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जनकपरु उप महानगरपालिकाको परीचर् 

• नगर पंचार्त घोषणा लि.सं २०१७

• नगरपालिका घोषणा लव.सं २०४७

• उपमहानगरपालिका घोषणा लव.सं २०७१

• जनसंख्र्ा : १,६८,६१७

• क्षेत्रफि :- ९९.९ वगा लक. लम

• जन घनत्व :- १६८८ प्रलत वगा लक . लम

• जम्मा वडा संख्र्ा :- २७ ( नर्ा ११ वटा सलहत )

• कमाचारी संख्र्ा : स्वीकृत दरिन्दी संख्र्ा -१८४

स्थार्ी कमाचारी संख्र्ा -१३५

• Website :            www.janakpurmun.gov.np

• Facebook Page: www.facebook.com/janakpursmc

• Email: janakpursmc@gmail.com

दिर्घकादिन शोच : धादमघक , पर्घटकीर् ,साांस्कृदिक, समृद्ध नरी   
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http://www.facebook.com/janakpursmc
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आन्तररक आर्को आवस्था 

आन्तररक आर् वलृिको कारण :

• १५३ % 

• ज.उ.न.पामा ११ वटा गा.लव.स गालभएको

• ज. च ु. का.लि िाट परुानो िक्र्ौता घर जग्गा कर वापत (२९८००)
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सामालजक सरुक्षा भत्ता 
दववीण सांख्र्ा िरि कट्टि दविट्टीि ीकम (रु

हजाीमा)

रएको पेदकक दिज ीकम (रु 

हजाीमा)

जेष्ठ नागरीक २६९५ ७६ ८४२० ३६९२ ४२१३ 

जेष्ठ नागरीक उपचार खचा २४०६ - ४८१२ ३३६४ 

एकि मलहिा ३१०४ ४२ ९५४६ ३४९४ 

िोपोन्मखु ६७ - ३९८ ११९ 

अशक्त अपांङ १७२९ - १३८३ १०५९ 

िाि संरक्षण - २४५५९ ११७२८ ४२१३ 

नोट: पेस्की रकम िेरै हुनकुो कारण ,लज . लव . स वाट असारको अलन्तम हप्तामा लनकासा प्राप्त भई , वडा सलचिहरुिाई पेस्की लदई लिि भरपाई लदन िाकी 



सामालजक सरुक्षा भत्ता िाभालन्वत लववरण 
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िेरुजकुो अवस्था .....

१) आ.व. २०७०-७१ सम्मको कूि िेरुज ु: ७२०९

२) आ.व. २०६९-७० सम्मको कूि फछार्ोट  : ३४१

३) आ.व. २०७०-७१ को थप िेरुज ुसलहत कुि िााँकी िेरुज ु: ७८२४

४) आ.व.२०७०-७१ को  जम्मा खचा : १९५६०० 

५) खचाको अनपुातमा िेरुज ुप्रलतशत : ४ %

६) आ. व २०७१-७२ मा फछार्ोट रकम र प्रलतसत :



उजरुी र गनुासो

दववीण जम्मा सांख्र्ा फर्छ्र्ौट सांख्र्ा बाांकी

अ.द.ुअ.आ.का उजुरीहरु ११ ९ २ 

हिेो सरकारको उजुरीहरु १ १ -

सतका ता केन्रको उजुरीहरु - - -

अन्र् गनुासो\ उजुरीहरु २५०० २५०० 

कुि जम्मा २५१२ २५१० २

उजुी  फर्छ्र्ौट प्रदिशि: ९९% 
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१ सडक माटे सडक लकलम ७५ ५०००० 

ग्राभेि लकलम ५० १४५००

सडक लप. सी . सी लकलम ७.३ ३५००

कािो पते्र लकलम ३५ ८५००

ममात सम्भार 

(आकलस्मक\

लनर्लमत)

लकलम २.२३८ ८५०

२ खानेपानी ह्यान्ड पम्प जडान संख्र्ा ३०० १९ २५००

३ नािा पलक्क नािा

लनमााण 

लकलम १०० १०.६३ ५५०००
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आ.ब २०७१-७२ मा 
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(पट्टीमाण)

