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खण्ड १: प्रारम्भिक 

1=1  कोहलपरु नगरपाम्लकाको समं्िप्त पररचय 

कोहलपुर नगरपाम्लका लुम्भिनी प्रदेश को िााँके म्िल्लामा पददछ । कोहलपुर नगरपाम्लकाको 

नामकरण तेल पेल्ने "कोल"िाट रहन गएको माम्नन्छ । म्ि.सं.२०७१ िैशाख २५ गतेको 

नेपाल सरकार मम्न्िपररषदको म्नणदय िमोम्िम साम्िकको कोहलपुर गाम्िस र रझेना गाम्िस 

गािेर यस नगरपाम्लकाको स्थापना िएको  र म्ि.सं. २०७१।२।७ देम्ख औपचाररक रूपमा 

नगरपाम्लकाको हैम्सयतमा कायद प्रारभि गररएको म्थयो। त्यसपम्छ म्ि.सं. २०७३ मा 

समशेरगन्ि गाम्िसको केही िाग समेत यस नगरपाम्लकामा गाम्िएर हालको कोहलपुर 

नगरपाम्लका स्थापना िएको हो। 

यस नगरपाम्लकाको िौगोम्लक अिम्स्थम्त २८ म्डग्री ७ म्मनेट १२ सेकेण्ड देम्ख २८ म्डग्री 

१८ म्मनेट ५४ सेकेण्ड उत्तरी अिांस, ८१ म्डग्री ३८ म्मनेट २४ सेकेण्ड देम्ख ८१ म्डग्री 

४९ म्मनेट ५१.६ सेकेण्ड पूिी देशान्तर साथै संघीय रािधानी काठमाडौदेम्ख ५३५ 

ककलोम्मटर, प्रस्ताम्ित प्रदेश रािधानी देउखुरी दाङ्गदेम्ख १३५ ककलोम्मटर  र अस्थायी 

मुकाम िुटिलदेम्ख २३१ ककलोम्मटर  पम्िममा रहेको छ िन े िााँके म्िल्ला सदरमुकाम 

नेपालगंिदेम्ख १६ ककलोम्मटर उत्तरमा पददछ। यो नगरपाम्लका नेपालको मध्यपम्िम तराई 

िेिमा पददछ । यस नगरपाम्लकाको कुल िेिफल १८४.२६ िगद की.मी. र राम्िय िनगणना 

२०७८ को प्रारम्भिक नम्तिा अनुसार कूल िनसंख्या १,००,२८९ छ । कोहलपुर 

नगरपाम्लकाको पूिदमा राप्तीसोनारी गाउाँपाम्लका, पम्िममा िैिनाथ गाउाँपाम्लका, उत्तरमा सल्यान 

म्िल्लाको चुरे पहाड श्रंखला र दम्िणमा िानकी गाउाँपाम्लका र नेपालगञ्ज उपमहानगरपाम्लका 

पददछन। यस नगरपाम्लकामा िभमा १५ िटा िडाहरु रहेका छन। 

कोहलपुर नगरपाम्लकाको नगर िस्तुगत म्ििरण, २०७४ अनुसार कोहलपुर नगरपाम्लकाको  कुल 

िनसङ्ख्यामध्ये नेपाली िाषी ६९.२४ प्रम्तशत, थारु २४.५१ प्रम्तशत, अिम्ध ४.७ प्रम्तशत, 
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म्हन्दी १.१ प्रम्तशत र मगरखाम, मैम्थली, डोटेली, गुरुङ, िोटे र अन्य १ प्रम्तशत िन्दा कम 

रहेका छन।1 

हािापानीका म्हसािले कोहलपुर नगरपाम्लका उपोष्ण करटिन्धीय (subtropical) िेिमा पददछ। 

यस नगरपाम्लका िेिको अम्धकतम तापक्रम म्ग्रष्म ऋतुमा ४६ म्डग्री र न्यूनतम तापक्रम 

म्हउाँदमा ४ म्डग्री सेम्ल्सयस सभम पुग्छ। यहााँ िार्षदक सरदर १९१२ म्म.म्म. िषाद हुन ेगददछ 

िने सापेम्ित आद्रता औषत ७१.४ प्रम्तशत रहन्छ। 

1=2  परष्ठिमू्म 

नेपाली िनताद्वारा गररएको एक्काइस कदने िम्लदानीपूणद िनआन्दोलन र दश िषे िनयुद्धको 

उपिका रुपमा एकसय तीस िष ेम्नरंकुश राितन्िको पतन र संघीय लोकताम्न्िक गणतन्िको 

उदय पिात २०७२ सालमा नेपालको संम्िधान िारी िएपम्छ मुलुक औपचाररक रुपमा संघीय 

संरचनामा रुपान्तरण िएको छ। सो िमोम्िम हाल नेपालमा ७५३ िटा स्थानीय तहहरु 

रहेका र िााँके म्िल्लामा ८ िटा स्थानीय तहहरु रहेका छन। िााँके म्िल्लामा रहेका एक 

उपमहानगरपाम्लका, एक नगरपाम्लका र ६ िटा गाउाँपाम्लका मध्येको कोहलपुर नगरपाम्लका 

एकमाि नगरपाम्लका हो। नेपालको संम्िधान िारी िै मुलुक संघीयतामा प्रिेश गरेसाँगै केम्न्द्रकर त 

रुपमा ससंहदरिारमा माि सीम्मत अम्धकार तथा म्िकासका अिसरहरु संिैधाम्नक रुपमै 

िनताको घरदैलो सभम लैिाने माध्यमका रुपमा स्थानीय सरकार अथादत स्थानीय तहहरु रहेका 

छन। नेपालको संम्िधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका एकल अम्धकार अन्तगदत २२ िटा 

अम्धकारहरु तथा अनुसूची ९ मा संघ प्रदेश र स्थानीय तहका १५ िटा साझा अम्धकारहरु 

सूचीकर त रहेका छन।2 संम्िधानद्वारा स्थानीय तहहरुलाई प्रदत्त म्यनै अम्धकार तथा  म्िभमिेारी 

पूरा गनदका लाम्ग साथै िनताको सुसूम्चत हुन ेअम्धकारको प्रिद्धदन र संिद्धदन गनदका लाम्ग 

नगरपालकाको यथाथद िस्तगुत अिस्था म्चिण गनदका लाम्ग यो कोहलपुर नगरपाम्लकाको 

स्िेतपि तयार गरी िारी गररएको छ। 

                                                             

1 www.kohalpurmun.gov.np/ne/;+lIfKt–kl/ro, २०७९।६।१२ 
2 नेपालको संम्िधान परष्ठ १८२ र १८३ 

http://www.kohalpurmun.gov.np/ne/;+lIfKt–kl/ro


4 
 

म्िगत लामो समय सभम स्थानीय स्िायत्त शासन ऐन अन्तगदतका स्थानीय म्नकायहरु समेत 

िनप्रम्तम्नधी म्िहीन अिस्थामा रहेका कारण म्िकास र समरम्द्ध प्रम्तको िनताको चहना स्थगन 

िैराखेको पररप्रेिमा म्ि.सं. २०७४ सालमा स्थानीय तहको ऐम्तहाम्सक प्रथम म्निादचन िै 

िनताको अम्िमतद्वारा पम्हलो िनम्निादम्चत स्थानीय सरकार गठन िएको र सो म्निादचनद्वारा 

म्निादम्चत िनप्रम्तम्नधीहरुको म्नधादररत पााँच िषे कायदकाल पूरा िई पुनM अको पााँच िष े

कायदकालका लाम्ग स्थानीय तहको दोस्रो म्निादचन यसै िषद सभपन्न िई नयााँ नगर कायदपाम्लका 

समेत गठन िैसको छ। यस पररिर्तदत पररम्स्थम्तमा पम्हलो कायदपाम्लकाले आफ्नो पााँच िष े

कायदकालमा नगरपाम्लकाको म्िकास र समरम्द्धका लाम्ग गरेका कामहरुको समीिा गरी यथाथद 

िस्तुगत अिस्था प्रस्तुत गनुद आिस्यक हुन्छ। यो िषद नै निगरठत नगर कायदपाम्लकाको आधार 

िषद पम्न हो। त्यसकारण पम्न नगरपाम्लकाको ितदमान अिस्थाको पम्हचान र अम्िलेम्खकरण 

म्िना आगामी िषदहरुमा यस कायदपाम्लकाल ेगरेका कायदहरुको िस्तुपरक मूल्यांकन गनद समेत 

करठन हुन ेिएकोले यो स्िेत पि तयार गरर िारी गनुद अपररहायद रहेको छ। 

कोहलपुर नगरपाम्लका लुम्भिनी प्रदेशको एक उकदयमान र तीब्र रुपमा शहरीकरण िैरहेको 

नगर मािै निै कणादली प्रदेशको प्रिेश द्वार पम्न हो। एकाम्तर केिल िीस ककलोम्मटरको 

दरूरमा अन्तरादम्िय म्समाना र पूिदपम्िम रािमागदमा पने शहर िएका कारण यस नगरपाम्लकामा 

कैयौं अिसरका साथै चुनौम्तहरु समेत रहेका छन। म्यनै म्नम्हत चुनौम्तहरुको सामना गद ै

अिसरहरुलाई ग्रहण गनद सके्न हो िने यो नगरपाम्लका देशकै एक नमुना नगरका रुपमा 

स्थाम्पत हुन ेकुरामा कुन ैशंका छैन। यसै पररप्रेिमा हालको नगर कायदपाम्लका गठन हुनपुूिदको 

नगरपाम्लकाको यथाथद अिस्थाको समीिा र मूल्यांकन गरी नयााँ कायदपाम्लकाले तय गनुदपने 

म्िकासको यािा र मागदको पम्हचान गनद अपररहायद रहेको परष्ठिूम्ममा यो स्िेत पि तयार 

गरी िारी गररएको छ।  

1=3  उद्देश्य  

यस शे्वत पि प्रकाशन गनुदका उद्दशे्यहरु म्नम्न िमोम्िम रहेका छन। 

 नगर कायदपाम्लकाको पम्हलो कायदकालको कामहरुको समीिा गनुद 
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 नगरपाम्लकाको ितदमान यथाथद िस्तुगत अिस्थाको म्चिण गरर नगरिासी िनता एिं 

सरोकारिाला म्नकाय तथा व्यम्िहरुसमि पारदशी रुपमा प्रस्तुत गनुद 

 निगरठत ितदमान नगर कायदपाम्लकाको िाम्ि कायदकदशा तथा मागदम्चि प्रस्तुत गनुद 

 

1=4  श्वते पि तयारी म्िम्ध तथा प्रकर या 

यस शे्वत पिमा तथ्याङ्क संकलनको प्राथम्मक श्ोतका रुपमा स्थालगत अध्ययन अिलोकन, 

िैठक तथा छलफल र नगर कायदपाम्लका सदस्यहरु लगायत म्िम्शष्ट व्यम्िहरुसाँग अन्तरिाताद 

िस्ता उपकरणहरुको प्रयोग गररएको छ िन ेम्द्वतीय श्ोतका रुपमा संम्िधान, कानुनी तथा 

नीम्तगत दस्तािेिहरु, राम्िय िनगणना २०७८ को प्रारम्भिक प्रम्तिेदन, आर्थदक सिेिण 

२०७८/०७९, कोहलपुर नगरपाम्लकाको नगर िस्तुगत म्ििरण २०७४, नगरपाम्लकाको नीम्त, 

ििेट तथा कायदक्रम २०७९/०८०, नगरपाम्लकाको िेिसाइट र नगरपाम्लकाका म्िम्िन्न 

शाखागत रुपमा प्राप्त तथ्यांक तथा सूचनाहरुलाई उपयोग गरी म्िम्िन्न म्िषय तथा िेिका 

म्िज्ञरुद्वारा तथ्यांक संकलन, प्रशोधन र म्िश्लेषण गरी शे्वत पिको मस्यौदा तयार गररएको छ। 

मस्यौदालाई नगरस्तरीय सुझाि संकलन छलफलको आयोिना गरी प्रमुख म्िषयिस्तु तथा 

म्ििरण सरोकारिालाहरू समि प्रस्तुत गरी राय सुझाि संकलन गररएको छ। यसरी  प्राप्त 

राय सुझाि तथा म्िज्ञहरुको परामशद लाई समेत समािेश गरी नगरपाम्लकाको शे्वत पिको 

अम्न्तम दस्तािेि  तयार िएको छ। 
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खण्ड २: िौम्तक पिूादधार ििे 

2=1 नगर गौरिका आयोिना 

कोहलपुर नगरपाम्लकाको म्नितदमान नगर कायदपाम्लकाले आ.ि. २०७५/०७६ मा ५३ िटा 

ठूला तथा नगरका गौरिका कायदक्रम घोषणा गरेको म्थयो। यी कायदक्रमहरुको लाम्ग सो आर्थदक 

िषदका लाम्ग रु. 15,26,37,805.०९।÷ ििेट समेत म्िम्नयोिन गररएको म्थयो । सो ििेट 

संघीय सरकारको म्ित्तीय समानीकरण अनुदान, रािश्व िााँडफााँड र सशतद अनुदान तथा प्रदेश 

सरकारको म्ित्तीय समानीकरण अनुदान, रािश्व िााँडफााँड साथै नगरपाम्लकाको आन्तररक 

स्रोतिाट ब्यहोने गरी स्रोतको व्यिस्थापन समेत गररएको म्थयो।  

म्स.नं. कायदक्रमको म्ििरण ििेट लक्ष्य कैकफयत 

१ 
sf]xnk'/ j8f g+=)@, l:yt t]/x lj3fdf 

v]ns"b d}bfg lgdf{0f 7,500,000.00 1 j^F   

२ uf]nkfs{df 306f3/ lgdf{0f qmdfut 6,000,000.00 1 j^F   

३ lqdflj x'b} uf]N5f;Dd 9n lgdf{0f qmdfut 2,000,000.00 200 ld^/   

४ 
dx]Gb| /fhdfu{sf] 8'8'jf b]lv /f]x0fL vf]nf;Dd 

9n lgdf{0f qmdfut 5,000,000.00 500 ld^/   

५ 
rKk/uf}8L sflnsf dlGb/ b]lv e/}of hf]8g] 

jf6f] sfnf]kq] 4,000,000.00 300 ld^/   

६ 
s[i0f df=lj=jb{xjf lqk'/fu0f ;Dd hf]8g] 

af6f] sfnf]kq] qmdfut 4,500,000.00 400 ld^/   

७ 
d}6xjfb]lv pQ/ zflGtgu/ ljsf; gu/ x'b} 

ls/ggfnf;Dd hf]8\g] jf6f] sfnf]kq] ug]{ 

qmdfut 2,500,000.00 300 ld^/   

८ aGbfb]lv r6f/ lqdflj dfgGw/sf] 3/ ;Dd 

hf]8g] jf6f] sfnf]kq] ug]{ qmdfut 3,500,000.00 300 ld^/   

९ j8f g+=^sf] jf6f] sfnf]kq] ug]{ qmdfut 4,000,000.00 400 ld^/   

१० j8f g+= $ sf] uf]xjf ufpF x'b} /em]gf hf]8g] 

jf6f] sfnf]kq] ug]{ 3,500,000.00 300 ld^/   

११ 
j8f g+ !$sf] xjnbf/k'/ x'b} & g+= j8fsf] 

nvgf, /hu9jf sDbL;Dd hf]8g] af6f] 

sfnf]kq] ug]{ qmdfut 5,500,000.00 500 ld^/   

१२ 
j8f g+= ! sf}lznfgu/ v nfOg af6f] 

sfnf]kq 4,500,000.00 450 ld^/   

१३ lkk/L rf}sb]lv klZrd x'b} em08xjf 

ufpF;Dd hf]8g] jf6f] sfnf]kq] qmdfut 3,500,000.00 400 ld^/   
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१४ 
dx]Gb| /fhdfu{ j8f g+= % sf] j8f sfof{no 

cuf8L x'b} /em]gf hf]8g] jf6f] sfnf]kq] 

qmdfut 3,500,000.00 350 ld^/   

१५ rf}wl/of;Dd hf]8\g] af6f] sfnf]kq] qmdfut 3,500,000.00 250 ld^/   

१६ 

t6aGwg j8f g+=* em/s6\6L , j8f g+=!), 

)#, & g+= sf] hd'gL rf]s, k|;fbLk'/ / !@ g+= 

d;'/L v]t afF;sf] a'6f, !% g sf] k]8f/L / 

!# g+= j8fsf] e/}of hd'gf 3f/ 6,500,000.00 500 ld^/   

१७ ls/ggfnf kz'klt dlGb/ b]lv ljsf; gu/ 

hfg] af6f] sfnf]kq 3,500,000.00 300 ld^/   

१८ !$ / !% g+=sf] j8f sfof{no cuf8Laf6 af}4 

ljxf/ hfg] af6f] sfnf] kq] qmdfut 2,500,000.00 250 ld^/   

१९ x\o'd kfO{k vl/b 2,500,000.00 100 j^f   

२० 
u|fe]n vl/b - sfo{kflnsfsf] lg0f{o cg';f/ 

k|To]s j8fnfO{ ?=^%,))). –sf b/n] afFls 

?=(),))). – j8f g+=& nfO{_ 1,000,000.00 
300 

£fgld^/   

२१ 
;fgf] 8'8'jf k'n lgdf{0f sfo{ ! qmdfut gfnL 

lgdf{0f 500,000.00 100 ld^/   

२२ 
lj/f6 vfg]kfgL cfof]hgfnfO{ vfg]kfgL nfO{g 

lj:tf/df ;xof]u 800,000.00 1.00   

२३ 
dbgrf}s vfg]kfgL cfof]hgfnfO{ k"jf{wf/ 

lgdf{0fdf ;xof]u 500,000.00 1.00   

२४ 
z+;]/u+h vfg]kfgL cfof]hgfnfO{ k"jf{wf/ 

lgdf{0fdf ;xof]u 500,000.00 1.00   

२५ ;dk"/s sf]if sf]xnk'/ ! b]lv !% ;Dd 9,468,854.00 1.00   

२६ j8f g+=@ sf] j8f sfof{no lgdf{0f 4,500,000.00 1.00   

२७ slG6Gh]G;L sf]xnk'/ ! b]lv !% ;Dd 2,600,000.00 1.00   

२८ 
of]u tyf k|fs[lts lrlsT;fno c:ktfnsf] 

ejg lgdf{0f ug{] 1,000,000.00 1.00   

२९ gu/kflnsfsf] ejg lgdf{0f 6,000,000.00 1.00   

३० afafgu/ rf]s b]vL dlGb/ ;Dd hf]8g] af6f] 

sl/a #)) ld6/ sfnf]kq 2,700,000.00 200 ld^/   

३१ 
ljleGg :yfgdf /x]sf] ;fj{hlgs hUuf 

;+/If0f 500,000.00 5.00   

३२ 
aGohGt' / dfga larsf] 4Gb Go'lgs/0fsf 

nfuL tf/af/ 1,000,000.00 100 ld^/   

३३ l;Qn gu/ b]lv gx/ ;Ddsf] af6f] sfnf]kq] 2,800,000.00 300 ld^/   

३४ 
j8f g+ !@ / !# hf]8g] /f]x0fL vf]nfdf kmnfd] 

k'n lgdf{0f 1,000,000.00 1.00   
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३५ 
dx]Gb| /fhdfu{ b]lv rGgxjf hf]8g] af6f] 

sfnf]kq] ug 2,500,000.00 200 ld^/   

३६ 
nfut ;fdm]bf/L sf{os|d - Go'gtd #) 

k|ltzt nfut ;fem]bf/L_ 6,532,390.00 
1000 

ld^/   

३७ uf]xjf ufpFsf] k'n lgdf{0f 500,000.00 1.00   

३८ 
jfu]Zj/L ax'd'lv SofDk;sf] k'jf{wf/ 

lgdf{0fdf ;xof]u 800,000.00 1.00   

३९ k'n lgdf{0f tyf dd{t 500,000.00 1.00   

४० 
8fO{gflds df=lj= b]lv xfO{j] hf]8g] gfnL 

lgdf{0f 700,000.00 150 ld^/   

४१ pBf]u jfl0fHo ;+3 ;+u ;fem]bf/L sfo{qmd 500,000.00 1.00   

४२ /Tg /fhdfu{ b]lv klZrd x'b} dx]Gb| /fhdfu{ 

hf]8g] jf6f] u|fe]n tyf df6f] lkmlnË 800,000.00 1.00   

४३ 
dfgGw/sf] 3/ b]lv lqdflj rf]s ;Dd hf]8g] 

9n lgdf{0f 500,000.00 50 ld^/   

४४ gu/ ;efxn lgdf{0f 5,000,000.00 1.00   

४५ 
cGt{/fli6o lqms]6 d}bfgdf r]lGhË ?d 

lgdf{0f 500,000.00 1.00   

४६ uf]xjf ufpFdf yf? ;fd'bflos ejg lgdf{0f 500,000.00 1.00   

४७ 
lqdflj /em]gf x'Fb} a]8gk'/ hf]8g] af6f] 

sfnf]kq]q] cf=j=M)&$/)&% sf] 6]08/ ePsf] 

e'QmfgL lbg afFsL 6,300,000.00 1.00   

४८ cf=j= M )&$ /)&% sf] 6]08/ ePsf] e'QmfgL 

lbg afFsL se{8 xn lgdf{0f 2,540,789.00 1.00   

४९ 
cf=j= M )&$ / )&% sf] 6]08/ ePsf] 

e'QmfgL lbg afFls uf]nkfs{df 1,666,306.00 1.00   

५० cf=j= M )&$ / )&% sf] 6]08/ ePsf] 

e'QmfgL lbg afFls csn3/jf a/sf] af]6 b]lv 1,603,311.00 1.00   

५१ 
cf=j= )&$ /)&% sf] 6]08/ ePsf] e'QmfgL 

lbg afFsL a;kfs{sf] l8lkcf/ lgdf{0f 700,000.00 1.00   

५२ 
cf=j= M )&$ / )&% sf] 6]08/ ePsf] 

e'QmfgL lbg afFsL kLk/L ;/;jtL rf}sdf 

kfs{ lgdf{0f Pj+ af6f] sfnf] kq] 1,468,963.00 1.00   

५३ 
cf=j= M )&$/)&% sf of]hgfx?sf] e'QmfgL 

lbg'kg]{ bfloTj -lj/f6 vfg]kfgL cfof]hgf 

nufPt_ 6,157,192.10 1.00   

  hDdf 152,637,805.10     
 

2=2 सडक तथा यातायात 

सडक 
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पूिादधार म्िकासको मुख्य आयाम नै सडक हो िन ेसमग्र म्िकासको पूिादधार पम्न सडक हो। 

कोहलपुर नगरपाम्लका िेि म्िि आर्थदक िषद २०७८/०७९ सभम अथादत म्नितदमान 

कायदपाम्लकाको कायदकालमा कूल सडकको लभिाई ३८९.८३ ककलोम्मटर3 रहेको छ। आर्थदक 

िषद २०७८/०७९ सभम कालोपिे सडक ३९९४ म्मटर, पीसीसी/आरसीसी सडक १८५ 

म्मटर, ग्रािेल सडक  २३२७२.८ म्मटर र कच्ची सडक (माटो पटान) ११५० म्मटर रहेको 

छ। यो म्ििरण सिै प्रकारका सडक (राम्िय रािमागद, कफडर सडक, म्िल्ला सडक, शहरी 

सडक र ग्रामीण सडक) को हो। यस समयािधीमा ४४४८.२ म्मटर पकक्क नाली म्नमादण कायद 

समेत सभपन्न िएको छ।4  

आर्थदक िषद २०७८/०७९ सभम नगरपाम्लका ििेम्िि म्नर्मदत सडक सञ्जालको म्ििरण 

म्स.नं. सडकको म्ििरण िभमा लभिाई (म्मटर) प्रम्तशत कैकफयत 

१ कालोपिे सडक ३९९४ 13=96  

२ पीसीसी/आरसीसी सडक १८५ 0=65  

३ ग्रािेल सडक २३२७२.८ 81=37  

४ कच्ची सडक ११५० 4=00  

 कूल िभमा लभिाई २८६०१.८ 100  

 स्रोत: पूिादधार तथा योिना शाखा, आर्थदक िषद २०७८/७९ को िार्षदक प्रगम्त समीिा 

 

तथ्यांक िमोम्िम आर्थदक िषद २०७८/०७९ मा अथादत म्नितदमान कायदपाम्लकाको कायदकालमा 

कोहलपुर नगरपाम्लकामा िभमा १४.६१ प्रम्तशत सडक माि कालोपि ेर आरसीसी िएको 

देम्खन्छ िन ेकूल सडकको ८१.३७ प्रम्तशत सडक ग्रािेल िएको अिस्था छ। 

यातायात 

यातायातका दरष्टकोणले कोहलपुर नगरपाम्लका सुम्िधायुि र सभपन्न रहेको छ। यस नगरपाम्लका 

कायदपाम्लकाको कायादलय पूिदपम्िम रािमागद र रत्न रािमागदसाँगै िोम्डएको छ अथादत कोहलपुर 

चौराहासाँगै अिम्स्थत छ। यस नगरपाम्लकाका सिै िडा तथा टोलहरु सडक सञ्जालले िोम्डएका 

छन। पूिद पम्िम रािमागदमा सुम्िधा सभपन्न िसपाकद समेत यहााँ रहेकोले देशका सिै प्रमुख 

                                                             
3 कोहलपुर नगरपाम्लकाको नगर िस्तुगत म्ििरण, २०७४ 
4 पूिादधार तथा योिना शाखा, आ.ि. २०७८।७९ को िार्षदक प्रगम्त सम्मिा  
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शहर र म्िम्िन्न म्िल्लाहरु साँग सहि पहुाँच रहेको छ। सडक यातायात माि निई यस 

नगरपाम्लकाले हिाई यातायातको समेत सुम्िधा सहि रुपमा उपिोग गरररहेको अिस्था छ। 

नेपालगञ्ज रााँझा म्िमानस्थल यस नगरपाम्लकाको केन्द्र अथादत कोहलपुर चौराहदेम्ख िभमा १३ 

ककलोम्मटर ६ लेन सडकको दरूीमा रहेको छ। यहााँिाट काडमाडौं, पोखरा, िुभला, मुगु, 

िािुरा लगायतका म्िम्िन्न स्थानहरुमा नेपाल िाय ुसेिा म्नगम र अन्य म्निी कभपनीद्वारा 

सञ्चाम्लत म्िमानहरुले उडान िन ेगरेका छन। 

कोहलपुरिाट नेपालगन्ि, कणादली प्रदेश, पम्िमको म्समाना कन्चनपुर गड्डाचौकी र पूिदमा िुटिल, 

नारायणघाट हुाँदै काठमाडौलगायत पूिी नेपालका म्िम्िन्न शहरहरु िाने पक्की सडक यातायातको 

सुम्िधा छ। यहााँिाट सुखेत ८५ ककलोम्मटर,  महेन्द्रनगर २०० ककलोम्मटर र काठमाडौ ५३५ 

ककलोम्मटरको दरूीमा पददछन। कोहलपुरमा पिूदपम्िम महेन्द्र रािमागद तथा नेपालगन्ििाट सुखेत 

