
 

भरतपरु महानगरपालिका 
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्,  भरतपरु चितवन 

 

सूिनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूिनाको हक सम्बन्धी लनर्माविी, २०६५ को 
लनर्म (३) अनसुार प्रकाचित जानकारीमूिक सूिना सामग्री 

२०७५ बैिाख देखी असार मसान्तसम्मको वववरण मूिभतूरुपमा समालबष्ट गररएको 

प्रकािन लमलत २०७५ श्रावण २२ 
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सूिनाको हकसम्वन्धी ऐन, २०६४ को पररच्छेद २ दफा ५(३) अनसुार सावयजलनक लनकार्िे प्रकािन 
गनुयपने सूिना लसिलसिावद्धरुपमा ति प्रस्ततु गररएको छ : 

१. लनकार्को स्वरुप र प्रकृलत 

पररिर् 

 प्रदेि नं ३  

 अंििः नारार्णी 

 चजलिाः चितवन, स्थापना लमलतः २०३५ साि, क्षेत्रफिः  ४३२.९५ बगय वक.मी. 

 भरतपरु महानगरपालिका, स्थापना लमलत २०७३ फागनु, वडा संखर्ाः २९ 

 दीर्यकािीन सोिः हाम्रो प्रलतवद्धता हाम्रो रहर, सनु्दर र समदृ्ध भरतपरु महानगर 

 र्र धरुीः ६९०३५, जनसंखर्ाः २८०५०२ मवहिाः १४६५०१ परुुषः १३४००१  

 साक्षरता प्रलतितः ८५.२५  

 उिाई  १४० लमटरदेचख ३९० लमटरसम्म 



 औषत तापक्रमः न्र्नुतम १०० से. देचख अलधकतम ४००.०० से. सम्म  

 ववद्यािर्ः  प्रा.वव. ६०, लन.मा.वव. ३६, मा.वव. ८१, उच्ि मा.वव. ३९, लबश्व लबद्यािर् १ 

 

२. लनकार्को काम,  कतयव्र्  र अलधकार 

 नगर प्रहरी व्र्वस्थापन 

 सहकारी संस्था व्र्वस्थापन 

 एफ एम संिािन 

 स्थानीर् कर,  सेवा िलुक तथा दस्तरु 

 स्थानीर् सेवाको व्र्वस्थापन 

 स्थानीर् तथ्र्ाकं र अलभिेख संकिन 

 स्थानीर् स्तरका ववकास आर्ोजना तथा पररर्ोजना 
 आधारभतू र माध्र्लमक चिक्षा 
 आधारभतू स्वास्थ्र् र सरसफाई 

 स्थानीर् बजार व्र्वस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैववक ववववधता 
 स्थानीर् सडक, ग्रालमण सडक, कृवष सडक र लसंिाइ 

 गाउं सभा, नगर सभा, मेिलमिाप र मध्र्स्थताको व्र्वस्थापन 

 स्थानीर् अलभिेख व्र्वस्थापन 

 जग्गा धनी दताय प्रमाणपूजाय ववतरण 

 कृवष तथा पिपुािन, कृवष उत्पादन व्र्वस्थापन, पि ुस्वास्थ्र् सहकारी 
 जेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्र्चि र अििहरुको व्र्वस्थापन 

 बेरोजगारको तथ्र्ाङ्क सङ्किन 

 कृवष प्रसारको व्र्वस्थापन, सिांिन र लनर्न्त्रण 

 खानेपानी, साना जिलबद्यतु आर्ोजना, वैकचलपक उजाय 
 ववपद व्र्वस्थापन 

 जिाधार, वन्र्जन्त,ु खानी तथा खलनज पदाथयको संरक्षण 

 भाषा, संस्कृलत र िलितकिाको संरक्षण र ववकास 

३. लनकार्मा रहन ेकमयिारी संखर्ा र कार्य वववरण: 
भरतपरु महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा स्वीकृत दरबन्दी जम्मा ३३४  

 

४. लनकार्बाट प्रदान गररन ेसेवा, सम्बचन्धत िाखा, चजम्मेवार अलधकारी िाग्न ेदस्तरु र अवलध 



क्र.स. सेवाको वकलसम चजम्मेवार 
अलधकारी 

िाग्ने समर् िाग्न ेदस्तरु (रु मा ) 