दनमाघणादधन (पट्टीमाण) हाि सम्म िाभादम्वि 

जनसांख्र्ा

४ आवास नपा /वडा 

कार्ाािर्  भवन 

लनमााण 

संख्र्ा ३ ७५००

वडा कार्ाािर्  

भवन ममात 

संख्र्ा ३ ५५००

५ सडक पिु /कल्भटा कल्भटा लनमााण संख्र्ा ५ १५५०

६ वातावरण संरक्षण शौचािर् ममात संख्र्ा ४ २०५० 

वकृ्षारोपण लकमी ०.३ ०.५ १२००

पोखरी ममात तथा 

सौन्दलर्ाकरण 
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िलक्षत कार्ाक्रम
क्र.स दववीण सांचादिि 
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१ मलहिा १० १३०० ४७९ ६८४ ३६.८४ % ८९.५ %

२ िाििालिका २ १३०० १०५ १७७ ८% ८७.६ %

३ आलदिासी  जनजाती २ ३०० २०० ४० ६६.६६%

४ दलित ४ ५५० २५० ११० ४५% ३१.२५%

५ लपछलडएको  वगा १ ४५० ४५० ८० १००% ० %

६ जेष्ठ नागररक /एकि 

मलहिा /ििृाश्रम 

- ५०० - - - ७५%

७ अपांग तफा  १ २०० ११८ १० ५९ % ५०%



िलक्षत वगाको कार्ाक्रम खचा लववरण प्रलतसतमा
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उल्िेखलनर् / अनकुरलणर्  कार्ाहरु

• उप महानगरपालिकाको ररंग रोड के्षत्रमा एलककृत शहरी लवकास पररर्ोजना अन्तागात सडक लवस्तार तथा स्तरोन्नती गने प्रर्ोजन अनुसार सडक 

छेउछाउका घरटहराहरु भत्काउने कार्ा अलन्तम चरणमा पुगेको ।

• जनकपुर उप-महानगरपालिका लस्थत वडा नं २२ वसवीट्टी िाई र्लह लमलत २०७२ असार ३१ गते खलु्िा लदशा मकु्त के्षत्र घोषणा गररएको

• नगर लस्थत साावाजलनक शौचािर्हरुको ममात सम्भार गरी संचािनमा ल्र्ाईएको तथा साावाजलनक पोखरीहरुको संरक्षण तथा सौन्दर्ीकरण गने

कार्ाको थािनी गररएको

• वातावरण संरक्षणका िालग सडक छेउहरुमा वकृ्षारोपण कार्ाक्रम संचािन गररएको

• नगरपालिकाका कमाचारीहरुिारा साप्तालहक रुपमा हरेक शुक्रवार लवहान गने गररएको सरसफाई अलभर्ान लनरन्तर चलिरहकेो तथा हाि 

लजल्िा प्रशासन कार्ाािर्,प्रहरी तथा अन्र् सरुक्षा लनकार् संगको समन्वर्मा हरेक शलनवार लवहान संचािन गद ैआईरहकेो ।

• नगरके्षत्र लभत्र छाडा पशु चौपार्ा लनर्न्त्रण तथा जररवानाको आभ्र्ास |

• िाि सहभालगता : िाि श्रम लनर्ुलनकरण , कुरीलत /कुसंस्कार लिरुिको आलभर्ान , खिुा लदशामकु्त के्षत्र घोषणा आलभर्ान , सडक नाटक , 

सहभागीतात्मक र्ोजना तजुामा , लवलभन्न सलमलतहरुमा सलक्रर् सहभालगता |  

• नगर क्षेत्र लभत्रका व्र्वसार्ीहरुिाई , सवारी सािन िलनहरुिाई करको दार्रामा ल्र्ाइएको जसका कारण न . पा को आन्तररक आर्मा िलृि     



प्रमखु समस्र्ाहरु र समािानका िालग गरेका प्रर्ासहरु

• खलु्िा लदशामकु्त के्षत्र घोषणा तथा कार्ाान्वर्नका िालग मखु्र् चनुौलत । र्ो चनुौलतको समािान गना लनरन्तर रुपमा

