
ऄपि नगरिापिका िररवार यहााँहरुिाइ हापदिक स्वागत गदिछ । 



के्षत्रफलः १३१.४ वर्ग कि.मी.

जनसंखययः २०,७९७ श्रोत िेकरिय तथययंि कवभयर् २०११

जनघनत्वः १५८ बर्ग कि.मी.



ऄपि नगरिापिकाको संपिप्त िररचयः

नेिािको गणतन्त्रात्मक संपवधान २०७१ ऄनसुार सातौ प्रदशेमा िन ेपछमेकी दशे 

भारत र पचन संग जोपडएको दाचुििा पजल्िाको एक मार नगरिापिका ऄपि 

नगरिापिका हो । २०७१ साि बैशाख २५ गत ेघोषणा भएको यस नगरिापिकाको 

कुि िेरफि १३१.४ बगि पक.मी. रहकेो छ । सापवक ५ वटा गा.पव.स. 

ब्रहमदवे,छािरी, कााँटै, खिंगा र धाि िाइ समायोजन गरी बनेको यस नगरिापिकामा 

जम्मा घरधरुी संख्या ४४२० र जनसंख्या २०७१९ भएको नगरिापिकािाइ १७ वटा 

वडामा पबभाजन गररएको छ । यस नगरिापिकाको िवुिमा खार र धपुिगाडा गा.पव.स., 

िपिममा धारी गा.पव.स. र महाकािी नदी र भारतको पसमाना, ईत्तरमा धारी गा.पव.स. 

