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रास्कोट नगरपालिकाका प्रमुख श्री धममराज शाही (पोषण) बाट रास्कोट नगरपालिकाको दशौं नगर सभामा 

प्रस्तुत आलथमक वषम २०७९/०८० को नीलत तथा कार्मक्रम 

“ हामी बनाउँछौ हाम्रो नगर” 

 ९ असार २०७९ 

नगर सभाका उपाध्र्क्षज्रू्, 

प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृतज्रू् , 

 नगरसभाका सदस्र्ज्रू्हरु तथा उपलस्थत महानुभावहरु  

 

नेपाल युगौंदेखि नै एक स्वाधीन र साववभौम सत्तासम्पन्न मुलुकको रुपमा रहदैँ आएको छ । इखिहासका खवखभन्न 

कालिण्डहरुमा नेपाली जनिाले गरेका वखलदानीपूर्व संघर्वहरु जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन लगायिका सबै 

खकखसमका राजनीखिक आन्दोलनबाट संघीय लोकिाखन्िक गर्िन्िात्मक नेपालको संखवधान घोर्र्ा भै हामी यसको 

कायावन्वयनको चरर्मा छौं । आजको यस गौरवपूर्व घडीमा नेपालको ऐखिहाखसक जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन  

लगायिका सबै राजनीखिक आन्दोलन िथा संघर्वहरुमा आफ्नो जीवन उत्सगव गनुवहुने सम्पूर्व महान शहीदहरुप्रखि हाखदवक 

श्रद्धाञ्जली अपवर् गदवछु । बेपत्ता नागररकहरु िथा उहाहरुका पररवार प्रखि उच्च सम्मान प्रकट गदवछु । साथै, खवखभन्न चरर्का 

आन्दोलनका अशक्त र अपाङ्ग व्यखक्तहरुप्रखि सहानुभूखि प्रकट गदै सहज जीवनयापनको कामना गदवछु ।  

 

नेपालको संखवधानको घोर्र्ा पश्चाि् मुलुकमा स्थानीय िहको पखहलो कायवकाल सम्पन्न भई दोस्रो कायवकाल प्रारम्भ भएको 

छ । मुलुक  आखथवक समखृद्धको खदशामा अग्रसर हुन िोखजरहकेो छ । कर्ावली प्रदेशको काखलकोट खजल्लामा अवखस्थि यस 

रास्कोट नगरपाखलकालाई समखृद्धको खशिरमा पुयावउने काम आफैमा चनुौखिपूर्व भएिा पखन नव खनमावर्को यस घडीमा 

यसलाई एउटा ऐखिहाखसक अवसरको रुपमा खलएर अगाखड बढ्नु हाम्रो प्रमुि अखभभारा हो । नेपालको इखिहासमा संखवधान 

प्रदत्त अखधकारको प्रयोगको खसलखसलामा पयावप्त अखधकारको खवन्यास सखहिको संखघयिा कायावन्वयनको एउटा चरर्मा 

प्रवेश गरेका छौं ।   

संखवधानले स्थानीय िहलाई खदएको कायवकाररर्ी, व्यवस्थापकीय र न्याखयक अखधकार मध्ये आज हामी नगर सभामाफव ि 

व्यवस्थापकीय अभ्यास गनव गइरहकेा छौं । अिः यस ऐखिहाखसक खदनमा रास्कोट नगरपाखलकाको दशौं नगरसभामा उपखस्थि 

हुनु हुने नगर सभाका सबै सदस्यज्यूहरु िथा कमवचारी खमिहरुलाई नगर सभामा स्वागि गदै अन्िर हृदयदेखि हाखदवक धन्यवाद 

खदन चाहन्छु ।  

हाम्रा अग्रजहरुले  खनमावर् गनव िोजेको पथ, देिेका सपना, नेपालको संखवधानले पररकल्पना गरेको संघीय शासन प्रर्ालीको 

आधारखशलाको रुपमा रहकेो स्थानीय िहको द्रोस्रो खनवावचन सम्पन्न भईसकेको छ । खमखि २०७९ बैशाि ३० गिे सम्पन्न 

स्थानीय िह सदस्यको खनवावचनबाट खनवावखचि रास्कोट नगरपाखलकाका पदाखधकारीहरुले शपथ ग्रहर् एवं पदभार ग्रहर् 

गरेको आज ३० खदन पुखगसकेको छ ।  
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रास्कोट नगरपाखलकाको खदगो आखथवक खवकास गनुव आजको हाम्रो आवश्यकिा हो । स्वाधीन, आत्मखनभवर िथा अन्िरखनभवर 

अथविन्ि खनमावर् गदै सामाखजक न्याय सखहिको खदगो आखथवक खवकास हाखँसल गनुव र  रास्कोट नगरपाखलका सखहि मुलुकको 

समखृद्धमा योगदान पुयावई समाजवाद उन्मुि अथविन्ि खनमावर्मा योगदान पुयावउनु हाम्रो लक्ष्य हो ।  स्थानीय िहले कायावन्वयन 

गने गरी संखवधानले नै सुखनखश्चि गरेका अखधकारहरुलाई जनिाकै ईच्छा अनुसार व्यवहारमा रुपान्िरर् गदै 

“हामी बनाउँछौ हाम्रो नगर” 

भन्ने मूल नाराका साथ सुन्दर र समदृ्घ रास्कोट नगर खनमावर् गनवको लाखग दशौं नगरसभामा यस नगरपाखलकाको नीखि िथा 

कायवक्रम प्रस्िुि गनव पाउँदा आफूलाई गौरवाखन्वि भएको महशुस गरेको छु ।   

 

नगर सभा सदस्र्ज्रू्हरु,  

नेपालको संखवधान कायावन्वयनका क्रममा दोस्रो कायवकालको लाखग २०७९ बैशाि ३० गिे सम्पन्न भएको दोस्रो स्थानीय 

िह खनवावचन अन्िरगि यस नगरपाखलकामा भएको खनवावचनलाई सफल पानुवहुने सम्पूर्व मिदािा, खनवावचन आयोग, 

राजनैखिक दल, उम्मेदवारहरु, राष्ट्रसेवक कमवचारीहरु, सुरक्षाकमी, सञ्चारकमी लगायि सबैप्रखि हाखदवक आभार व्यक्त  

गदवछु । अव म यस सम्माखनि सभा समक्ष नीखि िथा कायवक्रम पेश गने अनुमखि चहान्छु ।  

 

तपशीिका नीलत तथा कार्मक्रमहरुिाई मुख्र् प्राथालमकतामा राखेको छु ।  

१. नगर बस सञ्चािन  

२. नगर प्रहरीको गठन 

३. मेर्र हेल्थ केर्र कार्मक्रम सञ्चािन  

४. उप-प्रमुख सशलिकरण कार्मक्रम सञ्चािन   

५. सामालजक सुरक्षा भत्ता घर आँगनमा लवतरण 

६. जनआन्दोिन, जनरु्द्धका सलहद, घाइते, अपाङ्गता भएका, दन्द्ध लपलित, लवपन्न दलित पररवारका 

छात्रछात्राहरुिाई उच्च लशक्षा अध्र्ार्नका िालग “मेर्र छात्रवलत्त कोष स्थापना”  

७. रास्कोट बहुमूखी क्र्ाम्पस सञ्चािन  

८. रास्कोट नगरपालिकाको पलहचान सलहतको िोगो लनमामण 

९.  वातावरण संरक्षणका िालग रास्कोट नगरपालिकको िोगो सलहतको झटपट झोिा लवतरण 

१०. रास्कोट कोशेिी घर स्थापना  

११. एक घर एक धारा कार्मक्रमद्धारा स्वच्छ खानेपानीको पहँुचमा लवस्तार   

१२. पर्मटन प्रवमधनका िालग होमस्टे स्थापना  

१३. नागररक लनजीवन दुघमटना लबमा कार्मक्रमको लनरन्तरता 

१४. रास्कोट नगर अस्पतािबाट लवषेशज्ञ सेवा प्रवाह 

१५. आर.लस.लप. बजारको लवस्तृत गूरुर्ोजना तर्ार गरी व्र्वस्थापन 
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१६.  जि, जंगि, जलमन  र जनश्रमको पररचािन गनम ४ ज को नीलत अविम्वन  