लवकास साझेदारहरु तथा सरकारी गैरसरकारी लनकार्हरु संग समन्वर् गररएको  

• प्रालवलिक कमाचारी हरुको कलम  – ज.उ.म.न.पा को प्रथम नगर पररषदिाट थप दरिन्दी स्वीकृत गररर्को 

• आन्तरीक आम्दानी वाट कमाचारीहरुको तिवभत्ता िगाएत कार्ाािर् संचािनखचा तथा प्रशासलनक लक्रर्ाकिापमा 

नै खचा गनुापने वाध्र्ात्मक पररलस्थतीका कारण आन्तररक आर्तफा वजेटवाट लवकास लनमााणमा उल्िेखनीर् रुपमा 

खचा गना नसलकएको अवस्थामा आन्तररक आम्दानीिाई लनरन्तर रुपमा वलृि गने प्रर्ास भइरहकेो  ।

• लवकास लनमााणमा जनसहभालगता कम जट्ुने हुदा लनरन्तर रुपमा थप जनसहभालगता जटुाउने प्रर्ास भइरहकेो |  

• ल्र्ाण्ड लफल्ड  साइटका िालग जगा छनौटको समस्र्ा – अथा मन्त्रािर् तथा संलघर् मालमिा तथा स्थानीर् लवकास 

मन्त्रािर् को स्वीकृलतमा जग्गा खरीद गने प्रलक्रर्ा अलघ िढाईएको 

• कार्ाकारी अलिकृत हरुको छोटो समर्मा सरुवा हुनािे कार्ा सम्पादनमा समस्र्ा



मन्त्रािर्सगं राखेका अपेक्षाहरु

• Plss[t zx/L ljsf; cfof]hgfdf Joxf]/g'{kg]{ ? ! c/jsf] DoflrË kmG8 % Ü jfktsf] /sd gu/kflnsfn] Joxf]g{ ;Sg] 

cj:yf gePsf]n] dGqfnon] lgsfzfsf] Joj:yf ldnfO{lbg'kg]{ .

• स्थानीर् लनकार्का कमाचारीिाई एउटा स्थानीर् लनकार्िाट अको स्थानीर् लनकार्को समान पदमा सरुवा हुने व्र्वस्था  हुनपुने |

• स्थानीर् लनकार्का कमाचारीिाई कार्ासंग संिलन्ित तालिमको वर्वस्था हुनपुने |

• सरसफाईमा उपर्ोग हुने सरसफाई सािन परुाना भएकोिे ट्रीपर , ट्रर्ाक्टर र अन्र् सफाई उपकरणको व्र्ावस्था भर्मा सरसफाइमा सहर्ोग 
पगु्ने |

• !! j6f uflj;x? ufleP/ pk dxfgu/kflnsf jg]sf] ;Gbe{df oftfoft u'?of]hgf tof/ tyf cfjlws of]hgf

cwfjlws ug{ /sdsf] Joj:yf x'g'kg]{ .



प्रमखु लसकाई

• उपमहा नगरपालिकाको लनिााररत मापदण्ड लवपररत िनाइएका घर पखााि मापदण्ड िमोलजम कार्म गना 

सावाजलनक सचुना गरेपलछ नगरवासीिे मापदण्ड लवपररत िनेका घर,टहरा तथा पखााि  भत्काई नगरपालिकािाई  

सहर्ोग परुर्ाएको ।

• जनकपरु नगर लभत्रको सरसफाईका िालग प्र. लज .अ /प्रहरी /ससस्त्र प्रहरी /नेपािी सेना र नगरपालिकाका कमाचारी 

तथा  नगर वासीहरुको  संिग्नतामा प्रत्र्क  शलनवार िहृतर सरसफाई गने गरेको | 



Performance Contract assessment

सम्पन्न रीेका कार्घहरु चािु अवस्थामा ीहेका कार्घहरु रनघ नसदकएको कार्घहरु

नगर पररसद िाट भ ूउपर्ोग र्ोजना स्वीकृत गररर्को वातावरण मैत्री स्थानीर् शासन कार्ाक्रम ल्र्ाण्ड पलूिंग कार्ाक्रम

