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सूचनाको हक सम्फन्धी तै्रभानसक प्रनतवेदन 

२०७८ 

प्रगनत नफवयणरे सभेटेको सभमाफधी- २०७९ सार श्राफण देखी २०७९ सार असोज भसान्त सम्भ 

  नेऩाऱमा सूचनाको हक सम्बन्धी संबैधानीक व्यवसथााः 
नेऩारभा सूचनाको हकराइय सवयप्रथभ ऐनतहानसक जनआन्दोरन ऩिात जायी बएको नेऩार 
अनधयाज्मको सश्चम्वधान, २०४७ भा प्रत्माबतू गरयएको नथमो । उक्त सॊयवधानको बाग-३ भौनरक 
हक अन्तगयत धाया १६ भा ‘प्रत्मेक नागरयकराइय सावयजननक भहत्वको कुनैऩनन यवषमको सूचना 
भाग्ने य ऩाउने हक हनुेछ ।‘ बन्ने व्मवस्था य सोही धायाको प्रनतवन्धात्भक व्मवस्थाभा तय मस 
धायाभा रेश्चखएको कुनै कुयारे कानून फभोश्चजभ गाप्म याख्नऩुने सूचनाको जानकायी ददन कसैराइय कय 
रगाएको भाननने छैन, उल्रेख गरयएको नथमो । तत ्ऩिात जायी बएका दवैुवटा सॊयवधानभा 
सूचनाको हकराइय व्मवस्था गयेको ऩाइन्छ । 

नेऩारको अन्तरयभ सॊयवधान, २०६३ को बाग-३ भौनरक हक अन्तगयत धाया २७ भा “प्रत्मेक 
नागरयकराइ आप्नो वा सावयजननक सयोकायको कुनैऩनन यवषमको सूचना भाग्ने वा ऩाउने हनुेछ । ” 

बने्न व्मवस्था य सोही धायाको निवन्धात्भक व्मवस्थाभा तय कानूनद्धाया गोप्म याख्नऩुने सूचनाको 
जानकायी ददन कैसैराइय कय रगाएको भाननने छैन, बने्न उल्रेख गरयएको नथमो । 

नेऩारको सॊयवधानको बाग-३ भौनरक हक अन्तगयत धाया २७ भा “ प्रत्मेक नागरयकराइय आफ्नो वा 
सावयजननक सयोकायको कुनै ऩनन यवषमभा सूचना भाग्ने य ऩाउने हक हनुेछ । ” बने्न उल्रेख गरयएको 
छ । सोही धायाको प्रनतवन्धात्भक व्मवस्थाभा तय काननुद्धाया गोप्म याख्नऩुने सूचनाको जानकायी 
ददन कसैराइय कय रगाएको भाननने छैन उल्रेख गरयएको छ । मसैगरय धाया २८ भा गोऩनीमताको 
हक सम्फन्धभा व्मश्चक्तको जीउ , आवास सम्ऩश्चि नरखत तथ्माङ्क ऩत्राचाय चरयत्र स्भफन्धी कुयाहरुको 
गोऩनीमता काननुद्धाया तोयकएको अवस्थाभा फाहेक अननतक्रम्म हनेछ, बन्ने उल्रेख गरयएको नथमो । 

नेऩारको सॊयवधानको धाया २७ भा यहेको नागरयकको हकको व्मवस्था फभोश्चजभ सूचनाको 
हकसम्फन्धी ऐन २०६४ को दपा ५ य सूचनाको हकसम्फन्धी ननमभावरी, २०६५ भा प्रत्मेक 
सावयजननक ननकामरे आफ्ना गयनतयवधीहरुको यववयण ३/३ भयहनाभा प्रकाश्चशत गनुय ऩने कानूनी 



व्मवस्था छ । मसका रानग ऐन य ननमभावरीभा गयी २० वटा शीषयक उल्रेख गरयएका छन ्। 
सूचनाको हकको सॊयऺण, सम्फद्धयन य प्रचरन गयाउन २०७८ श्रावण देखी कानतयक भासान्तको 
अवनधभा सम्ऩाददत प्रभखु कामयहरु मस प्रकाय छन ्। 

 

कानूनी व्मवस्था: 
नेऩारको सॊयवधानको धाया २७ भा व्मवस्था गरयएको सूचनाको हकअन्तगयत नागरयकको आफ्नो य 
सावयजननक सयोकायको कुनै ऩनन यवषमको सूचना भाग्ने य ऩाउने हकराइय काननुद्धाया व्मवश्चस्थ 
गनुयका साथै याज्मका काभ कायवाहीराइय रोकताश्चन्त्रक ऩद्धनतअनरुुऩ खरुा य ऩायदशॉ फनाइय 
नागरयकप्रनत जवापदेही य श्चजम्भेवाय फनाउन सावयजननक ननकामभा यहेको सावयजननक भहत्वको 
सूचनाभा आभ नागरयकको ऩहुॉचराइय सयर य सहज तलु्माउन, याज्म य नागरयकको यहतभा प्रनतकूर 
असय ऩाने सभवेदनशीर सूचनाको सॊयऺण गनय य नागरयकको ससूुश्चचत हनुे हकराइय सॊयऺण य 
प्रचरन गयाउने सम्फन्धभा कानूनी व्मवस्था गनय वाञ्छननम बएकोरे तत्कारीन व्मवस्थायऩका-सॊसद्रे 
सूचनाको हकसम्फन्धी ऐन, २०६४ ऩारयत गयी २०६४ सार श्रावण ५ गते प्रभाणीकयण गयेको हो 
। सो ऐन प्रभाणीकयण बएको ३० औॊ ददनभा प्रायम्ब हनुे व्मवस्था वभोश्चजभ २०६४ बाद्र ३ 
गतेदेश्चख कामायन्वमनभा आएको छ । सोही ऐनको दपा ३ रे प्रत्मेक नेऩारी नागरयकराइय मस 
ऐनको अधीनभा यही सूचनाको हक हनुे य सावयजननक ननकामभा यहेको सूचनाभा ऩहुॉच हनुे व्मवस्था 
सनुनश्चित गरयएको छ । मसयी सॊवैनधक य काननुी रुऩभा याज्मको काभ, कायवाहीराइय रोकताश्चन्त्रक 
ऩद्धनत अनरुुऩ खरुा , ऩायदशॉ, उियदामी य जावापदेही फनाइय सूचनाको हकको सॊयऺण सम्वद्धयन य 
प्रचरन गनुय गयाउन ुसावयजाननक नाकामहरुको दायमत्व हो बनन व्माख्मा गरयएको छ । 

सूचनाको हकसम्फन्धी ऐन २०६४ को ऐनको उदे्दशम कामायन्वमन गनय नेऩार सयकायरे आमोगसॉग 
ऩयाभशय गयी सूचनाको हकसम्फन्धी ननमभावरी, २०६५ फनाइ राग ुगयेको छ । मस ननमभावरीभा 
२०६८ चैत्र १३ गते ऩयहरो य २०७० श्रावण २८ गते दोस्रो सॊशोधन गरयएको छ । सॊयवधान य 
ऐन ननमभभा व्मवश्चस्थत नागरयकको सूचनाको हकराइय प्रचरन गनय/ गयाउन यायष्डम सूचना आमोगरे 
आफ्नो आन्तरयक कामययवनधराइय चसु्त य दरुुस्त ऩानुय जरुयी छ । मसका रानग यायष्डम सूचना 
आमोगको फैठक सम्फन्धी कामययवनध, २०७२ य उजयुीको कायवाही य यकनाया गने सम्फन्धी 
कामययवनध, २०७२ फनाइय कामायन्वमन बइयहेको छ । मसैगयी यायष्डम सूचना आमोगभा कामययत 



