
सााँफेबगर नगरपालिका 
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्  

सााँफेबगर अछाम  

सार्यजननक सनुरु्ाई कार्यक्रम २०७५/७६ 

पषृ्ठभमूी 
 नेपाि सरकारबाट वर्लभन्न समर्मा जारी गररएका सार्यजननक सुनुर्ाई सम्बन्धी कार्यवर्धध 
बमोजजम स्थानीर् तहका सम्पूर्य र्गय तथा समुदार्िे स्थानीर् तहबाट प्रर्ाह गररने सबै प्रकारका 
सेर्ा सुवर्धाका बारेमा जानकारी गराउने उद्धेश्र्का साथ सबै स्थानीर् तहिे प्रत्रे्क आ.र्. 
अननर्ार्यरुपमा सार्यजननक सुनुर्ाई गन े नीनत भए अनुरुप र्स नगरपालिकािे पनन उक्त 
नीनतहरुको अर्िम्बन गदै चािु आ.र्.०७५/७६ को श्रार्र् महहना देखि चतै्र मसान्त सम्मको 
अर्धधको सार्यजननक सुनुर्ाई कार्यक्रम सञ्चािन गने कार्यको शुरुर्ात गरेको छ । स्थानीर् 
तहबाट प्रर्ाह गररने सेर्ा सुवर्धाका बारेमा प्रत्र्क्षरुपमा जनतािाई सहभागी गराई स्थानीर् तहिे 
सञ्चािन गरेका सबै कार्यक्रमहरुको बारेमा उनीहरुिाई जानकारी गराउने तथा जनता र स्थानीर् 
तहबीच एकआपसमा साक्षात्कार भई आफ्नो सबैभन्दा नजजकको सरकारको रुपमा स्थानीर् तहिाई 
जनतािे महसुस गरी सुशासन तथा पारदलशयता कार्म गनय सेर्ाग्राही तथा समुदार्बाट प्राप्त 
सुझार्का आधारमा नगरपालिकािे आगामी हदनमा अर्िम्र्न गने नीनत तथा कार्यसम्पादनमा 
सुशासन प्रबद्यधन गरी सेर्ाग्राहीमैत्री गनतवर्धधहरु अगाडी बढाउन स्थानीर् तहको जर्ाफदेहहता 
अलभर्दृ्धध गनय टेर्ा पुरर्ाउने हुाँदा सााँफेबगर नगरपालिकािे पनन र्स सार्यजननक सुनुर्ाई 
कार्यक्रमको आर्ोजना गररएको छ ।  

उद्धेश्र्ः 

१. स्थानीर् तहबाट उपिब्ध सेर्ा सुवर्धाका बारेमा सार्यजननक गरी त्र्स्ता वर्यर्का 
सम्बन्धमा सार्यजननक स्थानमा सेर्ाग्राही नागररकिे उठाएका प्रश्नमा स्पष्टता ल्र्ाउने र 
नागररकबाट आएका सूचनात्मक सुझार्िाई ग्रहर् गरी स्थानीर् तहको सेर्ा प्रर्ाहबारे 
जानकारी गराउने । 

२. स्थानीर् तहका जजम्मेर्ार अधधकारी र नागररक बीचको दरूी कम गरी सेर्ा सुवर्धा 
प्रर्ाहमा सहजता ल्र्ाई सुशासनको प्रत्र्ाभूती गराउने । 

३. दोहोरो सम्र्ादको माध्र्मद्धारा सेर्ाग्राही र सेर्ाप्रदार्कबीच सुमधरु सम्बन्ध स्थापना 
गरी सेर्ाग्राहीमैत्री र्ातार्रर्को लसजयना गने । 

४.   सेर्ाग्राही नागररक  र सेर्ाप्रदार्कबीच एकआपसमा साक्षात्कार भई आफ्नो सबैभन्दा 
नजजकको सरकारको रुपमा स्थानीर् तहिाई जनतािे महसुस गने गरी सुशासन तथा 
पारदलशयता कार्म गने । 