दमकिको अवस्था Retrofiting र्ोजना संचािन

खलु्िा के्षत्र घोषणा गररर्को पश ुििशािा 

सडक मापदण्ड लनिाारण गररर्को एकीकृत सम्पलत्त कर िागु नगररर्को 

सडक िलत्त को व्र्िस्था गररर्को घरिहाि कर ६० % घरिाट उठाउन नसलकर्को 

नगरपालिका को न्र्नुतम शता को कार्ान्वर्न प्रोद भािी िेखा प्रणािी िागु नभर्को

नगरपालिकाको कार्ा सम्पादनको मापनिाट ७० % भन्दा कम अंक 

प्राप्त गरेको 

नगर र्ातार्ात गुरु र्ोजना निनेको 

E लिलल्डंग permission 



सम्पन्न रीेका कार्घहरु चािु अवस्थामा ीहेका कार्घहरु रनघ नसदकएको कार्घहरु

वडा नागररक मंच को गठन तथा लवस्तार गररर्को वातािरंमैत्री कार्ाािर् िनाउन प्रर्ासरत रहकेो तर हाि सम्म 

नभर्को 

टोि सुिार सलमलत हरु गठन गररर्को Cost effective housing र certification को काम नभर्को 

नागररक सचेतना केन्र हरुको गठन गररर्को Town हि को लनमााण नभर्को

पेश्की लनरुत्सालहत गररर्को र फर्छ्र्ोट गराउन तफा   प्रर्ासरत लसटी civil code संचािन नभर्को 

