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सारसङ्के्षप 

समिृ को याऽामा “ मण्डनदेउपरु नगरपािलका” 
 

ःवगर्को सनु्दर टुबा हो नेपाल। ूाकृितक पले 
समृ  नेपालको भौगोिलक िविवधता ऐितहािसक 
िविश ता, धािमर्क एवम ् सांःकृितक िविभ ता, 
परुाताित्वक सम्पदा नै यहाँको आभषूण हो। िहमाली, 
पहाडी र तराईको जनजीवन सनु्दर भेषभषूा र भािषक 
सम्प ताको कलात्मक ूितिबम्ब हो नेपाल।जातीय 
िविवधता, धािमर्क ःवतन्ऽता र ूाकृितक छटाले 
िसँगािरएको नेपालको मध्यभागमा अविःथत छ काॅपेला ोक िजल्ला। राजधानी 
काठमाड सँग जोिडएको यो िजल्लाको नाम पला ोक भगवतीको नामबाट नामाकरण 
गिरएको हो।काॅपेला ोक िजल्लाका ते॑वटा ःथानीय तहमध्ये सबैभन्दा कान्छो ःथानीय 
तह हो, मण्डनदेपरु नगरपािलका। 

 

नगरकोटबाट िहमालको मनोरम ँय 
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िवबम सम्बत ्२०७३ साल फाल्गणु २७ गते गठन भएको मण्डनदेउपरु नगरपािलका 
सािवक बालवुापाटी देउपरु, गैरीिबसौना देउपरु, नयाँगाउँ देउपरु, महादेवःथान मण्डन, 

चण्डेनी मण्डन, जैसीथोक मण्डन, ज्याम्दी मण्डन गाउँ िवकास सिमितलाई एकीकृत गरी 
िनमार्ण गिरएको हो । राजधानी काठमाड बाट किरब ५५ िकलोिमटरको दरुीमा रहेको 
यो नगरपािलकालाई १२ वटा वडामा िवभक्त गिरएको छ । 

यसको पूवर्मा भमु्ल ु गाउँपािलका, पि ममा भक्तपरु र काठमाड  िजल्ला, उ रमा 
िसन्धपुाल्चोक िजल्ला र दिक्षणमा बनेपा र पाँचखाल नगरपािलका रहेका छन।् 
िसंहदबारको अिधकार गाउँगाउँमा परु् याउने उ ेँयले गठन गिरएको यस नगरपािलकाका 
८९ वगर् िकलोिमटर क्षेऽफलमा फैिलएको छ ।मध्यम पहाडी हावापानी भएको यस 
नगरपािलकाको जनसंख्या ३२,६५९ रहेको छ ।  

कृिष उत्पादन, पशपुालन, फलफूल उत्पादन तथा पयर्टकीय गन्तव्यको पमा अब्बल 
मण्डनदेउपरु नगरपािलकािभऽ देशकै ूख्यात पयर्टकीय क्षेऽ नगरकोट रहेको छ। जहाँ 
िव का लाख  मािनसह  यहाँका िहमौृङखला र सनु्दरतालाई निजकबाट िनहाल्न आउने 
गदर्छन।् 
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कलात्मक फाँटह , आकषर्क डाडाँकाँडाह , सनु्दरबःती, लहलहाउँदो बालीनालीसँगसँगै 
िवकाशमा फट्को माद िनशंकोच रफ्तारमा अिघ बिढरहेको छ मण्डनदेउपरु नगरपािलका 
िवकास र समिृ का लािग जनताको अिभमतूा  िनवार्िचत जनूितिनिधह  र रा सेवक 
कमर्चारीह को ूशासकीय र व्यवःथापकीय कुशलताबाट िवकासको अमगितमा अिघ 
बढेको छ ।  

 

२४ सै घण्टा जनताको सेवामा खट्ने जनूितिनिधह को सिबयता र नेततृ्व क्षमताबाट 
पल्लिवत यो नगरपािलका िजल्लाको नमनुा नगरपािलका हो । क्षमतावान ्
जनूितिनिधह का सोच र स ल्पबाट पिुंपत मण्डनदेउपरु नगरपािलकाका घरघरमा 
समिृ  र टोलटोलमा िवकासको लहर ल्याउन किटब  छ। जनिनवार्िचत जनूितिनिधह  
जनताको आवँयकता, चाहना र अपेक्षासँगै आफ्नो दाियत्व र िजम्मेवारी बोध गद 
अिभभावकीय भिूमका िनवार्ह गद आइरहेका छन।्  
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िवकास नारामा िसिमत हनु ु हुँदैन, देिखने गरी िवकास गनुर्पदर्छ । त्यसका लािग 
योजनाब  पमा ढ संकिल्पत हनुपुदर्छ भ े भावनाले ओतूोत नगर ूमखुको 
ूितब ता, उपूमखुलगायतका जनूितिनिधह को सहकायर्ता र रा सेवक कमर्चारीह को 
कतर्व्यपरायणता र िबयाशीलका कारण मण्डनदेउपरु नगरपािलकाले छोटो समयमा लामो 
फट्को मारेको हो । 
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“देउपरु र मण्डन-कृिष र पयर्टन” भ े मूल नारा सिहत नगरले आफ्ना आवँयकतालाई 
िनधार्िरत गरेको छ । ःवाःथ्य पूवार्धार र पहुँचमा िवःतार, गणुःतर ूािविधक र 
व्यावहािरक िशक्षामा जोड, सडक तथा भौितक पूवार्धारमा अजुर्न ि  लगायत ःवच्छ 
खानेपानीको िवतरणका लािग एक घर एक धारा, िसंचाई आयोजनाको व्यवःथापन, मामीण 
िव तुीकरण, पयर्टन क्षेऽको पूवार्धार नयाँनयाँ गन्तव्यको खोजी तथा व्यवःथापन नगरको 
पिहलो ूाथिमकता हो। 

 

ःथानीय भाषा कला, संःकृितसिहतको संरक्षण तथा ूव र्नसँगै नगरक्षेऽका महत्वपूणर् 
ःथलह मा आन्तिरक तथा बा  पयर्टकह को आकाषर्कको केन्ि बनाउने 
नगरपािलकाको लआय रहेको छ। सांःकृितक केन्ि िनमार्ण, ःथानीय सांःकृितक 
झाँकीह को ूदशर्न, होमःटे स ालनमाफर् त ्आयआजर्न बढाउन किटब  छ,मण्डनदेउपरु 
नगरपािलका। 
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नेपालको संिवधान, २०७२ को सफल कायार्न्वयनको दूरगामी लआयसिहत छोटो अविधमा 
स ीयताको महत्वपूणर् पमा रहेको ःथानीय सरकारको ःथानीय सरकार स ालन ऐनले 
िनिदर्  गरेअनु पका गितिविधह  नगरले स ालन गद आएको छ । जनताको सेवा र 
नगरको आवँयकताअनु प ५७ वटा ऐन, कायर्िविध, िनयमावली आिद िनमार्ण गरी 
नगरबासीलाई सेवा ूवाह गद आइरहेको छ ।  

 

नगरको पिहलो ूाथिमकता नागिरकह को ःवाःथ्य हो । नगरले नागिरकह को 
ःवाःथ्यको लािग एक वडामा २ खोप केन्ि १ वडामा १ शहरी ःवाःथ्य केन्ि, 
नगरःतरीय अःपतालको ःतर विृ , गभर्वती मिहलाह को िनःशलु्क ःवाःथ्य परीक्षण 
लगायतका िविवध कायर्बमह  अिघ बढाएको छ । ःवाःथ्य क्षेऽलाई बढवा िदन 
िविभ  खाले ःवाःथ्य केन्िह को भौितक पूवार्धारमा जोड िदइएको छ । 
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शैिक्षक सधुारको लािग िव ालय भवन िनमार्ण, पनुिनर्माण, खेल मैदान, कम्प्यटुर ल्याव, 

लाइॄेरी व्यवःथापन, शैिक्षक गणुःतर बढाउन अङ्मजेी र बहभुािषक माध्यमबाट 
पठनपाठनको व्यवःथासिहत ःथानीय भाषा, कला, संःकृित र नगरको पिरचय समेत 
समेिटएको ःथानीय पाठयबम िनमार्ण गरी पठनपाठनको सु वात गरेको छ । 
समयसापेक्ष र ूिविधमैऽी िशक्षामाफर् त िव ाथीर्ह को क्षमतालाई बढाउने अिभयानको 
थालनी गरेको छ । जहाँ िव ाथीर् त्यहाँ िशक्षक भ े उ ेँय राखी िव ाथीर् संख्याको 
आधारमा िशक्षक दरबन्दी िमलान गरी अःतव्यःत िशक्षा ूणालीलाई व्यविःथत गरेको 
छ।  

 

कृिष उत्पादन तथा पशपुन्छी पालनमाफर् त ःथानीय जनताको आयआजर्न बढाउन र 
रोजगारी विृ  गनर् िनवार्हमूखी उत्पादनभन्दा वै ािनक खेती ूणालीलाई अवलम्बन गरी 
मनग्गे आजर्नको लािग बीउिबजन साझेदारी, मलको व्यवःथापन, माटो परीक्षण, 

पशपुन्छीको लािग भ्यािक्सन, भसीको पाडो र गाईको बाच्छी िवतरण तथा दूग्ध पदाथर् 
ओसारपसारमा ूयोग हनेु क्यान िवतरण गद आएको छ ।  



 14  

 

 

कृिष उत्पादन बढाउन टयाक्टर र दूध ढुवानीका लािग आवँयक सवारी साधन खिरदमा 
अनदुान उपब्ध गराएको छ । उत्पािदत साममीलाई सरुिक्षत राख्न कोल्ड ःटोर िनमार्ण 
गरी जनतालाई राहत िदलाउने र िबचौिलयाको अन्त्य गन लआय नगरले िलएको छ ।  
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पयर्टन यो नगरको अक  ूाथिमकताको िवषय हो । नगरकोट यहाँको ूख्यात पयर्टकीय 
केन्ि हो। जहाँबाट सूय दय र िव कै सव च्च िशखर सगरमाथालगायतका िहमालह  
हेनर् वषनी लाख लाख िवदेशी तथा आन्तिरक पयर्टकह  यहाँ आउने गदर्छन ् । 
नगरपािलकाले नगरकोट क्षेऽको िवकास र पयर्टन ूव र्नका लािग िविविध खाले 
कायर्बमह  गु  योजनाह  िनमार्ण गरी अिघ बढेको छ । 

 

 यहाँ सामान्यदेिख आत्याधिुनक सिुवधा सम्प  होटेलह  रहेका छन ् । ूाकृितक 
सनु्दरतासँगै सूय दयको अवलोकन, सेता िहमालह का शङृखलाह  होटेलका 
कोठािभऽैबाट देख्न सिकने यहाँका िवशेषता नै हो । नगरक्षेऽको कुनै पिन ःथानबाट 
नगरकोट पगु्न सहज हनेुगरी सडक स ालको व्यवःथा गिरएको छ। नगरपािलकाको 
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केन्ि कुन्ताबेसीबाट नगरकोट पगु्ने सडकलाई कालोपऽे गन कायर् समेत अिन्तम 
चरणममा पगुेको छ । 

 

 यसै क्षेऽका मण्डनदेउपरु नगरपािलकाको सबै भाग देिखने गरी भ्यटुावर समेत िनमार्ण 
गिरएको छ ।  

 

सडक पूवार्धारमाफर् त ्ूत्येक गाउँलाई जोड्ने गरी सडकह को िवःतार गिरएको छ । 
गाउँको उत्पादन सहरसम्म परु् याउन र आगमनमा सहज होस ् भनेर सडकका िविभ  
खाले मापदण्ड िनमार्ण गरी सडक िवःतार गिरएको छ।  
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भौितक पूवार्धारतफर्  नगरपािलकाको ूशासकीय भवन िनमार्ण, वडा कायार्लय 
िनमार्णलगायतमा नगरको िवशेष ध्यान रहेको छ।जनतालाई ःवच्छ खानेपानीको 
व्यवःथापन तथा सरसफाईतफर्  आकिषर्त गनर् एकघर एक धाराको राि य अिभयानलाई 
साथर्कता ूदान गद नगर अिघ बिढरहेको छ । किरब ६० ूितशत जनतालाई ःवच्छ 
खानेपानीको व्यवःथापन गरेको नगरले आगामी वषर्िभऽ बाँकी ४० ूितशत जनतालाई 
घरघरमा धारा जडान गन लआय िलएको छ। 
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भाषा, कला, धमर्, संःकर, संःकृितको संरक्षण तथा ूवधर्क गनर् नगरपािलकाले िविभ  
योजनाह  अिघ सारेको छ । यहाँका फाँटह को संरक्षण, धािमर्क, सांःकृितक 
केन्िह को ूव र्न बा  तथा आन्तिरक पयर्टकह को आकषर्ण बढाउन होमःटे 
स ालन, नयाँ नयाँ शेिकङ टह  िनमार्ण, प्याराग्लाइिडङको सम्भाव्यताको खोजीलगायत 
अगार्िनक वःत ु उत्पादनमाफर् त जनताको घरघरमा समिृ  परु् याउन जनूतिनिधह  
किटब  रहेका छन।् 

 

जनताको निजकको सरकारको पमा रहेको मण्डनदेउपरु नगरपािलका आफूलाई अब्बल 
र अनकुरणीय बनाउन कुनै पिन कसर बाँकी नराख्न े अिभयानका साथ अिघ बढेको 
छ।सोहीअनु पका योजनाह  िनमार्ण गरी सफल कायार्न्वयनतफर्  अमसर छ। 
नगरपािलकाको आिथर्क पारदिशर्ता र शतितशत ूितफल ूाि का लािग जनताको सेवामा 
समिपर्त छनौट सेवक कमर्चारीह ।जनताको आकाङ्क्षा र नगरको आवँयकताको 
आधारमा छनौट गिरने आयोजनाका सम्प तासम्मको कायर्को िनरीक्षणसिहत आिथर्क 
व्यवःथापनमा नगरपािलका किटब  छ।चेतनाको िवकास, सशुासनको व्यवःथापनमा 
जटेुको नगरको कायर् ूगितबाट जनतामा उत्साहको स ार भएको छ।जनूितिनिधह को 
अथक ूयास र त्यसको ूितफलबाट जनताले गाउँगाउँमा िसंहदरबारको ूत्याभिूत गनर् 
पाएका छन।्नवीनतम सोच र स ल्प भएका जनूितिनिधह  ूा  गनर् पाउन ु
मण्डनदेउपरु नगरपािलकाको सौभाग्य हो । िविवध किठनाइ र सीिमत साधन र ॐोतको 
ूयोगमाफर् त ्नगरको िवकास र समिृ मा समिपर्त जनूितिनिधह को सेवा र सिबयताबाट 
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नगरले शतूितशत सफलता ूा  गरेको छ।नगरपािलका गठनको छोटो समयमै 
मण्डनदेउपरु नगरपािलकाले जनउ रदायी ःथानीय सरकारको भिूमका िनवार्ह गरेको छ 
।  

बागमती ूदेशका अन्य ःथानीय तहमध्ये पथृक सोच र अिभयानका साथ अिघ बढेको 
मण्डनदेउपरु नगरपािलका आफूलाई नमनुा नगरपािलकाको पमा ःथािपत गनर् किटब  
छ।जनूितिनिधह को सिबयता र सझुबझुका कारण नै नगरको िवकास र समिृ को 
आधार िनमार्ण भएको हो । जनताको घरघरमा िवकास र मनमनमा सन्तिु  ूदान गन 
उ ेँयमा ूितब  जनूितिनिधह को स ल्प र ूितब ताले साथर्कता ूा  हनेुमा 
नगरपािलका िव ःत छ । 
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खण्ड-१ (एक) 

पिरचय 

१.१ भौगोिलक िःथित 

मण्डनदेउपरु नगरपािलका नेपालको बागमती ूदेश अन्तगर्त काॅपेला ोक िजल्लामा 
अविःथत छ। नेपालको राजधानी काठमाड बाट उ र-पूवर्मा ५५ िक.िम. दरुीमा रहेको 
यस नगरपािलकाको क्षेऽफल ८९ वगर् िक.िम. रहेको छ। यस नगरपािलका सािवक  
बालवुापाटी देउपरु, गैरीवीसौना देउपरु,नयाँगाउँ देउपरु, महादेवःथान मण्डन, चण्डेनी मण्डन, 
जैसीथोक मण्डन र ज्यािम्द मण्डन (१-४, ६) गा.िव.स गरी सात गा.िव.स िमलेर सम्वत 
२०७३ साल फागनु २७ गते राजपऽमा ूकाशनपिछ अिःतत्वमा आएको हो।यस 
नगरपािलकाको पूवर्मा भम्ल ु गाउँपालीका,पि ममा भक्तपरु र काठमाड , उ रमा 
िसन्धपुाल्चोक िजल्ला र दिक्षणमा बनेपा र पाँचखाल नगरपािलका रहेको छ।मध्यम 
पहाडी हावापानी भएको यस नगरपािलकालाई िविभ  १२ वटा वडामा िवभाजन गिरएको 
छ ।  

१.२ जनसाङिख्यक िःथित 

बागमती ूदेशअन्तगर्त रहेको  यस काॅपेला ोक िजल्लमा◌ा राि य जनगणना २०७८ 
को ूारिम्भक नितजाअनसुार कुल ३,६६,,८७९ मािनसको  बसोबास रहेको छ। 
यसमध्ये   मिहला १,८५,९१२ र पु ष १,८०,९६७ रहेका छन ्। तर,यहाँको कुल 
जनसंख्या ३२,६५९ रहेको छ जसमा पु् ष १५,३२० र मिहला १७३३९ रहेका छन ्
साथै लैि क अनपुात ८८.३६ र जनघनत्व ३६७ ूित वगर् िक.मी. रहेको छ । 
िजल्लाअन्तगर्त ःथानीय तहह का जनसंख्यालाई देहायको तािलकामा ूःततु गिरएको छः 

ूारिम्भक नितजाः २०७८) 
 

ब.सं. ःथानीय तह मिहला पु ष जम्मा  
१. बनेपा नगरपािलका ३४,४४९ ३३,१८० ६७,६२९ 

२. बेथानचोक गाउँपािलका ७,७६७ ७,२२९ १४,९९६ 

३. भमु्ल ुगाउँपािलका ८,२५१ ७,६०७ १५,८५८ 
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४. च रीदेउराली गाउँपािलका ७,४३८ ६,६६८ १४,१०६ 

५. धिुलखेल नगरपािलका १७,६८२ १८,५०१ ३६,१८३ 

६. खानीखोला गाउँपािलका ६,२४४ ६,१३१ १२,३७५ 

७. महाभारत गाउँपािलका ८,२१५ ७,९३३ १६,१४८ 
८. मण्डनदेउपरु नगरपािलका १५,९३६ १५,३३५ ३१,२६१ 

९. नमोबु  नगरपािलका १३,७०१ १२,५७९ २६,२८० 

१०. पनौती नगरपािलका २६,६२१ २५,४५७ ५२,०७८ 

११. पाँचखाल नगरपािलका १८,५२१ १७,४७१ ३५,९९२ 

१२. रोशी गाउँपािलका १२,०९३ ११,४५८ २३,५५१ 

१३. तेमाल गाउँपािलका ८,७६२ ८,१९७ १६,९५९ 

१.३ सामािजक साःंकृितक िःथित 

यस नगरपािलकामा िवशेष गरी िहन्द,ु वौ  र इशाई धमार्लम्बीह को बसोबास रहेको  
छ । यहाँ ॄा ण, क्षेऽी र तामा  जाितको बाहलु्यता रहेको छ । यहाँका नागिरकह ले 
कृिष, पशपुालन र व्यापारलाई र पयर्टन व्यवसायलाई मखु्य पेसाको पमा अगँाल्दै 
आएका छन ् । धिुलखेल, बनेपा र काठमाड  उपत्यकाबाट निजक रहेकोले यस 
नगरपािलकाको आिथर्क, सामािजक तथा सांःकृितक िवकासमा ूत्यक्ष सकारात्मक ूभाव 
परेको छ ।  

यस नगरपािलकामा देहायका महत्वपूणर् पयर्टकीय र धामर्क ःथलह  रहेका छन-् 

पयर्टकीय ःथलह  धािमर्क ःथलह  
१. गैरीचौर 
२. थामीडाँडा 
३. नगरकोट 
४. ठुलो चौर 
५. िजतौरी पोखरी 
६. बु ःतपुा 
 

१.कँयपे र महादेव मिन्दर 
२.ॄम्हायणीदेवी मिन्दर 
३.ौीकृंण मिन्दर  
४.गणेश मिन्दर नयाँगाउँ 
५.कालीदेवी मिन्दर 
६.मानेडाँडा गमु्बा 
७.िऽनेऽे र र िऽिल े र महादेव मिन्दर 
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१.४ आिथर्क िःथित 

यहाँ उत्पादन हनेु कृिषजन्य तथा पशजुन्य उपजह  ितनै बजार क्षेऽमा बढी खपत र 
िबबी हनेु गरेको छ । भौगोिलक पमा मध्यम ःतरीय पहाडी धरातल रहेको यस 
नगरमा मानव बसोबास र पयर्टन व्यवसायको लािग अित उपयकु्त ःथानह  रहेका छन ् 

१.५ राजनीितक िःथित 

मण्डनदेउपरु काॅ े िजल्लाकै सबैभन्दा कान्छो नवगिठत नगरपािलका भएकोले यसलाई 
एक सक्षम नगरपािलकाको पमा ःथापना गन चनुौित  समम नगरवासी तथा सरकारी र 
गैरसरकारी िनकायह को काँधमा आई परेको छ । यहाँ भएका सम्भावनाह लाई 
अवसरको पमा पिरणत गनर् र यहाँ रहेका समःयाह को न्यूनीकरण गन बममा 
योजनाव  तवरबाट लाग्न ुपन आवँयकता छ । 
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खण्ड-२ (दईु) 

नीित तथा कायर्बमको पनुरावलोकन 
 

मण्डनदेउपरु नगरपािलकाको नव  नगरसभामा ूःततु भई नगर सभाबाट संशोधन सिहत 
िःवकृत आ.व. २०७८/०७९ को नीित तथा  कायर्बम  र बजेट 

 

आदरणीय नगरसभाका सदःयज्यूह , 

1 यस नगरपािलकाको नव  नगरसभामा उपिःथत आदरणीय नगरसभाका 
सदःयज्यूह , नगर सल्लाहकार ज्यू, स ारकमीर् िमऽह , सरुक्षाकमीर् साथी, 
रां शसेवक कमर्चारीज्यूह  र उपिःथत सम्पूणर् महानभुावह मा नगरपािलका तथा 
मेरो व्यिक्तगत तफर् बाट हािदर्क ःवागत तथा अिभवादन व्यक्त गनर् चाहान्छु। 

2 नेपाली जनताले िविभ  समयमा गरेका ऐितहािसक जनआन्दोलन, सश  संघषर्, 
मधेश आन्दोलन लगायतका संघषर्ह मा संघीय लोकतािन्ऽक गणतन्ऽात्मक 
नेपालको ःथापनाथर् गरेको त्याग र बिलदानलाई ःमरण गद सो बममा आफ्नो 
जीवन उत्सगर् गनुर्हनेु सम्पूणर् ात अ ात अमर शिहदह ूित सम्मान र हािदर्क 
ौ ान्जली अपर्ण गदर्छु। 

3 कोरोना भाइरसको दोॐो लहरले सजृना गरेको यस मानवीय, आिथर्क र 
मनोवै ािनक ऽास सिहतको संकटपूणर् घडीमा यस महामारी िनयन्ऽण तथा 
रोकथामका बममा ज्यान गमुाउन ु भएका ःवाःथ्यकमीर्, सरसफाइकमीर्, 
सरुक्षाकमीर्, कमर्चारी, जनूितिनिध, संचारकमीर् लगायत सम्पूणर् नेपाली िददीबिहनी 
तथा दाजभुाइह  ूित हािदर्क ौ ाञ् जली व्यक्त गद शोकाकूल पिरवारूित 
हािदर्क समवेदना व्यक्त गनुर्का साथै उपचाररत सम्पूणर् नागिरकह को िशय 
ःवाःथ्य लाभको कामना गदर्छु। 

4 िवँ वभर फैिलएको कोरोना भाइरस संबमणका कारण िसिजर्त िवषम पिरिःथितमा 
नेपाल सरकार ारा घोषणा गिरएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) का कारण 
जनजीवनमा परेको ूितकूल असरका बाबजदु कोिभड-१९ (कोरोना भाइरस) 
िनयन्ऽण र रोकथामका लािग नगर ारा चािलएका कदमह मा साथ र सहयोग 
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परु् याउनहुनेु सम्पूणर् नगरबासीमा धन्यवाद व्यक्त गदर्छु। साथै यस महामारीमा 
अमपिङ्तमा रही रोकथाम, िनयन्ऽण, व्यःथापन तथा उपचारमा अहोराऽ खटेका 
ःवाःथ्यकमीर्, सरसफाइकमीर्, कमर्चारी, जनूितिनिध लगायत िजम्मेवार 
नागिरकको पमा सहयोग गनुर्हनेु सबैमा हािदर्क धन्यवाद सिहत कृत ता ापन 
गनर् चाहान्छु। 

5 कोिभड-१९ (कोरोना भाइरस) रोकथाम िनयन्ऽण तथा उपचार कोषमा िजन्सी 
तथा नगद सहयोग गनुर्हनेु सम्पूणर् व्यिक्त, सरकारी, गैरसरकारी संःथा एवम ्
दाताह , ूदेश तथा स ीय सरकारलाई हािदर्क धन्यवाद िदन चाहन्छु। कोिभड 
१९ (कोरोना भाइरस) संबमण रोकथाम र िनयन्ऽण गनर् मण्डनदेउपरु 
नगरपािलका सदैव ूितब  रहेको छ।  

6 कोिभड-19 का कारण उत्पन् न ःवाःथ्य स टको यस िवषम ् पिरिःथितजन्य 
चनुौती सामना गनर्का लािग उत्थानशील र सवार् ीण िवकासमाफर् त नगरलाई 
समिृ को बाटोमा लैजाने िवँ वासका साथ यो नीित तथा कायर्बम र बजेट तयार 
गरेको छु।  

7 कोरोना भाइरसका कारण ूभािवत आिथर्क िबयाकलपाह को ौंृखला र िवकास 
एवम ् समिृ का मूिछर्त सपनाह लाई पनुः जागतृ गराई आिथर्क पनु त्थान, 
नागिरकको िजवन रक्षा साथै जनताको दैिनकीमा ूत्यक्ष असर पान भौितक 
पूवार्धारमा लगानी गरी नागिरकको जीवन िनवार्हमा सहयोग परु् याउने 
उत्पादनिशल क्षेऽमा आगामी आिथर्क वषर्को अिधकांश लगानी केिन्ित रही 
योजना स ालन गनुर्पन अवःथामा यो नगरपािलका रहेको छ।  

 
8 योजना छनौटका आधारह   

सखुी, समृ  र सबल नगरबासीको लआय ूाि का लािग आ.व. 2078/079 
का लािग योजना छनौटका आधारह  तपिसल बमोिजमका छन:् 

 ःवाःथ्य पूवार्धार िवकास साथै सलुभ तथा गणुःतरीय ःवाःथ्य सेवा ूवाह। 

 उत्थानशील पूवार्धारह को िनमार्ण र िव मान पूवार्धारह को संरक्षण र 
सबलीकरण। 

 िजवनपयोगी एवम ्िसपयकु्त िशक्षाको सिुनिँ चतता। 
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 दीगो कृिष ूणाली ूब र्न, उत्पादन र उत्पादकत्वमा विृ , उत्पादनमा 
िविशं टीकरण, उपभोगमा िविविधकरण साथै खा  सरुक्षाको ूत्याभिूत। 

 सामािजक सांःकृितक पिहचानमा आधािरत पयार्-पयर्टनको िवकास। 

 ःवच्छ तथा सफा खानेपानी र सरसफाइको व्यवःथापन। 

 गिरबी िनवारण, सामािजक-आिथर्क समानता र सामािजक सरुक्षा सिहतको 
न्यायपूणर् समाज िनमार्ण । 

 तीो,िदगो र रोजगारमूलक आिथर्क िवकास। 

 वातावरण संरक्षण, िवप  व्यवःथापन र दीगो िवकास। 

 ःथानीय तथा आन्तिरक ॐोत, साधन र क्षमताको उच्चतम पिरचालन, 
उपयोग, संरक्षण तथा उत्थानिशलताको िवकास। 

 उ रदायी शासकीय व्यवःथा, सशुासनको ूत्याभिूत तथा सहज र सलुभ सेवा 
ूवाह। 

 नगरबासीको अपेक्षा, सझुाव र माग साथै स ािलत आयोजनाह । 
 

9 चनुौती तथा अवसर 
अिधकांश भ-ूभाग मामीण क्षेऽ रहेको यस मण्डनदेउपरु नगरपािलकामा कम 
लागतमा िवकास िनमार्णको कायर् स ालन एवं सम्प  गनुर्, िनजी, सहकारी एवम ्
सरकारी लगानीमा उपलब्ध ॐोत साधनलाई बहपुक्षीय उपयोगमा ल्याउन,ु खेती 
योग्य भमूीमा अिधकतम ूितफल िदने कृिष कायर् गरी उत्पादन एवम ्उत्पादकत्व 
विृ  गनुर्, उत्पादनको िविश ीकरण एवम ्िविवधीकरण र उिचत बजारीकरण तथा 
मूल्य ःथािपत गनुर् साथै आइपनर् सक्ने सम्भाव्य िवप  व्यवःथापनमाफर् त 
जनधनको सरुक्षा गनुर् चनुौतीको पमा रहेको छ । सम्भावना बोकेका आिथर्क 
ॐोतको पिहचान गरी अिधकतम पिरचालनमाफर् त नगरबासीको अपेक्षा अनसुारको 
उिचत सम्बोधनमाफर् त उ रदायी शासकीय व्यवःथा, सशुासन, समतामूलक 
िवकास र गणुःतरीय सेवा ूवाह गनर् समयमै योजना तथा कायर्बम संचालन गरी 
कृिष, पशपुालन, पयर्टन तथा ूाकृितक ॐोत जःता आिथर्क िवकासका सूचकका 
पमा रहेका िविभ  पक्षह को सही उपयोग गरी ितो िवकासमाफर् त 

नगरबासीको िवकास र समिृ को अपेक्षा पूरा गन अवसर रहेको छ। कोरोना 
भाईरसका कारण समयमै योजना तथा िवकास कायर्बम स ालन र िनिदर्ं ट 
लआयह  हािसल गनुर् चनुौतीपूणर् रहे तापिन यसलाई ःवाःथ्य क्षेऽ, िवप  
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व्यवःथापन, वैकिल्पक िशक्षण िसकाइका लािग पूवार्धार िवकास तथा सूचना 
ूिविधको ूयोग गरी िवपद्को अवःथामा पिन सेवा ूवाह गन अवसरको पमा 
समेत िलन सिकन्छ। 

१०. सोच, लआय र उ ेँ यः 

समृ , सखुी र सबल नगरपािलका िनमार्णको लािग आगामी आिथर्क वषर् 
207८/07९ को नीित तथा कायर्बम र बजेटले िनम्न सोच लआय र उदेँय 
िलएको छ। 

सोचः 
'देउपरु र मण्डनः कृिष र पयर्टन' भ े नारामा आधािरत सबल, सक्षम र 
समृ  नगर । 
 
लआयः 
समृ  र सखुी नगरपािलका ःथापनाका लािग भौितक, आिथर्क, सामािजक, 

सांःकृितक र मानवीय पक्षह को िदगो, गणुात्मक र समि गत िवकास 
ू त कायर्बम स ालन र सहकायर्। 

उ ेँ यः 
 कोरोना लगायतका ःवाःथ्य एवम ्अन्य िवपद् बाट नगरबासीको 

जनधनको सरुक्षा। 

 दीगो भौितक पूवार्धार िनमार्ण तथा समावेशी, सरुिक्षत र उत्थानशील 
संरचना। 

 जैिवक िविवधता तथा वातावरणीय सन्तलुन र संरक्षण। 

 उपलब्ध ॐोत, साधन र क्षमताको िदगो तथा समिुचत ूयोग र 
लाभको समतामूलक िवतरण। 

 उत्पादनमा िविश ीकरण र उपभोगमा िविवधीकरण सिहतको कृिष 
ूणाली र औ ोकीकरण माफर् त कृिष व्यवसायलाई मयार्िदत पेशाका 
पमा ूब र्न। 

 पयार्-पयर्टन र सामािजक सांःकृितक पयर्टनको िवकास। 

 उत्पादनमूलक साना तथा मझौला उ ोगको िवःतार। 
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 सबल, िनंपक्ष र जवाफदेही सावर्जिनक सेवा र सरकारी खचर्को 
कुशल, िमतव्ययी र नितजामखुी व्यवःथापन। 

