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नगरपालिकाको पररचर् 

  िोरङ जजल्िािा अबजस्ित सार्िकका तीन 
 गार्िसहरु सिािेश गरी नेपाि सरकारिे  लितत 
 २०७१/१/२५ गते घोषणा गरेका ७२ नपा  िध्रे् एक 
 नपा । 
  ६४.२९ बगा ककिी क्षेत्रफि ओगटेको । 
   १५ िडािा बबभाजजत । 
  कररब ७० हजार जनसंख्र्ा भएको । 
  पूिािा िेििारी नपा , पजचचििा सून्द्दरदिूारी नपा 
 , उत्तरिा  चारकोसे जंगि र  दक्षक्षणिा 
 डगं्राहा र बतनगिा गार्िस  िीचिा अबजस्ित ।  
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पजजजकरण अलभिेख 

वववरण दताा संख्या 
जन्द्ि दताा १३५५ 

र्ििाह दताा ५६६ 

बसाई सराई दताा ६२७ 

सम्बन्द्ि र्िच्छेद  ५ 

िुत्र्ू दताा २३१ 
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उजुरी गुनासो 
वववरण जम्मा संख्या िर्छोयोि संख्या बांकी 
अ.द.ुअ.आ.का 
उजुरीहरु 
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हेिो सरकारको 
उजुरीहरु 
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सतका ता केन्द्रको 
उजुरीहरु 
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उजुरी फर्छार्ौट प्रततशतः सतप्रततशत 



भौततक प्रगतत 
क्रस के्षत्र सचुक ईकाई गत आब 

२०७०-७१ सम्म 
सम्पन्न 
(पररमाण) 

आ.ब २०७१-
७२ मा थप 
गररएको 
(पररमाण) 

तनमााणाधिन 
(पररमाण) 

हाल सम्म 
लाभाश्म्वत 
जनसंख्या 

१ सडक िाटे सडक ककलि १३ ० ० १० हज्जार 

ग्राभेि ककलि ११२ ११ ० करीि ५० हजार 

कािो पत्र े ककलि २२ ४.५ ० करीि १० हजार 

ििात सम्भार 
(आकजस्िक\ 
तनर्लित) 

ककलि ० ७ ० करीि २ हजार 

२ खानेपानी खानेपानी 
र्ोजना  

संख्र्ा ० ० 



सस.नं. क्षेत्र सुचक ईकाई गत आब २०७०-७१ 
सम्म सम्पन्न 
(पररमाण) 

आ.ब २०७१-७२ 
मा थप गररएको 

(पररमाण) 

तनमााणाधिन 
(पररमाण) 

हाल सम्म 
लाभाश्म्वत 
जनसंख्या 

१ उप-स्िास््र् 
चौकी 

संख्र्ा ३ 

र्िध्र्ािर् 
भिन 

संख्र्ा २५ १०  ५ हजार 

बधिाङ्ग 
सेन्द्टर 

संख्र्ा १ 

२ झोिुगेंपुि िटा ० ० 

३ सडकपुि िटा ८  

४ र्िद्ितुतकरण र्िस्तार कक.िी. १० का िागी 
पोि र्ितरण 



नपािे गरेका सकारात्िक पहिहरु 

  रु ३५ िाख नपाको साझेदारीिा ३ ककिी 
 कािोपत्र ेतनिााण । 
  सा सु भत्ता बैककङ प्रणािीबाट र्ितरण गने 
 कार्ाको िािनी । 
  भुकम्प प्रततरोिी भिन तनिाणा एिि ्भिन 
 संहीता िाग ूगना २ पटक गरी ८०  जना लिस्त्री 
 ठेकेदारहरुिाई तालिि प्रदान । ( संहीता िाग)ू  
  सािूदातर्क िेिलििाप केन्द्रको स्िापना गरी 
 सानाततना बबिादहरुको स्िानीर्  स्तरिा नै 
 ब्र्िस्िापन गने गरेको । 