७० % भन्दा िढी करदाता हरुिाई व्र्ावसार् करको दार्रामा 

ल्र्ाइर् को 

एक िस्तु एक नगर को अविाराणा िागु नभर्को 

आन्तररक आर्मा २०% भन्दा िढी वलृि भर्को सेन्टर अफ excellence िागु नभर्को 

ई सलममसन कार्ाान्वर्न ६० िाख भन्दा कम को र्ोजना हरुमा पलन 

िागु गररर्को 

अन्तर शाखा िीच सूचना तथा जानकारी इन्टरनेट िाट आदानप्रदान 

हुनेगरेको 

सामालजक सुरक्षा भत्ता िैंक माफा त भकु्तानी गररर्को 

नपाका कुनैपलन कमाचारी भ्रस्टाचार को कारिाही मा नपरेको 



सम्पन्न रीेका कार्घहरु चािु अवस्थामा ीहेका कार्घहरु रनघ नसदकएको कार्घहरु

शहरी स्वास््र् लक्िलनक संचािन मा रहकेो

छाडा पश ुचौपार्ा लनर्न्त्रण गररर्को 

समग्र नगर लवकास र्ोजनाको तर्ारी गररर्को 

सािाजलनक पाका  तथा लचल्रेन पाका  को लनमााण गररर्को 

सािाजलनक जग्गा को संरक्षण क िालग  लववरण तर्ार भैरहकेो 

सामदुालर्क लििािर्हरुमा िैंलगक मैत्री सौचािर् प्रिर्द्ान गररर्को

खलु्िा लदशा मकु्त के्षत्र घोषणा गने कार्ा प्रारम्भ भर्को 

भवन आचारसंलहताको तालिम प्रदान गररर्को

िािश्रम लनषेि गना केलह कार्ाक्रम हरु संचािन गररर्को 

सरसफाई सप्ताह संचािन गररर्को 

फोहोरमैिा एन र लनर्म कार्ाान्वर्न भैरहकेो

रामचोक मा Viewtower को लनमााण गररर्को भारतको अर्ोध्र्ा 

संग जनकपरुको भलगनी सम्िन्ि कार्म गररर्को 



सम्पन्न रीेका कार्घहरु चािु अवस्थामा ीहेका कार्घहरु रनघ नसदकएको कार्घहरु

ऐलतहालसक स्थिहरुको संरक्षण र उपर्ोग 

िािमैत्री स्थानीर् शासन अविम्िन गररर्को

कमाचारी संग कर्ासम्पादन सम्झौता गररर्को

लिकाश लनमााण सामग्रीको तथा कच्चा सामग्रीको मापदण्ड तर्ार 

गने प्रलक्रर्ामा रहकेो 

नगर के्षत्रमा सडक लवस्तार गने कार्ा गररर्को 

Self Assessment (%): 45%



सशुासन र पारदलशाता संिन्िी सचूकहरु 

सूचकहरु सूचसूचक पुीा भएका रादवस 

सांख्र्ा

सूचक पुीा रने नरीपादिका 

सांख्र्ा

सूचक पुीा रने दजदवस

१. गनुासो  सनु्ने अलिकारी तोलकएको 

(नगरपालिका र लजलवसको सचूना 

अलिकारीको नाम समेत)

१ 

शा . अ . श्री परमेश्वर कुमार झा 

२. सािाजलनक सनुुवाई गरेको संख्र्ा 

३. सामालजक परीक्षण गरे/नगरेको गरेको

४. सावाजलनक परीक्षण गरेको र्ोजना 

संख्र्ााः 

९० 



कार्ाािर्मा सचूना प्रलवलिको प्रर्ोग 

• कार्ाािर्मा wi-fi सलुििा

• कमाचारीहरुको IT प्रलत चासो वलृि एिम क्षमता 

लवकास 

• Server स्थापना र Networking 

• नगरपालिकाको सचूना प्रवाहमा  
वेिसाइट(www.janakpurmun.gov.np) र सामालजक 
संजािको(www.facebook.com/janakpursmc)
प्रर्ोग  

• IT सामग्री software र इन्टरनेटको प्रर्ोग िाट  सेवा 
प्रवाहमा सिुार 



केही झिकहरु..........



Road PCC Work With Side Drain at Ward no. 7, Near Dusaad Kutti
Total Exp. 535771.66 (30% User's Committee  contribution Included)



आर्ोजनाको नामाः-ज.उ.म.न.पा. ९ िाह्र लवघाको लिच नारार्ण झाको घरदलेख राजमााग सम्म लप.लस.लस. तथा नािा ममात कार्ा 



After PCC                                Monitoring By Planning Chief and Executive Officer

Before PCC                                                                                           Working

Road PCC Work at Ward no. 7, Near Madarsa
Total Exp. 500369.43 (30% User's Committee  contribution Included)



अिैि संरचना भत्काइद ै .......



Hybrid Solar System Installation...

32



Earthquake Resistant Building Construction Training

33



सडक पी सी सी कार्ा



Under Construction Sub-Metropolitan City Office Building
Budget  1,02,24,920.83



ममात सम्भाि पुवा ममात सम्भाि पश्चात

रेल्वे स्टेशन लस्थत शौचािर् 

ममातसम्भार 



वातावरण संरक्षण तथा प्रविान प्रचार प्रसार तथा सचेतना सम्िलन्ि होलडिंग वोडाहरु 



सरसफाईमा हाम्रो प्रर्ास  



िाि भिेा(आफ्नो र्ोजना आफै िनाउद ैिाििालिका)



नागररक सचतेना केन्र 



जीलवकोपाजान  सिुार र्ोजना 

वडा नां १ मा अन्डा व्र्वसार् वडा नां ३ मा िाउीा खी िदबदक्र व्र्वसार्



सामालजक पररक्षणिालषाक प्रगलत सलमक्षा 

जनकपरु उपमहानगरपालिका प्रथम नगर पररषद ्  सचूनाको हक सम्िलन्ि अलभमखुीकरण 



मजेुलिर्ा-रामानन्द चोक लजरोमाइि सडक खण्डमा वकृ्षारोपण

पहहले अहहले



िाििालिकाका गलतलिलि 

सडक नाटक  िाि उिान 



A Case Study on Child Participation
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ODF घोषणा कार्ाक्रम 



पत्रपलत्रकामा जनकपरु उप महानगरपालिका



केलह लजज्ञासा एवं सझुाि ???



िन्र्वाद !