 सामािजक आिथर्क पान्तरण तथा नागिरकलाई मयार्िदत र पिरंकृत 
जीवनयापनको अनभुिूत। 

 सावर्जिनक सेवामा सबैको समतामूलक पहुँच तथा सेवा ूवाहमा 
सु िढकरण। 

समृ  नगर ःथापना गनर् नगरपािलकाको भौितक, आिथर्क, सामािजक, मानवीय तथा 
सांःकृितक िवकासका लािग समि गत तथा क्षेऽगत लआयह  िनधार्रण गरी उक्त 
लआयह  हािसल गनुर् नगरको मखु्य उ ेँय हनेुछ। 

 
यस नगरपािलकाले उल्लेिखत उ ेँयह  हािसल गनर् आिथर्क वषर् २०७८/0७९ को 
बजेट िविनयोजन गदार् ःवाःथ्य, सडक, खानेपानी, िशक्षा, कृिष, पयर्टन, वातावरण र 
लिक्षत वगर्लाई ूाथिमिककरण गरी योजना तजुर्मा गिरएको छ। योजनाह  
स ालनका बममा जनमखुी नीित तथा िदगो, वातावरण मैऽी, उत्पादनमखुी साथै 
पिरणाममखुी कायार्न्वयनमा िवशेष ध्यान िदइनेछ । 
 
अब म आगामी आ.व. २०७८/०७९ को नीित तथा कायर्बम र बजेट तजुर्मा गदार् 
िलइएका ूमखु नीितगत आधार र मखु्य मागर्दशर्नका वारेमा जानकारी गराउन 
चाहान्छु । 
 
 नेपालको संिवधानले िनदश गरेको ःथानीय तहको काम, कतर्व्य तथा अिधकार 

सम्वन्धी िवषय तथा ूाथिमकताह । 

 स ीय र ूादेिशक नीित, कानून तथा मापदण्डह । 

 वडाह बाट स लन गरेका सझुाव तथा कायर्बमह । 

 ःथानीय सरकार स ालन ऐन, २०७४ को नीितगत व्यवःथा र ूाथिमकताका 
आधारह । 

 राि य ूाकृितक ॐोत तथा िव  आयोग ऐन, २०७४ को नीितगत व्यवःथा र 
ूाथिमकताका आधारह । 

 अन्तर सरकारी िव  व्यवःथापन ऐन, २०७४ ले गरेको नीितगत व्यवःथा। 
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 ःथानीय तहको वािषर्क योजना तथा वजेट तजुर्मा िदग्दशर्न, २०७४ ले िनिदर्  
गरेको आधारह  । 

 स ीय सरकार र ूदेश तहबाट ूा  अन्य मागर्दशर्न एवम ् िनदशन तथा 
सझुावह । 

 िदगो िवकासका लआयह  साथै पन्ीौ आविधक योजनाले िनिदर्  गरेका लआय 
एवम ्उ ेँयह । 

 नगरपािलकाको दीघर्कािलन सोच। 

 नगरपािलकाको समम अवःथा। 
   

आदरणीय नगरसभाका सदःयज्यूह , 

10 अब म चाल ु आ.व २०७७/०७८ सम्ममा नगरपािलकाले सम्प  गरेका 
कायर्बमह को संिक्ष  सिमक्षा ूःततु गनर् गईरहेको छु। 

11 चाल ुआ.व मा माऽै कृिष क्षेऽको यान्ऽीकरणका लािग नगरिभऽ १५५ वटा हाते 
ाक्टर िवतरण गन ूिबया अिन्तम चरणमा रहेको छ। साथै 104 वटा 

प्लाि क टनेल, माटो पिरक्षण सेवा शु  भएको छ। 

12 यस नगरपािलकामा हालसम्म एक घर एक धारा कायर्बम अन्तरगत वडा नं. १ 
मा 486 वटा, वडा नं. 2 मा 25 वटा, वडा नं. 3 मा 468 वटा, वडा नं. 4 
मा ३०१ वटा, वडा नं. 5 मा 3६० वटा, वडा नं. 6 मा ४७० वटा, वडा नं. 
7 मा 345 वटा, वडा नं. 8 मा 75 वटा, वडा नं. 9 मा 261, वडा नं. 10 
मा 1075 वटा, वडा नं. 11 मा 546 वटा, वडा नं. 12 मा 536 वटा धारा 
र अन्य स संःथा तथा सावर्जिनक िनकायसँगको साझेदारीमा िनमार्ण भएका गरी 
किरब 5200 वटा धारा जडान गिरएको छ जसमध्ये आ.व. 207७/7८ मा 
625 वटा धारा जडान गिरएको छ।   

13 20630 िमटर पाईप िब ाइएको, 19 वटा इन्टेक, 7 वटा PVC पानी 
ा ी र 10 वटा ा ी िनमार्ण गिरएको, 2 वटा िडप बोिर  िनमार्ण, 10 वटा 

पम्प खिरद गिरएको, 6 वटा इनार र कुवा िनमार्ण गिरएको, पम्प हाउस 4 वटा 
तयार गिरएको, भल्भ च्याम्बर 9 वटा, RVT ा ी 10 वटा र 224 थान 
तारवार तथा ग्यािवन भिर पानीका महुान संरक्षण गिरएको छ। 
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14 नगरपािलका अन्तरगत िहगवुापाटी देउपरु सडक र कुन्ता नयाँगाँउ नगरकोट 
सडक खण्ड गरी 4100 िमटर सडक कालोपऽे भइसकेको र 2650 िमटर 
सडकको कालोपऽे कायर् सम्प  हनेुछ।साथै नगर क्षेऽ िभऽ हालसम्म मापदण्ड 
बमोिजम 1455 िक.िम. सडक चौडा पािरएको छ। 

15 2283 िम िरटेिन  वाल तयार पािरएको, 4937 िम. पक्की नाली िनमार्ण 
गिरएको, 61 िक.िम कच्ची नाली िनमार्ण गिरएको, 8 वटा कल्भटर्, 5 वटा कज 
वे िनमार्ण गिरएको, वषार्त पिछ 136 िक.िम. सडकको ममर्त सम्भार तथा 45 
िक.िम मावेल र 30 िक.िम नयाँ शयाक सम्प  भएको छ।  

16 साथै नगरपािलकामा 192 िमटर सडक आर िस िस ढलान, 297 थान मु 
पाईप व्यवःथापन गरी सडकको ःतरो ती गिरएको, 198 िमटर ढु ाको सोिल  
गरेको, 727 थान ग्यावीन जाली ूयोग भएको छ। 

17 चाल ुआ.व.मा िसंचाइ तफर्  हालसम्म 509 िम. बाँध िनमार्ण, 652.17 घ.िम. 
आरिसिस ढलान, 1164 िम. आर.िस.िस. कुलो िनमार्ण, 18 वटा भल्व बक्स 
च्याम्बर िनमार्ण, , 300 िम. िज आई पाईप खिरद, ३ वटा आर िस िस ा ी 
िनमार्ण र 6087 िम. एच. िड. िप. पाईप िब ाइएको छ।  

18 नगरपािलका क्षेऽिभऽ नगरकोटमा सोलार ब ी 16 वटा र कुन्तावेशीमा सोलार 
ब ी 12 वटा गरी जम्मा 28 वटा सोलार ब ीको व्यवःथा गिरएको छ। 

19 हालसम्म नगरपािलकाले अपा ता भएका 83 जनालाई रातो काडर्, 188 
जनालाई नीलो काडर्, 102 जनालाई पहलो काडर् र 61 जनालाई सेतो काडर् 
गरी जम्मा 434 जनालाई पिरचयपऽ िवतरण गिरएको छ। 

20 यस नगरपािलकाबाट हालसम्म 521 जना मिहला, 477 जना पु ष गरी जम्मा 
998 जनालाई ज्ये  नागिरक पिरचयपऽ िवतरण गिरएको छ।  

21 हालसम्म यस नगरपािलकामा 78 वटा टोल िवकास संःथा तथा उपभोक्ता 
सिमित दतार्, १८० वटा व्यवसाय पसल दतार्, 64 वटा सहकारी सूचीकृत, 24 
वटा संघ संःथा सूचीकृत र 162 वटा कृिष समूह, फमर्, वन समूह दतार् भएका 
छन।् 

आदरणीय नगरसभाका सदःयज्यूह , 

22 अब म हालसम्म नगरपािलकाले हािसल गरेका उल्लेखनीय कायर्ह को संिक्ष  
िववरण पेश गनर् गइरहेको छु। 
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 खलु्ला िदशामकु्त नगरपािलका घोषणा गिरएको। 

 पूणर् साक्षर नगरपािलका घोषणा गिरएको। 

 नगर सभाले 57 वटा ऐन, िनयमावली तथा कायर्िविध िनमार्ण गरी लागू 
गिरएको। 

िशक्षा क्षेऽमा दरबन्दी िमलान तथा िव ालय समायोजन गिरएको। 

 वडा वडा मा िशिवर स ालन गरी अपाङगता पिरक्षण तथा पिरचय पऽ 
िवतरण गिरएको। 

नगरःतरीय सडकह  मापदण्डका आधारमा िसमा न गिरएको। 

 ःवेिच्छक अवकास िलने िशक्षकह लाई . 1 लाख नगदसिहत सम्मान 
गिरएको। 

 दरबन्दी कम भएका 11 वटा िव ालयलाई अनदुान उपलब्ध गराइएको। 

ECD कक्षालाई Play Group सिहत 2 तहको बनाइएको। 

 िव ालयह मा िव ान ूयोगशाला, पःुतकालय, कम्प्यटुर ल्याव, 
ूोजेक्टर, घेराबार जःता कायर्बमह  स ालन गिरएको। 

 िव ाथीर्ह लाई िव ालय पोशाक िवतरण गिरएको। 

 नगर िभऽका माध्यािमक तह, िनम्न माध्यािमक तह, ूाथिमक तह र 
बाल िवकास गरी 4 वटा िव ालयलाई नमूना िव ालय घोषणा 
गिरएको। 

 मातभृाषा तथा ःथानीय पा बमको िनमार्ण गरीएको। 

 नगरपािलकाअन्तगर्तका िव ालयह मा इन्टरनेट जडान र मल्टीिमिडया 
साममीह  िवतरणको कायर् अिध बढाइएको । 

 एकीकृत सम्पित कर स लन तथा व्यवःथापन ूत्येक वडा 
कायार्लयबाटै सूचा  गनर् सफ्टवेयर खिरद गरीएको। 

 िविभ  कम्प्यटुर सफ्टवेयरह को ूयोग गरी नगरपािलकाले िदने 
सेवाह  िछटो छरीतो पमा सम्पादन गिरएको। 

 नगरकायर्पािलकाको भवन, नगरकोट, कुन्ताबेशी चोक, ढाडखोलामा 
िडिजटल नोटीस बोड (िव तुीय सूचना पाटी) र िस.िस.िट.िभ. जडान 
गिरएको । 
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 नगरपािलका तथा नगरपािलका अन्तगर्तका वडा कायार्लय, ःवाःथ्य 
चौकी, िव ालयह को सम्पूणर् कायर्गत िववरणह  नगरपािलकाको 
सभर्रमा  एकीकृत गन व्यवःथा िमलाइएको। 

 कोरोना अःथायी अःपताल तथा नगर आइसोलेसन केन्ि ःथापना 
गिरएको। 

 नगरपािलका ूशासकीय भवन िनमार्ण कायर् अिघ बढाइएको। 

 

आदरणीय नगरसभाका सदःयज्यूह ,  

अब म गत आिथर्क वषर् 207६/07७ र चाल ु 207७/7८ मा िविनयोिजत 
बजेट र ूगितको संिक्ष  सिमक्षा गनर् चाहन्छु।  

आ.व. 207६/07७ को यथाथर् आय तथा व्ययको िववरण  
यस नगरपािलकाको आिथर्क वषर् 207६/07७ मा अल्या माफर् त . १७ 
करोड २९ लाख ७५ हजार ५५, आन्तिरक राजःव बाट . ९ करोड 9० 
लाख २२ हजार ६९८, स ीय सरकार शशतर् अनदुान २० करोड ४० लाख 
७५ हजार, संघीय सरकारबाट ूा  िवि य समानीकरण अनदुान  1१ करोड 
५९ लाख, ूदेश शशर्त अनदुान . 3 करोड ३२ लाख ८८ हजार, ूदेश 
समािनकरण अनदुान . १ करोड १ लाख ५६ हजार, संघीय समपूरक 
अनदुान ३ करोड २० लाख, ूदेश समपरुक अनदुान  १ करोड 99 लाख 
9५ हजार, राजःव बाँडफाँडबाट ूा  मूल्य अिभबिृ  कर  ६ करोड २३ 
लाख ८ हजार ५१८, राजःव बाँडफाँडबाट ूा  हनेु सवारी साधन कर . २ 
करोड ७७ लाख ८४ हजार ३७५, ूदेश िवशेष अनदुान 49 लाख ९६ 
हजार र अन्य आय १ करोड १६ लाख ८० हजार ५०३ गरी कुल ७८ 
करोड २५ लाख ६४८ माऽ आय रहेको र कुल खचर् ५६ करोड ५३ लाख 
८५ हजार ६४४ रहेको िथयो। 

 

चाल ुआ.व. 2077/78 को संशोिधत अनमुान 
 

1 चाल ुआ.व. 2077/78 मा आय तफर्  तथ वषर्को अल्या  18 करोड 
अनमुान गिरएकोमा 1८ करोड ४० लाख ७ हजार ६०१ अल्या भएको, 
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अनमुािनत आन्तिरक आय  १३ करोड ८३ लाख ८९ हजार ७०९ 
गिरएकोमा संशोिधत अनमुान  ९ करोड ४४ लाख ४ हजार १०२, 

अनमुािनत संघीय राजःव बाँडफाँड  ७ करोड ७८ लाख ६१ हजार ९६० 
गिरएकोमा संशोिधत अनमुािनत . ५ करोड ७७ लाख ७२ हजार २९४, 

अनमुािनत ूदेश राजःव बाँडफाँड 1 करोड ९१ लाख २८ हजार गिरएकोमा 
संशोिधत अनमुान  २ करोड १८ लाख ५६ हजार ३४४, संघीय शशतर् 
अनदुान  २२ करोड ९० लाख अनमुान गिरएकोमा संशोिधत अनमुान  
2२ करोड ९० लाख भएको, ूदेश शशतर् अनदुान  ९ करोड ६७ हजार 
अनमुान गिरएकोमा संशोिधत अनमुान  ९ करोड ६७ हजार भएको र संघ 
तथा ूदेशको िवि य समािनकरण अनदुान बमशः 11 करोड ४८ लाख र 
1 करोड 1 लाख ३८ हजार अनमुान गिरएकोमा यथावत हनेु अनमुान 
गिरएको छ। ूदेश तथा स  सरकारबाट समपरुक तथा िवशेष अनदुान बजेट 
लगायत अन्तरसरकारी अिख्तयारी बजेट हःतान्तरण भई कुल संशोिधत बजेट 
. ८६ करोड २९ लाख १ हजार ५०७ अनमुान गिरएको छ। यस आ.व. 
मा कोरोना रोग संबमणका कारण बन्दाबन्दी समयावधी परेकाले िवकास 
िनमार्णका कायर्मा केिह अवरोध सजृना हुँदा आ.व. को अन्त्य सम्ममा चाल ु
खचर् 65 ूितशत र पूजँीगत 50 ूितशत माऽ हनु सक्ने गिरएको छ। 

 

आदरणीय नगरसभाका सदःयज्यूह ,  

 मण्डनदेउपरु  नगरपािलकाको "देउपरु र मण्डन - कृिष  र पयर्टन" भ े नारालाई 
आत्मसात गद सखुी,  समृ  सबल नगरपािलकाको िनमार्ण गनर् सहभािगतामलुक योजना 
तजुर्मा प ितबाट तयार पािरएको आ.व. २07८/07९ को नीित तथा कायर्बम र 
वजेट ूःततु गन अनमुित चाहान्छु । 

2 ःथानीय सरकार स ालन ऐन, 2074, यस नगरका ऐन, िनयमावली, िनदिशका 
तथा कायर्िविध र ूदेश तथा संघीय अथर् मन्ऽालयबाट ूाप् त वजेट िसिलङको 
अिधनमा रिह यस नगरपािलकाको आ.व. २07८/07९ को वािषर्क योजना 
नगरले िलएको मलु नीित र िवकासका मखु्य के्षऽह लाई ूाथिमकता िदँदै वडाका 
बःती-ःतरबाट आम नागिरकको सिबय सहभािगता गराउँदै वडा भेलाको 
ूःतावलाई वडा सिमितको बैठक राखी नगरपािलकामा िसफािरस भै-आए पँ चात 
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िवषयगत सिमितमा छलफल गराई बजेट तथा कायर्बम तजुर्मा सिमितले तय गरे 
बमोिजम ूाथिमिककरण गरी योजनाह  ूःततु गिरएको छ । 

 
पूवार्धार िवकास तफर्  
3 सडक पूवार्धारको सबलीकरणका लािग यस नगरपािलका क्षेऽ िभऽका 

सडकह लाई नगरपािलकाको मापदण्ड बमोिजम ८ मीटर तथा ९ मीटर चौडा 
पाद लाने नीितलाई िनरन्तरता िदइनेछ।  

4 नगरपािलकाका ूत्येक वडाह मा कम्तीमा एउटा रणनैितक सडक िनमार्ण गन 
नीित िलइनेछ। 

5 नगरपािलका ारा व्यवःथा गिरएका एक्साभेटर ूयोग गरी नगर क्षेऽ िभऽ िनमार्ण 
भएका सडकह लाई बषभिर स ालनयोग्य बनाई सहज र सरल पहुँच र 
आवतजावत सिुनि त गनर् कच्ची नाली िनमार्ण गन, मावेल गन, साथै पक्की नािल 
िनमार्ण गन, िरटेिन  वाल जःता संरचना तयार गन र आवँयक ःथानमा ढलान 
समेत गन कायर्लाई िनरन्तरता िदइनेछ।सडक कालोपऽे गन कायर्लाई 
ूाथिमकताका साथ अिघ बढाइनेछ। 

6 वडा नं. 7 िःथत मनमित डाँडामा चाल ु आ व मा ठेक्का सम्झौता भई 
नगरपािलकाको ूशासकीय भवन िनमार्ण, ूवेश मागर् तथा खानेपानी योजनाको 
कायर् स ालन भइरहेकोमा सो िनमार्ण कायर् सम्प  गनर्का लािग बजेट िविनयोजन 
गरेको छु। 

7 वडा नं. १, ६, 8, 9 र १० मा वडा कायार्लय भवन िनमार्ण ूिबया अिघ 
बढाइनेछ जसमध्ये वडा नं. १ र ६ को वडा कायार्लय भवन िनमार्णको बोलपऽ 
आ ान भइसकेको छ। 

8 स ीय सरकार र ूदेश सरकारसँगको साझेदारीमा नगरपािलका अन्तरगत 
स ालनमा रहेका गौरवका तथा ठूला पूवार्धारका आयोजनाह  िनमार्ण कायर् अिघ 
बढाइने नीित िलइनेछ । 

9 यस आ.व. 20७८/07९ मा ूधानमन्ऽी रोजगार कायर्बम अनतगर्त यस 
नगरपािलकाअन्तगर्त सूचीकृत भएका बेरोजगार जनशिक्त पिरचालन गनर् न्यूनतम 
१०० िदनको रोजगारी सजृना गरी नगरक्षेऽमा स ालन हनेु िवकास िनमार्णको 
योजनाह मा सहभागी गराइनेछ । 
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आिथर्क िवकास तफर्  
10 कृिषलाई उत्पादनशील बनाउँदै लिगनेछ र  औ ोगीकरणमाफर् त रोजगारीको 

िसजर्ना गरी आय आजर्नको िव ािसलो माध्यमको पमा िवकास गिरनेछ। कृिष 
क्षेऽमा नवीनतम ूिविधको ूयोगका साथै कृिष क्षेऽमा आधिुनकीकरण, 

व्यावसायीकरण र िविवधीकरण माफर् त ूितःपधार्त्मक बनाई मयार्िदत पेशाको 
पमा ःथािपत गराउने नीित अवलम्बन गिरनेछ।  

11 कृिषमा उत्पादन तथा उपादकत्व विृ  गरी कृिष पेशामा आब  कृषकह को 
आय आजर्न विृ का लािग पकेट क्षेऽका आधारमा बेमौषमी तरकारी खेतीलाई 
ूोत्साहन गिरनेछ। कृिष उत्पादनका लािग आवँयक िसंचाई पूवार्धारको िवःतार 
गिरनेछ । 

12 कृिष क्षेऽका लािग अत्यावँयक मलखाद, िवषादी, चनु तथा तरकारी, अ बाली 
तथा फलफूलको िबउ बेनार्, इत्यािदको व्यवःथा गन नीितलाई िनरन्तरता  
िदइनेछ । 

13 कृिष उपजह को उत्पादन प ात स लन तथा बजारीकरण कायर्का लािग 
नगरपािलकामा कृिष उपज स लन तथा बजार केन्ि र कोल्ड ःटोरको िनमार्ण 
गिरनेछ। साथै आवँयकता अनसुार माटो पिरक्षणका लािग माटो पिरक्षण िशिवर 
तथा बालीमा लाग्ने सम्भाव्य रोगह को परक्षणका लािग रोग परीक्षण ल्यावको 
व्यवःथा िमलाइनेछ।  

14 कृिषमा आइपन जोिखम न्यूनीकरण गरी कृषकलाई राहत ूदान गनर् र कृिष 
बालीमा पनर् सक्ने सम्भाव्य क्षितको न्यूिनकरणका लािग कृिष बाली बीमाको 
कायर्बमलाई िनरन्तरता िदइनेछ। 

15 कृिष पेशालाई परम्परागत र जीवन िनवार्हमूखीबाट व्यवसायीकरणतफर्  उन्मखु 
गनर् नगरपािलका क्षेऽ िभऽ ५०:५० ूितशत लागत साझेदारीमा नगर ूमखु कृिष 
नवूवतर्नकारी कायर्बम स ालन गन नीित िलइनेछ। 

16 नगरपािलका क्षेऽिभऽका कृषकह को पिहचान, विगर्करण, तथ्या  व्यवःथापनका 
गनर् नीितगत व्यवःथा गरी बजेट समेत व्यवःथा गिरनेछ। 

17 िविभ  रोगह बाट हनुसक्ने सम्भाव्य पशधुन क्षित न्यूनीकरणका लािग पश ुबीमा 
कायर्बमलाई िनरन्तरता िदइनेछ। साथै नगरिभऽ पशपुालनलाई व्यवसायीकरण 
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गरी मास ुतथा दूग्ध उत्पादनमा बिृ  गन नीित िलइनेछ। नगर क्षेऽ िभऽ थप 
दूग्ध स लन तथा िचःयान केन्ि ःथापना गन नीित िलइनेछ। 

18 नगरपािलकाअन्तगर्तका सबै वडाह मा पश ु सेवा ूािविधकमाफर् त सेवा उपलब्ध 
गराइनेछ।पश ुःवाःथ्य जाँच घमु्ती िशिवर स ालन गरी गोबर तथा रगत जाँच 
गन कायर्लाई िनरन्तरता िदइनेछ।साथै आवँयक  औषधी तथा साममीह को 
उपलब्धता सिुनि त गिरनेछ। 

19 कृिऽम गभार्धानको लािग िबज सेक्स सेलेक्ट िसमन तथा नाइशोजनको आपूतीर्को 
सिुनि तता गरी न  सधुार, बोका िवतरण कायर्बम र महामारी िब  खोप 
कायर्बम स ालनलाई िनरन्तरता िदनइनेछ। 

20 नगरपािलका अन्तरगत लघ,ु साना तथा मझौला उ ोग/व्यवसायलाई ूब र्न 
गनर्का लािग ूािविधक िसप िवकास तािलम तथा मौजदुा उ मीह को 
ःतरो तीका लािग तािलमका साथ साथै ूिविध हःतान्तरण गन नीित िलइनेछ। 

पयर्टन 
21 नगर क्षेऽिभऽ पिहचान भएका पयर्टकीय गन्तब्यह मा िनमार्ण भएका पयर्टकीय 

पूवार्धारह को ममर्त तथा संरक्षण गिरनेछ। 

22 नगर िभऽ रहेका िविभ  जातजाती, भाषाभाषी तथा सांःकृितक समदुायह को 
जातीय, भािषक तथा धािमर्क-सांःकृितक सम्पदाह को पिहचान गरी ूव र्न गन 
नीित अि कार गिरनेछ। 

23 नगरपािलकाको पयर्टकय सम्भाव्यतालाई उजागर गनर् तथा पयर्टन ूव र्न गनर् 
मखु्य मखु्य पयर्टकीय ःथानह को ूचार ूसार गिरनेछ। 

24 आन्तिरक पयर्टन ूव र्नका लािग नगरिभऽका नगरकोट, ठुलीचौर, थामीडाँडा, 
बु पाकर् , लगायतका ूमखु पयर्टकीय गन्तव्यह को पूवार्धार िवकास गन नीित 
िलइनेछ 

25 नगरकोट िःथत बमागत पमा िनमार्ण भइरहेको खोरा  उन्काई पदमागर्लाई 
व्यविःथत गरी पयर्टन ूव र्नको लािग नगर क्षेऽिभऽ थप पयर्टकीय पदमागर्ह  
िनमार्ण गिरनेछ। ठुलोचौर तथा थामीडाँडामा िनमार्णाधीन भ्यू टावरह  िनमार्णको 
कायर् आगािम आ.व.मा सम्प  गिरनेछ।  

26 साथै आ.व. 2078/079 मा नगरकोट क्षेऽमा पयर्टकह लाई थप आकिषर्त 
गनर् िहमालयन साइिक्ल  ट को िनमार्ण कायर् अिघ बढाईनेछ। 
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27 नगरपािलकाको ूमखु पयर्टकीय गन्तब्यको पमा रहेको नगरकोट क्षेऽलाई 
Nagarkot: The King of Hills को नामबाट पिरिचत गराउन पयर्टकीय 
पूवार्धारको िवःतार तथा ूचारूसार गिरनेछ।साथै आगािम आ.व. 2078/079 
मा नगरकोट क्षेऽमा नगरकोट बहृत इको पयर्टन पाकर्  िनमार्ण गिरनेछ। 

 

सामािजक िवकास तफर्   

खानेपानी 

28 यस नगरपािलकालाई एक घर एक धारायकु्त बनाउने नीित बमोिजम हालसम्म 
किरब 5200 घरधरुीमा एक घर एक धारा िनमार्ण सम्प  भएकोमा आगामी 
आिथर्क वषर्मा कुल 7500 घरधरुीलाई एक घर एक धारायकु्त बनाइनेछ। 

29 सबै नागिरकह लाई ःवच्छ तथा सफा खानेपानीको पहुँच सिुन तताका लािग 
संचालनमा रहेको मण्डनदेउपरु बहृत सखु्खा क्षेऽ खानेपानी तथा सरसफाइ 
आयोजनाको कायार्न्वयनमा जोड िदइनेछ। 

ःवाःथ्य 

30 कोरोना भाइरस संबमण िनयन्ऽण तथा रोकथाम र उपचारकाका लािग एक 
डाक्टर र दईु ःटाफ नसर् सिहत ःथापना गिरएको 5 शैयाको कोरोना अःथायी 
अःपताललाई िनरन्तरता िदइनेछ। अिक्सजन सिहतको 75 शैया क्षमता भएको 
आइसोलेसन केन्ि समेतलाई महामारीको समयभिर िनरन्तरता िदइनेछ। 

31 शीर मेमोिरयल अःपताल, बनेपालाई भेिन्टलेटर सहयोग गरी अित जिटल कोरोना 
िबरामी तथा अन्य िबरामी समेत सहज भेिन्टलेटर ःवाःथ्य सेवा ूदान गिरनेछ। 

32 कोरोना भाइरस संबमणबाट नगरबासीह लाई सरुिक्षत बनाउन कोरोना भाइरस 
िव को खोप कायर्बम स ालन गिरनेछ। स ीय सरकारबाट खोप िवतरण हनु 
नसकी खोप खिरदको अनमुित ूदान गरेमा नगरपािलका ःवयंले खोप खिरद गरी 
खोप अिभयान स ालन गिरनेछ।   

33 चाल ुआ.व. मा िनमार्ण सम्प  हनेु 5 वटा आधारभतू ःवाःथ्य सेवा केन्ि, 8 
वटा खोप केन्ि र 1 वटा सहरी िक्लिनकह मा पूणर् पमा जनशिक्त र 
उपकरणको व्यवःथा गरी आ.व. 2078/079 मा स ालनमा ल्याइनेछ। 
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34  आ.व. 2078/079 मा नगरःतरीय अःपतालको िनमार्ण कायर् पूणर् पमा 
सम्पन् न गरी सेवा सचुा  गन र १० बेड क्षमता थप गरी नगरःतरीय 
अःपतालको ःतरो तीको ूिबया अगािड बढाइनेछ। 

35 ःवःथ नगर, ःवःथ नगरबासी,  ःवःथ जीवन र ःवःथ समाजका लािग ःवःथ 
उत्पादन र ःवःथ उपभोगमा जोड िदइनेछ। 

36 ःवाःथ्य संःथाह को पूवार्धार र जनशिक्त िवकासमा जोड िदई गणुःतरीय 
ःवाःथ्य सेवा सिुनि त गिरनेछ। आधारभतू र आकिःमक ःवाःथ्य सेवाह मा 
सबैको पहुँच सिुनि त गद लिगनेछ। 

37 यस नगरपािलकाले नगर िभऽका मटुु रोग, क्यान्सर तथा मगृौला रोग सम्बन्धी 
शल्यिबया गनुर्पन िबरामीह लाई शल्यिबया गन समयमा एक पटकको लािग 
ूदान गद आएको आिथर्क सहयोग कायर्बमलाई िनरन्तरता िदइनेछ। 

38 यस नगरपािलकाले स ालन गद आएको खोप तथा गभर् जाँच सेवालाई थप 
सरुिक्षत र व्यविःथत गरी ूत्येक वडामा सेवा िवःतार गिरनेछ।  

39 गणुःतरीय ःवाःथ्य सेवा ूदान गनर्का लािग नगरपािलका अन्तगर्तका ःवाःथ्य 
संःथाको भौितक सधुार तथा थप हनेु संःथाह को भौितक पूवार्धारह को लािग 
आवँयक बजेट व्यवःथा गिरएको छ  

40 मिहला ःवाःथ्य ःवयम ्सेिवकालाई सम्मान ःव प ूदान गिरदै आएको ूोत्साहन 
भ ा कायर्बमलाई िनरन्तरता िदइनेछ। सूचीकृत ःवाःथ्य संःथामा ूसिुत सेवा 
िलने दिलत तथा सीमान्तकृत मिहलाह लाई थप ूोत्साहन भ ा िदने 
व्यवःथालाई िनरन्तरता िदइनेछ। 

41 िनशलु्क िवतरण गिरने औषिध अभाव हनु निदन पयार्  बजेटको व्यवःथा िमलाई 
सहज उपलब्धताको सिुनि तता गिरनेछ। 

42 नगरपािलकािभऽ कायार्रत गैरसरकारी सःथाह सँग समन्वय गरी ःवाःथ्य 
सम्वन्धी कायर्बमह  तथा ःवाःथ्य िशिवरह  संचालन गिरने छ। 

खेलकुद 

43 नगरःतरीय खेल माम िनमार्ण कायर् स ीय तथा ूदेश सरकारसँगको साझेदारीमा 
आ.व. 2078/079 मा अगाडी बढाइनेछ।  

44 यस नगर अन्तगर्तका िव ालय तथा क्लबह  बीच खेलकुद ूितयोिगता स ालन 
गन,  नगर बािहर हनेु खेलकुद ूितयोिगतामा नगरको ूितिनिधत्व हनेु गरी 
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ूितयोिगताह मा सहभागी हनेु व्यवःथा िमलाइने तथा क्लवह लाई खेलकुद 
साममी उपलब्ध गराइने छ । 

45 ःवःथ जीवनका लािग खेलकुद भ े नारासिहत खेलकुद ूव र्नका लािग मेयर 
खेलकुद कायर्बम संचालन गनर्का लािग आवँयक बजेट िविनयोजन गिरनेछ। 

िशक्षा 

46 पिरंकृत एवम ् मयार्िदत जीवन र सम्मािनत रोजगारी तथा उ म िवकासको 
महत्वपूणर् माध्यमका पमा रहेको िशक्षा क्षेऽलाई वै ािनक, ूािविधक, 

व्यवसाियक, सीपमूलक तथा रोजगारमूलक बनाउन गणुःतरीय िशक्षामा जोड िदइ 
िजवनपयोगी, िसपयकु्त र ूिविधयकु्त िसकाइ ूिबया लागू गद लिगनेछ ।  