नपािे गरेका सकारात्िक पहिहरु 

  एकीकृत सम्पततकरको तर्ारी ( िाग ूभै सकेको) 
  जजल्िा िन कार्ाािर् सँगको सहकार्ािा करीब 
 १० र्िघा जग्गा घेराबेरा र बकृ्षारोपण । 
  २७ प्रततशतिे आन्द्तरीक श्रोतको बढोत्तरी ।  
  व्र्र्त्तगत घटना दताा सँग ैबबरुिा रोप्ने 
 अलभर्ानका िागी कार्ादिको प्रततिेदन प्राप्त । 
  उतरािाको सहकायाका लागी टदवा आश्रमका िागी 
 जग्गा प्राप्ती र बजेट बबतनर्ोजन ।  



प्रमखु समस्याहरु/ चनुौती 

  आकालसदा नागरीक अपेक्षा र लसलित श्रोतको 
 उपिव्िता। 
  पदपुतीका िाधग ब्र्िहारीक पाठ्र्क्रि नभएको । 
  पुराना ठीक ठाक किाचारी निीन कार्ाशिैी 
 िीचिा तादम्र्ता कार्ि गना कहठनाई । 
  केजन्द्रर् स्तरिा सिन्द्िर् नहँुदा कततपर् काि  गना 
 कहठनाई - प्िहटङ  ब्र्िस्िापन । 
  लसिीत केजन्द्रर् अनुदान, अलसलित क्षेत्र र कार्ा । 
  िक्षक्षत िगाको रकि ब्र्िस्िापनिा कठीनाई र 
 उपिब्िीिा प्रचन ।  



समस्या समािानका प्रयासहरु 

  सोच तिा श्रोतको व्र्िस्िापनिा ध्र्ान हदईएको 
 । 
  पदपुतीको पाठ्र्क्रिका िागी िन्द्त्रािर्सँग 
 अनरुोि   गरीएको । 
  नागरीक साझदेारीिाई प्रोत्साहन गरीएको । 
  सहकार्ािा काि गनाका िाधग िन्द्त्रािर्सँग 
 रकि िाग  गरीएको । 
 



िन्द्त्रािर्सँग राखेका अपेक्षाहरु 

  एि जी सी डी पी कार्ाक्रििा ठोस बजेटरी 
 सहर्ोग । 
  लसलिङ र अजख्तर्ारी िीचको ग्र्ापको अन्द्त्र् 
 । 
  केन्द्दीर् स्तरिा सिन्द्िर्,  िूित भूिीसिुार 
 िन्द्त्रािर् । 
  साझदेारीिा काि गना बजेटको व्र्िस्िा ।  
  स्िानीर् स्िर्त्त शासन तनर्िाििीको 
 सािहीक पररितान ।  



िन्द्त्रािर्सँग राखेका अपेक्षाहरु 

  प्राकृततक श्रोत तिा रजजष्रेशन िापतको 
 रकि बाँडफाँडिा पूिाानिूानर्ोग्र्ताका िागी 
 सहजीकरण। 
  जगेडा कोषको व्र्िस्िा ।  
  एिसीपीएिको व्र्िस्िा । 
  तनर्लित अनगूिनको व्र्िस्िा । 
  कािको िलू्र्ांकनको व्र्िजस्ित पररपाटी ।  



प्रिुख लसकाई 

   र्िकासिा नागरीक साझदेारी । 
  सािूदातर्क िेिलििाप केन्द्रको स्िापना । 
  ब्र्जततगत घटनादताा सँग ैबकृ्षारोपण अलभर्ान । 
  उत्तरािा सहकार्ा हदिा सेिा आश्रि ।  



