सभाका ऄध्यक्षज्यू
काययपालिकाका सदस्यज्यूहरु
सभाका सदस्यज्यूहरु ।

कावासोती नगरपालिकाको यस सम्मालनत नगरसभामा अगामी अर्थथक वषय
२०७६/७७ को नीलत तथा काययक्रम प्रस्तुत गनय पाईदा ऄत्यन्त खुसी िागेको छ
।
नेपािी जनताको संघषय र िोकतालन्िक अन्दोिनका माध्यमवाट संघीय
िोकतालन्िक गणतन्ि नेपािको स्थापना संगसंगै स्थानीय सरकारको
लवजारोपणका िालग बलिदानी गनुयहुने सम्पूणय ज्ञात ऄज्ञात शलहदहरु प्रलत
श्रद्धासुमन ऄपयण गनय चाहन्छु । नेपािी सभ्यता, नेपािी समाज र नेपाि
राष्ट्रिाइ यहााँसम्म ल्याइपुयायईने सम्पूणय ऄग्रजहरुप्रलत ईच्च सम्मान व्यक्त गनय
चाहन्छु ।
नेपािको संलवधानको मूि ममय तथा नेपािी जनताको भावना ऄनुरुप संघीयता
कायायन्वयनको लशिलशिामा कावासोती नगरपालिकािे अफू िाइ बलियो
स्थानीय तहको रुपमा स्थालपत गने ददशामा द्रुत गलतमा ऄघी बढीरहेको छ ।
यस काययमा सकारात्मक सहयोग गनुयहुने सम्पूणयप्रलत अभार व्यक्त गदै अगालम
ददनहरुमा गलहरो साथ र सहयोगको ऄपेक्षा राख्दछु ।
स्थानीय तहमा िामो समयसम्म जनप्रलतलनधीहरु नहुदााँ िोकतन्िको ऄभ्यास
हुन सके न । िोकतन्ि भनेको लवधीको शासन हो । िोकतन्ििाइ मजबुत बनाईन
सवयप्रथम स्थानीय सरकार बलियो हुनुपदयछ । सेवा प्रवाहिाइ साँस्थागत गने,

लवधीको शासन स्थालपत गने, नागररकिे पाईने सेवा तथा लवकास
व्यवस्थापनिाइ सरि, सहज, प्रभावकारी र प्रलवधीमैिी बनाईने कायय गदै
कावासोती नगरपालिकािाइ बलियो स्थानीय सरकारका रुपमा ईभ्याईन
हामीिे गहन प्रयास गरे का छ ाँ ।
सीलमत श्रोतसाधनका लवचमा ऄलसलमत अवश्यकताहरुिाइ सम्बोधन गनुयपने
बाध्यता र जनलनवायलचत स्थानीय सरकारसाँग नगरवासीको ईच्च ऄपेक्षा
हामीलवच रहेको छ । लवकासको सम्भाव्यतािाइ फरादकिो पादै र लवकासको
जग बलियो बनाईदै समृद्ध नेपाि सुखी नेपािी को यािातफय हामी ऄनवरत
रुपमा िालगरहेका छ ाँ ।

सवयप्रथम म चािु अ.व.को नीलत तथा काययक्रमको समीक्षा प्रस्तुत गनय चाहन्छु ।
अर्थथक क्षेिः
1. न्यून जनशलक्त र कम स्रोतका लवचमा अर्थथक क्षेिमा यस वषय लिइएका
ऄलधकाशं नीलतहरु कायायन्वयनको ददशामा सकारात्मक रुपिे ऄगाडी
वदढरहेका छन ।
2. यस अ.व. मा तयार गरर िागु गने भलनएको भू ईपयोग योजना शहरी
लवकास मन्िाियको सहयोगमा लनमायण भै हस्तारण भै अएको छ । ईक्त
योजना अगामी अ.व. देलख िागु गनेतफय ऄगाडी बदढनेछ ।
3. यस वषय तीनवटा वडामा कृ लष पके ट क्षेि तोकी सञ्चािन गररएका
काययक्रमहरु कृ षकहरुको सहकाययमा कायय ऄगाडी वढेको छ । जसबाट पके ट
क्षेिमा कृ लष ससचाइ तथा ईपकरणको व्यवस्थापन गररएको छ । संघीय
सरकारको सशतय ऄनुदानमा फिफू िचोकलस्थत कृ लष ईपज संकिन के न्द्रको
स्तरोन्नती गने कायय गररएको छ ।
4. कृ लष तथा पशुपािनका क्षेिमा तालिम, ऄनुदानमा अधाररत काययक्रम, खोप
तथा मि, लवई लवतरण िगायत काययक्रमहरु सञ्चािन भएका छन ।
5. पययटनका क्षेििाइ िलक्षत गरर समुदाय संगको सहकाययमा अददवासी
जनजाती थारु संग्रहाियको स्तरोन्नती गररएको छ । प्रदेश सरकार संगको
समन्वयमा होमस्टे स्तरोन्नतीका काययहरु गररएको छ । वडा नं ७,१० र १७
मा गरर ३ वटा नयााँ होमस्टे दताय भएका छन् । प्रदेश सरकार र
नगरपालिकाको सहकाययमा वडा नं १० मा १३ वटा होमस्टे घर लनमायण
सम्पन्न भएको छ ।
6. नगरपालिकाको वडा नं. १ लस्थत िोकाहा क्षेिमा औद्योलगक ग्राम
स्थापनाका िागी प्रदेश सरकार संगको सहकाययिाइ लनरन्तरता ददइएको छ ।

अधारभूत सभेको कायय सम्पन्न भै सके को छ भने अगामी अ.व.मा ग्राम
स्थापनाका िालग प्रदेश सरकारसाँग समन्वय गरर कायय ऄलघ बढाइनेछ ।
7. सहकारी क्षेिको लवकासका िालग क्षमता लवकासका तालिम, ऄध्ययन
ऄविोकन भ्रमण, सहकारी ददवस, अवश्यक ईपकरण प्रदान िगायतका
काययहरु गररएको छ । जसवाट नगरक्षेिमा रहेका २८ सहकारीमा अवद्ध
कररव ५००० सेयर सदस्य िाभालन्वत भएका छन । कररव २ हजार जनाको
ईपलस्थलतमा सहकारी ददवस मनाइएको छ ।
सामालजक लवकासः
8. लवद्यािय बालहर भएका वािवालिकाको तथ्याकं संकिन तथा ईनीहरुिाइ
लवद्यािय सम्म पुयायईनका िालग लवलभन्न काययक्रमहरु सञ्चािन भएका छन ।
9. यस अ.व.मा एस.इ.इ. पररक्षामा सवोत्कृ ष्ट नलतजा ल्याईने सामुदालयक र
लनजी लवद्याियका छाि छािािाइ मेयर ईत्कृ ष्ट छाि-छािा पुरस्कारद्वारा
सम्मान गररएको छ ।
10.

मुसहर समुदायवाट यस वषय एस.इ.इ. ईर्थतण ७ जना लवद्याथीहरुिाइ

लवलभन्न ३ वटा शैलक्षक साँस्थामा लनःशुल्क ईच्च लशक्षा ऄध्ययनको व्यवस्था
लमिाइएको छ । जसबाट ईच्च लशक्षा ऄध्ययनमा लवपन्न वगयको पहुाँच स्थालपत
भएको लवश्वास गररएको छ ।
11.

