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सूिनाको हकसम्वन्धी ऐन, २०६४ को पररच्छेद २, अनसुार जानकारी गराउनपुने वववरण 

१. लनकार्को तवरुप र प्रकृलत 

पररिर् 

 प्रदेि नं M ३  

 चजलिाः चितवन  

 तथापना लमलतः २०३५ साि 

 क्षेत्रफिः  ४३२.९५ बगय वक.मी. 

 वडा संखर्ाः २९ 

 दीर्यकालिन सोिः हाम्रो प्रलतबद्धता हाम्रो रहर, सनु्दर र समदृ्ध भरतपरु महानगर 

 र्रधरुीः ६९,०३५ जनसंखर्ाः २,८०,५०२ मवहिाः १,४६,५०१ परुुषः १,३४,००१ 
साक्षरता प्रलतितः ८५.२५  - hgu0fgf @)^* adf]lhd _ 

 कमयिारी कार्यरत संखर्ाः ३३५  

 उिाई  १४० लमटरदेचि ३९० लमटरसम्म 

 औसत तापक्रमः न्र्नुतम १०० से. देचि 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 व्र्वतथापन 

 सहकारी संतथा व्र्वतथापन 

 एफ= एम= संिािन 

 तथानीर् कर, सेवा िलुक तथा दततरु 
 तथानीर् सेवाको व्र्वतथापन 

 तथानीर् तथर्ांक र अलभिेि संकिन 

 तथानीर् ततरका ववकास आर्ोजना तथा पररर्ोजना 
 आधारभतू र माध्र्लमक चिक्षा 
 आधारभतू तवातथर् र सरसफाई 

 तथानीर् बजार व्र्वतथापन, वातावरण संरक्षण र जैववक ववववधता 
 तथानीर् सडक, ग्रालमण सडक, कृवष सडक र लसंिाइ 

 गाउँ सभा, नगर सभा, मेिलमिाप र मध्र्तथताको व्र्वतथापन 

 तथानीर् अलभिेि व्र्वतथापन 

 जग्गा धनी दताय प्रमाण पूजाय ववतरण 

 कृवष तथा पिपुािन, कृवष उत्पादन व्र्वतथापन, पि ुतवातथर् सहकारी 
 जेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्र्चि र अििहरुको व्र्वतथापन 

 बेरोजगारको तथर्ाङ्क सङ्किन 

 कृवष प्रसारको व्र्वतथापन, सिांिन र लनर्न्त्रण 

 िानेपानी, साना जिववद्यतु आर्ोजना, वैकचलपक उजाय 
 ववपद व्र्वतथापन 

 जिाधार, वन्र्जन्त,ु िानी तथा िलनज पदाथयको संरक्षण 

 भाषा, संतकृलत र िलितकिाको संरक्षण र ववकास 

 



 

 

 

३. लनकार्मा रहन ेकमयिारी संखर्ा र कार्य वववरण 

भरतपरु महानगरपालिकाको तवीकृत दरबन्दी जम्मा ३३४ रहेकोमा हाि ३३५  कार्यरत रहेका 
छन ्. 

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

क्र.स. सेवाको वकलसम   चजम्मेवार 
अलधकारी  

िाग्ने समर्  िाग्ने दततरु  

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  लनिलुक 

५  लबपन्न लबद्याथी छात्रवचृि लसफाररस  वडा अध्र्क्ष  सोवह ददन   

६  अपांङ्गता भएका व्र्िीको लसफाररस  वडा अध्र्क्ष  सोवह ददन   

७  अतथार्ी बसोबास लसफाररस  वडा अध्र्क्ष  सोवह ददन  ६००  
८  तथार्ी बसोबास लसफाररस  वडा अध्र्क्ष  सोवह ददन  ६००  
९  नागररकता र प्रलतलिवप लसफाररस  वडा अध्र्क्ष  सोवह ददन  लनिलुक 

१०  अंलगकृत नागररकता लसफाररस  वडा अध्र्क्ष सजयलमन सवहत 
३ ददन  

 

