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k|sfzg ldlt 
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g]kfnsf] ;+ljwfg, @)&@ sf] wf/f %& df /fHo zlQmsf] afF8kmfF8 
;+3, k|b]z / :yfgLo txdf ul/Psf] 5 . g]kfnsf] ;+ljwfgsf] 
cg';"rL * df plNnlvt Psn clwsf/ ;"rL / cg';"rL ( 
df plNnlvt ;+3, k|b]z / :yfgLo txsf] ;femf clwsf/ ;"rL 
cGtu{t :yfgLo txn] ug]{ sfo{x? / :yfgLo ;/sf/ ;+rfng 
P]g, @)&$ df Joj:yf ul/Psf sfd, st{Jo / clwsf/sf] 
sfof{Gjog ug]{ qmddf g]kfnsf] ;+3Lo ;+/rgf kZrft d]nDrL 
gu/kflnsfdf lgjf{lrt hgk|ltlglwx?sf] k|yd sfo{sfndf 
;Dkfbg ul/Psf / sfof{Gjogsf] r/0fdf /x]sf d'Vo d'Vo 
sfo{x?sf] ;+ufnf]nfO{ o; k|sfzgdf ;dfj]z ul/Psf] 5 . o; 
k|ltj]bgdf ;dfj]z ul/Psf ;fdfu|Lx?af6 ;Dk"0f{ gu/jf;L, 
;/f]sf/jfnf kIf / cfd gful/sx?df ;d[4 gu/ lgdf{0fsf 
nflu hgk|ltlglwx?n] u/]sf sfo{x?sf] tYout / ;xL ;"rgf 
;DalGwt ;/f]sf/jfnf lgsfo / cfd gful/sx?df ;Dk|]if0f 
x'g] ljZjf; lnOPsf] 5 . 

……:yfgLo ;/sf/sf] k|yd sfo{sfnÚÚ gfds o; k|sfzgnfO{ 
k|ltj]bgsf] ?kdf tof/ ug{sf] nflu ;fdfu|L tyf ;"rgf 
Pj+ ;xof]u k|bfg u/L cf–cfˆgf] tkm{af6 dxTjk"0f{ of]ubfg  
k'¥ofpg' x'g] d]nDrL gu/kflnsfsf gu/ k|d'vHo", pkk|d'vHo", 
k|d'v k|zf;sLo clws[tHo", j8f cWoIfHo"x?, sfo{kflnsf 
;b:oHo"x?, j8f ;b:oHo"x?, zfvf k|d'vx?, ;a} j8fsf 
j8f ;lrjHo"x? / gu/kflnsfsf ;Dk"0f{ sd{rf/Lx? Pj+ 
k|ltj]bg lgdf{0fsf] sfo{df ;xof]u k'¥ofpg' x'g] /]l8of] d]nDrLsf 
;+rf/sdL{x? k|lt ;d]t s[t1tf JoQm ub{5f}+ . 
k|ltj]bgdf ;dfj]z ul/Psf ;"rgf tyf tYofÍx? gLlt lgdf{tf, 
cWoogstf{ / :yfgLo ;/sf/;+u ;/f]sf/ /fVg] ;a} JolQm 
tyf ;+3 ;+:yfx?nfO{ pkof]uL x'g]5 eGg] k"0f{ ljZjf; ul/Psf] 
5 . o; k|ltj]bgnfO{ kf7s / ;/f]sf/jfnfx?sf] ;'emfjsf] 
cfwf/df cWofjlws ub}{ n}hfg] ePsf]n] ;Da4 ;a} kIfaf6 
/rgfTds ;'emfjsf] ck]Iff ub{5f}+ .

wGojfb . 
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;+3Lotf / d'n'ssf] k'g;{+/rgf kl5 klxnf] :yfgLo txsf] lgjf{rgdf xfdL hgtfsf k|ltlglwsf] ?kdf o; gu/kflnsfdf 
/x]sf 5f}+ . xfdL lgjf{lrt eP kZrft cf=j= @)&$÷)&% b]lv cf=j= @)&*÷)&( sf] xfn;Ddsf] cjlw;Dd xfd|f] 
g]t[Tjdf gu/kflnsf leq ;Dkfbg u/]sf dxTjk"0f{ sfo{x?, gu/kflnsfsf] cfly{s, ;fdflhs, z}lIfs, ef}lts k"jf{wf/ / 
gu/sf] ljsf; lgdf{0fsf] j:t'ut cj:yf emNsg] u/L tof/ kfl/Psf] ……:yfgLo ;/sf/sf] k|yd sfo{sfnÚÚ gfds k|ult 
k|ltj]bg k|sfzg ug{ kfpFbf dnfO{ v'zL nfu]sf] 5 . 

:yfgLo txsf] lgjf{rg ePsf] em0f8} kfFr jif{ k"/f x'g nfu]sf] 5 . o; cjlwdf xfdLn] gu/jf;Lx?;+u u/]sf] afrfx?nfO{ 
w]/} eGbf w]/} ;Daf]wg ug]{ k|ofz u/]sf 5f}+ . gu/sf] bLuf] ljsf; ug{sf] nflu xfd|f] sfFwdf cfPsf] lhDd]jf/LnfO{ xfdLn] 
dg, jrg / sd{n] O{dfGbfl/tf k"j{s k"/f u/]sf 5f}+ . gu/sf] bLuf] ljsf;sf nflu cem} w]/} hgtfsf] hLjg;+u hf]l8Psf 
ljsf; lgdf{0fsf sfo{x? ug{ afFsL g} 5 .gu/df k|fKt ePsf] >f]t / ;fwgnfO{ ldtJooL / kf/bzL{ 9+uaf6 kl/rfng 
u/L gu/nfO{ ;'Gb/ / ;d[4 agfpFg k|oTg/t /xFbf ljut b'O{ jif{ b]lv ljZj dxfdf/Lsf] ?kdf km}lnPsf] sf]le8–!( sf] 
/f]syfd, lgoGq0f tyf pkrf/ ug{sf] nflu xfdL lbg/ft vl6 gu/jf;Lx?sf] hLjg /Iff ug{sf] nflu xfdLn] dxtjk"0f{ 
e"ldsf lgjf{x u/]sf 5f}+ . sf]le8–!( sf] dxfdf/L Psflt/ 5b} lyof], csf]{ tkm{ xfdL ;fd' d]nDrL tyf O{G›fjtL gbLsf] 
af9L emg r'gf}tLsf] ?kdf v8f eof] . 

lj=;+= @)&* ;fn c;f/ ! ut] / To;kl5 d]nDrL / O{G›fjtL gbLdf lg/Gt/ ?kdf cfPsf] leif0f af9Laf6 gu/kflnsfaf6 
lgdf{0f ;DkGg ul/Psf / lgdf{0fflwg cj:yfdf /x]sf d]nDrL l;6L kfs{, d]nDrL a; kfs{, kmf]xf]/d}nf Joj:yfkg s]G› 
ejg, ;fd'lxs s[lif v]tL :yn, cfo'j]{b cf}ifwfno ejg, s[lif ljsf; zfvf ejg, pBf]u u|fd nufotsf ;+/rgfx? 
k"0f{ ?kdf Iflt eP eg] o; cl3 lgdf{0f ul/Psf kSsL df]6/]an k'n,  emf]n'Ë] k'n, sa8{ xn nufotsf ef}lts 
;+/rgfx? / d]nDrL / O{G›fjtL gbL lsgf/df /x]sf gu/jf;Lx?sf xhf/f}+ /f]kgL hUuf, hldg / 3/ a:tLdf ;d]t 7"nf] 
Iflt k'Uof] .af9Laf6 ePsf] IfltnfO{ Go"lgs/0f u/L afFsL /x]sf ;fj{hlgs ;+/rgfsf] ;+/If0f, d]nDrL ahf/, tfnfdf/fª 
ahf/ nufotsf ahf/ If]qsf] ;+/If0f / gu/jf;Lx?sf] lghL ;DklQsf] ;+/If0f ug{sf] nflu xfdLn] gbLnfO{ k'/fgf] wf/df 
n}hgfsf] nflu x/ k|oTg uof}{+ .af9LkLl8t gu/jf;Lx?nfO{ cNksfnLg gub tyf lhG;L /fxt Joj:yfkgsf ;fy} 
af9LkLl8tx?sf] :yfoL cfjf; lgdf{0f ug{ nfeu|fxL sfod ug]{ sfo{ u/]sf 5f}+ . sf]le8–!( / af9Laf6 ePsf] o; b'Mvb 
kl/l:yltdf xfdLnfO{ c;fWo} lk8faf]w ePsf] 5 . 

xfd|f] ;fd' v8f ePsf] sf]le8–!( / d]nDrL af9Lsf] dxfljkb\sf] cj:yfdf ;d]t o; cjlwdf d]nDrL gu/ leqsf 
;8sx?sf] lgdf{0f tyf :t/f]GgtL, cfw'lgs s[lif pks/0fx?sf] ljt/0f, gu/kflnsf tyf j8f sfof{nosf k|zf;lgs 
ejgx?sf] lgdf{0f, gu/ c:ktfn lgdf{0fsf] yfngL,  Ps 3/ Ps wf/f vfg]kfgL lgdf{0fsf ;fy} l;+rfO{,  lzIff, :jf:Yo, 
v]ns'b, dlxnf afnaflnsf tyf Ho]i7 gful/s nufotsf If]qdf dxTjk"0f{ sfo{ u/]sf 5f}+ . o; sfo{n] gu/ leqsf] 
ljsf; lgdf{0f / hgtfsf] lhjg:t/df s]xL xb;Dd kl/jt{g ePsf] dxz'; ePsf] 5 . 

cGTodf, xfdL hgk|ltlglwsf] k|yd sfo{sfndf xfdLn] u/]sf ljsf; lgdf{0f;+u ;DalGwt ljifox?nfO{ ;d]6]/ k|ltj]bg 
tof/ ug{ ;xof]u ug{'x'g] gu/kflnsfsf ;Dk"0f{ /fi6« ;]js sd{rf/Lx?nfO{ ljz]if wGojfb lbg rfxG5' . 

-8Da/ axfb'/ cof{n_                                            
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d]nDrL gu/kflnsfsf] hgk|ltlglwsf] ?kdf xfdL lgjf{lrt ePsf] kfFr jif{ k'Ug nfu]sf] 5 . xfdL o; gu/kflnsfdf 
hgk|ltlglwsf] ?kdf lgjf{lrt ePsf] kfFr jif{sf] cjlwdf xfdLn] lgdf{0f u/]sf ljsf; lgdf{0fsf sfo{x? / xfdLn] 
tof/ kf/]sf ejL of]hgfx?sf] vfsf ;lxtsf] ……:yfgLo ;/sf/sf] k|yd sfo{sfnÚÚ gfds k|ltj]bg k|sfzg ug{ 
nfu]sf]df dnfO{ w]/} v'zL nfu]sf] 5 . 

:yfgLo txsf] lgjf{rg kZrft d]nDrL gu/kflnsfaf6 ;Dkfbg x'g] sfo{x?nfO{ kf/bzL{ / ldtJooL agfO{ :yfgLo 
hgtfnfO{ g} ;jf]{k/L 7fgL gu/kflnsfsf] sfd sf/jfxLx? cufl8 a9fOPsf] 5 . d]nDrL gu/kflnsfnfO{ lhNnfs} 
;d[4 gu/kflnsf lgdf{0f ug]{ p2]Zon] s[lif, ko{6g, pBf]u / hnfwf/nfO{ ljsf;sf] rf/ vDd] gLltsf] ?kdf c+lusf/ 
u/L cufl8 a9fOPsf] xf] . ;f]xL gLlt / dfu{bz{gsf] kl/lw leq /xL hgtfsf] cfjZostf cg';f/sf ljsf; lgdf{0fsf 
sfo{qmdx?nfO{ k|yldstfdf /fvL sfo{ ul/Psf] 5 . 

ljZjJofkL dxfdf/Lsf] ?kdf km}lnPsf] sf]le8–!( / lj=;+=@)&* ;fn c;f/ ! ut] / To;kl5 nuftf/ d]nDrL 
/ O{G›fjtL gbLdf cfPsf] af9L klx/f]af6 gu/jf;Lx?df Pp6f 7"nf] ;+s6 pTkGg eof] . O{G›fjtL tyf d]nDrL gbL 
tl6o If]qsf ;fj{hlgs ;+/rgf, JolQmsf lghL ;DklQ 3/, hUuf hldg nufot xfdLn] lgdf{0f u/]sf w]/} ;+/rgfx? 
k"0f{ ?kdf Iflt eP . of] xfd|f] sfo{sfnsf] b'Mvb / sxfnLnfUbf] 36gf aGg k'Uof] . of] ljkb\sf] 38Ldf xfdLn] 
cNksflng /fxt Joj:yfkg ug{'sf] ;fy} gu/jf;Lsf] hf]lvdo'Qm 3/ hUuf hldg / afFsL /x]sf ;fj{hlgs ;+/rgf 
;+/If0fsf nflu dxTjk"0f{ sfo{ uof}{+ .  

d]nDrL gu/kflnsfn] cf=j= @)&$÷)&% b]lv xfn;Dd ;Dkfbg u/]sf k|d'v sfo{x?nfO{ ;+lIfKt ?kdf o; 
k|ltj]bgdf k|:t't ul/Psf] 5 . of] k|ltj]bgaf6 ;Dk"0f{ gu/jf;L / OR5's cWoogstf{x?n] gu/sf] sfd sf/jfxLx?nfO{ 
z'Id 9+un] cWoog ug]{ cj;/ k|fKt ug{'x'g]5 eg] of] k|ult k|ltj]bg gu/sf] efjL of]hgfsf] k|f?k lgwf{/0f ug]{ / bLuf] 
ljsf; lgdf{0f ug]{ of]hgf b:tfj]hsf] ?kdf /xg]5  . o; k|ltj]bgdf gu/kflnsf / cGtu{t j8f sfof{nox?af6 
xfd|f] sfo{sfndf ;Dkfbg u/]sf d'Vo d'Vo sfo{x?nfO{ ;d]6\g] k|of; ul/Psf] 5 . 

cGTodf,  of] k|ult k|ltj]bg k|sfzgsf] nflu cxf]/fq v6\g'x'g] sd{rf/Lx?nfO{ ljz]if wGojfb lbg rfxG5' . cfufdL 
lbgdf gu/af6 ePsf sdL sdhf]/Lx?nfO{ ;'wf/ ub}{ ;d[4 gu/kflnsf lgdf{0fsf] nflu /rgfTds e"ldsf lgjf{x u/L 
cfjZos ;xof]u / ;Nnfx k|bfg ug{sf] nflu ;a} /fhg}lts bn / gu/jf;Lx/;+u k"0f{ ck]Iff ub{5' .

-eujtL g]kfn_                                            
pk|d'v

d]nDrL gu/kflnsf
gu/ sfo{kflnsfsf] sfo{no

d]nDrL, l;Gw'kfNrf]s
afudtL k|b]z, g]kfn

z'esfdgf dGtJo





ljut nfdf] ;do;Ddsf] hgk|ltlglw lalxgtfsf] cj:yf / /fHosf] k'g;{/rgf kZrft ePsf] :yfgLo txsf] lgjf{rgaf6 
o; d]nDrL gu/kflnsfdf lgjf{lrt x'g' ePsf hgk|ltlglwx?sf] k|yd sfo{sfnsf] cjlw em08} kfFr jif{ k"/f x'g nfu]sf]  
5 .  kfFr jif{sf] cjlwdf o; gu/kflnsfdf lgjf{lrt hgk|ltlglwx?sf] ;f]raf6 ;Dkfbg ePsf d'Vo d'Vo sfo{x?nfO{  
;d]6]/ ……:yfgLo ;/sf/sf] k|yd sfo{sfnÚÚ gfds k|ult k|ltj]bg k|sfzg ug{ kfpFbf dnfO{ v'zL nfu]sf] 5 . 

ljZjJofkL ?kdf km}lnPsf] sf]/f]gf efO/; -sf]le8–!(_ ;+qmd0f / ldlt @)&* ;fn c;f/ ! ut] / To;kl5 
nuftf/ O{G›fjtL / d]nDrL gbLdf cfPsf] af9Ln] xfdLnfO{ ljsf; lgdf{0fdf 7"nf] r'gf}tL v8f ul/lbof] . xfdLn] 
hgk|ltlglwsf] k|yd sfo{sfndf lgdf{0f u/]sf ;8s, d]nDrL l;6L kfs{, kmf]xf]/d}nf Joj:yfkg s]G›, v]ns'b d}bfg, 
k|b]z :t/Lo sa8{ xn, ;/sf/L ejg, kSsL df]6/ k'n nufot ;/sf/L tyf ;fj{hlgs ;+/rgfx? gi6 ePsf 5g\ 
eg] gu/jf;Lsf] 3/, hUuf hldgdf csNkgLo Iflt k'of{Psf] 5 . 

o; ljifd\ kl/l:ytdf af9Laf6 kLl8t JolQmx?sf] nflu xfdLn] cNksfnLg /fxt Joj:yfkgsf sfo{x? ug{'sf] 
;fy} af9L k|efljt JolQm tyf ahf/ If]qsf 3/ a:tL ;+/If0f ug{ gu/kflnsf, ;'/Iff lgsfo, :yfgLo afl;Gbfx? 
nufotsf] ;xof]u / ;dGjodf w]/} sfo{x? ul/Psf] 5 . o; sfo{df ;xof]u ug{'x'g] ;Dk"0f{df d Åbo b]lv xflb{s 
cfef/ k|s6 ub{5' . 

hgk|ltlglwsf] k|yd sfo{sfnsf] o; kfFr jif{sf] cjlwdf gu/kflnsf tyf j8f sfof{nox?af6 ;Dkfbg ePsf 
k|d'v sfo{x?nfO{ o; k|ult k|ltj]bgdf ;dfj]z ug]{ k|of; ul/Psf] 5 . o; k|ltj]bgdf k|:t't ul/Psf ;"rgf tyf 
tYofÍx?n] d]nDrL gu/kflnsfsf] ;du| ljsf; lgdf{0f / gu/af6 eP u/]sf sfd sf/jfxLx?sf] cj:yf s:tf] 
/Xof] eGg] af/]df hfgsf/L k|bfg ug{ / cfufdL hgk|ltlglwsf] gofF sfo{sfndf Ps ;Gbe{ ;fdfu|Lsf] ?kdf k|of]u 
x'g] ck]Iff ub{5' . 

cGTodf, cf=j= @)&$÷&% b]lv xfn;Dd eP u/]sf ljsf; lgdf{0fsf sfo{x?nfO{ ;d]6]/ of] k|ult k|ltj]bg k|sfzg 
ug{ ;xof]u ug{'x'g] gu/kflnsfsf ;Dk"0f{ sd{rf/Lx?nfO{ xflb{s wGojfb lbg rfxG5' . 
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g]kfnsf] ;+ljwfg, @)&@ df ePsf] Joj:yf adf]lhd /fHosf] k'g;{+/rgf kZrft tLg txsf] ;/sf/sf] Joj:yf eP 
cg';f/ :yfgLo txdf lgjf{lrt xfdL hgk|ltlglwx?sf] kfFr jif]{ sfo{sfn k"/f x'g} nfu]sf] 5 . o; cljlwdf eP 
u/]sf sfo{x?sf] ;dLIff ;lxt d]nDrL gu/kflnsfn] k|ult k|ltj]bg k|sfzg ug{ nfu]sf]df dnfO{ uf}/j nfu]sf] 5 . 
kfFr jlif{o sfo{sfndf j8f ;lxt gu/kflnsfn] u/]sf d'Vo d'Vo ef}lts sfo{ tyf cGo sfo{x?sf] k|ult ljj/0f / 
efjL sfo{qmdx? s] s:tf x'Fbf gu/sf] ;du| ljsf; x'G5 eGg] ljifoj:t'x? k|ltj]bgsf] dfWodaf6 ;j{;fwf/0fnfO{ 
hfgsf/L u/fpFg' of] dxTjk"0f{ sfo{ xf] . 

ljsf;sf] k"jf{wf/ lagf g} gu/kflnsf 3f]if0ff ePsf]n] o; sfo{sfndf eP u/]sf ;a} sfo{x? k"jf{wf/ lgdf{0f;+u ;DalGwt  
5g\ . gu/kflnsf ejg lgdf{0f, j8f sfof{nosf ejgx? lgdf{0f, gofF ;8s 6«ofs lgdf{0f, d'Vo ;8sx?sf] 
:t/f]GgtL nufotsf cGo ef}lts ;+/rgfx? xfd|} sfo{sfndf s]xL ;DkGg ePsf 5g\ eg] s]xL of]hgfx? lgdf{0fflwg 
cj:yfdf /x]sf 5g\ . xfd|f] sfo{sfn ;+l3otf kl5sf] z'?sf] sfo{sfn ePsf]n] ljleGg P]g sfg"gx?sf] lgdf{0f 
ug{'kg]{ bfloTj xfdL dfly l;h{gf ePsf] lyof] / xfdLn] o; sfo{sfndf cfjZos sfg"gx?sf] lgdf{0f uof}{+ .clwsf+z 
;do P]g sfg"gx? lgdf{0f ug{df g} vr{ ePsf] 5 . gu/kflnsf tyf j8f sfof{nox?df :jLs[t b/aGbL cg';f/sf 
sd{rf/Lx?sf] kbk"tL{ cem} e} g;s]sf] x'Fbf gful/sx?sf] k|efjsf/L ;]jf k|jfx / ;'zf;gdf c;'ljwf pTkGg ePsf] 
5 . cfdf gu/jf;Lx?sf] ljsf; k|ltsf] wf/0ff ef}lts ljsf; dfq xf] eGg] /x]sf]n] ef}lts ljsf;nfO{ bLuf] 
agfpFg ;d'bfosf] ;lqmotf tkm{ sf]xL s;}sf] Wofg hfg ;s]sf] 5}g . t} klg d]nDrL gu/sf] ;du| bLuf] ljsf; tyf 
;'zf;gnfO{ Wofgdf /fvL ;dfhsf] ;sf/fTds kl/jt{gsf] nflu r]tgfsf] ljsf;sf] ;fy ;fy} ef}lts Pj+ cfly{s 
ljsf; ug]{ u/fpg] nIo ;lxt ;d'bfosf] kl/rfng bLuf] ljsf;, ;fdflhs Gofo, cfly{s ;d[l4, k|ljlwd}qL ;]jf, 
nlIft ju{ pGd'v sfo{qmdx? ;+rfng u/L ;dtfd'ns ;dfh lgdf{0f ug]{, las[tL la;+utLsf] cGTo ub}{ ;Eo Pj+ 
cg'zfl;t ufpF, 6f]n, ;dfh agfpFg xfdLn] ÚÚcfˆgf] ufpF cfkm}+ agfcf}+ÚÚ ljz]if sfo{qmd sf] z'?jft u/]sf 5f}+ . 
o; sfo{qmdnfO{ k"0f{ ?kdf nfu' ug{ cem} ;lsPsf] 5}g . o; sfo{qmdn] ;dfhnfO{ alnof], Pstfa4 / hjfkmb]xL 
agfpFg] / ;fdflhs kl/rfngsf] dfWodaf6 ;du| ufpF, ;dfh tyf b]zsf] ljsf;sf] cfwf/ lgdf{0f x'G5 eGg] ljZjf; 
/flvPsf] 5 . o:tf vfnsf ljz]if sfo{qmdx?nfO{ efjL lbgx?df cem kl/:s[tsf ;fy nfu' ug{ ;lsPdf ;du| 
ljsf; lgdf{0fdf ;s/fTds k|efj kg{ ;Sb5 . 

cGTodf, xfdL hgk|ltlglwsf] k|yd sfo{sfndf lgdf{0f ul/Psf ljsf;;+u ;DalGwt ljifoj:t'x?nfO{ Ps dxTjk"0f{ 
;+ufnf]sf] ?kdf k|ult k|ltj]bg k|sfzg ug{sf] nflu dxTjk"0f{ of]ubfg k'of{pg'x'g] ;a} k|lt xflb{s cfef/ JoQm  
ub{5' . wGojfb .  

-s[i0fk|;fb rf}nfufO{_                                            
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gu/ sfo{kflnsfsf] sfo{no
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;+3Lotf kl5 d]nDrL gu/kflnsfsf lgjf{lrt xfdL hgk|ltlglwx?sf] k|yd sfo{sfndf eP u/]sf sfo{x?sf] k|ult 
k|ltj]bgsf] ?kdf ;+3Lotf kZrft xfdL hgk|ltlgwsf] k|yd sfo{sfn gfds k|ult k|ltj]bg k|sfzg x'g nfu]sf]df 
dnfO{ v';L nfu]sf] 5 . ;+3Lo nf]stflGqs :yfkgf ePkl5 klxnf] sfo{sfndf xfdL j8f ;ldltsf lgjf{lrt eO{ 
cfpFbf lj=;+=@)&@ ;fnsf] ljgfzsf/L e"sDkjf6 Ifltu|:t ePsf j8fjf;Lsf lghL cfjf;, ;/sf/L ;+/rgf / 
ljBfno ejg lgdf{0f x'g g;sL lh0f{ cj:yfdf /x]sf] lyof] . e'sDkjf6 k|efljtx?sf] :yfoL cfjf; k'glgdf{0fnfO{ 
klxnf] k|fyldstfdf /fvL df]6/jf6f] nufotsf ef}lts ;+/rgfsf] ljsf; tyf sfo{x?df j8f ;ldltsf] ;lqmotfdf 
xfdLn] d]nDrL gu/kflnsf j8f g+= @ df (% k|ltzt 3/x?sf] k'glgdf{0f sfo{ ;DkGg u/]sf 5f} .

xfdL hgk|ltlglwsf] ?kdf lgjf{lrt eP kZrft lj=;+= @)&$ ;fndf c:yfoL j8f sfof{no ejg hfNkfb]jL 
dfWoflds ljBfnosf] @ sf]7] ejgdf ;+rfng ePsf] lyof] . To; kZrft d]nDrL gu/kflnsf sfof{nojf6 ejg 
lgdf{0fsf] nflu jh]6 Joj:yf eP jdf]lhd cf=j= @)&&÷)&* df rf/ tnfsf] !$ sf]7] ejg lgdf{0f sfo{ ;Dkg 
eO{  ldlt @)&& ;fn kmfu'g @! ut] gu/ k|d'v >L 8Dj/ jxfb'/ cof{nHo" / gu/ pk k|d'v >L eujtL g]kfnHo"jf6 
;+o'Qm ?kdf pb\3f6g eO{ gofF j8f sfof{no jf6 ;]jf ;+rfng eO{/x]sf] Joxf]/f cjut} 5 . 

xfdL lgjf{lrt x'g' eGbf cufl8 afx|} dlxgf oftfoft ;+rfng x'g] df]6/ af6f] lyPgg\ . xfdL lgjf{lrt eP kZrft 
xfdLn] ljleGg :yfgdf oftfoft ;+rfng x'g] ;8ssf] ?kdf :t/f]GgtL u/]sf 5f} . xfd|f] sfo{sfndf j8f sfof{no 
cGtu{t ljleGg :yfgdf ;8s, af6f], :jf:Yo OsfO{ ejg lgdf{0f / sf]le8 !( sf] dxfdf/L lgoGq0f vf]k s]G› 
;d'bfo:t/df k'¥ofPsf] / /fxt ljt/0f ;d]t pknJw u/fOPsf] 5 .

cGtdf,  of] k|ult k|ltj]bg k|sfzg ug{df ;xof]u k'of{pFg] gu/kflnsf tyf o; j8fsf ;Dk"0f{ sd{rf/Lx?df xflb{s 
wGojfb JoQm ub{5' . 
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d]nDrL gu/kflnsfsf] lgjf{rg eO{ xfdL hgk|ltlglwsf] kfFr jif{sf] sfo{sfn ;DkGg x'b} ubf{ xfd|f]  sfo{sfndf 
xfdLn] ;DkGg u/]sf ljsf; lgdf{0fsf sfdx? / lgjf{rg x'g' eGbf cufl8sf] ;du| cj:yf / lgjf{rg kZrft ;DkGg 
u/]sf sfo{x?nfO{ ;d]6]/ ……:yfgLo ;/sf/sf] k|yd sfo{sfnÚÚ gfds k|ult k|ltj]bg k|szg ug{ kfpbf dnfO{ w/} 
v'l; nfu]sf] 5 . 

:yfgLo txsf] lgjf{rg kZrft d]nDrL gu/kflnsf j8f g+=# af6 ;Dkfbg x'g] sfo{x?nfO{ kf/bzL{ ?kdf ;Dk"0f{ 
j8f jfl;x?nfO{ g} ;j]{k/L 7fgL j8fsf] sfd sf/jfxLx? cufl8 a9fPsf] 5' . d]nDrL gu/kflnsfsf] j8fx? 
dWo]s} /fd|f] j8f agfpgsf] nflu j8fdf s[lif ,ko{6g ,:jf:Yo lzIff oftfoft h:tf ljifox?nfO{ cufl8 a9fO{ sfd 
u/fO{/x]sf] 5' . ;f]xL kl/lw leq /xL hgtfsf] cfjZostf cg';f/sf ljsf;sf sfo{qmdx?nfO{ k|fyldstfdf /fvL 
sfo{ u/]sf] 5' .

@)&@ ;fn a}zfv !@ sf] ljgf;sf/L e"sDksf] 8/ qf;nfO{ ;fGTjgf lbb} cfj; k'glgdf{0fsf sfo{x? d7 dlGb/, u'Daf, 
ljBfno, :jf:Yo rf}sL h:tf ;fj{hlgs ;DktLx?sf] k'glg{df{0fsf] sfd ;DkGg ug{ gkfpb} ljZjJofkL dfxfdf/Lsf] ?kdf 
km}lnPsf] sf]/f]gf efO/; -sf]le8 –!(_ n] ljZj dfgj hLjgsf] :jf:Yo / cfly{s ljsf;nfO{ g} ;+s6k"0f{ cj:yfdf  
k'of{of] . sf]/f]gf ;+qmd0fsf] a9\bf] cj:yfaf6 laleGg ef}lts k"jf{wf/ tyf cGo ljsf; lgdf{0fsf sfo{x?nfO{ c;/ 
kof]{ . o;sf afah't klg xfld sf]/f]gf efO/; /f]syfd tyf lgoGq0f / j8fsf ;du| ljsf; lgdf{0fsf sfo{x? ;DkGg 
ug{ ;kmn eof}. o; d]nDrL gu/kflnsf /fHo k'g;{/rgf kZrft lgjf{lrt hgk|ltlglwx?sf] k|yd sfo{sfndf ePsf 
sfo{x?nfO{ ;+lIfKt?kdf k|ltj]bgdf k|:t't ul/Psf] 5 . of] k|ltj]bgaf6 ;Dk"0f{ j8f jf;L OR5's cWogstf{x?n] 
j8fsf] sfd sf/jfxLnfO{ cWog ug]{ cj;/ k|fKt x'g]5 eg] of] k|ltj]bg j8f tyf gu/sf] j:t' l:yltsf] af/]df yk 
hfgsf/L k|fKt ug]{ ;Gbe{ ;fdfu|L x'g]5 .

cGTodf o; k|ltj]bg k|sfzgsf] nflu v6\g' x'g] tyf ;xof]u ;dGjo ug]{ ;Dk"0f{ sd{rf/Lx?nfO{ ljz]if wGojfb 
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d]nDrL gu/kflnsfdf hgk|ltlglwsf] ?kdf xfdL lgjf{lrt eP kZrft cf=j= @)&$÷)&% b]lv cf=j= 
@)&*÷)&( ;Dd xfdLn] gu/ tyf j8f sfof{noaf6 ;Dkfbg u/]sf k|d'v sfo{x?nfO{ ;d]6]/ d]nDrL gu/kflnsfn]  
……:yfgLo ;/sf/sf] k|yd sfo{sfnÚÚ gfds k|ult k|ltj]bg k|sfzg ug{ nfu]sf]df dnfO{ w]/} v'zL nfu]sf]  
5 . xfdL ;a} j8fsf hgk|ltlglwx?sf] JolQmut k|f]kmfOn ;lxt ljsf; lgdf{0fsf sfo{x?sf] ;d]6]/ Ps P]ltxfl;s 
/ :d/0fof]Uo k':ts k|sfzg ug{ nfu]sf]df ;j{k|yd d d]nDrL gu/kflnsfnfO{ xflb{s wGojfb JoQm ub{5' .    

hgk|ltlglw lalxgtfsf] nfdf] ;do kZrft xfdL hgk|ltlglwsf] ?kdf lgjf{lrt ePsf 5f}+ / xfd|f] k|yd sfo{sfn 
;d]t ;lsg nfu]sf] 5 .o; cjlwdf xfdLn] hgtfx?;+u u/]sf afrfx? w]/} k"/f u/]sf 5f}+ . gu/ tyf j8fsf] 
ljsf;df hgtfsf] ;xeflutf em08} z'Go cj:yfdf k'u]sf] l:yltnfO{ kl/jt{g ub}{ xfdLn] ljsf; lgdf{0fdf hgtfsf] 
;xeflutf Ps cleGg c+u x'g] s'/f k|dfl0ft ub}{ hgtfnfO{, ;+u} ljsf; lgdf{0fdf kl/rfng u/]sf 5f}+ .;+3Lo 
nf]stflGqs Joj:yf :yfkgf ePkl5 klxnf] sfo{sfndf xfdL j8f ;ldltdf lgjf{lrt eO{ cfpFbf lj=;= @)&@ 
;fnsf] ljgfzsf/L e"sDkaf6 Ifltu|:t ePsf j8fjf;Lsf lghL cfjf;, ;/sf/L ;+/rgf / ljBfnosf ejg lgdf{0f 
x'g g;sL lh0f{ cj:yfdf /x]sf] lyof] . e'sDkaf6 k|efljtx?sf] :yfoL cfjf; k'glg{df{0fnfO{ klxnf] k|fyldstfdf 
/fvL df]6/af6f] nufotsf ef}lts ;+/rgfsf] ljsf; tyf Joj:yfkgsf sfo{x¿df j8f ;ldltsf] ljz]if ;lqmotfdf 
xfdLn] d]nDrL gu/kflnsf j8f g+=$ df nueu (&Ü  k'glg{df{0f sfo{ ;DkGg u/]sf 5f}F . 

xfdL hgk|ltlglwsf] ?kdf lgjf{lrt ePkZrft lj=;+= @)&$ ;fndf c:yfoL j8f sfof{no -6x/f_  lgdf{0f u/]/ 
j8f sfof{no ;Grfng u/]sf lyof}F . @)&^ ;fn kl5 dlxnf cfTdlge{/ s]G›4/f lgld{t e'sDk k|lt/f]wfTds gd"gf 
ejgdf lg/Gt/ ;]jf k|jfx ul//x]sf 5f}F . o; j8fsf] ko{6sLo :yn wf}n]df gu/kflnsfaf6 cf=j @)&*÷&( df 
wf}n]Zj/L dlGb/ / kf]v/L lgdf{0fsf] sfo{ eO/x]sf] 5 . xfn xfdLn] c:yfoL j8f sfof{noaf6 ;]jf k|jfx ul//x]sf 5f}+ 
eg] :yfoL j8f sfof{no lgdf{0fsf nflu xfdLn] kxn ul//x]sf 5f} . xfdL lgjf{lrt hgk|ltlglwx?sf] kfFr aif{sf] 
sfof{sfn ;du|df ;Gtf]ifhgs / pknlAw d"ns /x]sf] 5 . xfdLn] j8fjfl;sf] xslxtsf] nflu ;DalGwt lgsfodf 
lg/Gt/ vj/bf/L / kxnsbfdL ul//x]sf s'/f cjfut u/fpg rxfG5' .

cGTodf, xfdL hgk|ltlglwsf] k|yd sfo{sfndf lgdf{0f ul/Psf ljsf; lgdf{0f;+u ;DalGwt ljifoj:t'x?nfO{ Ps 
dxTjk"0f{ ;+ufnf]sf] ?kdf k|ult k|ltj]bg k|sfzgsf] nflu dxTjk"0f{ of]ubfg k'of{pg'x'g] ;a} k|lt xflb{s cfef/ JoQm 
ub{5' .  
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;+ljwfg ;efaf6 g]kfnsf] ;+ljwfg, @)&@ hf/L eP kl5 ;+j}wflgs Joj:yf adf]lhd g]kfndf tLg txsf] ;/sf/sf] 
Joj:yf ul/of] . g]kfnsf] ;+ljwfg / :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ df ePsf] sfg"gL Joj:yf adf]lhd xfdL 
d]nDrL gu/kflnsfdf hgk|ltlglwsf] ?kdf lgjf{lrt eof}+ . xfdL lgjf{lrt ePsf] kfFr jif{ Joltt x'g nfu]sf]  
5 . o; kfFr jif{sf] cjlw xfd|f] nfu' r'gf}tLk"0f{ ?kdf /Xof] . xfd|f] sfFwdf e"sDkaf6 Ifltu|:t ePsf ;+/rgfx?sf] 
k'glg{df{0f ug{' b]lv ;8s, vfg]kfgL, l;+rfO{ nufotsf ljsf; k"jf{wf/ / P]g sfg"g lgdf{0f ug]{ lhDd]jf/L cfPsf] 
lyof] . oL ;a} lhDd]jf/L / st{JonfO{ Wofgdf /fVb} j8fsf] ljsf; lgdf{0f / hgtfx?sf] b}lgs ;]jf k|jfxdf 
lg/Gt/ nflukof}{+ . o; cjlwdf xfdLn] gu/ tyf j8f sfof{noaf6 ;Dkfbg u/]sf k|d'v sfo{x?nfO{ ;d]6]/ d]nDrL 
gu/kflnsfn] ……:yfgLo ;/sf/sf] k|yd sfo{sfnÚÚ gfds k|ult k|ltj]bg k|sfzg ug{ nfu]sf]df dnfO{ w]/} v'zL 
nfu]sf] 5 . 

xfd|f] of] cjlw cToGt} r'gf}tLk"0f{ / ;+3if{zLn cjlwsf] ?kdf /x]sf] 5 . ljZj ;d'bfodf dxfdfl/sf] ?kdf km}lnPsf] 
sf]le8–!( sf] ;+qmd0faf6 cfd j8faf;L tyf gu/jf;Lx?sf] hLjg /Iffsf] nflu xfdL lbg/ft vl6/Xof}+ .j8df 
/x]sf bL3{/f]uLx?nfO{ cf}iflw ljt/0f b]lv sf]le8 !( ;+qmldtx?sf] pkrf/ / Joj:yfkgdf xfdLn] cAan sfo{ 
u/]sf 5f}+ . 

ljleGg ;+qmd0faf6 lynf]lynf] ePsf xfdLn] d]nDrL / O{G›fjtL gbLsf] leif0f af9Lsf] ;fdgf ug{kof]{ . d]nDrL 
/ O{G›fjtL gbLdf cfPsf] af9Laf6 gu/kflnsf leqsf JolQm tyf ;fj{hlgs hUuf hldgx?sf] 7"nf] kl/df0fdf 
Iflt eof] eg] kSsL k'nsf] cefjdf s]xL j8fx?sf] kflnsf;+ussf] ;DaGw ;d]t 6'6\g k'u]sf] cj:yf lyof] . ;f] 
cj:yfnfO{ xfdLn] Xo'dkfOk nufotsf k"jf{wf/ lgdf{0f u/L oftfoft ;+rfng uof}{+ . 

xfdLn] kfFr jif{sf] o; cjlwdf j8fsf ;8s oftfoft nufot vfg]kfgL, l;+rfO{ h:tf k"jf{wf/x? lgdf{0fsf] yfngL 
u/]sf 5f}+ . j8fdf o:tf k"jf{wf/ lgdf{0fsf sfo{ ug{ cem} w]/} afFsL 5 . xfdLn] hu a;fn]sf] ljsf; sfo{nfO{ ca 
g]t[Tjdf cfpg] hgk|ltlglwx?n] k"/f ug{'kg]{ b]lvG5 . xfdLn] lalu| ;s]sf] ljsf;sf] df]8nnfO{ ;xL af6f]df NofPsf 
5f}+ . xfdLn] xfd|f] g]t[Tjdf j8fdf lgdf{0f u/]sf ljsf;sf d'Vo d'Vo sfo{x?nfO{ o; k|ltj]bgdf ;dfj]z ul/Psf] 5 . 

cGTodf, xfdL hgk|ltlglwsf] k|yd sfo{sfndf ePsf ljsf;;+u ;DalGwt sfo{x?nfO{ k|tj]bgsf] ?kdf k|sfzg 
ug{'sf] nflu dxTjk"0f{ of]ubfg k'of{pg'x'g] ;Dk"0f{ sd{rf/Lx? k|lt xflb{s wGojfb JoQm ub{5' .  
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g]kfnsf] ;+ljwfg, @)&@ / :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ n] lglb{i6 u/]sf sfd, st{Jo / clwsf/sf] clwgdf 
/xL ;+3Lotf kl5sf] xfd|f] k|yd sfo{sfndf xfd|f] cu'jfO{df lgdf{0f ePsf of]hgfx? / xfdLn] ;Dkfbg u/]sf k|d'v 
sfo{x?nfO{ ;d]6]/ k|ult k|ltj]bg k|sfzg ug{ nfu]sf]df dnfO{ w]/} v'zL nfu]sf] 5 . 

nfdf] ;do;Dd hgk|ltlglw lalxgtfsf] cj:ytfdf xfdLnfO{ ljsf; lgdf{0fsf] sfo{nfO{ lta| 9+uaf6 cufl8 a9fpg 
w]/} g} sl7gfO{ pTkGg eof] . :yfgLo P]g sfg"g lgdf{0f gu/L sfd ug{ gl;sg] cj:yfn] klg ;a}eGbf klxnf :yfgLo 
sfg"g lgdf{0f ug{ cfjZos b]lvof] . bIf sd{rf/Lsf] ck|ofKttfn] ubf{ klg xfdLn] j8faf6 ;DkGg ug{' kg]{ sfd 
sf/jfxLnfO{ ;f]r] htL ug{ ;s]gf}+ . nfdf] ;do;Dd hgk|ltlglwsf] l/Qmtf / hl6n / r'gf}ltk"0f{ cj:yfsf] of] 
sfo{sfndf xfdLn] ljsf; lgdf{0fsf gljg sfo{x?sf] yfngL u/]sf 5f}+ . o; sfo{nfO{ cfufdL lbgdf lgjf{lrt x'g] 
hgk|ltlglwaf6 cjZo g} k"/f x'g]5 . 

cGTodf, xfdL hgk|ltlglwsf] k|f]kmfOn ;lxt xfd|f] cu'jfO{df kfFr jif{;Dd u/]sf d'Vo d'Vo sfo{x?nfO{ ;d]6]/ 
k|ltj]bg k|sfzg ug{ ;xof]u ug]{ ;Dk"0f{ sd{rf/L Pj+ ;Dk"0f{ d]/f ;'j]If's, dtbftf Pj+ j8fjf;Lx?df xflb{s wGojfb 
JoQm ub{5' .  
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d]nDrL gu/kflnsf j8f g+= & b'jfrf}/sf] lgjf{rg eO{ % aif{ Joltt e};s]sf] of] cj;/df xfdL hgtfaf6 lgjf{lrt 
hgk|ltlglwx?n] ;DkGg u/]sf] d'Vo d'Vo ljsf; lgdf{0f sfo{nfO{ lnlka4 ul/ k~ralif{o k|ult k|ltj]bg k|sfzg 
ug{ kfpFbf dnfO{ Hofb} v'zL nfu]sf] 5 .

:yfgLo txsf] lgjf{rg kZrft o; d]nDrL gu/kflnsf j8f g+= & b'jfrf}/df ljsf; lgdf{0fsf sfd ug]{ k|lta4tf u/] 
cg'?k w]/} sfd ePsf 5g\ eg] slt sfdx? ah]6 cefjsf] sf/0f 7"nf7"nf cfof]hgfnfO{ k|fyldstf lbg ;s]sf 
5}gf}+ . ca cfpg] lbgdf tL cfjZostf kl/k'tL{ eP/ hfg]5g\ eGg] dnfO{ cfzf nfu]sf] 5 .
o; j8fdf ljsf; lgdf{0f afx]s :jR5 ?kdf ;'zf;g sfo{ u/L cuf8L a9]sf]df uf}/j nfu]sf] 5 . :yfgLo ;/sf/ 
;+rfng P]g, @)&$ cg';f/ kf/blz{tf ?kdf sfo{ u/]sf] h:tf] nfu]sf] 5 . cGTodf % aif{sf] k|ult k|ltj]bg k|:t't 
ug{ kfpFbf Hofb} v'zL nfu]sf] 5 . % aif]{ sfo{sfndf hfgL ghfgL sfd u/]sf]df sdL sdhf]/L ;'wf/ ub}{ nfg]5' 
eGb} ;a} j8f af;Lx?, /fhg}lts bn, a'l4lhjL, lzIffk|]dLnfO{ cfjZos ;xof]u / ;Nnfx k|bfg ug{sf] nflu k"0f{ 
ck]Iff ub{5' .

wGoafb .
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g]kfnsf] ;+ljwfg, @)&@ / :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ n] Joj:yf u/] cg';f/ hgtfaf6 lgjf{lrt eO{ 
d]nDrL gu/kflnsf j8f g+= * sf] j8f cWoIfsf] lhDd]jf/Ldf /xL ;+3Lotf eGbf k5L j8fsf] ;du| pknlAwnfO{ 
;d]6]/ of] k':ts k|sfzg ug{ kfpFbf d cToGt xlif{t 5' . 

ldlt @)&$ ;fn j}zfv #! ut]af6 j8f cWoIfsf] ?kdf ljtfPsf] % jif]{ sfo{sfn cToGt} l56f] lat]sf] cg'ej 
eof] . of] % jif]{ cjlwdf w]/} cf/f]x cj/f]xx?sf] ;fdgf ug{' k/]tfklg o; kbdf /x]/ ;dfh / hgtfsf] ;]jf ug{ 
kfpg'nfO{ g} cfˆgf] dxTjk"0f{ pknlAw 7fg]sf] 5' . 

xfdL lgjf{lrt eP kZrft gLlt lgdf{0f, k|zf;lgs Joj:yfkg, e'sDkn] Wj:t ePsf ;+/rgfsf] k'glgdf{0f tyf 

ljsf; lgdf{0fsf s'/fnfO{ Ps};fy lnP/ cl3 a9\gsf] nflu r'gf}lt g} lyof] . To; avtdf xfd|f sd{rf/L, j'l4lhjL, 
;dfh;]jL tyf z'elrGtsx?af6 k|fKt ;fy ;xof]usf] pRr k|z+;f tyf ;Ddfg ug{ rfxG5' . cf=j= @)&$÷&% 
b]lv  xfn;Dd cfOk'Ubf xfdLn] ljsf;sf] nflu :jf:Yo, lzIff, ef}lts lgdf{0f, k'g{lgdf{0f cflb h:tf ljleGg 
kIfx?df cfˆgf] j'l4, ljj]s / ;|f]tn] EofP;Dd w]/} eGbf w]/} sfd ug]{ k|oTg u/]sf 5f}F . ;f] dWo] sltko lgdf{0fsf] 
qmddf 5g\ eg] sltko ;DkGg ;d]t eO;s]sf 5g\ . oL pknlAwsf] n]vfhf]vf oxfFx?n] /fVg' x'g]5 eGg] ljZjf;  
ub{5' . o; aLrdf j8fsf] ;du| ljsf;sf] nflu tyf hgtfdf ;xh lsl;dsf] sfo{ ;Dkfbgsf] nflu oxfFx?af6 k|fKt 
;Nnfx, ;'emfj tyf hgefjgfnfO{ ;Dej eP;Dd ;Daf]wg u/L sfd u/]sf] s'/f hfgsf/L u/fpg rfxG5' . cGhfg 
tyf e'njz slx+ st} uNtL sdhf]/L ePsf] ePdf j8f kl/jf/sf] tkm{af6 ;Dk"0f{ j8f af;Lx? ;Fu Ifdf rfxG5' .  

cGTodf, ;Dk"0f{ j8f tyf gu/af;L cfdfa'jf, bfh'efO tyf lbbLalxgLx?sf] ;'v, zflGt, ;d[l4sf] sfdgf ;lxt 
cfufdL lbgx?df ;du| j8f tyf gu/sf] rf}tkmL{ pGgtL, k|utL / ljsf;sf] nflu z'esfdgf JoQm ug{ rfxG5' .  
                                                  wGojfb Û 

-7+s/fh lu/L_                                            
j8f cWoIf

d]nDrL gu/kflnsf
gu/ sfo{kflnsfsf] sfo{no

* g+= j8f sfof{no
Sof}/fgL, l;Gw'kfNrf]s
afudtL k|b]z, g]kfn
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gd:sf/ Û g]kfnsf] ;+ljwfgn] Joj:yf u/] cg'?k hgtfaf6 lgjf{lrt eO{ d]nDrL gu/kflnsf j8f g+= ( sf] j8f 
cWoIfsf] ?kdf /xFbf ;+3Lotf kZrft k|yd sfo{sfnsf] cfly{s, ;fdflhs, z}lIfs , ef}lts k"jf{wf/ ;lxt ;du| 
pknlAwnfO{ ;d]6]/ of] k':ts k|sfzg ug{ kfpFbf d xlif{t 5' . 

lzIfs k]zfkZrft ldlt @)&$ ;fn j}zfv #! ut]af6 j8f cWoIfsf] ?kdf ljtfPsf] % jif]{ sfo{sfn cfkm}df 
Ps gf}nf] cg'ej /Xof] . o;f] t o; cjlwdf w]/} cf/f]x cj/f]wx?sf] ;d]t ;fdgf ug{'kof]{ tfkgL o; kbdf /x]/ 
;dfh / hgtfsf] ;]jf ug{ kfpg'nfO{ g} cfˆgf] dxTjk"0f{ pknlAw 7fg]sf] 5' . 

;'?jftL r/0fdf b]z ev{/ ev{/ ;+l3otf tkm{ afd] ;fb}{ lyof] / ;fydf xfdL gjlgjf{lrt hgk|ltlgwL klg . gLlt 
lgdf{0f , k|zf;lgs Joj:yfkg, e'sDkn] Wj:t ePsf ;+/rgfsf] Joj:yfkg tyf ljsf; lgdf{0fsf s'/fnfO{ Ps};fy 
lnP/ lxF8\g' xfdLnfO{ ;fgf] r'gf}tL lyPg . To; avtdf xfd|f sd{rf/L, j'l4lhjL, ;dfh;]jL tyf z'elrGtsx?af6 
k|fKt ;fy ;xof]u / dfu{bz{gsf] d'Qms07n] k|z+;f ug{ rfxfG5' . cf=j= @)&$÷&% b]lv @)&*÷&( ;Dd cfOk'Ubf 
xfdLn] ljsf;sf] nflu lzIff, :jf:Yo, ef}lts lgdf{0f, k'g{lgdf{0f h:tf ljleGg kIfx?df cfˆgf] j'l4, ljj]s / 
;|f]tn] EofP;Dd w]/} eGbf w]/} sfd ug]{ k|oTg u/]sf 5f}F . ;f] dWo] sltko ;DkGg eO;s]sf 5g\ eg] sltko ;DkGg 
x'g] qmddf 5g\ . ;f] pknlAwsf] n]vfhf]vf /fVg] lhDdf ;d]t d xh'/x?s} xftdf ;'lDkg rfxG5' . k|ToIf ?kdf b]z 
/ hgtfsf] ;]jf ug{ k|fKt ePsf] of] % jif]{ sfo{sfn cToGt} l56f] lat]sf] cg'ej eof] . o; aLrdf sfo{;Dkfbg 
ub}{ ubf{ hgtfaf6 k|fKt hgljrf/ tyf hgu'gf;f]nfO{ ;Dej eP;Dd ;Daf]wg u/L sfd u/]sf] s'/f hfgsf/L u/fpg 
rfxG5' . olt x'Fbf x'Fb} klg cGhfgdf slxF st} uNtL sdhf]/L ePsf] ePdf j8f kl/jf/ ;Dk"0f{sf] tkm{af6 j8f 
aff;Lx?;Fu Ifdf rfxG5' . 

cGTodf, efjL hgk|ltlglwx?nfO{ :jfut ub}{ ;Dk"0f{ j8f tyf gu/af;L cfdfa'jf bfh'efO{ tyf lblbalxgLx?sf] 
;'v, zflGt, ;d[l4sf] sfdgf ;lxt cfufdL lbgx?df ;du| j8f tyf gu/sf] rf}tkmL{ pGgtL k|utL / ljsf;sf] nflu 
z'esfdgf JoQm ug{ rfxG5' . ;fy}, cfpFb} u/]sf] gj jif{ @)&( ;fnsf] ;Dk"0f{df z'esfdgf ;d]t JoQm ub{5' .  
                 wGojfb Û 
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;+3Lotf kZrft d]nDrL gu/kflnsfdf lgjf{lrt xfdL hgk|ltlglwx?sf] k|yd sfo{sfndf eP u/]sf sfo{x¿sf] k|ult 
k|ltj]bgsf] ?kdf ……:yfgLo ;/sf/sf] k|yd sfo{sfnÚÚ gfds k|ult k|ltj]bg k|sfzg x'g nfu]sf]df dnfO{ v'zL nfu]sf] 
5. ;+3Lo nf]stflGqs Joj:yf :yfkgf ePkl5 klxnf] sfo{sfndf xfdL j8f ;ldltdf lgjf{lrt eO{ cfpFbf lj=;= @)&@ 
;fnsf] ljgfzsf/L e"sDkaf6 Ifltu|:t ePsf j8fjf;Lsf lghL cfjf;, ;/sf/L ;+/rgf / ljBfnosf ejg lgdf{0f x'g 
g;sL lh0f{ cj:yfdf /x]sf] lyof] . e'sDkaf6 k|efljtx?sf] :yfoL cfjf; k'glg{df{0fnfO{ klxnf] k|fyldstfdf /fvL 
df]6/af6f] nufotsf ef}lts ;+/rgfsf] ljsf; tyf Joj:yfkgsf sfo{x¿df j8f ;ldltsf] ljz]if ;lqmotfdf xfdLn] d]nDrL 
gu/kflnsf j8f g+= !) df (%=%Ü k'glg{df{0f sfo{ ;DkGg u/]sf 5f}+ . 

xfdL hgk|ltlglwsf] ?kdf lgjf{lrt ePkZrft lj=;+= @)&% ;fndf c:yfoL j8f sfof{no lgdf{0f ePsf]df lj=;+= @)&^ 
;fn >fj0fdf c1ft JolQmx?af6 cfuhgL x'g k'Uof] . pQm cfuhgLaf6 j8fsf dxTjk"0f{ sfuhftx? gi6 eP . c:yfoL 
j8f sfof{no ejg cfuhgL eP kl5 xfdLn] k'gM pQm :yfgdf g} :yfoL / kSsL b'O{ tn] j8f sfof{no ejg lgdf{0fsf] sfo{ 
clGtd r/0fdf k'of{Psf 5f}+ . of] xfd|f] dxTjk"0f{ pknAwL xf] . d]nDrL gu/kflnsf j8f g+= !) sf] uf}/jsf] of]hgfsf] ?kdf  
lgdf{0fflwg cj:yfdf /x]sf] d]nDrL l;6L kfs{ ldlt @)&* c;f/ ! ut] / To;kl5 d]nDrL tyf O{G›fjtL gbLdf cfPsf] 
ljgfzsf/L af9Laf6 k"0f{ ?kdf Iflt eof] . of] xfd|f] nflu cToGt} b'Mvb 36gf /Xof] . o; af9Laf6 O{G›fjtL gbL lsgf/df 
/x]sf j8faf;Lsf JolQmut hUuf hldgx? k"0f{ ?kdf Iflt eP . xfdLn] af9Laf6 3/ tyf hUuf hldgx? Iflt ePsf 
JolQmx?sf] cfjf; lgdf{0fsf nflu nfeu|fxL sfod ug]{,  hUuf hldgsf] ;+/If0f ug]{ k|ofzsf ;fy} /fxt Joj:yfkgsf 
sfo{x? u/]sf 5f}+ . 

o; j8f leq xfdL lgjf{lrt x'g eGbf cufl8 afx|} dlxgf oftfoft ;+rfng x'g] df]6/ af6f]x? lyPgg\ . xfdL lgjf{lrt 
eP kZrft xfdLn] tLg j6f ;8sx?nfO{ afx|} dlxgf oftfoft ;+rfng x'g] ;8ssf] ?kdf :t/f]GgtL u/]sf 5f}+ . xfd|f] 
sfo{sfndf gu/ rqmky lgdf{0f, j8f sfof{no a8x/] ;8s lgdf{0f / t'/t'/] wf/f rKn]6L ;8s nufot 6f]n 6f]ndf hfg] 
gofF 6«ofs lgdf{0f tyf :t/f]GgtL ePsf 5g\ . ljBfno kSsL ejgx¿ lgdf{0f ;DkGg ePsf], $ j6f kSsL l;+rfO{ s'nf] 
lgdf{0f ePsf], *%Ü hg;+Vofdf vfg]kfgLsf] kx'Fr ePsf] , Ps 3/ Ps wf/f sfo{qmd ;'?jft ul/Psf], c:yfoL :jf:Yo 
rf}sL ejg lgdf{0f ePsf] 5 . sf]le8–!( sf] dxfdf/L lgoGq0fdf 6f]n 6f]n b]lv j8f :t/df ;ldlt u7g tyf kl/rfng 
ul/Psf], sf]le8–!( lj?4sf] vf]k s]G› ;d'bfo:t/df k'¥ofOPsf] , d]nDrL af9LkLl8tnfO{ u}/;/sf/L If]q;Fu ;dGjo u/L 
/fxt pknAw u/fOPsf] 5 .

xd|f j8fsf ejL of]hgfx?nfO{ xfdLn] o; k|ltj]bgdf ;dfj]z u/]sf 5f} . xfdLn] lgwf{/0f u/]sf efjL of]hgfx?sf] huaf6 
g} ;du| j8fsf] ljsf; lgdf{0f ug]{ nIo xfd|f] ;d' /x]sf] 5 . 

cGTodf, of] k|ult k|ltj]bg k|sfzg ug{df k|ToIf k/f]If ?kdf ;xof]u ug{'x'g] ;Dk"0f{df xflb{s wGojfb JoQm ub{5' .

-eQmaxfb'/ v8\sf_                                            
j8f cWoIf

d]nDrL gu/kflnsf
gu/ sfo{kflnsfsf] sfo{no

!) g+= j8f sfof{no
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z'esfdgf dGtJo





bzsf}F cl3b]lv hgk|ltlglw ljlxg cj:yfdf /x]sf] :yfgLo tx ;+l3otfdf uP kZrft @)&$ ;fndf :yfgLo 
lgjf{rg kl5 /fi6«n] gjLg lgsf; kfPsf] 5 . tTsflng cj:yfdf :yfgLo txdf ljljw lsl;dsf P]g, lgodsf] 
cGof]ntf /x]sf] lyof] eg] o; j8f lj=;+= @)&@ ;fnsf] e"sDksf sf/0f lghL cfjf; nufot ;Dk"0f{ k"jf{wf/ 
Ift ljIft cj:yfdf /x]sf lyP . o:tf] ljs/fn cj:yf /xFbf /xFb} klg d P]ltxfl;s Pj+ ;'Gb/ ko{6sLo If]q d]
nDrL gu/kflnsfsf] j8f g+=!! sf] j8f cWoIfsf] e"ldsfdf k'Ug kfPsf]df ;f] sfo{df k|ToIf ck|ToIf ?kdf  
;xof]u k'¥ofpg'x'g] ;Dk"0f{df xflb{s wGojfb lbg rfxG5' .

:yfgLo hgk|ltlglwx¿sf] lgjf{lrt cjlwsf] clGtd ;+3f/df cfOk'Ubf d]nDrL gu/kflnsfn] hgk|ltlglwx¿sf] 
sfo{sfnsf] z'? cj:yf / xfnsf] cj:yfsf] ;du| ljsf; lgdf{0fsf ultljlwx¿nfO{ ;d]6]/ of] k':ts k:sg nfu]
sf]df xlif{t ePsf] 5' .

o; gu/ tyf j8fn] e"sDk kZrft d]nDrL / O{Gb|fjtL gbLdf cfPsf] leif0f af9Lsf] ljklQm ;d]t a]xf]g'{ k/]sf] 5 . 

o:tf] ljifd kl/l:yltdf j8f tyf gu/sf] ;du| ljsf;df k|ToIf ck|ToIf ?kdf ;xof]u k'¥ofpg'x'g] j8fjf;L, j8f 
;ldltsf kbflwsf/LHo"x¿, ljleGg ;+3 ;+:yfx¿, sd{rf/L nufot ;Dk"0f{df xflb{s cfef/ JoQm ug{ rfxG5' .

ljljw lsl;dsf ljkb\x¿sf] ;fdgf ubf{ ub}{ hgk|ltlglwx¿sf] kfFr jif]{ sfo{sfn ;dfKt x'g nfUbf o; gu/kflnsfn] 
;du| j8fx¿df ;DkGg u/]sf sfo{x? ;d]6]/ k|ult k|ltj]bg k|sfzg ug{ nfu]sf]df v';L nfu]sf] 5 . xfn;Dd o; 
j8fdf ljsf; lgdf{0fsf] l;nl;nfdf x'g k'u]sf sdL sdhf]/Lx¿nfO{ ;'wf/ ub}{ cfufdL lbgx¿df d]nDrL gu/kflnsf 
j8f g+=!! sf ;Dk"0f{ j8fjf;Lx¿sf] ;du| ljsf; lgdf{0fdf oxfFx¿ ;a}sf] cd"No of]ubfg /xg] ljZjf; JoQm ub{5' .
     wGojfb Û
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d]nDrL gu/kflnsfdf hgk|ltlglwsf] ?kdf xfdL lgjf{lrt eP kZrft cf=j= @)&$÷)&% b]lv cf=j= @)&*÷)&( 
;Dd xfdLn] gu/ tyf j8f sfof{noaf6 ;Dkfbg u/]sf k|d'v sfo{x?nfO{ ;d]6]/ d]nDrL gu/kflnsfn] ……:yfgLo ;/
sf/sf] k|yd sfo{sfnÚÚ gfds k|ult k|ltj]bg k|sfzg ug{ nfu]sf]df dnfO{ w]/} v'zL nfu]sf] 5 . xfdL ;a} j8fsf 
hgk|ltlglwx?sf] JolQmut k|f]kmfOn ;lxt ljsf; lgdf{0fsf sfo{x?sf] ;d]6]/ Ps P]ltxfl;s / :d/0fof]Uo k':ts 
k|sfzg ug{ nfu]sf]df ;j{k|yd d d]nDrL gu/kflnsfnfO{ xflb{s wGojfb JoQm ub{5' .    

hgk|ltlglw lalxgtfsf] nfdf] ;do kZrft xfdL hgk|ltlglwsf] ?kdf lgjf{lrt ePsf 5f}+ / xfd|f] k|yd sfo{sfn 
;d]t ;lsg nfu]sf] 5 . o; cjlwdf xfdLn] hgtfx?;+u u/]sf afrfx? w]/} k"/f u/]sf 5f}+ . gu/ tyf j8fsf] 
ljsf;df hgtfsf] ;xeflutf em08} z'Go cj:yfdf k'u]sf] l:yltnfO{ kl/jt{g ub}{ xfdLn] ljsf; lgdf{0fdf hgtfsf] 
;xeflutf Ps cleGg c+u x'g] s'/f k|dfl0ft u/]sf ub}{ hgtfnfO{, ;+u} ljsf; lgdf{0fdf kl/rfng u/]sf 5f}+ . 

j8fsf] ljsf; lgdf{0fsf] nflu xfd|f] sfFwdf cfPsf] lhDd]jf/LnfO{ xfdLn] O{dfGbf/L k"j{s k"/f ug]{ k|ofz u/]sf 5f}+ . 
j8f tyf gu/sf] bLuf] ljsf;sf nflu cem} w]/} sfo{x? ug{ afFsL g} 5 . j8fdf k|fKt ePsf] l;ldt >f]t / ;fwgnfO{ 
ldtJooL / kf/bzL{ 9+uaf6 kl/rfng ul/Psf] 5 . ljut b'O{ jif{ b]lv ljZj dxfdf/Lsf] ?kdf km}lnPsf] sf]le8–!( 
sf] /f]syfd, lgoGq0f tyf pkrf/ ug{sf] nflu xfdL lbg/ft vl6 gu/jf;Lx?sf] hLjg /Iff ug{sf] nflu dxTjk"0f{ 
e"ldsf lgjf{x u/]sf 5f}+ . sf]le8–!( sf] dxfdf/L Psflt/ /x]s} cj:yfdf d]nDrL tyf O{G›fjtL gbLsf] leif0f af9Ln] 
xfldn] lgdf{0f u/]sf w]/} ljsf; lgdf{0fsf ;+/rgfx? gi6 x'g k'Uof] . 

xfd|f] ;fd' v8f ePsf] sf]le8–!( / d]nDrL af9Lsf] dxfljkb\sf] cj:yfdf xfdLn] hgtfsf] ;'/Iff, /fxt Joj:yfkg 
nufotsf sfo{df dxTjk"0f{ e"ldsf lgjf{x uof}{+ . Psflt/ cfPsf] of] lkkb\sf] 86]/ ;fdgf ug{'sf] ;fy} xfdLn] kfFr 
jif{sf] cljlwdf j8fsf ;8s k"jf{wf/, vfg]kfgL, Plss[t a:tL lgdf{0f, l;+rfO{, s[lif If]q nuoftsf ljleGg If]qdf 
dxTjk"0f{ sfo{ u/]sf 5f}+ . xfdLn] xfd|f] ;fd' v8f ePsf r'gf}tLsf] afah't klg ;d[4 j8f lgdf{0fsf] nflu w]/} k|ofz 
u/]sf 5f}+ eg] sltkP of]hgfx? cem} cw'/f] /x]sf 5g\ . Tof] k"/f ug{'kg]{ bfloTj cem} /x]sf] 5 .  

cGTodf, xfdL hgk|ltlglwsf] k|yd sfo{sfndf lgdf{0f ul/Psf ljsf;;+u ;DalGwt ljifoj:t'x?nfO{ Ps dxTjk"0f{ 
;+ufnf]sf] ?kdf k|ult k|tj]bg k|sfzg ug{sf] nflu dxTjk"0f{ of]ubfg k'of{pg'x'g] ;a} k|lt xflb{s cfef/ JoQm ub{5' .  

-/fdaxfb'/ nfdf_                                            
j8f cWoIf

d]nDrL gu/kflnsf
gu/ sfo{kflnsfsf] sfo{no

!@ g+= j8f sfof{no
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d]nDrL gu/kflnsfdf hgk|ltlglwsf] ?kdf xfdL lgjf{lrt eP kZrft cf=j= @)&$÷)&% b]lv cf=j= @)&*÷)&( 
;Dd xfdLn] u/]sf k|d'v sfo{x?nfO{ ;d]6]/ ……:yfgLo ;/sf/sf] k|yd sfo{sfnÚÚ gfds k|ult k|ltj]bg k|sfzg ug{ 
nfu]sf]df dnfO{ w]/} v'zL nfu]sf] 5 . xfdL ;a} j8fsf hgk|ltlglwx?sf] JolQmut k|f]kmfOn ;lxt ljsf; lgdf{0fsf 
sfo{x? ;d]6]/ Ps P]ltxfl;s / :d/0fof]Uo k':ts k|sfzg ug{ nfu]sf]df ;j{k|yd d d]nDrL gu/kflnsfnfO{ xflb{s 
wGojfb JoQm ub{5' .    

hgk|ltlglw lalxgtfsf] nfdf] ;do kl5 xfdL hgk|ltlglwsf] ?kdf lgjf{lrt ePsf]df xfd|f] kfFr jlif{o klxnf] 
sfo{sfn ;d]t ;lsg nfu]sf] 5 . o; cjlwdf xfdLn] hgtfx?;+u u/]sf afrfx? w]/} k"/f u/]sf 5f}+ . gu/ tyf 
j8fsf] ljsf;df hgtfsf] ;xeflutf em08} z'Go cj:yfdf k'u]sf] l:yltnfO{ kl/jt{g ub}{ xfdLn] ljsf; lgdf{0fdf 
hgtfsf] ;xeflutf Ps cleGg c+u x'g] s'/f k|dfl0ft ub}{ cfufdL lbgdf klg hgtfsf] ;w} ;fydf /xg] afrf ub}{ 
hgtfnfO{ ;+u} ljsf; lgdf{0fdf kl/rfng ug]{ k|lta4tf JoQm ub{5' .  

j8fsf] ljsf; lgdf{0fsf] nflu xfd|f] sfFwdf cfPsf] lhDd]jf/LnfO{ xfdLn] O{dfGbf/L k"j{s k"/f ug]{ k|ofz u/]sf 5f}+ . 
j8f tyf gu/sf] bLuf] ljsf;sf nflu cem} w]/} sfo{x? ug{ afFsL g} 5 .j8fdf k|fKt ePsf] l;ldt >f]t / ;fwgnfO{ 
ldtJooL / kf/bzL{ 9+uaf6 kl/rfng ul/Psf] 5 . ljut b'O{ jif{ b]lv ljZj dxfdf/Lsf] ?kdf km}lnPsf] sf]le8–!( 
sf] /f]syfd, lgoGq0f tyf pkrf/ ug{sf] nflu xfdL lbg/ft vl6 gu/jf;Lx?sf] hLjg /Iff ug{sf] nflu dxTjk"0f{ 
e"ldsf lgjf{x u/]sf 5f}+ .  

cGTodf, xfdL hgk|ltlglwsf] k|yd sfo{sfndf lgdf{0f ul/Psf ljsf;;+u ;DalGwt ljifoj:t'x?nfO{ Ps dxTjk"0f{ 
;+ufnf]sf] ?kdf k|ult k|ltj]bg k|sfzg ug{sf] nflu dxTjk"0f{ of]ubfg k'of{pg'x'g] sd{rf/L, ;a} hgk|ltlglw, j8f 
;lra,  j8fsf /fhg}lts bn, gful/s ;dfh, ;+rf/sdL{ Pj+ ;Dk"0f{ dxfg'efjx? k|lt xflb{s cfef/ JoQm ub{5' .  

