भरतपुर महानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, भरतपुर, चितवन

सूिनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूिनाको हक सम्बन्धी
लनर्माविी, २०६५ को लनर्म (३) अनुसार प्रकाचित

207७ श्रावण १ गते दे चि २०७७ असोज मसान्तसम्मको वववरण समावेि गररएको

जानकारीमूिक पुचततका
प्रकािन लमलतM २०७७ कालतयक ५ गते

प्रकािकः

भरतपुर महानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, भरतपुर, चितवन

फोन नं. ०५६५२०१६७, ०५६५२१४६७, ०५६५२५७७१
फ्र्ाक्स नं. ०५६५२५७७१

टोि फ्री नं= १६६०५६५२२२२

वेवसाईटः www.bharatpurmun.gov.np

ईमेिः bmc@ntc.net.np, info@bharatpurmun.gov.np

सूिनाको हकसम्वन्धी ऐन, २०६४ को पररच्छे द २ अनुसार जानकारी गराउनुपने वववरण
१. लनकार्को तवरुप र प्रकृलत
पररिर्
 प्रदे ि M बागमती प्रदे ि
 चजलिाः चितवन
 तथापना लमलतः २०३५ साि
 क्षेत्रफिः ४३२.९५ बगय वक.मी.
 वडा सं खर्ाः २९
 दीर्यकालिन सोिः " मध्र् नेपािको सुन्दर िहर, समृद्ध र सु सं तकृत भरतपुर महानगर "
 र्रधुरीः ६९,०३५ जनसं खर्ाः २,८०,५०२ मवहिाः १,४६,५०१ पुरुषः १,३४,००१
साक्षरता प्रलतितः ८५.२५

-hgu0fgf @)^* adf]lhd_

 कार्यरत कमयिारी सं खर्ाः ६००
 उिाई

१४० लमटरदे चि ३९० लमटरसम्म

 औसत तापक्रमः न्र्ूनतम १०० से. दे चि अलधकतम ४००.०० से. सम्म
 ववद्यािर्ः प्रा. वव. ६०, लन. मा. वव. ३६, मा. वव. ८१, उच्ि मा. वव. ३९, ववश्व ववद्यािर्
१ र इचन्जलनर्ररङ्ग किे ज १

२. लनकार्को काम, कतयव्र् र अलधकार


नगर प्रहरी व्र्वतथापन



सहकारी सं तथा व्र्वतथापन



एफ= एम= सं िािन



तथानीर् कर, सेवा िुलक तथा दततुर



तथानीर् सेवाको व्र्वतथापन



तथानीर् तथर्ांक र अलभिेि सं किन



तथानीर् ततरका ववकास आर्ोजना तथा पररर्ोजना



आधारभूत र माध्र्लमक चिक्षा



आधारभूत तवातथर् र सरसफाई



तथानीर् बजार व्र्वतथापन, वातावरण सं रक्षण र जैववक ववववधता



तथानीर् सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक र लसं िाइ



गाउँ सभा, नगर सभा, मेिलमिाप र मध्र्तथताको व्र्वतथापन



तथानीर् अलभिेि व्र्वतथापन



जग्गा धनी दताय प्रमाण पूजाय ववतरण



कृवष तथा पिुपािन, कृवष उत्पादन व्र्वतथापन, पिु तवातथर् सहकारी



जेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्र्चि र अििहरुको व्र्वतथापन



बेरोजगारको तथर्ाङ्क सङ्किन



कृवष प्रसारको व्र्वतथापन, सिांिन र लनर्न्त्रण



िानेपानी, साना जिववद्युत आर्ोजना, वैकचलपक उजाय



ववपद् व्र्वतथापन



जिाधार, वन्र्जन्तु, िानी तथा िलनज पदाथयको सं रक्षण



भाषा, सं तकृलत र िलितकिाको सं रक्षण र ववकास

३. लनकार्मा रहने कमयिारी सं खर्ा र कार्य वववरण
भरतपुर महानगरपालिकाको तवीकृत दरबन्दी जम्मा ३३५ रहे कोमा हाि ६०० जना

कार्यरत

रहेका छन् .
४. लनकार्बाट प्रदान गररने सेवा, सम्बचन्धत िािा, चजम्मेवार अलधकारी िाग्ने दततुर र अवलध
क्र.स.

सेवाको वकलसम

चजम्मेवार

िाग्ने समर्

िाग्ने दततुर

अलधकारी
१

र्र जग्गा नामसारी

वडा अध्र्क्ष

सोवह ददन

२०००

२

मोही िगत कट्टा

वडा अध्र्क्ष

सोवह ददन

६००

३

र्र कार्म लसफाररस

वडा अध्र्क्ष

सोवह ददन

६००

४

छात्रवृचि लसफाररस

वडा अध्र्क्ष

सोवह ददन

लनिुलक

५

लबपन्न लबद्याथी छात्रवृचि 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

लनिुलक

१०

अं लगकृत नागररकता लसफाररस

वडा अध्र्क्ष

सजयलमन सवहत
३ ददन

११

आलथयक अवतथा बलिर्ो वा सम्पन्नता

वडा अध्र्क्ष

सोवह ददन

६००

वडा अध्र्क्ष

सोवह ददन

लनिुलक

वडा अध्र्क्ष

सोवह ददन

६०० (व्र्वसावर्क

प्रमाचणत
१२

आलथयक अवतथा कमजोर वा ववपन्नता
प्रमाचणत

१३

ववद्युत जडान लसफाररस

प्रर्ोजन १०००)
१४

धारा जडान लसफाररस

वडा अध्र्क्ष

सोवह ददन

६००

१५

जीववत रहेका लसफाररस

वडा अध्र्क्ष

सोवह ददन

६००

१६

दुवै नाम गरे का व्र्चि एकै हो भन्ने

लसफाररस/ फरक जन्म लमलत सं िोधन

वडा अध्र्क्ष

सोवह ददन

६००

वडा अध्र्क्ष

सोवह ददन

जग्गा मूलर्ांकनको

लसफाररस
१७

जग्गा मूलर्ांकन लसफाररस/प्रमाचणत

अधारमा
१८

व्र्वसार् बन्द लसफाररस

वडा अध्र्क्ष

सोवह ददन

६००

१९

व्र्वसार् सं िािन 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 सं िािन, तवीकृत/कक्षा बृलध वडा अध्र्क्ष

सोवह ददन

६००

लसफाररस
२९

व्र्चिगत वववरण लसफाररस

वडा अध्र्क्ष

सोवह ददन

६००

३०

जग्गा दताय लसफाररस

वडा अध्र्क्ष

सोवह ददन

६००

३१

सं रक्षक लसफाररस (व्र्चिगत)

वडा अध्र्क्ष

सोवह ददन

६००

३२

सं रक्षक लसफाररस (सं तथागत)

