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१. लनकार्को स्वरुप र प्रकृल िः 

पररचयः 

 संघीय संसद ननवायचन के्षत्रः - १, 

 प्रादनेिक संसद ननवायचन के्षत्र - २, 

 प्रदेिः सदुरूपनिम प्रदेि 

 निल्लाः डडेल्धरुा 

 संस्थाको नाम र ठेगानाः अमरगढी नगरपानलका, डडेल्धरुा 

 संस्थाको नामाकरण इल हासिः  

 नेपाल एकीकरणका हस्ती माननन ेर निउँदो िनहद भनेर समते नचननन ेबडाकािी अमरनसहं थापाले 

तत्कानलन बाइसी राज्य अन्तगयतको डोटी राज्यलाई परानित गरी नविाल नपेाल अनधराज्यमा गाभपेनि यस 

के्षत्रको संरक्षण र महाकाली नदी पारी काँगडासम्म पनन नविय अनभयानमा सफलता प्राप्त गने नसलनसलामा 

यस के्षत्रमा अमरगढी नकल्लाको ननमायण गनय लगाएका र यसक नकल्लालाई ाधार बनाई वरपरका के्षत्रहरुमा 

पनन नविय हानसल गरेको इनतहास पाइन्ि । नकल्लाको ननमायण बटु्टा कँुनदएका नविाल ढुङ्गाद्वारा कलात्मक 

तररकाले गररएको ि । बानहरबाट हदेाय गोलो ाकारमा र नभत्रबाट तीनकुने ाकारमा बनकेो यस नकल्लाको 

बीच भागमा प्राचीन उग्रभकरव मनन्दर रहकेो ि । यस्तो ऐनतहानसक, धानमयक महत्व बोकेको नकल्लाको 

नामबाट नक यस नगरपानलकाको नामाकरण अमरगढी नगरपानलका गररएको हो ।  

 नगरपालिकाको लसमानािः 

 पवुयमा – गन्यापधरुा गाउंपानलका 

 पनिममा – अियमरेु र भागेश्वर गाउंपानलका 

 उत्तरमा – नवदगुाय गाउंपानलका 

 दनक्षणमा – ानलताल गाउंपानलका 

 स्थापना नमनतः २०५३ माघ ११ गते 

 के्षत्रफलः १३८.९५ वगय नक.नम. 

 वडा संखयाः ११ 

 दीघयकानलन सोचः "सफा, स्वच्छ, सनु्दर हराभरा नगरः सम्परू्ण नगरबासीको गौरवपरू्ण रहर" 

 नहन्द ुधमायवलम्बीहरुको बाहुल्यताः ९८.७२% [बाकी अन्य धमायवलम्बीहरु] 

 प्रमुख धालमयक स्थििः  

 श्री उग्रतारा भगवती मनन्दर 

श्री घटालथान मनन्दर 

श्री सहश्रनलङग मनन्दर 



श्री अनसग्राम मनन्दर 

ऐनतहानसक तथा पययटकीय स्थल – अमरगढी नकल्ला, भीमदत्त ादिय बस्ती, कस्याँ टाकुरी र रावलतोली 

गफुा 

 भौगोलिक अवलस्थल िः 

अक्षांस- २९ नडग्री १३.५ देिी २९ नडग्री २४ उत्तर 

देिान्तर - ८० नडग्री १८ देिी ८० नडग्री ३१ पवुय 

उचाई - समनु्र सतह देिी १८४८ नमटरसम्म 

हावापानी - समनितोष्ण र नितोष्ण 

 तापक्रम - अनधकतम ३० नडग्री सेनन्टगे्रड देिी न्यनूतम २ नडग्री सेनन्टग्रेड 

 जनसंख्र्ा (२०७५ सािमा नगरपालिकाबाट सङ्कलि  घरधुरी  थ्र्ाङ्क अनुसार) 

कुल िनसंखया -२२४४२  

कुल घरधरुी – ४८६७ 

साक्षरता प्रनतित – ७०.२३ 

 स्वास्थ्र् लस्थल िः 

 स्वास््य चौकी – ४ 

 ननिी अस्पताल – १ (५० िकया) 

 ाधारभतू स्वास््य केन्र - ६ 

 शैलिक संस्थाहरु 

लवद्यािर्को प्रकार सरकारी/सामुदालर्क संस्थाग  जम्मा 

प्राथनमक (१-५) १४ ७ २१ 

ाधारभतू (१-८) ९ ३ १२ 

माध्यनमक (१-१२) ६ ५ ११ 

क्याम्पस स्नातक स्तर - २ २ 

क्याम्पस स्नातकोत्तर स्तर १ - १ 

िम्मा ३० १७ ४७ 



 





 



२. लनकार्को काम, क यव्र् र अलधकारिः  

 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमोनिम यस नगरपानलकाका काम, कतयव्य र अनधकार 

देहाय बमोनिम रहकेा िन ।  

 नेपालको संनवधानको अनसुचूी ८ र ९ माफय त सनुननित गररएका एकल तथा साझा अनधकारका नवषयहरु 