-b]j]Gb| 3f]/f;}gL_                                            
j8f cWoIf

d]nDrL gu/kflnsf
gu/ sfo{kflnsfsf] sfo{no

!# g+= j8f sfof{no
km6slznf, l;Gw'kfNrf]s
afudtL k|b]z, g]kfn

z'esfdgf dGtJo





ljifo–;"rL
efu–!
! ljifo k|j]z         !  
!=! k[i7e"ld           !   
!=@ gu/kflnsfsf] kl/ro         !  
efu – @ 
@=! gu/kflnsfdf lgjf{lrt hgk|ltlglwx?sf] j}olQmut ljj/0f   $
efu – #
#=! j8f g+= ! sf] kl/ro        $( 
#=@ j8f g+= ! sf] gSzf       $(
#=# j8f g+= ! sf] e'uf]n tyf hg;+Vof ;DaGwL ljj/0f      %)
#=$ j8f g+= ! sf] hfthftL, wfld{s, ;f+:s[lts tyf ko{6g ;DaGwL ljj/0f  %)
#=% j8f g+= ! sf] ef}lts k"jf{wf/, :jf:Yo, z}lIfs ljlQo cj:yf    %) 
#=^ j8f g+= ! sf] ljsf; k"jf{wf/ kfFr jif{ klxnf / clxn]    %!  
#=& j8f g+= @ sf] kl/ro       %*    
#=* j8f g+= @ sf] gSzf       %*
#=( j8f g+= @ sf] e'uf]n tyf hg;+Vof ;DaGwL ljj/0f      %( 
#=!) j8f g+= @ sf] hfthftL, wfld{s, ;f+:s[lts tyf ko{6g ;DaGwL ljj/0f    %(  
#=!! j8f g+= @ sf] ef}lts k"jf{wf/, :jf:Yo, z}lIfs ljlQo cj:yf    %(  
#=!@ j8f g+= @ sf] ljsf; k"jf{wf/ kfFr jif{ klxnf / clxn]    ^)  
#=!# j8f g+= # sf] kl/ro       ^$
#=!$ j8f g+= # sf] gSzf       ^$ 
#=!% j8f g+= # sf] e"uf]n tyf hg;+Vof ;DalGw ljj/0f     ^%
#=!^ j8f g+= # sf] hfthftL, wfld{s, ;f+:s[lts tyf ko{6g ;DaGwL ljj/0f  ^%  
#=!& j8f g+= # sf] ef}lts k"jf{wf/, :jf:Yo, z}lIfs ljlQo cj:yf    ^% 
#=!* j8f  g+= # sf] ljsf; k"jf{wf/ kfFr jif{ klxnf / clxn]    ^^
#=!( j8f g+= $ sf] kl/ro       ^(
#=@) j8f g+= $ sf] gSzf       ^( 
#=@! j8f g+= $ sf] e'uf]n tyf hg;+Vof ;DaGwL ljj/0f      &) 
#=@@ j8f g+= $ sf] hfthftL, wfld{s, ;f+:s[lts tyf ko{6g ;DaGwL ljj/0f    &) 
#=@# j8f g+= $ sf] ef}lts k"jf{wf/, :jf:Yo, z}lIfs ljlQo cj:yf    &) 
#=@$ j8fsf] ljsf; k"jf{wf/ kfFr jif{ klxnf / clxn]     &! 
#=@% j8f g+= % sf] kl/ro        &$   
#=@^ j8 g+= % sf] gSzf       &$  
#=@& j8f g+= % sf] e'uf]n tyf hg;+Vof ;DaGwL ljj/0f     &%
#=@* j8f g+= % sf] hfthftL, wfld{s, ;f+:s[lts tyf ko{6g ;DaGwL ljj/0f    &%  
#=@( j8f g+= % sf] ef}lts k"jf{wf/, :jf:Yo, z}lIfs ljlQo cj:yf    &%
#=#) j8f g+= % sf] ljsf; k"jf{wf/ kfFr jif{ klxnf / clxn]    &%    



#=#! j8f g+= ^ sf] kl/ro       *)
#=#@ j8f g+= ^ sf] gSzf       *)
#=## j8f g+= ^ sf] e'uf]n tyf hg;+Vof ;DaGwL ljj/0f    *!    
#=#$ j8f g+= ^ sf] hfthftL, wfld{s, ;f+:s[lts tyf ko{6g ;DaGwL ljj/0f    *!  
#=#% j8f g+= ^ sf] ef}lts k"jf{wf/, :jf:Yo, z}lIfs ljlQo cj:yf   *!  
#=#^ j8f g+= ^ sf] ljsf; k"jf{wf/ kfFr jif{ klxnf / clxn]   *@  
#=#& j8f g+ & sf] kl/ro        *& 
#=#* j8f g+= & sf] gSzf       *& 
#=#( j8f g+= & sf] e'uf]n tyf hg;+Vof ;DaGwL ljj/0f      **  
#=$) j8f g+= & sf] hfthftL, wfld{s, ;f+:s[lts tyf ko{6g ;DaGwL ljj/0f    **  
#=$! j8f g+= & sf] ef}lts k"jf{wf/, :jf:Yo, z}lIfs ljlQo cj:yf   **  
#=$@ j8f  g+= & sf] ljsf; k"jf{wf/ kfFr jif{ klxnf / clxn]    *(
#=$# j8f g+= * sf] kl/ro        (^
#=$$ j8f g+= * sf] gSzf       (^
#=$% j8f g+= * sf] e'uf]n tyf hg;+Vof ;DaGwL ljj/0f     (&
#=$^ j8f g+= * sf] hfthftL, wfld{s, ;f+:s[lts tyf ko{6g ;DaGwL ljj/0f    (&  
#=$& j8f g+= * sf] ef}lts k"jf{wf/, :jf:Yo, z}lIfs ljlQo cj:yf    (& 
#=$* j8f g+= * sf] ljsf; k"jf{wf/ kfFr jif{ klxnf / clxn]    (&  
#=$(  j8f g+= ( sf] kl/ro        !)!
#=%) j8f g+= ( sf] gSzf       !)!
#=%!  j8f g= ( sf] e'uf]n tyf hg;+Vof ;DaGwL ljj/0f     !)@ 
#%@ j8f g+= ( sf] hfthftL, wfld{s, ;f+:s[lts tyf ko{6g ;DaGwL ljj/0f    !)@ 
#=%# j8f g+= ( sf] ef}lts k"jf{wf/, :jf:Yo,z}lIfs ljlQo cj:yf    !)@ 
#=%$ j8f g+= ( sf] ljsf; k"jf{wf/ kfFr jif{ klxnf / clxn]    !)# 
#=%% j8f g+= !) sf] kl/ro       !)*
#=%^ j8f g+= !) sf] gSzf       !)*
#=%& j8f g+= !) sf] e'uf]n tyf hg;+Vof ;DaGwL ljj/0f     !)( 
#=%* j8f g+= !) sf] hfthftL, wfld{s, ;f+:s[lts tyf ko{6g ;DaGwL ljj/0f   !)( 
#=%( j8f g+= !) sf] ef}lts k"jf{wf/, :jf:Yo, z}lIfs ljlQo cj:yf   !)(  
#=^) j8fsf] ljsf; k"jf{wf/ kfFr jif{ klxnf / clxn]     !!)  
#=^! j8f g+= !! sf] kl/ro        !!% 
#=^@ j8f g+= !! sf] gSzf       !!%
#=^# j8f g+= !! sf] e'uf]n tyf hg;+Vof ;DaGwL ljj/0f     !!^  
#=^$ j8f g+= !! sf] hfthftL, wfld{s, ;f+:s[lts tyf ko{6g ;DaGwL ljj/0f   !!^  
#=^% j8f g+= !! sf] ef}lts k"jf{wf/, :jf:Yo, z}lIfs ljlQo cj:yf   !!^ 
#=^^ j8f g+= !! sf] ljsf; k"jf{wf/ kfFr jif{ klxnf / clxn]    !!& 
#=^* j8f g+= !@ sf] kl/ro       !@$  
#=^( j8f g+= !@ sf] gSzf       !@$  
#=&) j8f g+= !@ sf] e'uf]n tyf hg;+Vof ;DaGwL ljj/0f     !@%  



#=&! j8f g+= !@ sf] hfthftL, wld{s, ;f+:s[lts tyf ko{6g ;DaGwL ljj/0f    !@%  
#=&@ j8f g+= !@ sf] ef}lts k"jf{wf/, :jf:Yo, z}lIfs ljlQo cj:yf   !@% 
#=&# j8f g+= !@ sf] ljsf; k"jf{wf/ kfFr jif{ klxnf / clxn]    !@^  
#=&$ j8f g+= !# sf] kl/ro       !#!  
#=&% j8f g+= !# sf] gSzf       !#!
#=&^ j8f g+= !# sf] e'uf]n tyf hg;+Vof ;DaGwL ljj/0f     !#@  
#=&& j8f g+= !# sf] hfthftL, wld{s, ;f+:s[lts tyf ko{6g ;DaGwL ljj/0f    !#@  
#=&* j8f g+= !# sf] ef}lts k"jf{wf/, :jf:Yo, z}lIfs ljlQo cj:yf   !#@  
#=&( j8f g+= !# sf] ljsf; k"jf{wf/ kfFr jif{ klxnf / clxn]    !##    
efu – $
$=! gu/kflnsfn] ;Dkfbg u/]sf d'Vo sfo{x?       !#*
$=@ d]nDrL gu/kflnsfnfn] lgz'Ns ?kdf k|fKt u/]sf] hUufsf] ljj/0f  !$) 
$=# d]nDrL gu/kflnsfn] vl/b u/]sf] hUufsf] ljj/0f     !$#
$=$ gu/kflnsfsf] k|zf;lgs tyf j8f sfof{no ejg lgdf{0fsf] cj:yf  !$@ 
$=% d]nDrL gu/kflnsf leqsf :jf:Yo ;+:yfx?sf] ejg lgdf{0fsf] cj:yf   !%) 
$=^ gu/kflnsfaf6 lgdf{0f tyf lgdf{0fflwg cj:yfdf /x]sf  dfg], u'Daf, dlGb/,  !%% 
     ;fd'bflos ejg, ;jbfx u[x nufotsf] cj:yf M 
$=& gu/kflnsfaf6 lgdf{0f ul/Psf lj:t[t kl/of]hgf k|ltj]bg÷cWoog  !%%  
     k|ltj]bg÷gu/ u'?of]hgfsf] ljj/0f  
$=* xfn;Dd gu/kflnsf leq lgdf{0f ePsf 3/x?sf] gS;f kf; ;DaGwL ljj/0f !%^ 
$=( d]nDrL gu/kflnsfdf e"sDk kZrft xfn;Ddsf] k'glg{df{0fsf] cj:yf    !%^
$=!) d]nDrL gu/kflnsfdf Plss[t a:tL lgdf{0fsf] cj:yf    !%&
$=!! gu/kflnsfsf] ef}lts k"jf{wf/ lgdf{0fsf] cj:yf     !%(
$=!@ gu/kflnsaf6 lgdf{0f tyf :t/f]GgtL ul/Psf d'Vo ;8sx?   !^%  
$=!# vfg]kfgLsf] lgdf{0fsf] cj:yf -gu/kflnsf, ;+B, k|b]z / ;+3÷;+:yf  !^&
#=!$ gu/kflnsf ;dGjodf ;+3÷k|b]z÷gu/kflnsfaf6 lgdf{0flwg cj:yfdf   !^* 
       /x]sf vfg]kfgLsf] ljj/0f
$=!% d]nDrL O{g›fjtL gbLdf cfPsf] af9Laf6 Iflt ePsf k"jf{wf/x?sf] cj:yf   !&) 
#=!^ gu/kflnsfaf6 xfn;Dd lgdf{0f ul/Psf cGo d'Vo k"jf{wf/x?sf]   !&# 
$=!& ko{6g k|j4{g        !&& 
$=!* gu/kflnsfdf emf]n'Ë] k'n lgdf{0fsf] cj:yf    !*!  
$=!( ;fd'bflos tyf ;+:yfut z}lIfs ;+:yfx?sf] Plss[t ljj/0f    !*@
$=@) lzIff, o'jf tyf v]ns'b zfvfaf6 ;DkGg ePsf dxTjk"0f{ sfo{x?   !*@
$=@! d]nDrL gu/kflnsfn] xn;Dd ;+sng u/]sf] cfGtl/s /fh:j /sdsf]   !*% 
       ljj/0f  / sfo{x? M 
$=@@  d]nDrL gu/kflnsf leq /x]sf ;xsf/L ;+:yfx?sf] ljj/0f    !**
$=@#  gu/kflnsfdf xfn;Dd btf{ ePsf ;xsf/L ;+:yfx?sf] ljj/0f    !*(
$=@$ ;xsf/L zfvfaf6 ;dkGg ePsf sfo{x?      !*(
$=@%  d]nDrL gu/kflnsfdf j8fut ?kdf ckfËtf kl/rokq ljt/0fsf] cj:yf  !()



$=@^ d]nDrL gu/kflnsfdf xfn;Dd j8fut ?kdf Ho]i7 gful/s kl/rokq ljt/0fsf] cj:yf  !(!
$=@& gu/kflnsfdf xfn;Dd sfof{Gjog ePsf of]hgf / ah]6sf] vr{sf] cj:yf   !(! 
$=@* gu/kflnsfaf6 ljt/0f ul/Psf] ;xfos ;fdu|Lx?sf] ljj/0f    !(@
$=@( lhjLsf]kfh{g cg'bfg ljt/0f       !($
$=#) afnd}qL j8f lgdf{0fsf nflu ePsf sfo{x?     !(^
$=#! gu/kflnsfdf xfn;Dd sfof{Gjog ePsf of]hgf / ah]6 vr{sf] cj:yf   !(^
$=#@ d]nDrL gu/kflnsfdf ;fdflhs ;'/Iff eQf ljt/0fsf] cj:yf    !(&
$=## 36gf btf{sf] j8fut cj:yf        !(* 
$=#$ xfn ;+rfngdf /x]sf :jf:Yo ;+:yf ;DaGwL ljj/0f      @)! 
$=#% gu/kflnsfsf] :jf:Yo zfvfaf6 xfn;Dd ;DkGg ul/Psf sfo{x?    @)!
$=#^ gu/kflnsfsf] cfo'j]{b zfvfaf6 ;DkGg ePsf sfo{x?    @)%
$=#& ax'If]qLo kf]if0f of]hgf sfo{qmd cGtu{t ;Dkfbg ePsf sfo{x?    @)& 
$=#* d]nDrL gu/kflnsfsf] Goflos ;ldltaf6 ;DkGg ePsf sfo{x?    @)*
$=#( s[lif zfvfaf6 cg'bfgdf ljt/0f ul/Psf ;fdfu|Lx?sf] ljj/0f     @)( 
$=$) cg'bfgdf ljt/0f ul/Psf ;fdfu|Lx?sf] ljj/0f      @!@ 
$=$! xfn ;Dd ljt/0f ul/Psf] lapsf] ljj/0f       @!#
$=$@ Ifdtf clea[l4        @!%
$=$# laha[l4 sfo{qmd ;~rfng        @!% 
$=$$ kmnkm"n au}rf ;'b[l9s/0f        @!^
$=$%  k|wfgdGqL s[lif cfw'lgls/0f kl/of]hgf ks]6 ljsf; sfo{qmd     @!^
$=$^  s[lif ljsf; sf]if cGtu{t cf=j @)&&÷)&* df cg'bfg k|fKt ug]{ nfeu|fxLx?sf] ljj/0f   @!&
$=$& df6f] k/LIf0f lzlj/ ;~rfng tyf s[lif r'g ljt/0f      @!*
$=$* kz' ;]jf zfvfaf6 ;DkGg ul/Psf sfo{x?      @!*
$=$( d]nDrL gu/kflnsfn] xfn;Dd ;"rgf k|ljlw If]qdf ePsf dxTjk"0f{ sfo{x¿  @@^
$=%) d]nDrL gu/kflnsfaf6 ;DkGg ePsf ljkb Joj:yfkgsf sfo{x?   @@&
$=%! k|wfgdGqL /f]huf/ sfo{qmd        @#% 
$=%@ n3' pBd ljsf;sf] cj:yf        @#^
$=%# d]nDrL gu/kflnsfsf] k|zf;lgs ejg pb\3f6g      @#* 
$=%$ d]nDrL gu/ c:ktfnsf] :t/f]GgtL tyf pb\3f6g      @#( 
$=%% elugL ;DaGw sfod         @$@
$=%^  cf=j= @)&$÷)&% b]lv xfn;Ddsf] Plss[t cfo ljj/0f    @$#  
$=%& cf=j= @)&$÷)&% b]lv xfn;Ddsf] Plss[t vr{ ljj/0f     @$^ 
$=%*  d]nDrL gu/kflnsf / cGtu{t ;+rflnt ;jf/L ;fwgx?sf] ljj/0f   @$^
efu – %
%= gu/kflnsfsf] ;+u7g ;+/rgf         @$(
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   विषय प्रिेश 

१.१ पषृ्टभमूि 

वि.सं. २०७१ साल िंमसर १६ गते नेपाल सरकारको मनर्णय बिोजिि साविकका ७ िटा गा.वि.स.हरु  
(िेलम्ची, ज्यामिरे, जशखरपरु, तालािाराङ, मसन्धुकोट, बााँसिारी र फटकजशला) सिािेश गरेर िेलम्ची 
नगरपामलका गठन गररएकोिा राज्यको पनुणसंरचना पमि वि.स. २०७३ साल फाल्गरु् २६ गते 
साविकका ४ िटा गा.वि.स.हरु (भोटेचौर, हैबङु, थकनी र दिुाचौर) सिेत थप गरी िेलम्ची 
नगरपामलकाको पनुणगठन गररएको ि। राज्यको पनुसंरचना पमि यस नगरपामलकािा हाल १३ िटा 
िडाहरु रहेका िन ्। 

160.63 िगण वक.मि. क्षेत्रफल भएको यस नगरपामलकािा २०६८ को राविय िनगर्ना अनसुार 
कूल िनसंख्या ४५३४३ रहेकोिा परुुषको िनसंख्या २४६१४ र िवहलाको िनसंख्या २२७२९ 
रहेको ि भने िम्िा ९९८७ घरधरुीहरु रहेका िन ्। त्यसैगरी, राविय िनगर्ना २०७८ को 
प्रारजम्भक नमतिा अनसुार िवहलाको िनसंख्या २१०९७ र  परुुषको िनसंख्या २००७२ गरी िम्िा 
४११७० िनसंख्या रहेको ि भने िम्िा १०८११ घरधरुीहरु रहेको िन ्।नेपालको संविधान, 

२०७२ ले ददएको अमधकार, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ िा भएको व्यिस्था तथा िेलम्ची 
नगरपामलकाबाट िारी गररएको ऐन, मनयिािली, कायणविमध, मनदेजशका र िापदण्ड बिोजिि यस 
नगरपामलकाले आफ्नो अमधकार क्षेत्र मभत्रका कायणहरु मनयमित रुपिा संचालन गदै आइरहेको ि ।  

संघीयता कायाणन्ियन गने चरर्ािा मिमत २०७४ साल िैशाख ३१ गते भएको स्थानीय तहको 
मनिाणचनबाट पााँच िषणका लामग यस नगरपामलकािा प्रिखु र उपप्रिखुको रुपिा नेपाल कम्यमुन� पाटी 
(एिाले) को तफण बाट डम्बर बहादरु अयाणल र भगिती नेपाल मनिाणजचत हनुभुयो भने नगरपामलका 
मभत्रका १३ िटा िडाहरुिध्ये ८ िटा िडाहरु (िडा नं. १, २, ५, ६, ७, ८, ११ र १२)  िा 
नेपाल कम्यमुन� पाटी (एिाले) को तफण बाट िडा अध्यक्ष  र िडा सदस्यहरु िनप्रमतमनमधहरुको रुपिा 
मनिाणजचत हनुभुयो । त्यसैगरी,  ४ िटा िडाहरु (िडा नं. ३, ४, ९ र १०)  िा नेपाली कांग्रेस पाटीको 
तफण बाट र िडा नं. १३ िा नेकपा िाओिादी केन्रको तफण बाट िडा अध्यक्ष  र िडा सदस्यहरु 
मनिाणजचत हनुभुयो । 

िनताबाट मनिाणजचत भएको यस अिमधिा िेलम्ची नगरपामलकाका मनिाणजचत िनप्रमतमनमधहरुको नेततृ्ििा 
सम्पादन भएका िखु्य िखु्य कायणहरु,  मनिाणचन हनुभुन्दा अगामड र मनिाणचन पमिको विकास मनिाणर्को 
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अिस्थालाई यस प्रकाशनिा सिािेश गररएको ि । यस प्रकाशनले संघीयता पमिको दोश्रो 
कायणकालिा मनिाणजचत हनुे िनप्रमतमनमधहरुको लामग सिेत िागणदशणनको रुपिा ददशा मनदेश गनेि ।  

१.२ नगरपामलकाको पररचय :  

नेपालको रािधानी काठिाडौंबाट उत्तर–पूिणिा पने बागिती प्रदेश अन्तगणत रहेको मसन्धपुाल्चोक 
जिल्लाका १२ िटा स्थानीय तहहरुिध्ये िेलम्ची नगरपामलका एक हो । यस नगरपामलकाको पूिणिा 
ईन्रािती गाउाँपामलका, पजिििा काठिाडौं जिल्लाको शंखरापरु नगरपामलका र निुाकोट जिल्लाको 
जशिपरुी गाउाँपामलका, उत्तरिा हेलम्ब ुर पााँचपोखरी थाङपाल गाउाँपामलका तथा दजक्षर्िा काभ्रपेलाञ्चोक 
जिल्लाको िण्डन देउपरु नगरपामलका रहेको ि ।   

भौगोमलक विविधताको कारर् नगरपामलकाको विमभन्न क्षते्रिा पाइन ेहािापानी फरक फरक प्रकारको 
रहेको ि । उचाईको िवृि साँगसाँगै जचसोको िात्रािा िवृि हुाँदै िाने हुाँदा यहााँ तातो हािा बहन े
िेलम्ची नदी वकनारको क्षेत्र देजख बाहै्र िवहना जचसो हनु ेभोटेचौर, हैबङु्ग, गफुा चांख ुिस्ता स्थानहरु 
रहेका िन ्। यस नगरपामलकािा चैत्र िवहना देजख असोिको प्रारम्भसम्ि गिी र असोि देजख फागनु 
िवहनासम्ि िाडो हनु ेभएकोले यहााँको हािापानीिा िौसि अनसुार विविधता रहेको पाइन्ि । 

यस नगरपामलकािा मग्रष्ि र िषाण ऋतिुा िनसनुी बषाण बढी हनुे गदणि । िेलम्ची नगरपामलका 
दजक्षर्पूिी िनसनु प्रभावित क्षेत्रिा पने हनुाले असार देजख भारसम्ििा प्रशस्त पानी पदणि । नगरका 
िखु्य िलाधार क्षेत्रहरू न्यून चापीय िाय ुहुाँदै िान ेहनुाले यस क्षेत्रिा बढी िषाण हनु ेगदणि । सिग्र 
नगरिा बावषणक सरदर १६१५ मि. मल. सम्ि बषाण हनुे गदणि ।  

िहाभारत क्षते्र अन्तगणत पने िेलम्ची नगरपामलका िैविक विविधताले िहत्िपूर्ण िामनन्ि । यस 
क्षेत्रिा पाइने िखु्य िमडबटुीहरूिा लोठसल्ला, सगुन्धिाल, जचराईतो, िटािसी, धमसंगरे, कुट्की, पाखनिेद, 

कुररलो, समतियर, नूनवढकी, झ्याउ, पदिचाल, गरुााँस, लप्सी, बेल, चतु्रो, दािपाते, घ्यकुुिारी, कााँचोपात, 

दमतिन आदद हनु ्। यस क्षेत्रिा िमडबटुीको प्रचरु संभािना रहेकोले केही स्थानीय व्यजिहरुले 
व्यिसावयक रुपिा िमडबटुी खेती गनण सक्ने संभािना रहेको ि भन े केही वकसानहरूले िमडबटुी 
खेतीको शरुूिात गरेका िन ् । यस क्षते्रिा पाइने रुख विरुिाहरुिा साल, अस्ना, खयर, कटुस, 

जचलाउन,े उजत्तस, सल्ला, िौिा, लााँकुरी, गरुााँस िूख्य रुपिा रहेका िन ् । त्यस्तै डाले घााँसिा जचउरी, 
बडहर, कुटमिरो, वकम्ब,ु खमनउाँ, इवपल आदद पाइन्ि । िन क्षते्रको विकास विस्तार र संरक्षर्को लामग 
केही सािदुावयक तथा किमुलयत िन उपभोिा समिमतहरुले िहत्िपूर्ण भमूिका मनिाणह गरेका िन ्।  

यस नगरपामलका क्षेत्रिा पाइने िखु्य िनािरहरूिा सालक, जचतिुा, बाघ, भाल,ु बाँदेल, दमु्सी, खरायो, 
स्याल, रतिुा िगृ, बााँदर आदद िन ्भन ेचराचरुूङ्गीिा काग, परेिा, जचिे, कामलि, हजुचल, लाटोकोसेरा, 
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भंगेरा, िैना, सगुा, बाि, ठेउिा, िरेुली, वफस्टा, मतत्रा, बकुल्ला, जचल, मगि,  ढुकुर िस्ता पंक्षीहरु रहेका 
िन ् । विमभन्न वकमसिका िािाहरु, गोहोरो, सपण, िेपारो, िाउसलुी, भ्यागतुो, विच्िी, फट्ांग्रा, िौरी, 
अररङ्गाल, बारूलो लगायतका विमभन्न जिििन्त ुतथा वकराहरू पाइन्ि  । 

िेलम्ची नगरपामलका मभत्र वहन्द,ु बौि, विजियन लगायतका धिाणिलम्बीहरुको बसोबास रहेको  
पाइन्ि । यस क्षेत्रिा बोमलन ेिात ृभाषािा नेपाली, नेिारी, तािाङ, दनिुार, िाझी, िगर, शेपाण आदद 
रहेका िन । 

िेलम्ची नगरपामलका क्षेत्रमभत्र िहत्िपूर्ण धामिणक तथा पयणटकीय स्थलहरु रहेका िन ्। यस क्षेत्रिा 
मत्रिेर्ीघाट, फट्केश्वर िहादेि, ईन्रेश्वर िहादेि, कोटदेिी, मसतलादेिी, धौलेश्वरी, कुण्डेश्वर, मसिेश्वर,  कृष्र् 
िजन्दर लगायका अन्य िठ िजन्दर र गमु्बाहरु 

रहेका िन ्। यस नगरपामलका क्षेत्रिा विशेषगरी ब्राह्मम्िर् तथा क्षेत्री िातीले दशै, मतहार, िातामतथण 
औसंी, बिु ियन्ती, गरुु पजुर्णिा, साउने संिान्ती, नाग पञ्चिी, रक्षा बन्धन, कृष्र् अ�िी, तीि, सोह्र श्राि, 

धान्य पजुर्णिा, स्िस्थानी पूिा, िाघे संिान्ती, श्रीपञ्चिी, िहाजशिरात्री, फाग ुपजुर्णिा, चैते दशैं आदद पिणहरु 
िनाउने गदणिन ्भन ेल्होसार, घेिा िस्ता पिण तथा ररमतररिाि तािाङ सिदुायले  िनाउाँिन ्। निेार 
सिदुायले ब्राह्मम्िर् सिदुायले िनाउाँन ेअन्य चाडपिणको अलिा मतहारको भाइवटकाको ददन म्ह पूिा 
सिेत गदणिन ्। त्यसैगरी िाझी सिदुायिा आफ्नो वपतकृो सम्झनािा वपत्रा देखाउन ेप्रचलन रहेको 
ि ।   

यस नगरपामलकािा रहेको कूल िनसंख्याको िातीय बनािट हेदाण बह–ुसाम्प्रदायीक िात िातीहरू 
पाउन सवकन्ि । खास गरी िंगोमलयन र आयण सम्प्रदायहरू अन्तगणतका विमभन्न िात िातीहरू विगत 
देजख नै बसोिास गदै आएका िन ्। िंगोमलयन सम्प्रदायहरूिा तािाङ्ग, िगर, गरुूङ्ग, दनिुार, िाझी 
आदद िखु्य रहेका िन ्।   
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नाि, थर    :   डम्बर बहादरु अयाणल 

पद     :   नगर प्रिखु   

ठेगाना    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. 6, तालािाराङ 

िन्ि मिमत   :  २०१4/०7/17 
िन्िस्थान    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. 6, तालािाराङ   
आिा/बाबकुो नाि  :  वहराकुिारी / िीतबहादरु अयाणल 

श्रीितीको नाि       :  इन्रकुिारी अयाणल  

फोन/िोबाइल नं.   :  ९८५११47686 

ईिेल      :   dambararyal20@gmail.com 

शैजक्षक योग्यता  :   स्नातक  
विदेश भ्रिर्   :  इटाली  

संलग्न पाटी    :  न.ेक.पा एिाले  
परुस्कार, सम्िान र कृमत :  - 
रािनीमतक इमतहास  :  वि.सं. २०४१ िा तत्कामलन न.ेक.पा. िालेको जिल्ला कमिटीको सदस्य,   

       वि.सं. २०४३ िा न.ेक.पा.एिाले पाटी संगदठत सदस्य, २०४९ िा  
       ने.क.पा.एिाले जिल्ला पाटी प्रिखु, २०६० िा न.ेक.पा.एिाले बागिती  
       अञ्चल सिन्िय कमिटी सदस्य, वि.सं. २०४८ र २०५१ सालिा क्षेत्र                
       मसन्धपुाल्चोक जिल्ला क्षेत्र नं. ३ प्रमतमनमधसभा सदस्य उम्िेदिार,  

                २०५४सालिा साविक जिल्ला विकास समिमतको उपसभापमत, नेकपा  
       बागिती प्रदेश कमिवट सदस्य र वि.स. २०७४ सालको स्थानीय  
       मनिाणचनिा िेलम्ची नगरपामलकाको नगर प्रिखु एिं वि.सं. २०७८  
       सालिा न.ेक.पा. एिाले अनशुासन विभागको केजन्रय सदस्यिा  
       मनिाणजचत ।  

नेततृ्िदायी संकल्प/योिना :  आमथणक सािाजिक रुपान्तरर् सवहत दीगो विकासको िाध्यिबाट सििृ  
  िेलम्ची नगर मनिाणर् गनुणको साथै सििृ नेपाल सखुी नेपाली अमभयानिा  
  सहयोग गने ।  

@=! gu/kflnsfdf lgjf{lrt hgk|ltlglwx?sf] j}olQmut ljj/0f

efu–b'O{
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नाि, थर    :   भगिती नेपाल  
पद     :   उपपप्रिखु   

ठेगाना    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ५, मसन्धकुोट   

िन्ि मिमत   :  २०१९/०२/०५ 
िन्िस्थान    :  षडानन्द नगरपामलका, भोिपरु    
आिा/बाबकुो नाि  :  शोभा कुिारी काफ्ले / गेहनाथ काफ्ले 
श्रीिानको नाि        :  स्ि. भरतिजर् नेपाल  

फोन/िोबाइल नं.   :  ९८५११९३८९९ 

ईिेल      :   bnepal18@gmail.com 

शैजक्षक योग्यता  :   १० कक्षा  
विदेश भ्रिर्   :  भारत, थाइल्याण्ड, बंगलादेश, िेजक्सको 
संलग्न पाटी    :  नकेपा एवककृत सिाििादी पाटी  
परुस्कार, सम्िान र कृमत :  िानि बेचमबखन मबरुिको अमभयानिा उत्कृ� कायण गरे बापत अमभयान्ता  

  सम्िान प्राप्त ।  

रािनीमतक इमतहास  :  वि.सं. २०३६ सालको िनित संग्रहिा बहदुललाई सहयोग गररएको,  
       वि.सं. २०४५ साल देजख अजखल नेपाल िवहला संघिा संगदठत भई  
       वि.सं. २०५१ सालिा संगदठत सदस्यता प्राप्त, वि.सं.२०५९ साल देजख  
       नेकपा एिालेको जिल्ला कमिवट, प्रदेश कमिवट सदस्य हुाँदै हाल नेपाल  
       कम्यमुन� पाटी एवककृत सिाििादीको केजन्रय सदस्य ।  

नेततृ्िदायी संकल्प/योिना :  सािाजिक न्याय र सितािलुक विकासिा प्रमतिि रहन े। 
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िडा नं. १ बाट मनिाणजचत िनप्रमतमनमधहरुको िैयजिगत वििरर्   

ि.सं. िनप्रमतमनमधको नाि, थर पद सम्पकण  नं. मनिाणजचत रािनैमतक पाटी 
१ कृष्र् प्रसाद चौलागाई िडाध्यक्ष ९८५१२१६७१७ ने.क.पा. एिाले 

२ सावित्री काकी कायणपामलका सदस्य ९८६१४५२४८४ ने.क.पा. एिाले 

३ मभिसेन प्रसाद खमतिडा िडा सदस्य ९८५१०८२२९६ ने.क.पा. एिाले 

४ खम्ब मसं तािाङ िडा सदस्य ९८६०३९१२१३ ने.क.पा. एिाले 

५ शान्ती नेपाली िडा सदस्य ९८६२२५६५२० ने.क.पा. एिाले 
 
नाि, थर    :   कृष्र् प्रसाद चौलागाई   

पद     :   िडा अध्यक्ष   

ठेगाना    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. १,  मसन्धपुाल्चोक    
िन्ि मिमत   :  २०२२/१२/२४ 
िन्िस्थान    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं.. १,  मसन्धपुाल्चोक    
आिा/बाबकुो नाि  :  धनिाया / हरर प्रसाद चौलागाई 

श्रीितीको नाि       :  रमिला चौलागाई 

फोन/िोबाइल नं.   :  ९८५१२१६७१७   

ईिेल      :   krchaulagain@gmail.com 

शैजक्षक योग्यता  :   B.Com. 
विदेश भ्रिर्   :  भारत र ईटाली 
संलग्न पाटी    :  न.ेक.पा. एिाले 
परुस्कार, सम्िान र कृमत :  - 
रािनीमतक इमतहास  :  वि.सं. २०३६ सालको विद्माथी आन्दोलनबाट रािनीमत सरुुिात गरी  

             वि.सं. २०५४ सालिा गाविस अध्यक्ष मनिाणजचत र २०७४ सालको  
             स्थानीय मनिाणचनिा पनु:िडा अध्यक्षिा मनिाणजचत ।  । 

नेततृ्िदायी संकल्प/योिना :  आफ्नो गाउाँ आफैं  बनाउ विशेष कायणिि िाफण त िडा तथा नगरलाई  
             आमथणक, सािाजिक एिं सांस्कृमतक रुपिा विकास गरी सििृ, सभ्य,  

                             अनशुामसत  सिाि एिं देश मनिाणर् गने ।  
 
 
 
 
 
 

j8f g+= ! af6 lgjf{lrt hgk|ltlglwx?sf] j}olQmut ljj/0fवडा नं. १ बाट ननवााचित जनप्रनतनननिहरुको वैयचिगत वववरण   

क्र.सं. जनप्रनतनननिको नाम, थर पद सम्पका  नं. ननवााचित राजनैनतक पाटी 
१ कृष्ण प्रसाद िौलागाई वडाध्यक्ष ९८५१२१६७१७ ने.क.पा. एमाले 

२ साववत्री काकी कायापानलका सदस्य ९८६१४५२४८४ ने.क.पा. एमाले 

३ निमसेन प्रसाद खनतवडा वडा सदस्य ९८५१०८२२९६ ने.क.पा. एमाले 

४ खम्ब नसं तामाङ वडा सदस्य ९८६०३९१२१३ ने.क.पा. एमाले 

५ शान्ती नेपाली वडा सदस्य ९८६२२५६५२० ने.क.पा. एमाले 
 
नाम, थर    :   कृष्ण प्रसाद िौलागाई   

पद     :   वडा अध्यक्ष   

ठेगाना    :  मेलम्िी नगरपानलका वडा नं. १,  नसन्िपुाल्िोक    
जन्म नमनत   :  २०२२/१२/२४ 
जन्मस्थान    :  मेलम्िी नगरपानलका वडा नं.. १,  नसन्िपुाल्िोक    
आमा/बाबकुो नाम  :  िनमाया / हरर प्रसाद िौलागाई 

श्रीमतीको नाम       :  रनमला िौलागाई 

फोन/मोबाइल नं.   :  ९८५१२१६७१७   

ईमेल      :   krchaulagain@gmail.com 

शैचक्षक योग्यता  :   B.Com. 
ववदेश भ्रमण   :  िारत र ईटाली 
संलग्न पाटी    :  न.ेक.पा. एमाले 
परुस्कार, सम्मान र कृनत :  - 
राजनीनतक इनतहास  :  वव.सं. २०३६ सालको ववद्याथी आन्दोलनबाट राजनीनत सरुुवात गरी  

             वव.सं. २०५४ सालमा गाववस अध्यक्ष ननवााचित र २०७४ सालको  
             स्थानीय ननवाािनमा पनु:वडा अध्यक्षमा ननवााचित ।  । 

नेततृ्वदायी संकल्प/योजना :  आफ्नो गाउँ आफैं  बनाउ ववशेष कायाक्रम माफा त वडा तथा नगरलाई  
             आनथाक, सामाचजक एवं सांस्कृनतक रुपमा ववकास गरी समदृ्ध, सभ्य,  

                             अनशुानसत  समाज एवं देश ननमााण गने ।  
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नाि, थर    :  सावित्री काकी   

पद     :  कायणपामलका सदस्य   

ठेगाना    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. १, मसन्धपुाल्चोक    
िन्ि मिमत   :  २०45/10/20 

िन्िस्थान    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. १0,  मसन्धपुाल्चोक    
आिा/बाबकुो नाि  :  मिना/राि बहादरु काकी 
श्रीिानको नाि        :  िदन थापा 
फोन/िोबाइल नं.   :  9861452484  

ईिेल      :   sabikarki42@gmail.com 

शैजक्षक योग्यता  :   स्नातक 
विदेश भ्रिर्   :  - 
संलग्न पाटी    :  न.ेक.पा. एिाले 
परुस्कार, सम्िान र कृमत : - 
रािनीमतक इमतहास  :  २०६२/०६३ साल देजख विद्माथी संगठनिा आबि भई वि.सं. २०७४  

            सालिा िडा सदस्य मनिाणजचत 

नेततृ्िदायी संकल्प/योिना :  िडा स्तरिा िवहलाको नेततृ्ि गरी िवहला सशजिकरर्िा योगदान  
                  पयुाणउन े।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नाि, थर    :  मभिसेन प्रसाद खमतिडा   

पद     :  िडा सदस्य   

ठेगाना    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. १, मसन्धपुाल्चोक    
िन्ि मिमत   :  2040/10/11 

िन्िस्थान    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. १, मसन्धपुाल्चोक    
आिा/बाबकुो नाि  :  उिादेिी/पोष प्रसाद खमतिडा  

श्रीितीको नाि       :  मसिणना खमतिडा 
फोन/िोबाइल नं.   :  9851082296 

ईिेल      :  bhimbro21@gmail.com 

शैजक्षक योग्यता  :   एस.एल.सी. 
विदेश भ्रिर्   :  दिुई र कतार 
संलग्न पाटी    :  नकेपा एवककृत सिाििादी पाटी  
परुस्कार, सम्िान र कृमत :  राविय लोक दोहोरी अिाडण, २०७०, जिन्दगीका पानाहरु गिल संग्रह  

             र लोक मगती संग्रह प्रकाशन ।  
रािनीमतक इमतहास  :  २०६७ सालिा नेकपा एिालेको संगदठत सदस्य तथा २०७४ िा िडा  

       सदस्य मनिाणजचत ।  

नेततृ्िदायी संकल्प/योिना : सििृ नेपाल, सखुी नेपामलको नारालाई अबलम्बन गदै िेलम्ची  
                      नगरपामलका िडा नं. १ हदैु परैु नगरलाई सििृ नगर बनाउने । 
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नाि, थर    :  खम्ब मसं तािाङ    

पद     :  िडा सदस्य   

ठेगाना    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. १, मसन्धपुाल्चोक    
िन्ि मिमत   :  २०४५/०५/२७ 

िन्िस्थान    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. १,  मसन्धपुाल्चोक    
आिा/बाबकुो नाि  :  काली/चन्र बहादरु तािाङ 

श्रीितीको नाि        :  फुलिाया तािाङ 

फोन/िोबाइल नं.   : 9860391213   

ईिेल      :  khamasing16@gmail.com 

शैजक्षक योग्यता  :   १० पास 
विदेश भ्रिर्   :  कािको मसलमसलािा भारत, साउदी, अरब र कतार 
संलग्न पाटी    :  न.ेक.पा. एिाले 
परुस्कार, सम्िान र कृमत : - 
रािनीमतक इमतहास  :  २०७० सालिा नकेपा एिालेको संगदठत सदस्य तथा २०७४ िा िडा  

             सदस्य मनिाणजचत ।  

नेततृ्िदायी संकल्प/योिना :  पावटणको नेततृ्ििा रहेर गाउाँ/िडा/नगरिा भई परी आएका सिस्या    
  आफुले गनुणपने काि कतणव्य जिम्िेिार ढंगले परुा गने र आफ्नो क्षिता  
  तथा योग्यता अनसुार जिम्िेबारी परुा गने र सिदुायलाई आमथणक,  
  सािाजिक, रािनैतीक पररितणनको लामग लामग पने  । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

नाि, थर    :  शान्ती नेपाली   

पद     :  िडा सदस्य   

ठेगाना    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. १, मसन्धपुाल्चोक    
िन्ि मिमत   :  २०19/01/14 

िन्ि स्थान    :  तारकेश्वर नगरपामलका, काठिाडौं ।     
आिा/बाबकुो नाि  :  डल्ली/ िनोहरी नेपाली 
श्रीिानको नाि        : बरी बहादरु नेपाली 
फोन/िोबाइल नं.   : 9862256520  

ईिेल      :  - 

शैजक्षक योग्यता  :  साक्षर 

विदेश भ्रिर्   :  - 
संलग्न पाटी    :  न.ेक.पा. एिाले 
परुस्कार, सम्िान र कृमत : - 
रािनीमतक इमतहास  :  २०७० सालिा नेकपा एिालेको संगदठत सदस्य तथा २०७४ िा िडा  
                       सदस्य मनिाणजचत ।  

नेततृ्िदायी संकल्प/योिना : िडास्तरिा दमलत सिदुायको नेततृ्ि गरी दमलत सिदुायको      
  सशजिकरर्िा योगदान पयुाणउन े। 
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 िडा नं. २ बाट मनिाणजचत िनप्रमतमनमधहरुको िैयजिगत वििरर्    

ि.सं. िनप्रमतमनमधको नाि, थर पद सम्पकण  नं. मनिाणजचत रािनैमतक पाटी 
१ सन्त बहादरु तािाङ  िडा अध्यक्ष  ९७५१०३५०५३ ने.क.पा. एिाले 

२ नगेन्र प्रसाद खमतिडा  िडा सदस्य ९८४३१५३३७२  ने.क.पा. एिाले 

३ मिन प्रसाद खमतिडा िडा सदस्य ९८४३००८५२१ ने.क.पा. एिाले 

४ गोिा दलुाल  िडा सदस्य ९८४९५०७३४२ ने.क.पा. एिाले 

५ लक्ष्िी दिी  िडा सदस्य ९८१८३६५०५६ ने.क.पा. एिाले 
 

नाि, थर    :   सन्त बहादरु तािाङ  
पद     :   िडा अध्यक्ष   

ठेगाना    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. @,  मसन्धपुाल्चोक    
िन्ि मिमत   :  २०२३/११/२०  

िन्िस्थान    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं.  @,  मसन्धपुाल्चोक  

आिा/बाबकुो नाि  :  विष्र् ुिायााँ / लाल बहादरु तािाङ  

श्रीितीको नाि        :  मिन कुिारी तािाङ  

फोन/िोबाइल नं.   :  ९७५१०३५०५३  

ईिेल      :   – 

शैजक्षक योग्यता  :   साधारर्   

विदेश भ्रिर्   :  भारत  
संलग्न पाटी    :  न.ेक.पा. एिाले 
परुस्कार, सम्िान र कृमत :  - 
रािनीमतक इमतहास  :  २०४६ साल देजख संगठनिा आबि भई वि.सं. २०७४ िा िडा  

        अध्यक्षिा मनिाणजचत 

नेततृ्िदायी संकल्प/योिना :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. २ लाई सििृ बनाउाँने ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 वडा नं. २ बाट ननवााचित जनप्रनतनननिहरुको वैयचिगत वववरण    

क्र.सं. जनप्रनतनननिको नाम, थर पद सम्पका  नं. ननवााचित राजनैनतक पाटी 
१ सन्त बहादरु तामाङ  वडा अध्यक्ष ९७५१०३५०५३ ने.क.पा. एमाले 

२ नगेन्र प्रसाद खनतवडा  वडा सदस्य ९८४३१५३३७२  ने.क.पा. एमाले 

३ नमन प्रसाद खनतवडा वडा सदस्य ९८४३००८५२१ ने.क.पा. एमाले 

४ गोमा दलुाल  वडा सदस्य ९८४९५०७३४२ ने.क.पा. एमाले 

५ लक्ष्मी दजी  वडा सदस्य ९८१८३६५०५६ ने.क.पा. एमाले 
 

नाम, थर    :   सन्त बहादरु तामाङ  
पद     :   वडा अध्यक्ष   

ठेगाना    :  मेलम्िी नगरपानलका वडा नं. @,  नसन्िपुाल्िोक    
जन्म नमनत   :  २०२३/११/२०  

जन्मस्थान    :  मेलम्िी नगरपानलका वडा नं.  @,  नसन्िपुाल्िोक  

आमा/बाबकुो नाम  :  ववष्ण ुमायााँ / लाल बहादरु तामाङ  

श्रीमतीको नाम        :  नमन कुमारी तामाङ  

फोन/मोबाइल नं.   :  ९७५१०३५०५३  

ईमेल      :   – 

शैचक्षक योग्यता  :   सािारण   

ववदेश भ्रमण   :  भारत  
संलग्न पाटी    :  न.ेक.पा. एमाले 
परुस्कार, सम्मान र कृनत :  - 
राजनीनतक इनतहास  :  २०४६ साल देचख संगठनमा आबद्ध भई वव.सं. २०७४ मा वडा  

        अध्यक्षमा ननवााचित 

नेततृ्वदायी संकल्प/योजना :  मेलम्िी नगरपानलका वडा नं. २ लाई समदृ्ध बनाउाँने ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

j8f g+= @ af6 lgjf{lrt hgk|ltlglwx?sf] j}olQmut ljj/0f
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नाि, थर    :  नगेन्र प्रसाद खमतिडा   

पद     :  िडा सदस्य    

ठेगाना    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं.  २,  मसन्धपुाल्चोक   
िन्ि मिमत   :  २०२०/१२/२९  

िन्िस्थान    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. २,  मसन्धपुाल्चोक  
आिा/बाबकुो नाि  :  िान कुिारी खमतिडा / नयााँ नन्द खमतिडा   
श्रीितीको नाि        :  उिा खमतिडा  

फोन/िोबाइल नं.   :  ९८४३१५३३७२  

ईिेल      :   –  

शैजक्षक योग्यता  :   प्रविर्ता प्रिार्पत्र तह   
विदेश भ्रिर्   :   भारत  
संलग्न पाटी    :  न.ेक.पा. एिाले 
परुस्कार, सम्िान र कृमत :  जशक्षक सम्िान तथा परुस्कार प्राप्त ।  

रािनीमतक इमतहास  : २०३८  साल देजख विद्माथी संगठनिा आबि भई वि.सं. २०७४ िा  
       िडा सदस्य मनिाणजचत ।  

नेततृ्िदायी संकल्प/योिना :  आमथणक सािाजिक रुपान्तरर् सवहतको सििृ नगरपामलका मनिाणर्  
   गने ।  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नाि, थर    :  मिन प्रसाद खमतिडा   

पद     :  िडा सदस्य   

ठेगाना    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं.  २,  मसन्धपुाल्चोक   
िन्ि मिमत   :  २०२७/१२/२७ 
िन्िस्थान    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं.  २,  मसन्धपुाल्चोक   
आिा/बाबकुो नाि  :  पणु्यिाता खमतिडा /गरुु प्रसाद खमतिडा  

श्रीितीको नाि        :  िानकुा खमतिडा  
फोन/िोबाइल नं.              :  ९८४३००८५२१  

ईिेल      :  – 

शैजक्षक योग्यता  :  १० कक्षा पास  
विदेश भ्रिर्   :  संयिु राज्य अिेररका  
संलग्न पाटी    :  न.ेक.पा. एिाले 
परुस्कार, सम्िान र कृमत :  – 
रािनीमतक इमतहास  : २०४७ साल देजख विद्माथी संगठनिा आबि भई वि.सं. २०७४ िा िडा  

            सदस्य मनिाणजचत ।  
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नाम, थर    :  गोमा दलुाल    

पद     :  वडा सदस्य   

ठेगाना    :  मेलम्िी नगरपानलका वडा नं. २,  नसन्िपुाल्िोक   
जन्म नमनत   :  २०४०/१०/१९  

जन्मस्थान    :  मेलम्िी नगरपानलका वडा नं.  २,  नसन्िपुाल्िोक   
आमा/बाबकुो नाम  :  केदार नाथ िौलागाईं / केदार कुमारी िौलागाईं 

श्रीमानको नाम       : नानी प्रसाद दलुाल       

फोन/मोबाइल नं.   : ९८४९५०७३४२    

ईमेल      :  – 

शैचक्षक योग्यता  :    कक्षा ८ पास  

ववदेश भ्रमण   :  भारत  
संलग्न पाटी    :  न.ेक.पा. एमाले 
परुस्कार, सम्मान र कृनत : - 
राजनीनतक इनतहास  :  २०७० सालमा संगठठत सदस्य तथा २०७४ मा वडा सदस्य ननवााचित  
नेततृ्वदायी संकल्प/योजना : पाटीको नतेतृ्वमा रहेर गाउाँ/वडा/नगरमा भई परी आएका समस्या  

  आफुले गनुापने काम कताव्य चजम्मेवार ढंगले परुा गने र आफ्नो क्षमता   
  तथा योग्यता अनसुार चजम्मेबारी परुा गने र समदुायको आनथाक,  
  सामाचजक, राजनैनतक पररवतानको लानग लानगरहने  । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नाम, थर    :  लक्ष्मी दजी  

पद     :  वडा सदस्य   

ठेगाना    :  मेलम्िी नगरपानलका वडा नं. २,  नसन्िपुाल्िोक   
जन्म नमनत   :  २०४०/५/१२  

जन्म स्थान    :  सभापोखरी गाउाँपानलका वडा नं. ३,  संखवुासभा चजल्ला    
आमा/बाबकुो नाम  :  रेवती दजी/ईन्र कुमारी दजी  
श्रीमानको नाम        :  केदार नेपाली  

फोन/मोबाइल नं.   :  ९८६०५२५३५५  

ईमेल      :  – 

शैचक्षक योग्यता  :  कक्षा ८ पास  
ववदेश भ्रमण   : – 
संलग्न पाटी    :  न.ेक.पा. एमाले 
परुस्कार, सम्मान र कृनत : - 
राजनीनतक इनतहास  :  २०७० सालमा संगठठत सदस्य तथा २०७४ मा वडा सदस्य ननवााचित  
नेततृ्वदायी संकल्प/योजना : वडा स्तरमा दनलत समदुायको नेततृ्व गरी दनलत समदुायको  

  सशचिकरणमा योगदान पयुााउन े। 
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िडा नं. ३ बाट मनिाणजचत िनप्रमतमनमधहरुको िैयजिगत वििरर्    
ि.स. िनप्रमतमनमधहको नाि पद सम्पकण  नं . मनिाणजचत रािनैमतक दल 

१. बसन्त गरुुङ  िडा अध्यक्ष ९८४१५१२०९१  नेपाली कांग्रसे  

२. रािेश लािा  िडा सदस्य  ९८४९३११७१३  नेपाली कांग्रसे 

३. राि बहादरु तािाङ िडा सदस्य ९८१८०५५६०८  नेपाली कांग्रसे 

४. उमिणला तािाङ िडा सदस्य ९८१३९६४३४८   नेपाली कांग्रसे 

५. िेल कुिारी दािई  िडा सदस्य ९८०३८१६३०३ नपेाली कांग्रसे 

 
नाि, थर    :   बसन्त गरुुङ   

पद     :   िडा अध्यक्ष   

ठेगाना    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ३,   

            हैबङु, मसन्धपुाल्चोक    
िन्ि मिमत   :  २०४८/०५/०७ 

िन्िस्थान    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ३,  हैबङु, मसन्धपुाल्चोक   
आिा/बाबकुो नाि  :  राि बहादरु गरुुङ / िायााँ गरुुङ  

श्रीितीको नाि       :  रुपा देिी राउत (गरुुङ)  

फोन/िोबाइल नं.   :  ९८४१५१२०९१, ९८६०२३१८१५ 
ईिेल      :   – 
शैजक्षक योग्यता  :   +२  

विदेश भ्रिर्   :  – 

संलग्न पाटी    :  नेपाली कांग्रसे  
परुस्कार, सम्िान र कृमत :  - 
रािनीमतक इमतहास  :  २०७० सालिा संगदठत सदस्य, २०७३ सालिा जिल्ला सदस्य तथा  

        २०७४ सालिा िडा अध्यक्ष मनिाणजचत  
नेततृ्िदायी संकल्प/योिना :  - पाटीको नेततृ्ििा रहेर नगर तथा जिल्लाको दीगो विकास िाफण त  

          पूिाणधारहरुको मनिाणर् गरी स्थानीय सिदुायको आमथणक सािाजिक  
          विकास गने ।   

 
 
 
 
 
 

वडा नं. ३ बाट ननवााचित जनप्रनतनननिहरुको वैयचिगत वववरण    
क्र.स. जनप्रनतनननिहको नाम पद सम्पका  नं . ननवााचित राजनैनतक दल 

१. बसन्त गरुुङ  वडा अध्यक्ष ९८४१५१२०९१  नेपाली कांग्रसे 

२. राजेश लामा  वडा सदस्य ९८४९३११७१३  नेपाली कांग्रसे 

३. राम बहादरु तामाङ वडा सदस्य ९८१८०५५६०८  नेपाली कांग्रसे 

४. उनमाला तामाङ वडा सदस्य ९८१३९६४३४८   नेपाली कांग्रसे 

५. वेल कुमारी दामई  वडा सदस्य ९८०३८१६३०३ नेपाली कांग्रसे 

 
नाम, थर    :   बसन्त गरुुङ   

पद     :   वडा अध्यक्ष   

ठेगाना    :  मेलम्िी नगरपानलका वडा नं. ३,   

            हैबङु, नसन्िपुाल्िोक    
जन्म नमनत   :  २०४८/०५/०७ 

जन्मस्थान    :  मेलम्िी नगरपानलका वडा नं. ३,  हैबङु, नसन्िपुाल्िोक   
आमा/बाबकुो नाम  :  राम बहादरु गरुुङ / मायााँ गरुुङ  

श्रीमतीको नाम       :  रुपा देवी राउत (गरुुङ)  

फोन/मोबाइल नं.   :  ९८४१५१२०९१, ९८६०२३१८१५ 
ईमेल      :   – 
शैचक्षक योग्यता  :   +२  

ववदेश भ्रमण   :  – 

संलग्न पाटी    :  नेपाली कांग्रसे  
परुस्कार, सम्मान र क नत :  - 
राजनीनतक इनतहास  :  २०७० सालमा संगठठत सदस्य, २०७३ सालमा चजल्ला सदस्य तथा  

        २०७४ सालमा वडा अध्यक्ष ननवााचित  
नेत त्वदायी संकल्प/योजना :  - पाटीको नेत त्वमा रहेर नगर तथा चजल्लाको दीगो ववकास माफा त  

          पूवाािारहरुको ननमााण गरी स्थानीय समदुायको आनथाक सामाचजक  
          ववकास गने ।   

 
 
 
 
 
 

j8f g+= # af6 lgjf{lrt hgk|ltlglwx?sf] j}olQmut ljj/0f
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नाि, थर    :  रािेश लािा   

पद     :  िडा सदस्य   

ठेगाना    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं.  ३,  
                           हैबङु, मसन्धपुाल्चोक 

िन्ि मिमत   :  २०4९/०७/१५ 

िन्ि स्थान    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं.  ३,  हैबङु, मसन्धपुाल्चोक 
आिा/बाबकुो नाि  :  बोल ुतािाङ/साइली तािाङ  

श्रीितीको नाि       :  समिणला तािाङ  

फोन/िोबाइल नं.   :  ९८४९३११७३१ 

ईिेल      :   – 

शैजक्षक योग्यता  :   +२  
विदेश भ्रिर्   :  - 
संलग्न पाटी    :  नेपाली कांग्रसे  
परुस्कार, सम्िान र कृमत : - 
रािनीमतक इमतहास  :  २०७० सालिा संगदठत सदस्य तथा २०७४ िा िडा सदस्य मनिाणजचत  

नेततृ्िदायी संकल्प/योिना : पाटीको नेततृ्ििा रहेर गाउाँ, िडा तथा नगरलाई रुपान्तरर् गनण दीगो  
            पूिाणधार मनिाणर्िा िोड ददई नगरिासीको आमथणक, सािाजिक विकास  
            गने ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

नाि, थर    :  राि बहादरु तािाङ  

पद     :  िडा सदस्य   

ठेगाना    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा न. ३,  
                           हैबङु, मसन्धपुाल्चोक 

िन्ि मिमत   :  20५१/०५/०८ 

िन्ि स्थान    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा न. ३,  हैबङु, मसन्धपुाल्चोक  
आिा/बाबकुो नाि  :  मसरे तािाङ/मभिा तािाङ  

श्रीिान/्श्रीितीको नाि  :  – 

फोन/िोबाइल नं.   :  ९८१८०५५६०८ 

ईिेल      :  – 

शैजक्षक योग्यता  :   – 
विदेश भ्रिर्   :  – 
संलग्न पाटी    :  नेपाली कांग्रसे  
परुस्कार, सम्िान र कृमत :  – 
रािनीमतक इमतहास  : २०७३ सालिा संगदठत सदस्य तथा २०७४ िा िडा सदस्य मनिाणजचत  

नेततृ्िदायी संकल्प/योिना :  – 
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नाि, थर    :  उमिणला तािाङ   

पद     :  िडा सदस्य   

ठेगाना    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं.  ३,  
                           हैबङु, मसन्धपुाल्चोक  

िन्ि मिमत   :  २०४७/०१/०६ 

आिा/बाबकुो नाि  :  चन्रमसं तािाङ/विवििायााँ तािाङ  

श्रीिानको नाि       :  रत्न मसं तािाङ  

फोन/िोबाइल नं.   : ९८१३९६४३४८ 

ईिेल      :  – 

शैजक्षक योग्यता  :   १० पास 
विदेश भ्रिर्   :  – 
संलग्न पाटी    :  नेपाली कांग्रसे  
परुस्कार, सम्िान र कृमत : – 
रािनीमतक इमतहास  :  २०७२ सालिा संगदठत सदस्य तथा २०७४ िा िडा सदस्य मनिाणजचत  

नेततृ्िदायी संकल्प/योिना :  िडास्तरिा िवहलाको नेततृ्ि गरी िवहलाहरुलाई नेततृ्िसम्ि पयुाणउाँने ।  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

नाि, थर    :  बेल कुिारी दिाई   

पद     :  िडा सदस्य   

ठेगाना    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं.  ३,  
                            हैबङु, मसन्धपुाल्चोक  

िन्ि मिमत   :  २०1८/१२/२१ 

आिा/बाबकुो नाि  :  दागिान दिाई/तलुसी दिाई  

श्रीिानको नाि        :  मबष्र् ुनेपाली 
फोन/िोबाइल नं.   :  ९८०३८१६३०३ 

ईिेल      :  - 
शैजक्षक योग्यता  :  साक्षर 

विदेश भ्रिर्   :  - 
संलग्न पाटी    :  नेपाली कांग्रसे  
परुस्कार, सम्िान र कृमत : - 

रािनीमतक इमतहास  :  २०७३ सालिा संगदठत सदस्य तथा २०७४ िा िडा सदस्य मनिाणजचत  

नेततृ्िदायी संकल्प/योिना : िडा स्तरिा दमलत सिदुायको नेततृ्ि गरी दमलत सिदुायलाई नेततृ्ि गनण सक्ने     
 अिस्थािा पयुाणउने । 
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िडा नं. ४ बाट मनिाणजचत िनप्रमतमनमधहरुको िैयजिगत वििरर्    

ि.सं. िनप्रमतमनमधको नाि, थर पद सम्पकण  नं. मनिाणजचत रािनैमतक पाटी 
१ दिाई िारलािा तािाङ िडाध्यक्ष ९८६०५७५९७ नेपाली कााँग्रसे 

२ कुल बहादरु राउत िडा सदस्य ९८४१५५३८१२ नेपाली कााँग्रसे 

३ कृष्र् कुिार तािाङ िडा सदस्य ९८५१०८४७२० नेपाली कााँग्रसे 

४ फुलिाया तािाङ िडा सदस्य ९८१८२५५०७५ नेपाली कााँग्रसे 

५ कृष्र् कुिारी  नेपाली िडा सदस्य ९८०८८३९९६३ ने.क.पा. एिाले 
 

नाि, थर    :   दिाई िारलािा तािाङ   

पद     :   िडा अध्यक्ष   

ठेगाना    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ४,   

                           मसन्धपुाल्चोक    
िन्ि मिमत   :  २०२४/०८/०५ 

िन्िस्थान    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ४,  मसन्धपुाल्चोक    
आिा/बाबकुो नाि  :    िेसोङ तािाङ/ मतर बहादरु तािाङ 

श्रीितीको नाि   :  गोठिाया तािाङ 

फोन/िोबाइल नं.   :  98६०२५७५९७   

ईिेल      :   - 
शैजक्षक योग्यता  :   साक्षार 

विदेश भ्रिर्   :  - 
संलग्न पाटी    :  नेपाली कााँग्रसे 
परुस्कार, सम्िान र कृमत :  - 
रािनीमतक इमतहास  :  २०५४ साल देजख सविय। 

नेततृ्िदायी संकल्प/योिना :  - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

वडा नं. ४ बाट ननवााचित जनप्रनतनननिहरुको वैयचिगत वववरण    

क्र.सं. जनप्रनतनननिको नाम, थर पद सम्पका  नं. ननवााचित राजनैनतक पाटी 
१ दमाई मारलामा तामाङ वडाध्यक्ष ९८६०५७५९७ नेपाली कााँग्रसे 

२ कुल बहादरु राउत वडा सदस्य ९८४१५५३८१२ नेपाली कााँग्रसे 

३ कृष्ण कुमार तामाङ वडा सदस्य ९८५१०८४७२० नेपाली कााँग्रसे 

४ फुलमाया तामाङ वडा सदस्य ९८१८२५५०७५ नेपाली कााँग्रसे 

५ कृष्ण कुमारी  नेपाली वडा सदस्य ९८०८८३९९६३ ने.क.पा. एमाले 
 

नाम, थर    :   दमाई मारलामा तामाङ   

पद     :   वडा अध्यक्ष   

ठेगाना    :  मेलम्िी नगरपानलका वडा नं. ४,   

                           नसन्िपुाल्िोक    
जन्म नमनत   :  २०२४/०८/०५ 

जन्मस्थान    :  मेलम्िी नगरपानलका वडा नं. ४,  नसन्िपुाल्िोक    
आमा/बाबकुो नाम  :    छेसोङ तामाङ/ नतर बहादरु तामाङ 

श्रीमतीको नाम   :  गोठमाया तामाङ 

फोन/मोबाइल नं.   :  98६०२५७५९७   

ईमेल      :   - 
शैचक्षक योग्यता  :   साक्षार 

ववदेश भ्रमण   :  - 
संलग्न पाटी    :  नेपाली कााँग्रसे 
परुस्कार, सम्मान र कृनत :  - 
राजनीनतक इनतहास  :  २०५४ साल देचि सवक्रय। 

नेततृ्वदायी संकल्प/योजना :  - 
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नाि, थर    :  कृष्र् कुिार तािाङ  

पद     :  िडा सदस्य   

ठेगाना    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ४,  

            मसन्धपुाल्चोक    
िन्ि मिमत   :  20४९/०८/२४ 

िन्िस्थान    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ४,  मसन्धपुाल्चोक    
आिा/बाबकुो नाि  :  ठुली तािाङ/श्रीिान तािाङ  

श्रीितीको नाि   :  सपना लािा 
फोन/िोबाइल नं.   : ९८५१०८४७२० 
ईिेल      :  - 

शैजक्षक योग्यता  :   प्रिार्पत्र तह 
विदेश भ्रिर्   :  िापान, थाईल्यान्ड 
संलग्न पाटी    :  नेपाली कााँग्रसे 
परुस्कार, सम्िान र कृमत :  - 
रािनीमतक इमतहास  : २०६४ साल देजख 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
नाि, थर    :  कुल बहादरु राउत  

पद     :  िडा सदस्य   

ठेगाना    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ४,  

            मसन्धपुाल्चोक    
िन्ि मिमत   :  २०३०/०१/३0 

िन्िस्थान    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ०४,  मसन्धपुाल्चोक    
आिा/बाबकुो नाि  :  धन कुिारी/हल बहादरु राउत 

श्रीितीको नाि   :  रिा कुिारी राउत 

फोन/िोबाइल नं.   :  98४१५५३८१२  

ईिेल      :   - 
शैजक्षक योग्यता  :   १० पास 
विदेश भ्रिर्   :  - 
संलग्न पाटी    :  नेपाली कााँग्रसे 
परुस्कार, सम्िान र कृमत : - 
रािनीमतक इमतहास  :  २०७४ साल देजख सविय। 

नेततृ्िदायी संकल्प/योिना :  - 
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नाि, थर    :  फुलिाया तािाङ   

पद     :  िडा सदस्य   

ठेगाना    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ४, 

                            मसन्धपुाल्चोक    
िन्ि मिमत   :  २०३२/०५/०५ 

िन्िस्थान    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ४,  मसन्धपुाल्चोक    
आिा/बाबकुो नाि  :  ज्योिो /इिान मसं  तािाङ 

श्रीिानको नाि   :  सिुान तािाङ 

फोन/िोबाइल नं.   : 98१८२५५०७५   

ईिेल      :  - 

शैजक्षक योग्यता  :   साक्षार 
विदेश भ्रिर्   :  - 
संलग्न पाटी    :  नेपाली कााँग्रसे 
परुस्कार, सम्िान र कृमत : - 
रािनीमतक इमतहास  :  २०७४ साल देजख   

नेततृ्िदायी संकल्प/योिना :  - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

नाि, थर    :  स्ि.कृष्र् कुिारी नेपाली  

पद     :  िडा सदस्य   

ठेगाना    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ४, 

                           मसन्धपुाल्चोक    
िन्ि मिमत   :  २००१/१०/२४ 

ितृ्य ु    : २०७८/१०/०१ 
िन्िस्थान    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ४, मसन्धपुाल्चोक    
आिा/बाबकुो नाि  : - 

श्रीिानको नाि   :  खड्काविर नेपाली 
फोन/िोबाइल नं.   : 9८०८८३९९६३  

ईिेल      :  - 

शैजक्षक योग्यता  : मनरक्षर 

विदेश भ्रिर्   :  - 
संलग्न पाटी    :  न.ेक.पा. एिाले 
परुस्कार, सम्िान र कृमत : - 
रािनीमतक इमतहास  :  - 

नेततृ्िदायी संकल्प/योिना : - 
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िडा नं. ५ बाट मनिाणजचत िनप्रमतमनमधहरुको िैयजिगत वििरर्    

ि.सं. िनप्रमतमनमधको नाि, थर पद सम्पकण  नं. मनिाणजचत रािनैमतक पाटी 
१ सदुशणन लईुटेल  िडा अध्यक्ष  ९८५११८६४१० नेकपा एिाले 

२ जशि कुिारी मसग्देल का.पा. सदस्य ९८४३१५३९३७ नेकपा एिाले 

३ िनपरी मििार िडा सदस्य  ९८६१०९५६८० नेकपा एिाले 

४ लिुडी राि खमतिडा िडा सदस्य  ९८४१७१०४३२ नेकपा एिाले 

५ मबष्र्हुरी चौलागाई िडा सदस्य  ९८४३११९३७७ नेकपा एिाले 
  

नाि, थर    :   सदुशणन लईुटेल 
पद     :   िडा अध्यक्ष  

ठेगाना    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ५, 

                                  मसन्धकुोट, मसन्धपुाल्चोक   
िन्ि मिमत   :  २०३४/०९/२२ 

िन्िस्थान    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ५, मसन्धकुोट, मसन्धपुाल्चोक   
आिा/बाबकुो नाि  :  होि कुिारी लईुंटेल/होिनाथ लईुंटेल  

श्रीितीको नाि       :  समुनता लईुंटेल  

फोन/िोबाइल नं.   :  9851186410 

ईिेल      :  sluitel38@gmail.com 

शैजक्षक योग्यता  :  SLC 

विदेश भ्रिर्   :  भारत, जचन  
संलग्न पाटी    :  नेकपा एिाले  

परुस्कार, सम्िान र कृमत :  सािदुावयक बनबाट सम्िान प्रत्र 

रािनीमतक इमतहास : २०४७ देजख अनेरास्िवियू मसन्धपुराना िा.वि. को प्रारजम्भक कमिवट  
     सजचि हुाँदै मिमत २०७४/०१/३१ को मनिाणचन पिात नकेपा  
     एिालेको तफण बाट िडा अध्यक्ष मनिाणजचत ।  

नेततृ्िदायी संकल्प/योिना : कृवषिा आधमुनवककरर्को िाध्यिबाट सिािको आमथणक, सािाजिक  
     लगायतका क्षेत्रिा आिूल पररितणन गने र सिाि मभत्र रहेको मबकृमत  
     र विसंगतीलाई हटाई स्िच्ि सिाि मनिाणर् गने ।  

 
 
 
 
 

j8f g+= % af6 lgjf{lrt hgk|ltlglwx?sf] j}olQmut ljj/0fवडा नं. ५ बाट ननवााचित जनप्रनतनननिहरुको वैयचिगत वववरण    

क्र.सं. जनप्रनतनननिको नाम, थर पद सम्पका  नं. ननवााचित राजनैनतक पाटी 
१ सदुर्ान लईुटेल  वडा अध्यक्ष ९८५११८६४१० नेकपा एमाले 

२ चर्व कुमारी नसग्देल का.पा. सदस्य ९८४३१५३९३७ नेकपा एमाले 

३ मनपरी नमजार वडा सदस्य ९८६१०९५६८० नेकपा एमाले 

४ लमुडी राज खनतवडा वडा सदस्य ९८४१७१०४३२ नेकपा एमाले 

५ नबष्णहुरी िौलागाई वडा सदस्य ९८४३११९३७७ नेकपा एमाले 
  

नाम, थर    :   सदुर्ान लईुटेल 
पद     :   वडा अध्यक्ष  

ठेगाना    :  मेलम्िी नगरपानलका वडा नं. ५, 

                                  नसन्िकुोट, नसन्िपुाल्िोक   
जन्म नमनत   :  २०३४/०९/२२ 

जन्मस्थान    :  मेलम्िी नगरपानलका वडा नं. ५, नसन्िकुोट, नसन्िपुाल्िोक   
आमा/बाबकुो नाम  :  होम कुमारी लईुंटेल/होमनाथ लईुंटेल  

श्रीमतीको नाम       :  सनुनता लईुंटेल  

फोन/मोबाइल नं.   :  9851186410 

ईमेल      :  sluitel38@gmail.com 

रै्चक्षक योग्यता  :  SLC 

ववदेर् भ्रमण   :  भारत, चिन  
संलग्न पाटी    :  नेकपा एमाले  

परुस्कार, सम्मान र कृनत :  सामदुावयक बनबाट सम्मान प्रत्र 

राजनीनतक इनतहास : २०४७ देचख अनेरास्वववयू नसन्िपुराना मा.वव. को प्रारचम्भक कनमवट  
     सचिव हुुँदै नमनत २०७४/०१/३१ को ननवाािन पश्चात नकेपा  
     एमालेको तफा बाट वडा अध्यक्ष ननवााचित ।  

नेततृ्वदायी संकल्प/योजना : कृविमा आिनुनवककरणको माध्यमबाट समाजको आनथाक, सामाचजक  
     लगायतका क्षेत्रमा आमूल पररवतान गने र समाज नभत्र रहेको नबकृनत  
     र ववसंगतीलाई हटाई स्वच्छ समाज ननमााण गने ।  
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      नाि, थर     :   जशि कुिारी मसग्देल 
   पद     :   कायणपामलका सदस्य 

   ठेगाना     :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ५,  

                     मसन्धकुोट, मसन्धपुाल्चोक   
   िन्ि मिमत   :  २०२६/०२/०९ 

   िन्िस्थान    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ५, मसन्धकुोट, मसन्धपुाल्चोक   
   आिा/बाबकुो नाि  :  कृष्र् कुिारी गिरेुल/ ददपलाल गिरेुल 

   श्रीिानको नाि                        :  मित्र लाल मसग्देल 

   फोन/िोबाइल नं.   :  ९८४३१५३९३७  

   ईिेल      :  – 

    शैजक्षक योग्यता   :  साधारर् 

    विदेश भ्रिर्   :  – 

    संलग्न पाटी     :  ने.क.पा.एिाले 
    परुस्कार, सम्िान र कृमत :  – 
    रािनीमतक इमतहास  :  – 

    नेततृ्िदायी संकल्प/योिना :  – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   नाि, थर     :   लिुडीराि खमतिडा 
   पद     :   िडा सदस्य 

   ठेगाना     :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ५, 

                                                          मसन्धकुोट, मसन्धपुाल्चोक   
   िन्ि मिमत   :  २०२९।०२।२६ 

   िन्िस्थान    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ५, मसन्धकुोट, मसन्धपुाल्चोक   
   आिा/बाबकुो नाि  :  परु्ण कुिारी खमतिडा / मनलकण्ठ खमतिडा 
   श्रीितीको नाि                   :  कल्पना खमतिडा 
   फोन/िोबाइल नं.   :  ९८४१७१०४३२  

