
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकका

नगर कार्यपालिककाको कार्ायकर्
डााँछी‚ काठमाण्ड ौं

समिक्षा गोष्ठी

मिम िः- २०७४।१२।०६



नगरपामिकाको नक्ािः

ggu/



नगर पररचय:
• मि.सं. २०७१ िंसीर १६ ग े नेपाि सरकार िन्त्री पररषद्को
मनर्णयद्धारा २०७१ िंसीर २२ ग े मिमिि रुपिा कागेश्वरी िनहरा
नगरपामिका उद्घाटन भएकोिा मिम २०७३।११।२२ को
िन्त्रन्त्रपररषद्को मनर्णयबाट स्थानीय मनकाय स्थानीय  हिा पररर् 
भई कागेश्वरी िनोहरा नगरपामिका नािाकरर् भएको ।

• सामिकका गोठाटार, िूिपानी, डााँछी, भद्रिास, आिापोट र
गागिफेदी गा.मि.स. सिायोजन गरी ९ िडािा प्रशासमनक
मिभाजन गररएको ।

• मसिानािः पूिणिा शंखरापुर नगरपामिका र भक्तपुर मजल्लाको
चांगुनारायर् नगरपामिका, पमिििा काठिाण्डौ िहानगरपामिका
र गोकरे्श्वर नगरपामिका, उत्तरिा शंखरापुर नगरपामिका र
मसनु्धपाल्चोक मजल्ला र दमक्षर्िा भक्तपुर मजल्लाको िध्यपुर मथिी
नगरपामिका अिन्त्रस्थ छ ।

• के्षत्रफकः २७.३८ िगण मक.िी.

• नामाकरणः सामिक गागिफेदी गा.मि.स. हािको िडा न. १ िा
अिन्त्रस्थ ऐम हामसक िामिणक स्थि कागेश्वरी िहादेि िन्त्रिर र
िनहरा खोिाको नाििे कागेश्वरी िनोहरा नािांकन गररएको छ ।

• जनसख्ाः ६०‚२४७ – (२०६८ सािको जनगर्ना अनुसार)



िडा मिभाजन

सालििकका

गा.लिि.स.हरु

सालििक गा.लिि.स. 

का िडाहरु

स्थालिनर् लिनकार्

हाँदाको िडा नौं.

हाकको

नगरपालिककाको

िडा नौं.

गागिफेदी

१‚ २ र ३ १ १

४‚ ५ र ६ २

७‚ ८ र ९ १४

आिापोट

१‚३‚६‚७ र ८ ३ २

२‚ ४‚ ५ र ९ १५

भद्रबास

४‚ ६‚ ७‚ ८ र ९ ४ ३

१‚ २‚ ३ र ४ १६

डााँछी

१‚ २ र ३ ५ ४

४‚ ५ र ६ ६

७‚ ८ र ९ ७ ५



िडा मिभाजन

सालििकका

गा.लिि.स.हरु
सालििक गा.लिि.स. 

का िडाहरु
स्थालिनर् लिनकार्

हाँदाको िडा नौं.
हाकको

नगरपालिककाको

िडा नौं.

िूिपानी/गोठाटार

िूिपानी १‚ २ र ३ ८

७गोठाटार ५‚ ६ र ७ १२

िूिपानी

४ र ८ ९

६५‚६ र ७ १०

गोठाटार

१‚ २‚ ३ र ४ ११ ८

८ र ९ १३ ९



हाक सम्म भएका कार्यहरु

• न्यामयक समिम कायाणन्वयनिा आएको

• थिी चौरको गुरुयोजना मनिाणर्

• िूिपानी चौरको गुरुयोजना मनिाणर्

• िडा नं. २‚ ६ र ७ िाई ODF  घोषर्ा

• नगरपामिकाबाट भए गरेका कायणहरुको किात्मक  था रचनात्मक ढंगिे अमडयोिा प्रचार

प्रसार

• नगरपामिकाको Android Mobile Application  यार

• हाि सम्म जम्मा १५४ िटा योजनाहरु रु. ७‚५६‚८४‚१६५।– को सम्झौ ा भएको

• सम्झौ ा भएका १५४ िटा योजना िधे्य ३१ िटा सम्पन्न भई रु. १‚६२‚२१‚५१४।८१ भुक्तानी

भएको ।

• प्रामिमिकहरुको सेिा िडा स्तरबाटै हुने व्यिस्था

• जनप्रम मनमि र किणचारीहरुिाई क्षि ा मिकास अमभिुन्त्रखकरर्  ामिि

• मशक्षा समिम गठन र कक्षा ८ को पररक्षा नगरपामिकाबाटै मिने व्यिस्था

• कृमष र पशु सेिा फण को कायणक्रि स्वीकृ भई कायाणन्वयनको चरर्िा रहेको

• सरकारी द ाण‚ अनुगिन र मनयिन सम्बन्धी कायणमिमि  यारी चरर्िा रहेको

• डााँछी स्वास्थ्य चौकीिा बमथणङ्ग सेन्टर सञ्चािन गररएको



ठेक्का प्रलििर्ाबाट कार्य गनयका कालिग बोकपत्र आह्वान
भई सम्झडताको िममा रहेका र्ोजनाहरु