 नगर प्रहरी व्यवस्थापन 

 सहकारी संस्था व्यवस्थापन 

 एफ.एम. सञ्चालन 

 स्थानीय कर, सेवा िलु्क तथा दस्तरु 

 स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन 

 स्थानीय त्याङ्क र अनभलेि सङ्कलन 

 स्थानीयस्तरका नवकास ायोिना तथा पररयोिना 

 ाधारभतू तथा माध्यनमक निक्षा 

 ाधारभतू स्वास््य र सरसफाई 

 स्थानीय बिार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र िकनवक नवनवधता 

 स्थानीय सडक, ग्रानमण सडक, कृनष सडक र नसचँाई 

 गाउँ सभा, नगर सभा, मलेनमलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन 

 स्थानीय अनभलेि व्यवस्थापन 

 िग्गाधनी दताय प्रमाणपिुायको नवतरण 

 कृनष तथा पिपुालन, कृनष उत्पादन व्यवस्थापन, पि ुस्वास््य, सहकारी 

 िेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यनि र अििहरुको व्यवस्थापन 

 बेरोिगारको त्याङ्क सकंलन 

 कृनष प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र ननयन्त्रण 

 िानेपानी, साना िलनवद्यतु ायोिना, वककनल्पक उिाय 

 नवपद ्व्यवस्थापन 

 िलाधार, वन्यिन्त,ु िानी तथा िननि पदाथयको संरक्षण 

 भाषा, संस्कृनत र लनलतकलाको संरक्षण र नवकास 

 



३. लनकार् अन् गय  रहने कमयचारी  था पदालधकारी संख्र्ा र कार्य लववरणिः 

 

क) अमरगढी नगरपालिकामा कार्यर  कमयचारीहरु 

लस. न. 
नामथर पद /  ह शाखा / लजम्मेवारी लकलसम सम्पकय नम्बर 

१ 

श्री हमेन्तराि पन्त िािा अनधकृत (सातौ ँतह) नन. प्रमिु प्रिासकीय 

अनधकृत / निक्षा, यवुा तथा 

िेलकुद िािा 

स्थायी ९८५८७७७०४७ 

/ 

९८४८७२८०३२ 

२ 

श्री मीनराि ओझा प्रिासकीय अनधकृत (सातौ ँ

तह) 

प्रिासन िािा स्थायी ९८४१९३३९१९ 

३ 

श्री पदमराि भट्ट लेिा अनधकृत (सातौ ँतह) ानथयक प्रिासन िािा स्थायी ९८४८८०१७५५ 

४ श्री कवीन्र राि भट्ट ईनन्िननयर (िकठौ ँतह) प्रानवनधक िािा स्थायी ९८४८८५१९९८ 

५ 

श्री सरुिप्रसाद िोिी प्रिासकीय अनधकृत (िकठौ ँ

तह) 

योिना तथा अनगुमन िािा 

/ सचूना अनधकारी 

स्थायी ९८४८९७७४३० 

६ 

श्री गणिेबहादरु नवष्ट नस.अ.ह.ेव. (िकठौ ँतह) स्वास््य िािा स्थायी ९८५८७५१७५१ 

७ श्री महानवर साँकी अनधकृत िकठौं (प्रानवनधक) पि ुनवकास िािा स्थायी ९८४८८०२७०२ 

८ श्री लालबहादरु साउँद अनधकृत िकठौं  सामानिक नवकास िािा स्थायी ९८४८८०२६३२ 

९ श्री नचत्रा भट्ट नस.अ.न.मी. िकठौं स्वास््य िािा स्थायी  

१० 
श्री मननराि ओझा सहायकस्तर पाचौं तह प्रिासन िािा स्थायी ९८०९४८५३२८ 

११ 

श्री ईन्रा रावल मनहला नवकास ननरीक्षक मनहला तथा बालबानलका 

िािा 

स्थायी ९८६८५५४७३५ 

१२ श्री लक्ष्मीप्रसाद अवस्थी रोिगार सयंोिक रोिगार सवेा केन्र करार ९८४८७६६०८३ 

१३ श्री सरेुि साउँद ईनन्िननयर िकठौं  भवन नवकास िािा करार  

१४ श्री नितराि उपे्रती सहायक पाचौं निन्सी उपिािा स्थायी ९८४८८५९७९७ 

१५ श्री रमेिबहादरु भण्डारी प्रानवनधक सहायक (पाँचौं) कृनष नवकास िािा स्थायी ९८५११३०६८० 

१६ श्री रामबहादरु साउँद लेिापाल (पाँचौं) ान्तररक लेिा पररक्षक स्थायी ९८४८८८९०९९ 

१७ श्री िगेन्र राि िोिी स.ई. (पाँचौं) प्रानवनधक िािा स्थायी ९८४८७४३९८१ 

१८ श्री मीना काकी स.ई. (पाँचौं) प्रानवनधक िािा स्थायी ९८६८७३६७३९ 

१९ श्री नवरेन्र नसहं साउँद प्रा.स. (पाचौं तह) निक्षा, यवुा तथा िेलकुद स्थायी ९८६८७३७२१५ 

२० श्री पदमबहादरु ऐर िररदार प्रिासन िािा स्थायी ४८४२८६९९२० 

२१ श्री ऐन बहादरु बम सहायक कम््यटूर अपरेटर सामानिक सरुक्षा/पनञ्िकरण स्थायी ९८४८५७१२९८ 

