
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

अमरगढी नगरपालिका 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

आर्थिक बर्ि २०७९।०८० को 

पहिलो त्रमैासिक प्रगति वििरणमा आधाररि  

 

अमरगढी नगरपानलका 

नगर काययपानलकाको कायायलय 

सदुरुपनिम, प्रदशे डडेल्धरुा 

स्िि : प्रकाशन 

समति २०८९ कातििक १५ गिे 
 



 

 

बमोनिम प्रकानशत सचूना - स्वतः प्रकाशन (Proactive Disclosure) 

 

 

 

नव.सं. २०७९साउन दनेि नमनत २०७९असोि मसान्त सम्मको नववरण समावेश गररएको िानकारीमलूक 

पनुस्तका  

 

 

प्रकाशन नमनत २०७९कानतयक१५ 

 

 

 

प्रकाशकः 

अमरगढी नगरपानलका 

नगर काययपानलकाको कायायलय 

डडेल्धरुा 

फोनः ०९६-४१००२२, ४१०२२२ 

वेबसाइटः www.amargadhimun.gov.np 

इमेलः ito.amargadhimun@gmail.com 

info@amargadhimun.gov.np 
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१. लनकायको स्वरुप र प्रकृल िः 

पररचयः 

 संघीय संसद ननवायचन के्षत्रः - १, 

 प्रादनेशक संसद ननवायचन के्षत्र - २, 

 प्रदशेः सदुरूपनिम प्रदशे 

 निल्लाः डडेल्धरुा 

 संस्थाको नाम र ठेगानाः अमरगढी नगरपानलका, डडेल्धरुा 

 संस्थाको नामाकरण इल हासिः  

 नेपाल एकीकरणका हस्ती माननने र निउँदो शनहद भनेर समेत नचननने बडाकािी अमरनसंह थापाले 

तत्कानलन बाइसी राज्य अन्तगयतको डोटी राज्यलाई परानित गरी नवशाल नेपाल अनधराज्यमा गाभपेनि यस 

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

यस क्षेत्रमा अमरगढी नकल्लाको ननमायण गनय लगाएका र यसै नकल्लालाई आधार बनाई वरपरका क्षेत्रहरुमा 

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

तररकाले गररएको ि । बानहरबाट हदेाय गोलो आकारमा र नभत्रबाट तीनकुने आकारमा बनेको यस नकल्लाको 

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

नामबाट नै यस नगरपानलकाको नामाकरण अमरगढी नगरपानलका गररएको हो ।  

 नगरपालिकाको लसमानािः 

 पवुयमा – गन्यापधरुा गाउंपानलका 

 पनिममा – अियमरेु र भागेश्वर गाउंपानलका 

 उत्तरमा – नवदगुाय गाउंपानलका 

 दनक्षणमा – आनलताल गाउंपानलका 

 स्थापना नमनतः २०५३ माघ ११ गते 

 क्षेत्रफलः १३८.९५ वगय नक.नम. 

 वडा संखयाः ११ 

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

 नहन्द ुधमायवलम्बीहरुको बाहुल्यताः ९८.७२%[बाकी अन्य धमायवलम्बीहरु] 

 प्रमुख धालमिक स्थििः  

 श्री उग्रतारा भगवती मनन्दर 

श्री घटालथान मनन्दर 

श्री सहश्रनलङग मनन्दर 

श्री अनसग्राम मनन्दर 



 

 

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

गफुा 

 भौगोलिक अवलस्थल िः 

अक्षांस- २९ नडग्री १३.५ दिेी २९ नडग्री २४ उत्तर 

दशेान्तर - ८० नडग्री १८देिी ८० नडग्री ३१ पवुय 

उचाई - समनु्र सतह दिेी १८४८ नमटरसम्म 

हावापानी - समनशतोष्ण र नशतोष्ण 

 तापक्रम - अनधकतम ३० नडग्री सेनन्टग्रेड दिेी न्यनूतम २ नडग्री सेनन्टग्रेड 

 जनसंख्या (२०७५ सािमा नगरपालिकाबाट सङ्कलि  घरधुरी  थ्याङ्क अनुसार) 

कुल िनसंखया -२२४४२ 

कुल घरधरुी – ४८६७ 

साक्षरता प्रनतशत – ७०.२३ 

 स्वास्थ्य लस्थल िः 

 स्वास््य चौकी – ४ 

 ननिी अस्पताल – १(५०शयैा) 

 आधारभतू स्वास््य केन्र - ६ 

 शैलिक संस्थाहरु 

लवद्याियको प्रकार सरकारी/सामुदालयक संस्थाग  जम्मा 

प्राथनमक (१-५) ११ ५ १६ 

आधारभतू (१-८) ७ ३ १० 

माध्यनमक (१-१२) ८ ५ १३ 

क्याम्पस स्नातक स्तर - २ २ 

क्याम्पस स्नातकोत्तर स्तर १ - १ 

िम्मा २७ १५ ४२ 

 