१  र्र जग्गा नामसारी  वडा अध्र्क्ष  सोवह ददन  १६००  

२ मोही िगत कट्टा वडा अध्र्क्ष  सोवह ददन  ६००  

३  र्र कार्म लसफाररस  वडा अध्र्क्ष  सोवह ददन  ६००  

४  छात्रवचृि लसफाररस  वडा अध्र्क्ष  सोवह ददन  लन:िलुक 

५  लबपन्न लबद्याथी छात्रवचृि लसफाररस  वडा अध्र्क्ष  सोवह ददन  लन:िलुक 

६  अपांग लसफाररस  वडा अध्र्क्ष  सोवह ददन  लन:िलुक 

७  अस्थार्ी बसोबास लसफाररस  वडा अध्र्क्ष  सोवह ददन  ६००  

८  स्थार्ी बसोबास लसफाररस  वडा अध्र्क्ष  सोवह ददन  ६००  

९  नागररकता र प्रलतलिवप लसफाररस  वडा अध्र्क्ष  सोवह ददन  लन:िलुक 

१०  अंलगकृत नागररकता लसफाररस  वडा अध्र्क्ष सजयलमन गरर 
३ ददन  

लन:िलुक 

११  आलथयक अवस्था बलिर्ो वा सम्पन्नता 
प्रमाचणत  

वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  

१२  आलथयक अवस्था कमजोर वा ववपन्नता 
प्रमाचणत  

वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  लन:िलुक  

१३  लबद्यतु जडान लसफाररस  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  

१४  धारा जडान लसफाररस  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  

१५  जीववत रहेका लसफाररस  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  

१६  दवैु नाम गरेका व्र्चि एकै हो भन्न े
लसफाररस/ फरक जन्म लमलत संसोधन 
लसफाररस  

वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  

१७  जग्गा मलुर्ांकन लसफाररस/ प्रमाचणत  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  जग्गा मूलर्ांकनको 
आधारमा 

१८  ब्र्बसार् बन्ध लसफाररस  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  

१९  ब्र्बसार् संिािन नभएको लसफाररस  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  

२०  ब्र्ापार ब्र्बसार् नभएको लसफाररस  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  

२१  कोटय वफ लमनाहा लसफाररस  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  

२२  नाबािक पररिर् पत्र लसफाररस  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  

२३  िौपार्ा सम्बन्धी लसफाररस  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  

२४  ब्र्बसार् दताय लसफाररस  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  

२५  उद्योग ठाउँ सारी लसफाररस  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  १०००  

२६  लबद्यािर् ठाउँ सारी लसफाररस  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  १०००  

२७  आन्तररक बसाइ सराइ लसफाररस  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००   



२८  लबद्यािर् संिािन, स्वीकृत/कक्षा बवृद्ध 
लसफाररस  

वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००   

२९  ब्र्लतगत वववरण लसफाररस  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  

३०  जग्गा दताय लसफाररस  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००   

३१  सम्रक्षक लसफाररस (व्र्चिगत) वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  

३२  सम्रक्षक लसफाररस (संस्थागत ) वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  

३३  नेपाि सरकारको नाममा बाटो कार्म 
लसफाररस  

वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  

३४  जीववत संगको नाता प्रमाचणत  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  

३५  मतृक संगको नाता प्रमाचणत  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  १००  

३६  कोठा खोलन कार्य/ रोहबरमा बस्न े
कार्य  

वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  १५००  

३७  लनिलुक वा सिलुक स्वास्थ्र् उपिार 
लसफाररस  

वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  लन:िलुक  

३८  अन्र् कार्ायिर्का माग अनसुार 
वववरण खिुाइ पठाउने कार्य  

वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  

३९  संस्था दताय लसफाररस  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  १०००  

४०  र्र बाटो प्रमाचणत  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  २०००  

४१  िार वकलिा प्रमाचणत  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  एवककृत सम्पलत करको 
मूलर्ांकनको आधारमा 

४२ जन्म लमलत प्रमाचणत  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  

४३  लबबाह प्रमाचणत  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  

४४  र्र पाताि प्रमाचणत  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  

४५  कागज/ मंजरुीनामा प्रमाचणत  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  

४६  हक वािा वा हकदार प्रमाचणत  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  

