
रास्कोट नगरपालिका 

असार २०७७  

नगरसभाका सदस्यहरु, 

नगरपालिकािे अलिकाांश आिारभतू भौलतक परू्ाािारहरु लनर्ााण गरीसकेको भएता पलन लतनीहरुको लिगो र गणुस्तरीय 

व्यर्स्थापन गनुापन,े कृलि, लर्द्यािय, स्र्ास््य जस्ता सार्ालजक के्षत्रर्ा गणुस्तरीय सेर्ा प्रिान गनुापने र स्थानीयस्तरर्ै 

रोजगारीका अर्सरहरु श्रजृना गरी गररर्ी र बेरोजगारी न्यनूीकरण गनुापने सन्िभार्ा आज फेरर यस गररर्ार्य 

नगरसभाको बैठकर्ा रास्कोट नगरपालिकाको नीलत तथा कायाक्रर् प्रस्ततु गना पाउँिा र्िाई िेरै खशुी िागकेो छ । 

सर्ाप्रथर्, राष्ट रिाई जनताका प्रलतलनलिर्ाफा त ्राज्य सञ् चािन गने सङ् घीय िोकतालन् त्रक गणतन्त्रको यगुर्ा परु् याउने 

क्रर्र्ा जीर्न उत्सगा गनुाहुने सम्पणूा ज्ञात अज्ञात सलहिहरूप्रलत श्रद्धाञ् जिी अपाण गिाछु।  

नगरपालिकाको आलथाक, सार्ालजक, साांस्कृलतक पररर्तानकोिालग नेततृ्र् गनुाहुने अग्रजहरूप्रलत उच्च सम्र्ान व्यक्त 

गिाछु, नगरपालिकाको रूपान्तरणर्ा उहाँहरूिे परु् याउनुभएको योगिानको स्र्रण गना चाहन्छु।  

गत र्िा यसै सर्यर्ा र्िैे यस नगरपालिकाको नीलत तथा कायाक्रर् र्ाफा त रास्कोट नगरपालिकाबासीिे हार्ीहरुप्रलत 

गरेको अपेक्षा र चाहनािाई सम्र्ोिन गना उनीहरुको आकाांक्षा अनसुारका आलथाक, सार्ालजक, साांस्कृलतक लर्कासका 

स्पष्ट ट खाका प्रस्ततु गरेको लथए ँ। यो स्थानीय सरकार उक्त कायाक्रर्हरुको प्रभार्कारी कायाान्र्यन गने गरी कार् गिछै 

।  

यस अर्लिर्ा र्हत्त्र्पणूा उपिलधिहरू हालसि भएका छन ्।  

घर घरर्ा रोजगारी सजृना गरी कृलि उत्पािन र उत्पािकत्र् र्लृद्ध गि ैरोजगारी सजृना र गररर्ी न्यनूीकरण गना एक घर 

एक व्यर्साय कायाक्रर् सांचािन गररयो । जनु कायाक्रर्बाट नगरपालिकाका एघार कृिक सर्हूका तीन सय सोह्र 

लकसान, १२ हजार स्याउका लर्रुर्ा लर्तरण गरी नयाँ बगैंचा स्थापना, ६ हजार पाँच सय ओखरका लर्रुर्ा लर्तरण गरी 

९ र्टा सर्हुका २०० पररर्ारिे बगैंचा स्थापना, नेपािकै नयाँ लकर्ी फिको परीक्षण काया सरुु गररएकोछ, ८ र्टा 

पशपुािन सर्हूका एक सय छयासी र छयासी अन्य व्यर्सायीहरुिे प्रत्यक्ष िाभ लिएका छन,् पशपुािन गरेका 

सम्पणुा फर्ाहरुर्ा आर्श्यक सम्पणा खोप िगार्ासलकएको छ । लकसानहरु व्यर्सालयक रुपर्ा कृलि तथा पशपुािन गना 

थािेका छन ् । अन्य व्यर्साय गनेहरु करको िायरार्ा आएका छन ् । यस कायाक्रर्िे रोजगारी श्रजृना गरी गररर्ी 

न्यनूीकरणर्ा ठूिो योगिान गरेको छ । साथै लकसानहरुर्ा व्यर्सालयकताको लर्कास भएको छ । 

नगरपालिकाका सम्पणूा र्डाका लर्लभन्न के्षत्रहरुिाई कृलि तथा पशपुािन पकेट क्षेत्र घोिणा गरी कृलि के्षत्रिाई घरेाबार 

गने काया भै रहकेो छ । कृलि पकेट के्षत्रर्ा उत्पािन भएको कृलि बस्तकुो सर्थान र्लु्य तोक्ने, उत्पािन र ढुर्ानीर्ा 

अनिुान िने कायाको शरुु भ ैसकेको र िार्ो सर्यसम्र् कृलि उत्पािन भण्डारण गना १० क्र्ीटि क्षर्तर्को कोल्ड 

स्टोर लनर्ाणा हुिछै ।  



नगरपालिकाको आफ्नै स्काभेटर खररि गरी कररर् चालिस िाख को आन्तररक आम्िानी गररएको छ ।  

यस नगरपालिकाका सबै र्डाबाट नगरपालिकाको केन्र सम्र् र्ोटरबाटो जोड्ने कार् परुा भएको छ । यसै र्िा रास्कोट 

नगरपालिकािखेी अन्तरपालिका पचािझरनाको लतखात्ती सम्र् सडक स्तर उन्नती काया भरैहकेो छ । बलडर्ालिका 

िखेी िउेरार्ालिका सडक लनर्ाणा काया हुिछै । नगरपालिकाका सबै र्डाहरुबाट सार्िुालयक अस्पताि सम्र् जाने 

सडक लनर्ाणा काया सम्पन्न भैसकेकोछ । नगरपालिकाको र्डा नां ७,८ र ९ र्ा ररङ रोडको काया सम्पन्न भसैकेको छ । 

र्डा नां १ िखेी पिर्ारा सडक र लकउरी हुि ै र्मु्रा अन्तरपालिका सडक नर्ाणा काया सम्पन्न भएको छ । यस ै

नगरपालिकाको छलबसेर्ा ठुिो खिेर्िैान लनर्ाणा भएको छ । के्षत्तडी र लसपेटीर्ा ठुिो पानी सांचय पोखरी र यसबाट 

साना जिलर्द्यतु लनर्ाणा सम्भाव्याता अध्यायन काया शरुु भएको छ । हार्ी सँग उपिधि पानीका स्रोतबाट लिफ्ट तथा 

थोपा लसचाँर्ाको सम्भाव्याता अध्यायन काया शरुु भएको छ ।  िउेरार्ालिका के्षत्रडी हुि ैलत्रर्णेी पाटन सडकको रयाक 

खोल्न सम्भाव्याता अध्यायन काया शरुु भएको छ ।  

कणाािी प्रिशे सरकारको पलहिो प्राथलर्कतार्ा रहकेो र नेपािकै ठूिा जिलर्द्यतु आयोजना र्ध्येको एक कूि २१ 

अर्ा िागत रहकेो १०८ र्ेघार्ाट लर्द्यतु क्षर्ताको फुकोट हाईड्रोपार्रको प्रारलम्भक अध्ययन भई यसको लनर्ााण काया 

प्रारम्भ हुने अर्स्थार्ा रहकेो छ । जसबाट रास्कोटबासीिे ठूिो रोजगारीको अर्सर पाउने र जिलर्ियुतको सेयर 

र्ाफा त लिघाकािसम्र् आलथाक िाभ लिन सक्ने र्ातार्रणको श्रजृना भएको छ ।  

लर्द्याियको भौलतक परू्ाािार सिुारर्ा उल्िेखनीय प्रगलत हाँलसि भएको छ । लर्द्याथीहरुिाई स्र्ीटर, टार्बेल्ट जस्ता 

सार्ाग्रीहरु लर्तरण गनुाका साथै शलैक्षक गणुस्तर अलभर्लृद्ध गना लर्द्याियहरुिाई लर्लभन्न शलैक्षक सार्ाग्री प्रिान 

गररएको छ ।   

स्र्ास््य क्षेत्रर्ा स्र्स््य केन्र भर्नहरु लनर्ााण गररएको छ । स्र्ास््य सांस्थाहरुर्ा कुनै पलन औििीको कर्ी नहुने गरी 

पयााप्त र्ात्रार्ा आर्श्यकता अनसुारको औििी लर्तरण गररएको छ । लर्लभन्न स्र्ास््य सांस्थाहरुिाई सोिार सेट 

उपिधि गरार्एको छ साथै सम्पणूा स्र्ास््य सांस्थाहरुर्ा लर्लभन्न औजार तथा उपकरण उपिधि गराई आिारभतू 