नगरपालिका लभि लबलभन्न वडामा ४ वटा नगर स्तरीय खेि मैदान

लनमायण कायय शुरु गररएको छ । खेि क्षेिको प्रबधयनका िालग कावासोती २
मा कवडय हिको स्तरोन्नतीको कायय गररएको छ ।
12.

सबै वडाको रटमहरुको सहभालगतामा मेयर कप फु टवि प्रलतयोलगता

सम्पन्न भै सके को छ भने खेिकु द माफय त जैलवक लवलवधता र वातावरण
संरक्षण क्षेिमा टेवा पुयायईन अयोलजत जटायु कप दक्रक्रेट प्रलतयोलगता सम्पन्न

भएको छ । यसबाट खेि क्षेिमा सदक्रयता बढेको तथा खेिाडी ईत्पादनमा
टेवा पुगेको लवश्वास गररएको छ ।
13.

वािमैिी नगरपालिका लनमायणको अधारको रुपमा बािमैिी लवद्यािय

घोषणाका िालग लवद्याियका प्रधानाध्यापकहरुिाइ ऄलभमुखीकरण गरर
प्रलतवद्ध गराइएको छ ।
14.

वािमैिी स्थानीय शासन काययक्रम ऄन्तगयत ऄलभमुलखकरण, बािमैिी

स्थानीय शासन सलमलत गठन, बािक्िवहरु गठन र सुचक ऄनुगमनका
काययहरु सञ्चािन भएका छन् । चािु अ.व. को जेठ मसान्तसम्म बािमैिी
स्थानीय शासन सलमती १७ स्थानमा, लवद्यािय स्तरीय बािक्िव ६३ वटा,
समुदायस्तरीय बािक्िव ७९ वटा, वडा स्तरीय वाि सञ्जाि १७ वटा, टोि
लवकास साँस्था २०८ वटा गठन भइ ऄलभमुखीकरण काययक्रम गररएको छ ।
यसबाट बािमैिी नगरपालिका घोषणाका िालग थप टेवा पुगेको छ ।
15.

स्वास्थ्य सेवािाइ थप प्रभावकारी बनाईनका िालग चािु अ.व.मा

भ लतक सुधार तफय कावासोती स्वास्थ्य च कीमा वर्थथङ्ग सेन्टर लनमायण,
ऄग्य िी स्वास्थ्य च कीको स्तरोन्नती, स्वास्थ्य साँस्थाहरुमा लवधुतीय हालजरी
र लवधुतीय पूवायधार व्यवस्थापन गररएको छ ।
16.

वडा नं १२ लपठ िी स्वास्थ्य च कीको भवन लनमायण कायय संघीय

सरकारमाफय त थािनी गररएको छ । स्वास्थ्य क्षेितफय को ऄन्य काययक्रमहरुमा
पूणय खोप सुलनलितता, वृहत पोषण क्षमता ऄलभवृलद्ध काययक्रम, डेंगु िाभाय
नष्ट काययक्रम, स्वास्थ्य लशलवरहरु र स्वास्थ्य क्षेिमा काययरत जनशलक्तको
क्षमता ऄलभवृलद्धका काययक्रमहरु सञ्चािन गररएको छ ।
17.

अर्थथक वषय ०७५/७६ को जेठ मसान्त सम्म स्वास्थ्य साँस्थाबाट कररव

१८,००० लवरामीिे बलहरगं सेवा लिएका छन् ।कररव ७०० जनािे प्रसुलत
तथा अमास्वास्थ्य साँग सम्बलन्धत सेवा लिएका छन् । अयुवेद सेवा के न्द्रबाट
५,५८० (पााँच हजार पााँच सय ऄसी) जना व्यलक्तहरुिे सेवा लिएका छन् ।

18.

मध्यलवन्दु सामुदालयक ऄस्पताििाइ लजल्िा ऄस्पताि बनाईन

गररएका प्रयासहरु साथयक भएका छन । फिस्वरुप २०७५ फागुन २८ गते
देलख मध्यलवन्दू सामुदालयक ऄस्पताि लजल्िा ऄस्पतािमा रुपान्तरण भएको
छ।
19.

सवै

नगरवासीमा

शुद्ध

खानेपानीको

सेवा

ईपिव्ध

गराईने

काययददशामा नगरपालिका ऄगाडी वढीरहेको छ । यस वषय वडा नं. ४ लस्थत
हस रा लचिाहा खानेपानी अयोजनामा पाइप िाइन लवस्तार गरर लडप
बोररङ्ग सञ्चािन गररएको छ । वडा नं ४ कै नागखोल्सी खानेपानी
अयोजनाको ट्याङ्की लनमायण कायय यसै वषय सम्पन्न भएको छ । वडा नं. १३
को खानेपानी टंकीको छत ढिान गररएको छ । संघीय सरकारको लवशेष
ऄनुदान र कावासोती खानेपानी तथा सरसफाइ संस्थाको सहकाययमा वडा नं.
३ लस्थत लजल्िा सदरमुकाम रहने स्थानमा खानेपानीको ओभरहेड टंकी
लनमायण कायय प्रारम्भ भएको छ । वडा नं १५ को बाघखोरमा ऄलत लवपन्न
समुदायका २१२ घरधुरीिाइ शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गररएको छ ।
20.

सामालजक सुरक्षा भत्ता बैकं खातामाफय त भुक्तानी हुने व्यवस्था

लमिाइएको छ । सामालजक सुरक्षा तफय यस अर्थथक वषयमा लवलभन्न लशषयकमा
गरर जम्मा ५,८६३ जनािे सामालजक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरे का छन ।
ाँ ा खचय भएको
सामालजक सुरक्षामा जम्मा ९ करोड ८२ िाख ८७ हजार रुपैय
छ।
21.

िलक्षत वगयको क्षमता लवकासका िालग सबै वडा कायायियहरु माफय त

लवलभन्न दक्रयाकिापहरु सञ्चािन भइ सो वाट कररव ८,५०० नगरवासी
िाभालन्वत भएका छन । साथै नगरपालिकाद्धारा सञ्चालित व्यवसालयक
तालिमबाट गत वषय १३० जना र यस वषय ११४ जना गरर जम्मा २ सय
४४ जना लस.रट.इ.लभ.टी. मापदण्डको सीपयुक्त जनशलक्त ईत्पादन भएका
छन् । ईत्पाददत जनशलक्त सम्बलन्धत लसपमूिक रोजगाररमा संिग्न रहेको
पाइएकािे काययक्रम प्रभावकारी देलखएको छ ।

22.

मलहिा, बािबालिका तथा ज्येष्ठ नागररकका िालग लवलभन्न काययक्रम

सञ्चािन गररएको छ । िैलङ्गक हहसा लवरुद्धको १६ ददने ऄलभयान सञ्चािन
भएको छ । मलहिाहरुका िालग नेतृत्व तथा क्षमता लवकास सम्बन्धी
काययक्रम, ऄन्य लसपमुिक तालिमहरु, मलहिा पुरुष समलवकास िगायतका
काययक्रम सञ्चािन गररएको छ । मलहिा तथा बािबालिका शाखाबाट
सञ्चालित काययक्रमहरुबाट १ हजार भन्दा बढी मलहिा प्रत्यक्ष िाभालन्वत
भएका छन् ।
23.

