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अनगुभन गरयएको सभहू: िडा नागरयक भॊच/नागरयक सॊचेतना केन्द्र 

अनगुभन गने: 
 घोयाही नगयऩालरका 
 सहमोग सभाज नेऩार 

 स्थानीम शासन तथा उत्तयदामी सॊमन्द्र 

अनगुभन टोरी 
 कृष्णप्रसाद साऩकोटा (कामयकायी अधधकृत) 
 प्रेभ के.सी. ( सचूना अधधकायी) 
 सदुीऩ गौतभ (ऩरकाय भहासॊघ) 
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स्थान: १-११ िडा 
अनगुभन गरयएको लभयत: 

 २०७३/०९/२६ देखख २०७३/१०/१३ सम्भ 

 

१) ऩरयचम:  

 स्थानीम यनकामभा साभाजजक ऩरयचारनको भाध्मभफाट विऩन्द्न तथा विकासको भरू प्रिाहफाट ऩछाडी 
ऩयेका नागरयकहरुराई उनीहरुको काभ कतयव्म, तथा हक, अधधकायका िायेभा चेतनशीर गयाई भरुकुको 
विद्मभान सम्ऩणूय आथॉक साभाजजक सॊयचनाराई विकासको भरुधायभा ल्माउन य नागरयकको आिाज 
एफॊ भागराई सम्िोधन गदै सेिा प्रिाहसभदुामभा आधारयत यनकामहरु सभेतको सहकामयभा स्थानीम 
स्तयफाट न ैगरयफी न्द्मनूीकयण य दीगो विकासको अिधायणाराई सॊस्थागत गदै िडा नागरयक भॊच य 
नागरयक सॊचेतना केन्द्र गठन गरयएको छ |   

स्थानीम यनकाम श्रोत ऩरयचारन तथा व्मिस्थाऩन कामयविधध, २०६९ फभोजजभ नगयऩालरका स्तयको 
अनगुभन तथा सऩुरयिेऺण सलभयतरे यनयन्द्तय रुऩभा िडा नगरयक भॊच य नागरयक सॊचेतना केन्द्रको 
कामयहरुको अनगुभन गनुय ऩने यहेको छ | घोयाही नगयऩालरकाभा जम्भा ११ िटा िडा नागरयक भॊच य 
१६ िटा नागरयक सॊचेतना केन्द्र यहेका छन ्| सफ ैिडा नागरयक भॊच य नागरयक सॊचेतना केन्द्रको 
फस्त ुजस्थयतको जानकायीको राधग अनगुभन गरयएको छ | 

२) उदेश्म: 

 कामयकायी अधधकृतराई िडाको िस्त ुजस्थयत फायेभा जानकायी गयाउने | 
 िडा नागरयक भॊच य नागरयक सॊचेतना केन्द्ररे गदै आएका गयतबफधधफाये जानकायी लरने | 
 स्थानीमरे बोगेका सभस्माहरु य गनुासोफायेभा जानकायी लरने | 

 



३) अनगुभनको प्रबफधध: 

िडा नागरयक भॊच य नागरयक सॊचेतना केन्द्रको कामयराई प्रबािकायी गयाउने य उनीहरुराई प्रोत्साहन 
गने हेतरेु अनगुभन कामयक्रभ गरयएको हो | घोयाही नगयऩालरकाको कामयकायी अधधकृत सहहत १ जना 
प्रयतयनधध, स्थानीम शासन तथा साभदुायमक विकास कामयक्रभ अन्द्तगयत कामयक्रभ अधधकृत, सेिा 
प्रदामक सॊस्थाफाट १ जना , स्थानीम शासन तथा उत्तयदामी सॊमन्द्र १ जना, सॊचायकभॉ १ जना, 
साभाजजक ऩरयचारक १ जना  गयेय जम्भा ६ जनाको सभहू अनगुभनको राधग सहबागी बएको धथमो| 
अनगुभन िडा नागरयक भॊच य नागरयक सॊचेतना केन्द्रको सदस्मफाट िस्त ुजस्थयत फाये जानकायी गयाई 
प्रत्मऺ रुऩभा अन्द्तर्क्क्रय मा तथा छरपर गरयमो |  