स्र्ास््य सेर्ा सलुनलित गररएको छ । र्ािर्ािीकािार्ा पणुा खोप सलुनलित गरीएको छ । सबै स्र्ास््य सांस्थाका र्लथाङ 

सेन्टरर्ा तालिर् प्राप्त नसाबाट प्रसतुी गराउने काया भएको छ ।  

लर्श्व नै कोरोना भार्ारसको सन्तरासर्ा भएको र्िेा रास्कोट नगरपालिकािे उच्च सतका ता अपनाएको छ । यसको 

िागी सर्ाप्रथर् नगरपालिकाको सर् ैनाकार्ा हले्थ डस्क स्थापना गरी पािीका लभत्र लभत्रीने सबै नागरीकको स्र्ास््य 

परीक्षण गरी प्रर्शे गने व्याव्था लर्िार्ायो । सबै र्डाहरुर्ा कोरोना भार्ारस सम्बलन्ि िर्ाहा,र्ार्लकङको र्ाध्यार्बाट 

जनचेतना जगाउने कार् गररयो । सबै र्डाहरुर्ा स्र्ास््य सांयर् सेर्ीका,स्र्ास््य कर्ी ,स्थालनय सांचार सांयर् सेर्क 

पररचािन गरी कोरोना भार्रस सांक्रर्णबारे नगरर्ासीिार्ा चेतना अलभबलृद्ध गररयो । नगर लभत्रका अलत लर्पन्न गरीब 

ज्यािािी १७०० घरपररर्ारिार्ा राहात लर्तरण काया सम्पन्न गयौ । पालिका भन्िा र्ाहीरर्ाट प्रर्शे गरेका 

नागररकबाट कोरोना भार्रस सांक्रर्ण हुन नलिन प्रत्यक र्डार्ा क्र्ारेलन्टनको स्थापना गररयो । नगरपालिका भन्िा 

र्ालहर पढार्ा िेखार्ा, ज्यािािारी तथा अन्य कार्िे बसेका नागररकिार्ा उद्धार गरी ल्याएर उत्त क्र्ारेन्टार्नर्ा १४ 

लिनसम्र् राखी आरडीटी परीक्षण गरी घर पठाउने कार् भयो । िशे र्ाहीरका नागरीकिार्ा उद्धार गने क्रर्र्ा 



उनीहरुिार्ा क्र्ारेलन्टनर्ा राख्न १००० क्षर्ताको स्थायी क्र्ारेन्टार्ान र १०० क्षर्ताको अर्ासिेुसन बेड लनर्ाणा गररयो 

। उत्त क्र्ारेन्टार्ानर्ा ६०० जना भन्िा बढी भारतबाट आएका नागरीकिार्ा १४ लिनसम्र् राखरे लपलसआर र आरलडटी 

िरु् ै परीक्षण गरेर कसैको पनी ररपोटा पोजटेसभ नआएर आफ्नो घर पठार्ायो । यसरी नगर सरकारिे उच्च सतका ता 

अपनाएर कोरोना भार्रस सांक्रर्ण हुनबाटबाट नगरपालिकािार्ा जोगार्ायो । 

नगरपालिका एक्िैको प्रयासिे र्ात्र सर्नु्नत र सर्दृ्ध रास्कोट बन्न सक्िनै, सर्िुायको सकृयतािे रास्कोट 

नगरपालिकािाई उत्कृष्ट नगरपालिका बनाउन सलकन्छ भन्ने उद्दशे्यिे सर्िुाय सिुार र लर्कास गना टोि सलर्लत गठन 

गरर सलक्रयता परू्ाक पररचािन गररएको छ । टोि टोि आर्ा सर्हू गठन भएका छन्, स्र्च्छ प्रलतस्पिाा र क्षेत्रगत 

लर्कासकािालग उद्योग र्ालणज्य सांघ, खिेकुि लर्कास सांघ, साांस्कृलतक र्हासांघ, यरु्ा क्िर्, बाि क्िर्, र्लहिा 

सहकारी गठन भएका छन ्। जसिे गिाा सार्ालजक लर्कृलत लर्सांगती न्यनूीकरण भएको छ । यरु्ा तथा बािबालिका 

लर्लभन्न सार्ालजक कृयाकिापर्ा सलक्रया भएका छन,् र्लहिाहरु सांगलठत रुपर्ा आर्ाज उठाउन थािेका छन ्। कृलि 

सहकारी, जलडबटुी सहकारी तथा साना उद्यर्ीहरु शजृना गररएको छ । िघ ुघरेि ुतथा साना उद्योग लर्कास सलर्लत 

कालिकोट सांग सर्र्न्य गरी उद्योगीहरुकािालग लसिार्कटार्, आल्िो प्रशोिन िगायत लर्लभन्न लकलसर् तालिर्हरु 

उपिधि गरार्एको छ । लनर्ाणा कायार्ा श्रर् रोजगार बैंकर्ाफा त गणुस्तररय काया भएको छ । 

अर् हार्ी हाम्रो सरकारिे पररकल्पना गरे अनरुुप सार्ालजक न्याय, सशुासन र सम्र्लृद्धसलहत सुखी रास्कोटबासी 

बनाउने िक्ष्यर्ा पगु्न परू्ाािार लर्कासिे र्ात्र नपगु्ने भएकोिे लिगो आलथाक तथा सार्ालजक लर्कासका गलतलर्लि तफा  

केलन्रत हुनपुने चरणर्ा प्रर्शे गरेका छौं । सार्ालजक न्याय सलहतको सम्र्लृद्ध हालसि गना हाम्रो कायाक्रर् अलशक्षा, 

गररर्ी, बेरोजगारी र पछौटेपन लर्रुद्ध केलन्रत हुन जरुरी छ । र्िैे नीलत तथा कायाक्रर् तयार गिाा लयनै र्ान्यताहरुबाट 

लनिलेशत भएकी छु ।  

र्िैे  यस  आलथाक  र्िाको  नीलत  तथा कायाक्रर्  तयार गरररहिँा स्र्च्छ, हराभरा,  लर्कलसत,  सर्तार्िूक,  सर्दृ्ध 

रास्कोटको भार्ी  तलस्र्रिाई  सार्नु्नेर्ा राखकेो  छु  ।  उपिधि स्रोत र  सािनको अलिकतर् उपयोग गरी लर्कासको 

प्रलतफि  सबै रास्कोटर्ासीिे  सर्तार्िूक  तर्रिे प्राप्त  गने  गरी  सािन,  स्रोत  र  अर्सरको  न्यायोलचत लर्तरण 

गन,े लिगो लर्कासका िालग परू्ाािार लनर्ााण गने र आर् नगरर्ासीको अपनत्र् र स्र्ालर्त्र् हुनेगरी लर्कास  

आयोजनाहरूको  कायाान्र्यन  गने लिशार्ा  यो  नीलत तथा  कायाक्रर्  केलन्रत  गरेको  छु  र सोही र्ागािशानबाट प्रेररत 

भई बजटे प्रस्ततु हुनेछ ।  

आलथिक लिकास 

घर घर मा रोजगार, समृद्ध रास्कोटको आधार 

आलथाक लर्कासकािालग जनताको आलथाक क्षर्ता बढाउन आम्िानी र बचत बढाउन आर्श्यक हुन्छ । आलथाक 

लर्कासकािालग जनताको आलथाक क्षर्ता बढाउन गत आ.र्. िलेख सरुु भएको एक घर एक व्यर्साय कायाक्रर्िाई 



लनरन्तरता लिर्नेछ । एक घर एक व्यर्साय अन्तगात कृलि, पशपुािन, तथा अन्य व्यर्सायहरुकािालग लर्शेि कायाक्रर् 

सांचािन गररनेछ । 

कृलि तथा पशु लिकास  

यवुाहरुलाई रोजगारीको लागग प्राथमिकता क्षते्रहरु 

उपरोक्त उद्धेश्यहरु प्राप्ततका लागि उल्लेखित रोजिारीको प्राथमिकता क्षेत्रहरु निधाारण िररएको छ ।  

क) कृषि िलू्य श्ृृंिला षिकास कायाक्रि ििे  

ि) कृषि िजारिखूि भौनतक पिूााधार नििााण कायाक्रि सृंचालि ििे 

ि) यिुाहरुको िीप्ज तथा सहकारी फिा दताा िराई क्षिता षिकास ििे 

घ) िप्तत अिसुार बाली र ितत ुपकेट क्षेत्र निधाारण, योजिा तजुािा तथा कायान्ियि ििे, 

