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क. नगयऩासरकाको स्वरुऩ य  प्रकृनत 

  नेपाल सरकारद्धारा रामेछाप जजल्लाको सदरमुकाममा अवस्थथत मन्थली नगरपाजलका तत्काजलन ७ वटा 

गाउँ जवकास सजमजतहरु ( मन्थली, कठजोर, सालु, सुनारपानी, भलुवाजोर, भटौली र जचसापानी) लाई समायोजन 

गरेर १६ वटा वडा रहने गरी २०७१ मजसर १६ गते घोषणा गररयो ॰ नेपालको सजवधान वमोजजम राज्यको पुन: 

संरचना हुने क्रममा नेपाल सरकारले २०७३ साल फालु्गण २७ गतेवाट लागु हुने गरी तत्काजलन नगरपाजलकाका 

वडा सजहत क्रमश: पुरानागाँउ, चनखु, गेलु र फुलासी गाँउ जवकास सजमजतलाई समेत समावेश गरी १४ वटा वडा 

भएको नगरपाजलकाको रुपमा थथाजपत भएको छ ॰   

 यो नगरपाजलका वागमती प्रदेश अन्तगगत रहेको ११९ वटा थथानीय तह मधे्यको एक हो ॰ यस 

नगरपाजलकाको के्षत्रफल २११.७७ वगग जकलोजमटर अथागत (२११७७ हेक्टर) मा फैजलएको छ ॰ जसमधे्य कृजषग भू 

उपयोगका दृजिले ७३३६ हेक्टर जजमन रहेको छ जसमा संजचत जजमन १३५६ हेक्टर र असंजचत जजमन ४५१३ 

हेक्टर रहेको छ ॰ 

 यस नगरपाजलकाको औषत तापक्रम २० देस्ख २५ जडग्री सेस्ियस रहेको छ ॰ गमी याममा अजधकतम ३२ 

जडग्री सेस्ियस र नू्यनतम २ जडग्री सेस्ियस रहने गदगछ ॰ यस नगरपाजलकामा कम उचाइ भएका सुनकोशी नदी, 

तामाकोशी नदी, भटौली र रणजोर खोला आसपासका वस्तीहरुमा उष्ण मौसमी हावापानी र यसका अलवा 

नगरपाजलकाका अजधकांश भू भागमा न्यानो समशी तोष्ण हावापानी पाईन्छ ॰ 

 यस नगरपाजलकाको भौगोजलक स्वरुप जनकै जभरालो रहेकोले वषागयाममा भू-क्षय र पजहरो जनकै जाने गदगछ ॰ 

रणजोर खोलाको जसरमा रहेको घ्याप्चे पजहरो ठूलो र अनौठो रुपमा रहेको छ ॰ यो पजहरो वषाग याममा रोजकने र 

सुख्खा याममा जनरन्तर गइरहने गदगछ ॰ यस पजहरोले वडा न ३ र ४ का अजधकांश वस्ती जवथथाजपत गनुगका साथै 

सदरमुकामलाई समेत जोस्खम युक्त वनाएको छ ॰ 

 प्रजसद्ध धाजमगक, ऐजतहाजसक तथा पयगटकीय थथलको रुपमा पुरानाँगाउँ वामचुराको वैरामहादेव ( थानपजत 

मस्िर), जचसापानीको जभमसेन थान र जचसापानी गढी,  कठजोरको ऐराम्वास मस्िर, सुनारपानीको थानपती 

मस्िर, भलुवाजोरको जतले्कथथानगढी, भटौलीको जढकुरे मस्िर नगरपाजलकाको अमूल्य जनजधका रुपमा रहेका 

छन् ॰ 

 मन्थलीको नामाकरणको सिभगमा थथानीय माझी जाजतसँग जोजडएको कथा गाँजसएको छ ॰ जवशेषगरी 

आजदमकालदेस्ख मन्थलीको आसपास रहेका जचसापानी, मन्थली, भटौली, भलुवाजोर, पकरवास जस्ता गाउँ 

जवकास सजमजतका भू भागहरुमा माझी जाजतहरुको वसोवास रहेको पाइन्छ ॰ सो जाजतको छुटै्ट राजा हुने चलन 

अनुसार एक जना मन नामक राजा रहेको र राजा वसे्न थलोलाई मनथलो भजनएको, पजछ सो शव्द अप्रभ्रश भई 

मन्थली भएको मान्यता छ ॰  

 त्यसैगरी प्राजचन जकम्वदन्ती अनुसार जवद्धत वगगमा अको प्रसंग पजन पाईन्छ ॰ आजदकालदेस्ख नै यस थथानमा 

माझी जाजतको वस्ती रहँदै आएको, जाडँ उनीहरुको मुख्य पेय भएको र माझी भाषामा मुन भनेको जाडँ र थलो 

भनेको खान बसे्न ठाउँ भने्न बुझाउने भएकाले यसलाई जाडँ खाने र बसे्न थथानको रुपमा पजन मन्थलो भन्न 
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थाजलएको र यसै शब्दको अपभं्रशबाट मन्थली हुन गएको हो ॰ मन्थली भने्न थथान खासगरी गाउँलाई जनाउने 

भएतापजन समयक्रममा त्यसभिा तल रहेको बेसी पजन मन्थली बेसी भनेर जचजनन थाजलयो ॰ 

 

भौगोलिक अवस्थथलत 

प्रदेश : वागमती 

जजल्ला : रामेछाप 

जसमाना :  पूवगमा रामेछाप नगरपाजलका, पजिममा खाँडादेवी र दोरम्वा गाँउपाजलका, उत्तरमा जलखु तामाकोशी 

गाउँपाजलका र दोलखा जजल्लाको मेलुङ्ग गाँउपाजलका र दजक्षणमा जसनु्धली जजल्लाको गोलन्जोर 

गाउँपाजलका ॰ 

के्षत्रफल : २११.७७ वगग जकलो जमटर (२११७७ हेक्टर)  

जनसंख्या :२०६८ सालको जनगणना अनुसार ४५,४१६ जनसख्या ( २४,६६६ मजहला र २०,७५०पुरुष) 

२०७७ सालमा (प्रके्षजपत) अनुसार  ५१,२४२जनसख्या (२७८३० मजहला र २३४१२ पुरुप) 

प्रशासलनक एंव राजनैलतक लवभाजन 

प्रशासजनक केन्द्र : मन्थली  

नगर सभा : ७५ जना 

कायगपाजलका सदस्य : २४ जना 

वडा संख्या :  १४ 

स्वास्थ्य संथथा : २ प्राथजमक स्वास्थ्य केन्द्र, ९ स्वास्थ्य चौकी, ३ आधारभूत स्वास्थ्य चौकी, ८ शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, १ 

आयुवेजदक स्वास्थ्य केन्द्र, १ सहकारी अस्पताल, २ जनजी अस्पताल र ३ पोजलस्िजनक ॰ 

शैजक्षक संथथाहरु: आधारभूत जवद्यालय ५० ( ४७ सामुदाजयक र ३ संथथागत ), माध्यजमक जवद्यालय २२ ( १९ 

सामुदाजयक र ३ संथथागत )वाल जवकास केन्द्र  ८०,  सामुदाजयक जसकाई केन्द्र  ९ , प्राजवजधक 

जशक्षालय  १,सामुदाजयक क्याम्पस  १,  जवशेष जशक्षा स्रोत कक्षा १ ॰ 

सहकारी संथथाहरु: वहुउदे्दश्य सहकारी संथथा  ६, वचत तथा  ऋण सहकारी संथथा  ५८. कृजषग सहकारी संथथा ४४ 

र पयगटन सहकारी  १ ॰ 
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ख  नगरपालिकाको काम, कततव्य र अलधकार 

नेपालको संजवधानले एकल अजधकारको रुपमा अनुसूची ८ मा गरेको व्यवथथालाई सवगसामान्यतामा प्रजतकूल असर 

नपने गरी थथानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले जनजदगि गरे  वमोजजमका देहायका काम, कतगव्य र अजधकारहरु 

यस नगरपाजलकाको प्रमुख काम, कतगव्य र अजधकारका रुपमा रहेका छन् ॰ 

क. नगर प्रहरी 

(१) नगर प्रहरीको गठन, सञ्चालन, व्यवथथापन, जनयमन तथा नगर प्रहरी सम्बन्धी नीजत, कानून र मापदण्डको 

जनमागण तथा कायागन्रयन, 

(२) देहायका कायगमा सहयोग पुयागउनको लागी नगर प्रहरीको पररचालन गनग सके्न 

(क) नगरपाजलकाको नीजत, कानून, मापदण्ड तथा जनणगय कायागन्रयन, 

(ख) नगरपाजलकाको सम्पजत्तको सुरक्षा र संरक्षण, 

(ग) थथानीयस्तरमा हुने सभा समारोह, परम्परा तथा जात्रा चाडपवगको सुरक्षा व्यवथथापन, 

(घ) थथानीय बजार तथा पाजकग ङ्गथथलको रेखदेख र व्यवथथापन, 

(ङ) नगर सरसफाई सम्बन्धी मापदण्डको कायागन्रयन, 

(च) न्याजयक सजमजतले गरेका जमलापत्र तथा जनणगयको कायागन्रयन, 

(छ) सावगजजनक ऐलानी र पजतग जग्गा, सावगजजनक भवन, सम्पदा, तथा भौजतक पूवागधारको सरक्षण र सुरक्षा, 

(ज) जवपद् व्यवथथापन सम्बन्धी खोजी उद्दार राहत तथा पुनथथागपना, 

(झ) अनजधकृत जवज्ञापन तथा होजडगङ्ग बोडग जनयन्त्रण, 

(ज) छाडा पशु चौपायाको जनयन्त्रण, 

(ट) अनजधकृत जनमागण तथा सावगजजनक सम्पजत्त अजतक्रमण रोकथाम तथा जनयन्त्रण, 

(ठ) कायगपाजलकाले तोकेको अन्य कायग॰ 

ख. सहकारी संथथा 

(१) सहकारी संथथा सम्बन्धी थथानीय नीजत, कानून, मापदण्डको जनमागण, कायागन्रयन र जनयमन, 

(२) सम्बस्न्धत नगरपाजलकाको भौगोजलक के्षत्र जभत्र सञ्चालन हुने सहकारी संथथाको दताग , अनुमजत, खारेजी र 

जवघटन, 
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(३) सहकारी वचत तथा ऋण पररचालन सम्बन्धी थथानीय मापदण्ड जनधागरण र जनयमन, 

(४) सहकारी सम्बन्धी राजिि य, केन्द्रीय, जवषयगत प्रादेजशक र थथानीय सङ्घ संथथासँग समन्रय र सहकायग, 

(५) सहकारी सम्बन्धी थथानीय तथ्याङ्क व्यवथथापन र अध्ययन अनुसन्धान, 

(६) थथानीय सहकारी संथथाको क्षमता अजभवृद्धी 

(७) थथानीय सहकारी के्षत्रको प्रवद्धगन, पररचालन र जवकास॰ 

ग. एफ.एम.सञ्चािन 

(१) एक सय वाटसम्मको एफ. एम. रेजडयो सञ्चालन अनुमजत, नवीकरण, जनयमन र खारेजी, 

(२) प्रदेश कानूनको अजधनमा रही एफ.एम. सञ्चालन सम्बन्धी अन्य कायग॰ 

घ. थथानीय कर सेवा शुल्क तथा दसु्तर 

१)  सघीयं तथा प्रदेश कानूनको अजधनमा रही सम्पजत्त कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजजिि ेशन शुल्क, सवारी 

साधन कर, सेवा शुल्कदसु्तर, पयगटन शुल्क, जवज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमीकर (मालपोत), मनोरजन कर 

सम्बन्धी नीजत, कानून, मापदण्ड, कायागन्रयन र जनयमन, 

२)  थथानीय पूवागधार तथा सेवाको शुल्क जनधागरण, सालन र व्यवथथापन, 

३)  टि े जकङ्ग, कायाजकङ्ग, क्यानोजनङ्ग, बज्जी जम्प, जजपफ्लायर, याजपटङ्ग, मोटरबोट, केबुलकार सेवा लगायत अन्य 

जल तथा थथल के्षत्रमा संचालन हुने नवीन पयगटकीय सेवा तथा साहजसक खेलको शुल्क, 

४)  जडीबुटी, कबाडी र जीवजनु्त कर जनधागरण तथा सङ्कलन, 

५)  थथानीय राजस्वको आधार जवस्तार तथा प्रवद्धगन, 

६) ढुङ्गा जगट्टी, बालुवा, माटो, काठ दाउरा, जराजुरी, से्लट, खरीढुङ्गा आजद प्राकृजतक एवं खानीजन्य वसु्तको जवक्री 

तथा जनकासी शुल्क दसु्तर सङ्कलन,  

७) जसफाररस, दताग, अनुमजत, नवीकरण आजदको शुल्क, दसु्तर जनधागरण र सङ्कलन, 

८) थथानीय राजस्व प्रवद्धगनका लाजग प्रोत्साहन, 

९) राजस्व सूचना तथा तथ्याङ्कको आदान प्रदान, 

१०) सङ्गीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही थथानीय तहमा राजस्व चुहावट जनयन्त्रण सम्बन्धी नीजत, कानून, 

मापदण्ड र जनयमन, 

११)  थथानीय पूवागधार सेवा र उपयोगमा सेवा शुल्क दसु्तर सम्बन्धी नीजत, कानून, मापदण्ड र जनयमन, 
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१२)  मालपोत सङ्कलन, 

१३)  कर तथा सेवा शुल्क सम्बन्धी अन्य कायग ॰ 

ङ. थथानीय सेवाको व्यवथथापन 

(१) थथानीय सेवाको व्यवथथापन सम्बन्धी नीजत, मापदण्ड, सेवा शतग, योजना, कायागन्रयन र जनयमन, 

(२) संजवधानको धारा ३०२ को उपधारा (२) बमोजजम समायोजन भएका कमगचारीको व्यवथथापन, उपयोग र 

समन्रय, 

(३) संगठन जवकास, जनशस्क्त व्यवथथापन र वृजत्त जवकास, 

(४) थथानीय कानून बमोजजम सगठन तथा व्यवथथापन सभेक्षण गरी सगठन संरचना तथा दरबिी जनधागरण, 

(५) थथानीय सेवाको व्यवथथापनमा सूचना तथा संचार प्रजवजधको उपयोग, प्रवद्धगन र जनयमन, 

(६) जनशस्क्त व्यवथथापन तथा वृजत्त जवकास, 

(७) थथानीय सेवाको व्यवथथापन सम्बन्धी अन्य कायग॰ 

च, थथानीय तथ्याङ्क र अलभिेख सङ्किन 

(१) थथानीय तथ्याङ्क सम्बन्धी नीजत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायागन्रयन र जनयमन, 

(२) आधारभूत तथ्याङ्क सङ्कलन र व्यवथथापन, 

(३) जन्म, मृतु्य, जववाह, सम्बन्ध जबचे्छद, बसाई सराई दताग र पाररवाररक लगतको अजभलेख तथा पञ्जीकरण 

व्यवथथापन, 

(४) सूचना तथा सञ्चार, प्रजवजधयुक्त आधारभूत तथ्याङ्कको सङ्कलन र व्यवथथापन, 

(५) थथानीय तथ्याङ्क र अजभलेख सङ्कलन सम्बन्धी अन्य कायग, 

छ. थथानीय स्तरका लवकास आयोजना तथा पररयोजना 

(१) जवकास आयोजना तथा पररयोजना सम्बन्धी नीजत, कानून, मापदण्ड, तजुगमा, कायागन्रयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र 

जनयमन, 

(२) आजथगक, सामाजजक, साँसृ्कजतक, वातावरणीय, प्रजवजध र पूवागधारजन्य जवकासका लाजग आवश्यक आयोजना 

तथा पररयोजनाहरूको तजुगमा, कायागन्रयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, 

(३)  आयोजनाको अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रभाव मूल्याङ्कन, 
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(४)  सम्भाव्य प्राकृजतक श्रोत तथा साधनको पजहचान तथा अजभलेख व्यवथथापन, 

(५) सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही शहरी जवकास, बस्ती जवकास र भवन सम्बन्धी नीजत, कानून, 

मापदण्ड तथा सो सम्बन्धी योजना तजुगमा, आयोजना पजहचान, अध्ययन, कायागन्रयन र जनयमन, 

(६) राजिि य भवन संजहता तथा मापदण्ड बमोजजम भवन जनमागण अनुमजत, अनुगमन र जनयमन, 

(७) सरकारी भवन, जबद्यालय, सामुदाजयक भवन, सभागृह र अन्य सावगजजनक भवन तथा संरचनाको जनमागण र 

ममगत सम्भार तथा सञ्चालन र व्यवथथापन, 

(८) सङ्घीय र प्रदेशस्तरीय आयोजना तथा पररयोजनाको कायागन्रयनमा समन्रय, सहजीकरण र सहयोग, 

(९) सुरजक्षत बस्ती जवकास सम्बन्धी नीजत, योजना, कायगक्रम तजुगमा, कायागन्रयन, अनुगमन, जनयमन र मूल्याङ्कन, 

(१०) सावगजजनक जनमागण कायगको लाजग प्रचजलत कानून बमोजजमको “घ” वगगको इजाजतपत्रको जारी, नवीकरण 

तथा खारेजी, 

(११) पयगटन के्षत्रको जवकास, जवस्तार र प्रवद्धगन सम्बन्धी आयोजनाहरुको पजहचान, कायागन्रयन, व्यवथथापन, 

अनुगमन तथा जनयमन ॰ 

(१२) नवीन पयगटकीय सेवा तथा कायगहरु सम्बन्धी आयोजनाहरुको पजहचान, कायागन्रयन, व्यवथथापन, अनुगमन 

तथा जनयमन, 

(१३) जवकास आयोजना तथा पररयोजना सम्बन्धी अन्य कायग॰ 

ज. आधारभूत र माध्यलमक लशक्षा 

(१) प्रारस्म्भक बाल जवकास तथा जशक्षा, आधारभूत जशक्षा अजभभावक जशक्षा, अनौपचाररक जशक्षा, खुला तथा 

वैकस्िक जनरन्तर जसकाई सामुदाजयक जसकाइ र जवशेष जशक्षा सम्बन्धी नीजत, कानून, मापदण्ड, योजना 

तजुगमा, कायागन्रयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र जनयमन, 

(२)  सामुदाजयक, संथथागत, गुठी र सहकारी जवद्यालय थथापना, अनुमजत, सञ्चालन, व्यवथथापन, जनयमन, 

(३) प्राजवजधक जशक्षा तथा व्यावसाजयक ताजलमको योजना तजगमा, सञ्चालन, अनुमजत, अनुगमन, मूल्याङ्कन र 

जनयमन, 

(४) मातृभाषामा जशक्षा जदने जबद्यालयको अनुमजत, अनुगमन तथा जनयमन, 

(५) गाजभएका वा बि गररएका जवद्यालयहरूको सम्पजत्त व्यवथथापन, 

(६) नगर जशक्षा सजमजत गठन तथा व्यवथथापन 

(७) जवद्यालय व्यवथथापन सजमजत गठन तथा व्यवथथापन, 
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(८) जवद्यालयको नामाकरण, 

(९) सामुदाजयक जवद्यालयको जग्गाको स्वाजमत्व, सम्पजत्तको अजभलेख, संरक्षण र व्यवथथापन, 

(१०) जवद्यालयको गुणस्तर अजभवृस्द्ध तथा पाठ्य सामग्रीको जवतरण, 

(११) सामुदाजयक जवद्यालयको जशक्षक तथा कमगचारीको दरबिी जमलान, 

(१२) जवद्यालयको नक्साङ्कन, अनुमजत, स्वीकृजत, समायोजन तथा जनयमन, 

(१३) सामुदाजयक जवद्यालयको शैजक्षक पूवागधार जनमागण, ममगत सम्भार, सञ्चालन र व्यवथथापन, 

(१४) आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवथथापन, 

(१५) जवद्याथी जसकाई उपलस्िको परीक्षण र व्यवथथापन, 

(१६) जनिः शुल्क जशक्षा, जवद्याथी प्रोत्साहन तथा छात्रवृजत्तको व्यवथथापन, 

(१७) टू्यसन, कोजचङ्ग जस्ता जवद्यालय बाजहर हुने अध्यापन सेवाको अनुमजत तथा जनयमन, 

(१८) थथानीयस्तरको शैजक्षक ज्ञान, सीप र प्रजवजधको संरक्षण, प्रवद्धगन र स्तरीकरण, 

(१९) थथानीय पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवथथापन, 

(२०) माध्याजमक तहसम्मको शैजक्षक कायगक्रमको समन्रय र जनयमन, 

(२१) सामुदाजयक जवद्यालयलाई जदने अनुदान तथा सोको बजेट व्यवथथापन, जवद्यालयको आय व्ययको लेखा 

अनुशासन कायम, अनुगमन र जनयमन, 

(२२) जशक्षण जसकाई,  जशक्षक र कमगचारीको ताजलम, क्षमता जवकास, 

(२३) अजतररक्त शैजक्षक जक्रयाकलापको सञ्चालन॰ 

झ. आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई 

(१) आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई तथा पोषण सम्बन्धी नीजत, कानून, मापदण्ड, योजनाको तजुगमा, कायागन्रयन 

तथा जनयमन, 

(२) आधारभूत स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य र पोषण सेवाको सञ्चालन र प्रवद्धगन, 

(३) अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संथथाको थथापना तथा सञ्चालन, 

(४) स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी भौजतक पूवागधार जवकास तथा व्यवथथापन, 

(५) स्वच्छ खानेपानी तथा खाद्य पदाथगको गुणस्तर र वायु तथा ध्वजनको प्रदूषण जनयन्त्रण र जनयमन, 
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(६) सरसफाई सचेतनाको अजभवृस्द्ध र स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैलाको व्यवथथापन, 

(७) स्वास्थ्यजन्य फोहरमैला सङ्कलन, पुन: उपयोग, प्रशोधन, जवसगजन र सोको सेवा शुल्क जनधागरण र जनयमन, 

(८) रक्त सञ्चार सेवा तथा थथानीय र शहरी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन, 

(९) औषजध पसल सञ्चालन, अनुमजत, अनुगमन र जनयमन, 

(१०) सरसफाई तथा स्वास्थ्य के्षत्रबाट जनष्काजसत फोहोरमैला व्यवथथापनमा जनजी तथा गैरसरकारी के्षत्रसँग 

समन्रय, सहकायग र साझेदारी, 

(११) पररवार जनयोजन तथा मातृ जशशु कल्याण सम्बन्धी सेवा सञ्चालन, अनुमजत, अनुगमन तथा जनयमन , 

(१२) मजहला तथा वालवाजलकाको कुपोषण नु्यनीकरण रोकथाम जनयन्त्रण र व्यवथथापन 

ज.थथानीय बजार व्यवथथापन, वातावरण संरक्षण र जैलवक लवलवधता 

(१) थथानीय व्यापार, वसु्तको माग, आपूजतग तथा अनुगमन, उपभोक्ता अजधकार तथा जहत सम्बन्धी नीजत, कानून, 

मापदण्ड, कायागन्रयन र जनयमन, 

(२) बजार तथा हाट बजार व्यवथथापन, 

(३) थथानीय वसु्तहरूको उत्पादन, आपूजतग तथा जनकासी प्रके्षपण, मूल्य जनधागरण र अनुगमन, 

(४) थथानीय व्यापार र वाजणज्य सम्बन्धी पूवागधार जनमागण, 

(५) थथानीय वसु्त र सेवा व्यापारको मूल्य तथा गुणस्तरको अनुगमन र जनयमन, 

(६) थथानीयस्तरका व्यापाररक फमगको दताग, अनुमजत, नवीकरण, खारेजी, अनुगमन र जनयमन, 

(७) थथानीय व्यापारको तथ्याङ्क प्रणाली र अध्ययन अनुसन्धान, 

(८) जनजी तथा गैरसरकारी के्षत्रसँग समन्रय र सहकायग, 

(९)  थथानीय व्यापार प्रवद्धगन, सहजीकरण र जनयमन, 

(१०)  थथानीय बौस्द्धक सम्पजत्तको संरक्षण, प्रवद्धगन र अजभलेखाङ्कन, 

(११) उपभोक्ता सचेतना अजभवृस्द्ध, लजक्षत उपभोक्ताको लगत व्यवथथापन थथानीय वसु्त तथा सेवाको गुणस्तर 

परीक्षण, 

(१२) वातावरण संरक्षण र जैजवक जवजवधता सम्बन्धी थथानीय नीजत, कानून, मापदण्ड, योजना तजुगमा तथा त्यसको 

कायागनन्रयन, अनुगमन र जनयमन, 
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(१३) थथानीय स्तरमा वातावरणीय जोस्खम नू्यनीकरण, 

(१४) थथानीयस्तरमा जनस्वास्थ्यमा प्रजतकूल असर पने जकजसमका उपभोग्य वसु्तको बेच जवखन र उपभोग तथा 

वातावरणीय प्रदूषण र हाजनकारक पदाथगहरूको जनयन्त्रण, अनुगमन तथा जनयमन, 

(१५) थथानीयस्तरमा सरसफाई तथा फोहरमैला व्यवथथापन, 

(१६) थथानीयस्तरमा नू्यन काबगनमूखी तथा वातावरणमैत्री जवकास अवलम्बन, 

(१७) थथानीयस्तरमा हररत के्षत्रको संरक्षण र प्रबद्धगन 

(१८) थथानीयस्तरमा वातावरण संरक्षण के्षत्र जनधागरण र व्यवथथापन, 

(१९) थथानीय बजार व्यवथथापन, वातावरण संरक्षण र जैजवक जवजवधता सम्बन्धी अन्य कायग॰ 

ट थथानीय सड़क, ग्रामीण सडक, कृलि सडक र लसंचाई 

(१) थथानीय, ग्रामीण तथा कृजष सडक र संचार सम्बन्धी नीजत, कानून, मापदण्ड तथा सो सम्बन्धी योजना तजुगमा, 

कायागन्रयन, अनुगमन र जनयमन, 

(२) थथानीय, ग्रामीण तथा कृजष सडक, झोलुङे्ग पूल, पुलेसा, जसंचाई र तटबन्धन सम्बन्धी गुरुयोजनाको तजुगमा, 

कायागन्रयन, ममगत, सम्भार र जनयमन, 

(३) थथानीयस्तरका जसंचाई प्रणालीको जनमागण, सञ्चालन, रेखदेख, ममगत सम्भार, स्तरोन्नजत, अनुगमन र जनयमन, 

(४) यातायात सुरक्षाको व्यवथथापन र जनयमन, 

(५) थथानीय सडक, ग्रामीण सड़क, कृजष सडक सम्बन्धी अन्य कायग. 