४) वडा नागरयक भॊच य नागरयक सॊचेिना केन्द्रको सॊक्षऺप्ि वववयण 

 

 

क्र.स. िडा 
नॊ 

जम्भा सदस्म 
सॊख्मा 

िडा नागरयक 
भॊचका सॊमोजकको 
नाभ, थय  

लर ॊग ०७२/०७३भा 
भॊचको कुर 
िठैक 
सॊख्मा 

िडा नागरयक 
भन्द्चभा २५% 
सदस्म 
प्रयतस्थाऩन  बए 
नबएको 

िनाभरे 

LLP, civic 
oversight 
तालरभ प्राप्त 
गनेको सॊख्मा 

भ ऩ ु भ ऩ ु    

१ १ १३ १४ जमबोरा ऩरयमाय  ऩ ु २३ बएको ३ 

२ २ ११ १६ नायामण प्रशाद 
ऩोख्रेर 

 ऩ ु १५ बएको ५ 

३ ३ १३ १४ रोऩदा न्द्मौऩाने भ  १४ 
 

बएको ५ 

४ ४ १४ १३ सषु्भा यघलभये भ  १५ बएको ३ 

५ ५ १४ १३ दाभोदय बषुार  ऩ ु १३ बएको ५ 

६ ६ ११ १६ धभय हभार  ऩ ु १५ बएको ५ 

७ ७ १४ १३ हदरकुभायी घतॉ भ  १३ 

 

बएको ५ 

८ ८ १५ १२ केसया ऩोख्रेर भ  १६ बएको ३ 

९ ९ १६ ११ शान्द्ती चौधयी भ  २२ बएको ३ 

१० १० १४ 
 

१२ शजततयाभ डाॉगी  ऩ ु १८ बएको ३ 

११ ११ १४ १३ धना जज.लस. भ  १६ बएको ३ 



क्र. 
स. 

 

ना.स.के. 
बएको िडा  

नॊ य िस्तीको 
नाभ 

नागरयक सॊचेतना 
केन्द्रको नाभ 

जम्भा 
सदस्म 
सॊख्मा 

ना.स.के. 
सॊमोजकको नाभ 

, थय 

लरङ्ग नासकेभा 
सॊचारन 
बएको 

ReFLECT 
शसेन 
सॊख्मा   

नासके 
सहकायी 
तथा 
वित्तीम 

सॊस्थासॊग 

आिद्ध 
बए 

नबएको | 
बएको 
बए 

खुराउने  

भ ऩ ु भ ऩ ु   
१ खखयहटमा,१  जीिन ज्मोयत ना.स.के. 

घोयाही,  

२२ २ सयस्िती शे्रष्ठ भ  २३ नबएको 

२ ऩचुखाय,२ घो.न.ऩा ना.स.के. 
ऩचुखाय, दाॊग  

२७ ३ फभ फहादयु िादी  ऩ ु १२१ नबएको 

३ गैंया गाउॉ ,२ गनायी ना.स.के., घोयाही २५ २ ठाकुय प्रशाद 
चौधयी 

 ऩ ु १५ नबएको 

४ कटही,३ कटही ना.स.के. २५ ० सलुभरा 
थाऩाभगय 

भ  २४ नबएको 

५ फेरबाय,३ धोव्म ना.स.के. ३० ० खुस्भानी चौधयी भ  ३० नबएको 
६ चौधयी टोर,४ घो.न.ऩा. ना.स.के.,चौधयी 

टोर 

३० ० विस्नी कुभारनी भ  २४ नबएको 

७ याभनगय 
टोर,५  

याभनगय ढुॊगे धाया 
ना.स.के. 

