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पलििो नगर िलमलत २०७४ देलि २०७८ चैत्र मिान्त िम्म
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माई नगरपालिकाको पररचर्
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या तथा लसमाना लनर्ाारण गरी नेपाि सरकारिे इिाम लिल्िाका सालिक दानाबारी, लिसापानी, महमाई गा. लि .
स. र िक्ष्मीपरु िडा नं – ५ लमिाएर २०७३ सािमा प्रदेश नं १ को ईिाम लिल्िा माई नगरपालिका घोषणा गरे को हो । २६४.०९ िगा लक.लम
क्षेत्रफिमा फै लिएको नगरपालिकामा १० िटा िडा रहेका छन् । भौगोलिक लहसाबिे यो नगरपालिका २६ लडग्री ४५ लमनेट उत्तरी अक्षांश र ८७ लडग्री
५२ लमनेट पिू ी देशान्तरमा अिलथथत छ । ३२५७६ (२०६८ को िनगणना बमोलिम) िनसंख्या रहेको माई नगरपालिका क्षेत्रफिको आर्ारमा ईिाम
लिल्िाको दोश्रो ठूिो थथानीय तह/नगरपालिका हो भने िनसंख्याको लहसाबिे सबै भन्दा कम िनसंख्या भएको नगरपालिका हो ।
यो नगरपालिका पिू मा ा सयू ोदय नगरपालिका र रोङ गाउँपालिका, पलिममा माङ्सेबङु ् ग र िि
ु ािि
ु ी गाउँपालिका , उत्तरमा ईिाम र देउमाई
नगरपालिका तथा दलक्षणमा झापा लिल्िाका अिानु र्ारा, कन्काई र लशिसताक्षी नगरपालिकाको बीिमा िरु े क्षेत्रमा अिलथथत माई नगरको िडा नं -२
लशतिीिाई नगरपालिकाको के न्रको रुपमा तोलकएको छ । बहुिातीय, बहुर्ालमाक, बहुसांथकृ लतक, बहुभालषक िनताहरुको बसोबास रहेको भएतापलन
लिलिर्तामा एकता यस नगरपालिकाको गहनाको रुपमा रहेको छ । र्ान, के रा, सपु ारी र मासु उत्पादनको िालग ईिाम लिल्िाको पके ट क्षेत्रको रुपमा
पलहिान बनाएको यस नगरपालिकामा लिया खेती पलन उल्िेख्य रुपमा रहेको छ ।
लिश्वव्यापी महामारीको कारण िनशलि तथा स्रोतसार्नसमेत महामारी रोकथाम तथा लनयन्त्रणमा पररिािन गनाु परे कोिे दैलनक प्रशासन, लिकास
लनमााणका काम समेत प्रभालित भई िनु रुपमा नगरको समग्र लिकासिाई अगाडी िैिानु पने हो सो समेत हाम्रो सलियता हुदँ ाहुदै पलन संभि हुन
नसके को यथाथा रहेको छ ।
थथानीय सरकारको रुपमा पलहिोपटक लनिाािन भई लनिाालित सलमलतिे कायाभार संहाल्दा कायाािय सिं ािन गना उपयि
ु भिन, आिश्यक िनशलि,
दैलनक काया सं िािनको िालग ऐन, लनयम, कायालिलर्समेत नभएको अन्योिको अिथथामा कामको थािनी गरे को माई नगरपालिकाको पलहिो
लनिाालित सलमलतिे थथानीय सरकारको रुपमा ५ बषामा लन्न मख्ु य-मख्ु य कामहरु स्पादन गरे को छ ।

१. प्रशािन शािााः
स्थानीर् िरकारिे अवलिमा बनाएका ऐन लनर्मिरु
संलिर्ानिे थथानीय तहका एकि अलर्कारहरु कायाान्ियनको िालग यो अिलर्मा थथानीय सरकारको रुपमा आफ्नो कायाािय व्यिलथथत गने
तपलसि बमोलिमका ऐन, लनयमाििी, कायालिलर् लनमााण भई कायाान्ियनको िरणमा रहेका छन् ।






ऐन–११ िटा
लनयमाििी–४ िटा
कायालिलर् –२२ िटा

कायाादश
े /मापदण्ड–३
ि्मा: ४०
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आलथयक बर्षय २०७४/०७५ देलि िाििम्म भएका नगर कार्यपालिकाको बैठकिरु
क्र.ि.ं
१
२
३
४
५

आलथयक बर्षय
२०७४/०७५
२०७५/०७६
२०७६/०७७
२०७७/०७८
२०७८/०७९

बैठक िंख्र्ा

कै लिर्त

४१ िटा
२० िटा
२६ िटा
२० िटा
१४ िटा

 भूलमिीन िक
ु ु म्बािी दलित िक
ु ु म्बािी तथा अव्र्वलस्थत बिोबािी िम्बन्िी िरुु वात
भलू म स्बन्र्ी समथया समार्ान आयोग र नगरपालिकाबीि लमलत:- २०७७/०८/२२ गते स्झौता भईमिमि:- २०७७/०९/११ गिे लगि संकलन
इकाईको स्थापना गरियो ।
भए गिे का काययहरु