वडा अध्र्क्ष

सोवह ददन

६००

३३

नेपाि सरकारको नाममा बाटो कार्म

वडा अध्र्क्ष

सोवह ददन

६००

लसफाररस
३४

चजववतसँगको नाता प्रमाचणत

वडा अध्र्क्ष

सोवह ददन

६००

३५

मृतकसँगको नाता प्रमाचणत

वडा अध्र्क्ष

सोवह ददन

१००

३६

कोठा िोलन कार्य/रोहवरमा बतने

वडा अध्र्क्ष

सोवह ददन

१५००

कार्य

३७

लनिुलक वा सिुलक तवातथर् उपिार

वडा अध्र्क्ष

सोवह ददन

लनिुलक

वडा अध्र्क्ष

सोवह ददन

६००

लसफाररस
३८

अन्र् कार्ायिर्का माग अनुसार
वववरण िुिाइ पठाउने कार्य

३९

सं तथा दताय लसफाररस

वडा अध्र्क्ष

सोवह ददन

१०००

४०

र्र बाटो प्रमाचणत

वडा अध्र्क्ष

सोवह ददन

२०००

४१

िार वकलिा प्रमाचणत

वडा अध्र्क्ष

सोवह ददन

१६००

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/मंजरु ीनामा 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 रे िांकन कार्य/सो कार्यमा

वडा अध्र्क्ष

सोवह ददन

रोहवर
४९

जग्गाधनी पुजाय हराएको लसफाररस

वडा अध्र्क्ष

सोवह ददन

६००

५०

पुजायमा र्र कार्म गने लसफाररस

वडा अध्र्क्ष

सोवह ददन

६००

५१

अं ग्रज
े ी लसफाररस तथा प्रमाचणत

वडा अध्र्क्ष

सोवह ददन

६००

५२

लमिापत्र कागज/उजुरी दताय

वडा अध्र्क्ष

सोवह ददन

६००

५३

सम्पलत कर/ र्र जग्गा कर

वडा सचिव

सोवह ददन

मुलर्ांकनको आधारमा

५४

बहाि कर व्र्ापाररक प्रर्ोजन

वडा सचिव

सोवह ददन

सम्झौताको आधारमा ७
प्रलतसत

५५

ववज्ञापन कर

वडा सचिव

सोवह ददन

महानगरिे तोके
बमोचजम

५६

जन्म दताय

वडा सचिव

सोवह ददन

३५ ददन लभत्र लनिुलक

५७

मृत्र्ु दताय

वडा सचिव

सोवह ददन

३५ ददन लभत्र लनिुलक

५८

बसाइसराइ जाने आउने दताय

वडा सचिव

सोवह ददन

३५ ददन लभत्र लनिुलक

५९

सम्बन्ध ववच्छे द दताय

वडा सचिव

सोवह ददन

३५ ददन लभत्र लनिुलक

६०

लबवाह दताय

वडा सचिव

सोवह ददन

३५ ददन लभत्र लनिुलक

६१

नर्ाँ व्र्वसार् दताय

वडा सचिव

सोवह ददन

ब्र्बसार्को प्रकृलत हे री

६२

व्र्वसार् नवीकरण

वडा सचिव

सोवह ददन

तोवकए बमोचजम

५. लनणयर् गने प्रवक्रर्ा र अलधकारी:
सामान्र् लनणयर्हरु वटप्पणीको आधारमा महािािा प्रमुिबाट, प्रिासकीर् लनणयर् प्रमुि प्रिासकीर्
अलधकृतबाट र अन्र् लनणयर्को हकमा ववषर्वततु हे री नगर प्रमुि, उप प्रमुि, कार्यपालिका बैठक
र नगर सभाबाट गने व्र्वतथा रहे को छ ।

६. लनणयर् उपर उजुरी सुन्ने अलधकारीः
र्स महानगरबाट प्रदान गररएको सेवामा चिि नबुझेमा वा समर्मा सेवा प्राप्त नभएमा प्रमुि
प्रिासकीर् अलधकृत श्री प्रेमराज जोिी समक्ष गुनासो गनय सवकने व्र्वतथा रहे को छ ।

७. सम्पादन गरे को कामको वववरण

राजतवतफय :
१ िािु आ.व. 2077/078 को िालग कूि राजतव रू. 3 अबय 31 करोड 64 िाि
89 हजारमध्र्े आन्तररक श्रोत तफय रू. 90 करोड अनुमान गररएको लथर्ो । उि
आन्तररक राजतवका श्रोतका िीषयकहरूमा मुखर् रूपमा र्र वहाि करतफय रू. 8
करोड, नक्सा पास दततुरतफय रू. 7 करोड 20 िाि, एकीकृत सम्पचि करतफय रू.
4 करोड, व्र्वसार् दततुरतफय रू. 6 करोड, ववलभन्न लसफाररस दततुरतफय रू. 7 करोड,
अन्र् क्षेत्र आर् रू. 40 करोड, अन्र् लबक्रीमा ढु ङ्गा, लगट्टी िगार्तका लबक्रीबाट जम्मा
रू. 6 करोड 80 िािसमेत गरी राजतव प्रक्षेपण गररएकोछ ।
२ लमलत २०७७ साि पौष २३ गते सम्म महानगरपालिको आन्तररक राजतव रू २२
करोड २७ िाि ९९ हजार १४ रूपैर्ाँ सङ्किन भएको छ । जुन गत आ.व.को सोही

अवलधको तुिनामा ४.४१ प्रलतित अथायत ् रू. ९८ िाि ३३ हजार ४३६ सर् ४६
िे कमी हो ।
३ ववश्वव्र्ापी

रूपमा

फैलिएको

कोलभड-१९

को

प्रभाव

िगार्तका

कारण

महानगरपालिकाको आन्तररक आर्मा केही कमी आएको छ । र्द्यपी र्स
अवलधसम्मको आन्तररक आर्को तथर्ाङ्किाई ववश्लेषण गदाय लनरािाजनक अवतथा भने
दे चिं दैन ।
४ िािु आ.व. को बाँकी अवलधमा िक्ष्र् अनुसार राजतव असूिीका िालग साना-ठू िा
करदातको सूिीकरण, वडामा तथिगत रूपमा कर चिक्षा र तथिगत रूपमा व्र्वसार्
दताय अलभर्ान सञ्चािन, करदाताको कर अलभिे िाङ्कन लडचजटाइजेसन तथा अनिाइन
ु ानीको व्र्वतथा जतता उपार्हरू अविम्बनमा जोड ददई करको दार्रा फरावकिो
भि
पादै करदातामैत्री प्रणािी ववकास माफयत् करको िक्ष्र् हालसि गनय सवकने अवतथा छ
।
आलथयक प्रिासनतफयः

1. िािु आ.व. व्र्र्तफय हािसम्मको वविीर् प्रगलत िािुतफय 27.68 र

ँ ीगततफय
पूज

२१.१५ प्रलतित रहेको छ । हािको अवतथामा सन्तोषजनक मान्न नसवकए पलन
लनरािाजनक अवतथा नरहे को जानकारी गराउन िाहन्छु ।

2. राजश्व र व्र्र्को अवतथा र सुधारका उपार्हरू आदरणीर् उपप्रमुिज्र्ूबाट प्रततुत हुने
।

3. पूरक बजेटमा ववततारमा प्रततुत गररनेछ ।
पूवायधारतफय
गौरवका आर्ोजनाहरू
महानगरपालिका आफ्नो िगानीमा सञ्चािन भएका र्ोजनाहरुः