र दपिणमा ग्वानी, मापिकाजुिन र भगवती गा.पव.स. हरु िदिछन ्। 



नगरिापिका स्थािना िपछका केही नमनुा कायिहरुः

१) नगर िेर पभर पनमािण हुने तथा भैसकेका भवन हरुका िागी भवन सपंहता िाग ु

भैसकेको । साथै नक्सा िासभइ घर पनमािण गने प्रणािी कायािन्त्वयनमा  

अआसकेको । 

२) नगर िेर पभर पवशेस बजार िेरमा जम्मा भएको फोहोरमिैा पनयपमत रुिमा 

ऄस्थायी डपम्िङ साइटमा पवसजिन गने गरेको ।

३) नगर यातायात गरुुयोजना पनमािण हुने क्रममा रहकेो तर िाग ुभ ैनसकेको ।

४) भवन अचार सपंहता िाग ुभए िपछ नक्सािास प्रणािीबाट िपहिो भन्त्दा बढी 

राजश्व ऄसिु भएको । 

५) नगर िाश्व पचर तयार गनि सम्िणूि डाटाहरु संकिन भैसकेको भएता िपन यस 

अ.व.मा नगर िाश्व  पचर बन्त्न नसकेको । 

६) अवपधक नगर पवकास योजना र पवपनमाविी तयार भएको । 



७) नगरिापिकाको सापवकको छािरी गा.पव.स. िपहिे नै खलु्िा पदसा मकु्त भैसकेको र 

सापवक कााँटैको वडा नं. ८, खानेिानी कायाििय तथा CRDS को सहयोगमा खिुा 

पदसा मकु्त घोषणा भएको, वडा नं. ७ र ९ घोषणा हुन मार बााँकी र ऄरुहरुमा क्रमशः 

खिुा पदसा मकु्त वडा घोषणा हुने क्रममा रहकेो । नगरिापिकािाइ खिुा पदसा मकु्त 

एव ं स्वच्छ नगरिापिका वनाईन न.िा. र  RVWRMP को सयंकु्त िगानीमा 

खिंगाको पिििबोट नपजक १ र बाङ्गाबगरको जीि िाकि  नपजक १ गरी २ वटा 

साविजपनक शौचािय पनमािण भइ रहकेो । 

८) सौयि सडक बत्ती पनमािण गने सम्बन्त्धमा दाचुििा पवकास सगंठन सगं सम्झौता गरर 

नगरिापिकाको खिंगा बजार िेर, गल्फै दपेख बाङ्गाबगर सम्म १२ वटा िोि 

जडान गने योजना ऄनसुार कायािन्त्वयन भआरहकेो । 

९) ऄपि नगरिापिकाको अन्त्तररक अय बपृिका िागी ऄपि नगरिापिका वडा नं. ११ 

मा रहकेो महने्त्र नमनुा  ईच्च माध्यपमक पवद्याियको हाता पभर ६ कोठे  

व्यवसापयक भवन पनमािणका िागी नगर पवकास कोषको ऊण सहयोगमा ठेक्का 

प्रकृया सम्मन्त्न भइ पनमािण कायि शरुु भएको । 



चाि ुअ.व. २०७२/०७३ सािमा नगरिापिकाका 

गपतपवपधहरुः 

• दताि सखं्याः- ५७३

• चिानी सखं्याः- ९६८

  िंजीकरणः व्यपक्तगत घटना दताि सम्बपन्त्ध बापषिक कायिः

कस.न.ं कववरण जम्मय

१ जन्त्म दताि १०२९

२ मतृ्यु ८२

३ पववाह १५५

४ वसाइ सराइ ३१

अएको ५

६ गएको २६

७ सम्बन्त्ध पवच्छेद -



सामापजक सरुिा तफि  २०७२/०७३ सािको बापषिक 

गपतपवपधहरुः

कस.

नं

कववरण संखयय पकहलो चौमयकसि दोश्रो 

चौमयकसि

तेश्रो 

चौमयकसि

बयकषगि जम्मय

१ ७० वषि मापथका जेष्ठ नागररक ६४९

४१६७२०० ४१६७२०० ४१०९२०० १२४७३६००।-

२ ७० मपुनका दपि जेष्ठ नागररक १६१

३ एकि मपहिा १

४ पवधवा मपहिा ४८३

५ िणूि ऄशक्त ऄिाङ्ग ४४

६ अंपशक ऄिाङ्ग ९

७ िपित बाि बापिका २८३

जम्मा १६३० ४१६७२०० ४१६७२०० ४१०९२०० १२४७३६००।-

• पनकासा- १२६२५०००।–

•  खचि-  १२४७३६००।-

•  पफताि रकमः- १५१४००।-



पशषिक ऄनसुार अन्त्तररक अयः   

• 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 दस्तरुबाट रु.४७००

• ऄचि सम्ित्ती प्रमापणत रु.१५८२९

• सेवा शलु्क 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 ठेगाना प्रमापणत पसफाररस,  जन्त्म 

दताि पसफाररस, योजना माग सम्झौता सम्िन्त्न, ईिभोक्ता सपमपत गठन, पबधतु पमटर पसफाररस अदी ।



क्र.स  वििरण  िजेट शिर्षक नॊ.  ननकासा रु.  खर्ष रु.  बाॉकी  कैफियत  

१ न.ऩा.चार ुअनदुान  २६३१२ ४१,००,०००  ४१,००,०००  0

२ न.ऩा.ऩुॉजीगत अनदुान  २६३२१ १७५६७००० १७५६७००० -

३ स्थानीम विकास शलु्क कोष  ३६५८१४७ ८७४३००० ८७४३००० २१७६०१ न. आ. फ्रिज  

४ शान्ती समभतत चारस खचच अनदुान  ३४९८१०३ ३६५०० ३६५०० ० 

५ सौमच सडक फत्ती (चार ुखचच)  ३६५९०३३ १०००००० १०००००० ० ऩेश्की

६ स्थानीम शासन तथा साभदुातमक 
विकास कामचक्रभ (LGCDP) ३६५८१९३ २६४१००० २१४१००० ५००००० 

७ नगय विकास   कोष ऋण अनदुान  ८४१५०० ८४१५०० ० 
८ सडक फोडच   ६२०३५४ ६२०३५४ ० 

९ 
आन्तरयक आम १.  चार ु १३४३१४४ 

२. गत आ.ि. अ.ल्मा.  १८०८२८४.६
३ २६६३५०० ४२८३४२ 

१० याजश्ि अ.ल्मा. १५००००० 
याजश्ि अ.ल्मा. ६००००० २२००००० -१००००० 

११ साभाजजक सयुऺा बत्ता १२६२५००० १२४७३६०० १५१४०० फ्रपताच 
जम्भा ४९३२५७८३ ४८२८६४५४ ० 

बापषिक बजेटः-



चाि ुअ.व. २०७२/०७३ मा संचािन भएका योजना तथा कायिक्रमहरुः 

१. िपूजगत िवूािधार 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 गत ेपवहान कााँकडी खाड खोिामा अएको बापढिे वगाएर िगेको 

ख) खानेिानी १ वडा (बडािीगाई, िण्डोरा र वढुीचौरा) 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 रहकेो  ।