- भूमिहीन दमलि, भूमिहीन सुकुम्बासी िथा अव्यवमस्थि बसोबासीको लगि संकलन
- कम््युटि प्रमवमि ४२००
- प्रत्येक िडामा लनयन्त्रण लिन्दु रे की थथापना गने काम
वडा न.ं

१
२
३
४
५

लनर्न्त्रण लवन्दु िम्पन्न िख्ं र्ा

४०
७०
६९
६०
काया हुदँ ै गरे को

वडा नं.

६
७
८
९
१०

७४६६ वटा

लनर्न्त्रण लवन्दु िम्पन्न िख्ं र्ा

३८
१२
३०
६४
काया हुदँ ै गरे को

जनशलि
काययक्रि सम्पकय व्यमि – अमिकृ ि स्िि छै ठ ौँ १ जना ।
कम्युटि अपिे टि – सहायक पाच ौँ १ जना
ौँ ो १ जना
सहायक कम््युटि अपिे टि – सहायक च थ
सवेक्षक - सहायक पाच ौँ १ जना
ौँ ो ८ जना
अमिन - सहायक च थ

 िघं िस्ं था तथा ििकारी िम्बन्िी अवस्थााः
थथानीय सरकारको कायाक्षेत्रलभत्र रहेका सहकारीहरुको दताा अनगु मन तथा खारे िी िगायतका अलर्कार थथानीय सरकारमा लनहीत रहेको छ । यस
नगरपालिकामा सालिक लडलभिन सहकारीबाट हथतान्तरण भएका ३१ र यस पालिकामा नै दताा भएका ६ गरी ि्मा सहकारी सघं सथं थाहरु ३७ िटा
छन् । यद्यपी सहकारीहरुको सञ्िािन, व्यिथथापन, िेखापरीक्षण िगायतका कायाहरु तोलकए बमोलिम हुन सके का छै नन् ।
 िालमयक तथा पर्यटन लवकाि

 पयाटकीय क्षेत्रको िालग मैनाििु ी, छुरे लभर, र्ोरे गफु ा, कोइिादेन भ्यू टािर र गनु गनु े िगायतका पयाटन लिकासका क्षेत्रहरु िालषाक
कायािममा लिकास गदै िलगएको छ ।

 यस नगरपालिकाका िडा नं २ मा पयाापयाटन लसटी पररयोिना लनमााणार्ीन अिथथामा रहेको छ ।
 लनिी िगानीमा यस न.पा. को सहमती लिई िडा नं २ को िेप्टीमा हेप्पी लि्स पाका प्राइभेट क्षेत्रबाट िगानी गरी लनमााण गररएको ठुिो
महत्िकाक्ष
ं ी पाका हो । कररब २०० रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफिमा बनेको यस पाका पयाटक आकषाणको मख्ु य के न्रको रुपमा रहेको छ ।
मठ मलन्दर चचय गुम्बा िरं क्षण
यस नगरपालिकामा लशि पाञ्िायन, लशिपोखरी, लशि दगु ाा र्ाम िगायतका कररब ७० मठ, मलन्दर, ििा र ग्ु बा रहेका छन् । सबै र्माको सामान
लिकासका िालग बालषाक कायािममा समािेश गरी नयाँ लनमााण एिं ममात सर्ु ारका कामहरु भइरहेका छन् ।

२. िामालजक िरु क्षा तथा पलञ्जकरण शािााः
 न.पा. मा कायाियत २ िना MIS Operator र एकिना Fild assistant गरी ि्मा ३ िना कमािारीद्वारा सेिा सिं ािन भैरहेको छ ।
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 सालिकका ३ िटै गालिसका लि.स. २०४० साि देलखका परू ाना घटना दतााका अलभिेखिाई पणु ा रुपमा लिद्यलु तय अलभिेखीकरण
(लडलिटिाईज्ड) भैसके को छ ।
 पलञ्िकरण अन्तगात िन्म, मृत्य,ु लििाह, बसाइसराई . स्बन्र् लिच्छे द स्बन्र्ी १० िटै िडामा पणू रुा पमा लिद्यतु ीय घटनादताा अन्तगात ५५००
िनाको घटना दताा गररसलकएको छ ।
 १० िटै िडाका २७११ सामालिक सरु क्षा िभग्राहीहरुिाई बैंलकङ् माध्यम माफा त सेिाग्राहीको खातामा सोझै रकम भि
ु ानी गने लिद्यतु ीय
लसथटमिाई १००% िागगू री संिािनमा ल्याइएको छ ।
 घटनादताा तथा सामालिक सरु क्षा भत्ता अन्तगात नागररकको घरघरमा पँहुि लिथतारको लनल्त घटना दताा लशलिर सिं ािन, पोष्टर प्पेिट
लितरण, माईलकङ् तथा FM मा लिज्ञापन प्रसाण गने कायािाई िारी गररएको ।
 १० िटै िडाका कमािारी तथा नगरपालिकामा कायारत स्बलन्र्त कमािारीहरुिाई आिश्यक प्रालिलर्क तथा सिू ना व्यिथथापन प्रणािी
संिािन,लनयन्त्रण स्बन्र्ी तालिम बषामा न्यनू तम एउटा संिािन गररदै आएको छ ।