ठ. नगर सभा, मेिलमिाप र मध्यथथताको व्यवथथापन 

(१) नगरसभा सम्बन्धी नीजत, कानून र कायगजवजध, 

(२) थथानीयस्तरका जवषय के्षत्रगत नीजत तथा रणनीजत, आवजधक तथा वाजषगक योजना, कायगक्रम र बजेट स्वीकृत, 

(३) सभाका सजमजतहरूको गठन र सञ्चालन 

(४) थथानीय तहबीच साझा सरोकार तथा साझेदारीका जवषयमा संयुक्त सजमजत गठन 

(५) कायगपाजलका तथा न्याजयक सजमजतबाट सभामा प्रसु्तत प्रजतवेदन माजथ छलफल तथा सो सम्बन्धमा आवश्यक 

जनदेशन, 

(६) जवकास योजना तथा कायगक्रमको प्रभावकारी कायागन्रयन तथा सुशासनको लाजग कायगपाजलकालाई जनदेशन, 
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(७) नगरपाजलकालाई आजथगक व्ययभार पने जवपयको जनयमन, 

(८) थथानीय मेलजमलाप र मध्यथथता, 

(९) नगर सभा, मेलजमलाप र मध्यथथताको व्यवथथापन सम्बन्धी अन्य कायग॰ 

ड. थथानीय अलभिेख व्यवथथापन 

(१) थथानीय अजभलेख व्यवथथापन सम्बन्धी नीजत, कानून, मापदण्ड, योजनाको जनमागण, कायागन्रयन, अनुगमन र 

जनयमन, 

(२) जनसांस्ख्यक, प्राकृजतक, आजथगक, सामाजजक, साँसृ्कजतक, भौजतक पूवागधार, रोजगारीको अवथथा, कूल ग्राहस्थ्य 

उत्पादन, प्रजत व्यस्क्त आय, मानव जवकास तथा लैजगङ्क सशक्तीकरण सूचकाङ्ग, राजश्व तथा आयव्यय समेतको 

तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रशोधन गरी नवीनतम प्रजवजधयुक्त र राजिि य तथा थथानीय सूचना प्रणालीमा आवद्धता पाश्वग 

जचत्र तथा श्रोत नक्साको अद्यावजधक अजभलेखन, 

(३) सूचना तथा अजभलेख केन्द्रको थथापना तथा सञ्चालन 

(४) सावगजजनक सम्पजत्त सामुदाजयक सम्पजत्त, भवन, सडक, पसल, व्यवसायको जववरण सजहतको अद्यावजधक 

अजभलेख, 

(५) आफ्नो के्षत्रजभत्र सम्पन्न भएका तथा चालु योजनाको जववरण र त्यस्तो योजनाको सम्पजत्तको अधावजधक 

अजभलेखन, 

(६) थथानीय अजभलेख व्यवथथापनमा नवीनतम सूचना प्रजवजधको उपयोग, 

(७) थथानीय अजभलेख व्यवथथापन सम्बन्धी अन्य कायग. 

ढ. जग्गा धनी दतात प्रमाणपुजात लवतरण 

(१) थथानीय जग्गाको नाप नक्सा, जकत्ताकाट, हालसाजबक, रजजिि ेशन नामसारी तथा दास्खल खारेज, 

(२)  जग्गा धनी दताग प्रमाणपुजाग जवतरण तथा लगत व्यवथथापन, 

(३) भूजमको वगीकरण अनुसारको लगत, 

(४) सावगजजनक प्रयोगका लाजग जागा प्रास्ि, मुआब्जा जनधागरण तथा जवतरणमा समन्रय र सहजीकरण , 

(५) नापी नक्सा तथा जग्गाको स्वाजमत्व जनधगरण कायगमा समन्रय र सहजीकरण , 

(६) जग्गा धनी दताग प्रमणपुजाग जवतरण सम्बन्धी अन्य कायग, 
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ण. कृलि तथा पशुपािन कृलि उत्पादन व्यवथथापन पशु स्वास्थ्य, सहकारी 

(१) कृजष तथा पशुपालन, कृजष उत्पादन व्यवथथापन र पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी थथानीय नीजत, कानून, मापदण्ड, 

योजना, कायागन्रयन, अनुगमन र जनयमन, 

(२) कृजष तथा पशुपन्छी बजार सूचना, बजार तथा हाटबजारको पूवागधार जनमागण, साना जसंचाई जनमागण, ताजलम, 

प्रजवजध प्रसार, प्राजवजधक टेवा, कृजष सामाग्री आपूजतग र कृषक क्षमता जवकास कायगक्रमको सञ्चालन, अनुगमन र 

जनयमन, 

(३) कृजष तथा पशुपन्छीजन्य प्राकृजतक प्रकोप तथा महामारी रोगको जनयन्त्रण, 

(४) पशुपन्छी जचजकत्सा सेवाको व्यवथथापन, 

(५) कृजष वातावरण संरक्षण तथा जैजवक जवजवधताको संरक्षण र प्रवद्धगन, 

(६) पशुनश्ल सुधार पद्धजतको जवकास र व्यवथथापन, 

(७) उच्च मूल्य युक्त कृजषजन्य वसु्तको प्रवद्धगन, जवकास तथा बजारीकरण, 

(८) थथानीय चरन तथा खकग  जवकास र व्यवथथापन, 

(९) पशु आहारको गुणस्तर जनयमन, 

(१०) थथानीयस्तरमा पशुपन्छी सम्बन्धी तथ्याङ्कको व्यवथथापन र सूचना प्रणाली, 

(११) पशु बधशाला र शीत भण्डारणको व्यवथथापन र जनयमन, 

(१२) पशुपन्छी सम्बन्धी बीमा र कजाग सहजीकरण, 

(१३) पशुपालन तथा पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य कायग॰  

त. जेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यस्ि र अशिहरूको व्यवथथापन 

(१) संघ र प्रदेश कानुनको अधीनमा रही सामाजजक सुरक्षा कायगक्रम कायागन्रयन, सञ्चालन तथा व्यवथथापन, 

(२) जेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यस्क्त तथा असहायको लगत अद्यावजधक, पररचयपत्र जवतरण, सामाजजक 

सुरक्षा तथा सुजवधाको व्यवथथापन तथा जवतरण, 

(३) जेष्ठ नागररक िब, जदवा सेवा केन्द्र, भेटघाट थथल, आश्रय केन्द्रको सचालन तथा व्यवथथापन, 

(४) सङ्घ तथा प्रदेशसँगको समन्रयमा अपाङ्गता पुनथथागपना केन्द्र, जे्यष्ठ नाजगरक केन्द्र तथा असक्त स्याहार 

केन्द्रको सञ्चालन र व्यवथथापन 
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(५) सडक बालबाजलका, अनाथ, असहाय, अशक्त र मानजसक असनु्तलन भएका व्यस्क्तहरूको पुनरथथापना केन्द्र 

को संचालन, व्यवथथापन,अनुगमन र जनयमन, 

(६) जेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यस्क्त र असक्तहरूको व्यवथथापन सम्बन्धी अन्य कायग, 

थ. बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्किन 

(१) रोजगार तथा रोजगार श्रमशस्क्तको तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन र सूचना प्रणालीको थथापना, 

(२) थथानीय स्तरमा रहेका स्वदेशी तथा जवदेशी श्रजमकको लगत संकलन तथा सूचना व्यवथथापन 

(३) जवजभन्न के्षत्र तथा जवषयका दक्ष जनस्क्तको तथ्याङ्क संकलन तथा व्यवथथापन, 

(४) सुरजक्षत वैदेजशक रोजगारी र वैदेजशक रोजगारीमा रहेको श्रमशस्क्तको सूचना तथा तथ्याङ्क संकलन तथा 

व्यवथथापन, 

(५) रोजगार सूचना केन्द्रको व्यवथथापन तथा सञ्चालन, 

(६) वैदेजशक रोजगारीमा जाने श्रमशस्क्तको लाजग जवत्तीय साक्षरता र सीपमूलक ताजलमको सञ्चालन, 

(७) वैदेजशक रोजगारीबाट फकेका व्यस्क्तहरूको सामाजजक पुनिः  एकीकरण, 

(८) वैदेजशक रोजगारीबाट प्राि ज्ञान, सीप र उधमशीलताको उपयोग, 

(९) बेरोजगारको तथ्याङ्क संकलन सम्बन्धी अन्य कायग॰ 

द.कृलि प्रसारको व्यवथथापन सञ्चािन र लनयन्त्रण 

(१) कृजष प्रसार सम्बन्धी थथानीय नीजत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायागन्रयन, अनुगमन र जनयमन 

(२) कृजष प्रसार तथा जनशस्क्तको प्रके्षपण, व्यवथथापन र पररचालन, 

(३) कृषकहरूको क्षमता अजभवृस्द्ध, प्राजवजधक सेवा, टेवा, सीप जवकास र सशक्तीकरण, 

(४) कृजष जवउजबजन नश्ल, मलखाद र रसायन तथा औषजधहरूको आपूजतग, उपयोग र जनयमन, 

(५) कृषक समूह,  कृजष सहकारी र कृजष सम्बन्धी थथानीय संघ संथथाहरुको समन्रय, व्यवथथापन र जनयमन, 

(६) थथानीयस्तरमा कृजष सम्बन्धी प्रजवजधको संरक्षण र हस्तान्तरण, 

(७) कृजष सम्बन्धी सूचनाको प्रचार प्रसार, 

(८) थथानीयस्तरका स्रोत केन्द्रहरूको जवकास र व्यवथथापन, 

(९) प्राङ्गाररक खेती तथा मलको प्रबद्धगन र प्रचार प्रसार, 

(१०) कृजष प्रसारको व्यवथथापन, सञ्चालन र जनयन्त्रण सम्बन्धी अन्य कायग॰ 
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ध. खानेपानी साना जिलवधुत आयोजना, वैकस्िक उजात 

(१) थथानीय खानेपानी सम्बन्धी नीजत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायागन्रयन र जनयमन, 

(२) खानेपानी महसुल जनधागरण र खानेपानी सेवा व्यवथथापन, 

(३) एक मेगावाट सम्मका जलजवद्युत आयोजना सम्बन्धी थथानीयस्तरको नीजत, कानून, मापदण्ड, योजना तजुगमा, 

कायागन्रयन, अनुगमन र जनयमन, 

(४) थथानीय तहमा बैकस्िक ऊजाग सम्बन्धी नीजत, कानून, मापदण्ड, योजना तजुगमा, कायागन्रयन जनयमन, 

(५) थथानीय जवद्युत जवतरण प्रणाली र सेवाको व्यवथथापन, सञ्चालन र जनयमन, 

(६) थथानीय तहमा बैकस्िक ऊजाग सम्बन्धी प्रजवजध जवकास र हस्तान्तरण, क्षमता अजभवृस्द्ध र प्रवदगन, 

(७) खानेपानी, साना जलजवद्युत आयोजना तथा वैकस्िक उजाग सम्बन्धी अन्य कायग॰ 

न. लवपद् व्यवथथापन 

(१) जवपद् व्यवथथापन सम्बन्धी थथानीय नीजत, कानून, मापदण्ड, योजनाको कायागन्रयन, अनुगमन र जनयमन, 

(२) थथानीयस्तरमा जवपद् पूवग तयारी तथा प्रजतकायग योजना, पूवग सूचना प्रणाली, खोजी तथा उद्धार, राहत सामग्रीको 

पूवग भण्डारण, जवतरण र समन्रय 

(३) थथानीय तटबन्ध, नदी र पजहरोको जनयन्त्रण तथा नदीको ब्यवथथापन र जनयमन. 

(४) जवपद् जोस्खम के्षत्रको नक्साङ्कन तथा बस्तीहरूको पजहचान र थथानान्तरण, 

(५) जवपद् व्यवथथापनमा सङ्घ, प्रदेश र थथानीय समुदाय, सङ्घ सथथा तथा जनजी के्षत्रसँग सहयोग, समन्रय र 

सहकायग, 

(६) जवपद् व्यवथथापन कोषको थथापना तथा सञ्चालन र स्रोत साधनको पररचालन, 

(७) जबपद् जोस्खम नू्यनीकरण सम्बन्धी थथानीयस्तरका आयोजनाको तजुगमा, कायागन्रयन, अनुगमन र जनयमन, 

(८) जवपद् पिात थथानीयस्तरको पुनथथागपना र पुनजनगमागण, 

(९) थथानीयस्तरको जवपद् सम्बन्धी तथ्याङ्क व्यवथथापन र अध्ययन अनुसन्धान, 

(१०) थथानीय आपतकालीन कायग सञ्चालन प्रणाली, 

(११) समुदायमा आधाररत जवपद् व्यवथथापन सम्बन्धी कायगक्रमको सञ्चालन, 

(१२) जवपद् व्यवथथापन सम्बन्धी अन्य कायग॰ 
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प. जिाधार, वन्यजनु्त खानी तथा खलनज पदाथतको संरक्षण 

(१) जलाधार बन्यजनु्त, खानी तथा खजनज पदाथगको संरक्षण सामग्री थथानीय नीजत, कानून, मापडण्ड तथा 

योजनाको कायागन्रयन र जनयमन 

(२) पानी मुहानको संरक्षण, 

(३) सामुदाजधक भू-संरक्षण र सो मा आधाररत आय आजगन कायगक्रम, 

(४) भू-संरक्षण र जलाधार व्यवथथापनजन्य सामुदाजयक अनुकूलन, 

(५) खानी तथा खजनज पदाथग सम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्क संकलन 

(६) बहुमूल्य धातु. पत्थर तथा खजनज पदाथगको संरक्षण र सम्वद्धगनमा सहयोग, 

(७) ढुङ्गा, जगट्टी, बालुवा, नुन, माटो, खररढुङ्गा, तथा से्लट जस्ता खानीजन्य वसु्तको सवेक्षण, उत्खनन् तथा 

उपयोगको दताग, अनुमजत, नबीकरण, खारेजी र व्यवथथापन, 

(८)भौगजभगक नक्सा प्रकाशन॰ 

फ. भािा, संसृ्कलत र िलित किाको संरक्षण र लवकास 

(१) भाषा, संसृ्कजत र लजलतकलाको संरक्षण र जवकास सम्बन्धी थथानीयस्तरको नीजत, कानून, मापदण्ड, योजना, 

कायागन्रयन, अनुगमन र जनयमन, 

(२) पुरातत्त्व प्राजचन स्मारक तथा सङग्रालयको सरक्षण, सम्भार, प्रवद्धगन र जवकास, 

(३) परम्परागत जात्रा तथा पवगको सञ्चालन र व्यवथथापन, 

(४) प्रचजलत कानून जवरुद्धका कुरीजत तथा कुसंस्कार जवरुद्ध सामाजजक पररचालन कायग ॰ 

(५) भाषा, संसृ्कजत र लजलत कलाको संरक्षण र जवकास सम्बन्धी अन्य कायग, 

• प्रदेश कानूनको अधीनमा रही गने काम, कततव्य र अलधकार देहाय बमोलजम हुनेछ :- 

नेपालको संजवधानले संघ तथा प्रदेशसँगको सहकायगमा प्रयोग गने गरी साझा अजधकारको रुपमा अनुसूची ९ मा 

गरेको व्यवथथालाई सवगसामान्यतामा प्रजतकूल असर नपने गरी देहाय वमोजजमका काम, कतगव्य र अजधकारहरु 

समेत यस नगरपाजलकाको काम, कतगव्य र अजधकारहरुको रुपमा रहेका छन् ॰ 

क. खेिकुद र पत्रपलत्रका 

(१) थथानीयस्तरका खेलकुदको संरचनाको पूवागधार जनमागण, सञ्चालन तथा जवकास, 

(२) थथानीयस्तरका खेलकुद प्रशासन तथा संघ संथथाको जनयमन र समन्रय, 
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(३) खेलकुदको जवकास र प्रवद्धगन, 

(४) खेलकुद प्रजतयोजगता आयोजना र सहभाजगता, 

(५) खेलकुद सम्बन्धी पूवागधारको जवकास, 

(६) थथानीय तहका पत्रपजत्रकाको दताग, अजभलेख तथा जनयमन, 

ख. स्वास्थ्य 

(१) सङ्घीय तथा प्रदेशस्तरीय लक्ष्य र मापदण्ड बमोजजम थथानीयस्तरको स्वास्थ्य सम्बन्धी लक्ष्य र गुणस्तर जनधागरण, 

(२) जनरल अस्पताल, नजसगङ होम, जनदान केन्द्र तथा अन्य स्वास्थ्य संथथाहरूको स्िजनक दताग , सञ्चालन अनुमजत 

र जनयमन. 

(३) थथानीयस्तरमा औषजधजन्य वनस्पजत, जडीबुटी र अन्य औषजधजन्य वसु्तको उत्पादन, प्रशोधन र जवतरण. 

(४) स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामाजजक सुरक्षा कायगक्रमको व्यवथथापन. 

(५.) थथानीयस्तरमा औषजध तथा अन्य मेजडकल उत्पादनहरूको नू्यनतम मूल्य जनधागरण र जनयमन, 

(६) थथानीयस्तरमा औषजधको उजचत प्रयोग र सूक्ष्मजीव जनरोधक प्रजतरोध नू्यनीकरण, 

(७) थथानीयस्तरमा औषजध र स्वास्थ्य उपकरणको खररद, भण्डारण र जवतरण, 

(८) थथानीयस्तरमा स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको व्यवथथापन, 

(९) थथानीयस्तरमा जनस्वास्थ्य जनगरानी (पजब्लक हेल्थ सभीजलन्ऱ), 

(१०) थथानीयस्तरको प्रवद्धगनात्मक, प्रजतकारात्मक, उपचारात्मक, पुनथथागपनात्मक र प्याजलएजटभ स्वास्थ्य सेवाको 

सञ्चालन, 

(११) स्वथथ जजवनशैली, पोषण, शारीररक व्यायाम, योग अभ्यास, स्वास्थ्य वृत्तको पालना, पञ्चकमन लगायतका 

जनस्वास्थ्य सेवाको प्रवद्धगन, 

(१२) जुनोजटकर जकटजन्य रोगको जनयन्त्रण तथा व्यवथथापन, 

(१३) सुती, मजदरा र लागू पदाथगजन्य वसु्तको प्रयोग जनयन्त्रण तथा सचेतना अजभवृस्द्ध 

(१४) आयुवेजदक, युनानी, आम्ची, होजमयोप्याजथक, प्राकृजतक जचजकत्सा लगायतका परम्परागत स्वास्थ्य उपचार 

सेवाको व्यवथथापन, 

(१५) जनस्वास्थ्य, आपत्कालीन स्वास्थ्य तथा महामारीको जनयन्त्रण योजना र कायागन्रयन, 
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(१६) रोगको जनयन्त्रण तथा रोकथाम, 

(१७) आकस्स्मक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह तथा थथानीय सेवाको व्यवथथापन 

ग. लवधुत, खानेपानी तथा लसंचाई जस्ता सेवाहरू 

(१) जवद्युत जवतरण प्रणाली र सेवाको व्यवथथापन, 

(२) खानेपानी महसुल जनधागरण र खानेपानी सेवाको व्यवथथापन, 

(३) थथानीय साना सतह तथा भूजमगत जसंचाई प्रणालीको सञ्चालन तथा ममगत सम्भार, सेवा शुल्क जनधागरण र 

सङ्कलन सम्बन्धी व्यवथथापन, 

घ. सेवा शुल्क, दसु्तर दण्ड जररवाना तथा प्राकृलतक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी पयतटन शुल्क 

(१) थथानीय सेवा शुल्क, दसु्तर, दण्ड जररवाना सम्बन्धी नीजत, कानून, मापदण्ड योजना तजुगमा, कायागन्रयन र 

जनयमन, 

(२) प्राकृजतक श्रोत साधन र सेवा शुल्क, रोयल्टी सङ्कलन, समन्रय र जनयमन, 

(३) खानी पदाथगको उत्खनन् र सो सम्बन्धी रोयल्टी सङ्कलन, 

(४) सामुदाजयक वनको सञ्चालन र व्यवथथापनबाट प्राि रोयल्टी सङ्कलन, 

(५) पानीघट्ट, कुलो, पैनी जस्ता सेवा सञ्चालनबाट प्राि रोयल्टी सङ्कलन.  

ङ. वन जंगि. वन्यजनु्त, चराचुरुङ्गी , जि उपयोग, वातावरण पयातवरण तथा जैलवक लवलवधता 

(१) बन, जङ्गल, वन्यजनु्त, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पयागवरण तथा जैजवक जवजवधता सम्बन्धी थथानीय 

नीजत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायागन्रयन, अनुगमन र जनयमन, 

(२) थथानीयस्तरमा सामुदाजयक, ग्राजमण तथा शहरी, धाजमगक, कबुजलयती र साझेदारी वनको संरक्षण, सम्बद्धगन, 

उपयोग, अनुगमन र जनयमन तथा बन उपभोक्ता समूहको व्यवथथापन, 

(३) मध्यवती के्षत्रको सामुदाजयक, धाजमगक र कबुजलयती वनको व्यवथथापन, 

(४) थथानीयस्तरमा नदी जकनार, नदी उकास, नहर जकनार तथा सड़क जकनारमा वृक्षारोपण व्यवथथापन, 

१५/ थथानीयस्तरमा जनजी बनको प्रवद्धगन, अनुगमन र जनयमन, 

(६) थथानीयस्तरमा सावगजजनक खाली जग्गा, पाखा वा के्षत्रमा वृक्षारोपण, सम्भार, उपयोग र व्यवथथापन, 

(७) थथानीयस्तरमा जडीबुटी तथा अन्य गैरकाि वन पैदावार सम्बन्धी, सवेक्षण, उत्पादन, सङ्कलन, प्रवद्धगन, 

प्रशोधन, र बजार व्यवथथापन, 
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(८) वनवीउ बगैचा थथापना, व्यवथथापन र प्रवद्धगन, 

(९) नसगरी थथापना, जवरुवा उत्पादन, जवतरण, रोपण र प्रवद्धगन, 

(१०) बन्यजनु्त र चराचुरुङ्गीको संरक्षण, व्यवसाजयक पालन, उपयोग र अनुगमन. 

(११) मानव तथा वन्यजनु्त बीचको द्वन्द्व व्यवथथापन, 

(१२) थथानीय प्राणी उद्यान (जचजडयाखाना) को थथापना र सञ्चालन, 

(१३) थथानीय वन्यजनु्त पयगटन र आयआजगन, 

(१४) थथानीयस्तरमा आखेटोपहारको व्यवथथापन, 

(१५) थथानीयस्तरमा बन, बन्यजनु्त तथा चराचुरुङ्गीको अजभलेखाङ्कन र अध्ययन अनुसन्धान, 

(१६) जवश्वसम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र पुरातास्त्त्वक महत्वका बन, सीमसार के्षत्र, तटवती के्षत्रका जग्गा सम्बन्धी 

लगत, 

(१७) जमचाहा प्रजाजतको जनयन्त्रण, 

(१८) थथानीयस्तरको जोस्खम नू्यनीकरण, 

(१९) जैजवक जवजवधताको अजभलेखाङ्कन, 

(२०) थथानीयस्तरमा हररयाली प्रवद्धगन, 

(२१) थथानीय साना जल उपयोग सम्बन्धी के्षत्रगत अयोजना तजुगमा, कायागन्रयन, अनुगमन र जनयमन, 

(२२) रैथाने प्रजाजतको संरक्षण र प्रवद्धगन, 

(२३) थथानीयस्तरमा वातावरणीय जोस्खम नू्यनीकरण, 

(२४) थथानीयस्तरमा प्रदूषण जनयन्त्रण र हाजनकारक पदाथगहरूको जनयमन तथा व्यवथथापन, 

(२५) थथानीयस्तरमा नू्यन कावगनमुखी तथा वातावरणमैत्री जवकास अवलम्बन, 

(२६) थथानीयस्तरमा वातावरण संरक्षण के्षत्र जनधागरण र व्यवथथापन ॰ 

च. सामालजक सुरक्षा र गररबी लनवारण 

(१) सामाजजक सुरक्षा तथा गररबी जनवारण सम्बन्धी थथानीय नीजत, कानून, मापदण्ड, जनयमन र अध्ययन 

अनुसन्धान, 

(२) लजक्षत समूह सम्बन्धी थथानीय योजना, कायगक्रम, स्रोत पररचालन र व्यवथथापन, 
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(३) सामाजजक सुरक्षाको कायागन्रयनको लाजग सघं, प्रदेश र थथानीय सह संथथासँग सम्पकग , समन्रय र सहकायग, 

(४) सामाजजक सुरक्षा सम्बन्धी थथानीय तथ्याङ्क र सूचना व्यवथथापन, 

(५) गरीब घर पररवार पजहचान सम्बन्धी थथानीय सवेक्षण, सूचना व्यवथथापन र जनयमन, 

(६) थथानीय सामाजजक सुरक्षा योजना र व्यवथथापन ॰ 

छ, व्यस्िगत घटना, जन्म, मृतु्य, लववाह र वसाईसराई 

(१) व्यस्क्तगत घटना (जन्म, मृतु्य, जववाह, बसाई सराई सम्बन्ध जवचे्छद र धमगपुत्र र धमगपुत्री) को दताग, 

(२॰ व्यस्क्तगत घटनाको थथानीय तथ्याङ्क सम्बन्धी नीजत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायागन्रयन र जनयमन, 

(३) व्यस्क्तगत घटनाको अजभलेख व्यवथथापन र प्रजतवेदन ॰ 

ज. थथानीयस्तरमा पुरातत्त्व प्राचीन स्मारक र संग्रहािय संरक्षण, सम्बर्द्तन र पुनः  लनमातण  

झ. सुकुम्बासी व्यवथथापन 

(१) सुकुम्बासीको पजहचान र अजभलेख व्यवथथापन, 

(२) सुकुम्बासी सम्बन्धी जीजवकोपाजगन र बसोबास व्यवथथापन॰ 

ञ. प्राकृलतक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी 

(१) प्राकृजतक स्रोतबाट प्राि हुने रोयल्टी सम्बन्धी नीजत, कानून, मापदण्ड तथा जनयमन, 

(२) प्राकृजतक स्रोतबाट प्राि हुने रोयल्टीको सङ्कलन तथा बाँडफाँट ॰ 

ट. सवारी साधन अनुमलत 

(१) यातायात व्यवथथापन सम्बन्धी थथानीय नीजत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायागन्रयन र जनयमन, 

(२) थथानीय सावगजजनक यातायातको रुट जनधागरण, अनुमजत नवीकरण, खारेजी, सेवाको गुणस्तर, भाडा दर 

जनधागरण र जनयमन, 

(३) बातावरणमैत्री, जलवायु पररवतगन अनुकूलन, जवपद् जोस्खम संमं्बधी, अपाङ्गता र लैजङ्गकमैत्री यातायात 

प्रणालीको थथानीय तहमा प्रबद्धगन॰ 
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 उले्लस्खत अलधकारका अलतररि थथानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा ५ 

वमोलजमका अन्य काम, कततव्य र अलधकारहरु प्रयोग गदै आएको छ ॰ 

क. भूलम व्यवथथापन 

(१) सजङ्घय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही थथानीयस्तरको भू-उपयोग नीजत, योजना, कायगक्रम तजुगमा र 

कायागन्रयन, 

(२) सङ्घीय तथा प्रदेशको मापदण्डको अधीनमा रही व्यवस्थथत बस्ती जवकासका कायगकमको तजुगमा र कायागन्रयन, 

एकीकृत वस्ती जवकासका कायगक्रमहरु सञ्चालन , जवकासका लाजग जग्गाको एकीकरण तथा जग्गा जवकास र 

व्यवथथापन, 

(३) थथानीय स्तरमा अव्यवस्थथत बसोबासलाई व्यवस्थथत रुपमा व्यवथथापन॰ 

ख. सञ्चार सेवा 

(१) संघीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही थथानीय के्षत्रजभत्र इन्टरनेट सेवा, टेजलसेन्टर, केबुल तथा तारजबहीन 

टेजलजभजन प्रसारणको अनुमजत, नवीकरण र जनयमन, 

(२) थथानीय के्षत्रमा सूचना प्रजवजधको जवकास र प्रबद्धगन, 

ग. यातायात सेवा 

(१) थथानीय बस, टिली बस, अटोमोवाइल, अटो एव अटो ररक्सा जस्ता सवारी साधनहरु सञ्चालन मापदण्ड, योजना, 

कायागन्रयन, अनुगमन र जनयमन, 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

ग  नगरपालिकाको संगठन संरचना , कमतचारी संख्या र कायत लववरण 

 नगय कामयऩालरकाको सॊगठन सॊयचना य जनशक्ति व्मवस्था: 
 नेपालको संजवधान २०७२ वमोजजम प्रदेश र थथानीय तहहरु जनमागण भए पजछ उक्त जनकायहरुवाट सेवा 

प्रवाह जनस्तरसम्म चुस्त, सहजता र प्रभावकारीरुपमा पुयागउन जनशस्क्त व्यवथथापनका लाजग कमगचारी 