२३ २ बफभरा दभाई भ  ५२ नबएको 

५ सुॊघयेु,५ सुॊघयेु ना.स.के ३० ० भीना कुभायी 
फढूा 

भ  १५ नबएको 

९ ढोडनेी,६ ढोडनेी ना.स.के. ३० ० ऻानी विश्िकभाय भ  ४२ नबएको 
१० भलसना 

टोर,६ 

भलसना ना.स.के. २४ ० लसजयना नेऩारी भ  २७ नबएको 

११ भौराकोट,७ भौराकोट ना.स.के. १९ ३ नन्द्दकरी घतॉ भ  ४३ नबएको 
१२ रम्भीडाॉडा,७ रम्भीडाॉडा ना.स.के. ३० ० येखा बफ.क. भ  २५  

नबएको 
१३ चॊखेयी, ८ चॊखेयी ना.स.के. १५ १५ हहया घतॉ भ  २५ नबएको 
१४ अग्रह्िा डाॉडा, 

९ 

अग्रह्िा ना.स.के. २३ २ सीता बफ. क. 
 

भ  २८ नबएको 

१५ ट्रार्क्पक चोक, 
१० 

खोरीगाउॉ  ना.स.के. २८ २ गोभा चौधयी भ  २२ नबएको 

१६ सजृनलसर 
टोर, ११ 

सजृनसीर ना.स.के. ३० ० येणु नेऩारी भ  ३७ नबएको 



 

५) अनगुभनभा गरयएका वडागि क्रिमाकराऩ: 

 ५.१) वडा नॊ १: 

 िडा नागरयक भॊच य जीिनज्मोयत नागरयक सॊचेतना केन्द्ररे गयेका गयतविधध फाये जानकायी' 
 उभाशॊकयनाथ फार अस्ऩतारको अिस्था फाये जानकायी 
 प्रा .वि . स्मानी अम्फाऩयु बफद्मारमको अिरोकन 

 जीवनज्मोति नागरयक सॊचेिना केन्द्रको सदस्म सम्झना चौधयी ना.स.के.को वववयण फाये 
जानकायी गयाउॉ दै| 

 जीिनज्मोयत नागरयक सॊचेतना केन्द्र जाने सडकभा ह्मभुऩाइऩको आिश्मकता 
| 

 जीिनज्मोयत ना.स.के.राई आम-आजयन तथा प्रौढ कऺाको आिश्मकता | 

 
 

िडा नॊ १ जस्थत िडा नागरयक भॊच य नागरयक सॊचेतना केन्द्रसॊग बेटघाट  

 

 ५.२) वडा नॊ २: 

 ऩचुखाय नागरयक सॊचेतना केन्द्ररे जीविकोऩाजयन सधुायका राधग गरययहेको तयकायी खेती फाये 
जानकायी लरईएको 

 ऩचुखाय ना.स.के.रे जीविकोऩाजयन सधुायका राधग प्रयतव्मजतत भालसक 20 रुवऩमाॉ य अन्द्म 
प्रमास फाट जम्भा १ राख फयाफयको घमु्ती कोष सॊचारन गयेको ऩाईमो | 

 ऩचुर्ाा नागरयक सॊचेिना केन्द्र य वडा नागरयक भॊचको गतिबफधध फाये जानकायी ददॊदै सहबागी 
 खानेऩानीको व्मिस्थाऩनका रागी कजायहीभा भरूको सॊयऺण गनुयऩने देखखन्द्छ | 
 ऩोर भार ैगाडडएको स्थानभा बफजुरीको ताय जडान गरयनऩुने | 
 प्रा.वि. कजायहीभा  सौमय फत्ती जडान गनुयऩने | 
 ऩानीका भरूहरुराई स्थानीम बन्द्दा ऩयन अन्द्म स्थानका भायनसरे प्रमोग गरययहेकारे 

स्थानीमराई खानेऩानी य लस ॊचाईको सभस्मा | 



 

 
 

 

िडा नॊ. २ जस्थत ऩचुखाय ना. स. के. सॊग अन्द्तयर्क्क्रमा गदै 

 

 ५.३) वडा नॊ ३:  

 कटही नागरयक सॊचेतना केन्द्रको गयतविधधफाये जानकायी 
 हढकऩयु कृबरभ जराशमको अिरोकन तथा त्मसरे ऩयुाएको पाइदा, सभस्मा य सम्बािना फाये 

स्थानीमसॊग छरपर | 
 कटही नागरयक सॊचेिना केन्द्र य वडाको सल्हाकायरे वडा फाये जानकायी ददॊदै 