२२ श्री नटकादत्त भट्ट अ.स.ई. प्रानवनधक स्थायी ९८४८८०११४३ 



२३ श्री केिब भट्ट अ.स.ई. प्रानवनधक स्थायी ९८६९४०४१६४ 

२४ श्री पिूा पाल अ.स.ई. प्रानवनधक स्थायी ९८६६१०४३६५ 

२५ श्री चक्रदवे पाण्डेय अ.स.ई. प्रानवनधक स्थायी ९८६८७७१२०० 

२६ श्री रमेि िडायत अनमन प्रानवनधक स्थायी  

२७ श्री पारसमणी िोिी सहलेिापाल (चौथो तह) ानथयक प्रिासन िािा स्थायी ९८६४८३८१५४ 

२८ श्री नवनपन िंग कुवर प्रानवनधक सहायक प्रधानमन्त्री रोिगार काययक्रम करार  

२९ श्री कणयबहादरु नवष्ट िररदार रािश्व करार ९८४८७६६४८१ 

३० श्री इन्रा साउँद सहायक कम््यटूर अपरेटर नवनवध करार ९८४८७६९११२ 

३१ श्री िनकराि रोस्यारा अ.स.ई. प्रानवनधक करार ९८४८८०५२८० 

३२ श्री श्यामप्रसाद भट्ट अ.स.ई. प्रानवनधक करार   

३३ श्री हीना नवष्ट पोषण स्वयंसवेक       

३४ श्री पषु्पराि पाठक MIS अपरेटर सामानिक सरुक्षा/पनञ्िकरण करार ९८४८७६६०६५ 

३५ 

श्री कान्तराि भट्ट नफल्ड सहायक सामानिक सरुक्षा/पनञ्िकरण करार ९८४८९५७४७२ 

३६ 

श्री भागरथी कुमारी पन्त पनेरू नफल्ड सहायक सामानिक सरुक्षा/पनञ्िकरण करार ९८४८८२६४९० 

३७ 

श्री नदपक ऐर ना.प्रा.स. कृनष नवकास िािा करार  

३८ 

श्री िगेन्र िोिी ना.प्रा.स. कृनष नवकास िािा करार  

३९ 

श्री तलुसी उपाध्याय ना.प्रा.स. कृनष नवकास िािा करार  

४० 
श्री नबना बोहरा ना.प्रा.स. पि ुनवकास िािा करार  

४१ 
श्री िकुन्तला भट्ट ना.प्रा.स. पि ुसवेा केन्र स्याउले करार  

४२ 

श्री भागरथी साउँद उद्यम नवकास सहिकताय मेड्पा काययक्रम करार  

४३ 

श्री नदनेि रावक उद्यम नवकास सहिकताय मेड्पा काययक्रम करार  

४४ श्री दानबहादरु नवष्ट अपरेटर   करार ९८४८८९७२६५ 

४५ श्री नतलकराि बोहरा ड्राइभर   करार ९८४५१४७०४० 

४६ श्री बादल राना थारू ड्राइभर   स्थायी ९८६८७३९५५० 

४७ श्री राम प्रसाद ओझा ड्राइभर   करार ९८४८७६९१६२ 

४८ श्री िेम पाकी ड्राइभर   करार   

४९ श्री वीरेन्रप्रसाद पन्त का.स.   स्थायी ९८४८८०२३०९ 



५० श्री महानबर चौधरी का.स.   स्थायी ९८४८९८८५७८ 

५१ श्री लालमणी ओझा का.स.   स्थायी ९८४८७६९२५६ 

५२ श्री नरबहादरु नवष्ट का.स.   करार ९८६७०५४४५७ 

५३ श्री नभमबहादरु ऐर का.स.   करार   

५४ श्री महिे िाहु का.स.   करार   

५५ श्री मोहन भाट का.स.   करार  

५६ श्री िगेश्वरी भट्ट ाया  करार  

सलचवािर्का कमयचारीहरु 

१ 
श्री गोनवन्द राि ओझा 

कम््युटर अपरेटर नगर प्रमिु   ९८४८८५९१८१ 

२ 
श्री धमय राि ओझा 

भान्से नगर प्रमिु     

३ 
श्री पिुा भण्डारी 

भान्से नगर उप प्रमिु   ९८६८८५८९४७ 

४ 
श्री केिव राि ओझा 

सपुर भाईिर सिुासन पररयोिना   ९८४८९९१४४० 

ख) वडा अन् गय का कमयचारीहरु 

वडा नं. नाम थर पद /  ह लकलसम फोन नं.  
१ िारदा ओझा वडा सनचव स्थायी  

कमला ऐर का.स. करार 

 २ गणिेदत्त पनेरु वडा सनचव स्थायी ९८४८८०२९६३ 

यज्ञबहादरु भण्डारी का.स. स्थायी 

 ३ चक्र पाण्डे  वडा सनचव स्थायी  

रामदत्त बोहरा का.स. स्थायी 

 ४ केिव राि ओझा वडा सनचव करार  

तारादत्त बोहरा का.स. स्थायी 

 ५ उषा पन्थी वडा सनचव स्थायी ९८४८७१८६९२ 

दवेराि ओझा का.स. करार 

 ६ 

 

नगताकुमारी साउँद वडा सनचव स्थायी ९८६८७२६८३८ 

गोनवन्द नसहं भाट का.स. करार  

७ लोक राि पाठक वडा सनचव करार  

नर बहादरु ऐरी का.स. स्थायी 

 ८ िडक बोहरा वडा सनचव स्थायी ९८६३५१९५४४ 

चक्र बहादरु साँकी का.स. करार 

 



