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नगरप्रमुख र्वष्णु प्रसाद भुसािज्र्ूबाट एघारौ नगरसभामा प्रस्िुि नीर्ि िथा 

कार्िक्रम आर्थिक वर्ि २०७९/८० 

 

नगरसभाका सम्पूणि सदस्र्ज्र्ूिरु, 

 

कोरोना महामारीले विगत २ िर्षदवेि सम्परू्ष विश्व जगत नै आक्रान्त भई महामारीको अन््यपवि विश्व 

अर्षतन्रले भिषरै गवत वलन शरुु गरेको ि । हाम्रो दशेको अर्षतन्र पवन कोरोना महामारीको कारर्ल े

वशवर्ल हुन ुपगु्यो र अर्षतन्रले भिषरै गवत वलन िोजेको पररपे्रक्ष्यमा बैंवकङ क्षेरमा दवेिएको तरलता 

अभािको कारर्ले अर्षतन्र र्प जविल बन्न पगुेको सबैलाई अिगत न ैि । अर्षतन्रका सचूकहरु 

नकारा्मक रहकेो अिस्र्ामा रुस यकेु्रन यदु्ध र पेट्रोवलयम पदार्षमा भएको मलू्य िवृद्धका कारर् र 

वनयमनकारी संयन्र कमजोर भएको समयमा सि ैउपभोग्य िस्तमुा भारी मलु्य िवृद्ध भएको ि । वनमाषर् 

सामाग्रीमा भएको उच्च मलू्य िवृद्धका कारर्ल ेचाल ुआ.ि. मा कवतपय भौवतक पिूाषधार तर्ष का 

योजनाहरु कायाषन्ियन हनु सकेन भन ेनगरपावलकाको आन्तररक आय पवन अनमुान गररए भन्दा कम 

हुन पगु्यो । संघ र प्रदशे सरकारबाि नगरपावलकालाई आउन ुपने परैु अनदुान पवन आउन नसकेको 

अिस्र्ा ि । यसरी तमाम कविनाईका िािजदु पवन समग्रमा योजना कायाषन्ियनको अिस्र्ा भन े

सन्तोर्जनक नै रहकेो ि ।  

नेपालको संविधान,स्र्ानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र अन्य प्रचवलत काननूले स्र्ानीय 

सरकारको भवूमका र अवधकारके्षर बहृत रहकेो दशाषएको ि तर सोको तलुनामा नगरपावलकाको 

आन्तररक आम्दानी कम हुने, प्रदशे र संघीय सरकारबाि आउने अनदुानको मारा पवन कम हुन जााँदा 

जन चाहना र जनआकाकं्षा अनरुुप िूला आयोजनाहरु कायाषन्ियन गनष असम्भि भएको ि । सार् ै

नगरपावलकाबाि हुने सेिा प्रिाहमा अझै व्यापक सधुारको िााँचो सिै के्षरबाि  औल्याईएको ि । 

यद्यवप वनिाषचनमा मतदाताहरुको उ्साहपरू्ष सहभावगता र समदृ्ध कािासोती बनाउने उ्कि चाहनाको 

कारर्ले आशाका वकरर्हरु िररएका िन ् । सार्ै नगरपावलकाका वनितषमान नगरप्रमिुज्य,ू 

उपप्रमिुज्य,ू िडा अध्यक्ष्यज्यहूरु र सम्परू्ष जनप्रवतवनवधहरु र कमषचारीहरुको अर्क प्रयासल े

नगरपावलकाले विकासका भौवतक पिूाषधार लगायत अन्य आयाममा उल्लेिनीय प्रगवत हावसल 

भएको सिैलाई अिगत नै ि । 

आगामी िर्षहरुमा विकासको गवतलाई संघ र प्रदशे तर्ा विकासका अन्य साझेदार वनकायसाँग समन्िय 

र सहकायष गरी तीव्र गवतमा अवघ बढाई समदृ्ध कािासोती बनाउन हामी साम ुअिसर र चनुौती दिुै ि 

। वनिाषचनको समयमा मतदातासाम ुगररएका प्रवतिद्धता र प्रार्वमकताको आधारमा साधन स्रोतको 
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कुशल विवनयोजन  र कायाषन्ियनका दक्षता दिेाई सोही बमोवजमका रर्नीवतक पक्षलाई ध्यान वदई 

आ.ि. २०७९/८० को वनम्नानसुारको विर्यके्षरगत नीवत तर्ा कायषक्रम पेश गदषिु ।  

 

 

आर्थिक र्वकास 

कृर्र् िथा पशुपंक्षी िर्ि  

• आ.ि. २०७९/८० मा कृर्क समहू तर्ा कृवर् सहकारीले जडान गने वसंचाई वमिर जडानको शलु्क नगरपावलकाले 

उपलव्ध गराउने नीवत वलइनेि । 

• वनिाषहमिुी कृवर् पेशालाई आयमा आधाररत बनाउन कृवर्लाई आधवुनकीकरर्, व्यिसायीकरर्, विविधीकरर् र 

िजारीकरर् गने नीवत वलइनेि । सोका लावग मागमा आधाररत कृवर् औजार र िीउविजनको वितरर्, रासायवनक 

मलको वितरर् र कृवर् िजारको व्यिस्र्ापन गररनेि । कृवर् ज्ञान केन्र र संघीय कृवर् मन्रालय साँग समन्िय एिम् 

सहकायष गरी कृवर् के्षरका िूला परयोजनाहरु सञ्चालन एिम ्कायाषन्व्यन गररनेि । 

• नगरका विवभन्न िडाहरुलाई कृवर् पकेि के्षरको रुपमा घोर्र्ा गरी भमूीगत तर्ा सतही वसंचाई योजना सञ्चालन  गरी 