४७  अलबबावहत प्रमाचणत  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  

४८  जग्गा रेखांकन कार्य/ सो कार्यमा 
रोहबर  

वडा अध्र्क्ष सोवह ददन   

४९  जग्गा धलनपजुाय हराएको लसफाररस  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  

५०  पजुायमा र्र कार्म गने लसफाररस  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  

५१  अंग्रजेी लसफाररस तथा प्रमाचणत  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  

५२  लमिापत्र कागज/उजरुी दताय  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  

५३  सम्पलत कर/ र्र जग्गा कर  वडा सचिब  सोवह ददन  मलुर्ांकनको आधारमा  

५४  बहाि कर  वडा सचिब  सोवह ददन  सम्झौताको आधारमा 
ब्र्बसार् प्रर्ोजनको िालग 
१० प्रलतित, बसोबास 



प्रर्ोजनको िालग २ 
प्रलतसत र कृषी 
प्रर्ोजनको िालग १ 
प्रलतसत  

५५  लबज्ञपन कर  वडा सचिब  सोवह ददन  महानगरिे तोके बमोचजम  

५६  जन्म दताय  वडा सचिब  सोवह ददन  ३५ ददन लभत्र लनिलुक  

५७  मतृ्र् ुदताय  वडा सचिब  सोवह ददन  ३५ ददन लभत्र लनिलुक  

५८  बसाइ सराइ जाने आउने दताय  वडा सचिब  सोवह ददन  ३५ ददन लभत्र लनिलुक  

५९  सम्बन्ध लबच्छेद दताय  वडा सचिब  सोवह ददन  ३५ ददन लभत्र लनिलुक  

६०  लबबाह दताय  वडा सचिब  सोवह ददन  ३५ ददन लभत्र लनिलुक  

६१  नर्ा ब्र्बसार् दताय  वडा सचिब  सोवह ददन  ब्र्बसार्को प्रकृलत हेरी  

६२  ब्र्बसार् नलबकरण  वडा सचिब  सोवह ददन  तोवकए बमोचजम  

 

५. लनणयर् गने प्रवक्रर्ा र अलधकारी: 
सामान्र् लनणयर्हरु वटप्पणीको आधारमा महािाखा प्रमखुबाट, प्रिासवकर् लनणयर् प्रमखु प्रिासवकर् 
अलधकृतबाट र अन्र् लनणयर्को हकमा लबषर्बस्त ुहेरी नगर प्रमखु, उप प्रमखु, कार्यपालिका वैठक र नगर 
सभाबाट गने व्र्वस्था रहेको छ । 

६. लनणयर्उपर उजरुी सनु्न ेअलधकारीः  

र्स महानगरबाट प्रदान गररएको सेवामा चिि नवझेु वा समर्मा सेवा प्राप्त नभएमा प्रमखु प्रिासवकर् 
अलधकृत, श्री नेत्रप्रसाद सवेुदी समक्ष गनुासो गनय सवकन ेव्र्वस्था रहेको छ । 
 

७. सम्पादन गरेको कामको वववरणः 

संस्थागत ववकास, सिुासन र सेवा प्रवाह 

 सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनको िालग प्रालबलधक जनिचि भनाय गररएको तथा कम्प्रू्टर िगार्त 
सामाग्रीको वन्दोबस्त गरीएको ।  

 प्रमखु, उपप्रमखु, केहीी वडा अध्र्क्षहरु र प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत िगार्त केहीी कमयिारीहरुबाट 
थाइलर्ाण्ड, श्रीिंका, कोररर्ा, मंगोलिर्ा, िीन िगार्तका देिहरुको भ्रमण भएको।   

 लबकासमा लनचज क्षेत्रको सहभालगता र सहकार्य बढाउनकोिालग सावयजलनक लनजी साझेदारी ऐनको तजुयमा 
गररएकोछ। हरेक वडा कार्ायिर्बाट कर संकिन गने कार्य िरुुवात गरीएको  
छ । व्र्वसार् कर संकिनका िालग जनप्रलतलनलध र कमयिारी सवहतको राजश्व संकिन टोिी गठन 
गरीी परीिािन गररएको छ । 

 E-Governance िाई जोड ददन हरेक वडामा Internet को सलुबधा उपिब्ध गराइएको छ। व्र्चिगत 
र्टना दतायिाई On line माफय त गने गररएको छ।  



