
बिरगंज महानगरपाबिकाका  प्रमुख प्रशासकीय अबिकृत उमेश िसे्नतको 

सरूवा प्रबतवेदन 

( २०७५/११/२७  दबेख २०७६/१०/१३ सम्म ) 

प्रमुख क्रियाकिाप र उपिबधिहरू  

१. जनप्रबतबनबि र कममचारीहरु िीच  असि  सम्िन्िको बवकास गरर उपयकु्त कायम 

ितावारण  बसजमना भएको,  

२. साबिक िेिवा गाउपाबिका संग िााँक्रक िकयूता रहकेो रू ७३ िाख कोिेबनका संग 

समन्वय गरर  क्रिताम दाबखिा गररएको , 

३. बिबिसम्मत र प्रक्रियासम्मत रुपिे कानुनिे तोकेको समय बभत्र नमुनाका रुपमा 

नगरशभा सम्पन्न गररएको, 

४. िार्षमक िजेट र कायमिम SUTRA सफ्टवेयरमा तयार गरर असार बभत्र website मा 

राखी सािमजबनकरण गद ैश्रावण दबेख नै कायमन्वयन गनम सक्रकने व्यवस्था गररएको, 

५. जनप्रबतबनबि र कममचारीहरुको िाबग ताबिमहरु संचािन गरर  क्षमता अबभवृध्दी  

गररएको, 

६. बिषयगत सबमबतहरुको भूबमका िढाईएको एवं सबमबतहरुको सबचवाियको  व्यवस्था 

गररएको, 

७.  नया संगठन स्वरूप िागु गरर कायमकक्षको व्यवस्था गररएको, शाखाहरुको नाम र नम्िर 

िेबखएको, नया कायम बिवरणको बजम्मेवारी क्रदइएको, 

८. वडा कायामियहरुमा अबिकृतमुिक प्रशासनको व्यवस्था गरर आर्थमक कारोवारको 

अबततयारी प्रदान गररएको, 

९. कायमपाबिकाको बनणमय र  आय व्यय वेवसाइटमा अपिोड गरर सावमजबनकरण गने 

पररपाटी शुरुवात गरेको, 

१०. अटोररक्सा, इररक्सको बनयमन प्रारम्भ गररएको, 

११. महाशाखा प्रमखुहरुिाई अबिकार प्रत्यायोजन गरर कममचारीहरुिाई बजम्मेवार 

िनाएको तथा कायम सरिीकरण गररएको, 

१२. ढंुगा, बगट्टी, िािुवा उत्खनन गनम IEE गरर ठेक्का व्यवस्थापन गररएको, 

१३. िार्षमक समीक्षा गोष्टी आयोजना गरर गोष्टीको बनष्कसम वेवसेटटमा राबखएको, 



१४. पाररत कानुन कायमबवबि राजपत्रमा प्रकाशन गररएको, 

१५. आ.व. ०७७/७८ को िजेट प्रक्षेपण गररएको, 

१६. नगर प्रोिाइि  र आवबिक योजना तजुममा भइरहकेो, 

१७. बडबजटि कायामिय िोडमको व्यवस्था गररएको, 

१८. कायमियमा Bulk SMS र इन्टरकम िोनको व्यवस्था गररएको,  

१९. Project Bank को प्राविान गररएको, 

२०. आयोजनाको  सावमजबनक पररक्षण र अनुगमन प्रबतवेदनको िारम प्रयोगमा 

ल्याएको,  

२१.  समन्वय, सहजीकरण र उत्प्रेरकको भूबमका बनवामह गरर महानगरिाई खिुा 

क्रदशा मुक्त क्षेत्र घोषणा गनम सिि भएको    | 

 

चुनौबतहरू: 

 

१. असि कायमप्रणािीको बवकास, 

२. जनताको बवस्वास आजमन,  

३. बवकास र शुसासनमा शन्तुिन, 

४. समन्वय र सहकायमको बवकास, 

५. संस्थागत कायमक्षमताको बवकास, 

६. सािन र स्रोतको सही  उपयोग र पररचािन, 

७.  स्थानीय शासनको शाख िृक्रद | 

 

 

 

 

 

 



 

 

  