१७. पूवामधार लवकासका िालग भौलतक संरचनाहरुको स्तरोन्नती 

१८. बजेटको उद्देश्र् हाँलसि गनम प्राथलमकता कार्म गरी संघ, कणामिी प्रदेश लनलज के्षत्रसंग साझेदारीका 

आधारमा सहकार्म  

१९. कृलष आधुलनलककरण, व्र्वसालर्लककरण र हाइटेक नसमरीिाई सञ्चािन 

 

आलथमक लवकासः कृलष, उद्योग, वालणज्र्, पर्मटन, सहकारी र लवत्तीर् के्षत्र  

कृलष  

१.  एक घर एक करेसाबारी तथा एक घर एक टनेि को कायवक्रमलाई कायावन्वयन गररनुका साथै वेमौसमी िथा 

व्यवसाखयक िरकारी िेिीको प्रववधन गररनेछ ।  

२.  रास्कोटको  मध्यम भागलाई ओिर ब्लकको रुपमा खवस्िार गरी अनुदानको व्यवस्था गररनेछ ।  

३.  कृखर् पेशालाई व्यवसाखयक र सम्माखनि पोशाको रुपमा खवकखसि गनवका लाखग यस नगरपाखलकाको प्रमुि पेशाको 

रुपमा रहकेा कृखर्को व्यवसाखयकीकरर्, आधुखनकीकरर्, वैज्ञाखनकीकरर् खबना हाम्रो अथविन्िमा गुर्ात्मक िथा 

पररमार्ात्मक सुधार हुन नसक्ने कुरालाई बोध गदै कृखर् प्रर्ालीलाई वस्िुखस्थखिका आधारमा वािावरर् िथा 

जलवायु अनुकल बनाउदै आखथवक वखृिको आधार िय गने नीखि अवलम्वन गररनेछ ।  

४.  यस नगरपाखलकाको एउटा प्रमुि सम्भावनाको रुपमा रहकेो िोरी, भटमास लागायि िेलहन वस्िुको उत्पादन बढाई 

िानेिेलको आयाि घटाउने नीखि खलई “तेिहन प्रसोधन केन्र” खनमार्व गनव खनखज क्षेिसँग समन्वय िथा सहकायव 

गने नीखि खलइनेछ ।  

५.  खसमी, कोदो, फापर, खचनो, कागुनो जस्िा रैथाने बाली उत्पादन बढाउन आधुखनक औजारहरुमा आवश्यक 

अनुदानको व्यवस्था गररनेछ ।  

६.  लेकबस्िी र औल बस्िीमा मौसम अनुसारका फलफुल बगौचा स्थापना, कृर्क िाखलम कृखर्मेला  प्रदशवनी, उन्नि 

र परम्पराग खबउ खविरर्, सानाखसचाई िथा प्लाखिक पोिरी, भकारो सुधार कायवक्रम सञ्चालन गररनेछ । साथै 

स्थानीय कुिुरा, काखलज, च्यािुरा पालन व्यवसाय खवस्िारका लाखग व्यखक्तगि िथा समुहमा  कृखर् िथा पशुपालन 

फमव खवकास  कृर्वक उद्दमशीलिा कायवक्रम सञ्चालन गररनेछ ।  

७.  खनखज क्षेिसँगको सहकायवमा व्यवसाखयक िरकारी िेिी गने कृर्क, सहकारी, कृर्क समुह िथा फमवहरुको 

उत्पादनलाइ बजार पहुचँका लाखग खबखक्र केन्द्र स्थापनाका लाखग अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।  

८.  स्थानीय कृखर् उपजहरुको बजारीकरर्का लाखग एक वडा एक हाट बजार स्थापना गनव प्रोत्साहन गररनछे ।  

९.  वडा ३ मा रहकेो हाइटेक व्यवखस्थि गरी नसवरीलाई  सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।  

१०.  कृखर् उत्पादनलाई व्यवखस्थि गनव कृर्कहरुलाई पायक पने क्षेिमा नगरपाखलकामा एक “लचस्र्ान केन्र” 

स्थापनाका लाखग साझेदारी गररनुका साथै नगर स्िरीय कृखर् ल्याब सञ्चालनका लाखग आवश्यक व्यवस्था 

खमलाइनेछ ।  
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११.  खकसानहरुलाई कम्पोि मल गड्यौला मल बनाउन र त्यसको प्रयोग लगाएिको िाखलम खदनुका साथै कृखर् उत्पादन 

बढाउने र उत्पाखदि िरकारीहरु बजारसम्म पुयावउन   सहजीकरर् गररनेछ ।  

१२. “आत्मालनभमर मलहिा, कृलषमा पलहिा” भन्ने नीखि खलइनेछ ।  

१३.   कृखर् उत्पादनमा वखृि गनवका लाखग कृर्कहरुको मनोबल उच्च राख्न उत्कृष्ट कृषकिाई मेर्र कृलष पुरस्कार 

कार्मक्रम सुरू गररनेछ ।  

१४. दगु्ध उत्पादक कृर्कहरुलाई प्रोत्साहन गने समूह, सहकारी िथा खनखज क्षेिसँगको सहकायवमा दगु्ध डेरी स्थापना गनव 

अनुदान उपलब्ध गररनेछ ।  

१५. पशु िथा बाली खवमा लगायिका उत्पे्ररर्ाको कायवक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ ।  

१६.  व्यवसाखयक रुपमा  ५० वटा भन्दा बढी भेडा, बाख्रा  वा ५ वटा भन्दा बढी भैसी पाल्ने कृर्कहरुका लाखग  प्रोत्साहन 

स्वरुप कुल लागिको १० प्रखिशि अनुदानको खदइनेछ ।  

१७. स्थानीय कच्चा पदाथव, भेडा, बाख्राबाट उत्पाखदि ऊन िथा ढाकँा बाट बन्ने कपडालाई आधुखनक प्रखबखधबाट 

उत्पादन गनव मेखसनरी साधन खविरर् गरी साना उद्योग सञ्चालन गररनेछ ।  

१८. परम्परागि खनवावहमूिी िेिी भएका जग्गामा आधुखनक व्यवसाखयक िेिीका लाखग “भूमी बैंक” को अवधारर्ा 

बमोखजम िेिीयोग्य जखमनको सूचीकरर् गरी युवाहरुलाई कृखर् उद्यममा लगाउने कायवक्रम सञ्चालन गररनेछ ।  

१९. अगुवा िथा उत्कृि कृर्कहरुलाई  आन्िररक िथा बाह्य अध्ययन अवलोकन भ्रमर् गराइ खसकाई आदानप्रदान 

गररनेछ ।   

२०. पशु नश्ल सुधारका लाखग कृखिम गभावधान कायवक्रम संचालन गररनेछ । पशु आहाराका लाखग घाँस िेिी कायवक्रम 

सञ्चालन गररने छ । पशु स्वास््यका लाखग और्धी उपचारको व्यवस्था गररने छ । उत्पाखदि पशुपंक्षीजन्य 

उत्पादनको उखचि बजारीकरर्को प्रबन्ध खमलाइने छ ।  

२१. नगर खभिका पशुपंक्षी फमव, मासुपसल, एग्रोभेट पसलहरु दिाव गरी खनयमन गररने छ । स्वच्छ र स्वस्थ मासु  

उपभोक्तासम्म पुयावउन उपयुक्त स्थानमा आधुखनक पशु वधशाला खनमावर् प्रकृया अगाखड बढाईनेछ ।  

२२. पशुपंक्षी खचखकत्सा सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सरल र सहज रुपमा खनःशुल्क और्धीको व्यवस्था   गररनेछ ।   

२३. बाली िथा पशुपंक्षी खबमा खनःशुल्क गररनेछ । 

 