११  आलथयक अवतथा बलिर्ो वा सम्पन्नता 
प्रमाचणत  

वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  

१२  आलथयक अवतथा कमजोर वा ववपन्नता 
प्रमाचणत  

वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  लनिलुक  

१३  ववद्यतु 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 भने्न 
लसफाररस/ फरक जन्म लमलत संिोधन 
लसफाररस  

वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  

१७  जग्गा मूलर्ांकन लसफाररस/प्रमाचणत  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  जग्गा मूलर्ांकनको 
अधारमा 

१८  व्र्वसार् बन्द लसफाररस  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  
१९  व्र्वसार् संिािन नभएको लसफाररस  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  
२०  ब्र्ापार व्र्वसार् 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  व्र्वसार् दताय लसफाररस  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  
२५  उद्योग ठाउँ सारी लसफाररस  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  १०००  
२६  ववद्यािर् ठाउँ सारी लसफाररस  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  १०००  
२७  आन्तररक बसाइसराइ लसफाररस  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००   
२८  ववद्यािर् संिािन, तवीकृत/कक्षा बलृध 

लसफाररस  
वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००   

२९  व्र्चिगत वववरण लसफाररस  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  
३०  जग्गा दताय लसफाररस  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००   
३१  संरक्षक लसफाररस (व्र्चिगत) वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  
३२  संरक्षक लसफाररस (संतथागत) वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  
३३  नेपाि सरकारको नाममा बाटो कार्म 

लसफाररस  
वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  

३४  चजववतसँगको नाता प्रमाचणत  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  
३५  मतृकसँगको नाता प्रमाचणत  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  १००  
३६  कोठा िोलन कार्य/रोहवरमा बतने 

कार्य  
वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  १५००  



३७  लनिलुक वा सिलुक तवातथर् उपिार 
लसफाररस  

वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  लनिलुक  

३८  अन्र् कार्ायिर्का माग अनसुार 
वववरण ििुाइ पठाउने कार्य  

वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  

३९  संतथा दताय लसफाररस  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  १०००  
४०  र्र बाटो प्रमाचणत  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  २०००  
४१  िार वकलिा प्रमाचणत  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  
४२ जन्म लमलत प्रमाचणत  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  
४३  लबवाह 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  अलबवावहत प्रमाचणत  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  
४८  जग्गा रेिांकन कार्य/सो कार्यमा 

रोहवर  
वडा अध्र्क्ष सोवह ददन   

४९  जग्गा धलन पजुाय 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 सचिव  सोवह ददन  मलुर्ांकनको आधारमा  
५४  बहाि कर  वडा सचिव  सोवह ददन  सम्झौताको आधारमा 

१० प्रलतसत  
५५  ववज्ञापन कर  वडा सचिव  सोवह ददन  महानगरिे तोके 

बमोचजम  
५६  जन्म दताय  वडा सचिव  सोवह ददन  ३५ ददन लभत्र लनिलुक  
५७  मतृ्र् ुदताय  वडा सचिव  सोवह ददन  ३५ ददन लभत्र लनिलुक  
५८  बसाइसराइ जाने आउने दताय  वडा सचिव  सोवह ददन  ३५ ददन लभत्र लनिलुक  



५९  सम्बन्ध ववच्छेद दताय  वडा सचिव  सोवह ददन  ३५ ददन लभत्र लनिलुक  
६०  लबवाह दताय  वडा सचिव  सोवह ददन  ३५ ददन लभत्र लनिलुक  
६१  नर्ाँ व्र्वसार् दताय  वडा सचिव  सोवह ददन  ब्र्बसार्को प्रकृलत हेरी  
६२  व्र्वसार् नवीकरण  वडा सचिव  सोवह ददन  तोवकए बमोचजम  

 

 

 

 

