नगर प्रमुखको तर्फबाट नगर उपप्रमुख श्री प्रेमशंकर मर्फननया थारुले
नवौं नगरसभामा प्रस्तुत गनफु भएको
बानषफक नीनत तथा कायफक्रम
२०७८/७९

कावासोनत नगरपानलका
२०७८ साल असार १० गते नबनिवार
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नगरसभाका सर्स्यज्यूिरु ।
विश्व महामारीको रुपमा फै विरहेको कोविड १९ को दोस्रो िहरको संक्रमणबाट मानिजावि
मावि नै अकल्पवनय सक
ं ि आईपरे को छ । यस महामारीिे ग्रवसि बनाएको स्िास््य अिस्िा,
अस्िव्यस्ि बन्न पगु ेको उत्पादन, वििरण र सेिा ििा अिवमएका विकास वनमााणका कायाहरु,
विक्षा िगायिका सामावजक सेिाहरुमा देविएका चनु ौविहरु सामना गना जवु टरहेको अिस्िामा
कािासोिी नगरपाविकाको आविाक बर्ा २०७८/७९ को बावर्ाक नीवि ििा कायाक्रम प्रस्ििु
गदैछु ।
मानि इविहासकै सबैिन्दा ठूिो जैविक संकट पैदा िई ठूिो संख्यामा मावनसहरू संक्रवमि
ििा मत्ृ यु िएको अिस्िामा ससं ारकै ध्यान के वन्िि िएको छ । यस अिस्िामा कोरोना
िाइरसका कारण वदिगं ि हुने प्रवि िािपणू ा श्रद्धाञ्जिी ििािोकाकुि पररिार प्रवि हावदाक
समिेदना व्यक्त गदै उपचाररि सम्पणू ा वददी बवहनी एिं दाजिु ाइहरूको िीघ्र स्िास््य िािको
कामना गदाछु । कोरोना िाइरसिे मि
ु क
ु को अिा व्यिस्िामा गम्िीर धक्का पगु ेको छ ।
उत्पादन, वििरण प्रणािी ििा वनमााण काया समेि बन्द प्राय छ । जसिे हाम्रो िक्ष्य प्राविमा
ठूिो व्यिधान िडा गरे को छ । यस जोविमपणू ा पररवस्िवििाइा सम्हाल्न अग्रपङ्विमा रहेर
काम गने वचवकत्सक, स्िास््यकमी, नसा, सरु क्षाकमी, नगर प्रहरी, सर-सफाइकमी,
जनप्रविवनवध,कमाचारी, एम्बि
ु ेन्स चािक, अटो ररक्सा चािक िििाहन चािक एिं विपद्
व्यिस्िापन सवमविका पदावधकारी िगायि सबैको सवक्रयिाको उच्च प्रिंसा गदाछु ।
अत्यािश्यक िस्िक
ु ो आपवू िामा योगदान पर्ु याउनु हुने व्यवक्त ििा सघं सस्ं िाहरूिाई पवन
हावदाक आिार व्यक्त गदाछु ।
नेपािी जनिाको संघर्ा र िोकिावन्िक आन्दोिनका माध्यमबाट संघीय िोकिावन्िक गणिन्ि
नेपािको स्िापना गना बविदानी गनाु हुने सम्पणू ा ज्ञाि अज्ञाि िहीदहरू प्रवि श्रद्धा समु न अपाण
गना चाहन्छु । नेपािी सभ्यिा, नेपािी समाज र नेपाि राष्ट्रिाई यहााँसम्म ल्याई पयु ााउने सम्पणू ा
नेपािीहरू प्रवि उच्च सम्मान व्यक्त गना चाहन्छु ।
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नगरप्रमि
ु श्री चन्ि कुमारी पनु ज्यक
ू ो स्िास््य अिस्िामा समस्या आएकोिे िल्यकृया
सम्पन्न िई िप उपचाररि हुनहु ुन्छ । उहााँको विघ्र स्िस््य िािको कामना गदाछु ।
नेपािको सवं िधानको मि
ू ममा ििा नेपािी जनिाको िािना अनरू
ु प सघं ीयिा कायाान्ियनको
वििवसिामा कािासोिी नगरपाविकािे आफूिाई बवियो स्िानीय िहको रूपमा स्िावपि
गने वदिामा िुि गविमा अवघ बविरहेको छ । यस कायामा सकारात्मक सहयोग गनाहु ुने सम्पणू ा
नगरिासी प्रवि आिार व्यक्त गदै आगामी वदनहरूमा गवहरो साि र सहयोगको अपेक्षा राख्दछु
।
िोकिन्ि िनेको विवधको िासन हो । िोकिन्ििाई मजबिु बनाउन स्िानीय सरकार बवियो
हुनपु नेमा दईु मि छै न । जनिािे नवजकबाट देख्न, सन्ु न र अनिु वू ि गना सक्ने स्िानीय
सरकारका सेिा प्रिाहिाई सस्ं िागि गने, विवधको िासन स्िावपि गने, नागररकिे पाउने सेिा
ििा विकास व्यिस्िापनिाई सरि, सहज, प्रिािकारी र प्रविवध मैिी बनाउने काया गदै
कािासोिी नगरपाविकािाई बवियो स्िानीय सरकारका रूपमा उभ्याउन हामीिे सघन प्रयास
गरे का छौं ।
सीवमि स्रोि साधनको अवधकिम पररचािन गरी नगरपाविकाको सबााङ्वगण विकास गना स्पष्ट
दृवष्टकोण, गन्िव्य र िक्ष्य सवहि कािासोिी नगरपाविका िीब्र रूपमा अगावड बिीरहेको
अिस्िामा कोविड-१९ महामारीको दोश्रो िहरको संक्रमणको सामना गनापु दाा नगरपाविकाको
सेिा प्रिाह, विकास वनमााण िगायिका समग्र गविविधीहरू प्रिाविि िएका छन् । यस विर्म
पररवस्िविमा हामीिे हााँवसि गरे का के ही महत्िपणू ा उपिवधधहरूिाई यस सम्मावनि सिा
समक्ष प्रस्ििु गना चाहन्छु ।
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आनथफक क्षेत्र
१. व्यिसावयक कृवर् र पिपु ािन क्षेिको उत्पादकित्ि बिाउनका िावग उन्नि नश्लको
कृविम गिााधान सेिा, वनिल्ु क माटे ििा नाम्िे जक
ु ाका और्धी वििरण, उन्नि
िरकारीहरुको वबउविजन वििरण, गोबर पररक्षण सेिा, दधू पररक्षण सेिा, साना पिक
ु ो
बन्धाकरण सेिा र प्रविफिका आधारमा दग्ु ध उत्पादक कृर्कहरुिाई अनदु ानकायाक्रम
संचािन गररएका छन् ।
२. रावष्ट्रय र स्िावनय महत्िका िाद्य ििा पोर्ण सरु क्षामा टेिा पयु ााउने िािी िस्िक
ु ो साना
व्यिसावयक कृवर् उत्पादन के न्ि (पके ट) विकास कायाक्रम अन्िगाि कािासोिी
नगरपाविका िडा नं. ४ मा धान पके ट, ७ मा मकै पके ट, १४ नं. िडामा धान पके ट, िडा
नं. ६ मा आिु पके ट र ९ नं िडामा मौरी पके ट कायाक्रम सचं ािन र प्रिद्धनका िावग
उन्नि वबउविजन र औजारहरु वििरण गररएको छ ।
३. बाख्राको साना व्यिसावयक कृवर् उत्पादन के न्ि (पके ट) विकास कायाक्रम अन्िगाि िडा
नं १७ मा बाख्राको पके ट स्िापना गरर उन्नि नश्ल बोयरका ८ िटा बोका, २० िटा
बाख्राको िोर र १८ िटा च्यापकटर वििरण गररएको छ । प्रधानमन्िी कृर्ी
आधवु नवककरण कायाक्रम अन्िगाि िरकारीको जोन कायाक्रम सचं ािन िएका छन् ।
४. जटायु रे ष्टुरेन्ट व्यिस्िापन सवमविको सहकायामा कररब २०० िटा सामदु ावयक कुकुरिाई
बन्ध्याकरण गररएको छ ।
५. धानको उत्पादन िवृ द्ध र कृर्कहरुिाई टेिाका िावग १७ िटै िडा कायाािय माफा ि ८२
हजार ५५१ के .जी. उन्नि धानको विउ वििरण गररएको छ ।
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६. व्यिसावयक कृर्कहरुको कृवर् र पिजु न्य उत्पादन िवृ द्ध गनाका िावग ३० िटा
च्यापकटर, ४ िटा धान काट्ने मेवसन, ५ िटा वमवन वटिर र ३ िटा एररयटर वििरण
गररएको छ ।
७. पयाटनका क्षेििाई िवक्षि गरी िडा नं. १को बाििु ाडाडााँबाट प्याराग्िाइवडङ्गको ५ वदन
सम्म सफि उडान परीक्षण सम्पन्न गररएको छ ।
८. स्िानीय जङ्गि साँग जोडीएका गररब, विपन्न, वसमान्िकृि र मानि िन्यजन्िु द्धन्द्ध
वपवडि समदु ायको मावनसहरुको जैविक विविधिा संरक्षण र पयाापयाटन माफा ि वदगो
वजविकोपाजानमा टेिा पयु ााउनका िावग नगर क्षेि विि होमस्टेहरु सञ्चािन गररएको,
िन्यजन्िु िासस्िान, जगं ि सफारीका िावग फायर िाइन वनमााण िगायि पयाटवकय
पिू ााधारहरु वनमााण समेि गररएको छ ।
९. कािासोिी नगरपाविका नगर प्रमि
ु को वसफाररसमा अमिटारी मध्यििी सामदु ावयक
होमस्टेिाई " WWF NEPAL CONSERVATION AWARD 2021" बाट नगद रु.

