा दीगोपना तथा
नागररक सन्त्न्नकटता स्थापना गनि नगरको प्रयास रहे को छ ।
ववकासमा भावी पुस्ताहरुको आवश्यकतालाई समेत ध्यान ददएर
सडक मापदण्ड तनमािण गररएको छ । सवै वस्तीलाई यातायातको
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सहज, सरल, तथा गण
ु स्तरीय पहुाँच तनमािण गनि नगर प्रयत्नशील छ
।
५.

दीगो रोजगारी माफित गररवी तनवारण र आर्थिक संवद्
ृ िीका लार्ग
नगरले ववववि सीपमा आिाररत उद्यमशीलता ववकास माफित
व्यवसाय ववस्तारका कायिक्रम कायािन्वयन गरररहे को छ । ववववि ११
अत्यावश्यक वविामा १२५ जना उद्यमी लसजिना गने कायिक्रम
संचालनमा छन ् । सवै वडाहरुमा मदहला समह
ु हरुलाई संजाललकरण
गरी व्यवसाय उन्मुख वनाउने कायिको शुरुवात भै सकेको छ । एक
वडा एक उद्योग स्थापना गने नगरकायिपाललकाको घोवर्त नीतत
अनुसार लसलाइ उद्योगको शुरुवात दे ववस्थानवाट गररएको छ ।

६.

गुणस्तरीय लशक्षा, गुणस्तरीय खानेपानी, लसंचाइको पयािप्तता तथा
सघनता, स्वास््यमा सवै नागररकको सरल, सहज र गुणस्तरीय
पहुाँच, वातावरण संरक्षणका कायिक्रमहरु, कृवर्को व्यावसायीकरण,
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आितु नकीकरण तथा प्रववर्िकरण, व्यवसायीक पशप
ु ालन जस्ता
ववववि कायिक्रमहरु यसै आर्थिक वर्िमा शुरुवात गररएको छ ।
७.

सभा सदस्यहरु, फलेवास नगरकायिपाललका सदै व नागररकको हीत र
समद्
ृ िीको पक्षमा रहे को छ। नागररकका वास्तववक मागहरु संवोिन
गनि चाहन्छ । दीघिकाललन महत्व तथा दीगो ववकासका कायिक्रमहरु
संचालन गने सोच राख्दछ । हामीले लोकवप्रयताका लार्ग मार
कायिक्रमहरु तय गदै नौ तर नागररकको खस
ु ी वद्
ृ िी गरे र लोकवप्रय
हुन्छौ ।

८.

फलेवास

नगरपाललकाको

पदहलो

नगरसभाले

स्वीकृत

गरे का

दीघिकाललन महत्वका नीतत तथा कायिक्रमहरुको दीगोपनाको लार्ग
आगामी आर्थिक वर्िमा पतन तनरन्तरता ददइने छ । कृवर्, पयिटन,
पूवाििार र रोजगार ः सुन्दर फलेवास सम्बद्
ृ िीको आिार भन्ने
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नारालाई साकार पानि नागररक केन्द्रीत नववन कायिक्रमहरु शरु
ु वात
गररनेछ ।
९.

सभासदस्यहरु, अव म फलेवास नगर कायिपाललकाको आगामी
आर्थिक वर्िको नीतत तथा कायिक्रम सम्मातनत नगर सभा समक्ष
प्रस्तुत गदि छु ।

आर्थयक विकास
१०. हामीले अगाडी सारे को काललगण्डकी वहुउद्िेश्यीय पररयोजनामा
साझेदारी गनि संघ तथा प्रदे श सरकार पतन सहमत भएका छन ् ।
यसको कायािन्वयनको लार्ग साझेदारको खोजी गररने छ ।
काललगण्डकी वहुउद्िेश्यीय पररयोजनाको ववकासले यस नगरको
मारै नभएर तछमेकी पाललकाहरु, तछमेकी न्त्जल्लाहरु, तछमेकी
प्रदे शहरुको साथै समग्र मुलुकको आर्थिक, सामान्त्जक तथा सााँस्कृततक
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ववकासमा महत्वपूणि भलू मका खेल्नेकुरा यस सम्मातनत सभा समक्ष
व्यक्त गनि चाहन्छु । यसको ववकासले पयिटन, लसंचाई, खानेपानी,
जल

यातायात, मत्स्यपालन

माफित

रोजगारी

लसजिना

गरी

दीघिकाललन संवद्
ृ िीको ढोका खोल्ने छ । यसका लार्ग संघ सरकार ,
प्रदे श सरकार तथा अन्य ववकास साझेदारहरु साँग सहकायि गररने छ ।
काललगण्डकी वहुउद्िेश्यीय पररयोजनाको संभाव्यता अध्ययनको
कायि आगामी आर्थिक वर्िमा शुरुवात गररने छ ।
११.पयिटन ववकासका ववववि कायिक्रमहरुको शुरुवात यसै आर्थिक वर्िमा
गररएको छ । खम
ु मा होम स्टे को शुरुवात भै सकेको छ । आगामी
आर्थिक वर्िमा यसको स्तरवद्
ृ िी, थप फैलावट तथा गुणस्तरीयताका
कायिक्रम संचालन गररने छ ।
१२. तनमािणार्िन मनमोहन शान्त्न्तवादटकाको तनमािणलाई द्रत
ु गतत प्रदान
गररने छ । ऐततहााँलसक तथा सामान्त्जक महत्वको यस वादटकासाँगै
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डहरे मा खल
ु ा र्चडडयाखानाको ववकास गरी पयिटकीय हवको रुपमा
नगरको मार्थल्लो भेगलाई ववकास गररने छ ।
१३. नगरमा स्थापना भई संचालनमा रहे का उद्योग तथा व्यवसायको
तनयमन प्रकक्रयाको शुरुवात भै सकेको छ । उद्योगी तथा
व्यावसायीको सहजताका लार्ग वडाकायािलयमा नै दतािको प्रकक्रया
शुरुवात गररएको छ । नगरमा उद्योगको प्रवद्र्िनका लार्ग एक
उद्योग ग्रामको ववकास गररने छ ।
१४. िातक
ु ा सामान, घरे लु प्रयोगका औजार तनमािण गने परं परागत
सीपलाई व्यवसायीकरण गरी रोजगारी वद्
ृ िी गनि आगामी आर्थिक
वर्ि व्यावसातयक सामान तथा औजार तनमािण उद्योगको स्थापना
गनिगररने छ यसकालार्ग कन्त्म्तमा एक रोपनी जग्गाको व्यवस्था गने
उद्यमीलाईप्रोत्साहन गररनेछ ।
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१५.

