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खण्ड-क

१.पररचर्य
१.१. सूर्योदर्य नगरपालिकााः सं क्षिप्त पररचर्य

पूर्वी नेपािीको सुन्दर क्षिल्िा इिामको १० र्वटा स्थानीर्य तहहरुमध्र्ये सूर्योदर्य नगरपालिका एक हो । र्यो
नगरपालिका िेत्रफि र िनसं ख्र्याको आधारमा इिामको सबैभन्दा ठू िो नगरपालिका पलन हो। साषर्वक षफक्कि,
पञ्चकन्र्या र कन्र्याम गाउँ षर्वकास सलमलतिाई लमिाएर षर्व.सं .२०७१ सािमा र्यस नगरपालिकाको स्थापना भएको
हो। नेपािको सं षर्वधान (२०७२) िारी भए पश्चात् स्थानीर्य तह पुनसंरचना आर्योगिे २०७३ सािमा पुनाः साषर्वक
गोखे, पशुपलतनगर, श्रीअन्तु र समािबुङ गा.षर्व.स.तथा िक्ष्मीपुर गा.षर्व.स.को र्वडा नं.५ र्वाहेकको िेत्र र िोगमाई
गा.षर्व.स.को र्वडा नं.८ र ९ लमिाएर २५२.५२ र्वगा षक.लम. िेत्रफिमा फैलिएको हािको सूर्योदर्य नगरपालिका
बनाइएको हो ।
पक्षश्चममा इिाम नगरपालिका, उत्तरमा माइिोगमाई गाउँ पालिका, दक्षिणमा रोङ गाउँ पालिका र पूर्वम
ा ा भारतको पक्षश्चम
बंगाि राज्र्य अन्तगात दाक्षिला िङ्ग क्षिल्िािे छे केको सूर्योदर्य नगरपालिकाको केन्र षफक्कि बिारमा पदाछ। इिामको

पुराना बिारमध्र्ये एक मुख्र्य बिार षफक्कि हाि पलन पूर्वी इिामको मुख्र्य व्र्यापाररक केन्रको रुपमा रहे को छ। र्यो
नगरपालिका अक्षलिसो, अिैं ची, अकर्वरे , आिु, ओिन, अथोडक्स क्षचर्या िगार्यतका 'अ' िन्र्य कृषि उपिहरुको
प्रच ुरतािे पररक्षचत छ।

आलथाक, सामाक्षिक, साँस्कृलतक, शैक्षिक तथा पर्याटन षर्वकास सँग-सँगै हुन सक्ने शहरीकरणिाई व्र्यर्वक्षस्थत गरी
आधुलनक शैिीको व्र्यर्वक्षस्थत नगर षर्वकास र्योिना लनमााण गरी लसलमत आलथाक र सामाक्षिक स्रोत र सिम स्थानीर्य

तहका रुपमा शहरी व्र्यर्वस्थापनिाई प्रर्वाद्धन गने उद्धेश्र्यका साथ प्रारक्षलभक चरणमा प्रर्वेश गरे को छ । प्राकृलतक
सुन्दरता र सं स्कृलत तथा पर्याटनिाई प्रर्वाद्धन गने क्रममा र्यस नगरपालिका क्षस्थत कन्र्याम, षफक्कि, श्रीअन्तु, गोखे

क्षस्थत थुलके उपर्युक्त गन्तव्र्य हो । िहाँ मनोरम क्षचर्याबगान, सूर्योदर्य/सूर्याास्त, सुन्दर हररर्यािी डाँडाकाँडा, षहमशृङ्खिा

र तराईका फाँटहरु, रमणीर्य प्राकृलतक सौन्दर्यातािे भररपूणा दृष्र्यार्विोकन गना पाउनु आफैमा गौरर्वाक्षन्र्वत महसुश
हुन्छ ।
षर्वषर्वध िातिालत, धमा, र्वगा, पेशा व्र्यर्वसार्य भएका मालनसहरुको बसोबास रहेको नगरपालिकामा थुप्रै सलभार्वनाहरु
रहेका छन्। िोपोन्मुख िेप्चा िालतको ऐलतहालसक स्थिको रुपमा पलन र्यस िेत्रिे आफ्नो छु ट्टै पषहचान बोकेको
छ। र्यो नगरपालिका लभत्र एउटा स्नातक तहसलम अध्र्यर्यन हुने क्र्यालपस सं चालित छ भने सामुदाषर्यक षर्वद्यािर्य

अन्तगात प्राथलमक षर्वद्यािर्यदे क्षख दश िोड दुईसलमका ९ र्वटा र सामुदाषर्यक र लनिी गरी थुप्रै शैक्षिक सं स्थाहरु
सं चालित छन् । स्र्वास््र्यका दृषििे हेने हो भने र्यस सूर्योदर्य नगरपालिका िेत्र लभत्र ठू िा सरकारी अस्पताि
स्थापना नभए पलन मेची अञ्चि आर्युर्वेद कार्याािर्य आइतबारे , प्राथलमक स्र्वास््र्य केन्र षफक्कि र पशुपलतनगर,
स्र्वास््र्यचौकी कन्र्याम, पञ्चकन्र्या, िक्ष्मीपुर, गोखे, समािबुङ र श्रीअन्तुमा रहेका छन् । र्यस नगरपालिका िेत्रको

पर्याटकीर्य गन्तव्र्यको रुपमा कन्र्याम, पन्चकन्र्या मक्षन्दर, गोखे क्षस्थत थुलके, श्रीअन्तु, क्षचत्रे गुलबा, पशुपलतनगर िगार्यतका

षर्वलभन्न ठाउँ हरु प्रचलित रहे का छन् भने र्यस नगर िेत्रलभत्र पर्याटन र कृषि िेत्रको षर्वकासको प्रसस्त सलभार्वना
रहेको छ ।
१.२.भौगोलिक अर्वक्षस्थलताः
षर्वर्वरण

सूचक

प्रदे श नं.

१

क्षिल्िा

इिाम

िेत्रफि

२५२.५२ र्वगा षक.लम.

कूि िनसं ख्र्या

५६९९१

अर्वक्षस्थलत

२६ लडग्री ५३ लमनेटदे क्षख २६ लडग्री ५६ लमनेट ३०.३३ सेकेण्ड उत्तरी अिांशसलम
८७ लडग्री ५९ लमनेट ५२ सेकेण्डदे क्षख ८८ लडग्री ०७ लमनेट ४२ सेकेण्ड पूर्वी दे शान्तरसलम

उचाई

समुरी सतहबाट ३१७ दे क्षख २७२८ लमटरसलम

मुख्र्य पर्याटकीर्य स्थि

ु ा, पञ्चकन्र्या मक्षन्दर, थुलके, पशुपलतनगर, स्र्वामी पाका
कन्र्याम, श्रीअन्तु, क्षचत्रेगफ

नदी, खोिा

लसषद्धखोिा, लबररङ्ग खोिा, िोगमाई खोिा, मर्युँ खोिा, मेची नदी

ताि, तिैर्या, पोखरी

थिथिे पोखरी, सुन्दरपानी, अन्तुपोखरी

लसमानाका स्थानीर्य तहहरु

रोङ गाउँ पालिका, इिाम नगरपालिका, माइिोगमाई गाउँ पालिका, माइ नगरपालिका
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१.३. भौलतक पूर्वााधार र प्रशासलनक षर्वभािनाः
षर्वर्वरण

सूचक

प्रदे श नं.