 भरतपुर मेट्रो लपाजा (Bharatpur Metro Plaza)
भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. ३ मा महानगरको तवालमत्वमा रहे को कररव ११ कठ्ठा
जग्गामा PPP Model मा बहुद्देश्र्ीर् भवन लनमायणको प्रतताव मूलर्ाङ्कनको अचन्तम िरणमा
रहेको छ । लनमायण अवलध ३ वषय र सञ्चािन अवलध २७ वषय गरी जम्मा ३० वषयको िालग
लनजी क्षेत्रिाई लनमायण सञ्चािन तथा हततान्तरण ववलधबाट लनमायण हुने गरी आगामी १
मवहनालभत्र सम्झौता गने गरी तर्ारी कार्य भइरहे को छ |

 गौतमबुद्ध अन्तराविर् वक्रकेट रं गिािा

दे िकै गौरवको गौतमबुद्ध अन्तरायविर् वक्रकेट रं गिािाको िालग महानगरको पहिमा प्राप्त
भएको जग्गामा लनमायण कार्य तीव्र रूपमा अगालड बढे को छ | महानगरपालिकाको सवक्रर्तामा
सञ्चािन भएको धनधान्र्ांिि महार्ज्ञको माध्र्मबाट कररव रू. ७० करोड रकम सङ्किन
गरे को तथा आन्तररक स्रोतबाट र्सै आ.व. मा रू. ४ करोड अनुदान तवरूप उपिब्ध गराएको
छ । वक्रकेट रङ्गिािा पररसरमा हािै राविर् वक्रकेट प्रलतर्ोलगता सम्पन्न भएको छ भने
अन्तरायविर् प्रलतर्ोलगता सञ्चािन गनय सवकने गरी मैदान तर्ारी हुँदैछ | र्सबाट िेि पर्यटनको
ववकास हुने अपेक्षा लिइएको छ ।

 िानेपानीतफय
नगरबासीिाई िुद्ध र गुणततरीर् वपउने पानी प्रवाह गनय व्र्वचतथत िानेपानी सञ्जाि लनमायण
गरी िानेपानी ववतरण प्रणािी व्र्वचतथत गनय महानगरपालिकाको सह-िगानीमा िारदानगर
िानेपानी आर्ोजनाका िालग रू. 62 करोड, भरतपुर 11 को जिडीमाई िानेपानी आर्ोजनाका
िालग रू. 37 करोड, ददव्र्नगर िानेपानी आर्ोजनाका िालग रू. 26 करोड, पावयतीपुर
िानेपानी आर्ोजनाको िालग रू. 18 करोड, मेर्ौिी िानेपानी आर्ोजनाको िालग रू. 18
करोड, धनगढा िानेपानी आर्ोजनाका िालग रू. 21 र गीतानगर िानेपानी आर्ोजनाका िालग
रू. 5 करोड, ददव्र्नगर िानेपानी आर्ोजनाको िालग रू. 3 करोड 50 िाि, पवटहानी
िानेपानी आर्ोजनाको िालग रू. 5 करोड, दे वनगर िानेपानी आर्ोजनाको िालग रू. 3 करोड
50 िाि, चिवनगर िानेपानी आर्ोजना रू. 18 करोड, िौकीडाँडा िानेपानी (लिचफ्टङ्ग)
आर्ोजना गरी 2 अबय 41 करोड भन्दाबढीका आर्ोजनाहरू सञ्चािनमा छन् भने केही

आर्ोजनाहरू सम्पन्न भइसकेका छन् । र्ी सबै आर्ोजना सम्पन्न हुँदा भरतपुरको िानेपानी
प्रणािी व्र्वचतथत हुने अपेक्षा लिइएकोछ ।

ँ मवहिा तथा जोचिममा परे का समुदार्सग
ँ मेर्र कार्यक्रम
 मेर्रसग
मेर्रसँग मवहिा तथा जोचिममा परे का समुदार्सँग मेर्र कार्यक्रम अन्तगयत गभयवती मवहिािाई
लनःिुलक एम्बुिेन्स सेवा उपिब्ध गराउने कार्यक्रम साथै आलथयक ववपन्न छात्राहरूिाई साइकि
ववतरण र क्षमता ववकास िगार्तका कार्यक्रमका िालग कार्यववलध तर्ार गरी कार्ायन्वर्नको
िरणमा रहे को छ ।

 कृवष ववकासका िालग र्ाचन्त्रकीकरण कार्यक्रमः
ु ा
सामुवहक िेतीीतफय कृषकहरू आकवषयत गरी कृवष उत्पादनमा वृवद्ध तथा रोजगारी सृजना हुनक

साथै आर्ात प्रलततथापन हुने ववश्वास लिइएको र्स कृवष ववकासका िालग र्ाचन्त्रकीकरण
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न कार्यववलध तर्ार भएको छ । र्स अन्तरी्गत कृषकिाई कृवष उपकरण
उपिब्ध गराउने िगार्तका कार्यक्रमहरू रहे का छनी् ।

 नारार्णी नदी वकनारिाई Sea Beach मोडेिमा ववकास गने
भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नीं. १ र ३ को नारार्णी नदी वकनारािाई Sea Beach
मोडेिमा ववकास गरी तवदे िी तथा ववदे िी पर्यटक आकषयण गरी आलथयक वक्रर्ाकिापमा वृवद्ध
गने प्रर्ोजनको िालग Master Plan सवहत गत आ.व.मा महानगरबाट रू. १ करोड रकम ििय
भई फुटपाथ बनेको तथा र्स आ.व.मा पर्यटन मन्त्रािर्बाट कररब ७ करोडको टे न्डर आह्वान
भइसकेको छ

|

 र्ातार्ात कार्ायिर् तथापना सम्बन्धी कार्य
र्ातार्ात कार्ायिर्को तथापनाको िालग महानगरपालिकाको तफयबाट DPR तर्ारी कार्य अगाडी
बढे को छ । र्स कार्ायिर्को तथापनाबाट तथानीर् राजश्वमा वृवद्ध, तथानीर् आलथयक
वक्रर्ापकिापहरूमा वृवद्ध र तथानीर् बालसन्दािे सहज रूपमा सुववधा प्राप्त गने अपेक्षा गररएको
छ ।
महानगरपालिकको सवक्रर्ता र समन्वर्मा लनमायण गररएका र्ोजनाहरुः

1. हुिाकी सडक

हावकमिोक जगतपुर हुिाकी सडकमध्र्े हावकमिोकबाट पकौडीसम्म हािको 5 लम.
सडकिाई ७ मची. कािोपत्रे बनाउने र बाँकी 6 वक.लम. सडकिण्डिाई सतहढि
लनमायणसमेत गरी ततरोन्नलत गने कार्य भइरहे को छ ।

2. भरतपुर ववमानतथि

भरतपुर ववमानतथि तोवकएको मापदण्डभन्दा कम भई जोचिमर्ुि भएको र हािको
मागिाई धान्न ठू िा ववमान लर्ाउन आवश्र्क समेत भएकोिे ववमानतथि ववततार एवं
सुधार गनयका िीालग ववगत िामो समर्सम्मको प्रर्ासपलछ ववलभन्न िरणमा छिफि
गरर गलत लिएको छ । र्सको लनमायण कार्य लनकट भववष्र्मा हुने ववश्वास लिएको छ
।

3. िौलबसकोठी मेर्ौिी सडकिण्ड (सहार्क राजमागय) िौलबसकोठी - रामपुर िनौिी - मेर्ौिी सडकिण्डमध्र्े हािसम्म रामपुर - िनौिीिण्ड
लनमायण सम्पन्न भएको छ | साथै िनौिीी - मेर्ौिी सडकिण्डको लनमायण र ममयत
कार्य अगाडी बवढरहे को छ