कभयचायीरे ऩारना गनुयऩने आचायसॊयहता,२०७२ सयकायी ननकामरे सवत ऩकाशन गनुयऩने सम्फन्धी 
ननदेश्चशका, २०७१ य यायष्डम सूचना आमोगको इजरास सञ्चारन सम्फन्धी ननदेश्चशका, २०७५ ऩानन 
जायी बएका छन ्। 

 

 

आठयवसकोट नगयऩानरकाको सॊश्चऺि ऩरयचम: 
 आठयवसकोट नगयऩानरका नेऩारको ऩयुानो प्रशासननक यवबाजन अनसुाय सायवक भध्मऩश्चिभाञ्चर 
यवकास ऺेत्र अन्तगयत रुकुभ श्चजल्राभा य हार कणायरी प्रदेश अन्तगयत रुकुभ (ऩश्चिभ) भा ऩदयछ । 
बौगोनरक यहसकाफरे मो नगयऩानरका श्चजल्राको ऩश्चिभभी बागभा ८२ ०२३’२६.६ ” 
(८२.३९०७१०००) ऩवुॉ देशान्तय य २८ ०४७’१२.८ ”(२८.७८६९००००) उियी अऺाश 
पैनरएय अवश्चस्थत यहेको छ । 

आठयवसकोट नगयऩानरका नेऩारको सॊयवधान २०७४ अनसुाय याज्मको ऩनुसॊयचना हनु ुऩूवयका १४ 
वटा वडा नफबाजन सयहत गठन बएको नगयऩानरका हो । कयीफ ५६०.३४ वगय यकरोनभटय 
ऺेत्रपर यहेको मस आठयवसकोट नगयऩानरका उियभा डोल्ऩा श्चजल्रा, ऩश्चिभभा जाजयकोट श्चजल्रा, 
दश्चऺणभा फाॉयपकोट गाउॉऩानरका य सानोबेयी गाउॉऩानरका एवॊ ऩूवयभा नसस्ने गाउॉऩानरका ययह सॊयश्चचत 
छ । नेऩार सयकायको २०७३/११/२७ को ननणयमअनसुाय सायवकका गा.यव.स हरु गोताभकोट , 
स्माराखदी, आठयवसकस य आठयवस डाॉडागाउ, घेत्भा य भग्भा (७,८) सभटेय आठयवसकोट 
नगयऩानरका घोषणा गयीएको नथमो । मस आठयवसकोट नगयऩानरकाका फानसन्दाको भूर आम श्रोत 
कृयष हो य योजगायीको भूर श्रोत कृयष, दोस्रोभा येनभट्नन्स, तेस्रोभा व्माऩाय व्मवसाम, चौथोभा ज्मारा 
भजदयुी य ऩाॉचौभा नोकयी तथा छैठौंभा स्थानीम सीऩभा आधारयत हो । यायष्डम जनगणना २०७८ 
अनसुाय सायवकका सफै गा.यव.स नभराएय ६४८२ घयधयुी यहेको मो नगयऩानरकाको जनसॊख्मा 
३३६२४ हनु ऩगेुको छ । जसभा भयहराको १६९७९ जना य ऩरुुषको जनसॊख्मा १६६४५ ऩगेुको 
छ । 

मस नगयऩानरकाका प्राम सवै वडा १ फाहेक भा सॊचाय य कश्चचच भोटयफाटो ऩनुगसकेको छ । 
कश्चचच फाटो बए ऩनन फखायमाभको ऩयहयोको योकावट फाहेकका सभमभा दैननक फस सेवा सञ्चारनभा 



यहेका छन ्। प्रनतशतको यहसावरे हेदाय नगयऩारका बरयभा ८० प्रनतशतको घयरे सहज रुऩभा 
प्रमोग गने गोयेटो फाटो सयुवधा ऩगेुको छ । साथै यम फश्चस्तहरुभा ६० प्रनतशत ऩनुगसकेको छ । 
मातामातका साधनहरु ऩनन सॊचारन बएका फजाय केन्द्रसभम्भको सयुवधाभा २ घण्टा बन्दा कभ 
ऩैदर मात्रा तथा ४०-४५ नभनेट जनत कश्चचच भोटय फटोको मात्रारे नै उद्यभीको उत्ऩादनराइय 
आन्तरयक तथा फाह्य फजाय सॊजारभा आफद्ध गनय सहज हदैु गएको छ । 

ददघयकानरन सोच 

रोकतान्त्रीक भूल्म भान्मताभा आधायीत स्थानीम स्वामि शासनको भाध्मभद्वाया जनताको जीवनस्तय 
सधुाय ल्माउने । 

ध्मेम 

 स्थानीम सशुासनको सॊस्थागत यवकाश गने 

 स्थानीम सेवा प्रवाहभा सधुाय गने 

 ददगो य गणुस्तयीम आनथयक सभाश्चजक तथा स्थानीम ऩूवायधाय यवकास गने 

स्वास्थ्म 

१.  नगयवासीको स्वास्थ्म सयुऺा य भहाभायीको रुऩभा यहेको कोयोना कहयको सम्फोधनको 
रानग स्वास्थ्म ऩूवायधाय यवकास: 

 कोनबड १९ रे यवश्वराइय नै आतॊयकत फनाइयहेको य ठुरो धनजनको ऺनत 
बइयहेकोभा मसको यवनबन्न चयहरुरे ऩयैु यवश्वराइय आतॊयकत य आक्रान्त फनाइयहेको 
छ । मो भहाभायीभा नेऩार य हाम्रो आठयवसकोट नगयऩानरका ऩनन अछुतो यहेन । 
मस फाट फचन नगयऩानरकारे यवनबन्न खारको यणनननत अऩनाउदै जनताराइ सयुश्चऺत 
फनाउने हयदभ कोनसस गरयनै यहमो । सो क्रभभा सफैको सहमोग य सहकामयभा १० 
ददनभै आइसोरेसन अवाडय ननभायण गनय सपर यहमो । 

 कोनबड १९ को सॊक्रनभतराइ ननशलु्क तथा स-शलु्क उऩचायको प्रफन्ध नभराइएको 
नथमो । 

 नगयअस्ऩारको ऩूवायधाय यवकास य यवस्तायको रानग आवश्मक यकभ यवननमोजन गरय 
नगयफाट प्रदान गरयने यवनबन्न सेवाहरुको रानग  औषधी तथा आवश्मक जनश्क्ती 
व्मवस्थाऩन गने कामय बइ सेवा प्रवाहा बइयहेको छ । 



योजगायी 
 कोयोना भाहाभायीका कायण आनथयकभन्दी यही फेयोजगायी दयभा फयृद्ध बएको फतयभान 

ऩरयप्रके्ष्भा नगयऩारकाफाट योजगायी शृ्रजना य व्मवस्थाऩनराइय प्राथानभकताभा याश्चखने नीनत 
नरएको । 

 नगयऩानरकारे कोयोना कहयफाट यवद्यारमभा ऩयेको प्रबावराइ भद््मनजय गरय स्वमभस्मवक 
श्चशऺकको रुऩभा यवद्यारमभा ऩठाइ योजगायी नसजयना गयेको । 