५. सेर्ाग्राही नागररकिे उठाएका प्रश्नहरुमा स्पष्टता ल्र्ाउने र नागररकबाट प्राप्त रचनात्मक 
सुझार्हरुिाई ग्रहर् गनय जजम्मेर्ार संस्कार बसाउने । 

 



नगरपालिकाको संक्षक्षप्त पररचर्ः 

नेपाि सरकारको लमनत २०७१/०१/२५ गतेको ननर्यर् अनुसार सावर्कका ८ र्टा गा.वर्.स. हरु 
बैजनाथ, जाल्पादेर्ी, लसद्देश्र्र, मष्टामाण्डौं, नर्ाठाना, भागेश्र्र, ररडडकोट र चजण्डका समाहहत 
गरी वर्धधर्तरुपमा घोयर्ा गररएको र्स सााँफेबगर नगरपालिका लमनत २०७३/११/२७ गते राज्र् 
पुनसंरचना भएसंगै सावर्कका थप ६ र्टा गा.वर्.स.हरु बुढाकोट, घुघुरकोट, देवर्स्थान, िप्तड, 
बाब्िा र पातिकोट िाई र्स नगरपालिकामा समाहहत गरी  हाि १४ र्टा र्डामा वर्भाजजत र्ो 
नगरपालिका सामुजन्िक सतहबाट कररब ५५० लमटरदेखि ३३०० लमटरसम्म उचाईमा रहेको र्स 
नगरपालिकाको क्षेत्रफि १६६.७१ र्गय कक.मी. र राजष्िर् जनगर्ना २०६८ अनुसार र्स 
नगरपालिकाको जनसंख्र्ा महहिा १८३०४ र पुरुय १५४८४ गरी कुि जनसंख्र्ा ३३७८८ र घरधरुी 
संख्र्ा ६६९३ रहेको छ भने नगर र्स्तुगत वर्र्रर् २०७४ अनुसार महहिा १९८७४ र पुरुय १८४६७ 
गरी कुि जनसंख्र्ा ३८३४१ रहेको छ । त्र्सैगरी अछाम जजल्िामै कुप्रथाको रुपमा जकडडएर 
रहेको छाउपडी प्रथािाई अाँगािी र्स साँग सम्बजन्धत छाउहुने जम्मा महहिाहरुको संख्र्ा मध्रे् 
छाउपडी गोठमा बस्ने महहिा ५१.१४ प्रनतशत र सो प्रथािाई सामाजजक कुसंस्कारको पर्ायह नगरी 
घरमै सुरक्षक्षत रूपमा बस्ने महहिा ४८.६ प्रनतशत रहेको छ भने र्स नगरपालिकाका र्डा नं. ६ 
भागेश्र्र र र्डा नं. १२ िप्तड छाउपडी गोठवर्हीन र्डाकोरुपमा रहेका छन । र्स नगरपालिका 
र्हााँका प्रमुि पर्यटकीर् स्थिहरुमा नेपािकै चार धाम मध्रे्को एक धामको रुपमा रहेको प्रलसद्ध 
र्ैद्र्नाथ धाम, जजमराडी धाम, िप्तड, नाइनी, धर्िछडा, कािािेकी, जाल्पादेर्ी, हाडासनै, वर्मकोट 
पर्यटकीर् क्षेत्र हुन भन ेप्रमुि आधथयक केन्िमा समग्र अछाम जजल्िाकै व्र्ापाररक केन्िकोरुपमा 
रहेको सााँफेबगर, बर्ािपाटा, ठााँटी, तासी बजार, बुढा बगर र श्रीकोट बजार रहेका छन।   