समायोजन ऐन २०७४ वमोजजम राज्यवाट जारी जवजभन्न ऐन कानुनको पररजध जभत्र रही थथायी रुपमा सेवा प्रवेश 

गरेका जनजामती सेवा र थथानीय सेवाका कमगचारीहरुलाई समायोजन गने प्रयोजनाथग संघीय माजमला तथा सामान्य 

प्रशासन मन्त्रालयवाट प्राि संगठन संरचनाका आधारमा समायोजन भएका कमगचारीहरु र जवजभन्न सेवाहरु 

सञ्चालनाथग नगरपाजलका आफैले करार सेवामा व्यवथथापन गरेका कमगचारीहरु यस नगरपाजलकाको जनशस्क्तको 

रुपमा रहेका छन् ॰ 

 थथानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररचे्छद ११ दफा ८३ मा कमगचारीहरु समायोजन पिात थथानीय 

तहहरुले आफ्नो कायग वोझ, राजश्व क्षमता, खचगको आकार, थथानीय आवश्यकता र जवजशिता समेतलाई ध्यानमा 

राखी संगठन तथा व्यवथथापन सवेक्षणका आधारमा जवषयगत शाखा वा महाशाखा रहेको संगठन संरचना कायम 

गनुग पने व्यवथथा रहेको र सो को आधारमा दफा ८३ को ३ वमोजजम तयार भएको संगठन संरचना जमजत २०७६ 

पौष २६ गतेको छैटौ नगर सभावाट स्वीकृत भई कायागन्रयन हुदै आएको छ ॰ यसैको आधारमा उपलव्ध 

जनशस्क्तको पररचालन गररएको छ ॰ 

 मन्त्रालयवाट प्राि संगठन संरचना र छैटौ नगर सभावाट स्वीकृत संगठन संरचना अनुरुप जनशस्क्तको 

तुलनात्मक अवथथा जनम्न ताजलकामा प्रसु्तत गररएको छ ॰ 

स्वीकृत संगठन संरचना वमोलजम जनशस्ि व्यवथथा 

क्र स सेवा मन्त्राियवाट छैटौ नगर सभावाट 

९/१० 

औ 

६/७/८ 

औ 

४/५ औ जम्मा ९/१० 

औ 

६/७/८ 

औ 

४/५ औ जम्मा 

१ प्रशासन १ ३ २१ २५ १ ३ २५ २९ 

२ जशक्षा प्रशासन १ १ १ ३ १ १ १ ३ 

३ ईस्न्जजनयररङ्ग  १ १ १७ १९ १ २ २१ २४ 

४ आजथगक प्रशासन  १ २ ३  १ २ ३ 

५ स्वास्थ्य सेवा  ३  ३  १ २ ३ 

६ कृजषग सेवा  १ ३ ४   ८ ८ 

७ भेटनरी   १ ७ ८   ८ ८ 

८ कानुन      १ १ २ 
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क्र स सेवा मन्त्राियवाट छैटौ नगर सभावाट 

९/१० 

औ 

६/७/८ 

औ 

४/५ औ जम्मा ९/१० 

औ 

६/७/८ 

औ 

४/५ औ जम्मा 

९ आन्तररक लेखा परीक्षण   १ १   १ १ 

१० जवजवध   ३ ३  १ १ २ 

 जम्मा ३ ११ ५५ ६९ ३ १० ७० ८३ 

  थथानीय तहको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा प्रमुख प्रशासकीय अजधकृत रहने, प्रमुख प्रशासकीय 

अजधकृतको जनयस्क्त कानूनले तोके वमोजजम हुने र कानुनले जनयुस्क्त नभएसम्मका लाजग नेपाल सरकारले 

जनजामती सेवाको कुनै अजधकृत कमगचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अजधकृतको रुपमा काम गनग खटाउने व्यवथथा 

थथानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८४ मा व्यवथथा गररएको छ ॰ यसको अजतररक्त अन्य कमगचारीहरु 

तहगत प्रणालीमा रहने व्यवथथा गररएको छ ॰ 

हाि कायतरत जनशस्िको अवथथा 

क्र 

स 

सेवा थथायी कमगचारी सेवा करारमा कायगरत कमगचारी 

९/१० औ ६/७/८ औ ४/५ औ जम्मा ९/१० औ ६/७/८ औ ४/५ औ जम्मा 

१ प्रशासन १ ३ १४ १८   ५ ५ 

२ जशक्षा प्रशासन १ १  २     

३ ईस्न्जजनयररङ्ग   १ १२ १२   ५ ५ 

४ आजथगक प्रशासन  १ १ २     

५ स्वास्थ्य सेवा  ३  ३     

६ कृजषग सेवा   २ २   ५ ५ 

७ भेटनरी    ६ ६   ६ ६ 

८ कानुन      १  १ 

९ आन्तररक लेखा परीक्षण   १ १     

१० जवजवध   २ २   १ १ 

 जम्मा २ ९ ३८ ४९  १ २२ २३ 

नोट: सवारी चािक ७ जना, कायातिय सहयोगी २१  जना, नगर प्रहरी ६ जना , पािे २ जना िगायतका पदहरुमा ज्यािादारी 

एंव सेवा करारमा पदपूलतत गररएको छ ॰ 
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  शैलक्षक संघ सथथाहरु र जनशस्िको व्यवथथा: 

  नेपालको संजवधानको  भाग ३ धारा ३१ मा भएको जशक्षा सम्वन्धी हक पुरा गने गराउने प्रयोजनका लाजग 

थथानीय तहको एकल अजधकारको रुपमा रहेको अनुसूची ८ मा भएको आधारभूत तथा माध्यजमक जशक्षाको 

व्यवथथापन गनगका लाजग थथानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को पररचे्छद ३ दफा ११ (२) ज मा उले्लस्खत २३ 

वटा काम, कतगव्य र अजधकार वमोजजम यस नगरपाजलका जभत्र शैजक्षक सेवाहरु गुणस्तरीय र प्रभावकारी रुपमा 

प्रवाह गनग शैजक्षक सथथाहरु र जनशस्क्तको  जवद्यामान अवथथालाई जनम्न ताजलकामा प्रसु्तत गररएको छ ॰ 

शैजक्षक संथथाहरु ( जवद्यालयहरु ) 

क्र स प्रकार १-३ १-५ १-८ १-१० १-१२ जम्मा 

१ सामुदाजयक १४ २२ ११ १२ ७ ६६ 

२ संथथागत १ २ - ३ - ६ 

 जम्मा १५ ४४ ११ १५ ७ ७२ 

 

अन्य शैलक्षक सथथाहरु : 

वाल जवकास केन्द्र  ८०,  सामुदाजयक जसकाई केन्द्र  ९ , प्राजवजधक जशक्षालय  १,सामुदाजयक क्याम्पस  १,  जवशेष 

जशक्षा स्रोत कक्षा १ माफग त शैजक्षक कायगक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् ॰ 

जनशस्िको व्यवथथा  

क्र स तह दरवन्दी राहत अनुदान जम्मा जम्मा मलहिा 

सहभालगता  

प्रलतशतमा 
मलहिा पुरुप मलहिा पुरुि मलहिा पुरुप 

१ प्राथजमक तह ६५ १४४ ४१ १८ १०६ १६२ २६८ ३९.५ 

२ जनम्न माध्यजमक तह ७ २५ ११ ३४ १८ ५९ ७७ २३.३७ 

३ माध्यजमक तह २ २५ १ १९ ३ ४४ ४७ ६.३ 

४ उच्च माध्यजमक तह  ४ ३ ११ ३ १५ १८ १६.६ 

 जम्मा ७४ १९८ ५६ ८२ १३० २८० ४१० ३१.७ 
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   स्वास्थ्य संघ सथथाहरु र जनशस्ि व्यवथथा: 

 नेपालको संजवधानको  भाग ३ धारा ३५ मा भएको स्वास्थ्य सम्वन्धी हक पुरा गने गराउने प्रयोजनका लाजग 

थथानीय तहको एकल अजधकारको रुपमा रहेको अनुसूची ८ मा भएको आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ 

व्यवथथापन गनगका लाजग थथानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को पररचे्छद ३ दफा ११ (२) झ मा उले्लस्खत १२ 

वटा काम, कतगव्य र अजधकार वमोजजम यस नगरपाजलका जभत्र स्वास्थ्य सेवाहरु गुणस्तरीय र प्रभावकारी रुपमा 

प्रवाह गनग स्वास्थ्य सथथाहरु र जनशस्क्तको व्यवथथालाई जनम्न ताजलकामा प्रसु्तत गररएको छ ॰ 

स्वास्थ्य संथथाहरु 

क्र स लववरण अस्पताि प्राथलमक 

स्वास्थ्य 

केन्द्र 

स्वास्थ्य 

चौकी 

आधारभूत 

स्वास्थ्य 

केन्द्र 

सहरी 

स्वास्थ्य 

केन्द्र 

आयुवेद 

केन्द्र 

पोलिस्िलनक जम्मा 

१ संघीय सरकार  २ ९ ३ ३ १  १८ 

२ प्रदेश सरकार     १   १ 

३ नगरपाजलका     ५   ५ 

४ सहकारी १       १ 

५ जनजी के्षत्र २      ३ ५ 

 जम्मा ३ २ ९ ३ ९ १ ३ ३० 

 

जनशस्िको व्यवथथा 

क्र स पद दरवन्दीमा 

थथायी 

दरवन्दीमा 

करार  

नगरपालि

काको 

स्रोतमा 

प्रदेश 

सरकारवाट 

जम्मा कुि 

जम्मा 

मलहिा 

सहभालगता 

प्रलतशतमा 

मजहला पुरुप मजहला पुरुप मजहला पुरुप मजहला पुरुप मजहला पुरुप 

१ मेजडकल अजधकृत  २  १      ३ ३  

२ जनस्वास्थ्य जनरीक्षक  १        १ १  

३ हेल्थ अजसिेण्ट/जस.अ.हे.वअ १ ५ १ २   १ १ ३ ८ ११ २७.२७ 

४ स्टाफ नसग १      ५  ६  ६ १०० 

५ ल्याव टेस्क्नजसयन       १  १  १ १०० 

६ जस.अ.हे.व/ अ.हे.व ८ १०  २ २ २   १० १४ २४ ४१.६६ 

७ जस.अ.न.मी/ अ.न.मी २६    १०  १  ३७  ३७ १०० 
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क्र स पद दरवन्दीमा 

थथायी 

दरवन्दीमा 

करार  

नगरपालि

काको 

स्रोतमा 

प्रदेश 

सरकारवाट 

जम्मा कुि 

जम्मा 

मलहिा 

सहभालगता 

प्रलतशतमा 

मजहला पुरुप मजहला पुरुप मजहला पुरुप मजहला पुरुप मजहला पुरुप 

८ ल्याव अजसिेन्ट  ३   १    १ ३ ४ २५ 

९ फामेसी अजशिेन्ट        १  १ १  

१० रेजडयोग्राफर्        १  १ १  

 कजवराज    १      १ १  

११ वैध्य    १      १ १  

 जम्मा ३६ २३ २ ६ १३ २ ८ १ ५८ ३३ ९१ ६३.७३ 

 

नोट  पाले / स्वीपर/ कायागलय सहयोगी गरी ३९ जना पदपूजतग गररएको छ ॰ 

 

 

 नगयऩालरकाभा कामययि कभयचायीहरुको वववयण 

लस .नॊ  कभयचायीको नाभ ¸थय  ऩद िह शाखा / क्जम्भेवायी सम्ऩकय  नॊ. 

१. श्री सररायाज ऩौडरे प्रभुि प्रशासककम अधधकृत उऩसधचव प्रशासन   ९८५४०४८१११ 

२. श्री हेभन्त कुभाय 
फुढाथोकी 

उऩसधचव प्रा  

 

दशौँ तह साभान्म प्रशासन तथा 
साभाजजक ववकास 
भहाशािा 

९८५४०४००५३ 

 

जनशक्ति व्मवस्थाऩन िथा वडा सभन्वम शाखा 

३  श्री गोववन्द कुभाय कटेर अधधकृत अधधकृत छैठौँ जनशजतत व्मवस्थाऩन 
तथा वडा सभन्वम शािा 

९८४४२२७४३२ 

४ श्री ऩम्पा बुसार नामफ सुब्फा सहामक स्तय ऩाॉचौँ कभवचायी प्रशासन तथा 
सुशासन इकाई 

९८६०४६१५३० 

५. श्री योशन ऩोियेर कम््मूटय अऩयेटय सहामक स्तय ऩाॉचौ सूचना तथा प्रववधध इकाई ९८४३७८१३७८ 

६. श्री ददरकुभाय भानन्धय सहामक सहामक स्तय ऩाॉचौ जजन्सी इकाई ९८५४०४३१८६ 
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लस .नॊ  कभयचायीको नाभ ¸थय  ऩद िह शाखा / क्जम्भेवायी सम्ऩकय  नॊ. 

आर्थयक प्रशासन शाखा 

७ श्री हरय फहादयु िऩाङ्गी 
भगय 

रेिा अधधकृत,  अधधकृत सातौँ आधथवक प्रशासन शािा ९८६९५२९४६२ 

८ श्री नववनकुभाय काफ्रे सहामक (रेिा) सहामकस्तय चौथो आधथवक प्रशासन शािा ९८४४२०८५८५ 

९ श्री ननयोज िड्का आ रे ऩ सहामकस्तय ऩाॉचौ आ .ऩ तथा वेरुजु .रे 
पछाट उऩशािा, सहकायी 
तथा सॊघसॊस्था 

९८४४२०२४६२ 

 

१० श्री सुवास काफ्रे सहामक प्रशासन सहामकस्तय चौथो याजश्व उऩशािा ९८४४०९५९८१ 

११. श्री याभफहादयु भाझी सहामक प्रशासन सहामकस्तय चौँथो याजश्व उऩशािा ९८४४३९४०४७ 

आर्थयक ववकास शाखा 

१२ श्री ददऩक प्रसाद सुवेदी अधधकृत अधधकृत सातौँ आधथवक ववकास शािा ९८५४०४०३०२ 

१३ श्री मोवनकुभाय सुनुवाय प्राववधधक सहामक सहामक स्तय ऩाॉचौ कृवष बफकास उऩशािा ९८४७६९६२४८ 

१४ श्री अॊककत रुइटेर प्राववधधक सहामक सहामक स्तय ऩाॉचौ कृवष बफकास उऩशािा ९८४५७३०८९४ 

१५ श्री ननभवरा फुढाथोकी नामव प्राववधधक सहामक सहामकस्तय चौथो कृवष बफकास उऩशािा ९८६१३१८४२८ 

१६ श्री भुकुन्द कुभाय िड्का ऩशु स्वाश््म प्राववधधक सहामकस्तय ऩाॉचौ ऩशु सेवा उऩशािा ९८५४०४००३२ 

१७. श्री योदहणीयाज चाऩागाॉई ऩशु सेवा प्राववधधक सहामकस्तय ऩाॉचौ ऩशु सेवा उऩशािा ९८४४०४४१९४ 

१८ श्री भीना कुभायी 
ताभाङ्ग 

ऩशु सेवा प्राववधधक सहामकस्तय ऩाॉचौ ऩशु सेवा उऩशािा ९८६४११२३०४ 

१९ श्री कौससल्मा शाह ना ऩश ुस्वास््म प्राववधधक सहामकस्तय चौथो ऩशु सेवा उऩशािा ९८७०३५४८ 

२० श्री याभ प्रवेश याभ ना ऩश ुस्वास््म प्राववधधक सहामकस्तय चौथो ऩशु सेवा उऩशािा ९८६२८८३९९५ 

२१ श्री भञ्जु दॊगार उद्मभ ववकास सहजकताव सहामकस्तय ऩाॉचौ उद्मभ ववकास शािा ९८४४१४२२५३ 

२२ श्री उज्जवर अधधकायी उद्मभ ववकास सहजकताव सहामकस्तय चौँथो उद्मभ ववकास शािा ९८४४२३०९५९ 
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लशऺा,मुवा िथा खेरकुद शाखा 

२३ श्री सौबाग्मन्मौऩाने अधधकृत अधधकृत छैठौँ सशऺा, मुवा तथा िेरकुद ९८४४१२२६५८ 

२४ श्री सुननता फरुवार  कम््मुटय अऩयेटय  सहामक स्तय चौँथो सशऺा, मुवा तथा िेरकुद ९८४४३९५८५९ 

स्वास््म शाखा 

२५ श्री केशवयाज पुॉ मार ज .स्वा.नन  अधधकृत छैठौँ स्वास््म शािा ९८५४०४०३४७ 

२६ श्री नभवदा देवव दाहार सस .अ.न.भी. नी अधधकृत छैठौँ स्वास््म शािा ९८४४१४८१३४ 

२७ श्री कभरा शे्रष्ठ सस .अ.न.भी. नी अधधकृत छैठौँ स्वास््म शािा ९८४३१३४७७७ 

कानुन शाखा 

२८ श्री सुदशवनकुभाय याम कानुन अधधकृत अधधकृत छैठौँ कानुन शािा ९७५४२०३२१९ 

२९ श्री प्रसभरा सुवेदी कानूनी सहजकताव सहामक ऩाचौ कानुन शािा ९८४४३१६८९९ 

ऩूवायधाय ववकास िथा अनुगभन शाखा 

३०. श्री डडल्री फहादयु 
अधधकायी 

इजन्जननमय अधधकृत  छैठौँ ऩूवावधाय ववकास तथा 
अनुगभन शािा 

९८५४०४०२३४ 

३१ श्री कृष्णदासशे्रष्ठ सव .इजन्जननमय  सहामकस्तय ऩाॉचौँ ऩूवावधाय ववकास तथा 
अनुगभन शािा 

९८५४०४००९६ 

३२ श्री जुनी शे्रष्ठ अधधकायी सव .इजन्जननमय  सहामकस्तय ऩाॉचौँ ऩूवावधाय ववकास तथा 
अनुगभन शािा 

९८५४०४०५३४ 

३३ श्री नानु वोगटी ित्री सव .इजन्जननमय  सहामकस्तय ऩाॉचौँ ऩूवावधाय ववकास तथा 
अनुगभन शािा 

९८६११४५९५९ 

३४ श्री ददवऩका भानन्धय 
धधभार 

सव .इजन्जननमय  सहामकस्तय ऩाॉचौँ ऩूवावधाय ववकास तथा 
अनुगभन शािा 

९८६०३०५२९६ 

३५ श्री होभ फहादयु िड्का सव .इजन्जननमय  सहामकस्तय ऩाॉचौँ ऩूवावधाय ववकास तथा 
अनुगभन शािा 

९८४३५५८२३७ 
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३६ श्री रोकेन्र फहादयु 
फुढाथोकी 

सव .इजन्जननमय  सहामकस्तय ऩाॉचौँ ऩूवावधाय ववकास तथा 
अनुगभन शािा 

९८५१४४४१८४ 

 

३७. श्री सयोज सुवेदी सव .इजन्जननमय  सहामकस्तय ऩाॉचौँ ऩूवावधाय ववकास तथा 
अनुगभन शािा 

९८४४३८००६९ 

३८ श्री याजकुभाय ऩुराभी सव .इजन्जननमय  सहामकस्तय ऩाॉचौँ ऩूवावधाय ववकास तथा 
अनुगभन शािा 

९८६८६४८७३२ 

मोजना प्रशासन अनुगभन िथा भभयि शाखा 

३९. श्री उज्जर ऩोख्रेर अधधकृत अधधकृत छैठौँ मोजना प्रशासन अनुगभन 
तथा भभवत शािा 

९८४१९३२०२४ 

४०. श्री ज्मोनत प्रसाद सुवेदी सहामक 

 

सहामकस्तय ऩाॉचौँ मोजना प्रशासन अनुगभन 
तथा भभवत उऩशािा 

९८४००३०६३५ 

४१ श्री ऻानेन्र काफ्रे नामफ सुब्फा  सहामकस्तय ऩाॉचौँ मोजना प्रशासन अनुगभन 
तथा भभवत उऩशािा 

९८४११३५३५९ 

४२ श्री  असभन सहामकस्तय चौँथो बवन तथा नतसा ऩास 
उऩशािा 

 

४३ श्री बगवती ताभाङ भ वव नन सहामक स्तय ऩाॉचौँ भदहरा,फारफासरका तथा 
साभाजजक ऩरयचारन उऩशािा 

९८४४२१२९३० 

४४ श्री सववना शे्रष्ठ एभ आइ एस अऩयेटय सहामक स्तय ऩाॉचौ साभाजजक सुयऺा तथा 
ऩञ्जीकयण उऩशािा 

९८४४०८६४३३ 

४५ श्री अववनाश काकी एभ आइ एस अऩयेटय सहामक स्तय ऩाॉचौ साभाजजक सुयऺा तथा 
ऩञ्जीकयण उऩशािा 

९८६३६५०८७३ 

४६ श्री तायादेवी फोहोया कपल्ड सहामक सहामक स्तय चौथो साभाजजक सुयऺा तथा 
ऩञ्जीकयण उऩशािा 

९८४४४४०८६० 

सुयक्षऺि आप्रवासन आमोजना 
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४७. श्री ददऩक कुभाय के सी कामवक्रभ सॊमोजक अधधकृत छैठौँ सुयक्षऺत आप्रवासन आमोजना ९८६०९८५३१३ 

४८. श्री सुननता शे्रष्ठ 

 

ऩयाभशव कताव सहामक स्तय ऩाॉचौ सुयक्षऺत आप्रवासन आमोजना ९८४०३३८०५२ 

 ४९. श्री जजतफहादयु ताभाङ 

 

ऩयाभशव कताव सहामक स्तय ऩाॉचौ सुयक्षऺत आप्रवासन आमोजना ९८५४०४०४५३ 

 ५०. श्री शान्ता ऩुराभी 

 

भनो ऩयाभशव कताव सहामक स्तय ऩाॉचौ सुयक्षऺत आप्रवासन आमोजना ९८४३३४०७३७ 

 ५१. श्री सववना ित्री 

 

ववत्तीम साऺयता सहजकताव सहामक स्तय ऩाॉचौ सुयक्षऺत आप्रवासन आमोजना ९८४३३७३३६९ 

५२ कृष्ण प्रसाद काफ्रे साभाजजक ऩरयचारक सहामक स्तय ऩाॉचौ सुयक्षऺत आप्रवासन आमोजना ९८५४०५५२७९ 

५३ श्री डु्चन राभा रयटनी स्वमॊसेवक शे्रणीववहीन  ९८५४०४३००२ 

५४ श्री केशव ऩाख्रीन रयटनी स्वमॊसेवक शे्रणीववहीन  ९८४४४२१२०१ 

५५ श्री सञ्जम वाग्रे रयटनी स्वमॊसेवक शे्रणीववहीन  ९८४४०४३२०४ 

५६ श्री ववनोद सोडायी रयटनी स्वमॊसेवक शे्रणीववहीन  ९८४५८७७२२७ 

५७ श्री कुभाय भगय रयटनी स्वमॊसेवक शे्रणीववहीन  ९८४४२६४१३२ 

प्रधानभन्री योजगाय 

५८ श्री यक्षऺत येग्भी योजगाय सॊमोजक अधधकृत छैठौँ प्रधानभन्त्री योजगाय ९८६०६७०६५८ 

५९ श्री फाफुयाभ फुढाथोकी  (-ईजन्जननमय सफ)  सहामकस्तय ऩाॉचौ प्रधानभन्त्री योजगाय  

अल्ऩकासरन सेवा केन्र 

६० श्री सम्झना शे्रष्ठ व्मवस्थाऩक सहामक चौथो  ९८४४४३७५८३ 

नगयऩालरकाभा कामययि शे्रणीववहहन कभयचायीहरु 

सवायी चारकहरु 

६१ सशवहयी काकी हरका सवायी चारक शे्रणीववहीन  ९८४४३१९१५६ 

६२ कुभाय काकी हेबी सवायी चारक शे्रणीववहीन  ९८४४३२८०८६ 

६३ रेि फहादयु शे्रष्ठ स्काबेटय चारक शे्रणीववहीन  ९८४४३१६९२८ 

६४ फरयाभ फादी हरुका सवायी चारक शे्रणीववहीन  ९८४४५१७१०४ 
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६५ याभचन्र फस्नेत हरुका सवायी चारक शे्रणीववहीन  ९८४९७०६३२० 

६६ अजुवन िड्का हरुका सवायी चारक ¸
एम्वुरेन्स 

शे्रणीववहीन  ९८६१५९३७१५ 

६७ हरयवहादयु शे्रष्ठ हरुका सवायी चारक ¸
सववाहन 

शे्रणीववदहन  ९८४४६३८९८५ 

नगय प्रहयीहरु 

६८ ननतुष नघसभये नगयप्रहयी हवल्दाय सहामक चौथो  ९८४४०६१८०० 

६९ फाफुयाभ काकी नगयप्रहयी शे्रणीववहीन  ९७४४०१५८८६ 

७० भननता ऩाण्डे नगयप्रहयी शे्रणीववहीन  ९८६४०१५५०० 

७१ सुयज िड्का नगयप्रहयी शे्रणीववहीन  ९८४४१३९३९७ 

७२ अननता जोशी नगयप्रहयी शे्रणीववहीन  ९८६००७१८२९ 

७३ यीता थाऩा भगय नगयप्रहयी शे्रणीववहीन  ९८६३४८८४५८ 

७४ नववन बुजेर नगयप्रहयी शे्रणीववहीन  ९८६४०२७३३३ 

कामायरम सहमोगीहरु 

७५ यववन्र हामु कामावरम सहमोगी शे्रणीववहीन  ९८५४०४३५८५ 

७६ भोहन ववक्रभ फस्नेत कामावरम सहमोगी शे्रणीववहीन  ९८४४०१५५८४ 

७७ रक्ष्भण हामु कामावरम सहमोगी शे्रणीववहीन  ९८४४००९८३० 

७८ कभरा फस्नेत कामावरम सहमोगी शे्रणीववहीन  ९८४४०४४५१४ 

७९ अजस्भता शे्रष्ठ कामावरम सहमोगी शे्रणीववहीन  ९८४९२४८६६६ 

८० कैराश कुभाय फोहोया कामावरम सहमोगी शे्रणीववहीन  ९८६५४६८९४३ 

सयसपाई कभयचायी 
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८१ रेि फहादयु बुजेर कामावरम सहमोगी शे्रणीववहीन सयसपाई ९८४९५३७४९८ 

वडा सर्चव / वडाभा खटाइएका कभयचायी 
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४१ रक्ष्भी अधधकायी अ.न.भी. चौथो स्थामी  ९८६३९७७९१९ 

४२ अ्सया के.सी. अ.न.भी. चौथो स्थामी  ९८४४२८५७२० 

४३ सॊजम यजक ल्मा.टे. छैटौं १ स्थामी   

४४ हरयशयण ित्री का.स.शे्रणीववदहन २ कयाय)दयवजन्द(   

४५ अननसा तभाङ का.स.शे्रणीववदहन कयाय)दयवजन्द(   
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३. पुरासी स्वास््म चौकी, भन्थरी-१३  

४६ शान्ता भहजवन हे.अ. कयाय कयाय  ९८६१८१९२२५ 

४७ सुयेन्र कुभाय साह अ.हे.व. चौथो १ स्थामी  ९८६४११८९१५ 

४८ श्माभ कृष्ण चौहान अ.हे.व. ऩाच ै १ स्थामी  ९८४५७५८८०० 

४९ पे्रभ भामा फोहया  सस.अ.न.भी. ऩाचौं १ स्थामी  ९८४४२४७९२० 

५० ववन्दा ित्री सस.अ.न.भी.ऩाचौं १ स्थामी  ९८४४०००५७६ 

५१ शॊकय ऩाल्ऩारी का.स. शे्रणीववदहन १ स्थामी   

५२ ससजवना बण्डायी का.स. शे्रणीववदहन १ कयाय वधथवङ सेन्टय  

 