१

क्षिल्िा

इिाम

िलमा र्वडा सं ख्र्या

१४

टोि षर्वकास सं स्था सं ख्र्या

२५२
१ क्र्यालपस

शैक्षिक सं स्था

६३ सामुदाषर्यक षर्वद्यािर्य (आधारभूत र माध्र्यलमक)
३० सं स्थागत षर्वद्यािर्य (आधारभूत र माध्र्यलमक)
५५ बाि लबकास केन्र
१ अञ्चि आर्युर्वेद कार्याािर्य

स्र्वास््र्य सं स्था

२ र्वटा प्राथलमक स्र्वास््र्य केन्र
६ स्र्वास््र्य चौकी
१ सहरी स्र्वास््र्य केन्र
१ हेल्थ डेक्स
४ र्वलथाङ्ग सेन्टर

व्र्यापाररक केन्र

षफक्कि बिार, बरबोटे , पशुपलतनगर, तीनघरे , लछषपछार, गोखे, मंगिबारे , हकाटे ,
ु ेंसी, कन्र्याम, कटुसे
पािटाँगे, धाप, साँघब
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१.४ नगरपालिकाको नक्सा
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१.५ सूर्योदर्य नगरपालिकाको सं गठन सं रचना

नगर सभा

सभाद्वारा गलित लिषर्गत सलमलतहरु (िेखा, लिधार्न, सुशासन तथा अन्र्)
िडा सलमलतहरु
कार्यपालिकाद्वारा गलित सलमलतहरु (आलथयक लिकास, सामालिक लिकास, पूिायधार
लिकास, िातािरण तथा लिपद व्र्िस्थापन, अन्र्)

नगर कार्यपालिका

प्रमख
ु
प्रमुखको स्िकीर् सलििािर्

उपप्रमख
ु

प्रमख
ु प्रशासकीर् अलधकृ त
सामन्र् प्रशासन
कमयमहाशाखा
िारी प्रशासन शाखा

सामालिक लिकास
महाशाखा

कमयिारी व्र्िस्थापन उपशाखा
आन्तररक व्र्िस्थापन
उपशाखा
लिन्सी व्र्िस्थापन
उपशाखा
िनसम्पकय
इकाई

कार्ायन्िर्न तथा अनुगमन शाखा

आलथयक लिकास
महाशाखा

लशक्षा, र्ुिा तथा खेिकु द
शाखा

स्िास््र् शाखा
कृ लष सेिा के न्र
प्राथलमक स्िास््र् के न्र
पशुपंक्षी लिकास शाखा

नगर प्रहरी इकाई
स्िास््र् िौकी

पशुसेिा के न्र

उपभोक्ता लहत संरक्षण तथा ििार
अनुगमन इकाई

कानून शाखा
र्ोिना तथा क्षमता लिकास
शाखा

सूिना प्रलिलध तथा अलभिेख व्र्िस्थापन शाखा

पंिीकरण शाखा
िडा कार्ायिर्हरु

सामालिक सुरक्षा शाखा

पूिायधार लिकास
महाशाखा

भिन तथा िस्ती लिकास
शाखा

उधोग व्र्िसार् तथा पर्यटन
प्रिर्द्यन शाखा
श्रम तथा रोिगार प्रिर्द्यन
शाखा

रािश्व पररिािन शाखा
रािश्व प्रक्षेपण तथा
लिश्लेषण इकाई

नक्सा पास इकाई
िस्ती तथा शहरी
लिकास इकाई

सहकारी व्र्िस्थापन शाखा

भूमी व्र्िस्थापन शाखा

लिलिर् व्र्िस्थापन महाशाखा

अन्र् कार्यक्रम तथा आर्ोिनाहरु

आलथयक प्रशासन शाखा
सडक तथा अन्र् पूिायधार
लिकास शाखा

पूिायधार लनमायण परीक्षण
प्रर्ोगशािा
मलहिा, िाििालिका तथा
समाि कल्र्ाण शाखा

न्र्ालर्क सलमलतको सलििािर्

उपप्रमख
ु को स्िकीर्
सलििािर्

कृ लष लिकास शाखा
लिर्ा तथा कलि
लिकास उपशाखा

खररद इकाई

न्र्ालर्क सलमलत

िातािरण तथा सरसिाई
शाखा
लिपद व्र्िस्थापन
उपशाखा
सरसिाई व्र्िस्थापन उपशाखा
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रािश्व संकिन के न्र

आन्तररक िेखापररक्षण
शाखा

खास अिलधका िालग
सञ्िालित आर्ोिनाहरु
सामालिक पररिािनसँग
सम्िलन्धत कार्यक्रमहरु

आ.व.०७८/०७९ को दोस्रो त्रैमासिक स्वतःप्रकाशन

खण्ड-ख
१. आ.र्व.२०७८।०७९ को दोस्रो त्रैमालसक अर्वलधको सं क्षिप्त पृष्ठभूलम
नेपािको सं षर्वधानिे सं घीर्य िोकताक्षन्त्रक गणतन्त्र नेपािको शासकीर्य सं रचना सं घ, प्रदे श र स्थानीर्य तह गरी तीन
तहको हुने र लतनै तहिे राज्र्य शक्षक्तको प्रर्योग गने व्र्यर्वस्था गरे को छ । सं घ, प्रदे श र स्थानीर्य तहिे आफ्नो अलधकार

िेत्रलभत्र रही आलथाक अलधकार सलर्वन्धी षर्विर्यमा कानून बनाउने, नीलत, र्योिना तथा बाषिाक बिेट बनाउने र त्र्यसको
कार्याान्र्वर्यन गने समेतको व्र्यर्वस्था गरे को छ ।
र्यस नगरपालिकािे सं षर्वधान प्रदत्त स्थानीर्य तहका काम, कताव्र्य र अलधकार, सं षर्वधान बमोक्षिम राज्र्यका लनदे शक
लसद्धान्त र नीलतहरु, नेपाि पि भएर गररएका अन्तराषिर्य सन्धी-अलभसन्धीहरु, दीगो षर्वकासका िक्ष्र्यहरु, आर्वलधक
र्योिना, नगर सभाबाट पाररत नीलतहरुिाई मागादशानको रुपमा लिई आलथाक र्विा २०७८।०७९ को र्वाषिाक नगर
षर्वकास र्योिना तर्य गररएको लथर्यो । र्यस नगरपालिकािे आलथाक र्विा २०७८।०७९ मा कुि १ अबा २९ करोड ९१
िाख ३३ हिार ८ सर्य रुपैर्याँ बिेट नगर सभाबाट स्र्वीकृत गरी िागू गररएको छ ।

स्र्वीकृत आर्योिना तथा कार्याक्रमहरुको कार्याान्र्वर्यनमा एकरुपता र प्रभार्वकाररता, अपेक्षित िक्ष्र्यको प्रालप्त, तोषकएका
शीिाक र षक्रर्याकिापहरुमा खचा गने र्वातार्वरणको सुलनक्षश्चतता, उपिब्धता स्रोतको अलधकतम् उपर्योगका िालग
सहिीकरण, आलथाक अनुशासन कार्यम गरी तोषकएका शीिाकहरुमा लनर्यमानुसार खचा गना स्र्वीकृत आर्योिना तथा

कार्याक्रमहरुको चौमालसक ब्रे कडाउन तर्यार समेत तर्यार गरी िागू गररएको छ । र्यस नगरको दीघाकािीन सोच (Long
Term Vision) "सूर्योदर्य नगरपालिकाको समृद्धतााः प्राङ्गाररक कृषि, पर्याा-पर्याटन र आलथाक समानता" तफा नगरिाई
उन्मुख

गराउनको

िालग

आ.र्व.२०७८।०७९

को

नीलत

तथा

कार्याक्रममा

लनर्दाि

आर्योिना,

कार्याक्रम

तथा

षक्रर्याकिापहरुिे षर्वत्तीर्य अनुशासन कार्यम भै सुशासनमा अलभर्वृषद्ध गरी नगरबासीको िीर्वन स्तरमा सुधार ल्र्याउने
उद्धेश्र्य रहे को छ ।
र्यस प्रलतर्वेदनमा सूर्योदर्य नगर कार्यापालिकाको कार्याािर्यको आ.र्व.२०७८/०७९ को दोस्रो त्रैमालसक अर्वलधमा सलपादन
गररएका कार्याहरुको समषिगत प्रगलतिाई र्यस प्रलतर्वेदनमा प्रस्तुत गररएको छ । नगरपालिकाको नीलत तथा
कार्याक्रमहरुको िक्ष्र्यिाई प्राप्त गना षर्वलनर्योक्षित बिेटको सीमालभत्र रहेर र्यस आलथाक र्विाको दोस्रो त्रैमालसक अर्वलधमा
र्यस नगर कार्यापालिकाको कार्याािर्यका षर्वलभन्न षर्विर्यगत शाखा, शाखा, उपशाखा, कार्याक्रम, पररर्योिनाबाट सलपादन
गररएका कार्याहरुको मुख्र्य कार्याहरुिाई एकीकृत गरी दे हार्य बमोक्षिम प्रस्तुत गररएको छ ।
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आ.व.०७८/०७९ को दोस्रो त्रैमासिक स्वतःप्रकाशन
२. आ.र्व.२०७८।०७९ को दोस्रो त्रैमालसक अर्वलधमा सलपादन गरे को कार्याहरु षर्वर्वरणाः
१. क्षशिा, र्युर्वा तथा खेिकूद शाखा
•
•