  



 

 

  



 

 



 

 



 

 

  



 

 

२. लनकायको काम, क िव्य र अलधकारिः 

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

दहेाय 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 शलु्क तथा दस्तरु 

 स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन 

 स्थानीय त्याङ्क र अनभलेि सङ्कलन 

 स्थानीयस्तरका नवकास आयोिना तथा पररयोिना 

 आधारभतू तथा माध्यनमक नशक्षा 

 आधारभतू स्वास््य र सरसफाई 

 स्थानीय बिार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र िनैवक नवनवधता 

 स्थानीय सडक, ग्रानमण सडक, कृनष सडक र नसँचाई 

 गाउँ सभा, नगर सभा, मलेनमलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन 

 स्थानीय अनभलेि व्यवस्थापन 

 िग्गाधनी दताय प्रमाणपुिायको नवतरण 

 कृनष तथा पशपुालन, कृनष उत्पादन व्यवस्थापन, पश ुस्वास््य, सहकारी 

 िषे्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यनि र अशिहरुको व्यवस्थापन 

 बेरोिगारको त्याङ्क संकलन 

 कृनष प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र ननयन्त्रण 

 िानेपानी, साना िलनवद्यतु आयोिना, वकैनल्पक उिाय 

 नवपद ्व्यवस्थापन 

 िलाधार, वन्यिन्त,ु िानी तथा िननि पदाथयको संरक्षण 

 भाषा, संस्कृनत र लनलतकलाको संरक्षण र नवकास 

 

 



 

 

 

३. लनकाय अन् गि  रहने कमिचारी था पदालधकारी संख्या र कायि लववरणिः 

 

क) अमरगढी नगरपालिकामा कायिर  कमिचारीहरु 

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

१ 
श्री लक्ष्मी प्रसाद उपाध्याय शािा अनधकृत तनृतय प्रमिु प्रशासकीय अनधकृत स्थायी  ९८५८७७७०४७ 

२ 

श्री हमेन्तराि पन्त शािा अनधकृत(सातौ ँतह) अनधकृत /नशक्षा, यवुातथा 

िेलकुद शािा 

स्थायी ९८४८७२८०३२ 

३ 

श्री मीनराि ओझा प्रशासकीय अनधकृत(सातौ ँ

तह) 

प्रशासन शािा स्थायी ९८४१९३३९१९ 

४ 
श्री पदमराि भट्ट लेिा अनधकृत(सातौ ँतह) आनथयकप्रशासन शािा स्थायी ९८४८८०१७५५ 

५ श्री कवीन्र राि भट्ट ईनन्िननयर(िैठौ ँतह) प्रानवनधकशािा स्थायी ९८४८८५१९९८ 

६ 

श्री टंक प्रसाद पन्त  अनधकृत (िैठौ ँतह) योिना तथा अनगुमन शािा 

 

स्थायी ९८४३६३४३३० 

७ श्री गणशेबहादरु नवष्ट नस.अ.ह.ेव.(िैठौ ँतह) स्वास््यशािा स्थायी ९८५८७५१७५१ 

८ श्री महानवर साँकी अनधकृत िैठौं(प्रानवनधक) पश ुनवकास शािा स्थायी ९८४८८०२७०२ 

९ श्री लालबहादरु साउँद अनधकृत िैठौं  सामानिक नवकास शािा स्थायी ९८४८८०२६३२ 

१० श्री नचत्रा भट्ट नस.अ.न.मी. िैठौं स्वास््य शािा स्थायी  

११ 
श्री लक्ष्मीप्रसाद अवस्थी रोिगार संयोिक रोिगारसेवा केन्र करार ९८४८७६६०८३ 

१२ 
श्री सरेुश साउँद ईनन्िननयर िैठौं  भवन नवकास शािा करार ९८५८७५१९८८ 

१३ 
श्री दान बहादरु साउँद अनधकृत िैटौ सचूना प्रनवनध अनधकृत करार ९८४८७१०७०४ 

१४ श्री मननराि ओझा सहायकस्तर पाचौं तह प्रशासन शािा स्थायी ९८०९४८५३२८ 

१५ 

श्री ईन्रा रावल मनहला नवकास ननरीक्षक मनहला तथा बालबानलका 

शािा 

स्थायी ९८६८५५४७३५ 

१६ श्री नितराि उप्रेती सहायक पाचौं निन्सी उपशािा स्थायी ९८४८८५९७९७ 

१७ श्री रमेशबहादरु भण्डारी प्रानवनधक सहायक (पाँचौं) कृनष नवकासशािा स्थायी ९८५११३०६८० 