५. लनणयर् गने प्रवक्रर्ा र अलधकारी: 
सामान्र् लनणयर्हरु वटप्पणीको आधारमा महािािा प्रमिुबाट, प्रिासकीर् लनणयर् प्रमिु प्रिासकीर् 
अलधकृतबाट र अन्र् लनणयर्को हकमा ववषर्वतत ुहेरी नगर प्रमिु, उप प्रमिु, कार्यपालिका बैठक 
र नगर सभाबाट गने व्र्वतथा रहेको छ । 

६. लनणयर् उपर उजरुी सनु्न ेअलधकारीः  
र्स महानगरबाट प्रदान गररएको सेवामा चिि नबझेुमा वा समर्मा सेवा प्राप्त नभएमा प्रमिु 
प्रिासकीर् अलधकृत श्री नते्रप्रसाद सवेुदी समक्ष गनुासो गनय सवकने व्र्वतथा रहेको छ । 

७. सम्पादन गरेको कामको वववरणः 

 तथानीर् राजपत्र प्रकािन गने कार्य प्रारम्भ भएको । 

 २०७५ असार ३१ गते वावषयक समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न । 

 प्राववलधकहरुको िालग भवन मापदण्ड तथा गणुततर लनर्न्त्रण सम्बन्धी तालिम 

 २०७५ भदौ २२ गते र २०७५ असोज २८ गते Press Meet सम्पन्न 

 कमयिारीको िालग GIS तालिम सम्पन्न 

 सरसफाई सम्बन्धी कामगने कमयिारीको िालग क्षमता ववकास सम्बन्धी तालिम 

 कार्यक्रम कार्यर्ोजना तर्ार र सोही बमोचजम कार्ायरम्भ  

 कार्य ववभाजन लनर्माविी र कार्य वववरण ड्राफ्ट तर्ार 

 महानगरीर् छात्रवलृत ववतरण कार्यक्रम २०७५ भाद्र ५ गते सम्पन्न  

 गैर सरकारी संर्संतथासँग अन्तरवक्रर्ा कार्यक्रम २ ददन मवहिा तथा बािबालिका र अन्र् 
संर् संतथासँग अन्तरवक्रर्ा कार्यक्रम (२०७५ भाद्र १० र ११ गते) सम्पन्न 



 UNICEF को सहर्ोगमा Behavioral Change Communication Program (2075/05/23 – 

05/26) सम्पन्न  

 बाि ददवस "सिुी नेपािी समदृ्ध नेपािः बाि अलधकार, सबैको सरोकार" ववषर्क 
विृत्वकिा प्रलतर्ोलगता लमलत २०७५ भाद्र २९ गते नारार्णी उच्ि माध्र्लमक ववद्यािर्मा 
सम्पन्न ।     

 जेष्ठ नागररकहरुको िालग लनिलुक तवातथर् चिववर कार्यक्रम लमलत २०७५ असोज १९ 
गते िकु्रवार राविर् प्राथलमक ववद्यािर्, आनन्दपरु  (वडा नं ५) मा आर्ोजना गररएको ।  

 अपाङ्गता भएका व्र्चिसँग सम्बचन्धत संर् संतथासँग बैठक लमलत (२०७५ असोज २४ गते) 

सम्पन्न । 

 गैर सरकारी संर् संतथाको पररर्ोजना तवीकृलत र संिािन सम्बन्धी लनदेचिका, २०७५ 
जारी भई प्रमाणीकरण भएको ।(२०७५ असोज २९) 

 दचक्षण कोररर्ाको सडुोकोन तर्ानेटरी लर्ाडवफलड साईट प्रा. लि. बाट तर्ानेटरी लर्ाण्डवफलड 
साईटको सम्भाव्र्ता अध्र्र्नको िालग सम्झौता पत्रमा हतताक्षर भएको । 