करार क्षशिक कमाचारीको छनोट परीिा सञ्चािन गरी षर्वद्यािर्यमा लनर्युक्षक्तका िालग लसफाररस ।
सामुदाषर्यक षर्वद्यािर्यको प्रधानाध्र्यापक र क्षशिा र्युर्वा तथा खेिकुद शाखाका शाखा प्रमुखबीच

षर्वद्यािर्य कार्यासलपादन लनदे क्षशका २०७८ बमोक्षिम कार्या सलपादन करार सलझौता गरी षर्वद्यािर्यका
क्षशिक तथा प्रधानाध्र्यापकबीच कार्या सलपादन करार सलझौता भएको ।
•

स्थानीर्य पाठ्यपुस्तकको पाण्डुलिपीको बारे मा सरोकारर्वािाहरुिाई िानकारी गराइ सुझाब लिएर
आर्वश्र्यक पररमािान भएको ।

•

रािपलत शैक्षिक सुधार कार्याक्रमका िालग माग सं किन गरी क्षशिा तथा मानर्व श्रोत षर्वकास केन्रमा
पठाइएको

•

श्री षफक्ककि मा षर्व र कृष्णाश्रम मा षर्व मा लनमााण भएको बास्केटबि कोटाको उदघाटन कार्या
सलपन्न भएको।

•
•
•
•
•

सामुदाषर्यक षर्वद्यािर्यहरुका अलभभार्वकहरुका िालग अलभभार्वक पररचर्यपत्र छपाइ र षर्वतरण गररएको।
अन्तर मा षर्व छात्र / छात्रा भलिबि प्रलतर्योलगता सञ्चािन
र्वडा स्तरीर्य मेर्यरकप फुटबि प्रलतर्योलगताको सञ्चािन ।
षर्वद्यािर्यहरुको अनुगमन ।

षर्वज्ञान तथा गक्षणत प्रदशानी एर्वम् प्रलतर्योलगताको तर्यारीका िालग षर्विर्यगत क्षशिक र षर्विर्य षर्वज्ञ
षर्वचमा छिफि गरी तर्यारी गररएको हाि कोलभडका कारण स्थलगत ।

•
•
•

षर्वलभन्न खेिकुद कार्याक्रमका िालग सहर्योग

क्षशिक दरबन्दी लमिानका िालग आर्वश्र्यक तर्यारी भइ रहे को ।

नगर र्युर्वा पररिद माफात र्युर्वा क्षचर्या षकसानका िालग क्षचर्या कटाइ तालिम सञ्चािन गररएको ।

२. र्योिना तथा प्राषर्वलधक शाखा

क. आ.र्व.२०७८।०७९ को दोस्रो त्रैमालसक अर्वलधसलमको बोिपत्र तथा क्षशिबन्दी दरभाउपत्र आव्हानाः
•
•
•
•

बोिपत्र आव्हान – १

क्षशिबन्दी दरभाउपत्र आव्हान – ६

आर्योिना सलझौता – २० (प्रथम त्रैमालसक अर्वलधमा बोिपत्र आव्हान भएका आर्योिना)
आर्योिना शुरु – १५(प्रथम त्रैमालसक अर्वलधमा बोिपत्र आव्हान भएका आर्योिना)

ख. उपभोक्ता सलमलतसँग आर्योिना सलझौता र कार्याान्र्वर्यन
नगरस्तरीर्य आर्योिना
•
•

लतनखुट्टे माषङ्खम लतनतिे झरना (माषङ्खम झरना खण्ड) सडक लनमााण, सू.न.पा.३, इिाम

५ िाखभन्दा साना १५ र्वटा नगर स्तरीर्य र्वडा कार्याािर्यबाट आर्योिना सलझौता भएको ।

प्रधानमन्त्री रोिगार कार्याक्रम
•
•

िक्ष्मीपुर टोिबाट डढे िो पाखा हुँदै १४ नं. र्वडा िोड्ने सडक ममात सलभार र्योिना, सू.न.पा. 1३
षर्वचगाँउ बतासे उत्तरे हुँदै सुर्वेदी गाँउ दे क्षख १३ नं र्वडा िोड्ने सडक ममात र्योिना, सू.न.पा. 14
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आ.व.०७८/०७९ को दोस्रो त्रैमासिक स्वतःप्रकाशन
साना लसँचाई आर्योिना
•
•
•
•
•
•

िेबक टोि लसं चाई आर्योिना, सु.न.पा.१२, इिाम

अधेँ री क्षिलमखाँद भुतेनी लसं चाई िि उपभोक्ता सं स्था, सु.न.पा.१४, इिाम
किकिे लसं चाई िि उपभोक्ता सं स्था, सु.न.पा.२, इिाम

पान्दाम दाहाि गाँउ लसं चाई िि उपभोक्ता सं स्था, सु.न.पा.९, इिाम
सल्िेरी लसं चाई िि उपभोक्ता सं स्था, सु.न.पा.४, इिाम

श्रीखोिा गषहरीगाँउ लसं चाई िि उपभोक्ता सं स्था, सु.न.पा.१, इिाम

ग. कार्याक्रम सलझौता र कार्याान्र्वर्यन
•
•
•
•
•
•

कन्दुक भेट्रान्स फुटसि प्रलतर्योलगता सू.न.पा.१०

िेप्चा समुदार्यको नामर्वन पर्वा सलर्वन्धी कार्याक्रम सं चािन

पालिका खर्वरसँग टे लिलभिनबाट पर्याटन प्रर्वद्धान कार्याक्रम सं चािन
रे लडर्यो नेपाि र्वाणीसँग हे िो सूर्योदर्य कार्याक्रम प्रशारण

गार्यक िेखु षर्वर्वश उपचार सहर्योगाथा साँगीलतक कार्याक्रम सू.न.पा.९
समृषद्ध खुल्िा नकआउट प्रलतर्योलगता सू.न.पा.९

घ. आर्योिना अनुगमन मूल्र्यांकन
•
•
•
•
•
•
•
•

ऋषि मोड गोखे मंगिबारे मानेभञ्ज्र्याङ्ग सडक फस्ट फेि

मानेभञ्ज्र्याङ्ग चोक दे उरािी बारगषर्वरे महादे र्वस्थान सडक दोस्रो फेि

ठाकुर चोक बराि भञ्ज्र्याङ्ग गणेश षहमाि दलित बस्ती सानो करफोक चक्रपथ पषहिो फेि
महे न्रबेसी शाक्षन्तबिार समािबुङ्ग माषर्व सुब्बा गाउँ हुँदै िलबागौंडा सडक फेि दोस्रो
सुकेपोखरी ग्र्यार्वा चोक र्वडा कार्याािर्य तारगाउँ महेन्रबेशी सडक दोस्रो फेि
पाल्टाँगे कािोपत्रे भाग्र्योदर्य राइटोि षर्वररङ्ग खोिा सडक दोस्रो फेि

किेनी मािुङ्ग र्वडा कार्याािर्य डब्बुगाउँ हुँदै र्वडा नं.६ िोड्ने सडक पषहिो फेि

र्याङ्गखोिा षपङ्गडाँडा घुमाउने मलिम सेतीदे र्वी टोि पररर्वतान टोि च ुच्चे ढुं गा तीनघरे सडक पषहिो
फेि

•

बतासे भञ्ज्र्याङ्ग हे ल्थ पोि क्षिलमखाँद भुतेनी घट्टाबिार पषहिो फेि

ङ. अन्र्य कार्याहरु
•
•
•

सू.न.पा.को प्रथम चौमालसक प्रगलत षर्वर्वरण तर्यार

र्योिना सलर्वन्धी अन्र्य दै लनक लनर्यलमत कार्याहरु (षर्वलभन्न सलमलतको लनणार्य, पररपत्र र समन्र्वर्य)
दशौं नगर सभा सं चािन सलर्वन्धी कार्याहरु ।

३. स्र्वास््र्य शाखा

कोलभड-१९ परीिण सलबन्धी प्रगलत (२०७८ श्रार्वण १ दे क्षख २०७८ पौि २० सलम)
•
•
•
•

िलमा एक्षन्टिेन टे ि सं ख्र्या - २०४५
पोिेषटभ सं ख्र्या - ५६४

लनको भएको सं ख्र्या - ५४७
मृत्र्यु-१७ िना

कोलभड-१९ रोकथाम सलबन्धी सामाग्री खररद षर्वर्वरण –
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आ.व.०७८/०७९ को दोस्रो त्रैमासिक स्वतःप्रकाशन
•

मास्क,सेलनटाईिर िगार्यतका कोलभड-१९ रोकथामसँग सलबक्षन्धत समाग्री खररद िलमा रकम रु ७
िाख ४४ हिार ७१५ बराबरको ।