कवर् क्षेरमा आ्मवनभषर बनाउन दीघषकालीन रर्नीवत वलइनेि । 

• कृवर् उपजको उ्पादनलाई अवभिवृद्ध गनष कृवर् सामग्री संस्र्ानबाि आिश्यक पने रासायवनक मल नगरपावलका 

आरै्ले भण्डारर् तर्ा व्यिस्र्ापन गररनेि । सार्ै सहकारी मार्ष त िररद गरी भण्डारर्मा सहजीकरर् गने र मल 

अभािलाई न्यनूीकरर् गनष आिश्यक नीवत वलइनेि । 

• कृवर् तर्ा पशपुालनको के्षरमा उ्पादन र उ्पादक्ि बढाउन कृवर् स्ियंसेिक कृवर् पेशा अिलम्िन गने  िडामा 

ििाउने व्यिस्र्ा गररनेि । 

• गाइभैसी, धान र तरकारी पकेि क्षेरलाई अझ व्यिवस्र्त र प्रभािकारी िनाउन विविध कायषक्रमहरु संचालन गररनेि । 

सार्ै मािा पकेि के्षरलाई लवक्षत गरी विवभन्न कायषक्रमहरु संचालन गररनेि । 

• िडा नं. ४ को कृवर् पकेि के्षरलाई विकासको लावग क्रमशः विवभन्न कायषक्रमहरु कायाषन्ियन गररनेिन ्। 

• गररिी वनिारर् गनष सामवुहक िेती, पशपुालन तर्ा कृवर्योग्य उद्योग स्र्ापना गरी गररिी वनिारर्मा सहयोग प¥ुयाइनेि 

। 

• पानीको महुान संरक्षर् र संिर्धन गरी नगर वभरका िडा न. १,४,५,७,१२,१३,१४,१५ र १७ का क्षेरमा विशेर् योजना 

सवहत पानीका स्रोत भण्डारर् गरी योजना सवहत लाग ूगरी कृवर् उ्पादन िवृद्ध गररनेि । 

• पशपुालन व्यिसायलाई आ्मवनभषर बनाउन दधु उ्पादन तर्ा विक्री वितरर्को लावग पश ु बीमा, पश ु स्िास््य, 

और्वध, पश ुर्ामषको उवचत व्यिस्र्ापन र दधु उ्पादक कृर्कलाई प्रवत वलिर रु. १.५० अनदुान वदने नीवत वलएको 

िु । सार्ै घााँस उ्पादनका लावग िुटै्ट के्षर पवहचान गररनेि र घााँसको बीउ तर्ा वबरुिा वितरर् गररनेि । 

• पशपुालनलाई व्यिसावयक बनाउन गोि वनमाषर् तर्ा व्यिस्र्ापनको लावग अनदुान तर्ा पश ुबीमा वनशुल्क गररवदने 

नीवत वलइनेि । सार्ै गोि सधुार तर्ा पनुः वनमाषर्मा नगरपावलकाको तर्ष बाि प्राविवधक सहयोग उपलव्ध गराइनेि । 

व्यिसावयक रुपमा कुिरुापालक कृर्कहरुका लावग बीमाको व्यिस्र्ा गररनेि । 

• कािासोती नगरपावलका वभर रहकेा अव्यिवस्र्त मास ु पसलहरुलाई पश ु बधशाला तर्ा मास ु जााँच ऐन २०५५ 

अनसुार सदुृवढकरर् तर्ा नमनुा बधशाला वनमाषर्का लावग पहल गररनेि  
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• कािासोती नगरपावलकाको कृवर् तर्ा पशपुन्िी ऐनको प्रभािकारी कायाषन्ियनको लावग संस्र्ागत क्षमताको विकास 

गररनेि । 

 

उद्योग िथा वार्णज्र्, पर्िटन िर्ि  

• औद्योवगक के्षर स्र्ापनाको लावग संघ र प्रदशे सरकारसाँग समन्िय र सहकायष गरी विशेर् पहल गररनेि । 

• वनजी के्षरसाँगको समन्िय र सहकायषमा समदृ्ध कािासोतीको लावग करका दायरा र दररेिमा पनुरािलोकन गरी व्यिसाय 

करलाई प्रभािकारी बनाउने र उद्योगी व्यिसायीबाि उद्योग िावर्ज्य संघ साँगको सहकायषमा उिाइएको करको वनवित 

प्रवतशत उद्योग िावर्ज्य संघलाई वर्ताष गने नीवत वलइनेि । 

• नगरपावलकावभर उपलव्ध कच्चा पदार्ष प्रयोग गने साना तर्ा मझौला उद्योगलाई प्रिर्धन एिम ्संरक्षर् गनष विवभन्न 

कायषक्रम ल्याइनेि । 

• िैदवेशक रोजगारलाई सरुवक्षत, मयाषवदत र उपलवव्धमलूक बनाउन विवभन्न कायषक्रमहरु सञ्चालन गररनेि । 

• स्र्ानीय संस्कार, संस्कृवतमा आधाररत आिास व्यिस्र्ा, आवत्यता र स्र्ानीय उ्पादन र मौवलकतामा आधाररत 

पररकारको आधारमा सेिा वदने गरी संचालन भएका घरिास कायषक्रम गने समहूलाई प्रिर्धनका लावग सहयोग गररनेि 

।सार्ै पयषिकबाि वलइने शुल्कलाई करको दायरामा ल्याइनेि । 

• िडा नं. १ को िालिुा डााँडामा रहकेो भ्य ू िािर सञ्चालनमा ल्याई पयषिकीय गवतविवध बढाउन पहुच सडकको 

स्तरोन्नवतमा संघीय सरकार साँग सहकायष गररनेि । सार्ै उक्त के्षरलाई पयषिकीय गन्तव्य बनाउन ढोडे गाउाँलाई मगर 

संस्कृवत संरक्षर् गरी मगर सांस्कृवतक संग्रालय स्र्ापना गररनेि । 

• िडा नं. १ को िालिुा डााँडामा रहकेो भ्य ू िािर सञ्चालनमा ल्याई पयषिकीय गवतविवध बढाउन पहुच सडकको 