नगरमा

स्थावपत

सहकारीहरुको

व्यवस्थापनका

लार्ग

नगर

कायिपाललकाको कायािलयमा सहकारी डेस्कको स्थापना गरी तनयमन
गररनेछ । सहकारी वास्तवमा नै सहकारीको लसद्िान्त अनुसार
संचालन हुने संयन्रतात्मक तथा कानूनी व्यवस्था गररने छ ।
१६.कृवर् उपजहरुको संकलन तथा वजारीकरण गनि सहकारीहरुलाई
प्रोत्साहन गररनेछ । गररवसाँग सहकारी, एक व्यन्त्क्त एक सहकारीको
अविारणालाई कायािन्वयमा ल्याइनेछ ।
१७. कृवर्मा

आितु नकीकरण,

व्यवसातयकरण,

औिोर्गकीकरण,

यान्त्न्रकरण तथा वजारीकरणको कायिक्रमलाई तनरन्तरता ददइने छ ।
कृवर् उत्पादनको न्यन
ू तम समथिन मल्
ू य तोक्ने तथा कृवर् उपजलाई
वजारीकरण गने कायिको शुरुवात गररनेछ ।
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१८.नगरको भौगोललक ववशेर्ताका आिारमा पकेटमा आिाररत कृवर्
व्यवसायलाई थप ववस्तार र ववकास गररने छ । सुन्तला पकेट,
ववउववजन पकेट,अदव
ु ा पकेट,कफी पकेट तथा खाद्यान्न पकेटको
आिारमा ववववि कायिक्रम संचालन गररने छ । प्रततफलमाआिाररत
कृवर् अनुदान कायिक्रम को शुरुवात गररनेछ

। एक वस्ती एक

उत्पादन कायिक्रमको शुरुवात गररनेछ । आगामी आर्थिक वर्िमा
संभाव्यता अध्ययनका आिारमा वह
ृ त कृवर् फामिको शुरुवात गररने छ
।
१९. कृवर् उत्पादन माफित संवविान प्रदत्त खाद्य संप्रभत
ु ाको हकको
सुतनन्त्श्चतता गररने छ । लसंचाई , मलखाद, ववउववजन, पूंजी तथा
प्रववर्ि उपलब्ि गराउाँ दै प्राङ्गाररक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गररने
छ । एक घर एक टनेल कायिक्रमको शुरुवात आगामी वर्ि दे खखनै
गररनेछ ।
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२०. एक वडा एक नमन
ू ा कृवर् फमिको तनमािण कायिको शुरुवात गररनेछ ।
नगरका

कृवर्

फारामहरुलाई

कृवर्

लसकाइ

केन्द्र

(

ब्नचय

ःीभबचलष्लन ऋभलतभच )को रुपमा ववकास गररनेछ ।
२१.

तनवािहमुखी खेतत प्रणालीलाई पूणि रुपमा तनरुत्सादहत गररने छ ।
कृवर्मा रहे को अिि वेरोजगार तथा लक
ु े को वेरोजगारलाई कृवर्मा
व्यावसातयकरण तथा औद्योर्गकीकरण माफित रोजगार लसजिना
गररने छ । मौसमी वेरोजगारको खाली समयलाई औद्योर्गक क्षेर
तफि स्थानान्तरण गररनेछ ।