4. लसटी हि (City Hall)

|

महानगरको गौरवको र्ोजनाको रूपमा रहे को लसटीीहि लनमायणको िालग रू. 88
करोड सर्न सहरी तथा भवन आर्ोजनाबाट ठे क्का सम्झौता भई लनमायण कार्य िुरीू
भइसकेको छ ।

5. पुलिोक गोन्राङ ६ िेन सडकः
सडक ववभागबाट लनमायणालधन र्स सडकको रू. 1 अबय 12 करोडको ठे क्का सम्झौता
भई लनमायण कार्य िुरीू भइसकेको छ । र्स सडकको लनमायणबाट आधुलनक र
ु ो साथै महानगरको सौन्दर्यमा वृवद्ध
व्र्वचतथत फुटपाथ सवहतको सडक लनमायण हुनक

हुनेछ । साथै सहरी ववकास कार्ायिर्माफयत् िक्ष्मीनारार्ण मचन्दर, रानीपोिरी पाकय,

ववरामी कुरूवा र्र, भरतपुर केन्रीर् बस टलमयनि गरी रू. 31 करोडको काम अचन्तम
िरणमा पुगेका छन् ।

6. तमाटय सडकबचि

महानगरपालिकाको पहि र २०% िागत सहभालगतामा रू. २० करोडको िागतमा
लनमायणालधन र्स र्ोजनामा नेपाि ववद्युत प्रालधकरणबाट बोिपत्र आह्वान भई सम्झौता
भएर सात मवहनालभत्र कार्य सम्पन्न गने गरी कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ ।

7. महानगररीर् ररङरोडः

कररब 95 वक.लम. महानगरीर् ररङ्गरोडको िालग सडक ववभागबाट DPR तर्ार भइसकेको

छ । सहरी ववकास तथा भवन लनमायण ववभागबाट 11.5 वक.लम. सडक लनमायण कार्य
सम्पन्न हुने िरणमा छ । सडक ववभागबाट र्ही आ.व.मा ररङ्गरोड लनमायणका िालग
बाँकी िण्ड ठे क्कापट्टा गने गरी आवश्र्क कार्य अगालड बढाइएको छ । ररङ्गरोडको
केही िण्ड महानगरको बजेटबाटसमेत ततरोन्नलत गररएको छ ।

अन्र् कार्यक्रमहरुः

1. जनप्रलतलनलधहरूको बहािी २०७४ साि श्रावण पश्चात् २०७७ साि असार
मसान्तसम्ममा सम्पन्न भएका कामको प्रगलत समेवटएको पुततक तर्ार गरी र्सै सभा
समक्ष प्रततुत भएको छ । र्सबाट र्स अवलधमा वडा र महानगरपालिका तथा सं र् र
प्रदे िबाट प्राप्त बजेटबाट भएका कामको जानकारी हुने ववश्वास लिएको छु ।

2. महानगरमा हुनसक्ने ववपद्को तत्काि जानकारी लिने र सोको व्र्वतथापन गनयको
िालग महानगरमा आपत्कालिन कार्य सञ्िािन केन्रको तथापना र्हीी अवलधमा भएको
छ । र्सबाट समन्वर्ात्मक रूपमा ववपद्को तत्काि व्र्वतथापन गरी जनधनको
नोक्सानी हुनबाट रोक्ने ववश्वास लिइएको छ ।

3. नागररकमैत्री सेवाको िालग सूिना प्रववलध पूवायधार ववकास एवं सुिासन प्रवद्धयनको िालग
महानगर पररसरमा मुखर् प्रिासकीर् भवन लनमायणको DPR तर्ारी भई भवन लनमायणको
िालग नक्िा पास तथा चििीान्र्ासको प्रकृर्ा अगाडची बढे को ।

4. महानगरपालिकाको अग्रसरतामा सहरी ववकास तथा भवन लनमायण ववभाग अन्तरी्गत
सर्न िहरी तथा भवन लनमायण आर्ोजनाबाट सञ्चािन भएका गौरवका १२ वटीै
आर्ोजनाहरूको प्रगलत सन्तोषजनक छ । र्ी आर्ोजनाहरूबाट महानगरको पचश्चम
क्षेत्रको आलथयक वक्रर्ाकिापमा व्र्ापक वृवद्ध भई जीवनततरमाथची उकालसने ववश्वास
गररएको छ ।

5. आकचतमक ममयत सम्भारका िालग प्रत्र्ेक वडाबाट प्राप्त ३ वटा र्ोजनाको िागत
अनुमान तर्ार गरी कार्ायन्वर्नको प्रवकर्ामा रहे का छन् । महानगरपालिकाको आन्तररक
ु िगानीमा
रू. ६ करोड ९२ िािका २२ वटा र्ोजना र सडक बोडय नेपािको सींर्ि

रू. २ करोड ३५ िािबाट ८ वटा सडक ममयत र्ोजना तवीकृत भई कार्ायन्वर्नको
िरणमा छन् । र्सबाट करचीव ४० वक.लम. सडक ममयत हुनेछ ।

ु ानी हुन बाँकी र्ोजनाहरूमा कुि रकम रू. ८५
6. गत आ.व. का क्रमागत एवं भि
ु ानी भई धेरै र्ोजना अझै
करोड अनुमान रहेकोमा जम्मा 47 करोड रूपैर्ा मात्र भि

सम्पन्न हुन नसकेको अवतथामा रहे को छ । र्सिे गदाय हाम्रो कार्य सम्पादन क्षमता
न्र्ून रहे को दे चिनुका साथै िािु आ.व.का आर्ोजना कार्ायन्वर्नमा समेत बाधा पुग्ने
दे चिन्छ ।

7. लनवायिन क्षेत्र पूवायधार ववकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तरी्गत सं र्ीर् सं सद सदतर्को

१६ वटा र प्रदे ि सदतर्का ४६ वटा गरी कुि ६२ र्ोजना तवीकृत भई िागत अनुमान
तर्ार गने र सम्झौतीा गने काम भइरहेको छ।

8. तराई मधेि समृवद्ध कार्यक्रम अन्तगयत गत आ.व.मा वडा नीं. १३ र 16 मा 10/10
वटा र्र लनमायण गने कार्य सम्पन्न भएकोछ भने र्स आ.व. 2077/078 मा वडा नं.
१४, १६, २२, २३ र २८ मा २५/२५ िाि र महानगरपालिका र तथानीर् सलमलतको
५ िाि बजेटबाट सम्झौता भई लनमायणको िरणमा रहेको छ |

9. भवन लनमायणतफय महानगरपालिकाबाट १ हजार वगय वफटभन्दा मालथ क्षेत्रफि भएका

भवनको नक्सापासका िालग प्राप्त ६४९ मध्र्े १८६ वटा भवनको नक्िा पास भइसकेको
छ । त्र्सैगरी २५० वटा भवनको प्रथम िरणको नक्िा पास भएको छ भने ६६६
वटा भवनको लनमायण सम्पनी्न प्रमाणपत्र उपिब्ध गराइएको छ । र्ी सबै कार्यबाट
महानगरपालिकािे रू. १ करोड ६८ िाि राजतव सङ्किन गरे को छ ।