१,००,००० ।- बाट परु स्कृि गररएको छ ।
१०. दधू ििा दग्ु ध जन्य उत्पादन िवृ द्ध गना ििा नगरपाविकािाई दधू मा आत्मवनिार गराउन
सहकारी माफा ि दधू उत्पादक कृर्कहरूिाई दोस्रो चौमावसक सम्ममा उत्पावदि दधू १४
िाि ३६ हजार विटरिाईप्रवि विटर रु १.२५ नगद अनदु ान प्रदान गररएको छ ।
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सामानिक नवकास
११. विक्षणमा आधारििू सीप विकास िाविम सामदु ावयक विद्याियमा कायारि २१५ जना
विक्षक, ४० जना प्रधानाध्यापकिाई नेित्ृ ि विकास िाविम, २०० जना विक्षकिाई
अन-िाइन वटवचङ क्षमिा विकास िाविम र सामदु ावयक विद्याियमा कायारि १०० जना
अंग्रेजी विर्य विक्षकका िावग एक मवहने पेिागि क्षमिा विकास िाविम सम्पन्न
गररएको छ ।
१२. "इन्टरनेिनि स्कुि अिाडा" कायाक्रम ४० िटै सामदु ावयक विद्याियमा सञ्चािनमा
रहेको छ ।
१३. िेि क्षेिको विकासका क्रममा माध्यवमक विद्याियहरूको सहिावगिामा नगर स्िरीय
राष्ट्रपिी रवनङ विल्ड प्रवियोवगिा, नगर प्रमि
ु फुटबि प्रवियोवगिा िगायिका िेिकुद
प्रवियोवगिाहरु सम्पन्न िएको छ ।
१४. सस्ं िागि र सामदु ावयक विद्याियहरुको िैवक्षक, व्यिस्िापकीय र िौविक पक्षका
आधारमा िवगाकरण गना आिश्यक पने टुिहरुको ियारी अवन्िम अिस्िामा पगु ेको छ ।
आगामी आ.ि.मा विद्याियहरु िवगाकरण हुनेछन् । स्िानीय पाठ्यक्रम वनमााण काया
अवन्िम चरणमा रहेको छ ।
१५. बािबाविकाहरूको वसजानविििािाई प्रोत्सावहि गना "नगरका कोवपिा" नामक
सावहवत्यक पविका को प्रकािनिाई वनरन्िरिा वदईएको छ ।
१६. िािमैिी नगरपाविका वनमााणको िावग सबै सचू कको अिस्िा पवहचान गरी सधु ार
गनापु ने पक्षमा प्रािवमकिा वनधाारण गरे र अवघ बि्न िाि मैिी अिस्िा पवहचान, घरधरु ी
सिेक्षण कायाको ि्याङ्क विश्लेर्ण र प्रवििेदन ियारी हुदाँ छै ।
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१७. यस आ.ि.को जेठ मसान्िसम्म स्िास््य संस्िाबाट ६०४४५ जनािे ओवपडी सेिा,पिू ा
प्रसिु ी, उत्तर प्रसिु ी, पररिार वनयोजन िगायिको सेिा विएका छन् िने वकिोररिाई
पोर्ण स्िास््य र मवहनािारी सरसफाई जीिनपयोगी वसप सम्बवन्ध िािीम, आमा
स्िास््य कायाक्रम, मवहिा सामदु ायीक स्िास््य स्ियसं ेविका अध्यन अबिोकन भ्रमण,
स्िास््य चौकीको न्यनु िम सेिा मापदण्ड कायाान्ियन अविमवु िकरण, वसकिसेि
एनेवमया सम्बवन्ध जनचेिना कायाक्रमहरु संचािन गररएको छ ।
१८. बािबाविकाहरुको पोर्ण अबस्िाको वबष्ट्िेर्ण कायाक्रम गरर पत्ता िागेका मध्यम विघ्र
कुपोर्ण िएका २९८ जना र अविविघ्र कुपोर्ण िएका ३९ जना बािबाविकािाई
पोर्ण परामिा सवहि उपचार धयबस्िापन गररएको छ ।
१९. जेष्ठ नागररक स्िास््य कायाक्रम िाई ''स्िस्ि नागररक सम्बद्ध
ृ कािासोिी'' कायाक्रमसगं
जोडेर आिश्यक जनिवक्तको व्यिस्िा गरर जेष्ठ नागररकिाई घरै मा स्िास््य पररक्षण गने
र आिश्यक मनोसामावजक परामिा वदने काम गररएको छ । जस मध्ये मधमु ेह िएका
११५ जना र उच्च रक्तचाप िएका ४१६ जना गरर जम्मा १५६८ जना जेस्ठ
नागररकहरुिाई घरिेट गरर आबस्यक परामिा ििा स्िास््य सेिा प्रदान गररएको छ ।
२०. स्िास््य सस्ं िाहरुमा आधारििू ििा आकवस्मक स्िास््य सेिाका िावग अत्याबस्यक
और्वध ििा मेवडकि उपकरणहरुको धयबस्िा गररएको छ । मािृ स्िास््य सेिा कायाक्रम
अन्िगाि ९१५ जनािाइ गिाििी सेिा र २५७ जनािाई प्रसिु ी सेिा प्रदान गररएको छ ।
२१. मगृ ौिा रोगको उपचार ििा सपादि
ं को उपचार धयबस्िापन गना संघििा प्रदेि सरकार
संग समन्िय गरर उपचार सेिाको व्यिस्िा वमिाईएको छ ।
२२. गररब ििा वबपन्न नागररकहरुिाई विविन्न ८ प्रकारका जवटि रोगहरुको उपचार
सहुवियि को िावग गने धयबस्िा गररएको छ । यस बर्ा हािसम्म ६२ जनािाई उपचार
सहुवियिको िावग वसफाररस गररएको छ ।
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२३. स्िास््य संस्िा निएका िडाहरुमा नेपाि सरकारको वनिी अनरुु प सबै िडाहरुमा
आधारििू स्िास््य सेिा के न्ि स्िापना गरर सेिा सचं ािन गररएको छ ।सािै सबै
िडाहरुमा आधारििु स्िास््य के न्िको िबन वनमााण काया िैरहेको छ ।
२४. िैङ्वगक समानिा ििा सामावजक समािेविकरणको नीवि अििम्बन गदै समिा मि
ू क
समाज वनमााण गना मवहिा, बािबाविका ििा ज्येष्ठ नागररक र अपाङ्गिा मि
ू क
व्यवक्तहरुका िावग विविन्न कायाक्रम सचं ािन गररएको छ । मवहिाहरुको व्यवक्तत्ि
विकासको प्रारवम्िक प्रविक्षण अन्िगाि समहु सदस्यका िावग अनवु िक्षण कायाक्रम र
समाजमा रहेका कुरीवि, कुप्रिा, िैङ्वगक वहसं ा, मानि िेचवििन ििा ओसारपसार
विरुद्ध सचेिनामि
ू क कायाक्रम ििा अवियान सचं ािन िएको छ । जसमा एक हजार
पााँच सय िन्दा बिी मवहिा ििा िवक्षि िगा प्रत्यक्ष िािावन्िि िएका छन् ।
२५. हािसम्म जम्मा ७६० जना अपाङ्गिा िएका व्यवक्तहरुिाई अपाङ्ग पररचयपि वििरण
गररएको छ ।
२६. सामावजक सरु क्षा ित्ता बैंक िािामाफा ि िक्त
ु ानी हुने व्यिस्िा वमिाइएको छ ।
सामावजक सरु क्षा िफा यस आविाक िर्ामा विविन्न िीर्ाकमा गरी जम्मा ६ हजार विन सय
८० जनािे सामावजक सरु क्षा ित्ता प्राि गरे का छन् । सामावजक सरु क्षामा हाि सम्म १७
करोड ६६ िाि िचा िएको छ ।
२७. सामदु ावयक विद्याियमा अध्ययनरि छािाहरू िाई वनिःिल्ु क स्यावनटरी प्याड वििरण
गने काया सरुु िएको छ ।
२८. नेपाि सरकारको ससिा अनदु ानबाट सञ्चाविि सरु वक्षि आप्रिासन पररयोजना (सामी)
माफा ि ९ हजार ३ सय िन्दाबिी व्यवक्तहरूिाई िैदवे िक रोजगारी सम्बन्धमा
अविमवु िकरण, १२० जनािाई परामिा सेिा, ३७५ जनािाई वित्तीय साक्षरिा र १२५
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जना िैदवे िक रोजगारको क्रममा समस्यामा परे कािाई सहवजकरण गररएको छ । जसबाट
३ करोड ५५ िाि ५४ हजार क्षविपवू िा िराउन सहयोग वमिेको छ ।
पूवाफधार नवकास
२९. विकास आयोजना सञ्चािन ििा कायाान्ियनको सम्बन्धमा प्रदेि ििा संघीय
सरकारसाँग समन्िय र सहकाररिा अििम्बन गररएको छ ।
३०. पिू ााधार विकास िफा कररब १० दिमिि ५ वकिो वमटर सडक कािोपिे गने काया
सम्पन्न िएको छ । १९ वकिोवमटर सडक ग्रािेि गररएको छ । सािै नगरको विविन्न
स्िानमा गरी ६ वकिोवमटर सडक ममािको काया सम्पन्न गररएको छ ।
३१. नगर क्षेिका सिै िडाहरुमा स्िास््य सेिा प्रदान गनाका िावग १२ िटा िडामा आधारििू
स्िास््य के न्ि ठे क्का प्रवक्रयामा गएको छ । १० िटा अवन्िम चरणमा रहेको छ । िडा नं.
३ र ६ मा दईु िडा किडा हि र िडा नं. १७ को मध्यिविा क्याम्पसको २ कोठे पक्की
ििन अवन्िम चरणमा रहेको छ ।
३२. राष्ट्रपिी िैवक्षक सधु ार कायाक्रमबाट २ कोठे ििनको वनमााणको काया सरुु िाि गररएको
छ।
३३. भ्यू टािरको संरचना वनमााण काया सम्पन्न िएको छ । िडा नं. १०,११ र १५ मा विन िटा
मचान वनमााण गररएको छ । वचििन रावष्ट्रय वनकुञ्ज, नमनू ा सामदु ावयक िन र जटायु
रे ष्टुरेन्टको समन्ियमा छाडा चौपाया को व्यिस्िापको िावग चारै विर मेसजािी िगाई
कम्पाउण्डीङको व्यिस्िा गररएको छ । सािै िडा नं. ६ मा रंगिािा वनमााणको काया
िईरहेको छ ।
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३४. यस आविाक िर्ामा नगरपाविकामा १० वकिोवमटर पक्की नािा वनमााण सम्पन्न िएको
छ । नगरका विविन्न स्िानमा २५० िटा सडक बवत्त जडान गररएको र विविन्न स्िानमा
