ऄपि नगरिापिका िररवार यहााँहरुिाइ हापदिक स्वागत गदिछ ।

क्षेत्रफलः १३१.४ वर्ग कि.मी.
जनसख
ं ययः २०,७९७ श्रोत िे करिय तथययंि कवभयर् २०११
जनघनत्वः १५८ बर्ग कि.मी.

ऄपि नगरिापिकाको सपं िप्त िररचयः
नेिािको गणतन्त्रात्मक संपवधान २०७१ ऄनसु ार सातौ प्रदेशमा िने पछमेकी देश
भारत र पचन सगं जोपडएको दाचिि
ु ा पजल्िाको एक मार नगरिापिका ऄपि
नगरिापिका हो । २०७१ साि बैशाख २५ गते घोषणा भएको यस नगरिापिकाको
कुि िेरफि १३१.४ बगि पक.मी. रहेको छ । सापवक ५ वटा गा.पव.स.
ब्रहमदेव,छािरी, कााँटै, खिंगा र धाि िाइ समायोजन गरी बनेको यस नगरिापिकामा
जम्मा घरधरु ी संख्या ४४२० र जनसंख्या २०७१९ भएको नगरिापिकािाइ १७ वटा
वडामा पबभाजन गररएको छ । यस नगरिापिकाको िवु िमा खार र धपु िगाडा गा.पव.स.,
िपिममा धारी गा.पव.स. र महाकािी नदी र भारतको पसमाना, ईत्तरमा धारी गा.पव.स.
र दपिणमा ग्वानी, मापिकाजिनु र भगवती गा.पव.स. हरु िदिछन् ।

नगरिापिका स्थािना िपछका के ही नमनु ा कायिहरुः
१) नगर िेर पभर पनमािण हुने तथा भैसके का भवन हरुका िागी भवन सपं हता िागु
भैसके को । साथै नक्सा िासभइ घर पनमािण गने प्रणािी कायािन्त्वयनमा
अआसके को ।
२) नगर िेर पभर पवशेस बजार िेरमा जम्मा भएको फोहोरमैिा पनयपमत रुिमा
ऄस्थायी डपम्िङ साइटमा पवसजिन गने गरे को ।
३) नगर यातायात गरुु योजना पनमािण हुने क्रममा रहेको तर िागु भै नसके को ।
४) भवन अचार सपं हता िागु भए िपछ नक्सािास प्रणािीबाट िपहिो भन्त्दा बढी
राजश्व ऄसि
ु भएको ।
५) नगर िाश्व पचर तयार गनि सम्िणू ि डाटाहरु सक
ं िन भैसके को भएता िपन यस
अ.व.मा नगर िाश्व पचर बन्त्न नसके को ।
६) अवपधक नगर पवकास योजना र पवपनमाविी तयार भएको ।

७) नगरिापिकाको सापवकको छािरी गा.पव.स. िपहिे नै खल्ु िा पदसा मक्त
ु भैसके को र
सापवक कााँटैको वडा न.ं ८, खानेिानी कायाििय तथा CRDS को सहयोगमा खि
ु ा
पदसा मक्त
ु घोषणा भएको, वडा न.ं ७ र ९ घोषणा हुन मार बााँकी र ऄरुहरुमा क्रमशः
खि
ु ा पदसा मक्त
ु वडा घोषणा हुने क्रममा रहेको । नगरिापिकािाइ खि
ु ा पदसा मक्त
ु
एवं स्वच्छ नगरिापिका वनाईन न.िा. र RVWRMP को सयं क्त
ु िगानीमा
खिगं ाको पिििबोट नपजक १ र बाङ्गाबगरको जीि िाकि नपजक १ गरी २ वटा
साविजपनक शौचािय पनमािण भइ रहेको ।
८) सौयि सडक बत्ती पनमािण गने सम्बन्त्धमा दाचि
िु ा पवकास सगं ठन सगं सम्झौता गरर
नगरिापिकाको खिंगा बजार िेर, गल्फै देपख बाङ्गाबगर सम्म १२ वटा िोि
जडान गने योजना ऄनसु ार कायािन्त्वयन भआरहेको ।
९) ऄपि नगरिापिकाको अन्त्तररक अय बपृ िका िागी ऄपि नगरिापिका वडा नं. ११
मा रहेको महेन्त्र नमनु ा ईच्च माध्यपमक पवद्याियको हाता पभर ६ कोठे
व्यवसापयक भवन पनमािणका िागी नगर पवकास कोषको ऊण सहयोगमा ठे क्का
प्रकृया सम्मन्त्न भइ पनमािण कायि शरुु भएको ।