स्तरोन्नवतमा संघीय सरकार साँग सहकायष गररनेि । सार्ै उक्त के्षरलाई पयषिकीय गन्तव्य बनाउन ढोडे गाउाँलाई मगर 

संस्कृवत संरक्षर् गरी मगर सांस्कृवतक संग्रालय स्र्ापना गररनेि । 

 

सिकारी िर्ि  

• सहकारीको विकासको लावग प्रो्साहन तर्ा प्रिर्धनका विवभन्न कायषक्रमहरु ल्याइनेि । विपन्न िगषको उ्र्ानमा 

संलग्न सहकारीलाई विशेर् सहयोग गररनेि । 

 

 

  

पूवािधार र्वकास 

 

• चाल ुआ.ि. मा शरुु भएको नगरपावलकाको आिवधक योजना यसै आवर्षक िर्षमा परूा गररनेि र आिवधक योजनाको 

आधारमा आयोजना तर्ा कायषक्रम िनौि गरी िजेि विवनयोजन गने प्रर्ालीको विकास गररनेि । सार्ै मध्यमकालीन 

िचष संरचना वनमाषर् गने प्रवक्रया आगामी िर्षमा शरुुिात गररनेि । 

• नगरपावलकाको गौरिको आयोजनाको रुपमा र्ालनी गररएको ररगंरोडको अिधारर्ा के्षरलाई पनुषपररभावर्त गररनेि 

र यसअवघ तयार गररएको वड.वप.आर. लाई पनुरािलोकन गररनेि । ्यस्तै मानि तर्ा िन्यजन्त ुद्धन्द्ध न्यनुीकरर्को 

लावग शरुु गररएको नगरगौरिको अको आयोजनालाई बााँकी िडाहरुमा सम्पन्न गने गरी वनरन्तरता वदइनेि । 
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• नगरपावलकाको सम्भावित स्र्ानहरुको पवहचाान गरी ल्यान्ड पवुलङ (Land Pooling) को माध्यमबाि व्यिवस्र्त 

स्यािलाइि वसिीको वनमाषर्को लावग संघीय सरकार र नगर विकास कोर् लगायतका विकास साझेदार संस्र्ासाँग 

सहकायष गरी सम्भाव्यता अध्ययनको लावग आिश्यक प्रवक्रया अगावड बढाइनेि । 

• नगरपावलकाको िजार क्षेरमा सिारी साधन, यारीहरु तर्ा सिषसाधारर्को अ्यावधक चापको कारर् सिारी दघुषिना 

बवढरहकेो अिस्र्ा ि । दघुषिनालाई न्यनूीकरर् गनष कुमारिती क्याम्पस प्रिेश चोक र नमनुा सदरमकुाम जोड्ने र्काली 

चोकमा ओभरहडे विज वनमाषर् गररनेि ।  

• पिूष पविम राजमागषको िैकवल्पक राजमागषको रुपमा कािासोती ८ को र्लरु्ल चोकको गेि हुद ैदोस्रो बािो मानिधमष, 

वशतलचोक दवक्षर् हुद ैिडा नं. १० र िडा नं. ९ को िगैंचा हुद ैपरुानो कािासोती िजार वनस्कने बािो नाला सवहत 

कालो परे योजनालाई नगरपावलका, प्रदशे र संघसाँग सहकायष गरी कायाषन्ियन गररनेि । 

• नगरपावलकाका मखु्य सडकहरुमा साइकल लेन वनमाषर् कायषको र्ालनी गररनेि । 

• नगरपावलकामा बढ्दो शहरीकरर्का कारर् अव्यिवस्र्त बसोिास बवढरहकेो र जर्ाभािी िेतीयोग्य जवमनको 

िवण्डकरर् गने प्रिवृि बढेकोले नगरपावलकाले भू-उपयोग नीवत तर्ा योजना तजुषमा गरी कायाषन्ियन गररनेि । जग्गा 

िवण्डकरर्लाई र्प व्यिवस्र्त गररनेि र िडा न. २,३,८,९ र १६ मा नयााँ सभे गरी लाग ूगररनेि । 

• नगरपावलकाको प्रोर्ाइल अद्यािवधक गरी सोका आधारमा विवभन्न िूला साना आयोजनाहरुको कायाषन्ियन चरर्िद्ध 

रुपमा कायाषन्ियन गररनेि । िूला आयोजनाहरुको वडवपआर तयार गरी कायाषन्ियन गररनेि । 

• नगरपावलकामा बढ्दो शहरीकरर् साँगै अग्ला र असरुवक्षत भिन वनमाषर् गने प्रिवृि पवन साँगै बवढरहकेो अिस्र्ा ि । 

सो कायषलाई वनरु्सावहत गनष भिन वनमाषर् आचार संवहता कायाषन्ियनलाई कडाइका सार् लाग ूगररनेि । सार्ै नक्शा 

पास नगरी बनाईएका परुाना घरहरुलाई मापदण्ड बनाई आ.ि. २०७९/८० वभर नै सवूचकृत सवहत अवभलेिीकरर् 

गररनेि । 

• नगरपावलका वभर अब बन्ने सामदुावयक एिम ् सरकारी भिन वनमाषर्लाई अवनिायष रुपमा नक्शा पासको दायरा 

ल्याइनेि । 

• नगर गौरिका आयोजनाहरु संघ र प्रदशे साँग समन्िय गरी संचावलत गररनेि । रावरट्रय गौरिको पिूष पविम हाइिे 

आयोजना कायाषन्ियनलाई तीव्रता वदन आयोजनालाई आिश्यक पने वनमाषर् सामग्री अभाि हुन नवदन काननू र 