 प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभराइय व्मवश्चस्थत रुऩभा कामायन्वमनभा ल्माइयने नननत नरइएको । 

 नगयनबत्र सॊचारन हनुे यवकास ननभायण कामयभा स्थानीम योजगायी व्मवस्थाऩनराइय ध्मान ददने 
नननत नरइएको । 

 वडास्तयीम फजेटफाटै रश्चऺत वगयका कामयक्रभ सॊचारन गरय नागरयकको योजगायी, सेवा 
सयुवधा य जीवनस्तयभा फढावा ददने नीनत नरइयएको । 

श्चशऺा 

आठयवसकोट नगयऩानरकाको सनभऺा 
नेऩारको सॊयवधान, २०७२ अनसुाय भाध्मनभक तहसम्भको श्चशऺाको सम्ऩूणय अनधकाय 

स्थानीम तहभा हस्तान्तयण ऩिात स्थानीम तहको ननवायचन ऩनछ ननवायश्चचत जनप्रनतनननधद्धाया मो  
वजेट ननभायण हदैुछ ।यवगत पकेय हेदाय 2074 भा स्थानीम सयकायको गठन हदुाॉसम्भ मस 
आठयवसकोट नगयऩानरकाभा जम्भा ६१ वटा साभदुायमक यवद्यारम, १ वटा क्माम्ऩस य ५ वटा 
साभदुायमक अध्ममन केन्द्रहरु यहेका नथए । जसभा भा.यव.तह सञ्चानरत १४ वटा, आ.यव.तह 
सञ्चानरत ४६ वटा य १ वटा वार यवकास केन्द्र यहेका नथए ।साथै १६ वटा ननजी यवद्यारमहरु 
सञ्चारनभा यहेका नथए ।ननजी य साभदुायमक गयी जम्भा ७७ वटा यवद्यारम यहेका नथए 
।जसभध्मेका १४ वटा अनभुनत यवनाका य २ वटा अनभुनत प्राि ननजी यवद्यारम यहेका नथए ।भानथ 
उल्रेश्चखत ६१ वटा साभदुायमक यवद्यारम अन्तगयत १४ वटा भा.यव.को रानग जम्भा १९ जना, 6 
वटा नन.भा.यव. को रानग ३० जना य ४० वटा प्रा.यव. को रानग जम्भा १२१ जना य वार यवकास 
केन्द्रभा ३६ जना भात्र श्चशऺक दयवन्दी यहेको नथमो । 2074 को ऩयहरो यवद्यारम अनगुभन 
प्रनतवेदनका अनसुाय साभदुायमक यवद्यारमका १२५०३ जना यवद्याथॉको रानग जम्भा 202 जना 
भात्र श्चशऺकको व्मवस्था नथमो ।बने ननजी स्रोतवाट व्ममबाय हनुे गयी १५७ जना श्चशऺक 



नगयऩानरकानबत्रका सवै साभदुायमक यवद्यारमभा यहेका नथए ।जसफाट वायषयक कयोडौँ रयन सभदुामभा 
थऩुारयएको नथमो । धेयै जसो सभदुामरे उक्त रयन नतनय नसक्दा थपु्रै यवद्यारमहरुका ननजीस्रोतभा 
कामययत श्चशऺकहरु यवद्यारमहरुफाट कयोडौँ रुऩैमाॉ ऩारयश्रनभक नरन नसयक उधायोभा वषौ देश्चख 
कामययत यहेको नततो मथाथय हाम्रो साभ ुयहेको नथमो ।नगयऩानरका स्थाऩना ऩिात ऩयहरो ऩटक 
नगयऩानरकारे २०७४ भा आधायबतू श्चशऺा ऩयीऺा (कऺा ८) को वायषयक ऩयीऺा सञ्चारन बमो 
मसरे नगयऩानरकाको शैश्चऺक अवस्था छरयङ्ग वनामो ।जहाॉ ८७९ जना ऩयीऺाथॉ सहबानग बएकोभा 
जम्भा १९ जना अथायत २.१६ प्रनतशत भात्र यवद्याथॉ सपर बए ।ऩयहरो यवद्यारम अनगुभन 
प्रनतवेदन, 2074 भा यवद्याथॉ उऩश्चस्थनत जम्भा ६४ प्रनतशत नथमो बने श्चशऺक उऩश्चस्थनत ७१ 
प्रनतशत यहेको नथमो । 

साभदुायमक यवद्यारमहरुराई अनगुभन, ननमभण नहदुा यवद्यारमको शैश्चऺक अवस्था भतृ 
अवस्था जस्तै नथमो । २०७४ सारभा कऺा ८ को ऩयीऺाभा ७८९ जना सहबानग बएकोभा जम्भा 
१९ जना २.१६ प्रनतशतभात्र यवद्याथॉ उनतणय बएऩनछ नगयऩानरकारे यवशेष मोजना वनाएय नत कऺा 
८ को ऩयीऺाभा उनतणय बएका १९ जना यवद्याथॉराइभात्र बएऩनन याम्रो श्चशऺा प्रदान गने उदे्दश्मरे 
नगयऩानरकाभा एउटा नभूना (याम्रो) यवद्यारम सञ्चारन गने ननणयमभा ऩगु्मो य श्री शयहद स्भनृत नभूना 
भा.यव.नाभको यवद्यारम याडीज्मूराभा सञ्चारन गने गयी कऺा ६-१० को अनभुनत नगयऩानरकाफाट 
प्रदान गयी सञ्चारन गरयमो ।साथै याजनननतक प्रनतशोतका आधायभा चमाउ उम्रझैे सञ्चानरत 
यवद्यारमहरुराई भजय, कऺा घटाउने तथा यवद्याथॉ अनऩुातभा श्चशऺक दयवन्दीको व्मवस्था गरयमो । 
१४ वटा ननजी य ५ वटा साभदुायमक यवद्यारमहरुराइ भजय गरयमो बने १8 वटा साभदुायमक 
यवद्यारमहरुको तह घटाइमो ।ननजी स्रोतका श्चशऺकको कायण अनबबावकभा थऩुारयएको बायराइ 
अन्त्म गदै प्रत्मेक यवद्यारमभा यवद्याथॉ अनऩुात, तहगत य यवषमगत श्चशऺकको व्मवस्था गरय 
नगयऩानरकारे कयाय स्वमॊसेवक श्चशऺक व्मवस्था गरयमो । जसभा यवद्यारम कभयचायी ५ जना,वार 
यवकास केन्द्रभा ३3 जना, प्रा.यव. तहभा ३7 जना, नन.भा.यव.तहभा ७७ जना, भा.यव. तहभा ४७ 
जना गयी जम्भा १९९ जना श्चशऺकको व्मवस्था बएऩनछ यवद्यामरहरु यवस्तायै आफ्नो गनतभा अश्चघ 
वढेको देश्चखन्छ ।यवद्यारमहरुभा हार श्चशऺक अबावको कायण ऩठनऩाठनभा अवयोध हनुे काभ ऩूणय 
रुऩभा अन्त्म य अनबबावकहरुफाट साभदुायमक यवद्यारमहरुरे चन्दा असलु्ने काभको ऩूणयरुऩभा 
ननभयरीकयण गयीएको छ ।हार नगयऩानरकाबरयभा साभदुायमक यवद्यारमहरुभा श्चशऺक कभयचायी 
सॊख्मा ४८७ यहेको छ ।यवद्याथॉ अनऩुात, यवषमगत य तहगत श्चशऺकको व्मवस्था बए ऩिात 



