
कालरकोट जजल्राको सदयभकुाभ खाॉडाचक्र नगयऩालरका साविक कणाारी अञ्चरको प्रिेश 
द्वाय सभेत हो।मस नगयऩालरकाभा साविकको भान्भ , ऩाॉखा, दाॉहा गाविस तथा िदारकोट 
गाविसको िडा  नॊ. १ , २ य ३ य बताा गाविसको िडा नॊ . ८ राई सभेत सभेवटएको छ 
।नगयऩालरकाको ऩिुा तपा  लतरागपुा नगयऩालरका , ऩजिभ तपा  कणाारी नदी , उत्तय तपा  
ऩचारझयना गाउॉऩालरका  य दजऺण तपा  शबुकालरका गाउॉऩालरका ऩदाछ ।मस 
नगयऩालरकाको कुर ऺेत्रपर १३३ .२९ िगा वक .भी.  यहेको छ ।मस नगयऩालरकाभा 
ऩने भहत्िऩूणा ऩमाटकीम स्थरहरु कोट दयिाय तथा ढुङ्गेिगैचा , चरुीभालरका , वऩरी मदु्ध 
ऩमाटकीम ऺेत्र, ऩन्चदेिर भजन्दय आदद हनु ्। 

नेऩारको सफैबन्दा ठूरो तार , याया तार ऩगु्ने स्थरभागा एक भात्र कणाारी याजभागा हो 
जनु मसै नगयऩालरका हुॉदै अगाडी फढ्दछ । विगतभा मस नगयऩालरका साभाजजक, 
आलथाक, विकास रगाएतको ऺेत्रभा लनकै ऩलछ ऩयेको बएता ऩलन नेऩारको सॊलफधान तथा 
सॊजघमता कामाान्िमनको क्रभभा केवह िर्ामता मस ऺेत्रभा विकास लनभााणको गलत लतव्र हदैु 
गएको छ । नगयऩालरकारे नगयको सभग्र विकासको रालग जशऺा , स्िास््म , ऩिुााधाय , 
कृवर्, ऩशु , ऩमाटन , रऺीत सभहु विकास , खानेऩानी सयसपाइ रगाएतका ऺेत्रभा 
नागरयकराई नजजकिाट सेिा प्रिाह गना हयदभ प्रमास गरययहेको छ ।  

मस नगयऩालरकािाट विशेर् गयी लनम्न प्राथलभकताभा कामाक्रभ सञ्चालरत छन M 

– प्रत्मेक िडाभा स्िास््म सेिा इकाई विस्ताय गयी सेिा सचुारु गरयएको छ ।  

-मस िर्ा ६ िटा थऩ िडाभा सरुुबई सकेको_ 
– गबािती तथा सनुौरो हजाय ददनका आभाराई रजऺत गयी आमोडीन मकु्त ननु, 

कुखयुा चल्रा तथा तयकायीको विउ वितयण साथै लसतर जचलनको विरुिा वितयण 
गने कामाक्रभ यहेको छ । 

– स्िास््म स्िमॊसेविकाहरुराई भोिाइर , छाता , झोरा सवहत १ ÷१ िटा स्रेचय 
वितयणको कामाक्रभ यहेको छ । 

– स्थानीम जडीिटुी आपै प्रशोधन गरय आमिेुददक और्लध उत्ऩादन य वितयण गने 
कामाक्रभ यहेको छ । 



– जेष्ठ नागरयकसॉग भेमय कामाक्रभ अन्तगात जेष्ठ नागरयकराई आमिेुददक और्लध तथा 
विलबन्न जडीिटुी मकु्त  चेिनप्रास वितयण गरयएको छ । 

– एक िडाभा १ नसायी कामाक्रभ सञ्चारन गरय हरयमारी प्रिर्द्ान गने रक्ष्म याजखएको 
छ। 

– कृवर्भा आधलुनक प्रविधी लबत्राउन अनदुानभा ऩािय रेरय -हाते रमाक्टय _ वितयण 
कामाक्रभ सञ्चारनभा यहेको छ । 

– मस िर्ा परपुर खेतीराई प्राथालभकता ददई वहउॉदे परपुर  -स्माउ , ओखय _ 
तथा िरे् परपुर  -आॉऩ, सनु्तरा, कागती, वटभयु  _ आदीको ऩकेट ऺेत्र फनाई 
३०,००० बन्दा िढी विरुिा वितयण गरयने रक्ष्म लरइएको छ । 

– लसचाई ऩोखयी तथा लसचाई कुरो लनभााण गयी उत्ऩादनभा िदृी गने कामाक्रभ यहेको 
छ । 

– िजायभा सञ्चालरत भास ुऩसर व्मिजस्थत गने विलबन्न उऩकयणहरु अनदुानभा 
ददइएको छ । 

– अनदुानभा कुखयुाको चल्रा वितयण तथा उन्नत जातका िोमय िोका तथा जसी 
िहय य भयुाा क्रस याॉगो वितयण कामाक्रभ यहेको छ । 

– नागरयकराई स्िच्छ खानेऩानी सेिा प्रदान गना खानेऩानी ट्याङ्की , ऩाइऩराइन  तथा 
धाया भभात सधुाय गने कामाक्रभ यहेको छ । 

– जशऺा ऺेत्रराई व्मिजस्थत गनाको रालग शैजऺक मोजना लनभााण तथा जशऺक 
व्मिस्थाऩन तथा अन्म अनदुानको कामाक्रभ राग ुगरयएको छ ।  

– प्रत्मेक िडाको केन्र जोड्ने सडक ऩूिााधाय लनभााण गने रक्ष्म लरइएको छ । 

– ऩमाटन विकासको रालग याया गन्तव्म िनाई आउने ऩमाटकहरुराई कजम्तभा एक 
ददन मस नगयऩालरका िस्ने व्मिस्था गने मस ऺेत्रका भहत्िऩणुा ऩमाटकीम 
स्थरहरु कोट दयिाय तथा ढुङ्गेिगैचा , चरुीभालरका , वऩरी मदु्ध ऩमाटकीम ऺेत्र , 
ऩन्चदेिर भजन्दय आदद ऺेत्रराई व्मिजस्थत गने कामाक्रभ अगाडी िढाइएको छ । 
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