हुाँदै कणादली प्रदेश िाने रत्न रािमागद म्मल्न ेचारिटा िाटोको संगम (चौराह) रहेको छ। 

त्यसैले कोहलपुरलाई यातायात सुम्िधाका म्हसािले महेन्द्र रािमागदिाट सुदरु पम्िम तथा 

कणादली प्रदेश िाने प्रिेशद्वारका रुपमा म्लइन्छ। कोहलपुर नगरपाम्लका िेिम्िि समेत एक 

ठाउाँिाट अको ठाउाँ िानका लाम्ग िाह्रै मम्हना मोटरगाडी चल्ने सडक मागदहरु छन। यहााँिाट 

१३ ककलोम्मटर दरूीमा नेपालगन्ि एअरपोटद रहेको छ । यस एअरपोटदिाट काठमाडौ र कणादली 

तथा सुदरुपम्िम प्रदेशका पहाडी म्िल्लाहरुमा िाने हिाइिहािहरु चल्दछन। कोहलपुरमा दगुदम 

पहाडी म्िल्लाहरुिाट म्िरामी ल्याउन र आपतकालीन उद्दार कायदका लाम्ग हेलीप्याडहरु रहेका 

छन् ।5 

 

2=3 पिूादधार म्िकास शाखािाट सभपाकदत कायद 

पूिादधार म्िकास शाखािाट आगामी आ.ि. २०७९।०८० को लाम्ग ठेक्का प्रकर यािाट खररद 

कायद गनुदपन ेिभमा १४ िटा र उपिोिा सम्मम्तमाफद त संचालन हुन े१६२ िटा गरी कूल 

१७६ िटा िौम्तक पूिादधार म्िकासका आयोिनाहरु म्स्िकर त िएका छन। ठेक्का प्रकर यािाट 

खररद गररन े१४ िटा आयोिना मध्ये ७ िटाको खररद सभझौता िैसकेको, ४ िटाको िोलपि 

मूल्यांकन प्रकर यामा रहेको र ३ िटाको िोलपिको सूचना प्रकाशन िै खररदको प्रकर या शुरु 

                                                             
5 https://kohalpurmun.gov.np/ne/संम्िप्त÷पररचय¸ २०७९।०८।१५ 
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सकेको अिस्था रहेको छ। िोलपिको माध्यमिाट खररद प्रकर या सभपन्न गररन ेआयोिनाहरुको 

म्ििरण यस प्रकार छ। 

क्र.स.ं योिनाको नाम लागत अनमुान रकम रु. किोल अकं रु. कैकफयत 

१ फूलिारी टोल अनेको 

घरदेम्ख चन्द्रप्रकाश 

रेग्मीको घरसभम पक्की 

नाली सम्हत िाटो 

कालोपि े

२८,७९,१०८।२५ २०,६७,६३६।९२ सभझौता िएको 

२ कौम्शलानगर (क) लाइन 

सडक कालोपि े

१,००,०९,३८४।९६ ६३,९२,१९६।१९ सभझौता िएको 

३ पसेनीपुर, चौधरीया, 

गोहिा हुाँदै रझेना गाउाँ 

िोड्ने सडक कालोपि े

िडा नं ४,५,६,१० र 

१५ 

१,९१,१६,८१०।४७ १,१५,१६,६३७।९८ सभझौता िएको 

४ रामनगर पम्िम म्िराट 

खानेपानी हुाँदै नेपालगंि 

सुखेत िाने िाटो कालोपि े

१,३६,८८,८६४।७१ ८२,०४,४६८।८८ सभझौता िएको 

५ झण्डहिा चोकदेम्ख पम्िम 

िाडद नं १५ हुदै खिरुा 

अस्पताल िोड्ने सडक 

कालोपि े

३०,४९,७७८।०५ २२,७१,०८५।६३ सभझौता िएको 

६ एकतानगर देम्ख म्सम्री 

गोहिा गाउाँ हुाँदै कदशािन्य 

लेदो पदाथद व्यिस्थापन 

केन्द्र पहुाँच मागद म्नमादण 

१,३७,४०,७०३।०६ ६९,०९,३२९।६४ सभझौता िएको 

७ िनज्ञान ज्योम्त माम्ि 

ििन म्नमादण कोहलपुर १ 

६९,९१,८७०।७४ ४८,३५,६५२।६२ सभझौता िएको 

८ रािमागद िोड्ने सडक 

म्नमादण कायद कोहलपुर 

चौराहदेम्ख पिूद खण्ड 

१२७६४८६६।२०  मूल्यांकन 

प्रकर यामा रहेका 

९ रािमागद िोड्ने सडक 

म्नमादण कायद कोहलपुर 

चौराहदेम्ख पम्िम खण्ड 

८९,७१,३४७।७७ 
 मूल्यांकन 

प्रकर यामा रहेका 
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१० रािमागद िोड्ने सडक 

म्नमादण कायद कोहलपुर 

चौराहदेम्ख उत्तर खण्ड 

९४,२३,६६७।७५ 
 मूल्यांकन 

प्रकर यामा रहेका 

११ रािमागद िोड्ने सडक 

म्नमादण कायद कोहलपुर 

चौराहदेम्ख दम्िण खण्ड 

१,५६,५२,९२५।९२ 
 मूल्यांकन 

प्रकर यामा रहेका 

१२ म्सकलसेल प्रयोगशालाको 

तला थपे्न कायद 

२८,७४,४६७।१५ 
 सूचना प्रकाशन 

िएको 

१३ श्ी म्शखर िडीिटुीदेम्ख 

पूिद मोहन डााँगीको घर 

सभम सडक कालोपि े

२०,५५,०७३।९२ 
 सूचना प्रकाशन 

िएको 

१४ ७ नं िडा कायादलय िाने 

सडक कालोपि े

२०,१३,२२९।५५ 
 सूचना प्रकाशन 

िएको 

 

 

2=4 कर म्ष तथा ससचंाइ 

नेपाल कर म्षप्रधान देश हो। नेपालको संम्िधानमा व्यिस्था गररएको रािको पुनसंरचना अन्तगदत 

संघ प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अम्धकार िेिमा कर म्षलाई समेरटएकोले यस 

िेिको म्िकासका लाम्ग राज्यका तीनै तहले समन्ियात्मक रुपमा काम गनुदपन ेहुन्छ । कर म्ष 

िेिको समग्र म्िकासका लाम्ग ससंचाइ, उन्नत िीउिीिन, मल, उन्नत िातको पशु नश्ल, 

घााँस तथा चरन िेि व्यिस्थापन, कर म्ष उपिको उम्चत ििार व्यिस्थापन, कर म्ष किाद तथा 

अनुदान, िैज्ञाम्नक प्रम्िधी तथा कर म्ष औिार/उपकरण र दि कर म्ष प्राम्िम्धक िनशम्ि िस्ता 

कुरामा समुम्चत ध्यान कदनुपने हुन्छ।  

यस नगर िेिमा उत्पादन हुने प्रमुख अन्न िालीमा धान, गहुाँ र मकै हुन िन ेदलहन, 

तेलहन, तरकारी तथा फलफूल खेम्त पम्न प्रसस्त उत्पादन हुन्छ। नगरपाम्लकाको कूल 

िम्मनमध्ये २९५.१३ हेक्टर खेत, ९७५.८ हेक्टर िारी र ३९५.०७ हेक्टर घडेरी रहेको 

छ। यस मध्ये पम्न िभमा ७५६ हेक्टर िम्मनमा माि ससंचाई सुम्िधा पुगेको छ।6 

यस नगरपाम्लकाद्वारा आ.ि. २०७८/७९ मा कर म्ष म्िकास तफद ३१ िटा कायदक्रम तथा 

आयोिनाहरुका लाम्ग िभमा रु. १,३७,५०,०००  म्िम्नयोिन गररएकोमा िभमा २८ िटा 

                                                             
6 कोहलपुर नगरपाम्लकाको नगर िस्तुगत म्ििरण, २०७४ 
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कायदक्रमहरु सभपन्न िई रु. १,०४,००,००० (एक करोड चार लाख रुपैयााँ) अथादत 

म्िम्नयोम्ित ििेटको ८१.५७ प्रम्तशत माि खचद िएको अिस्था छ। पशु म्िकास सिेा तफद 

आ.ि. २०७८/७९ मा ३१ िटा कायदक्रम तथा आयोिनाहरुका लाम्ग िभमा रु. 

१,०६,००,००० (एक करोड छ लाख रुपैयााँ) म्िम्नयोिन गररएकोमा त्यसको ७९.२२ 

प्रम्तशत अथादत रु. ८३,९८,००० (म्ियासी लाख अन्ठानब्ि ेहिार रुपैयााँ) खचद िएको छ। 

कर म्ष तथा पशु म्िकास सेिाका लाम्ग आ.ि. २०७८/७९ मा िभमा रु. २,४३,५०,००० 

(दईु करोड म्िचालीस लाख पचास हिार रुपैयााँ) म्िम्नयोिन गररएकोमा रु. 

१,८७,९८,००० (एक करोड सचासी लाख अन्ठानब्िे हिार रुपैयााँ) अथादत म्िम्नयोम्ित 

ििेटको ७७.१९ प्रम्तशत माि खचद िएको अिस्था छ। कर म्ष तथा पशु म्िकास सेिा सभिन्धी 

कायदक्रमका लाम्ग नगरपाम्लकाले म्िम्नयोिन गरेको ििेट कूल म्िम्नयोिनको तुलनामा १.३२ 

प्रम्तशत माि रहेको छ िन ेसो ििेट समेत खचद हुन नसकेको अिस्था देम्खन्छ।7 

 

2=5 खानपेानी  तथा सरसफाई 

कोहलपुर साना शहर खानेपानी आर्ोजना, लिराट खानेपानी आर्ोजना नगरपाललकामा सञ्चाललत 

खानेपानी आर्ोजनाहरु हुन। र्ी आर्ोजनाहरुले नगरपाललकामा भूलमगत पानी तानेर पाइपमाफा त 

खानेपानी उपलब्ध गराएका छन। यस नगरपाम्लकाको खानेपानीको प्रमुख स्रोतका रुपमा टू्यि 

िेल (नल्का) को पानी नै रहेको छ। त्यसका अलािा धारा, कुिा/इनार, िार र िोतलको 

पानी समेत म्पउन ेगरेको पाइन्छ। कोहलपुर नगरपाम्लकाको नगर िस्तुगत म्ििरण, २०७४ 

अनुसार यस नगरपाम्लकाका १५,३६७ घरपररिारले टु्यि िेल, २१८५ घरपररिारले पाइपको 

धारा, २१ घरपररिारले इनार, कुिा र िरुिा तथा ११६ घरपररिारले अन्य स्रोतको 

खानेपानी प्रयोग गने गरेको देम्खन्छ। यस तथ्यांक िमोम्िम कूल घर पररिार मध्ये ८६.८७ 

प्रम्तशत घरपररिार खानेपानीका लाम्ग टु्यि िेल (नल्का) को खानेपानीमा नै म्निदर हुने 

गरेको देम्खन्छ िन ेन्यून संख्यामा िए पम्न केही घरपररिारले कुिा र िरुिा िस्ता असुरम्ित 

खानेपानीको समेत प्रयोग गन ेगरेको अिस्था छ।  

                                                             
7 कर म्ष शाखा, आ.ि. २०७८।७९ को िार्षदक प्रगम्त समीिा 
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शौचालय प्रयोगको अिस्थालाई हेदाद यस नगरपाम्लकाका ५२४० घरपररिारले कच्ची शौचालयको 

प्रयोग गछदन िन े१०६५७ घर पररिारले साधारण ककम्समको पक्की शौचालय प्रयोग गछदन। 

२४५ घरपररिारले िायोग्यास िम्डत शौचालय र १२४९ घरपररिारले माि व्यिम्स्थ रुपमा 

सेम्फ्ट ट्याङ्की िडान गररएको शौचालयको प्रयोग गने गरेको देम्खन्छ। यस तथ्यांक िमोम्िम 

यस नगरपाम्लका िेिका िभमा १७६८९ घरपररिार मध्य े१७३९१ पररिारले माि कुनै न 

कुनै प्रकारको शौचालय प्रयोग गन ेदेम्खएको छ िन े२९८ घर पररिारले िन ेशौचालय नै 

प्रयोग नगने देम्खन्छ िुन कूल घरपररिारको १.६८ प्रम्तशत हो।  

 

2=6 म्िद्यतु 

राम्िय म्िदु्यत प्रशारण सेिाको पहुाँच िएको यस नगरपाम्लकामा उिादको प्रमुख स्रोतको रुपमा 

केम्न्द्रय प्रशारण लाइनको िलम्िदु्यत नै रहेको छ। नगरपाम्लकामा िम्त्त िाल्नका लाम्ग 

िलम्िदु्यतको प्रयोग गन ेघरपररिार संख्या १७४३०, मरितेल १५३, सौयद उिाद ६४, िायो 

ग्यास ७ र अन्य स्रोत ३५ रहेका छन। केम्न्द्रय प्रशारण लाइनको म्ििुलीको प्रयोग गन े

घरपररिार ९८.५३ प्रम्तशत रहेका छन िन ेअनिीकरणीय उिादमा म्निदर घरपररिार िने १ 

प्रम्तशत िन्दा पम्न कम रहेको देम्खन्छ।8 

 

2=7 सचंार 

संचार सुम्िधाका दरम्ष्टकोणले कोहलपुर नगरपाम्लका सुम्िधा सभपन्न अिस्थामा रहेको छ । 

टेम्लफोन, टेम्लम्ििन¸ रेम्डयो, पिपम्िका, कभप्यूटर, इमेल, इन्टरनेट लगायत संचार सुम्िधा 

यस िेिमा उपलव्ध रहेका छन । नेपाल दरूसंचार कभपनीका माि पीएसटीएन टेम्लफोन 

लाइन २६५६, एडीएसएल सेिा ७९९, िीएसएम पोष्टपेड मोिाइल १६६५, िीएसएम म्प्रपेड 

मोिाइल ५१४९०, स्काई पोष्टपेड २ र स्काई म्प्रपेड मोिाइल ६८२४ प्रयोग िएको छ । 

                                                             
8 कोहलपुर नगरपाम्लकाको नगर िस्तुगत म्ििरण, २०७४ 
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रेम्डयो प्रयोग गने घरधरुी संख्या २७४५, टेम्लम्ििन प्रयोग गने १४६४६, मोिाइल 

फोन प्रयोग गने ४६१०६, कभप्यूटर प्रयोग गने ५५७२ र इमेल इन्टरनटे प्रयोग गने 

२२५२ घरधुरी रहकेा छन।9 

रेडियो प्रशारण सिेा 

कोहलपुरमा रेम्डयो नेपालको केम्न्द्रय तथा िेिीय म्मम्डयम िेि (५७६ ककलो हिद  सुखेत)  तथा 

एफएम (१०० मेगाहिद चमेरे डााँडा) प्रसारण सेिा सुन्न सककन्छ ।  यसका अम्तररि कोहलपुर 

एफएम (१०१.२ मेगाहिद), प्रम्तिोध एफएम (१०२.४ मेगाहिद) र रेम्डयो म्मसन (१०३.५ 

मेगाहिद) ले स्थानीय स्तरमा शहरिासीका लाम्ग राम्िय, स्थानीय र अन्तरराम्िय समाचार, 

मनोरञ्जन, अन्तरिाताद, स्थानीय गम्तम्िम्धका लाइि ररपोटदङ, शैम्िक तथा सामुदाम्यक िागरणका 

कायदक्रम तथा व्यापार-व्यिसाय प्रिद्धदनका म्िज्ञापनहरु प्रसारण गन ेगददछन् । यी प्रसारणहरु 

सभिम्न्धत रेम्डयोिाट म्नर्मदत इन्टरनेट िेिसाइट तथा सामाम्िक सञ्जालका म्लङ्कहरुमाफद त् 

समेत सुन्न सककन्छ । 

टेम्लम्ििन प्रसारण सिेा  

कोहलपुरमा नेपाल टेम्लम्ििनको िेिीय प्रसारण केन्द्र रहेको छ। यस प्रसारण केन्द्रिाट नेपाल 

टेम्लम्ििनको केम्न्द्रय प्रसारण लगायत कोहलपुर टीिी नामक अलग्ग ै च्यानलिाट समेत 

श्व्यदरश्य कायदक्रमहरु प्रसारण हुन्छन। यी प्रसारणहरु इटरनेटलगायत स्थानीय टेम्लम्ििन केिलु 

नेटिकद र म्डस सेिा नेटिकद माफद त समेत रटिीमा हेनद र सुन्न सककन्छ। 

पिपम्िका  

नेपालको आलिकाररक तथा सरकारी रालरि र् दैलनक समाचारपत्र गोरखापत्र दैलनकको पलिमाञ्चल 

संस्करण कोहलपुरबाट नै प्रकालशत हुन्छ। र्सैगरी कान्तिपुर, नागररक नु्यज पलिम टुडे, 

समाचारपत्र दैलनक, नर्ााँ पलत्रका दैलनक हरेक लदन लबहान उपलब्ध हुने रालरि र् पलत्रकाहरु हुन। 

लमसन टुडे, रु्गर्ान दैलनक र्हााँका स्थानीर् बजारबाट प्रकालशत हुने प्रचललत पलत्रकाहरु हुन।   

                                                             
9 कोहलपुर नगरपाम्लकाको नगर िस्तुगत म्ििरण, २०७४ 
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खण्ड ३: सामाम्िक म्िकास 

3=1 स्िास्थ्य 

कोहलपुर नगरपाम्लका िेि म्िि आर्थदक िषद २०७८/०७९ को अन्त्य सभममा सरकारी 

अस्पताल १ िटा, स्िास्थ्य चौकी ३ िटा, शहरी स्िास्थ्य स्िास्थ्य केन्द्र १ िटा र िर्थदङ्ग 

सेन्टर २ िटा सरकारी स्िास्थ्य संस्थाहरु संचालनमा रहेका छन िन ेम्निी/गैरसरकारी िेििाट 

संचाम्लत स्िास्थ्य संस्थाहरुमा अस्पताल तथा नर्सदङ्ग होम ५ िटा, पोम्लम्क्लम्नक ६ िटा 

र मेम्डकल/औषधी पसल २५ िटा रहेका छन। अन्य स्िास्थ्य सुम्िधाहरुमा २ िटा माइक्रोस्कोपी 

केन्द्र, १ िटा आयुिेद औषधालय, ४ िटा ियरोग उपचार केन्द्र, १५ िटा आधारिूत 

स्िास्थ्य उपचार केन्द्र र १ िटा म्सकल सले एम्नम्मया ल्याि समेत संचालनमा रहेका छन। 

सरकारी अस्पतालमा १५ शैया र म्निी/गैरसरकारी िेििाट संचाम्लत अस्पतालमा ५६५ शैया 

गरी कूल ५८० शैयाको सुम्िधा यस नगरपाम्लका िेि म्ििका अस्पतालहरुमा उपलव्ध रहेको 

छ।10  

नगरपाम्लकाको आर्थदक िषद २०७८/०७९ मा स्िास्थ्य िेिका लाम्ग रु. ९,५८,५६,७१५ (नौ 

करोड अन्ठाउन्न लाख छपन्न हिार सात सय पन्र रुपैयााँ) ििेट म्िम्नयोिन गररएकोमा रु. 

६,२५,७०,७९८ (छ करोड पच्चीस लाख सत्तरी हिार सात सय अन्ठानब्िे रुपैयााँ) अथादत 

६५.२८ प्रम्तशत खचद िएको छ। उि म्िम्नयोिन रकम नगरपाम्लकाको कूल म्िम्नयोम्ित 

ििेटको ६.८ प्रम्तशत हो।11  

 

 

 

3=2 म्शिा 

कोहलपुर सािर नगरपाम्लका हो। नगरपाम्लकाको कुल सािरता ९६.८५ प्रम्तशत पुगेको छ। 

१५ देन्तख ६० िर्ा  उमेर समूहका िनसंख्याको सािरता प्रम्तशत ९५ प्रम्ततिन्दा िढी िएमा 

                                                             
10 http://103.233.56.101:5003/profiling/main/kohalpur, 2079/06/20 
11 आर्थदक प्रशासन शाखा, आ.ि. २०७८।०७९ को  िार्षदक प्रगम्त सम्मिा 

http://103.233.56.101:5003/profiling/main/kohalpur
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सािर नगरपाम्लका घोषणा गन ेनीम्तगत व्यिस्था िए अनुसार म्मम्त २०७६ िेठ ३१ गतेका 

कदन कोहलपुर नगरपाम्लकालाई सािर नगरपाम्लका घोषणा गररएको म्थयो।12  

कोहलपुर नगरपाम्लका िेिमा िभमा ८८ िटा म्िद्यालयहरु रहेका छन। िसमध्ये ३० िटा 

सामुदाम्यक, ५८ िटा  संस्थागत, १ िटा सािदिम्नक गुठी र २ िटा धार्मदक म्िद्यालय रहेका 

छन। शैम्िक िषद २०७८ सभम आधारिूत तह (किा ८ सभम) संचाम्लत म्िद्यालय ५० िटा 

र माध्यम्मक तह (किा ९÷१२) संचाम्लत म्िद्यालय ३८ िटा रहेका छन। कोहलपुर 

नगरपाम्लका म्िि रहेका ३० िटा सामुदाम्यक म्िद्यालयहरु मध्य े२८ िटा म्िद्यालय अन्तगदत 

िभमा ८१ िटा िालम्िकास केन्द्रहरु संचाम्लत रहेका छन। सामुदाम्यक, संस्थागत र गुठी 

म्िद्यालयमा िभमा म्िद्याथी संख्या ३६०६१ रहेको छ। िसमध्ये िाल म्िकास केन्द्र लगायत 

सिै सामुदाम्यक म्िद्यालय तफद २०२८६ िना र संस्थागत म्िद्यालय तफद १५७७५ िना 

म्िद्याथीहरु अध्ययनरत रहेका छन।13
 

नगरपाम्लकाको आर्थदक िषद २०७८/०७९ मा म्शिा िेिको म्िकास र प्रिद्धदनका लाम्ग रु. 

३०,५८,५७,१२५.७४ (तीस करोड अन्ठाउन्न लाख सन्ताउन्न हिार एक सय पच्चीस रुपैयााँ 

चौरहत्तर पैसा) ििेट म्िम्नयोिन गररएकोमा रु.२७,०३,४९,७२२.६० (सत्ताइस करोड तीन 

लाख उन्पचास हिार सात सय िाइस रुपैयााँ साठी पैसा) अथादत ८८.३९ प्रम्तशत खचद 

िएको छ। उि म्िम्नयोिन नगरपाम्लकाको कूल म्िम्नयोम्ित ििेटको २१.६७ प्रम्तशत हो 

।14
 

 

३.२.१ सामदुाम्यक म्िद्यालयहरु 

कोहलपुर नगरपाम्लका िेिमा रहेका कूल ३० िटा सामुदाम्यक म्िद्यालयहरु मध्ये आधारिूत 

तह (किा ८ सभम) संचालन िएका म्िद्यालय १७ िटा र माध्यम्मक तह (किा ९÷१२) 

संचाम्लत सामदुाम्यक म्िद्यालय १३ िटा रहेका छन। यी सामुदाम्यक म्िद्यालयहरुमा िालम्िकास 

देम्ख किा १२ सभम िभमा २०२८६ िना म्िद्याथीहरु अध्ययनरत रहेका छन। यस नगर 

िेिम्िि संचाम्लत सामुदाम्यक म्िद्यालयहरुमा स्िीकर त दरिम्न्दमा कायदरत म्शिकहरु िभमा 

                                                             
12 कोहलपुर नगरपाम्लका, म्शिा, युिा तथा खेलकूद शाखाको अम्िलेख 
13 शैम्िक म्स्थम्तको झलक २०७८, कोहलपुर नगरपाम्लका, म्शिा, युिा तथा खेलकूद शाखा 
14 आर्थदक प्रशासन शाखा, आ०७९/०७८ .ि.  िार्षदक प्रगम्त सम्मिा 
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१४४ िना, राहत अनुदानमा कायदरत म्शिकहरु िभमा १११ िना, नगर अनुदानमा कायदरत 

म्शिकहरु िभमा ४० िना र म्शिण सुधार अनुदानमा कायदरत म्शिकहरु िभमा १९ िना 

गरी कूल ३१४ िना म्शिकहरु सामुदाम्यक म्िद्यालयमा कायदरत रहेका छन।15  

कोहलपरु नगरपाम्लकामा रहेका सामदुाम्यक म्िद्यालयहरुको म्ििरण 

क्र.सं. म्िद्यालयको नाम ठेगाना कैकफयत 

माध्यम्मक तह (किा १÷१२) सचंाम्लत म्िद्यालयहरुको म्ििरण  

१ लक्ष्मी माध्यम्मक म्िद्यालय कोहलपुर÷२, िददहिा  

२ सगरमाथा ज्ञानपुञ्ज माध्यम्मक 

म्िद्यालय 

कोहलपुर÷४, रझेना  

३ म्ििुिन माध्यम्मक म्िद्यालय कोहलपुर÷१०, म्िद्यानगर  

४ ज्ञानज्योम्त माध्यम्मक म्िद्यालय कोहलपुर÷१२, चप्परगौढी  

५ राम माध्यम्मक म्िद्यालय कोहलपुर÷१४, िैिनाथपुर  

६ कर ष्ण माध्यम्मक म्िद्यालय कोहलपुर÷१, कौम्शलानगर  

७ िनज्ञान ज्योम्त माध्यम्मक म्िद्यालय कोहलपुर÷१, कौम्शलानगर  

८ िनता माध्यम्मक म्िद्यालय कोहलपुर÷३, मैटहिा  

९ सरस्िती माध्यम्मक म्िद्यालय कोहलपुर÷८, म्पपरी  

१० ज्ञानज्योम्त माध्यम्मक म्िद्यालय कोहलपुर÷११, िम्गया  

११ नेपाल राम्िय माध्यम्मक म्िद्यालय कोहलपुर÷१३, खड्किार  
 

१२ म्सद्धाथद माध्यम्मक म्िद्यालय कोहलपुर÷५, रझेना  

१३ िालम्शिा माध्यम्मक म्िद्यालय कोहलपुर÷१३, िरैया  

१४ नेपाल राम्िय आधारिूत म्िद्यालय कोहलपुर÷७, लखनिार  

१५ नेपाल राम्िय आधारिूत म्िद्यालय कोहलपुर÷१०, चटार  

१६ नेपाल राम्िय आधारिूत म्िद्यालय कोहलपुर÷१५, चौधररया  

१७ नेपाल राम्िय आधारिूत म्िद्यालय कोहलपुर÷१५, चन्नहिा  

१८ िनचेतना आधारिूत म्िद्यालय कोहलपुर÷४, गोहिा  

१९ म्शिशम्ि आधारिूत म्िद्यालय कोहलपुर÷२, प्रेमनगर  

२० िनज्योम्त आधारिूत म्िद्यालय कोहलपुर÷९, झण्डहिा  

                                                             
15 शैम्िक म्स्थम्तको झलक २०७८, कोहलपुर नगरपाम्लका, म्शिा, युिा तथा खेलकूद शाखा 
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२१ नेपाल राम्िय प्राथम्मक म्िद्यालय कोहलपुर÷१३, म्समरी  