शैश्चऺक ऺेत्रको गणुस्तय सधुायभा प्रत्मऺ प्रबाव ऩयेको छ ।जस अनसुाय २०७४ भा कऺा ८ को 
ऩयीऺाभा २.16 प्रनतशत, २०७५ भा कऺा ८ को ऩयीऺाभा १५.60 प्रनतशतफाट 2076 को 
कऺा ८ को ऩयीऺाभा ३६.25 प्रनतशतभा ऩगेुको छ । कोनबड-19 का कायण 2077 भा 
यवद्याथॉराइ प्रयीऺा प्रणारीफाट कऺा उन्ननत गनय सयकएन तय 2077 सारभा ९० प्रनतशत 
ऩठनऩाठन सयकएकोरे मस वषय कऺा ८ को ऩयीऺा हनु सकेको बए ५० प्रनतशत ननतजा प्राि हनुे 
आकरन नथमो । कऺा ५ को नगय स्तरयम 2075 सारभा 36.21 प्रनतशत उनतणय बएको नथमो 
बने 2076 सारभा 47.16 प्रनतशत यवद्याथॉ उनतणय बएका नथए ।२०74 सारभा ६४ प्रनतशत 
यवद्याथॉ उऩश्चस्थनत दय नथमो बने २०७७ सारभा आइऩगु्दा ७७.22 प्रनतशत ऩगेुको छ । 

नगयऩानरकारे बौगोनरक यवकटताराइ भध्मनजय एक वडा एक भा.यव. को अवधायणा 
अनसुाय २ वटा भा.यव.सञ्चारन गरयएका छन । एक वटा नभूना यवद्यारमको रुऩभा यवकास गरयएको 
छ बने २ वटा प्रायवनधक श्चशऺारम ऩनन सञ्चारन बएका छन । मसै वषय आठयवसकोट 
नगयऩानरकाको वडा नॊ. 9 भा यहेका ३ वटा यवद्यारमहरु श्री फारकल्माण भाध्मनभक यवद्यारम 
आठयवसकोट, श्री शयहद स्भनृत नभूना भाध्मनभक यवद्यारम याडी य श्री ददऩज्मोती आधायबतू यवद्यारम 
याडीराई सभामोजन गयी नभूना यवद्यारम वनाउने प्रयक्रमा आयम्ब बएको छ ।नगयऩानरका स्थाऩना 
ऩनछ २ कोठे १२ वटा, ३ कोठे १ वटा, ४ कोठे १० वटा, ५ कोठे २ वटा, ६ कोठे १ वटा, 
८ कोठे २ वटा य १२ कोठे १ वटा गयी जम्भा २९ वटा ऩक्की बवन ननभायण बएका छन ्। 
जसभा ३ वटा प्रदेश सयकायफाट य २६ वटा नगयऩानरकाको सहमोगभा ननभायण गरयएका छन ्
।जसको रानग कुर १४ कयोड ९५ राख २७ हजाय १ सम ३६ रुऩैमा रागत खचय बएको छ 
।साथै २० वटा यवद्यारमभा घेयफाय बएको जसभा ९७ राख ७ हजाय खचय बएको छ । २ वटा 
यवद्यारमराइ स्तान्तयण, १ वटाराइ नमाॉ सञ्चारन, ४ वटाको थऩ जग्गा खरयद य १ वटा क्माम्ऩस 
गरय जम्भा ८ वटाको रानग २ कयोड ८१ राख वजेट व्मवस्था गरय जग्गा खरयद बएका छन 
।यवनबन्न यवद्यारमभा गरय १६ वटा शौचारम ननभायण बएका छन जसको रानग ८६ राख ५० हजाय 
वजेट व्मवस्था गरयएको नथमो ।१३ वटा यवद्यारमको यपल्ड ननभायण गरयएको छ जसको रानग 53 
राख 55 हजाय वजेटको व्मवस्था गरयएको नथमो ।३ वटा यवद्यारमभा सोरायको व्मवस्था बएको 
छ ।जसभा ३२ राख ५० हजाय खचय बएको छ ।९ वटा यवद्यारमभा कम्प्मटुय ल्मावको व्मवस्था 
बएको छ । जसभा १ कयोड ६३ राख वजेट खचय बएको छ ।६ वटा यवऻान प्रमोगशारा ननभायण 
बएका छन । जसको रानग  ३९ राख वजेट व्मवस्था गरयएको नथमो ।३ वटा यवद्यारमभा 



ऩसु्तकारमको व्मवस्थाऩन बएको छ । ५ वटा यवद्यारमभा नडश्चजटर वोडय जडान गरयएको छ बने 
१७ वटा भा.यव. य ३ वटा आ.यव.भा इन्टयनेट जडान गरयएको छ । 

नगयऩानरकाको शैश्चऺक अवस्था सधुायको रानग यवद्याथॉ, श्चशऺक य यवद्यारमराइ ऩयुस्काय य 
दण्डको व्मवस्था ऩनन गरयएको छ ।जस अनसुाय हारसम्भ कऺा ५ य कऺा ८ को ऩयीऺाभा 
उत्कृष्ट ननतजा प्राि गने यवद्यारम, यवषमगत श्चशऺक य यवद्याथॉराइ ऩयुस्कृत कामयक्रभ ननयन्तय 
गरयएको छ ।श्चशऺक अननमनभतताराइ कभ गनय अननमनभत हनुे श्चशऺकहरुको करयफ ३० राख 
तरव कट्टी गरयमो ।जसरे गदाय श्चशऺक उऩश्चस्थनतभा सधुाय बमो ।शैश्चऺक सधुायको रानग 
नन.भा.यव.य भा.यव. तहका प्रधानाध्माऩकहरुराइ नेऩार य बायतकाका उत्कृष्ट यवद्यारमहरुभा भ्रभण 
गयाइएको छ । साथै यवद्याथॉको सवायङ्गनग यवकासको रानग यवद्याथॉहरुराइ अन्तय यवद्यारम स्तरयम 
यवयवध प्रनतमोनगता तथा याष्डऩनत यननङ्ग श्चशल्ड प्रनतमोनगता ननमनभत सञ्चारन गयी उत्कृष्ट हनुे 
यवद्याथॉराइ ऩयुस्कृत गने गरयएको छ ।साथै उचच श्चशऺाभा यवऻान ऩढने यवद्याथॉराइ थऩ सहज य 
हौसरा प्रदान गने य यवऻान श्चशऺकराइ ऩनन थऩ ऩषृ्ठऩोषण होस बने्न उदेश्मका साथ यवद्यारमहरुका 
यवऻान श्चशऺकहरुराइ य यवद्याथॉराइ बायतको भमु्वइभा यहेको उत्कृष्ट जाहरुरार नेरु यवऻान 
सॊग्राहरमभा भ्रभण गयाइमो । नगयऩानरका नबत्रका सम्ऩूणय श्चशऺक य प्रधानाध्माऩकराई नेऩारको 
नभूना यवद्यारम श्री कानरका भानवऻान भा.यव. वटुवरका प्रधानाध्माऩक घनश्माभ बसुारद्धाया 
प्रश्चशऺण गयाइमो । प्रत्मेक यवद्यारमहरुभा भाऩदण्ड वनाएय प्र.अ.ननमशु्चक्त गरयएको छ । 
श्चशऺकहरुराइ तानरभको व्मवस्था गरयएको छ । वार यवकास श्चशश्चऺकाराइ न्मून ऩारयश्रनभक 
बएका कायण कामयसम्ऩादन भूल्माङ्कनको आधायभा १०० प्रनतशत प्रोत्साहन बिाको व्मवस्था 
गरयएको छ ।यवद्यारम अनगुभन, भूल्माङ्कनराइ प्रबावकायी वनाउन शैश्चऺक गणुस्तय ऩयीऺण केन्द्रको 
स्थाऩना गरय ४ जना कभयचायीको व्मवस्था गरयएको छ । धेयै यवद्याथॉहरु कऺा छोडनकुो कायण 
गरयफी बएकोरे यवद्याथॉराइ ननशलु्क ऩोशाक यवतयण गरयएको छ ।अनाथ वारवानरकाको रानग 
जग्गा खरयद गरय बवन ननभायण गरयएको छ । साथै ननजहरुको रारनऩारनको रानग वजेटको 
व्मवस्था गरयएको छ । स्थानीम ऩरयवेश य भाटो सहुाउदो स्थानीम ऩाठ्यक्रभको ननभायण गरय 
कामायन्वमनको प्रयक्रमाभा छ । गरयफ तथा जेहेन्दाय यवद्याथॉहरुराइ छात्रवशृ्चिको व्मवस्था गरयएको 
छ । नेऩारको यवनबन्न करेजहरुभा गरय १७ जनारे यवनबन्न यवषमहरुभा अध्ममन गरययहेका छन । 
जसभा एच.ए. २ जना, स्टाप नसय २ जना, अनसस्टेन्ट नसनबर इश्चन्जननमय ३ जना, अनसस्टेन्ट 
इरेश्चक्िकर इश्चन्जननमय २ जना, अनसस्टेन्ट भेकाननकर इश्चन्जननमय १ जना, आइ.यट. ३ जना, कृयष 



