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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 

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

 घरधरुीः 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  घर जग्गा नामसारी  वडा अध्र्क्ष  सोवह ददन  १६००  
२ मोही िगत कट्टा वडा अध्र्क्ष  सोवह ददन  ६००  
३  घर 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  घर 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  घर 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 घर 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/ घर 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 

सामान्र् प्रिासन महािािा  

 ववलभन्न राविर् तथा अन्तरायविर् सहरसँग भलगनी सम्बन्ध तथा व्र्चित्वहरुसँग अन्तरवक्रर्ा र 
भेटघाट 

o जापानको YOKOSUKA CITY  का Deputy Director General को नेततृ्वमा आएको वटम 
संगको छिफि एवं भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न । 

o अिेलिर्ाको Bayside Council र िीनको Changsha सँग भलगनी सम्बन्धका िालग प्रवक्रर्ा 
िरुु गररएको  

o लमत्रराि चिनका ववलभन्न संतथामा आवद्ध ववचिष्ट व्र्चित्वहरुको भ्रमण टोिीी एवं 
Siping City का प्रलतलनधी मण्डि संग अन्तरवक्रर्ा कार्यक्रम सम्पन्न । 

o भिपरु नगरपालिका र नरहरीनाथ गाँउपालिकाबाट आएको भ्रमण टोलिसंग अनभुव 
आदान प्रधान कार्यक्रम सम्पन्न  

 क्षमता ववकास कार्यक्रम  

o जनप्रलतलनलध तथा कमयिारीिाई अध्र्र्न अविोकन भ्रमण सम्पन्न (नेपािगञ्ज–सिेुत) 



o वडा सचिवहरुको क्षमता ववकास तालिम सम्पन्न  

 ववषर्गत सलमलतको बैठकहरु  
o सावयजलनक सेवा प्रवाह तथा संतथागत सिुासन सलमलतको बैठक सम्पन्न  

o सावयजलनक सरुक्षा अनगुमन तथा मूलर्ांकन सलमलतको बैठक सम्पन्न  

 

 राजश्व महािािा  

 राजश्वको वववरण 

क्र. सं.  अनमुालनत राजश्व  हािसम्म उठेको कैवफर्त  

िीषयकगत  िागत 
सहभालगता  

 ५५ करोड  ३३ करोड ११ करोड   

 

 राजश्व पररिािन टोिी १- १२ र २९ मा कर तथा राजश्व सम्बन्धी सिेतनामिुक कार्यको 
साथै नर्ाँ व्र्वसार् दताय तथा नवीकरण गरेको  

o नर्ाँ व्र्वसार् दताय – २७५ 

o नवीकरण – ३९९ 

o राजश्व सम्बन्धी वववरण संकिन -  १०० घरधरुी (sample को रुपमा) 
 राजश्व संकिनको िालग सांलग्रिा सफ्टवेर्रको कार्य ववततार र अपग्रटे गररएको  
 व्र्वसावर्क र घरवहाि करिाई समेत सफ्टवेर्रमा इन्री गरी अनिाइन प्रणािीबाट कर लिन 

थालिएको प्रत्रे्क वडा बाट अनिाइन प्रणािी बाट कर संकिन  

 कर तथा गैरकर िगाउने तथा उठाउने सम्बन्धी ऐन मतर्ौदा तर्ार तथा आलथयक ऐन, व्र्वसार् 
कर कार्यववलध र घर वहाि कर कार्यववलध मतर्ौदा तर्ार भइरहेको । 

िहरी पूवायधार ववकास महािािा 

१. वावषयक कार्यक्रम अन्तरगतका आर्ोजनाहरु   
 वडाततरीर् आर्ोजना ९५१  

o काम िरुु भएको - ४५०  

o सम्पन्न आर्ोजना - २००  

 नगरततरीर्  

o नगर ततरीर् (पूवायधार ववकास) अन्तगयत कुि र्ोजना संखर्ा: १६६ 

o सम्झौता भई कार्य सञ्चािन भएका र्ोजना संखर्ा : ७९ वटा  

 जनसहभालगता अनसुारका आर्ोजनाहरु  



o ५०/५० प्रलतित महानगर र जनिहभालगताबाट रकम ििय हनुे गरी कार्य सञ्चािन 
भएका र्ोजना संखर्ा : ५ वटा   

o ७०/ ३० का १ 

 
 