२२. कृवर्मा वााँदर आतंकका कारण कृवर् उपजको संरक्षण गनि नसककएको
गन
ु ासो नगरभर नै छ । यसका लार्ग जैववक वववविता तथा जैववक
पद्िततको दीगो संरक्षण हुने कायिक्रमको शुरुवात गररनेछ । साझा
प्
ृ वीको अविारणालाई आत्मसात गररनेछ । कृवर्मा वााँदर तनयन्रण
गरी वााँदरको संरक्षण गनि नगर लभरका खाली जलमन तथा
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जंगलहरुमा फलफुलको वगैचा तनमािण गररनेछ । वनजंगलका खाली
समथर जलमनमा जंगली खेतीको शुरुवात गररनेछ । साथै खेती
वरपरका अनावश्यक रुख कटानलाई प्रोत्साहन गररनेछ ।
२३. व्यवसातयक पशुपालन तथा कुखुरापालनमा जोड ददइने छ । आगामी
दई
ु वर्ि लभरै नगरलाई दग्ु िजन्य पदाथि र मासुमा आत्म तनभिर
वनाइने छ । स्वस्थकर मासु ववकक्रका लार्ग नगरमा स्थावपत मासु
पसलहरुको तनयलमत अनग
ु मन तथा सप
ु रीवेक्षण माफित स्तरवद्
ृ िी
गररने छ । आवश्यकताका आिारमा नगरका अन्य स्थानमा
गण
ु स्तरीय मासप
ु सल स्थापनामा जोड ददइने छ ।
२४. पशप
ु ालनका कायिक्रमहरु पकेटमा आिाररत हुनेछन ् । गाइभैसी पालन
पकेट, कुखुरा पालन पकेट, वाख्रापालन पकेट जस्ता थप पकेटको
ववकास एवं ववस्तार गररनेछ । यस आर्थिक वर्िमा स्थावपत
पकेटहरुलाई थप प्रोत्साहन गररने छ। एकवडा एक पशु तथा
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कुखरु ापालन पकेटको ववकास गररनेछ । नगरमा वह
ु ालन
ृ त पशप
कायिक्रम संचालन गररनेछ ।
२५. एक घर एक रोजगार कायिक्रम आगामी आर्थिक वर्िवाट नै शुरुवात
गररनेछ । प्रत्यक्ष रोजगारीको न्त्स्थततमा नभएका घरहरुको त्यांक
संकलन गरी पण
ू ि वेरोजगार भएका घरपररवारका कन्त्म्तमा एक जना
सदस्यलाई उद्यमशीलता ताललम माफित रोजगारी वजारमा समादहत
गररनेछ ।
सामाजिक विकास
२६. नगरपाललका लभर संचाललत सवै ककलसमका लशक्षा तथा लशक्षालयहरुको
प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय व्यवस्थापनको संयन्र तनमािण गररने छ
। गुणस्तरमापक सुचकहरुको ववकास गरी गुणस्तर सुतनन्त्श्चत गररने
छ।
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२७. चालु आर्थिक वर्िमा शुरुवात गररएको अंग्रेजी माध्यमवाट लशक्षण
लसकाइ कक्रयाकलापलाई थप सवलीकरण गररने छ । आगामी वर्ि
दे खख कक्षा २ मा अंग्रेजी माध्यममा पठनपाठनको शुरुवात गररने छ ।
२८. वालवाललकाहरुलाई ववद्यालय लशक्षा साँग सहज संवन्ि स्थापना गनि
कक्षा एकमा जानुपूवि स्तरीय वालकक्षाको व्यवस्थापन गररनेछ ।
२९. ववद्यालयहरुमा प्रववर्ियक्
ु त लशक्षण लसकाइको व्यवस्थापन गररनेछ ।
ववद्याथीको लसकाई उपलब्िी प्रतत लशक्षकलाई पूणत
ि न्त्जम्मेवार
वनाइने छ । ववद्याथीको लसकाइ उपलब्िीका आिारमा लशक्षकलाई
दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गररने छ ।
३०. गुणस्तरीय लशक्षामा सवै नागररकहरुको सरल र सहज पहाँ ःुचका
लार्ग नगरमा संचाललत पवित वहुमुखी क्याम्पसमा स्नातकोत्तर तह
साँचालनका लार्ग आवश्यक पहल गररने छ । अन्नपूणि सामुदातयक
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क्याम्पस तथा शंकरपोखरी क्याम्पसमा आवश्यकता अनस
ु ार
संकायगत ववववर्िरणमा जोड ददइने छ ।
३१.लललमठानामा कानून ववर्यमा ११र १२ कक्षाको पठनपाठनको शुरुवात
गनि आवश्यक पहल गररने छ ।
३२. नगरमा संचाललत प्राववर्िक ववर्यहरु अध्यापन गराउने भवानी
ववद्यावपठ मा.वव. र माटे देवल जनसहयोगी प्राववर्िक तथा
व्यावसातयक

मा.वव.को

गुणस्तरीयता

सुतनन्त्श्चतताका

लार्ग

आवश्यकतामा आिाररत कायिक्रम संचालन गररने छ । यसका लार्ग
ववद्यालयवाट प्रस्तावना पेश गनि लगाई आवश्यकता पदहचान
गररनेछ । साथै नगरका अन्य माध्यलमक ववद्यालयहरुमा थप
प्राववर्िक लशक्षा समावेश गनि आवश्यक पहल गररने छ ।कृवर्
ववर्यमा डडप्लोमा कक्षा संचालन गनिका लार्ग संभाव्यता अध्ययन
गनि एक कायिदल तनमािण गररनेछ । उपलब्ि स्रोत सािन, भू वनोट,
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प्रयोगात्मक स्थलको अवस्था हे री सो कायिदलले नगर कायिपाललकामा
लशफाररश गनेछ ।प्राववर्िक कृवर् कक्षामा अध्ययनरत गररव,
जेहन्दार तथा सीमान्तकृत पररवारका ववद्याथीहरुका लार्ग ददइएको
छारववृ त्तलाई तनरन्तरता ददइएको छ । यसरी छारववृ त्त प्राप्त गरी
अध्ययन गने ववद्याथीहरुले अन्त्न्तम वर्िको परीक्षा समाप्त गरी
पररणाम प्रकाशन हुने समयसम्म नगरकायिपाललकाले तोकेको
स्थानमा गई स्वयंसेवक सेवा गनप
ुि नेछ ।
३३. ववद्यालय नक्सांकनका आिारमा ववद्यालय समायोजन तथा
दरवन्दी लमलानका कायिक्रमहरुलाई थप अगाडी वढाइने छ ।
३४. प्राववर्िक तथा व्यावसातयक ववर्यहरुमा माध्यलमक एंव उच्च लशक्षा
अध्ययनमा गररव, सीमान्तकृत , दललत छारछाराको पहाँ ःुच वद्
ृ िी
गनि छारवतृ तको व्यवस्था गररने छ ।
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३५. नगरमा संचाललत सामुदातयक लसकाइ केन्द्रहरुलाई प्रभावकारी वनाउन
तनयमनको थप व्यवस्थाको शुरुवात गररनेछ। तनरन्तर लशक्षाका
कायिक्रमहरुको संचालनमा सामुदातयक लसकाई केन्द्रलाई न्त्जम्मेवार
वनाइने छ ।
३६. नगरको केन्द्रमा रहे को मोतत पुस्तकालायलाई नगर क्षेरको अध्ययन
केन्द्रको रुपमा ववकास गररने छ । एक ववद्यालय एक पुस्तकालयको
नीततलाई प्रभावकारी रुपमा कायािन्वयन गररने छ । पठनशीलताको
ववकासका लार्ग ववद्यालय तथा समुदायमा थप कायिक्रमहरु संचालन
गररने छ ।
३७. सवै नागररकको आिारभत
ू स्वास््यमा सरल, सहज तथा गण
ु स्तरीय
पहुाँचका लार्ग एक ५० शैयाको अस्पतालको स्थापनागनि पहल
गररनेछ । यसका लार्ग साझेदारहरुको खोजी गररनेछ ।
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३८. हाल स्थापना भई संचालनमा रहे का पााँच वटा द्यष्चतजष्लन
ऋभलतभच

