
1 
 

 

 

 

 

 

 

नगर प्रमुख श्री चन्द्रकुमारी पुनले 

सातौं नगरसभामा प्रस्तुत गनुु भएको 

बार्षुक नीर्त तथा कायुक्रम 

२०७७/७८ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कावासोर्त नगरपार्लका 

२०७७ साल असार १० गते बुधवार 



2 
 

 

नगरसभाका अध्यक्षज्य,ू 

कायुपार्लकाका सदस्यज्यूहरु, 

सभाका सदस्यज्यूहरु । 

 

यस गरीमामय नगरसभामा अर्थिक वषि २०७७/७८ को नीर्त तथा कायिक्रम प्रस्ततु गनि पाईँदा 

मलाइ ऄत्यन्त खसुी लागेको छ । 

 

र्वश्व यर्त बेला कोरोना भाआरसको भमुरीमा परररहकेो र नेपाल पर्न यस महामारीबाट ऄछुतो 

नरहकेो र्वषम ऄवस्थामा यस सम्मार्नत नगर सभामा सम्बोधन गदछुै । मानव आर्तहासकै 

सबैभन्दा ठूलो जैर्वक संकट पैदा भइ ठूलो संख्यामा मार्नसहरू संक्रर्मत तथा मतृ्य ुभएको 

ऄवस्थामा संसारकै ध्यान केर्न्ित भएको छ । यस महामारीबाट हाम्रो नगरपार्लका लगायत 

दशेभररका ऄर्धकांश पार्लकाहरु पर्न प्रभार्वत भएका छन ् । यस ऄवस्थामा कोरोना 

भाआरसका कारण र्दवंगत हुने प्रर्त भावपणूि श्रद्धाञ्जली तथा शोकाकुल पररवार प्रर्त हार्दिक 

समवेदना व्यक्त गद ैईपचाराथि सम्पणूि र्ददी बर्हनी एवं दाजभुाआहरूको शीघ्र स्वास््य लाभको 

कामना गदिछु । कोरोना भाआरसले मलुकुको ऄथि व्यवस्थामा गम्भीर धक्का पगुेको छ । 

ईत्पादन, र्वतरण प्रणाली तथा र्नमािण कायि समेत बन्द प्राय छ । जसले हाम्रो लक्ष्य प्रार्िमा 

ठूलो व्यवधान खडा गरेको छ । यस जोर्खमपणूि पररर्स्थर्तलाआि सम्हाल्न ऄग्रपङ्र्तमा रहरे 

काम गने र्चर्कत्सक, स्वास््यकमी, नसि, सरुक्षाकमी, नगर प्रहरी, सर-सफाआकमी, 

जनप्रर्तर्नर्ध, कमिचारी, एम्बलेुन्स चालक एवं र्वपद ् व्यवस्थापन सर्मर्तका पदार्धकारी 

लगायत सबैको सर्क्रयताको ईच्च प्रशंसा गदिछु । ऄत्यावश्यक वस्तकुो अपरू्तिमा योगदान 

परु् याईन ुहुने व्यर्क्त तथा संघ संस्थाहरूलाइ पर्न हार्दिक अभार व्यक्त गदिछु । कोर्भड-१९ को 

कारण लाग ू गररएको बन्दा बन्दीमा काम गनि नपाएका ऄर्त र्वपन्न नागररकहरूलाइ राहत 

र्वतरणका लार्ग र्वपद ्व्यवस्थापन कोषमा नगद रकम जम्मा गने तथा राहत प्याकेज ईपलब्ध 

गराईन ुहुने सम्पणूि महानभुाव, संघ संस्थाहरू प्रर्त हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गदिछु । 
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नेपाली जनताको संघषि र लोकतार्न्िक अन्दोलनका माध्यमबाट संघीय लोकतार्न्िक गणतन्ि 

नेपालको स्थापना गनि बर्लदानी गनुिहुने सम्पणूि ज्ञात ऄज्ञात शहीदहरू प्रर्त श्रद्धा समुन ऄपिण 

गनि चाहन्छु । नेपाली सभ्यता, नेपाली समाज र नेपाल राष्ट्रलाइ यहाँसम्म ल्याइ पयुािईने सम्पणूि 

नेपालीहरू प्रर्त ईच्च सम्मान व्यक्त गनि चाहन्छु ।  

 

नेपालको संर्वधानको मलू ममि तथा नेपाली जनताको भावना ऄनरुूप संघीयता कायािन्वयनको 

र्शलर्सलामा कावासोती नगरपार्लकाले अफूलाइ बर्लयो स्थानीय तहको रूपमा स्थार्पत 

गने र्दशामा िुत गर्तमा ऄर्घ बर्ढरहकेो छ । यस कायिमा सकारात्मक सहयोग गनुिहुने सम्पणूि 

नगरवासी प्रर्त अभार व्यक्त गद ैअगामी र्दनहरूमा गर्हरो साथ र सहयोगको ऄपेक्षा राख्दछु 

।  

 

लोकतन्ि भनेको र्वर्धको शासन हो । लोकतन्िलाइ मजबतु बनाईन स्थानीय सरकार बर्लयो 

हुन ु पनेमा दइु मत छैन । जनताले नर्जकबाट दखे्न, सनु्न र ऄनभुरू्त गनि सक्ने स्थानीय 

सरकारका सेवा प्रवाहलाइ संस्थागत गने, र्वर्धको शासन स्थार्पत गने, नागररकले पाईने सेवा 

तथा र्वकास व्यवस्थापनलाइ सरल, सहज, प्रभावकारी र प्रर्वर्ध मैिी बनाईने कायि गद ै

कावासोती नगरपार्लकालाइ बर्लयो स्थानीय सरकारका रूपमा ईभ्याईन हामीले सघन प्रयास 

गरेका छौं ।  

 

सीर्मत श्रोत साधनका बीचमा ऄसीर्मत अवश्यकताहरूलाइ सम्बोधन गनुिपने बाध्यता र 

जनर्नवािर्चत स्थानीय सरकारसँग नगरवासीको ईच्च ऄपेक्षाका माझ हामी रहकेा छौं । 

र्वकासको सम्भाव्यतालाइ फरार्कलो पाद ै र र्वकासको जग बर्लयो बनाईँद ै “समदृ्ध नेपाल 

सखुी नेपाली” को यािातफि  हामी ऄनवरत रूपमा लार्ग रहन ुपनेछ । 
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सविप्रथम म चालू आ.व.को नीर्त तथा कायुक्रमको समीक्षा प्रस्ततु गदिछु । 

 

आर्थुक के्षत्र  

 

१. ईपलब्ध जनशर्क्त र सीर्मत स्रोत साधनको कुशलतम पररचालन गद ैकोर्भड-१९ रोगको 

महामारीको बाबजदु पर्न अर्थिक के्षिमा यस वषि र्लआएका ऄर्धकांश नीर्तहरू 

कायािन्वयनको र्दशामा सकारात्मक रूपले ऄगाडी बर्ढरहकेा छन ्। 

 

२. यस वषि कृर्ष तथा पशपुालनका के्षिमा कृर्िम गभािधारण सवेा, माटे तथा नाम्ले जकुाको 

औषधी र्वतरण कायिक्रम, प्रर्तफलमा अधाररत ऄनदुान, मौरी पालक कृषकलाइ 

ऄनदुान, भकारो सधुार कायिक्रम, गररमा धानको बीई बापतको क्षर्तपरू्ति र्वतरण, खोप 

तथा मल बीई र्वतरण लगायत तार्लम तथा ऄनदुानमा अधाररत कायिक्रमहरू 

सञ्चालन गररएका छन ्। 

 

३. वडा स्तरबाट कृषकहरूका लार्ग ईत्पादनसँग सम्बर्न्धत तार्लमहरू सञ्चालन गररएको 

छ । कृषकहरूका लार्ग ५० प्रर्तशत ऄनदुानमा मल, बीई, औजार ईपकरणहरू 

र्वतरणका कायिक्रमहरू सञ्चालन गररएका छन ्। 

 

४. पयिटनका क्षेिलाइ लर्क्षत गरी वडा १७ मा ऄमलटारी सामदुार्यक होमस्टे के्षिर्भि 

नगरपार्लकाको ५० प्रर्तशत ऄनदुानमा ९ वटा नयाँ सामदुार्यक होमस्टे र्नमािण सम्पन्न 

भएको छ । 

 

५. नगरपार्लकाको वडा नं. १ र्स्थत लोकाहा क्षेिमा प्रादरे्शक औद्योर्गक क्षेि स्थापनाका 

लार्ग प्रदशे सरकारसँगको सहकायि गरी प्रदशेको नीर्त तथा कायिक्रममा समावेश गरी 

प्रदशेबाट बजेट र्वर्नयोजन गररएको छ । हाल जग्गा प्रार्ि कायिलाइ ऄगार्ड बढाआएको 

छ । 
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६. दधू तथा दगु्ध जन्य ईत्पादन वरृ्द्ध गनि तथा नगरपार्लकालाइ दधूमा अत्मर्नभिर गराईन 

सहकारी माफि त दधू ईत्पादक कृषकहरूलाइ दोस्रो चौमार्सक सम्ममा ईत्पार्दत दधू १३ 

लाख ६३ हजार र्लटरलाइ प्रर्त र्लटर रु १ नगद ऄनदुान प्रदान गररएको छ । 

 

७. कृर्ष जन्य ईत्पादन वरृ्द्धका लार्ग यस वषि व्यवसार्यक र गैरव्यवसार्यक ४५ जना 

कृषकहरूको माटो परीक्षण गरी माटो सधुारका लार्ग सामाग्री र्वतरण कायि सम्पन्न 

भएको छ । 

 

८. पश ुरोग र्नदान र र्नयन्िणका लार्ग यस वषि र्बरामी पशकुो नमनुा संकलन गरी केन्िीय 

पश ुरोग ऄन्वषेण प्रयोगशाला काठमाडौं पठाईने कायिको सरुुवात गररएको छ । 

 

९. माछा पकेट के्षि कायिक्रम ऄन्तगित वडा नं. ७ मा नमनुा माछा पालन समहू कृर्ष सामाग्री 

केन्िको भौर्तक संरचना र्नमािण गररएको छ । 

 

१०. कावासोती नगरपार्लका क्षेि र्भि ऄवर्स्थत रर्ह सेवा प्रवाह गद ैअएका "क" वगिका 

१९ वटा र "ख" वगिका ८ वटा, "ग" वगिका २ वटा र "घ" वगिका केही लघ ु र्वत्तीय 

संस्था तथा ३२ वटा र्वमा संस्थाहरु माफि त र्वत्तीय ऄनशुासन, र्वत्तीय पहुचँ र समग्र 

र्वकासमा टेवा पगुकेो ऄवस्था छ । अगामी र्दनमा स्थानीय अवश्यकता, सक्षमता र 

नागररकको कायिमा सहजता पगु्ने गरी र्वत्तीय सेवा प्रवाह गनि समन्वयात्मक रूपमा ऄर्घ 

बर्ढनेछ ।  

 

११. सहकारी क्षेिको र्वकासका लार्ग क्षमता र्वकास तार्लम र अवश्यक ईपकरण प्रदान 

लगायतका कायिहरू गररएको छ । नगरपार्लका कायि क्षेि रहकेा कुल ३१ वटा 

सहकारीहरू रहकेा छन ् । ती संस्थाहरूमा हाल सम्मको कुल शेयर सदस्य संस्था  १४ 

हजार ३ सय जना, शेयर रकम ९ करोड ५९ लाख ४६ हजार ३ सय ५५ रुपैयाँ, कुल 
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बचत रकम ५७ करोड ९६ लाख २२ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ, कुल लगानीमा रहकेो 