 दईु पक्षीर् वहतका लबषर्मा चिनका केही िहर संग MOU  तथा भलगनी सम्बन्ध कार्म गरीएको। 

 टोि वि नम्बर संिािनमा आएको छ भने  हेलप डेस्क स्थापना गररएको छ । 

 महानगर बिेुवटन प्रकािन प्रारम्भ गररएको छ ।  

 राजश्व संकिन कार्य हरेक वडा कार्ायिर्बाट Internet Computer System बाट संकिन गनयको िाग 
Internet  को क्षमता बढाउदै िलगएको छ। 

 र्र बहािकर संकिन गने कार्यको िरुुवात गररएको छ भन े धेरै कर लतनेिाइ सम्मालनत गररएको  
छ । 

 िाि ुआ व देखची कार्यक्रम तर्ार गदाय सतु्र Software  प्रर्ोगमा लर्ाइएको छ ।  

वातावरण तथा ववपद व्र्वस्थापन क्षते्र 

 ७, ११ र २१ िाई वातावरणमैत्री वडा र्ोषणा गररएको छ ।  

 एक वडा एक पाकय  र एक वडा एक पोखरीको नीलत अनसुार हाि सम्म २९ वटा पाकय  र १० वटा 
पोखरी लनमायण तथा व्र्वस्थापन गने कार्य गररएको छ।  

 “चक्िन भरतपरु ग्रीन भरतपरु” को नीलत अनसुार १० वटा भन्दा बढी सावयजलनक िौतारीको लनमायण तथा 
संरक्षण भएको छ, सावयजलनक नीचज साझेदारीको अवधारणा अनसुार लनचज संस्थाहरुको सहभागीतामा 
फोहरको व्र्वस्थापन गररएको छ ।  

 “र्रलभत्रको फोहर र्रलभत्र नै” भन्न ेनीलत अनसुार फोहरिाई श्रोतमानै ववभाजन गरी कुहीन ेफोहरबाट 
मि बनाउन सहभागीतामा आधारीत ररङ्ग कम्पोष्ट च्र्ाम्बर र डस्टलबन ववतरण तथा कौवष खेती सम्बन्धीी 
तालिम िगार्त सिेतनामिुक कार्यक्रमहरु संिािन गररर्ो । 

 अध्र्र्न अनसुन्धानमा आधारीत उपार्हरुको अविम्बन गरी समग्र भरतपरुको वातावरण संरक्षण गनय 
र्ोजनाबद्ध कार्यक्रमहरु संिािन गररने नीलत अनसुार पूवायका ईटहरी, धरान, धनकुटा, ईिाम र पचिममा 
भैहरवा, वालिङ्ग, स्र्ाङ्गजा आदीको अविोकन भ्रमण गरी लसकाई आदानप्रदान भएको छ । 

 फोहरबाट उजाय पररर्ोजना संिािन गने नीलत अनसुार बैकचलपक उजाय प्रवद्र्धन केन्रको प्राववलधक 
सहर्ोग र ववश्व बैकको आंचिक आलथयक सहर्ोगमा ववस्ततृ पररर्ोजना अध्र्ार्न गने कार्य अगाडी बढेको 
छ  

पूवायधार क्षते्र 

सडक पूवायधार : भरतपरु महानगरपालिकामा हािसम्म कररब १४२४ वक मी सडक तर्ार भएको छ । 

सामाचजक क्षते्र 

आधारभतू र माध्र्लमक चिक्षा 



 आवश्र्कता अनसुार नर्ाँ ववद्यािर् खोलने, कक्षा थप गरी संिािन गने सम्वन्धमा प्रिलित कानून 
वमोचजम प्राप्त कागजातहरुको अध्र्र्न र स्थिगत लनरीक्षण अनगुमनका आधारमा संिािन अनमुलत 
प्रदान गने कार्य सम्पन्न गररएको छ । साथै संस्थागत ववद्यािर्को अनमुलत, लनर्मन र अनगुमन तथा 
मूलर्ांकन प्रणािीिाई व्र्वचस्थत गदै िलगएको छ ।  