चािु अ.व. २०७२/०७३ सािमा नगरिापिकाका
गपतपवपधहरुः
• दताि सख्ं याः- ५७३
• चिानी सख्ं याः- ९६८

िजं ीकरणः व्यपक्तगत घटना दताि सम्बपन्त्ध बापषिक कायिः
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पशषिक ऄनसु ार अन्त्तररक अयः
•
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माििोतबाटः रु.२७३३०४
घर बाहाि करबाटः रु. २६९४४६
व्यवसापयक कर रु.३८००००
घटना दस्तरु रु. ३१७५०
घर नक्सा िास रु. १६२५६८
पस. दस्तरु रु.१३११४५
नाता प्रमापणत दस्तरु बाट रु.४७००
ऄचि सम्ित्ती प्रमापणत रु.१५८२९
सेवा शल्ु क रु. १००
बहाि कर रु. ९७८७

कायािियबाट प्रवाह भएका ऄन्त्य सेवाहरुः
•
•
•
•

नेिािी नागररकता पसफाररस- २९६
नाता प्रमापणत- ४३
घर नक्सा िास- ३२
ऄन्त्य पसफाररस- २३६०

नोटः- ऄन्त्य पसफाररस ऄन्त्तगित कायािियबाट पबपभन्त्न पनकायमा िठाएका जस्तैः ठे गाना प्रमापणत पसफाररस, जन्त्म
दताि पसफाररस, योजना माग सम्झौता सम्िन्त्न, ईिभोक्ता सपमपत गठन, पबधतु पमटर पसफाररस अदी ।
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न. आ. फ्रिज

ऩेश्की

फ्रपताच

चािु अ.व. २०७२/०७३ मा संचािन भएका योजना तथा कायिक्रमहरुः
१. िपू जगत िवू ािधार खचिः
क) पि.पस.पस. बाटो ७ वटा (खेपत, ऄपसगडा,डुङरी, बारबाज, धौपिगाड र
कााँकडा) रु. ३३ िाख ६४ हजार- कायि सम्िन्त्न नोटः कााँकडा पि.पस.पस. बाटो पमपत
२०७३/३/१७ गते पवहान कााँकडी खाड खोिामा अएको बापढिे वगाएर िगेको

ख) खानेिानी १ वडा (बडािीगाई, िण्डोरा र वढु ीचौरा) रु. ५ िाख कायि सम्िन्त्न ।
ग) साविजपनक शौचािय पनमािण २ वटा (बााँङ्गाबगर र पिििबोट) िागत रकम रु.
१६ िाख, नगरिापिकाबाट रु. ५ िाख मार, कायि जारी रहेको ।
घ) पवधतु िाइन पबस्तार तथा िोि खररद योजना ४५ िागत रु. ५ िाख कायि
सम्िन्त्न ।
ङ) फोहोरमैिा व्यवस्थािन १ िागत रु. १० िाख । कायि सम्िन्त्न ।
नोटः- मापथ ईल्िेपखत योजना संचािन हुदा योजना कुि िागतको ईिभोक्ताहरुबाट १५% मापथ रकम िागत
सहभापगता समेत जम्मा गरी योजना पनमािण कायिमा खचि गने गरे को ।

२. प्रबिनात्क योजनाहरुः
१. RCC िि
ु बबा १ वटा रु.१ िाख ५० हाजार । कायि सम्िन्त्न ।
२. PCC बाटो पनमािण ६ वटा (िाश्कु, गल्फै , िशसु ेवा कायाििय िछाडी, ऐरान,
पनपसि र पकम्तडी ) रु. ८ िाख ४५ हजार । कायि सम्िन्त्न ।
३. खानेिानी ममित पवस्तार योजना १ वटा थामु धाि रु १ िाख ५० हजार । कायि
सम्िन्त्न ।
४. पसचाइ कुिो तथा नहर पनमािण योजना ५ वटा ( सरु कडा, कााँकडा, कोरखोिा,
पठड्या, र गाराकु) रकम रु. ३ िाख ५० हजार । कायि सम्िन्त्न । (सरु कडा र कााँकडाको
पसचाआ योजना पमपत २०७३/३/१७ गते कााँकडीगाड खोिामा अएको बाढीिे बगाएर िगेको)