रकम ४९ करोड ७७ लाख ९३ हजार ९७ रुपैयाँ र जगेडा कोषमा रहकेो रकम २ करोड 

२६ लाख २ हजार ५ सय ४५ रुपैयाँ रहकेो ऄवस्था छ । यसरी सहकारी माफि त न्यनू 

अय वगिका मार्नसको बचत पररचालन, स्थानीय श्रोत साधन र क्षमताको ईपयोग तथा 

स्वरोजगारी प्रवधिन गने कायिमा नीर्तगत एवं कायिक्रमगत प्रयास हुदँ ैअएको छ ।  
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सामार्िक र्वकास  

 

समाजको सभ्य, र्दगो, सन्तरु्लत र न्यार्यक र्वकासका लार्ग सामार्जक र्वकास ऄपररहायि र 

साविभौम अवश्यकताका रूपमा स्वीकार गररएको छ । तद ऄनसुार नीर्त, संरचना, प्रणाली, 

कायिक्रम र कायि व्यवहारमा महत्व र्ददँ ैऄर्घ बर्ढएको छ : 

 

१२. र्वर्वध कारणबाट र्वद्यालय बार्हर रहकेा बालबार्लकाको ऄवस्था पर्हचान गरी 

ईनीहरूलाइ र्वद्यालयसम्म परु् याईनका लर्ग बहुसरोकारवालाको सर्क्रयतामा र्वर्भन्न 

कायिक्रमहरू सञ्चालन भएका छन ्। 

 

१३. अधारभतू तह (कक्षा ८) को नगरस्तरीय परीक्षामा प्राि प्रर्तफलका अधारमा 

र्वद्यालयहरूलाइ स्तरीकरण गद ैनगर ईत्कृष्ट श्री र्शव माध्यर्मक र्वद्यालय-कावासोती २ 

लाइ परुस्कारद्वारा सम्मान गररएको छ । 

 

१४. कक्षा कोठामा र्शक्षक भन्ने ऄर्भयानलाइ प्रभावकारी बनाईन र र्शक्षकको कायि क्षमता 

बढाईने कायिक्रमहरू रार्खएको छ । “म बन्छु नमनुा र्शक्षक: कावासोतीलाइ बनाईने हो 

नमनुा शैर्क्षक नगरी” भन्ने अदशि वाक्यलाइ अत्मसाथ गने गरी र्शक्षकहरूलाइ 

र्जम्मेवार र प्रोत्सार्हत गररएको छ । 

 

१५. माझी, मसुहर, वोटे, दर्लत तथा ऄन्य र्समान्तकृत समदुायका र्वद्याथीलाइ छािवरृ्त्तको 

व्यवस्था र्मलाआएको छ । मसुहर समदुायका र्वद्याथीलाइ ईच्च र्शक्षा ऄध्ययनमा 

छािवरृ्त्त प्रदान गद ैईच्च र्शक्षा ऄध्ययनमा र्वपन्न वगिको पहुचँ स्थार्पत गने र्दशामा 

ऄर्घ बर्ढएको छ । 

 

१६. र्वद्यालय तथा ईच्च र्शक्षामा छािवरृ्त्त तथा व्यवसार्यक र्शक्षा प्रवधिन कायिलाइ 

बहुसरोकारवालाको सहयोग र ऄपनत्वमा ऄगाडी बढाईन नीर्तगत व्यवस्था गद ैकोषको 
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व्यवस्था गररएको छ । बालबार्लकाहरूको र्सजिनर्शलतालाइ प्रोत्सार्हत गनि नगरका 

कोर्पला नामक सार्हर्त्यक पर्िका प्रकाशन ईन्मखु छ । 

 

१७. र्वद्यालय ईमेर दरे्ख नै ऄनशुासन र स्वास््यलाइ जीवन शैली बनाईन सहयोग गने 

खलेकुद क्षेिलाइ ईच्च महत्व र्ददँ ै नगर र्भिका २४ वटा माध्यार्मक र्वद्यालयहरूको 

सहभार्गतामा राष्ट्रपर्त रर्नङ र्शल्ड प्रर्तयोर्गता सम्पन्न गररएको छ । 

 

१८. यस अ.व.मा र्वद्यालय ममित शीषिकमा २५ वटा सामदुार्यक र्वद्यालयहरूलाइ ऄनदुान 

रकम ईपलब्ध गराआएको छ । नगर र्भिका सबै सामदुार्यक र्वद्यालयहरूमा र्दवा 

खाजाको व्यवस्था गररएको छ । प्राथर्मक तहका र्वद्यालयको भान्छा व्यवस्थापन गनि 

अवश्यक ऄनदुानको समेत प्रबन्ध गररएको छ । 

 

१९. र्शव मा.र्व. कावासोती वडा नं. २ तथा सरस्वती मा.र्व. कावासोती वडा नं. ४ मा नमनुा 

र्वद्यालय र्नमािण गरुुयोजना ऄनरुूप भौर्तक र्नमािण कायि सञ्चालन भआरहकेो छ । 

 

२०. वाल मैिी नगरपार्लका र्नमािणको लार्ग सबै सचूकको ऄवस्था पर्हचान गरी सधुार 

गनुिपने पक्षमा प्राथर्मकता र्नधािरण गरेर ऄर्घ बढ्न वाल मैिी ऄवस्था पर्हचान, घरधरुी 

सवेक्षण कायिको त्याङ्क र्वशे्लषण र प्रर्तवेदन कायिको ऄर्न्तर्मकरण हुदँछै । 

 

२१. वडा तथा नगर सञ्जालका बालबार्लकाहरूलाइ नेततृ्व र्वकास सम्बन्धी तार्लम 

र्दआनकुा साथै बाल र्ववाह रोक्न तथा दवु्यिवहारमा परेका बालबार्लकालाइ न्याय र्दन 

काननुी कारबाहीको लार्ग पहल तथा बालबार्लकालाइ पाररवाररक सहयोग सर्हत बाल 

संरक्षण गहृमा राख्ने व्यवस्था र्मलाईन सहयोग गररएको छ । 

 

२२. नगर भरीका सबै र्वद्यालयको समग्र पक्षको कायिसम्पादन परीक्षण गद ैयथाथि ऄवस्थाको 

पर्हचानको साथमा नगरको र्शक्षा र्वकासका लार्ग नीर्त, योजना र कायिक्रमलाइ 
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र्दशार्नदशे गनि कावासोती नगरपार्लका र्शक्षा र्वकास रणनीर्त र्नमािणको क्रममा रहकेो 

छ । 

 

२३. यस अ.व.को जेठ मसान्तसम्म स्वास््य संस्थाबाट ८६ हजार २ सय ३० जनाले ओर्पडी 

सेवा, पवूि प्रसरू्त, ईत्तर प्रसरू्त, पररवार योजना लगायतको सेवा र्लएका छन ् भने पणूि 

खोप, नसने रोगहरु, स्वास््य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सर्मर्तलाइ पररवार 

योजना ऄर्भमखुीकरण, र्कशोरीहरूलाइ अइरन चक्की महत्व तथा र्वतरण सम्बन्धमा 

र्शक्षक र स्वास््यकमीलाइ तार्लम कायिक्रमहरू सम्पन्न गररएको छ । अयवुेद सेवा 

केन्िबाट जेष्ठ मसान्तसम्म ६ हजार ६ सय ३३ जना व्यर्क्तहरूले सेवा र्लएका छन ्। 

 

२४. डेङ्ग्य ुरोगको रोकथाम तथा र्नयन्िणको लार्ग सचेतना कायिक्रम १६ वटा वडामा सघन 

रुपमा सञ्चालन गररएको छ ।  

 

२५. स्वास््य संस्थाहरूमा ऄत्यावश्यक औषर्ध र मेर्डकल ईपकरणहरूको व्यवस्था गररएको 

छ । अमा स्वास््य कायिक्रम ऄन्तगित ७०० जना भन्दा बढी गभिवती तथा सतु्केरीहरूले 

सेवा र्लएका छन ् । मर्हला स्वास््य स्वयंसेर्वका प्रोत्साहन कायिक्रमलाइ र्नरन्तरता 

र्दआएको छ । 

 

२६. गररब तथा र्वपन्न नागररकहरूलाइ र्वर्भन्न ८ प्रकारका जर्टल रोगको र्नःशलु्क 

ईपचारका लार्ग नेपाल सरकारले तोकेका ऄस्पतालहरूमा ईपचारको लार्ग र्सफाररस 

गने व्यवस्था गररएको छ । 

 

२७. मगृौला रोगको ईपचार तथा सपि दशंको ईपचारको व्यवस्थापन गनि संघ तथा प्रदशे 

सरकारसँगको समन्वयमा मगृौला रोगीको ईपचार तथा सपि दशंको ईपचारको व्यवस्था 

र्मलाआएको छ । 
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२८. वडा नं. १ मा स्थापना गनि लार्गएको सहरी स्वास््य केन्िको भवन र्नमािणको कायि 

ऄर्न्तम चरणमा रहकेो छ । अगामी वषि दरे्ख ईक्त केन्िलाइ सञ्चालनमा ल्याआने छ । 

 

२९. ईपचारका क्रममा र्बरामीलाइ रगतको ऄभाव हुन नर्दन नेपाल रेडक्रस सोसाआटी 

कावासोतीद्धारा स्थार्पत नवलपरु रक्त सञ्चार केन्िसँग सहकायि गद ैअआएको छ । 

 

३०. र्पठौली स्वास््य चौकीको नयाँ भवन तथा कावासोती स्वास््य चौकीमा बर्थिंग सेन्टर 

र्नमािण ऄर्न्तम चरणमा पगुेको छ । 

 

३१. लैङ्र्गक समानता तथा सामार्जक समावेशीकरण कायम गद ै समता मलूक समाज 

र्नमािण गनि मर्हला, बालबार्लका तथा ज्येष्ठ नागररक र ऄपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरूका 

लार्ग र्वर्भन्न कायिक्रम सञ्चालन गररएको छ । मर्हलाहरुको व्यर्क्तत्व र्वकासको 

प्रारर्म्भक प्रर्शक्षण ऄन्तगित समहु सदस्यका लार्ग ऄनरु्शक्षण कायिक्रम सञ्चालन 

भएको छ । जसमा एक हजार जना भन्दा बढी मर्हला प्रत्यक्ष लाभार्न्वत भएका छन ्। 

 

३२. सबै वडाहरुमा ऄपाङ्गता सम्बन्धी र्शर्वर सञ्चालन गरी ६५५ जनालाइ चार प्रकारका 

ऄपाङ्गता पररचय पि र्वतरण गररएको छ ।  

 

३३. र्हसंा र्वरुद्धको १६ र्दने ऄर्भयान, जेष्ठ नागररक र्दवस, ऄन्तरािर्ष्ट्रय ऄपाङ्गता 

र्दवसबाट लर्क्षत समहूलाइ सकारात्मक प्रभाव पने गरी र्वर्वध कायिक्रम सर्हत 

मनाआएको छ । 

 

३४. र्वशेष गरी गभि ऄवस्था दरे्ख ५ वषि मरु्नका बालबार्लका तथा १० दरे्ख १९ वषि  ईमरे 

समहूका र्कशोरीहरूको पोषण र स्वास््य ऄवस्थामा सधुार ल्याइ पोषण मैिी 

नगरपार्लका घोषणा गनि बहुके्षिीय पोषण कायिक्रम ऄन्तगित र्वर्भन्न कायिक्रम 

सञ्चालनमा रहकेा छन ् । यस अ.व.मा सबै वडाका सरोकारवालाहरूलाइ पोषण र 
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स्वास््य सम्बन्धी ऄर्भमखुीकरण, १० वटा सामदुार्यक र्वद्यालयहरूमा र्कशोरीहरूलाइ 

मर्हनावारी स्वच्छता, अआरन तथा फोर्लक एर्सडको महत्व र पोषण र स्वास््य सम्बन्धी 

तार्लम सञ्चालन गररएको छ । 

 