Performance Contract को Self 
Assessment 

सम्पन्न गरेका कायाहरु चालु अवस्थामा रहेका 
कायाहरु 

गना नसफकएको कायाहरु 

3.8 नगरक्षेत्रका 
सािाजतनक स्िाि जस्तै 
बसपाका , पेरोि पम्प, 
िुख्र् हाटबजार आहद 
क्षेत्रिा सािाजतनक 
शौचािर्हरु तनिााण 
गरेको । 

3.1. नगरपालिकािे 
नगरक्षेत्रको िाधग 
तनिाारण गररएका घर 
पररिार तहको 
िातािरणिैत्री स्िानीर् 
शासनको आिारभूत 
सूचकहरुको कार्ाान्द्िर्न 
गरेको 

6 नगरपालिकािे पुराना 
घरिाई भकूम्पबाट 
जोगाउने रेतटोफेटीड  
र्ोजना सजचािन गरेको 

3.10 नगरपालिकािे 
नगरको िुख्र् शहरी 
क्षेत्रिा घर–घरिा कौलश 
िा करेसाबारी तरकारी 
खेतीिाई प्रिद्र्िन गरेको 

3.3 नगरपालिकािे 
नगरक्षेत्रको िाधग 
तनिाारण गररएका िडा 
तहको िातािरणिैत्री 
स्िानीर् शासनको 
सूचकहरुको कार्ाान्द्िर्न 
गरेको । 

9 नगरिा स्िास्ि र सफा 
िासु आपूतत ाको िाधग 
उपरु्तत स्िानिा तनजी 
िा सािाजतनक िा तनजी–
सािाजतनक पशु ििशािा 
सजचािनिा रहेको 



सम्पन्न गरेका कायाहरु चालु अवस्थामा रहेका 
कायाहरु 

गना नसफकएको कायाहरु 

5 नगर पररषद्बाट 
राजष्रर् भिन संहहता, 
२०६० र भिन तनिााण 
सम्बन्द्िी िापदण्ड, २०७१ 
िागू गने तनणार् गरी 
र्सिाई कार्ाान्द्िर्निा 
ल्र्ाइएको । 

3.5 नगरपालिकािे आफ्नो 
नगरक्षेत्रिा घर घरिा 
भान्द्साको फोहरिाई सड्ने 
र नसडने भनी र्िभाजन 
गरी सड्ने फोहरिाई 
घरलभत्रै कम्पोष्ट ििको 
रुपिा उपर्ोगिा ल्र्ाएको 
। 

22 प्रोदभािी िेखा प्रणािी 
िागू गने कार्ा अतघ 
बढेको हुनेछ 

10 नगरलभत्रका सब ै
सडकहरुको राइट अभ व्र् 
तनिाारण भएको 

11 नगरपालिकाहरुिे 
सिुदार्संग सहकार्ा गरी 
िूि सडकको िरपर सौर्ा 
उजााको िाध्र्िबाट सडक 
ित्ती सजचािनिा ल्र्ाएको 

30 नगरपालिकािे आफ्नो 
नगरको सिग्र र्िकासको 
िाधग सिग्र नगर र्िकास 
र्ोजना तनिााण गरी 
कार्ाान्द्िर्न गरेको 



सम्पन्न गरेका कायाहरु चालु अवस्थामा रहेका 
कायाहरु 

गना नसफकएको कायाहरु 

14 नगरपालिकाका 
सम्पूणा िडाहरुिा िडा 
नागररक िजच र्िस्तार 
भएको हुने ।   

37 नगरपालिकािे 
कजम्तिा २५ जना घर 
व्र्जततिाई Cost-Effective 
िा Green Home तनिााण 
सम्बन्द्िी १ हप्ते तालिि 
प्रदान गरी Certified गरेको 

16 २ िषालभत्र बहाििािा 
किाचारीको नाििा रहेको 
म्र्ाद नाघेको पेचकी सून्द्र् 
हुनेछ । अन्द्र् व्र्जतत, 
पदाधिकारी तिा संस्िाको 
नाििा रहेको म्र्ाद 
नाघेको पेचकी ७० 
प्रततशतिे घटेको हुनेछ ।   

