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सारांश 
   नेपालमा संविधानले स्ानीय तहलाई जनताले अनभुवूत गनने तलललो शासकीय एकाइकलो रूपमा परिकलपना गिेकलो छ । 
लामलो समयकलो रिक्तता पश्ात ्जनवनिावावित प्रवतवनवधले स्ानीय सिकािकलो नेततृि समहालेकलो पाँि िरवामा उललेखनीय 
रूपमा विकास ि समवृधिकलो नयाँ अवभयानकलो प्रािमभ भएकलो छ । नेपालमा ६ िटा महानगिपावलकाहरू मधये मवेिकल 
वसटी त्ा शवैषिक हबकलो विशरेता बलोकेकलो भितपिु महानगिपावलमा वनिावावित नेततृिले सामावजक, आव व्ाक, िाजनीवतक, 
धावमवाक, सांसकृवतक, ऐवतहावसक ि भौगलोवलक विविधतायकु्त महानगिलाई विकास, समवृधि एिं आपसी सद्ाि, सवहष्तुा 
ि मलेवमलापकलो उतकृष्ट नगि बनाउने सलोिकासा् वनिनति लागेकलो कुिा सिवाविवितै छ ।
 प्रसततु प्रगवत समीषिाले संघीय शासन पधिवतमा अवधकाि समपनन भितपिु महानगिपावलकाकलो नेततृ्िले विगत ५ 
िरवामा हावसल गिेका उपलव्धहरूलाई सबै सिलोकाििालाहरू समषि िाखने प्रयास गिेकलो छ ।  o; cjlwdf !) k6s gu/ 
;ef ;DkGg eof] eg] ^$ j6f sfo{kflnsf a}7s ;DkGg eP . gu/kflnsfsf sfd sf/jfxLnfO{ k|efjsf/L 
?kdf ;~rfng ug{ ljleGg ;ldlt, pk–;ldlt, sfo{bn -kl/lzi7 #_ u7g u/L ;Dkfbg eP .  महानगिपावलकाले 
विगत ५ िरवा अिवधमा भौवतक, आव व्ाक, सामावजक, मानिसंसाधन, िलोजगािी एिं अनय सेिाका षिेत्रहरूमा समपािन 
गिेका कायवाहरूलाई तथय/तथ्ाङ्कसवहत प्रसततु गनने उद्शेयले यलो प्रगवत समीषिा तयाि गरिएकलो छ । नयाँ शासन k4lt 

अिलमबनसँगै िखेा पिेका अिसि त्ा िनुौतीहरू सामना गिदै महानगिपावलकाले आव व्ाक िरवा २०७४ ।०७५ िवेख आव व्ाक 
िरवा २०७८ कलो फागनु मसानत समम समपािन गिेका त्ा यस आव व्ाक िरवामा समपनन गनने क्रममा िहकेा मखुय कायवाक्रमसवहत 
भएका उपलव्धकलो य्ा व्ा वििि् यस प्रवतिेिनमा समट्ेने प्रयास गरिएकलो छ  । 
 जनताकलो सहज पहुिँ एिं समनयावयक रूपमा महानगिकलो सेिा महानगििासी समषि k'¥ofpg' यलो अिवधकलो 
महत्िपू् वा उपलव्ध हलो । सेिालाई विवजटल सेिाका रूपमा स्ावपत गनने प्रयास गनुवा सेिा पहुिँकलो आधाि हलो । आव व्ाक 
िरवा २०७३ ।०७४ मा रू . ४० किलोि िहकेलो आनतरिक आय आ .ि . २०७७ ।०७८ मा रू . १ अबवा ५ किलोि हुनलेु 
महानगिपावलकाले िाजश्व सङ्कलन ि सङ्कवलत िाजश्वलाई पाििशशी वकवसमले महानगि कै विकास ि समवृधिमा लगानी 
गिेकलो पवुष्ट हुनकुलो सा्ै, स्ानीय तहलाई आतमवनभवाि गनने मात्रै नभई संघीय शासन पधिवत सफल बनाउने आधािसमेत बनेकलो 
छ । नयावयक सवमवतमाफवा त ्सामावजक रूपमा अनयायमा पिेका महानगििासीलाई वनषपषि नयाय विन ुमहानगिकलो विकासकलो 
csf]{ dxŒjk"0f{ आधाि हलो  । 
 मवहला, बालबावलका, जयेष्ठ नागरिक, असक्त ि द्वनद्व पीवित नागरिकका समसया पवहिान गिी उनीहरूलाई 
सिलीकि् गनुवा, आतमबल जगाउन ुि िाहत ि सहयलोग उपल्ध गिाउन ुजसता दृष्टानतले महानगि सामावजक नयायकलो पषिमा 
अ्बल िहकेलो िखेाउँछ । शवैषिक षिेत्रकलो विकास, उननयन ि विसताि एिं विद्ालयमा विद्ा्शी संखया करिब ६ हजाि िवृधि 
हुन ुमहानगिकलो शवैषिक विकासकलो दृष्टानत मात्र हलोइन अरूकलो लावग अनकुि्ीय अभयाससमते हलो । 
 पिूावाधाि विकासमा पवन भितपिु महानगिपावलका अ्बल सावित भएकलो छ । काललोपत्रे ि वपि सिकलाई 
प्रा्वमकतामा िाखी सिक पिूावाधाि विकास भएका काि् यस अिवध समममा महानगिमा ६२२ वक .मी . सिक काललोपत्रे 
बनेकलो छ । o;}u/L भिन tyf पिूावाधाि ljsf;मा पवन उललेखय उपलव्ध हावसल भएकलो छ  । विद्ालय, भिन, मवनिि, 
गमुबा, पाकवा  वनमावा्मा dxfgu/sf] प्रा्वमकता िहकेलो छ । २९ ििा मधये १३ िटा ििा कायावालयहरूकलो नयाँ भिन वनमावा् 
त्ा १४ िटा ििा कायावालयकलो संििनातमक सधुाि गिी सेिा प्रिाहलाई एकीकृत, सेिाग्ाही मतै्री त्ा प्रभािकािी बनाइएकलो 
छ । एक ििा एक सिासथय कायावालय कायवाक्रम कायावानियन  गिी प्रतयेक ििाका बावसनिाकलो प्रा्वमक तहकलो उपिाि ;]jf 
समबवनधत ििाबाट नै विने वयिस्ा वमलाइएकलो छ । आयिुनेि कायावालय ि सिासथय प्रयलोगशाला स्ापना गरिएकलो छ । 
कलोवभि-१९ कलो उपिाि वयिस्ापन गनुवाका सा्ै नगििासीलाई ४ लाख भनिा बढी कलोवभिकलो खलोप वयिस्ापन गरिएकलो 
छ । 
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 महानगिलाई पयवाटन हिका रूपमा विसताि गनवा अमे्ला वसरिट, भतिपिु रिङ िलोि, नािाय्ी सी वबि मलोिेल जसता 
कायवाहरूले गिावा महानगिपावलकाकलो आनतरिक आयमासमते बढलोत्तिी भएकलो छ । बजाि अनगुमन ि उपभलोक्ता वहतलाई 
धयानमा िाखी वजलला प्रशासन कायावालयसँगकलो समनियमा बजाि अनगुमन ि वयिस्ापनलाई िसुत िरुुसत बनाइएकलो छ । 
िातािि् ि सिसफाइलाई उचि प्रा्वमकतामा िाखी काम गरिएकलो छ । भितपिु महानगिलाई सिक मानि मकु्त महानगि 
घलोर्ा गरिएकलो छ । 
 महानगिमा विकासकलो प्रा्वमकता, आिशयकता ि संििनातमक सिरुपका बािेमा वन्वाय वलंिा विशरेज्ञ पिामशवा ि 
अनतिवक्रयाका आधािमा गरिन,ु समय समयमा विकास बहस सञिालन गरिन ुजसता कायवाले िीगलो त्ा जनसहभावगतामलूक 
विकासले सा व्ाकता पाइिहकेलो छ । कृरकहरूकलो वहतलाई मधयनजि गिदै िधूमा प्रवतवलटि रू . ३ अनिुान, कृवर त्ा 
पशपुंषिी विकासलाई महति विई वितिनलाई कृवर त्ा पशपुंषिी षिेत्रमा आतमवनभवाि बनाउन विवभनन सहयलोग कायवाक्रमहरू 
सञिालन गरिएकलो छ । जसबाट कृवर उतपािन त्ा उतपािकतिमा िवृधि भएकलो छ । कृरक पाठशालामाफवा त कृवर कायवामा 
आधवुनकीकि् त्ा औधलोगीकि् हुिँ ैगएकलो अिस्ा छ ।सहकािी समबनधी जनितेना अवभिवृधि, षिमता विकास एिं 
सहकािी एकीकृत गनने कायवाकलो ्ालनीले सबल अ व्ातनत्र वनमावा्कलो तीन खमबे नीवतले सा व्ाकता पाएकलो छ । 
महानगिकलो विकास नै ििाकलो विकास हलो । यसै मानयताअनरुूप प्रतयेक ििागत आिशयकता पवहिान गिी सिक एिं 
अनय  पिूावाधाि वनमावा् ि विकास कायवाक्रमहरू सञिालन गरिएका छन ्। महानगिमा बसलोबास गनने भवूमवहनहरू पवहिान 
ि िगशीकि् गिी उवनहरूलाई जगगाधनी प्रमा्पत्र विने कामकलो सतु्रपातसँगै लामलो समयपवछ महानगिबासीले संविधान प्रित्त 
अवधकािकलो अनभुवूत गिेका छन ्। 
 यसिी भितपिु महानगिकलो पाँि िरने विकासकलो गवत ि प्रगवतलाई समीषिा गिावा महानगिका समपू् वा सेिा ि कायवाक्रमहरू 
महानगिबासी केवनरित छन ्। गाउँ-गाउँमा वसंहििबाि भनने संघीय नेपालकलो नािालाई भितपिु महानगिले प्रमाव्त गिेकलो यी 
उवललवखत तथ् त्ा तथयाङ्कबाट पवुष्ट भएकलो छ ।
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१ ljifok|j]z
 वि .स . २०३५ सालमा ततकालीन भितपिु गाँउ पञिायत ि नािाय्गढ गाँउ पञिायतलाई वमलाई भितपिु 
नगिपञिायतकलो रूपमा स्ापना भएकलोमा ३८ िरवापवछ भितपिु महानगिपावलकाकलो रूपमा रूपानति् भएकलो 
हलो । महानगिपावलका िाजनैवतक त्ा प्रशासवनक वहसाबले @( िटा ििामा विभक्त भएकलो छ । वि .सं . @)&* सालकलो  
जनग्नाsf] k|f/lDes tYofª\s o; dxfgu/sf] cg'dflgt hg;ª\Vof # लाख ^( हजाि # सय && िहकेलो छ । 
प्राकृवतक रूपमा सनुिि, जैविक विविधताकलो केनरि, भौगलोवलक रूपमा सगुम यलो षिेत्र नेपालकलो सबैजसलो षिेत्रका वयवक्तकलो लावग 
बसलोबासका दृवष्टले पवहललो िलोजाइमा पछवा । फिक-फिक षिेत्रबाट बसाइ-ँसिाइ गिेि आएका वयवक्तहरूकलो बाहुलय भएकाले 
भितपिु महानगिले बहुसांसकृवतक सहिका रूपमा आफूलाई परिवित गिाएकलो अिस्ा छ । वितिनका सात िटा स्ानीय 
तहमधये सेिा ि सवुिधाका वहसाबले सगुम यस सहिमा कृवर त्ा िनविज्ञान विश्वविद्ालयकलो केनरिीय कायावालयिवेख वत्र .वि 
.कलो आङ्वगक कयामपसहरूसमम िहकेाले नेपालकै शवैषिक हबका रूपमा विकास हुिँगैएकलो छ ।
 तयसतै, िईु िटा मवेिकल कलेज ि अनय सिकािी एिं वनजी असपतालहरू भएकलो भितपिु महानगि िशेकै मवेिकल 
वसटीकलो रूपमा स्ावपत छ । शवैषिक, प्रशासवनक एिं सामावजक तहमा विवशष्टता बलोकेकलो महानगि सामावजक विकास, 
शवैषिक गु् सति, पिूावाधाि वनमावा् ि नागरिककलो जीिनसति उकासने कायवाक्रममाफवा त ्सधै ँसिवासाधाि् जनताकलो पहुिँसमम 
सेिा पयुावाउन सफल भएकलो छ । बहृत महानगि विकासकलो लक्यसवहत अवघ बढेकलो महानगि नगिबासीका समसया पवहिान 
गिी सेिा ि विकास k'¥ofpg] कायवामा यहाँकलो नेततृि अहलोिात्र लागेकलो छ ।
 भौगलोवलक, िाजनैवतक एिं प्रशासवनक परिियका विरयहरू यसभनिा अगाविका प्रकाशनहरूमा पवन सविसताि 
प्रसततु गरिएकलो ि एउटा प्रगवत-;dLIff परिियातमक ि वििि्ातमक विरयलाई स्ान वििँा ;dLIff k':ts अपेषिा गिेभनिा 
लामलो हुने भएका काि् यस k|sfzgdf महानगिले आफनलो पाँि िरवाकलो अिवधमा सञिालन गिेका विकास वनमावा् एिं 
अनय गवतविवधलाई तथयाङ्क ि वित्रातमक रूपमा प्रसततु गनने प्रयास गरिएकलो छ  ।
 यस k':tsकलो प्रािमभमा महानगिकलो सामानय परििय एिं प्रगवत-समीषिाकलो परििय विइएकलो छ । महानगिकलो 
विकासकलो प्रमखु वबमब भौवतक पिूावाधाि विकास हलो । यस If]qdf भएकलो प्रगवत िलोस्लो क्रममा प्रसततु गरिएकलो छ । महानगिीय 
विकासकलो मापन भौवतक रूपमा सिक, भिनजसता पिूावाधािबाट गरिएकलो छ भने सामावजक, शवैषिक विकास एिं नयाय 
समपािनजसता कामहरूकलो उपलव्धलाई तथय ि तथयाङ्कबाट प्रसततु गरिएकलो छ । सामावजक सिुषिा त्ा पञजीकि्मा 
आएकलो प्रगवत एिं महानगिले कृवर एिं पश ुविकासका विरयमा गिेका कामहरूलाई तयसपवछकलो शङ्ृखलामा िावखएकलो 
छ । महानगिले सञिालन गिेका विपि ्वयिस्ापन, िाजश्व सङ्कलन, भवूमहीन समसया वयिस्ापन, महानगि ि अनय 
संस्ासँगकलो समबनध, सहकािी विकास आवि षिेत्रका कायवाक्रम ि प्रगवतलाई क्रवमक रूपमा िावखएकलो छ ।
 महानगिकलो विकासका हिेक गवतविवधहरू सिवाप्र्म बहस ि अनतिवक्रवा याबाट ्ालनी गरिएका छन ्। महानगिले 
विकासका षिेत्रहरू पवहिान गिी समबवनधत षिेत्रका विज्ञ एिं व्ङ्क ट्याङ्क (Think Tank)सँगकलो बहस ि अनतवक्रवा याबाट 
मात्र विकास कायवाक्रम अगावि बढाएकलो छ । तयसकलो छलोटकिीमा जानकािी विने काम यस पसुतकले गिेकलो छ । कलोवभिकलो 
विरम ् परिवस्वतका बेला महानगिले कलोवभि वयिस्ापन एिं सिासथयका अनय षिेत्रमा गिेका कायवाका सा्ै, विकास 
वनमावा्का उललेखनीय कायवाहरू, गौििका आयलोजनाहरू ि ििागत विकासकलो वििि् क्रवमक रूपमा समािेश गरिएकलो छ । 
समग्मा यलो प्रगवत समीषिा संघीयता कायावानियनका पाँि िरवाकलो उपलव्धकलो श्वेतपत्रका रूपमा आम महानगििासी समषि 
प्रसततु गनने प्रयास भएकलो छ ।
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२. सहरी विकास तथा भौवतक पूिावाधार
 भौवतक पिूावाधािहरूका विकासमा भितपिु महानगिपावलकाले विगत पाँि िरवाकलो अिवधमा असाधाि् उपलव्ध 
हावसल गिेकलो छ । सबै प्रकािका विकासका लावग फिावकला सिक ि सहज आिागमन¸विद्तु¸खानेपानी¸ढल वनकास 
लगायतका सवुिधाहरू प्रा्वमक आिशयकताका रुपमा िहकेा हुनछन ्। मानिीय आिशयकताका धिैेजसलो विरयहरू भौवतक 
पिूावाधािसँग जलोविएकलो हुने तथयलाई मधयनजि िाखि ैवनिावावित भएकलो पवहललो विनबाटै पिूावाधािहरू वनमावा्मा उललेखनीय 
रुपमा कायवाक्रम अवघ बढाइएकलो व्यलो । यसअनरुूप नयाँ सिक काललोपत्रे, पिुानलो काललोपत्रे सिककलो ममवात , सिक ढलान 
वनमावा्, सिकपेटी वनमावा्, मलोजाइक टायलयकु्त सिक, सिक ग्ाभले, कयावबन जाली वनमावा्, पखावाल वनमावा्, सिक 
रियाक वनमावा्, सामिुावयक विद्ालय त्ा अनय संघ संस्ाका भिन वनमावा् एिम ्ममवात त्ा पाकवा  वनमावा्जसता पिूावाधािका 
कामहरूलाई यस महानगिपावलकाले आव व्ाक िरवा २०७४/०७५ िवेख नै प्रा्वमकतामा िाखी कायवा गिेकलो छ। 

क सडक विरावाण तथा सतरोनिवत
 महानगिवभत्र सिकसञजाललाई विसताि गनुवा ि विसतारित सिकलाई वयिवस्त गनुवा गिाउन ुभितपिु महानगिपावलकाकलो 
पिूावाधाि विकासकलो एउटा प्रमखु लक्य िहकेलो छ । सलोहीअनरुूप भितपिु महानगिवभत्रकलो धिैे सिकलाई पाँि िरवाकलो अिवधमा 
काललोपते्र, ग्ाभले ि कचिी सिकका रूपमा वनमाव्ा  ि विसताि गरिएकलो छ । समग्मा हिेावा महानगिपावलकामा आ.ि.२०७४/०७५ 
िवेख २०७८ फागनु मसानतसममकलो पाँि िरवाका अिवधमा कुल काललोपते्र वपि सिक वनमाव्ा  ६२२ वक.वम., ममवात त्ा पनुः वनमाव्ा  
भएकलो २०४ वक.वम., ग्ाभले सिक वनमाव्ा  १६५ वक.वम., ग्ाभले सिक सतिलोननवत २९५ वक.वम., कचिी सिक १९० वक.वम. ि 
ढलान त्ा मलोजाइक सिक २४ वक.वम.वनमाव्ा  त्ा विसताि भएकलो िवेखनछ ।

सडक पूिावाधारहरूको अिसथा

आ.ि./
सडकको 

प्रकार

वपच सडक ग्ाभेल सडक कचची 
सडक

कचची 
सडक

अन्य 
सडक

अन्य 
सडक

कैवि्यत
वपच सडक विरावाण कुल 

जमरा
ररवात/पुि 
विरावाण 
भएको

ग्ाभेल सडक विरावाण 
(वक.री.)

ग्ाभेल 
सडक 

सतरोनिवत 
(वक.री.)

कुल 
जमरा 
(वक.
री.)

ि्याँ 
ट्र्याक 
विरावाण

जमरा 
कचची 
सडक

ढलाि/ 
रोज्याइक 

थप

जमरा 
ढलाि/ 

रोज्याइक

०७३/०७४ समम ४८३ ७८८ १४९      ५     ५
०७४/०७५ ५० ५३३ ३४ ३४ ७१ ७७१ ५० १६५ २ ७
०७५/०७६ ७५ ६०८ ३० ३० ५८ ७२४ ५० १८५ २ ९
०७६/०७७ १४७ ७५५ ४५ ३० ५१ ६०४ ४० १९५ ३ १२
०७७/०७८ २२५ ९८० ७० ५५ ५५ ४२४ २५ १६५ १० २२
०७८/०७९ १२५ ११०५ २५ १५ ६० ३१२ २५ १७५ २ २४

५ िरवाकलो कुल 
सिक वनमावा् ६२२  २०४ १६४ २९५  १९०  २४  ७९

sfnf]kq] ;8s lgdf{0fsf] cj:yf
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u|fj]n ;8ssf] cj:yf

सिक वनमावा्कलो प्रािवमभक िि् भनेकलो सिक ग्ाभलेकलो कामसँगै जलोविएकलो हुनछ । आ.ि.२०७३/०७४ समम महानगिवभत्र 
७८८ वक.वम.ग्ाभले सिक िहकेलो िवेखनछ । तयसयता आ.ि.२०७४/०७५ मा ३४ वक.वम. नयाँ वनमावा् भएकलो छ भने ७१ 
वक.वम. सतिलोननवत भएकलो छ । यसैगिी २०७५/०७६ मा नयाँ ३० ि सतिलोननवत ५८ वक.वम., २०७६/०७७ मा नयाँ ३० ि 
सतिलोननवत ५१ वक.वम., २०७७/०७८ िवेख मा नयाँ ५५ ि सतिलोननवत पवन ५५ वक.वम. ि २०७८ फागनु मसानतसमम नयाँ 
१५ ि सतिलोननवत ६० वक.वम.िहकेलो छ । यस पाँि िरवाका अिवधमा महानगिले ग्ाभले सिकलाई सतिलोननवत गिी वपि सिक 
बनाउने अवभयानलाई बढी प्रा्वमकतामा िाखकेा काि् यस अिवधमा जममा ग्ाभले सिक ७८८ वक.वम. बाट घटेि ३१२ 
वक.वम. मा झिेकलो छ । 
 सिक विसतािकलो प्रािवमभक िि् भनेकलो कचिी सिककलो अिस्ा हलो । भितपिु महानगिवभत्रकलो २०७४/०७५ 
पवछ हालसममकलो कचिी सिककलो अिस्ालाई तल उललेख गरिएकलो बाि ग्ाफले सपष्ट पािेकलो छ।

sRrL ;8ssf] cj:yf

 

 उवललवखत बाि ग्ाफबाट महानगिवभत्र आ.ि.२०७३/०७४ समम १४९ वक.वम.कचिी सिक िहकेलो िवेखनछ । 
तयसयता आ.ि.२०७४/०७५ मा ५० वक.वम., २०७५/०७६ मा ५० वक.वम., २०७६/०७७ मा ४० वक.वम., २०७७/०७८ 
मा २५ वक.वम. ि २०७८ फागनु मसानतसमम २५ वक.वम. नयाँ रियाक वनमावा् गरिएकलो छ। यस पाँि िरवाका अिवधमा 
महानगिवभत्र जममा कचिी सिक १७५ वक.वम. िहकेलो छ । वनमावा् भएकलो कचिी सिक ग्ाभले ि ग्ाभले सिकलाई 
सतिलोननवत गिी वपि सिक बनाउने कायवा भएकाले महानगिवभत्र वपिभनिा ग्ाभले सिक कम ि ग्ाभलेभनिा कचिी सिक 
कम िहकेलो िवेखनछ । 
यसैगिी सिक विसताि गनने क्रममा महानगिवभत्रका कवतपय स्ानहरूमा सिक ढलान त्ा मलोजाइक टायल वबछयाउने काम 
पवन भएकलो छ । यस क्रममा २०७३/०७४ समम जममा ५ वक.वम ढलान त्ा मलोजाइकयकु्त सिक िहकेामा आ.ि.२०७४/०७५ 
िवेख २०७८ फागनु मसानतसमममा सलो सिक विसताि भई २४ वक.वम.पगुेकलो छ । 
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 भितपिु महानगिकलो सिक वनमावा्कलो यस पञििरशीय अिवधकलो प्रगवतका आधािमा हाल महानगिमा भएकलो 
सिक विसतािकलो समग् प्रगवतलाई वनमन वित्रबाट ्प प्रसट पानवा सवकनछ।

;8s k"jf{wf/sf] cj:yf

 यसिी महानगिवभत्र समग्मा हिेावा हालसमम जममा वपि सिक ११०५ वक.वम., ग्ाभले सिक ३१२ वक.वम., कचिी 
सिक १७५ वक.वम. ि ढलान त्ा मलोजाइकयकु्त सिक २४ वक.वम. िहकेलो िवेखनछ । 

(ख) भिि विरावाण तथा अन्य पूिावाधार विरावाण
 सिकपवछ पिूावाधाि विकासकलो िलोस्लो महत्िपू् वा पषि भिन वनमावा् एिं ममवात हलो। महानगिवभत्रका ििा कायावालयहरू, 
सिासथय केनरि भिनहरू¸सामिुावयक भिनहरू लगायतका संस्ाहरूका नयाँ भिन वनमावा् ि पिुाना पिूावाधािकलो ममवातलाई 
पवन तीब्र रुपमा अगावि बढाइएकलो अिस्ा िहकेलो छ। फलसिरुप हजािौंकलो संखयामा यसता विविध पिूावाधािहरू वनमावा् 
गरिएकलो छ। आ.ि.२०७४/०७५ पवछ महानगिवभत्र वनमावा् समपनन भएका भिन त्ा अनय पिूावाधािहरूकलो विसततृ वििि् 
तलका तावलका ि बाि ग्ाफमा विइएकलो छ।

क.स.ं का्यवाक्ररको िार/आ.ि. ०७४/०७५ ०७५/०७६ ०७६/०७७ ०७७/०७८ ०७८/०७९ कुल जमरा

१ सतह ढल वनमावा् ६ २.५ ४ ६ ८ २६.५

२ भिन वनमावा् त्ा ममवात

२.१ नयाँ ििा कायावालय भिन वनमावा् ० १ ५ ५ २ १३

२.२ ििा कायावालय ममवात त्ा तला ्प ४ ५ ५ १४

२.३ भय ूटािि वनमावा् १ १ २

२.४
गमुबा ि मवनिि, मवसजि ि ििवा 
वनमावा् ममवात

३ १५ १४० ३०० १५० ६०८

२.५
सामिुावयक विद्ालय वनमावा् त्ा 
ममवात

१ ५ ४० ५० ५० १४६

२.६
सिासथय संस्ाहरूका  भिनहरू 
वनमावा् ममवात

१ ११ १ ३ १० २६

६ पाकवा वनमावा् ३ १ १७ ४ २५
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क.स.ं का्यवाक्ररको िार/आ.ि. ०७४/०७५ ०७५/०७६ ०७६/०७७ ०७७/०७८ ०७८/०७९ कुल जमरा

७ कलभटवा वनमावा् २ ४ ९ १० ७ ३२

८ सिक मावकिं ग ३ १० ७० ४० १२३

९ फुटपा् (पेटी) वनमावा् ३ ३ ६ ८ ८ २८

१० खानेपानी वनमावा् ० १३० १०० २३०

११ सिुवषित आिास वनमावा् ६५ १७४ ६५१ ८९०

१२ साइकल लेन २ ४ ६

१३ विपनन परििाि घि वनमावा् १५ १७ ५ ३७

१४ मशेजाली जंगली जनािि सिुषिा २ ४ ६ ६ १६

१५ वसंिाइ कुललो ३ ६ २ ११

१६ वसंिाइ बलोरिंग ३ १२५ १२५ १२५ ३७८

cGo k"jf{wf/sf] cj:yf

 यस पाँि िरवाका अिवधमा भितपिु महानगिपावलकाले जममा १३ िटा नयाँ ििा कायावालय भिन वनमावा् गिेकलो 
छ भने १४ िटा ििा कायावालय ममवात गिी वयिवस्त गिाएकलो छ । तयसैगिी २ िटा भय ुटािि वनमावा् गिकलो छ भने २६ िटा 
सिासथय भिन वनमावा् त्ा ममवात गिेकलो छ । सलोही अिवधमा महानगिले २५िटा पाकवा  वनमावा् गिेकलो छ भने ३२ ठाउँमा 
कलभटवा वनमावा् गिेकलो छ । यसिी नै २८ िटा फुटपा् पेटी वनमावा् गरिएकलो छ भने ६ ठाउँमा साइकल लेन वनमावा् गरिएकलो 
छ । यस क्रममा विपनन परििािका घि ३७ िटा वनमावा् गरिएकलो छ भने ११ िटा वसंिाइ कुललो वनमावा् समपनन गरिएकलो छ। 
वनमावा्का क्रममा १६ ठाउँमा जङ्गली जनाििबाट सिुषिाका लावग मसे जाली त्ा घिेाबाि वनमावा् गरिएकलो छ। 
 महानगिवभत्र िहकेा सामिुावयक विद्ालय, कयामपस, मवनिि, गमुबा, मवसजि आवि यसका समपवत्त हुन ् । यस 
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कुिालाई दृवष्टगत गिदै महानगिले उक्त सङ्घ-संस्ाहरूकलो भिन वनमावा् त्ा ममवातका लावग विशरे प्र्ावमकताका सा् 
बजेट वयिस्ा गिी कायावानियन गिेकलो छ । यसलाई तलकलो आिेखले सपष्ट पािेकलो छ।

cGo k"jf{wf/sf] cj:yf

 आ.ि. २०७३/०७४ मा यसतफवा  कुनै प्रा्वमकता िा िासलो निहकेामा २०७४/०७५ िवेख २०७८ फागनु 
मसानतसमममा ६०८ िटा गमुबा, मवनिि, मवसजि ि ििवाकलो वनमावा् त्ा ममवात गिेकलो छ भने सामिुावयक विद्ालयतफवा  १४६ 
िटा भिनकलो वनमावा् त्ा ममवात कायवा समपनन गिेकलो छ । यसैगिी २३० िटा खानेपानी धािा वनमावा्का सा्ै ८६३ िटा 
सिुवषित आिास वनमावा् गरिएकलो छ । यसिी नै वसंिाइ त्ा सिकतफवा  पवन काम भएकलो छ । बलोरिङ वसंिाइ ३७८ िटा एिम ्
सिक मावकवा ङ १२३ िहकेलो छ । 
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३. वशक्ारा रहािगर
 वशषिा पिूावाधािकलो पवन पिूावाधाि हलो। सबैलाई समान गु् सतिकलो वनशलुक वशषिfकलो अिसिकलो वसजवाना गनुवा नै 
सिावाङ्गी् विकासकलो आधाि हलो । नेपालकलो संविधानले माधयवमक तहसममकलो वशषिालाई स्ानीय सिकािकलो कायवाषिेत्रमा 
समािेश गिेकलो अिस्ामा वनिावावित जनप्रवतवनवधहरूले पिबहाल गिेपश्ात नै वशषिालाई प्रमखु प्रा्वमकतामा िाखी 
उललेखनीय रुपमा बजेट वबवनयलोजन गिी शवैषिक विकासलाई अवघ बढाएकलो अिस्ा िहकेलो छ । सामिुावयक विद्ालयहरूकलो 
सबलीकि् त्ा संस्ागत विद्ालयहरूकलो सञिालनमा सहजीकि् ि सहकायवाबाट उतकृष्ट शवैषिक विकास समभि छ 
भनने नीवतगत अिधाि्ामा महानगि अगावि बवढिहकेलो छ । विगत पाँि िरवाकलो अिवधमा भितपिु महानगिले सामिुावयक 
वशषिाप्रवतकलो नागरिक विश्वासकलो पनुआवाजवान गिेकलो छ। यस पाँि िरवाकलो अिवधमा सामिुावयक विद्ालयमा करिब ६ हजाि 
विद्ा्शी सङ्खया िवृधि भएकलो छ भने वशषिामा महानगिले संघीय शसतवा अनिुान बाहके आफनलो बजेटकलो १५ प्रवतशतकलो 
हािाहािीमा बजेट लगानी गिेकलो छ। शवैषिक उपलव्ध बढिलो क्रममा छ भने विद्ालयहरू अवभभािककलो विश्वास आजवान 
गनवा सफल भएका छन।् समग्मा भितपिु महानगिमा वशषिा बनाउने िाजनीवत सरुु भएकलो छ। यलो मलूयलाई संस्ागत गिी 
िावषरियकि् गरिन ुजरुिी छ । महानगिले  विगत पाँि िरवामा शरुु गिेका ि प्राप्त भएका उपलव्धहरूलाई वशषिासँग समबनधीत 
नीवत वनमावा्, शवैषिक कायवाक्रम ि पिूावाधाि वनमावा् गिी तीन प्रकािमा िगशीकि् गिेि हनेवा सवकनछ । 

(क) शैवक्क िीवत विरावाण
 िाजयकलो पनुःसंििनासँगै संविधानमा माधयवमक वशषिालाई स्ानीय तहकलो एकल अवधकाि सिूीमा समािेश 
गरिएकलो छ। केनरिीकृत प्र्ालीबाट विकेनरिीकृत प्र्ालीमा परिितवान गरिएसँगै वशषिालाई वयिवस्त ि सदुृढ गिाउन शवैषिक 
नीवतवनयमहरू वनमावा् गनुवा पवहललो आिशयकता बलोध गिी यस महानगिपावलकाले आिशयक शवैषिक नीवत वनमावा् गिेकलो 
छ । पाँिबसने कायवाकालमा महानगिले वनमनानसुािका वशषिासमबनधी नीवत त्ा काननु वनमावा् गिी कायावानियनमा लयाएकलो 
छः
१)भितपिु महानगिपावलकाकलो वशषिा ऐन, २०७५
२)विद्ालय छात्रिवृत्त वयिस्ापन कायवाविवध, २०७५
३) वशषिानीवत, २०७६
४) वशषिक ििबनिी वमलान त्ा विद्ालय समायलोजन कायवाविवध, २०७६
५) पिूवातयािी कषिा एिं भारा वशषि्समबनधी वनिनेवशका, २०७६
६) प्रािवमभक बालवशषिा केनरि एिं वशश ुविकास केनरि वयिस्ापन वनिनेवशका, २०७६
७) किािमा वशषिक वनयवुक्तसमबनधी कायवाविवध, २०७६
८) विद्ालय िगशीकि् त्ा शलुक वनधावाि् कायवाविवध, २०७६
९) ििा वशषिा सवमवत, विद्ालय वयिस्ापन सवमवत ि वशषिक अवभभािक सङ्घ सङ्गठनसमबनधी कायवाविवध, २०७८
१०) प्रधानाधयापकसमबनधी वनयवुक्तसमबनधी कायवाविवध, २०७८ 
 उवललवखत नीवतवनयम ि कायवाविवधवभत्र िहिे महानगिवभत्रकलो शवैषिक गवतविवधकलो वनयमन, मलूयाङ्कन, 
वयिस्ापन ि विसतािलाई प्रभािकािी रूपमा सञिालन गरिएकलो छ । 

(ख) विविध शैवक्क का्यवाक्ररहरू
 शवैषिक सधुािका कायवाक्रमअनतगवात महानगिपावलकाले वशषिाकलो गु् सति विकास ि पहुिँ विसतािका 
कायवाक्रमहरूलाई प्रा्वमकतामा िाखकेलो छ। वशषिक ििबनिी वमलान, शवैषिक वयिस्ापन सधुाि, छात्रिवृत्त वयिस्ापन, 
यिुा सियंसेिक वशषिक अनिुान, वशषिक तावलम त्ा षिमता विकास, पसुतकालय विसताि, नमनुा विद्ालय विकास, 
विवजटलाईजि शवैषिक प्रशासन आवि विरयहरू पिेका छन ्। 
 आ.ि.२०७५/०७६ मा महानगिका १२ िटा सामिुावयक विद्ालयमा भौवतक पिूावाधाि विकास ि २० िटा 
विद्ालयमा विवजटल हावजिी वयिस्ापन गरिएकलो छ भने शवैषिक प्रशासन ि पिीषिा प्र्ालीलाई पाििशशी बनाउन आधािभतू 
तहकलो पिीषिालाई सफटिेयिमाफवा त वयिवस्त गरिएकलो छ। सलोही अिवधमा महानगिवभत्र वत्र.वि.कलो आङ्वगक इवनजवनयरिङ 
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कलेज सञिालन गनुवाका सा्ै विद्ा्शी सहयलोग अनिुान प्रिान गरिएकलो छ। तयसैगिी यही समयमा ‘बालबावलकासँग मयेि‘ 
कायवाक्रमअनतगवात १३ िटा विद्ालयका ४५० विद्ा्शीलाई नयानलो कपिा विति् गरिएकलो छ । बालबावलकाकलो खले 
रुविलाई अवभिवृधि गनवा त्ा खलेप्रवतभाकलो पवहिान ि प्रलोतसाहनका लावग िाषरिपवत िवनङ वसलि प्रवतयलोवगता महतिका सा् 
सञिालन गरिंि ैआएकलो छ । वशषिामा नयाँ जनशवक्त वभत्याउन ५५ िरवा उमिे पगुेका वशषिकहरूलाई सिैवचछक अिकाशकलो 
अिसि विई Golden handshake कायवाक्रम अनतगवात १४ जना वशषिकलाई ससममान वबिाइ गरिसकेकलो छ। 
 आ.ि. २०७६/०७७ मा महानगिभरिका विद्ालयहरूमा नवतजाका आधािमा उतकृष्ट वशषिक ि विद्ा्शी छनलोट गिी 
३ िटा विद्ालयका वशषिक त्ा विद्ा्शीहरूलाई सममान त्ा पिुसकाि प्रिान गरिएकलो छ । विद्ालय वशषिालाई सदुृढीकि् 
गनवा पसुतकालय विसतािका लावग िाििटा विद्ालयलाई िईु लाख रुपैयँा अनिुान उपल्ध गिाइएकलो छ । तयसैगिी आ.ि. 
२०७८/०७९ बाट सामिुावयक विद्ालयका बालविकास वशषिक ि कमवािािीहरूलाई मावसक रु. ७०००/- का ििले िकम 
्प गिी नयनूतम पारिश्रवमक उपल्ध गिाइएकलो छ भने लेखा कमवािािीलाई मावसक रु. २०,५००/-उपल्ध गिाइएकलो छ । 
यसैगिी सियंसेिक वशषिक अनिुान कायवाक्रममाफवा त वशषिक िििनिी नयनू भएका विद्ालयलाई वशषि् सहयलोग अनिुान 
उपल्ध गिाइएकलो छ । 
 पिुाना कवतपय शवैषिक कायवाक्रमहरूलाई वनिनतिता विई आ.ि. २०७८/०७९ मा सामिुावयक विद्ालयमा बस सेिा 
सञिालन, वशषिकलाई ICT तावलम, STEM Educationकलो ्ालनी, भितपिु बालमवनिि अवटजम विशरे विद्ालय 
स्ापना, रहािगर सावहत्य दपवाण २०७८ प्रकाशन एिं भरतपुर रहािगर  प्रज्ा प्रवतष्ाि गठन गिी सावहतय त्ा संसकृवत 
उत्ानसमबनधी कायवाक्रमजसता नयाँ कायवाक्रमहरू ् ालनी गरिसवकएकलो छ । यसकलो विसततृ वििि् परिवशष्टमा उपल्ध छ । 
 शवैषिक वयिस्ापनलाई सबलीकि् गनवा विद्ालयमा नयनूतम पिूावाधािकलो महतिपू् वा भवूमका हुनछ । नयनूतम 
कषिाकलोठाकलो अभाि भएका सामिुावयक विद्ालयहरूलाई कषिाकलोठा वनमावा् गनने यलोजनाअनरुूप महानगिले विवभनन 
समयमा विवभनन विद्ालयमा कषिाकलोठा वनमावा् लावग आिशयक सहयलोग गिेकलो छ। यसकलो वििि् तल सतमभ वित्रमा 
विइएकलो छ ।

sIffsf]7f lgdf{0f ePsf ljBfnosf] ljj/0f

 माव्कलो सतमभ वित्रअनसुाि आ.ि.२०७५/०७६ मा ४ िटा विद्ालय, २०७६/०७७ मा १५ िटा विद्ालयमा ि 
२०७७/०७८ मा २७ िटा विद्ालयमा कषिाकलोठा वनमावा् गरिएका छन।् यसबाट हिेक िरवा नयाँ विद्ालय भिन वनमावा्कलो 
क्रम बढ्िलो अिस्ामा िहकेलो िवेखनछ । 
 शवैषिक कायवाक्रमलाई ्प प्रभािकािी बनाउन ि विद्ा्शीलाई वशषिामा उतप्रेरित गनवा “बालबावलकासँग मयेि” 
कायवाक्रमअनतगवात बालबावलकालाई नयानलो कपिा उपल्ध गिाइएकलो छ। यसकलो वििि् तल विइएकलो सतमभ वित्रबाट 
्प सपष्ट हुन सवकनछ।
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afnaflnsf;Fu d]o/ sfo{qmd -Gofgf] sk8f ljt/0f

 माव्कलो वििि् हिेावा आ.ि.२०७६/०७७ मा ४५० जना, आ.ि.२०७७/०७८ मा ५०० जना  ि आ.ि. २०७८/७९ 
मा १२०० जना विद्ा्शीलाई नयानलो कपिा विति् गरिएकलो िवेखनछ। यसले विपनन ि लवषित समहूका बालबावलकाकलो 
वशषिामा पहुिँ ि वनिनतिताका लावग प्रलोतसावहत गिेकलो पाइएकलो छ।

(ग) पूिावाधार विकास
 शवैषिक गु् सति सधुािका लावग आधािभतू पषि भनेकलो शवैषिक संस्ाहरूकलो पिूावाधाि विकास हलो । पिूावाधाि 
विकासअनतगवात शौिालय वनमावा्, पसुतकालय वनमावा्, कषिाकलोठा वनमावा् एिं िङिलोगन, फवनवािि वयिस्ापन, विज्ञान 
प्रयलोगशाला वनमावा्, आई.सी.टी.लयाब, वसकाइ सामग्ी, फलस वसवलङ वनमावा् ि खानेपानी वयिस्ापनका लावग 
विद्ालयहरूलाई अनिुान उपल्ध गिाएकलो छ । महानगिले वशषिा विकासका लावग गिेकलो लगानी हिेक िरवा बढ्िलो छ। 
विद्ालय वशषिामा महानगिले गिेकलो यलो लगानी त्ा अनिुानबाट विद्ालयहरूले भौवतक पिूावाधािमा उललेखय सधुाि 
आएकलो छ।

cf=j= @)&%÷)&^ df k"jf{wf/ lgdf{0f ePsf ljBfnox¿sf] ;ª\Vof

 यस आ.ि.का पिूावाधाि वनमावा्तफवा  िाििटा विद्ालयमा शौिालय, िाििटा विद्ालयमा पसुतकालय वनमावा्, 
िािैिटा विद्ालयमा कषिाकलोठा (िईुकलोठे) वनमावा् ि बीसिटा विद्ालयमा विवजटल हावजिी सरुु गरिएकलो छ । 
 यसैगिी आ.ि.२०७६/०७७ कलो पिूावाधाि वनमावा् भएका विद्ालयहरूकलो वििि् तपवसलअनसुाि िहकेलो छः
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cf=j= @)&^÷)&& df k"jf{wf/ lgdf{0f ePsf ljBfnox¿sf] ;ª\Vof

 यस अिवधमा अवघलललो िरवाका तलुनामा महानगिले विद्ालयकलो भौवतक पिूावाधाि विकासकलो लगानीमा 
उललेखनीय रूपमा िवृधि गिेकलो छ । यस आ.ि.मा १० िटा शौिालय वनमावा्, १५ िटा विद्ालयमा कषिाकलोठा वनमावा् ि 
२१ िटा विद्ालयमा िङिलोगन गरिएकलो व्यलो । यसतै, १८ िटा विद्ालयमा फवनवािि वयिस्ापन ि ६ िटा विद्ालयमा विज्ञान 
प्रयलोगशाला वनमावा् गरिएकलो व्यलो । सा्ै ५ िटा विद्ालयमा पखावाल वनमावा्, १० िटामा ममवात ि १० िटा विद्ालयमा अनय 
भौवतक संििना वनमावा् गरिएकलो व्यलो। 
 अवघलला िरवाहरूमा जसतै आ.ि.२०७७/०७८ मा पिूावाधाि वनमावा्का कायवाक्रमहरूले वनिनतिता पाउनाका सा्ै 
नयाँ कायवाक्रमहरू पवन ्प गरिएका छन।् यस आ.ि.मापिूावाधाि वनमावा्समबनधी भएका कायवाबािे तलकलो वित्रबाट अझ सपष्ट 
हुन सवकनछ ।

cf=j= @)&&÷)&* df k"jf{wf/ lgdf{0f ePsf ljBfnox¿sf] ;ª\Vof

 आ.ि.२०७७/०७८ मा शौिालय, कषिाकलोठा, िङिलोगन, फवनवािि, विज्ञान त्ा कम्पयटुि प्रयलोगशाला, पखावाल 
वनमावा्, भिन त्ा कषिाकलोठा ममवात, पसुतकालय ि िािकलोठे भिन वनमावा्, वशषिामा निीन प्रविवध प्रिधवान, छानलो ममवात त्ा 
फलस ्वसवलङ वनमावा्, सामिुावयक विद्ालयमा बस सेिा, एक ििा एक नमनुा विद्ालय कायवाक्रम ि खानेपानी त्ा इनटिनेट 
सेिा जिानजसता कायवाक्रमहरू समपनन भएका छन।् २०७८ फागनु मसानतसममकलो वशषिातफवा कलो पिूावाधाि विकास कायवाक्रम 
वनमनानसुाि िहएेकलो छ । 
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आ ि २०७८/७९ को शैवक्क पूिावाधार विकासका का्यावानि्यिको प्रकृ्यारा रहेका का्यवाक्ररहरू