५. सडक बत्ती व्यवस्थािन १ वटा रकम रु. १५ िाख ५० हजार । सम्झौता कायि सम्िन्त्न
।
६. ई.मा.पव. खिंगा फपनिचर पनमािण योजना १ वटा रकम रु. ५ िाख । कायि सम्िन्त्न ।
७. सधु ाररएको घट्ट पनमािण १ वटा रकम रु. १ िाख । कायि सम्िन्त्न ।

८. घोरे टो बाटो पनमािण योजना २ वटा ( मल्िो पकम्तडी र जामीर) रकम रु. १ िाख ७० हजार
। कायि सम्िन्त्न ।
९.भाराडी घर ममित योजना १ (धाि कोपिटोि) रकम रु. १ िाख ५० हजार । कायि सम्िन्त्न ।
१०. िोपिहाईस पनमािण योजना १० वटा रकम रु. २ िाख ( वडा नं. १०, ११, १२ र १३ मा
नवनेको) ऄरु सवै सम्िन्त्न ।
११. भवन पनमािण सम्बपन्त्ध डकमी तापिम संचािन ४० जना रु. १ िाख न.िा. ३ िाख भवन
पडपभजन कायाििय बैतपडको िगानीमा कायि सम्िन्त्न ।
१२. पवद्यािय घेर िखािि पनमािण योजना भवु नेश्वरी प्रा.पव. िण्डोरा १ वटा रकम रु. ३० हजार
१३. नगरिापिका कमिचारी िमता ऄपभवदृ ी कायिक्रम रकम रु. २ िाख । नभएको ।
१४) अवपधक नगर पवकास योजना र पवपनयमाविी तयार रकम रु. ३ िाख । कायि सम्िन्त्न
१५) पविन्त्न घर िररवार रे खाङ्कन र नगर प्रोफाइि तयार रु. रकम ५ िाख । तथयाक
ं सक
ं िन
कायि सम्िन्त्न भएको तर नगर प्रोफाइि तयार नभएको ।
१६) राजश्व सम्भाव्यता ऄध्ययन र प्रिेिण रकम रु. ५० हजार । कायि सम्िन्त्न ।
नोटः- मापथ ईल्िेपखत योजना संचािन हुदा योजना कुि िागतको ईिभोक्ताहरुबाट १५%
मापथ रकम िागत सहभापगता समेत जम्मा गरी योजना पनमािण कायिमा खचि गने गरे को ।

मपहिा िपित योजनाहरुः
१) ईन्त्नत जातको तरकारी पबउ पबजन खररद तथा बेमौसमी तरकारर खेती ३ वटा (मैखोिी,
ब्रहमदेव र सल्याडी) रकम रु. १ िाख ४४ हजार । कायि सम्िन्त्न ।
२) खानेिानी ममित तथा पनमािण योजना २ वटा ( थािाटोि र बानीगााँई) रकम रु. २ िाख
३५ हजार । कायि सम्िन्त्न ।
३) बैठक हि पनमािण स्वास्थय चौकी ब्रहमदेव १ वटा रकम रु. ४ िाख । कायि सम्िन्त्न ।
४) प्रसपु त गहृ पनमािण योजना तथा व्यवस्थािन ३ वटा (धाि, छािरी र बााँज) रकम रु. १
िाख ९५ हजार । कायि सम्िन्त्न ।
५) स्वाथय चौकी प्रशपु त गहृ पनमािण योजना १ वटा (कााँटै सेिा) रकम रु. ४ िाख कायि
सम्िन्त्न ।
६) पसिाइ कटाइ गिैचा बन्त्ु ने तापिम १ वटा रकम रु. २ िाख ३० हजार । कायि सम्िन्त्न ।
नोटः- मापथ ईल्िेपखत योजना सच
ं ािन हुदा योजना कुि िागतको ईिभोक्ताहरुबाट १५% मापथ रकम िागत सहभापगता समेत
जम्मा गरी योजना पनमािण कायिमा खचि गने गरे को ।