            नगरपालिकाको शैक्षक्षक क्षेत्रको अर्स्थामा २ र्टा क्र्ाम्पस, सामुदानर्क वर्द्र्ािर् 
जम्मा ७० र्टा मध्रे् १४ र्टा मा.वर्. अन्तगयत  ५ र्टा प्रावर्धधक मा.वर्. ,  नन.मा.वर्. ३ र्टा र ५३ 
र्टा प्राथलमक वर्द्र्ािर्हरु र संस्थागत वर्द्र्ािर् जम्मा ७ र्टा मध्रे् मा.वर्. ३ नन.मा.वर्. १ र 
प्रा.वर्. ४ रहेको र्स नगरपालिकाको साक्षरता प्रनतशत ८६.९ रहेको छ भने ननरक्षरता प्रनतशत 
१३.१ रहेको छ । नगर क्षेत्रमा बसोबास गने बहुसंख्र्क जनता कृवय पेशामा संिग्न रहेका छन 
भने पशुपािन पनन सहार्क पेशाकोरुपमा रहेको छ । चारैनतर हररर्ािी बन र सुन्दर बस्ती भएको 
सााँफेबगर नगरपालिका सुदरूपजश्चम प्रदेशकै वर्कास र सम्र्दृ्हदको सम्भार्ना बोकेको नगरपालिका 
लभत्र पदयछ । स्रोत र साधनको उधचत प्रर्ोग हुन सकेको िण्डमा अपार जिस्रोतकोरुपमा रहेका 
बुढीगंगा, कैिाशिोिा, आदोिी गाड, जजजाडी गाड, प्रभािी गाड, इक्डी गाड आहदिे र्स क्षते्रको कृवय 
तथा जिवर्द्र्ुतको वर्कासमा टेर्ा पुरर्ाउने देखिन्छ । 

  अब म र्स नगरपालिकामा चािु आ.र्. ०७५/७६ को श्रार्र् देखि चैत्र महहना सम्म सञ्चािन 
भई सम्पन्न भएका कक्रर्ाकिापहरुको संक्षक्षप्त वर्र्रर् शािागत रुपमा ननम्नानुसार प्रस्तुत गनय 
चाहान्छु । 
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३. योजना तथा प्राविधिक शाखाद्िारा सम्पादित काययहरुः 
४. भौततक पूिायिार विकास 

क) भिन तनर्ायण तर्य ुः 
क्र.स.ं र्ोजनाको नाम बजेट रकम रु. हािको अर्स्था कैकफर्त 

१ सााँफेहाटबजार शहरी स्र्ास््र् जक्िननक 
भर्न ननमायर् कार्य  

६ िाि सम्झौता नभएको  

२ मष्टामाण्डौं जनकल्र्ार् शहरी स्र्ास््र् 
जक्िननक भर्न ननमायर् कार्य 

१० िाि ५०% कार्य सम्पन्न  

३ िप्तड होमस्टे भर्न ननमायर् कार्य २ िाि ८५% कार्य सम्पन्न  

४ सरस्र्ती प्रा.वर्. पसु्तकािर् भर्न ननमायर् 
बढुाकोट 

३ िाि सम्पन्न   

५ त्रत्रपरुा सनु्दरी क्र्ाम्पस भर्न ननमायर् 

श्रीकोट  

२० िाि ननमायर्ाधीन  

६ जनकल्र्ार् मा.वर्. प्रावर्धधक भर्न ननमायर्  २० िाि सम्पन्न  

७ जनकल्र्ार् मा.वर्. प्रावर्धधक भर्न ननमायर् २० िाि ननमायर्ाधीन  

८ भागेश्र्र स्र्ास््र् चौकी भर्न ननमायर् १० िाि ५०% कार्य सम्पन्न  

९ बढुीगगंा प्रा.वर्. भर्न ननमायर् ५ िाि ५०% कार्य सम्पन्न  

 

ि) िानेपानी तथा सरसफाई तफय ः 

क्र.स.ं र्ोजनाको नाम बजेट रकम रु. हािको अर्स्था कैकफर्
त 

१ ठााँटी िानेपानी ममयत घघुरुकोट १ िाि सम्पन्न  

२ तप्सीझाड िानेपानी ननमायर् घघुरुकोट  ५० हजार सम्पन्न  

३ जुकेपानी िानेपानी ममयत घघुरुकोट १ िाि सम्पन्न  

४ रेगाडा िानेपानी ननमायर् पाइप िररद १ िाि  ननमायर्ाधीन  

५ पाँधेरीिोिा िानेपानी ननमायर् देवर्स्थान २ िाि सम्पन्न  

६ धौिाटा िानेपानी ममयत देवर्स्थान २ िाि सम्पन्न  

७ हंशर्ाहहनी िानेपानी ननमायर् देवर्स्थान ९ िाि ४५हजार ५०% कार्य सम्पन्न  

८ मसेुिोिा घरुगाउाँ  िानेपानी र्ोजना पातिकोट  ३ िाि १००% कार्य 
सम्पन्न 

 