उद्योग तथा वालणज्र्  

१.  साना िथा घरेलु  उद्योगहरु दिाव र सञ्चालन गने नीखि खलइनेछ ।  

२. नगरपाखलका खभि व्यवसाखयक रुपमा सञ्चालनमा रहकेा होटल िथा पसलहरुको अनुगमन िथा खनयमन गने नीखि 

अवलम्बन गररनेछ र अत्यावश्यक उपभोग्य वस्िुहरुको मूल्यमा एकरुपिा कायम गररनेछ  ।  

३. नगर खभिका खवत्तीय सस्थाहरुसँग सहकायव गरी  वृत्त व्यवस्थापनमा एकरुपिा ल्याइनेछ । 

४.  आद्योखगक ग्राम स्थापनाका लाखग खवस्ििृ पररयोजना प्रखिवेदन ियार गने  र आद्योखगक ग्राम स्थापना गनावका 

लाखग संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गररनेछ ।  
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५.   स्थानीय  श्रम, सीप, प्रखवखधमा आधाररि  लघ,ु घरेलु िथा साना उद्योग स्थापना  गने नीखि खलइनेछ । 

६. स्थानीय कच्चा पदाथव िथा सीपमा आधाररि श्रममूलक उद्योगहरुको खवकास र प्रवद्धवन गने कायवक्रमहरु सञ्चालन 

गररनेछ । 

७.  परम्परागि घट्टलाई स्िरीकरर् गनव प्रखवखधमैिी बनाउने कायवक्रम ल्याइनेछ ।  

८. स्थानीय स्िरमा कृखर् उत्पादन भएका वस्िुहरुको मुल्य सूखच खनधावरर् गररनेछ ।  

 

र्ातार्त 

१. रास्कोट नगरपाखलका खभिका सम्पूर्व नागररकलाई सववसुलभ यािायािको पहुचँ पुयावउन “नगर बस 

सञ्चािनमा” ल्याइनेछ । 

२. नगर बस, स्काभेटर लगायि नगरपाखलकाको मािहिमा रहकेा सम्पूर्व सवारी साधनहरुलाई आवश्यक संयन्ि बनाई 

एकद्धार प्रर्ालीद्धारा कायवन्वयनमा ल्याइनेछ । 

 

पर्मटन तथा संस्कृलत 

१.  नगरपाखलका खभि  रहकेा ऐखिहाखसक रास्कोट दरवार,  देवल, धामीक स्थलहरु भैरवनाथ, स्यम्भुनाथ, देउरा 

माखलका मखन्दर, मलायगीरी पाटन अखदलाई धामीक िथा सांस्कृखिक पयवटकीय क्षेिको  रुपमा  खवकास गरी  

आन्िररक िथा बाखह्य पयवटकको गन्िब्य स्थल बनाइनेछ ।   

२. रास्कोट नगर क्षेिमा रहकेा देवीदेविाका स्थानहरुको संरक्षर् र सम्वधवन गरी पयवटन प्रववधन गनव गुरु योजना  खनमावर् 

गररनेछ ।   

३.  देउरामाखलकाको  र अन्य धामीक  िथा पयवटकीय स्थलमा पुग्ने  मागवको खनमावर्, खवस्िार िथा स्िरोन्निी गररनेछ ।  

४. जनयुिकाखलन समयमा खनमावर् गररएका  संरचना सलहद गेट, सलहद स्मृती पाकम , सलहद स्मृती भवन लाई 

पुनखनमावर् गरी संरक्षर् गररनेछ ।  

५. रास्कोट नगर क्षेि खभि पयवटन प्रववधनका लाखग  होमस्टे लनमामण गनव खनजी क्षेिलाइव प्रोत्साखहि गररनेछ । पयवटकीय 

क्षेिमा जान पदमागवको खनमार्व गररनेछ ।  

६. रास्कोटको ऐखिहाखसक रास्कोट दरवारलाई यािायिको पहुचँमा पुयावई आन्िररक र बाह्यय पयवटकीय क्षेिको रुपमा 

खवस्िार गररनेछ ।   

७. धाखमवक स्थल बखडमाखलका जाने सडक खनमावर्का लाखग खवस्ििृ पररयोजना ियार गनवका लाखग संघ र प्रदेश 

सरकारसगँ आवश्यक पहल गररनेछ । 

८.   परम्परागि लोपउन्मुि कनावल, पञ्चबेाजा, लोकबाजा, लोकगीिहरु जस्िा सांस्कखिक, ऐखिहाखसक िथा 

पुरािाखत्वक सम्पदाहरुको संरक्षर् र सम्वधवन गररनछे । 

९. िसभार्ाको रक्षा र कर्ावलीको इखिहासको अनुसन्धान कायवमा टेवा पुयावउने उश्द्देयले रास्कोट नगरपाखलकामा  

“रास्कोट दरबार पुस्तकािर्” स्थापना गररनेछ ।  
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१०. मिृकको दाहसँस्कार प्रखक्रयामा सहखजकरर् गने व्यवस्था गररनेछ ।  

११. एक वडा एक हलेीप्याट खनमावर् गररनेछ ।  

 

नगरसभा सदस्र् ज्रू् 

 

सहकारी 

१. नगरपाखलकाका प्रत्येक वडामा सुपथ मुल्य सहकारी पसल सञ्चालन गनव अखभप्रेररि गररनेछ ।  

२. सहकारी संस्थाहरुको नक्साङकन, अनुगमन ,खनरीक्षर् गरी उद्धेश्यमा आधाररि खविीय शुसासन कायम गनव िफव  

जोड खदई संस्थागि क्षमिा खवकास गरी उत्पादनमा वखृद्ध  गररनेछ  ।  

 

लवत्तीर् के्षत्र  

१. सववशुलभ बैङ्खकङ सेवा प्रवाह गनव अन्य बैंकका शािा खवस्िारका लाखग पहल गररनेछ ।  

२. खवत्तीय संस्थालाई व्यवसाखयक कृखर् िथा अन्य आयमूलक कायवमा ऋर् लगानी गनव पहल गररनेछ ।  

३. बैंक िथा खविीय संस्थामा सववसाधारर्को पहुचँ सुखनखश्चििा गररनेछ ।  

४. नगरपाखलका खभिका खवखिय क्षेिलाई खनयमन गररनछे ।  

५. रास्कोट नगरपाखलका खभिको घर जग्गालाई खधिो रािी कजाव प्रवाह गनवका लाखग पहल गररनेछ ।  

 

रु्वा तथा रोजगार  

१. खवदेशबाट फखकव एका युवाहरुलाई कृखर् िथा युवा उद्यमशीलिा साझेदारी ऋर् कायवक्रम सञ्चालनमा ल्याउन पहल 

गररनेछ ।   

२. रास्कोट नगरपाखलकाको श्रमरोजगार बैंकलाई पुनव संरचना गरी समयसापेक्षरुपमा सञ्चालन गररनेछ ।  

३. प्रधानमन्िी रोजगार कायवक्रमलाई रोजगार बैंकको रुपमा खवकास गरी खबपन्न व्यखक्तहरुको सूचीकरर् गरी त्यस्िा 

व्यखक्तहरुलाई रोजगारी खदने योजनाहरुको गुर्स्िर कायम गररने छ  ।  

४.   खवखभन्न सरकारी िथा गैरसरकारी क्षेिका रोजगारदािाहरुसँग परामशव गरी स्थानीय,राखष्ट्रय िथा अन्िराखष्ट्रय 

क्षेिमा रोजगारीका अवसरहरुको खसजवना गनव पहल गररनेछ । 

५. मुख्यमन्िी रोजगार कायवक्रमलाई समयानुकुल योजनाका आधारमा प्रभावकारी कायवन्वयन गररनेछ ।  

 

राजश्व  

१. “कर लतनुम कतमव्र् मात्र होइन गौरव पलन हो”  भन्ने अवधारर्ाको खवकास गनव  स्वयंमकर खनधावरर् पद्धखि माफव ि 