• िहान्टार मचपे्लगौडंा सडक

• मिष्टगाउाँ गरे्श िन्त्रिर सडक मनिाणर्

• कााँडाघारी खानेपानी आयोजना



शहरी आधार नक्शा‚ श्रोत नक्शा‚ GIS Data तथा घर नम्बर
सम्बन्धमा

• नगरपामिका के्षत्रको Urban Base Map‚ Metric Addressing 
System‚ Socio Economic Census

• Cadastral Land Parcel Digital Data ‚Thematic Resources Map‚ 

Municipal GIS Database  यार गने कायणका िामग EOI बाट
परािशणदा ाहरुको सूमचकृ गरी RFP जारी गररएको



तपलिसक बमोलिजमका र्ोजनाहरुको लिनमायण कार्यका कालिग ठेक्का
प्रलििर्ाको िममा रहेको

• िडा नं. १ को कागेश्वरी िन्त्रिर जाने बाटोिा मसाँडी मनिाणर्को िामग ररटेमनङ्ग िाि मनिाणर् गने कायण

• िडा नं. २ को चौ ारीटार थापागाउाँ स्वास्थ्य चौकी सम्मको सडक कािोपते्र गने कायण

• िडा नं. ३ को शमहद आदशण क्याम्पस भटिासे मत्रिेर्ीचोक सम्मको सडकिा ररटेमनङ्ग िाि र

सडक नािी मनिाणर् गने कायण

• िडा नं. ५ को थिी मििनचोक देन्त्रख िडा नं. ६ को िूिपानीसम्मको सडकिा ररटेमनङ्ग िाि र

सडक नािी मनिाणर् गने कायण

• िडा नं. ५ को थिी चौरिा गुरुयोजना अनुसारको पूिाणिार मनिाणर् कायण

• िडा नं. ६ को िूिपानी चौरिा गुरुयोजना अनुसारको पूिाणिार मनिाणर् कायण

• िडा नं. ८ को  ेजमिनायक चोक देन्त्रख िहान्टार सम्मको सडक कािोपते्र गने कायण

• िडा नं. ९ को मिरेन्द्रचोक देन्त्रख िडा कायाणिय सम्मको सडकिा टेिा पखाणि मनिाणर् गने कायण

• िडा नं. ३ र ४ को डााँछी भद्रबास खानेपानी आयोजनाको Under Ground टंयाङ्की मनिाणर् कायण