 प्रवक्रर्ामा रहेका कुि र्ोजनाहरु  

o टेण्डर प्रवक्रर्ाद्धारा सञ्चािन गनयको िालग सूिना प्रकािन भई प्रकृ्रर्ा अगाडी बढेका 
र्ोजना संखर्ा: ५४ वटा 

o सम्झौता समेत भई कार्य सञ्चािन भइरहेका र्ोजना संखर्ा: ३३ वटा  

o पर्यटन क्षेत्रका सम्झौता भई कार्य सञ्चािन भएका र्ोजना संखर्ा: ४ वटा 
 र्ोजनाहरुको वविीर् अवतथा  

o हाि सम्म पेश्की वापत पूवायधार लबकास चिषयकमा (आ. व. २०७४/०७५ का 
क्रमागत र्ोजना समेत) को भिुानी रु. ४३,९६,८८,९९०।१७ (३५.१३ प्रलतित) 

 लनमायण गणुततर परीक्षण प्रर्ोगिािा तथापना  (माघ १० गते देचि कार्यरम्भ र औपिाररक 
उदघाटन २०७५ िैत्र १२) 

२. बावषयक कार्यक्रम बावहरका आर्ोजनाहरु     

 अटोलर्ाण्ड  

o DPR िालग परामियदाता छनौटको िरणमा।  

 महानगरीर् िक्रपथ लनमायण   

o तटबन्धन सवहत िक्रपथको Route तर्ार गरी लडलभजन सडक कार्ायिर्िाई DPR तर्ार 
गनय पत्रािार गररएको। 

 गौतम बदु्ध अन्तरायविर् वक्रकेट रंगिािा  

o धमुुयस–सनु्तिी फाउन्डेसन संग MOU हतताक्षर कार्यक्रम लमलत २०७५ माघ १६ गते 
सम्पन्न । 

o तथिगत DPR लनमायण र सभुारम्भ कार्यक्रम ( २०७५ माघ २० गते) । 

o धमुुयस–सनु्तिी फाउन्डेसन कार्य प्रगलत प्रततलुतकरण तथा छिफि कार्यक्रम लमलत 
(२०७५ फागनु २९ गते ) । 

o रा. बा. बैंक िौववसकोठीमा महानगरको नाममा छुटै्ट िाता िोलने एवं महानगरततरमा 
नगर प्रमिु र वडा ततरमा वडा अध्र्क्षको संर्ोजकत्वमा आलथयक सहर्ोग संकिन 
सलमलत गठन लनणयर् भएको  

o   

 लसटी हि - DPR को क्रममा (soil test र रुि काट्न ेअनमुलत) 



 बहउुदे्दश्र्ीर् व्र्ापाररक भवन - DPR को अचन्तम िरणमा  

 चजलिा समन्वर् सलमलतको आर्ोजना - १ 

 प्रदेि सरकारको िसतय  
o प्रदेि सरकारबाट िसतय अनदुानमा सञ्चािन हनुे कुि र्ोजना संखर्ा: ३७ वटा 
o सम्झौता भई कार्य सञ्चािन भएका र्ोजना संखर्ा: २१ वटा 

 संघीर् सरकारको िसतय  

o सडक बोडयबाट  र्ोजना संखर्ा ६ वटा (सबै कार्ायन्वर्न भइरहेको) 
o लनवायिन क्षेत्र अनसुारको  ७ वटा आर्ोजना सम्झौता भई कार्ायन्वर्न भइरहेको 

 औधोलगक ग्रामको िालग जग्गा छनौट भई लडजाइन सम्बन्धी कार्य भइरहेको (वडा नं २१ 
मा)  

र्ोजना अनगुमन तथा सूिना प्रववलध महािािा 
 तेश्रो नगरसभा सम्पन्न  (२०७५ पौष १०) 

 Smart City Planning - परामियदाताबाट सरोकारावािासँग छिफि सकेको तथर्ाङ्क संकिन 
भइरहेको  