47 जहँा िव ाथीर् त्यहँा िशक्षक भ े कायर्बमका साथ िशक्षक व्यवःथापन, दरबन्दी 
िमलान, िव ालय समायोजन तथा एकीकरणको कायर् लाई कायर्लाई िनरन्तरता 
िदइनेछ। 

48 कोरोना भाईरसको कारण िशक्षा क्षेऽमा परेको असर न्यूनीकरणका लािग 
बैकिल्पक िशक्षाका कायर्बमह  स ालन गन नीितलाई िनरन्तरता िदइनेछ। 

49 सामदुाियक िव ालयका कक्षा १ देिख 5 सम्म अध्ययन गन िव ाथीर्ह लाई 
िदवा खाजाको व्यवःथालाई िनरन्तरता गिरनेछ। 

50 नगरपािलकाको सामदुाियक िव ालयह मा बालकक्षा देिख अङ्मजेी माध्यममा 
अध्यापन गराउने नीितअनु प अङ्मजेी पा पःुतक उपलब्ध गराउने कायर्लाई 
िनरन्तरता िदइनेछ । 

51 नगरपािलकािभऽका िव ालयह को कक्षा ३, ५, ८ र १० को परीक्षामा 
एक पता कायम गनर् उक्त कक्षाह को परीक्षा नगरपािलकाबाट स ालन गन 
व्यवःथालाई िनरन्तरता िदँदै कक्षा ४, ६, ७ र ९ को वािषर्क परीक्षा पिन 
नगरपािलकाबाट स ालन गिरनेछ।  

52 नगरपािलका िभऽका िव ालयह को स ालनमा एक पता ल्याउन शैिक्षक 
क्यालेण्डर ूकाशन गन व्यवःथालाई िनरन्तरता िदइनेछ । सामदुाियक 
िव ालयका ूत्येक िशक्षकको हातमा िशक्षक डायरी र िव ाथीर्को हातमा 
गहृकायर् डायरीको व्यवःथा गिरनेछ। 

53 नगरपािलका अन्तरगतका सामदुाियक िव ालयह मा ह ामा पालोपालो गरी 
िविभ  िव ालयमा गई िशक्षक तथा िव ाथीर्ह लाई तािलम िदने व्यवःथा 
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िमलाइने छ।साथै िव ालयह मा अितिरक्त िबयाकलाप स ालनमा जोड 
िदइनेछ। 

54 नगरपािलकािभऽको सामदुाियक िव ालयमा अध्ययन गन उत्कृ  िव ाथीर् छनौट 
गरी नगरःतरीय छाऽविृत ूदान गिरनेछ। 

55 नगरपािलका क्षेऽिभऽ किम्तमा माध्यािमक तहमा-1, िनम्न माध्यािमक तहमा -
1, ूाथिमक तहमा  -1 र बालिबकास-1 गरी तहगत नमूना िव ालयलाई घोषणा 
तथा िवकास गन कायर्लाई िनरन्तरता िदइनेछ। 

56 िव ालयमा नयाँ जनशिक्त िभत्र्याउने उ ेँयले आगामी आिथर्क वषर्मा पिन 20 
वषर् ःथायी सेवा अविध परुा गरी 50 वषर् उमेर नाघेको र अिनवायर् अवकाश हनु 
१ वषर् बाँकी रहको िशक्षकले अवकाश िलन चाहेमा िशक्षकलाई  १ लाख 
नगद र ूशंसापऽ सिहत सम्मान गन कायर्लाई िनरन्तरता िदइनेछ। 

57 िव ालयमा कायर्रत िव ालय सहयोगी, बालिवकास केन्िका सहयोगी कायर्कतार् र 
िव ालय कमर्चारीह को समय सापेक्ष न्यूनतम पािरौिमक पगु्ने गरी विृ  गन 
कायर्बमलाई िनरन्तरता िदइनेछ। 

58 सामदुाियक िव ालयमा तहगत ूधानाध्यापक िनयिुक्त गरी नगरपािलकासँग सेवा 
करारको आधारमा ूधानाध्यापक भ ामा पिन विृ  गन कायर्लाई िनरन्तरता 
िदइनेछ। 

59 सामदुाियक िव ालय मा.िव. र िन.मा.िव. मा िशक्षा िनयमावलीले तोकेबमोिजम 
न्यूनतम िशक्षक दरबन्दीको व्यवःथापन गिरनेछ। 

60 आधारभतू तहमा ःथानीय पा बम लागू गरी मातभृाषाको माध्यमबाट आ.व. 
2078/079 देिख पठनपाठन कायर् कायार्न्वयन गिरनेछ। 

61 िव ालयको पठनपाठलाई वैकिल्पक प ित र िविधमाफर् त स ालन गिरनेछ। 

62 उत्कृ  िव ालय, िशक्षक तथा िव ालय व्वयवःथापन सिमितका पदािधकारीलाई 
सम्मान गन व्यवःथालाई िनरन्तरता िदइनेछ। 

63 यस नगरपािलका िभऽ उच्च िशक्षा अध्ययन गनर् चाहने मिहलाह को लािग छोरी 
बहुारी िशक्षा कायर्बममाफर् त छाऽविृ  ूदान गिरनेछ। 

वातावरण तथा िवप  व्यवःथापन तफर्   

64 नगरपािलकाका िविभ  वडाह मा रहेका ूमखु कृिष बाली हनेु आशँीखोला, 
कुन्ताफाँट, ढाइटारफाँट, चाखोलाफाँट, ढाईटार, िसपाघाट, जोगीटार, ज्वानेटार, 
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हल्देटार, कामीटार, आपँघारी, रायोबारी, राम्चेवेशी, गै॑ीखेत, डुँडे, बोक्से, माझीटार, 
मजवुा िभमटार, सान्डी, ठुल्डी, जैिसथोक लगायत तीन बाली लाग्ने फाँटमा ईटा 
उ ोग ःथापना गनर् निदने नीितलाई िनरन्तरता िदइनेछ।  

65 नगरपािलका िभऽ उत्सजर्न हनेु फोहोर व्यवःथापनको लािग कुिहने फोहोर 
उत्सजर्न ःथलमा नै व्यवःथापन गनर् जनचेतना अिभविृ  गरी कम्पोःट मल 
बनाउने तिरकाका लािग र नकुिहने फोहोर व्यवःथापन गनर् ल्याण्डिफल साइट 
िनमार्णको ूिबया अिघ बढाउन आवँयक बजेटको व्यवःथा गिरनेछ।  

66 नगर कायर्पािलकाको कायार्लय अन्तरगतको वातावरण तथा िवप  व्यवःथापन 
शाखा माफर् त वातावरण सम्बिन्ध कायर्ह को संयोजन गिरनेछ। 

67 सखु्खायाममा नगरपािलका क्षेऽिभऽ आगजनीसँग सम्बिन्धत िवप  न्यूिनकरणका 
लािग यस नगरपािलकालाई आवँयक दमकल लगायतका अग्नी िनयन्ऽणका 
उपकरणह  स ीय सरकारसँग माग गरी व्यवःथापन ूिबया अिघ बढाइनेछ। 

68 नगरपािलकाको भौगोिलक अविःथितअनु पको िवपद्का ूकृितका आधारमा 
संकटासन् न धरधरुी एवम ् क्षेऽह  पिहचान गिर नगरःतरीय हेजाडर् म्यािप  
गिरनेछ। 

69 िवप  पूवर् तयारी तथा ूितकायर् योजना सिहतको नगरपािलकाको ःथानीय िवप  
तथा जलवाय ु उत्थानशील योजना अध्याविधक गिरनेछ।साथै ःथानीय िवप  
जोिखम न्यूनीकरण रणनैितक कायर्योजना तजुर्मा समेत गिरनेछ। 

70 नगरपािलका क्षेऽ अन्तरगत िवपद्को सम्भाव्य जोिखम क्षेऽमा भ-ूक्षय तथा पिहरो 
िनयन्ऽणका लािग वकृ्षारोपण तथा िवप  सम्बिन्ध अिभमूखीकरण कायर्बम 
संचालन गिरनेछ। 

राजःव पिरचालन तफर्  

71 करको दर विृ  गनुर्भन्दा आवँयकताको आधारमा करका दायरालाई फरािकलो 
बनाइनेछ ।  

72 करदाताको कर सचेतना अिभबिृ  मापर्mत कर स लन बढाउन सचेतनामूलक 
कायर्बम स ालन गिरनेछ।कर ूशासनलाई िमतव्ययी र चःुत बनाइनेछ। 
एिककृत सम्पि  कर स लन वडा कायार्लयबाट नै आरम्भ गिरएकोमा 
नगरपािलकाले लगाउने सबै खाले करह  वडा तहबाट स लन गन व्यवःथा 
िमलाइनेछ । 
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73 नगरपािलका िभऽ स ालनमा रहेका उ ोग, व्यवसाय र होटलह लाई अिनवायर् 
पमा दतार्/सूचीकृत गरई करको दायरामा ल्याउने कायर्लाई िनरन्तरता 
िदइनेछ। 

आदरणीय नगरसभाका सदःयज्यूह ,  

74 लिगक समानता र मिहला सशिक्तकरणको लािग लिगक िवभेदको अन्त्य गरी 
समान हक ःथापना गन र लिगक क्षमता, ौम, सीप र ौृजनालाई िवकासमा 
मूलूवाहीकरण गरी सामािजक समानता सिुनि त गन नीित अवलम्बन गिरनेछ।  

75 लिगक समानता र सामािजक समावेशीकरण सिुनि तता गनर् लैि क समानता 
तथा सामािजक समावेशीकरण नीित तजुर्मा गिरनेछ।लैि क िहंसा िनवारण 
सम्बन्धी कायर्बम स ालन र कोषमा आवँयक रकम िविनयोजन गिरएको छ। 

76 बालबािलका संरक्षण, बालिवकास र बाल सहभािगतामाफर् त बालबािलका िव  
हनेु सबै ूकारका िवभेद शोषण दवु्यर्वहार र िहंसाको अन्त्य गरी बालबािलकाको 
सवार्ङ् ण िवकासका लािग बालमैऽी पिरमाणात्मक लआयको नीित िलइनेछ। 

77 बालमैऽी नगरपािलका ःथापनाका लािग नगर अन्तरगतका बाल क्लबह को 
आवँयकता अनसुार गठन, ःतरो ती, सु ढीकरण साथै मूलूवाहीकरण 
गिरनेछ। बालौम, बालिबवाह लगायतका सामािजक कुरीित र कुूथाका लािग 
सचेतीकरण कायर्बम स ालन गिरनेछ। 

78 जे  नागिरकको जीवन सहज, सरुिक्षत र संरिक्षत बनाइ सामािजक संरक्षण र 
सरुक्षाको ूत्याभतूी गनर् सामािजक न्यायको नीित अबलम्बन गिरनेछ।  

79 नगरपािलकाअन्तगर्तका मिहला, बालबािलका, अपा ता भएका व्यिक्त, ज्ये  
नागिरक र यौिनक तथा लिगक अल्पसंख्यकह  तथ्या  स लन र अधाविधक 
गन व्यवःथा िमलाइएको छ। 

80 अपाङ् गता भएका व्यिक्तह को सबै खाले अिधकारको ूत्याभतू गद समि गत 
िवकासका लािग सहभािगतामूलक नीित र अपाङ् ग मैऽी भौितक पूवार्धार 
िवकासमा जोड िदइनेछ। नगरःतरीय अपा ता भएका व्यिक्तह को सामािजक 
पनुःःथापनाका लािग आवँयक बजेट िविनयोजना गरी कायर्बम संचालन 
गिरनेछ। 

81 सामािजक सरुक्षा व्यवःथापन तथा व्यिक्तगत घटना दतार् ूणालीलाई ूिविधमैऽी 
र सरल बनाउनका लािग राि य पिरचयपऽ तथा प ीकरण िवभागको समन्वयमा 
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स ािलत अनलाइन ूणालीलाई िनरन्तरता िदनइनेछ।सामािजक सरुक्षा भ ा 
बिक  ूणालीमाफर् त िवतरण गन नीितलाई िनरन्तरता िदइनेछ।  

82 हरेक वडाबाट मतृ्यदुतार्लगायतका पञ् जीकरण िववरण ूत्येक मिहना 
 नगरपािलकाको सामािजक िवकास शाखामा पठाउनपुन व्यवःथा र ूत्येक वडाले 
सामािजक सरुक्षा भ ा ूा  गन व्यिक्तह  र मतृ्य ुभएमा व्यिक्तह को नामावली 
सावर्जिनक गनुर्पन व्यवःथालाई िनरन्तरता िदइनेछ। 

83 नगरपािलकािभऽको धािमर्क तथा ऐितहािसक सम्पदा, सावर्जिनक सम्पि  र 
सांःकृितक पक्षह को संरक्षण र सम्ब र्न गिरनेछ। 

84 नगरपािलका ारा स ालन गिरएका कायर्बम तथा योजनाको संचालनमा 
पारदिशर्ता कायम गनर् वडा तथा नगर तहमा सावर्जिनक सनुवुाइ, खचर् 
सावर्जनीकरण तथा सामािजक परीक्षण कायर्लाई िनरन्तरता िदइनेछ।साथै 
नगरपािलकाअन्तगर्त ूा  हनेु गनुासोह को व्यवःथापनका लािग गनुासो 
व्यवःथापन कायर्िविधको तजुर्मा गिरनेछ। 

85 ूत्येक वडामा टोल िवकास संःथाह को गठन गरी टोल िवकास संःथा माफर् त 
िवकास िनमार्णका कायर्ह  स ालन गन िनितलाई िनरन्तरता िदइनेछ। 

86 नगरपािलका िभऽ स ालन हनेु योजनाह मा दोहोरोपना आउन िदइने छैन। 
योजना स ालन गदार् 4 ूितशत कन्टेन्जेन्सी र ५ ूितशत ममर्त सम्भार कोष 
कि को व्यवःथा गिरनेछ। 

87 नगर, वडा तथा ःवाःथ्य संःथाका उत्कृ  कमर्चारी, िशक्षक, िव ालय व्यवःथापन 
सिमित तथा राॆो काम गन टोल िवकास संःथा र उपभोक्ता सिमितलाई सम्मान 
गन कायर्लाई िनरन्तरता िदइनेछ। 

88 यस नगरपािलका िभऽ कायर्रत तथा कायर्बम स ालनको लािग ःवीकृित माग 
गनर् आउने िविभ  गैर सरकारी संःथा, सहकारी, िनजी तथा अन्य संघसंःथाको 
कायर्बमलाई िनधार्िरत मापदण्डको आधारमा ूारिम्भक छलफल प ात ःवीकृती 
ूदान गरी कायर्बम स ालन गनर् िदने तथा त्यःता संघ संःथासँग िवकासका 
काममा सहकायर् गन नीित िलइनेछ। यःता स  संःथाह ले यस नगरपािलका 
िभऽ स ालन गन वािषर्क कायर्बमह  अिनवायर् पमा यस नगरपािलकाको 
वािषर्क नीित तथा कायर्बम र बजेटमा समावेश गराउन ु पन नीित िलइनेछ। 
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गै॑सरकारी संःथाह को कायर्बम स ालनलाई िनयिमत गराउन गै॑सरकारी 
संःथा िनयमन तथा व्ववःथापन कायर्िविधको तजुर्मा गिरनेछ। 

89 मःुकान सिहतको सेवा भ े भावलाई आत्मसात गरी नगरपािलका तथा 
अन्तरगतका कायार्लयह माफर् त सावर्जिनक सेवा ूवाह गिरनेछ। 

90 नगरपािलकाअन्तगर्तका कमर्चारीह का लािग सूचना-ूिविध तथा क्षमता अिभविृ  
कायर्बम स ालन व्यवःथा गिरनेछ। 

आदरणीय नगर सभाका सदःयज्यूह , 
91 अब म नगरपािलकाको सोच, लआय, उ ेँय, नीित तथा कायर्बम कायार्न्वनका 

लािग आिथर्क वषर् 2078/79 को आय, व्यय, बजेट िविनयोजन र ॐोतको 
व्यवःथाको योजना ूःततु गदर्छु। 

92 आिथर्क वषर् 2078/79 को नीित तथा कायर्बम र बजेट कायार्न्वयन गनर् . 
९९ करोड ५ लाख ९२ हजार १४२ िविनयोजन गरेको छु। कूल िविनयोिजत 
बजेट मध्ये चालू तफर्  . 54 करोड 20 लाख 97 हजार 142 (54.72 
ूितशत) र पूजँीगत तफर्  . 44 करोड 84 लाख 95 हजार (45.28 
ूितशत) रहेको छ। 

93 आगामी आिथर्क वषर्का लािग अनमुान गिरएको खचर् व्यहोन ॐोत मध्ये संघीय 
समानीकरण अनदुानबाट . 11 करोड ७८ लाख, ूदेश समानीकरण 
अनदुानबाट . ९७ लाख ५७ हजार, संघीय सशर्त अनदुानबाट . २४ करोड 
६५ लाख, ूदेश सशतर् अनदुानबाट . २ करोड ६१ लाख ३३ हजार, स ीय 
समपूरक अनदुानबाट . ४ करोड १५ लाख, ूदेश समपूरकबाट 2 करोड ९९ 
लाख ७२ हजार, संघीय िवशेष अनदुानबाट . २ करोड ४१ लाख, ूदेश 
िवशेष अनदुान ६० लाख, आन्तिरक राज  अनमुान . १३ करोड १० लाख, 

िजल्ला राज  बाँडफाँड अन्तगर्त घर जग्गा रिज ेशन शलु्क . 1 करोड, संघीय 
िवभाज्य कोषबाट राज  बाँडफाँड अन्तरगत ूा  हनेु . 7 करोड ८५ लाख 
१1 हजार तथा आिथर्क वषर् 207७/7८ बाट हनु जाने नगद मौज्दात  १४ 
करोड ९८ लाख रहेको छ। 

94 आ.व. 2078/79 को लािग अनमुािनत आम्दानी, चालू तथा पूजँीगत खचर्बाट 
िविनयोिजत खचर्, कायर्बम तथा योजनाह लाई अनसूुचीमा राखी सोहीबमोिजम 
ःवीकृत गनर् ूःताव गरेको छु। 
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आदरणीय नगर सभाका सदःयज्यूह ,  
95 नगरपािलका अन्तरगत ूत्येक वडाह मा पूवार्धार िवकास कायर्बमका लािग . 

40 लाखका दरले  4 करोड 80 लाख िविनयोजन गरेको छु। 

96 नगर क्षेऽ िभऽ रणनैितक महत्वका सडक पिहचान गरी उक्त सडकह  िनमार्ण 
तथा ःतरो तीका लािग . 1 करोड पैयाँ िविनयोजन गरेको छु। 

97 नगरपािलकाको फेदीदेिख िसपाघाटसम्मको बजार क्षेऽमा सम्भाव्य सवारी दघुर्टना 
न्यूनीकरणका लािग उक्त सडक खण्डमा िःपड ॄेकर राख् नका लािग आवँयक 
रकम िविनयोजन गरेको छु। साथै सडक ब ी समेतको व्यवःथापनका लािग  
30 लाख रकम िविनयोजन गरेको छु। 

98 िसपाघाट तीनकुने क्षेऽमा कालोपऽे कायर् सम्पन् न गनर्, िहगवुापाटी फेदी 
बैकिल्पक सडक ःतरो ती, मकैबारी ा ीडाँडा सडक कालोपऽे तथा 
नगरपािलका पहुँच सडक िनमार्ण सम्प  गनर्का लािग . 2 करोड ६० लाख 
िविनयोजन गरेको छु। 

99 नयाँगाँउ नगरकोट सडक कालोपऽे कायर्का लािग 8 करोड 30 लाख पया 
िविनयोजन गरेको छु। साथै रोिहणी नयाँगाँउ सडक कालोपऽे योजनाको लािग 3 
करोड र िसपाघाट िहगवुापाटी ढाइटार फेदी बैकिल्पक सडकका लािग 3 करोड 
पया िविनयोजन गरेको छु। 

100 वडा नं. 1 अन्तरगतको नन्दज्योती ूा.िव. भवन िनमार्णका लािग ६० लाख 
पया व्यवःथा गरेको छु। 

101 चाल ुआ.व. 2077/078 मा िनमार्ण सम्झौता भई नगरपािलकाको ूशासकीय 
भवन िनमार्ण कायर् स ालन भइरहेकोले उक्त िनमार्ण कायर्का लािग  2 करोड 
िविनयोजन गरेको छु। साथै वडा नं. 1, 6, 8, 9, 10 र 12 मा वडा 
कायार्लय िनमार्ण कायर् स ालन गनर् . 1 करोड िविनयोजन गरेको छु। 

102 नगरपािलकाको वडा नं. 2 अन्तगर्त दवुागाँउ खानेपानी योजना र वडा नं. 8 को 
डेडीदेवी खानेपानी योजनाका लािग . 2 करोड ४१ लाख पया व्यवःथा 
गरेको छु। 

103 नगरकोट क्षेऽमा रहेको खानेपानीको अपयार् ता अन्त्य गनर्का लािग संचालनमा 
रहेको नगरकोट नाल्दमु बहृत खानेपानी आयोजनालाई बमागत बजेट िविनयोजन 
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गद आएकोमा आगामी आ.व. 2078/079 मा . 25 लाख िविनयोजन 
गरेको छु।  

104 नगरपािलकाको वडा नं. 7 मा िनमार्णाधीन नगरःतरीय अःपताल िनमार्ण सम्पन् न 
गनर्का लािग आवँयक बजेट िविनयोजन गरेको छु। साथै उक्त अःपतालको 
10 शैया ःतरो तीका लािग ूिबया अगािड बढाउन समेत बजेट व्यवःथा गरेको 
छु। 

105 नगरपािलकाको पयर्टकीय क्षेऽ नगरकोटमा नगरकोट बहृत इको पयर्टन पाकर्  
िनमार्ण तथा नगर क्षेऽमा पयर्टन पूवार्धार िवकास योजनाका लािग 76 लाख 
पया िविनयोजन गरेको छु। 

106 नगरपािलकाको वडा नं. 7 िःथत कुन्तावेशी चोक पाकर्  िनमार्णका लािग  2० 
लाख रकम िविनयोजन गरेको छु। 

107 नगरपािलकाको आिथर्क िवकासको ूमखु आधारको पमा रहेको कृिष क्षेऽमा 
उ त वीउको उपयोग, कृिष औजार िवतरण, बाली िवमा तथा कृिष िवकास 
कायर्बमका लािग १ करोड 16 लाख पया िविनयोजन गरेको छु। 

108 पशसेुवा तफर्  पश ु आहार, कृिऽम गभार्धान, उत्पादनका आधारमा अनदुान 
कायर्बम, िचिल  सेन्टर ःथापना र पकेट क्षेऽ िवकास कायर्बमका लािग 1 
करोड 55 लाख रकम िविनयोजन गरेको छु। 

109 नगर क्षेऽिभऽ रहेका बेरोजगार यवुाह का लािग नगरपािलकाअन्तगर्त रहेको 
रोजगार सेवा केन्िमाफर् त न्यूनतम 100 िदनको रोजगारी िदने कायर्बम 
स ालनका लािग १ करोड पया िविनयोजन गरेको छु। 

110 बालबािलकाको सवार् ीण िवकासका लािग आवँयक िशक्षाको शैिक्षक गणुःतर 
विृ , िव ालय स ालन र व्यवःथापन, बैकिल्पक िशक्षण कायर्बम तथा ःथानीय 
पा बम िनमार्ण र मातभृाषामा पठनपाठनका साथै िव ालयको भौितक िवकास 
र नमूना िव ालय िवकास गनर्का ललािग स ीय सशतर् अनदुानबाट ूा  रकममा 
नगरपािलकाको तफर् बाट  ३ करोड २० लाख पया थप िविनयोजन गरेको 
छु। 

111 लागत साझेदारीमा सामािजक पूवार्धार िवकासका लािग  50 लाख र धािमर्क 
सांःकृितक सम्पदा संरक्षणका लािग  65 लाख िविनयोजन गरेको छु। 
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112 नगरपािलकामा सहज तथा सवर्सलुभ सावर्जिनक सेवा ूवाह, कायार्लय स ालन, 
संःथागत क्षमता िवकास, कायार्रत कमर्चारीह को तलब भ ा लगायतका 
कायर्बमह का लािग १४ करोड ७८ लाख पया िविनयोजन गरेको छु। 
नगरपािलका अन्तरगत कायर्रत कमर्चारीह को तलब मािसक  २ हजारका 
दरले विृ  गिरएको छ।सात  नगरसभाबाट पािरत आन्तिरक दरबन्दी यथावत 
गरेको छु। 

113 सङघीय सरकार र ूदेश सरकारसँगको सहकायर्मा बाँझो जिमनमा व्यावसाियक 
कृिष तथा पशपुालन कायर्बम स ालन गन र वनको संरक्षण गरी वन पैदावर 
उपज र वन पयर्टन ूब र्न गरी बहृ र रोजगारी िसजर्नाका लािग नगर ूमखु 
नवूवतर्नकारी कायर्बमका लािग बजेट व्यवःथा गरेको छु। 

114 कोरोना भाइरस संबमण िनयन्ऽण तथा रोकथामका लािग . 80 लाख, 
वातावरण तथा िवप  व्यवःथापनका लािग  25 लाख िविनयोजन गरेको छु। 

115 इन्िावती नदी िनयन्ऽणका लािग . 50 लाख र चाखोला नदी िनयन्ऽणका 
लािग  20 लाख रकम िविनयोजन गरेको छु। 

116 सडक िकनारमा रहेका िव तु तथा टेिलफोनका पोल ःथानान्तरणका लािग  
२० लाख िविनयोजन गरेको छु। 

117 नगरःतरीय न्याियक सिमित स ालनका लािग . 20 लाख साथै सशुासन तथा 
सेवा ूवाहका लािग  65 लाख रकम िविनयोजन गरेको छु । 

118 मिहला, बालबािलका, अपा , दिलत, ज्ये  नागिरक, अल्पसंख्यक नागिरक 
लगायतका लिक्षत वगर्को कायर्बम स ालनका लािग . 50 लाख िविनयोजन 
गरेको छु । 

119 राज  बाँडफाँड तथा कर दाियत्व मा  3 करोड, समपूरक कोषमा  1 करोड 
रकम िविनयोजन गरेको छु। 

आदरणीय नगर सभाका सदःयज्यूह ,  

120 नगरपािलकाको आ.व. 2078/79 को अथर्सम्बन्धी ूःतावलाई कायार्न्वयन 
गनर्को िनिम  ःथानीय कर, शलु्क, दःतरु र महशलु स लन गन, छुट िदने तथा 
आय स लनको ूशासिनक व्यवःथा गनर् नेपालको संिवधानको धारा 228 को 
उपधारा (2) बमोिजम मण्डनदेउपरु नगरपािलकाको नगर सभा समक्ष आिथर्क 
ऐनको मःयौदा र सो को अनसूुचीह  ःवीकृितका लािग पेश गरेको छु। 
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121 मण्डनदेउपरु नगरपािलकाको आिथर्क वषर् 207८/7९ को सेवा र कायर्ह को 
लािग सि त कोषबाट केही रकम खचर् गन अिधकार िदन र सो रकम िविनयोजन 
गनर् नेपालको संिवधानको धारा 229 को उप-धारा (2) बमोिजम मण्डनदेउपरु 
नगरपािलकाको नगर सभा समक्ष िविनयोजन ऐनको मःयौदा र सो को अनसूुची 
ःवीकृितका लािग पेश गरेको छु।  

122 आिथर्क वषर् 207८/7९ को नीित तथा कायर्बम र बजेटको अिभ  अ को 
पमा रहेको आय व्यय, राजःव तथा अनदान ूाि को अनमुान, कायर्क्षेऽगत व्यय 
अनमुान, वािषर्क िवकास कायर्बम, सशतर् अनदुानको कायर्बम, वािषर्क कायर्बम 
कायार्न्वयन योजनालाई अनसूुचीमा राखी पेस गरेको छु।  

123 यो नीित तथा कायर्बम र बजेट तजुर्मा गदार् सहयोग गन सम्बिन्धत मन्ऽालय, 

िवभाग तथा अन्य िनकायह , ूमखु ूशासकीय अिधकृत, नगर सल्लाहकार, 
सम्पूणर् वडा अध्यक्षज्यूह , नगर कायर्पािलका सदःय, नगर सभाका सदःयह  र 
नगरपािलकाका सम्पूणर् कमर्चारीह ूित आभार ूकट गद सफल कायार्न्वयनमा 
सबैको पूणर् सहयोग ूा  हनेु िव ास व्यक्त गदर्छु। 
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खण्ड-३ (तीन) 
ःथानीय संरचना र काननु िनमार्ण 

३.१ संरचनात्मक व्यवःथा  

नगरपािलकामा जम्मा १२ वडाह  रहेका छन ्। जसमध्ये केही वडाह को सिङ्क्ष  
पिरचय देहायअनसुार ूःततु छन-्  

 

मण्डनदेउपरु नगरपािलका वडा नं. १ सािवकको बालवुापाटी देउपरु गा.िव.स. को वडा 
नं. १,३,५ र ६ िमलेर वनेको वडा हो। किरब २३००० रोपनी मा फैिलएको यस 
वडामा ३४८१ जनसंख् या रहेको छ। यहाँ बसोबास गन ूमखु जातीह मा तामाङ, वाहनु, 

क्षेऽी, दमाई, कामी र मगर रहेको छ। यस वडाका बािसन्दाको मखु् य पेसा कृिष तथा 
पशपुालन, वैदेिशक रोजगारी, ज्याला मजदरुी, सेवा पयर्टन रहेको छ। हावापानी उंण - 
समाशीतोंण रहेको तथा उचाई ५० िम. देिख १८५० िम. सम्म रहेको छ। यस वडाको 
पूवर्मा यही न.पा. को वडा नं. २ र ५, पिँ चमा यिह न.पा. को वडा नं. २ र शंखरापरु 
न.पा., उ रमा शंखरापरु न.पा. र मेलम्ची न.पा. र दक्षीणमा यही न.पा. को वडा नं. २ 
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रहेका छन।् यस वडामा कुल घरधरुी ७४७, कुल िव ालय ४, जम्मा िव ाथीर् ३०४, 

मखु् य सडक काि के - ढाँडागाँउ - गैरीगाँउ - रानीवन चरुीथमु्का सडक, साख ु- काि के 
- चरुीथमु्का - िसपाघाट सडक र नगरकोट - वालवुापाटी - गैरीिवसौना - िहगवुापाटी 
सडक रहेका छन।् 

बागमती अ ल काॅपेलाम्चोक िजल्लाको नयाँगाउँ देउपरु गािवस भनेर िचिनने यो गाउँ 
राज्य पनुसरॆ् चना पिछ पूवर्मा नयाँगाउँ देउपरु  गािवस का वडा नं. ३,४,७,८ र ९ वडा 
िमलेर मण्डनदेउपरु नगरपािलका वडा नं. ३ नामकरण गिरएको हो । पवर्मा वडा नं. ४, 
पि ममा नगरकोट डाँडा, उ रमा वडा नं. २ र दिक्षणमा बनेपा नगरपािलका क्षेऽ िभऽ 
रहेको यो वडा नं. ३ मा गाउँ भेग र वेशी,लेक भेगमा वसोवास योग्य जिमन छ भने िवच 
भागमा जङगल पदर्छ। ॄाम्हण,गु ङ र तामाङको बाहलु्यता रहेको यस वडामा दिलत 
जाितको पिन बःती छ  । खानेपानीको सहजता साथै मोटरबाटो चरम दखुः रहेको यस 
वडामा हाल बाटो घाटो र िसंचाइको सामान्य अवःथा रहेको यस वडामा िवकास िनमार्णले 
फड्को मानर् सकेको छैन । यहाँका नागिरकह ले कृिष, पशपुालन र व्यापारलाई 
आम्दानीको ौोतको पमा िलन्छन। धिुलखेल, बनेपा र काठमाड  उपत्यकाबाट निजक 
रहेकाले यस नगरपािलकाको आिथर्क, सामािजक तथा साँःकृितक िवकासमा ूत्यक्ष 
सकारात्मक ूभाव परेको छ।यहाँ उत्पादन हनेु कृिषजन्य तथा पशजुन्य उपजह  ितनै 
बजार क्षेऽमा बढी खपत र िबबी हनेु गरेको छ । २०७२ सालको िबनासकारी 
भकूम्पले ूायः सबै घरधरुी ूवािहत भएका छन ्। मध्यम पहाडी हावापानी भएको यस 
वडामा ितन आधारभतू िव ालय रहेको छ। िशक्षाको क्षेऽमा ूगित नगरेको यस वडामा 
ूाय िनरक्षर देिखन्छ । किरब १७०० भन्दा मािथ जनसंख्या रहेको यस वडामा २०७२ 
को भकुम्प पिछ केही पिरवार िवःथािपत पिन भएका छन।् भकूम्प पिछको पनुिनर्माण 
गन बममा िव ालयह  िनमार्ण हनेु बममा छन भने िनजी घर पिन िनमार्ण हनेु र हुँदै 
छन ्। किरब ५० घर धरुी िनमार्णको चरणमा छन ्। पनुिनर्मार्णका लािग सम्झौता गरी 
घर िनमार्ण नगनको संख्या कमै छ । 