ङ) प्राङ्िाररक कृषि प्रणालीको षिकास तथा प्रिद्र्धि ििे, 

च) रैथािे बालीको सृंरक्षण, षिउ बैंक तथापिा, षिकास तथा अमभलेखिकरण, अिसुन्धाि ििे, 

छ) अन्ि बाली लिायत तरकारी, िसला बालीको बीउिा आत्िनिभार ििाउिे, 

ज) िषििता र िलू्य श्रृ्िला षिकासको लागि ियााँ बाली, जातहरुको पहहचाि, अिसुन्धाि, षिकास, षिततार 
ििे, 
झ) यिुा तथा कोमभड १९ बाट प्रभाबबत िेरोजिार यिुा लक्षक्षत कृषि कायाक्रि सृंचालि ििे, 
 
 

नीततहरु  

क) रातकोट ििरपामलकाले यिुा तथा कोमभड १९ बाट प्रभाषित िेरोजिारलाई सम्िोधि हुिे ककमसिको 
कृषि कायाक्रिलाई अिाडड बढाई  कृषि उत्पादि तथा उत्पादकत्ििा िदृ्गध ल्याउिको लागि ििरपामलकािा 
भएका यिुाहरुको लित तयार ििेछ । लित तयार ििे कायािा कोमभड १९ बाट प्रभाषित ििरपामलका 
बाहहर (िेपाल मभत्र र बाह्य देशहरुिा) बाट काि छोडरे आएका, ििरपामलकामभत्र ै रहेका िेरोजिार 
यिुाहरुको आाँकडा तयार ििेछ ।  

ि) ििरपामलकािा भएका यिुाहरुको अमभलेि तयार भई सकेपनछ यिुाहरुको रुची अिसुार षिियित क्षेत्र 
निधाारण िरी “एक वडा एक यवुा सहकारी ससं्था” तथा नीजज फिम दतााको लागि ििर सहकारी षिभाि 
तथा कृषि शािाले आिश्यक पहल िररिेछ ।  

ि) यिुाहरुको लागि रोजिारी तथापिा ििाको लागि आिश्यक कायाषिगध, निदेमशका, िापदण्ड ििाएर 
कायाक्रि सृंचालि ििे िीनत मलएकोछ ।  

 घ) कणााली प्रदेश सरकारको िीनत अिसुार कृषि क्षेत्रको षिकासको निमित्त “एक फिम एक व्यवसाय 
अनदुान” को िारा अिसुार फिा सृंचालिको लागि िीप्ज फिा, सािदुानयक फिा, सहकारी फिा सृंचालिको 
लागि यिुाहरुलाई उत्पे्ररण िररिे िीनत मलईिेछ । यस अन्तरित व्यिसायीक तथािीय तथा उन्ित कुिुरा 
पालि व्यिसाय, िाख्रापालि व्यिसाय, दधु उत्पादि व्यिसाय, िह उत्पादि तथा प्रशोधि, िाछापालि 
व्यिसायलाई प्रििु प्राथमिकता हदइिेछ । 



ङ) घ अन्तरित हरेक िडाहरुिा िेर िई रहेको बााँजो जमििको उपयोि िरी तथािीय कुिुरापालि, 

िाछापालि, िाख्रापालि, दधु उत्पादि, िह उत्पादि ििाको लागि िेरोजिारी यिुाहरुलाई िििूा फिा, यिुा 
सहकारी फिा को िोडलेिा “प्राङ्गाररक खेतीिा वदृ्गि रास्कोटको सिदृ्गि” भन्िे िारालाई सफल ििाउिे 
िीनत मलइिेछ । 
च) िेरोजिारी यिुाहरुको आाँकडा अिसुार प्रदेश सरकारले अिलम्िि िररएको प्राङ्िाररक कृषि क्षेत्रिा 
लिािी ििे जषैिक प्राङ्िाररक रुपिा िेर िई रहेका कच्चा पदाथाहरुको उपयोि िरी जषैिक, प्राङ्िाररक 
िलको लागि िोठ, िोर सधुार सहयोि, कृषि औजार नििााण, िाटो पररक्षण, षििाहद पररक्षण कायाहरुिा 
यिुाहरुको िीप्ज, सािदुानयक तथा सहकारी सृंतथाहरु िाफा त पाउिे अिदुािको लागि सहप्जकरण िररिेछ ।  

छ) ििर कृषि शािाले िििेी बीउको लागि अगधकति रकि बाहहर निकासी िरर रहेको पररपे्रक्षिा बीउ 
उत्पादििा आत्ि निभार ििाई ििरको िजेट ििरमभत्र ि ै पररचालि ििाको निमित्त “यवुाहरुको बीउ 
उत्पादन सहकारी” दताा िरी सम्पणूा बालीहरुको बीउ उत्पादि, प्रशोधि तथा िजाररकरणिा पहुाँज बढाउिे 
िीनत मलइिेछ ।  

ज) ग्राहकहरुको सन्तपु्टटको लागि परम्पारित िािेिािीिा सधुार ििाको निमित्त तथािीय परम्पराित 
िाद्य पररकारको सधुारात्िक उत्पादि, प्रशोधि, िजार व्यितथापि ििे कायािा यिुाहरुको सहकारी िाफा त 
कायाक्रिलाई षिकास तथा षिततार ििे िीनत लाि ु िररिेछ । यसको लागि रातकोट ििरपामलकाको 
िडाहरुिा होितटेय सन्चालिको लागि यिुाहरुलाई सहकारी िाफा त सौमलयत दरिा ऋणको व्यितथा 
मिलाउिेछ ।   

झ) कृषि िततकुो कच्चा पदाथा उत्पादिको लागि यिुाहरुलाई िजारको िाि अिसुार िातािरण सरुक्षा िाप 
दण्डको आधारिा “एक वजस्त एक बाली” को िारालाई ध्याििा हदई जुि िप्ततिा जुि बाली उत्पादिको 
प्रिल सम्भाििा देखिन्छ सोही बाली िततकुो कच्चा पदाथा उत्पादिको लागि िाली ितत ु षिशिे पकेट 
क्षते्रको षिकास िरी अिाडड बढाइिेछ ।   

ञ) भधूरातमलयता तथा जलिायकुो आधारिा यिुाहरुलाई उिीहरुको रुची अिसुार ििरपामलका मभत्र 
आिश्यक पिे फलफूलको बोट षिरुिा, फूलको षिरुिा तथा िेिौसिी तरकारी उत्पादिको लागि ५०:५० 
(नगरःयवुा सहकारी) अिपुात िीनतिा “उच्चकोटीको (हाइटेक) नसमरी” तथापिा तथा षिकासको लागि 
अिदुाि हदिे िीनत अिलम्िि िररिेछ ।   

ट) प्रदेश सरकारको “आितुनककरण रेशा उत्पादन नीतत” अिरुुप यिुाहरुको िीप्ज फारि, सहकारी सृंतथालाई 
आल,ु कािती, ककिी, भइू तयाउ तथा च्याउ उत्पादिको लागि अिदुाि हदिे प्रकृया अिाडड बढाइिेछ । 

ठ) यिुा कृिकहरुको कािको प्रभािकारीता िढाउि, प्राषिगधक सल्लाह सझुाि हदिको निमित्त “एक गाउँ एक 
कृषि प्राषवगिक तथा पश ुसेवा प्राषवगिक” को िीनतलाई थप प्रभािकारीता ििाउिको लागि प्रदेश सरकार र 
सृंनघय सरकारसाँि साझेदारी तथा सहकाया िदै जािेछ । 

ड) यिुा कृिक, यिुा कृिकहरुको सहकारीलाई पररचालि िरी रैथािे बालीहरुको अमभलेि, अिसुन्धाि, षिउ 
बैंक तथापिा, षिकास तथा षिततार िरी यसबाट िन्िे “पोिण यकु्त खाद्य पररकारको प्रशोिन, 

वजारीरकण” ििे िीनतलाई तदारुकताकासाथ अिाडड िढाइिेछ । 



ढ) ििरपामलका मभत्र उत्पादि िरेको कृषि उपज (फलफल, िसला, तरकारी, अन्ि बाली) हरुको उगचत 
प्रशोधि केन्रको नििााण, सृंचालि तथा व्यितथापििा यिुाहरुलाई पररचालि ििे िीनत अिलम्िि 
िररिेछ ।  

ण) यिुाहरुको िीप्ज फिा तथा सहकारी फिाको आिश्यक क्षिता षिकासको िीनतलाई पणूारुपिा 
कायान्ियिको लागि सहकारी षिभाि र कृषि शािािा आिश्यक िजेट षिनियोजि िररिेछ । 