कोलभड-१९ भ्र्याक्षक्सन प्रगलत षर्वर्वरण –
•
•

पषहिो मात्रा िगाएका िलमा -३७ हिार ६ सर्य ४० िना
दोस्रो मात्रा समेत पुरा गरे का २० हिार ९ सर्य ४४ िना

स्र्वास््र्य तफाको षर्वक्षत्तर्य प्रगलत षर्वर्वरण•
•
•
•
•
•

सशता तफा िलमा षर्वलनर्योिन – ४ करोड ३२ िाख

पौि २० सलमको खचा- १ करोड ५६ िाख ६२ हिार
खचा प्रलतशत -३६.२५ प्रलतशत

अन्तररक तफा िलमा षर्वलनर्योिन-२ करोड ६३ िाख ३५ हिार
पौि २० सलमको खचा-२२ िाख ९४ हिार
खचा प्रलतशत ८.७१ प्रलतशत

मुख्र्य-मुख्र्य उपिब्धीहरु•
•

प्राथलमक स्र्वास््र्य केन्र षफक्किबाट लडक्षिटि एक्स-रे सेर्वा सञ्चािन भएको

प्रथम चरणमा सूर्योदर्य नगरपालिका अन्तगातका स्र्वास््र्य सं स्थाहरुको िालग आर्वश्र्यक औिधी तथा
सामाग्रीहरु खररद भई षर्वतरण भएको।

•

नागररक आरोग्र्य सेर्वा केन्र शाक्षन्तबिारमा आर्वश्र्यक आर्युर्वेर्दक औिधीहरु खररद गरी षर्वतरण सुरु
भएको ।

•
•
•
•

लडक्षिटि प्रषर्वधी मैत्री स्र्वास््र्य सं स्था बनाउँ न कलप्र्यूटर खररद भई षर्वतरणको तर्यारीमा रहे को ।
गत आ.र्व. २०७७/०७८ को र्वाषिाक स्र्वास््र्य प्रगलत समीिा सलपन्न भएको ।
कोलभड-१९ रोकथाम सलबन्धीका षक्रर्याकिापहरु लनर्यलमत रहे को ।

खोप,पोिण,पररर्वार लनर्योिन,सुरक्षित मातृत्र्व तफाका सशता तथा आन्तररक तफाका कार्याक्रमहरु
लनरन्तर सञ्चािनमा रहे को ।

•
•
•

कोलभड-१९ अस्थार्यी अस्पतािमा र्वािमैत्री कि स्थापना गररएको ।

षर्वलभन्न स्र्वास््र्य सं स्थाहरुमा ररक्त रहे को दरबन्दीमा िनशक्षक्त भनाा गररएको ।
कोलभड-१९ षर्वरुद्धको खोप अलभर्यान लनरन्तर रुपमा सञ्चािन भईरहे को ।

४. कृषि षर्वकास शाखा
•
•
•
•

सलपूणा र्वडामा ४००० केिी उन्नत आिुको र्वीउ िागत साझेदारीमा षर्वतरण
१ र्वटा नर्याँ समूह दताा तथा ६ र्वटा नषर्वकरण

कृषि ज्ञान केन्रको अनुदानको कार्याक्रमहरुमा षफल्ड अनुगमन गरर लसफाररस प्रदान

४ गत र्विा सं चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीषककरण पररर्योिना सं चािनको िालग समूहसँग
सलझौता गरी कार्या शुरु

•
•
•

र्यस र्विाको अनुदानका कार्याक्रमहरुको िालग सूचना प्रकाशन र षफल्ड अनुगमन
६ लनशुल्क षर्विादी षर्वतरण

७. नर्याँ रसार्यलनक मि षर्वक्रेता छनौट गरर कृषि सामाग्री केन्रमा छनौट
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आ.व.०७८/०७९ को दोस्रो त्रैमासिक स्वतःप्रकाशन
•
•

८ प्िाषिक षर्वतरणका िालग कृिक छनौट

९. सू.न.पा.९ र १२ मा षकसान सूचीकरण कार्या शुरु भएको ।

५. पशुपंिी षर्वकास शाखा
•
•
•
•
•
•
•

औिधी तथा पशु र्वन्ध्र्याकरण लनरन्तर भैरहे को
रे षर्वि सलर्वन्धी खोप अलभर्यान सं चािन

छु पी प्रर्वद्धान कार्याक्रमको िाभग्राही छनौट तथा सलझौता
बाख्रा पकेट कार्याक्रमको सलझौता
च्र्याफ्कटर खररद तथा षर्वतरण

काउलर्याट लमल्क एनािाइिर षर्वतरणको िालग िागत अनुमान तर्यार भएको
सेक्सड लसमेनको बोिपत्र मूल्र्यांकन भै आसर्यको सूचनाको िारी गरे को

६. प्रशासन शाखा
•
•
•
•
•

षर्वलभन्द पदमा पदपूलता सलर्वन्धी कार्या
लनर्यलमत दै लनक प्रशासलनक कार्या

कार्यापालिकाको बैठक व्र्यर्वस्थापन सलर्वन्धी कार्या

मातहत कार्याािर्य, लनकार्यहरु अनुगमन लनरीिण ।
अन्र्य षर्वषर्वध कार्याहरु ।

७. उद्योग तथा व्र्यर्वसार्य प्रर्वद्धान शाखा र षर्वपद् व्र्यर्वस्थापन शाखा
•
•
•
•
•

सं घ सं स्था दताा

सं घ सं स्था नर्वीकरण

सं घ सं स्था दताा लसफाररस

- ५ र्वटा

- १० र्वटा

- ७ र्वटा

र्वन, र्वातार्वरण तथा षर्वपद् व्र्यर्वस्थापन सलमलतको बैठक लनर्यलमत बलसरहे को

बेमौसमी र्विााका कारण भएको िलतको षर्वर्वरण एकीकृत गरी क्षिल्िा प्रशासन कार्याािर्य इिाम,
सं घीर्य मालमिा तथा सामान्र्य प्रशासन मन्त्रािर्य काठमाडौं पठाइएको ।

•

फोहोर मैिा व्र्यर्वस्थापन सलर्वन्धी कार्याहरु लनर्यलमत भै रहे को ।

८. सहकारी शाखा

• सहकारी सं स्थािाई कोपोलमक्सको र्युिर आइडी षर्वतरण

• सहकारी सं स्थाहरुको िेखापरीिण प्रलतर्वेदन र साधारणसभाको प्रलतर्वेदन अध्र्यर्यन

• सहकारी सं स्थाबाट संचालित उद्यमको िालग लिइएको बैंकको ऋणको िालग व्र्याि अनुदान सूचना
प्रकाक्षशत

• उद्यमशीि र्युर्वाहरुिाई अनुदानको िालग समूह लनमााण भै सलझौताको क्रममा रहे को
• सहकारी सं स्थाहरु अनुगमन लनरीिण कार्याक्रम

९. प्रधानमन्त्री रोिगार कार्याक्रम

•

EMIS अपडेट- क) काममा खलटने श्रलमकहरुको प्रोिाईि अपडेट (१०२ िना)
ख) आर्ोिना प्रलिलि (९ िटा)

• िाभग्राही पररिर्पत्र लितरण- २८ िटा
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आ.व.०७८/०७९ को दोस्रो त्रैमासिक स्वतःप्रकाशन

• रोिगारमि
ू क र्ोिना सञ्िािन- २ िटा
• क) िक्ष्मीपरु टोििाट डढेिो पाखा हुदै १४ न.ं िडा िोड्ने सडक ममयत सम्भार र्ोिना, िडा न.ं - १३,
िागत अनुमान- रू. ५१९३००, खलटएका कामदार संख्र्ा- ९
ख) िीिगाँउ, ितासे, उिरे हुदै सिु दे ी गाँउ देखी १३ नं. िडा िोड्ने सडक ममयत सम्भार र्ोिना, िडा नं.१४, िागत अनमु ान- रू. १०९६३००, खलटएका कामदार संख्र्ा- १९
१०. न्र्याषर्यक सलमलत
क. मुद्धा सलर्वन्धी षर्वर्वरण

- ८ र्वटा षर्वर्वाद लमिापत्र भएको
- २ र्वटा षर्वषर्वद अदाित गएको

- ६ र्वटा षर्वर्वाद प्रषक्रर्यामा रहे को

ख. अन्र्य कार्याहरुाः
•
•
•
•
•

र्वडा मेिलमिाप सलमलतिाई सामग्री हस्तान्तरण भएको

मेिलमिाप परीचर्य पत्र र मेिलमिाप केन्रका मेिलमिापकतााको सूक्षच र्वडा र्वडामा पठाइएको
उिुरी दताा अलभिेख र लमिापत्र अलभिेख तर्यारी भएको र्वडा र्वडामा पठाउन बाँकी रहे को

मेिलमिाप कतााको पुन तािगी तालिम सं चािनको तर्यारी भएको, सं चािन हुन बाँकी रहे को
र्वडा २, ४, ५ र ९ बाट मेिलमिापकतााहरूसं ग अन्तरषक्रर्या कार्याक्रम सं चािन भएको ।

११. भर्वन तथा र्वस्ती षर्वकास शाखा
•
•
•
•
•

भर्वन अलभिेखीकरण - ११

भर्वन नक्सा पास इिाित – ४
भर्वन लनमााण सलपन्न – १

अलमन सेर्वाका िालग लनर्वेदन दताा- ५२
कार्या फर्छ्यौट – ३८

१२. िेखा शाखा
आ.र्व. : २०७८/७९ अर्वधी : २०७८/०७/०१-२०७८/०९/३०
लस.