 भ ूउपर्ोग नीलत - प्राववलधक टोिीबाट वडागत तथिगत भ्रमण पश्चात प्रारचम्भक प्रलतवेदन तर्ार 
भई कार्यपालिकामा पेि गररएको ।  

 क्षमता ववकास कार्यक्रम  

o उपभोिा सलमलतका पदालधकारीहरुको िालग अलभमिुीीकरण कार्यक्रम ववलभन्न ९ वटा 
वडा नं. १, २, ९, १५, १६, २१, २२, २३�, २४, २५ र २९ मा सञ्चािन गररसवकएको ।  

 अन्र् कार्यहरु  

o नेपाि टेलिकमसँग सम्झौता गरी सबै वडाहरुमा dedicated इन्टरनेट जडान कार्य अचन्तम 
िरणमा 

o वेवसाइट,  बिेुवटन प्रकािन,  व्रोसर, वावषयक समीक्षा पचुततका तर्ारी गरी प्रकािन तथा 
ववतरण गररएको ।  

तवातथर् तथा सामाचजक ववकास महािािा 

मवहिा बािबालिका तथा सामाचजक ववकास तफय   

 वकिोरवकिोरी चिक्क्षा (साईवर अपराध सम्बन्धी) तालिम -१०५जना। 



 १६ ददने िैवङ्गक वहंसा ववरुद्धको अलभर्ान सम्बचन्ध ववलभन्न कार्यक्रम सवहत ददवसीर् अलभर्ान 
सम्पन्न । 

 भरतपरु महानगरपालिकाका जनप्रलतलनधीहरुिाई काननुी अलधकार सम्बन्धी अलभमिुीकरण  -
४ पटक  

 अपाङ्गता पररिर् पत्र लसफाररस सलमलत सम्बन्धी बैठक -४ पटक  

 नगर पररर्ोजना परामिय सलमती बैठक -३ पटक 

 अपाङ्गता पररिर् पत्र ववतरण- ५६ जना 
 दलित ददवसका अवसरमा काननुी अलधकार सम्बन्धी अन्तरवक्रर्ा -१ पटक 

 व्र्वहार पररवतयन र संिार सिेतना सम्बन्धी घरदैिो कार्यक्रम लसवीसको समन्वर्मा 
 वािमैत्री तथानीर् िासन सम्बन्धी सिेतना कार्यक्रम -१ पटक  

 अन्तराविर् बािददवसका अवसरमा बाि गहृका बािबालिकाहरुको सहभालगता रहेको वाि 
अलधकार सम्बन्धी चित्रकिा प्रलतर्ोलगता - १पटक ४६ जना सहभागीी । 

 सामाचजक ववकास सलमलतको बैठक -१ पटक । 

 अन्तरराविर् मवहिा ददवस -२ वटा कार्यक्रम । 

 तवातथर् तथा सामाचजक ववकास महािािा बैठक -४ पटक । 

 

तवातथर् तफय  
 वडा नं ९ मा िहरी तवातथर् प्रवद्धयन केन्रको तथापना र संिािन (फागनु ७ गते) 

 कडा रोगहरुको ववपन्नता अनदुानको लसफाररस ददन िरुु गररएको  

 MCH चक्िलनक महानगरपालिकामा हततान्तरण भइ संिािन गररएको 
 लनजी अतपताि तथा मेलडकि किेजहरुमा MPDSR (Maternal and Perinatal Death Surveillance Response) 

तथा Birth defect कार्यक्रमको संिािन लनर्लमत  

 आर्वेुदको गाँउघर चक्िलनक संिािन ६ ठाँउमा 
 अत्र्ावश्क औषधी िररद तथा लनिलुक ववतरण  

 
 

 

 

 

 

 



आलथयक प्रिासन महािािा 

िैत्र मसान्त सम्मको ििय वववरण      

ववलनर्ोजन रकम ििय रकम  

१�िाि ुतफय   ( १ अवय ७८ िाि) १ अवय ६ करोड ७ िाि  

२ पूचँजगत तफय  (१ अवय ८१ िाि) ५९ करोड ४५ िाि २२ हजार  

 