   ईिेल      :  Iumadirajkhatiwada@gmail.com 

   शैजक्षक योग्यता   :  प्रिार्पत्र तह 
  विदेश भ्रिर्   :  जचन र भारत 

  संलग्न पाटी     :  ने.क.पा.एिाले 
  परुस्कार, सम्िान र कृमत :  – 
  रािनीमतक इमतहास  : २०४३ सालिा अनरेाजस्िय ुपााँचौको सदस्य,  ०५२ सालिा गाउाँ 

सविय दलको सजचि, २०५६ साल देजख गा. क. सजचि, २०५८ 
िा ईलाका कमिटी सदस्य, २०६२ साल देजख  क्षमेत्रय कमिटी 
सदस्य, २०७० साल देजख हाल सम्ि नेकपा एिाले मसन्धपुाल्चोक 
जिल्ला कमिटी सदस्य ।  

  नेततृ्िदायी संकल्प/योिना :  – 
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   नाम, थर     :   बिष्णहुरी चौलागाई 

   पद     :   वडा सदस्य 

       ठेगाना     :  मेलम्ची नगरपाबलका वडा नं. ५, 

                                              बसन्धकुोट, बसन्धपुाल्चोक   
      जन्म बमबि   :  २०३२।०८।१६ 

      जन्मस्थान    :  मेलम्ची नगरपाबलका वडा नं. ५, बसन्धकुोट, बसन्धपुाल्चोक   
     आमा/िािकुो नाम  :  कृष्ण कुमारी चौलागाई / राम प्रसाद चौलागाई 

     श्रीमिीको नाम                :  दगुाा देिी चौलागाई 

     फोन/मोिाइल नं.   :  ९८४३११९३७७ 
     ईमेल                  :  - 
     शैक्षिक योग्यिा   :  एस.एल.सी 
      ववदेश भ्रमण   :   - 

     संलग्न पाटी     :  ने.क.पा.एमाले 
     परुस्कार, सम्मान र कृबि :  - 
     राजनीबिक इबिहास  :  - 

     नेितृ्वदायी संकल्प/योजना :  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

   नाि, थर     :   िनपरी मििार 

      पद     :   िडा सदस्य 

      ठेगाना     :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ५, 

                                              मसन्धकुोट, मसन्धपुाल्चोक   
      िन्ि मिमत   :  २०२८।०२।२९ 

      िन्िस्थान    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ५, मसन्धकुोट, मसन्धपुाल्चोक   
      आिा/बाबकुो नाि  :  सन्त िाई साकी/ राि बहादरु साकी 
      श्रीिानको नाि               :   कान्िा मििार 

      फोन/िोबाइल नं.   :  ९८६१०९५६८०  

      ईिेल      :  – 

      शैजक्षक योग्यता   :  साधारर् 
       विदेश भ्रिर्   :  – 

      संलग्न पाटी     :  ने.क.पा.एिाले 
      परुस्कार, सम्िान र कृमत :  – 
   रािनीमतक इमतहास  :  – 

       नेततृ्िदायी संकल्प/योिना :  – 
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 िडा नं. ६ बाट मनिाणजचत िनप्रमतमनमधहरुको िैयजिगत वििरर्    
ि.सं. िनप्रमतमनमधको नाि, थर पद सम्पकण  नं. मनिाणजचत रािनैमतक पाटी 
१ जितराि थापा  अध्यक्ष ९८४३६५८०९२ ने.क.पा. एिाले 

२ शेर बहादरु तािाङ  सदस्य  ९८४०२९९००५ ने.क.पा. एिाले 
३ सयुण बहादरु तािाङ  सदस्य ९८१३३०५४४५ ने.क.पा. एिाले 

४ पािणती थापा सदस्य ९८४०३३३६७४ ने.क.पा. एिाले 

५ सकुुिायााँ सनुार  सदस्य ९८०८२०६९११ ने.क.पा. एिाले 
  

नाि, थर    :   जितराि थापा 
पद     :   िडा अध्यक्ष   

ठेगाना    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ६, तालािाराङ, मसन्धपुाल्चोक    
िन्ि मिमत   :  २०२०/१०/०१ 
िन्िस्थान    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ६, तालािाराङ, मसन्धपुाल्चोक   
आिा/बाबकुो नाि  :  चेत कुिारी थापा, जित बहादरु थापा  
श्रीितीको नाि        :  मसता थापा 
फोन/िोबाइल नं.   :  ९८४३६५८०९२ 

ईिेल      :   – 

शैजक्षक योग्यता  :   एस.एल.सी. 
विदेश भ्रिर्   :  – 
संलग्न पाटी    :  ने.क.पा. एिाले 
परुस्कार, सम्िान र कृमत :  – 

रािनीमतक इमतहास  :  नेकपा एिालेको संगदठत सदस्य हुाँदै २०७४ सालिा िडा अध्यक्ष  
         मनिाणजचत ।  

नेततृ्िदायी संकल्प/योिना :  िडाको पूिाणधर लगायत सिग्र विकास िाफण त िडािासीहरुको आमथणक तथा  
        सािाजिक सिवृि हााँमसल गने ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वडा नं. ६ बाट ननवााचित जनप्रनतनननिहरुको वैयचिगत वववरण    
क्र.सं. जनप्रनतनननिको नाम, थर पद सम्पका  नं. ननवााचित राजनैनतक पाटी 
१ चजतराज थापा  अध्यक्ष ९८४३६५८०९२ ने.क.पा. एमाले 

२ शेर बहादरु तामाङ  सदस्य ९८४०२९९००५ ने.क.पा. एमाले 
३ सयुा बहादरु तामाङ  सदस्य ९८१३३०५४४५ ने.क.पा. एमाले 

४ पावाती थापा सदस्य ९८४०३३३६७४ ने.क.पा. एमाले 

५ सकुुमायााँ सनुार  सदस्य ९८०८२०६९११ ने.क.पा. एमाले 
 

j8f g+= ^ af6 lgjf{lrt hgk|ltlglwx?sf] j}olQmut 
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नाि, थर    :  शेर बहादरु तािाङ  

पद     :  िडा सदस्य   

ठेगाना    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ६, बतासे, मसन्धपुाल्चोक   
िन्ि मिमत   :  २०२७/३/१३ 

िन्िस्थान    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ६, बतासे, मसन्धपुाल्चोक    
आिा/बाबकुो नाि  :  िावहली तािाङ र सनु बहादरु तािाङ   

श्रीितीको नाि       :  िनसानी तािाङ  

फोन/िोबाइल नं.   :  ९८४०२९९००५  

ईिेल      :   - 
शैजक्षक योग्यता  :   साक्षर  
विदेश भ्रिर्   :  भारत  
संलग्न पाटी    :  न.ेक.पा. एिाले 
परुस्कार, सम्िान र कृमत : - 
रािनीमतक इमतहास  :  नेकपा एिालेको संगदठत सदस्य हुाँदै २०७४ सालिा िडा सदस्य  

             मनिाणजचत ।  

नेततृ्िदायी संकल्प/योिना :  िडाको दीगो विकास मनिाणर्िा सहयोग पयुाणउाँन े र सािाजिक काि  
       गने ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

नाि, थर    :  सूयण बहादरु तािाङ    

पद     :  िडा सदस्य   

ठेगाना    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ६, भिेुथान, मसन्धपुाल्चोक   
िन्ि मिमत   :  २०२७/२/८ 

िन्िस्थान    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ६, भिेुथान, मसन्धपुाल्चोक   
आिा/बाबकुो नाि  :  िावहली तािाङ / जशंहविर तािाङ  
श्रीितीको नाि       :  फबी तािाङ  

फोन/िोबाइल नं.   :  ९८१३३०५४४५ 

ईिेल      :  – 

शैजक्षक योग्यता  :   कक्षा ८ पास  
विदेश भ्रिर्   :  भारत 
संलग्न पाटी    :  ने.क.पा. एिाले 
परुस्कार, सम्िान र कृमत :  - 
रािनीमतक इमतहास  : नेकपा एिालेको संगदठत सदस्य हुाँदै २०७४ सालिा िडा सदस्यिा  

       मनिाणजचत ।  

नेततृ्िदायी संकल्प/योिना : िडाको विकास मनिाणर्का साथै सािाजिक कायण गने ।  
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नाि, थर    :  पािणती थापा   

पद     :  िडा सदस्य   

ठेगाना    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ६, तालािाराङ, मसन्धपुाल्चोक    
िन्ि मिमत   :  २०२४/२/१५ 

िन्िस्थान    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ६, तालािाराङ, मसन्धपुाल्चोक   
आिा/बाबकुो नाि  :  मबष्र्िुायााँ देउिा र हस्त बहादरु देउिा  

श्रीिानको नाि       :  चन्र बहादरु थापा  

फोन/िोबाइल नं.   :  ९८४०३३३६७४ 

ईिेल      :  – 

शैजक्षक योग्यता  :   साक्षर 
विदेश भ्रिर्   :  - 
संलग्न पाटी    :  न.ेक.पा. एिाले 
परुस्कार, सम्िान र कृमत :  - 
रािनीमतक इमतहास  :  नेकपा एिालेको संगदठत सदस्य हुाँदै २०७४ सालिा िडा सदस्य  

        मनिाणजचत ।  

नेततृ्िदायी संकल्प/योिना :  िवहला िगणको उत्थानका साथै सािाजिक कायण गने ।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नाि, थर    :  सकुुिायााँ सनुार   

पद     :  िडा सदस्य   

ठेगाना    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ६, तालािाराङ, मसन्धपुाल्चोक   
िन्ि मिमत   :  २०३०/७/९ 

िन्िस्थान    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ६, तालािाराङ, मसन्धपुाल्चोक  

आिा/बाबकुो नाि  :  मबष्र्िुायााँ सनुार र जित बहादरु सनुार  

श्रीिानको नाि        :  जित बहादरु सनुार  

फोन/िोबाइल नं.   :  ९८०८२०६९११ 

ईिेल      :  - 

शैजक्षक योग्यता  :  साक्षर 

विदेश भ्रिर्   :  - 
संलग्न पाटी    :  न.ेक.पा. एिाले 
परुस्कार, सम्िान र कृमत :  - 

रािनीमतक इमतहास  :  नेकपा एिालेको संगदठत सदस्य हुाँदै २०७४ सालिा िडा सदस्य  
       मनिाणजचत ।  

नेततृ्िदायी संकल्प/योिना :  नगर तथा िडाको विकासिा सहयोग गने । 
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िडा नं. ७ बाट मनिाणजचत िनप्रमतमनमधहरुको िैयजिगत वििरर्    

ि.सं. िनप्रमतमनमधको नाि, थर पद सम्पकण  नं. मनिाणजचत रािनैमतक पाटी 
१ ज्ञानेन्र शे्रष्ट िडाध्यक्ष ९७४१००३३५४ ने.क.पा. एिाले 

२ पासाङ तािाङ िडा सदस्य ९८६५०९५२८३ ने.क.पा. एिाले 

३ रेशि कुिारी भारती िडा सदस्य ९८०८४९४४०९ ने.क.पा. एिाले 

४ देिीिाया कमिनी िडा सदस्य ९८२३२५४४१८ ने.क.पा. एिाले 

५ काले तािाङ िडा सदस्य ९८०३०५७३७१ ने.क.पा. एिाले 

 

नाि थर   : ज्ञानेन्र शे्रष्ट  
पद    : िडा अध्यक्ष 

ठेगाना    : िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ७ 

िन्ि मिमत   : वि.सं. 2024/06/18 
िन्िस्थान   : िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ७ 

आिा/बाबकुो नाि  : फुलिती/ डग बहादरु शे्रष्ट 

श्रीितीको नाि  : वहत कुिारी शे्रष्ट 

फोन/िोिाइल नं  : 9761003354 
ईिेल    : gyanu150@gmail.com 

शैजक्षक योग्यता  : १०+२ 
विदेश भ्रिर्   : भारत, चीन 
संलग्न पाटी   : ने.क.पा. एिाले 

परुस्कार, सम्िान र कृमत : विद्मालयको प्र.अ., विमभन्न स्थानिा चन्दादाताको रुपिा सम्िामनत 
रािनीमतक इमतहास : वि.सं. २०३७ साल अनेरास्िवियू प्रारजम्भक कमिटी, बहदुल आए पिात 

िालेिा आबि हुाँदै वि.सं. २०५२ िा गाउाँ कमिवट सजचि, २०६६ साल 
देजख क्षते्रीय कमिवट सदस्य, २०७४ िा नगर कमिवट सदस्य पदिा रही 
कायण गरेको । 

नेततृ्िदायी संकल्प/योिना : सिािसेिा 
 
 

j8f g+= & af6 lgjf{lrt hgk|ltlglwx?sf] j}olQmut वडा नं. ७ बाट ननवााचित जनप्रनतनननिहरुको वैयचिगत वववरण    

क्र.सं. जनप्रनतनननिको नाम, थर पद सम्पका  नं. ननवााचित राजनैनतक पाटी 
१ ज्ञानेन्द्र शे्रष्ठ वडाध्यक्ष ९७४१००३३५४ ने.क.पा. एमाले 

२ पासाङ तामाङ वडा सदस्य ९८६५०९५२८३ ने.क.पा. एमाले 

३ रेशम कुमारी भारती वडा सदस्य ९८०८४९४४०९ ने.क.पा. एमाले 

४ देवीमाया कनमनी वडा सदस्य ९८२३२५४४१८ ने.क.पा. एमाले 

५ काले तामाङ वडा सदस्य ९८०३०५७३७१ ने.क.पा. एमाले 

 

नाम थर   : देवीमाया कनमनी 
पद    : वडा सदस्य 

ठेगाना    : मेलम्िी नगरपानलका वडा नं. ७ 

जन्द्म नमनत   : वव.सं. 2022/08/05 

जन्द्मस्थान   : भोजपरु चजल्ला 
आमा/बाबकुो नाम  : छत्रमाया/ लाल बहादरु कामी 
श्रीमानको नाम  : गोरे वव.क. 
फोन/मोवाइल नं  : 9803145986 
ईमेल    : - 
शैचक्षक योग्यता  : साक्षर 

ववदेश भ्रमण   : - 
संलग्न पाटी   : ने.क.पा. एमाले 

परुस्कार, सम्मान र कृनत : - 
राजनीनतक इनतहास : वव.सं. २०६० साल देचि पावटाको सािारण सदस्यको रुपमा काया गदै       

   आएको र २०७४ मा वडा सदस्यमा ननवााचित 

नेततृ्वदायी संकल्प/योजना : मवहलाहरुको नेततृ्व गदै समाजमा मवहलाहरुको हक वहत सनुनचित  
       गने । 
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नाि, थर   : पासाङ तािाङ 

पद    : िडा सदस्य 

ठेगाना    : िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ७ 

िन्ि मिमत   : वि.सं.२०४२/१०/१६ 

िन्िस्थान   : दिुाचौर गा. वि. स. िडा नं. ५ धानाण टोल 

आिा/बाबकुो नाि  : पतुली तािाङ / सकुुजित तािाङ 

श्रीितीको नाि  : कान्िी तािाङ 

फोन/िोिाइल नं  : ९८०८०५७८९४/ ९८६५०९५२८३ 
ईिेल    : pasangtamang3466@gmail.com 

शैजक्षक योग्यता  : साधारर् 
विदेश भ्रिर्   : भारत  

संलग्न पाटी   : ने.क.पा. एिाले 

परुस्कार, सम्िान र कृमत : िैन 

रािनीमतक इमतहास : अनेरास्िवियू िाल सधुार िा. वि. देजख सरुु भई वि.सं. २०६६ िा िडा 
कमिटी सदस्य, वि.सं. २०७२ िा पाटी सदस्य, वि.सं.२०६८ िा पाटी 
दिुाचौर गाउाँ कमिटी उपाध्यक्ष, वि.सं.२०७४ िा पाटी िडा कमिटी 
अध्यक्ष, वि.सं. २०७४/०१/३१ िा भएको स्थानीय मनिाणचनिा िडा 
सदस्यिा मनिाणजचत र हाल पाटी िडा कमिटी अध्यक्षको रुपिा कायण 
गरेको। 

नेततृ्िदायी संकल्प/योिना : - 
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नाि थर   : रेशि कुिारी भारती 
पद    : िडा सदस्य 

ठेगाना    : िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ७ 

िन्ि मिमत   : वि.सं. 2039/08/28 

िन्िस्थान   : िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ७ 

आिा/बाबकुो नाि  : चन्र कुिारी/ हकण  बहादरु मगरी 
श्रीिानको नाि  : खड्क राि मगरी 
फोन/िोिाइल नं  : 9808494409 
ईिेल    : - 
शैजक्षक योग्यता  : कक्षा ६ पास 
विदेश भ्रिर्   : - 
संलग्न पाटी   : ने.क.पा. एिाले 

परुस्कार, सम्िान र कृमत : - 
रािनीमतक इमतहास : वि.सं. २०६० साल देजख पाटीको साधारर् सदस्यको रुपिा कायण गदै 

आएको र वि.सं. २०७४ िा िडा सदस्यिा मनिाणजचत 

नेततृ्िदायी संकल्प/योिना : िवहलाहरुको नेततृ्ि गदै सिाििा िवहलाहरुको हक वहत समुनजित  
            गने । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वडा नं. ७ बाट ननवााचित जनप्रनतनननिहरुको वैयचिगत वववरण    

क्र.सं. जनप्रनतनननिको नाम, थर पद सम्पका  नं. ननवााचित राजनैनतक पाटी 
१ ज्ञानेन्द्र शे्रष्ठ वडाध्यक्ष ९७४१००३३५४ ने.क.पा. एमाले 

२ पासाङ तामाङ वडा सदस्य ९८६५०९५२८३ ने.क.पा. एमाले 

३ रेशम कुमारी भारती वडा सदस्य ९८०८४९४४०९ ने.क.पा. एमाले 

४ देवीमाया कनमनी वडा सदस्य ९८२३२५४४१८ ने.क.पा. एमाले 

५ काले तामाङ वडा सदस्य ९८०३०५७३७१ ने.क.पा. एमाले 

 

नाम थर   : देवीमाया कनमनी 
पद    : वडा सदस्य 

ठेगाना    : मेलम्िी नगरपानलका वडा नं. ७ 

जन्द्म नमनत   : वव.सं. 2022/08/05 

जन्द्मस्थान   : भोजपरु चजल्ला 
आमा/बाबकुो नाम  : छत्रमाया/ लाल बहादरु कामी 
श्रीमानको नाम  : गोरे वव.क. 
फोन/मोवाइल नं  : 9803145986 
ईमेल    : - 
शैचक्षक योग्यता  : साक्षर 

ववदेश भ्रमण   : - 
संलग्न पाटी   : ने.क.पा. एमाले 

परुस्कार, सम्मान र कृनत : - 
राजनीनतक इनतहास : वव.सं. २०६० साल देचि पावटाको सािारण सदस्यको रुपमा काया गदै       

   आएको र २०७४ मा वडा सदस्यमा ननवााचित 

नेततृ्वदायी संकल्प/योजना : मवहलाहरुको नेततृ्व गदै समाजमा मवहलाहरुको हक वहत सनुनचित  
       गने । 
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नाि थर   : काले तािाङ 

पद    : िडा सदस्य 

ठेगाना    : िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ७ 

िन्ि मिमत   : वि.सं.2047/09/27 

िन्िस्थान   : िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ७ 

आिा/बाबकुो नाि  : कािीस्या/ सनु ेतािाङ 

श्रीितीको नाि  : वििला तािाङ 

फोन/िोिाइल नं  : 9803057371 
ईिेल    : - 
शैजक्षक योग्यता  : साक्षर 

विदेश भ्रिर्   : - 
संलग्न पाटी   : ने.क.पा. एिाले 

परुस्कार, सम्िान र कृमत : - 
रािनीमतक इमतहास : वि.सं. २०६४ साल देजख िनबमगणय संगठन यिुा संघ नेपालको गाउाँ 

कमिवट सदस्य भएको र २०७४ िा िडा सदस्यिा मनिाणजचत 

नेततृ्िदायी संकल्प/योिना : - 
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वडा नं. ८ बाट ननवााचित जनप्रनतनननिहरुको वैयचिगत वववरण    

क्र.सं. जनप्रनतनननिको नाम, थर पद सम्पका  नं. ननवााचित राजनैनतक पाटी 
१ ठंकराज नगरी वडा अध्यक्ष ९७४१०४५१८३ नेकपा एमाले 

२ कामी लामा तामाङ वडा सदस्य ९८४१४६५९४८ नेकपा एमाले 

३ फुल बहादरु तामाङ वडा सदस्य ९८४८७५६३०३ नेकपा एमाले 

४ जानकुी नगरी वडा सदस्य ९८२३५०७७९९ नेकपा एमाले 

५ काली साकी वडा सदस्य ९८०८१३२८४५ नेकपा एमाले 
 

नाम, थर    :   ठंकराज नगरी 
पद     :   वडा अध्यक्ष  

ठेगाना                                  :   मेलम्िी नगरपानलका वडा नं. ८,                                                            
क्यौरानी,   नसन्िपुाल्िोक। 

जन्म नमनत   :  २०३०/०३/१३ 
जन्मस्थान                            :  मेलम्िी नगरपानलका वडा नं. ८,                                                            

क्यौरानी,   नसन्िपुाल्िोक।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
आमा/बाबकुो नाम  :  नरकुमारी/ खेिराज नगरी 
श्रीमतीको नाम      :  मसली नगरी 
फोन/मोबाइल नं.   :  ९८१८३२५५४१/९७४१०४५१८३ 

ईमेल     :  - 
शैचक्षक योग्यता         :  कक्षा 10  

ववदेश भ्रमण   :  -  

संलग्न पाटी    :  नेकपा एमाले 

परुस्कार, सम्मान र कृनत  :      ववनिन् न सं  संस्थाबाट ववनि्न  समयमा सम्मान गिरएको। 

पूवा अनिुव         :  - 

राजनीनतक इनतहास  :  2045 सालमा श्री सरस्वती मा.वव. ग्यालथमुको छात्रावासमा  
                अनेरास्वववयमुा संगठठत िई ववनिन् न समयमा वविन् न िरणहू  पार  
                गरी नेकपा एमाले दवुािौर गा.वव.स पाटी प्रनतनननि,गाउँ कनमटी  
                उपाध्यक्ष, मेलम्िी ८ वडा कनमटी अध्यक्ष 

नेततृ्वदायी संकल्प/योजना :   

वडा नं. ८ बाट ननवााचित जनप्रनतनननिहरुको वैयचिगत वववरण    

क्र.सं. जनप्रनतनननिको नाम, थर पद सम्पका  नं. ननवााचित राजनैनतक पाटी 
१ ठंकराज नगरी वडा अध्यक्ष ९७४१०४५१८३ नेकपा एमाले 

२ कामी लामा तामाङ वडा सदस्य ९८४१४६५९४८ नेकपा एमाले 

३ फुल बहादरु तामाङ वडा सदस्य ९८४८७५६३०३ नेकपा एमाले 

४ जानकुी नगरी वडा सदस्य ९८२३५०७७९९ नेकपा एमाले 

५ काली साकी वडा सदस्य ९८०८१३२८४५ नेकपा एमाले 
 

नाम, थर    :   ठंकराज नगरी 
पद     :   वडा अध्यक्ष  

ठेगाना                                  :   मेलम्िी नगरपानलका वडा नं. ८,                                                            
क्यौरानी,   नसन्िपुाल्िोक। 

जन्म नमनत   :  २०३०/०३/१३ 
जन्मस्थान                            :  मेलम्िी नगरपानलका वडा नं. ८,                                                            

क्यौरानी,   नसन्िपुाल्िोक।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
आमा/बाबकुो नाम  :  नरकुमारी/ खेिराज नगरी 
श्रीमतीको नाम      :  मसली नगरी 
फोन/मोबाइल नं.   :  ९८१८३२५५४१/९७४१०४५१८३ 

ईमेल     :  - 
शैचक्षक योग्यता         :  कक्षा 10  

ववदेश भ्रमण   :  -  

संलग्न पाटी    :  नेकपा एमाले 

परुस्कार, सम्मान र कृनत  :      ववनिन् न सं  संस्थाबाट ववनि्न  समयमा सम्मान गिरएको। 

पूवा अनिुव         :  - 

राजनीनतक इनतहास  :  2045 सालमा श्री सरस्वती मा.वव. ग्यालथमुको छात्रावासमा  
                अनेरास्वववयमुा संगठठत िई ववनिन् न समयमा वविन् न िरणहू  पार  
                गरी नेकपा एमाले दवुािौर गा.वव.स पाटी प्रनतनननि,गाउँ कनमटी  
                उपाध्यक्ष, मेलम्िी ८ वडा कनमटी अध्यक्ष 

नेततृ्वदायी संकल्प/योजना :   

j8f g+= * af6 lgjf{lrt hgk|ltlglwx?sf] j}olQmut 
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नाि, थर    :   कािी लािा तािाङ 
पद     :   िडा सदस्य   

ठेगाना    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं.8, 

                क्यौरानी, मसन्धपुाल्चोक। .  
िन्ि मिमत   :  २०३४/०३/०१ 

िन्िस्थान    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ८,                                                           
                                                         क्यौरानी,   मसन्धपुाल्चोक।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
आिा/बाबकुो नाि  :      काकी / आइत लािा तािाङ िाझी 
श्रीितीको नाि    :      समुनता मथङ लािा 
फोन/िोबाइल नं.   :  ९८४१४६५९४८ 

ईिेल     :  - 

शैजक्षक योग्यता  :  कक्षा 5 

विदेश भ्रिर्   :  भारत  

संलग्न पाटी    :      ने.क.पा. एिाले  
परुस्कार, सम्िान र कृमत :  - 

रािनीमतक इमतहास  :  2054 साल देजख गाउाँ कमिटी सदस्य,काठिाडौँ सम्पिण िञ् च दईु  
           कायणकाल जिल्ला कमिटी सदस्य 

नेततृ्िदायी संकल्प/योिना :   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नाि, थर    :      फुल बहादरु तािाङ 

पद    M िडा सदस्य 

ठेगाना   M िेलम्ची नगरपामलका ८, 
                क्यौरानी, मसन्धपुाल्चोक   

िन्ि मिमत M २०२२/०६/१६ 

िन्िस्थान M िेलम्ची नगरपामलका ८ 

आिा/बाबकुो नाि M संच/िाने तािाङ 
श्रीितीको नाि   :      सकु् का तािाङ 
फोन/िोबाइल नं.   :  ९८48756303  

ईिेल     :  - 

शैजक्षक योग्यता  :  साक्षर  

विदेश भ्रिर्   :  भ्रिर् नगरेको 
संलग्न पाटी    :  नेकपा एिाले 

परुस्कार, सम्िान र कृमत : - 
रािनीमतक इमतहास  :  - 

नेततृ्िदायी संकल्प/योिना :  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



d]nDrL gu/kflnsf……:yfgLo ;/sf/sf] k|yd sfo{sfnÚÚ

30 ……d]nDrL gu/ ;d[l4sf] cfwf/Ms[lif, ko{6g, pBf]u / hnfwf/ÚÚ

नाि, थर    : िानकुी मगरी   
पद     :   िवहला िडा सदस्य   

ठेगाना    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. 8, 
                     क्यौरानी, मसन्धपुाल्चोक   

िन्ि मिमत   :  २०27/11/27 
िन्िस्थान    :  देउपरु गा.वि.स, काभ्रपेलाञ् चोक  
आिा/बाबकुो नाि  :  विष्र्िुाया/ विश् िनाथ परुी 
श्रीिानको नाि   :  श्री कविराि मगरी 
फोन/िोबाइल नं.   :  9823507799 
ईिेल     :  - 

शैजक्षक योग्यता  :  साक्षर  

विदेश भ्रिर्   :  भ्रिर् नगरेको  

संलग्न पाटी    :  नेकपा एिाले 

परुस्कार, सम्िान र कृमत :  - 
रािनीमतक इमतहास  :   
नेततृ्िदायी संकल्प/योिना :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नाि, थर        :   काली साकी 
पद     :   दमलत िवहला िडा सदस्य   

ठेगाना    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. 8, 

                          क्यौरानी, मसन्धपुाल्चोक   
िन्ि मिमत   :  २०३2/१1/25 

िन्िस्थान    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. 8,क्यौरानी, मसन्धपुाल्चोक   
आिा/बाबकुो नाि  :  सनु्तली/बवुिबल साकी  

श्रीिान/्श्रीितीको नाि  :  सबु्बा साकी  

फोन/िोबाइल नं.   :  9808132885 

ईिेल     :  - 

शैजक्षक योग्यता  :      साक्षर 
विदेश भ्रिर्   :  भ्रिर् नगरेको 
संलग्न पाटी    :  नेकपा एिाले 
परुस्कार, सम्िान र कृमत :  - 
रािनीमतक इमतहास  :  - 
नेततृ्िदायी संकल्प/योिना :  - 
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िडा नं. ८ बाट मनिाणजचत िनप्रमतमनमधहरुको िैयजिगत वििरर्    

ि.सं. िनप्रमतमनमधको नाि, थर पद सम्पकण  नं. मनिाणजचत रािनैमतक पाटी 
१ किल बहादरु खड्का िडा अध्यक्ष  ९८६१०८०४८२ नेपाली कााँग्रसे 

२ कुल बहादरु नेपाली का.पा. सदस्य ९८६०४१५९०४ नेकपा एिाले 

३ जित बहादरु तािाङ िडा सदस्य  ९८४३३५७६६९ नेपाली कााँग्रसे 

४ मबिला तािाङ िडा सदस्य  ९८४७८३१०३४ नेपाली कााँग्रसे 

५ सिुास खड्का िडा सदस्य  ९८६९२९६२८९ नेपाली कााँग्रसे 

६ बाटुली मििार िडा सदस्य ९८०३६९३३३० नेपाली कााँग्रसे 
 

नाि, थर    :   किल बहादरु खड्का  

पद     :   िडा अध्यक्ष  

ठेगाना    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ९,  
                ज्यामिरे, मसन्धपुाल्चोक   

िन्ि मिमत   :  २०१६/०४/१६ 
िन्िस्थान    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ९,  

                ज्यामिरे, मसन्धपुाल्चोक   
आिा/बाबकुो नाि  :  पािणती खड्का/सेर बहादरु खड्का 
श्रीितीको नाि      :  गोिा खड्का 
फोन/िोबाइल नं.   :  ९८६१०८०४८२  

ईिेल     :  - 

शैजक्षक योग्यता  :  एस.एल.सी  

विदेश भ्रिर्   :  –  

संलग्न पाटी    :  नेपाली काग्रसे  

परुस्कार, सम्िान र कृमत : - 

रािनीमतक इमतहास  :  २०३६ साल देजख अनिरत रूपिा संघषण गदै सत्याग्रह अनसन     
                आदद कायणिा संलग्न रहेको ।  

नेततृ्िदायी संकल्प/योिना :  पाटीको विमभन्न तहिा रही गााँउ सिदुाय र देशको सेिािा सिवपणत  
           रहन े। 

 
 
 
 
 
 

वडा नं. ९ बाट ननवााचित जनप्रनतनननिहरुको वैयचिगत वववरण    
क्र.सं. जनप्रनतनननिको नाम, थर पद सम्पका  नं. ननवााचित राजनैनतक पाटी 
१ कमल बहादरु खड्का वडा अध्यक्ष ९८६१०८०४८२ नेपाली कााँग्रसे 

२ कुल बहादरु नेपाली का.पा. सदस्य ९८६०४१५९०४ नेकपा एमाले 

३ चजत बहादरु तामाङ वडा सदस्य ९८४३३५७६६९ नेपाली कााँग्रसे 

४ नबमला तामाङ वडा सदस्य ९८४७८३१०३४ नेपाली कााँग्रसे 

५ सवुास खड्का वडा सदस्य ९८६९२९६२८९ नेपाली कााँग्रसे 

६ बाटुली नमजार वडा सदस्य ९८०३६९३३३० नेपाली कााँग्रसे 
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नाि, थर    :   कुल बहादरु नेपाली  
पद     :   कायणपामलका सदस्य   

ठेगाना    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ९,  
                ज्यामिरे, मसन्धपुाल्चोक   

िन्ि मिमत   :  २०३३/०७/२६ 

िन्िस्थान    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ९, ज्यामिरे, मसन्धपुाल्चोक   
आिा/बाबकुो नाि  :  झम्के दिै/ पूर्ण िाया दिै  

श्रीितीको नाि     :  सनु्तली दिै  

फोन/िोबाइल नं.   :  ९८०३६९३३३०   
ईिेल     :  - 

शैजक्षक योग्यता  :  अनौपचाररक जशक्षा 
विदेश भ्रिर्   :  भ्रिर् नगरेको  

संलग्न पाटी    :  नेकपा एिाले  
परुस्कार, सम्िान र कृमत :  - 

रािनीमतक इमतहास  :  वि.सं २०४८/४९ सालदेजख नेकपा एिालेको भात ृ संगठनबाट 
रािनीमतक यात्रा सरुू गरी हालसम्ि सोही दलिा रही सिािसेिाका 
कायणिा संलग्न रहेको।  

नेततृ्िदायी संकल्प/योिना :  भािी ददनहरूिा सिेत रािनीमतक क्षेत्रिा प्रत्यक्ष संलग्न रही सिाि 
रूपान्तरर्को कायण गने ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

नाि, थर    :   जित बहादरु तािाङ  

पद     :   िडा सदस्य   

ठेगाना   :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ९,  
          ज्यामिरे गफुा, मसन्धपुाल्चोक   

िन्ि मिमत   :  २०३५/०५/०१ 

िन्िस्थान    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ९, ज्यामिरे गफुा, मसन्धपुाल्चोक   
आिा/बाबकुो नाि  :  लालिाया तािाङ/केतराि तािाङ 

श्रीितीको नाि       :  काली तािाङ 

फोन/िोबाइल नं.   :  ९८४३३५७६६९   

ईिेल     :  - 

शैजक्षक योग्यता  :  दश कक्षा पास 
विदेश भ्रिर्   :  भ्रिर् नगरेको 
संलग्न पाटी    :  नेपाली काग्रसे  

परुस्कार, सम्िान र कृमत :  - 

रािनीमतक इमतहास  :  विगत लािो सियदेजख रािमनमतक क्षेत्रिा प्रत्यक्ष संलग्न रवह                          
           सिािसेिािा सिेत अग्रसर रहेको 

नेततृ्िदायी संकल्प/योिना :  भािी ददनहरूिा रािमनमतक क्षेत्रबाटै सिािसेिा गने प्रमतििता  
          रहेको 
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नाि, थर    :   मबिला तािाङ 

पद     :   िडा सदस्य   

ठेगाना    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ९,  
                ज्यामिरे, मसन्धपुाल्चोक   

िन्ि मिमत   :  २०३०/०८/१० 
िन्िस्थान    :  निुाकोट    
आिा/बाबकुो नाि  :  श्रीकृष्र् तािाङ र कान्िी तािाङ  

श्रीिानको नाि        :  श्री काले तािाङ 

फोन/िोबाइल नं.   :  ९८१८६६५३५५   

ईिेल     :  - 

शैजक्षक योग्यता  :  प्राथमिक तह  
विदेश भ्रिर्   :  भ्रिर् नगरेको  

संलग्न पाटी    :  नेपाली कााँग्रसे 

परुस्कार, सम्िान र कृमत :  - 

रािनीमतक इमतहास  :  पाटीको विमभन्न तहिा रही गााँउ सिदुाय र देशको सेिािा सिवपणत  
                     रहेको र हाल पाटीको क्षेत्रीय कायण समिमत सदस्य ।   

नेततृ्िदायी संकल्प/योिना :  वपिमडएका िवहला िगणको उत्थानको लामग संघषणरत रहने। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

नाि, थर    :   सिुास खड्का  

पद     :   िडा सदस्य   

ठेगाना    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ९, 
                ज्यामिरे, मसन्धपुाल्चोक   

िन्ि मिमत   :  २०५३/०१/०३ 

िन्िस्थान    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ९, ज्यामिरे, मसन्धपुाल्चोक   
आिा/बाबकुो नाि  :  बोल बहादरु खड्का /िसली खड्का 
श्रीितीको नाि        :  पािणती खड्का 
फोन/िोबाइल नं.   :  ९८६९२९६२८९   

ईिेल     :  - 

शैजक्षक योग्यता  :  एस.एल.सी  
विदेश भ्रिर्   :  भ्रिर् नगरेको 
संलग्न पाटी    :  नेपाली कााँग्रसे 
परुस्कार, सम्िान र कृमत :  - 

रािनीमतक इमतहास  :  विगत ५ बषणदेजख रािमनमतक क्षेत्रिा सविय रूपिा संलग्न रहेको  

नेततृ्िदायी संकल्प/योिना :  भािी ददनहरूिा गााँउ तथा सिदुायको उत्थानको लामग रािनीमतिै  
           वियाजशल रहन े।  
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नाि, थर    :   बाटुली साकी  

पद     :   िडा सदस्य   

ठेगाना    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ९,  
                ज्यामिरे, मसन्धपुाल्चोक   

िन्ि मिमत   :  २०४१/०४/२१ 

िन्ि स्थान    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ११, मसन्धपुाल्चोक   
आिा/बाबकुो नाि  :  दल बहादरु साकी/सम्झना साकी  

श्रीिानको नाि     :  इन्र बहादरु साकी 
फोन/िोबाइल नं.   :  ९८०३९०६०२३   

ईिेल     :  - 

शैजक्षक योग्यता  :  अनौपचाररक जशक्षा 
विदेश भ्रिर्   :  भ्रिर् नगरेको  

संलग्न पाटी    :  नेपाली कााँग्रसे 
परुस्कार, सम्िान र कृमत :  - 

रािनीमतक इमतहास  :  विगत ५ बषणदेजख रािनीमतक दलिा सविय रूपिा लागेको । 

नेततृ्िदायी संकल्प/योिना :  भािी ददनहरूिा गााँउ तथा सिदुायको उत्थानको लामग रािनीमतिै 
वियाजशल रही रहन े
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िडा नं. 10 बाट मनिाणजचत िनप्रमतमनमधहरुको िैयजिगत वििरर्  

ि.सं. िनप्रमतमनमधको नाि, थर पद सम्पकण  नं. मनिाणजचत रािनैमतक पाटी 
१ भि बहादरु खड्का िडा अध्यक्ष ९८५११९५५६४ नेपाली कााँग्रसे 

२ आकाश िाझी का.पा .सदस्य ९८४३७५९०६६ नेकपा एिाले 

३ रािशरर् िहरा िडा सदस्य ९८६०७३५८७८ रा.प्र.पा. 
४ अजम्िका बस्नेत िडा सदस्य ९८४३६५४६२९ नेपाली कााँग्रसे 

५ गोिानध्िि अमधकारी िडा सदस्य ९८०८३०५११३ नेपाली कााँग्रसे 

६ कौजशला नेपाली िडा सदस्य ९८१८३८८२४९ नेपाली कााँग्रसे 
 

  नाि, थर    :   भि बहादरु खड्का  
पद     :   िडा अध्यक्ष  

ठेगाना                                 :   िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. १०,                                                            
मसखरपरु, मसन्धपुाल्चोक   

िन्ि मिमत   :  २०२१/११/१४ 
िन्िस्थान                           :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. १०, जशखरपरु, बगिुा, मसन्धपुाल्चोक   
आिा/बाबकुो नाि  :  ठुली खड्का/ददप बहादरु खड्का 
श्रीितीको नाि      :  वटका िाया खड्का 
फोन/िोबाइल नं.   :  ९८५११९५५६४  

ईिेल     :  - 
शैजक्षक योग्यता         :   एि.्ए.रािमनमत शास्त्र, एि.्एड.शैजक्षक योिना तथा व्यिस्थापन  

विदेश भ्रिर्   :  भ्रिर् नगरेको  

संलग्न पाटी    :  नपेाली कााँग्रसे  

परुस्कार, सम्िान र कृमत  :      स्रोत व्यजि रहाँदा जशक्षा कायाणलयबाट सम्िामनत ।  
पूिण अनभुि         :  मिमत २०४२/०५/०५ देजख २०७४/०१/०८ सम्ि विद्मालय  

           जशक्षक, विद्मालय स्रोत व्यजि, क्याम्पसको उप-प्राध्यापक र  
           क्याम्पस व्यिस्थापन समिमतको अध्यक्ष सिेत रवह जशक्षािा योगदान  
           गरेको ।  

रािनीमतक इमतहास  :  २०३६ साल देजख अनिरत रूपिा संघषण गदै सत्याग्रह अनसन  
                िनआन्दोलन आदद कायणिा संलग्न रहेको र मिमत २०७४ सालको  
                मनिाणचनिा िडा अध्यक्ष मनिाणजचत । 

नतेतृ्िदायी संकल्प/योिना :  पाटीको विमभन्न तहिा रही गाउाँ, सिदुाय र देशको सेिािा सिवपणत  
                      रहन े। 

वडा नं. 10 बाट ननवााचित जनप्रनतनननिहरुको वैयचिगत वववरण  
क्र.सं. जनप्रनतनननिको नाम, थर पद सम्पका  नं. ननवााचित राजनैनतक पाटी 
१ भि बहादरु खड्का वडा अध्यक्ष ९८५११९५५६४ नेपाली कााँग्रसे 

२ आकाश माझी का.पा .सदस्य ९८४३७५९०६६ नेकपा एमाले 

३ रामशरण महरा वडा सदस्य ९८६०७३५८७८ रा.प्र.पा. 
४ अचम्वका बस्नेत वडा सदस्य ९८४३६५४६२९ नेपाली कााँग्रसे 

५ गोमानध्वज अनिकारी वडा सदस्य ९८०८३०५११३ नेपाली कााँग्रसे 

६ कौचशला नेपाली वडा सदस्य ९८१८३८८२४९ नेपाली कााँग्रसे 
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नाि, थर    :    रािशरर् िहरा  
पद     :   िडा सदस्य   

ठेगाना    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं.१०,  
               मसन्धपुाल्चोक   

िन्ि मिमत   :  २०३२/१०/१८ 

िन्िस्थान    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. १०, रािपरु, मसन्धपुाल्चोक   
आिा/बाबकुो नाि  :  टुक कुिारी िहरा/हरर िहादरु िहरा 
श्रीितीको नाि   :      कल्पना िहरा 
फोन/िोबाइल नं.   :  ९८६०७३५८७८  

ईिेल     :  - 

शैजक्षक योग्यता  :  एस.एल.सी  

विदेश भ्रिर्   :  भ्रिर् नगरेको 
संलग्न पाटी    :  रा.प्र.पा. 
परुस्कार, सम्िान र कृमत : –  
रािनीमतक इमतहास  :  कररि तीन िषण गाविस सजचिको रुपिा कायणरत रही विगत लािो  
                          सियदेजख रािमनमतक क्षेत्रिा प्रत्यक्ष संलग्न रवह सिािसेिािा सिेत  
                          अग्रसर रहेको । 

नेततृ्िदायी संकल्प/योिना :  भािी ददनहरूिा रािमनमतक क्षेत्रबाटै सिािसेिा गने प्रमतििता  
                          रहेको । 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नाम, थर    :   आकाश माझी 
पद     :   कार्यपालिका सदस्र्   

ठेगाना    :  मेिम्ची नगरपालिका वडा नं. १०,शशखरपरु, लसन्धपुाल्चोक   
जन्म लमलि   :  २०४३/११/१६ 

जन्म स्थान    :  मेिम्ची नगरपालिका वडा नं. १०,लसखरपरु, लसन्धपुाल्चोक   
आमा/बाबकुो नाम  :      साइिी माझी / सेर बहादरु माझी 
श्रीमिीको नाम     :      पावयिी माझी 
फोन/मोबाइि नं.   :  ९८४३७५९०६६   

ईमेि     :  - 

शैशिक र्ोग्र्िा  :  किा ८ 

ववदेश भ्रमण   :  भ्रमण नगरेको  

संिग्न पार्टी    :      ने.क.पा. एमािे  
परुस्कार, सम्मान र कृलि :  - 

राजनीलिक इलिहास  :  ववगि िामो समर्देशख राजनीलिक िेत्रमा प्रत्र्ि संिग्न रहेको । 
नेितृ्वदार्ी संकल्प/र्ोजना :  भावी ददनहरूमा समेि राजनीलिक िेत्रमा प्रत्र्ि संिग्न रही समाज  

                रूपान्िरणको कार्यमा सहर्ोग गने ।   
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नाि, थर    : अजम्िका बस्नते 
पद     :   िवहला िडा सदस्य   

ठेगाना    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. १०, 
                जशखरपरु, मसन्धपुाल्चोक   

िन्ि मिमत   :  २०३३/०८/०९ 
िन्िस्थान    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. १०, जशखरपरु, मसन्धपुाल्चोक   
आिा/बाबकुो नाि  :  खडग कुिारी ररिाल/ इन्र िहादरु ररिाल 

श्रीिानको नाि   :  श्री गोविन्द बस्नेत 

फोन/िोबाइल नं.   :  ९८४३६५४६२९ 
ईिेल     :  - 

शैजक्षक योग्यता  :  प्राथमिक तह  

विदेश भ्रिर्   :  भ्रिर् नगरेको  

संलग्न पाटी    :  नेपाली कााँग्रसे 
परुस्कार, सम्िान र कृमत :  - 

रािनीमतक इमतहास  :  पाटीको विमभन्न तहिा रही गाउाँ, सिदुाय र देशको सेिािा सिवपणत 
रहेको  

नेततृ्िदायी संकल्प/योिना :  वपिमडएका िवहला िगण र सिदुायको उत्थानको लामग सिवप्रणत   
                     रहने। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नाि, थर    :   गोिानध्िि अमधकारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
पद     :   िडा सदस्य   

ठेगाना    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. १०, 
                रािपरु, मसन्धपुाल्चोक   

िन्ि मिमत   :  २०३४/१०/११ 

िन्िस्थान    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. १०,रािपरु, मसन्धपुाल्चोक   
आिा/बाबकुो नाि  :  िगत कुिारी अमधकारी/रेशि िहादरु अमधकारी  

श्रीितीको नाि   :  सभुरा अमधकारी  

फोन/िोबाइल नं.   :  ९८०८३०५११३ 

ईिेल     :  - 

शैजक्षक योग्यता  :      प्राथमिक तह  
विदेश भ्रिर्   :  भ्रिर् नगरेको 
संलग्न पाटी    :  नेपाली कााँग्रसे 
परुस्कार, सम्िान र कृमत :  - 
रािनीमतक इमतहास  :  विगत ५ िषणदेजख रािनीमतक क्षेत्रिा सविय रूपिा संलग्न रहेको  

नेततृ्िदायी संकल्प/योिना :  भािी ददनहरूिा गाउाँ तथा सिदुायको उत्थानको लामग रािनीमतिै  
          वियाजशल रही पहल कदि चाल्ने 
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नाि, थर    :   कौजशला नेपाली  

पद     :   दमलत िवहला सदस्य   

ठेगाना    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. १०,  
                     जशखरपरु, मसन्धपुाल्चोक   

िन्ि मिमत   :  २०३९/०८/०७ 

िन्िस्थान    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ९, ज्यामिरे, मसन्धपुाल्चोक   
आिा/बाबकुो नाि  :  नन्दे दिाई/िान कुिारी दिाई  

श्रीिानको नाि     :  गमु्िा नेपाली 
फोन/िोबाइल नं.   :  ९८१८३८८२४९   

ईिेल     :  - 

शैजक्षक योग्यता  :  अनौपचाररक जशक्षा 
विदेश भ्रिर्   :  भ्रिर् नगरेको  

संलग्न पाटी    :  नेपाली कााँग्रसे 
परुस्कार, सम्िान र कृमत :  - 
रािनीमतक इमतहास  :  विगत २० बषण देजख रािनीमतक दलिा सविय रूपिा लागेको। 

नेततृ्िदायी संकल्प/योिना :  भािी ददनहरूिा गाउाँ तथा सिदुायको उत्थानको लामग रािनीमतिै  
                वियाजशल रही पहल कदि गने। 
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िडा नं. 11 बाट मनिाणजचत िनप्रमतमनमधहरुको िैयजिगत वििरर्    

ि.सं. िनप्रमतमनमधको नाि, थर पद सम्पकण  नं. मनिाणजचत रािनैमतक पाटी 
१ रुर प्रसाद दलुाल अध्यक्ष 9851000711 ने.क.पा. एिाले 

२ दगु्ध कुिारी तािाङ का.पा.सदस्य 9869010323 ने.क.पा. एिाले 
३ चन्र बहादरु तािाङ सदस्य 9851070980 ने.क.पा. एिाले 

४ वटकादत्त मधताल सदस्य 9843759059 ने.क.पा. एिाले 

५ िालती मििार सदस्य 9823799014 ने.क.पा. एिाले 
 

नाि, थर    :   रुर प्रसाद दलुाल 

पद     :   िडा अध्यक्ष   

ठेगाना    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं.1१,   

                           मसन्धपुाल्चोक    
िन्ि मिमत   :  २०27/03/18 

िन्िस्थान    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं.1१,  मसन्धपुाल्चोक    
आिा/बाबकुो नाि  :  शस्ती देिी/कोिल प्रसाद दलुाल 

श्रीितीको नाि        :  रोि कुिारी र सविता दलुाल 

फोन/िोबाइल नं.   :  9851000711 

ईिेल      :   – 

शैजक्षक योग्यता  :   +२ 

विदेश भ्रिर्   :  थाइल्याण्ड, जचन, यएुई र भारत  
संलग्न पाटी    :  न.ेक.पा. एिाले 
परुस्कार, सम्िान र कृमत :  राविय जशक्षा सदन, राविय सिाि सेिा परुस्कार प्राप्त । 

रािनीमतक इमतहास  :  नेकपा एिालेको संगदठत सदस्य हुाँदै २०७४ सालिा िडा अध्यक्ष  
             मनिाणजचत ।  

नेततृ्िदायी संकल्प/योिना :  िडाको पूिाणधर लगायत सिग्र विकास िाफण त िडािासीहरुको आमथणक  
            तथा सािाजिक सिवृि हााँमसल गने ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

वडा नं. 11 बाट ननवााचित जनप्रनतनननिहरुको वैयचिगत वववरण    
क्र.सं. जनप्रनतनननिको नाम, थर पद सम्पका  नं. ननवााचित राजनैनतक पाटी 
१ रुद्र प्रसाद दलुाल अध्यक्ष 9851000711 ने.क.पा. एमाले 

२ दगु्ि कुमारी तामाङ का.पा.सदस्य 9869010323 ने.क.पा. एमाले 
३ िन्द्द्र बहादरु तामाङ सदस्य 9851070980 ने.क.पा. एमाले 

४ वटकादत्त निताल सदस्य 9843759059 ने.क.पा. एमाले 

५ मालती नमजार सदस्य 9823799014 न.ेक.पा. एमाले 
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नाि, थर    :  चन्र बहादरु तािाङ  

पद     :  िडा सदस्य   

ठेगाना    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. 1१, 

                            मसन्धपुाल्चोक    
िन्ि मिमत   :  २०35/11/01 

िन्िस्थान    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. १1,  मसन्धपुाल्चोक    
आिा/बाबकुो नाि  :  मसरसानी/सान ुसन दोिे तािाङ  

श्रीितीको नाि       :  - 
फोन/िोबाइल नं.   :  9851070980  

ईिेल      :   - 
शैजक्षक योग्यता  :   एस.एल.सी. 
विदेश भ्रिर्   :  यएुई 
संलग्न पाटी    :  न.ेक.पा. एिाले 
परुस्कार, सम्िान र कृमत : - 
रािनीमतक इमतहास  :  नेकपा एिालेको संगदठत सदस्य हुाँदै २०७४ सालिा िडा सदस्य  

        मनिाणजचत ।  

नेततृ्िदायी संकल्प/योिना :  िडाको दीगो विकास मनिाणर्िा सहयोग पयुाणउाँने ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

नाि, थर    :  वटकादत्त मधताल   

पद     :  िडा सदस्य   

ठेगाना    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. 1१, 

                           मसन्धपुाल्चोक    
िन्ि मिमत   :  2034/04/31 

िन्िस्थान    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. 1१, मसन्धपुाल्चोक    
आिा/बाबकुो नाि  :  पािणती/िनोहरी मधताल  

श्रीितीको नाि       :  लक्ष्िी मधताल 

फोन/िोबाइल नं.   :  9843759059 
ईिेल      :  – 

शैजक्षक योग्यता  :   एस.एल.सी. 
विदेश भ्रिर्   :  - 
संलग्न पाटी    :  न.ेक.पा. एिाले 
परुस्कार, सम्िान र कृमत :  - 
रािनीमतक इमतहास  : नेकपा एिालेको संगदठत सदस्य हुाँदै २०७४ सालिा िडा सदस्यिा  

            मनिाणजचत ।  

नेततृ्िदायी संकल्प/योिना : िडा तथा नगरको सिग्र विकासको लामग योगदान पयुाणउाँने ।  
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नाि, थर    :  दगु्ध कुिारी तािाङ  

पद     :  कायणपामलका सदस्य   

ठेगाना    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. 1१, 

                           मसन्धपुाल्चोक    
िन्ि मिमत   :  २०20/०3/11 

िन्िस्थान    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा न. 1२,  थाक्ले, मसन्धपुाल्चोक    
आिा/बाबकुो नाि  :  आइती /योङ बहादरु तािाङ 

श्रीिान ्नाि         :  ईन्र बहादरु तािाङ 

फोन/िोबाइल नं.   :  9869010323 

ईिेल      :  – 

शैजक्षक योग्यता  :   साक्षर 
विदेश भ्रिर्   :  - 
संलग्न पाटी    :  न.ेक.पा. एिाले 
परुस्कार, सम्िान र कृमत :  - 
रािनीमतक इमतहास  :  नेकपा एिालेको संगदठत सदस्य हुाँदै २०७४ सालिा िडा सदस्य  

             मनिाणजचत ।  

नेततृ्िदायी संकल्प/योिना :  नगर तथा िडाको विकास गने ।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नाि, थर    :  िालती मििार  

पद     :  िडा सदस्य   

ठेगाना    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. 1१, 

                           मसन्धपुाल्चोक    
िन्ि मिमत   :  २०४४/११/१६ 

िन्िस्थान    :  ईन्रािती गाउाँपामलका, बााँडेगाउाँ   

आिा/बाबकुो नाि  :  सकुुिाई साकी/कृष्र् बहादरु साकी  

श्रीिान ्को नाि        :  कुिार मििार  

फोन/िोबाइल नं.   : 9823799014  

ईिेल      :  - 

शैजक्षक योग्यता  :  साक्षर 

विदेश भ्रिर्   :  - 
संलग्न पाटी    :  न.ेक.पा. एिाले 
परुस्कार, सम्िान र कृमत :  - 
रािनीमतक इमतहास  :  नेकपा एिालेको संगदठत सदस्य हुाँदै २०७४ सालिा िडा सदस्य  

            मनिाणजचत ।  

नेततृ्िदायी संकल्प/योिना :  नगर तथा िडाको विकासिा सहयोग गने ।  
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वडा नं. 1२ बाट ननवााचित जनप्रनतनननिहरुको वैयचिगत वववरण    
क्र.सं. जनप्रनतनननिको नाम, थर पद सम्पका  नं. ननवााचित राजनैनतक पाटी 
१ राम बहादरु लामा    वडा अध्यक्ष 9860809091 नेकपा एमाले 

२ पावाती नब.क. का.पा. सदस्य ९८०३७००५५८ नेकपा एमाले 

३ नबनोद कुमार नेपाल  वडा सदस्य 984304077३ नेकपा एमाले 

४ कृष्ण गोपाल तामाङ (हाल चजसस प्रमखु)  वडा सदस्य ९८५१०८७४९० नेकपा एमाले 

५ नबन्दा ढकाल  वडा सदस्य 9843609666 नेकपा एमाले 
 

नाम, थर    :   राम बहादरु लामा         
पद     :   वडा अध्यक्ष  

ठेगाना    :  मेलम्िी नगरपानलका वडा नं. १२,  

                                    जकेखोला,  नसन्िपुाल्िोक   
जन्म नमनत   :  २०२५/०३/०५ 
जन्मस्थान    :  मेलम्िी नगरपानलका वडा नं. १२, नगराञ्चौर, नसन्िपुाल्िोक    

बाब/ुआमाको नाम  :  हका  बहादरु लामा र जठुीमायााँ लामा  

श्रीमतीको नाम       :  लावाङ लामा  

फोन/मोबाइल नं.   :  ९८६०८०९०९१ 

ईमेल      :  - 

शैचक्षक योग्यता  :  आइ.कम.  

ववदेश भ्रमण   :  - 

संलग्न पाटी    :  नेकपा एमाले    

परुस्कार, सम्मान र कृनत :  राष्ट्रपनतबाट गराञ्चौर बस्ती ननमााणमा योगदान गरे बापत सम्मान । 

राजनीनतक इनतहास  :  २०३९ साल देचख ववद्याथी राजनीनत बाट राजनीनतमा प्रवेश ।  

नेततृ्वदायी संकल्प/योजना :  सडक, पलु, खानेपानी, नसंिाई, एकीकृत बस्ती लगायतका                         
                पूवाािारहरुको ननमााण गरी समदुायको आनथाक तथा सामाचजक  
                रुपान्तरण गने ।   

 
 
 
 
 
 
 
 

वडा नं. 1२ बाट ननवााचित जनप्रनतनननिहरुको वैयचिगत वववरण    
क्र.सं. जनप्रनतनननिको नाम, थर पद सम्पका  नं. ननवााचित राजनैनतक पाटी 
१ राम बहादरु लामा    वडा अध्यक्ष 9860809091 नेकपा एमाले 

२ पावाती नब.क. का.पा. सदस्य ९८०३७००५५८ नेकपा एमाले 

३ नबनोद कुमार नेपाल  वडा सदस्य 984304077३ नेकपा एमाले 

४ कृष्ण गोपाल तामाङ (हाल चजसस प्रमखु)  वडा सदस्य ९८५१०८७४९० नेकपा एमाले 

५ नबन्दा ढकाल  वडा सदस्य 9843609666 नेकपा एमाले 
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नाि, थर    :   पािणती मब.क.         

पद     :   का.पा. सदस्य  

ठेगाना    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. १२,  

                ढकालथोक,  मसन्धपुाल्चोक   
िन्ि मिमत   :  २०४५/०२/०२ 
िन्िस्थान    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. १३, फटवकशला, मसन्धपुाल्चोक   
बाब/ुआिको नाि  :  कृष्र् बहादरु सनुार र गंगा सनुार   

श्रीिानको नाि       :  वटका बहादरु मब.क. 
फोन/िोबाइल नं.   :  ८९०३७००५५८ 

ईिेल      :  – 

शैजक्षक योग्यता  :  +२ 
विदेश भ्रिर्   :  – 

संलग्न पाटी    :  नेकपा एिाले    

परुस्कार, सम्िान र कृमत :  सहकारी, शजि सिूह, िवहला आत्ि मनभणरता केन्रिा सम्िान  
                प्राप्त । 

रािनीमतक इमतहास  :  विद्माथी आन्दोलनबाट रािनीमत शरुुिात ।   

नेततृ्िदायी संकल्प/योिना :  नगर तथा िडाको विकास कायणिा सहयोग गने ।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

नाि, थर    :   मबनोद कुिार नेपाल          

पद     :   िडा सदस्य  

ठेगाना    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. १२,  

                मसन्धखुोला,  मसन्धपुाल्चोक   
िन्ि मिमत   :  २०२५/०७/२० 
िन्िस्थान    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. १२, नेपालथोक, मसन्धपुाल्चोक   
बाब/ुआिको नाि  :  िाधि प्रसाद नेपाल, िाधि कुिारी नेपाल  
श्रीितीको नाि       :  ईजन्दरा आचायण  

फोन/िोबाइल नं.   :  ९८४३०४०७७३ 

ईिेल      :  binod10nepal@gmail.com 

शैजक्षक योग्यता  :  एस एल सी  
विदेश भ्रिर्   :  जचन  

संलग्न पाटी    :  नेकपा एिाले    

परुस्कार, सम्िान र कृमत :  विद्मालय व्यिस्थापन समिमत र सहकारीको कािको जशलजशलािा  
           सम्िान प्राप्त ।  

रािनीमतक इमतहास  :  विद्माथी आन्दोलनबाट रािनीमत शरुुिात ।   

नेततृ्िदायी संकल्प/योिना :  सिाि सेिा गने ।  
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नाम, थर    :   विन्दा ढकाल          

पद     :   िडा सदस्य  

ठेगाना    :  मेलम्ची नगरपाललका िडा नं. १२,  

                                              बााँसिारी,  लसन्धपुाल्चोक   
जन्म लमलि   :  २०३०/०१/२४ 
जन्मस्थान    :  मेलम्ची नगरपाललका िडा नं. १२, बााँसिारी, लसन्धपुाल्चोक   
बाब/ुआमको नाम  :  दान बहादरु ढकाल/लक्ष्मी ढकाल    

श्रीमानको नाम       :  – 

फोन/मोबाइल नं.   :  ९८४३६०९६६६ 

ईमेल      :  – 

शैक्षिक योग्यिा  :  एस एल सी  
विदेश भ्रमण   :  – 

संलग्न पार्टी    :  नेकपा एमाले    

परुस्कार, सम्मान र कृलि :  विलिन्न सहकारी र पार्टीबार्ट सम्मान प्राप्त ।  
राजनीलिक इलिहास  :  २०४६ साल देक्षि राजनीलि शरुुिाि गरी २०७४ सालको  

                लनिााचनमा िडा सदस्यमा लनिााक्षचि ।   

नेितृ्िदायी संकल्प/योजना :  नगर िथा िडाको विकास लनमााणमा सहयोग पयुााउाँन े।  
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िडा नं. 1३ बाट मनिाणजचत िनप्रमतमनमधहरुको िैयजिगत वििरर्    

ि .सं.  िनप्रमतमनमधको नाि, थर पद सम्पकण  नं. 
मनिाणजचत रािनैमतक 

पाटी 
१ देिेन्र घोरासैनी िडा अध्यक्ष ९८43706691 नेकपा िाओबादी केन्र 

२ कल्पना पहरी का.पा. सदस्य 9818121984 नेकपा एिाले 

३ िानकुा डोटेल िडा सदस्य 9803835476 नेकपा िाओबादी केन्र 

४ भगिती नेपाली िडा सदस्य ९८२३५५६७४५ नेकपा िाओबादी केन्र 

५ अिुणन प्रसाद घोरासैनी िडा सदस्य 9851180372 नेकपा िाओबादी केन्र 

६ कृष्र् बहादरु दनिुार िडा सदस्य 9813045919 नेकपा िाओबादी केन्र 

 

नाि, थर    :   देिेन्र घोरासैनी    

पद     :   िडा अध्यक्ष   

ठेगाना    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा न .१३, 

                          मसन्धपुाल्चोक    
िन्ि मिमत   :  २०२४/१२/३०  

िन्िस्थान    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा न .१३,  फटकजशला, मसन्धपुाल्चोक   
आिा/बाबकुो नाि   :  नन्द प्रसाद   / सानीिाया घोरासैनी  

श्रीितीको नाि      : मसता घोरासैनी  

फोन/ िोबाइल नं.  :   ९८४३७०६६९१  

ईिेल      :   devendragho13@gmail.com 

शैजक्षक योग्यता  :   +2 

विदेश भ्रिर्   :  भारत, इटली, जचन, थाइल्याण्ड 
संलग्न पाटी    :  ने .क. पा.िाओिादी केन्र  
परुस्कार, सम्िान र कृमत :  -  

रािनीमतक इमतहास :  २०५४ साल देजख भमिगत रवह २०५८ सालिा राज्य पक्षबाट 

                       मगरफ्तार गरर २ िषण कारागार बसेको र वि.सं. २०७४ सालको स्थानीय  
   मनिाणचनिा िडा अध्यक्ष मनिाणजचत ।        

नेततृ्िदायी संकल्प/योिना :   जचमनया िोडलिा विकास गने योिना, िडा तथा नगर मभत्रका सडक,  
                        पलु, खानेपानी, मसंचाई, एवककृत बस्ती लगायतका पूिाणधारहरुको   
                        मनिाणर् गरी सिदुायको आमथणक तथा सािाजिक रुपान्तरर् गने ।   

 

वडा नं. 1३ बाट ननवााचित जनप्रनतनननिहरुको वैयचिगत वववरण    

 

 
 
 
 
 
 

 
नाम, थर    :   देवेन्द्र घोरासैनी    

पद     :   वडा अध्यक्ष   
ठेगाना    :  मेलम्िी नगरपानलका वडा न .१३, 

                          नसन्द्िपुाल्िोक    
जन्द्म नमनत   :  २०२४/१२/३०  

जन्द्मस्थान    :  मेलम्िी नगरपानलका वडा न .१३,  फटकचिला, नसन्द्िपुाल्िोक   
आमा/बाबकुो नाम   :  नन्द्द प्रसाद   / सानीमाया घोरासैनी  

श्रीमतीको नाम      : नसता घोरासैनी  

फोन/ मोबाइल नं.  :   ८९४३००४४८१  

ईमेल      :   devendragho13@gmail.com 

िैचक्षक योग्यता  :   +2 

ववदेि भ्रमण   :  भारत, इटली, चिन, थाइल्याण्ड 
संलग्न पाटी    :  ने .क. पा.माओवादी केन्द्र  
परुस्कार, सम्मान र कृनत :  -  

राजनीनतक इनतहास :  २०५४ साल देचि भनमगत रवह २०५९ सालमा राज्य पक्षबाट 

                       नगरफ्तार गरर २ वर्ा कारागार बसेको र वव.सं. २००४ सालको स्थानीय  
   ननवाािनमा वडा अध्यक्ष ननवााचित ।        

नेततृ्वदायी संकल्प/योजना :   चिननया मोडलमा ववकास गने योजना, वडा तथा नगर नभत्रका सडक,  
                        पलु, िानेपानी, नसंिाई, एकीकृत बस्ती लगायतका पूवाािारहरुको   
                        ननमााण गरी समदुायको आनथाक तथा सामाचजक रुपान्द्तरण गने ।   

क्र .सं.  जनप्रनतनननिको नाम, थर पद सम्पका  नं. 
ननवााचित राजनैनतक 

पाटी 
१ देवेन्द्र घोरासैनी वडा अध्यक्ष ८९43706691 नेकपा माओबादी केन्द्र 

२ कल्पना पहरी का.पा. सदस्य 9818121984 नेकपा एमाले 

३ जानकुा डोटेल वडा सदस्य 9803835476 नेकपा माओबादी केन्द्र 

४ भगवती नेपाली वडा सदस्य ८९२३५५४०४५ नेकपा माओबादी केन्द्र 

५ अजुान प्रसाद घोरासैनी वडा सदस्य 9851180372 नेकपा माओबादी केन्द्र 

४ कृष्ण बहादरु दनवुार वडा सदस्य 9813045919 नेकपा माओबादी केन्द्र 
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नाि, थर    :  कल्पना पहरी  

पद     :  कायणपामलका सदस्य   

ठेगाना    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा न .१३,  
                           फटकजशला मसन्धपुाल्चोक    

िन्ि मिमत   :  २०२८/०१/१६  

िन्िस्थान    :   कोलाती काभ्र े।    
आिा/ बाबकुो नाि  :  सम्बर/सन्तिाया पहरी 
श्रीिानको नाि  :  प्रिे बहादरु पहरी 
फोन/िोबाइल नं.   :  9818121984  

ईिेल      :   kalpana13@gmail.com 

शैजक्षक योग्यता  :   साधारर् लेखपढ 
विदेश भ्रिर्   :  -  
संलग्न पाटी    :  न.ेक.पा. एिाले 
परुस्कार, सम्िान र कृमत : - 
रािनीमतक इमतहास  :  2056 साल देजख 

नेततृ्िदायी संकल्प/योिना :  िडा स्तरिा िवहलाको नेततृ्ि गरी िवहला सशजिकरर्िा योगदान  
        पयुाणउने   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नाि, थर    :  िानकुा डोटेल  

पद     :  कायणपामलका/िडा सदस्य   

ठेगाना    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा न .१३,   

            फटकजशला मसन्धपुाल्चोक   
िन्ि मिमत   :  २०४०/०९/०७ 
िन्िस्थान    :   िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. १, भोटेचौर   
आिा/बाबकुो नाि   :  ललुा कुिारी/ददल बहादरु रोक्का  

श्रीिानको नाि      :  मिन प्रसाद डोटेल 

फोन/ िोबाइल नं.  :  9803835476 

ईिेल      :  januka13@gmail.com 

शैजक्षक योग्यता  :    साधारर् लेखपढ  
विदेश भ्रिर्   :    
संलग्न पाटी    :  ने .क. पा.िाओिादी केन्र 
परुस्कार, सम्िान र कृमत :      
रािनीमतक इमतहास  :  2064 साल देजख रािमनमतिा सविय ।  
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नाम, थर    :  भगवती नेपाली  

पद     :  वडा सदस्य   

ठेगाना    :  मेलम्ची नगरपाललका वडा न . १३,   
                  फटकशिला लसन्धपुाल्चोक    

जन्म लमलत   :  २०२७/02/१० 

जन्मस्थान    :  इन्रावती गाउँपाललका   
आमा/बाबकुो नाम   :  लनलाराम /कमलामाइ नेपाली   

श्रीमानको नाम      :  शिल बहादरु दमाई  

फोन/मोबाइल नं.   :  ९८२३५५६७४५   

ईमेल      :  - 

िैशिक योग्यता  :  सािर 

ववदेि भ्रमण   :  -  
संलग्न पाटी    :  न.ेक.पा. माओवादी केन्र 
परुस्कार, सम्मान र कृलत : - 
राजनीलतक इलतहास  :  २०64 साल देशि हाल सम्म सकृय  

नेततृ्वदायी संकल्प/योजना :   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नाि, थर    :  अिुणन प्रसाद घोरासैनी    

पद     :  िडा सदस्य   

िन्ि ठेगाना   :  िेलम्ची नगरपामलका िडा न .१३,   

            फटकजशला, मसन्धपुाल्चोक      

िन्ि मिमत       :   २०३५/०२/२५  

िन्ि स्थान    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा न .१३,  फटकजशला,  मसन्धपुाल्चोक   
आिा/बाबकुो नाि   :  प्रिेदत्त/ मललािाइ घोरासैनी 
श्रीितीको नाि      :  रािदेवि घोरासैनी  
फोन/िोबाइल नं.   : 9851180372   

ईिेल      :  arjunprd13@gmail.com 

शैजक्षक योग्यता  :   एस.एल.सी. 
विदेश भ्रिर्   :  भारत  
संलग्न पाटी    :  ने .क. पा. िाओिादी केन्र    
परुस्कार, सम्िान र कृमत : - 
रािनीमतक इमतहास  :  2058 साल देजख रािमनमतिा सविय । 

नेततृ्िदायी संकल्प/योिना :  
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नाि, थर    :  कृष्र् बहादरु दनिुार 

पद     :  िडा सदस्य   

ठेगाना    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा न . १३,   
                  फटकजशला, मसन्धपुाल्चोक   

िन्ि मिमत   :  २०१९/02/03 

िन्िस्थान    :  िेलम्ची नगरपामलका िडा न . १3, फटकजशला,  मसन्धपुाल्चोक   
आिा/बाबकुो नाि   :  सन्तराि दनिुार/लमलता दनिुार 

श्रीितीको नाि      :  देिकी दनिुार 

फोन/िोबाइल    :  9813045919  

ईिेल      :  - 

शैजक्षक योग्यता  :  साक्षर 

विदेश भ्रिर्   :  -  
संलग्न पाटी    :  न.ेक.पा. िाओिादी केन्र 
परुस्कार, सम्िान र कृमत : - 
रािनीमतक इमतहास  :  २०64 साल देजख हाल सम्ि सकृय ।  

नेततृ्िदायी सकल्प/योिना :   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@=@= sfof{no k|d'vx?sf] ljj/0f

 
 
 
 
मेलम्ची नगरपाललकामा हालसम्म कार्यरत कार्ायलर् प्रमखुहरुको वििरण :  
 