९ नभमबहादरु साँकी वडा सनचव करार ९८४८८२६९७४ 

कृष्णदत्त पाण्डे का.स. स्थायी 

 १० िगेन्रप्रसाद पन्त वडा सनचव करार ९८४८७६६२७३ 

हररप्रसाद भट्ट का.स. स्थायी 

 ११ ऐन बहादरु बम वडा सनचव स्थायी ९८४८५७१२९८ 

रामचन् र िोिी का.स. स्थायी   

ग) अमरगढी नगरपालिका अन् गय का स्वास्थ्र् िेत्रमा कार्यर  कमयचारीहरुको लववरण 

लसन 
 कमयचारीको 

नाम 
पद   ह काउलन्सि न  लजम्मेवारी मोबाईि न 

१ 
गणिे बहादरु 

नबष्ट 
नसअहवे  

अनधकृत 

िकठौं 
C-919 अमरगढी नगरपानलका 9858751751 

२ पे्रम बहादरु ऐर 
िनस्वास््य 

ननररक्षक 

अनधकृत 

िकठौं 
B-1004 

सहश्रनलङ्ग स्वास््य चौकी डडेल्धरुा(हाल 

अमरगढी स्वास््य िािा) 
9848731506 

३ नहना नबष्ट 
पोषण 

स्वयंसवेक 
करार C-55934 अमरगढी नगरपानलका 9865607691 

४ ललीत केसी नसअहवे  
अनधकृत 

िकठौं 
C-37557 उग्रतारा स्वास््य चौकी डडेल्धरुा 9848765467 

५ नचत्रा भट्ट 
नसअनमी 

ननररक्षक 

अनधकृत 

िकठौं 
3821 अमरगढी नगरपानलका 9864772585 

६ उद्धवराि िोिी नसअहवे  पाँचौं   उग्रतारा स्वास््य चौकी डडेल्धरुा 9809470871 

७ ननमयला बोहरा अनमी करार 13329 उग्रतारा स्वास््य चौकी डडेल्धरुा 9848766731 

८ श्यामराि बोहरा 
िनस्वास््य 

ननररक्षक 

अनधकृत 

िकठौं 
C-5234 भमुीराि स्वास््य चौकी डडेल्धरुा 9848827289 

९ कलावती िोिी नसअनमी  पाँचौं   भमुीराि स्वास््य चौकी डडेल्धरुा 9848733126 

१० स्वीकृनत िोिी अनमी  चौथो 25233 भमुीराि स्वास््य चौकी डडेल्धरुा 9868700100 

११ िान्ती भट्ट अनमी  करार 20648 भमुीराि स्वास््य चौकी डडेल्धरुा 9863221205 

१२ नबीन नेपाली 
िनस्वास््य 

ननररक्षक 

अनधकृत 

िकठौं 
B-6288 ाधारभतु स्वा के नबरिम डडेल्धरुा 9865648618 

१३ िोभा रोका अनमी  चौथो 25224 ाधारभतु स्वा के नबरिम डडेल्धरुा 9865610864 

१४ लोकराि पनेरु नसअहवे  
अनधकृत 

िकठौं 
C-11331 घटाल स्वास््य चौकी डडेल्धरुा 9848728530 

१५ 
कमल प्रभा 

भण्डारी 
नसअनमी पाँचौं 3526 घटाल स्वास््य चौकी डडेल्धरुा 9848860441 

१६ पिुा िाह अनमी  चौथो C-13691 घटाल स्वास््य चौकी डडेल्धरुा 9848718395 

१७ प्रनमला िमाय  अहवे  चौथो c-13961 घटाल स्वास््य चौकी डडेल्धरुा 9848728534 

१८ मननष भण्डारी ल्या अ करार 
C-

17033MLT 
घटाल स्वास््य चौकी डडेल्धरुा 9848846727 



१९ पाबयती नगरी अनमी करार 25532 नचरकटे्ट  9868566830 

२० लोकराि भट्ट 
िनस्वास््य 

ननररक्षक 

अनधकृत 

िकठौं 
B-2825 सहश्रनलङ्ग स्वास््य चौकी डडेल्धरुा 9848750854 

२१ बाग्मती साउद नसअनमी  पाँचौं 5786 सहश्रनलङ्ग स्वास््य चौकी डडेल्धरुा 9848870719 

२२ तलुसी भट्ट अनमी  करार 6311 सहश्रनलङ्ग स्वास््य चौकी डडेल्धरुा 9848787152 

२३ 
गोनबन्द बहादरु 

साउँद 
अहवे  चौथो C-41992 सहश्रनलङ्ग स्वास््य चौकी डडेल्धरुा 9865893340 

२४ मनोि पाल ल्या अ करार 
C-

154498MLT 
सहश्रनलङ्ग स्वास््य चौकी डडेल्धरुा 9865658404 

२५ 
भोि बहादरु 

पाल 
अहवे करार C-27549 ाधारभतु स्वास््य केन्र स्याउले डडेल्धरुा 9865616976 

२६ मानमती बोहरा अनमी  करार 22123 ाधारभतु स्वास््य केन्र स्याउले डडेल्धरुा 9868566898 

२७ लक्ष्मी गरुुङ्ग अनमी करार 13524 ाधारभतु स्वास््य केन्र स्याउले डडेल्धरुा 9848765527 

२८ हमेराि ओझा अहवे  करार C-42254 ाधारभतु स्वास््य केन्र भनलया डडेल्धरुा 9848765019 

२९ रनमता बोहरा अनमी  करार 26205 ाधारभतु स्वास््य केन्र भनलया डडेल्धरुा 986460035 

३० लक्ष्मी दबेी भट्ट नसअनमी  पाँचौं 6444 
ाधारभतु स्वास््य केन्र भज्न्यौटा 

डडेल्धरुा 
9848489299 

३१ 
धबु्रराि 

ताम्राकार 
अहवे  चौथो C-32424 

ाधारभतु स्वास््य केन्र भज्न्यौटा 

डडेल्धरुा 
9840292411 

३२ महादबे भट्ट अहवे  चौथो B-1863 ाधारभतु स्वास््य केन्र डकले डडेल्धरुा 9848483427 