• िषाणद सियको िामग नगरपामिकाको ९ िटै िडाका सडकिा ग्राभेि गनणको िामग रु. १ करोड

बराबरको ग्राभेि खररद गने कायण



२०७४ फागुन मसान्त सम्मको कुक आर्

लिस.नौं. आम्दानी लिशर्यक रकम

१ सािामजक सुरक्षा शस ण आय रु. ३‚६८‚३३‚४००।-

२ मिमत्तय सिानीकरर् रु. १३‚२४‚३०‚०००।-

३ शस ण अनुदान (मशक्षा र स्वास्थ्य फण ) रु. २‚८९‚०७‚०००।-

४ आन्तररक आय (िाघ िसान्तसम्मको) रु. ५‚४२‚५७‚२०६।-

कुि आय रु. २५‚२४‚२७‚६०६।-



२०७४ फागुन मसान्तसम्मको कुक व्यर्

लिस.नौं. लिशर्यक रकम

१ चािु खचण रु. २‚५८‚१६‚०५७।१३

२ पूाँजीग खचण रु. ३‚०५‚७५‚१०५।०७

३ नेपाि सरकार सश ण अनुदान मशक्षा रु. ७‚५५‚०९‚२२२।६३

४ नेपाि सरकार सश ण अनुदान स्वास्थ्य रु. १‚५४‚०२‚३०३।९०

५ सािामजक सुरक्षा भत्ता मि रर् रु. ३‚६८‚३३‚४००।००

कुि व्यय रु. १८‚४१‚३६‚०८८।७०



सञ्चालिकत आर्ोजनाको लिििरण

लिस.नौं. र्ोजना सङ््खख्ा

१

१ िाख भिा

कि ५

२ १-५ िाख सम्म १०७

३ ५-१० िाख सम्म ३३

४

१० िाख भिा

िामथ ९

कुक १५४



मजमे्मिारी सारेका योजना

• जम्मा योजना संख्या - १५७

• सम्झौ ा भएका योजना सख्या – १११

• भुक्तानी भएका योजना संख्या - २१

• सम्झौ ा भएको रकि – रु.४‚४९‚९९‚७६१।-

• भुक्तानी भएको रकि – रु. १‚०३‚२३‚६०६।४१



नगरसभाका योजना

• सम्झौ ा भएका योजना सख्या – २९

• भुक्तानी भएका योजना संख्या - ४

• सम्झौ ा भएको रकि – रु.१‚८८‚०५‚०००।-

• भुक्तानी भएको रकि – रु. १४‚९८‚४९४।४०



कायणपामिकाको मनर्ाणनुसार

• सम्झौ ा भएका योजना सख्या – ८

• भुक्तानी भएका योजना संख्या - ५

• सम्झौ ा भएको रकि – रु.६१‚६९‚३४५।-

• भुक्तानी भएको रकि – रु. १९‚४९‚३४५।-



िाग सहभामग ाका योजना

• सम्झौ ा भएका योजना सख्या – ६

• भुक्तानी भएका योजना संख्या - १

• सम्झौ ा भएको रकि – रु.६८‚३०‚०५९।-

• भुक्तानी भएको रकि – रु. २४‚५०‚०५९।-



गत आ.ि. मा नै सम्झडता भई र्सआ.ि.मा कार्ायन्वर्न

भएका र्ोजनाहरु
लिस.नौं. र्ोजनाको नाम ठेगाना स्वीकृत रकम

१ सान्त्रखन्टार पानीमिनाटार बसे्न गाउाँ सडक िडा नं.१ १०००००

२ हषण मन.िा.मि. िडा नं. १ १५००००

३ भोिेटार खानेपानी िडा नं.१ ३०००००

४ रािजानकी सप्तऋमष िन्त्रिर िडा नं.१ ४०००००

५ ठूिामढक सा घटे्ट कृमष सडक िडा नं.१ ४०००००

६ गौ ि खड्काको घरिुमनको कूिो मनिाणर् िडा नं.१ १५००००

७ कल्भटण  था बाटो ििण िडा नं.१ १०००००

८ बािउद्धार िा.मि. िडा नं.१ २५००००

९ साउनेपानीटार सडक पमहरो मनयन्त्रर् िडा नं.२ ८०००००

१० आकामश सडक मनिाणर् िडा नं.२ १५००००

११ मििािामसनी कटुिा िारो  था बाटो मनिाणर् िडा नं. ३ १०००००

१२ भद्रिास आयुिेद औषाििय िडा नं.३ २५००००

१३ ग्राभेि ढि ह्युिपाईप िडा नं.३ १००००००

१४ िननटार एकनािे सडक स्तरोन्न ी िडा नं.३ ९०००००

१५ कुईरेचाटोि सािुदायीक भिन िडा नं.३ ४०००००



गत आ.ि. मा नै सम्झडता भई र्सआ.ि.मा कार्ायन्वर्न

भएका र्ोजनाहरु
१६ कुईकेि सापकोटा टोि जाने बाटो िडा नं.३ १०००००

१७ भदे्रश्वर बाटो ढि मनिाणर् िडा नं.३ २०००००

१८ िखन टोि सडक मनिाणर् िडा नं.३ १५००००

१९ एक्चेन्ज कायाणियबाट पेप्सीकोिा सडक डर ेन मनिाणर् िडा नं.४ ५०००००

२० िाझगाउाँ कुिा ििण िडा नं.४ ५००००

२१ ठुिािारो ििण िडा नं.४ ३०००००

२२ कोिि ेश्वर िन्त्रिरसंगैको िारो ििण िडा नं.४ १५००००

२३ चिनटार बनिा  ारजािी िडा नं.४ १०००००

२४ कोल्म ेश्वर जाने बाटोिा ररटेमनङ िाि मनिाणर् िडा नं.४ ६९४७६१

२५ खड्काटोि मचमनयापाखो सडक ििण िडा नं.५ ३०००००

२६ रािशरर् पररयारको घर अगाडीको ढि मनिाणर् िडा नं.५ ५००००

२७ िाक्िादी अध्ययन केन्द्र िडा नं.५ ७०००००

२८ बसे्तको मढक कपुरबासे सडक िडा नं.५ १५०००००

२९ मभििाढी गजरकोट सडक िडा नं.५ ५०००००

३० थिी युिा सरोकार भिन िडा नं.५ ५०००००

३१ सानोचौर बगैंचा मनिाणर् िडा नं.५ ५०००००



गत आ.ि. मा नै सम्झडता भई र्सआ.ि.मा कार्ायन्वर्न

भएका र्ोजनाहरु
३२ िडा नं. ५ सडक आिमिक ििण िडा नं. ५ १००००००

३३ काकीगाउाँ िारो मनिाणर् िडा नं.५ ५००००

३४ िनकािना िन्त्रिरिा टर स मनिाणर् िडा नं.६ २०००००

३५ बाचनािय बाबाचोक सडक िडा नं.६ ९५००००

३६ बरमपपिचौर पाटीटार सडक िडा नं.६ २००००००

३७ दमि भिन मनिाणर् िडा नं.६ ३०००००

३८ बरमपपि डुिाखाि सडक िडा नं.६ १००००००

३९  खािनोहरा टोि सडक ििण िडा नं.७ २०००००

४० पेटर ोि पिसम्म जाने सडकिा ढि िडा नं.७ २०००००

४१ मस ाराि/कामिका िन्त्रिरिा डंुगा मिच्छाउने िडा नं.८ ३०००००

४२ दमि िस्ती खहरेसम्म जाने सडक िडा नं.८ २०००००

४३ बािरामष्टर य िा.मि. अगाडीबो पमहरो रोकथाि िडा नं.८ ४०००००

४४
मिनोद िुल्मीको घरबाट दमि बस्ती हुाँदै खहरे जोड्ने

सडक
िडा नं. ८ २०००००

४५ िीरेन्द्रचोक देन्त्रख िडा कायाणिय जाने सडक ढिान िडा नं.९ १००००००

४६ प्रहरीचौकी अगाडी ढिििण िडा नं.९ ३०००००

४७ घारीको बाटो िडा नं.९ ३०००००

गत आ.ि. मा सम्झडता भएको जम्मा रकम रु. २०३४४७६१



आ.ि. २०७४।०७५ िा सम्झौ ा भएका िडा १ अन्तरग का मजमे्मिारी
सारेका योजनाहरु

ि.सौं. आर्ोजनाको नाम
लििलिनर्ोलिजत रकम

रु.

