त्रियुगा नगरपात्रिका

नगर काययपात्रिकाको कायायिय
गाईघाट, उदयपुर

१ नं. प्रदे श, नेपाि
सन्दर्यः नवत्रनवायचित पदात्रिकारीहरुको १०० ददने समीक्षा ।
आदरणीय त्रियुगा नगरवासी दाभुर्ाई त ा दददी वहहनीहरु २०७९ साि बैशाख 30 गते सम्पन्न स् ानीय तह
त्रनवायिनमा त्रनवायचित नगर प्रमुख श्री बसन्त कुमार वस्नेत, नगर उपप्रमुख श्री महेश्वरी राईज्यू िगायत सबै
काययपात्रिका सदस्यहरुको पदवहािी र्एको त्रमत्रतिे १०० ददन पुगेको अवसरमा त्रियुगा नगरपात्रिकाकोिे
हािसम्म र्ए गरे का काम कारवाहीको फेहररस्त सहहत प्रस्तुत गरे का छौ ।
हािसम्म सम्पन्न र्एका काययहरु
1.

त्रियुगा नगरपात्रिकाको नवौ नगर सर्ा २०७९ असार १० र ३० गते सम्पन्न र्ई िािु आ.वको
वाहषयक वभेट त ा काययक्रम स्वीकृत र्ई सोहह अनुसार कायय हुने व्यवस् ा त्रमिाईएको छ ।

2.

“आमाको स्वास् ” र बैक्िहपक उभाय प्रवियन काययक्रम अन्तगयत खानेपानी, त्रसंिाई त ा उभाय मन्िािय,
प्रदे श नं. १

बाट ३२५ र त्रियुगा नगरपात्रिकाको तफयबाट २६६ गरी भम्मा ५९१

ान Infrared

ि ुिो सवै वडा माफयत वडाबासीहरुमा हवतरण गररएको छ ।
3.

त्रियुगा नगरपात्रिका क्षेि त्रर्ि सामाचभक सुरक्षा र्त्ता 8 वटा बैक माफयत हवतरण र्ई रहेकोमा प्रत्येक
िैमात्रसक रुपमा एक ददन अशक्त, हवरामीका िात्रग िचक्षत गरी घरदै िोसम्म नै पुगेर र्त्ता ददने कायय
ािनी गरी वडा नं. १४,15 र १६ मा वडा कायायियमै

गएर र्त्ता हवतरण गने व्यवस् ा गररएको

छ । यसमा नगरपात्रिका र सम्बचन्ित बैंकबाट िागत साझेदारी गररनेछ।
4.

त्रियुगा नगरपात्रिकाको सम्पूणय र्ुक्तानी प्रणािीिाई हवद्युतीय र्ुक्तानी प्रणािी (E- Payment System)
माफयत र्ुक्तानी हुने व्यवस् ा त्रमिाईएको छ ।

5.

हवश्व वैंकको अनुदान सहयोगमा नेपाि शहरी शासकीय पूवायिार आयोभना अन्तगयत १० हक.मी सडक
त्रडभाईन सुपरत्रर्भन कन्सल्टयान्ट काययको िात्रग त्रनकट र्हवष्यमा नै सम्झौता हुने व्यवस् ा त्रमिाईएको
छ ।

6.

वषायतको कारणिे घर आवस कृहष योग्य भत्रमन कटान काययिाई तत्काि सम्बोिन गनयको िात्रग प्रत्येक
वडा माफयत तार भात्रि उपिब्ि गराई हवपद व्यवस् ापन कायय र्एको छ ।

7.

PLGSP को सहयोगमा िौदचडडगढी नगरपात्रिका, त्रियुगा नगरपात्रिका र रौतामाई नगरपात्रिकाको िागत
साझेदारीमा एहककृत हवपद व्यवस् ापन केन्र स् ापनाको िात्रग व्यवस् ा त्रमिाईएको छ ।

8.

PLGSP सँगको िागत साझेदारीमा २ वटा नवप्रवतयनकारी “हवद्युतीय शासन प्रणािीको माध्यमवाट
स् ानीय शासन सुदृढीकरण पररयोभना” र “मुसहर समुदायको सवायगीङ्ण हवकास पररयोभना” सं िािनमा
ल्याईएको छ ।

9.