 मण्डनदेउपरु न.पा. वडा नं. ७ काॅपेलान्चोक िजल्लाको िजल्ला सदरमकुामबाट किरब 
२२ िक.िम. तथा पयर्टकीय क्षेऽ नगरकोटबाट ११ िक.िम. मा रहेको सनु्दर 
उत्पादनशील, व्यावसाियक तथा रमणीय क्षेऽ हो। यस वडाको पूवर्तफर्  अिबरल बग्ने 
ईन्िावती नदी,पि मतफर्  चाखोला, उ रतफर्  मण्डनदेउपरु न.पा.को वडा नं. ६ र 
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दिक्षणतफर्  मण्डनदेउपरु न.पा.को वडा नं. ९ पदर्छ।यस वडाको मध्ये भागबाट हेलम्ब ु
राजमागर् गएको छ।   यस वडामा आिदवास दनवुारह को ५ वटा बःती साथ बाहलु्यता 
रहेको छ भने यस वडा िभऽ खस सम्ूदायमा पन बाहनु क्षेऽी र नेवार दमाई, कािम, 
साकीर् समेतको बसोबास रहेको छ।यहाँ ९० ूितशत भन्दा मािथ खेित योग्य जिमन 
रहेको छ। यस वडाको मखु्य आय ौोत भनेको कृिष पशपुालन र व्यापार रहेको 
छ।यहाँ  एउटा क्याम्पस, एक उ.मा.िव.,एक िन.मा.िव., एक ूा.िव. तथा दईु िनजी 
िव ालयसमेत रहेको छ साथै यस वडा िभऽ न. पा. कायार्लय ,ःवाःथ्य चौिक, ूहरी 
चौकी ,हलुाक, भेटेनरी,कृिषजःता सरकारी कायार्लय तथा िब  कारोबार गन बक र 
सहकािर संःथा तथा दूग्ध कारोबार गन, कृिष उत्पादन तरकारी खिरद िबबी केन्ि समेत 
रहेको छ। 

मण्डनदेपरु न.पा. वडा नं. ९ काॅपेलान्चोक िजल्ला सदरमकुामबाट किरब १९ िक.िम. 
तथा पयर्टकीय क्षेऽ नगरकोटबाट १३ िक.िम. मा रहेको सनु्दर उत्पानशील व्यावसाियक 
तथा रमणीय क्षेऽ हो। यस वडाको पूवर्तफर्  अिवरल बग्ने इन्िावती नदी, पिँ चमतफर्  
चाखोला, उ रतफर्  मण्डनदेउपरु न.पा. को वडा नं. ७ र दिक्षणतफर्  मण्डनदेउपरु न.पा. 
को वडा नं. १० र ११ पदर्छ। यस वडाको मध्यभागबाट हेलम्ब ुराजमागर् गएको छ। 
यस वडािभऽ खस सम्ूदायमा पन बाहनु, क्षेऽको बाहलु्य रहेको छ। साथै तामाङ, नेवार, 
दमाई, कामी, साकीर् र मगरह को पिन बसोबास रहेको छ। यहाँ ९० ूितशतभन्दा मािथ 
खेतीयोग्य जिमन रहेको छ। यस वडाको मखु् य आय ौोत भनेको कृिष, पशपुालन, पयर्टन 
र व्यापार रहेको छ। यहाँ एउटा क्याम्पस, एक उ.मा.िव., एक िन.मा.िव. र एक ूा.िव. 
िव ालय साथै सहकारी संःथा तथा दगु्ध कारोबार गन समेत रहेको छ। यस वडा िभऽ 
महत्वपूणर् कँयपेँ वर महादेव मिन्दर, िभमसेन र उमा देिव मिन्दर रहेकाले पयर्टनको 
गन्तव्य समेत रहेको छ। 

 बागमती अञ् चल काॅपेलाम्चोक िजल्लाको ज्याम्दी गािवस भनेर िचिनने यो गाँउ राज्य 
पनुसर्ंरचना पिछ पूवर् ज्यम्दी गािवस का वडा नं. १,२,३,४ र ६ वडा िमलेर मण्डनदेउपरु 
नगरपािलका वडा नं. १२ नामाकरण गिरएको हो। पूवर् इन्िावती, पिँ चम देउराली 
रामपरु डाँडा, उ र वडा नं. १० र दिक्षणमा भलु्ल ुगाँउपािलका वडा नं. ९ िभऽ रहेको 
यो वडा नं. १२ मा गाँउ भेग र बेसी भेगमा बसोबासयोग्य जिमन छ भने िबच भागमा 
जङगल पदर्छ। ॄाम्हण क्षेऽीको बाहलु्यता रहेको यस वडामा दिलत जाितको पिन बाक्लो 
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वःती छ साथै तामाङ र ठकुरी पिन यस वडामा बसोबास गछर्न।खानेपानीको चरम द:ुख 
रहेको यस वडामा हाल िव तुीय पिम्पङवाट पानीको व्यवःथा गिरएको छ। बाटो, घाटो 
र िसंचाइको सामान्य अवःथा रहेको यस वडामा िवकास िनमार्णले फड्को मानर् सकेको 
छैन। 

 एक उच्च मा.िव. एक मा.िव. र दईु आधारभतू िव ालय रहेको यस वडामा एक िनजी 
िव ालय पिन रहेको छ।िशक्षाको क्षऽेमा राॆ ैूगित गरेको यस वडामा िनरक्षरको संख् या 
कमैमाऽमा देिखन्छ। किरब २७०० भन्दा मािथ जनसंख् या रहेको यस वडामा २०७२ 
को भकूम्पपिछ केही पिरवार िवःथािपत पिन भएका छन।् भकूम्प पिछको पनुिनर्माण गन 
बममा िव ालयह  िनमार्ण भइसकेका छन ् भने िनजी घर िनमार्णमा ४६० ईर पूणर् 
पमा िनमार्ण भईसकेका छन।् करीव ६५ घरधरुी िनमार्णको चरणमा छन।्पनुिनर्मार्णका 

लािग सम्झौता गरी घर िनमार्ण नगनको संख् या कमै छ। िऽनेऽेँ जर महादेवको 
उत्पितपिछ पणु्य भिूमको पमा पिरिचत हुँदै आएको यो वडामा गणेश मिन्दर, महादेव 
मिन्दर, िभमसेन मिन्दर, पञ् चकन्या सातकन्या देिवको मिन्दर, कृंण मिन्दर र भगवती 
मिन्दर समेत रहेका छन।् साथै यस वडामा ऐितहािसक ँ वाछेिलङ गमु्बा पिन रहेको 
छ। 

३.२ काननुी ूबन्ध 

नगरपािलकामा बनेका ऐन, कायर्िविध र िनदिशकाह लाई देहायअनसुार कालबिमक  

पमा ूःततु गिरएको छः 

ऐनह िनयमावली, िनदिशका र कायर्िविध 
मण्डनदेउपरु नगरपािलकाको 
आिथर्क कायर्िविध िनयिमत तथा 
व्यविःथत गनर् बनेको ऐन, 

२०७४ 

मडनदेउपरु नगरपािलकाको 
अथर्सम्बन्धी ूःतावलाई 
कायार्न्वयन गनर् बनेको ऐन, 

ःथानीय राजपऽ ूकाशनसम्बन्धी कायर्िविध, २०७४ 

एफ.एम.रेिडयो व्यवःथापन तथा स ालन कायर्िविध, 

२०७४ 

मण्डनदेरपरु नगरपािलकाको नक्सा पास कायर्िविध, 

२०७४ 

ःथानीय िवपद जोिखम न्यूनीकरण व्यवःथापन 
कायर्िविध,२०७४ 
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२०७४ 
खानी तथा खिनजपदाथर्सम्बनधी 
व्यवःथा गनर् बनेको ऐन, २०७४ 

ूशासकीय कायर्िविध (िनयिमत 

गन) ऐन, २०७४ 
ःथानीय िशक्षा ऐन, २०७४ 

न्याियक सिमितले उजरुीको 
कारबाही िकनारा गदार् 
अपनाउनपुन कायार्िविधका 
सम्बन्धमा व्यवःथा गनर् बनेको 
ऐन, २०७४ 

आिथर्क कायर्िविध िनयिमत र 
व्यविःथत गनर् बनेको ऐन, 

२०७४ 

ःथानीय सेवा ऐन, २०७४  

ःवाःथ्य तथा सरसफाई ऐन, 

२०७४ 
कृिष व्यवसाय ूव र्न ऐन, 

२०७४ 

सहकारी संःथा स ालन र ूवधर्न 
गनर् बनेको ऐन, २०७४ 

ःथानीय ःवाःथ्य तथा सरसफाई 
ऐन, २०७४ 

सहकारी संःथा स ालन र ूवधर्न 

गनर् बनेको ऐन, २०७४ 

मण्डनदेउपरु नगरपािलकाको 
पूवार्धार व्यवःथापनसम्बन्धी ऐन, 

सरसफाइ तथा फोहोरमैला व्यवःथापन कायर्िविध, 

२०७४ 

मण्डनदेउपरु नगर कायर्पािलकाको िनणर्य वा आदेश 
र अिधकारपऽको ूमाणीकरण (कायर्िविध) सम्बन्धमा 
व्यवःथा गनर् बनेको िनयम, २०७४ 

मण्डनदेउपरु नगरपािलकाबाट गिरने बजार अनगुमन 
िनदिशका, २०७४ 

मण्डनदेरउपरु नगर कायर्पािलकाको कायर्िवभाजन 
सम्बन्धमा व्यवःथा गनर् बनेको िनयम २०७४ 

मण्डनदेउपरु नगरपािलकाको लािग शहरी योजना तथा 
भवन िनमार्णसम्बन्धी मापदण्ड, २०७४ 

उ ोग व्यवसाय दतार् नवीकरण, स ालन र 
िनयमनसम्बन्धी कायर्िविध, २०७४ 

मण्डनदेउपरु नगर सभा स ालन कायर्िविध, २०७४ 

मण्डनदेउपरु नगरपािलकाको नक्सा पास कायर्िविध, 

२०७४ 

मण्डनदेउपरु िशक्षा िनयमावली, २०७४ 

मण्डनदेरपरु िशक्षा िनयमावली,२०७४ मा संशोधन 

आकिःमक कोष स ालन तथा व्यवःथापन कायर्िविध, 

२०७४ 

टोल िवकास संःथा स ालन कायर्िविध, २०७४ 

नगर कायर्पािलका (कायर् सम्पादन) िनयमालवी, 
२०७४ 

मण्डनदेउपरु नगर कायर्पािलकाको बैठक 
स ालनसम्बन्धी कायर्िविध, २०७४ 

मण्डनदेउपरु नगर सभा स ालन कायर्िविध २०७४ 

मण्डनदेउपरु नगरपािलकाको पदािधकारीह को 
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२०७४ 

मण्डनदेउपरु नगरपािलका पश ु

ःवाःथ्य सेवा ऐन, २०७४ 

मण्डनदेउपरु नगरपािलकाको 
आिथर्क ऐन, २०७५ 

मण्डनदेउउपरु नगरपािलकाको 
िविनयोजन ऐन, २०७५ 

मिदरा उत्पादन, िबबी िवतरण, 

ूयोग तथा िनयन्ऽसम्बन्धी ऐन, 

२०७५ 

मण्डनदेउपरु नगरपािलकाको 
आिथर्क ऐन, २०७६ लाई 
संशोधन गनर् बनेको ऐन,  

सूतीर्जन्य पदाथर् (िनयन्ऽ तथा 
िनयमन गन) ऐन, २०७५ 

मण्डनदेउपरु नगरपािलकाको 
आिथर्क वषर् २०७५/७६ को 
सेवा र कायर्ह को लािग ःथानीय 
सि त कोषबाट केही रकम खचर् 
गन र िविनयोजन गन सम्बन्धमा 
गन सम्बन्धमा व्यवःथा गनर् 
बनेको ऐन 

न्याियक सिमितले उजरुीको 
कारबाही िकनारा गदार् 
अपनाउनपुन कायार्िविधका 
सम्बन्धमा व्यवःथा गनर् बनेको 
ऐन, २०७४ 

आचारसंिहता, २०७४
शहरी योजना तथा भवन िनमार्णसम्बन्धी मापदण्ड, 

२०७४ 

मण्डनदेउपरु नगरपािलका िभऽका नदीजन्य पदाथर्को 
उपयोग र व्यवःथापन कायर्िविध, २०७५ 

मण्डनदेउपरु नगरपािलकाको एम्बलेुन्स सेवा स ालन 
िनदिशका, २०७५ 

मन्डनदेउपरु नगरपािलकािभऽका नदीजन्य पदाथर्को 
उपयोग तथा व्यवःथापन कायर्िविध, २०७५ 

मण्डनदेउपरु नगरपािलकाको भवन िनमार्ण 
ूमाणीकरण कायर्िविध, २०७५ 

कमर्चारी कल्याण कोष स ालन कायर्िविध २०७५ 

सम्पित कर व्यवःथापन कायर्िविध, २०७५ 

मण्डनदेउपरु नगरपािलकाको छाऽविृ  अक्षयकोष 
स ालन कायर्िविध, २०७५ 

मण्डनदेउपरु नगरपािलका ममर्त सम्भार कोष स ालन 
कायर्िविध, २०७५ 

घ वगर्को िनमार्ण व्यवसायी इजाजतसम्बन्धी 
कायर्िविध, २०७५ 

िव ालय दरबन्दी िमलान तथा िशक्षक व्यवःथापन 

कायर्िविध,२०७५ 

नगर ूहरी स ालन तथा व्यवःथापनसम्बन्धी 
िनयमावली, २०७५ 

खानी तथा खिनज पदाथर् िनयमावली,२०७७ 

िव ालय दरबन्दी िमलान तथा िशक्षक व्यवःथापन 
कायर्िविध,२०७५ 

मण्डनदेउपरु िशक्षा िनयमावली, २०७४ मा संशोधन 
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मण्डनदेउपरु नगरपािलका 
आिथर्क ऐन, २०७६ 

मण्डनदेउपरु नगरपािलकाको 
आिथर्क ऐन, २०७६ लाई 
संशोधन गनर् बनेको ऐन 

मण्डनदेउपरु नगरपािलकाको 
िविनयोजन ऐन, २०७६ 

मण्डनदेउपरु नगरपािलकाको 
ःथानीय िशक्षा ऐन, २०७४ लाई 
संशोधन गनर् बनेको ऐन, दोॐो 
संशोधन, २०७६ 

मडनदेउपरु नगरपािलकाको 
आिथर्क ऐन, २०७७ 

मण्डनदेउपरु नगरपािलकाको 
िविनयोजन ऐन, २०७७ 

मण्डनदेउपरु नगरपािलकाको 
आिथर्क ऐन, २०७८ 

मण्डनदेउपरु नगरपािलकाको 
िविनयोजन ऐन, २०७८ 

मण्डनदेउपरु नगरपािलकाको 
संःथा दतार् ऐन, २०७८ 

मण्डनदेउपरु नगरपािलकाको 
िवपद जोिखम न्यूनीकरण ऐन, 

२०७८ 

मण्डनदेउपरु नगरपािलकाको कृिष 

ूव र्न ऐन, २०७८ (पिहलो 
संशोधन) 

२०७६ 

ःथानीय िवपद जोिखम न्यूनीकरण व्यवःथापन 
कायर्िविध,२०७४ मा पिहलो संशोधन 

अपाङगता भएका व्यिक्तको पिरचयपऽ िवतरण 
कायर्िविध, २०७५ 

नगरपािलकाको उपभोक्ता सिमित गठन, पिरचालन 
तथा व्यवःथापनसम्बन्धी कायर्िविध, २०७५ 

शैिक्षक परुःकार तथा सम्मान मापदण्ड, २०७६ 

मिदराजन्य पदाथर् उत्पादन, िबबी िवतरण, व्यवःथापन 
तथा िनयन्ऽण िनयमावली, २०७६  

खानीपानी उपभोक्ता सिमित व्यवःथापन कायर्िविध, 

२०७६ 

मन्डनदेउपरु नगरपािलको हेिभ मेिसन 

स ालनसम्बन्धी कायर्िविध, २०७७ 

मण्डनदेउपरु नगरपािलकाको सावर्जिनक खिरद 
िनयमावली, २०७६ 
मण्डनदेउपरु नगरपािलकाको मिदराजन्य पदाथर्को 
उत्पादन, िबबी िवतरण  व्यवःथापन तथा िनयमन 
िनयमावली २०७६ 
उ ोग व्यवसाय दतार् नवीकरण स ालन कायर्िविध 
पिहलो संशोधन, २०७७ 
मण्डदनेउपरु िशक्षा िनयमावली (दोॐो संशोधन), 

२०७७ 
संिक्ष  वातावरणीय अध्ययन तथा ूारिम्भक 
वातावरणीय परीक्षण कायर्िविध, २०७७ 

मन्डनदेउपरु नगरपािलको लैि क िहँसा िनवारण कोष 
स ालन कायर्िविध, २०७७ 
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ःथानीय सेवा ऐन, २०७४ पिहलो 
संशोधन, २०७८ 

मण्डनदेउपरु ःथानीय िशक्षा ऐन, 

२०७४ लाई संशोधन गनर् बनेको 
ऐन (तेॐो संशोधन) २०७९ 

“ मण्डनदेउपरु नगरपािलका 
न्याियक सिमित (कायर्िविध) 
सम्बन्धी ऐन २०७४, (दोॐो 
संशोधन) २०७९ ” 

मण्डनदेउपरु नगर अःपताल 
स ालन ऐन,२०७९ 
ःथानीय भाषा ऐन, २०७९ 

मण्डनदेउपरु  ू ा ूित ान(योजना, 
िवकास एवम ्भाषा, कला/ 
संःकृित) ऐन, २०७९ 

मण्डनदेउपरु भािषक तथा 
सांःकृितक सङ्महालय ऐन, 

२०७९ 

मण्डनदेउपरु नगरपािलकाको 
आिथर्क ऐन, २०७९ 

मण्डनदेउपरु नगपािलकाको ऐन 
तथा िनयमह को सूची-२०७९ 
 

कमर्चरी कल्यानकोष स ालन कायर्िविध, २०७५ लाई 
संशोधन गनर् बनेको कायर्िविध,२०७७ 

मण्डनदेउपरु खानी तथा खिनज पदाथर् िनयमावली, 
२०७७ 

मण्डनदेउपरु नगरपािलकाको नदीजन्य पदाथर्को 
उपयोग र व्यवःथापन कायर्िविध, २०७५ लाई 
संशोधन गनर् बनेको कायर्िविध, २०७७ 

मण्डनदेउपरु नगरपािलकाको व्यवसाय कर तथा 
व्यवःथापन सम्बन्धी कायर्िविध, २०७७ 

मण्डनदेउपरु नगरपािलकाको खिरद िनयमावली, 
२०७६ को पिहलो संशोधन, २०७७ 

टोल िवकास संःथा स ालन कायर्िविध, २०७४ मा 
पिहलो संशोधन २०७८ 

अपाङगता भएका व्यिक्तको पिरचयपऽ िवतरण 
कायर्िविध, २०७५ मा पिहलो संशोधन 
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३.३ न्याियक सिमित 

यस नगरपािलकामा ःथानीय तहको नवार्चन २०७४ बाट जनूितिनिध िनवार्िचत भए पिछ 
पिहलो कायर्कालमा काननुी ूबन्ध गनर्मा समय, ॐोत र क्षमता उपयोग गिरएको छ। 
जसअनसुार अत्यावँयक काननुह  िनमार्ण गरी कायार्न्वयन गिरएका छन-् 

  मण्डनदेउपरु नगरपािलका न्याियक सिमितका आिथर्क वषर्गत राॆा अभ्यास तथा 
उपलिब्धह ः 

ब.सं. आ.व. कायर्बम वा पिरयोजना उपलिब्धह  
१. २०७४/७

५ 
न्याियक सिमितको 
गठन र काननु 
िनमार्णमा जोड 
 
 
 

मण्डनदेउपरु नगरपािलका न्याियक न्याियक 
सिमित स ालन कायर्िविध ऐन लगायत अन्य 
आवँयक धेरै ऐन काननु तथा कायर्िविध
िनमार्ण सम्प  भएका ।सिमितका िआर्थक 
वषर्गत राॆा अभ्यास तथा उपलब्धीह  

@ २०७५/७
६ 

 काननुी पःुतक खिरद 
र िवतरण 
 

मण्डनदेउपरु नगरपािलका न्याियक न्याियक 
सिमित स ालन कायर्िवध ऐन लगायत अन्य 
आवँयक धेरै ऐन काननु तथा कायर्िविध
िनमार्ण सम्प  भएका ।सिमितका िआर्थक 
वषर्गत राॆा अभ्यस तथा उपलब्धीह
मेलिमलाप लगायत अन्य आवँयकीय 
काननुी पःुतकह  खिरद गरी १२ वटै वडा 
मेलिमलाप केन्िमा उपलब्धता गराउँदा 
िववाद समाधानलगायत अन्य काननुी ानको 
लागी वडालाई समेत सहज भएको । 
कानूनी ान जनःतरमा बढेको । 

३ २०७६/७
७ 

समन्वय बैठक न्याियक सिमितले मेलिमलापकतार्ह  सग 
ऽैमासक तथा चौमािसक समन्वय बैठक गन
गदार् वडामा भएका मेलिमलापका 
गतीिवधीह को बारेमा, समःया र चनुौती 
बारेमा छलफल हनेु तथा िववाद समाधानमा 
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सहज हनेु गरेको । यसले गदार् न्याियक 
सिमितमा आएका सबैजसो िववाद 
मेलिमलापको माध्यमबाट समाधान हनुमा 
सहयोग पगुेको । 

५. २०७६/७
७ 

नागिरक काननुी 
सचेतना कायर्बम 
 
 

काननुका बारेमा जनकार गराउँदै सचेत गनर् 
सिकयो भने समाजमा िववाद, अिख्तयार 
दु पयोग तथा अपराधीक घटनाह मा कमी 
आई शान्तीपणुर् समाजको िनमार्ण गनर् 
सिकन्छ भ े सोच राखेर ूत्येक वडामा 
गएर ूितिनिधमूलक सहभािगतामा सबै 
क्षेऽका व्यिक्तह लाई राखेर तालीम ूदान 
गिरएको । िवशेष गरी २०७४ का 
नविनिमर्त ऐनह का बारेमा ूदान गिरएको 
तािलम ूभावकारी र िसकाइमूलक पाइएको 
। 

५. २०७६/७
७ 

मिहला काननुी साक्षरता 
कायर्बम 

मिहलामाथी बढी हनेु घरेल ु िहंसा, कुटपीट, 

गालीगलौज, मिदरा सेवलगायतका मिहला 
सरोकारका िवषयह मा वडा र टोलमा गएर 
मिहलाह समक्ष सचेतना कायर्बम माफर् त 
काननुी उपचारबाट आफ्नो अिधकार ूा  
गनर् र आफ्नो कतर्व्य पालना समेत गनर् 
ूिेरत गरीएको । 

६. २०७६/७
७ 

मेलिमलाप केन्ि 
अनगुमन कायर्बम 
 
 

कम्तीमा वषर्को एक पटक भए पिन
न्याियक सिमित, ूमखु ूशासिकय अिधकृत, 

नगरःतरीय मेलिमलाप सिमितका संयोजक र 
मेलिमलापकतार् समेतको अनगुमन सिमितवाट 
अनगुमन गदार् मेलिमलापकतार् र न्याियक 
सिमितको सम्बन्धमा अझ आत्मीयपन 
बढेको, समःया र समाधान को वारेमा 



 58  

अन्तरिबया हनु पाएको, मेलिमलाप केन्ि को 
िववाद दतार् देिख सहमितपऽ सम्मका 
ूिबया र व्यबःथापनका बारेका जानकारी 
तथा सझुाव ूदान गन अवसर ूा  भएको र 
मेलिमलापको ूिबयामा भएका ३ भाग ७ 
चरण मा आएका अःप ता बारेमा समेत 
िसकाइ हनेु । 

७. २०७६/७
७ 

सरोकारवालाह सँगको 
अन्तिबर् या कायर्बम 

न्याियक सिमितको न्याय सम्पादनको 
कायर्मा ूत्यक्ष अूत्यक्ष सरोकार राख्न े
सरोकारवाला िनकायह  ूहरी, ूशासन, 

स संःथा सहकारी,जनूितिनिध, िशक्षक, 

पऽकार समेतको रोहवरमा अन्तिबर् या
कायर्बम सम्प  गिरँदा सबै पक्षको 
सकारात्मक सहयोग ूा  भई न्याय 
सम्पादनमा सफलता हात लागेको । 

८. २०७६/७
७ 

सेवामाहीह सँगको 
छलफल र अन्तिबर् या 
कायर्बम 
 
 

न्याियक सिमितले वषर्भिरमा सेवा ूदान 
गरेका सेवामाहीह सँग बसेर सेवा ूवाह, 
सन्तु  ूाि  वा कुनै गनुासो तथा सझुाव 
कोबारेमा गिरएको छलफलले सेवा िदने र 
िलने दवैुमा थप हौसला ूा  हनेु र आएका 
सधुारात्मक सझुावह लाई आत्मसाथ गद 
अगािड बढ्न पाउने वातावरण  िवकास 
भएको । 

९. २०७६/७
७ 

तािलम ूदान गरी 
मेलिमलापकतार् उत्पादन
 

न्याियक सिमित गठन पूवर् नै गै.स.स.ले 
मेलिमलापकतार् उत्पादन गिरसकेको अवःथा 
हुँदा पिन केही छुटेका क्षेऽह लाई समेटेर 
पनुः न. पा. र गै.स.स.को साझेदारीमा आठ 
िदने ४८ घण्टाको तािलम स ालन गन 
कायर्ले गदार् थप जनशिक्त ूा  हनुकुो साथै 
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उक्त तालीम उपूमखु लगायत न्याियक 
सिमित सदःय र कायर्पािलकाका 
सदःयह ले समेत ूा  गदार् िववाद 
सहजीकरणमा कोही कतै पिन सहजीकरणको 
िसप नभएको व्यक्ती परीचालन हनु परेन । 
न्याियक सिमितले समेत मेलिमलाप तािलम 
ूा  गरी सहजीकरणको िसप र 
मेलिमलापको ूिबया र चरण वा मेलिमलाप 
सऽको बारेमा पूणर् जानकार हनुभुएकोले 
गदार् नै पाँच वष कायर्कालमा हेिरएका 
२१७ भन्दा बढी िववादमा अिधकांशमा 
मेलिमलाप वा िमलापऽ हनु गई जम्मा 
एउटा िववाद माऽ िन पण भएको अवःथा 
छ । अन्य पािलकाह को दाँजोमा 
तािलमूा  न्याियक सिमितको सहजीकरण 
िवशेष रहेको, िजल्ला समन्वय सिमितमा 
बेलाबेलामा ूःततु हनेु गो ीमा पिन ू ै 
देख्न सिकन्थ्यो । 

१०. २०७७/७
८ 

िनयिमत कायर् सम्पादन 
तथा नगरःतरीय 
मेलिमलाप सिमितको 
गठन 
 
 

१२ वटै मेलिमलाप केन्िलाई जोड्दै 
समन्वयकारी भिूमकामा रहेर तथा वडा 
मेलिमलाप केन्िमा छलफल तथा 
समाधानहनु नसक्ने र नसकेका तथा 
पक्षह को चाहनाले मेलिमलाप केन्िमा जान 
नमा े अवःथामा छलफल र िमलापऽलाई 
सहजीकरण गनर् न्याियक सिमित कायर्िविध
ऐनमा व्यवःथा गरी एक नगरःतरीय 
मेलिमलाप सिमितको गठन तथा 
मेलिमलापबाट िववाद समाधान गनगरी 
व्यवःथा गिरएको छ । यसको व्यबःथाले 
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न्याियक सिमितबाट दफा ४७ (१) र (२) 
का िववादमा मेलिमलाप गराउन िछटोछिरतो 
र सिजलो भएको छ  

११ २०७७/७
८ 

ःथानीय ऐन 
काननुसम्बन्धी तािलम 
 

स ीय काननुले माऽ जनचेतनामा सबै 
कुरामा पिरवतर्न नआउने र ःथािनय तहमा 
ःथानीय सरकारका िविवध िवषयका 
काननका वारेमा ान ूदान गनगरी 
पािलकामा ३५० भन्दा बढी समावेशी 
समदुायमा एक िदने तालीम वा 
अिभमखुीकरण कायर्बम सम्प  गरी 
ःथानीय काननुह  घर िनमार्ण मापदण्ड, 

मिदरा िनयन्ऽण, बाटोको मापदण्ड, कर तथा 
ितरो का दररेट, न्याियक सिमित, मेलिमलाप, 
ःथािनय सरकार स ालन ऐन, िशक्षा ऐन, 
ःवाःथ्य ऐन, एम्बलेुन्स तथा भाडा 
दरलगायतका िवषयह मा ससूुिचत गिरयो ।

१२. २०७७/७
८ 

मेलिमलाप केन्ि 
अनगुमन,काननुका 
बारेमा जानकारी, 
सेवामाही र 
सरोकारवाला 
िनकायह सँगको 
अन्तिबर् या 
कायर्बमह को 
िनरन्तरता 

 
 

थप सेवामाहीह सँग अन्तिबर् या भएको । 
 
 
 
 

१३ २०७८/७
९ 

न्याियक सिमित र 
मेलिमलापकतार्ह का 
लािग अन्तपार्िलका 
अध्ययन ॅमण 
 

न्याियक सिमित र मेलिमलापकतार्ह ले 
आफूले गरेका कायर् तथा िसकाइलाई बाँड्न 
र अन्यऽको अनभुवलाई आत्मसाथ गनर्को 
लािग न्याियक सिमित र सिुचकृत ८१ जना 
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मेलिमलापकतार्ह को लागी अन्तपार्िलका 
िसकाइ तथा अनभुव आदानूदान कायर्बम 
सम्प  गरीयो, जसबाट थप नयाँ अनभुव र 
िसकाइ ूा  भएको पाइयो । दोलखा 
िजल्लाको कािल ोक गाउँपािलका र िभमे र 
नगरपािलका, पाल्पाको तानसेन नगरपािलका, 
सखुतको वीरेन्िनगर नगरपािलकाको 
ॅमणबाट जनशिक्त, परुानो न. पा. को 
व्यवःथापन, मेलिमलापकतार् सूचीकृत तथा 
िववाद समाधान ूिबयाका बारेमा िसकाइ
आदानूदान भई थप उपलिब्ध भएको । 
 

१४. २०७८/७
९ 

ःथानीय ऐन काननु 
तािलमलाई िनरन्तरता 
 

थप नया सहभागी र नया िवषयवःतकुा 
बारेमा जा े र िसक्न पाउने अवसर ःथानीय 
ःतरमा ूा  । सचेतना विृ  हनु गई 
समाजमा िववादका घटनामा कमी । 
बाटोको मापदण्डलाई ख्याल गरेर घर 
िनमार्ण गन प ितको िवकास । 

१५. २०७८/७
९ 

न्याय सम्पादनमा 
पऽकारको भिूमका 
िवषयक अन्तिबर् या 
कायर्बम 
 
 

न्याियक सिमित र यसले ःथािनय तहमा 
रहेर संिवधानले िदएको अिधकार र ःथािनय 
सरकार स ालन ऐनले तोकेको क्षेऽािधकार 
ूयोग गरी गन कायर्को लागी पऽकारह को 
भिूमका कःतो हनुपुछर् भ े बारेमा पऽकार, 
सरोकार राख्न े िनकाय र सेवामाही 
सवर्साधारण समेतको उपिःथितमा सम्प  
भएको कायर्बममा भिूमका, कतर्व्य, 

िजम्मेवारी र गनर् सिकने सहयोगका बारेमा 
ू  भएको । 
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खण्ड- ४ (चार) 

नगरपािलकाका पाचँ वष उपलिब्धह  

४.१ भौितक पूवार्धारतफर्  

यस नगरपािलकाम िवगत पाँच वषर्को अविधमा भौितक पूवार्धारतफर्  खानेपानी, सडक, 
िसंचाइ, पलु र कल्भटर्, खेलकुद मैदान, िवपद जोिखम िनयन्ऽण, िडिपआरसम्बन्धी 
कायर्बमह  देहायअनसुार उपशीषर्कह मा ूःततु गिरएको छः 

 क) खानेपानी योजना तफर्  
ब.सं
. कायर्िववरण 

गत आव 

सम्म  

यस 
आव.मा जम्मा  OsfO कैिफयत 

1 
 एक घर एक धारा 6023 399 6422 No   
2 आरिभिट ा ी 157 12 169 No   

3 
 

िपिभिस वाट 
ाङक 7 11 18 No   

4 वाटर पम्प 9 7 16 No   
5 इन्टेक 12 18 30 No   

6 
 

एचिडिपइ पाइप 103669.2 
18,93
0 

122599.
2 M   

7 
 

िजआइ पाइप 666 243 909.25 M   
8 

 

 भल्ब च्याम्बर 22 9 31 No   
9 इनार 6 1 7 No   
10 पम्प हाउस 3 4 7 No   
11 घेराबार र ग्यािबन 78 233 310.94 No   
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12 Gabion Box 51   51 No   
13 िडपबोिरङ 4 0 4 No   

14 

नगरकोट खानेपानी योजना जस अन्तगर्त नगरकोट क्षेऽ ३५५ घरधरुी, ७० वटा 
होटेल, िव ालय ४ वटा, ःवाःथ्य कायार्लय १ वटा गरी ४३० घरधरुी, होटेल, 
िब ालय तथा ःवाःथ्य कायार्लय लाभािन्वत हनेु गरी खानेपानी योजनाको 
िडिपआर तयार गरी िनमार्णको कायर् अिघ बढेको।  

15 
डेडीदेवी खानेपानी योजनाको ४०० बराबरको एक घर एक धारा िनमार्णको काम 
यसै आ.व २०७८।७९ मा सम्प  हनेु गरी िनमार्ण व्यवसायीबाट िनमार्णको 
कायर् अिन्तम चरणमा रहेको।

ख) सडक योजनातफर्   
ब.सं
. कायर्िववरण 

गत आव 

सम्म 

यस 
आव.मा जम्मा 

इका
इ कैिफयत 

1 
सडक चौडा गन 
काम 126.1 88 214.185 Km   

2 
 

सडक सफा गन 
काम {  175.9 730 905.970 KM   

3 
 

नयाँ सडक ख े 
कायर् 16.4 16 32.700 KM   

4 
   

कच्ची नाली ख े 
कायर् 37.2 194 230.807 KM   

5 िरटेिनङ वाल   256.0 1,600 1855.743 CUM   

6 
 

पक्की नाली 600.0 1,887 
2487.00
0 M   

7 मावेल 16.2 3,023 3039.335 KM   
8 

 

मु पाइपको काम  197.0 254 451.000 NO   
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9 
 

सडक माटो डिम्पङ 
कायर् 3144.9 0 

3144.85
0 CUM   

10 
आरिसिस ढलानको 
काम 80.6 194 274.204 M   

11 
ढुङगा सोिलङको 
काम 121.5 175 296.390 M   

12 
 

ग्यािबन जाली 262.0 509 771.000 NO   
13 

 

कल्भटर्को काम 2.0 4 6.000 NO   

14 
कालोपऽे सडक 
िनमार्ण  5.2 1 7.800 Km 

Nersari-
800m 

15 
कुन्ता नयागाउ नगरकोट सडक खण्ड अन्तगर्त ७.५ िक िम सडकको कालोपऽे 
िनमार्णको लािग टेण्डर गरी नाली वाल लगायतका पूवार्धार िनमार्ण कायर् 
भइरहेको।

16 
ितनकुने िसपाघाट तल्लो बजार सडक ६०० िमटर कालोपऽेको लािग नाली र 
वालको कायर् सम्प  भई सबबेसको कायर् यसै आ.व. िभऽ सम्प  हनेु गरी कायर् 
भइरहेको छ।  

ग) भवनतफर्  

ब.सं 
कायर्िववरण 

गत आव 
सम्म 

यस 
आव.मा जम्मा 

 

इका
इ कैिफयत 

1 ूशासिनक भवन  नगरपािलका ूशासिनक भवन सम्पूणर् ःटक्चरको िनमार्ण 
कायर् सम्प  भएको तथा भवनको िफिनिसङको काम 
भइरहेको।  

2 नगर अःपताल 
भवन िनमार्ण  

हिःपटलको सम्पूणर् कायर् सम्प गरी २०७८ साल चैऽ ४ 
गते स ीय सरकारका ःवाःथ्य मन्ऽी िवरोध खितवडाबाट 
समु ाटन गरी सेवा िदन सु  गिरएको।  

3  2346.6 1,653 3999.6 बगर्   
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प्लाःटर कायर् िम  

4 

 

सामदुाियक 
भवन/शःट/मिन्दर/
शस िनमार्ण कायर् 17.0 19 36.0 ओटा   

5 
 

फ्लस िसिलङ जडान 
कायर् 633.2 220 853.6 व.िम.   

