
कोहलपरु नगरपाललकामा नव लनवााचित जनप्रलतलनधीको १०० दिनको अवलधमा भएका मखु्य मखु्य 
उपलब्धीहरुः 

 लमलत २०७९ बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको लनवाािनबाट लनवााचित भई लमलत २०७९ 
ज्येष्ठ ९ मा सपथ ग्रहण गरर कायाभार सम्हाल्न ुभएका नगर प्रमखु श्री पणुा प्रसाि आिाया ज्यू एवम ्
उहााँको नेततृ्वमा रहेको नगर कायापाललकाको लनणायबाट १०० दिन (जेठ ११- भाद्र १४) को अवधीमा 
िेहायका कायाप्रगलत/काया थालनी भएको हुाँिा नगरबासीको जानकारीको लालग मखु्य मखु्य ववषयहर 
प्रकाचशत गररएको छ । 

➢ नगरपाललकाले गने सम्पणूा कायाहर पारिशी एवं सहभागीता मूलक तवरलेगने गररएको, सम्पूणा 

लनणाय एवं सूिनाहर नगरपाललकाको वेब साईट, फेशबकुपेज आदिबाट लनयलमत प्रकाशन गने 

गररएको, कायापाललकाको लनणाय सोवह दिन वाभोललपल्ट नै प्रमाचणत गरी सावाजलनक गने गररएको, 

➢ िमकल ब्यवस्थापन तथा आकचस्मक सेवाको लालग यस अचि पैसा लाग्ने ल्याण्डलाईन बाट सेवा 

दिईिैआएकोमा लनुःशलु्क प्रयोग गने िमकलको नम्बर १०१ संिालनमा ल्याएको, 

➢ नगर क्षेत्रका ववपन्न जेहेन्िार ववद्याथीको लालग नगर प्रमखुछात्रवचृि कायाक्रम तजुामा गरी 

कायाान्वयनमा रहेको, सामिुावयक ववद्यालयमा चशक्षक अभाव हनु नदिन स्वयंसेवक चशक्षकको 

कायाक्रम स्वीकृत गरी कायाान्वयनको िरणमा रहेको,  

➢ आलथाक लमतब्ययीता एवं पारिशीताको लालग कोटेशन खररि प्रणालीलनरत्सावहत गररएको, गनै पने 

भएमा कम्तीमा ७ दिनको सूिनाबाटप्रलतश्पधाात्मक तवरले गने गररएको, राविय िैलनकमा ववज्ञापन 

प्रकाशन, स्टेशनरी मसलन्ि सामग्री लगायत ववलभन्न वकलसमका खररि टेण्डर बाट गने गररएको,  

➢ सरकारी एवं सावाजलनक जग्गा संरक्षणको लालग कुनै पलन ब्यचि संस्था वालनकायलाई जग्गा 

उपलब्ध नगराउने नीलत अवलम्बन गररएको । 

➢ सावाजलनक जग्गा अलतक्रमण गरी बनाईएका संरिनाहर हटाउन सरुवात गररएको र क्रमशुः गिै 

ललगन,े  

➢ स्थानीय भ ू उपयोग पररषि गठन गरी नगर क्षेत्रको सम्पूणा जग्गा कृवष एवंगैर कृवष क्षेत्रमा 

वगीकरण गररएको,  

➢ राविय भमूी आयोगको जग्गा ववतरण प्रयोजनाथा जग्गा नापजााँिको कायाअचन्तम िरणमा पगेुको, यस 

प्रयोजनाथा सम्पूणा जग्गालाई ग्रामीण, सहरोन्मखुर सहरी क्षेत्रमा ववभाजन गररएको,  



➢ योजना ब्यवस्थापनका लालग समयमै काया सम्पन्न गना, बजेट तथा कायाक्रमएकीन नभई योजना 