२२ नेपाल राम्िय प्राथम्मक म्िद्यालय कोहलपुर÷१४, ढोडपुिाद  

२३ मुम्ि प्राथम्मक म्िद्यालय कोहलपुर÷२, मुम्िनगर  

२४ िाल प्राथम्मक म्िद्यालय कोहलपुर÷७, रिगढुिा   

२५ म्िद्याज्योम्त प्राथम्मक म्िद्यालय कोहलपुर÷१२, चप्परगौढी  

२६ म्सिदना िाल प्राथम्मक म्िद्यालय कोहलपुर÷१४, म्सिदनटोल  

२७ राधाकर ष्ण प्राथम्मक म्िद्यालय कोहलपुर÷१४, अकलघरुिा  

२८ म्हमालय मदरसा गररि निाि 

प्राथम्मक म्िद्यालय 

कोहलपुर÷३, िेडनपुर  

२९ मदरसा रहमातुल उलुम कोहलपुर÷९, झण्डहिा  

३० रामिानकी राधाकर ष्ण प्राथम्मक 

म्िद्यालय 

कोहलपुर÷१२, चप्परगौढी  

 स्रोत: शैम्िक म्स्थम्तको झलक २०७८, कोहलपुर नगरपाम्लका, म्शिा, युिा तथा खेलकूद शाखा 

 

३.२.२ ससं्थागत म्िद्यालयहरु 

कोहलपुर नगरपाम्लका िेिमा रहेका कूल ५८ िटा म्निी िेििाट संचाम्लत संस्थागत 

म्िद्यालयहरु मध्ये प्ल ेग्रुप तथा मन्टेस्िरी म्िम्धका पूिदप्राथम्मक तहका म्िद्यालय ६ िटा, किा 

१ देम्ख किा ५ सभम संचाम्लत म्िद्यालयहरु १६ िटा, किा १ देम्ख ८ सभम संचाम्लत 

म्िद्यालयहरु ९ िटा किा ९ देम्ख १२ सभम संचाम्लत म्िद्यालयहरु २५ िटा रहेका छन । 

किा संचालन अनुमम्त म्लएका २ िटा म्िद्यालय हाल संचालनमा रहेका छैनन ।16  

 

म्िश्वम्िद्यालय तहको म्शिा 

मध्यपम्िम म्िश्वम्िद्यालयको आंम्गक क्याभपसको रुपमा रहेको िागेश्वरी िहुमुखी क्याभपस यस 

नगरपाम्लकामा रहेको एक माि सामुदाम्यक क्याभपस हो । किा ११ देम्ख स्नातकोत्तर तहसभम 

पठनपाठन हुन ेयस क्याभपसमा ३३ िना प्राध्यापकहरु अध्यापनरत छन िन े१३०० िना 

म्िद्याथीहरु अध्ययनरत रहेका छन । म्निी िेििाट संचाम्लत काठमाण्डौ म्िश्वम्िद्यालयिाट 

सभिन्धन प्राप्त नेपालगञ्ज मेम्डकल कलेि रहेको छ । यस मेम्डकल कलेिमा एमम्िम्िएस र 

पोस्ट÷ग्र्यािुएट एमडी तहको अध्ययन अध्यापन िैरहेको छ । यस नगर िेिमा नेपालगञ्ज 

                                                             
16 शैम्िक म्स्थम्तको झलक २०७८, कोहलपुर नगरपाम्लका, म्शिा, युिा तथा खेलकूद शाखा 
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मेम्डकल नर्सदङ कलेि र लडद िदु्ध नर्सदङ कलेि गरी २ िटा नर्सदङ कलेिहरु संचालनमा 

रहेका छन िने यी कलेिहरुमा  नर्सदङ म्िषयमा प्रमाणपि तह र स्नातक तह सभम पठनपाठन 

हुन्छ । अन्य म्निी कलेिहरुमा कोहलपुर मोडेल कलेि, न्य ू िागेश्वरी एकेडेमी कलेि र 

डाइनाम्मक कलेि गरी ३ िटा िहुमुखी क्याभपस संचालनमा रहेका छन । 

 

प्राम्िम्धक म्शिा तथा व्यिसाम्यक ताम्लम 

कोहलपुर नगरपाम्लका िेिम्िि रहेको सामुदाम्यक म्िद्यालय लक्ष्मी माध्यम्मक म्िद्यालयमा 

प्राम्िम्धक धार संचालन िएको छ। म्निी िेििाट संचाम्लत गोखाद युनाइटेड पम्ब्लक स्कूलमा 

िन म्िज्ञान म्िषयमा स्नातक तहको पठनपाठन िैरहेको छ । दईुिटा सामुदाम्यक माध्याम्मक 

म्िद्यालयहरुमा पम्न प्राम्िम्धक म्शिा तथा व्यिसाम्यक ताम्लम केन्द्र (म्सरटईिीटी) अन्तरगदतका 

प्राम्िम्धक म्िषयहरु संचालन गररएको छ । म्ििुिन माध्यम्मक म्िद्यालयमा ३ िषे म्डप्लोमा 

इन कभप्यूटर इम्न्िम्नयररङ र ज्ञानज्योम्त माध्यम्मक म्िद्यालयमा ३ िषे म्डप्लोमा इन म्सम्िल 

इम्न्िम्नयररङ म्िषयको पठनपाठन हुने गरेको छ । 

 

पसु्तकालय 

ज्ञानोदय पुस्तकालय कोहलपुरमा रहेको एक माि पुस्तकालय हो । म्ि.सं. २०५८ सालमा 

स्थापना िएको यस पुस्तकालयले हाल दैम्नक ७०÷८० िना स्थानीय नगरिासी, प्रिुद्ध िगद, 

िालिाम्लका र म्िद्याथीहरुलाई म्नशुल्क रुपमा िाइफाई इन्टरनेट, कभप्यूटर गेम, पिपम्िका¸ 

सन्दिद सामग्री र पाठ्यपुस्तकको अध्ययन गन ेिस्ता सेिाहरु प्रदान गरररहेको छ ।17
 

 

सामदुाम्यक म्सकाई केन्द्र 

सामुदाम्यक सािरता, म्नरन्तर म्शिा, अनौपचाररक म्शिा तथा सामुदाम्यक सचेतीकरण आय 

आिदन सभिन्धी आधारिूत ज्ञान सीप म्िकासका कायदक्रमहरु संचालन गनदका लाम्ग एक 

सामुदाम्यक म्सकाई केन्द्र रहेको छ । 

 

म्िद्याथी लखेािोखा केन्द्र 

                                                             
17 शैम्िक म्स्थम्तको झलक २०७८, कोहलपुर नगरपाम्लका, म्शिा, युिा तथा खेलकूद शाखा 
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कोहलपुर नगरपाम्लकाको म्शिा, युिा तथा खेलकूद शाखामा एक म्िद्याथी लेखािोखा केन्द्र 

रहेको छ। यस केन्द्रले सामुदाम्यक तथा संस्थागत म्िद्यालयमा अध्ययन गन ेशारीररक एि ं

िौम्द्धक अपाङ्गता िएका िालिाम्लका सभिन्धी लेखािोखा राख्न तथा पढाइ, लेखाइ, छाििरम्त्त 

र सरकारी एिं गैरसरकारी तहिाट प्रदान गररन ेसेिा सुम्िधा सभिन्धमा प्राम्िम्धक परामशद 

सेिा प्रादान गददछ।18
 

 

खलु्ला म्िद्यालय 

लिलभन्न कारणले बीचैमा पढाइ छाडेर लिद्यालर् बालहर रहेका तर पलछ लिद्यालर्को औपचाररक 

लशक्षालाई लनरिरता लदन चाहने लिलभन्न उमेरका व्यन्तिरुका लालग आफ्नो दैलनक पेसा व्यिसार् 

गदै घरैमा बसेर लशक्षा आजान गने अिसर प्रदान गने हेतुले खुला लिद्यालर्को अििारणा आएको 

हो । नेपालमा हाल ८४ िटा खुला लिद्यालहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । रालरि र् लशक्षा नीलत, २०७५ 

मा खुला लशक्षाको अिसर लिस्तार गने रणनीलत छ । कोहलपुर नगरपाललका न्तस्थत श्री लत्रभुिन 

माध्यलमक लिद्यालर्मा खुला लशक्षा सञ्चालनमा रहेको छ । उि लिद्यालर्मा सञ्चाललत खुला 

लशक्षामा हाल लनमालि तहमा ५ ९छात्र २ र छात्रा ३० जना र मालि तहमा ४८ ९छात्र २८ जना र 

छात्रा २०० जनाले अध्यर्न गरररहेका छन् ।   

 

युवा तथा खेलकूद 

र्स नगरपाललका के्षत्र लभत्र १० िटा रु्िा क्लबहरु लिर्ालशल रहेका छन, जसमा ७७७ जना रु्िाहरु 

आबद्ध रहेका छन। र्सै गरी नगर के्षत्रमा २८ िटा बालक्लबहरु गठन भई लिर्ाशील रहेका छन। 

उि क्लबहरुमा ५२७ जना बालबाललका आिद्ध रहेका छन् र सो मधे्य बाललकाको अनुपात ५८ 

प्रलतशत रहेको छ। नगर के्षत्र लभत्र िडा नं। ११ मा लिकेट खेलमैदान र िडा नम्बर १३ रानीघाटमा 

खेलमैदान रहेको छ। र्सै गरी नगर के्षत्रको लिलभन्न ७ स्थानमा खेलकुद, मनोरञ्जन स्थलहरु रहेका 

छन। अिररालरि र् लिकेट मैदान, तेह्र लबघा फुटबल मैदान, कोहलपुर बजारन्तस्थत शलहद मञ्च आलद 

र्हााँका मुख्य खेल मैदानहरु हुन। र्सबाहेक केही माध्यलमक लिद्यालर्हरुमा समेत प्रशसै्त 

फरालकला खेल मैदानहरु रहेका छन। 

                                                             
18 शैम्िक म्स्थम्तको झलक २०७८, कोहलपुर नगरपाम्लका, म्शिा, युिा तथा खेलकूद शाखा 
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नपेाली मम्हला कक्रकेट  

नेपालमै सिैिन्दा पम्हले मम्हला कक्रकेट खलेको शुरुिात कोहलपुरिाट िएको हो। म्ि.सं. 

२०६१ फागुन १५ गत ेकोहलपुरको प्रस्ताम्ित अन्तरादम्िय कक्रकेट मैदानमा छािाहरुको पम्हलो 

कक्रकेट खेल प्रम्तयोम्गता आयोिना िएको म्थयो । िेिीय कक्रकेट म्िकास सम्मम्त िेि नं ५ 

र प्लान नेपालको आर्थदक सहयोगमा आयोम्ित उि प्रथम छािा (मम्हला) कक्रकेट 

प्रम्तयोम्गतामा िााँके म्िल्लाका २९ िटा म्िद्यालयका ४३५ िना छािाहरुको सहिाम्गता रहेको 

म्थयो । उि प्रम्तयोम्गताले िसालेको िगमा मलेम्शयामा सन ्२००७ मा आयोिना िएको 

प्रथम एम्शयन कक्रकेट काउम्न्सल मम्हला च्याम्भपयनम्सपमा नेपाल सहिागी िई उपम्ििेता हुाँदै 

इम्तहास रच्न सफल िएको म्थयो । उि खेलमा मम्हला कक्रकेटका कप्तान समेत ७ िना 

िााँकेका म्थए । यसमा तीन िना कोहलपुरका म्थए। त्यस मध्ये ममता थापा मगर उप-कप्तान 

समेत िइन ्। मम्हला कक्रकेट म्िकासको सभिािनालाई ध्यानमा राखी कोहलपुर नगरपाम्लकाले 

आ.ि.२०७४/०७५ मा नेपालमा पम्हलो पटक उपमेयर-कप अन्तर माम्ि छािा कक्रकेट खेल 

प्रम्तयोम्गताको आयोिना गयो। उि कक्रकेट प्रम्तयोम्गतामा ११ म्िद्यालयका १५४ िना छािाहरु 

सहिागी िएका म्थए, िसमा िनज्योम्त माम्ि म्ििेता र  म्ििुिन माम्ि (सामुदाम्यक 

म्िद्यालय) रनर-अप घोम्षत िए । यसपम्छ नगरपाम्लकाले कोहलपुरमा मम्हला कक्रकेटको 

म्िकास गन ेअम्िप्रायले हरेक आर्थदक िषदमा उपमेयर-कप कक्रकेट प्रम्तयोम्गताका लाम्ग िार्षदक 

कायदक्रम र ििेट म्िम्नयोिन गदै आएको छ । कोहलपुरलाई मम्हला कक्रकेटको उद्गमस्थल 

िनाउन र मम्हला कक्रकेटलाई आिको यस अिस्थामा ल्याउन नेपाली मम्हला कक्रकेटका म्पता 

िनेर पम्हचान िनाएका पूिदकप्तान  लेख िहादरु िेिीको योगदान अतुलनीय छ ।19 

 

3=3 सामाम्िक सरुिा तथा पञ्जीकरण 

आ.ि. २०७८।०७९ मा िभमा रु. २१,५७,७३,५२८ (एक्काइस करोड सन्ताउन्न लाख 

म्िहत्तर हिार पााँच सय अठ्ठाइस रुपै ाँया ) रकम सामाम्िक सुरिा ित्ता िापत म्ितरण 

गररएको छ। ०सामाम्िक सुरिा ित्ता प्राप्त गन ेलम्ित िगद र संख्या सभिन्धी म्ििरण यस 

प्रकार रहेको छ। 

                                                             
19 https://kohalpurmun.gov.np/ne/संम्िप्त÷पररचय¸ २०७९।०८।१२ 
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क्र.सं. लम्ित िगद सखं्या कैकफयत 

१ िेष्ठ नागररक (७० िषद माथी) २८३२ िना  

२ िेष्ठ नागररक )दम्लत(  ४३३ िना  

३ िेष्ठ नागररक )एकल मम्हला(  ६५७ िना  

४ म्िधिा मम्हला ११७२ िना  

५ पूणद अपाङ्गता िएका व्यम्ि १६० िना  

६ अम्त अशि अपाङ्गता िएका व्यम्ि  ३२४ िना  

७ दम्लत िालिाम्लका  ९८७ िना  

८ लोपोन्मुख िाम्त २५ िना  

 िभमा सखं्या ६५९० िना  

सामाम्िक म्िकास शाखा, आ०७९/०७८ .ि.  िार्षदक प्रगम्त सम्मिा 

व्यम्िगत घटना म्ििरणः 

क्र.स. व्यम्िगत घटना म्ििरण िभमा संख्या 

१ िन्मदताद २०९० िना 

२ म्ििाहदताद १००१ िना 

३ िसाईसराइ आएको ३५४० िना 

४ िसाईसराइ गएको १३७३ िना 

५ मरत्य ुदताद िएको ४६६ िना 

६ सभिन्ध म्िच्छेद ८२ िना 

स्रोत: सामाम्िक सुरिा तथा पञ्जीकरण उपशाखा, कोहलपुर नगरपाम्लका 

 नयााँ नागररकताका लाम्ग म्सफाररस म्लएको िभमा संख्या १८१ िना। 

 नागररकता प्रम्तलीम्पका लाम्ग म्सफाररस म्लएको िभमा संख्या ७३ िना।  

3=4 सामाम्िक सघं/ससं्था, समहू तथा क्लिहरु 

र्स कोहलपुर नगरपाललकामा रालरि र् प्रारन्तिक कक्षा पढाइ कार्ािमको टोल पढाइ समुह, ललक्षत 

िगा सञ्जाल, बाल सञ्जाल, बाल क्लब, सामुदालर्क िन उपभोिा सलमलत, स्थानीर् रु्िा क्लब, आमा 

समुह, बचत तथा स्वािलम्बन, दारी ग्याङ आलद जस्ता सङ्गलठत समुहहरू सामालजक सेिाका लिलभन्न 
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सम्बन्तित कार्ाहरुमा लिर्ाशील छन्। र्सका साथै र्स नगरपाललकामा सुशासन, स्थानीर् शासन, 

सामालजक मेललमलाप लगार्तका लिलभन्न लिर्र्गत के्षत्रमा लिलभन्न गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले लिलभन्न 

लिकास लनमााण तथा सचेतीकरण सम्बिी कार्ाहरु गरररहेका छन। आ.ि. २०७८/७९ मा यस 

नगरपाम्लकामा ९ िटा म्िम्िन्न प्रकर म्तका संघ संस्थाहरु दताद िएका छन िन े२३ िटा  

नगरपाम्लका िन्दा अन्यिै दताद िएका तर यस नगरपाम्लका अन्तगदत कायदिेि िै 

नगरपाम्लकामा सुचीकर त िएका िएका छन ।20 

आ.ि. २०७८/७९ मा नगरपाम्लकामा दताद िएका ससं्थाहरुको म्ििरण 

क्र.सं. ससं्थाको नाम दताद म्मम्त कैकफयत 

१. लेकाली यूिा क्लि कोहलपुर २०७८।०६।१७  

२. कक्रयरटि यूिा क्लि कोहलपुर २०७८।१०।२३  

३. पुष्पिारटका सामुदाम्यक संस्था २०७८।१०।२३  

४. उज्यालो सामुदाम्यक म्सकाइ केन्द्र २०७८।०५।२९  

५. ग्रुप १४ यूिा तथा खेलकुद क्लि २०७८।0६।0४  

६. िागेश्वरी आमा समुह कोहलपुर िााँके २०७८।११।११  

७. मदन स्मरती यूिा क्लि २०७८।१२।०१  

८. नेपाल यूिा स्टार क्लि २०७९।०१।१२  

९. सरिनम्शल मम्हला समुह २०७९।०३।१३  

 

आ.ि. २०७८/७९ मा नगरपाम्लकामा सचूीकर त िएका ससं्थाहरुको म्ििरण 

क्र.सं. ससं्थाको नाम सचूीकर त िएको म्मम्त कैकफयत 

१. िनिागरण समाि िााँके    २०७८।१२।०२  

२. शाम्न्त पुनस्थादपना गरह       २०७८।१२।२४  

३. नेपाल गन्धिद समाि िर्ददया  २०७८।१२।०१  

४. नील सागर िरद्धाश्म िााँके  २०७८।१०।०५  

५. नेपाल घर िहाल उपिोिा मञ्च  २०७८।११।१२  

६. इन्डुरेक कोहलपुर        २०७८।१०।१४  

७. सामुदाम्यक सेिा केन्द्र कोहलपुर    २०७८।०९।२०  

८. सामाम्िक म्िकास मञ्च       २०७८।०९।१८  

९. सामाम्िक सचेतन सरोकार मञ्च      २०७८।०९।१८  

                                                             
20 सामाम्िक म्िकास शाखा, आ.ि. २०७८।७९ को िार्षदक प्रगम्त समीिा 
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१०. नेपाल उत्पीम्डत उत्थान म्िकास समाि 

िााँके  

२०७८।०९।१६  

११. यूिा रोिगार मञ्च          २०७८।०९।२२  

१२. हाम्रो सेिा घर िााँके    २०७८।८।१०  

१३. िनचेतना सामुदाम्यक अध्ययन केन्द्र     २०७८।०९।२२  

१४. श्ी शंकर िगिान मम्न्दर संरिण 

सम्मम्त   

२०७८।८।८  

१५. िनसहयोगी संस्था नेपाल    २०७८।९।२२  

१६. अपाङ्ग नििीिन केन्द्र   २०७८।९।२७  

१७. गन्धिद म्िपन्न अल्पसंख्यक संस्कर म्त 

संरिण म्निास संघ  

२०७८।०७।११  

१८. म्पम्डत िनसेिा म्िकास कायदक्रम 

नेपालगंि िााँके  

२०७८।०७।०७  

१९. नुरी िामा मम्स्िद इदगाह र कखला 

संचालक सम्मम्त  

२०७८।०६।२५  

२०. कोहलपुर ग्यालरर  २०७८।०६।१३  

२१. िसपाकद ििार सुधार सम्मम्त 

कोहलपुर  

२०७८।०६।११  

२२. म्सभताम्ल एकता समाि िााँके  २०७८। ०६।०५  

२३. राम्िय नागररक म्िकास पररषद नेपाल  २०७८।१२।२१  
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खण्ड ४:  आर्थदक तथा म्ित्तीय ििे 

संिैधाम्नक व्यिस्था िमोम्िम स्थानीय तहहरुमा संघीय सरकार र प्रदेश  सरकारिाट प्राप्त 

हुने अनुदान, रािश्व िााँडफााँड तथा स्थानीय तहको आन्तररक स्रोतिाट प्राप्त हुन ेरािश्व रकम 

नै नगरपाम्लकाको आभदानीका स्रोतहरु रहेका छन। यस्ता स्रोतहरुको पररचालन गरर 

नगरपाम्लकाको म्िकास, म्नमादण तथा नगरिासी िनतालाई म्िम्िन्न प्रकारका सेिा प्रिाह 

गनदका लाम्ग खचद तथा लगानी व्यिम्स्थन गन ेगररन्छ। मुलुक संघीय संरचनामा प्रिेश गरेपम्छ 

आ.ि. २०७८।०७९ सभम आइपुग्दा य सरर पररचालन  हुन े स्रोतको आ यतनमा पम्न िरम्द्ध 

िैरहेको पाइन्छ। आ.ि. २०७८/०७९ को लाम्ग कोहलपुर नगरपाम्लकाको कूल आय 

रु.१,४१,०४,३२,५०७ (एक अरि एकचालीस करोड चार लाख ित्तीस हिार पााँच सय सात) 

रुपैयााँ हुन ेअनुमान गररएकोमा िभमा रु. १,१८,६१,१७,६७३ ( एक अरि अठार करोड 

रुपैयााँ म्िहत्तर सय छ हिार सि लाख एकसट्ठी)  माि यथाथद पाइन्छ। िएको आभदानी21
 

 

4=1  रािश्व तथा आयको म्ििरण 

आर्थदक िषद २०७८/०७९ मा कोहलपुर नगरपाम्लकाको संम्चत कोषमा नेपाल सरकारिाट 

म्ित्तीय समानीकरण अनुदान, शसतद चालु अनुदान, शसतद पुाँम्िगत अनुदान, म्िशेष चालु 

अनुदान, म्िशेष पुाँम्िगत अनुदान, समपुरक अनुदान र अन्य अनुदान गरी कूल रु. 

६३,६०,०४,१२२ ( म्िसट्ठी करोड साठी लाख चार हिार एक सय िाइस रुपैयााँ ) प्राप्त 

हुने अनुमान गररएकोमा यसको ९३.९ प्रम्तशत अथादत रु. ५९,७२,३८,७३४ ( उनन्साठी 

करोड िहत्तर लाख अठतीस हिार सात सय चौतीस रुपैयााँ ) माि प्राप्त िएको छ । लुम्भिनी 

प्रदेश सरकारिाट म्ित्तीय समानीकरण अनुदान, शसतद अनुदान चालु  र पूाँिीगत, म्िषेश 

अनुदान र समपुरक अनुदान गरी िभमा रु. ६,७५,७६,०००  (छ करोड पचहत्तर लाख 

छेहत्तर हिार रुपैयााँ) अनुमान गररएकोमा अनुमान िमोम्िमको शत प्रम्तशत ििेट प्राप्त 

िएको छ । त्यस्त ैसंघीय सरकार र प्रदेश सरकारिाट रािश्व िााँडफााँड अन्तगदत िभमा रु. 

१४,२३,८५,८५१ (चौध करोड तेइस लाख पचासी हिार आठ सय एकाउन्न रुपैयााँ) अनुमान 

गररएकोमा यसको १०९.१३ प्रम्तशत अथादत रु. १५,५३,९०,९२६ (पन्र करोड म्िपन्न लाख 

                                                             
21 आर्थदक प्रशासन शाखा, आ०७९/०७८ .ि.  िार्षदक प्रगम्त सम्मिा 
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नब्िे हिार नौ सय छब्िीस रुपैयााँ) यथाथद आभदानी िएको म्थयो िने कोहलपुर नगरपाम्लकाको 

गत आर्थदक िषदको िैंक मौज्दात र आन्तररक रािश्व शीषदक अन्तगदत रु. ३४,३१,७२,७८४ 

(चौतीस करोड एकतीस लाख िहत्तर हिार सात सय चौरासी रुपैयााँ) संकलन हुन ेअनुमान 

गररएकोमा िभमा रु. ३२,२४,००,२१० (ित्तीस करोड चौिीस लाख दईु सय दश रुपैयााँ) 

अथादत ९३.९५ प्रम्तशत माि संकलन िएको म्थयो ।22 

१. नपेाल सरकार श्ोत तफद  

म्स.

न. 
शीषदक अनमुाम्नत ििटे प्राप्त ििटे 

प्राप्त 

प्रम्शशत 
कैकफयत 

१ समाम्नकरण अनुदान २०,०२,००,००० २०,०२,००,००० १००   

२ शसतद अनुदान चालु ३२,३३,७७,००० ३२,४३,०९,५०० १००.२९   

३ शसतद अनुदान पुम्िगत ५,२७,७२,००० ४,९२,००,००० ९३.२३   

४ म्िशेष अनुदान चालु १,६६,००,००० १,००,५१,४६३ ६०.५५   

५ 
म्िशेष अनुदान 

पुम्िगत 
१,१२,००,००० ६३,७८,५१९ ५६.९५ 

  

६ समपुरक अनुदान २,५६,००,००० २७,२०,६६६ १०.६३   

७ अन्य अनुदान ६२,५५,१२२ ४३,७८,५८५ ७० 
म्ि.स.स

. 

 िभमा  ६३,६०,०४,१२२ ५९,७२,३८,७३३ ९३.९   

स्रोत: आर्थदक प्रशासन शाखा, आ.ि. २०७८/०७९ को िार्षदक प्रगम्त समीिा 

 

२. लमु्भिनी प्रदेश सरकार श्ोत तफद  

म्स.नं. शीषदक अनमुाम्नत ििटे प्राप्त ििटे  प्राप्त प्रम्तशत 

१ समाम्नकरण अनुदान ९५,८२,००० ९५,८२,००० १०० 

२ शसतद अनुदान चालु  ५,४४,००० ५,४४,००० १०० 

३ शसतद अनुदान पुम्िगत ३,१०,००,००० ३,१०,००,००० १०० 

४ म्िषेश अनुदान ७०,००,००० ७०,००,००० १०० 

५ समपुरक अनुदान १,९४,५०,००० १,९४,५०,००० १०० 

 िभमा ६,७५,७६,००० ६,७५,७६,००० १०० 

स्रोतः आर्थदक प्रशासन शाखा, आ.ि. २०७८/०७९ को  िार्षदक प्रगम्त समीिा 

                                                             
22 आर्थदक प्रशासन शाखा, आ.ि. २०७८/०७९ को िार्षदक प्रगम्त समीिा 
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३. रािस्ि डिााँडफााँ तफद  
 

म्स.