९ कालिमाटी टोि िानेपानी र्ोजना टंकी ननमायर्  ३ िाि ५० हजार ननमायर्ाधीन  

१०  कालिमाटी डडपबोररङ १२ िाि ननमायर्ाधीन  

११ स्र्ारर्ाडा िानेपानी जाल्पादेर्ी  ५०० लमटर पाइप सम्पन्न  

१२ ररठारुि िानेपानी र्ोजना  १ िाि ५० हजार ननमायर्ाधीन  

१३ र्ाईिोिा िानेपानी र्ोजना ४ िाि ननमायर्ाधीन  

१४ आकाश ेपानी टंकी ननमायर् १ िाि १००% कार्य 
सम्पन्न 

 

१५ पाररगाउाँ  िानेपानी र्ोजना ३० हजार १००% कार्य 
सम्पन्न 

 



१६ सरस्र्ती आ.वर्. िानेपानी तथा शौचािर् 
ननमायर् 

२ िाि ५०% कार्य सम्पन्न  

१७ बक्तोिा ह्र्ाण्डपाइप ननमायर् १ िाि १००% कार्य 
सम्पन्न 

 

१८ हजार लिटर हहिटंकी िररद ५ र्टा १००% कार्य 
सम्पन्न 

 

१९ गोनडाडा िानपानी र्ोजना  १ िाि १००% कार्य 
सम्पन्न 

 

२० िानेपानी हहि टंर्ाक िररद अपगु रकम ५ िाि ४५ हजार १००% कार्य 
सम्पन्न 

 

२१ राक्सेमिु िानेपानी र्ोजना  १ िाि ननमायर्ाधीन  

२२ टंुरे् िानेपानी र्ोजना ननमायर् िप्तड  ५० हजार १००% कार्य 
सम्पन्न 

 

२३ कािापानी िानेपानी ममयत र्ोजना २ िाि १००% कार्य 
सम्पन्न 

 

२४ पटाउटी िानेपानी ननमायर्  १ िाि १००% कार्य 
सम्पन्न 

 

२५  धुपाधारा िानेपानी र्ोजना ५० हजार ५०% कार्य सम्पन्न  

२६ सनैीआम िानेपानी र्ोजना १ िाि ५०% कार्य सम्पन्न  

२७ धुसाआमा िानेपानी र्ोजना १ िाि १००% कार्य 
सम्पन्न 

 

२८  बााँजागडा िानेपानी ननमायर् र्ोजना २० हजार १००% कार्य 
सम्पन्न 

 

२९ वपधेरीिोिा धारो ननमायर् र्ोजना २० हजार १००% कार्य 
सम्पन्न 

 

३० सनैी साउनेिेत धारो ननमायर् १५ हजार १००% कार्य 
सम्पन्न 

 

३१ श्रीकोट िानेपानी मिु सरंक्षर् ७० हजार ५०% कार्य सम्पन्न  

३२ एर्रपोटय बजार ह्र्ाण्ड पाइप ननमायर् १ िाि ६० हजार १००% कार्य 
सम्पन्न 

 

३३ सााँफे बजार िानेपानी सरसफाई ५० हजार १००% कार्य 
सम्पन्न 

 

३४ सााँफे बजार सार्यजननक शौचािर् ममयत  ६० हजार ५०% कार्य सम्पन्न  

३५ मात ृसडक नािी ममयत  ५० हजार १००% कार्य 
सम्पन्न 

 

  