6 
 

घेराबार िनमार्ण कायर् 148.0 1,414 1562.0 
व.िम. 

  
7 

 

 िरटेिनङ वाल 34.1 297 331.5 
व.िम. 

  

8 
 

ईँटाको गारो 
लगाउने काम 33.8 259 292.4 घ.िम.   

9 
  

चौकोश खापा जडान 
तथा िमल 26.0 67 93.0 थान   

10 
 

किन्बट ब्लक 
िब ाउने कायर् 376.0 78 453.7 व.िम.   

11 
 

आरिसिसको काम 31.6 135 167.0 व.िम.   
12 

 

िःटल रेिलङ 65.0 256 321.0 व.फु.   
13 

 

आल्मिुनयम जःता 4308.3 1,713 6021.1 व.फु.   

14 
 

शौचालय िनमार्ण/ 
सेिफ्ट ा ी 11.0 4 15.0 ओटा   

घ) िसंचाइतफर्  

ब.सं. 
कायर्िववरण 

गत आव 

सम्म 

यस 
आव.मा जम्मा इकाइ कैिफयत 
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1 
 

ज्यामी लगाई माटो 
ख े कायर् 1236.6 2,725 3961.8 घ.िम.   

2 
 

 आरिभिट ाङकी 1.0 3 4.0 ओटा   
3 

 

भल्ब बक्स/च्याम्बर 5.0 13 18.0 ओटा   
4 

 

घेराबार 59.0 61 120.0 िम.   
5 

 

 एचआइिपइ पाइप 2243.0 4,593 6836.0 िम.   

6 
 

आरिसिस कुलो 
िनमार्ण 620.0 528 1148.2 िम.   

7 

 

ढुङगाको गारो 
लगाउने कायर् 
बाँधमा  307.4 241 548.7 िम.   

8 
 

बाँधमा आरिसिस 
ढलान 92.0 56 147.5 घ.िम.   

ङ) सोलारतफर्  
ब.सं
. कायर् िववरण 

गत आव 
सम्म  

यस 
आव.मा जम्मा  

इका
इ कैिफयत 

1 
 

नगरकोट सडक 
सोलार ब ी 16.0 0 16.0 ओटा   

2 
कुन्ताबेिस सोलार 
बि  29.0 0 29.0 ओटा   

   सोलारतफर्  नगरका िविभ  ठाउँह मा 15 सेट सोलार जडान गनर् सम्झौता भई 
जडान कायर् यसै आ व. २०७८/७९ िभऽ सिकने गरी कायर् भई रहेको।   
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च) खेलकुदतफर्  

ब.सं. 
कायर् िववरण गत आव सम्म 

यस 
आव.मा जम्मा  इकाइ कैिफयत 

1 संख्या 5.0 3 8.0 No   

छ) ःवाःथ्य भवन िनमार्णतफर्  
ब.स. कायर् िववरण जम्मा इकाइ कैिफयत 

1 
वाडर् नं.१,६,४,९, १०, ५,१२ मा गरी कुल सातवटा नयाँ खोप केन्िको िनमार्ण 

कायर् सम्प  भई सोही भवनबाट सेवा सचुा  भइसकेको । 

2 

 

 वाडर् न.१,४,६,८ र ९ मा ःवाःथ्य केन्ि िनमार्ण सम्प  भई सोही भवनबाट सेवा 
सचुा  भइसकेको । 
 

ज)पलु तथा कल्भटर् िनमार्ण  
ब.सं. कायर् िववरण जम्मा     इकाइ कैिफयत 

1 
 

वैकिल्पक सडक आिसखोला बिसङ िनमार्ण सम्प  

2 

  

वाडर् नं.५ िःथत वािसङ प्लान्ट क्षेऽमा, वाडर् नं.६ को महांकालबेसी तथा वाडर् नं.११ 
को वैकिल्पक सडक जडुी खोल्सीमा तीनवटा कल्भटर्को िनमार्ण कायर् सम्प  
भइसकेको । 

झ) िवपद व्यवःथापनका  लािग तारजाली तथा खानेपानी पाइप िवतरणतफर्   
ब.सं. कायर्िववरण जम्मा इकाइ कैिफयत 

1 
जोिखमयकु्त रहेका ःथानमा बसोबास गन तथा जोिखम भभूागमा रहेको जिमनको 
संरक्षणको लािग हालसम्म २०९३ थान जाली खिरद भएको जसमा १३२५ थान 
िवतरण भएको र ८ थान मौजाद रहेको । 

2 
खानेपानी समःया समाधानको लािग आ.व. सम्ममा ३४०२५ िम पाइप खिरद 
भएकोमा २९००० िमटर िवतरण भएको र अब ५०२५ िम मौजाद रहेको छ । 
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ञ) िडिपआर तयार गिरएका योजनातफर्
ब.स. कायर् िववरण जम्मा इकाइ कैिफयत 

1 
 

यस आ.व.सम्म ३ वटा योजनाको िडिपआर तयार भएको, 
  िडिपआर तयार भएका योजनाह

१. िहगवुापाटी गैिरिबसौना नगरकोट सडक
२. काितर्के चिुरथमु्का िसपाघाट सडक
३. फेदी चण्डेनी आपँघारी सडक
४. बयरबोट िसङे िच े मेसागाउँ छाप ढाडागाउ सडक

५. थामीडाडा पयर्टकीय भ्यु टावर

६. ठुलोचौर पयर्टकीय भ्य ुटावर
७. ल्याण्ड िफल्ड साइट व्यवःथापन 
८. िऽनेऽे र महादेव मिन्दर
९. नगरःतरीय खेलमाम  
१०. ढाइटार सवर्झाङ नयागाउँ काशीभन्ज्याङ सडक

११. िसपाघाट एकीकृत खानेपानी योजना

१२. नगरपािलका ूशासिनक भवन

 शिहद पाकर्   
१४. नगर बसपाकर्   
१५. नसर्री पौवाटार चैनपरु सडक
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१६. अधेँरीखोला िसपाघाट मसानीपाटी सडक
१७. भोिझनी िसँचाइ  
१८. ककर् ले िसँचाइ  
१९. बािे िसँचाइ  
२०. कुन्ताबेसी नयाँगाउ नगरकोट सडक

२१. फनपाकर्  िनमार्ण  
२२. िहगवुापाटी िजरोिकलो बैकिल्पक सडक

२३. वडा नं.४ खानेपानी  
२४. वडा नं. ८ खानेपानी  
२५. नगरकोट बहृत खानेपानी
२६. नगर अःपातल    
२७. िहगवुापाटी पौवा मैदान चण्डेनी रामपरु कोलाचौर सडक
२८. १५ सैयाको नगर अःपताल माटो परीक्षण, वातावरण अध्ययन तथा िडिपआर तयार  

२९. 
िसँचाइ िवभागमाफर् त: ५ वटा कुलो, उ ोग िवभागबाट: उध्योग मामको िडिपआर, 
कृिष आधिुनकीकरण माफर् त: कोल्ड ःटोरको िडिपआरको लािग नगर माफर् त पहल  

 ३०. कुन्ता नयागाउँ नगरकोट सडक िडिपआर
३१. ईन्िावती, चाखोला, ढाड्खोला नदीजन्य पदाथर्को IEE ूितवेदन तयार  । 

ट) नक्सापास िनमार्ण सम्प  तथा अिभलेखीकतफर्
ब.सं. कायर् िववरण जम्मा      इकाइ कैिफयत 

1 
नक्सापासको लािग हालसम्म ८३४ वटा दतार् भएको जसमा २२ वटाको िनमार्ण 
सम्प  भएको र २८ वटा भवनको भवन अिभलेखीकरण गिरएको।  
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४.२ कृिष तथा पशपुालन 

क) कृिषतफर्  

ब.
सं. 

आ.व. कायर्बम वा पिरयोजना  कायर्बमको उपलिब्ध 

१. २०७४/७५  वष फलफूलका 
िब वा खिरद 
तथा िवतरण 

 प्लािःटक टनेल 
खिरद तथा 
िवतरण 

 थोपा िसंचाइ 
कायर्बम 

 ल्याब ःथापना 

 

 कृषकलाई सहजताका लािग 
कम लगानीका फलफूलका 
िब वा ूा  भएको 

 मौसमी वा बेमौसमी तरकारी 
उत्पादनमा विृ  गरी 
कृषकह को आयआजर्नमा 
विृ  

 कृषकह को माटो जाँच गरी 
माटोको अवःथामा सधुार 

२. आ.व.२०७५/
७६ 

 तरकारी िमनी 
िकट खिरद तथा 
िवतरण 

 वष फलफूलका 
िब वा खिरद 
तथा िवतरण 

 प्लािःटक टनेल 
खिरद तथा 
िवतरण 
कायर्बम 

 िकसानको करेसाबारीमा 
तरकारी उत्पादन 

 कृषकलाई सहजताका लािग 
कम लगानीमा फलफूलका 
िब वा ूा  भएको 

 मौसमी तथा बेमौसमी 
तरकारी उत्पादनमा विृ  
गरी कृषकह को 
आयआजर्नमा विृ   

३. आ.व.२०७६/  कृिष चनु खिरद  माटोको अवःथा सधुार आई 
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७७ तथा िवतरण 

 कफी पलपर 
मेिसन खिरद 
तथा िवतरण 

 कफी तािलम 
स ालन 

 इजरायली थोपा 
िसंचाइ र 
प्लािःटक टनेल 
खिरद तथा 
िवतरण 
कायर्बम 

 प्लािःटक टनेल 
खिरद र िवतरण 

 कृिष औजार 
खिरद तथा 
िवतरण 

 वष फलफूलका 
िब वा खिरद 
तथा िवतरण 
कायर्बम 

 आई.िप.इम. 
तािलम स ालन 

 प्लािःटक पोखरी 
खिरद तथा 
िवतरण 

कृषकको आम्दानीमा विृ  

 कृषकलाई कफीको बोबा 
हटाउन सिजलो भई कफी 
उत्पादनबाट आम्दानीमा 
विृ  

 अगार्िनक कफी उत्पादनमा 
विृ  

 कृषकको आयआजर्नमा विृ  

 मौसमी वा बमौसमी तरकारी 
उत्पादनमा विृ  

 कृषकलाई सहजताका लािग 
कम लगानीमा कृिष औजार 
ूा  भएको 

 कृषक सहजताका लािग कम 
लगानीमा फलफूलका िब वा 
ूा  भएको  

 अगार्िनक तरकारी उत्पादन 
गरी िवषादी कम गिरएको 

 िकसानको जग्गामा िसंचाइ 
गरी आयआजर्नमा विृ  

 अगार्िनक कफी उत्पादनमा 
विृ  
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कायर्बम 

 ू ाङगािरक मल 
खिरद तथा 
िवतरण 

४. आ.व.२०७७/
७८ 

 माटो परीक्षण
मेिसन खिरद 

 िमिन िटलर खिरद 
र िवतरण 

 अलची िब वा 
खिरद तथा 
िवतरण 

 रासायिनक मल 
िवबेता सहकारी 
सूचीकृत 

 प्लािःटक टनेल 
खिरद तथा 
िवतरण 
कायर्बम 

 माटो परीक्षण गरी कृषकको 
आम्दानीमा विृ  भएको 

 कृषकलाई सहजताका लािग 
कम लगानीमा कृिष औजार 
ूा  भएको 

 मािथल्लो भेगको िकसान 
आम्दानीमा विृ  

 कृषकह लाई सहजताका 
लािग रासायिनक मल ूा  
भएको 

 मौसमी तथा बेमौसमी 
तरकारी उत्पादनमा विृ  

  

 

५. आ.व.२०७८/
७८ 

 माटो नमनुा 
सङकलन 
तािलम 

  बेमौसमी 
तरकारी खेती 
तािलम 

 माटो परीक्षण 

 माटो परीक्षण गनर् नमनुा 
िलने तरकारीबारे जानकारी  

 बेमौसमी तरकारी खेती गरी 
आयआजर्नमा विृ  

 आफ्नो जग्गाको माटो 
जाँचपिछ माटोको अवःथा 
बारे जानकारी र कुन मल 
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िशिवर स ालन 

 कृिष चनु खिरद 
तथा िवतरण 

 प्लािःटक टनेल 
खिरद र िवतरण 

 ू थम पःुताको 
धान िबउ खिरद 
र िवतरण 

वा चनु कित ूयोग गनुर्पछर् 
भ े जानकारी ूदान 
गिरएको 

 जग्गाको िप.एच. मान बारे 
जानकारी ूा  पिछ माटोको 
अवःथामा सधुारका लािग 
ूयोग गरी उत्पादनमा विृ  

 मौसमी वा बेमौसमी 
तरकारी उत्पादनमा विृ  

 धान उत्पादनमा विृ  
 
 ख) पशपुालनतफर्  

िस.नं. आ.व. कायर्बम वा पिरयोजना उपलिब्ध
    

१. २०७६/७७  कृिऽम गभार्धान सेवा 
कायर्बम 
 

 गाई भसीमा कृिऽम गभार्धान गराइ 
उ त न का बाच्छाबाच्छी, 
पाडापाडी उत्पादन तथा दधु 
उत्पादनमा विृ  भएको ।    

 

२. 
 पश ुखोप कायर्बम नगरपािलका िभऽका सम्पणुर् 

घरपालवुा पश ुवःतह मा स वा 
रोगिव को खोप लगाई स वा रोग 
लाग्नबाट बचाएको । 

 

३. 
 पश ुःवाःथ्य कायर्बम 

 
पशु उपचार तथा िनशलु्क औषधी 
िवतरण गरेको । 

 २०७७/७८   

१.   

लागत साझेदारीमा 
गाईभसी ूव र् कायर्बम 
 

गिरब तथा िवप  कृषकह लाई 
६०÷४० लागत साझेदारीमा उ त 
जातका भसीका पाडी िवतरण तथा 
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लैनो गाई खिरदमा अनदुान िदएको 
।जसबाट  आगामी िदनमा उ त 
जातका गाई भसीह को संख्या विृ  
हनु गई दूध उत्पादन विृ  हनेु र  
कृषकह  आत्मिनभर्र हनेु । 

२.  बोयर अजबेरी जातका 
बोका िवतरण कायर्बम 
 
 

उ त न का बोयर जातका ब्याडका 
बोकाह  यस 
नगरपािलकाअन्तगर्तका १२ वटै 
वडामा िनशलु्क िवतरण गिरएको 
जसबाट उ त न का पाठापाठी 
उत्पादन भएको र बोका खसीको 
मास ुउत्पादनमा समेत विृ   
भएको । 

३.   

कृिऽम गभार्धान सेवा 
कायर्बम 
 

 गाई भसीमा कृिऽम गभार्धान गराई
उ त न का बाच्छाबाच्छी, 
पाडापाडी उत्पादन तथा दूध 
उत्पादनमा विृ  भएको ।   

 

४. 
 पश ुखोप कायर्बम नगरपािलका िभऽका सम्पूणर् 

घरपालवुा पश ुवःतहु मा स वा 
रोगिव को खोप लगाई स वा रोग 
लाग्नबाट बचाएको । 

५.  पश ुःवाःथ्य कायर्बम
 

पशु उपचार तथा िनशलु्क औषधी 
िवतरण गरेको । 

६.  ूधानमन्ऽी कृिष 
आधिुनकीकरण कायर्बम 
 
 

बाभा पकेट िवकास 
कायर्बमअन्तगर्त यस 
नगरपािलकािभऽ रहेका ९ वटा 
बाभा फमर्ह लाई बाभा तथा 
ब्याडका बोका खिरद गनर् अनदुान 
उपलब्ध गराइएको । 
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७.  पशपुन्छी पालन तािलम 
कायर्बम 

यस नगरपािलकाअन्तगर्तका वडन 
नं. १ देिख ११ सम्मका 
कृषकह लाई 
गाईभैसी,बाभा,कुखरुा,बंगरु पालन 
तािलम (३८ वटा ३ िदने तािलम) 
कायर्बम सम्प  गरेको । 

 

िस.
नं. 

आ.व. कायर्बम वा पिरयोजना उपलिब्ध

    

१. २०७८/७
९ 

 

पश ुिबमा तथा गाईभसी 
अनदुान कायर्बम 

आ.व.२०७७/०७८ मा िसफािरस 
भई अनदुान ूा  गनर् छुट भएका 
कृषकह लाई ६०:४० लागत 
साझेदारीमा उ त जातका भसीका 
पाडी िवतरण तथा लैनो गाई खिरदमा 
अनदुान उपलब्ध गराइएको । 
जसबाट  आगामी िदनमा उ त 
जातका गाई भसीह को संख्या विृ  
हनु गई दूध उत्पादन विृ  हनेु र  
कृषकह  आत्म िनभर्र हनेु । 

२.  पश ुिबमा कायर्बम आ.व.२०७७/०७८ र 
२०७८/०७९मा अनदुानमा िवतरण 
गिरएका सम्पूणर् पशहु लाई बीमा 
गिरएको  

३.   

कृिऽम गभार्धान िमसन 
कायर्बम 

 तरल नाईशोजन 
खिरद,ढुवानी,व्यवःथापन तथा िवतरण 
। कृिष गणन सम्बन्धी उपकरण 
तथा सामामी खिरद तथा कृिष 
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गणनासम्बन्धी अन्तिबर् या कायर्बम 
तथा गाई,भसीमा कृिऽम गभार्धान 
गराई उ त न का बाच्छाबाच्छी, 
पाडापाडी उत्पादन तथा दूध 
उत्पादनमा विृ  ।   

४.  पश ुआहारा िमसन 
कायर्बम 

िहउँदे,वष तथा बहवुष घाँस बीउ,बेनार् 
तथा िब वा खिरद,ढुवानी तथा 
िवतरण र पश ुआहारासम्बन्धी तािलम 
तथा सचेना कायर्बम । 

५.  पशपुन्छी बजार ूवधर्न 
कायर्बम 

 

१० िलटर दूध क्यान िवतरण गरी 
कृषकह ले दूध ढुवानी गदार् 
प् लािःटकजन्य भाँडाह  ूयोग नगन 
र दूधको गणुःतर कायम रहने । 
 

 

६. 
 पश ुखोप कायर्बम नगरपािलकािभऽका सम्पूणर् घरपालवुा 

पश ुवःतहु मा िनशलु्क स वा रोग 
िव को खोप लगाई स वा रोग 
लाग्नबाट बचाउने र कुकुरह मा 
रेिबज रोग िव को खोप  

लगाइएको । 

७.  पश ुःवाःथ्य कायर्बम िनयिमत पशु उपचार सेवा तथा 
िनशलु्क औषधी िवतरण गरेको । 
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िस.न. आ.व. कायर्बम वा 
पिरयोजना 

उपलिब्ध 

 २०७४/७५   

१.  
 

कायार्लय व्यवःथापन िव.सं.२०७२ सालको िवनासकारी 
भकूम्पबाट पूणर् क्षित भएको कायार्लयको 
भौितक साममीह  (अिफस, दराज,अिफस 
टेबल, कुसीर्) खिरद गरी पशपुन्छी शाखा 
र वडाःतरीय सेवा केन्ि ःथापना 
गरेको । 
 
 

२.  कृिऽम गभार्धान सेवा 
कायर्बम 

 गाईभसी कृिऽम गभार्धान गराई उ त 
न का बाच्छाबाच्छी, पाडापाडी 
उत्पादनका साथै दूध उत्पादन विृ  
भएको। 

३.  पश ुखोप कायर्बम नगरपािलकािभऽका सम्पूणर् घर पालबुा 
पश ु वःतहु मा स वा रोग िव को 
खोप लगाई स वा रोग लाग्नबाट 
बचाएको ।  
 

४.   

पश ु ःवाःथ्य 
कायर्बम 
 

पश ु उपचार तथा िनशलु्क औषधी
िवतरण गरेको । 
 

 २०७५/७६   

१.  कृिऽम गभार्धान 
कायर्बम 

 गाई, भसीमा कृिऽम गभार्धान गराई
उ त न का बाच्छाबाच्छी, पाडापाडी 
उत्पादन तथा दूध उत्पादनमा विृ  
भएको ।    

 

२. 
  

पश ुखोप कायर्बम 
नगरपािलकािभऽका सम्पूणर् घरपालवुा 
पश ुवःतहु मा स वा रोगिव को खोप 
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लगाई स वा रोग लाग्नबाट बचाएको । 

३.  पश ु ःवाःथ्य 
कायर्बम 
 

पशु उपचार तथा िनशलु्क औषधी 
िवतरण गरेको । 

४.  पश ुआहार कायर्बम जै घाँसको बीउ िवतरण गरेको र 
िहउँदको समयमा हिरयो घाँस उत्पादन 
गरी पश ुआहाराको व्यवःथापन गनुर्का 
साथै दूध उत्पादन विृ  भएको ।    

 

४.३ उ ोग तथा रोजगार  

नगर कायर्पािलकाको २०७९ साल जेठ २६ गतेको िनणर्य-९ अनसुार यस 
नगरपािलकाको वडा नं.६ गैरीचउरमा ूदेश सरकारको सहयोगमा िवगतदेिख उ ोग 
मामको ःथापनाका लािग िडपीआर अध्ययन सम्प  भई आवँयक जग्गा जिमनको ूबन्ध 
गिरनाका साथै सोका लािग केही भौितक पूवार्धार तयार भइसकेको हुँदा यसलाई उ ोग 
मामका पमा िवकास गनर् ूदेश उ ोग मन्ऽालय र नमनुा उ ोग माम ःथापना गनर्का 
लािग नेपाल सरकार उ ोग तथा वािणज्य मन्ऽालयसमक्ष अनरुोध गन िनणर्य भएको छ।  

क) रोजगार सेवा केन्ि 

ब.स. आ.व. 
कायर्बम वा 
पिरयोजना 

उपलिब्ध 

१ 

 
२०७५/०७६ 

 
४३६ बेरोजगार व्यिक्त सूचीकृत भएको 
। 

नगरपािलका क्षेऽ 
िभऽका सडकह को 
सडक सीमा न  

६० जना बेरोजगार व्यिक्तलाई १०० 
िदनको रोजगार ूदान गिरएको ।  

सामामी िवतरण   
ठेलागाडा -१२ वटा, सावेल -२४ वटा, 
िपक -२४ वटा, कोदालो -६० वटा, 
गल -२४ वटा, लाइफ ज्याकेट -६० 
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वटा, हेलमेट -६० वटा , बटु- ६० 
जोर, प ा -६० जोर , १२ वडामा 
िवतरण गिरएको ।  

 

२ २०७६/०७७ 
खोराङ उन्काई 
पदमागर् िनमार्ण 

७२३ बेरोजगार व्यिक्त सूचीकृत भएको 
। 

६५ जना बेरोजगार व्यिक्तलाई १०० 
िदनको रोजगार ूदान गिरएको । 

३ २०७७/०७८ 

 
११२२ बेरोजगार व्यिक्त सूचीकृत 
भएको । 

सिुलकोट थामीडाँडा
पदमागर् िनमार्ण 

२१२ जना बेरोजगार व्यिक्तलाई १०० 
िदनको रोजगार ूदान गिरएको । 

खोराङ उन्काई 
पदमागर् िनमार्ण 

४ 

२०७८/०७९ नगरपािलका क्षेऽ 
िभऽका सडकह को 
नाली ममर्त सम्भार र 
सरसफाई 

७३९ बेरोजगार व्यिक्त सूचीकृत भएको 
।  

११५ जना बेरोजगार व्यिक्तलाई १०० 
िदनको रोजगार ूदान गिरएको । 

ख) गिरबी िनवारणका लािग लघ ुउ म िवकास कायर्बम (मेड्पा) 

ब.स. आ.व. कायर्बम वा पिरयोजना उपलिब्ध 

१ 

 
२०७७/७८ 

तािलम स ालन:

िसलाइ व्यवसाय - १ 
मिहना, तरकारी खेती 
- ७ िदन, कुखरुा 
पालन - ७ िदन, 

९० जना नयाँ उ मी िसजर्ना भएको । 

४० जना उ मीह को ःतरो ित भएको 
।  
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ब्यिुट पालर्र - ३० 
िदन, साबनु व्यवसाय 
- १५ िदन, ढाका 
बनुाई- १५ िदन, 
व्यबसाय सचेतना तथा 
व्यवसाय शु  एवम ्
लैङिगक सचेतना 
तािलम - ८ िदन, 
अिभमखुीकरण 
कायर्बम, मामीण 
लेखाजोखा कायर्बम -
२ िदन  

सामामी िवतरण   

िसलाई मेिशन -१६ वटा, ःू ेपम्प -१२ 
वटा, प्लाि क टनेल -६ वटा, माईन्डर 
मेिशन -३ वटा, सम -७ वटा, िमनी 
िशलर - ३ वटा  

 

२ २०७८/७९ 

तािलम स ालन:

िसलाई व्यवसाय - १ 
मिहना, तरकारी खेती 
- ३ िदन, कुखरुा 
पालन - ३ िदन, 
ब्यिुट पालर्र - ३० 
िदन, होम ःटे - ७ 
िदन, पलम्बर - ७ 
िदन,  व्यवसाय 
सचेतना तथा व्यवसाय 
सु  एवम ् लैङिगक 

८० जना नयाँ उ मी िसजर्ना भएको ।  
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सचेतना तािलम - ८ 
िदन, अिभमखुीकरण 
कायर्बम, मामीण 
लेखाजोखा कायर्बम -
२ िदन 

सामामी िवतरण   

 

 

 

 

 

 

िसलाई मेिशन -१० वटा, ःू ेपम्प -१२ 
वटा, मौरीघार -८ वटा, सम -७ वटा, 
िमनी िशलर - ३ वटा 

 

४. ४ सामािजक िवकासतफर्  

क) ःवाःथ्य सेवातफर्  

बागमती ूदेशको सहयोगमा ५ बेडको मण्डनदेउपरु आधारभतू अःपताल भवन िनमार्ण 
सम्प  भई िव.सं.२०७८ साल बैशाखबाट २४ घण्टे आकिःमक ःवाःथ्य समेत ूदान 
गनर् थािलएको छ। साथै स ीय सरकारबाट थप १५ बेडको अःपताल भवन िनमार्ण 
कायर् समेत ूारम्भ भएको छ।नगर अःपतालमा आकिःमक सेवामा खिटएका जनशिक्त 
देहायअनसुार छन:्  

मेिडकल अिफसर आठ  तह एक जनाः २४ सै घण्टा 

ःटाफ नसर् दईु जनाः २४ सै घण्टा 

का. स. एक एक जना व्यवःथः २४ सै घण्टा । 

नगरपािलकाले ःवाःथ्य िशक्षामा उच्च ूाथिमकता िदएर ःवाःथ्यसम्बन्धी नीित, कायर्बम 
र बजेट तय गरी पाँच वषर्मा आधारभतू ःवाःथ्य सेवा जनताको लािग सिुनि त गन 
जमक  गरेको छ। सोका लािग नगरपािलकाले १२ वटा वडाह मा ःवाःथ्य चौकी 
ःथापना गरी सेवा ूवाह गिरएको छ जनु िनम्नअनसुार छन-् 
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नगरपािलकाका वडागत ःवाःथ्य संःथाह  

ब.सं. ःवाःथ्य चौकी वडा ठेगाना 
१. आधारभतू ःवाःथ्य केन्ि १ ढाँडागाउँ 

२. ःवाःथ्य चौकी २ बालवुापाटी 
३. ःवाःथ्य चौकी  ३ नयाँगाउँ 

४. आधारभतू ःवाःथ्य केन्ि ४ नौलाडाँडा 
५. ःवाःथ्य चौकी ५ गैरो 
६. आधारभतू ःवाःथ्य केन्ि ६ डुॆ ीडाँडा 
७.  ःवाःथ्य चौकी ७ महादेवःथान 
८. आधारभतू ःवाःथ्य केन्ि ८
९. आधारभतू ःवाःथ्य केन्ि ९ रानीटार 
१०. सहरी ःवाःथ्य चौकी  १० चण्डेनी 
११. ःवाःथ्य चौकी ११ जैसीथोक 
१२. सहरी ःवाःथ्य केन्ि १२ देउराली 
ख)िनयम कायर्बम स ालन 