नं. 
िााँडफााँड गने तह अनमुाम्नत ििटे प्राप्त ििटे प्रम्तशत  कैकफयत 

१ संघीय सरकार  १२,४०,६४,००० १३,८९,६८,८३३ ११२ गत आिको समते  

२ प्रदेश सरकार   १,६८,२१,८५१ १,५६,५९,५८१ ९३.०९   

३ 
संघीय सरकारिाट 

प्राप्त िन रोयल्टी 
१५,००,००० ७,६२,५१० ५०.८३   

िभमा  १४,२३,८५,८५१ १५,५३,९०,९२६ १०९.१३   

स्रोतः आर्थदक प्रशासन शाखा, आ.ि. २०७८/०७९ को  िार्षदक प्रगम्त समीिा 

 

 

४. नगरपाम्लका आन्तररक रािश्व  

रािश्व 

सकेंत 
म्शषदक िार्षदक अनमुान  यथाथद आय  प्रम्तशत 

13313 सभपम्त्त कर २,५५,००,००० ७६,०३,०८० २९.८२ 

13314 िुमीकर/मालपोत १६,३०,००,००० १२,९३,०५,३१८ ७९.३३ 

11321 घरिहाल कर ७५,००,००० ९२,००,७६२ १२२.६८ 

11322 िहाल म्िटौरी शुल्क ९५,५०,००० १२,२९,४५६ १२.८७ 

11451 साना सिारी साधन कर  १,५०,००० ० ० 

11452 
पुिादधार सेिाको 

उपयोगमा लागे्न कर 
७,००,००० ० ० 

11479 अन्य मनोरन्िन कर  ५०,००० ० ० 

13411 
अन्य संस्थागत आन्तररक 

अनुदान 
८६,००,००० ० ० 

14151 
सरकारी सभपत्तीको 

िहालिाट प्राप्त आय 
५०,००० ५८,००० ११६ 

14123 अन्य म्िक्रीिाट प्राप्त रकम २,७५,००० ३०,४७,५१० ११०८.१९ 

14219 
अन्य सेिा शुल्क तथा 

म्िक्री 
१,००,००० १४,४१,६७४ १४४१.६७ 

14242 नक्सापास दस्तुर २,५०,००,००० १,५४,४५,६०१ ६१.७८ 

14243 म्सफाररश दस्तुर १५,००,००० ६२,७५,४६९ ४१८.३६ 

14244 
व्यम्ितग घटना दताद 

म्िलभि दस्तुर 
४,५०,००० ४,४०,४५७ ९७.८८ 
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14245 नाता प्रमाम्णत दस्तुर १,५०,००० २,०३,६८० १३५.७९ 

14249 अन्य दस्तुर ६०,००,००० ९१,३४,३६४ १५२.२४ 

14253 व्यिसाय रम्ििशेन दस्तुर ८०,००,००० २९,१७,८९९ ३६.४७ 

14265 अन्य िेिको आय १०,००,००० ० ० 

14311 
न्याकक दण्ड िररिाना र 

िफत 
२,००,००० ०   

14312 
प्रशासम्नक दण्ड, िररिाना 

र िफत 
१,००,००० १,५२,९०३ १५२.९ 

14529 अन्य रािस्ि ५०,००,००० ५,७०,६२५ ११.४१ 

14521 प्रदषुण म्नयन्िण शुल्क ० 0   

   उप िभमा        

  िै ाँक  मौज्दात  ८,०१,९७,७८४ १३,५३,७३,४०६   

  िभमा  ३४,३१,७२,७८४ ३२,२४,००,२०९  ९३.९५ 

स्रोतः आर्थदक प्रशासन शाखा, आ.ि. २०७८/०७९ को  िार्षदक प्रगम्त समीिा 

आ.ि. २०७९।८० को लाम्ग स्िीकर त कर तथा दस्तरुका दर 

qm=;+= d"n zLif{s  pkzLif{s 

;Vof  

Go"gtd b/ pRRf b/ s}lkmot  

! ;DklQ s/  *  ? % -? ! 

nfv b]lv 

sdnfO{_ 

k|lt nfv ? 

*) -% 

s/f]8 b]lv 

dfly_ 

cg';"rL !  

@= Dfnkf]t -e"dL s/_ * ? % -? ! 

nfv b]lv 

sdnfO{_ 

k|lt nfv ? 

*) -% 

s/f]8 b]lv 

dfly_ 

cg';"rL @ 

#= 3/ hUuf axfn s/  Afxfn 

/sdsf] !) 

k|ltzt 

– cg';"rL # 

$= Joj;fo O{hfht jf b:t'/       

cg';"rL $  != gfkmfd"ns Joj;fo k|f=ln  & ? !,%))  

-? % nfv 

;Dd_ 

? @),))) 

-? % s/f]8 

eGbf dfly 

! c/a 

;Dd_ 

@= ;]jfd'ns Joj;fo  ( ? %)) ? %,))) 

%= Joj;fo s/     cg';"rL %  

 != ko{6g pBf]u      
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 tf/] xf]6n  % #),))) %%,)))  

 cGo xf]6n tyf nh  !# @)) !*,)))  

 @= ld7fO{ tyf gf:tf k;n  % @)) %,)))  

 #= df;' tyf df5f k;n ( #)) @,)))  

 $= kmnkm'n k;n, t/sf/L k;n / 

kfg k;n 

& @)) @,)))  

 %= Ufxgf tyf ;'g rfFbL k;n  $ !,%)) %,)))  

 ^= cf}ifwL Joj;fo  !* %)) !),)))  

 &= cfo'{j]lbs cf}ifwfno # ? @% 

k|ltlbg 

@,)))  

 *= c:ktfn, lSnlgs tyf :jf:Yo 

k|of]uzfnf tyf k;nnfO{ -u}x| 

;/sf/L c:ktfntkm{_ 

& !),))) !,%),)))  

 (= tDafs' tyf ;'tL{ k;nnfO{  # !,))) %,)))  

 !)= wf]aL k;n tyf nfp08«L 

Joj;fo  

@ 5'6 %))  

 !!= l;nfO{ k;n % 5'6 !,%))  

 !@= ;}n'g tyf Jo"6Lkfn{/  $ @%) !,)))  

 !#= s:d]l6s k;n  @ !,%)) #,)))  

 !$= O{nf]S6«f]lgS; lalqm k;n  & %)) $,)))  

 !%= ljB't ;fdu|L k;n   # %)) @,%))  

 !^= 6]lnlehg tyf Sofd/f k;n  @ !,&)) $,)))  

 !&= lgdf{0f Joj;foL & %,))) %$,)))  

 !*= xjfO{ ;]jf  @ !,))) %),)))  

 !(= sfg"g Joj;foL  $ %)) @,)))  

 @)= ljlQo tyf ;xsf/L ;+:yf  !@ @%) !),)))  

 @!= h'Qf tyf rKkn k;n  & @)) @,)))  

 @@= x]eL tyf nfO{6 uf8L df]6/ 

kf6{; / d];Lg/L cf}hf/ k;n 

!$ !,))).– !@,))).–  

 @#= x]eL uf8L tyf nfO{6 uf8Lsf] 

kf6{; ljlqm k;n  

# !,%)).– #,))).–  

 @$= 6fo/ tyf df]ljn laqm]tf  # !,%)).– #,))).–  

 @%= uf8L dd{t ;Def/ ;+aGwL k;n  @ !,%)).– #,!)).–  

 @^= saf8L k;n tyf cGo dd{t 

k;n  

!! $)).– %,))).–  

 @&= Ph]G;L tyf yf]s laqmL k;n  & !,))).– !),))).–  

 @*= O{Gwg Joj;foL ^ !,))).– %,))).–  

 @(= dfbs tyf cGo k]o kbfy{  % %,))).– !),))).–  
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 #)= xNsf k]o kbfy{ laqmL k;n ! !,%)).–   

 #!= xNsf k]o pTkfbg pBf]u  % !,))) .– #,))).–  

 #@= sn/ Nofa tyf kmf]6f] :6'l8of]  # %)).– !,))).–  

 ##= 5fkfvfgf tyf ck;]6 lk|lG6ª 

k|];  

$ !,%)).– @,@)).–  

 #$= sk8f tyf /l8d]6 km}G;L k;n ( %)).– %,))).–  

 #%= :6];g/L tyf k':ts k;n % !,))).– %,))).–  

 #^= b}lgs pkef]usf j:t' !) %)).– #,))).–  

 #&= xf8{j]o/÷d]lzg/L÷k]G6÷;]g]6/L 

k;n 

^ !,%)).– %,))).–  

 #*= efF8f k;n  # &%).– !,%)).–  

 #(= ;6l/ª tyf kmdf{ Joj;foL #    

 $)= s[lif kmd{ tyf kz' cfxf/ pBf]u 

/ Jofkf/L 

( %)).– !),))).–  

 $!= n]vf k/LIf0f ;+:yfx?  $ $)).– @,))).–  

 $@= ;+rf/ ;]jf   * %)).– !),))).–  

 $#= u}/ ;/sf/L ;+:yf  @ #,))).– %,))).–  

 $$= sG;n6]G;L ! %,))).–   

 $%= s+lqm6 pBf]u % !,%)).– !),))).–  

 $^= la:s'6 tyf kfp/f]6L pBf]u @ #)).– !,))).–  

 $&= cu/aQL tyf df]daQL pBf]u  ! %)).–   

 $*= l:6n tyf kmlg{r/ pBf]u  ^ %)).– &,))).–  

 $(= tf/hfnL÷Uofleg hfnL pBf]u  ! !),))).–   

 %)= 6fo/ l/;f]ln+ª pBf]u  ! #,))).–   

 %!= ; ldn  @ @,%)).– !),))).–  

 %@= s'6fgL, lk;fgL, k]nfgL ldn  % %)).– !),))).–  

 %#= cGo pBf]u $ %)).– @%,))).–  

 %$= O{lGhlgol/ª js{;k # !,))).– !,%)).–  

 %%= h8La'6L Joj;fo @ %)).– !,))).–  

 %^= 3/]n' pBf]u * #)).– %,%)).–  

 %&= Knfli6s ;fdfu|L ljqm]tf @ !,))) @%))  

 %*= lzzf, k|m]d / KnfOp8 laqm]tf  ! #,)))   

 %(= /+u/f]ug k;n @ @,))) #,)))  

 ^)= l;nfn]v k;n ! %))   

 ^!= xfplhª tyf l/on :6]6  # @%,))) !,)),)))  

 ^@= ljleGg sDkgLsf 6]lnkmf]g tyf 

Pkm Pd /]l8of] 6fj/x?sf] jflif{s s/ 

sDkgL  

$ !,))) !),)))  
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 ^#= l8kf{6d]G6n k;n # !,%)) !),)))  

 ^$= km'n la?jf ljlqm k;n  @ #)) %))  

 ^%= cGo Jofkf/ tyf Joj;fo  ! !)))   

 ^^= phf{d'ns pBf]u tkm{ !% %)) %)))  

^ lzIff tkm{sf] Joj;fo s/      

 s= k|zf;lgs ;]jf tkm{sf] z'Ns  !) !)) !)))  

 v= z}lIfs ;+:yf ;+rfng ug{] 

cg'dltsf] z'Ns  

@& !,))) &),)))  

 Uf= z}lIfs ;+:yf vf]Ng] cfj]bg z'Ns  @! @)) !%,)))  

  3= sIff yktkm{ -;fd'bflos_ $ %)) %,%))  

 ª= sIff yk tkm{ -;+:yfut_ !@ *,))) @%,)))  

 r= ljBfnosf] gfd kl/jt{g -

;fd'bflos_ 

# !,))) @,%))  

 5= ljBfnosf] gfd kl/jt{g -

;+:yfut_ 

!# *,))) @%,)))  

 h= cGo ;]jf tkm{  @ !)) !%)  

 em= ljBfnosf] :yfgfGt/0f -7fpF;f/L_ ( %)) !),)))  

 `= P]lR5s ljifo cg'dlt / yk ljifo 

cg'dlt  

$ !,))) #,)))  

 6= gofF lzIfs lgo'lQm clen]vLs/0f  % @)) @,)))  

 7= lzIfs lgo'lStsf] Dofb yk % !)) !,)))  

& hl8a'6L, sjf8L, hLjhGt' s/sf] b/     cg';"rL ^ 

 != sfuhft tyf sf6{'ghGo kbfy{x? 

k|lt s]hL  

 ? !    

 @= h] h:tf] cj:yfdf 5 k'g ;f]lx 

?kdf k|of]u ug{ ;lsg]  

$ )=!) )=%)  

 #= vfln af]/f k|ltuf]6f  # )=!) )=@%  

 $= vfln af]/f k|ltuf]]6f @ ? )=%) ? !  

 %= k'gM k|zf]wg u/L k|of]u ug{ ;lsg]  * ? )=%) ? !  

 ^= wft'sf saf8L ;fdfgx? k|lt s] 
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# ? !   

 &= cGo $ ? )=)! ? !  

 *= h8La'6L jf lhjhGt' -k|rlnt 

sfg'gn] lgif]w ul/Psf] hLjhGt' 
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*= ;jf/L ;fwg s/sf] b/ $ %)) !,@)) cg';"rL & 

(= lj1fkg s/ !% !) @,))) cg';"rL * 

!) dgf]/~hg s/ # ! k|ltzt % k|ltzt cg';"rL ( 

स्रोतः कोहलपुर नगरपाम्लकाको आ.ि. २०७९/०८० को नीम्त, ििेट तथा कायदक्रम 

 

 

4=2 खचद तथा लगानी 

यस नगरपाम्लकाको आर्थदक िषद २०७८/७९ को कूल अथाथद ििेट रु.१,१८,६१,१७,६७३ 

)एक अरि अठार करोड एकसट्ठी लाख सि हिार छ सय म्िहत्तर रुपैयााँ(  मध्ये िभमा 

७७.२५ प्रम्तशत अथादत रु.९१,६३,१५,६७५ (एकानब्िे करोड म्िसट्ठी लाख पन्र हिार छ 

सय पचहत्तर रुपैयााँ) खचद िएको छ । िसमा चालु तफद ८०.५९ प्रम्तशत र पूाँिीगत तफद 

५२.०३ प्रम्तशत ििेट खचद िएको देम्खन्छ । चालु ििेटको तुलनामा पूाँिीगत खचद अत्यन्त ै

न्यून िएको अिस्था छ । पूिादधार म्िकास िेिको कूल यथाथद म्िम्नयोम्ित ििेटको िभमा 

४९.२७ प्रम्तशत माि खचद िएको छ । सामाम्िक म्िकास तफद ७६.२५ प्रम्तशत, आर्थदक 

म्िकास तफद ७१.३९ प्रम्तशत, कायादलय सञ्चालन तथा प्रशासम्नक िेि तफद ८५.४५ प्रम्तशत 

र सुशासन तथा अन्तरसभिम्न्धत िेि तफद ७५.४३ प्रम्तशत ििेट खचद िएको छ । 

आ. ि. २०७८/०७९ को ििेगत ििटे िााँडफााँड र खचद म्ििरण  

क्रस ं म्िषयगत ििे म्िम्नयोम्ित यथाथद ििटे यथाथद खचद  खचद प्रम्तशत 

१  आर्थदक म्िकास ४,०९,९४,००० २,९२,६४,३५२ ७१ .३९  

२  कायादलय सञ्चालन तथा प्रशासम्नक २०,८६,०१,१२६ १७,८२,५७,२८२ .८८  ८५ .४५  

३  सामाम्िक म्िकास ४८,४६,२८,८०६ .७४  ३६,९५,२८,०३७ .४९  ७६ .२५  

४  पूिादधार म्िकास ६५,२७,८६,०३० ३२,१५,९७,३१७ .१५  ४९ .२७  

५  सुशासन तथा अन्तरसभिम्न्धत िेि २,३४,२२,५४५ १,७६,६८,६८६ ७५ .४३  
 
कूल िभमा १,१८,६१,१७,६७३ ९१,६३,१५,६७५ ७७.२५ 

स्रोतः आर्थदक प्रशासन शाखा, आ.ि. २०७८/०७९ को  िार्षदक प्रगम्त समीिा 

 

 

4=3 िरेुि ू
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यस नगरपाम्लकाको आ.ि.२०७८/०७९ सभमको कूल िेरुिू रकम रु, ३२,८७,१८,००० 

(ित्तीस करोड सतासी लाख १८ हिार) रहेको छ। नगर सिाद्वारा पाररत ििेट तथा 

कायदक्रम िाहेक थप तथा फरक कायदक्रमहरु (गैर ििेटरी खचद) गन ेप्रणाली स्थाम्पत हुनु , 

ििेट श्ोत सुम्नम्िता म्िना नै कायद संचालन गनुद, ििेट म्नयन्िण र  म्िम्त्तय अनशुासन कम 

हुनु, पुिद कायाददेश तथा लागत अनुमान स्िीकर त नगरी मौम्खक आदेशको िरमा कायद संचालन 

हुनु, समयमै पेश्की फर्छ्यौट गनद नसकु्न, िील, िपादई र उम्चत प्रकर या म्िना नै िनसुनका 

आधारमा िुिानीका लाम्ग  दिाि म्सिदना गनुद िस्ता कारणले गदाद िेरुिूको मािा िढेको 

अिस्था नगरपाम्लकाद्वारा पम्हचान िएको देम्खन्छ । 

आ.ि.२०७८/०७९ सभमको िरेुिू सभिन्धी म्ििरण 

म्स, न ं, िरेुिकुो म्ििरण  रकम (रु) 

१ आ.ि.२०७५/०७६ सभमको िेरुि ू १८,३७,७२,००० 

२ आ.ि. २०७६/०७७ को िेरुिू ५,६२,०१,००० 

३ आ.ि.२०७७/०७८ को िेरुि ू ८,८७,४५,००० 

िभमा  ३२,८७,१८,००० 

स्रोतः आर्थदक प्रशासन शाखा, आ.ि. २०७८/०७९ को  िार्षदक प्रगम्त समीिा 

 

म्ित्तीय सशुासनको लाम्ग िएका महत्िपणूद कायदहरु 

नगरपाम्लकाको म्ित्तीय सुशासनका लाम्ग म्िम्िन्न सुधारका कायदहरु प्रासभि िएका छन । 

नगरपाम्लकाको आर्थदक प्रशासन संग सभिम्न्धत सिै कायद IT Based  िएको, नगरपाम्लकाको 

सिै आर्थदक कारोिार SuTRA प्रणाली माफद त संचालन गररएको, सिै िडा कायादलयको रािस्ि 

संकलन Software Base मा िएको, म्ित्तीय सुशासन प्रिद्धदन गनद प्रचम्लत कानुन िमोम्िम 

म्नधादरण गररएका सुचक तथा मापदण्डको पालना गररएको, सिै प्रकारका सामाम्िक सुरिा 

ित्ता िै ाँकङ्ग प्रणाली माफद त म्ितरण गन ेगररएको,  अन्तरादम्िय स्तरको प्रम्तिेदन प्रणाली 

स्थापनाको लाम्ग NepSAS मा आधाररत प्रम्तिेदन प्रणालीको सुरुिात सुरुिात गररएको, म्िन्सी 

प्रणाली व्यस्थापनको लाम्ग PAMS  लागु गररएको, िेरुिुको रकम घटाउन फर्छ्यौटको लाम्ग 
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आिश्यक समन्ियका कायद गररएको छ । यस प्रकारका सुधारात्मक कायदका िाििुद पम्न िेरुिू 

उल्लेख्य मािामा कायम रहनुलाई एक चुनौम्तका रुपमा म्लनुपने हुन्छ ।23 

4=4 सभपम्त्त तथा म्िन्सी सामान 

कोहलपुर नगरपाम्लकामा आ. ि. २०७८/०७९ मा ८०१ प्रकारका खचद िएर िाने सामग्रीहरु 

खररद िई खपत िएको छ िन े१४७ प्रकारका खचद िएर निाने  (खप्ने) सामग्रीहरु खररद िइ 

प्रयोग िै रहेका  अथादत हाल मौज्दातमा रहकेा छन । यस आ. ि. २०७८/०७९ मा मोटर 

साईकल १ (एक) थान,  एभिुलेन्स १ (एक) थान, साईकल २ (दईु) थान, एक्स-रे मेम्शन १ 

(एक) थान, एयर कम्न्डसनर ७ (सात) थान, पािर रटलर/म्मम्न रटलर २१ (एक्काईस)  थान,  

ल्यापटप म्शिकलाई हस्तान्तरण गररएका ६२ (िैसठ्ठी) थान सम्हत ८६ (छयासी) थान र सञ्चार 

सेट १५ (पन्र) थान लगायतका सामग्रीहरु खररद गररएको छ । 

हाल नगरपाम्लकाको स्िाम्मत्िमा रहेका र मौज्दातमा रहेका खचद िएर निाने  (खप्न)े सामग्रीहरुमा 

सिारी साधन, मेम्शनरी सामग्रीहरु, फर्नदचर र ििनहरु प्रमुख रहेका छन । यी सभपम्त्तहरुको 

म्ििरण यस प्रकार रहेको छ।24  

नगरपाम्लकाको स्िाम्मत्िमा रहेका ििनहरुको म्ििरण   

 नगर कायदपाम्लकाको कायादलय ििन     १ िटा 

 नगरसिा हल        १ िटा 

 िडा कायादलय        १५  िटा 

 स्िास्थ्य चौकी ििन       ३ िटा 

 आ. स्िास्थ्य सेिा केन्द्र/सहरी स्िास्थ्य केन्द्र  ििन    १० िटा 

 कर म्ष र पशुसेिा केन्द्र ििन      २ िटा 

हाल मौज्दातमा रहेका सिारी साधनहरुको म्ििरण 

 दमकल      १ थान 

 सक्सन मेम्शन     १ थान 

                                                             
23 आर्थदक प्रशासन शाखा, आ.ि. २०७८।७९ को िार्षदक प्रगम्त सम्मिा 
24 म्िन्सी शाखा, आ.ि. २०७८।७९ को िार्षदक प्रगम्त समीिा 
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 एभिुलेन्स     १ थान 

 रटप्पर     १ थान 

 ट्र्याक्टर      १ थान 

 म्िप /कार      ३ थान 

 मोटरसाइकल    ३३ थान 

 स्कुटर     ४ थान 

 साइकल     १८ थान 

हाल मौज्दात रहेका मेम्शनरी सामग्रीहरुको म्ििरण 

 ल्यापटप     १४५ थान 

 कमप्युटर (डेस्कटप)   १०१ थान 

 फोटोकपी मेम्शन र म्प्रन्टर   १४२ थान 

 एक्स-रे मेम्शन      १ थान 

 म्सकलसेल ल्याि िााँचका मेम्शन   २ थान 

 एयर कम्न्डसनर    ४४ थान 

 िेनेरेटर     १ थान 

 सञ्चार सेट (िककटकी)   १५ थान 

 क्यामेरा      ५ थान 

मौज्दात रहेका फर्नदचर सामग्रीहरुको म्ििरण 

 ररिम्ल्िङ्ग म्चयर    १५४ थान 

 टेिल     १८० थान 

 अकफस टेिल    १६ थान 

 म्मरटङ्ग टेिल    ६ थान 

 दराि(म्स्टल र काठको समेत)  २७६ थान 

 सोफासेट     ६७ थान 

 

4=5 िैंक, म्ित्तीय ससं्था तथा सहकारी संस्था 
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यस कोहलपुर नगरपाम्लका िेिमा १४ िटा क िगदका िाम्णज्य िैंक, ७ िटा ख िगदका 

म्िकास िैंक र ९ िटा घ िगदका लघुम्ित्त म्ित्तीय संस्था गरी कुल ३० िटा िैंक तथा म्ित्तीय 

संस्थाका शाखाहरु रहेका छन ।25 यसै गरी २२ िटा िहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, ४० िटा 

कर म्ष सहकारी संस्था र १३ िटा िचत तथा ऋण सहकारी संस्था गरी िभमा ७७ िटा 

समुदायमा आधाररत सहकारी संस्थाहरु समेत स्थापना िई म्ित्तीय सेिा प्रदान गरररहेका 

छन।26  

4=6  उद्योग, व्यापार तथा व्यिसाय 

आ.ि. २०७४/७५ देम्ख आ.ि. २०७८/७९ सभममा यस नगरपाम्लकामा २४९६ िटा  

उद्योग व्यिसायहरु दताद िएका छन । आ.ि २०७८/०७९ मा २५६ िटा नयााँ उद्योग 

व्यािसाय दताद िएका र २१०० िटा निीकरण िएका छन। यी उद्योग, व्यापार र 

व्यिसायहरुिाट व्यिसाय रम्ििशेन शुल्क, व्यिसाय निीकरण तथा ब्यिसाय कर नगरपाम्लकाको 

आन्तररक रािश्वका रुपमा आभदानी हुने गरेको छ । आ.ि. २०७८/७९ मा व्यिसाय कर 

तथा निीकरण शुल्क िापत रु. ४२,०५,७९० (ियालीस लाख पााँच हिार सात सय नब्िे 

रुपैयााँ)27  र नयााँ व्यिसाय रम्ििशेन दस्तुर िापत रु २९,१७,८९९.५० (उनन्तीस लाख 

सि हिार आठ सय उनन्यस रुपैयााँ पचास पैसा) रािश्व संकलन िएको छ । आ.ि. 

२०७८/७९ को लाम्ग रु. ५५,००,००० (पचपन्न लाख रुपैयााँ) व्यिसाय रम्ििशेन दस्तुर 

संकलन गन ेलक्ष्य म्लइएको छ ।28 

  

                                                             
25 कोहलपुर नगरपाम्लकाको नगर िस्तुगत म्ििरण २०७४ 
26 आर्थदक प्रशासन शाखा, आ.ि. २०७८/०७९ को िार्षदक प्रगम्त समीिा 
27 आ.ि. २०७८/०७९ को  िार्षदक प्रगम्त सम्मिा फाराम 
28 आ.ि. २०७८/०७९ को नीम्त, ििेट तथा कायदक्रम 
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खण्ड ५: कायदकाररणी तथा प्रशासम्नक ििे 

5=1 नगर सिा तथा कायदपाम्लका 

हालै सभपन्न स्थानीय तहको म्निादचनद्वारा यस कोहलपुर नगरपाम्लकामा निम्निादम्चत 

िनप्रम्तम्नधीहरुले पदिार ग्रहण गरी कायदम्िभमेिारी सभहाली सकेका छन । नेपालको 

संम्िधानको धारा २२३ को उपधारा १ िमोम्िम यस नगरपाम्लकामा नगर प्रमुखको 

अध्यितामा नगर प्रमुख, नगर उपप्रमुख, १५ िना िडा अध्यिहरु, प्रत्येक िडामा एक 

िना दम्लत मम्हला सदस्य सम्हत ४ िनाका दरले १५ िटा िडाका ६० िना िडा सदस्यहरु 

र दम्लत िा अल्पसंख्यक समुदायिाट नगरसिाद्वारा म्निादम्चत कायदपाम्लका सदस्यहरु समेत 

गरी ७८ िना पदाम्धकारीहरु सदस्य िएको एक नगर सिा रहेको छ। नगर प्रमुख, नगर 

उपप्रमुख, िडा अध्यिहरु र अन्य मनोम्नत कायदपाम्लका सदस्यहरु समेत गरी २५ सदस्यीय 

नगर कायदपाम्लका रहेको छ ।  

5=1=1 ितदमान कायदपाम्लका सदस्यहरुको म्ििरण 

क्रस ं नाम पद िडा 

म्निादम्चत िएको 

रािनमै्तक दल 

१ पुणद प्रसाद आचायद नगर प्रमुख  िडा नं. ८ नेपाली कााँग्रसे 

२ 

संम्गता सुिेदी उप– प्रमुख 

 िडा नं. 