षर्वर्वरण

नं.

खचा शीिाक
त्रैमालसक अषर्वधमा भएको एकमुि खचाको

१

षर्वर्वरण

षर्वलनर्योिन

खचा

खचा
(%)

मौज्दात

६६,३७,०६,८००

६,५५,१५,७६४.२५

९.८७

५९,८१,९१,०३५.७५

१३. मषहिा तथा बािबालिका शाखा
•
•
•
•
•

िेष्ठ नागररक घरदै िो स्र्वास््र्य परीिण क्षशषर्वर सं चािन
बाि अलधकार सं रिण सलमलतको बैठक

मषहिाहरुको क्षशिक िाइसेन्स तर्यारी किा सं चािन

अपाङ्गता भएका व्र्यक्षक्तहरुको स्र्वास््र्य बीमा ३९ िनािाई
िैषङ्गक षहं सा षर्वरुद्धको १६ र्दने अलभर्यान सं चािन
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आ.व.०७८/०७९ को दोस्रो त्रैमासिक स्वतःप्रकाशन
•
•
•
•
•
•
•
•
•

बािबालिकाको प्रोफार्यि तर्यारी हुँदै गरे को ।
बाि क्िर्व गठन/पुनाःगठन

सुनौिो हिार र्दन १४ र्वटै र्वडामा २ र्वटाको दरिे

दौतरी क्षशिा तालिम – १४ र्वटै र्वडामा २ र्वटाको दरिे

षकशोरीिाई प्रिनन् स्र्वास््र्य र अपाङ्गता रोकथाम कार्याक्रम २ र्वटाको दरिे
अन्तराषिर्य अपाङ्गता र्दर्वस

लमलििुिी समूह बैठक लनर्यलमत

गर्वाभती मषहिाको दताा र अध्र्यार्वलधक (मालसक रुपमा)
गृहभेट कार्याक्रम सं चािन

१४. सूचना प्रषर्वलध शाखा
•
•

सर्वारी साधनमा क्षिषपएस लसस्टम िडान भएको
Software integration and update
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आ.व.०७८/०७९ को दोस्रो त्रैमासिक स्वतःप्रकाशन
खण्ड- ग
१. शाखा/उपशाखा/इकाई/पररर्योिना/कार्याक्रममा कार्यारत कमाचारीहरुको षर्वर्वरण
क्र.सं .

शाखा/उपशाखा

नाम थर

पद

तह/श्रे णी

सलपका नं.

प्रमुख प्रशासकीर्य अलधकृत

रा.प.र्ितीर्य श्रे णी

9852626111

क्षिलमेर्वारी

1.

लमिन भट्टराई

2.

र्योगलनलध भट्टराई

शाखा अलधकृत

अलधकृतस्तर सातौँ

9842729989

क्षशिा शाखा

3.

नषर्वनराि पौडेि

प्राषर्वलधक सहार्यक

सहार्यकस्तर पाँचौँ

९८५२६४२००५

क्षशिा शाखा

खेि प्रक्षशिक

सहार्यकस्तर पाँचौँ

९८४२६२७१९३

खेिकूद

स्रोत व्र्यक्षक्त

मा.षर्व.तह

9842823566

क्षशिा शाखा
क्षशिा शाखा

4.

क्षशिा, र्युर्वा तथा खेिकूद शाखा

प्रर्दप नारार्यण प्रधान

5.

सुदशान खलतर्वडा

6.

लमिन नेपािी

सहार्यक कलप्र्यूटर अपरे टर

सहार्यकस्तर चौथो

9866242152

खेम राि राई

अलधकृत

अलधकृतस्तर छै टौँ

9842919908

सहार्यक कलप्र्यूटर अपरे टर

सहार्यकस्तर चौथो

9861856001

7.
8.

र्योिना तथा प्रशासन शाखा

षर्विर्य राई

र्योिना तथा प्रशासन

9.

आक्षशि सुर्वेदी

इक्षन्िलनर्यर

अलधकृतस्तर छै टौँ

9803882382

प्राषर्वलधक शाखा

10.

कषर्वन सापकोटा

इक्षन्िलनर्यर

अलधकृतस्तर छै टौँ

9852685033

प्राषर्वलधक शाखा

11.

र्दपेश आचार्या

इक्षन्िलनर्यर

अलधकृतस्तर छै टौँ

9861160402

प्राषर्वलधक शाखा

12.

रािेश र्योञ्जन

सर्व-इक्षन्िलनर्यर

सहार्यकस्तर पाँचौँ

9842627331

प्राषर्वलधक शाखा

13.

लडल्िी राम सुर्वेदी

सर्व-इक्षन्िलनर्यर

सहार्यकस्तर पाँचौँ

9842647225

प्राषर्वलधक शाखा

14.

कषर्वराि तामाङ्ग

सर्व-इक्षन्िलनर्यर

सहार्यकस्तर पाँचौँ

9842627880

सू.न.पा.११ र १२

िक्ष्मी भक्त पौडेि

सर्व-इक्षन्िलनर्यर

सहार्यकस्तर पाँचौँ

९८१५९२८१९१

सू.न.पा.१ र २

सोम कुमार राई

सर्व-इक्षन्िलनर्यर

सहार्यकस्तर पाँचौँ

९८६२६६९५९२

सू.न.पा.१३ र १४

17.

क्षशर्वसागर र्यादर्व

सर्व-इक्षन्िलनर्यर

सहार्यकस्तर पाँचौँ

९८४९८६७४५६

प्राषर्वलधक शाखा

18.

सुर्वास ढकाि

सर्व-इक्षन्िलनर्यर

सहार्यकस्तर पाँचौँ

९८४२६९६०९६

प्राषर्वलधक शाखा

19.

अनु राई

सर्व-इक्षन्िलनर्यर

सहार्यकस्तर पाँचौँ

९८०७९९५९३०

सू.न.पा.९

20.

बन्दे श सापकोटा

सब-इक्षन्िलनर्यर

सहार्यकस्तर पाँचौँ

9863608244

सू.न.पा.७

21.

सुलतिा खलतर्वडा

ल्र्यार्व टे क्षक्नलसर्यन

सहार्यकस्तर पाँचौँ

9861336255

प्राषर्वलधक शाखा

22.

अनुशा तामाङ्ग

स.ई./साइट सुपरभाइिर

सहार्यकस्तर पाँचौँ

9860267866

१५ शैय्र्या अस्पताि

15.
16.

प्राषर्वलधक शाखा
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आ.व.०७८/०७९ को दोस्रो त्रैमासिक स्वतःप्रकाशन
क्र.सं .

शाखा/उपशाखा

नाम थर

पद

तह/श्रे णी

सलपका नं.

क्षिलमेर्वारी

23.

मानबहादुर रोक्का

अ.सर्व-इक्षन्िलनर्यर

सहार्यकस्तर चौथो

9868657367

प्राषर्वलधक शाखा

24.

आस्मा भारती

अ.सर्व-इक्षन्िलनर्यर

सहार्यकस्तर चौथो

9867638983

सू.न.पा.३

25.

कृष्ण खत्री

अ.सर्व-इक्षन्िलनर्यर

सहार्यकस्तर चौथो

9863709144

सू.न.पा.५

26.