42 नगरपालिकािे आफैं िे 
िा सिासािरण जनताको 
सिेत साझदेारीिा 
कजम्तिा आगािी ५ िषा 
लभत्रिा View 
Tower/रङ्गशािा तनिााण 
गरी सतने गना कार्ािािनी 
गरेको 



सम्पन्न गरेका कायाहरु चालु अवस्थामा रहेका 
कायाहरु 

गना नसफकएको कायाहरु 

18 नगरपालिकािा 
व्र्िसार् करको 
नतसाकंन गरी व्र्िसार् 
करको दार्रािा आउन 
सतने करदाताहरु िध्रे् 
कम्ती िा ७० प्रततशत 
करदाताहरुिाई दार्रालभत्र 
ल्र्ाई व्र्िसार् कर 
उठाएको 

 3.9नगरपालिकािे 
नगरपररषद्को तनणार्बाट 
िातािरण िन्द्त्रािर्बाट 
स्िीकृत राजष्रर् िापदण्ड 
अनुरुप प्िाजष्रक प्रर्ोगिा 
बन्द्देज गरेको 
 

44 नगरपालिकािे देश 
लभत्रको एउटा र देश 
बाहहरको कुनै एक 
नगरपालिकासगं भधगनी 
सम्बन्द्ि र्िस्तार गरी 
आपसी सहर्ोग बढाएको 

3.7 नगरपालिकािे नगर 
क्षेत्रका िुि सडकका दार्ा ँ
बार्ा ँिकृ्षारोपण गरी 
हररर्ािी प्रबद्र्िन गरेको 

1 नगरपररषद्बाट भू–
उपर्ोग र्ोजना स्िीकृत 
गरी कार्ाान्द्िर्न गररएको 
। 

2 नगरपालिकािे शहरी 
र्िकास िन्द्त्रािर्संग 
सिन्द्िर् गरी व्र्िजस्ित 
बसोबासको िाधग िापदण्ड 
बनाइ बबिि land polling 
कार्ाक्रि सजचािनिा 
ल्र्ाइएको 



सम्पन्न गरेका कायाहरु चालु अवस्थामा रहेका 
कायाहरु 

गना नसफकएको कायाहरु 

3.2 नगरपालिकािे 
नगरक्षेत्रको िाधग तनिाारण 
गररएका घर पररिार 
तहको िातािरणिैत्री 
स्िानीर् शासनको 
र्िकलसत सूचकहरुको 
कार्ाान्द्िर्न गरेका 

7 नगरपालिकािे २४ सै 
घण्टा चािु हुने गरी 
दिकिको व्र्िस्िा गरेको 
। 

4.नगरपालिकािे टोि 
बजस्तिाई पररचािन गरी 
सािाजतनक जलिन र 
खोिा ककनारिा िकृ्षारोपण 
गरेको हुने 

3.4 नगरपालिकािे कुहहने 
फोहर तिा प्िाजष्टक 
छुट्र्ाईसकेपतछ बाकँी 
रहेको फोहरको 
व्र्िस्िापनका तनलित्त 
ल्र्ाण्डकफि साइट 
कार्ाान्द्िर्निा ल्र्ाएको िा 
शुन्द्र् landfill site को 
कार्ाक्रि सजचािनिा 
ल्र्ाएको 

13 नगरपालिकाको 
न्द्रू्नति शता पुरा गरी 
कार्ासम्पादन िापनिा 
कम्तीिा ७० प्रततशत 
भन्द्दा िढी अंक ल्र्ाएको । 



सम्पन्न गरेका कायाहरु चालु अवस्थामा रहेका 
कायाहरु 

गना नसफकएको कायाहरु 

12 नगरपालिकाको 
न्द्रू्नति शता तिा 
कार्ासम्पादन िापन 
२०६६ िे तनिाारण गरेका 
न्द्रू्नति शताहरु पूरा 
भएको ।   