३५. नगर र्भिका कररब ४०० जना सनुौला हजार र्दन ऄवस्थाका अमाहरूलाइ सहभागी 

गराइ करेसाबारी खतेी सम्बन्धी तार्लम तथा तरकारीको ईन्नत जातको बीई र्वतरण गरी 

एक घर एक करेसाबारी ऄवधारणालाइ कायािन्वयन गनि ऄर्भप्रेररत गररएको छ । 

 

३६. सबै वडाहरुमा पोषण खाद्य सरुक्षा र्नदशेन सर्मर्त गठन गरी ऄर्भमखुीकरण कायिक्रम 

गररएको छ । 

 

३७. नगरपार्लका र्भि वडा नं. ५ मा १ वटा वडा नं. ७ मा २ वटा र वडा नं. १६ मा १ वटा 

खलेकुद मैदानको ममित कायि सम्पन्न भआसकेको छ । खले के्षिको प्रवधिनका लार्ग 

कावासोती वडा नं. २ मा कवडि हलको स्तरोन्नतीको कायि ऄर्न्तम चरणमा रहकेो छ । 

 

३८. सबै नगरवासीमा शदु्ध खानेपानीको सेवा ईपलब्ध गराईने कायि र्दशामा नगरपार्लका 

ऄगाडी बर्ढरहकेो छ । यस वषि संघीय सरकारको र्वशेष ऄनदुानमा वडा नं. ७ मा वहृत ्

खानेपानी अयोजना र्नमािण कायि सरुु गररएको छ । कावासोती खानेपानी तथा सरसफाआ 

संस्थाको सहकायिमा वडा नं. ३ र्स्थत र्जल्ला सदरमकुाम रहने स्थानमा खानेपानीको 

ओभरहडे टंकी र्नमािण ऄर्न्तम चरणमा पगुेको छ । वडा नं १५ को खानेपानीका लार्ग 

कररब ४ र्कलो र्मटर पाआपलाआन र्वस्तार गररएको छ । 

  

३९. सरसफाआ तथा फोहर व्यवस्थापन सम्बन्धमा नगर तथा वडास्तरमा र्वर्भन्न कायिक्रमहरू 

भएका छन ्। बजार के्षिको फोहर संकलन तथा व्यवस्थापन कायि सञ्चालनमा रहकेो छ । 

वडा स्तरबाट प्लार्ष्टक मकु्त ऄर्भयान सरुु भएको छ । 
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४०. हररत शहर र्नमािण ऄर्भयान ऄन्तगित नगरपार्लका वडा नं. ११, १२, १५ र १७ का 

र्भिी मलू सडकको दायाँ बायाँ म्यान्गो र्स्टक र धपूीका र्वरुवाहरु लगाआएको छ । 

 

४१. नगर स्तरमा र्दगो रूपमा फोहर मलैा व्यवस्थापनका लार्ग भौर्तक संरचना र्नमािणको 

कायि सम्पन्न गररएको छ । कुर्हने फोहर मलैालाइ प्राङ्गररक मल बनाईने तथा ऄन्य 

फोहर पनुः प्रयोग गनि र्मल्ने गरी स्थापना भएको फोहोर मलैा व्यवस्थापन केन्ि सञ्चालन 

तथा व्यवस्थापन गनि वातावरणीय सनु्दर नेपाल प्रा.र्ल. सँग ठेक्का सम्झौता भइ कायि 

प्रारम्भ गररएको छ । जसबाट र्दगो रुपमा फोहरमैला व्यवस्थापन हनुकुा साथै दशेकै 

नमनुा फोहोरमलैा व्यवस्थापन केन्िको रूपमा स्थार्पत गनि सर्कने र्वश्वास र्लएको छु । 

 

४२. सामार्जक सरुक्षा भत्ता बैंक खातामाफि त भकु्तानी हुने व्यवस्था र्मलाआएको छ । 

सामार्जक सरुक्षा तफि  यस अर्थिक वषिमा र्वर्भन्न शीषिकमा गरी जम्मा ६ हजार ४० 

जनाले सामार्जक सरुक्षा भत्ता प्राि गरेका छन ् । सामार्जक सरुक्षामा हाल सम्म १७ 

करोड २४ लाख २२ हजार ६ सय रुपैयाँ खचि भएको छ ।  

 

४३. सामदुार्यक र्वद्यालयमा ऄध्ययनरत छािाहरूलाइ र्नःशलु्क स्यार्नटरी प्याड र्वतरण गने 

कायि यसै अ.व.बाट सरुु गने गरी ऄर्घ बढाआएको छ ।   

 

४४. नेपाल सरकारको ससति ऄनदुानबाट सञ्चार्लत सरुर्क्षत अप्रवासन पररयोजना (सामी) 

को माफि त ७ हजार ५ सय भन्दा बढी व्यर्क्तहरूलाइ वैदरे्शक रोजगारी सम्बन्धमा परामशि 

प्रदान गनुिका साथै १५० जनालाइ ऄर्भमखुीकरण गररएको छ । ईक्त पररयोजना माफि त 

३५० जना व्यर्क्तहरूलाइ र्वत्तीय साक्षरता ऄर्भमखुीकरण कायिक्रम सञ्चालन गररएको 

छ । 
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पूवाुधार र्वकास 

 

४५. र्वकास अयोजना सञ्चालन तथा कायािन्वयनको सम्बन्धमा प्रदशे तथा संघीय 

सरकारसँग समन्वय र सहकाररता ऄवलम्बन गररएको छ । 

 

४६. पवूािधार र्वकास तफि  कररब ३ दशमलव ५ र्कलो र्मटर सडक कालोपिे गने कायि 

सम्पन्न भएको छ । १८ र्कलोर्मटर सडक ग्राभेल गररएको छ । सडक वोडि नेपालको 

सहकायिमा २ र्कलो र्मटर र्पच ममित हुने क्रममा रहकेो छ ।  

 

४७. यस अर्थिक वषिमा नगरपार्लकामा १० दशमलव ४ र्कलोर्मटर पक्की नाला र्नमािण 

सम्पन्न भएको छ । १७ वटा कल्भटि, ५ वटा र्डप वोररङ्ग, ९४५ र्मटर र्सँचाइ नहर, १४ 

स्थानमा र्सचँाइ बोररङ तथा ६८० र्मटर र्सचँाइ बाँध र्नमािण गररएको छ । नगरका 

र्वर्भन्न स्थानमा २७२ वटा सडक बर्त्त जडान गररएको र र्वर्भन्न स्थानमा 

र्वधरु्तकरणको कायि सम्पन्न भएको छ ।  

 

४८. नगर गौरव योजनाको रूपमा रहकेो चक्रपथ र्नमािणलाइ यस वषि पर्न र्नरन्तरता र्दआएको 

छ । सोही बमोर्जम १, ३, ११, १५ र १७ नं. वडामा ४.५ र्कलो र्मटर बाटो कालो 

पिेको गनिको लार्ग ठेक्का सम्झौता भइ कायािन्वयनको क्रममा रहकेो छ ।  

 

४९. नवलपरुको सदरमकुाम दशेकै नमनुा बनाईने ईद्दशे्यका साथ एकीकृत सेवा प्रवाह केन्ि 

र्नमािणका लार्ग प्रदशे तथा संघीय सरकारसँगको समन्वयमा र्ड.र्प.अर. तयार भआ 

स्वीकृर्तको प्रर्क्रयामा रहको छ । यस कायिमा नगरपार्लकाबाट अवश्यक समन्वय र 

सहकायि गररदैं अआएको छ ।    

 

५०. नगरपार्लकाको बहुईद्दशे्यीय भवन र्नमािणको दोस्रो तलाको छत ढलानको कायि 

सर्कएको छ । वडा नं ९ र १५ मा वडा कायािलय र्नमािण कायि सम्पन्न भइ वडाको 
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कामकाज नयाँ भवनबाट नै सचुारु गररएको छ । वडा नं. ४, ५, ७ र ८ को अफ्नै 

कायािलय भवन र्नमािणका लार्ग ठेक्का सम्झौता भइ कायि प्रारम्भ भएको र अगामी 

अ.व. मा सम्पन्न गने लक्ष्य र्लआएको छ ।  

 

५१. वडा नं. ६ को प्रार्वर्धक र्शक्षालयको ४ कोठे भवन र्नमािण कायि ऄर्न्तम चरणमा पगुेको 

छ । नगर र्भिका २५ वटा र्वद्यालयका भौर्तक पवूािधार ममित संभारको कायि भआरहकेो 

छ । 

 

५२. वडा नं. २ र ३ को र्समानाको ७१५ र्मटर तथा वडा नं. ४, १०, १२, १४, १५, १६ र 

१७ मा गरी कररब २ दशमलब ७१ र्कलो र्मटर बाटो कालोपिेको ठेक्का सम्झौता भइ 

कायािन्वयनको चरणमा रहकेो छ । नगरको ममित सम्भार कोषबाट १७ वटै वडाका 

र्वर्भन्न सडकहरुमा ममित कायि सम्पन्न गररएको छ । 

 

५३. वडा नं. १५ मा पयिटन सचूना केन्िको भवन र्नमािण कायि सर्कएको छ । पोखरी ताल 

पयिटकीय क्षेिको र्नमािण कायिलाइ यस वषि पर्न र्नरन्तरता र्दआएको र हाल ईक्त तालमा 

जाने बाटोको ढलान र गटे र्नमािणको कायि भआरहकेो छ ।  

 

५४. वडा नं. १ र ४ मा पने केरुङ्गे खोलाको दवुैतफि  गरी २२० र्मटर तटबन्धन र्नमािण 

कायिको ठेक्का सम्झौता भइ कायािन्वयनको चरणमा रहकेो छ ।  

 

५५. मानव वन्यजन्त ु द्वन्द्व न्यनूीकरण कायिक्रमले कावासोती नगरवासीको जीई ज्यान तथा 

कृर्ष बालीनालीको संरक्षणको लार्ग महत्वपणूि योगदान पगुेको छ । यस्तो समस्या 

न्यनूीकरणको लार्ग नगरपार्लकाले सरुुदरे्ख नै प्राथर्मकताका साथ कायि गरररहकेो छ । 

जसऄनसुार यस अर्थिक वषिमा नगरपार्लकाको वडा नं ७, १०, ११ , १२, १३, १५ र 

१७ मा मेसजाली सर्हतको अर.र्स.र्स. पखािल र्नमािण कायि ८ हजार ३ सय र्मटर मध्ये 
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कररब ३ हजार ५ सय र्मटर र्नमािण सम्पन्न भएको छ । बाँकी कायि र्नमािणार्धन 

ऄवस्थामा रहकेो छ । 

 

५६. र्वपन्न समदुाय अवासका लार्ग वडा नं. १५ मा ११ वटा, वडा नं. १७ मा १० वटा र 

वडा नं. ७ मा १ वटा गरी जम्मा २२ वटा घरको र्नमािण कायि सम्पन्न भएको छ । हाल 

सम्म ६९ वटा घरहरूको र्नमािण कायि सम्पन्न भएको छ ।  

 

५७. यस अर्थिक वषिको जठे मसान्तसम्म भवन र्नमािण तफि  नक्सा पासका लार्ग २४२ 

र्नवेदन दताि भएका छन ्। जसमध्ये प्रथम चरणको आजाजत र्लएका २१३, सपुर स्रक्चर 

आजाजत र्लएका ११९ छन ्भने ४६ जनाले र्नमािण सम्पन्न र्लएका छन ्।  

 

५८. र्वकास योजना सञ्चालनका लार्ग ठेक्का बन्दोबस्त कायिमा नगरपार्लकामा र्वधरु्तय 

खररद प्रणालीलाइ ऄर्धकतम रूपमा ऄवलम्बन गररएको छ । यसबाट ठेक्का प्रर्क्रया 

थप प्रर्तस्पधाित्मक र पारदशी हुनकुा साथै र्वकास लागत समेत न्यनूीकरण भएको छ ।  

 