मापदण्ड अनसुार वनमाषर् सामाग्री उपलव्ध गराउन सहजीकरर् गररनेि । 

• हुलाकी राजमागष पने नगरपावलकाको के्षरमा यसको वनमाषर्लाई तीव्रता वदन संघीय सरकारसाँग विशेर् आग्रह गररनेि  

र क्षेरावधकारको बारेमा भएको व्यिहाररक वििादलाई सहजीकरर्का माध्यमबाि समाधान गररनेि ।  

• व्यिवस्र्त शहरीकरर्को लावग सडक, संचार, विद्यतु र र्ोहर व्यिस्र्ापनका के्षरहरुमा एवककृत रुपमा कायाषन्ियन 

हुने गरी सरोकारिाला सिै पक्षसाँग समन्िय र सहकायष गरी अवघ बढ्ने रर्नीवत अिलम्िन गररनेि ।  

• नगरके्षरमा रहकेा जोविमयकु्त िस्तीलाई सरुवक्षत के्षरमा स्र्ानान्तरर् गने नीवत अिलम्िन गररनेि । यसका लावग 

संघीय सरकारसाँग समन्िय गररनेि । 

• घनािस्ती भएका शहरी क्षेर वभरका साना सडकहरुमा मोजाइक िाइल(ब्लक) लगाइनेि । 

• चाल ुआ.ि. मा वनमाषर् सामाग्रीको बजार भाउ अ्यावधक िवृद्ध भई कायाषन्ियन नभएका अधरुा योजनाहरु आगामी 

आ.ि. मा सम्पन्न गररनेि । 
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• केरुङे िोलामा िडा न. ९ र १४ तर्ा िडा नं. ४ को हसौरा िोला पारी जोड्ने पक्की पुल , वचलाहा िोला पारी र 

वसमलिारी बाि कृवर् के्षर जाने २ ििा पक्की पलुको वड.वप.आर. तयार गरी संघीय सरकारको सहयोगमा वनमाषर् गरी 

सदरमकुाममा नागररकको सहज पहुच प¥ुयाइनेि । 

• नगरपावलकाको अधरुा रंगशाला वनमाषर् कायषलाई आगामी िर्षहरुमा सम्पन्न गने गरी संघीय तर्ा प्रदशे सरकारसाँग 

समपरूक योजनाको रुपमा कायाषन्ियन गररनेि । 

• घना िस्ती भएका के्षरहरुमा पक्की एिम ्व्यिवस्र्त नाला वनमाषर् कायष अवघ बढाइनेि । सडकहरु स्तरोन्नवत एिम ्

कालोपरे गररनेि । सघन शहरी विकास आयोजना मार्ष त िडा नं. २,३,८,९, १६ हाइिे दायााँ िााँया तर्ा हाइिे 

िररपरीको शहरी क्षेरको नाला व्यिस्र्ापन गररनेि । 

• िडा नं. १६ मा नगरपावलकाको बसपाकष  वनमाषर् कायषलाई संघीय सरकारसाँग सहकायष गरी आगामी आ.ि. मा 

कायाषन्ियन गररनेि । 

• िडा नं. २ को निदगुाष सामदुावयक िन र वशि सामदुावयक िन साँग समन्िय गरी वमनी बसपाकष  वनमाषर्को प्रवक्रयालाई 

अगावड बढाइनेि । 

• नमनूा सदरमकुाम पगु्नका लावग नगरपावलकाको िडा नं. ४ दवेि हुप्सेकोि गाउाँपावलका जोड्ने पहुाँच मागष वनमाषर्को 

लावग आिश्यक समन्िय गररनेि ।   

• समािेशी चोकदवेि िगैचा स्कूल जोड्ने बािो कालोपरे गने प्रवक्रयालाई अगावड बढाइनेि । 

 

सामार्िक र्वकास 

 

• विद्यालय वशक्षामा समानता, गरु्स्तर, सक्षमता र व्यिस्र्ापनलाई प्रमुि लक्ष्य बनाई सोही अनकूुलको नीवत, विवध, 

कायषक्रम र अभ्यास अपनाउने गरी यस आवर्षक िर्ष दवेि नै वशक्षा क्षेरको प्रार्वमकताहरु तय गररएको ि ।  

• नगर वभरका सबै विद्यालयहरुको सिषपक्षीय अिस्र्ा पवहचान र मलू्यााँकन गरी विद्यालयहरुको िगीकरर् गद ै

विद्यालयहरु विच स्िस्र् र सहकायाष्मक प्रवतस्पधाष र नगरबाि विद्यालयलाई हुने सहवजकरर्, सहयोग र वनयमन 

कायषलाई िस्तगुत िनाई समग्र नगरको वशक्षा नीवत, योजना, कायषक्रम, पद्धती र प्रार्वमकतालाई नवतजामिुी बनाइनेि 

। 

• नगरपावलकाको समग्र आवर्षक िवृद्धका सम्िाहक र सहयोगी के्षरमा आिश्यक जनशवक्त उपलब्ध गराउन तर्ा रावरट्रय 

आिश्यकताको सन्दभषलाई समेत ध्यानमा रािी सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा विद्यालयहरुमा र्प प्राविवधक 

विर्यहरु अध्ययन गने अिसर सजृना गररनेि । पढ्द ैकमाउद ैकायषक्रम संचालन गनष सम्भाव्यता र इच्िाशवक्त भएका 

विद्यालयहरुलाई साझेदारी अनुदानको व्यिस्र्ा गररनेि ।सार्ै हाल सञ्चावलत प्राविवधक धारका विद्यालयहरुमा योग्य 

प्रवशक्षकहरुको व्यिस्र्ा गनष र गररि जेहने्दार तर्ा लवक्षत समहुका विद्यार्ीहरुलाई प्राविवधक वशक्षा अध्ययन गनष 