हरुको

गुणस्तरीयता

सुतनन्त्श्चत

गररनेछ

।

आवश्यकताका आिारमा नगरका अन्य स्थानहरुमा पतन गुणस्तरीय
द्यष्चतजष्लन ऋभलतभच को स्थापना गररनेछ ।
३९. गण
ु स्तरीय आिारभत
ू स्वास््यमा सवै नागररकहरुको सरल तथा सहज
पहाँ ःुचका लार्ग नगरका स्वास््य चौकीहरुको स्तरवद्
ृ िी गररने छ ।
अत्यावश्यक और्र्िहरुको आपतू ति, दक्ष स्वास््यकमीहरुको पत
ू ी तथा
मेशीन औजारहरुको पयािप्तताको सुतनन्त्श्चतता गररने छ ।
४०. नगरपाललकाको केन्द्रमा रहे को िुललखेल अस्पताललाई स्तरवद्
ृ िी तथा
थप गण
ु स्तरीय सेवा संचालनका लार्ग िलु लखेल अस्पताल साँग
सहकायि तथा समन्वय गने कायिलाई तनरन्तरता ददइने छ ।
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४१. नगरलाई लागु और्िमक्
ु त नगरको रुपमा ववकास गनि ववगतमा
संचालललत कायिक्रमहरुलाई तनरन्तरता ददाँ दै स्वास््यकमी , सुरक्षा
कमी तथा सामान्त्जक अलभयान्ताको संजाल स्थापना गरी थप
कायिक्रम अगाडी वढाइने छ ।
४२. आयव
ु ेद स्वास््यलाई पवू विय वाङ्गमयको स्वास््य केन्द्रको रुपमा
ववकास गररने छ । योग लशक्षा तथा ध्यान केन्द्रहरुको ववकास गरी
सकरात्मक जीवन पद्ितत तथा सामान्त्जक ववकासमा उपयोग गररने
छ । ववद्यालय तथा समुदायमा आिाररत योग लशक्षा संचालनका
लार्ग पहल गररने छ ।

४३. नगरमा जडडवदु ट नसिरी स्थापना गरी जडडवदु ट खेततलाई प्रोत्साहन
गररने छ । नगरमा उपलब्ि जडडवुदटहरुको संरक्षण ,ववकास तथा
उपयोगमा जोड ददइने छ ।
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४४

नगर क्षेर भरी नै स्वच्छ एवं गण
ु स्तरीय खानेपानीको पहुाँचको
सुतनन्त्श्चतताका लार्ग संघीय तथा प्रादे लशक सरकारको साझेदारीमा
कायिक्रम संचालन गररनेछ । यसका लार्ग आवश्यकता अनुसार अन्य
साझेदार संस्थाहरुको समेत खोजी गररनेछ । आगामी पााँचवर्ि लभर
नगर भर एक घर एक िारा कायिक्रम संपन्न गररने छ । यसका लार्ग
पानीका मह
ु ान संरक्षण कायिक्रम, ललफ्ट खानेपानी आयोजना तथा
संभाव्य ठााँउमा जलमनमुनीको पानी तनकाल्ने प्रववर्िको ववस्तार
गररनेछ ।