ऄपाङ्गता भएका लवद्याथीहरु तथा व्यलक्तहरुका िालग सहायक

सामाग्री लवतरणको कायय गररएको छ । बलहरा लवद्याथीहरुका िालग
सांकेलतक भाषा तालिम तथा एच.अइ.लभ. प्रभालवत बािबालिकाका िालग
शैलक्षक सामाग्री लवतरण काययक्रम यसैवषय सञ्चािन भएका छन् ।
24.

सुरलक्षत अप्रवासन सम्बन्धमा लवलभन्न सरकारी - गैर सरकारी तथा

सामुदालयक साँस्थाहरुसाँग सहकायय गरर काययक्रमहरु सञ्चािन गररएको छ ।
सुरलक्षत अप्रवासन पररयोजना (सामी) को सहकाययमा ६ हजार भन्दा बढी
व्यक्तीहरुिाइ वैदेलशक रोजगारी सम्बन्धमा परामशय प्रदान गनुयका साथै २००
भन्दा बढीिाइ प्रलशक्षण समेत गररएको छ । यसबाट बैदेलशक रोजगाररसाँग
सम्बलन्धत धेरै नगरवासीहरु िाभालन्वत भएका छन् ।
25.

संघ तथा प्रदेश सरकारसाँगको समन्वयमा शैलक्षक स्तरोन्नतीको क्षेिमा

लवलवध काययक्रमहरु सञ्चािन गररएको छ । राष्ट्रपलत रलनङ्ग लशल्ड खेिकु द
प्रलतयोलगता सञ्चािन गररएको छ भने ऄन्तरालष्ट्रय योग ददवस मनाइएको छ
। लवद्याियहरुको भ लतक स्तरोन्नतीका िालग ४ कोठे भवन लनमायण, लवज्ञान
प्रयोगशािा व्यवस्थापन, पुस्तकािय व्यवस्थापन िगातयका काययहरु भएका
छन् । लशव मा.लव. कावासोती २ तथा सरस्वती मा.लव. कावासोती ४ मा
नमुना लवद्यािय सुधार गुरुयोजना ऄनुरुप भ लतक लनमायण कायय सञ्चािन
गररएको छ ।

पूवायधार लवकासः
26.

पूवायधार लवकास तफय ८ दशमिव ५ दकिोलमटर सडक कािोपिे गने

कायय सम्पन्न भएको छ भने १३ दकिोलमटर सडक ग्राभेि गररएको छ । बाटो
ममयत तफय ५ दकिोलमटर ग्राभि र ४ दकिोलमटर पीच सडक ममयत गररएको
छ।
27.

यस अर्थथक वषयमा नगरपालिकामा ८ दशमिव ५ दकिोलमटर नािा

लनमायण सम्पन्न गररएको छ । साथै १५ वटा कल्भट ४ वटा लडप वोररग १६७
लमटर ससचाइ नहर तथा १४ लमटर ससचाइ बााँध व्यवस्थापन गररएको छ ।
ईज्यािो कावासोती काययक्रम ऄन्तगयत ४४ स्थानमा सोिार वत्ती र लवलभन्न
स्थानमा लवधुतीकरणको कायय गररएको छ ।
28.

वडा नं ४ र ५ मा के रुङ्गे खोिाको दुवैतफय तटबन्धन गरर ६०० लमटर

कररडोर लनमायणको कायय यसै वषय भएको छ । प्रदेश सरकारको समन्वयमा
नगरपालिकालस्थत ऄन्य खोिाहरुमा तटबन्धनको कायय भएको छ ।
29.

मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व कावासोती नगरवासीको जीई ज्यान तथा

बालिनालिका िालग लनकै ठू िो समस्याको रुपमा रहेको छ । यस्तो समस्या
न्यूनीकरणको िालग नगरपालिकािे सुरुदेलखनै प्राथलमकताका साथ कायय
गरररहेको छ । जसऄनुसार यस अर्थथक वषयमा नगरपालिकाको वडा नं ११,
१२, १३, ७, १०, १५ र १७ मा कररव १ दकिोलमटर मेसजािी सलहतको
अर.लस.लस. पखायि लनमायण कायय सम्पन्न भइसके को छ भने अगालम वषयका
िालग कररव ८ दकिोलमटर सोलह दकलसमको पखायि लनमायणका िालग ठे क्का
प्रदक्रया सम्पन्न भइ कायय प्रारम्भ भएको छ ।
30.

ऄलत लवपन्न पररवारिाइ बसोवासको व्यवस्था गनय हामीिे गत वषय
देलख नै लवपन्न मुसहर अवास काययक्रम सञ्चािन गरे का छ ाँ । तराइ मधेस
समृलद्ध काययक्रमिाइ समेत लवपन्न अवास लनमायणको काययमा जोडेका छ ाँ भने
तराइ भु पररधी काययक्रमसाँग सहकायय गररएको छ । यस वषय लवपन्न मुसहरका

िालग जम्मा ३२ वटा घर लनमायण गने कायय सम्पन्न भएको छ

। प्रदेश

सरकारसाँगको समन्वयमा लवपन्न समुदायका िालग वडा नं १६ मा २० वटा
घर लनमायण कायय यसै वषय सुरु गररएको छ ।
31.

यस अर्थथक वषयको जेठ मसान्तसम्म भवन लनमायण तफय नक्सा पासका

िालग ३१० लनवेदन दताय भएका छन् । जसमध्य प्रथम चरणको इजाजत
लिएका २४१, सुपर स्रक्चर इजाजत लिएका १७३ छन भने २० जनािे
लनमायण सम्पन्न लिएका छन् ।
32.

लवकास योजना सञ्चािनका िालग ठे क्का व्यवस्थापन काययमा

नगरपालिकामा लवधुतीय खररद प्रणािी िाइ ऄलधकतमरुपमा ऄविम्बन
गररएको छ । यसबाट ठे क्का प्रदक्रया थप प्रलतस्पधायत्मक र पारदशी हुनुका
साथै लवकास िागत समेत न्यूनीकरण भएको छ ।
33.

गत वषय देलख लनमायण सुरु गररएको भ्यू टावर लनमायण काययिे यस वषय

पलन लनरन्तरता पाएको छ । भ्यू टावर लनमायण अगालम वषय सम्पन्न हुने िक्ष्य
रालखएको छ । ईक्त काययबाट वडा नं १ बािुवाडााँडामा पययटन प्रवधयन माफय त
अर्थथक गलतलवधी सञ्चािन हुने ऄपेक्षा गररएको छ ।
34.

वन्यजन्तुको चोररलशकारी लनयन्िण गनय लजरो पोलचङ्ग ऄलभयान

सञ्चािन गररएको छ । यसैगरर पययटन प्रवधयनका िालग ऄखेटोपहार
म्यूलजयम लनमायण कायय सुरु गररएको छ । वडा नं १७ मा सााँस्कृ लतक भवन
लनमायण गररएको छ । वडा नं १५ लस्थत गुन्द्रही ढकाह मध्यवती सामुदालयक
वनलभि रहेको घााँसेमैदानिाइ व्यवलस्थत गररएको छ भने जटायु रे ष्टुरेण्टमा
भ लतक स्तरोन्नतीको कायय गररएको छ ।
35.