िारिवृिको व्यिस्र्ा गररनेि । 

• विद्यालय वशक्षामा सक्षमता, गरु्स्तर,स्रोतको समवुचत प्रयोग गरी नवतजामुिी शैवक्षक व्यिस्र्ापनका लावग 

मापदण्डमा आधाररत रही कक्षा गाभ्ने (मजष) , तह गाभ्ने र विद्यालय गाभ्ने गने कायष गररनेि । यस कायषलाई उ्सावहत, 

आिश्यकीय र प्रभािकारी ढंगबाि सम्पादन गनष विद्यालयहरुलाई आिश्यक वशर्षकमा अनुदान वदने व्यिस्र्ा गररनेि 

। 
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• विद्यालयमा कायषरत दरिन्दी अनसुारको कुनै पवन जनशक्तीलाई प्रचवलत श्रमकाननू अनुसारको न्यनूतम तलब भिा 

उपलब्ध गराउन बजेिको व्यिस्र्ा गररनेि । 

• श्रम प्रवतको सकारा्मक भािनाको विकास, उपलब्ध स्रोत साधनको समवुचत प्रयोगको ज्ञान र विद्यालयमै उ्पावदत 

अगाषवनक िाद्यिस्त ुवदिा िाजामा प्रायोग गने अभ्यासका लावग हरेक सामदुावयक विद्यालयमा विद्यालय करेसािारी 

वनमाषर् गनष नगर विद्यालय साझेदारी करेसािारी कायषक्रम सञ्चालन गररनेि । 

• विद्यार्ीको वसजषना्मक मौवलक क्षमता र निप्रितषना्मक अभ्यासका लावग प्रार्वमकताका सार् अनदुान सहयोग 

उपलब्ध गराइनेि ।   

• पाि्यपसु्तकको सिष पक्षीय गरु्स्तरका आधारमा यस नगरपावलकाबाि िनौि भएका कक्षा एक दिेी दश सम्मका 

अंग्रेजी माध्ययमका पाि्यपसु्तक सबै सामदुावयक विद्यालयका विद्यार्ीलाई वनशलु्क रुपमा उपलब्ध गराईनेि । 

• विविस काउवन्सल नेपालसंग साझेदारीमा सञ्चालन गद ैआईएको नगरको प्रार्वमकताको  “ समग्र विद्यालय विकास 

कायषक्रम”  लाई वनरन्तरता वदने गरी बजेिको व्यिस्र्ा गररनेि । 

• सामदुावयक विद्यालयको आधारभतू तहलाई सिषपक्षीय रुपमा सधुार गनष प्रार्वमकताका सार् बजेिको व्यिस्र्ा गररनेि 

। 

• रावरट्रय मापदण्ड अनसुार बढी विद्यार्ी भएका विद्यालयहरुलाई प्रवत विद्यार्ी अनदुानको व्यिस्र्ा गरी क्रवमक रुपमा 

िूला विद्यालय वनमाषर् गने वदशामा विद्यालयहरुलाई सहयोग गद ैलवगनेि । 

• सामदुावयक विद्यालयमा योग्यता पगेुका, सक्षम, प्रवतिद्ध तहगत स्र्ायी वशक्षकहरुलाई प्रधानाध्यापकको वजम्मेिारी 

वदइनिे । यसरी प्रधानाध्यापक व्यिस्र्ापन गदाष मौजदुा वशक्षकहरुको विर्यगत वजम्मेिारीमा रे्रिदल हुाँदा आिश्यक 

पने वशक्षक व्यिस्र्ापन गनष नगरपावलकाबाि बजेिको व्यिस्र्ापन गररनेि । 

• यस शैवक्षक िर्षको शैवक्षक त्याङ्कका आधारमा वशक्षक दरिन्दी वमलान कायषलाई अवघ िढाई वशक्षक दरिन्दी 

वमलान कायषलाई स्िचावलत प्रर्ालीिद्ध बनाईनेि । 

• विद्यार्ीको स्िास््य, पोर्र् र सन्तवुलत आवनिानी विकासका लावग आिश्यक ज्ञान र सेिा विद्यालयबाि नै उपलब्ध 

गराउने प्रयास स्िरुप उच्चतम विद्यार्ी भएका माध्यवमक विद्यालयहरुमा विद्यालय नसषको व्यिस्र्ाका लावग 

नगरपावलकाबाि स्रोतको व्यिस्र्ा वमलाईनेि । अन्य विद्यालयहरुमा रैमावसक रुपमा विद्यार्ीहरुको सामान्य स्िास््य 

पररक्षर् र परामशष सेिा नगरपावलका अन्तगषतका स्िास््यकमीहरु र वनवज के्षरका स्िास््य संस्र्ाहरुबाि सामावजक 

उिरदावय्ि बहन गने गरी गनष उ्प्रेररत गररनेि ।   

• दरिन्दीमा कायषरत वशक्षक सु्केरी विदामा रहाँदाको समयका लावग वनवित मापदण्डका आधारमा स्ियम्सेिक वशक्षक 

व्यिस्र्ापन गनष विद्यालयहरुलाई अनदुानको व्यिस्र्ा गररनेि । 

• विद्यालयमा रहकेा अपरुा भिन तर्ा अन्य भौवतक पिुाषधारको वनमाषर्का लावग संघ तर्ा प्रदशे सरकारसंग समन्िय र 

साझेदारीमा सम्पन्न गनष पहल गररनेि । 

• प्रयोगशालामा आधाररत रोचक र व्यिहाररक वशक्षाका लावग  नगर र विद्यालय साझेदारी विर्यगत ल्याि वनमाषर् 

कायषक्रम कायाषन्ियनमा ल्याईनेि । 

• िहृत विद्यालय सरुक्षा कायषक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेि । तिकाललाई सबै सामदुावयक माध्यवमक विद्यालयहरुमा 