वारी यवऻान २ जना य कानून २ जना छन ्। शैश्चऺक रयन भापय त २ जनारे यपनरयऩन्सफाट 
ऩाइरट अध्ममन गरयसकेका छन ्।आनथयक वषय 2078/79 भा मस नगयऩानरकाभा यहेका गरयफ 
तथा जेहान्दाय यवद्याथॉहरु भध्मे 1 जना एभ.यव.यव.एस ., 1 जना पाभेसी, 5 जना एच.ए.,1 जना 
ऩश ुयवऻान,3 जना कृयष वारी यवऻान,1 जना आकेटेक्चय 2 जना सवे, 5 जना नसनबर 
ओबयनसमय,7 जना आइ.यट. गयी 26 जनारे छात्रवनृत कोटाभा अध्ममन गरययहेका छन ्। 
मवुाहरुको प्रनतबा ऩयहचान कामयक्रभ सञ्चारन गयी मवुाहरुको प्रनतबा सॊयऺण प्रवद्धयन गरयएको छ । 
जस अन्तगयत मस नगयऩानरकाफाट छनौट गयी प्रदेश स्तयको प्रनतबा ऩयहचान कामयक्रभभा ततृीम 
स्थान हानसर गयेका छन । 

   अन्तभा मस नगयऩानरकाभा यहेका यवद्यारमहरुको बौनतक ऩूवायधायहरुको अबाव, 
बौगोनरक यवकटता, सचुना प्रयवनधको अप्रमािता, श्चशऺक दयवन्दीको अबाव, गरयफी, वेयोजगायी, 
जनचेतनाको कभीका कायण नगयऩानरकाका आशानतत उऩरश्चधधका वाधक हनु ।तथायऩ मस 
नगयऩानरकारे हारसम्भ गयेका प्रमास य उऩरश्चधधहरुराई केराएय हेदाय बयवष्मभा मस 
नगयऩानरकाफाट याज्मका यवनबन्न ऺेत्रभा मोगदान गनय सक्ने दऺ जनशश्चक्त तमाय हनुे आधाय खडा 
बएको दावी गनय सयकन्छ । 

आठयवसकोट नगयऩानरकाको आ.व.२०७९/080 को श्चशऺा नननत 
१. सफै नगयफासीराई बयवष्मप्रनत आशावान,सभ्म ,ससुस्कृत,मोग्म,प्रनतस्ऩधॉ उद्यभश्चशर,नसजयनशीर य 
आत्भयवश्वासी नागरयक फनाउने मस नगयऩानरकाको श्चशऺा नननत हो ।यायष्डम आवश्मकता य 
अन्तयायष्डम अवसयका आधायभा जनशश्चक्तको प्रऺेऩण गयी यवषमगत ऺेत्रगत जनशश्चक्त उत्ऩादन 
गरयनेछ। 

२. यवकास ननभायण य साभाश्चजक सेवाका ऺेत्रभा यवशेषऻ जनशश्चक्तको अबाव यहेको छ।आवश्मक 
जनशश्चक्त यवकासका रानग कृयष तथा वन ऩमायवयण,यवऻान तथा प्रयवनध श्चचयकत्सा, आमवेुद, ऩमयटन, 
ईश्चन्जननमरयङ्ग  रगामतका यवश्चशष्टीकृत यवधाभा उचच श्चशऺा अध्ममनको रानग छात्रवनृतको व्मवस्था 
नभराईनेछ। 

३. भ फनाउछु भेयो गाउ अनबमान सञ्चारन गरय नगयऩानरकाद्धाया ननमकु्त कयाय स्वमॊ सेवक 
श्चशऺकराई यवकास ननभायण तथा शैश्चऺक यवकास सम्फश्चन्ध काभभा नगयऩानरकाबय सञ्चारन गरयनेछ। 



४. यवद्यारम उभेयका सफै फारफानरका यवद्यारमभा हनुे सनुनश्चित गरयने छ।फारफानरकाराई 
यवद्यारम ल्माऔ य ऩढाईभा यटकाऔ कामयक्रभराई थऩ प्रबावकायी फनाई नगयऩानरकाबय अनबबावक 
श्चशऺा सञ्चारन गरयने छ। 

५. याष्डऩनत शैश्चऺक सधुाय कामयक्रभ भापय त श्चशऺण सॊस्थाको बौनतक ऩवुायधाय तथा नसकाई सयुवधाभा 
सधुाय गरयनेछ।मस कामयक्रभभा वैऻाननक अनसुन्धान,प्रयवनधको यवकास तथा नवप्रवतयन एवॊ फौयद्धक 
प्रनतबाहरुराई प्रोत्साहन रगामतका कामयहरु सभावेश गरयनेछ।नमाॉ प्रयवनध य ऻानको यवकास एवॊ 
यवस्तायका रानग अनकुुर वातावयण नसजयना गयी रगानी गरयनेछ। 

६. सावयजननक यवद्यारमहरुराई गणुस्तयीम श्चशऺाको केन्द्र फनाईने छ। सफै यवद्यारमहरुभा जस्ता 
ऩाता  भकु्त कामयक्रभ राग ुगयाइने छ ।सायवजननक यवद्यारमको सभग्र सधुायका रानग ननतजाभरुक 
अनगुभन,भलु्माङ्कन ऩषृ्ठऩोषणराई थऩ सदुृढ गरयनेछ। 