१ सा घटे्ट खानेपानी  था सरसफाई उ.स. ५०००००

२ सेम देिी िन्त्रिर मनिाणर् ४०००००

३ िुिेपुि कृष्ण िन्त्रिर सडक १००००००

४
सुयणिण्डिी मढकुरोपाटी हुाँदै  ल्लोबाटो जोड्ने

कृमष सडक
१०००००

५ सुनारटोि खानेपानी १५००००

६ मभिादेिी िन्त्रिर मनिाणर् ४०००००

७ पुिााँरगाउाँ खानेपानी १०००००

८ ठुिामढक खानेपानी २०००००



आ.ि. २०७४।०७५ िा सम्झौ ा भएका िडा १ अन्तरग का मजमे्मिारी
सारेका योजनाहरु

९ गुम्बाको िाक लिनमायण कार्य ९०००००

१० ठुिामढक पाँिेरो मनिाणर् १०००००

११ अड्डापाटी उध्यान मनिाणर् ५०००००

१२ सुनारटोि मसंचाई २०००००

१३ मभिसेनटारको पुरानो पोखरी संरक्षर् ५०००००

१४ कटुिा फााँटिा िारा मनिाणर् १५००००

िडा नं. १ को जम्मा रकि ५२०००००



आ.ि. २०७४।०७५ िा सम्झौ ा भएका िडा २ अन्तरग का मजमे्मिारी
सारेका योजनाहरु

ि.सौं. आयोजनाको नाि
मिमनयोमज रकि

रु.

१ बासुकी खोिा मसंचाई ३०००००

२
आिापोट ग्रामिर् िमहिा खानेपानी

सुिार/ईनार संरक्षर्
१०००००

३
नाथेश्वरी आिारभू मिद्याियिा सािान

खररद कायण
३०००००

४
बाि मिकास िाध्यमिक मिद्याियिा सािान

खररद कायण
३०००००

५ गरे्श िन्त्रिर िागि ी सडक मनिाणर् ८०००००

६ चौ ारीटार िुन्त्रखया ओरािो सडक ३५००००

७ मपपे्लखोल्सा खेििैदान मनिाणर् आिापोट २०००००

८ आिापोट खानेपानी व्यिस्थापन कायण ६५००००



आ.ि. २०७४।०७५ िा सम्झौ ा भएका िडा २ अन्तरग का मजमे्मिारी
सारेका योजनाहरु

९ कृष्णचौर िुकुि नामप को घर सडक २०००००

१० फुयािगाउाँ िारापाखा थापागाउाँ सडक १०००००

११
आिापोट स्वास्थ्य चौकीिा बािपोषर् कायणक्रि

संचािन
१०००००

१२ आिापोट स्वास्थ्य चौकी ििण २०००००

१३ फुयािगाउाँ ओरािो िाझटार सडक ढिान ३०००००

१४
अिरनाथ िहादेि िन्त्रिर पररसरिा चौ ारो

मनिाणर् कायण
३०००००

१५
फुयािगाउाँ कान्िे बसे्न गाउाँ सडक ग्राभेि  था

ह्यूि पाइप मिछ्याउने कायण
१५००००

१६ नाथेश्वरी बागि ी सडक मनिाणर् ३५००००

१७ साउनेपानी िारा ििण १५००००

िडा नं. २ को जम्मा ४८५००००



आ.ि. २०७४।०७५ िा सम्झौ ा भएका िडा ३ अन्तरग का मजमे्मिारी
सारेका योजनाहरु

ि.सौं. आयोजनाको नाि मिमनयोमज रकि रु.

१ सामिक िडाको ४ र १६ को मसिाना सडक मनिाणर् २०००००

२

आयुिेमदक औषिी खररद र कायाणियको िामग

आिश्यक सािाग्री खररद कायण साथै िमहिा स्वास्थ्य

सं्वयिसेमिकाहरुको क्षि ा मबकास  ामििका

२५००००

३ मििािामसनी कटुिा जाने सडकिा िाि मनिाणर् १५००००

४ बागि ी बन्चरे मसंचाईका िामग िाि मनिाणर् २०००००

५ एक ा नगर एकनािे सडक मनिाणर् ४०००००

६ ढुगाना गाउाँ पाँिेरो मनिाणर् २०००००

७ भण्डारीटोि प्रभाकरको घर सडकिा िाि मनिाणर् ४०००००

िडा नं. ३ को जम्मा १८०००००



आ.ि. २०७४।०७५ िा सम्झौ ा भएका िडा ४ अन्तरग का मजमे्मिारी
सारेका योजनाहरु

ि.सौं. आयोजनाको नाि मिमनयोमज रकि रु.