भिन ४ कलोठे १५ िटा

भिन २ कलोठे ९ िटा

िङ्गिलोगन ४१ विद्ालय

फलस ्वसवलङ ५० विद्ालय

ICTलयाब ४ िटा विद्ालय

पसुतकालय ७ िटा विद्ालय

विज्ञान प्रयलोगशाला ३ िटा विद्ालय

फवनवािि वनमावा्/ममवात ६० िटा विद्ालय

 आ.ि. २०७८/०७९ मा ्प STEM EDUCATION (Science,Technology, Engineering and 
Math) वसकि ैकमाउँि ैकायवाक्रम, महानगि उनमखु नमनुा विद्ालय पवहिान ि प्रलोतसाहन, विरयगत सवमवत माफवा त वशषिककलो 
षिमता विकास जसता गु् सति सधुािका कायवाक्रममा जलोि विइएकलो छ । यसता कायवाक्रमहरूकलो उपलव्धसिरूप सामिुावयक 
विद्ालयहरू अवभभािककलो मन वजतन सफल भई विगत िाि िरवामा सामिुावयक विद्ालयमा करिब छ हजाि विद्ा्शी 
सङ्खया िवृधि भएकलो छ। यसलाई वशषिामा भएकलो लगानीकलो महतिपू् वा उपलव्धका रूपमा वलइएकलो  छ।  

 सामिुावयक विद्ालयमा वशषिाकलो गु् सति अवभिवृधि गनवा विवभनन शवैषिक कायवाक्रम एिं भौवतक पिूावाधाि वनमावा्का 
माव् उललेख गरिएका निीन कायवाक्रमहरूले महत्िपू् वा यलोगिान गिेकलो िवेखनछ । सलो कुिा तलकलो ग्ाफ वित्रबाट ्प सपष्ट 
हुनछः
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;fd'bflos ljBfnodf ljBfyL{sf] a9\bf] egf{b/

 यस िेखावित्रमा िखेाइएअनसुाि सामिुावयक विद्ालयमा विद्ा्शीकलो सङ्खया २०७६ का तलुनामा २०७७/२०७८ 
मा िवृधि भएकलो िवेखनछ। महानगिपावलकाले सामिुावयक विद्ालय सधुाि कायवाक्रम ि सिकािी विद्ालयमा अधययनित 
विद्ा्शी लवषित नयानलो कपिा विसताि छात्रिवृत्त, सकुल बस, वकशलोिी छात्रा साइकल विति्, आधािभतू पिूावाधाि विकास 
जसता ललोकवप्रय कायवाक्रमका काि् सामिुावयक विद्ालयमा विद्ा्शीकलो सङ्खया बढेकलो िवेखनछ। 
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४) सारावजक विकासरा रहािगर
 सामावजक विकासकलो अ व्ा भौवतक विकास मात्र हलोइन । यसकलो अ व्ा समाजका हिेक पषिकलो सनतवुलत विकास ि 
विसताि हलो । समाजमा िहकेा बालबावलका, मवहला, जयेष्ठ नागरिक ि शािीरिक एिम ्मानवसक रूपले अशक्त एिम ्फिक 
षिमता भएका वयवक्त ि वयवक्त संलगन भएका सङ्घ संस्ाकलो गरिने सबलीकि् त्ा सितेना कायवाक्रमहरूले समाज ि 
समाजकेवनरित विकासकलो आधाि वसजवाना गिवाछन।् यी विरयहरू समाज विकासका मरेुिणि सावबत हुनछन।् यस समबनधमा 
भितपिु महानगिपावलकाले विवभनन समयमा विवभनन वयवक्त ि समिुाय लवषित कायवाक्रमहरू समपनन गिेकलो छ। यसता कायवाक्रम 
एउटै विरय ि षिेत्रमा मात्र केवनरित छैनन।् फिक फिक आव व्ाक िरवामा फिक फिक विरय ि सनिभवामा कायवाक्रमहरू सञिालन 
गरिएका छन।् 
 सामानयतया लवषित कायवाक्रमहरू मवहलाकलो सशक्तीकि्, लैङ्वगक वहसंा, पीवित त्ा प्रभावितका पषिमा केवनरित 
छन।् बालबावलका ि जयेष्ठ नागरिक, अशक्त-अपाङ्ग, जनजावत ि िवलत समिुायका वयवक्तहरूसँग समबनधीत छन।् तत ्समहू 
ि िगवाका नागरिकलाई सितेना ि सबलीकि् गनुवा यी कायवाक्रमहरूकलो उद्शेय िहकेलो छ । यसै अनतगवात आ.ि.२०७४/०७५ 
मा मवहला ि लैङ्वगक वहसंा विरयमा पाँििटा, धमवा ि जयेष्ठ नागरिक विरयमा िाििटा, सिासथय त्ा जनसङ्खया विरयमा 
पाँििटा, गरिब, अपाङ्ग ि िवलत विरयमा पाँििटा, वशषिा, यिुा त्ा खलेकुि विरयमा िाििटा, बालबावलका विरयमा 
तीनिटा ि अनय विविध विरयमा तेइस गिी जममा अठ्ाइस विरयमा उनानपिासिटा कायवाक्रमहरू समपनन भएका छन ्। 
सलोही अिवधमा सामावजक सिुषिासमबनधी फिक फिककायवाक्रममा ३०८ जना वयवक्तहरूलाई तावलम प्रिान गरिएकलो छ ि 
महानगिपावलकाका २९ िटै ििामा पिुाना घटना ितावा अवभलेखलाई अद्ािवधक गनने कामकलो ्ालनी पवन भएकलो छ । 
 यसैगिी आ.ि.२०७५/०७६ मा यस नगिपावलकाले िवलत, आवििासी ि जनजावतसँग समबनधीत िाििटा, मवहला, 
बालबावलका त्ा जयेष्ठ नागरिकसँग समबनधीत एघाििटा, अपाङ्ग ि अशक्तसँग समबनधीत छ िटा ि अनय गिी ३२ िटा 
कायवाक्रम समपनन गिेकलो छ भने ५७३५ जनाभनिा बढी वयवक्तहरू लाभावनित भएका छन ्। 
 आ.ि.२०७६/०७७ मा िवलत, आवििासी ि जनजावतसँग समबनधीत, मवहला, बालबावलका त्ा जयेष्ठ नागरिक, 
अपाङ्ग ि अशक्त आवि षिेत्रमा अनतवक्रवा या त्ा अवभमखुीकि् तावलम १० िटा िाहत सहायता ि सहयलोग ९ िटा, बैठक, 
समझौता त्ा वन्वायहरू ५ िटा, सिासथय त्ा अनय सहयलोग ४ िटा ि अनय सहयलोग गिी ३६ िटा कायवाक्रम समपनन गिेकलो 
छ । 
 तयसैगिी आ.ि. २०७७/०७८ मा माव् नै उललेख गरिएका विरय ि षिेत्रमा जममा ३९ िटा कायवाक्रमहरू सञिालन 
गरिएका छन ् । जसअनतगवात सिूना त्ा सञिाि, यिुा त्ा बालबावलका, मवहला त्ा जयेष्ठ नागरिक, आवििासी 
जनजावत, अपाङ्ग ि असक्त एिं सामावजक सिुषिा ि सामावजक समसयाका विरयमा विविध कायवाक्रमहरू समपनन गरिएका 
छन ्। सामावजक विकासका षिेत्रमा भितपिु महानगिपावलकाले समपनन गिेका कायवाक्रमहरूलाई विवशष्टीकि्का आधािमा 
वनमनानसुाि प्रसततु गरिएकलो छ । 

(क) सारावजक विकास सम्बनधी िीवतविरावाण 
 समाजका वयवक्तहरूकलो कुनै न कुनै आधािमा िगशीकि् गिेि विवशष्टीकृत सेिा प्रिान गनने महानगिकलो नीवतअनरुूप 
समिुायकलो प्रतयेक तहका वयवक्तहरूलाई समट्ेने गिी मवहला, बालबावलका त्ा समाज कलया् शाखाले काम गरििहकेलो 
छ । महानगिकलो सेिा सिवासाधाि्समम पयुावाउन सिवाप्र्म सलोसमबनधी आिशयक नीवत-वनयमहरू आिशयक हुनछन ्। तयसैले 
सिवासाधाि्का घिघिमा सेिा पयुावाउन सहज हलोस ्भननका लावग काननुी बाटलो वनमावा् गनवा मवहला, बालबावलका त्ा समाज 
कलया् शाखामाफवा त महानगिले तपवसलबमलोवजम नीवत त्ा काननुहरू वनमावा् गिेकलो छः
•	 अपाङ्गता भएका वयवक्तहरूकलो पवहिान खलुनेगिी अपाङ्ग परिियपत्र विति् कायवाविवध, २०७५
•	 स्ानीय बालअवधकाि कायवाविवध,२०७६
•	 भितपिु महानगिषिते्रमा सञिावलत बालगहृहरूलाई वयिवस्त गनवाका लावग आिासीय बालगहृ सञिालन मापिणि २०७६,
•	 बालमतै्री स्ानीय शासन सञिालन वनिनेवशका, २०७६,
•	 नगि/ििा/विद्ालय /समिुाय तहमा बालकलब एिम ्बाल सञजालकलो गठन सञिालन ि सहजीकि्समबनधी 

वनिनेवशका, २०७७
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•	 लैङ्वगक वहसंा वयिस्ापन कायवाविवध, २०७६
•	 लवषित समहूका वकशलोिी छात्रालाई साइकल विति् कायवाविवध, २०७६ 
•	 मधयम (ग) िगवाका अपाङ्गता भएका वयवक्तहरूका लावग सिासथय विमा कायवाविवध, २०७७
•	 अपाङ्गताकलो हकअवधकाि संिषि् त्ा प्रिधवान कायवाविवध, २०७७
•	 लवषित समिुायकलो सशक्तीकि् एिम ्सबलीकि् कायवाक्रम सञिालन मापिणि मसयौिा, २०७६
•	 टलोल विकास संस्ाकलो गठन त्ा परििालन कायवाविवध, २०७७
•	 जनयधुि त्ा सबै प्रकािका आनिलोलनहरूमा सवहि भएका एिम ्बेपत्ता पारिएका परििािलाई सहायता प्रिान गननेसमबनधी 

कायवाविवध, २०७८ 

(ख) ‘रवहला तथा जोवखर सरुदा्यसगँ रे्यर’ का्यवाक्रर
 वकशलोि-वकशलोिीहरू नै हाम्लो समाजकलो विकास ि समवृधिका आधाि हुन।् वकशलोिीहरूकलो सशक्तीकि्ले नै मवहला 
वहसंाका घटनालाई नयनूीकि् गनवा सकिछ भनने मानयता महानगिकलो िहकेलो छ। तिनरुूप वकशलोिीहरूकलो मनलोिैज्ञावनक त्ा 
शवैषिक सबलीकि्का लावग “मवहला त्ा जलोवखम समिुायसँग मयेि” कायवाक्रमलाई महानगिले अगावि बढाएकलो छ। सलोही 
कायवाक्रमअनतगवात महानगिका विवभनन ििाका विपनन वकशलोिीहरूलाई साइकल विति् गरिएकलो छ । यसै क्रममा आ.ि. 
२०७६/०७७ मा भितपिु महानगिपावलकाअनतगवातका ििाहरू क्रमशः ६, ९, १३, १४, १७, २२, २३, २४, २५, २६, २७ 
ि २८ गिी जममा १२ िटा ििामा ३२४ जना वकशलोिीहरूलाई साइकल विति् गरिसवकएकलो छ भने आ.ि. २०७८/०७९ 
मा क्रमशः २१, २०, १९, १८, १६, १५, ५, ८, ७ ि ११ गिी जममा १० िटा ििाहरूमा प्रवत ििा २० जना वकशलोिीहरूका 
लावग जममा २०० ्ान साइकल विति् गरिएकलो छ। यस कायवाक्रमले समाजमा िहकेा सामावजक एिं अनय प्रकािका 
जलोवखमसँग लवििहकेा वयवक्तहरूलाई आतमवनभवाि बनन ्प सहयलोग गिेकलो छ । 

(ग) रवहला तथा ्बाल्बावलकरसगँ उपरे्यर का्यवाक्रर
 मवहलाकलो सशक्तीकि्, नेततृि विकास, काननुी अवधकािका समबनधमा भएका वयिस्ाका िािेमा समिुायकलो 
तलललो तहसमम सनिशे प्रिाह गनने गिी िाल ु आव व्ाक िरवामा ८ समहूमा ३३५ जना मवहलाहरूलाई प्रवशषि् कायवाक्रम 
गरिएकलो छ । तयसतै गिी मवहलाहरूलाई आव व्ाक रुपमा आतमवनभवाि बनाउनका लावग ४० जना मवहलालाई मखमली जतु्ता 
ि्पपल, २२ जना मवहलाका लावग ्यवुटवसयन समबनधी आधािभतू तावलम, २२ जनालाई मलोटि  ड्ाईवभङ्ग तावलम प्रिान 
गिी आतमवनभवाि बनाउने कायवामा सहयलोग पगुेकलो छ ।

(घ) लैङ्वगक वहंसा व्यिसथापि 
 लैङ्वगक वहसंा ितवामान समयकलो एउटा जवटल समसया हलो। लैङ्वगक वहसंाले मवहला त्ा परुुर ििुैमाव् हुने 
वहसंालाई जनाउँछ तापवन मखुय रूपमा मवहलाहरू नै वहसंाका वसकाि भएका धिैे घटनाहरू छन।् वहसंाका यसता घटनालाई 
नयनूीकि् गनवा ि वहसंामा पिेका वयवक्तहरूलाई नयाय विनका लावग महानगि कवटबधि छ। सलोही प्रवतबधिताअनसुाि महानगिले 
लैङ्वगक वहसंा वयिस्ापनसमबनधी कायवाक्रमहरूलाई प्रा्वमकताका सा् अगावि बढाएकलो छ। महानगिले पाँि िरवाका 
अिवधमा लैङ्वगक वहसंा वयिस्ापनका षिेत्रमा गिेका प्रयासहरू वनमनानसुाि िहकेा छनः् 
•	 महानगिपावलकाका सबै मवहला जनप्रवतवनवध एिम ्मवहला कमवािािीहरूकलो सशक्तीकि्, अिसि ि िनुौती विरयक 

षिमता विकास त्ा अवभमखुीकि् कायवाक्रम,
•	 मवहला त्ा बालबावलकाउपि हुने सबै प्रकािका वहसंा अनतयका लावग सबै ििाहरूमा अवभयानमलूक कायवाक्रम,
•	 वहसंाविरुधि शनूय सहनशीलताकलो नीवतअनरुूप लैङ्वगक वहसंा वयिस्ा गनने गिी प्रतयेक ििामा एक मनलोसामावजक 

विमशवाकतावालाई (६ मवहना/७९० घणटे ) तावलमकलो वयिस्ा, 
•	 लैङ्वगक वहसंासमबनधी घटनालाई ततकाल समबलोधन गनने गिी महानगिमा लैङ्वगक वहसंाकलो सनुिुाइ प्रवक्रयालाई 

वयिवस्त गिदै लवगएकलो,
•	 जनआनिलोलन, जनयधुि ि मधसे आनिलोलन लगायत िाजनैवतक आनिलोलनमा सहाित प्राप्त गनने सवहि परििाि ि बेपत्ता 
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नागरिकका परििािलाई आव व्ाक सहायता प्रिान गिी जीिन वनिावाहमा सहजता लयाउने उद्शेयका सा् प्रवतमवहना रु. 
२०००।- उपल्ध गिाउने कायवाविवधमा वयिस्ा भएबमलोवजम महानगि षिेत्रमा बसलोबास गनने ६० परििािलाई मावसक 
आव व्ाक सहायता विति् गनने कायवा समपनन गरिएकलो छ ।

•	 घिेल ुवहसंा, मानि बेिवबखन त्ा ओसािपसाि, साइबि अपिाधसँग जलोविएि हुने घटना वयिस्ापनमा महानगिपावलका 
षिेत्रवभत्रका विद्ालयमा अधययनित वकशलोि वकशलोिीहरूलाई प्रवतवनवधमलूक रूपमा वनयवमत रुपमा प्रवशवषि् गिाइि ै
आएकलो ि सलो समबनधमा सिलोकाििाला वनकायहरू (वजलला प्रहिी, सामावजक संघ सस्ा/विद्ालय)सँग सहकायवा ि 
समनिय गरिएकलो,

•	 नगि उपप्रमखुकलो संयलोजकतिमा नयावयक सवमवतकलो गठन/सवििालयकलो वयिस्ा ि वनिनति सनुिाइ हुने वयिस्ा,
•	 महानगिपावलकाका २९ िटै ििामा लैङ्वगक वहसंा वयिस्ापन सवमवतकलो गठन प्रवक्रयामा िहकेलो ि ििासतिीय 

सवमवतकलो षिमता विकासका लावग काननुी सितेना एिम ् मनलोसामावजक पिामशवा समबनधी सीप त्ा प्रवशषि् 
कायवाक्रमकलो वयिस्ा वमलाईएकलो,

•	 द्वनद्व पीवित त्ा प्रभावित वयवक्तका परििािका सिसयहरूलाई मनलोसामावजक पिामशवासमबनधी प्रवशषि् प्रिान गरिएकलो¸ 
•	 महानगिवभत्रका सामिुावयक एिम ् संस्ागत विद्ालयमा एक-एक जना लैङ्वगक समपकवा  वशषिककलो वयिस्ा ि 

लैङ्वगक समपकवा  वशषिकका लावग िाल ुआव व्ाक िरवा २०७८/०७९ मा लैङ्वगक वहसंाविरुधिकलो १६ विने अवभयानका 
अिसिमा षिेत्रगत रूपमा २२० जना वशषिकलाई अवभमखुीकि् कायवाक्रम समपनन गरिएकलो,

 लैङ्वगक वहसंा विरुधिका यसता कायवाक्रमहरू घिेल ुत्ा लैङ्वगक वहसंामा पिेका वयवक्तहरूकलो आतमबल बढाउन 
ि वहसंाका घटनाहरूलाई नयनूीकि् गनवा प्रभािकािी सावित भएका छन।् यसता कायवाक्रमले विसतािै महानगिलाई लैङ्वगक 
वहसंामकु्त महानगि बनाउन सहयलोग पयुावाउने अपेषिा िावखएकलो छ ।  

(ङ) ्बाल्बावलकाको हकवहत, सरंक्ण र स्ंबधवाि
 आजका बालबावलका नै भलोवलका वजममिेाि नागरिक हुन ् । बालबावलकालाई सानै उमिेिवेख नै मानवसक एिं 
शािीरिक रूपमा सबल ि सषिम बनाउन सके मात्र महानगिकलो विकास ि प्रगवत समभि छ । बालबावलकाहरू पवन आफनलो 
घि, परििेश, जातजावत ि आव व्ाक वस्वतका काि्ले प्रभावित बनन पगुिछन।् महानगिकलो मखुय कतवावय भनेकलो असहाय, 
परििािबाट परितयक्त ि विपनन बालबावलकाकलो संिषि् ि विकासमा उवित सहयलोग पयुावाउने िहकेलो छ। सलो कायवाका लावग 
भितपिु महानगिपावलकाकलो नयावयक सवमवतका संयलोजक एिम ्नगि उपप्रमखुकलो संयलोजकतिमा स्ानीय बालअवधकाि 
सवमवत गठन भएकलो छ। आिशयकतानसुाि सलो सवमवतकलो बैठक सञिालन हुनेगिेकलो छ। सवमवतकलो सवक्रयतामा असहाय 
त्ा अना् बालबावलकाकलो वयिस्ापनमा सहजीकि् सेिा प्रिाह हुिँ ैआएकलो छ। यसैगिी भितपिु महानगिपावलकाकलो 
छैठौ ँ नगिसभाद्वािा महानगिलाई बालमतै्री महानगि बनाउने वन्वाय भइसकेकलो छ । तिनसुाि वमवत २०७६ असाि २५ 
गते ििा नं. १४ लाई महानगिकलो पवहललो बालमतै्री ििाका रूपमा घलोर्ा गरिएकलो छ। यसका सा्ै बालमतै्री शासन 
पधिवतप्रवतकलो प्रवतबधिताअनरुूप बालमतै्री स्ानीय ििा सवमवतकलो गठन ि परििालनमा जलोि विइएकलो छ ि हाल १३ 
िटा ििालाई बालमतै्री ििा घलोर्ाका लावग प्रवक्रया अवघ बढाइएकलो छ । िालमतै्री ििा घलोर्ाका लावग बालबावलका 
समबनधी २२१३६ घिधिुीमा आधािभतू सिनेषि् समपनन गरिएकलो ि ५६७९ घिधिुीकलो सिनेषि्बाट प्राप्त सिूना विशे्र्कलो 
कायवा समपनन भएकलो छ। बालबावलकाकलो आनतरिक षिमता प्रसफुटन गिाउने उद्शेयले प्रतयेक ििामा बाल कलबमाफवा त 
बालबावलकालाई मनलोिैज्ञावनक रूपमा सशक्त बनाउने महानगिकलो लक्य िहकेलो छ । यस अनरुूप महानगिवभत्रका सबै ििा 
बाल कलबकलो प्रवतवनवधति हुनेगिी नगि बाल सञजालकलो गठन त्ा पनुगवाठनकलो कायवा हुिँ ैआएकलो छ । यस क्रममा २०७८ 
मङ्वसि ४ गते अनतिावावषरिय बालवििसका अिसिमा नगि बाल सञजालकलो पनुगवाठन भइसकेकलो छ ि बाल सञजालले 
आफनलो िईु िरने कायवाकाल समपनन गिी वजममिेािी हसतानति् गिेकलो छ। यसैकलो विसतािसिरूप महानगिका सबै ििाहरूमा 
ििासतिीय बाल कलब/बाल सञजालकलो गठन भई वनयवमत रूपमा बाल अवधकाि समबनधी गवतविवधहरू सञिालनमा 
सवक्रय िहिँ ैआएका छन।् नगि त्ा ििासतिमा गठन भएका बाल सञजालका पिावधकािीहरूका लावग बालबावलकाकलो 
हकवहत त्ा संिषि्का सिालमा अवभमखुीकि् कायवाक्रम समपनन गरिएकलो छ। 
 हाल महानगिवभत्र २२ िटा बालगहृहरू सञिावलत छन ्। ती बालगहृमा संिवषित बालबावलकाकलो हिेिाह, संिषि्, 
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पालन–पलोर्, वशषिा-सिासथयलगायत सेिा वयिस्ापनका समबनधमा तलोवकएकलो मापिणिबमलोवजम भए-नभएकलो वनिनति 
अनगुमन त्ा सञिालकहरूलाई पषृ्ठपलोर् विने कायवा महानगिबाट वनिनति रूपमा भइिहकेलो छ। महानगिकलो पहलमा प्रिशे 
सिकािकलो सहकायवामा आ.ि. २०७७/०७८ िवेख महानगि षिेत्रमा बसलोबास गनने, बाब ु ि आमा िबैु नभएका १२ जना 
अना् बालबावलकाकलो वशषिा त्ा पलोर्का लावग मावसक रू. २०००।- बैङवकङ् प्र्ालीमाफवा त सहायता उपल्ध गिाउने 
गरिएकलो छ । सामिुावयक विद्ालयमा अधययनित छात्राहरूका लावग वनःशलुक सेनेटिी ्पयािकलो वयिस्ा गिेकलो छ।आ.ि. 
२०७७/०७८ मा भितपिु महानगिपावलका ििा नं. २९ लाई बालवििाहमकु्त ििा घलोर्ा गनवा विवभनन वक्रयाकलापहरू 
सञिालन गरिएकलो छ। सा्ै, अना् त्ा सिक बालबावलकाका लावग आिासीय शवैषिक प्रबनधका लावग िावरवाक 
रु.४०,०००/– कलो वयिस्ा गरिएकलो छ ।
 महानगि वभत्रका सामिुावयक त्ा संस्ागत विद्ालमा अधययनित वकशलोि वकशलोिीहरूलाई लाग ुपिा व्ा िवुयवासनी 
त्ा साइबि अपिाधका घटना ि िलोक्ामका उपाय अिलमबन गिाउने भिी ३१० जनालाई सितेना जागि्का वक्रयाकलाप 
सञिालन गरिएकलो छ ।
 यलो पाँि िरवाकलो अिवध महानगिलाई सिक बालबावलकामकु्त षिेत्र वनमावा्लगायत िःुखी, असहाय ि आव व्ाक एिं 
अनय काि्ले अ्पठ्यािलोमा पिेका बालबावलकाकलो अवधकाि, संिषि् ि बालगहृ स्ापनामा उललेखनीय बनेकलो छ । 

(च)  दवलत तथा सीरानतकृत सरुदा्यको सशक्तीकरण
 समाज सधुािकलो पवहललो िि् भनेकलो जीिनमा वयवक्तकलो सितनत्रतालाई प्रा्वमकता विन ु हलो । आफनलो जीिन 
ि वििाहजसता विरयमा समाज ि संसकृवत बाधक हुन ु हुिँनै भनने वयवक्तगत सितनत्रताकलो मानयताअनरुूप िवलत त्ा 
सीमानतकृत समिुायका वयवक्तकलो सितनत्रता ि सशक्तीकि्का लावग महानगिले विशरे कायवाक्रम सञिालनमा लयाएकलो छ। 
सलोही कायवाकलो ्ालनीसिरूप महानगिले अनतजावातीय वििाह गनने िमपवतलाई सममान एिम ्प्रलोतसाहन गनने कायवाक्रम लयाएकलो 
छ । आव व्ाक बरवा २०७७।०७८ मा अनतजावातीय वििाह गनने तीन िमपतीलाई सममान एिं प्रलोतसाहन गरिएकलो छ। यसैगिी 
िवलत समिुायकलो बाहुलय िहकेा ििाहरूलाई लवषित गिी िवलत त्ा गैििवलत समिुायका वयवक्तहरूका बीि अनतघुवालन 
कायवाक्रमहरू सञिालन गिी सामावजक विभिेकलो अनतय गनने प्रयास ्ालनी गरिएकलो छ । यसिी नै महानगिले िवलत त्ा 
सीमानतकृत समिुायकलो सांसकृवतक एिं पिमपिागत सीप त्ा वयिसावयकता विकासका लावग ् प सहयलोग गरििहकेलो छ। ८० 
जना िवलत, मवुसलम त्ा सीमानतकृत िगवाका मवहलालाई साझिेाि गैससमाफवा त सीप विकास तावलम प्रिान गरिएकलो छ । 
 सामावजक विभिेकलो अनतय ितेनाका सतिबाट हुन जरुिी छ । समिुायका वयवक्तलाई उनीहरूकलो समानताका विरयमा 
सिते गिाउन ुमहानगिकलो प्रमखु लक्य हलो । सलोहीअनरुूप सितेना, जागि् ि लवषित समिुायकलो सशक्तीकि्का सा्ै सिूना, 
वशषिा ि सञिािकलो प्रभािकािी कायावानियनका लावग एफ.एम. िेवियलो, हलोविवाङ् बलोिवा वयिस्ापनलगायतका कायवालाई प्रा्वमकताका 
सा् सञिालन गरिँि ैआइएकलो छ। तयसतै, महानगिपावलकावभत्र बसलोबास गनने विपनन मवुसलम समिुायका मवहलाकलो आव व्ाक 
सशक्तीकि्का लावग ्यवुटवसयन समबनधी सीपमलूक तावलम सञिालन गनवा सहयलोग प्रिान गरिएकलो छ।
 यसिी महानगिपावलकाले समाजमा बसलोबास गनने वयवक्तबीि वभनन जावत, संसकृवत ि धमवाका आधािमा हुने 
विविधखाले विभिेकलो अनतयका लावग प्रभािकािी कायवाक्रमहरू सञिालन गिेकलो छ ।

(छ) वदिसी्य का्यवाक्ररहरू
 वििसहरूले वयवक्तलाई समबनधीत विरयमा मनलोिैज्ञावनक रूपमा तयािी गिाउँछन।् तयसैले वििसहरू मनाइनछन ्। यस 
महानगिपावलकाले बालबावलका, जयेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, मवहला त्ा अनय विरयका सानिवभवाक वििसीय कायवाक्रमहरूलाई 
्प प्रभािकािी रूपमा मनाउने गिेकलो छ । यसता कायवाक्रमहरूले समबनधीत िगवा ि समिुायका वयवक्तलाई आफनलो हक अवधकाि 
प्रावप्तका सा्ै पवहिानका लावग सिते गिाउँिछन ्। विवभनन कायवाक्रममाफवा त महानगिले वनमनवलवखत वििसहरूलाई वनिनति 
रूपमा मनाइिहकेलो छ ।
•	 मानि बेिवबखन विरुधिकलो िावषरिय वििस, भारि २० गते,
•	 िावषरिय त्ा अनतिावावषरिय बालअवधकाि वििस, से्पटेमबि १४ ि नलोभमेबि २०,
•	 लैङ्वगक वहसंाविरुधिकलो १६ विने अवभयान, नलोभमेबि २५ िवेख विसेमबि १० समम,
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•	 िावषरिय त्ा अनतिावावषरिय जयेष्ठ नागरिक वििस, अकटलोबि १ ि पसु ११ गते,
•	 अपाङ्गता भएका वयवक्तहरूकलो हक अवधकािसमबनधी अनतिावावषरिय वििस, ३ विसेमबि,
•	 िावषरिय त्ा अनतिावावषरिय मवहला वििस, जेठ १६ ि मािवा ८ ।
 अनतिावावषरिय जयेष्ठ नागरिक वििसका अिसिमा महानगिका सबै ििाबाट प्रवतवनवधति हुने गिी आव व्ाक िरवा 
२०७८/०७९ मा प्रवत ििा ५ जना गिी १५० जना ९० िरवामाव्का जयेष्ठ नागरिकहरूलाई महानगिसतिीय सममान कायवाक्रम 
िावखएकलो सा्ै शता्िी उमिे पाि भएका १२ जना जयेष्ठ नागरिक बबुाआमालाई विशरे सममान गरिएकलो छ ।
वििसहरू कुनै न कुनै विशरे विनहरू हुन ्। यसता विनहरूलाई विशरे रूपमा मनाउने काम गिेि महानगिले समबनधीत िगवा, 
समिुाय, उमेि ि वलङ्गका वयवक्तहरूकलो सममान गनने गिेकलो ि उनीहरूकलो मनलोबल उचि िाखने काम गिेकलो छ । 

(ज) अपाङ्गता सशक्तीकरणरा रहािगर
 वयवक्त शािीरिक रूपले फिक षिमता वलएि जवनमएकलो हुन सकिछ ति जनमकलो वभननताका आधािमा उनीहरूलाई 
सामावजक रूपमा विभिे गरिन ु हुिँनै । सलोही कुिालाई मधयनजि गिदै शािीरिक एिं मानवसक रूपमा फिक षिमता भएका 
वयवक्तहरूलाई सशक्तीकि् गिी समाज वनमावा्कलो मलू धािमा समावहत गनने अवभयानलाई यस महानगिले विशरे रूपमा 
सञिालन गिेकलो छ । 
 िाजयले अपाङ्गता भएका वयवक्तहरूकलो पवहिान ि सहयलोगका लावग विशरे कायवाक्रमहरू सञिालन गिदै आइिहकेलो 
छ । िाजयकलो सलोही कायवाक्रमअनतगवात यस महानगिपावलकाले अपाङ्गता पवहिान, परिियपत्र विति् ि सहयलोगका 
कायवाक्रमहरू सञिालन गिेकलो छ । शािीरिक ि मानवसक रूपमा फिक षिमता भएका वयवक्तलाई सकेसमम सहयलोग गनने 
लक्य महानगिले िाखकेलो छ । हालसमम अपाङ्गता पवहिान ि िगशीकि् गिी महानगिवभत्र १५४८ जना वयवक्तहरूलाई 
अपाङ्गताकलो परिियपत्र प्रिान गरिएकलो छ । परिियपत्रका आधािमा अपाङ्गता भएका वयवक्तहरूकलो िगशीकि् वनमनानसुाि 
िहकेलो छः

ckfª\utfsf] juL{s/0f @)&%÷)&^ b]lv @)&&÷)&* ;Dd

 माव्कलो तावलका अनसुाि २०७५ िवेख २०७८ माघ मसानतसमम यस महानगिपावलकावभत्र पू् वा अपाङ्गता 
भएका २९० जना, अवत अशक्त अपाङ्गता भएका ९५५ जना, मधयम अपाङ्गता भएका २६९ जना ि सामानय अपाङ्गता 
भएका मात्र ३४ जना गिी जममा १५४८ जना अपाङ्गता भएका वयवक्तले परिियपत्र प्राप्त गिेका छन ्। अपाङ्गता भएका 
वयवक्तहरूकलो िवैनक जीिनयापन सहज ि सिल बनाउन अपाङ्गताकलो प्रकृवतअनसुाि वविल वियि, िाकि, बैसाखी, सेतलो छिी 
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त्ा कयालीपि जतु्ता ि कृवत्रम हातखटु्ाजसता सहायक सामग्ीहरू विति् गरिएकलो छ । 
 यसिी नै दृवष्टविहीन, बवहिा एिम ्ससुत मनवस्वतका बालबावलकाहरूकलो वशषिामा पहुिँ स्ापना गनवा महानगि 
षिेत्रवभत्र विशरे विद्ालयहरू सञिालन भएकलो ि उक्त विद्ालयमा अधययनित बालबावलका ि तीनका अवभभािकहरूबीि 
अपाङ्गता भएका बालबावलकाकलो विशरे हिेिाह, वशषिा, सिासथय, पलोर् लगायत सयाहािससुाि एिम ्सेिा सवुिधासमबनधी 
समिुाय तहमा सितेना अवभिवृधि अवभयान सञिालन गरिएकलो छ ।
जसकलो सिाल उसैकलो नेततृि’ भनने मानयतालाई आतमसात गिदै नगिसतिीय अपाङ्गताकलो सिलोकािमा वक्रयाशील सामावजक 
संघसस्ालाई प्रतयेक िरवा महानगिकलो िावरवाक नीवत त्ा कायवाक्रममा समबलोधनसवहत बजेट विवनयलोजन गिदै अपाङ्गता 
भएका वयवक्तकलो हकअवधकािकलो संिषि् ि समबधवानमा सहयलोग पयुावाउँि ैआइएकलो छ । यस क्रममा िाल ुआव व्ाक िरवा 
२०७८/०७९ िवेख अपाङ्गता भएका वयवक्तकलो पवहिानसवहतकलो विवजटल परिियपत्र विति् गनने कायवाका लावग सेिा 
प्रिायक संस्ा छनौट भई हालसमम वितरित परिियपत्रलाई समते विवजटल कािवा विति् गनने कायवा प्रािमभ गरिएकलो छ।

(झ) ज्ेयष् िागररकसगँ रहािगर
 जयेष्ठ नागरिक समाजका समपवत्त हुन ्।उनीहरूकलो जीिनयापन सहज हुनपुिवाछ ।उनीहरूमा उमिेका काि् शािीरिक 
ि मानवसक समसयाहरू बढी हुनछन ्। सा्ै उनीहरूमा धिैे अनभुि ि अनभुवूत िहकेलो हुनछ ।तयसैले उनीहरूकलो सामावजक 
सिुषिाका लावग भितपिु महानगिपावलका संिेिनशील छ ि सलोहीअनसुाि कायवाक्रम अवघ बढाएकलो छ । 
सामावजक सिुषिाका सिुषिाका सा्ै भितपिु महानगिले जयेष्ठ नागरिकहरूलाई सममानजन जीिनयापनका लावग आिशयक 
्प कायवाक्रमहरू सञिालन गिेकलो छ । उनीहरूलाई समयम ैसामावजक सिुषिा भत्ता उपल्ध गिाइएकलो छ । सलो भत्तालाई 
समबनधीत वयवक्तकलो बैङ्क खातामा नै पठाउने वयिस्ा वमलाईएकलो छ । यसले उनीहरूलाई आफनलो भत्ताका लावग लामलो 
समयसमम लाईनमा बसने झनझटबाट मवुक्त विलाएकलो छ । यसका अवतरिक्त महानगिले उनीहरूलाई लवषित गिी ्प 
कायवाक्रमहरू सञिालन गिेकलो छ । 
 आ.ि.२०७५/०७६ मा जयेष्ठ नागरिक सिासथय वशविि सञिालनबाट करिब ५०० जना जयेष्ठ नागरिक लाभावनित 
भएका छन ्। जयेष्ठ नागरिकहरूकलो विश्रामस्ल वनमावा्लगायत भजन–कीतवानसवहत वििा सेिा सञिालनका लावग जयेष्ठ 
नागरिक संघ वितिनकलो भिन वनमावा् गनवा सहयलोग अनिुान उपल्ध गिाइएकलो छ । स्ानीय समिुायका सवक्रयतामा ििा 
नं. २१, ९, २६, ि ७ मा वनवमवात जयेष्ठ नागरिक भिन एिम ्अनय विवभनन ििाहरूमा जयेष्ठ नागरिक विश्रामस्ल, मवनिि 
एिम ्वििा सेिा सञिालनमा सहयलोग पयुावाइएकलो छ । यसैगिी आव व्ाक िरवा २०७६/०७७ िवेख वनिनति रूपमा ििेघाटधाममा 
िहकेलो िलोटिी करू्ालयमा आवश्रत एिम ्ििपि िहकेा असाहाय बबुाआमाकलो भलोजन सेिालगायत अनय सिासथय सेिा 
त्ा सवुिधाका लावग महानगिले आिशयक िकम सहयलोग प्रिान गिदै आएकलो छ । यसका अवतरिक्त भितपिु केनरिीय 
असपताललगायत महानगि षिेत्रवभत्रका अनय वनजी असपतालहरूमा समते जयेष्ठ नागरिककलो सिास्लोपिािमा विशरे सहयलोग 
पयुावाउन असपताल प्रशासनसँग पैििी गिदै आएकलो छ। यसिी जयेष्ठ नागरिकलाई समाजमा सममानजनक ि सिुवषित जीिन 
यापनका लावग यस महानगिपावलकाले विवभनन कायवाक्रमहरू सञिालन गिेकलो छ। 

(ञ) लघु उद्यर विकास
 वनयवमत आय आजवान नभएका िा िलोजगािीकलो अिसिबाट िवञित भएका विपनन आव व्ाक अिस्ा भएका 
वयवक्तहरूकलो नयनूतम आय आजवानकलो सवुनवश्तता गनने उद्शेयले भितपिु महानगिले आ.ि. २०७७/०७८ िवेख लघ ुउद्म 
विकास कायवाक्रम सञिालनमा लयाएकलो छ । उक्त कायवाक्रमलाई प्रभािकािी रूपमा लाग ू गिाउन महानगि लघ ु उद्म 
सहजकतावा छनलोट गिी समिुाय तहसमम पगुेकलो छ । यसै िरवा ििा नं. १३,१४,१८ ि २५ ििाका ८० जना नयाँ लघ ुउद्मीकलो 
छनलोट भएकलो छ । उनीहरूलाई मागमा आधारित तावलम प्रिान गरिएकलो छ, जसअनतगवात वसलाई–कटाइ, वयटुीपालवाि, हलोटल 
वयिस्ापन, कृवरमा आधारित कुखिुापालन, बाख्ापालन आवि तावलम प्रिान गरिएकलो छ। िाल ुआ.ि. २०७८/०७९ मा 
ििा नं. २७ ि २८ छनलोट भई ९० जना नयाँ उद्मीकलो वसजवाना गरिएकलो छ। उक्त ९९ जना उद्मीहरू मधये अिाि िनाउने 
तावलममा १८, बाख्ा त्ा बङ्गिुपालन ४९ जना, कुखिुा पालन २० जना, नेिि गाइि ४ जना हलोटल वयिस्ापन ८ जना 
लाई प्रिान गरिएकलो छ। तावलम प्राप्त सिसय सििलोजगाि बनि ैगएका छन ्। उद्मवशलता विकास तावलम वलएका समभावित 
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उद्मीहरूकै िाहना ि मागका आधािमा अिाि बनाउने तावलम, बाख्ापालन त्ा बङ्गिु पालन तावलम सञिालन गिी 
उनीहरूलाई वयािसावयक सीप प्रिान गरिएकलो छ। ििा नं. २८ मा िहकेलो हलोटल िािाहीसँग सहकायवा गिी १८ जनालाई 
तीन मवहने वनःशलुक हलोटल वयिस्ापन त्ा कुक तावलम विइएकलो छ । यसका अवतरिक्त विपननता भएका बसतीमा िहकेा 
मवहलाहरूकलो आव व्ाक सशक्तीकि् गनवा महानगिपावलका ििा नं. ९, २५ ि २६ मा ६० जना अवत विपनन मवहलालाई 
सीप त्ा वयािसावयकता विकास तावलमअनतगवात बाख्ापालन तावलम प्रिान गिी वयिसाय स्ापना व्ा प्रवत सिसय रु. 
१०,०००।– बीउ पुँजी अनिुान उपल्ध गिाइएकलो छ ।

(ट) सघं ससंथा सरनि्य तथा सारुदाव्यक पररचालिरा रहािगर 
 महानगि षिेत्रवभत्र िावषरिय त्ा अनतिावावषरिय गैि सिकािी संघ संस्ा माफवा त सञिालन गरिने विकासकलो गवतविवधलाई 
वयिवस्त ि वनयमन गनवा नगि परियलोजना पिामशवा सवमवतकलो गठन ि परििालन भएकलो छ। महानगि षिेत्रवभत्र सञिालनमा 
िहकेा सामावजक संघ संस्ाकलो वििि् अद्ािवधक गरिएकलो छ । िाल ुआ. ि मा १४ िटा गैिसिकािी संघ संस्ालाई 
कायवाक्रम सञिालन गनने अनमुवत प्रिान गरिएकलो छ ।
 िाल ुआव व्ाक िरवा २०७८/०७९ मा जममा ६७ िटा सामावजक संघ संस्ाले िावरवाक कायवाक्रम ि बजेट सवहत 
सिूीकृत भएका छन।्जसमधये १८ िटा मवहलासँग समबनधीत संस्ा िहकेा छन ् भने सिासथय षिेत्रसँग समबनधीत १२ 
िटा, विवभनन विरय ि षिेत्रमा अधययन ि अनसुनधानसँग केवनरित सामावजक संघ संस्ा १२ िटा ि अना्, असहाय 
बालबावलकाकलो वशषिा सिासथय ि पलोर्सँग समबनधीत १९ िटा संस्ाहरू िहकेा छन ्। 
 महानगिपावलकाकलो अवभनन अङ्गका रूपमा २९ िटा ििामा जममा ६४१ िटा टलोल विकास संस्ाहरू गठन भई 
वनयवमत रूपमा वक्रयाशील िहकेा छन।्टलोल विकास संस्ाकलो काम कतवावय ि वजममिेािीका समबनधमा यसै िाल ुआव व्ाक 
िरवामा १० िटा ििाका २७५ टलोल विकास संस्ाकलो षिमता विकास अवभमखुीकि् कायवाक्रम समपनन भएकलो छ । 

५) रहािगर र कािुिी व्यिसथा 
काननुी मावमला शाखाले िाि िरवाका अिवधमा विवभनन प्रकृवतका मदु्ा त्ा वििािकलो वकनािा लगाउनका सा्ै िाजश्व, प्रशासन, 
वशषिा, अ व्ा, िातािि्, प्रज्ञाप्रवतष्ठान गठन, सहकािी, कमवािािी समायलोजन, विपि ्वयिस्ापन आवि विविध विरयषिेत्रसँग 
समबनधीत ऐन, वनयमािली, वनिनेवशका, कायवाविवध ि मापिणि तयाि गिेकलो छ । यस क्रममा भितपिु महानगिपावलका नयावयक 
सवमवतले स्ानीय सिकाि सञिालन ऐन २०७४ कलो िफा ४७ उपिफा (१) ि (२) बमलोवजमका विविध मदु्ाहरूमधये ५७ 
िटा मदु्ाहरू नयावयक सवमवतकलो इजलासबाट वकनािा लगाएकलो छ । यसका सा्ै ठािलो वनिेिनबाट उजिुी प्राप्त भएका २०१ 
िटा वनिेिनउपि ििुै पषिकलो छलफलबाट आपसी समझिािी कायम गिाई मलेवमलाप सवमवतमाफवा त समबनधीत पषिलाई 
नयाय विलाईएकलो छ भने नयावयक सवमवतकलो वन्वायउपि वित्त नबझुी वितिन वजलला अिालतमा रिट वनिेिन ितावा भएका 
नौिटै मदु्ामा नयावयक सवमवतले गिेकलो वन्वाय नै सिि भई आएकलो छ । यसबाट भितपिु महानगिपावलकाकलो नयावयक सवमवत 
वनषपषि वन्वाय गनवामा कुशल िहकेलो िवेखनछ । यसका सा्ै महानगिले बाटलो, लेनिने, साँधसीमा आवि विरयमा हुने वििाि 
समाधानका लावग स्लगत रूपमा नै उपवस्त भई समसया समाधान गिेकलो छ ।
 
रहािगरको न्याव्यक सवरवतले सथािी्य तह सिरूल्याङ्कि पद्धवतरा शत प्रवतशत अङ्क हावसल गरेको छ । 
 महानगिपावलकाले वयिवस्त, िसुत–िरुुसत ि विवधसममत रूपमा काम गनवाका लावग आिशयक पनने काननुहरू 
वनमावा् गिेकलो छ । यस क्रममा वशषिा, सिासथय, नयायसवमवतकलो कायवाविवध, सहकािी, प्रशासवनक कायवाविवध, सािवाजवनक 
एिम ्वनजी ि साझिेािीसमबनधी वयिस्ा, िाजश्व, िातािि् त्ा प्राकृवतक स्लोतकलो संिषि्, स्ानीय सेिामा कमवािािीहरूकलो 
समायलोजन आवि विविध विरयषिेत्रसँग समबनधीत ऐन, वनयमािली, वनिनेवशका, कायवाविवध ि मापिणि गिी ११२ िटा काननु 
वनमावा् गिेकलो छ । यसलाई तल तावलकामा िखेाइएकलो छ ।  
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रहािगरले विगत पाँच िरवारा विरावाण गरेका ऐि वि्यरहरू
वििरण िटा

ऐन २३
वनयमािली ५
वनिनेवशका १०
कायवाविवध ६२
मापिणि १०

अनय २
जममा ११२

तावलका िं. २ 
महानगिपावलकाबाट बनेका काननुी प्रािधानहरूलाई तलकलो वित्रले प्रवतशतका आधािमा प्रसट पािेकलो छ ।

dxfgu/kflnsfaf6 ljut % jif{df ag]sf P]g lgodx?