त) सरकारको अिदुािको उगचत प्रयोि िरी कृषि उत्पादि प्रकृया र कृषिको उत्पादकत्ि िदृ्गध ििाको 
निमित्त यिुाहरुको िीप्ज, सहकारी फिाहरुलाई अगधकति उपयोिको लागि पररचालि िररिेछ । सरकारी 
अिदुािको दरुुपयोि हुि िहदिको लागि सोही अिदुािलाई निव्र्याजीरुपिा ककततािन्दी को दरिा 
िेरोजिारी यिुाहरुको िैंक िातािा कफताा ििे िीनत लाि ुिररिेछ । 
थ) यिुाहरुलाई प्रधाि िन्त्री रोजिार कायाक्रि, कृषि क्षेत्र षिकास कायाक्रिबाट सृंचालि हुिे कृषि िलु्य 
श्ृृंिला षिकास कायाक्रि, कृषििा आधाररत भौनतक पिूााधार षिकास, िजार तथापिा कायाक्रिहरुिा बढी 
भन्दा बढी सृंलग्िता िराउिे िीनत अिलम्िि िररिेछ ।  

द) दैषिप्रकोप िडरेी, अनतिपृ्टट, अिािपृ्टट परेको बेलािा िाद्यन्ि आपनुत ाको उगचत व्यितथापि 
मिलाउिको लागि यिुाहरुको सहकारीलाई प्रिद्र्धि िरी पोिण यकु्त िाद्य उत्पादि, प्रशोधि तथा अको 
प्जल्ला जतत ै हुम्लाको तथािीय सरकारहरुसाँि सिन्िय तथा सहकाया िरी आिश्यक पिे िाद्यन्ि 
आपनुत ाको निमित्त यिुाहरुलाई िजार व्यितथापि ििे कायािा पररचालि ििेछ । 

ध) दैषि प्रकोप हुररितास, अमसिापािी, िडरेी, िहािारी रोि कीराबाट िोक्साि भएको बाली िततकुो लागि 
षििाको प्रािधिको िीनत लाि ूिररिेछ ।    

ि) यिुा कृिकहरुको कािलाई प्रोत्साहि हदिको लागि यिुा कृिक, यिुाहरुको सहकारीको लागि “नगर 
प्रिखु उत्कृष्ट परुस्कार” को तथापिा िरी िाषिाक रुपिा उत्कृटट यिुा र यिुा सहकारी सृंतथाहरुलाई 
परुतकृत िररिेछ ।  

प) यिुाहरुको कािको प्रभािकारीतालाई प्रोत्साहि हदलाउिको लागि प्रदेश सरकारबाट लाि ुहुिे व्यिसायीक 
कृिक पेन्शिको अिधारणलाई यिुा कृिकहरुको लागि पनि लाि ुििा व्यितथापिको आिश्यक प्रकृयालाई 
अिाडड बढाइिेछ ।   

फ)ककसाि कल सने्टर तथापिा, एफ एि रेडडयो कृषि कायाक्रि, निप्ज साझेदारी कृषि प्रसार सेिा जतता 
कायाक्रि सृंचालि िररिेछ । 

 

प्रकृयाहरुः रातकोट ििरपामलकाले िागथको िीनतलाई पालि ििाको लागि उल्लेखित प्रकृयाहरु  अिलम्िि 
ििेछ । 
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१ यिुाहरुको लित तयारी 
 

लित मलि प्रश्िोत्तर तयारी 
सिेक्षण कताा अमभिखुिकरण 

सिे ििे 

प्रनतिेदि तयारी 
कायाापामलकािा छलफल, निणाय 



२ ऐि, काििू नििााण 

 

यिुाहरुलाई रोजिारी हदिे कायाषिगध, निदेमशका, िापदण्ड 
तयार 
षिियित कायाषिगध, निदेमशका, िापदण्ड तयार 

३ िीप्ज फिा, सािदुानयक तथा 
सहकारी सृंतथा दताा 
 

दतााको लागि आिश्यक फिेट तयार 
दतााको लागि सचुिा प्रकाशि 

दतााको लागि षिद्याि तयारी 
दताा ििे, अमभलेि राख्न े

४ बाली र िततकुो पकेट क्षेत्र छिौट कायाषिगध िभए काया षिगध तयारी 
कायाषिगध अिसुार षिियित पकेट क्षेत्र छिौट 

५ प्राषिगधक जिशप्क्तको नियपु्क्त 

 

प्रदेश सरकारसाँि सिन्िय, सहकाया 
एक िाउाँ  एक प्राषिगधकको लागि प्रतताि आव्हाि 

छिौट तथा नियपु्क्त 

६ प्रतताििा आव्हाि 

 

प्रतताि आव्हािको फारि तयारी 
प्रतताि आव्हािको सचुिा प्रकाशि 

प्रतताििा भिे जािकारी 
प्रतताि सृंकलि तथा अध्ययि 

कफल्ड भेररकफकेशि 

प्रतताििा छिौट 

प्रतताििा तिीकृत, प्रकाशि 

ििरपामलका र प्रतताषित षिच सम्झौता 
कायाक्रि कायान्ियि 

अििुिि तथा िलू्याङ्कि 

७ प्राकृनतक प्रकोप कृषि षििाको 
कोि तथापिा 
 

ऐि, कायाषिगध, निदेमशका, िापदण्ड तयारी 
प्रदेश सरकारसाँि सिन्िय, सहकाया 
िोटठी, तामलि, िठैक सृंचालि 

षििा कोिको तथापिा 
कायान्ियि ििे 

अििुिि तथा िलू्याङ्कि 

८ ििर प्रििु यिुा उत्कृटट 
परुतकारको कोि तथापिा 
 

ऐि, कायाषिगध, निदेमशका, िापदण्ड तयारी 
प्रदेश सरकारसाँि सिन्िय, सहकाया 
िोटठी, तामलि, िठैक सृंचालि 

षििा कोिको तथापिा 
कायान्ियि ििे 

अििुिि तथा िलू्याङ्कि 



९ कृिक पेन्सिको कोि तथापिा 
 

ऐि, कायाषिगध, निदेमशका, िापदण्ड तयारी 
प्रदेश सरकारसाँि सिन्िय, सहकाया 
िोटठी, तामलि, िठैक सृंचालि 

षििा कोिको तथापिा 
कायान्ियि ििे 

अििुिि तथा िलू्याङ्कि 

१० क्षिता षिकास 

 

किाचारीहरुलाई क्षिता षिकास तामलि, िोटठी भ्रिण 
सृंचालि 

यिुाहरुलाई षिियित क्षते्रिा तामलि, िोटठी सृंचालि 

कायाक्रिको अििुिि, िलू्याङ्कि 

११ सिन्िय सहकाया (सृंघ, प्रदेश र 
सरोकार निकायहरुसाँि) 

ऐि काििू नििााण सम्िन्धी 
अिदुाि 

प्राषिगधक सहयोि 

क्षिता षिकास 

 

कायमक्रिहरुः रातकोट ििरपामलकाले यिुाहरुलाई लक्षक्षत उल्लेखित कायाक्रिहरु सृंचालििा ल्याउिेछ । 

क्र स.ं कायमक्रिहरु⁄ कृयाकलापहरु कसरी गने (प्रकृयाहरु) 
१ प्राङ्गाररक खेतीिा आिाररत िलू्य श्ृखंला 

षवकास 

५०:५० को अनदुानिा यवुाहरुको नीजज फिम, 
सहकारीहरुलाई प्रस्तावना आव्हान  

१.१ िौसिी तथा िेिौसिी तरकारी िेती उत्पादि 
तथा िजाररकण 

यिुाहरुको सािदुानयक िा सहकारी फिाले 

१.२ िसला (लसिु, तयाज, अदिुा, िेसार, िुसाािी, 
धनिया) िेती प्रिद्र्धि 

िागथ कै 

१.३ अन्ि, तरकारी, िसला, आलबुालीको बीउ 
व्यिसाय प्रिद्र्धि  

िागथ कै 

१.४ तयाउ उत्पादि षिततार तथा प्रशोधि िागथ कै 

१.५ ओिर उत्पादि षिततार तथा प्रशोधि िागथ कै 

१.६ हाइटेक िसारी तथापिा यिुाहरुको सािदुानयक िा िीप्ज फिा 
१.७ िायि आल ुउत्पादि यिुाहरुको सािदुानयक िा िीप्ज फिा 
१.८ भइू तयाउ उत्पादि यिुाहरुको सािदुानयक िा िीप्ज फिा 
१.९ कािती उत्पादि यिुाहरुको सािदुानयक िा िीप्ज फिा 

१.१० ककिी उत्पादि  यिुाहरुको सािदुानयक िा िीप्ज फिा 
१.११ च्याउ उत्पादि  यिुाहरुको सािदुानयक िा िीप्ज फिा 
१.१२ तथािीय कुिुरापालि व्यिसाय प्रिद्र्धि यिुाहरुको िीप्ज फिा 