१८ श्री िगेन्र राि िोशी स.ई. (पाँचौं) प्रानवनधकशािा स्थायी ९८४८७४३९८१ 

१९ श्री मीना काकी स.ई. (पाँचौं) प्रानवनधकशािा स्थायी ९८६८७३६७३९ 

२० श्री नवरेन्र नसंह साउँद प्रा.स. (पाचौं तह) नशक्षा, यवुा तथा िलेकुद स्थायी ९८६८७३७२१५ 

२१ श्री गोनवन्द राि ओझा कम््यटुर अपरेटर नगर प्रमिु   ९८४८८५९१८१ 

२२ श्री पदमबहादरु ऐर िररदार प्रशासन शािा स्थायी ४८४२८६९९२० 

२३ श्री ऐन बहादरु बम सहायककम््यटूर अपरेटर सामानिकसरुक्षा/पनञ्िकरण स्थायी ९८४८५७१२९८ 

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

२५ श्री केशब भट्ट अ.स.ई. प्रानवनधक स्थायी ९८६९४०४१६४ 



 

 

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

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

२८ श्री चन्र राि िोशी अनमन प्रानवनधक स्थायी  

२९ श्री पारसमणी िोशी सहलेिापाल(चौथोतह) आनथयकप्रशासन शािा स्थायी ९८६४८३८१५४ 

३० श्री नवनपन िंग कुवर प्रानवनधक सहायक प्रधानमन्त्री रोिगार काययक्रम करार ९८६५७६१४९८ 

३१ श्री कणयबहादरु नवष्ट िररदार रािश्व करार ९८४८७६६४८१ 

३२ श्री इन्रा साउँद सहायककम््यटूर अपरेटर नवनवध करार ९८४८७६९११२ 

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

३४ श्री श्यामप्रसाद भट्ट अ.स.ई. प्रानवनधक करार 9848806899  

३५ श्री हीना नवष्ट पोषण स्वयंसेवक     9865607691  

३६ श्री पषु्पराि पाठक MIS अपरेटर सामानिकसरुक्षा/पनञ्िकरण करार ९८४८७६६०६५ 

३७ 

श्री कान्तराि भट्ट नफल्ड सहायक सामानिकसरुक्षा/पनञ्िकरण करार ९८४८९५७४७२ 

३८ 

श्री भागरथी कुमारी पन्त पनेरू नफल्ड सहायक सामानिकसरुक्षा/पनञ्िकरण करार ९८४८८२६४९० 

३९ 

श्री नदपक ऐर ना.प्रा.स. कृनष नवकास शािा करार 9868846544 

४० 

श्री िगेन्र िोशी ना.प्रा.स. कृनष नवकास शािा करार 9848825747 

४१ 

श्री तुलसी उपाध्याय ना.प्रा.स. कृनष नवकास शािा करार 9843061338 

४२ 

श्री नबना बोहरा ना.प्रा.स. पश ुनवकास शािा करार 9843706938 

४३ 

श्री शकुन्तला भट्ट ना.प्रा.स. पश ुसेवा केन्र स्याउले स्थायी 9868764543 

४४ 

श्री भागरथी साउँद उद्यम नवकास सहिकताय मेड्पा काययक्रम करार 9848728655 

४५ 

श्री नदनेश रावल उद्यम नवकास सहिकताय मेड्पा काययक्रम करार 9848769004 

४६ श्री दानबहादरु नवष्ट अपरेटर   करार ९८४८८९७२६५ 

४७ श्री नतलकराि बोहरा ड्राइभर   करार ९८४५१४७०४० 

४८ श्री बादल राना थारू ड्राइभर   स्थायी ९८६८७३९५५० 

४९ श्री राम प्रसाद ओझा ड्राइभर   करार ९८४८७६९१६२ 

५० श्री िमे पाकी ड्राइभर   करार ९८४८९९०४०९  

५१ श्री वीरेन्रप्रसाद पन्त का.स.   स्थायी ९८४८८०२३०९ 

५२ श्री महानबर चौधरी का.स.   स्थायी ९८४८९८८५७८ 

५३ श्री लालमणी ओझा का.स.   स्थायी ९८४८७६९२५६ 

५४ श्री नरबहादरु नवष्ट का.स.   करार ९८६७०५४४५७ 



 

 

५५ श्री नभमबहादरु ऐर का.स.   करार ९८४८७०२४२२  

५६ श्री महशे शाहु का.स.   करार 9809409887  

५७ श्री मोहन भाट का.स.   करार 9841656830 

५८ श्री िगेश्वरी भट्ट का.स.  करार 9848765435 

५९ 
श्री धमय राि ओझा 

का.स. 