 यस तावलका अनसुािकलो ऐन, वनयमािली, वनिनेवशका, कायवाविवध आवि समबनधी नीवत त्ा काननुहरूकलो विसततृ 
वििि् परिवशष्ट २ मा विइएकलो छ ।

६) पञजीकरण, घटिा दतावा र सशंोधि 
 महानगिवभत्र बसने वयवक्तका घटना ितावा गनवा य्ाशकय सिवासाधाि्लाई सहज हलोस ्भनने महानगिकलो प्रमखु धयेय 
िहकेलो छ । ितावासँग जलोविएका जनम, मतय,ु वििाह, बसाइसँिाइ, समबनध विचछेिका घटनाहरू वयवक्तकलो जीिनमा प्रभाि पानने 
घटनाहरू हुन ्। यसता घटना अवभलेखहरू वयवक्तकलो जीिनपयवानत आिशयक हुने विरय हुन।् तयसैले महानगिपावलकाका 
२९ िटै ििा कायावालयबाट प्रिान गरिने घटनाितावा ि अवभलेखीकि्कलो कायवालाई सकेसमम िसतवुनष्ठ, वनषपषि ि सिवासलुभ 
वकवसमले सञिालन गनने गिेकलो छ । उद्शेयबमलोवजम महानगिले नीवतवनयमवभत्र िहिे सिवासाधाि्लाई सकेसमम सहज 
वकवसमले सेिा प्रिाह गिेकलो छ । घटना ितावाका अवभलेखहरूलाई वयिवस्त गनवा विवजटाइजेसन कायवा अवघ बढाइएकलो 
छ ।वयवक्तगत घटना ितावाकलो प्रगवत वििि्लाई तलकलो सतमभ वित्रबाट सहज वकवसमले बझुन सवकनछ ।  
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36gf btf{

 उवललवखत वििि् हिेावा २०७६ सालमा ५३१०, २०७७ सालमा ५५९० ि २०७८ ितै्र २१ समम ५१८३ जनाकलो 
जनमितावा भएकलो िवेखनछ । यसिी नै २०७६ सालमा २३९५, २०७७ सालमा २२८१ ि २०७८ ितै्र २१ समम २५३७ जनाकलो 
वििाह ितावा भएकलो पाइनछ । यसतै, २०७६ सालमा १५३२, २०७७ सालमा १८८२ ि २०७८ ितै्र २१ समम १९७६ जनाकलो 
मतृय ुितावा भएकलो छ भने  २०७६ सालमा ११२११, २०७७ सालमा १३१९४ ि २०७८ ितै्र २१ समम ११४८४ जनाकलो 
बसाइसँिाइ भएकलो छ । सलो अिवधमा क्रमशः २१४, २१२ ि ३०६ जनाकलो समबनध विचछेि भएकलो छ । 
 भितपिु महानगिपावलकामा बावहिी वजललाबाट ि वितिनका अनय स्ानबाट बसाइ ँसिेि आउनेहरूकलो सङ्खयालाइवा 
तलकलो िेखावित्रले ्प सपष्ट पािेकलो छ ।

a;fOF;/fOsf] cj:yf

 यसबाट बसाइसँिाइका क्रममा २०७६ सालमा ११२११ जना बावहिबाट महानगिवभत्र आएकलो िवेखनछ भने २०७७ 
सालमा सलो सङ्खया िवृधि भई १३१९४ पगुेकलो िवेखनछ । वििि् हिेावा बसाइसँिाइकलो िि बढ्िलो अिस्ामा िहकेलो िवेखनछ ।
भितपिु महानगिपावलकाबाट बसाइ ँसिेि जानेहरूकलो संखया तलकलो िेखा वित्रले ्प सपष्ट पािेकलो छ ।
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dxfgu/af6 a;fOF;/L hfg]sf] cj:yf

 नयाँ घटना ितावाबाहके अगावि नै ितावा भइसकेका घटनाहरूकलो संशलोधन ि परिमाजवान गिी त्रवुटपू् वा घटना ितावालाई 
सधुाि गनुवा पवन महानगिकलो प्रमखु कायवा हलो । यस कायवालाई महानगिले िासलो ि सहजताका सा् अगावि बढाएकलो छ । 

७) सारावजक सरुक्ा 
 सामावजक सिुषिा कायवाक्रमले असक्त, जयेष्ठ नागरिक, एकल मवहलाहरू आवि वयवक्तलाई ठूललो सहयलोग पयुावाएकलो 
छ । यसलाई सिावावधक भिपिदो, पाििशशी ि वनषपषि बनाउन महानगिले प्रयास गिेकलो छ । सामावजक सिुषिा कायवाक्रमकलो 
िायिावभत्र पनने कुनै पवन वयवक्त सलो सेिाकलो पहुिँबाट बावहि नपिलोस ्भनने कुिामा महानगि पू् वा सिते िही कायवा गरििहकेलो छ । 
महानगिवभत्र बसलोबास गनने नागरिकहरूलाई महानगिबाट उपल्ध गिाइएकलो आ.ि.२०७७/०७८ कलो सामावजक सिुषिाकलो 
वििि्लाई वनमनवलवखत वित्रले प्रसट पािेकलो छः 

;fdflhs ;'/Iff eQf kfpg] nfeu|fxLsf] ;+Vof

 यसिी हिेावा जयेष्ठ नागरिक, असहाय, एकल मवहला, विधिा, पू् वा एिं अवत असक्त अपाङ्ग, ललोपलोनमखु आवििासी ि 
बालपलोर् शीरवाकमा सामावजक सिुषिा पाउने लाभग्ाहीकलो सङ्खया आ.ि. २०७७/०७८ मा २४१३० िहकेलो ि उनीहरूलाई 
रु. ६८९१४९९३४/– बिाबिकलो सामावजक सिुषिा भत्ता विति् गरिएकलो छ । यलो सेिा आ.ि.२०७६/०७७ का तलुनामा 
२०७७/०७८ मा सङ्खया एिं िकम ििुै वहसाबले विसताि भएकलो छ । २०७६/०७७ मा २३०२४ वयवक्त लाभावनित भएका 
व्ए भने आ.ि.२०७७/०७८ मा २४१३० जना लाभावनित भएका छन ्। यसैगिी सामावजक सिुषिा भत्ता िकम पवन तिनसुाि 
नै िवृधि भएकलो छ ।  
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८) रहािगर र जिसिास्थ्य 
 नेपालकलो संविधानले मौवलक हककलो रुपमा प्रतयाभतू गिेकलो आधािभतू सिासथय सेिा सबै नगिबासीसमम पयुावाउनका 
लावग भितपिु महानगिपावलका प्रवतिधि िहकेलो छ । गु् सतिीय सिासथय सेिामा सबैकलो पहुिँ अवभिवृधि गनवाका लावग 
महानगिपावलकाका सबै ििाहरूमा कमतीमा १ िटा सिासथय संस्ा स्ापना गिी सञिालनमा लयाइएकलो छ । मवेिकल 
वसवटका रुपमा समते परिवित भितपिु महानगिमा भितपिु असपताल वि वप कलोइिाला ममेलोरियल कयानसि असपताल, 
मवेिकल कलेजहरू लगायत िजवानौं वनजी असपताल त्ा सिासथय संस्ाहरूले पिूवा मिेीिवेख पवश्म महाकालीसममका 
वििामीहरूलाई सिासथय सेिा उपल्ध गिाएका छन ्। 
 संघीय संििना अनसुाि भितपिु महानगिपावलकामा जनप्रवतवनवधहरू पि बहाल भए पश्ात सिासथय षिेत्रलाई 
उचि प्रा्वमकतामा िाखी सिासथय सेिाकलो सदुृढीकि् त्ा सिासथय समबनधी कायवाक्रमहरू प्रभािकािी रुपमा कायावानियन 
गरिएका छन ् । स्ानीय तहकलो अवधकाि त्ा वजममिेािीका कामहरू समपनन गनवाका लावग जनसिासथय ऐन लगायत 
कायवाविवध, वनिनेवशकाहरू तयाि गिी नेपाल सिासथय षिेत्र ि्नीवतले वनविवाष्ट गिेका वनिनेशक वसधिानत अनसुाि सिासथय सेिामा 
समतामलुक पहुिँ, गु् सतिीय सिासथय सेिा, सिासथय प्र्ालीमा सधुाि ि िहुपषिीय सहकायवाकलो सवुनवश्तता गिदै आिशयक  
कायवा गरिएकलो छ ।
 हालसमम सिासथय षिेत्रमा भएकलो लगानीबाट औरत आयमुा िवृधि, निजातवशश ुत्ा िाल मतृयिुिमा कमी, मात ृ
मतृयिुिमा कमी हुनकुा सा्ै कुष्ठिलोग, निवशश ुधनषु्टकंाि जसता िलोगहरू वनिाि् भएकलो, पलोवलयलो उनमलुनकलो क्रममा िहकेलो 
सा् मलेरिया, कालाजि, िाििुा जसता िलोगहरू वनयनत्र्मा िहकेा अिस्ा समतेलाई दृवष्टगत गिी ्प उपलवधीहरू हावसल 
गनवाका लावग स्ानीय सिकािकलो महतिपू् वा भवूमका हुने भएकलोले सिस् ि समनुनत समाज वनमावा्का लावग सिासथय षिेत्रमा 
उललेखय लगानी गिी विगलो विकास लक्य हावसल गनने उद्शेय िावखएकलो छ ।

सिास्थ्य सेिा
 महानगिपावलका अनतगवातका सिासथय संस्ा, खलोप त्ा गाउँघि वकलवनक, मवहला सिासथय सियंसेविकाहरूका 
सा्ै अनय सिकािी, वनजी त्ा गैिसिकािी असपताल एिं सिासथय संस्ाकलो सञजाल माफवा त प्रिधिवानातमक, प्रवतकािातमक, 
उपिािातमक, पनूस्ावापनातमक त्ा प्रशामक सिासथय सेिा प्रिान गरिएकलो छ । बाल त्ा परििाि सिासथय अनतगवात खलोप, 
पलोर्, निवशश ुत्ा बालिलोगकलो एवककृत वयिस्ापन, परििाि वनयलोजन, सिुवषित माततृि त्ा सिुवषित गभवापतन सेिाहरू 
विइएकलो छ । षियिलोग, कुष्ठिलोग, मलेरिया, िेंगी, फाइलारियावसस, एिआइभी जसता िलोगहरूकलो वनयनत्र् त्ा वनिाि्का 
लावग वक्रयाकलापहरू सञिालन गरिएकलो छ । विवभनन सिासथय संस्ाहरू माफवा त ओवपवि सेिा, आकवसमक सेिा, 
प्रयलोगशाला सेिा, सिुवषित प्रसतुी सेिा वनयवमत रुपमा उपल्ध गिाइएकलो छ । नसनने िलोग त्ा मानवसक िलोगकलो िलोक्ाम 
लगायत सितेनाका लावग सिासथय वशषिा त्ा प्रिधिवानातमक कायवाक्रमहरू गरिएकलो छ । 

सिास्थ्य ससंथाको सथापिा तथा सञचालि 
 महानगि अनतगवात विवभनन तहका सिासथय संस्ाहरू माफवा त नगििासीहरूलाई सिासथय सेिा पयुावाइएकलो छ । 
महानगि अनतगवात १ प्रा्वमक सिासथय केनरि, १३ सिासथय िौकी, १४ आधािभतू सिासथय केनरि, ३ नगि सिासथय केनरि, १ 
सामिुावयक सिासथय इकाई, १ मातवृशश ुसिासथय वकलवनक, १ सिासथय वकलवनक माफवा त िौकीिाँिािवेख गलोलाघाट सममका 
सेिाग्ाहीका लावग सिासथय सेिाकलो उपल्धता सवुनवश्त गरिएकलो छ । सिासथय संस्ाहरूकलो अवतरिक्त समिुाय सतिमा ८० 
खलोप वकलवनक, ३८ गाउँघि वकलवनक ि २०७ जना मवहला सिासथय सियंसेविकाहरू माफवा त सिासथय सेिा घििलैलो समम 
पयुावाइएकलो छ । यसका सा्ै ६ िटा आयिुनेि औरधालय माफवा त िैकवलपक त्ा आयिुनेि सिासथय सेिा उपल्ध गिाइएकलो 
छ   वनिान त्ा पिीषि्लाई सदुृवढकि्का लावग ििा नं. ६, ९, १४, १५, १६, १९, २२, २५, २६ ि २७ मा िहकेा 
सिासथय संस्ाहरूमा प्रयलोगशाला सेिाकलो स्ापना त्ा विसताि गरिएकलो छ। सिासथय सेिा सञिालनका लावग एक ििा, 
एक सिासथय संस्ाकलो लक्य हावसल गरिएकलो छ । वशिनगि प्रा्वमक सिासथय केनरि ि शाििानगि सिासथय िौकीलाई नगि 
असपतालकलो रुपमा सतिलोननती गनवाका लावग नगिसभाबाट वन्वाय गिी विवपआि लगायतकलो प्रवक्रया अगावि बढाइएकलो छ ।
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सिास्थ्य जिशवक् व्यिसथापि
 सिासथय संस्ाबाट गु् सतिीय सिासथय सेिा प्रिानका लावग आिशयक पनने जनशवक्तकलो उपल्धता ि उवित 
वयिस्ापनलाई प्रा्वमकता विइएकलो छ। सिासथय सेिाका विवभनन तह, सेिा ि समहूका सिासथयकमशी त्ा सहयलोगी 
कमवािािीहरू समतेकलो ज्ञान, सीपलाई उचितम उपयलोग गिी सेिा प्रिाह गनवाका लावग उतपे्रि्ा विनकुा सा्ै षिमता 
अवभिवृधिका वक्रयाकलापहरू समते सञिालन गरिएकलो छ । भितपिु महानगिपावलकामा मवेिकल अवधकृत, जनसिासथय 
अवधकृत, जनसिासथय वनिीषिक, नवसवाङ अवधकृत ि वनिीषिक, हले् अवसष्टनेट, वस.अ.ह.ेब., वस.अ.नं.मी, अ.ह.ेब., अ.नं.
मी, विद्ालय नसवा, कवििाज वनिीषिक, कवििाज, लयाब टेवकनवसयन ि सहायक, िैद्, कायावालय सहयलोगी गिी २३८ जना 
विवकतसक, सिासथयकमशी त्ा कमवािािी माफवा त सिासथय सेिा प्रिान गरिएकलो छ । िििनिी कायम नभइसकेका आधािभतू 
सिासथय केनरि लगायतका सिासथय संस्ाहरूमा समते महानगिकलो आनतरिक स्लोत माफवा त सिासथयकमशीहरूकलो वयिस्ा गिी 
सिासथय सेिाकलो वनिनतिता सवुनवश्त गरिएकलो छ ।

पूिावाधार विरावाण तथा सिास्थ्य सेिा सदुृढीकरण 
 गु् सतिीय सिासथय सेिा प्रिान गनवाका लावग िषि जनशवक्त, अतयाधवुनक औजाि उपकि्का सा्ै सवुिधा समपनन 
भौवतक पिूावाधाि विकासकलो महतिपू् वा भवूमका दृवष्टगत गिी सिासथय संस्ाहरूकलो भिन वनमावा् त्ा सदुृढीकि् गरिएकलो 
छ । यस क्रममा ििा नं. ३, ४, ११, २१, २२, २३, २५, २७ ि २९ मा िहकेा सिासथय िौकी, आयिुनेि औरधालय त्ा 
आधािभतू सिासथय केनरिहरूका भिन वनमावा् समपनन भएकलो छ । यसैगिी ििा नं. १, ५, ७, १३, २०, २४, ि २८ मा 
िहकेा सिासथय िौकी, आयिुनेि औरधालय त्ा आधािभतू सिासथय केनरिहरूका भिनहरू वनमावा्ाधीन िहकेा छन ्। सा्ै 
आिशयकता अनसुाि भिनकलो ममवात समभाि, सतिलोननती गरिएकलो छ । वशिनगि प्रा्वमक सिासथय केनरि भिनकलो ममवात त्ा 
विसताि गिी अलरिासाउणि, विवजटल एकसिे सवहत सेिा सदुृवढकि् गरिएकलो छ । सिासथय संस्ाहरूमा कमपयटुि, वप्रनटिकलो 
उपल्धता गिी इनटिनेट सेिाकलो विसताि गरिएकलो छ ।

रवहला तथा ्बाल सिास्थ्य
 महानगिपावलकाले मवहला त्ा बालबावलकाहरूकलो सिासथयलाई उचि प्रा्वमकतामा िाखी विवभनन कायवाक्रमहरू 
सञिालन गिेकलो छ । भितपिु असपतालमा सेिा वलन आउने मवहला, जयेष्ठ नागरिक त्ा अपाङ्गता भएकाहरूका लावग 
वनशलुक ओवपवि वटकटकलो वयिस्ा गरिएकलो छ जसबाट ५० हजाि भनिा धिैे जना सेिाग्ाही लाभावनित भएका छन ्। 
सिासथय संस्ामा सतुकेिी हुन जाने मवहलाका लावग वनशलुक एमिलेुनस ि यातायात खिवाकलो वयिस्ा गरिएकलो छ । सिासथय 
संस्ामा गभवाजाँि गिाउन आउने मवहलाहरूका लावग मवेिकेटेि झलु विति् त्ा कयावलसयम सव्पलमनेटेशन कायवाक्रम 
सञिालन गरिएकलो छ । बालबावलकाहरूकलो वनशलुक खलोप पाउने अवधकािकलो प्रतयाभवूत सवहत पू् वा खलोप सवुनवश्त महानगि 
घलोर्ा गरिएकलो छ । मात ृत्ा बाल सिासथयका संिाहक २०७ जना मवहला सिासथय सियंसेविकाहरूलाई उतपे्ररित गनवा 
यातायात खिवा, िाििाि खिवा, सममानजनक वििाई लगायतका सेिा सवुिधाहरू उपल्ध गिाइएकलो छ ।

आपूवतवा व्यिसथापि
 सिासथय सेिाकलो महतिपू् वा आधािसतमभकलो रुपमा िहकेलो औरधी उपकि् वयिस्ापनका लावग आिशयक यलोजना 
तजुवामा, आिशयकताकलो प्रषिेप् गिी खरिि भणिाि् त्ा विति्कलो कायवा प्रा्वमकताका सा् गरिएकलो छ । महानगिका 
४० िटा सिासथय संस्ाहरूका लावग आिशयक औरधी सामाग्ीहरू खरिि गिी मावसक रुपमा सिासथय संस्ाहरूमा विति् 
गरिएकलो छ । उवित सामग्ी, उवित परिमा्मा, उवित स्ानमा, उवित समयमा, उवित मलूयमा ि उवित अिस्ामा हुनपुनने 
आपवूतवा वयिस्ापनका वसधिानतलाई मनन गिदै Electronic Logistics Management and Information System 
(ELMIS) कलो प्रयलोग गिी आपवूतवा वयिस्ापन गरिएकलो छ । ििूििाजका वििामीहरूलाई सेिा पयुावाउने उद्शेयका सा् 
एमबलेुनस खरिि गिी ििा नं. २३ जगतपिुमा हसतानति् गरिएकलो छ । सा्ै महानगिपावलकाकलो पहलमा गैिआिासीय 
नेपाली संघ माफवा त उपल्ध गिाइएकलो अतयाधवुनक ्लि कलेकसन बस नेपाल िेिक्रस सलोसाइटी िक्तसञिाि केनरि 
भितपिुलाई हसतानति् गरिएकलो छ ।
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सिास्थ्य सचूिा व्यिसथापि 
 जनमखुी त्ा िैज्ञावनक सिासथय सेिाकलो उपल्धताका लावग तथयमा आधारित नीवत, यलोजना त्ा कायवाक्रमहरू 
तयाि गनुवापनने कुिालाई दृवष्टगत गिी सिासथय सिूना प्र्ालीलाई वयिवस्त गरिएकलो छ । सिासथय सेिाकलो यलोजना, 
कायावानियन, अनगुमन त्ा मलूयाकंनका लावग सिासथय वयिस्ापन समबनधी तथयाङ्क त्ा सिूकहरूकलो आिशयकता 
पिवाछ । सलो कलो वयिस्ापनका लावग सिासथय संस्ाहरूबाट प्राप्त हुने मावसक प्रवतिेिनहरू समयमा नै प्राप्त गिी विशे्र् ि 
पषृ्ठपलोर् गरिएकलो छ । महानगि अनतगवातका सिासथय संस्ाबाट मात्र नभएि मवेिकल कलेज, वनजी असपताल त्ा सिासथय 
संस्ाहरू, सिासथय सेिा प्रिायक गैिसिकािी संघ संस्ाहरूबाट समते मावसक प्रवतिेिन अवनिायवा रुपमा वलई अनलाईन 
सिुना वयिस्ापन सिूना प्र्ालीमा प्रविष्ट गरिएकलो छ । िावरवाक सिासथय प्रवतिेिन, मावसक सिासथय बलेुवटन वनिनति रुपमा 
प्रकाशन गरिएकलो छ । सिूना वयिस्ापन लगायत सिासथय सेिाकलो उपल्धता ि पहुिँ बढाउनका लावग सिासथय संस्ा 
प्रमखुहरूकलो मावसक समीषिा गिी छलफल त्ा पषृ्ठपलोर्कलो प्र्ाली विकास गरिएकलो छ ।

आ्ुयिवेद सेिा 
 सिासथयकलो संिषि्, प्रिधवान, िलोगकलो िलोग्ाम त्ा उपिािका लावग आयिुनेि सेिाका पञिकमवा पिूवाकमवा, औरधी, 
उपयकु्त आहाि ि सिस् वजिनशलैी लगायतका आधािभतू मानयताहरू अनसुि् गिदै महानगिपावलका अनतगवात ६ िटा 
औरधालय माफवा त वनयवमत आयिुनेि सिासथय सेिा प्रिान गरिएकलो छ। सतुकेिी मवहलाहरूका लावग सतनपायी सेिा, जयेष्ठ 
नागरिक सेिा उपल्ध गिाउनकुा सा्ै गाउँघि वकलवनक माफवा त समिुाय टलोल सतिसमम आयिुनेि सेिाकलो पहुिँ पयुावाइएकलो छ। 
पिूवाकमवा, पञिकमवा, सनेहन, सिेिन लगायतका सेिाहरूकलो सदुृवढकि् गनुवाका सा्ै स्ानीय सतिमा उपल्ध जविबटुीहरूकलो 
प्रिधवान ि उपयलोगमा जलोि विइएकलो छ ।

कोवभड १९ लगा्यत रहारारी वि्यनत्रण
 विश्ववयापी महामािीकलो रुपमा फैवलएकलो कलोवभि १९ संक्रम्कलो िलोक्ाम, वनयनत्र् त्ा वयिस्ापनका लावग 
महानगि माफवा त सवक्रयतापिूवाक वक्रयाकलापहरू सञिालन गरिएकलो छ । कलोवभि १९ कलो पवहललो लहिकलो शरुुिातमा नै 
कलोिलोना विशरे अस्ायी असपतालकलो स्ापना गरिएकलो व्यलो । यलोगी निहरिना् प्राकृवतक विवकतसालयमा आइसलोलेसन 
केनरि स्ापना गिी करिब ५०० जना संक्रवमतहरूलाई उपिाि गरिएकलो छ । महानगिपावलकाका सबै ििाहरूमा किािेवनटन 
स्ापना गनुवाका सा्ै समिुाय सतिमा ५ हजाि भनिा बवढकलो वपवसआि सिाब सङ्कलन ि केस अनसुनधान त्ा कनट्याकट 
रेिवसङका वक्रयाकलापहरू सञिालन गरिएकलो छ । सिासथयकमशीहरूकलो वटम तयाि गिी संक्रवमतहरूलाई पिामशवा ि कनट्याकट 
रेिवसङकलो क्रममा २० हजाि जना भनिा बवढलाई समपकवा  गरिएकलो छ । 
 कलोवभि १९ कलो िलोस्लो लहि ि तयसपश्ातकलो वयिस्ापनका लावग भितपिु महानगिपावलका ििा नं. १४ वशिनगि 
प्रा्वमक सिासथय केनरि भिन ि ििा नं. १९ शाििानगि सिासथय िौकीमा कलोवभि १९ असपताल स्ापना गिी संक्रवमतहरूकलो 
पिीषि्, वनिान त्ा उपिािका वक्रयाकलापहरू सञिालन गरिएकलो छ । सिासथय संस्ा सतिसमम सिासथय सिुषिा सामाग्ीकलो 
उपल्धता, अवकसजन वसवलनिि, अवकसजन कनसनरेिटिकलो उपल्धता गिाइएकलो छ । कलोवभि संक्रवमतहरूलाई पिामशवा ि 
कनट्याकट रेिवसङलाई वनिनतिता वििँ ैकलोवभि १९ कलो सहज वनिानका लावग १० िटा प्रयलोगशालाहरू माफवा त एवनटजेन 
पिीषि् गरिएकलो छ । कलोवभि संक्रवमतहरूका लावग वनशलुक एमबलेुनस सेिा ५०० जना भनिा बढीलाई उपल्ध गिाइएकलो ि 
मतृय ुभएकाहरूका लावग वनशलुक शििाहन सेिा ि जलाउने िाउिा समते उपल्ध गिाइएकलो छ । कलोवभि १९ िलोग विरुधिकलो 
खलोप अवभयानलाई सिासथय संस्ा त्ा विद्ालयहरूमा वयिवस्त रुपमा सञिालन गिी ५ लाख भनिा बवढ मात्रा खलोप 
लगाइएकलो छ । महामािीकलो रुपमा फैवलिहनेे िेंगी िलोगकलो िलोक्ाम त्ा वनयनत्र्का लावग खलोज ि नष्ट गि लगायतका अनय 
सितेनामलूक वक्रयाकलापहरू सञिालन गरिएकलो छ ।
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९) कृवर तथा पशु विकास
 भितपिु महानगिपावलका कृवर त्ा पशपुालनका दृवष्टले प्रििु समभािना बलोकेकलो महानगिका रूपमा िहकेलो छ । 
कृवर ि पशवुिकास हाम्लो समवृधिकलो सिूक पवन हलो । कृवर त्ा पशपुालनमा महानगि वयिसायीकि् त्ा आधवुनकीकि् 
तफवा  अगावि बढेकलो छ । कृवर विकासलाई प्रा्वमकतामा िाखी भितपिु महानगिपावलकाले कृरक लवषित विविध कायवाक्रम 
सञिालन गनावाका सा्ै अनिुानका कायवाक्रमलाई समते सँगसँगै  अगावि बढाएकलो छ ।

पशु विकास तिवा
 भितपिु महानगिपावलका पशपुालन त्ा पलोलरिी वयिसायकलो दृवष्टले अग््ी रुपमा िहि ैआएकलो छ। पलोलरिीकलो 
िाजधानी भनेि विवनने वितिन वजललामा पवन भितपिु महानगि अझ उतकृष्ट िहिँ ैआएकलो छ । िधू उतपािनिवेख माछा 
मास ुत्ा अणिा उतपािनमा वनकै अगावि िहकेलो महानगि यसकलो प्रिधवान त्ा विकासमा उचि प्रा्वमकता वििं ैआफना 
यलोजानाहरूमा पश ुविकास सेिा कायवाक्रम अनतगवात विवभनन गवतविवधहरू सञिालन गिदै आएकलो छ।

प्राविवधक सेिाटेिाका का्यवाक्रर
 यस कायवाक्रम अनतगवात आ.ि. २०७४/०७५ मा ३००० पशहुरूमा खलोिेत िलोगविरुधि खलोप लगाइयलो । यसैगिी 
गाईभैसँीका लावग कृवत्रम गभावाधान सेिा, पशिुसत ुउपिाि ि पशहुरूमा बाँझलोपन वनिाि् वशविि आयलोजना गरिएकलो व्यलो ।
 तयसैगिी आ.ि.२०७५/०७६ खलोिेत विरुधि खलोप, पश ुउपिािजसता कायवाक्रमहरूले वनिनतिता पाएका व्ए भने 
यिुा लवषित गलोठ सधुाि, बलोयि बलोका विति्, जैघाँसकलो वबउ विति्, पेलेटिाना वमल विति्, विीलवयािलो विति्, भकूमप 
पीवित ि सीमानत कृरकलाई िलला विति्जसता नयाँ कायवाक्रमहरू सञिालन भएका व्ए । 
 तयसैगिी आ.ि.२०७६/०७७ मा पश ुविकास सेिाअनतगवात नयाँ कायवाक्रमहरू विसताि भएका व्ए । यस अिवधमा 
लागत साझिेािीमा नमनुा फामवा स्ापना, यिुा लवषित बाख्ा कायवाक्रम, यिुा लवषित बङ्गिु कायवाक्रम, बङ्गिु पाठापाठी 
विति्जसता नयाँ कायवाक्रमहरू सञिालन भएका व्ए भने जैघाँसकलो वबउ विति्, पश ुखलोप ि सिासथय वशवििजसता पिुाना 
कायवाक्रमले पवन वनिनतिता पाएका व्ए ।
 तयसैगिी आ.ि. २०७७/०७८ बाख्ा ्पयाकेज कायवाक्रम, कृवर पयवाटन प्रिधवान कायवाक्रम, सीमानतकृत समिुाय लवषित 
कायवाक्रम, यिुा लवषित कायवाक्रम, गलोबि ि िधू पिीषि्, सवजवाकल उपिाि, मवेिकल उपिाि, मतसय वयिसाय प्रिधवान, पशपुंषिी 
वबमा वप्रवमयम, फामवा आधवुनकीकि्, माछामास ुपसल सधुािजसता नयाँ कायवाक्रमहरू सञिालन गरिएका व्ए ।

अिुदािका का्यवाक्ररहरू
दूध उतपादि गिवे कृरकलाई प्रवत वलटर दूधरा रु ३ अिुदाि
 महानगिपावलकाले िधू उतपािनलाई बढािा विनका लावग िधू उतपािन गनने कृरकहरूलाई प्रवत वलटि िधूमा अनिुान वििं ै
आएकलो छ । प्रवत वलटि िधूमा २५ (पचिीस) पैसा अनिुानबाट शरुु गरिएकलो अनिुानलाई कृरककलो माग अनसुाि िवृधि गिी िाल ु
आ.ि.बाट प्रवत वलटि रु ३ कायम गरिएकलो छ । यलो कायवाक्रम िधू उतपािन गनने कृरक माझ वनकै ललोकवप्रय हुन गएकलो छ। प्रवतवलटि 
िधू उतपािनमा कृरककलो लागत िवृधि हुिँ ैगिैहकेलो सनिभवामा महानगिपावलकाबाट यलो सहयलोग हुनलेु आम कृरकहरूले िाहत महससु 
गिेका छन।् िाल ुआ.ि.मा १ किलोि ७० लाख वलटि िधूकलो लावग रु ५ किलोि १० लाख बजटे विवनयलोजन गिी विति् प्रकृया शरुु 
गरिसवकएकलो छ । यस कायवाक्रमबाट प्रतयेयक िरवा किीि ७००० कृरक लाभावनित भएका छन ्।

वरवलकङ रेवसि, च्याप कटर, काउम्याट तथा अन्य उपकरण अिुदािरा वितरण
 पशपुालन षिेत्रकलो आधनुीवककि् त्ा यानत्रीकि्कलो लावग महानगिपावलकाले १७ िटा वमलकीङ मसेीन, ५४ 
िटा सटेनलेस वसटलका वमलक कयान, ३२ िटा ईलेकरिीक चयाफकटि, २ िटा पेलेट िाना वमल, २९ िटा विील ्यािलो त्ा 
४३७ िटा काउमयाट लागत साझिेािीमा कृरकहरूलाई विति् गरिएकलो छ भने यस आ.ि.मा समते ५०० काउमयाट विति् 
गनने कायवाक्रम िहकेलो छ ।
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प्रिधवािातरक का्यवाक्रर
 पशपुालनकलो षिेत्रमा संलगन हुने कृरकहरूलाई आफनलो वयिसायकलो प्रिधवानका लावग महानगिपावलकाबाट विवभनन 
सहयलोगका कायवाक्रमहरू सञिालन भएका छन।् विगतका िाि िरवा ि िाल ुिरवामा गिी महानगिबाट वनमनानसुािका सेिाटेिाका 
कायवाक्रमहरू सञिालन भइ कृरकहरू प्रतयषि लाभावनित भएका छन ्।
•	 भितपिु-२९ म भकुमप वपिीत त्ा वसमानतीकृत कृरकहरूलाई २ हजाि िटा िलला विति् गरिएकलो ।
•	 भितपिु-६ कलो अननपु् वा िगुध उतपािक सहकािी संस्ासंगकलो लागत साझिेािीमा नमनुा गाई फामवाकलो स्ापना गरिएकलो ।
•	 यिुा लवषित बाख्ा कायवाक्रम माफवा त १६ िटा बाख्ा फामवाहरूकलो प्रिधवान गरिएकलो ।
•	 वसमावनतकृत समिुाय लवषित पश ुविकास कायवाक्रम माफवा त भितपिु ६ ििेनगिमा समहूमा आिधि २० जना कृरकहरूलाई 

४० बाख्ा ि २ िलोका विति् गरिएकलो ।
•	 बाख्ा ्पयाकेज कायवाक्रम अनतगवात भितपिु २९ मा समहूका कृरकहरूलाई ७७ बाख्ा ि ३ िलोका विति् गरिएकलो ।
•	 बंगिु वयिसाय प्रिधवानका लावग २० िटा बंगिुका पाठापाठी विति् गरिएकलो ।
•	 ५० भनिा िढी बाख्ापालन गनने फामवालाई १० बाख्ा खरििमा अनिुान विने कायवाक्रम माफवा त १० िटा फामवालाई १०/१० 

िटाका ििले १०० िटा बाख्ा खरििमा अनिुान सहयलोग गरिएकलो ।
•	 यिुा लवषित कुखिुा विकास कायवाक्रम माफवा त २ िटा नयाँ फामवा स्ापना गरिएकलो ।
•	 गाई भैंसी फामवामा जैविक सिुषिा वयिस्ापनमा सहयलोग कायवाक्रममा १२ फामवालाई अनिुान सहयलोग गरिएकलो ।
•	 लागत साझिेािीमा ३ िटा फामवालाई आधनुीकीकि् गरिएकलो ।
•	 २१ िटा माछा फामवाहरूलाई  अनिुान सहयलोग गरिएकलो ।
•	 कृवर पयवाटन प्रिधवान कायवाक्रम अनतगवात भितपिु २८ का समहूका कृरकहरूलाई १ हजाि कुखिुा विति् ि २० िटा खलोि 

वनमावा् गरिएकलो।
•	 पशकुलो वबमा वप्रवमयममा १२.५ प्रवतशत अनिुान उपल्ध गिाइएकलो ।
•	 २ िटा फे्स हाउसलाई सतिलोननवत गरिएकलो ।
•	 २२ िटा िलोयि क्रस बलोका विति् गरिएकलो ।
•	 ९० हजाि गाईभैंसी ि बाख्ालाई कृवतम गभावाधान गरिएकलो ।
•	 ८० हजाि पशिुसतहुरूलाई विवभनन िलोग विरुधि खलोप लगाइएकलो ।
•	 पश ुसिास् ि पशहुरूकलो बाँझलोपन वनिाि्का लावग ३० िटा पशसुिासथय वशविि सञिालन गरिएकलो ।
•	 गलोबि त्ा िधूकलो गिी १२ हजाि नमनुाहरूकलो प्रयलोगशाला पिीषि् गरिएकलो ।

kz' ljsf; ;]jf sfo{qmd tkm{sf] ut $ jif{sf] aflif{s vr{ 
- ¿ xhf/df_

 प्रसततु वििि् हिेावा पशवुिकास कायवाक्रमहरूका लावग २०७४/–०७५ िवेख क्रमशः बजेटमा िवृधि भएकलो ि तिनरुूप 
नयाँनयाँ कायवाक्रमहरू पवन ्वपँि ैगएका सा्ै पशपुालक कृरकहरू लाभावनित भएका िवेखनछन ्।
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कृवर विकास तिवा  
 िशेकै मधय भागमा िहकेलो भितपिु महानगिपावलका कृवर उतपािन त्ा यसकलो वयिसायीकि् ि आधवुनकीकि्मा 
अग् पङवक्तमा आउने गिवाछ । महानगिकलो कूल षिेत्रफलकलो ३२.२ प्रवतशत जवमन खतेी यलोगय िहकेलो छ । समग् कृवर षिेत्रकलो 
वयिसायीकि् ि आधवुनकीकि् माफवा त कृरककलो आयमा िवृधि गिी समधृि महानगि बनाउने कायवामा महानगिपावलकाले 
विवभनन कायवाक्रम माफवा त कृरकलाई सहुवलयत प्रिान गिेकलो छ । महानगिले सञिालन गिेका कायवाक्रममा साना त्ा मझौला 
वसंिाइ वनमावा्, कृवरकलो यानत्रीकि्, उननत वबऊमा अनिुान, कृवर बजाि पिूावाधािमा लगानी, फलफूल त्ा तिकािीका 
नसवािीहरूकलो स्ापनामा सहयलोग, खाद् प्रशलोधनका मसेीन त्ा गलोिाम घि वनमावा्मा सहयलोग, माटलो जाँि त्ा माटलो सधुािका 
कायवाक्रम, वबऊ उतपािन त्ा प्रशलोधनमा सहयलोग, तावलम त्ा अनय प्राविवधक सेिाटेिाका कायवाक्रमहरू िहकेा छन ्।

सािा वसचंाइ तथा रझौला वसचंाइ विरावाणरा अिुदाि
 बाली सघनता िवृधि संगै कृवरकलो उतपािन त्ा उतपािकति िवृधिका लावग वसंिाइ अवनिायवा आिशयकता भएकलोले 
महानगिले खतेी यलोगय जवमनमा वसंिाइ सवुिधा पयुावाउनका लावग अनिुानकलो वयिस्ा गिेकलो छ । यसै वयिस्ा बमलोवजम 
आ.ि. २०७५/०७६ मा भितपिु महानगि वभत्रका सहकािी समहू माफवा त ५२ िटा साना वसंिाइ आयलोजना समपनन भएका 
छन ्। तयसै गिी आ.ि. २०७६/०७७ मा महानगिमा िहकेा २९ िटै ििामा िहकेा समहू सहकािी माफवा त १२५ िटा साना 
वसंिाइ आयलोजना समपनन भएका छन।् यस कायवाक्रमलाई वनिनतिता वििँ ैआ.ि.२०७७/०७८ मा महानगिभरिका जममा 
१७३ साना वसंिाइ आयलोजनाहरू ि २० िटा मझौला वसंिाइ आयलोजनाहरू समपनन भएका छन।्  आ.ि. २०७८/०७९ मा 
१२५ िटा साना वसंिाइ ि २५ िटा मझौला वसंिाइकलो लावग समझौता भई समपनन हुने क्रममा िहकेा छन।् साना वसंिाइका 
लावग प्रवत आयलोजना रु ८० हजाि िखेी रु १ लाख समम ि मझौला वसंिाइका लावग प्रवत आयलोजना रु २ िखेी ४ लाख समम 
अनिुान उपल्ध गिाइएकलो छ । यी कायवाक्रमले कृवर उतपािनमा अतयनत महत्िपू् वा ि सकािातमक प्रभाि पािेकलो पाइनछ ।

कृवरको ्यानत्रीकरण
 कृवर षिेत्रमा मानि श्रमकलो अभािका काि् जगगाहरू बाँझलो िहने अिस्ाकलो सजृना त्ा उतपािन लागतमा समते 
िवृधि हुिँ ैगएकलो सनिभवामा यानत्रीकि्बाट नै यसकलो समसया समाधान गनवा सवकने त्ा कृवर षिते्रकलो आधवुनकीकि्का लावग समते 
यनत्र उपकि्कलो प्रयलोग अिसयक महससु गिी महानगिपावलकाबाट कृरकहरूले प्रयलोग गनने यनत्रहरू अनिुानमा उपल्ध गिाउने 
नीवत वलएकलो छ । यस कायवाक्रम अनतगवात वनमनानसुािका औजाि उपकि्हरू अनिुानमा कृरकहरूलाई उपल्ध गिाइएकलो छ ।
•	 आ.ि. २०७६/७७ मा प्रशलोधन कायवामा प्रयलोग हुने इलेवकरिक ड्ायि २ िटा ि तलोिी वमल ३ िटा ि कमिाईन हाभनेसटि 

१ िटामा अनिुान उपल्ध गिाइएकलो छ । इलेवकरिक ड्ायिले कृरकले उतपािन गिेका बेसाि त्ा अििुा ि जिीबटुी 
सकुाउने कायवालाई सिल बनाएकलो छ भने प्रशलोधन प्रकृयालाई सिल त्ा वछटलो छरितलो बनाएकलो छ । यसबाट कृरकहरूले 
प्रतयषि लाभ वलन सफल भएका छन ्।

•	 आ.ि. २०७७/७८ मा धान िलो्पने मसेीन १, वबऊ प्रशलोधन मसेीन ४, इलेवकरिक ड्ायि १, रियाकटि ६ िटा, वमवनटीलि 
१ िटा अनिुानमा उपल्ध गिाइएकलो छ । धान िलो्पने मसेीन विति्मा महानगिपावलका स्ानीय सतिमा िशेभैरिकलो 
पवहललो महानगि भएकलो छ । धान िलो्पने मसेीनकलो प्रयलोगले कृरककलो उतपािन लागत घटाउनमा सहयलोग पगुेकलो छ । वबऊ 
प्रशलोधन मसेीनकलो प्रयलोगले गु् सतिीय वबऊकलो उपल्धतालाई सहज बनाएकलो छ ।

•	 आ.ि. २०७८/७९ मा वबऊ प्रसलोधन मसेीन ४, रियाकटि ४, धान थ्सेि ६, वमनी वटलि २,  पािि वटलि २, िलोटाभटेि ३, 
सेलफप्रलोपेलि रिपि २, कनवा थ्सेि १, कमबाइन वमल १, पलोटनेिल पािि सपे्रयि १  ि हांगा काट्ने कैिी ४ िटाकलो लावग 
अनिुान उपल्ध गिाइएकलो छ ।