[१ [p.१३ उन्ित कुिुरापालि व्यिसाय प्रिद्र्धि यिुाहरुको िीप्ज फिा 
१.१४ टकी पालि व्यिसाय प्रिद्र्धि यिुाहरुको िीप्ज फिा 
१.१५ िाख्रापालि व्यिसाय प्रिद्र्धि यिुाहरुको िीप्ज फिा िा सहकारी फिा 
१.१६ दधु उत्पादि व्यिसाय प्रिद्र्धि यिुाहरुको िीप्ज फिा िा सहकारी फिा 
१.१७ कुिुरा तथा िसी िधसाला प्रिद्र्धि यिुाहरुको िीप्ज फिा 

१.१८ िाछा पालि यिुाहरुको िीप्ज फिा 
१.१९ िह उत्पादि तथा प्रशोधि यिुाहरुको िीप्ज फिा िा सहकारी फिा 

२ बजारिखुख कृषि भौततक पवूामिार षवकास 
सहयोग 

यवुाहरुको उपभोक्ता समितत वनाएर 

२.१ फोहोरा तथा थोपा मसचाई सहयोि ५०:५० (ििरःयिुा सहकारी) को अिपुातिा 
२.२ कृषि हाटिजारको तथापिा ७५:२५ (ििरःयिुा सहकारी) को अिपुातिा 
२.३ कृषि उत्पादि सृंकलि केन्रको नििााण िागथ कै 

२.४ कृषि प्रशोधि केन्र तथापिा िागथ कै 
२.५ बीउ भण्डारि (गचतयाि) केन्र तथापिा िागथ कै 

२.६ जैषिक, प्राङ्िाररक िलको लागि िोठ, िोर 
सधुार सहयोि 

५०:५० (ििरःयिुा सहकारी) को अिपुातिा 

२.७ आधनुिक कृषि औजर, उपकरण सहयोि िागथ कै 

३ रैथाने बालीको प्रवद्र्िन नगरपामलका र नगर कृषि तथा पश ुसेवा 
शाखा 

३.१ रैथािे बालीको अमभलेखिकरण ििर कृषि शािा 
३.२ िािेबािीको व्यिहारिा सधुारको लागि 

होितटेय सृंचालि 
५०:५० (ििरःयिुा) को अिपुातिा 

३.३ रैथािे बालीको प्रशोधि तथा िजाररकणको 
लागि यिुा िीप्ज िा सहकारी पसल सृंचालि 

५०:५० (ििरःयिुा सहकारी) को अिपुातिा 

४ ग्रामिण षवषिय सहयोग कायमक्रि षवषिय ससं्था, सहकारी ससं्थाहरुलाई 
४.१ षिषत्तय सृंतथाहरुको पहहचाि ििरपामलका 
४.२ अिदुाि सहयोि  ििरपामलका 
४.३ ऋण लिािीको लागि आिश्यक पहल ििरपामलका 
५ नषवनति र िलू्य श्खृला षवकासको लागग 

ददगो कृषि सेवा सहयोग 

नगरपामलका र नगर कृषि तथा पश ुसेवा 
शाखा  

५.१ यिुा लक्षक्षत कृषि प्रसार सेिाको लागि आिश्यक 
कायाषिगध, निदेमशका, िापदण्डहरु ििाउिे 

िागथ कै 

५.२ एक िाउाँ  एक प्राषिगधकको नियकु्ती तथा ििरपामलका 



क्षिता षिकास 

५.३ कृषि शािा किाचारीहरुको क्षिता षिकास ििरपामलका 
५.४ यिुाहरुलाई सहयोि पयुाउिे तथािीय श्ोत 

व्यप्क्तहरुको पहहचाि, अमभलेिीकरण, क्षिता 
षिकास 

कृषि तथा पश ुसेिा शािा 

५.५ श्ोत केन्र, मसकाइ केन्रको तथापिा ििरपामलका र ििर कृषि तथा पश ुसेिा 
शािा 

५.६ कृषि सिहुको क्षिता षिकास ििर कृषि तथा पश ुसेिा शािा 
५.७ श्ोत मसकाई सािाग्रीहरुको सृंकलि, षितरण  िागथ कै 

५.८ शािालाई चाहहिे भौषत्तक प्जन्सी सािाग्रीहरुको 
व्यितथापि 

ििरपामलका र ििर कृषि तथा पश ुसेिा 
शािा 

५.९ िडा िा िप्तत ततरिा कृषि प्रसार सेिा केन्रको 
तथापिा 

ििरपामलका र ििर कृषि तथा पश ुसेिा 
शािा 

 

 

उद्योग 

िघ,ु घरेि ुतथा साना उद्योगको लर्कास र लर्स्तार गररनेछ । जलडबलुट प्रसोिन उद्योग, डेरी उद्योग, र अल्िो उद्योगिाई 

प्रोत्साहन गररनेछ । परम्परागत सीपर्िूक उद्योगहरुिाई सांरक्षण गररने छ । सरकारी,  लनजी  तथा  सहकारीको  

र्ाध्यर्द्वारा  स्रोत  पररचािन गरी  गररर्ी  न्यनूीकरणका  िालग रोजगार सजृना गररनेछ । स्थानीय  श्रर्,  सीप  र  

पूँजीिाई  अलिकतर्  पररचािन  गरी  स्थानीय  अथातन्त्रको  प्रर्खु  स्तम्भको रुपर्ा स्थालपत गररनेछ । 

पयिटन 

रास्कोटिाई आकिाक पयाटकीय गन्तव्य स्थिको रुपर्ा लर्कालसत गररने छ । ऐलतहालसक र्हत्र्को स्थानहरुको 

सांरक्षण तथा प्रर्र्िन गररने छ । लसप्टी पाटनिार्ा पयाटकीय बगैंचाको रुपर्ा स्थापना र सांचािन गना प्रिशे सरकारसांग 

आर्श्यक सर्न्र्य र सहकाया गररने छ । आन्तररक  तथा  बाह्य  पयाटक  आकलिात  गने  उद्दशे्यका  साथ  िउेरा पाटन 

र पड्डािनु पाटन सम्र् सडक र्ागाको  लनर्ााण गना प्रिशे र सांघीय सरकारिाई अनरुोि गररनेछ ।  

घडेािाउनी िलेख सेतीकोटसम्र् केर्िकार सांचािन गना र िउेरापाटन र लसप्टताििाई पयाटकीय स्थि लनर्ााण 

गनाकोिालग लर्शिे पहि गररनेछ । रास्कोट िरर्ार पगु्नकोिागी लसलड सलहतको पैिि र्ागा लनर्ााण गना सांघीय सरकार र 

प्रिशे सरकारसांग आर्श्यक पहि गररने छ । क्षत्तडी ताि र पाटनसम्र् पगु्ने सडक बाटो लनर्ाणा गररनेछ । नया ँ

पयाटकीय गन्तव्यको खोजी तथा अन्य आर्श्यक पयाटकीय परू्ाािारहरुको लनर्ााण तथा सांभाधयता अध्ययनर्ा जोड 

लिर्ने छ । 



व्यापार 

रास्कोट नगरपालिका लभत्र काननुी रुपर्ा िताा भई चाि ुआ.र्.र्ा नगरपालिर्ा िताा भएका उत्कृष्ट व्यर्सायीहरुिाई 

प्रोत्साहन गररनेछ । रास्कोटर्ा एक र्टा व्यापारी केन्र तोकी सहरीकरण गररनेछ । 

पूिािधार लिकास 

भिन लनर्ािण 

आगार्ी आ.र्.र्ा नगरपालिकाको प्रशासलनक भर्नको लनर्ााण काया सम्पन्न गररनेछ । सम्पणूा र्डाहरुर्ा र्डा 

कायाािय भर्नहरु लनर्ााण गररनेछ ।  

उर्ाि 

रास्कोटका सबै र्स्तीर्ा लर्द्यतुीकरण लर्स्तार गररनेछ । रास्कोटर्ा केलन्रय प्रसारण िार्ान जोड्न सांघ तथा प्रिशे 

सरकारसँग सर्न्र्य गररनेछ । थोल्र् िघ ुजिलर्द्यतु आयोजनाको लनर्ााण कायािाई लनरन्तरता लिर्नेछ । जिलर्द्यतु 

र्र्ात सम्भारकोिालग र्र्ात सम्भार कोि लनर्ााण गरर नगरपालिकाका सम्पणूा घरिरुीर्ा जिलर्द्यतुको लनयलर्त 

आपतूीको सलुनलितता गररनेछ । 

सूचना प्रलिलध, संचार तथा तथयांक व्यिस्थापनः  

नागररकिाई सचूना प्रिान गना र नगरपालिकाका गलतलर्लिहरुको  प्रसारण गना एफ एर् रेलडयो र्ा नगरबासीको पहुचँ 