५९. वन्यजन्तकुो चोरर र्सकारी र्नयन्िण गनि र्जरो पोर्चङ्ग ऄर्भयान सञ्चालन गररएको छ । 

यसैगरी पयिटन प्रवधिनका लार्ग ऄखटेोपहार म्यरु्जयम र्नमािण कायि सरुु गररएको छ ।  

 

६०. प्रधानमन्िी रोजगार कायिक्रम ऄन्तगित रोजगार सेवा केन्िमा कररब २१ सय जना 

बेरोजगार व्यर्क्तहरू सचूीकृत रहकेा छन ्। यस वषि प्रधानमन्िी रोजगार कायिक्रमका लार्ग 

केन्िीय सरकारबाट प्राि २३ लाख ५३ हजार रुपैयाँबाट ९ वटा रोजगार मलूक 

कायिक्रमहरू सञ्चालन गररएको छ । ईक्त बजेट कामका लार्ग पाररश्रर्मकमा अधाररत 

सामदुार्यक अयोजना कायिर्वर्धको अधारमा कायािन्वयनमा लर्गएको छ जसमा 

कोरोना भाआरसबाट प्रभार्वत ऄर्त र्वपन्न तथा बेरोजगार सचूीमा सचूीकृतलाइ 

प्राथर्मकताको अधारमा काममा लगाआएको छ ।  
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६१. स्थानीय पवूािधार र्वकास साझेदारी कायिक्रम ऄन्तगित र्व.पी. स्मरृ्त भवन, थारु रार्ष्ट्रय 

सङ्ग्रहालय भवन, पोखरी ताल पयिटन पवूािधार, नेि ज्योर्त संघ भवन, ५ वटा क्याम्पस 

भवन, ८ वटा र्वद्यालयहरूको पवूािधार र्नमािण लगायतका कायि भआरहकेो छ ।  
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संस्थागत र्वकास, सेवा प्रवाह र सुशासन 

 

६२. लोक सेवाबाट र्सफाररस भइ स्थायी र्नयरु्क्त भएका प्रार्वर्धक तथा प्रशासर्नक कमिचारी 

२३ जना तथा सामार्जक सरुक्षा तथा पर्ञ्जकरणको लार्ग ३ जना थप कमिचारी करारमा 

व्यवस्थापन गररएको छ । सेवा प्रवाहमा शीघ्रता तथा प्रभावकाररता ल्याईन ऄर्धकतम 

रूपमा र्वधरु्तय प्रर्वर्ध तथा सचूना प्रर्वर्धको प्रयोग गररएको छ । 

 

६३. योजना कायािन्वयनको तार्लका र्नमािण गरी योजना सम्झौता, ऄनगुमन र फरफारक कायि 

समय तार्लका ऄनसुार हुने व्यवस्था र्मलाआएको छ । 

 

६४. कर तथा राजस्व प्रशासनलाइ प्रभावकारी तथा अधरु्नक बनाईन राजस्व संकलन तथा 

व्यवस्थापनमा र्वधरु्तय पद्धर्तलाइ सबै वडामा कायािन्वयन गररएको छ । 

 

६५. नगरवासीहरूलाइ नगरपार्लकाको काम कारबाहीका सम्बन्धमा सचूना प्रवाहको सहज 

पहुचँको लार्ग नगरपार्लकाको वेबसाआट तथा फेसबकु पेज र्नयर्मत ऄद्यावर्धक 

गररएको छ । 

 

६६. नगर क्षेि र्भिका गैरकाननुी गर्तर्वर्धहरूको र्नयमन तथा र्नयन्िण गनि नगर प्रहरी 

पररचालन गररएको छ । यस अ.व. मा केरुङ्गे खोलबाट ऄवैध चोरी र्नकासी कायिमा 

संलग्न सवारीबाट ९ लाख भन्दा बर्ढ रकम जररवाना ऄसलुी गररएको छ । 

 

६७. नगरपार्लकामा कायिरत कमिचारीहरूलाइ काम प्रर्त प्रोत्सार्हत र र्जम्मवेार बनाईन श्रम 

ऐनको ऄनकूुल हुने गरी न्यनूतम तलव सरु्वधाको व्यवस्था गररएको छ ।  

 

६८. यस वषि र्वर्भन्न नीर्तगत तथा काननुी दस्तावेजहरू र्नमािण गरी कायािन्वयनमा ल्याइएको 

छ ।  
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६९. नगरपार्लका तथा सबै र्वषयगत शाखाहरु र वडा कायािलयहरु एवं स्वास््य संस्थाहरुमा 

र्वद्यतुीय हार्जरीको व्यवस्था गररएको छ । नगरपार्लकाद्वारा सञ्चार्लत कायिक्रमहरू 

तथा जनसरोकरका सचूनाका बारेमा स्थानीय सञ्चार माध्यमबाट र्नरन्तर प्रसारण हुने 

व्यवस्था र्मलाआएको छ ।  

 

७०. राजस्वको दायरा र्वस्तारमा जोड र्दआएको छ । सम्पर्त करका सम्बन्धमा नगरवासीको 

पषृ्ठपोषणलाइ सम्मान गद ैसम्पर्त करको दर र दायरा पनुरावलोकन गररएको छ । लामो 

समयदरे्ख नगरपार्लकाको करको दायरामा अईन नसकेका व्यर्क्त, फमि, संस्था तथा 

कम्पनीलाइ करको दायरामा ल्याआएको छ ।  

 

७१. नदीजन्य पदाथिको व्यवस्थापन माफि त संकलन हुने राजस्व संकलनको लार्ग ३ पटक 

सम्म बोलपि अव्हान हुदँा समेत ठेक्का पक्का हुन नसकेको तथा कोर्भड-१९ को 

कारण लामो समयको बन्दाबन्दी हुदँा लक्ष्य ऄनरुूपको राजस्व संकलन हुन नसकेको 

ऄवस्था छ ।  

 

७२. यस कायािलयको अर्थिक वषि २०७४/०७५ सम्म कायम भएको जम्मा बेरुज ु रकम ७ 

करोड १३ लाख १८ हजार रुपैयाँ रहकेोमा यस वषि अएर ईक्त बेरुज ुमध्ये ६ करोड ५३ 

लाख रुपैयाँ (९१.५८%) फर्छ्यौट भै ६० लाख ९७ हजार रुपैयाँ बाँकी रहकेो छ । त्यस्तै 

अ.व. २०७५/०७६ को श्रेष्ट्ता ऄर्न्तम लेखापरीक्षण हुदँा ६ करोड २४ लाख २८ हजार 

रुपैयाँ बेरुज ूकायम भएकोमा ५७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ सम्परीक्षणबाट हर्ट सकेको र 

बाँकी रकम मध्ये कररब ५ करोड रुपैयाँ पेश्की बेरुज ू रहकेोमा बन्दाबन्दीले गदाि 

सम्परीक्षण गराईन नसर्कएको । अगामी वषि नगरपार्लकाले बेरुजलूाइ शनू्य बनाईने 

लक्ष्य र्लएको छ । 
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७३. महालेखा परीक्षक कायािलयको ऄर्न्तम लेखा परीक्षणबाट प्राि प्रर्तवेदनमा 

औलँ्याइएका सझुावहरूलाइ कायािन्वयनमा ल्याआएको छ । बेरुज ू फर्छ्यौटका लार्ग 

प्रमाण जटुाईने तथा र्नयर्मत गने कायि गरी सम्परीक्षणको लार्ग पठाआएको तथा अर्थिक 

पारदर्शिता र सशुासनलाइ प्रभावकारी बनाआएको छ । लेखा प्रणालीलाइ थप व्यवर्स्थत र 

सरलीकृत गद ै अगामी र्दनमा समग्र अर्थिक प्रणालीलाइ र्नयर्मतता, र्मतव्यर्यता, 

कायिदक्षता, प्रभावकाररता र और्चत्यताको र्दशामा लैजान जोड र्दआनेछ ।  

 

७४. न्यार्यक सर्मर्तमाफि त मेलर्मलापको कायिमा प्रभावकाररता बढ्द ै गएको छ । 

मेलर्मलापकताि र न्यार्यक सर्मर्तको क्षमता ऄर्भवरृ्द्ध भइ आजलासको कायि सम्पादन 

र्सघ्र र प्रभावकारी हुदँ ै गएको छ । यस वषि जेठसम्मको त्याङ्कलाइ अधार र्लदाँ 

११८ ईजरुी दताि हुन अएकोमा ७२ वटा मेलर्मलाप भआसकेको, १० वटा र्नरूपण, ३ 

वटा ऄदालत पठाआएको, ३ वटा स्थर्गत भएको, ३० वटा प्रर्क्रयामा रहकेा छन ्।  

 

७५. न्यार्यक सर्मर्तको कायि सम्पादनलाइ चसु्त दरुुस्त बनाईन सर्मर्तमा प्राि ईजरुी तथा 

न्यार्यक सर्मर्तबाट भएका काम कारबाही सम्बन्धमा र्वधरु्तय प्रणालीबाट सचूना प्रवाह 

गररएको छ । 
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प्रकोप तथा र्वपद् व्यवस्थापन तरु् 

 

७६. र्वश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैर्लएको कोरोना भाआरसका कारण समग्र र्वश्व नै 

अक्रान्त भएको ऄवस्था छ । यही समस्या भोर्गरहकेो कावासोती नगरपार्लकाले, ईक्त 

रोगको संक्रमण रोकथामको व्यवस्थापकीय कायिमा जटुी रहकेो छ । 

 

७७. कोरोना रोकथाम तथा व्यवस्थापनका लार्ग गण्डकी प्रदशे सरकारबाट १० लाख रुपैयाँ, 

र्जल्ला समन्वय सर्मर्तबाट ५ लाख रुपैयाँ, नगरपार्लकाबाट र्वर्नयोर्जत रकम ५४ 

लाख रुपैयाँ र र्वर्भन्न संघ/संस्था तथा व्यर्क्तबाट स्वेर्च्छक सहयोग तथा राष्ट्रसेवक 

कमिचारीबाट १७ लाख २४ हजार ७ सय २५ रुपैयाँ गरी कुल जम्मा ८६ लाख २४ हजार 

७ सय २५ रुपैयाँ कोरोना संक्रमण रोकथाम र्नयन्िण र ईपचार कोषमा अम्दानी भएको 

छ । सोही कायि प्रयोजनको लार्ग कोषबाट जम्मा ५५ लाख ८३ हजार ८ सय २५ रुपैयाँ 

खचि भएको छ । यसरी मानव सभ्यतालाइ चनुौती र्दने यस महामारीलाइ सामना गनि 

सबैको सहकायिमा ऄर्घ बर्ढएको छ ।  

 

७८. कोरोना रोकथाम तथा र्नयन्िणका लार्ग नगरपार्लका र्भि रहकेा स्वास््य संस्थाहरूका 

स्वास््यकमीहरुलाइ पररचालन गररएको छ । कोरोना भाआरस रोग सम्बन्धमा पवूि सतकि ता 

ऄपनाईन जनचेतनामलूक ऄर्भयान सञ्चालन गररएको छ । 

 

७९. अ.व. २०७६/७७ को जेठ मसान्त सम्म कोर्भड–१९ महामारीको पवूि तयारीका क्रममा 

समदुायमा जनचेतना जगाईन कररब ३५ हजार पचाि तथा फ्लेक्स र्वतरण गररएको छ । 

रेर्डयो सञ्चार माध्यमबाट कोर्भड–१९ रोकथामका ईपायहरू बारे सन्दशे प्रसारण 

गररएको छ । पर्छल्लो पटक भारतको र्समा/नाकाबाट १५३ जना नगरवासीलाइ ईद्धार 

गरी ल्याआ, ईनीहरूको सरुर्क्षत रूपमा स्वास््य परीक्षण गने प्रबन्ध र्मलाआएको छ । 

कोर्भड र्नदानको क्रममा २३५ जनाको अर.र्ड.र्ट. र २३१ जनाको र्प.र्स.अर. टेष्ट 

गररएको छ । 
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८०. नगरपार्लकाको १७ वटै वडाको २० स्थानमा क्वारेन्टाआन होम स्थापना गररएको छ भने 