क्र.सं. कार्ायलर् प्रमखुको नाम, थर पद 
कार्यरत अिलि 

देखख सम्म 

१ कृष्ण प्रसाद घोरासैनी लन. कार्यकारी अलिकृत २०७१/०८/२१ २०७२/०१/२० 

२ अग्नी प्रसाद अलिकारी  कार्यकारी अलिकृत २०७2/०१/२१ २०७२/०५/०९ 

३ पूणय प्रसाद दलुाल   कार्यकारी अलिकृत २०७२/०६/१५ २०७३/११/२६ 

४ पूणय प्रसाद दलुाल   लन.कार्यकारी अलिकृत २०७३/११/२७ २०७४/०६/२२ 

५ देिी प्रसाद थपललर्ा  प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत 2074/06/23 2076/08/06 

६ कुमार प्रसाद कोइराला   प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत 207६/0९/०७ 207८/0२/१७ 

७ अमतृ कुमार लिताल  प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत 207८/0२/2१  
 
 

xfn ;Dd
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िडागत िस्त ुजस्थमत तथा रािमनमतक वििरर् 
 
२.१ िडा नं. १ को पररचय :   
वि.स. २०७३ साल फागनु २६ गते िेलम्ची नगरपामलका मभत्रका साविकका ४ िटा गाविसहरु थप भई 
नगरपामलकाको पनुगणठन गररएकोिा ती िध्ये भोटेचौर गाविस एक हो । नेपालिा संघीयता कायाणन्ियन पमि 
साविक भोटेचौर गाविसको ९ िटा िडाहरुिध्ये िडा नं. १, २, ३ र ४ सिािेश गरर हालको िेलम्ची 
नगरपामलकाको १ नं. िडा गठन भएको हो । यो िडा ९.३३ िगण वक.मि. क्षेत्रफलिा फैमलएको ि ।   

नेपालको रािधानी काठिाडौबाट उत्तर पिुणिा पने बागिती प्रदेश अन्तगणत रहेको मसन्धपुाल्चोक जिल्ला प्रमतमनमध 
सभा मनिाणचन के्षत्र नं. २ िा पने िेलम्ची नगरपामलकाको यस िडाको पिुणिा िेलम्ची नगरपामलकाको िडा नं. 
१२ को मगराञ्चौर र काठिाडौं जिल्लाको शंखरापरु न.पा. को िडा नं. २ पटाप, पजिििा िेलम्ची न.पा. िडा 
नं. २ को मनबगुाउ, उत्तरिा िेलम्ची न.पा. िडा नं. ५ को मसन्धखुोला र दजक्षर्िा जशिपरुी नागािुणन राविय 
मनकुञ्ज पदणि । यस िडािा लेक देजख िेशीसम्िका स्थानहरु रहेको कारर् भौगोमलक वहसािले जचसो हािापानी 
देजख गिी हािापानी सिेत पाइन्ि ।  पयणटकीय क्षेत्रको रुपिा विकास हनुे संभािना बोकेको यस िडाबाट 
िगुल वहिालको दृश्य अिलोकन गनण सवकन्ि । रािधानीबाट िेलम्ची नगरपामलका प्रिेश गने ३ िटा नाका 
िध्ये यो पमन एक हो । यहााँ ब्रा�र्, के्षत्री, तािाङ, कािी, दिाई र निेार गरी मिश्रीत बसोबास भएतापमन 
विकासको िििा सबै िातिामत एकिटुका साथ अजघ बढेको पाईन्ि । यस िडाका िामनसहरुको प्रिखु पेशा 
कृवष तथा पशपुालन भएतापमन यसका अलािा नोकरी, व्यापार, दगु्ध व्यिसाय, व्यिसावयक वकिी खेती, आल ु
खेती लगायतका नगदे िालीको खेती प्रिखु रहेको ि । यस िडािा पाताल गफुा, िौरी झरना, मत्रिेर्ीघाट, 

कुण्डेश्वर लगायतका प्राकृमतक एिं धामिणक पयणटकीयस्थलहरु रहेका िन ्  

२.२ िडा नं. १ बाट मनिाणजचत िनप्रमतमनमधहरुको वििरर् :   

ि.सं. िनप्रमतमनमधको नाि, थर पद सम्पकण  नं. मनिाणजचत रािनैमतक पाटी 
१. कृष्र् प्रसाद चौलागाई िडाध्यक्ष ९८५१२१६७१७ ने.क.पा. एिाले 

२. सावित्री काकी कायणपामलका सदस्य ९८६१४५२४८४ ने.क.पा. एिाले 

३. मभिसेन प्रसाद खमतिडा िडा सदस्य ९८५१०८२२९६ ने.क.पा. एिाले 

४. खम्ब मसं तािाङ िडा सदस्य ९८६०३९१२१३ ने.क.पा. एिाले 

५. शान्ती नेपाली िडा सदस्य ९८६२२५६५२० ने.क.पा. एिाले 
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3.3  वडा नं. १ को भगुोल तथा जनसंख्या सम्बन्धी वववरण    

वडाको क्षते्रफल  वडाको केन्र  वडाको जनसंख्या (जनगणना २०६८) वडाको जम्मा 
घरधरुी 

मविला पूरुष  
१०.५८ वगग वक.मम. भोटेचौर, मस.पा. २४८६ २२६६ १०७४ 

रष्टव्य:  साववक भोटेचौर गाववसको जनसंख्या र घरधरुी समावेश गररएको ।  
 

3.4 वडा नं. १ को जातजाती, धाममगक, सासं्कृमतक तथा पयगटन सम्बन्धी वववरण   

क्र.सं. वववरण नाम  

१ वडामा बसोबास गने जातजातीिरु बाह्मण, क्षेत्री,  तामाङ,  दमलत र नेवार 
२ वडामा बसोबास गने मामनसिरुले माने्न धमग  विन्द,ु बौद्द र वक्रश्चियन 
३ वडामा रिेका धाममगक मठ मश्चन्दर, गमु्बा र 

चचग सम्बन्धी वववरण  

केदारेश्वर मिादेव, मसध्देश्वर मिादेव, कुण्डेश्वर मिादेव, 
जकेश्वर मिादेव, के्षत्रपाल भमेुस्थान मश्चन्दर, सेतीदेवी 
माश्चन्दर थापाटोल, मनलकण्ठेश्वर मिादेव मश्चन्दर, रोक्का 
टोल श्चशव मश्चन्दर, जकेश्वरी मिादेव मश्चन्दर, सेतीदेवी 
माश्चन्दर भञ्ज्याङ्ग, माने ।  

४ वडामा रिेका परुाताश्चववक तथा पयगटकीय 
स्थलिरु  

मस�ेश्वर मत्रवेणीघाट, मौरी झरना, कुण्डेश्वर, पाताल गफुा, 
भमेूस्थान तथा मानडेााँडा, ठूलोढुङ्गा ।  

५ वडामा रिेका गढी, भञ्ज्याङिरु  – 

६ वडामा संचामलत िोमस्टे तथा ठूला िोटलिरु  मसन्ध ुविमालयन र मसन्ध ुदशगन िोटल ।  
 

3.5 वडा नं. १ को भौमतक पूवागधार, स्वास््य, शैश्चक्षक तथा ववश्चिय अवस्था   

क्र.सं. भौमतक संरचनाको वववरण िालको अवस्था संख्या 
१ वडा कायागलय भवन पक्की वडा कायागलय मनमागण भएको १ 

२ स्वास््य चौकी भएको  १ 

३ शिरी स्वास््य केन्र   भएको  १ 

४ बमथगङ सेन्टर  भएको  १ 

५ मनजी अस्पताल  अववन फामेसी १ 

६ सामदुावयक स्वास््य केन्र  स्वास््य समममत भोटेचौर  १ 

७ भेटेररनरी औषमध पसल  सयुगमखुी साना वकसान कृवष सिकारी संस्थाबाट संचामलत १ 

८ क्याम्पस मसन्ध ुभ्याली क्याम्पस १ 

९ मा.वव. सरस्वती मा.वव. , सेमतका देवी मा.वव. २ 

१० आ.वव.  श्चशवपरी आ.वव., जलेश्वरी आ.वव., मसङ्गेश्वरी आ.वव. ३ 

११ बाल ववकास केन्र  जल्केश्वरी बाल ववकास केन्र, भमेुस्थान बाल ववकास केन्र, 

मसद्द�गणेश बालववकास केन्र   
३ 

१२ बैंक तथा ववश्चिय संस्था  नेपाल सेवा लघ ुववि  १ 
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3.6 वडा नं. १ को ववकास पूवागधार पााँच वषग पविला र अविले   

(क)  भौमतक पूवागधार ववकास (श्चशक्षा)   

क्र.सं. ववद्यालयको 
वववरण  

पााँच वषग पविलाको अवस्था अविलेको अवस्था 

१ सरस्वती मा.वव.  दईु वटा भवन मध्ये भकूम्पबााट भात  
सतकातको सहयोगमा ननमााण भएको 
एउटा पक्की भवन क्षन  भएको ।  

 ६ कोठे ट्रस भवन मनमागण भएको । 

 ववज्ञान प्रयोगशाला नभएको  

 कम््यटर कक्षा संचालन भएको ।  

 शौचालय तथा खानेपानीको व्यवस्था 
भएको ।  

 

  भात  सतकातको सहयोगमा पनुननामााण 
प्रानिकतण मार्ा   पक्की नवद्यालय य भवन 
ननमााणानिन अवस्थामा तहकेो ।  

 थप ववज्ञान प्रयोगशाला र कम््यटुर 
कक्षा मनमागण भएको ।  

 गश्चणत प्रयोगशालाको शरुुवात 
गररएको ।  

 स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था  
भएको ।  

 
२ सेमतका देवी मा.वव.  पक्की पााँच कोठे भवन मनमागण भएको ।  

 अस्थायी मसकाई केन्र मनमागण गरर 
पठनपाठन गररएको ।  

 खानेपानी र शौचालयको प्रयाप्त व्यवस्था 
नभएको ।  

 ववद्यालको ८ कोठे नयााँ पक्की भवन 
मनमागण भएको । 

 परुानो पक्की भवनमा तला थप गरी ५ 
कोठा मनमागण गररएको ।  

 शौचालय, खानेपानीको व्यवस्था 
गररएको । 

 ववद्यालय भवन संरक्षणको लामग 
मेश्चशनरी वाल मनमागण गररएको ।  

 ववद्यालय घेराबार, सूचना प्रववमध 
प्रयोगशाला मनमागण गररएको ।  

 ववज्ञान प्रयोगशालाको शरुुवात 
गररएको ।  

३ जलेश्वरी आ.वव.    दईु वटा ट्रस भवन र ढुङ्गा माटोको चार 
कोठे भवन मनमागण भएको । 

 

 िाल दईु वटा पक्की भवन मनमागण 
भएको ।  

 ववद्यालय भवन संरक्षणको लामग 
मेश्चशनरी वाल, ग्यामबन लगाई संरक्षण 
गररएको ।  

 खानेपानी, शौचालयको व्यवस्था 
गररएको ।  

४ जल्केश्वरी वाल 
ववकास केन्र   

 दईु वटा ट्रस भवन मनमागण भएको । 

 खानेपानी तथा शौचालयको उश्चचत 
व्यवस्था नभएको ।  

 

 एक वटा नयााँ ट्रस भवन र छात्रछात्रा 
सवित शौचालय मनमागण भएको ।  
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५ मसवद्दगणेश बाल 
ववकास केन्र  

 एक वटा ट्रस भवन मनमागण भएको ।  

 खानेपानीको व्यवस्था नभएको ।  
 परुानै भवन रिेको । 

 खानेपानीको व्यवस्था गररएको छ ।  
६ मसंङ्गेश्वरी आ.वव.  दईु वटा ट्रस भवन मनमागण भएको । 

 खानेपानी तथा शौचालयको उश्चचत 
व्यवस्था नभएको ।  

 

 एक वटा नयााँ ट्रस भवन र छात्रछात्रा 
सवित शौचालय मनमागण भएको ।  

 ववद्यालयको परुानो भवनको झ्याल 
ढोका ममगत गररएको छ ।   

७ श्चशवपरुी आ.वव.   एक वटा ट्रस भवन मनमागण भएको । 

 अस्थायी टिरोमा पठनपाठन  
गररएको ।  

 पक्की ववद्यालय भवन मनमागण  
गररएको ।  

 खानेपानीको व्यवस्था गररएको । 

 शौचालय मनमागणामधन अवस्थामा 
रिेको ।  

८ भमेूस्थान बाल 
ववकास केन्र  

 एक वटा ट्रस भवन मनमागण भएको ।  

 खानेपानी तथा शौचालयको उश्चचत 
व्यवस्था नभएको ।  

 

 थप एक वटा ट्रस भवन मनमागणामधन 
अवस्थामा रिेको ।  

 खानेपानीको व्यवस्था गररएको छ । 

 
 

(ख)  भौमतक पूवागधार ववकास (स्वास््य)  

क्र.सं. स्वास््य वववरण पााँच वषग पविलाको अवस्था अविलेको अवस्था 
१ भोटेचौर स्वास््य 

चौकी   
 भकूम्पबाट कच्ची भवन क्षमत 

भएको ।  

  वल्डग मभजन नेपालको सियोगमा 
अस्थायी ट्रस भवन मनमागण गरी स्वास््य 
सेवा प्रदान गररएको छ ।  

 खानेपानी तथा शौचालयको व्यवस्था 
गररएको ।  

 प्रभावकारी स्वास््य सेवा प्रदान गररएको 
छ । 

२ सामदुावयक स्वास््य 
केन्र भोटेचौर  

 दईु वटा पक्की भवन मनमागण 
भएकोमा भकुम्पबाट एक वटा 
पक्की भवन क्षमत भएको ।  

 

 िाल एउटा पक्की भवन रेक्टोवफवटङ गरी 
मनमागण गररएको छ ।  

 एउटा वप्रफ्याब भवन मनमागण भएको छ 
। 

 खानेपानी तथा शौचालयको व्यवस्था 
गररएको ।  

 प्रभावकारी स्वास््य सेवा प्रदान गररएको 
छ ।  

 एक्रे मेश्चशन लगायतका ल्याबका 
समाग्रीिरु खररद गररएको छ ।  

 अश्चक्सजन कन्सन्ट्रटर र अश्चक्सजन 
मसमलण्डरको व्यवस्था गरी उपचार 
गररएको । 
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३ कोमभड १९ 
व्यवस्थापन 

कुनै पमन मिामारी देखा 
नपरेको  

 सामदुावयक स्वास््य केन्रमा यस के्षत्रको 
पााँच वटै वडाको केन्र िनु ेगरी कोमभड 
सेन्टर स्थापना गरी कोमभड १९ 
रोकथाम तथा मनयन्त्रण गररएको ।  

 वडाका दीघगरोगीिरुलाई मनशलु्क औषमध 
ववतरण गररएको ।  

 अश्चक्सजन कन्सन्टे्रटर र अश्चक्सजन 
मसमलण्डरको व्यवस्था गरी उपचार 
गररएको ।  

 

(ग)  भौमतक पूवागधार ववकास (खानेपानी तथा सरसफाई)  

क्र.सं. वववरण पााँच वषग पविलाको अवस्था अविलेको अवस्था 
१ खानेपानीको तथा 

सरसफाईको अवस्था   

 वडाका केिी बस्तीिरुमा 
सावगजमनक धारािरु मनमागण  
भएको ।  

 ५ वटा ररजभग खानेपानी ट्याङ्की 
मनमागण भएको ।  

 खलुा द्ददशमकु्त वडा घोषणा 
गररएको ।  

 एक घर एक धारा कायगक्रम 
अन्तगगत ५०० घरधरुीमा 
खानेपानीको व्यवस्था गररएको ।  

 भञ्ज्याङ खानेपानी, जकेखोला 
ठूलोवप्लाबोट खानेपानी, डााँडागाउाँ 
खानेपानी र भोटेचौर बिृत 
खानेपानी योजना माफग त वडाका 
सबै घरधरुीमा खानेपानी 
मनमागणामधन अवस्थामा रिेको ।   

 

(घ)  भौमतक पूवागधार ववकास (सडक)  

क्र.सं. सडकको वववरण पााँच वषग पविलेको अवस्था अविलेको अवस्था 
१ सडकको अवस्था     बाहै्र मविना संचालन िनु े सााँख ु

काउले दोभान भोटेचौर पक्की सडक 
रिेको ।  

 २ वक.मम. ग्राभेल सडक रिेको । 

 ४७.५ वक.मम. कच्ची सडक 
मनमागण भएको । 

 ४ वक.मम. पक्की सडक मनमागण 
भएको ।   

 िाल वडा मभत्र पक्की ४ वक.मम., ग्राभेल 
सडक १८ वक.मम., कच्ची सडक ६० 
वक.मम., नयााँ सडक ट्रयाक, २५ 
वक.मम. मनमागण गररएको ।   

 ४५० ममटर सडक ढलान गररएको ।  

 २५०० ममटर पक्की डे्रन मनमागण 
गररएको ।    

 मिमभर भञ्ज्याङखण्ड सडक, भोटेचौर 
मानेडााँडा फुरेमाटो सडक, पाटीगाउाँ 
मसन्धखुोला सडक, भमेुस्थान रोक्का टोल 
सडकलाई बाहै्र मविना संचालन िनु े
गरी स्तरोन्नती गररएको ।  
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(ङ)  भौमतक पूवागधार ववकास (भवन)  

क्र.सं. भवनको वववरण पााँच वषग पविलाको अवस्था अविलेको अवस्था 
१ वडा कायागलय भवन   वडा कायागलय भवन गाउाँ 

सामदुावयक समममत भोटेचौरको 
भवनबाट संचालन भएको ।  
 

 ८ कोठे पक्की वडा कायागलय भवन 
मनमागण गरी सेवा संचालन  
गररएको ।  

 खानेपानी, शौचालय र घेराबार 
मनमागण गररएको ।  

२ सामदुावयक भवन  गाउाँ सामदुावयक समममतको एक 
मात्र भवन रिेको  
 

 पाटीगाउाँ सा.भ., चााँपाबोट सा.भ., 
ठूलोपाटा सा.भ., मानेडााँडा सा.भ., 
तोरीडााँडा सा.भ., कुण्डेश्वर सा.भ., 
खाल्डे सा.भ., कालीदेवी सा.भ.गरी 
जम्मा ८ वटा सामदुावयक भवन र 
१४ वटा प्रमतक्षालय मनमागण 
गररएको । 

 

(च)  जनशश्चक्त व्यवस्थापन  

क्र.सं. वववरण पााँच वषग पविलेको अवस्था अविलेको अवस्था 
१ जनशश्चक्त तथा 

कमगचारीको अवस्था   

 १ जना वडा सश्चचव र १ जना 
कायागलय सियोगी रिेको ।   

 सिायक पााँचौ १, असई १ र 
कायागलय सियोगी १ र १ जना 
सामाश्चजक पररचालक गरी जम्मा ४ 
जना जनशश्चक्त रिेको ।   

 

(छ)  मसंचाईको अवस्था  

क्र.सं. वववरण पााँच वषग पविलेको अवस्था अविलेको अवस्था 
१ मसंचाईको अवस्था     परापूवग काल देश्चख चल्दै आएको 

कुलोबाट मसंचाई गने गररएको ।  
 

 वडाका ववमभन्न स्थानमा १.२ 
वक.मम. मसंचाई कुलो मनमागण 
गररएको ।  

 वडाका ववमभन्न स्थानमा ८ वटा 
मसंचाई ट्याङ्की मनमागण गरर 
पाइपलाईन मसंचाईको व्यवस्था 
गररएको ।  

 वडा मभत्रका २५ वटा मसंचाई 
कुलोको स्तरोन्ती गररएको ।  

 मसन्धखुोला  ठूलोवपपलबोट  मलफ्ट 
मसंचाई मनमागणामधन अवस्थामा  
रिेको ।  
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(ज)   खानेपानी मनमागणको अवस्था :   

क्र.सं. 
खानेपानी योजनाको 

नाम 
वडा नं. 

मनमागण सम्पन्न 
भएको खानेपानी 
धारा संख्या 

मनमागणामधन खानेपानी 
धारा संख्या 

लाभाश्चन्वत घरधरुी 

१ 
श्चचसो स्वास््य राम्चे 
खानेपानी योजना 

१ २१७ – २१७ 

२ 
डााँडागाउाँ खानेपानी 
योजना 

१ – ३०० ३०० 

३ 
भञ्ज्याङ खानेपानी 
योजना 

१ – १०० १०० 

४ 
जकेखोला ठूलो 
वपपलबोट खानेपानी 
योजना 

१ – ६० ६० 

५ 
भोटेचौर बिृत 
खानेपानी योजना 

१ – ६०० ६०० 

 

d]nDrL g=kf= j8f g+= ! l:yt b]jL:yfg 7"nf] kf6f / e'd]:yfg l;+9L lgdf{0f
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d]gkf ! df lgdf{0f ul/Psf] ;8s tyf ;8s 9nfg 

d]gkf ! df l:yt klx/f] ;+/If0f / ;8s u|fe]n  
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िडा नं. २ 

२.९ िडा नं. २ को पररचयः 

वि.स. २०७३ साल फागनु २६ गते िेलम्ची नगरपामलका मभत्रका साविकका ४ िटा गाविसहरु थप भई 
नगरपामलकाको पनुगणठन गररएकोिा ती िध्ये भोटेचौर गाविस एक हो । नेपालिा संघीयता कायाणन्ियन पमि 
साविक भोटेचौर गाविसको ९ िटा िडाहरुिध्ये िडा नं. ५, ६, ७, ८ र ९ सिािेश गरर हालको िेलम्ची 
नगरपामलकाको िडा नं. २ िडा गठन गररएको ि । यो िडा ४.४४ िगण वकमि क्षते्रफलिा फैमलएको ि ।  

नेपालको रािधानी काठिाडौबाट उत्तर पिुणिा पने बागिती प्रदेश अन्तगणत रहेको मसन्धपुाल्चोक जिल्ला प्रमतमनमध 
सभा मनिाणचन के्षत्र नं. २ अन्तगणत पने यस िडाको पिुणिा िेलम्ची नगरपामलकाको िडा नं. १ भौटेचौर,  
पजिििा िडा नं ३ हैबङु,  , उत्तरिा िेलम्ची न.पा. िडा नं. ४ थकनी र दजक्षर्िा जशिपरुी नागािुणन राविय मनकुञ्ज 
र काठिाडौं जिल्ला गोकरे्श्वर नगरपामलका िडा नं. १ िलुखकण  पदणि । पयणटकीय नगरीको रुपिा रहेको 
यस िडाबाट िगुल वहिालको दृश्य अिलोकन गनण सवकन्ि भने भोटेचौर जचया बगान सिेत यसै िडा मभत्र 
पदणि । यस िडाको प्रमसि तपचलुी पयणटकीय के्षत्रबाट विमभन्न वहिशंृ्रखलाहरुको अिलोकन गनण सवकन्ि । 
यस िडािा �ा�र्, क्षेत्री, तािाङ र दिाई गरी मिश्रीत बसोबास भएता पमन विकासको िििा सबै िातिामत 
एकिटुका साथ अजघ बढेको पाईन्ि । यस िडाका िामनसहरुको प्रिखु पेशा कृवष भएता पमन यसका अलािा 
नोकरी, व्यापार, दगु्ध व्यिसाय, व्यिसावयक वकिी खेती, एभोगाडो नगदेबालीको रुपिा जचयाखेती रहेको ि ।  

२.१० िडा नं. २ बाट मनिाणजचत िनप्रमतमनमधहरुको वििरर् :   

ि.सं. िनप्रमतमनमधको नाि, थर पद सम्पकण  नं. मनिाणजचत रािनैमतक पाटी 
१ सन्त बहादरु तािाङ  िडा अध्यक्ष  ९७५१०३५०५३ ने.क.पा. एिाले 

२ नगेन्र प्रसाद खमतिडा  िडा सदस्य ९८४३१५३३७२  ने.क.पा. एिाले 

३ मिन प्रसाद खमतिडा िडा सदस्य ९८४३००८५२१ ने.क.पा. एिाले 

४ गोिा दलुाल  िडा सदस्य ९८४९५०७३४२ ने.क.पा. एिाले 

५ लक्ष्िी दिी  िडा सदस्य ९८१८३६५०५६ ने.क.पा. एिाले 

 
 
 

#=& j8f g+= @ sf] kl/ro
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3.9 वडा नं. २ को भगुोल तथा जनसंख्या सम्बन्धी वववरण :   

वडाको क्षते्रफल वडाको केन्र 
वडाको जनसंख्या (जनगणना २०६८) वडाको जम्मा 

घरधरुी मविला पूरुष 

5.57 वगग वक.मम. जैसीगाउँ, मस.पा. २४८६ २२६६ १०७४ 

रष्टव्य:  साववक भोटेचौर गाववसको जनसंख्या र घरधरुी समावेश गररएको ।  
 

3.10 वडा नं. २ को जातजाती, धाममगक, सासं्कृमतक तथा पयगटन सम्बन्धी वववरण   

क्र.सं. वववरण नाम  

१ वडामा बसोबास गने जातजातीिरु बाह्मण, क्षेत्री,  तामाङ, दमलत  
२ वडामा बसोबास गने मामनसिरुले माने्न धमग  विन्द,ु बौद्ध र वक्रश्चियन 
३ वडामा रिेका धाममगक मठ मश्चन्दर, गमु्बा र चचग 

सम्बन्धी वववरण  

मसदे्धश्वरी मत्रवेणीघाट, अचगले देवी, जाल्पा देवी मश्चन्दर, 

तपचलुी तपेश्वर, भमेुस्थान मश्चन्दर, सेतीदेवी मश्चन्दर  ।  
४ वडामा रिेका परुाताश्चववक तथा पयगटकीय 

स्थलिरु  
तपचलुी, मत्रवेणीघाट, अचगले देवी, चमेरे गफुा, 
बसािाचौर, श्चचयाबगान, मिादेव काल्लो ।   

५ वडामा रिेका गढी, भञ्ज्याङिरु  अचगले गढी र तपचलुी भञ्ज्याङ्ग । 

६ वडामा संचामलत िोमस्टे तथा ठूला िोटलिरु  श्चशखर िोमस्टे, मसन्जर िोमस्टे, पषु्कर िोटल  
 

3.11 वडा नं. २ को भौमतक पूवागधार, स्वास््य, शैश्चक्षक ववश्चिय अवस्था   

क्र.सं. भौमतक संरचनाको वववरण िालको अवस्था संख्या 
१ वडा कायागलय भवन पक्की वडा कायागलय भवन मनमागण भएको १ 

२ स्वास््य OsfO{ भएको  १ 

३ भेटेररनरी औषमध पसल  भएको १ 

४ मा.वव. जाल्पा देवी मा.वव.  १ 

५ आ.वव.  मनवगुाउँ आ.वव.  १ 

६ बाल ववकास केन्र  भएको # 

७ बैंक तथा ववश्चिय संस्था  स्वरोजगार लघवुवि संस्था मल.  १ 

८ सामदुावयक मसकाई केन्र  भएको १ 
९ सिकारी   भएको  २ 
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3.12 वडा नं. २ को ववकास पूवााधार पााँच वर्ा पविला र अविले :   

(क)  भौतिक पूवााधार ववकास (शिक्षा)   

क्र.सं. ववद्यालयको वववरण  पााँच वर्ा पविलाको अवस्था अविलेको अवस्था 
१ जाल्पा देवी मा.वव.  kfFr वटा भवन मध्ये चार वटा ट्रस 

भवन र एक वटा पक्की भवनबाट  
पठन पाठन भएको ।  

 

  5 वटा भवन मध्ये दईु वटा पक्की 
भवन र चार वटा ट्रस भवन तनमााण 
भएको  । 

 सवुवधा सम्पन्न िौचालय सविि 
ववद्यालय घेराबार गररएको ।  

 ववज्ञान प्रयोगिाला, कम््यटुर कक्षा 
तनमााण भई संचालनमा रिेको ।  

 ददद्यालयमा खानेपानीको व्यवस्था 
गररएको ।  

 ववद्यालयमा तसतस क्यामेरा जडान 
गररएको ।  

 प्रववतधमैत्री पठनपाठन िरुु 
गररएको ।  

२ तनबगुाउाँ आ.वव.  एक वटा ट्रस भवन र एक वटा 
कच्ची भवनबाट पठनपाठन  
भएको ।  

 खानेपानीको व्यवस्था भएको । 

 िाल दईु वटा ट्रस भवन तनमााण 
भएको   र  एक वटा पक्की दईु 
कोठे भवन तनमााणातधन अवस्थामा 
रिेको ।  

 खानेपानी, िौचालय सवििको 
व्यवस्था भएको ।  

 

(ख)  भौतिक पूवााधार ववकास (स्वास््य)  

क्र.सं. स्वास््य संस्थाको 
वववरण 

पााँच वर्ा पविलाको अवस्था अविलेको अवस्था 

१ तनबगुाउाँ स्वास््य 
चौकी   

 स्वास््य चौकी नभएको ।   पक्की स्वास््य भवनबाट स्वास््य सेवा 
प्रवाि गररएको ।  

 स्वास््य संस्थामा ५ वटा अशक्सजन 
तसतलन्डर, ५ वटा बेड, अशक्सजन 
उत्पादन गने मेशिन लगायिका 
स्वास््य सामाग्री रिेको ।  
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(ग)  भौमतक पूवागधार ववकास (खानेपानी तथा सरसफाई)  

क्र.सं. वववरण पाँच वषग पविलाको अवस्था अविलेको अवस्था 
१ खानेपानीको तथा 

सरसफाईको अवस्था   

 वडाका केिी बस्तीिरुमा सावगजमनक 
धारािरु मनमागण भएको ।  

 २ वटा ररजभग खानेपानी ट्याङ्की 
मनमागण भएको ।  

 खलुा ददशमकु्त वडा घोषणा  
गररएको ।  

 िाल वडाका सबै घरधरुीमा 
खानेपानीको व्यवस्था गररएको ।  

 िाल पाँच वटा खानेपानी ट्याङ्की 
मनमागण भई जम्मा वडा मभत्र सात 
वटा खानेपानी ट्याङ्की रिेको ।  

 

(घ)  भौमतक पूवागधार ववकास (सडक)  

क्र.सं. सडकको वववरण पाँच वषग पविलाको अवस्था अविलेको अवस्था 
१ सडकको अवस्था     ठाडोखोला देश्चख ओख्रनेी खोलासम्म ४ 

वक.मम. सडक पक्की रिेको ।  

 श्चजर वकलो सोतीखोला सडक बाहै्र 
मविना चल्ने सडकको रुपमा रिेको ।  

 १२ वक.मम. कच्ची सडक  
रिेको ।  

 िाल वडा मभत्र पक्की ४ वक.मम., 
कच्ची सडक २१ वक.मम., नया ँ
सडक ट्रयाक १३    वक.मम. मनमागण 
गररएको ।   

  ९ वक.मम. ग्राभेल, १२ ममटर पक्की 
ढलान मनमागण, ५०० ममटर पक्की 
नाली मनमागण गररएको ।   

  तपचलुी सडक, ओख्रनेी 
स्याङतानटोल सडक, मनबगुाउँ 
सुँयलछाप सडक, जैसीगाउँ 
सुँयलछाप सडक, मसम्ला फेद मसम्ले 
बेसी कृवष सडक गरी पाँच वटा 
सडक बाहै्र मविना चल्ने सडकको 
रुपमा स्तरोन्नती गररएको ।  

 

(ङ)  भौमतक पूवागधार ववकास (भवन)  

क्र.सं. भवनको वववरण पाँच वषग पविलाको अवस्था अविलेको अवस्था 
१ वडा कायागलय भवन   वडा कायागलय भवन नभएको। 

 वडा कायागलय जाल्पा देवी मा.वव. 
को भवनमा संचालन गररएको ।   

 

 चार तले ११ कोठे पक्की वडा 
कायागलय भवन मनमागण भई उक्त 
भवनबाट वडा कायागलय संचालन 
गररएको । 

 २ रोपनी जग्गा खररद गररएको ।  
 

 
२ सामदुावयक भवन  एक वटा सामदुावयक भवन 

रिेको ।   

 तपचलुी सा.भ., काभ्राबोट सा.भ., 
कुलदेवता सा.भ., सुँयलछाप सा.भ., 
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 एक वटा मसकाई केन्र भवन 
रिेको ।  

 

लामसुमुारो सा.भ.गरी ५ वटा 
सामदुावयक भवन,  ६ वटा 
प्रमतक्षालय भवन, श्चचया बगान 
पयगटकीय के्षत्र प्रवेश द्वार मनमागण 
गररएको ।  

  
 

(च)  जनशश्चक्त व्यवस्थापन  

क्र.सं. वववरण पाँच वषग पविलाको अवस्था अविलेको अवस्था 
१ जनशश्चक्त तथा 

कमगचारीको अवस्था   

 वडा नं. १ र २ एउटै गाववस 
भएकोले सोिो गाववसका गाववस 
सश्चचवबाट सेवा प्रवाि गररएको ।  

 सिायक पाँचौं १, असई १, 

कम््यटुर अपरेटर १ र कायागलय 
सियोगी १ गरी जम्मा ४ जना 
जनशश्चक्त रिेको ।   

 

(छ)  मसंचाईको अवस्था  

क्र.सं. वववरण पाँच वषग पविलाको अवस्था अविलेको अवस्था 
१ मसंचाईको अवस्था     परापूवग काल देश्चख चल्दै आएको 

कुलोबाट मसंचाई गने गररएको ।  
 

 १ वक.मम. पक्की ठाडो खोला मसंचाई 
मलु कुलो मनमागण गररएको ।  

 ७०० ममटर अन्य मसंचाई पक्की 
कुलो मनमागण गररएको । 

 ६ वटा मसंचाई कुलो ममगत संभार 
गररएको ।  

 

(ज)  खानेपानी मनमागणको अवस्था :  

क्र.सं. खानेपानी योजनाको 
नाम  

वडा नं. मनमागण सम्पन्न 
भएको खानेपानी 
धारा संख्या  

मनमागणामधन खानेपानी 
धारा संख्या  

लाभाश्चन्वत घरधरुी  

१ वडा कायागलय क्षेत्र 
खानेपानी मनमागण  

२ ४० – ४० 

२ वडा स्तरीय खानेपानी 
मनमागण  

२ – २० १०० 

जम्मा  ४० २० १४० 
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(झ)  वडामा मनमागण भएका अन्य भौमतक पूवागधारिरु   

 जाल्पा देवी मश्चन्दर जान ेमसंढी मनमागण १५० ममटर  

 तसो बाटो मामथल्लो टोल मसंढी मनमागण २५० ममटर  

 खकागधारा तेसो बाटो मसंढी मनमागण २५० ममटर  

 तपचलुो पयगटकीय के्षत्र मसंढी मनमागण १५० ममटर  
 तपचलुी पयगटन के्षत्र श्चचया वकृ्षारोपण १५०० मबरुवा लगाइएको ।  

 तपचलुी पयगटन के्षत्र पोखरी मनमागण  

 समुारे टोल देवीथान खानेपानी ढुङ्गेधारा मनमागण  

 तपचलुी पयगटन के्षत्र ३ वक.मम. ववद्यतु लाइन ववस्तार  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मेलम्ची नगरपामलका वडा नं. २ तपचलुीमा मनमागण गररएको शौचालय र सामदुावयक भवन 
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िडा नं. ३ 

२.१६ िडा नं. ३ को पररचय: 
मसन्धपुाल्चोक जिल्लाको पजिि के्षत्रिा अिजस्थत िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ३ (साविक हैबङु गाविस) 
जशिपरुी राविय मनकुञ्जसंग िोमडएको ि । सिनु्री सतह देजख २१०० मिटर उचाइको हाराहारीिा रहेको यस 
िडा १४.५३ िगण वक.मि.क्षते्रफ़लिा फैमलएको ि । यस िडाको पूिणिा िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. २ र 
५, पजिििा जशिपरुी राविय मनकुञ्ज र निुाकोट जिल्लाको जशिपरुी गाउाँपामलका िडा नं. १ को तलाख,ु उत्तरिा 
निुाकोट जिल्ला जशिपरुी गाउाँपामलका िडा नं.१ तलाख ुर िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ४ थकनी, दजक्षर्िा 
िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. २ र जशिपरुी राविय मनकुञ्ज पदणि । जिल्लाको सदरिकुाि चौताराबाट १३ 
कोषको दरुीिा अिजस्थत यस िडा नं. ३ हैबङु धामिणक, सांस्कृमतक एिं पयणटकीय दृव�कोर्ले अन्यन्त िहत्िपूर्ण 
स्थानको रुपिा रहेको ि । यस िडािा वहउाँ पने लेक देजख बेसीसम्िको भगूोल रहेको  
ि । वहलेभन्ज्याङ, ओख्रनेी डााँडा (प्रकृमत ररसोटण), ट्राउट फिण, धाप, जचसापानी, पाटीभन्ज्याङ लगायतका 
धारमिक एिं पयणटकीय िहत्िका धरोहरहरु रहेका िन ्। तािाङ, गरुुङ सिदुायको बाहलु्यत रहेको यस 
िडािा बाहनु के्षत्री, दािई, कािी तथा अन्य िातिातीको मिजश्रत बसोिास रहेको ि । यस िडािा अमधकांश 
बौि धिण र केही मिजश्रत रुपिा वहन्द ुधिण िाने्न िामनसहरु रहेका िन ्।  
 
२.१७ िडा नं. ३ बाट मनिाणजचत िनप्रमतमनमधहरुको विविरर् :  

ि.स. िनप्रमतमनमधहको नाि पद सम्पकण  नं . मनिाणजचत रािनैमतक दल 

१. बसन्त गरुुङ  िडा अध्यक्ष ९८४१५१२०९१  नेपाली कांग्रसे  

२. रािेश लािा  िडा सदस्य  ९८४९३११७१३  नेपाली कांग्रसे 

३. राि बहादरु तािाङ िडा सदस्य ९८१८०५५६०८  नेपाली कांग्रसे 

४. उमिणला तािाङ िडा सदस्य ९८१३९६४३४८   नेपाली कांग्रसे 

५. िेल कुिारी दािई  िडा सदस्य ९८०३८१६३०३ नेपाली कांग्रसे 
 
 

#=!# j8f g+= # sf] kl/ro 

#=!$ j8f g+= # sf] gSzf M
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3.15 वडा नं. ३ को भगूोल तथा जनसंख्या सम्बन्धी वववरण  
 

वडाको क्षते्रफल  वडाको केन्र  वडाको जनसंख्या (जनगणना २०६८) वडाको जम्मा 
घरधरुी मविला पूरुष 

14.53 वगग वक.मम. िैबङु 1310 1174 576 
 

3.16  वडा नं. ३ को जातजाती, धाममगक, सासं्कृमतक तथा पयगटन सम्बन्धी वववरण   

क्र .स.  वववरण नाम 

१ वडामा बसोबास गने जातजामतिरु तामाङ, गरुुङ, क्षेत्री, ब्राह्मण, दमलत, दमाई, कामी, मगरी, मगर  

२ वडामा बसोबास गने मामनसिरुले 
माने्न धमग 

बौध धमग, विन्द ुधमग, वक्रश्चियन धमग 

३ वडामा रिेको मठ मश्चन्दर, गमु्बा  कामलका देवी मश्चन्दर ,सेबबोन  भमेू मश्चन्दर, लोकेश्वरी मािदेब 
मश्चन्दर, देववस्थान मश्चन्दर, िैबङु भमेुस्थान मश्चन्दर, सम्तेन साङ्ग 
गमु्बा । 

४ वडामा रिेको पयगटकीय स्थलिरु  विलेभन््याङ, ओख्रनेीडााँडा, प्रकृमत ररसोटग, ट्राउट फमग, धाप 
श्चिसापानी, पाटी भञ्ज्याङ्ग ।  

५ वडामा रिेको गडी  ,भन््याङिरु  पाटीभन््याङ  ,विलेभन््याङ  
६ वडामा सन्िामलत िोमस्टे तथा ठुला 

िोटलिरु, 
प्रकृमत ररसोटग, धाप, कटेज एण्ड भ्यू प्वान्ट िोटल, प्रकृमत ररसोटग, 
धाप कटेज एण्ड भ्यू प्वाइन्ट, ट्रउट मभलेज ररसोटग, मनकामना, 
िोटल श्चिसापानी,   Hotal Shangbola, Dorje Lakpa Hotal, िोटेल 
विमालयन मभष्टा ।  

 
3.17 वडा नं. ३ को भौमतक पूवागधार, स्वास््य, शैश्चक्षक, ववश्चिय अवस्था  

क्र .स.  भौमतक संरिनाको वववरण िालको अवस्था संख्या 
१ वडा कायागलय भवन  पक्कि वडा कायागलय भवन मनमागणामधन अवस्थामा रिेको  १ 

२ स्वास््य िौकी  भएको  १ 

३ ववद्यालय मा.वव. श्री िैबङु मिादेव स्थान मा.वव. १ 

४ आ.वव. श्री कामलका शरण आ.वव. र श्री थङु्ग ेडााँडा आ.वव. २ 

५ बाल ववकास केन्र  श्री िैबङु मिादेवस्थान मा.वव.,  कामलका शरण आ.वव. र 
श्री थङु्गे डााँडा आ.वव. 

३ 

६ बैंक तथा ववमतय संस्था  मानसुी लघ ुववि वविीय संस्था, मनुाल सामदुावयक कृवष 
सिकारी संस्था मल., िैबङु मविला बित तथा ऋण 
सिकारी संस्था मल. 

३ 
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3.18  वडा नं. ३ को ववकास पूवागधार पााँि वषग पविला र अविले :  
 
(क) भौमतक पूवागधार ववकास (श्चशक्षा) 
क्र स. ववद्यालयको वववरण पााँि वषग पविला अविलेको अवस्था 
१ कामलका शरण आ.वव. कच्िी भवन भएको, कक्षाकोठाको 

अभाव  । 

नयााँ पिी भवन मनमागण भएको ।  

२ िैबङु मादेब स्थान मा.वव. कच्िी भवन भएको, कक्षाकोठाको 
अभाव  । 

समुबधा सम्पन्न भएको पक्कि भवन 
मनमागण ।  

३ थङु्गे डाडा आ.वव. कच्िी भवन भएको, कक्षाकोठाको 
अभाव  । 

नयााँ भवन मनमागण भएको  

 
(ख)  भौमतक पूवागधार ववकास  (स्वास््य) 

क्र .स.  स्वास््य संस्थाको वववरण पााँि वषग पविला अविलेको अवस्था 
१ िैबङु स्वास््य िौकी   पिी स्वास््य िौकी भवन भएको  

 खानेपानी र शौिालायाको समुबधा 
भएको ।  

 िाल अस्थायी भवन 
मनमागण भई व्यवश्चस्थत 
भएको ।  

 
(ग) भौमतक पूवागधार खानेपानी तथा सरसफाई :  

क्र .स  वववरण पााँि वषग पविला अविलेको अवस्था 
१ खानपेानी तथा सरसफाइको 

अवस्था  

 खाने पानी समुबधा सबै टोल 
टोल   भएको, 

 सावगजमनक तथा सबै घरिरुमा  
शौिालय नभएको ।  

 खान े पामन समुबधा सबै 
टोल टोल   भएको ।  

 सावगजमनक तथा सबै 
घरिरुमा  शौिालय 
मनमागण भएको ।  

 
(घ) भौमतक पूवागधार ववकास (सडक)  

क्र .स.  वववरण पााँि वषग पविला अविलेको अवस्था 
१ सडकको अवस्था   मूल सडक समेत कच्िी  मात्र 

भएको, 
 कच्िी सडक मनमागण भएको तर 

गाडी िबने अवस्था नभएको । 

 िाल १५ वक .मम. ग्राभेल सडक 
मनमागण भएको  

 िाल सबै शाखा मोटर बाटोिरुमा 
विउदमा गाडी िबने अवस्था  
भएको । 

२ बाहै्र मविना िबन े
सडक   

   नभएको   श्चिया बगान िैबङु पावटभन््याङ 
बाहै्र मविना िबन े सडक मनमागण 
गररएको । 

 विउदमा मात्र िबन े९  वटा सडक 
मनमागण गररएको । 
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(ङ) भौमतक पूवागधार ववकास  (भवन) 

क्र .स.  वववरण पााँि वषग पविला अविलेको अवस्था 
१ वडा कायागलय भवन   कच्िी भवनमा संिालन गररएको, 

 पिी वडा कायागलय भवन नभएको 
 कमगिारीलाई काम गनग पयागप्त 

कोठािरु नभएको । 

 पिी वडा कायागलय भवन मनमागणामधन 
अवस्थामा रिेको ।  

 
(ि) मसंिाईको अवस्था  

क्र .स.  वववरण पााँि वषग पविला अविलेको अवस्था 
१ मसंिाईको अवस्था   परापवुगकाल देश्चख िबदै आएको 

कुलोबाट मसंिाई गने गररएको ।  
 

 परापवुगकाल देश्चख िबदै आएको 
मसंिाई कुलोलाई ममगत सम्भार गरर 
मसंिाईको व्यवस्था गररएको ।  

 

d]gkf # l:yt vfg]kfgL wf/f / xË]n kmfF6 l;+rfO{ s'nf] lgdf{0f 

d]gkf # l:yt vfg]kfgL 6\ofÍL / l;+9L lgdf{0f 
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d]gkf # l:yt ;f]tLvf]nf ;jbfx u[x / u'?ªufpF ;fd'bflos ejg 
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#=@)= $ g+= j8fsf] gSzfM

3.19 वडा नं. ४ को परिचय 

वव.स. २०७१ साल मंससि १६ गते नेपाल सिकािको सनर्णय बमोजिम साववकका ७ वटा गा.वव.स.हरु सामेल गरि गठित 
मेलम्ची नगिपासलका िाज्यको पनुण संिचना पश्चात वव.स. २०७३ साल फागनु २६ गते साववकका ४ गा.वव.स.हरु थप भई 
पनुगणिन भएकोमा ती मध्ये थकनी  गाववस एक हो । १९.१३ वगण वक.सम. क्षेत्रफल भएको यस वडामा वव.स. २०६८ सालको 
िाविय िनगर्ना अनसुाि 3439 िनसङ्ख्या ि 718 घिधिुीहरु िहेका छन ्।  थकनी नेपाल असधिाज्यको बागमती प्रदेश 
सस.पा. जिल्लाको मेलम्ची नगिपासलकाको पज चमी भेगमा अवजतथत वडा हो। यसको प्वणमा मेलम्ची नगिपासलकाको वडा नं. ५ 
ससन्धकुोट ि वडा न. ६ तालामािाङ, पज चममा नवुाकोट जिल्लाको जशवप्िी गाउँपासलकाको वडा नं. १ तलाख ुि दपु्चे वि 
गाउँपासलकाको वडा नं.४ बेतेनी, उत्तिमा हेलम्ब ुगाउँपासलकाको वडा नं.५ महाँकाल ि दजक्षर्मा मेलम्ची नगिपासलकाको वडा 
नं.२ िैससगाउँ ि वडा नं.३ हैबङु िहेको छ । मेलम्ची नगिपासलका वडा नं.४ थकनी हुँदै हेलम्ब,ु तालामािाङ, पाटीभञ् ज्याङ, 
सनु्दिीिल, कािमाडौं, जचसापानी, पाटीभञ् ियाङ, थकनी, तालामािाङ, हेलम्ब ुपैदलामागण तथा पयणटकीय मागण ि गोसाँईकुण्ड दशणन 
तथा तनान गने पैदलामागण तथा पयणटकीय मागण यही तथानबाट िहेको हनुाले यातायातको सवुवधा हनुभुन्दा धेिै पवहला देजख 
सतथाणलहुरु यही थकनीको बाटो हुँदै आवात िावत गदणथे। यात्रा गने क्रममा थकाई लागेपसछ थकनीको बीचमा िहेको सबसौनीमा 
थकाई मािेि आिाम गथे, यवह सबसौनीमा थकाई मादै आनान्द सलने तथानको नामबाट यो िाउँको नाम थकनी िहन गएको 
इसतहासमा पाइन्छ । यस थकनीबाट िगुल वहमाल, दोिे लाक्पा वहमाल ि हेलम्बकुो िमर्ीय तथानहरु अवलोकन गनण सवकन्छ। 
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3.2१ वडा नं. ४ को भगुोल तथा िनसं्या सम्बन्धी ववविर्  

वडाको क्षते्रफल वडाको केन्र 
वडाको िनसं्या (िनगर्ना २०६८) वडाको िम्मा 

घिधिुी मवहला प्रुष 

19.13 वगण वक.सम. थकनी,  सस.पा. १८७६ 1563 718 
 

3.22 वडा नं. ४ को िातिाती, धासमणक, सातंकृसतक तथा पयणटन सम्बन्धी ववविर्     

क्र.सं. ववविर् नाम  

१ वडामा बसोबास गने िातिातीहरु बाह्मर्, क्षेत्री,  तामाङ, दसलत ि नेवाि 
२ वडामा बसोबास गने मासनसहरुले माने्न धमण  वहन्द,ु बौद्ध ि ईसाई 
३ वडामा िहेका धासमणक मि मजन्दि, गमु्बा ि चचण 

सम्बन्धी ववविर्  

धौले विी मजन्दि, धौले गमु्बा, चण्डेश्विी मजन्दि, 
पञ् चकन्य मजन्दि, अयाणल कुलायन मजन्दि, 
िाउत कुलायन मजन्दि 

४ वडामा िहेका पिुाताजववक तथा पयणटकीय तथलहरु  थानाभञ् ज्याङ गवि, धौले, जचजप्लङ, ओख्रनेीचौि 

५ वडामा िहेका गिी, भञ्ज्याङहरु  - 

६ वडामा संचासलत होमतटे तथा ि्ला होटलहरु  - 
 

3.23 वडा नं. ४ को भौसतक प्वाणधाि, तवात्य, शैजक्षक, ववजत्तय अवतथा   

क्र.सं. भौसतक संिचनाको ववविर् हालको अवतथा सं्या 
१ वडा कायाणलय भवन अतथायी वडा कायाणलय भवन िहेको ति पक्की वडा कायाणलय सनमाणर् 

नभएको ।  

- 

२ अतपताल (सिकािी) नभएको  - 

३ तवात्य चौकी भएको  १ 

४ बसथणङ सेन्टि  भएको  १ 

५ आयवेुद औषधालय भएको  १ 

६ उच्च मा.वव कृष्र् मा.वव १ 

७ मा.वव.  िुलो थकनी  मा.वव. १ 

८ आ.वव.  थानाभञ् ज्याङ आ.वव., धौले विी आ.वव., सडही आ.वव., साल्मे 
आ.वव., जचजप्लङ आ.वव 

५ 

९ बाल ववकास केन्र  भएको ७ 

१० बैंक तथा ववजत्तय संतथा  सामदुावयक लघ ुववत्त ि सससभल लघ ुववत्त २ 
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3.24 वडाको ववकास प्वाणधाि पाचँ वषण पवहला ि अवहले    

(क)  भौसतक प्वाणधाि ववकास (जशक्षा)   

क्र.सं. ववद्यालयको ववविर्  पाँच वषण पवहलाको अवतथा अवहलेको अवतथा 

१ श्री कृष्र् उच्च मा.वव. 

 पक् की भवन नभई कच्ची 
भवनमा ववद्यालय संचालन 
भएको ।  

 शैजक्षक योिना सनमाणर् नगिी 
पिन पािन भएको ।  

 हाल सतन वटा पक् की भवनबाट 
पिन पािन गरिएको  ।  
 

२ श्री िुलो थकनी मा.वव. 

 पक् की भवन नभई कच्ची 
भवनमा ववद्यालय संचालन 
भएको ।  

  

 हाल सतन वटा पक्की भवन सनमाणर् 
भई पिन पािन गरिएको  । 

३ श्री धौले विी आ.वव.  

 पिुानो ितताको छाना भएको 
कच्ची भवनमा पिन पािन 
भएको, शौचालय तथा घेिाबाि 
नभएको ।  

 नयाँ भवन सनमाणर् भई पिन पािन 
भएको ि शौचालय तथा घेिाबाि 
सनमाणर् हनुे क्रममा   िहेको ।  

४ श्री थानाभञ् ज्याङ आ.वव. 
 

 भक्म्प पश्चात टहिामा पिन 
पािन भएको ।  

 दईु वटा पक्की भवन सनमाणर् गिी 
पिन पािन गरिएको । 

५ 
श्री सडही आ.वव 
 
 
 

 भक्म्प पश्चात टहिामा पिन 
पािन भएको । 

 दईु वटा पक्की भवन सनमाणर् गिी 
पिन पािन गरिएको । 

६ 
श्री साल्मे आ.वव 
 
 
 

 भक्म्प पश्चात टहिामा पिन 
पािन भएको । 

 दईु वटा पक्की भवन सनमाणर् गिी 
पिन पािन गरिएको । 

७ 
 
श्री जचजप्लङ आ.वव 

 भक्म्प पश्चात टहिामा पिन 
पािन भएको । 

 दईु वटा पक्की भवन सनमाणर् गिी 
पिन पािन गरिएको । 

 

(ख)  भौसतक प्वाणधाि ववकास (तवात्य)  

क्र.सं. तवात्य संतथाको 
ववविर् 

पाँच वषण पवहलाको अवतथा अवहलेको अवतथा 

१ थकनी तवात्य चौकी   तवात्य चौकी भवन नभई िीर्ण 
अवतथामा िहेको ।  

 खानेपानीको व्यवतथापन नभएको ।  

 नेपाल िेडक्रस बाट सहयोग प्राप्त 
भइ सेवा सचुारु गरििहेको। 
तवात्य चौकी भवन सनमाणर्को 
लासग बिेट सबसनयोिन भइ सनमाणर् 
प्रवक्रया अगासड बिेको । 
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(ग)  भौसतक प्वाणधाि ववकास (खानेपानी तथा सिसफाई)  

क्र.सं. ववविर् पाँच वषण पवहलाको अवतथा अवहलेको अवतथा 
१ खानेपानीको तथा 

सिसफाईको अवतथा   

 ३०० घिधिुीमा मात्र खानपेानीको 
पहुँच भएको ।  

 सावणिसनक शौचालय नभएको ।   
 

  ३५० घिधिुीमा एक घि एक 
धािा खानेपानी सनमाणर् गरिएको । 

 खलु्ला ठदशा मकु्त वडा घोषर्ा 
गरिएको ।  

 
 

(घ)  भौसतक प्वाणधाि ववकास (सडक)  

क्र.सं. सडकको ववविर् पाँच वषण पवहलाको अवतथा अवहलेको अवतथा 
१ सडकको अवतथा     ३ वक.सम. मात्र ग्राभेल सडक 

सनमाणर् गरिएको  ।  

 ८० वक.सम. कच्ची सडक सनमाणर् 
गरिएको ।  

   पक्की सडक सनमाणर् नगरिएको ।  
 

 हाल १० वक.सम. ग्राभेल सडक 
सनमाणर् गरिएको । 

 १५० वक.सम. कच्ची सडक सनमाणर् 
गरिएको । 

 १०वक.सम. नयाँ सडक ट्रयाक 
सनमाणर् गरिएको ।  

२ बाहै्र मवहना चल्न े
सडक  

नभएको    वपप्ले देखी सरुुङसम्म बाहै्र मवहना 
चल्ने सडक सनमाणर् गरिएको ।  

 वहउँदमा मात्र चल्ने सडक ३ वटा 
िहेको ।  

 

(ङ)  भौसतक प्वाणधाि ववकास (भवन)  

क्र.सं. भवनको ववविर् पाँच वषण पवहलाको अवतथा अवहलेको अवतथा 
१ वडा कायाणलय भवन   कच्ची टहिामा संचालन गरिएको ।  

 पक्की वडा कायाणलय भवन नभएको ।  

  पक्की वडा कायाणलय भवन सनमाणर् 
नभएको । CSRC बाट सनसमणत 
नम्ना भवनमा सञ्लनमा िहेको 
  

२ सामदुावयक भवन  सामदुावयक भवन सनमाणर् नगरिएको ।  
 

  हाल सामदुावयक भवन सनमाणर् 
नगरिएको ।  
  

 

(च)  िनशजक्त व्यवतथापन  

क्र.सं. ववविर् पाँच वषण पवहलाको अवतथा अवहलेको अवतथा 
१ िनशजक्त तथा 

कमणचािीको अवतथा   
 वडा सजचव कायाणलय, काियालय 

सहयोगी ि प्राववसधक सहायक 
(चौथो) गिी िम्मा ३ िना 
कमणचािी  िहेको ।  

 

 वडा सजचव (सहायकतति चौथो ) १, 
असई १, कायाणलय सहयोगी १ ि 
वफल्ड सहायक १ गिी िम्मा ४ 
िना िनशजक्त िहेको ।  
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(छ)  ससंचाईको अवतथा  

क्र.सं. ववविर् पाँच वषण पवहलाको अवतथा अवहलेको अवतथा 
१ ससंचाईको अवतथा     पिाप्वण काल देजख चल्दै आएको 

कुलोबाट ससंचाई गने गरिएको ।  
 

  वपप्ले ससंचाई कुलो मलु ससंचाई 
कुलो ममणत गिी ससंचाई गरिएको । 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

मेनपा ४ जतथत जचजप्लङ आधािभत् ववद्यालयको पखाणल ि सनगाले जचहानघाट सनमाणर् 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

बसेिी सथङ टोल ि बसेिी ब्लोन टोल सामदुावयक भवन 
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#=@^= j8f g+= % sf] gSzfM

  

 

 
 

िडा नं. ५ 

२.३० िडा नं. ५ को पररचय :    

नेपालको रािधानी काठिाडौंबाट लगभग ४३ वक.िी. उत्तर तफण  मसन्धपुाल्चोक जिल्लाको पजििी भेग मनिाणचन 
के्षत्र नं. २, बागिती प्रदेश (ख) िा अिजस्थत िेलम्ची नगरपामलकाको १३ िडाहरु िध्ये एक िडा मसन्धकुोट 
हो । हाल साविक मसन्धकुोट गाविस िेलम्ची नगरपामलकाको िडा नं. ५ िा पदणि। यो िडा भौगोमलक रुपिा 
रिर्ीय हनुको साथै यस िडािा ठूल्ठुला डााँडा देजख बेसी तथा टार सम्िका स्थानहरु रहेका िन ्। यो िडाको 
िामथल्लो भेग उत्तर पूिी िोहडािा फवकण एको ि भने तल्लो भेग पूिण दजक्षर् िोहडािा फवकण एको ि । मसन्ध ु
र कोट दईु िटा थिु (डााँडा) हरु मिलेर साविक मसन्धकुोट गाविसको नािाकरर् गररएको हो । यस िडािा 
समुलकोट घ्याङ, धौले िस्ता िहत्िपूर्ण पयणटकीय स्थानहरु रहेको िन ्। ९.६२ िगण वक.मि. क्षेत्रफलिा 
फैमलएको यस िडािा विमभन्न िातिाती एिं धिाणिलम्बीहरुको बसोबास रहेको ि ।  

२.३१ िडा नं. ५ बाट मनिाणजचत िनप्रमतमनमधहरुको वििरर् :   

ि.सं. िनप्रमतमनमधको नाि, थर पद सम्पकण  नं. मनिाणजचत रािनैमतक पाटी 
१ सदुशणन लईुटेल  िडा अध्यक्ष  ९८५११८६४१० नेकपा एिाले 

२ जशि कुिारी मसग्देल का.पा. सदस्य ९८४३१५३९३७ नेकपा एिाले 

३ िनपरी मििार िडा सदस्य  ९८६१०९५६८० नेकपा एिाले 

४ लिुडी राि खमतिडा िडा सदस्य  ९८४१७१०४३२ नेकपा एिाले 

५ मबष्र्हुरी चौलागाई िडा सदस्य  ९८४३११९३७७ नेकपा एिाले 
 

#=@%
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3.27 वडा नं. ५ को भगुोल तथा जनसंख्या सम्बन्धी वववरण  

वडाको क्षते्रफल वडाको केन्र 
वडाको जनसंख्या (जनगणना २०६८) वडाको जम्मा 

घरधरुी मविला पूरुष 

9.62 वगग वक.मम. धमतगका चौर, 

मसन्धकुोट,  मस.पा. 
1635 1490 621 

 
3.28 वडा नं. ५ को जातजाती, धाममगक, सासं्कृमतक तथा पयगटन सम्बन्धी वववरण     

क्र.सं. वववरण नाम  

१ वडामा बसोबास गने जातजातीिरु ब्राह्मण, क्षेत्री, तामाङ, दमलत र नेवार  

२ वडामा बसोबास गने मामनसिरुले 
माने्न धमग  

विन्द,ु बौद्ध  र वक्रश्चियन 

३ वडामा रिेका धाममगक मठ मश्चन्दर, 

गमु्बा र चचग सम्बन्धी वववरण  

कोटदेबी, मभम्सेनस्थान, कामलकास्थान, तल्लो समुलकोट 
भमेुस्थान मश्चन्दर, भमेुस्थान मठ, तल्लो समुलकोट घ्याङ, 
वकलकुङ्, जम्दार वकलकुङ् र तल्लो समुलकोट घ्याङ गमु्बा । 

४ वडामा रिेका परुाताश्चववक तथा 
पयगटकीय स्थलिरु  

कोट देब र धौले 

५ वडामा रिेका गढी, भञ्ज्याङिरु  मानेञ्ज्यङ 

६ वडामा संचामलत िोमस्टे तथा ठूला 
िोटलिरु  

– 

 

3.29 वडा नं. ५ को भौमतक पूवागधार, स्वास््य, शैश्चक्षक, ववश्चिय अवस्था  

क्र.सं. भौमतक संरचनाको वववरण िालको अवस्था संख्या 
१ वडा कायागलय भवन पक्की वडा कायागलय मनमागण भएको १ 

२ स्वास््य चौकी भएको  १ 

३ बमथगङ सेन्टर  भएको १ 

४ मा.वव. श्री मसन्ध ुपरुानागाउँ मा.मब. १ 

५ आ.वव.  भमेुश्वरी आ.मब., कामलका आ.मब., मसुरेु र 
कामलका आ.मब. ,मभमसेनस्थान 

३ 

 
3.30 वडा नं. ५ को ववकास पूवागधार पाचँ वषग पविला र अविले   

(क)  भौमतक पूवागधार ववकास (श्चशक्षा)   

क्र.सं. ववद्यालयको वववरण  पाँच वषग पविलाको अवस्था अविलेको अवस्था 
१ श्री मसन्धपुरुानागाउँ 

मा.वव. 
 अस्थायी मसकाई केन्र मनमागण गरी 

कक्षा संचालन गररएको  

 २० वटा कोठा भएको ३ वटा पक्की 
भवन मनमागण गरी कक्षा १२ सम्म 
संचालन भएको ।  
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२ श्री कामलका आ.मब. 
मभमसेनस्थान 

 अस्थायी मसकाई केन्र मनमागण गरी 
कक्षा संचालन गररएको । 

 १० वटा कोठाको पक्की भवन मनमागण 
गरी कक्षा ५ सम्म संचालन  
भएको ।  

३ श्री कामलका 
आ.वव.मसुरेु  

 ६ कोठा कच्ची ढुङ्गा माटोको 
भवनबाट कक्षा ५ सम्म संचालन 
गररएको ।  

 अस्थायी मसकाई केन्र मनमागण गरी 
कक्षा ३ सम्म संचालन गररएको ।  

४ श्री भमेुश्वरी 
आ.वव.ढुङ्गेछाप 

 कच्ची ढुङ्गा माटोको भवनमा २ वटा 
कोठा रिेको । 

 ४ वटा कक्षा कोठाको अस्थायी 
मसकाई केन्र मनमागण  ३ कक्षा सम्म 
संचालन गररएको  । 

 
(ख)  भौमतक पूवागधार ववकास (स्वास््य)  

क्र.सं. स्वास््य संस्थाको 
वववरण 

पाँच वषग पविलाको अवस्था अविलेको अवस्था 

१ मसन्धकुोट स्वास््य 
चौकी 

 भकुम्प पमछ टेन्टमा संचालन 
गररएको। 

 ११ कोठाको पक्की भवन मनमागण 
भएको र िाल नयाँ स्वास््य 
चौकी भवन मनमागणामधन 
अवस्थामा रिेको । 

 

(ग)  भौमतक पूवागधार ववकास (खानेपानी तथा सरसफाई)  

क्र.सं. वववरण पाँच वषग पविलाको अवस्था अविलेको अवस्था 
१ खानेपानीको तथा 

सरसफाईको अवस्था   

 सामवुिक धारा र कुवा 
पंधेरोबाट खानेपानीको 
व्यवस्थापन िुँदै आएको  । 

 खाल्डे चपी भएको ।   
 

 एक घर एक धारा कायगक्रम अन्तगगत 
१९० वटा खानापानी धारा मनमागण सम्पन्न 
भई १९० घरघरुीले खानेपानी प्रयोग  
गरेको ।   

 पौडेलगाउँ, खमतवडा गाउँ, पल्लो माझी 
गाउँको ढुङ्ग े छाप खा.पा. -मभमल डाडँा, 
मतल खोररया, टार खा.पा.-समुलकोट, तल्लो 
घ्याङ्ग खा.पा. योजनामा िाल  ७७ वटा 
खानेपानी धारा मनमागणामधन अवस्थामा 
रिेको । 

 सबै घरमा स्थायी शौचालय मनमागण भई 
खलु्ला ददशा मकु्त वडा घोषणा गररएको ।  

 अन्य सावगजमनक खानेपानी धारािरु ववमभन्न 
संघ संस्थाबाट मनमागण भएको छ ।  

 
 



d]nDrL gu/kflnsf……:yfgLo ;/sf/sf] k|yd sfo{sfnÚÚ

……d]nDrL gu/ ;d[l4sf] cfwf/Ms[lif, ko{6g, pBf]u / hnfwf/ÚÚ 77

(घ)  भौमतक पूवागधार ववकास (सडक)  

क्र.सं. सडकको वववरण पाँच वषग पविलाको अवस्था अविलेको अवस्था 
१ सडकको अवस्था      ग्राभेल सडक नभको  ।  

  सबै बस्ती, टोलमा वडाको साखा 
सडक मनमागण नभएको ।   
 

 िाल ७ वक.मम. ग्राभेल सडक मनमागण 
गररएको । 

 सबै बस्ती, टोलमा कच्ची मोटर 
बाटो मनमागण भएको ।  

२ बाहै्र मविना चल्न े
सडक  

नभएको   भदौरे देश्चख धसेुनीसम्म बाहै्र मविना 
गाडी चल्ने सडक मनमागण भएको ।  

 
 

(ङ)  भौमतक पूवागधार ववकास (भवन)  

क्र.सं. भवनको वववरण पाँच वषग पविलाको अवस्था अविलेको अवस्था 
१ वडा कायागलय भवन   कच्ची सामदुावयक भवनमा  ढुङ्गा 

माटोको १ कोठेमा संचालन भई 
आएको ।  
  

 ८ कोठे दईु तले पक्की वडा 
कायागलय भवन मनमागण सम्पन्न 
गररएको ।  
  

२ सामदुावयक भवन  सामदुावयक भवन  नभएको ।  
 

  गा.स.स बाट सामदुावयक भवन 
मनमागण  मनमागण गररएको ।  
  

 

(च)  जनशश्चक्त व्यवस्थापन  

क्र.सं. वववरण पाँच वषग पविलाको अवस्था अविलेको अवस्था 
१ जनशश्चक्त तथा 

कमगचारीको अवस्था   

सिायकस्तर चौथो १ जना मात्र 
रिेको ।  

 

 सिायकस्तर चौथो १, प्रामबमधक असई 
१ र कायागलय सियोगी १ जना गरी 
३ जनाको जनशश्चक्त रिेको ।  

  
 

(छ)  मसंचाईको अवस्था  

क्र.सं. वववरण पाँच वषग पविलाको अवस्था अविलेको अवस्था 
१ मसंचाईको अवस्था     परापूवग काल देश्चख चल्दै आएको 

कुलोबाट मसंचाई गने गररएको ।  
 

ममल कुलो मसंचाई, भदौरे मलु मसंचाई 
कुलो मनमागण र िाल मनमागणामध धसेुनी 
खोला ड्यापारेचौर टार मसंचाई र 
कामलरुम्टी मसंचाई योजना भएको  । 
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3.31 िडा नं. ५ को पररचय 

साविक तालािाराङ गाउाँ विकास समिमतको नािबाट संचालनिा रहेको  यो गाविस राज्यको संघीय पनुसंरचना पिात िेलम्ची 
नगरपामलका ६ नं. िडा कायाणलयको रुपिा रहेको ि ।यो  िडा पूिणिा िेलम्ची नदी, पजिििा िेलम्ची न.पा िडा नं. ४ 
ओख्रनेी,  उत्तरिा तालािाराङ खोला र दजक्षर्िा िेलम्ची न.पा िडा नं.११ को नहुारखोलासंग मसिाना िोमडएको ि ।   

यस िडािा परापूिण काल देजख आददिासीको रुपिा तािाङ िातीहरुको बसोबास रहेको र कुनै एक िना तािाङको सकैु सकुाणको 
बारी रहेको र उि सकुाण बारीिा रोपेको वपंडाल ुगोड्न िााँदा कुनै एक िना िान्िेले कता िान लागेको भमन प्रश्न गदाण उि 
तािाङले तायाम्राङ (ताया भनेको वपंडाल ुर म्राङ भनकेो खोररया बारी) भमन ििाफ ददएको हुाँदा उि खोररया बारीिा वपंडाल ु
रोपेको हुाँदा उि तायाम्राङ शब्द अपभ्रशं भई तालािाराङ नाि रहन गएको ईमतहास रहेको पाइन्ि ।    

यो िडा भौगोमलक वहसाबले उच्च पहाडी के्षत्र देजख तल्लो बेसी ंफााँटसम्ि फैमलएर रहेको ि । यस िडािा ब्राम्हर्, क्षेत्री, 
तािाङ, दमलत, मगरी, नेिार लगायतका िानिातीहरुको बसोबास रहेको ि ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#=#@= j8f g+= ^ sf] gSzf

#=#!= j8f g+= ^ sf] kl/ro
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3.33 िडा नं. ६ को भगुोल तथा िनसंख्या सम्बन्धी वििरर्   

िडाको क्षते्रफल िडाको केन्र 
िडाको िनसंख्या (िनगर्ना २०६८) िडाको िम्िा 

घरधरुी िवहला पूरुष 

12.71 िगण वक.मि. चााँपाबोट 
तालािाराङ,  मस.पा. 