३. स्वास््र् शािााः
क. १५ सैयाको माई अथपताि सिं ािन गरी थिाथ्य लिमा सिु ारु गररएको छ ।
ि. नगरपालिकामा ३ िटा थिाथ्य िौकी मात्र रहेकोमा सबै िडामा थिाथ्य पँहुि पयु ााउन संघीय सरकारको नीलत अनसु ार थप ७ िटा
आर्ारभतू थिाथ्य िौकी थथापना गरी सबै िडामा थिाथ्य सेिा सिं ािन गररएको छ ।
ग. सलु िर्ा स्पन्न अथपतािमा लबरामी िैिान सहि होस् भन्ने उद्देश्यिे नगरपालिकािे आफ्नै स्रोतबाट ए्बि
ु ेन्स खररद गरी संिािनमा
ल्याएको छ ।
घ. कोरोना सि
ं मण लनयन्त्रणको िालग िनथिाथ्यिाई प्राथलमकता लदई लन्न कायािमहरु सिं ािन गररएको लथयो ।
 ि्मा कोरोना पररक्षण – 2771 ,PCR – 1151,Antigen-1620 ,Positive cases – 455, Death – 10

ङ.






च.
छ.
ज.
झ.
ञ.

कोरोना संिलमतिाई उपिार ,लन:शल्ु क ए्िि
ु ेन्स सेिाको उपिब्र्ता ,मृतकको दाह संथकार नगरपालिका बाटै गररएको लथयो ।
क्िारे न्टाइन थथापना सि
ं ािन सेिा प्रबाह गररयो ।
६५ िेड क्षमताको क्िारे न्टाइन थथापना गरी सि
ं ािन गररयो ।
Positive लिरामीिाई घरै मा गई थिाथ्यकलमाद्वारा उपिार सलु िर्ा लदएको ।
आिथयक परे को ठाँउमा अलक्सिन िगायतका थिथ्य सामग्रीको व्यिथथापन गरीयो ।
माई अथपताि, लिसापानी थिाथ्य िौकी र महमाई थिाथ्य िौकीमा ल्याबको थथापना गररयो ।
माई अथपतािमा लभलडयो एक्सरे को व्यिथथा , टोि-टोिमा घ्ु ती गभािती मलहिाको लभलडयो एक्सरे व्यिथथा गररयो ।
माई अथपतािमा २४ घण्टा एमिेन्सी सेिा सि
ं ािनको व्यिथथा गररएको छ ।
लशलिरहरु – आयिु ेद लशलिर -१ , लिशेषज्ञ थिाथ्य सेिा -३ सिं ािन गररएको छ ।
माई आयिु ेद औषाद्याियको थथापना ,आरोग्य के न्रको सेिा लिथतार २०७७/७८ देलख ।
अलक्सिन लशलिन्डर र कन्सन्रेटर -Oxygen concentrator – 10,Oxygen Cylinder -8 व्यिथथा गररएको छ ।
नमनू ा ग्रामीण आमा सरु क्षा कायािम माई अथपतािमा आ.ि २०७७/७८ थथापना गरी सिं ािनमा रहेको छ ।
बलथाङ सेन्टरमा प्रशलु तहुने आमािाई थप ५०००।- यातायात खिाको व्यिथथापन उपमेयर सत्ु के री पोषण कायािम द्वारा स्मान गररएको छ ।

४. िूचना प्रलवलि शािााः
 सबै सामदु ालयक लिद्याियमा इनटरनेट लिथतार गररएको छ ।
 सरुु िाती अिथथामा िाईफाइ िडान गरी हाि १० िटै िडामा फाइबर माफा त इन्टरनेट संिािनमा ल्याई स्पणू ा काया लबद्यतु ीय माध्यमबाट


संिािन भइरहेको छ ।
नगरपालिका कायााियमा सिू ना प्रिाहको माध्यम फे सबक
ु ग्रपु , ्यासेन्िर ग्रपु , ग्रपु एस एम एस तथा अलडयो नोलटस बोडाको थथापना
गररयो ।