बािबापिका िपित योजनाहरुः
१) ई.मा.पव. खेि मैदान ममित तथा खेिकुद सामग्री खररद योजना १ वटा (धाि)
रकम रु. १ िाख १५ हजार । कायि सम्िन्त्न ।
२) RCC िि
ु पनमािण योजना ३ (थापिगाड, मौरे ईडा र मैखोिी ) रकम रु. ५ िाख
५० हजार । कायि सम्िन्त्न ।
३) छारबतृ ी तथा शैपिक सामग्री पवतरण १ वटा िाभापम्बत सख्ं या ६९ जना
बािबापिका (कााँटै) १ िाख ५० हजार । कायि सम्िन्त्न ।
४) पविन्त्न बगिका बािबापिकाहरुिाइ खेिकुद सामग्री खररद र पवतरण ३ वटा
(प्रपतभा,शैल्यपशखर र सिम बािक्िब) रकम रु. ३ िाख । कायि सम्िन्त्न ।
५) स्वास्थय चौकी वपथिङ सेन्त्टर व्यवस्थािन १ वटा रकम रु.१ िाख । कायि सम्िन्त्न
।
६) पविन्त्न पवद्यािय फपनिचर ममित तथा खररद योजना पन.मा.पव.हरु ७ वटा रकम रु.
३ िाख ६० हजार । कायि सम्िन्त्न ।

ऄन्त्य बगि िपितका योजना तथा कायिक्रमहरुः
१) पसिाइ मेपसन खररद योजना २ वटा मेपसन ब्रहमदेव रु. २० हजार । कायि सम्िन्त्न ।
२) RCC िि
ु पनमािण योजना १ वटा (कोट) रकम रु. ३ िाख । कायि सम्िन्त्न ।
३) िोपिहाईस पनमािण तथा अधपु नक तरकारी पबउ पबजन पबतरण ३ वटा १ िाख २० हजार
। कायि सम्िन्त्न ।
४) पसचाइ योजना पनमािण ६ वटा (भारडा, श्रीबगर, पकम्तडी-२, ओल्याडी र जोशीगााँई) रकम
रु. १५ िाख ७० हजार । कायि सम्िन्त्न ।
५) अरन घर पनमािण तथा सामग्री खररद योजना १ वटा ५० हजार । कायि सम्िन्त्न ।
६) ऄिाङ्गनागररकहरुिाइ भौपतक सामग्री खररद तथा तापिम १ वटा रु. ३ िाख ११ हजार
मार ।
७) दपित सामदु ापयक भवन पनमािण योजना १ वटा रु. १ िाख ५० हजार । कायि सम्िन्त्न ।
८) ढाकाना देपख स्वास्थय चौकी सम्म घोरे टोबाटो पनमािण रु. ५० हजार । कायि सम्िन्त्न ।
नोटः- मापथ ईल्िेपखत योजना संचािन हुदा योजना कुि िागतको ईिभोक्ताहरुबाट १५%
मापथ रकम िागत सहभापगता समेत जम्मा गरी योजना पनमािण कायिमा खचि गने गरे को ।

अन्त्तररक अम्दानीबाट सचं ािन भएका योजनाहरुः
१) ऄपि नगरिापिकाको भवन ममित योजना १ वटा रकम रु. ३ िाख । कायि सम्िन्त्न ।
२) हुनैनाथ मा.पव. कोट र हुस्कर ई.मा.पव.कााँटै भौपतक सधु ार १ वटा रु. ३ िाख । कायि
सम्िन्त्न
३) भण्डारीगााँई खानेिानी ममित योजना रु. १ िाख । कायि सम्िन्त्न
४) हररचन मपन्त्दर भौपतक सधु ार रु. १ िाख । कायि सम्िन्त्न ।
५) PCC बाटो २ वटा (डुम्िानी र तल्िो खेडा) रकम रु. १ िाख ९० हजार । कायि सम्िन्त्न ।
६) देवस्थान बाटो पनमािण योजना १ वटा रु. ५० हजार । कायि सम्िन्त्न ।
७) दपित शौचािय पनमािण योजना घााँट बजार ऄपि-११, १ वटा रकम रु. ५० हजार । कायि
सम्िन्त्न । रकम भक्त
ु ानी पदन बााँकी
८) पवपभन्त्न कााँठे िि
ु पनमािण योजना १२ वटा १०७३३७।नोटः- मापथ ईल्िेपखत योजना संचािन हुदा योजना कुि िागतको ईिभोक्ताहरुबाट १५%
मापथ रकम िागत सहभापगता समेत जम्मा गरी योजना पनमािण कायिमा खचि गने गरे को ।