१ ब्रम्हखेि ढूगेिारा पुनिःमनिाणर् ४०००००

२ चिन्टार आिारभू मिद्यािय २८००००

३ चम्पक मिनायक प्रा.मि. सु्कि मनिाणर् १५००००

४
गरे्शस्थान िागि ी सडक ररटेमनङ्ग िाि

मनिाणर्
७०००००

५ पन्चकन्या िन्त्रिर पमहरो रोकथाि १०००००

६ मसंखडागाउाँ खोररया बाटो पमहरो रोकथाि १००००००



आ.ि. २०७४।०७५ िा सम्झौ ा भएका िडा ४ अन्तरग का मजमे्मिारी
सारेका योजनाहरु

७
ढंुगेिारा भण्डारीगाउाँ हुाँदै पन्त्रण्ड गाउाँ मकरर्

पन्त्रण्ड को घरको सडक
९०००००

८ बाघिारा चक्रपथ मनिाणर् ४०००००

९
ब्रम्हखेि मकरर् पन्त्रण्ड को घर नमजकको

पमहरो मनयन्त्रर्
४०००००

१० सोिमिङे्गश्वर िन्त्रिर मनिाणर् ३०००००

११ नयााँपाटी न्त्रस्थ जहरे खहरे मनयन्त्रर् ४०००००

िडा नं. ४ को जम्मा ५०३००००



आ ि २०७४।०७५ िा सम्झौ ा भएका िडा ५
अन्तरग का मजमे्मिारी सारेका योजनाहरु

क्रसं. आयोजनाको नाि
मिमनयोमज रकि

रु.

१ िन्त्रिरिा ढंुगा छापे्न कायण ५००००

िडा नं. ५ को जम्मा ५००००



आ.ि. २०७४।०७५ िा सम्झौ ा भएका िडा ६ अन्तरग का मजमे्मिारी
सारेका योजनाहरु

ि.सौं. आयोजनाको नाि मिमनयोमज रकि रु.

१ पन्तको घरदेन्त्रख कािीडााँडा सडक ७०००००

२ खानेपानी बोररङ्ग  था प्रशोिन १५००००

३ िुके्तश्वर मिकास सिाज २०००००

४ ढकाि िारो खानेपानी बोररङ्ग  था प्रशोिन १५००००

५ ढंुगेिगाउाँ भूक्षय रोकथाि ४०००००

६ निदुगाण िन्त्रिर देन्त्रख िारो पाखो जाने बाटो ५५००००

७ मििनचोकदेन्त्रख रािाकृष्ण िन्त्रिर जाने सडक १०००००

८

फुयािडााँडा क्रमककेट ग्राउण्ड नारायर्हरर दुिािको

घर हुाँदै बस्तीको घर मनस्कने बाटो डर ेन मनिाणर् एिं

मिस्तार गने

२०००००

९
ऋषेश्वर िहादेि के्षत्र पररसर संरक्षर् सिाज ििणशािा

मनिाणर्
३०००००

१० रिाइिो टोि िा ढि  था बाटो ढिान सडक मनिाणर् ९२५०००

िडा नं. ६ को जम्मा ३६७५०००



आ.ि. २०७४।०७५ िा सम्झौ ा भएका िडा ७ अन्तरग का मजमे्मिारी
सारेका योजनाहरु

ि.सौं. आयोजनाको नाि
मिमनयोमज रकि

रु.

१
उद्धि काकीको घरदेन्त्रख बासुदेि बोहराको

घरसम्म जाने बाटो
३०००००

२
मपपिबोट देन्त्रख टर ान्समिटर सम्मको बाटोिा

ढि हािी ग्राभेि गने कायण
१००००००

३ टर ान्समिटर देन्त्रख मग ा िन्त्रिर जाने सडक ७०००००

४
रािाकृष्ण िन्त्रिर देन्त्रख काकीगाउाँ हाइट जाने

बाटो मनिाणर्
९०००००

िडा नं. ७ को जम्मा २९०००००



आ.ि. २०७४।०७५ िा सम्झौ ा भएका िडा ८ अन्तरग का मजमे्मिारी
सारेका योजनाहरु

ि.सौं. आर्ोजनाको नाम
लििलिनर्ोलिजत

रकम रु.

१
 ेज मिनायक िाध्यमिक मिद्याियिा

खेििैदान मनिाणर्
५०००००

िडा नौं. ८ को जम्मा ५०००००



आ.ि. २०७४।०७५ िा सम्झौ ा भएका िडा ९ अन्तरग का मजमे्मिारी
सारेका योजनाहरु

क्र.सं. आयोजनाको नाि
मिमनयोमज रकि

रु.

१ ज्वािादेिी िागण गोरेटोबाटो सुिार  था ढि ५०००००

िडा नं. ९ को जम्मा ५०००००



आ.ि. २०७४।०७५ िा सम्झौ ा भएका िडा १ अन्तरग का
नगरसभाका योजनाहरु

ि.सौं. आयोजनाको नाि
मिमनयोमज रकि

रु.