त्रियुगा नगरपात्रिकाको प्रमुख प्रशासकीय र्वन त्रनमायणको िात्रग िािु आ.व.मा 3 करोड रुपैया हवत्रनयोभन
गररएको छ सा ै उक्त काययको िात्रग र्वन त्रनमायण कम्पनी ज्ञानज्योत्रत हवल्डसय प्रा.त्रि, िौरदे उरािी काभ्रे
त ा त्रियुगा नगरपात्रिका हवि सम्झौता सम्पन्न र्ईसकेको अवस् ा छ ।

10. शहरी शौन्दययकरण काययक्रम अन्तगयत गाईघाटको मूख्य वभार क्षेिमा रहेको सडक त्रडर्ाइडरहरुमा दुवो
रोपण काययक्रम गररएको छ ।
11. त्रियुगा नगरवासीहरुको उपािारको िात्रग सहभ वातावरण त्रनमायण गनयको िात्रग त्रियुगा नगरपात्रिका वडा
नं. ७ मा चस् त सं गम समाभ नेपाििाई एम्वुिेन्स हवतरण गररएको छ ।
12. त्रियुगा नगरपात्रिका वडा नं. ५ दे उरी स्वास््य िौकीिाई ग्रात्रमण अल्रासाउडड िगायतका हवत्रर्न्न
स्वास््य सामाग्री हस्तान्तरण गरर सेवा ददने व्यवस् ा त्रमिाईएको छ ।
13. सहभ सं िारको िात्रग त्रियुगा नगरपात्रिका वडा नं. ५ दमौती र त्रियुगा नगरपात्रिका वडा नं. ६
घनिक्रेमा नेपाि टे त्रिकमको टावर त्रनमायणको व्यवस् ा त्रमिाईएको छ ।
14. त्रियुगा नगरपात्रिका क्षेि त्रर्ि उपर्ोक्ता सत्रमत्रत माफयत सं िािन हुने योभनाहरुको हकमा उपर्ोक्ता
सत्रमत्रतको िागत सहर्ात्रगताको अंश १५ प्रत्रतशत त्रनिायरण गररएको छ ।
15. त्रियुगा नगरपात्रिका क्षेित्रर्ि बसोबास गने अत्रत हवपन्न र त्रसमान्तकृत पररवार एंव पिकारहरुिाई वाहषयक
रुपमा स्वास््य हवमा गनय िाग्ने शुल्कको ५० प्रत्रतशतिे हुने रकम अनुदान स्वरुप उपिब्ि गराईने
व्यवस् ा त्रमिाईएको छ।
16. एक वडा एक प्राहवत्रिक कमयिारी अविारणा अन्तगयत प्रत्येक वडामा प्राहवत्रिक कमयिारी त ा सडक
वचत्त हवस्तारको िात्रग ईिे चक्रत्रसयनको व्यवस् ा गररएको छ ।
17. िािु आ.व. 2079।080मा सं िािन हुने योभनाहरुमध्ये रु ९,00,000।- (नौ िाख) सम्मका
योभनाहरुको उपर्ोक्ता सत्रमत्रत गठन, प्राहवत्रिक मूल्याङ्कन िगायतका काययहरु वडा कायायियबाटै सम्पन्न
हुने व्यवस् ा त्रमिाईएको छ ।
18. ऐिानी भग्गा व्यवस् ापनको िात्रग वडागत बभेटमा रु पाँि िाख हवत्रनयोभन गरी िगत सं किनको
कायय १६ वटै वडाहरुमा र्ईरहेको छ ।
19. त्रियुगा नगरपात्रिकाको फोहोरमैिा व्यवस् ापनको िात्रग वडा नं. १३ फूिभोरमा डचम्पङ्ग साईट त्रनमायणको
िात्रग प्रारचम्र्क कायय शुरु गररएको छ ।
20. वडा नं. ३ रामभानकी मचन्दर मोत्रतगडाको नाममा रहेको १५ कठ्ठा भग्गाम फिफुि त ा तरकारी
वभार र साना सवारी सािन पाहकयङ्गको िात्रग त्रियुगा नगरपात्रिका, त्रियुगा उद्योग बाचणज्य सं घ र राम
भानकी मचन्दर व्यवस् ापन सत्रमत्रत हवि त्रिपक्षीय सम्झौता सम्पन्न र्एको छ ।
21. त्रियुगा नगरपात्रिकाको १६ वटा वडाहरुमा रहेका मेित्रमिापकतायहरुिाई सूचिकृत गने त ा सबै वडा
कायायियहरुमा वडा मेित्रमिाप केन्र पुनगयठन गररएको छ ।
22. त्रियुगा नगरपात्रिका वभार क्षेिमा रहेका अव्यवचस् त फिफुि त ा तरकारी व्यवसायीहरुिाई
स् ानान्तरण गरी वभार क्षेि व्यवस् ापन कायय गररएको र उचित त्रनयमनको व्यवस् ा त्रमिाईएको छ।
23. त्रियुगा नगरपात्रिकाको काययियमा चशशु स्याहार केन्र स् ापना गररएको छ । सा ै सम्पूणय वडा
कायायियमा त्रनमायणको िात्रग त्रनदे शन ददईएको छ ।
24. त्रियुगा नगरपात्रिकाको कायायिय त्रर्ि रहेको महहिा शौिाियमा अत्रनवायय रुपमा दै त्रनक रुपमा स्यात्रनटे री
प्याडको व्यवस् ा गररएको छ ।
25. त्रियुगा नगरपात्रिकामा वसोवास गने अपाङ्ग व्यचक्तहरुमध्ये “क” वगयका अपाङ्गता र्एका व्यचक्तहरुिाई
घरमै गएर अपाङ्ग पररियपि हवतरण गने व्यवस् ा त्रमिाईएको छ । भस्मा हाि सम्म “क” वगयको २२
भना, “ख” वगयको २७ भना, “ग” वगयको ५ भना र “घ” वगयको ५ भना गरर भम्मा ५९ भनािाई
पररिय पि हवतरण गररसहकएको छ ।

