
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ह"रपरु नगरपा)लका 

ह"रपरु नगरकाय-पा)लकाको काया-लय, ह"रपरु , सला-ह0 

सूचनाको हक स3व5धी ऐन,२०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हक स3व5धी )नयमावल0 २०६५ को )नयम 
(३) अनसुार ूकािशत 

 

 

२०७९ का)त-क १ गते देिख पौष मसा5तस3मको Nववरण ूकाशन ग"रएको 

जानकार0मूलक पिुःतका 

ूकाशन )म)त : २०७९ माघ १३ गते 

ूकाशक : 

ह"रपरु नगरपा)लका 

ह"रपरु नगरकाय-पा)लकाको काया-लय, ह"रपरु , सला-ह0 

फोन नं : ०४६-४११०३१ , ०४६-४११०३२ 

वेवसाइट :www.haripurmungov.np 

ईमेल  : info@haripurmun.gov.np ,    ito.haripurmun@gmail.com 
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सूचनाको हक स:व;धी ऐन ,२०६४ को पBरCछेद २ अनसुार जानकार7 गराउन ुपन' )ववरण 

१. 4नकायको ःवLप र ूकृ4त 

पBरचय 

Ø ू देशः मधेश ूदेश 

Ø िजRलाः सलाSह7 
Ø ःथापना 4म4तः २०७३ साल 

Ø Wेऽफलः ६६.८६ वगS )क.4म 

Ø वडा सं\याः ९ 

Ø द7घSकाल7न सोचः “ःवCछ, स;ुदर र सम_ुत हBरपरु” 

Ø घरधरु7ः ७,१६७ जनसं\याः ४७,१८७ म)हलाः २४,३७७ पLुषः२२,८१० साWरताः ४८ ू4तशत (हBरपरु नगर ूोफाइल) 

Ø कायSरत कमSचार7 सं\याः नगरपा4लका/वडा तफS  (ःथायी २६,करार ४० जना) ःवाःbय तफS  (५१ ःथायी,करार १९ जना)  

Ø जलवायूः उंण 

Ø )वधालयः मा.)व ६  4न.मा.)व  ४  ूा.)व ५ 

Ø ःवाःbय संःथाः ूा.ःवा के;ि १ ःवा. चौकf ४  आ.ःवा.सेवा के;ि ५ 

२. 4नकायको काम, कतShय र अ4धकारः 
Ø नगर ूहर7 hयवःथापन 

Ø सहकार7 hयवःथापन 

Ø एफ. एम संचालन 

Ø ःथानीय कर, सेवा शRुक तथा दःतरु 

Ø ःथानीय सेवाको hयवःथापन 

Ø ःथानीय तbयांक र अ4भलेख संकलन 

Ø ःथानीय ःतरका )वकास अयोजना तथा पBरयोजना 
Ø आधारभतू तथा माlय4मक )वधालय 

Ø आधारभतू ःवाःथय र सरसफाई 

Ø ःथानीय बजार hयवःथापन, वातावरण संरWण तथा जै)वक )व)वधता 
Ø ःथानीय सडक, मा4मण सडक, कृ)ष सडक र 4संचाइ 



 
 
 
 
 

 
 
 

Ø नगर सभा, मेल4मलाप र मlयःथताको hयवःथापन 

Ø ःथानीय अ4भलेख hयवःथापन 

Ø जqगा धनी दताS ूमाण पूजाS )वतरण 

Ø कृ)ष तथा पशपुालन, कृ)ष उrपादन hयवःथापन, पश ुःवाःbय, सहकार7 
Ø sयेt नागBरक, अपांगता भएका hयिu र अशuहvको hयवःथापन 

Ø बेरोजगारको तbयांक संकलन 

Ø कृ)ष ूसारको hयवःथापन, संचालन र 4नय;ऽण 

Ø खानेपानी, साना जल)वधतु अयोजना, वैकिRपक ऊजाS 
Ø )वपद hयवःथापन 

Ø जलाधार, व;यज;त,ु खानी तथा ख4नज पदाथSको संरWण 

Ø भाषा, संःकृ4त र ल4लतकलाको संरWण र )वकास 

३.4नकायमा रहने कमSचार7 सं\या र कायS )ववरणः 
 हBरपरु नगरपा4लकामा हाल १३६ जना कमSचार7 कायSरत रहेका छन।् 

 

४.4नकायबाट ूदान गBरने सेवा, स:वि;धत शाखा, िज:मेवार अ4धकार7, लाqने दःतरु र समयः 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
५.4नणSय गन' ू)बया र अ4धकार7ः 
  सामा;य तथा ूशासकfय 4नणSयहv )टपणीका आधारमा ूमखु ूशासकfय अ4धकृतबाट र अ;य 4नणSयक हकमा )वषयवःत ुहेर7 
नगर ूमखु, नगर उपूमखु, नगर कायSपा4लका र नगरसभाबाट गन' hयवःथा रहेको । 

६. 4नणSय उपर उजरु7 स_ेु अ4धकार7ः 
  यस नगरपा4लकाबाट ूदान गBरएको सेवामा िच| नबझेुमा वा समयमा सेवा ूा~ नभएमा ूमखु ूशासकfय अ4धकृत ौी 
�दवाकर भजेुल समW गनुासो गनS स)कने hयवःथा रहेको छ । 

७.कायाSलय ूमखु र सूचना अ4धकार7को नाम र पदः  

कायाSलय ूमखुः �दवाकर भजेुल, ूमखु ूशासकfय अ4धकृत 

सूचना अ4धकार7ः )वनय पौडेल, अ4धकृत ःतर छैठ� 
८. ऐन, 4नयम, )व4नयम वा 4नद' िशका सूचीः 

     यस अव4धभर देहाय बमोिजमको ऐन, 4नयम, )व4नयम वा 4नद' िशकाको सूची पाBरत गBरएको । 

4स.न. ऐन, 4नयम, )व4नयम वा 4नद' िशकाको सूची 

१ नगर ूहर7 स�ालन तथा hयवःथापन स:व;धी कायS4ब4ध 
२०७९ 

२ हBरपरु खानेपानी तथा सरसफाई hयवःथापन  बोडS ऐन 
२०७९ 

३ नगर खेलकुद )वकास कायS)व4ध २०७९ 

४ आ4धSक सहायता 4बतरण कायS)व4ध २०७९ 

 

९. अ:दानी, खचS तथा आ4थSक कारोबार स:ब;धी अधाव4धक )ववरणः 

       २०७९ का4तSक १ गते देिख पौष मसा;तको आय hयय )ववरणः 

4स.नं        म)हना आय hयय कै)फयत 

१ २०७९ का4तSक १ गते देिख पौष मसा;तको ९९७१३७९८|५५ ८३१९७२०३|८७ दोॐो ऽैमा4सक 

 

१०.सावSज4नक 4नकायमा परेका सूचना माग स:व;धी 4नवेदन र सो उपर सूचना �दएको )वषयः 

       यस अव4धभर कुनै प4न सूचना माग नभएको। 