 पालिकाको सिू ना प्रिाह गना िेब साइट तथा मोबाएि एपको प्रयोग गररएको छ ।
 िनमानसमा रुत गलतमा सिू ना प्रिाह गना फे सबकु पेि, ट्िीटर तथा यटु ् यबु च्यानिको प्रयोग भएको छ ।
 सबै िडा, नपा कायााियमा समेत इमेि लनमााण गरी सिू ना/पररपत्र (आन्तररक/बाह्य) सबै प्रयोिनमा प्रयोग गने गररएको छ ।
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 नपा कायााियमा लडलिटि लडथप्िे(सिू ना बोडा र नागररक िडापत्र) िडान गररएको छ ।
 नगर लभलडयो िथतुलथथलत लनमााणको िममा रहेको ।
 नगरपालिका कायाािय र सबै िडा कायााियमा आनिाइन माफा त रािश्व संकिन तथा व्यिसाय घटना दताा गने प्रणािी सिं ािनमा रहेको
छ।

 सबै सामदु ालयक लिद्यािय, नपा कायाािय, माई अथपताि िगायत थथानमा लिर्तु ीय हालिरीको प्रयोग गरी अनिाइन हालिरी व्यिथथापन
प्रणािीको प्रयोग गररएको छ ।







िेखास्बन्र्ी कायाको िालग सत्रू अनिाइन प्रणािीको प्रयोग गररएको छ ।
ठे क्कापट्टाको काम e-bidding माफा त हुने गरे को छ ।
कायााियको सरु क्षाको िालग CCTVिडान गररएको छ ।
नपा कायााियमा मेनेिेबि लथिि/राउटर सलहतको इन्टरनि नेटिका को थथापना गररएको छ ।
लिलभन्न लिद्याियमा थमाटा इन्टरएलक्टभबोडा माफा त पठनपाठनको थािनी भएको छ ।

५. लशक्षा शािााः




















बािबालिकाहरुको लिद्याियको पँहुििाई कायम राख्न र लसकाइिाई लनरन्तरता लदन सामदु ालयक लिद्याियतफा माध्यलमक कक्षा (१११२) मा २ िटा, माध्यलमक कक्षा (९-१०) मा ३ िटा र आर्ारभतू तह कक्षा (६-८) मा ३ िटामा कक्षा थप भएको छ ।
लिद्याथी सख्ं या कम भई लिद्यािय एकीकरण तथा समायोिन भएका ५ िटा सामदु ालयक लिद्याियहरुका लशक्षक तथा कमािारीको
व्यिथथापन भएको छ ।
नेपाि सरकारिे लनर्ाारण गरे को समयमा लशक्षक दरबन्दी लमिान गरी लशक्षा लिकास तथा समन्िय इकाइबाट प्राथलमक तहको १० िटा
दरबन्दी प्राप्त भएको छ ।
नेपाि सरकारको ससता अनदु ानबाट प्राप्त रकमबाट ४ कोठे भिन ४ िटा, २ कोठे भिन १२ िटा लनमााण स्पन्न भई कक्षा सञ्िािन
भईरहेको र ६ कोठे भिन २ िटा र २ कोठे एउटा लनमााणर्ीन रहेका छन् ।
प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ६ कोठे भिन एउटा र प्रदेश सरकार र थथानीय तहको िागत साझेदारीमा थप एउटा ९ कोठे भिन लनमााण स्पन्न
भई कक्षा सञ्िािन भएको छ ।
नेपाि सरकारको सहयोगमा ६ बटा WASH सलहतको शौिािय लनमााण गरी सञ्िािनमा गररएको छ ।
नेपाि सरकारको सहयोगमा २ िटा लिद्याियहरुको सबिीकरण (Retrofitting) भएको छ ।
कक्षा ५ र ८ को नगरथतरीय परीक्षा सञ्िािन भएको छ ।
माध्यलमक तह सञ्िालित सामदु ालयक लिद्याियहरुमा इन्टरनेट िडान भएको र आर्ारभतू तह सञ्िालित सामदु ालयक लिद्याियहरुमा
इन्टरनेट िडानको प्रलियामा रहेको छ ।
हरे क िषा नगरथतरीय राष्ट्रपलत रलनङ् शील्ड प्रलतयोलगता सञ्िािन गररएको छ ।
बािलिकास लशक्षक तथा लिद्यािय सहायक तथा सहयोगी कमािारीहरुिाई नेपाि सरकारिे लनर्ाारण गरे को न्यनू तम मालसक पाररश्रलमक
रु १५०००/- पर्ु याउँदा थप गनापु ने रकम थथानीय तहिे थप गरे को छ ।
१६ िटा सामदु ालयक लिद्याियहरुमा ICT ल्याब,५ िटामा लिज्ञान प्रयोगशािा र ४ िटा सामदु ालयक लिद्याियमा पथु तकािय थथापना
भइसके को छ ।
४ िटा सामदु ालयक लिद्याियहरुमा पथु तकािय थथापना भएको ।
गरुिा बहुमख
ु ी क्या्पसमा थनातक तहमा अध्ययनरत लिद्याथीहरुिाई लनिःशल्ु क अध्ययन गना क्या्पसिाई एकमष्टु अनदु ान लदइएको छ ।
नेपाि सरकारको सहयोगमा सामदु ालयक लिद्याियका कक्षा ६-१२ मा अध्ययनरत छात्राहरुका िालग सेनटे री प्याड लितरण गररएको छ ।
सामदु ालयक तथा सथं थागत लिद्याियका ३१२ िना लशक्षक तथा कमािारीहरुको एकै पटक कोरोना बीमा गररएको छ ।
लशक्षामा सबैको पँहुिका िालग ८ िना बाि लिकास लशक्षकहरुको व्यिथथापन गररएको छ ।
३ िटा प्रथतालित माध्यलमक लिद्याियहरुका िालग लिद्यािय सहायक कमािारीको व्यिथथापन गररएको छ ।
२ िटा सामदु ालयक लिद्याियहरुमा थथानीय लि्बू भाषा अध्यापन गना लशक्षकहरुको व्यिथथापन गररएको छ ।
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प्रालिलर्क लशक्षा अध्ययन गने लिपन्न तथा िेहन्े दार लिद्याथीहरुिाई नगरपालिकाबाट छात्रिृलत्त लितरण गररएको छ ।