कायाान्वयन नगना, जथाभावी हनुे आलथाक िावयत्व लगायतकागलतववलध बन्ि गररएको, 

➢ नगरपाललकाको बजेट, योजना तथा कायाक्रम लनधााररत अवलधमै तजुामा गरीस्वीकृत भएको एक 

मवहनालभतै्र पचुस्तका प्रकाशन गरी वेब साईटमा समेत राचखएको (गत वषामा मंसीरमा प्रकाशन 

भएको), 

➢ कोहलपरु नगरपाललकाको आधारभतू तह (कक्षा १-८) मा स्थानीय पाठ्यक्रम (हाम्रो कोहलपरु) 

तयार गरी सम्पूणा ववद्यालयहरमा नपेाली भाषामा अध्यापनहनुे गरी यसै आलथाक वषािेचख लाग ु

गररएको,  

➢ फोहरमैला ववसजानका लालग ल्याण्डवफल साईटको प्रबन्ध एवं सम्झौता गरी कायाान्वयन गररएको,  

➢ कमािारी ब्यवस्थापन सम्बन्धमा िरबन्िी भन्िा अलधक संख्यामा रहीनगरपाललकालाई थप आलथाक 

िावयत्व लसजाना भएका ज्यालािारी तफा  कायारत एवंसेवा प्रिायक संस्थाबाट कायारत जनशचिलाई 

सेवा लनरन्तरता नदिईएको,  

➢ सम्पूणा संगठन एवं प्रशासन सधुारको लालग सझुाव दिन पूवा सचिव श्री शारिा प्रसाि लत्रतालको 

अध्यक्षतामा एक कायािल गठन गरर काया सम्पन्न भई प्रलतवेिन यही आचिन मसान्त सम्म 

प्रलतविेन प्राप्त हनुे गरर काया अचि बढाइएको,  

➢ नगरपाललकाको िते पत्र लनमााणको काम सरु भएको,  

➢ नगरपाललका अन्तगातका ववलभन्न शाखा उपशाखा, वडा, स्वास््य संस्थासम्पूणाबाट हनुे कायाक्रमहरको 

एकरपता एवं खिा लमत्ब्यीता गनाप्रशासकीय कायाववलध (खिा मापिण्ड लनयलमत गने) लनयमावली, 

२०७९ तजुामागरी लाग ुगररएको, जसको नमूना अन्य िजानौं पाललकाले समेत अवलम्बन गना माग 

गरेका, 

➢ जथाभावी ईन्धनको प्रयोग तथा ववतरण बन्ि गररएको,  ईन्धनको कुपन प्रणाली बन्ि गररएको,  

➢ नगर प्रहरी ऐनको समयसामवयक संसोधन गरी कोहलपरु नगर प्रहरी लनयमावली, २०७९ जारी 

गररएको, जस अनरुप पूणा पारिशी एवं प्रलतश्पधाात्मक ववलध/मापिण्डको पूणा पालना गरी नगर प्रहरी 

भनाा छनौट गरी लनयिु गररएको, प्रहरी ताललम केन्द्रको समन्वयमा ताललम ब्यवस्थापन गररएको,  



➢ सरुचक्षत आप्रवाशन कायाक्रम सामी को लालग सेवा प्रिायक संस्थाको म्याि सवकएकोमा नगरपाललका 

आफैले संिालन गना थालेको,  

➢ समयमा काम सम्पन्न नगने लनमााण ब्यवशायीलाई कारवाहीको िायरामा ल्याईएको,  

➢ गत ववगत वषाहरमा अत्यावश्यक भई तत्काल ग्राभेल गने तथा ह्यमुपाईपजडान गने काया नगर 

िररेटमा (पूरा िरमा) हनुे गरेकोमा यस वषा ईटेण्डरबाटसोको ब्यवस्थापन गररयो जस्मा ह्यमु 

पाईपतफा  कररव ४५% एवं ग्राभेल तफा कररव ५८% िट रकममा सम्झौता भईप्राववलधक एवं 

जनप्रलतलनधीको स्थलगत रपमा अनगुमन तथा लनगरानीमा लनमााण/ममात काया भईरहेको,  

➢ बजेट तथा कायाक्रम कायाान्वयनका लालग ववलभन्न िरणमा बैठकहर गरी समयमै सम्पन्न गने गरी 