 स्थानीमको आन्द्तरयक वििादका कयण सयाय खानेऩानी आमोजनाको काभ अयघ फढ्न 
नसकेको 

 धयनिधगमा कृबरभ जराशम यनभायण आिश्मक 

 विद्मतु ट्रान्द्सलभटय जडानका राधग नगयऩालरका य बफद्मतु कामायरमफीच सभन्द्िम गरयन ु
ऩने | 

 कटही नागरयक सॊचेतना केन्द्रभा खानेऩानीको राधग कुिाको आिश्मकता | 
 बफद्मारम जाने उभेय सभहुका फारफालरकाहरु बफचभ ैबफद्मारम छोड्ने सभस्मा 

 



 

िडा नॊ ३ जस्थत कटही नागरयक सॊचेतना केन्द्र सॊगको बेटघाट कामयक्रभभा आफ्ना कुया याख्दै 
सयुनता चौधयी| 

५.४) वडा नॊ ४: 

 िडा नागरयक भॊच य चौधयी टोर नागरयक सॊचेतना केन्द्रसॊग छरपर 

 जनवप्रम टोर जस्थत फाटो तथा नाराको अिस्थाको अिरोकन 

 वडा नागरयक भॊच य फेरबाय नागरयक सॊचेिना केन्द्रको आवश्मकिाफाये प्रष्ट ऩादै सहबागी 
 चक्रऩथ यनभायणको कामय अगाडी नफढेकोरे नगयफासीराई जग्गा बोग चरनभा सभस्मा | 
 फेरबाय नागरयक सॊचेतना केन्द्रभा पोहय पाल्ने टोकयीको आिश्मक | 
 

 

 

५.५) वडा नॊ ५: 

 घोयदौया गाउॉको विकास यनभायणको अिस्थाको अनगुभन 

 घोयदौया प्रा.वि.को अिरोकन 

 िडा नागरयक भॊच य सुॊघयेु नागरयक सॊचेतना केन्द्रको सदस्मसॊग छरपर 

 फेरघायी कृबरभ जराशमको अनगुभन 

 वडा नागरयक भॊच, कृबिभ जराशम सॊयऺण समभति य सुॊगयेु नागरयक सॊचेिना केन्द्रको  
जानकायी गयाउॊ दै सहबागी 
 घोयदौयभा बफद्मतु, खानेऩानी य फाटोको सभस्मा यहेको | 
 फेरघायी कृबरभ जराशमभा तायफायको आिश्मकता 

 



 
 

सुॊगयेु नागरयक सॊचेिना केन्द्रका सदस्महरु  

 

५.६) वडा नॊ ६: 

 िडा नागरयक भॊचरे गदै आएका काभकाज फाये जानकायी लरईमो | 
 ऩणूय सयसपाईका सचूकमतुत १५ सम जस्टकय फाॉडडमो | 
 जस्टकय वितयणको जजम्भेिायी स्िास््म स्िमॊ सेविकाहरुराई हदईमो | 
 फार कल्फ य नागरयक सॊचेतना केन्द्रका गयतबफधध फाये जानकायी रइमो | 

 वडा नागरयक भॊच, र्ानेऩानी सयसपाई िथा स्वच्छिा समभति य नागरयक सॊचेिना केन्द्रफाये प्रष्ट 
ऩादै मभनयाज गौिभ  

 िडाराई ऩणूय सयसपाई घोषणा गने र्क्क्रमाकराऩ अगाडी फढाउन आग्रह 

 स्िास््म स्िमॊ सेविकाको कभी 
 

 



खानेऩानी सयसपाई तथा स्िच्छता सलभयतका अध्मऺराई ऩणूय सयसपाईको सचूक अॊर्क्कत 
जस्टकय प्रदान गदै घो.न.ऩा.का कामयकायी अधधकृत कृष्णप्रसाद साऩकोटा य साभाजजक विकास 
अधधकृत सफुोध येग्भी | 

५.७) वडा नॊ ७: 