४. . चनख ुस्वास््म चौकी, भन्थरी-१०  

५३ मुवयाज बुषार हे.अ. १ कयाय  ९८४४८२४८८१ 

५४ सयोज कुभाय शभाव अ.हे.व. चौथो १ स्थामी  ९८६६१११५१७ 

५५ यववध्वज ित्री अ.हे.व. ऩाचौं १ स्थामी  ९७४४०४२८७९ 

 ५६ ज्मोनत शे्रष्ठ अनभी १ स्थामी  ९८४६२३४०६४ 
५७ कुङ्गा डोल्भा तभाङ अ.न.भी. ऩाचौं १ स्थामी  ९७४४०४१२१६ 

५८ कुन्ता सभार का.स. १ कयाय)दयवजन्द(   

 

५.ऩुयानागाउॉ  स्वास््म चौकी, भन्थरी -९  

५९ याजकुभाय आयण ज.स्वा.नन. छैटौं १ स्थामी  ९८५४०४०९१९ 

६० ददऩक नेऩारी अहेव १  कयाय  ९८६८१९३१०५ 

६१ सन्जम कुभाय भण्डर अ.हे.व. चौथो १ स्थामी  ९८४०२३९३२० 

६२ रुऩा के.सी. अ.न.भी. चौथो १ स्थामी  ९८४४२३३८०० 

६३ अजस्भता भोततान अ.न.भी. चौथो १ स्थामी  ९८४१६४८२६४ 

६४ भसभता धगयी का.स. शे्रणीववदहन १ कयाय)दयवजन्द(   

६५ शान्ती वरम्ऩािी का.स. शे्रणीववदहन  कयाय   

 

६. र्चसाऩानी स्वास््म चौकी, भन्थरी -८  

६६ सौगात भाझी अ.हे.व. चौथो १ स्थामी  ९८४४०४४०२८ 

६७ अचवना शे्रष्ठ अ.न.भी. चौथो १ स्थामी  ९८४९९३६४९५ 

६८ याधा शे्रष्ठ अ.न.भी. ऩाचौं १ स्थामी  ९८६९००८६४८ 

६९ ववष्णु कुभाय कभावचामव का.स. १ कयाय)दयवजन्द(   

 

७.  बटौरी स्वास््म चौकी, भन्थरी -७  

७० मुवयाज साऩकोटा हे.अ. ऩाचौं १ स्थामी  ९८५४०४०४१० 

७१ नसभता भैनारी अ.हे.व. ऩाचौं १ स्थामी  ९८६००७३००९ 

७२ सुरोचना िडका अ.न.भी. चौथो १ स्थामी  ९८४९६००३८१ 

७३ भजन्दया प्रसाई अ.न.भी. ऩाचौं १ स्थामी  ९८४४१४२७२८ 

७४ सानुभामा शे्रष्ठ का.स.शे्रणीववदहन १ डोयहाजजय   
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८.  बरुवाजोय स्वास््म चौकी, भन्थरी -६  

७५ शान्ता भाझी सस.अ.न.भी. छैटौं १ स्थामी भन्थरी प्रास्वाकेकाज ९८४४१३७२१७ 

७६ कभरा थाऩा सस.अ.न.भो ऩाचौं १ स्थामी  ९८४४२३२५३४ 

७७ सुसभत्रा शे्रष्ठ अहेव चोथो १ स्थामी . ९८४४३२३३३२ 

७८ ऩुष्ऩा थाऩा अ.न.भी. चौथो  स्थामी पाजजर,अध्ममन ववदा ९८४४४५७१२२ 
 

९.  सारु स्वास््म चौकी, भन्थरी -४  

७९ यभेश यसाईरी हे.अ. ऩाचौं १ स्थामी  ९८६०४९१८०३ 

८० श्माभवरी भहतो अ.हे.व.चौथो १ स्थामी  ९८४४०३६१९५ 

८१ मसोदा दाहार सस.अ.न.भी. छैटौं १ स्थामी  ९७४४०२३५६१ 

८२ सजन्चता अधधकायी अ.न.भी. चौथो १ स्थामी काज काठभान्डौ ९८५१२२५२१४ 

८३ सररा शे्रष्ठ का.स. शे्रणीववदहन १ डोयहाजजय   

८४ रुतभा ताभाङ का.स. शे्रणीववदहन  कयाय  वडा भापव त 

 

१०. सुनायऩानी स्वास््म चौकी, भन्थरी -५  

८५ गॊगा थाऩा अ.हे.व. चौथो १ स्थामी  ९८४१८७८०६३ 

८६ ननभवरा ऩाण्ड् अ हे व चौथो १ स्थामी  ९८४४८६३२८७ 
८७ बवानी थाऩा सस.अ.न.भी.ऩाचौं १ स्थामी  ९८४४०४३९९८ 

८८ कभरा नेऩारी सस.अ.न.भी.ऩाचौं १ स्थामी  ९८६८१९३१०४ 

८९ िोऩेन्र बुजेर का.स. शे्रणीववदहन १ कयाय   

९० ननयभामा काकीिड्का का.स शे्रणीववदहन. कयाय)दयवजन्द(   

 

११ कठजोय स्वास््म चौकी, भन्थरी -२  

९१ मोगेन्र गुभावछान हे.अ. १ कयाय  ९८४४२५४३१० 

९२ तायाददऩ वुढाथोकी अहेव चौथो १ कयाय काज ठाटी ९८४४२३४०४३ 

९३ प्रददऩ भहतो अ.हे.व. चौथो  स्थामी काज गेरु प्रा.स्वा वाट  

९४ ऩुन्मवती अधधकायी अ.न.भी. ऩाचौं १ स्थामी  ९८४४३१९२१५ 

९५ सुप्रबा काकी अ.न.भी. चौथो १ स्थामी  ९८४४०९५९४७ 

९६ मशोदा अधधकायी का.स.शे्रणीववदहन १ कयाय   

 

१२ गैयाथोक शहयी स्वास््मकेन्र, भन्थरी -४  

९७ तुरसा अधधकायी अनभी चौथो १ कयाय  ९८४४३८८५८८ 

९८ ववननता शे्रष्ठ का.स.शे्रणी ववदहन १ कयाय   

 

१३ सानीभदौ शहयी स्वास््मकेन्र, भन्थरी -१  

९९ वसन्ती िड्का अ.न.भी. चौथो १ कयाय  ९८६०२९४६४६ 

१०० ससता न्मौऩाने कास. शे्रणीववदहन १ कयाय   
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१४ टेकनऩूय शहयी स्वास््मकेन्र, भन्थरी -२  

१०१ शायदा चौरागाई अ.न.भी. चौथो १ कयाय  ९८६०४८९३८३ 

१०२ साववत्री काकी कास. शे्रणीववदहन १ कयाय   

 

१५  ठाॉटी आधायबूि स्वास््मकेन्र, भन्थरी -३  

१०३ यजश्भता अधधकायी अ.न.भी. चौथो १ कयाय  ९८६१६६२५०८ 

१०४ शम्बु प्रसाद बट्टयाई कास. शे्रणीववदहन १ स्थामी काज कठजोय स्वाचौफाट ९८४४२३४००० 

१०५ भन्जु शे्रष्ठ कास. शे्रणीववदहन  कयाय कठजोयभा काज गएको  
१०६ वववेक योतका का. स. शे्रणीववदहन  कयाय   

 

१६ बोरायझाङ शहयी स्वास््मकेन्र, भन्थरी -११  

१०७ गामत्री थाऩाभगय अ.न.भी.चौथो १ कयाय  ९८६३६७४३५१ 

१०८ अजस्भता थाऩाभगय का.स.शे्रणीववदहन १ कयाय   

 

 

१७ लसक्रार आधायबूि स्वास््मकेन्र, भन्थरी - १२  

१०९ अननर वुढाथोकी अ.हे.व. चौथो १ कयाय  ९८४५६६७३८२ 

११० देवी िड्का का.स.शे्रणीववदहन १ कयाय   
 

 

१८ ऩोखयी आधायबूर स्वास््मकेन्र, भन्थरी - १४  

१११ नववन कुभाय राभा अ.हे.व. चौथो १ कयाय  ९८६३९२८९५९ 

११२ सरयता तभाङ  अनभी चौथो १ कयाय   

११३ वावुरार तभाङ का.स.शे्रणीववदहन १ कयाय   

 

१९ वाहुनचयुा शहयी स्वास््मकेन्र, भन्थरी - ९  

११४ भहेश कुभाय शे्रष्ठ अ.हे.व.चौथो १ कयाय  ९८६०६२८६३८ 

११५ सरयता थाऩाभगय का.स.शे्रखणववदहन १ कयाय   

 

२० वडडभुहान शहयी स्वास््मकेन्र, भन्थरी - ७  

११६ याधा काकी अ.न.भी. चौथो १ कयाय  ९८६४०२७७६७ 

११७ याधधका ऩाण्डे का.स.शे्रणीववदहन १ कयाय   

 
 

२१ भानेडाॉडा शहयी स्वास््मकेन्र, भन्थरी - ७  

११८ सुसभत्रा आरेभगय अ.हे.व. चौथो १ कयाय  ९८४४२३१२०३ 

११९ अ्सया वुढाथोकी का.स.शे्रणीववदहन १ कयाय   

 

२२ वेतिनी शहयी स्वास््मकेन्र, भन्थरी - ६  
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१२० प्रनतभा पुॉ मर अनभी १  कयाय  ९८४४३२६८५० 

१२१ याजु प्रधान  का.स. १ स्थामी भनऩावाट काज  

 

२३ र्चसाऩानी आमुवेद केन्र, भन्थरी - ८  

१२२ गणेश चोधयी कववयाज ऩाचौं १  कयाय   

१२३ ददऩक कुभाय शे्रष्ठ वैद्म चौथो १ कयाय   

१२४ ववश्व कुभाय शे्रष्ठ का.स. १ स्थामी   

१२५ याज कुभाय शे्रष्ठ का.स. १ स्थामी   

 

२४ ववद्मारम नसय  

१२६ भञ्जु अधधकायी ववद्मारम नसव १ कयाय भन्थरी भा.वव.  

१२७     ननरकण्ठेश्वय भा.वव. 
कठजोय 

 

१२८ ससभता नघससङ ववद्मारम नसय १ कयाय सेतीदेवी भा.वव. सार ु  

 

२५ आरुवोटे शहयी स्वास््मकेन्र, भन्थरी - १३ 

१२९ लसजयना सारु अनभी १  कयाय  ९८४४३२६८५० 

१३० वेरीसया जगाय भगय कामायरम सहमोगी १ कयाय   

 
घ  नगरपालिकावाट प्रदान गररने सेवाहरु 

    सामान्य कमतचारी तथा सामालजक लवकास महाशाखा 

 जजल्ला स्थथत जवषयगत कायागलय तथा गैर सरकारी संथथाहरुसँग समन्रय, सहकायग र साझेदारी प्रवद्धगन 

गने  

 संघ तथा प्रदेश अन्तगगत योजनाको लक्ष्य, नीजत, उदे्यश्य तथा नगरको आवश्यक्ता अनुरुप नगरको 

दीघगकाजलन, आवजधक तथा वाजषगक योजना तजुगमा कायगमा आवश्यक सहयोग गने ॰ 

 नगर कायगपाजलका अन्तगगत जवषयगत शाखा, उपशाखा, वडाहरुको अनुगमन गरी सुधारका लाजग सुझाव 

कायगयोजना सजहत नगर कायगपाजलका तथा नगर सभाका सजमजत/ उपसजमजत समक्ष प्रजतवेदन पेश गने ॰ 

 नगर कायगपाजलकाको वैठक र सो अन्तगगतका सजमजत र उपसजमजतका वैठकहरुमा आवश्यक समन्रय 

र सहकायग गने ॰ 

 नगरपाजलका जभत्रका सवै संघ प्रदेश अन्तगगतका पररयोजनाहरुको सम्पकग  जवन्दुको रुपमा कायग गने ॰ 

 घ वगगका जनमागण व्यवसायी, गैर सरकारी संथथा, सहकारी आजद संघ सथथाहरु तथा फमगहरुलाई 

जनयमानुसार इजाजत पत्र जदने ॰ 
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 नगर जशक्षा सजमजतको सदस्य सजचवको रुपमा कायग गने र नगरको जशक्षा तथा खेलकुद जवकासका लाजग 

आवश्यक कायग योजना वनाई सजमजत र कायगपाजलकामा पेश गने प्रस्ताव तयार गने भएका जनणगयहरु 

कायागन्रयन गने गराउने ॰ 

 संघ र प्रदेश अन्तगगतका सशतग कायगक्रमहरु र पररयोजना अन्तगगतका कायगहरुमा आपसी समन्रय र 

सहयोग गने ॰ 

 महाशाखा अन्तगगतका शाखा. उपशाखा तथा इकाईहरु, आजथगक प्रशासन र योजना शाखासँग आवश्यक 

समन्रय र सहजीकरण गने ॰ 

     जनशस्ि व्यवथथापन तथा वडा समन्रय शाखा  

 नगरपाजलका र अन्तगगतका कमगचारी प्रशासन, व्यवथथापन, समन्रय र अनुगमन सम्बन्धी कायग गने ॰ 

 कमगचारीहरुको आवश्यक क्षमता जवकास सम्बन्धी कायगक्रमको सञ्चालन गने ॰ 

 महाशाखासँग समन्रय गरी आफ्नो शाखा अन्तरगतका कायगयोजना अनुरुप कायगक्रम कायगन्रयन गरी 

तोजकएको समयमा प्रगजत जववरण पेश गने ॰ 

 नगरपाजलकाको बेठक सभा समारोह जदवस आजदको व्यवथथापन तथा जनणगय लेखन तथा अजभलेखहरु 

सुरजक्षत राखे्न ॰ 

 नगरपाजलकाबाट भए गरेका जनणगय/सूचना/पररपत्र लगायत महत्वपूणग सूचनाहरु पत्राचार एवं IT सँग 

समन्रय गरी media, website, facebook लगायतमा सावगजजनक गने ॰ 

 नगपाजलकाको वाजषगक तथा आवजधक योजना तजुगमा तथा कायागन्रयन सम्बन्धी कायग गने ॰ 

  शाखासँग सम्बस्न्धत सजमजत, उपसजमजत, कायगक्रमहरुको सम्बन्धी कायग गने ॰ 

  बजार अनुगमन सम्बन्धी तोकेको मापदण्ड र जनदेजशका बमोजजम कायग गने ॰ 

 सुशासन इकाईको कामकाज गने ॰ 

 कायागलयका कमगचारीहरुको कायग सम्पादन सम्बन्धी कायग, कमगचारी र जनप्रजतजनजधहरुको सम्पजत्त 

जववरण अद्यावजधक सम्बन्धी कायग गने ॰ 

 नगरप्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रशासकीय अजधकृत र महाशाखाले तोकेका अन्य कायगहरु गने ॰ 

    सूचना प्रलवलध इकाई 

 Word, Excel¸ Powerpoint जस्ता सफ्टवेयरको प्रयोग गरी दैजनक कायगसम्पादन गदाग समस्यामा 

परेका कमगचारीहरुलाई सहजीकरण गने ॰  

 कायागलयको आजधकाररक ईमेलमा आएका पत्रहरु सम्बस्न्धत शाखाहरु  /प्रमुख प्रशासजकय अजधकृतलाई 

जानकारी गराउने ॰  

 कायागलयको वेव, फेसवुक, साइट पेज आजद मा सूचना प्रजवि गरी जनसमुदाय माझ समे्प्रशन गने ॰  

 कायागलयमा आयोजना हुने हरेक कायगक्रममा सहभागी भइ आयोजक / सहभागीहरुलाई आवश्यक 

टेस्क्नकल सहायता गने॰ 

 जवजभन्न मन्त्रालयका सूचना अजधकारीहरुसँग आवश्यक समन्रय गरी कायागलयबाट समे्प्रशन हुने 

सूचनालाई चस्त दुरुस्त बनाउन मद्दत गने ॰  
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 सूचना अजधकारीको सहायक कमगचारीको रुपमा कायग गने ॰ 

 आलथतक प्रशासन शाखा 

 भुक्तानीका कायग ॰ 

  राजश्व र करहरु दास्खला ॰ 

 धरौटीको अजभलेख प्रजवि तथा जफताग ॰ 

  पेश्की प्रदान र फछौट ॰ 

  जवत्तीय प्रजतवेदन तयारी, समे्प्रषण र प्रोवोधीकरण ॰ 

 सावगजजनक खररद कायगमा परामशग सेवा प्रदान ॰ 

 कमगचारीहरुको वीमा, सञ्चय कोष र नागररक लगानी कोष दास्खला तथा जववरण अध्यावजधक ॰ 

 जवजभन्न कोष तथा खाताको सञ्चालन ॰ 

  जवजभन्न शाखा तथा जनकायहरुमा जवत्तीय जववरण सम्वन्धी सूचना प्रदान र समे्प्रषण ॰ 

  प्रचजलत कानुन वमोजजम समग्र आजथगक प्रशासन सम्वन्धी अन्य सेवाहरु प्रदान ॰ 

 आन्तररक तथा वाह्य लेखा परीक्षण गनग/ गराउन लेखा उत्तरदायी अजधकृतलाई सहयोग  

 

 राजश्व उप शाखा 

  नगरपाजलकामा प्राि हुने दैजनक कर तथा शुल्क संकलन गने  

 राजश्व सम्वन्धी नीजत तजुगमामा सहयोग गने  

 राजश्व वाजषगक लक्ष्य जनधागरणमा कायागलय प्रमुख, राजश्व परामशग सजमजतलाई सहयोग गने 

 राजश्व संकलन सम्वन्धी के्षत्रहरुको पजहचान गरी राजश्व परामशग सजमजत समक्ष पेश गने  

 उद्योग व्यवसाय सञ्चालन अनुमजत तथा नजवकरण सम्वन्धी कायग गने  

 जनमाणग व्यवसायीहरुको इजाजत पत्र दताग तथा नजवकरण सम्वन्धी कायग  गने  

 राजश्व सम्वन्धी अन्य कायगहरु गने  

 राजश्व परामशग सजमजतको वैठक सञ्चालनमा सहयोग गने ॰ 

 राजश्व संकलनका के्षत्रहरुको पजहचान गरी राजश्व परामशग सजमजत समक्ष पेश गने ॰ 

 जवजभन्न समय राजश्व जनयन्त्रण गने जनयजमत अनुगमन कायगको व्यवथथापन गने ॰ 

 नगरपाजलकाको आन्तररक आयश्रोतको गुणात्मक जवकासको आवश्यक अनुसन्धान, जवशे्लषण प्रजतवेदन 

जस्ता कायगको व्यवथथापन गने 

 राजश्व चुहावट जनयन्त्रण सम्बन्धी अध्ययन, जवशे्लषण गरी सो सम्बन्धी योजना तजुगमा र कायागन्रयनमा 

सहयोग गने 

 नगर प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अजधकृत र राजश्व शाखा प्रमुखको जनदेशन बमोजजम कायगहरु गने 

 आन्तरीक आय ठेक्का व्यवथथापन गने 

आन्तररक िेखा परीक्षण तथा वेरुजु फछौट उप शाखा 

 आन्तररक लेखा पररक्षण तथा प्रजतवेदन तयार गने 
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 आलेप बेरुजुहरुको लगत राखे्न तथा फछौट  

 सहकारी दताग, सुचीकृत / अद्यावजधक गने 

 सहकारीको खाता सञ्चालन जसफाररस लगायत अन्य जसफाररसहरु तयार गने  

 सहकारी सँग सम्वस्न्धत अन्य कायगहरु  

कानून शाखा 

 नगरपाजलकाबाट जनमागण हुने र पररमाजगन गनुग पने ऐन कानुनको मस्यौदा तयार गने॰ 

 नगरपाजलका जवरुद्ध जवजभन्न अदालत वा अन्य न्याजयक जनकायमा परेका उजुरीहरुको प्रजतउत्तर, जलस्खत 

जवाफ तयार गने, वहस पैरवी गने ॰ 

  कायागलयबाट भएका कायग सम्पादनका जवरुद्ध अस्ियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजिि य सतकग ता 

केन्द्र, जजल्ला प्रशासन कायागलय लगायतका जनकायमा परेका उजुरी गुनासोको जवाफ लेखनमा 

सहजीकरण ॰ 

  न्याजयक सजमतीबाट सम्पादन हुने कायगहरु तथा जनणगय लेखन, आदेश लेखन, राय लेखन आजदमा सहयोग 

गने र फैसला, जनणगय कायागन्रयनमा सहयोग गने ॰ 

  कायागलयको दैजनक कायग सम्पादनमा आवश्यकताका आधारमा कानुनी राय परामशग उपलव्ध गराउने॰ 

  कायगपाजलकाको जवधेयक सजमजत र नगरसभाको जवधायन सजमजतका कायगमा सहजीकरण गने॰ 

  संघ प्रदेश र थथानीय तहको कानुनको जवषयगत समन्रय र सहकायग गने॰ 

आलथतक लवकास शाखा 

 कृलित लवकास उप शाखा 

 कृजष प्रसार तथा उत्पादन व्यवथथापन सम्बन्धी थथानीय नीजत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायागन्रयन, 

अनुगमन र जनयमन ॰ 

 कृजष बजार सूचना, बजार तथा हाटबजारको पूवागधार जनमागण, साना जसंचाई जनमागण, ताजलम, प्रजवजध 

प्रसार, प्राजवजधक सेवा टेवा, कृषकहरुको क्षमता अजभवृस्द्ध, अनुगमन र जनयमन ॰ 

 प्राकृजतक प्रकोप तथा महामारी रोग र कीराको जनयन्त्रण ॰ 

 कृजष वातावरण संरक्षण, प्राङ् गाररक खेती तथा मल र जैजवक जवजवधताको संरक्षण तथा प्रवद्धगन ॰ 

 उच्च मूल्ययुक्त कृजषजन्य वसु्तको प्रवद्धगन, जवकास तथा बजारीकरण ॰ 

 थथानीयस्तरमा तथ्याङ् कको व्यवथथापन र सूचना प्रणाली ॰ 

 कृजष बीमा र कजाग सहजीकरण ॰ 

 कृजष प्रसार तथा जनशस्क्तको प्रके्षपण, व्यवथथापन र पररचालन ॰ 

 कृजष सामाग्री, बीउ जवजन, मलखाद र रसायन तथा जवषादीहरुको आपूजतग, उपयोग र जनयमन ॰ 

 कृषक समूह, कृजष सहकारी र कृजष सम्बन्धी थथानीय सङ् घ संथथाहरुको समन्रय, व्यवथथापन र 

जनयमन ॰ 

 थथानीयस्तरमा कृजष सम्बन्धी प्रजवजधको संरक्षण र हस्तान्तरण ॰ 

 थथानीयस्तरका स्रोत केन्द्रहरुको जवकास र व्यवथथापन 

 कृजष प्रसारको व्यवथथापन, सञ् चालन र जनयन्त्रण सम्बन्धी अन्य कायग ॰ 
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पशु लवकास उप शाखा 

 पशुपन्क्षीहरुको उपचार सेवा )मेजडकल उपचार , गाईनोकोलोजज उपचार आजद  (उपलि  ॰ 

 प्रयोगशाला सेवा, (गोबर, रगत, जपसाव, छाला परीक्षण आजद  (सलालन  ॰ 

 माईनर सजजगकल सेवा )बोका , रांगा, गोरु, थुमा आजदको बन्ध्याकरण, जपलो, जसस्ट जचरफार( 

सञ्चालन ॰ 

 पशुपन्क्षीहरुको खोप सेवा र प्राजवजधक परामगश सेवा उपलि ॰ 

 भैसी /गाई बाखामा कृजत्रम गभगधान कायगक्रम सलालन  गने॰ 

 पशु सेवा प्रसार तथा अनुसन्धान बाट जनसे्कका नयां प्रजबजधहरुको बारेमा कृषकहरुलाई जानकारी 

प्रदान ॰ 

 कृषकस्तर ताजलम तथा सु्कल जशक्षा कायगक्रम सञ्चालन ॰ 

 पशुपन्क्षी बीमा गने, कृषकहरुलाई पशु बीमा गराउन प्रोत्साजहत  ॰ 

 समुह गठन तथा पररचालनमा सहयोग ॰ 

 पशुहरुको आहारामा प्रयोग हुने घांस तथा घांसेबालीहरुको उन्नत जवऊ तथा बेनाग सेट्सहरु 

 अनुदानमा उपलिता ॰ 

 जीजवकोपाजगन मुस्ख पशुपालन पद्धजत लाई व्यवसायीकरण गनगमा सहयोग ॰ 

 पशुपन्क्षी फामग दताग तथा नवीकरण गनग गराउन सहयोग ॰ 

 पशुपन्क्षीहरुको गोठ /खोर जनमागणमा प्राजवजधक सहयोग ॰ 

 संघीय, प्रदेश र यस कायागलयको स्वीकृत कायगक्रमहरु समयमा सञ्चालन ॰ 

 पशु सेवा कायगक्रमहरुको कायग योजना जनमागण कायागन्रयन र अनुगमन जनरीक्षण ॰ 

 यस न .पा .बाट अ न्यत्र जनकाजश भई जाने पशुपन्क्षी तथा पशु जन्य पदागथहरुको ढुवानी जसफाररस ॰ 

 पशु औषजध पसल, मासु पसल, दाना पसल तथा दाना उघोगहरु, पशुपन्क्षी फामग, ह्याचरी 

 डेरी उघोगहरुको समय समयमा अनुगमन जनरीक्षण गरर जनयमन र प्रजतवेदन समे्प्रषण ॰ 

 पशुहरुको महामारी रोगहरुको बारेमा सुचना प्रवाह गने, रोग देखा परेमा जनयन्त्रण ॰ 

 माजसक, चौमाजसक, बाजषगक प्रगजत प्रजतवेदन पेश गने ॰ 

 पशु सेवा सगं अन्य सम्बस्न्धत कायगहरु ॰ 

 

उधम लवकास,  

 उद्मम जबकासका लाजग सामाजजक पररचालन ॰ 

 उद्ममजशलता तथा सीप जबकास ताजलम सहजीकरण ॰ 

 एड्भान्ऱ सीप जवकास ताजलम सञ्चालन ॰ 

  ब्यवसाजयक परामशग सेवा उपलव्धता ॰ 

  लघु उद्यमी समुह जनमागण तथा बजारीकरणमा सहयोग 

समाज कल्याण शाखा 

जशक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा 
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 प्रारस्म्भक बाल जशक्षा, आधारभूत जशक्षा, अजभभावक जशक्षा,  खुला तथा बैकस्िक जशक्षा, सामुदाजयक 

जसकाइ र जवशेष जशक्षासम्बन्धी नीजत, कानुन, मापदण्ड, योजना तजुगमा,  कायागन्रयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन 

र जनयमन 

 सामुदाजयक तथा संथथागत जवद्यालय एवम् मातृभाषामा जशक्षा जदने जवद्यालय थथापना, अनुमजत, सञ्चालन, 

व्यवथथापन तथा जनयमन 

 सामुदाजयक जवद्यालय व्यवथथापन सजमजत गठन तथा व्यवथथापन 

 जवद्यालय नामाकरण 

 जशक्षक तथा कमगचारीहरुको जनयजमत तलब भत्ता जनकासा 

 संघीय सशतग, प्रदेश सशतग तथा आन्तररक स्रोतबाट जवद्यालयहरुका लाजग स्वीकृत कायगक्रमहरुको 

कायागन्रयन 

 जवद्यालयहरुको जनयजमत अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा पृष्ठपोषण 