करदािालाई दाखयत्व बोध गराउन कानुनी व्यवस्था खमलाइनेछ ।  
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२. राजश्व प्रर्ालीलाई खबस्िारै अनलाईन पद्धखिबाट भुत्तानीको वािावरर् खमलाउन आवश्यक कायव अखघ बढाई राजश्व 

चहुावटलाई पूर्व खनयन्िर् गररनेछ ।   

३. राजश्व संकलन गने सयंन्ि ियार गरी आन्िररक स्रोिको प्रभावकारी पररचालन गरी प्रगखिखशल कर प्रर्ालीको 

खवकास गररनेछ ।  

४. ढुङ्गा, खगट्टी, बालुवा िथा वन पैदावरबाट राजश्व संकलन गने नीखि खलइनेछ ।   

५. कर िथा राजश्व खिने नागररकलाई प्रोत्साहन गनव करदािाको नामाकरर् गरर सबै भन्दा बढी राजश्व खिने र संकलन 

गने लाई पुरस्कारको व्यवस्था खमलाइनेछ ।  

६. नगरपाखलका खभि रहकेा बस्िु िथा सेवा प्रदायक सबैलाई अखनवावय करको दायरामा ल्याइनेछ ।  

 

सामालजक लवकासः लशक्षा, खेिकुद, संस्कृलत प्रवधमन, खानेपानी, स्वास््र् तथा िैङ्लगक समानता र 

सामालजक समावेशीकरण  

 

लशक्षा 

१ खशक्षा देश खवकासको मेरुदण्ड हो । त्यसैले खशक्षाको गुर्ात्मक खवकास खवना कुनैपखन खवकास अपुरो हुन े

भएकाले खशक्षामा क्षेिमा शैलक्षक क्रालन्त  गररनेछ ।  

२ जनआन्दोलन, जनयुद्धकाखलन सखहद, घाइिे, अपाङ्गिा भएका, दन्द्ध खपखडिका, खवपन्न दखलि पररवारको 

छािछािाहरु मध्ये गरर दईु जनालाई उच्च खशक्षा अध्यायनका लाखग “मेर्र छात्रवृलत्त कोष” िडा गरी 

कायावन्वयनमा ल्याइनेछ ।  

३ सघं, प्रदेश सरकार र खबखभन्न खवश्वखवद्यालयहरुसंग समन्वय गरी रास्कोट बहुमुिी क्याम्पस सञ्चालनका लाखग 

पहल गरर कायवन्वयनमा ल्याइनेछ  ।  

४ सामुदाखयक खवद्यालयका मा.खव.हरुमा एक मा.खव.एक प्राखवखधक धारका कायवक्रम सञ्चालन गनव आवश्यक 

प्रखक्रया अखघ बढाइनेछ ।  

५ आधारभूि खशक्षामा सबैको पहुचँको राखष्ट्रय नीखिलाई टेवा पुर् याउनका लाखग खशक्षामा खवशेर् सहयोग 

पुर् याउन रास्कोट गुर्स्िरीय खशक्षा कायवक्रमलाई खनरन्िरिा खदइनेछ ।  

६ नगरपाखलकाको शैखक्षक गुर्स्िर सुदृढीकरर्का लाखग प्रधानाध्यापक िथा खवद्यालय व्यवस्थापन 

सखमिीहरुलाई व्यवस्थापन िाखलमलाई जोड खददै कायवसंम्पादन करार माफव ि नखिजामूिी कायवसंम्पादनका 

आधारमा उखचि पुरस्कारको ब्यबस्था खमलाइनेछ ।  

७  एक वडा एक व्यवस्थापखकय नमुना खवद्यालयको व्यवस्थापन गररने छ ।  

८ अनुगमन िथा सुपररवेक्षर् कायवलाइ प्रभावकारी वनाइने छ । 

९ उत्कृि नखिजा हाखसल गने खवर्यका खशक्षकहरु र खवद्याथीहरुलाई पुरस्कृि गने   र कायवसम्पादन सन्िोस जनक 

नभएका खशक्षक र कमवचारीहरुलाई पषृ्ठपोर्र् प्रदान गररनेछ ।  



8 

 

१०  खशक्षालाई उत्पादन संग जोड्न वखडमाखलका मा.खव.का प्राखवखधक धारका खबधाथीहरुलाइ “पढदै कमाउदै” 

कायवक्रममा अवद्ध गररनेछ  ।  

११  नयाँ वालखशक्षा अनुमखिको सवालमा स्थलगि नक्साङकन गरी खशक्षा शािाको खसफाररस अनुसार अखघ 

वढाइनेछ ।  

१२ खवद्यालयका भौखिक संरचना खनमार्व गदाव अपाङ्गमैखि, बालमैखि भौखिक संरचना बनाउन नीखि       खलइनेछ 

।  

१३  प्रारखम्भक बालखवकास केन्द्रहरु र सामुदाखयक खवद्यालयहरु लाई प्रखवखधमैखि बनाउन E-learning , E- 

class, Smart Board ,CCTV को व्यावस्थापन गरर सबै खवद्यालयहरु प्रखवखधमैखि बनाइनेछ ।  

१४  प्रारखम्भक वालखवकासका बाल खशक्षक, खवद्यालय कमवचारीको सेवा सुखवधामा खनरन्िरिा खददै   

अखिआवश्यक खनखज खशक्षकहरुलाई उखचि व्यवस्थापन गरी नगर स्वयमं सेवक  खशक्षकको रुपमा रुपान्िरर् 

गररनेछ   ।  

१५ खशक्षाको आधारको रुपमा “घर वलिर्ो जगिे राष्ट बलिर्ो प्रारलम्भक बािलवकासिे” भन्ने नाराका 

साथै प्रारखम्भक बालखवकासमा लगाखन अखभवखृद्ध गररनेछ ।  

१६  बालबाखलकाको खसकाई सुधार गनव बालबाखलका र अखभभावको खबचमा अखभभावक खशक्षा कायवक्रम 

सञ्चालन गनव अखभप्रररि गररनेछ ।  

१७ खशक्षक र खवद्याथीको अनुपाि िथा खवद्यालयमा खशक्षक आवश्यकिा र मौजुदा खशक्षकहरुको संख्या हरेी 

खशक्षकहरुको दरबन्दी खमलान गने कायव अगाखड बढाइने छ । 

१८ खवद्याथीहरुको व्यखक्तगि अखभलेि ियार गरर मखहनाको अखन्िममा अखभभावक सखहिको प्रगिी समीक्षा गनव 

खवद्यालयलाई प्रोत्साखहि गररनेछ ।  

१९  रास्कोट नगरपाखलकामा आधारभुि िहको स्थानीय पाठयक्रम (जीवन प्रववद्धन खशक्षा)मा सामान्य ज्ञान 

क्षेिलाई समावेश गरर समयानुकुल  अद्यावखधक गरी  कायवन्वयनमा ल्याइनेछ ।  

२०  न्यनू खसकाई उपलब्धी भएका बालबाखलकाहरुको खसकाई उपलब्धी वखृद्ध गनव अखिररक्त कक्षा सञ्चालनका 

लाखग खवद्यालय संग समन्वय गररनेछ ।   

२१  बखडमालीका मा.खव.मा सञ्चाखलि कृखर् प्राखवखधक खशक्षालाई खडप्लोमा िहमा स्िर उन्निी गनव पहल  गररनेछ 

।  

२२  रास्कोट नगरपाखलकामा खनखज, सहकारी लगानी   र सरकारको अनुदानमा एक नमुना आखवसय खवद्यालय 

सञ्चालन गनव पहल गररनेछ ।  

२३  खवद्यालयको खसकाई उपलखब्धलाइ सुधार गनव एक कक्षा अखनवावय लक बुक नीखि कायवन्वयन गररनेछ । 

२४  खनरोखगिा प्रवद्धवन गनवका लाखग योग पद्दिीलाई समाजमा पुनःस्थाखपि गनव योगशालाको स्थापना र खवकास 

गदै लैजाने नीखि अबलम्बन गररनेछ । साथै जडीबुटी  र योग खशक्षालाइव खवद्यालय पाठ्यक्रममा समाबेश गररनेछ 