वातावरणीय संरक्षण तथा पययटन पूवायधारका िालग नगरपालिकाका

लवलभन्न स्थानमा पाकय लनमायण कायय ऄलघ बढाइएको छ । यस वषय वडा नं ३
लस्थत पुरानो कावासोतीमा प्रदेश सरकारको समन्वयमा पाकय , वडा नं ४
हस रा हाआटको लपकलनक स्पोटयमा पाकय , वडा नं ५ मा बािपाकय र मध्यलवन्दु
ऄस्पतािमा पाकय लनमायण तथा स्तरोन्नतीको कायय गररएको छ ।

36.

वडा नं ९ र १५ मा वडा कायायिय लनमायण कायय ऄलन्तम चरणमा

रहेको छ । लवषयगत शाखाहरुिाइ नगरपालिकाको कायायिय पररसरलभिै
व्यवस्थापन गररएको छ । जसबाट सेवा प्रवाहमा सहजता हुनुका साथै
नगरपालिकाको चािु अर्थथक दालयत्व न्यूनीकरण भएको छ ।
37.

नेपाि

सरकारको

प्रधानमन्िी

रोजगार

काययक्रम

कावासोती

नगरपालिकामा समेत सुरुवात गररएको छ । जसऄन्तगयत रोजगार सेवा
के न्द्रको स्थापना गरर बेरोजगार व्यलक्तहरुको लनवेदन संकिन कायय गररएको
छ । नगरपालिका भरर कररब २ हजार एक सय जना व्यलक्तहरुिे लनवेदन
ददनुभएको छ । यस वषय प्रधानमन्िी रोजगार काययक्रमका िालग के लन्द्रय
सरकारबाट प्राप्त ४२ िाख रुपैयाबाट रोजगारमूिक काययक्रम सुरुवात
गररएको छ । ईक्त बजेट कामका िालग पाररश्रलमक काययलवधीको अधारमा
कायायन्वयनमा िलगएको छ ।
38.

सरसफाइ तथा फोहर व्यवस्थापन सम्बन्धमा नगर तथा वडास्तरमा

लवलभन्न काययक्रमहरु भएका छन् । बजार क्षेिको फोहर संकिन तथा
व्यवस्थापन कायय सञ्चािनमा रहेको छ । वडास्तरबाट प्िालष्टकमुक्त ऄलभयान
सुरु भएको छ ।
39.

नगरस्तरमा दीगो रुपमा फोहरमैिा व्यवस्थापनका िालग भ लतक

संरचना लनमायणको कायय सम्पन्न गररएको छ । कु लहने फोहरमैिािाइ
ऄगायलनक मि बनाईने तथा ऄन्य फोहर पुनः प्रयोग गनय लमल्ने बनाईन िालग
मेलसनरर ईपकरण व्यवस्थापन कायय ऄलन्तम चरणमा रहेको छ । फोहर
व्यवस्थापन के न्द्रसम्म प्रदेश सरकारसाँगको समन्वयमा लवद्युत प्रसारण िाइन
व्यवस्थापन गररएको छ । अगालम अर्थथक वषयको सुरुवातदेलख नै ददगो
रुपमा फोहर व्यवस्थापन कायय सुरु गने गरर तयारी गररएको छ । फोहरमैिा
व्यवस्थापन कायय देशकै नमुना काययको रुपमा ऄलघ बढाईन सदकने सम्भावना
रहेको लवश्वास लिइएको छ ।

40.

कावासोती नगरपालिकालस्थत पूवय पलिम िोकमागयको सरसफाइ र

सहरी सुन्दरता ऄलभवृलद्ध गने ईद्देश्यका साथ नगर ईप प्रमुख कावासोती
वचाई ऄलभयान सञ्चािन गररएको छ । यसबाट सडक दााँया बााँया सफाइ र
व्यापाररक तथा लनमायण सामाग्री हटाईने कायय गररएको छ ।

संस्थागत लवकास, सेवा प्रवाह र सुशासन
41.

यस वषय लवलभन्न ११ वटा नीलतगत तथा कानुनी दस्तावेजहरु लनमायण

गरर कायायन्वयनमा ल्याइएको छ । लशक्षा काययलवधी २०७५, कृ लष समूह दताय
तथा सञ्चािन काययलवधी २०७५, नददजन्य पदाथयको व्यवस्थापन तथा
ईपयोग सम्बन्धी काययलवधी २०७५, व्यवसाय कर लनयमन तथा व्यवस्थापन
काययलवधी २०७५, लवपद व्यवस्थापन कोष सञ्चािन काययलवधी २०७५,
भवन लनमायण ऄनुमलत प्रदक्रयाको काययलवधी २०७५, ऄटो ररक्सा सञ्चािन
तथा व्यवस्थापन काययलवधी २०७५, सुरलक्षत अप्रवासन सेवा प्रदायक साँस्था
छनोट सम्बन्धी काययलवधी २०७६, ऄपाङ्गता पररचयपि लवतरण काययलवधी
२०७६ लनमायण गररएको छ । यसैगरर लशक्षा नीलत २०७५ र बािमैिी
शासन सम्बन्धी रणनीलत २०७५ पलन यसै अर्थथक वषयलभि लनमायण भइ
कायायन्वयनमा ल्याइएको छ ।
42.

सबै वडा कायायियहरु तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा लवद्युतीय हालजरी

व्यवस्था

गररएको

छ

।

नगरपालिकाद्वारा

सञ्चालित

काययक्रमहरु

स्थानीयस्तरका सञ्चारमाध्यमबाट लनरन्तर प्रसारण हुने व्यवस्था लमिाइएको
छ । साँस्थागत क्षमता लवकासका िालग सावयजलनक सुनुवाइ, सामालजक

पररक्षण, नागररक सन्तुलष्ट सवेक्षण,सेवा प्रवाहको मापदण्ड लनधायरणको कायय
सम्पन्न गररएको छ ।
43.

यस वषय नगरपालिकामा १६ जना थप कमयचारी करारमा व्यवस्थापन

गररएको छ । जसमध्य ५ जना नगर प्रहरी, ४ जना सव-इलन्जलनयर, २ जना
कम्प्यूटर ऄपरे टर, २ जना कायायिय सहयोगी, १ जना कु लचकार, १ जना
सवारी चािक र १ जना फायरमेन थप भएका छन् । १७ वटै वडाको
व्यवस्थापन तथा सरसफाइका िालग १-१ जना कमयचारी व्यवस्था गररएको
छ।
44.

नयााँ कमयचारीहरुका िालग सेवा प्रवेश तालिम सञ्चािन गररएको छ ।

नगर प्रहरीहरुिाइ लजल्िा प्रहरी कायायियको समन्वयमा १५ ददने
अधारभूत तालिम प्रदान गररएको छ । वडा सलचवहरुका िालग ऄनिाइन
प्रणािीमा अधाररत सामालजक सुरक्षा, घटना दताय, कर संकिन तथा
कायायिय व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह सम्बन्धी तालिमहरु सञ्चािन गररएको
छ । सावयजलनक खररद ऄनुगमन कायायियको समन्वयमा लवद्युतीय खररद
सम्बलन्ध तालिम सम्पन्न भएको छ ।
45.