 जशक्षक तथा कमगचारीहरुको क्षमता जवकास कायगक्रम संचालन 

 जवद्यालयहरुमा खेलकुदका कायगक्रम संचालन 

 जशक्षकहरुको कायगसम्पादन मूल्याङ्कन 

 आधारभूत तह कक्षा ८, कक्षा ५ र कक्षा ३ को परीक्षा संचालन, उत्तरपुस्स्तका संकलन, परीक्षण, नजतजा 

प्रकाशन, जवशे्लषण तथा पृष्ठपोषण 

 जवद्याथी जसकाइ उपलस्िको परीक्षण र व्यवथथापन 

 थथानीय पुस्तकालय र बाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवथथापन 

 जवद्यालय नक्साङ्कन, समायोजन, जशक्षक दरविी जमलान तथा वि भएका जवद्यालयको सम्पजत अजभलेख, 

व्यवथथापन तथा संरक्षण  

 जशक्षक तथा कमगचारीहरुको अजभलेख व्यवथथापन 

 अजतररक्त शैजक्षक कायगक्रमको सञ्चालन  

 समग्र शैजक्षक कायगक्रमहरुको कायागन्रयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, आजद ॰ 

स्वास्थ्य शाखा 

 खोप, पोषण, प्रजनन्  स्वास्थ्य, एजककृत वालरोग व्यवथथापन, आमा सूरक्षा कायगक्रम र पररवार जनयोजन 

कायगक्रम संचालन गने व्यवथथा जमलाउने ॰ 

  क्षयरोग, HIV/AIDS , औलो , कालाजार, टाईफईड, हेपाटाईजटस जस्ता सरुवा रोगको जनयन्त्रण र 

रोकथाम गनग व्यवथथा जमलाउने ॰ 

 कुिरोग र हातीपाईले जस्ता सरुवा रोगको जनवारण गनग ॰ 

 व्यस्क्तगत र वातावरण सरसफाई वारे जनचेतनामूलक कायगक्रम संचालन गरी जीवन शैलीमा पररवतगन 

गरर स्वास्थ्य प्रवधगन गने ॰ 

  जनयजमत जवरामी जाँच, आवश्यक उपचार तथा अत्यावश्यक औषजध जनशुल्क जवतरण गने व्यवथथा 

जमलाउने ॰ 

  अत्यावश्यक जनशुल्क औषजधहरु र सजजगकल सामाग्रीको व्यवथथा जमलाउने ॰ 
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 सरसफाई तथा स्वास्थ्य के्षत्रवाट जनस्काजशत फोहोर मैला व्यवथथापनमा जनजी तथा गैसस के्षत्रसंग समन्रय, 

सहकायग र साझेदारी गरर कायग गने ॰ 

  जनजी अस्पताल, पोजलस्िजनक तथा स्िजनकको थथापना र स्तरोन्नती तथा नजवकरण गनग व्यवथथा 

जमलाउने ॰ 

 स्वास्थ्य सेवा सम्वस्न्ध भौजतक, पूवागधार जवकाश तथा व्यवथथापन गने ॰ 

  स्वच्छ खानेपानी तथा  खाध्यपदाथगको गुणस्तर र वायु तथा वस्तीको प्रदुषण जनयन्त्रण र जनयमन गने ॰ 

  मजहला सामुदाजयक स्वास्थ्य स्वयं सेजवका संगको सहकायगमा प्रवधगनात्मक र प्रजतकारात्मक स्वास्थ्य सेवा 

संचालनको व्यवथथा जमलाउने ॰ 

  औषजधपसल संचालन अनुमजत अनुगमन र जनयमन गनग सहयोग गने॰ 

 स्वास्थ्य सेवाको पहँुच नपुगेको थथानमा जेष्ठनागरीक, जनरल, जवशेषज्ञ, स्वास्थ्य सेवा र UVP Screening 

/VIA, आँखा रोगको परीक्षण जस्ता जशजवर संचालन गने व्यवथथा जमलाउने ॰ 

  लैंजगक जहंसा सम्वस्न्ध स्वास्थ्य सेवा लगायत एकद्वार रुपमा एजककृत सेवा जदने व्यवथथा जमलाउने ॰ 

 २४ घणे्ट प्रसुजत सेवा प्रदान, आकस्स्मक प्रसुजत शल्यजक्रया तथा नवजशशु स्याहार सम्वन्धी कायग संचालनको 

व्यवथथापन गने ॰ 

  नगरसभा र कायगपाजलकावाट भएका स्वास्थ्य संग सम्वस्न्धत जनणगयलाई कायागन्रयन गने व्यवथथा जमलाउने  

 थथानीय व्यापार वसु्तको माग, आपूजतग तथा अनुगमन उपभोक्ता अजधकार तथा जहत सम्वन्धी नीजत, कानुन, 

मापदण्ड, कायागन्रयन र जनयन्त्रणको व्यवथथापनमा सहयोग गने॰  

 आधारभुत स्वास्थ्य सेवावाट बस्लत र स्वास्थ्य सेवा जलन टाढा जानु पने वस्तीहरुमा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र 

संचालनको लाजग आवश्यक व्यवथथा जमलाउने ॰ 

मलहिा वािवालिका तथा समाजकल्याण 

 बालसंरक्षण ,सचेतनामुलक, वालउद्धार तथा पुनरथथापना सम्बन्धी कायगक्रमहरु संचालन गने ॰ 

 बालबाजलकाहरुका लाजग पाररवाररक तथा सामुदाजयक संरक्षण सेवा बालमैत्री थथानीय शासनको 

सुजनजितता सम्वन्धी कायगयोजना तजुगमा कायगन्रयन तथा अनुगमन गने 

  बाल िव गठन बालिव संजाल गठन तथा दताग गरी जनयजमतरुपमा संचालन तथा पररचालन गने ॰ 

 अपाङ्गता तथा जेष्ठ नागररकहरुको लाजग पररचयपत्र जवतरण र उनीहरुको लाजग प्रदान गररने सुजवधा 

तथा सहुजलयतहरुको पजहचान गरी कायगक्रम तजुगमा, कायागन्रयन र अनुगमन गने, 

 अपाङगता भएका व्यस्क्तहरुको लाजग आजथगक सशस्क्तकरणका कायगक्रमहरुको पजहचान, तजुगमा, 

कायागन्रयन र अनुगमन गने, 

 मजहला तथा जकशोरीका लाजग आजथगक सशस्क्तकरण सम्बन्धी कायगहरु व्यवसायको पजहचान तथा सीप 

जवकास गने व्यवसाजयक समूह गठन गने )एक समूह एक व्यवसाय( ,व्यवसाय सञ्चालन अनुदान )Seed 

Money), थथलगत प्राजवजधक परामशग तथा उधमजशलताको जवकास र बजारीकरणमा सहयोग गनग ॰ 

 मजहलाहरुको लाजग आजथगक र सामाजजक ,राजनीजतक, शसस्क्तकरण गरी क्षमता जवकास गराउने ॰ 

 लैजङ्गक जहंसा जवरुद्धमा सचेतना अजभयान संचालन र मजहला जवरुद्धको हाजनकारक अभ्यासको जवरुद्धमा 

कायगक्रम संचालन गने ॰ 
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 अिकाजलन सेवा केन्द्र थथापना जपजडत मजहला बालबाजलका र जकशोरीहरुको उद्धार संरक्षण तथा 

पुनथथागपनामा सहयोग गने ॰ 

 लैजङ्गक जहंसा जनवारण कोष ,आकस्स्मक बाल उद्धार कोष थथापना तथा पररचालन गने ॰ 

 मजहला, बालबाजलका, जेष्ठ नागररक अपाङ्गता सम्बन्धी अन्तराजिि य के्षत्रीय राजिि य प्रजतवद्धता र कायगयोजना 

सम्बन्धी अजभमुखीकरण तथा कायगन्रयनमा सहयोग गने ॰ 

 

 

 

 

 

 

पूवातधार / भवन ईजाजत तथा अनुगमन शाखा 

 नगरपाजलकाको पूवागधार जवकाससंग सम्वस्न्धत गुरु योजनाहरु (यातायात, साना जसंचाई, वस्ती 

जवकास,खररद आजद..) तयार गने ॰  

 आवजधक नगर जवकास योजनाको क्रममा पूवागधार सम्वन्धी योजना तजुगमा गनग समन्रय तथा सहयोग गने 

॰ 

 बाजषगक योजना तजुगमाको क्रममा ठूला योजनाहरुको सम्भाब्यता अध्ययन गरी योजना तजुगमा सजमजतमा 

पेश गने ॰ 

 वाजषगक योजना, इन्भेन्टरी जनमागण, वाजषगक ममगत योजना, खररद योजना तयारी गने गराउने ॰ 

 नगरको आवजधक योजना, स्रोत नक्सा तयारी, बुलेजटन प्रकाशन आजद तयार गनग आवश्यक सहयोग गने 

॰  

 नगर स्तररय योजना तजुगमा गोष्ठी संचालन गनग आवश्यक समन्रय तथा सहयोग गने ॰ 

 नगरको पूवागधार जवकाससंग सम्वस्न्धत तथ्यांकहरु संकलन गरी अद्यावजधक गने ॰ 

 पूवागधार जवकाससँग सम्वस्न्धत IEE र EIA अध्ययन सम्वन्धी कायग गने गराउने ॰ 

 स्वीकृत पूवागधार योजनाहरु कायागन्रयनको लाजग  सवेक्षण, जडजाईन, डि ईङ्ग, लागत अनुमान तयारी गने 

गराउने  
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 चालु आजथगक बषगको लाजग आवश्यक पने जनमागण, वसु्त तथा सेवा खररद गनुग पने कायगको जववरण तयार 

गने तथा समयमै खररद प्रजक्रया अगाडी बढाउनकोलाजग पेश गने ॰  

 स्वीकृत नगर जवकास कायगक्रम अनुसार पूवागधार जवकास सम्वन्धी योजनाहरु कायागन्रयन गने ॰  

 ठेक्कावाट गराईने जनमागण कायगहरुको टेण्डर डकुमेन्ट तयार गने, ठेक्का प्रशासन तथा व्यवथथापन गने 

गराउने ॰  

 उपभोक्ता सजमजत माफग त गराईने योजनाहरुको उपभोक्ता सजमजत गठन गनग सहजजकरण गने ॰  

 नगरपाजलकावाट संचाजलत हुने योजना तथा कायगक्रमहरुको जकस्ता जनकासा, रजनङ तथा अस्न्तम जवल  

तयार गने गराउने तथा फरफारक सम्वन्धी कायगमा  सहजजकरण गने ॰ 

 प्रदेश तथा नगर स्तररय पूवागधार जवकास कायागक्रमहरुको कायागन्रयन गने गराउने ॰ 

 नगरपाजलका, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकारवाट स्वीकृत भएका वाजषगक योजना तथा 

कायगक्रमहरुको अजभलेख राखे्न कायगमा सहजजकरण गने ॰ 

 नगरपाजलकालाई हस्तान्तरण भै आएका योजनाहरुको अजभलेख राखे्न र संचालनको व्यवथथा जमलाउने 

कायगमा सहजजकरण गने ॰ 

 नगरपाजलकावाट संचालन भएका भौजतक जवकास योजनाहरुको समय समयमा अनुगमन तथा 

मूल्यांकन गरी प्रजतवेदन जदने एवम् यस कायगमा सहजजकरण गने ॰ 

 नगरपाजलकामा संचाजलत पूवागधार जवकास कायगक्रमहरुको अजभलेख राखे्न कायग गने गराउने ॰ 

 नगर जवकास योजनाको सजमक्षाको क्रममा पूवागधार सम्वन्धी योजनाहरुको जववरण प्रसु्तत गने गराउने ॰ 

 पूवागधार जवकास कायागक्रमहरुको प्रगजत जववरण तयार गरी सम्वस्न्धत जनकायमा पठाउने र पठाउन 

लगाउने ॰ 

 आफू मातहतका कमगचारीहरुको काम कामवाहीको सुपररवेक्षण तथा अनुगमन गरी आवश्यक जनदेशन 

जदने ॰ 

 नगर स्तरको श्रम, ज्याला, भाडा, दरभाउको जनधागरण गनग सम्वस्न्धत सजमजत समक्ष प्रस्ताव तयार गरी 

पेश गने  

 दररेट जवशे्लषण तयार गने गराउने  

 शाखाबाट पेश  भएका जटप्पणीमा आफ्नो राय जदई स्वीकृजतको लाजग पेश गने गराउने ॰ 

 पूवागधार जवकाससँग सम्वस्न्धत उपभोक्ता सजमजत तथा समुदाय, जनमागण व्यवसायी एवम् संथथाहरुको 

क्षमता जवकास सम्वन्धी कायगक्रम अन्य शाखा संग समन्रय गरी तजुगमा तथा संचालन गने गराउने ॰ 

 नगरपाजलका तथा वडामा कायगरत प्राजवजधकहरुको क्षमता जवकासकोलाजग ताजलम तथा अनुजशक्षण 

कायगक्रम अन्य शाखा संग समन्रय गरी आयोजना गने गराउने ॰  

 नगरपाजलकाको पूवागधार जवकाससँग सम्वस्न्धत जवषयगत सजमजतको सजचवालयको कायगहरु गने गराउने  

 नगरपाजलकामा रहेका पुराना कागजात धूल्याउने र धुल्याउन सहयोग गने ॰ 

 पूवागधार जवकास सम्बन्धी योजनाहरु समयमै तयार गरी स्वीकृत गराउने ॰ 

 स्वीकृत वाजषगक कायगक्रम अनुसारका पूवागधार जवकास सम्बन्धी योजना तथा कायगक्रमहरु तोजकएको 

समयमै कायागन्रयन गने ॰ 

 पूवागधार जवकास सम्बन्धी योजनामा तोजएको मापदण्ड अनुरुप कामको गुणस्तर कायम गने गराउने ॰ 



47 

 

 स्वीकृत वाजषगक कायगक्रम अनुसारका पूवागधार जवकास सम्बन्धी योजना तथा कायगक्रमहरुको प्रगजत 

जवबरण तयार गरी समयमै सम्बस्न्धत जनकायमा पठाउने ॰  

 शाखाको जजम्मामा रहेका फाईलहरु, प्रजशक्षण सामग्रीहरु, प्रजतवेदन, तथा अन्य सम्पजत्तको दुरुस्त र 

उपयुक्त व्यवथथा गने तथा सरुवा हँुदा आफु जजम्मा रहेका सामग्रीहरु बरबुझारथ गने गराउने ॰ 

 पूवागधार जवकास सम्बन्धी आयोजनाहरुको सावगजजनक पररक्षण गनग उपभोक्ता सजमजतहरु तथा जनमागण 

व्यवसायीहरुलाई सहजीकरण गने 

 भवन जनमागण अनुमती तथा नक्शा पास का कायग गने ॰ 

 पूवागधार जवकास र भवन जनमागण तथा नक्शा पास सँग सम्वस्न्धत थथानीय मापदण्डहरुको जनमागण तथा 

कायागन्रयन गने ॰ 

 वस्ती जवकास, भवन जनमागण इजाजत, नक्शा पास एवम् स्वीकृती तथा जनयमन र फोहोरमैला व्यवथथापन 

सम्वस्न्ध कायग गने गराउने ॰ 

 वस्ती जवकास तथा भवन जनमागण सम्वन्धी कायगमा सहयोग गने ॰ 

 आवश्यकता अनुसार सरकारी, सावगजजनक तथा व्यस्क्तगत भौजतक संरचनाहरुको मूल्याङ्कन  गने 

गराउने ॰ 

 नगरपाजलकाको यास्न्त्रक उपकरणहरु संचालन गने र सोवाट भए गरेका कामको अजभलेख राखे्न राख्न 

लगाउने ॰  

 नगरपाजलका स्थथत सरकारी कायागलयहरुलाई भौजतक पूवागधार जनमागणमा प्राजवजधक सहयोग आवश्यक 

भएमा उपलि गराउने ॰ 

 नगरपाजलकाको भौजतक सामग्री तथा अचल सम्पजत्तको ममगत सम्भार तथा सुरक्षा सम्वन्धी कायगमा 

सहयोग तथा सहजजकरण गने ॰ 

 मातहतका कमगचारीहरुको सरुवा, काज र मनोनयनका लाजग जसफाररश तथा राय उपलि गराउने ॰ 

 शाखाको काममा वाधा नपुगे्न गरी जवदा जसफाररश गने र कमगचारीहरुको आन्तररक खटन पटन गने ॰ 

 पूवागधार जवकास सम्बन्धी योजनामा तोजएको मापदण्ड अनुरुप कामको गुणस्तर कायम गने गराउने ॰ 

 अन्तगगतका कमगचारीहरुको काम कामवाहीको सुपररवेक्षण तथा अनुगमन गरी आवश्यक जनदेशन जदने 

योजना तथा अनुगमन उपशाखा 

 नगर जभत्र उपभोक्ता सजमजत माफग त संचालन हुने योजनाहरुको अजभलेख राखे्न ॰ 

 संघ/प्रदेश तथा अन्य जनकायवाट नगर सँगको समन्रय र सहकायगमा संचालन हुने योजनाहरुको 

उपभोक्ता सजमजत गठन लगायत जववाद समाधानका लाजग वडा कायागलयहरुमा पत्राचार समन्रय गने ॰ 

 उपभोक्ता सजमजत माफग त संचालन हुने योजनाको तोजकएको प्रकृया बमोजजम सम्झौतंा, कायागदेश उपलव्ध 

गराउने॰ 

 योजनाको रजनङ्ग जवल एवं अस्न्तम भुक्तानीका लाजग पेश भएका कागजपत्रहरु रुजु गरी भुक्तानीका लाजग 

कायागलय प्रमुख समक्ष पेश गने ॰ 

 संघीय तथा प्रदेश सरकार लगायत संवध्द जनकाय समक्ष वडा स्तरवाट माग भई आएका 

योजना/कायगक्रमको प्रकृया पुयागई जसफाररस पत्र तयार गने ॰ 

 नगर जभत्र संचालन भएका योजना/ कायगक्रमहरुको अनुगमन गराउन समन्रय र सहजीकरण गने ॰ 



48 

 

 नगर स्तरीय योजना अनुगमन तथा सहजीकरण सजमजतको सदस्य सजचव भई कायग गने ॰ 

 नगरको वाजषगक योजना तथा कायगक्रम तयार गनग सहयोग गने ॰ 

 वडा स्तररय योजना तथा कायगक्रम छनौट/ तयार गनग वडा कायागलय र वडा सजमजतलाई सहजीकरण एवं 

समन्रय गने ॰  

 वडा स्तरवाट छनौटं/तयार गरी पठाएका योजना तथा कायगक्रमहरुको एकीकृत अजभलेखीकरण गरी पेश 

गने ॰ 

 उपभोक्ता सजमजतहरुलाई नगरको नीजत र कानुन वमोजजम योजना संचालन/कायागन्रयन गनग 

अजभमुखीकरण गने ॰ 

 नगर तथा वडामा पूवग योजना तजुगमा वैठक संचालन गनग समन्रय र सहयोग गने ॰ 

 नगरको वाजषगक योजना तथा कायगक्रम वडा कायागलय तथा सरोकारवाला जनकाय समक्ष पठाउने ॰ 

 भूकम्प पीजडत जनजी आवास पुन जनमागणको कायगमा वडा र संवध्द कायागलय संग समन्रय गने ॰ 

 पुन जनमागण सम्वन्धी प्रशासजनक कायग पत्राचार, अजभलेख व्यवथथापन आजद गने ॰ 

 योजना प्रशासन उप-शाखासँग संवध्द माजसक, चौमाजसक एवं वाजषगक प्रजतवेदन तयार गनग समन्रय र 

सहयोग गने  र नगर जलस्रोत सजमजतका सम्वस्न्धत कायगहरु ॰ 

 

लवपद् व्यवथथापन 

 फोहोरमैला व्यवथथापन सम्वन्धी कायगमा सहयोग गने ॰ 

 नगर जभत्र हुन सके्न प्राकृजतक जवपजत्तको क्षजतलाई नू्यनीकरण गदै उद्धार, राहत जवतरण र 

पुनरोत्थान तथा पुनथथापनाका कार्य गने ॰  

 नगर जभत्र रहेका दमकल, एमु्वलेन्ऱ, सववाहन र व्याकहोलोडरलाई २४ सै घण्टा सुचारु 

अवथथामा राख्न आवश्यक व्यवथथापन गने ॰ 

 वातावरणको के्षत्रमा काम गने जवजभन्न संघ सथथाहरुसगँको समन्रय र सहकायगमा वृक्षारोपण, 

संरक्षण र सम्वद्धगनका कायगक्रमहरु सञ्चालन गरी वातावरण मैत्री नगर जनमागण कायगमा सहयोग 

पुयागउने ॰ 

नगर प्रहरी वि 

   वसु्त वा सेवाको दताग, आपूजतग, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल लगायतका व्यापाररक जक्रयाकलापलाई 

उपभोक्ता मैत्री बनाउन नगरपाजलका अन्तगगत थथाजपत वा सञ्चाजलत उद्योग व्यवसायको दताग , 

नवीकरण, जबल जवजक तथा जबक्रीको लाजग रास्खएका मालवसु्त, नापतौल, गुणस्तर, लेबल, 

आपूजतग, आजदको अवथथा वुझे्न तथा तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, जमठाई पसल, डेरी, होटल, 

लगायतका खाद्य वसु्तको जवक्री थथलको सञ्चालन तोजकएको मापदण्ड अनुसार छ छैन अनुगमन 

गरी नगरपाजलकामा पेश गने ॰ 

  वजार अनुगमन टोलीलाई आवश्यकता अनुसार सहयोग पुयागउने ॰ 
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 देहायमा उले्लस्खत जक्रयाकलापमा संलग्न भइ नगरपाजलकामा प्रजतवेदन पेश गने ॰ 

क) वसु्त वा सेवाको दताग, आपूजतग, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल, जवज्ञापन लगायतका व्यापाररक   

जक्रयाकलापको अवथथा, 

ख) कालोबजारी, एकाजधकार, (जसस्ण्डकेट), जमजलमतोपूणग भाउ जनधागरण(काटेजलङ), कृजत्रम अभाव 

तथा बजार प्रवेशमा अवरोध गने जस्ता गैर प्रजतस्पधी व्यापाररक जक्रयाकलाप भए/ नभएको, 

ग) कुनै वसु्तको अनुजचत रुपमा व्यापाररक जक्रयाकलाप (जमसावट/गुणस्तरहीन) कम तौल भएको 

देस्खएमा/ भेजटएमा आवश्यकता अनुसार त्यस्ता वसु्त जफत गने, नि गने, कारोवार रोक्का गने 

वा बि गनग सहयोग गने, 

घ)कुनै वसु्त तत्काल नि नगरे जनस्वास्थ्यमा असर पने देस्खएमा त्यसको जानकारी तुरुन्त 

नगरपाजलकामा गराउने र त्यस्ता वसु्तको नमुना सङ्कलन गरी प्रमाणका रूपमा सुरजक्षत राखी  

अरू प्रचजलत कानुन बमोजजम आवश्यक प्रजक्रया पु¥याई सम्बस्न्धत व्यवसायी र उपस्थथत 

व्यस्क्तहरूको रोहवरमा मुचुल्का गरी वातावरणमा असर नपने गरी नि गनुग पने प्रजक्रयामा 

सहयोग पुयागउने, 

ङ)वसु्त वा सेवा के्षत्रमा अनुजचत व्यापाररक जक्रयाकलाप ( Unfair Trade Practices ) कानुनद्वारा 

जनयस्न्त्रत वा जनषेजधत व्यापाररक जक्रयाकलाप ( Restrictive Trade Practices) र 

एकाजधकारपूणग जक्रयाकलाप ( Monopolistic Trade Practices ) भएको पाईएमा तुरुन्त 

नगरपाजलकामा जानकारी गराउने ॰ 

च)सडक पेटी अजतक्रजमत गरी सामान रास्खएको, तोजकएको थथान भिा वाहेक जथाभावी सवारी 

पाजकग ङ्ग गररएको लगायतका कायग गररएको पाईएमा सो को जानकारी तुरुन्त नगरपाजलकामा 

गराई नगरपाजलकाबाट प्राि जनदेशन वमोजजम कायग गने ॰ 

४) वजार व्यवथथापनसँग सम्बस्न्धत देहाय वमोजजमको कायग गने  

क) सावगजजनक आवागमनमा बाधा पुयागई राखेका जनमागण सामग्री, पसल व्यवसायबाट भएको  

अवरोध हटाउन लगाउने  

ख) नगर के्षत्रजभत्रको फोहरमैला जनधागररत समय र थथानमा राख्न लगाउने ॰  

ग) सावगजजनक जग्गा, वाटो मठ, मस्िर, ढल, नाला, चोक, पोखरी जमजच कसैले घर कम्पाउण्ड 

टहरा वा  त्यसै्त अन्य जनमागण कायग गरेको वा व्यस्क्तगत रुपले उपभोग गरेको छ, छैन जनरीक्षण 

गरी त्यस्तो कायग गरेको पाइएमा नगरपाजलकामा जानकारी गराउने ॰  
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घ) सावगजजनक थथल तथा सडकमा भेजटएका छाडा कुकुर, पशुपंक्षीहरु जनयन्त्रण तथा 

व्यवथथापनका लाजग नगरपाजलका लगायतका जनकायहरुलाई सहयोग गने ॰ 

ङ) जोस्खमपूणग घर, पखागल, रुखहरु हटाउन सहयोग पुयागउने ॰  

च) वडा सजमजत, टोल सुधार सजमजत, तथा सामुदाजयक प्रहरीसँगको सहकायगमा सरसफाई, सुरक्षा र 

सामाजजक जवकृजत हटाउने कायग गने गराउने ॰  

छ) नगरपाजलकाको चल, अचल सम्पजत्त, भवन, जग्गा, पाकग , मेजशन, उपकरण आजदको सुरक्षा गने  

ज) जवना अनुमती व्यानर, होजडङ्ग वोडग , पोिर, पम्लेट, जभते्तलेखन लगायतका अन्य जवज्ञापन सामग्री 

राखेको पाईएमा नगरपाजलकामा जानकारी गराउने ॰  

५)  वजार अनुगमनका क्रममा वजार अनुगमन जनदेजशका २०७५ मा उले्लस्खत वजार अनुगमन टोलीका 

लाजग व्यवथथा भएको आचारसंजहताको पूणग रुपमा पालना गने ॰ 

पररयोजना तफत  

क प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम 

 थथानीय तहजभत्र रहेका बेरोजगार व्यस्क्तको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा जवशे्लषण गरी बेरोजगारको सूची 

अद्यावजधक गने, 

 सूचीकृत बेरोजगार व्यस्क्तलाई पररचयपत्र जवतरण गने, 

 थथानीय तहजभत्र उपलि रोजगारीका अवसरहरुको पजहचान गरी सोको सूचना प्रवाह गने, 

  थथानीय तहजभत्रको रोजगारीको सम्भाव्य स्थथजत जवशे्लषण गरी रोजगारीको तथ्याङ्क सङ्कलन गने, रोजगार 

नक्साङ्कन गने तथा रोजगारीका अवसरको अजभलेखाङ्कन गने, 

  रोजगारदाताका लाजग श्रजमकको उपलिताको सम्भाव्यता जानकारी गराउने, 

 रोजगारदाताबाट माग भए बमोजजम सूचीकृत बेरोजगार व्यस्क्तलाई रोजगारीका लाजग काममा जान सूजचत 

गने, 

 बेरोजगारहरुको ज्ञान, सीप, योग्यता,अनुभव र बजारको मागका आधारमा आवश्यक पने सीप जवकास 

ताजलमको पजहचान गरी सम्बस्न्धत ताजलम केन्द्रमा जसफाररस गने, 

 आफ्ना कामकारबाहीको बारेमा जनयजमत रुपमा सम्बस्न्धत गाउँ कायगपाजलका तथा नगर कायगपाजलकामा 