 

 करार ९८६८८५९९४७  

सचिवलयका कर्मिारीहरु 

१ 
श्री रािेन्र प्रसाद िोशी 

सनचवालय प्रमिु   
९८५१०५०८८२ 

२ 
श्री भि रावल 

भान्से नगर प्रमिु  ९८४८७६९१६२ 

३ 
श्री कलावती 

भान्से उप प्रमिु   
ख)वडा अन् गि का कमिचारीहरु 

वडा नं. नाम थर पद/ ह लकलसम फोन नं.  

१ शारदा ओझा वडा सनचव स्थायी 9848831131 

कमला ऐर का.स. करार 

 २ गणशेदत्त पनेरु वडा सनचव स्थायी ९८४८८०२९६३ 

यज्ञबहादरु भण्डारी का.स. स्थायी 

 ३ िेम राि अवस्थी वडा सनचव स्थायी 9848759208 

रामदत्त बोहरा का.स. स्थायी 

 ४ केशव राि ओझा वडा सनचव करार 9848991440 

मंगली  दवेी  ओझा का.स. करार 

 ५ उषा पन्थी वडा सनचव स्थायी ९८४८७१८६९२ 

दवेराि ओझा का.स. करार 

 ६ 

 

नगताकुमारी साउँद वडा सनचव स्थायी ९८६८७२६८३८ 

गोनवन्द नसंह भाट का.स. करार  

७ लोक राि पाठक वडा सनचव करार 9848702440 

नर बहादरु ऐरी का.स. स्थायी 

 ८ चक्र  दवे पाण्डे वडा सनचव स्थायी 9868771200 

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 तारा ऐर वडा सनचव स्थायी ९८४८७१०१८८ 

रामचन् र िोशी का.स. स्थायी   



 

 

ग) अमरगढी नगरपालिका अन् गि का स्वास्थ्य िेत्रमा कायिर  कमिचारीहरुको लववरण 

लसन 
कमिचारीको 

नाम 
पद  ह काउलन्सिन लजम्मेवारी मोबाईिन 

१ गणशेबहादरु नबष्ट नसअहवे अनधकृतिैठौं C-919 अमरगढीनगरपानलका 9858751751 

२ पे्रमबहादरु ऐर िनस्वास््यननररक्षक अनधकृतिैठौं B-1004 

सहश्रनलङ्गस्वास््य चौकी 

डडेल्धरुा(हाल अमरगढी स्वास््य 

शािा) 

9848731506 

३ नहना नबष्ट पोषणस्वयंसेवक करार C-55934 अमरगढीनगरपानलका 9865607691 

४ ललीत केसी नसअहवे अनधकृतिैठौं C-37557 उग्रतारास्वास््य चौकी डडेल्धरुा 9848765467 

५ नचत्राभट्ट नसअनमीननररक्षक अनधकृतिैठौं 3821 अमरगढीनगरपानलका 9864772585 

६ उद्धवराििोशी नसअहवे पाँचौं   उग्रतारास्वास््य चौकी डडेल्धरुा 9809470871 

७ ननमयलाबोहरा अनमी करार 13329 उग्रतारास्वास््य चौकी डडेल्धरुा 9848766731 

८ श्यामरािबोहरा िनस्वास््यननररक्षक अनधकृतिैठौं C-5234 भमुीरािस्वास््य चौकी डडेल्धरुा 9848827289 

९ कलावतीिोशी नसअनमी पाँचौं   भमुीरािस्वास््य चौकी डडेल्धरुा 9848733126 

१० स्वीकृनतिोशी अनमी चौथो 25233 भमुीरािस्वास््य चौकी डडेल्धरुा 9868700100 

११ शान्तीभट्ट अनमी करार 20648 भमुीरािस्वास््य चौकी डडेल्धरुा 9863221205 

१२ नबीननपेाली िनस्वास््यननररक्षक अनधकृतिैठौं B-6288 आधारभतुस्वा के नबरिम डडेल्धरुा 9865648618 

१३ शोभा रोका अनमी चौथो 25224 आधारभतुस्वा के नबरिम डडेल्धरुा 9865610864 

१४ लोकरािपनेरु नसअहवे अनधकृतिैठौं C-11331 घटालस्वास््य चौकी डडेल्धरुा 9848728530 

१५ 
कमल 

प्रभाभण्डारी 
नसअनमी पाँचौं 3526 घटालस्वास््य चौकी डडेल्धरुा 9848860441 

१६ पिुा शाह अनमी चौथो C-13691 घटालस्वास््य चौकी डडेल्धरुा 9848718395 

१७ प्रनमलाशमाय अहवे चौथो c-13961 घटालस्वास््य चौकी डडेल्धरुा 9848728534 

१८ मननषभण्डारी ल्या अ करार 
C-

17033MLT 
घटालस्वास््य चौकी डडेल्धरुा 9848846727 

१९ पाबयतीनगरी अनमी करार 25532 नचरकटे्ट 9868566830 

२० लोकरािभट्ट िनस्वास््यननररक्षक अनधकृतिैठौं B-2825 सहश्रनलङ्गस्वास््य चौकी डडेल्धरुा 9848750854 