विधवु िकरणको काया सम्पन्न िएको छ । सािै नगर वििका साना बाटोहरु २१०० िगा
वकिोवमटरमा मोजाइक टायि वनमााण गने काया िएको छ ।
३५. नगर गौरि योजनाको रूपमा रहेको चक्रपि वनमााणिाई यस िर्ा पवन वनरन्िरिा वदइएको
छ । सोही बमोवजम १, ३, ५, १०,११, १२, १५ र १७ नं. िडामा ४ वकिो वमटर बाटो
कािो पिे गनाको िावग ठे क्का सम्झौिा िई काम अवन्िम चरणमा पगु ेको छ ।
३६. नगरपाविकाको बहुउद्देश्यीय ििन वनमााणको काया अवन्िम चरणमा रहेको छ । िडा नं ९
र १५ मा िडा कायाािय वनमााण काया सम्पन्न िई िडाको कामकाज नयााँ ििनबाट नै
सचु ारु गररएको छ । िडा नं. ४, ५, ७ र ८ को कायाािय ििन वनमााणको काया अवन्िम
चरणमा रहेको छ । सािै िडा नं. १, ३, ११ को कायाािय ििन वनमााणको चरणमा रहेको
र िडा नं १६ को िडा कायााियको वििान्यास सम्पन्न गररएको छ । बााँकी िडा
कायााियको ििन वनमााण गना जवमनको व्यिस्िा वमिाइ प्रकृया अगाडी बिाइनेछ ।
३७. विश्व सम्पदा सवू चमा सवु चकृि वचििन रावष्ट्रय वनकुञ्जको कािमा रहेको मध्यििी
सामदु ावयक िन क्षेि साँग जोवडएको विविन्न स्िानहरुमा मानि र िन्यजन्िु वबचको
असमझदारी न्यनू ीकरण गना, धन जन िगायि कृवर् बािीनािीको क्षिी न्यनू ीकरण गरर
मानि र बन्यजन्िु वबच सह-अवस्ित्ि कायम गनाका िावग वप.वस.वस. िाि सवहि
मेसजािीको वनमााण कायाबाट महत्िपणू ा योगदान पगु ेको छ । जैविक विविधिा िन
िन्यजन्िक
ु ो संरक्षण साँग साँगै पयाापयाटवकय गविविवध िगायि मानि र िन्यजन्िु वबचको
समझदारी कायम गना नगरपाविकािे सरुु देवि नै प्रािवमकिाका साि काया गरररहेको छ ।
जसअनसु ार यस आविाक िर्ामा नगरपाविकाको िडा नं ७, १०, ११ , १२, १३, १५ र
१७ मा मेसजािी सवहिको आर.वस.वस. पिााि वनमााण काया ८ हजार ३ सय वमटर मध्ये
कररब ४ वकिोवमटर वनमााण सम्पन्न िएको छ । बााँकी काया वनमााणावधन अिस्िामा
रहेको छ ।
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३८. विपन्न समदु ाय आिासका िावग हाि सम्म ८६ िटा घरहरूको वनमााण काया सम्पन्न
िएको छ । यस आ.ि. मा जम्मा १७ िटा घरको वनमााण काया िैरहेको छ ।
३९. यस आविाक िर्ाको जेठ मसान्िसम्म ििन वनमााण िफा नक्सा पासका िावग ३६४
वनिेदन दिाा िएका छन् । जसमध्ये प्रिम चरणको इजाजि विएका २५४, सपु र स्रक्चर
इजाजि विएका १९७ छन् िने ५६ जनािे वनमााण सम्पन्न विएका छन् ।
४०. पयाटन प्रिधानका िावग िडा नं. ७ को टरुिा िािको संरक्षण ििा सम्िधानको कायाका
िावग ठे क्का गई वनमााण काया प्रवक्रयामा रहेको छ । िन्यजन्िक
ु ो चोरर वसकारी वनयन्िण
गरर िन्ु य चोरर विकारी बर्ा कायम गनाका िावग स्िावनय यिू ाहरुिाइ CBAPU माफा ि
वदन राि पररचािन गरर वजरो पोवचङ्ग अवियान सञ्चािन गररएको छ ।
४१. िहरी विकास मन्िािय र कािासोिी नगरपाविकाको सहकायामा िहरी िासकीय ििा
पिू ााधार विकास आयोजना अन्िगाि हाि १९ िटा विकास वनमााणका कायाहरु सञ्चािन
गररएको छ । जसमा नगर क्षेि वििका ६० जना दक्ष र ४७४ जना अधादक्ष कामदारहरु
विविन्न विकास वनमााणका कायामा सहिावग िएका छन् ।
४२. विकास योजना सञ्चािनका िावग ठे क्का बन्दोबस्ि कायामा नगरपाविकामा विधिु ीय
िररद प्रणािीिाई अवधकिम रूपमा अििम्बन गररएको छ । यसबाट ठे क्का प्रवक्रया
िप प्रविस्पधाात्मक र पारदिी हुनक
ु ा सािै विकास िागि समेि न्यनू ीकरण िएको छ ।
४३. िवु महीन दविि, िवु महीन सक
ु ु म्बासी र अव्यिवस्िि बसोबासीको वििरण र ि्याङ्क
संकिनको काया सम्पन्न िएको छ । ७ हजार घरपररिारको वििरण संकिन िएबमोवजम
जग्गा नाप नक्साको काया िैरहेको छ ।
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सस्ं थागत नवकास, सेवा प्रवाि र सुशासन
४४. सेिा प्रिाहमा िीघ्रिा ििा प्रिािकाररिा ल्याउन अवधकिम रूपमा विधवु िय प्रविवध
ििा सचू ना प्रविवधको प्रयोग गररएको छ ।
४५. कर ििा राजस्ि प्रिासनिाई प्रिािकारी ििा आधवु नक बनाउन राजस्ि संकिन ििा
व्यिस्िापनमा विधवु िय पद्धवििाई सबै िडामा कायाान्ियन गररएको छ ।
४६. नगरिासीहरूिाई नगरपाविकाको काम कारबाहीका सम्बन्धमा सचू ना प्रिाहको सहज
पहुचाँ को िावग नगरपाविकाको िेबसाइट ििा फे सबक
ु पेज वनयवमि अद्यािवधक
गररएको छ ।
४७. नगर क्षेि वििका गैरकाननु ी गविविवधहरूको वनयमन ििा वनयन्िण गना नगर प्रहरी
पररचािन गररएको छ ।
४८. यस िर्ा विविन्न नीविगि ििा काननु ी दस्िािेजहरू वनमााण गरी कायाान्ियनमा ल्याईएको
छ।
४९. नगरपापाविका ििा सबै विर्यगि िािाहरु र िडा कायााियहरु एिं स्िास््य
संस्िाहरुमा विद्यिु ीय हावजरीको व्यिस्िा गररएको छ । नगरपाविकाद्वारा सञ्चाविि
कायाक्रमहरू ििा जनसरोकारका सचू नाका बारे मा स्िानीय सञ्चार माध्यमबाट वनरन्िर
प्रसारण हुने व्यिस्िा वमिाइएको छ ।
५०. महािेिा परीक्षक कायााियको अवन्िम िेिा परीक्षणबाट प्राि प्रवििेदनमा
औाँल्याईएका सझु ािहरूिाई कायाान्ियनमा ल्याइएको छ । बेरुजू फर्छ्यौटका िावग
प्रमाण जटु ाउने ििा वनयवमि गने काया गरी सम्परीक्षणको िावग पठाइएको ििा आविाक
पारदविािा र सि
ु ासनिाई प्रिािकारी बनाइएको छ । िेिा प्रणािीिाई िप व्यिवस्िि र
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सरिीकृि गदै आगामी वदनमा समग्र आविाक प्रणािीिाई वनयवमििा, वमिव्यवयिा,
कायादक्षिा, प्रिािकाररिा र औवचत्यिाको वदिामा िैजान जोड वदइनेछ ।
५१. न्यावयक सवमविमाफा ि मेिवमिापको कायामा प्रिािकाररिा बि्दै गएको छ ।
मेिवमिापकिाा र न्यावयक सवमविको क्षमिा अवििवृ द्ध िई इजिासको काया सम्पादन
प्रिािकारी हुदाँ ै गएको छ । यस िर्ा जेष्ठ सम्मको ि्याङ्किाई आधार विदााँ १६८ उजरु ी
दिाा हुन आएकोमा १०५ िटा मेिवमिाप िइसके को र ६३ िटा प्रवक्रयामा रहेका छन् ।
५२. न्यावयक सवमविको काया सम्पादनिाई चस्ु ि दरुु स्ि बनाउन सवमविमा प्राि उजरु ी ििा
न्यावयक सवमविबाट िएका काम कारबाही सम्बन्धमा विधवु िय प्रणािीबाट सचू ना प्रिाह
गररएको छ ।
बन बातावरण र नवपर्् व्यवस्थापन
५३. कोविड १९ रोकिाम ििा वनयन्िण एिम कोविड १९ सक्र
ं वमििाई स्िास््य
परामिाका िावग २० जना स्िास््यकमीको वटम वनरन्िर पररचािन गरी सक्र
ं वमि
व्यक्तीहरुिाई स्िास््य परामिा घरदैिो कायाक्रम सञ्चािन गररएको छ ।
५४. होम आइसोिेसनमा बसेका कोविड १९ सक्र
ं वमि वबरामीहरुिाई कािासोिी
नगरपाविकाको िफा बाट साबनु , स्यावनटाइजर, मास्क, िेिो वसवरजीन, वसटामोि, वजंक
र वजिनजि सवहिको स्िास््य वकट सक्र
ं वमिको घर घरमा गएर स्िावनय जनप्रविवनवध र
स्िास््यकमीबाट वबिरण गररएको छ ।
५५. कोविड १९ रोकिाम ििा वनयन्िण िगायि मवहिा वहसं ा, घरे िु वहसं ा िगायि न्याय
ििा सरु क्षा सम्बवन्ध जनचेिनामि
ु क वजङ्गि मधेि मानि अवधकार गहृ , वजल्िा प्रहरी
कायाािय साँग समन्िय ििा सहकायामा रे वडयो सञ्चार माध्यमबाट रोकिामका उपायहरू
बारे सन्देि प्रसारण गररएको छ ।
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५६. नाँया िेररयन्ट सवहिको कोविड १९ महामारीको वबसम पररवस्िविमा नगरबासीहरुिाई
स्िास््य समस्या िएको िण्डमा स्िास््य उपचारका िावग वनिल्ु क रुपमा १ िटा
एम्बि
ु ेन्स र ३ िटा अटो ररक्सा वबरामी ओसारपसार गनाका िावग सञ्चािन गररएको छ
। जसबाट २००० व्यक्तीिे प्रत्यक्ष सेिा विइएका छन् ।