48 नगरपालिकािे 
स्िानीर् उद्र्ोग तिा 
व्र्ापारसंग सम्बजन्द्ित 
संस्िाहरुसंग सहकार्ा गरी 
नगरपालिकाको पहहचानको 
रुपिा एक िस्तु र्िकास 
गरी उत्पादन तिा बबक्री 
गने कार्ाक्रि सजचािन 
गरेको 

20 नगरपालिकाको 
आन्द्तररक आम्दानीिा 
अतघल्िो िषाभन्द्दा 
कम्तीिा २० प्रततशतिे 
िदृ्धि गरेको ।   

49 नगरपालिकािाई 
Centre of excellence 
बनाउन कजम्तिा आगािी 
५ िषा लभत्रिा ISO 1400 
प्राप्त गना कार्ार्ोजना 
तनिााण भई कार्ाान्द्िर्निा 
आएको 



सम्पन्न गरेका कायाहरु चालु अवस्थामा रहेका 
कायाहरु 

गना नसफकएको कायाहरु 

23 नगर र्ातार्ात 
गुरुर्ोजना तर्ार हुदै 
गरेको     
24 सबै अधिकृत स्तरका 
किाचारीहरुको कार्ाािर्को 
ठेगाना रहेको इ िेि 
खोलिएको हुनेछ । चौिो 
तहभन्द्दा िाधिका सम्पूणा 
किाचारीहरुिाई Basic 
computer Knowledge  
हुनेछ । २ िषालभत्र 
Ebuilding Permission  
कार्ाको िािनी भएको 
हुनेछ ।     



सम्पन्न गरेका कायाहरु चालु अवस्थामा रहेका 
कायाहरु 

गना नसफकएको कायाहरु 

27 नगरपालिकािे जजल्िा 
प्रशासन कार्ाािर्को 
सिेत सहर्ोग लिई 
नगरपालिकाबाट र्िशेष 
कार्ार्ोजना बनाई आफ्नो 
नगरपालिकािाई 
भ्रष्टाचारिा शून्द्र् 
सहनशीि नगरपालिको 
रुपिा घोषणा गरेको     

28 नगरपालिका क्षते्रलभत्र 
स्िानीर् सािुदार्को 
सहर्ोगिा आिचर्कता 
अनुसार शहरी स्िास््र् 
जतितनक िा र्ोगा , ध्र्ान 
केन्द्र सजचािन भएका     



सम्पन्न गरेका कायाहरु चालु अवस्थामा रहेका 
कायाहरु 

गना नसफकएको कायाहरु 

29 नगरक्षेत्रलभत्र पशु 
चौपार्ा तनर्न्द्त्रणका िाधग 
काजजी हाउस संचािन 
गरेको ।     
31 नगरपालिकािे आफैं  
आसपासका गार्िस िा 
नपाहरुसंग संरु्ततरुपिा 
आगािी ५ िषा लभत्रिा 
नगरक्षेत्रिा कजम्तिा 
एउटा बोटातनकि गाडने 
िा सािाजतनक पाका  
स्िापना गने कार्ाक्रि 
तजुािा ल्र्ाएको     



सम्पन्न गरेका कायाहरु चालु अवस्थामा रहेका 
कायाहरु 

गना नसफकएको कायाहरु 

32 नगरपालिकािे आफ्नो 
के्षत्रिा रहेको सम्पूणा 
सािाजतनक जलिन तिा 
सम्पर्त्तको िगत तर्ार 
गरी सो को र्ििरण 
िन्द्त्रािर्िा पठाएको हुने     

33 नगरपालिकाबाट 
सहर्ोग पाउने सािुदातर्क 
र्िद्र्ािर्िा पानी 
सहहतको िहहिा र 
पुरुषका िाधग अिग 
अिग शौचािर् रहेको     