११ 

नेपाली कााँग्रसे 

३ िद्री प्रसाद िसैी िडा अध्यि िडा नं. १ ए. माओिादी केन्द्र 

४ हरर कठायत िडा अध्यि िडा नं. २ नेपाली कााँग्रसे 

५ माधि ररिाल िडा अध्यि िडा नं. ३ एमाले 

६ मुिारक अम्ल गुिर िडा अध्यि िडा नं. ४ नेपाली कााँग्रसे 

७ कदपेन्द्र श्ेष्ठ िडा अध्यि िडा नं. ५ एमाले 

८ श्ीकर ष्ण थारु िडा अध्यि िडा नं. ६ नेपाली कााँग्रसे 

९ ठग्गा थारु िडा अध्यि िडा नं. ७ एमाले 

१० लाल िहादरु राना िडा अध्यि िडा नं. ८ नेपाली कााँग्रसे 

११ ओपेन्द्र नाथ योगी िडा अध्यि िडा नं. ९ ए. माओिादी केन्द्र 

१२ 

गौरा कुमारी अम्धकारी िडा अध्यि 

िडा नं. 

१० 

नेपाली कााँग्रसे 
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१३ 

कल्पना शमाद िडा अध्यि 

िडा नं. 

११ 

एमाले 

१४ 

म्िरेन्द्र कुमार शाह िडा अध्यि 

िडा नं. 

१२ 

नेपाली कााँग्रसे 

१५ 

डभिर िहादरु खड्का िडा अध्यि 

िडा नं. 

१३ 

नेपाली कााँग्रसे 

१६ 

नम िहादरु आले मगर िडा अध्यि 

िडा नं. 

१४ 

नेपाली कााँग्रसे 

१७ 

कदपेन्द्र कुमार चौधरी िडा अध्यि 

िडा नं. 

१५ 

नेपाली कााँग्रसे 

१८ पम्ििा कुमारी थारु कायदपाम्लका सदस्य िडा नं. ४ नेपाली कााँग्रसे 

१९ सुम्नता सुनार कायदपाम्लका सदस्य िडा नं. ६ नेपाली कााँग्रसे 

२० केशर कुमारी राित कायदपाम्लका सदस्य िडा नं. ८ नेपाली कााँग्रसे 

२१ सुम्नता कुमारी राना म्िष्ट कायदपाम्लका सदस्य िडा नं. ९ नेपाली कााँग्रसे 

२२ 

अम्नता कुमारी िढुाििेी कायदपाम्लका सदस्य 

िडा नं. 

१५ 

नेपाली कााँग्रसे 

२३ ईश्वरी प्रसाद म्िश्वकमाद कायदपाम्लका सदस्य िडा नं. २ नेपाली कााँग्रसे 

२४ 

िुप िहादरु दिी कायदपाम्लका सदस्य 

िडा नं. 

११ 

नेपाली कााँग्रसे 

२५ 

नरेश िान्तिा राई कायदपाम्लका सदस्य 

िडा नं. 

१० 

नेपाली कााँग्रसे 

 

5=1=2 प्रशासनिक संगठि र कार्य सञ्चालि 

कोोहलपुर नगरपाम्लकाको नगर सिाले म्ि. सं. २०७६ सालमा पाररत गरेको प्रशासम्नक 

संरचनाका आधारमा नगरपाम्लकाको प्रशासम्नक कायद सञ्चालन िइरहेको छ। कोहलपुर 

नगरपाम्लका अन्तगदत १५ िटा िडा कायादलयहरु, प्रशासन, योिना तथा अनुगमन शाखा, 

पूिादधार म्िकास शाखा, स्िास्थ्य तथा सामाम्िक म्िकास शाखा, म्शिा, युिा तथा खेलकूद 

शाखा, आर्थदक म्िकास शाखा र आर्थदक प्रशासन शाखा गरी िभमा ६ िटा शाखाहरु, यी 

शाखाहरु अन्तगदत प्रशासन उपशाखा, रािश्व उपशाखा, योिना तथा अनुगमन उपशाखा¸ सडक, 

म्सचाई तथा अन्य पूिादधार म्िकास उपशाखा, ििन तथा िम्स्त म्िकास उपशाखा, सामाम्िक 

सुरिा तथा पञ्जीकरण उपशाखा र मम्हला, िालिाम्लका तथा समाि कल्याण उपशाखा गरी 
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७ िटा उपशाखाहरु, कानून इकाई, िातािरण तथा म्िपद ्व्यिस्थापन इकाई र शाखाहरुकै 

सरह आन्तररक लेखापरीिण इकाई रहेका छन । स्िास्थ्य र कर म्ष तथा पशु तफद का म्नकायहरु 

पम्न शाखाकै हैम्सयतमा रहेका छन । सिै िडा कायादलय, शाखा तथा उपशाखाहरुका आ÷आफ्नै 

कायद म्िभमेिारी म्नधादरण गररएका छन । सेिाग्राहीहरुले सिेा प्राप्त गदाद सहिीकरण गनद र 

सभिम्न्धत शाखा र कमदचारीलाई म्िभमेिार िनाउनका लाम्ग नगरपाम्लका र िडाहरुको अलग 

अलग नागररक िडापि तयार गरी िारी गररएको छ ।  

हाल यस नगरपाम्लकामा संघीय सरकारिाट कामकाि गने गरी तोककएका रािपिांककत म्द्वतीय 

श्ेणीको प्रमुख प्रशासकीय अम्धकर त, स्थानीय सरकारको स्थायी दरिन्दी, काि र करार गरी 

िभमा ३६ िना अम्धकर त स्तर, स्थायी, अस्थायी, करार र काि गरी िभमा १२७ िना 

सहायक स्तर र ५८ िना श्ेणीम्िहीन सहायक स्तर गरी िभमा २२८ िना कमदचारीहरु 

कायदरत रहेका छन।29 

५.२.१ कोहलपरु नगरपाम्लकामा कायदरत कमदचारीहरुको तहगत दरिन्दी म्ििरण 

क्र.स.ं पद तह/श्णेी स्थायी 
स्थायी 

काि 
अस्थायी  करार  ज्यालादारी िभमा  

1 प्र.प्र.अ. उपसम्चि   1       1 

2 अम्धकर त आठ ौं 0     2   2 

3 अम्धकर त सात ौं 4         4 

3 अम्धकर त छैठ ौं 29 5   2   36 

  िभमा   33 6 0 4 0 43 

4 सहायक पााँच ौं 32 7   18   57 

5 सहायक च थो 30 9 1 23   63 

6 सहायक तेश्रो       7   7 

7 सहयोगी श्ेणीम्िम्हन 9     49   58 

  िभमा 
  71 16 1 97 0 185 

  कुल िभमा   104 22 1 101 0 228 

                                                             
29 प्रशासन शाखा, आ.ि. २०७८/७९ को िार्षदक प्रगम्त समीिा 
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कार्यरत कर्यचारीहरुको नार्ावली सहहतको हवसृ्तत हववरण अनुसूची २ र्ा छ । 
 

5=2 म्ििाद समाधान तथा न्याय 

नेपालको संम्िधानको धारा २१७ िमोम्िम आफ्नो अम्धकार िेिम्ििका म्ििाद म्नरुपण गनद 

नगरपाम्लकाका उपप्रमुखको संयोिकत्िमा तीन सदस्यीय न्याम्यक सम्मम्त रहने प्रािधान 

िमोम्िम यस नगरपाम्लकामा रहेको न्यायीक सम्मम्तले आफ्नो िेिाम्धकार अन्तगदत परेका 

उिुरी तथा गुनासोहरुको सुनुिाई र म्ििाद समाधान गदै आएको छ। आर्थदक िपद २०७८।०७९ 

मा न्यायीक सम्मम्तमा िभमा २२ िटा उिुरी/गुनासो दताद िएकोमा न्यायीक सम्मम्तका १२ 

िटा िैठक िसी िभमा ११ िटा गुनासो तथा उिुरी उपर सुनुिाई गरी कािादही र ककनारा 

लगाएको छ। दताद हुन आएका कूल उिुरी तथा गुनासो मध्ये िभमा ५० प्रम्तशत म्ििादहरुको 

माि म्नरुपण िई िााँकी ५० प्रम्तशत उिुरी यस आर्थदक िषदको लाम्ग दाम्यत्ि सनद गएको 

अिस्था छ ।  

 

5=3 नगर प्रहरी तथा नगर म्नयमन 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ िमोम्िम नगर प्रहरीको 

गठन, सञ्चालन, व्यिस्थापन, म्नयमन तथा नगर प्रहरी सभिन्धी नीम्त, कानून र मापदण्डको 

म्नमादण तथा कायादन्ियन गनुद नगरपाम्लकाको काम, कतदव्य र अम्धकार िए तापम्न आ.ि. 

२०७८।०७९ को अन्त्यसभम नगर प्रहरीको गठन हुन सकेको छैन । नगरपाम्लकाले कोहलपुर 

नगर प्रहरी (दोस्रो संशोधन) ऐन २०७७ तिुदमा गरी सो ऐनमा २०७८।०२।२३ मा पम्हलो 

संशोधन र २०७९।०३।१६ मा दोस्रो संशोधन समेत िएको िए पम्न नगर प्रहरी सगंठनको 

गठन हुन नसक्दा नगरपाम्लकाको नीम्त  कानून,  मापदण्ड तथा म्नणदयको कायान्ियन गनद, 

नगरपाम्लकाको सभपम्त्तको सुरिा र संरिण गनद, स्थानीय स्तरमा हुन ेसिा समारोह, परभपरा 

तथा िािा चाडपिदको सुरिा व्यिस्थान गनद, ििार तथा पार्कद ङ्ग स्थलको रेखदेख र 

व्यिस्थापन गनद, न्यायीक सम्मम्तले गरेका म्मलापि तथा म्नणदयहरुको कायादन्ियन गनद, 

नगरपाम्लकाको सरकारी सभपम्त्तको सुरिा तथा संरिण गनद, म्िपद व्यिस्थापन सभिन्धी 

खोिी, उद्धार, राहत तथा पुनस्थादपना सभिन्धी कायद गनद, छाडा पशु चौपाया म्नयन्िण 
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गनद र अनम्धकर त म्नमादण तथा सािदिम्नक सभपम्त्त अम्तक्रमण म्नयन्िण तथा रोकथाम गन े

िस्ता कानूनी दाम्यत्ि पूरा गनदमा नगरपाम्लका चुक्दै आएको अिस्था रहेको छ । 

 

5=4 ऐन, म्नयम तथा कायदम्िधी तिुदमा 

यस नगरपाम्लकाले आ.ि. २०७८/०७९ सभममा नगरपाम्लकाको अम्धकार िेिम्िि रही 

म्िम्िन्न ऐन, म्नयम, म्नदेम्शका, कायदम्िधी, कायदयोिना तथा मापदण्डहरु तिुदमा गरी 

कोहलपुर नगरपाम्लकाको रािपिमा प्रकाशन गररएको छ । यस अिधीमा नगरपाम्लकाले 

४८ िटा िन्दा िढी म्िम्िन्न म्िषय तथा िेिसाँग सभिम्न्धत ऐन, म्नयम, म्नदेम्शका, 

कायदम्िधी, कायदयोिना तथा मापदण्डहरु तिुदमा गरेको छ ।30
 

 

 ऐन, म्नयम, म्नदेम्शका, कायदम्िधी, कायदयोिना तथा मापदण्डहरुको सचूी 

१. कोहलपुर नगरपाम्लकाको आर्थदक ऐन, २०७९ 

२. कोहलपुर नगरपाम्लकाको म्िम्नयोिन ऐन, २०७७ 

३. कोहलपुर नगरपाम्लकाको नगर प्रहरी (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ 

४. कोहलपुर नगरपाम्लकाको प्रशासकीय कायदम्िधी (खचद मापदण्ड म्नयमन गन)े 

म्नयमािली, २०७९ 

५. स्िास्थ्य संस्था दताद, अनुमम्त तथा निीकरण (पम्हलो संशोधन) म्नदेम्शका, २०७८ 

६. कोम्िड १९ को संक्रमणको िोम्खमरम्हत िातािरणमा िौम्तक किा संचालन 

कायदम्िधी,२०७८ 

७. कोहलपुर नगरपाम्लकाको रािस्ि सुधार कायदयोिना, (आ.ि. 

२०७९/८०÷२०८१/८२) 

८. कोहलपुर नगरपाम्लकाको आन्तररक म्नयन्िण कायदम्िधी (प्रणाली), २०७७ 

९. कोहलपुर नगरपाम्लकाको िमता म्िकास योिना, २०७८ 

१०. कोहलपुर नगरपाम्लकाको रािस्ि सुधार कायदयोिना, २०७५ 

११. कोहलपुर नगरपाम्लकाको िातािरण तथा प्राकर म्तक स्रोत संरिण ऐन, २०७७ 

                                                             
30 स्थानीर् तहको एप, कोहलपुर नगरपाम्लका 
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१२. अपाङ्गता िएका म्िद्याथीहरुको लेखािोखा केन्द्र संचालन तथा व्यिस्थापन 

कायदम्िधी, २०७७ 

१३. म्िदु्यतीय ररक्सा संचालन, व्यिस्थापन तथा म्नयमन सभिन्धी कायदम्िधी, २०७६ 

१४. कोहलपुर नगरपाम्लकाको संस्था दताद तथा म्नयमन सभिन्धी म्नयमािली, २०७६ 

१५. मानि िेचम्िखन तथा ओसारपसार म्नयन्िण सम्मम्त गठन तथा पररचालन 

कायदम्िधी, २०७६ 

१६. व्यिसाय कर सभिन्धी कायदम्िधी, २०७६ 

१७. घर िहाल कर व्यिस्थापन कायदम्िधी, २०७६ 

१८. िालम्ििाहमुि नगरपाम्लका अम्ियान संचालन म्नदेम्शका, २०७६ 

१९. मेलम्मलापकतादको सेिा सुम्िधा सभिन्धी कायदम्िधी, २०७६ 

२०. आधारिूत तह (किा ८) परीिा संचालन तथा व्यिस्थापन कायदम्िधी, २०७६ 

२१. नगर खेलकूद म्िकास सम्मम्त संचालन कायदम्िधी, २०७६ 

२२. कोहलपुर नगरपाम्लका म्शिा ऐन, २०७६ 

२३. कोहलपुर नगरपाम्लकाको अनुगमन तथा मूल्यांकन गन ेसभिन्धी ऐन, २०७६ 

२४. म्शिक दरिन्दी म्मलान कायदम्िधी, २०७६ 

२५. म्ित्तीय समानीकरण शैम्िक कायदक्रम संचालन म्नदेम्शका, २०७६ 

२६. साझेदारी म्िकास कायदक्रम संचालन तथा व्यिस्थापन कायदम्िधी, २०७६ 

२७. कोहलपुर नगरपाम्लकाको सािदिम्नक खररद म्नयमािली, २०७६ 

२८. सािदिम्नक िेिको सरसफाई कायदम्िधी, २०७६ 

२९. सेिाग्राही संस्थाहरुसाँग समन्िय गरी काम गनद िनेको म्नददर्शदका, २०७६ 

३०. कोहलपुर नगर स्िास्थ्य ऐन, २०७५ 

३१. नगर म्िपद िोम्खम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७५ 

३२. कर म्ष व्यिसाय प्रिद्धदन ऐन, २०७५ 

३३. अनाथ तथा िोम्खमयुि िालिाम्लकाका लाम्ग सामाम्िक सुरिा कायदक्रम (संचालन 

कायदम्िधी) ऐन, २०७५ 

३४. िालअम्धकार सम्मम्त गठन कायदम्िधी, २०७५ 
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३५. कोहलपुर नगरपाम्लकाको एकीकर त कायदक्रम संचालन कायदम्िधी, २०७५ 

३६. अपाङ्गता सभिन्धी कायदम्िधी, २०७५ 

३७. नगरस्तरीय पशु सुत्केरी ित्ता अनुदान संचालन कायदम्िधी, २०७५ 

३८. कोहलपुरको गररिी म्निारणका लाम्ग लघुउद्यम म्िकास कायदक्रम संचालन 

कायदम्िधी,२०७५ 

३९. करारमा िनशम्ि व्यिस्थापन गन ेसभिन्धी कायदम्िधी, २०७५ 

४०. 'घ‘ िगदको म्नमादण व्यिसायी इिाित पि सभिन्धी कायदम्िधी, २०७५ 

४१. स्थानीय तहको उपिोिा सम्मम्त गठन, पररचालन तथा व्यिस्थापन कायदम्िधी, 

२०७५ 

४२. कोहलपुर नगरपाम्लकाको न्यायीक सम्मम्त संचालन कायदम्िधी, २०७४ 

४३. ििार अनुगमन म्नदेम्शका, २०७४ 

४४. कोहलपुर नगरपाम्लका म्शिा म्नयमािली, २०७४ 

४५. कोहलपुर नगर कायदपाम्लका कायद सभपादन म्नयमािली, २०७४ 

४६. कोहलपुर नगर कायदपाम्लका कायद म्ििािन म्नयमािली, २०७४ 

४७. कोहलपुर नगर कायदपाम्लकाको िैठक संचालन सभिन्धी कायदम्िधी, २०७४ 

४८. नगर सिा संचालन कायदम्िधी, २०७४ 
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5=5 घरनक्सा  

कोहलपुर नगरपाम्लका म्िि म्नमादण हुन ेसिै प्रकारका घर तथा ििनहरुको प्रचम्लत मापदण्ड 

िमोम्िम नक्सा दताद तथा म्नमादण सभपन्नताको प्रमाणपि िारी गने गररएको छ। आ.ि. 

२०७८/०७९ मा घर नक्सा सभिन्धी म्ििरणा यस प्रकार हरेको छ । 

नयााँ नक्सा दताद (मापदण्ड अनुसार)    २१४ िटा 

नयााँ नक्सापास पूणद म्नमादण सभपन्न प्रमाणपि   १३९ िटा 

आंम्शक म्नमादण सभपन्न      ३६ िटा 

नक्सापास प्रकक्रयामा रहेका     ७५ िटा 

पुरानो (अम्िलेख) नक्सा दताद     २७९ िटा 

पुरानो नक्सापास(अम्िलेख) प्रमाणपि    १८५ िटा 

अम्िलेख प्रकक्रयामा रहेका     ९४ िटा 

िभमा नक्सापास नामसारी गररएको    ५० िटा 

िभमा नक्सापास प्रम्तम्लम्प कदईएको    ४ िटा 

 

5=6 म्िद्यतुीय सशुासन तथा अनलाइन सिेा 

कोहलपुर नगरपाम्लकाको आफ्नो िेिसाइट https://www.kohalpurmun.gov.np रहेको 

छ । उि िेिसाइटमा नगरपाम्लकाको पररचय, िडा कायादलयहरु सभिम्न्ध म्ििरण, कायदक्रम 

तथा पररयोिना सभिन्धी म्ििरण, प्रम्तिेदनहरु, म्िदु्यतीय सुशासन सेिा, सूचना तथा 

िानकारी, ग्यालरी, सभपकद, िस्तुगत म्ििरण तथा म्िद्यालयहरु सभिन्धी म्ििरण लगायतका 

म्िषयिस्तु समािेश गररएको छ । ििेसाइटमा रहेको म्िदु्यतीय सुशासन सेिा अन्तगदत 

MOFAGA पोटदल, स्थानीय संचीत कोष व्यिस्थापन प्रणाली (SuTRA), िेिमेल व्यिस्थापन, 

रािस्ि संकलन प्रणाली, सामाम्िक सुरिा तथा व्यम्िगत घटना दताद, मानि संसाधन 

व्यिस्थापन प्रणाली, िार्षदक प्रयोग पोटदल, स्िास्थ्य सफ्टिेयर, ककसान सूचीकरण पोटदल र 

िमता स्िमूल्यांकन पोटदलको व्यिस्था गररएको छ। 
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गुगल प्ल ेस्टोरमा एक 'स्थानीय तहको एप‘ राम्खएको छ । नेपाल राज्यिरीका सि ैस्थानीय 

तहको तथ्यांक समेरटएको मन्िालयद्वारा संचाम्लत सो एपमा कोहलपुर नगरपाम्लकाले प्रािह 

गने सेिाको म्ििरण र सो सिेा प्राप्त गन ेम्िधी तथा प्रकर या, समस्या दताद, सुझाि तथा 

गुनासो, कायदक्रम तथा पररयोिना सभिन्धी िानकारी, िडाहरुको म्ििरण, आपतकालीन 

टेम्लफोन नभिरहरु, केही महत्िापूणद स्थानहरुको लोकेशन भयाप, समाचार लगायतका म्िम्िन्न 

सूचना तथा िानकारीहरु राम्खएको छ । ििेसाइट तथा एप दिुैका मेनुमा धेरै म्िषय िस्तुहरु 

समेरटएको िए पम्न सूचनाहरु पयादप्त र अध्यािम्धक िन ेहुन सकेको छैन। 
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खण्ड ६: िातािरण सरंिण, सरसफाइ तथा म्िपद व्यिस्थापन 

6=1  फोहर मलैा व्यिस्थापन र िातािरण सरंिण 

कोहलपुर नगरपाम्लकाले फोहरमैला व्यिस्थापन तथा िातािरण संरिणका सन्दिदमा छाता 

ऐनका रुपमा फोहरमैला व्यिस्थापन ऐन, २०६८ तथा म्नयमािलीका रुपमा फोहरमैला 

व्यिस्थापन म्नयमािली, २०७० तथा नगरपाम्लकाद्वारा तिुदमा गररएका ऐन तथा कायदम्िधीको 

अधीनमा रम्ह कायद सभपादन गरररहेको छ। स्िच्छ र स्िस्थ िातािरणमा िााँच्न पाउने 

नागररकको मौम्लक अम्धकारको संरिण गनद̧  प्राकर म्तक स्रोतको समुम्चत उपयोग एिं दीगो 

व्यिस्थापन गनद, िातािरण र म्िकास िीच सन्तुलन कायम गनद तथा प्राकर म्तक स्रोत, 

िातािरण र िैम्िक म्िम्िधताको संरिण गनद कोहलपुर नगरपाम्लकाको िातािरण तथा 

प्राकर म्तक स्रोत संरिण ऐन, २०७७ तिुदमा गररएको छ। सो ऐनमा िातािरणको सरंिण, 

सभपदाको संरिण, प्रदषुण रोकथाम तथा म्नयन्िण, फोहरमैला व्यिस्थापन, िैम्िक म्िम्िधता 

संरिण, िलाधार िेि संरिण, खम्नि पदाथदको संरिण, िन तथा हररत िेिको संरिण 

तथा व्यिस्थापन, खुल्ला िेि व्यिस्थापन तथा हररयाली प्रिद्धदन, िातािरण तथा प्राकर म्तक 

स्रोत कोषको स्थापना तथा संचालन, िातािरण तथा प्राकर म्तक स्रोत पररषद गठन, म्िम्िन्न 

सम्मम्तहरु गठन तथा िातािरण संरिण योिना तिुदमा, अनुगमन तथा मूल्यांकन सभिन्धी 

व्यिस्था गररएको छ। यस ऐनको पररच्छेद÷३ मा फोहरमैला व्यिस्थापनको स्पस्ट खाका 

प्रस्तुत गररएको छ। उि पररच्छेदमा फोहरमलैा व्यिस्थापनको दाम्यत्ि नगरपाम्लकालाई तोकु्नका 

साथै फोहरमैलाको उत्पादन कम गने, परथकीकरण, म्नष्काशन, देम्ख फोहरमैला व्यिस्थापन 

केन्द्र¸ िोम्खमपूणद फोहरको व्यिस्थान¸ फोहरमैलाको न्यूनीकरण¸ पुन: प्रयोग तथा पुन: चक्रीय 

प्रयोग सभमको व्यिस्थापकीय प्रिन्ध समेत गररएको छ । फोहरमैला न्यूनीकरणका लाम्ग 

िनचेतना अम्ििरद्धी, फोहरमैला संकलन, ढुिानी, फोहरमैलाको प्रयोग, पुन: प्रयोग तथा 

पुन: चक्रीय प्रयोग िा प्रसोधन¸ फोहरमैला म्िसिदन र िन्द पिात व्यिस्थापन लगायतका 

कायदको लाम्ग म्निी िेि तथा सामुदाम्यक संघ संस्थाको संलग्नता समेतको व्यिस्था यस ऐनमा 

गररएको छ । 



48 
 

कोहलपुर नगरपाम्लकाल ेिढ्दो शहरीकरण, अव्यिम्स्थत िस्ती म्िकास तथा सािदिम्नक स्थलको 

अम्तक्रमणिाट सडक, गल्ली तथा धार्मदक, सााँस्कर म्तक, प्राकर म्तक तथा िातािरणीय सभपदाको 

रुपमा रहेका सािदिम्नक स्थलहरु नदी, खोला, नाला, पोखरी, ताल तलैया, पाकद उद्यान 

एिं धार्मदक, सााँस्कर म्तक तथा ऐम्तहाम्सक धरोहर, खुला स्थान तथा अन्य सािदिम्नक स्थलको 

सरसफाइ थप प्रिािकारी िनाई स्िच्छ, स्िस्थ, सफा, सुन्दर, सभ्य र समरद्ध नगरको 

पम्हचान कायम गनद स्थानीय सरकार, म्निी तथा सहकारी िेि, सामाम्िक अम्ियन्ता, 

नागररक समाि तथा आम नागररकलाई सरसफाइको अम्ियानमा स्िस्फूतद रुपमा पररचालन 

गरी सरसफाइ कायदक्रमलाई थप प्रिािकारी, संस्थागत एिं कदगो िनाउनको लाम्ग सािदिम्नक 

िेिको सरसफाइ सभिन्धी कायदम्िधी, २०७६ स्िीकर त गरी लागू गररएको छ। उि कायदम्िधीमा 

सरसफाइ कायदक्रम संचालनको रणनीम्त तथा संचालन म्िधी, सरसफाइ गररन े िेिहरु, 

सरोकारिाला म्नकायहरु म्तनका िूम्मका, नगर स्तरीय सरसफाइ अम्ियान सम्मम्तको गठन, 

काम, कतदव्य एिं अम्धकार, िडा स्तरीय सरसफाइ अम्ियान सम्मम्तको गठन, काम कतदव्य 

र अम्धकार समेतको ककटान गररएको छ।  

फोहरमलैा व्यिस्थापन कायदप्रकर या 

राम्िय िनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नम्तिा अनुसार कोहलपुर नगरपाम्लकामा कूल घरधुरी 