६.

र्ोजना र पवू ायिार शािााः
क. संघीय, प्रदेश सरकारको अनदु ान र थथानीय रािश्व पररिािनबाट स्पन्न गररएको योिनाहरुिः
खानेपानी, सडक (ममात, थतरोन्नती, राक ओपन), तटबन्र्न, फिफुिको लिरुिा लितरण, उन्नत िातको बोका लितरण िथता योिनाहरु
उपभोिा सलमलत माफा त २०७८ िैत्र मसान्त स्ममा ३२३९ योिनाहरु स्पन्न भएका छन् ।
ि. संघीय सरकार, प्रदेश सरकारको अनदु ान सहयोग र थथानीय स्रोत पररिािनिाट संिालित लनमााण व्यािसायी माफा त संमपन्न गरे का
योिनाहरुिः

 आर.सी.सी र लप्र-इथरेसड मोटोरे बि पिु : ( माई खोिा-१,िक्ष्मी खोिा-१,िोलदया खोिा-२ बलनसके को र िोलदया-१, बढू ी सख
ु ानी खोिा१, सख
ु ानी खोिा-२, गरुिा खोिा-१ मा लनमााणर्ीन )।

 सथपेन्सन लिि ( डी र एन प्रकारका ) : ( माई खोिा-४, गरुिा खोिा-१, िेिा खोिा-१, िोलदया खोिा-१ मा लनमााण स्पन् र गरुिा खोिा१, कािीखोिा-१ र सख
ु ानी खोिा-१ मा लनमााणलर्न) ।



















कोल्डथटोर भिन लनमााण-२ िटा
िडा कायािय भिन-१ (२ न)ं
आर्ारभतू थिाथथ िौकी लनमााण : ( िडा न. १, ३, ४, ६, ८ र १० )
खोप के न्र भिन : ३ िटा
माई नगरपालिका प्रशासकीय भिन तथा क्पाउण्ड िाि लनमााण ।
बाह्रर्ाने र्माशािा लनमााण ।
सख
ु ानी अध्ययन के न्र भिन लनमााण ।
१५ सैया अथपताि भिन लनमााणार्ीन ।
थल्याब कल्भटा – ३६ िटा
कज्िे – २६ िटा
पाइप कल्भटा – २५ िटा
डल्पङ्ग साइट – १ िटा
साबािलनक सौिािय – ५ िटा
नया रयाक ओपन : ६० लक.लम.
ग्राबि गरे को बाटो : ४० लक.लम.
सडक सौया बलत्त िडान ( सि
ु बारे र लसतिी बिार )
बाटो थतारोन्नती : ( भतभते झि
ु – िक्ष्मी िोक – लकराँत िोक बाटो , राते खोिा – दोमख
ु ा बाटो , लतरलतरे िखन िोक –खबानी बाटो ,
ु ंगू े पि
मसु े खोिा – गन्ु मनु े – बतासे बाटो , घ्ु ती – संर्िु ा – खात्रक्पा बाटो , बगैिा – िोलदया – ढोडेनी – रुपा डाँडा बाटो , दाहािटार – थाक्िे –
खरबलन – हलन्खम बाटो , राँगापानी – रुप डाँडा – िु्बक – सयु ोदय बाटो , लसतिी – कालमटार – कािीखोिा – काभ्रेभन्ज्यांग – लतन घरे
बाटो , िोलदया खोिा – करफोक खोिा बाटो , ढािापानी – ढकने – लसमिे – िेलप्ट बाटो , िािी खोल्सी – लशि पोखरी - िेलप्ट बाटो ,
गगं टे – कट्टेिटार – सात तल्िे – बढू ी सख
ु ानी बाटो , कुल्भटार – र्ोिी खोिा – बच्ु िे टार – रलमते – हलं खम बाटो , िामपाते खोल्सीएक्िेबर – टुडे – थाक्िे बाटो ) ।