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 ईल्िपेखत योजना संचािन हुदा योजना कुि िागतको ईिभोक्ताहरुबाट १५%  मापथ रकम िागत 

सहभापगता समेत जम्मा गरी योजना पनमािण कायिमा खचि  गने गरेको  ।



२. प्रबिनात्क योजनाहरुः
१. RCC ििु बबा १ वटा रु.१ िाख ५० हाजार । कायि सम्िन्त्न ।

२. PCC बाटो पनमािण ६ वटा (िाश्कु, गल्फै, िशसुेवा कायाििय िछाडी, ऐरान, 

पनपसि र पकम्तडी ) रु. ८ िाख ४५ हजार । कायि सम्िन्त्न ।

३. खानेिानी ममित पवस्तार योजना १ वटा  थाम ुधाि रु १ िाख ५० हजार । कायि 

सम्िन्त्न । 

४. पसचाइ कुिो तथा नहर पनमािण योजना ५ वटा ( सरुकडा, कााँकडा, कोरखोिा, 

पठड्या, र गाराकु) रकम रु. ३ िाख ५० हजार । कायि सम्िन्त्न । (सरुकडा 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. सधुाररएको घट्ट पनमािण १ वटा रकम रु. १ िाख । कायि सम्िन्त्न । 



८. घोरेटो 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 सव ै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 भवुनेश्वरी प्रा.पव. िण्डोरा १ वटा रकम रु. ३० हजार

१३. नगरिापिका कमिचारी िमता ऄपभवदृी कायिक्रम  रकम रु. २ िाख । नभएको । 

१४) अवपधक नगर पवकास योजना र पवपनयमाविी तयार रकम रु. ३ िाख । कायि सम्िन्त्न

१५) पविन्त्न घर िररवार रेखाङ्कन र नगर प्रोफाइि तयार रु. रकम ५ िाख । तथयांक  संकिन 

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 समते जम्मा गरी योजना पनमािण कायिमा खचि  गने गरेको  ।



मपहिा िपित योजनाहरुः

१) ईन्त्नत जातको तरकारी पबउ पबजन खररद तथा बेमौसमी तरकारर खेती ३ वटा (मैखोिी, 

ब्रहमदवे 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 ब्रहमदवे १ वटा रकम रु. ४ िाख । कायि सम्िन्त्न ।

४) प्रसपुत गहृ पनमािण योजना तथा व्यवस्थािन ३ वटा (धाि, छािरी र बााँज) रकम रु. १ 

िाख ९५ हजार । कायि सम्िन्त्न ।

५) स्वाथय चौकी प्रशपुत गहृ पनमािण योजना १ वटा (कााँटै सेिा) रकम रु. ४ िाख कायि 

सम्िन्त्न ।

६) पसिाइ कटाइ गिैचा बनु्त्ने तापिम १ वटा रकम रु. २ िाख ३० 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 गरेको  ।



बािबापिका िपित योजनाहरुः

१) ई.मा.पव. खिे मदैान ममित तथा खिेकुद सामग्री खररद योजना १ वटा (धाि) 

रकम रु. १ िाख १५ हजार । कायि सम्िन्त्न । 

२) RCC ििु पनमािण योजना ३ (थापिगाड, मौरेईडा र मखैोिी ) रकम रु. ५ िाख 

५० हजार । कायि सम्िन्त्न ।

३) छारबतृी तथा शपैिक सामग्री पवतरण १ वटा िाभापम्बत सखं्या ६९ जना 

बािबापिका (कााँटै) १ िाख ५० हजार । कायि सम्िन्त्न । 

४) पविन्त्न बगिका बािबापिकाहरुिाइ खिेकुद सामग्री खररद र पवतरण ३ वटा 

(प्रपतभा,शैल्यपशखर र सिम बािक्िब) रकम रु. ३ िाख । कायि सम्िन्त्न ।

५) स्वास्थय चौकी वपथिङ सने्त्टर 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 मपेसन खररद योजना २ वटा मेपसन ब्रहमदवे रु. २० हजार । कायि सम्िन्त्न ।

२) RCC ििु पनमािण योजना १ वटा (कोट) रकम रु. ३ िाख । कायि सम्िन्त्न । 

३) िोपिहाईस पनमािण तथा अधपुनक 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 सामदुापयक भवन पनमािण योजना १ वटा रु. १ िाख ५० हजार । कायि सम्िन्त्न ।