 िडा नागरयक भॊच य नागरयक सॊचेतना केन्द्रको र्क्क्रमाकराऩ फाये जानकायी 
 खानेऩानी व्मस्थाऩन कामयक्रभ भौराकोटको अनगुभन 

 वडा नागरयक भॊच य नागरयक सॊचेिना केन्द्र, फार कल्फका अध्मऺ ऩन्द्चभामा धगयीरे वडा फाये प्रष्ट 
ऩादै 

 तरुुन्द्तऩयुभा खेरभदैान यनभायणाथय जग्गा सॊयऺण गरयएकारे स्थानीमद्िाया 
नगयऩालरकासॊग सहमोगको अऩेऺा | 

 भौराकोटिासीद्िाया विद्मतु जडान तथा कृबरभ जराशमको भाग 

 
 

िडा नागरयक भॊच य उऩल्रो भौराकोट नागरयक सॊचेतना केन्द्रसॊग छरपर गदै 

५.८) वडा नॊ ८: 

 चॊखेयी नागरयक सॊचेतना केन्द्रका गयतविधध फाये जानकायी लरईमो | 
 ज्मालभये दहको अिरोकन गरयमो | 
 वडा नागरयक भॊच य नागरयक सॊचेिना केन्द्र फाये जानकायी ददॊदै सहबागी | 

 ८ नॊ िडाभा कुनऩैयन स्थानभा सडक वऩच नगरयएको | 
 ८ नॊ िडाभा बफजुरीको व्मिस्था नबएको | 



 
 

िडा नॊ १० जस्थत नमाॉ फसऩाकय भा िडा नागरयक भॊच, टोर विकास सॊस्था सॊग छरपर 

५.९) वडा नॊ ९: 

 अग्रिा डाॉडा नागरयक सॊचेतना केन्द्र जाने फाटोभा कल्बटय नहुॉदा सभस्मा | 
 पोहोयभरैा व्मिस्थाऩनका राधग यकभ िदृ्धध गनय भाग | 
 ल्मान्द्डर्क्पर साईटभा िगॉकयण गरय पोहोय छुटाउनऩुनेभा त्मसो नगरयएको ऩाईमो | 

 वडा नागरयक भॊच, नागरयक सॊचेिना केन्द्र, पोहयभरैा व्मवस्थाऩन समभति य टोर ववकास सॊस्था 
कामािभभा आफ्ना कुया याख्दै 

 पोहयभरैा व्मिस्थाऩनका राधग स्थानीमको सर्क्क्रम सहबागीता यहेऩयन व्मिस्थाऩनका 
विविध ऩऺ फाये जानकायी नयहेको ऩाइमो | 

 ल्माण्डर्क्पर साइटभा िगॉकयण गरय पोहय छुट्माउने नगयेको ऩाईमो | 
 अग्रिा डाॉडा नागरयक सॊचेतना केन्द्र जाने फाटोभा कल्बटयको आिश्मकता | 

 

 

टोर विकास सॊस्थाराई प्रोत्साहन कामयक्रभ 

 

५.१०) वडा नॊ १०: 



 नमाॉ फसऩाकय को ऩणूय सयसपाईका राधग बईयहेका प्रमास फाये िडा नागरयक भॊच सॊग जानकायी 
लरईएको | 

 नमाॉ फसऩाकय को सयसपाईका राधग िडा नागरयक भॊचरे व्महोने गरय २ जना ऩरयचारन गयेको 
ऩाईमो | 

 स्िोगयद्िायी टोरभा ट्रमाक खोल्नका राधग प्राविधधकको आिस्मकता ऩयेकारे नगयऩालरकारे 
जजल्रा नाऩी कामायरमभा ऩराचाय गरयहदन स्थानीमरे आग्रह गयेका छन | 

 वडा नागरयक भॊच, र्ोरीगाउॉ  नागरयक सॊचेिना केन्द्र, टोर ववकास सॊस्था वडाका गतिववधधफाये 
जानकायी ददॊदै  

 नागरयक सॊचेतना केन्द्रराई िठैक फस्नकोराधग बिनको आिश्मकता | 
 िडा नॊ १०भा स्िगयद्िायी टोरभा ट्रमाक खोल्नका राधग नगयऩालरकारे जजल्रा नाऩी 