1654 1487 714 

 
3.34 िडा नं. ६ को िातिाती, धामिणक, सासं्कृमतक तथा पयणटन सम्बन्धी वििरर्  :   
ि.सं. वििरर् नाि  

१ िडािा बसोबास गने िातिातीहरु ब्राम्हर्, क्षेत्री, तािाङ, िगर, मब.क., नपाली, साकी, 
नेिार, मगरी आदद ।  

२ िडािा बसोबास गने िामनसहरुले िाने्न धिण  वहन्द,ु बौि र विजियन 
३ िडािा रहेका धामिणक िठ िजन्दर, गमु्बा र चचण 

सम्बन्धी वििरर्  

धौलश्वरी िहादेि िजन्दर, कोलेचौर कृष्र् िजन्दर, 

ढुङ्गाना गाउाँ जशि िजन्दर, पञ्चकन्या गौखरेुश्वर 
िहादेि िजन्दर, भिेुस्थान िजन्दर, बतासे देिीस्थान 
िजन्दर, ज्याङिुप िोतेन िान,े धौले घ्याङ ।  

४ िडािा रहेका परुाताजत्िक तथा पयणटकीय स्थलहरु  धौले  

५ िडािा रहेका गढी, भञ्ज्याङहरू  - 

६ िडािा संचामलत होिस्टे तथा ठूला होटलहरू  – 
 
3.35 िडा नं. ६ को भौमतक पूिाणधार, स्िास््य, शैजक्षक, विजत्तय अिस्था   
ि.सं. भौमतक संरचनाको वििरर् हालको अिस्था संख्या 
१ िडा कायाणलय भिन िेनपा ६ चााँपाबोटिा एक तले पक्की भिन र 

तालािाराङ बिारिा ४ कोठे ट्रस भिन मनिाणर् 
भएको ।   

२ 

२ बमथणङ सेन्टर  भएको  १ 

३ अन्य मनिी िेमडकल/पोमलजक्लमनक  फािेसी १ 
५ भेटेररनरी औषमध पसल  भएको  २ 

6 िा.वि. सािदुावयक २ 

7 आ.वि.  भएको ४ 
8 बाल विकास केन्र  भएको ६ 

9 बाल गहृ वटि नेपालबाट संचालन भएको एक र फे्रण्स ्
अफ वहिालयन जचल्डे्रनबाट संचालन भएको एक 

२ 
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3.36 िडा नं. ६ को विकास पूिाणधार पााँच िषण पवहला र अवहले    
(क)  भौमतक पूिाणधार विकास (जशक्षा)   

ि.सं. विद्मालयको वििरर्  पााँच िषण पवहलाको अिस्था अवहलेको अिस्था 
१ तेसे िा.वि.   भकूम्पबाट विद्मालय भिन पूर्ण 

रुपिा न� भएको । 

 अस्थाइ मसकाई केन्र िाफण त 
पठन पाठन गररएको ।  

 काररतास स्िीिरल्याण्ड र नेपाल 
सरकारको सहयोगिा िात्रािास 
सवहतको पक्की भिन मनिाणर्  
गररएको ।  

 खानेपानी, शौचालय मनिाणर् भएको ।  

 पसु्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, 
कम्प्यटुर कक्षा संचालन भएको ।  

  िेलम्ची बाढी पिात िेलम्ची नदीिा 
प्लम्प िाल मनिाणर् गरर विद्मालय 
संरक्षर् गररएको ।  

 
 

    भकूम्पबाट विद्मालय भिन पूर्ण 
रुपिा न� भएको । 
 

 अस्थाइ मसकाई केन्र िाफण त 
पठन पाठन गररएको ।  

 काररतास स्िीिरल्याण्ड र नेपाल 
सरकारको सहयोगिा िात्रािास 
सवहतको पक्की भिन मनिाणर्  
गररएको ।  

 खानेपानी, शौचालय मनिाणर् भएको ।  

 पसु्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, 
कम्प्यटुर कक्षा संचालन भएको ।  

 
३ श्री िागेश्वरी आ.वि.  भकूम्पबाट विद्मालय भिन पूर्ण 

रुपिा न� भएको । 
 

 अस्थाइ मसकाई केन्र िाफण त 
पठन पाठन गररएको । 

 काररतास स्िीिरल्याण्ड र नेपाल 
सरकारको सहयोगिा  पक्की भिन 
मनिाणर् गररएको ।  

 खानेपानी, शौचालय मनिाणर् भएको ।  

 विद्मालय भिन घेराबार गररएको  

 पसु्तकालय, कम्प्यटुर कक्षा संचालन 
भएको ।  

 
४ श्री सूयोदय आ.वि.  भकूम्पबाट विद्मालय भिन पूर्ण 

रुपिा न� भएको । 
 

 अस्थाइ मसकाई केन्र िाफण त 
पठन पाठन गररएको । 

 काररतास स्िीिरल्याण्ड र नेपाल 
सरकारको सहयोगिा  पक्की भिन 
मनिाणर् गररएको ।  

 खानेपानी, शौचालय मनिाणर् भएको ।  

 विद्मालय भिन घेराबार गररएको ।  

 पसु्तकालय, कम्प्यटुर कक्षा संचालन 
भएको ।  
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५ श्री पञ् चकन्या आ.वि.  भकूम्पबाट विद्मालय भिन पूर्ण 
रुपिा न� भएको । 
 

 अस्थाइ मसकाई केन्र िाफण त 
पठन पाठन गररएको । 

 काररतास स्िीिरल्याण्ड र नेपाल 
सरकारको सहयोगिा  पक्की भिन 
मनिाणर् गररएको ।  

 खानेपानी, शौचालय मनिाणर् भएको ।  

 विद्मालय भिन घेराबार गररएको ।  

 पसु्तकालय, कम्प्यटुर कक्षा संचालन 
भएको ।  

 
६ श्री कोलेचौर आ.वि.  भकूम्पबाट विद्मालय भिन पूर्ण 

रुपिा न� भएको । 
 

 अस्थाइ मसकाई केन्र िाफण त 
पठन पाठन गररएको । 

 काररतास स्िीिरल्याण्ड र नेपाल 
सरकारको सहयोगिा  पक्की भिन 
मनिाणर् गररएको ।  

 खानेपानी, शौचालय मनिाणर् भएको ।  

 विद्मालय भिन घेराबार गररएको ।  

 पसु्तकालय, कम्प्यटुर कक्षा संचालन 
भएको ।  

 
 
(ख)  भौमतक पूिाणधार विकास (स्िास््य)  

ि.सं. स्िास््य संस्थाको 
वििरर् 

पााँच िषण पवहलाको अिस्था अवहलेको अिस्था 

१ तालािाराङ स्िास््य 
चौकी   

 भकूम्पबाट स्िास््य चौकी भिन 
पूर्ण रुपिा न� भएको । 

 अस्थायी टहरो मनिाणर् गरी 
स्िास््य सेिा प्रदान गररएको । 

 यनु.मड.पी.कायणििबाट अस्थायी 
ट्रस भिन मनिाणर् गररएको । 

 पनुमनणिाणर् प्रामधकरर् र 
नगरपामलकाको सिन्ियिा पक्की 
एक तले भिन मनिाणर्ामधन 
अिस्थािा रहेको ।  

 बमथणङ सेन्टर संचालन गररएको । 
 

(ग)  भौमतक पूिाणधार विकास (खानेपानी तथा सरसफाई)  

ि.सं. वििरर् पााँच िषण पवहलाको अिस्था अवहलेको अिस्था 
१ खानेपानीको तथा 

सरसफाईको अिस्था   

 टोलस्तरिा  सािवुहक खानेपानी 
धारा, प्राकृमतक कुिा, खानेपानी 
िलुबाट खानेपानीको व्यिस्थापन 
भएको ।  

 खलुा ददशाििु िडा घोषर्ा 
गररएको ।  

 एक घर एक धारा कायणिि 
अन्तगणत विमभन्न संघ संस्था, संघीय 
सरकार, प्रदेश सरकार र 

नगरपामलकाबाट ६१५ घरधरुीिा 
खानेपानी व्यिस्थापन गररएको र 
२७७ िटा खानेपानी धाराहरु 
मनिाणर्ामधन अिस्थािा रहेको ।  
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 यस आ.ि.सम्ि िडाका बााँकी 
सम्पूर्ण घरधरुीिा खानेपानी 
मनिाणर्ामधन अिस्थािा रहेको ।  

 सबै घरधरुीिा शौचालय मनिाणर् 
गररएको ।  

 
 

(घ)  भौमतक पूिाणधार विकास (सडक, मसंचाई)  

ि.सं. सडकको वििरर् पााँच िषण पवहलाको अिस्था अवहलेको अिस्था 
१ सडकको अिस्था     हेलम्ब ु राििागण अन्तगणत 

तालािाराङ खण्डिा िात्र बाहै्र 
िवहना यातायात संचालन भएको ।  
 

 तालािाराङ ढुङ्गानाबेसी िानभेञ्ज्याङ 
बतासे सडक, नेपाने पञ्चकन्या धसेुनी 
सडक, तालािाराङ कोलेचौर 
चााँपाबोट गरी तीन िटा सडकको 
िात्र कच्ची सडक ट्रयाक मनिाणर् 
भएको ।  

 तालािाराङ ढुङ्गानाबेसी 
िानेभञ्ज्याङ बतासे सडक, नेपान े
पञ्चकन्या धसेुनी सडक, 

तालािाराङ कोलेचौर चााँपाबोट 
गरी तीन िटा सडकिा बाहै्र 
िवहना यातायात संचालन  
भएको ।  

 िडाका सबै बस्तीहरुिा सडक 
ट्रयाक मनिाणर् गररएको ।  

 िखु्य सडकहरुिा नाली, ग्यामबन, 

सोमलङ र ग्राभेल गररएको ।  

 िडाका िखु्य सडकहरुको 
स्तरोन्नती गररएको ।  

२ मसंचाईको अिस्था   भकूम्पबाट मसंचाई कुलाहरु जिर्ण 
भएको ।  

 नेपाल सरकार र विमभन्न संघ 
संस्थाको सहयोगिा ७ िटा पक्की 
मसंचाई कुलो मनिाणर् गरर कररि 
२२०० रोपनी के्षत्रिा मसंचाई 
पयुाणइएको ।  

 

(ङ)  भौमतक पूिाणधार विकास (भिन)  

ि.सं. भिनको वििरर् पााँच िषण पवहलाको अिस्था अवहलेको अिस्था 
१ िडा कायाणलय भिन   तालािाराङ जस्थत अस्थायी ट्रस 

भिन मनिाणर् भई सो भिनबाट 
सेिा प्रिाह भएको ।  

 िेनपा ६ चााँपाबोटिा भकूम्पबाट 
जिर्ण भएको  एक तले पक्की भिन 
रहेको ।  

 तालािाराङिा अस्थायी ४ कोठे 
ट्रस भिन मनिाणर् गररएको ।  

 िेनपा ६ चााँपाबोटिा एक तले पक्की 
िडा कायाणलय भिनको स्तरोन्नती 
गररएको  ।  

२ सािदुावयक भिन  िडािा कुनैपमन सािदुावयक भिन 
मनिाणर् नभएको ।  
 

 िडािा ९ िटा सािदुावयक भिन 
मनिाणर् गररएको । 
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 ४ िटा प्रमतक्षालय मनिाणर्  
गररएको । 

 २ िटा चौतारी मनिाणर् गररएको ।  
 

(च)  खानेपानी मनिाणर्को अिस्था :  

ि.सं. खानेपानी योिनाको नाि िडा नं. 
मनिाणर् सम्पन्न 
भएको खानेपानी 
धारा संख्या 

मनिाणर्ामधन 
खानेपानी धारा 

संख्या 

लाभाजन्ित 
घरधरुी 

१ बतासे डााँडाटोल खानेपानी योिना ६ ३८ – ३८ 

२ घ्याङगेप गैरीटोल खानेपानी योिना ६ ८५ – ८५ 

३ द्वारे टोल खानेपानी योिना ६ १८ – १८ 

४ कोतेटोल पाराङटोल खानेपानी योिना ६ – ४६ ४६ 

५ तल्लो पाराङटोल खानेपानी योिना ६ १८ – १८ 

६ पाँधेरी खोला पसलेडााँडा खानपेानी योिना ६ १०५ – १०५ 

७ नखते घटे्ट पाखा खानेपानी योिना ६ २० – २० 
८ नेपाने खानेपानी योिना ६ ८७ – ८७ 
९ उपल्लो गाउाँ खानेपानी योिना ६ ८३ – ८३ 
१० डुाँडेटार खानेपानी योिना ६ ६५ – ६५ 

११ 
मनग्लेनी िाझगाउाँ तल्लोगाउाँ खानेपानी 
योिना 

६ ९६ – ९६ 

१२ 
लािाटोल भिेुस्थान द्वारेटोल खानेपानी 
योिना 

६ – ३२ ३२ 

१३ 
कोलेचौर कािीटोल प्िााँरेटोल खानेपानी 
योिना 

६ – ८३ ८३ 

१४ पञ्चकन्या खानेपानी योिना ६ – ८६ ८६ 
१५ ढुङ्गाना बेसी खानेपानी योिना ६ – ३० ३० 

िम्िा  615 277 892 
(ि)  िनशजि व्यिस्थापन  

ि.सं. वििरर् पााँच िषण पवहलाको अिस्था अवहलेको अिस्था 
१ िनशजि तथा 

किणचारीको अिस्था   

 गाविस सजचि १ िना, प्राविमधक 
सहायक १ िना र कायाणलय 
सहयोगी १ िना गरी िम्िा ३ 
िना िनशजि रहेको ।  
 

 सहायकस्तर पााँचौँ 1, 
सहायकस्तर चौथो १, असई १ 
र कायाणलय सहयोगी १ गरी ४ 
िना िनशजि रहेको ।  
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3.37 वडा नं ७ को परिचय  

वव.सं. २०७१ साल मंससि १६ गते नेपाल सिकािको सनर्णय बमोजिम साववकका ७ गाववस सामेल गिी गठित मेलम्ची 
नगिपासलका िाज्यको पनुणसंिचना पश्चात वव.सं. २०७३ साल फागनु २६ गते साववकका ४ गा.वव.स.हरु थप भई पनुगणिन 
भएकोमा ती मध्ये दवुाचौि गा.वव.स एक हो । साववक दवुाचौि गा.वव.सको ९ वटा वडाहरूमध्ये १, २, ३, ४, ५ ि ६ 
समावेश गिी हालको मेलम्ची नगिपासलकाको ७ नं. वडा गिन भएको हो । यो वडा 12.92 वगण वक.सम. के्षत्रफलमा फैसलएको 
छ ।   

दवुाचौिको नाम ि इसतहासका बािेमा स्थानीय अग्रि व्यजिहरुको भनाई फिक फिक िहेको छ । स्थानीय ववुििीवी तथा 
बूढापाकाहरुको भनाई अनसुाि पिापूवणकालमा यहााँ एउटा कागले चचु्चोमा औषसि च्यापेि यस िााँउमा ल्याएको सथयो ि त्यस 
कागले त्यो औषसि खाएि यस िाउाँमा िहेको दबुोमा चचु्चाले पछेुको कािर्ले यस िााँउलाई दवुाचौि भसनएको हो भने अकाण 
थिीको भनाईलाई आिाि मान्दा यस िाउाँमा पिापूवणकालमा िूलो दबैु दबुो भएको चौि सथयो, त्यही चौिको नामबाट दवुाचौि 
नामाकिर् गरिएको हो भने्न भनाई छ । हाल आएि मासनसको िनसंख्याको चापले गदाण त्यस दवुो भएको चौि माससाँदै गई सानो 
भएको भएता पसन पवहला िूलो दबुोको चौि भएकै कािर् दवुाचौि नामकिर् गरिएको भने्न ववश्वास िही आएको छ। 

नेपालको िाििानी कािमाडौँबाट उत्ति पूवणमा पने बागमती प्रदेश अन्तगणत िहेको ससन्िपुाल्चोक जिल्ला प्रसतसनसि सभा सनवाणचन 
के्षत्र नं. २ मा पने मेलम्ची नगिपासलकाका १३ वटा वडाहरू मध्ये ७ नं. वडा पसन एक हो । यस वडाको पूवणमा मेलम्ची 
नगिपासलका वडा नं. ९, पजश्चममा हेलम्ब ुगाउाँपासलका ि मेलम्ची नगिपासलका वडा नं. ६, उत्तिमा हेलम्ब ुगाउाँपासलका ि 
मेलम्ची नगिपासलका वडा नं. ८ ि दजक्षर्मा मेलम्ची नगिपासलका वडा नं. ११ िहेको छ । भौगोसलक वहसावले मनोिम यस 
वडामा न्यानो समशीतोष्र् हावापानी पाइन्छ । यहााँको वेंसी तथा तल्लो भ-ूभागको तापक्रम वहउाँदमा ५ सडग्री सेजटटग्रडे सम्म 
ओलणन्छ भने गषृ्मकालमा ३५ सडग्री सेजटटग्रडे सम्म पनुेने गदणछ । िसले गदाण यहााँ िान, मकै, गहुाँ तथा तिकािी उत्पादनको 
लासग उपयिु स्थान मासनन्छ । पयणटकीय नगिीको रुपमा ववकासको सम्भावना िहेको यस वडाबाट िगुल वहमालको दृश्य 
अवलोकन गनण सवकन्छ । यहााँ तामाङ, ब्रा�र्, सन्यासी, नेवाि, कामी, दमाई ि घले गिी समश्रीत िातिासतहरुको बसोबास 
भएतापसन ववकास सनमाणर्को कायणमा सबै िातिासत एकिटुका साथ अजघ बढेको पाईन्छ । यस वडाका मासनसहरुको प्रमखु 
पेशा कृवष हो। यसका अलावा नोकिी, व्यापाि, दनुेि व्यवसाय, नगदे वाली तफण  मौसमी ि बेमौसमी हावापानी अनसुािको खेती 
गने चलन िहेको छ ।  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

#=#* j8f g+= & sf] gSzf
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3.39 वडा नं. ७ को भगुोल तथा िनसंख्या सम्बन्िी ववविर्   

वडाको क्षते्रफल वडाको केन्र 
वडाको िनसंख्या (िनगर्ना २०६८) वडाको िम्मा 

घिििुी मवहला पूरुष 

12.92 वगण वक.सम. दवुाचौि,  सस.पा. 2940 2773 1375 

र�व्य:  साववक दवुाचौि गाववसको िनसंख्या ि घिििुी समावेश गरिएको ।  
 

3.40 वडा नं. ७ को िातिाती, िासमणक, सासं्कृसतक तथा पयणटन सम्बन्िी ववविर्  

क्र.सं. ववविर् नाम  

१ वडामा बसोबास गने िातिातीहरु तामाङ, सन्यासी, नेवाि, ब्राम्हर्, कामी, दमाई, क्षेत्री , घले 
२ वडामा बसोबास गने मासनसहरुले माने्न िमण  वहन्द,ु बौि ि ईसाई 
३ वडामा िहेका िासमणक मि मजन्दि, गमु्बा ि 

चचण सम्बन्िी ववविर्  

गोल्मेश्विी शीव मजन्दि, भपेुश्नि मजन्दि, कासलका देवी 
मजन्दि, पञ्चकन्या मजन्दि, सनु्दिी देवी मजन्दि, िलेपा देवी 
मजन्दि, गोल्माथान मजन्दि, सभमसेन मजन्दि, भैिवी देवी 
मजन्दि, बिुना देवी मजन्दि, तेिमाने सनुखानी मजन्दि, 
तेिमाने छाप, तेिमान े सेल्ले, तेिमाने ताप्रासा, तेिमाने 
बालवुा 

४ वडामा िहेका पिुाताजत्वक तथा पयणटकीय 
स्थलहरु  

सेल्ले पोखिे, ववचािी चौि 

५ वडामा िहेका गढी, भञ्ज्याङहरु  पोखिे भञ्ज्याङ 
६ वडामा संचासलत होमस्टे तथा िूला 

होटलहरु  
पोखिे भञ्ज्याङ होटल ि दवुाचौि अगाणसनक होटल एटड 
रिसोटण 

 

3.41 वडा नं. ७ को भौसतक पूवाणिाि, स्वास््य, शैजक्षक, ववजत्तय अवस्था   

क्र.सं. भौसतक संिचनाको ववविर् हालको अवस्था संख्या 
१ वडा कायाणलय भवन पक्की वडा कायाणलय सनमाणर् नभएको १ 

२ स्वास््य चौकी भएको  १ 

३ बसथणङ सेन्टि  भएको  १ 

४ उच्च मा.वव श्री बालसिुाि उ.मा.वव. १ 

५ मा.वव. श्री बालसिुाि मा.वव.  १ 

६ आ.वव.  श्री ज्योती भञ्ज्याङ आ.वव., श्री प्रज्ञा आ.वव.  2 

७ बाल ववकास केन्र  श्री िगुल बालववकास केन्र १ 

८ सनिी ववद्यालय  श्री िगुल वहमाल अंग्रिेी ववद्यालय १ 
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3.42 वडा  नं. ७ को ववकास पूवाणिाि पााँच वषण पवहला ि अवहले :  

(क)  भौसतक पूवाणिाि ववकास (जशक्षा)   

क्र.सं. ववद्यालयको 
ववविर्  

पााँच वषण पवहलाको अवस्था अवहलेको अवस्था 

१ श्री बालसिुाि 
मा.वव. 

 भकूम्पले गदाण भवन क्षसतग्रस्त भई 
भत्केको हनुाले व्यजिगत 
िनेगामा ३ वषण सम्म भाडामा 
सलई वट.एल.सस. सनमाणर् गिी 
कक्षा १-१२ सम्म पिनपािन 
गनुण पिेको । 

 फसनणचि अभाव भएकाले 
ववद्याथीलाई बस्न े व्यवस्था 
नभएको । 

 पसु्तकालय, ववज्ञान तथा कम््यूटि 
प्रयोगशालाको अभाव । 

 घेिावाि तथा शौचालयको व्यवस्था 
नभएकोले असतरिि वक्रयाकलाप 
गनण नसवकने जस्थसत ससिणना  
भएको । 

 

 स्वीििल्याटड देशको सहयोगमा कािीतास 
संस्थाले पठक्क भवन ढलान सवहत ९ कोिा ि 
भईुतल्ला भवन ८ कोिाको भवन सनमाणर् भएको  
। 

  ८ कोिा भईुतल्ला भवनलाई चावहने के्ष.फ.3-
6-0-0 िनेगा असभभावकहरुसाँग ि 
ववद्यालयबाट  बचेको िकम रु. 
20,25,000।00 (बीस लाख पजच्चस 
हिाि) मा खरिद गरिएको । 

   पसु्तकालयको व्यवस्था भएको, प्रदेश सिकािको 
सहयोगमा ववज्ञान प्रयोगशालाको व्यवस्था, 
मेलम्ची नगिपासलकाको सहयोगमा ICT कायणक्रम 
ववसनयोजित भई कम््यटुि प्रोिेक्टि खरिद गिी 
कम््यटुि कक्षा संचालन गरिएको । 

 हेल्भेटास संस्थाको सहयोगमा छात्र छात्रा मैत्री 
शौचालय तथा ट्याङ्की सनमाणर् गिी २ वटा 
खानेपानी िािा संचालनमा आएको , घेिावाि ि 

िा�पसत शैजक्षक सिुाि कायणक्रम अन्तगणत २ 
कोिे भवन सनमाणर्ासिन अवस्थामा िहेको । 

 मेलम्ची नगिपासलकाबाट ५ िोपनी िनेगा वडा 
कायाणलयको नाममा खरिद गिी ववद्यालयलाई 
असतरिि वक्रयाकलाप संचालन गनण तथा 
खेलकुद मैदान उपलब्ि गिाएको । 

 कक्षा १-८ सम्म ठदवा खािा कायणक्रमको 
व्यवस्था भई कक्षा १-१२ सम्म स्वच्छ 
वाताविर्मा पिनपािन भएको । 

२ श्री ज्योती 
भन््याङ  
आ.वव. 

 भकूम्पले गदाण भवन क्षसतग्रस्त भई 
भत्केको हनुाले व्यजिगत िनेगामा 
३ बषणसम्म भाडामा सलई 
वट.एल.सस. सनमाणर् गिी कक्षा १-
८ सम्म पिनपािन गनुण पिेको । 

 फसनणचि अभाव भएकाले 
ववद्याथीलाई बस्ने व्यवस्था  
नभएको । 

 स्वीििल्याटड देशको सहयोगमा कािीतास 
संस्थाले भईुतल्लामा ९ कोिे भवन ि शौचालय 
सनमाणर्  
भएको  । 

 हेल्भेटास संस्थाको सहयोगमा खानेपानी ट्यांङ्की 
तथा िािा सनमाणर् गरिठदएको । 

 मेलम्ची नगिपासलकाको सहयोगमा घेिावाि 
पखाणल सनमाणर् भएको । 
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 पसु्तकालय, ववज्ञान तथा 
कम््यूटि प्रयोगशालाको अभाव 
। 

 घेिावाि तथा शौचालयको 
व्यवस्था नभएकोले असतरिि 
वक्रयाकलाप गनण नसवकने जस्थसत 
ससिणना भएको । 

 कक्षा १-५ सम्म ठदवा खािा कायणक्रमको 
व्यवस्था भएको । 

  कम््यूटि ल्यापटपको व्यवस्था भएको । 

  आ.वव, सन.मा.वव तहको जशक्षकको दिबन्दी 
नभएकाले  २०७६ सालमा कक्षा ६-८ 
सम्मको छात्र छात्रालाई पिनपािन गनण 
बालसिुाि माववमा गाभी हाल कक्षा १-५ सम्म 
पिनपािन भई िहेको ।  

३ श्री प्रज्ञा 
आ.वव.  

 भकूम्पले गदाण भवन क्षसतग्रस्त भई 
भत्केको हनुाले व्यजिगत 
िनेगामा ३ बषण सम्म भाडामा 
सलई वट.एल.सस. सनमाणर् गिी 
कक्षा १-५ सम्म पिनपािन गनुण 
पिेको । 

 फसनणचि अभाव भएकाले 
ववद्यासथणलाई बस्न े व्यवस्था 
नभएको । 

 पसु्तकालय, ववज्ञान तथा कम््यूटि 
प्रयोगशालाको अभाव । 

 घेिावाि तथा शौचालयको व्यवस्था 
नभएकोले असतरिि वक्रयाकलाप 
गनण नसवकन े जस्थसत ससिणना  
भएको । 

 जशक्षकहरुले सनयसमत पिनपािन 
नगदाण जशक्षामा गरु्स्ति कमी भई 
ववद्याथीहरु अन्य ववद्यालयमा िान े
क्रम बढेकाले ववद्याथी संख्या कम 
भएको । 

 स्वीििल्याटड देशको सहयोगमा कािीतास 
संस्थाले भईुतल्लामा ६ कोिे भवन ि शौचालय 
सनमाणर्  
भएको  । 

  भवन सनमाणर् गनण िनेगा क्षे.फ.4-8-0-0 
व्यवस्थापन ससमसतले सहयोग गिी खरिद  
गरिएको । 

 हेल्भेटास संस्थाको सहयोगमा खानेपानी ट्याङ्की 
तथा िािा सनमाणर् गरिठदएको। 

 वागमती प्रदेश सिकाि सांसद ववकास कोषको 
सहयोगमा घेिावाि ताििाली पखाणल सनमाणर्  
गरिएको ।  

 हाल जशक्षकहरुको सनयसमत उपजस्थसतका 
कािर् ववद्याथी संख्या वृवि भई कक्षा कोिाको 
अभाव समेत भएको, हेल्प नेपालबाट २ कोटा 
उपलब्ि भई मवहला जशजक्षका २ िना िाखी 
व्यवजस्थत पिनपािन भएको। 

 बालववकास देजख ५ कक्षा सम्म ठदवा खािाको 
व्यवस्था गिी स्वच्छ वाताविर्मा पिनपािन  
भएको । 

 

(ख)  भौसतक पूवाणिाि ववकास (स्वास््य)  
क्र.सं. स्वास््य संस्थाको 

ववविर् 

पााँच वषण पवहलाको अवस्था अवहलेको अवस्था 

१ दवुाचौि स्वास््य 
चौकी 

 भकूम्प पश्चात ३ कोिे भवन भजत्कएि 
क्षसतग्रस्त भई घि भाडामा संचालन 
गिेको 
 
 
 

 मेलम्ची नगिपासलकाको बिेटबाट ३ 
कोिे भवन सनमाणर् भई सोही 
भवनबाट स्वास््य सेवा ठदने गरिएको 
। 

 सामान्य चोटपटक ि  िोगको 
उपचािको व्यवस्था भएको ि पयाणप्त 
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 औषिीहरु कम मात्रामा आउने भएकाले 
िोग अनसुाि सामान्य औषिी अपगु हनु े
गिेको । 

 संघीय बिेटबाट बसथणङ सेन्टि सनमाणर् 
भएको भएता पसन सतु्केिी गिाउन े
पवुाणिाि तथा स्वास््य कमीहरुलाई 
आवासको सवुविा नभएकाले सेवामा 
कठिनाई हनुे गिेको । 

मात्रामा औषसि ववतिर् गनण सजिलो 
भएको । 

  मेलम्ची नगिपासलकाबाट सतु्केिी 
आमाहरूलाई पोषर् भत्ता तथा 
अन्यत्र रिफिका लासग यातायात 
खचणको व्यवस्था भएकाले स्वास््य 
चौकीमा सतु्केिी तथा गभण िााँच 
गिाउने संख्या बढ्दो ।  

 
(ग)  भौसतक पूवाणिाि ववकास (खानपेानी तथा सिसफाई)  

क्र.सं. ववविर् पााँच वषण पवहलाको अवस्था अवहलेको अवस्था 
१ खानेपानी तथा 

सिसफाईको 
अवस्था   

 खानेपानीको अवस्था व्यवजस्थत मात्रामा 
नभए पसन खानेपानी िािा कुवाबाट स्वच्छ 
खानेपानी प्रयोग गरिने  
गरिएको । 

 २०४४ सालबाट दवुाचौि ग्रासमर् 
खानेपानी यसुनसेफले सनमाणर् गरि 
संचालनमा आएको । 
 
 

 हेल्भेटास नेपालबाट ४०१ 
घिििुीमा एक घि एक िािा 
खानेपानी सनमाणर् भएको । 

 नयााँ पाईप लाईन, ट्याङ्की सनमाणर् 
ि महुान ममणत गिी खानेपानी 
संचालन गरिएको । 

 पाजिन िािा खानेपानी, ताप्रासा िातो 
घि ववचािी चौि खानेपानी, 
भाितीथोक घलेटोल सथङ टोल 
भोलेटोल खानेपानी ि छाप 
खानेपानीलाई एक घि एक िािा 
महुान ट्याङ्की सनमाणर् पाईप लाईन 
२०० वटा िािा सनमाणर् गिी 
सहयोग गिेको । 

 सेवक नेपालको सहयोगमा १५५ 
घिििुीलाई समहुमा खानेपानी 
सनमाणर् भएको । 

 संघीय खानेपानी तथा ढल 
व्यवस्थापन आयोिनाले 
भाितीथोक सभिामनुी दवुाचौि 
ग्रासमर् खानेपानीलाई पााँचपोखिी 
थाङपाल गाउाँपासलका वडा नं. १ 
बाट महुान थपको लासग सहयोग 
गनण काफलगैिी वालवुा 
खानेपानीमा बिेट ववसनयोिन गिी 
सनमाणर् कायण भईिहेको । 
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(घ)  भौसतक पूवाणिाि ववकास (सडक)  

क्र.सं. 
सडकको 
ववविर् 

पााँच वषण पवहलाको अवस्था अवहलेको अवस्था 

१ सडकको 
अवस्था    

 भकूम्प पीसडत आवास पनुसनमाणर्  गनण टोल 
वजस्तमा २८ वटा शाखा मोटि बाटो सनमाणर् 
भएको। 
 
 
 
 
 

वहउाँदमा मात्र चल्ने स्तिोन्नती गनण 
बिेटको समस्या भएको फटे्ट िानाण 
सडक प्रदेशको बिेटबाट ४ वक. मी. 
स्तिोन्नती गरिएको फटे्ट मेलम्ची दाउचेत 
दवुाचौि सडक पवुाणिाि शाखा बाट 
बिेट ववसनयोिन गिी ग्रावेल नाली 
ढलान गिी क्रसमक रुपमा सिुाि भएको 
छ । 
 

२ बाहै्र मवहना 
चल्ने सडक  

बाहै्र मवहना चल्ने सडक बषाणमा थोिै मात्रामा 
चल्ने सडक िहेको छ । 

 
 
 
 
 
 
 

मेलम्ची िानाण दाउचेत दवुाचौि सडक 
क्रसमक रुपमा सिुाि हुाँदै स्तिोन्नती 
कायण भइिहेको, वव.सं. 
२०७८/०३/०१ गते मेलम्ची 
खोलामा आएको बाढीले फटे्ट जस्थत पक्की 
पलु बगाएको हनुाले अस्थायी रुपमा 
ह्ममुपाइप िाखी यातायात संचालन 
गरिएको छ ।  

 

(ङ)  भौसतक पूवाणिाि ववकास (भवन)  

क्र.सं. 
भवनको 
ववविर् 

पााँच वषण पवहलाको 
अवस्था 

अवहलेको अवस्था 

१ वडा कायाणलय 
भवन  

 आफ्नै भवनको 
व्यवस्था नहुाँदा घि 
भाडामा संचालन 
गरिएको । 

 
 
 
 

  साववक दवुाचौि - ४ बस्ने स्व. ववष्र् ुप्रसाद सवेुदीको नाममा 
1-8-2-3, स्व. ढातदुत्त सवेुदीको नाममा 0-3-0-0, सलला 
नाथ सवेुदीले 0-3-0-0 ि दवुाचौि - ३ सनवासी सभम बहादिु 
शे्रष्टको नामको के्ष.फ. 0-2-0-0 िनेगा दान स्वरुप प्रा् त 
भई उि िनेगाहरूमा मेलम्ची नगिपासलकाले ३ कोिाको 
भवन सनमाणर् गिी वडा कायाणलय संचालन भएको छ । 

२ सामदुावयक 
भवन 

 सामदुावयक भवन 
नभएको। 

 
 

 स्थानीय तह पनुःसंिचना भए पश्चात स्थानीय चनुाव पसछ 
ववसभन्न बस्तीका मासनसहरुको छलफल गने, भेला हनुे, 
समहुको ववसभन्न सामग्री िाख्न,े कायणक्रम गने हेतलेु मेलम्ची 
नगिपासलकाको सहयोगमा सेल्ले सामदुावयक भवन, दसलत 
बस्ती सामदुावयक भवन, िुलोचौि सामदुावयक भवन, छाप 
सामदुावयक भवन, सनुखानी सामदुावयक भवन ि ववचािी चौि 
सामदुावयक भवन सनमाणर् भएका छन ्। 
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(च)  िनशजि व्यवस्थापन  

क्र.सं. ववविर् पााँच वषण पवहलाको अवस्था अवहलेको अवस्था 
१ िनशजि तथा 

कमणचािीको 
अवस्था   

वडा सजचव ि कायाणलय सहयोगी मात्रको 
दिबन्दी िहेकोले िनशजि कम हुाँदा कमणचािी 
कायण बोझ िहेको । 

 
 
 
 
 
 

वडा सजचव 1, कायाणलय सहयोगी 1, 
कृवष प्राववसिक 1 ि सब अससस्टेन्ट 
ईजन्िसनयि 1 िनाको दिबन्दी 
िहेतापसन कायाणलयका सबै सेवा ICT  
वेसमा गएकाले अझै एक कम््यटुि 
अपिेटि ि एक सहायक स्तिको 
दिबन्दीको आवश्यकता िहेको ।  

 

(छ)  ससंचाईको अवस्था  

क्र.सं. ववविर् पााँच वषण पवहलाको अवस्था अवहलेको अवस्था 
१ ससंचाईको 

अवस्था    

RCC गिी सनमाणर् गरिएको ससंचाई न्यनु 
सथए।हेल्भेटास नेपालबाट कासलरुम्टा ससंचाई 
ि कमेिे खेत ससंचाई योिना संचालनमा सथयो 
भने अन्य िााँउमा पिम्पिागत कुलो ससंचाई 
िहेका सथए । 

 

खेतहरु बढी मात्रामा भएकोले ससंचाई 
कुलो सनमाणर् गनण बिेट माग बढ्दै 
गएको छ । यस वडामा चासलसे दोभान 
टाि खेत ससंचाई, वालवुा नाम्के ससंचाई, 
िानाण ससंचाई, ससपाली खेत ससंचाई ि 
बलुङु्ग े खोला ससंचाई सनमाणर् भएका  
छन ्। हाल ससंचाई कुलो सनमाणर् गदाण 
RCC सनमाणर् गनण बालवुा, सगटी, ढुङ्गा 
बोकेि लैिान कठिनाइ हनु े
यातायातबाट ढुवानी गनण मोटिबाटोको 
अभाव िहेको छ। 
 

२ भावी योिना  बिेटको अभावमा ठदगो ववकासको अविािर्ा 
अनरुुप भावी योिना अनसुाि ववकास गनण 
कठिनाई पिेको । 

ठदगो ववकासको लक्ष्य पूिा गनणका लासग 
कुनै पसन योिना तथा कायणक्रम गनण 
पञ्चववषणय योिना बनाएि काम गने। 
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#=$$= j8f g+= * sf] gSzf

3.4३ वडा नं. ८ को परिचय 

मेलम्ची नगिपाललका वडा नं. ८ क्यौिानी साववक दवुाचौि गा.वव.स. वडा नं. ७, ८ ि ९ को भगुोल लभत्र पददछ । 
वकम्बदन्ती अनसुाि अलिकांस समदुाय तामाङहरुको बाहलु्यता भएको हुुँदा तामाङ भाषामा पानीलाई क्य ुभलनने ि यस 
वडामा पानीको प्रशस्त श्रोत भएकोले क्यिुानी भन्दै क्यौिानी भएको भने्न भनाई िहेको पाइन्छ । यस वडाको पूवदमा 
ईन्रावती नदीको लसमाना, पश्चिममा मेलम्ची नगिपाललका वडा नं. ७ को लसमाना, उत्ति तर्द  हेलम्ब ुि पाुँचपोखिी 
थाङपाल गाउुँपाललकाको लसमाना ि दश्चिण तर्द  मेलम्ची नगिपाललका वडा नं. ७ को लसमाना पददछ । यस वडा लभत्र 
तामाङ, लगिी, पिुी, ब्राम्हण, िेत्री, दललत, भजेुल, नेवाि जातीको बसोबास िहेको छ । यस वडामा साल रु्ल्ने देश्चख वहउुँ 
पने सम्मको िमश्चणय भ–ुभागहरु छन ्भने प्रशस्त जल ि अत्यन्तै कृवष उत्पादनको सम्भावना भएको मनमोहक खेत 
बािीको र्ाुँटहरु समेत िहेका छन ्। 

यस वडामा ववलभन्न मठ मश्चन्दि, गमु्बा, छोतेन, माने जस्ता िालमदक स्थलहरु छन ्। जसमा जाल्पादेवी मश्चन्दि, लभमेश्वि 
मश्चन्दि, ववन्दबालसनी मश्चन्दि, भैंसे गमु्बा, हालको काश्चत्तके गमु्बा, चचद, लाभगाउुँ छोतेन, भैंसे माने, बगुाउुँ माने, घमु्नी मान े
ि ककनी पोखिी लगायत िालमदक तथा पयदटकीय स्थलहरु छन ्। साथै यस वडाको पश्चिम उत्ति तर्द  एउटा ठूलो 
ढुङ्गा छ ,  जसलाई अलमलो ढुङ्गा भलनन्छ,  जनु ढुङ्गा श्चजब्रोमा लगाउुँदा अलमलो स्वाद आउने गददछ ि यसमा कुनै वस्तलेु 
ठक्कि ददंदा िातकुो आवाज आउने गददछ ।  
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3.45 वडा नं. ८ को भगुोल तथा जनसंख्या सम्बन्िी ववविण    

वडाको िते्रर्ल  वडाको केन्र  वडाको जनसंख्या (जनगणना २०६८) वडाको जम्मा 
घिििुी मवहला पूरुष 

7.45 वगद वक.लम. क्यौिानी,  लस.पा. 2940 2773 1375 

रष्टव्य:  साववक दवुाचौि गाववसको जनसंख्या ि घिििुी समावेश गरिएको ।  

3.46 वडा नं. ८ को जातजाती, िालमदक, सासं्कृलतक तथा पयदटन सम्बन्िी ववविण   

क्र.सं. ववविण नाम 

१ वडामा बसोबास गने जातजातीहरु तामाङ, लगिी, पिुी, ब्राह्मण, िेत्री, भजेुल, 
दललत ि नेवाि                                               

२ वडामा बसोबास गने मालनसहरुले माने्न िमद  वहन्द,ु बौद्ध ि वक्रश्चस्चयन 
३ वडामा िहेका िालमदक मठ मश्चन्दि, गमु्बा ि चचद 

सम्बन्िी ववविण  

भीमेश्वि मश्चन्दि, भैँसे गमु्बा, छोतेन मान,े 
बगुाउुँ मान,े  भैँसे मान,े ववन्दवालसनी मश्चन्दि  

४ वडामा िहेका पिुाताश्चत्वक तथा पयदटकीय स्थलहरु  - 

५ वडामा िहेका गढी, भञ्ज्याङहरू  - 

६ वडामा संचाललत होमस्टे तथा ठूला होटलहरू  नभएको 
 

3.47 वडा नं. ८ को भौलतक पूवादिाि, स्वास््य, शैश्चिक, ववश्चत्तय अवस्था   

क्र.सं. भौलतक संिचनाको ववविण हालको अवस्था संख्या 
१ वडा कायादलय भवन पक्की भवन लनमादणालिन  १ 

२ स्वास््य चौकी भएको १ 

३ भेटेरिनिी औषलि पसल  भएको 1 

४ मा.वव. भएको 1 
५ आ.वव.  भएको 1 

6 बैंक तथा ववश्चत्तय संस्था  भएको 1 
 

3.48 वडा नं. ८ को ववकास पूवादिाि पाुँच वषद पवहला ि अवहले   

(क)  भौलतक पूवादिाि ववकास (श्चशिा)   

क्र.सं. ववद्यालयको ववविण पाुँच वषद पवहलाको अवस्था अवहलेको अवस्था 
१ श्री जलवाई देवी 

मा.वव. 
 कच्ची संिचना जसलाई 2072 

सालको भकूम्पले पूणद ध्वस्त 
पािेको। 

 किाकोठा पयादप् त नभएको । 

 भकूम्प प्रलतिोलि पक्की भवन 
लनमादण भएको ।  

 किाकोठा पयादप् त ि व्यवश्चस्थत 
भएको। 

२ श्री लाभगाउुँ आ.वव.  कच्ची संिचना जसलाई 2072 
सालको भकूम्पले पूणद ध्वस्त 
पािेको। 

 किाकोठा पयादप् त नभएको । 

 भकूम्प प्रलतिोिी पक्की भवन 
लनमादण भएको ।  

 किाकोठा पयादप् त ि व्यवश्चस्थत 
भएको। 
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(ख)  भौलतक पूवादिाि ववकास (स्वास््य)  

क्र.सं. स्वास््य संस्थाको 
ववविण 

पाुँच वषद पवहलाको अवस्था अवहलेको अवस्था 

१ क्यौिानी शहिी 
स्वास््य केन्र 

 शहिी स्वास््य केन्र स्थापना 
नभएको 

 शहिी स्वास््य केन्र स्थापना 
भई २ तले पक्की भवनबाट सेवा 
सचुारु भएको। 

 

(ग)  भौलतक पूवादिाि ववकास (खानेपानी तथा सिसर्ाई)  

क्र.सं. ववविण पाुँच वषद पवहलाको अवस्था अवहलेको अवस्था 
१ खानेपानी तथा 

सिसर्ाईको अवस्था   

 वडामा शदु्ध ि व्यवश्चस्थत 
खानेपानीको पहुुँच 5% जनतामा 
मात्र िहेको लथयो।  

 खलु्ला ददसामकु्त वडा 
नभएको। 
 

 इन्टेक ि रिजभद ट्याङ्की लनमादण 
गिी एक घि एक िािा 
खानेपानी कायदक्रम अन्तगदत 
करिव ५२० घिििुीमा 
खानेपानीको व्यवसथापन 
गरिएको ि बाुँकी घिििुीमा 
खानेपानी लनमादणालिन 
अवस्थामा िहेको ।  

 खलु्ला ददशा मकु्त वडा घोषणा 
गरिएको ।  
 

 

(घ)  भौलतक पूवादिाि ववकास (सडक)  

क्र.सं. सडकको ववविण पाुँच वषद पवहलाको अवस्था अवहलेको अवस्था 
१ सडकको अवस्था     16 वक.लम. कच्ची सडक 

लनमादण गरिएको । 
 

 

 7 वक.लम. ग्राभेल सडक लनमादण 
गरिएको । 

 35 वक.लम. कच्ची सडक 
लनमादण गरिएको । 

 सबै टोल बस्तीमा सडक 
ट्रयाक लनमादण गरिएको । 

२ बाहै्र मवहना चल्न े
सडक  

 नभएको  एउटा वहउुँदमा मात्र चल्न े
सडक िहेको। 
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(ङ)  भौलतक पूवादिाि ववकास (भवन)  

क्र.सं. भवनको ववविण पाुँच वषद पवहलाको अवस्था अवहलेको अवस्था 
१ वडा कायादलय भवन    भाडामा वडा कायादलय संचालन 

भएको। 
 

 दईु तले पक्की भवन लनमादणालिन 
अवस्थामा िहेको ि हाल भाडामा  
वडा कायादलय संचालन भएको ।  

२ सामदुावयक भवन  सामदुावयक भवन लनमादण नभएको  ।  
 

 चन्र सूयद सामदुावयक भवन ि आमा 
समहु भवन, साङ भवन, लाकुिीडाुँडा 
सामदुावयक भवन गिी 4 वटा 
सामदुावयक भवन लनमादण भएको। 

 

(च)  जनशश्चक्त व्यवस्थापन  

क्र.सं. ववविण पाुँच वषद पवहलाको अवस्था अवहलेको अवस्था 
१ जनशश्चक्त तथा 

कमदचािीको अवस्था   

 प्राववलिक सहायक चौथो 1 जना 
मात्र कमदचािी िहेको। 

 

 सहायकस्ति पाुँचौँ 1, अलसस्टेन्ट 
सब इश्चन्जलनयि १ ि कायादलय 
सहयोगी १ जना जनशश्चक्त िहेको। 

  
 

(छ)  लसंचाईको अवस्था  

क्र.सं. ववविण पाुँच वषद पवहलाको अवस्था अवहलेको अवस्था 
१ लसंचाईको अवस्था     पिापूवद काल देश्चख चल्दै आएको 

कुलोबाट लसंचाई गने गरिएको ।  
 

 चाललसे खोला लसमर्ाुँट टाि खिान े
लसंचाई, जामनुे वपप्ले लसंचाई, 
मान्टासी लसंचाई, पाङलसङ खोला 
काश्चत्तके खैिे लसंचाई, चाललसे ओडाि 
लसंचाई,िन्जन े लसंचाई ि वपप्ले 
लसंचाई लनमादण गरिएको। 
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#=%) j8f g+= ( sf] gSzf

3.49  िडा नं. ९ को पररचय   
विगत सियिा यस गा.वि.स को कायाणलय रहेको ठाउाँमतर ज्यामिर (एक खालको सनु्तला िातको फल) को बोट पाइने हुाँदा 
बोलीचालीिा ज्यामिर पाइने ठाउाँ भन्दाभन्दै ज्यामिरे नािाकरर् रहन गएको हो । वि.सं. २०७१ साल िंमसर १६ गतेको नेपाल 
सरकारको मनर्णय बिोजिि साविकका ७ िटा गा.वि.स. हरू मिलाएर िेलम्ची नगरपामलका गठन हनुे िििा सिेत सोही नाि 
राजखएको र हाल पमन यस िडा ज्यामिरेको नािले पररजचत ि । 
 

साविक ज्यामिरे  गाविसको ९ िटा िडाहरुिध्ये  िडा नं. १, ३, ४, ५, ६, ७, ८ र ९ सिािेश गरी हालको िेलम्ची 
नगरपामलकाको १३ िटा िडा िध्ये ९ नं. िडा गठन भएको ि । १८.९0 िगण वकमि के्षत्रफल भएको यस िडािा वि.सं. 
२०६८ सालको राविय िनगर्ना अनसुार कररि ५५५३ िनसङ्खख्या र ११४९ घरधरुीहरु रहेको ि । 
 

िेलम्ची नगरपामलकाको उत्तर पिुणिा अिजस्थत बागिती प्रदेश अन्तगणत रहेको मसन्धपुाल्चोक जिल्ला प्रमतमनमध सभा मनिाणचन क्षेत्र 
नं. २ िा पने िेलम्ची नगरपामलकाको १३ िटा िडा िध्ये ९ नं. एक हो । यस िडाको पिुणिा इन्रािती गााँउपामलकाको िडा 
नं. १ र ४, पजिििा िेलम्ची नगरपामलकको िडा नं. १० र ईन्रािती नदी, उत्तरिा पााँचपोखरी थाङपाल गााँउपामलकाको िडा 
नं. ८ खाल्डेखोला र दजक्षर्िा िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. १० रहेको ि । भौगोमलक तथा प्राकृमतक वहसािले अत्यन्त  
िनोरि यस िडािा गिी सियिा पमन मनरन्तर बषाणका कारर् हािापनी जशतल र ठन्डा रहेको ि । पयणटकीय नगरीको संभािना 
रहेको यस िडाबाट िगुल वहिाल, दोिेलाक्पा वहिाल, पााँचपोखरी, आिायाङ्खग्रीका साथै नगर तथा अन्य पामलकाका के्षत्रहरु र 
विमभन्न वहिाल एिं पयणटकीय स्थलहरुको दृश्य अिलोकन गनण सवकन्ि । पयणटकीय के्षत्र गफुा डााँडा सिेत यसै िडा मभत्र 
पदणि । यस िडािा �ा�र्, क्षेत्री, तािाङ, शेपाण, गरुुङ, िगर, भिेुल, घले, मगरी, परुी, भारती, वि.क., मििार, पररयार लगायतका 
मिजश्रत िातिातीहरुको बसोबास भएता पमन विकासको िििा सबै िातिाती एकिटुका साथ अजघ बढेको पाईन्ि । यस 
िडाका िामनसहरुको प्रिखु पेशा कृवष भएता पमन यसका अलािा नोकरी, व्यापार, दगु्ध व्यिसाय, व्यिसावयक वकिी खेती, 
एभोगाडो लगायतका नगदे िाली तफण  िौसिी र बेिौसिी हािापानी अनसुारको खेती गने चलन रहेको ि ।  
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3.51  िडा न. ९ को भगुोल तथा िनसंख्या सम्बन्धी वििरर्   

िडाको क्षते्रफल  िडाको केन्र  िडाको िनसंख्या (िनगर्ना २०६८) िडाको िम्िा 
घरधरुी िवहला पूरुष 

18.90 िगण वक.मि. ज्यामिरे,  मस.पा. 2883 2670 1149 
 

3.52 िडा नं. ९ को िातिाती, धामिणक, सासं्कृमतक तथा पयणटन सम्बन्धी वििरर्   

ि.सं. वििरर् नाि  

१ िडािा बसोबास गने िातिातीहरु �ा�र्, क्षेत्री, तािाङ, शेपाण, गरुुङ, िगर, भिेुल, 

घले, मगरी, परुी, भारती, वि.क.,मििार, पररयार, 

नेपाली आदद ।  
२ िडािा बसोबास गने िामनसहरुले िाने्न धिण  वहन्द,ु af}4, विजियन 
३ िडािा रहेका धामिणक िठ िजन्दर, गमु्बा र चचण 

सम्बन्धी वििरर्  

गोल्िास्थान िजन्दर, नौमलङ्गेश्वरी िजन्दर, 
;ftwf/f, सातकन्या, सेती देिी , पञ्चकन्या, 
कााँडादेिी, राधाकृष्र् िजन्दर, िहादेि बढुी 
िजन्दर, गोल्िा रािारानी, िहांकाल भैरि,  

िोतेमलङ्ग र टासीदेले गमु्बा ।   
४ िडािा रहेका परुाताजत्िक तथा पयणटकीय स्थलहरु  गोल्िास्थान, नौमलङ्गेश्वरी , सातधारा, गफुाडााँडा, 

गफुा ओडार, गोल्िा रािारानी र िलुखकण  ।  
५ िडािा रहेका गढी, भञ्ज्याङहरु  - 
६ िडािा संचामलत होिस्टे तथा ठूला होटलहरु  - 

 

3.53 िडा नं. ९ को भौमतक पूिाणधार, स्िास््य,शैजक्षक विजत्तय अिस्था   

ि.सं. भौमतक संरचनाको वििरर् हालको अिस्था संख्या 
१ िडा कायाणलय भिन अस्थायी िडा कायाणलय भिन मनिाणर् भएको  १ 

२ स्िास््य चौकी भएको  १ 

३ शहरी स्िास््य केन्र   भएको  १ 

४ नौमलङ्ग स्िास््य सेिा केन्र   भएको १ 

५ भेटेररनरी औषमध पसल  भएको  २ 

६ िा.वि. सातकन्या िा.वि. र िनता िा.वि. २ 

७ आ.वि.  क्यf}n]7fgf, पञ्चकन्या, रिकाली र गोल्िेश्वरी ४ 

८ बाल विकास केन्र  सातकन्या, िनता िा.वि, क्यf}n]7fgf, पञ्चकन्या, 
रिकाली, गोल्िेश्वरी 

६ 

९ सहकारी  ज्यामिरे साना वकसान सहकारी संस्था मल. १ 
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3.54 िडा नं. ९ को विकास पूिाणधार पााँच िषण पवहला र अवहले   

(क)  भौमतक पूिाणधार विकास (जशक्षा) 

ि.
सं. 

विद्मालयक
ोो वििरर् 

पााँच िषण पवहलाको 
भौमतक अिस्था 

अवहलेको भौमतक अिस्था 
शैजक्षक गरु्स्तर सधुारका 
िखु्य वियाकलापहरू 

जशक्षक 
किणचारी 
संख्या 

 

विधाथी संख्या 
िात्र / 
िात्रा 

१ श्री 
क्यौलेठाना  
आ.वि. 

 अस्थायी 
मसकाइ 
केन्रहरू 

 ४ कोठे  
R.C.C  
भिन । 

 २ कोठे व्लक 
भिन 

 zf}rfno १ 
 

 ४ कोठे  R.C.C. भिन । 

 २ कोठे र्रयाणि अथण भिन 

 ३ िटा ब्लक भिन (५ कोठे) 

 zf}rfno २ 

 विद्मालय घेराबार गररएको ।  
 

 एकाइ पररक्षाको 
व्यिस्था 

 सूचना/प्रविमधिा 
आधाररत जशक्षर् 
मसकाइ वियाकलाप 

 कोजचङ कक्षा संचालन 

िवहला-४  
परुूष-५ 

िात्रा-६० 
िात्र-५५ 
 

२ श्री 
पञ्चकन्या 
आ.वि. 

 २ कोठे 
R.C.C  
भिन । 

 २ िटा ब्लक 
भिन (४ 
कोठे) 

 zf}rfno३ 
 खानेपानी १ 
कुल विधालयको 
िग्गा क्षे.फ.२-९-
३-१ 

 

 R.C.C भिन- १ (४ कोठा) 

 स्यािर भिन-१ (३ कोठा) 

 ब्लक भिन -१ (२ कोठा) 

 zf}rfno१ ( ४ ढोका) 
 खानेपानी १ 
कुल विद्मालयको िग्गा 
क्षे.फ.२७-९-३-१ 
 विद्मालय पररसर घेराबार 

भएको ।  

 अमतररि 
वियाकलापिा िोड 

 शैजक्षक सािग्री 
सवहतको जशक्षर् 
वियाकलाप 

 प्रदशणन विमध र प्रयोग 
विमधको प्रभािकारी 
प्रयोगिा िोड 

 जशक्षक, विधाथीको 
उपजस्थतीिा िोड 

िवहला-३ 
परुूष- ३ 

िात्रा- ३७ 
िात्र- ४४ 

३ श्री 
रिकाली 
आ.वि.  

 परुानो ब्ल्क 
भिनिा पठन 
पाठन भएको, 
शौचालय तथा 
घेराबार 
नभएको ।  

 नयााँ पक्की भिन मनिाणर् भई 
पठन पाठन भएको र 
शौचालय तथा घेराबार 
मनिाणर् भएको ।  

 शैजक्षक सािग्री 
सवहतको जशक्षर् 
वियाकलाप 

 जशक्षक,विधाथीको 
उपजस्थमतिा िोड 

  

४ श्री िनता 
िा.वि. 

 ४ कोठे  
R.C.C भिन 
। 

 ६ िटा ट्रस 
(१२ कोठा) 

 शौचालय १ 
 ICT कक्षा १ 
 िमिन ५-१-

०-० 

 २ िटा (४ कोठे) R.C.C 
भिन । 

 ३ िटा ट्रस भिन (१० 
कोठे) 

 शौचालय ३, खानेपानी २ 
िटा 

 पसु्तकालय१, विज्ञान 
प्रयोगशाला १, फमनणचर 

 प्राथमिक तहिा 
अंग्रिी िाध्यिबाट 
कक्षा संचालन  

 पषृ्टपोषर् तथा 
विश्लषेर् सवहत 
पररक्षाफल प्रकाशन 

 सूचना/प्रविमधिा 
आधाररत जशक्षर् 
मसकाइ वियाकलाप 

िवहला-९ 
परुूष- १४ 

िात्रा- २६२ 
िात्र- २५१ 
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३५० िोर, कम्प्यटुर १० 
,ल्यापटप ८, वप्रन्टर २ 

 विद्मालय घेराबार र िग्गा 
१० रोपनी  
 

 

५  गोल्िेश्वरी 
आधारभतू 
विद्मालय  

अस्थायी मसकाइ 
केन्र (TLC) भिन 
२ कोठे  R.C.C 

भिन । 
 ४ कोठे  

ब्लक 
भिन । 

शf}चालय २ िटा 
रहेको ।   

 विधालय घेराबार र िग्गा 
१० रोपनी रहेको  

 ४ कोठे टहरो भिन,  २ 
कोठे  R.C.C भिन िामथ 
ट्रस भएको ।  

 परुूष/िवहला सवहतको  
शf}चालय २ िटा रहेको ।   

 एकाइ पररक्षा, 
 िामसक र अधण 

िावषणक परीक्षा  
 अंग्रिेी िाध्यिबाट 

कक्षा संचालन 
गररएको ।  

 सूचना/प्रविमधिा 
आधाररत जशक्षर् 
मसकाइ वियाकलाप 
भएको ।  

 

िवहला-५  
परुूष- ६ 

िात्रा- ९५ 
िात्र- ७८ 

 

(ख)  भौमतक पूिाणधार विकास (स्िास््य) 

ि
.सं 

स्िास््य संस्थाको 
वििरर् 

पााँच िषण पवहलाको 
अिस्था 

अवहलेको अिस्था सरदर दैमनक 
सेिाग्राहीको वििरर् 
िवहला /पूरूष 

कायणरत िनशजिको 
वििरर् 

िवहला पूरूष 
१ ज्यामिरे स्िास््य 

चौकी  

 ५ कोठाको २ िटा 
अस्थायी  भिन  
रहेको  ।  

 खानेपानीको व्यिस्थापन 
नभएको । 

 शौचालय १ िटा  
रहेको ।  

 ११ कोठे बमथणङ 
केन्र सवहतको 
सवुिधा सम्पन्न 
भिन मनिाणर्ामधन 
अिस्थािा  
रहेको  । 

 सरदर दैमनक २० 
िना ।  

िवहला- ४ 

परुूष - २ 
 
 
 

२  शहरी स्िास््य 
केन्र सनुखानी  

 स्िास््य केन्र भाडािा 
संचालन भएको ।  

 ४ कोठे भिन 
मनिाणर्  
गररएको ।  

 शौचालय मनिाणर् 
गररएको ।  

दैमनक सरदर १२ 
िना  

िवहला- २ िना 
परुूष - ० 

 

३ नौमलङ्ग स्िास््य 
सेिा केन्र  

 स्िास््य केन्र भाडािा 
संचालन भएको । 

 शौचालय सवहतको 
६ कोठे भिन 
मनिाणर्  
गररएको ।  

 घेरािार  
गररएको ।  

दैमनक सरदर ५ िना  िवहला- २ िना 
परुूष - ० 
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(ग)  खानपेानी तथा सरसफाइण  
 

५ िषण अगामड खानेपानीको पहुाँच भएका घरधरुी 
संख्या 

६०२ घरधरुी  

हाल पहुाँच भएका घरधरुी संख्या  ९०० घरधरुी ( व्यिजस्थत तिरले धाराको पानी 
उपयोग गरेका)  

एक घर एक धारा मनिाणर्को लामग हालसम्ि भएका 
कायणहरू 

 िलुखकण  गफुा-चााँख ुके्षत्रिा प्रदेश योिनािाफण त - 
९० घरधरुी 

 ISAP संस्थािाफण त - ७५ घरधरुी  
 

हाल मनिाणर् भएका खानेपानी धारा संख्या   एक घर एक धारा कायणिि अन्तगणत १२० 
खानेपानी धारा मनिाणर् भएको ।  

 ६५० िटा खानेपानी धारा मनिाणर्ामधन अिस्थािा 
रहेको ।  

खानेपानी व्यिस्थापनको लामग भािी योिना तथा 
कायणिि 

 िडािा रहेका खानेपानी िहुानको संरक्षर् तथा 
सम्भावित िहुानको खोिी गने ।  

 िडाका सम्पूर्ण घरधरुीिा एक घर एक धारा 
खानेपानी मनिाणर् गर्न े।  

 
zf}rfno 
सािणिमनक शौचालय रहेको/नरहेको  नरहेको  
खलु्ला ददसाििु िा परु्ण शौचालययिु िडा 
रहेको/नरहेको 
 

खलुा ददशा ििु िडा घोषर्ा गररएको ।   

खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी पााँच िषणको प्रगमत   िलुखकण  गफुाचााँख ुखानेपानी  (२०० घरधरुी) 
 पैया टोल खानेपानी मनिाणर् (१० घरधरुी ) 
 कालोमगरी पाजख्रनटोल खानेपानी ( २० घरधरुी) 
 रयले धलेु खानेपानी ( ३५ घरधरुी ) 

 स्याङतान टोल खानेपानी ( २० घरधरुी ) 

 हात्ती ढुङ्गा खानेपानी ( ५० घरधरुी ) 

 दोबटे खानेपानी १३५ घरधरुी  

 गैरीगाउाँ खानेपानी ५० घरधरुी  

 खड्काथोक खानेपानी २० घरधरुी  

 अन्य ३०० घरधरुीिा खानेपानीको व्यिस्था 
गररएको ।  

 

फोहोरिैला व्यिस्थापन सम्बन्धिा विगतका ५ िषणिा 
भएका कायण 

सिदुायिा घरबाट उजब्िने फोहोरिैला कुवहने, नकुवहन े
गरर िुट्ाएर स्ियिं नै  व्यिस्थापन गने गरेको । 
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(ख)  सडक  
सडकको अिस्था ग्राभेल सडक 

(वक.मि.) 
कच्ची सडक 
(वक.मि.) 

पक्की सडक(वक.मि.) 

५ बषण अगामडको सडकको अिस्था - ४५ वक.मि. - 
िखु्य सडकको अिस्था  - १८ वक.मि. - 
िडाभरका सडकको ितणिान अिस्था १० वक.मि. १४५ वक.मि. १ वक.मि. 
भािी ददनिा सडक सधुारको योिना  िडाभरका िखु्य तथा शाखा सडकहरू बाहै्र िवहना संचालन 

हनुे गरर स्तरोन्नती गने ।  
 

d]nDrL g=kf= j8f g+= ( l:yt lgdf{0fflwg vfg]kfgL 6\ofÍL / t/sf/L ;+sng s]Gb| ejg

cfˆgf] ufpF cfkm}+ agfp sfo{qmd / k|wfgdGqL /f]huf/ sfo{qmd cGtu{t lgdf{0f ul/Psf] l;+rfO{ s'nf] 
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cf/g ;'wf/ sfo{qmd cGtu{t d]gkf ( df blntx¿nfO{ j]lN8ª d]l;g ljt/0f ul/+b}

d]nDrL g=kf= j8f g+= ( l:yt gf}lnª\u]Zj/L / 8ANofª ;fd'bflos ejg

d]nDrL g=kf= j8f g+= ( l:yt ;8s 9nfg / lgdf{0fflwg l;+rfO{ s'nf] 



d]nDrL gu/kflnsf……:yfgLo ;/sf/sf] k|yd sfo{sfnÚÚ

108 ……d]nDrL gu/ ;d[l4sf] cfwf/Ms[lif, ko{6g, pBf]u / hnfwf/ÚÚ

  

 

 
 

िडा नं. १० 

२.६८ िडा नं. १० को पररचय :  

िेलम्ची नगरपामलका िडा नं.१० मिमत २०७१ साल िंमसर १६ गते भन्दा अगामड साविक जशखरपरु 
गा.वि.स.को नािबाट संचामलत मथयो । मिमत २०७३ साल असारसम्ि साविक जशखरपरु गाविस िडा नं. 
४, ५, ६, ७, ८ र ९ िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. १२ र िडा नं. १, २ र ३ साविक ज्यामिरे गाविस 
िडा नं. २ रािपरु भेग सवहत िेलम्ची नगरपामलका िडा नं.१३ भई दईु िटा िडािा विभािन भएकोिा 
नगरपामलकाको पनुसंरचना पिात दिैु िडा मिलान गरी हाल िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. १० जशखरपरु 
कायि गररएको ि । यस िडाको पूिण तफण  ईन्रािती गाउाँपामलका र िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ९, 
पजिि तफण  ईन्रािती नदी, उत्तर  तफण  पााँचपोखरी थाङपाल गाउाँपामलका र इन्रािती नदी र दजक्षर् तफण  
इन्रािती गाउाँपामलकाको बागिारा खोल्सा मसिाना रहेको ि । यस िडािा बाहनु, क्षेत्री, तािाङ, िगर, 
भिेुल, शे्रष्ट, दनिुार, िाझी, दिाई, कािी, साकी लगायतका िातिामतहरुको बसोबास रहेको ि । यस 
िडाको िखु्य सडक िेलम्ची निलपरु हुाँदै सदरिकुाि चौतारासम्ि आितिाित गने ग्राभेल िोटर बाटो 
रहेको ि । िडा नं. १० को िडा कायाणलय देजख िेलम्ची नगरपामलका कायाणलय सम्िको दरुी ३ वक.िी 
र जिल्ला सदरिकुाि सम्िको दरुी २८ वक.िी रहेको ि । यस िडाका िामसन्दाहरूको िखु्य पेशा कृवष 
रहेको ि भने िडाका विमभन्न स्थानिा तरकारी पकेट के्षत्र संचालन गरी तरकारी उत्पादनिा विशेष िोड 
ददइएको ि । यो िडा विगतिा चैनपरु बगिुाको नािबाट जचमनन््यो र पमि गाउाँपंचायतको पनुसंरचना 
हुाँदा ज्यामिरे गाविस र जशखरपरु गाविस गामभएर जशखरपरु कायि गरी नािकरर् गररएको हो । 

२.६९ िडा नं. १० बाट मनिाणजचत िनप्रमतमनमधहरुको वििरर् :   

ि.सं. िनप्रमतमनमधको नाि, थर पद सम्पकण  नं. मनिाणजचत रािनैमतक पाटी 
१ भि बहादरु खड्का िडा अध्यक्ष ९८५११९५५६४ नेपाली कााँग्रसे 

२ आकाश िाझी का.पा .सदस्य ९८४३७५९०६६ नेकपा एिाले 

३ रािशरर् िहरा िडा सदस्य ९८६०७३५८७८ रा.प्र.पा. 
४ अजम्िका बस्नेत िडा सदस्य ९८४३६५४६२९ नेपाली कााँग्रसे 

५ गोिानध्िि अमधकारी िडा सदस्य ९८०८३०५११३ नेपाली कााँग्रसे 

६ कौजशला नेपाली िडा सदस्य ९८१८३८८२४९ नेपाली कााँग्रसे 
 

 

 
 

#=%%

#=%^ j8f g+= !) sf] gSzf
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3.57 वडा नं. १० को भगुोल तथा जनसंख्या सम्बन्धी वववरण   

वडाको क्षते्रफल वडाको केन्र 
वडाको जनसंख्या (जनगणना २०६८) वडाको जम्मा 

घरधरुी मविला पूरुष 

9.70 वगग वक.मम. भतेरचौर, रातमाटे 

मस.पा. 
1322 1242 583 

 

3.58 वडा नं. १० को जातजाती, धाममगक, सासं्कृमतक तथा पयगटन सम्बन्धी वववरण   

क्र.सं. वववरण नाम  

१ वडामा बसोबास गने जातजातीिरु ब्राम्िण, क्षेत्री, तामाङ, मगर, भजेुल, शे्रष्ठ, दनवुार, माझी, 
दमै, कामी, साकी ।                                              

२ वडामा बसोबास गने मामनसिरुले माने्न धमग  विन्द,ु बौद्द र वक्रश्चियन 
३ वडामा रिेका धाममगक मठ मश्चन्दर, गमु्बा र 

चचग सम्बन्धी वववरण  

श्चितलादेवी मश्चन्दर, भैरवीदेवी मश्चन्दर, पन्चकन्या मश्चन्दर, 
खमडकादेवी मश्चन्दर,  बथलादेवी मश्चन्दर, सेती देवी मश्चन्दर, 

विरा देवी, खड्ग देवी, श्चिकारी देवी, कामलका देवी, 
के्षत्रपालेश्वरी मश्चन्दर, सेतीदेवी दनवुारगाउँ, सेतीदेवी 
टारगाउँ, बछला देवी सञ्जलेटार, वनदेवी, मसमबारी, श्चिंि देवी 
मश्चन्दर, वक्रश्चियन चचग, कटुवा वक्रश्चियन चचग आदद ।  

४ वडामा रिेका परुाताश्चववक तथा पयगटकीय 
स्थलिरु  

श्चितलादेवी मश्चन्दर, झाँक्री गफुा, बागमारा चप्लेटी छाँगा, 
ठूलीचौर, अमलेचौर पाखा श्चचल्ड्रेन पाकग  ।   

५ वडामा रिेका गढी, भञ्ज्याङिरू  - 

६ वडामा संचामलत िोमस्टे तथा ठूला 
िोटलिरू  

नभएको 

 

3.59 वडा नं. १० को भौमतक पूवागधार, स्वास््य, िैश्चक्षक ववश्चिय अवस्था :   

क्र.सं. भौमतक संरचनाको वववरण िालको अवस्था संख्या 
१ वडा कायागलय भवन 2.5 तलाको भवन मनमागणामधन अवस्थामा रिेको  १ 

२ स्वास््य चौकी भएको  १ 

३ भेटेररनरी औषमध पसल  भएको 1 

४ मा.वव. सामदुावयक 1 
५ आ.वव.  भएको 5 

6 बाल ववकास केन्र  भएको ६ 
 



d]nDrL gu/kflnsf……:yfgLo ;/sf/sf] k|yd sfo{sfnÚÚ

110 ……d]nDrL gu/ ;d[l4sf] cfwf/Ms[lif, ko{6g, pBf]u / hnfwf/ÚÚ

3.60 वडाको ववकास पूवागधार पाचँ वषग पविला र अविले :   

(क)  भौमतक पूवागधार ववकास (श्चिक्षा)   

क्र.सं. ववद्यालयको वववरण  पाँच वषग पविलाको अवस्था अविलेको अवस्था 
१ श्री श्चितला देवी मा.वव.  एउटा पक्की र ३ वटा ट्रस भवनबाट 

पठनपाठन भएको । 

 एक वटा िौचालय भएको ।  

 बालमैत्री कक्षा कोठाको 
व्यवस्थापन नभएको 

 अंग्रजेी माध्यमबाट पठनपाठन 
नभएको। 
 

 3 वटा पक्की ववद्यालय भवन मनमागण 
भएको ।     

 ४ वटा यरुरनल सवितको िौचालय 
मनमागण भएको। 

 कक्षा ५ सम्म अंग्रजेी माध्यमबाट 
पठनपाठन भएको। 

 ववद्यालय घेराबार मनमागणामधन 
अवस्थामा रिेको ।  

२ श्री भमेुस्थान आ.वव.  ववद्यालय भवन जीणग तथा जवटल 
अवस्थामा रिेको। 
 
 

१४ कोठाको पक्की २ वटा भवन मनमागण 
भएको  ।  

 कक्षा ५ सम्म अंग्रजेी माध्यमबाट 
पठनपाठन भएको। 

 यरुरनर सवितको ४ वटा िौचालय 
मनमागण भएको ।  

३ श्री विरादेवी आ.वव.   ववद्यालय भवन जीणग तथा जवटल 
अवस्थामा रिेको । 

 िौचालय नभएको ।  

 बालमैत्री कक्षाकोठाको व्यवस्थापन 
नभएको 
 

 ववद्यालयको १० कोठे पक्की 2 वटा 
भवन मनमागण भएको ।  

 2 यमुनट िौचालयको मनमागण  
भएको ।  

 बालमैत्री कक्षाकोठाको व्यवस्थापन 
भएको ।  

 ववद्यालय घेराबार मनमागण भएको ।  

४ श्री वव.वप.स्ममृत आ.वव.  ववद्यालय भवन जीणग तथा जवटल 
अवस्थामा रिेको ।  

 िौचालय मनमागण नभएको ।  

 बालमैत्री कक्षाकोठाको व्यवस्थापन 
नभएको 

 ववद्यालयको १२ कोठे ३ वटा पक्की 
ट्रस भवन मनमागण भएको ।  

 दईु यमुनट िौचालयको व्यवस्था 
भएको। 

 बालमैत्री कक्षाकोठाको व्यवस्थापन 
भएको। 

 ववद्यालय घेराबार मनमागण भएको ।  

5 श्री के्षत्रपालेश् वरी  
आ.वव. 