 १.सशतर् बजेटमफर् त स  र ूदेशबाट स ािलत कायर्बमह  िनदिशकाबमोिजम सम्प  
भएका छन ्। 

२.नगरपािलकाबाट गिरएका कायर्ह   

 नगरूमखु ज्यको अध्यक्षतामा नगरःतरीय ःवाःथ्य सिमित गठन भई िनगिमत 
बैठक गिरएको, 

 ःवाःथ्य संःथाह को मािसक समीक्षा बैठक, 
 जनूितिनिध तथा नगरपािलका वाट िनयिमत अनगुमन । 

३.बाल ःवाःथ्य  
क)  खोप तथा गभर् जाँच केन्ि िनमार्ण तथा स ालन हालसम्म नगरबाट ७ वटा खोप 
केन्ि िनमार्ण र स ालनम 
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ख) खोपकेन्िका लािग फिनर्चर तथा सामिम व्यवःथापन। 
ग) खोप कायर्बम स ालन गनर् बालवुापािट र ज्याम्दी ःवाःथ्य चौकीका लािग िव  
ःवाःथ्य स ठनबाट मान्यताूा  रेृीजेरेटर खिरद, 

घ) कोिभड १९ लगायत महामारीमा समेत िनयिमत खोप स ालन, 
ङ) जैिसथोक ःवाःथ्य चौकीमा पोषण कनर्र ःथापना । 

४.सरुिक्षत माततृ्व  
क ) गभर्जाँचका लािग ःवाःथ्य संःथामा डपलर व्यवःथाङ 

ख) िनशलु्क क्यािल्सयम चक्की व्यवःथापन तथा िवतरण, 

ग) बालवुापाटी ःवाःथ्य चौकीमा बिथर्ङ सेन्टर स ालन तयारी । 

५. पिरवार िनयोजन  
पिरवार िनयोजन क्याम्प तथा सेटेलाईट िक्लिनक स ालन । 

६.उपचारात्मक सेवा 
क) िनशलु्क औषिधका लािग थप रकम व्यवःथापन र िनयिमत तथा पयार्  
व्यवःथापन, 
ख ) मधमेुह जाँचका लािग ग्लकुोिमटर ःवाःथ्य संःथाह मा व्यवःथापन, 
ग) नाक, कान, घाँटी जाँच साममी व्यवःथापन, 
घ ) अटोक्लेभ सेिसङ सेट, सचुर सेट, सेिसङ शिललगायत साममी व्यवःथापन । 

७.कायार्लय व्यवःथापन  
क) ःवाःथ्य संःथाका लािग आवँयक फिनर्चर व्यवःथापन, 
ख) क्यम्यटुर िून्टर तथा इन्टरनेट सबै ःवाःथ्य संःथामा व्यवःथापन, 
ग ) ःवाःथ्य संःथामा फोहरमैलाको उिचत व्यवःथापन, 
घ ) नगरपािलकाबाट समेत बजेट व्यवःथापन गरी कमर्चारी थप तथा 
पिरचालन, 
ङ )  आधारभतू ःवाःथ्य केन्ि िनमार्ण, 
च ) ःवाःथ्य संःथा स ालन खचर् व्यवःथापन, 
छ ) ःवाःथ्य चौकी व्यवःथापन सिमितका लािग तािलम स ालन, 

ज) बालवुापाटी नयागाउँ तथा ज्याम्दी ःवाःथ्य चौकीमा सामदुाियक ःवाःथ्य 
ूा ाङक वोडर् कायर्बम िरभ्य ुसम्प , 
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        ञ) आधारभतू ःवाःथ्य केन्िका लािग आवँयक साममी व्यवःथा । 

ट)अन्य सेवाह ः 

 मिहला ःवाःथ्य ःवयम सेिवकाह का लािग यातायात खचर् ूितमिहना 
.१५०० व्यवःथा  गरेको । 

 मटुु रोग, मगृौला रोग, क्यान्सरलगायतका िबरामीह लाई अूसेन गदार्का बखत 
आिथर्क सहयोग िदने व्यवःथा गरेको । 

 
कोरोना नगरपािलकाको कोिभड १९ रोकथाम तथा िनयन्ऽणका लािग गिरएका 
कायर्ह  

 
कोरोनाबाट सरुिक्षत हनु र उपचारका लािग गिरएका ूयासह ः 

क) पिहलो लहर २०७७ चैऽ मसान्तसम्म 
२०७७।७।७ सम्म क्वारेन्टाईन बसेका िवदेश तथा अन्य िजल्लाबाट आएका जम्मा 
१६० जना  

क्वारेन्टाइन बसेका जनूितिनिध तथा कमर्चारीः ४१ जना  

२०७७।४।३० सम्म आर डी टी जाँचः१२१ 

आर डी टी पोजेिटभ  पु षः२ 

आर डी टी पोजेिटभ  मिहलाः२ 

जम्मा िप िस आर पोजेिटभः १७९ 

नगरबाट ःवाव िलएकाः ७७३ 

नगरबाट ःवाव िलएकामध्ये पोजेिटभः ६९  

मतृ्य ु४ दइुजना काठमाड  दतार् भएकाः २ जना  

नगर आइसोलेसन बसेका जम्मा संबिमत १३ जना  ९जना पु ष  र ४ जना मिहला 
संबिमतले आइसोलेसन सेवा िलएको  । 

ख) कोिभड दोॐो लहर व्यवःथापनका कायर्ह   
 १. नगरबाट ूचारूसार र अनगुमन गिरएको । 

 २. नगर ूमखुज्यूबाट ूचारूसार तथा होम आइसोलेसन र आइसोलेसनमा रहेका 
िबरामी भेट तथा अनगुमन र राहत िवतरण । 

 ३.कोिभड अःपतालका लािग आवँयक साममी बेड अिक्सजनलगायतको व्यवःथा 
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गिरएको । 
  ४. िस आई िस टी पिरचालन गरी टोलबःती ःतरबाट समेत ःवाव स लन गिरएको 
। 

  ५. िनशलु्क एम्बलेुन्स र नगर ूमखुको लगायतको गाडी ूयोग गिरएको । 

  ६. कोिभड १९ बाट  मतृ्य ुभएका पिरवारलाई . ५० हजार तथा अःपताल 
आइसोलेसन बसेका िवप  पिरवारलाई समेत आिथर्क सहयोग िदने व्यवःथा 
गरेको ।    

ग) कोिभड दोॐो लहरको हालसम्मको अवःथा 
हालसम्म जम्मा संबिमतः जम्मा ४५६ मिहला १८२, पु ष २७४ 

िनको भएका िववरणः ३५३ 

मतृ्यःु १७ जना जसमध्ये अन्यऽ दतार्ः ६ 

हालसम्म संबिमत गभर्वतीः ४ 

हालसम्म संबिमत बालबािलकाः २६ 
हालसम्म संबिमत ःवाःथ्यकमीर्ः २ 
हालसम्म संबिमत कमर्चारीः  १३ 

हालसम्म संबिमत िशक्षकः  ९ 

नगरबाट ःवाव स लनः १२२७ 

नगबाट ःवाव स लनमध्ये पोजेिटभः४५८ 

अन्यऽ जाँच गराएका पोजेिटभः११९   

कोिभड दोॐो लहरको हालसम्म आइसोलेसन तथा साममी अवःथा 
अिक्सजन िसिलण्डरः१८  

अिक्सजन कन्सन्शेटरः  ६ 
पल्स अिक्सिमटरः  ८५ 

आइसोलेसन बेडः ४० थप ३० को सामान तयारी अवःथामा रहेको । 
डेडीथमु्का क्याम्पसमा साममी कु वाको व्यवःथा गरेको  । 

आइसोलेसन बसेका िबरामीको िववरण  
जम्मा िबरामीः ६५ 
        पु षः ४१ 
        मिहलाः २४ 



 86  

सामान्य उपचारमा िबरामीः ४६
ईन्जेक्सन तथा अन्य उपचारमा रहेकाः१८ 
िरफर गरेकोः१ जना  

अिक्सजनसिहत उपचारः ४ जना 
कोरोनािब  खोपको िववरण 
१. कोिभिशल्ड दवैु माऽाः १६२० 

२. भेरोिशल दवैु माऽा लगाएका िशक्षक कमर्चारीः ४६० 

३. भेरोिशल दवैु माऽा लगाएकाः८३९४ थप ४००० स ाचालनमा रहेका  

४. जेन्सन एण्ड जेन्सन लगाएकाः १५८५ 
 

 

ख) िशक्षा  के्षऽतफर्  

मण्डनदेउपरु नगपािलकाले िवगतदेिख नै िशक्षा सधुारका लािग वािषर्क ५ करोड माऽ 
लगानी गद आएको छैन । बाल िशक्षा, आिव र ूािवको ५० भन्दा बढी ःथानीय 
दरबन्दी िसजर्ना गरी िसकाइ गणुःतरीय िशक्षाको लािग पहल गरेको छ। साथै कम्प्यटुर 
ल्याब, सूचना ूिविध, पःुतकालय, बहभुािषक माध्यमअन्तगर्त अङ्मजेी, तामाङ, दनवुार 
िवषय र माध्यमबाट समेत पठनपाठनको ूबन्ध गिरएको छ। 

शैिक्षक सऽ २०७६ मा िव ालयको गणुःतर विृ को लािग ूअसँग कायर्सम्पादन करार 
गिरएको िथयो तर िव.सं.२०७८ सालको कक्षा ५ को िसकाइ उपलिब्ध परीक्षणमा  
सामदुाियक िव ालयह मध्ये ३९ वटा िव ालयह मध्ये १ िव ालयको िसकाइ उपलिब्ध 
माऽ ५०% पगुी अन्य त्यो भन्दा कम रहेको छ। यसले ःवतः िशक्षामा लगानी र 
उपिब्धबीच िवशाल खाडल रहेको र लगानीको ूितफल आउन नसकेको पिुःट हनु्छ।  

तसथर् नविनवार्िचत जनूितिनिधह  र ूमखु ूशासकीय अिधकृत डा.लोकबहादरु 
लोप्चनको पहलमा शैिक्षक सऽ २०७९ सालबाट ूत्येक िव ालय, िशक्षक एवम ्
िव ार् याउने उदयलके िमित २०७९ साल जेठ २८ गते शिनवारका िदन डेडीथमु्का 
मािव कुन्ताबेसीमा सामदुाियक िव ालय िसकाइ उपलिब्ध सधुार कायर्बम, ूअ तथा 
िशक्षकसँग कायर् सम्पादन करार सम्झौता-२०७९ कायर्शाला सम्पन भएको छ। 
नगरपािलका मेयर ौी टोकबहादरु वाइबा, उपमेयर िवंणमुिण नेपाल, सामािजक िवकास 
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सिमितका संयोजक पु षोतम बजगाईसिहत नगरपािलकाका ूशासकीय ूमखु 
डा.लोकबहादरु लोप्चन, िशक्षा शाखा ूमखु िडकबहादरु राई, वडाध्यक्ष, कायर्पािलका 
सदःय एवम ् ७ वटा िव ालयह का िवव्यस अध्यक्ष, ूअ र िव ालयका सबै 
िशक्षकह को उपिःथित रहेकोव िथयो। कायर्बममा उिल्लिखत सबैको उपिःथितमा नगर 
ूशासकीय ूमखु डा.लोकबहादरु लोप्चनले ूअसँग र िव ालय ूअले िशक्षकसँग 
कायर्सम्पादन करार सम्झौता गरी यस नगरपािलकाका िव ालयह को शैिक्षक सधुारमा 
कायापलट गन ूितब ता जनाएका िथए । कायर्शालामा नगरपािलकाका जनूितिनिध, 
िशक्षक कमर्चारी र िव ाकलय ूअसिहत िवव्यस र िशक्षकले िव ालय िसकाइ उपलिब्ध 
अिधकतम विृ  गनर् ूितब ता व्यक्त गरेको िथए । नगरपािलकाबाट िशक्षा क्षेऽ 
िवकासमा गिरएका ूयास र पहलह  िनम्न छन-् 

िशक्षा िवकासतफर्  उपलिब्धह  

ब.स. आ.व. 
कायर्बम वा 
पिरयोजना 

उपलिब्ध 

1 

२०७४/०७५ 

टिकङ िटचरका 
माध्यमबाट िशक्षण 
िसकाइ 

सबै सामदुाियक िव ालयह मा 
ूिविधको ूयोगका माध्यमबाट िशक्षण 
िसकाइमा जोड िदइएको । 

2 
अङ्मजेी  र 
बहभुािषक माध्यमबाट 
पठनपाठन 

बालिवकास तहबाट सु  भई हाल कक्षा 
५ सम्म अङ्मजेी  र बहभुािषक 
माध्यममा पठनपाठन स ालन  

भएको । 

3 

२०७५/०७६ 

सबै िव ाथीर्ह लाई 
िनशलु्क पोशाक 
िवतरण 

नगरपािलककाअन्तगर्तका सबै 
सामदुाियक िव ालयह मा िव ालय 
पोसाकमा एक पता कायम भएको ।  

4 िशक्षक तािलम 
िशक्षकह लाई आवँयकताका आधारमा 
तािलम ूदान गरी िशक्षण िसकाइमा 
टेवा पगुेको । 

5 
तहगत ूधानाध्यापक 
िनयिुक्त 

सबै सामदुाियक िव ालयह मा तहगत 
ूधानाध्यापकको िनयिुक्त गिरएको । 
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6 
िव ालय घेराबार 
तथा फिनर्चर 

सबै िव ालयह मा सरुिक्षत वातावरण 
भएको । 

7 

२०७६/०७७ 

िव ालय भवन 
िनमार्ण 

अिधकांश जसो िव ालयह मा सरुिक्षत 
िव ालय भवन िनमार्ण भएको । 

8 
िव ान पःुतकालय 
तथा सूचना ूिविध 
ूयोगशाला िनमार्ण 

सबै माध्यिमक तथा िनम्न माध्यिमक 
िव ालयह मा सूचना ूिविध तथा 
पःुतकालयको ःथापना भई शैिक्षक 
गणुःतरमा टेवा पगुेको । 

9 अनलाइन िशक्षण 

कक्षा ६ देिख १० सम्मका 
िव ालयह मा अनलाइनका माध्यबाट 
पठनपाठन गिरएको । 

 
नगरपािलका ःतरीय 
पःुतकालय स ालन 

नगरपािलकाःतरीय पःुतकालय स ालन 
गरी ूयोगमा ल्याएको । 

10 रेिडयो पाठशाला 
शैिक्षक सऽ २०७७ मा कक्षा ६ देिख 
१० सम्म रेिडयोका माध्यमबाट 
पठनपाठन ।   

 नगरःतरीय छाऽविृत 
गिरब तथा जेहेन्दार िव ाथीर्ह लाई 
छाऽविृ  ूदान गिरएको । 

 
िव ालय भवन 
िनमार्ण 

इको िहमालसँगको साझेदारीमा ३ वटा
िव ालयह मा िव ालय भवन िनमार्ण 
कायर् गिरएको । 

11 

२०७७/०७८ 

मा िव तहमा १७ 
वटा दरबन्दी कायम 

माध्यिमक तहमा िवषयगत दरबन्दी पूरा 
भई िशक्षण िसकाइ उपलिब्ध बढेको । 

12 
िन. मा. िव. तहमा 
१४ वटा दरबन्दी 
कायम 

िनम्नमाध्यिमक तहमा िवषयगत दरबन्दी 
पूरा भई िशक्षण िसकाइ उपलिब्ध 
बढेको । 

13 
बाल िवकासमा ८ 
वटा दरबन्दी कायम 

िव ालय टाढा भएका बालवािलकाको 
लािग १० देिख १५ िमनेटकै दरुीमा 
बालिवकास कक्षामा स ालनमा 
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ल्याइएको

14 

१वटा मा िव, १ 
िनमा िव, १ ूािव, 
तथा १ बाल 
िवकासलाई नमनुा 
िव ालयका पमा 
घोषणा 

बालमैऽी कक्षाकोठा िनमार्ण तथा 
हिरयालीयकु्त वातावरण िनमार्ण भएको। 

१५ 

िव ालय कमर्चारी 
तथा बालिवकास 
सहयोगी कायर्कतार्को  
मािसक तलब 
न्यनुतम  
१५,००० मािथ 
कायम गिरएको 

यसमा ४६ जना बालिवकास सहयोगी 
१३ जना िव ालय लेखापाल ४६ जना 
कायार्लय सहयोगीलाई ूोत्साहन 
गिरएको । 

1६ 
२०७८/०७९ ःथानीय पा बम 

िनमार्ण 
ःथानीय पा बम िनमार्ण भई 
कायार्न्वयनमा ल्याइएको  । 

1७ 

११ वटा िव ालयमा 
कम्प्यटुर ल्याव 
ःथापना ३ वटा 
पःुतकालय र २ वटा 
िव ालयमा िव ान 
ूयोगशाला ःथापना  

िव ालयको िशक्षण िसकाइमा टेवा 
पगुेको । 

1८ 

५ वटा िव ालय 
भवन तथा ५ वटा 
िव ालयमा घेराबार 
िनमार्ण 

सिुवधा सम्प  िव ालय भवन िनमार्ण 
तथा िव ालयको वातावरण सरुिक्षत 
भएको । 

१९ 
सबै िव ालयमा 
इन्टरनेट जडान 

सबै सामदुाियक िव ालयह मा 
इन्टरनेट सेवा जडान गरी िशक्षण सेवा 
ूभावकारी पमा अगािड बढाइएको । 
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२० 

कक्षा ६ देिख १२ 
सम्मका सबै 
िव ालयह मा 
पःुतकालय ःथापना 

पःुतकालय ःथापनाका माध्यमबाट 
िशक्षण िसकाइमा ूभावकािरता  

थिपएको । 

 

घ) मिहला, बालबािलका र जे   नागिरक 

नगरपािलकामा िवगत पाँच वषर्मा मिहलाको ःवाःथ्य िशिवरदेिख जे  नागिरक 
काडर् िवतरण, अपा ता पिरचय पऽ, सामािजक सरुक्षाको सेवा सिुवधासम्बन्धी 
कायर् गद आएको छ । यसका अितिरक्त मिहला समूह गठन, आयआजर्न तािलम 
र समावेशीकरणका लािग कायर्बमह  स ालन गिरएको छ। यस शाखाबाट 
भएका मखु्य मखु्य कायर्बमह  देहायको तािलकामा ूःततु गिरएको छः  

मिहला, बालबािलका र जे  नागिरकसम्बन्धी कायर्बमह  
     

ब.सं. 
आ.व. कायर्बम वा 

पिरयोजना 
उपलिब्धह   

१. २०७४/७५ ःवाःथ्य िशिवर मन्डनदेउपरु नगरपािलका िभऽ वडा नं १ 

देिख १२ वडामा मिहला िशिवर रािख पाठे 

घरको मखुको क्यान्सरबाट बच्न र आङ  

झरेका मिहलाह को िनशलु्क अूशेन 

गिरएको । 

 

@  नगरःतरीय 
िसप िवकास 
तािलम 
कायर्बम 

मिहला स ाल गठन गरी अयआजर्नको 

िनिम  सीपमूलक तिलम स ालन गिरएको   

 

#  नगरःतरीय 
एकल मिहला 

नगरःतरीय एकल मिहलाको सिमित गठन 
गरी सिमितमाफर् त अित िवप  एकल 
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आयआजर्न 
तािलम 
 

मिहलाह को छनोट गरी आयअजर्नको  
िनिम  बाभा खिरद गरी िवतरण गन काम 

गरेको । 

४. २०७५/७६  

नगरःतरीय 
अपा  समन्वय 
सिमित गठन 
 

२०७५÷१०÷२० गते ३ जना मनोिनत 
सिहत ११ जनाको अपा  समन्वय सिमित 
गठन गरी नगरपािलकािभऽ रहेका अपा  
भएका व्यिक्तह को पिरचय पऽ िवतरण तथा 
नवीकरण कायर्बम सु  गरी ूतेक 
वडाह मा िशवर स ालन गरी काडर् िवतरण 
गिएको र सबै वडाह मा वडाःतरीय अपा ता 
सिमित गठन गिरएको । 

 

५.  जे  नागिरक 
तथा 
बालबािलका 
सम्बन्धमा 
 

  

जे  नागिरक काडर् बनाउन सु  गिरएको र 
साथसाथै जे  नागिरक िदवस कायर्बम 
गिरएको र बालबािलकाह  मािथ हनेु 
शारीिरक, मानिसक, दण्ड सजाय तथा 
यौनजन्य दवु्यर्वहार न्यूनकरण गनर् 
ःकुलह मा समन्वय गरी तािलम गिरएको । 

 

६.  अन्तरार्ि य 
मिहला िदवस  

अन्तराि य मिहला िदवस कायर्बम अन्तगर्त 
समहु गठन र पिरचालन, समूह सदःय 
अनिुशक्षण र नेततृ्व तथा संथागत  िवकास 
तािलमह  गिरएको । 

 

७. २०७६/७७ लैि क िहंसा 
सचेतना 
कायर्बम 
 

नगरपािलकािभऽका ूत्येक वडाह मा 
मिहलाह लाई तािलकासिहत १६ िदने 
लिगक िहंसासम्बन्धी कायर्बम गिरएको । 

 

८.  अपाङग भएका 
व्यिक्तह को 
आयआजर्न 

नगरपािलकािभऽ रहेका अपा ता 
व्यिक्तह को लािग सामदुायमा आधािरत 
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सम्बन्धमा पनुःथार्पना कायर्बम स ालन गिरएको । 

९.  मिहला 
आयआजर्न 
कायर्बम  

 नगरपािलकािभऽका ूत्येक वडाह मा 
मिहलाह को लािग आयआजर्नमा विृ  गनर् 
िसलाई कटाइ, साबनु, दालमोठ बनाउन र 
तरकारी खेती, कफी खेती कायर्बम स ालन 
गिरएको ।   

 

१०.  

२०७७/७८ 
लैि क िहंसा 
िदने अिभयान 
  

यस वषर्मा पिन १ देिख १२ वडाह मा १६ 
िदने लैिगक िहंसासम्बन्धी अिभमखुीकरण 
कायर्बम गिरएको । 

 

११.  कोिभड 
ूितकायर् राहत 
कायर्बम 

समावेशी समदुाय पिरयोजनाअन्तगर्त यस 
मन्डनदेउपरु नगरपािलकामा रहेका अित 
िवप  ,अपा ता भएका व्यिक्तह , सतु्केरी 
मिहला, गभर्वती, जे  नागिरकह लाई कोिभड 
ूित कायर्, राहत र सरसफाईका सामामी ३ 
ितन चरणमा िवतरण गरिएको । 

 

१२.       

बाबआुमािवहीन 
बालबािलका 
संरक्षण 
कायर्बम 

यस मन्डनदेउपरु नगरपािलकािभऽका 
आमाबबुा गमुाएका बालबािलको लािग पढ्न 
लेख्नका लागी  ूदेश अनदुान तफर् को 
कायर्बमको व्यवःथापन गिरएको । 

 

१३. २०७८/७९ अपा ता 
भएका 
व्यिक्तह को 
आयआजर्न 
कायर्बम 

 अित िवप  अपाङगता भएका व्यक्तह को 
छनोट गरी आय आजर्नका लािग १० जना 
अपा ता भएका व्यिक्तह लाई बाभा खिरद 
गरी िवतरण गिरएको । 
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४.५ सशुासन र सेवा ूवाह  

ूशासन शाखा कायार्लयको ूमखु शाखा हो।यस मण्डनदेउपरु नगरपािलकाको कायर् 
िवभाजन सम्बन्धमा व्यवःथा गनर् बनेको िनयम, 2074 को िनयम ३ को उपिनयम 2 
अनसुार अनसूुची १ अनसुार सामान्य ूशासन शाखा िभऽ देहायका उपशाखा रहेका छन-् 

ःथानीय सेवा तथा जनशिक्त उपशाखा 

क. सावर्जिनक खरीद तथा सम्पि  व्यवःथापन उपशाखा 
ख. ःथानीय तह, ूदेश र स सँगको सम्बन्ध र समन्वय तथा वडासँगको समन्वय 

उपशाखा 
ग. बजार अनगुमन, गणुःतर, नापतौल, खा  सरुक्षा र उपभोक्ता िहत संरक्षण 

उपशाखा 
घ. आन्तिरक लेखा परीक्षण शाखा 
ङ. िवदा, उत्सव, उदीर्, जाऽा, पवर् तथा िवभषूण एकाई 

यस नगरपािलका िजल्ला कै पिछल्लो नगर पािलका भएकोले यस नगरपािलका ःथापना 
हुँदा िनकै कम जनशिक्तबाट व्यवःथापन हुँदै आएकोमा आ.व. 2078/79 को जेठ 
मसान्तसम्म आइपगु्दा तपिसल बमोिजमका ःथायी, अःथायी दैिनक ज्यालादारी गरी 
जम्मा 178 कमर्चारी कायर्रत रहेका छन।् अझै पिन ूशासन सेवाका कमर्चारी पदपूितर् 
ूदेश लोक सेवा आयोगबाट िसफािरस हनेु ूिबया रहेका छन।्सो समयसम्मका लािग 
अन्य ूािविधक कमर्चारीह बाट ूािविधक िव ताको साथ साथै ूशासिनक काम समेत 
ूा  गिरँदै आएको छ।यस नगरपािलकािभऽ देहायको व्यवसाय, सहकारी, स संःथा, टोल 
िवकास संःथा, इजाजतपऽ वषर्गत पमा देहायअनसुार ूःततु गिरएको छः 
  
आ.व ७५/७६ मा दतार्/सूचीकृत भएका व्यवसाय, सहकारी, स संःथा, टोल िवकास संःथा, 
इजाजतपऽ, उ ोगह को िववरणः 
ब.स नाम संख्या कैिफयत 
१. सूचीकृत भएका सहकारी १६  

२. दतार् भएका टोल िवकास संःथा तथा 
उपभोक्ता सिमित 

०  

३. कृिष तथा पशपुालन फमर् दतार्/सूचीकृत ३२                      
४. व्यवसाय दतार्/ सूचीकृत २५  
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५. संघसंःथा ८  

६. घ वगर् इजाजतपऽ ४  

आ.व ७६/७७ मा दतार्/सूचीकृत भएका व्यवसाय, सहकारी, स  संःथा, टोल िवकास 
संःथा, इजाजतपऽ,  
 
उ ोगह को िववरण 
ब.स नाम संख्या कैिफयत 
१. सूचीकृत भएका सहकारी ३८  

२. दतार् भएका टोल िवकास संःथा तथा 
उपभोक्ता सिमित 

१२  

३. कृिष तथा पशपुालन फमर् 
दतार्/सूचीकृत 

३६  

४. व्यवसाय दतार्/ सूचीकृत १४५  

५. स संःथा १७  

६. घ वगर् इजाजतपऽ ५  

 
आ.व ७७/७८ मा दतार्/सूचीकृत भएका व्यवसाय, सहकारी, स संःथा, टोल िवकास संःथा, 
इजाजतपऽ,  
उ ोगह को िववरणः 
ब.स नाम संख्या कैिफयत 
१. सूचीकृत भएका सहकारी १६  

२. दतार् भएका टोल िवकास संःथा तथा 
उपभोक्ता सिमित 

६६  

३. कृिष तथा पशपुालन फमर् दतार्/सूचीकृत १०४  

४. व्यवसाय दतार्/ सूचीकृत ४१  

५. स संःथा ११  

६. घ वगर् इजाजतपऽ ५  
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आ.व ७८/७९ मा दतार्/सूचीकृत भएका व्यवसाय, सहकारी, संघसंःथा, टोल िवकास संःथा, 
इजाजतपऽ,  
उ ोगह को िववरणः 
 
ब.सं. नाम संख्या कैिफयत 
१. सूचीकृत भएका सहकारी ११  

२. दतार् भएका टोल िवकास संःथा तथा 
उपभोक्ता सिमित 

११  

३. कृिष तथा पशपुालन फमर् दतार्/सूचीकृत ४४  

४. व्यवसाय दतार्/सूचीकृत ५१  

५. स संःथा ३  

६. घ वगर् इजाजतपऽ ६  

 
िवगत पाचँ वषर्को अन्तरालमा दतार्/सूचीकृत भएका व्यवसाय, सहकारी, स संःथा, टोल 
िवकास संःथा, इजाजतपऽ,  
उ ोगह को िववरणः 
ब.स नाम संख्या कैिफयत 
१. सूचीकृत भएका सहकारी ८१  

२. दतार् भएका टोल िवकास संःथा तथा 
उपभोक्ता सिमित 

८९  

३. कृिष तथा पशपुालन फमर् 
दतार्/सूचीकृत 

२१६  

४. व्यवसाय दतार्/सूचीकृत २६२  

५. संघसंःथा ३९  

६. घ वगर् इजाजतपऽ २०  

 
स ीय शाखा ूणालीको अवसर यस नगरपािलका तथा नगरबासीले समेत िलन पाएका 
छन।्ःथानीय सरकारबाट ूवाह हनेु सेवा बढेसँगै यहाँका नागिरकह ले वडाःतरबाटै 
पिन नेपालको संिवधान, ःथानीय सरकार स लान ऐन 2074, लगायत अन्य काननुले 
तोकेका सेवा ूा  गद आएका छन।् सेवा ूवाहको पिहलो िवन्द ुवडा कायार्लय रहेको 
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र सो कायार्लयसँग समन्वय कायम गरी नगरपािलकाको ूशासिनक काम समेत अगािड 
बढेको छ। नेपाल सरकार, स ीय मािमला तथआ सामान्य ूशासन मन्ऽालय, ूदेश 
सरकार लगायत अन्य कायार्लयसँगको समन्वय बढ्दै जाँदा कायर् सम्पादन ःतर र सेवा 
ूवाहको गणुःतर समेत अिभविृ  हुँदै गएको छ।नगर पािलका ःथापना भए प ात 
िनरन्तर िवकास र सेवा ूवाहमा  गणुःतरीयता  अिभविृ  हुँदै गएको छ। 

४.६ आिथर्क ूशासन (लेखा/लेखा परीक्षण) 

यस नगरपािलकामा आिथर्क सशुासनका लािग िविभ  िव ीय उपकरणह को ूयोग 
गिरँदै आएको छ। जसमा लेखाङकनमा एक पता, िमतव्यियता र पारदिशर्ताका लािग 
ल्याउनका लािग SUTRA प ितको अवलम्बन गिरएको छ। त्यसैगरी भ्याट छिलनमा 
कमी गराउन ५०% भ्याट क ा गरी सम्बिन्धत पक्षको नाममा दािखला गिरएको छ। 
कर समयमै सरकारी खातामा दािखला गराउनको लािग EDTS/RMIS/ CGAS कायार्न्वयन 
भएको छ। िजन्सी व्यवःथापनतफर्  PAMS र सम्बिन्धत पक्षको खातामा रकम जम्मा 
गनर्को लािग CGAS को ूयोग गरी भएका भकु्तानीलाई EFT माफर् त भएको छ। 

लेखा शाखाको उपलिब्धह  िनम्नअनसुार छन-्  

 Sutra =subnational Treasury Regualatory Application (ःथानीय सि त कोष 
व्यवःथापन ूणाली) को पूणर् पमा ूयोग गिरएको 

 राजःव र खचर्को अिभलेख तथा िव षेण तु न्त तयार हनेु । 

 िविनयोजन ऐन Sytem बाट नै तयार हनु्छ 

 बजेटको िवःततृ िववरण रातो िकताब (Red Book) तयार हुँदै आएको । 

 ःवीकृत बजेटमा आधािरत भई लेखाङकन हनु्छ । 

 बजेटसम्बन्धी सबै अनसूुची र कायर्बमह  तयार तथा ःवीकृत ूितवेदनह  
तयार । 

 लेखाङकन र ूितवेदनामा एक पता  

 आिथर्क कारोबारको िनयमिमतता, िमतव्यियता, कायर्दक्षता, ूभावकािरता र 
औिचत्यता पिु का लािग सहयोग । 

 आन्तिरक िनयन्ऽण ूणालीमा ूभावकािरता  
 नयाँ म.ले.प.फा.नं.ह को ूयोग 
 सामािजक सरुक्षा भ ा बिकङ ूणालीमाफर् त िवतरण  
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 ETDS गन गिरएको 
 वडाह बाटै राजःव कम्प्यरुाइज्ड प ितबाट सङकलन गिरएको 
 ठेक्काका लािग बैङक जमानतका आधारमा बाहेक अन्य पेःकी न्यून गिरएको 
 Computerized Government Accounting System (CGAS) माफर् त िनकासा माग 

गन गिरएको 
 Electronic Funds Transfer िव तुीय कोष हःतान्तरण ूणाली लागू गन चरणमा 

रहेको 
 E payment System लागू गरी िसधै सम्बिन्धत पक्षको खातामा रकम भकु्तानी गनर् 

सु वातका िनिम  कोष तथा लेखा िनयन्ऽक कायार्लय, धिुलखेलसँग समन्वय 
गिरएको । 

 