१ सा घटे्ट गागि सडक मनिाणर् १००००००

२ काभे्र पुिााँरगाउाँ सडक ६०००००

३ सूचना  था संचार ४०००००

४ ढकािगाउाँ सडक १००००००

िडा नं. १ को जम्मा ३००००००



आ.ि. २०७४।०७५ िा सम्झौ ा भएका िडा २ अन्तरग का
नगरसभाका योजनाहरु

ि.सौं. आयोजनाको नाि
मिमनयोमज रकि

रु.

३५
कृष्णचौर िुकुि नामप को घर हुाँदै

मत्रशन्त्रक्त सडक
१००००००

६०
कृष्णचौर बसे्न गाउाँ मि ेरीिागण ठूिामढक

मि ेरी सडक
१००००००

िडा नं. २ को जम्मा २००००००



आ.ि. २०७४।०७५ िा सम्झौ ा भएका िडा ३ अन्तरग का
नगरसभाका योजनाहरु

ि.सौं. आयोजनाको नाि
मिमनयोमज रकि

रु.

१ भण्डारीटोि प्रभाकरको घर सडक ५०००००

२ भटिासे चोक मनन्त्रखििाि सडक १००००००

िडा नं. ३ को जम्मा १५०००००



आ.ि. २०७४।०७५ िा सम्झौ ा भएका िडा ५ अन्तरग का
नगरसभाका योजनाहरु

ि.सौं. आयोजनाको नाि
मिमनयोमज रकि

रु.

१ जिकिी सेिा सिाजको भिन मनिाणर् ५०००००

िडा नं. ५ को जम्मा ५०००००



आ.ि. २०७४।०७५ िा सम्झौ ा भएका िडा ६ अन्तरग का
नगरसभाका योजनाहरु

ि.सौं. आयोजनाको नाि मिमनयोमज रकि रु.

१ मत्रकोर् पन्त्रिक सु्कि हुाँदै सााँखु जाने सडक ४०००००

२
िनकािना िन्त्रिर देन्त्रख सडक मक्रकेट िैदान सम्म

सडक मनिाणर्
१००००००

३
खानेपानी अमफसदेन्त्रख दमि बस्ती हुाँदै पुिडोि

सम्म बाटोिा ढि
४०००००

४
खहरे पाटीटार चौरिा भएको खररको बोटिा चौ ारा

बनाई उध्यान मनिाणर्
२०००००

५

पाटीटारचौर म िारीटोि चााँगुनारायर् सडक‚ 

पेप्सीकोिा सडक दुगाण मिश्वकिाणको घर हुाँदै

ढंुगेिगाउाँ जाने खहरेिा डर ेन मनिाणर् गने

१५०००००

६ उद्घोषर्  ामिि संचािन कायणक्रि १०१०००

७ िखििको जुत्ता बनाउने  ामिि संचािन १२४०००

िडा नं. ६ को जम्मा ३७२५०००



आ.ि. २०७४।०७५ िा सम्झौ ा भएका िडा ७ अन्तरग का
नगरसभाका योजनाहरु

ि.सौं. आयोजनाको नाि
मिमनयोमज रकि

रु.

१
पूर्णमिनायक चोक हजुरको िारा सडक

मनिाणर्
८०००००

२

सुनौिो टोि बस्ती हरहरिहादेि बस

से्टशनदेन्त्रख िनोहरा खोिा मकनार सम्मको

बाटोिा ग्राभेि

२०००००

िडा नं. ७ को जम्मा १००००००



आ.ि. २०७४।०७५ िा सम्झौ ा भएका िडा ८ अन्तरग का
नगरसभाका योजनाहरु

ि.सौं. आर्ोजनाको नाम
लििलिनर्ोलिजत रकम

रु.

१ मसिडोि बाटो ढि ढर ेन मनिाणर् २०००००

२
ढंुगेिारा आदशणनगरको टोिको ४०० मिटर

सडक ग्राभेि
२०००००

३
आदशणनगरी टोि मिकास समिम ढि  था

ग्राभेि
३०००००

िडा नौं. ८ को जम्मा ७०००००



आ.ि. २०७४।०७५ िा सम्झौ ा भएका िडा ९ अन्तरग का
नगरसभाका योजनाहरु

ि.सौं. आयोजनाको नाि
मिमनयोमज रकि

रु.

१ िनोहरा सिाज सडक कािोपत्र ५०००००

२ सुिरीचोक रत्निक्ष्मी चोक सडक कािोपते्र ५०००००

३ आशापुरी सडक कािोपते्र ५०००००

४

आदशणनगर टोि सुिार समिम को

सािुदामयक भिन मनिाणर्  था सो समिम को

सडकिा ढि च्याम्बर मनिाणर्

िडा नं.९ को जम्मा १५०००००



५०/५० िाग सहभामग ा फण सम्झौ ा भएका योजनाहरु

क्र.सं. आयोजनाको नाि
मिमनयोमज रकि

रु.