10. आजका लमलतसम्म महानगरपालिकाको बजेटबाट 130 वटा भन्दाबढी आर्ोजानहरू
सम्झौता भई कार्ायन्वर्नको िरणमा रहे का छन् भने वडाततरीर् बजेटबाट सञ्चािन गने
भलनएका अलधकांि आर्ोजनाहरू सम्झौता भई लनमायणको िरणमा रहे का छन् ।

11. प्रदे ि सरकारबाट समपूरक अनुदान तवरूप प्राप्त रू. ३ करोड र महानगरको रू. ४
करोड थप गरी जम्मा रू. ७ करोड िागतमा 3 वटा आर्ोजनाहरूको टे ण्डर भई सम्झौता
िरणमा रहेको छ ।

12. सं र्ीर् सरकार समपूरक अनुदान प्राप्त बजेटबाट वडा नं. ७ मा साइकि िेन, ढि
तथा फुटपाथ सवहतको सडक र वडा नं. १३ मा पक्कीी सडक लनमायण कार्य भईरहेको
छ |

13. महानगरपालिकाबाट गत आ.व.मा टे ण्डर भएका 118 वटा आर्ोजनामध्र्े 90 वटा
आर्ोजनाहरू सम्पन्न भइसकेका छन् भने बाँकी 28 वटा आर्ोजना लनमायण सम्पन्न हुने
िरणमा छन् । र्स आ.व. मा हािसम्म 59 वटा आर्ोजनाहरू टे ण्डर भइसकेको छ
।

14. भरतपुर महानगरपालिकािे 18 वटा वडा कार्ायिर्हरू नर्ाँ लनमायण, ममयत र ततरोन्नलत
गरी व्र्वचतथत रूपमा सञ्चािनमा लर्ाएको छ ।
प्रिासन/जनिचि ववकासतफय

1. िािु आ.व. को र्सअवलधमा महानगरपालिकाका १४७ जना जनप्रलतलनलधहरू
र ५९९ जना कमयिारीहरूको कोरोना बीीमा गररएको छ |

2. महानगरपालिकामा ररि रहेका प्राववलधक/अप्राववलधक सेवाका अलधकृतततर
छै ठौं तहसम्मका १४3 जना दरबन्दीमा तथार्ी पदपूलतयका िालग प्रदे ि िोकसेवा
आर्ोगमा माग गरीी पठाइको छ ।

3. उद्यम ववकास सहजकताय छनौट गरीी चजम्मेवारी ददइएको छ भने भीूलम
व्र्वतथापन कामका िालग २० जना कमयिारी पदपीूलतयका िालग सूिना प्रकािन
भइसकेको छ ।

ुय ि
4. र्स अवलधमा ववलभन्न वकलसमका तािचीम, गोष्ठी, सभा र सेलमनारमा भिअ
कृवषतफय

माध्र्ामबाट जनप्रलतलनलध एवं कमयिारीबाट सहभालगता जनाइएको छ ।

1. चितर्ान सवहतको प्र्ावकंग हाउस लनमायण, साना वकसानहरीूिाई कृवष ऋणमा
व्र्ाज

अनुदान,

िै ते

धान

प्रवर्द्यन

कीार्यक्रम,

एक

वडा

एक

फिफीूि/तरकारी/पुष्प नसयरी तथापना, डचीप बोररङ्ग लनमायण/नहर कीूिो

ममयत

कार्यक्रम,

िगार्तका

१५

वटा

तवीकृत

कार्यक्रमहरूको

लमलत

२०७७/९/१ र २०७७/९/१२ मा सूिना प्रकािन गरीी काम अगाडची
बढाइएको छ |

2. गत आ.व.को कृवष क्षेत्रको क्रमागत र्ोजनाहरू सम्पन्न हुने क्रममा रहेका
छनी् |

3. नेपाि सरकार सितय अनुदानतफय कृवष सहकारी सं तथा माफयती् भरतपुर
महानगरपालिका वडा नं. २१, पावयतीपुरमा िाद्य गोदाम र्र लनमायण सहर्ोग
िागत साझेदारीमा कार्यक्रम सम्झौता भई लनमायणको क्रममा रहे को छ |
पिु ववकासतफय

1. र्स अवलधमा १० हजार ७ सर् ४२ गाई, १ हजार २ सर् ८६ भैं सी र ५९
बाख्रा गरी जम्मा १२०८७ पिुहरूमा कृलत्रम गभायधान गररएको छ |

2. गाईभैं सीहरूमा बाँझोपन लनवारण र्ुम्ती र्रदै िो चिववर १ पटक सम्पन्न भएको
छ |

3. आकचतमक उपिार/इवपडेलमक लनर्न्त्रण 1 पटक सम्पन्न (िम्पी चतकन
लडचजजको लनर्न्त्रण) गररएको छ ।

4. २ हजार ७० पिुवततुहरूमा िोप िगाइएको, २२ हजार १ सर् ५५
पिुपन्छीहरूको उपिार गररएको, २ हजार ३ सर् ९० गोवर परीक्षण गररएको
छ |

5. िािु आ.व. को अनुदान कार्यक्रम कार्ायन्वर्नका िालग पिुसेवा कार्यक्रम
कार्ायन्वर्न कार्यववलध २०७७ तर्ार गरीी सूिना प्रकािन भई प्रततावकहरूको
प्रारचम्भक मूलर्ाङ्कनको काम िुरू भएको छ ।
चिक्षातफय

1. कोलभड-19 को सं क्रमण, लनर्न्त्रण र रोकथामको उपार् एवं मापदण्ड
अविम्बन गरी ववद्याथी लसकाइ सहजीकरण सुिारू गररएको छ ।

2. बाि ववकास कक्षादे चि कक्षा ५ सम्मका ववद्याथीिाई ववद्यािर्मा ददवा िाजाको
व्र्वतथा कार्ायन्वर्मा लर्ाइएको छ ।

3. लसकाइमा प्रववलधको प्रर्ोगिाई बढावा ददन सबै सामुदावर्क ववद्यािर्मा
इन्टरनेटको पहुँि पुर्र्ाइएको छ ।

4. जहाँ ववद्याथी त्र्हाँ चिक्षक भन्ने लसद्धान्त अनुसार अगाडची बढाइएको
सामुदावर्क ववद्यािर्को प्राथलमक तहको चिक्षक दरबन्दी लमिानको कार्य
सम्पन्न भएको छ ।

5. िािु आ.व. को ववद्यािर् भौलतक सुदृढीकरण कार्यक्रमका िालग ववद्यािर्
छनौट भई सम्झौताको कार्य भइरहे को छ ।

6. प्राववलधक चिक्षा अध्र्ापन हुने कक्षा 11 र 12 मा ववज्ञान ववषर् अध्र्ापन
गने, ववद्याथी सं खर्ा उच्ि भएका र टाढा-टाढाबाट ववद्याथी ओसानय पने अवतथा

भएका 5 वटा सामुदावर्क माध्र्ालमक ववद्यािर् बस िररदका िालग प्रलत
ववद्यािर् रू. 20 िाि उपिब्ध गराउने गरी ववद्यािर् छनौट गरी सम्झौता
सम्पन्न भएको छ ।