ग) सडक निर्माण तर्ा  

क्र .स.  र्ोजना नाम बजेट रकम रु हािको अर्स्था कैकफर्त 

१. र्डाकार्ायिर् दरर्ार सडक 
ननमायर् कार्य 

२००००० सम्पन्न  

२. पदाडा बमायिी ग्रालमर् सडक १० िाि 
५०हजार 

सम्पन्न  

३. देर्ि पुत्र ुसडक ६ िाि सम्पन्न  

४ उननसेन गरे्श मजन्दर ग्रालमर् 
सडक 

१० िाि ननमायर्ाधधन  

५. भकुृ ग्रालमर् सडक ५ िाि सम्पन्न  

६. ठाहट देिी देउिी िााँद सम्म 
सडक ममयत 

३ िाि सम्पन्न  

७. भर्ाठाना देखि बास सडक 
ममयत 

२िाि ५० हजार  सम्पन्न  

८. बासकाहटर्ा सडक ममयत ३ िाि  सम्पन्न  

९. सााँफे बुढाकोट सडक ममयत २ िाि ९० हजार सम्पन्न  

१०. बुढाकोट एराडा सडक ननमायर् १५ िाि सम्पन्न  

११. भासुर्न सडक ममयत ३ िाि ५० हजार सम्पन्न  

१२. बुढाकोट पातिकोट सडक 
ननमायर् 

९ िाि सम्पन्न  

१३. बुढाकोट पातिकोट ग्रालमर् 
सडक ननमायर् 

१४ िाि १७ 
हजार ५ सर् 

सम्पन्न  

१४. िापरमाण्डौ पटकानी सडक 
ममयत 

३० हजार  सम्पन्न  

१५. सुगरिाि रसकाडा ग्रालमर् 
सडक 

५ िाि ननमायर्ाधधन  

१६. नर्ाठाना कठेना सडक ननमायर् १५ िाि सम्पन्न  

१७. सरस्र्ती आधारभुत  वर्धािर् 
देखि िोिी सडक ननमायर् 

५ िाि ननमायर्ाधधन  

१८. गोर्िापानी िोिी सडक 
ननमायर्  

९ िाि ४५ हजार सम्पन्न  

१९. भागेश्र्र सडक ननमायर् १० िाि सम्झौता मात्र  

२०. ककडसात देखि दलित टोि 
सम्म सडक ननमायर्  

२ िाि सम्पन्न  

२१. दईु वपपिबाट भुिर्ाडा सडक 
ननमायर्  

२ िाि सम्पन्न  



२२. गोनडाडा सडक ननमायर् २ िाि सम्पन्न  

२३. तुफानडाडा िामातोिा सडक 
ननमायर् 

२ िाि ननमायर्ाधधन  

२४. काटै -बाझाथिा ग्रालमर् सडक  ३ िाि सम्पन्न  

२५. जमािगााँउ जजमराडी सडक 
ननमायर् 

६ िाि सम्पन्न  

२६. बोहरार्ाडा बैजनाथ ग्रालमर् 
सडक  

२ िाि सम्झौता मात्र  

२७. सल्िाघारी दधेुपानी सडक 
तथा ग्र्ावर्न कार्य 

४ िाि ननमायर्ाधधन  

 

घ) गोरेटो बाटो तर्य  

क्र .स.  र्ोजना नाम बजेट रकम रु हािको अर्स्था ककफर्त 

१. तासी – र्डा कार्ायिर् सम्म 
गोरेटो बाटो ननमायर् 

४० हजार सम्पन्न  

२. भकुृ गोरेटो बाटो ननमायर् २ िाि सम्पन्न  

३. दासबाडा गोरेटो बाटो ननमायर् ५० हजार सम्पन्न  

४ गरु्ि गोरेटो बाटो ननमायर् ८० हजार सम्पन्न  

५. चचुीगााँउ देखि महाकािी 
आ .वर् .सम्म गोरेटो बाटो 
ननमायर् 

२ िाि सम्पन्न  

६. चचुीगााँउ देखि धिेुश्र्री 
मजन्दर सम्म गोरेटो बाटो 
ननमायर् 

२ िाि सम्पन्न  

७. पातिगााँउ र्ीच बाटो गोरेटो 
बाटो ननमायर् 

२ िाि सम्पन्न  

८. िर्ााँटाटोि  नमुना गोरेटो 
बाटो ननमायर् 

४ िाि ५० हजार सम्पन्न  

९. गैरागााँउ भम्क गोरेटो बाटो 
ननमायर् 

३ िाि सम्पन्न  

१०. सुनारबाटा गोरेटोबाटो तथा 
पटकानी ननमायर् 

१ िाि ४५ हजार सम्पन्न  

 