कामायरम ऩराचाय गरयहदने 

 

 
 

 नमाॊ फसऩाकय भा िडा नागरयक भॊच, टोर विकास सॊस्था सॊग छरपर 

 

५.११) वडा नॊ ११: 

 सजृनशीर नागरयक सॊचेतना केन्द्र य िडा नागरयक भॊचको गयतविधध फाये जानकायी 
 वडा नागरयक भॊच य नागरयक सॊचेिना केन्द्ररे आफ्ना कुया याख्दै 

 सजृनशीर ना. स. के.को राधग बिनको आिश्मकता |  



 
 

 

 

 

६) मसकाई: 

 पोहयभरैा व्मिस्थाऩनभा स्थानीमको सर्क्क्रम सहबाधगता यहेको ऩाईमो | 
 पोहोयभरैा व्मिस्थाऩनका विविध आमाभ फाये स्थानीमराई तालरभ, अिरोकन, भ्रभणको 

आिश्मकता यहेको देखखमो | 
 ऩानीका भरूहरुराई स्थानीमको स्िालभत्ि फढाउन नगयऩालरकारे सभन्द्िम य सहमोग गनुयऩने | 
 नगयफासीराई बफजुरीको व्मिस्थाका राधग सयोकायिारा यनकामसॊग नगयऩालरकारे ऩहर 

गनुयऩने | 
 िडाको विकासभा मोगदान ऩमुायईयहेका व्मजततहरुराई प्रोत्साहन गनय सम्भान तथा कदयऩर 

व्मिस्था गनुयऩने  | 
 सोराय फवत्तको रगाताय अनगुभन गनुयऩने | 
 विकास यनभायणका र्क्क्रमाकराऩ सहय केजन्द्रत बएको बन्द्दै स्थानीमको गनुासो यहेको ऩाईमो | 
 नागरयक सॊचेतना केन्द्रको सदस्महरुको राधग आम- आजयन, लशऩभरुक, ऺभता  

      अलबिदृ्धध सम्िजन्द्ध तालरभ तथा गोष्ठीहरुको आिश्मकता | 
 कृबरभ जराशमहरुको यनभायण गरयएता ऩयन स्थानीमरे अऩेक्षऺत पाइदा लरन नसकेको देखखन्द्छ 

| 
 विकास यनभायणका र्क्क्रमाकराऩराई प्रबािकायी फनाउन अन्द्म सयकायी कामायरमसगको सभन्द्िम 

राई थऩ भजफतु फनाउन ुऩने देखखन्द्छ  
 टुके्र मोजनाका कायण ऩरयभाणात्भक य गणुात्भक दिु ैतपय  विकासक र्क्क्रमाकराऩ प्रबाफकायी 

हुन सकेका छैनन ्| 
 

७) तनष्कषा : 