प्रजतवेदन पेशगने, 

  ऐन तथा यस जनयमावली बमोजजम आफूले गरेका काम कारबाहीको सम्बन्धमा मन्त्रालयले तोकेको 

ढाँचामा मन्त्रालय र प्रदेशको रोजगारी सम्बन्धी जवषय हेने मन्त्रालयमा माजसकरुपमा प्रजतवेदन पठाउने, 

 आफ्नो कायगके्षत्र जभत्रबाट वैदेजशक रोजगारीमा जान चाहने व्यस्क्तहरुका लाजग सूचना समे्प्रषण गने, 

 वैदेजशक रोजगार बोडगबाटउपलि गराइने आजथगक सहायता जवतरण सम्बन्धी कायगमा सहयोग पुयागउने, 

 बेरोजगार पररवारलाई प्रदान गने जनवागह भत्ता जवतरण गने ॰ 



51 

 

 सम्बस्न्धत थथानीय तहमा रोजगारी तथा स्वरोजगारी सम्बन्धी कायग गने अन्य सरकारी जनकाय वा त्यस्ता 

जनकायद्धारा सञ्चाजलत कायगक्रमसँग समन्रय र सहकायग गने, 

 रोजगार सम्बन्धी सरोकारवालालाई अन्य सेवा प्रदान गने ॰ 

 

ख. सुरलक्षत आप्रवासन कायतक्रम 

   जजल्ला प्रशासन कायागलयमा आप्रवासी स्रोत केन्द्र माफग त सूरजक्षत वैदेजशक रोजगार सम्वन्धी 

सूचना तथा परामशग सेवा, जनिः शुल्क कानूनी सहायता र जनिः शुल्क सीपको लाजग सम्पकग  र समन्रय  

  आप्रवासी कामदार र उनका पररवारहरका लाजग मनोसामाजजक परामशग सेवा प्रदान ॰ 

  आप्रवासी कामदारका पररवारहरुका लाजग जबत्तीय साक्षरता कायगक्रम सञ्चालन ॰ 

  समुदाय स्तरमा सूचना तथा परामशग सेवाको पहँुच अजभवृस्द्धका लाजग ररटनी स्वयंसेवक पररचालन  

  सुरजक्षत बैदेजशक रोजगारी सम्वन्धी सूचना तथा जानकारी प्रचार प्रसारका लाजग रेजडयो कायगक्रम 

तथा रेजडयो सुचना उत्पादन र प्रशारण ॰ 

  सुरजक्षत बैदेजशक रोजगारका लाजग समुदाय अजभमुखीकरण कायगक्रम सञ्चालन ॰  

  बैदेजशक रोजगारमा जान लागेका आप्रवासी कामदारहरुका लाजग वृहत अजभमुखीकरण कायगक्रम 

सञ्चालन ॰ 

 सुरजक्षत वैदेजशक रोजगारका लाजग जजल्ला प्रशासन कायागलय, जजल्ला समन्रय सजमजत, थथानीय 

तहहरु, पत्रकारहरु, प्रहरीहरु र अन्य सरोकारवालाहरुसँग जनरन्तर समन्रय एंव सहकायग ॰ 

ग. सामालजक सुरक्षा तथा व्यस्िगत घटना दतात प्रणािी सुदृढीकरण 

 व्यस्क्तगत घटना दताग तथा सामाजजक सुरक्षा कायगक्रमलाई थप प्रभावकारी, आधुजनक प्रजवजधमा 

आधाररत र जनताको पहँुच तथा सहभाजगतालाई सुजनजित गनग प्रणालीगत सुधारका कायगक्रमहरु 

सञ्चालन ॰  

  व्यस्क्तगत घटना दताग अजभयान सञ्चालन गरी व्यस्क्तगत घटना दताग तथा सामाजजक सुरक्षा भत्ता 

जवतरण प्रणालीलाई पारदशी बनाई लाभग्राहीको पहँुच जवस्तार ॰  

  जवद्युतीय माध्यमबाट सामाजजक सुरक्षा भत्ता जवतरण ॰  

  सामाजजक सुरक्षा भत्ता जवतरणमा जनसहभाजगता तथा जवाफदेजहता बढाउने कायगक्रमहरु सञ्चालन 

गनग संथथागत सुदृढीकरण ॰  

  सामाजजक सुरक्षा कायगक्रम सञ्चालन कायगजवजध, २०७५ ले सबै थथानीय तहहरुले समू्पणग 

लाभग्राहीहरुको जववरण MIS Onlineमा प्रजवि गनुगपने, कानुन बमोजजम नाम दताग, लगतकट्टा र 

नवीकरण गनुगपने तथा बैंकको पहँुच भएका सबै थथानीय तहले अजनवायग रुपमा बैंकमाफग त जवतरण 

गनुगपने व्यवथथालाई सहजीकरण ॰ 
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च. सेवा प्राप्त गनत िागे्न दसु्तर र अवलध 

 यस नगरपाजलकावाट प्राि गररने सेवाहरुको समयावजध र लागे्न दसु्तर नागररक वडा पत्रमा उले्लख गरी 

आम नागररकका लाजग सूसुजचत गररएको छ ॰ जुन जनम्नानुसार रहेको छ ॰ 

   क्र.          

स.ं 

सेवा /सवु व धाको 

प्रकार 
सेवाग्राहीले पवर् याउनु व प प प्रुक्रया र प्रणा  

लाग् े 

शवल्क /रुतवर रू. 

लाग् े 

सणय 

सेवा प्ररा  ग प 

अुधकारी 

सम्पकक  

शाखा

/उनुपशाखा  

१. 
चचठ्ठी पत्र/चनवेदन 

दतता 

चनवेदन  ,उजरुी ,चचठ्ठी पत्र मतचथ ीमचु /उपीमचु / तयतार्य 

ीमचु वत रचध तर ीतब रचध तरीबतप्र ता  धदाे भखपचछ  
चनिःालु्  तरुुन्तै सम्बचन्धत ातचत दतताचर्तनी 

२. सतधतरण चसफतररस चसफतररस ा ी ृचत रनसुतर त  तगजतत सचित चनवेदन रु  .१११  सािी चदन ीमचु /उपीमचु  ीातसन 

३.  न्सरु्र ीमतचणत 

चनवेदन 

चनालु्  तरुुन्तै उपसचचव  (ीत).  पचजज रण 
ीमतचणत गनुापने  तगजतत ा सक् र् र ीचतचर्पी 

नतगरर तत ा ीचतचर्पी र धवश्य तत रनसुतर सजाचमन 

मचुलु् त  

४. 
संस्थत सचूच ृत /

 तयावम स्वी ृत 

चनवेदन  

धचथा  ऐनबमाचजम  सािी चदन 
ी. ी .र .र 

नगरीमचु/उपीमचु  

धचथा  

चव तस

/समतज ल्यत

ण 

संस्थत ा चवधतन ा ीचतचर्पी  

संस्थत दतता /नचव रण / रचरुत /रे्चत परीेण  ा ीचतचर्पी 

संस्थत सचूच ृत ा र्तचग सचूच ृत सम्वन्धी  तयासचमचत ा 
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   क्र.          

स.ं 

सेवा /सवु व धाको 

प्रकार 
सेवाग्राहीले पवर् याउनु व प प प्रुक्रया र प्रणा  

लाग् े 

शवल्क /रुतवर रू. 

लाग् े 

सणय 

सेवा प्ररा  ग प 

अुधकारी 

सम्पकक  

शाखा

/उनुपशाखा  

चनणाय 

 तयावम स्वी ृचत ा र्तचग संस्थत सचूच ृत भख ा पत्र र 

स्वी ृचत मतग गरे ा  तयावम ा चववरण 

५. 

समिु दतता  

(प्रार्चव तस , ृृ  ,

पापुतर्न ,मचिर्त 

र्गतयत सतमदुतचय  

समिुिरु)  

चनवेदन 

प्रार्चव तस -रु .

११११ 

रन्य समिु रु .५११  

सािी चदन 
ी.ी. र. वत 

ताच ख ा रचध ृत 

सम्वचन्धत 

ातचत/उपात

चत 

प्रार् /वस्ती ा भरे्तरे् गरे ा समूि दतता सम्वन्धी चनणाय 

चवधतन २ ीचत 

नतगरर तत ा ीचतचर्पी 

सम्पचि र /रतजर चतरे ा रचसद  

जग्गतधनी ीमतणपजूता 

वडत ा चसफतररस  

६. 

समिु नचव रण 

/गैसस नचव रण 

चसफतररस 

चनवेदन र चनणाय गैसस  -  तरावतर ा 

धधतरमत ,प्रार् 

चव तस संस्थत-रु .

११११ 

 र समिु- रु .५११  

सािी चदन 
ी .ी.र. वत 

ताच ख ा रचध ृत 

सम्वचन्धत 

ातचत/उपात

चत 

गत ध .व. ा ीगचत ीचतवेदन  

 र दतता / रचकु्ित ीमतणपत्र  

रे्चत परीेण ीचतवेदन 

७. 

चवद्यतर्य दतता/ 

स्तरवचृि (बाचडाङ 

तथत नीचज)  

चनवेदन  

धचथा  ऐन बमाचजम 

 

१५ चदन ी. ी.र. 
चाेत, युवत 

तथत चेर् ुद 

गठुी दतता ीमतण पत्र ा ीचतचर्पी  

नतगरर तत ा ीचतचर्पी  

नगरपतचर् तरे् ता े त  तगजततिरु 

जग्गतधनी ीमतणपजूता र नक्सत पतस वत वितर् सम्झौततपत्र ा 

ीचतचर्पी 

चवचनयम र व्यवस्थतपन सचमचत ा चनणाय ा ीचतचर्पी 
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   क्र.          

स.ं 

सेवा /सवु व धाको 

प्रकार 
सेवाग्राहीले पवर् याउनु व प प प्रुक्रया र प्रणा  

लाग् े 

शवल्क /रुतवर रू. 

लाग् े 

सणय 

सेवा प्ररा  ग प 

अुधकारी 

सम्पकक  

शाखा

/उनुपशाखा  

रे्चतपरीेण ीचतवेन 

पतठ्यवम तथत ालु्  ा चववरण  

वडत र नचज  त दइुवप्रत सतमदुतचय  चवद्यतर्य ा चसफतररस 

८. 
सर तरी चवद्यतर्य 

सजचतर्न रनमुती 

चनवेदन रीस्ततव फतरतम पवूा ीतथचम - 

रु.२५११  

ीतथचम   ेत १ -५-

रु .२१११  

धधतरभतू - रु .

४१११ 

मतध्यचम  - 

रु.६१११  

 

१५ चदन ी .ी. र. 
चाेत, युवत 

तथत चेर् ुद 

चवद्यतर्य व्यवस्थतपन सचमचत ा चनणाय 

धफ्नै भवन भखमत सा ा जग्गतधनी ीमतणपजूता र नक्सत 

पतस ा ीचतचर्पी/वितर् सम्झौतत 

श्रात ा व्यवस्थतपन सम्वन्धी  तगजततिरु 

वडत र चाेत रचध ृत ा चाफतररस 

 दइुवप्रत सतमदुतचय  चवद्यतर्य ा चसफतररस 

९. 
 ेत ८  ा 

गे्रडचसप्र ा ीचतचर्पी 

परुतना सक् रै् गे्रडचसप्र 

रु .२५१  

सािी चदन (६ 

मचिनत चभत्र 

पेा गनुापने)  

ीमचु ीातस ीय 

रचध ृत 

चाेत युवत 

तथत चेर् ूद 

चवद्यतर्य र वडत ा चसफतररस 

चवद्यतथी ा जन्मदतता वत नतगरर तत 

वतव ुा नतगरर तत 

११. 

चनजी रस्पततर्, 

पार्ीचक्र्चन  

दतता/इजतजत 

ताच ख ा चनवेदन फतरम 

दतता ालु्  ीदाे 

 तननु रनसुतर र 

इजतजत ालु्  

सतमदुतचय /चनजी 

रस्पततर् रु.५१११ ,

पाचर्चक्र्चन /नचसाङ 

िाम रु .४१११  

१५ चदन ी. ी. र. स्वतस्थय् 

 म्पनी दतता ीमतणपत्र 

ताच ख रनसुतर चववरण भरे ा फतरतम 

 र दतता/ रचरुत ीमतणपत्र 

वडत ा चसफतररस 

रनगुमन सचमचत ा चसफतररस 
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   क्र.          

स.ं 

सेवा /सवु व धाको 

प्रकार 
सेवाग्राहीले पवर् याउनु व प प प्रुक्रया र प्रणा  

लाग् े 

शवल्क /रुतवर रू. 

लाग् े 

सणय 

सेवा प्ररा  ग प 

अुधकारी 

सम्पकक  

शाखा

/उनुपशाखा  

११. 

चवपन्न नतगरर  

औृधी उपचतर 

चसफतररस 

रु .११  ा चप्र प्र प्रतरस गरे ा चनवेदन  

चनालु्  तरुुन्त ी. ी. र. स्वतस््य  

रस्पततर् ा राग चनदतन ा पत्र /चसफतररस  

वडत ा चवपन्न ीमतचणत चसफतररस पत्र 

चवरतमी ा जन्मदतता /नतगरर तत ीमतणपत्र 

१२. 
उद्याग ब्यवसतयदतता /

इजतजत 

चनवेदन 

ख र्तच सम्म 

पुरचज ा-११११ ,

तीनर्तच सम्म 

पूरजीी ा ३१११, 

पतरचर्तच सम्म 

पूरजी ी ६१११, 

पतरचर्तच भन्दत वढी 

भख धचथा  ऐन 

रनसुतर 

 

सािी चदन 
ी .ी. र.वत 

ताच ख ा रचध ृत 

रतजाव्

/उद्याग  

वडत  तयतार्य ा चसफतररस 

जग्गतधनी ीमतणपजुता र नतगरर तत 

बितर्मत भख जग्गतधी/घरधनीसरग ा सम्झौतत  

चवदाेी नतगरर  भख ठेगतनत चलु्ने ीमतण 

सरचधयतरिरु ा सिमचत पत्र  

 र र ालु्  चतरे ा रचसद 

ब्यवसतचय   तयायाजनत 

 ुचरुत फतमा ा ि मत दरुी ीमतचणत  तगज 

पतसपाप्रा सतइज ा ३ ीचत फाप्रा 

१३. सम्पचि र 

घर जग्गत ा सक् रै् जग्गत धनी ीमतणपजूता  

धचथा  ऐन वमाचजम सािी चदन 
रतजर उपातचत 

ीमचु 
रतजर  

नयतर घर बनतख ा/तर्त थप गरे ा भख सा ीमतणपत्र ा 

ीचतचर्पी 

सम्पचि  र चतरे ा सक् र् रचसद 

नतगरर तत ा ीमतणपत्र 

१४. बितर्  र  बितर् चर्ने चदने सम्बन्धी सम्झौततपत्र ११ ीचतात  
रतजरउपातचत 

ीमचु 
रतजर  
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   क्र.          

स.ं 

सेवा /सवु व धाको 

प्रकार 
सेवाग्राहीले पवर् याउनु व प प प्रुक्रया र प्रणा  

लाग् े 

शवल्क /रुतवर रू. 

लाग् े 

सणय 

सेवा प्ररा  ग प 

अुधकारी 

सम्पकक  

शाखा

/उनुपशाखा  

१५. 
घर नक्सत पतस र 

रचभरे्चच रण 

नतगरर तत ीमतणपत्र 

 धचथा  ऐन 

वमाचजम 

ी ृयत सरुु 

भख ा १५ 

चदन 

ी .ी .र. वत 

ताच ख ा रचध ृत 

भवन तथत 

वचस्त 

चव तस  

जग्गत धनी पजूता ा ीचतचर्पी,ब्र्ुचीण्प्र/टे्रस 

मतपदण्ड रनुसतर ा नक्सत (३ ीचत )  

सम्पचि  र चतरे ा रचसद 

 ताच ख वमाचजम ा नक्सत फतरम 

चतर च ल्र्त ीमतचणत 

मतपदण्ड रनुरूप बतप्रा भख ा वडत ा चसफतररस 

रचमन ा रेचतङ् न ीचतवेदन 

वतरेा भख वतरेसनतमत ा सक् र् पत्र 

१६. तल्र्त थप 

नक्सत पतस ीमतण पत्र ा ीचतचर्पी  

धचथा  ऐनरनसुतर १५ चदन 
ी. ी. र. वत 

ताच ख ा रचध ृत 

भवन तथत 

वस्ती 

चव तस  

रन्य धवश्य   तगजततिरु  

सम्पचि र चतरे ा रचसद 

१७. 
भवन चनमताण 

सम्पन्न/नतमसतरी 

पतसपाप्रा सतइज ा २ ीचतफाप्रा सचित चनवेदन 

धचथा  ऐनरनसुतर सािी चदन 
ी .ी.र .वत 

ताच ख ा रचध ृत 

भवन तथत 

वस्ती 

चव तस  

नतगरर तत ीमतणपत्र 

जग्गतधनी ीमतणपत्र र जग्गत रचजष्ट्टे्रान पतस चर्चत  

नक्सत र नक्सतपतस ीमतण पत्र 

सम्पचि र चतरे ा रचसद 

 न्सल्पे्रन्प्र ा चनमताण सम्पन्न चसफतररसपत्रर भवन ा चौतफी 

फाप्रा 

१८. जग्गत रेचतङ् न 

चनवेदन दरुी त धधतरमत 

रु .२१११ दचेी 

३१११ सम्म 

१५ चदन चभत्र रचमन भवन तथत 

वस्ती जग्गतधनी ीमतण पजुता र रतजर चतरे ा रचसद 
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   क्र.          

स.ं 

सेवा /सवु व धाको 

प्रकार 
सेवाग्राहीले पवर् याउनु व प प प्रुक्रया र प्रणा  

लाग् े 

शवल्क /रुतवर रू. 

लाग् े 

सणय 

सेवा प्ररा  ग प 

अुधकारी 

सम्पकक  

शाखा

/उनुपशाखा  

च ित चरेु् ा नतपी ा ीमतचणत ब्र्ुचीण्प्र/टे्रस  ीचतच ित चव तस  

१९. याजनत सम्झौतत 

चनवेदन र वडत ा चसफतररस 

स्वी ृत वजेप्र त 

धधतरमत रु .५११ 

दचेच २१११ सम्म  

साचि चदन 

ी .ी. र. 

 

याजनत 

उपभारत सचमचत गठन ा चनणाय 

र्गत इचस्प्रमेप्र /ीस्ततव पत्र 

उपभारत सचमचत ा बैं  चततत 

२१. 
याजनत सम्पनन् खवं 

भरुतनी 

र म भरुतनी मतग चनवेदन 

चनालु्  

ी ृयत परुत 

भखपचछ 

तरुुन्ती 

ी .ी .र. 

 

धचथा  

ीातसन र 

याजनत 

वडत सचमचत ा चसफतररस 

उपभारत सचमचत गठन पररचतर्न तथत ब्यवस्थतपन 

 तयाचवचधमत ताच ख वमाचजम  तगजततिरु 

र्तगत सिभतचगतत ा ि मत वैं  चतततमत र म जम्मत गरे ा 

भौचर 

२१. सि तरी दतता 

चनवेदन 

वचत ऋण सि तरी  

–रु  .५१११  

रन्य सि तरी - रु .

२१११ 

१ मचिनत 

चभत्र 

 

ी. ी.र.वत 

ताच ख ा रचध ृत 
सि तरी  

दइु वप्रत भरे्त ा चनणाय 

संस्थत ा चवचनयम २ ीती , 

स्वघाृणत  ,सम्भतव्यतत रध्ययन व्यवसतचय   तयायाजनत ,

रचध तर ीययतयाजन पत्र,  

सदस्यिरु ा नतगरर तत 

तदथा सचमचत/सेयर सदस्यिरु ा फाप्रा सचित ा रचभरे्च 

ाेयर र ीवेा ालू्  ा भरपतई र जम्मत गरे ा वैं  भौचर 

२२. 
सि तरी 

रद्यतवचध /सचूच ृत  

चनवेदन र रे्चत परीेण ीचतवेदन 

धचथा  ऐन रनुसतर साचि चदन 
ी .ी. र. वत 

ताच ख ा रचध ृत 
सि तरी  सतधतरणसभत ा चनणाय  

 रचरुत ीमतणपत्र 
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   क्र.          

स.ं 

सेवा /सवु व धाको 

प्रकार 
सेवाग्राहीले पवर् याउनु व प प प्रुक्रया र प्रणा  

लाग् े 

शवल्क /रुतवर रू. 

लाग् े 

सणय 

सेवा प्ररा  ग प 

अुधकारी 

सम्पकक  

शाखा

/उनुपशाखा  

२३. 
न्यतयी  सचमचतमत 

उजरुी दतता 

चनवेदन 

चनालु्  सािी चदन ताच ख ा  माचतरी  तननु  नतगरर तत वत पररचय चलु्ने  तगज ीमतण 

उजरुीसरग सम्बचन्धत ीमतण 

२४. 
खफ. खम. रेचडया 

सजचतर्न स्वी ृती 

चनवेदन 

रु.२१११ सािी चदन 
ी .ी.र. वत 

ताच ख ा रचध ृत 

सतमतचज  

चव तस 

ातचत 

चवधतन/चनयमतवर्ी 

सजचतर्  सचमचत ा चनणाय र नतचगरर तत 

पतन/भ्यतप्र दतता ीमतणपत्र 

२५. 

“घ” वगा ा चनमताण 

ब्यवसतयी 

इजतजत /नचव रण  

चनवेदन 

रु .४१११ 

नचव रण 

सािी चदन र 

दतता१५ चदन 

ी.ी. र.वत 

ताच ख ा रचध ृत 
रतजर 

वडत ा चसफतररस 

घरेर्ु  तयतार्य ा ीमतणपत्र 

पतन/भ्यतप्र दतता  र  रचकु्ित ीमतणपत्र 

नतगरर तत ीमतणपत्र 

२६. 
ज्येष्ठ नतगरर  

पररचयपत्र 

चनवेदन 

चनिःालु्  

सािी चदन 

 

ी. ी.र .वत 

ताच ख ा रचध ृत 

मचिर्त तथत 

वतर्वतचर् त  
३ ीचत पतसपाप्रा सतइज ा फाप्रा 

६१ वृा पगुे ा नतगरर तत ा ीचतचर्पी 

२७. रपतंग पररचयपत्र 

चनवेदन 

चनिःालु्  १५ चदन चभत्र 
ी .ी. र. वत 

ताच ख ा रचध ृत 

मचिर्त तथत 

वतर्वतचर् त  

वडत  तयतार्य ा चसफतररस 

नतगरर तत/जन्मदतता र रचवभतव  ा नतगरर तत 

रपतंगतत दचेचने गरी चचचचख ा रप्रा सतइज ा ४ ीचत फाप्रा 

ातरीरर  परीेण गरे ा चनस्सत 

२८. 
वतर्क्र्व /वतर्क्र्व 

वडत /चवद्यतर्य ा चसफतररस सचित चनवेदन  चनिःालु्  साचिचदन 
ी. ी.र.वत मचिर्त तथत 
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   क्र.          

स.ं 

सेवा /सवु व धाको 

प्रकार 
सेवाग्राहीले पवर् याउनु व प प प्रुक्रया र प्रणा  

लाग् े 

शवल्क /रुतवर रू. 

लाग् े 

सणय 

सेवा प्ररा  ग प 

अुधकारी 

सम्पकक  

शाखा

/उनुपशाखा  

सजजतर् दतता वतर्क्र्व /वतर्क्र्व सजजतर् त पदतचध तरी ा जन्मदतता  ताच ख ा रचध ृत वतर्वतचर् त  

वतर्क्र्व /वतर् सजजतर् ा चनणाय  

२९. 

पा ु

उपचतर /पर ीीेण

/चाप तथत 

 ृचतमगभताधतन तथत 

ीतचवचध  परतमाा 

पारु्तइ पासेुवत उपातचतमत ल्यतइ दतता गने 

धचथा  ऐनवमाचजम साचिचदन 

पा ु

चचच यस 

/ीतचवचध  

पासेुवत  
 चर्चचत /मौचच  परतमाा  

३१. 
रतसतयचन  मर् 

इजतजत 

चनवेदन  

२१११ साचि चदन 
ी .ी. र .वत 

ताच ख ा रचध ृत 
 ृचृचव तस 

सि तरी /फतमा दतता /रद्यतवचध /सचूच ृत गरे ा पत्र  

२ ीचत पतसपाप्रा सतइज ा फाप्रा र संस्थत ा छतप 

संस्थत ा चनणाय 

वडत  तयतार्य ा चसफतररस 

दईु ध .व. ा रे्चत पररेण ीचतवेदन  

गादतमघर  ,नतपतौर् मेचान धचद ा चववरण  

चवगतमत मर्  तरावतर गरे ा चववरण  

 

नोट: 

 वडाको ससपारयस –   सम्वजन्धत वडाको ससपारयस  

 नागरयकता /ननणवम/प्रभाणऩत्र/प्रभाणऩूजाव –  सम्वजन्धत प्रनतसरऩी 
 ननवेदन –   तोककएको ढाॉचाभा ननवेदन 

 प्र .प्र.अ.-     प्रभुि प्रशासकीम अधधकृत 

 आधथवक ऐन –   भन्थरी न .ऩा.को आ .व.२०७७/७८ को आधथवक ऐन  

 

ववस्ििृ जानकायी सम्वक्न्धि शाखाउऩशाखाफाट लरन सबकनेछ उ  

 

छ. लनणतय गने प्रलक्रया र अलधकारी 
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 नगर सभा 

 नगर कायगपाजलका 

 नगर प्रमुख 

 प्रमुख प्रशासकीय अजधकृत 

 

ज. लनणतय उपर उजुरी सुने्न अलधकारी 

 नगर प्रमुख 

 प्रमुख प्रशासकीय अजधकृत 

 

झ. सम्पादन गरेको कामको लववरण 

सावतजलनक सेवा तथा क्षमता लवकास तफत  : 

   अनलाईन घटनादताग, राजश्व संकलन तथा सामाजजक सुरक्षा भत्ताको अजभलेख अद्यावजधक गरी सेवा 

प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त वनाइएको  ॰ 

   सावगजजनक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदशी र जन सहभाजगतामूलक बनाई प्रभावकारी ढङ्गले 

सावगजजनक सेवा प्रवाह गरी सुशासनको प्रत्याभूजत जदन समु्पणग सूचना तथा जानकारी यस नगरपाजलकाको 

web site- www.manthalimun.gov.np मा राखे्न, थथानीय सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन/ प्रशारण गने, 

हाम्रो मन्थिी रेजडयो पररसंवाद कायगक्रम सञ्चालन, नागररक वडापत्र, गुनासो पेजटका, कायागलय जभत्र 

सूचना अजधकारी र गुनासो सुने्न अजधकारीको व्यवथथा गररएको॰ 

   नगरका वाजषगक गजतजवजधहरुलाई पारदशी वनाई नगरपाजलकालाई जनता प्रजत जवाफदेही वनाउन 

नगरपाजलकाको  वाजषगक समीक्षा प्रगजत प्रजतवेदन सावगजजनक गररएको ॰ 

   नगरसभा, कायगपाजलका र जवषयगत सजमजतहरुको वैठक जनयजमत रुपमा तोजकएको समयमा वसी 

कायगक्रम तजुगमा, कायागन्रयन र अनुगमनमा सहभाजगता जनाउने पद्धजतको जवकास गररएको  ॰ 

   कायगपाजलकावाट भएका जनणगयहरु सवगसाधारणका लाजग Web-site र Facebook Page माफग त 

सावगजजनक गररएको ॰  

  सुरजक्षत आप्रवासन पररयोजनाको लाजग जवत्तीय साक्षरता सहजकताग पदपूजतग गररएको ॰ 

  काजतगक देस्ख पौषमसान्त सम्म ३ मजहनाको अवजधमा ३ वटा कायगपाजलका बैठक सम्पन्न गररएको,॰ 