२१ बाग्मतीसाउद नसअनमी िैठौ 5786 सहश्रनलङ्गस्वास््य चौकी डडेल्धरुा 9848870719 

२२ तुलसी भट्ट अनमी करार 6311 सहश्रनलङ्गस्वास््य चौकी डडेल्धरुा 9848787152 

२३ 
गोनबन्दबहादरु 

साउँद 
अहवे चौथो C-41992 सहश्रनलङ्गस्वास््य चौकी डडेल्धरुा 9865893340 

२४ मनोि पाल ल्या अ करार 
C-

154498MLT 
सहश्रनलङ्गस्वास््य चौकी डडेल्धरुा 9865658404 

२५ भोि बहादरुपाल अहवे करार C-27549 
आधारभतुस्वास््य केन्र स्याउले 

डडेल्धरुा 
9865616976 

२६ मानमतीबोहरा अनमी करार 22123 
आधारभतुस्वास््य केन्र स्याउले 

डडेल्धरुा 
9868566898 

२७ लक्ष्मीगरुुङ्ग अनमी करार 13524 
आधारभतुस्वास््य केन्र स्याउले 

डडेल्धरुा 
9848765527 

२८ हमेराि ओझा अहवे करार C-42254 आधारभतुस्वास््य केन्र भनलया 9848765019 



 

 