 महानगरका सबै वािवालिकािाई आधारभतू तह लनिलुक र अलनवार्य तथा माध्र्लमक तहसम्म लनःिलुक 
चिक्षा उपिब्ध गराउने उद्धेश्र्िाई परुा गनय आवश्र्क नीलत लनर्म लनमायण गररएको छ । 

 आवश्र्कता अनसुार महानगरलभत्र प्राववलधक तथा व्र्वसावर्क चिक्षा कार्यक्रमतफय  सामदुावर्क 
ववद्यािर्हरुमा व्र्वसावर्क र प्राववलधक धार तफय को कक्षा संिािन गनय आवश्र्क पहि गरी ववपन्न र 
लसमान्तकृत समदुार्का वािवालिकािाई उच्ि चिक्षामा पहुँि वढाउन महानगर छात्रवचृि कार्यक्रम िागू 
गररएको छ । 

 ववद्यािर् भनाय दर बवृद्ध गने तथा कक्षा छाड्न े र दोहोर्ायउने दर न्र्नु गनय िैचक्षक सत्रको िरुुमा 
ववद्यािर्, वडा कार्ायिर्,स्थानीर् क्िवको सहभालगता र जनप्रलतलनलधहरुको सवक्रर्तामा ववद्याथी  भनाय 
अलभर्ान कार्यक्रम संिािन गरी भनायदर ववृद्ध गररएको छ ।  

 महानगरक्षेत्र लभत्रका सवै वाि ववकास केन्रहरू तथा लनजी मन्टेश्वरीहरूको लनर्मन र अनगुमन गरी 
एक ववद्यािर् एक वािववकास केन्र नीलतिाई अविम्वन गररएको छ ।   

 हाि संिािनमा रहेका सामदुावर्क लसकाई केन्रहरुमध्रे् एक सामदुावर्क लसकाई केन्दिाई साधन स्रोत 
सम्पन्न वनाइएको छ । 

 ववद्यािर् अनगुमन लनरीक्षण कार्यिाई ववढ प्रभावकारी वनाई ववद्यािर्को िैचक्षक व्र्वस्थापन र लसकाई 
सधुारमा जोड ददइएको छ ।  

स्वास्थ्र्ः 

 मवहिा तथा जेष्ठ नागररकहरुको िालग स्वास्थ्र् उपिारमा पहिु परु्ायउन भरतपरु अस्पतािमा िरुु 
गररएको लनःिलुक बवहरङ्ग सेवािाई लनरन्तरता ददइ रवहएको छ । 

 र्स भरतपरु महानगरपालिका लभत्रका एि.आई.लभ. पोजेवटभ तथा एड्स रोग संक्रलमतहरुको िालग स्वास्थ्र् 
बीमाको वप्रलमर्म रकम महानगरपालिकाबाट उपिब्ध गराई स्वास्थ्र् बीमा गररददन ेप्रवक्रर्ाको िरुुवात 
भैसकेको छ  । 

 पूणय खोप  र्ोषणा, ददगोपन सलुनचित सम्बन्धमा हाि सम्म पलछलिो पटक वडा नं. १४ चिवनगर र 
वडा नं. २९ कवविास सवहत १८ वडा पूणय खोप र्ोषणा भैसकेको र बाँकी ११ वटा वडा ( 



१,२,३,४,५,७,८,९,१०,११ र १२ ) िाई पणुय खोप र्ोषणा गदै महानगरपालिकािाई नै पूणय खोप 
र्ोषणा र्सै आषाढ मवहना लभत्र गनयको िालग आवश्र्क प्रवक्रर्ाहरु परुा गरर सवकएको छ । 

 महानगर लभत्र फैलिन सक्ने वकटजन्र् रोग, सरुवा रोगको महामारीिाई रोकथाम र लनर्न्त्रण सम्बचन्ध 
कार्यक्रमहरु संिािन गररएको साथै महानगरपालिका लभत्र कुष्ठरोग लनवारण अलभर्ान संिािन गरी १२ 
जना नर्ाँ कुष्ठरोगीहरु पिा िगाई उपिार िरुु गराईएको छ । 