नगरसभा सर्स्य ज्यूिरु,
विश्वव्यापी महामारीका रूपमा देविएको कोविड १९ का कारण समग्र सामावजक आविाक
पक्षमा परे को प्रविकूििा, नगरबासीहरु सगं का हाम्रा प्रविबद्धिाहरु र उपिधध वसवमि स्रोि
साधन समेििाई मध्यनजर गदै देहायका रणनीविक आधार र पक्षहरूिाई ध्यानमा रािी
आ.व. ०७८/०७९ को लानग नीनत तथा कायफक्रम प्रस्ििु गदाछु ।
(क) समग्र अिािन्िमा देविएको वित्तीय जोविम व्यिस्िापन गना अिािन्ििाई उत्पादनिीि

क्षेिमा के वन्िि गरी सदृु ि बनाउने ।
(ि) आविाक गविविवध कृवर्, पिु विकास ििा औद्योवगक उत्पादन रोजगारमा आधाररि

विकास वनमााण र सामावजक जनजीिनमा िप क्षवि हुन नवदई वक्रयाकिाप िय गने ।
(ग) नगरपाविकाको समग्र र सन्िवु िि विकासका िावग नगरपाविकािे सरुु गरे का

रुपान्िरणकारी क्षेिगि नगर गौरि स्िरका कायाक्रम र आयोजनाहरू िोवकएको समय,
गणु स्िर र िागिमा सम्पन्न गने ।
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(घ) स्िास््य, विक्षा, िैङ्वगक सिवक्तकरण एंि अन्य सामावजक ििा सांस्कृविक क्षेिमा

कायाक्रम सञ्चािन र गणु स्िरीय सेिा प्रिाह गरी स्िस्ि, विवक्षि, न्यायपणू ा र गवििीि
सामावजक जीिनको स्िापना गने ।
(ङ) कायाक्रम ििा आयोजनाहरूको पनु :प्रािवमवककरण गने, फजि
ु िचा रोक्ने, वित्तीय

अनि
ु ासन कायम गदै उत्पादनिीि र रोजगार मि
ू क क्षेिमा िगानी के वन्िि गने ।
(च) अिािन्िमा आएको मन्दीका कारण अन्िराावष्ट्रय श्रम बजारमा सङ्कुचनका कारण

रोजगारीका अिसरहरू गम्ु ने जोविमिाई सम्बोधन गना नगरक्षेिमै रोजगारी वसजाना,
आत्मवनिार अिािन्िको विकास र स्िानीय क्षमिा िवृ द्धको अिसरमा रूपान्िररि गने ।
(छ) सेिा प्रिाहिाई प्रविवधमा आधाररि बनाई चस्ु ि, छररिो र जनमि
ु ी ििा नविजा मि
ु क