। 
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२५  मखहनावारीका कारर् छािा कक्षामा अनुपखस्थि हुने अवस्थालाई अन्त्य गनव र मयावखदि मखहनाबारीका लाखग 

खवद्यालयमा छािामैिी शौचालय एवं खनः शुल्क स्याखनटरी प्याड खविरर्को व्यवस्था गररनेछ । 

 

रु्वा तथा खेिकुद  

१.  नगरपाखलका खभि समग्र िेलकुदको खवकास गनव माद्याखमक खवद्यालयहरुमा िेलकुद प्रखशक्षक  व्यवस्थापन गररनेछ 

। िेलकुदको खवकासको लाखग  रंगशालाको स्िरवखृद्धगनव पहल गररनेछ ।  

२.  बालबाखलकाहरुलाई प्रखिरक्षा र क्षमिा प्रस्फुटन लाखग खवखभन्न खकखसमका िेल बन्द प्रखशक्षर्, प्रखशक्षक कायवक्रम 

संचालान गररनेछ ।  

३.  नगरपाखलकामा एक वडामा एक िेलकुद मैदान खनमार्व  नीखि अवलम्वन गररनेछ ।  

४.  खवद्यालय स्िरीय, नगरपाखलका स्िरीय राष्ट्रपखि रखनङ खशल्ड र मेयर कप िेलकुद प्रखियोखगिा आयोजना गररनेछ ।  

५.  नगरपाखलका खभिका राखष्ट्रय अन्िराखष्ट्रय िेलाडीहरुको सम्मान गदै िेलाडीहरुको अनुभवलाई  नगरपाखलकामा 

भरपुर उपयोग गररनेछ ।  

६.  नगरपाखलकामा बहुउद्देश्र्ीर् कवि हिको खनमार्व गनव पहल गररनेछ ।  

 

नगरसभाका सदस्र्ज्रू्हरु 

 

स्वास््र् 

१ रास्कोट अस्पतािबाट लबषेशज्ञ सेवा प्रवाह गररनेछ । रास्कोट नगरपाखलकाद्धारा सञ्चाखलि  एम्बुलेन्स सेवालाई 

रास्कोट अस्पिाललाई  हस्िान्िरर् गरी सेवा प्रवाहलाइ प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

२ “भरोसा होस नगर माथी, गाउँ घरमा स्वास््र् कमी साथी” भन्ने नाराका साथ रास्कोट खभिका जेष्ठ नागररक, 

असहाय, अपाङ्गिा भएका ब्यखक्तहरु, गभवविी मखहलाहरु, वालवाखलका िथा खबपन्न नागररकहरुलाई घर घरमा 

स्वास्थ धुम्िीसेवा िीन मखहनाको एक पटक पुग्ने गरी  “मेर्र हेल्थ केर्र कार्मक्रम” सञ्चालन गररनेछ ।  

३ रास्कोट अस्पिाललाई स्वास्थ खबमा कायवक्रमसंग आबद्ध गरी स्वास्थ खबमा कायवक्रम लागु गररनेछ ।  

४ खकशोर खकशोरी लखक्षि गरी प्रजनन स्वास्थ सम्बन्धी चेिानामूलक कायवक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।  

५  सामुदाखयक िथा खनखज खवद्यालयहरुमा खनशुल्क स्वास्थ परीक्षर्को व्यवस्था गररनेछ ।  

६  नगरपाखलकामा १५ शैयाको रास्कोट अस्पिालको स्िर बखृद्ध गनव संघ िथा प्रदेश सरकारसंग पहल  गररनेछ । 

७  स्वास््य संस्थाहरुबाट खनशुल्क और्खधको उपलब्धिा सुखनखश्चि गररनछे ।  

८ “ हाम्रो व्र्वहार, स्वस्थ पररवार” भन्ने नारालाई आत्मसाथ गदै स्वास््य चौकीको पहुचँबाट टाढा रहकेा 

आधारभुि स्वास््य सेवा केन्द्रलाई क्रमशः स्िरोन्िी गरर ब्रखथङ्ग सेन्टर खनमावर् गनव पहल गररने छ । 

९  शखहद पररवार, घाइिे िथा अपाङ्गिा भएका र खवपन्न पररवारलाई खवशेर् सहुखलयि सखहिको स्वास््य उपचारको 

व्यवस्था खमलाउन पहल गररनेछ । 
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१०  नेपाल रेडक्रस सोसाईटीसंगको समन्वयमा रास्कोट अस्पिालमा ब्लड बैंक स्थापना गनव आवश्यक पहल गररनेछ । 

११ मखहला सामुदाखयक स्वास््य स्वयंम सेखवकाहररुलाई उपलब्ध हुदैं आएको प्रोत्साहन भत्तालाई खनरन्िरिा खदइनेछ । 

१२ वाल स्वास््य,िोप र सुरखक्षि माितृ्व सेवालाई प्रभावकारी बनाउने कायवक्रम सञ्चालन गररनेछ ।  

१३ शलहद पररवार, लवपन्न, द्धन्दलपलित, घाइते तथा पूणम अपाङ्ग, ७० वषम मालथका जेष्ठ नागररक र गभमवती 

मलहिाहरुको लाखग रास्कोटको जुनसुकै स्थान देिी रास्कोट अस्पिाल सम्म पुयावउन एम्बुलेन्स सेवा खनः शुल्क 

उपलब्ध गराइनेछ । 

१४ पोर्र् वालरोगको एकीकृि व्यवस्थापन नसनव रोगको व्यवस्थापन कायवक्रमलाई थप प्रभाकारी बनाइनेछ । 

 

िैङ्लगक समानता र सामालजक समावेशीकरण  

१. “उप प्रमुिसंग मखहला कायवक्रम” लाई खनरन्िरिा खदइनेछ । 

२. दखलि मखहला लगायिका मखहलाहरुलाई व्यवसाखयक सीप खवकास गरी उद्यमी बनाउन आयमुलक, सीपमुलक 

िाखलम प्रदान गरी आय आजवनमा वखृद्ध गरी स्वरोजगार,  आत्मखनभवर हुने गरी सशखक्तकरर्का कायवक्रममा  जोड 

खदइनेछ ।  

३. भौखिक संरचना खनमावर् गदाव अपाङ्ग मैिी बनाउने िथा अपाङ्ग व्यखक्तहरुको लाखग सशखक्तकरर् गने नीखि खलईनेछ 

।  

४. बालश्रम, बालखबवहा, छाउपखड प्रथा, जािीय भेदभाब िथा छुवाछुि उन्मुलनका लाखग कडा नीखि अवलम्वन गदै 

अन्त्यका लाखग जनचेिना मुलक कायवक्रम लागु गररनेछ ।  

५. नगर खभिका युवा, बालबाखलका, मखहला िथा खकशोर खकशोरीहरुलाई लागू और्ध दवु्यवसनी, घरेलु िथा यौनजन्य 

खहसंा, बाल अखधकार िथा मखहलाको हक सम्बन्धी सचेिना अखभवखृद्ध गने कायवक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ ।  

६. नगरका सम्पूर्व नागररकहरुमा सकारात्मक सोचको खवकास गनवकालाखग टोल टोलमा खजवन रुपान्िरर् सम्वन्धी 

अखभयान संचालन गररनेछ ।  

७. समान कामका लाखग समान ज्यालाको नीखि अवलम्वन गररनेछ ।  

 

समालजक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण र अपाङ्गता पररचर् पत्र लवतरण 

१.  जेष्ठ नागररक, मखहला, बालबाखलका, अपाङ्गिा भएका व्यखक्त, असहाय, एकल मखहला लगायि लखक्षि वगव िथा 

खसमान्िकृि समुदायहरुलाई लखक्षि गरी “उपप्रमुख सशलिकरण कार्मक्रम” सञ्चालन गररनेछ ।  

२.    नागररक विापत्रिाई अद्यावलधक गरर स्तरीर् लिलजटि प्रलबलधको प्रयोग गररनेछ ।  

३. व्यखक्तगि घटना दिाव प्रर्ालीका माध्यबाट मतृ्यु, जन्म दिाव, खबवहा, बसाइ सराईलाइ  पुर्वरुपमा अनलाइनद्धारा 