नेपािको संलवधान ऄनुसार कमयचारर समायोजन सम्बन्धी कायय संघीय

सरकारबाट भएको छ । सोलहऄनुसार कावासोती नगरपालिकामा स्थानीय
सेवाबाट १३ जना कमयचारी समायोजन भएका छन् । नगरपालिकामा
काययरत १४ जना कमयचारी ऄन्यि समायोजन भएका छन भने ऄन्यिबाट
११ जना कमयचारी समायोजन भइ अएका छन् । समायोजन पिात ररक्त
दरवन्दी संघीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्िाियमा िेखीपठाए
ऄनुसार िोक सेवा अयोगबाट पदपूतीका िालग लवज्ञापन भएको छ ।
जसमध्य यस नगरपालिकाका िालग ऄलधकृ तस्तर तथा सहायकस्तर गरर
लवलभन्न पदमा बढु वा बाहेक २४ जनाको लवज्ञापन भएको छ । यसबाट
अगालम अर्थथक वषयमा कमयचारी व्यवस्थापन भइ सेवा प्रवाहमा थप सहजता
र प्रभावकारीता हुने ऄपेक्षा गररएको छ ।

46.

राजश्वको दायरा लवस्तारमा जोड ददइएको छ । सम्पलत करका

सम्बन्धमा नगरवासीको पृष्ठपोषणिाइ सम्मान गदै सम्पलत करको दर
पुनराविोकन गररएको छ । व्यवसाय दताय सम्बन्धी काययिाइ व्यवस्थापन
गनय काययलवधी बनाइ िागु गररएको छ । िामो समयदेलख नगरपालिकाको
करको दायरामा अईन नसके को हाटबजार तथा एकादशी मेिािाइ करको
दायरामा ल्याइएको छ ।
47.

नददजन्य पदाथयको व्यवस्थापन माफय त संकिन हुने राजश्व गत अ.व.

को तुिनामा यस अ.व. मा ३२२ प्रलतशतिे वृलद्ध भएको छ । लवज्ञापन कर
संकिनतफय समेत गत अर्थथक वषयको तुिनामा १५ गुणा बढी रकममा ठे क्का
व्यवस्थापन भएको

छ

। सहभालगतामूिक

कर

प्रणािीका

िालग

व्यवसायीहरुसाँग छिफि काययक्रमसमेत गररएको छ ।
48.

फजुि खचय न्यूनीकरणका िालग सुरु गररएको प्िालष्टक खादा र

मायाको लचनो लनषेध काययक्रम प्रभावकारी देलखएको छ । यस्तो काययक्रमिाइ
अगालम अर्थथक वषयमा पलन लनरन्तरता ददइनेछ ।
49.

महािेखा पररक्षकको कायायियद्वारा ऄलन्तम िेखापररक्षणको क्रममा

औल्ाँ याइएका बेरुजु फर्छ्यौटका िालग प्रमाण जुटाईने तथा लनयलमत गने कायय
गरर सम्पररक्षणको िालग पठाइएको छ । िेखा प्रणािीिाइ थप व्यवलस्थत र
सरिीकृ त गदै अगालम ददनमा बेरुजु न्यूनीकरण गनेतफय जोड ददइनेछ ।
50.

न्यालयक सलमलतमाफय त मेिलमिापको काययमा थप प्रभावकाररता

अएको छ । मेिलमिापकताय र न्यालयक सलमलतको क्षमता लवकास सम्बन्धमा
यथेष्ठ काययक्रमहरु सञ्चािन भएका छन् । मेिलमिाप काययसम्पादनिाइ सहज
बनाईन इजिासको ढााँचामा कायायिय व्यवस्थापन गररएको छ । यस वषय
जेठसम्मको तथ्याङ्किाइ अधार लिदााँ १९५ ईजुरी दताय हुन अएकोमा ९१
वटा मेिलमिाप भइसके को, ९९ वटा प्रदक्रयामा रहेको छ भने ८ वटा
मेिलमिाप हुन नसकी ऄन्य प्रदक्रयामा गएको छ ।

ऄब म अगालम अ.व. ०७६/७७ का िालग नीलत तथा काययक्रम प्रस्तुत गनय चाहन्छु
।
अर्थथक लवकासः
1. गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको ईपिब्धताका िालग बजार ऄनुगमन काययिाइ
थप सघनता प्रदान गररनेछ । यस काययमा ऄन्य सरोकारवािा साँस्थाहरुसाँग
समेत समन्वय गररनेछ ।
2. कृ लष पके ट काययक्रमिाइ लनरन्तरता ददइनेछ । कृ लष पके टका काययक्रम
सञ्चालित क्षेिमा प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारसाँगको समन्वयमा वृहत
िगानीका िालग पहि गररनेछ । वडा नं ७ र १३ मा माछा पके ट क्षेि
स्थापना गरर कायय ऄलघ बढाइनेछ । महको ईत्पादन तथा बजारीकरणको
प्रवधयन गरर मह ईत्पादक दकसानहरुिाइ प्रोत्साहन गररनेछ । कृ लष
ईत्पादनको बजारीकरणका िालग सहकारी साँस्थाहरुमाफय त व्यवस्थापन कायय
सुरु गररनेछ ।
3. व्यवसालयक र रोजगारमूिक कृ लष व्यवसायको प्रवधयन गररनेछ । कृ लषमा
जिवायु ऄनुकुिन ऄवधारणािाइ अत्मसात गररनेछ । कृ लष मि,वीई,
ईपकरण तथा प्रलवधी साझेदारीमा कृ षकसाँग हातेमािो गररनेछ । ऄगायलनक
कृ लष ईपज प्रमाणीकरण प्रयोगशािा लनमायणका िालग प्रदेश सरकारसाँग
समन्वय गररनेछ ।
4. समृद्ध कावासोती लनमायणका िालग सहकारी क्षेििाइ लवकासको समानान्तर
सहयािीको रुपमा ऄघी बढाइनेछ । एक घर एक सदस्य, एक गााँई एक
सहकारी र एक सहकारी एक ईत्पादनको मान्यतािाइ अत्मसात गरर
काययक्रम ऄघी बढाइनेछ । साथै सहकारी र सरकार साँगसाँगै भन्ने मान्यतामा
अधाररत रलह लवकास व्यवस्थापन र रटकाईका िालग सहकारीहरुसाँग
समन्वय गने नीलत नगरपालिकािे ऄविम्बन गनेछ ।

5. सहकारीहरुमा बीई पुाँजी कोषको व्यवस्थापन गरर व्यवसाय प्रवधयन गनय
प्रोत्साहन गने कायय यसै वषयदेलख थािनी गररनेछ । एईटै ईद्दे श्यबाट
सञ्चालित एकै प्रकारका सहकारीहरु एक अपसमा गालभन चाहेमा
प्रोत्साहनको व्यवस्था गररनेछ ।
6. सेवा प्रवाहमा नीलज क्षेिको ईपलस्थलतिाइ प्रोत्साहन गनय अवश्यक कायय
गररनेछ । नीलज क्षेिबाट ईद्योग, पययटन, कृ लष तथा पशुपािन जस्ता क्षेिमा
भएको िगानीिाइ प्रोत्साहन हुने गरर स्थानीय सरकारका काययक्रमहरु
व्यवसायमैिी बनाइनेछ । मूि बजार क्षेिको रुपमा रहेको राजमागय दााँया
बााँयाको सहरी सुन्दरता प्रवधयनका िालग नीलज क्षेिसाँग सहकायय गररनेछ ।
7. जैलवक लवलवधता संरक्षणको िालग पानीका श्रोत तथा तािहरुको संरक्षण
गररनेछ । पोखरी ताि¸गैडा ताि टरुवा ताि¸ राजमलन्दर ताि तथा ऄन्य
ताि पोखरीहरुको संरक्षण काययमा प्रदेश सरकारसाँग समन्वय गररनेछ ।
प्राकृ लतको श्रोतको संरक्षण माफय त वातावरण संवधयन र पययटन प्रवधयनमा जोड
ददइनेछ ।
पूवायधार लवकासः
8. लवकास योजना सञ्चािन तथा कायायन्वयनको सन्दभयमा प्रदेश तथा संघीय
सरकारसाँग समन्वय गररनेछ । समपुरक कोषको व्यवस्थापन गरर संघ तथा
प्रदेश सरकारसाँग ठू िा पूवायधारको योजनामा सहकायय गररनेछ ।
9. सहकाररता समन्वय र सहऄलस्तत्वको मूि ममयमा अधाररत भइ नेपािका
तीन तहका सरकारहरु सञ्चािन भइराखेका छन् । यसै सन्दभयमा
नगरपालिकाबाट कायायन्वयन हुने तथा ऄन्य सरकारहरुसाँगको सहकाययमा
सञ्चािन हुन योजना बैंक लनमायण गररनेछ । दीगो लवकासको लसद्धान्तमा
अधाररत भइ अवलधक योजना लनमायण कायय सम्पन्न गररनेछ ।
10.