 
िलिूल तथा तरकारीका िसवारी सथापिारा सह्योग
 महानगिवभत्र फलफूल त्ा तिकािीका गु् सतिीय विरुिाहरू सहजरुपमा कृरकहरूलाई उपल्ध हलोस भनी 
फलफूल त्ा तिकािीका नसवािी स्ापनामा महानगिपावलकाले जलोि वििं ैआएकलो छ । आ.ि.२०७७/०७८ मा एक ििा 
एक नसवािी कायवाक्रम अनतगवात १० िटा नसवािी स्ापनाका लावग अनिुान सहयलोग गरिएकलो छ । सलोही आ.ि.मा संघीय सशतवा 
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अनिुान तफवा बाट ििा नं. १५ मा एक िटा नयाँ नसवािी स्ापना गरिएकलो छ । तयसैगिी आ.ि. २०७८/०७९ मा एक ििा एक 
नसवािी स्ापना गनने कायवाक्रम अनतगवात ्प १० िटा नसवािी स्ापनाका लावग लाभग्ाहीसँग समझौता भ ैकायवा प्रािमभ भसैकेकलो 
छ भने महानगि ििा नं. ८ मा एउटा आधवुनक त्ा बहृत नसवािी स्ापनाकलो लावग कायवा भइिहकेलो छ। नसवािी स्ापनाबाट 
कृरकहरूले सहज त्ा सिल रुपमा गु् सतिीय विरुिाहरू प्राप्त गनवा सकेका छन ्। 
 पिुानलो नसवािी सदुृढीकि्: यस कायवाक्रम अनतगवात ििा नं. १२ मा पिुानलो नसवािीलाई सदुृढीकि्कलो लावग अनिुान 
उपल्ध गिाइएकलो , जसबाट नसवािीकलो षिमता विकासमा सहयलोग पगुेकलो ।

रे्यरसगँ ्ुयिा लवक्त का्यवाक्रर
 यस कायवाक्रमबाट यिुाहरूलाई कृवर पेशा तफवा  आकवरवात गनवाका लावग ि िैिवेशक िलोजगािबाट फवकवा एका यिुाहरूलाई 
सििलोजगाि हुनमा सहयलोग पयुावाउने उद्शेयले सञिालन गरिएकलो छ। आ.ि. २०७६/०७६ मा ४० जना  यिुा, २०७७/०७८ 
मा ४० जना ि आ.ि. २०७८/०७९ मा ४० जना  यिुाहरू गिी कूल १२० जना यिुाहरू प्रतयषि लाभावनित भएका छन।् यलो 
कायवाक्रमबाट िलोजगाि सजृना हुनकुा सा्ै तिकािी त्ा चयाउ ि मह उतपािनमा समते िवृधि भएकलो छ।

उनित व्बउ तथा रूल व्बउरा अिुदाि
 उननत वबउकलो प्रयलोगमा िवृधि गनवा सकेमा मात्र पवन उतपािनमा १५ िवेख २० प्रवतशत िवृधि गनवा सवकनछ। तयसैले 
उननत वबउकलो प्रयलोग त्ा उतपािनमा महानगिपावलकाले कृरकहरूलाई सहुवलयत प्रिान गनवा अनिुानकलो वयिस्ा गिेकलो 
छ । महानगिपावलका षिेत्रमा हुने मखुय खाद्ानन बालीहरूकलो उननत बीऊमा अनिुान विति् गिदै आएकलो छ। यस आ.ि.मा 
वबउ उतपािनलाई प्रलोतसाहन गनने उद्शेयले मलु वबउ उतपािन गनने कृरकहरूलाई प्रवत के.जी. वबउ उतपािनमा अनिुान विनकलो 
लावग रु ६० लाख िजेट विवनयलोजन गिी प्रसताि आविान गिी छनौटकलो िि्मा िहकेलो छ। यसबाट करिब १० हजाि कृरक 
परििाि लाभावनित हुने अपेषिा िावखएकलो छ ।

सङ्कलि केनद्र तथा हाटिाजार विरावाण तथा सधुाररा सह्योग
 उतपावित तिकािी त्ा फलफूलकलो बजािीकि्मा सहजता लयाउनका लावग आ.ि. २०७५/०७६ मा एक िटा 
तिकािी सङ्कलन केनरि वनमावा्मा अनिुान उपल्ध गिाइएकलो ।आ.ि. २०७७/०७८ मा केरुङ्गा ताजा तिकािी त्ा 
फलफूल उतपािक सहकािी संस्ा ि पञितत्ि सहकािी संस्ालाई प्रवत संस्ा रु.१५०००००।- (पनध्र लाख) का ििले 
अनिुान उपल्ध गिाइ तिकािी सङ्कलन केनरिकलो स्ापना गरिएकलो छ । यसका सा्ै खाद् गलोिाम नहुिँा धिैे खाद् सामग्ी 
नष्ट हुने समसयाबाट पीवित कृरक ि फमवाहरूलाई सहयलोग गनने कायवाक्रमअनतगवात आ.ि. २०७७/०७८ मा ििा नं. २१ कलो 
समाज उत्ान कृवर सहकािी संस्ालाई रु.२५०००००/– (अषिरूपी पचिीस लाख) अनिुान प्रिान गिी खाद् गलोिाम त्ा 
प्रशलोधन घि वनमावा् गरिएकलो छ।

विरादीको प्र्योग दूरुतसाहि का्यवाक्रर
विरादी परीक्ण ल्या्ब सञचालिरा सह्योग
 महानगिपावलकामा उतपािन हुने तिकािी त्ा अनय षिेत्रबाट आयात हुने तिकािी बालीहरूमा प्रयलोग हुने विरािीका 
काि् महानगििासीकलो सिासथयमा पनने असिलाई नयनूीकि् गनने ि सिस् बाली उतपािन गनने उद्शेयले विरािी पिीषि् 
कायवालाई महति वििं ैमहानगिीय तिकािी बजािमा एक िटा रुित विरािी पिीषि् प्रयलोगशाला सञिालनमा लयाइएकलो छ । 
जसबाट विरािीकलो प्रयलोगमा सितेना िवृधि हुनकुा सा्ै प्रयलोगमा समते कमी आएकलो महससु गरिएकलो छ ।

आ.वप.एर. कृरक पाठशाला सञचालि
विरािीकलो प्रयलोगलाई कम गनने उद्शेयले कृरकहरूलाई आ.वप.एम. पधिवतबाट कृरी िसत ुउतपािन गनवा वसकाउनका लावग 
आ.वप.एम. कृरक पाठशाला सञिालन गरिएकलो छ । यस अिवधमा २० िटा यसता पाठशाला सञिालन गिी करिब ५०० 
कृरक प्रतयषि लाभावनित भएका छन ्।
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तावलर का्यवाक्रर
 कृरकहरूकलो षिमता िवृधि त्ा प्राविवधक ज्ञान विनका लावग विवभनन तावलम कायवाक्रमहरू सञिालन भएका छन ्। 
बाली विरशे ि िलोग कीिा वनयनत्र् समबनधी स्लगत त्ा घमुती तावलमबाट कृरकहरूकलो ज्ञान, सीप ि षिमतामा अवभिवृधि 
लयाउने कायवा भएकलो छ ।
 यसिी हिेावा भितपिु महानगिपावलकाले कृवर त्ा पशपुंषिी वयिसाय प्रिधवान ि पिूावाधािका लावग उललेखय रूपमा 
कायवा गिेकलो छ । सबैजसलो कायवाक्रमहरूमा कृरकहरू प्रतयषि िा पिलोषि रुपमा लाभावनित भएका छन ्।

१०) रहािगर र सहकारी
 नेपालमा सहकािी संस्ाकलो विकास क्रमलाई हनेने हलो भने िा्ाकालकलो गठुी, पैिँलो, पमवा, धमवा भकािी, ढुकुटी जसता 
अनौपिारिक संगठन हुिँ ै विकवसत भएकलो िवेखनछ । भितपिु महानगिपावलका ििा नं. १९, शाििानगिमा वबक्रम संित 
२०१३ ितै्र २० गते स्ावपत “बखान ऋ् सहकािी” नेपालकै पवहललो सहकािी हलो । हाल भितपिु महानगिपावलकामा 
संिावलत सहकािी मधये बित त्ा ऋ् १४९, िगुध ७४, कृवर ५९, बहुउद्शेयीय ३८, तिकािी ७, उपभलोक्ता ६, जिीबटुी ६, 
सामावजक उद्मी ४, संिाि २, मौिी-१, माछा-१, वनमावा्कमशी-१ ि वशतभणिाि-१ गिी जममा ३५० सहकािी संस्ाहरू िहकेा 
छन ्भने यी मधये ३४ िटा प्रिशेकलो वनयमन षिेत्रावधकाि ि ३१६ िटा भितपिु महानगिपावलकाकलो वनयमन षिेत्रावधकािमा 
संिावलत छन ्जसमा झनिै िईु लाख साठ्ी हजाि जना सिसय छन ्। यस षिेत्रले भितपिु महानगिपावलकामा करिब तीनहजाि 
पाँि सय जनालाई प्रतयषि िलोजगािी विनकुलो सा्ै हजािौंकलो सङ्खयामा अप्रतयषि िलोजगािी सजृना गिेकलो छ । महानगिीय 
षिेत्रमा सञिालनमा िहकेा सहकािी संस्ाहरूकलो सेयि पूँजी करिब ४.५ अबवा, बित सङ्कलन करिब २२ अबवा, ऋ् 
लगानी करिब १९ अबवा ि संस्ागत पूँजी करिब १ अबवा िहकेलो छ । वित्तीय षिेत्रका अवतरिक्त भितपिु महानगिपावलकावभत्र 
सञिालनमा िहकेा िगुध उतपािक सहकािी संस्ाहरूले महानगिपावलकालाई िगुधजनय पिा व्ामा आतमवनभवाि बनाई सहकािी 
पशपुालन ि सहकािी पश ुआहाि उतपािनमा अ्बल िवेखिं ैगएका छन ्। तयसैगिी अनय उतपािन ि सेिा षिेत्र जसतै कृवर, 
फलफूल, वशषिा, सञिािमा सहकािीहरूले महत्िपू् वा यलोगिान गिेका छन।्

भरतपुर रहािगरपावलकाको आ.ि. २०७७/२०७८ को सहकारी तथा रोजगार प्रिधवाि िीवत
	 सहकािी अवभयानकलो जननीकलो रूपमा िहकेलो भितपिुमा सहकािी संस्ाहरूलाई समिुायसतिमा प्रिधवान गिी यिुा 

सििलोजगाि कायवाक्रम सञिालन गनने, 
	 सहकािी वशषिा ि तावलम माफवा त सहकािी ससं्ाहरूकलो षिमता अवभिवृधि गिी ससं्ागत सि(वनयमन ि सशुासन प्रिधवान गनने । 
	 कृवर, , मौिी, माछापालन आवि कृवर वयिसाय ि अनय सििलोजगािमलूक वयिसायमा संलगन हुन ्िाहने िा भइिहकेा 

यिुाहरूलाई सहकािी संस्ा िा बैंक माफवा त वलने तीन लाख ि पाँि लाख रुपैयाँ सममकलो ऋ्मा तीन िरवासममकलो लावग 
क्रमशः शतप्रवतशत ि अवस प्रवतशत ्याज अनिुान उपल्ध गिाउने,

	 सामवुहक कृवर उतपािन, उननत वबऊवबजनकलो उतपािन, स्ानीय उतपािनकलो भणिाि्, प्रशलोधन, ्पयाकेवजङ्ग, 
बजािीकि् गनवा िाहने गैि वित्तीय सहकािी संस्ालाई सहकािी संघ िा बैंक माफवा त वलने एक किलोि रुपैयाँ सममकलो 
ऋ्मा तीन िरवासममकलो लावग असी प्रवतशतसमम ्याज अनिुान उपल्ध गिाउने,

	 उपभलोक्ता भणिाि सञिालन गनवा िाहने िा सञिालन गरििहकेा गिै वित्तीय सहकािी संस्ाहरूलाई सहकािी संघ िा बैंक 
माफवा त वलने एक किलोि रुपैयाँ सममकलो ऋ्मा तीन िरवासममकलो लावग असी प्रवतशतसमम ्याज अनिुान उपल्ध गिाउने,

	 कृवर सामग्ीकलो भणिाि् गनवा सहकािी संस्ाका घि, गलोिाम वनमावा् ि ममवात गिी सञिालनमा लयाउन वििैं आएकलो 
अनिुान कायवाक्रमलाई वनिनतिता विने,

	 सहकािी संस्ाहरूकलो बहृत एकीकि् ि विवजटल कािलोबािलाई प्रलोतसाहन गिदै सहकािी त्ा गरिबी समबनधी 
वयिस्ापन सिूना प्र्ाली (COPOMIS) मा सहकािी संस्ाहरूकलो आिधितालाई प्रलोतसाहन गनने,

	 यिुा त्ा उद्मीहरूलाई निीन वयिसाय शरुु गनवा आिशयक षिमता विकास, प्रविवध हसतानति्, वित्तीय पहुिँ 
सहजीकि् ि बजािीकि्का कायवाक्रमसँग आिधि गिाई िलोजगािी अवभबवृधिका कायवाक्रम सञिालन गनने ।
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सहकारी तथा रोजगार प्रिधवाि शाखा्बाट समपादि भएका रुख्य का्यवाहरू
	 सहकािीकमशी ि सहकािी संघ संस्ाहरूसँग वनयवमत अनतिवक्रया ि सहजीकि्,
	 सहकािी संघिसंस्ाहरूबाट प्राप्त प्रगवत प्रवतिेिन अधययन गिी पषृ्ठपलोर् प्रिान,
	 भितपिु महानगिपावलकाकलो आवंशक िा सबै ििाहरू कायवाषिेत्र िही सञिालनमा िहकेा सहकािी संस्ाहरूकलो संस्ा 

ितावा फाइल तातकालीन सहकािी प्रवशषि् त्ा विवभजन कायावालय, वितिनबाट बवुझवलएकलो,
	 सहकािी संस्ा, सहकािीकमशी, बितकतावाबाट प्राप्त सझुाि त्ा उजिुीलाई प्रिवलत काननु, सहकािीका अनतिावावषरिय 

मलूय, मानयता ि वसधिानतकलो आधािमा समाधान ि सहजीकि् गिेकलो,
	 भितपिु महानगिपावलका सहकािी ऐन, २०७४ परिमाजवान २०७५ स्ानीय िाजपत्रमा प्रकाशन भएकलो,
	 सहभावगतातमक आधािभतू सहकािी लेखापालन, सहभावगतातमक आधािभतू सहकािी वयिस्ापन तावलम, 

आधािभतू सहकािी  लेखापालन, आधािभतू सहकािी वयिस्ापन तावलम, सहकािी सितेना तावलम, सहकािीमा 
आनतरिक वनयनत्र् प्र्ाली समबनधी अनतिवक्रया, प्रभािकािी सहकािी वयिस्ापनकलो लावग सहकािीकमशीहरूबीि 
अनतवक्रवा या समपनन ( सहभागी मवहला ९३५ ि परुुर ७९८,  जममा (१७३३ जना)

	 सहकािी संस्ा ि सहकािी अवभयनताहरूलाई ६२ औ ँिावषरिय सहकािी वििसकलो अिसिमा पिुसकाि त्ा सममान ।
	 सहकािी ऐन, वनयम ि अनय प्रिवलत काननु कायावानियनकलो लावग सहकािी संस्ाहरू ि अनय सिलोकाििालाहरूकलो 

जानकािीकलो लावग विवभनन वमवतमा सिूना समपे्रर्,
	 भितपिु महानगिपावलकाकलो सहकािी संघिसंस्ा सञिालन, अनगुमन त्ा वनयमन समबनधी मापिणि, २०७५ 

स्ानीय िाजपत्रमा  प्रकाशन,
	 भितपिु महानगिपावलकाकलो सहकािी संस्ा ितावा वनिनेवशका, २०७५ स्ानीय िाजपत्रमा प्रकाशन,
	 भितपिु महानगिपावलका सहकािी (प्र्म संशलोधन) ऐन, २०७६ स्ानीय िाजपत्रमा प्रकाशन,
	 सहकािी संस्ालाई अनिुान सवुबधा प्रिान गनने कायवाविवध, २०७६ स्ानीय िाजपत्रमा प्रकाशन,
	 सहकािी संस्ाकलो साधाि्सभा (कायवावयिस्ा) वनिनेवशका, २०७७ तजुवामा ि कायावानियन,
	 सहकािी संस्ाहरूकलो एकीकि् प्रवक्रयालाई प्रलोतसाहन ि सहजीकि् गिी ४७ िटा सहकािी संस्ाहरूकलो एकीकि् माफवा त २१  कायम,
	 सहकािी त्ा िलोजगाि प्रिधवान शाखालाई सेिाग्ाही मतै्री बनाइएकलो,
	 सहकािी संस्ाहरूलाई िद्तुीय सिूना प्रिाह ि वयिस्ापनकलो लावग सहकािी अनगुमन त्ा वयिस्ापन प्र्ाली 

सफटिेयि वनमावा्  ि कायावानियन,
	 २०७७/१२/२० गते ६४ औ ँ िावषरिय सहकािी वििस नगि प्रमखुजय,ू नगि उपप्रमखुजय ू ि करिब ४०० जना 

सहकािीकमशीहरूकलो सहभावगतामा पलुिलोकिवेख नगि कायवापावलका कायावालय परिसि समम बहृत सिसफाई समपनन,
	 महानगि सहकािी गवतविवधकलो पवहललो ि िलोस्लो अकं प्रकाशन समपनन भएकलो जसबाट भितपिु महानगिपावलकामा 

सञिालनमा िहकेा सहकािी संस्ाहरूकलो संवषिप्त झलक ि सहकािीकलो विविध विरयमा जानकािी प्राप्त गनवा आम 
सिवासाधाि्हरूलाई सहज हुने अपेषिा,

	 महानगिपावलकाकलो विवभनन ििामा सञिालनमा िहकेा सहकािी संस्ाहरूलाई अनिुान विति्,
	 सहकािी संस्ाहरूलाई विधतुीय सिूना प्रिाह ि वयिस्ापनकलो लावग सहकािी अनगुमन त्ा वयिस्ापन प्र्ाली 

सफटिेयि कायावानियन ि सहजीकि्,
	 वित्तीय सहकािी ितावा वनरुतसावहत गिी अनय सहकािी संस्ा ितावा, विवनयम पनुलनेखन ि संशलोधन सिीकृत,
	 सहकािी संस्ाकलो माग अनसुाि संस्ाकलो साधाि्सभामा उपवस्त भ ै प्रिवलत सहकािी काननु अनसुािकलो 

कायवासमपािन गनवा पे्ररित गिेकलो,
	 “सहकािी अनिुान, वशषिा, तावलम ि अनय कायवाक्रम सञिालन कायवाविवध, २०७८ तजुवामा सवहत कायवापावलकाबाट 

पारित गिी  कायावानियन,
	 सहकािी उपभलोक्ता भणिाि सञिालनमा प्रलोतसाहन, आिशयक सहजीकि्,  समनिय ि सहयलोग । 
	 आधािभतू सहकािी लेखापालन तावलममा सहभागी मवहला - ३९ ि परुुर - २१ , जममा - ६० जना,
	 सहकािी संस्ाहरू, सहकािी अवभयनताहरू, सहकािी संस्ाका पिावधकािीहरू ि कमवािािीहरूलाई ६५ औ ँिावषरिय 

सहकािी वििसकलो अिसिमा पिुसकाि त्ा सममान ।
	 उतपािक सहकािी संस्ाहरूलाई िाल ुआव व्ाक िरवामा भिन वनमावा्, मवेसनिी, कम्पयटुि, वप्रनटि, फलोटलोकपी मवेसन 

आविमा किीब न्बे लाख रूपैयाँकलो अनिुान समझौता समपनन ।
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११) रहािगर र प्यवाटि
 भितपिु महानगिलाई आकरवाक पयवाटकीय गनतवयका रुपमा विकास गनने उद्शेयले विगत पाँि िरवािवेख तीब्र रुपमा 
पयवाटकीय पिूवाधािहरू वनमावा्कलो कायवाहरू अगावि बढीिहकेा छन।् भितपिु महानगिपावलका ििा नं. २८ गलोलाघाटिवेख 
ििा नं. २९ िौकीिाँिासमम फैवलएकलो महानगि हािापानी ि भौगलोवलक रूपमा विविधता ि पयवाटकीय महति भएकलो प्रमखु 
स्ानीय तह हलो पयावापयवाटन, सांसकृवतक पयवाटन, कृवर पयवाटन, मनलोिञजन पयवाटन, खले पयवाटन, विकास पयवाटन जसता सबै 
प्रकािका पयवाटकीय आयामहरूलाई महानगिले पवहिान गिी कायवाक्रमहरू माफवा त अगावि बढाएकलो अिस्ा छ। भितपिु 
महानगि प्रकृवतप्रित्त निी, िनषिेत्र, सीमसाि षिेत्र, तिाई ि पहािी भ-ूभाग िहकेलो ऐवतहावसक, भौगलोवलक, धावमवाक, सामावजक, 
साँसकृवतक वस्वतले पयवाटकीय समभािना बलोकेकलो महानगि हलो। भितपिुमा विश्वसमपिा सिूीमा सिूीकृत वितिन िावषरिय 
वनकुञजकलो अिललोकन, ििेघाटधाम धावमवाकस्लका सा्ै, बीसहजािी ताल जसता विश्वसीमसाि सिूीमा सिूीकृत संििनाकलो 
अिललोकनिवेख सबै प्रकािका पयवाटकीय वक्रयाकलाप गनवा सवकने महानगिमा वबगत ४ िरवामा भएगिेका कायवाक्रमलाई 
वनमनानसुाि प्रसततु गरिएकलो छ। 

(क) प्राकृवतक प्यवाटिको विकासरा भएका का्यवाहरूूः
 प्राकृवतक पयवाटनअनतगवात वितिन िावषरिय वनकुञजसँगकलो सहकायवामा विश्वसमपिा सिूीमा िहकेलो वितिन िावषरिय 
वनकुञजवभत्र पाइने एकवसंगे गैिँा, पाटेबाघ, गलोही प्रजनन ् केनरि आविका बािेमा प्रिािप्रसाि गरिएकलो छ भने समबनधीत 
लाभग्ाहीकलो प्रतयषि सहभावगतामा नािाय्ी निीमा जल विहाि (बलोवटङ्ग), बीसहजािी ताल, िाइनलो ताल, बाटुली 
पलोखिीजसता तालतलैयाहरूकलो संिषि्ा गनने त्ा आिशयक भौवतक पिूावाधाि वनमावा्मा सहयलोग गनने काम भएकलो छ । 
महानिवभत्र विवभनन स्ानमा भय ुटािि वनमावा् त्ा महानगिीय पाकवा /सवहिपाकवा  वनमावा् गरिएकलो छ । 
(ख) सांकृवतक तथा धावरवाक प्यवाटिका के्त्रको विकासका लावग भएका का्यवाहरू
 सांकृवतक त्ा धावमवाक पयवाटनका षिेत्रमा ििेघाट धाम, हरिहि मवनिि, ग्शेस्ान मवनिि, विक्रम बाबा, महबौधि 
गमुबा जसता धावमवाक षिेत्रहरूकलो भौवतक संििना सधुािमा आिशयक कामहरू गरिएकलो छ। सा्ै, मघेौली साँसकृवतक 
महलोतसि, वितिन महलोतसि, मघेौली पयवाटन महलोतसि, नािाययगढ फुि फेवसटबल त्ा वखििा महलोतसि आविकलो प्रिधवानमा 
सहयलोग परुयाइएकलो छ। विवभनन जातजातीकलो भरेभरुा लगायत साँसकृवतक नािहरूकलो संिषि् समबनधी विविध कायवाक्रम 
गरिएकलो छ। महानगिवभत्र विवभनन स्ानका ब्रमहकुमािी िाजयलोग सेिा केनरि लगायत मठ, मवनिि, गमुबा आवि वनमावा्का 
लावग सहयलोग गरिएकलो छ । महानगि षिेत्रवभत्रका विवभनन जातजावतकलो धमवा, संसकृवत, िीवतरििाजकलो संिषि् एिम ्प्रिधवान 
गरिएकलो छ ।

(ग) पूिावाधार विकासका के्त्ररा भएका का्यवाहरू
 महानगिका गौििका यलोजनाहरू खासगिी महानगिीय िक्रप्, महानगिीय वसटीहल, वितिन प्रिवाशनी केनरि, 
महानगि मरेिलो ्पलाजा, नािाय्ी रिभि बीि, गौतमबधुि अनतिावषरिवाय वक्रकेट िङ्गशाला, अमे्ला वसरिट पवटहानी, पलुिलोकिवेख 
गलोनरिाङसममकलो छ लेन(Six Lane) सिक ि लयानिवफल साइट वनमावा् गनने कायवा आिमभ भएकलो छ। भितपिु विमानस्ल 
सतिीकि् त्ा विसताि यलोजनालाई अगावि बढाइएकलो छ। बागमती प्रिशे सिकािसकलो समनियमा मघेौलीमा िाइनलो पाकवा  
वनमावा्कलो काम अवघबढेकलो छ।

(घ) आनतररक तथा ्बाह ््य प्यवाटि विकासका के्त्ररा भएका का्यवाहरू
 यस कायवाक्रम अनतगवात भितपिु (वितिन) – पलोखिा (कासकी) – लवुमबनी सि्वा वत्रकलो् (GOLDEN 
TRIANGLE) प्रिधवान गननेगिी समबनधीत गणिकी प्रिशे त्ा लवुमबनी सांसकृवतक नगिपावलकासँग पयवाटन प्रिधवान समबनधी 
समझौता गरिएकलो छ । समबनधीत सिलोकाििालाकलो पिामशवामा ६ िात ७ विनकलो टुि ्पयाकेज तयाि पारिएकलो छ। नेपाल 
सिकािले पयवाटनषिेत्रमा उतकृष्ट १०० गनतवय स्ानवभत्र वितिन वजललाका तीन स्ानमधये भितपिु महानगिपावलकावभत्रका 
िईु स्ानहरू क्रमशः पवटहानी षिेत्र ि भितपिु ८ मा पनने बीसहजािी ताल सिूीकृत गनवा आिशयक पहल गरिएकलो छ। बागमती 
प्रिशेद्वािा १० वजललाबाट हिेक वजललामा एक/एक िटा उतकृष्ट गनतवय छनलोट गिावा भितपिु महानगिपावलकाकलो मघेौली 
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षिेत्रलाई सिूीकृत गनवा आिशय सहजीकि् गरिएकलो छ। पयवाटन प्रिधवानका लावग िकुमनेरिी तयािी त्ा विश्व पयवाटन वििसमा 
विविध कायवाक्रम गरिएकलो छ। पयवाटन परििय पवुसतका, अङ्ग्ेजी त्ा नेपाली भारामा महानगिका गनतवय विनाउन ब्रलोसि 
प्रकाशन गरिएकलो छ। यसैगिी भितपिु महानगि ि गौतमबधुिकलो जनमस्ल लवुमबनीबीि पयवाटन प्रिधवान गनवा लवुमबनीसमम 
काियात्रा समपनन भएकलो छ। विवभनन पयवाटन गनतवयहरूमा सौनियवाकि् त्ा सजािटमा बवृधि गिी पयवाटकीय वक्रयाकलाप 
विसताि गरिएकलो छ। यस वसलवसलामा नगि प्रमखु, उपप्रमखु त्ा अनय जनप्रवतवनवधहरूबाट विवभनन वमत्रिाषरिहरूकलो 
पयवाटन भ्रम् गिी महानगिका गनतवयहरूकलो प्रिधवान गरिएकलो छ। 
 यस षिेत्रमा अनय कैयौं कामहरू पवन समपनन गरिसवकएकलो छ। उद्लोग िाव्जय संघ वितिन, वितिन उद्लोग संघ, 
वितिन पयवाटन विकास सवमवत, हलोटल वयिसायी संघलगायतका वनजी षिेत्रहरूसँग पयवाटन विकासमा सहकायवा गरिएकलो 
छ । विश्व पयवाटन वििस, िातािि् वििस, सीमसाि वििस आवि अिसिहरूमा पयवाटकीय षिेत्रमा सिसफाइ त्ा िषृििलोप् 
गरिएकलो छ। संघ त्ा प्रिशेबाट पयवाटनषिेत्रमा प्राप्त िकम विवभनन स्ानका गनतवयहरूमा पिूावाधाि विकास वनमावा् त्ा 
मिममतसंभािमा खिवा गरिएकलो छ। भितपिु महानगिपावलका षिेत्रवभत्र िहकेा प्रमखु पयवाटकीय षिेत्रहरू (मघेौली, सीतामाई, 
पवटहानी, जगतपिु, ििेघाट, ज्ञानेश्वि ्लक, बीसहजािी ताल, बाटुली पलोखिी, कसिा गलोही प्रजनन केनरि त्ा विक्रमबाबा, 
गलोलाघाट, िागीश्विी, ग्शेधाम, बी.पी. शावनतनगि िन, नािाय्ी रिभि बीि षिेत्र, गाँजीपिु, वसमिी टाउन, महाबौधि गमुबा, 
िाइनलो ताल त्ा धनगढा मवनिि, वितिन प्रिशवानी केनरि, बखान बहुउद्शेयीय सहकािी संस्ा, िानी पलोखिी, प्राङ्गारिक 
कृवर उतपािक सहकािी संस्ा, संयकु्त िावप्त िनु सामिुावयक िन, ििेीस्ान पाकवा , िौकीिाँिा, कविलास गढी, वियाललो 
बंगला)कलो पवहिान गिी उक्त स्ानमा भ्रम्का लावग Tour Package तयाि गिी कायावानियनका लावग समबनधीत 
पषिहरूसँग छलफल गरिएकलो छ। वनजीषिेत्र, जनप्रवतवनवधहरू, वयापािी, पत्रकाि, नागरिक समाज, बवुधिजीिी, समाजसेिी 
आवि सिलोकाििालाहरूकलो बहृत ्भलेाबाट भितपिु महानगिपावलकाका प्रमखु िेन ुिाहालकलो संयलोजकतिमा ८५ सिसयीय 
“महानगि नेपाल भ्रम् िरवा २०२० समनिय त्ा सहजीकि् सवमवत” गठन गरिएकलो छ । पयवाटन िरवालाई भवय ि सभय 
रूपमा मनाउन विवभनन ३२ िटा कायवाक्रमहरू गनने वन्वाय गरिएकलो छ । उक्त कायवालाई समपािन गनवा ११ सिसयीय वनिनेशन 
सवमवत, रयाली उपसवमवत, पयवाटन सतमभ वनमावा् उपसवमवतलगायत विवभनन उपसवमवतहरूले काम गिदै जाँिा १० िटा काम 
समपनन भएपवछ कलोिलोना महामािीका काि् नेपाल सिकािबाट नेपाल पयवाटन िरवा २०२० स्वगत गनने वन्वायबाट पयवाटकीय 
गवतविवध प्रभावित भएपवन हाल पयवाटनषिेत्रमा सिीकृत यलोजनाहरूकलो पिूावाधाि वनमावा् प्रवक्रया अवघ बढाइएकलो छ। यसिी 
पयवाटनका षिेत्रमा विविध कायवाक्रम सञिालन गिी यसकलो विकासमा विशरे धयान विइएकलो छ ।  
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१२) िातािरण तथा विपद् व्यिसथापि 
 “मधय नेपालकलो सनुिि सहि; समधृि ि ससुंसकृत भितपिु महानगि” भन ्ने ििूदृवष्ट प्रावप्तका लावग महानगिले विगत ५ 
िरवाकलो अिवधमा  संस्ागत विकासकलो आधाि तयाि गिेकलो छ। एकातफवा  िातािि् त्ा विपि ्वयिस्ापन महाशाखालाई 
स्लोत साधन समपनन ि प्रविवधयकु्त बनाइिँ ैलवगएकलो छ भने अकदोतफवा  सहिलाई हरियाली यकु्त ि सिचछ बनाउनका लावग 
हरियाली सिककलो अवभयानलाई तीब्र बनाइएकलो छ। िातािि् महाशाखा अनतगवात िहकेा िातािि् त्ा सिसफाइ 
वयिस्ापन शाखा, हरियाली प्रिवाद्वन शाखा ि विपि ् वयिस्ापन शाखाहरू सिचछ महानगि वनमावा्कलो महान लक्यमा 
ित्तवित्त भएि कायवा समपािन गरििहकेा छन।् 

िातािरण तथा सरसिाइका के्त्रका उपलव्धहरू 
 यस शाखा अनतवागत महानगिमा उतसजवान भएका फलोहलोिमलैा सङ्कलन¸ ढुिानी त्ा वयिस्ापन गनुवाका सा्सा्ै 
फलोहलोिलाई स्लोतम ैिगशीकि् गिी सकेसमम कम फलोहि उतपािन गनने¸ िातािि्मतै्री सामग्ीहरूकलो मात्र प्रयलोग गनने ि उतसवजवात 
फलोहिलाई मलोहि बनाइ आय आजवान¸सभयता ि सिासथयसँग जलोि्ने अवभयानकलो प्रािमभ गरिएकलो छ। यसका लावग विवभनन 
वकवसमका ििा त्ा टलोल सतिीय अवभमवुखकि् कायवाहरू विशरे सवक्रयताका सा् गरिएकलो छ भने फलोहलोिमलैाकलो उवित 
वयिस्ापनकलो महति झलकने त्ा महानगिकलो िातािि्लाइवा सिचछ सफा िावखिहनका लावग समय समयमा सािवाजवनक 
स्ानहरू सफाईका लावग विवभनन सिकािी त्ा गैि सिकािी त्ा सियम ्सेिकहरूसंगकलो सहकायवामा नगि सफाइ अवभयान 
(Campaign) कलो आयलोजना गिी नगि सफा िाखने कायवामा यस शाखाले महतिपू् वा भवूमका खलेि ैआइिहकेलो छ । 
 महानगिकलो िातािि्लाई सिचछ बनाई िातािि्ीय सनतलुन कायम िाखन भितपिु महानगिपावलका ििा नं. ५ 
का ििा अधयषि पिमपा्ी सिुेिीकलो संयलोजकतिमा िातािि् त्ा विपि ्वयिस्ापन सवमवत समते गठन गरिएकलो छ। यस 
सवमवतले िातािि् फलोहलोिमलैा वयिस्ापन, हरियाली प्रिधवान, पानीकलो महुान संिषि् लगायतका समबनधीत कायवाहरूमा 
सहजीकि् गिदै आइिहकेलो छ।
महानगिले फलोहलोिमलैा वयिस्ापनकलो लावग पाँि िरवाकलो अिवधमा हाल समम वनमनवलवखत कायवा समपािन गिेकलो छ।
िातािि् संिषि्सँग समबनधी िहेायका काननु वनमावा् गिी अवभमखुीकि् कायवाक्रम कायावानियनमा लयाएकलो छ।
१. िातािि् संिषि् ऐन, २०७८
२. हरियाली प्रिवाधन त्ा िषृिािलोप् कायवाविवध, २०७८
३. टलोल सधुाि सवमवत गठन कायवाविवध, २०७६

प्राप्त उपलव्धहरू 

क्र. 
स.

विर्य शीरवाक प्रगवत वििरण
समपावदत 
्योजिा 
सखं्या

लागत रु.

१
फलोहलोिमलैाकलो विगलो 
वयिस्ापन

फलोहलोिमलैाकलो विगलो वयिस्ापनकलो लागी महानगिपावलकाकलो 
ििा नं. ११ मा जलििेी सामिुावयक िन षिते्रकलो करिि १५ 
विगाहा  जगगामा लयाणिवफल साइट वनमाव्ा कलो लावग कलोरियन 
कमपनी SUDUCON कलो सहकायवामा वि.वप.आि. तयाि भइवा 
कलोरियन सिकािकलो सहकायवामा लयाणिवफल साइट वनमाव्ा कलो 
लावग समझौता हुने क्रममा िहकेलो छ । िवषि् कलोरियामा पवछलललो 
समयमा फैवलएकलो कलोवभि १९ कलो नयाँ भरेियनटका काि् 
वद्वपषिीय समझिािीमा हसताषिि गनने कायवामा केही वढलाई हुन गएकलो 
अिस्ा छ। 

१
२ अिवा २५ 
किलोि
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क्र. 
स.

विर्य शीरवाक प्रगवत वििरण
समपावदत 
्योजिा 
सखं्या

लागत रु.

२
फलोहलोिमलैाकलो 
अस्ायी 
वयिस्ापन

षिते्रगत तििले महानगि षिते्रवभत्रकलो संकवलत फलोहलोिलाई अस्ायी 
वयिस्ापनका लावग भ.म.नं.पा. २४ ि ३ मा िजै्ञावनक तििकलो 
िवमपङ्ग साइट वनमाव्ा  गिी फलोहलोिकलो िवमपङ्ग गरिएकलो स्ानलाई 
ििा नं. ३ ि २४ मा पाकवा कलो रुपमा विकास गरिएकलो छ ।

३
फलोहलोि 
वयिस्ापनबाट 
आमिानी

आ.ि. २०७७ पौर मवहनािवेख ३ िरवाकलो लावग फलोहलोिमलैा 
सङ्कलन ि ढुिानी ि सेिा शलुक सङ्कलन कायवामा वप.वप.वप. 
मलोिेल अनरुुप २ िटा वनजी कमपनीहरू िषे्ट मनेेजमनेट ग्पु नेपालले 
ििा नं. ७ िवेख १२ सममकलो ि  िातािि् सनुिि नेपाल बटुिलले 
ििा नं. १ िवेख ५  सममकलो  फलोहि वयिस्ापनकलो लावग सहकायवा 
गरिएकलो जसबाट िातािि् सनुिि नेपाल िटुिलले सङ्कलन 
गिेकलो सेिा शलुक िकमकलो िावरवाक सििि ४८% ि िषे्ट मनेेजमनेट 
ग्पु नेपालले सङ्कलन गिेकलो िकममधये िावरवाक सििि २५% 
िकम  महानगिलाई विने समझौता अनरुुप कायवा भइवा िहकेलो।

४

फलोहलोि नयवूनकि्मा अवभमखुीकि् कायवाक्रमहरू 

तावलम

्पलावसटकजनय फलोहलोिकलो नयनूीकि्का गनने उिशेयले ्पलावसटकजनय 
फलोहलोिबाट ढककी िकटी लगायतका विवभनन वकवसमका 
हसतकला सममाग्ीहरू वनमाव्ा  समबनधी तावलमहरू  सञ ्िालन 
गरिि ैआएकलो छ ।  

कायवाक्रम 
सखंया
३ िटा 

(१०५ जना 
लाइवा तावलम 

विएकलो)

१ लाख ३० 
हजाि

ििा त्ा टलोल 
विकास संस्ामा 
अवभमखुी कि् 
कायवाक्रम

फलोहलोिलाइवा नयवूनकि् गनवाका लावग उतसजवान स्ानमा नै फलोहलोिकलो 
बवगवाकि् ि उवित वयिस्ापन गनने उद्शे ्यले मिेलो फलोहलोि मिेलो 
वजममिेािी भन ्ने अवभयान अनतगवात जवैिक फलोहलोिबाट कमपलोष्ट मल 
बनाउने ि अजवैिक फलोहलोिमा ्पलावसटकजनय फलोहलोिले जल, जवमन 
ि सिासथयमा पिु ्याउने असि समबनधमा जानकािी गिाउँि ैउवित 
वयिस्ापन समबनधी अवभमखूीकि् कायवाक्रमहरू ििा नं. १, २, 
३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १५, १६, १७, १८, २१, १३, 
१४, २५, २७ ि २८ का विवभनन टलोल विकास ससं्ामा कायवाक्रम 
समपनन गरिएकलो।

कायवाक्रम 
सखंया ५७ 

िटा
१४ लाख

५ शौिालय वनमाव्ा

सािवाजवनक शौिालय वनमाव्ा  ििा नं. १,१० ि २५ मा ३ िटा

गिीब बसतीहरूमा शौिालय वनमाव्ा
(१िवेख २९ नं. ििाहरूमा)

७१५ िटा

६
कमपलोष्ट चयामबि 
विति् कायवाक्रम

फलोहलोिकलो बगशीकि् गिी फलोहलोि उतसजवान स्ानमा नै वयिस्ापन 
गनने उिशेयले ५०% लागत सहभावगतामा जवैबक फलोहलोिबाट 
कमपलोष्ट मल बनाउनकलो लावग कमपलोष्ट चयामबि विति् कायवाक्रम 
समपनन भएका छन ् (ििा नं.१ िवेख २९ समम )  

३३८१ ्ान ७० लाख
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क्र. 
स.

विर्य शीरवाक प्रगवत वििरण
समपावदत 
्योजिा 
सखं्या

लागत रु.