प्रमार् पि खविरर् गनव कमवचारीको क्षमिा खवकास गरी ित्काल कायवन्वयमा ल्याइनेछ ।  

४. वडा कायावलयलाई व्यवस्थीि बनाई सेवा प्रवाहमा गुर्स्िर ल्याइनछे । 

५.  वडा कायावलयका सबै खसफाररसहरुलाइ सफ्टवयरको माध्यमबाट अनलाइन द्धारा खविरर् गररनेछ ।  
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६. ७० बर्व भन्दा माथीका जेष्ठ नागररक,  क वगवका अपाङ्गिा भएका व्यखक्तहरुलाई घर दैलो बैंखकङ प्रर्ाली माफव ि 

घुलम्त सेवा लदई घर घरमा सामालजक सुरक्षा भत्ता लवतरण गररनेछ ।  

७. सामाखजक सुरक्षा प्रर्ालीलाई ब्यबस्थीि बनाउन अनलाइन प्रर्ाली सम्बन्धी सुदृढीकरर् गनव वडा सखचबहरुलाई 

अखभमुिीकरर् कायवक्रम सञ्चालन गररनेछ ।  

८. बेसहारा,अशक्त, असाहाय, अनाथ, अखभभावक खवखहन, शारररीक िथा मानखसक रुपमा कमजोर सडकआखश्रि  

बालखबलकाहरुको लाखग “पुनम स्थापना केन्र स्थापना” गनव पहल गररनेछ ।  

९. अपाङ्गिा भएका ब्यखक्तहरुको पखहचान अखभलेिीकरर् र प्रमार्ीकरर् गनव अपाङ्गिा छनोट समन्वय समीिीलाई 

थप व्यवस्थीि बनाइनेछ । 

१०. रास्कोट नगरपाखलका खवपन्न नागररकहरुको पखहचान गरी खवपन्न पररचय पि खविरर् गररनेछ ।  

११.  वडा कायावलयबाट सामाखजक सुरक्षा भत्ता पररचय पि  खविरर् गररनेछ ।   

 

 खानेपानी तथा सरसफाई 

१.  िानेपानी मुहानको व्यवस्थापन गरी सुरक्षीि िानेपानी धोर्र्ालाई खनरन्िरिा खदइनेछ ।  

२. नगरपाखलका खभिका नागररकहरुका लाखग “स्वच्छ खानेपानी स्वस्थ लजन्दगानी” भन्ने नारालाई अवलम्वन गदै 

अल्पकाखलन िथा खदघवकाखलन योजना िथा कायवक्रम बनाई कायवन्वयन गररनेछ ।  

३.  एक घर एक धारा कायवक्रमलाइ खनरन्िरिा खदइ दईु वर्व खभि सबै घरधुरीमा स्वच्छ िानेपानीको पहुचँ पुयावइनेछ ।  

४. बहृि िानेपानी आयोजना  खनरन्िरिाका साथै खबस्िार गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । 

५. मुहान देिी मुि सम्म िानेपानीको सुद्धिा कायम गनव पररक्षर्लाई अखनवायव गररनेछ ।  

६. िानेपाखनका मुग्रहा धाराहरुको संरक्षर् गररनेछ ।  

७. िानेपानीका मुहानहरुलाई बस्िु स्थीिीका अधारमा व्यवखस्थि बनाई एखककृि गरी नगर सरकारको स्वखमत्वमा 

ल्याइनेछ ।  

८. नगर खभिका साववजनीक स्थानहरुमा िानेपानी धाराको व्यवस्था गरी साववजनीक शैचालय खनमावर् गररनेछ ।  

९. सम्बन्धीि टोलमा उपलब्ध जनप्रखिखनखधको नेितृ्वमा  टोल साववजखनक स्थल िथा बजार वररपरीका सरसफाई गनव  

कम्िीमा मलहनाको एक पटक सरसफाई अलभर्ान सञ्चालन गररनेछ ।  

१०. बजार क्षेिको फोहोरमैला व्यवस्थापन गनव एक घर एक डखस्वन खविरर् गररनेछ र नगरपाखलकामा एक ड्याम्पीङ्ग 

साइट बनाइनेछ ।  

११. “स्वच्छ सुन्दर र सफा रास्कोट हाम्रो शान, फोहोरको व्र्वस्थापन मुख्र् अलभर्ान” भन्ने नारा अवलम्वन 

गररनेछ ।  

१२. प्लाखिक िथा खससाजन्य फोहोर उत्पादनमा न्यूखनकारर् गररनेछ ।  

१३. अधारभुि मापदण्ड ियार गरर पूर्व सरसफाइ यूक्त वडा धोर्र् गने कायव सञ्चालन गररनेछ । 

१४. नगरका साववजाखनक स्थानहरुमा सावमजलनक शौचािर् स्थापनाको लाखग आवश्यक पहल गररनेछ ।   
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१५. नगरपाखलकामा िानेपानी खविरर् प्रर्ालीलाई व्यवस्थीि गनव एक संयन्ि बनाईनेछ ।  

 

पूवामधार लवकासः उजाम,  सञ्चार, स्थानीर् सिक, पुि, लसंचाई, खानेपानी पूवामधार, भवन तथा सहरी लवकास 

 

स्थानीर् सिक तथा पुि 

१. सबै खवद्यालय िथा वडा कायावलयहरुलाई सडकको पहुचँमा जोडीनेछ । 

२. रास्कोट नगरपाखलकामा खनमावर् भएका सडक के्षिमा पने जग्गाको लगि कट्टा कायव अगाडी बढाइनेछ । 

३. व्यवखस्थि बसोबास र सुन्दर सहर खनमावर्का लाखग नगरपाखलकाका खबखभन्न ठाँउमा खनमावर् भइरहकेा एकीकृि 

वस्िी खवकासको कायवक्रमलाई खनरन्िरिा खदइनेछ ।  

४. स्थानीय पूवावधार खवकास आयोजना खनमार्व गदाव जलवायु उत्थानखशल, हररि पुनवलाभ, उत्पादनखशल, खवपद 

व्यवस्थापन र श्रममा आधाररि आयोजनालाई प्रथखमकिा खदने नीखि खलई कायवन्वयन गररनेछ ।  

५. रास्कोट नगरपाखलकामा साइकि मैत्री सिकको स्थानीय मापदण्ड लागु गररनेछ ।  

६. रास्कोट नगरपाखलकामा बसपाकव  खनमावर्का लाखग पहल गररनेछ ।  

७. रास्कोट नगरपाखलकाको चक्रपथ खनमावर् िथा नगर खभिका सहायक सडकहरुलाई मुख्य सडक सञ्जालसंग जोड्ने 

कायवलाई प्राथाखमकिा खदइनेछ । सडकहरुको स्िरोन्निी गररनेछ ।  

८.  ररङरोडको  बाँकी ट्याक िोल्ने काम पुरा गरर क्रमशः कालोपिे प्रकृया अगाडी बढाइनेछ । 

९. बजार क्षेिका सडक खबस्िार र कालो पिे गने हररि र विावरर् मैखिसडक खनमावर् गने नीखि खलइनेछ ।  

१०. देउरामाखलका सम्मको सडको स्िरोउन्निी गरर खिवेर्ी सम्मको सडक खनमावर्का लाखग संध र प्रदेश सरकार संग 

आवश्यक पहल गररनेछ ।  

११. िुसार िोला चौथा िोला बगाने िौला लडेिोला र फुगाड िोला  रहकेा सडकमा पुल खनमावर् प्रखक्रया अगाखड   

वढाइने छ । 

१२.   सडक नभएका िोलाहरु झोलङ्गे पुलको खनमावर् गररनेछ ।   

१३.   खछमेकी पाखलका सान्नी लत्रवेणीसँग सहज आवतजावतका िालग झोिुङ्गे पुि खनमावर्को सम्भाव्यिा 