नगरपालिकाबाट सञ्चािन हुने काययक्रमका सन्दभयमा पूवायधार

लवकासका काययक्रममा न्यूनतम ८०/२० िागत साझेदारी लसद्धान्त ऄविम्बन

गररनेछ । सामुलहकरुपमा फाइदा हुने ऄन्य योजनामा पलन ८०/२० िागत
साझेदारीमा काययक्रम गररनेछ । प्रत्यक्षरुपमा व्यलक्तिाइ फाइदा पुग्ने (वीई
लवजन लवतरण, औजार ईपकरण लवतरण.. ) जस्ता योजनाहरु ५० प्रलतशत
ऄनुदानमा सञ्चािन हुनेछन् । ऄलत लवपन्न समुदायमा सञ्चालित योजनामा
िागत सहभालगता गररने छैन । लजन्सी तथा श्रम सहभालगतािाइ पलन
योजना कायायन्वयनमा प्रोत्साहन गररनेछ । यसबाट लवकास योजनामा
नगरवासीको ऄपनत्व ऄलभवृद्धी भइ लवकास योजना टीकाई हुने लवश्वास
गररएको छ ।
11.

नविपुरको सदरमुकाम देशकै नमुना बनाईने महान ईद्देश्यका साथ

जग्गा प्रालप्त सम्बन्धी कायय सम्पन्न भइ सम्माननीय प्रधानमन्िी श्री के . पी.
शमाय ओिी बाट लशिान्यास समेत भइसके को छ । ईक्त स्थानमा एदककृ त
सेवा प्रवाह के न्द्र लनमायणका िालग प्रदेश तथा संघीय सरकारसाँग समन्वय गरर
कायय गररनेछ ।
12.

के रुङ्गे खोिा तथा नगरपालिकालभिका ऄन्य नदद,खोिाहरुको

व्यवलस्थत तटबन्धन गरर नदद लनयन्िण र वस्ती संरक्षणको कायय गररनेछ ।
नारायणी नदद तटबन्धनका सम्बन्धमा प्रदेश र संघीय सरकारसाँग समन्वय
गररनेछ ।
13.

प्रदेश सरकार माफय त अगामी वषय लवलभन्न सडक, पुि, खानेपानी,

ससचाइ िगायतका क्षेिमा लवकास योजना सञ्चािन हुदैछन । कावासोती
नगर क्षेिलभि जुनसुकै लनकायबाट हुने लवकास लनमायण र सकारात्मक
पररवतयनका िालग कावासोती नगरपालिकािे सधै समन्वयकारी र
सहजकतायको भुलमका लनवायह गनेछ ।
सामालजक लवकासः
14.

गत वषय देलख सुरुवात गररएको मुसहर समुदायका लवद्याथीका िालग

लनशुल्क ईच्च लशक्षा काययक्रमिाइ लनरन्तरता ददइनेछ । ऄलत लवपन्न

समुदायका लवद्याथीहरुिाइ अर्थथक ऄभावकै कारण लशक्षाबाट वलञ्चत हुने
ऄवस्था सृजना हुन ददइने छैन ।
15.

बािमैिी नगरपालिका लनमायणको ददशामा कावासोती नगरपालिका

सुरुवालत ददन देलखनै िालगरहेको छ । बािमैिी नगरपालिका लनमायणका
सुचकमा के लन्द्रत रलह यस वषय योजना तथा काययक्रम कायायन्वयन गररनेछ ।
बािमैिी लसकाइ, बािमैिी व्यवहार, बािमैिी समाज लनमायण गदै बािमैिी
स्थानीय शासनिाइ मूतयरुप ददने ददशामा नगरपालिकाका गलतलवधीहरुिाइ
पररिलक्षत गररनेछ ।
16.

बािश्रम न्यूनीकरणका िालग ऄनुगमन तथा पुनस्थायपना काययिाइ

लनरन्तरता ददइनेछ । सडक बािबालिका तथा ऄलभभावक लवलहन
बािबालिकाका िालग लनःशुल्क लशक्षाको व्यवस्था तथा शैलक्षक सामग्री
प्रोत्साहन गररनेछ ।
17.

स्वास्थ्य सेवा प्रदायक साँस्थाहरुको स्तरोन्नतीका काययहरु सञ्चािनमा

ल्याइनेछ । स्वास्थ्य साँस्थाहरुमा औषधी ऄभाव हुन ददइने छैन । बर्थथङ्ग
सेन्टरहरुिाइ थप व्यवलस्थत गदै िलगने छ साथै साँस्थागत प्रसुलत सेवाको
गुणस्तरमा ऄलभवृलद्ध गररनेछ । पूणय खोपको ददगोपनाका िालग अवश्यक
काययक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । मृग िा रोलगहरुको ईपचार तथा सपयदश
ं को
ईपचारको व्यवस्थापनका िालग प्रदेश सरकारसाँग समन्वय गररनेछ ।
18.

स्वास्थ्य क्षेिको समग्र लवकासका िालग स्वास्थ्य क्षेिका स्थानीय

सुचकहरु लनमायण गररनेछ । मलहिा स्वास्थ्य स्वयंसेलवकाहरुिाइ पररचािन
गरर स्वास्थ्य क्षेिको तथ्याङ्क संकिन कायय गररनेछ । संकलित तथ्याङ्क
लवश्लेषण गरर योजना तथा काययक्रम तजुयमाको व्यवस्था लमिाइनेछ ।
अधारभुत स्वास्थ्य सुलवधाका िालग जेष्ठ नागररक घरदैिो स्वास्थ्य सेवा
काययक्रम तथा लवद्यािय स्वास्थ्य काययक्रम सञ्चािनमा ल्याइनेछ ।
19.

मलहिा स्वास्थ्य स्वयंसेलवका प्रोत्साहन र अमा स्वास्थ्य काययक्रमिाइ

लनरन्तरता ददइनेछ ।

20.