७
िसटविन  विति् 
कायवाक्रम

फलोहलोिलाइवा बाटलोघाटलोमा नफाली िातािि् सफा बनाउनका लावग 
ििा नं. २, ४, ८, १० ि १२ मा धावमवाक, सािवाजवनक स्ानहरूमा 
िसटविन िाखने कायवा समपनन भएका छन।्

३०० ्ान

८
िाय ुप्रिरु् 
नयनूीकि् कायवाक्रम

प्रिशे सिकािकलो सहयलोगमा ििा नं. २९ मा सधुारिएकलो िलुलो 
विति् कायवाक्रम समपन ्न भइसकेकलो छ। ५१ ्ान

२ लाख

९
जवैिक फलोहलोिबाट 
उजावा उतसजवान

भानसाबाट वनसकने जवैिक फलोहलोिबाट उजावा उतपािनका लावग प्रिशे 
सिकाि ि बैकवलपक उजावाकलो सहयलोगमा १३ िटा टलोलमा १३ ्ान 
वमवन बायलो गयास ्पलानट जिान कायवा समपनन भएङ्का छन ्। १३ ्ान

७लाख ८० 
हजाि

१०
 विश्राम स्ल कुविवा 
विति् कायवाक्रम 

धावमवाक त ा् सािवाजवनक स ा्नमा कंवक्रट वियि विति  ् (ििा नं. 
१-२९)

२७ लाख

११
फलोहलोिमलैा सेिा 
केनरि स्ापना

ििा नं.१५ मा फलोहलोिमलैा सेिा केनरि स्ापना गरिएकलो छ । 
            १ िटा 

१० लाख

१२
शबिाह गहृ वनमाव्ा  
कायवा

महानगिपावलकाकलो अग्सितामा संघीय सिकािकलो लगानीमा ििा नं. १ ि 
२८ मा शििाह गहृ वनमाव्ा  कायवा वनमाव्ा ाधीन अिस्ामा िहकेलो छ । 

    २ िटा

१३
मकवा िी मकु्त महानगि 
घलोर्ा समपनन

िनत असपातालकलो सवक्रयतामा २०१९ मािवा १९ मकवा िी मकु्त 
महानगि घलोर्ा कायवा समपनन भएकलो छ।

१४
हलोविङ्ग बलोिवा 
लगाउने कायवा

भ.म.नं.पा.कलो पलुिलोक, लायनसिलोक लगायत विवभनन ५ स्ानमा 
सािवाजवनक स्ानहरूमा िातािि्ीय सितेनामलूक हलोविङ्ग बलोिवा 
लगाउने काम समपनन भएका छन ्।

५ ्ान

१५

कौवस वकिन 
(कलोशी खतेी फलोटलो 
प्रवतयलोवगता)

फलोहलोिकलो उतसजवान स्लमा नै वयिस्ापन  गिी फलोहलोि नयनूीकि् 
गनने उद्शेयले जवैिक फलोहलोिकलो कमपलोष्ट मलकलो प्रयलोगकलो कौसीखतेी 
फलोटलो त्ा वभवियलो प्रवतयलोवगता कायवाक्रम अनतगवात उतकृष्ट ४ 
जनालाइवा पिुसकाि विति् कायवाक्रम समपनन गरिएकलो । 

कायवाक्रम 
सखंया १

१६
उतकृष्ट टलोलहरूलाई 
पिुसकृत गनने  
कायवाक्रम

एकै विन एकै समयमा महानगिवभत्रका समपू् वा टलोल विकास संस्ाहरूबाट 
सफाइ कायवाक्रममा सहभागी टलोल मधये ििा नं. २९,१५,२१,२४,७,२,१२ 
ि २० नं.का टलोललाइवा पिुसकृत गनने कायवाक्रम समपनन।

१ िटा

१७
बेिारिसे शब 
वयिस्ापन

षिते्रीय असपताल भितपिुकलो बेिारिसे अिस्ामा आएका 
शिहरूकलो महानगिबाट स्लोत वयिस्ापन गिी वयिस्ापन कायवा 
हुिँ ैआएकलो छ ।

पाँि िरवामा ६९६ िटा 
िेिारिसे लासहरूकलो 
वयिस्ापन गरिएकलो 

छ । 

 िातािि् त्ा हरियाली प्रिधवान गिी िातािि्कलो सनतलुन कायम िाखी िाख ्न महानगिले एक घि िईु रुखकलो 
नीवत वलएकलो छ । जस अनतगवात नकशा पास गिी नयाँ बनने घिहरूकलो वन.स.प्र.प. वलँिा अवनिायवा २ रुख लगाएकलो हुन ुपनने 
प्रावधान छ। महानगिकलो हरियाली सौनियवालाई बढाउन विवभनन ििाहरूमा फलफूलकलो वबरुिा त्ा बाटलोकलो छेउ रुखहरू 
िलो्पने कायवा समपनन भएकलो छ ।
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हरर्याली सडक का्यवाक्रर लागू भएका सथािको वििरणूः
क्र.स.ं ्योजिाको िार िडा िं. विवि्योवजत रकर रु. का्यवा समपनि 

१ बधुि पाकवा २ ५०,००००/- भएकलो

२ कमल पलोखिी पाकवा ५ १०,००००/- भएकलो

३ विलडे्न पाकवा ७ ५,००,०००/- भएकलो

४ वशि मवनिि ९ ५,००,०००/- भएकलो

५ फन पाकवा ११ ९,००,०००/- भएकलो

६ िाइनलो पाकवा १२ ३०,००,०००/- भएकलो

७ िलेुगौिा भय ू्पिाईनट १३ १०,००००/- भएकलो

८ विश्व छहािी १४ ५,००,०००/- भएकलो

९ प्रज्ञा कुनज पाकवा  १४ ९,००,०००/- भएकलो

१० वि.पी.सवहि समवृत १५ ९,००,०००/- भएकलो

११ सवहि पाकवा १६ ९,००,०००/- भएकलो

१२ विलडे्न पाकवा १९ ९,००,०००/- भएकलो

१३ बाल उद्ािन २१ ९,००,०००/- भएकलो

१४ कमलपलोखिी परिसि २२ ९,००,०००/- भएकलो

१५ सामिुावयक िन वभत्रकलो पाकवा (िाप्ती िनु) २५ ९,००,०००/- भएकलो

१६ ििेीस्ान पाकवा २४ ८६,००,०००/-  

१७
आधािभतू विद्ालय भगिी (बलोट विरुिा संिषि्कलो 
लावग मरे जाली लगाउने काम)

२६ ८,००,०००/- भएकलो

खािेपािी रुहाि सरंक्ण लगा्यतका का्यवाक्ररहरू

१. धािापानी पानीकलो महुान संिषि् ४ ७,५०,०००/- भएकलो १
धािापानी 
पानीकलो महुान 
संिषि्

२. पिशिुाम कुणि २७ ७,५०,०००/- भएकलो

जममा िवनयलोवजत िजेट िकम रु. १५,००,०००/-

आ.ि.२०७८/०७९ को हरर्याली प्रिधवाि शाखाको का्यवा प्रगती

१.
वमलस एरियामा भितपिु ओिाललो 
नहििवेख विक्रम मागवा ओिाललोमा वग्न 
बेलट एरिया

०.५ २ २,००,०००/- १.० २८४

२.
धािे िलोकिवेख वतनतले िलोकमा ८०० मी 
ि बसपाकवा  िवषि् वसमान िवेख ििा नं. 
९ ि ८ कलो वसमानासमम

१.३ ९ २,००,०००/- १.०
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३. बधुि िलोकिवेख कटहि िलोकसमम २ ७ २,००,०००/- १.० १६०

कूल जममा ६,००,०००/-

४. बाईपास िलोिकलो विभाईििमा िषृिािलोप् १०,००,०००/ ०.८ ८३०

१३) विपद् व्यिसथापिरा रहािगरपावलकाका उपलव्धहरू 
 महानगिपावलकावभत्र हुने ि हुनसकने आपतकालीन जलोवखमका घटनाहरू नयनूीकि् गनवा ि घवटसकेका घटनामा 
उधिाि ि वयिस्ापनकलो उद्शेयका सा् भितपिु महानगिपावलकाअनतगवात विपि ्वयिस्ापन शाखाकलो स्ापना गिी कायवा 
सञिालन गरिएकलो छ । बाढीपवहिलो, भकूमप, िट्याङजसता प्राकृवतक प्रकलोप एिम ् यधुि, आगलागी ि महामािीजसता 
मानिजनय विपवत्तका समयमा विशरे सवक्रय िहने यस शाखाले अनय समयमा पवन विपि ्नयनूीकि् ि वयिस्ापनका षिेत्रमा 
महत्िपू् वा कायवा गिदै आइिहकेलो छ । 
 महानगि विपि ्वयिस्ापन सवमवतकलो अधयषि नगि प्रमखु हुने वयिस्ा छ । यलो संयनत्र महानगिका २९ िटै ििामा 
सवक्रय छ । प्राकृवतक विपि ्वयिस्ापनमा ्प सहजीकि् गनवा िातािि् त्ा विपि ्वयिस्ापन सवमवत गठन गरिएकलो छ । 
महानगिले विपि ्वयिस्ापनका लावग हालसमम वनमनवलवखत कायवा समपािन गिेकलो छः-
•	 िाषरिसंघीय विकास कायवाक्रमकलो सहयलोगमा भितपिु महानगिपावलकामा विपि ्वयिस्ापनकलो नीवतगत¸ काननुी 
त्ा संस्ागत विकास गरिएकलो छ। स्ानीय सतिमा आइपनने संभावित विपिह्रूकलो पिूावानमुान¸ तयािी¸ िलोक्ामा त्ा 
उत्ानशीलता जसता पषिहरूमा महानगिले काननुीिवेख ्यिाहरिक तहसममकलो संस्ागत षिमता हावसल गिेकलो छ । 
विपि ्वयिस्ापनका लावग िावहने वनमनानसुािका नीवतवनमावा् गरिएकलो छ -
•	 नगि विपि ्जलोवखम नयनूीकि् त्ा वयस्ापन ऐन, २०७५
•	 स्ानीय विपि ्त्ा जलिाय ुउत्ानशील यलोजना, २०७
•	 विपि ्वयिस्ापन कलोर सञ ्िालन काययवाविवध, २०७६
•	 विपि ्वयिस्ापन कलोर सञ ्िालन कायवाविवध, २०७८
•	 आपतकालीन पिूवातयािी त्ा प्रवतकायवा यलोजना, २०७८
•	 अपतकालीन पिूवातयािी त्ा प्रवतकायवा पिूावाभयास वनिनेवशका, २०७८
•	 भितपिु महानगिपावलकाकलो अपतकालीन कायवा सञ ्िालन कायवाविवध, २०७८
•	 महानगिपावलकासयिीय विपि ्िाहत मापिणि, २०७८
•	 नेपाल सिकाि उजावा¸वसंिाइ त्ा जलस्लोत मनत्रालयकलो लगानीमा ि भितपिु महानगिपावलकाका नगि प्रमखुकलो 

सवक्रयतामा नािाय्ी निीकलो वशिघाटिवेख गलोलाघाटसमम बलोलिि ि हरियाली पेटी त्ा बाटलो सवहतकलो तटबनध 
वनमावा्कलो वशलानयास भइसकेकलो छ। यसकलो वनमावा् पश्ात पवश्म वितिनका जनताका नािाय्ी निी समबधि िखुहरू 
सखु ि समवृधिमा रुपानति् हुने अपेषिा गरिएकलो छ। 

•	 नािाय्ी निीकलो बाढी वनयनत्र् गनने क्रममा ििा नं. २७/२८ कलो वनहुिे िलोक ि ििा नं. २६ भगिीमा अस्ायी तटबनध 
वनमावा्मा सहजीकि् गरिएकलो छ। 

•	 भ.म.नं.पा का २९ िटै ििामा विपि ्प्रवतकायवा लावग िावहने औजािहरूकलो वयिस्ा गरिएकलो छ । 
•	 ििा नं. २९ मा बसनेनी हुने पवहिलो वयिस्ापनमा सहजीकि् गरिएकलो छ । 
•	 िारु्यनत्र इकाइकलो सबलीकि् गिेि कासकीिवेख बािासमम पवन सेिा विन सवकएकलो छ । 
•	 आगलागी वनयनत्र् समबनधमा  समिुायलाई सैधिावनतक ि वयिहारिक तावलम सञिालन गरिएकलो छ । 
•	 विपि ्वयिस्ापन कायवामा प्रयलोग गनवा िबिकलो िुङ्गा (१६ वसट षिमता) खरिि एिम ्प्रयलोग गरिएकलो छ । 
•	 विवभनन समयमा नेपाल प्रहिीलाई विपि ्प्रवतकायवामा प्रयलोग हुने सामाग्ी त्ा िलोि विभाइिि प्रिान गरिएकलो छ । 
•	 सघन सहिी विकास त्ा भिन वनमा्वा आयलोजनाकलो सहयलोगमा ििाहरूमा खिकलो छानामकु्त घि अवभयान सञिालन 

गरिएकलो छ । 
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•	 हािाहुिी, िरावा ि आगलागी पीवितलाई िाहत प्रिान गरिएकलो छ । 
•	 भकूमप प्रविवध समाज नेपाल (NSET) कलो सहकायवामा तावलम, सङ्कटासनन षिमता लेखाजलोखा तावलम, विपि ्

परिदृषय त्ा कायवायलोजना कायवाशालाहरू सञिालन गरिएकलो छ । 
•	 कालीबहाििु ग् भितपिुकलो सहयलोगमा ििा नं. २, २०, २७ ि २९ का २०८ जनालाई सामिुावयक विपि ्प्रवतकायवा 

तावलम प्रिान गरिएकलो छ । 
•	 महानगिका विवभनन ५ िटा स्लोत केनरि विद्ालय आिधि १६१ जना (िेिक्रस वशषिकनायक, विद्ा्शीहरू) लाई अवगन 

सिुषिा ि प्रा्वमक उपिाि समबनधी एक विने अवभमखुीकि् कायवाक्रम समपनन गरिएकलो छ । 
•	 UNDP कलो सहयलोगमा ििा नं. २, ३, ४, ७, ९, १० ि ११ मा सञिावलत बहुप्रकलोपकीय जलोवखममा िहकेा सहिी षिते्रमा विपि ्

जलोवखम नयनूीकि् त्ा आकवसमक प्रवतकायवा षिमता अवभबवृधि परियलोजना सञिालनमा सहजीकि् गरिएकलो छ ।
•	 विश्ववयापी कलोिलोना महामािीकलो नयनूीकि् कायवामा कलोिलोना विशरे अस्ायी असपताल स्ापना, गरिब त्ा अवत 

विपनन नागरिकहरूलाई िाहत विति्, बावहिबाट आएका नागरिकहरूकलो सिूना सङ्कलन, किािेनटाइन वयिस्ापन, 
हलोवलिङ सेनटि आविकलो वयिस्ापन, सिूना सङ्कलन त्ा प्रवतिेिन तयाि गरिएकलो छ । 

•	 कलोवभि–१९ वनयनत्र्मा समनियकािी कायवा (किािेवनटन वयिस्ापन, आइसलोलेसन वयिस्ापन, एमबलेुनस वयस्ापन, 
वनःशलुक शिबाहन, जेवसवभ ि िाउिा वयिस्ापन गरिएकलो छ ।

•	 आपतकालीन कायवा सञिालन केनरि स्ापना गरिएकलो छ ।
•	 विपद्ा पिेका १२० जनाभनिा बढी समिुायलाई िाहत िकम विति् गरिएकलो छ । 
•	 ििा नं. २ ि १० मा २०० जना विपि ्प्रवतकायवा सियंसेिक तयाि गरिएकलो छ ।  
•	 आिशयक उधिाि सामग्ीहरू तयाि गरिएकलो छ ।  
•	 भकूमपबाट सिुवषित भिन वनमावा्का लावग मसेन तावलम सञ ्िालन गनवाका लावग समझौता गरिएकलो छ । 
•	 Fire Extinguisher ६५ ्ान खरिि गिी कायावालय परिसि ि ििा कायावालयहरूमा जिान ि महानगिपावलकाकलो 

अपतकालीन पिूवातयािी अभयास कायवाक्रम समपनन गरिएकलो छ। 
 यसिी महानगिपावलकाकलो महानगिवभत्र विपि ्नयनूीकि् ि वयिस्ापनका लावग आिशयक नीवतवनमावा् गनने, विपद्ा 

पिेका वयवक्तलाइवा िाहत ि उधिाि गनने, विपि ् नयनूीकि् ि विपिक्ा बेला जीिनिषिाका लावग आिशयक तावलम 
सञ ्िालन गनने एिम ्वयिस्ापनका लावग आिशयक जनशवक्त परििालन गनने कायवा प्रभािकािी रुपमा सञ ्िालन गिेकलो छ । 

 आगलागी एउटा मानिजनय विपि ्हलो। सलो वनयनत्र्का लावग िारु्यनत्र शाखाकलो महत्िपू् वा भवूमका िहनछ । यस 
महानगिमा आ.ि. २०७४/०७५ िवेख २०७७/०७८ समम भएका आगलागीका घटना ि तयसमा यस शाखामाफवा त 
अवगन वनयनत्र् गरिएका प्रयासलाई वनमन तावलकाले ्प सपष्ट पािेकलो छः

आगलागी वििरण

आ.ि. आगलागी 

२०७४।७५ ४९

२०७५।०७६ ८४

२०७६।०७७ ४०

२०७७।०७८ ८९

२०७८।०७९ r}q d;fGt;Dd ५२

महानगिले गिेकलो आगलागी वनयनत्र्का कायवाहरूकलो विसततृ वििि्
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 यस महानगिपावलकाले आ.ि. २०७४/०७५ मा आगलागी भएका ४९ िटा घटनामधये घि १०, पसल ६, उद्लोग 
४, बस/रिक ४ ि गलोठ/टौिा ४ िटाकलो वनयनत्र गिेकलो छ भने आ.ि. २०७५/०७६ मा भएका ८४ िटा घटनामधये घि ६, पसल 
१२, उद्लोग २, बस/रिक ८ ि गलोठ/टौिा ५६ िटाकलो वनयनत्र गिेकलो छ । यसैगिी २०७६/०७७ मा घटेका ४० िटा घटनामधये 
घि ७ िटा, पसल ८ िटा, उद्लोग ६ िटा, बस/रिक ४ िटा ि गलोठ/टौिा १ िटाकलो आगलागी वनयनत्र् गिेकलो छ ।
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१४) भूवरहीि सरस्या व्यिसथापि
 बरषौंिवेख जवटल समसयाका रूपमा िहकेलो भवूमहीन त्ा अवयिवस्त बसलोबास समसया समाधानमा सङ्घीय 
सिकाि िावषरिय भवूम आयलोगकलो कायवाक्रम अनसुाि भितपिु महानगिले यस महानगिवभत्र बसलोबास गनने िासतविक भवूमहीन 
पवहिान गिी उनीहरूकलो बसलोबास वयिस्ापनका लावग विशरे कायवाक्रमहरू अगावि सािेकलो छ। तयसका लावग पवहललो 
िि्मा महानगिवभत्र बसलोबास गनने भवूमहीनहरूकलो तथयाङ्क सङ्कलनका लावग महानगिवभत्र बसलोबास गनने भवूमहीनलाई 
भवूमहीन िवलत, भवूमहीन सकुुमबासी ि अवयिवस्त बसलोबास गिेि तीन भागमा िगशीकि् गिी उनीहरूकलो पारििारिक वििि् 
फािाम भनने काम समपनन भएकलो छ। यस क्रममा महानगिवभत्र बसने १०७७७ िटा घिपरििािले भवूमहीन फािाम भरिसकेका 
छन।् यी मधये भवूमहीन िवलत १९७९ जना¸ भवूमहीन सकुुमबासी ३७९३ जना¸ अवयिवस्त बसलोिासी ५००५ िहकेा छन।् 
यी मधये ४७ जना भवूमहीन िवलतहरूलाई २०७८ ितै्र २३ गते ििा नं. २ वस्त ििेकलोटा िलोकमा भवय समािलोहका पिूवा 
प्रधानमनत्री त्ा वितिन षिेत्र नं. ३ का प्रवतवनवध सभा सिसय माननीय पषुकमल िाहाल प्रिणिजयबूाट लालपजूावा विति् 
गिेि भवूमहीनहरूलाई भसूिावमति विलाउने कायवाकलो प्रािमभ भएकलो छ। यसैगिी उक्त फािाम भिेका भवूमहीनहरूकलो लगत 
िाखने क्रममा तत्तत ्ििाकायावालयमा उनीहरूकलो भवूमहीन वनससा तयाि गिी विति् प्रवक्रया पवन सरुु गरिएकलो छ। सा्ै ििामा 
अवभवलवखत भएका फािामहरूलाई िावषरिय भवूम आयलोगकलो प्र्ाली (NALCIS) मा प्रविष्ट गनने काम पवन भइसकेकलो छ । 
यसिी सिूीकृत भएका भवूमहीनहरूकलो पवहिान भइसकेपवछ उनीहरूले उपयलोग गिेका जगगा नापजाँि गिावा बढीभनिा बढी 
विश्वसनीय, भिपिदो ि पाििशशी बनाउने उद्शेयले उनीहरूकलो जगगा नापजाँिमा DGPS विवध एिम ्सयाटलाईट इमजे प्रविवध 
अिलमबन गरिएकलो छ।
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१५) प्रधािरनत्री रोजगार का्यवाक्रर
 यिुा बेिलोजगािी िाषरिकै ठूललो समसयाका रूपमा िहकेलो छ । तयसैले बेिलोजगािी समसयालाई नयनूीकि् गनने उद्शेयले 
िशेभरि नै प्रधानमनत्री िलोजगाि कायवाक्रम सञिालन भएकलो छ । तिनरुूप भितपिु महानगिपावलकाले पवन बेिलोजगाि वयवक्तहरू 
सिूीकृत गनने ि समभावय ठाउँहरूमा सिूीकृत बेिलोजगािहरूबाट िलोजगािीकलो अिसि विने वयिस्ाकलो ्ालनी गिेकलो छ। सलोही 
कायवाक्रमअनतगवात आ.ि. २०७७/०७८ मा महानगिमा सिूीकृत भएका जममा ५७२ बेिलोजगािमधये १५७ जनाले वनवश्त 
अिवधकलो िलोजगािी प्राप्त गिेका छन ्।  
 प्रधानमनत्री िलोजगाि कायवाक्रमले नै अ व्ामनत्रालयबाट जािी कायवाक्रमअनतगवात िही कलोवभि १९ बाट प्रि्भावित अवत 
विपनन परििािलाई नगि हसतानति्कलो कायवाक्रम २९ िटै ििामा ् ालनी भएकलो छ । सलोका लावग प्रतयेक ििाबाट लाभग्ाही 
फािाम भिी नगि विति्का लावग प्रवक्रया अगावि बढाइएकलो छ । 

१६) राजश्व सङ्कलि तथा व्यिसथापि
 कि जनताकलो लावग भनने  अवभयानसवहत िाजसि प्र्ालीलाई जनताकलो विश्वास आजवान गनवा सकने गिी सेिा गिेि 
खशुीले कि वतनने िातािि् वनमावा्मा भितपिु महानगिपावलका ित्तवित्त िहिँ ै आएकलो छ । भितपिु महानगिले िाजश्व 
सङ्कलनलाई प्रभािकािी ि वयिवस्त गिाउने कामलाई विशरे प्रा्वमकतामा िाखकेलो छ ।आव व्ाक िरवा २०७३।७४ मा ४० 
किलोिकलो हािाहािीमा भएकलो िाजसिकलो आकाि पाँििरवाकलो अिवधमा तीन गनुाले िवृधि भएकलो छ । यलो वनकै ठूललो उपलव्ध 
हलो । पवछलललो समयमा आएि िाजसिकलो नयाँ आधाि वनमावा् त्ा किकलो िायिा विसतािका लावग अधययन अनसुनधान गिी 
िाजसि सधुाि कायवायलोजना लाग ूहुने क्रममा िहकेलो छ । िाजसि सङ्कलनलाई ििा सतिमा नै विकेवनरित गिी नागरिकहरूलाई 
प्रभािकािी सेिा विइएकलो छ भने नागरिकहरूले घिबाटै अनलाईन कि वतनवा सकने गिी ई-पेमनेटकलो कायवा प्रािमभ भएकलो छ ।

e/tk'/ dxfgu/kflnsfsf] cf=j= @)&#÷)&$ b]lv @)&&÷)&* ;Ddsf] cfDbfgL ljj/0f

१७) रहािगर र अनतरावावट्ट्र्य सम्बनध
 नेपालकलो संविधान ि स्ानीय सिकाि सञ ्िालन ऐन २०७४ ि अनय प्रिवलत काननु ि मापिणिवमत्र िहिे भितपिु 
महानगिले आफना वछमकेी स्ानीय तहहरू¸ वििशेी नगिपावलका ि महानगिपावलकाहरू एिं अनतिावावषरिय सङ्घसंस्ासँग 
सौहािवापू् वा भवगनी समबनध स्ापना ि विसताि गिेकलो छ । यसिी स्ावपत अनतिावावषरिय एिम ्भवगनी समबनधले महानगिकलो 
विकासमा आपसी सहयलोग ि सद्ाि एिं शवैषिक, िाजनीवतक त्ा सामावजक षिेत्रमा पािसपरिक समबनध स्ापना भएकलो छ । 
महानगिकलो पाँि िरवाकलो अिवधमा वनमनवलवखत वििशेी त्ा सििशेी महानगि ि नगिहरूसँग पािसपरिक समबनध स्ापना 
भइसकेकलो छ ।
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भवगिी ससंथा सम्बनध का्यर भएका रहािगरहरू  
a.	 Geermu ( Golmud City) of  Qinghai Provience of China, sister city
b.	 Xining Municipality,of Qinghai Provience of China, sister city
c.	  Jilin Provience of China, Sister City, 
d.	 Pokhara Metropoliatan City, Nepal, Sister City, 
e.	 Lumbini Cultural Municipality, Nepal, sister city

आपसी सम्बनध अवघ ्बढाइएका शहरहरू 
a.	 City of Yokosuka , Japan
b.	 Bayside Council, Australia
c.	 City of Sevastopol, Russia
d.	 Muscat ,Oman
e.	 Grobbendonk City, Belgium
f.	 Changsha City, China
g.	 Biratnagar Metropolitan City, Nepal

अनतरावावट्ट्र्य ससंथासगँको सहरवत र सदस्यता
 महानगिकलो विकासलाई अनतिावावषरिय तहकलो विकाससँग मलेखाने खालकलो बनाउन ि अनतिावावषरिय सतिमा 
परिवित गिाउन भितपिु महानगिपावलका ि वनमनवलवखत अनतिावावषरिय संस्ाहरूका बीिमा सहकायवा ि पािसपरिक समबनध 
आिान–प्रिानका लावग सहमवत भएकलो छ । 

Agreement with International Institutions
a.	 WU Lan County (Ulan County), China : Friendly  cooperation framework Agreement
b.	 Central South University, China : Educational Scholarship Agreement, April १०th २०१८
c.	 Jengshi Group Shandang , China, Agreement, May २९ २०१८
तयसैगिी यस महानगिपावलकाले अनतिावावषरिय सतिका विवभनन सङ्घ-सङ्गठनकलो सिसयता वलएकलो छ । यसकलो वििि् 
वनमनानसुाि िहकेलो छः

Membership of various international forums:
a.	 CITYNET, Full Member
b.	 WeGO  ( World Smart Sustainable Cities Organization, Member,१२th October २०१६
c.	 ICLEI  (Local Governments for Sustainability), Member, ८th March २०१७
d.	  LUCI (Lighting Urban Communities International), Member,११th March २०१८
e.	 APCAT (Asia Pacific Cities Alliance for Tobacco Control and NCDs Prevention), Member, 
Membership of various national forums:
1	 MUAN (Municipal Association of Nepal), Member
2	 RLC (Regional Learning Center Hetauda), Member
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१८) भिि विरावाण इजाजत
 भितपिु महानगिवभत्र बनेका वयवक्तगत त्ा संस्ागत संििनाहरूकलो आवधकारिक अनमुवतका आधािमा 
अवभलेखीकि् गनने कायवा अद्ािवधक गरिएकलो छ । यसकलो विसततृ वििि् तल तावलकामा विइएकलो छ ।विसं २०३५ िवेख 
हालसमम आवधकारिक रुपमा वनमावा् अनमुवत प्राप्त गिेका घिहरूकलो कुल संखया ३५११० िहकेलो िवेखनछ । 

कं्र. स    आ.ि. िकसा दतावा सखं्या िकसापास सखं्या

१ २०३५ िवेख २०५८ समम ११५४१ १०४८७

२ २०५८ िवेख ०५९ समम ११७३ १०२१

२ २०५९ िवेख ०६० समम ११०४ ९३६

२ २०६० िवेख ०६१ समम ८४२ ७१९

४ २०६१ िवेख ०६२ समम ९५६ ८६६

५ २०६२ िवेख ०६३ समम १०१२ ८८१

६ २०६३ िवेख ०६४ समम १०७९ ९५७

७ २०६४ िवेख ०६५ समम ११६५ ९५६

८ २०६५ िवेख ०६६ समम १७३४ १३२६

९ २०६६ िवेख ०६७ समम १९६५ १३८७

१० २०६७ िवेख ०६८ समम १८९६ १३०१

११ २०६८ िवेख ०६९ समम १८२५ १२७७

१२ २०६९ िवेख ०७० समम १८३३ १०४२

१३ २०७० िवेख ०७१ समम १५८० ८५५

१४ २०७१ िवेख ०७२ समम १४०४ ११०२

१५ २०७२ िवेख ०७३ समम १६१८ १३१५

१६ २०७३ िवेख ०७४ समम ३५६४ २६०५

१७ २०७४ िवेख ०७५ समम २१३९ १७४९

१८ २०७५ िवेख ०७६ समम १८७० १२४४

१९ २०७६ िवेख ०७७ समम १५७७ ११२०

२० २०७७ िवेख ०७८ समम १९५४ ९९२

२१ २०७८ कलो  फागनु ३० समम १६५५ ९७२

२२ कूल ितावा ४५४८६
 कूल पास संखया         
३५११०

 यस अनतगवात २०७४/०७५ मा नकसा पास एिम ्ितावा २१३९/१७४९, वनमावा् समपनन १३७३, घिजगगा नामसािी/
प्रवतवलवप ८२ ि वकत्ता/नकसा संशलोधन ४० िटालाई इजाजत प्रिान गरिएकलो छ। यसैगिी २०७५/०७६ मा नकसापास एिम ्
ितावा १८७०/१२४४, वनमावा् समपनन १५६८, घिजगगा नामसािी/प्रवतवलवप १२३, अवभलेखीकि् ३८९ घिजगगा नामसािी, 
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प्रवतवलवपसमते १२३ ि वकत्ता/नकसा संशलोधन ७० िटालाई इजाजत प्रिान गरिएकलो छ । आ.ि. २०७६/०७७ मा नकसा ितावा 
१५७७, नकसापास ११२०, वनमावा् समपनन १११८, घिजगगा नामसािी/प्रवतवलवप १९२ ि वकत्ता  संशलोधन २६, प्रवतवलवप 
४० ि नकसा संशलोधन १४० िटालाई इजाजत प्रिान गरिएकलो छ ।यसतै, आ.ि. २०७७/०७८ मा नकसा ितावा १९५४, नकसा 
पास ९९२, वनमावा् समपनन १३७०, नामसािी २५२, वकत्ता संशलोधन २३, प्रवतवलवप प्रमाव्त ६२ ि नकसा संशलोधन ११० 
िटालाई इजाजत प्रिान गरिएकलो छ । यसैगिी २०७८ कलो फागनु मसानतसममकलो अवभलेखअनसुाि नकसा ितावा १६५५ ि 
नकसा पास ९७२ िहकेलो छ । यसबाट महानगिले नकसा ितावा ि नकसा पास कायवालाई वछटलोछरितलो रूपमा सञिालन गिेकलो 
िवेखनछ ।
 यस भितपिु महानगिपावलका वभत्र वनमावा् हुने भिनहरूकलो वनमावा् अनमुवत प्रवक्रया त्ा भिन वनमावा् सपुरििेषि् 
गनने कायवालाई अझ वयिवस्त, िैज्ञावनक ि िसुत िनाउनका लावग यही २०७८ भारि ४ गते Electronic Building Permit 
Software लाग ुगिेकलो छ । यस कायवामा भितपिु महानगिपावलकालाई भकूमप प्रविवध िावषरिय समाज नेपाल (NSET) ले 
प्राविवधक सहयलोग गरििहकेलो छ। सलोही Software माफवा त २०३५ सालिवेख हालसमम नकसा पास भएका फाइलहरूकलो 
Degitization गनने काम पवन सञ ्िालन भिैहकेलो छ । 
हालसमम EBPS बाट ितावा भएका नकसाकलो संखयाः ९०९ िटा 
पिुानलो नकसा पास भएका फाइलहरू Digitized भएकलो संखयाः ५९३६ िटा 

१९) उपभोक्ा वहत, ्बजार अिुगरि तथा खाद्यसरुक्ा 
 भितपिु महानगिले नगििासीकलो खाद्सिुषिा एिं उपभलोक्ता वहतलाई मधयनजि गिी समयसमयमा बजाि 
अनगुमनसमबनधी कायवालाई प्रभािकािी बनाउन विवभनन कायवाक्रमहरू सञिालन गिेकलो छ ।सलोसमबनधी वनयमनका लावग 
भितपिु महानगिपावलका बजाि अनगुमन कायवाविवध, २०७७ वनमावा् गरि कायावानियनमा लयाइएकलो छ । यसिी नै उपभलोक्ताकलो 
वहत संिषि् समबनधी विरयमा आिशयक नीवतगत वयिस्ा गनवा त्ा बजाि अनगुमन कायवालाई मागवािशवान एिंम समनिय 
गनवाकलो लावग उपभलोक्ता वहत संिषि् सवमवत गठन गरिएकलो छ । सलो सवमवतद्वािा सिचछ बजाि कायम िाखन ि गु् सतिीय िसत ु
त्ा सेिाकलो उवित उपयलोगकलो वनवमत खाद् िसतलुगायतका सामग्ीहरूकलो बजाि अनगुमन कायवा वनिनति रूपमा भइिहकेलो 
छ । 
 यसका सा्ै उपभलोक्ताकलो वहतलाई धयानमा िाखी उपभलोक्ता वहत संिषि् शाखाबाट आ.ि. ०७७/०७८ मा खाद्ानन 
पसल, वकिाना पसल, तिकािी पसल, माछामास ुपसल, िगुधजनय पसल आवि समते महानगिपावलका षिेत्रवभत्र ६५(पैसट्ी) 
िटा पसल वयिसायहरूकलो संयकु्त बजाि अनगुमन टलोलीबाट बजाि अनगुमन भएकलो त्ा आव व्ाक िरवा ०७८/०७९ कलो फागनु 
मसानतसमम खाद्ानन पसल, वकिाना पसल, तिकािी पसल, माछामास ुपसल, िगुधजनय पसलहरू गिी ५८(अनठाउनन) िटा 
पसल वयिसायहरूकलो संयकु्त बजाि अनगुमन टलोलीबाट अनगुमन भएकलो छ । शकंासपि उपभलोगय खाद् िसतकुलो नमनुा 
सङ्कलन गनने  ि सङ्कलन गरिएका मधये शकंासपि खाद् िसतहुरूकलो नमनुा पिीषि्कलो लावग खाद् अनसुनधान त्ा गु्  
वनयनत्र् प्रयलोगशालामा पठाउने गरिएकलो छ। बजाि अनगुमनकलो मखुय वजममिेािी वजलला प्रशासन कायावालयसँग िहने हुनाले 
यस समबनधी काममा समनिय त्ा सहयलोगकलो लावग वजलला प्रशासन कायावालय लगायत अनय सिलोकाििाला वनयमनकािी 
वनकायबाट संयकु्त बजाि अनगुमनकलो लावग माग भई आएमा महानगिले सलो कायवामा संलगन िही सहयलोग ि समनिय गनने 
गिेकलो छ । सा्ै उपभलोक्ता सितेना समबनधी कायवा गनने ि सिस् बजाि कायमका लावग त्ा उवित बजाि  मलूयमा िसत ुत्ा 
सेिाकलो खरिि वबक्री समबनधी कायवामा प्रिवलत ऐन काननुकलो पालना हुने गिी उपभलोक्ता वहत सितेना कायवाक्रम संञिालन 
गननेसमते कायवा गिदै आएकलो छ । यसका सा्ै नगि प्रहिीकलो समनियमा उपभलोगय िसत ुत्ा सेिाकलो गु् सतियकु्त, सहज एिंम ्
सलुभ आपवूतवा हुने वयिस्ा गनने गिेकलो छ ।
 बजाि अनगुमन कायवाबाट उपभलोक्ता वहत संिषि्का लावग सिचछ बजाि कायम िाखन, गु् सतिीय िसत ुत्ा सेिा 
उपयलोग गनवा, अखाद् िसत ुत्ा मयाि सवकएका सामानहरूकलो वबक्री विति् नगनवा, पसल वयिसाय ितावा/निीकि् गिी 
सञिालन गनवा, वबल/विजक अद्ािवधक िाखन त्ा उपभलोक्ता संिषि् ऐन त्ा वनयमािलीहरूकलो पालनामा सझुाि विइएकलो 
छ। उपभलोक्ता वहत, उपभलोक्ता सितेना समबनधी कायवाका सनिभवामा सिचछ बजाि कायमका लावग त्ा उवित बजाि मलूयमा 
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िसत ुत्ा सेिाकलो खरिि वबक्री गनने समबनधी कायवामा प्रिवलत ऐन काननुकलो पालना हुने गिी उपभलोक्ता वहत सितेना कायवाक्रम 
सञिालन गनने त्ा उपभलोगय िसत ुत्ा सेिाकलो गु् सतियकु्त, सहज एिंम सलुभ आपवूतवा समबनधी कायवा गनने वयिस्ा छ ।उक्त 
कायवाकलो लावग नगि प्रहिीलाई परििालन गरिएकलो छ।

२०) शासकती्य सधुार
 भितपिु महानगिपावलका सशुासन प्रिधवानका लावग ित्तवित्त भएि लावगपिेकलो छ ।जनताकलो खसुी ि सनतवुष्टलाई नै 
सशुासनकलो सबैभनिा प्रमखु सिूकका रुपमा वलइ जनविश्वास आजवान गनने उद्शेय शासकीय सधुाि त्ा सधुाि प्रिधवान एकाइकलो 
स्ापना गरिएकलो छ ।यस एकाइले मखुयत भितपिु महानगिपावलकाले प्रिाह गनने हिेक प्रकािका सेिाहरूउपि िह ेगिेका 
गनुासाहरूकलो प्रभािकािी रुपमा संबलोधन गिी जनविश्वास आजवान गनने उद्शेय वलएअनरुुप प्रभािकािी रुपमा कायवासमपािन 
गिेकलो छ। प्रधानमनत्री त्ा मनत्रीपरिरिक्लो कायावालय (हलेलो सिकािका गनुासा), अवखतयाि िरुुपयलोग अनसुनधान आयलोग, 
िावषरिय सतकवा ता केनरि, सहकािी विभाग, वजलला प्रशासन कायावालय वितिन लगायतका सिलोकाििाला एिंम वनयमनकािी 
वनकाय त्ा यस कायावालयमा विवभनन वमवतमा पिेका उजिुी गनुासलो फछययौटका क्रममा विवभनन आव व्ाक िरवाहरूमा 
उजिुीहरूकलो जिाफ पठाइएकलो समबनधमा तमवसल बमलोवजमकलो तावलकाबाट सपष्ट पारिएकलो छ ।यसैगिी सितनत्र वनकायबाट 
नागरिक मत सिनेषि् गिाई नागरिकहरूका गनुासाहरूकलो समबलोधन समते गरिएकलो छ । 

वस.िं. आ.ि.     पत्र पे्रवरत गिवे विका्यहरू

का्यवा समपि ्ि/ 
िर््ययौट भएको 

जिाि/ पठाइएको 
जमरा उजुरी

कैवि्यत

१ आ.ि. ०७५/०७६

 अवखतयाि िरुुपयलोग अनसुनधान आयलोग,िावषरिय 
सतकवा ता  केनरि, सहकािी विभाग, वजलला प्रशासन 
कायावालय, वितिन,
सिक विवभजन कायावालय वितिन लगायतका 
वनकायबाट प्राप्त उजिुीहरू ।
यस कायावालयकलो गनुासलो पेटीकामा विवभन ्न 
वमवतहरूमा पिेका गनुासलोहरू

२२ (बाईस)

८ (आठ)

प्राप्त भएकलो उजिुी 
त्ा  गनुासाहरूकलो 
अवधकांश 
फछवायौट भएकलो 
अवभलेखबाट 
िवेखनछ ।  

२ आ.ि. ०७६/०७७

- हलेलोसिकाि (प्रधानमनत्री त्ा मनत्रीपरिरिक्लो 
कायावालय),
अवखतयाि िरुुपयलोग अनसुनधान आयलोग, 
िावषरिय सतकवा ता केनरि सहकािी विभाग, वजलला 
प्रशासनकायावालय,वितिन, नागरिक लगानी कलोर, 
भ्रष्टिाि विरुधि अवभयान वितिन,
लगायतका वनकायबाट प्राप्त उजिुी त्ा गनुासाहरू।
-यस कायावालयकलो गनुासलो त्ा सझुाि सङ्कलन 
पेटीकामा विवभन ्न वमवतहरूमा पिेका गनुासाहरू।

२८ (अट्ाईस)

७ (सात)

प्राप्त भएकलो उजिुी 
त्ा  गनुासाहरूकलो 
अवधकांश 
फछवायौट भएकलो 
अवभलेखबाट 
िवेखनछ।
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वस.िं. आ.ि.     पत्र पे्रवरत गिवे विका्यहरू

का्यवा समपि ्ि/ 
िर््ययौट भएको 

जिाि/ पठाइएको 
जमरा उजुरी

कैवि्यत

३
आ.ि. ०७७/०७८

अवखतयाि िरुुपयलोग अनसुनधान आयलोग, िावषरिय 
परििय पत्र त्ा पञजीकि् विभाग, वजलला प्रशासन 
कायावालय, वितिन, सहकािी समबनधी, भ्रष्टिाि विरुधि 
अवभयान वितिन, लगायतका वनकायबाट प्राप्त उजिुी 
त्ा गनुासाहरू।
ह-े ललो सिकाि(प्रधानमनत्री त्ा मनत्रीपरिरिक्लो 
कायावालय) बाट प्राप्त उजिुी त्ा गनुासाहरू।
- यस कायावालयकलो गनुासलो त्ा सझुाि सङ्कलन-
पेटीकामा विवभन ्न वमवतहरूमा पिेका गनुासाहरू 
(ईमलेबाट प्राप्त गनुासलो  समते ) ।

२९ (उननतीस)

२८ (अट्ाईस)

८  (आठ)

प्राप्त भएकलो उजिुी 
त्ा  गनुासाहरूकलो 
अवधकांश 
फछवायौट भएकलो 
अवभलेखबाट 
िवेखनछ ।

४

आ.ि. ०७८/०७९ 
(फागनु मसानत 
समम )

- अवखतयाि िरुुपयलोग अनसुनधान आयलोग, यिुा त्ा 
खलेकुि मनत्रालय, सहकािी विभाग, वजलला प्रशासन 
कायावालय,वितिन, भ्रष्टिाि विरुधि अवभयान वितिन 
लगायतका वनकायबाट प्राप्त उजिुी त्ा गनुासाहरू । 
- ह-े ललो सिकाि(प्रधानमनत्री त्ा मनत्रीपरिरिक्लो 
कायावालय) बाट प्राप्त उजिुी त्ा गनुासाहरू।
 यस कायावालयकलो गनुासलो पेवटकामा विवभनन समयमा 
पिेका उजिुीहरू 

५६ (छपनन)

४९ (उननपिास)

४ (िाि)

प्राप्त भएकलो उजिुी 
त्ा  गनुासाहरूकलो 
अवधकांश फछवायौट 
भएकलो ।

िोटूः आ.ि. (०७५/०७६, ०७६/०७७, ०७७/०७८, ०७८/०७९)कलो फागनु मसानतसममकलो अवभलेख बमलोवजम वििि्  तयाि परिएकलो।

२१) रहािगरको सेिा प्रिाह ितवाराि अिसथा 
सेिाप्रिाहको ितवाराि अिसथा`
• हाल भितपिु महानगिपावलका नगिकायवापावलकाकलो कायावालय ि अनतगवातमा  विवभनन सेिा समहूका स्ायी, अस्ायी, 

किाि ि जयालािािी गिी ७५५ कमिावािीहरू कायवाित छन।्
• सबै महाशाखा/शाखा त्ा ििा कायावालयहरूबाट वनयवमत सेिा प्रिाह भइिहकेलो छ । 
• विकास वनमावा्का कायवाहरू सञ ्िालन भइिहकेा छन ्।
• सिासथय संस्ाहरूबाट वनयवमत सेिा प्रिाह भइिहकेलो छ ।
• वशिनगि ि शाििानगिमा सञिावलत कलोवभि-१९ अस्ायी असपतालहरूबाट कलोवभि-१९ का वििामीहरूकलो उपिाि 

भइिहकेलो अिस्ा छ।

करवाचारी प्रशासि शाखा्बाट समपावदत रहत्िपूणवा का्यवाहरू
• स्ायी पिपवूतवाका लावग १४३ जना प्राविवधक/अप्राविवधक कमवािािी माग गिी प्रिशे ललोकसेिा आयलोगमा माग गिी 

पठाइएकलो हालसमम विवभनन प्राविवधक सेिाका ५६ जना वसफारिश भई वनयवुक्त वलइसकेका छन।्
• वमवत २०७७/१२/२० गतेकलो विशरे नगिसभाबाट पारित काननु अनसुाि ८४ जना कमवािािीहरूकलो एक तह बढुिा गिी 

पलु ििबनिीमा िावखएकलो।
• िवैनक कायावालय समबनधी कायवामा जनशवक्त कमी हुने िवेखएकलो हुिँा केही आिशयक कमवािािीहरू जयालािािी त्ा 

किािमा वनयवुक्त गरिएकलो।
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• प्राविवधक सहायक किािमा वनयवुक्त गिी प्रधानमनत्री िलोजगाि कायवाक्रमलाई वनिनतिता विइएकलो।
• उद्म विकासकलो लावग सहजकतावा किािमा वनयकु्त गिी कायवाक्रम ्ालनी गरिएकलो।
• सशुासन प्रिधवानकलो लावग सशुासन सवमवतलाई वक्रयाशील बनाइएकलो।
• कमवािािीहरूकलो षिमता अवभिवृधिकलो लावग विवभनन कायवाशाला गलोष्ठीहरू सञ ्िालन गरिएकलो।

आ.ि.२०७८/७९ का का्यवाक्ररहरू
• सेिाकालीन तावलम
• षिमता अवभिवृधि समबनधी तावलम
• यलोग, उतपे्रि्ा ि सकािातमक सलोि
• सङ्गठन त्ा वयिस्ापन सिनेषि्
• अवभलेख वयिस्ापन
• निवनिावावित जनप्रवतवनवधका लावग नेततृ्ि विकास तावलम
• सशुासन समबनधी गलोष्ठी ि अधययन भ्रम्
• नगिबासीसँग मयेि समिाि कायवाक्रम
• सािवाजवनक सनुिुाइ कायवाक्रम

भरतपुर रहािगरपावलका अनतगवात का्यवारत करवाचारीहरूको वििरण 

क्र. 
स.