मध्यर्बन्द ु ऄस्पताल तथा प्राकृर्तक र्चर्कत्सालय दबेचलुी, रजहरसँगको सहकायिमा 

अआसोलेसन वाडिको व्यवस्था गररएको छ । 

 

८१. कावासोती नगरपार्लका र्भिका एम्बलेुन्सहरू माफि त नगरपार्लका र्भिका 

र्बरामीहरूलाइ ऄस्पताल सम्म पयुािईन र्न:शलु्क सेवा प्रदान गनि ७० प्रर्तशत 

नगरपार्लकाबाट र बाँकी ३० प्रर्तशत एम्बलेुन्स सञ्चालन गने संस्थाबाट लागत व्यहोने 

व्यवस्था र्मलाआएको र्थयो । जसबाट ५०९ जना भन्दा बर्ढ लभार्न्वत भएका छन ्। 

 

८२. बन्दाबन्दीका कारण दरै्नक गजुारा गनि नसकेका ऄर्त र्वपन्न ४ हजार २ सय १ 

पररवारलाइ र्वपद ् व्यवस्थापन सर्मर्त र वडा सर्मर्तको सर्क्रयतामा राहत प्याकेज 

र्वतरण गररएको छ । 

 

८३. र्वपद ् व्यवस्थापन सर्मर्त, वडा सर्मर्त तथा सामदुार्यक वन सर्मर्तको सहभार्गतामा 

कररब २१ क्वीनटल क्लोररन पाईडर कोरोना र्नयन्िणका लार्ग नगरका र्वर्भन्न वडाका 

साविजर्नक स्थान तथा र्भिी बस्तीहरूमा छकि ने कायि गररएको छ । 
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र्वश्वव्यापी महामारीका रूपमा दरे्खएको कोरोना भाआरसका कारण समग्र सामार्जक अर्थिक 

पक्षमा परेको प्रर्तकूलतालाइ समेत सम्बोधन गद ैनगरपार्लकाले दहेायका रणनीर्तक अधार र 

पक्षहरूलाइ ध्यानमा राखी आ.व. ०७७/०७८ को लार्ग नीर्त तथा कायुक्रम प्रस्ततु गनि 

चाहन्छु । 

 

(क) मलुकुको अयमा कमी अईने, अर्थिक गर्तर्वर्धसँग सम्बर्न्धत र्क्रयाकलापहरूमा 

कमीका कारण श्रोत साधनको पररचालन क्षमता प्राथर्मकता र के्षि फरक हुन सक्ने 

ऄवस्थालाइ ध्यानमा राख्द ैऄर्धकतम अन्तररक श्रोतको पररचालन गने । 

 

(ख) नेपाली ऄथितन्िमा दरे्खएको र्वत्तीय जोर्खम व्यवस्थापन गनि ऄथितन्िलाइ ईत्पादनशील 

के्षिमा केर्न्ित गरी सदुृढ बनाईने ।  

 

(ग) अर्थिक गर्तर्वर्ध कृर्ष, पश ु र्वकास तथा औद्योर्गक ईत्पादन रोजगारमा अधाररत 

र्वकास र्नमािण र सामार्जक जनजीवनमा थप क्षर्त हुन नर्दइ र्क्रयाकलाप तय गने ।  

 

(घ) नगरपार्लकाबाट सञ्चालन हुने र्क्रयाकलापबाट सरृ्जत अर्थिक ईपलर्ब्ध र र्वकासका 

प्रर्तफलहरूको समन्यार्यक र्वतरण गने । 

 

(ङ) स्वास््य, र्शक्षा, लैङ्र्गक सशर्क्तकरण एंव ऄन्य सामार्जक तथा सांस्कृर्तक के्षिमा 

कायिक्रम सञ्चालन र गणुस्तरीय सेवा प्रवाह गरी स्वास््य, र्शर्क्षत, न्यायपणूि र गर्तशील 

सामार्जक जीवनको स्थापना गने । 

 

(च) नगरपार्लकाको समग्र र सन्तरु्लत र्वकासका लार्ग नगरपार्लकाले सरुु गरेका 

रुपान्तरणकारी क्षेिगत नगर गौरव स्तरका कायिक्रम र अयोजनाहरू तोर्कएको समय, 

गणुस्तर र लागतमा सम्पन्न गने । 
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(छ) कायिक्रम तथा अयोजनाहरूको पनु:प्राथर्मर्ककरण गने, फजलु खचि रोक्ने, र्वत्तीय 

ऄनशुासन कायम गद ैईत्पादनशील र रोजगार मलूक के्षिमा लगानी केर्न्ित गने । 

 

(ज) ऄथितन्िमा अएको मन्दीका कारण ऄन्तरािर्ष्ट्रय श्रम बजारमा सङ्कुचनका कारण 

रोजगारीका ऄवसरहरू गमु्ने जोर्खमलाइ सम्बोधन गनि स्वदशेमै रोजगारी र्सजिना, 

अत्मर्नभिर ऄथितन्िको र्वकास र स्थानीय क्षमता वरृ्द्धको ऄवसरमा रूपान्तररत गने । 

 

(झ) भष्ट्राचारलाइ र्नयन्िण गद ै सेवा प्रवाहलाइ प्रर्वर्धमा अधाररत बनाइ चसु्त, छररतो र 

जनमखुी तथा नर्तजा मलुक बनाईँद ैसशुासनको प्रत्याभरू्त र्दने । 
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आर्थुक र्वकास  

 

कावासोती नगरको अर्थिक र्वकासको प्रमखु अयाम कृर्ष, पयिटन, ईद्योग, व्यवसाय र 

प्राकृर्तक श्रोत साधन हनु ्भन्ने त्यलाइ अत्मसाथ गद,ै यी क्षेिलाइ चलायमान तथा र्वकास 

गनि स्थानीय अवश्यकता र सक्षमताका अधारमा प्राथर्मकता सर्हत ऄर्घ बर्ढएको छ :  

 

१. गणुस्तरीय वस्त ुतथा सेवाको सहज प्रार्ि गने जनताको मौर्लक हकलाइ स्थार्पत गनि 

बजार ऄनगुमन कायिलाइ थप सघनता प्रदान गररनेछ । यस कायिलाइ र्नयर्मत, 

अकर्स्मक रूपमा सञ्चालन गने र ऄनगुमनमा संयकु्त बजार ऄनगुमन प्रणाली र्वस्तार 

गररनेछ । ईपभोक्ता र्हत संरक्षणमा सहयोग पयुािईनेलाइ प्रशंर्सत गने, गल्ती गनेलाइ 

दर्ण्डत गररनेछ । 

 

२. कृर्ष पेशालाइ अकषिक, मयािर्दत र सरुर्क्षत बनाईन कृषकको पर्हचान तथा वगीकरण 

गररनेछ । कृर्ष पकेट के्षि कायिक्रमलाइ र्नरन्तरता र्दआनेछ । कृर्ष पकेट के्षि कायिक्रम 

सञ्चार्लत के्षिमा प्रदशे सरकार तथा संघीय सरकारसँगको समन्वयमा वहृत ्लगानीका 

लार्ग पहल गररनेछ । वडा नं ७ र १३ मा माछा पकेट क्षेि स्थापना गने कायि ऄर्घ 

बढाआनेछ । महको ईत्पादन तथा बजारी करणको प्रवधिनका लार्ग “फामिर टु माकेट” 

नीर्त ऄवलम्बन गररनेछ । यसका लार्ग ४ वटा सम्भार्वत बजार के्षिहरूमा कृषक 

ईपभोक्ता र्मलन केन्ि सञ्चालन गररनेछ । सहकारी संस्थाहरू माफि त व्यवस्थापन कायि 

सरुु गररनेछ । 

 

३. व्यवसायीक र रोजगार मलूक कृर्ष व्यवसायको प्रवधिन गररनेछ । यस कायिमा 

व्यवसायीक ईत्पादन, समहू खतेी तथा सहकारी खतेी प्रणालीलाइ जोड र्ददै ँयवुाहरुलाइ 

कृर्ष पेशामा प्रोत्साहन गररनेछ । कृर्षमा जलवाय ुऄनकूुलन ऄवधारणालाइ अत्मसात ्

गररनेछ । कृर्ष मल, बीई, ईपकरण खररदका लार्ग साझेदारीमा वस्तगुत सहायता प्रदान 

गररनेछ । दधू ईत्पादन वरृ्द्धका लार्ग र्दआदँ ैअएको ऄनदुानमा र्नरन्तरता र्दआनेछ । ऄन्य 
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कृर्ष ईपजहरूको ईत्पादनमा र्दआने नगद ऄनदुानमा थप र्वस्तार गररदैं लर्गनेछ । तरकारी 

तथा फलफूलमा िुत र्वषादी परीक्षणलाइ क्रमशः ऄवलम्बन गद ैलर्गनेछ । यसका लार्ग 

कृर्ष ईपज बजार केन्िमा नेपाल सरकारसँगको सहकायिमा िुत र्वषादी परीक्षण सञ्चालन 

गररनेछ । ऄगािर्नक कृर्ष ईपज प्रमाणीकरण प्रयोगशाला र्नमािणका लार्ग प्रदशे 

सरकारसँग समन्वय गररनेछ । 

 

४. प्राकृर्तक र्वपर्त्तका कारण कृर्ष ईत्पादनमा क्षर्त पगु्ने ऄवस्था अएमा व्यवसायीक 

कृषकलाइ सामान्य राहत होस ् भन्ने ध्येयले कृर्ष ईत्पादन राहत कोष स्थापना गरी 

कोषबाट क्षर्तको अधारमा राहत ईपलब्ध गराआने नीर्त र्लआने छ । 

 

५. पश ुनश्ल सधुार गनि ए.अआ. प्रर्वर्ध ऄवलम्बन गररनेछ । ईन्नत जातको र्बज र बाच्छी 

माि ईत्पादन हनेु सेक्सड र्समेन ल्याइ छाडा बाच्छाको संख्या कम गनि कायिक्रम तय 

गररनेछ ।  

 

६. भसु्याहा कुकुरको संख्या क्रमशः बढ्द ै गएको ऄवस्थामा त्यसबाट मानव समदुायमा 

रोगको िास बढ्द ै गएकाले र्नयन्िणका लार्ग “वहृत ् छाडा भसु्याहा कुकुर र्नयन्िण 

कायिक्रम” ल्याआनेछ । घर पालवुा कुकुरको ऄर्भलेख प्रणालीको सरुुवात गररनेछ । 

 

७. कोरोना पीर्डत भएका व्यवसायीक कृषकहरूलाइ पनुस्थािपन गनिका लार्ग ईन्नत र्वई 

र्वजन र्वतरण, कृर्षमा यार्न्िकरण र प्राङ्गाररक तरकारी खतेी प्रर्त चासो बढाईनका 

लार्ग र्वशषे कायिक्रम ल्याआनेछ ।   

 

८. सहकारीलाइ बचत तथा ऋण कारोबार गने र्नकायका रूपमा माि सीर्मत नगरर समदृ्ध 

कावासोती र्नमािणका लार्ग सहकारी क्षेिलाइ र्वकासको समानान्तर सहयािीको रूपमा 

ऄर्घ बढाआनेछ । एक घर एक सदस्य, एक गाईँ एक सहकारी र एक सहकारी एक 

ईत्पादनको मान्यतालाइ अत्मसाथ गरी ईत्पादक सहकारीलाइ प्रवद्धिन गने नीर्त र्लआनेछ 



26 
 

। साथै सहकारी र सरकार सँगसँगै भन्ने मान्यतामा अधाररत रर्ह र्वकास व्यवस्थापन र 

र्टकाईका लार्ग सहकारीहरूसँग समन्वय गने नीर्त नगरपार्लकाले ऄवलम्बन गनेछ । 

 