४.७ सूचना,ूिविध तथा स ार 

सूचना ूिविध र स ारको िवकास माफर् त जनतामा िछटो छिरतो सेवा ूवाह गनर्का लािग 
नगरपािलकाबाट ूाथिमकता ूदान गरी सेवा ूवाह गिरँदै आएको छ। 
आ.व.२०७८/८० सम्म आइपगु्दा घर नक्सा पास समेत िव तुीय माध्यमबाट गनर्का 
लािग सफ्टवेयर खिरद गरी कमर्चारीको लािग तािलम समेत ूदान गरी सिकएको छ। 
नगरपािलकाले आफ्नै ॄोडब्याण्ड सेवाको व्यवःथा माऽ गरेको छैन, नगरको िडिजटल 
ूोफाइल तयार गरी सोमा आधािरत सेवा ूवाहको गनर्का लािग तयारी गिरसकेको छ। 
नगरपािलकाबाट आ.व.२०७४/७५ देिख गिरएका ूयास र उपलिब्ध देहायको 
तािलकामा ूःततु गिरएको छः 

ब.सं. आ.ब. 
कायर्बम वा 
पिरयोजना 

उपलिब्ध 

1 

२०७४/०७५ 

इन्टरनेट सेवा 
िवःतार 

नगरपािलका तथा नगरपािलकाअन्तगर्त 
रहेका वडा र ःवःथ्य चौकीह मा 
Wireless इन्टरनेट सेवाको िवःतार। 

2 मपु SMS System 

जनूितिनिध तथा कमर्चारीह को लािग 
सूचना सम्ूषेण मपु SMS System बाट 
गन कायर्को सु वात 

3 २०७५/०७६ सफ्टवेयर खिरद तथा राजँ व, Payroll system, store, HRMs 
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स ालन जःता system Software ह को ूयोगमा 
ल्याइयो। 

4 
सूचना ूिविध 
केन्िको ःथापना 

जनताह लाई सरल तथा सलुभ 
तिरकाबाट सूचना ूिविधको ूयोगाथर् 
सूचना ूिविध िवभागको सहयोगमा 
सूचना ूिविध केन्ि ःथापना गरी 
सञ् चालनमा ल्याइयो। 

5 
Website तथा 
Android Application
स ालन 

Web site, social networking site तथा 
Android Application मा नगरपािलकाले 
स ालन गरेका कायर्ह को िववरण तथा 
सूचनाह  सम्ूषेण गन। 

6 राजँ व स लन 

नगरपािलकाले स लन गन राजँ व
पिहलो चोटी Software माफर् त स लन 
गन कायर्को सु वात गिरयो। 

7 

२०७६/०७७ 

CCTV Camera 
जडान 

नगरपािलकाको मखु्य कायार्लय तथा 
नगरपािलकाको मखु्य चोकह  कुन्ता, 
नगरकोट र िसपाघाटमा CCTV Camera 

जडान गरी स ालमा ल्याइयो। 
 

8 
Digital notice board  
जडान 

नगरपािलकाको भवन, नगरपािलकाको 
मखु्य चोकह  कुन्ता, नगरकोट र 
िसपाघाटमा Digital notice board  जडान 
गरी स ालमा ल्याइयो। 

9 
इन्टरनेट सेवा 
िवःतार 

नगरपािलका तथा नगरपािलकाअन्तगर्त 
रहेका वडा र ःवःथ्य चौकीह मा 
Fiber Internet सेवाको िवःतार। 

10 िव ालयह मा ICT 
Lab 

नगरपािलकािभऽ रहेका हरेक मा.िव. 
तथा केही आ.िव. िव ालयह मा ICT 

Lab सिहतको िशक्षण िसकाइको 
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सु वात गिरयो।

11 

२०७७/०७८ 

अनलाईन राजँ व 
सफ्टवेयर 

सम्पित कर तथा अन्य राजँ व ूत्येक 
वडा कायर्लयबाट Software माफर् त 
स लन गनर्का लािग offline सफ्टवेयर 
लाई Update गरी Online मा लिगयो। 

12 
सूचना ूिविधमेऽी 
िव ालय 

मा.िव.,आ.िव तथा ूा.िव िव ालयह मा 
ICT Lab र सूचना ूिविधसँग सम्बिन्धत 
उपकरणह  (Smart TV, CCTV, Smart 
Board, ूोजेक्टर आिद) जडान गरी 
िव ालयह लाई सूचना ूिविध मैऽी 
िव ालयमा पान्तरण गन कायर् 
गिरयो । 

13 
ॄोडब्याण्ड ईन्टरनेट 
सेवा 

NTA र नगरपािलकाको सहकायर्मा 
नगरपािलकािभऽ ॄोडब्याण्ड ईन्टरनेट 
सेवा सचुा  गनर् सम्झौता गिरएको। 

14 भच ुर्अल बैठक 
कोिभडका समयमा भच ुर्अल माध्यमबाट
बैठक स ालन गनर् Zoom Software को 
ूयोग गिरयो। 

15 

२०७८/०७९ 

सूचना ूिविधमैऽी 
िव ालय 

ूत्येक मा.िव.,आ.िव तथा केही ूा.िव 
िव ालयह मा ICT Lab र सूचना 
ूिविधसँग सम्बिन्धत उपकरणह  
(Smart TV, CCTV, Smart Board, 

ूोजेक्टर आिद) जडान गरी 
िव ालयह लाई सूचना ूिविध मैऽी 
िव ायमा पान्तरण गन कायर् 
गिरयो । 

16 
 नगरपािलकाको 

ूाइभेट नेट्वकर्  
ःथापना 

नगरपािलकाको कायार्लय, वडा 
कायार्लय, ःवाःथ्य चौकी तथा सम्पूणर् 
िव ालयह िबच एउटै नेट्वकर् माफर् त 
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सूचना ूिविध सम्बिन्धत कायर् गनर् 
सिकने गरी नगरपािलकाले आफ्नै 
ूाइभेट नेट्वकर् ःथापना गरेको छ 
जसमा दईु वषर्सम्मका लािग इन्टरनेट 
सेवा ूयोग गरेबापतको कुनै पिन शलु्क 
लाग्ने छैन। 

17 

 

घर नक्सा पास 
सफ्टवेयर 

यस नगरपािलकािभऽ बनेका घरह को 
अिभलेखीकरण तथा नयाँ घरह को 
नक्सा पासको कायर् Online Software 

माफर् त आ.व. २०७९/०८० मा गनर् 
घर नक्सा पास सफ्टवेयर खिरद 
गिरएको। 

 

सूचना ूिवध शाखाले िनयिमत गन कायर्ह  

१. आवँ यक परेमा कमर्चारीह लाई नगरपािलका ारा स ालनमा ल्याइएका 
software ह को तािलम उपलब्ध गराउने। 

२. िविभ  मन्ऽालयह को web site मा भएका सूचनाह  हेन र आवँयक भएमा 
कायार्लयक ूमखु तथा शाखाह मा सम्ूषेण गन साथै िविभन् न कायार्लयह लाई 
पऽाचार गन। 

३. Website र social networking site मा नगरपािलकाले स ालन गरेका कायर्ह को 
िववरण तथा सूचनाह  सम्ूषेण गन। 

४. Android Application मा content upload गन कायर्। 

५. नगरपािलका तथा कुन्ताचोकमा भएको CCTV Camera को live िनगरानी गन। 

६. नगरपािलका तथा नगरपािलकाअन्तगर्तका कायर्लयह को System मा समःया 
आएमा  सम्बिन्धत कायार्लयमा गई समःयाको समाधान गन। 

७. नगरपािलका ारा स ालनमा ल्याइएका software ह मा content management गन 
र उक्त software मा समःया आएमा समाधान गन। 

८. नगरपािलका, वडा कायार्लय, ःवाःथ्य चौकी र िव ालयह मा स ालनमा 
ल्याइएका e-attendance system सम्बन्धी सम्पूणर् कायर्ह  गन। 
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४.८ सामािजक सरुक्षा तथा व्यिक्तगत घटना दतार् ूणाली  सेवा इकाइ 

ब.स. आ.ब. 
कायर्बम वा 
पिरयोजना 

उपलिब्ध 

1 

२०७७/०७८ 

सामािजक सरुक्षा तथा 
व्यिक्तगत घटना दतार् 
ूणाली सम्बन्धी ३ 
िदने ूिशक्षण 

कायर्बम सम्प । 

यस नगरपािलकिभऽका सबै वडाका 
वडा सिचवह लाई सामािजक सरुक्षा 
तथा ब्यिक्तगत घटना दतार् ूणाली 
सम्बन्धी ३ िदने ूिशक्षण कायर्बम 
सम्प  । 

घटना दतार् तािलम प ात  अनलाईन 
घटना दतार्का लािग सबै वडाह मा 
पनुः सहजीकरण । 

2  
सबै वडाका सामािजक सरुक्षा भ ा 
पाइरहेका लाभमाहीको िनवेदनका 
आधारमा नवीकरण गन सहजीकरण । 

3 

 सामािजक सरुक्षा भ ा ूा  गन 
लाभमाहीको ितन पःुते िववरण सूचना 
ूणालीमा अ ाविधक गिरएको । 

4 
बै माफर् त सामािजक 
सरुक्षा भ ा िवतरण 

बै माफर् त सामािजक सरुक्षा भ ा 
िवतरणको लािग सहजीकरण गिरएको 

5 
१ िदने 

अिभमखुीकरण 
कायर्बम 

जन ूितिनिध, वडा सिचव, कायार्लय 
सहायक तथा अन्य सरोकारवालाह का 
लािग सामािजक सरुक्षा तथा व्यिक्तगत 
घटना दतार् ूणाली सम्बन्धी 
अिभमखुीकरण कायर्बम  

६ 
व्यिक्तगत घटना दतार् 
िकताबको िववरण 
computer system मा 

िडिजटाइजेशन कायर्का लािग सेवा 
ूदायक छनौट गरी व्यिक्तगत घटना 
दतार् िकताबमा भएका िववरणह लाई 
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entry गिरएको लािग computer system मा entry गिरएको  

७ 

२०७८/०७९ 

 

व्यिक्तगत घटना दतार् िकताबमा भएका 
िववरणह लाई लािग computer system मा 
entry गिरएका िववरणह  ज ुगन कायर् 
वडा सिचवह बाट भइरहेको 

८ 

;fdflhs ;'/Iff tyf 

व्यlQmut 36gf btf{ 

k|0ffnL ;DaGwL # lbg] 
k|lzIf0f sfo{qmd ;DkGg . 

यस नगरपािलका िभऽका सबै वडाका 
वडा सिचवह लाई सामािजक सरुक्षा 
तथा व्यिक्तगत घटना दतार् ूणाली 
सम्बन्धी ३ िदने ूिशक्षण कायर्बम 
सम्प  । 

९ 
१ िदने 

अिभमखुीकरण कायर्क्रम 

जन ूितिनिध, वडा सिचव, कायार्लय 
सहायक तथा अन्य सरोकारवालाह का 
लािग सामािजक सरुक्षा तथा व्यिक्तगत 
घटना दतार्का लािग दतार् िशिवर 
कायर्बमसम्बन्धी अिभमखुीकरण 

कायर्बम  

10 दतार् िशिवर स ालन 

ूत्येक वडा १२ िदन सम्म सामािजक 
सरुक्षा तथा व्यिक्तगत घटना 
दतार्सम्बन्धी दतार् िशिवर कायर्बम 
स ालन  

 
 

४.९ गैससह सँग सहकायर् गिरएका कायर्ह  
क) इको िहमाल नेपाल 
इको िहमाल नेपाल र मण्डनदेउपरु नगरपािलकाको सहकायर्मा िवगतदेिख नै िशक्षा, यौन 
िशक्षा, भौितक िनमार्ण, बाल िवकास, िव ालय पदािधकारीह को क्षमता िवकास, बाल 
अिधकार क्षेऽमा कायर् गद आएको छ। यस संःथाबाट आ.व.२०७८/७९ मा गिरएका 
कायर्बमह  देहायअनसुार छन-् 
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अ)िशक्षातफर्  
 ःवआिजर्त छाऽविृ  कायर्बम 

 यौन िशक्षा कायर्बम 

 आराम कक्षा िनमार्ण 

 यौन तथा ूजनन कायर्बम 

 बाल िवकास कक्षा 
 िव ालय व्यवःथापन सिमित, िशक्षक अिभभावक स , बाल क्लबको क्षमता 

अिभविृ  

 यौन तथा ूजनन ःवाःथ्य िवशेष अगवुा िशक्षक उत्पादन, बाल 
अिधकारसम्बन्धी ान । 

 िव ालय िनमार्णतफर् ः तपे र मा.िव.भवन िनमार्ण, ारपाले र मािव भवन 
िनमार्ण, डेडीआथमु्का मािव भवन िनमार्ण । 

आ)ःवाःथ्य, कृष तथा वनतफर्  
 आधारभतू ःवाःथ्य र सम्भाव्यता अध्ययन 

 कृिषवन ॐोत केन्ि, िबबी कक्ष र सेटलाइट नसर्री ःथापना 
 कृिष वन र िकसानह लाई कृिषसम्बन्धी गणुःतरीय तािलम 

 कृिषमा िव ालयका िव ाथीर्ह को संलग्नता र िसकाइ 

 वातावरण तथा कृिष वनसम्बन्धी जनचेतना अिभविृ  

ख) िसिबएम नेपाल 
यस नगरपािलका र िसिबएम नेपालको सहकायर्मा अपा ताको क्षेऽमा योजना 
िनमार्ण, सरसफाइ, साममी िवतरण, क्षमता िवकास, क्याम्प, नमनुा ःवाःथ्य 
अःपताल ःथापना, रोजगारी तथा वातावरण, काननुी साक्षरता, जोिखम 
न्यूनीकरण, अपा ता र समावेशी क्षेऽको नक्साङकन एवम ्सो िवषयमा अनगुमन 
तथा मूल्याङकसम्बन्धी कायर्बमह  भएका छन-् 

 अपा तासम्बन्धी एकीकृत तथ्याङकको व्यवःथापनका लािग 
अिभमखुीकरण कायर्बम 

 अपाङगता भएका व्यिक्तह को ूोफाइल तयार र अ ाविधक कायर्, 
 नगरपािलकाको सावर्जिनक सेवा र पूवार्धार िवकासमा अपा मैऽी गनर्का 

लािग ूािविधक सहजीकरण 
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 नगरपािलकाको बहवुषीर्य िवषयगत योजना िनमार्णका लािग कायर् 
सम्पादनमा सहजीकरण एवम ्समीक्षात्मक गो ी आयोजना 

 रिशक्षक, िवव्यस पदािधकारी र अिभभावकलाई अपा तासम्बन्धी 
अिभमखुीकरण 

 अपा ताको पहुँच र पनुःःथापनाका लािग िशक्षा, ःवाःथ्य र रोजगारको 
लािग सहजीकरण 

 अपा ताको िःबनक्याम्प र मनोसामािजक परामशर्को लािग समन्वय र 
सहजीकरण 

 िव ालयमा कान, आखँा, शारीिरक अपा ता िःबिनङ क्याम्प स ालन 
गनर् ःथानीय ःवाःथ्य केन्िलाई सहजीकरण 

 अपाङग भएका व्यिक्तको पिहचानको लािग सामािजक सहजीकरण, हेराल ु
र अिभभावकह लाई आवँयक िसपको िवकास तािलम स ालन 

 नगरपािलकासँगको सहकायर्मा ःवाःथ्य, िशक्षा, जीिवकोपाजर्न र जोिखम 
न्यूनीकरणका लािग सेवा ूदायकह को नक्साङकन र िनयिमत 
अ वािधक  

 आइिस म्याटेिरयल िनमार्ण गिर ःवाःथ्य, िशक्षा र ूकोप जोिखम 
न्यूनीकरण  

 अपाङगता भएका बालबािलकाका िव ालय भनार् कायर्बम स ालन 

 WASH सिुवधासिहतको अपाङगता समावेशी नमनुा िव ालयको िवकास 

 बाल क्लबलाई अितिरक्त पा बमीय िबयाकलाप स ालन गनर् 
ूोत्साहन, 

 अपा ता भएका व्यिक्तह को लािग व्यावसाियक तािलम केन्ि र 
कायर्बममा सहभािगताका लािग सहयोग  

 बै , लघिुव  संःथा, उ मी, िनगम र सहकारीलाई समावेशी रोजगारीका 
लािग ूािविधक सहयोग  

 अपा ता भएका व्यिक्तलाई काननुी पैरवी कायर्बम स ालन 

 अपाङगता पिरचयपऽ र सामािजक सरुक्षा भ ाको लािग सहजीकरण 

 सबै वडाह मा अपा ता जोिखम न्यूनीकरणसम्बन्धी नक्साङकन  

 समावेशी पिरयोजनाको िडजाइनमा सहयोग । 
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 नगरपािलका र सरोकारवालाह बाट सामूिहक अनगुमन  

 अपा ता क्षेऽको सफलताको कथा तथा राॆा अभ्यासह को 
दःतावेजीकरण । 

ग)समाज सेवा समूह  

नगरपािलका र समाज सेवा समूहको समन्वय  र सहकायर्मा ःवाःथ्य, कृिष एवम 
पश ु िवकास, छाऽविृ , मिहला समूहमा आयआजर्न एवम ् ःवाःथ्य ल्याव 
कायर्बम स ालन गिरँदै आएको छ। केही ूमखु कायर्बमह  िनम्नअनसुार 
छन-् 

 ःवाःथ्य कायर्बमः सतु्केरी सेवा, पिरवार िनयोजन सेवा, िनयिमत साधारण 
ःवाःथ्य सेवा, अल्शासाउन्ड सेवा, समूहमा ःवाःथ्य सेवा, सरुिक्षत 
गभर्पतन, ःवाःथ्य िशिवर 

 बचत तथा ऋण र िदगो कृिष तथा पश ुिवकास कायर्बम 

 छाऽविृ  कायर्बमः सेतीदेवी मािव र राधाकृंण आिव 

 मिहला समूहमा आयआजर्नः नमःते समूह, संःथाको आन्तिरक ॐोत 
पिरचालन र अन्य व्यिक्तह को सहयोग  

 ल्याव स ालनः ूत्येक िदन ःवाःथ्य ल्याब स ालन, ल्याब टेिक्निसयन र 
साममीसिहत ल्याव परीक्षणको ूबन्ध । 

      घ) मामीण िवकास संःथा 
  मामीण िवकास संःथाले यस नगरपािलकामा यवुा, वातावरण तथा 
उ मशीलता, नेततृ्व िवकासजःता क्षेऽमा कायर्बम स ालन गरेको छ। 
यसका मखु्य मखु्य कायर्बमह  िनम्न छन-् 

 यवुा िवकासः संःथागत संरचना गठन र पिरचालन, यवुा स ाल 
गठन, बैठक 

 वातावरण अिधकार र उ मशीलको लािग यवुा सशक्तीकरण, यवुा 
सम्मेलन, वातावरण अिधकारसम्बन्धी छलफल, यवुाका लािग िदगो 
िवकास लआय र वातावरणसम्बन्धी तािलम, यवुा उ मशीलता 
तािलम, डकुमेन्शी िनमार्ण, टेिलिभजनमा कायर्बम ूसारण 

 उ मशीलता र नेततृ्व िवकास कायर्बमः उत्कृ  यवुा क्लवलाई 
परुःकार, िव िव ालयमा अध्ययनरत यवुालाई परुःकार । 
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ङ) ूाकृितक ॐोत पान्तरण   र लोटस नेपाल 
ूाकृितक ॐोत पान्तरण संःथाबाट यस नगरपािलकामा माकुरा समूह बनाई 
समूहको बैठक गरेको छ भने क्षमता िवकास तािलमह  स ालन गिरएको छ। 
त्यसैगरी लोटस नेपालबाट मोबाइल फोन िरपेयर टेिक्निसयनका लािग २०-३० 
जनाको लािग ूािविधक िसप िवकास तािलम स ालन गरेको छ। मिहला 
ूािविधकका लािग समेत यस संःथाबाट िसप िवकास तािलम स ालन गिरएको । 

च) अपाङ बाल अःपताल र पनुःथापना केन्ि, िवकला  िमऽ समूह 
यस संःथाले नगरपािलकामा देहायअनसुारका कायर्बमह  स ालन गरी 
अपाङगताको क्षऽेमा िवशेष योगदान परु् याएको छः 
 पिरयोजना कमर्चारीह लाई अपा ता पिहचान, रोकथाम तथआ ूाथिमक 

पनुःथापना तािलम स ालन 

 ःवाःथ्य तथा पनुःथापना घमु्ती िशिवर स ालन 

 सधुारात्मक शल्यिचिकत्सा परामशर् तथा सहायक उपकरण ारा शारीिरक 
अपाङगता भएका व्यिक्तह लाई सहायक उपकरणह को नाप, जाँच र 
ूदान 

 शारीिरक अपाङगता भएका व्यिक्तह लाई समयसमयमा गहृ भेट गरी 
पनुःथापना सेवा ूदान 

 कायर्बमको अनगुमन तथा मूल्याङकन गरी समीक्षा बैठक स ालन । 

छ)सामदुाियक सारथी 
नगरपािलकामा यस संःथाबाट ःथानीय उ रदाियत्व र पारदिशर्ता 
अिभविृ सम्बन्धी कायर्बमह  स ालन गरेको छ । मखु्य कायर्बमह  
िनम्न छन-् 

 उ रदाियत्व िनरीक्षण समूह िनमार्ण र मािसक बैठक 

 सावर्जिनक सेवा ूवाहको सपुिरवेक्षण  

 िनवार्िचत जनूितिनिधह  र कायर्पािलका सदःयह का लािग 
आवासीय तािलम ूदान  

 अनगुमन तथा मूल्या नसिहत समीक्षा बैठक । 
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ज) िसिभक फोरम नेपाल र सामी पिरयोजना 
नेपाल सरकार ौम तथा रोजगार मन्ऽालय, सामी पिरयोजना र 
नगरपािलकाको िऽपक्षीय साझेदारीमा िसिवक फोरममाफर् त सरुिक्षत 
आूवास कायर्बम स ालन गिरएको छ। जसमा मखु्य कायर्बमह  
िनम्न छन-् 

 सरुिक्षत आूवासन कायर्बम 

 रोजगार सूचना केन्िको व्यवःथा, िजल्ला ूशासन कायार्लय 
धिुलखेलमा रहेको  

 िरटनीर्ह को िसपको ूयोगसम्बन्धी कायर्बम 

 वैदेिशक रोगजारीसम्बन्धी उजरुी सनुवुाइका लािग सहजीकरण 

 वैदेिशक रोजगारीको कारण सामािजक पमा असर परेकालाई 
मनोपरामशर्  

 सामािजक पिरचालनमाफर् त िसप िवकास तािलम र रोजगारीको 
ूबन्धसम्बन्धी कायर्बमह  स ालन । 
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अनसूुची-१ 
 

मण्डनदेउपरु नपामा िशक्षक/ूअसँग कायर्सम्पादन करार सम्झौता र १००% ूोत्साहन 
भ ा 

मण्डनदेउपरु नगरपािलका, काॅपेला ोक 

ूधानाध्यापकिसत करार सम्झौता-२०७९ 

 

मण्डनदेउपरु नगरपािलकाको ःथानीय िशक्षा ऐन, २०७४ को दफा ३० मा 
ूधानाध्यापकह सँग कायर्सम्पादन सम्झौता गन ूावधान रहे बमोिजम 
ूधानाध्यापकह को भिूमकालाई अझ बढी सक्षम, सु ढ, सेवामूलक र उ रदायी बनाई  
िव ालयह को शैिक्षक व्यवःथापनलाई पिरणाममखुी बनाई समम शैिक्षक सेवा ूवाहमा 
ूभावकािरता ल्याई सामदुाियक िव ालयको िसकाइ उपलिब्ध अिभविृ  गरी गणुःतरीय 
िशक्षाको सिुनि तता गनर् मण्डनदेउपरु नगरपािलका र ौी .............................. 
मा.िव/आ.िव.का ूधानाध्यापक ौी ............................................ बीच  शैिक्षक 
सऽ २०७९ लाई एक कायर्काल मानी तपिसल बमोिजमको सतर्मा आधािरत रही 
कायर्सम्पादन सम्झौता गिरएको छ । 

क) ूथम पक्षले पालना गनुर्पन कायर् सम्पादन सम्झौताका सतर्ह  

१.यो सम्झौता हःताक्षर भएको िमितदेिख लागू हनेुछ । 

३. िव ालयले देहायअनसुार औसत िसकाइ उपलिब्ध हािसल गरेमा तपिसल बमोिजम 
िनधार्िरत अ  ूा   हनेुछः 

ब.सं. कक्षा औसत उपलिब्ध ूा ा  
१. कक्षा ३ सम्म औसत ६० देिख ७० भन्दा 

कम ूा ाङक ूा  भएमा 
५० 
 

  औसत ७० देिख ८० भन्दा 
कम ूा ाङक ूा  भएमा

 

७० 
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  औसत ८० देिख ९० भन्दा 
कम ूा ाङक ूा  भएमा 

९० 

  औसत ९० देिखमािथ 
ूा ाङक ूा  भएममा  

१०० 
 

 कक्षा ४ देिख मािथ औसत ५० देिख ६० भन्दा 
कम ूा ाङक ूा  भएमा 
 

५० 

  औसत ६० देिख ७० भन्दा 
कम ूा ाङक ूा  भएमा 

७० 

  औसत ७० देिख ८० भन्दा 
कम ूा ाङक ूा  भएममा
  

९० 

 

  औसत ८० देिखमािथ 
ूा ाङक ूा  भएमा  

१०० 

 
 

४) सम्झौता प ात ्औसत िसकाइ उपलिब्धको कक्षा ३ सम्म ६० ूितशत तथा कक्षा 
४ भन्दामािथ ५० ूितशत भन्दा कम अ  ूा  गन ू. अ. लाई ूोत्साहन भ ा 
उपलब्ध गराइने छैन । 

५) औसत िसकाइ उपलिब्ध हािसल गरी ूधानाध्यापकह लाई िव ालयको िसकाइ 
उपलिब्ध विृ  देहायअनसुार गरेमा तपिसल बमोिजम सु  तलब ःकेलमा ूोत्साहन भ ा 
उपलब्ध गराइनेछः  

ब.सं. उपलिब्ध ूितशत ूोत्साहन भ ा (वािषर्क 
.१२०००) 

१. ५० भन्दा बढी ६० सम्म  १५% 
 

२. ६० भन्दा बढी ७० सम्म २५%

३. ७० भन्दा बढी ८० सम्म  ५०%
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४. ८० भन्दा बढी ९० सम्म ७५%
५. ९० भन्दा मािथ १००%
 

तर,  

ूअले मािथ  (४) नम्बरमा उिल्लिखत िव ालयको औसत िसकाइ उपलिब्ध भन्दा कम 
उपलिब्ध ूा  गद गएमा  यो सम्झौता लागू भएको को छ मिहनापिछ वािषर्क . 
१२०००। एकाइबाट देहायअनसुार तलब क ा गरी िव ालय खातामा रोक्का  

रािखनेछ । 

ब.सं. उपलिब्ध ूितशत वािषर्क .१२०००। 
१. ३० देिख ४० सम्म १५% 

२. २० देिख ३० सम्म २५%
३. १० देिख २० सम्म ५०%
४. ५ देिख १० सम्म ७५%
५. १ देिख ५ १००%
 

६.ूथम पक्षले तोिकएको न्यूनतम िसकाइ उपलिब्ध हािसल गनर् नसकेमा शैिक्षक सऽको 
अन्तमा, 

क) िजम्मेवारी हेरफेर ख) स वा ग) मडे रोक्का घ) बढुवा रोक्का  । 

ख) ि तीय पक्षले पालना गनुर्पन कायर् सम्पादन सम्झौताका सतर्ह  

१) यो सम्झौता लागू गन िजम्मेवारी ूमखु ूशासकीय अिधकृत, िव.व्य.स. अध्यक्षको 
हनेुछ भने वडा अध्यक्षले यसमा िवशेष सहयोग र सहजीकरण गनुर्पनछ । 

२) िव ालयको िसकाइ उपलिब्धको मािसक पमा उपलिब्ध परीक्षण िशक्षा शाखाबाट 
िवशेष संयन्ऽमाफर् त गिरनेछ । 

३) नगरपािलका िशक्षा शाखामाफर् त िनयिमत अनगुमन गरी पृ पोषण ूदान गिरनेछ । 
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४) ूधानाध्यापकलाई िसकाइ उपलिब्ध हािसल गनर् िशक्षक सहायता र अन्य आवँयक 
पन सम्पूणर् सहयोगह  यथाशीय उपलब्ध गराइनेछ । 

                           सम्झौताका पक्षह  

ूथम पक्षको तफर् बाट                                 ि तीय पक्षको तफर् बाट 

...................                                                                               .................. 

हःताक्षर             हःताक्षर 

..........................                                                                    डा. लोकबहादरु लोप्चन 

ूधानाध्यापक                                                                           ूमखु ूशाकीय अिधकृत  

 

ौी............................................................................. 

िशक्षकिसत कायर्सम्पादन करार सम्झौता-२०७९ 

 

मण्डनदेउपरु नगरपािलकाको ःथानीय िशक्षा ऐन, २०७४ को दफा ३०  मा िशक्षकसँग  
कायर्सम्पादन सम्झौता गन ूावधान रहे बमोिजम िशक्षकको भिूमकालाई अझ बढी 
सक्षम, सु ढ, सेवामूलक र उ रदायी बनाई  िव ालयह को शैिक्षक व्यवःथापनलाई 
पिरणाममखुी बनाई समम शैिक्षक सेवा ूवाहमा ूभावकािरता ल्याई सामदुाियक 
िव ालयको िसकाइ उपलिब्ध अिभविृ  गरी गणुःतरीय िशक्षाको सिुनि तता गनर् ौी 
........................................ मा.िव/आ.िव.का ूअ ौी 
......................................................... र िशक्षक ौी 
............................................ काबीच  शैिक्षक सऽ २०७९ लाई एक कायर्काल 
मानी तपिसल बमोिजमको सतर्मा आधािरत रही कायर्सम्पादन सम्झौता गिरएको छ । 

क) ूथम पक्षले पालना गनुर्पन कायर् सम्पादन सम्झौताका सतर्ह  

१.यो सम्झौता हःताक्षर भएको िमितदेिख लागू हनेुछ । 

 



 112  

३. िव ालयले देहायअनसुार औसत िसकाइ उपलिब्ध हािसल गरेमा तपिसल बमोिजम 
िनधार्िरत अ  ूा   हनेुछः 

ब.सं. कक्षा औसत उपलिब्ध ूा ा  
१. कक्षा ३ सम्म औसत ६० देिख ७० भन्दा 

कम ूा ाङक ूा  भएमा 
५० 
 

  औसत ७० देिख ८० भन्दा 
कम ूा ाङक ूा  भएमा

 

७० 
 

  औसत ८० देिख ९० भन्दा 
कम ूा ाङक ूा  भएमा 

९० 

  औसत ९० देिखमािथ 
ूा ाङक ूा  भएममा  

१०० 
 

 कक्षा ४ देिख मािथ औसत ५० देिख ६० भन्दा 
कम ूा ाङक ूा  भएमा 
 

५० 

  औसत ६० देिख ७० भन्दा 
कम ूा ाङक ूा  भएमा 

७० 

  औसत ७० देिख ८० भन्दा 
कम ूा ाङक ूा  भएममा
  

९० 
 

  औसत ८० देिखमािथ 
ूा ाङक ूा  भएमा  

१०० 
 

 

४) सम्झौता प ात ्औसत िसकाइ उपलिब्धको कक्षा ३ सम्म ६० ूितशत तथा कक्षा 
४ भन्दामािथ ५० ूितशत भन्दा कम अ  ूा  गन िशक्षकलाई ूोत्साहन भ ा उपलब्ध 
गराइने छैन । 
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५) उिल्लिखत औसत िसकाइ उपलिब्ध हािसल गरी आफूले पढाउने िवषयको औसत 
िसकाइ उपलिब्ध विृ  देहायअनसुार गरेमा तपिसल बमोिजम वािषर्क . १२००० 
एकाइ मानी ूोत्साहन भ ा उपलब्ध गराइनेछः  

ब.सं. उपलिब्ध ूितशत ूोत्साहन भ ा  ( .१२००० 
वािषर्क) 

१. ५० भन्दा बढी ६० सम्म  १५% 

२. ६० भन्दा बढी ७० सम्म २५%

३. ७० भन्दा बढी ८० सम्म  ५०%
४. ८० भन्दा ९० सम्म ७५%
५. ९० भन्दा मािथ १००%
 

तर, 

ूअले मािथ  (४) नम्बरमा उिल्लिखत  आफूले पढाउने िवषयको औसत िसकाइ 
उपलिब्ध भन्दा कम उपलिब्ध ूा  गद गएमा  यो सम्झौता लागू भएको ६ मिहना पिछ 
देहायअनसुार तलबबाट क ा गरी िव ालय खातामा रोक्का रािखनेछ । 

ब.सं. उपलिब्ध ूितशत ूोत्साहन (वािषर्क 
.१२०००) 

१. ३० देिख ४० सम्म १५% 

२. २० देिख ३० सम्म २५%
३. १० देिख २० सम्म  ५०%
४. ५ देिख १० सम्म ७५%
५. १ देिख ५ १००%
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६.ूथम पक्षले तोिकएको न्यूनतम िसकाइ उपलिब्ध हािसल गनर् नसकेमा शैिक्षक सऽको 
अन्तमा, 

क) मडे रोक्का ख) बढुवा रोक्का ग) स वा घ) तह घटुवा गरी पठनपाठन गनर्  

लगाइने । 

ख) ि तीय पक्षले पालना गनुर्पन कायर् सम्पादन सम्झौताका सतर्ह  

१) यो सम्झौता लागू गन िजम्मेवारी ूमखु ूशासकीय अिधकृत, िव.व्य.स. अध्यक्षको 
हनेुछ भने वडा अध्यक्षले यसमा िवशेष सहयोग र सहजीकरण गनुर्पनछ । 

२) िव ालयको िसकाइ उपलिब्धको मािसक पमा उपलिब्ध परीक्षण िशक्षा शाखाबाट 
िवशेष संयन्ऽमाफर् त गिरनेछ । 

३) िव ालय र नगरपािलका िशक्षा शाखामाफर् त िनयिमत अनगुमन गरी पृ पोषण ूदान 
गिरनेछ । 

४) िशक्षकलाई िसकाइ उपलिब्ध हािसल गनर् िशक्षक सहायता, तािलम र अन्य 
आवँयक पन सम्पूणर् सहयोगह  यथाशीय उपलब्ध गराइनेछ । 

                          

 सम्झौताका पक्षह  

ूथम पक्षको तफर् बाट                                                            ि तीय पक्षको तफर् बाट 

...................                                                                                    .................. 