सृिन गदाि

आषकाटे क्ट इक्षन्िलनर्यर

अलधकृतस्तर छै टौँ

9852025645

भर्वन शाखा

अ.सर्व-इक्षन्िलनर्यर

सहार्यकस्तर चौथो

9869028234

सू.न.पा.१०

षहरा सुर्वेदी

अलमन

सहार्यकस्तर चौथो

9848948490

अलमन सेर्वा

29.

सुक्षशि क्षघलमरे

अलमन

सहार्यकस्तर चौथो

9852680214

अलमन सेर्वा

30.

धनराि र्यादर्व

िनस्र्वास््र्य अलधकृत

अलधकृतस्तर सातौँ

9842108554

स्र्वास््र्य शाखा

षर्वपुि अलधकारी

िनस्र्वास््र्य लनरीिक

अलधकृतस्तर छै टौँ

9852642042

स्र्वास््र्य शाखा

गोपीमार्या राई

िनस्र्वास््र्य लनरीिक

अलधकृतस्तर छै टौँ

9842728482

स्र्वास््र्य शाखा

रषर्वन खत्री

हेल्थ अलसस्टे न्ट

सहार्यकस्तर पाँचौँ

9862064281

स्र्वास््र्य शाखा

तारा शेपाा

अलधकृत

अलधकृतस्तर छै टौँ

९८४२६४७४९६

मषहिा षर्वकास शाखा

स.म.षर्व.लन.

सहार्यकस्तर पाँचौँ

9844684744

मषहिा षर्वकास शाखा

अलधकृत

अलधकृतस्तर छै टौँ

9842623381

रािश्व शाखा

सहार्यक कलप्र्यूटर अपरे टर

सहार्यकस्तर चौथो

9844608296

रािश्व शाखा

पशु क्षचषकत्सक

अलधकृतस्तर आठौँ

9842647396

पशु सेर्वा शाखा

तीथा खलतर्वडा

पशु सेर्वा प्राषर्वलधक

सहार्यकस्तर चौथो

9806085045

पशु सेर्वा शाखा

40.

र्वेद कुमारी काफ्िे

कार्याािर्य सहर्योगी

श्रे णी षर्वहीन

9826943471

पशु सेर्वा शाखा

41.

नारार्यण िलसाि

बािी सं रिण अलधकृत

अलधकृतस्तर छै टौँ

9842653377

कृषि सेर्वा शाखा

42.

चन्रकुमार राई

पशु सेर्वा प्राषर्वलधक

सहार्यकस्तर पाँचौँ

9841124529

कृषि सेर्वा शाखा

िानुका िोशी

पशु सेर्वा प्राषर्वलधक

सहार्यकस्तर पाँचौँ

9842834384

कृषि सेर्वा शाखा

कार्याािर्य सहर्योगी

श्रे णी षर्वहीन

9816941399

कृषि सेर्वा शाखा

मदन कुमार गुरुङ्ग

अलधकृत

अलधकृतस्तर छै टौँ

९८४२६४५९१२

सहकारी शाखा

ईश्वरी प्रसाद अलधकारी

अलधकृत

अलधकृतस्तर छै टौँ

9842109508

उद्योग शाखा

27.
28.

31.
32.

भर्वन तथा र्वस्ती षर्वकास

स्र्वास््र्य शाखा

33.
34.
35.
36.
37.

मषहिा तथा बािबालिका शाखा
रािश्व शाखा

43.

एक मार्या बोहोरा
च ुडामणी बराि
खगेन्र प्रधान
षर्वषपन कुमार लसं ह

38.
39.

उमाकान्त चौधरी

पशुपंिी षर्वकास शाखा

कृषि षर्वकास शाखा

ज्र्योती सापकोटा

44.

बास्तोिा

45.

सहकारी शाखा

46.

उद्योग शाखा
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आ.व.०७८/०७९ को दोस्रो त्रैमासिक स्वतःप्रकाशन
क्र.सं .

शाखा/उपशाखा

49.

पद

तह/श्रे णी

सलपका नं.

क्षिलमेर्वारी

सहार्यक

सहार्यकस्तर चौथो

9842628856

सहकारी र उद्योग

लसिाना षर्वि

िेखा सहार्यक

सहार्यकस्तर पाँचौँ

9864596164

िेखा शाखा

फूते लबा गूरुङ्ग

िेखा सहार्यक

सहार्यकस्तर चौथो

9848725944

िेखा शाखा

प्रलतमा काफ्िे

47.
48.

नाम थर

िेखा शाखा

50.

आिेप शाखा

प्रर्दप चापागाईं

आिेप अलधकृत

अलधकृतस्तर छै टौँ

9852680256

आिेप शाखा

51.

सूचना प्रषर्वलध तथा अलभिेख

उज्ज्र्वि सुर्वेदी

सूचना प्रषर्वलध अलधकृत

अलधकृतस्तर छै टौँ

9851161861

सूचना प्रषर्वलध शाखा

52.

व्र्यर्वस्थापन शाखा

लनमाि ढुं गाना

सहार्यक कलप्र्यूटर अपरे टर

सहार्यकस्तर चौथो

9860496789

सूचना प्रषर्वलध शाखा

लनरि तामाङ्ग

कलप्र्यूटर अपरे टर

सहार्यकस्तर पाँचौँ

9852680985

क्षिन्सी उपशाखा

चन्रा नेपाि

सहार्यक

सहार्यकस्तर चौथो

9842778017

क्षिन्सी उपशाखा

रन बहादुर राई

सहार्यक

सहार्यकस्तर चौथो

9842627880

पञ्जीकरण उपशाखा

पूणा बहादुर राई

एम.आई.एस.अपरे टर

सहार्यकस्तर पाँचौँ

9841648831

सामाक्षिक सुरिा

अलनश दुिाि

एम.आई.एस.अपरे टर

सहार्यकस्तर पाँचौँ

9861612888

पञ्जीकरण उपशाखा

िगत भट्टराई

षफल्ड सहार्यक

सहार्यकस्तर चौथो

9844681391

पञ्जीकरण उपशाखा

र्दपेश राई

स्र्वकीर्य सक्षचर्व

सहार्यकस्तर पाँचौँ

9852642006

सक्षचर्वािर्य

च ुडामणी बराि

अलधकृत

अलधकृतस्तर छै टौँ

9842623381

न्र्याषर्यक सलमलत

िेखनाथ दाहाि

कलप्र्यूटर अपरे टर

सहार्यकस्तर पाँचौँ

9852641632

न्र्याषर्यक सलमलत

सहार्यक कलप्र्यूटर अपरे टर

सहार्यकस्तर चौथो

9863724162

दताा चिानी

धन कुमार राई

कार्याािर्य सहर्योगी

श्रे णीषर्वषहन

9842676119

दताा चिानी

महेश चौँिागाई

कार्याािर्य सहर्योगी

श्रे णी षर्वहीन

9842385053

सक्षचर्वािर्य

65.

रुपादे र्वी राई

कार्याािर्य सहर्योगी

श्रे णी षर्वहीन

9842729959

कार्याािर्य

66.

रािकुमार प्रधान

दमकि व्र्यर्वस्थापक(िलदार)

श्रे णी षर्वहीन

9862668470

नगर प्रहरी इकाई

67.

सञ्जीर्व काकी

नगर प्रहरी

श्रे णी षर्वहीन

9842749370

नगर प्रहरी इकाई

भीम बहादुर षर्व.क.

नगर प्रहरी

श्रे णी षर्वहीन

9842765290

नगर प्रहरी इकाई

अञ्जना भट्टराई

नगर प्रहरी

श्रे णी षर्वहीन

9848293291

नगर प्रहरी इकाई

70.

क्षशिा श्रे ष्ठ

नगर प्रहरी

श्रे णी षर्वहीन

9842237559

नगर प्रहरी इकाई

71.

बुद्घ षर्वर तामाङ्ग

नगर प्रहरी

श्रे णी षर्वहीन

9841599461

नगर प्रहरी इकाई

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

क्षिन्सी व्र्यर्वस्थापन उपशाखा
पञ्जीकरण
सामाक्षिक सुरिा तथा व्र्यक्षक्तगत
घटना दताा सुदृढीकरण आर्योिना
सक्षचर्वािर्य
न्र्याषर्यक सलमलत

र्दपेन्र काकी

62.
63.
64.

िनसलपका तथा दताा चिानी

68.

षर्वपद् व्र्यर्वस्थापन उपशाखा (नगर

69.

प्रहरी इकाई)
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आ.व.०७८/०७९ को दोस्रो त्रैमासिक स्वतःप्रकाशन
क्र.सं .

शाखा/उपशाखा

नाम थर

पद

तह/श्रे णी

सलपका नं.