प्राकृ लतक ईपचार तथा अयुवेददक ईपचार पद्दतीिाइ प्रोत्साहन

गररनेछ । अयुवेद सेवा के न्द्रमा औषधीको ऄभाव हुन ददइने छैन । सेवा
के न्द्रबाट लनःशुल्क लवतरण हुदै अएको औषधीको दायरािाइ वृद्धी गररनेछ
साथै सेवाके न्द्रको स्तरोन्नतीमा ध्यान ददइनेछ । नीलज क्षेिबाट सञ्चालित
स्वास्थ्य सेवा व्यवसायको ऄनुगमन र लनयमन काययिाइ प्रभावकारी
बनाइनेछ ।
21.

रक्तदान जीवनदान भन्ने लवगतदेखी भलनदै अएको भनाइिे रगतको

महत्व पुष्टी गदयछ ।हाम्रो क्षेिमा लवरामीिाइ रगतको ऄभाव हुन नददन ब्िड
बैंक स्थापना गनय रे डक्रस साँग सहकायय गररनेछ ।
22.

थारु जालतमा बंशाणुगत रुपमा देखापरे को रोगको लवरुद्ध जनचेतना

काययक्रम सञ्चािनमा ल्याइनेछ ।
23.

युवाहरु देशका खम्बा हुन् । युवाहरुको क्षमता लवकासका काययक्रमहरु

सञ्चािन गरर रोजगाररमा संिग्न हुने व्यवस्था लमिाइनेछ । युवाहरुमा बढ्दो
ाँ लवकास
दुव्ययसनी रोक्न सचेतनामूिक काययक्रम तथा सकारात्मक सोच
सम्बन्धी काययक्रमहरु सञ्चािनमा ल्याइनेछ । यस काययमा सुरक्षा लनकाय तथा
ऄन्य साँघ साँस्थाको समन्वयमा सबै वडामा ऄलभयानका रुपमा सञ्चािन
गररनेछ ।
24.

कावासोती

नगरपालिका

बहुजातीय,

बहुभालषक,

बहुधामीक,

बहुसााँस्कृ लतक लवशेषतायुक्त रहेको छ । लवलवधतामा एकता यस
नगरपालिकाको माि नभइ समग्र नेपािकै लवशेषता हो । यस्तो सामालजक
सम्पलतको संरक्षण, संवधयन तथा प्रवधयन गनय नगरपालिकािे लवशेष ध्यान
पुयायईनेछ ।
25.

यस अर्थथक वषयमा नगरपालिका तथा वडास्तरमा लवलभन्न खेिकु द

काययक्रमहरु सञ्चािन गररएको छ । खेिकु दको माध्यमबाट स्वस्थ
जनशलक्तको ईत्पादन हुनुका साथै सामालजक एकता र रालष्ट्रय भावनासमेत
बलियो हुने हुन्छ । अगालम वषयमा समेत खेिकु दका काययक्रमहरुिाइ

लनरन्तरता ददइनेछ । नविपुर लजल्िास्तरीय वृहत खेिकु द काययक्रमको
सुरुवातका िालग ऄन्य स्थानीय तहहरुसाँग समन्वय गररनेछ ।
26.

भाषा, सालहत्य, किा र साँस्कृ लत समाजको प्रलतलबम्ब हो । यस वषय

गण्डकी प्रदेश स्तरीय सालहलत्यक काययक्रम सम्पन्न गररएको छ । किा,
सालहत्यको संरक्षण र प्रवधयनका िालग यस्ता काययक्रमहरुिाइ लनरन्तरता
ददइनेछ । नगरपालिकालभि रहेका लवलभन्न संग्रहाियहरुको स्तरोन्नती
गररनेछ ।
27.

िैलङ्गक हहसा लवरुद्ध शुन्य सहनलशिता ऄलभयान सञ्चािन गररनेछ ।

हहसामा परे का व्यलक्तहरुको ईद्दार, संरक्षण, न्यालयक ईपचार, पुनस्थायपना र
पारीवाररक पुनर्थमिनको व्यवस्था लमिाइनेछ । छु वाछु त, लवभेद, सामालजक
कु ररलत र ऄन्धलवश्वास लवरुद्ध सचेतनामूिक काययक्रमहरु सञ्चािनमा
ल्याइनेछ ।
28.

फरक क्षमता भएका व्यलक्तहरुको क्षमता लवकासका िालग लसपमुिक

काययक्रमहरु सञ्चािनमा ल्याइनेछ । सबै सरकारी कायायियहरु लनमायण गदाय
ऄलनवाययरुपमा ऄपाङ्गमैिी हुनुपने मापदण्ड बनाइ कायायन्वयन गररनेछ ।
ऄपाङ्गता भएका व्यलक्तहरुको जनजीवन सहज बनाईन सहायक सामग्री
लवतरण िगायतका काययहरुमा सरोकारवािा संघ-संस्थासाँग समन्वय गरर
कायय गररनेछ ।
29.

शैलक्षक गुणस्तर सुधारका िालग शैलक्षक पूवायधार प्रवधयन, लशक्षक

प्रलशक्षण काययक्रम, लवद्याियहरुको व्यवस्थापदकय क्षमता ऄलभवृलद्ध जस्ता
काययक्रमहरु सञ्चािनमा ल्याइनेछ । लवद्याियहरुिाइ लशक्षणलसकाइ काययमा
सुचना तथा सञ्चार प्रलवधीको प्रयोगमा जोड ददइनेछ । अधारभुत तहका
लवद्याथीहरुका िालग ददवा खाजा काययक्रम सञ्चािनमा ल्याइनेछ ।
30.

शैलक्षक साँस्थाहरुको लनयमन काययिाइ थप सघनता प्रदान गदै

प्रभावकारी बनाइनेछ ।

31.

यस वषय वडा नं १७ मा २ वटा लवद्याियहरु गालभएका छन् ।

गालभएको लवद्याियमा मन्टेश्वरी लवधीबाट पठनपाठन समेत सुरु गररएको छ
। अवश्यकता र ईपयुक्तताको अधारमा लवद्याियहरुिाइ गाभ्ने कायय
अगालम वषय ऄगाडी बढाइनेछ । एक अपसमा गालभएका लवद्याियहरुका
िालग प्रोत्साहनको व्यवस्था गररनेछ ।
वन वातावरण तथा लवपद व्यवस्थापनः
32.

लवपदबाट हुनसक्ने क्षलत न्यूनीकरण गनय तथा पुनस्थायपना र

राहतसम्बन्धी काययिाइ थप व्यवलस्थत बनाईन लवपद् व्यवस्थापन
सलमलतिाइ वडास्तरसम्म लवस्तार गररनेछ । वडाहरुमा लवपद् व्यवस्थापनका
अधारभूत ईपकरण तथा औजारहरु व्यवस्थापन गदै िलगनेछ । लवपद
जोलखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका िालग ऄन्य सरकारी एवं गैर
सरकारी संघ साँस्थासाँग समन्वय र सहकायय गररनेछ ।
33.

लवपद लवरुद्ध ईद्दार, राहत र पुनस्थायपना सम्बन्धी काययमा

प्रभावकारीताका िालग द्रुत समन्वय र सम्बोधन गनय सम्बद्ध सबै पक्षसाँग
समन्वय गररनेछ ।
34.

पयायपययटन संरक्षण तथा वातावरणीय स्वच्छताका िालग सामुदालयक

वनहरुसाँग सहकायय गररनेछ । वृक्षारोपण, भु संरक्षण, ईद्यान व्यवस्थापन,
जलडवुरट खेती,लसमसार तथा घााँसे मैदान व्यवस्थापन जस्ता काययहरु
सामुदालयक वनहरुसाँगको सहकाययमा गररनेछ ।
35.