 

 



 

घ) पययटन तथा सस्कृती तर्य  

क्र .स.  र्ोजना नाम बजेट रकम रु हािको अर्स्था ककफर्त 

१. त्रत्रपुरासुन्दरी मजन्दर ननमायर् २ िाि ननमायर्ाधधन  

२. कालिका मजन्दर ननमायर् १ िाि सम्पन्न  

३. भैरर्स्थान मजन्दर नमायर्  १ िाि सम्पन्न  

४ त्रत्रपुरासुन्दरी मजन्दर ननमायर् १ िाि सम्पन्न  

५. साईिेगाउ अम्गाई ममयत ४० हजार सम्पन्न  

ङ) विितु विस्तार तर्य  

क्र .स.  र्ोजना नाम बजेट रकम रु हािको अर्स्था ककफर्त 

१. िोिी टोि वर्धतु वर्स्तार ४० हजार सम्पन्न  

२. बुढाकोट वर्धतु वर्स्तार ४ िाि ५० हजार सम्पन्न  

३. राजष्िर् वर्धतु िाईन 
वर्स्तार पातािकोट 

१८िाि ननमायर्ाधधन  

च) तटिन्िन तर्य  

क्र .स.  र्ोजना नाम बजेट रकम रु हािको अर्स्था ककफर्त 

१. िरैािीिोिा तटबन्धन ४ िाि सम्पन्न  

२. चचुाने बुहढगंगा ररडडकोट ९ िाि ४५ हजार सम्पन्न  

३. बोहराबाडा - गढी तटबन्धन  २ िाि ननमायर्ाधधन  

४. जजजाडीिोिा तटबन्धन २ िाि ननमायर्ाधधन  

छ) ससचाई तर्य  

क्र .स.  र्ोजना नाम बजेट रकम रु हािको अर्स्था ककफर्त 

१. भिार्ािेत मािुमेिा लसचाई 
कुिो ननमायर् 

१ िाि सम्पन्न  

२. गडनेा लसचाई पोिरी ननमायर् १ िाि ५० हजार सम्पन्न  

३. जजम्िेिोिा लसचाइ कुिो 
ननमायर् 

५० हजार सम्पन्न  

४ लसम्िामा लसचाइ पाइप िररद ५० हजार सम्पन्न  

५. िरैाना -िहरेिोिा लसचाइ कुिो 
ननमायर् 

३ िाि सम्पन्न  

६. आमकुना लसचाई कुिो ननमायर्  १ िाि ५० हजार सम्पन्न  

७. कात्रआेम लसचाईकुिो ननमायर् २ िाि सम्पन्न  

८. कािेिोिा गेरुिाना लसचाई 
कुिो ननमायर् 

३ िाि सम्पन्न  



९. िाटेझाड लसचाई कुिो ननमायर् ३ िाि सम्पन्न  

१०. पाडडल्िा लसचाईकुिे ननमायर् १ िाि ५० हजार सम्पन्न  

११. घट्टेिोिा लसचाईकुिो ननमायर् २ िाि  ननमायर्ाधधन  

१२. सेररिोिा - सेरीिेत लसचाई 
कुिो ननमायर् 

२ िाि सम्पन्न  

१३. कोहटिा लसचाईपोिरी ननमायर् १ िाि ननमायर्ाधधन  

१४. पडागडा अठाड ेकुिो ममयत १ िाि ५० हजार ननमायर्धधन  

१५. हुडकेटागा लसचाइ कुिो 
ननमायर् 

३ िाि सम्पन्न  

१६. जजजाडी लसचाई कुिो ननमायर् ५ िाि सम्पन्न  

१७. र्ड्डडकुिो लसचाई कुिो 
ननमायर् 

२ िाि सम्पन्न  

१८ . डाडाकुिो लसचाई कुिो ननमायर् ७ िाि सम्पन्न  

१९. टाटक धिेुपाटा लसचाइकुिो 
ननमायर् 

५ िाि सम्पन्न  

२०. नछपेिोिा – जम्िाफडिेा 
लसचाई कुिो ममयत 

५० हजार सम्पन्न  

 