विद्यालय जोविम न्यवूनकरर्का लावग सरुक्षा सामग्रीको व्यिस्र्ा गररनेि । 

• यिुािगषको चौतर्ी विकासका लावग िेलकुद मैदान वनमाषर्, विवभन्न िेल सञ्चालन, स्काउि वशक्षा, सचेतना र 

क्षमता विकास जस्ता कायषहरु प्रार्वमकताका सार् सम्पादन गररनेि । 
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• नगर वभर रहकेा कलेजहरुको पिूाषधार विकास, शैवक्षक गरु्स्तर सधुार र अध्ययन अनसुन्धानका के्षरमा सहयोग 

गररनेि । 

• नगरपावलकामा वशक्षाको विकास गनष एिम ् वशक्षालाई अनसुन्धानमिुी बनाउन विश्वविद्यालय स्र्ापनाको पहल 

गररनेि । सोका लावग नगरपावलकाका प्रावज्ञक, सामावजक र राजनैवतक व्यवक्त्िसाँग घनीभतू िलर्ल गरी अवघ 

बवढनेि । 

• प्राविवधक वशक्षालाई बढािा वदनको लावग प्राविवधक विद्यालयहरुको मलू्यांकन गने कायषलाई नगरपावलकाद्धारा 

वनमाषर् गररएको कायषविवधको आधारमा र्प व्यिवस्र्त गरी स्तरोन्नवतमा विशेर् ध्यान वदइनेि । 

• कािासोती नगरपावलका वभर रहकेा सामदुावयक वसकाई केन्रहरुलाई सीप विकास र सामावजक सचेतनाको हिका 

रुपमा विकास गनष सहयोग गररनेि । 

• विपन्न िगष तर्ा द्धन्द्ध पीवडत विद्यार्ीको वशक्षामा पहुच सवुनवित गनष ्यस्ता विद्यार्ीहरुको पिूष पवहचान गरी सबै 

प्रकारका शलु्क वमनाहा गररनेि । 

• नगरपावलकाका विद्यालयहरुको भौवतक पिूाषधार विकासको लावग संघीय सरकार साँग सहकायष गररनेि । भने प्र्येक 

विद्यालयमा अपांगमैरी शौचालय वनमाषर् कायषलाई प्रार्वमकता वदइनेि । सिै विद्यालयमा क्रमशः स्िास््यमा पहुच 

व्यिस्र्ापनको योजना ल्याइनेि । 

• समदुायगत बाहुल्य रहकेा विद्यालयहरुमा सोही समदुायको भार्ामा वशक्षा पाउने व्यिस्र्ाको लावग अध्ययन गररनेि 

। 

• गवृहर्ी कक्षा सञ्चालन भएको विद्यालयलाई र्प सवुिधा सवहतको भौवतक पिूाषधार वनमाषर् गनष सहयोग गररनेि । 

कक्षा ५ सम्म सञ्चालन रहेको प्रौढ गहृर्ी विद्यालयलाई वनम्न माध्यवमक तह र्प गने अनमुती प्रदान गरी आिश्यक 

वशक्षक व्यिस्र्ापन गनष सहयोग गररनेि । 

• नगरवभर सञ्चावलत सबै प्रकारका सीप विकास तावलम सञ्चालन गने तावलम केन्रहरुलाई काननू बनाई काननूी 

दायरामा ल्याइनेि । 

• आधारभतू स्िास््यका लावग नगरमा बसोिास गने सबै नागररकमा पहुच प¥ुयाइनेि । सार्ै नगर वभर बसोिास गने 

७० िर्ष मावर्का ज्येष्ठ नागररकको लावग घर घरमा स्िास््य सेिा प¥ुयाइनेि । 

• मात ृतर्ा िाल मृ् यु दर कम गनष र सु् केरी हुने मवहलाहरुको प्रसि पीडा कम गनष िाल तर्ा प्रसतुी अस्पताल स्र्ापना 

कायषलाई आगामी आ.ि. मा प्रदशे सरकारसाँग समन्िय गरी कािासोती नगरपावलका िडा नं. ८ को रेडक्रस पररसरमा 

रहकेो जग्गामा शरुुिात गररनेि । 

• घरमै सु् केरी हुने अिस्र्ालाई शनू्य बनाउन प्रो्सहनका विवभन्न कायषक्रमहरु सञ्चालन गररनेि । 

• आमा स्िास््य कायषक्रम र मवहला स्िास््य सेविका प्रो्साहन कायषक्रमलाई वनरन्तरता वदइनेि । 

• स्िास््य संस्र्ामा अ्यािश्यक  और्वधको अभाि हुन वदइनेिैन । 

• कािासोती नगरपावलकाको िडा नं. ३ वशिमवन्दर स्िास््य चौकीलाई रावट्रय आिास कम्पनीले वितरर् गनष बााँकी 

जग्गामा संघीय स्िास््य मन्रालयको सहयोगमा भिन वनमाषर् कायषलाई यसै िर्ष शरुुिात गररनेि । 

• कािासोती नगरपावलकाको िडा नं. १७ को स्िास््य चौकीलाई स्तरोन्नती गरी मेवडकल अवर्सर सवहतको दरिन्दी र 

आिश्यक उपकरर् सवहत आ.ि. २०७९/८० मा सञ्चालनमा ल्याउने व्यिस्र्ा गररनेि । ्यस्तै कािासोती 

नगरपावलकाको िडा नं. १० को स्िास््य चौकीमा मेवडकल ल्याि सञ्चाालन गररनेि । 
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• गरु्स्तरीय स्िास््य सेिा प्रिाहको लावग स्िास््यकमीहरुको क्षमता  अवभिवृद्धका लावग विवभन्न तावलमहरुको 

व्यिस्र्ा गररनेि । 

• स्िास््य संस्र्ाहरुमा एम्िलेुन्स सेिालाई प्रभािकारी रुपमा सञ्चालन गररनेि । 

• नगरिासीहरुको स्िास््य अिस्र्ामा सधुार ल्याई वनरोगी नगरिासी बनाउन तर्ा नगरका सिै स्िास््य संस्र्ा तर्ा 