 ववद्यालय भवन जीणग तथा जवटल 
अवस्थामा रिेको ।  

 िौचालय नभएको  ।  

 बालमैत्री कक्षा कोठाको 
व्यवस्थापन नभएको ।  

 ववद्यालयको ६ कोठा भएको ३ वटा 
ट्रस भवन मनमागण भएको ।  

 तीन यमुनट िौचालय मनमागण  
भएको ।  

 बालमैत्री कक्षाकोठाको व्यवस्थापन 
भएको। 
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6 श्री लोकतन्त्र आ.वव.  ववद्यालय भवन जीणग तथा जवटल 
अवस्थामा रिेको ।  

 िौचालय नभएको  ।  

 बालमैत्री कक्षा कोठाको 
व्यवस्थापन नभएको ।  

 ववद्यालयको १२ कोठे ३ वटा पक्की 
ट्रस भवन मनमागण भएको ।  

 दईु यमुनट िौचालयको व्यवस्था 
भएको। 

 बालमैत्री कक्षाकोठाको व्यवस्थापन 
भएको। 

 ववद्यालय घेराबार मनमागण भएको ।  
 
(ख)  भौमतक पूवागधार ववकास (स्वास््य)  

क्र.सं. स्वास््य संस्थाको 
वववरण 

पाँच वषग पविलाको अवस्था अविलेको अवस्था 

१ श्चिखरपरु स्वास््य 
चौकी 

 भवन नभएको, भाडामा संचालन 
भएको। 

 नेपाल रेडक्रस सोसाइटीबाट   
अस्थायी भवन मनमागण भई  सेवा 
प्रवाि भएको। 

 घेरावार मनमागण गररएको ।  
 

(ग)  भौमतक पूवागधार ववकास (खानेपानी तथा सरसफाई)  

क्र.सं. वववरण पाँच वषग पविलाको अवस्था अविलेको अवस्था 
१ खानेपानी तथा 

सरसफाईको अवस्था   

 535 घरधरुीमा मात्र खानेपानीको 
पिुँच भएको ।  

 खलु्ड्ला ददसामकु्त वडा नभएको। 
 

 एक घर एक धारा कायगक्रमको 
िरुुवात गररएको र िालसम्म 
वडामा ३१५ वटा खानपेानी 
धारािरु मनमागण गररएको ।  

 खलु्ड्ला ददिा मकु्त वडा घोषणा 
गररएको ।  

 
 

(घ)  भौमतक पूवागधार ववकास (सडक)  

क्र.सं. सडकको वववरण पाँच वषग पविलाको अवस्था अविलेको अवस्था 
१ सडकको अवस्था     4 वक.मम. मात्र ग्राभेल सडक 

मनमागण गररएको।  

 100 वक.मम. कच्ची सडक मनमागण 
गररएको । 

 िाल 20 वक.मम. ग्राभेल सडक 
मनमागण गररएको । 

 115 वक.मम. कच्ची सडक मनमागण 
गररएको । 

२ बाहै्र मविना चल्ड्न े
सडक  

 बाहै्र मविना चल्ड्ने सडक नरेिको ।  

 विउँदमा मात्र चल्ड्ने सडक 4 वटा 
रिेको। 

 बाहै्र मविना चल्ड्ने तीन वटा सडक 
मनमागण भएको ।  

 विउँदमा मात्र चल्ड्ने सडक 5 वटा 
रिेको। 
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(ङ)  भौमतक पूवागधार ववकास (भवन)  

क्र.सं. भवनको वववरण पाँच वषग पविलाको अवस्था अविलेको अवस्था 
१ वडा कायागलय भवन    वडाको आफ्नो कायागलय नभई 

भाडामा संचालन गररएको । 
 
 
 

 

 अस्थायी वडा कायागलय मनमागण 
भएकोमा उक्त भवन आगलागी भई 
िाल नयाँ पक्की दईु तले  भवन 
मनमागणको कायग अश्चन्तम चरणमा 
पगेुको ।  

२ सामदुावयक भवन  सामदुावयक भवन मनमागण  
नभएको ।  
 

 िाल मसखरपरु सामदुावयक भवन, 

आरुबोटे माझीगाउँ सामदुावयक 
भवन र फलामे सामदुावयक भवन 
गरी ३ वटा सामदुावयक भवन 
मनमागण भएको। 

 

(च)  जनिश्चक्त व्यवस्थापन  

क्र.सं. वववरण पाँच वषग पविलाको अवस्था अविलेको अवस्था 
१ जनिश्चक्त तथा 

कमगचारीको अवस्था   

 वडा सश्चचव १ जना र सामाश्चजक 
पररचालक १ जना कायगरत रिेको। 

 

 सिायकस्तर चौथो 1, अमसस्टेन्ट 
सब इश्चन्जमनयर १ र कायागलय 
सियोगी १ जना गरी जम्मा ३ 
जना जनिश्चक्त रिेको।  

 
 
 
 
 

(छ)  मसंचाईको अवस्था  

क्र.सं. वववरण पाँच वषग पविलाको अवस्था अविलेको अवस्था 
१ मसंचाईको अवस्था     परापूवग काल देश्चख चल्ड्दै आएका 

१७ वटा कुलोबाट मसंचाई गने 
गररएको ।  

 कररव ५००० रोपनी जग्गामा 
मसंचाई उपलब्ध भएको ।  
 

 िाल 10000 रोपनी क्षेत्रफलमा 
मसंचाईको सवुवधा पयुागइएको ।  

 कच्ची मसंचाई कुलो 1२ र पक्की 
मसंचाई कुलो 5 गरी 1७ वटा 
मसंचाई कुलो स्तरोन्नती गररएको ।  

 

(ज)  खानेपानी मनमागणको अवस्था  

क्र.सं. खानेपानी योजनाको नाम 
मनमागण सम्पन्न भएको 
खानेपानी धारा संख्या 

मनमागणामधन खानेपानी 
धारा संख्या 

लाभाश्चन्वत 
घरधरुी 

१ भमेूस्थान माझीगाउँ खानेपानी २३ – ४६ 

२ पैरावारी पैरापारी खानेपानी योजना १७ – ४० 

३ दनवुारगाउँ खानेपानी योजना १७ – ७० 

४ काफ्लेखोला श्चचसापानी खानपेानी २५ – ४१ 

५ अम्बोटे खानेपानी १८ – ३२ 

६ रामपरु थररटोल खानेपानी ९ – ३५ 

७ ककग ला घारी मिुान मसम्ले खानेपानी १४ – २५ 
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क्र.सं. खानेपानी योजनाको नाम 
मनमागण सम्पन्न भएको 
खानेपानी धारा संख्या 

मनमागणामधन खानेपानी 
धारा संख्या 

लाभाश्चन्वत 
घरधरुी 

८ फलामे खानेपानी १६ – १८ 
९ तल्ड्लो क्यामनु ेमिुान खानेपानी ३१ – ६२ 
१० ममथल्ड्लो क्यामनु ेमिुान खानपेानी २३ – ५२ 
११ क्यामनुे रातमाटे खानेपानी १७ – ७२ 
१२ आरुबाट माझीगाउँ खानेपानी १२ – ५६ 
१३ वडा कायागलय खानेपानी १ – १ 

१४ 
खमडका मसस्न े मिुान खानपेानी ममगत 
(खानेपानी पाइप मात्र पयुागएको ) 

४५ – ८५ 

१५ मसस्ने चप्लेटी मिुान खानेपानी १७ – ४० 
१६ तरुतरेु धारा खानेपानी ७ – १५ 

१७ 
आचायगटोल तामाङटोल ररजालटोल 
खानेपानी (घर घरमा पाइप पयुागइएको ) 

१५ – 
 

२१ 
१८ जकेु श्चिखरपरु खानेपानी ममगत ८ – २३ 

जम्मा ३१५  ७३४ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मेलम्ची न.पा. वडा नं. १० श्चस्थत माइटर वडा कायागलय मसंढी मनमागण 
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िडा नं. १1 

२.७६ िडा नं. ११ को पररचय :  

साविक िेलम्ची गाउाँ विकास समिमतको रुपिा हालको िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ११ राज्यको पनुसंरचना 
पिात साविक िेलम्ची गाविस र मसन्धकुोट गाविसको िडा नं. ८ मिलाएर मनिाणर् गररएको िडा हो । यस 
िडाको पूिणिा इन्रािती नदी, पजिििा िेलम्ची न.पा िडा नं. 5 मसन्धकुोट, उत्तरिा  िेलम्ची न.पा. िडा नं. 6 
नहुारखोला र दजक्षर्िा िेलम्ची न.पा िडा नं.१२ बााँसबारी रहेको ि ।  

पौराजर्क कालिा गरुु ररन्पोच्िे वहिालय पिणत घमु्दै आउने िििा मसन्धपुाल्चोक जिल्लाको ठूलो ढुङ्गाको 
ओडार (हाल िेलम्ची घ्याङ, हेलम्ब ुगाउाँपामलका ) िा बास बस्न ुभएको र आफ्नो अ� बज्रशजि ढुङ्गािा प्रहार 
गरी आगोको ज्िाला िे ल्हि उत्पन्न गरेको हुाँनाले िररपररको तािाङ, लािा र ह्मोल्िो सिदुायले िे ल्हि चीि 
(आगोको ज्िाला रहेि ) भमनएको र उि पवित्र स्थल िेल्हम्चीििा लािाको घ्याङ बनाई हाल िेलम्ची घ्याङ 
भमनएको र सोही के्षत्र हुाँदै बगेको खोलाको नाि िेलम्ची खोला राजखएको, िेलम्ची खोला र ईन्रािती नदीको 
संगिस्थलको नाि िेलम्ची दोभान रहन गई यस िेलम्ची दोभान के्षत्रको आसपासको भभूागलाई सिेटेर िेलम्ची 
नािकरर् गररएको पौरार्ीक इमतहास रहेको पाइन्ि ।  

यो िडा भौगोमलक वहसाबले उच्च पहाडी के्षत्र देजख तल्लो बेसी ंफााँटसम्ि फैमलएर रहेको ि । यो िडािा 
मिजश्रत िातिातीहरुको बसोबास हनुकुो साथै नगरपामलकाको केन्र यसै िडािा रहेको ि ।   

२.७७ िडा नं. ११ बाट मनिाणजचत िनप्रमतमनमधहरुको वििरर् :   

ि.सं. िनप्रमतमनमधको नाि, थर पद सम्पकण  नं. मनिाणजचत रािनैमतक पाटी 
१ रुर प्रसाद दलुाल अध्यक्ष 9851000711 ने.क.पा. एिाले 

२ दगु्ध कुिारी तािाङ का.पा.सदस्य 9869010323 ने.क.पा. एिाले 
३ चन्र बहादरु तािाङ सदस्य 9851070980 ने.क.पा. एिाले 

४ वटकादत्त मधताल सदस्य 9843759059 ने.क.पा. एिाले 

५ िालती मििार सदस्य 9823799014 ने.क.पा. एिाले 
 

 

 

 

#=^@

#=^# j8f g+= !! sf] gSzf
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3.64 वडा नं. ११ को भगुोल तथा जनसंख्या सम्बन्धी वववरण    

वडाको क्षते्रफल  वडाको केन्र  वडाको जनसंख्या (जनगणना २०६८) वडाको जम्मा 
घरधरुी मविला पूरुष 

12.75 वगग वक.मम. मेलम्ची, मस.पा. 2699 2531 1179 
 

3.65 वडा नं. ११ को जातजाती, धाममगक, सासं्कृमतक तथा पयगटन सम्बन्धी वववरण     

क्र.सं. वववरण नाम  

१ वडामा बसोबास गने जातजातीिरु ब्राम्िण, क्षेत्री, नेवार, दनवुार, भजेुल, परुी, दमाई, मब.क., ममजार, 

गरुुङ, शेपाग, मगर, तामाङ, घले आदद। 
२ वडामा बसोबास गने मामनसिरुले माने्न 

धमग  
विन्द,ु बौद्ध र वक्रश्चियन 

३ वडामा रिेका धाममगक मठ मश्चन्दर, 

गमु्बा र चचग सम्बन्धी वववरण  

पञ्चकन्या मश्चन्दर, कृष्ण मश्चन्दर, इन्रेश् वर मिादेवस्थान, 

आखँीथान मश्चन्दर, कटुन्जे देवी स्थान, डवकमे ज्याङतेर सङग 
छ्योई खोमलगङ गमु्बा, जागेश् वर मिादेव मश्चन्दर, भगवती स्थान 
मश्चन्दर, आरुखकग  सेमतदेवी मश्चन्दर, गौरेश्वर मश्चन्दर, भैरवी देवी 
मश्चन्दर, धौले भमेुस्थान मश्चन्दर, जाल्पा देवी मश्चन्दर, मम ्च्यमुलङ 
देवी थान, छेमन भमेुस्थान, निुार खोला सेती देवी मश्चन्दर, डडवुा 
भमेुस्थान मश्चन्दर, चश्चडडथान मश्चन्दर, बाल मकुुन्दधाम, मेलम्ची 
बजार श्चशव मश्चन्दर, तल्लो वपपलबोट मभमसेनथान । 

४ वडामा रिेका परुाताश्चववक तथा 
पयगटकीय स्थलिरु  

मेलम्ची दोभान, धमुसन ेधौले, भमेुस्थान मश्चन्दर, सातपते्र ओडार, 
जागेश् वर गफुा, धसेुनी चमेरे गफुा, ढमडन ठूलो ढुङ्गा ।  

५ वडामा रिेका गढी, भञ्ज्याङिरू  - 

६ वडामा संचामलत िोमस्टे तथा ठूला 
िोटलिरू  

मेलम्ची गेष्ट िाउस, मेलम्ची ररभर साइड इन, पाँचपोखरी िोटल, 

िोटल मेलम्ची प्वाइन्ट ववथ क्याफे जोन प्रा.मल., िोटल मेलम्ची 
क्याफे इन, िोटल मेलम्ची साइड, िोटल डबली क्याफे, लोटस 
िोटल, िोटल सगरमाथा, न्यू चन्र गेष्ट िाउस, रोज िोटल  

आदद ।  
 

3.66 वडा नं. ११ को भौमतक पूवागधार, स्वास््य, शैश्चक्षक, ववश्चिय अवस्था   

क्र.सं. भौमतक संरचनाको वववरण िालको अवस्था संख्या 
१ वडा कायागलय भवन दईु तले पक्की भवन र एक तले पक्की भवन मनमागण भएको ।   २ 

२ अस्पताल (सरकारी) मनमागणामधन अवस्थामा रिेको  1 

३ मेलम्ची नगर अस्पताल  भएको  १ 

४ शिरी स्वास््य केन्र   भएको  १ 

५ बमथगङ सेन्टर  भएको  १ 

6 सामदुावयक आखँा अस्पताल भएको 1 
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क्र.सं. भौमतक संरचनाको वववरण िालको अवस्था संख्या 
7 आयवेुद औषधालय जरायोटार आयवेुद औषधालय भवन मनमागणामधन अवस्थामा 

रिेको 
1 

8 मनजी अस्पताल  भएको  1 

9 अन्य मनजी 
मेमडकल/पोमलश्चक्लमनक 

पोमलश्चक्लमनक, फामेसी ६ 

10 भेटेररनरी औषमध पसल   २ 

१1 क्याम्पस भएको  १ 

१2 मा.वव. सामदुावयक 2 

१3 आ.वव.  भएको 4 
१4 बाल ववकास केन्र  भएको ७ 

१5 मनजी ववद्यालय मा.वव.  भएको  3 

१6 बैंक तथा ववश्चिय संस्था  भएको (६  वटा बैंक र १० वटा ववश्चिय संस्था )  १६ 

१7 संरक्षण गिृ मविला आवममनभगरता केन्रद्वारा संचामलत 1 
 

3.67 वडा नं. ११ को ववकास पूवागधार पाचँ वषग पविला र अविले   

(क)  भौमतक पूवागधार ववकास (श्चशक्षा)   

क्र.सं. ववद्यालयको वववरण  पाँच वषग पविलाको अवस्था अविलेको अवस्था 
१ ईन्रावती क्याम्पस   ईन्रेश्वरी मा.वव. को भवनमा 

क्याम्पस संचालन गररएको । 
 क्याम्पसको पक्की एक वटा भवन 

मनमागण गरी क्याम्पस संचालन 
गररएको ।  

  मब.मब.एस. र  मब.एड संकाय 
संचालन गररएको ।  

२ श्री इन्रेश् वरी मा.वव.  भकूम्पबाट भवनमा क्षमत पगुी पठन 
पाठनमा कदठनाई भएको ।  

 शौचालय र खानेपानीको अभाव 
भएको ।  
 

 सवुवधा सम्पन्न ५ वटा पक्की भवन 
मनमागण भई पठन पाठन भएको ।  

 प्राववमधक धार (इश्चन्जमनयररङ), 

कम्प्यटुर ववज्ञान, श्चशक्षा ववज्ञान को 
शरुुवात भएको ।  

 ववज्ञान प्रयोगशाला स्थापना 
गररएको ।  

 खानेपानी तथा शौचालयको 
व्यवस्थापन भएको ।   

 फरक क्षमता भएका 
बालबामलकािरुको लामग कक्षा 
संचालन गररएको ।  
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३ श्री जनजागमृत मा.वव.  भकूम्पबाट ववद्यालय भवन पूणग क्षमत 
भएको र अस्थायी मसकाई केन्रबाट 
पठन पाठन भएको ।   

 खानेपानी र शौचालय सवितको 
पक्की ३ वटा ववद्यालय भवन  

 मनमागण भएको । 

 ववज्ञान प्रयोगशाला स्थापना 
गररएको ।  

४ श्री डडुवा आ.वव.  भकूम्पबाट ववद्यालय भवन पूणग क्षमत 
भएको र अस्थायी मसकाई केन्रबाट 
पठन पाठन भएको ।   

 खानेपानी र शौचालय सवितको 
एक वटा पक्की ववद्यालय भवन 
मनमागण भएको । 

५ श्री पञ् चकन्या आ.वव.  भकूम्पबाट ववद्यालय भवन पूणग क्षमत 
भएको र अस्थायी मसकाई केन्रबाट 
पठन पाठन भएको ।   

 खानेपानी र शौचालय सवितको 
एक वटा पक्की ववद्यालय भवन 
मनमागण भएको । 

६ श्री भैरवी देवी आ.वव.  भकूम्पबाट ववद्यालय भवन पूणग क्षमत 
भएको र अस्थायी मसकाई केन्रबाट 
पठन पाठन भएको ।   

 जग्गा खररद गरी खानेपानी र 
शौचालय सवितको पक्की ववद्यालय 
भवन मनमागण गररएको । 

७ श्री मिेन्र वप्रया आ.वव.  भकूम्पबाट ववद्यालय भवन पूणग क्षमत 
भएको र अस्थायी मसकाई केन्रबाट 
पठन पाठन भएको ।   

 खानेपानी र शौचालय सवितको 
एक पक्की ववद्यालय भवन र चार 
वटा ट्रस भवन मनमागण भएको । 

८ मसम्पानी बालववकास 
केन्र 

बाल ववकास केन्र नभएको   भवन सवितको बाल ववकास केन्र 
स्थापना भई संचालनमा रिेको ।  

 

(ख)  भौमतक पूवागधार ववकास (स्वास््य)  

क्र.सं. स्वास््य संस्थाको 
वववरण 

पाँच वषग पविलाको अवस्था अविलेको अवस्था 

१ मेलम्ची नगर अस्पताल   प्राथममक स्वास््य केन्रको रुपमा 
रिेको। 

 मेलम्ची प्राथममक स्वास््य केन्रको 
भवन 2072 सालको भकूम्पको 
कारण क्षमत भई मनयममत स्वास््य 
सेवा प्रदान गनग कदठनाई भएको । 
 

 मेलम्ची प्राथममक स्वास््य केन्रलाई 
नगर अस्पतालको रुपमा स्तरोन् नती 
गररएको। 

 जग्गा व्यवस्थापन गरी १५ शैयाको 
सरकारी अस्पतालको भवन 
मनमागणामधन अवस्थामा रिेको। 

 अप्रसेन सवितको प्रशमुत सेवा सचुारु 
भएको। 

 अश्चक्सजन प् लान्टको स्थापना भई 
अश्चक्सजन उवपादन तथा मबक्री कायग 
सचुारु भएको। 

 नगर अस्पताल पररसरबाट 
सामदुावयक आखँा उपचार तथा दन्त 
उपचार सेवा सचुारु गररएको ।  



d]nDrL gu/kflnsf……:yfgLo ;/sf/sf] k|yd sfo{sfnÚÚ

……d]nDrL gu/ ;d[l4sf] cfwf/Ms[lif, ko{6g, pBf]u / hnfwf/ÚÚ 119

 नगर अस्पताल पररसरमा आयवेुद 
पक्की भवन मनमागणामधन अवस्थामा 
रिेको । 

 ल्याब र अन्य उपचार सेवा सचुारु 
गररएको । 

 फामेसी संचालन गररएको ।  
 

2      कटुन्जे   
स्वास््य चौकी 

 ववद्यालयको जग्गामा ह्योमसमेसबाट 
पक्की  स्वास््य चौकी भवन मनमागण 
गरी सेवा प्रदान गररएको ।  

 जग्गा व्यवस्थापन गरी पक्की 
सवास््य चौकी भवन मनमागण भई 
सेवा सचुारु गररएको ।   

३ धसेुनीचौर सामदुावयक 
खोप केन्र  

 ववद्यालयको भवनमा अस्थायी खोप 
केन्र संचालन गररएको  

 जग्गा व्यवस्थापन गरी खोप केन्र 
पक्की भवन मनमागणामधन अवस्थामा 
रिेको ।  

 

(ग)  भौमतक पूवागधार ववकास (खानेपानी तथा सरसफाई)  

क्र.सं. वववरण पाँच वषग पविलाको 
अवस्था 

अविलेको अवस्था 

१ खानेपानीको तथा 
सरसफाईको अवस्था   

 सीममत बस्तीिरुमा 
मात्र खानेपानीको 
व्यवस्था भएको ।  

 खलुा ददशामकु्त वडा 
घोषणा गररएको ।  

 एक घर एक धारा कायगक्रम अन्तगगत संघ, प्रदेश, 
नगरपामलका तथा वडा कायागलय, खानेपानी तथा 
सरसफाई मडमभजन कायागलय, नेपाल रेडक्रस 
सोसाइटी, िेल्भेटास, सेवक नेपाल, मसमडइमसएफ, 

नेपाली सेना लगायतको आमथगक तथा प्राववमधक 
सियोगमा ३९ वटा योजना माफग त ६१५ घरधरुीमा 
खानेपानीको व्यवस्थापन गररएको र अन्य टोल 
बस्तीमा सावगजमनक धाराको मनमागण गरी 
खानेपानीको व्यवस्थापन गररएको ।  

 

(घ)  भौमतक पूवागधार ववकास (सडक)  

क्र.सं. सडकको वववरण पाँच वषग पविलाको अवस्था अविलेको अवस्था 
१ सडकको अवस्था     वडामा १७ वटा कच्ची मोटर बाटो 

मनमागण गररएको ।  

 ४५ वक.मम. कच्ची सडक मनमागण 
गररएको ।  

 ३ वक.मम. पक्की सडक मनमागण 
गररएको ।  
 

 िाल १४ वक.मम. ग्राभेल सडक 
मनमागण गररएको । 

 वडा मभत्रका ४१ वक.मम. कच्ची 
सडकको ग्राभेल, सोमलङ, सडक 
चौडा, नाली मनमागण गरी स्तरोन्नती 
गररएको । 

 श्री इन्रेश् वरी मा.वव देश्चख वडा 
कायागलयसम्म अस्फाल्ट पद्तीबाट 
पक्की सडक मनमागण गररएको । 
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िालसम्म वपच र ढलान गरी जम्मा 
४ वक.मम. पक्की सडक मनमागण 
गररएको ।  

 १४.५ वक.मम. नयाँ सडक ट्रयाक 
मनमागण गररएको ।  

२ बाहै्र मविना चल्न े
सडक  

 िेलम्ब ुराजमागग अन्तगगतको मेलम्ची 
खडडको सडक ।  

 मेलम्ची धसेुनी डडवुा सडक, फटे्ट 
खानीगाउँ सडक, मेलम्ची 
मधतालगाउँ सडक र िेलम्ब ु
राजमागग अन्तगगतको मेलम्ची 
खडडको सडक ।   
 

 

(ङ)  भौमतक पूवागधार ववकास (भवन)  

क्र.सं. भवनको वववरण पाँच वषग पविलाको अवस्था अविलेको अवस्था 
१ वडा कायागलय भवन   पक्की एक वटा भवनबाट 

सेवा प्रदान गररएको ।   

 पक्की दईु तले र एक तले गरी दईु वटा भवन 
मनमागण भई सेवा प्रदान गररएको  ।  

२ सामदुावयक भवन  पञ्चकन्या सामदुावयक भवन 
मात्र मनमागण भएको  ।  

 

 िालसम्म सामदुावयक भवन (खानीगाउँ), 
सामदुावयक भवन (दनवुारगाउँ), सामदुावयक 
भवन (चाँपाबोट) , सामदुावयक भवन (डडुवा 
पछुार टोल), सामदुावयक भवन (माझ टोल), 

सामदुावयक भवन (आरुखकग ), सामदुावयक 
भवन (कटुञ्ज ेदलुाल टोल), सामदुावयक भवन 

(कटुञ्ज े तामाङटोल सांस्कृमतक भवन), 
सामदुावयक भवन (तोम्साङटोल) मनमागण 
सम्पन्न भएको  र मसम्पानी, काश्चिके पछुार 
टोल, जरायोटार एकीकृत बस्ती, मेलम्ची 
कृष्ण मश्चन्दर सामदुावयक भवन मनमागणामधन 
अवस्थामा रिेको । 

 १५ वटा प्रमतक्षालय मनमागण भएकोमा २ वटा 
मेलम्ची नदीमा आएको बाढीबाट क्षमत  
पगेुको ।  
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(च)  जनशश्चक्त व्यवस्थापन  

क्र.सं. वववरण पाँच वषग पविलाको अवस्था अविलेको अवस्था 
१ जनशश्चक्त तथा 

कमगचारीको अवस्था   

 गाववस सश्चचव १ जना, प्राववमधक 
सिायक १ जना र कायागलय 
सियोगी १ जना गरी जम्मा ३ 
जना जनशश्चक्त रिेको ।  
 

 सिायकस्तर पाँचौँ 1, 
सिायकस्तर चौथो १, असई १ 
र कायागलय सियोगी १ गरी ४ 
जना जनशश्चक्त रिेको ।  
  

 

(छ)  मसंचाईको अवस्था  

क्र.सं. वववरण पाँच वषग पविलाको अवस्था अविलेको अवस्था 
१ मसंचाईको अवस्था     परापूवग काल देश्चख चल्दै आएको 

कुलोबाट मसंचाई गने गररएको 
।  

 

 िाल १३ वटा मसंचाई कुलो 
मनमागण तथा ममगत (५ वक.मम.)  
गरी मसंचाई उपलब्ध गराइएको 
।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

मेलम्ची न.पा. वडा नं. ११ श्चस्थत सडक तथा कृष्ण मश्चन्दर मबसौना मसंढी मनमागण 
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#=^( j8f g+= !@ sf] gSzf

3.68 वडा नं. १२ को परिचय  

बागमती प्रदेश, सिन्धपुाल्चोक जिल्ला िाववक बााँिबािी गाउाँ ववकाि िसमसतको नामबाट िंचालनमा िहेकोमा हाल िाज्यको 
पनुिंिचना पश्चात उक्त बााँिबािी गाववि मेलम्ची नगिपासलका वडा नं. १२ को रुपमा िहेको छ । यि वडाको भञ्ज्याङ्गमा ठूलो 
बााँिको घािी िहेको ि उक्त नामबाट बााँिघािी हुाँदै अपभ्रशं भई िाववक गावविलाई बााँिबािी भन्न थासलएको हो । यो वडा 
पूववमा ईन्रावती नदी, पजश्चममा मेलम्ची नगिपासलकाको सिन्धकुोट, उत्तिमा मेलम्ची नगिपासलकाको डुाँडेखोला ि दजिणमा मेलम्ची 
नगिपासलकाको फटकजशला ि काठमाडौं जिल्लाको शंखिापिु नगिपासलकािंग िोसडएको छ । यि वडामा तामाङ, नेवाि, बाहनु, 
िेत्री, माझी, दसलत लगायतका िातिातीहरुको बिोबाि िहेको छ । यि वडाका मासनिहरुमा धासमवक िवहष्णतुा कायम हनुका 
िाथै यि वडामा बिोबाि गने मासनिहरुले दशैं, सतहाि, ल्होिाि, धान्य पूजणवमा, माघे शक्रान्ती िस्ता चाडबाडहरु माने्न  
गदवछन ्।यो वडा भौगोसलक वहिाबले ठूलो ि तीन वडा भगूोलमा ववभािन भएको देजखन्छ । यि वडामा गमी हावापानीमा 
पाइने बोटववरुवा देजख मासथल्लो भागमा जचिोमा हनुे बोटसबरुवा िमेत पाइन्छ ।यि वडाको नदी तवटय िेत्रमा ववसभन्न वकसिमका 
तिकािी तथा अन्नबाली प्रशस्त उत्पादन हनुे गदवछ भने अन्य िेत्रमा िमेत तिकािीका पकेट िेत्र माफव त तिकािी लगायतका 
नगदे बालीको प्रशस्त उत्पादन हनुे गदवछ ।  
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3.70 वडा नं. १२ को भगुोल तथा िनिंख्या िम्बन्धी ववविण    

वडाको िते्रफल वडाको केन्र 
वडाको िनिंख्या (िनगणना २०६८) वडाको िम्मा 

घिधिुी मवहला पूरुष 

14.87 वगव वक.सम. बााँिवािी,  सि.पा. 2661 2395 1104 
 

3.71 वडा नं. १२ को िातिाती, धसमवक, िासं्कृसतक तथा पयवटन िम्बन्धी ववविण     

क्र.िं. ववविण नाम  

१ वडामा बिोबाि गने िातिातीहरु  ब्राम्हण, तामाङ, नेवाि, माझी, िेत्री, दसलत, घती आदद ।  
२ वडामा बिोबाि गने मासनिहरुले माने्न 

धमव  

 वहन्द,ु. बौद्ध, इिाई, वक्रयजश्चयन  

३ वडामा िहेका धासमवक मठ मजन्दि, 

गमु्बा ि चचव िम्बन्धी ववविण  

िालपादेवी मजन्दि, कृष्ण मजन्दि, जशव मजन्दि, गणेशथान यादेश्वि 
मजन्दि, मजन्दि, कासलका देवी मजन्दि, महाकाली मजन्दि, िाङ्ग े
गमु्बा, नाम्डोसलङ गमु्बा, छ्योतेन गमु्बा (थाक्ले), बाहनुेपाटी चचव 
आदद ।  

४ वडामा िहेका पिुाताजत्वक तथा 
पयवटकीय स्थलहरु  

लालवहिा दिवाि सगिाञ्चौि (पिुाताजत्वक स्थल),  सगिाञ्चौि 
एकीकृत नमूना बस्ती, नम्डोलसलङ एकीकृत बस्ती, िामदुावयक 
पनुसनवमावण पयवटन तथा प्रवद्धवन एकीकृत बस्ती, थाक्ले नमूना 
बस्ती ।  

५ वडामा िहेका गढी, भञ्ज्याङहरु  कासलका देवी गढी, बााँिवािी भञ्ज्याङ  

६ वडामा िंचासलत होमस्टे तथा ठूला 
होटलहरु  

सगिाञ्चौि नमूना बस्ती होमस्टे, थाक्ले नमूना बस्ती होमस्टे , 

सभन्तनुा होटल इन बाहनुेपाटी ।  
 

3.72 वडा नं. १२ को भौसतक पूवावधाि, स्वास््य, शैजिक ववजत्तय अवस्था    

क्र.िं. भौसतक िंिचनाको ववविण हालको अवस्था िंख्या 
१ वडा कायावलय भवन हाल अस्थायी वडा कायावलय भवन िहेको   १ 

२ स्वास््य चौकी भएको  १ 

३ शहिी स्वास््य केन्र   भएको  १ 
४ सनिी अस्पताल  धसुलखेल आउटरिच अस्पताल िहेको  १ 

५ अन्य सनिी मेसडकल/पोसलजक्लसनक भएको  ३ 

६ भेटेरिनिी औषसध पिल  भएको   ४ 

७ उच्च मा.वव भएको  १ 

८ मा.वव. भएको  ३ 

९ आ.वव.  भएको  ४ 

१० बाल ववकाि केन्र  भएको  ८ 
११ सनिी ववद्यालय  भएको  १ 

१२ बैंक तथा ववजत्तय िंस्था  भएको  ३ 
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3.73 वडा नं. १२ को ववकाि पूवावधाि पााँच वषव पवहला ि अवहले :    

(क)  भौसतक पूवावधाि ववकाि (जशिा)   

क्र.िं. ववद्यालयको ववविण  पााँच वषव पवहलाको अवस्था अवहलेको अवस्था 
१ िालपा देवी मा.वव., 

बाहनुेपाटी  
  ववद्यालयको पक्की १ वटा 

भवन भएको ।  

 छात्र/छात्रा शौचालय 
भएको  

 खेल मैदान सनमावण  
भएको । 

 ववद्यालयमा हाल २ वटा पक्की भवन सनमावण 
भएको ।  

 छात्रावाि भवन सनमावण भएको 
 कृवष प्राववसधक भवन सनमावण भएको । 

 हाल कृवष प्राववसधक जशिा िंचालन । 

 जशिक, कमवचािी, छात्र/छात्रा ि वाि 
िवहतको शौचालय सनमावण भएको । 

 खेलमैदान बाढीको कािण िसत भएको । 

 खानेपानी व्यवस्थापन भएको। 

 अंग्रिेी माध्यमबाट प्राथसमक किा िंचालन 
भएको, शैजिक िामाग्रीको प्रयोग भएको, 
सडजिटल हाजििीको व्यवस्था भएको ।   
 

२ कासलका देवी मा.वव.,   पक्की १ वटा ि कच्ची १ 
वटा ववद्यालय भवन िहेको 
।  

 छात्र/छात्रा शौचालय 
िहेको ।   

 दईु वटा पक्की ववद्यालय भवन सनमावण भएको 
। 

 खानेपानी व्यवस्थापन भएको । 

 जशिक, कमवचािी, छात्र/छात्रा ि वाि 
िवहतको शौचालय सनमावण भएको ।  

 अंग्रिेी माध्यमबाट केही किा िंचालन 
गरिएको, शैजिक िामग्रीको प्रयोग भएको,  
सडजिटल हाजििीको व्यवस्था भएको ।   

३ महाकाली मा.वव., 
सगिाञ्चौि ।  

 पक्की १ ि कच्ची १ वटा 
ववद्यालय भवन िहेको  । 

  छात्र/छात्रा शौचालय 
िहेको ।   

 २ वटा पक्की ववद्यालय भवन सनमावण  
भएको । 

 १ वटा ट्रिको भवन सनमावण गरिएको । 
 जशिक, कमवचािी, छात्र/छात्रा ि वाि 

िवहतको शौचालय सनमावण भएको । 

  ववद्यालय घेिावाि सनमावण गरिएको ।  

 अंग्रिेी माध्यमबाट केही किा िंचालन 
गरिएको, शैजिक िामग्रीको प्रयोग भएको,  
सडजिटल हाजििीको व्यवस्था भएको ।   

४ भञ्ज्याङ्ग आधािभतू 
ववद्यालय, बााँिावािी  

 १ वटा कच्ची ववद्यालय 
भवन भएको ।  

 शौचालय भएको ।  

 १ वटा ट्रि ववद्यालय भवन सनमावण  
भएको । 

 खानेपानीको व्यवस्थापन भएको । 

 शौचालय सनमावण भएको । 
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क्र.िं. ववद्यालयको ववविण  पााँच वषव पवहलाको अवस्था अवहलेको अवस्था 
 जशिक, कमवचािी, छात्र/छात्रा ि वाि 

िवहतको शौचालय सनमावण भएको ।  

 ववद्यालय घेिावाि गरिएको । 

 अंग्रिेी माध्यमबाट केही किा िंचालन 
गरिएको, शैजिक िामग्रीको प्रयोग  
भएको ।  

५ ििस्वती आ.वव., 
ढकालथोक  

 १ वटा कच्ची ववद्यालय 
भवन भएको ।  

 शौचालय भएको । 

 १ वटा पक्की ववद्यालय भवन सनमावण  
भएको । 

 खानेपानीको व्यवस्थापन भएको । 

 जशिक, कमवचािी, छात्र/छात्रा ि वाि 
िवहतको शौचालय सनमावण भएको ।  

 ववद्यालय घेिावाि सनमावण गरिएको । 

 अंग्रिेी माध्यमबाट केही किा िंचालन 
गरिएको, शैजिक िामग्रीको प्रयोग  
भएको । 

६ जशवशंकिेश्वि आ.वव., 
नािायणटाि  

 १ वटा कच्ची ववद्यालय 
भवन भएको ।  

 शौचालय भएको । 

 २ वटा पक्की ट्रि ववद्यालय भवन सनमावण 
भएको । 

 खानेपानीको व्यवस्थापन भएको । 

 जशिक, कमवचािी, छात्र/छात्रा ि वाि 
िवहतको शौचालय सनमावण भएको ।  

 ववद्यालय घेिावाि सनमावण गरिएको । 

 अंग्रिेी माध्यमबाट केही किा िंचालन 
गरिएको, शैजिक िामग्रीको प्रयोग  
भएको । 

७ ििस्वती आ.वव., थाक्ले  १ वटा कच्ची ववद्यालय 
भवन भएको ।  

 शौचालय भएको । 

 १ वटा पक्की ि १ वटा कच्ची ववद्यालय 
भवन सनमावण भएको । 

 खानेपानीको व्यवस्थापन भएको । 

 जशिक, कमवचािी, छात्र/छात्रा ि वाि 
िवहतको शौचालय सनमावण भएको ।  

 ववद्यालय घेिावाि सनमावण गरिएको । 

 अंग्रिेी माध्यमबाट केही किा िंचालन 
गरिएको, शैजिक िामग्रीको प्रयोग  
भएको । 
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(ख)  भौसतक पूवावधाि ववकाि (स्वास््य)  

क्र.िं. 
स्वास््य िंस्थाको 

ववविण 
पााँच वषव पवहलाको अवस्था अवहलेको अवस्था 

१ बााँिवािी स्वास््य 
चौकी  

 स्वास््य चौकी भवन कच्ची 
िहेको । 

 खानेपानीको व्यवस्थापन 
नभएको ।  

 पक्की स्वास््य चौकी भवन 
सनमावण भएको ।  

 खानेपानी तथा शौचालयको 
व्यवस्था भएको ।  

२ शहिी स्वास््य 
जक्लसनक भवन, 

सगिाञ्चौि ।  

 स्वास््य जक्लसनक भवन 
नभएको ।  

 मेनपा १२ सगिाञ्चौिमा शहिी 
स्वास््य जक्लसनक भवन सनमावण 
भएको । 

 
 

(ग)  भौसतक पूवावधाि ववकाि (खानेपानी तथा िििफाई)  

क्र.िं. ववविण पााँच वषव पवहलाको अवस्था अवहलेको अवस्था 
१ खानेपानीको पहुाँच भएका 

घिधिुी िंख्या    

खानेपानीको पहुाँच भए पसन 
व्यवजस्थत नभएको ।  

 एक घि एक धािा कायवक्रम 
अन्तिगत १०९२ वटा 
खानेपानी धािाहरु सनमावण 
भएको ।  
 

 

(घ)  भौसतक पूवावधाि ववकाि (िडक)  

क्र.िं. िडकको ववविण पााँच वषव पवहलाको अवस्था अवहलेको अवस्था 
१ िडकको अवस्था     वडामा िााँघिुो कच्ची िडक 

सनमावण भएको । 

 १५ वक.सम. कच्ची िडक 
सनमावण भएको । 
 

 २१ वक.सम. ग्राभेल िडक 
सनमावण गरिएको । 

 ३८ वक.सम. कच्ची िडक 
सनमावण गरिएको । 

 ७ वक.सम. पक्की िडक िहेको 
(हेलम्ब ु िािमागव, ढलान ि 
एवककृत बस्ती िमेत) 

२ बाहै्र मवहना चल्न े
िडक  

 बाहै्र मवहना चल्ने िडक 
नभएको ।  

 सिन्धखुोला सगिान्चौि िडक, 

बाहनुेपाटी थाक्ले िडक, 

ढकालखहिे ढकालथोक िडक  
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(ङ)  भौसतक पूवावधाि ववकाि (भवन)  

क्र.िं. भवनको ववविण पााँच वषव पवहलाको अवस्था अवहलेको अवस्था 
१ वडा कायावलय भवन   ३ कोठे ट्रिको भवन िहेको   ३ कोठे ट्रिको अस्थायी भवनबाट नै वडा 

कायावलय िंचालनमा िहेकोमा पक्की वडा 
कायावलय भवन सनमावणका लासग िग्गा 
व्यवस्थापनको कायव भैिहेको ।  

२ िामदुावयक भवन  बााँिवािी िामदुावयक भवन 
सनमावण भएको ।  

 हाल मानेटोल िामदुावयक भवन, वपपलचौि 
िामदुावयक भवन, वढकुिेबेंिी िामदुावयक 
भवन, बाहनुेपाटी िामदुावयक भवन, 

च्यााँनडााँडा िामदुावयक भवन ि माझीगाउाँ 
िामदुावयक भवन, सगिाञ्चौि एवककृत 
नमूना िामदुावयक भवन  गिी िम्मा ७ 
वटा िामदुावयक भवन सनमावण गरिएको ।  

 

(च)  िनशजक्त व्यवस्थापन  

क्र.िं. ववविण पााँच वषव पवहलाको अवस्था अवहलेको अवस्था 
१ िनशजक्त तथा 

कमवचािीको अवस्था   

१ िना वडा िजचव ि १ िना कायावलय 
िहयोगी िहेको ।  

१ िना वडा िजचव, १ िना अिई ि 
१ िना कायावलय िहयोगी िवहत ३ 
िना कमवचािी िहेको ।  

 

(छ)  सिंचाईको अवस्था  

क्र.िं. ववविण पााँच वषव पवहलाको अवस्था अवहलेको अवस्था 
१ सिंचाईको अवस्था     ग्रामीण िेत्रमा सिंचाईको पहुाँच 

नभएको ि पिम्पिागत सिंचाई 
कुलोबाट सिंचाई गने गरिएको ।     

 हाल १० वटा सिंचाई कुलो सनमावण 
तथा ममवत भएको ।  

 

(ि)  खानेपानी सनमावणको अवस्था  

क्र.िं. खानेपानी योिनाको नाम 
सनमावण िम्पन्न खानेपानी 

धािा िंख्या 
सनमावणासधन खानेपानी 

धािा िंख्या 
लाभाजन्वत घिधिुी 

१ सगिाञ्चौि सलफ्ट खानेपानी  ३७५ – ३७५ 

२ बाहनुेपाटी सलफ्ट खानेपानी  २०८  २०८ 

३ ढकालखहिे खानेपानी  ३२  ३२ 

४ मासथल्लो ढकालथोक खानेपानी  ६०  ६० 

५ तल्लो ढकालथोक खानेपानी  ४२  ४२ 

६ चण्डेनी खानेपानी  ७  ३५ 

७ बााँिवािी खानेपानी  ७५  ७५ 
८ वपपलचौि खानेपानी  ५०  ५० 
९ िाल्पा देवी खानेपानी  ४८  ४८ 
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lu/f~rf}/ PsLs[t gd"gf a:tL / lu/f~rf}/ lnˆ6 vfg]kfgL l6«6d]G6 KnfG6 

gd"gf dlxnf art tyf C0f ;xsf/L ;+:yf ln= ejg / afx'g]kf6L vfg]kfgL l/he{ 6\ofÍL 

dfg]6f]n ;fd'bflos ejg / lu/f~rf}/ ;fd'bflos k':tsfno ejg 

क्र.िं. खानेपानी योिनाको नाम 
सनमावण िम्पन्न खानेपानी 

धािा िंख्या 
सनमावणासधन खानेपानी 

धािा िंख्या 
लाभाजन्वत घिधिुी 

१० वडा कायावलय बस्ती खानेपानी  १४  १४ 
११ च्याँनडााँडा बस्ती खानेपानी  ५३  ५३ 
१२ क्यामिाङटोल खानेपानी  ३५  ३५ 
१३ तोम्िाङटोल खानेपानी  ६२  ६२ 
१४ थाक्ले एवककृत बस्ती खानेपानी  ३१  ३१ 

िम्मा १०९२  ११२० 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

सगिाञ्चौि एवककृत नमूना बस्ती ि सगिाञ्चौि सलफ्ट खानेपानी वट्रटमेन्ट प्लान्ट  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

नमूना मवहला बचत तथा ऋण िहकािी िंस्था सल. भवन ि बाहनेुपाटी खानेपानी रििभव ट्याङ्की  
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#=&% j8f g+= !# sf] gSzf

3.74 वडा नं. १३ को पररचि  

ईन्द्रावती नदी, ढााँडखोला र जकेखोलाद्धारा पूवव दक्षिण र उत्तर बाट पररवेयित स्फयिकेश्वर महादेव सयहत ईन्द्रावती यकनार क्षस्ित 
स्कन्द्दपरुाण वक्षणवत काक्षन्द्ततीिवलाई आफ्नो कोखमा सजाएर तल्लो भािमा वररपरर नै हररिो वनको पटुकी र त्िस मगुन उववर 
खेतको फााँटको जीवन्द्तता साँिालो जलरी सयहतको क्षिवगलङ्ग जस्तो  भबूनोट भएको मे.न.पा. वडा नं.१३ क्षस्ित िस फटकक्षिलालाई 
पयहला पयहला स्फयिकेश्वर क्षिवगलङ्गकै कारण स्फिकक्षिला भगनन्द््िो भने त्ियह िब्द अपभ्रिं भई फटकक्षिला नाम रहेको  
पाइन्द्छ । िस वडामा उववर जगमनको पाखाबारी एवं खेतको फााँट र यहमाली लेक देक्षख तराइको हावापानीमा हनुे बोट गबरुवा 
र वनस्पतीहरु पाइन्द्छ । फटकक्षिलालाई तत्कालीन राजा रण बहादरु िाहले पिपुगतमहास्नान िठुी राखेकाले िस िेत्रका ९० 
प्रगतित भन्द्दा बढी जनताहरुको जगमनमा आफ्नै स्वागमत्व रहेको पाइदैन ।  
 



d]nDrL gu/kflnsf……:yfgLo ;/sf/sf] k|yd sfo{sfnÚÚ

132 ……d]nDrL gu/ ;d[l4sf] cfwf/Ms[lif, ko{6g, pBf]u / hnfwf/ÚÚ

3.76 वडा नं. १३ को भिुोल तिा जनसंख्िा सम्बन्द्धी यववरण    

वडाको िते्रफल वडाको केन्द्र 
वडाको जनसंख्िा (जनिणना २०६८) वडाको जम्मा 

घरधरुी मयहला पूरुष 

11.87 विव यक.गम. फटकक्षिला, ठााँटी 3148 3138 894 
 

3.77 वडा नं. १३ को जातजाती, धगमवक, सासं्कृगतक तिा पिवटन सम्बन्द्धी यववरण  

क्र .सं.  यववरण नाम  

१ वडामा बसोबास िने जातजातीहरु ब्राम्हण, तामाङ, नेवार, माझी, िेत्री, दमाई, कामी , साकी, पहरी 
आदद ।  

२ वडामा बसोबास िने मागनसहरुले 
माने्न धमव  

 यहन्द्द,ु. बौद्ध, यक्रक्षििन  

३ वडामा रहेका धागमवक मठ मक्षन्द्दर, 

िमु्बा र चचव सम्बन्द्धी यववरण  

पन्द्चमखुी महादेव मक्षन्द्दर, फट्केस्वोर महादेव मक्षन्द्दर, 
िोल्मेस्वोरी मक्षन्द्दर, भन्द््िाङ िणेि मक्षन्द्दर, चौतारी िणेि 
मक्षन्द्दर, राधाकृष्ण मक्षन्द्दर, तल्लो िोल्मेस्वोरी मक्षन्द्दर, 
कागलकास्िान मक्षन्द्दर, कजुुंन मक्षन्द्दर, कागलका देवी मक्षन्द्दर 

४ वडामा रहेका परुाताक्षत्वक तिा 
पिवटकीि स्िलहरु  

फट्केश्वर महादेव मक्षन्द्दर, िोल्मेश्वरी मक्षन्द्दर, खकावचौर पिवटकीि 
स्िल   

५ वडामा रहेका िढी, भञ्ज्िाङहरु   छापभञ्ज्िाङ  

६ वडामा संचागलत होमस्टे तिा ठूला 
होटलहरु  

 -  

 

३.७८ वडा न ं. १३ को भौगतक. पूवावधार, स्वास््ि, िैक्षिक, यवक्षत्ति अवस्िा  

क्र .सं.  भौगतक संरचनाको यववरण हालको अवस्िा संख्िा 
१ वडा कािावलि भवन हाल अस्िािी वडा कािावलि भवन रहेको र वडाको 

पक्की भवन गनमावणागधन अवस्िामा रहेको ।  

१ 

२ स्वास््ि चौकी अस्िािी स्वास््ि चौकी भएको  १ 

३ िहरी स्वास््ि केन्द्र   भएको  १ 
४ उच्च मा.यव. भएको  १ 

५ मा.यव. भएको  १ 

६ आ.वी. भएको  २ 

७ बाल यवकास केन्द्र  भएको  ४ 
८ गनजी यवद्यालि  भएको  १ 
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3.79 वडा नं. १३ को यवकास पूवावधार पााँच वषव पयहला र अयहले   

(क)  भौगतक पूवावधार यवकास (क्षििा)   

क्र .सं.  यवद्यालिको यववरण  पााँच वषव पयहलाको अवस्िा अयहलेको अवस्िा 
१ श्री फटकक्षिला मा.गब.   दईु वोटा भवन बाट 

मात्र पठन पाठन संचालन 
भएको  ।  

  छात्रछात्रा िौचालि 
भएको ।  
 

 
 हाल यवद्यालिको ३ वटा भवन गनमावण 

भएको ।  
 

 क्षििक, कमवचारी, छात्रछात्रा र वास 
सयहतको िौचालि गनमावण भएको ।  

 खेलमैदान नभएको । 

 खानेपानी व्िवस्िापन भएको। 

 अंग्रजेी माध्िमबाट प्रािगमक किा संचालन 
भएको, िैक्षिक सामग्रीको प्रिोि भएको, 
गडक्षजटल हाक्षजरीको व्िवस्िा नभएको ।   
 

२ श्री कागलका चेतना 
मा.यव. 

 दईु वटा भवन बाट मात्र 
पठन पाठन संचालन 
भएको  

 छात्रछात्रा िौचालि 
रहेको    

 ३ वटा पक्की यवद्यालि भवन गनमावण  
भएको । 

 खानेपानी व्िवस्िापन भएको । 

 क्षििक, कमवचारी, छात्र/छात्रा सयहतको 
िौचालि गनमावण भएको ।  

 अंग्रजेी माध्िमबाट केही किा संचालन 
िररएको, िैक्षिक सामग्रीको प्रिोि भएको,  
गडक्षजटल हाक्षजरीको व्िवस्िा नभएको ।   

३ श्री पक्षब्लका आ.गब.  परुानो ब्लकमा पठन 
पाठन भएको, िौचालि 
नभएको र घेरा बार 
नभएको 

 निााँ  भवनमा पठन पाठन भएको,    १ 
वटा ट्रसको भवन गनमावण िररएको । 

 क्षििक, कमवचारी, छात्रछात्रा र वास 
सयहतको िौचालि गनमावण भएको, यवद्यालि 
घेरावार गनमावण िररएको, गडक्षजटल हाक्षजरीको 
व्िवस्िा नभएको ।   

४ श्री चण्डेश्वरी आ.गब.  भकूम्प पिात टहरामा 
पठन पाठन संचालन 
भएको । 

 िौचालि नभएको र घेरा 
बार नभएको 

 दईु वटा पक्की भवन बाट  पठन पाठन 
संचालन भएको  

 खानेपानीको व्िवस्िापन भएको । 

 िौचालि गनमावण भएको । 

 क्षििक, कमवचारी, छात्रछात्रा र वास 
सयहतको िौचालि गनमावण भएको ।  

 यवद्यालि घेरावार िररएको । 

 गडक्षजटल हाक्षजरीको व्िवस्िा नभएको ।     
५ श्री आदिव ्िोगत इ. 

स्कूल  
 १ वटा कच्ची यवद्यालि 

भवन भएको ।  

 १ वटा पक्की यवद्यालि भवन गनमावण भएको 
। 
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 िौचालि नभएको ।  खानेपानीको व्िवस्िापन भएको । 

 क्षििक, कमवचारी, छात्रछात्रा  र वास 
सयहतको िौचालि गनमावण भएको । 

 यवद्यालि घेरावार गनमावण िररएको । 

 अंग्रजेी माध्िमबाट किा संचालन िररएको, 
िैक्षिक सामग्रीको प्रिोि भएको । 

  

 

(ख)  भौगतक पूवावधार यवकास (स्वास््ि)  

क्र .सं.  स्वास््ि संस्िाको यववरण पााँच वषव पयहलाको अवस्िा अयहलेको अवस्िा 
१ फटकक्षिला स्वास््ि 

चौकी  

 स्वास््ि चौकी भवन कच्ची 
रहेको । 

 खानेपानीको व्िवस्िापन 
नभएको ।  

 पक्की स्वास््ि चौकी भवन 
गनमावणका लागि प्रदेि सरकार 
संि माि भएको ।  

 हाल वडा कािवलािको भवनमा 
आस्िािी रुपमा सञ्चालन 
िररएको । 

 

 
(ि)  भौगतक पूवावधार यवकास (खानेपानी तिा सरसफाई)  

क्र .सं.  यववरण पााँच वषव पयहलाको अवस्िा अयहलेको अवस्िा 
१ खानेपानीको पहुाँच भएका 

घरधरुी संख्िा    

खानेपानीको पहुाँच भए पगन 
व्िवक्षस्ित नभएको ।  

 एक घर एक धारा कािवक्रम 
अन्द्तरित गडप बोररंि िरर 
पयहलो चरणमा ४७४ वटा 
खानेपानी धाराहरु गनमावण भई 
हाल २५० घरधरुीमा खानेपानी 
सन्द्चालन भैरहेको  छ । 
त्िसैिरी संघीि सरकार माफव त 
१६० घरधरुीको लागि 
खानेपानी गनमावणागधन 
अवस्िामा रहेको छ ।  
           
 

 

(घ)  भौगतक पूवावधार यवकास (सडक)  

क्र .सं.  सडकको यववरण पााँच वषव पयहलाको अवस्िा अयहलेको अवस्िा 
१ सडकको अवस्िा     वडामा सााँघरुो कच्ची सडक 

गनमावण भएको । 
 भन्द््िाङ देक्षख ७०० गमटर यपच 

सडक , भन्द््िाङ वडा कािावलि 
दंिालिोक सम्म बाहै्र मयहना चल्न े
अरु सडक  यहउाँदमा मात्र चल्ने ।  
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 ग्राभेल सडक 10 यक.गम. , 
कच्ची सडक 10 यक.गम.पक्की 
सडक, 100 गमटर  

 ठाटी दंिालिोक सडक ढलान 
िररएको ।   

 फट्केश्वर पधेराचौर सडक स्तरोन्नती 
िररएको ।  

 गसपाघाट पधेराचौर सडक केयह 
ठाउाँमा ढलान सरुुवात िररएको ।  

२ बाहै्र मयहना चल्न े
सडक  

 बाहै्र मयहना चल्ने सडक  
नभएको ।  

 भन्द््िाङ देक्षख वडा कािवलाि 
दंिालिोक सम्म बाहै्र मयहना चल्न े
अन्द्ि सडक  यहउाँदमा मात्र चल्न े
अवस्िामा रहेको ।  
 

 

(ङ)  भौगतक पूवावधार यवकास (भवन)    

क्र .सं.  भवनको यववरण पााँच वषव पयहलाको अवस्िा अयहलेको अवस्िा 
१ वडा कािावलि भवन   गनवावचन पिात अस्िािी रुपमा 

फट्केश्वर आ.यव. मा वडा कािावलि 
सन्द्चालन िररएको |   

 २.५ तले पक्की भवन गनमावण  
भएको |  

२ सामदुायिक भवन  िाउ सामदुायिक भवन गनमावण  
भएको ।  

 नेपालिोक सा.भ, चण्डेनी खोप 
केन्द्र, देयवस्िान सा.भ,  िाउाँ 
सा.भ., बरेटार सा.भ, वडा 
कािावलि 

 

(च)  जनिक्षि व्िवस्िापन  

क्र .सं.  यववरण पााँच वषव पयहलाको अवस्िा अयहलेको अवस्िा 
१ जनिक्षि तिा 

कमवचारीको अवस्िा   

१ जना िायवस सक्षचव मात्र रहेको। १ जना वडा सक्षचव, १ जना असई र 
१ जना कािावलि सहिोिी सयहत ३ 
जना कमवचारी रहेको ।  

(छ)  गसंचाईको अवस्िा  

क्र .सं.   यववरण पााँच वषव पयहलाको अवस्िा अयहलेको अवस्िा 
१ गसंचाईको अवस्िा     ग्रागमण िेत्रमा गसंचाईको पहुाँच 

नभएको र परम्पराित गसंचाई 
कुलोबाट गसंचाई िने िररएको ।     

 हाल १० वटा गसंचाई कुलो गनमावण 
तिा ममवत िररएको  ।  
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d]nDrL g=kf= j8f g+= !# l:yt eGHofª 7fF6L ;8s v08 sfnf]kq] ul/+Fb}

l;kf3f6 kw]/frf}/ ;8s v08 9nfg / km6\s]Zj/ kFw]/rf}/ d]gkf !# df ;8s :t/f]GgtL ul/+Fb}

km6slznf j[xt vfg]kfgL cfof]hgf cGtu{t l8k af]l/+u tyf vfg]kfgL 6\ofÍL lgdf{0f 
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d]gkf !# l:yt k~rd'vL dxfb]j dlGb/ wd{zfnf / u0f]z dlGb/ rf}tf/L

b+ufnyf]s kw]/frf}/ ;8s v08 9nfg 
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efu–rf/

नगरपालिकािे सम्पादन गरेका मखु्य काययहरु 
4.१ मेिम्ची नगरपालिकािे हािसम्म लनमायण गरेका ऐन तथा  कानूनहरु  

क्र.सं. नगर सभा तथा काययपालिकाबाट स्वीकृत गररएका कानूनको वववरण कैवियत 

१ मेिम्ची नगरपालिकाको शिक्षािाई व्यवशस्थत गने बनेको ऐन, २०७५ ऐन 

२ 
मेिम्ची नगरपालिकाको शिक्षािाई व्यवशस्थत गने बनकेो ऐन, २०७५ को प्रथम संसोधन 
२०७५ 

ऐन 

३ 
मेिम्ची नगरपालिकाको शिक्षािाई व्यवशस्थत गनय बनकेो ऐन, २०७५ को दोश्रो संिोधन, 

२०७७ 
ऐन 

४ मेिम्ची नगरपालिकाको सहकारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गनय बनेको ऐन, २०७५ ऐन 

५ 
मेिम्ची नगरपालिकाको सहकारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गनय बनेको ऐन, २०७५ को प्रथम 
संसोधन, २०७५ 

ऐन 

६ 
मेिम्ची नगरपालिकाको सावयजलनक लिखत प्रमाणीकरण र प्रकािन (काययववलध) को सम्बन्धमा 
व्यवस्था गनय बनेको ऐन, २०७५ 

ऐन 

७ मेिम्ची नगरपालिकाको प्रिासकीय काययववलध (लनयलमत) गने ऐन, २०७५  
८ सावयजलनक नीशज साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गनय बनकेो ऐन, २०७५ ऐन 

९ मेिम्ची नगरपालिकाको आलथयक काययववलध लनयलमत तथा व्यवशस्थत गने बनेको ऐन, २०७५ ऐन 

१० मेिम्ची नगरपालिका व्यवसाय दताय ऐन, २०७५ ऐन 

११ मेिम्ची नगरपालिकाको बजार अनगुमन सम्बन्धी व्यवस्था गनय बनेको ऐन, २०७५ ऐन 

१२ 
ववपद जोशखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन र जिावाय ु उत्थानिीि नगर लनमायणको िालग 
बनेको ऐन, २०७५ 

ऐन 

१३ एम एम रेलियो संचािन तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ऐन 

१४ मेिम्ची नगरपालिकाको नगर प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गनय बनेको ऐन, २०७५ ऐन 

१५ 
मेिम्ची नगरपालिकाको न्यावयक सलमलतको काययववलधका सम्बन्धमा व्यवस्था गनय बनकेो ऐन, 

२०७५ 
ऐन 

१६ सम्पशि कर िगाउने (काययववलध) सम्बन्धमा व्यवस्था गनय बनेको  ऐन, २०७५ ऐन 

१७ 
मेिम्ची नगरपालिकाको वातावरण तथा प्राकृलतक श्रोत संरक्षण सम्बन्धमा ब्यवस्था गनय बनेको 
ऐन,  २०७६ 

ऐन 

१८ मेिम्ची नगरपालिकाको स्वास््य सरसिाई सम्बन्धी ऐन, २०७६ ऐन 

१९ 
मेिम्ची नगरपालिकाको शिक्षािाई व्यवशस्थत गने बनकेो ऐन, २०७५ को दोश्रो संसोधन, 

२०७७ 
ऐन 

२० मेिम्ची नगरपालिकाको न्यावयक काययववलध सम्बन्धी ऐन, २०७५ को पवहिो संिोधन, २०७७ ऐन 

२१ मेिम्ची नगरपालिकाको स्थानीय वन ऐन, 2078 ऐन 

२२ मेिम्ची नगरपालिकाको संस्था दताय ऐन, २०७६ ऐन 

२३ मेिम्ची नगरपालिका नगर काययपालिका (कायय ववभाजन) लनयमाविी, २०७४ लनयम 
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२४ मेिम्ची नगरपालिका नगर काययपालिका (कायय सम्पादन) लनयमाविी,२०७४ लनयम 

२५ मेिम्ची नगरपालिकाको सहकारी लनयमाविी, २०७६ लनयम 

२६ मेिम्ची नगरपालिकाको सावयजलनक खररद लनयमाविी, २०७८ लनयमाविी  
२७ मेिम्ची नगरपालिका नगरसभा संचािन सम्बन्धी काययववलध, २०७४ काययववलध 

२८ मेिम्ची नगरपालिका नगर काययपालिका बैठक संचािन सम्बन्धी  काययववलध, २०७४ काययववलध 

२९ "घ" वगयको लनमायण व्यवसाय ईजाजत पत्र सम्बन्धी  काययववलध, २०७४ काययववलध 

३० 
मेिम्ची नगरपालिकाको उपभोक्ता सलमलत गठन, पररचािन तथा व्यवस्थापन  सम्बन्धी काययववलध, 

२०७५ 
काययववलध 

३१ टोि ववकास संस्था संचािन काययववलध, २०७५ काययववलध 

३२ अपाङ्गता भएका व्यशक्तको पररचयपत्र ववतरण काययववलध, २०७५ काययववलध 

३३ मेिम्ची नगरपालिकाको ब्याक हो िोिर संचािन सम्बन्धी काययववलध, २०७५ काययववलध 

३४ मेिम्ची नगरपालिकाको आन्तररक आय संकिन (ठेक्का बन्दोबस्त) सम्बन्धी काययववलध, २०७५ काययववलध 

३५ 
मेिम्ची नगरपालिका के्षत्रलभत्रका नदी, खोिा, खोल्सीहरुबाट नदीजन्य पदाथय उत्खनन, संकिन 
र उपयोग सम्बन्धी काययववलध, २०७६ 

काययववलध 

३६ सावयजलनक ज्गा संरक्षण तथा उपयोग सम्बन्धी काययववलध, २०७६ काययववलध 

३७ ववद्याियको भिलतक संरचना ममयत संभार काययववलध, २०७६ काययववलध 

३८ 
मेिम्ची नगरपालिकाको संशक्षप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशम्भक वातावरणीय परीक्षण 
काययववलध,  २०७७ 

काययववलध 

३९ 
मानव बेचववखन तथा ओसारपसार लनयन्त्रणको िालग नगरस्तरीय सलमलत (गठन तथा पररचािन) 

काययववलध, २०७७ 
काययववलध 

४० िैवङ्गक वहंसा लनवारण कोष संचािन काययववलध, २०७७ काययववलध 

४१ बाि अलधकार संरक्षण तथा संम्वर्द्यन सम्बन्धी काययववलध, २०७७ काययववलध 
४२ मेिम्ची नगरपालिकाको कमयचारी अवकाि कोष संचािन काययववलध, २०७७ काययववलध 

४३ आफ्नो गाउँ आिैं  बनाउँ वविेष काययक्रम संचािन काययववलध, २०७७ काययववलध 

४४ करारमा प्राववलधक कमयचारी भनाय गने सम्बन्धी काययववलध, २०७७ काययववलध 

४५ बाि अलधकार संरक्षण तथा सम्बर्द्यन सम्बन्धी काययववलध, २०७७ काययववलध 

४६ अटो तथा इिेशरिक रररसा संचािन काययववलध, २०७७ काययववलध 

४७ अस्थायी प्रकृलतका शिक्षक तथा कमयचारी लनयूशक्त सम्बन्धी काययववलध, २०७७ काययववलध 

४८ बाढीपीलित राहत तथा पनुस्थायपना कोष संचािन काययववलध, २०७८ काययववलध 
४९ सलमलत गठन तथा संचािन काययववलध, २०७८ काययववलध 
५० कन्टेन्जेन्सी रकम व्यवस्थापन तथा खचय सम्बन्धी काययववलध, २०७८ काययववलध 

५१ मेिम्ची नगरपालिकाको योजना अनगुमन तथा मलु्याङ्कन काययववलध, २०७८ काययववलध 

५२ कृवष ववकास अनदुान काययक्रम संचािन काययववलध, २०७८ काययववलध 
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५३ ववपद् व्यवस्थापन कोष (संचािन) काययववलध, २०७८ काययववलध 

५४ बाि संञ्जाि एवं बािरिब गठन तथा संचािन सहशजकरण लनदेशिका, २०७८ लनदेशिका 
55 ममयत संभार वविेष कोष संचािन लनदेशिका, २०७८ लनदेशिका 

 
४.२ मेिम्ची नगरपालिकािािे लनिलु्क रुपमा प्राप्त गरेको ज्गाको वववरण  

क्र.सं
. 

ज्गादाताको नाम, थर ठेगाना वक.नं. दान गरेको 
ज्गाको 
क्षेत्रिि 

प्रयोजन 

१ लसताराम खलतविा  मेिम्ची न.पा. २ ११३३ ०–११–०–० २ नं. विा कायायिय भवन 
लनमायण 

२ केिर बहादरु तामाङ मेिम्ची न.पा. २ ११७१ ०–९–०–१ स्वास््य चिकी भवन 
लनमायण, विा नं. २ 

३ राजन प्रसाद ढंुगाना  मेिम्ची न.पा. २ ११३५ १–५–०–० २ नं. विा कायायिय भवन 
लनमायण 

४ श्री बिराम लस्देि  मेिम्ची न.पा. ५ ६८२ ०–४–०–० ५ नं. विा कायायिय 
भवन लनमायण 

५ स्व. ववष्ण ु प्रसाद 
सवेुदीको नाममा लनजका 
छोराहरुबाट 

मेिम्ची न.पा. ७ ३०२ १–८–०–० ७ नं. विा कायायिय 
भवन लनमायण 

६ श्री लििा नाथ सवेुदी  मेिम्ची न.पा. ७ – ०–६–०–० ७ नं. विा कायायिय 
भवन लनमायण 

७ श्री ववष्ण ुलगरी  मेिम्ची न.पा. ८ ९१५ १–०–०–० ८ नं. विा कायायिय 
भवन लनमायण 

८ श्री यमिाि लगरी  मेिम्ची न.पा. ८ ९११ ०–५–०–० ८ नं. विा कायायिय 
भवन लनमायण 

९ श्री खोटिाि लगरी  मेिम्ची न.पा. ८ ९१३ ०–५–०–० ८ नं. विा कायायिय 
भवन लनमायण 

१० परुुषोिम लगरी  मेिम्ची न.पा. ८ ८९५ ०–५–२–२ स्वास््य चिकी लनमायण, 

मेनपा ८ 

११ गजेन्र लगरी  मेिम्ची न.पा. ८ ९४५ ०–६–०–० स्वास््य चिकी लनमायण, 

मेनपा ८ 

१२ थकराज लगरी  मेिम्ची न.पा. ८ ९४७ ०–५–०–० स्वास््य चिकी लनमायण, 

मेनपा ८ 

१३ बयान लगरी  मेिम्ची न.पा. ८ ९३५ ०–१२–३–० ८ नं. विा कायायिय 
भवन लनमायण 
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क्र.सं
. 

ज्गादाताको नाम, थर ठेगाना वक.नं. दान गरेको 
ज्गाको 
क्षेत्रिि 

प्रयोजन 

१४ श्री तारानाथ दाहाि  मेिम्ची न.पा. १० – १–९–०–० १० नं. विा कायायिय 
भवन लनमायण 

१५ श्री टोम िंकर दिुाि र 
लभम प्रसाद दिुाि 

मेिम्ची न.पा. १० – १–०–०–० १० नं. विा कायायिय 
भवन लनमायण 

१६ श्री धमय कृष्ण शे्रष्ट  मेिम्ची न.पा. ११ ७२५, 

२०८९ 
२–०–०–० नगरपालिका भवन लनमायण 

१७ स्व. भलगरथ 
सापकोटाको नाममा 
लनजका छोरा श्री सदुियन 
सापकोटा  

मेिम्ची न.पा. ११ २०८७ ०–६–०–० नगरपालिका भवन लनमायण 

18 स्व. भलगरथ 
सापकोटाको नाममा 
लनजका छोरा श्री राज 
कुमार सापकोटा  

मेिम्ची न.पा. ११ २०८७ ०–६–०–० नगरपालिका भवन लनमायण 

19 स्व. भवुानी प्रसाद 
सापकोटाको नाममा 
लनजका छोरा श्री राम 
प्रसाद सापकोटा  

मेिम्ची न.पा. ११ २०८७ ०–६–०–० नगरपालिका भवन लनमायण 

20 स्व. भवुानी प्रसाद 
सापकोटाको नाममा 
लनजका छोरा श्री कुमार 
प्रसाद सापकोटा  

मेिम्ची न.पा. ११ २०८७ ०–६–०–० नगरपालिका भवन लनमायण 

21 श्री जयराम सापकोटा  मेिम्ची न.पा. ११ १५७९ ०–६–०–० नगरपालिका भवन लनमायण 

22 श्री ववष्ण ु बहादरु 
सापकोटा  

मेिम्ची न.पा. ११ २०९५ ०–५–०–० नगरपालिका भवन लनमायण 

23 श्री श्याम कृष्ण शे्रष्ट  मेिम्ची न.पा. ११ २०९१ ०–७–१–० नगरपालिका भवन लनमायण 

24 श्री भगवती सापकोटा  मेिम्ची न.पा. ११ १२२६ ०–२–१–३ नगरपालिका भवन लनमायण 

25 श्री बािकृष्ण चालिसे  मेिम्ची न.पा. ११ २०८३ ०–२–२–१ नगरपालिका भवन लनमायण 

26 श्री तोयानाथ दिुाि  मेिम्ची न.पा. ११ १४७६ १–१५–३–० नगरस्तरीय अस्पताि 
लनमायण 

27 श्री पणु्य प्रसाद दिुाि  मेिम्ची न.पा. ११ १५३ १–४–०–३ नगर अस्पताि लनमायण 

28 श्रीमाई चालिसे  मेिम्ची न.पा. ११ १५२ १–०–०–३ नगर अस्पताि लनमायण 

29 श्री शिवराम भट्टराई  मेिम्ची न.पा. ११ १५० र 
१५१ 

२–१–३–१ नगर अस्पताि लनमायण 
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क्र.सं
. 