िैलगक समनता तथा सामाचजक समावेिीकरण  

 “हाम्रा बािबालिका हाम्रो भववष्र्” भन्न ेमूलर् र मान्र्ता लिई बािमैत्री स्थानीर् िासनको अविम्बन गने 
नीलतिाई सूिकमा आधाररत बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा गरी कार्ायन्वर्न गररएको छ । बािमैत्री नगर 
लनमायण गने िक्ष्र्िाई सलुनचिताका िालग बािमैत्री स्थानीर् िासन कार्ायन्वर्न रणनीलत तजुयमा गररएको 
छ । 

 बािबालिका ववरुद्ध हनुे सवै प्रकारका वहंसा, दवु्र्र्वहार, बेिववखन, र्ातना, अपहरण र भेदभावको लनषधे 
गररन ेनीलतको अविम्वन गररएको छ । र्सको प्रभावकाररताका िालग बाि संरक्षण नीलत तजुयमा गररएको 
छ । साथै रू्लनसेफ िगार्तका राविर् तथा अन्र्तराविर् ववकास साझेदारहरुको सहर्ोग, समन्वर् र 
साझेदारीमा बाि संरक्षण तथा बािश्रम न्रू्नीकरण कार्यक्रम लनरन्तर रुपमा संिािन भएको छ । 

 मवहिा, दलित, जनजाती, आदद िचक्षत वगयको िसिीकरणका िालग सिेतनामूिक, ववववध क्षमता ववकास 
र आर् मूिक सीप ववकास कार्यक्रमहरु वडा वडाहरुमा र्नीभतू रुपमा संिािन गररएको छ । र 
िैलगक वहंसा, िोषण, बेिलबखन, ववभेद तथा दबु्र्र्बहारिाई िून्र् िहनिीिताको नीलत अबिम्बन गररएको 
छ ।  

 ववलभन्न िरणका आन्दोिनहरुका िहीद पररवार, वेपिा पररवार एवं र्ाईते र्ोद्धा पररवारका 
बािबालिकाहरुका िालग िैचक्षक सामाग्री तथा पोिाक उपिब्ध गराई उि पररवारहरुिाई सहर्ोग र 
सम्मान गने कार्यको िरुुवात गररएको छ । 

 खेिकुदको माध्र्मबाट र्वुाको िौतफी ववकासका िालग प्रथम मेर्र रलनङ्ग अन्र्तराविर् भलिवि कप, 

मेर्र रलनङ्ग वक्रकेट कपका साथै  नगर स्तररर् ववलभन्न खेिकुद कार्यक्रमहरु संिािन भएको छ ।  

 ववलभन्न जातजातीहरुको भाषा, संस्कृत र परम्पराको आवश्र्क प्रवद्र्धन र ववकासका िालग प्रोत्साहन 
गररएको छ । 

 राविर् तथा अन्र्तराविर् गैर सरकारी संर् संस्थाहरुको सूिीकृत सवहत संस्थाको बजेट तथा कार्यक्रमहरु 
बावषयक नगर ववकास र्ोजनामा समावेि गने कार्य िरुुवात गररएको छ ।गैर सरकारी संर् संस्थाहरुको 
समन्वर्, अनगुमन, लनर्मन र प्रोत्साहन  गनय कार्यववलध बनाई िाग ुगररएको छ । 



 टोि ववकास संस्था िगार्त समदुार्मा आधाररत संस्थाहरुिाई महानगरको ववकासमा पररिािन गररएको 
छ । 

आलथयक क्षते्र 

 दधु उत्पादनको आधारमा अनदुान ददने कार्यिाई अगाडी बढाईएको छ ।  

 उद्योग मैत्री समाज र समाज मैत्री उद्योग स्थापना गने अवधारणा िाई अचर् बढाईएको छ । 

 महानगरपालिका क्षेत्र लभत्रका ऐलतहालसक, धालमयक तथा साँस्कृलतक महत्वका सम्पदाहरुको संरक्षण गने 
कार्यिाई प्राथलमकतामा राचख कार्य गरचीएको छ । 

 पर्यटनको पूवायधार ववकासमा स्थानीर् संर् सस्था, समदुार् तथा लनजी क्षेत्रको नेततृ्व तथा सहभालगतािाई 
प्रोत्साहन गररएको छ । 

 महानगरपालिकालभत्रका प्रमखु पर्यटवकर् स्थि पवहिान गरी सो स्थानमा पूवायधार ववकासको कार्यिाई 
अचर् बढाईएको छ । 