संख्या २१¸२५१ तथा घर पररिार संख्या २४¸३४६ रहेका छन।  हाल नगरपाम्लकाले शहरी 

िेिका कररि ७¸७०० घरधुरीिाट माि फोहर संकलन गरी व्यिस्थापन गदै आइरहकेो छ। 

यस नगरपाम्लकाको खासगरी सहरी िेिमा फोहरमैला व्यिस्थापनका लाम्ग सािदनम्िक, म्निी 

साझेदारी अिधारणामा कोहलपुर नगरपाम्लका तथा िटायु ररसाइकल्स प्राइिेट म्लम्मटेड म्िच 

१५ िषदको लाम्ग सभझौता िई कुम्हने अथादत िैम्िक फोहरलाई प्राङ्गागररक मल िनाउने 

तथा अिैम्िक फोहरलाई स्रोतम ैन्यूम्नकरण गन,े पुन:प्रयोग गन ेतथा पुन:चक्रण गन ेयोिना 

सम्हत म्िम्िन्न प्लान्टहरु स्थापना गने सोच सम्हत काम अगाडी िढेको छ । फोहर मैला 

व्यिस्थनका लाम्ग नगरपाम्लकाले सभपूणद सभझौता अिम्धिरका लाम्ग २ करोड रुपैयााँ उि 

संस्थालाई उपलव्ध गराउने¸ लािग्राही घरतधुरीहरुिाट प्रारभिमा प्रम्त घरधुरी रु ५० र 

आिस्यकता अनुसार िरम्द्ध  गन े(हाल रु १०० देम्ख १५० रहेको) तथा उि संस्थाले खुद 

नाफाको २५ प्रम्तसत नगरपाम्लकालाई कफताद गन ेगरी सभझौता िएको छ।  
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स्रोतसाधन तथा पिूादधार 

हाल कोहलपुर नगरपाम्लकामा फोहरमलैा व्यिस्थापनका लाम्ग देहायिमोम्िमका स्रोतसाधन 

तथा पूिादधारहरु हरेका छन। 

 नगरपाम्लकाको िडा नं ९ मा फोहरमैला ररसाइकलसद सेन्टर स्थापना िएको छ। 

 नकुम्हने फोहरलाई पेलेर सानो अकार िनाउने िेम्लङ्ग मेम्सन िडान गररएको छ। 

 डम्भपङ्ग साइटका लाम्ग सामुदाम्यक िनको िग्गा िाडामा म्लई व्यिस्थापन म्मलाइएको 

छ। 

 नगरपाम्लका साँग एउटा सक्सन मेम्सन, एउटा रिपर र एउटा ट्याकटर रहेको छ िने 

म्निी िेििाट तीनिटा फोहर िोके्न ट्याक्टर समेत पररचालन गररएको छ। 

 फोहरैला व्यिस्थापन कायदको समन्िय गनद नगरपाम्लकाको िातािरण शाखामा प्रशासन 

सेिाको एक िना अम्धकर त, एक िना सहायक कमदचारी तथा दईु िना चालक/अपरेटर 

रहेका छन। 

 म्निी िेििाट समेत आिस्यकता अनुसार कामदार तथा कमदचारीहरुको पररचालान हुन े

गरेको छ।31 

समस्या तथा चनुौम्तहरु 

शहरी िेिका िाम्सन्दा र व्यिसायीहरुको असहयोग तथा असमझदारी¸ साझेदार म्निी संस्था 

िटायु ररसाइकल्स प्राइिेट म्लम्मटेडको कमिोर िमता र िमता िरम्द्धप्रम्तको उदासीनता¸ कूल 

घरधुरीको कररि एक म्तहाई  घरधुरीको माि फोहर उठाउन सककएको र दईु म्तहाई घरधुरी 

तथा घरपररिार सेिाको पहुाँच िाम्हर हुनु̧  सेिा प्रदायक र सेिाग्राहीहरु म्िचको असमझदारी¸ 

साझेदार संस्था घाटामा रहेको िनी सभझौता िमोम्िमको रकम नगरपाम्लकाले कफताद पाउन 

नसकक सभझौताका शतद पालनाको कमिोर अिस्था¸ स्रोत साधन तथा िनशम्िको अपयादप्तता¸ 

कदगोपनाको अम्नम्स्चतता लगायतका समस्याहरुका कारण यस नगरपाम्लकाको फोहरमैला 

व्यिस्थापन कायद चुनौम्तपूणद िनेको छ। सेिा प्रदायक तथा लािग्राहीहरु िीच समुम्चत 
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समन्ियको अिािका कारण पम्न फोहरमलैा व्यिस्थापनमा अपेम्ित उपलव्धी हाम्सल गनद 

करठनाई िैरहेको अिस्था छ। 

6=2  म्िपद ्िोम्खम व्यिस्थापन 

कोहलपुर नगरपाम्लका िेि म्िि प्राकर म्तक तथा गैरप्राकर म्तक म्िपदिाट सिदसाधारणको िीउ, 

ज्यान र सािादिम्नक, नीम्ि तथा व्यम्िगत सभपम्त्त, प्राकर म्तक एि ंसााँस्कर म्तक सभपदा र 

िौम्तक संरचनाको संरिण गनदका लाम्ग म्िपद िोम्खम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापनका सिै 

कर याकलापको समन्ियत्मक र प्रिािकारी रुपमा कयादन्ियनको लाम्ग कोहलपुर नगर म्िपद 

िोम्खम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७५ तिुदमा गरी कायादन्ियनमा ल्याएको छ । 

सो ऐनमा कोहलपुर नगर म्िपद ्व्यिस्थापन सम्मम्तको गठन, िैठक, काम, कतदव्य र 

अम्धकार सभिन्धी व्यिस्था गनुदका साथै िडा स्तरीय म्िपद ्व्यिस्थापन सम्मम्तको गठन तथा 

काम, कतदव्य र अम्धकारको समेत ककटान गरेको छ। सो ऐनको अम्धनमा रही यस 

नगरपाम्लकामा उम्ल्लम्खत सम्मम्तहरु गठन िइ म्िपद ्व्यिस्थापन कोषको समेत स्थापना 

िएको छ।  

म्िश्वव्यापी रुपमा फैम्लएको कोम्िड १९ को महामारीिाट हुन सके्न सभिाम्ित िोम्खम 

न्यूम्नकरण गरी मानम्िय िेम्त हुनिाट नगरिासी आम नगररकलाई िोगाउनको लाम्ग यस 

नगरपाम्लकाले 'कोम्िड १९ को संक्रमणको िोम्खमरम्हत िातािरणमा िौम्तक किा संचालन 

कायदम्िधी, २०७८' म्नमादण गरी कयादन्ियनमा ल्याएको छ। 

यस नगरपाम्लका िेिमा म्िम्िन्न म्िपद िोम्खमहरु मध्य े हुरीितास, आगलागी, िाढी, सडक 

दघुदटना, िुकभप र सपददंशको असर प्रमखु रुपमा देम्खएका छन ्। उपरोि म्िपद ्िोम्खमहरुमा 

हाल म्िश्वव्यापी महामारीको रुपमा रहेको कोम्िड-१९ को असर मुख्य हुन गएको छ । 

म्िपदको रोकथाम तथा पूिद तयारी, प्रम्तकायद र पुनःस्थापना तथा पुनःलादि सभिन्धी नीम्तगत 

र व्यिहाररक रुपमा सभिोधनको लाम्ग नगरपाम्लकामा नगरस्तरीय म्िपद ्व्यिस्थापन सम्मम्त 

गठन िएको छ¸ िडा नं ६ मा िडा स्तरीय म्िपद ्व्यिस्थापन सम्मम्त गठन िैसकेको र 

अन्य िडाहरुमा पम्न गठनको प्रकर यामा रहेका छन   िन े  स्थानीय आपतकाम्लन कायद 

संचालन केन्द्र स्थापना िई संचालनमा रहेको छ। नगरपाम्लकामा एक म्िपद कोष रहेको र 
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उि कोषमा कररि २० लाख रुपैयााँ रहेको छ। नगरपाम्लकाको संिेदनशील िेिमा डुिान र 

चट्याङ्गको लाम्ग पूिद सूचना यन्ि िडान गररएको छ। म्िपद प्रम्तकायदको लाम्ग नेपाल 

रेडक्रसको सहिीकरणमा नगरपाम्लकाको म्िपद ्प्रम्तकायद योिना म्नमादण िएको छ। प्रत्येक 

िडाहरुमा रेडक्रसकमी तथा स्ियंसेिकहरु पररचालन गररएको छ। कोम्िड-१९ महामारीको 

रोकथाम, म्नयन्िणको लाम्ग कोम्िड अस्पतालको म्नमादण िएको छ। नगरपाम्लका र रेडक्रसको 

समन्ियमा क्वारेन्टाईन र आइसोलेशन िाडदको व्यिस्थापन गररएको छ। िलिायुिन्य प्रकोप 

रोकथाम र म्नयन्िणका लाम्ग मौसमी क्यालेन्डर तयार गरी सािदिम्नक गररएको छ। म्िम्िन्न 

प्रकोपिाट प्रिाम्ितहरुको पम्हचान गरी लगत संकलन गररएको छ। प्रकोपिाट प्रिाम्ित 

व्यम्िहरु मध्ये ५४ िनालाई राहत स्िरुप खाद्यान्न तथा आर्थदक सहयोग म्ितरण गररएको 

छ।32 यस प्रकारका कानुनी¸ संस्थागत तथा कायदक्रमगत व्यिस्थाहरुका िाििुद पम्न म्िपद 

कोषमा रकमको अपयादप्तता¸ सरोकारिाला संघ संस्था तथा व्यम्िहरुको आिस्यक सहयोग र 

समन्ियको अिाि¸ म्िपद व्यिस्थापनका लाम्ग आिस्यक दिता िएका िनशम्ि तथा प्राम्िम्धक 

स्रोत साधनको अिाि¸ नगरपाम्लकामा रहेका एभिुलेन्स र िारुण यन्िको समुम्चत उपयोग र 

संचालन हुन नसकु्न िस्ता समस्याहरुले म्िपद व्यिस्थापन कायद चुनौम्तहरु िनेको छ। 

6=3 धार्मदक तथा पयदटकीय ििे 

कोहलपुर िालमाक लिलिितारु्ि शहर हो । र्हााँ िालमाक सलहषु्णता झल्काउने लिलभन्न 

िमाािलम्बीहरुको िालमाक स्थलहरु रहेका छन् । र्स नगरपाललकामा काललका मन्तिर, लशिमन्तिर, 

मनकामना मन्तिर, लशिालर्, रािाकृष्ण मन्तिर, िैष्णोदेिी मन्तिर, जगन्नाथ लकरण भिानी, 

रामजानकी मन्तिर, रानीघाट मन्तिर लगार्तका दजान ाँ लहन्दू िमािालम्बीहरुका मन्तिरहरु छन् । 

लिललभसा चचा, बेथेल चचा, गेिमी चचा आलद लिलिर्न िमािालम्बीहरुका प्रमुख चचाहरु हुन् ।  

जहालमर्ा मन्तिद, जहााँलमर्ा कादरी आलद र्हााँका मुन्तिम िमािालम्बीहरुका िालमाक स्थलहरु हुन् 

।  साथै र्हााँ बुद्ध िमािालम्बीहरुको ब द्ध सु्तप पलन रहेको छ ।यहााँका म्िम्िन्न खालका धार्मदक 

स्थलहरुमा दैम्नक उल्लेख्य संख्यामा आन्तररक पयदटक तथा धमदिालभिीहरु आउन ेगददछ्न् । 

म्गद्धनेी चौर, मध्यिर्तद, भ्यू टािर, िन्दा, हात्तीसार, नमूना म्पकम्नक पाकद िस्ता पयदटकीय महत्िका 

स्थलहरु छन। पूिदपम्िम महेन्द्र रािमागद तथा प्रदेश नं. ६ र ७ को प्रिेशद्धारको रुपमा 
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अिम्स्थत यस नगरिेिको पयदटन तथा होमस्टे व्यिसायले फड्को माने देम्खन्छ । यस िेिमा 

प्रत्येक कदन आगन्तुकको संख्या िढ्दै गइरहकेो छ । 

6=4 नदी, खोलानाला तथा ताल िा पोखरी  

यस नगरपाम्लका िेि को कररि ६० ककलोम्मटर िेिमा डुडुिाखोला, ककरणनाला, सानो 

डुडुिानाला, इटानाला, रोहीणीखोला, रानीघाट लगायतका खोलाहरु िगे्न गददछन् । िूतैया ताल, 

िोरते्त टप्पर, िोरते्त म्समसार िेि र ताल यस नगरपाम्लकामा अिम्स्थत छन ्।33 

 

  

                                                             
33 कोहलपुर नगरपाम्लकाको नगर िस्तुगत म्ििरण, २०७४ 



53 
 

खण्ड ७: सझुाि तथा िाम्ि कायदकदशा 

कोहलपुर नगरपाम्लकाको पूिादधार म्िकास¸ आर्थदक¸ सामाम्िक¸  सााँस्कर म्तक¸ िातािरणीय 

लगायत समग्र िेि साँग सभिम्न्ध प्राप्त तथ्यांक तथा िानकारीहरुको म्िश्लेषणका आधारमा 

देम्खएका सुधार गनुदपने पिहरु तथा आगामी कदनमा नगरपाम्लकाले अम्ङ्गकार गनुदपन े

कायदकदशाका अन्तिदस्तुहरु यस  खण्डमा प्रस्तुत गररएको छ। 

 स्थानीय म्िकासको सिैिन्दा अग्र िागमा देम्खन े सुन्दर मुहार िौम्तक म्िकासको 

माध्यमिाट नै प्रकट हुन्छ। नगर कायदपाम्लकाले आ.ि. २०७५/०७६ मा ५३ िटा 

ठूला तथा नगरका गौरिका कायदक्रम घोषणा गरी म्तम्नहरुको कायादन्ियन गनद सो 

आर्थदक िषदका लाम्ग रु. 15,26,37,805.०९।÷ ििेट समेत म्िम्नयोिन गररएको 

म्थयो। तर ती आयोिनाहरुको िौम्तक तथा म्िम्त्तय प्रगम्तको म्नरन्तर म्नगरानी¸ 

अम्िलेम्खकरण र प्रिािको मूल्याङ्कन गरर परष्ठपोषण समेत म्लनु अपररहायद हुन ेिए 

पम्न सो गरेको देम्खएन । ह्युम पाइप खररद¸ सडक ग्रािेल गने¸ कम्न्टन्िेन्सी सभिन्धी 

कायद̧  तारिार गने̧  साधारण प्रकारका नाली म्नमादण गने̧  गत िषदको िुिानी गनुदपने 

िस्ता हल्काफुल्का कायदक्रमहरु समेत यस अन्तगदत सूम्चकर त गररएको छ । नगरपाम्लकाको 

गौरि र प्रम्तष्ठा िढाउने अपेिा गररने नगर गौरिका आयोिनाहरुको छनोट गदाद 

सामान्य त: ठूलो ििेट आिस्यक हुने̧  नगरपाम्लकाको म्िकासमा कोशेढंुगा िन्ने र 

िहुिषीय प्रकर म्तका म्सम्मत र सभिाव्य आयोिनाहरुलाई पम्हचान गरी¸ म्तम्नहरुको 

िहुआयाम्मक सभिाव्यता अध्ययन गरी¸ म्िस्तरत पररयोिना प्रम्तिेदन तयार गरर¸ पयादप्त 

स्रोत साधन पररचालनको सुम्नम्स्चतता र म्नरन्तरको अनुगमन मूल्याङ्कन गरी 

सभपन्नताको सुम्नम्ित गन ेपररपारटको आिस्यकता देम्खन्छ। 

 संगठन संरचनालाई चुस्त र छररतो िनाउने तथा अन्तर÷शाखा सभिन्ध¸ समन्िय र 

संचारलाई  प्रिािकारी िनाई स्थानीय सरकारको प्रिािकारी उपम्स्थम्त प्रदशदन गनद 

अिस्यक रणनीम्त िनाई अगाडी िढ्न आिस्यक दमे्खएको छ। 

 कोहलपुर नगरपाम्लकाको सौन्दयद र म्िकासमा ििनहरुको म्नधादररत मापदण्ड 

कायादन्ियन र नक्सा पासको अम्निायदताले ठूलो िूम्मका खेल्छ। तसथद व्यिम्स्थत 
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शहरीकरण¸ सुरम्ित आिास र नगर सौन्दयद प्रिद्धदन गनदको लाम्ग घर नक्शा पासको 

दायरा िढाउनु पन ेर सो सभिन्धी अम्िलेख व्यिम्स्थत गनुदपन ेदेम्खन्छ। 

 नगरपाम्लकाको गुरुयोिना¸ सो का आधारमा आिम्धक योिना तथा िेिगत योिना 

तिुदमा गरी रणनैम्तक म्िकासको अिधारणा अनुसार अगाम्ड िढ्न आिश्यक रहेको छ। 

 नगरपाम्लकाले तिुदमा गरेका ऐन, म्नयमािली, कायदम्िम्ध, म्नदेम्शकाहरुको िारेमा 

सरोकारिालालाई उम्चत ककम्समले संचार गनुदपने¸ सभिम्न्धत शाखा¸ उपशाखा र िडा 

कायादलयहरुलाई समेत सो सभिन्धमा िानकारी गराउनुपने¸ यस्ता कानुनी दस्तािेिहरु 

स्िीकर त हुनासाथ िेिसाइटमा राख्ने व्यिस्था गनुदपने¸ म्िद्यमान ऐन‚ म्नयम‚ म्नदेम्शका‚ 

कायदम्िम्ध लगायतमा देम्खएका कमी कमिोरी सुधार गनद म्िज्ञद्वारा अध्ययन गरर गराई 

समय सापेि पररमािदन तथा संशोधन गनुदपन ेआिश्यता देम्खन्छ । 

 हालसभम ४८ िटा ऐन¸ म्नयमािली¸ म्नदेम्शका तथा कायदम्िम्ध िारी गररएको छ । 

तथापी नगरपाम्लकाको अम्धकार िेि म्िि रहेका कम्तपय म्िषय साँग सभिम्न्धत 

कानुनी दस्तािेिहरुको तिुदमा तथा िारी िएका ऐन¸ म्नयम¸ म्नदेम्शका तथा 

कायदम्िम्धहरुको समय सापेि संशोधन तथा पररमािदन गनदपनछे। देहायका ऐन¸ म्नयम¸ 

म्नदेम्शका तथा  कायदम्िम्ध अम्िलभि तयार गरी कायादन्ियनमा ल्याउन ुपने देम्खन्छ– 

o कोहलपुर नगरपाम्लकाको सहकारी ऐन 

o कोहलपुर नगरपाम्लकाको म्शिा म्नयमािली 

o नगरपाम्लकाका पुराना ििन तथा संरचना अम्िलेम्खकरण गने म्नदेम्शका 

o स्थानीय म्िपद ्व्यिस्थापन कोष संचालन कायदम्िम्ध 

o िग्गा म्िकास तथा पर्तद िग्गा संरिण उपयोग गन ेसभिन्धी कायदम्िम्ध 

o छाडा पशु म्नयन्िण तथा व्यिस्थापन कायदम्िम्ध 

o म्िद्यालय संचालन तथा स्थानान्तरण अनुम्मत सभिन्धी कायदम्िम्ध  

o नगरपाम्लकािाट म्ितरण हुन े अनुदान तथा आर्थदक सहायता म्ितरण तथा 

व्यिस्थापन कायदम्िम्ध 

o एभिुलेन्स तथा िारुण यन्ि संचालन कायदम्िम्ध 

o िारी उपकरण संचालन तथा व्यिस्थापन कायदम्िम्ध 

o पाम्लकाको संम्चत कोषको आलेप सभिन्धी कायदम्िम्ध  
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o टोल म्िकास संस्था (गठन र पररचालन) कायदम्िम्ध 

o म्िषयगत सम्मम्तको कायद सञ्चालन कायदम्िम्ध  

o नगरपाम्लकाका पदाम्धकारी तथा कमदचारीहरुको आचारसंम्हता 

 स्िीकर त िएका ऐन¸ म्नयमािली¸ कायदम्िम्ध तथा म्नदेम्शकालाई समािेश गरी 

नगरपाम्लका कानुन संग्रह प्राकाशन गरी नगरपाम्लकाको िेिसाइटमा समेत यथाशीघ्र 

अपलोड गनुदपने देम्खन्छ। 

 रािश्व सुधार कायदयोिना कायादन्ियनलाई प्रिािकारी िनाउने र यसका लाम्ग ििेट 

तथा स्रोत साधनको समेत व्यिस्था गनुदपने देम्खन्छ। 

 नगरपाम्लकाको िेिम्िि पन ेिग्गा िमीन तथा िौम्तक र प्राकर म्तक सभपदाको यथाथद 

अिलेख राख्ने र म्तनको संरिण गन ेउपयुि व्यिस्था  तत्काल गनुदपन ेदेम्खन्छ । 

 नगर िेिम्िि रहेको सािदिम्नक पर्तद िग्गाको समुम्चत उपयोग र संरिण गरी सो 

िाट नगरपाम्लकाको रािश्व तथा आय िरम्द्ध गनद सके्न प्रशस्त सभिािना रहन्छ । तर 

हाल नगरपाम्लकासाँग के कम्त यस्तो िग्गा रहेको छ¸ सो को उपयोगको अिस्था के 

रहेको छ िन्ने तथ्यांक समेत नरहेकोले यसको लगत राम्ख सदपुयोग तथा संरिणका 

लाम्ग आिस्यक योिना िनाउनु पने देम्खन्छ।  

 सफा र स्िच्छ िातािरणमा िााँच्न पाउन ेआम नागररकको मौम्लक अम्धकार हो िन े

सफा¸ स्िच्छ र हरािरा शहर नगरपाम्लकाको सभ्यता र गौरिको म्िषय पम्न हो । 

तसथद फोहरमैला व्यिस्थापन तथा िातािरण संरिणलाई प्रिद्धदन गनदका लाम्ग 

फोहरमैला व्यिस्थापनमा संलग्न म्निी संस्थाको िमता म्िकास गने̧  शहरी िेि तथा 

शहरोन्मुख िम्स्तका घर पररिारमा समेत सेिा म्िस्तार गने̧  फोहरमैला व्यिस्थापन 

सभिन्धी िनचेतनामूलक अम्ियान संचालन गने र सो कायदमा स्थानीय क्लिहरु¸ 

सहकारी¸ समूहहरु र सामुदाम्यक संघ संस्थाहरुलाई पररचालन गने̧  सरोकारिालाको 

सहिाम्गता िढाउने̧  असमझदारी हटाउन िाताद तथा संिादको उपकरण प्रयोग गने̧  

आिस्यकता अनुसार पुरस्कार र दण्डको प्रयोग गने̧  म्निी कभपनीसाँग गरेको सभझौताका 

शतदहरु आिस्यकता अनुसार पररमािदन गन ेिा अम्न्तम म्िकल्पका रुपमा अन्य िैकम्ल्पक 

उपाय अिलभिन गन े । खलुा प्रम्त िम्मनलाई संरम्ित पाकद का रुपमा म्िकास गरी 

हररयाली प्रिद्धदन गनद सककन्छ ।  
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 फोहरमैलाको स्रोतमै न्यूम्नकरण गने̧  काम लागे्न फोहरको पुन: प्रयोग गन ेर पुन: 

चक्रण गन ेिस्ता व्यिस्थापकीय कायद पिात िसिदन गनैपन ेफोहरलाई अम्न्तम म्िसिदन 

गनदका लाम्ग स्याम्नटर ल्याण्ड कफल साइटको व्यिस्थापन गरर प्रिािकारी म्िसिदन 

गनद आिस्यक हुन ेिएकोल ेल्याण्ड कफल साइटको म्नमादण र संचालन गनद कढला गनुद 

हुदैन। 

 व्यिसाय कर¸ िहाल र म्िटौरी कर िडा कायादलयलाई उठाउन अनुमम्त कदनुपने̧   

म्सम्मत रकम सभमको ििेट खचद गन े अम्ख्तयारी िडा सम्चिलाई कदनुपने¸ िड़ा 

कायादलय व्यिस्थापनका लाम्ग िडागत ििेटको व्यिस्था गरी लम्िम्स्टक सामानहरु 

एकमुष्ठ खररद गरी उपलब्ध गराउनु उपयुि हुने साथै िड़ालाई आिश्यक पन ेमेम्शनरी 

औिारको व्यिस्था गने, आिश्यकीय सिारी साधन उपलब्ध गराउने व्यिस्था गनुदपने 

देम्खन्छ। 

 िेरुिु प्रत्यके िषद िकढरहेको छ। आ.ि. २०७८।०७९ सभम कायम िएको िेरुिु रकम 

३२ करोड ८७ लाख १६ हिार पुगेको देम्खएकोले आर्थदक म्नयन्िण तफद म्िशेष 

ध्यान कदनु पन ेदेम्खन्छ । 

 कोहलपुर नगर प्रहरी (दोस्रो संशोधन) ऐन २०७७ ले तोकेका नगरपाम्लकाको नीम्त  

कानून,  मापदण्ड तथा म्नणदयको कायान्ियन गने, नगरपाम्लकाको सभपम्त्तको सुरिा र 

संरिण गन,े स्थानीय स्तरमा हुन ेसिा समारोह, परभपरा तथा िािा चाडपिदको 

सुरिा व्यिस्थान गन,े ििार तथा पार्कद ङ्ग स्थलको रेखदेख र व्यिस्थापन गन,े 

न्यायीक सम्मम्तले गरेका म्मलापि तथा म्नणदयहरुको कायादन्ियन गनद, नगरपाम्लकाको 

सरकारी सभपम्त्तको सुरिा तथा संरिण गन,े म्िपद व्यिस्थापन सभिन्धी खोिी, 

उद्धार, राहत तथा पुनस्थादपना सभिन्धी कायद गन,े छाडा पशु चौपाया म्नयन्िण गन े

र अनम्धकर त म्नमादण तथा सािदिम्नक सभपम्त्त अम्तक्रमण म्नयन्िण तथा रोकथाम गन े

िस्ता कानूनी दाम्यत्ि पूरा गनदका लाम्ग नगर प्रहरी संगठनको गठन गरी प्रिािकारी 

ढंगले पररचालन गनद अत्यन्त ैआिस्यक देम्खएको छ।  

 पारदर्शदता¸ सूचनाको हक¸ लैम्ङ्गक समानता तथा सामाम्िक समािेशीकरण¸ 

िनसहिाम्गता िस्ता अिधारणाहरु र स्थानीय सेिा प्रिाहका म्िषयमा शाखा तथा 
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िडा कायादलयमा कायदरत कमदचारीहरुलाई ससुूम्चत र रचेत िनाउन अम्निायद देम्खएको 