३३ 
दगुाय कुमारी 

नदयाल 
अनमी  चौथो 16675 ाधारभतु स्वास््य केन्र डकले डडेल्धरुा 9848483102 

३४ यिोदा ओझा अहवे  करार C-42912 ाधारभतु स्वास््य केन्र डकले डडेल्धरुा 9848872338 

३५ पे्रम राि िोिी अहवे  करार C-18738 
ाधारभतु स्वास््य केन्र सल्लाघारर 

डडेल्धरुा 
9848765834 

३६ नचत्रा भट्टराई अनमी करार 19399 
ाधारभतु स्वास््य केन्र सल्लाघारर 

डडेल्धरुा 
9848765180 

३७ ािा भट्ट नवद्यालय नसय   34217 घटाल मा नब नवुाकोट डडेल्धरुा 9865904668 

३८ नदपा साउँद नवद्यालय नसय   54124 महने्रमा नब िलंगा डडेल्धरुा 9804671161 

३९ प्रकृनत के सी नवद्यालय नसय   52948 रानिनामा नदएको 9843661971 

४० अमतृा रोकाया नवद्यालय नसय   59638 भागेश्वर मा नब टाँटर 9865570679 

४१ िशु्मा बरायली नवद्यालय नसय   56005 िम्भनुाथ प्रा नब िचडा 9868893872 

४२ भावना िोिी नवद्यालय नसय   59284 रानिनामा नदएको 9865813209 

४३ अननता नबष्ट नवद्यालय नसय   41295 उग्रतारा मा नब पोिरा 9868752495 

४४ उमीला साउँद नवद्यालय नसय   21784 सहश्रनलङ्ग मा नब राई 9840592309 

४५ रीत ुदउेवा नवद्यालय नसय   55954 अनसग्राम ा नब नलटररगाउँ 9844183533 

४६ सनदक्षा िकरु नवद्यालय नसय   53628 बकिनाथ ा नब भनलया 9809442037 

४७ अमरेला धानम कास करार   उग्रतारा स्वास््य चौकी डडेल्धरुा 9865802269 



४८ पसु्पराि िोनि कास करार   सहश्रनलङ्ग स्वास््य चौकी डडेल्धरुा 9848765345 

४९ पदमा कानम कास करार   सहश्रनलङ्ग स्वास््य चौकी डडेल्धरुा   

५० पसु्पा साउद कास करार   घटाल स्वास््य चौकी डडेल्धरुा 9847145350 

५१ दनेबलाल ओझा कास करार   भनुमराि स्वास््य चौकी डडेल्धरुा 9849968048 

५२ िन्तरा ऐर कास करार   ाधारभतु स्वास््य केन्र स्याउले डडेल्धरुा 9848847034 

५३ पषु्पराि पनेरु कास करार   
ाधारभतु स्वास््य केन्र सल्लाघारी 

डडेल्धरुा 
9848826818 

५४ दल ब भन्डारर कास स्थायी   ाधारभतु स्वा के नबरिम डडेल्धरुा 9848729858 

५५ राि व रावत कास करार   ाधारभतु स्वास््य केन्र भनलया डडेल्धरुा 9864771661 

५६ 
डम्बरा नबष्ट 

साँकी 
कास करार   ाधारभतु स्वास््य केन्र डकले डडेल्धरुा 9848717190 

घ) अमरगढी नगरकार्यपालिकाका सदस्र्हरुको लववरण 

लस.नं. नाम थर पद कार्ायिर् मोवाईि  नं. 

१ श्री नवशे्वश्वर प्रसाद ओझा नगर प्रमिु अनपा ९८५८७५१४९३ 

२ श्री सनंगता भण्डारी उप प्रमिु अनपा ९८४८८७३६७६ 

३ श्री लोक वहादरु ऐर वडा अध्यक्ष अनपा १ ९७४९५१७७५३ 

४ श्री मनोरथ िडायत वडा अध्यक्ष अनपा २ ९८४८७२८४४२ 

५ श्री गोनवन्द वोहरा वडा अध्यक्ष अनपा ३ ९८५१०३२६९० 

६ श्री नदपेन्र थापा वडा अध्यक्ष अनपा ४ ९८४८७४०६३६ 

७ श्री िेमराि पाठक वडा अध्यक्ष अनपा ५ ९८४८७६६७१५ 

८ श्री गोनवन्दराि भट्ट वडा अध्यक्ष अनपा ६ ९८४८८५५४९८ 

९ श्री िडक वहादरु वोहरा वडा अध्यक्ष अनपा ७ ९८४८८८९०१७ 

१० श्री नर वहादरु िांकी वडा अध्यक्ष अनपा ८ ९८४८८४७१०१ 

११ श्री नभम वहादरु रोकाया वडा अध्यक्ष अनपा ९ ९८४८८९३९६९ 

१२ श्री नवष्ण ुदत्त भट्ट वडा अध्यक्ष अनपा १० ९८४८७८६२२४ 

१३ श्री सयुय प्रकास िड्का वडा अध्यक्ष अनपा ११ ९८४८८५५५३३ 

१४ श्री नारु दवेी सटेी काययपानलका सदस्य अनपा ९८४०४७६३४७ 

१५ श्री मञ्ि ुऐर काययपानलका सदस्य अनपा ९८६८८०५११९ 

१६ श्री लक्ष्मी ताम्राकार काययपानलका सदस्य अनपा ९८४८८४७५७५ 

१७ श्री धौली दवेी दमाई काययपानलका सदस्य अनपा ९८४८७८२६२१ 

१८ श्री राम पररयार काययपानलका सदस्य अनपा ९८४८८२५२४२ 

१९ श्री बेलु दवेी भट्ट काययपानलका सदस्य अनपा ९८४८७१८२८८ 

२० श्री सञ्िय िकरु काययपानलका सदस्य अनपा ९८४८७१७८२० 

२१ श्री सरस्वती ओझा काययपानलका सदस्य अनपा ९८४३८३३८८४ 



४. सेवा प्रदान गने लनकार्को शाखा र लजम्मेवार अलधकारीिः 

लस.नं. शाखा लजम्मेवार अलधकारी सम्पकय  नम्बर कैलफर्  

१ कायायलय प्रमिु / 

निक्षा, यवुा तथा 

िेलकुद िािा 

हमेन्त राि पन्त ९८५८७७७०४७ / 

९८४८७२८०३२ 

 