समिरु क कोषबाट पबगतमा पनमािण भएका योजनाहरुको
भक्त
ु ानीः
• ग्रावेटी रोिवे छािरी रु. १७२०००।–
• डााँडा वहुईद्देशसीय खानेिानी योजना रु. २,००,०००।– पदन बााँकी
रु.३०,०००।–
• ितु रे ठाड खानेिानी योजना रु. २,९५,९००।–
• श्रीबगर खानेिानी योजना रु. २०,३००।–
• ितु खाया खानेिानी योजना रु. १,९५,६१६।नोटः- यसमा िररषदबाट पवपनयोजन गरे को रकम रु. ७५००००। भन्त्दा वढी खचि भएको छ ।

स्थानीय पवकास शल्ु क कोषबाट सम्िन्त्न योजनाहरुः
१) पसचाइ योजना ऄपि- ८, झस्ु कु, रकम रु. ४१,७०,७४४।– कायि जारी ।
२) जोशीगााँई पसचाइ योजना ऄपि १३, पकम्तडी, रकम रु. ३८,०५,९३०।– कायि सम्िन्त्न ।
३) सख्ु खा िपहरो पनयन्त्रण योजना ऄपि-११, बााँङ्गाबगर, रकम रु. ४१,५९,७८२।– कायि सम्िन्त्न
मापथ ईल्िेपखत योजनाहरुमा ४०% प्रपतशत िागत सहभापगता वाफत ईिभोक्ताहरुिे खचि व्यहोरे को व्यवहारा ऄनरु ोध छ ।

सडक बोडिबाट सम्िन्त्न योजनाः
१) PCC सडक तथा ढि पनकास योजना ऄपि-११, पतंकर खेडा रकम रु. ७ ,८४,२२६।३०
ठे क्का कायि बाट पनमािण कायि सम्िन्त्न ।

नगर पवकास कोषबाट सचं ापित योजनाः
१) श्री महेन्त्र नमनु ा ईच्च माध्यपमक पवद्यािय हाता पभर व्यवसायीक भवन पनमािण योजना
रकम रु. ४६,७५,६५७।२० ठे क्का सम्झौता भइ कायािन्त्वयनको क्रममा ।

ऄपि नगरिापिकाका सम्भावनाहरुः
१) यस नगरिापिकाको िपिम तफि भारतको धारचि
ु ा नगरिापिका सगं जोपडएकोिे पछमेकी
नगरिापिकाबाट धेरै अधारपिइ कायि गनि सपकने ।
२) सन्त्ु दर सदु रू -िपिममको भारत र चीन संग जोपडएको पजल्िा भएकोिे नगरिापिकािे ियिटन,बैदपे शक
व्यािार अदीमा फाइदा ईठाईन सपकने ।
३) नगरिापिकाका पबपभन्त्न कृपष योग्य फााँटहरु जस्तै पनपसि, ऄपसगडा,धाि, पकम्तडी, कााँकडा,
थापिगाड, बााँझ, श्रीबगर, छािरी,गल्फै , नम्सीकार अदी ठााँईहरुमा कृपष िशिु ािन, फिफुि,
तरकारी, खेतीको प्रशस्तै सम्भावना रहेको ।
४) नगरिापिका िेर पभर रहेका नदी खोिाहरु जस्तैः महाकािी, पनजङ्गाड, कािागाड, िाश्कुगाड,
थापिगाड, पनपसिगाड, जापमरगाड अदी खोिाहरुबाट पसचाइ, जि पवद्यतु , खानेिानी, ढुङ्गा, गटी
वािवु ा अदीको अिपु ति प्रसस्तै सम्भावना रहेको छ ।
५) यस नगरिापिकािे बेसी देपख िहाड र पहमािी भेग सम्म जोपडएको िेर रहेकोिे झैपवक पववधता र
िहापड बस्तीको जााँगररिो मानव श्रोतबाट प्रसस्तै कायि गनि सपकने सम्भावना रहेको ।
६) नगरिापिका पभर पबपभन्त्न बन िेर भएका र जनतामा नीपज वन एवं सामदु ापयक वन संरिणको
ऄवधारणा बाट वन िैदावारहरु जस्तैः दािपचनी, पचराइतो, सतवु ा,सगु न्त्धवािा पसमी, ओखर, कुट्की
जस्ता जपडबपु टहरुको व्यवसायी करणको प्रशस्त सम्भावना रहेको ।