  जनयजमत रुपमा माजसक कमगचारी / वडा सजचवको वैठक गररएको ॰ 

  २०७८ साल मंजसस १६  गते मन्थली नगरपाजलकाको थथापना जदवस जवजभन्न के्षत्रमा योगदान पुयागउने 

महानुभावहरुलाई पुरसृ्कत र सम्मान गरी मनाइएको ॰ 

  प्रशासन शाखाले वाजषगक रुपमा सञ्चालन गने कायगक्रमहरुको कायगयोजना र खररद योजना तयार गरेको ॰ 

http://www.manthalimun.gov.np/
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 नगर प्रहरीहरुको क्षमता जवकास कायगक्रम सञ्चालन गररएको ॰ 

 कमगचारी संगठन तथा व्यवथथापन सवेक्षण कायग सम्पन्न भइ दशौ नगर सभामा प्रसु्तत मस्यौदा प्रसु्तत 

गररएको ॰ 

 

लवत्तीय व्यवथथापन तफत  

स्थानीम सॊर्चि कोष व्मफस्थाऩन प्रणारी(SuTRA) भा प्रववष्ट बएको स्रोिगि फजेटको वववयण 

क्र 

स 
वजेट स्रोत जम्मा 

संघ प्रदेश गत आ व को मौजाद र 

आन्तररक स्रोत अनुदान राजश्व 

वााँडफााँड 

अनुदान राजश्व 

वााँडफााँड 

१ ५९६५२०००० १०६६०४००० ७७९५६००० ४१२१८००० २३६९४९००० १०५९२४७००० 

 

चारू आ.व.२०७८/७९ भा (२०७८ सार श्रावणदेखख २०७८ ऩौषसम्भ( बएको खचय य भौज्दािको 
वववयण 

क्र.सॊ. खचयको प्रकाय वावषयक फजेट बएको खचय खचय प्रतिशि  कैबपमि 

१ चारु ५२,५५,४४,००० २०,८३,५६,२५९.०३ ३९.६४   

२ ऩुॉजीगि ५३,३७,०३,१३६ ८,४१,२८,२८०.९७ १५.७६   

  जम्भा  १,०५,९२,४७,१३६ २९,२४,८४,५४०.३० २७.६१   

 

   TDS र  VAT सम्बस्न्धतको नाममा जम्मा गनग ETDS गरी Online Vouching प्रणाली माफग त 

दास्खला ॰ 

   सामाजजक सुरक्षा कर, पाररश्रजमक कर, बहाल कर लगायत जवजभन्न करहरु ETDS गरी Online 

Vouching माफग त दास्खला गररएको ॰ 

   जवजत्तय प्रजतवेदन जवजभन्न मन्त्रालय र तालुक जनकायहरुमा समयमै गने गरेकोले चौमाजसक जनकासा 

समयमै प्राि भएको ॰ 

   बजेजटङ र खचग लेखाङ्कनमा तादम्यता कायम भएको ॰ 

 

राजश्व पररचािन तफत  

  नगरपाजलकाले आफ्ना अजधकार के्षत्र जभत्रका राजश्वका शीषगकहरुमा राजश्व संकलनमा उल्लखनीय 

रुपमा वृस्द्ध भई आन्तररक राजश्व संकलनमा लक्ष्य अनुरुप प्रगजत उनु्मख रहेको छ ॰ आन्तररक 

राजश्ववाट रु ३,३०,००,००० आम्दानी हुने पूवागनुमान गररएकोमा पौष मजहनामम्म रु 

१७८७२७४२.७७ आम्दानी भएको छ ॰ यसरी ५४ प्रजतशत प्रगजत भएको छ ॰ 
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  आन्तररक राजश्वको महत्वपूणग स्रोत अन्तगगत रहेको ढँुगा, जगट्टी र वालुवाको ठेक्का पट्टाको कायग 

समयमा सम्पन्न भएको छ ॰ अनुमान अङ्क भिा कवोल अङ्क २२,००,००० ले वढी रहेको छ ॰  

   पाजकग ङ्ग तथा पटके कर लगायतका ठेक्काहरु समयमा सम्पन्न भएको ॰ 

 आजथगक ऐन संशोधनका लाजग नगर सभामा प्रस्ताव पेश गनग राजश्व परामशग सजमजतको वैठक वसी 

आवश्यक जनणगयहरु जलएको ॰ 

 

आलथतक लवकास तफत  : 

 एक वडा एक तरकारी नसगरी थथापना कायगक्रमको लाजग माग संकलन भएको ॰ फुलासी पोखरीमा 

एकीकृत घुस्ि जशजवर माफग त् माटो उपचार तथा घुस्ि जशजवर सम्पन् न भएको छ ॰ 

 बालीमा लागे्न रोग तथा कीरा जनयन्त्रणको लाजग प्राजवजधक सहयोगको साथै नमूनाको रुपमा 

जवषादीहरु जवतरण गररएको छ ॰ 

 ५० प्रजतशत अनुदानमा जवतरण गररने कृजष  औजार तथा उपकरणहरु  ,लास्ष् टक पोखरी र ला स्ष् टक 

घर जनमागणको लाजग आवश्यक लास्ष् टक  ,मकैको उन् नत बीउ ,बजारीकरणको लाजग आवश्यक 

लास्ष् टक के्रट र जडजजटल तराजु ,मौरीपालन सामग्री आजद कायगक्रमको माग संकलन ग ररएको र 

छनौट प्रजक्रयामा रहेको छ ॰  

 बालीमा लागे्न रोग तथा कीरा जनयन्त्रणको लाजग प्राजवजधक सहयोगको साथै नमूनाको रुपमा 

जवषादीहरु जवतरण गररएको छ ॰  

 प्रधान्मन्त्री कृजष आधुजनकीकरण पररयोजना  ,पररयोजना कायागन्रयन इकाई ,मन्थली ,रामेछापसँगको 

सहकायगमा सुन्तला र जुनार नसगरीको लाजग जाली घर जनमागण गररएको थथानको माउ बोटहरुको 

नमूना संकलन गरी PCR परीक्षणको लाजग रास्ष् टि य सुन्तलाजात अनुसन्धान कायगक्रम  ,पारीपााे ,

धनकुटामा पठाईएको छ ॰  

 कृजष ज्ञान केन्द्र  ,मन्थली रामेछाप र बीउ जवजन प्रयोगशाला ,हेटौडंासँगको सहकायगमा खाद्यन् न बीउ 

उत्पादन पकेट के्षत्र पन्थली र बाने्द्रबेसँीमा उत्पादन गररएको धानको बीउको जनरीक्षण गरी 

आवश्यक सल्लाह प्रदान गररनुका साथै एक जदने थथलगत ताजलम सञ् चालन भएको छ ॰  

 वडा नं  .६ ,कुनौरीमा कररब १ रोपनी के्षत्रफलमा बीउ जवजन प्रयोगशाला ,हेटौडंासँगको सहकायगमा 

१४ जातका गहँुको जातीय परीक्षण कायग भईरहेको छ ॰  

 फलफूल तथा तरकारी मूल्य रृङ् खला जवकास आयोजना (VCDP) तफग  गोलभेडा  ,काउली र  

बिाको बीउ आयोजनाको पकेट के्षत्र वडा नं .१ ,७ र ८ का कृजष फमग , कृषक समूह र कृजष 

सहकारीहरुलाई जवतरण गररनुका साथै नसगरी व्यवथथापन  ,बेमौसमी तरकारी उत्पादन प्रजवजध 

सम्बन्धी ताजलम प्रदान गररएको छ ॰  
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   कृजतम गवगधारण सेवा गाई ५८६, भैसी, २५८ र वाखा संख्या २  गरी कुल जम्मा : ८४६, मेजडकल 

उपचार सेवा : ८८१६, माईनर सजजगकल उपचार सेवा : २१५, प्रयोगशाला सेवा १३१, गाईनोकोलोजज 

सेवा: ९३, खोप सेवा / रेजबज खोप सेवा : ३८७ प्रदान गररएको ॰ 

   छाडा कुकुर जनयन्त्रण गरी बन्ध्याकरण र रेजवज खोप जशजवर वडा नं १ र १३ मा सञ्चालन गरी  ४३३ 

वटा छाडा कुकुरमा सेवा प्रवाह, एक वडा एक जोनोजटक रोग (रेजबज रोग) तथा थथलगत परजजवी 

जनयन्त्रण जशजवर बड़ा नं. ४, ५, १३ र १४ मा सञ्चालन भई ६४९ घर धुरीको ८४७७ पशुपस्न्छहरुमा 

बाह्र तथा जभत्री पजजवी जनयन्त्रणमा सघाउ र ४४२ घरपालुवा कुकुर / जवरालो हरुमा रेजवज खोप 

सेवा प्रवाह गररएको ॰ 

   जहउदे जै घांसको जवउ जवतरण ६४.५ हेक्टरमा ६४६३ के.जी. ५३८ जनामा जवतरण, मासु पसल 

अनुगमन १ एक पटक अनुगमन गररएको पसल संख्या : १६ इंजपजडजमयोलोजज ररपोजटग : ६ पटक 

पे्रषण, कृजत्रम गभगधान ररपोजटग : ६ पटक सपे्रषण गररएको ॰ 

   राजश्व संकलन : रु. १८१६० ( पशुपन्छी जनकासी जववरण : कुखुरा ७३००, खशी बोका : १६५, वगुर 

/ सुगुर : ३८२, गाई, गोरु : ३८९, रागां : ४१, बगुरको मासु : २६०० के.जी.) गररएको ॰   

   स्स्टनलेश स्स्टल जमल्क क्यान जवतरण कायगक्रममा आवेदक जदने घरपररवार संख्या : १७३ माग 

संख्या : १७७ (१० जलटर ९० क्यान र २० जल. ८७ क्यान), पशु जवमा अनुदान कायगक्रम आवेदक 

जदने घरपररवार संख्या : १९५ (५२० वटा गाई/भैजस संख्या), भैसीमा सुते्करी स्याहार प्रोत्साहन भत्ता 

अनुदान कायगक्रमका लाजग पेश गने आवेदकको संख्या : १०७ (भैसी संख्या : १२१ , छनौटको 

प्रजक्रयाको लाजग थथलगत अनुगमन गदै गररएको र माघको पजहलो हिा जभत्र छनौट प्रजक्रया 

सम्पन्न गरी अनुदान जवतरण गररने ॰ यस चालु आ.व.को प्रथम चौमाजसक अवजधको दुध उत्पादन 

गरी दुग्ध डेरी उधोगमा जवक्री गने कृषक/व्यवसाजयक फामग/ समुह सजमजतहरु लाई दुध जवक्री 

गरेको दुधको पररमाणको तथ्याङ्क अध्यावजध गने कायग भईरहेको र माघको पजहलो हिा जभत्र प्रजत 

जलटर रु.२ रुपैया अनुदान रकम जवतरणको तयारी भएको ॰ 

   ५० प्रजतसत लागत साझेदारीमा युवा लजक्षत गाई/भैजस, वाखा, वंगुर कुखुरा प्रबद्धगन, जजजवकोपाजगन 

कायगक्रम अन्तरगत गाई/भैजसको गोठ, बाखाको खोर, वंगुरको खोर, कुखुराको खोर सुधार तथा 

सहकायगमा भकारो सुधार कायगक्रम, दुध संकलन केन्द्र थथापना, गाई भैसीको साना व्यवसाजयक 

कृजष उत्पादन केन्द्र पकेट जवकास कायगक्रम, माछा पोखरी जनमागण तथा माछाको भुरा खररद तथा 

ढुवानीको लाजग अनुदान कायगक्रम ,व्यवसाजयक बाखा फामग / बाखापालन कृषक समुहको लाजग 

उन्नत जातको बोयर जमुनापारी क्रस जातको बोका जवतरण कायगक्रम, ७० प्रजतशत लागत 

साझेदारीमा काउम्याट खररद तथा जवतरण कायगक्रम र ७० प्रजतशत लागत साझेदारीमा मोटर 

जजडत च्यापकटर खररद तथा जवतरण कायगक्रमको लाजग सूचना प्रकाजशत भई ६५० बटा प्रस्ताव 

प्राि भएको र छनौटको कायग भई रहेको ॰ 
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   एक वडा एक जोनोजटक रोग (रेजवज रोग) तथा थथलगत परजजबी जनयन्त्रण जशजवर बडा न. ४ र १४ 

मा सञ्चालन भई ४४९ घर धुरीको : ५४५५ पशुहरूमा बाह्र तथा जभत्री परजजवी जनयन्त्रणमा सघाउ 

र  ३२ घरपालुवा कुकुर जवरालो हरुमा रेजबज खोप सेवा प्रवाह गररएको ॰ 

   मासु पसल १६ वटा अनुगमन गररएको र ईजपजडजमयोलोजज ररपोजटग पटक ३ पटक सम्प्रषेण 

गररएको ॰ 

   युवा उद्यम ऋण सहयोग कायगक्रम अन्तगगत १० वटा समुह तथा फमगलाई ऋण सहयोग गररएको ॰ 

   मन्थली नगरपजलका वडा नं ४ र ९ मा गररवी जनवारणका लागी लघु उद्यम जवकास कायगक्रमको 

अजभमुखीकरण, सहभागीतामुलक ग्रामीण लेखाजोखा र ब्यवसाय सचेतता कायगक्रम सम्पन्न 

भएको॰ 

   मन्थली नगरपजलका वडा नं ९ का ५ जना सहभागीहरुलाइ अचार बनाउने तालीम ८  जनालाई 

ब्यवसाजयक तरकारी खेती सञ्चालन गनग ताजलम सम्पन्न गररयो ॰ 

   मन्थली नगरपजलका वडा नं ४ र ९ का ३ जना सहभागीलाई ४५ जदने जसलाइ सम्बन्धी ताजलम ,वडा 

नं ९ का १ जनालाई होटल सम्बन्धी ताजलम , वड न ४ का ११ जनालाई वाख्रा पालन र १४ जनालाई 

वुङ्गुर ताजलम सम्पन्न भएको छ ॰ 

   मन्थली नगरपाजलका वडा नं १ मा स्िन जप्रन्ट  १५ जदने ताजलम सुरु भएको ॰ 

   प्रते्यक वडासंग रोजगारमुलक आयोजना संचालन गनग आयोजना माग गररएको ॰ 

   मन्त्रालयबाट समय समयमा गररएका जनदेशन अनुसार रोजगार व्यवथथापन सूचना प्रणाली (E-

MIS) मा जवजभन्न सूचना तथा तथ्यांकहरुको अद्यावजधक गररएको ॰ 

   मन्त्रालयबाट सूचना भए बमोजजम श्रजमकहरुलाई उपलि गराइने सीपमूलक तथा जीवन उपयोगी  

ताजलमको लाजग मन्त्रालयमा  अनलाईन जवजधबाट प्रस्ताव पेश गररएको ॰ 

  आयोजना अपलि गराइएका १३ वटा वडाहरुमा प्राि आयोजनाको प्रजवजधक सवेक्षण को काम  

सम्पन्न गरर आयोजनाहरुको लागत ईस्स्टमेट तयार गरी सम्झौताको कायग भइरहेको ॰ 

   लागत ईस्स्टमेट तयार भए पिात रोजगारीको हक सम्बन्धी जनयमावली¸ २०७५ बमोजजम गजठत 

थथानीय जनदेशक सजमजतको बैठक बसी जनणगय भए अनुसार १३ वटै वडाहरुलाई योजना 

सम्झौताका लाजग पत्राचार गररएको र सोही अनुसार २ वटा वडाहरु (वडा नं .९  र ११) बाट योजना 

सम्झौता भइ आयोजना कायागन्रयनको चरणमा गइसकेको छ ॰ अन्य वडाहरुसँग सम्झौताको 

कायग भइरहेको छ ॰ 

 आप्रवासी स्रोत केन्द्रवाट २५१८ जनाले परामशग सेवा प्राि गरेका छन ॰ वैदेजशक रोजगारीमा जान 

लागेका युवाहरुलाई गहन अजभमुखीकरण ११० र समुदाय अजभमुखीकरणमा १५३ जना सहभागी 

भएका छन् ॰ त्यसै्त तीन वटा जवत्तीय साक्षरता कक्षा सञ्चालनमा रही ४८ जना लाभास्न्रत भई 

रहेका छन् ॰ 
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 नगरपाजलकाले संघीय प्रणाली अनुरुप अन्य थथानीय तहसँग समन्रय, सहकायग र सह अस्स्तत्वको 

जसद्धान्त वमोजजम दोरम्वा, सुनापजत र उमाकुण्ड गाँउपाजलकालाई समेत प्राजवजधक सहयोग 

उपलव्ध गराइएको छ ॰ 

 

सामालजक लवकास तफत  : 

 शुन्य दरविी भएका माध्यजमक जवद्यालयहरुमा माध्यजमक तहको जशक्षक( अङ्गे्रजी, गजणत र 

जवज्ञान ) व्यवथथापन गनग ४ वटा माध्यजमक जवद्यालयहरुमा  २ /२ वटा र  माध्यजमक तहमा एक 

मात्र दरविी/ राहात अनुदान  भएका ४ वटा जवद्यालयहरुमा १ /१ वटा र जवद्याथी संख्याको 

आधारमा थप ३ वटा अनुदान कोटा सजहत १५ वटा माध्यजमक तहको जशक्षक वरावरको अनुदान 

कोटा र र आधारभूत तहका लाजग प्राि ४ वटा अनुदान कोटाहरु जवद्यालयहरुलाई उपलव्ध गराइ 

अंगे्रजी, गजणत र जवज्ञान जवषयको जशक्षकहरुको व्यवथथा गररएको  ॰  

 माध्यजमक जवध्यालयहरुमा कस्िमा अङ्गे्रजी, गजणत र जवज्ञान जशक्षक अजनवायग गनग नगरको 

आन्तररक स्रोतवाट १० जना जशक्षण स्वयम सेवकको व्यवथथा गरी जशक्षक सुजनजित गररएको ॰ 

 यस नगरजभत्र अवस्थथत मन्थली माध्यजमक जवद्यालय मन्थलीमा सञ्चाजलत जवज्ञान धारमा कक्षा ११ र 

१२ मा अध्ययन गने नगरवासी ३२ जना वालवाजलकाहरुलाई जन:शुल्क अध्ययन गनग गराउन 

सहयोग  गररएको छ ॰  

 जशक्षण स्वयम सेवक, अनुदान जशक्षक, जवद्यालय कमगचारी र वाल जवकास सहजकतागहरुको 

छनौटमा नगर जभत्र एकरुपता कायम गनग कायगजवजध जारी गरी व्यवस्थथत गररएको छ ॰  

 करार जशक्षक छनौट प्रजकयालाई पारदशी र व्यवस्थथत वनाउन जवज्ञहरुको समुहबाट प्रश्न पत्र 

जनमागण  गराई प्रश्न पत्र बैकको थथापना गनग जवज्ञहरुको लाजग सूचना प्रकाशन गररएको छ ॰ 

 जवद्याथी सख्या उले्लख्य भएका माध्यजमक जवद्यालयहरुमा जवज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय र 

सूचना प्रजवजधको व्यवथथा र आधारभुत जवद्यालयहरुमा सूचना प्रजवजधको व्यवथथा गरी प्रजवजधमैत्री 

जशक्षण पद्धजतमा जोड जदने वातावरण जनमागण गररएको छ ॰ 

 आधारभूत तह (६-८) को थथानीय पाठ्यक्रम जनमागण र आधारभूत तह (१-५) को जनजमगत थथानीय 

पाठ्यक्रमको पाठ्य सामग्री जनमागण कायागरम्भ गररएको छ ॰ 

 योग ध्यान तथा मूल्य जशक्षा सम्वन्धी आधारभूत तहका जशक्षकहरुलाई ताजलम सञ्चालन ॰ 

 जवद्याथी मूल्याङ्कन प्रणाली सम्वन्धी अजभमुखीकरण र थथानीय पाठ्यक्रमको जवद्याथी मूल्याङ्कन 

ढाँचा जनमागण गररएको॰ 

 जवद्यालयहरुको शैजक्षक गजतजवजधहरु प्रभावकारी र व्यवस्थथत वनाउन अनुगमन एंव सुपरीवेक्षण 

कायगमा जोड जददै आएको छ ॰ 

 खेलकुदका माध्यमवाट नगरपाजलकाको पजहचान राजिि य अन्तरागजिि यरुपमा गराउने अजभप्रायले 

चाडपवग लजक्षत िव स्तरीय खेलकुद, नगर स्तरीय मन्थली मेयर कप खुला पुरुष भजलवल, राजिि य 
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माझी गोल्ड कप, जजल्ला स्तरीय फुटवल, प्रजतयोजगताहरु सञ्चालन भएको छ ॰ यस जकजसमका 

प्रजतयोजगताहरुवाट नगर जभत्रका युवाहरुको खेलकुद प्रजतको अन्तजनगजहत क्षमतालाई प्र्ुटन 

गराउन र प्रवद्धगन गनग सहयोग पुगेको छ ॰ खेलाडीहरुको उच्च मनोवल अजभवृस्द्ध र प्रोत्साजहत 

गनग सम्मान र पुरसृ्कत गने पराम्पराको थालनी गररएको छ ॰ 

 कोजभड खोप लगाएको 1st dose- २३३५४ जना 2nd dose  १६८३५ जना लगाइएको ॰ 

 २०७८ साउन देखी हालसम्म Antigen -२५६ , PCR  - १४६ जनामा  परीक्षण गदाग पोजेजटभ -७५ 

र ८३ जनामा देस्ख उपचार गररएको ॰ 

 स्वास्थ्य संथथाको वाजषगक सजमक्षा सम्पन्न ॰ 

 ६ पटक जनयजमत माजसक वैठक सम्पन्न ॰ 

 क्षयरोग जनयन्त्रणको प्रथम कोहटग एनालाईजसस गोष्ठी संचालन क्षयरोगको ई -ररपोजटगङ अपडेट ॰  

 स्वास्थ्य संथथा प्रमुखहरुको कायागलय संचालन गनग क्षमता अजभवृस्द्ध २ जदने ताजलम संचालन ॰ 

 एजककृत घुिी जशजवर माफग त स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरर २७५ जनालाई सेवा जदएको 

 मजहलाहरुको आङ्ग खसे्न समस्याको समाधान र उपचार तथा VIA परीक्षण सम्वन्धी जशजवरमा १८८ 

जनाले सेवा पाएका ॰ 

  जवपन्न नागररक स्वास्थ्य उपचारको लाजग जसफाररस ३३ जनालाई गररएको  ॰  

 स्वथथ जमगौला स्वथथ मन्थली कायगक्रम अन्तगगत ६ वषग माजथमा १३००० जनसंख्याको जमगौला 

परीक्षण गररएको र परीक्षण कायगक्रम जनरन्तर संचालन भएको ॰ 

 २४ घणे्ट वजथगङ सेन्टरमा १९५ जना प्रसुजत भएको ॰ 

 मजहला स्वास्थ्य स्वयं सेजवका जदवस तथा जवश्व एड्स जदवश मनाईएको॰ 

 मन्थली अस्पताल संचालनको लाजग आकस्स्मक कक्ष र ईन्डोर कक्ष संचालन गनग ५ कोठे भवन 

जनमागण कायग सम्पन्न भएको॰ 

 जसक्राल आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र जनमागण सम्पन्न भई हस्तान्तरण भएको ॰ 

 अत्यावश्यक जनशुल्क औषजध खररदको लाजग ई -जवजडङ माफग त टेण्डरु आ ान गररएको ॰  

 लैंजगकजहंसा जपजडतलाई OCMC माफग त ३९ जनालाई सेवा जदएको ॰ 

 पाँच वषग मुजनका वालवाजलकाहरुलाई जभटाजमन ए ३२७२ र जुकाको औषजध २८४२ जनालाई 

खुवाईएको ॰  

 जवद्यालयका १२००० जवद्याथीहरुलाई पोषण कायगक्रम अन्तगगत जुकाको औषजध २०७८ मंजसर 

मजहनामा जवतरण गररएको ॰ 

 जजटलतायुक्त प्रसुजत सेवा व्यवथथापनको लाजग हाल सम्म एमु्वलेन्ऱ भाडा ८२ जनालाई सेवाको 

लाजग माजथल्लो स्तरको अस्पतालमा व्यवथथापन गररयो ॰ 

 कुकुरले टोकेको व्यस्क्तलाई एस्न्टरेजवज भ्यास्क्सन - १६१ जनालाई सेवा जदएको ॰  

 मन्थली प्रा .स्वा.के .माफग त पोिमाटगम ४५ वटा शवको गररएको  ॰ 
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 अत्यावश्यक जन: शुल्क  औषजधहरुको अभाव हुन नजदन व्यवथथापकीय पक्षलाई चुस्त दुरुस्त 

वनाइएको छ ॰ 

 लैजङ्गक जहंसा जवरुदको १६ जदने अजभयान जवजभन्न कायगक्रम गरी सञ्चालन ॰ कानूनी सचेतनामूलक 

कायगक्रमवाट १६६ जना लाभास्न्रत ॰ 

 स्वास्थ्य शाखासँगको सहकायगमा १९० जना मजहलाहरुको पाठेघर परीक्षण ॰ 

 अन्तरागजिि य अपाङ्गता जदवसको अवसरमा ६ जनालाई न्यानो कपडा जवतरण ॰ 

 ६० जना सहभाजगतात्मक लेखाजोखा जवजधवाट व्यवसाय छनौट तथा कायगयोजना  तयारी ॰ 

 २ जदने सीप तथा व्यवसाय जवकास ताजलमवाट ५९ जना लाभास्न्रत ॰ 

 ५० जनालाई आधारभूत  तहको जशक्षक तयारी कक्षा सञ्चालन भइरहेको ॰ 

 सामाजजक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीहरुको नवीकरण कायग गररएको ॰ 

 सामाजजक सुरक्षा भत्ता पाउने नयाँ लाभग्राहीको जसस्टममा प्रजवि गने कायग गररएको॰  

  २०७८॰०७९ को प्रथम तै्रमाजसक भत्ता जनकासा नगर जभत्र ७० वषग माजथका ३०४८ जनालाई जेष्ठ 

नागररक भत्ता, ६० वषग माजथका २९७ जनालाई जेष्ठ नागररक भत्ता ( दजलत) , ६० वषग माजथका 

५६६ जना जेष्ठ नागररक एकल मजहला , ६५३ जनालाई जवधुवा एकल मजहलालाई आजथगक 

सहायता,  शारीरीक रुपमा कमजोर भएका व्यस्क्तहरुमधे्य पूणग अपाङ्ग (क) वगग १२३ जना, (ख) 

वगग २२६ जना र दजलत वालवाजलका ६१० जना गरी ५५२३ जना सामाजजक सुरक्षा भत्ता उपलव्ध 

गराइएको॰ 

 दोस्रो तै्रमाजसक सामाजजक सुरक्षा भत्ता उपलव्ध गराउन जववरण अध्यावजधक भइरहेको ॰ 

 प्रथम तै्रमाजसक सामाजजक सुरक्षा भत्ता सवै वडाहरुको वैजङ्कग प्रणालीमाफग त जवतरण गररएको ॰  

 

पूवातधार लवकास तफत  : 

  नगरको सम्रग जवकासको अवथथा समेजटएको नगरको आवजधक योजना जनमागण गरी छलफल र 

स्वीकृजतका लाजग नगर सभामा पेस गररएको ॰ 

 आ व २०७८/०७९ मा उपभोक्ता सजमजत माफग त सञ्चालन हुने पूवागधारका कायगक्रमहरु पौष २० 

गतेसम्म सम्झौता गरी सके्न कायग ताजलका मुताजवक ७०६ वटा आयोजनाहरु मधे्य ३३८ वटा 

आयोजनाहरुको (४७.८७ %) मात्र सम्झौता भई कायग आदेश उपलव्ध गराइ सकेको छ ॰ ८२ वटा 

आयोजनाहरुको कायग सम्पन्न भई भुक्तानी भएको छ॰ 

 नगर कायगपाजलकाको प्रशासजनक भवन पूणगरुपमा जनमागण कायग सम्पन्न भएको छ ॰ वडा कायागलय 