7. सामुदावर्क ववद्यािर्मा अध्र्र्नरत वकिोरी छात्रहरूिाई लन:िुलक सेलनटरी
प्र्ाड ववतरणका िालग ई-ववलडङ्ग माफयत् िररदको कार्य अचन्तम िरणमा पुगेको
छ ।

8. र्स अवलधमा ववद्यािर् पूवायधार ववकास र पुन:लनमायणतफय 57 वटा ववद्यािर्मा
भवन, िानेपानी र िौिािर् लनमायण भएका छन् ।

9. भरतपुर बहुप्राववलधक चिक्षािर्मा रू. 1 करोडको िागतमा भवन लनमायण कार्य
र्ुवा र िेिकुदतफय

सुरुभएको छ ।

1. र्ुवाको सहभालगतामा अन्तरायविर् र्ुवा ददवस, अन्तरायविर् तवर्ंसेवा ददवस
िगार्तका ददवसहरूमा रिनात्मक कार्यक्रमसवहत मनाइएको छ । महानगर

र्ुवा सञ्जािको अगुवाइमा र्ुवा तवर्ं सेवकहरूबाट हरे क िलनबार भरतपुर
अतपतािको लनर्लमत सरसफाइ कार्य अलभर्ानका रूपमा अगालड बवढरहे को छ
।

2. लनमायणाधचीन गौतमबुद्ध अन्तरावियर् वक्रकेट रङ्गिािा पररसरमा हािै महानगरको
रू. १० िाि सहर्ोगमा राविर्ततरको वक्रकेट प्रलतर्ोलगता सम्पन्न भएको छ
। भरतपुर महानगरपालिकािे र्स क्षेत्रको ववकासका िालग एक वडा एक
िेिमैदान कार्यक्रमिाई अगालड बढाइरहे को छ ।

सहकारीतफय

1. एक व्र्चि एउटा ववषर्को एक सहकारी सं तथामा मात्रै रहन पाउने सं र्ीीर्
नीलत कार्ायन्वर्नमा प्रलतवद्ध र वक्रर्ािीि रहन लनदे िन ददइएको छ |

2. सहकारी सं तथािाई अनुदान सुववधा प्रदान गने कार्यववलध, २०७६ बमोचजम
उत्पादनमूिक सहकारी सं तथाहरीूिाई क्रमागतमा रहेको कार्यक्रमबाट अनुदान
प्रदान गररनेछ |

3. सहकारी माफयत ब्र्ाज अनुदान सवहतको तवरोजगार कार्यक्रम कार्ायन्वर्नको
अचन्तम िरणमा रहेको छ।

4. सहकारीकमी र सहकारी सं र्/सं तथाहरूसँग लनर्लमत अन्तरी्वक्रर्ा र
सहजीकरण गरी सहकारी सं र्/सं तथाहरूको प्रवद्धयन र ववकासको िालग तालिम
ददने कार्य प्रारम्भ गररएको छ |
पर्यटनतफय

1. र्स आलथयक वषयमा ववलभन्न वडामा ७३ वटा मठ-मचन्दर लनमायण गने र्ोजाना
अनुरूप हािसम्म ३७ वटा र्ोजनाको सम्झौता भई लनमायणको िरणमा रहेको
छ | पर्यटन क्षेत्रको समग्र ववकासका िालग भएका पर्यटकीर् क्षेत्रको ववकास
र नर्ाँ गन्तव्र् रूपमा भरतपुर 22 मा लनमायण गररएको अम्व्रे िा चतट्रट

उद्योगतफयः

महानगरको नर्ाँ र नवीन पर्यटकीर् केन्र बनेको छ ।

1. र्स वषय चितवन उद्योग सं र्सँगको सहकार्यमा उद्योग ददवस मनाइएको छ ।
2. भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. 21 मा उद्योगग्राम लनमायणको DPR तर्ारी
भइसकेको र कम्पाउण्ड वाि िगाउन टे ण्डर भइसकेको छ । थप बजेटका

िालग सं र्ीर् सरकारको उद्योग वाचणज्र् तथा आपूलतय मन्त्रािर्मा िे िी
पठाइएको छ भने वडा नं. २० मा प्रदे ि सरकारको सहर्ोगमा लनमायण हुने

उद्योगग्राम प्रदे ि सरकारबाट टे ण्डर िगाउने काम भएको छ ।र्सबाट तथानीर्
ु ा
स-साना िर्ु तथा र्रे ि ु उद्योगको ववकास र तथानीर् रोजगारी सृजना हुनक
साथै आलथयक कृर्ापकिापमा वृवद्ध हुने ववश्वास लिइएको छ ।

वातावरण, हररर्ािी प्रवर्द्यन तथा पाकय लनमायण

1. र्स अवलधमा फोहरमैिा व्र्वतथापनका िालग लनजी क्षेत्रको सहभालगतामा
बोिपत्र आह्वान भई फोहोर व्र्वतथापन गनय सम्झौताको िालग अचन्तम तर्ारीमा
रहेको छ ।

2. दीर्यकालिन र व्र्वचतथत रूपमा फोहर व्र्ववतथापनका िालग कोररर्ा सरकारको
सहर्ोगमा जिदे वी सामुदावर्क वन क्षेत्रलभत्रको १५ ववगाहा जग्गामा DPR
तर्ारी भई साइट चक्िररएन्स गररएको र दोस्रो िरणको पूवायधार लनमायणका
िालग कोररर्ा सरकारबाट 10 लमलिर्न डिर उपिब्ध गराउने सौद्धाचन्तक
सहमलत भएको छ ।

3. महानगरलभत्र पाकय लनमायण अन्तगयत रानीपोिरी पाकय, राइनो पाकय िगार्तका
पाकयहरू लनमायणको क्रममा रहे का छन् । साथै वडा नं. 5,6,7,14,19 र
22 िगार्तका तथानमा पलन पाकयहरू लनमायणालधन अवतथामा छन् । र्सै गरी
वडा नं. २४ को दे वीतथान पाकयिाई सुववधा सम्पन्न र आधुलनक बनाई आन्तररक
तथा वाह्य पर्यटक आकषयण गनय सं र्ीर् सरकारको रू. १ करोड िगानी गने
गरी कार्य आरम्भ भएको छ । र्ी पाकयको लनमायण सम्पन्न पश्चात: महानगरको

ु ा साथै आर्आजयन र मनोरञ्जनात्मक वक्रर्ापकिापहरूमा
सुन्दरतामा वृवद्ध हुनक
वृवद्ध हुनेछ ।

4. नसयरी लनमायण तथा ववरूवा उत्पादन कार्यक्रम अन्तगयत महानगरपालिकाको वडा

नं. १९ को चिलरे न पाकयसँग सम्झौता भएको छ | र्सबाट महानगरपालिकाको

िालग आवश्र्क फिफूि र अन्र् प्रजालतका ववरूवाहरू सततो मूलर्मा प्राप्त गनय
सवकनेछ ।

5. महानगरपालिकालभत्र गदठत ववलभन्न टोि ववकास सं तथाहरू र अन्र् सं तथािाई

फिफूि तथा जलडबुटीको ववरूवा ववतरण गरी हररर्ािी प्रवद्धयनका काम
सुिारू गररएको छ |

सामाचजक तफय
१) महानगरलभत्रका अपाङ्गता भएका १२१ जना व्र्चिहरूिाई पररिर् पत्र ववतरण
गररएको छ |
२) ववपन्न वगयका छात्राहरूिाई ववद्यािर् चिक्षा लनरन्तरताका िालग २९२ जनािाई
साइकि प्रदान गररएको छ | र्ो वषय पलन लनरन्तरता ददइनेछ ।