बनाउाँदै सि
ु ासनको प्रत्यािवू ि वदने ।

आनथफक नवकास
कािासोिी नगरको आविाक विकासको प्रमि
ु आयाम कृवर्, पयाटन, उद्योग, व्यिसाय र
प्राकृविक श्रोि साधन हुन् िन्ने ि्यिाई आत्मसाि गदै, यी क्षेििाई चिायमान ििा विकास
गना स्िानीय आिश्यकिा र सक्षमिाका आधारमा प्रािवमकिा सवहि अवघ बविएको छ :
१. कृवर् ििा पिपु ािन सम्बन्धी वनवि बनाई कृर्कको सवु चकरण र िवगाकरण गरर कृवर् र
पिपु ािन क्षेिको वनयमगन, गणु स्िरीय कृवर् र पिजु न्य उत्पादन गना जोड वदईने छ ।
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२. गणु स्िरीय िस्िु ििा सेिाको सहज प्रावि गने जनिाको मौविक हकिाई स्िावपि गना
बजार अनगु मन कायािाई िप सघनिा प्रदान गररनेछ । यस कायािाई वनयवमि,
आकवस्मक रूपमा सञ्चािन गने र अनगु मनमा संयक्त
ु बजार अनगु मन प्रणािी विस्िार
गररनेछ । उपिोक्ता वहि सरं क्षणमा सहयोग पयु ााउनेिाई प्रिवं सि गने, गल्िी गनेिाई
दवण्डि गररनेछ ।
३. यस आ.ि. मा कृर्कहरुिाई सहज र गणु स्िरीय सेिा प्रदान गनाका िावग कृवर् र पिु
प्रयोगिािाको सरुु िाि गररने छ, जसबाट कृवर् र पिु सम्बन्धी समस्या कमी आउने र
समयमा रोग वनराकरण गना सहज हुनेछ ।
४. कृवर् र पिजु न्य उत्पादन िागि कम गनाका िावग प्रविवधमैिी कृवर् र घााँसमा आधाररि
पिपु ािनका िावग उन्नि जािका घााँसको विउ, पिु और्धी र नगर स्िररय घााँस स्रोि
के न्ि स्िापनामा जोड वदईने छ ।
५. प्रविफिमा आधाररि दधु मा अनदु ान कायाक्रमिाई व्यिवस्िि गरर वनरन्िरिा वदईने छ ।
६. पिु जन्य दधु ,मासु र अन्डाको स्िच्छ र स्िस्ि उत्पादन गरर उपभोक्ताले गोठ र्ेनख
ओठ सम्म र बधस्थल र्ेनख भान्सा सम्म पयु ााउनका िावग वििेर् कायाक्रम ल्याईने छ
।
७. पिु नश्ल सधु ारका िावग उन्नि जािको विज प्रयोग हुने कृविम गिााधान कायािाई
सहवजकरण गररने छ ।
८. कोरोना वपवडि िएका व्यिसावयक कृर्कहरुिाई पनु ास्िापन गनाका िावग उन्नि
विउविजन वििरण, कृवर्मा यान्िीकरण र कृर्कको अगाावनक िरकारी िेिी प्रवि चासो
बिाउनका िावग वििेर् कायाक्रम ल्याईने छ ।
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९. कृवर् ििा बाख्रा पके ट कायाक्रमिाई सवु द्धविकरण र उवचि व्यिस्िापन गनाका िावग
आिश्यक व्यिस्िा गररने छ ।
१०. परम्परागि रुपमा पाविआएको मत्स्यपािन, मौरीपािन व्यिसायिाई आधवु नवककरण
िफा अग्रसर गराउन कायाक्रमहरु िय गररने छ ।
११. िस्ु याहा कुकुरको सख्ं या क्रमििः बि्दै गएको अिस्िामा त्यसबाट मानि समदु ायमा
रोगको िास बि्दै गएकािे “छाडा भुस्यािा कुकुर ननयन्त्रण अनभयान” संचािनमा
ल्याइनेछ ।
१२. सहकारीिाई बचि ििा ऋण कारोबार गने वनकायका रूपमा माि सीवमि नगरर समद्ध
ृ
कािासोिी वनमााणका िावग सहकारी क्षेििाई विकासको सहयािीको रूपमाअवघ
बिाइनेछ । एक घर एक सदस्य, एक गाउाँ एक सहकारी र एक सहकारी एक उत्पादनको
मान्यिािाई आत्मसाि गरी उत्पादक सहकारीिाई प्रिद्धान गने नीवि विइने छ ।
१३. सहकारीमा सि
ु ासन प्रिधान गना कोपोमास प्रणािी िागु गररने छ । स्िानीय
सम्िाव्यिामा आधाररि उत्पादन एिम् उपिोग सहकारी स्िापना गदै न्यनू आय िएका
जनिाको समेि वनक्षेपको सदपु योगमा ध्यान वदइने छ । एउटै उद्देश्यबाट सञ्चाविि एकै
प्रकारका सहकारीहरू एक आपसमा गाविन प्रोत्सावहि गररने छ ।
१४. जैविक विविधिा, पयाापयाटन, जि पयाटन, होम स्टे सञ्चािनमा सहयोग र प्रिद्धानका
कायाक्रम सञ्चािन गरी नागररकिाई स्िरोजगार बनाइने छ । वदगो पयाापयाटन प्रिधानका
िावग प्याराग्िाईवडङको सच
ं ािनको िावग वनजी क्षेििाई प्रोत्साहन गररने छ ।
प्याराग्िाईवडङका िावग आिश्यक पिु ााधार वनमााण गररने छ ।
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पूवाफधार नवकास
१५. विकास योजना सञ्चािन ििा कायाान्ियनको सन्दिामा प्रदेि ििा सघं ीय सरकारसाँग
समन्िय गररनेछ । समपरु क कोर्को व्यिस्िा गरी सघं ििा प्रदेि सरकारसाँग ठूिा
पिू ााधारको योजनामा सहकाया गररनेछ । विकास योजनाहरुको अपनत्ि र वदगोपनािाई
ध्यान वददं ै उपिोक्ताहरुको िागि सहिावगिामा संचािन हुने योजनाहरुिाई प्रािवमकिा
वदईने छ ।
१६. नगर गौरिका आयोजनाहरु सम्पन्न गना र वनरन्िरिाका िावग श्रोि व्यिस्िापनमा
प्रािवमकिा वदईने छ ।
१७. सहकाररिा, सहअवस्ित्ि र समन्ियको संिैधावनक मि
ू ममामा आधाररि रवह िीन िहका
सरकारहरूद्वारा विकास कायाक्रमहरू सञ्चािन िइरािेका छन् । यसै सन्दिामा
नगरपाविकाबाट कायाान्ियन हुने ििा अन्य सरकारहरूसाँगको सहकायामा सञ्चािन हुने
गरी योजना बैंक वनमााण गररने छ । वदगो विकासको वसद्धान्िमा आधाररि िई आिवधक
योजनाको सािै क्षेिगि योजनाहरू ियार गररने छ ।
१८. नगरपाविकाबाट सञ्चािन हुने मि
ू ििः सडक पिू ााधार विकासका योजनाहरूमा ८०-२०
िागि साझेदारीमा वनरन्िरिा वदइने छ । अवि विपन्न समदु ायमा सञ्चाविि योजनामा
नगद िागि सहिावगिा नविई वजन्सी ििा श्रम सहिावगिाका आधारमा योजना
कायाान्ियनमा प्रोत्साहन गररने छ ।
१९. कािासोिी नगरपाविकािाई व्यिवस्िि र सवु िधा यक्त
ु सहर बनाउन चौडा सडक,
व्यिवस्िि पावका ङ, साइकि िेन, अपाङ्ग मैिी पिू ााधार जस्िा पक्षहरूमाप्रािवमकिाका
साि अवघ बिाइने छ । व्यिवस्िि सडक, गल्िीको नाम मेवरक्स एडेवसाङ वसस्टम र
वज.आई.एस.् (GIS) बाट नक्साङ्कन गररने छ ।
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२०. नििपरासी (बदाघाट सस्ु िा पिू ा) को वजल्िा सदरमक
ु ाम देिकै नमनु ा बनाउने उद्देश्यका
साि यस नगरपाविकाको िडा नं. ०३ मा जग्गा प्रावि काया सम्पन्न िई विस्ििृ कायाक्रम
प्रवििेदन (वड.वप.आर.) ियार िई स्िीकृिको क्रममा रहेको छ । उक्त स्िानमा एकीकृि
सेिा प्रिाह के न्ि वनमााणका िावग प्रदेि ििा सघं ीय सरकारसाँग समन्िय गररने छ ।
२१. नगरपाविका क्षेिविि रहेका सािाजवनक, सरकारी प्रवि जग्गाको िगि विई िि
ु ा क्षेिको
संरक्षण गने कायाका िावग उक्त जग्गाहरूको िगि ियार गररने छ । भनु मिीन र्नलत,
भनू मनिन सक
ु ु म्बासी र अव्यवनस्थत बसोबासीको समस्या समाधान गरी िग्गा
धनी पुिाफ नवतरणको कायफ सम्पन्न गररने छ ।
२२. नगरपाविकािाई पणू ा विद्यिु ीकरण नगरपाविका घोर्णा गना विद्यवु िकरण हुन बााँकी सबै
घरधरु ीमा रावष्ट्रय प्रसारण िाइनको पहुचाँ पर्ु याउन नेपाि विद्यिु ् प्रावधकरणसाँग समन्िय
गररने छ । विद्यिु ीकरण प्रणािीिाई सरु वक्षि बनाउन काठको पोि क्रमििः विस्िापन गने
नीवि विइने छ ।
२३. नारायणी नदी, के रुङ्गे िोिा ििा नगरपाविका क्षेिवििका अन्य िोिाहरूमा
व्यिवस्िि िटबन्धन गरी नदी वनयन्िण र िवस्ि संरक्षणका िावग हािको प्रविवधका सािै
नयााँ प्रविवध ररपयााप अििम्बन गरी िटबन्धनको काया गररने छ ।