क्षिलमेर्वारी

72.

षकरण राई

नगर प्रहरी

श्रे णी षर्वहीन

9824922617

नगर प्रहरी इकाई

73.

इन्र लसं िािी मगर

नगर प्रहरी

श्रे णी षर्वहीन

9844620636

नगर प्रहरी इकाई

74.

र्दपेश तामाङ्ग

नगर प्रहरी

श्रे णी षर्वहीन

9806074432

नगर प्रहरी इकाई

75.

कषर्वता राई

नगर प्रहरी

श्रे णी षर्वहीन

9863896665

नगर प्रहरी इकाई

76.

गोपाि प्रधान

अक्षग्न लनर्यन्त्रक

श्रे णी षर्वहीन

9842675806

नगर प्रहरी इकाई

77.

दार्वा मोक्तान

सर्वारी चािक

श्रे णी षर्वहीन

9862770666

नगर प्रहरी इकाई

78.

पासाङ्ग क्षघलसङ्ग

सुपरभाइिर

9807935663

फोहोरमैिा

79.

र्वाङ लछररङ िामा

हेभी सर्वारी चािक

श्रे णी षर्वहीन

9842627237

फोहोरमैिा

80.

षर्विर्य बराि

हेभी सर्वारी चािक

श्रे णी षर्वहीन

9815986751

फोहोरमैिा

81.

षर्वरे न मक्षल्िक

सरसफाई कमाचारी

श्रे णी षर्वहीन

9816063754

फोहोरमैिा

82.

हरर मक्षल्िक

सरसफाई कमाचारी

श्रे णी षर्वहीन

9843442509

फोहोरमैिा

टे क बहादुर थापा

सरसफाई कमाचारी

श्रे णी षर्वहीन

9815941321

फोहोरमैिा

84.

िगर्दश मक्षल्िक

सरसफाई कमाचारी

श्रे णी षर्वहीन

9843442509

फोहोरमैिा

85.

अक्षलबर तामाङ्ग

सरसफाई कमाचारी

श्रे णी षर्वहीन

9823813082

फोहोरमैिा

86.

सं िर्य मक्षल्िक

सरसफाई कमाचारी

श्रे णी षर्वहीन

981066534

फोहोरमैिा

87.

षर्वनोद तामाङ्ग

सरसफाई कमाचारी

श्रे णी षर्वहीन

9816976036

फोहोरमैिा

88.

प्रलमिा मक्षल्िक

स्र्वीपर

श्रे णी षर्वहीन

9816063754

कार्याािर्य

89.

िक्ष्मी नेपाि

लस.लब.आर.एफ.

सहार्यकस्तर

9842738740

90.

दुगाादेर्वी पौडेि

लस.लब.आर.एफ.

सहार्यकस्तर

9862631397

91.

मुना बस्नेत

लस.लब.आर.एफ.

सहार्यकस्तर

9861454883

कञ्चना राई

लस.लब.आर.एफ.

सहार्यकस्तर

9869013212

93.

कमिादे र्वी पौडेि

लस.लब.आर.एफ.

सहार्यकस्तर

9842780625

94.

सरिा तामाङ्ग

लस.लब.आर.एफ.

सहार्यकस्तर

9861617627

95.

प्रकृलत खलतर्वडा

लस.लब.आर.एफ.

सहार्यकस्तर

9862671099

प्रेम प्रसाद पाण्डे

सामाक्षिक पररचािक

सहार्यकस्तर पाँचौँ

9842739439

83.

92.

96.

सरसफाई व्र्यर्वस्थापन उपशाखा

अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनाःस्थापना

कर सं किन केन्र
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अपाङ्गता रोकथाम तथा
पुनाःस्थापना

हकाटे कर सं किन

आ.व.०७८/०७९ को दोस्रो त्रैमासिक स्वतःप्रकाशन
क्र.सं .

शाखा/उपशाखा

नाम थर

पद

तह/श्रे णी

सलपका नं.

कर सं किक

श्रे णी षर्वहीन

9847685763

सहार्यक

सहार्यकस्तर चौथो

9842725333

क्षिलमेर्वारी

97.

टं क दाहाि

98.

बाि कुमार लगरी

99.

बुद्ध तामाङ्ग

कर सं किक

श्रे णी षर्वहीन

9842719009

100.

र्दपेन पुिामी

कर सं किक

श्रे णी षर्वहीन

9749238044

101.

सुर्वास थापा

कर सं किक

श्रे णी षर्वहीन

9864547117

अन्तुपोखरी कर सं किन

102.

नरे न्र माङ्मु लिलबु

सरसफाई कमाचारी

श्रे णी षर्वहीन

9862636938

श्रीअन्तुमा सरसफाई

कन्र्याम कर सं किन
श्रीअन्तु कर सं किन

पशु सेर्वा केन्र
103.
104.

आइतबारे

कृष्णचन्र झा

अलधकृत (पशुसेर्वा)

अलधकृतस्तर छै टौं

9844631808

षर्वमिा बुढापृथी

कार्याािर्य सहर्योगी

श्रे णी षर्वहीन

९८०४९११५६८

105.

गोखे

सं िर्य पौडे ि

नार्यर्व पशुसेर्वा प्राषर्वलधक

सहार्यकस्तर चौथो

९८६१५५६८२९

106.

समािबुङ्ग

कमि क्षघलमरे

नार्यब पशुसेर्वा प्राषर्वलधक

सहार्यकस्तर चौथो

9842646253

107.

िक्ष्मीपुर

षकरण थापा

नार्यब पशुसेर्वा प्राषर्वलधक

सहार्यकस्तर चौथो

9844226662

पशु सेर्वा केन्र

पररर्योिना तथा कार्याक्रम
108.

क्षिज्ञाशा गोिे

मनोसामाक्षिक परामशाकताा

सहार्यकस्तर

9845762435

109.

षटकामार्या लिलबू

षर्वत्तीर्य सािरता सहिकताा

सहार्यकस्तर

9840164962

छषर्विाि लतर्वारी

ररटनी स्र्वर्यंसेर्वक

सहार्यकस्तर

9804903104

111.

सिना लगरी

ररटनी स्र्वर्यंसेर्वक

सहार्यकस्तर

9804901999

112.

अिुन
ा अलधकारी

ररटनी स्र्वर्यंसेर्वक

सहार्यकस्तर

9801407427

113.

लबष्णुप्रसाद ररिाि

रोिगार सं र्योिक

अलधकृतस्तर

9842636029

सब-इक्षन्िलनर्यर

सहार्यकस्तर पाँचौँ

9742692429

सू.न.पा.४

Cluster Coordinator

9852660233

साना लसं चाई पररर्योिना

IE

९८४८६७१०१७

110.

सुरक्षित आप्रर्वासन पररर्योिना

प्रधानमन्त्री रोिगार कार्याक्रम

षर्वशाि िाप्चा

114.
115.
116.

साना लसं चाई पररर्योिना

केशर्व कुमार िामा
हेमराि भट्ट
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सामी पररर्योिना

प्रधानमन्त्री रोिगार
कार्याक्रम

आ.व.०७८/०७९ को दोस्रो त्रैमासिक स्वतःप्रकाशन
क्र.सं .

शाखा/उपशाखा

नाम थर

पद

117.

प्रेम बहादुर खत्री

STO

९८५११५२२७५

118.

षर्वनुका िामा

STO

९८६३६२८८५९

119.

बािकृष्ण श्रे ष्ठ

STO

९८४४८१४०९२

120.

दृष्मान राई

STO

९८६२१५६००७

121.

अलनश नागा

IE

९८४९७२०३७३

122.

अग्नी कुमार मुक्षखर्या

STO

९७४६८९९३९५

123.

िक्ष्मी प्रसाद अलधकारी

TO

९८४८३१९८६६

124.

प्रकाश लतमक्षल्सना

TO

९८४८८२५५९३

125.

सोषर्वन िाि प्रधान

IE

९८४३०७०९५७

126.

सषर्वन माझी

STO

९८६३३३६३७२

127.

गररबी लनर्वारणका िालग िघु उद्यम

128.

षर्वकास कार्याक्रम (MEDPA)

तह/श्रे णी

सलपका नं.

िर्यन्ती र्वर्यक

उद्यम षर्वकास सहिकताा

सहार्यकस्तर चौथो

9864724515

मनकुमारी थारु

उद्यम षर्वकास सहिकताा

सहार्यकस्तर चौथो

9868595115
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क्षिलमेर्वारी

मेड्पा

आ.व.०७८/०७९ को दोस्रो त्रैमासिक स्वतःप्रकाशन
२. र्वडा कार्याािर्यमा कार्यारत कमाचारीको षर्वर्वरण
क्र.स.