८) ढाकाना दपेख स्वास्थय चौकी सम्म घोरेटोबाटो पनमािण रु. ५० हजार । कायि सम्िन्त्न ।

नोटः- मापथ ईल्िेपखत योजना संचािन हुदा योजना कुि िागतको ईिभोक्ताहरुबाट १५% 

मापथ रकम िागत सहभापगता समते जम्मा गरी योजना पनमािण कायिमा खचि  गने गरेको  ।



अन्त्तररक अम्दानीबाट संचािन 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 सधुार १ वटा रु. ३ िाख । कायि  

सम्िन्त्न 

३) भण्डारीगााँई खानेिानी ममित योजना रु. १ िाख । कायि सम्िन्त्न

४) हररचन मपन्त्दर भौपतक सधुार रु. १ िाख । कायि सम्िन्त्न ।

५) PCC बाटो २ वटा (डुम्िानी र तल्िो खेडा) रकम रु. १ िाख ९० हजार । कायि सम्िन्त्न ।

६) दवेस्थान 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 भकु्तानी 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 समते जम्मा गरी योजना पनमािण कायिमा खचि  गने गरेको  ।



समिरुक कोषबाट पबगतमा पनमािण भएका योजनाहरुको 

भकु्तानीः

• ग्रावेटी रोिवे छािरी रु. १७२०००।–

• डााँडा वहुईद्दशेसीय खानेिानी योजना रु. २,००,०००।– पदन बााँकी 

रु.३०,०००।–

• ितुरे ठाड खानेिानी योजना रु. २,९५,९००।–

• श्रीबगर खानेिानी योजना रु. २०,३००।–

• ितुखाया खानेिानी योजना रु. १,९५,६१६।-

नोटः- यसमा िररषदबाट पवपनयोजन गरेको रकम रु. ७५००००। भन्त्दा वढी खचि भएको छ ।



स्थानीय पवकास शलु्क कोषबाट सम्िन्त्न योजनाहरुः

१) पसचाइ योजना ऄपि- ८, झसु्कु, रकम रु. ४१,७०,७४४।– कायि जारी ।

२) जोशीगााँई पसचाइ योजना ऄपि १३, पकम्तडी, रकम रु. ३८,०५,९३०।– कायि सम्िन्त्न ।

३) सखु्खा िपहरो पनयन्त्रण योजना ऄपि-११, बााँङ्गाबगर, रकम रु. ४१,५९,७८२।– कायि सम्िन्त्न

मापथ ईल्िेपखत योजनाहरुमा ४०% प्रपतशत िागत सहभापगता वाफत ईिभोक्ताहरुिे खचि व्यहोरेको व्यवहारा ऄनरुोध छ । 

सडक बोडिबाट सम्िन्त्न योजनाः

१) PCC सडक तथा ढि पनकास योजना ऄपि-११, पतंकर खडेा रकम रु. ७ ,८४,२२६।३० 

ठेक्का कायि बाट पनमािण कायि सम्िन्त्न ।

नगर पवकास कोषबाट संचापित योजनाः

१) श्री महने्त्र नमनुा ईच्च माध्यपमक पवद्यािय हाता पभर व्यवसायीक भवन पनमािण योजना 

रकम रु. ४६,७५,६५७।२० ठेक्का सम्झौता भइ कायािन्त्वयनको क्रममा ।



ऄपि नगरिापिकाका सम्भावनाहरुः
१) यस नगरिापिकाको िपिम तफि  भारतको धारचिुा नगरिापिका संग जोपडएकोिे पछमकेी 

नगरिापिकाबाट धेरै अधारपिइ कायि गनि सपकने ।

२) सनु्त्दर सदुरू-िपिममको भारत र चीन संग जोपडएको पजल्िा भएकोिे नगरिापिकािे ियिटन,बैदपेशक 

व्यािार अदीमा फाइदा ईठाईन सपकने ।

३) नगरिापिकाका पबपभन्त्न कृपष योग्य  फााँटहरु जस्त ैपनपसि, ऄपसगडा,धाि, पकम्तडी, कााँकडा, 

थापिगाड, बााँझ, श्रीबगर, छािरी,गल्फै, नम्सीकार अदी ठााँईहरुमा कृपष िशिुािन, फिफुि, 

तरकारी, खतेीको प्रशस्त ैसम्भावना रहकेो ।

४) नगरिापिका िेर पभर रहकेा नदी खोिाहरु जस्तःै महाकािी, पनजङ्गाड, कािागाड, िाश्कुगाड, 