२४. बेरोजगारी समस्याको समाधान र विकास वनमााणिाई एवककृि रुपमा अगाडी िैजान संघ
सरकारसगं को सहकायामा शिरी शासन तथा पुवाफधार नवकास कायफक्रम,
प्रधानमन्त्री रोिगार कायफक्रम र युवा रोिगारीका लानग रुपान्तरण पिल
पररयोिनािाई प्रिािकारी रुपमा कायाान्ियन गररने छ । जसबाट हजारौं नागररकहरुिे
रोजगार पाउनेछन् िने पिु ााधार वनमााणको गवििे समेि विव्रिा पाउने छ ।
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२५. नेपाि सरकार र प्रदेि सरकारको समपरू क र वििेर् अनदु ानबाट आगामी िर्ा विविन्न
सडक, विद्यिु िगायिका क्षेिमा विकास आयोजनाहरू सञ्चािन गररने छ ।
२६. नगर वििको बि्दो जनसख्ं या ििा आिश्यकिािाई ध्यानमा रािी िानेपानीको
प्रिािकारी व्यिस्िापनका िावग सघं , प्रदेि ििा नगर विकास कोर्साँग समन्िय गरी
अवघ बविने छ ।
२७. विकास वनमााणको काममा अन्िरवनकाय समन्ियिाई प्रिािकारी बनाईने छ । िहरको
सन्ु दरिा विग्रन नवदन विद्यिु पोि ििा िारको उवचि व्यिस्िापनमा जोड वदईने छ ।
िानेपानी उपिोक्ता सस्ं िाहरुसंगको सहकायामा सडक क्षेिका िानेपानीको पाईप
व्यिस्िापनको काम िरुु गररने छ ।
२८. नगर क्षेि वििका सम्पणू ा बाटोहरुिाइ यिासम्िि रुपमा न्यनू िम ६ वमटर (सो बावहर
नािा)चौडा सडकको सवहि विकास गररनेछ । र सम्िि निएका सडकहरुमा मोजाइक
टाइि, ििान इत्यावद प्रयोग गररने छ ।
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सामानिक नवकास
२९. गि िर्ा देवि सरुु िाि गररएको मसु हर समदु ायका विद्यािीका िावग वनिःिल्ु क उच्च
विक्षा कायाक्रमिाई वनरन्िरिा वदइने छ । अवि विपन्न अिस्िाका विद्यािीहरूिाई
आविाक अिािकै कारण विक्षाबाट िवञ्चि हुने अिस्िा सजृ ना हुन वदइने छै न ।
३०. नगर वििका सबै विद्याियहरूको काया सम्पादनको सघन रूपमा मल्ू याङ्कन गरर
नगरको समग्र विक्षाको विकासको िावग नगर विक्षा विकास रणनीवि ियार गररने छ ।
३१. सरकारी वबद्याियहरुमा अङ्ग्रेजी माध्यमको पस्ु िक पणु ा रुपमा वनिल्ु क गररने छ । यस
कायाक्रम माफा ि विद्यािीहरुमा वनिल्ु क पाठ्यपस्ु िकको िास्िविक प्रत्याििु ी हुने
विस्िास विएको छु ।
३२. दक्ष र सीपयक्त
ु जनिवक्तको विकासमा महत्िपणु ा योगदान पयु ााउने प्राविवधक
विक्षाियहरुिाई प्रोत्सावहि गररने छ ।
३३. बाि मैिी नगरपाविका वनमााणको वदिामा कािासोिी नगरपाविका सरुु िािी वदन देविनै
िावगरहेको र हाि सम्म ि्याङ्क संकिन प्रिोधनको काया सम्पन्न िएको छ । बाि
मैिी नगरपाविका वनमााणका सचू कमा के वन्िि रवह यस िर्ा योजना ििा कायाक्रम
कायाान्ियन गररने छ । बाि मैिी वसकाई, बाि मैिी व्यिहार, बाि मैिी समाज वनमााण
गदै बािमैिी स्िानीय िासनिाई मिू रू
ा प वदने वदिामा नगरपाविकाका
गविविवधहरूिाईके वन्िि गररने छ ।
३४. नगरपाविकाका कोविड १९ को कारण मत्ृ यिु रण िएका व्यवक्तहरुको पररिारिाई
सान्त्िना र राहिको प्रत्यािवु ि वदइने छ ।
३५. स्िास््य सेिा प्रदान गने सस्ं िाहरुको नेपाि सरकारिे िोके को न्यनु िम सेिा मापदण्ड
बमोवजम स्िरोन्नविका कायाहरु संचािनमा ल्याईने छ । स्िास््य संस्िाहरुमा और्वध
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उपकरण िगायिका सामाग्री अिाि हुन वदईने छै न । बवििंग सेन्टरहरुिाई िप व्यिवस्िि
गदै िवगनेछ सािै प्रसिु ी सेिाको गणु स्िरमा अवििवृ द्ध गररनेछ ।पणु ि
ा ोप वदगोपनाका
िावग आिश्यक कायाक्रम संचािन गररने छ ।
३६. ''स्वस्थ नागररक सम्बद्ध
ृ कावासोती'' कायाक्रम अन्िरगि मख्ु य ४ िटा नसने रोगहरु
(क्यान्सर,उच्चरक्तचाप ििा मटु ु रोग ,वदघा स्िािप्रश्वास सम्बवन्ध रोग र मधमु ेह) को
रोकिाम, वस्क्रवनंग जाच
ं र उपचारको िावग आिश्यक उपकरण, और्वधको व्यिस्िा
गरर नेपाि सरकारको प्रोटोकि अनसु ार सेिा वबस्िार गररने छ ।
३७. आमा स्िास््य कायाक्रम ििा मवहिा स्िास््य स्ियसं ेविका प्रोत्साहन कायाक्रमिाई
वनरन्िरिा वदइने छ ।
३८. जेष्ठ नागररक स्िास््य कायाक्रम िाई ''स्िस्ि नागररक सम्बद्ध
ृ कािासोिी'' कायाक्रमसंग
जोडेर िेष्ठ नागररकलाई घरैमा स्वास््य पररक्षण गने र आिश्यक मनोसामावजक
परामिाको व्यिस्िा गररने छ ।
३९. जेष्ठ नागररकहरुको सम्मानमा “एक वडा एक िेष्ठनागररक नर्वा सेवा के न्र” स्िापना
ििा सम्िधान कायाक्रमको िरुु िाट गररने छ ।
४०. समदु ायमा कोविड-१९ िगायिका सरुिारोगहरुको प्रकोपिाई रोकिाम ििा वनयन्िण
गना आबश्यक धयबस्िा वमिाइने छ । सम्िाविि कोविड १९ को िेस्रो िहरबाट बच्न
पिु ा ियारी गररने छ ।
४१. नगर स्िरीय प्रििु ी गहृ को स्िापना गररने छ । सािै स्िरीय स्िास््य सेिा प्रदान गना
स्िास््यकमीहरुको समय सापेक्ष क्षमिा अवििवृ द्ध गररने छ ।
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४२. िामो समयदेवि सामावजक अवियन्िाको रुपमािेिेको िवु मकाको उच्च मल्ू याङ्कन गदै
सेिा वनित्तृ हुने मवहिा स्िास््य स्िेमसेविकाहरुिाई िप प्रोत्साहन गररने छ ।
४३. समदु ायमा सरु वक्षि सत्ु के री सम्बवन्ध चेिना अवििवृ द्ध गना ििािस्ं िागि डेवििरी सख्ं या
िवृ द्ध गरर आमा र बच्चाको स्िास््य सधु ार गना "Zero Home delivery" कायाक्रम
सचं ािन गररने छ ।यस कायाक्रममाफा ि नगरपाविकािाई घरमा सन्ु य सत्ु के री (Zero
Home delivery) नगरपानलका घोषणा गररने छ ।
४४. िारु जाविमा बंिाणगु ि रुपमा देिा परे को वसकिसेि एवनवमया रोगको विरुद्ध जनचेिना
कायाक्रम सञ्चािनमा ल्याइने छ ।
४५. यिु ाहरू देिका िम्बा हुन् । यिु ाहरूको क्षमिा विकासका कायाक्रमहरू सञ्चािन गरी
रोजगारीमा संिग्न हुने व्यिस्िा वमिाइने छ । यिु ाहरूमा बि्दो दव्ु यासनी रोक्न सचेिन
मि
ू क कायाक्रम ििा सकारात्मक सोच विकास सम्बन्धी कायाक्रम "म अनघ
बढ्छु"सञ्चािनमा ल्याइने छ । यस कायामा सरु क्षा वनकाय ििा अन्य संघ/सस्ं िाको
समन्ियमा सबै िडामा अवियानका रूपमा सञ्चािन गररने छ । यिु ा सञ्जाि, बाि
सञ्जाि जस्िा संगठनहरुिाई सकृय बनाईने छ । वय संगठनहरुिाई सामावजक
विकासको क्षेिमा सहिावग बनाई सहकाया गररने छ ।
४६. कािासोिी नगरपाविका बहुजािीय, बहुिावर्क, बहुधामीक, बहुसांस्कृविक वििेर्िा
यक्त
ु रहेको छ । विविधिामा एकिा यस नगरपाविकाको माि निई समग्र नेपािकै
वििेर्िा हो । किा, सावहत्य, धमा र सस्ं कृविको संरक्षण, विकास र प्रिधानमा वििेर्
ध्यान वदईविविन्न कायाक्रमहरु सञ्चािन गररने छ ।
४७. िेिकुदको माध्यमबाट स्िस्ि जनिवक्तको उत्पादन हुनक
ु ा सािै सामावजक एकिा र
रावष्ट्रय िािना समेि बवियो हुने हुन्छ । िेिकुदका कायाक्रमहरूिाई वनरन्िरिा वदइनेछ ।
नििपरु वजल्िा स्िरीय िहृ ि् िेिकुद कायाक्रमको सरुु िािका िावग अन्य स्िानीय
23