कायाताललका बमोचजम काया गिै आईएको, खिा गने अचख्तयारी समयमै दिईएको, २०७९ भाद्र 

मसान्त सम्म खररि ववलध लनधाारण गरी खररि काया अचि बढाईएको, योजना तथा कायाक्रम आलथाक 

वषाको अन्त्यमा हनुेगरेको मा अब िेचख जेठ मसान्त पश्चात कुनै पलन योजनाको म्याि नरहने गरी 

नीलत तय गररएको,  

➢ आलथाक वषा २०७९/८० को लालग कायाक्रम कायाान्वयन पचुस्तका तजुामा गरीसम्पूणा कायाक्रम 

सम्पािन गने फोकल ब्यचि तोवकएको,  

➢ यस बीिमा २ वटा सावाजलनक सनुवुाई गररएको, नगर सभाका बैठकहर एवं आवश्यकता अनसुार 

अन्य बैठकहर प्रत्यक्ष प्रसारण (Live) गने गररएको, समयमै वावषाक समीक्षा सम्पन्न गररएको,  

➢ कोहलपरु नगरपाललकामा मालपोत तथा नापी कायाालय स्थापनाको लालग भवन ममातसम्भार गरी 

उपलब्ध गराईएको एवं उद्घाटन समारोहको ब्यवस्थापन सम्पूणा खिा ब्यहोरी समारोह ब्यवस्थापन 

गररएको,  

➢ नगरपाललकाको आन्तररक लनयन्त्रण प्रणाली तजुामा गररएको,  

➢ कोहलपरु नगर ववकास सलमलत, चशक्षा सलमलत लगायत लनयमानसुार गठन हनुसेम्पूणा सलमलतहर गठन 

गररएको, कोहलपरु नगर खेलकुि ववकास सलमलत गठन गरी पूणाता दिइएको। 

➢ नेपालगंज कोहलपरु सडक क्षेत्रको कोहलपरु िौराह िेखी हवलिारपरु सम्म सडकबिी ममात/जडान 

गरर असोज मसान्त लभत्र सञ्चालन हनुे तयारीमा रहेको। 



➢ प्रिेश वन मन्त्रालयको समन्वयमा कोहलपरु नेपालगंज सडक खण्डको गोल्छा िेचख जानकी 

गाउाँपाललकाको लसमाना सम्म वकृ्षारोपण सम्पन्न भएको र वपपरी िेचख राम मा वव सम्म सडक लग्रन 

बेल्टमा रेललङ्ग लनमााण सम्पन्न भएको। 

➢ सामिुावयक ववद्यालयहरको शैचक्षक गणुस्तर सधुारका लालग नगर प्रमखु द्वारा अनगुमन कायाको 

थालनी भएको र सामिुावयक ववद्यालयहरको शैचक्षक गणुस्तर र भौलतक सधुार काया अगाडी 

बढाइको। 

➢ लडचजटल कोहलपरु लनमााणका लालग ववस्ततृ पररयोजना प्रलतवेिन (DPR) काया सरु भएको। 

➢ कोहलपरु नगरपाललकाको प्रशासलनक भवनको ठेक्का सम्झौता भई लनमााण काया सरु गररएको । 

➢ नगरपाललका क्षेत्रलभत्र नयााँ भवन लनमााण गने नागररकहरलाई १००० वगा वफट भन्िा मलुन 

क्षेत्रफल भएका िर लनमााणका लालग नगरपाललका द्वारा लनुःशलु्क िरनक्सा लनमााण/लडजाईन तथा 

प्राववलधक परामशा सेवा उपलब्ध गराइने कायाको थालनी भएको। 

 

 

 

कोहलपरु नगरपाललका  
नगर प्रमखुको सचिवालय  

लमलतुः२०७९।०५।२२ 

 

 

 

 