वििरण सथा्यी करार ज्यालादारी जमरा

  परुुर मवहला जममा परुुर मवहला जममा परुुर मवहला जममा  

१ समायलोवजत वनजामती कमवािािी ५९ २४ ८३        

२ साविक स्ानीय वनकायका कमवािािी १०७ २० १२७        

३ स्ानीयतहका नयाँ कमवािािी ४८ ८ ५६        

४ स्ानीयतहका काजमा िहकेा कमवािािी ६ ८ १४        

 कायावालयका जममा स्ायी कमवािािीहरू २२० ६०  २८०       २८०

५ सिासथयतफवा का कमवािािीहरू ५७ ७८ १३५ २७ ७१ ९८ ० ६ ६ २३९

६ नगि प्रहिी (स्ायी १० बाहके)    ३७ २ ३९   ० ३९

७ किािका कमवािािी    ३३ २८ ६१    ६१

८ मावसक जयालािािी       ५३ ४३ ९६ ९६

९ िवैनक जयालािािी       ७ १६ २३ २३

१० िलोि हावजिी       १३ ४ १७ १७

 कुल जममा ४९७ १९८ ४१५ ९७ १९८ १९८ ७३ ६९ १४२ ७५५
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२२) िडागत भौवतक पूिावाधारहरू  
 ििागत भौवतक पिूावाधािकलो प्रगवत वित्र्बाट समग् महानगिपावलकाकलो प्रगवतबािे बझुन सहज हुने भएकलो हुिँा यहाँ 
ििागत विकासकलो अिस्ा िखेाइएकलो छ ।ििाहरूकलो विकास नै महानगिकलो समपू् वा विकास हलो । महानगिकलो विकासलाई 
एकवत्रत रूपमा यस प्रवतिेिनमा िावखएकलो हुनाले ििाका समपू् वा कायवाक्रमहरूकलो वििि्लाई यस प्रवतिेिनवभत्र छुटै् निखेाई 
भौवतक पिूावाधािकलो वििि् मात्र िखेाइएकलो छ ।समबनधीत ििाहरूबाट यस आि २०७८।७९ मा सञिालन भइिहकेा 
यलोजनाहरूका समपनन भएकलो समबनधमा विसततृ वििि् प्राप्त नभएकलोले यसमा समािेश गनवा गरिएकलो छैन । 

j8f g+= ! df ePsf k"jf{wf/ ljsf;

भितपिु महानगिपावलका ििा नं.१ मा सिक विसतािकलो प्रगवत हिेावा २०७४/०७५ मा ०.२ वक.वम. काललोपत्रे िहकेामा 
२०७५/०७६ मा २.९९ वक.वम., २०७६/०७७ मा १.७६ वक.वम.ि २०७७/०७८ मा १.२३ वक.वम. विसताि भएकलो छ । 
यसैगिी सिक ढलानतफवा  २०७४/०७५ मा ०.३ वक.वम., २०७५/०७६ मा ०.४५ वक.वम., २०७६/०७७ मा ०.६६ वक.वम.ि 
२०७७/०७८ मा ०..१४ वक.वम. विसताि भएकलो छ । सिक गाभलेतफवा  २०७४/०७५ मा ०.७ वक.वम., २०७५/०७६ मा 
२.०० वक.वम., २०७६/०७७ मा १.६५ वक.वम. समपनन भएकलो छ ।  

j8f g+= @ df ePsf k"jf{wf/ ljsf;

भितपिु महानगिपावलका ििा नं.२ मा सिक विसतािकलो प्रगवत हिेावा २०७४/०७५ मा ०.३ वक.वम. काललोपत्रे िहकेामा २०७५/०७६ 
मा १.३ वक.वम., २०७६/०७७ मा ०.६२ वक.वम.ि २०७७/०७८ मा ०.८२  वक.वम. विसताि भएकलो छ । यसैगिी सिक ढलानतफवा  
२०७५/०७६ मा ०.१३  वक.वम., २०७६/०७७ मा १.११  वक.वम.ि २०७७/०७८ मा ०.५७  वक.वम. विसताि भएकलो छ ।
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j8f g+= # df ePsf k"jf{wf/ ljsf;

महानगिपावलका ििा नं.३ मा सिक विसतािकलो प्रगवत २०७४/०७५ मा २.४ वक.वम. काललोपत्रे िहकेामा २०७५/०७६ मा १.६३ वक. 
वम., २०७६/०७७ मा २.१९ वक.वम.ि २०७७/०७८ मा १.९५ वक.वम. िहकेलो छ । यसैगिी सिक ढलानतफवा  २०७५/०७६ मा ०.२५ 
वक.वम., २०७६/०७७ मा ०.२७ वक.वम.ि २०७७/०७८ मा ०.०६ वक.वम. विसताि भएकलो छ । सिक ग्ाभलेतफवा  २०७५/०७६ मा 
२.३६ वक.वम., २०७६/०७७ मा १.०० वक.वम. ि २०७७/०७८ मा १.५० समपनन भएकलो छ ।  

j8f g+= $ df ePsf k"jf{wf/ ljsf;

 यस महानगिपावलका ििा नं.४ मा सिक विसतािका क्रममा २०७४/०७५ मा ०.३ वक.वम. काललोपते्र िहकेामा २०७५/०७६ मा 
१.३ वक.वम., २०७६/०७७ मा ०.६२ वक.वम.ि २०७७/०७८ मा ०.८२  वक.वम. विसताि भएकलो छ । यसैगिी सिक ढलानतफवा  २०७५/०७६ मा 
०.१२४  वक.वम., २०७६/०७७ मा १.११  वक.वम.ि २०७७/०७८ मा ०.५७  वक.वम. विसताि भएकलो छ ।
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j8f g+= % df ePsf k"jf{wf/ ljsf;

भितपिु महानगिपावलका ििा नं. ५ मा सिक विसतािकलो प्रगवत हिेावा २०७४/०७५ मा ३.६ वक.वम. काललोपत्रे िहकेामा 
२०७५/०७६ मा २/७५ वक.वम. ि २०७६/०७७ मा ८.२२ वक.वम. ि २०७७ ि ०७८ मा ८.३ वक.वम.  विसताि भएकलो छ । 
यसैगिी सिक काललोपत्रेतफवा  २०७४/०७५ मा १.७३ वक.वम., २०७५/०७६ मा २.४  वक.वम. ि २०७७ /०७८ मा ०.८७  
वक.वम. समपनन भएकलो छ ।

j8f g+= ^ df ePsf k"jf{wf/ ljsf;

भितपिु महानगिपावलका ििा नं. ६ मा सिक विसतािकलो प्रगवत हिेावा २०७४/०७५ मा २.५६  वक.वम. काललोपत्रे िहकेामा 
२०७५/०७६ मा ६.८५  वक.वम. ि २०७६/०७७ मा ९.१९  वक.वम. ि २०७७ि०७८ मा ४.४९ वक.वम.  विसताि भएकलो छ । 
यसैगिी सिक ग्ाभलेतफवा  २०७४/०७५ मा ५ वक.वम., २०७५/०७६ मा ४.१  वक.वम. ि  २०७७/०७८  मा ९.६३  वक.वम. 
समपनन भएकलो छ ।  



62 63

% jif]{ sfo{sfnsf] ;dLIff @)&(

e/tk'/ dxfgu/kflnsf, lrtjg

j8f g+= & df ePsf k"jf{wf/ ljsf;

   

भितपिु महानगिपावलका ििा नं. ७ मा सिक विसतािकलो प्रगवत हिेावा २०७४/०७५ मा ४.४९ वक.वम. काललोपत्रे िहकेामा 
२०७५/०७६ मा १.९ वक.वम. ि २०७६/०७७ मा ८.६२ वक.वम. विसताि भएकलो छ । यसैगिी सिक ग्ाभलेतफवा  २०७४/०७५ 
मा ४.५ वक.वम., २०७५/०७६ मा १.९५ वक.वम.ि २०७६/०७७ मा २.८२ वक.वम. समपनन भएकलो छ ।

j8f g+= * df ePsf k"jf{wf/ ljsf;

प्रसततु महानगिपावलकाकलो ििा नं. ८ मा सिक विसतािकलो प्रगवत हिेावा २०७४/०७५ मा १०.६४  वक.वम. काललोपत्रे िहकेामा 
२०७५/०७६ मा ५.८९ वक.वम., २०७६/०७७ मा २.२१ वक.वम.ि २०७७/०७८ मा ३.६१  वक.वम. विसताि भएकलो छ। 
यसैगिी सिक ग्ाभलेतफवा  २०७४/०७५ मा ३.०० वक.वम., २०७५/०७६ मा २.५ वक.वम., २०७६/०७७ मा ०.६२ वक.वम. 
ि २०७७/०७८ मा ४.४८  वक.वम. विसताि भएकलो छ ।
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% jif]{ sfo{sfnsf] ;dLIff @)&(

e/tk'/ dxfgu/kflnsf, lrtjg

j8f g+= ( df ePsf k"jf{wf/ ljsf;

भितपिु महानगिपावलका ििा नं.९ मा सिक विसतािकलो प्रगवत हिेावा २०७४/०७५ मा १.५२  वक.वम. काललोपत्रे िहकेामा 
२०७५/०७६ मा ३.४८  वक.वम., २०७६/०७७मा १.७७  वक.वम.ि २०७७/०७८ मा १.९६ वक.वम. गिी जममा ८.७३  
वक.वम. काललोपत्रे सिक विसताि भएकलो छ । यसैगिी ग्ाभलेतफवा  २०७४/०७५ मा ७.१ वक.वम., २०७५/०७६ मा ६.०० 
वक.वम., २०७६/०७७ मा २.८२ ि २०७७/०७८ मा ०.२ गिी जममा १६.१२  वक.वम. सिक समपनन भएकलो छ ।  

j8f g+= !) df ePsf k"jf{wf/ ljsf;
 

भितपिु महानगिपावलका ििा नं.१० मा सिक विसतािकलो प्रगवत हिेावा २०७४/०७५ मा २.९ वक.वम. काललोपत्रे िहकेामा 
२०७५/०७६ मा २.३ वक.वम., २०७६/०७७ मा १.३१ वक.वम.ि २०७७/०७८ मा ०.६६ वक.वम. गिी जममा ७.१८  
वक.वम विसताि भएकलो छ । यसैगिी सिक ढलानतफवा   २०७५/०७६ मा ०.१२ वक.वम., २०७६/०७७ मा १.१० वक.वम.ि 
२०७७/०७८ मा ०.५६ वक.वम. गिी जममा १.८०४  वक.वम. विसताि भएकलो छ । सिक ग्ाभलेतफवा  २०७४/०७५ मा १.८३ 
वक.वम., २०७५/०७६ मा ०.५ वक.वम., २०७७/०७८ मा २.२० गिी जममा ४.५४ वक.वम. समपनन भएकलो िवेखनछ । 
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% jif]{ sfo{sfnsf] ;dLIff @)&(

e/tk'/ dxfgu/kflnsf, lrtjg

j8f g+= !! df ePsf k"jf{wf/ ljsf;

भितपिु महानगिपावलका ििा नं.११ मा सिक काललोपत्रेतफवा  २०७४/०७५ मा ३.७६ वक.वम., २०७५/०७६ मा १२.८८ 
वक. वम., २०७६/०७७ मा ५.३५ वक.वम. ि २०७७/०७८ मा ५.९६ वक.वम. गिी जममा २७.९६ वक.वम. विसताि भएकलो छ। 
यसैगिी सिक ढलानतफवा  २०७५/०७६ मा ०.१५ वक.वम., २०७६/०७७ मा ०.३५ वक.वम.ि २०७७/०७८ मा ०.२ वक.वम. 
विसताि भएकलो छ। सिक ग्ाभलेतफवा  २०७४/०७५ मा २.५ वक.वम., २०७५/०७६ मा २.२ वक.वम. ि २०७६/०७७ मा २.११ 
वक.वम. गिी कुल ६.८१ वक.वम. समपनन भएकलो छ।  

j8f g+= !@ df ePsf k"jf{wf/ ljsf;

भितपिु महानगिपावलका ििा नं.१२ मा सिक विसतािकलो प्रगवत हिेावा २०७४/०७५ मा ४.९२ वक.वम., २०७५/०७६ मा 
६.९३ वक. वम., २०७६/०७७ मा ५.३४ वक.वम.ि २०७७/०७८ मा २.५५ वक.वम.गिी जममा काललोपत्रे सिक १९.७४ 
वक.वम. विसताि भएकलो छ । यसैगिी सिक ढलानतफवा  २०७५/०७६ मा ०.१४ वक.वम., २०७६/०७७ मा ०.३५ वक.वम.ि 
२०७७/०७८ मा ०.०६ वक.वम. विसताि भएकलो छ । सिक ग्ाभलेतफवा  २०७४/०७५ मा ३.७ वक.वम., २०७५/०७६ मा 
२.०० वक.वम. ि २०७६/०७७ मा १.५ वक.वम. गिी जममा ७.२ वक.वम. सिक समपनन भएकलो छ ।  
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% jif]{ sfo{sfnsf] ;dLIff @)&(

e/tk'/ dxfgu/kflnsf, lrtjg

j8f g+= !# df ePsf k"jf{wf/ ljsf;

भितपिु महानगिपावलका ििा नं.१३ मा सिक विसतािकलो प्रगवत अिललोकन गिावा काललोपत्रेतफवा  २०७४/०७५ मा १.६ 
वक.वम., २०७५/०७६ मा २.९८४ वक.वम., २०७६/०७७ मा १.६२ वक.वम.ि २०७७/०७८ मा ४.९९६ वक.वम. गिी कुल 
११.२ वक.वम विसताि भएकलो छ । सिक ग्ाभलेतफवा  २०७४/०७५ मा १४.५५ वक.वम. ि २०७५/०७६ मा २.०० वक.वम. गिी 
जममा १६.२२ वक.वम. समपनन भएकलो छ ।  

j8f g+= !$ df ePsf k"jf{wf/ ljsf;

भितपिु महानगिपावलका ििा नं.१४ मा सिक विसतािकलो प्रगवत हिेावा २०७४/०७५ मा ०.५७ वक.वम. काललोपत्रे िहकेामा 
२०७५/०७६ मा १.२ वक.वम., २०७६/०७७ मा ०.२९ वक.वम.ि २०७७/०७८ मा २.४६ गिी जममा ४.५३ वक.वम. विसताि 
भएकलो छ । यसैगिी ग्ाभलेतफवा  २०७४/०७५ मा ४.९ वक.वम., २०७५/०७६ मा ४.६९ वक.वम., २०७६/०७७ मा ६.५० 
वक.वम.ि २०७७/०७८ मा १.२ गिी जममा १७.२९ वक.वम.सिक समपनन भएकलो छ ।  
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% jif]{ sfo{sfnsf] ;dLIff @)&(

e/tk'/ dxfgu/kflnsf, lrtjg

j8f g+= !% df ePsf k"jf{wf/ ljsf;

भितपिु महानगिपावलका ििा नं.१५ कलो सिक विसताि हिेावा २०७४/०७५ मा २.०० वक.वम., २०७५/०७६ मा १.५ वक.वम., 
२०७६/०७७ मा २.६ वक.वम. गिी जममा ६.१ वक.वम. काललोपत्रे सिक वनमावा् भएकलो छ । सिक ग्ाभलेतफवा  २०७४/०७५ 
मा १.३५ वक.वम., २०७५/०७६ मा १४.९५ वक.वम. ि २०७६/०७७ मा ५.८ वक.वम. गिी जममा २२.१ वक.वम. ग्ाभले सिक 
समपनन भएकलो छ । 

j8f g+= !^ df ePsf k"jf{wf/ ljsf;

भितपिु महानगिपावलका ििा नं.१६ मा सिक विसतािकलो प्रगवत हिेावा २०७४/०७५ मा २.१० वक.वम. काललोपत्रे िहकेामा 
२०७५/०७६ मा १०.१ वक.वम., २०७६/०७७ मा ९.०० वक.वम. ि २०७७/०७८ मा ५.२१ वक.वम.गिी जममा २६.४१ 
वक.वम. विसताि भएकलो छ । यसैगिी सिक ग्ाभलेतफवा  २०७४/०७५ मा ३.० वक.वम., २०७५/०७६ मा २.५ वक.वम., 
२०७६/०७७ मा २.३ वक.वम. ि २०७७/०७८ मा ०.४ वक.वम. गिी कुल ८.२ वक.वम. सिक समपनन भएकलो छ ।  
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% jif]{ sfo{sfnsf] ;dLIff @)&(

e/tk'/ dxfgu/kflnsf, lrtjg

j8f g+= !& df ePsf k"jf{wf/ ljsf;

भितपिु महानगिपावलका ििा नं.१७ मा सिक विसतािकलो प्रगवत हिेावा २०७४/०७५ मा ५.१६ वक.वम. काललोपत्रे िहकेामा 
२०७५/०७६ मा ७.२६ वक.वम. ि २०७६/०७७ मा ४.२६ वक.वम.ि २०७७/७८मा ३.५१ गिी जममा २०.१९ वक.वम. विसताि 
भएकलो छ । यसैगिी सिक ग्ाभलेतफवा  २०७४/०७५ मा ३.२७ वक.वम,  २०७५.०७६ मा ०.६१ वक.वम.ि २०७७/७८ मा 
१.५९ वक. वम  समपनन भएकलो छ ।  

j8f g+= !* df ePsf k"jf{wf/ ljsf;

२.०५ १.५ 

०.५ 

३.४ 

८.७८५ 

१.४०६  

५.४०१  

३.४२  
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२०७४/०७५  २०७५/०७६  २०७६/०७७  २०७७/०७८  

�क
लो
�मट

र 
 

वडा नं १८ मा भएका पूवार्धार �वकास  

सडक कालोप�े  सडक �ाभेल  

भितपिु महानगिपावलका ििा नं.१८ मा सिक विसतािकलो प्रगवत हिेावा २०७४/०७५ मा २.०५ वक.वम., २०७५/०७६ मा 
१.५ वक.वम. ि २०७६/०७७ मा ०..५ वक.वम. गिी जममा ४.०५ वक.वम. काललोपत्रे सिक विसताि भएकलो छ भने ग्ाभलेतफवा  
२०७४/०७५ मा ८.७८ वक.वम., २०७५/०७६ मा १.४० वक.वम. ि २०७६/०७७ मा ५.४०, @)&&÷)&* df #=$  गिी 
जममा १८.६३ वक.वम. समपनन भएकलो छ ।  



68 69

% jif]{ sfo{sfnsf] ;dLIff @)&(

e/tk'/ dxfgu/kflnsf, lrtjg

j8f g+= !( df ePsf k"jf{wf/ ljsf;

भितपिु महानगिपावलका ििा नं.१९ मा सिक विसतािकलो प्रगवत हिेावा २०७४/०७५ मा ३.४५ वक.वम. काललोपत्रे िहकेामा 
२०७५/०७६ मा २.५३ वक.वम., २०७६/०७७ मा २.१५ वक.वम.ि २०७७/०७८ मा २.५४ वक.वम. गिी कुल १०.६८ वक.वम.
विसताि भएकलो छ । यसैगिी सिक ग्ाभलेतफवा  २०७४/०७५ मा ५.१९ वक.वम., २०७५/०७६ मा ४.७ वक. वम., २०७६/०७७ 
मा ५.५५ वक.वम. ि २०७७/०७८ मा २.४७ वक.वम. गिी कुल १७.९१ वक.वम. सिक वनमावा् भएकलो छ ।  

j8f g+= @) df ePsf k"jf{wf/ ljsf;

भितपिु महानगिपावलका ििा नं.२० मा काललोपत्रे सिक विसतािकलो प्रगवत हिेावा २०७४/०७५ मा २.५ वक.वम., २०७५/०७६ 
मा २.४१ वक.वम., २०७६/०७७ मा १.२८ वक.वम.ि २०७७/०७८ मा १.०० वक.वम. गिी जममा ७.२० वक. वम. सिक वनमावा् 
भएकलो छ । सिक ग्ाभलेतफवा  हिेावा २०७४/०७५ मा ७.९ वक.वम., २०७५/०७६ मा ३.५ वक.वम., २०७६/०७७ मा २.७७ 
वक.वम. ि २०७७/०७८ मा ४.१३ वक.वम. गिी जममा १८.३१ वक.वम. सिक समपनन भएकलो छ ।  



68 69

% jif]{ sfo{sfnsf] ;dLIff @)&(

e/tk'/ dxfgu/kflnsf, lrtjg

j8f g+= @! df ePsf k"jf{wf/ ljsf;

भितपिु महानगिपावलका ििा नं.२१ मा काललोपत्रे सिक विसतािकलो प्रगवत हिेावा २०७४/०७५ मा १.२ वक.वम., २०७५/०७६ 
मा १.८९५ वक.वम., २०७६/०७७ मा ६.५२३ वक.वम.ि २०७७/०७८ मा २.८२ वक.वम. गिी जममा १२.४३ वक. वम. सिक 
वनमावा् भएकलो छ । सिक ग्ाभलेतफवा  २०७४/०७५ मा ७.१ वक.वम., २०७५/०७६ मा ६.९ वक.वम., २०७६/०७७ मा २.१४ 
वक.वम. ि २०७७/०७८ मा २.५ वक.वम. गिी जममा १८.५४ वक.वम. सिक समपनन भएकलो छ ।   

j8f g+= @@ df ePsf k"jf{wf/ ljsf;

भितपिु महानगिपावलका ििा नं. २२ मा सिक काललोपत्रे विसतािकलो प्रगवत हिेावा ििा प्रगती २०७४/०७५ मा १.२ वक.वम., 
२०७५/०७६ मा ४.६३ वक.वम., २०७६/०७७ मा १५.३५ वक.वम., २०७७/०७८ मा २.२४ वक.वम. गिी जममा २३.४२ 
वक.वम. सिक वनमावा् भएकलो छ। ग्ािेलतफवा  २०७४/०७५ मा ३.५ वक.वम., २०७५/०७६ मा ०.५ वक.वम., २०७६/०७७ मा 
५.५ वक.वम., २०७७/०७८ मा २.७१ वक.वम. गिी जममा १२.२१ वक.वम. सिक वनमावा् भएकलो छ।
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% jif]{ sfo{sfnsf] ;dLIff @)&(

e/tk'/ dxfgu/kflnsf, lrtjg

j8f g+= @# df ePsf k"jf{wf/ ljsf;

भितपिु महानगिपावलका ििा नं. २३ मा सिक काललोपत्रे विसतािकलो प्रगवत हिेावा २०७४/०७५ मा १.७५ वक.वम., 
२०७५/०७६ मा ८.६३ वक.वम., २०७६/०७७ मा ३.३ वक.वम., २०७७/०७८ मा २.४५ वक.वम. गिी जममा १६.१३ वक.वम. 
सिक वनमावा् भएकलो छ। ग्ािेलतफवा  २०७४/०७५ मा ६.७ वक.वम., २०७५/०७६ मा ५.४ वक.वम., २०७६/०७७ मा ०.५३ 
वक.वम., २०७७/०७८ मा ८.२ वक.वम. गिी जममा २०.८२ वक.वम. सिक वनमावा् भएकलो छ।

j8f g+= @$ df ePsf k"jf{wf/ ljsf;

भितपिु महानगिपावलका ििा नं. २४ मा सिक काललोपत्रे विसतािकलो प्रगवत हिेावा २०७४/०७५ मा २.०३ वक.वम., 
२०७५/०७६ मा १.७३ वक.वम., २०७६/०७७ मा १.११ वक.वम., २०७७/०७८ मा २.० वक.वम. गिी जममा ६.८८ वक.वम. 
सिक वनमावा् भएकलो छ। ग्ािेलतफवा  २०७४/०७५ मा ६.१० वक.वम., २०७५/०७६ मा ५.२५ वक.वम., २०७६/०७७ मा ०.३ 
वक.वम., २०७७/०७८ मा ३.७५ वक.वम. गिी जममा १५.४० वक.वम. सिक वनमावा् भएकलो छ।
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j8f g+= @% df ePsf k"jf{wf/ ljsf;

भितपिु महानगिपावलका ििा नं. २५ मा सिक काललोपत्रे विसतािकलो प्रगवत हिेावा २०७४/०७५ मा १.२७ वक.वम., 
२०७५/०७६ मा २.० वक.वम., २०७६/०७७ मा ३.५ वक.वम., २०७७/०७८ मा २.८२ वक.वम. गिी जममा ९.५९ वक.वम. 
सिक वनमावा् भएकलो छ। ग्ािेलतफवा  २०७४/०७५ मा १३.२५ वक.वम., २०७५/०७६ मा १९.२ वक.वम., २०७६/०७७ मा 
७.६ वक.वम., २०७७/०७८ मा ३.० वक.वम. गिी जममा ४३.०५ वक.वम. सिक वनमावा् भएकलो छ।

j8f g+= @^ df ePsf k"jf{wf/ ljsf;

भितपिु महानगिपावलका ििा नं. २६ मा सिक काललोपत्रे विसतािकलो प्रगवत हिेावा २०७४/०७५ मा ३.९४ वक.वम., 
२०७५/०७६ मा २.१९ वक.वम., २०७६/०७७ मा २.३९ वक.वम., २०७७/०७८ मा ६.३८ वक.वम. गिी जममा १६.१७ 
वक.वम. सिक वनमावा् भएकलो छ। ग्ािेलतफवा  २०७४/०७५ मा ४.८४ वक.वम., २०७५/०७६ मा ५.९ वक.वम., २०७६/०७७ 
मा ७.२८ वक.वम., २०७७/०७८ मा २.९५ वक.वम. गिी जममा २०.९५ वक.वम. सिक वनमावा् भएकलो छ।
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j8f g+= @& df ePsf k"jf{wf/ ljsf;

भितपिु महानगिपावलका ििा नं. २७ मा सिक काललोपत्रे विसतािकलो प्रगवत हिेावा ििा प्रगती २०७४/०७५ मा २.० वक.वम., 
२०७५/०७६ मा १.६ वक.वम., २०७७/०७८ मा १.९५ वक.वम. गिी जममा ५.५५ वक.वम. सिक वनमावा् भएकलो छ। ग्ािेलतफवा  
२०७४/०७५ मा १०.० वक.वम., २०७५/०७६ मा ३.४६ वक.वम., २०७६/०७७ मा ९.४८ वक.वम., २०७७/०७८ मा ९.९५ 
वक.वम. गिी जममा २६.८९ वक.वम. सिक वनमावा् भएकलो छ। 

j8f g+= @* df ePsf k"jf{wf/ ljsf;

भितपिु महानगिपावलका ििा नं. २८ मा सिक काललोपत्रे विसतािकलो प्रगवत हिेावा २०७५/०७६ मा ०.६५४ वक.वम., 
२०७६/०७७ मा ०.६५४ वक.वम., २०७७/०७८ मा १.६०२ वक.वम. गिी जममा २.९१ वक.वम. सिक वनमावा् भएकलो छ। 
ग्ािेलतफवा  २०७४/०७५ मा ९.७५ वक.वम., २०७५/०७६ मा ९ वक.वम., २०७६/०७७ मा ७.०८ वक.वम., २०७७/०७८ मा 
१.६०२ वक.वम. गिी जममा २९.३३ वक.वम. सिक वनमावा् समपनन भएकलो छ।
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j8f g+= @( df ePsf k"jf{wf/ ljsf;

भितपिु महानगिपावलका ििा नं. २९ मा सिक काललोपत्रे कुल २.२५ वक.वम., सिक काललोपत्रे ममवात २०.९ वक.वम., सिक 
ढलान ३.७९  वक.वम. वनमावा् भएकलो छ। ग्ािेलतफवा  २०७४/०७५ मा ८.४५ वक.वम., २०७५/०७६ मा ७९.५ वक.वम., 
२०७६/०७७ मा ७२.२ वक.वम., २०७७/०७८ मा ०.२ वक.वम. गिी जममा १६०.३५ वक.वम. सिक वनमावा् भएकलो छ।

२३) रहािगरको विकास ्बहस
 भितपिु महानगिपावलका संघीय शासन पधिवतकै संस्ागत विकास गिेि नेपालकलो संघीयताकलो ममवालाई साकाि 
पानने उद्शे ्यबाट अगावि बवढिहकेलो छ। आफूलाई प्राप्त संिैधावनक ि काननुी अवधकािहरूकलो उपयलोग गिी विकासकलो 
आधिभतू वनमावा् गिदै समनिय¸ सहकारिता ि सहअवसततिकलो संिैधावनक मलूय बमलोवजम तीनै तहका सिकािहरूसँग विकास 
ि समवृधिका लावग सहकायवा गनने उिाइमा पगुेकलो छ। यसै क्रममा समग् भितपिु ि वितिनकै विकास केवनरित भएि भितपिु 
महानगिपावलकाले २०७८ मवंसि  ६ गते समधृि भितपिुकलो लावग विकास िहस कायवाक्रम आयलोजना गिेकलो व्यलो। पिूवा 
प्रधानमनत्री एिम ्नेकपा (माओिािी केनरि)का अधयषि माननीय श्री पषुपकमल िाहाल “प्रिणि”जयकूलो प्रमखु आवतथयमा¸ 
अ व्ामनत्री माननीय जनािवान शमावाजय ू, उजावा जलस्लोत त्ा वसिाई मनत्री माननीय पमफा भरूालजय,ू पयवाटन मनत्री त्ा प्रिशेका 
मनत्रीहरू, सभासिहरू ि समबनधीत षिेत्रका विज्ञहरू ि सिलोकाििालाहरू¸ सञिािममशीहरू¸ सवहतकलो समपुवस्वतमा समपनन 
कायवाक्रमले स्ानीय सिकािहरू विकास ि समवृधिका केनरि हुन भनने सनिशे विएकलो व्यलो। भितपिु महानगिपावलकाले हावसल 
गिेका उपलव्ध ि िाखकेा सपनाहरू पिूा गनवा संघ, प्रिशे, स्ानीय सिकाि त्ा वनजी षिेत्रकलो साझा संकलप, साझिेािी ि 
समनिय आिशयक पनने वनषकरवाका सा् सबैबाट साझा प्रवतिधिता प्राप्त भएकलो व्यलो ।
 यसैगिी भितपिु महानगिपावलकाले यसकलो विकास ि समवृधिका लावग विवभनन वमवतमा विवभनन विरयषिेत्रका 
विवशष्ट वयवक्त ि िाजनीवतकमशीसँग बसी बहृत ्रूपमा अनतिवक्रया गिदै आइिहकेलो छ।यसिी विगत पाँि िरवामा सञिावलत 
अनतिवक्रयाका मलू विरयिसत ुसंवषिप्त ि बुँिागत रूपमा प्रसततु गरिएकलो छः

 २०७४ साउनमा प्रमखु, उपप्रमखु ि जनप्रवतवनवधहरूकलो शप् त्ा पिबहाली कायवाक्रम समपनन भएकलो । 
 २०७४ पौर ११  मा पिूवा प्रधानमनत्री एिम ् नेकपा (माओिािी केनरि)का अधयषि माननीय श्री पषुप कमाल िाहाल 

“प्रिणि”जयकूलो प्रमखु आवतथयमा महानगिपावलकाकलो अलपकालीन, मधयकालीन ि िीघवाकालीन आव व्ाक, सामावजक, 
पयवाटकीय ि भौवतक विकासका समभािना ि िनुौती विरयक अनतिवक्रया कायवाक्रम समपनन,
 २०७४ फालगु्  २७ गते वमत्रिाषरि विनकलो सेनरिल साउ् विश्वविद्ालयबीि शवैषिक सहकायवाकलो समझौतापत्रमा हसताषिि, 
 २०७५ मवंसि १८ गते विवनया लगानीकतावाहरूका बीि आधवुनक कृवर, उजावा ि पयवाटनमा िैिवेशक लगानीका समभािना 

ि अिसि विरयमा अनतिवक्रया,
 २०७५ जेष्ठ २९ गते समधृि भितपिु महानगिकलो एकीकृत विकास गरुुयलोजना वनमावा्का लावग अिसि, िनुौती ि भािी 

कायवाविशा विरयक कायवाशाला गलोष्ठी समपनन, 
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 २०७५ असाि ७ गते सशुासन ि वित्तीय प्रबनध विरयक एक वििसीय कायवाक्रम समपनन, 
 २०७५ कावत्तक ११ गते भौवतक पिूावाधाि त्ा यातायात मनत्रालय अनतगवात महानगिपावलकामा िाल ुआ.ि.२०७५/०७६ 

मा सञिालन हुने आयलोजनाहरूकलो घलोर्ा,
 २०७५ मङ्वसि ९ गते संस्ागत सधुाि ि वित्तीय कायवाशाला गलोष्ठी सञिालन गरिएकलो
 २०७६ जेठ ३० गते विकास वनमावा्मा सािवाजवनक, वनजी ि साझिेािी (पी.पी.पी.)कलो प्रयलोग एिं नािाय्ी वकनाि 

विकास समबनधी कायवाशाला गलोष्ठी समपनन भएकलो¸
 २०७६ साउन १९ गते वत्र.वि.कलो आङ्वगक इवनजवनयरिङ्ग कयामपस िामपिुमा शभुािमभ कायवाक्रम समपनन,
 २०७६ साउन २० गते महानगिमा भएका समग् कायवासमपािन समबनधी छलफल कायवाक्रम समपनन, 
 २०७६ भिौ १७ गते नयावयक अवधकािकलो प्रयलोग एिं श्रलोत वयिस्ापन विरयक अनतिवक्रया कायवाक्रम समपनन, 
 २०७६ भिौ १८ गते भितपिु विमानस्ल विसताि एिं सधुाि समबनधमा सिलोकाििालाबीि अनतिवक्रया कायवाक्रम समपनन, 
 १७ अकटलोबि २०१९ मा जापानकलो यलोगलोसकुा सहि ि भितपिु महानगिबीि आपसी सहयलोग समझौता समबनधमा 

अनतिवक्रया,
 २०७८ मङ्वसि ६ गते अ व्ा, पयवाटन आवि मनत्रीहरूकलो उपवस्वतमा समधृि भितपिुका लावग विकास विरयक बहस 

कायवाक्रम समपनन, 
 २०७७ फालगु्  ११ गते महानगि प्रमखु ि यिुलोवपयन यवुनयनकी महामवहम िाजितू नलोना केपे्रजयबूाट भितपिु 

महानगिपावलकामा वनमावा् भई सञिालनमा आएकलो आपतकालीन कायवासञिालन केनरिकलो उिघ्ाटन,
 २०७४ भिौ १७ गते स्ानीय तहकलो संिैधावनक त्ा काननुी वयिस्ा समबनधी अवभमखुीकि् कायवाक्रम समपनन,
 २०७४ कावत्तकमा निीनतम प्रविवधमाफवा त स्ानीय तहकलो फलोहिमलैा वयिस्ापनकलो अिसि विरयक नगिसतिीय 

अनतिवक्रया/कायवाशाला गलोष्ठी समपनन, 
 २०७४ ितै्र ०२ गते भितपिु महानगिपावलका ि भाितीय महािाव्जय ितूािास वििगंजकलो संयकु्त आयलोजनामा 

नेपाल(भाित वद्वपषिीय पयवाटन प्रिधवान समबनधी Nepal India Bilateral Tourism Promotion Seminar 
नेपालका लावग भाितीय महामवहम िाजितू श्री मनजीि वसंह पिुीकलो प्रमखु आवतथयमा ि नगि प्रमखु श्री िेन ुिाहालजयकूलो 
अधयषितामा समपनन। 
 २०७७ ितै ३ िवेख ६ गतेसमम भितपिु महानगिपावलकाका पिावधकािी त्ा कमवािािीहरूलाई संस्ागत षिमता 

सिमलूयाङ्कन समबनधी अवभमखुीकि् कायवाक्रम समपनन।
 २०२१ अवप्रलमा असल शासन ि नेततृ्ि विकास विरयक अनतिवक्रया कायवाक्रम समपनन।
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२४) करवाचारी क्रता अवभिवृद्ध
 भितपिु महानगिपावलका, कायवाक्रम शाखाकलो अगिुाइमा महानगिपावलकामा कायवाित कमवािािीहरूकलो षिमता 
अवभिवृधिका लावग विवभनन तावलम कायवाक्रमहरू सञिालन गरिएकलो छ । समपनन प्रमखु तावलमहरूकलो वििि् यसप्रकाि 
िहकेलो छ ।

(क) ्योजिा सञचालिसम्बनधी अवभरुखीकरण तावलर 
 महानगिपावलकाका २९ िटै ििा कायावालयमा कायवाित इवनजवनयि/सि-इवनजवनयि/अवससटेनट सि–इवञजवनयि ि 
ििासवििहरूलाई लवषित गिी २०७८ कावतवाक १० गते सञिावलत एकविने अवभमखुीकि् तावलममा महानगिका यलोजना 
कायावानियनसँग समबनधीत कायवा गनने महाशाखा ि शाखाका समते १७ जना मवहला ि ६२ जना परुूर गिी जममा ७९ जना 
कमवािािीहरूकलो सहभावगता िहकेलो व्यलो ।

(ख) सािवाजविक खररद व्यिसथापि तावलर  
 महाशाखा एिं शाखा प्रमखुहरू, ििा कायावालयका इवनजवनयि एिं ििा सवििहरू ि सािवाजवनक खरिि कायवा 
बढी हुने शाखाका कमवािािीहरूलाई समते लवषित गिी २०७८ मवंसि ३ िवेख ४ गतेसमम सञिावलत िईुविने यस तावलममा 
समबनधीत विरयविज्ञ प्रवशषिककलो वयिस्ा गरिएकलो व्यलो । यस तावलममा १२ जना मवहला ि ५९ जना परुूर गिी कुल ७१ 
जना कमवािािीहरूकलो सहभावगता िहकेलो व्यलो ।

(ग) लागत अिुराि, ्योजिा अिुगरि र का्यवा समपनि प्रवतिेदि तावलर 
 महानगिपावलका ि समपू् वा ििा कायावालयहरूबाट समपािन हुने इवनजवनयरिङ्ग कायवाहरूमा एकरूपता ि सहजता 
लयाउने उद्शेयले इवनजवनयि सेिा/समहूका कमवािािीहरूलाई लवषित गिी आयलोवजत यस २ विने तावलम २०७८ मवंसि ८ िवेख 
९ गतेसमम ि २०७८ मवंसि १२ िवेख १३ गतेसमम २ समहूमा सञिालन गरिएकलो व्यलो । प्र्म लटमा मवहला ५ ि परुूर ३१ 
ि िलोस्लो समहूमा मवहला ९ ि परुूर ३७ गिी जममा मवहला १४ ि परुूर ६८ गिेि कुल जममा ८२ जना कमवािािीहरू प्रवशवषित 
भएका व्ए ।

(घ) रावट्ट्र्य भिि सवंहता तावलर 
 भिन विभागबाट जािी िावषरिय भिन संवहताबािे भितपिु महानगिपावलकाका इवनजवनयि सेिा/समहूका 
कमवािािीहरूलाई प्रवशवषित गनने उद्शेयले २०७८ मवंसि २७ िवेख २९ गतेसमम सञिावलत यस तावलममा भिन विभागम ै
कायवाित विज्ञ इवनजवनयिहरूबाट प्रवशषि्कलो वयिस्ा वमलाईएकलो व्यलो। यस तावलममा भितपिु महानगिपावलकाका 
इवनजवनयरिङ्ग सेिा/समहूमा कायवाित ७ जना मवहला ि २३ जना परुूर गिी जममा ३० जनाकलो सहभावगता िहकेलो व्यलो । 
 प्रसततु तावलमहरूबाट प्रवशवषित मवहला त्ा परुुर कमवािािीहरूकलो सङ्खयातमक वििि्लाई तल उललेख गरिएकलो 
सतमभवित्रलले ्प सपष्ट पािेकलो छ ।

tflnddf n}l·s ;xeflutf
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२५) रहािगरका विविध उललेखिी्य का्यवाक्ररहरू
 महानगिकलो पाँिबसने कायवाकालमा यसका वनयवमत कायवाक्रमहरू सफल रूपमा सञिालन भएका छन।् विकास 
वनमावा्सँग समबनधीत भौवतक पिूावाधािका कायवाक्रमहरू पवन उचि प्रा्वमकताका सा् सञिावलत छन।् यसबाहके महानगिले 
विवभनन षिेत्रलाई समटेेि ्प उललेखय कायवाक्रम सञिालन गिेकलो छ। महानगिकलो विवशष्ट पवहिानका लावग ती कायवाक्रमहरू 
विशरे महत्िका िहकेा छन।् वतनमधये मखुय कायवाक्रमकलो वििि् यसप्रकाि िहकेलो छः

(क) अमे्ला वसट्रट (Umbrella Street)
 अमे्ला वसरिट, पिूवा–पवश्म िाजमागवा िौबीसकलोठीबाट करिब १९ वक.वम. िवषि्-पवश्ममा भितपिु महानगिपावलका 
ििा नं.२२ पवटहानी घट्गाई िाप्ती निीवकनािमा अिवस्त छ। यसकलो पारिपरट् मनलोिम िावषरिय वनकुञज िहकेलो छ। यलो कायवाक्रम 
िावरवाक नगि विकास यलोजना २०७४/०७५, २०७५/०७६ ि २०७६/०७७ अनतगवात नेपाल सिकाि पयवाटन मनत्रालय, भितपिु 
महानगिपावलका ि स्ानीय लाभग्ाही समहू सवमवतकलो संयकु्त लगानीमा उपभलोक्ता सवमवतमाफवा त समपनन भएकलो हलो। यलो 
यलोजना कुल लागत रु. १८९०००००/– मा समपनन भएकलो हलो । यसकलो मखुय उद्शेय महानगिकलो पयवाटन वयिसायलाई 
विकास ि विसताि गनने िहकेलो छ । यलो कायवाक्रम नेपालकै एउटा नमनुा कायवाक्रम हलो । यसबाट सलो षिेत्रमा बसलोबास गनने 
जनसमिुायलाई प्रतयक्य िा पिलोषि रूपमा आव व्ाक लाभ भएकलो छ । यसका सा्ै स्ानीय ्ारू, बलोटे आवि समिुायकलो 
सांसकृवतक पवहिानमा िवृधि, अनतिसांसकृवतक घलुन ि वयिसाय प्रिधवान भई सलो समिुायका वयवक्तहरूकलो आव व्ाक रूपमा 
सतिलोननवत भएकलो छ । 

(ख) सतुकेरीका लावग विशेर सवुिधा
 भितपिु महानगिपावलकावभत्र िहकेा गभवािती मवहलाकलो सिुवषित प्रसवूतका लावग सिासथय संस्ासमम जान-
आउनका लावग एमबलेुनस/यातायात खिवा प्रिान गिी संस्ागत सतुकेिी गिाउने उद्शेयका सा् यलो कायवाक्रम लाग ुगरिएकलो 
छ। जसअनसुाि सतुकेिी हुने मवहलालाई वनजकलो बसलोबास िहकेलो समबनधीत ििा कायावालयमाफवा त सलोधभनावा िकम उपल्ध 
गिाउने वयिस्ा वमलाईएकलो छ। भौगलोवलक आधािमा ििाअनसुाि रु. १०००, १५०० ि २००० समम उपल्ध गिाइएकलो 
छ। यस कायवाक्रम कायावानियन पश्ात ् वनमन आय भएका नागरिकहरूले पवन संस्ागत सतुकेिी गनने गिेकलो सा्ै सिकािी 
सिासथय संस्ामा सतुकेिी गिाउने िि बढ्िलो क्रममा िहकेलो छ । यसबाट सतुकेिी ि निजात वशश ुििुैकलो सिासथय सिुषिामा 
सहयलोग पगुेकलो छ । 

(ग) आधारभूत सिास्थ्यकेनद्रको सथापिा
 भितपिु महानगिपावलका अनतगवात सिासथय संस्ा नभएका ििाहरूमा िावषरिय सिासथय नीवतमा िावखएकलो 
उद्शेयअनसुाि एक िािवा एक सिासथय संस्ा स्ापना ि सञिालन गिी सबै नागरिकलाई वनःशलुक आधािभतू सिासथय सेिा 
प्रिान गनने लक्यका सा् सबै ििामा सिासथय संस्ा स्ापना भएकलो छ। भितपिु महानगिपावलकाअनतगवात एक िािवा एक 
सिासथय संस्ा स्ापना गनने उद्शेयका सा् एक जना अ.ह.ेि., एक जना अ.नं.मी. ि एक जना कायावालय सहयलोगी गिी तीन 
जना कमवािािीबाट आधािभतू सिासथय सेिा प्रिान गनवा िावहने भौवतक, आव व्ाक ि प्राविवधक सहयलोग महानगिपावलकाले 
गनने गिी उपल्ध गिाएकलो छ। कायवाक्रमका लावग िावहने िकम सङ्घीय सिकािबाट प्राप्त गिी प्रयलोग गरिएकलो छ भने नपगु 
िकम स्ानीय तहबाट नै वयिस्ा गिी संस्ा स्ापना त्ा सञिालन गरिएकलो छ । यस सेिाबाट भितपिु महानगिपावलका 
अनतगवात सिासथय संस्ा नभएका िािवाहरू क्रमशः३, ५, ७, ९, ११, १२, १३, १५, २०, २३, २४ ि २८ मा आधािभतू 
सिासथय केनरि स्ापना गिी सेिा प्रिान गरिएकलो छ । 

(घ) िारा्यणी सी ्बीच रोडेल 
 भितपिु महानगिपावलका ििा नं. १ मा नािाय्ी निीवकनािकलो मनलोिम दृशयािललोकन हुने गिी विवभनन वकवसमका 
भौवतक वनमावा् कायवा समपनन गरिएका छन ्। नेपाल सिकाि पयवाटन मनत्रालयकलो रु. ६ किलोि ि भितपिु महानगिपावलकलो रु. १ 
किलोि गिी सात किलोिकलो लागतमा यलो यलोजना समपनन गनने कायवाक्रम िहकेलो छ । यलो यलोजना समपनन भएपवछ सबै उमिेसमहूका 
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वयवक्तले मनलोिञजन प्राप्त गननेछन।् यस यलोजना अनसुाि Beach Concept मा पाकवा  वनमावा् भई पयवाटन प्रिधवान हुनेछ ि यसबाट 
नगििासीकलो आव व्ाक वक्रयाकलाप बढ्नेछ सा्ै महानगिकलो िाजश्व बवृधि हुनेछ । 