९. सहकारीमा सशुासन प्रवधिन गनि कोपोमास प्रणाली लाग ु गररने छ । स्थानीय 

सम्भाव्यतामा अधाररत ईत्पादन एवम ्ईपभोग सहकारी स्थापना गद ै न्यनू अय भएका 

जनताको समेत र्नके्षपको सदपुयोगमा ध्यान र्दआनेछ । सहकारीहरूमा बीई पुँजी कोषको 

व्यवस्थापन गरी व्यवसाय प्रवधिन गनि प्रोत्साहन गने कायि यसै वषिदरे्ख थालनी गररनेछ । 

एईटै ईद्दशे्यबाट सञ्चार्लत एकै प्रकारका सहकारीहरू एक अपसमा गार्भन चाहमेा 

प्रोत्साहन गररनेछ ।  

 

१०. ठूला अयोजना सञ्चालन गनि साविजर्नक र्नजी साझेदारी नीर्त ऄवलम्बन गरी र्नजी 

क्षेिको ईपर्स्थर्तलाइ प्रोत्साहन गनि अवश्यक नीर्त तथा काननु ल्याआनेछ । र्नजी 

क्षेिबाट ईद्योग, पयिटन, कृर्ष तथा पशपुालन जस्ता के्षिमा भएको लगानीलाइ प्रोत्साहन 

हुने गरी स्थानीय सरकारका कायिक्रमहरू व्यवसाय मैिी बनाआनेछ । मलू बजार क्षेिको 

रूपमा रहकेो राजमागि दायाँ बाँया, नगरपार्लका कायािलय ऄगाडीको सडकमा हररयाली 

सहरी सनु्दरता प्रवधिनका लार्ग हररत सहर स्वच्छ सहर नीर्त ऄवलम्बन गनि र्नजी 

क्षेिसँग सहकायि गररनेछ ।  

 

११. जैर्वक र्वर्वधता, पानीको श्रोत तथा तालहरूको संरक्षणका कायिहरू गररनेछ । पोखरी 

ताल, टरुवा ताल, गैंडा ताल, राजमर्न्दर ताल तथा ऄन्य ताल र पोखरीहरूको संरक्षण 

कायि प्रदशे सरकारसँगको समन्वयमा गररनेछ । जैर्वक र्वर्वधता र प्राकृर्तक सनु्दरताको 

संवधिन माफि त पयािपयिटन प्रवधिनमा जोड र्दआनेछ । 

 

१२. नगरपार्लका र्भि रहकेा टरुवा ताल, गैडँा ताल, पोखरी ताल लगायतका क्षेिको 

एकीकृत पयिटन र्वकास रणनीर्त र्लइ पवूािधार र्वकास गनि तथा समग्र नगरको पयिटन 

र्वकासको लार्ग एकीकृत नगर पयिटन गरुु योजना तयार गररनेछ ।  
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१३. नगरपार्लका र्भि र्नजी जग्गा बाझो राख्ने कायिलाइ र्नरुत्सार्हत गनि ईविर जर्मन बाझो 

राखमेा जररवाना गने नीर्त ऄवलम्बन गररनेछ । र्नजी जग्गाको ईपयोगको लार्ग भरू्म 

बैंक खडा गरी ऄर्भलेख राखी र्नर्ित समय सम्मको लार्ग करार खतेी गने वातावरण 

बनाआने छ ।  

 

१४. नगरपार्लका ऄण्डा र कुखरुाको मासमुा अत्मर्नभिर भएको र अगामी ३ वषि र्भि दधू र 

तरकारी ईत्पादन बढाइ अत्मर्नभिर हुने तफि  कायिक्रम तय गररनेछ । 

 

१५. र्वश्वव्यापी फैर्लएको कोरोना भाआरसका कारण र्वश्व ऄथितन्िमा मन्दी अएसगँ ै

नेपालबाट रोजगारीमा र्वदशे गएका नेपाली र्फताि हुने क्रम बढेको छ । र्वदशेमा समते 

रोजगारी घटेको सन्दभिमा र्वदशेमा अजिन गरेको ज्ञान, सीप, पूँजी र ऄनभुवलाइ 

नेपालमा ईपयोग गनि जनशर्क्त र श्रम बजारको ऄर्भलेख व्यवस्थापन गरी रोजगार तथा 

स्वरोजगार बनाईन र्वर्भन्न र्वत्तीय संघ/संस्थाहरू तथा स्थानीय ईद्योगहरूसँग साझेदारी 

र सहकायि गररनेछ । साथै सीप, पूँजी, प्रर्वर्ध र बजारको व्यवस्थापनमा जोड र्दआनेछ । 

 

१६. गररबी र्नवारण सम्बन्धी नीर्त, र्नयम तथा कायिर्वर्धहरू तयार गरी कायािन्वयनमा लर्गने 

छ । 

 

१७. नगरपार्लका वडा नं. ७, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १७ वडाहरुमा र्चतवन रार्ष्ट्रय 

र्नकुञ्जको मध्यवती के्षि पने भएकोले जैर्वक र्वर्वधता, पयािपयिटन, जल पयिटन, होम 

स्टे सञ्चालनमा सहयोग र प्रवद्धिनका कायिक्रम सञ्चालन गरी नागररकलाइ स्वरोजगार 

बनाआने छ । पयिटकीय पवूािधार ऄन्तगित वडा नं. १ मा र्नमािणाधीन भ्य ू टावरलाइ 

अगामी वषि सम्पन्न गररने छ । यसबाट पयिटन क्षेिमा झण्डै १ हजार प्रत्यक्ष ऄप्रत्यक्ष 

रोजगारी सजृना हुने र्वश्वास र्लएको छु । 
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पूवाुधार र्वकास  

 

१८. र्वकास योजना सञ्चालन तथा कायािन्वयनको सन्दभिमा प्रदशे तथा संघीय सरकारसँग 

समन्वय गररनेछ । समपरुक कोषको व्यवस्था गरी संघ तथा प्रदशे सरकारसँग ठूला 

पवूािधारको योजनामा सहकायि गररनेछ । 

 

१९. नगरको गौरव अयोजनका रूपमा रहकेो नगरपार्लका बहईुद्दशे्यीय भवन, कावासोती 

वडा नं. १ बालवुा डाँडामा रहकेो भ्य ू टावर, चक्रपथ तथा मानव वन्यजन्त ु द्वन्द 

न्यनूीकरण ऄन्तगित ७, १०, ११, १२, १३, १५ र १७ वडामा र्नमािणाधीन पखािल 

र्नमािण कायिलाइ प्राथर्मकता र्दइ कायि सम्पन्न हुने गरी बजेट र्वर्नयोजन गररएको छ ।  

 

२०. सहकाररता, सहऄर्स्तत्व र समन्वयको संवैधार्नक मलू ममिमा अधाररत रर्ह तीन तहका 

सरकारहरूद्वारा र्वकास कायिक्रमहरू सञ्चालन भआराखकेा छन ् । यसै सन्दभिमा 

नगरपार्लकाबाट कायािन्वयन हुने तथा ऄन्य सरकारहरूसँगको सहकायिमा सञ्चालन हुने 

गरी योजना बैंक र्नमािण गररनेछ । र्दगो र्वकासको र्सद्धान्तमा अधाररत भइ अवर्धक 

योजनाको साथै क्षेिगत योजनाहरू तयार गररनेछ । 

 

२१. नगरपार्लकाबाट सञ्चालन हुने मलूतः सडक पवूािधार र्वकासका योजनाहरूमा ८०-२० 

लागत साझेदारीमा र्नरन्तरता र्दआनेछ । ऄर्त र्वपन्न समदुायमा सञ्चार्लत योजनामा 

नगद लागत सहभार्गता नर्लइ र्जन्सी तथा श्रम सहभार्गताका अधारमा योजना 

कायािन्वयनमा प्रोत्साहन गररनेछ । यसबाट र्वकास योजनामा नगरवासीको ऄपनत्व 

ऄर्भवरृ्द्ध भइ र्वकास योजना र्टकाई हुने र्वश्वास र्लएको छु । 

 

२२. कावासोती नगरपार्लकालाइ व्यवर्स्थत र सरु्वधा यकु्त सहर बनाईन चौडा सडक, 

व्यवर्स्थत पार्कि ङ, साआकल लेन, ऄपाङ्ग मैिी पवूािधार जस्ता पक्षहरूमा प्राथर्मकताका 
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साथ ऄर्घ बढाआनेछ । व्यवर्स्थत सडक, गल्लीको नाम मेर्रक्स एडेर्सिङ र्सस्टम र 

र्ज.अइ.एस.् (GIS) बाट नक्साङ्कन गररनेछ । 

 

२३. नवलपरासी (बदिघाट ससु्ता पवूि) को र्जल्ला सदरमकुाम दशेकै नमनुा बनाईने ईद्दशे्यका 

साथ यस नगरपार्लकाको वडा नं. ०३ मा जग्गा प्रार्ि कायि सम्पन्न भइ र्वस्ततृ कायिक्रम 

प्रर्तवेदन (र्ड.र्प.अर.) तयार भइ स्वीकृतको क्रममा रहकेो छ । ईक्त स्थानमा एकीकृत 

सेवा प्रवाह केन्ि र्नमािणका लार्ग प्रदशे तथा संघीय सरकारसँग समन्वय गररनेछ ।  

 

२४. नगरपार्लका क्षेिर्भि रहकेा साविजर्नक, सरकारी प्रर्त जग्गाको लगत र्लइ खलुा के्षिको 

संरक्षण गने कायिका लार्ग ईक्त जग्गाहरूको लगत तयार गररनेछ ।  

 

२५. नगरपार्लकालाइ पणूि र्वद्यतुीकरण नगरपार्लका घोषणा गनि र्वद्यरु्तकरण हुन बाँकी वडा 

नं. १ लगायत ऄन्य वडाहरुका सबै घरधरुीमा रार्ष्ट्रय प्रसारण लाआनको पहुचँ परु् याईन 

नेपाल र्वद्यतु ्प्रार्धकरणसँग समन्वय गररनेछ । र्वद्यतुीकरण प्रणालीलाइ सरुर्क्षत बनाईन 

काठको पोल क्रमशः र्वस्थापन गने नीर्त र्लआनेछ । 

 

२६. नारायणी नदी, केरुङ्गे खोला तथा नगरपार्लका के्षिर्भिका ऄन्य खोलाहरूमा 

व्यवर्स्थत तटबन्धन गरी नदी र्नयन्िण र वर्स्त संरक्षणका लार्ग हालको प्रर्वर्धका साथै 

नयाँ प्रर्वर्ध ररपयािप ऄवलम्बन गरी तटबन्धनको कायि गररनेछ । 

 

२७. कोरोना भाआरसका कारण र्सजिना भएको बेरोजगारी समस्यालाइ न्यनू गनि स्थानीय श्रम, 

स्रोत र साधनमा अधाररत भइ सामदुार्यक र्वकास कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ । ईक्त 

कायिक्रम सञ्चालनबाट झन्डै ६० हजार श्रम र्दन रोजगारी र्सजिना हुनेछ । 

 

२८. र्वपन्न नागररकहरूलाइ श्रममा अधाररत रोजगारी र्दन सम्भार्वत र्वकास कायिक्रमहरू 

माफि त न्यनूतम एक सय र्दन रोजगारी र्दने गरी र्वकास कायिक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ । 
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२९. नेपाल सरकार र प्रदशे सरकारको समपरूक र र्वशेष ऄनदुानबाट अगामी वषि र्वर्भन्न 