डडेल्धरुा 

२९ रनमताबोहरा अनमी करार 26205 
आधारभतुस्वास््य केन्र भनलया 

डडेल्धरुा 
986460035 

३० लक्ष्मीदबेी भट्ट नसअनमी िैठौ 6444 
आधारभतुस्वास््य केन्र भज्न्यौटा 

डडेल्धरुा 
9848489299 

३१ धबु्ररािताम्राकार अहवे चौथो C-32424 
आधारभतुस्वास््य केन्र भज्न्यौटा 

डडेल्धरुा 
9840292411 

३२ महादबेभट्ट अहवे चौथो B-1863 
आधारभतुस्वास््य केन्र डकले 

डडेल्धरुा 
9848483427 

३३ 
दगुायकुमारी 

नदयाल 
अनमी चौथो 16675 

आधारभतुस्वास््य केन्र डकले 

डडेल्धरुा 
9848483102 

३४ यशोदा ओझा अहवे करार C-42912 
आधारभतुस्वास््य केन्र डकले 

डडेल्धरुा 
9848872338 

३५ प्रेम राििोशी अहवे करार C-18738 
आधारभतुस्वास््य केन्र सल्लाघारर 

डडेल्धरुा 
9848765834 

३६ नचत्राभट्टराई अनमी करार 19399 
आधारभतुस्वास््य केन्र सल्लाघारर 

डडेल्धरुा 
9848765180 

३७ आशा भट्ट नवद्यालयनसय 
करार 

34217 घटाल मा नबनवुाकोट डडेल्धरुा 9865904668 

३८ अमतृारोकाया नवद्यालयनसय 
करार 

59638 भागेश्वर मानब टाँटर 9865570679 

३९ शशु्माबरायली नवद्यालयनसय 
करार 

56005 शम्भनुाथप्रा नब िचडा 9868893872 

४० अननतानबष्ट नवद्यालयनसय 
करार 

41295 उग्रतारामा नब पोिरा 9868752495 

४१ उमीलासाउँद नवद्यालयनसय 
करार 

21784 सहश्रनलङ्गमा नब राई 9840592309 

४२ रीत ुदउेवा नवद्यालयनसय 
करार 

55954 अनसग्राम आनब नलटररगाउँ 9844183533 

४३ सनदक्षािैरु नवद्यालयनसय 
करार 

53628 बैिनाथ आनब भनलया 9809442037 

४४ अमरेलाधानम कास करार   उग्रतारा स्वास््य चौकी डडेल्धरुा 9865802269 

४५ पसु्पराििोनश कास करार   सहश्रनलङ्गस्वास््य चौकी डडेल्धरुा 9848765345 

४६ पदमा कानम कास करार   सहश्रनलङ्गस्वास््य चौकी डडेल्धरुा   

४७ पसु्पासाउद कास करार   घटालस्वास््य चौकी डडेल्धरुा 9847145350 

४८ दनेबलालओझा कास करार   भनुमरािस्वास््य चौकी डडेल्धरुा 9849968048 

४९ िन्तरा ऐर कास करार   
आधारभतुस्वास््य केन्र स्याउले 

डडेल्धरुा 
9848847034 

५० पषु्परािपनेरु कास करार   
आधारभतुस्वास््य केन्र सल्लाघारी 

डडेल्धरुा 
9848826818 

५१ दल बभन्डारर कास स्थायी   आधारभतुस्वा के नबरिम डडेल्धरुा 9848729858 

५२ राि व रावत कास करार   
आधारभतुस्वास््य केन्र भनलया 

डडेल्धरुा 
9864771661 



 

 

५३ डम्बरानबष्ट साँकी कास करार   
आधारभतुस्वास््य केन्र डकले 

डडेल्धरुा 
9848717190 

 

४. सेवा प्रदान गने लनकायको शाखा र लजम्मेवार अलधकारीिः 

लस.नं. शाखा लजम्मेवार अलधकारी सम्पकि  नम्बर कैलफय  

१ कायायलय प्रमिु लक्ष्मी प्रसाद उपाध्याय ९८५८७७७०४७  

२ नशक्षा, यवुा तथा 

िेलकुद शािा 

हमेन्त राि पन्त ९८४८७२८०३२  

३ प्रशासन शािा / उद्यम 

नवकास शािा 

नमन राि ओझा ९८४१९३३९१९ सचूना अनधकारी 

४ आनथयक प्रशासन शािा पदमराि भट्ट ९८४८८०१७५५  

५ प्रानवनधक शािा कनवन्र राि भट्ट ९८४८८५१९९८  

६ योिना तथा अनगुमन 

शािा / सहकारी  

टंक प्रसाद पन्त ९८४३६३४३३०  

७ सामानिक नवकास 

शािा 

लाल बहादरु साउँद ९८४८७१०९२०  

८ सचूना प्रनवनध  दान बहादरु साउँद ९८४८७१०७०४  

९ सामानिक सरुक्षा तथा 

पनञ्िकरण शािा 

ऐन बहादरु बम ९८४८५७१२९८  

१० कृनष नवकास शािा रमेश बहादरु भण्डारी ९८५११३०६८०  

११ पश ुनवकास शािा महानवर साँकी ९८४८८०२७०२  

१२ मनहला तथा 

बालबानलका शािा 

इन्रा रावल ९८६८५५४७३५  

१३ रािश्व शािा कणय बहादरु नवष्ट ९८४८७६६४८१  

१४ निन्सी शािा िीत राि उप्रतेी ९८४८८५९७९७  

१५ स्वास््य शािा गणशे बहादरु नवष्ट ९८५८७५१७५१  

१६ प्रधानमन्त्री रोिगार 

काययक्रम 

लक्ष्मी प्रसाद अवस्थी ९८४८७६६०८३  

५. लनणिय गने प्रलिया र अलधकारिः 

 सामान्य ननणययहरु शािागत नट्पणीको आधारमा प्रमिु प्रशासकीय अनधकृतबाट र अन्य ननणययको हकमा 

नवषयवस्त ुहरेी नगर उप-प्रमिु, प्रमिु, काययपानलकाको बैठक र नगर सभाबाट गने व्यवस्था रहकेो ि ।  

६. लनणिय उपर उजुरी सुन्ने अलधकारीिः 

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

नलनित रुपमा र मौनिक रुपमा गनुासो सनु्ने अनधकारी समक्ष राखन सनकनेि । साथै तत ्पिात पनन नचत्त नबझुकेो 

िण्डमा प्रमिु प्रशासकीय अनधकृत र क्रमशः न्यानयक सनमनतमा उिरुी दताय गनय सनकने व्यवस्था ि । गनुासोकतायको 



 

 

नाम आवश्यकतानुसारगो्य हुनेि । अमरगढी नगरपानलकाको वबेसाइट (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 शािा अनधकृत, अनधकृतस्तर सातौं तह  

  सम्पकय  नम्बरः ९८४८७२८०३२ 

७. २०७९ श्रावण देलख असोज मसान् सम्म यस नगरपालिका अन् गि  रहेका लवलभन्न 

शाखाहरुबाट सम्पन्न भएका मुख्य मुख्य कायिहरुिः  

क) लशिा, युवा  था खेिकुद शाखा 

१. स्थाननय पाठ्यक्रम  (कक्षा ६-८) ननमायण ।  

२. नयाँ पाठ्यक्रम (कक्षा ४,७,९ ) प्रवोनधकरण ।  

३.िले प्रनशक्षक पनहचान तथा प्रनशक्षण ।   

४. कक्षा ८ को परीक्षा र ग्रेड वनृद्ध परीक्षा संचालन ननतिा प्रकाशन तथा प्रमानणकरण  ।  