छ। 

 स्िास्थ्य संस्था तथा स्िास्थ्य केन्द्रहरुको सेिा प्रिाहलाई थप प्रिािकारी िनाउन 

िनशम्ि¸ स्रोत साधन¸ सीप तथा दिता अम्ििरम्द्धमा म्िशेष िोड कदनुपने अिस्था 

छ। 

 गुणस्तरीय आधारिूत र माध्यम्मक म्शिा तथा शैम्िक म्िकासका लाम्ग सामुदाम्यक 

म्िद्यालयका म्शिकहरुलाई म्नयम्मत रुपमा ताम्लम तथा म्िकासका कायदक्रम संचालन 

गनुदपन ेनगरपाम्लकाको दम्यत्त्ि पूरा गनुदपन ेहुन्छ। 

 स्थानीय िाषा¸ कला¸ संस्कर म्त र स्थानीय िातािरणसाँग म्िद्याथीहरुलाई पररम्चत 

गराउन आधारिूत म्िद्यालयमा स्थानीय पाठ्यक्रम म्िकास गरी लागु गनुद उपयुि 

देम्खन्छ। 

 िार्षदक लेखापरीिण प्रम्तिेदनले औंल्याएका सुझािहरु¸ नगरपाम्लकाको िमता म्िकास 

योिना र प्रशासन सुधार योिनाका सुझािहरु¸ रािश्व सुधार कायदयोिना लगायतका 

प्रम्तिेदन तथा योिनाको ममद िमोम्िम आर्थदक¸ प्रशासम्नक तथा म्िकासात्मक कायदहरु 

सञ्चालन गनुद अपररहायद रहेको छ। 
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अनुसूची १ 

 

िगरपानलकाका िगर सभा सदस्यहरुको नििरण 

क्रसं िाम पद िडा फोि िं 

१ पुणय प्रसाद आचार्य नगर प्ररु्ख वडा नौं. ८ 9851200600 

२ सौंहगता सुवेदी उप– प्ररु्ख वडा नौं. ११ 9858026829 

३ बद्री प्रसाद जैसी वडा अध्यक्ष वडा नौं. १ 9858025709 

४ हरर कठार्त वडा अध्यक्ष वडा नौं. २ 9858080759 

५ र्ाधव ररजाल वडा अध्यक्ष वडा नौं. ३ 9858039760 

६ रु्बारक अहल गुजर वडा अध्यक्ष वडा नौं. ४ 9848083693 

७ हदपेन्द्र शे्रष्ठ वडा अध्यक्ष वडा नौं. ५ 9848296744 

८ श्रीकृष्ण थारु वडा अध्यक्ष वडा नौं. ६ 9848083520 

९ ठग्गा थारु वडा अध्यक्ष वडा नौं. ७ 9848021426 

१० लाल बहादुर राना वडा अध्यक्ष वडा नौं. ८ 9858021504 

११ ओपेन्द्र नाथ र्ोगी वडा अध्यक्ष वडा नौं. ९ 9858080370 

१२ ग रा कुर्ारी अहधकारी वडा अध्यक्ष वडा नौं. १० 9848082335 

१३ कल्पना शर्ाय वडा अध्यक्ष वडा नौं. ११ 9848134822 

१४ हवरेन्द्र कुर्ार शाह वडा अध्यक्ष वडा नौं. १२ 9858023138 

१५ डम्बर बहादुर खड्का वडा अध्यक्ष वडा नौं. १३ 9858042845 

१६ नर् बहादुर आले र्गर वडा अध्यक्ष वडा नौं. १४ 9858040538 

१७ हदपेन्द्र कुर्ार च धरी वडा अध्यक्ष वडा नौं. १५ 9858040760 

१८ पहवत्रा कुर्ारी थारु कार्यपाहलका सदस्य वडा नौं. ४ 9864919287 

१९ सुहनता सुनार कार्यपाहलका सदस्य वडा नौं. ६ 9845594913 

२० केशर कुर्ारी रावत कार्यपाहलका सदस्य वडा नौं. ८ 9848031382 

२१ सुहनता कुर्ारी राना हबष्ट कार्यपाहलका सदस्य वडा नौं. ९ 9848223706 

२२ अहनता कुर्ारी बुढाके्षत्री कार्यपाहलका सदस्य वडा नौं. १५ 9864814980 

२३ ईश्वरी प्रसाद हवश्वकर्ाय कार्यपाहलका सदस्य वडा नौं. २ 9858022401 

२४ भुप बहादुर दजी कार्यपाहलका सदस्य वडा नौं. ११ 9868095364 

२५ नरेश बान्तवा राई कार्यपाहलका सदस्य वडा नौं. १० 9848024551 

२६ हबन्दु कुर्ारी शाही वडा सदस्य वडा नौं. १ 9745630708 

२७ हसतली दर्ाई वडा सदस्य वडा नौं. १ 9824540329 

२८ कहव रार् पुलार्ी र्गर वडा सदस्य वडा नौं. १ 9848041921 
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२९ गौंग कार्ी वडा सदस्य वडा नौं. १ 9848456416 

३० तारा देहव हसौंह वडा सदस्य वडा नौं. २ 9848083661 

३१ बास र्हत हबश वकर्ाय वडा सदस्य वडा नौं. २ 9848087582 

३२ हबरेन्द्र हबक्रर् शाही वडा सदस्य वडा नौं. २ 9858030186 

३३ पुरन थारु वडा सदस्य वडा नौं. २ 9848090949 

३४ खुर्ा चन्द वडा सदस्य वडा नौं. ३ 9848272992 

३५ रेखा सुनार वडा सदस्य वडा नौं. ३ 9848234523 

३६ कालीरार् थारु वडा सदस्य वडा नौं. ३ 9858040113 

३७ हररलाल शर्ाय वडा सदस्य वडा नौं. ३ 9868210222 

३८ हनर्यला थापा वडा सदस्य वडा नौं. ४ 9848105804 

३९ रार् दुलारी पासी वडा सदस्य वडा नौं. ४ 9800543500 

४० नजर अहल बेडुवा वडा सदस्य वडा नौं. ४ 9800513340 

४१ हकस्ण कुर्ारी बुढा वडा सदस्य वडा नौं. ५ 9864783329 

४२ सीता कुर्ारी नेपाली वडा सदस्य वडा नौं. ५ 9800593687 

४३ सीता काकी वडा सदस्य वडा नौं. ५ 9848085082 

४४ देउर्ान डाौंगी वडा सदस्य वडा नौं. ५ 9863575655 

४५ हलला देवी रेग्मी वडा सदस्य वडा नौं. ६ 9848216385 

४६ हपठु लाल थारु वडा सदस्य वडा नौं. ६ 9815506569 

४७ गोहवन्द वागे्ल वडा सदस्य वडा नौं. ६ 9851133571 

४८ सहवता च धरी वडा सदस्य वडा नौं. ७ 9803933532 

४९ सवारीर्ा चर्ारनी वडा सदस्य वडा नौं. ७ 9825544972 

५० लोक बहादुर खड्का वडा सदस्य वडा नौं. ७ 9802095789 

५१ इन्द्र लाल च धरी वडा सदस्य वडा नौं. ७ 9816515735 

५२ देवी हव.क. वडा सदस्य वडा नौं. ८   

५३ दीप बहादुर बुढाथोकी वडा सदस्य वडा नौं. ८ 9848023559 

५४ पहल र्ान बुढा वडा सदस्य वडा नौं. ८ 9822439365 

५५ काहन चर्ारहन वडा सदस्य वडा नौं. ९ 9822504116 

५६ बहलरार् अहहर वडा सदस्य वडा नौं. ९ 9858025931 

५७ लल्लन अहल साई वडा सदस्य वडा नौं. ९ 9816506215 

५८ रत्न र्ार्ा उपाध्यार् वडा सदस्य वडा नौं. १० 9845571996 

५९ कर्ला देवी सुनार वडा सदस्य वडा नौं. १० 9812446444 

६० श्यार् लाल थारु वडा सदस्य वडा नौं. १० 9848056247 

६१ हभर् प्रसाद प डेल वडा सदस्य वडा नौं. १० 9848089389 
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६२ गीता चलाउने वडा सदस्य वडा नौं. ११ 9848039668 

६३ सारा पररर्ार वडा सदस्य वडा नौं. ११ 9848027993 

६४ सुधन ढकाल वडा सदस्य वडा नौं. ११ 9858065125 

६५ बजु थारु वडा सदस्य वडा नौं. ११ 9868075627 

६६ र्हनसरा शे्रष ठ वडा सदस्य वडा नौं. १२ 9848055046 

६७ पान सरर बाठा वडा सदस्य वडा नौं. १२   

६८ दोहना प्रसाद थारु वडा सदस्य वडा नौं. १२ 9848127180 

६९ सर्र बहादुर थापा वडा सदस्य वडा नौं. १२ 9848110170 

७० खत्री सरा वली वडा सदस्य वडा नौं. १३ 9845884547 

७१ बल बहादुर घहतय वडा सदस्य वडा नौं. १३ 9858055182 

७२ रुद्र कली हवश वर्र्ाय वडा सदस्य वडा नौं. १३ 9869967054 

७३ गोर्ा कुर्ारी खनाल थापा वडा सदस्य वडा नौं. १३ 9848109311 

७४ सरोजी पाल गडररर्ा वडा सदस्य वडा नौं. १४ 9816580868 

७५ धन कुर्ारी नेपाली वडा सदस्य वडा नौं. १४ 9749979836 

७६ जहहगर अली साई वडा सदस्य वडा नौं. १४ 9842669753 

७७ रार् फल धोवी वडा सदस्य वडा नौं. १४ 9816515752 

७८ हप्रर्ा बस्फोर वडा सदस्य वडा नौं. १५ 9812550715 

७९ सन्त कुर्ार थारु वडा सदस्य वडा नौं. १५ 9863459981 

८० सन्त कुर्ार थारु वडा सदस्य वडा नौं. १५ 9814557394 

स्रोत: https://kohalpurmun.gov.np/ne/elected-officials, @)&(.)^.!$ 

 

 नििर्यमाि जिप्रनर्निधीहरुको नििरण 

क्रसं िाम पद नजमे्मिारी फोि िं 

१ 

लुट बहादुर रावत नगर प्ररु्ख 

को. न. 

पा. 

९८४४८५०५१० 

२ 

सन्जु कुर्ारी च धरी उप– प्ररु्ख 

को. न. 

पा. 

९८४८०९८३७८ 

३ गोपीलाल खनाल वडा अध्यक्ष वडा नौं. १ ९८५८०४४०५४ 

४ कणयहसौंह बुढा के्षत्री वडा अध्यक्ष वडा नौं. २ ९८४८०२८६९२ 

५ र्ाधव ररजाल वडा अध्यक्ष नगर प्रबक्ता ९८५८०३९७६० 

६ हतरथरार् थारु वडा अध्यक्ष वडा नौं. ४ ९८४८१३३८५२ 

७ हवषु्ण प्रसाद हतवारी वडा अध्यक्ष वडा नौं. ५ ९८५८०२४८१९ 

८ रार् शरण थारु वडा अध्यक्ष वडा नौं. ६ ९८५८०५९४८० 

९ हदपक जौंग शाह वडा अध्यक्ष वडा नौं. ७ ९८४८०३५३५१ 

https://kohalpurmun.gov.np/ne/elected-officials
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१० रेशर् बहादुर खत्री वडा अध्यक्ष वडा नौं. ८ ९८५८०२२८०८ 

११ ठाकुर प्रसाद थारु वडा अध्यक्ष वडा नौं. ९ ९८१६५६६०२० 

१२ हनर् बहादुर चलाउने वडा अध्यक्ष वडा नौं. १० ९८५८०२०७९३ 

१३ कणय बहादुर थापा वडा अध्यक्ष वडा नौं. ११ ९८५८०२१२०७ 

१४ कृष्ण बहादुर खड्का वडा अध्यक्ष वडा नौं. १२ ९८५८०२२६७५ 

१५ ओर् प्रकाश वली वडा अध्यक्ष वडा नौं. १३ ९७४८००१६०५ 

१६ टेकचन हररजन वडा अध्यक्ष वडा नौं. १४ ९८४८०९५४९९ 

१७ पहतरार् थारु वडा अध्यक्ष वडा नौं. १५ ९८१६५६१४०२ 

१८ 

हलला कुर्ारी पाणे्ड कार्यपाहलका सदस्य 

को. न. 

पा. 

९८४४८५१८३२ 

१९ 

नारार्णी वली कार्यपाहलका सदस्य 

को. न. 

पा. 

९८४८२७४०११ 

२० हगता सुनार कार्यपाहलका सदस्य   ९८२२५३५१६२ 

२१ कल्पना शर्ाय कार्यपाहलका सदस्य   ९८४८१३४८२२ 

२२ शान्तन्त सुनानी कार्यपाहलका सदस्य   ९८४८१७६८९६ 

२३ दर्ारार् हव. क. कार्यपाहलका सदस्य   ९८४८०९५५०० 

२४ हभर् बहादुर नेपाली कार्यपाहलका सदस्य   ९८४८०२५३०१ 

२५ हडल बहादुर पररर्ार कार्यपाहलका सदस्य   ९८५८०२३६०४ 

२६ हतल बहादुर शाही वडा सदस्य वडा नौं. १ ९८४८२९८९९८ 

२७ रार् नारार्ण थारु वडा सदस्य वडा नौं. १ ९८४८२९८६९६ 

२८ हदलर्ार्ा सुनार वडा सदस्य वडा नौं. १ ९८६८२१९२१९ 

२९ चेतना हसौंह वडा सदस्य वडा नौं. १ ९८४८२६५१२३ 

३० टेक बहादुर खत्री वडा सदस्य वडा नौं. २ ९८६८१४४६५२ 

३१ बालकुर्ारी र्ल्ल वडा सदस्य वडा नौं. २ ९८६८१४८८०४ 

३२ रार्हकसन थारु वडा सदस्य वडा नौं. २ ९८१५५९३४६९ 

३३ रेखा सुनार वडा सदस्य वडा नौं. ३ ९८४८२३४५२३ 

३४ सुहनता थारु वडा सदस्य वडा नौं. ३ ९८००५९३५२७ 

३५ झगु हगरी वडा सदस्य वडा नौं. ३ ९८५८०२४०६६ 

३६ आरती चर्ार वडा सदस्य वडा नौं. ४ ९८२२४६२२२४ 

३७ रे्राजुदीन जागा वडा सदस्य वडा नौं. ४ ९८४८०९०२६४ 

३८ जानुका के्षत्री वडा सदस्य वडा नौं. ४ ९८४८०७१९१० 

३९ लड्डन जागा वडा सदस्य वडा नौं. ४ ९८०४५९९९८८ 

४० शौंकर खडका वडा सदस्य वडा नौं. ५ ९८५८०२३५२१ 

४१ फूल कुर्ारी थारु वडा सदस्य वडा नौं. ५ ९८६८२०८०२९ 
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४२ बालकुर्ारी सापकोटा वडा सदस्य वडा नौं. ५ ९८४८०४४९०८ 

४३ हटका देवी हव.क. वडा सदस्य वडा नौं. ५ ९८१५५२५३६२ 

४४ पुष्पा कुर्ारी र्ल्ल वडा सदस्य वडा नौं. ६ ९८६४००३२९ 

४५ फागु थारु वडा सदस्य वडा नौं. ६ ९८१६५०५८९९ 

४६ पहवत्रा नेपाली वडा सदस्य वडा नौं. ६ ९८२४५७२६०४ 

४७ खड्ग बहादुर शाही वडा सदस्य वडा नौं. ६ ९८४८१३१९६१ 

४८ दुगाय बहादुर पुन वडा सदस्य वडा नौं. ७ ९८१५५३००८२ 

४९ सरस्वती थारु वडा सदस्य वडा नौं. ७   

५० पहतरार् थारु वडा सदस्य वडा नौं. ७ ९८१२४३१०१७ 

५१ सावररर्ा चर्ारनी वडा सदस्य वडा नौं. ७ ९८२५५४४९७२ 

५२ इन्तन्दरा बुढा सुनार वडा सदस्य वडा नौं. ८ ९८४८१६९३२५ 

५३ चादनी थापा र्गर लार्ा वडा सदस्य वडा नौं. ८ ९८२३०७६८९३ 

५४ पे्रर् बहादुर कार्ी वडा सदस्य वडा नौं. ८ ९८४८२३४५४६ 

५५ जसो चौंदारा वडा सदस्य वडा नौं. ८ ९८१६५६१५३९ 

५६ बहलरार् अहहर वडा सदस्य वडा नौं. ९ ९८५८०२५९३१ 

५७ लल्लन अहल साई वडा सदस्य वडा नौं. ९ ९८१६५०६२१५ 

५८ सुहनता कुर्ारी राना हवष्ट वडा सदस्य वडा नौं. ९   

५९ कानी चर्ारनी वडा सदस्य वडा नौं. ९ ९८२२५०४११६ 

६० ओर् प्रकाश वनयवाल वडा सदस्य वडा नौं. १० ९८४८०५७१३९ 

६१ हगता वली के्षत्री वडा सदस्य वडा नौं. १० ९८४८१४७५९२ 

६२ सुन्दरी नेपाली वडा सदस्य वडा नौं. १० ९८४८१७०८०१ 

६३ हरर प्रसाद थारु वडा सदस्य वडा नौं. १० ९८४८०८३२६३ 

६४ बजु थारु वडा सदस्य वडा नौं. ११ ९८६८०७५६२७ 

६५ छहबलाल भट्टराई वडा सदस्य वडा नौं. ११ ९८५८०२३२०९ 

६६ हररकला सुनार वडा सदस्य वडा नौं. ११ ९८४८१३३३५६ 

६७ काहशरार् थारु वडा सदस्य वडा नौं. १२ ९८५८०६०५०१ 

६८ कलरुपी बाठा वडा सदस्य वडा नौं. १२ ९८६८२४२०५३ 

६९ नैन बहादुर शाही का. वा. अध्यक्ष वडा नौं. १२ ९८१२४१४६२१ 

७० बल बहादुर घती वडा सदस्य वडा नौं. १३ ९८५८०५५१८२ 

७१ हवर बहादुर वली वडा सदस्य वडा नौं. १३ ९८४४८२३८७२ 

७२ कर्ला कुर्ारी खत्री वडा सदस्य वडा नौं. १३ ९८५८०५५२०३ 

७३ रुपावड कार्ी वडा सदस्य वडा नौं. १३ ९८१४५४९११३ 

७४ जहहगर अहल साई वडा सदस्य वडा नौं. १४ ९८१५५३७१८० 
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७५ रुक्मीना शर्ाय वडा सदस्य वडा नौं. १४ ९८४८१८६७१५ 

७६ अहनता कुर्ारी बुढाके्षत्री वडा सदस्य वडा नौं. १४ ९८१४५९२५७१ 

७७ गुतु थारु वडा सदस्य वडा नौं. १५   

७८ सन्त कुर्ार थारु वडा सदस्य वडा नौं. १५ ९८१४५५७३९४ 

७९ हप्रर्ा बस्फोर वडा सदस्य वडा नौं. १५ ९८१६५५५४८५ 

स्रोत: https://kohalpurmun.gov.np/ne/elected-officials, @)&(.)^.!$ 

 

 

अनुसूची २ 

कार्यरत कर्यचारीहरुको नार्ावली सहहतको हवसृ्तत हववरण  

क्रसं िाम पद शाखा फोि िं 

१ हटकारार् ढकाल 
प्ररु्ख प्रशासकीर् 

अहधकृत 
कार्ायलर् प्ररु्ख 9858067111 

२ कणय बहादुर थापा अहधकृत सात  
प्रशासन,र्ोजना तथा 

अनुगर्न शाखा प्ररु्ख 
9849700140 

३ रहबलाल हर्जार अहधकृत सात  
हशक्षा, रु्वा तथा 

खेलकुद शाखा प्ररु्ख 

9841836219, 

081540056 

४ 
डा. सन्तोष 

हव.सी. 
रे्हडकल अहधकृत 

आधारभूत अस्पताल 

प्ररु्ख 

९८४०१५१००७, 

९८५८०४०३१८ 

५ डा. आहशष शाह  रे्हडकल अहधकृत आधारभुत अस्पताल 9868923812 

६ रु्वराज अहधकारी लेखा अहधकृत सात  
आहथयक प्रशासन शाखा 

प्ररु्ख 
9858042290 

७ 
बालकृष्ण र्हतारा 

के्षत्री 
इन्तन्जहनर्र सात  

पूवायधार हवकास शाखा 

प्ररु्ख 
9846149161 

८ हरर बहादुर वली प्रशासकीर् अहधकृत हजन्सी प्ररु्ख ९८४८०५७१९२ 

९ 
लहलत कुर्ार 

र्ादव 
इन्तन्जहनर्र छैठ  

सडक, हसचाई तथा 

अन्य पूवायधार हवकास 

उप-शाखा प्ररु्ख 

9846665820 

१० प्रहवन बसे्नत इन्तन्जहनर्र छैठ  

भवन तथा बन्तस्त 

हवकास उप-शाखा 

प्ररु्ख 

९८५८०३७५०० 

११ उहदप शे्रष्ठ कहवराज हनररक्षक 
आरु्वेद औषधालर् 

प्ररु्ख 

9858056162, 

081541033 

https://kohalpurmun.gov.np/ne/elected-officials
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१२ ररना थापा अहधकृत छैठ  

र्हहला, बालबाहलका 

तथा सर्ाज कल्याण 

उप-शाखा प्ररु्ख 

9848043201, 

081540379 

१३ हशला ग तर् हशक्षा अहधकृत छैठ  
हशक्षा, रु्वा तथा 

खेलकुद शाखा 
9848170699 

१४ 
बीर बहादुर 

हब.के. 
अहधकृत छैठ  

आहथयक हवकास शाखा 

प्ररु्ख 
9848064544 

१५ सुहशला थापा अहधकृत छैठ  
सार्ाहजक हवकास 

शाखा प्ररु्ख 
9848099069 

१६ 
अग्नी प्रसाद 

आचार्य 
अहधकृत छैठ  

र्ोजना तथा अनुगर्न 

उप-शाखा प्ररु्ख 
9848019492 

१७ लक्ष्मी र्ोगी अहधकृत छैठ  
राजश्व उप-शाखा 

प्ररु्ख 
9858032717 

१८ सुभाष प डेल अहधकृत छैठ  

वातावरण तथा हवपद् 

व्यस्थापन इकाई 

प्ररु्ख 

9840064798 

१९ 
जौंग बहादुर 

हब .सी.  
रोजगार सौंर्ोजक 

रोजगार सेवा केन्द्र 

प्ररु्ख 
9858052364 

२० सागर च धरी 
सूचना प्रहवहध 

अहधकृत छैठ  

सूचना तथा सौंचार 

प्रहवहध उप-शाखा 

प्ररु्ख 

9858071987, 

9848171987 

२१ चन्द्र बहादुर बुढा अहधकृत छैठ  
कृहष हवकास शाखा 

प्ररु्ख 

9858055690, 

081541758 

२२ छत्र बहादुर खत्री अहधकृत छैठ  कृहष हवकास शाखा 
9844811170, 

081541758 

२३ शारदा चन्द 
हसहनर्र अ.हे.व. 

अहधकृत (छैठ ) 
स्वास्थ्य शाखा 

9858024762, 

081542159 

२४ ग ररशौंकर र्ण्डल कहवराज हनररक्षक आरु्वेद औषधालर् 9848033864 

२५ दार्ोदर शर्ाय सहार्क पााँच  
सहचव, १० नौं. वडा 

कार्ायलर् 
9848035764 

२६ इन्द्रर्णी ढकाल सहार्क पााँच  
सार्ाहजक हवकास 

शाखा 
9856050251 

२७ 
हदपक राज 

उपाध्यार् 
सहार्क पााँच  हजन्सी 9858031327 

२८ अहनल सेन ठकुरी 
जन स्वास्थ्य हनररक्षक 

(छैठ ) 
स्वास्थ्य शाखा 

9858020522, 

081542159 
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२९ हललाधर बुढाथोकी 
जन स्वास्थ्य हनररक्षक 

(छैठ ) 

शमे्सरगौंज स्वास्थ्य 

च की प्ररु्ख, वडा नौं. 

१५ 

9858027640 

३० भुपेश कुर्ार खत्री 
जन स्वास्थ्य हनररक्षक 

(छैठ ) 

रझेना स्वास्थ्य च की 

प्ररु्ख, वडा नौं. ४ 

9860254627, 

081540073 

३१ कल्पना नेपाली अहधकृत छैठ  कृहष हवकास शाखा 
9857832083, 

081541758 

३२ 
हतलक प्रसाद 

आचार्य 
अहधकृत छैठ  पशु सेवा केन्द्र 9748010357 

३३ द्रोण कुर्ार बोहरा अहधकृत छैठ  हजन्सी 9858071029 

३४ लोक र्ार्ा भारती 
हस.अ.न.हर्. 

हनररक्षक (छैठ ) 

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा 

केन्द्र प्ररु्ख, वडा नौं. 

१२ 

9848264101 

३५ शोभा अहधकारी नहसयङ्ग अहधकृत छैठ  स्वास्थ्य शाखा 9848033915 

 

३६ 
 

गुणराज भट्ट सहार्क पााँच  
सहचव, ८ नौं. वडा 

कार्ायलर् 
9848025285 

३७ घटना शाह 
र्.हव.हन. (सहार्क 

पााँच ) 

र्हहला, बालबाहलका 

तथा सर्ाज कल्याण 

उप-शाखा 

9866819207, 

081540379 

३८ प्रकाश जौंग हर्ाल 
हसहनर्र अ.हे.व. 

अहधकृत (छैठ ) 

कोहलपुर स्वास्थ्य च की 

प्ररु्ख, वडा नौं.११ 

9848031110, 

081540466 

३९ बुन्तिर्ार्ा बस्याल 
हस.अ.न.हर्. 

हनररक्षक (छैठ ) 

शमे्सरगौंज स्वास्थ्य 

च की, वडा नौं. १५ 
9848044520 

४० 
सृजना कुौं वर 

के .सी.  

सव-इन्तन्जहनर्र 

(पााँच ) 

भवन तथा वन्तस्त 

हवकास उप-शाखा 
9866223834 

४१ लहलत रेग्मी 
सव-इन्तन्जहनर्र 

(पााँच ) 
रोजगार सेवा केन्द्र 9846525245 

४२ कुम्भराज डााँगी 
आ.ले.प. सहार्क 

पााँच  

अन्तररक लेखा पररक्षण 

इकाई प्ररु्ख 
9848013203 

४३ सुहदप देवकोटा 
जन स्वास्थ्य हनररक्षक 

(छैठ ) 

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा 

केन्द्र, वडा नौं. ५ 
9848174446 

४४ प्रकाश हवश वकर्ाय 
जन स्वास्थ्य हनररक्षक 

(छैठ ) 

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा 

केन्द्र प्ररु्ख, वडा नौं. 