िैचक्षक प्रिासन महािािा 

 महानगरपालिकाको चिक्षा र्ोजनाको प्रतताव तर्ार  
 प्र अ बैठक २ पटक संिािन (१५१ प्र. अ. को उपचतथलत )  
 आधारभतु तह उचिणय परीक्षा व्र्वतथापनका िालग अनिाइन सफ्टवेर्र व्र्वतथापन गरी १५१ 

ववद्यािर्का कक्षा ८ का ६६६४ जना ववद्याथीहरुको परीक्षािाई िावहन सम्पणुय वववरण 
अनिाइन अलभिेिाङ्कन गरचीएको  

o सोही अनरुुप नलतजा प्रकािन १ हप्तामा परुक परीक्षा १४ गते सवकने १६ प्रकािन  
 नर्ाँ ववद्यािर् तथा कक्षा थप र तह थप अनमुलत १८ ववद्यािर्िाई ददइएको   
 संतथागत ववद्यािर् वगीकरण तथा िलुक लनधायरण कार्यववलध पाररत भइ कार्ायन्वर्नको िरणमा  

वातावरण तथा ववपद व्र्वतथापन महािािा 

 वातावरण तथा ववपद् व्र्वतथापनको िालग आवश्र्क उपकरण िररद गररएको (दमकि 
ट्याक्टर) 

 वातावरणमैत्री वडा घोषणा, वडा नं २४ 

 ररभर च्र्ानलिङको काम भइरहेको वडा २७ मा  

 ववपद् व्र्वतथापन पूवायधार तर्ारी सम्बन्धमा सिस्त्र प्रहरी बि, नेपाि ववपद् व्र्वतथापन 
चिक्षािर् कुररनटारमा नगरप्रमिु समेतबाट अविोकन भ्रमण भएको  

 पत्रकार र कमयिारीिाई ववपद् व्र्वतथापन तालिम संिािन (NSET सँगको सहकार्यमा) 
 पाकय  लनमायण र पोिरी लनमायणको काम थािनी भइय कार्यीान्वर्न  

 सरसफाइय र िहरी सौन्दर्यताको काममा लनर्मचीतता ददइरािेको 



आलथयक ववकास िािा 
 कृवष तथा पिपंुचक्ष िािा  

o कृलतम गभयदानकतायहरुिाइ कृलतम गभायधान गनय िावहन ेगोलबलसथ िररद गरर ववतरण 
गरेकोर ६,८४३ पिहुरुमा कृ. ग. गरेको 

o जन प्रलतलनलध, कृषक र कमयिारी  पि ुपािन सम्बन्धी अविोकन भ्रमण सम्पन भइय 
कृषकहरुमा पि ुपािन सम्बन्धी प्रववलध हततान्तरण हनुकुो साथै पि ुपािन व्र्वसार्मा 
संिािन गनय आत्मबि बढेको 

o पिहुरुमा गाइयनोकोिोचजकि, ७१० मेडचीकि उपिार ८६७ र परजीवी लनर्न्त्रण 
२,८०५ भइय ७३५ कृषक पररवार िाभाचन्वत भएको । 

o लबर्य संिर् गरी सरुचक्षत साथ ववतरण गररएको 
o १,४५८  पिहुरुमा प्रजनन ववकृलत सम्बन्धी उपिार भइय बालि गएको 
o ३३,९०४ पि ुपंछीहरुमा उपिार सेवा प्रदान गररएको 
o ३,३२६पिहुरुको प्रर्ोगिािा  पररक्षण भइय रोग लनदानमा सहर्ोग पगेुको 

 सहकारी प्रवद्धयन िािा  

o सहकारी संतथा दताय लनदेचिका र  सहकारी संतथा लनर्मन तथा अनगुमन मापदण्ड 
२०७५ जारी भएको ।  

o सोही अनरुुप २४ वटा सहकारी अनगुमन कार्य सम्पन्न  
o राविर् सहकारी ददवस मनाइएको  

 संतकृलत पर्यटन तथा सम्पदा संरक्षण िािा  

िासकीर् सधुार ईकाइ 

 नागररक वडापत्र कार्ायन्वर्नमा लर्ाइएको  

 महानगरपालिकाको संचक्षप्त पररिर् र सम्भावना समेटी डकुमेन्री बनाउने कार्य सम्भौता भइ 
सवुटङ्गको कार्य सवकएको  