नगरपालिका क्षेिलभिको सावयजलनक जग्गा व्यवस्थापनको िालग संघ

तथा प्रदेश सरकारसाँग समन्वय गररनेछ । नगरपालिकाको श्रोत नक्साकं न
तथा लवधुतीय नक्सा व्यवस्थापनका संघीय सरकारको सहयोगमा गनय
समन्वय गररनेछ ।
36.

सुकुम्बासी समस्या समाधानका िालग सुरु गररएको तथ्याङ्क संकिन

सम्बन्धी काययिाइ लनरन्तरता ददइनेछ । संकलित तथ्याङ्क लवद्युतीय

प्रलवधीमा प्रलवष्ट गने कायय गररनेछ । सुकुम्बासी समस्या समाधानका िालग
संघ र प्रदेश सरकारसाँग समन्वय गररनेछ ।
साँस्थागत लवकास सेवा प्रवाह र सुशासनः
37.

सेवा प्रवाहका िालग न्यूनतम जनशलक्त ऄभाव हुन नददइ नागररकमैिी

सेवामा जोड ददइनेछ । सेवा प्रवाहमा ऄलधकतमरुपमा लवधुतीय प्रलवधी तथा
सूचना प्रलवधीको प्रयोग गररनेछ । नगरपालिकाबाट नगरवासीिे पाईने सेवा
सरि, व्यवलस्थत र प्रलतफिमूिक बनाईन कमयचारी तथा जनप्रलतलनधीहरुको
क्षमता लवकासमा पयायप्त ध्यान ददइनेछ ।
38.

योजना कायायन्वयन काययिाइ थप व्यवलस्थत र छररतो बनाइनेछ ।

योजना कायायन्वयन तालिका लनमायण गरर योजना सम्झ ता, ऄनुगमन र
फरफारक कायय समयतालिका ऄनुसार हुने व्यवस्था लमिाइनेछ । योजना
कायायन्वयनका क्रममा योजनाहरु टु क्राईने तथा रकमान्तर गने प्रवृलतिाइ
हदैसम्म लनरुत्सालहत गररनेछ ।
39.

करको दर तथा दायरा सम्बन्धमा नगरवासीको सामथ्यय र प्रत्यक्ष

लहतिाइ अत्मसात गरर दायरा लवस्तारमा थप जोड ददइनेछ । राजश्व
संकिन तथा व्यवस्थापनमा लवधुतीय प्रलवधीिाइ सबै वडामा प्रभावकारी
रुपमा कायायन्वयन गररनेछ ।
40.

नगरवासीहरुिे अफ्ना गुनासा, ऄसन्तुष्टी, ऄसहजता र पृष्ठपोषण

सहज रुपमा राख्न सक्ने गरर नगरपालिकाको वेभसाइट ऄध्यावधीक गररनेछ
। प्राप्त गुनासाहरुको तत्कािै सम्बोधन गने व्यवस्था लमिाइनेछ ।
41.

भुकम्प प्रलतरोधात्मक भवन लनमायण सम्बन्धी चेतना ऄलभवृलद्ध तथा

तालिम काययक्रमिाइ लनरन्तरता ददइनेछ । लवगतदेखी घर लनमायण काययमा
संिग्न डकमीहरुिाइ भुकम्प प्रलतरोधात्मक घर लनमायण तालिम ददइ घर
लनमायण ऄनुमलतपि प्रदान गररनेछ ।

42.

नगरपालिकाका गलतलवधी तथा ऄन्य लवषयहरुमा अम नागररक

सुशुलचत हुने व्यवस्था लमिाईन स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुसाँग सहकायय
गररनेछ । समाजको समग्र सकारात्मक पररवतयनका िालग सञ्चार काययक्रमहरु
ईत्पादन तथा प्रसारणमा सञ्चारमाध्यमहरुिाइ प्रोत्सालहत गररनेछ ।
43.

वडा कायायियहरुिाइ सेवाग्राहीमैिी बनाईन अधारभूत लवकासमा

ध्यान ददइनेछ । सेवाग्राही प्रलतक्षास्थि, दि वाइफाइ, चमेनागृह, स्वस्थ
खानेपानी िगायतका सेवाहरु व्यवलस्थत गदै िलगनेछ ।
44.

न्यालयक सलमलतको काययसम्पादनिाइ थप चुस्त दुरुस्त बनाइनेछ ।

सलमलतमा प्राप्त ईजुरी तथा न्यालयक सलमलतबाट भएको कामकारवाहीिाइ
लवधुतीय प्रणािीमा ऄध्यावलधक गररनेछ ।
45.

नगर प्रहरीहरुको प्रालवधीक क शि ऄलभवृलद्धका काययक्रमहरु सञ्चािन

गरर थप दक्ष बनाइनेछ । शहरी व्यवस्थापन, घर नक्सा लनयमन, प्राकृ लतक
श्रोतको संरक्षण िगायतका काययमा नगर प्रहरी पररचािन गरर व्यवलस्थत
गररनेछ । अवश्यकता र साँस्थागत क्षमताका अधारमा नगर प्रहरीको संगठन
व्यवस्थापन गररनेछ ।
46.

नगरपालिकामा काययरत कमयचारीहरुका िालग प्रोत्साहन तथा क्षमता

लवकासका काययक्रमहरु सञ्चािनमा ल्याइनेछ । नगरपालिका तथा वडा
कायायियमा काययरत सबै कमयचारीहरुको तिब सुलवधा न्यूनतमरुपमा श्रम
ऐनको प्रलतकू ि नहुने गरर व्यवस्था गररनेछ ।
47.

प्रभावकारी सेवा प्रवाह माफय त सुशासन कायम गनय राष्ट्रसेवक

कमयचारीहरुको प्रोत्साहनमा ध्यान ददइनेछ ।
सभाका सदस्यज्यूहरु,
48.

नगरवासीको लवकासको अकांक्षा र ऄपेक्षा, नगरपालिकाको अर्थथक

सक्षमता तथा सवयपलक्षय अवश्यकतासमेतका अधारमा यो नीलत तथा
काययक्रम प्रस्तुत गररएको छ ।

49.

प्रस्तालवत नीलत तथा काययक्रमिाइ सबैिे अत्मसात गरर प्रलतवद्धताका

साथ कायायन्वयन गरे मा ऄवश्य पलन कावासोती नगरपालिकाको लवकाशिे
सकारात्मक फड्को मानेछ भन्ने लवश्वास लिएको छु ।
50.

यी नीलत काययक्रमको प्रभावकारी कायायन्वयनमा सबै पक्षबाट

सकारात्मक साथ र सहयोगको ऄपेक्षा राखेको छु ।
ऄन्तमा, संघीय िोकतालन्िक गणतन्िात्मक शासन व्यवस्थािाइ साँस्थागत गनय
िोकतन्िको िाभहरुको प्रभावकारी लवतरणमाफय त समृद्ध नेपाि लनमायणतफय को
यािामा साथ ददनुहुने जनप्रलतलनधी, राष्ट्रसेवक कमयचारी, बुद्धीलजवी, समाजसेवी,
नागररक समाज, गैर सरकारी, नीलज तथा सहकारी क्षेि, सञ्चार जगत िगायत
सबैमा हार्ददक अभार व्यक्त गनय चाहन्छु ।
धन्यवाद ।