अन्द्तभा, नगयऩालरकाको विकासका रागी नगयभा र्क्क्रमाशीर िडा नागरयक भॊच , नागरयक 
सचतेना केन्द्द रगामतका स्थानीम सॊघसॊस्थाको र्क्क्रमाशीरता उदाहयणीम यहेको देखखन्द्छ । 
साभाजजक ऩरयचारनका भाध्मभफाट नगयिासीरे आ –आपनो ऺेरभा विकास यनभाय ण, पोहयभैरा 
व्मिस्थाऩन, िाताियणीम सॊयऺण , ऩमयटन प्रिद्र्धन रगामतका कामयराई प्रबािकायी फनाउन 
सतदो प्रमास गदै आएका छन  । जीिनस्तय सुधायका  राधग नागरयक सॊचतेना केन्द्ररे 
साभुहहक रुऩभा आमआजयनका काभहरुराई अगाडी फढाएको य मसराई यनयन्द्तयताका साथ ै
व्मिसायमक रुऩ हदन आिश्मक देखखन्द्छ | मद्मऩी अझै ऩयन नगयराई सभमानुकुर विकास 
गनय नगयऩालरका रगामत अन्द्म सयोकायिारा यनकामको थऩ ऩरयश्रभको आिश्मतता यहेको 
देखखन्द्छ । भुख्म गयी नगयभा हार खानेऩानी , बफजुरी, सडकको स्तयोन्द्नती तथा भभयतसुधाय , 
गरयफ तथा उत्ऩीडडत ऺेर य सभुदामका रागी आमआजयन , लशऩविकास, तथा ऺभता 
अलबिदृ्धध सम्फजन्द्ध तालरभ तथा गोष्ठीहरुको आिश्मतता यहेको देखखन्द्छ । विकास यनभायणका 
र्क्क्रमाकराऩ शहय केजन्द्रत बएको स्थानीमको गुनासो यहेकारे सभानुऩायतक विकासको 
अिधायणाराई अिरम्फन गनुयऩने देखखन्द्छ । टुके्र मोजनाका कायण विकासे र्क्क्रमाकराऩहरुफाट 
अऩेक्षऺत उऩरजधध हालसर नबएकोरे एर्क्ककृत मोजनाहरुभा फजेट खचय गनुयऩने स्थानीमको 
भाग छ । ऩमयटन प्रिद्र्धन तथा स्थानीमको आमआजयनभा सुधाय ल्माउने उद्मेश्मरे नगयभा 
कृबरभ जराशमहरुको यनभायण गरयएऩयन त्मसफाट स्थानीमरे अऩेक्षऺत पाईदा लरन सकेका 
छैनन । यत जराशमको सॊयऺण गदे अऩेक्षऺत उद्मेश्महरु हालसर गनय स्थानीमराई ऩरयचालरत 
गनुयऩने आिश्मततता छ । चक्रऩथ यनभायणको कामय अयघ नफढदा स्थानीमराई जग्गा 
बोगचरनभा सभस्मा ऩनुयका साथ ैस्िमभ नगयऩालरकारे िषेनी स्थानीमको गुनासो सुन्द्नुऩयेको 
छ ।  मसथय नगयऩालरकारे चक्रऩथ यनभायणको कामयराई जयत सतदो चाॉडो अयघ फढाउनुऩने 
देखखन्द्छ । साथ ैनगयऩालरकाका सफै ऺेरभा गाडी नऩुगेकारे स्थानीम मातामातको सुविधाफाट 
िॊधचत हुनुऩयेको छ । मातामातको व्मिस्थाऩनका रागी नगयलबर ‘नगय मातामात सेिा ’
सॊचारनभा ल्माउनुऩने देखखन्द्छ । 

अनगुभनका केदह झरकहरु 



 

गल्ने नगल्ने पोहयभरैा व्मिस्थाऩनका क्रभभा प्राजष्टकजन्द्म िस्तरुाई तायभा झुण्डाएय याख्न ेगयेको  

 

खेय जाने ऩानीराई लस ॊचाईको राधग प्रमोग गरयएको 

 



    

  गततमैा कृबरभ जराशम अिरोकन  

 

 

 

 

 

कयौंत ेडाॉडा ल्माण्डर्क्पर साइटभा पोहयभरैा व्मिस्थाऩनको अिरोकन 



 

खोरी गाउॉ  ना. स. के.सॊग छरपर 

 

 

 

 

 

 

िडा नॊ ९ जस्थत खेरभदैान 

 

 



  

िडा नॊ. ९ जस्थत ना. स. के.रे लसकाईका राधग प्रमोग गयेका प्रविधध 

   

  

    

िडा नॊ ७ जस्थत भौराकोट खानेऩानी आमोजना अनगुभन टोरी 

 

 

 

 

 

   



 

 लस ॊचाईका राधग' िडा नॊ'  ३ जस्थत कृबरभ जराशमफाट ऩानी तान्द्नका राधग प्रमोग बएको 
जेनेयेटय | 

 

 

 

 

हढकऩयु कृबरभ जराशमको एक प्रयतपर तयकायी खेती | 



  

 िडा नॊ ८ ज्मालभये दह जस्थत नागेश्िय गपुा अिरोकनको क्रभभा कामयकायी अधधकृत 
सहहतको टोरी | 

 