नीजी अस्पताल र पोवलवक्लवनकहरुलाई वनयमन गनष स्िास््य संस्र्ा सञ्चालन र वनयमन कायषविवध तयार गररनेि । 

• नगरपावलकाका विवभन्न समदुायका संस्कृवतलाई संरक्षर् गनष विशेर् सांस्कृवतक के्षर कायम गरी स्र्ानीय कला र 

संस्कृवत संरक्षर् गने नीवत वलइनेि । 

• पयषिन पिूाषधार विकासका लावग आगामी आ.ि. मा नगरपावलकाका विवभन्न िडाहरुमा रहकेा मवन्दर, गमु्िा, मवस्जद, 

चचषहरुको संरक्षर्, सम्िर्धन र वनमाषर्को लावग विशेर् गरुु योजनाको लावग अध्ययन अनुसन्धान गररनेि । 

• सिै िडामा िाल उद्यान वनमाषर् गररनेि सार्ै निलपरु वजल्लाको प्रस्तावित नमनुा सदरमकुाम के्षरमा नमनुा िाल उद्यान 

पाकष  वनमाषर् गररनेि ।  

• नगरपावलका वभर रहकेा वपिौलीघाि, गंगेश्वरघािारी र  अन्य विवभन्न घािहरुको  संरक्षर् र सम्िर्धन गनष रावरट्रय 

वनकुञ्ज अन्तरगत मध्यिती के्षरसाँग समन्िय र सहकायष गररनेि । सार्ै घािसम्म पगु्ने पहुच मागषको स्तरोन्नवत गररनेि 

। 

• विगत केही िर्षदवेि संचालनमा रहकेा वनजी विद्यालयहरुको भौवतक पिूाषधारको अिस्र्ा, विद्यार्ी संख्या, वशक्षर् 

वसकाइ लगायत अन्य आधारमा कक्षा १–८ सम्मका आधारभतू तहलाई आिश्यकीय रुपमा अनमुवत वदने र वनयमन 

गने नीवत वलइनेि । 

• रावरट्रय विधामा विवभन्न के्षरमा मह्िपरू्ष योगदान वदने नगरपावलकाका प्रवतवष्ठत व्यावक्त्िहरुको पवहचान सवहत 

प्रवतष्ठान वनमाषर् गररनेि । 

• नगर बाल सञ्जाललाई र्प सशवक्तकरर्का लावग कायषक्रमहरु सञ्चालन गररनेि । र िालमैरी नगरपावलका घोर्र्ा 

कायषक्रमको तयारीलाई वनरन्तरता वदइ विट्टै घोर्र्ा गररनेि । 

• बालिावलका साँग नगरप्रमिुको साक्षा्कार गराउनका लावग “हले्लो मेयर” कायषक्रम सञ्चालन गररनेि । 

• वकशोरीहरुमा हुने शारररीक तर्ा मानवसक वहसंालाई शनू्य सहनशीलताको नीवत वलइनेि । 

• यिुामैरी स्र्ानीय शासन पद्धवतको अिलम्िन क्रमश कायाषन्ियन गद ैलवगनेि । 

• आ.ि. २०७९/०८० मा नगरपावलकाका केही िडाहरुलाई िालमैरी िडा घोर्र्ा गररनेि । सार्ै आ.ि. २०८०/०८१ 

मा परैु नगरपावलकालाई िालमैरी नगरपावलका घोर्र्ा गररनेि ।  

• नगरपावलका वभर िसोिास गने दवलत, अल्पसंख्यक, जनजावत, मवहला, ज्येष्ठ नागररक र लैंवगक अल्पसंख्यक, 

अपांगहरुको लावग विशेर् कायषक्रम सञ्चालन गररनेि। 

• दवलत समदुायको मेधािी विद्यार्ीहरुलाई उच्च वशक्षामा अध्ययनको अिसर वसजषना गररनेि । सार्ै दवलत, 

अल्पसंख्यक र सीमन्तीकृत समदुायबाि विद्यािाररवध अध्ययन गने र अन्य समदुायबाि समेत विद्यािाररवध गने 

विद्यार्ीहरुलाई अध्ययन सहायता अनदुानको व्यिस्र्ा गररनेि ।  

• र्ारु समदुायको पवहचानको मेडरी नाचको संरक्षर्, व्यिस्र्ापन र प्रिर्धनको लावग विशेर् कायषक्रम सञ्चालन गररनेि 

। 

• िडा नं. ४ र १७ को इसाइ समुदायको चचषलाई संरक्षर् र संिर्धन गररनेि । 
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• मवहला लवक्षत कायषक्रम अन्तरगत सीप विकास, क्षमता विकास र आय आजषनका विवभन्न कायषक्रमहरु सञ्चालन 

गररनेि । 

• अपांग पनुषस्र्ापनाको लावग पुनषस्र्ापना केन्र स्र्ापनाको लावग १४, १५, १६ र १७ मा संभावित स्र्ानको िोजी गरी 

व्यिस्र्ापन गररनेि । 

• सबै िडामा बाल उद्यान र ज्येष्ठ नागररक विश्रामस्र्ल वनमाषर्को प्रवक्रयाको र्ालनी गररनेि । 

• भमूीहीन दवलत, सकुम्िासी तर्ा अव्यिवस्र्त िासीहरुलाई भमूी आयोगसाँगको सहकायषमा लालपजूाष वितरर् 

कायषलाई अवघ बढाइनेि । 

 

 

 

वन, वािावरण िथा र्वपद् व्र्वस्थापन  

 

• योजना कायाषन्ियन गदाष िातािरर् साँग तादा्यता हुने गरी वदगो विकासको अिधारर्ा िमोवजम कायाषन्ियन गररने ि 