नभएका वडाहरुमधे्य ३ वटा वडा कायागलय भवन जनमागण कायग सम्पन्न भएका छन् ॰ बाकी ंवडा 

कायागलयहरु आगामी आ व २०७९॰८० संघीय समपुरक अनुदानबाट जनमागण गने गरी स्रोत 

सुजनजित गरेको छ॰ 
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 सघीय र प्रदेश सरकारसँगको समन्रय र सहकायगमा नगर जभत्रका मुख्य सडकहरु मधे्य मन्थली 

ठूलीमदौ अचगले डाँडागाउँ ठाँटी सडक , सालु वजार कुकुरकाटे भञ्ज्याङ्ग, कुनौरी काजलका मा 

जव हुलाक डाँडा सडक, गेलु सावाडाँडा पशुपजत जसक्राल साउनेपानी सडक, गाइखुरा जचसापानी 

फुट ट्याक, देजवटार फुलासी सडक ,तामाकोशी अस्पताल सामुदाजयक हल सडक, जवस्ली वडा 

अजफस सडक, अजमनटार वडा अजफस सडक, १४ न वडा कायागलय कम्पाउण्ड, मन्थली प्रवेश 

गेट जनमागण र मन्थली नगरपाजलका कायागलय कम्पाउण्ड र पजकग ङ्ग जनमागणको वोलपत्र आव्हानको 

कायग सम्पन्न गरी जनमागण व्यवसायीमाफग त जनमागण कायागरम्भ भई सकेको छ ॰ उक्त 

आयोजनाहरुको सम्झौता भई वाँकी रहेको रकम पररचालन गने अजभप्रायले तत् तत् 

आयोजनाहरुमा पुन वोलपत्र आव्हान गररएको छ ॰ जसवाट लक्ष्य भिा वढी भौजतक प्रगजत हुने 

वातावरण जनमागण भएको छ ॰ हालसम्म नगर जभत्र संघ , प्रदेश र यस नगरपाजलका समेतको 

लगानीमा ६४.९७६ जकलो जमटर कालोपते्र सडक जनमागण सम्पन्न भएको छ भने ३५.९४३ जकलो 

जमटर सडक ग्राभेल तथा सोजलङ्ग गररएको छ ॰ 

 नगरजभत्रका धाजमगक, ऐजतहाजसक तथा पयगटकीय सम्पदाहरुलाई संरक्षण तथा सम्वद्धगन गरी 

पयगटक प्रवधगन गने कायगलाई उच्च प्राथजमकतामा राखी आवश्यक पूवागधार जनमागण गने कायगहरु 

भइरहेका छन् ॰ 

 पुरानागाँउ वाउनचुरा वैरा महादेव (थानापजत) मस्िरलाई लजक्षत गरी जसढी जनमागण, रेजलङ्ग, 

प्रजतक्षालय, खानेपानी जनमागणका कायगहरु अस्न्तम चरणमा पुगेको छ ॰  

 जभमसेनथान र जचसापानी गढीलाई लजक्षत गरी फुटट्याक जनमागण र भलुवाजोरको 

जतले्कथथानगढीलाई लजक्षत गरी प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा क्रमागत रुपमा योजनाहरु 

सञ्चालन भइरहेका छन् ॰  

 नगरको महत्वपूणग गौरवको आयोजनाको रुपमा वाल उद्यान सजहतको तीनलाल पाकग  संघीय 

सरकारको साझेदारीमा जनमागण भइरहेको छ र उक्त कायग यही फालु्गण मसान्तसम्म सम्पन्न हुने 

प्रजतवद्धता जनमागण व्यवसायीले जनाएको छ ॰ 

 सडक वोडग नेपालको सडक ममगत सुधार कायगक्रम अन्तगगत सञ्चाजलत भटौली साठीमुरे कले्लरी 

सडकमा दुई प्यकेजमा जनमागण कायग वोलपत्र जवजधवाट सञ्चालन भएकोमा जनयजमत अनुगमन र 

सुपरीवेक्षण गरी जनमागण कायग सम्पन्न भएको छ ॰ 

 तामाकोसी आसपासका खेती योग्य जजमनहरुमा जसचाईको माध्यमबाट कृषी उपजमा आत्मजनभर 

बनाउन सघं प्रदेश र नगरको आफ्नै स्रोतबाट सेलो जडप वोररङ्ग जलस्फ्टङ्गबाट जसचाई गने र 

नगरको माजथल्लो भागहरुमा रहेको परम्परागत कुलोहरुलाई सुधार गरी जसचाई गने व्यवथथा 

गररएको छ ॰ 

 फोहोर मैला व्यवथथापनका लाजग वडा न ७ र ८ को सीमाना वडीमुहान के्षत्रमा Land Fill Site 

जनमागण गने  गरी DPR जनमागणको कायग सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ  
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 नापी जवभागको सहयोगमा मन्थली नगरपाजलकाको वहुके्षत्रगत GIS नक्शा तयार गररएको छ ॰ 

 सामाजजक सञ्जाल, टेजलफोन र कायागलय मै उपस्थथत भई जवकास आयोजनाका सम्वन्धमा आएका 

गुनासाहरुका सम्वोधन तत्काल थथलगत रुपमा आवश्यक्ता अनुरुप जवषय जवज्ञ सजहतको 

टोलीवाट अनुगमन एंव सुपरीवेक्षण गराई सुधार गररँदै आएको छ ॰ 

 नगरजभत्र सञ्चाजलत आयोजनाहरुलाई उपभोक्ता, वडा र नगरस्तरवाट  अजभमुखीकरण गरी ३ 

तहको अनुगमनको ब्यवथथा गररएको र यस्तो अनुगमनलाई नजतजामूलक वनाउन प्रयासहरु 

भएका छन् ॰ 

वातावरण तथा ववपद तर्य  : 

 नगर जभत्र हुन सके्न प्राकृजतक जवपजत्तको क्षजतलाई नू्यनीकरण गदै उद्धार, राहत जवतरण र 

पुनरोत्थान तथा पुनथथापनाका कायगमा जोड जदइ नगर जभत्र रहेका दमकल, एमु्वलेन्ऱ, सववाहन र 

व्याकहोलोडरलाई २४ सै घण्टा सुचारु अवथथामा राखी भारी वषागदले अवरुद्ध भएका 

सडकहरुलाई जसघ्राजतजसघ्र सञ्चालनमा ल्याइएको ॰ 

 वातावरणको के्षत्रमा काम गने जवजभन्न संघ सथथाहरुसगँको समन्रय र सहकायगमा वृक्षारोपण, 

संरक्षण र सम्वद्धगनका कायगक्रमहरु सञ्चालन गरी वातावरण मैत्री नगर जनमागणमा जोड जदएको ॰ 

 

लवधेयक सलमलत / कानून तफत  

   न्याजयक सजमजत समक्ष प्राि हुन आएका उजुरीहरुको समयमै सुनुवाई गररएको छ ॰ 

   उजुरीको सुनुवाईको लाजग ईजलासको व्यवथथा गररएको छ ॰ 

   नगरपाजलकामा परेका उजुरीहरु मधे्य २ वटा उजुरी फछौट भएको छ ॰ 

 न्याजयक  सजमजत र इजालसको वैठक एक पटक सम्पन्न ॰ 

 टोल सुधार संथथा र कानुनी जशक्षा सम्वन्धी अनुजशक्षण कायग  वडा न १४ मा सम्पन्न भएको ॰ 

 ४ वटा कायगजवजध,  १ वटा ऐन र १/१ वटा ऐन र कायगजवजध संशोधन भएको॰ 

ञ. सूचना अलधकारी र प्रमुखको नाम र पद 

क्र स  नाम थर पद सम्पकग  न 

१ श्री रमेशकुमार वसे्नत नगर प्रमुख ९८५४०४३८३२ 

९८५१०४८४५८ 

२ श्री जललाराज पौडेल प्रमुख प्रशासकीय अजधकृत ९८५४०४८१११ 

३ श्री हेमन्तकुमार वुढाथोकी  सूचना / गुनासो सुने्न अजधकारी ९८६३०२३०१४ 
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ट. ऐन, लनयम, लवलनयम वा लनदेलशकाको सूची 

यस नगरपाजलकामा हालसम्म (२०७७/०९/२९) जारी भई थथानीय राजपत्रमा प्रकाजशत गरी कायागन्रयनमा आएका 

ऐन, जनयम, कायगजवजध एवं जनदेजशकाहरुको सूची ॰ 

क्र.स. ऐन कानुनको नाम स्वीकृत लमलत 

१ मन्थली नगरपाजलकाको उपभोक्ता सजमजत गठन पररचालन तथा व्यवथथापन सम्बस्न्ध कायगजवजध २०७५ २०७५/७/७ 

२ युवा उद्यम कायगक्रम सञ्चालन कायगजवजध २०७६ २०७६/३/२ 

३ अपाङ्गता भएका व्यस्क्तको पररचय–पत्र जवतरण कायगजवजध, २०७५ २०७५/९/९                                         

२०७५/९/९ ४ मन्थली नगर कायगपाजलकाको जनणगय वा आदेश र अजधकारपत्रको  प्रमाणीकरण (कायगजवजध) जनयमावली 

 २०७४ 

२०७४/१२/२३ 

५ आधारभूत तह पररक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवथथापन जनदेजशका, २०७६ २०७६/११/१ 

६ खेलकुद जवकास ऐन २०७६ २०७६/९/२३ 

७ सुशासन ऐन २०७६ २०७६/९/२३ 

८ थथानीय बजार व्यवथथापन ऐन २०७६ २०७६/९/२३ 

९ जे्यष्ठ नागररक पररचय–पत्र जवतरण कायगजवजध २०७६ २०७६/५/१० 

१० दुध उत्पादनमा अनुदान जवतरण कायगजवजध २०७६ २०७६/५/१० 

११ नगर प्रहरी जनयमावली २०७४  २०७४/१२/२३ 

१२ “घ” वगगको जनमागण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी जनयामावली २०७४ २०७४/९/२१ 

१३ न्याजयक सजमजतको कायगजवधी सम्बन्धी ऐन द्दण्ठद्ध  २०७४/१२/२६ 

१४ उतृ्कि नगर पत्रकाररता कोष सञ्चालन कायगजवजध २०७६  २०७६/२/१ 

१५ पदाजधकारीहरूको आचारसंजहता २०७४ २०७४/१२/२३   

१६ प्रशासकीय कायगजवधी (जनयजमत गने) ऐन २०७४ २०७४/१२/२६ 

१७ थथानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कायगजवजध २०७४ २०७४/१२/२३ 

१८ राहत सामग्री जवतरण सम्वन्धी कायगजवजध २०७६ २०७६/१२/२६ 

१९ बजार अनुगमन जनदेजशका २०७४  २०७४/१२/१३ 

२० जवपद् व्यवथथापन कोष सञ्चालन कायगजवजध २०७६ २०७६/१२/१० 

२१ जवद्यालय व्ववथथापन सजमजत गठन कायगजवजध,२०७६  २०७६/५/१० 

२२ शववाहन सञ्चालन कायगजवधी २०७६ २०७६/११/३० 

२३ आधारभूत तथा माध्यजमक जशक्षा ऐन २०७४  २०७४/१२/२६ 

२४ साजहत्यकार कल्याण कोष सञ्चालन कायगजवजध २०७६              २०७६/२/१ 

२५ सुरजक्षत आप्रवासन कायगक्रम सञ्चालन कायगजवजध २०७५         २०७५/८/२८ 

२६ बालमैत्री थथानीय शासन तथा  बाल  अजधकार संरक्षण सम्वस्न्ध कायगजवजध  २०७७ २०७७/३/१२ 

२७ सहकारी ऐन २०७४                           २०७४/१२/२६ 

२८ थथानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाइ ऐन, २०७४ २०७४/१२/२६ 

२९ हेबी इकुऩभेन्ट सञ्चारन कामवववधध)२०७५(                                      २०७४/१२/२६ 

३० कभवचायी कल्माण कोष सञ्चारन कामवववधध ऐन २०७७ २०७७/९/२३ 
३१ आधथवक ऐन २०७७ २०७७/०/२९ 
३२ भन्थरी नगयऩासरकाको कामव सञ्चारन ननदेसशका २०७७ २०७७/११/२८ 

३३ जरस्रोत ननमभावरी २०७७ २०७७/९/२१ 
३४ अटो रयतसा सञ्चारन कामवववधध २०७७ २०७७/९/२१ 

३५ टोर सुधाय सॊस्था सञ्चारन कामवववधध २०७७ २०७७/९/२१ 

३६ कयायभा  जनशजतत व्मवस्थाऩन कामवववधध २०७७ २०७७/९/२३ 
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क्र.स. ऐन कानुनको नाम स्वीकृत लमलत 

३७ सूचना तथा असबरेि केन्र स्थाऩना कामवववधध २०७७ २०७७/९/२१ 

३८ साववजननक जवापदेदहता प्रवद्वधन सम्वन्धी कामवववधध २०७७/९/२१ 

३९ अल्ऩकासरन सेवा केन्र सञ्चारन कामवववधध २०७७ २०७७/९/२३ 

४० वातावयणीम अध्ममन तथा वातावयणीम ऩयीऺण कामवववधध २०७७ २०७७/९/२१ 

४१ ववऩद जोखिभ न्मूनीकयण ऐन २०७७ २०७७/३/ १० 
४२ याजश्व ऩयाभशवको वैठक सञ्चारन कामवववधध २०७७ २०७७/३/६ 

४३ आधथवक कामवववधध ननमसभत गने ऐन २०७७ २०७७/३/१० 

४४ वातावयण तथा प्राकृनतक स्रोत सॊयऺण ऐन २०७७ २०७७/३/१० 

४५ नगय मुवा ऩरयषद गठन सञ्चारन कामवववधध २०७८ २०७८/६/१२ 

४६ सशऺण स्वमभ सेवक, अनुदान सशऺक य ववद्मारम कभवचायी छनौट कामवववधध २०७७ २०७८/७/२८ 

४७ नगय कामवऩासरका कामव ववबाजन ननमभावरी २०७४ २०७५/८/२८ 

४८ नगय कामवऩासरका कामव सम्ऩादन ननमभावरी २०७४ २०७५/५/२८ 

४९ वैदेसशक योजगाय व्मवस्थाऩन कामवववधध २०७७ २०७७/५/२८ 

५० स्थामीम तह वैठक सञ्चारन कामवववधध २०७५ २०७५/८/२८ 

५१ आन्तरयक ननमन्त्रण प्रणारी ननदेसशका २०७८  

 

ठ. आम्दानी खचत तथा आलथतक कारोवार सम्वन्धी अध्यावलधक लववरण 

 यस नगरपाजलकावाट चालु आ व २०७८/०७९ को २०७८ श्रावणदेस्ख २०७८ आजश्वन मसान्तसम्म भएको आम्दानी 

खचग तथा कारोवार सम्वन्धी अध्यावजधक जववरण यस प्रकार रहेको छ ॰ 

१ आन्तररक राजश्व प्रास्प्तको अवथथा 

क्र स  वववयण  रक्ष्म  प्राक्ति  प्रग्ति% कैबपमि 

१  एकीकृि सम्ऩवि कय  ६००००००  ४४,०३,४८१   

२  घय वहार कय  १५०००००  ११,८६,२८०.०३   

३  नतसाऩास दस्िुय  ५०००००  १,६८,५५९.७४   

४  लसपारयस दस्िुय  ५००००० २६०५   

५  व्मक्तिगि घटना दस्िुय  ५००००     

६  नािा प्रभाखणि दस्िुय  ५००००     

७  व्मवसाम यक्जष्रेशन दस्िुय  ३५०००००  २६,६१,७००   
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क्र स  वववयण  रक्ष्म  प्राक्ति  प्रग्ति% कैबपमि 

८  अन्म कय  २००००००  ९०४०९०   

९  वहार ववटौयी कय  १०००००  ३,१५,३१८   

१०  ऩाबकय ङ्ग शुल्क ५०००००  १२९८७०९   

११  भनोयञ्जन शुल्क  ०    

१२  प्रदषुण तनमन्रण शुल्क  ४०००००  ४३२०००   

१३  जरस्रोि सम्वन्धी दहिय वहिय  १७००००००  ६५०००००   

 जम्भा  ३३०००००० १७८७२७४२.७७ ५४  

 

२  संघीय सरकार. प्रदेश सरकार र आन्तररक राजश्ववाट प्राप्त आम्दानीको के्षत्रगत लवलनयोजन र खचत 

तथा मौज्दातको अवथथा लनम्नानुसार रहेको छ ॰ 

चािु तफत  

आ.व. : २०७८/७९ भदहना : सफ ैअवधी : २०७८/०४/०१-२०७८/०९/३० फजेट प्रकाय : चार ु

लस.नॊ. ऺेर/उऩ ऺेर ववतनमोजन खचय खचय (%) भौज्दाि 

१ आधथवक ववकास १,४९,१०,००० १०,९५,२८१ ७.३५ १,३८,१४,७१९ 

१ कृवष १,००,१०,००० १०,५०० ०.१ ९९,९९,५०० 

२ उद्मोग २९,००,००० १०,८४,७८१ ३७.४ १८,१५,२१९ 

३ जरश्रोत तथा ससॊचाई २०,००,००० ० ० २०,००,००० 

२ साभाजजक ववकास ३६,८२,४९,००० १५,६४,५१,४५२ ४२.४९ २१,१७,९७,५४८ 

१ सशऺा २७,१०,७६,००० १२,४०,७६,२४२ ४५.७७ १४,६९,९९,७५८ 

२ स्वास््म ८,०१,८३,००० २,९८,२१,७५२ ३७.१९ ५,०३,६१,२४८ 

३ 

रैंधगक सभानता तथा 
साभाजजक सभावेशीकयण ४,००,००० ० ० ४,००,००० 

४ मुवा तथा िेरकुद १,००,००० ० ० १,००,००० 
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५ 

साभाजजक सुयऺा तथा 
सॊयऺण १,६४,९०,००० २५,५३,४५८ १५.४८ १,३९,३६,५४२ 

३ ऩूवावधाय ववकास १,३०,००,००० ० ० १,३०,००,००० 

१ मातमात ऩूवावधाय १,३०,००,००० ० ० १,३०,००,००० 

४ 

सुशासन तथा 
अन्तयसम्फजन्धत ऺेत्र ४४,२५,००० ११,४६,०४५ २५.९ ३२,७८,९५५ 

१ शासन प्रणारी ७,५०,००० ० ० ७,५०,००० 

२ त्माॊक प्रणारी २१,००,००० ६,३८,४४५ ३०.४ १४,६१,५५५ 

३ श्रभ तथा योजगायी १५,७५,००० ५,०७,६०० ३२.२२ १०,६७,४०० 

५ 

कामावरम सञ्चारन तथा 
प्रशासननक १२,४९,६०,००० ४,९६,६३,४८१.०३ ३९.७४ ७,५२,९६,५१८.९७ 

१ 

कामावरम सञ्चारन तथा 
प्रशासननक १२,४९,६०,००० ४,९६,६३,४८१.०३ ३९.७४ ७,५२,९६,५१८.९७ 

कुर जम्भा ५२,५५,४४,००० २०,८३,५६,२५९.०३ ३९.६४ ३१,७१,८७,७४०.९७ 

 

 

 

 

 

पुाँजीगत तफत  

आ.व. : २०७८/७९ भदहना : सफै अवधी : २०७८/०४/०१-२०७८/०९/३० फजेट प्रकाय : ऩूॊजीगत 
 

लस.नॊ. ऺेर/उऩ ऺेर ववतनमोजन खचय खचय (%) भौज्दाि 

१ आधथवक ववकास ५,४१,८९,००० ६४,२७,९३९ ११.८६ ४,७७,६१,०६१ 

१ कृवष १,५४,२५,००० १२,५०,७२० ८.११ १,४१,७४,२८० 

२ उद्मोग १३,८४,००० ३०,७४० २.२२ १३,५३,२६० 

३ ऩमवटन ३५,९०,००० ४,७७,८०० १३.३१ ३१,१२,२०० 
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४ सहकायी २५,००,००० ५,००,००० २० २०,००,००० 

५ ववत्तीम ऺेत्र ११,००,००० ४,०९,८८१ ३७.२६ ६,९०,११९ 

६ जरश्रोत तथा ससॊचाई १,४४,४०,००० ३२,७७,८९० २२.७ 

          
१,११,६२,११० 

७ ऩशुऩन्छी ववकास १,५१,९०,००० ४,८०,९०८ ३.१७ १,४७,०९,०९२ 

८ बूसभ व्मवस्था ५,१०,००० ० ० ५,१०,००० 

९ वाखणज्म ५०,००० ० ० ५०,००० 

२ साभाजजक ववकास १२,०८,३७,८७१ २,२९,४१,५६१ १८.९८ ९,७८,९६,३१० 

१ सशऺा ३,५८,४०,००० ७७,८३,२३१ २१.७२ २,८०,५६,७६९ 

२ स्वास््म ३,९६,३८,८७१ ४१,०७,६८० १०.३६ ३,५५,३१,१९१ 

३ िानेऩानी तथा सयसपाई २,५६,३८,००० ५७,७७,३४५ २२.५३ १,९८,६०,६५५ 

४ बाषा तथा सॊस्कृनत १३,००,००० ९७,००० ७.४६ १२,०३,००० 

५ 

रैंधगक सभानता तथा साभाजजक 
सभावेशीकयण ७६,५८,००० ९,८१,८०५ १२.८२ ६६,७६,१९५ 

६ मुवा तथा िेरकुद ८९,२०,००० ४०,४४,५०० ४५.३४ ४८,७५,५०० 

७ जनसॊख्मा तथा फसाईसयाई ५०,००० ५०,००० १०० ० 

८ साभाजजक सुयऺा तथा सॊयऺण १७,९३,००० १,००,००० ५.५८ १६,९३,००० 

३ ऩूवावधाय ववकास ३३,८५,३८,२६५ ५,२०,९४,८४२.९७ १५.३९ २८,६४,४३,४२२.०३ 

१ मातमात ऩूवावधाय १५,३५,७७,२६५ १,१९,४४,२९८.९७ ७.७८ १४,१६,३२,९६६.०३ 

२ बवन, आवास तथा सहयी ववकास १३,६०,५५,००० ३,५७,८२,४९४ २६.३ १०,०२,७२,५०६ 

३ उजाव ४४,००,००० ० ० ४४,००,००० 

४ सॊचाय तथा सूचना प्रबफधध ३१,४४,००० ४,८५,००० १५.४३ २६,५९,००० 

५ सम्ऩदा ऩूवावधाय ४,१२,६२,००० ३८,८३,०५० ९.४१ ३,७३,७८,९५० 

६ ऩुनननभावण १,००,००० ० ० १,००,००० 

४ सुशासन तथा अन्तयसम्फजन्धत ऺेत्र १,७६,३८,००० २२,९७,५२८ १३.०३ १,५३,४०,४७२ 
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१ वातावयण तथा जरवामु ९,५०,००० ० ० ९,५०,००० 

२ ववऩद व्मवस्थाऩन ३७,८६,००० ५,४६,४९९ १४.४३ ३२,३९,५०१ 

३ भानफ सॊशाधन ववकास ७३,१२,००० ८,५०,५०० ११.६३ ६४,६१,५०० 

४ शाजन्त तथा सुव्मवस्था ५,२०,००० २७,७८० ५.३४ ४,९२,२२० 

५ शासन प्रणारी ११,९०,००० २,२२,७४९ १८.७२ ९,६७,२५१ 

६ मोजना तजुवभा य कामवन्वमन १८,५०,००० ६,५०,००० ३५.१४ १२,००,००० 

७ अनुगभन तथा भूल्माॊकन १२,३०,००० ० ० १२,३०,००० 

८ प्रशासकीम सुशासन ७,००,००० ० ० ७,००,००० 

९ ववत्तीम सुशासन १,००,००० ० ० १,००,००० 

५ कामावरम सञ्चारन तथा प्रशासननक २५,००,००० ३,६६,४१० १४.६६ २१,३३,५९० 

१ कामावरम सञ्चारन तथा प्रशासननक २५,००,००० ३,६६,४१० १४.६६ २१,३३,५९० 

 कुर जम्भा 
५३,३७,०३,१३६ ८,४१,२८,२८०.९७ १५.७६ ४४,९५,७४,८५५.०३ 

 

ड. तोलकए वमोलजमका अन्य लववरण 

 यस नगरपाजलकावाट जारी भएको सावगजजनक जवाफदेजहता प्रवद्धगन सम्वन्धी कायगजवजध २०७७ को 

दफा ५ वमोजजम र सूचना तथा अजभलेख केन्द्रको थथापना तथा सञ्चालन सम्वन्धी कायगजवजध २०७७ 

को दफा ६ वमोजजम कायागलयमा गुनासो सुने्न र सूचना अजधकारीको जजमे्मवारी तोकी फोटो 

सजहतको  जववरण सावगजजनक गररएको ॰ 

  नागररक वडा पत्र अधावजधक गरी सवैले देखे्न ठाँउमा सावगजजनक गररएको ॰ 

 कायागलयको Website, Facebook Pages, अध्यावजधक गरी नगरपाजलकावाट भएका 

जक्रयाकलापहरु जनयजमतरुपमा सावगजजनक गने गररएको ॰ 

 आ व ०७७/०७८ मा सम्पाजदत जक्रयाकलापहरुलाई समेटी वाजषगक प्रगजत प्रजतवेदन प्रकाशन 

गररएको र सो वाट  नागररक प्रजतको जवाफदेजहता वहन गनग सहज वातावरण जनमागण भएको ॰  

 सामाजजक सूरक्षा भत्ताका कायगक्रमहरु वैजकङ्ग प्रणाली माफग त गररएको ॰ 



76 

 

 एकीकृत घुिी जशजवर सञ्चालन गरी नगरपाजलकावाट प्रदान गररने सेवाहरु नागररकहरुको घर 

दैलोमा पुह्याइएको ॰ 

 नगरपाजलका जभत्रका जवषयगत सजमजत वैठक , स्टाफ वैठक, नगरकायगपाजलकाको वैठक जनयजमत 

वसी कायगक्रम कायागन्रयनमा प्रभावकारी वनाउने प्रयासहरु गररएको ॰ 

 COVID-19 मा आम्दानी र खचगको जववरण जनयजमतरुपमा सावगजजनक गररदै आएको ॰ 

 थथानीय ५ वटा सामुदाजयक रेजडयोमाफग त नगरपाजलकाका गजतजवजधहरु सावगजजनक गनग हाम्रो 

मन्थिी नामक कायगक्रम सञ्चालन गनग थथानीय रेजडयोहरुसँग सम्झौता गररएको ॰ 

 नगरपाजलकाको थथापना जदवसको अवसरमा नगरपाजलकावाट भएको गजतजवजधहरु सावगजजनक गरी 

सरोकारवालाहरुवाट पृष्ठपोषण जलने कायग भएको र नगरमा रहेर उले्लखनीय योगदान पुयागउनु हुने 

महानुभावहरुलाई जवधागत रुपमा पुरसृ्कत र सम्मान गररएको ॰ 

 मन्थली नगरको दशौ नगर सभा जमजत २०७८/०९/२८ गते सम्पन्न भएको र उक्त सभालाई 

ऐजतहाजसक सभाकोरुपमा जलइ जनप्रजतजनजधहरुको कायगकालमा भएका समग्र नगरको अवथथाको 

वारेमा समीक्षात्मक रुपमा जवशे्लषण गररएको र अझ समग्र नगरको जवकासका सिभगमा गनुग पने 

महत्वपूणग कायगहरुको वारेमा समेत छलफल भएको जथयो ॰ 