 ववद्यािर् िेिापरीक्षण कार्यववलध, २०७५ िागू भएको । 

 नदीजन्र् पदाथय उत्िनन ्तथा व्र्वतथापन सम्बन्धी कार्यववलध, २०७५ तर्ार भएको । 

 महानगरपालिका अन्तगयतका नदी तथा िोिा नािाहरुबाट नदीजन्र् पदाथय उत्िनन ्तथा 
व्र्वतथापन एवं लबक्री ववतरणका िालग प्रारचम्भक वातावरणीर् परीक्षण (IEE) भई 
तवीकृलतको िालग पेि भएको । 

 सावयजलनक जग्गा पवहिान एवं व्र्वतथापन कार्ायन्वर्नका िालग सलमलतको कार्यवववरण 
तर्ार भएको । 

 ववउ ववजन प्रलततथापन कार्यक्रम संिािन गररएको । 

 रोग तथा वकरा परीक्षण गरी परामिय सेवा प्रदान गररएको । 

परू्वाधवर के्षत्रमव सम्पन्न कार्यक्रमहरु 

आ.ब. 2075/07६ मा  संिालित क्रमागत वडा ततरीर् र्ोजनाहरुको प्रगलत वववरण  

क्र.स. र्ोजनाको वकलसम इकाई भौलतक प्रगलत  

१ सडक वपि वक.लम 3.39 



२ मोजाईक टार्ि  बगय लम. 1275 

३ ढि  वक.लम 1.015 

४ इनार  गोटा 2 

५ कलभटय  गोटा 3 

६ भवन लनमायण तथा ममयत गोटा 2 

७ मेिजािी  वक.लम 0.046 

८ तारजािी  वक.लम 0.3 

९ सडक ग्राभेि  वक.लम 2.37 

१० िौिािर्  गोटा 2 

११ पाकय  लनमायण गोटा 1 

१२ तवागत द्बार गोटा 1 

१३ हर्मु पाइप  गोटा 3 

१४ पक्की पिु  गोटा 1 

१५ कुिो लनमायण वक.लम 0.367 

१६ अन्र् र्ोजना वटा  6 

 

आ.ब. 2075/076 मा  संिालित क्रमागत नगरततरीर् र्ोजनाको प्रगलत वववरण  

क्र.स. र्ोजनाको वकलसम इकाई भौलतक प्रगलत 

१ सडक वपि वक.लम 13.69 

२ सडक वपि ममयत बगय लम. 2.755 

३ मोजाईक टार्ि वक.लम 1072.28 

४ ढि गोटा 0.5 

५ बोररङ्ग लनमायण गोटा 2 

६ फुटपाथ लनमायण गोटा 0.835 

७ कलभटय वक.लम 4 

८ भवन लनमायण तथा ममयत वक.लम 5 



९ मेिजािी वक.लम 0.398 

१० तारजािी गोटा 0.3 

११ सडक ग्राभेि गोटा 0.499 

१२ ताि संरक्षण गोटा 1 

१३ तवणयद्बार  गोटा 1 

 

 

८. कार्ायिर् प्रमिु र  सूिना अलधकारीको नाम र पद  

कार्ायिर् प्रमिु: नेत्रप्रसाद सबेुदी, प्रमिु प्रिासकीर् अलधकृत (रा= प= प्रथम, सहसचिव) 

प्रर्क्त्तव : अरुण पीडित भण्िवरी, र्िव अध्यक्ष - १० 

सूिना अलधकारी मेनका पचण्डत, सूिना अलधकृत  

९. ऐन,  लनर्म,  ववलनर्म वा लनदेिनको सूिीः 

भरतपरु महानगरपालिकाबाट पाररत भएका ऐन, ववलनर्म र कार्यववलधहरुको वववरण. 