 हरे क माई बासीिाई “घरघरमा थिच्छ लपउने पानीको व्यिथथा” भन्ने नाराका साथ थथानीय स्रोतबाट बालषाक रुपमा रकम लिलनयोिन गरी साना
योिनाहरु संिािन गदै आएकोमा लसत्तिी खानेपानी आयोिना सिं ािन गररएको ।

 “उज्यािो यि
ु माई नगरपालिका” भन्ने नाराका साथ लिद्यतु नपगु ेका घरहरुमा लिद्यतु िाईन लिथतार र काठको पोि लिथथापन गरी फिामे पोि
राख्ने काया लिद्यतु प्रालर्करणको सहकायामा लनरन्तर संिािन भइरहेको ।
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 प्रदेश सरकारको अनदु ानमा सख
ु ानी देलख लशतिी हुदै िोलदया खोिास्म १४.७ लक लम कािोपत्रे मोटरे िि सडक लनमााण ।
 संघीय सरकारको सहयोगमा माई लसटी पयाटन प्रिर्ान कायािम अन्तगात लनमााण भईरहेको ।

७. प्रिानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमाः
नेपाि सरकारिे िेरोिगार नागररकहरुिाई रोिगार लसिाना गरी रोिगारका िालग काया गना प्रर्ानमन्त्री थिरोिगार कायािम आ.ि. २०७६/०७७
बाट सिं ािन गरे कोमा यस नगरपालिकािे ५९८ िनािाई ३९ योिनाहरुमा ३८६७७ लदन रोिगार उपिब्र् गराइएको छ ।

८. उद्यम लवकाि कार्यक्रमाः





sfo{qmd ;+rfngsf nflu pBd ljsf; ;ldlt u7g u/L ;|f]t ;DefJotf cWoog ul/Psf] .
;a} j8fsf $#) hgfnfO{ pBd ljsf; tflndf ;xefuL u/fPsf] .
dfO{ gu/kflnsfsf d]8\kf ;xefuLx?nfO{ $ j6f s]Gb| jgfO{ pBDflzntf ljsf; tflnd ;+rfng ul/Psf] 5 .
pBdlzntf tflnd kZrft 5gf}6 ePsf] Joj;fosf] k|s[lt cg';f/sf] l;k ljsf; tflnd ;+rfng u/LPsf] lyof] .
h; cGt{ut l;nfO s6fO{ $* hgfnfO{, j+u'/ kfng ;Lk ljsf; tflnd #) hgfnfO{, t/sf/L v]tL l;k ljsf;
tflnd !$ hgfnfO{, jfv|f kfng ;Lk ljsf; tflnd #^ hgfnfO{, xfp; jfO{/Lङ !) hgfnfO{ / Ao'6Lkfn{/ tflnd
cfbL ;+rfng .
 ( j6f ;d'x u7g ul/Psf] 5 .
 Joj;fo ;+rfng ug{ nufgL h'6fpgsf nflu n3'ljQ kx'r sf{qmd ;+rfng ul/Psf] 5 .
 jhf/ Joj:yfkg / Joj;fo ;+rfng ug{sf nflu yk xf};nf lbg jfVf|f / a+u'/ kfng Joj;foLx? nfO{ Joj;foLs
cWoog cjnf]sg / e|d0f u/fOPsf] 5 .