 प्रर्यटकीर् क्षेत्रमा पूवायधार लनमायण गदाय स्थानीर् संस्कृलत झलकने वकलसमका पूवायधार बनाउन प्रोत्साहन 
स्वरुप जनिेतनामिुक कार्यक्रम सञ्चािन गरीएको छ। 

 सहकारी ऐन तजुयमा गरी कार्ायन्वर्नको प्रकृर्ा अचर् बढेको अवस्था छ । 

८. कार्ायिर् प्रमखु र सूिना अलधकारीको नाम र पद  

कार्ायिर् प्रमखु: नेत्रप्रसाद सबेुदी, प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत र सूिना अलधकारी मेनका पचण्डत, सूिना 
अलधकृत  

९.ऐन,  लनर्म,  ववलनर्म वा लनदेिनको सूिीः 

भरतपरु महानगरपालिकाबाट पाररत भएका ऐन, लबलनर्म र कार्यलबलधहरुको वववरण. 

 बैठक संिािन कार्यलबलध, २०७४ 

 कमयिारीहरुको आिार संहीता, २०७४ 

 भरतपरु महानगरपालिका, नगर कार्यपालिका कार्य सम्पादन लनर्माविी,२०७४ 

 भरतपरु महानगर नगर सभा संिािन कार्यलबलध, २०७४ 

 उपभोिा सलमलत गठन, पररिािन तथा व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्यलबलध २०७४ 

 “र्” वगयको लनमायण व्र्वसार्ी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यलबलध, २०७४ 

 करारमा प्रालबलधक कमयिारी व्र्वस्थापन गने सम्बन्धी कार्यलबलध,२०७४ 



 सहकारी ऐन पररमाजयन सवहत, २०७५ 

 चिक्षा ऐन पररमाजयन सवहत, २०७५ 

 अथय लबधेर्क, २०७५ 

 लबलनर्ोजन लबधेर्क, २०७५ 

 वडा स्तरीर् पिपुक्षी ंतथ्र्ाकं प्रोफाइि तर्ार गने कार्यक्रम कार्ायन्वर्न कार्यलबलध, २०७५ 

 दगु्ध उत्पादन र वजारीकरणका आधारमा अनदुान कार्यक्रम कार्यलबलध,२०७५ 

 पि ुस्वास्थ्र् तथा बाझोपन लनवारण चिववर संिािन कार्यलबलध,२०७५ 

 प्रिासवकर् कार्यलबलध (लनर्लमत गने) ऐन,२०७५ 

 न्र्ार्ीक सलमलतिे उजरुीको कारवाही वकनारा गदाय अपनाउन ुपने कार्यलबलधका सम्बन्धमा व्र्वस्था 
गनय बनेको ऐन,२०७५ 

 सावयजनीक लनजी साझेदारी सम्बन्धमा व्र्वस्था गनय बनेको लबधेर्क,२०७५ 

 छात्रबचृि छनौट सम्बन्धी कार्यलबलध,२०७५ 

 स्थानीर् राजपत्र प्रकािन सम्बन्धी कार्यलबलध,२०७५ 

 

१०. आम्दानी, खिय, तथा आलथयक कारोवार सम्वन्धी अद्यावलधक वववरण 

आ.ब ०७४/०७५ असार मसान्त सम्मको वविीर् वववरण  

आर् वववरण : २,७०,८०,७४,२३२.५७  

व्र्र् वववरण : 
प्रिासलनक खिय २३,१७,३१,०५८.७३  

सितय अनदुान खिय ६६८७१७०८४.३४  

पूवायधारतफय  खिय ८०२६७४२६९.५५  

वातावरणतफय  ६,४९,७९,९०४.९८  

सामाचजक सरुक्षा ३९,३०,९२,०००  

११.सावयजलनक लनकार्मा परेका सूिना माग सम्बन्धी लनवेदन र सो उपर सूिना ददएको ववषर्: 

र्स आ.ब. ०७४/०७५ मा भरतपरु महानगरपालिका कार्ायिर्मा सूिना माग सम्बन्धी कुनै लनबेदन 
दताय नभएको । 

१२. सावयजलनक लनकार्का सूिनाहरु अन्र्त्र प्रकािन भएको भए सोको वववरण 

 महानगर विेुवटन, २०७५ साउन 

 व्रोसर 

 जनयि 