सलुनलित गररने छ । प्रत्येक र्डा कायाािय र लर्द्याियहरुर्ा रहकेो लि  र्ाईफाई िाई गणुस्तरीय बनाउन पहि गररने छ 

। नगरपालिकाको र्रे्साईटिाई पणूा रुपर्ा अद्यार्लिक गरी नगरबासीिे गनुासो गना सक्ने र नगरपालिकाका 

गलतलर्िीहरूका बारेर्ा घरर् ैबसी जानकार हुने धयर्स्था गररने छ । लडलजटि नगरपालिका घोिणा गररनेछ ।  

सार्ालर्क लिकास  

लशक्षा 

सार्िुालयक लर्द्याियहरुर्ा अांग्रेजी भािाको र्ाध्यर्बाट भर्रहकेो पठन पाठनिाई सहज, व्यर्लस्थत, प्रभार्कारी र 

नलतर्िूक गराउन लशक्षकहरुकािालग आर्श्यक तालिर्, शलैक्षक सार्ाग्री, अलतररक्त कक्षा सांचािन गररने छ । यस  

नगरपालिका  लभत्रका लर्द्याियहरूर्ा  लशक्षािाई  प्रलर्िीसांग  जोड्ि ै  नर्नुाका  रुपर्ा  ई—लशक्षा, लबद्यतुीय 

पसु्तकािय कायाक्रर् िाग ूगररनेछ ।  शलैक्षक सिुारकािालग लशक्षक तथा लर्द्याथी लर्द्यािय सर्यलभत्र रहने र्ातार्रण 

सजृना गनाको िालग अनगुर्न र लनरीक्षण प्रणािीिाई प्राथलर्कतार्ा रालखनेछ । लर्द्याथीिाई  आिलुनक  तथा  

प्रालर्िीक  लशक्षा  लिई  लर्कासिाई  लर्ज्ञान सँग  जोड्ने  कायाक्रर्  िाग ूगररनेछ । रास्कोट नगरपालिका लभत्रका 



अलभभार्क लर्हीन, गररब तथा लर्पन्न र्गाका बािबालिकाहरुिाई शलैक्षक सार्ाग्रीको व्यर्स्था गररने छ । ईलसलड र्ा 

अध्यापन गरार्रहकेा स.का.हरुिाई प्रोत्साहन गना लर्शिे कायाक्रर् ल्यार्नेछ । लर्द्यािय बालहर रहकेा 

बािबालिकाहरुको पलहचान गरर भनाा अलभयान सांचािन गररने छ ।  

आधारभूत स्िास्थय तथा सरसफाई  

रास्कोट नगरपालिकाको स्यनुा स्र्ास््य चौकीिाई १५  शयैाको अस्पतािको  रुपर्ा  स्तरोन्नती  गना  सांघीय 

सरकारसांग आर्श्यक पहि गररने छ । स्र्ास््य सांस्थाहरुर्ा आर्श्यक थप USG र्लेसन िगायतका उपकरण 

उपिधि गरार्नेछ । सरुलक्षत र्ाततृ्र्कािालग लर्शिे कायाक्रर् सांचािन गररनेछ । सर्ै नागररकिाई  गणुस्तरीय  

स्र्ास््य  सलुर्िा  उपिधि  गराउन सम्पणूा र्डार्ा स्र्ास््य र्काई लनर्ााण गरी आिारभतू स्र्ास््य सेर्ा प्रर्ाह गररनेछ 

। स्र्ास््य  बीर्ाका  र्ाध्यर्बाट आिारभतू स्र्ास््य सेर्ार्ा सबैको पहुचँ सलुनलित गररनेछ । स्र्ास््य  नै  िन  हो  

भन्ने  जानकारी  सम्पणूा  जनस्तरर्ा  प्रिान  गररनेछ  । खाद्य  पिाथाहरूको सचेतनािाई तल्िो तह सम्र् फैिार्नेछ । 

रास्कोट नगरपालिका लभत्र कायारत र्लहिा स्र्ास््य स्र्यां सेलर्काहरुिाई प्रोत्सालहत गररने छ ।  

िमु्रपान  र्कु्त  पररर्ारको  अलभयान  सांचािन गरी सार्ाजलनक  स्थिहरूर्ा  िमु्रपान  लनििे गने अलभयानिाई 

कडाईका साथ िागगूररनेछ ।  

नागररकिार् स्र्स्थ बनाउन रास्कोट नगरपालिकािे स्र्ास््य क्षेत्रर्ा िगानी  अलभर्लृद्ध गने एर्ां गणुस्तरीय सर्ासिुभ 

स्र्ास््य सेर्ार्ा सर्ान पहुचँ स्थालपत गि ैसर्कैो स्र्स्थ जीर्न प्रत्याभतू गरर लिगो लर्कास सलुनलित गनुापने काननुी 

िालयत्र्िार् परुा गने नीलत लिर्एको छ । 

िैलगक सर्ानता तथा सार्ालर्क सर्ािेशीकरण 

र्लहिा, बािबालिका, आलिर्ासी, जनजाती, ििीत, अपाांग, जषे्ठनागररक, यरु्ा तथा अन्य िलक्षत र्गाहरुिाई िलक्षत 

कायाक्रर् र्ाफा त सशलक्तकरण गररने छ । हरेक  र्िा लर्श्व  जषे्ठ  नागररक  लिर्स (अक्टुर्र  १)  को  अर्सरर्ा  

नगरपालिका  के्षत्र  लभत्रका  सबै भन्िा जषे्ठ (र्लहिा र परुुि) नागररकिार् सम्र्ान गररनेछ ।  सर्िुायर्ा िैलगांकलहांसा  

र्कु्त,  छुर्ाछुत  र्कु्त,  जातीय  भिेभार्  र्कु्त,  जरु्ातास  र्कु्त,  िागऔूिि िगायत िवू्र्यसन र्कु्त, अन्िलर्श्वास तथा 

कूप्रथा र्कु्तबनाउन सर्िुायिाई नै अग्रसर बनार्ने छ । बािर्तै्री स्थानीय शासन पद्धलत अबिम्बनगरी बािर्तै्री 

नगरपालिकाको रुपर्ा घोिणा गना सबै लर्कास साझिेार र सरोकारर्ािाहरूसँग सर्न्र्य र सहकाया गररने छ । सबै 

बािबालिकािाई पणूा खोप सलुनलितताको अर्स्थािाई लनरन्तर कायर् रालखने छ । भौलतक सांरचना लनर्ााण गिाा 

बािर्तै्री र अपाांगर्तै्री पक्षिाई लर्शिे ख्याि गररने छ ।  

युिा तथा खेिकुद लिकास  



नगरपालिका स्तरीय खिेकुिका लक्रयाकिापहरुिाई प्रोत्साहन गररने छ ।  रास्कोट नगरपालिका र्डा नां. २ लस्थत 

र् यािे चौरिाई बहुउद्दशे्सीय रांगशािा लनर्ााण गना गरुुयोजना बनाई कायाक्रर् अगालड बढाईने छ ।   

नगरपालिका लभत्र हुने लर्कृलत्त तथा लर्सांगती रोक्न सम्बलन्ित लनकायसँग सर्न्र्य गरी जनचेतना र्िूक कायाक्रर्हरु 

अगालड बढाईने छ ।  

सहकारी   

सर्ाजर्ािको आिार – सहकारीको लर्स्तार भन्ने र्िु अलभप्रायका साथ रास्कोटको गररर्ी, पछ्यौटेपन र 

बेरोजगारीको न्यलुनकरण गने र्िु सािनको रुपर्ा सहकारी लर्कास र लर्स्तारिाई आर्श्यक लनलत, लनयर् र काननु 

र्ाफा त अगाडी बढाईनेछ । 

रास्कोटको कृलि के्षत्रको र्हृत्तर लर्कासका िालग कृलि व्यार्सायीकरण गना र उत्पािीत कृलि उपजको खररि लर्लक्रको 

ग्यारेण्टी गना आर्श्यक व्यर्स्था गररनेछ । यस रास्कोटर्ा रहकेा सहकारीहरुको क्षर्ता र्लृद्धर्ा जोड लिईने छ । 

सहकारी र्ाफा त कृिकहरुिाई कृलि तालिर्, उन्नत जातका पशपुांलक्ष, लर्उलर्जन, बोटलर्रुर्ा लर्तरण गरी उनीहरुको 

कृलि व्यार्सायीकतािाई प्रबर्िन गररने छ । साथै सरकारी र्ाफा त आयात र लनयाातको व्यर्स्था लर्िाई लनयाातर्खुी 

रास्कोट अथातन्त्र लनर्ााण गने िक्ष रालखने छ ।सहकारीिाई आलथाक  लर्कासको  लनलम्त  स्थानीय  श्रर्,  सीप  र  स्रोत  