७. यवद्यारमस्तयभा यवऻान श्चशऺाराई प्रबावकारय य रुश्चचकय फनाउन वैऻाननक नसकाई यवनधभा जोड 
ददईने छ।हयेक भाध्मनभक यवद्यारमहरुभा क्रभश.यवऻान प्रमोगशारा स्थाऩना गरयनेछ। 

८. प्रायवनधक जनशश्चक्तको अबाव हटाउन प्रायवनधक श्चशऺा यवस्ताय गरयनेछ।आठयवसकोट 
नगयऩानरकाभा सञ्चानरत प्रायवनधक तथा व्मावसायमक श्चशऺानरमहरुको स्तयोन्ननत गरयनेछ। 

९. नगयऩानरकारे ननभायण गयेको स्थाननम ऩाठमक्रभभा नगयऩानरकाको गौयव,सॊस्कृत,सभ्मता,भलु्म 
भान्मता,साभाश्चजक एकताको सॊम्वद्धयन एवॊ नागरयकको कतयव्मफोधका यवषमहरु सभेत सभावेश 
गरयनेछ। 

१०. ऩाॉच वषयभनुनका फारफानरकाको सवाययङ्गण यवकासका रानग नगयऩानरकाभा सञ्चानरत प्रयाश्चम्बक 
केन्द्रभा कामययत सहमोनग कामयकतायको ऺभता यवकास गनुयका साथै प्रोत्सायहत गरयनेछ। 

११. सावयजननक भाध्मनभक यवद्यारमभा  क्रभश...सचुना प्रयवनध प्रमोगशारा य ईन्टयनेट सयुवधा 
ऩमुायई श्चशऺाभा आधनुनक प्रयवनधको प्रमोगभा जोड ददईनेछ। 

१२. मसै वषय आठयवसकोट नगयऩानरकाभा  वडा नॊ. ९ भा यहेका श्री फारकल्माण भाध्मनभक 
यवद्यारम आठयवसकोट, श्री शयहद स्भनृत नभूना भाध्मनभक यवद्यारम याडी य श्री ददऩज्मोती आधायबतू 
यवद्यारम याडीराइ सभामोजन गयी नभूना यवद्यारमको रुऩभा यवकास गरयनेछ । 
१3. फारफानरकाको ऩोषण स्तयभा सधुाय ल्माउन य शैश्चऺक सत्र ऩयुा नगयी फीचभा नै कऺा छोडने 
सभस्मा सभाधान गनय सावयजननक यवद्यारमका कऺा ५ सम्भका सफै फारफानरकाराई ददवाखाजा 
कामयक्रभराई थऩ प्रबावकायी फनाईनेछ। 



१4. भाध्मनभक तहका यवधाथॉहरुराई दैननक ऩठनऩाठनको अनतरयक्त यवयवध नगयस्तरयम प्रनतमोनगता 
य खेरकुद  रगामतका अनतरयक्त यक्रमाकराऩभा सहबानग हनु प्रोत्सायहत गरयनेछ। 

15. यवद्यारमको सवाययङ्गण यवकासको रानग यवद्यारमभा कामययत श्चशऺक तथा कभयचायी य 
यवद्यारमका व्मवस्थाऩन सनभनतका ऩदानधकायीहरुराई ऺभता यवकास तानरभ य भ्रभणको व्मवस्था 
गरयनेछ । 

16. साभदुायमक यवद्यारमहरुभा सूचना प्रयवनधराई यवस्ताय गदै आधनुनक प्रयवनधभैत्री श्चशऺण नसकाइ 
यक्रमाकराऩभा जोड ददइनेछ । 

17. मस नगयऩानरका नबत्र यहेका साभदुायमक यवद्यारमहरुराई अॊग्रजेी य नेऩारी दवैु बाषाका 
भाध्मभफाट ऩठनऩाठनको सम्बाव्मता अध्ममन गयी सो कामयक्रभ राग ुगनय सहनुरमत सयहत अनभुनत 
ददने व्मवस्था गरयनेछ । 

नगयऩानरकाको काभ कतयधम अनधकाय 

१. नगय प्रहयी सम्फन्धभा । 

२. सहकायी सॊस्था सम्फन्धी । 

३. नगयऩानरका एप एभ सॊचारन गने गयाउने सम्फन्धी 

४. स्थानीम कय सेवा शलु्क तथा दस्तयु सम्फन्धी । 

५. स्थानीम सेवाको धमवस्थाऩन  सम्फन्धी । 

६. स्थानीम तथ्माङ्क य अनबरेख सङ्करन सम्फन्धी 

७. स्थानीम स्तयका नफकास आमोजना तथा ऩरयमोजना सम्फन्धी । 

८. आधायबतु य भाध्मनभक श्चशऺा सम्फन्धी । 

९. आधायबतु स्वाथ्म य सयसपाइय सम्फन्धी । 

१०.  स्थानीम फजाय धमफस्थाऩन वाताफयण सॊयऺण य जैयवक यवयवधता सम्फन्धी । 

११. स्थानीम सडक ग्रानभण सडक कृयष नसचाइय सम्फन्धी । 

१२. नगय सबा, भेरनभराऩ य भध्मस्थता धमफस्थाऩन सम्फन्धी । 

१३. स्थानीम अनबरेख धमफस्थाऩन सम्फन्धी । 

१४. जग्गा धनी दताय प्रभाणऩजुाय नफतयण सम्फन्धी । 



१५. कृयष तथा ऩशऩुारन, कृषी उत्ऩादन धमफस्थाऩन ऩश ुस्वास्थ्म सहकायी सम्फन्धी । 

१६. जेष्ठ नागरयक, अऩाङ्गता बएका धमश्चक्त य अशक्तहरुको धमफस्थाऩन सम्फन्धी । 

१७. फेयोजगायको तथ्माङ्क सङ्करन सम्फन्धी । 

१८. कृयष प्रसायको व्मवस्थाऩन, सॊचारन य ननमन्त्रण सम्फन्धी । 

१९. खानेऩानी, साना जरयवद्यतु आमोजना, वैकश्चल्ऩक उजाय सम्फन्धी । 

२०. यवऩद व्मवस्थाऩन सम्फन्धी । 

२१. जराधाय, वन्मजन्त,ु खानी तथा खननज ऩदाथयको सॊयऺण सम्फन्धी । 

२२. बाषा, सॊस्कृनत य रनरतकराको सॊयऺण य यवकास सम्फन्धी । 

 



  





 नगयऩानरका अन्तयगत शाखा/ उऩ-शाखा तथा वडा कामायरमभा कामययत कभयचायीहरुको यववयण 

क्र.स. नाभ थय  ऩद 

कामययत शाखा तथा उऩ-
शाखा 

ननमकु्तीको 
प्रकाय भो.न. 