ज) विविि तर्य  

क्र .स.  र्ोजना नाम बजेट रकम रु हािको अर्स्था ककफर्त 

१. चजण्डका स्र्ास््र् चौकी घेरा 
पिायि 

१ िाि ५० हजार सम्पन्न  

२. देर्ि पटकानी घेरा पिायि २ िाि सम्पन्न  

३. उपरगााँउ पटकानी ननमायर् ३० हजार सम्पन्न  

४. कालिका मा .वर् िेिमैदान 
ननमायर् 

१० िाि ननमायर्ाधधन  

५ हहमािर् मा.वर्. फननयचर 
ननमायर् 

३ िाि सम्पन्न  

६ महेन्ि मा.वर्. प्रावर्धधक 
लशक्षा सामग्री िररद 

५ िाि सम्पन्न   

 

 

 

 

 



३. प्रशासन शाखा  

नगरपालिकाको दैननक प्रशासननक कार्य सञ्चािनको अर्स्थाः 

(२०७५/०४/ ०१ देखि २०७५/१२/३० सम्म) 

१. दताय सं. – ८३५ 

२. चिानी सं. -९८६ 

३. नगरपालिकाको संगठन संरचना 

क्र.सं. हालको पि 
पि 

संख्या 
पिपूततय 
भएको 

पिपूततय 
बााँकक 

कैकर्यत 

१ प्रमुि प्रसशाकीर् अधधकृत १ ० १   

२ सी.डी. ईजन्जननर्र १ ० १   

३ शािा अधधकृत (लशक्षा/प्रशासन/कानुन) ३ ० ३   

४ जनस्र्ास््र् अधधकृत/म.वर्.अ. १ ० १   

५ कृवय अधधकृत १ ० १   

६ िेिा अधधकृत १ १ ०   

७ इजन्जननर्र २ ० २ १ सेर्ा करार 

८ ना.सु. २३ ३ २०   

९ ना.सु.(न्र्ार्) १ ० १   

१० प्रा.स. (लशक्षा) १ ० १   

११ म.त्रब.नन/स.म.त्रब.नन. र्ा िररदार १ ० १   

१२ िेिापाि १ ० १   

१३ आन्तररक िेिा परीक्षक १ ० १   

१४ सब इन्जीननर्र ३ १ २   

१५ सभेक्षक १ ० १   

१६ रेन्जर/ना.सु. १ ० १   

१७ सह िेिापाि १ ० १   

१८ अलसस्टेन्ट सब इन्जीननर्र १४ १ १३ ५ सेर्ा करार 

१९ िररदार/कार्ायिर् सहार्क १४ ३ ११ 
१ जना करार 

सेर्ा  

  जम्र्ा ७२ ९ ६३   



४. व्यक्ततगत घटना िताय तथा सार्ाक्जक सुरक्षा वििरणुः 
व्र्जक्तगत घटना दतायको अर्स्थाः 

र्डा नं. जन्म दताय वर्र्ाह दताय मतृ्र्ू दताय बसाइ सराइ सम्बन्ध वर्च्छेद 

१ ३० ११ ८ ४ ० 

२ ८० ३ २१ १ ० 

३ १२८ १३ २५ १ ० 

४ १०३ १८ २१ २ ० 

५ २९ १२ १२ २ ० 

६ ६१ ७ २ २ ० 

७ १९९ १८ ७ २ ० 

८ ५३ ४ १९ ८ ० 

९ १३७ ११ १६ ७ ० 

१० ५३ ९ १९ ७ ० 

११ १३७ ११ १९ १० ० 

१२ ८० ७ २१ ५ ० 

१३ १७४ ९ २१ १० ० 

१४ ९७ ९ १३ ८ ० 

जम्मा १३६१ १४२ २२४ ६९ ० 

सामाजजक सुरक्षा भत्ता पाउने िाभग्राहीहरुको वर्र्रर् 

प्रथम चौमालसक ककस्ता (२०७५ श्रार्र् देखि कानतयक सम्म) 

िडा 
नं.  