अध्ययन गररनछे । 

 

उजाम  

१. रास्कोट नगरपाखलका खभिका खवधुिीकरर् हुन बाँकी बस्िीहरुमा खवधुि प्रशारर् लाइन यथाखसघ्र पुयावइनेछ ।  

२. वैकल्पीक उजावका माध्यमबाट रास्कोटका मुख्य सडकहरुमा वत्ती जडान कायव अगाखड बढाइनेछ ।  

३. रास्कोटको प्रत्येक घर धुरीमा आधुखनक सुधाररएको चलुो खविरर् गरी सोको प्रयोगबाट हुने काववन उत्सजवनको 

कमीलाई अखभलेिीकरर् गरी काववन रेडसंग आबद्ध गररनेछ । 

४. सञ्चालनमा रहकेा लघुजल खवधुि र सौयव उजाव आयोजनालाइ खनरन्िरिा खददै खिनको संरक्षर् र खबस्िार गररनेछ  
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५. खवधुि महसुल काउन्टर नगरपाखलकामा स्थापना गनव पहल गररनेछ ।  

 

लसंचाई  

१ खवद्यमान खसंचाईका पूवावधारहरुको ममवि सम्भारका साथै थप आयोजनाहरु कायवन्वयमा जोड खदइनेछ । 

२ मुलमा भएको पानीलाई िेिमा पुयावउने नीखि  खलइनेछ ।  

३ खवगि वर्वको बाखड पखहरोले क्षखि भएका खसंचाई कुलाहरुको पुन खनमावर् प्रकृयालाई अगाडी बढाइनेछ ।  

४ कृखर्का पकेट के्षिहरुका लाखग अखनवावय खसचाईको सुखनखश्चि गनव आवश्यक संरचना खनमावर् गररनेछ ।  

५ आधुखनक खसंचाई प्रखबखधहरुको प्रयोगबाट जल सदुपयोग रर्नीिी अपनाइनेछ । 

 

सञ्चार  

१. रास्कोट नगरपाखलकालाई सूचना िथा प्रखवखध मैिी नगर बनाउनका लाखग आवश्यक संरचनाको कायवसम्पन्न गररनछे 

।  

२. गुनासो सुनाई कायवलाई कायवन्वयन गनव हटिाइन सेवा सुचारु गरी “हेिो मेर्र कार्मक्रम” सञ्चालन गररनेछ ।  

३. एक वडा एक साववजखनक क्षेिमा लि वई फाई जोन घोर्र्ा गररनेछ ।  

४. नगरपाखलका खभिका सबै सेवा कायावलयहरुका खक्रयाकलापहरुमा अखनवावय अनलाइन प्रर्ालीको माध्यमबाट सेवा 

प्रवाह गने नीखि खलइनेछ । 

५.  सेवा प्रवाहका लाखग वेभसाइट, फेस बुक, मोबाइल एप्स,यस एम एस अलटको व्यवस्थापन गरी सूचना प्रवाह 

गररनेछ ।  

६.  साईवर सुरक्षा प्रर्ाली लागु गदै कायावलय समय अवखदको अखधकिम सदुपयोग गनव सामाखजक संजालमा (फेस 

बुक, खटक टक, युवटुव ) रोक गलाइनेछ  ।  

 

भवन तथा सहरी लवकास  

१. नगरपाखलकाको खनमावर्ाधीन प्रशासखनक भवन बाट  सरल सहज रुपमा एखककृि सेवा प्रवाह गररनेछ   

२.   यस वर्व खिन वटा वडा कायावलयहरुको प्रशासखनक भवन सम्पन्न हुनेछ  क्रमश सबै वडा कायावलयहरुको भवन, 

खनमावर् गनवको लाखग संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसंग अनुरोध गररनेछ ।  

३. सहरी खवकास िथा भवन खनमावर् आचारसंखहिा  २०७२ लाई कायवन्वयनमा ल्याइनेछ ।  

४. हालसम्म खनमावर् भएका सबै प्रकारका घरहरुलाई नगरपाखलकाको खनयम अनुसार अखभलेिीकरर् गरी प्रमार्ीकरर् 

गने कायव अखघ बढाइनेछ ।  

५.  आर. खस. खप. बजारलाई व्यवखस्थि गनव गुरुयोजना खनमावर् गरी कायवन्वयन गररनेछ ।  

६. रास्कोट नगरपाखलका र संघीय सरकारको सहकायवमा व्यपाररक कम्पलेक्स भवन खनमावर्का लाखग पहल गररनेछ । 

नगरसभाका सदस्र् ज्रू्हरु  
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सुशासन तथा संस्थागत लवकास  

१. सुशासन प्रववद्धनका लाखग “मुस्कान सलहतको सेवा” भन्ने मुल नारालाई रास्कोट नगर कायावपाखलका खभिका 

सम्पूर्व सेवा प्रदायक  कायावलयहरुमा अवलम्वन गररनेछ ।  

२. अन्िरपाखलका भगेनी सम्बन्ध खवस्िार गररनेछ ।  

३. सेवा प्रवाह चसु्ि दसु्ि आवश्यक जनशखक्त व्यवस्थापनका गनवका लाखग आवश्यक प्रदेश सरकार र संखघय सरकार  

संग पहल    गररनेछ । 

४. रास्कोट नगरपाखलकाको सुरक्षा िथा सुशासन सुखनखश्चििा कायम गनव  नगर प्रहरी गठन गररनेछ ।  

५.  प्रदेश खनवावचन क्षेि ‘ि’ का नागररकलाई साववजखनक सेवा प्रवाह सहज बनाउन रास्कोट नगरपाखलकामा इिाका 

प्रशासन कार्ामिर् स्थापनाका लाखग संघ िथा प्रदेश सरकारसंग माग गररनछे ।   

६. पूवावधार खनमावर्का कायवहरुलाई सहज बनाउन एक विा एक प्रालबलधकको व्यवस्था गररनेछ ।  

७. रास्कोट नगरपाखलकामा कायवरि कमवचारीको प्रशासखनक क्षमिा खवकास िाखलमको व्यावस्थापन गररनेछ  ।  

८.  सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नगरपाखलकाको एक सोधपुछ तथा हेल्प िेक्स स्थापना गररनेछ ।  

९.  “उपभोिासँग उप प्रमुख कार्मक्रम” माफव ि सुशान प्रवद्धनात्मक  कायवक्रम सञ्चालन गररनेछ ।  

१०. उपभोक्ता सखमिी माफव ि खनमावर् हुने आयोजनाहरुमा संलग्न कामदारहरुको ज्याला खवत्तीय सेवा प्रदायक संस्थामा 

रहकेो बैंक िािाबाट भूक्तानी गने  नीखि खलइनेछ ।   

११. आयोजना ममवि सम्भार खवकास कोर्को व्यवस्थापन गने नीखि खलई सोही बमोखजम कायवक्रम िय गररनेछ ।  

१२. सेवा प्रवाहको गुर्स्िर सुखनखश्चि गनव खपराखमड आकारमा कमवचारी िथा जनप्रखिखनखधको कायव संम्पादन करार 

सम्झैिा गररनछे ।  

१३. कायव संपादनका आधारमा कमवचारीहरुलाई सम्मान तथा पुस्कार र पृष्टपोषण नीखि खलइनेछ ।  

१४.  अधवबाखर्वक रुपमा नगरपाखलकाको साववजखनक सुनाई गररनेछ ।  

१५. “नगरबासीसंग नगर प्रमुख कार्मक्रम” सञ्चालन गरी मखहनामा एक खदन नगरवासीको गुनासो सुनाई गनव 

टोलटोलमा साक्षत्कार गररनेछ ।  

१६.  राजश्व चवुाबाट न्यूनीकरर् गनव राजश्व संकलनलाई अनलाइन प्रखवखधमा आवद्ध गररनेछ ।  