९. लजन्िी शािााः
 माइ नगरपालिका नगरकायापालिकाको लिलभन्न शाखाहरु तथा िडा कायााियहरुमा फलनािर तथा मेलशनरी सामानहरुको व्यिथथापन गररएको
छ।
 िग्गा नापिाँिका िालग टोटि थटेशन र लथमथ ह्या्बरको व्यिथथापन गररएको छ ।
 नगरकायापालिकाको कायाािय तथा नगर अथपतािका िालग लिद्यतु नभएको िेिामा लिद्यतु आपलु ता गना िेनेरेटरको व्यिथथापन गररएको छ ।
 नगरपालिकाको कायााियको िालग २ रोपनी ६ आना, माइ नगरअथपतािका िालग ९ रोपनी िग्गा, २ नं िडा कायााियका िालग ३ रोपनी,
१० नं िडामा िडा कायाािय र थिाथ्य िौकीकी िालग २ रोपनी १० आना, िडा नं ६ मा सामदु ायीक भिन र थिाथ्य िौकीको िालग ३
रोपनी ५ आना, िडा नं ८ मा थिाथ्य इकाईका िालग ४ रोपनी र िडा नं १,३ र ४ मा आर्ारभतु थिाथ्य िौकीिाई िग्गा प्राप्त भएको तर
रलिथरेशन हुन बाकी रहेको, िग्गा प्राप्त गरी भिनसमेत लनमााण स्पन्न भइसके को ।
 िडा कायाािय माफा त लिद्यतु ीय िल्ु हो लितरण, सोिार सेट, लिद्याियहरुिाई सोिार सेट व्यिथथापन गररएको ।
 दैलनक सेिा प्रिाहका िालग नगरमा हिक
ु ा सिारी ३ थान र मोटरसाईकि २९ थान प्रयोगमा ल्याइएको ।

१०.

नापी शािााः

 नगरपालिका लभत्र बन्दै गरे का र बन्न तयारीमा रहेका िडा कायाािय र थिाथ्यिौकीहरुको िग्गा नापािाँि गररएको छ ।
 न्यालयक सलमलतमा परे का १२ िटा लनिेदनहरुको लछनोफानोमा आर्ाररत रही उि िग्गाहरु नापिाँि गररएको ।
 माई नगरपालिकामा ४ लकल्िा प्रमालणत प्रयोिन तथा लसमाना एलकन स्बन्र्ी नगरमा परे का ३५ िटा लनिेदनहरुको िग्गा नापिाँि गरीएको
छ।

 नगर लभत्र बन्दै गरे का नया सडकहरुको ऐिेनी र न्बरी िग्गामा पने भए त्यसको एलकन गररएको ।
 माई नगरपालिका मा भलू महीन अव्यिलथथत आयोग गठन भएदेलख उि आयोगमा गई कामकािमा सहयोग तथा समन्िय गने गरे को ।
 इिाम लिल्िा िन कायााियिे पठाएको ४ िटा लनिेदन अनरुु प िग्गा नामिाँि गरी एलकन गररएको ।
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११.

मलििा बािबालिका तथा ज्र्ेष्ठ नागररक शािााः

एकि मलहिा, दलित, ज्येष्ठ नागररक र अपांगता भएका व्यलिहरुको बालषाक रुपमा स्मान गने गररएको ।











अपांगता भएका व्यलिहरुिाई अपांगता रोकथाम तथा पनु थथाापना कायािम अन्तरगत सहयोगी सामग्री लितरण, उपिारमा सहयोग र गृह
भेटघाट र घ्ु ती लशलिर सिं ािन गररएको ।
अपांग एिं ज्येष्ठ नागररकहरुको पररिय-पत्र लनयलमत लितरण गने व्यिथथा लमिाइएको ।
लिलभन्न प्रकारका रोगी लिरामीहरुिाई उपिार एिं यातायातका िालग आलथाक सहयोग गररदै आइरहेको ।
गभािती मलहिािाई सत्ु के री गराउन अन्यत्र िैिानपु ने भएमा लनशल्ु क ए्बि
ु ेन्स सेिा प्रदान गररएको ।
मलहिा लहसं ा, प्रिनन् अलर्कार, िाि अलर्कार लिरुद्ध िनिेतना मि
ु क कायािम र क्षमता लिकासका कायािमहरु बालषाक रुपमा सिं ािन
गररएको ।
आलदिासी िनिालतहरुको क्षमता लिकास एिं कायाािय संिािनका िालग भिन लनमााण सहयोग िगायतका कायािम िालषाक रुपमा
गररएको ।
यिु ाहरुको क्षमता लिकास अन्तरगत प्रथतािना िेखन, उद्घोषण, िागपू दाथा दव्ु याशन लबरुद्ध सडक नाटक प्रदशान, िििर प्राणी सरं क्षण
(माछा, भ्यागतु ा, गोही आदी) लबषादी प्रायोगको न्यनु ीकरण स्बन्र्ी तािीम िथता कायािमहरु बालषाक रुपमा संिािन गररएको ।
िलक्षत कायािम िथको सिाि उसको नेतत्ृ ििाई अंलगकार गरी संबलन्र्त िलक्षत िगािे संिािन गदै आइरहेको ।
अथपतािमा सत्ु के री भएका आमाहरुिाई उपमेयर सत्ु के री पोषण कायािम द्वारा थप सहायता लदइरहेको ।
लिपन्न नागररकहरुको थिाथ्य िीमामा ५०%, “ग’ र “घ” िगाका अपांगहरुका िालग रु ३०००।– थिाथ्य लिमाको िालग अनदु ान
सहयोगको व्यिथथा लमिाईएको ।