४४. नगरलाई पण
नगर वनाउने कायिको थालनी
ू ि सरसफाइ उन्मख
ु
थापाठाना, खानीगााँउ तथा काकीनेटा वाट शुरुवात गररएको छ ।
आगामी ३ वर्िमा पूणि सरसफाइ युक्त नगर घोर्णा गने गरी कायिक्रम
संचालन गररनेछ । सरसफाइ उन्मुख घोवर्त वडाहरुको दीगोपनाका
लार्ग आवश्यक समन्वय गररनेछ । साविजतनक स्थलको सरसफाईमा
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सवै साविजतनक संस्थाहरुको संजालीकरण गररनेछ । व्यन्त्क्तगत,
सामान्त्जक तथा मानवीय स्वच्छतामा जोड ददइनेछ ।
४५.घर घरवाट तनष्कासन हुने फोहोर मैलाको उर्चत वर्गिकरण गरी
व्यवस्थापन गररनेछ । फोहोरलाई मोहोरमा वदल्ने कायिक्रम अगाडी
साररने छ । नगरको उपयक्
ु त स्थानमा फोहोर ववसजिन केन्द्रको
स्थापना गररने छ ।
४६. ववववि संस्कृततको संरक्षण र सम्वद्र्िनका कायिक्रमहरु यसै आर्थिक
वर्ि दे खख शुरुवात गररएको छ । पन्चेवाजा संरक्षण, लोकगीत,
भजनको संरक्षण, आददवासी तथा जनजाततहरुका मौललक संस्कृततको
संरक्षण, परं परागत पेशा,सीप तथा व्यवसायहरुको संरक्षणका
कायिक्रम सघन रुपमा संचालन भै रहे का छन ् । आगामी आर्थिक
वर्िमा पतन यी कायिक्रमहरुलाई तनरन्तरता ददइने छ । सवै परं परागत
कला , सीप, व्यावसाय तथा रहनसहनलाई नगरको वौद्र्िक
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संम्पततको रुपमा सर्ु चकृत गरी तततनहरुको संरक्षण, ववकास गरी
नगरको ववकासमा मूलप्रवाहीकरण गररनेछ ।
४७. नगरक्षेरका प्राचीन मठमन्त्न्दर, दे वालय ,कोत, गुठी , पाटीपौवा तथा
अन्य िालमिक स्थलहरुको संरक्षण र ववकासमा जोड ददइने छ । सवै
परं परागत स्थलहरुको ववकासले िालमिक पयिटकीय संभावनालाई
उजागर गनेछ ।
४८. यस नगरक्षेर कालीगण्डकी नदीको ककनारमा अवन्त्स्थत छ । यस
क्षेरमा वोललने खस भार्ा पवितेली भार्ाको नामले प्रख्यात छ ।
यसलाई प्रादे शीक भार्ाको रुपमा सूर्चकृत गरी सरकारी कामकाजको
भार्ाको रुपमा स्थावपत गनि प्रदे श सरकारसाँग समन्वय गररनेछ ।
४९. खेलकुदको ववकास माफित स्वस्थ, अनुशालसत, कतिव्यपरायण तथा
राष्रभक्त नागररक उत्पादनमा जोड ददइने छ । चालु आर्थिक वर्िमा
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नगरका केही स्थानहरुमा खेलकुद मैदान तनमािण कायिको शुरुवात
गररएको छ । आगामी दई
ु वर्ि सम्ममा नगरका सवै वडाहरुमा साना
तथा मझ्यौला खाले खेल मैदानको तनमािण गररने छ । यसै वर्ि
नगरको उपयुक्त स्थलमा एक स्टे डडयम तनमािण कायिको शुरुवात
गररनेछ । यसका लार्ग अन्य साझेदार साँग सहकायि गररनेछ ।
५०. नगर क्षेर वादहरका ववलभन्न प्रततस्पिािमा उत्कृष्टता हांलसल गने
खेलाडीहरुलाई

गररने

सम्मान

तथा

प्रोत्साहन

कायिक्रमलाई

तनरन्तरता ददइने छ । अन्तरान्त्ष्रय खेलमा सहभार्ग भै नगरको
इज्जजत वढाउने खेलाडीहरुलाई ववर्ेश प्रोत्साहन गररनेछ ।
५१. नगरको वैलशष्ठता झल्काउने गरर नगरस्तरीय मेयर कप खेलकुदको
आयोजना गररनेछ । यसवाट खेलकुदमा अन्तरपाललका समन्वय हुने
तथा खेलाडीहरु वीच सौहादि ताको वातावरण लसजिना हुनुका साथै
आन्तररक पयिटनको ववकासमा समेत सहयोग पुग्नेछ ।
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५२. नगरलभरका सवै यव
ु ाक्लवहरुको सर्ू चकरण तथा संजालीकरणको
कायि यसै आर्थिक वर्िमा शुरुवात गररएको छ । युवाहरुलाई खेलकुद,
समाज सेवा तथा स्व ववकासमा सररक गराउन युवाक्लवस्तरीय
कायिक्रमहरु संचालन गररनेछ । युवाक्लवहरुमा खेलकुद सामाग्री
ववतरण गने तथा ती सामग्रीहरुको समुर्चत प्रयोग गने वातावरणको
लसजिना गररनेछ ।
५३. ववकासमा लैङ्गीक मल
ु प्रवाहीकरणका लार्ग ववशेर् कायिक्रम संचालन
गररनेछ । ववकास योजनाका सवै चरणहरुमा मदहला, तेस्रो ललङ्गी,
यौतनक

अल्पसंख्यक,

वालवाललका,

प्रौढ

सवै

नागररकको

सहभार्गताको सुतनन्त्श्चतता गररनेछ ।
५४. मदहला उद्यमशीलता ववकासका कायिक्रमहरु यसै आर्थिक वर्िवाट
शुरुवात गररएको छ । नगरका सवै वडामा गठन भएका मदहला
समुहहरुलाई व्यवसायीक तथाउद्यमी समुहको रुपमा रुपान्तरण गरी
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स्वरोजगारको अवस्था लसजिना गररनेछ । उनीहरुवाट उत्पादन
गररएको वस्तुहरुको वजारीकरणको न्त्जम्मा नगरले ललनेछ ।
५५. मदहला, वालवाललका, अपाङ्गता भएका व्यन्त्क्तहरुको संरक्षण,ववकास
तथा मूल प्र ्रवाहीकरणका कायिक्रमहरु ल्याइनेछ । सशन्त्क्तकरण तथा
जागरणका कायिक्रमहरु संचालन गररनेछ ।
५६. सवै नागररकहरुलाई सामान्त्जक न्याय सतु नन्त्श्चत गनि लक्षक्षत वगि
ववशेर् कायिक्रम संचालन गररनेछ । जेष्ठ नागररक, एकल मदहला,
वालवाललका, अपाङ्गता भएका व्यन्त्क्त, अल्पसंख्यक, मस्
ु लीम, वोटे ,
कुमालका साथै सीमान्तकृत र अतत सीमान्तकृत नागररकको उत्थान
र ववकासका लार्ग ववर्ेश लक्षक्षत कायिक्रम संचालन गररनेछ । ती
कायिक्रमहरु परं परागत रुपका नभई स्थायी रुपमा जीवीकोपाजिन तथा
आत्मतनभिर उन्मुख हुनेछन ् ।
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५७. नगर ववकासमा वालमैरी स्थानीय शासनको अवलम्वन गररनेछ ।
वालवाललकाको हक र अर्िकारको सुतनन्त्श्चतताका लार्ग ववद्यालय
स्तरमा वालक्लव गठन गरी ततनीहरुको नगरस्तरीय संजालीकरण
गररनेछ । साविजतनक प्रकृततका तनणिय तनमािणमा वालवाललकाको
सहभार्गताको सुतनन्त्श्चतता गररनेछ ।