नगरिापिकाका समस्याहरुः
१) नगरिापिकाको ईियक्त
ु कायाििय भवन नभएको कारण सबै सेवा ग्रहीिाइ ईियक्त
ु समयमा सेवा
सपु वधा पदन नसपकएको ।
२) तापिम प्राप्त प्रापवपधक कमिचारी कायिक्रम ऄपधकृत इपन्त्जपनयरहरुको दरवन्त्दी ऄनसु ार िदितु ी
नहुदा कायािियको काम सन्त्तोसजनक हुन नसके को ।
३) िहापड दगु िम स्थानमा रहेको नगरिापिका भएकोिे अन्त्तररक अम्दानी कम हुदाँ ा नगरिापिका
स्तरको सरं चना जस्तै सडक,ढि, पबजि
ु ी, खानेिानी,सचं ार, पशिा र स्वास्थय ऄझै गााँई स्तरमै
रहेको ।
४) नगरिापिकाको पवकासका िागी अकाि
ं ा ईच्च रहेको भएता िपन भरखरै स्थािना भएको नयााँ
नगरिापिकाबाट सो अकांिा ऄपभिासा िरु ा गनि नसके को ।
५) २०७० सािको महाकािी नदीमा अएको बापढिे यस नगरिापिकाको धेरै भ-ु भाग िेत पवित
गरे कोिे सो को िनु ः पनमािण गरी नगरिापिका स्तरको बनाइ कायािन्त्वयन गनि समस्या भएको ।
६) दगु िम पजल्िा भएकोिे नगरबासीहरुको अन्त्तररक अम्दानी कम भएकोिे नगरिापिकाबाट
िगाआने करहर जस्तैः एपककृत सम्िपत्त कर, घर नक्सािास, अपढ कर पतनि समस्या भएको ।

यस अ.व.मा यस नगरिापिकाको बापषिक भौपतक प्रगपत ९४.८६
प्रपतशत भएको देपखन्त्छ भने पवत्तीय प्रगपत ९८. प्रपतशत भएको छ । यो
प्रगपत प्राप्त गनि ऄपि नगरिापिकािाइ सहयोग गनिु हुने नेिाि सरकार,
स्थानीय प्रशासन, पजल्िा पवकास सपमपत दाचिि
ु ा, स्थानीय राजनीपतक
दिहरु, नगरिापिका कायािियका सम्िणू ि कमिचारीहरु, ईिभोक्ता
सपमपतहरु िगायत सम्िणू ििाइ हापदिक धन्त्यवाद ज्ञािन गनि चाहान्त्छु ।

नगरिापिका िेर पभर अ.व. २०७२/०७३ मा भएका मख्ु य मख्ु य कामको
तपस्बरहरुः

बयाडा मसचाई मोजना अवऩ- १४, ऩौनेखोरा ।

जोशीगाउ मसचाई मोजना अवऩ-१३, फ्रकम्तडी

जोशीगाउ मसचाई मोजना अवऩ-१३, फ्रकम्तडी

झस्
ु कु मसचाई मोजना अवऩ-८, झस्
ु कु

PCC फाटो अवऩ-१७, काॉकडा

विधत
ु ऩोर खरयद तथा राईन सध
ु ाय मोजना
अवऩ-१४, तनमसर ऩौनेखोरा

नागरयक सचेतना केन्र अनग
ु भन अवऩ-१६,

PCC फाटो डुङयी अवऩ-१६,

स्िास््म चौकी बिन ब्रहभदे ि अवऩ-१६,

RCC ऩर
ु एगयभौये अवऩ-८, काॉटै

सख्
ु खा ऩहहयो तनमन्रण मोजना अवऩ-११

RCC ऩुर कोट घट्टे खोरा अवऩ-४,

RCC ऩर
ु फफा अवऩ-४,