१७. खवत्तीय जोखिम न्यूनीकरर् गनव अनलाइन माध्यबाट भुक्तानी गररनेछ ।  

१८. सेवा करारमा कायवरि कमवचारीहरुको सेवा सुखबधामा समय सापेक्ष पुनरावलोकन गरी सेवा करारलाई खनरन्िरिा 

खदइनेछ ।  

१९. नगर खभिका सेवा कायावलयहरुमा अखनवावय खसखसखटखभ जडान गरी प्रत्यक्ष खनगरानीको व्यवस्था  गररनेछ ।  

२०. आयोजनाहरुको सुचीकरर् गरी “र्ोजना बैंक” ियार गने र आगामी आखथवक वर्वहरुमा सोही योजना बैंकबाट 

आयोजना छनौट गरी कायावन्वयन गदै लैजाने नीखि अबलम्बन गररनेछ ।  
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२१. नगरपाखलकामा लेिापरीक्षर् सखमखि गठन र खक्रयाखशल गराई लेिा परीक्षर् एवं बेरुजु फर्छ्यौटलाई प्रभावकारी 

गराईनेछ ।    

२२. बजारमा हुनसक्ने अस्वस्थ प्रखिस्पधाव, एकाखधकार, खमसावट, अवैध भण्डारर्लाई खनयन्िर् गनव समय समयमा 

बजार अनुगमन र खनयमन गने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनुका साथै कृखिम अभाव र कालो वजारलाई गरर 

कावावही गररनेछ ।  

२३. रास्कोट नगरपाखलकामा कायवसञ्चालनका लाखग गैरसरकारी संघ ससं्थालाई एकद्वार नीखि द्धारा खनयमन   गररनछे 

।  

२४. नगरपाखलकाखभिको सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल प्रहरी र अन्य सुरक्षा खनकायहरुसँगको 

सहकायवलाई प्रभावकारी बनाईनेछ। सुरक्षा संवेदनशील भएका स्थानहरुमा प्रहरी खवट स्थापना गने, सरुक्षा खनगरानी 

वखृद्ध गने र मुख्य बजार के्षिहरुमा खसखसखटखभ जडान र खवस्िार गररनेछ ।  

२५. नगरपाखलकाको समग्र बस्िुखस्थिी झल्काउने नगर पश्वखचि ियार गररनेछ ।  

२६.  सुचनाको हक नगरबासीलाई प्रत्याभूि गराउन नगरका साववजखनक स्थानहरुमा सावमजलनक सुचना पाटीहरुको 

स्थापना गरर नगरका सम्पुर्व गखिखवखध साववजखनक गररनेछ ।  

२७. नगरपाखलकामा स्थानीय अनुकुलन कायव योजना (LAPA) खनमावर् गररनेछ ।  

 

वन, वातावरण तथा लवपद् व्र्ावस्थापन  

१.  “एक घर अलनवार्म पाँच लवरुवा” को  नीखि लागु गररनेछ । लोप हुन गइरहकेा बहुमूल्य जखडबुटी रोकथामका 

साथै जैखवक खवखवधिाको  संरक्षर् र वन क्षेिको व्यवस्थापनलाई उच्च प्रथखमकिा खदइनेछ । 

२.  बाढी पखहरोबाट जोगाउन भू-संरक्षर्, िटबन्ध व्यवस्थापन र वकृ्षरोपर् कायवलाई अगाडी बढाइनेछ । 

३.  सडक खकनारका िाली जखमनमा वडा िथा टोल, वस्िीको सहभाखगिामा वकृ्षारोपर् गदै लखगनेछ । अखनयखन्िि 

रुपमा भइरहकेो ढुङ्गा िानी र खगट्टी िथा बालुवा उत्िनन्लाई रोकी व्यावखस्थि गररनेछ । 

४.  वन पैदावार, वनजंगल र वकृ्षारोपर् सम्वन्धी खवशेर् कायवयोजना खनमावर् गरी लागू गररनेछ । 

५.  िोला खकनार, िोला उकास, नहर िथा कुलो खकनार, सडक खकनार, साववजाखनक िाली जग्गा, पािा वा पिेरो 

के्षिमा वृक्षारोपर्, सम्भार, उपयोग र व्यवस्थापन गने नीखि अबलम्बन गररनेछ । 

६.  पलाखिकका झोला खवक्री खविरर् र प्रयोगमा रोक लगाउदै रास्कोट नगरपाखलकाको िोगो रहेका झटपट हाते 

झोिाको व्यवस्था गररनेछ ।  

७.  वािावरर्ीय जोखिम न्यूनीकरर् र न्यून काबवनमुिी िथा वािावरर्मैिी खवकास अवलम्बन गररनेछ । 

८.  रास्कोट नगरपाखलकाका क्षेिखभिका सबै बाजो जमीनमा खकनारमा बाँस, उखत्तस, वैस लगाएिका रुि खवरुवा रोप्ने 

कायवलाई अखभयानकै रुपमा संचालन गररनेछ । 
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९.  नगरपाखलकाको िफव बाट पीच/ढलान गररने सबै सडक िथा बाटोहरुमा अखनवायव रुपमा सडकको दायाँ बायाँ खवरुवा 

रोप्नुपने व्यावस्थालाई कडाईका साथ लागु गररनेछ र क्रमशः सबै खकखसमका सडक बाटोहरुमा दायाँ वायाँ खवरुवा 

रोप्न प्रोत्साहन गररनेछ । 

१०. नगरस्िरीय नसवरी स्थापनाको खजम्मा अनुमखिप्राप्त व्यखक्त वा संस्थालाई उक्त व्यखक्त वा संस्थालाई खदइनेछ र सो 

समुदायले उत्पाखदि खवरुवाहरु नगरपाखलकालाई प्राथखमकिामा रािी सहुखलयि दरमा उपलब्ध गराउनुपने व्यवस्था 

लागु गररनेछ । 

 

लवपद् व्र्वस्थापन  

१. स्थानीय आपिकाखलन सुरखक्षि आवास घर खनमावर्को ियारी गररनेछ । 

२. समग्र रास्कोटको जोखिम नक्साङ्कनको मागवखचि ियार गररनेछ । 

३. खवपदक्ा योजना ियार गदाव खवपद् न्यूनीकरर् र खदगो खवकासका खवर्यमा खवशेर् ध्यान खदइनेछ । 

 

भुलम व्र्वस्थापन तथा वस्ती लवकास 

१. भु-उपयोग नीखि जारी गररनेछ । र  नगरपाखलकाको  खदगो खवकास िथा वािावरर् संरक्षर्को लाखग भू उपयोग नीखि 

अबलम्बन गररनेछ । 

२. वैज्ञाखनक भुखम व्यवस्थापन कायावन्वयनमा ल्याइनेछ । 

३. नगरखभि रहकेा सरकारी, साववजाखनक, ऐलानी, जग्गाको एखककृि लागि ियार गररनेछ । सो कायवका लाखग खवशेर् 

सखमखि गठन गरी कायव प्रारम्भ गररनेछ । 

४. “भुलम बैंकको” स्थापना गरी िेिी योग्य बाँझो जखमनमा िेिी गनव प्रोत्साहन गररनेछ । 

 

लवलवध : 

१. रास्कोट नगरपाखलका खभिका सम्पूर्व नागररकको खनखजववन दघुवटना खबमा कायवक्रमलाई खनरन्िरिा खदइनेछ । 

 

अन्िमा, नगरपाखलकाले आगामी आखथवक वर्वमा सञ्चालन गनव लागेका खवकासका नीखि िथा कायवक्रमहरुमा 

खसजवनात्मक सल्लाह सुझाव िथा कायावन्वयनमा सहयोग र सहभाखगिाका लाखग समस्ि नगरबासीहरु, 

जनप्रखिखनखधहरुमा हाखदवक अनुरोध गदवछु र समदृ्ध नगरपाखलका खनमावर् गने अखभयानमा सबैको योगदानको अपेक्षा 

समेि गदवछु । धन्यवाद। नमस्कार ।  

                 धममराज शाही (पोषण) 

                        नगर प्रमुख 

    रास्कोट नगरपालिका, कािीकोट  