कार्याािर्य

1.
2.

१ नं. र्वडा

3.

कार्याािर्य

4.
5.
6.
7.

२ नं. र्वडा
कार्याािर्य

नाम थर

पद

तह

सलपका नं.

र्वडासक्षचर्व

सहार्यकस्तर पाँचौं

९८४२६४१३५७

सहार्यक

सहार्यकस्तर चौथो

9844666683

सामुदाषर्यक सहिकताा

सहार्यकस्तर चौथो

9840655170

षर्विर्य मास्के

कार्याािर्य सहर्योगी

श्रे णी षर्वहीन

9806004045

नारार्यण बस्नेत

र्वडासक्षचर्व

सहार्यकस्तर चौथो

९८४४४२८१०२

सामुदाषर्यक सहिकताा

सहार्यकस्तर चौथो

9869731425

कार्याािर्य सहर्योगी

श्रे णी षर्वहीन

9848593888

र्वडासक्षचर्व

सहार्यकस्तर पाँचौं

9840011512

लतिक खलतर्वडा

सहार्यक कलप्र्यूटर अपरे टर

सहार्यकस्तर चौथो

9817931177

र्दि कुमारी िामा

सामुदाषर्यक सहिकताा

सहार्यकस्तर चौथो

9869731425

नषर्वन ढकाि
दार्वा तामाङ्ग
पासाङ्ग र्दषक शेपाा

र्दि कुमारी िामा
लनमा तामाङ

नैनकिा अलधकारी

8.
9.

३ नं. र्वडा

10.

कार्याािर्य

11.

अलबीर ओिी

कार्याािर्य सहर्योगी

श्रे णी षर्वहीन

९७४६९८८६६८

12.

लतथाराि क्षघलमरे

र्वडासक्षचर्व

सहार्यकस्तर पाँचौं

9844669163

सामुदाषर्यक सहिकताा

सहार्यकस्तर चौथो

9842715904

झिनाथ पोख्रेि

कार्याािर्य सहर्योगी

श्रे णी षर्वहीन

9862600485

15.

रमेश ढकाि

कार्याािर्य सहर्योगी

श्रे णी षर्वहीन

९८४४६६९२७३

16.

इक्षन्दरा िामा

र्वडासक्षचर्व

सहार्यकस्तर पाँचौं

9742606880

रोशन खत्री

सहार्यक कलप्र्यूटर अपरे टर

सहार्यकस्तर चौथो

9842710287

मुना प्रधान

सामुदाषर्यक सहिकताा

सहार्यकस्तर चौथो

9869235352

कार्याािर्य सहर्योगी

श्रे णी षर्वहीन

9807975581

र्वडासक्षचर्व

सहार्यकस्तर पाँचौं

९८४२७२५४९६

सामुदाषर्यक सहिकताा

सहार्यकस्तर चौथो

9842725298

कार्याािर्य सहर्योगी

श्रे णी षर्वहीन

९८४२७४०३९९

र्वडासक्षचर्व

सहार्यकस्तर चौथो

९८४२७२५४९६

अषपाण खड्का

सहार्यक कलप्र्यूटर अपरे टर

सहार्यकस्तर चौथो

९८६३६०८८५९

शलमािा थापा

सामुदाषर्यक सहिकताा

सहार्यकस्तर चौथो

9842725298

कार्याािर्य सहर्योगी

श्रे णी षर्वहीन

९८४२७५६३०४

13.

४ नं. र्वडा

14.

कार्याािर्य

17.
18.

५ नं. र्वडा
कार्याािर्य

19.
20.
21.

६ नं. र्वडा
कार्याािर्य

िीिानाथ बाँस्तोिा

धनकुमार लिलबू

षकशोरकुमार
अलधकारी
शलमािा थापा

22.

प्रेम सागर ढुं गाना

23.

कमिकान्त पोख्रेि

24.

७ नं. र्वडा

25.

कार्याािर्य

26.

उमादे र्वी अलधकारी

27.

इश्वर पौडेि

र्वडासक्षचर्व

सहार्यकस्तर पाँचौं

९८४२७२५४९२

सुक्षशि खरे ि

सहार्यक कलप्र्यूटर अपरे टर

सहार्यकस्तर चौथो

९८४२७७८७९४

िलिता राई

सामुदाषर्यक सहिकताा

सहार्यकस्तर चौथो

9842724425

28.

८ नं. र्वडा

29.

कार्याािर्य

30.

कल्पना ढु ङ्गाना

कार्याािर्य सहर्योगी

श्रे णी षर्वहीन

9842730665

31.

टं क बहादुर राई

र्वडासक्षचर्व

सहार्यकस्तर पाँचौं

९८४४६६९०८४

सहार्यक कलप्र्यूटर अपरे टर

सहार्यकस्तर चौथो

सामुदाषर्यक सहिकताा

सहार्यकस्तर चौथो

9863716842
9842724425

र्वडासक्षचर्व

सहार्यकस्तर पाँचौं

९८४२७९९९१७

सहार्यक कलप्र्यूटर अपरे टर

सहार्यकस्तर चौथो

९८१५९८८१४५

सामुदाषर्यक सहिकताा

सहार्यकस्तर चौथो

9842724425

32.
33.

९ नं. र्वडा
कार्याािर्य

34.
35.

१० नं. र्वडा

36.

कार्याािर्य

षर्वर्वेक अर्यााि
िलिता राई

सरस्र्वती दाहाि
गोषर्वन्द ढु ङ्गाना
िलिता राई

37.

र्दि कुमारी राई

कार्याािर्य सहर्योगी

श्रे णी षर्वहीन

9840999949

38.

टीका राम दे र्वान

र्वडासक्षचर्व

सहार्यकस्तर पाँचौं

९८४२६४५२२२

सहार्यक कलप्र्यूटर अपरे टर

सहार्यकस्तर चौथो

9862770656

सामुदाषर्यक सहिकताा

सहार्यकस्तर चौथो

9862636823

कार्याािर्य सहर्योगी

श्रे णी षर्वहीन

९८४४६३१५००

39.

११ नं. र्वडा

40.

कार्याािर्य

41.

रमा ढुं गाना
मन कुमारी राई
रणषर्वर राई
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आ.व.०७८/०७९ को दोस्रो त्रैमासिक स्वतःप्रकाशन
क्र.स.

कार्याािर्य

42.
43.

१२ नं. र्वडा

44.

कार्याािर्य

45.
46.
47.
48.

१३ नं. र्वडा
कार्याािर्य

49.
50.

१४ नं. र्वडा

51.

कार्याािर्य

52.

प्रकाशन

नाम थर

पद

तह

सलपका नं.

र्वडासक्षचर्व

सहार्यकस्तर चौथो

9814094631

पूणक
ा ु मार राई

सहार्यक कलप्र्यूटर अपरे टर

सहार्यकस्तर चौथो

9842781044

टीका खलतर्वडा

सामुदाषर्यक सहिकताा

सहार्यकस्तर चौथो

9842727541

प्रभा सापकोटा

कार्याािर्य सहर्योगी

श्रे णी षर्वहीन

9869731425

गोषर्वन्द चेलिोङ्ग

र्वडासक्षचर्व

सहार्यकस्तर चौथो

९८४००६०९६३

र्यमुना खलतर्वडा

सामुदाषर्यक सहिकताा

सहार्यकस्तर चौथो

9863620914

कार्याािर्य सहर्योगी

श्रे णी षर्वहीन

९८०१४०७३९२

र्वडासक्षचर्व

सहार्यकस्तर पाँचौं

९८१५९०९७४५

चेतन अलधकारी

सहार्यक कलप्र्यूटर अपरे टर

सहार्यकस्तर चौथो

9824985946

र्यमुना खलतर्वडा

सामुदाषर्यक सहिकताा

सहार्यकस्तर चौथो

9863620914

कार्याािर्य सहर्योगी

श्रे णी षर्वहीन

९८१६०१३१५४

षर्वष्णु िालमछाने

सुलनि दिी

शुक्रराि राई

षकरण कुमार मगर

िर्यू ोदर्य नगरपासिका, नगर कार्ययपासिकाको कार्यायिर्य,
सिक्कि, इिाम
सम्पकय ः ०२७-५४०२१४, ५४०४७३
इमेि :suryodayamun@gmail.com, info@suryodayamun.gov.np
िेिसाइट :www.suryodayamun.gov.np
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