५८. युवा स्वरोजगार कायिक्रमलाई तनरन्तरता ददइनेछ । सवै ककलसमका
युवा स्वरोजगार कायिक्रमहरु प्रततफलमा आिाररत वनाइनेछ ।
युवाहरुलाई समुदायमा नै रही सामान्त्जक ववकासमा अग्रसर वनाउन
लक्षक्षत कायिक्रमहरु संचालन गररनेछ । यव
ु ाहरुलाई समह
ु एवं फामिमा
आिाररत व्यवसाय संचालनमा जोड ददइनेछ ।
५९. जोखखममा रहे का जेष्ठ नागररकहरुको संरक्षण र ववकासका लार्ग
ववववि कायिक्रमहरु संचालन गररनेछ । जेष्ठ नागररकको ज्ञान,सीप,
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अनभ
ु वलाई
उपभोक्ता

नगरको समग्र ववकास व्यवस्थापनमा समादहत गनि
सलमतत

तथा

साविजतनक

र

सामुदातयक

ववकास

संस्थाहरुमा उनीहरुको सहभार्गताको सुतनन्त्श्चतता गररनेछ ।
परं परागत ज्ञान तथा सीपलाई पुस्तान्तरण गररनेछ ।
६०. ववद्यालय,

अस्पताल,

नगरकायिपाललकाको

भवन,

वडा

कायािलयहरुको भवन जस्ता साविजतनक भौततक संरचना तनमािण गदाि
वालमैरी, आपाङ्गतामैरी, लैङ्गीकमैरी तथा जेष्ठ नागररक मैरी
वनाउन अतनवायिता गररनेछ । व्यन्त्क्तगत प्रकृततका संरचना तनमािण
पतन सोही अनरु
ु प गनि प्रोत्साहन गररनेछ ।यसका लार्ग आवश्यक
परामशि सेवा प्रदान गररनेछ ।
६१. हात हातमा नै सामान्त्जक सुरक्षा रकम कायिक्रमलाई तनरन्तरता ददइनेछ
। युवा तथा वालवाललकाको जेष्ठ नागररक प्रततको दातयत्व सुतनन्त्श्चत
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गनि ववद्यालय तहदे खख नै जेष्ठ नागररक सरु क्षा कायिक्रम संचालन
गररनेछ ।

पि
ू ायधार विकास
६२. नगरको वह
ु योजना तनमािण कायि आगामी आर्थिक वर्िको पदहलो
ृ त गरु
चौमालसकमा संपन्न हुनेछ । गुरुयोजनाले ददशा तनदे श गरे वमोन्त्जम
नगरपाललकाको नगर यातायात गुरुयोजनाको तनमािण आगामी
आर्थिक वर्िमा गररनेछ । पदहलो नगरसभाले प्राथलमकतामा राखी
तनमािण तथा स्तरोन्नती गरररहे का सडकहरुलाई आगामी आर्थिक
वर्िमा पतन प्राथलमकताका साथ तनमािण तथा स्तरोन्नतत गररनेछ ।
६३. दोववल्ला –फलेवास –दढक सडकको कालोपरेको लार्ग प्रदे श सरकार
तथा संघीय सरकार साँग समन्वय गररनेछ । यसको तनमािणवाट
तछमेकी पाललकाहरुका साथै वाग्लुङ न्त्जल्लाका पाललकाहरु साँग सहज
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यातायात संवन्ि कायम हुनेछ । हाम्रो सवािङ्गीण ववकासको स्तम्भ
काललगण्डकी वहुउद्िेश्यीय पररयोजनाको तनमािण तथा ववकासमा
पतन यो सडक महत्वपूणि पूवाििारका रुपमा स्थावपत हुनेछ ।
६४. चार नंवर प्रदे शको राजिानी पोखरा साँग ५ नंवर प्रदे शका महत्वपूणि
स्थानहरु का साथै कणािली प्रदे शको राजिानी सुखेत जोडने द्रत
ु सडक
काकीनेटा–थापाठाना–शंकरपोखरी– दे ववस्थान–जैमनीघाट सडकको
स्तरोन्नती तथा कालोपरेको लार्ग प्रदे श सरकार तथा संघीय
सरकारसाँग समन्वय गररनेछ । यस सडकको तनमािणले अन्तर
प्रादे लशक सन्जालको तनमािण भै आर्थिक, सामान्त्जक तथा सााँस्कृततक
ववतनमयमा सहजता ल्याउनेछ । साथै नगरको मार्थल्लो भागको
पयिटकीय मनोरमता तथा तल्लो भागको काललगण्डकी पररयोजनाको
लाभांसको साझेदारी नगरभरी नै सुतनन्त्श्चत गनेछ ।
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६५. यसै आर्थिक वर्िमा तनमािण सच
ु ारु रहे का नगरका वादहरी चक्रपथ तथा
लभत्रर चक्रपथको तनमािण तथा स्तरोन्नततको कायिलाई तनरन्तरता
ददईनेछ ।
६६. नगरकेन्द्र साँग सवै वडाहरुको सरल, सहज तथा सुरक्षक्षत पहुाँच प¥
ु याउन
सवै वडा कायािलयहरुवाट नगरकेन्द्रमा आउने सडक तनमािण कायि
सुचारु छ, जुन आगामी आर्थिक वर्िमा संपन्न गररनेछ ।
६७. सवै सडक तनमािणलाई हररत सडकको अविारणा अनुसार ववकास
गररनेछ । सडक छे उछाउ वक्ष
ृ ारोपण, चौतारर पोखरी तनमािण, अलम्रसो
तथा डाले घााँस रोपण कायिक्रम संचालन गररनेछ । यसले गदाि सडक
सरु क्षाको साथै सडक क्षततको न्यन
ु ीकरण तथा व्यावसातयक सडकको
ववकास हुनेछ ।नगरका सडक तनमािणको क्रममा व्यन्त्क्तगत संपतत
गुमाएका पररवारको लार्ग आय आजिन वद्
ृ र्ि गरी क्षतत पुरण गनि
पतन यो सहायक लसद्ि हुनेछ ।
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६८. तनमािणार्िन मनमोहन शान्त्न्त वादटकाको तनमािणमा जोड ददइनेछ।
आगामी ३ वर्ि सम्ममा यसलाई संपन्न गने गरी कायिक्रम अगाडी
वढाइनेछ ।एक वडा एक वर, वपपल, स्वामी सदहतको चौतारी तथा
पोखरीको संरक्षण कायिलाई तनरन्तरता ददइनेछ । आगामी ४ वर्ि लभर
नगरका सवै वडाहरुमा कन्त्म्तमा एक पोखरी तनमािण गने कायि
सम्पन्न गररने छ ।
६९. वातावरण मैरी स्थानीय शासनलाई नगर ववकास योजनामा समावेश
गररनेछ । दीगो ववकासका लक्ष्यहरु पुरा गने गरी नगरका योजना
तथा कायिक्रमहरु संचालन हुनेछन ् । जलवायु अनक
ु ु लन कायिक्रमलाई
ववकास योजनाहरुमा आन्तररकीकरण गररनेछ।
७०. नदी तथा खोलाजन्य प्रकोप तनयन्रणका लार्ग नगरको गुरुयोजनाले
मागिदशिन