३) मानव वेिवविन ववरूद्धको ददवस, अन्तरायविर् अपाङ्गता ददवस र िै वङ्गक वहं सा
ुय ि ववलधबाट सरोकारवािाहरू बीिको सहकार्यमा
ववरूद्धको ददवसमा भिअ
कार्यक्रम सञ्चािन भएको छ |
४) अपाङ्गता

भएका

व्र्चिहरूका

िालग

समुदार्

पररिािन

कार्यक्रमहरू

कार्ायन्वर्नका िालग कार्यववलध बमोचजमको समुदार्मा आधाररत पुन:तथायपना
कार्यक्रम (लस.आर.वव.) समन्वर् सलमलतको बैठक बसी सं तथा छनौटको सूिना
प्रकािन भएको छ ।
५) िै वङ्गक वहं सा लनवारण कार्यववलध नगर कार्यपालिकाको वैठकबाट पाररत र
प्रमाणीकरण भई तथानीर् तहको िै वङ्गक वहं सा लनवारण कोषमा रकम जम्मा गरी
कोष तथापना भएको छ |
तवातथर् तफय

1. कोरोना सं क्रमण रोकथाम तथा लनर्न्त्रणका िालग क्वारें नटाईन, आइसोिेसन
व्र्वतथापन,

वप.लस.आर.

परीक्षण,

तवाब

सं किन,

कन्याक्ट

ट्रेलसङ्ग,

सं क्रलमतहरूको व्र्वतथापन िगार्तका वक्रर्ाकिापहरू सञ्चािन गररएको छ |
र्स अवलधमा जम्मा ५ हजार ५ सर् १२ जनाको तवाब सं किन गरी परीक्षण
गररएको छ |

2. प्रदे िततरीर् आर्ुवेद अतपताि लनमायणका िालग वडा नं. 14 र 15 मा 2
ववगाहा जग्गा उपिब्ध गराइएको छ ।

3. तवातथर् सं तथाहरूबाट २४ र्ण्टा प्रसूती सेवा प्रदान गररएको छ |
4. लनर्लमत िोप सेवा सञ्चािनका िालग तवातथर् सं तथा नभएका तथानहरूमा र कम
तवातथर्कमी भएका सं तथाहरूमा ५ जना िोप कार्यकताय िटाई सेवा लनर्लमत
गररएको छ |

5. गभयवती जाँि, सुत्केरी सेवा तथा उिर प्रसूती सेवा ४ पटक गभय जाँि र तवातथर्
सं तथामा सुत्केरी हुँदा प्रोत्साहन भिा र र्ातार्ात ििय प्रदान गररएको छ |

6. जन्मेदेचि १५ मवहनालभत्रको उमेर समूहका ववलभन्न ११ रोग ववरूद्ध िोपबाट
बिाउन सवकने रोगहरूको लनगरानी गररएको छ |
तवातथर् सं तथा नभएका र तवातथर् सं तथाको पहुँि वृवद्ध नभएका वडाहरूमा
तवातथर् सं तथा तथापना तथा सञ्चािन गने नीलत अनुसार ७ वटा आधारभूत

तवातथर् केन्र, २ वटा नगर तवातथर् केन्र र १ वटा सामुदावर्क तवातथर्
इकाईबाट लनर्लमत रूपमा सेवा सञ्चािन गररएको छ |
सूिना तथा प्रववलध

1. ववगत ३ वषयको प्रगलत समीक्षा पुचततका प्रकािन, ववपद् सम्बन्धी ३ वटा ईवुिेवटन तथा सूिनाको हक सम्बन्धी त्रैमालसक वुिेवटन प्रकािन गररएको छ |

2. महानगरपालिकाको वडा नं. २९ मा बाँकी रहेको नेपाि टे लिकमको इन्टरनेट
जडान गने कार्य सम्पन्न भएको छ।

3. महानगरपालिकाका २९ वटै वडाहरूको िालग अवफलसर्ि इमेि तर्ार गरी
सञ्चािनमा लर्ाइएको छ |

4. हेलिो सरकारमा परे का ८ वटा गुनासा सवै सम्बोधन भएका छन्।
र्ातार्ात व्र्वतथा

1. साना सावयजलनक सवारी साधन जम्मा ६७४ अलभिेिीकरण भएको र सोमध्र्े
५७५ वटा साना सावयजलनक सवारी साधनमा चतटकर टाँतने काम सम्पन्न
भइसकेको छ |

2. महानगरपालिकालभत्रका ववलभन्न १३ वटा रूटमा साना सवारी साधन सञ्चािन
भएका छन् |

3. र्स आ.व. मा मौजुदा रूटमा सामान्र् सवारी साधनको रूट पररवतयन तथा नर्ाँ
३० वटा साना सवारी साधन थपगरी चतटकर टाँतनको िालग माग भई आएकोमा
माग अनुसार तवीकृलत ददइएको छ |
ववपद् व्र्वतथापन
१) ववश्वव्र्ापी रूपमा फैलिएको कोलभड-१९ को महामारी र्स महानगरमा पलन परे को
कुरा ववददतै छ । र्स अवलधमा महानगरपालिकािे सं क्रलमत भई सामान्र् िक्षण
समेत भएका व्र्चिहरूको उपिार गनयको िालग प्रदे ि सामाचजक ववकास
मन्त्रािर्को समेत

सहर्ोगमा बागेश्वरीमा सुलबधा सम्पन्न

१०० िैर्ाको

आइसोिेसन केन्रको तथापना गरी सम्पूण य व्र्वतथापन गरी ४१२ जना
ववरामीिाई उपिार गरे को छ । र्स कामको िालग कुि रू. 89 िाि 82
हजार 230 ििय भएको छ र र्ही मार् मवहनादे चि बन्द गने लनणयर् गररएको
छ ।

२) २०७७ सािमा अलधक वषायका कारण भएको आवासको पूण य र आंचिक क्षलतको
वववरण सं किन तथा तत्काि व्र्वतथापन कार्य सम्पन्न गररएको र िीतिहरबाट
प्रभाववत हुनसक्ने तथानमा बतने व्र्चिको वववरण सं किन गरी आवश्र्क
व्र्वतथापनको तर्ारी गररएको छ |
३) भरतपुर महानगरपालिका वडा न. २७ र २८ को न्र्ुरे िोकमा नारार्णी नदीको
बाढी लनर्न्त्रणको िालग प्रभावकारी समन्वर् र नदी लनर्न्त्रण कार्यका िालग
महानगरको श्रोत पररिािन गरी तथानीर् बालसन्दािाई सुरचक्षत गररएको छ |
नारार्णी र राप्ती नदीको वकनारमा व्र्वचतथत तटबन्धनको DPR तर्ार भइसकेको
छ । आगामी आ.व.बाट लनमायणका कामहरू सुरू हुनेछ ।
४) ववपद्जन्र् र्टनाबाट र्र तथा आवास क्षेत्रमा भएको क्षलत अनुसार ४३ र्र
पररवारिाई तत्कालिन राहत व्र्वतथापनको िालग प्रलतर्र रू. १०,००० सम्मको
दरिे राहत ववतरण गररएको छ |
५) र्ु.एन.डी.पी.को सहर्ोगमा ४ ददने अचग्न लनर्न्त्रण तालिम र २ ददने जोचिम
तथानान्तरण कार्यिािा गोष्ठी सम्पन्न भएको छ |
६) महानगरको वडा नं. २९ मा आएको हुरी बतास सवहतको अलसनापानीबाट भएको
क्षलतको िागी रू १८ िाि रूपैर्ाँ ददने लनणयर् गररएको छ ।
७) र्स अवलधमा कोलभड-19 को लनर्न्त्रण तथा रोकथामका िालग लमत्र राि िीन,
UNDP र सामाचजक सं र्सं तथा तथा व्र्चिहरूबाट ववलभन्न तवातथर् सामग्री प्राप्त
भएको छ । उहाँहरूको सहर्ोगको िालग महानगरपालिका धन्र्वाद ज्ञापन गदयछ
।
भू-उपर्ोग तथा बतती ववकास

1.