१ भश्चण याज शाह प्र.प्र अनधकृत आठयवसकोट नगयऩानरका  स्थामी 9857872200 

२ धवुय प्रसाद रम्सार रेखा अनधकृत आठयवसकोट नगयऩानरका  स्थामी 9848112817 

३ इन्द्र फहादयु यवष्ट अनधधृत छैठौ श्चशऺा शाखा आठयवसकोट स्थामी 9864294390 

४ याजेश गौतभ इश्चन्जननमय छैठौ ऩवुायधाय यवकाश शाखा स्थामी 9860890574 

५ 

जॊगफहादयु थाभी 
भगय प्र.स. ऩाॉचौ 

प्रशासन शाखा 
स्थामी 9844779191 

६ 

नयेन्द्र कुभाय 
काकी प्रा.स 

श्चशऺा शाखा आठयवसकोट 
स्थामी 9848105828 

७ 

गणेश फहादयु 
थाऩा स.रे.ऩा ऩाॉचौ 

आनथयक प्रशासन शाखा 
स्थामी 9844904456 

८ ननयाजन ओरी प्र.स. ऩाॉचौ फ स्थामी   

९ नररा ओरी भ.यव.नी भयहरा यवकास शाखा स्थामी 9847936360 

१० 

भशु्चक्त प्रसाद 
रयजार 

स.श्चशऺा 
ऩरयऺक 

शैश्चऺक गणुस्तय ऩरयऺण 
केन्द्र स्थामी 9866827415 

११ यत्नफहादय ऩरयमाय खरयदाय 

मोजना तथा अनगुभन उऩ-
शाखा 

स्थामी 
9848123396 

१२ 

यवष्ण ुकुभायी फढुा 
भगय स.भ.यव.नन. 

भयहरा तथा फारफानरका 
उऩ-शाखा स्थामी 9860461376 

१३ ईश्वय खड्का स.रे.ऩा  आनथयक प्रशासन शाखा स्थामी 9847999178 

१४ जम फहादय फढुा प्र.स. चौंथो याजश्व/मातामात/फैठक स्थामी 9868609254 

१५ मवुयाज यव.सी अनभन ऩूवायधाय यवकाश शाखा स्थामी 9843422913 

१६ नरयन्दय कुभाय 

कम्प्मूटय 
अऩयेटय 

सचुना प्रयवनध शाखा 
स्थामी 9861567274 

१७ कुभाय  ओरी प्र स ऩाॉचौँ ९ नॊ. वडा कामायरम स्थामी   

१८ 

खगेन्द्र फहादयु 
थाऩा प्र स ऩाॉचौँ ७ नॊ. वडा कामायरम स्थामी   



१९ खेभयाज ऩनु प्र स चौथो १४ नॊ. वडा कामायरम स्थामी   

२० भोहन के.सी 
अ. सव 
ईश्चन्जननमय ४ न. वडा कामायरम स्थामी   

२१ कभर यव.सी सव-ईश्चन्जननमय ६ नॊ. वडा कामायरम स्थामी   

२२ फारकृष्ण गयी प्र.स. चौंथो ११ नॊ. वडा कामायरम स्थामी   

२३ 

धन फहादयु 
खड्का शे्रणी यवयहन आ.न.ऩा कामायरम स्थामी   

२४ सऩुय भल्र शे्रणी यवयहन आ.न.ऩा कामायरम स्थामी   

 

करार सेवामा काययरत कमयचारीहराः 

   
 

  

क्र.स. नाभ थय  ऩद कामययत कामायरम 

ननमकु्तीको 
प्रकाय भो.न. 

१ कभर बट्टयाइ योजगाय सॊमोजक आ.न.ऩा   9841852254 

२ भान फहादयु फटारा कम्प्मूटय अऩयेटय 
शैश्चऺक गणुस्तय 
ऩरयऺण केन्द्र कयाय 9866307506 

३ यभेश कुभाय मयी 
एभ. आइ.एस 
अऩयेटय 

साभाश्चजक सयुऺा 
तथा ऩश्चन्जकयण 
उ.शा. अन्तयगत 

सेवा केन्द्र कयाय 98631119299 

४ खकेन्द्र के.सी 
एभ. आइ.एस 
अऩयेटय 

साभाश्चजक सयुऺा 
तथा ऩश्चन्जकयण 

उ.शा अन्तयगत सेवा 
केन्द्र कयाय 9868909590 

५ टेक फहादय चन्द प्रशासन सहामक  सम्ऩनत व्मवस्थाऩन कयाय 9745899665 

६ नत्रऩयुा चन्द भल्र प्रशासन सहामक  

दताय चरानी तथा 
सोधऩूछ कऺ कयाय 9869956624 

७ ऩवन कुभाय मादव प्रायवनधक सहामक 

ऩूवायधाय यवकाश 
शाखा कयाय 9848121419 

८ गोऩार यव.सी प्रशासन सहामक  प्रशासन शाखा कयाय 9861187308 



९ ऻान ुआचामय इरेक्िीनसमन 

यवऩद तथा वातावयण 

उऩ-शाखा कयाय 9868980481 

१० सश्चन्दऩ शाही योजगाय सहामक योजगाय सेवा केन्द्र कयाय   

११ यभेश कुभाय शाही प्रशासन सहामक  १ नॊ. वडा कामायरम कयाय   

१२ प्रश्चजत यव.क प्रशासन सहामक  २ नॊ. वडा कामायरम कयाय  9868221485 

१३ फयुद्धयाभ यव.क प्रशासन सहामक  ३ नॊ. वडा कामायरम कयाय   

१४ 

रक्ष्भण कुभाय 
शाही प्रशासन सहामक  

४ नॊ. वडा कामायरम 
कयाय  9866864665 

१५ मवुयाज बण्डायी प्रशासन सहामक  ५ नॊ. वडा कामायरम कयाय   

१६ कृष्ण फहादयु थाऩा प्रशासन सहामक  ६ नॊ. वडा कामायरम कयाय  9869983224 

१७ कभर यव.क. प्रशासन सहामक  ८ नॊ. वडा कामायरम कयाय   

१८ याभ फहादयु भल्र प्रशासन सहामक  

१० नॊ. वडा 
कामायरम कयाय   

१९ नतरक भल्र यपल्ड सहामक 

१२ नॊ. वडा 
कामायरम कयाय   

२० चक्र फहादयु नड.सी. प्रशासन सहामक  

१३ नॊ. वडा 
कामायरम कयाय   

२१ कयवता फोहोया भेडऩा आ.न.ऩा कयाय   

२२ यहभार फढुा भेडऩा भेडऩा कयाय   

२३ धन फहादयु चदाया  स्काबेटय चारक आ.न.ऩा कयाय   

२४ अजुयन नेऩारी 
धमाकोहोरोडय 

चारक 
आ.न.ऩा 

कयाय   

२५ 

श्चखभ फहादयु 
फटारा सवायी चारक 

आ.न.ऩा 
कयाय   

२६ यहभार ऩोखयेर सवायी चारक आ.न.ऩा कयाय   

२७ प्रश्चजत चदाया यटप्ऩय चारक आ.न.ऩा कयाय   

   
 

  

 

 

 

   
 



आठयवसकोट नगयऩानरका तथा वडा कामायरमभा कामययत कामायरम  
सहमोनग को यववयण 

   
 

  

क्र.स नाभ थय ऩद 

कामययत 
कामायरम 

ननमशु्चक्तको 
प्रकाय भो.न. 