गरे

मल्यांङ्गदी,र्चदी,

वमोन्त्जम
लुवाखोला

काललगण्डकी,
लगायतका

मोदी
नदी

,

लमाए,

तथा

खोला
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ककनारहरुमा कटान रोक्न आवश्यक तटवन्िन तथा वस्ती संरक्षण
योजनाहरु संचालन गररनेछ ।
७१. संवविान प्रदत्त स्वच्छ वातावरणमा वााँच्न पाउने हकको प्रत्याभूत गनि
वातावरखणय

स्वच्छताका

कायिक्रमहरु

संचालन

गररनेछ

।

प्लान्त्ष्टकजन्य फोहोरको पूणि रुपमा तनर्ेि गने कायिक्रम ल्याइनेछ ।
७२. ववपद् तथा प्रकोपमा तत्काल उद्िार गनि तथा प्रकोप तनयन्रण गनि
अग्नी तनयन्रण सामग्री तथा उद्िार सामग्रीको व्यवस्था गरी चालु
हालतमा राखखनेछ । यसका लार्ग सामद
ु ातयक संस्था, नेपाल
प्रहरी,रे डक्रस तथा अन्य सरोकारवाला तनकायहरु वीचकोसमन्वय
प्रभावकारी गराइनेछ ।
संस्थागत ववकास , सेवा प्रवाह र सुशासन
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७३. त्ररभव
ू न ववश्वववद्यालय, भग
ू भि शास्र अध्ययन संस्थानसाँग संझौता
गरी नगरको सवािङ्गीण ववकासको गरुयोजनाको तनमािण कायि भै
रहे को छ । नगरको वास्तववक अवस्थाको पदहचान भई सकेको छ ।
गुरुयोजना तनमािण कायि आगामी आर्थिक वर्िको पदहलो चौमालसक
सम्ममा संपन्न भई सक्नेछ । अव नगर ववकासका सवै योजना यसै
गरु
ु योजनाले मागिदशिन गरे वमोन्त्जम हुनेछन ् । हाम्रा ववकासका
योजनाहरु वास्तववकतामा आिाररत हुनेछन ् । नागररकका वास्तववक
जीवनसंग जोडडनेछन ् ।
७४. नागररक मैरी सेवा प्रवाहको सतु नन्त्श्चतताको लार्ग नगरको संगठन
तथा व्यवस्थापन सवेक्षण गरी नगरकायिपाललकाको कायािलयको
संगठन संरचनालाई चुस्त, दरु
ु स्त तथा छररतो वनाइने छ ।
कमिचारीहरुलाई पररणामप्रतत उत्तरदायी वनाइनेछ । पररणाममा
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आिाररत प्रोत्साहन प्रणाली अवलम्वन गरी कमिचारीको मनोवल
उच्च राखखनेछ ।
७५. सेवा प्रवाहमा टोकन प्रणालीको शुरुवात गररनेछ । जेष्ठ नागररक,
अपाङ्गता भएका व्यन्त्क्त, वालवाललका, मदहलाहरुलाई सेवा प्रवाहमा
प्राथलमकता ददइनेछ । यसका लार्ग कायािलयमा सहयोग कक्षको
व्यवस्थापन गररनेछ ।
७६. नगरको ववकासका लार्ग ववकास साझेदारमैरी वातावरण लसजिना
गररनेछ । ठुला तथा नगरका गौरवका योजनाहरु संचालन गनि संघ
सरकार , प्रदे श सरकार तथा अन्य साझेदार तनकायहरुसाँग
साझेदारीता गररनेछ । यसका लार्ग समपुरक कोर्को व्यवस्था
गररनेछ ।
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७७. संवविानले ववन्यास गरे का स्थानीय सरकारले संपादन गने अर्िकारको
कायािन्वयनका लार्ग फलेवास नगरकायिपाललकाले कानून तनमािण
गरररहे को छ । आगामी आर्थिक वर्िमा संपूणि कानूनहरु तनमािण गरी
सवै अर्िकारहरुको पूणि कायािन्वयनको वातावरण लसजिना गररनेछ ।
७८. नगरकायिपाललकाको कायािलय राख्ने स्थान चयन गरी आगामी आर्थिक
वर्िमा नगरकायिपाललकाको भवन तनमािण कायिको शुरुवात गररनेछ ।
यसको लार्ग उपयुक्त साविजतनक स्थलको उपयोगमा जोड ददइने छ ।
७९. गैरसरकारी संस्थाहरुको पररचालनमा एकद्िार नीतत ललइनेछ ।
गैरसरकारी संस्था महासंघको समन्वयमा यस नगरमा कक्रयाशील
गैससहरुको वस्तग
ु त वववरण अद्यावर्िक गने कायि संपन्न भै
सकेको छ । गैससहरुको ववज्ञता, अनुभव, उपलब्ि स्रोत, समुदाय
पररचालनको अवस्था, ववगतको कायिसंपादन स्तरको मूल्यांकन गदै
गररवी तनवारण, सामान्त्जक समावेशीकरण तथा सुशासन प्रवद्र्िनमा
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गैरसरकारी संस्थालाई नगर ववकासको सहयारीको रुपमा पररचालन
गररनेछ ।
८०. नागररकको सूचनाको हकलाई प्रत्याभूत गनि नगरका नीतत, कानून,
राजपर माफित प्रकाशन गने कायिको थालनी गररनेछ । नगरका
तनणियहरु वेवसाइड माफित प्रकाशन गररनेछ । ववद्यतु तय नागररक
वडापर माफित सेवा प्रवाहको सुचना व्यवस्थापन गररनेछ।
८१. नगर क्षेर लभर रहे का साविजतनक जग्गा, वनजंगल, पाटीपौवा,
मठमन्त्न्दर, गम्
ु वा, मन्त्स्जदहरुको संरक्षण तथा ववकास गररनेछ ।
८२. नगरमा कक्रयाशील ववलभन्न संघ संस्थाहरु जस्तै आमा समह
ु , भजन
मण्डली, वाजा समुह आदद सवैको नगरमा संजालीकरण माफित
उनीहरुको ववकास तथा व्यावसातयकरण गरी