िहहरूसाँग समन्िय गररनेछ । सािै "एक वडा एक खेल मैर्ान" को अिधारणिाई
अबिम्िन गररनेछ ।
४८. किा, सावहत्यको सरं क्षण र प्रिधानका िावग कायाक्रमहरू िय गरी वनरन्िरिा वदइनेछ ।
नगरपाविका विि रहेका विविन्न जाि जाविको संस्कृवि झल्कने संग्रहाियहरुको
स्िरोन्निी गररनेछ ।
४९. आिश्यकिा र उपयक्त
ु िाको आधारमा विद्याियहरूिाई गाभ्ने काया अगाडी बिाइनेछ ।
एक आपसमा गाविएका विद्याियहरूका िावग प्रोत्साहनको कायाक्रम ल्याइनेछ ।
५०. बािबाविका के वन्िि अविररक्त वक्रयाकिाप सञ्चािन गना बािबाविकामा अन्िर
वनवहि प्रवििा प्रस्फुटन गना नगर कोवपिाको वनयवमि प्रकािन गररनेछ । सािै
बािबाविकाहरूको प्रवििािाई कदर गना मेयर उत्कृष्ट छाििवृ त्त परु स्कारिाई वनरन्िरिा
वदइने छ ।
५१. मवहिाहरुको घरायसी कायाबोझ कम गना उनीहरुिाई सीपमि
ु क कायाक्रम सचं ािन गरी
व्यिसावयक बनाई मवहिा सिवक्तकरणमा टेिा पर्ु याइने छ ।
५२. िैङ्वगक वहसं ा विरुद्ध िन्ू य सहनिीििा अवियानिाई वनरन्िरिा वदइने छ । िैङ्वगक
ििा यौन निस
ं ामा परेका मनिलािरुको उद्धार संरक्षणको लानग अल्पकालीन
आश्रय स्थल सच
ं ािन गररने छ । सो सचं ािनका िावग आिश्यक पने जग्गा र ििन
वनमााणको िावग विविन्न वनकाय साँग समन्िय गररने छ । वहसं ा पीवडिका िावग न्यावयक
उपचार पनु ास्िापना र पाररिाररक पनु वमािनको व्यिस्िा वमिाइने छ । छुिाछूि वििेद
सामावजक कुरीवि र अन्धविश्वास विरुद्ध सचेिना मि
ू क कायाक्रमहरु सचं ािनमा ल्याइने
छ।
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५३. अपाङ्गिा िएका व्यवक्तहरुिाई पररचयपि वििरणिाई वनरन्िरिा वदइने छ सािै
अपाङ्गिा िएका व्यवक्तहरुिाई वसप विकास िाविम संचािन गरी व्यिसावयक रुपमा
आत्मवनिार गराईने छ । ज्येष्ठ नागररकमैिी संरचना वनमााण ििा व्यिस्िापन गररने छ ।
५४. टोि विकास सस्ं िा संचािन वनदेविकािाई पररमाजान गरर टोि विकास संस्िाहरुिाई
कृयाविि बनाईने छ । स्िानीय विकास, सामावजक सम्पवत्तहरुको संरक्षण र सम्िधानमा
टोि विकास संस्िाहरुको िवु मकािाई प्रिािकारी बनाईने छ । स्िच्छ र सभ्य टोि
स्िापनामा टोि विकास सस्ं िाहरुको कृयाविििा र िवु मकािाई मल्ू याङ्कन गरी
आगामी िर्ा देवि प्रत्यक िडाका उत्कृष्ट टोि विकास संस्िािाई परु स्कृि गररने छ ।
५५. नगरको विकासमा गैह्रसरकारी सस्ं िाहरुसगं को समन्िय र सहकायामा जोड वदईने छ ।
गैह्रसरकारी सस्ं िाहरुका कायाक्रमहरुिाई प्रिािकारी बनाउन अनगु मनिाई प्रिािकारी
बनाईने छ ।
५६. नगर क्षेि वििका िानेपानी ििा िि व्यिस्िापनिाई प्रिािकारी बनाइने छ । सािै
पिू ापविम िोक मागासाँग जोडीएका िहरी क्षेिका रोडहरुिाई स्िरोन्निी गररने छ ।
५७. सरु वक्षि ििा िािदावयक बैदवे िक रोजगार सम्बन्धी कायावबवध २०७८ वनमााण गरी
सरु वक्षि आप्रिासन कायाक्रमिाई िप प्रिािकारी बनाईने छ ।
५८. नगर क्षेि विि रहेका पयाटवकय आका र्णका क्षेिहरु होमस्टे िगायि अन्य पयाटन
व्यिसायीहरुको बहृ ि रुपमा प्रचार प्रसार गरर वदगो पयाापयाटन गविविवध सञ्चािन गररने
छ।
५९. नगर क्षेि विि उज्यािो कािासोिी कायाक्रम सञ्चािन गररने छ । हाि विद्यिु को
पोिहरुमा नेट/इन्टरनेट िारहरु अव्यिवस्िि िएकोिे व्यिस्िापन गने वनवि विइने छ ।
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६०. कािासोिी नगरपाविका क्षेिमा वदगो पयाापयाटन विस्िार गनाका िावग पयाटन सम्बवन्ध
कायाविवध बनाइ िागु गररने छ ।
६१. बािवबिाहको बारे मा जनचेिना फै िाइ िन्ु य बािवििाह नगरपाविका बनाइने छ ।
६२. यस आ.ि. मा अटो ररक्सािाई दिाा गरर व्यिवस्िि रुपमा सञ्चािन गना कायाविवध िागु
गररनेछ ।
६३. कोविड १९ रोकिाम िगायि स्िास््य सेिामा सहज पहुचका िावग एम्बि
ु ेन्स िररद
गरर व्यिस्िापन गररने छ ।

वन वातावरण तथा नवपर्् व्यवस्थापन
६४. विपद् बाट हुनसक्ने क्षवि न्यनू ीकरण गना ििा पनु स्िाापना र राहिसम्बन्धी कायािाई िप
व्यिवस्िि बनाउन स्िानीय विपद् प्रविकाया योजनािाई अध्यािवधक गररने छ । िडा
स्िरमा विपद् व्यिस्िापनका आधारििू उपकरण ििा औजारहरू व्यिस्िापन गदै िवगने
छ।
६५. पयाािरण संरक्षण ििा िािािरणीय स्िच्छिाका िावग सामदु ावयक िनहरूसाँग सहकाया
गररने छ । सरकारी प्रवि जग्गाहरूमा िक्ष
ृ ारोपण, ि-ू संरक्षण, उद्यान व्यिस्िापन, जडीबटु ी
िेिी, वसमसार ििा घााँसे मैदान संरक्षण र व्यिस्िापन जस्िा कायाहरूमा सामदु ावयक
िनहरूसाँग सहकाया गररने छ । वनजी ििा सरकारी जग्गाहरूमा स्िानीय प्रजाविका
५,००० वबरुिा िक्ष
ृ ारोपण गने कायाक्रम िय गररएको छ ।
६६. कािासोिी िडा नं. १६ मा स्िापना गररएको फोहोर मैिा व्यिस्िापन के न्िको स्िरोन्निी
गररनक
ु ा सािै उक्त स्िानसम्म पग्ु नका िावग पहुचाँ मागाको स्िरोन्निी गररने छ । फोहोर
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मैिा व्यिस्िापनका िावग प्रत्येक घरधरु ी िाट नै फोहोर मैिा िगीकरण गरर फोहोर
उठाइने छ ।
६७. विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फै विरहेको कोविड १९ रोकिाम ििा वनयन्िण गनाका
अिस्िा हेरर आिश्यक कायाक्रमहरु सञ्चािन गररने छ ।