१  सागय सेऩायरी का.स 

१ नॊ. वडा 
कामायरम कयाय   

२ सागय सेऩायरी का.स 

२ नॊ. वडा 
कामायरम स्थामी   

३ ऩये मयी का.स 

३ नॊ. वडा 
कामायरम कयाय   

४ कभर यव.क का.स 

४ नॊ. वडा 
कामायरम कयाय   

५ हयी फहादयु दभाइ का.स 

५ नॊ. वडा 
कामायरम कयाय   

६ गोयवन्द फ. यव.क. का.स 

६.नॊ. वडा 
कामायरम कयाय   

७ चन्द्र फहादयु काभी का.स 

७.नॊ. वडा 
कामायरम कयाय   

८ सनभय फोहया का.स 

८ नॊ. वडा 
कामायरम कयाय   

९ केशय फढुा का.स 

९ नॊ वडा 
कामायरम स्थामी   

१० नसतरे नेऩारी का.स 

१० नॊ. नडा 
कामायरम कयाय   

११ गॊगी नेऩारी का.स 

११ नॊ. वडा 
कामायरम कयाय   

१२ नतरक फहादयु आग्री का.स 

१२ नॊ. वडा 
कामायरम कयाय   

१३ श्चजवन काभी का.स 

१३ नॊ. वडा 
कामायरम कयाय   



१४ प्रभे प्रसाद ऩनु का.स 

१४ नॊ. वडा 
कामायरम कयाय   

१५ नय फहादयु काभी का.स 

ऩश ुसेवा शाखा 
आ.न.ऩा कयाय   

१६ ध्रवुयाज के.सी का.स 

आ.न.ऩा 
कामायरम कयाय   

१७ चन्दे्र कभी का.स 

आ.न.ऩा 
कामायरम कयाय   

१८ तस्वीय ऩरयमाय का.स 

आ.न.ऩा 
कामायरम कयाय   

१९ करे ऩनु का.स 

आ.न.ऩा 
कामायरम कयाय   

२० फयुाउसे दभाई का.स 

आ.न.ऩा 
कामायरम कयाय   

२१ सरयता सेऩायरी के.सी         

 

कृयष सेवा तपय  
क्र.स. कामयक्रभको यववयण ऩरयभाण वडा नॊ./ कामायरमफाट कैयपमत 
१ तयकायीको यवउ यवतयण ३५०० 

कम्ऩोश्चजट 
१४ वटै वडाहरुभा  

२ गहुॉको यवउ यवतयण ३५ क्वीन्टर १४ वटै वडाहरुभा  

३ फारी कटानी धान कभै कोदो 
पाऩय बटभास य भास 

 १४ वटै वडाहरुभा  

४ यकयव उत्ऩादन येकडय १३,८५० k.g. १,२,३,९,१०,११य 
१२ 

 

 

ऩश ुसेवा तपय  
क्र.स. कामयक्रभको 

यववयण 
ऩरयभाण वडा नॊ. / कामायरमफाट कैयपमत 

१ ऩश ुउऩचाय सेवा  ३६०५ऩश ुऩॊछी  ५ वटा सेवा केन्द्रफाट  



२ कृनत्रभ गबायधान 
सेवा  

४ बैसी  १०,११ य १४  

३ येयवज खोऩ ८२ ऩश ुवस्त ु ७ देखी १४ वडाहरुभा   

४ खोयेत खोऩ १०,००० गाई बैनस 
बेडाफाख्रा  

१४ वटै वडाहरुभा  

५ ननमायत कुखयुा ७०६९वटा   आठयवसकोट य गोताभकोट 
सेवा केन्द्रफाट  

 

६ ननमायत खसीफोका 
बेडाफाख्रा 

५५७ वटा ५ वटा सेवा केन्द्रफाट  

७ गाईगोरु बैसी याॉगा २८ वटा ५ वटा सेवा केन्द्रफाट  

 

 

 

प्रशासन शाखा  ्

१. कभयचायीहरुको खटनऩटन गने, कामययववयण ददइय श्चजम्भेवायी तोक्ने कामय  

२. कभयचायीको कामयसम्ऩादन भलु्माङ्कन गने गयेको 
३. सभम सभमभा वडा कामायरम, स्वास्थ्म चौकी, नगय अस्ऩतार न.ऩा. को 

शाखा/उऩशाखाहरुको अनगुभन गने, कामायरम सभम य डे्रस कोड ऩारना बए-नबएको, 
कामयसम्ऩादन रगाएतका यवषमभा अनगुभन गने,  स्ऩयष्टकयण सोध्न,े सचेत गयाउने, 
कायवाही य सो को येकडय याख्न ेकामय गयेको । 

४. कयाय कभयचायीको म्माद थऩ सम्वफन्धी कामय 
५. ऩश्चिकयणको प्रनतनरऩी नसपायीस गने 

६. यवनबन्न कामायरमवाट प्राि सूचना टाॉस गने य सोको जानकायी ऩठाउने कामय गयेको, 
७. यवनबन्न कामायरमफाट प्रनतननधी भाग बए फभोश्चजभ प्रनतननधी जाने, योहफय फस्ने गयेको, 
८. कामयऩानरकाको फैठक, नगय सबा, यवनबन्न सनभनतको फैठक रगाएत आवश्मकता 

अनसुाय अन्म फैठकको धमवस्थाऩन गने य आवश्मकता अनसुाय फैठकका ननणयमहरु 
ऩठाउने गयेको, 



९. यवनबन्न भन्त्रारम, यवबाग य कामायरमफाट यवनबन्न ढाॉचाभा भाग बइय आएका यववयणहरु 
ऩठाउने रगामत अन्म ऩत्राचाय सम्फन्धी कामय, 

१०. नगयऩानरकाको यवननमोजन ऐनभा यवनबन्न श्चशषयकभा छुट्याइयएको कामयक्रभहरुको रानग 
यवनबन्न सॊघ सॊस्थाहरुवाट ल्माइयने कामयक्रभ, कामयमोजनाहरु स्वीकृती य बकु्तानीका रानग 
यटप्ऩणी आदेश ऩेश गने कामय । 

 

  



सामाजिक सरूऺा तथा ऩजजिकरण उऩशाखा 

 





आनथयक प्रशासन शाखा 
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स्वास्थ्म 
*मस तै्रभानसकभा सम्ऩन्न गरयएका स्वास्थ्म कामयक्रभहरु 

१. ३ वटा स्वास्थ्म सॊस्थाको न्मूनतभ सेवा भाऩदण्ड फ्रोअऩ सम्ऩन्न । 

२. ५ वटा स्वास्थ्म सॊस्थाभा ननमनभत तथ्माङ्कऩ गणुस्तय जाॉच ।  

३. स्वास्थ्म कामयक्रभहरुको आ.व.२०७८/७९ को वायषयक सनभऺा । 

४. आठयवसकोट नगयऩानरका वडा नॊ.१३ य १४ भा सभदुामभा ऺमयोग सयक्रम खोजऩड्तार । 

५.सफै स्वास्थ्म सॊस्थाभा स्वास्थ्म सॊस्था सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सनभनत ऩूनय् गठन । 

६. ऩरयभाश्चजयत HMISTools सम्फन्धी अनबभशु्चखकयण । 

७. २ वटा स्वास्थ्म सॊस्थाभा DHIS 2 को अनसाइड कोश्चचङ । 

८. स्वास्थ्मकभॉको ऺभता अनबवयृद्ध तानरभ (SBA, CLT, भाननसक स्वास्थ्म सम्फन्धी तानरभ ) 

* गत नतन फषयको तै्रभानसक तथ्माङ्की यवश्लषेण । 

 

 

 



याजश्व  

 



 

भयहरा तथा फारफानरका 
अऩाङ्गता ऩरयचमऩत्र यवतयण 

 

फैंक खाता छोयीको सूयऺा श्चजवनबयीको कामयक्रभ अन्तयगत ६९ जनाको खाता सॊचारन बएको  

वगय भयहरा  ऩरुुष जम्भा 
क 0 0 0 

ख 5 3 8 

ग 0 0 0 

घ 2 1 3 



आऻारे  ्

जॊग फहादयु थाभी भगय 
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