केरूङ्गा िोिा सौन्दर्यकरणको िालग DPR तर्ारी अचन्तम िरणमा पुगेको र सं र्
र प्रदे ि सरकारसँग बजेटको िालग माग गररएको छ |

2.

सं र्ीर् कार्यक्रम अन्तगयत वड़ा नं. २१, पाबयतीपुरमा १० लबगाहा जग्गामा
औधोलगक ग्रामको DPR सम्पन्न भई compound wall लनमायणको िालग ठे क्का
सम्झौता अचन्तम िरणमा पुगेको छ |

3.

भरतपुर महानगरपालिकाको बहुतिे प्रिासलनक भवनको DPR सम्पन्न भई नक्सा
पास प्रवक्रर्ा अगालड बढे को छ । भवन लनमायणको िालग टे ण्डर गने तर्ारी
गररएको छ |

4. महानगरको नगर र्ातार्ात गुरूर्ोजना (MTMP) बनाउन वड़ाबाट बाटोहरूको
िागत सं किन गररएको र गुरूर्ोजनाको काम आरम्भ भएको छ |
अन्तररक व्र्वतथापन तथा िररद िािा

1.

कार्ायिर्का िालग आवश्र्क सामग्री िररद सम्बन्धी कार्य बोिपत्र माफयत् िररद
गनयका िालग आपूलतयकताय छनौट भई सोही बमोचजम काम भइरहे को छ ।

2.

महानगरको गत आ.व.को चजन्सी लनरीक्षण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।

3.

िािु आ.व.को

श्रावणदे चि मं लसरमसान्तसम्म ईन्धनमा रू. 42 िाि, सवारी

साधन ममयतमा रु. 21 िाि र र्र तथा जग्गा भाडा वापद् रू. 15 िाि 19
हजार ििय भएको छ ।
िासकीर् सुधार इकाइ िािा

1.

महानगरमा परे का ववलभन्न उजुरीहरूमा १0 वटा उजुरी फर्छ्यौट भएका छन् ।

८. कार्ायिर् प्रमुि र सूिना अलधकारीको नाम र पद
कार्ायिर् प्रमुि: प्रेमराज जोिी, प्रमुि प्रिासकीर् अलधकृत (रा= प= प्रथम, सहसचिव)
प्रविा :अरुण पीलडत भण्डारी ( वडा अध्र्क्ष - १०)
सूिना अलधकारी: मेनका पचण्डत, सूिना अलधकृत
९. ऐन, लनर्म, ववलनर्म वा लनदे िनको सूिीः
र्स िौमालसकमा २ वटा ऐन (सं िोधन सं खर्ा ३) कार्यववलध, ५ वटा (संिोधन संखर्ा १) लनदे चिका र
१वटा मापदण्ड पाररत गररएको ।

१०. आम्दानी, ििय तथा आलथयक कारोवारसम्बन्धी अद्यावलधक वववरण
२०७७ कालतयक १ गते दे चि २०७७ पौष मसान्तसम्मको आर् वववरण :
लस.नं.

चिषयक
नम्बर

आर् चिषयक नाम

सं कलित रकम (रु.)

1

11313

सम्पचि कर

1,63,70,408.09

2

11314

भ ुलमकर/मािपोत

1,06,53,683.13

3

11321

र्रवहाि कर

2,01,43,374.99

4

11443

चिक्षा सेवा िुलक-लनचज िैचक्षक

30,000.00

5

11472

बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने ववज्ञापन कर

3,68,314.00

6

11613

व्र्वसार् रचजिे िन दततुर

1,64,27,080.00

7

14151

सरकारी सम्पचि वहािबाट प्राप्त आर्

7,88,529.34

8

14177

र्रजग्गा रचजिे िन

72,425.00

9

14213

अन्र् लबक्रीबाट प्राप्त रकम

2,27,150.00

10

14218

ववद्युत सेवा िुलक

60,315.00

11

14219

अन्र् सेवा िुलक

20,67,872.00

12

14223

चिक्षा क्षेत्रको आम्दानी

4,500.00

13

14242

नक्सापास दततुर

2,39,50,091.21

14

14243

लसफाररि दततुर

1,75,23,596.82

15

14244

व्र्चक्िगत र्टना दताय दततुर

1,21,929.00

16

14245

नाता प्रमाचणत दततुर

5,12,475.00

17

14249

अन्र् दततुर

58,04,822.23

18

14312

प्रिासलनक दण्ड ,जररवाना र जफत

2,500.00

19

14529

अन्र् राजतव

2,35,62,105.37

मिति 2077/07/01 दे खि 2077/09/29 सम्ि सम्िको जम्िा रु

13,86,91,171.18

मिति 2077/04/01 दे खि 2077/06/30 सम्ि सम्िको अ.ल्या जम्िा रु.

9,96,76,538.10

जम्िा :

23,83,67,709.28

व्र्र् वववरण :
असोज मसान्त सम्मको ििय वववरण
ववलनर्ोचजत रकम

बावषयक बजेट (रु हजारमा)

ििय रकम (रु हजारमा)

१ िािुतफय

१,८७,६६०८

५३५४२९

२ पूचँ जगततफय

२३१९८८०

५०३२९६

जम्मा

४१९६४८८

१०३८७२५

११. सावयजलनक लनकार्मा परे का सूिना माग सम्बन्धी लनवेदन र सो उपर सूिना ददएको ववषर्:
र्स आ.ब.०७७/७८ को पवहिो त्रैमालसक मा भरतपुर महानगरपालिकामा सूिना माग सम्बन्धी
लनबेदन दताय दे हार् बमोचजम रहे को छ:–
क्र सूिना माग वववरण

दताय लमलत

दताय नं=

कावायन्वर्नको अवतथा

२०७७/६/२८

१

सूिना उपिब्ध गराइएको ।

स
१

दाचििा प्रलतवेदन नम्वर १०७ मा
िररद भएको सामाग्रीको वविको
प्रलतलिवप २०७६/११/०६

२

भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं

२०७७/८/१६

३६४५ सूिना उपिब्ध गराइएको

२०७७/९/३

४६१२ सूिना उपिब्ध गराइएको

५ को कार्ायिर् भवनको नक्सा
सम्बचन्धत वववरण
३

महानगरपालिकामा सं र् सं तथा दताय
सम्बन्धमा जानकारी