। 

• नगरवभर उ्पादन हुने र्ोहर व्यिस्र्ापनको लावग सिै िडाहरुमा वनयवमत र आिश्यकताका आधारमा र्ोहर उिाउने 

व्यिस्र्ा गररनेि । नगरपावलकाको र्ोहरमैला व्यिस्र्ापन केन्रलाई र्प सदुृढ बनाईनेि । 

• नगरवभर रहकेा सामदुावयक िन सवमवतलाई सशवक्तकरर् गनष विवभन्न कायषक्रमहरु सञ्चालन गररनेि । िन के्षर 

संरक्षर्का लावग सामदुावयक िन सवमवतका आम्दानीलाई नगरको करको दायरा ल्याइनेि ।  

• नगरपावलका वभरका वसमसार के्षरहरुको संरक्षर्मा विशेर् ध्यान वदइनेि । 

• नगरपावलकाको अिसर र चनुौतीको रुपमा रहकेो केरुङे िोलाको व्यिस्र्ापनको लावग अवधकार सम्पन्न केरुङे िोला 

व्यिस्र्ापन सवमवतको वनमाषर् गररनेि । सार्ै रारट्रपवत चरेु मधसे संरक्षर् विकास सवमवतसाँग समन्िय र सहकायष गररनेि 

। सार्ै उक्त िोलालाई चरेु के्षरबाि हिाउन विशेर् पहल गररनेि । िोलाको वकनारमा पक्की तििन्ध र पयाषपयषिकीय 

पिूाषधार वनमाषर्को लावग प्रदेश र संघीय सरकार तर्ा नगर विकास कोर् मार्ष त ्एवशयाली विकास बैंकसाँग सहकायष 

गररनेि । 

• नगरपावलकाको प्र्रे िोला, लोकाहा िोला, डन्जर िोला, हसौरा िोला लगायतका अन्य िोलाहरुको 

व्यिस्र्ापनमा विशेर् कायषक्रमहरु सञ्चालन गरर विपद ्व्यिस्र्ापन गररनेि । 

• िडा नं. २ को र्लरु्लचोक देवि उिर तर्ष  रहकेो िस्तीवभर जीर्ष अिस्र्ामा रहकेा रुिहरु सम्िवन्धत वनकायहरुसाँग 

समन्िय गरी व्यिस्र्ापन गररनेि । 

• िरुिा ताल संरक्षर्मा मौवलक प्रविवधलाई प्रार्वमकता वदइनेि । सार्ै पोिरीताल र गैडाताल संरक्षर्मा विशेर् ध्यान 

वदइनेि । िडा नं. ४ को ररचाजष पोिरी विस्तार गररनेि । 

 

 संस्थागि र्वकास सेवा प्रवाि र सुशासन 

 

• नगरपावलकालाई आिश्यक पने ऐन, वनयमािली, कायषविवधहरुको पनुरािलोकन, पररमाजषन र र्प समयमै गरी सेिा 

प्रिाहलाई र्प सरलीकरर्, व्यिवस्र्त र अद्यावधक गररनेि । 
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आर्थिक वर्ि २०७९/८० को नीर्ि िथा कार्िक्रम , कावासोिी नगरपार्िका 

• नगरिासीले घरमै बसी अनलाइन भकु्तानी हुने गरी कर प्रर्ालीलाई प्रविवधमैरी र झन्झिमकु्त बनाइनेि । 

• सेिाग्राहीलाई नगरको सेिा वलन सरलीकरर् र सहजीकरर् गनष एकै िाउाँबाि सेिा प्रिाह गने गरी सेिा प्रिाहमा एकद्धार 

प्रर्ाली स्र्ापना गररनेि । 

• सेिा प्रिाहमा प्रभािकारीता ल्याउनको लावग कमषचारीहरुको कायषसम्पादन करार, कायषविवशविकरर्, क्षमता विकास 

र अध्ययन र अनसुन्धानमा जोड वदइनेि । 

• निवनिाषवचत जनप्रवतवनवधहरुको क्षमता विकास  र उ्प्रेरर्ाको लावग प्रार्वमकताको सार् कायषक्रमहरु अवघ बढाइनेि 

। 

• न्यावयक सवमवतको क्षमता विकासको लावग अध्ययन, अिलोकन एिम ्तावलमहरु सञ्चालन गररनेि । 

• कर प्रशासनलाई सदुृढ गरी करका दायरालाई पनुरािलोकन, करको दर र कर प्रशासनको सेिालाई जनमुिी बनाई 

करप्रवतको धारर्ालाई पररितषन गररनेि ।  

• प्र्येक िर्ष नगरपावलका वभर उ्कृि कमषचारी िनौि गरी कमषचारी प्रो्साहन गने प्रर्ाली शरुुिात गररनेि । 

• नगरपावलकाको सेिा प्रिाह र विकास वनमाषर् कायष र जनताको ससुवूचत हुन पाउने अवधकारलाई प्रभािकारी बनाउन 

वमवडयासाँग सहकायष गनष विवभन्न कायषक्रमहरु सञ्चालन गररनेि । 

• नगरपावलकाको संगिन र दरिन्दी संरचनालाई समयानकूुल पुनषसंरचना गने आिश्यक प्रवक्रया अवघ बढाइनेि । 

• सेिा प्रिाह र विकास वनमाषर् कायषलाई पारदशी, जिार्दहेी र उिरदायी बनाउन प्र्येक चौमावसकमा नगरपावलकाले 

सािषजवनक सनुिुाई कायषक्रमको आयोजना गररनेि । सार्ै सामावजक परीक्षर् कायषलाई वनरन्तरता वदइनेि । 

• नमनुा सदरमकुाम िरीपरी सदरमकुाम के्षर भन्दा बावहर रहकेा बााँकी जग्गाहरु नगरको स्िावम्िमा ल्याउने प्रवक्रया शरुु 

गररनेि । 

 

धन्र्वाद । 

 