१
मशिि् िागणको सडकिा ढि र टेिा पखाणि

मनिाणर्
२४५००५९

२
गैरीगाउाँ मिकास सिाजको सडकिा िाि

मनिाणर्
४०००००

३
निूना टोि सुिार समिम अन्तगण का बाटो

ििण  था ढि हाल्ने कायण
१६५००००

४
िीरेन्द्रचोक देन्त्रख िडा कायाणिय जाने सडकिा

ढि मनिाणर्
२६००००

५ सिृद्धी चोक किि थिी सडक १८०००००

६

िडा नं. ९ को कायाणिय आउने िुि सडकबाट

मभ.एस. प्लामनङ्गसम्म कररब ७०० मिटर

सडकिा ढि ढि  था िाि मनिाणर् कायण

९७००००

जम्मा ७५३००५९



नगर कायणपामिकाको मनर्ाणनुसार सम्झौ ा भएका योजनाहरु

ि.सौं. आयोजनाको नाि
मिमनयोमज रकि

रु.

१
डााँछी चोक देन्त्रख भद्रबास हुाँदै आिापोट जाने

बाटो ििण 
५००००

२
अमसना र पानीको कारर्िे फुटेको ढि र

िाि कम्पाउण्ड मनिाणर् कायण
३०००००

३
िडा नं. २ िा ODF का िामग शौचािय मनिाणर्
कायण

३४००००

४ कागेश्वरी िेिा संचािन  था व्यिस्थापन २१७५४०

५ अपाङ्ग सहयोग सािाग्री मि रर् कायणक्रि १०००००



नगर कायणपामिकाको मनर्ाणनुसार सम्झौ ा भएका योजनाहरु

६ रािकृष्ण सेिा सिाज भिनिा हि मनिाणर् १०४१८०५

७ मसिाई कटाई  ामिि संचािन १५००००

८
पाटीको चौरबाट िनोहरा खोिा सम्म डर ेन बनाई

सडक मनिाणर् कायण
३००००००

९ अमगसरा टोि सडक कािोपते्र १३०००००

१० प्रगम नगर बस्ती सडक मनिाणर् १००००००

जम्मा ७४९९३४५



नगर कायणपामिकाको मनर्ाणनुसार सम्झौ ा भएका योजनाहरु

७ मसिाई कटाई  ामिि संचािन १५००००

८

िडा नं. ९ को कायाणिय आउने िुि सडकबाट

मभ.एस. प्लामनङ्गसम्म कररब ७०० मिटर

सडकिा ढि ढि  था िाि मनिाणर् कायण

९७००००

९
पाटीको चौरबाट िनोहरा खोिा सम्म डर ेन

बनाई सडक मनिाणर् कायण
३००००००

१० अमगसरा टोि सडक कािोपते्र १३०००००

११ प्रगम नगर बस्ती सडक मनिाणर् १००००००

जम्मा ८४६९३४५



िडा नौं. प्रथम लिकस्ता प्राप्त गने

काभग्राहीहरुको सौंख्ा

दोस्रो लिकस्ता प्राप्त गने

काभग्राहीहरुको सौंख्ा

अन्तन्तम लिकस्ता प्राप्त गने

काभग्राहीहरुको सौंख्ा

१ ९८७ १७१ ४६

२ ५०६ ७३ १४

३ ३०१ ६५ २२

४ ४६१ ६३ १३

५ ११६ ३१ ७

६ २३० ८४ २७

७ १८७ ५५ २४

८ १९१ ५९ १५

९ १०५ २३ १

जम्मा ३०८४ ६२४ १६९

भूकम्प पलिछको पुनःलिनमायण काभग्राहीहरुको प्रगलित

लिििरण



घर नक्सा सम्बन्धी लिििरण

लिस.नौं.

घर नक्साको

लिकलिसम स्वीकृत सौंख्ा

१ नयााँ घर मनिाणर् ९६०

२ नक्ा मनयमि ७९

३ नक्ा नािसारी २२०

४ घर मनिाणर् सम्पन्न ७६२

५ नक्ा नमिकरर् ३७६

७ अमभिेन्त्रखकरर् ७३४



२०७४ फागुन िसान्त सम्मको च ाण चिानी मििरर्

• द ाण संख्यािः- ५३८२

• चिानी संख्यािः- १९७५



लिििरण आ.ब ०७४/७५ मा भत्ता

प्राप्त गने सौंख्ा

औषमि उपचार खचण

िृद्ध-िृद्धा १७६४

जेष्ठ नागररक भत्ता
(अन्य) १४८३

जेष्ठ नागररक भत्ता
(दमि ) १३२

पूर्ण अपाङ्ग भत्ता ७२

आंमशक अपाङ्ग भत्ता १०९

मिििा भत्ता १३९२

बाि संरक्षर् अनुदान १३३

सामालिजक सुरक्षा भत्ता लिितरणको

लिििरणः



पलििकरणको लिििरण Online प्रिृष्ट

भएका
लिस.

नौं.