(ङ) विूःशुलक ओवपडी सेिा
 भितपिु असपतालमाफवा त मवहला, जयेष्ठ नागरिक त्ा अपाङ्गता भएकाहरूका लावग वनःशलुक ओवपिी वटकट 
अनिुान विइएकलो छ । भितपिु असपतालमा सिासथय सेिा वलन जाने मवहला, जयेष्ठ नागरिक त्ा अपाङ्गता भएका 
सेिाग्ाहीहरूलाई ओवपिी वटकट शलुकमा शतप्रवतशत सहुवलयत प्रिान गरिएकलो छ । सलोका लावग भितपिु असपताललाई 
अनिुान िकम प्रिान गरिएकलो छ । यस अनिुानमा प्रवत िरवा औसतमा ६० लाख रुपैयँा खिवा हुने गिेकलो छ । यस सेिाबाट 
भितपिु असपतालमा सेिा वलने मवहला, जयेष्ठ नागरिक त्ा अपाङ्गता भएका वयवक्तहरूकलो उपिाि सेिामा पहुिँ िवृधि 
भएकलो छ ि उनीहरूलाई धिैे िाहत भएकलो छ ।
(च) सकुल कलर कोड 
 यस महानगिले सामिुावयक विद्ालयहरूकलो भौवतक पषिमा सधुाि लयाई बालमतै्री िातािि् वनमावा् गनने उद्शेयले 
भितपिु महानगिपावलकावभत्रका सबै सामिुावयक विद्ालय भिनकलो बावहिी िङमा एकरूपता लयाई सनुििता कायम गनवा 
महानगिवस्त समपू् वा सामिुावयक विद्ालयहरूलाई ३ िरवावभत्र नेपाल सिकािले तलोकेबमलोवजमकलो कलिकलोिअनसुाि 
विद्ालय िङिलोगन गनवाका लावग बजेट विवनयलोजन गिी कायवाक्रम अगावि बढाएकलो छ । यस यलोजनाअनसुाि गत आ. ि. 
मा २१ िटा विद्ालयमा ि यस िरवा ४३ िटा सामिुावयक विद्ालहरूमा नेपाल सिकािले तलोकेकलो सकुल कलि कलोिअनसुाि 
िङिलोगन गनने कायवा समपनन भएकलो छ । जसताकलो छाना भएका सबै कषिाकलोठामा वज्पसनकलो फलस वसवलङकलो वयिस्ा गिी बालमतै्री 
कषिाकलोठा वनमाव्ा  गनने उद्शेयअनसुाि सलो कायवा पवन भइिहकेलो छ । हालसमम १४० िटा कषिाकलोठामा वज्पसन िाखने कायवा समपनन 
भएकलो छ । यी िईु कायवाक्रममधये िङिलोगनका लावग ७० लाख ि वज्पसनकलो फलस वसवलङका लावग ५२ लाख बजटे विवनयलोजन 
गरिएकलो छ । यस कायवाक्रमबाट विद्ालयकलो भौवतक िातािि् सनुिि ि आकरवाक भएकलो छ भने सामिुावयक विद्ालयकलो बावहिी 
िङमा एकरूपता आई पवहिान खलेुकलो छ । वज्पसनकलो फलस वसवलङकलो वयिस्ाले बालमतै्री कषिाकलोठा वनमाव्ा  भई गमशी मौसममा 
बालबावलकाहरू वबिामी हुने समसयामा कमी आउनाका सा्ै विद्ालयमा उपवस्वत बढेकलो छ ।

(छ) अवटजर विशेर विद्याल्य सथापिा
 अवटजम त्ा िाउन वसनड्लोम भएका बालबावलकाका लावग विशरे विद्ालय नभएकलो हुिँा भितपिु महानगिपावलकाले 
शवैषिक सत्र २०७८ मा “भितपिु बालमवनिि अवटजम विशरे विद्ालय” स्ापना गिेकलो छ। प्रसततु विद्ालय सञिालनका 
लावग महानगिबाट वनमनवलवखत षिेत्रमा स्लोत वयिस्ापन गरिएकलो छः
१. महानगिले वशषिक, आया, सियंसेिक वशषिक ि विद्ालयसहयलोगीकलो वयिस्ा गनने,
२. पिूावाधाि-िंगिलोगन, फवनवािि, शौिालय, भानसा वयिस्ापन, बसाइ वयिस्ापन, अवटजममतै्री छात्रछात्राकलो छुटै् 

शौिालय वनमावा् गनने,
३.  वििा खाजा, वसकाइ सामग्ी, खले सामग्ी, अनगुमन ि सहजीकि् गनने ।
 यस कायवाक्रमका लावग िावरवाक करिब ३५ लाख लागने अनमुान गरिएकलो छ । यस कायवाक्रमबाट अवटजम त्ा 
िाउन वसनड्लोम भएका बालबावलकाहरूकलो उवित हिेिाह त्ा वसकाइ सहजीकि्मा सहयलोग पगुने ि हाल भितपिु 
महानगिपावलकावभत्रका अवटजम भएका करिब ३० जना बालबावलका लाभावनित हुने अपेषिा गरिएकलो छ  सा्ै यसबाट 
अवटजम त्ा िाउन वसनड्लोम भएका बालबावलकाका अवभभािकहरूलाई आव व्ाक त्ा मनलोिैज्ञावनक रूपमा सकािातमक 
प्रभाि पिेकलो ि सिलोकाििालाले सिकािले वजममिेािी वलएकलो अनभुवूत गिेकलो छ । 
 
(ज) छात्रिवृति व्यिसथापि 
 भितपिु महानगिले वशषिा षिेत्रकलो विकास ि विद्ा्शीकलो पहुिँमा वशषिा परुयाउने उद्शेयले छात्रिवृत्त कायवाक्रम 
सञिालन गिेकलो छ । यसअनरुूप संस्ागत विद्ालयमा कषिा ११ ि १२ मा अधययनित विद्ा्शीहरूका लावग छात्रिवृत्त 
वयिस्ापन गरिएकलो छ । यसकलो कायावानियनका लावग सञिािका माधयमहरूबाट सिूना प्रकाशन त्ा प्रशाि् गिी 
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विद्ा्शीहरूबाट अनलाईन ििखासत आविान गिेि GP ि GPA का आधािमा विद्ालय छात्रिवृत्त वयिस्ापन कायवाविवध 
२०७५ बमलोवजम संस्ागत विद्ालयहरूले प्रिान गनवापनने १० प्रवतशत छात्रिवृत्त मधये महानगिले ५ प्रवतशत विद्ा्शी छनलोट 
गिी छात्रिवृत्तका लावग विद्ालय त्ा विद्ा्शीहरूलाई वसफारिस पत्रसवहत समबनधीत विद्ालयमा पठाइएकलो छ । यस 
कायवाक्रमबाट कषिा ११ अधययन गनने सञिालन समहूका २३९ विद्ा्शीहरूले वनषपषि तरिकाले छात्रिवृत्त प्राप्त गिी कषिा 
११ ि १२ वनःशलुक रूपमा अधययनकलो अिसि प्राप्त गिेका छन,् जसमा छात्रा १२० जना, छात्र ११९ जना, जेहनेिाि १०८ 
जना, विपनन ८५ जना, जनजावत २४ जना, िवलत १२ जना, अपाङ्गता भएका २ जना, जनआनिलोलन ि मधसे आनिलोलनका 
घाइतेका सनतवत ७ जना ि सवहि परििािका १ जना िहकेा छन ्। GPA का आधािमा Merit Basis मा पाििशशी ढङ्गबाट 
छात्रिवृत्त विति् गिावा अवभभािक त्ा विद्ा्शीहरूमा सकािातमक प्रभाि पिेकलो छ ि सञिालन समहूका विद्ा्शीकलो 
वशषिामा पहुिँ िवृधि भएकलो छ । यस कायवाकलो वनिनतिताबाट लवषित समहूका हजािौ ँविद्ा्शीले छात्रिवृत्त प्राप्त गननेछन।् यसै 
गिी नेपालकलो संविधानले गिेकलो वयिस्ा अनरुुप वनःशलुक ि अवनिायवा आधािभतू वशषिाकलो प्रतयभवूतका लावग भितपिु 
महानगिले अवतवसमानतकृत ि ललोपलोनमखु समिुायका विद्ा्शीलाई िावरवाक तीन हजाि रूपैया महानगि छात्रिवृत्त सिरूप 
प्रिान गिेकलो छ।

(झ) ्ुयिा सि्ंयसेिक वशक्क
 वशषिक ििबनिी नयनू भएका ि वशषिक लामलो समय वबिामा बसेकलो अिस्ामा वशषिक अभािमा वसकाइ प्रभावित 
हुन नविन सामिुावयक विद्ालयलाई यिुा सियंसेिक वशषिक वनयवुक्तका लावग महानगिकलो आनतरिक स्लोतबाट वशषि् 
सहयलोग अनिुान उपल्ध गिाउने वयिस्ा वमलाईएकलो छ । यसका लावग यस शवैषिक सत्रमा ३० अनिुान कलोटा वसजवाना 
गरिएकलो छ । विद्ालयले अनिुान कलोटामा अङ्ग्ेजी, गव्त ि विज्ञान विरयका वशषिक मात्र यिुा सियंसेिक वशषिक वनयकु्त 
गनुवापनने प्रािधान िावखएकलो छ । यिुा सियंसेिक वशषिककलो विज्ञापन पत्रपवत्रकामा सािवाजवनक गनुवापनने ि यसता वशषिकका 
लावग तावलम ि अधयापन अनमुवतपत्र आिशयक नपनने प्रािधान िावखएकलो छ । यस कायवाक्रमका लावग आ.ि. २०७८/०७९ 
मा ६५ लाख िकम विवनयलोजन गरिएकलो छ । यस कायवाक्रमबाट नयनू ििबनिी भएका सामिुावयक विद्ालयमा वशषिक 
उपल्ध हुने, यिुा सियंसेिक वशषिकले अङ्ग्ेजी, गव्त ि विज्ञान विरयकलो वशषि्मा यलोगिान विन सकने ि अङ्ग्ेजी, 
गव्त एिं विज्ञान विरयकलो वसकाइ उपलव्धमा सधुाि हुने अपेषिा िावखएकलो छ । 

(ञ) भरतपुर रेट्रो पलाजा (Bharatpur Metroplaza) 
 सािवाजवनक, नीवज ि साझिेािी अिधाि्ाअनसुाि भितपिु मरेिलो ्पलाजा वनमावा्कलो काम आयावा विलिसवासँग समझौता 
भई अगावि बढेकलो छ । यसकलो लागत २ अबवा ३६ किलोि िहकेलो छ । यस कायवाक्रमबाट वनजी षिेत्रलाई प्रलोतसाहन गिदै 
“विकासमा वनजी षिेत्र सँगसँगै” भनने कायवाकलो उिाहि्ीय नमनुा प्रसततु भएकलो छ ।

(ट) भरतपुर रहािगर प्रज्ा-पवतष्ाि गठि 
 यस महानगिले भौवतक विकासवनमावा्का सा्ै प्रावज्ञक षिेत्रमा पवन काम गिेकलो छ । यस क्रममा महानगिवभत्रका 
भारा, सावहतय, कला, संसकृवत आवि विरय षिेत्रसँग समबनधीत विविध पषिमा खलोज अनसुनधान गिी सबै वििि् समटेेि 
रहािगर सावहत्य-दपवाण–२०७८  प्रकाशन गिेकलो छ भने भारासावहतयकलो अधययन, संिषि् ि ;+aw{gका लावग आिशयक 
काननु बनाई भरतपुर रहािगर प्रज्ा-प्रवतष्ाि गठन भएकलो छ । 

(ठ) राििी्य सेिा
 मानिसेिा नै सेिाकलो सिदोपरि रूप हलो । आपतमा  पिेका, सामावजक रूपमा अनयायमा पिेका त्ा वहसंामा पिेका 
वयवक्तहरूलाई वयवक्तगत िा संस्ागत तहमा सहयलोग गनवा समनियकािी एिं सेिासिरूप सहयलोग गनुवा महानगिकलो प्रमखु कतवावय 
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हलो । यस कुिालाई धयानमा िाखिे महानगिले विद्ालय वशषिामा अधययनित बालबावलकाहरूलाई ितवामान समयमा िवेखएका 
सामावजक अपिाधका घटनालाई वनयनत्र् गनवा ि आतमिषिासमबनधी षिमता विकास गनवा विवभनन समयमा कायवाक्रमहरू 
सञिालन गिेकलो छ ।सलोहीअनरुूप महानगिका सबै ििामा सामावजक विकृवत एिम ्विसङ्गवत त्ा लाग ूपिा व्ा िवुयवासन 
वनयनत्र् ि मानिता प्रिधवानका लावग ििाकायावालय, वजलला प्रहिी कायावालय ि मानिता प्रिधवानमा सवक्रय संस्ाहरूबीि 
महानगिले समनियकािी एिं अवभभािकीय भवूमका वनिावाह गिदै आइिहकेलो छ । मानि सेिा आश्रम वितिनसँगकलो सहकायवामा 
२०७६ मा भितपिु महानगिपावलकालाई सहयलोगापेषिी सिक मानिमकु्त महानगि घलोर्ा गिी कायावानियनमा लयाइनलुाई 
यसकलो एउटा उिाहि्का रूपमा वलन सवकनछ।  

२६) रहािगरका गौरिका आ्योजिाहरू
 यस महानगिले आफनलो बहृत्ति विकास ि समवृधिका लावग केही नयाँ वकवसमका कायवाक्रम अवघ लयाएकलो छ ि 
वतनलाई महानगिकै गौििका आयलोजनाका रूपमा वलएकलो छ। यी आयलोजनाहरू छलोटलो समयमा ि ्लोिै बजेटमा समपनन गनवा 
असमभि हुने भएकाले वयनीहरूलाई मखुय प्रा्वमकता विई गौििका आयलोजनामा िावखएकलो छ। यी सबैजसलो आयलोजनाहरू 
िाल ुप्रवक्रयामा िहकेा छन।् यी आयलोजनाहरू समपनन हुिँा वितिन ि भितपिुिासीहरू प्रतयषि नै लाभावनित हुनेछन।् यसका 
अवतरिक्त महानगिलाई िशेकलो पवहिानसँग जलोि्न सवकनेछ। गौििका आयलोजनाहरूकलो वििि् यस प्रकाि िहकेलो छ:

रहािगरी्य गौरिका आ्योजिाहरूको प्रगवत वििरण

वस.िं. गौरिका आ्योजिाहरू ्बजेट प्रगवत वििरण

१.
गौतमबधुि अनतिावावषरिय 
वक्रकेट िङ्गशाला वनमावा्

 हाल वनमावा् कायवा िलोवकएकलो छ।
 Financial and technical Audit क्रमश िाटवािवा एकाउनटेि ि 

सघन शहिी त्ा भिन वनमावा् आयलोजना वितिनबाट प्राप्त भई 
यिुा त्ा खलेकुि मनत्रालयमा उक्त प्रवतिेिन पेश गरिएकलो छ।
 नेपाल सिकािकलो वन्वाय भएपश्ात िङ्गशालाकलो वनमावा् कायवा 

अगावि बढ्ने छ ।

२.  भितपिु मरेिलो ्पलाजा वनमावा्
 PPP मलोिलमा वनमावा् हुने समझौता भई वित्तीय स्लोतकलो 

वयिस्ापनमा वनमावा्गनने संस्ा जवुटिहकेलो अिस्ा छ ।  

३.
महानगिीय नमनुा सिक 
पिूावाधाि विसताि

 पलुिलोकिवेख गलोनरिाङ्गसमम हरियाली सवहतकलो ६ लेनकलो सिक 
फुटपा् ि सवभवास रियाक वनमावा्कलो लावग रु १ अबवा ९८ किलोि 
७३ लाखकलो लागतमा कायवा प्रािमभ भएकलो छ।
 बाइपासमा ४ लेन सिक विसताि एिं सतह ढल वनमावा्कलो कायवा 

अवघ बवढिहकेलो छ।
 हुलाकी सिककलो १९ वक. वम. विसताि एिं सतिलोननवत भएकलो छ।

४. औद्लोवगक ग्ाम  वनमावा् रु १ किलोि

 महानगिपावलका ििा नं. २१ ि ििा नं. २० मा लघ ुऔद्लोवगकग्ाम 
वनमावा्कलो कायवा अगावि बढेकलो छ।
 ििा नं. २१ मा ९२ लाख बजेटकलो कमपाउणि िालकलो वनमावा् 

कायवा हुिँछै । 

५.  समाटवा वसरिट लाईट
करिि १ 
किलोि

 ७८ वक.वम. सिकमा समाटवा वसरिट लाईट जिानकलो काम सरुु भएकलो 
छ।
 महानगिपावलका ि नेपाल विद्तु प्रावधकि्कलो साझिेािीमा 

वनमावा् कायवा अवघ बढेकलो
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वस.िं. गौरिका आ्योजिाहरू ्बजेट प्रगवत वििरण

६. महानगिीय वसटी हल वनमावा्
रु. १ अिवा 
८५ किलोि

 वनमावा् कायवा रुित गवतमा अवघ बढेिहकेलो छ।

७.
भवूमगत विद्तु लाईन 
विसताि

 नेपाल विद्तु प्रावधकि्बाट १९ वक.वम मा भवूमगत विद्तु लाईन 
विसतािकलो कायवा प्रािमभ

८.
िौवबसकलोठी-िनौली-
मघेौली सहायक िाजमागवा

 सहायक िाजमागवा खणिकलो ८ वक.वम. सिक (भितपिु-मघेौली-
गलोलाघाट) वनमावा्ाधीन अिस्ामा िहकेलो छ।

९. विद्तुीय शििाह गहृ वनमावा्
रु.९किलोि 
९० लाख

 वनमावा्ाधीन िहकेलो छ।

१०.
महानगिीय रिङ्गिलोि ि 
वलङ्किलोि

रु. ८ अिवा 
२० किलोि

 संघीय सिकािकलो सहयलोग त्ा महानगिपावलकाकलो पहलमा 
नेपालकै सबभनिा लामलो ८८.६ वक.वम. रिङ्गिलोिकलो प्रािवमभक 
िातािि्ीय पिीषि्सवहत विसततृ परियलोजना प्रवतिेिन तयाि 
भइवा सघन शहिी त्ा भिन वनमावा् आयलोजनाबाट १० वक.वम. 
ि महानगिबाट १० वक.मी गिी जममा ४०. ५५ वक.मी रिङ्गिलोि 
वनमावा्ाधीन अिस्ामा िहकेलो ि बाँकी ४८.०६५ वक.वम. 
वनमावा्कलो काम अगावि बवढिहकेलो छ।
 ५२ वक. वम वलंक िलोिकलो काम वनमावा्ाधीन अिस्ामा

१०.
महानगिीय साइकल िलोि 
वनमावा्

 हावकम िलोकबाट धािेिलोकसममकलो सिक वनमावा्ाधीन अिस्ामा 
छ।
 गौरिगञज हले् पलोष्टबाट पवश्म पे्रमबवसत िलोकसमम सिक 

वनमावा्ाधीन अिस्ामा छ।  
 बधुििलोकबाट कटहि िलोकसमम सिक वनमावा्ाधीन अिस्ामा छ।
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वस.िं. गौरिका आ्योजिाहरू ्बजेट प्रगवत वििरण

११.
शवैषिक गु् सति विकास 
कायवाक्रम

 वशषिा षिेत्रमा विगत ४ िरवाकलो अिवधमा भितपिु महानगिपावलकाले 
अनकुि्ीय अभयासकलो ्ालनी गिेकलो छ ।
 यस अिवधमा किीब ६ हजाि विद्ा्शीहरू सामिुावयक 

विद्ालयमा बढेका छन्
 आधािभतू तहका विद्ा्शीकलो वसकाइ उपलव्ध २०७५ मा 

५६.४७% बाट बवृधि भई शवैषिक सत्र २०७७ मा ५.५३% ले 
िवृधि भई ६२% पगुेकलो छ ।
 सामिुावयक विद्ालयकलो शवैषिक गु् सतिमा उललेखय प्रगवत 

भएकलो छ।
 कुल साषििता िि ९८.५% िहकेलो छ । नमनुा विद्ालयहरू स्ापना 

भएका छन।्
 ‘हाम्लो गौिि हाम्लो भितपिु” विरयकलो स्ानीय पाठयक्रम वनमावा् 

गिी लाग ुगरिएकलो छ।
 शवैषिक गु् सति अवभिवृधिका लावग प्रतयेक ििामा एक नमनुा 

विद्ालय विकासकलो कायवाक्रम कायावानियनमा लयाइएकलो छ ।
 संस्ागत विद्ालयहरूकलो साझिेािीमा २३९ जना विद्ा्शीहरूलाई 

मरेिट बेवससमा पू् वा छात्रिवृत्त प्रिान गिी नेपालकै उिाहि्ीय 
कायवा ्ालनी गरिएकलो छ ।
 सामिुावयक विद्ालयकलो शवैषिक सतिलोननवत भएपवछ 

हालसमिुावयक विद्ालयका अधययनित विद्ा्शी संखया करिि 
३६००० बाट िवृधिभई ४२००० पगुेकलो छ।
 वशषिामा निप्रितवान वभत्याउन सटेम एजकेुशन (STEM 

Education) कायवाक्रमकलो ्ालनी गरिएकलो छ।
 समग् वशषिाकलो विकासकलो लावग महानगिपावलकाकलो आनतरिक 

आयकलो करिब १५% बजेट वशषिामा लागानी गरिएकलो छ।

१२.
सयलोगापेषिी सिक मानि 
मकु्त महानगिपावलका

 २०७६ कावतवाक ९ गते मानि सेिा आश्रमसँगकलो सहकायवा त्ा 
सामावजक संघ संस्ाहरूसँगकलो समनियमा भितपिु महानगिलाई 
पवहललो सहयलोगापेषिी सिक मानिमकु्त महानगि घलोर्ा गिी 
कायावानियन भएकलो।

१३.

कृवर विकासका लावग 
यावनत्रकि् कायवाक्रम 
(सामवुहक खतेी प्र्ाली 
समते)

 कृवर सहकािीहरूलाई ६ िटा ट्याकटि, ४ िटा बीउ प्रशलोधन 
मवेसन, १ िटा धान िलो्पने मवेसन ि १ िटा कमिाइन हाििेसटि 
विति्बाट कृवरकलो आधवुनकीकि्मा टेिा पगुेकलो छ।
 विगत ४ िरवाकलो अिवधमा ३५० िटा साना वसंिाइ ि २१ िटा 

मझौला वसंिाई समपनन गिी ४५५ विघा षिेत्रफलमा बाहै् मवहना 
वसंिाईकलो सवुनवश्तता गरिएकलो छ।

१४. अटलोलयाणि वनमावा्
 २० विघा षिेत्रफलमा DPR समपनन
 जममा लागत १ अबवा ३५ किलोि
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वस.िं. गौरिका आ्योजिाहरू ्बजेट प्रगवत वििरण

१५. लयाणि वफलि साईट वनमावा्
रु. १ अिवा 
२५ किलोि

 फलोहलोि मलैाकलो विगलो वयिस्ापनका लावग कलोरियन सिकािकलो 
सहयलोगमा DPR बनेकलो छ।
 लयाणि वफलि साईट वनमावा्का लागी MOU गनने तयािीमा 

िहकेलो छ । (अ व्ा मनत्रालय, सघंीय मावमला त्ा सामानय प्रसासन 
मनत्रालय ि कलोरियन सिकाि वििमा।)

१६.
नािाय्ी नवि SEA 
BEACH MODEL

रु. २९ 
किलोि

 महानगिपावलकाले रु ९७ लाखकलो लगानीमा १ वकललोवमटि 
िावकङ्ग रेिल वनमावा् कायवा समपनन गिेकलो छ।
 अनय कामकलो लावग पयवाटन विभागबाट ६.५ किलोि बिाबिकलो 

िकमकलो  टेनिि भइवा कायवा अवघ बढेकलो छ।
 Mosaic Tile Walking Track बनाईएकलो छ।

२७) विट्करवा  
 मलुकु संघीय संििनामा प्रिेश गिेपश्ातकलो पवहललो पाँि िरवा भितपिु महानगिपावलकाकलो लावग विकासका 
आधिभतू जग वनमावा् गनने विशामा उललेखनीय िह्लो ।तमाम प्रवतकूलताका िािजिु पवन भितपिु महानगिपावलकाले सबै 
महानगिकलो िाँजलोमा उतकृष्टता प्रिशवान गिेकलो छ । संघीय शासन नेपालकलो सनिभवामा वबलकुल नौललो भएकलोले गिदै वसकि ैजाँिा 
पवन महानगिका नगि प्रमखु िेन ुिाहालकलो नेततृिमा अनकुि्ीय कायवाहरू समपनन भएका छन।् यलो समग् महानगििासीमात्रकलो 
नभएि िशेकै लावग ठूललो समपवत्त हलो। मखुय गिी यवि स्ानीय सिकािकलो िाजनैवतक नेततृि रुपानति्कािी ि जनपे्रमी हुने हलो 
भने संघीय शासन उतकृष्ट शासन हलो नेपालकलो लावग भन ्ने प्रमा् भितपिु महानगिले प्रसततु गरिसकेकलो छ । 
 िासतिमा स्ानीय सिकािहरूकलो पाँि िरवा वनकै िनूौवतपू् वा िह् यलो। स्ानीय सिकािकलो बवलयलो काननुी ि प्रशासवनक 
संििना वनमावा् गिेि मात्र िाजनीवतक संििनाकलो वनमावा् गरिनपुननेमा िाजनीवतक संििना पवहले ि तयसकलो किीब िईु 
िरवापवछ मात्र प्रशासवनक संघीयताकलो कायावानियन गरिएकलोले स्ानीय सिकािहरू संस्ागत हुन वनकै सकस परििहकेलो छ । 
एकातफवा  संघीय सिकािले समयम ैवनमावा् गनुवापनने संघीय नीवत ि काननुहरू समयम ैवनमावा् गनवा सकेनन ्भने अकदो तफवा  नमनुा 
काननुहरूका आधािमा वनमावा् भएका स्ानीय काननुहरू पवन रुपानति्कािी हुन सकेनन।् संघीय शासन हाम्लो लावग नयाँ 
िाजनीवतक अभयास भएकलो ि स्ानीय रुपमा िाजनीवतक संििना खाली भएकलो किीब िईु िशकपश्ात ्गठन स्ानीय सिकाि 
भएकाले क्रमशः विकासकलो गवतमा स्ानीय सिकािहरू अग्सि िहकेा छन।् पाँि िरवाकलो अिवधमा किीब िईु िरवा त कलोवभि 
संकट वयिस्ापनमा नै खिवा गनुवापिेकलो अिस्ा व्यलो। यस प्रकािका िनुौवतहरूका बाबजिू पवन भितपिु महानगिपावलकाले 
विगत ५ िरवाकलो अिवधमा उललेखनीय प्रगवत हावसल गिेकलो छ । 
 स्ानीय तहकलो सबलता ि सषिमताले िाषरिकलो सषिमतालाई प्रवतवनवधति गछवा। यही मानयताअनसुाि भितपिु 
महानगिले नगिकलो विकासका हिेक पषि ि  षिेत्रलाई सनतवुलत रुपमा उवत्तकै प्रा्वमकताका सा् अगावि बढाएकलो छ। 
स्ानीय तहकलो संस्ागत विकासका लावग स्ानीय सिकाि िा वनिावावित जनप्रवतवनवध, स्ानीय प्रशासन िा कमवािािी 
प्रशासन ि स्ानीय जनता गिी तीन पषिकलो समनियातमक भवूमका हुन ुजरुिी छ । भितपिु महानगिका हिेक कायवाक्रमहरूमा यी 
तीनै पषिकलो समनियातमक भवूमका बवलयलो िहकेाले हाल भएका पिूावाधाि वनमावा्लगायतका सबै कायवाक्रमहरू सफल भएका 
छन।् जवत वजममिेाि जनप्रवतवनवधहरू िहकेा छन,् तयवत नै वजममिेाि सिवासाधाि् नगरिक भएका काि् हिेक विकासका 
गवतविवधमा धिैे भनिा धिैे सिवासाधि्हरू लाभावनित भएका छन ्। 
भितपिु महानगिकलो पाँििरने कायवाकालकलो प्रगवतकलो मलूयाङ्कन गिावा, महानगि विकासवनमावा्का कायवाक्रमहरूलाई 
विवशष्टीकृत गिेि अगावि बढेकलो िवेखनछ । पिुाना कायवाक्रमहरूकलो वनिनतिताका सा्मा नयाँ कायवाक्रमहरू ््पि ै जान ु
महानगिकलो विशरेता हलो । नयाँ कायवाक्रमकलो ्ालनी गिावा स्ानीय समिुायसँग अनतिवक्रया गनुवा ि समबनधीत विरयका 
विज्ञहरूबीिकलो छलफल ि अनतिवक्रयाबाट अगावि बढ्न ुमहानगिकलो सबल पषि िहकेलो छ । यसता कायवाक्रमहरू भितपिुकलो 
विकास-बहसका रूपमा सञिावलत छन ्। 
 विकासकलो पवहललो सङ्केतक भनेकलो भौवतक रूपमा सपष्ट िवेखने पिूावाधाि विकास हलो । यसअनतगवात महानगिले नयाँ 
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सिक वनमावा्, सिक काललोपत्र,े सिक ढलान, पिुानलो वपि ममवात, ग्ाभले सिक वनमावा्, सिकािी संघसंस्ाहरूका भिन 
वनमावा्, पिूावाधाि वनमावा्, विद्ालय, त्ा पसुतकालय वनमावा्जसता पषिलाई उचि प्रा्वमकताका सा् समपनन गिेकलो छ । 
यस वकवसमकलो विकासमा महानगि सफलवसधि भएकलो छ । 
 विकासकलो अकदो पषि भनेकलो सामावजक एिं सांसकृवतक विकास हलो । बाटलोघाटलोबाहके समाजका अनय पषिहरू 
सामावजक त्ा सिासथय सिुषिाजसता षिेत्रमा महानगिले आफनलो सेिालाई सिवासाधाि्कलो पहुिँसमम परुयाएकलो छ । 
सामावजक सिुषिामा लाभावनित हुनेकलो सङ्खया बढ्िलो अिस्ामा छ भने यलो ्प वयिवस्त बनेकलो छ । सिासथय षिेत्रमा 
महानगिले सिवासाधाि्कलो पहुिँमा सिासथय सेिा परुयाउने  उद्शेयले ‘एक ििा एक सिासथय संस्ा’ भनने कायवाक्रमलाई 
कायावानियनमा लयाएकलो छ । महानगिलाई िशेकै सिासथय हब वनमावा् गनवा ि वितिनलाई मवेिकल वसटीका रूपमा  विकास 
गनवा एिं कलोवभिका काि् विश्व त्ा नेपाल नै असतवयसत भएका बेला कलोवभि वयिस्ापन ि कलोवभि खलोप वयिस्ापनमा 
महानगि सफल िहकेलो छ । वशषिाकलो पहुिँबाट सिवासाधाि् िवञित हुन नपिलोस ्भनने हतेलेु विद्ा्शी सञिालन ‘मयेि ि 
नयानलो कपिा कायवाक्रमलाई सञिालनमा लयाएकलो छ । विद्ालय ि पसुतकालयलाई भौवतक रूपमा समपनन गिाउन अनिुान 
उपल्ध गिाउने कायवालाई महत्िका सा् अगावि बढाइएकलो छ । यसकलो परि्ामसिरूप सामिुावयक विद्ालयमा विद्ा्शी 
सङ्खया बढ्िलो अिस्ामा छ ।
 पयवाटन विसताि महानगिकलो अकदो प्रा्वमकता हलो । महानगिले महानगि ि वितिन वजललालाई नै आनतरिक ि 
बाह् पयवाटनकलो आकरवाक षिेत्रका रूपमा विकास गनवा धावमवाक, सांसकृवतक एिं पयावािि्ीय वकवसमले महत्िपू् वा स्ानहरूकलो 
विकास विसताि गिेकलो छ । पवटहानीकलो “अमे्ला वसरिट” यसकलो एउटा विवशष्ट उिाहि् हलो ।
 प्रशासन ि सामावजक सेिामा पाििवशवाता ि शनूय भ्रष्टािाि स्ावपत गनने प्रयास महानगिकलो अकदो विशरेता हलो । 
यसका लावग सिवासाधाि्का सेिालाई महानगि ि ििा कायावालयहरूबाट विवजटल प्रविवधमा प्रविष्ट गनने कायवाकलो ्ालनी 
गरिएकलो छ । सकेसमम सिवासाधाि्का कामहरूलाई ििाबाट नै सेिा प्रिाह गनने कायवाकलो ्ालनी गरिएकलो छ ।
 सहकािी विकासलाई महतिका सा् हिेी महानगिले यस अिवधमा सहकािी प्रिधवान ि विकासमा विविध अनतिवक्रया 
एिं तावलम कायवाक्रमहरू सञिालन गिेकलो छ भने लघ ुउद्म कायवाक्रमलाई ्प प्रभािकािी बनाएि सििलोजगािकलो अिसि 
वसजवाना गिेकलो छ ।सा्मा प्रधानमनत्री सििलोजगाि कायवाक्रमलाई प्रभािकािी रूपमा कायावानियन गरिएकलो छ ।यसैगिी कृवर 
ि पशपुंषिी वयिसायमा वितिनलाई आतमवनभवाि बनाउने कायवाक्रमअनतगवात कृवर ि पशपुंषिी वयिसाय प्रिधवानमा उतपािन ि 
सहयलोगलाई बढािा विइएकलो छ ।
 सामावजक समसया वनिाकि्मा महानगि सधै ँसहयलोगी सावबत भएकलो छ । मवहला, बालबावलका, जयेष्ठ नागरिक, 
गरिब त्ा असहाय, अपाङ्ग ि आवििासीहरूका हकवहत ि अवधकािलाई मधयनजि गिदै विवभनन कायवाक्रमहरू सञिालन 
गिेकलो छ भने लैङ्वगक एिं अनय वकवसमले वहसंा ि अनयायमा पिेका वयवक्तहरूकलो सहयलोग गनवा ि वहसंा नयनूीकि्का लावग 
य्ेष्ठ कायवाक्रमहरू सञिालन गिेकलो छ ।
 महानगि आफैँमा सिायत्त सिकाि भएकाले यहाँवभत्र सञिालन हुने कैयन कायवाक्रमहरूकलो सञिालन, वनयमन, 
ि वयिस्ापनका लावग काननु वनमावा् पवहललो आिशयकता हलो । यस कुिालाई मधयनजि गिदै महानगिले हिेक षिेत्रकलो 
आिशयकताका आधािमा ऐन, वनयम, वनिनेवशका, ि मापिणिहरू वनमावा् ि प्रकाशन गिेकलो छ । यसिी वनमावा् भएका धिैेजसलो 
वनयमहरू स्ानीय िाजपत्रमा प्रकावशत भई स्ानीय काननुका रूपमा स्ावपत भएका छन ्।
 िावषरिय पनुःसंििनाकलो संघािमा वनिावावित जनप्रवतवनवध ि प्रशासनलाई स्ानीय तह सञिालनका धिैे िनुौतीहरू 
व्ए । नीवतवनमावा् गनुवा, विकास अिधाि्ा बनाउन ुि विकासलाई िवेखनेगिी विसताि गनुवा यस अिवधका िनुौतीहरू हुन ्। 
हिेक िनुौतीलाई वयिस्ापन गिी महानगिले उललेखय कायवा गिदै आइिहकेलो छ त्ावप विकास ि विसतािमा केही समसयाहरू 
िहकेा छन ्। 
 महानगिले लयाएका महतिाकाङ्षिी यलोजनाहरू महानगिकलो विकास ि पवहिानका लावग महतिपू् वा छन ्ति ती 
यलोजनाहरूकलो कायावानियन वढलाई हुिँा तयसकलो लागत ि प्रभािकारितामा असि गनने हुिँा ती यलोजनाहरूकलो कायावानियन 
्प प्रा्वमकतामा िाखनपुनने िवेखनछ । महानगिका गौििका आयलोजनाहरू महानगिकलो बहृत्ति विकासका लावग आिशयक 
अिधाि्ाहरू हुन ्। यी आयलोजनालाई पवन य्ासमयमा पू् वाता विन जरुिी िवेखनछ । अनतिावावषरिय तहमा विसतारित भवगनी 
समबनध एिं सिसयतालाई ्प प्रभािकािी बनाउन सके महानगिकलो आव व्ाक एिं पयवाटकीय विकासमा िवृधि हुने िवेखनछ ।
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 पररवशष्ट १
शैवक्क प्रगवतको वििरण तावलका

पूिावाधार विरावाण तिवा

क्र.
स.ं

आ.ि. विद्याल्यको  पूिावाधार विरावाण
विद्याल्यको 

सङ्ख्या
रकर

प्रावप्तको 
श्ोत

कैवि्यत

१ २०७५/७६

शौिालय ४ िटा २८ लाख

संघीय

 

पसुतकालय ४ िटा २६ लाख  

कषिाकलोठा  (२  कलोठे)  ४ िटा ३२ लाख  

२ २०७६/७७ भौवतक  संििना १० िटा २ किलोि २० लाख प्रिशे  

३ २०७६/७७
शौिालय ३ िटा २१ लाख

संघीय
 

कषिाकलोठा ६ िटा १ किलोि १२ लाख  

४ २०७६/७७

कषिाकलोठा  (८  विद्ालय  ि  १  सा.अ.  के.)  ९ िटा १६ किलोि ४ लाख

स्ानीय

 

िंगिलोगन २१ िटा ४२ लाख  

फवनवािि १८ िटा १८ लाख  

विज्ञान  लयाब ६ िटा २४ लाख  

कमपाउणििाल
५ िटा 

विद्ालय
३४ लाख  

 ममवात  (७  विद्ालय,२  कलेज  ि  १  सा.अ.के.) १० िटा 
६ किलोि ४ लाख ५० 

हजाि
 

५ २०७६/७७
नमनुा  विद्ालय  (१  किलोि  ८७  लाख  ५०  
हजािकलो  ििले)  

२ िटा 
विद्ालय 

३ किलोि ७५ लाख संघीय  

६ २०७७/७८

कषिाकलोठा  वनमावा् २३ िटा ३ किलोि ९६ लाख

संघीय 
(िाषरिपवत 
शवैषिक 
सधुाि 

कायवाक्रम)

 

कम्पयटूि  लयाि स्ापना व्ा १  िटा  ६  लाख  ५०  हजाि   

पसुतकालय  त्ा  विज्ञान  प्रयलोगशाला १  िटा  ६  लाख  ५०  हजाि   

वशषिामा  निीन  प्रविवध  प्रिधवान १८  िटा  १  किलोि १७ लाख    

वसकाइ  सामग्ी/उपलव्ध  िवृधि ३  िटा  १९ लाख  ५०  हजाि   

विशरे  विद्ालय २  िटा  २०  लाख    

भौवतक  पिूावाधाि  त्ा  शवैषिक  विकास १  िटा  २५  लाख   
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क्र.
स.ं

आ.ि. विद्याल्यको  पूिावाधार विरावाण
विद्याल्यको 

सङ्ख्या
रकर

प्रावप्तको 
श्ोत

कैवि्यत

७ २०७७/७८

िंगिलोगन ४२  िटा  ५८ लाख

स्ानीय

  

कमपाउणि िाल १२  िटा  १७ लाख   

भिन/कषिाकलोठा  ममवात १४  िटा  २५ लाख   

फवनवािि ६  िटा  ६ लाख  

फल वसवलङ ३३ िटा ४९ लाख  

छानलो ममवात १३ िटा १ किलोि २५ लाख  

खानेपानी १७ िटा ६ लाख  

४ कलोठे भिन ८ िटा ३ किलोि ३३ लाख  

शधुि वपउने पानी त्ा शौिालय सिसफाइ ( प्रवत 
विद्ालय १० हजािका ििले)

१२३ िटा १२ लाख ३० हजाि  

८ २०७७/७८

शौिालय ७ िटा ४९ लाख

संघीय

 

पसुतकालय ४ िटा २६ लाख  

विज्ञान लयाब ३ िटा १९ लाख ५० हजाि  

९ २०७८/८९
विद्ालयका सहयलोगी कमवािािीलाई (मावसक 
७०००।- का ििले १३ मवहना)

१२३ जना    

१० २०७८/८९
विद्ालयका लेखा कमवािािीलाई (मावसक 
७०००।- का ििले १३ मवहना)

५१ जना    

११ २०७८/८९ वशषि् सहयलोग अनिुान ३० ५० लाख   

१२ २०७८/८९ STEM Education कलो ्ालनी ३    

१३ २०७८/८९ अवटजम विद्ालय स्ापना १    

१४ २०७८/८९ महानगि सावहतय त्ा संसकृवत उत्ान समबनधी कायवाक्रम १ ४ लाख   
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क्र.स.ं आ ि. का्यवाक्ररको  वििरण पररणार रकर स्ोत कैवि्यत

१ २०७५/७६ सामिुावयक मा.वि.मा विवजटल हावजिी वयिस्ापन २० िटा  स्ानीय  

२

२०७६/७७

बालबावलकासँग मयेि कायवाक्रम (नयानलो कपिा विति्, 
१३ िटा विद्ालयमा )

४५० जना ९० हजाि ४ सय स्ानीय  

३
िाषरिपवत िवनङवसलि प्रवतयलोवगता (१ लाख संघीय 
बाँकी  स्ानीय)

१ पटक
१४ लाख ९१ हजाि 

१०
स्ानीय  

४
आधािभतू वशषिा पिीषिा (कषिा-८) कलो वयिस्ापन 
सफटिेयि माफवा त 

१ पटक  स्ानीय  

५
महानगिीय इवनजवनयरिङ कलेज सञिालन त्ा 
विद्ा्शी सहयलोग अनिुान 

१ िटा ३० लाख स्ानीय  

६
५५ िरवा उमिे पिूा भई पिािवध िहि ैअिकाश वलन 
िाहने सामिुावयक विद्ालयका वशषिकलाई (गलोलिेन 
ह्ानि्स सेक)

१४ जना  स्ानीय  

७
नवतजाकलो आधािमा उतकृष्ट विद्ालय वशषिक ि 
विद्ा्शीलाई पिुसकाि त्ा सममान

३ िटा ४ लाख स्ानीय  

८
पसुतकालयलाई पसुतक हसतानति् (कािागािवभत्र-१ ि 
अनय -३)

४ िटा २ लाख स्ानीय  

९
बालवबकास केनरिका स.का. (मावसक २,०००।- का 
ििले १३ मवहना)

२०० जना ५२ लाख स्ानीय  

१०
विद्ालयका कमवािािीलाई (मावसक १,०००।- का ििले 
१३ मवहना)

१७३ जना २२ लाख ४९ हजाि स्ानीय  

११
सामिुावयक विद्ालयका प्र.अ.हरूलाई संघीय 
सिकािबाट उपल्ध गिाए सिहकलो शत प्रवतशत भत्ता 
्प

१२३ जना  स्ानीय  

१२
सियम ्सेिक वशषिक वयिस्ापन अनिुान (सतुकेिी वििा ि सहयलोगी आिशयक पनने वशषिककलो हकमा 
माधयवमक-१५,०००।– वनमन-माधयवमक- १४,०००।- ि प्रा्वमक-१३,५००।– कलो ििले)

स्ानीय  
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क्र.स.ं आ ि. का्यवाक्ररको  वििरण पररणार रकर स्ोत कैवि्यत

१३

२०७७/७८

बालबावलकासँग मयेि कायवाक्रम (नयानलो कपिा विति्, 
६ िटा विद्ालयमा ) ५०० जना 

   स्ानीय  

१४
िाषरिपवत िवनङवसलि प्रवतयलोवगता (१ लाख संघीय 
बाँकी स्ानीय)

१ पटक  स्ानीय  

१५
नवतजाकलो आधािमा उतकृष्ट विद्ालय वशषिक ि 
विद्ा्शीलाई पिुसकाि त्ा सममान

३ िटा ४ लाख स्ानीय  

१६
बालवबकास केनरिका स.का. (मावसक २०००।- का 
ििले १३ मवहना)

२०० जना ५२ लाख स्ानीय  

१७
विद्ालयका कमवािािीलाई (मावसक १०००।- का ििले 
१३ मवहना)

१७३ जना २२ लाख ४९ हजाि स्ानीय  

१८
एक ििा एक नमनुा समिुावयक विद्ालय कायवाक्रम(२ 
लाखका ििले)

२८ िटा ५६ लाख स्ानीय  

१९
आधािभतू  विद्ालयलाई इनटिनेट विसताि 
अनिुान(१० हजािका ििले) 

७२ िटा ७ लाख २० हजाि स्ानीय  

२०
सामिुावयक विद्ालयका प्र अ हरूलाई संघीय 
सिकािबाट उपल्ध गिाए सिहकलो शत प्रवतशत भत्ता 
्प -

१२३ जना  स्ानीय  

२१ सामिुावयक विद्ालयमा बस सेिा ५ िटा ८० लाख स्ानीय  

२२ बनिाबनिीकलो समयमा वशषिकलाई ICT तावलम  २६ हजाि ५०   

२३ सामिुावयक-सामिुावयक विद्ालय साझिेािी कायवाक्रम २    

२४
प्राविवधक धाि सञिालन भएका विद्ालयका 
विद्ा्शीहरूका लावग पढ्दै कराउँदै का्यवाक्रर

१    

२५ विद्ालयमा जाने अनिुान सफटिेयि माफवा त भकु्तानी १ २ लाख   

२६
 सियम ्सेिक वशषिक वयिस्ापन अनिुान (सतुकेिी वििा ि सहयलोगी आिशयक पनने वशषिककलो हकमा 
माधयवमक-१५०००।-वनमन-माधयवमक- १४०००।- ि प्रा्वमक-१३५००।- का ििले)

स्ानीय  

२७ २०७८/८९
बालवबकास केनरिका स.का. (मावसक ७०००।- का 
ििले १३ मवहना)