सडक, र्वद्यतु लगायतका क्षेिमा र्वकास अयोजनाहरू सञ्चालन गररनेछ । 

 

३०. नगर र्भिको बढ्दो जनसंख्या तथा अवश्यकतालाइ ध्यानमा राखी खानेपानीको 

प्रभावकारी व्यवस्थापनका लार्ग संघ, प्रदशे तथा नगर र्वकास कोषसगँ समन्वय गरी 

ऄर्घ बर्ढनेछ । 
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सामार्िक र्वकास  

 

३१. गत वषि दरे्ख सरुुवात गररएको मसुहर समदुायका र्वद्याथीका लार्ग र्नःशलु्क ईच्च 

र्शक्षा कायिक्रमलाइ र्नरन्तरता र्दआनेछ । ऄर्त र्वपन्न ऄवस्थाका र्वद्याथीहरूलाइ 

अर्थिक ऄभावकै कारण र्शक्षाबाट वर्ञ्चत हनेु ऄवस्था सजृना हुन र्दआने छैन । 

 

३२. नगर र्भिका सबै र्वद्यालयहरूको कायि सम्पादनको सघन रूपमा मलू्याङ्कन गरर 

नगरको समग्र र्शक्षाको र्वकासको लार्ग नगर र्शक्षा र्वकास रणनीर्त तयार गररनेछ । 

 

३३. बाल मैिी नगरपार्लका र्नमािणको र्दशामा कावासोती नगरपार्लका सरुुवाती र्दन दरे्खनै 

लार्गरहकेो र हाल सम्म त्याङ्क संकलन प्रशोधनको कायि सम्पन्न भएको छ । बाल 

मैिी नगरपार्लका र्नमािणका सचूकमा केर्न्ित रर्ह यस वषि योजना तथा कायिक्रम 

कायािन्वयन गररनेछ । बाल मैिी र्सकाइ, बाल मैिी व्यवहार, बाल मैिी समाज र्नमािण 

गद ै बाल मैिी स्थानीय शासनलाइ मतूिरूप र्दने र्दशामा नगरपार्लकाका 

गर्तर्वर्धहरूलाइ पररलर्क्षत गररनेछ । 

 

३४. बाल श्रम न्यनूीकरणका लार्ग ऄनगुमन तथा पनुस्थािपना कायिलाइ र्नरन्तरता र्दआनेछ । 

सडक बालबार्लका मकु्त सहर बनाईनका साथै ऄर्भभावक र्वहीन बालबार्लकाका 

लार्ग र्नःशलु्क र्शक्षाको व्यवस्था तथा शैर्क्षक सामाग्री प्रोत्साहन गररनेछ ।  

 

३५. स्वास््य सेवा प्रदायक संस्थाहरूको स्तरोन्नतीका कायि ऄन्तगित अगामी वषि कुमारवती 

स्वास््य चौकीको भौर्तक पवूािधारको कायि सरुु गररनेछ । स्वास््य संस्थाहरूमा औषधी 

ऄभाव हुन र्दआने छैन । बर्थिङ्ग सेन्टरहरूलाइ थप व्यवर्स्थत गद ै लर्गने छ साथै 

संस्थागत प्रसरू्त सेवाको गणुस्तरमा ऄर्भवरृ्द्ध गररनेछ । पणूि खोप यकु्त नगर घोषणा गनि 

अवश्यक कायिक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ । सपि दशंको ईपचार व्यवस्थापनका लार्ग 

प्रदशे सरकारसँग समन्वय गररनेछ ।  
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३६. स्वास््य के्षिको समग्र र्वकासका लार्ग अवश्यक पने खर्ण्डकृत त्याङ्क संकलन 

एवम ् संकर्लत त्याङ्क र्वशे्लषण गरी योजना तथा कायिक्रम तजुिमा गदाि अधार 

र्लआनेछ । अधारभतू स्वास््य सरु्वधाका लार्ग जेष्ठ नागररक घर दलैो स्वास््य परामशि 

सेवा कायिक्रम तथा र्वद्यालय स्वास््य कायिक्रम एवम ्मनोसामार्जक परामशि कायिक्रम 

सञ्चालनमा ल्याआनेछ ।  

 

३७. जनताको अधारभतू स्वास््य सम्बन्धी मौर्लक ऄर्धकारलाइ स्थार्पत गनि स्वास््य 

चौकी तथा सहरी स्वास््य केन्ि नपगुेका वडाहरूमा अधारभतू स्वास््य केन्िको क्रमशः 

स्थापना गद ैलर्गनेछ । 

 

३८. मर्हला स्वास््य स्वयंसेर्वका प्रोत्साहनका लार्ग स्वास््य र्वमा कायिक्रम सरुुवात गररनेछ 

। साथै अमा स्वास््य कायिक्रमलाइ र्नरन्तरता र्दआनेछ ।  

 

३९. प्राकृर्तक ईपचार तथा अयवुेर्दक ईपचार पद्धर्तलाइ प्रोत्साहन गररनेछ । सेवा केन्िबाट 

र्नःशलु्क र्वतरण हुदँ ै अएको औषधीको दायरालाइ वरृ्द्ध गररनेछ । र्नजी क्षेिबाट 

सञ्चार्लत स्वास््य सेवाको गणुस्तर कायम गनि ऄर्भलेख व्यवस्थापन गरी ऄनगुमन र 

र्नयमन कायिलाइ प्रभावकारी बनाआनेछ । 

 

४०. हाम्रो क्षेिका र्बरामीलाइ रगतको ऄभाव हुन नदीन नेपाल रेडक्रस सोसाआटी 

कावासोतीद्वारा स्थार्पत नवलपरु रक्त सञ्चार केन्िसँगको सहकायिलाइ र्नरन्तरता र्दआनेछ 

।  

 

४१. थारु जार्तमा बंशाणगुत रुपमा दखेा परेको र्सकलसेर्नया रोगको र्वरुद्ध जनचेतना 

कायिक्रम सञ्चालनमा ल्याआनेछ ।  
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४२. यवुाहरू दशेका खम्बा हुन ् । यवुाहरूको क्षमता र्वकासका कायिक्रमहरू सञ्चालन गरी 

रोजगारीमा संलग्न हुने व्यवस्था र्मलाआनेछ । यवुाहरूमा बढ्दो दवु्यिसनी रोक्न सचतेन 

मलूक कायिक्रम तथा सकारात्मक सोच र्वकास सम्बन्धी कायिक्रम "म ऄर्घ बढ्छु" 

सञ्चालनमा ल्याआनेछ । यस कायिमा सरुक्षा र्नकाय तथा ऄन्य संघ/संस्थाको समन्वयमा 

सबै वडामा ऄर्भयानका रूपमा सञ्चालन गररनेछ ।  

 

४३. कावासोती नगरपार्लका बहुजातीय, बहुभार्षक, बहुधामीक, बहुसांस्कृर्तक र्वशेषता 

यकु्त रहकेो छ । र्वर्वधतामा एकता यस नगरपार्लकाको माि नभइ समग्र नेपालकै 

र्वशेषता हो । कला, सार्हत्य, धमि र संस्कृर्तको संरक्षण, र्वकास र प्रवधिनमा र्वशेष 

ध्यान र्दइ र्वर्भन्न कायिक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ ।  

 

४४. खलेकुदको माध्यमबाट स्वस्थ जनशर्क्तको ईत्पादन हुनकुा साथै सामार्जक एकता र 

रार्ष्ट्रय भावना समेत बर्लयो हुने हुन्छ । खलेकुदका कायिक्रमहरूलाइ र्नरन्तरता र्दआनेछ । 

नवलपरु र्जल्ला स्तरीय वहृत ् खलेकुद कायिक्रमको सरुुवातका लार्ग ऄन्य स्थानीय 

तहहरूसँग समन्वय गररनेछ ।  

 

४५. कला, सार्हत्यको संरक्षण र प्रवधिनका लार्ग कायिक्रमहरू तय गरी र्नरन्तरता र्दआनेछ । 

नगरपार्लका र्भि रहकेा र्वर्भन्न जात जार्तको संस्कृर्त झल्कने संग्रहालयहरुको 

स्तरोन्नती गररनेछ । 

 

४६. लैङ्र्गक र्हसंा र्वरुद्ध शनू्य सहनशीलता ऄर्भयानलाइ र्नरन्तरता र्दआनेछ । लैङ्र्गक 

तथा यौन र्हसंामा परेका मर्हलाहरूको ईद्धार, संरक्षणको ऄल्पकालीन अश्रय स्थल 

सञ्चालन गररनेछ । सो सञ्चालनका लार्ग अवश्यक पने जग्गा र भवन र्नमािणको लार्ग 

र्वर्भन्न र्नकाय सँग समन्वय गररनेछ । र्हसंा पीर्डतका लार्ग न्यार्यक ईपचार, 

पनुस्थािपना र पाररवाररक पनुर्मिलनको व्यवस्था र्मलाआनेछ । छुवाछूत, र्वभेद, सामार्जक 

कुरीर्त र ऄन्धर्वश्वास र्वरुद्ध सचेतन मलूक कायिक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याआनेछ ।  
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४७. फरक क्षमता भएका व्यर्क्तहरूको क्षमता र्वकासका लार्ग सीप मलूक कायिक्रमहरू 

सञ्चालनमा ल्याआनेछ । सरकारी कायािलयहरू र्नमािण गदाि ऄर्नवायि रूपमा ऄपाङ्ग 

मैिी हुने गरी र्नमािण गररनेछ । ऄपाङ्गता भएका व्यर्क्तहरूको जनजीवन सहज बनाईन 

सहायक सामग्री र्वतरण गनि सरोकारवाला संघ-संस्थासँग समन्वय गरी थप व्यवर्स्थत 

गररनेछ ।  

 

४८. शैर्क्षक गणुस्तर सधुारका लार्ग शैर्क्षक पवूािधार प्रवधिन, र्शक्षक प्रर्शक्षण कायिक्रम, 

र्वद्यालयहरूको व्यवस्थापर्कय क्षमता ऄर्भवरृ्द्ध जस्ता कायिक्रमहरू सञ्चालन गनि 

र्िटीस काईर्न्सल नेपाल लगायतका संघ संस्थासँग सहकायि गररनेछ । र्वद्यालयहरूलाइ 

र्शक्षण र्सकाइ कायिमा सचूना तथा सञ्चार प्रर्वर्धको प्रयोगमा जोड र्दआनेछ । 

सामदुार्यक र्वद्यालय तफि  अधारभतू तह (कक्षा ५ सम्म) का र्वद्याथीहरूका लार्ग र्दवा 

खाजा कायिक्रमलाइ र्नरन्तरता र्दआनेछ । 

 

४९. शैर्क्षक संस्थाहरूको र्नयमन कायिलाइ थप सघनता प्रदान गद ै प्रभावकारी बनाआनेछ । 

सबै र्वद्यालयहरूको त्याङ्क ऄद्यावर्धक गरी इ. एम.अआ.एस. मा प्रर्वर्ष्ट गररनेछ । 

साथै ईक्त खण्डीकृत त्याङ्कलाइ नगरपार्लकाको समग्र शैर्क्षक गणुस्तर वरृ्द्ध गने 

कायिक्रमहरू तय गदाि अधार र्लआनेछ ।  

 

५०. अवश्यकता र ईपयकु्तताको अधारमा र्वद्यालयहरूलाइ गाभ्ने कायि ऄगाडी बढाआनेछ । 

एक अपसमा गार्भएका र्वद्यालयहरूका लार्ग प्रोत्साहनको कायिक्रम ल्याआनेछ ।  

 