सम्पन्न गरेका कायाहरु चालु अवस्थामा रहेका 
कायाहरु 

गना नसफकएको कायाहरु 

35 नगरपालिकािे 
िातािरण ितै्री स्िानीर् 
शासनको प्रारुप २०७० िा 
उल्िेखखत िातािरण ितै्री 
कार्ाािर्का सचूकहरु 
कार्ाान्द्िर्निा ल्र्ाउको     

34 नगरपालिकािे आफ्नो 
नगरिाई खुल्िा हदशा 
िुतत क्षेत्र घोषणा गरेको     



सम्पन्न गरेका कायाहरु चालु अवस्थामा रहेका 
कायाहरु 

गना नसफकएको कायाहरु 

36 नगरपालिकािे 
नगरक्षेत्रिा घर तनिााणिा 
संिग्न डकलिा, लिस्त्री 
आहदिाई भिन संहहता 
सम्बन्द्िी तालिि प्राप्त 
जनशजततबाट िात्र भिन 
बनाउने व्र्िस्िा गरेको     

38 नगरपालिकािे 
प्रचलित कानून बिोजजि 
बािश्रििाई तनषेि गरेको     



सम्पन्न गरेका कायाहरु चालु अवस्थामा रहेका 
कायाहरु 

गना नसफकएको कायाहरु 

39 नगरपालिकािे िषाको 
कुनै िहहनाको कुनै 
हप्तािाई सरसफाई 
सप्ताह घोषणा गरी सो 
सप्ताह व्र्ापकरुपिा सफा 
सहर कार्ाक्रि 
सजचािनिा ल्र्ाएको     

40 नगरपालिकािे 
फोहरिैिा ऐनिे तोके 
अनुसार सो ऐन र्िपररत 
काि गनेहरुिाई दण्ड 
जररिाना गने गरेको     



सम्पन्न गरेका कायाहरु चालु अवस्थामा रहेका 
कायाहरु 

गना नसफकएको कायाहरु 

45 नगरपालिकािे 
इततहासर्िद् िा 
पुरातत्िर्िद्को सहार्तािा 
आफ्नो क्षेत्रिा रहेको 
एततहालसक व्र्जतत, 
घटनासंग जोडडएका िा 
अन्द्र् ऐततहालसक स्िि 
पहहचान गरी सो स्िानिा 
ढंुगािा र्ििरण राखी सो 
स्िििाई पर्ाटकीर् 
प्रिद्र्िनिा प्रर्ोगिा 
ल्र्ाएको     

15 नगरपालिका 
क्षेत्रलभत्रका सि ैटोिहरुिा 
टोि सिुार 
सलितत÷नागररक सचेतना 
केन्द्रको गठन भएको हुने 
।   

41 नगरपालिकािे आफैं िे 
िा सिासािारण जनताको 
सिेत साझदेारीिा 
कजम्तिा आगािी ५ िषा 
लभत्रिा view tower तनिााण 
गररसतने गरी कार्ािािनी 
गरेको 



सम्पन्न गरेका कायाहरु चालु अवस्थामा रहेका 
कायाहरु 

गना नसफकएको कायाहरु 

17 नगरपालिकािे 
िगाउँदै आएको घर जग्गा 
कर र्िस्िार्पत गरी सोको 
सट्टा एकीकृत सम्पर्त्त 
कर कार्ाान्द्िर्निा 
ल्र्ाएको हुनेछ िा 
Municipal Administration 
and Revenue System 
कार्ाान्द्िर्निा ल्र्ाएका   

43 नगरपालिकािे पर्ाटन 
िन्द्त्रािर्संग सिन्द्िर् गरी 
नगरको कजम्तिा एक 
िजस्तिा Home stay 
कार्ाक्रि सजचािनिा 
ल्र्ाएको 