कृलर्ष तथा पशुपंछी लवकाि शािााः
 ना्िे िकु ाको िगायत आन्तररक तथा बाह्य परिीिी लिरुद्धको लनयलमत लनशल्ु क औषलर् लितरण ।
 लिलभन्न रोग लिरुद्धको उपिार सेिा दैलनक संिािनन ।
 Ppr खोरे त, रे लिि खोप लनयलमत सि
ं ािन भइरहेको ।

 गाईभैंसीको र गोिर परीक्षण लनयलमत गररएको ।
 बाख्रा, बंगरु मासु लमसन कायािम संिािन ।
 छुलपा प्रिद्धान कायािम संिािन ।
 यालन्त्रकरण एंि प्रलिलर् हथतान्तरण ।
 लनिःशल्ु क कुकुर बन्ध्याकरण लशलिर संिािन ।
 नश्ल सर्ु ार स्बन्र्ी कायािम सिं ािन, प्रालिलर्क िाई तालिम तथा उपकरण हथतान्तरण ।
 नीलि क्षेत्रका प्रालिलर्क िाई कृ लतम गभाार्ान स्बन्र्ी तालिम र उपकरण हथतान्तरण
 घाँसको बीउ बेनाा सेट्स लितरण ।
 गोठ, खोर सर्ु ार कायािम संिािन ।
 गररि कृ षकिाई कुखरु ाका िल्िा बंगरु को पाठा र माछाको भरु ा लितरण गररएको ।
 सलिय कृ लष तथा पशु समहू सहकारी संथथाहरुको सहकायामा व्यिसालयक पशपु ािन कायािम संिािन
 पशु लिमा तालिम अलभमख
ु ीकरण तालिम सि
ं ािन ।






कृ लष बािीमा रोग तथा कीराको लनयन्त्रणको िालग लनयलमत लनशल्ु क लबषादी लितरण ।
माटो पररक्षण गरी उपयि
ु नगदेबािी कायािम ।
एक घर एक फिफूि लबरुिा तथा सपु ारी लिरुिा लितरण कायािम ।
च्याउ तरकारी खेती तथा मौरी पािन स्बन्र्ी तालिम ।
मौरी पािन कायािम घार लितरण कायािम ।
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सघनबािी लिकास कायािम अन्तरगत लबउ लबिन आत्मलनभार (र्ान,मकै ,गहु)ँ लितरण ।
तरकारी र सपु ारी पके ट कायािम ।
यिु ा िलक्षत तरकारी उत्पादन कायािम ।
ब्यिसालयक फिफूि बगै ँिा थथापना कायािम ।
प्िालथटक टनेि, प्िालष्टक पोखरी लनमााण कायािम ।
लिया तथा कफी क्षेत्र लिथतार कायािम
कृ लष प्रदसानी थथि थथापना
मलहिा मख
ु ी व्यिासालयक कृ लष उद्योग थथापना
IPM कृ षक पाठशाि संिािन
Hi tec green मा बेनाा उत्पादन कायािम
बहुदश्े यीय नसारी थथापना कायािम

१२.

न्र्ालर्क िलमलतको िलचवािर्ाः

 हाि स्मको ि्मा लििाद – ४८५
 फर्छ्यौट हुन बाकी – ३
 माई नगरपालिकाका अगिु ा र सरोकारिािा हरुिाई ८ लदने मेिलमिाप स्िन्र्ी तालिम लदई ३१ िनािाई मेिलमिाप कतााको रुपमा सलु िकृ त
गररएको ।
 सबै िडाहरुमा र नगर थतरीय मेिलमिाप के न्रको थथापना गररएको ।
 िडाहरुको मेिमािप के न्रमा मेिलमिाप स्िन्र्ी अन्तकृा या माफा त िनिेतना मि
ू क कायािम र मेिमीिाप स्िन्र्ी लिलभन्न थथानमा सिू ना
पाटी रालखएको ।
उलल्िलखत कायािमहरु मख्ु य मख्ु य कायािम मात्र उल्िेख गररएको हो । बालषाक रुपमा लिकासका सबै क्षेत्रहरु (आलथाक, सामालिक, भौलतक आलद)
समेटी माई नगरपालिकािाई समृद्ध नगरपालिका बनाउन िग बसाउने काम भएको छ । सबै प्रकारका कायािम सिं ािन गने सहयोगी भलू मका लनिााह
गनाहु ुने माई बासी स्पणु ा नागररक, सरोकारिािा सघं सथथा, रािनीलतक पाटी सबै सबैमा र्न्यबाद लदन िाहन्छौ ँ ।

……………………………………..

सम्पर्
ू ण नगर कार्णपालिकाको तर्णबाट
नगर प्रमख
ु

दिपक कुमार थेवे
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