२ प्रिासन िािा / उद्यम 

नवकास िािा 

नमन राि ओझा ९८४१९३३९१९  

३ ानथयक प्रिासन िािा पदमराि भट्ट ९८४८८०१७५५  

४ प्रानवनधक िािा कनवन्र राि भट्ट ९८४८८५१९९८  

५ योिना तथा अनगुमन 

िािा / सहकारी  

सरुि प्रसाद िोिी ९८४८९७७४३० सचूना अनधकारी 

६ सामानिक नवकास 

िािा 

लाल बहादरु साउँद ९८४८७१०९२०  

७ सामानिक सरुक्षा तथा 

पनञ्िकरण िािा 

ऐन बहादरु बम ९८४८५७१२९८  

८ कृनष नवकास िािा रमेि बहादरु भण्डारी ९८५११३०६८०  

९ पि ुनवकास िािा महानवर साँकी ९८४८८०२७०२  

१० मनहला तथा 

बालबानलका िािा 

इन्रा रावल ९८६८५५४७३५  

११ रािश्व िािा कणय बहादरु नवष्ट ९८४८७६६४८१  

१२ निन्सी िािा िीत राि उपे्रती ९८४८८५९७९७  

१३ स्वास््य िािा गणिे बहादरु नवष्ट ९८५८७५१७५१  

१४ प्रधानमन्त्री रोिगार 

काययक्रम 

लक्ष्मी प्रसाद अवस्थी ९८४८७६६०८३  

१५ ान्तररक लेिा पररक्षण राम बहादरु साउँद ९८४८८८९०९९  

५. लनणयर् गने प्रलिर्ा र अलधकारिः 

 सामान्य ननणययहरु िािागत नट्पणीको ाधारमा प्रमिु प्रिासकीय अनधकृतबाट र अन्य ननणययको हकमा 

नवषयवस्त ुहरेी नगर उप-प्रमिु, प्रमिु, काययपानलकाको बकठक र नगर सभाबाट गन ेव्यवस्था रहकेो ि ।  

६. लनणयर् उपर उजुरी सुन्ने अलधकारीिः 

 यस नगरपानलकाबाट प्रदान गररएको सेवामा नचत्त नबझेुमा यस कायायलयमा रहकेो गनुासो पेनटकामा गनुासो 

नलनित रुपमा र मौनिक रुपमा गनुासो सनु्ने अनधकारी समक्ष राखन सनकनेि । साथक तत ्पिात पनन नचत्त नबझेुको 

िण्डमा प्रमिु प्रिासकीय अनधकृत र क्रमिः न्यानयक सनमनतमा उिरुी दताय गनय सनकने व्यवस्था ि । गनुासोकतायको 

नाम ावश्यकतानसुार गो्य हनुेि । अमरगढी नगरपानलकाको वेबसाइट (www.amargadhimun.gov.np) मा 

समते कायायलय प्रमिु, सचूना अनधकारी, गनुासो सनु्ने अनधकारीको सम्पणूय नववरण अपडेट गररएको ि ।   



 गुनासो सुन्ने अलधकारीको लववरणिः 

  नामः हमेन्त राि पन्त 

  श्रेणी/तहः िािा अनधकृत, अनधकृतस्तर सातौं तह  

  सम्पकय  नम्बरः ९८४८७२८०३२ 

७. २०७८ श्रावण देलख पुष मसान् सम्म र्स नगरपालिका अन् गय  रहेका लवलभन्न 

शाखाहरुबाट सम्पन्न भएका मुख्र् मुख्र् कार्यहरुिः  

क) लशिा, र्ुवा  था खेिकुद शाखा 

१. अमरगढी नगरपानलकाको नगर निक्षा पाश्वयनचत्र, २०७८ प्रकािन ।  

२. निक्षकहरुको पनहलो चौमानसक तलब ननकािा सम्पन्न ।  

३. अवकाि  प्राप्त  निक्षक सम्मान काययक्रम तथा सावयिननक निक्षा सधुारका लानग काययपत्र प्रस्तनुतकरण काययक्रम 

सम्पन्न ।   

४. अमरगढी नगरपानलका र अन्तगयतका सामदुानयक र संस्थागत नवद्यालयहरुको बीचमा दइु नदने IEMIS सम्बन्धी 

काययिाला सम्पन्न ।    

ख) सामालजक लवकास शाखा/आलथयक प्रशासन शाखा/आन् ररक िेखा परीिण इकाई/लजन्सी 

शाखा/राजश्व शाखा 

१. दकननक रुपमा ाइपने काम ननयनमत रुपमा सञ्चालनमा ।  

ग) प्रशासन शाखा 

१. दकननक प्रिासननक काम ननयनमत ।  

२. वडा कमयचारी व्यवस्थापन ।  

घ) स्वास्थ्र् शाखा 

१. ननःिलु्क नवतरण गने औषधी िररद सम्पन्न (१८ लाि) 