19 नगर क्षेत्रिा बहाििा 
िगाएको घरिध्रे् 
कम्तीिा ६० प्रततशत 
घरबाट घर बहाि कर 
असूि गरेको ।   

46 नगरपालिकािे आफ्नो 
नगरपालिका सहुाउँदो City 
Civil Code तनिााण गरी 
कार्ाान्द्िर्निा ल्र्ाउने 



सम्पन्न गरेका कायाहरु चालु अवस्थामा रहेका 
कायाहरु 

गना नसफकएको कायाहरु 

8 भूकम्प िा र्िपद् िा 
अन्द्र् प्रर्ोजनको 
नगरपालिकािे तनजचचत 
क्षेत्रिाई खुल्िा क्षते्र तोकक 
खुल्िा क्षते्रिा सिािेश 
गना िन्द्त्रािर् िाफा त गहृ 
िन्द्त्रािर्िा अनुरोि 
गरेको 

3.6 नगरपालिकािे 
नगरक्षेत्रका घर घरिा 
िषाातिा कम्पाउण्डलभत्र 
परेको पानीिाई ढि िा 
नािािा नपठाई कम्पाउण्ड 
लभत्र जलिनिुतन पानी 
ररचाजा गने व्र्िस्िा 
गरेको । 

47 बाििैत्री स्िानीर् 
शासन राजष्टर् रणनीतत 
२०६८ तिा कार्ाान्द्िन 
कार्ार्िधि २०६८ िे 
तनिाारण गरे अनुरुप 
आफ्नो नगरपालिकािाई 
बाििैत्री नगर बनाउन 
बाििैत्री स्िानीर् शासन 
रु्तत बनाउन रणनीतत 
कार्ाान्द्िर्न गने 

21 रु ६० िाख भन्द्दा 
िाधिको सि ैप्रकारको 
ठेतकािा इ सबलिशन 
िागू भएको हुनेछ ।   

50 कार्ाकारी अधिकृतिे 
र्स सम्झौताको 
नगरपालिकाको ५ िषे 
Business Plan तर्ार गरी 
हरेक किाचारीसंग 
व्र्जततगत तिा शाखागत 
रुपिा अिग–अिग 
सूचकिा आिाररत 
कार्ासम्पादन सम्झौता 
गरेको 51 



सम्पन्न गरेका कायाहरु चालु अवस्थामा रहेका 
कायाहरु 

गना नसफकएको कायाहरु 

51 नगरपालिकािे नगर 
क्षेत्रिा सजचािन हुने 
नगरस्तरीर् र्िकास 
तनिााण कार्ािा प्रर्ोग 
हुने तनिााण सािाग्री तिा 
कच्चा पदािाको बारेिा 
िापदण्ड बनाई 
गुणस्तरको कार्ाान्द्िर्न 
गरेको   

53 नगरपालिकािे 
नगरक्षेत्रिा रहेका सडक 
तिा घरहरु को िेटररक 
प्रणािी सरु गरेको हुने छ 
। 

52 नगरपालिकािे 
नगरके्षत्र लभत्र हरेक 
िजस्तिा दिकि पुग्न 
सतने सडक व्र्िस्िापन 
गने उद्देचर्का साि िडा 
िडािा सडक र्िस्तार गना 
अलभर्ान संचािन गरेको     



 

Self Assessment 
(%): ६४ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



र्िकासका केही झिकहरु 



















सुशासन र पारदलशाता संबन्द्िी सचूकहरु  
सूचकहरु वववरण 

१. गुनासा सुन्द्ने अधिकारी 
 ईजन्द्जतनर्र सुतनि अधिकारी 
२. सािाजतनक सुनुिाई गरेको संख्र्ा  २ 

३. सािाजजक परीक्षण गरे/नगरेको क्रििा  

४. सािाजतनक परीक्षण गरेको र्ोजना संख्र्ाः   सबै आर्ोजनाहरु 



िन्द्र्िाद 


