
  
 
 
 
 

 

 

 

ह"रपरु नगरपा)लका 
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सूचनाको हक स3व5धी ऐन,२०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हक स3व5धी )नयमावल0 २०६५ को )नयम 
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२०७९ साउन १ गते देिख असोज मसा5तस3मको Nववरण ूकाशन ग"रएको 

जानकार0मूलक पिुःतका 
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सूचनाको हक स)व+धी ऐन ,२०६४ को प4र6छेद २ अनसुार जानकार= गराउन ुपन@ Aववरण 

१. Dनकायको ःवGप र ूकृDत 

प4रचय 

Ø ूदेशः मधेश ूदेश 

Ø िजOलाः सलाQह= 
Ø ःथापना DमDतः २०७३ साल 

Ø Uेऽफलः ६६.८६ वगQ Aक.Dम 

Ø वडा सं[याः ९ 

Ø द=घQकाल=न सोचः “ःव6छ, स+ुदर र समु̂ त ह4रपरु” 

Ø घरधरु=ः ७,१६७ जनसं[याः ४७,१८७ मAहलाः २४,३७७ पGुषः२२,८१० साUरताः ४८ ूDतशत (ह4रपरु 
नगर ूोफाइल) 

Ø कायQरत कमQचार= सं[याः नगरपाDलका/वडा तफQ  (ःथायी २६,करार ४० जना) ःवाःaय तफQ  (५१ ःथायी,करार 
१९ जना)  

Ø जलवायूः उंण 

Ø Aवधालयः मा.Aव ६  Dन.मा.Aव  ४  ूा.Aव ५ 

Ø ःवाःaय संःथाः ूा.ःवा के+ि १ ःवा. चौकf ४  आ.ःवा.सेवा के+ि ५ 

२. Dनकायको काम, कतQhय र अDधकारः 
Ø नगर ूहर= hयवःथापन 

Ø सहकार= hयवःथापन 

Ø एफ. एम संचालन 

Ø ःथानीय कर, सेवा शOुक तथा दःतरु 

Ø ःथानीय सेवाको hयवःथापन 

Ø ःथानीय तaयांक र अDभलेख संकलन 

Ø ःथानीय ःतरका Aवकास अयोजना तथा प4रयोजना 
Ø आधारभतू तथा माlयDमक Aवधालय 

Ø आधारभतू ःवाःथय र सरसफाई 

Ø ःथानीय बजार hयवःथापन, वातावरण संरUण तथा जैAवक AवAवधता 



  
 
 
 
 

 

 

Ø ःथानीय सडक, माDमण सडक, कृAष सडक र Dसंचाइ 

Ø नगर सभा, मेलDमलाप र मlयःथताको hयवःथापन 

Ø ःथानीय अDभलेख hयवःथापन 

Ø जqगा धनी दताQ ूमाण पूजाQ Aवतरण 

Ø कृAष तथा पशपुालन, कृAष उrपादन hयवःथापन, पश ुःवाःaय, सहकार= 
Ø sयेt नाग4रक, अपांगता भएका hयिu र अशuहvको hयवःथापन 

Ø बेरोजगारको तaयांक संकलन 

Ø कृAष ूसारको hयवःथापन, संचालन र Dनय+ऽण 

Ø खानेपानी, साना जलAवधतु अयोजना, वैकिOपक ऊजाQ 
Ø Aवपद hयवःथापन 

Ø जलाधार, व+यज+त,ु खानी तथा खDनज पदाथQको संरUण 

Ø भाषा, संःकृDत र लDलतकलाको संरUण र Aवकास 

३.Dनकायमा रहने कमQचार= सं[या र कायQ Aववरणः 
 ह4रपरु नगरपाDलकामा हाल १३६ जना कमQचार= कायQरत रहेका छन।् 

 

४.Dनकायबाट ूदान ग4रने सेवा, स)वि+धत शाखा, िज)मेवार अDधकार=, लाqने दःतरु र समयः 
 



  
 
 
 
 

 

 

 



  
 
 
 
 

 

 

५.DनणQय गन@ ूAबया र अDधकार=ः 
  सामा+य तथा ूशासकfय DनणQयहv Aटपणीका आधारमा ूमखु ूशासकfय अDधकृतबाट र अ+य DनणQयक हकमा Aवषयवःत ु
हेर= नगर ूमखु, नगर उपूमखु, नगर कायQपाDलका र नगरसभाबाट गन@ hयवःथा रहेको । 

६. DनणQय उपर उजरु= सु̂ े अDधकार=ः 
  यस नगरपाDलकाबाट ूदान ग4रएको सेवामा िच| नबझेुमा वा समयमा सेवा ूा~ नभएमा ूमखु ूशासकfय अDधकृत ौी 
�दवाकर भजेुल समU गनुासो गनQ सAकने hयवःथा रहेको छ । 

७.कायाQलय ूमखु र सूचना अDधकार=को नाम र पदः  

कायाQलय ूमखुः �दवाकर भजेुल, ूमखु ूशासकfय अDधकृत 

सूचना अDधकार=ः Gपलाल देवकोटा, अDधकृत ःतर छैठ� 
८. ऐन, Dनयम, AवDनयम वा Dनद@ िशका सूचीः 

     यस अवDधभर देहाय बमोिजमको ऐन, Dनयम, AवDनयम वा Dनद@ िशकाको सूची पा4रत ग4रएको । 

Dस.न. ऐन, Dनयम, AवDनयम वा Dनद@ िशकाको सूची 

१ Aवप� पोटQलमा ःथानीय तहबाट तaयाँक तथा सूचना 
�यबःथापन कायQAवDध २०७९ 

२ ह4रपरु बहुू ाAवDधक िशUालय कायQAवDध 

३ �यबसाय कर कायQAवDध २०७९ 

४ बाल अDधकार संरUण स)व�Qन स)व+धी कायQAवDध २०७९ 

५ नगर ूमखु र नगर उपूमखुको ःवकfय सिचवालय गठन 
तथा स�ालन स)व+धी Dनद@ िशका २०७९ 

६ कृषक समहु गठन/पनुः गठन तथा �यबःथापन कायQAवDध 
२०७९ 

७ ह4रपरु नगरपाDलका, करार सेवा �यबःथापन स)ब+धी 
Dनद@ िशका २०७९ 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

 

 

९. अ)दानी, खचQ तथा आDथQक कारोबार स)ब+धी अधावDधक Aववरणः 

       २०७९ साउन १ गते देिख असोज मसा+तको आय hययको Aववरणः 

Dस.नं        मAहना आय hयय कैAफयत 

१ २०७९ साउन १ गते देिख असोज 
मसा+तको 

२७६६३२५०९|३९ १२२५२९३७८|२० ूथम ऽैमाDसक 

 

१०.सावQजDनक Dनकायमा परेका सूचना माग स)व+धी Dनवेदन र सो उपर सूचना �दएको Aवषयः 

       यस अवDधभर देहाय बमोिजमको सूचना माग भएको। 

• ौी दगुाQ आचायQ, जलजला-७, पवQत (९८६११८३७३२) �ारा सूचना माग भइ उपल�ध गराइएको । 

 

 