५. कक्षा १-३ को लागी मलू्याङकन अनभलेि पनुस्तका नवकास तथा नवतरण । 

६. ननयनमनत घमु्ती प्र.अ. बैठक संचालन । 

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

शाखा/राजश्व शाखा 

१. दनैनक रुपमा आइपने काम ननयनमत रुपमा सञ्चालनमा ।  

२. रािश्व संकलन कायय अनलाईन माफय त हुने गरेको ।  

ग) प्रशासन शाखा 

१. प्रशासननक दनैनक  तथा ननयनमत काम ।  

२. कमयचारी व्यवस्थापन ।  

घ) स्वास्थ्य शाखा 

१. ननःशलु्क नवतरण गने औषधी टेन्डर माफय त िररद (२२ लाि) । 

२. बच्चा पाउने/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 िनसंखया मध्ये दबैु मात्रा िोप पाउने-३५% र पनहलो मात्रा 

मात्र पाउने ९०%) 



 

 

७. बहुके्षत्रीय पोषण ननदशेक सनमनतको बैठक सम्पन्न र काययक्रम सञ्चालनमा ।  

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

९.स्वयंसेवीका क्लव माफय त स्वास््य सचेतना अनभयान संचालन  । 

१०. सरसफाईका लागी चाङ िठ्ुयाङ ननमायण १४०० पररवारमा नफल्टर समेत नवतरण । 

१०. वडा नं. १० पोषण मतै्री स्थाननय शासनयिु वडा तयार परुा गररएको । 

१०. सव ैवालबानलकाहरुलाई िोप पणूयमात्रामा लगाएको ।   

ङ) योजना  था अनुगमन शाखा 

१.चाल ुआ.ब.०७९।८० को लागी बानषयक योिना तथा तिुयमा सम्बन्धी बानषयक नननत , काययक्रम र बिटे प्रकाशन। 

२. उपभोिा सनमनत गठन गनय वडाहरुमा पत्राचार र समन्वय गरेको ।  

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

नेपाि शहरी शासकीय   था पूवािधार आयोजना   

१. चाल ुआ.व.२०७९/८० का लानग वडाहरुबाट प्राप्त योिनाहरु मध्ये पनहलो चरणमा १०४ वटा योिना िनौट भई 

लागत अनुमान भई रहकेो । 

२. आयोिना कायायन्वयन सनमनत गठन हुने क्रममा रहकेो। 

३. रानष्िय प्राकृनतक श्रोत तथा नवत्त आयोगले तयार पारेका १७ वटा सचूकहरुको नववरण तयार । 

४. लाभग्राही पररचयपत्र ३००० प्रनत नप्रन्ट भइसकेको । 

च) सामालजक सुरिा  था पलजजकरण शाखा 

१. सामानिक सरुक्षा कालागी नयाँ नाम दताय । 

२.  गत आ.व. २०७८/०७९ मा दोहोरो भएका र मतृ्य ुभएका लाभग्राहीहरुको लगत कट्टा  

३. सामानिक सरुक्षा भत्ता लाभग्राहीहरुको नववरण चाल ुआ.व. का लागी ननवकरण सम्पन्न। 

छ) आलथिक लवकास शाखा(कृलि र पशु लवकास शाखा) 

१. गहुकँो उन्नत नवउ ५० % अनदुानमा नवतरण । ।  

२.आलकुो नवउ ५० % अनदुानमा नवतरण ।  

३. सझुाव सल्लाह ।  

ज) मेड्पा कायििम कायािन्वयन इकाई 

१. गत आ.ब.मा सत प्रनतशत लक्ष्य प्राप्त । 

२. चाल ुआ.ब. २०७९।८०मा काययक्रम संचालनका लागी वडा नं ३,६ र ७ िनोट । 

३. नगर उद्यम नवकास सनमनत बैठक सम्पन्न । 

४. चाल ुआ व का लानग वडा स्तररय अनभमनुिकरण काययक्रम सम्पन्न । 

झ) प्रधानमन्त्री रोजगार कायििम 



 

 

१. २३४३ िना सनूचकृत बेरोिगारहरुको त्याङ्क रुि ु। 

२. योिना तिुयमा तथा नगरसभाबाट पाररत (५५वटा ) 