संस्थागत नवकास सेवा प्रवाि र सुशासन
६८. सेिा प्रिाहका िावग आिश्यक पने न्यनू िम जनिवक्त अिाि हुन नवदई नागररक मैिी
सेिा प्रिाहमा जोड वदइने छ । सेिा प्रिाहमा विधिु ीयप्रविवधको अवधकिम प्रयोग गररने
छ । सेिा प्रिाहको गणु स्िर र मापदण्ड समेिको काया प्रवक्रया सरिीकरण वनदेविका
ियार गरर काया सम्पादनमा जोड वदइने छ । उत्कृष्ट काया सम्पादन गने कमाचारी
मल्ू याङ्कन गरी बावर्ाक रूपमा परु स्कृि गररने छ । नगरपाविकाबाट नगरिासीिे पाउने
सेिा सरि, व्यिवस्िि र प्रविफि मि
ू क बनाउन कमाचारी ििा जन प्रविवनवधहरूको
क्षमिा विकासमा पयााि जोड वदइने छ ।
६९. योजना कायाान्ियन कायािाई िप व्यिवस्िि र छररिो बनाइने छ । योजना कायाान्ियन
काया योजना ियार गरी योजना सम्झौिा, कायाान्ियन, अनगु मन र फरफारक काया
समयिाविका अनसु ार व्यिवस्िि गररने छ । योजना कायाान्ियनका क्रममा योजनाहरू
टुक्राउने ििा रकमान्िर गने प्रिवृ ििाई वनरुत्सावहि गररने छ ।
७०. करको दर होईन दायरा विस्िारमा िप जोड वदइने छ । राजस्ि संकिन ििा
व्यिस्िापनमा विधिु ीयप्रविवधिाई सबै िडामा प्रिािकारी रूपमा कायाान्ियन गररने छ ।
करदािा विक्षा ििा आन्िररक वनयन्िण प्रणािी माफा ि करदािा मैिी प्रिासनमा जोड
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वदइने छ । राजस्िको सफ्टिेयरमा अध्यािवधक गरी नवद्युतीय कर भुक्तानी प्रणाली
िागू गररने छ ।
७१. वित्तीय अनि
ु ासन कायम गना र िक्त
ु ानी प्रणािीिाई सहज बनाउन िक्त
ु ानी पाउनेको
िािामा नै रकम जम्मा हुने गरी नवद्यतु ीय भक्त
ु ानी प्रणाली (E-Payment System)
िागु गररने छ ।
७२. नागररक सन्िवु ष्ट सिेक्षणिाई वनरन्िरिा गररने छ । नगरपाविका र िडा कायााियमा
रहेको नागररक बडापििाई अद्यािवधक गरी विधिु ीय नागररक िडापिको सरुु िाि गररने
छ । नगरपाविकाका कायाहरूिाई सािाजवनक सनु िु ाई, सामावजक परीक्षण, िेस्रो पक्ष
मल्ू याङ्कन, सेिाग्राही सन्िवु ष्ट सिेक्षण जस्िा पारदविािाकाऔजारहरू माफा ि
मल्ू याङ्कन र सािाजवनवककरण गररने छ ।
७३. घर अवििेविकरणको समस्यािाई मायदण्ड वनमााण गरी समाधान गररने छ । िक
ू म्प
प्रविरोधात्मक ििन वनमााण सम्बन्धी सचेिना अवििवृ द्ध ििा िाविम कायाक्रम
परामिादािा, वनमााण व्यिसायी र दक्ष ज्यामीिाई वदने कायाक्रम िक
ू म्प प्रविवध समाज
नेपािसाँग समन्ियमा िय गररने छ ।
७४. नगरपाविकाका गविविवध ििा अन्य विर्यहरुमा आम नागररकहरू सि
ु वु चि हुने
व्यिस्िा वमिाउन स्िानीय सञ्चारमाध्यमहरुसाँगको सहकायािाई वनरन्िरिा वदइने छ ।
समाजको सकारात्मक पररििानको िावग सञ्चार कायाक्रमहरूको उत्पादन ििा प्रसारण
गना सञ्चार गहृ िाई प्रोत्सावहि गररने छ ।
७५. नगरपाविकाबाट िए गरे का विविन्न गविविवधहरू, इविहास, सस्ं कृवि, विकास र सिं वृ द्ध
आवद समेटेर िैमावसकरूपमा “कावासोती सर्ं ेश” बि
ु ेवटन प्रकािनको सरुु िाि गररने
छ।
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७६. स्िानीय राजपििाई नागररकको सरि पहुचाँ हुने गरी व्यिवस्िि गररने छ ।
नगरपाविकामा सचू ना ििा अवििेि व्यिस्िापन गना नगर सचू ना अवििेि के न्ि
स्िापना गररने छ ।
७७. िडा कायााियहरूिाई सेिाग्राहीमैिी बनाउन पिु ााधार विकासमा जोड वदइने छ ।
सेिाग्राही प्रिीक्षािय, वि-िाईफाई सवु िधा, चमेनागहृ , स्िस्ि िानेपानी िगायिका
सेिाहरू िप व्यिवस्िि गदै िवगने छ ।
७८. न्यावयक सवमविको काया सम्पादनिाई िप चस्ु ि दरुु स्ि बनाउन न्यावयक इजिास ििा
अवििेि प्रणािीिाई व्यिवस्िि गररने छ । न्यावयक सवमविमा प्राि उजरु ी ििा
सवमविबाट िएका वनणायहरूिाई विधिु ीय प्रणािीमा अद्यािवधक गररने छ ।
७९. नगर प्रहरीहरूकोप्राविवधक कौिि अवििवृ द्धका कायाक्रमहरू सञ्चािन गरी स्रोि साधन
यक्त
ु बनाइने छ । सहरी व्यिस्िापन, घर नक्सा वनयमन, न्यावयक फै सिा कायाान्ियन,
प्राकृविक श्रोिको सरं क्षण िगायिका कायामा नगर प्रहरी पररचािन गरी वनयमन
कायािाई िप व्यिवस्िि गररने छ ।
८०. नगरपाविकामा कायारि कमाचारीहरूका िावग उत्प्रेरणा ििा क्षमिा विकासका
कायाक्रमहरू सञ्चािनमा ल्याइने छ । कमाचारीहरुिाई उत्कृस्ट नगरपाविकाहरुसगं
असि अभ्यास आदान प्रदानको कायाक्रम सञ्चािन गररने छ ।
८१. स्रोि पवहचान ििा राजस्ि पररचािनका िावग राजस्ि अवििवृ द्ध काया योजना ियार गरी
क्रमििः कायाान्ियनमा िवगनेछ ।
८२. िासन प्रणािीमा सञ्चार क्षेिको महत्िपणु ा िवु मकािाई आत्मसाि गदै नगरपाविका
विि कृयाविि पिकारहरुको पररिारिाई नेपाि पिकार महासंघको वसफाररसमा
वनिल्ु क स्िास््य बीमाको व्यिस्िा गररने छ ।
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८३. विकासका आयामहरुमा वनजी क्षेिहरुको िवू मकािाई प्रिािकारी बनाउंदै समन्िय र
सहकायािाई जोड वदईने छ ।
८४. नगरपाविकाको प्रिासवनक कामिाई जनमि
ु ी र प्रिािकारी रुपमा सचं ािन गना
आन्िररक वनयन्िण प्रणािी र िेिा नीवि जस्िा सि
ु ासनका औजारहरु वनमााण गरी िागु
गररने छ ।

सभाका सर्स्यज्यिू रू
८५. नगरिासीको विकासको आकंक्षा र अपेक्षा, नगरपाविकाको आविाक सक्षमिा ििा
सिापवक्षय आिश्यकिा समेिका आधारमा यो नीवि ििा कायाक्रम प्रस्ििु गरे को छु ।
८६. प्रस्िाविि नीवि ििा कायाक्रमिाई सबैिे आत्मसाि गरी प्रविबद्धिाका साि कायाान्ियन
गरे मा अिश्य पवन कािासोिी नगरपाविकाको विकासिे सकारात्मक फड्को मानेछ िन्ने
विश्वास विएको छु ।
८७. यो नीवि कायाक्रमको प्रिािकारी कायाान्ियनमा नगरपाविकािाई सबै पक्षबाट
सकारात्मक साि र सहयोगको अपेक्षा रािेको छु ।
८८. अन्त्यमा, आविाक िर्ा २०७८/८९ को नीवि ििा कायाक्रम िजामु ा गना सहयोग गनाहु ुने
जनप्रविवनधी, राजनैविक दि, राष्ट्रसेिक कमाचारी, सचं ारकमी, नागररक समाजका
व्यवक्तत्िहरू संघ संस्िा प्रमि
ु हरू िगायि सम्पणू ा सरोकारिािा महानिु ािहरू प्रवि
हावदाक धन्यिाद ज्ञापन गना चाहन्छु ।
धन्यवार् !
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