२. बच्चा पाउन/ेपाएको मनहलालाई न्यानो झोला नवतरण - १११० वटा हालसम्म 

३. वानषयक समीक्षा तथा योिना तिुयमा सम्पन्न ।  

४. दइु वषय मनुनका बच्चालाई ननयनमत अण्डा तथा साबनु नवतरण सम्पन्न ।  

५. क्षयरोगको नगरस्तररय समीक्षा सम्पन्न ।  

६. कोनभड भ्यानक्सन ननयनमत लगाएको (नगरको कुल िनसखंया मध्ये दबुक मात्रा िोप पाउन-े३५% र पनहलो मात्रा 

मात्र पाउने ६०%) 

७. बहुके्षत्रीय पोषण ननदिेक सनमनतको बकठक सम्पन्न र काययक्रम सञ्चालनमा ।  



८. पोषण सम्बन्धी स्वयंसेनवका तानलम सम्पन्न, नदवि सञ्चालनमा र स्वयंसेनवका क्लव गठन ।  

९. स्वास््य संस्थाहरुको ननयनमत अनगुमन । 

१०. ननयनमत मानसक बकठक ।   

ङ) र्ोजना  था अनुगमन शाखा 

१. रानष्िय प्राकृनतक श्रोत तथा नवत्त ायोगले तयार पारेका १७ वटा सचूकहरुको नववरण तयार । 

२. स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमलू्याङ्कनको ननतिा नववरण भन ेकायय ननरन्तर ।  

३. अमरगढी नगरपानलकाको नगर बस (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) सम्बन्धी काययनवनध, २०७८ तयार गरर 

सझुावका लानग पेि ।  

४. नेपाल िहरी िासकीय तथा पवूायधार ायोिनाः 

 चाल ु ा.व.२०७८/०७९ का लानग वडाहरुबाट प्राप्त योिनाहरु मध्ये पनहलो चरणका उपायोिनाहरु 

िनोट भइसकेको । 

 ायोिना कायायन्वयन सनमनत गठन (कनतपयमा गठन भएको र कनतपय गठन हनुे क्रममा रहकेो) । 

 लाभग्राही पररचयपत्र नप्रन्ट भइसकेको । 

५. सचूनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) र सचूनाको हक सम्बन्धी ननयमावलीको ननयम (३) बमोनिम 

स्वतः प्रकािन (Proactive disclosure) पनहलो पटक प्रकािनको तयारी । 

च) सामालजक सुरिा  था पलजजकरण शाखा 

१.पनहलो त्रकमानसक सामानिक सरुक्षा भत्ता नवतरण ।  

२. गत ा.व. २०७७/०७८ मा दोहोरो भएका लाभग्राहीहरुको लगत कट्टा ।  

३. व्यनिगत घटना दताय, सामानिक सरुक्षा र रानष्िय पररचय पत्र सम्बन्धी रानष्िय पररचयपत्र तथा पनञ्िकरण 

नवभागको अनरुोधमा एफ.एम. रेनडयोबाट नवहान र बेलकुा मखुय रानष्िय समाचारको अगानड वा बीचमा निंगल 

प्रिारण ।  

छ) आलथयक लवकास शाखा (कृलष र पशु लवकास शाखा) 

१. ाल ुपकेटमा सझुाव सल्लाह ।  

२. पि ुउपचार सेवा ननरन्तर ।  

३. िक घाँस नवतरण । 

४. सझुाव सल्लाह ।  

ज) मेड्पा कार्यिम कार्ायन्वर्न इकाई 



१. मड्ेपा काययक्रमको पनहलो चरण- सामानिक पररचालन अन्तगयत घरधरुी सवेक्षण, श्रोत नक्साङ्कन, सामानिक 

नक्साङ्कन सम्पन्न र दइु वडामा (वडा नं. १० र ११) उद्यमिीलता नवकास तानलम सम्पन्न ।  

झ) प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यिम 

१. बेरोिगार त्याङ्क रुि ु(१५२०) 

२. योिनाहरु िनोट भइसकेको (७० वटा सबक वडाबाट गरेर) 

३. िनोट भएका योिनाहरु मध्ये ३० वटाको स्थलगत ननरीक्षण तथा प्रानवनधक नापिाच र ल.ई. सम्पन्न भई EMIS 

मा दताय भइसकेको ।  

ञ) मलहिा  था बािबालिका शाखा 

१. अपाङ्गता पररचय पत्र नवतरण ननयनमत ।  

२. लकङ्नगक नहसंा नवरुद्धको १६ नदने अनभयान सम्पन्न ।  

ट) प्रालवलधक  था लवपद् व्र्वस्थापन शाखा 

१. ाधारभतु स्वास््य केन्रको भवन ननमायण वडा नं. ४, ८, ६, १,२ र ११ 

२. नेपाल िहरी िासकीय तथा पवूायधार ायोिनाहरु (ररटेननङ्ग वाल ननमायण, अनपा १०, चमालेक िानेपानी तथा 

बाटो ननमायण, अनपा ९, हतकय  बाटो तथा पिायल ननमायण, अनपा ९, र ढाटँगाउँ नसचँाई पोिरी तथा बाटो ननमायण, 

अनपा ९) 

३. घटालथान पययटन पवूायधार ननमायण ननरन्तर, अमरगढी पाकय  पवूायधार ननमायण ननरन्तर, सहश्रनलङ्ग मनन्दर पययटन 

पवूायधार ननमायण ननरन्तर, नभमदत्त ादिय वस्ती पययटन पवूायधार ननमायण ननरन्तर, रावलतोली पययटन पवूायधार ननरन्तर, 