थापिगाड, पनपसिगाड, जापमरगाड अदी खोिाहरुबाट पसचाइ, जि पवद्यतु, खानेिानी, ढुङ्गा, गटी 

वािवुा अदीको अिपुति प्रसस्त ैसम्भावना रहकेो छ । 

५) यस नगरिापिकािे बेसी दपेख िहाड र पहमािी भगे सम्म जोपडएको िेर रहकेोि ेझपैवक पववधता र 

िहापड बस्तीको जााँगररिो मानव श्रोतबाट प्रसस्त ैकायि गनि सपकन ेसम्भावना रहकेो ।

६) नगरिापिका पभर पबपभन्त्न बन िरे भएका र जनतामा नीपज वन एवं सामदुापयक वन संरिणको 

ऄवधारणा बाट वन िदैावारहरु जस्तःै दािपचनी, पचराइतो, सतवुा,सगुन्त्धवािा पसमी, ओखर, कुट्की 

जस्ता जपडबपुटहरुको व्यवसायी करणको प्रशस्त सम्भावना रहकेो । 



नगरिापिकाका समस्याहरुः

१) नगरिापिकाको ईियकु्त कायाििय भवन नभएको कारण सबै सेवा ग्रहीिाइ ईियकु्त समयमा सेवा 

सपुवधा पदन नसपकएको ।

२) तापिम प्राप्त प्रापवपधक कमिचारी कायिक्रम ऄपधकृत इपन्त्जपनयरहरुको दरवन्त्दी ऄनसुार िदितुी 

नहुदा कायािियको काम सन्त्तोसजनक हुन नसकेको ।

३) िहापड दगुिम स्थानमा रहकेो नगरिापिका भएकोिे अन्त्तररक अम्दानी कम हुाँदा नगरिापिका 

स्तरको संरचना जस्तै सडक,ढि, पबजिुी, खानेिानी,संचार, पशिा र स्वास्थय ऄझै गााँई स्तरम ै

रहकेो ।

४) नगरिापिकाको पवकासका िागी अकांिा ईच्च रहकेो भएता िपन भरखरै स्थािना भएको नयााँ 

नगरिापिकाबाट सो अकांिा ऄपभिासा िरुा गनि नसकेको ।

५) २०७० सािको महाकािी नदीमा अएको बापढिे यस नगरिापिकाको धेरै भ-ुभाग िेत पवित 

गरेकोिे सो को िनुः पनमािण गरी नगरिापिका स्तरको बनाइ कायािन्त्वयन गनि समस्या भएको । 

६) दगुिम 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 दपेखन्त्छ भने पवत्तीय प्रगपत ९८. प्रपतशत भएको छ । यो 

प्रगपत प्राप्त गनि ऄपि नगरिापिकािाइ सहयोग गनुि हुने नेिाि सरकार, 

स्थानीय प्रशासन, पजल्िा पवकास सपमपत दाचुििा, स्थानीय राजनीपतक 

दिहरु, नगरिापिका कायािियका सम्िणूि कमिचारीहरु, ईिभोक्ता 

सपमपतहरु िगायत सम्िणूििाइ हापदिक धन्त्यवाद ज्ञािन गनि चाहान्त्छु । 



नगरिापिका िेर पभर अ.व. २०७२/०७३ मा भएका मखु्य मखु्य कामको 

तपस्बरहरुः

बयाडा मसचाई मोजना अवऩ- १४, ऩौनेखोरा । जोशीगाउ मसचाई मोजना अवऩ-१३, फ्रकम्तडी



जोशीगाउ मसचाई मोजना अवऩ-१३, फ्रकम्तडी



झुस्कु मसचाई मोजना अवऩ-८, झुस्कु 



PCC फाटो अवऩ-१७, काॉकडा विधुत ऩोर खरयद तथा राईन सुधाय मोजना 
अवऩ-१४, तनमसर ऩौनेखोरा 



नागरयक सचेतना केन्र अनुगभन अवऩ-१६, 

PCC फाटो डुङयी अवऩ-१६, 



स्िास््म चौकी बिन ब्रहभदेि अवऩ-१६, 
RCC ऩुर एगयभौये अवऩ-८, काॉटै 



सखु्खा ऩहहयो तनमन्रण मोजना अवऩ-११ 



RCC ऩुर कोट घटे्टखोरा अवऩ-४, RCC ऩुर फफा अवऩ-४, 