ज्गादाताको नाम, थर ठेगाना वक.नं. दान गरेको 
ज्गाको 
क्षेत्रिि 

प्रयोजन 

30 श्री श्याम बहादरु 
खड्का  

मेिम्ची न.पा. ११ १२६६ १–६–०–० नगरपालिका भवन लनमायण 

31 श्री तिु कुमारी लधताि  मेिम्ची न.पा. १२ ६७६ ०–३–०–० विा कायायिय भवन 
लनमायण 

32 श्री सकुुमान तामाङ र 
सकुुमाइ तामाङ  

मेिम्ची न.पा. ६ ४४० ०–८–०–० स्वास््य चिकी भवन 
लनमायण 

33 श्री पूणय बहादरु तामाङ 
र सनु बहादरु तामाङ  

मेिम्ची न.पा. ६ – ०–१–१–० विा कायायिय भवन 
लनमायण 

34 श्री गबुय तामाङ  मेिम्ची न.पा. ६ – ०–५–१–० विा कायायिय भवन 
लनमायण 

35 श्री आइते तामाङ  मेिम्ची न.पा. ६ – ०–५–२–० विा कायायिय भवन 
लनमायण 

36 श्री कादा तामाङ  मेिम्ची न.पा. ६ – ०–६–३–० विा कायायिय भवन 
लनमायण 

37 श्री हकय लसं तामाङ  मेिम्ची न.पा. ६ ५६१ ०–६–०–२ विा कायायिय भवन 
लनमायण 

38 श्री सकुुमाई तामाङ मेिम्ची न.पा. ६ ५५९ ०–८–०–० विा कायायिय भवन 
लनमायण 

39 श्री कोते तामाङ  मेिम्ची न.पा. ६ – ०–५–२–० विा कायायिय भवन 
लनमायण 

40 श्री इन्र बहादरु लब�  मेिम्ची न.पा. ९ ८३३ ०–८–०–० विा कायायिय भवन 
लनमायण 

41 श्री कृष्ण कुमारी आचायय  मेिम्ची न.पा.१० ४६१ ०–८–०–० स्वास््य चिकी भवन 
लनमायण 

42 श्री जरेुिीमाई िलमनी  मेिम्ची न.पा.१२ १३६४ ०–६–०–० स्वास््य चिकी भवन 
लनमायण 

43 श्री राम बहादरु गरुुङ  मेिम्ची न.पा. ३ २६२ ४–०–०–० नगर अस्पताि भवन 
लनमायण 

44 श्री जठु बहादरु माझी  मेिम्ची न.पा. १० – ०–४–०–० खोप तथा गाउँघर 
शरिलनक भवन लनमायण 

४५ साववक मेिम्ची गाववस मेिम्ची न.पा. ११ १६८८ र 
१६८६ 

०–७–२–०  

४६  शखि प्रसाद लस्देि र 
लबष्ण ुप्रसाद लस्देि 

मेिम्ची न.पा. ५ १२२५ २–०–०–० मेिम्ची न.पा. 

४७ श्याम बहादरु खड्का  मेिम्ची न.पा. ११ १२९८ ०–८–०–० कृवष ववकास भवन लनमायण 
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क्र.सं
. 

ज्गादाताको नाम, थर ठेगाना वक.नं. दान गरेको 
ज्गाको 
क्षेत्रिि 

प्रयोजन 

48  भाल ु तामाङ मेिम्ची न.पा. ११  ०–4–०–०  
49 आइत कुमारी तमाङ मेिम्ची न.पा. १2  2–0–०–० बासँवारी स्वास््य चिकी 

भवन लनमायण 
50 बिबि लक्ष्मी तामाङ मेिम्ची न.पा. १2  ०–4–०–० थारिे स्याितानटोि 

सामदुावयक भवन लनमायण 
जम्मा  ३7–9–२–०  

 

४.३ मेिम्ची नगरपालिकािे खररद गरेको ज्गाको वववरण  

क्र.सं
. 

ज्गा ददन े
व्यशक्तको नाम, थर 

ज्गा खररद स्थान वक.नं. खररद गरेको 
ज्गाको क्षेत्रिि 

खररद मूल्य रु. प्रयोजन 

१ तोयानाथ दिुाि  मेिम्ची न.पा. 
११, िुँिेिाँट  

१४७७ र 
११६४ 

१–१०–०–० १६०००० प्रलत 
आना  

नगर 
अस्पताि 
लनमायण  

२ पणु्य प्रसाद दिुाि  मेिम्ची न.पा. 
११, िुँिेिाँट  

११६५ १–४–०–० १६०००० प्रलत 
आना 

नगर 
अस्पताि 
लनमायण 

जम्मा  २–१४–०–०   

4.४ नगरपालिकाको प्रिासलनक तथा विा कायायिय भवन लनमायणको अवस्था  

क्र.सं. लनमायण भएका भवनको वववरण हािको अवस्था  

१ नगरपालिकाको  प्रिासलनक भवन र पररसर लनमायण  पक्की भवन र पररसर लनमायण भएको  

२ १ नं. विा कायायिय भवन   पक्की भवन लनमायण भएको 
३ २ नं. विा कायायिय भवन  पक्की भवन लनमायण भएको 
४ ३ नं. विा कायायिय भवन  पक्की भवन लनमायणालधन अवस्थामा रहेको  

५ ४ नं. विा कायायिय भवन अस्थायी िस भवन लनमायण भएको  

६ ५ नं. विा कायायिय भवन  पक्की भवन लनमायण भएको  

७ ६ नं. विा कायायिय भवन परुानो आर.लस.लस भवन रहेको  

८ ७ नं. विा कायायिय भवन  अस्थायी भवन लनमायण भएको  

९ ८ नं. विा कायायिय भवन पक्की भवन लनमायणालधन अवस्थामा रहेको  

१० ९ नं. विा कायायिय भवन  अस्थायी भवन लनमायण भएको  

११ १० नं. विा कायायिय भवन पक्की भवन लनमायणालधन अवस्थामा रहेको 
१२ ११ नं. विा कायायिय भवन  परुानो आर.लस.लस भवन रहेको  

१३ १२ नं. विा कायायिय भवन अस्थायी िस भवन रहेको  

१४ १३ नं. विा कायायिय भवन पक्की भवन लनमायणालधन अवस्थामा रहेको 
 

क्र.सं
. 

ज्गादाताको नाम, थर ठेगाना वक.नं. दान गरेको 
ज्गाको 
क्षेत्रिि 

प्रयोजन 

48  भाल ु तामाङ मेिम्ची न.पा. ११  ०–4–०–०  
49 आइत कुमारी तमाङ मेिम्ची न.पा. १2  2–0–०–० बासँवारी स्वास््य चिकी 

भवन लनमायण 
50 बिबि लक्ष्मी तामाङ मेिम्ची न.पा. १2  ०–4–०–० थारिे स्याितानटोि 

सामदुावयक भवन लनमायण 
जम्मा  ३7–9–२–०  

 

४.३ मेिम्ची नगरपालिकािे खररद गरेको ज्गाको वववरण  

क्र.सं
. 

ज्गा ददन े
व्यशक्तको नाम, थर 

ज्गा खररद स्थान वक.नं. खररद गरेको 
ज्गाको क्षेत्रिि 

खररद मूल्य रु. प्रयोजन 

१ तोयानाथ दिुाि  मेिम्ची न.पा. 
११, िुँिेिाँट  

१४७७ र 
११६४ 

१–१०–०–० १६०००० प्रलत 
आना  

नगर 
अस्पताि 
लनमायण  

२ पणु्य प्रसाद दिुाि  मेिम्ची न.पा. 
११, िुँिेिाँट  

११६५ १–४–०–० १६०००० प्रलत 
आना 

नगर 
अस्पताि 
लनमायण 

जम्मा  २–१४–०–०   

4.४ नगरपालिकाको प्रिासलनक तथा विा कायायिय भवन लनमायणको अवस्था  

क्र.सं. लनमायण भएका भवनको वववरण हािको अवस्था  

१ नगरपालिकाको  प्रिासलनक भवन र पररसर लनमायण  पक्की भवन र पररसर लनमायण भएको  

२ १ नं. विा कायायिय भवन   पक्की भवन लनमायण भएको 
३ २ नं. विा कायायिय भवन  पक्की भवन लनमायण भएको 
४ ३ नं. विा कायायिय भवन  पक्की भवन लनमायणालधन अवस्थामा रहेको  

५ ४ नं. विा कायायिय भवन अस्थायी िस भवन लनमायण भएको  

६ ५ नं. विा कायायिय भवन  पक्की भवन लनमायण भएको  

७ ६ नं. विा कायायिय भवन परुानो आर.लस.लस भवन रहेको  

८ ७ नं. विा कायायिय भवन  अस्थायी भवन लनमायण भएको  

९ ८ नं. विा कायायिय भवन पक्की भवन लनमायणालधन अवस्थामा रहेको  

१० ९ नं. विा कायायिय भवन  अस्थायी भवन लनमायण भएको  

११ १० नं. विा कायायिय भवन पक्की भवन लनमायणालधन अवस्थामा रहेको 
१२ ११ नं. विा कायायिय भवन  परुानो आर.लस.लस भवन रहेको  

१३ १२ नं. विा कायायिय भवन अस्थायी िस भवन रहेको  

१४ १३ नं. विा कायायिय भवन पक्की भवन लनमायणालधन अवस्थामा रहेको 
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३.४ नगरपामलकाको प्रशासमनक तथा िडा कायाणलय भिन मनिाणर्को अिस्था :  

ि.सं. मनिाणर् भएका भिनको वििरर् हालको अिस्था  

१ नगरपामलकाको  प्रशासमनक भिन र पररसर मनिाणर्  पक्की भिन र पररसर मनिाणर् भएको  

२ १ नं. िडा कायाणलय भिन   पक्की भिन मनिाणर् भएको 
३ २ नं. िडा कायाणलय भिन  पक्की भिन मनिाणर् भएको 
४ ३ नं. िडा कायाणलय भिन  पक्की भिन मनिाणर्ामधन अिस्थािा रहेको  

५ ४ नं. िडा कायाणलय भिन अस्थायी ट्रस भिन मनिाणर् भएको  

६ ५ नं. िडा कायाणलय भिन  पक्की भिन मनिाणर् भएको  

७ ६ नं. िडा कायाणलय भिन परुानो आर.मस.मस भिन रहेको  

८ ७ नं. िडा कायाणलय भिन  अस्थायी भिन मनिाणर् भएको  

९ ८ नं. िडा कायाणलय भिन पक्की भिन मनिाणर्ामधन अिस्थािा रहेको  

१० ९ नं. िडा कायाणलय भिन  अस्थायी भिन मनिाणर् भएको  

११ १० नं. िडा कायाणलय भिन पक्की भिन मनिाणर्ामधन अिस्थािा रहेको 
१२ ११ नं. िडा कायाणलय भिन  परुानो आर.मस.मस भिन रहेको  

१३ १२ नं. िडा कायाणलय भिन अस्थायी ट्रस भिन रहेको  

१४ १३ नं. िडा कायाणलय भिन पक्की भिन मनिाणर्ामधन अिस्थािा रहेको 

 

मलेम्ची नगरपाललकाको मखु्य प्रशासलनक भवन 

 

d]nDrL gu/kflnsfsf] k|zf;lgs ejg

j8f g+= ! sf] kSsL  j8f sfof{no ejg
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j8f g+= @ sf] kSsL  j8f sfof{no ejg

j8f g+= # sf] c:yfoL / lgdf{0fflwg kSsL j8f sfof{no ejg

d]nDrL g=kf= j8f g+= $ ysgL j8f sfof{no ejg
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d]nDrL g=kf= j8f g+= %, l;Gw'sf]6sf] j8f sfof{no ejg

d]nDrL g=kf= j8f g+= ^ sf] c:yfoL / kSsL j8f sfof{no ejg

d]nDrL g=kf= j8f g+= & sf] c:yfoL j8f sfof{no ejg
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j8f g+= * sf] lgdf{0fflwg j8f sfof{no ejg

j8f g+= ( sf] c:yfoL j8f sfof{no ejg
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j8f g+= !) sf] lgdf{0fflwg j8f sfof{no ejg

d]nDrL gu/kflnsf j8f g+= !! sf] j8f sfof{no ejg
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d]nDrL gu/kflnsf j8f g+= !@ sf] c:yfoL j8f sfof{no ejg

d]nDrL gu/kflnsf  j8f g+= !# sf] lgdf{0fflwg j8f sfof{no ejg
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4.५ मेलम्ची नगरपाललका लित्रका स्वास््य संस्थाहरुको िवन लनमााणको अवस्था  

क्र.सं. लनमााण िएका स्वास््य संस्थाको वववरण हालको अवस्था  

१ िौटेचौर स्वास््य चौकी िवन,  मेनपा १  मेलम्ची खानेपानी र World Vision बाट १/१ वटा 
िवन लनमााण िएको  

२ लनबगुाउँ स्वास््य चौकी िवन, मेनपा २  मेलम्ची न.पा.बाट लनमााण सम्पन्न िएको  

३ हैबङु स्वास््य चौकी िवन,  मेनपा ३ नेपाल रेडक्रस सोसाइटीबाट लनमााण िएको विफ्याब 
िवन ।  

४ थकनी स्वास््य चौकी िवन,  मेनपा ४ नपेाल रेडक्रस सोसाइटीबाट लनमााण िएको विफ्याब 
िवन । 

५ पक्की आयवेुद िवन, मेनपा ४ सघन संघीय सहरी ववकास तथा िवन लडलिजन 
कायाालय, रामेछाप मार्ा त लनमााणालिन । 

६ लसन्िकुोट स्वास््य चौकी िवन, मेनपा ५  सघन संघीय सहरी ववकास तथा िवन लडलिजन 
कायाालय, रामेछाप मार्ा त लनमााणालिन । 

७ तालामाराङ स्वास््य चौकी िवन, मेनपा ६  सघन संघीय सहरी ववकास तथा िवन लडलिजन 
कायाालय, रामेछाप मार्ा त लनमााणालिन । 

८ दवुाचौर स्वास््य चौकी िवन, मेनपा ७ न.पा. बाट विफ्याब िवन लनमााण िएको  
९ क्यौरानी स्वास््य चौकी िवन, मेनपा ८  न.पा. बाट लनमााण सम्पन्न िएको  

१० ज्यालमरे स्वा्य चौकी िवन, मेनपा ९  सघन संघीय सहरी ववकास तथा िवन लडलिजन 
कायाालय, रामेछाप मार्ा त लनमााणालिन । 

११ सनुखानी शहरी स्वास््य केन्र, मेनपा ९  न.पा. बाट लनमााण सम्पन्न िएको 
१२ शशखरपरु स्वा्य चौकी िवन, मेनपा १० नेपाल रेडक्रस सोसाइटीबाट लनमााण िएको विफ्याब 

िवन । 
१३ मेलम्ची िाथलमक अस्पताल (१५ शैया ) , मेनपा 

११ 
न.पा. बाट लनमााणालिन अवस्थामा रहेको  

१४ कटुञ्ज ेशहरी स्वास््य केन्र , मेनपा ११  न.पा. बाट लनमााण सम्पन्न िएको 
१५ पक्की आयवेुद िवन, मेनपा ११ सघन संघीय सहरी ववकास तथा िवन लडलिजन 

कायाालय, रामेछाप मार्ा त लनमााणालिन । 

१६ बाँसवारी स्वास््य चौकी िवन, मेनपा १२  न.पा. बाट लनमााण िएको १ र खानेपानी ववकास 
सलमलतबाट लनमााण िएको पक्की िवन १ ।  

१७ शहरी स्वास््य शक्ललनक िवन, मेनपा १२  सघन संघीय सहरी ववकास तथा िवन लडलिजन 
कायाालय, रामेछाप मार्ा त लनमााणालिन । 

१८ लगराञ्चौर खोप केन्र िवन, मेनपा १२  न.पा.बाट लनमााण िएको ।  
१९  र्टकशशला स्वास््य चौकी िवन, मेनपा १३ मेलम्ची खानेपानी ववकास सलमलत मार्ा त लनमााण  

िएको ।  
२० चण्डेनी खोप केन्र िवन, मेनपा १३  बागमती िदेश सरकारबाट लनमााण सम्पन्न िएको ।  
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िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. १ र २ जस्थत भौटेचौर स्िास््य चौकी भिन 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िेलम्ची नगरपामलका िडा नं. ३ र ४ जस्थत स्िास््य चौकी भिन 

 

 

 

 

 

d]nDrL g=kf= j8f g+= $ l:yt ysgL :jf:Yo rf}sL ejg / lgdf{0fflwg cfo'j]{b ejg
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d]nDrL g=kf= j8f g+= % l:yt xfn ;+rflnt / lgdf{0fflwg :jf:Yo rf}sL ejg

d]gkf ^ l:yt lgdf{0fflwg tfnfdf/fª :jf:Yo rf}sL ejg / j8f g+= * sf] Sof}/]gL zx/L :jf:Yo s]Gb|

d]gkf & l:yt b'jfrf}/ :jf:Yo rf}sL ejg
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d]nDrL g=kf= !# l:yt vf]k s]Gb| ejg / j8f g+= ( l:yt lgdf{0fflwg Hofld/] :jf:Yo rf}sL ejg

d]gkf !) l:yt lzv/k'/ :jf:Yo rf}sL ejg / d]gkf !@ l:yt afF;jf/L :jf:Yo rf}sL ejg

d]nDrL g=kf= j8f g+= !! l:yt d]nDrL gu/ c:ktfn / cfFvf s]Gb| ejg 
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d]gkf ( l:yt zx/L :jf:Yo s]Gb| ;'gvfgL / d]gkf !! l:yt s6'~h] zx/L :jf:Yo s]Gb| ejg

d]nDrL g=kf= !! df lgdf{0fflwg !% z}ofsf] d]nDrL gu/ c:ktfn ejg / vf]k s]Gb| ejg

d]nDrL g=kf= !! df lgdf{0fflwg cfo'j]{b c:ktfn ejg
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4.६ नगरपालिकाबाट लनर्ााण तथा लनर्ााणालिन अवस्थार्ा रहेका  र्ान,े गमु्बा, र्न्दिर, सार्िुायिक भवन, सविाह  
गहृ िगाितको अवस्था  

वडा 
नं. 

संरचनाको प्रकार 

सार्िुायिक भवन र्ठ र्न्दिर र्ान े गमु्बा 
सविाह 

गहृ/र्साने पाटी 
सावाजलनक 
शौचािि 

प्रलतक्षािि 

१ ८ ९ १ – 4 १ १४ 

२ ६ २ – – ३ २ ६ 

३ १० ५ – १ ३ १ – 

४ 5 ४ – २ २ २ – 

५ १ २ – ३ ३ – ३ 

६ ९ ३ १ १ १ – ४ 

७ ६ १० ६ – ३ – – 

८ ३ १ ३ ३ ७ – – 

९ ९ १० १ २ १ १ १ 

१० २ ८ – – २ – – 

११ १२ ३ २ – ६ १ १५  

१२ ७ ३ – २ ७ १ ६ 

१३ ५ १० ० ० ७ १ १ 

जम्र्ा 83 70 14 14 49 10 50 

4.७ नगरपालिकाबाट लनर्ााण गररएका यवस्ततृ पररिोजना प्रलतवेिन/अध्ििन प्रलतवेिन/नगर गरुुिोजनाको यववरण   

क्र.सं. नगरपालिकाबाट तिार पाररएका प्रलतवेिनहरुको यववरण कैयिित  

१ रे्िम्ची नगरपालिकाको नगरस्तररि गरुुिोजना लनर्ााण   कािाादविन भएको  

२ राजस्व सिुार कािा िोजना लनर्ााण  कािाादविन भएको 
३ प्रारन्म्भक वातावरणीि पररक्षण प्रलतवेिन लनर्ााण  कािाादविन भएको 
४ लिवेणीघाट एकीकृत यवकास िोजना DPR लनर्ााण   कािाादविनको चरणर्ा रहेको  

५ िौिे एकीकृत गरुु िोजना लनर्ााण  कािाादविन भएको 
६ लसद्धेश्वर र्न्दिर, िट्केश्वर र्न्दिर तथा सत्ति DPR लनर्ााण   कािाादविनको चरणर्ा रहेको  

७ रे्नपा २, ३, ५, ८, १०, १३ वडा कािाािि DPR लनर्ााण कािाादविन भएको 
८ रे्िम्ची प्राथलर्क अस्पताि DPR लनर्ााण कािाादविन भएको 
९ िौिे तालिर् केदर DPR लनर्ााण कािाादविन भएको 
१० नगरपालिका प्रशासलनक भवन DPR लनर्ााण कािाादविन भएको 
११ भिौरे िसेुनीचौर सडक DPR लनर्ााण कािाादविनको चरणर्ा रहेको  
१२ रे्िम्ची लसटी पाका  DPR लनर्ााण कािाादविनको चरणर्ा बाढीबाट क्षलत 

भएको  

१३ रे्िम्ची बसपाका  DPR लनर्ााण कािाादविनको चरणर्ा बाढीबाट क्षलत 
भएको 

4.६ नगरपालिकाबाट लनर्ााण तथा लनर्ााणालिन अवस्थार्ा रहेका  र्ान,े गमु्बा, र्न्दिर, सार्िुायिक भवन, सविाह  
गहृ िगाितको अवस्था  

वडा 
नं. 

संरचनाको प्रकार 

सार्िुायिक भवन र्ठ र्न्दिर र्ान े गमु्बा 
सविाह 

गहृ/र्साने पाटी 
सावाजलनक 
शौचािि 

प्रलतक्षािि 

१ ८ ९ १ – 4 १ १४ 

२ ६ २ – – ३ २ ६ 

३ १० ५ – १ ३ १ – 

४ 5 ४ – २ २ २ – 

५ १ २ – ३ ३ – ३ 

६ ९ ३ १ १ १ – ४ 

७ ६ १० ६ – ३ – – 

८ ३ १ ३ ३ ७ – – 

९ ९ १० १ २ १ १ १ 

१० २ ८ – – २ – – 

११ १२ ३ २ – ६ १ १५  

१२ ७ ३ – २ ७ १ ६ 

१३ ५ १० ० ० ७ १ १ 

जम्र्ा 83 70 14 14 49 10 50 

4.७ नगरपालिकाबाट लनर्ााण गररएका यवस्ततृ पररिोजना प्रलतवेिन/अध्ििन प्रलतवेिन/नगर गरुुिोजनाको यववरण   

क्र.सं. नगरपालिकाबाट तिार पाररएका प्रलतवेिनहरुको यववरण कैयिित  

१ रे्िम्ची नगरपालिकाको नगरस्तररि गरुुिोजना लनर्ााण   कािाादविन भएको  

२ राजस्व सिुार कािा िोजना लनर्ााण  कािाादविन भएको 
३ प्रारन्म्भक वातावरणीि पररक्षण प्रलतवेिन लनर्ााण  कािाादविन भएको 
४ लिवेणीघाट एकीकृत यवकास िोजना DPR लनर्ााण   कािाादविनको चरणर्ा रहेको  

५ िौिे एकीकृत गरुु िोजना लनर्ााण  कािाादविन भएको 
६ लसद्धेश्वर र्न्दिर, िट्केश्वर र्न्दिर तथा सत्ति DPR लनर्ााण   कािाादविनको चरणर्ा रहेको  

७ रे्नपा २, ३, ५, ८, १०, १३ वडा कािाािि DPR लनर्ााण कािाादविन भएको 
८ रे्िम्ची प्राथलर्क अस्पताि DPR लनर्ााण कािाादविन भएको 
९ िौिे तालिर् केदर DPR लनर्ााण कािाादविन भएको 
१० नगरपालिका प्रशासलनक भवन DPR लनर्ााण कािाादविन भएको 
११ भिौरे िसेुनीचौर सडक DPR लनर्ााण कािाादविनको चरणर्ा रहेको  
१२ रे्िम्ची लसटी पाका  DPR लनर्ााण कािाादविनको चरणर्ा बाढीबाट क्षलत 

भएको  

१३ रे्िम्ची बसपाका  DPR लनर्ााण कािाादविनको चरणर्ा बाढीबाट क्षलत 
भएको 



d]nDrL gu/kflnsf……:yfgLo ;/sf/sf] k|yd sfo{sfnÚÚ

156 ……d]nDrL gu/ ;d[l4sf] cfwf/Ms[lif, ko{6g, pBf]u / hnfwf/ÚÚ

क्र.सं. नगरपालिकाबाट तिार पाररएका प्रलतवेिनहरुको यववरण कैयिित  

१४ भोटेचौर तपचिुी पाताि गिुा DPR लनर्ााण कािाादविन भएको  

१५ तािार्ाराङ िसेुनी यपप्िे सडक DPR लनर्ााण   कािाादविनको चरणर्ा रहेको  

१६ रे्िम्ची न्जरो यकिो राम्चेडााँडा सटक DPR लनर्ााण   कािाादविनको चरणर्ा रहेको  

१७ जागेश्वरी िार् सत्ति लनर्ााण. रे्िम्ची न.पा. ११   लनर्ााणको चरणर्ा रहेको  
१८ गिुाडााँडा जिवाि ुपाका  गरुुिोजना तथा DPR लनर्ााण, 

रे्नपा ९ 
लनर्ााणको चरणर्ा रहेको  

१९ नगरपालिका आवलिक िोजना लनर्ााण  लनर्ााणको चरणर्ा रहेको  

२० रे्िम्ची नगरपालिका वडा न   .ं ३ र ७ DPR लनर्ााण लनर्ााणको चरणर्ा रहेको  
 
४.८ हािसम्र् नगरपालिका लभि लनर्ााण भएका घरहरुको नक्सा पास सम्बदिी यववरण   

क्र.सं. लनर्ााण सम्पन्न आर.लस.स. 
भवन 

लनर्ााण सम्पन्न िोडलबिररङ 
भवन 

अलभिेन्िकरण 
भएका भवन 

अस्थािी टहरो 
लनर्ााण 

१ १६२ १६ २२ २ 
 
4.९ रे्िम्ची नगरपालिकार्ा भकूम्प पश्चात हािसम्र्को पनुलनार्ााणको अवस्था 

वडा नं. 
भकूम्प पीलडत 

िाभग्राही संख्िा 
लनर्ााण सम्पन्न 

घरिरुी संख्िा 
लनर्ााण गना बााँकी 
घरिरुी संख्िा 

हािसम्र् यवतरण भएको 
अनिुान रकर् रु. 

1 1136 873 263 261900000 

2 534 457 77 137100000 

3 791 601 190 180300000 

4 1130 1058 72 317400000 

5 1184 951 233 285300000 

6 1184 749 435 224700000 

7 1237 873 364 261900000 

8 802 719 83 215700000 

9 1438 1322 116 396600000 

10 1074 1017 57 305100000 

11 1410 1158 252 347400000 

12 1389 871 518 261300000 

13 1171 1009 162 302700000 

जम्र्ा 14480 11658 2822 3497400000 
 

क्र.सं. नगरपालिकाबाट तिार पाररएका प्रलतवेिनहरुको यववरण कैयिित  

१४ भोटेचौर तपचिुी पाताि गिुा DPR लनर्ााण कािाादविन भएको  

१५ तािार्ाराङ िसेुनी यपप्िे सडक DPR लनर्ााण   कािाादविनको चरणर्ा रहेको  

१६ रे्िम्ची न्जरो यकिो राम्चेडााँडा सटक DPR लनर्ााण   कािाादविनको चरणर्ा रहेको  

१७ जागेश्वरी िार् सत्ति लनर्ााण. रे्िम्ची न.पा. ११   लनर्ााणको चरणर्ा रहेको  
१८ गिुाडााँडा जिवाि ुपाका  गरुुिोजना तथा DPR लनर्ााण, 

रे्नपा ९ 
लनर्ााणको चरणर्ा रहेको  

१९ नगरपालिका आवलिक िोजना लनर्ााण  लनर्ााणको चरणर्ा रहेको  

२० रे्िम्ची नगरपालिका वडा न   .ं ३ र ७ DPR लनर्ााण लनर्ााणको चरणर्ा रहेको  
 
४.८ हािसम्र् नगरपालिका लभि लनर्ााण भएका घरहरुको नक्सा पास सम्बदिी यववरण   

क्र.सं. लनर्ााण सम्पन्न आर.लस.स. 
भवन 

लनर्ााण सम्पन्न िोडलबिररङ 
भवन 

अलभिेन्िकरण 
भएका भवन 

अस्थािी टहरो 
लनर्ााण 

१ १६२ १६ २२ २ 
 
4.९ रे्िम्ची नगरपालिकार्ा भकूम्प पश्चात हािसम्र्को पनुलनार्ााणको अवस्था 

वडा नं. 
भकूम्प पीलडत 

िाभग्राही संख्िा 
लनर्ााण सम्पन्न 

घरिरुी संख्िा 
लनर्ााण गना बााँकी 
घरिरुी संख्िा 

हािसम्र् यवतरण भएको 
अनिुान रकर् रु. 

1 1136 873 263 261900000 

2 534 457 77 137100000 

3 791 601 190 180300000 

4 1130 1058 72 317400000 

5 1184 951 233 285300000 

6 1184 749 435 224700000 

7 1237 873 364 261900000 

8 802 719 83 215700000 

9 1438 1322 116 396600000 

10 1074 1017 57 305100000 

11 1410 1158 252 347400000 

12 1389 871 518 261300000 

13 1171 1009 162 302700000 

जम्र्ा 14480 11658 2822 3497400000 
 



d]nDrL gu/kflnsf……:yfgLo ;/sf/sf] k|yd sfo{sfnÚÚ

……d]nDrL gu/ ;d[l4sf] cfwf/Ms[lif, ko{6g, pBf]u / hnfwf/ÚÚ 157

4.१० रे्िम्ची नगरपालिकार्ा एकीकृत बस्ती लनर्ााणको अवस्था   

क्र.सं एकीकृत बस्तीको नार् ठेगाना  सहिोगी संस्था घरिरुी संख्िा  लनर्ााणको अवस्था  

१ लगरादचौर नरू्ना एकीकृत बस्ती, 
रे्नपा १२, लगरादचौर   

िरु्ास सदुतिी 
िाउण्डेशन  

६५ न.पा.को सर्दविर्ा लनर्ााण 
सम्पन्न भएको । 

२ नरू्ना र्ाझीगाउाँ एकीकृत बस्ती थाई नेपािी संघ ४६ न.पा.को सर्दविर्ा लनर्ााण 
सम्पन्न भएको । 

३ सार्िुायिक पनुलनार्ााण पिाटन 
प्रवद्धान पररिोजना रे्नपा १२, 

लगरादचौर, 

रे्िम्ची नगरपालिका र 
लतिगंगा ग्िोबि फे्रण्स ्

१३५ न.पा.को सर्दविर्ा लनर्ााण 
सम्पन्न भएको । 

४ नाम्डोलिङ्ग एकीकृत बस्ती तथा 
सांस्कृलतक संरक्षण सलर्लत, रे्नपा 
१२, लगरादचौर   

चौिरी िाउण्डेशन ७२ न.पा.को सर्दविर्ा लनर्ााण 
सम्पन्न भएको । 

५ स्थािी पनुलनार्ााण तथा पनुावास 
सलर्लत (जरािोटार एकीकृत 
बस्ती), रे्नपा ११, रे्िम्ची  

रे्िम्ची नगरपालिका, 
रायिि पनुलनार्ााण 
प्रालिकरण  

६२ न.पा.को सर्दविर्ा लनर्ााण 
सम्पन्न भएको । 

६ थाक्िे एकीकृत बस्ती, रे्नपा 
१२, थाक्िे  

र्यहिा आत्र् लनभारता 
केदर र अक्सिार् 
नेपाि 

३२ न.पा.को सर्दविर्ा लनर्ााण 
सम्पन्न भएको । 

७ उपल्िो गाउाँ एकीकृत बस्ती, 
रे्नपा ६  

 स्थानीि सर्िुाि १० न.पा.को सर्दविर्ा लनर्ााण 
सम्पन्न भएको । 

८ स्िाङतान टोि एकीकृत बस्ती, 
रे्नपा ३  

रे्िम्ची नगरपालिका र 
स्थानीि सर्िुाि  

१२ न.पा.को सर्दविर्ा लनर्ााण 
सम्पन्न भएको । 

९ लबदि ुबदजरा टोि एकीकृत 
बस्ती, रे्नपा ३, हैबङु्ग 

स्थानीि सर्िुाि २४ न.पा.को सर्दविर्ा लनर्ााण 
सम्पन्न भएको । 

१० तािार्ाराङ लसग्िेि टोि 
एकीकृत बस्ती, रे्नपा ६, 

तािार्ाराङ 

स्थानीि सर्िुाि १८ न.पा.को सर्दविर्ा लनर्ााण 
सम्पन्न भएको । 

११ र्ाझीगाउाँ एकीकृत बस्ती, रे्नपा 
१०, सञ्जिेटार ।  

नेपाि रेडक्रस सोसाइटी  २८ न.पा.को सर्दविर्ा लनर्ााण 
सम्पन्न भएको । 
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ljut % jif{df lgdf{0f ePsf] sfnf]kq] tyf gofF 6«ofs v'n]sf ;8s

विगत ५ िर्षमा निमाषण भएको कालोपते्र तथा ियााँ ट्रयाक खोनलएका सडक
क्र.सं. भौतिक पूर्वाधवरको वर्र्रण २०७४/०७५ २०७५/०७६ २०७६/०७७ २०७७/०७८

१
सडक कवलोपते्र मेनपव ११ र १३ 
(वक.तम.)

5.29 1.04 0.4 11.9

२ नयवाँ सडक ट्रयवक (वक.तम.) 26.051 36.15 16.62 6.2
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विगत ५ िर्षमा निमाषण भएको कालोपते्र तथा ियााँ ट्रयाक खोनलएका सडक   

सडक कालोपते्र मेिपा ११ र १३ ियााँ सडक ट्रयाक;8s sfnf]kq] d]gkf !! / !#

विगत ५ िर्षमा निमाषण भएको कालोपते्र तथा ियााँ ट्रयाक खोनलएका सडक
क्र.सं. भौतिक पूर्वाधवरको वर्र्रण २०७४/०७५ २०७५/०७६ २०७६/०७७ २०७७/०७८

१
सडक कवलोपते्र मेनपव ११ र १३ 
(वक.तम.)

5.29 1.04 0.4 11.9

२ नयवाँ सडक ट्रयवक (वक.तम.) 26.051 36.15 16.62 6.2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

२०७४/०७५ २०७५/०७६ २०७६/०७७ २०७७/०७८ २०७८

5.29
1.04 0.4

11.9

26.051

36.15

16.62

6.2

विगत ५ िर्षमा निमाषण भएको कालोपते्र तथा ियााँ ट्रयाक खोनलएका सडक   

सडक कालोपते्र मेिपा ११ र १३ ियााँ सडक ट्रयाक
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विगत ५ िर्षमा भएका सडक सम्िन्धी निमाषण कार्ष
सडक सोलिङ (कक.लम.) सडक ग्राभेि (कक.लम.) सडक ढिान (कक.लम.)

ljut % jif{df ePsf] ;8s lgdf{0f ;DaGwL sfo{
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ljut % jif{df ;8s tyf l;+rfO{ ;DjGwL ePsf lgdf{0f sfo{
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c:kmfN6 k|ljlwaf6 O{Gb|]Zj/L df=lj b]lv d]gkf !! j8f sfof{no;Dd ;8s snf]kq] ul/+b}

d]nDrL gu/ kl/;/sf] l;+9L / lgdf{0fflwg uf]bfd 3/ 

d]nDrL gu/kflnsfsf] Goflos Ohnf; sIf / gu/kflnsf hf]8\g] ;8ssf] lgdf{0fflwg cj:yf 
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d]nDrL g=kf= !! df lgdf{0f ul/Psf] xl/ofnL kfs{ / sf]z]nL 3/

4.12 नगरपालिकाबाट लनर्ााण तथा स्तरोन्नती गररएका र्खु्य सडकहरु  

क्र.स.. सडकको वििरण िडा न.. सडकको िम्बाई (वक.लर्.) 
१ र्हलिर लगराञ्चौर लसन्धखुोिा सडक  १ र १२ १२.87 

२ िोटेचौर काउिे दोिान सडक  १, २, ३ र ४ 9.46 

३ िोटेचौर पाटीगाउँ र्हादेिखोिा सडक  १ 8.55 

४ जिरो वकिो हैबङु पाटीिञ्जयाङ सडक  ३ 14.64 

५ लसन्ध ुअलडट र्ागा बाहनुेपाटी थानकुने सडक  १२, ५ र ४ 12.29 

६ बाहनुेपाटी खत्रीटोि िञ्ज्याङ थाक्िे लसन्धकुोट सडक  १२ र ५ 7.67 

७ फट्केश्वर छापिञ्ज्याङ सडक  १३ 4.43 
८ फट्केश्वर पधेँराचौर छापिञ्ज्याङ सडक  १३ 5.82 

९ बाहनुेपाटी बाघर्ारा बनगाउँ सडक  १० 7.43 

१० बडहरे १० न.. िडा कायाािय सडक  १० 4.22 

११ जितिादेिी र्ा.वि. साँधखोिा जिखरपरु नगर चक्रपथ सडक  10 12.40 

१२ रे्िम्ची ज्यालर्रे गफुा डाँडा सडक  9 र १० 11 

१३ रे्िम्ची खाल्डेखोिा लतपेनी सडक  ९ र १० 6.26 

१४ रे्िम्ची ज्यालर्रे सनुखानी डब्लल्याङ सडक  ९ 7.86 

१५ बाहनुेपाटी खत्रीटोि िञ्ज्याङ थाक्िे लसन्धकुोट सडक  १२ 7.67 

१६ रे्िम्ची सेल्िे दबुाचौर सडक  ११ र ७ 12.49 

१७ िदौरे लसन्धकुोट धसेुनीचौर र्ानेिञ्ज्याङ नेपान ेसडक  ५, ११ र ६ 15.09 

१८ तािार्ाराङ र्ानेिञ्ज्याङ ओख्रनेीचौर  सडक  ६ 11.32 
१९ दबुाचौर तािार्ाराङ सडक  ७ 4.81 
२० रे्िम्ची धानाा दिुाचौर सडक  ७ 6.63 
२१ पोखरेिञ्ज्याङ बाँसखका  ितन सडक  ७ र ८ 3.32 
२२ रे्िम्ची प्रहरीचौकी डडिुा कटुञ्ज ेसडक  ११ 4.60 
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क्र.स.. सडकको वििरण िडा न.. सडकको िम्बाई (वक.लर्.) 
२३ रे्िम्ची धसेुनीचौर धौिे सडक  ११ 8.90 
२४ काउिे दोिान पाटीिञ्जयाङ ओख्रनेीचौर धौिे सडक   ४ 10.50 
२५ रे्िम्ची तािार्ाराङ सडक  ११ र ६ 6.30 
२६ रे्िम्ची फिारे् जिखरपरु सडक  १० 4.56 
२७ िरेु्स्थान काफ्िेखोिा सडक  १० 4 
२८ दाउचेत क्यौरानी बरुिा सडक  ७ र ८ 9.65 
२९ क्यौरानी िडा कायाािय िािगाउँ सडक  ८ 4.2 
३० लसपाघाट रे्िम्ची सडक  १३, १२ र 

११ 
11.9 

३१ रे्िम्ची जिखरपरु नििपरु सडक  १० 7.82 
३२ बाहनुेपाटी वपप्िे पाटीिञ्ज्याङ सडक (र्ध्यपहाडी िोकर्ागा)   १२, ५ र ४ 21.06 
३३ नेपाने पञ्चकन्या र्ानेिञ्ज्याङ सडक  ६ 7  
३४ तािार्ाराङ कोिेचौर र्ानिेञ्ज्याङ सडक ६ 6 
35 पाटीिञ्ज्याङ थानकुने जचजप्िङ सडक 4 4.65 
३6 तािार्ाराङ ढुङ्गानािेसी र्ानिेञ्ज्याङ सडक  6 7.5 
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िाल्पा देिी खानेपानी 100 110 

१२ िेलम्ची नगरपामलका  ढकाल खहरे खानेपानी  100 103 

ढकाल चामलसे खानेपानी  10 10 

तल्लो ढकालथोक खानेपानी  35 35 

बााँसिारी खानेपानी  75 75 
वपपलचौर खानेपानी  50 50 

१२ जिसस र िेलम्ची न.पा. च्यााँनडााँडा बस्ती खानेपानी  53 53 
क्यािसाङटोल खानेपानी  35 35 
तोिासाङटोल खानेपानी  62 62 

१२ बागिती प्रदेश सरकार  थाक्ले एवककृत बस्ती खानेपानी  31 31 
१३ संघीय सरकार  ठूलोखोला मसिलटार खानेपानी  1६0 1६0 
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१० 65 224 25 40 125 200 78 198 22 72 315 734 

११ ३८९ ३८९ 235 235 – – – – 16 16 640 640 

१२ 102 102 400 400 320 320 125 125 145 173 1092 1120 

१३ – – – – – – – – 47४ 47४ 47४ 47४ 

िम्िा  1391 1569 2258 2337 582 736 412 538 708 789 5351 5963 
 
 
३.१३ नगरपामलकाको सिन्ियिा संघ/प्रदेश/नगरपामलकाबाट मनिाणर्ामधन अिस्थािा रहेका खानपेानीको वििरर् : 
िडा नं. खानेपानी मनिाणर् गने 

मनकाय 

योिनाको वििरर्  मनिाणर्ामधन खानेपानी धारा 
संख्या 

लाभाजन्ित 
घरधरुी 

१ खानेपानी बोडण  भञ्ज्याङ्ग खानेपानी 88 88 

डााँडाथोक पाटीगाउाँ खानेपानी  85 85 
भोटेचौर बिार खानेपानी  30 30 

३ संघीय सरकार  िडा नं. ३ खानेपानी   770 770 
४ बागिती प्रदेश सरकार काभ्र ेर बसेरी खानेपानी  ३१ ३१ 
५ िेलम्ची नगरपामलका मसन्धकुोट खानेपानी  107 107 

६ िेलम्ची नगरपामलका िामथल्लो पाराङटोल खानेपानी  53 53 

कोलेचौर खानेपानी  75 75 

७ संघीय सरकार दबुाचौर खानेपानी  600 600 
९ बागिती प्रदेश सरकार  िलुखकण  गफुा चांख ुखानेपानी  351 355 

११ िेलम्ची नगरपामलका  िेलम्ची बहृत खानेपानी  300 300 

१२ बागिती प्रदेश सरकार  मगराञ्चौर एवककृत बस्ती मलफ्ट खानेपानी  500 510 
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�वगत ५  वषर्मा जडान भएका धारा संख्या तथा लाभािन्वत घरधरु�

धारा संख्या लाभािन्वत घरधुर� 
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d]nDrL g=kf=sf pkk|d'vHo" / k|d'v k|zf;sLo clws[Ho"af6 wf}n] vfg]kfgLsf] cg'udg ul/+b}

d]nDrL g=kf= af6 lgdf{0f ul/Psf] vfg]kfgL 6\ofsL  
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४.१५ मेलम्ची ईन्द्रावती नदी ा आमा  बाढ बाटआबा  क्षतद भबाा पूवती नााधारहरुाढ अवती नस्था   
(ा) मेलम्ची बसपााा  
मेलम्ची ागरपातलाा वती नडा ां. ११ स्स्थद मेलम्ची बजार र मेलम्ची ा.पा. वती नडा ां. १० जढड्ाे ईन्द्रावती नदी ा आाढ 
पक्की मढ रपलु रहेाढ सावती नाजताा स्थाामा  ईु वती नर्ा तभत्र सम्पन्न गाे गरआ  .वती न. २०७६/०७७ मा ाूल २ 
ारढड ९० लाख लागदमा १२८७० वती नगा तम र के्षत्रफलाढ बसपााा  तामााणातधा अवती नस्थामा रहेाढमा तद २०७८ 
साल असार १ गदे मेलम्ची र ईन्द्रावती नदी ा आमा  बाढ तभर्ण बाटआबा  उक्त बसपााा  पूणा रुपमा क्षतद भई 
बसपााा ाा सम्पूणा भौतदा संरचााहरु ा आले बगाबाढ छ ।  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

मेलम्ची बाटआ पवूती ना र बाटआ पश्चादाढ बसपााा ाढ अवती नस्था  

(ख) मेलम्ची तस आ पााा   

मेलम्ची ागरपातलाा वती नडा ां. १० स्स्थद तसम्ला बगर के्षत्रमा सावती नाजताा जग्गालाई संरक्षण गरआ पर्ा ा दथा 
धातमाा प्रवती नर्द्ाा गाे उद्देश्र्ले मेलम्ची ागरपातलााबा   .वती न. २०७३/७४  ेस्ख बहवुती नर्र्ार् र्ढजाााढ रुपमा 
धातमाा मस्न्द् र तामााण, ईन्द्रावती नदी ा आ तार्न्द्त्रण, सडा तामााणाा साथै मेलम्ची तस आ पााा  तामााण ाार्ााढ 
थालाी गरर उक्त पााा मा पााीाढ फढहढरा,   रामस्थल, मलु गे  तामााण, पााी ट्याङ्की तामााण, हेतलाप् र 
ल्र्ास्न्द्डङस्थल तामााण र  र.तस.तस. टलाा बा ढ तामााण गरआ पााा ाढ तामााण ाार्ा अस्न्द्दम चरणमा पगेुाढ 
अवती नस्थामा तमतद २०७८ साल असार १ गदे मेलम्ची र ईन्द्रावती नदी ा आमा  बाढ तभर्ण बाटआबा  उक्त पााा ाढ 
तामााणातधा सम्पूणा भौतदा संरचाा पूणा रुपमा क्षतद भई हाल बगराढ रुपमा पररणद भबाढ छ । 
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बाढी आउन ुअघिको ननर्ााणानिन रे्लम्ची निटी पाका  

बाढी पनिको रे्लम्ची निटी पाका को अवस्था 

(ग) फोहररै्ला व्यवस्थापन केन्द्र :  

रे्लम्ची नगरपानलका वडा नं. ११ घस्थत निताल बेंिी नघिकै रहेको बगर के्षत्रर्ा अस्थायी रुपर्ा खाल्डो खनी 
फोहररै्लाको व्यवस्थापन गररएकोर्ा उक्त स्थानर्ा दीिाकालीन रुपर्ा फोहररै्लालाई व्यवस्थापन गनाको लानग 
कूल १ करोड ९९ लाख लागतर्ा फोहररै्ला व्यवस्थापन गहृ र उक्त स्थानिम्र् पगु्ने पहुुँच र्ागा ननर्ााण 

गररएकोर्ा नर्नत २०७८ िाल अिार १ गते र त्यिपनि रे्लम्ची तथा ईन्द्रावती नदीर्ा आएको बाढीबाट उक्त 
फोहोररै्ला व्यवस्थापन केन्द्र पूणा रुपर्ा क्षनत पगेुको ि ।  
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(घ) िनिोहन स्िमृत भिन र खेलकुद िैदान  :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

बाढी पमि परू्ण क्षमत भएको िेनपा ११ जस्थत िनिोहन स्िमृत भिन र खेलकुद िैदान 

(ङ) सािवुहक कृवष खेती र कृवष शाखा भिन  :  

 

 

 

 

 

 

 

 

   बाढी पमि पूर्ण क्षमत भएको िेनपा १३ जस्थत सािवुहक कृवष खेती र िेनपा ११ जस्थत कृवष विकास शाखा भिन 

 

 

 

 

(च) िेलम्ची बाढी पमिको अिस्था  :  

af9L kl5 k"0f{ Iflt ePsf] d]gkf !! l:yt dgdf]xg :d[lt ejg / v]ns'b d}bfg

af9L kl5 k"0f{ Iflt ePsf] d]gkf !# l:yt ;fd'lxs s[lif v]tL / d]gkf !! l:yt s[lif ljsf; zfv ejg
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(घ) िनिोहन स्िमृत भिन र खेलकुद िैदान  :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

बाढी पमि परू्ण क्षमत भएको िेनपा ११ जस्थत िनिोहन स्िमृत भिन र खेलकुद िैदान 

(ङ) सािवुहक कृवष खेती र कृवष शाखा भिन  :  

 

 

 

 

 

 

 

 

   बाढी पमि पूर्ण क्षमत भएको िेनपा १३ जस्थत सािवुहक कृवष खेती र िेनपा ११ जस्थत कृवष विकास शाखा भिन 

 

 

 

 

(च) िेलम्ची बाढी पमिको अिस्था  :  

d]nDrL gu/kflnsfaf6 lgdf{0f ul/Psf ef}lts ;+/rgfx?sf] af9L kl5sf] cj:yf

#=!% gu/kflnsfaf6 xfn;Dd lgdf{0f ul/Psf cGo d'Vo k"jf{wf/x?   

d]gkf !@ l:yt afx'g]kf6L gofF a:tL / l;Gw'vf]nf lkqL 8fF8f ;8s 9nfg

$=!^
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d]nDrL gu/kflnsf j8f g+= !) l:yt l;+9L lgdf{0f / gu/ rqmky ;8s lgdf{0f tyf u|fe]n

d]gkf j8f g+= !! :jfutd 6f]n / j8f g+= ^ sf] g]kfg] k`rsGof ;8s 9nfg

d]nDrL g=kf=af6 lgdf{0f ul/Psf] ;8s tyf gfnLsf] cg'udg ul/+b} 
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d]nDrL g=kf=af6 lgdf{0f ul/Psf] ;8s tyf kSsL gfnL 

d]nDrL g=kf=af6 lgdf{0f ul/Psf] ;8ssf] cg'udg ul/+b}

d]gkf j8f g+= & l:yt lgdf{0fflwg gu/ rqmky ;8s
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d]gkf j8f g+= * l:yt lgdf{0fflwg gu/ rqmky ;8s

k"j{ sfg"g, Gofo tyf ;+;bLo dfldnf dGqL dfggLo z]/ axfb'/ tfdfªHo"af6 d]nDrL gu/kflnsfsf] d'Vo 
k|zf;lgs ejgsf] p¢f6g ul/+b}

d]gkf ! l:yt ;]ltsf b]jL df=lj=sf] 3]/faf/ lgdf{0f 
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४.१७ पर्यटन प्रवर्द्यन  
मेलम्ची नगरपाललकाले ''मेलम्ची नगर समदृ्धर्द्को आधार : कृद्धि, पर्यटन उद्योग र जलाधार'' को नीलि िर् गरी 
र्ससंग सम्बन्धधि द्धवलिन्न कार्यहरु सम्पादन गदै आइरहेको छ । मेलम्ची नगरपाललका के्षत्र लित्र गफुा डााँडा, 
धौले, िपचलुी, िोटेचौर न्चर्ाबगान लगार्िका पर्यटकीर् संिावना बोकेका धेरै स्थानहरु रहेका छन ्। मेलम्ची 
नगरपाललकाले पर्यटन प्रवर्द्यन गने उद्देश्र्ले देहार् बमोन्जमका कार्यहरु सम्पन्न गरेको छ ।  
 
(क) पदमागय पद्धहचान िथा नक्ाकंन  
 

मेलम्ची नगरपाललका के्षत्रलाई पर्यटन के्षत्रको रुपमा द्धवकास गनयको लालग मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. १ को 
सरुक्षा डााँडा र पािाल गफुा,  वडा नं. २ को िपचलुी डााँडा, वडा नं. ३ को गरुुङ्गगाउाँ न्चसापानी, वडा नं. ४ को 
पाटी िञ्ज्र्ाङ्ग, थानािञ्ज्र्ाङ्गगढी र धौले, वडा नं. ५ को धौले,  सलुलकोट, वडा नं. ६ को मानेिञ्ज्र्ाङ्ग लसग्देलटोल 
एकीकृि बस्िी, वडा नं. ११ को मेलम्ची हुाँदै धसेुनीचौर धौले र वडा नं. ९ को चांख,ु गफुासम्मको पदमागय 
पद्धहचान गरी आ.व. २०७५/०७६ मा इटालीको पर्यटक टोली र स्थानीर् पर्यटन सलमलिको सद्धिर् सहिागीिामा 
पद मागय पद्धहचान िथा नक्ांकन कार्य सम्पन्न गररएको छ ।  

 

ईटालीको पर्यटक टोली र स्थानीर् पर्यटन सलमलिका पदालधकारीहरु पदमागयको नक्ांकन गदै 
 

(ख) जलवार् ुसम्मेलन िथा गफुाडााँडा पर्यटन प्रवर्द्यन  
 

मेलम्ची नगरपाललकाको पर्यटन प्रवर्द्यन गने उद्देश्र्ले मेलम्ची नगरपाललका वडा नं. ९ न्स्थि गफुाडााँडामा लमलि 
२०७५ साल पौि १८ गिे सम्माननीर् राष्ट्रपलि द्धवद्यादेवी ि्डारी्र्कको प्रमखु आलि्र्िामा नेपाल सरकारका 
मधत्री्र्कहरु, माननीर््र्कहरु, ७७ वटै न्जल्ला समधवर् सलमलिका प्रमखु,  उपप्रमखु लगार्िका द्धवन््� 
व्र्न्ित्वहरुको उपन्स्थलिमा प्रथम जलवार् ुसम्मेलन सम्पन्न गररएको लथर्ो ।जलवार् ुपररवियनको असरलाई 
धर्कलनकरण गने सधदे् सद्धहि  प्रत्रे्क विय जलवार् ुघोिणापत्र जारी गदै उि स्थानमा जलवार् ुददवस मनाइदै 
आएको छ । गफुाडााँडामा पर्यटन प्रवर्द्यनका लालग नगरपाललकाबाट जलवार् ु पाकय , भ्र्क टावर लगार्िका 
पकवायधारहरुको लनमायण समेि गररएको छ ।  
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;Ddfg\lgo /fi6«klt ljBfb]jL e08f/LHo"af6 u'kmf8fF8fdf lgdf{0f ul/Psf] uf]nfsf/ k[YjL / 
dfgj c+lst :6\ofr'sf] cgjf/0f ul/+b}

d]gkf ( l:yt u'kmf 8fF8f hnjfo' kfs{ l;+9L tyf k|j]z 4f/ lgdf{0f
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u'kmf8fF8fdf lgdf{0f ul/Psf] :6\ofr' tyf && j6f lhNnf c+lst g]kfnsf] em08f

d]nDrL g=kf= j8f g+= ( l:yt u'kmf 8fF8fdf lgdf{0f ul/Psf Eo" 6fj/ nufotsf k"jf{wf/x?
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d]nDrL gu/kflnsf l:yt wf}n]df lgdf{0f ul/Psf] kfgL kf]v/L / l;+9L

d]nDrL g=kf= j8f g+= @ tkr'nLdf lgdf{0f ul/Psf] kfgL kf]v/L, zf}rfno / ;fd'bflos ejg

 
(ग) धौले तथा तपचलुी पयाटि के्षत्र कवकास   

मेलम्ची िगिपानलका वडा िंा ४, ५, ६ ि ११ संगमस्ट्थल धौलेमा पयाटि प्रवर्द्ाि गिे उद्देश्यले नसंढी निमााण, 

मजदिि, सत्तल, पोखिी लगायतका पूवााधािहरु निमााण गिी उक्त स्ट्थािमा बहउुद्देश्यीय तानलम केदर निमााण गिाको 
लानग रुा ३ किोड लागतमा बोलपत्र आव्हाि गरिएको छ । त्यसैगिी, मेलम्ची िगिपानलका वडा िंा २ 
तपचलुीमा पि मागा निमााण, प्रवेश र्द्ाि निमााण, कपजनिक स्ट्थल लगायतका पूवााधािहरु निमााण गिाको लानग रुा 
२ किोड ५० लाखमा बोलपत्र आव्हाि गरिएको छ ।  
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d]nDrL g=kf= j8f g+ $ wf}n] l:yt lgdf{0fflwg wf}n]Zj/L dxfb]j dlGb/ / j8f g+= % l:yt sf]6b]jL dlGb/

4ा१8 िगिपानलकामा झोलङु्ग ेपलु निमााणको अवस्ट्था   
 

क्रासंा झोलङु्गे पलुको कवविण ठेगािा लम्बाई 
निमााणको 
अवस्ट्था 

१ मेलम्ची िगिपानलका वडा िंा १२ 
ि १ िोड्िे अमलेडााँडा झोलङु्गे पलु 

मेलम्ची िापाा १२ ि १ ८० नमा  निमााण सम्पन्न  

२ लामिाली खेत झोलङु्गे पलु झोापाु मेलम्ची िापाा १ ि ५  ११४ नमा निमााण सम्पन्न 

३ सुाँगिेुफाट झोलङु्गे पलु  मेलम्ची िापाा ७ ि ९ ११४ नमा निमााण सम्पन्न 

४ शहिे खोला झोलङु्गे पलु मेलम्ची िापाा १०  निमााणानधि 

५ 
खहिे खोला झोलङु्गे पलु 

मेलम्ची िापाा वडा िंा ४ 
ि २ 

 निमााणानधि 

 

4ा१9 सामिुाकयक तथा संस्ट्थागत शैजक्षक संस्ट्थाहरुको एकीकृत कवविण  

वडा िंा 
सामिुाकयक/सिकािी संस्ट्थागत 

नयाम्पस माध्यनमक 
कवद्यालय 

आधािभतू 
कवद्यालय 

बाल कवकास 
केदर 

माध्यनमक 
कवद्यालय 

आधािभतू 
कवद्यालय 

१ २ ४ ८ – – १ 

२ १ १ ३ – – – 

३ १ 2 २ – – – 

४ २ 5 ७ – १ – 

५ १ 3 ४ – – – 

६ २ 4 ६ – – – 

७ १ 2 ३ – १ – 

८ १ 1 २ – १ – 

९ २ 4 ६  – – – 

१० १ 5 ६  – – – 

११ २ 4 ७ ३ – १ 

१२ ३ 4 ८ – १ – 

१३ २ 2 ६ – १ – 

िम्मा  २१ 41 ६८ ३ ५ 2 

 समिुायमा संचानलत बाल कवकास संख्या : २ (वडा िंा १ मा १ वटा ि वडा िंा ११ मा १ वटा )  

d]nDrL g=kf= af6 lgdf{0f ul/Psf] emf]n'Ë] k'n
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4ा१8 िगिपानलकामा झोलङु्ग ेपलु निमााणको अवस्ट्था   
 

क्रासंा झोलङु्गे पलुको कवविण ठेगािा लम्बाई 
निमााणको 
अवस्ट्था 

१ मेलम्ची िगिपानलका वडा िंा १२ 
ि १ िोड्िे अमलेडााँडा झोलङु्गे पलु 

मेलम्ची िापाा १२ ि १ ८० नमा  निमााण सम्पन्न  

२ लामिाली खेत झोलङु्गे पलु झोापाु मेलम्ची िापाा १ ि ५  ११४ नमा निमााण सम्पन्न 

३ सुाँगिेुफाट झोलङु्गे पलु  मेलम्ची िापाा ७ ि ९ ११४ नमा निमााण सम्पन्न 

४ शहिे खोला झोलङु्गे पलु मेलम्ची िापाा १०  निमााणानधि 

५ 
खहिे खोला झोलङु्गे पलु 

मेलम्ची िापाा वडा िंा ४ 
ि २ 

 निमााणानधि 

 

4ा१9 सामिुाकयक तथा संस्ट्थागत शैजक्षक संस्ट्थाहरुको एकीकृत कवविण  

वडा िंा 
सामिुाकयक/सिकािी संस्ट्थागत 

नयाम्पस माध्यनमक 
कवद्यालय 

आधािभतू 
कवद्यालय 

बाल कवकास 
केदर 

माध्यनमक 
कवद्यालय 

आधािभतू 
कवद्यालय 

१ २ ४ ८ – – १ 

२ १ १ ३ – – – 

३ १ 2 २ – – – 

४ २ 5 ७ – १ – 

५ १ 3 ४ – – – 

६ २ 4 ६ – – – 

७ १ 2 ३ – १ – 

८ १ 1 २ – १ – 

९ २ 4 ६  – – – 

१० १ 5 ६  – – – 

११ २ 4 ७ ३ – १ 

१२ ३ 4 ८ – १ – 

१३ २ 2 ६ – १ – 

िम्मा  २१ 41 ६८ ३ ५ 2 

 समिुायमा संचानलत बाल कवकास संख्या : २ (वडा िंा १ मा १ वटा ि वडा िंा ११ मा १ वटा )  

४.20 क्षशिा, ििुा तथा खेलकुद शाखाबाट सम्पन्न भएका महत्िपूणण कािणहरु   

(क)   प्रारक्षम्भक बाल क्षशिाको माध्िमबाट बालबामलकालाई यिद्यालि क्षशिाप्रमत सकारात्मक धारणाको यिकास  

गनण तथा बालबामलकाको सिाणङ्गीण यिकास मार्ण त किा १ मा प्रिेश गनणको लामग तिारी गनणको लामग 
सबै यिद्यालिमा संघीि अनदुानबाट बालयिकास केन्द्र सञ्चालन नभएको कुरालाई हृदिङ्गम गरी िस 
मेलम्ची नगरपामलकाले एक यिद्यालि एक बालयिकास केन्द्रको नीमतलाई संस्थागत गनण नगरपामलकाको 
आन्द्तररक श्रोतबाट २९ िटा बालयिकास केन्द्र सञ्चालनमा ल्िाइएको छ । जसले गदाण ४ िर्ण उमेर 
पगेुका सबै बालबामलकाले एक िर्णको प्रारक्षम्भक बाल क्षशिाको अिसर प्राप्त गरी किा १ मा प्रिेश 
गने कुराको समुनक्षित भएको छ । 
 

(ख)  िस मेलम्ची नगरपामलका िडा नं.-६ मा  सञ्चामलत श्री तेसे मायिमा अमभभािक तथा यिद्याथीको मागलाई 
दृयिगत गरी नगरपामलकाको आन्द्तररक श्रोतबाट छात्रािास मनमाणण गरी सञ्चालनमा ल्िाइएको छ । 
 

(ग) नेपाल सरकारबाट यिद्याथी संख्िाका आधारमा प्राथममक तहको २८ िटा दरिन्द्दी कटौती गररएको 
पररप्रके्ष्िमा भौगोमलक अिस्था र यिद्याथी संख्िाका आधारमा ८ िटा यिद्यालि सम्बक्षन्द्धत िडाका अगिुा 
यिद्यालिमा समािोजन गररएको छ भने ७ िटा यिद्यालिहरुको तह घटुिा गररएको छ । जसबाट 
यिद्यालि सञ्चालनमा सहजता आएको छ । 

 

(घ)   नगरपामलका अन्द्तगणत सञ्चामलत ५ िटा माध्िममक यिद्यालिमा माध्िममक तहको शून्द्ि दरिन्द्दी तथा 
२ िटा यिद्यालिमा माध्िममक तहको १ िटा मात्र दरिन्द्दी रहेको अिस्थामा यिर्िगत क्षशिकको 
अभाि भई क्षशिण मसकाइमा भएको असहजतालाई मध्िनजर गरी यटच र्र नेपाल (TFN) को सहकािणमा 
१४ जना अंग्रजेी¸ यिज्ञान र गक्षणत यिर्िका प्रज्ञाथी क्षशिकको व्ििस्था गररएको छ ।त्िसैगरी प्राथममक 
तहको २८ िटा दरिन्द्दी संघीि सरकारबाट कटौती गररएको तथा यिद्याथी संख्िाका आधारमा दरिन्द्दी 
सजृना गदाण सञ्चामलत किाका तलुनामा क्षशिक दरिन्द्दी न्द्िून भएकोले हेल्प नेपाल (HELP Nepal) 

को सहकािणमा ५ िटा यिद्यालिमा  ९ जना साथी क्षशिकको व्ििस्था गररएको छ । जसले गदाण 
पठनपाठनमा सहजता आई आधारभतू तहको गणुस्तर अमभिृयि हनुे कुराको समुनक्षितता भएको छ । 
 

(ङ)   यिद्यालिमा स्िच्छ, सर्ा र हररिाली िातािरण कािम गनण रकम यिमनिोजन गररएकोमा सो रकमबाट 
यिद्यालि हातामभत्र स्िच्छ, सर्ा र हररिाली िातािरण कािम गररएको छ । 
 

(च)   नगरपामलका अन्द्तगणत सञ्चामलत १० िटा माध्िममक यिद्यालिमा पसु्तकालि, १५ िटा यिद्यालिमा    
यिज्ञान प्रिोगशाला र २५ िटा यिद्यालिमा आइ मस टी ल्िािको व्ििस्था गररएको छ । जसबाट 
माध्िममक तहको क्षशिण मसकाइमा सहजता आई माध्िममक तहको शैक्षिक गणुस्तर अमभिृयि भएको 
छ । 
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(छ)   जमणन नेपाल सहिोग संघको प्रायिमधक तथा आमथणक सहिोगमा १४ िटा यिद्यालिहरुमा बहकुिा 
बहसु्तर क्षशिण कािणक्रम (MGML) संचालन गररएको छ भने सोही संस्थाको प्रायिमधक सहिोग तथा 
नगरपामलकाको आमथणक लगानीमा थप ६ िटा यिद्यालहरुमा उक्त कािणक्रम यिस्तार गररएको छ ।  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

बहकुिा बहसु्तर क्षशिण कािणक्रममा सहभागी यिद्याथी तथा क्षशिक 

(ज)   नगरपामलकाको आन्द्तररक श्रोतबाट यिमभन्न यिद्यालिहरुमा घेरािार मनमाणण¸ पयहरो रोकथाम¸ किा कोठा 
व्ििस्थापन¸ शैक्षिक सामग्री व्ििस्थापन¸ र्मनणचर व्ििस्थापन लगाितका कािणहरु सम्पन्न गररएको छ 
भने २०७८ असार १ र श्रािण १६ गतेको मभर्ण बाढीबाट िमत भएको श्री तेसे मायिको यिद्यालि 
भिनको संरिणका लामग ठूलो लगानी गररएको छ ।   

(झ)   क्षशिक तथा कमणचारीहरुको माग र आिश्िकताका आधारमा यिमभन्न यकमसमका तामलमहरु संचालन 
गररएको छ जसबाट क्षशिक तथा कमणचारीहरुको िमता यिकास भई गणुस्तरीि क्षशिा एिं यिद्यालि 
सशुासनमा टेिा पगेुको छ ।  

 

 

 

 

 

 
 
 

(छ)   जमणन नेपाल सहिोग संघको प्रायिमधक तथा आमथणक सहिोगमा १४ िटा यिद्यालिहरुमा बहकुिा 
बहसु्तर क्षशिण कािणक्रम (MGML) संचालन गररएको छ भने सोही संस्थाको प्रायिमधक सहिोग तथा 
नगरपामलकाको आमथणक लगानीमा थप ६ िटा यिद्यालहरुमा उक्त कािणक्रम यिस्तार गररएको छ ।  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

बहकुिा बहसु्तर क्षशिण कािणक्रममा सहभागी यिद्याथी तथा क्षशिक 

(ज)   नगरपामलकाको आन्द्तररक श्रोतबाट यिमभन्न यिद्यालिहरुमा घेरािार मनमाणण¸ पयहरो रोकथाम¸ किा कोठा 
व्ििस्थापन¸ शैक्षिक सामग्री व्ििस्थापन¸ र्मनणचर व्ििस्थापन लगाितका कािणहरु सम्पन्न गररएको छ 
भने २०७८ असार १ र श्रािण १६ गतेको मभर्ण बाढीबाट िमत भएको श्री तेसे मायिको यिद्यालि 
भिनको संरिणका लामग ठूलो लगानी गररएको छ ।   

(झ)   क्षशिक तथा कमणचारीहरुको माग र आिश्िकताका आधारमा यिमभन्न यकमसमका तामलमहरु संचालन 
गररएको छ जसबाट क्षशिक तथा कमणचारीहरुको िमता यिकास भई गणुस्तरीि क्षशिा एिं यिद्यालि 
सशुासनमा टेिा पगेुको छ ।  

४.20 क्षशिा, ििुा तथा खेलकुद शाखाबाट सम्पन्न भएका महत्िपूणण कािणहरु   

(क)   प्रारक्षम्भक बाल क्षशिाको माध्िमबाट बालबामलकालाई यिद्यालि क्षशिाप्रमत सकारात्मक धारणाको यिकास  

गनण तथा बालबामलकाको सिाणङ्गीण यिकास मार्ण त किा १ मा प्रिेश गनणको लामग तिारी गनणको लामग 
सबै यिद्यालिमा संघीि अनदुानबाट बालयिकास केन्द्र सञ्चालन नभएको कुरालाई हृदिङ्गम गरी िस 
मेलम्ची नगरपामलकाले एक यिद्यालि एक बालयिकास केन्द्रको नीमतलाई संस्थागत गनण नगरपामलकाको 
आन्द्तररक श्रोतबाट २९ िटा बालयिकास केन्द्र सञ्चालनमा ल्िाइएको छ । जसले गदाण ४ िर्ण उमेर 
पगेुका सबै बालबामलकाले एक िर्णको प्रारक्षम्भक बाल क्षशिाको अिसर प्राप्त गरी किा १ मा प्रिेश 
गने कुराको समुनक्षित भएको छ । 
 

(ख)  िस मेलम्ची नगरपामलका िडा नं.-६ मा  सञ्चामलत श्री तेसे मायिमा अमभभािक तथा यिद्याथीको मागलाई 
दृयिगत गरी नगरपामलकाको आन्द्तररक श्रोतबाट छात्रािास मनमाणण गरी सञ्चालनमा ल्िाइएको छ । 
 

(ग) नेपाल सरकारबाट यिद्याथी संख्िाका आधारमा प्राथममक तहको २८ िटा दरिन्द्दी कटौती गररएको 
पररप्रके्ष्िमा भौगोमलक अिस्था र यिद्याथी संख्िाका आधारमा ८ िटा यिद्यालि सम्बक्षन्द्धत िडाका अगिुा 
यिद्यालिमा समािोजन गररएको छ भने ७ िटा यिद्यालिहरुको तह घटुिा गररएको छ । जसबाट 
यिद्यालि सञ्चालनमा सहजता आएको छ । 

 

(घ)   नगरपामलका अन्द्तगणत सञ्चामलत ५ िटा माध्िममक यिद्यालिमा माध्िममक तहको शून्द्ि दरिन्द्दी तथा 
२ िटा यिद्यालिमा माध्िममक तहको १ िटा मात्र दरिन्द्दी रहेको अिस्थामा यिर्िगत क्षशिकको 
अभाि भई क्षशिण मसकाइमा भएको असहजतालाई मध्िनजर गरी यटच र्र नेपाल (TFN) को सहकािणमा 
१४ जना अंग्रजेी¸ यिज्ञान र गक्षणत यिर्िका प्रज्ञाथी क्षशिकको व्ििस्था गररएको छ ।त्िसैगरी प्राथममक 
तहको २८ िटा दरिन्द्दी संघीि सरकारबाट कटौती गररएको तथा यिद्याथी संख्िाका आधारमा दरिन्द्दी 
सजृना गदाण सञ्चामलत किाका तलुनामा क्षशिक दरिन्द्दी न्द्िून भएकोले हेल्प नेपाल (HELP Nepal) 

को सहकािणमा ५ िटा यिद्यालिमा  ९ जना साथी क्षशिकको व्ििस्था गररएको छ । जसले गदाण 
पठनपाठनमा सहजता आई आधारभतू तहको गणुस्तर अमभिृयि हनुे कुराको समुनक्षितता भएको छ । 
 

(ङ)   यिद्यालिमा स्िच्छ, सर्ा र हररिाली िातािरण कािम गनण रकम यिमनिोजन गररएकोमा सो रकमबाट 
यिद्यालि हातामभत्र स्िच्छ, सर्ा र हररिाली िातािरण कािम गररएको छ । 
 

(च)   नगरपामलका अन्द्तगणत सञ्चामलत १० िटा माध्िममक यिद्यालिमा पसु्तकालि, १५ िटा यिद्यालिमा    
यिज्ञान प्रिोगशाला र २५ िटा यिद्यालिमा आइ मस टी ल्िािको व्ििस्था गररएको छ । जसबाट 
माध्िममक तहको क्षशिण मसकाइमा सहजता आई माध्िममक तहको शैक्षिक गणुस्तर अमभिृयि भएको 
छ । 
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(छ)   जमणन नेपाल सहिोग संघको प्रायिमधक तथा आमथणक सहिोगमा १४ िटा यिद्यालिहरुमा बहकुिा 
बहसु्तर क्षशिण कािणक्रम (MGML) संचालन गररएको छ भने सोही संस्थाको प्रायिमधक सहिोग तथा 
नगरपामलकाको आमथणक लगानीमा थप ६ िटा यिद्यालहरुमा उक्त कािणक्रम यिस्तार गररएको छ ।  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