कस्याँ टाकुरी पययटन पवूायधार ननमायण ननरन्तर, अमरगढी पीस पाकय  ननमायण 

४. नवद्यतु रोड सडक ममयत सम्भार 

५. भवन नक्सा पास संखयाः १५ 

८. सूचना अलधकारी र कार्ायिर् प्रमुखको नाम र पदिः 

क) कायायलय प्रमिुः  

 नामः हमेन्त राि पन्त  

 पदः नन. प्रमिु प्रिासकीय अनधकृत 

 तहः अनधकृतस्तर सातौं तह  

 सम्पकय ः ९८५८७७७०४७ (Email: panthemant.011@gmail.com) 

ि) सचूना अनधकारीः 

 नामः सरुि प्रसाद िोिी  



 पदः प्रिासकीय अनधकृत 

 तहः अनधकृतस्तर िकठौं तह 

 सम्पकय ः ९८४८९७७४३० (Email: joshisuraj963@gmail.com) 

ग) प्रविाः 

 नामः सयुयप्रकाि िड्का  

 निम्मवेारीः वडा अध्यक्ष, वडा नं. ११ 

 सम्पकय ः ९८४८८५५५३३   

९. ऐन, लनर्म, लवलनर्म वा लनदेलशकाको सूचीिः 

 अमरगढी नगरपानलकाको ानथयक ऐन, २०७८ 

 अमरगढी नगरपानलकाको नवननयोिन ऐन, २०७८ 

 अमरगढी नगरपानलकाको प्रिासकीय काययनवनध (ननयनमत गने) ऐन, २०७५ 

 अमरगढी नगरपानलकाको सहकारी ऐन, २०७५ 

 अमरगढी नगरपानलकाको न्यानयक काययसम्पादन (काययनवनध सम्बन्धी) ऐन, २०७५ 

 अमरगढी नगरपानलकाको कृनष व्यवसाय प्रवद्धयन ऐन, २०७५ 

 अमरगढी नगरपानलकाको ानथयक काययनवनध, २०७५ 

 अमरगढी नगरपानलकाको कायय नवभािन ननयमावली, २०७४ र पनहलो संिोधन, २०७५ 

 अमरगढी नगरपानलकाको स्थानीय रािपत्र प्रकािन सम्बन्धी काययनवनध, २०७५ 

 अमरगढी नगरपानलकाको कायय सम्पादन ननयमावली, २०७४ र पनहलो संिोधन, २०७५ 

 अमरगढी नगरपानलकाको सम्पनत्त कर व्यवस्थापन काययनवनध, २०७५ 

 अमरगढी नगरपानलकाको नगर काययपानलकाको कायायलय अपाङ्गता भएका व्यनिको पररचय पत्र नवतरण 

काययनवनध, २०७५ 

 ज्येष्ठ नागररक पररचय पत्र नवतरण काययनवनध, २०७५ 

 िाडा पिपुिंी ननयन्त्रण तथा व्यवस्थापन काययनवनध, २०७५ 

 अमरगढी नगरपानलका बिार अनगुमन ननदेनिका, २०७५ 

 घ वगयको ननमायण व्यवसायको नयाँ इिाित पत्र िारी, ननवकरण, नामसारी, तथा िारेि गने सम्बन्धी 

काययनवनध, २०७५ 

 मनदरा नबक्री नवतरण, व्यवस्थापन तथा ननयमन काययनवनध, २०७५ 

 अमरगढी नगरपानलकाको ममयत सम्भार कोष सञ्चालन ननदेनिका, २०७७ 



 अमरगढी नगरपानलका स्वास््य तथा सरसफाई कायय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन काययनवनध, २०७७ 

 अमरगढी नगरपानलकाको सामदुानयक नवद्यालय समायोिन काययनवनध, २०७७ 

 अमरगढी नगरपानलकाको अनगुमन, मलु्याङ्कन तथा सपुररवके्षण सम्बन्धी काययनवनध, २०७८ 

१०. आम्दानी, खचय  था आलथयक कारोबार सम्बन्धी अद्यावलधक लववरणिः 

लस.नं. आर्को शीषयक संकलि  रकम रु. हजारमा 

१ सम्पनत्त कर ३००० 

२ घरबहाल कर ३००० 

३ अन्य नबनक्रबाट प्राप्त रकम ४० 

४ अन्य सेवा िलु्क ५० 

५ नक्सापास दस्तरु १२०० 

६ नसफाररस दस्तरु १५०० 

७ व्यनिगत घटना दताय दस्तरु ५० 

८ नाता प्रमानणत दस्तरु ३५ 

९ अन्य दस्तरु ५०० 

१० न्यानयक दण्ड, िररवाना र िफत २०० 

११ अन्य रािश्व १८०० 

व्र्र्को लववरणिः 

लवलनर्ोलज  रकम बालषयक बजेट (रु हजारमा) खचय रकम (रु हजारमा) प्रल श  

१. चाल ुतफय  ३८१६५० ८३८४७.९१८ २८.३६ 

२. पूँिीगत तफय  १२९६२३ १८३२८.६८९ ७.७ 

जम्मा ५११२७३ १०२१७६.६०७ १९.१४ 

 

११. सूचना माग सम्बन्धी लनवेदन र सो उपर सूचना लदएको लवषर् (२०७८ काल यक २३ ग े देलख 

हािसम्म) 

लस.नं. सूचना माग गनेको 

लववरण 

सूचना माग लववरण द ाय लमल  द ाय नं. कार्ायन्वर्नको 

अवस्था 

कैलफर्  

१      िकन ।  

 

सरुि प्रसाद िोिी 

सचूना अनधकारी 