पररचािन  गराउने  र्ाध्यर्को रुपर्ा प्रयोग गररनेछ । सहकारीको सांख्यात्र्क भन्िा गणुात्र्क लर्कासर्ा जोड लिईनेछ 

। कृलि सहकारीिाई उत्पािन, प्रशोिन र बजाररकरण गनािाई प्रोत्सालहत गररने छ । सहकारीिाई लर्पन्न,  र्लहिा  

तथा  तल्िो  तह  र  तप्काका  जनताको  जीर्नस्तर  उकास्न  सार्लूहक प्रयास गन ेर्ाध्यर् बनार्नेछ । परम्परागत 

घरेि ुर िघ ुउद्यर्हरूको लर्कासगना सहकारीिाई प्रयोग गररनेछ । जनसािारणिाई  उद्यर्शीिता  तफा   ध्यानाकिाण  

गराउने  र्ाध्यर्को  रुपर्ा  सहकारीहरूिाई  र्डा र्डार्ा लबस्तार गररनेछ । 

िातािरण 

रास्कोट नगरपालिकािाई हररयािी तथा स्र्च्छ नगर बनाउन शान्तीघाट िलेख सेराचौर, आरलसपी िखेी थोल्र्, 

बलडर्ालिका िखेी िेउरार्ालिकासम्र् र्िू सडक छेउर्ा र्कृ्षारोपण गररने छ । रास्कोटका सम्पणूा र्डाहरुको फोहोर 

व्यर्स्थापन गनाकोिालग उपयकु्त स्थानर्ा डलम्पङ सार्टको खोजी गरी आगालर् आलथाक र्िार् ै डलम्पङ सार्ट 

लनर्ााणको कार् अगालड बढाउन पहि गररने छ । रास्कोटिाई सफा नगर बनाउने कायािाई उच्च प्राथलर्कता लिईने छ 

।  

पूिािधार लिकास 



परू्ाािारको लर्कास लर्ना हार्ीिे जनताको र्हुारर्ा खशुी  िखे्न नसलकने कुरा र्हससु गरर सकेका छौं । परम्परागत 

जीर्नशैिीर्ा सखु सलुर्िा लिन परू्ाािारको र्हत्र्पूणा भलूर्का हुने हुांिा हार्ीिे परू्ाािार लर्कासिाई लर्कासको 

र्रेुिण्डको रुपर्ा लिएका छौ । 

सडक तथा यातायात व्यिस्था  

फरालकिा सडक भएको भलिष्यको रास्कोट सहर  

आधुलनक र्ापदण्डका सडक बनाउने हाम्रो रहर 

रास्कोट नगरपालिकाको केन्रबाट सम्पणूा र्डाहरु जोड्ने सडकर्ा ग्राभिे, नािी तथा ढि लनकास र लग्रन र्ले्ट लनर्ााण 

गि ैिलगनेछ । नगरपालिका लभत्रका  अन्य  सडकहरूिाई  पलन क्रर्शः ढि  लनकास सलहत स्तरोन्नती  गने  कायािाई 

अलभयानको रुपर्ा अलघ बढाईने छ भने सडक नपगुकेा स्थानहरुर्ा र्ात्र नयाँ रयाक खोलिने छ । यस कायाकािालग 

नगरपालिकाको स्र्ालर्त्र्र्ा रहकेो जलेसलर्को प्रयोग गररनछे । आफ्नै र्लेसनको प्रयोगबाट नगरपालिका लभत्र रहकेा 

सडक तथा अन्य परू्ाािार लनर्ााण तथा र्र्ात न्यनू िागतर्ा गररनेछ । 

नगरपालिका लभत्रका सडकहरु  िगायत अन्य आयोजनाहरुको  र्ार्त  सांभारको िालग र्ार्त सांभार कोिको स्थापना 

गररने छ । रास्कोट नगरपालिकाको चक्रपथको स्तरोन्नती गररनेछ ।  

 रास्कोट िखेी लत्रर्णेी जोड्ने सडक खण्डको रयाक खोल्न प्रिशे सरकार सांग आर्श्यक सहकाया गरी बजटे 

लर्लनयोजन गना पहि गररनेछ ।  

संस्थागत पूिािधार 

रास्कोट नगर कायापालिकाको कायाािय भर्न तथा र्डा कायााियहरुको भर्न लनर्ााण गने कायािाई प्राथलर्कता लिई 

सेर्ा प्रर्ाहका िालग न्यनुतर् पूर्ाािार लनर्ााण गररने छ । 

सर्दृ्ध रास्कोटको सर्ग्र लर्कासका  िालग  सर्ालजक, आलथाक,  भौलतक  र  साांस्कृलतक परू्ाािारिाई सर्ेलट लबकास 

गरुुयोजना लनर्ााण गरी कायाान्र्यन गररनेछ । रास्कोट नगरपालिकाको  र्ानर्  लर्कास  सचूकाांकर्ा सिुार ल्याउनको  

िालग के्षत्रगत  रुपर्ा शीिाक छुट्याई िगानी प्रस्तार् गररने छ।  

खानेपानी र लसंचाई 

सम्पणूा रास्कोटर्ासीका घरर्ा शदु्ध खानेपानी पयुााउने गरी एक घर एक िारा कायाक्रर् तजुार्ा गना सांघीय सरकारसांग 

आर्श्यक पहि गररनेछ ।  जिस्रोतिाई बहुउदे्धश्यीय प्रयोजनको रुपर्ा उपयोग गि ैलसचाई सलुबिाको उपिधिता र 

लबस्तार, बाढी लनयन्त्रण गना आर्श्यक किर् चालिनेछ ।    



ठुिा लसांचाई आयोजना  सञ्चािन गना प्रिशे सरकार र सांघीय सरकारसांग सर्न्र्य तथा सहकाया गररनेछ ।  

साना लसांचाई योजनाहरु उपभोक्ता सलर्लतको सांिग्नतार्ा लनर्ााण गराई स्थानीय जनसहभागीता र अपनत्र् र्लृद्ध गिै 

लसांचाई हुने के्षत्र लर्स्तार गरी कृलि उत्पािन र्लृद्ध गराईनेछ । 

सरसफाई, फोहोर रै्िा तथा बर्ार ब्यिस्थापन:  

हरेक  टोिबाट  फोहर  सांकिन  गनुापने  घरहरूको िगत  लिई  सोही  अनरुुप  फोहोर  व्यर्स्थापन गररनेछ । 

नगरपालिकाको उपयकु्त स्थानर्ा डलम्पङ्ग साईटको लनर्ााण गना सम्भाव्यता अध्ययन गररने छ ।  

नगरपालिकार्ा सम्पणूा घरिरुीर्ा सांचािनर्ा रहकेो टनेि / करेशाबारीिाई लनरन्तरता लिन प्रोत्साहन गररनेछ ।  

नगरपालिका के्षत्र  लभत्र प्िालष्टक  झोिाको  प्रयोगिाई  न्यलूनकरण गरी र्कैलल्पक  झोिाको  उत्पािन  तथा 

प्रयोगिाई प्रोत्सालहत गररने छ ।  

साििर्लनक सेिा प्रिाह र सशुासन तफि  

नगरपालिका अन्तगातका ९ र्टै र्डा कायााियहरूिाई लछटो, छररतो, चसु्त, िरुुस्त र प्रभार्कारी रुपर्ा सेर्ा प्रर्ाह 

गने व्यर्स्था लर्िार्नेछ । जनतािे  भट्ेने  पलहिो  सरकारिाई  जनताको  पक्षर्ा  लक्रयाशीि  हुन  सािन  स्रोतिे  

सम्पन्न गरार्नेछ ।   

एकीकृत सेर्ा  केन्रको  रुपर्ा आिारभतू  सेर्ाहरू जस्तैः कृलि  तथा  पश ु सेर्ाका  कायााियहरू,  बैक  तथा लर्त्तीय 

सांस्था, स्र्ास््य चौकी स्थापना गरी सोही ठाउँबाट सेर्ा उपिधि हुने व्यर्स्था लर्िाईने छ । स्थानीय  सेर्ाप्रर्ाहको  

गणुस्तर  र  सशुासनर्ा  उच्च  जोड  लिि ै लर्त्तीय  अनशुासन  तथा  पररयोजना अनशुासनर्ा रहरे र्डा तहिलेख नै 

हरेक कार् कारर्ाही अगालड बढार्नेछ । स्थानीय  सरकारबाट  प्रिान  गररने  सेर्ािाई  जनउत्तरिायी  बनाउन  

नगरपालिका अन्तगातका कायाािय,  लर्ियगत शाखाहरू र  प्रत्येक  र्डा  कायााियहरूर्ा  पारिशी  कायाप्रणािी,  