बहकुिा बहसु्तर क्षशिण कािणक्रममा सहभागी यिद्याथी तथा क्षशिक 

(ज)   नगरपामलकाको आन्द्तररक श्रोतबाट यिमभन्न यिद्यालिहरुमा घेरािार मनमाणण¸ पयहरो रोकथाम¸ किा कोठा 
व्ििस्थापन¸ शैक्षिक सामग्री व्ििस्थापन¸ र्मनणचर व्ििस्थापन लगाितका कािणहरु सम्पन्न गररएको छ 
भने २०७८ असार १ र श्रािण १६ गतेको मभर्ण बाढीबाट िमत भएको श्री तेसे मायिको यिद्यालि 
भिनको संरिणका लामग ठूलो लगानी गररएको छ ।   

(झ)   क्षशिक तथा कमणचारीहरुको माग र आिश्िकताका आधारमा यिमभन्न यकमसमका तामलमहरु संचालन 
गररएको छ जसबाट क्षशिक तथा कमणचारीहरुको िमता यिकास भई गणुस्तरीि क्षशिा एिं यिद्यालि 
सशुासनमा टेिा पगेुको छ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

तेर्स ेमा.वि.को भिन र्संरक्षणमा ननमााण गररएको प्लम्प िाल एिं बाल वबकार्स र्सहजकताा तानलममा र्सहभागीहरु 

 

मेलम्ची न.पा. िडा नं. ६ मा मनमाणण भएको तेसे मा.यि को छात्रािास भिन 

(ञ)  खेलकुद तर्ण  :  

मेलम्ची नगरपामलकाले खेलकुद िेत्रको यिकासका लामग खेलमैदान मनमाणण गने कािण देक्षख रु्टबल, भमलबल, 

यक्रकेट, ब्िाडममन्द्टन लगाितका खेलकुद कािणक्रमहरु संचालन गनुणका साथै यिमभन्न पामलकाहरुले आिोजना  
गरेका कािणक्रमहरुमा खेलाडी छनौट गरी सहभामगता जनाउँदै आएको छ ।  
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(ञ)  खेलकुद तर्ण  :  

मेलम्ची नगरपामलकाले खेलकुद िेत्रको यिकासका लामग खेलमैदान मनमाणण गने कािण देक्षख रु्टबल, भमलबल, 

यक्रकेट, ब्िाडममन्द्टन लगाितका खेलकुद कािणक्रमहरु संचालन गनुणका साथै यिमभन्न पामलकाहरुले आिोजना  
गरेका कािणक्रमहरुमा खेलाडी छनौट गरी सहभामगता जनाउँदै आएको छ ।  
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यक्रकेट, ब्िाडममन्द्टन लगाितका खेलकुद कािणक्रमहरु संचालन गनुणका साथै यिमभन्न पामलकाहरुले आिोजना  
गरेका कािणक्रमहरुमा खेलाडी छनौट गरी सहभामगता जनाउँदै आएको छ ।  
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मेलम्ची न.पा. िडा नं. ६ मा मनमाणण भएको तेसे मा.यि को छात्रािास भिन 

(ञ)  खेलकुद तर्ण  :  

मेलम्ची नगरपामलकाले खेलकुद िेत्रको यिकासका लामग खेलमैदान मनमाणण गने कािण देक्षख रु्टबल, भमलबल, 

यक्रकेट, ब्िाडममन्द्टन लगाितका खेलकुद कािणक्रमहरु संचालन गनुणका साथै यिमभन्न पामलकाहरुले आिोजना  
गरेका कािणक्रमहरुमा खेलाडी छनौट गरी सहभामगता जनाउँदै आएको छ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तेर्स ेमा.वि.को भिन र्संरक्षणमा ननमााण गररएको प्लम्प िाल एिं बाल वबकार्स र्सहजकताा तानलममा र्सहभागीहरु 

 

मेलम्ची न.पा. िडा नं. ६ मा मनमाणण भएको तेसे मा.यि को छात्रािास भिन 

(ञ)  खेलकुद तर्ण  :  

मेलम्ची नगरपामलकाले खेलकुद िेत्रको यिकासका लामग खेलमैदान मनमाणण गने कािण देक्षख रु्टबल, भमलबल, 

यक्रकेट, ब्िाडममन्द्टन लगाितका खेलकुद कािणक्रमहरु संचालन गनुणका साथै यिमभन्न पामलकाहरुले आिोजना  
गरेका कािणक्रमहरुमा खेलाडी छनौट गरी सहभामगता जनाउँदै आएको छ ।  
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राष्ट्रपमत रमनङ क्षशल्ड प्रमतिेमगताका दृश्िहरू 

4.21 मेलम्ची नगरपामलकाले हलसम्म संकलन गरेको आन्द्तररक राजस्ि रकमको यििरण  र कािणहरु 

राजश् ि 
शीर्णक 

आ.ि.२०७४/०७५ 

मा संकलन भएको 
राजश् ि 

आ.ि. २०७५/०७६ 

मा संकलन भएको 
राजश् ि 

आ.ि. 
२०७६/०७७ 

मा संकलन 
भएको राजश् ि 

आ.ि. 
२०७७/०७८ 

मा संकलन 
भएको राजश् ि 

आ.ि. 
२०७८/०७९मा 
संकलन भएको 
राजश् ि (माघ 
मसान्द्त सम्म) 

जम्मा 

सम्पक्षि कर 500000.00 578383.04 309874.32 2115367.35 1741554.00 5245178.71 

मालपोत 2000000.00 1488562.94 1437749.30 2461501.53 1279390.67 8667204.44 

घरजग्गा 
बहाल कर 

0.00 1329604.49 1755136.21 1945652.97 1504098.81 6534492.48 

व्ििसाि 
कर 

208866.38 2104246.50 1534805.00 8726740.5 8617314.5 21191972.88 

सेिा 
शलु्क/दस्तरु 

9770514.79 7590394.13 5117833.03 6856877.90 3308933.34 32644553.19 

यिज्ञापन कर 0.00 100000.00 110000.00 142000.00 133100.00 485100.00 

ढुङ्गा मगटी 
बालिुा 

0.00 285586354.44 209601048.00 188071958.00 162212384.10 845471744.54 

बहाल 
मबटौरी 
शलु्क 

0.00 2854100.00 1005000.00 6942850.00 2615000.00 13416950.00 

जडीबटुी 
तथा कबाडी 
कर 

0.00 0.00 0.00 0.00 255113.00 255113.00 
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4.21 मेलम्ची नगरपामलकाले हलसम्म संकलन गरेको आन्द्तररक राजस्ि रकमको यििरण  र कािणहरु 

राजश् ि 
शीर्णक 

आ.ि.२०७४/०७५ 

मा संकलन भएको 
राजश् ि 

आ.ि. २०७५/०७६ 

मा संकलन भएको 
राजश् ि 

आ.ि. 
२०७६/०७७ 

मा संकलन 
भएको राजश् ि 

आ.ि. 
२०७७/०७८ 

मा संकलन 
भएको राजश् ि 

आ.ि. 
२०७८/०७९मा 
संकलन भएको 
राजश् ि (माघ 
मसान्द्त सम्म) 

जम्मा 

सम्पक्षि कर 500000.00 578383.04 309874.32 2115367.35 1741554.00 5245178.71 

मालपोत 2000000.00 1488562.94 1437749.30 2461501.53 1279390.67 8667204.44 

घरजग्गा 
बहाल कर 

0.00 1329604.49 1755136.21 1945652.97 1504098.81 6534492.48 

व्ििसाि 
कर 

208866.38 2104246.50 1534805.00 8726740.5 8617314.5 21191972.88 

सेिा 
शलु्क/दस्तरु 

9770514.79 7590394.13 5117833.03 6856877.90 3308933.34 32644553.19 

यिज्ञापन कर 0.00 100000.00 110000.00 142000.00 133100.00 485100.00 

ढुङ्गा मगटी 
बालिुा 

0.00 285586354.44 209601048.00 188071958.00 162212384.10 845471744.54 

बहाल 
मबटौरी 
शलु्क 

0.00 2854100.00 1005000.00 6942850.00 2615000.00 13416950.00 

जडीबटुी 
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कर 

0.00 0.00 0.00 0.00 255113.00 255113.00 

 

 

 

 

राष्ट्रपमत रमनङ क्षशल्ड प्रमतिेमगताका दृश्िहरू 

4.21 मेलम्ची नगरपामलकाले हलसम्म संकलन गरेको आन्द्तररक राजस्ि रकमको यििरण  र कािणहरु 

राजश् ि 
शीर्णक 

आ.ि.२०७४/०७५ 

मा संकलन भएको 
राजश् ि 

आ.ि. २०७५/०७६ 

मा संकलन भएको 
राजश् ि 

आ.ि. 
२०७६/०७७ 

मा संकलन 
भएको राजश् ि 

आ.ि. 
२०७७/०७८ 

मा संकलन 
भएको राजश् ि 

आ.ि. 
२०७८/०७९मा 
संकलन भएको 
राजश् ि (माघ 
मसान्द्त सम्म) 

जम्मा 

सम्पक्षि कर 500000.00 578383.04 309874.32 2115367.35 1741554.00 5245178.71 

मालपोत 2000000.00 1488562.94 1437749.30 2461501.53 1279390.67 8667204.44 

घरजग्गा 
बहाल कर 

0.00 1329604.49 1755136.21 1945652.97 1504098.81 6534492.48 

व्ििसाि 
कर 

208866.38 2104246.50 1534805.00 8726740.5 8617314.5 21191972.88 

सेिा 
शलु्क/दस्तरु 

9770514.79 7590394.13 5117833.03 6856877.90 3308933.34 32644553.19 

यिज्ञापन कर 0.00 100000.00 110000.00 142000.00 133100.00 485100.00 

ढुङ्गा मगटी 
बालिुा 

0.00 285586354.44 209601048.00 188071958.00 162212384.10 845471744.54 

बहाल 
मबटौरी 
शलु्क 

0.00 2854100.00 1005000.00 6942850.00 2615000.00 13416950.00 

जडीबटुी 
तथा कबाडी 
कर 

0.00 0.00 0.00 0.00 255113.00 255113.00 
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राजश् ि 
शीर्णक 

आ.ि.२०७४/०७५ 

मा संकलन भएको 
राजश् ि 

आ.ि. २०७५/०७६ 

मा संकलन भएको 
राजश् ि 

आ.ि. 
२०७६/०७७ 

मा संकलन 
भएको राजश् ि 

आ.ि. 
२०७७/०७८ 

मा संकलन 
भएको राजश् ि 

आ.ि. 
२०७८/०७९मा 
संकलन भएको 
राजश् ि (माघ 
मसान्द्त सम्म) 

जम्मा 

क्रसर 
प्रभायित 

5250000.00 7250000.00 5785000.00 215000.00 0.00 18500000.00 

सडक ममणत 
शलु्क 

0.00 21641929.90 10750000.00 350000.00 0.00 32741929.90 

सिारी प्रिेश 
शलु्क 

0.00 6716984.10 0.00 0.00 0.00 6716984.10 

दण्ड 
जररिाना 

2000.00 804900.00 9208.00 1428869.78 145735.37 2390713.15 

िातािरण 
शलु्क 

0.00 0.00 500000.00 400000.00 0.00 900000.00 

अन्द्ि 309822.65 0.00 503.00 0.00 0.00 310325.65 

मालपोत 
रक्षज�ेशन 

0.00 0.00 0.00 5389357.00 0.00 5389357.00 

जम्मा 18041203.82 338045459.54 237916156.86 225046175.03 181812623.79 1000861619.04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

285586354.4

209601048
188071958

162212384.1

18041203.82
52459105.1

28315108.86 36974217.03
19600239.69

0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

300000000

२०७ ४ / ०७ ५  २०७ ५ / ०७ ६ २०७ ६/ ०७ ७  २०७ ७ / ०७ ८ २०७ ८/ ०७ ९(माघ 
मसान्त सम्म)

�वगत ५  वषर्को राजस्व संकलनको अवस्था

ढुङ्गा �गट� बालुवा अन्य राजस्व

ljut % jif{sf] /fhZj ;+sngsf] cj:yf
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-s_ s/bftf lzIff tyf ;Ddfg sfo{qmd 

d]nDrL gu/kflnsf leqsf pTs[i6 s/bftfx?nfO{ ;Ddfg ul/+b}
-v_ ahf/ cg'udg 

ahf/ cg'udg 6f]nLaf6 d"No ;"rL ljt/0f / ldlt u'h|]sf cvfB j:t'x? gi6 ul/+b}

ahf/ cg'udg 6f]nLaf6 xf8{j]o/ tyf vfB k;nsf] cg'udg ul/+b}
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(ग) निमााण ईिाित तथा संघ/संस्ट्था ितााको कवविण  

क्र.संा कवविण 
आावा 

2074/
75 

आावा 
2075/7

6 

आावा 
2076/

77 

आावा 
2077/7

8 

आावा2078/
79 

िम्मा 

1 
‘घ’ वगाको 
निमााण 
इिाित 

1 6 0 15 2 २४ 

2 
िल उपभोक्ता 
संस्ट्था 

0 3 9 1 4 17 

3 
संघ/संस्ट्था/ 
नलब 

0 0 1 11 7 19 

 

४ा२२  मेलम्ची िगिपानलका नभत्र िहेका सहकािी संस्ट्थाहरुको कवविण 

 

वडा 
िंा 

सािा 
ककस
ााि 
सह
कािी 

कृकर् 
सहकािी 

िगु्ध 
सहकाि
ाी 

बहउुद्
िेश्यीय 

सहकाि
ाी 

बचत 
तथा 
ऋण 

सहकािी 

मकहला 
बचत 

तथा ऋण 

सहकािी 

फलफूल 
तथा 

तिकािी 
उत्पािि 
सहकािी 

कफी 
सहका
िी 

उपभो
क्ता 

सहका
िी 

कवनुलयत 

वि 
सहकािी 

िम्मा 

१ १ २ १ १ ४ १     १० 

२   ३  १      ४ 

३  १ १  १ १     ४ 

४ १ १ १  १    १  ५ 

५  १ ४ १ २ २   १  ११ 

६  ४   २   १  १ ८ 

७ १ २   १      ४ 

८  १   १    १  २ 

९ १  १  १ १     ४ 

१० १ ६ ४ २ २ २  १   १७ 

११  ६ ३ १ ४ २   १  १७ 

१२ २ ६ ५  ४ २ १  १  २१ 

१३  ४ ३  २ २ १    १२ 

िम्मा ७ ३४ २६ ५ २५ १२ २ २ ५ १ ११९ 

(ग) निर्माण ईजमजत तथम संघ/संस्थम दतमाको वििरण  

क्र.सं. वििरण 
आ.ि. 

2074/
75 

आ.ि. 
2075/7

6 

आ.ि. 
2076/

77 

आ.ि. 
2077/7

8 

आ.ि.2078/
79 

जम्र्म 

1 
‘घ’ िगाको 
निर्माण 
इजमजत 

1 6 0 15 2 २४ 

2 
जल उपभोक्तम 
संस्थम 

0 3 9 1 4 17 

3 
संघ/संस्थम/ 
क्लब 

0 0 1 11 7 19 

 

४.२२  रे्लम्ची िगरपमनलकम नभत्र रहेकम सहकमरी संस्थमहरुको वििरण 

 

िडम 
िं. 

समिम 
वकसमि 
सहकमरी 

कृवि 
सहकमरी 

दगु्ध 
सहकमर 

बहउुद्देश्यीय 

सहकमरी 

बचत 
तथम 
ऋण 

सहकमरी 

र्वहलम 
बचत 

तथम ऋण 

सहकमरी 

फलफूल 
तथम 

तरकमरी 
उत्पमदि 
सहकमरी 

कफी 
सहकमरी 

उपभोक्तम 
सहकमरी 

किनुलयत 

िि 
सहकमरी 

जम्र्म 

१ १ २ १ १ ४ १     १० 

२   ३  १      ४ 

३  १ १  १ १     ४ 

४ १ १ १  १    १  ५ 

५  १ ४ १ २ २   १  ११ 

६  ४   २   १  १ ८ 

७ १ २   १      ४ 

८  १   १    १  २ 

९ १  १  १ १     ४ 

१० १ ६ ४ २ २ २  १   १७ 

११  ६ ३ १ ४ २   १  १७ 

१२ २ ६ ५  ४ २ १  १  २१ 

१३  ४ ३  २ २ १    १२ 

जम्र्म ७ ३४ २६ ५ २५ १२ २ २ ५ १ ११९ 
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४ा२3  िगिपानलकामा हालसम्म िताा भएका सहकािी संस्ट्थाहरुको कवविण   

वडा िंा सािा ककसाि सहकािी कृकर् सहकािी बहउुद्देश्यीय सहकािी िम्मा 
९ १ – – १ 
११ १ – १ २ 
१२ १ – – १ 

िम्मा ३ - १ ४ 
 

4ा२4 सहकािी शाखाबाट सम्पन्न भएका कायाहरु  

क्रासंा कवविण पिेको निवेिि काया सम्पन्न बााँकी कैकफयत 

१ एकीकिण 2 1 1 कहसाव नमलाि हिु बााँकी 
२ कवनियम संशोधि 19 16 

 
3 तीि महले फािम ि मलु कवनियम 

बीच फिक भएको 
३ ियााँ िताा 5 5 - सम्पन्न 

४ एकीकिणका लानग 
प्रिेशमा नसफारिस  
गरिएको ।  

2 2 - सम्पन्न 

 

(क)  सहकािी शाखाबाट भएका अदय कायाहरु  

 सहकािी संस्ट्थाहरुलाई COPOMIS System मा प्रकवकिको लानग 121 वटा सहकािी संस्ट्थाहरुलाई 
यिुििेम ि पासवडा कवतिण गिुाको सथै COPOMIS System मा सहकािी संस्ट्थाको कवविण प्रकवकिको 
लानग सम्बजदधत संस्ट्थाको कमाचािीहरुलाई क्षमता कवकासको कायाक्रम संचालि गरिएको छ । 
 

  सहकािी ऐि, 2075 सवीकृत तथा संशोधि गिी कायाादवयिमा ल्याइएको छ । 
 मेलम्ची िगिपानलकाको सहकािी संस्ट्था िताा, सञ्चालि, नििीक्षण तथा अिगुमि सम्बदधी कायाकवनध, 

2078 निमााण गिी सहकािी संस्ट्थाहरुमा कवजत्तय सशुासिलाई थप प्रभावकािीलाई बिाइएको छ । 

 मेलम्ची िगिपानलका नभत्र काया क्षते्र भएका सहकािी संस्ट्थाहरुको अिगुमि तथा नियमिको काया 
गरििै आएको छ। 

 गिीबी निवािणकोर्द्वािा मेलम्ची िगिपानलकाको वडा िंा 9 ि 10 मा प्रबनधात 19 वटा सामिुाकयक 
संस्ट्थाहरुलाई सहकािी संस्ट्थामा कवकास गिाका लानग तथयांकहरुको अध्यावनधकिण, संस्ट्थाका 
व्यवस्ट्थापक/ संचालक ि कमाचािीहरुलाई तानलम प्रजशक्षण तथा अदतिकक्रया कायाक्रम सम्पन्न गरिएको  
छ । 

 एक कृकर् सहकािी एक कृकर् उत्पाििको रुपमा सहकािी संस्ट्थाहरुलाई कवकास गिे कायाक्रम नििदति 
गरििै आएको छ । 
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अन्तर्क्रिया कायिरममा सहभागीहरु  

4ा२5  मेलम्ची िगिपानलकामा वडागत रुपमा अपाङ्गता परिचयपत्र कवतिणको अवस्ट्था  

वडा 
िंा 

क वगाका अपाङ्गता ख वगाका अपाङ्गता ग वगाका अपाङ्गता घ वगाका अपाङ्गता 
िम्मा 

मकहला परुुर् मकहला परुुर् मकहला परुुर् मकहला परुुर् 
१ २ ४ ३ ३ ३ २ १ १ १९ 

२ २ १ २ १ १ २ १ - १० 

३ २ ६ ३ ८ ४ ४ १ २ ३० 

४ २ २ २ २ १ - २ ३ १४ 

५ ३ ३ २ ६ ३ ४ २ ४ २७ 

६ ४ ६ १५ ८ ४ ५ १ ४ ४७ 

७ ४ १ १५ १३ ११ ७ ५ १० ६६ 

८ २ - ४ ३ १ ५ १ १ १७ 

९ - ३ ७ ११ ४ ५ २ १ ३३ 

१० ३ ८ ९ ७ - ५ - २ ३४ 

११ ६ ६ ४ ९ ४ ७ २ १ ३९ 

१२ ५ ५ २ ९ ३ ५ १ - ३० 

१३ ५ ५ ४ ६ १ ३ - १ २५ 

िम्मा  ४० ५० ७२ ८६ ४० ५४ १९ ३० ३९१ 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

अन्तर्क्रिया कायिरममा सहभागीहरु  

4ा२5  मेलम्ची िगिपानलकामा वडागत रुपमा अपाङ्गता परिचयपत्र कवतिणको अवस्ट्था  

वडा 
िंा 

क वगाका अपाङ्गता ख वगाका अपाङ्गता ग वगाका अपाङ्गता घ वगाका अपाङ्गता 
िम्मा 

मकहला परुुर् मकहला परुुर् मकहला परुुर् मकहला परुुर् 
१ २ ४ ३ ३ ३ २ १ १ १९ 

२ २ १ २ १ १ २ १ - १० 

३ २ ६ ३ ८ ४ ४ १ २ ३० 

४ २ २ २ २ १ - २ ३ १४ 

५ ३ ३ २ ६ ३ ४ २ ४ २७ 

६ ४ ६ १५ ८ ४ ५ १ ४ ४७ 

७ ४ १ १५ १३ ११ ७ ५ १० ६६ 

८ २ - ४ ३ १ ५ १ १ १७ 

९ - ३ ७ ११ ४ ५ २ १ ३३ 

१० ३ ८ ९ ७ - ५ - २ ३४ 

११ ६ ६ ४ ९ ४ ७ २ १ ३९ 

१२ ५ ५ २ ९ ३ ५ १ - ३० 

१३ ५ ५ ४ ६ १ ३ - १ २५ 

िम्मा  ४० ५० ७२ ८६ ४० ५४ १९ ३० ३९१ 

 

cGt/lqmof sfo{qmddf ;xefuLx?
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4ा26 मेलम्ची िगिपालकामा हालसम्म वडागत रुपमा ज्येष्ठ िागरिक परिचयपत्र कवतिणको अवस्ट्था   

वडा िंा 
ज्येष्ठ िागरिक परिचयपत्र कवतिणको कवविण 

िम्मा  
मकहला परुुर् 

१ ८ २५ 33 

२ ३ ७ 10 

३ ४ ४ 8 

४ १४ १२ 26 

५ २९ ५० 79 

६ ६५ ६८ १३३ 

७ १ १ 2 

८ ५ ७ 12 

९ ५ ५ 10 

१० १२ १६ 28 

११ ३३ २३ 56 

१२ १६ १९ 35 

१३ १६ २२ 38 

िम्मा २११ २५९ 470 
 

4ा27 िगिपानलकाको समदवयमा हालसम्म निमााण गरिएका िगिस्ट्तिीय सञ्जालहरुको कवविण   

क्रासंा सञ्जालको कवविण अध्यक्ष सम्पका  िंा 
१ ज्येष्ठ िागरिक सञ्जाल  एकाित्त नधताल  9808187923 

२ िगिस्ट्तिीय अपाङ्ग सञ्जाल  सोम िलुाल  9851180070 

३ िगि बाल सञ्जाल  सरिता िेपाली  9823424425 

४ एकल मकहला सञ्जाल  चजण्डका लानमछािे (चौलागाई ) 9845291472 
५ िगिस्ट्तिीय अदति पाटी मकहला सञ्जाल  मिुा ढकाल  9841410050 

६ िगिस्ट्तिीय मेलनमलाप सञ्जाल  जशव िेपाल  9849727238 

७ िगिस्ट्तिीय िनलत साझा सञ्जाल दिल बहाििु िेपाली   
८ िेपाल आदिवासी िििाती महासंघ, 

मेलम्ची िगि समदवय परिर्द्  
िामभक्त ििवुाि  ९८५११२९४८० 

 



d]nDrL gu/kflnsf……:yfgLo ;/sf/sf] k|yd sfo{sfnÚÚ

192 ……d]nDrL gu/ ;d[l4sf] cfwf/Ms[lif, ko{6g, pBf]u / hnfwf/ÚÚ

4ा28 िगिपानलकाबाट कवतिण गरिएको सहायक सामग्रीहरुको कवविण  

वडा िंा 
कवतिण गरिएको सहायक सामाग्रीहरुको कवविण 

ह्वील जचयि वैशाखी ईएि बण्ड लठ्ठी 
वडा िंा १ २ – – 200 

वडा िंा २ – – – – 

वडा िंा ३ १ – – – 

वडा िंा ४ 6 5 – – 

वडा िंा ५ १ – – – 

वडा िंा ६ 2 1 – – 

वडा िंा ७ – 6 4 1 

वडा िंा ८ 1 1 – – 

वडा िंा ९ – – – – 

वडा िंा १० ५ 1 – 1 

वडा िंा ११ २ – – – 

वडा िंा १२ २ – – 162 

वडा िंा १३ १ – – – 

िम्मा  23 14 4 364 
 

 

मेिपा ४ का अपाङ्गता व्यजक्तहरुलाई ह्ववील जचयि ि वैशाखी कवतिण गरिंिै 
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अपाङ्गता भएका व्यजक्तहरुलाई िगि ि ह्ववील जचयि प्रिाि गरिंिै  

 

िगि प्रमखु तथा उपप्रमखुज्यूबाट अपाङ्गता सहायक सामाग्री कवतिण गरिंिै  
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4ा29 जिवीकोपािाि अििुाि कवतिण  

वडा िंा 
अििुाि प्राप्त कवविण 

एकल मकहला  
कवतिण गरिएको 
िम्मा िकम रुा 

अपाङ्ग 
कवतिण गरिएको 
िम्मा िकम रुा 

वडा िंा १ २ 30000 २ 30000 

वडा िंा २ २ 30000 २ 30000 

वडा िंा ३ २ 30000 २ 30000 

वडा िंा ४ २ 30000 २ 30000 

वडा िंा ५ २ 30000 २ 30000 

वडा िंा ६ २ 30000 २ 30000 

वडा िंा ७ २ 30000 २ 30000 

वडा िंा ८ २ 30000 २ 30000 

वडा िंा ९ २ 30000 ४ 60000 

वडा िंा १० २ 30000 4 60000 

वडा िंा ११ 3 45000 २ 30000 

वडा िंा १२ २ 30000 २ 30000 

वडा िंा १३ २ 30000 6 90000 

िम्मा  26 405000 26 510000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

मेलम्ची िापााका एकल तथा असहाय मकहलाहरुलाई जिवीकोपािाि कायाक्रम अदतगात चेक तथा िाहत 
हस्ट्तादतिण गरिंिै 
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afa' cfdf ljlxg afnaflnsfx?nfO{ gub ;xfot / j8f:t/Lo afn ;~hfnnfO{ v]ns'b ;fdu|L ljt/0f

Ifdtf clej[l4 / cn}+rLsf] /];faf6 emf]nf nufotsf ;fdu|L lgdf{0f tflnddf ;xefuLx?

gu/kflnsfaf6 lgdf{0f ul/Psf :tgkfg sIfx?
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4ा30 बालमैत्री वडा निमााणका लानग भएका कायाहरु  

 ििप्रनतनिनधहरुको लानग अनभमखुीकिण तानलमा संचालि गरिएको । 

 बाल संिक्षण तथा संवर्द्ाि कायाकवनध ि बाल सञ्जाल गठि तथा पिुगाठि नििेजशका निमााण गरिएको  
छ । 

 बालमैत्री वडा तथा िगि निमााणको लानग सूचक ि आचाि संकहता निमााण गरिएको ।  

 वडा तथा िगिस्ट्तिीय बाल सञ्जाल गठि तथा पिुगाठि गरिएको छ ।  

 िगि तथा वडा बाल अनधकाि सनमनत गठि गरिएको छ ।  

 बालकल्याण अनधकािी तथा बाल सहिकताा तोककएको छ । 

 िगिपानलका, वडा कायाालय, स्ट्वास्ट्थय सस्ट्था ि कवद्यालयहरुमा स्ट्तिपाि कक्ष निमााण गरिएको ।  

 बालबानलका जस्ट्थनतपत्र निमााण गरिएको छ ।  

 बालमैत्री वडा घोर्णाको लानग सूचक बमोजिमका कायाहरु संचालि भइिहेको छ ।  

4ा31 िगिपानलकामा हालसम्म कायाादवयि भएका योििा ि बिेट खचाको अवस्ट्था  

वडा िंा 
संघीय योििा प्रिेश योििा स्ट्थािीय योििा 

िम्मा खचा रुा संख्या बिेट संख्या बिेट संख्या बिेट 

१ ४ ३६३८३००ा०० ३ १२४९५०००ा०० ९४ १९१९०९१४९ा०० २०८०४२४४९ा०० 

२ ४ ४८७३९६०ा०० १ २००००००ा०० ७० ६६८१२६५१ा०० ७३६८६६११ा०० 

३ २ १६६८९६०ा०० ३ ११२०००००ा०० ८९ ७३६६००००ा०० ८६५२८९६०ा०० 

४ ४ ३६६८९६०ा०० १ २००००००ा०० ९६ ८४२३७७७०ा०० ८९९०६७३०ा०० 

५ ९ २२५१८९६०ा०० ३ १२००००००ा०० १२१ १०००२३३२५ा०० १३४५४२२८५ा०० 

६ ६ ९६८८३००ा०० ७ ३७०८२६००ा०० ११३ ११६९७६७८३ा०० १६३७४७६८३ा०० 

७ ६ ६१३८३००ा०० ५ १०२३००००ा०० ११६ ५३७९९५००ा०० ७०१६७८००ा०० 

८ ७ ७८४००००ा०० २ २८६५०००ा०० ९५ ७४४५७३७०ा०० ८५१६२३७०ा०० 

९ ८ ७८१५६००ा०० ९ ४२६९३०००ा०० १४० ८५६३५५८०ा०० १३६१४४१८०ा०० 

१० ३ ३८४१७००ा०० ४ ८९०००००ा०० १२७ ९१३०५९७८ा०० १०४०४७६७८ा०० 

११ १० ८१४९०६००ा०० १७ ४१३१००००ा०० १८७ ३०१८८२८३६ा०० ४२४६८३४३६ा०० 

१२ ५ ६७१८९६०ा०० ३ ८५०००००ा०० १४१ १०७८१९४०७ा०० १२३०३८३६७ा०० 

१३ १ २००००००ा०० ४ २२८९९८००ा०० १०० १०८७६३४७३ा०० १३३६६३२७३ा०० 

िम्मा ६९ १६१९०२६००ा०० ६२ २१४१७५४००ा०० १४८९ १४५७२८३८२२ा०० १८३३३६१८२२ा०० 
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१०१ ७५
९४

१०१

१३३

१२६

१२७
१०४

१५७

१३४

२१४

१४९ १०५

संघीय, प्रदेश र स्थानीय विकास योजनाहरुको संख्या (िडागत रुपमाा)

िडा नं. १ िडा नं. २ िडा नं. ३ िडा नं. ४ िडा नं. ५ िडा नं. ६ िडा नं. ७

िडा नं. ८ िडा नं. ९ िडा नं. १० िडा नं. ११ िडा नं. १२ िडा नं. १३

;+BLo, k|b]z / :yfgLo ljsf; of]hgfx?sf] ;+Vof -j8fut ?kdf_

4ा32 मेलम्ची िगिपानलकामा  सामाजिक सिुक्षा भत्ता कवतिणको अवस्ट्था  

वडा 
िंा 

आावा 
२०७४/०७५ 

आावा 
२०७५/०७६ 

आावा 
२०७६/०७७ 

आावा 
२०७७/०७८ 

आावा 
२०७८/०७९ 

कूल िम्मा  

संख्य
ाा 

िकम संख्या िकम संख्या िकम संख्या िकम संख्या िकम संख्या  िकम रुा 

1 403 5178800 426 5796600 373 10583200 363 10403970 353 13906364 1918 45868934 

2 173 3350000 232 3582800 233 7003600 191 5763119 184 7679344 1013 27378863 

3 193 3343500 337 4103175 341 9337000 266 7822657 263 10278704 1400 34885036 

4 285 4772100 359 4751800 284 8334200 288 8411731 281 11135568 1497 37405399 

5 265 5343600 445 5520000 443 10218200 385 9370833 388 12837644 1926 43290277 

6 245 5906667 416 6391466 404 10961200 391 10730047 389 14426976 1845 42509689 

7 357 5495600 422 6275600 419 10762800 388 10270441 384 14007584 1970 41316425 

8 203 3337000 210 3615400 230 6257400 216 5867800 205 7603748 1064 23344348 

9 495 7317000 589 8566600 518 15602400 550 14896809 557 20691904 2709 67074713 

10 403 5969600 454 6114400 449 10778800 417 10629041 405 14154720 2128 47646561 

11 495 7186800 656 8437200 676 18211400 534 14470620 537 19631784 2898 67937804 

12 459 9208016 639 9934299 635 17478400 581 15912953 560 21558008 2874 74091676 

13 399 
6486640

0 
470 6921400 446 12537000 421 11715396 418 15980440 2154 112020636 

िम्मा 4375 
2198800

0 
5655 80010740 5451 

14806560
0 

4991 136265417 4924 
18389278

8 
25396 664770361 

 

4ा33 घटिा ितााको वडागत अवस्ट्था  

वडा 
िंा 

वर्ा 
िदम िताा मतृ्य ुिताा कववाह 

िताा 
बसाईसिाई 
गएको 

बसाईसिाई 
आएको 

सम्बदध 
कवच्छेि 

िम्मा 
मकहला परुुर् िम्मा मकहला परुुर् िम्मा 

1 

2074 101 96 197 24 27 51 70 4 1 3 326 

2075 98 86 184 15 20 35 35 1 1 1 257 

2076 54 70 124 17 25 42 58 4 1 2 231 

2077 49 56 105 15 18 33 23 0 0 0 161 

2078 61 70 131 14 11 25 53 8 1 0 218 

िम्मा 363 378 741 85 101 186 239 17 4 6 1193 
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4.33 घटिा र्दिााको वडािि अवस्था  

वडा 
िं. 

वषा 
जन्म र्दिाा मतृ्र् ुर्दिाा वववाह 

र्दिाा 
बसाईसराई 
िएको 

बसाईसराई 
आएको 

सम्बन्ि 
ववच्छेर्द 

जम्मा 
मवहला परुुष जम्मा मवहला परुुष जम्मा 

1 

2074 101 96 197 24 27 51 70 4 1 3 326 

2075 98 86 184 15 20 35 35 1 1 1 257 

2076 54 70 124 17 25 42 58 4 1 2 231 

2077 49 56 105 15 18 33 23 0 0 0 161 

2078 61 70 131 14 11 25 53 8 1 0 218 

जम्मा 363 378 741 85 101 186 239 17 4 6 1193 

2 

2074 52 53 105 12 13 25 30 1 0 0 161 

2075 29 34 63 5 20 25 17 1 0 0 106 

2076 25 15 40 6 10 16 18 0 0 0 74 

2077 32 42 74 13 12 25 27 0 0 0 126 

2078 32 37 69 14 10 24 37 25 1 0 156 

जम्मा 170 181 351 50 65 115 129 27 1 0 623 

3 

2074 40 42 82 18 21 39 27 18 2 0 168 

2075 58 80 138 30 23 53 42 4 0 0 237 

2076 43 55 98 14 11 25 26 0 0 3 152 

2077 56 50 106 18 15 33 28 3 0 1 171 

2078 48 47 95 19 14 33 42 13 0 0 183 

जम्मा 245 274 519 99 84 183 165 38 2 4 911 

4 

2074 59 70 129 12 13 25 26 0 0 0 180 

2075 64 61 125 31 41 72 40 3 0 1 241 

2076 77 70 147 23 30 53 40 0 0 0 240 

2077 22 33 55 6 13 19 15 0 0 2 91 

2078 50 40 90 17 18 35 45 0 0 0 170 

जम्मा 272 274 546 89 115 204 166 3 0 3 922 

5 
2074 63 60 123 21 17 38 31 0 0 0 192 

2075 58 59 117 12 12 24 28 0 0 0 169 
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वडा 
िं. 

वषा 
जन्म र्दिाा मतृ्र् ुर्दिाा वववाह 

र्दिाा 
बसाईसराई 
िएको 

बसाईसराई 
आएको 

सम्बन्ि 
ववच्छेर्द 

जम्मा 
मवहला परुुष जम्मा मवहला परुुष जम्मा 

2076 27 39 66 12 11 23 41 0 0 0 130 

2077 28 30 58 3 2 5 3 0 0 0 66 

2078 47 46 93 3 17 20 51 20 7 0 191 

जम्मा 223 234 457 51 59 110 154 20 7 0 748 

6 

2074 88 90 178 21 27 48 48 0 0 0 274 

2075 70 83 153 7 16 23 28 0 0 0 204 

2076 76 67 143 21 27 48 36 0 2 0 229 

2077 92 90 182 16 23 39 27 2 0 2 252 

2078 64 90 154 12 18 30 31 0 8 0 223 

जम्मा 390 420 810 77 111 188 170 2 10 2 1182 

7 

2074 100 100 200 42 43 85 74 2 0 0 361 

2075 47 61 108 17 23 40 31 2 0 0 181 

2076 81 52 133 14 22 36 53 0 1 1 224 

2077 81 85 166 11 7 18 41 0 0 1 226 

2078 50 88 138 17 13 30 59 5 0 3 235 

जम्मा 359 386 745 101 108 209 258 9 1 5 1227 

8 

2074 61 43 104 18 15 33 44 0 0 0 181 

2075 44 48 92 16 14 30 26 0 0 0 148 

2076 44 57 101 12 19 31 20 0 1 1 154 

2077 44 81 125 18 23 41 56 2 0 1 225 

2078 40 38 78 5 10 15 39 3 0 5 140 

जम्मा 233 267 500 69 81 150 185 5 1 7 848 

9 

2074 186 151 337 27 41 68 109 0 0 0 514 

2075 144 132 276 15 24 39 45 6 0 1 367 

2076 118 135 253 9 22 31 48 1 0 4 337 

2077 97 115 212 16 17 33 52 0 0 1 298 

2078 107 108 215 20 23 43 56 0 1 1 316 



d]nDrL gu/kflnsf……:yfgLo ;/sf/sf] k|yd sfo{sfnÚÚ

200 ……d]nDrL gu/ ;d[l4sf] cfwf/Ms[lif, ko{6g, pBf]u / hnfwf/ÚÚ

वडा 
िं. 

वषा 
जन्म र्दिाा मतृ्र् ुर्दिाा वववाह 

र्दिाा 
बसाईसराई 
िएको 

बसाईसराई 
आएको 

सम्बन्ि 
ववच्छेर्द 

जम्मा 
मवहला परुुष जम्मा मवहला परुुष जम्मा 

जम्मा 652 641 1293 87 127 214 310 7 1 7 1832 

10 

2074 111 108 219 16 18 34 21 0 0 0 274 

2075 91 78 169 9 15 24 28 1 1 0 223 

2076 84 80 164 19 15 34 33 1 0 0 241 

2077 140 144 284 12 20 32 26 5 1 1 349 

2078 67 63 130 9 21 30 30 0 0 1 191 

जम्मा 493 473 966 65 89 154 138 7 2 2 1278 

11 

2074 137 113 250 24 37 61 88 1 0 0 400 

2075 78 73 151 17 16 33 55 1 0 1 241 

2076 78 101 179 14 23 37 46 0 10 2 274 

2077 82 96 178 22 34 56 48 0 4 0 286 

2078 88 95 183 18 27 45 60 9 6 2 305 

जम्मा 463 478 941 95 137 232 297 11 20 5 1506 

12 

2074 124 107 231 33 52 85 97 2 0 0 415 

2075 109 190 299 22 30 52 43 1 0 0 395 

2076 117 97 214 16 34 50 78 4 0 5 351 

2077 69 73 142 7 17 24 25 0 0 0 191 

2078 100 88 188 15 15 30 76 9 0 1 304 

जम्मा 519 555 1074 93 148 241 319 16 0 6 1656 

13 

2074 133 86 219 20 44 64 88 0 0 0 371 

2075 71 58 129 17 25 42 32 1 0 0 204 

2076 53 45 98 8 9 17 39 0 0 0 154 

2077 96 89 185 20 21 41 44 6 0 0 276 

2078 82 115 197 15 15 30 79 10 0 3 319 

जम्मा 435 393 828 80 114 194 282 17 0 3 1324 

कूल जम्मा 4817 4954 9771 1041 1339 2380 2812 179 49 50 15250 
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4.34 हाल संचालिमा रहेका स्वास््र् संस्था सम्बन्िी वववरण  

वडा 
िं. 

अस्पिाल/स्वास््र् 
चौकी संख्र्ा/सहरी 

स्वास््र् केन्र /सहरी 
स्वास््र् इकाई 

आर्वेुर्द 
औषिालर् 
संख्र्ा 

प्राथनमक 
स्वास््र् 
केन्रको 
संख्र्ा 

िहरी 
स्वास््र् 
केन्र 

िाउँघर 
शललनिक 

सामरु्दावर्क/
निजी 

अस्पिाल 

निजी 
शललनिकको 

संख्र्ा 

१ १ – – – २ १ १ 

२ १ – – – – – – 

३ १ – – – २ – – 

४ २ १ – – २ – – 

५ १ – – – ३ – १ 

६ १ – – – ३ – १ 

७ १ – – – ४ – २ 

८ १ – – –  – – 

९ १ – – १ २ – १ 

१० १ – –  ४ – – 

११ १ १ – १ १ – ४ 

१२ १ – – १ ४ १ ३ 

१३ १ – –  ४ – – 

जम्मा १३ २ – ३ ३१ २ १३ 
 

4.35 ििरपानलकाको स्वास््र् िाखाबाट हालसम्म सम्पन्न िररएका कार्ाहरु 

(क) हालसम्म उपचार प्राप्त नबरामी संख्र्ा :  

क्र.सं. आ.व. लाभाशन्वि संख्र्ा जम्मा 
मवहला परुुष 

१ २०७४/०७५ ३४३५८ २३४२५ ५७७८३ 

२ २०७५/०७६ ३६५२२ २७१०५ ६३६२७ 

३ २०७६/०७७ ४९५६५ ३५६४१ ८५२०६ 

४ २०७७/०७८ ५७८४९ ३९८०३ ९७६५२ 

५ २०७८/०७९ 31114 21256 52370 
जम्मा 209408 147230 356638 
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हालसम्ि  नगरपामलका मभत्र  िम्िा पोजिवटभ  संख्या  २१८ ३३० ५४८ 

बावहरबाट  आएका पोजिवटभ भएका संिमित  ५ ७ १२ 

िम्िा पोजिवटभ संख्या  २३१ ३४२ ५७३ 

संिमित िध्ये मनको हनुे मबरािीको  संख्या  २२९ ३४० ५६९ 

हालसम्ि ितृ्य ुभएका संख्या  २ २ ४ 

आइसोलेसनिा बसेका िम्िा मबरािी  २९ ५३ ८२ 
 

 

कोमभड १९ व्यिस्थापनको लामग िडा नं. १३ िा मनिाणर् गररएको हेल्प डेस्क तथा होजल्डङ सेन्टर 

 

 

 

 

 

 

 

िेलम्ची न.पा. िडा नं. १२ जस्थत आइसोलेसन र स्िास््य सहायता कक्ष 

(ख) कोनभड १९ को ब्र्बस्थापि िथा उपचार  

पररक्षण िथा उपचारको नबवरण मवहला परुुष जम्मा
हाल सम्म RT-PCR िरेको   संख्र्ा ३०८ ५१७ ८२५ 

RT-PCR िनिजा आउि बाकँी   – – – 

Antigen जाँच  िरेका  १७५ २३७ ४१२ 

PCR मा  पोजेवटभ आएका  १३० २१७ ३४७ 

निजी संस्थामा  जचँाएर पोजेवटभ आएका  ८ ५ १३ 

Antigen जाँचमा पोजेशजभ भएका  ८८ ११३ २०१ 

हालसम्म  ििरपानलका नभत्र  जम्मा पोशजवटभ  संख्र्ा  २१८ ३३० ५४८ 

बावहरबाट  आएका पोशजवटभ भएका संक्रनमि  ५ ७ १२ 

जम्मा पोशजवटभ संख्र्ा  २३१ ३४२ ५७३ 

संक्रनमि मध्रे् निको हिुे नबरामीको  संख्र्ा  २२९ ३४० ५६९ 

हालसम्म मतृ्र् ुभएका संख्र्ा  २ २ ४ 

आइसोलेसिमा बसेका जम्मा नबरामी  २९ ५३ ८२ 
 

 

कोनभड १९ व्र्वस्थापिको लानि वडा िं. १३ मा निमााण िररएको हेल्प डेस्क िथा होशल्डङ सेन्टर 
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 (ि) कोनभड-१९ ववरुर्द् खोप कार्ाक्रम ( २०७८ पौष मसान्ि सम्म ) 

क्र.सं. खोपको प्रकार मवहला परुुष कुल जम्मा 
१ Vero cell First 5173 4726 9899 
२ Vero cell Second 3729 3663 7392 
३ AstraZeneca First 7013 6037 13050 
४ AstraZeneca Second 5177 4478 9655 
५ Jonshon 1102 1489 2591 
६ Moderna 2161 1834 3995 

जम्मा 24355 22227 46582 
 

 

 

 

 

 

 

कोनभड १९ नबरुर्द्को खोप संचालि िथा छलफल कार्ाक्रम 

(घ  पूणा खोप पाएका बच्चाहरुको संख्र्ा :  

आ.व. 
२०७४/०७५ 

आ.व. 
२०७५/०७६ 

आ.व. 
२०७६/०७७ 

आ.व. 
२०७७/०७८ 

आ.व. 
२०७८/०७९  

जम्मा  

५४२ ६७० ६०९ ६३५ 350 २८०६ 
 

(ङ  पूणा िभाविी जाचं िराएका मवहलाहरुको संख्र्ा :  

आ.व. 
२०७४/०७५ 

आ.व. 
२०७५/०७६ 

आ.व. 
२०७६/०७७ 

आ.व. 
२०७७/०७८ 

आ.व. 
२०७८/०७९ 

जम्मा  

393 463 527 620 352 2355 
 

च  संस्थािि सतु्केरीको संख्र्ा :  

आ.व. 
२०७४/०७५ 

आ.व. 
२०७५/०७६ 

आ.व. 
२०७६/०७७ 

आ.व. 
२०७७/०७८ 

आ.व. 
२०७८/०७९ 

जम्मा  

332 321 365 339 २३० 1587 
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छ  प्रोत्साहि खचा पाएका सतु्केरी आमाहरुको वववरण    

आ.व. 
२०७४/०७५ 

आ.व. 
२०७५/०७६ 

आ.व. 
२०७६/०७७ 

आ.व. 
२०७७/०७८ 

आ.व. 
२०७८/०७९ 
माघ सम्म 

जम्मा  

 

– 
– – 274 115 389 

ज  सतु्केरी पोषण भत्ता प्राप्त ििेको वववरण   

आ.व. 
२०७४/०७५ 

आ.व. 
२०७५/०७६ 

आ.व. 
२०७६/०७७ 

आ.व. 
२०७७/०७८ 

आ.व. 
२०७८/०७९ 
माघ सम्म 

जम्मा  

– – 398 450 233 1081 

झ  नि:िलु्क सतु्केरी एम्बलेुन्स सेवा प्राप्त संख्र्ा र ि.पा.बाट व्र्होररएको खचा   

क्र.सं. आ.व. लाभाशन्वि संख्र्ा खचा रकम रु. कैवफर्ि
१ २०७४/०७५ – –
२ २०७५/०७६ – –
३ २०७६/०७७ 101 220800
४ २०७७/०७८ 184 314300
५ २०७८/०७९ 69 147700

जम्मा 354 682800 

(ञ) आ.व. २०७४/०७५ रे्दशख हालसम्म जिस्वास््र् िाखाबाट सम्पार्दि भएका कार्ाहरू 

क्र.सं. कार्ाक्रमको िाम कार्ाक्रम सम्पन्न भएको स्थाि 

१ लवारेन्टाइि/्आइसोलेसि/हेल्प डेस्क व्र्बस्थापि िथा संचालि 
(कोनभड १९ व्र्वस्थापि)  

मेलम्ची/बाहिुेपटी 

२ मेलम्ची प्राथनमक स्वास््र् केन्रलाई मेलम्ची  ििर अस्पिालमा 
स्िरोन्निी  

मेलम्ची ि.पा. ११ 

३ जवटलिा सवहिको प्रििुी उपचार सेवा (CEONC) साइट निमााण 
िथा सेवा संचालि 

मेलम्ची ििर अस्पिाल, मेिपा 
११  

४ एकीकृि सेवा केन्र संचालि मेलम्ची ि.पा. ४, वपप्ले  

५ अशलसजि प्लान्ट निमााण िथा संचालि  मेलम्ची ििर अस्पिाल, मेिपा 
११  

६ स्वास््र् चौकीको स्थार्ी भवि निमााण िथा सेवा संचालि  

(वडा िं २,५,६,८,९,११,१२)  

मेलम्ची ििरपानलका  
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d]nDrL gu/ c;ktfndf lgdf{0f ul/Psf] clS;hg KnfG6

d]nDrL gu/ c:ktfndf ul/Psf] klxnf] hl6n k|z'tL zNolqmof  

4.36 ििरपानलकाको आर्वेुर्द िाखाबाट सम्पन्न भएका कार्ाहरु  

(क) आ.व.२०७४/७५ रे्दशख हालसम्म प्रर्दाि िररएका उपचार सेवा (आर्वेुर्द) को वववरण  

क्र.स. उपचार सेवाको वकनसम आ.व. लाभाशन्वि संख्र्ा जम्मा 
मवहला परुुष 

१ निर्नमि उपचार सेवा २०७४/७५ १५६४ १५२१ ३०८५ 

२ ,, २०७५/७६ १७४७ १९१४ ३६६१ 

३ ,, २०७६/७७ १६९५ १६११ ३३०६ 

४ ,, २०७७/७८ १९७६ १५५२ ३५२८ 

५ ,, २०७८/७९ ११७४ ९३२ २१०६ 

कूल जम्मा   ८१५६ ७५३० १५६८६ 
 

(ख) आ.व. २०७४/०७५ रे्दशख हालसम्म ििरपानलका नभत्र रे्दखा परेका रोिहरू िथा उपचारको वववरण :  

क्र.सं. रोिको िाम नबरामी उपचार संख्र्ा कैवफर्ि 

1 अम्लवपत्त (Gastritis) 2042  

2 उर्दर रोि (Abdominal Discomfort) १६४६  

3 श् वसि ववकार (Respiratory Disease) 973  

4 मखु िाक काि र घाँटी (ENT) 681  

5 अनिसार (Diarrhoea/Disentery) 646  

6 ज्वरो ( Fever) 620  

जम्मा 6608  
 

 (ि) आ.व. २०७४/०७५ रे्दशख हालसम्म आर्वेुर्द िाखाबाट सम्पार्दि भएका कार्ाहरू  

क्र.सं. कार्ाक्रमको िाम कार्ाक्रम सम्पन्न भएको स्थाि 
हालसम्म 

लाभाशन्वि संख्र्ा 

१ 
आर्वेुर्द िाउँघर िथा िहरी शललनिक िसिे 
रोि व्र्वस्थापि िथा उपचार सेवा कार्ाक्रम 

मेलम्ची ि.पा वडा िं.  6 र 2 1961 

२ ववद्यालर् आर्वेुर्द िथा र्ोि शिक्षा कार्ाक्रम 
ििरपानलकाका ववनभन् ि 10 
वटा माध्र्नमक ववद्यालर् 

1894 

३ 
पंचकमा/पूवाकमा, स्िेहि, स्वेर्दि र शिरोिारा 
कार्ाक्रम 
 

 306 

४ 
जेष्ठ िािररकका लानि स्वास््र् सेवा प्रवर्द्ाि 
कार्ाक्रम 

 569 

५ 
र्ोि शिववर िथा र्ोि अभ्र्ास कार्ाक्रम  

(ििरपानलकाका जिप्रनिनिनि, कमाचारी र 
 110 
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4.36 ििरपानलकाको आर्वेुर्द िाखाबाट सम्पन्न भएका कार्ाहरु  

(क) आ.व.२०७४/७५ रे्दशख हालसम्म प्रर्दाि िररएका उपचार सेवा (आर्वेुर्द) को वववरण  

क्र.स. उपचार सेवाको वकनसम आ.व. लाभाशन्वि संख्र्ा जम्मा 
मवहला परुुष 

१ निर्नमि उपचार सेवा २०७४/७५ १५६४ १५२१ ३०८५ 

२ ,, २०७५/७६ १७४७ १९१४ ३६६१ 

३ ,, २०७६/७७ १६९५ १६११ ३३०६ 

४ ,, २०७७/७८ १९७६ १५५२ ३५२८ 

५ ,, २०७८/७९ ११७४ ९३२ २१०६ 

कूल जम्मा   ८१५६ ७५३० १५६८६ 
 

(ख) आ.व. २०७४/०७५ रे्दशख हालसम्म ििरपानलका नभत्र रे्दखा परेका रोिहरू िथा उपचारको वववरण :  

क्र.सं. रोिको िाम नबरामी उपचार संख्र्ा कैवफर्ि 

1 अम्लवपत्त (Gastritis) 2042  

2 उर्दर रोि (Abdominal Discomfort) १६४६  

3 श् वसि ववकार (Respiratory Disease) 973  

4 मखु िाक काि र घाँटी (ENT) 681  

5 अनिसार (Diarrhoea/Disentery) 646  

6 ज्वरो ( Fever) 620  

जम्मा 6608  
 

 (ि) आ.व. २०७४/०७५ रे्दशख हालसम्म आर्वेुर्द िाखाबाट सम्पार्दि भएका कार्ाहरू  

क्र.सं. कार्ाक्रमको िाम कार्ाक्रम सम्पन्न भएको स्थाि 
हालसम्म 

लाभाशन्वि संख्र्ा 

१ 
आर्वेुर्द िाउँघर िथा िहरी शललनिक िसिे 
रोि व्र्वस्थापि िथा उपचार सेवा कार्ाक्रम 

मेलम्ची ि.पा वडा िं.  6 र 2 1961 

२ ववद्यालर् आर्वेुर्द िथा र्ोि शिक्षा कार्ाक्रम 
ििरपानलकाका ववनभन् ि 10 
वटा माध्र्नमक ववद्यालर् 

1894 

३ 
पंचकमा/पूवाकमा, स्िेहि, स्वेर्दि र शिरोिारा 
कार्ाक्रम 
 

 306 

४ 
जेष्ठ िािररकका लानि स्वास््र् सेवा प्रवर्द्ाि 
कार्ाक्रम 

 569 

५ 
र्ोि शिववर िथा र्ोि अभ्र्ास कार्ाक्रम  

(ििरपानलकाका जिप्रनिनिनि, कमाचारी र 
 110 क्र.सं. कार्ाक्रमको िाम कार्ाक्रम सम्पन्न भएको स्थाि 

हालसम्म 
लाभाशन्वि संख्र्ा 

अन्र् स्थािीर् ििरवासीहरुको लानि र्ोि 
शिववर संचालि िररएको ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

र्ोि शिववर िथा आर्वेुर्द िाउँघर िथा िहरी शललनिक िसिे रोि िथा उपचार सेवा संचालि िररंरै्द 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ववद्यालर् आर्वेुर्द िथा र्ोि शिक्षा कार्ाक्रम िथा ज्रे्ष्ठ िािररक स्वास््र् सेवा प्रवर्द्ाि कार्ाक्रम 

  

 

 
 

३ 
पंचकिण/पूिणकिण, स्नेहन, स्िेदन र जशरोधारा 
कायणिि 
 

 306 

४ 
िेष्ट नागररकका लामग स्िास््य सेिा प्रििणन 
कायणिि 

 569 

५ 

योग जशविर तथा योग अभ्यास कायणिि  

(नगरपामलकाका िनप्रमतमनमध, किणचारी र अन्य 
स्थानीय नगरिासीहरुको लामग योग जशविर संचालन 
गररएको ) 

 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

योग जशविर तथा आयिेुद गाउाँघर तथा शहरी जक्लमनक नसने रोग तथा उपचार सेिा संचालन गररंदै 
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३ 
पंचकिण/पूिणकिण, स्नेहन, स्िेदन र जशरोधारा 
कायणिि 
 

 306 

४ 
िेष्ट नागररकका लामग स्िास््य सेिा प्रििणन 
कायणिि 

 569 

५ 

योग जशविर तथा योग अभ्यास कायणिि  

(नगरपामलकाका िनप्रमतमनमध, किणचारी र अन्य 
स्थानीय नगरिासीहरुको लामग योग जशविर संचालन 
गररएको ) 
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विद्मालय आयिेुद तथा योग जशक्षा कायणिि तथा ज्येष्ट नागररक स्िास््य सेिा प्रििणन कायणिि 

4.37 बहकेु्षत्रीर् पोषण र्ोजिा कार्ाक्रम अन्ििाि सम्पार्दि भएका कार्ाहरु   

 
क्र.सं. 

कार्ाक्रमको िाम कार्ाक्रम सम्पन्न भएको स्थाि लाभाशन्वि सख्र्ा कैवफर्ि 

१ स्र्ानिटरी प्र्ाड बिाउि ेिानलम वडा िं.५, ७, ११ का 
वकिोरीहरु 

२५ जिा  

२ २ वषा मनुिका बालबानलकाहरूको 
पोषण लेखाजोखा िथा बवहरङ्ग 
उपचार सेवा केन्र (OTC) का 
स्वास््र्कमीहरू र मवहला स्वास््र् 
स्वरं्सेववकाहरुलाई उत्प्ररेणा खचा 
वविरण   

सबै वडा  1040 जिा 
बालबानलका र 
110 जिा 
स्वरं्सेववका र 
OTC का 
स्वास््र्कमीहरू 

 

3 ववपन् ि समरु्दार्का मवहला 
सहकारीलाई जीववकोपाजाि अिरु्दाि 
बापि रु. ६ लाख वविरण  

वडा िं. १०, माझी बस्िी 25 जिा  

४ ववद्यालर्मा खािेपािी िथा 
सरसफाइ र्ोजिा निमााण 

वडा िं. ५ शस्थि श्री  नसन्ि ु
परुािा मा.वव. 

550 जिा  

सिुौला हजार दर्दिका आमाहरूको पोषणस्िर अनभववृर्द्का लानि 

5 पोनसलो खािा (घ्र्,ुअण्डा, िेल, र्दाल, 
चामल) वविरण  

वडा िं. ६,१० र ११ ५३० जिा   

6 मौसम अिसुारको िरकारी बीउ 
वविरण  

वडा िं. १,२,३,४,५,६,९,१०, 
११,१२ र १३ 

१८५० जिा  

7 खािेपािी िवुर्द्करणका लानि 
वफल्टर वविरण 

१३ वटै वडाहरू १०६जिा  

8 स्ििपाि कक्ष स्थापिा 5 िं. वडा कार्ाालर्, श्री 
जाल्पारे्दवी मा.वव(१२ िं. वडा) 
र ििरपानलकाको कार्ाालर् 

  

9 फलामे टिले, प्लाविक टिेल, 
मशल्चङ प्लाविक, ड्रम, पाइप 
लिार्िका कृवष सामग्री वविरण 

13 वटै वडा 120 जिा  
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क्र.सं. 

कार्ाक्रमको िाम कार्ाक्रम सम्पन्न भएको स्थाि लाभाशन्वि सख्र्ा कैवफर्ि 

१ स्र्ानिटरी प्र्ाड बिाउि ेिानलम वडा िं.५, ७, ११ का 
वकिोरीहरु 

२५ जिा  

२ २ वषा मनुिका बालबानलकाहरूको 
पोषण लेखाजोखा िथा बवहरङ्ग 
उपचार सेवा केन्र (OTC) का 
स्वास््र्कमीहरू र मवहला स्वास््र् 
स्वरं्सेववकाहरुलाई उत्प्ररेणा खचा 
वविरण   

सबै वडा  1040 जिा 
बालबानलका र 
110 जिा 
स्वरं्सेववका र 
OTC का 
स्वास््र्कमीहरू 

 

3 ववपन् ि समरु्दार्का मवहला 
सहकारीलाई जीववकोपाजाि अिरु्दाि 
बापि रु. ६ लाख वविरण  

वडा िं. १०, माझी बस्िी 25 जिा  

४ ववद्यालर्मा खािेपािी िथा 
सरसफाइ र्ोजिा निमााण 

वडा िं. ५ शस्थि श्री  नसन्ि ु
परुािा मा.वव. 

550 जिा  

सिुौला हजार दर्दिका आमाहरूको पोषणस्िर अनभववृर्द्का लानि 

5 पोनसलो खािा (घ्र्,ुअण्डा, िेल, र्दाल, 
चामल) वविरण  

वडा िं. ६,१० र ११ ५३० जिा   

6 मौसम अिसुारको िरकारी बीउ 
वविरण  

वडा िं. १,२,३,४,५,६,९,१०, 
११,१२ र १३ 

१८५० जिा  

7 खािेपािी िवुर्द्करणका लानि 
वफल्टर वविरण 

१३ वटै वडाहरू १०६जिा  

8 स्ििपाि कक्ष स्थापिा 5 िं. वडा कार्ाालर्, श्री 
जाल्पारे्दवी मा.वव(१२ िं. वडा) 
र ििरपानलकाको कार्ाालर् 

  

9 फलामे टिले, प्लाविक टिेल, 
मशल्चङ प्लाविक, ड्रम, पाइप 
लिार्िका कृवष सामग्री वविरण 

13 वटै वडा 120 जिा  

 

4.37 बहकेु्षत्रीर् पोषण र्ोजिा कार्ाक्रम अन्ििाि सम्पार्दि भएका कार्ाहरु   

 
क्र.सं. 

कार्ाक्रमको िाम कार्ाक्रम सम्पन्न भएको स्थाि लाभाशन्वि सख्र्ा कैवफर्ि 

१ स्र्ानिटरी प्र्ाड बिाउि ेिानलम वडा िं.५, ७, ११ का 
वकिोरीहरु 

२५ जिा  

२ २ वषा मनुिका बालबानलकाहरूको 
पोषण लेखाजोखा िथा बवहरङ्ग 
उपचार सेवा केन्र (OTC) का 
स्वास््र्कमीहरू र मवहला स्वास््र् 
स्वरं्सेववकाहरुलाई उत्प्ररेणा खचा 
वविरण   

सबै वडा  1040 जिा 
बालबानलका र 
110 जिा 
स्वरं्सेववका र 
OTC का 
स्वास््र्कमीहरू 

 

3 ववपन् ि समरु्दार्का मवहला 
सहकारीलाई जीववकोपाजाि अिरु्दाि 
बापि रु. ६ लाख वविरण  

वडा िं. १०, माझी बस्िी 25 जिा  

४ ववद्यालर्मा खािेपािी िथा 
सरसफाइ र्ोजिा निमााण 

वडा िं. ५ शस्थि श्री  नसन्ि ु
परुािा मा.वव. 

550 जिा  

सिुौला हजार दर्दिका आमाहरूको पोषणस्िर अनभववृर्द्का लानि 

5 पोनसलो खािा (घ्र्,ुअण्डा, िेल, र्दाल, 
चामल) वविरण  

वडा िं. ६,१० र ११ ५३० जिा   

6 मौसम अिसुारको िरकारी बीउ 
वविरण  

वडा िं. १,२,३,४,५,६,९,१०, 
११,१२ र १३ 

१८५० जिा  

7 खािेपािी िवुर्द्करणका लानि 
वफल्टर वविरण 

१३ वटै वडाहरू १०६जिा  

8 स्ििपाि कक्ष स्थापिा 5 िं. वडा कार्ाालर्, श्री 
जाल्पारे्दवी मा.वव(१२ िं. वडा) 
र ििरपानलकाको कार्ाालर् 

  

9 फलामे टिले, प्लाविक टिेल, 
मशल्चङ प्लाविक, ड्रम, पाइप 
लिार्िका कृवष सामग्री वविरण 

13 वटै वडा 120 जिा  

 

4.38 मेलम्ची ििरपानलकाको न्र्ावर्क सनमनिबाट सम्पन्न भएका कार्ाहरु  

(क) हालसम्म न्र्ावर्क सनमनिमा र्दिाा र फछौंट भएका वववार्दको वववरण  

वववार्दको वववरण  र्दिाा भएका वववार्दा 
संख्र्ा  

फछौट भएका 
वववार्द संख्र्ा 

न्र्ावर्क प्रवक्रर्ामा 
रहेका वववार्द संख्र्ा 

बाटो सम्बन्िी  11 11 0 

जग्िा सम्बन्िी 15 11 4 
अंि बण्डा सम्बन्िी  5 5 0 
लेिरे्दि सम्बन्िी  21 19 2 
ज्र्ाला मजर्दरुी सम्बन्िी  5 3 2 
साँि नसमािा सम्बन्िी  6 5 1 
घरेल ुवहंसा सम्बन्िी  5 4 1 
बाँि पैिी कुलो वा पािीघाटको बाँडफाँड 
सम्बन्िी  

8 6 2 

अन्र् व्र्शिको सम्पशत्तमा असर परु्ााएको 
सम्बन्िी  

5 4 1 

पनि/पत्नीको सम्बन्ि सम्बन्िी  7 7 0 
शजउिी अंि सम्बन्िी  1 1 0 
पालि पोषण सम्बन्िी  4 4 0 
कुटवपट सम्बन्िी  3 3 0 
िानल बेइज्जिी सम्बन्िी  6 6 0 
क्षनिपूनिा सम्बन्िी  1 1 0 
अन्र्  4 3 1 

जम्मा  107 93 14 
 

4.39 कृवष िाखाबाट अिरु्दािमा वविरण िररएका सामग्रीहरुको वववरण   

वडा 
िं 

नमनिवटलर 
संख्र्ा 

थ्रसेर 
संख्र्ा 

स्प्ररे्र 
संख्र्ा 

फलफूलको 
नबरुवाहरु 

थोपा नसचाइ 
सेट 

प्लाविक टिले 

१ 11 2 6 5870 46 86 
२ 6 2 7 1795 3 33 
३ 4 0 6 3415 3 39 
४ 5 4 10 11210 12 41 
५ 12 3 9 5350 4 41 
६ 17 5 6 9330 12 42 
७ 8 3 10 3158 32 39 
८ 9 3 27 1520 0 0 
९ 9 6 19 690 18 51 
१० 14 6 17 2075 30 73 
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4.38 मेलम्ची ििरपानलकाको न्र्ावर्क सनमनिबाट सम्पन्न भएका कार्ाहरु  

(क) हालसम्म न्र्ावर्क सनमनिमा र्दिाा र फछौंट भएका वववार्दको वववरण  

वववार्दको वववरण  र्दिाा भएका वववार्दा 
संख्र्ा  

फछौट भएका 
वववार्द संख्र्ा 

न्र्ावर्क प्रवक्रर्ामा 
रहेका वववार्द संख्र्ा 

बाटो सम्बन्िी  11 11 0 

जग्िा सम्बन्िी 15 11 4 
अंि बण्डा सम्बन्िी  5 5 0 
लेिरे्दि सम्बन्िी  21 19 2 
ज्र्ाला मजर्दरुी सम्बन्िी  5 3 2 
साँि नसमािा सम्बन्िी  6 5 1 
घरेल ुवहंसा सम्बन्िी  5 4 1 
बाँि पैिी कुलो वा पािीघाटको बाँडफाँड 
सम्बन्िी  

8 6 2 

अन्र् व्र्शिको सम्पशत्तमा असर परु्ााएको 
सम्बन्िी  

5 4 1 

पनि/पत्नीको सम्बन्ि सम्बन्िी  7 7 0 
शजउिी अंि सम्बन्िी  1 1 0 
पालि पोषण सम्बन्िी  4 4 0 
कुटवपट सम्बन्िी  3 3 0 
िानल बेइज्जिी सम्बन्िी  6 6 0 
क्षनिपूनिा सम्बन्िी  1 1 0 
अन्र्  4 3 1 

जम्मा  107 93 14 
 

4.39 कृवष िाखाबाट अिरु्दािमा वविरण िररएका सामग्रीहरुको वववरण   

वडा 
िं 

नमनिवटलर 
संख्र्ा 

थ्रसेर 
संख्र्ा 

स्प्ररे्र 
संख्र्ा 

फलफूलको 
नबरुवाहरु 

थोपा नसचाइ 
सेट 

प्लाविक टिले 

१ 11 2 6 5870 46 86 
२ 6 2 7 1795 3 33 
३ 4 0 6 3415 3 39 
४ 5 4 10 11210 12 41 
५ 12 3 9 5350 4 41 
६ 17 5 6 9330 12 42 
७ 8 3 10 3158 32 39 
८ 9 3 27 1520 0 0 
९ 9 6 19 690 18 51 
१० 14 6 17 2075 30 73 
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54

181

184

651

अनुदानमा �ववतरण भएका कृ�ष सामाग्रीह
�म�न�टलर संख्या थे्रसर संख्या स्पे्रयर संख्या थोपा �सचाइ सेट प्ला��क टनेल

cg'bfgdf ljt/0f ePsf s[lif ;fdu|Lx?
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gu/kflnsfaf6 &% k|ltzt cg'bfgdf ljt/0f ul/Psf kmnkm"nsf lj?jf tyf kmnkm'n au}rf



d]nDrL gu/kflnsf……:yfgLo ;/sf/sf] k|yd sfo{sfnÚÚ

212 ……d]nDrL gu/ ;d[l4sf] cfwf/Ms[lif, ko{6g, pBf]u / hnfwf/ÚÚ

 

4.40 अनदुानमा वितरण गररएका सामग्रीहरुको वििरण  

समाग्रग्रको 
नाम 

प्लाविक 
टनेल 

थोपा ग्रसचाइ सेट स्प्रयेर सरुक्षित 
पवहरहन सवहत 

प्लाविक टे्र हेलनेट मक्षचचङ प्लाविक मौरी घार 

पररमाण 192 124 170 500 3 रोल 60 रोल 108 
 
4.41 हाल सम्म वितरण गररएको बीउको वििरण 

बाग्रलको 
नाम 

उन्नत बीउ (के.क्षि मा) मूल बीउ (के.क्षि मा) अदिुा 
(के.क्षि मा) 

बेसार 
(के.क्षि मा) 

च्याउको 
िीउ कन्ये 

च्याउको 
बीउ ग्रसताके धान मकै गहुुँ धान मकै 

पररमाण 14480 7000 19700 865 265 5000 950 8750 
पाकेट 

२९०० 
पाकेट 

 

 

 

 

 

 

 

अनदुानमा वितररत धानको बीउ र धान खेत ग्रनररिण गदै नगर रमखु र उप रमखुज्यू 
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थोपा ग्रसचाइ सेट स्प्रयेर सरुक्षित 
पवहरहन सवहत 

प्लाविक टे्र हेलनेट मक्षचचङ प्लाविक मौरी घार 

पररमाण 192 124 170 500 3 रोल 60 रोल 108 
 
4.41 हाल सम्म वितरण गररएको बीउको वििरण 

बाग्रलको 
नाम 

उन्नत बीउ (के.क्षि मा) मूल बीउ (के.क्षि मा) अदिुा 
(के.क्षि मा) 

बेसार 
(के.क्षि मा) 

च्याउको 
िीउ कन्ये 

च्याउको 
बीउ ग्रसताके धान मकै गहुुँ धान मकै 

पररमाण 14480 7000 19700 865 265 5000 950 8750 
पाकेट 

२९०० 
पाकेट 

 

 

 

 

 

 

 

अनदुानमा वितररत धानको बीउ र धान खेत ग्रनररिण गदै नगर रमखु र उप रमखुज्यू 
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