हःताक्षर                                                                                          हःताक्षर 

..........................                                                                                   ....................                   
िशक्षक                                                                                             ूधानाध्यापक                         

रोहबर 

ब.सं. पद नाम, थर दःतखत 
१. नगरूमखु ौी टोकबहादरु तामाङ  

२. नगर उपूमखु ौी िवंणमुिण नेपाल  
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३. ूमखु ूशासकीय अिधकृत डा.लोकबहादरु लोप्चन  

४. िशक्षा ूमखु ौी िडकबहादरु राई  

५. िशक्षा अिधकृत ौी लोकेन्ि िव   

६.    

७.    

७.    

 

िमित २०७९ साल ........ मिहना............. गते रोज................शभुम ्। 

रोहबर 

ब.सं. पद नाम, थर दःतखत 
१. नगरूमखु ौी टोकबहादरु तामाङ  

२. नगर उपूमखु ौी िवंणमुिण नेपाल  

३. िशक्षा ूमखु ौी िडकबहादरु राई  

४. िशक्षा अिधकृत ौी लोकेन्ि िव   

५. सामािजक िवकास संयोजक ौी पु षो म बजगाई  

६. वडाध्यक्ष   

७. िवव्यस अध्यक्ष   

 

िमित २०७९ साल ........ मिहना............. गते रोज................शभुम ्। 
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अनसूुची-२ 

संगठनात्मक संरचना र ूशासिनक खचर् िववरण 
खचर् 
स े
त 
नं. ब.सं. 

व्यय 
िववरण यस वषर्को अनमुािनत िहसाब ।         
जम्मा तलब 
भ ा सु  ःकेल मडे जम्मा 

संचयकोष 
थप जम्मा मिहना संख्या कुल जम्मा रकम  ॐोत 

211
11 1=0 

पारीौिमक 
कमर्चारी               0  

  

  1=1 

ूूअ.राप 
ि तीय 49380 11550 60930 6093 67023 13 1 871299 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  1=2 

अिधकृत 
दश  िशक्षा 49380 11550 60930 6093 67023 13 1 871299 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  1=3 

िस.िड.इिन्ज
िनयर नव  
र दस  49380 11550 60930 6093 67023 13 1 871299 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  1=4 

अिधकृत 
ूशासन 
सात /आठ 42380 11320 53700 5370 59070 13 1 767910 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  1=5 

लेखा 
अिधकृत 
सात  39870 6650 46520 4652 51172 13 1 665236 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  1=6 

 िशक्षा 
अिधकृत 
सात  र 
आठ  39870 7980 47850 4785 52635 13 1 684255 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  1=7 

जनःवाःथ्य 
अिधकृत 
सात  र 
आठ  39870 7980 47850 4785 52635 13 1 684255 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  1=8 O{GhLgLo/ ^  37990 2550 40540 4054 44594 13 1 579722 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  1=9 
clws[t 
k|zf;g ^ 37990 2550 40540 4054 44594 13 2 1159444 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  1=10 
cf=n]=k=;xfos 
% 30200 2020 32220 3222 35442 13 1 460746 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  1=11 k=x]=g= % / ^ 37990 8890 46880 4688 51568 13 1 670384 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  1=12 x]=c= % / ^  37990 8890 46880 4688 51568 13 1 670384 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  1=13 
;xfos % 
k|zf;g 30200 2020 32220 3222 35442 13 10 4607460 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  1=14 n]vfkfn %  30200 2020 32220 3222 35442 13 1 460746 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 
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  1=15 k|f=;=lzIff % 30200 2020 32220 3222 35442 13 1 460746 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  1=16 
;j OGhLlgo/ 
% 30200 2020 32220 3222 35442 13 7 3225222 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  1=17 d=lj=gL= % 30200 1010 31210 3121 34331 13 1 446303 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  1=18 
;=sDKo'6/ 
ck/]6/ $ 28610 1910 30520 3052 33572 13 1 436436 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  1=19 
cldg k|fljlws 
rf}yf] tx 28610 1910 30520 3052 33572 13 1 436436 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  1=20 
;xfos rf}yf] 
tx,k|zf;g 28610 4040 32650 3265 35915 13 8 3735160 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  1=21 
;x n]vfkfn 
rf}yf  28610 1910 30520 3052 33572 13 1 436436 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  1=22 
;=d=lj=gL= 
rf}yf]  28610 5050 33660 3366 37026 13 2 962676 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  1=23 
c=;a 
OlGHflGfo/ 28610 1910 30520 3052 33572 13 7 3055052 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  1=24 d'lvof 24010 4025 28035 2804 30839 13 1 400901 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  1=25 
clws[t & / * 
kz' ;]jf 42380 11320 53700 5370 59070 13 1 767910 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  1=26 
;xfos kfrf} 
e]6 k=:jf=k|f^= 37990 8890 46880 4688 51568 13 1 670384 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  1=27 
;xfos kfrf} 
nf=kf]=8]=8]=k|f 30200 1010 31210 3121 34331 13 1 446303 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  1=28 
;xfos kfrf} 
dT:o 30200 1010 31210 3121 34331 13 1 446303 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  1=29 
;xfos rf}yf] 
gf=k|f=;=e]6 28610 6685 35295 3530 38825 13 1 504719 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  1=30 
;xfos rf}yf] 
nf=kf]=8]=8] 28610 955 29565 2957 32522 13 1 422780 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  1=31 
clws[t & / * 
s[lif ;]jf 42380 11320 53700 5370 59070 13 1 767910 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  1=32 
s[lif ;xfos 
kfrf} / 5}7f} 37990 8890 46880 4688 51568 13 2 1340768 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  1=33 
s[lif ;xfos 
rf}yf] 28610 955 29565 2957 32522 13 1 422780 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  1=34 
sfof{no 
;xof]lu,kfFrf} 28570 5730 34300 3430 37730 13 1 490490 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  1=35 
sfof{no 
;xof]lu,lbtLo 22680 5730 28410 2841 31251 13 1 406263 

;+=/fhZj 
jf8kmf9 

  1=36 

sd{rf/L 
;fjlws lhjg 
ljdf 400   400 0 400 13 66 343200 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  1=37 cfO 6L clkm;/ 37990   37990 0 37990 13 1 493870 cfGtl/s cfo

  1=38 OlGhlgo/ 37990   37990 0 37990 13 1 493870 cfGtl/s cfo
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  1=39 ;a OlGhlgo/ 30200   30200 0 30200 13 1 392600 cfGtl/s cfo

  1=41 

jg tyf 
jftfj/0f 
;xfos % 30200   30200 0 30200 13 1 392600 cfGtl/s 

  1=42 

काननुी 
सहजकतार् 30200   30200 0 30200 13 1 392600 cfGtl/s 

  1=43 

ल्याब 
टेिक्निसयन 30200   30200 0 30200 13 1 392600 cfGtl/s 

  1=44 

सामािजक 
पिरचालक 20000   20000 0 20000 13 6 1560000 cfGtl/s 

  1=45 

अिमन 
सहायक 
चौथो 28610   28610 0 28610 13 1 371930 cfGtl/s 

  1=46 लेखापाल 30200   30200 0 30200 13 1 392600 cfGtl/s 

  1=47 

अ.न.मी. 
चौथो 28610   28610 0 28610 13 9 3347370 cfGtl/s 

  1=48 

अ.हे.ब. 
चौथो 28610   28610 0 28610 13 8 2975440 cfGtl/s 

  1=49 

कायार्लय 
सहायक 
चौथो 28610   28610 0 28610 13 5 1859650 cfGtl/s 

  1=50 
;jf/L rfns -
x]eL_ 25850   25850 0 25850 13 5 1680250 cfGtl/s 

  1=51 
;jf/L rfns -
x=;=rf=,_ 24010   24010 0 24010 13 6 1872780 cfGtl/s 

  1=52 
kz' Ps ufpF 
Ps k|fljlws  28610   28610 0 28610 13 7 2603510 cfGtl/s 

  1=53 
sfof{no ;'/Iff 
uf8{÷sf=;= 21480   21480 0 21480 13 2 558480 cfGtl/s 

  1=54 

sf=;=/ 
;xof]uL 
;xfos:t/ 
k|yd tx 21480   21480 0 21480 13 33 9214920 cfGtl/s 

  1=55 
s[lif Ps ufpF 
Ps k|fljlws 28610   28610 0 28610 13 4 1487720 cfGtl/s 

  1=56 
of]hgf ;xfos 
kfrf}+ 30200   30200 0 30200 13 1 392600 cfGtl/s 

  1=57 
of]hgf ;xfos 
rf}+yf] 28610   28610 0 28610 13 1 371930 cfGtl/s 

  1=58 
KnDj/ ;xfos 
rf}+yf] 28610   28610 0 28610 13 1 371930 cfGtl/s 

  1=59 
dlxnf sfo{stf{ 
;]g]6/L 28610 6685 35295 0 35295 13 1 458835 cfGtl/s 

  1=60 

;xfos 
sDKo'6/ 
ck/]6/ 28610   28610 0 28610 13 13 4835090 cfGtl/s 

  1=61 

Aofs xf] nf]8/ 
;xof]uL -sf=;= 
;/x_ 21480   21480 0 21480 13 2 558480 cfGtl/s 
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  1=62 
Pd cfO{ P; 
ck/]6/ 30200   30200 0 30200 4 2 241600 cfGtl/s 

  1=63 lkmN8 ;xfos 28610   28610 0 28610 4 1 114440 cfGtl/s 

211
12 2=0 

kbflwsf/L tyf 
;b:ox?sf] 
;'lawf     0   0     0   

  2=1 gu/ k|d'v 39000   39000   39000 12 1 468000 cfGtl/s 

  2=2 pk k|d'v 34000   34000   34000 12 1 408000 cfGtl/s 

  2=3 j8f cWoIf 27000   27000   27000 12 12 3888000 cfGtl/s 

  2=4 
sfo{kflnsf 
;b:o 13000   13000   13000 12 8 1248000 cfGtl/s 

  2=5 j8f ;b:o  10000   10000   10000 12 43 5160000 cfGtl/s 

211
21 3=0 kf]zfs eQf     0   0     0   

  3=1 
sd{rf/L kf]zfs 
eQf :yfoL 10000   10000   10000 1 66 660000 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  3=2 
sd{rf/L kf]zfs 
eQf s/f/ 10000   10000   10000 1 112 1120000 cfGtl/s 

211
32 4=0 dx+uL eQf     0   0     0   

  4=1 
dx+uL eQf 
:yfoL 2000   2000   2000 12 66 1584000 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  4=2 
dx+uL eQf 
s/f/ 2000   2000   2000 12 115 2760000  cfGtl/s 

211
34 5=0 j}7s eQf     0   0     0   

  5=1 
sd{rf/L j}7s 
eQf 5000   5000   5000 3 25 375000 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

211
39 6=0 cGo eQf     0   0     0   

  6=1 cGo eQf 500000   500000   500000 1 1 500000 
;+=/fhZj 
jf8kmf8 

211
41 7=0 

kbflwsf/L 
j}7s eQf     0   0     0   

  7=1 
sfo{kflnsf 
j}7s 1000   1000   1000 30 28 840000 cfGtl/s 

  7=2 
j8f ;ldlt 
j}7s eQf 1000   1000   1000 24 72 1728000 cfGtl/s 

  7=3 

ljifout 
;ldlt j}7s 
eQf 1000   1000   1000 30 13 390000 cfGtl/s 

  7=4 

sfo{ ;~rfng 
-d'Nof+sg, 
km/kmf/s, 
cg'udg cflb_ 1000   1000   1000 50 10 500000 cfGtl/s 

  7=5 
Goflos ;ldlt 
etf -;+of]hs_ 1400   1400   1400 48 1 67200 cfGtl/s 
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  7=6 
Goflos ;ldlt 
etf -;b:o_ 1200   1200   1200 48 3 172800 cfGtl/s 

212
14 9=0 

sd{rf/L 
sNof0f sf]if 260000   260000   260000 12 1 3120000 cfGtl/s 

221
11 10=0 

kfgL tyf 
ljh'nL     0   0     0   

  10=1 

sfof{no tyf 
cGo ejg 
ljh'nL dxz'n 30000   30000   30000 12 1 360000 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  10=2 

j8f sfof{no 
ejg kfgL 
ljh'nL dxz'n 2500   2500   2500 12 12 360000 

;+=/fhZj 
jf8kmf9 

  10=3 
kfgL tyf cGo 
dxz'n 15000   15000   15000 12 1 180000 

;+=/fhZj 
jf8kmf10 

221
12 11=0 ;+rf/ dxz'n     0   0     0   

  11=1 

k|d'v 
k|zf;lso 
clws[t ;~rf/ 
;'ljwf 1500   1500   1500 12 1 18000 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  11=2 

zfvf k|d'v 
clws[t :t/ 
;~rf/ ;'ljwf 1000   1000   1000 12 14 168000 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  11=3 

6]nLkmf]g 
dxz'n 
sfof{no 2000   2000   2000 12 3 72000 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  11=4 

6]nLkmf]g 
dxz'n j8f 
sfof{no 1000   1000   1000 12 12 144000 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  11=5 
OG6/g]6 dxz'n 
g=kf=sfof{no 25000   25000   25000 12 1 300000 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  11=6 
OG6/g]6 dxz'n 
j8f sfof{no 3000   3000   3000 12 12 432000 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  11=7 

OG6/g]6 dxz'n 
:jf:Yo 
sfof{no 3000   3000   3000 12 12 432000 cfGtl/s 

222
11 12=0 

OGwg 
kbflwsf/L     0   0     0   

  12=1 
gu/ k|d'v 
OGwg 40000   40000   40000 12 1 480000 cfGtl/s 

  12=2 
gu/ pk k|d'v 
OGwg 25000   25000   25000 12 1 300000 cfGtl/s 

  12=3 

j8f sfof{no 
OGwg tyf 
dd{t 3500   3500   3500 12 12 504000 cfGtl/s 

222
12 13=0 

OGwg sd{rf/L, 
sfof{no     0   0     0   

  13=1 

sfof{no k|d'v 
tyf sfof{no 
k|of]hg 40000   40000   40000 12 1 480000 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  13=2 
6«s, l6km/, 
tyf 8f]h/  150000   150000   150000 12 1 1800000 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  13=3 cGo OGwg 60000   60000   60000 12 1 720000 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  13=4 

PDj'n]G; tyf 
cGo ;jf/L 
;fwg 70000   70000   70000 12 1 840000 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 



 121  

222
13 14=0 

;jf/L ;fwg 
dd{t vr{     0   0     0   

  14=1 

ufl8, 6«s, 
l6km/ tyf 
8f]h/ tyf 
cGo dd{t 

340000
0   3400000   3400000 1 1 3400000 cfGtl/s 

  14=2 
df]6/;fOsn 
dd{t 550000   550000   550000 1 1 550000 cfGtl/s 

222
21 15=0 

d]lzg/L ;fdfg 
dd{t 325000   325000   325000 1 1 325000 cfGtl/s 

222
91 16=0 

cGo 
;DklQx?sf] 
;+rfng tyf 
dd{t ;Def/ 400000   400000   400000 1 1 400000 cfGtl/s 

222
14 17=0 

ljdf tyf 
gljs/0f vr{ 700000   700000   700000 1 1 700000 cfGtl/s 

223
11 18=0 

d;nGb tyf 
sfof{no 
;fdu|L     0   0     0   

  18=1 

j}s 
b:t'/,x'nfs 
s'l/o/,d'b\bf 
dfldnf o:t} 
;]jf vr{ 10000   10000   10000 12 1 120000 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  18=2 
ljleGg d;nGb 
;fdfgx? 300000   300000   300000 12 1 3600000 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  18=3 

kmf]6f]skL, 
lk|G6/ / 
km\ofS; 
sfl6{h,l/lkmn 60000   60000   60000 12 1 720000 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  18=4 

clkm; 
;/;kmfO 
;fdfg 40000   40000   40000 12 1 480000 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  18=5 
ljh'nL 
;fdfgx? 25000   25000   25000 12 1 300000 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  18=6 

sfof{no 
;hfj6 tyf 
pkxf/ 
;fdfgx? 30000   30000   30000 12 1 360000 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  18=7 
efG5f 
;fdfgx? 12000   12000   12000 12 1 144000 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  18=8 
km\nf]l/ª tyf 
kbf{ ;fdfgx? 90000   90000   90000 12 1 1080000 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  18=9 

ljleGg kq 
klqsfx?sf] 
nflu  30000   30000   30000 12 1 360000 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  18=10 
j8f sfof{no 
;~rfng  100000   100000   100000 12 1 1200000 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

223
13 19=0 

k':ts tyf 
;fdfu|L vr{ 300000   300000   300000 1 1 300000 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

223
14 20=0 

OGwg cGo 
k|of]hg 100000   100000   100000 1 1 100000 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

223
15 21=0 

5kfO tyf 
;'rgf k|sfzg 
vr{     0   0     0   

  21=1 5kfO{ sfo{ 150000   150000   150000 12 1 1800000 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  21=2 

ljljw sfo{sf] 
;'rgf k|sfzg 
k|zf/0f vr{ 415000   415000   415000 12 1 4980000 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 
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22
411 22=1 ;]jf / k/fdz{ 

200000
0   2000000   2000000 1 1 2000000 cfGtl/s 

22
413
  22=2 gu/ ;'/Iff 150000   150000   150000 13 1 1950000 cfGtl/s 

22
41
2 23=0 

;'rgf k|0ffnL 
tyf ;km\6j]o/ 
;~rfng vr{ 700000   700000   700000 1 1 700000 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

22
413 24=0 

s/f/ ;]jf 
z'Ns 150000   150000   150000 12 1 1800000  cfGtl/s 

225
11 25=0 

sd{rf/L tyf 
kbflwsf/L 
tflnd     0   0     0   

  25=1 sd{rf/L tflnd 575000   575000   575000 1 1 575000 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  25=2 
kbflwsf/L 
tflnd 575000   575000   575000 1 1 575000 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  25=3 cWoog e|d0f 575000   575000   575000 1 1 575000 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

225
12 26=0 

l;k ljsf; 
tyf hgr]tgf 
tflnd tyf 
uf]i7L ;DjlGw 
vr{ 250000   250000   250000 1 2 500000 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

225
22 27=0 sfo{s|d vr{ 450000   450000   450000 1 2 900000 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

225
29 28=0 

ljljw sfo{s|d 
vr{ 850000   850000   850000 1 1 850000 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

226
11 29=0 

cg'udg 
d'Nof+sg vr{     0   0     0   

  29=1 

cg'udg 
d'Nof+sg vr{ 
sd{rf/L 155000   155000   155000 12 1 1860000 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  29=2 

kbflwsf/L 
cg'udg 
d'Nof+sg vr{ 80000   80000   80000 12 1 960000  cfGtl/s 

226
12 30=0 e|d0f vr{     0   0     0   

  30=1 
sd{rf/L e|d0f 
vr{ 160000   160000   160000 12 1 1920000 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  30=2 
kbflwsf/L 
e|d0f vr{ 100000   100000   100000 12 1 1200000  cfGtl/s 

  30=3 
j8f sfof{no 
e|d0f vr{ 100000   100000   100000 12 1 1200000 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

227
11 31=0 ljljw vr{     0   0     0   

  31=1 ;b:otf z'Ns 75000   75000   75000 1 1 75000 cfGtl/s 

  31=2 cfly{s ;xfotf 15000   15000   15000 1 12 180000 cfGtl/s 

  31=3 k'/:sf/ 15000   15000   15000 1 10 150000 cfGtl/s 
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  31=4 

sfof{no 
lrofkfg tyf 
vfgf / vfhf 
vr{  100000   100000   100000 12 1 1200000 cfGtl/s 

  31=5 

sfof{no 
lrofkfg tyf 
vfgf / vfhf 
vr{ j8f 
sfof{no  72000   72000   72000 12 1 864000 cfGtl/s 

  31=6 

kj{ k'hfcfhf 
Pj+ cGo 
cfs:dLs vr{ 125000   125000   125000 1 1 125000 cfGtl/s 

  31=7 

uf]i7L ;]ldgf/ 
j}7s lrof 
vfhf vr{ 75000   75000   75000 12 1 900000 cfGtl/s 

  31=8 
cltly ;Tsf/ 
vr{ 30000   30000   30000 12 1 360000 cfGtl/s 

  31=9 

gu/ k|d'v tyf 
pk k|d'vsf] 
lglh ;lrjfno 
cltly ;Tsf/ 
vr{ 40000   40000   40000 12 1 480000 cfGtl/s 

227
21 32=0 

नगरसभा 
स ालन 
खचर् 600000   600000   600000 2 1 1200000 cfGtl/s 

281
42 33=0 घर भाडा     0   0     0   

  33=1 
gu/kflnsf 
ejg ef8f 110000   110000   110000 12 1 1320000 cfGtl/s 

  33=2 
j8f sfof{no 
ejg ef8f 13500   13500   13500 12 6 972000 cfGtl/s 

  33=3 
cGo ejg 
ef8f 45000   45000   45000 12 1 540000 cfGtl/s 

281
43 34=0 

;jf/L ;fwg 
ef8f     0   0     0   

  34=1 
;jf/L ;fwg 
ef8f 50000   50000   50000 12 1 600000 cfGtl/s 

281
49 35=0 cGo ef8f 150000   150000   150000 1 1 150000 cfGtl/s 

28
911 36=0 e}kl/ cfpg]  500000   500000   500000 1 1 500000 cfGtl/s 

  37=0 

;fj{hlgs 
;'g'jfO{, ;ef 
;df/f]x, pT;a, 
sfo{qmd 
;+rfng   700000   700000   700000 1 1 700000 cfGtl/s 

    hDdf     
2014007

5 138300 20278375     153856310   

k'hLut vr{               
311
23 1 

sfof{no 
kmlg{r/ tyf 
lkmSr;{ 1000000       1000000 1 1 1000000 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

311
23 2 

j8f sfof{no 
kmlg{r/,   j8f 
g ^ 500000       500000 1 1 500000 cfGtl/s 

311
23 3 

j8f sfof{no 
kmlg{r/, 
kmlg{l;+u  j8f 
g ! 150000       150000 1 1 150000 cfGtl/s 
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311
22 4 

sDKo'/,Nofk6k 
tyf d]l;g/L  
cf}hf/ 500000       500000 1 1 500000 

;+=/fhZj 
jf8kmf8 

  5 
;]jf / k/fdz{-
k'FhLut_ 

200000
0   2000000   2000000 1 1 2000000 cfGtl/s 

    hDdf         4150000     4150000   

    s'n         
2442837

5 0 0 158006310   
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अनसूुची-३ 

नगर कायर्पािलकाको नामावली (२०७४-२०७८) 
ब.सं. नाम,थर पद ठेगाना 
१. टोकबहादरु वाईबा नगर ूमखु म.दे.न.पा.-३ 

२. िनमर्ला शाही नगर उपूमखु म.दे.न.पा.-८ 

३. लआमणूसाद वःताकोटी वडाध्यक्ष म.दे.न.पा.-१ 

४. केशवूसाद ितमिल्सना वडाध्यक्ष म.दे.न.पा.-२ 

५. िदलबहादरु तामाङ वडाध्यक्ष म.दे.न.पा.-३ 

६. भवुनूसाद बजगाई वडाध्यक्ष म.दे.न.पा.-४ 

७. नेऽूसाद ढकाल वडाध्यक्ष म.दे.न.पा.-५ 

८. िडल्लीूसाद आचायर् वडाध्यक्ष म.दे.न.पा.-६ 

९. नारायणूसाद लम्साल वडाध्यक्ष म.दे.न.पा.-७ 

१०. झलकूसाद पौडेल वडाध्यक्ष म.दे.न.पा.-८ 

११. िजतबहादरु तामाङ वडाध्यक्ष म.दे.न.पा.-९ 

१२. िवंणमुिण नेपाल वडाध्यक्ष म.दे.न.पा.-१० 

१३. माधवूसाद न्यौपाने  वडाध्यक्ष म.दे.न.पा.-११ 

१४. गोिवन्दूसाद पराजलुी वडाध्यक्ष म.दे.न.पा.-१२ 

१५. िगता नेपाल कायर्पािलका सदःय म.दे.न.पा.-१० 

१६. सािवऽी जम्मरक ेल कायर्पािलका सदःय म.दे.न.पा.-७ 

१७. िनलकुमारी िमजार कायर्पािलका सदःय म.दे.न.पा.-६ 

१८. पिवऽा भ राई कायर्पािलका सदःय म.दे.न.पा.-९ 

१९. सिुमऽा भ राई कायर्पािलका सदःय म.दे.न.पा.-११ 

२०. कृंणबहादरु साकीर् कायर्पािलका सदःय म.दे.न.पा.-१२ 

२१. ख बहादरु पकु टी कायर्पािलका सदःय म.दे.न.पा.-४ 

२२. चडुाबहादरु िशवभिक्त कायर्पािलका सदःय म.दे.न.पा.-५ 
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अनसूुची-४   

नगर सभा सदःयह को नामावली (२०७४-२०७८) 

ब.सं. नाम,थर पद ठेगाना 
१. टोकबहादरु वाईबा नगर ूमखु म.दे.न.पा.-३ 

२. िनमर्ला शाही नगर उपूमखु म.दे.न.पा.-८ 

३. लआमणूसाद वःताकोटी वडाध्यक्ष म.दे.न.पा.-१ 

४. अ ली तामाङ नगसभा सदःय म.दे.न.पा.-१ 

५. सानी कान्छी दमाई नगसभा सदःय म.दे.न.पा.-१ 

६. जोगबहादरु तामाङ नगसभा सदःय म.दे.न.पा.-१ 

७. रामूसाद ढकाल नगसभा सदःय म.दे.न.पा.-१ 

८. केशवूसाद ितमिल्सना वडाध्यक्ष म.दे.न.पा.-२ 

९. ःमिृत घोरासाइने नगसभा सदःय म.दे.न.पा.-२ 

१०. नारायणी दमाई नगसभा सदःय म.दे.न.पा.-२ 

११. डम्बरबहादरु तामाङ नगसभा सदःय म.दे.न.पा.-२ 

१२. राजकुमार मल्ल नगसभा सदःय म.दे.न.पा.-२ 

१३. िदलबहादरु तामाङ वडाध्यक्ष म.दे.न.पा.-३ 

१४. कान्छी तामाङ नगसभा सदःय म.दे.न.पा.-३ 

१५. सपना सनुवुार नगसभा सदःय म.दे.न.पा.-३ 

१६. झलकबहादरु तामाङ नगसभा सदःय म.दे.न.पा.-३ 

१७. िबहादरु तामाङ नगसभा सदःय म.दे.न.पा.-३ 

१८. भवुनूसाद बजगाई वडाध्यक्ष म.दे.न.पा.-४ 

१९. शािन्त ितमिल्सना नगसभा सदःय म.दे.न.पा.-४ 

२०. िमना दमाई नगसभा सदःय म.दे.न.पा.-४ 

२१. कृंणूसाद बजगाई नगसभा सदःय म.दे.न.पा.-४ 

२२. स यकुमार तामाङ नगसभा सदःय म.दे.न.पा.-४ 

२३. नेऽूसाद ढकाल वडाध्यक्ष म.दे.न.पा.-५ 
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२४. पावर्ती तामाङ नगसभा सदःय म.दे.न.पा.-५ 

२५. सिवना दमाई नगसभा सदःय म.दे.न.पा.-५ 

२६. हिरबहादरु डोटेल नगसभा सदःय म.दे.न.पा.-५ 

२७. दगुार्ूसाद डोटेल नगसभा सदःय म.दे.न.पा.-५ 

२८. िडल्लीूसाद आचायर् वडाध्यक्ष म.दे.न.पा.-६ 

२९. िनलकुमारी िमजार नगसभा सदःय म.दे.न.पा.-६ 

३०. िभममिण ढकाल नगसभा सदःय म.दे.न.पा.-६ 

३१. हिरकुमार राई नगसभा सदःय म.दे.न.पा.-६ 

३२. नारायणूसाद लम्साल वडाध्यक्ष म.दे.न.पा.-६ 
३३. सािवऽी जमरक ेल नगसभा सदःय म.दे.न.पा.-७ 

३४. लआमी पिरयार नगसभा सदःय म.दे.न.पा.-७ 

३५. िभमलाल ौे  नगसभा सदःय म.दे.न.पा.-७ 

३६. रामकृंण राई नगसभा सदःय म.दे.न.पा.-७ 

३७. झलकूसाद पौडेल वडाध्यक्ष म.दे.न.पा.-८ 

३८. िवमला पौडेल नगसभा सदःय म.दे.न.पा.-८ 

३९. िहरा कामी नगसभा सदःय म.दे.न.पा.-८ 

४०. िदपेन्ि ठकुरी नगसभा सदःय म.दे.न.पा.-८ 

४१. सूयर्बहादरु राई नगसभा सदःय म.दे.न.पा.-८ 

४२. िजतबहादरु तामाङ वडाध्यक्ष म.दे.न.पा.-९ 

४३. पिवऽा भ राई  नगसभा सदःय म.दे.न.पा.-९ 

४४. ान ुसाकीर् नगसभा सदःय म.दे.न.पा.-९ 

४५. कुमार ौे  नगसभा सदःय म.दे.न.पा.-९ 

४६. देवेन्िूसाद सापकोटा नगसभा सदःय म.दे.न.पा.-९ 

४७. िवंणमुिण नेपाल वडाध्यक्ष म.दे.न.पा.-१० 

४८. िगता नेपाल नगसभा सदःय म.दे.न.पा.-१० 

४९. बाटे अछामी नगसभा सदःय म.दे.न.पा.-१० 
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५०. कामी िसं तामाङ नगसभा सदःय म.दे.न.पा.-१० 

५१. रामबहादरु तामाङ नगसभा सदःय म.दे.न.पा.-१० 

५२. माधवूसाद न्यौपाने  वडाध्यक्ष म.दे.न.पा.-११ 

५३. सिुमऽा भ राई नगसभा सदःय म.दे.न.पा.-११ 

५४. िमना रसाइली नगसभा सदःय म.दे.न.पा.-११ 

५५. रामलाल तामाङ नगसभा सदःय म.दे.न.पा.-११ 

५६. रामशरण थापा नगसभा सदःय म.दे.न.पा.-११ 

५७. गोिवन्दूसाद पराजलुी वडाध्यक्ष म.दे.न.पा.-१२ 
५८ िवन्दा पराजलुी नगसभा सदःय म.दे.न.पा.-१२ 

५९. चमेली साकीर् नगसभा सदःय म.दे.न.पा.-१२ 

६०. नारायणूसाद पराजलुी नगसभा सदःय म.दे.न.पा.-१२ 

६१. िभमसेन ठकुरी नगसभा सदःय म.दे.न.पा.-१२ 
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नगरपािलका सम्पन भएका िविभ  कायर्बमह को झलकह ः 
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