लिििरण जम्मा सौंख्ा

१ िृतु्य द ाण ४७९

२ जन्म द ाण १९२१

३ मििाह द ाण ८३८

४ सम्बन्ध मिचे्छद द ाण ९

५ बसाई सराई द ाण ४९०

कुक ३७३७



बेरुजु फर्छ्यौटको न्तस्थलित

आ.ि. २०७१/७२ सािामजक सुरक्षा भत्ता रु.
४३‚७७‚१०० को बेरुजु फछ्यौट भएको ।



गुनासो फछ्यौटको न्त्रस्थम 
लिििरण सौंख्ा कारिाही

सौंख्ा

सम्बोधन
(फर्छ्यौट)

अ.दु.अ.आ उजुरीहरु १ १

हेिो सरकारको

उजुरीहरु - - -

स कण  ा केन्द्रको

उजुरीहरु १ - १

अन्य गुनासो / 

उजुरीहरु ६० ५३ ७

कूि ६२ ५४ ८

गुनासो फर्छ्यौटको अिस्था



कार्यरत कमयचारीहरुको लिििरण
लिस.नौं. पद कार्यरत सौंख्ा

१ प्रिुख प्रशासमकय अमिकृ १

२ नगर मशक्षा अमिकारी १

३ िेखा अमिकृ १

४ ईन्त्रन्जमनयर १०

५ मशक्षा अमिकृ १

६ श्रो व्यन्त्रक्त १

७ कृमष प्रसार अमिकृ १

८ खो.सु.अ.हे.ि. २

९ खो.सु. अमिकृ १

१० ना.सु. १३



कार्यरत कमयचारीहरुको लिििरण
लिस.नौं. पद कार्यरत सौंख्ा

११ सब-ईन्त्रन्जमनयर ३

१२ सिेक्षक १

१३ अमिन १

१४ पुनिःमनिाणर् ईन्त्रन्जमनयर ४

१५ सहायक स्तर चौथो  ह २७

१६ हिुका सिारी चािक ४

१७ हेभी सिारी चािक १

१८ कायाणिय सहयोगी १९

१९ पािे १

जम्मा ९३



नगपालिककाका प्रमुख समस्या

• नगरपामिकाको आन्तररक आय श्रो अत्यन्त नू्यन‚ गैर करको महस्सा

िेरै‚ करको दायरा अत्यनै्त मसमि 

• नगरपामिका कायाणिय र अन्तरग का िडा कायाणियहरुको आफ्नै

भिन नभएकोिे भाडािा कायाणिय संचािन गनुणपने बाध्य ा

• पयाणप्त र क्षि ािान जनशन्त्रक्तको अभाि

• योजना सम्झौ ा र कायाणन्वयनिा उपभोक्ता समिम को उदामसन ा

• अव्यिन्त्रस्थ शहररकरर्‚ नक्शा पास नगने‚ िापदण्ड मिपरर बनाउने

र नगरपामिका बनु्न अगाडी बनेका घरहरुको व्यिस्थापनको मिषय

• प्रभािकारी सिन्वय अभाििः जनप्रम मनमि र किणचारीमिच

नगरपामिका र अन्य नगरपामिका  था सरकारी कायाणियहरु मिच

• संमघय ाको नयााँ अभ्यास भएकोिे अन्यौि ा बढ्नु

• भूकम्प मपमड साँग सम्बन्त्रन्ध िः गुठी जग्गाको म री म ने मिषय

• जन ाको आिश्यक ा र नगरपामिकाको श्रो सािन मिच सनु्तिन

नहुनु (अपेक्षा िेरै‚ बजेट र जनशन्त्रक्त कि)



चुनडती

• एमककृ नगर मिकास योजना  ैयार गरी सो को प्रभािकारी

कायाणन्वयन

• संघ र प्रदेशिे स्थानीय  हिा प्राप्त अमिकारिा गनण सके्न हस्तके्षप

• नगरपामिकाको आन्तररक आय िृद्धी र मदगोपना

• सािणजमनक जग्गा संरक्षर्

• सरोकारिािामबच प्रभािकारी सिन्वय

• स्थानीय  हको किणचारी व्यिस्थापन

• नगर स्तरीय गौरिका योजनाहरु संचािन गनण आिश्यक बजेटको

व्यिस्थापन



भािी रणलिनलित
• नगरपामिकािाई प्राप्त अमिकार कायाणन्वयन गनण आिश्यक कानूनहरुको

मनिाणर्

• करको दायरा फरामकिो बनाउन मनम्न करिाई बैज्ञामनक र प्रभािकारी

रुपिा िागू गदै सेिा शुल्क र दसु्तरको मनभणर ा हटाउाँ दै िैजाने

 एमककृ सम्पमत्तकर

 प्राकृम क श्रो िा आिारर कर (ढुङ्गा‚ मगट्टी‚ िािुिा िगाय )

व्यिसाय कर

 घर बहाि कर

• एमककृ नगर मिकास योजना  ैयार गरी सो काि प्रभािकारी कायाणन्वयन

गने

• नगर स्तरीय गौरिका योजनाहरु छनौट गरी कायाणन्वयन गनण आिश्यक

कानूनहरुको मनिाणर्

• सािणजमनक जग्गािाई संरक्षर् गररने ।

• नगरपामिकाको कायाणिय भिन मनिाणर्को िामग कान्त्रन्त भैरब िाध्यमिक

मिद्याियको जग्गाको उत्तर पूिणको कुनाको भाग भाडािा उपिब्ध गराउन

सहि ी उपिब्ध गराएकोिे सो जग्गािा भिन मनिाणर् प्रमक्रया अगाडी

बढाइने ।



िन्यबाद