 प्राप्त उजरुीको सम्बन्धमा समर्मै कारवाही भएको 
 दोश्रो िौमालसक सावयजलनक सनुवुाई कार्यक्रम सम्पन्न 

 

 

 



८. कार्ायिर् प्रमिु र  सूिना अलधकारीको नाम र पद  

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

प्रवक्त्ता�: अरुण�पीडित�भण्िारी, विा�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 

 “घ” 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 

 ववपद् जोचिम न्र्नुीकरण तथा व्र्वतथापन गनय बनेको ऐन, २०७५ 

 लनणयर् वा आदेि र अलधकार पत्रको प्रमाणीकरण कार्यववलध, २०७४ 

 नक्सा पास सम्बन्धी कार्यववलध, २०७५ 

 ववद्यािर्हरुको िेिा परीक्षण सम्बन्धी कार्यववलध, २०७५ 

 िेिा परीक्षण सम्बन्धी कार्यववलध, २०७५ 

 ववज्ञ पररिािन सम्बन्धी कार्यववलध, २०७५ 

 नदीजन्र् एवं िानीजन्र् पदाथय संकिन उपर्ोग तथा लबक्री ववतरण सम्बन्धी 
कार्यववलध, २०७५ 

 अपाङ्गता भएका व्र्चिहरुको पररिर् पत्र ववतरण कार्यववलध, २०७५ 

 गैर्ह्य सरकारी संतथाको पररर्ोजना संञ्चािन कार्यववलध, २०७५ 

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

२०७५ माघ १ देिी २०७५ िैत्र मसान्तसम्मको वववरण  

आर् वववरण :  

लमलत 2075/१०/01 देचि 2075/१२/31  सम्मको आर् वववरण 



आर् िीषयक नाम संकलित रकम (रु.) 

अन्र् दततरु ३३,१२,३९३।८६ 
अन्र् लबक्रीबाट प्राप्त रकम ३,९०,५५० 
अन्र् मनोरन्जन कर ४,३७,०२३।६१ 
अन्र् राजश्व ९,८३,५१,५५६।१४ 
अन्र् सेवा िलुक २४,७८,०७१ 
घरबहाि कर ८८,१०,१६७।९५ 
नक्सापास दततरु ३,५८,१८,०१६।७२ 

पावकय गं िलुक ६६,४०,०९० 
नाता प्रमाचणत दततरु ६,०९,१७५ 

प्रिासलनक दण्ड, जररवाना र जफत १,४२,८१५ 

बेरुज ु १५,१९४ 
भलूमकर/मािपोत २८,५५८।७६ 

ववज्ञापन कर २,२३,२८० 
ववद्यतु सेवा िलुक ४५,८१६ 

व्र्चिगत घटना दताय दततरु १,२२,६५० 
व्र्वसार् रचजिेिन दततरु ८९,७५,८२८ 

चिक्षा सेवा िलुक लनचज िैचक्षक ८,००० 
सम्पचि कर १,६०,८३,६३५।५६ 

सरकारी सम्पचि वहािबाट प्राप्त आर् १२,५९,४०९।४४ 

लसफाररस दततरु १,८४,२८,९१७ 

 २०,२१,८१,१४८।०४ 
व्र्र् वववरण :  

ववलनर्ोजन रकम ििय रकम  

१�िाि ुतफय   ( १ अवय ७८ िाि) १ अवय ६ करोड ७ िाि  

२ पूचँजगत तफय  (१ अवय ८१ िाि) ५९ करोड ४५ िाि २२ हजार  

 

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 र्स कार्ायिर्िे २०७५ साउन १ 
गते देिी २०७५ फागनु मसान्त 
सम्म रकम भिुानी गरी प्रकािन 
प्रिारण गरेको ववज्ञापनको लबबरण र 
सो वापत भिुानी गरेको रकम 

र्स कार्ायिर्िे २०७५ साउन १ 
गते देिी २०७५ फागनु मसान्त 
िररद गरेको चजन्सी सामग्रीको ववि 
भपायइको प्रलतलिपी 

२०७५/१२/१० ९४ समर्मै वववरण उपिब्ध गराइएको । 

  
 