२०० जना    

२८ २०७८/८९
विद्ालयका सहयलोगी कमवािािीलाई (मावसक ७०००।- 
का ििले १३ मवहना)

१२३ जना    

२९ २०७८/८९
विद्ालयका लेखा कमवािािीलाई (मावसक ७०००।- का 
ििले १३ मवहना)

५१ जना    

३० २०७८/८९ वशषि् सहयलोग अनिुान ३० ५० लाख   

३१ २०७८/८९ STEM Education कलो ्ालनी ३    

३२ २०७८/८९ अवटजम विद्ालय स्ापना १    

३३ २०७८/८९
महानगि सावहतय त्ा संसकृवत उत्ान समबनधी 
कायवाक्रम

१ ४ लाख   
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वशक्ा सम्बनधी िीवत वि्यरहरू

वस.नं. आ .ब. कायवाक्रमकलोवििि् परि्ाम
प्रावप्तकलो 

श्रलोत
कैवफयत

१ २०७५/७६ भितपिु महानिपावलकाकलो वशषिा ऐन, २०७५ १ स्ानीय  

२ २०७५/७६ विद्ालय छात्रिवृत्त वयिस्ापन कायवाविवध, २०७५ १ स्ानीय  

३ २०७६/७७ वशषिा नीवत, २०७६ १ स्ानीय  

४ २०७६/७७
वशषिक ििबनिी वमलान त्ा विद्ालय समायलोजन 
कायवाविवध,२०७६

१ स्ानीय  

५ २०७६/७७ पिूवा तयािी कषिा एिम ्भारा वशषि् समबनधी वनिनेवशका, १ स्ानीय  

६ २०७६/७७
प्रािवमभक बाल वशषिा केनरि एिम ्वशश ुविकास केनरि 
वयस्ापन वनिनेवशका, २०७६

१ स्ानीय  

७ २०७६/७७ किािमा वशषिक वनयवुक्त समबनधी कायवाविवध, २०७६ १ स्ानीय  

८ २०७६/७७ विद्ालय िगशीकि् त्ा शलुक वनधावाि् कायवाविवध, २०७६ १ स्ानीय  

९ २०७८/७९
ििा वशषिा सवमवत, विद्ालय वयिस्ापन सवमवत ि वशषिक- 
अवभभािक संघगठन समबनधी कायवाविवध, २०७८

१ स्ानीय  

१० २०७८/७९ प्रधानाधयापक वनयवुकत्त समबनधी कायवाविवध, २०७८ १ स्ानीय  
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वस.िं. ऐिको िार सिीकृत वरवत
राजपत्ररा 

प्रकावशत वरवत

1 भितपिु महानगिपावलका वशषिा ऐन,२०७५ २०७५/५/४ २०७५/५/४

2 भितपिु महानगिपावलका नयावयक सवमवत (कायवाविवध समबनधी) ऐन,२०७५ २०७५/५/५ २०७५/५/५

3 भितपिु महानगिपावलका सहकािी ऐन,२०७५ २०७५/३/१२ २०७५/५/४

4 भितपिु महानगिपावलका आव व्ाक ऐन,२०७४ २०७४/९/१८ २०७४/९/१८

5 भितपिु महानगिपावलका विवनयलोजन ऐन,२०७४ २०७४/९/१८ २०७४/९/१८

6 भितपिु महानगिपावलका प्रशासवनक कायवाविवध (वनयवमत गनने) ऐन,२०७५ २०७५/४/१२ २०७५/४/१२

7 भितपिु महानगिपावलकासािवाजवनक वनजी साझिेािी समबनधमा वयिस्ा गनवा बनेकलो ऐन,२०७५ २०७५/४/१२ २०७५/४/१२

8
भितपिु महानगिपावलका नगि विपि ्जलोवखम नयवूनकि् त्ा वयिस्ापन गनवा  िनेकलो 
ऐन,२०७५

२०७५/४/१२ २०७५/१०/२

9 भितपिु महानगिपावलकाआव व्ाक ऐन,२०७६ २०७६/३/१६ २०७६/४/१

10 भितपिु महानगिपावलका िाजश्व ऐन,२०७६ २०७६/३/१६ २०७६/४/१

11 वशषिा (प्र्म संशलोधन) ऐन,२०७६ २०७६/४/१ २०७६/४/१

12
नयावयक सवमवत (कायवाविवध समबनधी) ऐन, २०७५ मा भएकलो मौजिुा वयिस्ापनलाई संशलोधन 
समबनधी विधयेक (ऐन) २०७६

२०७६/९/२८ २०७६/९/२८

13 आव व्ाक (पवहललो संशलोधन) ऐन, २०७६ २०७६/९/२८ २०७६/९/२८

14 भितपिु महानगिपावलका सहकािी ऐन (पवहललो संशलोधन) २०७६ २०७६/९/१३ २०७६/९/२८

15 आव व्ाक ऐन, २०७७ २०७७/०३/१० २०७७/०४/१

16 भितपिु महानगिपावलका िातािि् त्ा प्राकृवतक स्लोतकलो संिषि् ऐन, २०७६ २०७६/९/१३ २०७६/९/१३

17 भितपिु महानगिपावलकासहकािी ऐन,२०७५ (िलोस्लो संशलोधन) २०७७/९/२८ २०७७/९/२८

18 भितपिु महानगिपावलका जनसिासथय ऐन,२०७७ २०७७/९/२७ २०७७/९/२९

19 आव व्ाक ऐन, (िलोस्लो संशलोधन)२०७७ २०७७/९/२७ २०७७/९/२७

20
भितपिु महानगिपावलका मा कायवाित स्ानीय सेिाका कमवािािीहरुकलो समायलोजन समबनधमा 
वयिस्ापन गनवा बनेकलो ऐन, २०७७

२०७७/१२/२० २०७७/१२/२०

21 आव व्ाक ऐन,२०७८ २०७८/३/१० २०७८/४/१

22 भितपिु महानगिपावलका वशषिा ऐन,२०७५ (िलोस्लो संशलोधन) २०७८ २०७८/३/१० २०७८/३/१०

23 भितपिु महानगिपावलका प्रज्ञा प्रवतष्ठान२०७८ २०७८/९/८ २०७८/९/८

क) िगर सभा्बाट पाररत भएका ऐिहरु
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वस.िं. वि्यरािलीको िार सिीकृत वरवत
राजपत्ररा 

प्रकावशत वरवत

1 कायवा समपािन वनयमािली२०७४ २०७४/०६/८ २०७४/०६/८

2
वन्वाय िा आिशे ि अवधकाि पत्रकलो प्रमाव्कि् ( कायवाविवध 
वनयमािली) २०७४

२०७४/९/१८ २०७४/९/१८

3 नगि कायवापावलका (कायवा विभाजन) वनयमािली २०७६ २०७६/१/१० २०७६/१/१०

4 प्रशासकीय कायवाविवध (वनयवमत गनने) वनयमािली २०७६ २०७६/९/७ २०७६/९/७

5 सािवाजवनक वनजी साझिेािी वनयमािली २०७६ २०७६/१०/७ २०७६/१०/८

वस.िं.  विवादवेवशकाको िार सिीकृत वरवत
राजपत्ररा 

प्रकावशत वरवत

1 आनतरिक वनयनत्र् वनिनेवशका,२०७५ २०७५/५/२५ २०७५/५/२५

2 सहकािी संस्ा ितावा वनिनेवशका- २०७६ २०७६/०४/०८ २०७६/०४/१०

3
प्रािवमभक िाल वशषिा केनरि एिं वशश ुविकाश केनरि वयिस्ापन 
वनिनेवशका-२०७६

२०७६/०२/०७ २०७६/०४/१

4 पिूवा तयािी कषिा त्ा भारा वशषिक समबनधी वनिनेवशका २०७६ २०७६/०२/०३ २०७६/०६/१

5
प्रािवमभक बाल वशषिा केनरि एिं वशश ुविकाश केनरि वयिस्ापन 
(पवहललो संशलोधन) वनिनेवशका -२०७६

२०७६/११/०७ २०७६/१२/३

6 सहकािी ससं्ाकलो साधाि् सभा (कायवा वयिस्ापन) वनिनेवशका -२०७७ २०७७/०४/०७ २०७७/४/९

7 बालमतै्री स्ानीय शासन कायवानियन वनिनेवशका - २०७६ २०७७/९/२ २०७७/९/२

8
भितपिु महानगिपावलका कलो बालकलब/संजाल गठन त्ा सहजीकि् 
वनिनेवशका,२०७८

२०७८/०३/२५ २०७८/०३/२५

9 आपतकावलन पिूवा तयािी त्ा प्रवतकायवा पिूावाभयास वनिनेवशका २०७८ २०७८/०३/०६ २०७८/०३/६

10
सहकािी संस्ाकलो साधाि् सभा (कायवा वयिस्ापन( वनिनेवशका,२०७७ 
(प्र्म संशलोधन) २०७८

२०७८/०४/१८ २०७८/०४/२०

ख) sfo{kflnsfaf6 पाररत भएका वि्यरािलीहरु

ग) sfo{kflnsfaf6 पाररत भएका विवादवेवशकाहरू
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वस.िं. का्यवाविवधको िार सिीकृत वरवत
राजपत्ररा 

प्रकावशत वरवत

1 किािमा प्राविवधक कमवािािी वयिस्ापन गनने समबनधी कायवाविवध, २०७४ २०७४/०१/७ २०७४/०१/७

2 कायवापावलका बैठक सञिालन कायवाविवध, २०७४ २०७४/०५/४ २०७४/०५/४

3 नगि सभा सञिालन कायवाविवध,२०७४ २०७४/९/२२ २०७४/९/२४

4 उपभलोक्ता सवमवत गठन परििालन त्ा वयिस्ापन समबनधी कायवाविवध,२०७४ २०७४/१२/१९ २०७४/१२/१९

5 घ िगवाकलो वनमावा् वयिसायी ईजाजत पत्र समबनधी कायवाविवध,२०७४ २०७४/१२/१९ २०७४/१२/१९

6 ििा सतिीय पशपुछंी तथयाङ्क प्रलोफाइल तयाि गनने कायवाक्रम कायवानियन कायवाविवध, २०७५ २०७५/०१/७ २०७५/०१/७

7 िगुध उतपािन ि बजािीकि्कलो आधािमा अनिुान कायवाक्रम,२०७५ २०७५/०१/७ २०७५/०१/७

8 पश ुसिासथय त्ा बाझलोपन वनिाि् वशविि सञिालन कायवाविवध, २०७५/०१/७ २०७५/०१/७

9 विद्ालय छात्रिवृत्त वयिस्ापन समबनधी कायवाविवध, २०७५ २०७५/०५/०८ २०७५/०५/०८

10 स्ानीय िाजपत्र प्रकाशन समबनधी कायवाविवध, २०७५ २०७५/०५/८ २०७५/०५/८

11 नकशा पास समबनधी कायवाविवध, २०७५ २०७५/०५/२५ २०७५/०५/२५

12 विद्ालयहरुकलो लेखा परिषि् समबनधी कायवाविवध, २०७५ २०७५/०५/२५ २०७५/०५/२६

13 लेखा परिषि् समबनधी कायवाविवध, २०७५ २०७५/०५/२५ २०७५/०५/२५

14 विज्ञ परििालन समबनधी कायवाविवध, २०७५ २०७५/०७/०७ २०७५/०७/०७

15 नविजनय एि ंखानीजनय पिा व्ा सकंलन उपभलोग त्ा विक्री विति् समबनधी, २०७५ २०७५/०७/०७ २०७५/०७/०७

16 अपाङ्गता भएका वयवक्तहरुकलो परििय पत्र विति् कायवाविवध, २०७५ २०७५/०८/०७ २०७५/०८/०७

17 उपभलोक्ता सवमवत गठन कायवाविवध,२०७५ २०७५/०८/०७ २०७५/०८/०७

18 हाटबजाि संिालन त्ा वयिस्ापन कायवाविवध,२०७६ २०७६/०१/१० २०७६/०१/१०

19
भितपिु महानगिपावलका कलो किािमा नगि प्रहिी वयिस्ापन गनने समबनधी 
कायवाविवध, २०७६

२०७६/०१/१० २०७६/०१/१०

20 विद्ालय िवगवाकि् त्ा शलुक वनधावाि् कायवाविवध, २०७६ २०७६/०४/०१ २०७६/०४/०१

21 वशषिक ििबनिी वमलान त्ा सामिुावयक विद्ालय समायलोजन कायवाविवध,२०७६ २०७६/०६/१ २०७६/०६/१

22 मलेा महलोतसि त्ा प्रिशवानी संिालन कायवाविवध, २०७६ २०७६/०५/१९ २०७६/०५/१९

3= sfo{kflnsfaf6 kfl/t ePsf sfo{ljlwx?
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वस.िं. का्यवाविवधको िार सिीकृत वरवत
राजपत्ररा 

प्रकावशत वरवत

23 किािमा वशषिक वनयवुक्त समबनधी कायवाविवध,२०७६ २०७६/०४/०१ २०७६/०४/०१

24 पशसुेिा कायवाक्रम कायवानियन कायवाविवध,२०७६ २०७६/०६/२७ २०७६/०६/२७

25 कृवर यावनत्रकि् प्रिधिवान कायवानियन कायवाविवध २०७६ २०७६/०६/२७ २०७६/०६/२७

26 विपि ्वयिस्ापन कलोर सञिालन कायवाविवध,२०७६ २०७६/०३/१६ २०७६/०३/१६

27 कृवर विकाश कायवाक्रम कायवानियन कायवाविवध २०७६/०६/२७ २०७६/०६/२७

28
बाल-िावलकाकलो हक वहत समबनधमा  वयिस्ा गनवा बनेकलो स्ानीय बाल अवधकाि 
कायवाविवध,२०७६

२०७६/११/५ २०७६/११/५

29
सतुकेिी हुने मवहलाका लावग वनःशलुक एमबलेुनस/यातायात खिवा गनने 
कायवाविवध,२०७६

२०७६/०९/०७ २०७६/०९/०७

30 आधािभतू वशषि (कषिा ८) परिषिा सञिालन त्ा वयिस्ापन कायवाविवध,२०७६ २०७६/०९/१० २०७६/०९/१०

31 सहकािी संस्ालाई अनिुान सवुिधा प्रिान गनने कायवाविवध,२०७६ २०७६/०९/२८ २०७६/०९/२८

32 िातािि् त्ा प्राकृवतक श्रलोतकलो संिषि् कायवाविवध, २०७६ २०७६/०९/०७ २०७६/०९/०७

33
भितपिु महानगिपावलका कलोवभि-१९ आईसलोलेसन केनरि सञिालन 
कायवाविवध,२०७७

२०७७/०५/०७ २०७७/०५/०७

34 लेखा सवमवतकलो गठन त्ा कायवा समबनधी कायवाविवध,२०७७ २०७७/०६/०७ २०७७/०६/०७

35 भितपिु महानगिपावलकाकलो पश ुसेिा कायवाक्रम कायवानियन कायवाविवध,२०७७ २०७७/०७/२३ २०७७/०७/२३

36 भितपिु महानगिपावलका प्रािवमभक िाताििव्य परिषि् कायवाविवध,२०७७ २०७७/०७/२३ २०७७/०७/२३

37 कृवर विकास कायवाक्रम कायवानियन कायवाविवध,२०७७ २०७७/०७/२३ २०७७/०७/२३

38 बजाि अनगुमन कायवाविवध,२०७७ २०७७/०७/२३ २०७७/०७/२३

39 लैङ्वगक वहसंा वयिस्ापन कायवाविवध, २०७६ २०७७/०९/०५ २०७७/०९/०५

40 भितपिु कलोिलोना विशरे (अस्ायी) असपताल कायवाविवध, २०७६ २०७६/१२/०७ २०७६/१२/०७

41 कृवर यावनत्रकि् प्रिधिवान समबनधी कायवाविवध, २०७६(पवहललो संशलोधन,२०७८ २०७८/१/२३ २०७८/१/२३

42
भितपिु महानगिपावलका कलो नकसापास समबनधी कायवाविवध,२०७५(पवहललो 
संशलोधन, २०७८)

२०७८/३/२४ २०७८/३/२४

43
भितपिु महानगिपावलका कलो अमब्रलेा वसरिट आनतरिक आय संकलन 
कायवाविवध,२०७७

२०७८/३/२४ २०७८/३/२४

44
भितपिु महानगिपावलका नािाय्ी निीमा जल यातायात सञिालन 
कायवाविवध,२०७७

२०७८/३/२४ २०७८/३/२४
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वस.िं. का्यवाविवधको िार सिीकृत वरवत
राजपत्ररा 

प्रकावशत वरवत

45
भितपिु महानगिपावलका कलो नािाय्ी निी वकनाि वयिस्ापन त्ा सञिालन 
कायवाविवध,२०७७

२०७८/३/२४ २०७८/३/२४

46
भितपिु महानगिपावलका टलोल विकास संस्ा गठन त्ा परििालन कायवाविवध, 
२०७८

२०७८/३/२४ २०७८/३/२४

47
भितपिु महानगिपावलका अपाङ्ग भएका वयवक्तहरुकलो हक अवधकाि संिषि् त्ा 
प्रिधिवान कायवाविवध,२०७८

२०७८/३/२५ २०७८/३/२५

48 विपि ्वयिस्ापन कलोर सञिालन कायवाविवध,२०७८ २०७८/०३/०६ २०७८/०३/०६

49 आपतकावलन कायवा सञिालन केनरि कायवा सञिालन कायवाविवध, २०७८ २०७८/०३/०६ २०७८/०३/०६

50 आपतकावलन पिूवातयािी त्ा प्रवतकायवा यलोजना कायवाविवध, २०७८ २०७८/०३/०६ २०७८/०३/०६

51
ििा वशषिा सवमवत, विद्ालय वयिस्ापन ि वशषिक-अवभभािक संघगठन समबनधी 
कायवाविवध,२०७८

२०७८/०४/१८ २०७८/०४/१८

52 विद्ालय छात्रिवृत्त वयिस्ापन कायवाविवध २०७५ (प्र्म संशलोधन)२०७८ २०७८/०४/१८ २०७८/०४/१८

53 सहकािी अनिुान वशषिा, तावलम ि अनय कायवाक्रम सञिालन कायवाविवध, २०७८ २०७८/०४/१८ २०७८/०४/१८

54 पश ुसेिा कायवाक्रम कायावानियन कायवाविवध, २०७८ २०७८/०४/१८ २०७८/०४/१८

55
विघवाकावलन सेिा गिेका मवहला सिासथय सियंसेविकाहरुका लावग समनजनक वििाई 
गनने कायवाविवध,२०७८

२०७८/०३/६ २०७८/०३/६

56
भितपिु महानगिवपका सिासथय संस्ा ितावा, अनमुवत,निीकि् त्ा सतिलोननवत 
समबनधी कायवाविवध,२०७७

२०७७/१२/०६ २०७७/१२/०६

57 प्रधानाधयापक वनयवुक्त समबनधी कायवािवध,२०७८ २०७८/५/३१ २०७८/५/३१

58 सिककलो िायाँ-िायाँ िषृिािलोप् कायवाक्रम कायवाविवध,२०७८ २०७८/०७/३० २०७८/०७/३०

59 यिुा सियंसेिक वशषिक वयिस्ापन कायवाविवध,२०७८ २०७८/०७/३० २०७८/०७/३०

60 नगि खलेकुि विकास कायवाविवध,२०७८ २०७८/०७/३० २०७८/०७/३०

61
जनयधुि त्ा सबै प्रकाि जनआनिलोलनमा शहीि भएका त्ा िेपत्ता पारिएका 
परििाललाई सहायता गनने समबनधी कायवाविवध,२०७८

२०७८/०७/३० २०७८/०७/३०

62 मवहला सिासथय सियंसेविकाहरुका लावग िाििाि खिवा प्रिान गनने कायवाविवध, २०७८ २०७८/०७/३० २०७८/०७/३०
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वस.िं. रापदणडको िार सिीकृत वरवत
राजपत्ररा 

प्रकावशत वरवत

1 सहकािी संघ संस्ा सञिालन अनगुमन त्ा वनयमन सम्नधी मापिणि, २०७५ २०७६/०४/०८ २०७६/०४/१०

2 आिावसय बालगहृ सञिालन मापिणि -२०७६ २०७६/११/०५ २०७६/११/०५

3 िक्रप् (रिङ्गिलोि) कलो सिीकृवत एलाईममनेट मापिणि- २०७६ २०७६/१०/०७ २०७६/१०/०७

4 सहकािी संस्ा सञिालन, अनगुमन त्ा वनयमन समबनधी मापिणि- २०७५ २०७७/०४/९ २०७७/०४/९

5
विवजटल विस्पले बलोिवा, विज्ञापन हलोविङ्ग बलोिवा त्ा विद्वुतय प्रिाि -प्रसाि 
सामाग्ी वनयमन समबनधी मापिणि -२०७७

२०७७/०७/२३ २०७७/०७/२३

6 भितपिु महानगिपावलका िक्रप् (रिङ्गिलोि) संशलोधन सवहत मापिणि-२०७७ २०७७/०६/२५ २०७७/०६/२५

7
विपनन सिसयकलो विगलो वजविकलोपाजवानका लावग वयिस्ा स्ापनावा् िीउपजूी 
अनिुान मापिणि २०७७

२०७७/१२/०६ २०७७/१२/०६

8
मधयम (ग िगवा) अपाङ्ग भएका वयवक्तहरुका लावग वनःशलुक सिासथय विमा 
कायवाक्रम सञिालन मापिणि,२०७७

२०७७/१२/०६ २०७७/१२/०६

9 भ.म..न.पा. सतिीय विपि िाहत मापिणि २०७८ २०७८/०३/०६ २०७८/०३/०६

10
भितपिु महानगिपावलका का आमसञिाि माधयमहरुलाई विति् गरिने 
ललोककलया्कािी विज्ञापन विति् मापिणि,२०७८

२०७८/०७/३० २०७८/०७/३०

वस.िं. अचार सवंहताको िार सिीकृत वरवत
राजपत्ररा 

प्रकावशत वरवत

1 भितपिु महानगिपावलकाकमवािािीहरुकलो अिाि संवहता,२०७४ २०७४/०५/१६ २०७४/०५/१६

2 भ.म.नपा. जनप्रवतवनवधहरुकलो आिाि संवहता, २०७५ २०७५/१०/२ २०७५/१०/२

ङ) का्यवापावलका्बाट पाररत भएका रापदणडहरू

च. sfo{kflnsfaf6्बाट पाररत भएका अचार सवंहता
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िगरपावलकासतरी्य विपद व्यिसथापि सवरवत 
संयलोजक : श्री िेन ुिाहाल
सिसय : श्री पािवाती शाह ठकुिी 
सिसय : श्री िामबनध ुसिुेिी

सिसय :  प्रवतवनवध, नेकपा (एमाले) महानगि सवमवत
सिसय :  प्रवतवनवध, नेपाली काँग्ेस, महानगि सवमवत
सिसय :  प्रवतवनवध,  नेकपा माओिािी (केनरि), महानगि सवमवत
सिसय :  प्रवतवनवध, नेकपा ( एकीकृत समाजिािी ), महानगि सवमवत
सिसय : प्रवतवनवध, जनता समाजिािी पाटी, महानगि सवमवत 
सिसय : श्री अरु् पीवित भणिािी 
सिसय : श्री पिमपाव् सिुेिी
सिसय : श्री ओमप्रकाश पलोखिेल
सिसय : श्री िामलोिि नयौपाने 
सिसय : श्री विजयकुमाि भजुेल
सिसय : श्री हरिप्रसाि आिायवा 
सिसय : प्रवतवनवध,  वजलला प्रशासन कायावालय, वितिन 
सिसय : प्रवतवनवध,  वजलला प्रहिी कायावालय, वितिन 
सिसय : प्रवतवनवध,  सशस्त्र प्रहिी बल हिेकिाटि १७ नं. ग्,  
सिसय : पिूावाधाि विकास महाशाखा, भमनपा
सिसय : प्रवतवनवध, नेपाल िेिक्रस सलोसाइटी
सिसय : प्रवतवनवध, उद्लोग िाव्जय संघ, वितिन
सिसय : प्रवतवनवध, गै.स.स.स.सवमवत, वितिन
सिसय : प्रवतवनवध, नेपाल पत्रकाि महासंघ, वितिन
सिसय : श्री मघेिाज ढकाल 
सिसय सविि : श्री जीिलाल कँुिि 

विपद् व्यिसथापि कोर सञचालि सवरवत
अधयषि : श्री िेन ुिाहाल
सिसय सविि : श्री िामबनध ुसिुेिी 
सिसय : श्री अरु् पीवित भणिािी 
सिसय : श्री हरिविलास कलोइिाला 
सिसय : श्री जगनना् अयावाल 
सिसय : जीिलाल कँुिि 
सिसय : श्री बालकृष् ्पवलया

उद्यर विकास सवरवत 
संयलोजक :  श्री िेन ुिाहाल          
सिसय : श्री िामबनध ुसिुेिी           
सिसय : श्री ओम प्रसाि पलोखिेल
सिसय : श्री  िजनी मासके 
सिसय  : श्री नवमता प्रधान िाहाल
सिसय सविि : श्री सशुीला िागले 

िारा्यणी िदी वकिार व्यिसथापि 
तथा सञचालि विदवेशक सवरवत
संयलोजक : श्री िेन ुिाहाल
सिसय : श्री पािवाती शाह ठकुिी 
सिसय : श्री  िामबनध ुसिुेिी 
सिसय : श्री  जयिाम श्रषे्ठ
सिसय : श्री  िनरिवमत्र पवणित
सिसय : श्री जगनना् अयावाल 
सिसय : काननु शाखा प्रमखु 
सिसय : प्रवतवनवध, उद्लोग िाव्जय संघ वितिन
सिसय : प्रवतवनवध, उद्लोग  संघ वितिन
सिसय : श्री िमेबसवा अफ कमशवा 
सिसय सविि :  िाजश्व शाखा प्रमखु

्बालरैत्री सथािी्य िगर सवरवत 
अधयषि   : श्री िेन ुिाहाल  
 सिसय   : श्री पािवाती शाह ठकुिी           
 सिसय    : श्री िामबनध ुसिुेिी        
 सिसय     : श्री विजय कुमाि भजुेल 
 सिसय     : श्री पू् वा बहाzििु श्रेष्ठ  
 सिसय    :  श्री अमतृिाज  हमाल  
 सिसय     : श्री  धनकुमािी वि.क.  
ससिसय    :  श्री महनेरिप्रसाि पौिेल 
 सिसय    :  श्री शानताकुमािी पौिेल 
 िसय       : श्री  िीपक सिुेिी   
सिसय        : प्रवतवनवध वज प्र का
सिसय        : प्रवतवनवध  वजलला  समनिय सवमवत 
सिसय         : प्रवतवनवध, प्रमखु रिावफक कायावालय
सिसय         : अधयषि, उद्लोग िाव्जय संघ वितिन, 

kl/lzi6 #
रहािगरपावलका अनतगवात रहेका सवरवत,उपसवरवत तथा प्रवतष्ाि तथा  का्यवादलहरुको वििरण :  
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सिसय         : अधयषि,  उद्लोग  संघ, वितिन 
सिसय      : श्री िामशे्वि नयौपाने 
 सिसय    : श्री सभुरिा श्रेष्ठ 
 सिसय      : अधयषि वनमावा् वयिसायी संघ
सिसय       : अधयषि हलोटल वयिसायी संघ
सिसय     : श्री  आिशवा वतिािी 
सिसय सविि : श्री सशुीला िागले 

िगर वशक्ा सवरवत 
अधयषिः श्री िेन ुिाहाल
सिसयः श्री िामबनध ुसिुेिी
सिसयः श्री विजय भजुेल
सिसयः श्री िक्र रुिाल
सिसयः श्री पवित्रा के सी 
सिसयः श्री बाबिुाम ििािी
सिसयः श्री विजयिाज शमावा भसुाल 
सिसयः श्री िगुावाप्रसाि सापकलोटा
सिसयः श्री िामशे्वि नयौपाने 
सिसयः श्री लेखना् खनाल
सिसय-सविि श्री महनेरिप्रसाि पौि्याल

दर्बनदी  वरलाि तथा वशक्क व्यिसथापि,
 विद्याल्य सरा्योजि विदवेशक सवरवत 
संयलोजकः श्री िेन ुिाहाल 
सिसयः श्री पािवाती शाह ठकुिी
सिसयः श्री िामबनध ुसिुेिी
सिसयः श्री विजय भजुेल 
सिसयः श्री नरिनािाय् पौिेल
सिसयः श्री बाबिुाम ििािी
सिसय-सविि श्री महनेरिप्रसाि पौि्याल

विद्याल्य छात्रिवृति व्यिसथापि सवरवत 
संयलोजक : श्री िेन ुिाहाल
सिसयः श्री िामबनध ुसिुेिी
सिसयः श्री विजय भजुेल
सिसयः श्री टेक बहाििु ्ापा
सिसयः श्री कृष्प्रसाि सापकलोटा
सिसयः श्री िगुावाप्रसाि सापकलोटा
सिसयः श्री लेखना् खनाल 
सिसय-सविि श्री महनेरिप्रसाि पौि्याल 

विपनि िागररक औरवध उपचार वसिाररस सवरवत 
संयलोजक : श्री िेन ुिाहाल
सिसय : श्री िामबनध ुसिुेिी 
सिसय सविि  : िीपक सिुेिी 

भरतपुर रहािगर प्रज्ा प्रवतष्ाि 
कुलपवत : श्री िेन ुिाहाल
प्रज्ा परररद : 
उपकुलपवत : श्री इनरिप्रसाि  िेगमी 
परिरि ्सिसय : श्री केिािना् खनाल  
परिरि ्सिसय : श्री प्रकाश िापागाई ं
परिरि ्सिसय : श्री विष्िुिेी वतिािी 
सिसय सविि : श्री बालकृष् ्पवलया 
प्रज्ा सभा :  
सिसय : श्री पािवाती शाह ठकुिी 
सिसय : श्री िामबनध ुसिुेिी 
सिसय : श्री महनेरिप्रसाि पौि्याल
सिसय : श्री विजय भजुेल
सिसय : श्री िक्र रूिाल 
सिसय : श्री पवित्रा के.सी.
सिसय : श्री अमतृा िामिाम 
सिसय : िा.एकनािाय् पौि्याल
सिसय : श्री एल.बी. षिेत्री ( शप् बाँवक)
सिसय : प्रा.िा. क्वा बावनया
सिसय : िा. केशििाज िावलसे 
सिसय : श्री वकसान पे्रमी
सिसय : श्री गायत्री श्रषे्ठ
सिसय : िा. धनेश्वि भट्िाई
सिसय : प्रा.िा.नािाय्प्रसाि खनाल 
सिसय : श्री पू् वाबहाििु अवधकािी ( शप् बाँवक)
सिसय : श्री पलोरिाज पौिेल
सिसय :  श्री भपूेनरि खि्का भवूपन
सिसय : श्री िमाकानत सापकलोटा
सिसय : श्री िामहरि श्रषे्ठ
सिसय : श्री शशीवकि् िेगमी िह शमावा
सिसय  : श्री श्रीिाम महतलो
सिसय : श्री सिेुनरि असतफल
सिसय : श्री हरि यलोञजन 
सिसय : श्री हलोमना् भणिािी
सिसय सविि : श्री बालकृष् ्पवलया 
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न्याव्यक सवरवत 
संयलोजक : श्री पािवाती शाह ठकुिी                               
 सिसय :  श्री निेनरिकुमाि कनिङ्िा 
 सिसय  : श्री भितप्रसाि  अवधकािी 

राजश्व परारशवा सवरवत 
संयलोजक :- श्री पािवाती शाह ठकुिी, 
सिसय :- श्री िामबनध ुसिुेिी
सिसय :- श्री अरु् पीवित भणिािी
सिसय :- श्री पवित्रा के.सी
सिसय :- प्रवतवनवध उद्लोग िाव्जय संघ वितिन 
सिसय :- प्रवतवनवध उद्लोग संघ वितिन 
सिसय :- प्रवतवनवध िमेबसवा अफ कमशवा 
सिसय सविि :- िाजश्व शाखा प्रमखु

्याेजिा अिुगरि तथा d"Nofª\sg सवरवत 
संयलोजक :- श्री पािवाती शाह ठकुिी, 
सिसय :- श्री िामबनध ुसिुेिी
सिसय :- श्री अरु् पीवित भणिािी
सिसय :- श्री rGb|ldq kl08t 
सिसय :- >L kbdkfl0f ;'j]bL 
सिसय :- >L k|sfz bjf8L
सिसय :- >L lrq;]g clwsf/L
सिसय :- >L huGgfy cof{n 
सिसय :- >L k"jf{wf/ ljsf; dxfzfvf k|d'v
सिसय सविि :- O{= s[i0faxfb'/ dNn 7s'/L

सथािी्य ्बाल अवधकार सवरवत
संयलोजक    : श्री पािवाती शाह ठकुिी 

 सिसय     : श्री महनेरिप्रसाि पौि्याल
 सिसय     : श्री शानता कुमािी पौिेल 
 सिसय     : श्री विजय कुमाि भजुेल 
 सिसय     : श्री कमला निाल   
 सिसय     : श्री गीताकुमािी  शमावा
 सिसय     : श्री  विना गरुुङ
सिसय        :श्री  विपक सिुेिी  
सिसय  : प्रवतवनवध वज प्र का
सिसय  : प्रवतवनवध  वजलला समनिय सवमवत
सिसय  : श्री  िामकृष् अवधकािी
सिसय  : श्री मीना खिेल 
सिसय   : श्री िामशे्वि नयौपाने     
सिसय   : श्री  आिशवा वतिािी    
सिसय सविि : श्री शानता कुमािी पौिेल 

उद्यर विकास का्यवाक्रर अिुगरि सवरवत 
 संयलोजक  : श्री पािवाती शाह ठकुिी                                
 सिसय   : श्री कलािती ओझा 
 सिसय  : श्री विन ुश्रेष्ठ
 सिसय सविि  : श्री सशुीला िागले 

उपभोक्ा वहत सरंक्ण सवरत 
संयलोजक : श्री पािवाती शाह ठकुिी

 सिसय : : श्री िनरिवमत्र पवणित
 सिसय : श्री पिमपा्ी सिुेिी 
 सिसय : उद्लोग िाव्जय संघ वितिनका प्रवतवनवध
 सिसय : श्री सिन बिाल
 सिसय : श्री िीपेनरि अवधकािी
 सिसय-सविि : श्री ठानेश्वि सापकलोटा

सारावजक सरुक्ा का्यवाक्रर
 अिुगरि  रूल्याङ्कि सवरवत
संयलोजक :- श्री पािवाती शाह ठकुिी
सिसय :- श्री विजय कुमाि भजुेल 
सिसय :- श्री पवित्रा के.सी.
सिसय :- श्री वनमवाल कुमाि श्रषे्ठ
सिसय :- श्री ध्रिुिाज शमावा अयावाल
सिसय :- श्री वसजवाना अयावाल 
सिसय :- तलुसी प्रसाि श्रेष्ठ 
सिसय सविि :- श्री (शाखा प्रमखु आ.त्ा म.ुशा)

लैङ्वगक वहसां व्यिसथापि सवरवत
संयलोजक श्री पािवाती शाह ठकुिी
सिसय : वजलला नयायवधिक्ता ,वजलला सिकािी िकील कायावालय
सिसय : प्रमखु वजलला प्रहिी कायावालय वितिन
सिसय : मवेिकल सपुिीटेणिेणट भितपिु असपताल 
सिसय : गीताकुमािी शमावा
सिसय : श्री जानकी काफले
सिसय : श्री वमना खिेल 
सिसय : श्री संगीता भट्िाइ
सिसय : वजलला िाि एसलोवसयसनका अधयषि 
सिसय : श्री गलोमा नयौपाने
सिसय : नािाय्प्रसाि अधकािी 
सिसय सविि :  श्री शानता कुमािी पौिेल
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अपाङ्गता पररच्य पत्र वितरण 
सथािी्य सरनि्य सवरवत
संयलोजक    : श्री पािवाती शाह ठकुिी 
सिसय : श्री िामबनध ुसिुेिी
सिसय : श्री धनकुमािी वि.क.
सिसय : श्री त्रीललोिन सापकलोटा
सिसय : िा.श्री िमशे ्ापा
सिसय : स्ानीय प्रहिी कायावालय प्रमखु
सिसय : श्री यमप्रसाि सिुेिी
सिसय : श्री विष्मुाया पौिेल 
सिसय : श्री सञजय अयावाल, 
सिसय : श्री वनमवाल कुमाि श्रेष्ठ
सिसय सविि : श्री कलािती ओझा

आधारभूत वशक्ा परीक्ा (कक्ा ८) सवरवत 
अधयषिः श्री िामबनध ुसिुेिी 
सिसयः श्री महनेरिप्रसाि पौि्याल 
सिसयः श्री हिेमब कुमाि श्रेष्ठ
सिसयः श्री बवनता अयावाल
सिसयः श्री वटकािाम िापागाई ँ
सिसयः श्री सरिता सिुेिी 
सिसय-सवििः श्री वशिप्रसाि ढुङ्गाना

विद्याल्य िगगीकरण वसिाररस सवरवत
संयलोजकः श्री िामबनध ुसिुेिी 
सिसयः श्री महनेरिप्रसाि पौि्याल
सिसयःश्री हरिप्रसाि आिायवा
सिसयःश्री िामलोिि नयौपाने
सिसयः श्री लेखना् खनाल
सिसयः श्री भलोजिाज नयौपाने
सिसय-सवििः- श्री ऋवरिाम शमावा 

विधे्यक सवरवत
संयलोजक : श्री हरिप्रसाि आिायवा                               
सिसय :  श्री यज्ञप्रसाि वघवमिे
सिसय  श्री गीताकुमािी  शमावा 
सिसय सविि : श्री कृष्प्रसाि सापकलोटा 

सशुासि सवरवत
संयलोजक :- श्री िामलोिि नयौपाने 
सिसय :- श्री ज्ञान प्रसाि खनाल 
सिसय :- श्री पािवाती वब.क. 
सिसय सविि : श्री िमबि बहाििु वबश्वकमावा 

लेखा सवरवत
संयलोजक :- श्री क्वाबहाििु गरुुङ 
सिसय :- श्री पिमपाव् सिुेिी
सिसय :- श्री निेनरिकुमाि कनिङ्िा 
सिसय सविि  :- श्री जगनना् अयावाल
पूिावाधार विकास सवरवत
संयलोजक : श्री अरु् पीवित भणिािी 
सिसय : श्री जयिाम श्रषे्ठ
सिसय : श्री िाजेनरिमव् काफले 
सिसय : लवलतमान तामाङ 
सिसय : धनकुमािी विश्वकमावा 
सिसय सविि  :- ई.श्री सयूवाप्रकाश लामा 

सािवाजविक जगगा पवहचाि, खोजविि तथा सरंक्ण सवरवत
संयलोजक : श्री अरु् पीवित भणिािी 
सिसय : श्री वित्रसेन अवधकािी 
सिसय : श्री निेनरिकुमाि कनिङ्िा
सिसय : श्री िनरिवमत्र पवणित
सिसय : श्री वकशलोि पौिेल
सिसय सविि  : विसिुाम कँुिि 

सारावजक विकास सवरवत
संयलोजक : श्री विजय कुमाि भजुेल
सिसय  : श्री हरिप्रसाि आिायवा
सिसय : श्री िामलोिि नयौपाने
सिसय : श्री िीना गरुुङ
सिसय सविि : श्री कलािती ओझा

िातािरण तथा विपद् व्यिसथापि सवरवत
संयलोजक : श्री पिमपाव् सिुेिी 
सिसय : श्री पू् वाबहाििु  श्रषे्ठ
सिसय : श्री बाबिुाम अवधकािी  
सिसय : श्री क्वाबहाििु गरुुङ
सिसय : श्री बीिबहाििु लामा 
सिसय सविि  : ई.श्री वििाट वघवमिे 
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आवथवाक विकास सवरवत
संयलोजक : श्री ओमप्रकाश पलोखिेल 
सिसय : श्री हरिविलास कलोइिाला 
सिसय : श्री कानछा मलल
सिसय : श्री ज्ञानप्रसाि खनाल 
सिसय : श्री पवित्रा के सी 
सिसय : श्री तेजेनरिप्रसाि पौिेल 
सिसय : श्री जीिलाल कँुिि 
सिसय : श्री िामबाब ुपौिेल
सिसय : श्री परुुरलोत्तम वतिािी 
सिसय सविि  : शयामिाज ििेकलोटा 
्ुयिा तथा खेलकुद सवरवत
संयलोजक : श्री वित्रसेन अवधकािी
सिसय : श्री िीपक लामा 
सिसय : श्री विष्िुाज महतलो 
सिसय : श्री भितप्रसाि अवधकािी 
सिसय सविि  : वशिप्रसाि ढंुगाना

वजनसी सवरवत
संयलोजक : श्री विष्िुाज महतलो  
सिसय : श्री क्वाबहाििु गरुुङ 
सिसय : श्री िनरिवमत्र पवणित
सिसय सविि  : झलककुमाि श्रेष्ठ

दवलत तथा सीरानतकृत िगवा उतथाि सवरवत
     संयलोजक : श्री िक्र रुिाल            
     सिसय  : श्री ज्ञान प्रसाि खनाल 
     सिसय  : श्री प्रकास ििािी 
     सिसय  : श्री गंगाििेी पलोख्ले 
     सिसय   : श्री सवमवाला परियाि 
    सिसय सविि  : श्री सशुीला िागले

सहकारी उपसवरवत
संयलोजक : श्री िाजेनरिमव् काफले  
सिसय : श्री आश बहाििु कुमाल 
सिसय : श्री िविलाल भट्िाई 
सिसय : श्री वसजवाना अवधकािी  
सिसय : श्री शावनत पिाजलुी 
सिसय सविि  : िामबाब ुपौिेल

सिास्थ्य उप-सवरवत
संयलोजक : श्री गलोविनि तामाङ 
सिसय : श्री शकु्रकुमाि श्रेष्ठ
सिसय : श्री विमला भट्िाई
सिसय : श्री सरिता पाठक 
सिसय : श्री िाजकुमाि तामाङ 
सिसय सविि  : िीपक सिुेिी 

वशक्ा उप-सवरवत
संयलोजक : श्री नरिनािाय् पौिेल 
सिसय : श्री मनबहाििु िाना मगि 
सिसय : श्री वतलक िलावामी 
सिसय : श्री रिलो्वा गरुुङ 
सिसय सविि  : िीपक वसगिले 

िारा्यणी िदी वकिार व्यिसथापि 
तथा सञचालि उप-सवरवत
संयलोजक : श्री जयिाम श्रषे्ठ
सहसंयलोजक : श्री शकु्रकुमाि श्रेष्ठ
सिसय : श्री  िनरिवमत्र पवणित
सिसय : श्री िक्र रुिाल 
सिसय : श्री िाममाया वपया 
सिसय : श्री गलोपाल कँुिि 
सिसय : श्री वनिञजन वपया 
सिसय : श्री िीपक शाही ठकुिी 
सिसय : प्रवतवनवध, उद्लोग िाव्जय संघ वितिन
सिसय सविि :  िनरिप्रसाि आिायवा

ल्याणडविल साइट उप-सवरवत
संयलोजक : श्री शमभबूहाििु भणिािी 
सिसय : श्री पू् वाबहाििु श्रेष्ठ
सिसय : श्री बाबिुाम अवधकािी 
सिसय : श्री कृष्कुमाि गरुुङ  
सिसय : श्री मञज ुमहतलो 
सिसय सविि  : जानकुा के.सी. 
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दर्बनदी  वरलाि तथा वशक्क व्यिसथापि, विद्याल्य 
सरा्योजि का्यवादल
संयलोजक : श्री महनेरिप्रसाि पौि्याल 
सिसय :  श्री बाबिुाम ििािी
सिसय : श्री िामशे्वि नयौपाने
सिसयः श्री िीपेनरििाज श्रेष्ठ
सिसय-सविि : श्री ऋवरिाम शमावा

विद्याल्य शुलक विधावारण वसिाररस सवरवत
संयलोजकः श्री महनेरिप्रसाि पौि्याल 
सिसयः श्री हरिप्रसाि आिायवा
सिसयः श्री िामलोिि नयौपाने

सिसयः श्री भलोजिाज नयौपाने
सिसयः श्री लेखना् खनाल
सिसयः श्री ज्ञानहरि पौिेल
सिसय-सविि : श्री ऋवरिाम शमावा 

कािुिी रस्यौदा तथा प्रकाशि स्ंयोजि सवरवत
संयलोजक   : श्री महनेरिप्रसाि पौि्याल 
सिसय  : अवधिक्ता श्री गलोवपलाल ििेकलोटा 
सिसय  : श्री जगनना् अयावाल 
सिसय  : िमबि बहाििु वबश्वकमावा 
सिसय : झलककुमाि श्रेष्ठ
सिसय : कृष्प्रसाि सापकलोटा 
सिसय सविि : श्री मनेका पवणित 