हले्पडेस्क, नागररक  र्डापत्र, अनगुर्न सांयन्त्र, लडलजटि कायाािय, सार्ाजलनक  सनुरु्ाई  र गनुासो  पेलटकाको 

व्यर्स्था  गररने  छ  । नगरपालिकाको  र्रे्साईट तथा  सार्ालजक  सांजाि र्ाफा त  कायााियका  सबै  

गलतलर्लिहरूिाई अद्यार्लिक गरी सार्ाजलनक गने कायािाई थप प्रभार्कारी बनाईने छ ।सुशासनका  िालग  आलथाक  

पारिलशाता  भन्ने  नीलत  कायाान्र्यन  गना  प्रर्खु  तथा  उपप्रर्खु  िगायत सम्पणूा लनर्ाालचत सिस्यहरुको सम्पत्ती 

लर्र्रण सार्ाजलनक गररने छ । करिे  होर्न  रहरिे  सेर्ा  गरौ’ भन्ने  भार्नाको  लर्कास  गना र  सेर्ाग्राहीिाई  सेर्ा  

प्रालप्तर्ा सहजताको  अनभुलूत  गराउन    र्सु्कानसलहतको  नागररक  सेर्ा  प्रिान  गरी नगरपालिका प्रलत सकारात्र्क 

र्नोलर्ज्ञानको लर्कास गरार्ने छ । सेर्ाग्राहीको  कार्र्ा  बािा  पने  गरर  आफ्नो  कायाकक्ष  नछोड्ने र अत्यन्त  

जरुरी  परेर्ा र्कैलल्पक व्यर्स्था गरेर र्ात्र कर्ाचारीिे कायाािय छोड्ने व्यर्स्था गररनेछ ।  



 नगरपालिका प्रशासनिाई स्र्च्छ, सक्षर्, लनस्पक्ष, पेशागत अनशुासनप्रलत प्रलतर्द्ध, पारिशी, भ्रष्टाचारर्कु्त, 

जनउत्तरिायी र सहभालगतार्िूक बनाउन आर्श्यक रणनीलतहरूको अर्िम्बन गररनेछ ।   

आय, व्यय र  भौलतक प्रगलत लर्र्रणहरूिाई र्ालसक, चौर्ालसक र  र्ालिाक रुपर्ा स्थानीय तहको कायााियर्ा सबैिे 

िखे्ने गरी अलनर्ाया रुपर्ा सार्ाजलनक गराउने व्यर्स्था गररनेछ । नगरपालिकाका पिालिकारी  र  कर्ाचारीको  िालग  

आचार  सांलहता  तयार  गरी  िाग ूगररनेछ  । कर्ाचारीहरूको कायासम्पािनको आिारर्ा परुस्कार र िण्डको व्यर्स्था 

गररनेछ । जनप्रलतलनलि  एर्  कर्ाचारीहरूको  पेशागत  क्षर्ता  र  िक्षता  र्ढाउनको  िालग  क्षर्ता  अलभर्लृद्धका 

कायाक्रर्हरू सांचािन गररनेछ । 

नगरपालिकाको  व्यलक्तगत  घटना  र  स्थानीय  त्याङ्क  सम्बन्िी  काननू,  नीलत,  र्ापिण्ड,  योजना तजुार्ा गरी 

कायाान्र्यन र लनयर्न गररनेछ । सांघीय  काननू र र्ापिण्ड बर्ोलजर् नगरपालिकार्ा व्यलक्तगत घटना (जन्र्, र्तृ्य,ु 

लर्बाह, बसार् सरार्  र  सम्बन्ि  लर्च्छेि)  िताािाई  व्यर्स्थापन  सचूना  प्रणािीर्ा  आर्द्ध  गरी  व्यलक्तगत  घटना 

ितााको अलभिेख व्यर्स्थापन गररनेछ ।  

  

लिपद व्यिस्थापन  

नगरपालिका क्षेत्र  लभत्रका जिािारसांरक्षण, जलैर्क लर्लर्िता सांरक्षण, र्कृ्षारोपण, रैथाने जीर्जन्त,ु रैथाने खाद्यबािी र 

र्नस्पलतको सांरक्षणका िालग आर्श्यक कायाक्रर् तयार गरी कायाान्र्यन गररनेछ । कृलि,  बन  र  र्ातार्रणर्ीचको  

अन्तरसम्बन्ििाई जनस्तरर्ा  िैजान सचेतनाका  कायाक्रर्हरू सञ्चािन गररनेछ । र्न सांरक्षण तथा र्नको िीगो 

व्यर्स्थापन र उपयोग गरी र्नजन्य उद्योगको प्रर्िान गने, जलडर्टुी खतेीको लर्स्तार गने, तथा भ–ूसांरक्षण र जिािार 

व्यर्स्थापन गररनेछ । सर्िुायको  सलक्रयतार्ा सडकको िायाँ बाँया बकृ्षारोपण गरी हररयािी प्रर्र्िन गने कायार्ा 

टोिसिुार सलर्लतहरुिाई प्रोत्सालहत गररने छ । नगरपालिका प्रर्खुको  अध्यक्षतार्ा सरोकारर्ािा  सर्कैो  योगिान 

रहने गरी “नगरपालिका प्रर्खु लर्पिव््यर्स्थापन कोि” स्थापना गररनेछ र सांचािनका िालग कायालर्लि लनर्ााण गररनेछ 

। 

न्याय कानून तथा र्ानि अलधकार प्रिद््रधन तथा रे्िलर्िाप 

 कसैप्रलत पलन कुनै परू्ााग्रह नराखी र्ानर्ीय र्लू्य, र्याािा र गररर्ाको सम्र्ान गि ैअरूको व्यलक्तत्र् र अलस्तत्र्को 

सिरै् किर गररनेछ । आफ्नो अलिकार क्षेत्र लभत्रका लर्र्ाि  व्यर्स्थापन गन ेसम्बन्िर्ा कायालर्लि लनर्ााण गरी लर्र्ाि 

व्यर्स्थापन गने कायाको सरुुर्ात गररनेछ । नगरपालिकाको न्यालयक  सलर्लत  र्ाफा त लर्र्ािहरूको  व्यर्स्थापन र  

र्िेलर्िाप सम्बन्िी  कायाहरू सञ्चािन गरी स्थानीय न्यायप्रणािीिाई प्रभार्कारी बनाईने छ । लछटो, छररतो र 



सिुभ न्याय प्रणािीको लर्कास गि ै असहायिाई लनःशलु्क न्याय प्रिान गना व्यर्स्था लर्िाईनेछ । न्यालयक 

सलर्लतिाई थप व्यर्लस्थत गररनेछ ।  

योर्ना, अनुगर्न तथा रू्लयांकन 

योजना लनर्ााणको चरणिलेख स्रोत पररचािन, कायाान्र्यन र अनगुर्न सम्र् स्थानीय जनसर्िुायको सलक्रय सहभालगता 

सलुनलित गररनेछ ।  

स्थानीय  तहबाट  सञ्चािन  हुने  आयोजनाहरूको  छनौट  गिाा  क्रर्ागत  आयोजनाहरू  सम्पन्न  गने गरी  र  नयाँ  

आयोजनाको  हकर्ा  लर्स्ततृ  लडजार्न  र  िागत  अनरु्ान  तयार  भर्सकेकोिाई  बजटे व्यर्स्था गना उच्च 

प्राथलर्कता लिर्नेछ । चाि ु र्िाको  बजटे  कायाान्र्यन  शीघ्ररुपर्ा  अलघ  बढार्नेछ  र  र्हत्र्पूणा  आयोजनाहरूको 

कायाान्र्यनिाई तीब्रता लिर्नेछ । र्ालिाक  बजटे  तथा  कायाक्रर्  तजुार्ा  गिाा  सहभालगतार्िूक  योजना  तजुार्ा  

प्रकृयाको  अर्िम्बन गररनेछ । जर्ाफिहेीपणूा  योजना  तजुार्ा  गरी  स्थानीय  तहर्ा  सञ्चालित  योजना  र  

कायाक्रर्को  सार्ाजलनक सनुरु्ार् गररनेछ ।  

अन्त्यर्ा  नगरपालिकािे लिएको नीलत कायाान्र्यन गना सहयोग गनुाहुने राष्टरसेर्क कर्ाचारी,  सरुक्षाकर्ी,  

राजलनलतकिि,  पत्रकार,  नागररक सर्ाज, आर् जनसर्िुाय सम्पणूार्ा िन्यर्ाि ज्ञापन गिाछु ।  

 

धन्यिाद 

काशी चन्द्र बराि 

नगरपालिका प्ररु्ख 

रास्कोट नगरपालिका, कालिकोट । 

 