५१. बालबार्लका केर्न्ित ऄर्तररक्त र्क्रयाकलाप सञ्चालन गनि बालबार्लकामा ऄन्तर 

र्नर्हत प्रर्तभा प्रस्फुटन गनि नगर कोर्पलाको र्नयर्मत प्रकाशन गररनेछ । साथै 

बालबार्लकाहरूको प्रर्तभालाइ कदर गनि मेयर ईत्कृष्ट छािवरृ्त्त परुस्कारलाइ र्नरन्तरता 

र्दआनेछ । 
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वन वातावरण तथा र्वपद् व्यवस्थापन 

 

५२. र्वपद ्बाट हुनसक्ने क्षर्त न्यनूीकरण गनि तथा पनुस्थािपना र राहतसम्बन्धी कायिलाइ थप 

व्यवर्स्थत बनाईन स्थानीय र्वपद ् व्यवस्थापन ऐन, काननुहरू तजुिमा गररनेछ । वडा 

स्तरमा र्वपद ् व्यवस्थापनका अधारभतू ईपकरण तथा औजारहरू व्यवस्थापन गद ै

लर्गनेछ । 

 

५३. पयािवरण संरक्षण तथा वातावरणीय स्वच्छताका लार्ग सामदुार्यक वनहरूसँग सहकायि 

गररनेछ । सरकारी प्रर्त जग्गाहरूमा वकृ्षारोपण, भ-ूसंरक्षण, ईद्यान व्यवस्थापन, जडीबटुी 

खतेी, र्समसार तथा घाँसे मैदान संरक्षण र व्यवस्थापन जस्ता कायिहरूमा सामदुार्यक 

वनहरूसँग सहकायि गररनेछ । र्नजी तथा सरकारी जग्गाहरूमा स्थानीय प्रजार्तका 

५,००० र्बरुवा वकृ्षारोपण गने कायिक्रम तय गररएको छ । 

 

५४. कावासोती वडा नं. १६ मा स्थापना गररएको फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्िको स्तरोन्नती 

गररनकुा साथै ईक्त स्थानसम्म पगु्नका लार्ग पहुचँ मागिको स्तरोन्नती गररनेछ । फोहोर 

मैला व्यवस्थापनका लार्ग प्रत्येक घरधरुी वाट नै फोहोर मैला वगीकरण गरर फोहोर 

ईठाआनेछ ।  

 

५५. सकुुमबासी समस्या समाधानका लार्ग सरुु गररएको संकर्लत त्याङ्कलाइ ऄद्यावर्धक 

गररनेछ । सकुुमबासी समस्या समाधानका लार्ग संघ र प्रदशे सरकारसँग यथोर्चत 

समन्वय गररनेछ । 

 

  



38 
 

संस्थागत र्वकास सेवा प्रवाह र सुशासन 

 

५६. सेवा प्रवाहका लार्ग अवश्यक पने न्यनूतम जनशर्क्त ऄभाव हुन नर्दइ नागररक मैिी 

सेवा प्रवाहमा जोड र्दआनेछ । सेवा प्रवाहमा र्वधरु्तय प्रर्वर्धको ऄर्धकतम प्रयोग गररनेछ 

। सेवा प्रवाहको गणुस्तर र मापदण्ड समेतको कायि प्रर्क्रया सरलीकरण र्नदरे्शका तयार 

गरर कायि सम्पादनमा जोड र्दआनेछ । ईत्कृष्ट कायि सम्पादन गने कमिचारी मलू्याङ्कन गरी 

मार्सक रूपमा परुस्कृत गररनेछ । नगरपार्लकाबाट नगरवासीले पाईने सेवा सरल, 

व्यवर्स्थत र प्रर्तफल मलूक बनाईन कमिचारी तथा जनप्रर्तर्नर्धहरूको क्षमता र्वकासमा 

पयािि जोड र्दआनेछ । 

 

५७. योजना कायािन्वयन कायिलाइ थप व्यवर्स्थत र छररतो बनाआनेछ । योजना कायािन्वयन 

कायि योजना तयार गरी योजना सम्झौता, कायािन्वयन, ऄनगुमन र फरफारक कायि 

समयतार्लका ऄनसुार व्यवर्स्थत गररनेछ । कायािलयमा भएको प्रार्वर्धक जनशर्क्तलाइ 

वडा कायािलयमा खटाइ प्रार्वर्धक सेवालाइ ऄझ सरल बनाआनेछ । योजना 

कायािन्वयनका क्रममा योजनाहरू टुक्राईने तथा रकमान्तर गने प्रवरृ्तलाइ हदसैम्म 

र्नरुत्सार्हत गररनेछ । 

 

५८. करको दर तथा दायरा सम्बन्धमा नगरवासीको साम्यि र प्रत्यक्ष र्हतलाइ अत्मसाथ गरी 

दायरा र्वस्तारमा थप जोड र्दआनेछ । राजस्व संकलन तथा व्यवस्थापनमा र्वधरु्तय 

प्रर्वर्धलाइ सबै वडामा प्रभावकारी रूपमा कायािन्वयन गररनेछ । र्डर्जटल वालेट जस्ता 

र्वधरु्तय माध्यमबाट कर र्तनि सक्ने गरी अवश्यक व्यवस्था र्मलाआनकुा साथै करदाता 

र्शक्षा तथा अन्तररक र्नयन्िण प्रणाली माफि त कर मैिी प्रशासनमा जोड र्दआनेछ ।  

 

५९. र्वत्तीय ऄनशुासन कायम गनि र भकु्तानीलाइ सर्जलो बनाईनका लार्ग बैंकसँगको 

सहकायिमा भकु्तानी प्राि गनेको बैंक खातामा सोझै भकु्तानी हुने व्यवस्था र्मलाआनेछ ।  
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६०. नगरपार्लकाको सामार्जक, सांस्कृर्तक, प्राकृर्तक, ऐर्तहार्सक ऄवस्था झल्कने 

र्कर्समको प्रर्तक र्चन्ह तयार गररनेछ । 

 

६१. नगरवासीहरुले अफ्ना गनुासा, ऄसन्तषु्टी, ऄसहजता र पषृ्ठपोषणका लार्ग “ऄनलाइन 

पर्ब्लक ऄर्पर्नयन पोटिल” को व्यवस्था गररनेछ । पषृ्ठपोषणका अधारमा क्रमशः 

र्क्रयाकलापहरू तय गद ै लर्गने छ । वडा स्तर सम्म पगुी नागररक सन्तरु्ष्ट सवेक्षण 

संकलन गररनेछ । नगरपार्लका र वडा कायािलयमा रहकेो नागररक बडापिलाइ 

ऄद्यावर्धक गरी र्वधरु्तय नागररक वडापिको सरुुवात गररनेछ । नगरपार्लकाका 

कायिहरूलाइ साविजर्नक सनुवुाआ, सामार्जक परीक्षण, तेस्रो पक्ष मलू्याङ्कन, सेवाग्राही 

सन्तरु्ष्ट सवेक्षण जस्ता पारदर्शिताका औजारहरू माफि त मलू्याङ्कन र साविजर्नर्ककरण 

गररनेछ ।  

 

६२. भकूम्प प्रर्तरोधात्मक भवन र्नमािण सम्बन्धी सचेतना ऄर्भवरृ्द्ध तथा तार्लम कायिक्रम 

परामशिदाता, र्नमािण व्यवसायी र दक्ष ज्यामीलाइ र्दने कायिक्रम भकूम्प प्रर्वर्ध समाज 

नेपालसँग समन्वयमा तय गररनेछ ।  

  

६३. नगरपार्लकाका गर्तर्वर्ध तथा ऄन्य र्वषयहरुमा अम नागररकहरू सशुरु्चत हुने 

व्यवस्था र्मलाईन स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुसँगको सहकायिलाइ र्नरन्तरता र्दआनेछ । 

समाजको सकारात्मक पररवतिनको लार्ग सञ्चार कायिक्रमहरूको ईत्पादन तथा प्रसारण 

गनि सञ्चार गहृलाइ प्रोत्सार्हत गररनेछ ।  

 

६४. नगरपार्लकाबाट भए गरेका र्वर्भन्न गर्तर्वर्धहरू, आर्तहास, संस्कृर्त, र्वकास र संवरृ्द्ध 

अर्द समेटेर चौमार्सक रूपमा “हाम्रो कावासोती” बलेुर्टन प्रकाशनको सरुुवात गररनेछ 

। 
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६५. स्थानीय राजपिमा नागररकको सरल पहुचँ हुने गरी व्यवर्स्थत गररनेछ । नगरपार्लकामा 

सचूना तथा ऄर्भलेख व्यवस्थापन गनि नगर सचूना ऄर्भलेख केन्ि स्थापना गररनेछ ।  

 

६६. वडा कायािलयहरूलाइ सेवाग्राही मैिी बनाईन अधारभतू र्वकासमा जोड र्दआनेछ । 

सेवाग्राही प्रतीक्षालय, र्ि-वाइफाइ सरु्वधा, चमेनागहृ, स्वस्थ खानेपानी लगायतका 

सेवाहरू थप व्यवर्स्थत गद ैलर्गनेछ । 

  

६७. न्यार्यक सर्मर्तको कायि सम्पादनलाइ थप चसु्त दरुुस्त बनाईन न्यार्यक आजलास तथा 

ऄर्भलेख प्रणालीलाइ व्यवर्स्थत गररनेछ । न्यार्यक सर्मर्तमा प्राि ईजरुी तथा 

सर्मर्तबाट भएका र्नणियहरूलाइ र्वधरु्तय प्रणालीमा ऄद्यावर्धक गररनेछ ।  

 

६८. नगर प्रहरीहरूको प्रार्वर्धक कौशल ऄर्भवरृ्द्धका कायिक्रमहरू सञ्चालन गरी स्रोत 

साधन यकु्त बनाआनेछ । सहरी व्यवस्थापन, घर नक्सा र्नयमन, न्यार्यक फैसला 

कायािन्वयन, प्राकृर्तक श्रोतको संरक्षण लगायतका कायिमा नगर प्रहरी पररचालन गरी 

र्नयमन कायिलाइ थप व्यवर्स्थत गररनेछ ।  

 

६९. नगरपार्लकामा कायिरत कमिचारीहरूका लार्ग ईत्प्रेरणा तथा क्षमता र्वकासका 

कायिक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याआनेछ । त्यस्तै गरी र्वर्भन्न नगरपार्लका स्तरमा र्सकाइ 

अदान प्रदानका कायिक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ ।  

 

७०. राजस्व वरृ्द्धका एवं पररचालनका लार्ग राजस्व ऄर्भवरृ्द्ध कायि योजना तयार गरी 

क्रमशः कायािन्वयनमा लर्गनेछ ।  

 

७१. नगरपार्लकाको र्वकास तथा सेवा प्रवाहलाइ व्यवर्स्थत र चसु्त बनाईन क्षेिगत 

खर्ण्डकृत त्याङ्कहरूको संकलन गरी “डेटा पोटिल” को स्थापना गररनेछ । 
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सभाका सदस्यज्यूहरू 

 

७२. नगरवासीको र्वकासको अकंक्षा र ऄपेक्षा, नगरपार्लकाको अर्थिक सक्षमता तथा 

सविपर्क्षय अवश्यकता समेतका अधारमा यो नीर्त तथा कायिक्रम प्रस्ततु गरेको छु । 

 

७३. प्रस्तार्वत नीर्त तथा कायिक्रमलाइ सबैले अत्मसाथ गरी प्रर्तबद्धताका साथ कायािन्वयन 

गरेमा ऄवश्य पर्न कावासोती नगरपार्लकाको र्वकासले सकारात्मक फड्को मानेछ भन्ने 

र्वश्वास र्लएको छु । 

 

७४. यो नीर्त कायिक्रमको प्रभावकारी कायािन्वयनमा नगरपार्लकालाइ सबै पक्षबाट 

सकारात्मक साथ र सहयोगको ऄपेक्षा राखकेो छु । 

 

धन्द्यवाद ! 