26. त्रियुगा नगरपात्रिका वडा नं ७ मा खानेपानी आयोभना अन्तगयत पाईपिाईन हवस्तार त ा खानेपानी
ट्याहङ्क त्रनमायण गरी सहुत्रियत रुपामा खानेपानी हवतरणको व्यवस् ा त्रमिाईएको छ।
27. त्रियुगा नगरपात्रिकाको “हेल्िो उपमेयर” काययक्रम अन्तगयत त्रियुगा नगरपात्रिका क्षेिमा वसोवास गने
मानत्रसक अवस् ा कमभोर रहेका ५ भना व्यचक्तहरुिाई परामशय, स्वास् ोपिार त ा पाररवाररक
पुनरत्रमिनको व्यवस् ा त्रमिाईएको छ।
28. त्रियुगा नगरपात्रिकाको वडा नं ४ वगाहामा िगानी वोडय र त्रियुगा नगरपात्रिकाको साझेदारीमा मेत्रडकि
किे भ स् ापनाको िात्रग कायय प्रारम्र् र्एको छ ।
29. भनप्रत्रतत्रनत्रि वहाि र्एको १०० ददनको मूल्यांकन गदाय यस अवत्रिमा सं वैिात्रनक ब्यवस् ा अनुरुप
नीत्रतगत खाका, काययहवत्रि, मापदडड, प्रहक्रयागत व्यवस् ा, भनशचक्त, कायायिय र्वनको प्रवन्ि, चभल्िा चस् त
हवषयगत कायायियहरुसँगको समन्वयिे मुख्य प्रा त्रमकता पायो । सा ै, नगर सर्ाबाट स्वीकृत वाहषयक
नीत्रत, काययक्रम त ा बभेटिाई काययरुप ददन वाहषयक काययक्रम कायययोभना तयार र्एको छ । १००
ददनमा गररएको अभ्यास र अनुर्वबाट आगामी ददनमा के कसरी कुन हवत्रि र प्रहक्रयाबाट नगरवासीको
अपेक्षा अनुसार हवकास र सुशासनिाई ददगो र प्रर्ावकारी बनाउन सहकन्छ र्न्ने पक्षमा ि ुनौती सहहतको
मागय दशयन प्राप्त र्एको छ । यस अवत्रिमा नगर सरकारको काययिाई प्रर्ावकारी बनाउन आम नगरवासी
नागररकहरुबाट प्राप्त सकारात्मक पृष्ठपोषण त ा त्रनवायचित भनप्रत्रतत्रनत्रिहरुको सुझाव र सहयोगको उच्ि
मूल्यांकन गररएको छ । सा ै, त्रनवायचित भनप्रत्रतत्रनत्रिहरुको दै त्रनक कायय सञ्चािनमा अहोराि सा

ददनुहन
ु े

उपप्रमुख महेश्वरी राई, प्रमुख प्रशासकीय अत्रिकृत श्री मान बहादुर वन, वडा अध्यक्षहरु, वडा सत्रमत्रतका
सबै पदात्रिकारीहरु, काययपात्रिकाका सदस्यहरु, नगर सर्ाका सदस्यहरु, यस नगरपात्रिका सम्पूणय
कमयिारीहरु, हवषयगत शाखाका कमयिारीहरु र नगरमा हक्रयाशीि राभनैत्रतक दि, सं गदठत सं घ सं स् ा
त ा पिकारहरुिाई हाददयक िन्यवाद ज्ञापन गदै आगामी ददनमा अझ वहढ हक्रयाशीि रिनात्मक
सहयोगको अपेक्षा राख्दछु ।
बसन्त कुमार बस्नेत

नगर प्रमुख

त्रमत्रत 2079 साि र्ार २० गते सोमवार