३. १२ वटा योिनाहरुको स्थलगत नाप िाँच तथा ईनस्टमटे तयार  ।  

४. IEMIS मा योिना दताय प्रनक्रया सरूु । 

ञ) मलहिा  था बािबालिका शाखा 

१. अपाङ्गता पररचय पत्र नवतरण ननयनमत ।  

२. लैङ्नगक नहसंा नवरुद्धको १६ नदने अनभयान सम्पन्न ।  

३. ५८ औ ँरानष्िय वालनदवस साझदेारीमा २९गते भारमा सम्पन्न । 

ट) प्रालवलधक  था लवपद् व्यवस्थापन शाखा 

१. राष्िपनत नवद्यालय भवन ननमायण ७० % कायय सम्पन्न ।  

२. नमनुा नवद्यालय भवन ननमायण २०%  कायय सम्पन्न । 

३. घटाल बागचौर सडक नपच ममयत २५ % कायय सम्पन्न । 

८. सूचना अलधकारी र कायाििय प्रमुखको नाम र पदिः 

क) कायायलय प्रमिुः  

 नामः िक्ष्मी प्रसाद उपाध्याय 

 पदः  प्रमिु प्रशासकीय अनधकृत 

 तहः शािा अनधकृत  

 सम्पकय ः ९८५८७७७०४७ (Email:laxmipdupadhyaya@gmail.com) 

ि) सचूना अनधकारीः 

 नामः लमन राज ओझा  

 पदः प्रशासकीय अनधकृत 

 तहः अनधकृतस्तर सातौ ँतह 

 सम्पकय ः ९८४१९३३९१९(Email: ojharamesh999@gmail.com) 

९. ऐन, लनयम, लवलनयम वा लनदेलशकाको सूचीिः 

 अमरगढी नगरपानलकाको आनथयक ऐन, २०७८ 

 अमरगढी नगरपानलकाको नवननयोिन ऐन, २०७८ 

 अमरगढी नगरपानलकाको प्रशासकीय 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 आनथयक काययनवनध, २०७५ 

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

 अमरगढी नगरपानलकाको स्थानीय रािपत्र प्रकाशन सम्बन्धीकाययनवनध, २०७५ 

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

 अमरगढी नगरपानलकाको सम्पनत्त कर व्यवस्थापनकाययनवनध, २०७५ 

 अमरगढी नगरपानलकाको नगर काययपानलकाको कायायलय अपाङ्गता भएका व्यनिको पररचय पत्र 

नवतरणकाययनवनध, २०७५ 

 ज्येष्ठ नागररक पररचय पत्र नवतरण काययनवनध, २०७५ 

 िाडा पशपुंिी ननयन्त्रण तथा व्यवस्थापन काययनवनध, २०७५ 

 अमरगढी नगरपानलका बिार अनगुमन ननदनेशका, २०७५ 

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

सम्बन्धीकाययनवनध, २०७५ 

 मनदरा नबक्री नवतरण, व्यवस्थापन तथा ननयमन काययनवनध, २०७५ 

 अमरगढी नगरपानलकाको ममयत सम्भार कोष सञ्चालन ननदनेशका, २०७७ 

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

 अमरगढी नगरपानलकाको सामदुानयक नवद्यालय समायोिन काययनवनध, २०७७ 

 अमरगढी नगरपानलकाको अनुगमन, मलु्याङ्कन तथा सपुररवेक्षण सम्बन्धी काययनवनध, २०७८ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

१०. आम्दानी, खचि  था आलथिक कारोबार सम्बन्धी अद्यावलधक लववरणिः 

  



 

 

व्ययको लववरणिः 

लवलनयोलज  रकम बालििक बजेट (रु हजारमा) खचि रकम (रु हजारमा) प्रल श  

१. चाल ुतफय  ३७२९८६/- ७६६३७/- २०.५५% 

२. पूँिीगत तफय  २८१४७६/- ८९८४/- ३.१९% 

जम्मा ६५४४६२/- ८५६२१/-  

 

११. सूचना माग सम्बन्धी लनवेदन र सो उपर सूचना लदएको लविय (२०७९ काल िक २३ ग े देलख 

हािसम्म) 

लस.नं. सूचना माग गनेको 

लववरण 

सूचना माग लववरण द ाि लमल  द ाि नं. कायािन्वयनको 

अवस्था 

कैलफय  

१ नदपक राि आचायय नवनभन्न सचूना   उपलब्ध 

गराईसकेको 

 

२. यज्ञ राि भट्ट नवनभन्न सचूना  २०७९।०३।१६ १०३६ उपलब्ध 

गराईसकेको 

 

३. दगुाय आचायय नवनभन्न सचूना    उपलब्ध 

गराईसकेको 

 

४. सारदा भसुाल झा नवनभन्न सचूना    उपलब्ध 

गराईसकेको 

 

५. धमय राि भट्ट नवनभन्न सचूना    उपलब्ध 

गराईसकेको 

 

 

                                                                                                                               लमन राज ओझा  

सूचना अलधकारी 


