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क्षेत्रगि भौतिक प्रगतिको अवस्था
तस.नं. क्षेत्र इकाइ आ.व ०७६/७७मा थप 

भएको
आ.व ०७६/७७ सम्मको 

कुि जम्मा

१ राभेि र्क.मी. 5.64 67.61
२ कािोपते्र र्क.मी. 3.18 62.32
३ सडक तनर्तमिममिि र्क.मी. 2.45 3.75
४ सडक स्िरोन् निी मी. 210 210
५ स्थानीर् सडकको संख्र्ा संख्र्ा 825
६ सडक र्ािार्ािको कूि िम्बाई र्क.तम. - 271.59

७
गा.पा./न.पा.को केन्रबाट वडा 

कार्ाििर्सम्म सडक र्ािार्ाि जोतडएका 
वडा 

वटा - 9

८ र्वद्यािर्को संख्र्ा (सरकारी, सामदुार्र्क,
तनजी) वटा 16 63

९
स्वास््र् संस्थाको संख्र्ा (अस्पिाि,
स्वास््र् केन्र, स्वास््र् चौकी, उप 

स्वास््र् चौकी, आर्वेुद सेवा
केन्र,र्कतिनक,बतथिङ सेन्टर) 

वटा 1 १०



पारदशशििा िथा सशुासनको औजाराः नागररक वडापत्रको व्र्वस्था र 
तनर्तमि िेखा पररक्षण
जम्मा उजरुीाः ११, फछ्यौटको अवस्थााः १०(१ अ.द.ुअ.आ)

असि अभ्र्ासहरु 
❖Base Map िर्ार गररएको
❖सवै वडाहरुमा मेर्िक प्रणािीबाट घर नं. प्रदान
गररएको

❖५०/५० िागि सहभातगिामा र्ोजना कार्ािन्वर्न
❖सामाशजक सरुक्षा िाभराहीहरुिाई र्वशेष पररचर् पत्र
❖सामदुार्र्क र्वद्यािर्मा कक्षा ५ सम्मका
र्वद्याथीहरुिाई ठदवा खाजा
❖हरेक मर्हना को प्रथम सािादेखीको गिे अनसुार
नगर प्रमखु ज्रू्को वडा भ्रमण

❖गोकणेश्वर न.पा.,शंखरापरु न.पा. र कागेश्वरी न.पाको
संर्कु्त िगानीमा पूर्वि काठमाण्डौ नर्ााँ शहरी र्वकास
आर्ोजना संचािन

स्थानीर् िहिे अनभुिू गरेका प्रमखु समस्र्ाहरु

➢ जनिाको आवश्र्किा र नगरपातिकाको श्रोि 
सािन र्वच सन्ििुन नहनु ु(अपेक्षा िेरै, बजेट 
कम)

➢ घर तनमािण सम्पन्न नभएको घरमा व्र्वसार् 
दिािमा समस्र्ा

➢ नगरपातिकाको आन्िररक आर् वठृि र ठदगोपना
➢ साबिजतनक जग्गा संरक्षण 
➢ अव्र्वशस्थि शहररकरण,नक्शा पास नगने

,मापदण्ड र्वपररि बनाउने र नगरपातिका बन्नु 
अगाडी   बनेका घरहरुको व्र्वस्थापन 
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