नगर ववकासमा

सहयारीको रुपमा पररचालन गररनेछ ।नगर क्षेरमा स्थावपत सवै
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समह
ु हरुलाई व्यावसातयक, उद्यमशील वनाउदै रोजगार उन्मुख
वनाइने छ ।
८३. नगरपाललकाको वास्तववक अवस्थाको पदहचान गने पाश्र्वर्चर
आगामी आर्थिक वर्िको पदहलो चौमालसकमा नै साविजतनक गररनेछ ।
८४. नगरवासीको सवािङ्गीण पक्षको सुरक्षाको लार्ग नगर सुरक्षा नीतत तय
गरर लागु गररनेछ । गठन भएका टोल सि
ु ार सलमततहरुलाई नगर
ववकासको अलभयानमा समादहत गररनेछ । टोल टोलको सुरक्षाका
लार्ग टोल ववकास सलमतत माफित नागररक सचेतनाका कायिक्रमहरु
साँचालन गररनेछ । नेपाल प्रहरी साँगको सहकायिमा सुरक्षा
व्यवस्थालाई सुदृढ वनाइनेछ । नगरमा एक सशस्र प्रहरी वलको
इकाइ र प्रत्येक वडामा नेपाल प्रहरीको इकाइ राख्न आवश्यक पहल
गररनेछ ।
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८५. ववद्यतु तय शासन माफित सेवा प्रवाहको सुदृढीकरण गररनेछ । सवै वडा
कायािलयहरुलाई नगरपाललकासाँग ववद्युततय संजाललकरणको कायिको
शुरुवात भै सकेको छ । आगामी आर्थिक वर्ि लभर सो कायि संपन्न
गररनेछ । यसले गदाि सुशासन प्रविद्िनमा सघाउ पुग्नेछ ।
व्यन्त्क्तगत घटना दताि तथा कर प्रणालीलाई ववद्युततय माध्यममा
आवद्ि गररनेछ ।
८६. भ्रष्टाचारजन्य कृयाकलापको समल
ु नष्ट गने अलभयान संचालन
गररनेछ । सुशासन प्रवद्र्िनमा कानूनी शासन, मानव अर्िकार,
लैङ्गीक समता तथा समानता, वाल अर्िकार, जेष्ठ नागररकको
अर्िकार,

दललत

तथा

अल्पसंख्यकको

अर्िकार,परदलशिता,

जवाफदे दहता, सोझो उत्तरदातयत्वको व्यवस्था गररनेछ ।
८७. एकककृत सम्पततकर संकलन अलभयान शुरु गररएको छ । करको दर
कम र दायरा फराककलो वनाउने कायिको शुरुवात गररएको छ। नगर
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ववकासमा सवै नागररकको स्वालमत्व स्थापना गनि सवैलाई करमा
समादहत गररएको छ । गररवमैरी कर वा प्रगततशील कर प्रणालीलाई
पूणरु
ि पमा कायािन्वयन गररने छ ।
८८. नगरको उपयुक्त स्थानमा जग्गा ववकास कायिक्रमको शुरुवात गरी
आवासीय क्षेरको ववकास गररनेछ । नागररकसाँगको लागत
साझेदारीमा यो कायिक्रम अगाडी वढाइनेछ ।
८९. अन्त्यमा फलेवास नगरकायिपाललकाको प्रस्तुत नीतत तथा कायिक्रम
कायािन्वयन गरी कृवर्, पयिटन, पव
ू ाििार र रोजगार ः सन्
ु दर फलेवास
समद्
ृ िीको आिार तनमािण गनि संपूणि नगरवासी आमावुवा,
दददीवदहनी,दाजभ
ु ाई तथा सवै सरोकारवालाहरुमा हाददि क अनरु ोि
गदि छु।

फलेिास र फलेिासीको िर् होस । धन्र्िाद ।
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