१३ 

9843700930 
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४५ 
बखत बहादुर 

काकी 
सहार्क पााँच  

सहचव, १३ नौं. वडा 

कार्ायलर् 
9848459098 

४६ रोशन चापागाई 
एर् आई एस 

अपरेटर (पााँच ) 

सार्ाहजक हवकास 

शाखा 
9841078139 

४७ 
बल बहादुर 

नेपाली 

प्राहवहधक सहार्क 

पााँच  

हशक्षा, रु्वा तथा 

खेलकुद शाखा 
9868123033 

४८ नरेन्द्र थापा के्षत्री 
हेल्थ अहससे्टन्ट 

(पााँच ) 

आधारभूत स्वास्थ्य 

केन्द्र, वडा नौं. १२ 
9812491351 

४९ 
सन्तिता हसौंह 

ठाकुर 

हेल्थ अहससे्टन्ट 

(पााँच ) 

आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र 

प्ररु्ख, वडा नौं. ३ 
9868922455 

५० आहसफ खााँन 
हेल्थ अहससे्टन्ट 

(पााँच ) 

आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र 

प्ररु्ख,वडा नौं. १४ 
9840172915 

५१ सुधन बुढाथोकी 
हेल्थ अहससे्टन्ट 

(पााँच ) 

शहरी स्वास्थ्य केन्द्र 

प्ररु्ख, वडा नौं. ७ 
9858037704 

५२ हशव ग तर् 
हेल्थ अहससे्टन्ट 

(पााँच ) 
हसकलसेल ल्याब प्ररु्ख 9860024864 

५३ आहदत्य च धरी 
हेल्थ अहससे्टन्ट 

(पााँच ) 

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा 

केन्द्र, वडा नौं. ९ 
9847983707 

५४ 
अरृ्त कुर्ार राना 

र्गर 

हेल्थ अहससे्टन्ट 

(पााँच ) 
स्वास्थ्य शाखा 9848113520 

५५ हबजर् रखाली 
हेल्थ अहससे्टन्ट 

(पााँच ) 

शमे्सरगौंज स्वास्थ्य 

च की, वडा नौं. १५ 
9843366714 

५६ हटका कुर्ारी गाहा 
हसहनर्र अ.न.र्ी. 

(पााँच ) 

शमे्सरगौंज स्वास्थ्य 

च की, वडा नौं. १५ 
9848075044 

५७ सेलेस हगरी स्टाफ नसय (पााँच ) 
रझेना स्वास्थ्य च की, 

वडा नौं. ४ 
9841041074 

५८ भूहर्का लम्साल स्टाफ नसय (पााँच ) 
आधारभूत स्वास्थ्य 

केन्द्र, वडा नौं. ५ 
9868585250 

५९ कृष णा आले स्टाफ नसय (पााँच ) 
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा 

केन्द्र, वडा नौं. ३ 
9868105740 

६० रन्तन्जता हब .क.  स्टाफ नसय (पााँच ) 
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा 

केन्द्र, वडा नौं. २ 
9822554167 

६१ अञ जली धार्ी स्टाफ नसय (पााँच ) हसकलसेल ल्याब 9824581441 

६२ गणेश खड्का 
हसहनर्र अ.हे.व. 

(पााँच ) 

रझेना स्वास्थ्य च की, 

वडा नौं. ४ 
9848350288 



67 
 

६३ र्सोदा के .सी.  
जन स्वास्थ्य हनररक्षक 

(छैठ ) 

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा 

केन्द्र प्ररु्ख, वडा नौं. 

६ 

9848222355, 

081540466 

६४ पे्रर् प्रसाद पाणे्ड 
जन स्वास्थ्य हनररक्षक 

(छैठ ) 

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा 

केन्द्र प्ररु्ख, वडा नौं. 

२ 

9868695730 

६५ 
लोकेन्द्र प्रसाद 

अहधकारी 

हसहनर्र अ.हे.व. 

अहधकृत (छैठ ) 

कोहलपुर स्वास्थ्य 

च की, वडा नौं. ११ 

9848144207, 

081540466 

६६ गेहराज खनाल 
हसहनर्र अ.हे.व. 

अहधकृत (छैठ ) 
स्वास्थ्य शाखा 9848021864 

६७ 
हदपा शर्ाय 

)पोखरेल(  

प.स्वा.प्रा.(सहार्क 

पााँच ) 
पशु सेवा केन्द्र 9848044956 

६८ 
हर्न बहादुर 

हव .क.  
सहार्क च थो 

सहचव, १ नौं. वडा 

कार्ायलर् 
9864880024 

६९ प्रहदप कुर्ार रावत सहार्क पााँच  
सहचव, ११ नौं. वडा 

कार्ायलर् 

९८४८१७८०८५, 

०८१४०४०९६ 

७० 
हदल बहादुर घती 

र्गर 

हेल्थ अहससे्टन्ट 

(पााँच ) 

आधारभूत स्वास्थ्य 

केन्द्र, वडा नौं. १० 
9858040533 

७१ उषा सापकोटा 
हसहनर्र अ.न.र्ी. 

(पााँच ) 

कोहलपुर स्वास्थ्य 

च की, वडा नौं. ११ 

९८४८०५६२४३, 

०८१५४०४६६ 

७२ लक्ष्मी अहधकारी 
ल्याब टेन्तिहसर्न 

(पााँच ) 
हसकलसेल ल्याब 9816500228 

७३ सुन्तिता बराल स्टाफ नसय (पााँच ) 
आधारभूत स्वास्थ्य 

केन्द्र, वडा नौं. १० 
9868084675 

७४ नरु्ना पाणे्ड 
हसहनर्र अ.न.र्ी. 

(पााँच ) 

कोहलपुर स्वास्थ्य 

च की, वडा नौं. ११ 
9809743278 

७५ राज कुर्ार थारू अ.हे.व. (च थो) 
कोहलपुर स्वास्थ्य 

च की, वडा नौं. ११ 
9848033793 

७६ 
कृष्ण बहादुर 

खड्का 
अ.हे.व. (च थो) 

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा 

केन्द्र प्ररु्ख, वडा नौं. 

१ 

9809743278 

७७ टेकर्ार्ा र्ोगी अ.न.हर्. (च थो) 
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा 

केन्द्र, वडा नौं. १ 
9868183737 

७८ सुहनता सुनार अ.न.हर्. (च थो) 
कोहलपुर स्वास्थ्य 

च की, वडा नौं. ११ 
9868022648 

७९ प्रकाश खत्री 
खररदार (सहार्क 

च थो) 

सहचव, ३ नौं. वडा 

कार्ायलर् 
9843984782 
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८० 
शहश कुर्ारी 

प्रजापहत 

खररदार (सहार्क 

च थो) 

सहचव, २ नौं. वडा 

कार्ायलर् 
9863506111 

८१ पुजा बोहरा सहार्क च थो 
सहचव, ७ नौं. वडा 

कार्ायलर् 
9844840073 

८२ हदपा गुरुङ सहार्क पााँच  
सहचव, १२ नौं. वडा 

कार्ायलर् 
9848350369 

८३ नहवन भण्डारा अ.हे.व. (च थो) 
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा 

केन्द्र, वडा नौं. १४ 
9864924587 

८४ 
पदर् बहादुर 

थारू 
अ.हे.व. (च थो) 

कोहलपुर स्वास्थ्य 

च की, वडा नौं.११ 
9844084627 

८५ लक्ष्मण च लागाई अ.हे.व. (च थो) 
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा 

केन्द्र, वडा नौं. ६ 
9864694932 

८६ प्रभा शर्ाय अ.हे.व. (च थो) 
शमे्सरगौंज स्वास्थ्य 

च की, वडा नौं. १५ 
9848115636 

८७ 
हनर्यला कुर्ारी 

भण्डारी 
अ.न.हर्. (च थो) 

कोहलपुर स्वास्थ्य 

च की, वडा नौं. ११ 
9842661244 

८८ सपना थापा अ.न.हर्. (च थो) 
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा 

केन्द्र, वडा नौं. ९ 
9844803925 

८९ 
बाल कुर्ारी 

पररर्ार 
अ.न.हर्. (च थो) हसकलसेल ल्याब 9868022549 

९० 
खहगसरा खडका 

रावत 
अ.न.हर्. (च थो) 

शहरी स्वास्थ्य केन्द्र 

लखनहवा, वडा नौं.७ 
9868977057 

९१ 
जुना कुर्ारी 

र्हतारा 
अ.न.हर्. (च थो) 

शमे्सरगौंज स्वास्थ्य 

च की, वडा नौं. १५ 
9848159766 

९२ गुञ जा सुनार अ.न.हर्. (च थो) 
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा 

केन्द्र, वडा नौं. ८ 
9844877721 

९३ हदपक शर्ाय 
ल्याब सहार्क 

(च थो) 

कोहलपुर स्वास्थ्य 

च की, वडा नौं. ११ 
9848257322 

९४ लोकेन्द्र बुढा 
ना.प.स्वा.प्रा. 

(च थो) 
पशु सेवा केन्द्र 9868144266 

९५ नहवना थापा 
ना.प.से.प्रा. 

(च थो) 
पशु सेवा केन्द्र 9868911368 

९६ चन्द्र प्रकाश रेग्मी 
सव-इन्तन्जहनर्र 

(पााँच ) 

सडक तथा अन्य 

पूवायधार / ७ नौं. 

वडा कार्ायलर् 

9846585429 
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९७ र्नकार्ना हसौंह 
र्.हव.हन. (सहार्क 

पााँच ) 

वातावरण तथा हवपद् 

व्यस्थापन इकाई 
9848177000 

९८ सहवता च धरी 
स. र्. हव. हन. 

(च थो) 
१२ नौं. वडा कार्ायलर् 9848081698 

९९ 
ररे्श कुर्ार 

कौं डेल 
सहार्क च थो 

सहचव, ९ नौं. वडा 

कार्ायलर् 
9848106467 

१०० हररकृष्ण थारु सहार्क च थो 
सहचव, १५ नौं. वडा 

कार्ायलर् 
9860066185 

१०१ नारार्ण पोखरेल सहार्क पााँच  
र्ोजना तथा अनुगर्न 

उप-शाखा 
9841571951 

१०२ लक्ष्मण हव .सी.  कम्प्युटर अपरेटर 
प्रशासन, र्ोजना तथा 

अनुगर्न शाखा 
9858027742 

१०३ 
गोहवन्द बहादुर 

रोकार्ा 
अहधकृत छैठ  पशु सेवा केन्द्र प्ररु्ख 9848042084 

१०४ पुस्कर काकी 
सव-इन्तन्जहनर्र 

(पााँच ) 

सडक, हसचाई तथा 

अन्य पूवायधार हवकास 

उप-शाखा 

9869135719 

१०५ सुरेश चपाई अहर्न 
भवन तथा वन्तस्त 

हवकास उप-शाखा 
9868145362 

१०६ हचत्ररार् ओली अहर्न 
भवन तथा वन्तस्त 

हवकास उप-शाखा 
9866931571 

१०७ हेर्न्त प डेल 
लेखापाल (सहार्क 

पााँच ) 
आहथयक प्रशासन शाखा 

9849665202, 

081542290 

१०८ पुरुषोतर् पोखे्रल सहार्क पााँच  राजश्व उपशाखा 9848021752 

१०९ सृजना आचार्य सहार्क पााँच  आहथयक हवकास शाखा 9851202589 

११० प्रहतभा हब .सी.  
हेल्थ अहससे्टन्ट 

(पााँच ) 

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा 

केन्द्र, वडा नौं. १३ 
9868316371 

१११ लहक्षरार् नेपाली 
अ.सव इन्तन्जहनर्र 

(च थो) 
२ नौं. वडा कार्ायलर्   

११२ िृहत हतवारी अ.हे.व. (च थो) 
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा 

क्रन्द्र, वडा नौं. ३ 
9848145664 

११३ 
नन्दकला खड्का 

डााँगी 
अ.न.हर्. (च थो) 

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा 

केन्द्र, वडा नौं. २ 
9867599597 
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११४ हनरुता के .सी.  अ.न.हर्. (च थो) 
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा 

केन्द्र, वडा नौं. २ 
9868164772 

११५ कृष ण बुढा 
सव-इन्तन्जहनर्र 

(पााँच ) 
१३ नौं. वडा कार्ायलर् 9866936812 

११६ सुवासचन्द्र र्ादव 
खररदार (सहार्क 

च थो) 

सहचव, १४ नौं. वडा 

कार्ायलर् 
9848022964 

११७ र्सोदा र्ोगी अ. सव. इन्तन्जहनर्र १२ नौं. वडा कार्ायलर् ९८६६६०९२४९ 

११८ टेक बहादुर बुढा अ. सव. इन्तन्जहनर्र ८ नौं. वडा कार्ायलर् 9844666100 

११९ प्रहबन थापा अ. सव. इन्तन्जहनर्र १४ नौं. वडा कार्ायलर् 9848222024 

१२० 
हर्ठ्ठु कुर्ारी 

शाही 

हसहनर्र अ.हे.व. 

अहधकृत (छैठ ) 
आधारभुत अस्पताल ९८६४९२२६०३ 

१२१ देवा शर्ाय सहार्क च थो १४ नौं. वडा कार्ायलर् 9869593065 

१२२ श्रिा गुरुङ्ग 
हसहनर्र अ.न.र्ी. 

(पााँच ) 

रझेना स्वास्थ्य च की, 

वडा नौं. ४ 
9844885749 

१२३ सुहनता थारु स्टाफ नसय (पााँच ) हसकलसेल ल्याब 9814557375 

१२४ श्यार्सुन्दर थारु 
अ.सव इन्तन्जहनर्र 

(च थो) 
१ नौं. वडा कार्ायलर् 9864800794 

१२५ कल्पना घहतय शर्ाय अ.हे.व. (च थो) 
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा 

केन्द्र, वडा नौं. ६ 
9866944856 

१२६ राजु हधताल अ.न.हर्. (च थो) 
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा 

केन्द्र, वडा नौं. १२ 
9867422384 

१२७ तारा भण्डारी अ. सव. इन्तन्जहनर्र १० नौं. वडा कार्ायलर् 9848355913 

१२८ 
तेज कुर्ार 

हब .सी.  

उद्यर् हवकस 

सहजकताय 
आहथयक हवकास शाखा ९८४८०८८४८९ 

१२९ रार् चन्द्र रावल अ. सव. इन्तन्जहनर्र ६ नौं. वडा कार्ायलर् 9823221286 

१३० हवकास हसौंह अ. सव. इन्तन्जहनर्र ९ नौं. वडा कार्ायलर् 9857842777 

१३१ अरृ्ता पाणे्ड 
प.स्वा.प्रा.(सहार्क 

पााँच ) 
पशु सेवा केन्द्र 9848104368 

१३२ 
पुष्पा कुर्ारी 

ओली 
सहार्क च थो ११ नौं. वडा कार्ायलर् 9847954121 

१३३ हनर्यला हड .सी.  सहार्क च थो १२ नौं. वडा कार्ायलर् 9868915616 

१३४ र्ार्ा रेग्मी अ.न.हर्. (च थो) 
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा 

केन्द्र, वडा नौं. ६ 
9814554597 

१३५ सूर्य कुर्ारी चपाई सहार्क च थो ११ नौं. वडा कार्ायलर् ९८४३९३२२८२ 
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१३६ 

 

तारा बहादुर खत्री 
सव-इन्तन्जहनर्र 

(पााँच ) 
१५ नौं. वडा कार्ायलर् 9848110313 

१३७ हसर्ान थारु 
स. ले. पा. 

(च थो) 
आहथयक प्रशासन शाखा 9866774809 

१३८ करुणा हवष्ट 
स. कम्प्युटर 

अपरेटर (च थो) 
९ नौं. वडा कार्ायलर् ९८५८०३१५०७ 

१३९ 
हसर्ा कुर्ारी 

बस्फोर 
रु्न्तखर्ा १५ नौं. वडा कार्ायलर् 9868024978 

 

१४० 
 

रुपलाल डाौंगी कार्ायलर् सहर्ोगी खरीद इकाई 9848277100 

१४१ गोपाल उपाध्यार् कार्ायलर् सहर्ोगी आहथयक प्रशासन शाखा 
9848751292, 

081542290 

१४२ रहबन्द्र थारु कार्ायलर् सहर्ोगी 
प्रशासन, र्ोजना तथा 

अनुगर्न शाखा 
9866718055 

१४३ उहर्यला शाही कार्ायलर् सहर्ोगी १२ नौं. वडा कार्ायलर् 9824554683 

१४४ र्स कुर्ार थारु कार्ायलर् सहर्ोगी 
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा 

केन्द्र, वडा नौं. १० 
9848155555 

१४५ फुलन देवी च धरी कार्ायलर् सहर्ोगी 
कोहलपुर स्वास्थ्य 

च की, वडा नौं. ११ 
9816591230 

१४६ शरीफ अली गुजर कार्ायलर् सहर्ोगी हसकलसेल ल्याब 9848218966 

१४७ सुरज शे्रष ठ कार्ायलर् सहर्ोगी 
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा 

केन्द्र, वडा नौं. १२ 
9800520771 

१४८ तारा के .सी.  कार्ायलर् सहर्ोगी 
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा 

केन्द्र, वडा नौं. १४ 
९८१९५१३७५१ 

१४९ धन बहादुर काकी कार्ायलर् सहर्ोगी 
कार्ायलर् प्ररु्खको 

कर्यकक्ष 
9848019820 

१५० ज्योहत ररजाल के्षत्री कार्ायलर् सहर्ोगी 
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा 

केन्द्र, वडा नौं. ३ 
9867293348 

१५१ हडला पुन र्गर कार्ायलर् सहर्ोगी 
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा 

केन्द्र, वडा नौं. ५ 
9864866122 

१५२ हबर्ला नेपाली कार्ायलर् सहर्ोगी 
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा 

केन्द्र, वडा नौं. १३ 
9864732186 

१५३ 
र्हतकुर्ारी बुढा 

आले 
कार्ायलर् सहर्ोगी 

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा 

केन्द्र, वडा नौं. १ 
9849870470 

१५४ गौंगा दर्ाई कार्ायलर् सहर्ोगी स्वास्थ्य शाखा 9816551691 
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१५५ कृष्ण थारु कार्ायलर् सहर्ोगी 
शहरी स्वास्थ्य केन्द्र 

लखनहवा, वडा नौं. ७ 
9822465227 

१५६ अर्र हसौंह बादी कार्ायलर् सहर्ोगी 
वातावरण तथा हवपद् 

व्यवस्थापन इकाई 
9864973586 

१५७ 
हसर्ा थापा 

)जैसी(  
कार्ायलर् सहर्ोगी 

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा 

केन्द्र, वडा नौं. २ 
9868084508 

१५८ हप्रहत देवी हब .क.  कार्ायलर् सहर्ोगी 
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा 

केन्द्र, वडा नौं. ८ 
9868663279 

१५९ बाबुरार् रे्नाल कार्ायलर् सहर्ोगी 
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा 

केन्द्र, वडा नौं. ९ 
9868249337 

१६० रे्घा हब .क.  कार्ायलर् सहर्ोगी स्वास्थ्य शाखा 9847983912 

१६१ पे्रर्लाल थारु कार्ायलर् सहर्ोगी कृहष हवकास शाखा 9816578080 

१६२ धरे्श थारु कार्ायलर् सहर्ोगी पशु सेवा केन्द्र 9812556805 

१६३ सुहदप थारु भारी सवारी चालक 
कोहलपुर नगरपाहलका 

कार्ायलर् 
9869780509 

१६४ 
खड्क बहादुर 

खत्री 

हलुका सावारी 

चालक 

कोहलपुर नगरपाहलका 

कार्ायलर् 
9848095029 

१६५ उरे्श ररजाल 
हलुका सावारी 

चालक 

कोहलपुर नगरपाहलका 

कार्ायलर् 
9845190811 

१६६ 
हदनेश बहादुर 

डााँगी 

हलुका सावारी 

चालक 

कोहलपुर नगरपाहलका 

कार्ायलर् 
9844890784 

१६७ इशान खत्री सभेक्षक 
भवन तथा बन्तस्त 

हवकास 
९८४८१८५९८३ 

१६८ र्ार्ा गुरुङ सार्ाहजक पररचालक ८ नौं. वडा कार्ायलर् 9848112436 

१६९ कोहकला शाही 
स. र्. हव. हन. 

(च थो) 
राजश्व उपशाखा ९८४४८१६८९९ 

१७० सुहर्त्रा रोकार्ा रु्न्तखर्ा १० नौं. वडा कार्ायलर् 9858032532 

१७१ 
राधा कुर्ारी 

के .सी.  
स्टाफ नसय (पााँच ) आधारभुत अस्पताल ९८४८०५८४१० 

१७२ पशुपहत र्ल्ल अ.हे.व. (च थो) 
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा 

क्रन्द्र, वडा नौं. २ 
9866748165 

१७३ शरु थापा अ.न.हर्. (च थो) 
शमे्सगञ ज स्वास्थ्य 

च की, वडा नौं. १५ 
9868171362 

१७४ 
हडलसरा हबकय टा 

घहतय 

उद्यर् हवकस 

सहजकताय 
आहथयक हवकास शाखा ९८१५५५९४७८ 

१७५ र्ञजु रावत बैद्य 
कोहलपुर आरु्वेद 

औषधालर् 
९८४८२६५९२८ 
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१७६ सुहनता च धरी सहार्क च थो 
सहचव, ४ नौं. वडा 

कार्ायलर् 
९८४४७०९९९८ 

१७७ ऋहषरार् हधताल सहार्क पााँच  
सहचव, ५ नौं. वडा 

कार्ायलर् 
9848140415 

१७८ घुर्लाल थारु सहार्क पााँच  
सहचव, ६ नौं. वडा 

कार्ायलर् 
9848146931 

१७९ प्रहदप हतहर्ले्सना 
हफल्ड सहार्क 

(च थो) 
७.नौं. वडा कार्ायलर् 9848189439 

१८० रार्सेवक थारु कार्ायलर् सहर्ोगी 
रझेना स्वास्थ्य च की, 

वडा नौं. ४ 
9815535646 

१८१ 
धुरुप कुर्ार 

बस्फोर 
कार्ायलर् सहर्ोगी १५ नौं. वडा कार्ायलर् 9816525354 

१८२ लक्ष्मी गुरुङ्ग कार्ायलर् सहर्ोगी 
भवन तथा बन्तस्त 

हवकास 
९८४८३७२०४७ 

१८३ भरतलाल च धरी कार्ायलर् सहर्ोगी 
हशक्षा, रु्वा तथा 

खेलकुद शाखा 
९८१२५४०७७३ 

१८४ श्रीकुर्ार थारु कार्ायलर् सहर्ोगी आधारभूत अस्पताल ९८२२४८९६७३ 

१८५ रन्तन्जता थारु कार्ायलर् सहर्ोगी ६ नौं. वडा कार्ायलर् 9815545219 

१८६ हदपा राजी कार्ायलर् सहर्ोगी १४ नौं. वडा कार्ायलर् 9804511898 

१८७ 
राज कुर्ारी 

च धरी 
कार्ायलर् सहर्ोगी १५ नौं. वडा कार्ायलर् 9822458208 

१८८ डोङ्गाली थारु रे्लहर्लापकताय कानुन इकाई ९८४८०३६६९१ 

१८९ हनलर् बलहर्की कुचीकार 

र्हहला, बालबाहलका 

तथा सर्ाज कल्याण 

उप-शाखा 

९८००५९१७०८ 

१९० हरर बहादुर नाथ कुटुवा 
कोहलपुर आरु्वेद 

औषधालर् 
९८४४८०२४०० 

१९१ गौंगा शाही र्ध्यस्थ कताय ४ नौं. वडा कार्ायलर् 9842991101 

१९२ 
बाल कुर्ारी 

भुषाल 
सार्ाहजक पररचालक ५ नौं. वडा कार्यलर् 9848261306 

१९३ हेर्राज खत्री कार्ायलर् सहर्ोगी आहथयक हवकास शाखा ९८४८१३६७७० 

१९४ हबक्रर् थारु कार्ायलर् सहर्ोगी दताय चलानी 9858040520 

 

१९५ 
 

र्ोहन थारु कार्ायलर् सहर्ोगी 
शमे्सरगौंज स्वास्थ्य 

च की, वडा नौं. १५ 
9814571989 

१९६ देवी कुर्ारी थारु कार्ायलर् सहर्ोगी 
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा 

केन्द्र, वडा नौं. ६ 
9848255700 
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१९७ हदपेन्द्र सापकोटा कार्ायलर् सहर्ोगी १ नौं. वडा कार्ायलर् 9804529417 

१९८ कल बहादुर शाही कार्ायलर् सहर्ोगी २ नौं. वडा कार्ायलर् 9868696521 

१९९ हभर् बहादुर खत्री कार्ायलर् सहर्ोगी ३ नौं. वडा कार्ायलर् 9812494588 

२०० श्रीरार् थारु कार्ायलर् सहर्ोगी ४ नौं. वडा कार्ायलर् 9800571149 

२०१ जरु्ना डुमे्र कार्ायलर् सहर्ोगी ५ नौं. वडा कार्यलर् 9868290566 

२०२ 
सुरेश कुर्ार 

च धरी 
कार्ायलर् सहर्ोगी ७ नौं. वडा कार्ायलर् 9848079824 

२०३ देवी रावत कार्ायलर् सहर्ोगी ८ नौं. वडा कार्ायलर् 9862531853 

२०४ सन्तोषी च धरी कार्ायलर् सहर्ोगी ९ नौं. वडा कार्ायलर् 9848253233 

२०५ राधेश्यार् थारु कार्ायलर् सहर्ोगी १० नौं. वडा कार्ायलर् 9825539479 

२०६ ररना थारु कार्ायलर् सहर्ोगी ११ नौं. वडा कार्ायलर् 9824538354 

२०७ हलला वली कार्ायलर् सहर्ोगी १३ नौं. वडा कार्ायलर् 9862529478 

२०८ र्र्राज गुरुङ्ग भारी सवारी चालक बरुणर्न्त्र (दर्कल) 9868063853 

२०९ 
रहबना कुर्ारी 

थारु 

अ.सव इन्तन्जहनर्र 

(च थो) 
३ नौं. वडा कार्ायलर् 9866752293 

२१० 
र्ज्ञ बहादुर 

रोकार् 
ना.प्रा.स. (च थो) कृहष सेवा केन्द्र 9848168679 

२११ 
चन्द्रा कुर्ारी 

हतवारी 

खररदार (सहार्क 

च थो) 
२ नौं. वडा कार्ायलर् 9848231111 

२१२ तारा भण्डारी 
स. र्. हव. हन. 

(च थो) 

र्हहला, बालबाहलका 

तथा सर्ाज कल्याण 

उप-शाखा 

9848100676, 

081540379 

२१३ 
नर्यदा कुर्ारी 

रावत 

स. ले. पा. 

(च थो) 
आहथयक प्रशासन शाखा 

9858027987, 

081542290 

२१४ र्नोज कुर्ार थारु रु्न्तखर्ा ३ नौं. वडा कार्ायलर् ९८६४७८३०१३ 

२१५ 
डम्बर बहादुर 

बुढाके्षत्री 
भारी सवारी चालक बरुणर्न्त्र (दर्कल) 9848091529 

२१६ चक्र बहादुर शाही कार्ायलर् सहर्ोगी कोहलपुर नगरपाहलका 9848559675 

२१७ सुहर्त्रा थारु कार्ायलर् सहर्ोगी 
कोहलपुर नगरपाहलका 

कार्ायलर् 
९८४८१३१०१८ 

स्रोत: https://kohalpurmun.gov.np/ne/staff, २०७९।०६।२२ 
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