 बैठक संिािन कार्यववलध, २०७४ 

 कमयिारीहरुको आिारसंवहता, २०७४ 

 भरतपरु महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्य सम्पादन लनर्माविी, 
२०७४ 

 भरतपरु महानगरपालिका, नगर सभा संिािन कार्यववलध, २०७४ 

 उपभोिा सलमलत गठन, पररिािन तथा व्र्वतथापन सम्बन्धी कार्यववलध, २०७४ 

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

 करारमा प्राववलधक कमयिारी व्र्वतथापन गने सम्बन्धी कार्यववलध, २०७४ 

 सहकारी ऐन, २०७५ -पररमाजयन सवहत_ 



 चिक्षा ऐन, २०७५ -पररमाजयन सवहत_ 

 अथय ववधेर्क, २०७५ 

 ववलनर्ोजन ववधेर्क, २०७५ 

 वडाततरीर् पिपंुक्षी तथर्ाङ्क प्रोफाइि तर्ार गने कार्यक्रम कार्ायन्वर्न 
कार्यववलध, २०७५ 

 दगु्ध उत्पादन र बजारीकरणका आधारमा अनदुान कार्यक्रम कार्यववलध, २०७५ 

 पि ुतवातथर् तथा बाँझोपन लनवारण चिववर संिािन कार्यववलध, २०७५ 

 प्रिासकीर् कार्यववलध (लनर्लमत गने) ऐन, २०७५ 

 न्र्ावर्क सलमलतिे उजरुीको कारवाही वकनारा गदाय अपनाउन ुपने कार्यववलधका 
सम्बन्धमा व्र्वतथा गनय बनेको ऐन, २०७५ 

 सावयजलनक–लनजी साझेदारी सम्बन्धमा व्र्वतथा गनय बनेको ऐन, २०७५ अन्तीम 
िंरणमा रहेको । 

 छात्रवचृि छनौट सम्बन्धी कार्यववलध, २०७५ 

 तथानीर् राजपत्र प्रकािन सम्बन्धी कार्यववलध, २०७५ 

१०. आम्दानी, ििय, तथा आलथयक कारोवार सम्बन्धी अद्यावलधक वववरण 

आ. ब= ०७५/०७६ असोज मसान्तसम्मको वववरण  

आर् वववरण :  

लमलत 2075/04/01 देचि 2075/06/31  सम्मको आर् वववरण 
आर् िीषयक नाम संकलित रकम (रु.) 

अन्र् दततरु 10,73,932।00 
अन्र् सेवा िलुक 32,45,549।00 

नक्सापास दततरु 1,39,41,875।16 

नाता प्रमाचणत दततरु 80,280।00 

प्रिासलनक दण्ड, जररवाना र जफत 150।00 



भलूमकर/मािपोत 70,991।52 

ववद्यतु सेवा िलुक 1,95,051।00 

व्र्वसार् रचजिेिन दततरु 1,60,78,935।00 

सम्पचि कर 2,06,30,039।35 

सरकारी सम्पचि वहािबाट प्राप्त आर् 83,62,244।33 

सवारी साधन कर (सवारी दताय, वावषयक सवारी कर तथा पटके सवारी 
कर) 

7,690।00 

लसफाररस दततरु 1,86,16,669।51 

 8,23,03,406।87 
व्र्र् वववरण : ७१,४६,७६,७६५।८० 

प्रिासलनक िियM ४,९२,००,३४९।१२ 
सितय अनदुान िियM २७,७९,६१,००६।७० 

पूबायधार िियM २३,५०,६१,७००।१७ 

वातावरण तफय  M ६८,७७,८०९। ८२ 

सामाचजक सरुक्षा M १४,५५,७६,०००। )) 

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 लनबेदन 
दताय देहार् बमोचजम रहेको छ । 

क्र 
स 

सूिना माग वववरण दताय लमलत दताय 
नं= 

कावायन्वर्नको अवतथा 

१ जन प्रलतलनलधको वैदेचिक भम्रण र 
इन्धनको प्रर्ोग सम्बन्धी वववरण 

२०७५/४/७ ९३ समर्मै वववरण उपिब्ध गराइएको । 

२ एफ= एम=, वट=भी=, पत्रपलत्रकामा ददइएका 
ववज्ञापनका िालग भिुानी सम्बन्धी 
वववरण 

२०७५/४/८ ९४ समर्मै वववरण उपिब्ध गराइएको । 

  
 