जेष्ठ 
नागररक 

भत्ता- अन्य  

जेष्ठ 
नागररक भत्ता 

(िसलत)  

एकल 
र्दहला भत्ता  

बबििा भत्ता  
पूणय 

अपाङ्गता 
भत्ता  

अतत अशतत 
अपाङ्गता भत्ता  

बालबसलका 
सुरक्षा भत्ता - 

िसलत  

बाल पोषण 
अनुिान 
भत्ता  

जे .ना. 
आैैषिी उपचार 

भत्ता  
जम्र्ा  

संख्या  संख्या  संख्या  संख्या  संख्या  संख्या  संख्या  संख्या  संख्या  संख्या  
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िडा नं. 

जेष्ठ 
नागररक 

भत्ता- अन्य 

जेष्ठ नागररक 
भत्ता (िसलत) 

एकल 
र्दहला 
भत्ता 

बबििा भत्ता 
पूणय 

अपाङ्गता 
भत्ता 

अतत अशतत 
अपाङ्गता 

भत्ता 

बालबसलका 
सुरक्षा भत्ता 
- िसलत 

बाल 
पोषण 
अनुिान 
भत्ता 

जे .ना. 
आैैषिी 

उपचार भत्ता 
जम्र्ा 
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५. न्यातयक ससर्ततद्िारा सम्पादित काययको संक्षक्षप्त वििरणुः 
क) न्र्ानर्क सलमनतमा दताय भएका मदु्धा तथा उजुरी संख्र्ाः- ६ र्टा 
ि) फर्छयर्ौट भईसकेको संख्र्ाः- ४ र्टा  

ग) फर्छयर्ौट हुने प्रकक्रर्ामा  रहेको संख्र्ाः- २ र्टा 
घ) १४ र्टै र्डाका प्रनत र्डा ३ जनाका दरिे ४२ जना मेिलमिाप कतायिाई ४८ 

घण्टे/ ८ हदने न्र्ानर्क कार्य सम्बन्धी तालिम सञ्चािन । 
ङ) तालिम लिएका मध्रे् ३० जना मेिलमिाप कताय न्र्ानर्क सलमनतमा सधूचकृत।  

  न्र्ानर्क सलमनतमा दताय भएका ६ र्टा मदु्धाहरु जसमा घरेि ुहहसंा, आिीधरु, 
गािीगिौज, कुटवपट र श्रलमकहरुिे श्रम गरेर्ापतको ज्र्ािा नपाएको सम्बन्धीका 
मदु्धाहरु रहेका छन ्। 

 



 

६. नगर अनुगर्न ससर्ततद्िारा सम्पादित काययहरुः 

  र्स नगरपालिकामा गहठत नगर अनगुमन सलमनतिे हाि नगरक्षेत्रमा 
सञ्चालित ५५ र्टा र्ोजना तथा कार्यक्रमको समग्र अर्स्थाको अनगुमन गररएको 
छ र अनगुमन गररएका र्ोजनाहरुको वर्र्रर् ननम्नानसुार प्रस्तुत गनय सककन्छ 
। 

१. विद्यतु 

२. खानेपानी 
३. सडक 

४. विद्यालय भिन र्र्यत/घेरापखायल/र्तनयचर तनर्ायण 

५. ससचंाईं कुलो 
६. पययटकीय र्ागय/पिैल र्ागय 
७. तटबन्िन 

८. खेलर्िैान  आदि । 

  माधथ उल्िेखित वर्कास ननमायर्का आर्ोजनाहरुको अनगुमन पश्चात देखिएका 
कमी कमजोरी तथा र्ोजनाको िागत इजष्टमेट भन्दा कमसि गुर्स्तर भएमा 
सम्बद्ध ननमायर् उपभोक्ता सलमनत र आम िाभग्राही हरुिाई आर्ोजना स्थिम ै
सधुारका िाधग उधचत ननदेशन गने र िागत इजष्टमेट बमोजजम न ै र्ोजनाको 
ननमायर् कार्य गनय िगाई भकु्तानीका िाधग लसफाररस गररएको अर्स्था छ । 

   

    

 


